توقيعات نيابية لتأجيل “المضافة”
ليلى مال اهلل
وق���ع  31نائ ًب���ا على اقتراح برغبة بش���أن تأجيل تطبي���ق قانون ضريبة

عدد من النواب
الموقعين
على االقتراح
برغبة بشأن
تأجيل العمل
بالضريبة
المضافة

القيمة المضافة.

وق���ال الن���واب الموقع���ون إن م���ن بي���ن

التق���دم باقتراح برغب���ة لتأجيل تطبيق

أسباب الطلب النيابي أن الحكومة غير

الضريب���ة أس���وة بم���ا ج���رى ف���ي قانون

جاهزة لتطبيق الضريبة المقرّر الشروع

تنظيم س���وق العمل ال���ذي جرى تأجيل

في تنفيذه���ا بدءً ا من يناير  .2019ولم

نف���اذه حتى ت���م التوافق علي���ه ،وطلب

يبحث االقتراح بالجلسة العلنية.

االستفسار من المستش���ار القانوني عن

وخ�ل�ال الجلس���ة ق���ال النائ���ب محم���د

اقت���راح تأجي���ل آلي���ة تطبي���ق الضريبة

البوعيني���ن إنه يريد م���ع زمالئه النواب

وليس إلغاء القانون.
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البحرينـي هـو عماد كل نهضة

تضحيات الشهداء أساس األمن
المنامة  -بنا

س��مو رئيس الوزراء :التنمية س��بيل حكومي لتحقيق التطلعات

أقيمت تحت رعاية قائد الحرس الملكي اللواء الركن س���مو الش���يخ ناصر
بن حمد آل خليفة مراسم إحياء ذكرى يوم الشهيد ،صباح أمس بالحرس
الملك���ي بق���وة دفاع البحري���ن ،بحضور قائد قوة الح���رس الملكي الخاصة
المقدم الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
ووج���ه س���مو قائد الح���رس الملكي

قائد الح���رس الملكي إل���ى أثر هذه

تحية إج�ل�ال وإكبار وتقدير وفخر

التضحي���ات من خ�ل�ال االنتصارات

إل���ى ش���هداء الواج���ب الوطني من

الت���ي حققته���ا عملي���ة إع���ادة األمل

أبناء الوطن البررة.

سمو رئيس الوزراء لدى استقباله عددا من أفراد العائلة المالكة والمسؤولين

خليفة بن س����لمان آل خليفة أن ما تش����هده

وق����ال س����موه “إن بلدن����ا كان وس����يظل بل ًدا

وأكد صاحب الس����مو الملكي رئيس الوزراء

البحرين من تنمية عمرانية وتطور حضاري

معطاء ،وش����عبنا عنوان للوع����ي المجتمعي
ً

أن “أبن����اء البحري����ن ه����م عم����اد كل نهض����ة

لدى اس����تقبال سموه عددا من أفراد العائلة

ه����و نتاج لجه����ود حكومي����ة دؤوبة وضعت

والتحض����ر ،وثقتن����ا في����ه كبي����رة الس����تمرار

ومحوره����ا ،ونحم����د هللا س����بحانه وتعال����ى،

المالك����ة الكريم����ة والمس����ؤولين ،أكد رئيس

المواط����ن في قلب اهتمامه����ا واتخذت من

وتي����رة مس����يرة العم����ل ف����ي خدم����ة الوطن

على ما أنعم به على هذا الوطن من ش����عب

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

التنمية وسيلة لتحقيق غاياته.

وتقدمه”.

واع”.

المنامة  -بنا

300

 991مناقصة
بـ  1.11مليار دينار

شاغر وظيفي لذوي الهمم

مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

أمل الحامد

تح���ت رعاية وزير العم���ل والتنمية االجتماعي جمي���ل حميدان ،تنظم
وزارة العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة معرض توظيف األش���خاص ذوي
اإلعاقة (ذوي الهمم) الثاني ،اليوم األربعاء في بهو الوزارة.
ويأت���ي ه���ذا المع���رض ف���ي إط���ار

تقدم  300شاغر وظيفي للباحثين

ذوي الهم���م ف���ي مختل���ف مواق���ع

تصنيف���ات اإلعاق���ة الجس���دية،

تكثي���ف ال���وزارة جهوده���ا إلدماج

اإلنت���اج بس���وق العمل ف���ي مملكة
البحرين.

وتش���ارك في المعرض )34منش���أة

عن عمل م���ن ذوي الهمم بمختلف

والدبلوم والثانوية العامة)05( .

مليون دوالر

الواج���ب الوطن���ي م���ن تضحي���ات

وبزغ���ت ه���ذه االنتص���ارات م���ن

نبيل���ة وعط���اء وفداء في س���احات

تضحياته���م النبيل���ة المرتك���زة على

المع���ارك ف���ي س���بيل أداء الواج���ب

الش���جاعة واإلق���دام عل���ى تأدي���ة

المقدس لنصرة الحق ،مش���يرًا سمو

الواجب الوطني لنصرة الحق.

» »وقال سموه “إن لنا في هذا اليوم إخوةً لحقوا في ركب من سبقوهم
ونالوا شرف الشهادة في سبيل الله ،وانضموا إلى كوكبة شهداء
البحرين األبرار منذ عهد اآلباء واألجداد للذود عن الدين والوطن ونصرةً
اً
تاريخا
ً
لألشقاء ،وسطروا في ذاكرة الوطن
حافل مشرفً ا بالوفاء”)04( .
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إعـالم مدعـوم لزعزعـة األمـن

ال���رم���ي���ح���ي :ال����دف����اع ع����ن ال���س���ع���ودي���ة واج����ب

ف���ي النص���ف األول من الع���ام الجاري

وجه وسائل إعالمية مغرضة ال تريد خيرًا للمنطقة.

في النص���ف األول هي :النفط والبنية

ج����اء ذلك ،خ��ل�ال اللقاء ال����ذي عقده وزير

أقامته وزارة اإلعالم الس����عودية بمناس����بة

التحتي���ة والرعاية الصحية والطيران

اإلع��ل�ام بالمملكة العربية الس����عودية عواد

اختي����ار الري����اض عاصمة لإلع��ل�ام العربي

واإلس���كان ،والتي بلغ���ت قيمتها نحو

الع����واد م����ع وزراء اإلع��ل�ام واالتص����ال في

للع����ام  ،2019 - 2018وذل����ك ف����ي فن����دق

الدول العربية ،على هامش االحتفال الذي

الفيصلية بالعاصمة السعودية الرياض.

 1.05مليار دينار.

 928استثمارات البحرين في السندات األميركية

ب���ه ل���م ي���أت إال بم���ا قدمه ش���هداء

الشقيقة.

أكد وزير شؤون اإلعالم علي الرميحي أن دعم المملكة العربية السعودية في مواجهة
ً
ووقوفا مع الح���ق والعدل في
وإس�ل�اميا
عربيا
الحمل���ة اإلعالمي���ة ضدها ،يعد واج ًب���ا
ً
ً

وأظه���رت البيانات أن أكبر  5قطاعات

وذلك لحمل���ة المؤهالت الجامعية

والرخ���اء والتق���دم ال���ذي ننع���م

بقي���ادة المملكة العربية الس���عودية

أرسى مجلس المناقصات والمزايدات

 1.11مليار دينار.

البصري���ة ،الذهني���ة ،والس���معية،

وأك���د س���موه أن األم���ن واألم���ان

ضم���ن ق���وات التحال���ف العرب���ي

المنامة  -بنا

 991مناقصة بقيمة إجمالية تجاوزت

()10

ابتكار بحريني لمكافحة سوسة النخيل

وش����دد وزي����ر ش����ؤون اإلع��ل�ام عل����ى أن
هن����اك وس����ائل إعالمي����ة تدعمه����ا دول
إقليمية ،تس����عى للنيل من مقدرات الدول
العربي����ة ،وتعم����ل بجه����د حثي����ث لزعزع����ة
أمنه����ا واس����تقرارها ،وه����و م����ا يتطل����ب
ً
موقف����ا موح���� ًدا لمواجهة هذه السياس����ات
المغرضة ،وحماية المجتمعات العربية من
مخاطرها.

()06

“النيابة” تخاطب “سوق العمل”

علي الفردان من المنامة

المحرر االقتصادي

ف���ي جمهوري���ة اليم���ن الش���قيقة

عباس ابراهيم

رفع���ت البحري���ن اس���تثماراتها في الس���ندات

دوالر المسجلة في شهر سبتمبر الماضي.

قال مس���ؤول في مركز برين���ك “ ”Brincبتلكو

“برينك” بالبحرين ،ياسين أبو داود ،إن إحدى

تابعت المحكمة الكب���رى الجنائية األولى

دين���ار؛ لتتمك���ن م���ن تحس���ين مدخوله���ا

األميركي���ة بنس���بة تصل إل���ى  ،% 0.43خالل

وتذيل���ت البحري���ن قائم���ة االس���تثمارات

إلنترن���ت األش���ياء ،ال���ذي يع���د أول حاضن���ة

الش���ركات تعم���ل عل���ى ابت���كار أح���د الحل���ول

النظ���ر ف���ي واقع���ة اس���تعمال س���يدة

المال���ي ،وت���م افتض���اح أمره���ا؛ بس���بب

ش���هر أكتوبر على أس���اس شهري ،بما يعادل 4

الخليجي���ة ف���ي ه���ذه الس���ندات م���ن حي���ث

أعم���ال ف���ي المنطق���ة لألجه���زة التقني���ة ،إن

التقني���ة لمعالج���ة مش���كلة سوس���ة النخي���ل،

توقيع���ا إلكترونيا خاصا بالمدرس���ة التي

ش���خصين كان يرغ���ب كل منهما في نقل

ماليين دوالر.
ً
ووفق���ا لبيان���ات الخزان���ة األميركي���ة ،بلغ���ت

الحجم.

الحاضن���ة تعم���ل عل���ى اس���تقطاب  24ش���ركة

مش���يرا إلى ش���ركة “معالجة سوس���ة النخيل”

تعم���ل فيه���ا منذ  20عاما ،واس���تغلته في

كفال���ة أح���د األجان���ب الذي���ن ت���م جلبهم

وعل���ى مس���توى ال���دول العربي���ة ،ج���اءت

ناشئة إليها خالل  3سنوات من بينها شركات

مؤسس���ة ف���ي البحري���ن ويتم تطوي���ر المنتج

استخراج  17تأشيرة عمل “فيزا” وبيعها

بتلك التأشيرات على كفالة المدرسة.

اس���تثمارات المملكة في الس���ندات األميركية

الس���عودية في الص���دارة بقيم���ة  147.4مليار

لرواد أعمال بحرينيين.

هنا ،ويجري التعاون مع جهات في السعودية

آلخري���ن ولحس���ابها الخ���اص ،بمبلغ 200

وقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمة

 928ملي���ون دوالر ،مرتفع���ة م���ن  924مليون

دوالر.

وق���ال رئي���س التطوي���ر والمدي���ر الع���ام لمركز

واإلمارات.

دين���ار للفي���زا الواحدة وبمجم���وع 3400

حتى جلسة  2يناير المقبل.

تسريع توظيف النساء

05

» »قالت األمين العام للمجلس األعلى
للمرأة هالة األنصاري إن وزارة العمل
والتنمية االجتماعية تبذل جهودً ا
جبارة إلعادة تأهيل العاطالت،
للتسريع من عملية توظيف النساء.
وذلك في تصريح خاص لـ”البالد”
بشأن ملف عاطالت “قائمة .”1912

()11

 5آالف حقيبة بالساعة

10

» »أسست شركة مطار البحرين قسمً ا
جديدً ا لخدمات مناولة األمتعة،
إذ سيتولى الفريق إدارة النظام
المتطور لمناولة األمتعة ،الذي
تصل سعته االستيعابية إلى 4700
حقيبة في الساعة ،وسيتم تدشينه
مع مشروع توسعة المطار.

إدانة أممية إليران

15

» »وافقت الجمعية العامة لألمم
المتحدة بأغلبية  84صوتًا
على قرار يدين انتهاكات حقوق
اإلنسان في إيران؛ بسبب حمالت
القمع واإلعدامات واضطهاد
األقليات العرقية الدينية والنساء
والنشطاء والصحافيين.

()10

الشاعر وزوجته في مسلسل

22

» »يشارك اإلعالمي خالد الشاعر وزوجته
اإلعالمية نور الشيخ في الدراما
االجتماعية “وما أدراك ما أمي” من
تأليف علي الدوحان وإخراج حسين
الحليبي .غادرا تقديم البرامج ليقفا
أمام كاميرات التلفزيون ويثبتا
وجودهما في التمثيل.

()08

خليجية “كراسي السلة”

16

» »غادر البالد منتخب البحرين
لكرة السلة على الكراسي
المتحركة متجهً ا إلى دولة
الكويت الشقيقة للمشاركة
في بطولة الخليج التاسعة
لكرة السلة على الكراسي المتحركة التي تقام فعالياتها خالل
الفترة من  24 - 16ديسمبر .2018

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

أبناء البحرين
هم عماد كل
نهضة والشكر
واجب لمن
خدم وطنه
الحكومة
اتخذت من
التنمية وسيلة
لتحقيق غايات
المواطن
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سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين

ثقتنا بالشعب كبيرة الستمرار وتيرة العمل الوطني

س��مو رئي��س ال��وزراء :مواصل��ة االهتم��ام بالمناط��ق القديم��ة والحف��اظ عل��ى رونقه��ا

المنامة  -بنا

لدى استقبال سموه عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين ،أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن
س���لمان آل خليفة ،أن ما تش���هده البحرين من تنمية عمرانية وتطور حضاري هو نتاج لجهود حكومية دؤوبة وضعت المواطن في
ً
معطاء ،وشعبنا عنوان للوعي
قلب اهتمامها واتخذت من التنمية وس���يلة لتحقيق غاياته .وقال س���موه “إن بلدنا كان وس���يظل بل ًدا
المجتمعي والتحضر ،وثقتنا فيه كبيرة الستمرار وتيرة مسيرة العمل في خدمة الوطن وتقدمه”.
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وخ�ل�ال اللقاء ،أكد صاحب الس���مو الملكي

س���موه بم���ا يظه���ره المواطن���ون دومً ���ا م���ن

ق���د اس���تقبل ف���ي قص���ر القضيبي���ة أم���س

رئي���س الوزراء أن “أبناء البحرين هم عماد

مشاعر المحبة والوالء للوطن ،ويرسخ من

ع���د ًدا م���ن أف���راد العائل���ة المالك���ة الكريم���ة

كل نهض���ة ومحورها ،ونحمد هللا س���بحانه

روح العزيم���ة واإلصرار على بذل مزيد من

والمس���ؤولين بالمملكة ،حيث تبادل سموه

وتعال���ى ،عل���ى ما أنعم به عل���ى هذا الوطن

الجه���د الذي يس���هم في الحف���اظ على أمن

معه���م األحادي���ث بش���أن عدد م���ن القضايا

م���ن ش���عب واع ،والش���كر واجب ل���كل فرد

الوط���ن واس���تقراره واس���تكمال م���ا تحقق

التي تهم الشأن الوطني.

س���اهم وبذل جه ًدا من أجل وطنه” ،منوّ ًها

للوطن من منجزات في شتى المجاالت.

» »تحدث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور عن التراث الحضاري األصيل للمملكة وما تتمتع به المملكة من جذور
تاريخية عميقة ومناطق أثرية شاهدة ،وضرورة الحفاظ عليها وإبراز معالمها ،وحث سموه على مواصلة االهتمام بالمناطق

القديمة والحفاظ على رونقها ومسمياتها التي تحكي المسيرة الطويلة لشعب البحرين الزاخرة بالعطاء.
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سمو الشيخ خليفة بن علي يشارك أهالي مدينة عيسى الفرحة
ال��م��ح��اف��ظ��ة ت��واص��ل اح��ت��ف��االت��ه��ا ب��األع��ي��اد ال��وط��ن��ي��ة ف��ي م��ن��اط��ق الجنوبية

سمو الشيخ خليفة بن علي يحضر االحتفال الذي نظمته المحافظة ألهالي مدينة عيسى باألعياد الوطنية
المنامة  -وزارة الداخلية

ف����ي إطار احتفاالت مملكة البحرين
بأعياده����ا الوطني����ة إحي����اء لذك����رى
قي����ام الدول����ة البحريني����ة الحديث����ة
ف����ي عه����د المؤس����س أحم����د الفات����ح
دول����ة عربي����ة مس����لمة الع����ام 1783
ميالدية ،والذكرى  19لتس����لم عاهل
البالد صاحب الجاللة الملك مقاليد
الحكم ،أقامت المحافظة الجنوبية
مس����اء أم����س بقاع����ة مدين����ة خليفة
الرياضي����ة وتح����ت رعاي����ة محاف����ظ
الجنوبي����ة س����مو الش����يخ خليف����ة بن
علي ب����ن خليفة آل خليف����ة ،احتفاال
ألهال����ي مدينة عيس����ى ضمن حزمة
الفعالي����ات الت����ي تق����ام ف����ي مناطق
المحافظ����ة

الجنوبي����ة

بمناس����بة

األعي����اد الوطني����ة ،حي����ث كان ف����ي
اس����تقبال س����مو المحافظ ع����دد من

األهالي يشكرون
سمو المحافظ
على مشاركته
االحتفاالت

من أهالي مدينة عيسى.
وب����دأ االحتفال بت��ل�اوة آيات عطرة
م����ن الذك����ر الحكي����م تاله����ا الق����ارئ
محم����د الخالص����ي ،بعده����ا ألق����ى
الش����اعر مش����عل المالك����ي قصي����دة
ش����عرية تزخ����ر بتاري����خ مملك����ة
البحري����ن ودور القي����ادة ف����ي رفع����ة
أمجاد ه����ذا الوطن العزيز من خالل
ع����رض تصوي����ري يعك����س جم����ال
أبي����ات القصيدة ،وتل����ى ذلك عرض
لفيل����م قصير يلخص تاري����خ مدينة
عيس����ى من����ذ تأسيس����ها إل����ى ه����ذا
الوق����ت ،متضمن����ا أه����م اإلنج����ازات

البحرين.

الوطني����ة،

األهال����ي

الجنوبي����ة على إش����راك األهالي في

الفت����رة ،داعين المول����ى عز وجل أن

عاما كونها
ً
التي تحققت خ��ل�ال 50

واختتم����ت فعالي����ة مدين����ة عيس����ى

والحضور ،الذين أعربوا عن خالص

حزم����ة الفعالي����ات الوطني����ة الت����ي

يدي����م عل����ى مملك����ة البحري����ن األمن

أول مش����روع إس����كاني ف����ي مملك����ة

بالعرضة الش����عبية احتف����اء باألعياد

تقديره����م لح����رص س����مو محاف����ظ

أقامته����ا المحافظ����ة خ��ل�ال ه����ذه

والسالمة والرخاء.

بمش����اركة

محمد بن سلمان يحضر أمسية “أبيات في حب الوطن ”2

المراك��ز الش��بابية نظم��ت  90فعالي��ة لالحتف��ال باألعي��اد الوطني��ة

المنامة  -بنا

أكد س���مو الش���يخ محمد بن س���لمان بن حمد
آل خليف���ة الفخ���ر واالعت���زاز بم���ا تحمل���ه

االحتف���االت الوطني���ة من تعبي���ر صادق عن
المشاعر الوطنية الصادقة والمخلصة ألبناء
البحري���ن تج���اه الوط���ن ومس���يرته المباركة

بقي���ادة عاهل الب�ل�اد صاح���ب الجاللة الملك
حم���د بن عيس���ى آل خليفة ،مش���ي ًدا س���موه

بجهود جميع الجهات الرسمية واألهلية في
تنظيم الفعاليات السنوية بمناسبة احتفاالت
مملك���ة البحري���ن بأعيادها الوطني���ة ،إحياء
لذك���رى قيام الدول���ة البحرينية الحديثة في
عه���د المؤس���س أحم���د الفات���ح دول���ة عربية
مس���لمة الع���ام  1783ميالدي���ة والذك���رى 19

لتسلم صاحب الجاللة الملك مقاليد الحكم.

جاء ذلك خالل حضور س���موه احتفال مركز

ش���باب حالتي النعيم والس���لطة بأعياد البالد

الوطنية في أمس���ية ش���عرية وطنية بعنوان
“أبي���ات ف���ي ح���ب الوط���ن  ”2المقام���ة تحت

سمو الشيخ محمد بن سلمان لدى حضوره احتفال مركز شباب حالتي النعيم والسلطة بأعياد البالد الوطنية

رعاية س���موه ،إذ نوه س���موه بحرص الشباب
البحرين���ي عل���ى االحتفاء بوطن���ه واإلعراب

عن إخالصه ووالئه لمملكة البحرين ،ووضع

مصلح���ة الوطن نصب عينيه في كل خطوة
يخطوه���ا نحو المس���تقبل ،كما أش���اد س���موه
بح���رص المرك���ز وإدارت���ه وأعضائ���ه عل���ى

االحتف���ال بأعي���اد الوطن وب���ذل الجهود في
تنظي���م هذه الفعالية التي تق���ام للعام الثاني

عل���ى التوال���ي .ول���دى وص���ول س���موه موقع

االحتف���ال كان ف���ي اس���تقباله وزي���ر ش���ؤون

الدف���اع اللواء الركن عبدهللا النعيمي ،ووزير

شؤون الشباب والرياضة أيمن تفيق المؤيد،
وعدد من المسؤولين.

وخ�ل�ال الحف���ل ،ألق���ى الوكي���ل المس���اعد

للهيئ���ات والمراك���ز الش���بابية بوزارة ش���ؤون

الشباب والرياضة الشيخ صقر بن سلمان آل
خليفة كلمة أعرب فيها عن الش���كر والتقدير

على تفضل سموه بدعم جهود وزارة شؤون

باألنش���طة الش���بابية الت���ي تصب ف���ي ثقافة

إلى أن المراكز الشبابية نظمت ما يقارب 90

بحض���ور ورعاي���ة ه���ذه الفعالي���ة الوطني���ة

كلمت���ه بجه���ود مرك���ز ش���باب حالت���ي النعيم

كم���ا ألق���ى رئيس مركز ش���باب حالتي النعيم

الش���باب والرياضة وقطاع المراكز الش���بابية
وتس���ليط الض���وء عل���ى أهمي���ة االهتم���ام

ورعاي���ة الش���باب .وأش���اد الش���يخ صق���ر في

والس���لطة في تنظيم ه���ذه الفعالية ،مش���يرًا

فعالية لالحتفال بأعياد الوطن.

والسلطة راشد النعيمي كلمة ترحيبية.

حزمة فعاليات
كبرى في
“الجنوبية”
بالمناسبة الوطنية

األربعاء
 19ديسمبر 2018
 12ربيع الثاني 1440

04

local@albiladpress.com

األمن لم يأت إال بما قدمه شهداء الواجب
ق����ائ����د ال����ح����رس ال���م���ل���ك���ي ي����رع����ى إح����ي����اء ذك�������رى ي������وم ال��ش��ه��ي��د

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

المنامة  -بنا

آل خليفة أسمى معاني الوالء واالنتماء

أقيمت تحت رعاية قائد الحرس الملكي اللواء الركن س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة مراس���م إحياء ذكرى يوم الشهيد،

وال����ذي م����ن بع����د هللا جل جالله نس����تمد

وذلك صباح أمس بالحرس الملكي بقوة دفاع البحرين ،بحضور قائد قوة الحرس الملكي الخاصة المقدم الركن س���مو الش���يخ

منه اإلرادة والعزيمة والتحدي”.

خالد بن حمد آل خليفة.
وبع����د ت��ل�اوة عط����رة م����ن آي����ات الذك����ر
ُ
الحكي����م ،أطلقت طلق����ة واحدة ثم وقف
ُ
الجمي����ع دقيقة صمت ،ث����م أطلقت طلقة

الب����ررة ،وأك����د س����موه أن األم����ن واألمان

الش����قيقة ،وبزغ����ت ه����ذه االنتص����ارات

والرخ����اء والتقدم الذي ننع����م به لم يأت

م����ن تضحياته����م النبيل����ة المرتك����زة على

إال بم����ا قدم����ه ش����هداء الواج����ب الوطني

الش����جاعة واإلقدام عل����ى تأدية الواجب

واح����دة إلع��ل�ان نهاي����ة الصم����ت ،وبع����د

م����ن تضحيات نبيلة وعط����اء وفداء في

الوطني لنصرة الحق.

عزف الفرق����ة الموس����يقية اللحن األخير

ساحات المعارك في سبيل أداء الواجب

ألق����ى المرش����د الدين����ي دع����اء الش����هيد،

المقدس لنصرة الحق ،مش����يرًا سمو قائد

وق����ال س����موه “إن لن����ا ف����ي ه����ذا الي����وم
إخ� ً
���وة لحق����وا ف����ي رك����ب م����ن س����بقوهم

وتفضل بعدها سمو قائد الحرس الملكي

الحرس الملكي إلى أثر هذه التضحيات

ونال����وا ش����رف الش����هادة في س����بيل هللا،

بسقي النخلة التي ترمز للحياة الدائمة.

م����ن خ��ل�ال االنتص����ارات الت����ي حققته����ا

وانضم����وا إل����ى كوكب����ة ش����هداء البحرين

ووجه س����مو قائد الح����رس الملكي تحية

عملية إعادة األمل ف����ي جمهورية اليمن

إجالل وإكبار وتقدير وفخر إلى شهداء

الش����قيقة ضمن ق����وات التحال����ف العربي

األب����رار من����ذ عهد اآلباء واألج����داد للذود
ع����ن الدي����ن والوط����ن ونص� ً
���رة لألش����قاء،

الواج����ب الوطن����ي م����ن أبن����اء الوط����ن

بقي����ادة المملك����ة العربي����ة الس����عودية

تاريخا حافلاً
ً
وسطروا في ذاكرة الوطن

» » بعدها أناب سمو قائد الحرس

الملكي قائد قوة الحرس الملكي

الخاصة سمو المقدم الركن الشيخ

خالد بن حمد آل خليفة للقيام بجولة

تفقدية داخل مزرعة الشهيد بحضور
أسر وذوي الشهداء ،والتي خصص

ريعها لصالح ذوي شهداء الواجب

مش� ً
���رفا بالوفاء يس����مو بمعان����ي الرجولة

واإلقدام ،وننحني احترامً ا لكل شهدائنا

والتضحي����ة بأرواحه����م ودمائه����م الزكية

الذي����ن ه����م في أعل����ى منزلة وعن����د ربهم

األبرار؛ تقديرًا لتضحياتهم النبيلة

وفاء لهم وتخلي ًدا
ً
الطاهرة ،ونقف اليوم

يرزق����ون ،وبه����ذه الذك����رى العزي����زة نرفع

بكل شجاعة وإقدام وعرفانًا ألرواحهم

ألمج����اد الش����هامة والتآخ����ي والبطول����ة

إل����ى قائد المس����يرة المظفرة عاهل البالد

الطاهرة التي ضحوا بها في سبيل
الواجب الوطني لنصرة الحق.

كلمة جاللة الملك في يوم الشهيد ...دروس لألجيال القادمة

م��ش��اع��ر ط��ي��ب��ة ل��ك��ل م���ن س���اه���م ب��ج��ه��د ف���ي س��ب��ي��ل ال�����ذود ع���ن ح���ي���اض ال��وط��ن

المنامة  -بنا

ُتوج احتفال “يوم الش���هيد” بالكلمة الس���امية لعاهل الب�ل�اد صاحب الجاللة الملك حمد
بن عيس���ى آل خليفة ،التي وجهها جاللته بالش���كر والتقدير سواء ألبناء الوطن الذين
ضحوا بأرواحهم في سبيل حمايته ،ولذويهم ،وللمواطنين الذين آزروهم وشدوا على
أياديهم ،وللشهداء من الدول الشقيقة والصديقة.
وعب���رت كلم���ات جالل���ة العاه���ل خ�ل�ال رعايته

إش���ادة جالل���ة المل���ك ف���ي كلمت���ه ليس���ت فقط

الكريم���ة لمراس���م االحتف���ال بيوم الش���هيد في

بالتضحي���ات الت���ي قدمه���ا ش���هداء البحري���ن

قص���ر الصخي���ر ع���ن حقيق���ة م���ا تحمل���ه قلوب

األب���رار ،وإنما أيضا ب���األدوار الجليل���ة التي قام

أبناء هذه األرض الغالية من مش���اعر طيبة لكل

به���ا ذووه���م عل���ى م���ر تاري���خ البحري���ن القديم

من س���اهم بجهد في س���بيل ال���ذود عن حياض

والحديث والمعاصر ،وما زالوا يقومون بها إلى

الوطن وتحقيق األمن واالستقرار.

اآلن؛ ألنهم غرس���وا ف���ي أبنائهم روح اإلخالص

كما جس���دت اللقط���ات المصورة الت���ي التقطت

والف���داء ،ونه���ل منه���م الش���هداء األب���رار القي���م

وجمع���ت بي���ن جاللت���ه وأبن���اء ذوي الش���هداء

الوطنية الرفيعة.

الذي���ن تفاوت���ت أعماره���م ،أس���مى آي���ات الع���ز

وال ش���ك أن ه���ذه المعان���ي الس���امية والقي���م

والزه���و بهذا الجيل من الخلف الصالح الذي لن
يحيد أبدا بمشيئة هللا تعالى عن معاني الفداء

الراس���خة التي ع َّبر عنها جاللة العاهل س���ينهل

منه���ا الصغ���ار قبل الكب���ار من األجي���ال القادمة،

التي سطرها آباؤهم من الشهداء األبرار.

ه���ؤالء الذي���ن تزين���وا باألم���س بلباس الش���رف

والكرامة معلنين استعدادهم للتضحية بالغالي

بجه���د وال بع���رق وال ب���دم ف���ي مع���ارك البطولة

والنفيس ،ومستلمين عن طيب قلب راية حب

واإليمان بأداء الواجب المقدس.

اليمن وغيره ،وكانوا وما زالوا نموذجا يعبر عن

الوطن ليرفعوها خفاقة عالية.

وإذا كان���ت البحري���ن قدم���ت ،وما زال���ت ،أروع

ق���درة البحرين���ي على الوف���اء بالمهام الجس���ام

كان���ت كلم���ات جالل���ة العاه���ل مثاال ف���ي تأكيد

األمثلة في س���احات الشرف والبطولة منذ عهد

المناط���ة ب���ه والملق���اة على عاتق���ه خدمة لدينه

عن الرؤية اإلستراتيجية والثاقبة التي يقودها

أهمي���ة الوعي والم���دركات بثقل ال���دور الملقى

مؤسس���ها األول وطوال تاريخها ،فإن مسيرتها

ونصرة ألهله.

جاللة العاهل لتثبيت وتأصيل هذه المناس���بات

على عات���ق من يتول���ون أداء الواجب المقدس

الوطني���ة تعب���ر بج�ل�اء أيض���ا عن أن ش���هداءها

إن االحتف���اء به���ذه المعان���ي الجلي�ل�ات الت���ي

الوطني���ة الجليل���ة في ذاك���رة الوع���ي الجمعي،

ف���ي ميادين الفخ���ر والبطولة ،كل ف���ي موقعه،

األبرار ل���م يقتصر دوره���م وال تتوقف مكانتهم

س���طرها ش���هداء البحرين األبرار ط���وال تاريخ

وكلهم وفاء يبادلونه العطاء تجس���يدا لحقيقة

وكي���ف كان���ت أرواحه���م الطاه���رة ودماؤه���م

على أداء الواجب الداخلي ضمن حدود الوطن

البالد تزامنا مع احتفاالت المملكة بالمناس���بات

واحدة وه���ي أنهم يعاهدون هللا أن يبقوا عونا

الزكي���ة عنوان���ا بارزا لس���جل حافل م���ن العطاء

فحس���ب ،وإنم���ا تجاوز ذلك ليش���مل أيضا مهام

الوطني���ة ،إذ ما زالت أجواء وش���وارع البحرين

وس���ندا لكل ما ي���راه جاللته مناس���با ،وبدا ذلك

واإلخالص ،ونبراسا مضيئا ألجيالنا القادمة.

الواجب المق���دس خارج حدود المملكة س���واء

تتعط���ر بنس���يمها وعبقه���ا ،وتحف���ل أزقته���ا

واضح���ا بالنظ���ر إلى ه���ذه األج���واء االحتفالية

ولع���ل اللفت���ة الملكي���ة الس���امية إل���ى “جمي���ع

في البر أو البحر أو الجو.

ومؤسس���اتها بالعدي���د م���ن الص���ور والمالم���ح

الت���ي س���ادت المملك���ة خ�ل�ال الفت���رة األخيرة،

ش���هدائنا األبرار الش���جعان من رج���ال البحرين

وأك���د هذا المعن���ى جاللة الملك الذي ش���د على

الت���ي تعبر ع���ن التفاف الش���عب ح���ول قيادته،

حي���ث الحضور الجماهيري الواس���ع هنا وهناك،

المخلصين منذ قيام الدولة في عهد المؤس���س

أي���دي أبن���اء البحرين “مم���ن استش���هدوا داخل
ً
نص���رة للحق وإرس���اء للعدل
الوط���ن وخارج���ه

األمر ال���ذي يمثل حافزا ل���كل مواطن وباعثا له

وال���ذي تلمّ س���ه الجمي���ع بالمملك���ة ف���ي مختلف

بالمش���اركة الفاعلة في ميادين البذل والعطاء،

الميادي���ن والمجمع���ات التجاري���ة والش���وارع،

أبنائه���ا الوثاب���ة والمخلص���ة تج���دد العه���د دوما

ودفاع���ا ع���ن أم���ن وس���يادة أوطانن���ا والتصدي

واالنخ���راط بق���وة وبإخالص في مس���يرة منعة

والس���يارات الت���ي تزين���ت باألع�ل�ام والص���ور

على مواصلة مس���يرة العز والفخر في ساحات

لإلرهاب ومد يد العون واإلغاثة لألش���قاء” ،في

بل���ده وتحصين أبنائه ض���د كل معاول الهدم أو

المعبرة للواء.

التضحي���ة وميادي���ن الف���داء ،وأنه���ا ل���ن تبخ���ل

دالل���ة إل���ى دور ه���ؤالء الش���هداء األب���رار الذين

عدم االستقرار.

األول إل���ى يومنا ه���ذا” تؤك���د أن المملكة بروح

قض���وا نحبه���م جنبا إلى جنب مع أش���قائهم في

لق���د كان أبن���اء ش���عب البحري���ن عل���ى ق���در
المس���ؤولية الت���ي يتحملونه���ا ف���ي كل ميادي���ن
الواج���ب والبناء والتنمية ،ول���ن يغضوا الطرف

البحرين لن تنسى الذين فدوها في ميادين الحق والواجب
المنامة  -بنا

“يوم الشهيد” هو المناسبة التي تحتفل مملكة البحرين بها في السابع عشر من ديسمبر ،إذ جاء هذا التوجيه من عاهل البالد القائد األعلى
صاح���ب الجالل���ة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة؛ ليك���ون تخليدا ووفاء وعرفانا بتضحيات وعطاء وبذل ش���هداء الوط���ن وأبنائه البررة،
من منتسبي قوة دفاع البحرين ،ووزارة الداخلية ،والحرس الوطني ،الذين أدوا مهامهم وواجباتهم الوطنية ،داخل الوطن وخارجه ،في
الميادين المدنية والعسكرية واإلنسانية كافة.
إن ي���وم الش���هيد ه���و ي���وم من أع���ز األيام

الحك���م ،ليك���ون يوم���ا للش���هيد البحريني،

الذي���ن قدم���وا دماءه���م ف���ي ميادي���ن

في تاريخ الوط���ن يحفظ لهؤالء األبطال

متمي���زة م���ن جاللت���ه ت���دل عل���ى المكانة

ع���ن البحري���ن وصون���ا لس���يادتها وحماية

وأكثرها فخرا للمملكة ،وس���يظل محفورا
الذي���ن قدم���وا أنفس���هم وأرواحه���م ألجل

الوط���ن حاملين معهم لواء الع���ز والفخر،
ف���ي س���بيل المحافظ���ة عل���ى مكتس���باته

ورقي���ه ،وعرفانا بفضل هؤالء األش���اوس

نظ���رة إج�ل�ال وتقدي���ر ،فق���د كان���ت لفتة

العالي���ة الت���ي يحتلها الش���هداء في ضمير
ووج���دان القي���ادة والحكوم���ة والش���عب
لم���ا قدم���ه ه���ؤالء األب���رار م���ن تضحيات

إلنجازاته���ا ،ولتظ���ل الراية عالي���ة خفاقة،

ورم���ز الع���زة والقوة والش���موخ ،وس���تظل
وفية لدماء الش���هداء وتضحياتهم الذين

ه���و ي���وم إلعالء قي���م التضحي���ة والفداء

عليه���ا حت���ى آخ���ر رم���ق ،وق���د س���طروا

بها شهداء الوطن على مر التاريخ مالحم

التضحي���ة والبطول���ة وح���ق الدف���اع ع���ن

الش���باب ،وتكون قدوة لهم ،ويوم الشهيد

إن الش���هادة في س���بيل رفع راي���ة الوطن

القادم���ة قيم البذل والعط���اء والفداء من

لبوا نداء الوطن ،وحملوا الراية وحافظوا
بتضحياته���م أروع القص���ص واألمثلة في

تاريخية عظيمة يقرأها ويفخر بها أجيال

وينظ���ر أبناء الوطن وأبناء ش���هدائه لقرار

إن يوم الش���هيد يؤك���د أن مملكة البحرين

الكرامة والعزة والمجد.

هو مناسبة يستلهم منها األبناء واألجيال

يص���ادف ذك���رى تول���ي جاللت���ه لمقالي���د

البحرين���ي الكري���م ل���ن تنس���ى أبناءه���ا

هي قمة البطولة واإلقدام ،ويوم الش���هيد

ف���داء للوط���ن ،وس���تبقى ذكراهم مش���عال

متقدا يضيء دروب العزة والكرامة.

جاللة الملك بجعل يوم  17ديس���مبر الذي

أش���قائه في الخلي���ج نصرة له���م وحفاظا

عل���ى أمنهم واس���تقرارهم وأم���ن المنطقة

واستقرارها.

بقي���ادة صاح���ب الجاللة الملك ،والش���عب

عل���ى أتم االس���تعداد للتضحي���ة من أجله

نش���أتها في أن تكون ناصرا ومعينا ألبناء

عن���ه ضد األخطار واألع���داء ونكون دائما

وأن نفديه بأرواحنا ودمائنا في أي وقت،
فه���و الحص���ن ال���ذي تجتمع جمي���ع قلوب

أبناء الوطن الشرفاء دفاعا عنه.

إن ش���هداء الوط���ن س���طروا بأرواحه���م
قصصا خالدة ستظل مبعث فخر للجميع،

وهي مناس���بة لتوجيه التحية لرجال قوة
دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس

الوطن���ي الذي���ن استش���هدوا أثن���اء أداء
وحب الوط���ن ،وتعد البط���والت التي قام

الذي���ن ضرب���وا أروع األمثل���ة وأصدقه���ا

تج���اه وطنه���م واس���تقراره وأمن���ه وتجاه

الح���ق والواجب وس���احات الفخ���ر ،دفاعا

الشهادة في
سبيل رفع
راية الوطن
قمة البطولة
واإلقدام

تهون األنفس لذا يجب أن نحميه وندافع

في س���بيل الحف���اظ على مبادئه���ا والقيم

أج���ل الوط���ن ،فالوط���ن غال وفي س���بيله

مهامه���م ف���ي حفظ أمن الوط���ن وواجهوا
اإلره���اب الغ���ادر ببس���الة ال تعرفه���ا إال

القلوب المؤمنة بالله المحبة لوطنها.

العربي���ة األصيل���ة الت���ي قام���ت عليها منذ

امته���ا ولإلنس���انية جميع���ا ،وأنه���ا تس���عى
دائم���ا إل���ى المش���اركة ف���ي تحقي���ق األمن

واالس���تقرار وتقديم العون والمس���اعدات
واإلغاث���ة اإلنس���انية للبش���ر ف���ي مناط���ق

الصراع���ات م���ن دون تفرق���ة بي���ن دين أو

لون أو عرق.

وكان���ت المع���ارك الت���ي خاضه���ا أبن���اء
الوط���ن دفاع���ا ع���ن أش���قائه ف���ي الخليج

العرب���ي والس���تعادة الش���رعية ف���ي اليمن

م���ن المع���ارك التاريخي���ة الت���ي س���تظل
مح���ل فخ���ر وع���ز للوط���ن ،فق���د وقف���ت

وش���اركت مملكة البحرين ف���ي الكثير من

قواتنا الباس���لة تحمي الح���دود الجنوبية

وقدم���ت خالل هذه المش���اركات ش���هداء

تلبي���ة لنداء األخ���وة والواج���ب والمصير

المهام ذات الطابع اإلنس���اني والعس���كري،
م���ن أبنائه���ا المخلصي���ن لتثب���ت أنه���ا ل���م

ول���ن تبخل أب���دا ف���ي تقدي���م التضحيات

للمملك���ة العربية الس���عودية الش���قيقة في
المشترك ،فأمن المملكة العربية السعودية
هو من أمن البحرين وكذلك العكس.

خلف :المجالس البلدية شريك أساس

local@albiladpress.com
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م����ف����خ����رة ل���ل���ب���ح���ري���ن ع����ل����ى ال����م����س����ت����وى ال�����دول�����ي
المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

ً
أساسيا في صنع القرارات بالشراكة مع األجهزة التنفيذية،
شريكا
أكد وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف ،أن المجالس البلدية تشكل
ًّ
معتبرًا أن تجربة المجالس البلدية باتت تشكل ركيزة أساسية من ركائز التنمية والبناء وأن التجربة الذي أرسى دعائمها عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن

عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه أثبتت نجاحها.
وقال وزير األش����غال وش����ؤون البلديات

شك ًرا لوزارة
العمل

إبراهيم النهام

Û Ûأتاب���ع بتقدي���ر بال���غ ،الجهود المش���كورة لوزارة العم���ل والتنمية

والتخطي����ط العمران����ي“ ،إن����ه ف����ي ظ����ل

االجتماعي���ة ،بإقام���ة مع���ارض التوظي���ف ل���ذوي اإلعاقة (ذوي

احتف����االت مملك����ة البحري����ن بالمناس����بة

الهم���م) ،الت���ي تبدأ اليوم تجربتها الثانية ،بمش���اركة  34منش���أة

العزي����زة على قلوبنا في ش����هر ديس����مبر،

تقدم  300وظيفة شاغرة ،بتجربة تصنف باالستثنائية.

بذكرى تولي جاللة الملك مقاليد الحكم

Û Ûه���ذه المس���اعي ،يمك���ن قراءتها عل���ى  5مس���تويات ،أولها أخذ

والعي����د الوطن����ي المجي����د ،ب����ات لزامً ����ا

الحكومة الرش���يدة بعين االهتمام لهذه الفئة ،كجزء أصيل من

التوق����ف عن����د المحط����ات المضيئة التي

المكون االجتماعي؛ لها ما لها من الحقوق ،وعليها ما عليها من

أوق����د ش����معتها المش����روع اإلصالح����ي
لجاللة الملك ،التي باتت تش����كل مفصالً

الواجبات.

Û Ûثانيً ا ،االستفادة المستمرة للدولة مما يطرح في وسائل اإلعالم

مهمًّ ����ا في مس����يرة التنمي����ة والبناء التي

والصحف ،وس���احات التغريد من قضايا ،وملفات تهم البحرين

تشهدها مملكة البحرين”.

وأهله���ا ،وترجمة ه���ذه الرؤى في برامجه���ا الطموحة ،المواطن

وأشار إلى أن تجربة المجالس أصبحت

في قلب اهتمامها.

المس����توى الدولي ،وذلك لما تش����كله من

كثقاف���ة عمل ونهج حي���اة ،وبتجربة ال تقل جودة عن التجارب

أولويات المشاريع والبرامج والخدمات

Û Ûرابعً ���ا ،اإلنص���ات الملحوظ لوزي���ر العمل والش���ؤون االجتماعية

تش����كل مفخ����رة لمملك����ة البحري����ن على

Û Ûثالثً ا ،تحفيز المؤسسات الحكومية والخاصة للسير بهذا النهج،

ش����راكة مهمة في صنع الق����رارات ورفع

الدولية واإلقليمية الناجحة بهذا الشأن.

التنموية من خالل توصياتها وقراراتها

جميل حميدان ،لما يكتب وينش���ر ،وس���رعة تجاوبه ،وترجمته

العم����ل البل����دي م����ن قرينة عاه����ل البالد

دوره����ن ف����ي إق����رار ووض����ع األولوي����ات

مهم على صعيد العملي����ة الديمقراطية،

البلديات.

رئيس����ة المجلس األعل����ى للمرأة صاحب

ونق����ل وترجم����ة احتياج����ات المواطنين

تحظى بدع����م ال محدود من قبل وزارة

وذك����ر الوزي����ر أن ي����د ال����وزارة كان����ت

الس����مو الملك����ي األمي����رة س����بيكة بن����ت

والمقيمين”.

األشغال وش����ؤون البلديات والتخطيط

بالوزارة ،عبر برامجها ،ومعارضها ،وورشها النافذة.

الت����ي يتم رفعها بموج����ب أحكام قانون

وم����ا زال����ت وس����تبقى مم����دودة لتقدي����م

إبراهي����م ال خليفة ،ال����ذي تكلل باختيار

م����ن جهت����ه ،أكد وكيل ش����ؤون البلديات

العمراني ،ومختلف األجهزة التنفيذية،

خامس���ا ،قناع���ة الدول���ة نفس���ها بمق���درة المواط���ن البحرين���ي،
ً
ÛÛ

الدع����م للمجال����س البلدي����ة الت����ي تعب����ر

شعار المرأة في مجال العمل التشريعي

ب����وزارة األش����غال وش����ؤون البلدي����ات

عن اإلرادة الش����عبية في المش����اركة في

والبل����دي للع����ام  ،2018وق����ال“ :ال يمكن

والتخطي����ط العمران����ي نبيل أب����و الفتح

مش����د ًدا عل����ى أن “تجرب����ة المجال����س
ً
ترفا،
البلدية في مملكة البحرين لم تعد

بتس���جيل قص���ص النجاح المتتالية والمس���تمرة ف���ي أي موقع،

وف���ي أي حال يكون به ،وتهيئتها لألرضية الخصبة والمناس���بة

أن ننس����ى أهمي����ة الم����رأة البحريني����ة

أن “المش����روعات البلدي����ة الت����ي تنتش����ر

بل باتت تش����كل داعمً ا مهمًّ ����ا من دعائم

إلنجاز ذلك.

من قب����ل الوزارة بكافة منتس����بيها يأتي

ودورها األساس����ي في االرتق����اء بالعمل

ف����ي مختل����ف مناط����ق البحرين ،تش����كل
واقعيا على النجاح الذي حققته
برها ًن����ا
ًّ

تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة”.

وأمني���ة ،ظل���ت هي البحري���ن التي يعرفه���ا العال���م ،ويحترمها،

صن����ع الق����رار ،منوّ ً
ها إلى أن ه����ذا الدعم

لهذه المش���اهدات ،كواق���ع حقيقي ،تقدم���ه اإلدارات المختصة

Û Ûإن البحري���ن وبالرغ���م مم���ا م���رت ب���ه م���ن تقلب���ات اقتصادي���ة،

دعمً ����ا للتوجهات الملكية الس����امية التي

البل����دي ف����ي قط����اع البلدي����ات س����واء

وأش����ار أب����و الفت����ح إل����ى أن “أعض����اء

أرس����ى دعائمه����ا صاحب الجالل����ة الملك

م����ن خ��ل�ال العام��ل�ات ف����ي ال����وزارة من

تجرب����ة المجال����س البلدي����ة ،الت����ي باتت

المجال����س البلدي����ة منذ انطالق����ة العمل

بش���عب رحي���م ،وقي���ادة حكيم���ة ال تتأخر ،بالوثب في معيش���ة

وبمتابع����ة مس����تمرة من رئي����س الوزراء

المهندس����ات والقانوني����ات والطبيب����ات

تشكل عالمة فارقة في تاريخ البحرين

البل����دي ف����ي الع����ام  2002وحت����ى اليوم

صاح����ب الس����مو الملك����ي األمي����ر خليفة

البيطري����ات والمخطط����ات العمراني����ات

الحديث ،التي جاءت بتوجيهات ملكية

يحظ����ون بكام����ل الدعم والمس����اندة من

هذه النجاحات.

بن س����لمان آل خليف����ة ،وبدعم متواصل

واالختصاصي����ات

والمحاس����بات

س����امية بغ����رض إش����راك المواطنين في

قب����ل ال����وزارة” ،مش����يرًا إل����ى أن أب����واب

من قبل ولي العهد النائب األول لرئيس

واإلداري����ات وغيرهن ممن أس����همن في

صنع القرارات المتعلقة بالخدمات التي

المس����ئولين ف����ي ال����وزارة مفتوحة على

مجل����س الوزراء صاحب الس����مو الملكي

تنفيذ الخط����ط االس����تراتيجية للوزارة،

تهم حياتهم”.

ال����دوام لتب����ادل األفكار ووجه����ات النظر

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

أو عل����ى صعي����د عضوات مجل����س أمانة

وثمّ ����ن الوزي����ر الدع����م ال����ذي يحظ����ى به

العاصم����ة والمجال����س البلدية من خالل

وج���� ّدد أب����و الفت����ح التأكي����د عل����ى أن

فيم����ا يخ����ص االرتق����اء بمس����توى العمل

المجال����س البلدي����ة بما تش����كله من إرث

البلدي.

أبن���اء البل���د ،وصون كرامتهم ،فش���كرً ا لكل من يس���هم بتحقيق
ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

األنصاري :معظم العاطلين إناث

البحرين مع ّرضة لعواصف مدارية

خ���ل���ف :ن��ع��م��ل م���ن اآلن ل��م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

قال���ت األمين العام للمجل���س األعلى للمرأة هالة األنص���اري إن وزارة

العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة تب���ذل جه���و ًدا جب���ارة إلع���ادة تأهي���ل
العاطالت ،للتسريع من عملية توظيف النساء.
وأش���ارت ف���ي تصري���ح خ���اص
لـ”الب�ل�اد” بش���أن مل���ف عاط�ل�ات
قائم���ة ( )1912إل���ى أن ال���وزارة
نظ���رت ف���ي ش���أنهم ووف���رت لهم
الف���رص التدريبي���ة الت���ي تتي���ح

اس����تقبل وزير األش����غال وش����ؤون البلدي����ات والتخطي����ط العمراني عصام

له���م االنتق���ال إلى وظائ���ف أخرى

خل����ف ،مهن����دس مدني أول بقس����م الهندس����ة البحري����ة والس����احلية بإدارة

مغاي���رة لتخصصاته���م التي تجد

المش����اريع االس����تراتيجية بالوزارة ناص����ر الناصر ،وذلك بمناس����بة حصوله

صعوب���ة ف���ي توف���ر الش���واغر له���ا

على درجة الماجس����تير في الهندسة البحرية ( )Ocean Engineeringمن

بسوق العمل.
ولفت���ت إل���ى أن ال���وزارة تمن���ح

جامع����ة رود آيالند األميركي����ة ( )University of Rhode Islandوبحضور

العاطلي���ن أكثر م���ن فرصة وتقوم

وكيل الوزارة لشؤون األشغال أحمد الخياط.
وخ��ل�ال اللق����اء ،ق���� ّ
دم الناص����ر نب����ذة

السياحية.

مختصرة عن رسالته التي تم عرضها
ً
أيض����ا في المؤتمر العالمي الس����ادس

والخدم����ات العمراني����ة المطلة للبحر

الس����احلية

لهجوم من عواص����ف مدارية بحرية

بمتابعته���م ف���ي مج���ال العم���ل،
كم���ا أنه���ا تص���رف لهم إعان���ة بدل

إضاف� ً
���ة إلى تعرض البني����ة التحتية

والثالثي����ن للهندس����ة
ُ
ال����ذي أقي����م بمدينة بالتيم����ور بوالية

تتضمن ري����اح قوية ،أمط����ار غزيرة،

ماريالند األميركية وبمش����اركة عدد

وأمواج عاتية.

م����ن ال����دول العالمي����ة والخليجي����ة

من جانبها ،س����عت بع����ض المنظمات

المطل����ة على الحدود البحرية ،حيث

الدولي����ة والعالمي����ة المختصة بإدارة

رك����ز الناصر في رس����الته على كيفية

الث����روات الس����احلية بمب����ادرة ه����ذه

التعطل التي تصرف كش���به راتب
للمتعط���ل ولمدد مفتوح���ة ،إال أن
هذه الفرص تقابل أحيا ًنا بالرفض
من قبلهم.
وأك���دت متابعة المجل���س األعلى
عصام خلف مستقبال ناصر الناصر

التعام����ل مع التغي����رات المناخية وما

األبعاد البيئية ووضع حلول هندسية

المش����رفة ،كم����ا أش����اد بم����ا تضمنت����ه

تتضمنها من أبعاد بيئية جانبية على

مبتكرة تس����اعد على اس����تدامة هذه

الدراس����ة من بح����وث وتقارير علمية

عالميا م����ن الج����زر الصغيرة
تصن����ف
ًّ

المعرضة لهذه األبعاد البيئية وهو ما

المناطق الساحلية من أهمها ارتفاع

المناط����ق وتف����ادي أض����رار إنش����ائية

ذات عالق����ة مباش����رة بالتحدي����ات

يستوجب التخطيط منذ اآلن للمدى

مس����توى مي����اه البح����ر ال����ذي ي����ؤدي

وتكاليف مستقبلية بليغة.

الهندس����ية والعلمي����ة الت����ي تواجهها

البعي����د لحماي����ة س����واحل المملك����ة

إل����ى فق����دان األراض����ي والحواج����ز

ه����ذا ،وقد أثن����ى الوزير عل����ى جهود

الساحلية الطبيعية وتآكل الشواطئ

الناصر في نيله هذه الدرجة العلمية

ال����وزارة خ��ل�ال ه����ذه الك����وارث
ً
خاصة أن مملكة البحرين
الطبيعية،

بش����كل مس����تدام وهو ما تعمل علية

معرض توظيف لذوي اإلعاقة اليوم
مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

تح���ت رعاية وزير العمل والتنمي���ة االجتماعي جميل حميدان ،تنظم وزارة العمل والتنمية
االجتماعي���ة مع���رض توظي���ف األش���خاص ذوي اإلعاقة (ذوي الهم���م) الثان���ي ،وذلك اليوم
األربعاء في بهو الوزارة ،حيث يأتي هذا المعرض في إطار تكثيف الوزارة جهودها إلدماج
ذوي الهمم في مختلف مواقع اإلنتاج بسوق العمل في مملكة البحرين.

هالة األنصاري

الوزارة في كل مشاريعها.

للمرأة لمل���ف العاط�ل�ات ،وعلمهم

“العمل” وفرت
فرصا تدريبية
ً
لعاطالت
“قائمة ”1912

ب���أن النس���بة األكبر م���ن العاطلين
وخصوص���ا
ً
عاط�ل�ات القائم���ة،

ه���ي م���ن اإلن���اث ،كم���ا أن لديه���م
ً
ً
مش���تركا م���ع ال���وزارة
برنامج���ا

م���ن الالت���ي ت���م االس���تغناء ع���ن

لتأهيل مرشدي التوظيف.

خدماته���ن م���ن ش���ؤون البلديات،

يأت���ي ذل���ك ،ف���ي وق���ت م���ا زالت

بع���دم جدية الوزارة ف���ي معالجة

تتلق���ى في���ه الصحيفة بي���ن حين

أوضاعه���ن

الف���رص

وآخ���ر طلب���ات وش���كاوى م���ن

الوظيفية المالئمة لخبراتهن.

وتوفي���ر

افتتاح صفين جديدين لطلبة الدمج

اك�����م�����ال ال����ع����دي����د م�����ن ط���ل���ب���ة ال����ت����وح����د ال�����دراس�����ة

وتش���ارك في المعرض ( )34منشأة تقدم
( )300ش���اغر وظيفي للباحثين عن عمل
م���ن ذوي الهم���م بمختل���ف تصنيف���ات
اإلعاق���ة الجس���دية ،البصري���ة ،الذهنية،
والس���معية ،وذل���ك لحمل���ة المؤه�ل�ات
الجامعية والدبلوم والثانوية العامة.
وق���د أنه���ت وزارة العم���ل والتنمي���ة
االجتماعي���ة جميع تحضيراته���ا الالزمة
لضم���ان نج���اح تنظي���م المع���رض ،كم���ا
وجه���ت ال���وزارة دع���وات للباحثي���ن عن
عم���ل م���ن ذوي االحتياج���ات الخاص���ة
الذي���ن تتواف���ق تخصصاتهم الدراس���ية
واألكاديمي���ة م���ع الش���واغر المعروض���ة،
وذل���ك لحض���ور وزي���ارة المع���رض
لالس���تفادة م���ن الف���رص الوظيفية التي
تقدمه���ا منش���آت القطاع الخ���اص ،الذي
ً
صباحا حتى
يق���ام من الس���اعة الثامن���ة
الثانية ظهرًا.

زيارة وزير التربية والتعليم إلى طلبة التوحد بمدرسة بدر الكبرى االبتدائية للبنين

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جهود المدرس���ة ع���ن نجاحها ف���ي دمج عدد

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

 300شاغر وظيفي
للباحثين تقدمها
 34منشأة

في إطار جوالته الصباحية ،زار وزير التربية

الطلب���ة من تل���ك الفئة وتأهيله���م وتزويدهم

والتعلي���م ماجد النعيمي مدرس���ة بدر الكبرى

بالمهارات الحياتية ،إلى جانب توفير معلمة

االبتدائي���ة للبنين ،حيث اطلع على الخدمات

متخصصة ف���ي مجال التربي���ة الخاصة لكل

الت���ي تقدمه���ا المدرس���ة لطلب���ة التوح���د،

طال���ب ،ودمج الطلبة التوحديين مع أقرانهم

الت���ي تتمث���ل ف���ي تخصي���ص صف دراس���ي

ف���ي األنش���طة مث���ل الرياض���ة والتصمي���م

م���زود بكافة التجهي���زات الخاص���ة بتدريس

والتقانة والحاس���وب والفنون ،حيث أسفرت

م���ن أولئك الطلب���ة في الفص���ول العادية بعد

الدم���ج بافتت���اح صفي���ن جديدي���ن لطلب���ة

التوح���د ف���ي المرحل���ة االبتدائي���ة ،ومؤك��� ًدا

تميزهم في المجالين األكاديمي والسلوكي.

نج���اح سياس���ة ال���وزارة ف���ي دم���ج ه���ؤالء

وقدم الوزير ش���كره وتقديره للمدرس���ة على

الطلب���ة ،الت���ي أدت إل���ى إكم���ال العديد منهم

م���ا تبذله من جه���ود لتقديم أفضل الخدمات

للمراحل الدراس���ية ،واالنتق���ال من الصفوف

لتل���ك الفئة من األبن���اء الطلبة ،معلنًا أن العام
ً
توس���عا في عملية
الدراس���ي القادم سيش���هد

الدراس���ية الخاصة بهم إل���ى الصفوف العامة
مع زمالئهم.
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دعم السعودية في مواجهة الحملة اإلعالمية

الرميح��ي :جه��ات إقليمي��ة تس��عى للني��ل م��ن مق��درات ال��دول العربية

المنامة  -بنا

البحرين
في عيدها
الوطني

سيد ضياء الموسوي

Û Ûالعي���د الوطن���ي وعيد الجلوس لجالل���ة الملك يمثالن إضاءتين في س���ماء الوطن،
ومنطلق���ان تقوم علي���ه الديمقراطية البحرينية .واألفراح الت���ي تعم البحرين هذه

األيام تعكس صورة وطنية وحضارية لتالحم القيادة والشعب.

Û Ûالديمقراطي���ة البحريني���ة وج���دت لتنم���و وتكبر وتعظ���م ،وعافيته���ا مرهونة بمدى
مش���اركتنا جميع���ا ف���ي دعمه���ا وتقوي���ة مواقع الضع���ف فيه���ا ،وان القف���ز عليها أو

االنحشار في مواقع النسيان يضعف التجربة.

Û Ûدور المثق���ف والسياس���ي أن يك���ون حاضرا في مي���دان الديمقراطي���ة؛ ليكون رقما
إيجابيا في دعم التجربة وفي دعم كل ما يقويها ويقود إلى تشريع قوانين تصب

في خدمة المواطن والوطن.

Û Ûالتأثير االقتصادي مازال يضفي بظالله على واقع الناس خصوصا في ظل ارتفاع
الضرائب إال أن ذلك يجب أال يقود إلى اكتئاب اقتصادي للناس أو حالة من خيبة
سياس���ية ،ب���ل يجب أن يقودهم للمش���اركة اإليجابية في دع���م اقتصاد يقوم على

تقليل الضرائب ويخدم الناس.

Û Ûمادمت بعيدا عن المشهد فأنت تضعف دورك اإليجابي في بناء ديمقراطية قوية.
والديمقراطية تحتاج إلى تقوية باس���تمرار بجرعات تقوم على المش���اركة والعقل
واالتزان سواء تحت قبة البرلمان أو في الصحافة أو أي موقع من خالله تستطيع

أكد وزير شؤون اإلعالم علي الرميحي أن دعم المملكة العربية السعودية في مواجهة
ً
ووقوفا مع الح���ق والعدل في
وإس�ل�اميا
عربيا
الحمل���ة اإلعالمي���ة ضدها ،يعد واج ًب���ا
ًّ
ًّ
ج����اء ذلك ،خ��ل�ال اللقاء ال����ذي عقده وزير

العربي����ة ،وتعم����ل بجه����د حثي����ث لزعزع����ة

اإلع��ل�ام بالمملكة العربية الس����عودية عواد

أمنه����ا واس����تقرارها ،وه����و م����ا يتطل����ب
ً
موقف����ا موح���� ًدا لمواجهة هذه السياس����ات

الدول العربية ،على هامش االحتفال الذي

المغرضة ،وحماية المجتمعات العربية من

أقامته وزارة اإلعالم الس����عودية بمناس����بة

مخاطرها.

اختي����ار الري����اض عاصمة لإلع��ل�ام العربي

هذا ،وشارك الرميحي في احتفال اختيار

للع����ام  ،2018-2019وذل����ك ف����ي فن����دق

الري����اض عاصم����ة لإلعالم العرب����ي 2018-

الفيصلية بالعاصمة السعودية الرياض.

 ،2019حي����ث أش����اد بال����دور الري����ادي الذي

الع����واد ،م����ع وزراء اإلع��ل�ام واالتصال في

وش���� ّدد وزي����ر ش����ؤون اإلع��ل�ام عل����ى أن

تلعبه المملكة العربية السعودية الشقيقة،

هن����اك وس����ائل إعالمي����ة تدعمه����ا دول

بقي����ادة خ����ادم الحرمين الش����ريفين الملك

إقليمية ،تس����عى للنيل من مقدرات الدول

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد

قلوب على امتداد الخريطة الديلمونية تعكس صورة عيد يتسم بالجمال.

وتبقى البحرين دائما وأبدً ا في ازدهار وتطلع و تقدم نحو الغد األفضل والمستقبل

الذي يقود إلى عالم مدني متحضر.

واإلرهاب والسياس����ات اإلعالمية الدخيلة
على مجتمعاتنا العربية.

وتق����دم بخال����ص التهان����ي والتبريكات إلى
خ����ادم الحرمي����ن الش����ريفين وول����ي عهده
ً
عاصمة لإلعالم
بمناس����بة اختيار الري����اض

العربي ،مش����يرًا إلى أن هذا االختيار الذي
يتزامن مع رئاس����ة المملكة الشقيقة للجنة

علي الرميحي

الدائم����ة لإلعالم العربي ،ورئاس����ة المكتب

نائب رئيس مجلس ال����وزراء وزير الدفاع

يعك����س ال����دور االس����تراتيجي للمملكة في

س����لمان بن عبدالعزي����ز آل س����عود للحفاظ

المشترك.

صاح����ب الس����مو الملك����ي األمي����ر محمد بن

التنفي����ذي لمجلس وزراء اإلع��ل�ام العرب،
مج����ال تنس����يق العم����ل اإلعالم����ي العرب����ي

ح��م��ي��دان :ت��وث��ي��ق ال��ش��راك��ة م��ع ال��م��ؤس��س��ات ال��م��ال��ي��ة والتنموية

المنامة  -بنا

ترأس وزير العمل والتنمية االجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك األسرة جميل حميدان،
االجتم���اع الدوري لمجل���س إدارة البنك ،بحضور نائب رئي���س مجلس اإلدارة مصطفى
الس���يد ،والرئيس التنفيذي خالد عتيق ،وأعضاء مجلس اإلدارة ،إذ تم مناقش���ة المهام

s.dheyaalmosawi

الكفيلة بتعزيز أداء البنك في خدمة المستفيدين وتطوير أنشطتهم ،كما تم طرح عدد

@gmail.com

م���ن البرام���ج والخطط الرامية إلى زي���ادة رأس مال البنك؛ بهدف اإلس���هام في تمويل

ميرزا يشيد بابتكارات الطاقة المتجددة

المنامة  -هيئة الكهرباء والماء

اس���تقبل وزير الكهرباء والماء عبدالحس���ين

خي���ارات متعددة بمج���ال الطاقة الشمس���ية

مي���رزا بمكتب���ه ،إبراهي���م المط���وع ،بحض���ور

والطاقة المتجددة والتي بدورها تساهم في

نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات

تحس���ين األجهزة الموف���رة للطاقة من خالل

المش���تركين عدنان فخرو .وفي بداية اللقاء

ابت���كارات جديدة تحقق أعلى جودة ممكنة،

الت���ي يبذله���ا الش���باب البحرين���ي ف���ي إيجاد

استخدام الطاقة البديلة والمتجددة.

رح���ب مي���رزا بالحض���ور ،مش���ي ًدا بالجه���ود

ال س����يما م����ا يتعلق منها بخط����اب التطرف

“األسرة” :زيادة رأس المال وتطوير الخدمات

أن تقويها.

Û Ûختام���ا نب���ارك للبحرين قيادة وش���عبا ه���ذه األيام الس���عيدة ونتمن���ى دوام األفراح

التحدي����ات التي تح����دق بال����دول العربية،

وجه وسائل إعالمية مغرضة ال تريد خيرًا للمنطقة.

Û Ûه���ا ه���ي البحري���ن ت���زدان بعيد كبي���ر ،والناس ف���ي فرح والوطنية تنش���ر وش���احها
األبيض أعراس���ا واحتف���االت وجمال طرق وزين���ة وألعاب ناري���ة وإضاءات وفرح

عل����ى أم����ن واس����تقرار المنطق����ة ومواجهة

مؤك��� ًدا ال���دور اإليجابي ألف���راد المجتمع في

مزيد من رواد األعمال من األسر المنتجة وأصحاب األفكار المتطورة.
وأك���د حميدان االهتم���ام بتطوير الخدمات

المح���دود ،والتواص���ل مع أصح���اب األفكار

التمويلي���ة الت���ي يقدمه���ا بن���ك األس���رة

اإلبداعي���ة لتحقيق أحالمه���م وطموحاتهم،

به���دف تنمية المؤسس���ات متناهي���ة الصغر،
منو ًه���ا ب���رواد األعمال م���ن األس���ر المنتجة

لتس���هيل ري���ادة األعم���ال وتنمي���ة وتطوي���ر

وأصح���اب األف���كار اإلبداعي���ة والمتط���ورة،

المش���روعات المتناهية الصغر بش���كل دائم؛
ً
ترس���يخا لمفاهي���م االقتص���اد االجتماع���ي

وأهمية مس���اعدتهم حتى ترى مشروعاتهم

والشراكة في التنمية والرعاية االجتماعية.

الخاص���ة الن���ور ،وهو الهدف األس���اس لبنك

كم���ا ناق���ش مجل���س اإلدارة م���ا يس���هم في

األسرة ،مؤك ًدا أن المشاريع متناهية الصغر

إث���راء الخدمات المميزة الت���ي يقدمها بنك

له���ا مس���تقبل واع���د في س���وق العم���ل على

األس���رة ،والتي نال���ت تقديرًا لم���ا مثلته من

المديين المتوسط والبعيد.

نم���وذج بحرين���ي مصرفي لتقدي���م قروض

وتم خالل االجتماع بحث سبل تطوير البنك

بنكي���ة إس�ل�امية متناهي���ة الصغ���ر ميس���رة

من خالل توثيق الشراكة اإلستراتيجية مع

ل���ذوي الدخ���ل المح���دود لتنفي���ذ مش���اريع

المؤسس���ات المالية والتنموية لإلسهام في

اقتصادي���ة ،واإلس���هام بش���كل واض���ح

مواصل���ة تطوي���ر األداء وتوفي���ر الخدمات

ف���ي تنفي���ذ واس���تكمال منظوم���ة األعم���ال

للعمالء من األفراد واألس���ر من ذوي الدخل

المتناهية الصغر.

جانب من االجتماع

» » وكان بنك األسرة قد أحدث نقلة نوعية في خريطة العمل اإلنتاجي لألسر المنتجة
التي تجاوبت بشكل كبير والفت مع ما يقدمه من تسهيالت وعروض وبرامج،
والسيما األسر واألفراد الملتحقين في برنامج خطوة للمشروعات المنزلية
للنهوض باألنشطة اإلنتاجية واالنتقال بها إلى مرحلة الحرفية والدخول إلى السوق
كأصحاب أعمال ،إذ إن جميع خدمات البنك تم تصميمها لتتناسب مع احتياجات
األفراد واألسر من ذوي الدخل المحدود والعمل على استقطابهم لالستفادة من
خدمات البنك إضافة إلى توفير التدريب المناسب لضمان أكبر قدر من النجاح
لمشاريعهم ،وتهيئة فرص تطوير هذه األسر في سوق العمل.

تطوير مقومات قطاع تقنية المعلومات

الحكوم��ة اإللكتروني��ة تحتف��ل باألعي��اد الوطني��ة

المنامة  -هيئة المعلومات والحكومة االلكترونية

نظم���ت هيئ���ة المعلوم���ات والحكومة اإللكترونية كرنفاالً
وطنيا بمناس���بة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي  16و 17ديس���مبر
ًّ
إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤس���س أحمد الفاتح دولة عربية مس���لمة عام  1783ميالدية ،والذكرى  47النضمامها

ترسيخ حقوق اإلنسان على مختلف الصعد

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تحتفل باألعياد الوطنية

ف���ي األم���م المتح���دة كدولة كاملة العضوية ،والذكرى  19لتس���لم صاحب الجاللة المل���ك لمقاليد الحكم ،وذلك في مقرها الكائن بمدينة عيس���ى
بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية محمد القائد والمدراء العامين وموظفي جميع األفرع ،بحضور أسرهم.
ورف���ع الرئي���س التنفي���ذي باس���مه واس���م

جمي���ع منتس���بي الهيئ���ة أس���مى آي���ات التهاني

والتبري���كات إل���ى جالل���ة عاه���ل البالد وس���مو
رئي���س الوزراء وس���مو ولي العه���د نائب القائد

األعل���ى النائ���ب األول لرئيس مجل���س الوزراء
داعي���ا المولى
وإل���ى ش���عب مملك���ة البحري���ن،
ً

ضاحية السيف  -المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

العل���ي القدي���ر أن يعي���د ه���ذه المناس���بة عل���ى

رفع���ت رئي���س المؤسس���ة الوطني���ة لحق���وق

احتف���اءً به���ذه المناس���بة الوطني���ة المجي���دة،

م���ا حققته مملكتنا الغالية من إنجازات وطنية

اإلنس���ان ماري���ا خ���وري أس���مى آي���ات التهان���ي

حرص المؤسسة على االحتفال بهذه المناسبة

عل���ى جمي���ع األصع���دة ف���ي ظ���ل العه���د الزاهر

والتبريكات إلى القيادة الرش���يدة ،وإلى ش���عب

الوطني���ة س���نويًّا ،كونه���ا مناس���بة غالي���ة عل���ى

البحرين العزيز بمناس���بة العيد الوطني المجيد

قلوب جميع مواطني مملكة البحرين ،وتغرس

رس���خ قيم حقوق اإلنس���ان
لعاه���ل البالد ،الذي ّ
ُ
عل���ى مختل���ف الصعد وف���ق أطر ميث���اق العمل

تولي���ه الحكوم���ة لقط���اع تقني���ة المعلوم���ات

وعي���د جل���وس عاه���ل الب�ل�اد صاح���ب الجاللة

في نفوس���هم ب���ذور المحبة وال���والء واالنتماء

الوطن���ي ودس���تور مملك���ة البحرين مم���ا يدعم

والحكوم���ة اإللكتروني���ة وتعزيزه���ا لمقوم���ات

المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة .وأك���دت
خ���وري خ�ل�ال الحف���ل ال���ذي أقامت���ه األمان���ة

لوطنه���م وقيادته���م .من جانبه ،ن���وّ ه أمين عام

تكامل الجهود لمواصلة النهوض بكل ما يتعلق

النه���وض به���ا ،انعكس على ما يش���هده القطاع

المؤسس���ة الوطنية خليفة الفاضل إلى أن هذه

بالجوان���ب الحقوقي���ة للمواطني���ن والمقيمي���ن

ف���ي المملكة من تطوّ ر مس���تمر تمثل في تبني

العام���ة للمؤسس���ة الوطني���ة لحق���وق اإلنس���ان

المناس���بة الوطني���ة المجيدة فرصة الس���تذكار

على السواء.

وتوظيف التوجه���ات العالمية الخاصة بتقنية

المعلوم���ات به���دف تعزي���ز تجرب���ة المواطنين

المملكة بالخير والمسرات.

وثم���ن القائ���د االهتم���ام والدعم المباش���ر الذي

والمقيمي���ن م���ن الخدم���ات العام���ة ،فضالً عن
مساهمته في دعم جذب االستثمارات وعجلة

النم���و االقتص���ادي عب���ر تبن���ي أفض���ل الحلول
المبتكرة في مختلف المجاالت.

تكريم المشاركين باالنتخابات
عراد  -لجنة أهالي عراد

يقي���م مجل���س أبن���اء المرح���وم عل���ي المطوع ولجن���ة أهالي ع���راد ومجل���س المقهوي
بالتع���اون م���ع عضو مجل���س بلدي المحرق أحم���د محمد المقهوي مهرج���ان “ عيدك يا
وطن “ بمناسبة العيد الوطني المجيد وأحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة
ف���ي عهد المؤس���س أحمد الفاتح كدولة عربية مس���لمة ع���ام  1783ميالدية والذكرى
التاسعة عشر لتولي جاللة الملك مقاليد الحكم والذكرى السابعة واألربعين النضمام
مملكة البحرين إلى االمم المتحدة كدولة كاملة العضوية.

“توستماسترز السيف” يحتفل باألعياد الوطنية

ويتضم���ن المهرج���ان تكري���م جمي���ع

انتخابات  2018من مرش���حين للمجالس

المش���اركين باالنتخابات النيابية والبلدية

النيابي���ة والبلدي���ة واحتف���اء بم���ا خرجت

بدائرة س���ابعة المحرق وذلك يوم الجمعة

به نتائ���ج االنتخابات االخي���رة في احراز

حسين المطوع

المواف���ق  21ديس���مبر  2018ف���ي تم���ام

أعلى نس���بة تصويت في تاري���خ تجربتنا

الديمقراطي���ة والتنموي���ة الت���ي ينع���م بها

وعيس���ى غانم ،والخط���ب العربية الهادفة التي

التوستماستر حسين العيسى“ ،يتزامن اجتماع

الساعة السابعة مساء بساحة أهالي عراد

االنتخابي���ة في مملك���ة البحرين منذ بدء

ن���ادي توستماس���ترز الس���يف ،نظ���م الن���ادي
احتف���االً تحت عنوان “أغلى من الروح” بقيادة

حص���د من خالله���ا المركز األول التوستماس���تر

الن���ادي الي���وم م���ع ذك���رى احتف���االت مملكتن���ا

بالقرب من وكالة الزياني للسيارات.

س���يد حس���ن الس���اري ،وفقرة التقيي���م والمركز

الغالي���ة باألعي���اد الوطني���ة ،وتمي���ز االجتم���اع

التوستماس���تر يونس عبدالعال؛ بمناسبة العيد

األول كان م���ن نصي���ب التوستماس���تر فاطم���ة

بدمج روح المواطنة ف���ي التعليم وفن القيادة

وأكد صاحب مجلس أبناء المرحوم علي

المشروع اإلصالحي لجاللة الملك”.
ً
تقدي���را
ويأت���ي ه���ذا التكري���م الش���عبي

المواط���ن البحرين���ي إل���ى جان���ب اش���اعة
ً
تزامنا مع
االج���واء الوطني���ة االحتفالي���ة
احتف���االت مملكة البحرين بالعيد الوطني

الوطني المجيد ويوم المرأة البحرينية.

حس���ين ،وخ�ل�ال الحف���ل ت���م تكري���م عض���وات

والتواص���ل ،وال ننس���ى دور الم���رأة ف���ي النادي

المط���وع رئيس لجنة أهالي عراد حس���ين

لمش���اركتهم الفعال���ة ف���ي انج���اح ه���ذه

المجي���د وذك���رى جل���وس جالل���ة المل���ك

وتخل���ل االجتماع العديد م���ن الفقرات المميزة

الن���ادي؛ بمناس���بة ي���وم الم���رأة البحريني���ة على

الت���ي حقق���ت وش���اركت وحص���دت الكثير من

المط���وع ان “الفعالية تأت���ي ضمن مبادرة

التجرب���ة الديمقراطي���ة الرائ���دة الت���ي

وي���وم الش���هيد البحرين���ي وم���ن منطل���ق

ومنها فقرة الش���عر للتوستماستر فاطمة العالي

جهوده���م وتألقهم الدائم .وق���ال رئيس النادي

متميز”.
اإلنجازات التي جعلت منا نادي
ّ

ش���عبية م���ن أهال���ي المنطق���ة والمجال���س

تع���زز مبادئ حق���وق المواطنة واالنس���ان

تعزي���ز الح���راك الش���عبي الداعم للمس���يرة

الشعبية فيها لتكريم جميع من شارك في

والحري���ات وتس���هم في تأكيد المكاس���ب

االصالحية لجاللة الملك.

ممي���ز ،وبحض���ور أعضاء
ف���ي اجتماع نوع���ي ّ

إدارة “بابكو” ال تلتفت لمطالب عمالها
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 60قانو ًنا للجان
وافق مجلس النواب على إحالة  60من
بن���اء على
ً
مش���اريع القواني���ن المصاغة

 158أس�����رة م��ع��رّض��ة ل��ل��ت��ه��دي��د ف���ي رزق���ه���ا ب��ح��ل��ول األح���د

اقتراح بقانون من مجلس النواب التي
ل���م يفص���ل فيه���ا المجلس الس���ابق إلى
اللجان المختصة.
وأوض���ح عض���و هيئ���ة المستش���ارين

ليلى مال اهلل | تصوير رسول الحجيري

بالمجل���س أن هن���اك  19مش���روعً ا م���ن

قال النائب األول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان إن عد ًدا من عمال شركة نفط البحرين

أص���ل  60وص���ل للمجل���س باإلج���ازة
البرلماني���ة فض�ل�اً ع���ن و 21مش���روعً ا
جاه ًزا.

عمل غير مجزية وغير منصفة.
بابكومهددون بين الفصل أو النقل إلى شركة تطوير بعقود
ٍ
وتاب���ع هن���اك  158أس���رة بحريني���ة معرّض���ة

يستمع أحد إليهم.

للتهدي���د ف���ي رزقه���ا بحل���ول األح���د الق���ادم،

م���ن جهته ،طالب النائب يوس���ف زينل بإحالة

ً
مقترحا تش���كيل لجنة م���ن المجلس للتفاوض

الموض���وع إل���ى هيئ���ة المكتب لالط�ل�اع عليه

مع الشركة بشأن العمال ومصيرهم.

ليك���ون ضمن ج���دول أعمال الجلس���ة القادمة

وأك���د س���لمان أن هن���اك اقتراح���ات وخيارات

وأك���د “ال يرض���ى أح���د بتهدي���د أرزاق الن���اس

أخ���رى ل���دى الش���ركة ل���م تلتف���ت إليه���ا منه���ا

وزي���ادة نس���بة البطال���ة ،أن���ا م���ع مناقش���ة هذا

التدوي���ر ف���ي أقس���ام أخ���رى وغيره���ا م���ن

الموض���وع ،ولك���ن علين���ا ف���ي ذات الوق���ت أن

االقتراح���ات الت���ي تق���دم بها العم���ال ولكن لم

نحترم اللوائح واألنظمة الداخلية للمجلس”.

وأك���د وجوب إنج���از التقارير خالل 30
يومً ا.

األربعاء
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أحمد السلوم وعلي زايد وعبدالنبي سلمان

لم يتقاضوا رواتبهم منذ  6أشهر
» »أكد النائب سيد فالح هاشم أنه ال يجب التهاون في قضايا العمال وال يجب أن نقف مكتوفي األيدي كالجهات الرسمية .وأضاف أن هناك مجموعة عمال لم
يستلموا رواتب  6أشهر في الوقت التي تتعذّ ر الشركة بعدم إيفاء وزارة مستحقاتها لدفع الرواتب التي ال تتجاوز  250دينارًا.

النفيعي يستعجل طلب “اآليباد” للنواب

آل رحم��ة :لرم��ي قواني��ن ال فائ��دة منه��ا ...والرئيس��ة :لن نرم��ي الجيدة

رئيسة مجلس النواب فوزية زينل ووزير شؤون المجلسين غانم البوعينين

الحكومة للنواب :ال تتهموا “المالية”
وعدت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل أن يكون موضوع عمال شركة “بابكو” المعارين

محرر الشؤون المحلية

لشركة “تطوير” ضمن جدول أعمال اجتماع هيئة المكتب ،مؤكدة “أن  40نائ ًبا ال يرضون

دع���ا النائ���ب غ���ازي ال رحم���ة إلحال���ة

أن يقطع رزق مواطن وسنتواصل مع الشركة لالطالع على التفاصيل”.

المش���اريع الس���تين إلى اللجان المختصة

ورد وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين على ما أثاره النائب فالح هاشم أنه موضوع

منوًّ ًها “هناك مش���اريع كثي���رة مهمة عملنا

غير واضح المعالم .وتابع مخاط ًبا النواب“ :أمامكم جميع األدوات الدستورية والقانونية

عليها في الدور الفائت تهم المواطن لرفع

لطرح المواضيع دون أن نتهم وزارة المالية باتهام يجافي الصواب والحقيقة”.

مستوى معيش���ته ومن األفضل أن تحال
إلى اللجان المختصة وتدرس  ..وحس���ب
رأي اللجان المشاريع التي ال فائدة منها –

وقفة حداد على أرواح الشهداء

نرميها – وال حاجة لنا بها”.
وردت رئيس���ة مجل���س الن���واب فوزي���ة

وق���ف مجل���س الن���واب ف���ي جلس���ته أم���س

زينل “لن يرمى أي مش���روع كل المشاريع

الثالث���اء دقيق���ة ح���داد عل���ى أرواح ش���هداء

إيجابي���ة وجي���دة إن ش���اء هللا وس���تتابع

البحري���ن بن���اء على طل���ب النائ���ب معصومة

حسب ما يرتأي المجلس”.
اقت���رح النائ���ب هش���ام العش���يري أن تمرّ ر

عمار البناي وغازي آل رحمة

بع���ض مش���اريع القواني���ن خالل الجلس���ة
مؤك ًدا “بعض القوانين بس���يطة ال تحتاج

بالتس���ريع لتوفي���ر (االيب���اد) لتس���هيل

طال���ب ف���ي النائ���ب إبراهي���م النفيع���ي

االط�ل�اع عل���ى القواني���ن المعروض���ة في
ّ
لتع���ذر فتحه���ا
ج���دول أعم���ال المجل���س

أن تحال إلى للجان ولتمرر في الجلسة”.

إبراهيم النفيعي وممدوح الصالح

عبدالرحي���م .م���ن جهته���ا ،قال���ت رئي���س
المجل���س فوزية زينل “كل التقدير للش���هداء

خالل اليومين الماضيين.

صفحة وم���ن األفضل إحالتها إلى اللجان

والعزاء لثبات ألهالي الشهداء ولنصلي دائمً ا

وق���ال النائب فاضل الس���واد إن القوانين

المختص���ة هم النظر في التقارير المقدمة

في ج���دول أعمال الجلس���ة تجاوز 3000

بحقها في المجلس.

ألرواحهم التي قدموها ألمن وأمان البحرين

لسحب جميع القضايا ضد المغردين

ال��م��ال��ك��ي ي��ق��ود م���ب���ادرة “ال��ص��ف��ح��ة ال��ج��دي��دة”

اقت���رح النائ���ب باس���م المالك���ي على مجل���س النواب

هي إن شاء هللا في جنات الخلد”.

تأجيل الضريبة ...غموض قانوني وتوقيعات

نائبا يضغطون والرئيس��ة تطلب نقاشها بعد الجلسة
31
ً

وق���ع  31نائ ًب���ا عل���ى اقت���راح برغبة بش���أن تأجيل تطبيق قان���ون ضريبة

بفت���ح صفحة جديدة مطال ًبا بس���حب جميع القضايا
عل���ى المواطني���ن والصحافيي���ن والمغردي���ن الت���ي

النياب���ي أن الحكوم���ة غير جاه���زة لتطبيق الضريبة المقرّر الش���روع في

رفعها المجلس الس���ابق وقال “لنب���دأ صفحة جديدة

تنفيذه���ا بدءً ا م���ن يناير  .2019ولم يبح���ث االقتراح بالجلس���ة العلنية.

القيم���ة المضاف���ة .وق���ال الن���واب الموقعون إن م���ن بين أس���باب الطلب

من أجل الوطن والمواطن”.

وخالل الجلسة قال النائب محمد البوعينين إنه يريد مع زمالئه النواب

م���ن جهت���ه ،أيّ���د النائ���ب ع���ادل العس���ومي مب���ادرة

التق���دم باقت���راح برغب���ة لتأجي���ل تطبي���ق الضريبة أس���وة بم���ا جرى في

المالك���ي بفتحة صفحة جديدة ،مؤك ًدا أنه لم يتقدم

قان���ون تنظيم س���وق العم���ل الذي جرى تأجي���ل نفاذه حتى ت���م التوافق

بأي ش���كوى ضد ش���خص بل ضد توجه معين .وتابع

عليه .وطلب االستفس���ار من المستشار القانوني عن اقتراح تأجيل آلية

“لنبن���ي عل���ى إنج���ازات المجل���س الس���ابق ولنتجاوز

تطبي���ق الضريب���ة وليس إلغ���اء القان���ون .وردت رئيس���ة المجلس فوزية

القص���ور في���ه وليكمل ه���ذا المجلس س���ابقه ولنتفق

زين���ل أن���ه بإم���كان البوعيني���ن الجلوس مع زمالئ���ه النواب بعد الجلس���ة

على كل ما فيه مصلحة المواطنين”.

معصومة واسحاقي

باسم المالكي

عادل العسومي

وبحضور المستشار لتوضيح األمور ،وذلك التزامً ا منها بجدول األعمال.

البحراني والسلوم والبوعينين

وأضافت “أنا س���عيدة بالحماس لمناقش���ة كثير من القضايا ،وأمامنا من
الزمن الكثير لمعالجة الكثير من األمور”.

ادعاءات “الشيوخ األميركي” مرفوضة
القضيبية -مجلس النواب

أكدت هيئة مكتب مجلس النواب وقوفها التام وتضامنها مع األش���قاء في الس���عودية ضد

نظر طلبات عضوية الشوريين باللجان
القضيبية -مجلس الشورى

عقدت هيئة المكتب بمجلس الشورى ،اجتماعها األول برئاسة علي الصالح رئيس
المجل���س ،وبحض���ور النائ���ب األول لرئيس المجل���س جمال فخ���رو ،والنائب الثاني

م���ا ص���در مؤخرًا م���ن ادعاءات غي���ر صحيحة من مجلس الش���يوخ في الوالي���ات المتحدة
ً
األميركي���ة ،ويع���د تدخ�ل�اً
ً
معتب���رة أن التدخل في
مرفوضا في الش���ؤون الداخلية للمملكة،

الشأن السعودي يعد تدخالً سافرًا في الشأن الداخلي السعودي ،وهو أمر مرفوض ،ويعرقل

رئيسا ألول لجنة نيابية
العشيري
ً

س���لمان ب���ن عبدالعزي���ز آل س���عود ،وولي العه���د نائب رئيس مجل���س الوزراء وزي���ر الدفاع

القضيبية -مجلس النواب

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

انتخبت اللجنة البرلمانية المعنية بالرد على الخطاب الملكي الس���امي لجاللة الملك ،النائب

الجهود الدولية التي يبذلها الحلفاء الدوليين في سبيل إرساء دعائم األمن والسالم.
وأش���ار البيان إلى المس���اعي الدولية والجهود المش���كورة لخادم الحرمين الشريفين الملك

وناقش���ت هيئ���ة المكتب جميع طلبات األعضاء لتش���كيل اللج���ان النوعية الدائمة،

رئيسا للجنة ،والنائب أحمد صباح السلوم نائ ًبا للرئيس.
هشام العشيري
ً
جاء ذلك ،خالل االجتماع اإلجرائي األول للجنة إعداد مش���روع الرد على الخطاب الملكي

ولجنة الرد على الخطاب الملكي السامي ،وإعداد مقترح بشأنها بعد التنسيق بين

السامي لدور االنعقاد األول من الفصل التشريعي الخامس بمجلس النواب.

للرئيس هالة فايز.

هذه الطلبات ،تمهي ًدا لعرضه في الجلسة المقبلة للمجلس.

وتضم اللجنة التي يرتكز عملها على كتابة رد على الخطاب الملكي السامي ،ومن ثم رفعه

كم���ا نظ���رت هيئ���ة مكت���ب المجلس ف���ي الطلب���ات المقدمة م���ن األعضاء للترش���ح

للمجلس إلقراره ،وتقديمه لجاللة الملك ،كل من النواب :أحمد الس���لوم ،أحمد العامر ،س���يد

النتخ���اب أربع���ة أعضاء لتمثيل المجل���س في اللجنة التنفيذية للش���عبة البرلمانية،

فالح هاش���م ،بدر الدوس���ري ،سوس���ن محمد كمال ،عبدالرزاق حطاب ،عمار البناي ،محمود

تمهي ًدا النتخابهم في الجلسة المقبلة للمجلس.

البحراني ،معصومة عبد الرحيم ،هشام العشيري ،يوسف زينل.
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المحكمة تنتدب محاميا آلسيوي يبيع ويتعاطى المخدرات

أم��رت باس��تمرار حب��س المتهمي��ن جميع��ا لحي��ن الجلس��ة المقبل��ة

“النيابة” تخاطب “سوق العمل” بشأن استغالل تأشيرات

عباس إبراهيم
أم���رت المحكم���ة الكب���رى الجنائي���ة األول���ى بندب مح���ام لمتهم م���ن أصل  3آس���يويين،
تت���راوح أعم���اره ما بين  25و 30عاما ،بواقعة بيع وتعاطي المواد المخدرة في منطقة

محرر الشؤون المحلية
تابع���ت المحكمة الكب���رى الجنائية

األجان���ب الذي���ن ت���م جلبه���م بتلك

األول���ى النظر في واقعة اس���تعمال

التأشيرات على كفالة المدرسة.

س���يدة لتوقي���ع إلكترون���ي خ���اص

وق���ررت المحكم���ة تأجيل محاكمة

بالمدرس���ة التي تعمل فيها منذ 20

المتهمة حتى جلسة  2يناير المقبل؛

عاما ،واس���تغلته في استخراج 17

مرة أخرى للقرار السابق بمخاطبة

تأشيرة عمل “فيزا” وبيعها آلخرين

النيابة العامة لالس���تعالم من هيئة

ولحس���ابها الخ���اص ،بمبل���غ 200

تنظيم سوق العمل واإلدارة العامة

دين���ار للفي���زا الواح���دة وبمجم���وع

للجنس���ية والج���وازات واإلقام���ة

 3400دين���ار؛ لتتمكن من تحس���ين

بش���أن التأش���يرات الت���ي ص���درت

مدخوله���ا المال���ي ،وت���م افتض���اح

ع���ن طريق جهة عم���ل المتهمة ،مع

أمرها بس���بب شخصين كان يرغب

تس���ليم الدفاع نسخة من رد هيئة

كل منهم���ا ف���ي نق���ل كفال���ة أح���د

تنظيم سوق العمل.

كرزكان ،وقررت تأجيل القضية حتى جلسة  2يناير المقبل ،كما أمرت باستمرار حبس
المتهمين جميعا لحين الجلسة المقبلة.
ويتبي���ن م���ن أوراق القضي���ة أن بالغا كان

أن بداخله���ا  3أش���خاص م���ن الجنس���ية

ق���د ورد للنياب���ة العامة م���ن إدارة مكافحة

اآلس���يوية وه���م بحال���ة غي���ر طبيعي���ة،

المخ���درات ،مف���اده أن���ه بن���اء عل���ى قي���ام

فت���م إعالمه���م بهوي���ة ومأموري���ة أف���راد

إحدى دوريات شرطة المحافظة الشمالية

الش���رطة ،وتم سؤالهم عن س���بب توقفهم

(مرك���ز مدين���ة حم���د الجنوب���ي) بتمش���يط

في ه���ذا المكان وبطريقة مش���بوهة ،فقرر

منطق���ة كرزكان في تاريخ  8أكتوبر 2018

المته���م األول أنه يتعاطى م���ادة الهيروين

إذ تبين أنهم كانوا جميعا بمحفظة نقوده.

وبس���ؤال المتهمي���ن عم���ن يمل���ك تل���ك

في حوالي الس���اعة  8:40مساء ،شوهدت

المخدرة برفقة بقية األش���خاص .وأشارت

فعمد أفراد الش���رطة إلى تفتيش الس���يارة

المضبوطات ،أفاد المتهم األول بأنها أيضا

س���يارة صال���ون بيضاء الل���ون متوقفة في

األوراق إل���ى أن المتهم األول كان بحوزته

بن���اء عل���ى حالة التلبس ،والت���ي تم العثور

تخص���ه ،وأن���ه اش���تراها بمبل���غ  120دينارا

م���كان مظل���م بالق���رب م���ن إح���دى م���زارع

كيس���ين يحتوي���ان عل���ى مس���حوق بيجي

فيه���ا عل���ى نص���ف كبس���ولة تحت���وي عل���ى

من ش���خص آخر آس���يوي الجنس���ية أيضا،

المنطق���ة ،مما أثار ذلك الش���ك والريبة لدى

الل���ون إضافة إلى مبل���غ  500فلس ملفوفة

مس���حوق بيج���ي الل���ون يعتق���د بأن���ه مادة

ع���ن طريق حوالة مالي���ة ومن ثم يقوم هو

أفراد الشرطة.

ويعتق���د اس���تخدامها بتعاط���ي الم���واد

الهيروي���ن المخ���درة ،إضاف���ة إلى كيس���ين

بتوزيعها على ش���كل لفاف���ات وبيعها بمبلغ

وباالقت���راب م���ن الس���يارة المذك���ورة تبين

المخدرة وس���لمهم ألفراد ش���رطة الدورية،

يحتويان على مادة مشابهة لذات المخدر.

 10دنانير لكل لفافة.

متهمين أمواال من قطر
 25ديسمبر سماع شهود نفي تخابر وتلقي
َ

ب������ه������دف ال�����ت�����أث�����ي�����ر ع�����ل�����ى االن������ت������خ������اب������ات ال����ن����ي����اب����ي����ة
محرر الشؤون المحلية

اس���تمعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة إلى ش���اهد اإلثبات بقضية المتهمين بالتخابر
م���ع دول���ة أجنبية وتلق���ي أموال من وزي���ر الداخلية الس���ابق بالحكوم���ة القطرية المدعو
عبدهللا بن خالد آل ثاني؛ بهدف التأثير على االنتخابات النيابية ،واللذان ضبط بحوزتهما
مبلغ يصل ألكثر من  12ألف دينار لم يفصحا عنه ،وادعيا أنهما نسيا ذلك ،فضال عن أنهما
تلقي���ا أم���واال في الس���ابق بلغت عن���د أحدهما أكثر م���ن  170ألف دينار خالل  10س���نوات،
وأجلت القضية حتى جلسة  25ديسمبر الجاري؛ لالستماع إلى شهود النفي.

واألغ���راض الت���ي ألجلها يتلقي���ان األموال

على المتهمين بمطار البحرين الدولي لدى

واعت���رف المته���م األول ( 52عام���ا  -يعم���ل

يوم خميس في أحد المس���اجد ،واستمرت

من���ه ،فض�ل�ا ع���ن الداف���ع م���ن وراء تقديم

عودتهم���ا م���ن دول���ة قط���ر حاملي���ن معهما

محل���ل مال���ي ف���ي بلدي���ة المحرق) ب���أن ما

العالق���ة بع���د أن ص���ار وزي���را لألوقاف في

الدعم المالي لحملة أحدهما االنتخابية.

مبال���غ نقدي���ة تج���اوزت مقداره���ا  12أل���ف

نس���ب إلي���ه صحي���ح بش���أن تلقي���ه أم���واال

قطر ،ث���م وزيرا للش���ؤون الداخلية ووزيرا

وكش���فت أيض���ا ع���ن أن الغرض م���ن تلقي

دين���ار بحرين���ي و 5000ري���ال قطري ،دون

م���ن الوزي���ر القطري الس���ابق س���الف الذكر

للداخلي���ة ،مش���يرا إل���ى أن���ه كان يعمل في

تلك األموال هو اس���تخدامها في أمور من

أن يفصح���ا ع���ن حيازتهم���ا إياه���ا بالدائرة

ع���ن طري���ق تحويالت بنكية من الحس���اب

قطر لس���نوات واس���تقر فيها لفت���رة ثم عاد

ش���أنها اإلضرار بمصالح الب�ل�اد ،ومن بينها

الجمركي���ة ،ومن ثم تم ضبطهما وعرضهما

الخاص بمكتبه في دولة قطر إلى حسابه،

للبحرين.

التدخ���ل في الش���أن الداخل���ي بالتأثير في

عل���ى النياب���ة العامة رفقة م���ا يحوزانه من

وبأن���ه ل���م يفص���ح ع���ن الم���ال ال���ذي كان

وأوض���ح أن���ه يتس���لم راتبا ش���هريا مقداره
 1500دين���ار م���ن عب���دهللا آل ثان���ي من���ذ

عمل المؤسس���ات التش���ريعية بالمملكة من

نقود ومضبوطات أخرى.

بحوزت���ه أثناء عودته من قطر كونه نس���ي

خ�ل�ال العم���ل ف���ي المجل���س النياب���ي على

وأثناء التحقيق م���ع المتهم الثاني اعترف

ذلك.

الع���ام  ،2008مقاب���ل عمل���ه مع���ه مرافقا له

نحو يخ���دم التوجهات واألهداف القطرية

أن���ه تس���لم م���ن المدع���و عب���دهللا ب���ن خالد

وأض���اف أن���ه تع���رف عل���ى آل ثان���ي م���ن

في س���فراته ،وقد توق���ف آل ثاني عن دفع

المناوئة للبحرين.

آل ثان���ي مبل���غ يص���ل إل���ى  10آالف دينار؛

خ�ل�ال ش���قيقه ،الذي كان ي���درس في قطر

الراتب منذ س���نة بع���د األزمة التي حصلت

وعل���ى إثر تلك التحريات أص���درت النيابة

لغ���رض دعمه في حملته االنتخابية ،وذلك

آن���ذاك ،وتزوج بس���يدة قطري���ة ،وتوطدت

بين البلدين ،مشيرا إلى أنه هو اآلخر نسي

العام���ة إذن���ا للش���رطة بمراقب���ة وتس���جيل

عب���ر حس���ابه البنكي في قط���ر ،وأن المتهم

عالقتهما ،حيث كان يرسل له  1500دينار

اإلفص���اح ع���ن  2000دينار كان���ت بحوزته

المحادثات الهاتفي���ة التي تجري فيما بين

األول يقوم باس���تالم مبالغ عبر حسابه في

ش���هريا عل���ى حس���ابه البنك���ي ف���ي ص���ورة

ح���ال وصول���ه م���ن قط���ر ،ونف���ى أن يكون

المتهمي���ن ،وثب���ت منها صحة م���ا توصلت

البحري���ن وأنهما يحوزان في منازلهما على

مساعدات.

المبل���غ مقاب���ل دعم لحملت���ه االنتخابية ،إال

أم���وال وش���يكات ت���م اس���تالمها م���ن دولة

ولف���ت المتهم الثاني إلى معرفته بآل ثاني

أن���ه تس���لم مبل���غ  10آالف دين���ار؛ لتركي���ب

قطر.

من���ذ الع���ام  ،1998إذ كان يلتق���ي مع���ه كل

عوازل لألمطار.

وتشير التفاصيل ،حسبما جاءت بتصريح

آل ثان���ي ،من خالل حس���اباتهما البنكية أو

للمحام���ي الع���ام للنياب���ة الكلي���ة أحم���د

بالت���ردد على قطر واس���تالم األم���وال منه

الحم���ادي ،ف���ي أن النيابة العام���ة كانت قد

نق���دا على دفعات كبي���رة وآخرها ما ضبط

تلق���ت بالغا م���ن إدارة المباح���ث الجنائية،

لديهما.

مف���اده أن التحري���ات توصل���ت إل���ى قي���ام

وأس���فرت التحريات كذلك إلى أن أحدهما

ش���خصين بجمع وتلقي أموال من الخارج

تس���لم م���ن المذك���ور مبال���غ مالية للترش���ح

دون ترخي���ص م���ن الجه���ة المختص���ة

ف���ي االنتخاب���ات النيابي���ة ولدع���م حملت���ه

وبالمخالف���ة ألح���كام القان���ون ،إذ ثب���ت

االنتخابي���ة ،وأن���ه بتكثي���ف التحري���ات

إليها هذه التحريات.

تلقيهما أمواال من المدعو عبدهللا بن خالد

حول صل���ة المتهمي���ن بالمس���ؤول القطري

وبن���اء على أم���ر النيابة العامة ت���م القبض

“العلوم التطبيقية”
ترتكب مخالفة
تنظيمية

رفض دعوى بإلغاء دفع  3آالف دينار غرامة

المنامة  -األمانة العامة لمجلس التعليم العالي

اس���تدعت األمانة العام���ة لمجلس
التعلي���م العال���ي كالً م���ن رئي���س
مجل���س أمن���اء ،ورئي���س جامع���ة
العلوم التطبيقية؛ بس���بب ارتكاب
الجامع���ة مخالف���ة تنظيمية تتمثل
ف���ي توزي���ع مطبوع���ات مخالف���ة،
تتع���ارض م���ع القان���ون واللوائ���ح
والق���رارات المنفذة ل���ه ،حيث أقرّ ا
ً
وفقا للمحضر الخاص
بهذا الخط���أ
باالجتماع.
وت���م توجيه الجامع���ة إلى ضرورة
التحقي���ق ف���ي ه���ذا الموض���وع،
واتخ���اذ اإلج���راءات الرادع���ة ضد
المخالفين ،وإحاطة األمانة العامة
لمجل���س التعلي���م العال���ي علمً ���ا
بالنتائج.
وسوف يتم رفع تقرير إلى مجلس
التعلي���م العال���ي م���ن قب���ل األمان���ة
العامة بخصوص ذلك.

ط���ب���ي���ب ال���م���رك���ز أج�������رى ع��م��ل��ي��ة ت��ج��م��ي��ل��ي��ة دون ت��رخ��ي��ص
محرر الشؤون المحلية

قض����ت المحكم����ة الكبرى المدني����ة األولى (الدائ����رة اإلدارية) برفض دعوى تق����دم بها مركز
طب����ي للمطالبة فيها بإلغاء قرار الهيئ����ة الوطنية لتنظيم المهن الطبية بتغريمه مبلغ 3000
دين����ار؛ الرتكاب����ه مخالف����ة ع����دم تواف����ر الترتيبات الصحي����ة والتجهي����زات الفنية المناس����بة
للخدم����ات الصحي����ة المقدمة والس����ماح ألحد األطب����اء التابعين له بإج����راء عملية تجميلية
إلحدى المرضى دون حصوله على ترخيص بذلك ،وألزمت المدعي مصروفات القضية.

للمرك���ز الطب���ي (المدع���ي) عل���ى ترخي���ص

اس���تنادا ألح���كام ه���ذا القان���ون ،وله���ا عن���د

الت���ي ج���وزي عنه���ا ،وال تمت���د ه���ذه الرقابة

يخول���ه القيام بإجراء العالجات التجميلية،

ثب���وت المخالفة أن تأم���ر المخالف بالتوقف

وه���و ما أقرت به وكي���ل المركز ،إذ أفاد بأن

عن المخالفة وإزالة أس���بابها أو آثارها فورا

إلى مالئم���ة الجزاء؛ ألن الجه���ة التي تملك

ع���دم حصول الطبي���ب على ه���ذه الرخصة

أو خالل فترة زمنية تحددها اللجنة.

يرج���ع إلى تأخر إجراءات معادلة ش���هاداته

وتابعت ،إن���ه من المقرر أن إجراء التحقيق

الخارجي���ة في البحرين ،وهو ما دعا المركز

م���ع الموظ���ف ،بمواجهت���ه بما هو منس���وب

لرف���ع الدع���وى إللغاء قرار تغريم���ه كونه لم

إلي���ه وس���ماع أقوال���ه ودفاع���ه ،يع���د إجراء

يرتض هذا القرار.

جوهري���ا يس���بق الق���رار التأديب���ي؛ لتوفي���ر

ولفت���ت المحكم���ة في أس���باب حكمه���ا إلى

الضمان���ات الالزم���ة لالطمئن���ان إل���ى صحة

أن م���ؤدى أح���كام المرس���وم بقان���ون رق���م

الوقائع المستوجبة للجزاء وتمكين القضاء

( )21لس���نة  2015ف���ي ش���أن المؤسس���ات

م���ن بس���ط رقابته عل���ى قيامها م���ن عدمه،

الصحي���ة الخاص���ة أن المؤسس���ة الصحي���ة

وأن تقدي���ر خط���ورة م���ا يثبت قب���ل العامل

الخاصة هي كل منش���أة غي���ر حكومية يتم

م���ن مخالفات أو جرائ���م تأديبية يكون في

فيه���ا مزاول���ة وتقدي���م الخدم���ات الصحية

ض���وء الظ���روف والمالبس���ات الموضوعية

وتخضع إلش���راف ورقابة الهيئة وتنشأ في

الت���ي حدث���ت فيه���ا ،وأن رقاب���ة القض���اء

الهيئة لجنة تس���مى “لجنة المساءلة” تشكل

لمش���روعية الجزاء التأديبي رقابة قانونية
يحده���ا تحق���ق المحكم���ة من قيام الس���بب
المب���رر له بثب���وت ارتكاب العام���ل المخالفة

وتتمث���ل الوقائ���ع حس���بما ج���اءت بحك���م

وأضاف���ت أن ذل���ك حص���ل اس���تنادا إل���ى ما

المحكم���ة ف���ي أن الهيئ���ة الوطني���ة لتنظيم

ثب���ت م���ن ش���كوى المريضة والمل���ف الطبي

المه���ن والخدم���ات والصحي���ة كان���ت ق���د

الخاص بها شامال رد الطبيب على الشكوى

غرمت المرك���ز الطبي المبل���غ؛ لعدم توفيره

ومحاض���ر أقوال كل من الطبيب والمريضة

الترتيب���ات الصحي���ة والتجهي���زات الفني���ة

أمام اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة

المناس���بة للخدم���ات الصحي���ة المقدمة من

مهنة الطب البشري ،وما انتهت إليه اللجنة

المرك���ز ،مم���ا ترت���ب علي���ه الس���ماح ألح���د

الفنية لتقرير األخطاء المهنية واألخالقية.

األطباء التابعين له بإجراء عملية تجميلية

وبين���ت أن اللجن���ة المذك���ورة كان���ت ق���د

إلح���دى المرضى متجاوزا حدود الترخيص

انتهت إلى ثبوت المخالفة في حق المدعي

الممن���وح ل���ه؛ كونه غير مؤه���ل للقيام بمثل

وق���ررت تغريم���ه مبل���غ  3000دين���ار؛ وذلك

م���ن  3أعضاء وتختص باتخ���اذ اإلجراءات

تلك العمليات مما سبب أضرارا للمريضة.

بعد التأكد من ع���دم حصول الطبيب التابع

التأديبية ضد المؤسسات الصحية الخاصة،

المحكمة بانتظار تقرير “الرضيعة المعنّفة”

بعد مرور أكثر من  3س���نوات على صدور الحكم في استئنافه عارض شاب حكم

من م���رة بمخاطبة مجمع الس���لمانية الطبي

إدانته بالس���جن  10سنوات وإسقاط الجنسية البحرينية عنه ،في واقعة صناعة

لجل���ب التقري���ر الطب���ي الخ���اص برضيع���ة

وحيازة مفرقعات والتدرب على ذلك ،قضت محكمة االس���تئناف العليا الجنائية

تعرض���ت للتعذيب من قب���ل والدتها (عربية

األولى بعدم قبول استئنافه شكال للتقرير به بعد الميعاد القانوني.

الجنس���ية  26عام���ا) ،والت���ي كان ق���د أبل���غ
ضده���ا زوجها بش���أن تعمد المتهمة وبش���كل
مس���تمر تعذي���ب وح���رق رضيعتهم���ا البالغة
من العمر  15شهرا فقط ،ما تسبب لها بعاهة
إرجاء القضية حتى جلسة  2يناير المقبل.
عليه���ا المحامي خليفة آل ش���اجرة ،قد أفاد
ب���أن موكل���ه مت���زوج م���ن المتهمة ول���ه منها
طف���ل يبل���غ م���ن العم���ر  7س���نين ،والرضيعة
المجن���ي عليه���ا البالغ���ة م���ن العمر س���نة و3
أشهر ،مبينا أن موكله سبق وأن تقدم ببالغ
ض���د زوجت���ه ،مش���يرا إل���ى أن���ه ف���ي الب�ل�اغ
المش���ار إلي���ه كان ق���د اكتش���ف بع���د عودت���ه

حدود النصاب المقرر لها قانونا.
وبين���ت أن���ه ال ينال م���ن ذلك م���ا ذهب إليه
المدع���ي م���ن أن لجنة المس���اءلة لم تس���مع
أق���وال الطبي���ب المخال���ف التاب���ع إلي���ه مما
يع���د إخالال بحق الدفاع؛ فهذا الدفع مردود
ب���أن اللجن���ة قد اطلعت عل���ى أقوال كل من
الطبي���ب والمريض���ة أمام اللجن���ة التأديبية
للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البش���ري،
وم���ا انته���ت إلي���ه اللجن���ة الفني���ة لتقري���ر
األخطاء المهنية واألخالقية وطمئنت إليها
ومن ثم يكون التحقيق الذي باش���رته لجنة
المس���اءلة قد اس���توفى مقوماته األساسية
بما يجعله سندا للمساءلة التأديبية.

محرر الشؤون المحلية

أمرت المحكمة الكبرى الجنائية األولى أكثر

وكان وكي���ل األب ولي أمر الرضيعة المجني

الذن���ب وم���ا يناس���به من ج���زاء م���ا دام في

رفض استئناف متدرب على استعمال المفرقعات

محرر الشؤون المحلية

مس���تديمة تصل نسبتها إلى  ،% 10وقررت

توقيع���ه تترخ���ص في تقدير مدى جس���امة

للمن���زل إصاب���ة رضيعت���ه بكس���ر ف���ي يدها،

للعم���ل ،وتفاجأ بأن رضيعت���ه مغطاة بلحاف

وعندما س���أل زوجت���ه (المتهم���ة) أبلغته أنها

لكامل جس���دها تقريبا ،وعندما سأل زوجته

سقطت أثناء تعلمها المشي وأصيبت يدها،

ادع���ت إلي���ه أن ابنتهم���ا مصابة ب���ـ “نزلة برد

لكنه رفض تصديق تلك الرواية التي ادعتها

قوية” ،لكنه ش���ك في األم���ر أيضا هذه المرة

والدتها ،لكنه ونتيجة لتدخل عدد من أفراد

خصوص���ا عندم���ا ال ح���ظ أن ابنت���ه مصاب���ة

العائل���ة تن���ازل ع���ن الب�ل�اغ ال���ذي تق���دم ب���ه

بتشنجات ،فقام بنقلها إلى المستشفى.

ل���دى مركز الش���رطة .وأضاف أن���ه بعد مرور

وبعد كش���ف األطب���اء عليها اتض���ح لهم أنها

فت���رة من الزم���ن على الحادث���ة األولى التي

مصاب���ة بح���روق ف���ي الج���زء األس���فل م���ن

أبل���غ عنها رج���ع مجددا للمن���زل بعد الخروج

جسمها ،وأبلغوا الشرطة بالواقعة.

أبلغ���ه أنه من جمعي���ة “الوف���اق” وطلب منه
التوجه إلحدى العيادات الخاصة بس���لماباد،
وهناك تم عالجه.
وأوضح أن المتهم الثالث قام بصناعة عبوة
متفجرة بواس���طة أنبوب ،وأن دوره اقتصر
على توصيل العبوة إلى مكان الكمين المعد

وكان���ت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة 3

المتهمي���ن اللذي���ن كان���ا يقوم���ان بتصني���ع

متهمين بالقضية بالس���جن  10س���نوات لكل

المفرقع���ات ويحوزانه���ا لتنفي���ذ أغراضه���م

منهم ،وكذلك بإس���قاط الجنس���ية البحرينية

اإلرهابية.

عنهم.

كم���ا ق���رر المس���تأنف أن المتهمي���ن الثان���ي

وتشير تفاصيل القضية حسب ما ورد بملف

والثال���ث ،قام���ا بتدريب���ه عل���ى اس���تعمال

الدع���وى ،إل���ى أن وقائعه���ا حصل���ت بمنطقة

المفرقع���ات ،وأن���ه دائم���ا م���ا كان يش���ارك

م���ن المتفج���رات مس���تخدما فيه���ا “ريموت”

العك���ر ،بع���د أن ح���دث تفجير لعبوة ناس���فة

ف���ي التجمه���رات بالمنطق���ة ،ويس���تخدم

س���يارة ،ث���م طل���ب من���ه أن يتوج���ه للمته���م

في تاريخ  14أغسطس  ،2013وكان الهدف

“المولوت���وف” لمهاجم���ة رج���ال الش���رطة،

الثاني ،والذي دربه على تصنيع أنواع أخرى

منه���ا اس���تهداف رج���ال األمن أثن���اء خروج

مش���يرا إل���ى أن���ه بإح���دى الم���رات خ�ل�ال

باس���تخدام أدوات مختلف���ة مث���ل بطاري���ة

عدد من المتجمهرين واشتراكهم في أعمال

ش���هر م���ارس  ،2013وعندم���ا كان يش���ارك

دراجة ناري���ة ،إذ ضبط بحوزة المتهم األول

ش���غب وتجمه���ر ،وم���ن خ�ل�ال التحريات تم

ف���ي أعم���ال ش���غب برفق���ة مجموع���ة م���ن

عبوات طالء وإطارات وعدد من الزجاجات

التوص���ل إل���ى أن المتهم األول (المس���تأنف)،

األش���خاص ،تعرض إلصابة بس���يطة بسالح

الفارغ���ة ،وعب���وات بنزين ف���ي منزل مهجور

ال���ذي اعت���رف باش���تراكه ف���ي الواقع���ة م���ع

ش���وزن ،وبعده���ا تلق���ى اتصاال من ش���خص

بمنطقة العكر.

لرج���ال الش���رطة ،وأن تواصل���ه م���ع المته���م
الثان���ي كان عب���ر هات���ف “الب�ل�اك بي���ري” ،إذ
طل���ب من���ه أن يعلم���ه صناع���ة المتفج���رات،
وبالفع���ل ق���ام بتدريب���ه عل���ى أن���واع معين���ة

Osama.almajed@albiladpress.com

المصباح المعدني الصدئ

لمجلس الشيوخ األميركي
قلن���ا أكث���ر م���ن م���رة ألمي���ركا وج���ه واح���د وإن

موغلة في الرجعية.

تع���ددت األقنعة وألوان المكي���اج التي تتزين بها،

وزارة الخارجي���ة الس���عودية أك���دت ف���ي بيان لها

لش���عوب العال���م بلغ���ت أرقام���ا خيالي���ة ،وصاحبة

وه���و الوجه ال���ذي أجاد الع���رب رؤيت���ه بالبصيرة

“رفضه���ا الت���ام ألي تدخ���ل في ش���ؤونها الداخلية

مسيرة كبرى في إحالل األمن والسالم في ربوع

الوطني���ة المرهفة ،أما الذين ل���م يروه فهم أولئك

أو التع���رض لقيادته���ا ممثل���ة ف���ي الملك س���لمان،

العال���م ط���وال وعرض���ا ،ولك���ن لألمي���ركان مصباح

الذين ش���اركوا ف���ي صنع األقنع���ة الزاهية ،وليس

وولي عهده ،بأي ش���كل من األش���كال أو المساس
ّ
وأكدت في الوقت
بسيادتها أو النيل من مكانتها”،

معدني ص���دئ ال يمكنهم من الرؤية أو باألصح ال
يري���دون الرؤية من األس���اس ،له���ذا فهم غارقون

ف���ي ش���ؤوننا الداخلي���ة ،ألن األم���ر يمث���ل خارطة

نفس���ه أن “مثل هذا الموق���ف لن يؤثر على دورها

في التناقضات بأدق األس���اليب العلمية وال يمكن

طريق بالنسبة لهم ومحور جميع القضايا الملحة،

القي���ادي ف���ي محيطه���ا اإلقليم���ي وف���ي العالمين

الوث���وق بهم وال بالتزاماتهم ومس���ؤولياتهم ،وكل

خصوص���ا ف���ي مجل���س الش���يوخ األميرك���ي الذي

العربي واإلس�ل�امي وعلى الصعي���د الدولي ،وأنها
ً
ً
رياديا ف���ي العالمين
دورا
كان���ت ومازال���ت تلع���ب

المراجع الرئيس���ية المتصلة “بغدرهم وتدخالتهم

الوقت الذي يتدخل في ش���ؤوننا الداخلية ،وآخر

العربي واإلس�ل�امي ،ولها مكانة خاصة في قلوب

حماقات���ه التدخ���ل الس���افر في ش���ؤون الش���قيقة

كل المسلمين”.

الكب���رى المملك���ة العربي���ة الس���عودية أعزه���ا هللا

للمملك���ة العربية الس���عودية دور عالمي بارز على

ونصره���ا ،والتف���وه بنعوت وقحة بالغة اإلس���فاف

جمي���ع األصعدة وعل���ى كل الجبهات ،فقد حاربت

ال يمكن أن تصدر إال من أش���خاص أو مؤسس���ات

اإلرهاب والتطرف حتى س���قطت شوكته ،وكانت

يتش���دق دائما بالصداقات المزعومة مع دولنا في

@albiladpress.com

أسامة الماجد
وال ت���زال تق���دم مس���اعدات إنس���انية عظيم���ة

هناك مخ���رج أمام التدخالت األميركية الس���افرة
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في شؤوننا” حاضرة في األذهان.
» »ما قام به الكونجرس األميركي بحق
المملكة العربية السعودية الشقيقة تصرف
شاذ ومرفوض من جميع فئات وطبقات
واتجاهات الشعوب العربية التي تكن
للسعودية كل الحب والتقدير.

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

األربعاء
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للتواصل17111483 :

B7747
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

كلمة جاللة الملك في العيد الوطني
“ف����كل الش����كر والثناء لم����ن يجعل من خدم����ة البحرين ورفعتها ش����رفا عظيما وغاية
س����امية” ،بهذه الجملة اختتم جاللة الملك المفدى حمد بن عيس����ى آل خليفة كلمته
الس����امية خ��ل�ال حفل العيد الوطني للبالد ،ه����ذه الجملة التي يجب على كل مواطن
مخلص أن يتخذها شعارا ونبراسا له وهو يقوم بعمله مهما كان هذا العمل ،ويجب
أن يتذكره����ا الجن����دي ال����ذي يحرس والقائد الذي يقود ويس����هر ويج����ب أن يتذكرها
الم����درس ف����ي فصله وه����و يربي األجيال وينق����ل إليهم العلوم والمعارف ويس����لحهم
بأسلحة هذا العصر الذي نعيش فيه ،ويجب أن يتذكرها العامل في مصنعه والطبيب
في مشفاه والطالب في مدرسته واألم في بيتها ،فعندما يكون عمل اإلنسان رسالة
يكون النجاح واإلبداع أمرا مضمونا ويكون تقدم الدولة شيئا مضمونا.
نح����ن نعم����ل من أج����ل بلدنا الذي ننتم����ي إليه وليس لن����ا غيره وبالتال����ي فنحن نعمل
على قدر طاقتنا وليس على قدر حاجتنا ،وشتان ما بين المفهومين ،فاإلنسان الذي
يعم����ل عل����ى قدر حاجته ال يس����تطيع أن يس����اهم في تقدم بلده على عكس اإلنس����ان
ال����ذي يعم����ل على ق����در طاقته .الحماس إذا مطلوب واإلحس����اس بالفخ����ر أثناء أداء
عملن����ا واعتباره مهمة وطنية من أجل رفع����ة الوطن أمر مطلوب لصنع التقدم لبلدنا
العزيز.
جالل����ة الملك المفدى حمد بن عيس����ى آل خليفة ،قائ����د عظيم ،يعرف كيف يبث فينا
الحماس ويثقل في داخلنا معاني الوطنية ويخاطبنا في كل مناس����بة خطاب األب
ألبنائ����ه فيجع����ل كل مواط����ن مخلص يزداد جه����دا من أجل رفعة الوط����ن ،فهذه هي
كلم����ات جاللت����ه ف����ي عيد الوطن“ :ف����ي موقف االحتف����اء بيوم الوط����ن ،ومن منطلق
واجبن����ا أم����ام تضحيات أبن����اء البحرين ،نفخر باس����تذكار دروس الوفاء والش����جاعة
الت����ي قدمه����ا ش����هداؤنا البررة على م����ر التاريخ ،لنس����تلهم منها العبر ف����ي بذل الغالي
والنفي����س لحماي����ة الوط����ن والذود عن مصالح����ه بأروع الصور ،وال يس����عنا هنا إال أن
ahmedjuma44@yahoo.com

وانفض السامر ..ماذا بعد؟

أحمد جمعة

راح����ت الس����كرة وج����اءت الفك����رة ،مثل عرب����ي يُ ضرب

ألن الواق����ع غير الخيال وبالتالي العمل غير الش����عارات

عندم����ا ينف����ض الس����امر وتب����دأ الحقيق����ة تط����ال الواقع،

واالقتص����اد والمال غير السياس����ة ،وبالتالي حان وقت
ً
بعيدا عن السياسة التي أخذت
العمل ومواجهة الواقع

يقت����دون برئيس����هم س����مو رئي����س ال����وزراء خليف����ة ب����ن
س����لمان حفظه هللا بالعمل الميدان����ي والخبرة والحنكة

والش����عبية وم����ع ع����ودة الحي����اة العملي����ة وب����دء الع����د

حصتها وأكثر.

وش����عب يقدر ويستحق ،يعطي ويأخذ ومن حقه ذلك،

العكس����ي القتح����ام المعت����رك الحقيق����ي للحي����اة بالع����ام

أمامن����ا الي����وم حكوم����ة لها م����ن التج����ارب والخبرات ما

باإلضافة للنيات الطيبة التي بالطبع وحدها دون إرادة

 2019فالفك����رة أن نس����تعيد الت����وازن وأن نفك����ر

يؤهلها لتتقدم بالبحرين خطوات نحو األمام ش����ريطة
أن تت����اح له����ا وس����ائل العم����ل بعي� ً
���دا ع����ن التش����ويش

ال تقدم وال تؤخر.

باألولوي����ات وأن ندرس الوقائع ونس����تخلص الدروس،

fatin.hamza
@gmail.com

قل����ت ف����ي البداي����ة راح����ت الس����كرة وج����اءت الفك����رة،

والش����عارات والش����ائعات أيض� ً
���ا التي يترب����ص أصحابها

والفك����رة هن����ا أن نع����ي أن التحدي����ات القادم����ة صعب����ة

بتعيي����ن األعضاء في الش����ورى والفرح����ة بالجوائز كلها

عن����د بواب����ات العب����ور منتظري����ن أية فرصة للتش����ويش

وتتطل����ب رج����اال بحج����م ه����ذه الصع����اب ،وإن تك����ررت

انقض����ت وج����اء المعت����رك الحقيق����ي للعم����ل واإلنج����از

عل����ى المنجزات والمكاس����ب لمصالح ضيق����ة ،وهنا البد

مش����اهد وح����وادث وظواه����ر المرحل����ة الس����ابقة

ومواجه����ة التحدي����ات ،الواق����ع الحقيق����ي غي����ر الخيال

من التذكير بأن المرحلة القادمة على بوابة العام 2020

بالمناوش����ات والش����جارات والش����ائعات وألعاب وسائل

الجام����ح والمي����دان ال����ذي يع����ج بالوقائ����ع والصعوب����ات

بعد نهاية العام القادم ستكون مرحلة صعبة وتحديات

التواصل االجتماعي مع التس����ريبات ولعب����ة البالونات،

غي����ر المكاتب المزين����ة بالورود والتهان����ي ،انتهى وقت

جمة ليس على البحرين بل على المنطقة برمتها ،والبد

فقد أعذر من أنذر وال حجة لمن يتأخر أو يلعب بالنار.

التهاني واألغاني واألماني ،وبدأ حراك العمل والتحدي

م����ن العمل الحقيقي لمواجهة هذه الحقبة الصعبة على

ومواجهة الواقع البعيد عن األحالم التي تحدثت عنها

الجمي����ع ،خصوصا بوج����ود الجبهات المفتوحة مع قطر

» »تنويرة:

برامج المرش����حين وأحالمهم وتصريحات المسؤولين

والحوث����ي وإيران والوضع المالي وغيرها التي تتطلب

فالفرح����ة بالف����وز ل����دى الن����واب باالنتخاب����ات والفرح����ة

الجنان”.
» »ونحن في يوم الوطن نقول لجاللة الملك األب :لبيك أيها القائد العظيم..
نحن خلف جاللتكم في مسيرتكم المقدسة نعمل من أجل تقدم وازدهار
وطننا الغالي ،أدام الله جاللتكم عزا للبحرين وأهلها وكل عام وجاللتكم
بخير.

مجال����س تش����ريعية ال يعب����ث فيه����ا م����ن فيه����ا ،ووزراء

وبعد انتهاء كل االس����تحقاقات السياسية واالحتفالية

نس����أل العلي القدير أن ينعم على شهدائنا بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهم فسيح

» » ال حاجة بك لصديق عدوك.

فاتن حمزة

“اليوم الوطني” ...وتستمر األفراح
أرفع أس���مى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرش���يدة وشعب
مملك���ة البحري���ن الوفي ،بمناس���بة اليوم الوطن���ي المجيد في ذكراه
الس���ابعة واألربعين والذكرى التاسعة عش���رة لتسلم حضرة صاحب

sm.adnan56
@hotmail.com

الجالل���ة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة حفظ���ه هللا ورعاه مقاليد
الحكم.
عاد موعد الفرح والحب واالعتزاز باليوم الوطني ،لكن من المؤسف
ال ي���زال ف���ي ه���ذه المناس���بات الوطني���ة الرائع���ة من يح���اول تعكير
ً
مطلقا المفهوم الحقيقي للوطنية.
أجوائها بمخالفات ال تخدم
تمنياتن���ا في هذه األعياد أن تس���تمر البحرين ف���ي جمالها ونهضتها

“واهلل بلشــــة”!

د .زهرة حرم

وس ِ
طه ،أو مجتمعه ،أو ربما عائلته ،أو مقر
ما منا أحد إال ويعيش بين ظهرانيه ،أو في َ

المتسولين!
ّ
ش���حاذون ،ل���م ُتقصر اللغة العربية ف���ي وصفهم ،فهم ال يطلب���ون منك بهدوء،
ه���ؤالء

المالية؛ وكل ما يس���تجد أو يطرأ من أمورهم؛ وكأنه ال يمكن أالّ يكون لك نصيب من

س���ن الس���يف أو الس���كين ،أو الرمح ،وكلنا
صيغة المبالغة (فعّ ال) ،ومعنى الش���حذ ،هو
ّ
ْ
ُ
(الس���ن) يصي���ب قلوب المَ ش���حوذ منه���م ،أو المطلوبين؛
يفه���م ه���ذا المعنى ،وأثر هذا
ّ

غرسا؛
عمله شخص أو عدة أشخاص ما لهم من تسمية إال (البلشة)؛ كأنهم مغروسون
ً
لتنغيص حياتك  -بشكل أو بآخر -وكأنك مسؤول عنهم ،مُ ّ
كلف بهم ،وبحل مشاكلهم

ّ
فش���حاذ ،من
بل بإلحاح ش���ديد ،لذلك هم مُ زعجون ،مُ قلقون ،مُ ؤذون ،كثيرو الطلب،

هؤالء هم الذين اعتادوا بين فترة وأخرى الش���حاذة والتسوّ ل ،وبأساليب يعرفها كل

ّ
الشحاذ ،فاستسلموا!
ضحاياهم ،الذين توجهت إليهم سهام

الوقوع فيها ،وتحمّ ل تبعاتها ،أو دفع مستحقاتها!
فني ،وفيه
ضحية لهم ،وتكون لهم أوقات وش���عائر ومراس���م وطريقة عرض ،بعضها
ّ
نوع من اإلبداع في التمثيل َ
وح ْبك أو ترتيب الفكرة ،وإيصالها إلى اللحظة القصوى
المش���حونة بالدرام���ا؛ حيث المصيبة تش���تد أو تحتدم ،وال يك���ون الحل إال من جيبك

أيها الضحية! أما بعضها اآلخر؛ ففيه تكرار مُ ّسف وممجوج وقبيح ،ال يجعل للمنهوب
منه غير الصياح :كم تريد من اآلخر ،أو ّ
خلصني!
هؤالء موجودون في كل مكان ،وقد ذكرهم التاريخ منذ قديم الزمان ،ولم تنفع معهم
الوسائل ،واستعصت الحِ َيل على كل شاطر للتخلص أو الح ّد منهم؛ وهم في حاضرنا

مُ تلون���ون ،أصعبه���م القريب���ون منك؛ الذين يتفن���ون في إحراجك ،واس���تدرار عطفك،

وتذكيرك بأنهم ذوو القربى األولى بالمعروف ،وتنتهي القصة غال ًبا باالستس�ل�ام لهم،

حتى يحين موعد قصة جديدة للطالب نفس���ه أو غيره ،وهكذا تس���تمر سيناريوهات

(وهللا بلشة) ،ولكن ليس من هؤالء! نحن البلشة ،الذين انجررنا لهم ،وساعدناهم على
إن كان ال يزال هناك ماء – نحن الذين نس���اعدهم
فق���د م���ا تبقى من ماء وجوهه���م – ْ
ُ
عل���ى االس���تمرار ،واإللح���اح ،ف���ي كل م���رة نعطيه���م! وفي كل م���رة نقوم بذل���ك؛ نهدر
كرامتهم أكثرُ ،
ضيع حياءهم الذي س���اعدناهم في س���كبه – فقط – لنرتاح من (حنّة
ون ّ
الطلب)ُ ،
ونوقف ماكينة اإلزعاج!
» »توقفوا عن التذمر منهم؛ فأنتم تُ نعشونهم أكثر ،وتحيون شعائرهم! قولوها لهم:
ال ..دعوهم يتحملون مسؤولياتهم ،وتبعات معيشتهم! اتركوهم يقفوا على
أرجلهم بأنفسهم! فغالبيتهم ليسوا فقراء ،فالفقراء متعففون! وصدقوني أنتم
أحوج منهم ،فنحن في الزمن المعيشي الصعب ،الذي نتعلم فيه إدارة المال ال
هَ دْ ره!.

وتقدمه���ا ف���ي جمي���ع المج���االت ،كم���ا أتمن���ى أن تعال���ج كل القضايا
ً
عائق���ا أمام تق���دم وازده���ار مملكتن���ا الغالية،
العالق���ة وكل م���ا يق���ف

ً
خصوصا م���ع وضع حلول تمكن المواطن من
لتكتم���ل مظاهر الفرح
تأمين قوت يومه.
لقد أسس���ت البحرين طوال األع���وام الماضية العديد من النجاحات
ً
وتحديدا مع تحس���ن الوضع المالي بدعم دول الخليج ،وعلى وجه
الخص���وص ف���ي التصنيف���ات االئتماني���ة العالمي���ة ،وتنفيذ مش���اريع
كبيرة ،كبناء الجس���ور والطرقات وتوس���عة المطار ،ونجاح فعاليات
عالمي���ة ،كمع���رض الطيران ،وإنجازات رياضية كبيرة على مس���توى
العال���م ،ونجاح العرس االنتخابي ،عالوة على اس���تتباب األمن ،كلها
أمور تبعث الفرح والسرور ،وفي الوقت ذاته هي مسؤولية تتطلب
من���ا الكثي���ر من العم���ل المخلص والجاد الس���تكمال ه���ذه النجاحات
وس���د كل النواق���ص والثغ���رات الت���ي م���ن ش���أنها أن تعرق���ل نهض���ة
البحرين.
» »سنتمكن بإذن الله من تجاوز العقبات وستمضي البحرين بسواعد

أبنائها وتكاتف الجميع في طريق النجاح والتقدم ،وكلنا ثقة أن القادم

سيكون أفضل بإذن الله.

أسعار النفط

تنخفض % 4
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bussines

@albiladpress.com

لندن  -رويترز

انخفض���ت أس���عار النف���ط أربع���ة بالمئ���ة

مؤسس��ة بحريني��ة تبتك��ر جه��ا ًزا لمكافح��ة س��وس النخيل

أمس الثالثاء ،متراجعة للجلس���ة الثالثة
عل���ى التوال���ي ،إذ تضاف���رت تقاري���ر عن
تزاي���د المخزون���ات وتوقع���ات بإنت���اج

علي الفردان من المنامة

قياس���ي في الواليات المتحدة وروس���يا
م���ع عملي���ات بي���ع كبي���رة ف���ي أس���واق

ق���ال مس���ؤول ف���ي مركز برينك “ ”Brincبتلكو إلنترنت األش���ياء ،الذي يع���د أول حاضنة أعمال في المنطقة لألجهزة التقنية ،إن الحاضنة تعمل على اس���تقطاب 24

األسهم العالمية.

شركة ناشئة إليها خالل الثالث سنوات الماضية من بينها شركات لرواد أعمال بحرينيين.

وانخف���ض النفط الخ���ام األميركي 2.04

وأبل���غ رئي���س التطوي���ر والمدي���ر الع���ام لمرك���ز “برينك”

دوالر أو  % 4.1إل���ى  47.84دوالر

بالبحري���ن ،ياس���ين أبو داود ،أن الش���ركة اس���تقطبت 6

للبرمي���ل وهو أقل مس���توى منذ س���بتمبر

شركات خالل العام الجاري في حين تسعى الستقطاب

 2017قبل أن يتعافى إلى  48.40دوالر.

 18شركة في العام المقبل ،الفتًا إلى أن خطة الحاضنة

وفقد خ���ام برن���ت  2.41دوالر بما يعادل

هي استقطاب  24شركة خالل ثالثة أعوام.

أربع���ة بالمئ���ة إل���ى  57.20دوالر وه���و
أقل مس���توى من���ذ  14ش���هرا ،لكنه قلص
الخسائر ليتداول عند نحو  58.06دوالر.

أول حاضنة لألجهزة تستقطب  24شركة

األربعاء
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وبخص���وص المنتج���ات الت���ي يج���ري تطويره���ا ف���ي
الحاضن���ة ،أش���ار أب���و داود ،إل���ى أن إح���دى الش���ركات
مث�ل�اً تعم���ل على ابتكار أح���د الحلول التقني���ة لمعالجة
مش���كلة “سوس���ة النخل” عبر اكتش���افها مبكرًا وإطالق
إن���ذار مبكر للمزارعين لمكافحة هذه السوس���ة بش���كل
اس���تباقي ،وه���و األم���ر ال���ذي يحاف���ظ على بق���اء آالف

ّ
محفزة لالستثمار
البحرين :سياسات

ويت���م تطوي���ر المنتج هن���ا ،ويجري التع���اون مع جهات

قال مدير عالقات المستثمرين بمجلس

ف���ي الس���عودية واإلم���ارات ،إذ ت���م تش���كيل فري���ق في

التنمي���ة االقتصادي���ة البحريني ،محمد

البحرين وفريق في مصر لكن المس���تثمر انتقل للعيش

هجرس ،إن المملكة تس���عى ألن تصبح

ف���ي البحرين واس���تعان فريقه بأش���خاص م���ن جامعة

أكب���ر مرك���ز تجاري للش���ركات الناش���ئة

البولتكنيك البحرين”.

العامل���ة ف���ي مج���االت التكنولوجي���ا

وت���م تدش���ين هذه الحاضن���ة خالل هذا الع���ام من قبل

واالبتكار ف���ي منطقة الخلي���ج العربي.
مجموع���ة م���ن السياس���ات المحف���زة
لالستثمار في الشركات الناشئة ،وذلك
عل���ى هامش مش���اركته في قم���ة “رايز
أب” للش���ركات الناش���ئة .وأوض���ح أن
مجلس التنمي���ة االقتصادية البحريني
يه���دف إل���ى بن���اء بيئ���ة اقتصادي���ة
متكاملة للش���ركات الناشئةً ،
وفقا لرؤية
المملك���ة الت���ي أعلنه���ا عاه���ل الب�ل�اد.
وتعد قمة “رايز أب” للش���ركات الناش���ئة
الملتق���ى األكب���ر للش���ركات الناش���ئة
ورواد األعم���ال والمس���تثمرين ف���ي

والطبيعة.
وتاب���ع “ه���م (ش���ركة معالج���ة سوس���ة النخ���ل) اآلن

ياسين أبو داود متحدثا لـ”البالد”

مستثمرون في البحرين ،الشركة مؤسسة في البحرين

القاهرة – مباشر

وأض���اف هج���رس ،أن الحكوم���ة تض���ع

النخي���ل وبالتال���ي يش���كل قيم���ة مضاف���ة لالقتص���اد

محمد هجرس

القطاعي���ن العام والخ���اص مبادرة “تيم
بحري���ن” التي ته���دف إلى خل���ق حلول
عملي���ة للمس���تثمرين ورواد األعم���ال
الراغبي���ن ف���ي تأس���يس مش���روعات
بالمملكة ترمي إلى تس���هيل اإلجراءات
البيروقراطي���ة وتطوي���ر السياس���ات
الحكومي���ة وتيس���ير التواص���ل بي���ن
الحكومة والشركات واألفراد.
وأف���اد أن البحرين تس���عى إلى تحويل
اقتصادها إل���ى اقتصاد رقم���ي ،وبذلك
س���تكون جمي���ع التعام�ل�ات والخدمات

الش���رق األوسط وش���مال أفريقيا ،التي

متاحة عبر اإلنترنت.

أجريت فعالياتها في الفترة من السابع

وف���ي نفس الس���ياق ،قالت بكي���زة عبد

إلى التاس���ع من ديس���مبر ف���ي الجامعة

الرحم���ن ،مدي���رة مب���ادرة “س���تارت أب

األميركية بالقاهرة.

بحري���ن” ،إن البحري���ن تتمت���ع ببيئ���ة

وأض���اف هج���رس أن مجل���س التنمي���ة

اقتصادي���ة قوي���ة تناس���ب الش���ركات

االقتصادية أنش���أ من خالل شراكة بين

الناشئة.

وزير المواصالت واالتصاالت ،كمال أحمد ،ضمن خطة
يقودها مجلس التنمي���ة االقتصادية لتهيئة بيئة ريادة
خصوصا في مجال التكنولوجيا واالتصاالت،
ً
األعم���ال
إذ ت���م إطالق الحاضنة بين “برين���ك” العالمية و”بتلكو”
ف���ي حين حصل���ت الحاضن���ة على دع���م “تمكي���ن” بعد
فوزها بمناقصة لدعم رواد األعمال في المجال التقني.
وأض���اف أب���وداود “ نحن ال نس���تثمر في ش���ركات تقوم
بتصمي���م تطبيق���ات ولكنن���ا نق���وم باالس���تثمار ف���ي
الش���ركات الت���ي تقوم بتصنيع مع���دات صلبة أو أجهزة
م���ن خالل ربطه���ا بمراكز التصنيع في ش���ينجن وهونغ
كونغ بالصين”.
وبخص���وص كيفية اس���تفادة رواد األعمال البحرينيين
م���ن الحاضن���ة ،أش���ار داوود إل���ى أن الحاضن���ة تدع���م
األف���كار وتق���دم الدع���م لها ش���ريطة أن يك���ون صاحب
الفكرة أو رائد العمل أسس شركة مع زمالئه لالستفادة

البحرين���ي ،الفتا إلى أن���ه رأى الكثير من الطاقات التي

خصوص���ا في القطاع التقني ،وهذا ما
ً
وريادة األعمال

يمكن استثمارها في هذا المجال ،خصوصا من الطالب

لمس���ناه خالل عملنا بالبحرين ،وأعتقد إن هناك فرصة

وق���ال “ن���زور الجامع���ات مث���ل البولتكني���ك ون���رى أن

لتطوي���ر منتجاته���م ،هن���اك ت���وازن فريد ف���ي البحرين

الذين يمتلكون مشاريع تخريج واعدة.
هن���اك مواهب ويمكن له���ا أن تتط���ور ،وننصحهم لماذا
ش���خصا أو ش���خصين
ً
ال تؤسس���ون ش���ركة وتعين���ون
بحي���ث يك���ون لك���م ش���ركتكم الخاص���ة ،أفض���ل من أن
خصوص���ا أن هناك دعمً ا
ً
تكون���وا موظفين في ش���ركة،
من تمكين”.
واس���تطرد أبو داود بالقول “إن الحاضنة العالمية بدأت
أعماله���ا في هون���غ كونغ قب���ل نحو أربعة أع���وام ،وفي
إحدى المرات زارنا وفد من مجلس التنمية االقتصادية
وقد أعجب المس���ؤولون بالمجلس بفك���رة المركز الذي
يس���اعد رواد األعم���ال الذي���ن يمتلك���ون أف���كارًا البتكار
منتجات عبر فتح األبواب لهم في الصين لتصنيع هذه
المنتجات قبل تسويقها.
اآلن في البحرين منذ نحو عامين نتعاون بشكل وثيق
مع “بتلكو” ومع “تمكين” في حاضنة األعمال بالمنامة”.

ورأى أن “البحري���ن منفتح���ة ج ًّدا على قط���اع األعمال

س���واء للمس���تثمرين الصينيين التخ���اذ البحرين مرك ًزا
أعتقد إنها مناسبة ج ًّدا لهم”.
وأش���ار إلى أن الحاضنة على مستوى العالم لديها عدد
من الفروع ولديها حاليا نحو  75استثمارًا.
وق���د أعلنت ش���ركة بتلكو ، ،العام الماض���ي عن تعاونها
م���ع “برين���ك” ،حاضن���ة إنترنت األش���ياء ،إلط�ل�اق أول
مركز تكنولوجي من نوعه في منطقة الشرق األوسط.
ويق���دم المرك���ز الجدي���د باق���ات البرام���ج والخدم���ات
المصممة بحس���ب احتياجات الش���ركات الناشئة ورواد
األعمال من إنترنت األش���ياء ،الذين يسعون إلى حلول
س���ريعة والت���درب عل���ى كيفي���ة بن���اء ش���ركات وأعمال
ناجحة باإلضافة إلى الحصول على اإلرشاد والتوجيه
ف���ي مجاالت تصمي���م المنتجات والتطوي���ر ،والتصنيع
والظه���ور أم���ام المس���تثمرين ف���ي األس���واق اإلقليمية
والعالمية من خالل برنامج واحد ومتكامل.

» »يذكر أن شركة برينك تأسست العام  2014ويقع مقرها الرئيسي في هونغ كونغ بينما تمتلك مكاتب

في شنتشن وقوانغتشو .يتكون فريق عمل الشركة من رواد أعمال وقادة ومشغلين يمتلكون خبرة

م���ن برنام���ج الدع���م المقدم م���ن “تمكين” وم���ن مرافق

في مجال التكنولوجيا ،والشركات الناشئة ،والتمويل الجماعي ،والمصادر/الخدمات اللوجستية،

وأوض���ح أن مرك���ز “برين���ك” يق���وم بزي���ارة للجامع���ات

جماعية ،ويسد الفجوة بين البرامج واألجهزة والخدمات بغية تقديم المشورة والدعم لرواد األعمال خالل

الحاضنة بالمنامة.
والكلي���ات ف���ي البحري���ن لع���رض الفرص أمام الش���باب

البحرين السادسة عربيًّا في “الفجوة بين الجنسين”

المملكة تمكنت من التقدم  32مرتبة في التحصيل العلمي

والتصنيع ،والتوزيع ،ورأس المال االستثماري من جميع أنحاء العالم .ويمنح فريق الشركة قوة دافعة
مسيرتهم منذ البداية وحتى مرحلة التوزيع.

“المناولة” يستوعب  5آالف حقيبة بالساعة

البنف�لاح يتفق��د القس��م الجدي��د بمبن��ى المس��افرين

جنيف – المنتدى االقتصادي

المحرق  -شركة المطار

ّ
إقليميا في التقرير العالمي للفجوة بين الجنس���ين ،الذي أص���دره المنتدى االقتصادي العالمي
حل���ت البحرين في المركز الس���ادس
ًّ

أسست شركة مطار البحرين قسمً ا جدي ًدا لخدمات مناولة األمتعة ،حيث تفضل الرئيس التنفيذي للشركة محمد البنفالح مؤخرًا

أم���س .وتمكن���ت المملك���ة من التقدم  32مرتبة في ركيزة التحصيل العلمي عن ترتيبها في تقرير العام الماضي ،لتس���اهم بذلك في
تمكين منطقة الش���رق األوس���ط وش���مال أفريقيا من المحافظة على أدائها اإليجابي فيما يخص س ّد الفجوة بين الجنسين خالل

ً
طفيفا من المركز 126
ع���ام  .2018وعل���ى الرغ���م م���ن أدائها المبهر في ركيزة التحصيل العلمي ،إال أن أداء البحرين ش���هد تراجعً ���ا
عالميا إلى المركز الـ .132
ًّ

ً
ُّ
موظفا جدي ًدا من الش���باب البحريني الذين يجري
وتفقد مدى التقدم الذي أحرزه 18
بزي���ارة القس���م الجديد لمقابلة فري���ق العمل
لاً
تدريبهم لإلش���راف على عمليات مناولة األمتعة مس���تقب .وعند افتتاح مبنى المس���افرين الجديد ،س���يتولى الفريق إدارة النظام

المتطور لمناولة األمتعة والذي تصل سعته االستيعابية إلى  4700حقيبة في الساعة.
حاليا بواس���طة مجموعة من
ويُ ���دار القس���م
ًّ

إقليمي����ا ،وبالرغ����م م����ن التق����دم المس����تمر،
ًّ
سيس����تغرق س���� ّد الفجوة بين الجنسين في

أمه���ر المتخصصي���ن ذوي الخب���رة الواس���عة
ف���ي مج���ال مناول���ة األمتع���ة ،كم���ا يتول���ون

اقتصادات الش����رق األوسط وشمال أفريقيا

ً
أيض���ا مهم���ة إج���راء البرنام���ج التدريب���ي

 153عامً ����ا ،وذل����ك بمع����دل التغيي����ر الحالي.
ّ
واحتل����ت
وق����د تص���� ّدرت تون����س اإلقلي����م

للموظفي���ن الج���دد ،ال���ذي يتضم���ن زي���ارات
ميداني���ة ودراس���ات حال���ة وخب���رة عملي���ة،

عالمي����ا ،تبعته����ا اإلم����ارات
المرتب����ة 119
ًّ
بف����ارق نقطتي����ن لتح� ّ
���ل ف����ي المرتب����ة 121

وذلك أثن���اء تثبيت واختب���ار وإعداد النظام
الجدي���د لخدمات مناولة األمتع���ة في مبنى

عالمي����ا ،حيث س���� ّدت  % 64.2م����ن الفجوة
ًّ
بي����ن الجنس����ين .وم����ن ناحي����ة أخ����رى ُتظهر

المسافرين الجديد.
وم���ن خالل العمل على مدار الس���اعة بنظام

المملكة العربية السعودية (المرتبة 141,59
ً
طفيف����ا ،يش����ير إل����ى تحس����ن في
 )%تقدمً ����ا

األمان والسالمة وفي الوقت المحدد.

المط���ار ،ال���ذي يتبل���ور ح���ول ضم���ان تقديم

نظ���ام مناول���ة األمتع���ة ف���ي مط���ار البحرين
الدول���ي ،فض�ًل�اً ع���ن التواصل م���ع األطراف

وق���ال البنفالح إن هذا القس���م الجديد يمثل

تجرب���ة س���فر اس���تثنائية لمرت���ادي المط���ار

خط���وة جدي���دة ف���ي مس���يرة الش���ركة نح���و

تضاه���ي أفضل المط���ارات عل���ى الصعيدين

ذات العالقة لضم���ان مناولة األمتعة بمنتهى

إنج���از أح���د أه���م أه���داف برنام���ج تحدي���ث

اإلقليمي والدولي.

المناوبات ،سيضطلع الفريق بمسؤولية إدارة

المس����اواة في األجور ومش����اركة المرأة في
القوى العاملة ،وفجوة أصغر بين الجنس����ين

في التعليم الثانوي والعالي.

انطالق “البحرين لالستثمار العقاري” فبراير المقبل

بمشاركة ك��ب��رى ال��ش��رك��ات وت��ع��اون إستراتيجي م��ع “تمكين”
م���ن المس���تثمرين ف���ي االقتص���اد المحل���ي،

المنامة  -بنا

والمنتفعين من الخدمات السكنية ،كما يوفر

ينطل����ق معرض البحرين لالس����تثمار العق����اري  2019للعام الثاني عل����ى التوالي ،وذلك

المعرض فرصة االلتقاء بمس���وقي العقارات

بع����د النجاح الكبي����ر والمتميز الذي حقق����ه المعرض األول ،ويأتي ه����ذا المعرض الذي

والسماس���رة المعروفين إل���ى جانب مقدمي

سيقام في الفترة من  7إلى  9فبراير  2019في مجمع السيتي سنتر البحرين بشراكة

الخدمات المساندة.

اس����تراتيجية م����ع تمكين ،ودعم م����ن هيئة التنظي����م العقاري وعدد م����ن الجهات ذات

ودع���ت المهن���دس جميع الش���ركات العقارية

العالق����ة حي����ث يه����دف المع����رض لتعزيز ثقاف����ة العقار ف����ي المملكة وتمكي����ن جيل من

والجه���ات ذات الصل���ة للمش���اركة ف���ي ه���ذا

الشركات البحرينية المؤهلة لقيادة وتطوير القطاع العقاري.
وصرح���ت المدي���ر التنفي���ذي للش���ركة

النفطي���ة ،حي���ث تم���ت دراس���ة الج���دوى

“تبل���ورت فكرة (معرض البحرين لالس���تثمار

بي���ن الع���رض والطل���ب ف���ي س���وق العقارات

المنظم���ة  ،Expressionsأس���يل المهن���دس

العق���اري) قب���ل  3س���نوات ف���ي الوق���ت الذي
تش���هد في���ه البحري���ن توج���ه لالس���تثمار

تماش���يا م���ع الرؤي���ة
ف���ي مج���ال العق���ارات
ً
االقتصادي���ة  2030للمملك���ة الت���ي تدع���م

االس���تثمار االقتص���ادي ف���ي القطاع���ات غير

البنفالح لدى زيارته قسم المناولة الجديد

لفك���رة المعرض ،الذي يأت���ي ليقلص الفجوة

الس���كينة والتجاري���ة الجاه���زة والمعروض���ة
وليك���ون بمثابة منصة س���نوية اللتقاء البائع
والمشتري تحت سقف واحد”.

وح���ول أهمي���ة تنظي���م المعرض ف���ي الوقت
الحال���ي أك���دت المهندس اعتزازه���ا بانضمام

المع���رض حي���ث يوف���ر المع���رض ال���ذي يقام
أسيل المهندس

أهم الش���ركات العقاري���ة المرموقة للمعرض،
وط���رح مختل���ف العق���ارات المرخص���ة
الجاه���زة والمتاح���ة ف���ي الس���وق البحرين���ي

ف���ي الموق���ع الممي���ز داخ���ل أكث���ر المجمعات
التجاري���ة حيوية ف���ي المملكة فرصة ذهبية
لعرض مش���اريعهم التجارية ولقاء المهتمين
ً
مضيف���ة “ن���ود أن نش���كر
بالس���وق العق���اري،
جميع الشركاء والرعاة والعارضين لدعمهم،
داعي���ن المولى عز وج���ل أن يتكلل المعرض

بأس���عار ومقاييس تلبي احتياجات الجميع،

بالنجاح لتوفير أفض���ل العروض والخدمات

حي���ث يخ���دم المع���رض ش���ريحة مهم���ة

العقارية للزائرين”.

“إي بي إم تيرمينالز” تختار مجلسا جديدا
البالد  -المحرر االقتصادي

اختارت الجمعية العامة التأسيسية لشركة “إي بي إم تيرمينالز البحرين” ،الشركة المشغلة
لمين���اء خليف���ة بن س���لمان ،أعضاء مجلس اإلدارة لمدة  3س���نوات لألعوام (،)2021 - 2018
كما تم إعفاء أعضاء مجلس اإلدارة الحالي من مناصبهم ومسؤولياتهم.
وأعض����اء مجلس اإلدارة الجديد للش����ركة

س����ورين شوس����تراند جاكوبس����ن (عض����و

كالتالي :ممثلو شركة “إي بي إم تيرمينالز

مجلس إدارة) ،أحمد حسن (عضو مجلس

ب����ي ف����ي” ه����م (ديفي����د س����كوف  -مدي����ر

إدارة) ،وس����تيفن يوغالينج����ام (عض����و

تنفيذي ،وس����ورين شوس����تراند جاكوبسن

مجلس إدارة).

 -مدي����ر تنفي����ذي ،وجيس����بر كجايدج����ارد

يش����ار إلى أن ش����ركة “إي ب����ي أم تيرمينالز

 -مدي����ر غي����ر تنفي����ذي) ،وممث����ل مجموعة

ب����ي ف����ي” تمتل����ك  64.00%م����ن إجمال����ي

يوس����ف ب����ن أحم����د كان����و (ف����وزي أحم����د

األس����هم بش����ركة “إي ب����ي إم تيرمينال����ز

عل����ي كان����و  -مدير تنفيذي) ،أم����ا العضوان

البحرين” ،و 16%حصة مجموعة يوسف

المس����تقالن المختاران من قبل مس����اهمي

بن أحمد كانو القابضة ،في حين تم طرح

الجمعي����ة العامة التأسيس����ية فهما :محمد

 20%من أسهم الشركة بالبورصة.

الشروقي ،وناظم الصالح.

ويبل����غ رأس الم����ال المص����رح ب����ه لش����ركة

وكان مجل����س اإلدارة الس����ابق ال����ذي قب����ل

إي ب����ي إم تيرمينال����ز البحري����ن  9ماليي����ن

ط����رح أس����هم الش����ركة لالكتت����اب ببورصة

دين����ار ،وذات المبل����غ ل����رأس الم����ال الصادر

البحري����ن يتك����ون م����ن :ديفي����د س����كوف

والمدف����وع ،موزعة على  90مليون س����هم

(رئي����س مجل����س اإلدارة) ،ف����وزي أحم����د

عادي ،بقيمة اسمية  0.100دينار ،على أن

عل����ي كانو (نائ����ب رئيس مجل����س اإلدارة)،

يكون الدينار هو عملة التداول.

ترامب يحذر من رفع سعر الفائدة

“أصول” تبيع حصتها في “استيراد” بـ  5.49مليون دينار
أمل الحامد

المحرر االقتصادي

باع���ت ش���ركة إدارة األص���ول حصتها بالكامل في “اس���تيراد” ،وهي ش���ركة مس���اهمة

دع���ا الرئي���س االميركي دونالد ترام���ب االحتياطي الفدرالي (البن���ك المركزي األميركي) أمس إل���ى عدم ارتكاب “خطأ

بحرينية مدرجة في بورصة البحرين ،التي بلغت نس���بتها  % 21.2إلى ش���ركة منارات
القابض���ة لالس���تثمار.وتجاوزت قيم���ة صفق���ة بيع األس���هم البالغ عدده���ا 29,682,057
سهمً ا عاديًا من رأس مال “استيراد”  5.49مليون دينار.
وكانت الهيئة العام���ة للتأمين االجتماعي

وعين���ت ش���ركة س���يكو وس���يطا ،إلتم���ام

وصن���دوق التقاعد العس���كري أعلنا مؤخرًا

عملية البيع.

عزمهم���ا بي���ع كام���ل حصتهم���ا في ش���ركة

وبع���د تنفي���ذ صفق���ة البي���ع أصب���ح كب���ار

اس���تيراد دفع���ة واح���دة ي���وم أم���س 18

المس���اهمين في “اس���تيراد” ممن يمتلكون

ديس���مبر ،وح���دد الح���د األدن���ى للس���عر ب

 % 5فما فوق هم :شركة منارات القابضة

فلس���ا لكل س���هم عادي في الش���ركة،
ً 185

لالس���تثمار وتمتلك  % 21.2م���ن إجمالي

آخر” برفع سعر الفائدة.
وكتب في تغريدة “آمل أن يقرأ األشخاص

إل���ى وقف رفع أس���عار الفائدة م���ع افتتاح

ف���ي العق���ود األخيرة وه���ي االمتن���اع عن

هن���اك ف���ي الفدرال���ي مق���ال صحيفة وول

االحتياط���ي الفدرال���ي أمس آخ���ر اجتماع

س���تريت جورن���ال قب���ل أن يرتكب���وا خطأ

سياس���ة مدت���ه يومان للع���ام  2018والذي

انتق���اد االحتياط���ي الفدرالي .فق���د انتقد
ً
مرارا هذا العام بس���بب ق���راره رفع
البن���ك

غير المباش���رة والمش���اركة في النشاطات

آخ���ر” .وأضاف “أيض���ا ،ال تجعلوا الس���وق

الصناعي���ة والتجارية والمالية ،والمتاجرة

يصب���ح أكثر س���يولة مم���ا هو علي���ه اآلن..

يتوق���ع أن يرف���ع فيه أس���عار الفائدة للمرة
ً
س���عيا الستباق االرتفاع
الرابعة هذا العام

أس���عار الفائ���دة .ووص���ف ترام���ب البن���ك
بأن���ه “مجن���ون” و ”خ���ارج ع���ن الس���يطرة”

واالس���تثمار في جمي���ع األدوات واألوراق

اش���عروا بالسوق ،ال تفعلوا أشياء ال معنى
ً
حظا موفقا”.
لها باألرقام.

المتوقع في التضخم.

وتهديد اقتصادي أكبر من الصين ،واتهمه

وخ���رج ترام���ب م���رارا ع���ن األع���راف

بأن���ه أف���رغ الصناعة األميركي���ة من خالل

المالية في األسواق المحلية والدولية.

ودعت وول س���تريت جورن���ال في مقالها

الت���ي احترمه���ا الرؤس���اء األميركي���ون

التجارة غير المنصفة.

األس���هم ،و % 12.36لبن���ك البحري���ن
الوطني.
وتعمل ش���ركة اس���تيراد في االستثمارات
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 924استثمارات البحرين بالسندات األميركية

م��ل��ي��ون دوالر

ارتفع��ت ل��دى المملك��ة بنس��بة  % 0.43خ�لال ش��هر ..وتراج��ع “الخليجي��ة” % 2.76
المحرر االقتصادي
رفعت البحرين استثماراتها في السندات األميركية بنسبة تصل إلى  ،% 0.43خالل شهر أكتوبر على أساس شهري ،بما يعادل
ً
ووفقا لبيانات الخزانة األميركية ،بلغت استثمارات المملكة في السندات األميركية  928مليون دوالر ،مرتفعة
 4ماليين دوالر.
من  924مليون دوالر المسجلة في شهر سبتمبر الماضي.
وتذيل���ت البحري���ن قائم���ة االس���تثمارات

وعلى مس���توى الخليج ،تراجعت استثمارات

عل���ى أس���اس س���نوي ،بزي���ادة تع���ادل 26.1

الخليجي���ة ف���ي ه���ذه الس���ندات م���ن حي���ث

دول مجل���س التع���اون الخليج���ي ب���أذون

الحج���م .وعل���ى مس���توى ال���دول العربي���ة،

وسندات الخزانة األميركية ،بنسبة ،% 2.76

عالميا
ملي���ار دوالر ،لتحت���ل المرتبة العاش���رة
ًّ

بالقائمة.

ج���اءت الس���عودية ف���ي الص���دارة بقيم���ة

على أس���اس ش���هري في أكتوب���ر الماضي إلى

كم���ا خفض���ت اإلم���ارات حيازتها من س���ندات

 147.4ملي���ار دوالر .وتعتبر س���ندات الخزانة

 284.8مليار دوالر ،مقابل  292.9مليار دوالر

الخزانة األميركي���ة بنحو ( % 3.83بما يعادل

وس���يلة لجم���ع األم���وال والدي���ون م���ن الدول

في شهر سبتمبر الماضي.

 2.3مليار دوالر) ،خالل ش���هر أكتوبر الماضي

والمؤسس���ات ،وتس���دده الحكومة عند حلول

وأظهرت بيانات رس���مية ،تراجع اس���تثمارات

على أساس شهري.

ميع���اد اس���تحقاقه الذي يختلف حس���ب أجل

الس���عودية بنس���بة  % 2.7على أساس شهري

السند ،وتتمتع السندات األميركية بالجاذبية

خالل أكتوبر مقارنة بش���هر س���بتمبر من العام

تراجعت حيازة اإلمارات بالسندات إلى57.7

النخف���اض مس���توى مخاط���رة عدم الس���داد،

الجاري التي بلغت خالله  176.1مليار دوالر،

ملي���ار دوالر خ�ل�ال أكتوب���ر  ،2018مقابل 60

وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها( ،الفائدة)

بانخفاض قيمته  4.8مليار دوالر.

مليار دوالر بشهر سبتمبر من العام الجاري.

ً
ووفق���ا لبيان���ات وزارة الخزان���ة األميركي���ة،
س���بتمبر الس���ابق ل���ه لتتراج���ع نس���بة حيازتها

فيم���ا تراجع���ت اس���تثمارات دولة قط���ر بتلك

نهاي���ة أكتوب���ر الماض���ي مقاب���ل  10.85ملي���ار

الس���ندات ف���ي أكتوب���ر الماض���ي إل���ى 1.228

دوالر في شهر سبتمبر السابق له.

للسندات بنسبة .% 1.07

وإن كان االحتياط���ي الفيدرال���ي األميرك���ي

فيما سجلت ملكية المملكة العربية السعودية

بينم���ا رفع���ت الكوي���ت اس���تثماراتها خ�ل�ال

ملي���ار دوالر؛ مقاب���ل  1.27ملي���ار دوالر ف���ي

(البن���ك المرك���زي) ،ينفذ منذ فت���رة خطة لرفع

من سندات وأذون الخزانة األميركية ارتفاعً ا

أكتوب���ر من  43.8ملي���ار دوالر إلى  44.1مليار

سبتمبر السابق.

وعالمي���ا ،تص���درت الصي���ن القائم���ة ليص���ل
ًّ

وتاله���ا اليابان بـ  1.018تريليون دوالر مقابل

أسعار الفائدة.

بنس���بة  % 17.98خالل ش���هر أكتوبر الماضي

دوالر في سبتمبر الماضي.

كما انخفضت استثمارات سلطنة عُ مان بتلك

 1.139تريلي���ون دوالر ،مقارن���ة ب���ـ 1151.4

 313.9تريلي���ون دوالر ،مقاب���ل  317ملي���ار

الس���ندات إل���ى نح���و  9.592ملي���ار دوالر في

ملي���ار دوالر تريلي���ون دوالر المس���جلة ف���ي

دوالر.

إجمالي ما تمتلكه بنهاية أكتوبر  2018بقيمة

إرساء  991مناقصة بـ  1.11مليار دينار بالنصف األول

 1.1ملي��ار دين��ار نصي��ب النف��ط والبني��ة التحتي��ة والصح��ة والطيران واإلس��كان
أمل الحامد

أرس����ى مجل����س المناقص����ات والمزاي����دات ف����ي النص����ف األول م����ن الع����ام الج����اري  991مناقص����ة
بقيم����ة إجمالي����ة تج����اوزت  1.11مليار دين����ار .واتضح أن أكبر  5قطاعات ف����ي النصف األول هي:

197.80

النف����ط والبني����ة التحتية والرعاية الصحية والطيران واإلس����كان ،والتي بلغ����ت القيمة اإلجمالية
للمناقصات نحو  1.05مليار دينار.
واتض����ح م����ن أح����دث بيانات رس����مية منش����ورة

 %لإلس����كان ،و % 5للرعاي����ة الصحي����ة ،و% 2

أن المجلس أرس����ى  482مناقص����ة بنحو 386.9

للتعليم والش����باب ،و % 2لقطاع المعلومات ،و1

ملي����ون دينار ف����ي الرب����ع الثاني .وكان����ت أكبر 5

 %لقطاع االستثمار ،و % 3للقطاعات األخرى.
ُ
وأرس����ي ف����ي الرب����ع األول  509مناقصات بقيمة

التحتية والرعاية الصحية والطيران واإلسكان،

إجمالي����ة تج����اوزت  726ملي����ون دين����ار .وكانت

إذ وصل����ت نس����بة المناقصات التي تم إرس����اؤها

أكب����ر  5قطاع����ات بالرب����ع األول ،ه����ي :النف����ط

لهذه القطاعات إلى  % 92من القيمة اإلجمالية.

والبني����ة التحتي����ة والرعاية الصحي����ة والطيران

وبلغت القيمة الكلية لمناقصات هذه القطاعات

واإلس����كان ،إذ وصلت نسبة المناقصات التي تم

قطاع����ات بالرب����ع الثان����ي ،ه����ي :النف����ط والبني����ة

نحو  356مليون دينار.

إرس����اؤها لهذه القطاع����ات إلى  % 96من القيمة

واستحوذ قطاع البنية التحتية على  % 37من

اإلجمالية .وبلغت القيمة الكلية لمناقصات هذه

إجمال����ي قيم����ة المناقص����ات بالرب����ع الثاني ،و23

القطاعات  695مليون دينار.

 %لقط����اع النفط ،و % 17لقطاع الطيران ،و10

واتض����ح أن قطاع النفط احت����ل النصيب األكبر
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م����ن ناحي����ة قيم����ة المناقص����ات المرس����اة بالرب����ع
األول بإجمالي  79مناقصة بنحو  234.9مليون

نس����بتها  % 9.2ع����ن الع����ام الس����ابق .كم����ا بلغ����ت

دين����ار ،أي ما يمث����ل  % 32من القيمة اإلجمالية،

العط����اءات المقدم����ة له����ذه المناقص����ات 5208

و 232ملي����ون دين����ار لمناقص����ات البنية التحتية

عط����اءات ،وتم����ت ترس����ية  1892مناقص����ة

الت����ي تمث����ل  ،% 32و 51.4ملي����ون دينار لقطاع

ومزاي����دة خ��ل�ال الع����ام بقيم����ة إجمالي����ة بلغ����ت

الطيران ما نسبته  ،% 7و 8ماليين دينار لقطاع

 3.75ملي����ار دينار ،أي بزيادة قدرها  % 156في
ً
وفقا للتقرير الس����نوي
القيم����ة عن الع����ام ،2016

وش����هدت البحري����ن نم����وً ا قويًا ف����ي المناقصات

الص����ادر ع����ن مجل����س المناقص����ات والمزاي����دات

خ��ل�ال الع����ام  ،2017إذ بل����غ إجمال����ي ع����دد

للعام .2017

طلبت شركة “مينا تليكوم” من هيئة تنظيم االتصاالت إلغاء  5رخص
لتقدي���م خدمات االتص���االت ،إذ بدأت الهيئة البت في إجراءات هذا
الطلب .وتأتي هذه التطورات بعد أن استحوذت “فيفا” على الشركة

عل���ى طلب ش���ركة “مينا تليك���وم” تعتزم هيئة تنظي���م االتصاالت إلغاء
عدد من التراخيص الممنوحة للشركة.
وتض���م ه���ذه التراخي���ص كل م���ن :الترخي���ص الع���ادي لتقدي���م القيم���ة
المضاف���ة الممنوح للش���ركة بتاريخ  2نوفمب���ر  ،2004الترخيص الممتاز
لخدم���ات االتصاالت الدولية الممنوح للش���ركة بتاريخ  2نوفمبر ،2004
الترخيص العادي لخدمات اإلنترنت الممنوح للش���ركة بتاريخ  2نوفمبر
 ،2004والترخيص الممتاز لمرافق االتصاالت الدولية الممنوح للش���ركة

المناقص����ات المفتوح����ة  ،1091بزي����ادة بلغ����ت

التعليم والشباب.

المحرر االقتصادي

بناء
ً
وجاء في إعالن لهيئة تنظيم االتصاالت في الجريدة الرسمية أنه
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ )ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ(

ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ 2018

“مينا تيلكوم” تطلب إلغاء  5رخص اتصاالت

مطلع العام الجاري.

577.10

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻄﺎءﺍﺕ

 1.028تريلي���ون دوالر ،والبرازي���ل بملكي���ة

بتاريخ  22يناير .2006
وأش���ارت الهيئة ،أنه في حال رغب أي شخص في االعتراض على هذا
كتابيا ،مع ذكر األس���باب لذلك في موعد
اإلع�ل�ان ،إخطار الهيئ���ة بذلك
ًّ

أقصاه  30يومً ا من نشر اإلعالن في الجريدة الرسمية.

وتأسس���ت “مينا تليكوم” في الع���ام  2003لكنها تقدمت بأكبر خطواتها
ف���ي العام  2008حين أطلقت ش���بكتها الوطني���ة للوايماكس الذي يقدم
خدمات اإلنترنت بس���رعات عالية ،قبل أن تعلن “فيفا” االستحواذ على
الشركة في في ديسمبر  2017في خطوة ّ
تعزز من استثمارات الشركة
في السوق المحلية.

“بحرين هوليديز” تحتفل باألعياد بوجهاتها السياحية
المنامة  -بحرين هوليديز

احتفلت ش���ركة بحرين هوليديز بالعيد

مشاركة كثيفة
للمسافرين
في فعاليات
الشركة

الوطن���ي المجي���د للبحري���ن بطريقته���ا
الخاص���ة وم���ع مس���افريها لمختل���ف
الوجه���ات الس���ياحية الت���ي أطلقته���ا
تزامنً���ا م���ع احتف���االت المملك���ة ف���ي
إج���ازة العي���د الوطن���ي ال���ـ  .47وكان���ت
تل���ك االحتف���االت عب���ارة ع���ن مش���اركة
المسافرين في فعاليات أقامتها الشركة
ف���ي ع���دد م���ن األس���واق والمجمع���ات

خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد

التجاري���ة ف���ي بع���ض الم���دن كمدين���ة
إس���طنبول وإمارة دب���ي ومدينة كاندي

صاح���ب الس���مو الملك���ي األمير س���لمان

الس���ريالنكية .واشتملت الفعاليات على

ب���ن حم���د ال خليفة وإلى عموم ش���عب

توزي���ع الهداي���ا التذكاري���ة والحلوي���ات
البحرينية على مختلف الجنس���يات من
رواد تلك المجمعات واألس���واق وحتى
بع���ض األماكن الس���ياحية التي عادة ما
تكون مكتظة بالسياح.

البحرين”.

جانب من احتفاالت الشركة بالعيد الوطني

وأضاف الكاظم “العيد الوطني للمملكة

وعب���ر المس���افرين ف���ي تل���ك الرح�ل�ات
ّ

خصوص���ا كونه���م خ���ارج المملك���ة
ً

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ،محمود

مقام عاهل البالد صاحب الجاللة الملك

عن بالغ فرحته���م باالحتفال بهذا اليوم

وبعيدين عن أج���واء االحتفاالت داخل

الكاظم “تتقدم ش���ركة بحرين هوليديز

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

مع مس���افرينا من خ�ل�ال منحهم فرصه

العزي���ز عل���ى قل���وب جمي���ع البحرينيين

البالد.

بأس���مي آيات التهان���ي والتبريكات إلى

ال���وزراء صاحب الس���مو الملك���ي األمير

إظهار حب الوطن”.

ي���وم مه���م ومميز لنا الب���د أن نحتفل به
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القيد - 47922 :التاريخ13/12/2018 :
اعالن رقم ( )9914لسنة 2018
بشأن تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد
تعلن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بانه تقدم له مالكي
ش���ركة الصدفة لألس���مالك ش.ش.و (ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة) المس���جلة
بموجب القيد رقم  47922يطلبون تحويل الش���كل القانوني إلى شركة الشخص
الواحد برأسمال وقدره  1٫000٫000دينار بحريني بملكية شركة اللؤلؤة القابضة
ذ.م.م قيد رقم76888

القيد - 100750-6 :تاريخ18/12/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )180487لسنة 2018

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة رشمي لخدمات االطعمة والمشروبات ذ.م.م
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها
الس���ادة اصحاب ش���ركة رش���مي لخدمات االطعمة والمش���روبات ذ.م.م ،المسجلة
بموجب القيد رقم  ،100750-6طالبين تغيير االسم التجاري من رشمي لخدمات

فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه الى إدرارة التس���جيل مش���فوع ًا

االطعمة والمشروبات ذ.م.م إلى مشويات دوركه ذ.م.م.

بالمس���تندات المؤيدة والمبررة لالعتراض خالل مدة أقصاها خمسة عشرة يوما

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة

من تاريخ نشر هذا االعالن.

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

القيد - 112304 :التاريخ14/11/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )---لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة شاهي للتجارة العامة ذ.ذ.م

القيد 1-10816 :التاريخ 2018/12/18:
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل
اعالن رقم ( )180229لسنة 2018
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه
تق���دم إليها الس���يدعلي عبدهللا عل���ي صباح المالك ل���� المكتب العربي
للخدم���ات الدولي���ة (مؤسس���ة فردي���ة) وفروعها والمس���جلة بموجب
القي���د رقم  9-10816و 10و 13و 14و 15و 16و 18و 19و ،23يطلب
تحويل المؤسس���ة المذكورة إلى ش���ركة الش���خص الواحد ،برأس���مال
وقدره  3000دينار لتصبح مملوكة من السيد.

الس���ادة اصحاب شركة شاهي للتجارة العامة ذ.ذ.م المسجلة بموجب القيد رقم
 ،112304طالبين تغيير االس���م التجاري للفرع رقم  4من ش���ركة ورش���ة ش���اهي

للميكانيكا والكهرباء ذ.ذ.م

SHAHI MECHANICAL AND ELECTRICAL WORKSHOP Co. W.L.L
الى :شاهي كراج ذ.م.م
SHAHI Garage W.L.L

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
بشأن تغيير االسم التجاري
لشركة علي بن رجب وأوالده إلدارة المطاعم والمقاهي ذ.ذ.م

تقدم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب معاملة مش���تركة ،فعلى كل من

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها

اعالن رقم () CR2018 -180100
معاملة مشتركة

لديه اي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عشر يوما

الس���ادة اصحاب ش���ركة علي بن رجب وأوالده إلدارة المطاع���م والمقاهي ذ.ذ.م
المسجلة بموجب القيد رقم  ،1-97450طالبين تغيير االسم التجاري

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
االسم التجاري الحالي :األصدقاء للعقارات

BINRAJAB BUSINESS GROUP W.L.L
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة

اسم التاجر :حسين محمد حسين جمعة

الى :مجموعة بن رجب لألعمال ذ.م.م

االسم التجاري :كوادر للتنظيفات والصيانة
قيد رقم14-19259:

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

مطلوب
ﻃﺐ اﻟﻌﯿﻮن

مسؤول لشؤون الموظفين

ﺧﺪﻣﺎت ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻲﻓ ﻣﺠﺎل ﻃﺐ اﻟﻌﯿﻮن ﻲﻓ ﻣﻤﻠﮑﺔ
اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺳﻦ اﻟﻮﻻدة ﺣﺘﯽ ﮐﺒﺎر اﻟﺴﻦ
ﻓﺤﺺ اﻟﻌﯿﻦ اﻟﺮوﺗﯿﻨﻲ

ﻓﺤﺺ أﻧﮑﺴﺎر اﻟﻌﯿﻦ

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
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

وزارة الصناعة والتجارة  -ادارة السجل التجاري
اعالن رقم ()CR2018 -169578
تسجيل اسم تجاري

من علي بن رجب وأوالده إلدارة المطاعم والمقاهي ذ.ذ.م
ALI BIN RAJAB AND SONS RESTAURANTS AND COFFEE-SHOPS MANAGEMENT W.L.L

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮق واﻗﻒ ،ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺣﻤﺪ

2018/11/28

al_amal_hospital

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

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري ،فعل���ى كل من لديه اعتراض
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب
مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :حسين جاسم مرحمت حسين
االسم التجاري الحالي :مطعم ومشويات قصر الزعيم
االسم التجاري الجديد :مطعم ومشويات الزعيم العراقي
قيد رقم4-43123 :
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السودان :موقفنا
ثابت تجاه

14

international

@albiladpress.com

مهددات السعودية

السعودية تقر أضخم ميزانية في تاريخها

خ��ادم الحرمين الش��ريفين يتعهد بالمضي ف��ي اإلصالحات

الخرطوم ـ سكاي نيوز عربية

أكد وزير الدفاع السوداني الفريق

ركن عوض بن عوف ،أمس الثالثاء،

الرياض ـ وكاالت

موقف السودان “الثابت” في

أقر مجلس الوزراء الس���عودي برئاس���ة خادم الحرمين الش���ريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس الثالثاء الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل ،وهي األكبر

مواجهة جميع المخاطر والمهددات

في تاريخ المملكة .وأعلن الملك سلمان ،أثناء اجتماع مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية العامة للعام  2019والذي عقد في قصر اليمامة بالرياض ،أن اإلنفاق

التي تتعرض لها السعودية ،مشيرً ا

ف���ي ه���ذه الميزاني���ة يبل���غ  1.106مليار ريال ،بزيادة تبلغ  % 7عن المتوقع صرفه بنهاية العام المال���ي  ،2018كما تبلغ اإليرادات  975مليار ريال ،بزيادة تبلغ  % 9عن

إلى أن موقف بالده يمليه واجب

الدين والعقيدة واألخوة والتاريخ

المتوقع بنهاية العام .2018

المشترك ،مؤكدا عمق ومتانة العالقة

وأوض���ح العاه���ل الس���عودي أن ه���ذه

بين البلدين.

الميزاني���ة تأت���ي اس���تمرارا لسياس���ة

وكان الوزير السوداني قد التقى

الحكوم���ة بالتركي���ز عل���ى الخدم���ات

بمكتبه رئيسة هيئة األركان العامة

بالقوات المسلحة السعودية ،الفريق

أول طيار ركن فياض حامد الرويلي.

األساس���ية للمواطنين وتطوير الخدمات

األربعاء
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الحكومي���ة ،مضيفا أنه���ا تهدف إلى دعم
النم���و االقتص���ادي ف���ي المملك���ة ورف���ع
كف���اءة اإلنف���اق وتحقي���ق االس���تدامة
واالس���تقرار المالي ،وذل���ك ضمن أهداف
مشروع إصالحات “الرؤية .”2030
وتابع “إننا عازمون بعون هللا على المضي

وزير لبناني يتوقع تشكيل الحكومة قريبا

قدم���ا ف���ي طري���ق اإلص�ل�اح االقتصادي
وضبط اإلدارة المالية وتعزيز الش���فافية
وتمكين القطاع الخ���اص والحرص على
أن تك���ون جمي���ع الخدم���ات الت���ي تق���دم

بيروت ـ رويترز

قال وزير المالية اللبناني علي حس���ن خليل أمس الثالثاء ،إن من المرجح
تش���كيل حكومة وحدة وطنية جديدة بحلول عيد الميالد ،مما يترك أثرا
إيجابيا على الوضع المالي واالقتصادي في البالد.
وق���ال خلي���ل “أصبحن���ا ف���ي المرحل���ة

وواجه االتفاق بش���أن تشكيل الحكومة

األخيرة ،واألرجح أن تتش���كل الحكومة

اللبناني���ة سلس���لة من العقبات ،إذ س���عى

قب���ل عطل���ة المي�ل�اد وه���ذا س���يترك

رئيس الحكومة المكلف س���عد الحريري

آث���ارا إيجابي���ة عل���ى الوضعي���ن المال���ي

للتوص���ل إل���ى اتف���اق لتألي���ف حكوم���ة

واالقتص���ادي ،ويفتح المج���ال أمام بدء

م���ن  30وزيرا ينتمون إل���ى المجموعات

المعالجات لهذا الملف”.

البرلمانية.

للمواطنين متميزة”.
» »وأكد الملك سلمان أن أولوية
قيادة المملكة تعود إلى مواصلة
العمل في سبيل تحقيق التنمية
الشاملة في جميع مناطق البالد
وفي كل المجاالت ،وتابع “أوعزت
للوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ
ما تضمنته الميزانية من برامج
ومشاريع”.

خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء

السعودية تحذر إسرائيل من عواقب استفزاز مشاعر المسلمين
الفلس���طينية تدين وتستنكر االنتهاكات اإلسرائيلية في

أك���دت المملك���ة الس���عودية أن اس���تمرار االنته���اكات

مقتل سائحتين بالمغرب وتوقيف مشتبه به

تعطي���ل الجهود الدولية ،وإضفاء المزيد من التعقيدات

الرباط  -أ ف ب

على األزمة الفلسطينية اإلسرائيلية.

بمس���ؤولياته تج���اه وق���ف العن���ف وحماي���ة الش���عب

وقالت إن استمرارها (االنتهاكات) يعطل الجهود القائمة

الفلسطيني.

إليجاد حل عادل وشامل لألزمة ،وفق قرارات الشرعية

وجدد رفض المملكة لقرارات الدول بنقل س���فاراتها إلى

الدولية ومبادرة الس�ل�ام العربي���ة ،والمفضية إلى إقامة

مدين���ة الق���دس ،وتأكي���ده عل���ى أن هذه الخط���وة تمثل

وأض���اف المصدر نفس���ه أن المحققين

أعلن���ت في وقت س���ابق العث���ور على

الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود  67وعاصمتها

انحيازا كبيرا ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية

يبحث���ون ع���ن مش���تبه فيه���م آخري���ن

جثت���ي الس���ائحتين ،االثني���ن ،وعل���ى

القدس الشرقية.

والثابتة في مدينة القدس التي كفلتها القرارات الدولية

حالي���ا بعد الجريمة الت���ي وقعت على

عنقيهما آثار جروح من سكاكين.

وأف���ادت الرياض بأن ذلك يمثل تراجعا كبيرا في جهود

بعد  10كلم من قرية إمليل السياحية

وذك���رت ال���وزارة ف���ي بي���ان أن���ه ت���م

الدف���ع بعملية الس�ل�ام ،مح���ذرة من العواق���ب الخطيرة

ف���ي جب���ال األطل���س الكبي���ر بوس���ط

العث���ور عل���ى االمرأتي���ن ف���ي منطق���ة

لمثل هذه الخطوة غير المبررة؛ لما تش���كله من استفزاز

المغرب.

معزولة على الطريق إلى قمة توبقال،

لمشاعر المسلمين حول العالم.

وكان���ت وزارة الداخلي���ة المغربي���ة قد

وهي األعلى في شمال إفريقيا.

هذا ،وصرح نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الجامعة

فلسطين واستهدافها للمدنيين العُ زل.

اإلس���رائيلية لألراض���ي الفلس���طينية المحتلة من ش���أنها

اعتقلت الشرطة المغربية ،شخصا يشتبه في ضلوعه بمقتل سائحتين من النرويج
والدنمارك ،وفق ما نقلت فرانس برس عن مسؤول في البالد ،أمس الثالثاء.

“يونيفيل” :حفر األنفاق خرق للقرار 1701

أكدت مس��ؤوليتها عن وقف االنتهاكات على الخط األزرق

وش���دد الش���مري على ضرورة اضطالع المجتمع الدولي

العربية بدر بن سعود الطريفي الشمري في الكلمة التي
ألقاه���ا خالل أعمال االجتماع الط���ارئ لمجلس الجامعة
على مس���توى المندوبين الدائمين بش���أن فلسطين التي
عق���دت في وقت س���ابق أم���س الثالثاء ،بأن الس���عودية
وانطالق���ا م���ن موقفه���ا الدائ���م والثاب���ت تج���اه القضية

ذات الصلة وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي.
كم���ا ج���دد تأكي���د ب�ل�اده عل���ى ثوابته���ا تج���اه القضي���ة
الفلس���طينية ،ودعمه���ا للفلس���طينيين ف���ي اس���تعادة
حقوقه���م المش���روعة وف���ق ق���رارات الش���رعية الدولية
ومبادرة السالم العربية.

فشل عراقي في إتمام التشكيل الحكومي

الموافقة على  3وزراء من أصل  5وسط استمرار االنقسامات

بيروت ـ وكاالت

بغداد ـ رويترز

أك���دت ق���وات حفظ الس�ل�ام التابعة لألمم المتحدة في لبن���ان (يونيفيل) ،أمس الثالثاء ،أن وقف حف���ر األنفاق على الخط األزرق

صوت البرلمان العراقي أمس الثالثاء لصالح الموافقة على  3من إجمالي  5وزراء رشحهم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ،مما

على الحدود مع إسرائيل ،يعد من مهامها.

أنهى جمودا سياسيا مستمرا منذ أسابيع بين أكبر تكتلين في البرلمان.

وأوضح المتحدث باسم القوات أندريا تننتي،

ويخط���و رئيس الوزراء به���ذه الموافقة خطوة

ف���ي حدي���ث لـ “س���كاي ني���وز عربي���ة” ،أن حفر

أخرى في س���بيل إتمام تش���كيل حكومته رغم

األنفاق على الخط األزرق بين لبنان وإسرائيل

أن االنقس���امات ح���ول مرش���حي ال���وزارات

خرق للقرار الدولي .1701

الخم���س الباقي���ة تس���لط الض���وء عل���ى ضعف

وأض���اف تننت���ي “نعم���ل بتنس���يق وثي���ق م���ع

موقف���ه .وتع���وق الخالف���ات الش���ديدة ،بي���ن

الجي���ش اللبناني للتحقيق ف���ي قضية األنفاق

كتلت���ي اإلص�ل�اح والبناء المتنافس���تين بقيادة

بين لبنان وإسرائيل”.

مقت���دى الص���در رج���ل الدي���ن الش���يعي ال���ذي

وذك���رت “يونيفي���ل” ف���ي بي���ان “اس���تنادا إل���ى

يحظى بش���عبية كبيرة وهادي العامري الزعيم

التقييم المس���تقل لليونيفيل ،أك���دت يونيفيل

الش���يعي المدعوم من إيران ،استكمال تشكيل

حتى اآلن وجود جميع األنفاق األربعة بالقرب

الحكوم���ة التي تم إق���رار  17فقط من إجمالي

م���ن الخط األزرق في ش���مال إس���رائيل” ،التي

 22وزيرا بها.
وواف���ق البرلم���ان عل���ى تول���ي ن���وري الدليم���ي

أبلغ الجيش اإلسرائيلي القوة الدولية بشأنها.
وأضافت أنه بع���د إجراء مزيد من التحقيقات

وقصي السهيل وعبداألمير الحمداني مناصب

“يونيفيل” أكدت وجود  4أنفاق

التقني���ة“ ،يمك���ن لليونيفي���ل في ه���ذه المرحلة

مجلس النواب العراقي

وزراء التخطي���ط والتعلي���م العال���ي والثقاف���ة

لك���ن المرش���حتين لوزارت���ي التعلي���م والهجرة

المنصبي���ن ،مم���ا يعكس اس���تمرار ع���دم الرضا

أن تؤك���د أن اثني���ن من األنفاق يعب���ران الخط

وبدأت إس���رائيل في الرابع من ديسمبر عملية

م���ن الح���دود ،مش���يرة إل���ى أن الميليش���يات

عل���ى الترتي���ب .وتم���ت الموافق���ة بع���د اتف���اق

االمرأتين الوحيدتين اللتين جرى ترش���حيهما

عن ترش���يحات عبد المهدي .ويحتدم الخالف

األزرق ،مما يش���كل انتهاكا لقرار مجلس األمن

أطلقت عليها اسم “درع الشمال” لتدمير أنفاق،

المدعوم���ة م���ن إيران ق���د تس���تخدمها في أي

كتلتي اإلص�ل�اح والبناء على الس���ماح بإجراء

لمناص���ب وزاري���ة حت���ى اآلن ،ل���م تنجح���ا في

السياس���ي الداخل���ي من���ذ أس���ابيع ح���ول م���ن

الدولي .”1701

قالت إنه���ا رصدتها عل���ى الجانب اإلس���رائيلي

صراع مستقبلي.

التصويت بشأن  5وزارات.

نيل أصوات أعض���اء البرلمان الكافية لتوليهما

سيشغل منصبي وزيري الداخلية والدفاع.

فرنس��ا :بق��اء األس��د غي��ر واقع��ي

هايلي تدعو لدعم خطة السالم األميركية

الفياض مستشا ًرا لألمن الوطني بالعراق

باريس ـ وكاالت

االمم المتحدة  -أ ف ب

بغداد  -أ ف ب

اعتبرت الخارجية الفرنس���ية أمرا غير واقعي بقاء الرئيس الس���وري بش���ار األس���د ،في

دعت الس���فيرة األميركية لدى األمم المتحدة نيكي هايلي أمس الثالثاء الفلسطينيين

عاد الرئيس الس���ابق لميليش���يات الحشد الش���عبي العراقية المرتبطة بإيران إلى منصبه

السلطة حال التوصل إلى مصالحة في سوريا التي تشهد أزمة سياسية عسكرية حادة

واإلس���رائيليين والمجتم���ع الدول���ي إلى دع���م خطة الس�ل�ام األميركي���ة المرتقبة مطلع

المزدوج رئيسا للميليشيات ومستشارا لألمن الوطني لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي،

منذ العام .2011

 2019بعد أن أكد األوروبيون تمسكهم بـ “المعايير المتفق عليها”.

قبل جلسة للبرلمان للنظر في التعيينات الوزارية الجديدة ،أمس الثالثاء.

وقالت الناطقة باس���م الخارجية الفرنس���ية

دور م���ول “الس���بيل الوحي���د إل���ى إح�ل�ال

وقال���ت هايل���ي خ�ل�ال االجتم���اع الش���هري

على حد س���واء ،بل أيضا ل���كل دول العالم

واس���تعاد فالح الفياض مقعده في اجتماع

العراقي���ة إل���ى طري���ق مس���دود ،إذ يختلف

آنيي���س ف���ان دور مول ،في بي���ان صحافي

الس�ل�ام في س���وريا وتأمين االس���تقرار في

لمجلس األمن بش���أن الش���رق األوسط “لقد

المهتمة بالموضوع”.

لمجل���س األم���ن الوطن���ي العراق���ي ،األحد،

الساس���ة عل���ى تعيين���ات ل���وزارات رئيس���ة

ص���در عنه���ا أم���س الثالث���اء تعليق���ا عل���ى

المنطق���ة مع القض���اء النهائي على اإلرهاب

قرأتها .خالفا للمحاوالت الس���ابقة الرامية

وتابع���ت “س���يكون ل���كل بل���د أو ط���رف

بعدم���ا أقاله رئيس وزراء تصريف األعمال

عدة ،بما في ذلك وزارتا الداخلية والدفاع.

التصريح���ات األخي���رة لتركي���ا والوالي���ات

يتمثل بتحقيق حل سياس���ي صارم وثابت

إلى تس���وية النزاع ه���ذه الخطة ال تقع في

خي���ار مه���م يقوم ب���ه .التركيز عل���ى أجزاء

حيدر العبادي في أغسطس؛ بسبب سلوكه

ت���م تأكيد تول���ي عبدالمهدي منصب رئيس

المتح���دة حول الرئيس الس���وري “كما أكده

بالتواف���ق م���ع الق���رار رق���م  2254لمجل���س

بض���ع صفحات مع توجيه���ات غير محددة

الخط���ة الت���ي ال ت���روق ،أو التركي���ز عل���ى

السياسي.

الوزراء في أكتوبر دون حكومة كاملة بعد

م���رارا الوزير ج���اك إيف لودري���ان ،من غير

األم���ن التاب���ع لألم���م المتح���دة” .وأش���ارت

وممل���ة” .وأضاف���ت “س���تكون مختلفة عن

أجزاء الخطة التي تروق والتش���جيع على

كم���ا ت���م ترش���يح الفي���اض لرئاس���ة وزارة

أن واف���ق البرلم���ان على  14منصب���ا وزاريا

الواقعي الحديث عن بقاء بش���ار األسد في

إل���ى أن بالدها “مصممة بح���زم على إيجاد

الخط���ط األخ���رى” دون كش���ف مضم���ون

مواصلة المفاوضات”.

الداخلي���ة القوي���ة ف���ي الب�ل�اد ،والت���ي تقع

فقط من بين  22منصبا وزاريا.

الس���لطة بعد تحقيق مصالحة في سوريا”.

ه���ذا الح���ل السياس���ي للنزاع ،بم���ا في ذلك

الخط���ة .وس���تترك هايلي منصبه���ا في 31

وف���ي إع�ل�ان نش���ر قب���ل ب���دء االجتم���اع

تح���ت س���يطرة وزراء مقربي���ن م���ن إيران

م���ن المق���رر أن ينظ���ر البرلمان م���رة أخرى

ع���ن طريق الح���وار مع أه���م الالعبين

ديس���مبر .وأضافت “الس���ؤال الحاس���م هو

ش���ددت ال���دول األوروبية األعض���اء حاليا

منذ سنة .2010

معرفة ما إذا سيكون الرد مختلفا”.

أو مس���تقبال ف���ي مجل���س األم���ن الدول���ي

وأش���ارت دور م���ول م���ع ذل���ك
إل���ى أن فرنس���ا ال ت���زال تعتب���ر

اإلقليميي���ن والدوليين خصوصا

السياس���ية

لرج���ل

الكتل���ة

أن أولويته���ا األساس���ية ف���ي

ضم���ن المجموع���ة المصغ���رة

س���وريا تكمن ،وف���ق ما ذكره

ومجموعة أس���تانا” .وش���ددت

“س���تكون ف���ي الخط���ة

دور م���ول عل���ى “ض���رورة

أمور س���تروق وأخرى

متف���ق عليه���ا” دولي���ا

تش���كيل لجنة دستورية موثوق

ل���ن ت���روق بالنس���بة

والق���رارات الدولية

الح���د من النف���وذ الخارجي

به���ا ومتوازن���ة ف���ي إط���ار األم���م

إل���ى اإلس���رائيليين

السابقة واالتفاقات

في السياسة العراقية.

و ا لفلس���طينيين

المبرمة.

رئيس الجمهوري���ة إيمانويل
ماك���رون ،ف���ي محارب���ة تنظيم
“داع���ش” المصن���ف إرهابي���ا على
المس���توى الدول���ي .وأضاف���ت

المتحدة”.

وأك���دت

الس���فيرة

أن���ه

عل���ى أن أي خط���ة يج���ب أن

وتع���ارض

تعيين���ه

في باقي المرش���حين لمجل���س الوزراء،
الدي���ن

أم���س الثالث���اء ،عل���ى الرغ���م م���ن
انخف���اض التوقع���ات بح���دوث

تس���تند إل���ى “معايي���ر

الش���يعي الش���عبوي مقت���دى

انفراج���ة .ومن المق���رر أن ينظر

الصدر الت���ي تقول إنها تريد

البرلم���ان ف���ي ترش���يح
لمنص���ب

ووصل���ت

الحكوم���ة

الفي���اض

وزي���ر الداخلية أمس
الثالثاء.

ترامب ينتقد وسائل التواصل االجتماعي

اتهم الرئيس األميركي دونالد ترامب أمس الثالثاء شركات التكنولوجيا العمالقة فيسبوك
وتويت���ر وغوغ���ل باالنحي���از إل���ى المعارض���ة الديمقراطي���ة ،بعد ي���وم من تقريري���ن لمجلس
الش���يوخ أفادا بأن عمالء روس اس���تخدموا وسائل التواصل االجتماعي لترجيح انتخابات
 2016لصال���ح ترام���ب .وكت���ب ترام���ب على تويتر “فيس���بوك ،تويت���ر وغوغل منح���ازة إلى
الديمقراطيين .أمر يدعو للسخرية” .وأضاف “تويتر في الحقيقة جعلت من األصعب كثيرًا

نستعرض أهم ما ينشر بالصحف

على الناس االنضمام إلى حملة ترامب .وقد أزالوا العديد من األس���ماء وأبطأوا بش���كل كبير

والمواقع العربية والعالمية.

مستوى وسرعة الزيادة .ولم يقروا بشيء ولم يفعلوا شيئا”.

مقال اليوم من وكالة:

وذكر تقريران وضعا بطلب من الكونغرس األميركي إن وكالة “انترنت ريسيرتش ايجنسي”
الروسية التي تتخذ من مدينة سان بطرسبورغ مقرا لها ،ويعتبرها القضاء األميركي دمية
يحركه���ا ويموله���ا الكرملي���ن ،عملت خ�ل�ال حمل���ة االنتخابات الرئاس���ية على ردع ش���ريحة
واس���عة من األميركيين األقرب بشكل عام للديموقراطيين مثل الشباب واألقليات العرقية
المثليي���ن ،ع���ن التصويت .أما التقري���ر الثاني الذي طلبه الكونغرس ،فقد أعدته ش���ركة “نيو
نولي���دج” وجامع���ة كولومبي���ا خصوصا .وأوضح ه���ذا التقرير أن وكالة “انترنت ريس���يرتش
ايجنسي” أنشأت عدة حسابات تطلق رسائل سلبية بشأن المرشحة الديموقراطية هيالري
كلينتون التي اتهمها بأنها “انتهازية” و “ال يهمها سوى كسب األصوات”.
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األربعاء

للمرة الـ  ...65إدانة أممية النتهاكات حقوق اإلنسان بإيران
ف��رن��س��ا ت���دع���و ل��ك��ش��ف م�لاب��س��ات م��ق��ت��ل م��ع��ت��ق��ل م���ض���رب ع���ن ال��ط��ع��ام
عواصم ـ وكاالت

وافق���ت الجمعي���ة العام���ة لألمم المتح���دة بالغالبية على قرار يدين انتهاكات حقوق اإلنس���ان في إيران وهو الق���رار  65بهذا الخصوص ضد
نظام طهران؛ بسبب حمالت القمع واإلعدامات واضطهاد األقليات العرقية الدينية والنساء والنشطاء والصحافيين.
واعتم���دت الجمعي���ة العام���ة لألم���م المتحدة
ً
صوت���ا خالل جلس���ة
ه���ذا الق���رار بأغلبي���ة 84

بتشديد حملة القمع ضد المواطنين وإسكات

في ظروف مثيرة للجدل.

األص���وات المنتق���دة وقم���ع حري���ة التعبي���ر

مس���اء االثنين في مقر المنظم���ة الدولية في

والفكر والدين.

وقال���ت وزارة الخارجي���ة ف���ي بي���ان “علم���ت

نيوي���ورك ،فيم���ا عارض���ت  30دول���ة الق���رار،

واس���تند الق���رار إل���ى تقاري���ر جاوي���د رحمان،

فرنس���ا بقلق بوفاة وحيد صيادي نصيري في
المعتق���ل” ،وقدمت المتوف���ى على أنه “مدون

وامتنعت  67دولة عن التصويت.

مقرر األمم المتحدة الخاص لحقوق اإلنسان

وأعرب���ت األم���م المتح���دة ف���ي قراره���ا ع���ن

ف���ي إيران ،وأنطونيو غوتيريس األمين العام

قلقه���ا إزاء ارتف���اع ع���دد أح���كام اإلعدام في

لألمم المتحدة حول أوضاع حقوق اإلنس���ان

إيران ،الس���يما إعدام األح���داث ،واالعتقاالت

في إيران.

اإليراني���ة إل���ى تس���ليط كام���ل الض���وء عل���ى

التعس���فية والمنهجي���ة والحال���ة الكارثي���ة

وذك���رت التقاري���ر أن���ه خ�ل�ال ع���ام مض���ى،

للسجون في إيران.

مارس���ت حكومة إيران إجراءات قمعية ضد

مالبس���ات الوف���اة” الت���ي “تن���درج ف���ي ظرف

كم���ا دع���ا الق���رار النظ���ام اإليران���ي إل���ى إنهاء

المتظاهري���ن والصحافيي���ن ،وكثف���ت حمل���ة

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية

القم���ع ض���د النش���طاء على ش���بكات التواصل

أو الالإنس���انية أو المهين���ة ض���د المعتقلي���ن

االجتماعي.

وناشط”.
وأض���اف البي���ان “أن فرنس���ا تدعو الس���لطات

تضييق متزايد عل���ى الحقوقيين في إيران”.
وكان���ت الس���لطات اإليراني���ة أعلن���ت وفات���ه
األحد.

والسجناء.

من جانبها ،دعت فرنس���ا الس���لطات اإليرانية

وتضارب���ت المعلوم���ات ف���ي وس���ائل اإلع�ل�ام

وندد الق���رار األممي بقيام الحكومة اإليرانية

إلى توضيح مالبس���ات مقت���ل معتقل إيراني

اإليرانية بشأن سبب اعتقال المتوفى.

لجنة مراقبة لكبح خروق الحوثي

مقر المنظمة الدولية في نيويورك

ضربة جديدة لزعيمة ميانمار بسبب “الروهينغا”

ال���م���ت���م���ردون ي��ن��ق��ل��ون س���ج���ن���اء م����ن ال���ح���دي���دة ل��ص��ن��ع��اء

سيول  -أ ف ب

أعلنت واح��دة من أكبر منظمات ال��دف��اع عن حقوق اإلن��س��ان الكورية الجنوبية ،أمس
الثالثاء ،أنها ستجرد زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي من جائزة منحتها إياها في 2004؛

اليمن  -سكاي نيوز عربية

بسبب “ال مباالتها” حيال األزمة التي تواجهها أقلية الروهينغيا المسلمة.

فيما اس���تمرت ميليش���يات الحوثي اإليرانية ،أمس الثالثاء ،في خرقها التفاق الهدنة الذي

ول��م تتمكن أون��غ س��ان س��و تشي التي

والميليشيات البوذية ،ووصفت األمم

ت���م التوص���ل إليه في الس���ويد ،حيث قام���ت بقصف من���ازل المدنيين في مدين���ة الحديدة،

كانت آنذاك منشقة مثيرة لإلعجاب ،من

المتحدة هذه األزمة بأنها “إبادة”.

الذهاب لتسلم جائزة غوانغجو لحقوق

وق���ال ش��و جين ت���اي ،المتحدث باسم

اإلن���س���ان؛ ألن ال��م��ج��م��وع��ة العسكرية

“م��ؤس��س��ة نصب  18م��اي��و ال��ت��ذك��اري”،

الحاكمة كانت قد وضعتها في اإلقامة

إن “ال مباالتها حيال األعمال الوحشية

الجبرية.

المرتكبة ضد الروهينغا مخالفة للقيم

أك���د مص���در في األمم المتحدة أن “لجنة تنس���يق إعادة االنتش���ار” ،المؤلفة من ممثلين عن
الحكومة الش���رعية في اليمن والمتمردين الحوثيين ،س���تبدأ عملها في مراقبة وقف إطالق
النار.
وق���ال المص���در “م���ن المتوق���ع أن تب���دأ لجنة

ومن المفترض أن يقدم رئيس اللجنة تقارير

تنس���يق إع���ادة االنتش���ار عمله���ا ف���ي غضون

أسبوعية بشأن امتثال األطراف بالتزاماتها.

الـ 24ساعة المقبلة”.

يأت���ي ذل���ك ف���ي حي���ن أف���ادت مص���ادر ف���ي

وين���ص االتف���اق ال���ذي ت���م توص���ل إلي���ه في

مدين���ة الحدي���دة بقصف مليش���يات الحوثي

الس���ويد األس���بوع الماضي على إنشاء لجنة

الموالي���ة إليران ،ح���ي الربصة ،مم���ا أدى إلى

مش���تركة برئاس���ة األم���م المتح���دة ،لمراقب���ة

تدمي���ر منزلين في الحي ،بالتوازي مع تدمير

وق���ف إط�ل�اق الن���ار ف���ي الحدي���دة ،وعملية

من���ازل أخ���رى ومنش���آت خاص���ة ف���ي ح���ي

انس���حاب ميليش���يات الحوث���ي م���ن المدينة

“س���بعة يوليو” ،كما تس���بب القصف بإصابة 4

وموانئها .وبموجب االتفاق ،ستشرف اللجنة

مواطنين في قرية المنظر وسبعة يوليو.

عل���ى “عملي���ات إع���ادة االنتش���ار والمراقب���ة،

وقص���ف المتم���ردون من���ذ الس���اعات األول���ى

وعملي���ة إزال���ة األلغ���ام م���ن مدين���ة الحديدة

لدخ���ول الهدن���ة حي���ز التنفي���ذ ،المن���ازل ف���ي

ومنذ ذلك الحين ،وصل حزبها إلى

التي ت��داف��ع عنها ه��ذه الجائزة،

الحكم وباتت الزعيمة الفعلية

دخل اتفاق وقف إطالق النار بالحديدة حيز التنفيذ منتصف الليل

للحوثيي���ن .إل���ى ذل���ك ،قال���ت مص���ادر أمنية

تعز .وقال مصدر عسكري ،إن معارك اندلعت

بمدين���ة الحدي���دة ،إن مليش���يات الحوث���ي

ف���ي أعق���اب محاول���ة مليش���يات الحوث���ي

نقل���ت فج���ر أمس عد ًدا م���ن المختطفين في

التس���لل باتج���اه مواق���ع عس���كرية اس���تعاد

أي ح��م��اي��ة ح��ق��وق اإلن��س��ان

لميانمار ،وهي تواجه حاليا

وتعزيزها” .وبالتالي ،قرر

ك���ث���ي���را م����ن االن���ت���ق���ادات

مجلس اإلدارة االثنين

ال��ص��ادرة ع��ن المجموعة

سحب الجائزة منها.

ال��دول��ي��ة ب��س��ب��ب رفضها

وأنشئت هذه المؤسسة

إدان����ة أع��م��ال ال��ع��ن��ف ضد

في  1994لتخليد ذكرى

ال��روه��ي��ن��غ��ي��ا وع����دم تعاطفها

االن��ت��ف��اض��ة ال��دي��م��ق��راط��ي��ة

مبن���ى األم���ن السياس���ي بمدين���ة الحدي���دة،

الجيش الوطني السيطرة عليها.

معهم.

لغوانجو في  1980التي قمعها

باتج���اه صنع���اء .م���ن جه���ة أخ���رى ،ارتفعت

وف���ي نف���س الس���ياق ،اس���تهدفت مليش���يات

ومنذ  ،2017فر أكثر من  720ألف

ال���ج���ي���ش ال����ك����وري ال��ج��ن��وب��ي

وموان���ئ الحديدة والصليف ورأس عيس���ى”

قري���ة بي���ت مغ���اري بقذائ���ف اله���اون ش���مال

وتي���رة المع���ارك بين قوات الجي���ش الوطني

الحوث���ي اإلرهابي���ة بقذائ���ف اله���اون المنازل

مسلم روهينغي من التجاوزات

بحمام دم بسقوط أك��ث��ر من

في المحافظة الواقعة غربي اليمن.

غربي مديرية حيس ،وس���ط انتش���ار مس���لح

ومليش���يات الحوثي ،ف���ي جبهة مقبنة غربي

في منطقة جواعة في مديرية مقبنة.

ال��ت��ي ارت��ك��ب��ه��ا ج��ي��ش م��ي��ان��م��ار

 200قتيل وجريح.

أنقرة

دمشق

باريس

الحكم بالسجن المؤبد

فرنسا تغلق مدرسة

جهود ماراثونية لتشكيل

أنقرة  -االناضول

باريس  -أ ف ب

جنيف  -رويترز

ُحك���م عل���ى نح���و ألفي ش���خص بالس���جن المؤبد ف���ي تركي���ا في قضاي���ا مرتبطة

أعلن وزير التربية الوطنية الفرنس���ي جان ميشال بالنكيه ،أمس الثالثاء ،إغالق

ق���ال مبع���وث األم���م المتح���دة الخ���اص بس���وريا س���تيفان دي ميس���تورا ،أم���س

باالنقالب الفاش���ل ض���د الرئيس التركي ،رجب طيب اردوغ���ان في يوليو .2016

مدرس���ة إس�ل�امية “سرية” كانت تس���تقبل حوالي  20تلميذا في األحياء الشمالية

الثالث���اء ،عق���ب محادثات مع روس���يا وإي���ران وتركيا ،إنه ال ي���زال “ينبغي عمل

حسب ما أفادت وسائل إعالم رسمية أمس الثالثاء.

لمدينة مرسيليا (جنوب شرق فرنسا).

المزي���د” ف���ي “الجه���ود الماراثوني���ة”؛ لضمان تش���كيل لجن���ة دس���تورية متوازنة

على ألفي تركي

لجنة دستور سوريا

إسالمية سرية

وشاملة وجديرة بالثقة.

وتته���م أنق���رة الداعي���ة فت���ح هللا غولن

ُ
اختتم���ت  239محاكم���ة من
الرس���مية،

وقال الوزير الفرنسي لشبكة “بي اف ام

منهم يخضع “لنظام التعليم في المنزل”،

المقي���م ف���ي الوالي���ات المتح���دة من���ذ

أص���ل  289مفتوح���ة من���ذ االنق�ل�اب

تي في” التلفزيونية “هذه مدرسة سرية

ليس���ت “نظامية” ،موضحة أن “المسألة

حوالي 20عامً ا بالوقوف وراء محاولة

الفاش���ل ،ما أدى إلى الحكم على 1934

ال تتواف���ق م���ع القواع���د الت���ي حددناها

قد رفعت إلى مدعي الجمهورية”.

صحاف���ي ،أن���ه س���يرفع تقري���رًا إل���ى

االنق�ل�اب ،لكن غولن ينف���ي نفيا قاطعا

شخصا بالسجن المؤبد.
ً

منذ شهر يوليو الماضي”؛ لتشديد نظام

وأضاف وزير التربية الفرنس���ي أن هذه

أي تورط فيها.

وأضاف���ت األناض���ول أن���ه ُحك���م عل���ى

األمي���ن العام لألمم المتح���دة ،أنطونيو

الم���دارس الخاصة الت���ي تعمل من دون

“المدرس���ة السرية” تس���تقبل حوالي 20

غوتيري���س ،الي���وم األربع���اء ،وإل���ى

الجدي���دة مطلع الع���ام المقبل ،وإطالق

ومنذ محاولة االنقالب ،بدأت السلطات

ش���خصا بعقوب���ات س���جن تص���ل
ً
1123

عقود لتجنب االنحرافات.

تلميذا.

مجل���س األم���ن الخمي���س ،مش���يرًا إلى

عملية سالم سياسية قابلة للتطبيق.

التركي���ة حم�ل�ات تطهي���ر واس���عة غي���ر

مدتها حتى 20عامً ا.

وأضاف أنها “ليس���ت األول���ى ولن تكون

ويه���دف القان���ون ال���ذي يش���دد نظ���ام

أن���ه يتوق���ع أن يس���تكمل خليفت���ه جير

وفي بيان مشترك تاله وزير الخارجية

خصوص���ا أنص���ار
ً
مس���بوقة تس���تهدف
ُ
غول���ن المفترضين .وأوقف أكثر من 55

وتته���م هذه الجه���ات الحكومة التركية

األخي���رة” ،واعدا بإقف���ال مدارس أخرى

الم���دارس الح���رة م���ن دون عق���د ف���ي

بيدرس���ن عمله ابت���داء من الس���ابع من

الروسي سيرغي الفروف ،بعد اجتماع

بتصفي���ة الحس���ابات م���ع الجماع���ات

في األسابيع المقبلة.

فرنس���ا ،إلى التصدي لـ “تعبئة” اإلس�ل�ام

يناير.

الوزراء الثالثة مع دي ميس���تورا ،قالوا

ألف ش���خص وعُ زل  140ألفا آخرون أو

المعارضة ،ومحاول���ة إحكام قبضة من

وذك���رت أجه���زة وزارة التربية الوطنية

المتط���رف للتالم���ذة ،وإيج���اد “ت���وازن

وأضاف “ينبغي بذل المزيد من الجهد،

إن عم���ل اللجن���ة الجدي���دة ينبغ���ي أن

علقت مهامهم.

القم���ع األمني عل���ى المواطني���ن لتمرير

وبحس���ب وكال���ة أنب���اء “األناض���ول”

سياسات غير ديمقراطية.

في إكس مارس���اي ،أن هذه “المجموعة
ُ
م���ن التالميذ” الذين أعل���ن أن كل واحد

صحي���ح بي���ن حري���ة التعلي���م وحماي���ة

لكننا نقدر بالتأكيد العمل المكثف الذي

يحكمه “إدراك للحلول الوسط والحوار

األطفال”.

تم إنجازه”.

البناء”.

وذك���ر دي ميس���تورا ،ف���ي مؤتم���ر

من جهتهم ،قال وزراء خارجية روسيا
وإي���ران وتركي���ا ،إنه���م يتوقع���ون أن
تجتم���ع اللجن���ة الدس���تورية الس���ورية

16

كل الثناء والتقدير

لرئيس االتحاد البحريني

لكرة السلة سمو الشيخ عيسى

بن علي آل خليفة على الفعاليات

Sports

@albiladpress.com

المبهرة واألرقى من بين االتحادات
المحلية التي أقيمت بمناسبة
أعياد البحرين .حضور مميز

وألعاب مثيرة وختامها مسك.

يعتقد البعض أن اإلعالم

زي األحمر في كأس آسيا

الرياضي قد بالغ كثيرًا في

موضوع عدم اختيار الحارس
سيد محمد جعفر لقائمة

المنتخب لكأس آسيا ،وأن

اإلعالم نفسه قلل من شأن

الحراس الخمسة الموجودين

األربعاء

مقابل حارس واحد.

�ه��ز م��ن��ت��خ��ب��ات ال��ك��رة ل��م��دة  4أع���وام
“م���اك���رون” ت��ج� ّ
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أحمد مهدي
كشف االتحاد البحريني لكرة القدم عن هوية اللباس الرسمي الخاص بمنتخبنا الوطني األول ،والذي سيشارك في نهائيات كأس آسيا  2019التي ستقام في دولة
اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة خ�ل�ال الفت���رة  5يناير وحتى  1فبراي���ر المقبلين .جاء ذلك خالل حفل خاص أقامه االتحاد مس���اء أمس في مق���ره بالرفاع؛ لإلعالن عن

األولمبية تلتقي ممثلي االتحادات

اللباس الرسمي والمجهز من قبل شركة شوت للرياضة الوكيل الرسمي لشركة ماكرون اإليطالية.
وق���دم االتحاد والش���ركة الراعي���ة لمالبس

ضاحية السيف – اللجنة األولمبية

االتح���اد للفت���رة المقبلة ،إذ س���يكون اللون

استجابة لتوجيهات ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب،

األحمر والذهبي المعتمد للطقم األساسي،

رئي���س المجل���س األعل���ى للش���باب والرياض���ة ،رئي���س اللجن���ة األولمبي���ة

واألبي���ض والذهب���ي الطق���م االحتياط���ي،

البحريني���ة س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة الرامية إل���ى انتهاج

فيم���ا تم اعتماد اللونين األس���ود واألخضر
لحراس المرمى.

سياس���ة الب���اب المفت���وح ،قرّ ر األمي���ن العام للجن���ة األولمبي���ة عبدالرحمن

وش���هد المؤتم���ر حض���ورا رس���ميا م���ن

عس���كر تخصي���ص يومي���ن في األس���بوع أم���ام كاف���ة منتس���بي االتحادات

الجانبي���ن ،يتقدم���ه رئي���س اتح���اد الك���رة

الرياضية للقاء بهم والتعرف على احتياجاتهم ومشاكلهم.
وأض���اف عس���كر أن األولمبي���ة

االثنين من الساعة  1:30لغاية 3

لطالم���ا فتحت أبوابه���ا أمام كافة

ظهرً ا ،ويوم األربعاء من الس���اعة

ممثل���ي االتح���ادات الرياضي���ة

ً
صباحا.
 9:30لغاية 11

ووس���ائل اإلع�ل�ام س���واء عب���ر

وأض���اف

المواعي���د الرس���مية أو اللق���اءات

األسبوعي خالل الفترة المذكورة

المفتوح���ة بمختل���ف دوائره���ا

يه���دف إل���ى اللق���اء بممثل���ي

وأقس���امها ،كم���ا ش���رعت خ�ل�ال

االتح���ادات الرياضي���ة للتع���رف

بإقام���ة

على مالحظاتهم واستفساراتهم

المجل���س الرمضان���ي المفت���وح

واحتياجاته���م

واقتراحاته���م

والعدي���د م���ن اللقاءات الرس���مية
ً
وانطالقا
وغير الرسمية األخرى،

وحله���ا وف���ق األط���ر القانوني���ة
واإلداري���ة وبم���ا يتناس���ب م���ع

من توجيهات س���مو الشيخ ناصر

لوائح وأنظم���ة اللجنة األولمبية،

ب���ن حم���د آل خليف���ة ورغب���ة من

مش���يرً ا إلى أن المجلس س���يفتح

اللجن���ة األولمبي���ة ف���ي إتاح���ة

ابتداء من يوم االثنين 24
ً
أبوابه

الفرص���ة أم���ام أكب���ر ع���دد م���ن

ديس���مبر الج���اري ولفترة محددة
ً
الحق���ا عبر
س���يتم اإلع�ل�ان عنه���ا

للقاء بمسؤولي اللجنة تقرر فتح

مواق���ع التواص���ل االجتماع���ي

مجل���س اللجن���ة األولمبي���ة ي���وم

الرسمية للجنة.

الس���نوات

الماضي���ة

ممثل���ي االتح���ادات الرياضي���ة

عس���كر

أن

الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة
ونائب���ه للش���ؤون الفني���ة الش���يخ خال���د بن
س���لمان آل خليف���ة ،إضاف���ة إل���ى الرئي���س
التنفي���ذي لش���ركة ش���وت خال���د أمي���ن،

اللق���اء

ومدير المنطقة لش���ركة ماكرون اإليطالية
“نيكوال”.

أعيننا”.

وأكد رئي���س االتحاد البحريني لكرة القدم

وأض���اف “نتش���رف بتجهي���ز المنتخ���ب

الش���يخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة

الوطن���ي ،ويأت���ي ذل���ك أيض���ا بالتزامن مع

أن اتفاقي���ة االتح���اد م���ع ش���ركة ماك���رون

احتفاالت المملكة باألعياد الوطنية”.

ستكون لمدة  4سنوات.

وقدم خالد أمين ش���كره لالتحاد البحريني

وق���ال إن االتح���اد يوق���ع الي���وم االتفاقية

لكرة القدم على الثقة التي أوليت للشركة،

مع الش���ركة ف���ي مرحلة تاريخي���ة ومهمة،

مؤك���دا اس���تمرار التعاون المس���تقبلي بين

خصوص���ا أنه���ا تس���بق مش���اركة المنتخب

الطرفي���ن ،ومتمني���ا التوفيق للمنتخب في

األول في كأس آسيا .2019

مشاركته المقبلة باالستحقاق اآلسيوي.

ولفت إلى أن التعاقد مع الشركة اإليطالية

وش���هد الحف���ل دخ���ول العب���ي المنتخ���ب

ج���اء بن���اء عل���ى م���ا تتمت���ع به من س���معة

بالشراكة اإلستراتيجية مع شركة ماكرون

ش���وت خال���د أمي���ن ،وقال “ش���ركة ش���وت

األول بال���زي الجدي���د وهم :الحارس س���يد

طيب���ة ،خصوص���ا بعدم���ا أصبح���ت عالمة

اإليطالي���ة ،مؤك���دا أن التعاقد لـ  4س���نوات

وكيل رس���مي للعديد من الشركات ،ونحن

ش���بر عل���وي ،الح���ارس عبدالكري���م فردان،

مميزة على مستوى التجهيزات الرياضية.

جاء نظرا لوزن الشركة.

نس���عى ألن نكون عامال مس���اهما في رقي

عبدالوهاب علي وجمال راشد ،إضافة إلى

وأعرب الش���يخ علي ب���ن خليفة عن فخره

ب���دوره ،تح���دث الرئيس التنفيذي لش���ركة

الحرك���ة الرياضي���ة ،إذ وضعن���ا ذلك نصب

العب المنتخب األولمبي أحمد الشروقي.

“كراسي السلة” في بطولة الخليج

قائم��ة تض��م  8العبين يس��عون لحص��د أفض��ل المراكز

غـزال البحرين يحقق ثانـي انتصـار

المحــرق يــواجــه النــويــدرات ...واألهلــي أمــام الحـالـــة
محمد الدرازي

اللجنة اإلعالمية

ً
متجها إلى دولة الكويت الش���قيقة للمشاركة في بطولة الخليج
غادر البالد منتخب البحرين لكرة الس���لة على الكراس���ي المتحركة
التاسعة لكرة السلة على الكراسي المتحركة التي تقام فعالياتها خالل الفترة من  16-24ديسمبر 2018م.
حي���ث اس���تعد الفري���ق من���ذ عودت���ه م���ن

حقق فريق البحرين انتصاره الثاني بمسابقة دوري زين الدرجة األولى لكرة السلة،
إثر فوزه على حساب سماهيج بنتيجة ( ،)121/73في المباراة التي جمعتهما مساء
أم���س (الثالث���اء) ،على صالة اتحاد الس���لة بأم الحصم ،في إطار افتتاح منافس���ات

بطول���ة غ���رب آس���يا لك���رة الس���لة عل���ى

الجولة التاسعة من عمر الدور التمهيدي للبطولة.

الكراس���ي المتحرك���ة الت���ي أقيم���ت عل���ى
أرض المملك���ة األردني���ة الهاش���مية خ�ل�ال
ش���هر أبري���ل الماض���ي بمش���اركة  12دولة
م���ن دول غرب آس���يا .وواص���ل المنتخب
تدريبات���ه اليومي���ة عل���ى صال���ة االتح���اد
البحرين���ي لرياض���ة ذوي اإلعاق���ة بالرفاع

اس���تعدا ًدا لهذه المشاركة التي يسعى من
خاللها لحصد أفضل المراكز والمراتب.
برئاس���ة عل���ى محم���د نبه���ان ومدي���ر

ورف���ع البحرين رصي���ده بهذا الفوز إلى 9

وفي المباراة األولى أمس ،حقق االتحاد

نق���اط متقدما إلى المرك���ز الثامن مؤقتا،

نتيج���ة الف���وز عل���ى حس���اب منتخ���ب

فيم���ا أصبح رصيد الخاس���ر إل���ى  8نقاط

الش���باب بواقع  .85/77منتخب الش���باب

دون أن يغادر المركز األخير.

تق���دم أوال ف���ي الش���وط األول بفوزه في

واس���تغل البحري���ن نق���ص منافس���ه الذي

الربعين األول والثاني بـ 17/16و،22/18

يخ���وض غمار ال���دوري بتش���كيلة محلية

قب���ل أن يحول االتح���اد تأخره إلى تقدم

تمامً ���ا خالي���ة م���ن الالع���ب المحت���رف،

ف���ي الش���وط الثاني بف���وزه ف���ي الربعين

ليفرض س���يطرته الكبيرة على مجريات

الثالث والرابع  22/18و.29/20

المباراة.

المنتخب���ات عل���ي القيس���ي واإلداري
إبراهيم زباري والمدرب حمد علي.

منتخب البحرين لكرة السلة للكراسي المتحركة

ويمثل المنتخب الوطني لكرة السلة على
الكراس���ي المتحرك���ة ف���ي هذه المش���اركة

الكعبي ،علي الغزال ،حسن سعيد كريمي،

وفي  17من ديسمبر انطلق حفل االفتتاح

كل م���ن الالعبي���ن وه���م محم���د جاس���م

أحمد جعفر عبدهللا ،أحمد عباس مشيمع،

في مدينة الكويت وبحضور جميع الدول

ناصر ،محمد جاس���م جعفر ،محمد جاسم

حسن عبدالرحمن عبدهللا.

المشاركة.

وتقدم البحرين في الشوط األول بفارق
كبير بعد فوزه في الربعين األول والثاني
بنتيج���ة  25/12و ،39/13ث���م عزز تقدمه
بف���وزه ف���ي الربع الثال���ث  ،33/20قبل أن
يف���وز س���ماهيج بالرب���ع األخي���ر .28/24

من لقاء البحرين وسماهيج

اليوم لقاءان
» »وتستكمل مساء اليوم منافسات الجولة ،بإقامة لقاءين ،إذ يلتقي في المباراة
األولى المحرق ( 16نقطة) مع النويدرات ( 8نقاط) ،في الساعة  5:45مساءً ،وتليها
مباشرة مباراة األهلي ( 13نقطة) والحالة ( 10نقاط) في الساعة  7:45مساءً ،على
صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

مشـاركـة كبيـرة فـي السبـاق الثـامـن للخيـل
الصخير  -نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

ينظم نادي راش���د للفروس���ية وس���باق الخيل يوم بعد غدٍ الجمعة الس���باق الثامن لهذا
الموس���م الذي س���يقام على كأس���ي ش���ركة الحواج وكأس إبراهيم بن س���عد الرميحي
وكأس الوس���مية للجي���اد العربي���ة ،وذل���ك عل���ى مضم���ار س���باق الن���ادي بمنطق���ة الرفة
بالصخير.

غافية ،نردين”.

منافسات
منتظرة على
كؤوس الحواج
والرميحي
والوسمية

وش���هدت القائمة النهائية للس���باق الثامن

 2000دين���ار وبمش���اركة  7جي���اد ه���ي

مشاركة كبيرة للجياد بلغت  68جوا ًدا بعد

“بروتون���ز سالس���ا ،الي���ك ذا ل���وك ،تم���ادي،

إج���راء التداخيل النهائية وس���ط توقعات

كورس���يكانا ،س���يبريا تش���اريس ،مايال���ي،

ب���أن يش���هد الس���باق منافس���ات قوية في

شي سيد يس”.

ظل تقارب المس���تويات بين أغلب الجياد

ويق���ام الش���وط الثاني للجي���اد المبتدئات

خصوصا في أشواط
ً
المرش���حة للمنافسة

لألف���راس للعمر  3س���نوات “نت���اج محلي”

والمخص���ص للجياد المبتدئ���ات من خيل

الك���ؤوس مما يجع���ل المنافس���ة مفتوحة

مس���افة  1000مت���ر مس���تقيم والجائ���زة

البحري���ن العربي���ة األصيلة المس���جلة في

ويقام الش���وط السادس على كأس شركة
الحواج لجياد س���باق التوازن “مس���تورد”
مس���افة  2000مت���ر والجائ���زة 3000
دين���ار وبمش���اركة  9جي���اد ه���ي “أمريكان
آرتست ،بوتنتيت ،أستاد ،ساجد ،بالسترا،
إمبريسيست ،بلجر بنت ،بورت دوغالس،
ومضمار”.
ويقام الشوط الس���ابع واألخير على كأس
إبراهي���م بن س���عد الرميحي لجياد س���باق
لقطة من السباقات األسبوعية

على جميع االحتماالت والمفاجآت واردة.

 2000دين���ار وبمش���اركة  10جي���اد ه���ي

“ الواه���و” مس���افة  1200مت���ر مس���تقيم

ويق���ام الش���وط الراب���ع للجي���اد المبتدئات

 -بولسار”.

وجاءت القائمة النهائية للجياد المشاركة

“الم���زون ،م���دار ،ماتيل���دا ،ناجي���ه أفن���ت،

والجائ���زة  1500دينار وبمش���اركة  6جياد

“نتاج محلي” مسافة  2000متر والجائزة

ف���ي الس���باق على النح���و التالي :الش���وط

راهي���ه ،رماي���ة ،صابرينا ،ص���داره ،صهيل،

ه���ي “الجالب���ي  ،1661كروش���ان ،1710

 2000دين���ار وبمش���اركة  12ج���وا ًدا ه���ي

ويقام الش���وط الخامس على كأس شركة
الح���واج لجي���اد س���باق الت���وازن “نت���اج

األول يق���ام للجياد المبتدئات “مس���تورد”

ترفه”.

عبي���ان  ،1702الجالب���ي  ،1704مصن���ان

“الج���والن ،ه���اي رول���ر ،ش���امل ،أص�ل�ان،

محل���ي” مس���افة  1400مت���ر والجائ���زة

إموج���ي ،هن���ري ذي ه���ورس ،منج���ز،

 2000دينار وبمش���اركة  6جياد هي “كيبد

مس���افة  1200مت���ر مس���تقيم والجائ���زة

ويقام الش���وط الثالث على كأس الوسمية

 ،1719الملولش .”1707

برنسبل بوي ،تشريف ،شير أمي ،مشارف

كروس���يدر ،وين لوني ،ش���امخ ،دوشانبي،

الت���وازن “مس���تورد” مس���افة  1600مت���ر
والجائ���زة  2000دينار وبمش���اركة الجياد
“ساكادا ،المقدم ،سايدو إيندر ،إكسيوز تو
لينغر ،ذي نازكا الينز ،جوز سبيرت ،أوسم
كواليتي ،تيكنغ ليبر تيز ،سس���بكت باكج،
فجيره بريج ،إكويفلنت ،مقناص ،دوغال،
ميلرز وارف ،راج تو ريتشس ،توم هارك،
باهميان دزرت ،الباين أفير”.

“المعرفة” تحقق لقب كرة القدم

فتح باب االشتراك لبطولة الميثاق

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

اللجنة اإلعالمية

حصدت مدرسة المعرفة لقب بطولة كرة القدم للصاالت للمرحلة

أعلن����ت اللجن����ة المنظمة العلي����ا لبطولة

الفئ����ة العمرية (مواليد  2002فما فوق)،

الثانوي���ة لم���دارس البن���ات إثر تغلبه���ا ف���ي المب���اراة النهائية على

الميث����اق األول����ى لك����رة القدم للناش����ئين

مدرس���ة الحد بهدف دون رد جاء عن طريق الالعبة عائشة هاني

ع����ن فت����ح ب����اب االش����تراك والتس����جيل

سيغلق حال اكتمال
علمً ا بأن التسجيل ُ
ً
فريقا.
العدد المطلوب وهو 16

وأقيمت بصالة نادي عالي ،وجاء ذلك في إطار النشاط الخارجي

للمش����اركة ف����ي البطول����ة الت����ي تنظمه����ا

وأض����اف النج����داوي “طلب التس����جيل

عمران النجداوي

ال���ذي يقيم���ه قس���م التربي���ة الرياضي���ة ب���إدارة التربي���ة الرياضية

المونديال للترويج والتسويق الرياضي

يك����ون عبر التواصل م����ع أعضاء اللجنة

والكش���فية والمرش���دات ف���ي وزارة التربية والتعلي���م ،وقام مدير

خ��ل�ال ش����هر فبراي����ر  ،2019ص����رح

المنظمة وهم مكي سعيد رئيس اللجنة

 4أش����خاص للجهازي����ن الفن����ي واإلداري

تتويج مدرسة المعرفة بكأس البطولة

بذل����ك رئي����س اللجن����ة المنظم����ة عمران

الفني����ة ،وأحم����د حبي����ب رئي����س لجن����ة

وس����يتم توزي����ع الفرق المش����اركة إلى 4

النج����داوي ال����ذي دعا األندي����ة والمراكز

الح����كام أو عبر رئيس اللجن����ة المنظمة

مجموعات بحيث يتأهل األول والثاني

تنافس���ا كبيرًا بين مدارس البن���ات الثانوية ،إذ أظهرت
المباري���ات
ً

محم���د ،يُ من���ى عوض ،أمينة س���لطان ،عائش���ة هان���ي ،رزاز فضل،

الش����بابية واألكاديمي����ات الرياضية غير

من خالل األرقام التالية  39465046أو

م����ن كل مجموع����ة لل����دور الثان����ي م����ن

الالعب���ات مهارات رائعة في كرة القدم التي بدأت تنتش���ر بش���كل

مريم محمود ،شيخة وحيد ،عائشة قاسم وأنوار سلطان وأشرف

المنضوية تحت لواء االتحاد البحريني

 33623890أو  ،33391137وكل فريق

البطولة التي س����تقام عل����ى ملعب نادي

كل م���ن :حنين
أكب���ر ف���ي م���دارس البنات .ومث���ل الفري���ق البطل ٍ

على الفريق معلمة التربية الرياضية سهام سلمان.

لكرة القدم بالمشاركة في البطولة لهذه

س����يتكون م����ن  20الع ًب����ا باإلضاف����ة إلى

طيران الخليج في سلماباد”.

اإلدارة الدكتور عصام عبدهللا بتتويج المدارس الفائزة ،وبحضور
رئيس مجموعة المس���ابقات الدكتور عبدهللا العباس���ي ،وش���هدت
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سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل Blackman

ت��ن��ظ��ي��م دورات ف����ي ال���ت���ط���وي���ر ل�ل�اع���ب���ي م��ن��ت��خ��ب��ن��ا وم����درب����ي ال��ل��ع��ب��ة

اتحاد السلة  -المركز اإلعالمي

اس���تقبل رئيس االتحاد البحريني لكرة الس���لة س���مو الشيخ عيس���ى بن علي آل خليفة،
الالعب الدولي األميركي السابق  Rolando Blackmanوهو مدير التطوير في فريق
.Dallas Mavericks
ورحب س���موه بالالعب السالوي األميركي

السلة ،إضافة إلى مدربي اللعبة.

متمنيا له
ف���ي بلده الثاني مملكة البحرين،
ًّ

وأع���رب الالع���ب األميركي عن بالغ ش���كره

طيب اإلقامة.

وتأت���ي زي���ارة الالع���ب لمملك���ة البحري���ن
بدعوة وجهها االتح���اد البحريني للحضور
والمش���اركة في مهرج���ان كل النجوم الذي
أقي���م يوم���ي األح���د واإلثني���ن الماضيي���ن
احتف���االً بالعي���د الوطن���ي المجي���د وعي���د
جلوس جاللة الملك المفدى.

ً
بناء عل���ى العالقات
ً
وأيض���ا تأتي الزي���ارة

الوطيدة بين االتحاد البحريني لكرة السلة
برئاس���ة س���مو الش���يخ عيس���ى بن علي آل
خليفة وفريق .Dallas Mavericks

ً
ًّ
خاصا للدولي
برنامجا
وأع ّد اتحاد الس���لة

الس���ابق األميرك���ي ،إذ س���يقدم األميركي���ة
ع��� ّدة دورات ومحاض���رات ف���ي التحفي���ز

والتطوي���ر لالعب���ي منتخبن���ا الوطني لكرة

وتقدي���ره لس���مو الش���يخ عيس���ى ب���ن علي
عل���ى حس���ن االس���تقبال والحف���اوة ،مثمنًا
الجهود التي يبذلها االتحاد البحريني لكرة
الس���لة برئاسة س���موه في النهوض باللعبة
واالرتقاء بها إلى أعلى المستويات.
ويعتب���ر الالع���ب Rolando Blackman
أحد عمالق���ة الدوري األميركي للمحترفين
( )NBAونجوم���ه أثن���اء فت���رة ممارس���ته
للعب���ة ،وه���و م���ن موالي���د  26فبراير 1959
ف���ي مدينة بنما ،وبدأ مس���يرته االحترافية
ف���ي س���نة  1981وحم���ل الرق���م  22و،20
ويبل���غ طول���ه  6ق���دم  6بوص���ة ( 2.0م)،
واعت���زل اللع���ب ف���ي  ،1997ليتوج���ه إل���ى
سلك التدريب.

ال Blackman
سمو الشيخ عيسى بن علي مستقب ً

اهتمام “الشباب والرياضة” بالمراكز الشبابية

ص��ق��ر ب��ن س��ل��م��ان يبحث م��ع ع��واج��ي ت��ط��وي��ر أن��ش��ط��ت��ه الشبابية

اللجنة الشبابية

اجتمع الوكيل المس���اعد للهيئات والمراكز الش���بابية الشيخ صقر بن سلمان
عواجي وذلك بحضور مدير إدارة المراكز الشبابية نوار عبدهللا المطوع.
وخ�ل�ال اللق���اء ،هنأ الدكتور الش���يخ
صق���ر ب���ن س���لمان آل خليف���ة رئي���س

األنش���طة والبرام���ج الت���ي س���يقدمها

وأعض���اء مجلس إدارة مركز ش���باب

المركز في الع���ام المقبل في مختلف

الس���هلة الش���مالية بمناس���بة ثق���ة

الجوان���ب االجتماعي���ة والثقافي���ة

الجمعي���ة العمومي���ة لتوليه���م إدارة

والفني���ة والرياضية ،كما اس���تمع إلى

المرك���ز ف���ي الفت���رة المقبل���ة داعي���ا

احتياجات.

مجل���س اإلدارة إل���ى العم���ل ب���روح

وأكد الشيخ صقر بن سلمان حرص

الفري���ق الواح���د م���ن أج���ل تنفي���ذ

وزارة ش���ئون الش���باب والرياض���ة

اس���تراتيجية رعاية ش���باب المنطقة

على توفي���ر مختلف أش���كال الدعم
لمرك���ز

ش���باب

الس���هلة

وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.

الممك���ن

وخالل اللقاء استمع الوكيل المساعد

الش���مالية ليك���ون ق���ادرً ا على خدمة

للهيئات والمراكز الش���بابية إلى شرح

أكبر شريحة من شباب المنطقة من

ع���ن خط���ة واس���تراتيجية مجل���س

خالل ط���رح البرام���ج المنوعة التي

اإلدارة للمرحل���ة المقبل���ة ومرتك���زات

تلب���ي مي���ول واهتمام���ات الش���باب

اللجنة اإلعالمية

ح���رص أعضاء ن���ادي البحرين للتنس

وأقيم���ت مباري���ات البطول���ة عل���ى 3

عل���ى التواج���د بكثاف���ة لالحتف���ال

مراح���ل ،واس���تمرت قراب���ة الث�ل�اث

بالعيد الوطني ،حيث ش���ارك أكثر من

س���اعات ،وحرص���ت اللجن���ة المنظمة

 40الع ًب���ا ف���ي بطول���ة العي���د الوطني

عل���ى تغيي���ر الزمي���ل بع���د كل مب���اراة

لزوج���ي التن���س برعاي���ة مجموع���ة

آل خليف���ة م���ع رئي���س مجلس إدارة مركز ش���باب الس���هلة الش���مالية حس���ن
تل���ك االس���تراتيجية باإلضاف���ة إل���ى

تكريم أبطال “ماركوم” للتنس

جانب من اللقاء

في مختل���ف المجاالت ،مش���يرً ا إلى

بغي���ة الوق���وف إل���ى جان���ب المراكز

أن وزارة ش���ئون الش���باب والرياضة

الش���بابية م���ن اج���ل القي���ام بمهامها

تس���عى دائمً ���ا إل���ى التواص���ل م���ع

المناط���ة به���ا ف���ي خدم���ة الش���باب

مجال���س إدارات المراك���ز الش���بابية

والرياض���ة وتوفير البيئة المناس���بة

أهمية تواص���ل اإلدارات المعنية مع

له���م الحتض���ان الش���باب واالرتق���اء

المراكز الش���بابية وبصورة مس���تمرة

بمهاراتهم المختلفة.

بهدف تحقي���ق التعارف بي���ن أعضاء

مارك���وم الخلي���ج (الس���يد خمي���س

الن���ادي وضيوفه���م ،وقد ف���از بالمركز

المقل���ة) وكان في مقدمة المش���اركين

األول الالع���ب أحم���د الجس���اس

س���عادة الس���يد جاس���تين س���يبيريل

وحص���ل الالعب إس�ل�ام أبو علم على

س���فير الوالي���ات المتح���دة األميركية

المرك���ز الثاني وحص���ل الالعب ناالن

لدى مملكة البحرين وأمين الشرقاوي

تش���وكابا عل���ى المرك���ز الثال���ث بينم���ا

منسق األمم المتحدة والممثل المقيم

حص���ل الالع���ب جم���ال جناح���ي على

لبرنام���ج األمم المتحدة اإلنمائي لدى

المركز الرابع.

مملك���ة البحري���ن والعب���اس حي���در

وبعد انته���اء المباري���ات ،قام خميس

القنص���ل الع���ام لس���فارة الجمهوري���ة

المقل���ة وثام���ر المقلة وميرزا الس���ماك

العربي���ة الس���ورية ،وخمي���س المقل���ة

نائ���ب رئي���س الن���ادي وخال���د غل���وم

رئي���س ن���ادي البحرين للتن���س وثامر

المدي���ر اإلداري بتكري���م الفائزين ،كما

المقل���ة نائ���ب رئي���س مجل���س إدارة

ت���م تقدي���م درع ت���ذكاري م���ن ن���ادي

مجموع���ة مارك���وم الخلي���ج رع���اة

البحري���ن للتن���س ثام���ر المقل���ة راعي

أنشطة العيد الوطني بالنادي.

البطولة.

عجلة دوري الطائرة تعود إلى الدوران
حسن علي
تع���ود عجل���ة دوري الدرج���ة األول���ى للكرة الطائ���رة عندما يلتق���ي داركليب أمام البس���يتين
الساعة  6مساء ،ويتواجه عالي أمام المحرق الساعة  7:30مساء ،وذلك على صالة االتحاد
بمدينة عيسى الرياضية في إطار منافسات الجولة السادسة من المسابقة.
داركليب ( 10نقاط) بقيادة المدرب البرازيلي

أما البس���يتين بقيادة المدرب محمد الش���يخ

لوش���يانو يس���عى للظف���ر بنق���اط البس���يتين

فإن���ه ي���درك صعوب���ة المهم���ة لكن���ه س���يرمي

(نقط���ة واح���دة) حي���ث يمتل���ك العني���د ف���ي

ب���كل ثقله من أج���ل الظهور بأفضل مس���توى

صفوف���ه كوكبة م���ن أبرز الالعبي���ن الدوليين

باالعتم���اد عل���ى صان���ع األلع���اب ذي الخب���رة

في مقدمتهم ضاربا األطراف محمد يعقوب

محم���ود جاس���م واالس���تفادة م���ن أط���وال

بمرك���ز  4وعل���ي ابراهي���م بمرك���ز  2الل���ذان

العب���ي االرت���كاز أحم���د مش���رف ومحمد عمر

يش���كالن مص���در القوة في الش���ق الهجومي،

لتشكيل حوائط الصد وإيقاف كرات يعقوب

كما أن اس���تقرار الكرة األولى لدى الفريق من

وإبراهي���م ،مع وجود يوس���ف المالود بمركز4

قبل الليبرو علي خير هللا ستس���هل مأمورية

إلى جانب المحترف الصربي “ماركو”.

صان���ع األلع���اب محم���ود حس���ن ف���ي تس���ريع

وف���ي المواجه���ة الثاني���ة س���يدخل المح���رق

اللع���ب حي���ث يوج���د أيم���ن عيس���ى وحس���ن

( 9نق���اط) بقي���ادة الم���درب محم���د المرباطي

عباس مع قوة إرس���االت العنيد التي ستسهم

به���دف الف���وز والث���أر من خس���ارة الفريق في

بال شك في هز استقبال الفريق المنافس.

مب���اراة تحدي���د المركزي���ن الثال���ث والراب���ع

دراكليب يواجه
البسيتين
والمحرق يالقي
عالي
ب���كأس االتحاد معتم���دا على خب���رة العمالق
فاض���ل عب���اس والبورتوريك���ي المحت���رف
جاكس���ون ريفيرا ،م���ع وجود صانع���ي اللعب
الدوليين حس���ين الحايكي ومحمود العافية
الل���ذان يجي���دان أس���لوب التنوي���ع الهجومي

فريق عالي

مع اس���تغالل عيسى الشوملي أو راشد أحمد
أو محم���د حبيب في االرت���كاز ،باإلضافة إلى
أدوار الثالث���ة ف���ي تش���كيل حوائ���ط الص���د،
م���ع وجود الالعب حس���ن الح���داد أو عبدهللا

النجدي بمركز  2في الهجوم.

منافس���ا قويًّا على
نفس���ه وأن يفرض نفس���ه
ً

وأم���ا بالنس���بة لفري���ق عالي ( 3نق���اط) بقيادة

حس���اب المح���رق ،معتم��� ًدا عل���ى محترف���ه

الم���درب محم���ود العاب���د فإنه يتطل���ع لتكرار

البرازيل���ي إدواردو ف���ي الهج���وم م���ن مركز4

وخبرة حس���ن عقيل مع وجود صانع األلعاب
أحم���د عبدالحس���ين والعب���ي االرت���كاز جعفر
الحايكي وجواد عاشور.

األربعاء
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البحريـن تحـرز لقـب السامبـو الدوليـة

خال��د ب��ن حم��د :نفخ��ر به��ذا اإلنج��از ال��ذي ج��اء متزام ًن��ا م��ع أفراحن��ا الوطني��ة
اتحاد فنون القتال المختلطة  -المركز اإلعالمي

توّ ج���ت مملك���ة البحري���ن بلقب وزن ف���وق الثقيل “ف���وق  90كيلوجرامً ا” بمنافس���ات
البطول���ة الدولي���ة الرابعة والعش���رين للس���امبو ،الت���ي أقيمت بجمهورية داغس���تان
يوم األحد الموافق  16ديس���مبر ،التي نظمها االتحاد الروس���ي للسامبو بالتعاون مع
االتحاد الدولي للس���امبو ،وذلك بعد فوز العب المنتخب الوطني باش���ا خرخاشييف
بالمرك���ز األول والميدالي���ة الذهبية ،إثر تغلبه على الالعب الكازاخس���تاني س���يرجي
زومباك���وف في المواجهة النهائية بالوزن ذاته في البطولة ،التي ش���هدت مش���اركة
 20منتخ ًبا يمثلهم أكثر من  100رياضي.
وبهذه المناسبة ،رفع النائب األول لرئيس

فخورون بهذا اإلنجاز

االتح���اد البحرين���ي أللع���اب القوى س���مو

وق���ال س���موه“ :فخ���ورون به���ذا اإلنج���از

المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس
الش���يخ خال���د بن حمد آل خليفة ،أس���مى
آيات التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل
البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد
ب���ن عيس���ى آل خليف���ة ،ولممث���ل جالل���ة
الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الشباب
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة
رئي���س اللجنة األولمبية البحرينية س���مو
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ،بمناسبة
تحقيق رياض���ة الس���امبو البحرينية لهذا
اإلنج���از والمتمث���ل بالمنتخ���ب الوطن���ي

األول م���ن نوع���ه الت���ي تحقق���ه رياض���ة
الس���امبو البحريني���ة ف���ي هذه المش���اركة
الدولي���ة التي ش���هدت مش���اركة واس���عة
من قبل المنتخبات الوطنية من مختلف
دول العال���م ،الذي ج���اء في توقيت مميز
يتزامن م���ع احتفاالتنا باألعي���اد الوطنية
المباركة التي تشهدها مملكتنا الغالية”.

بطلنا باشا على منصة التتويج

سمو الشيخ خالد بن حمد

خليفة“ :مس���تمرون ف���ي رعايتنا ودعمنا

ه���ذه النتيج���ة المش���رفة ،مق���درًا س���موه

للرياض���ات القتالي���ة وف���ق الرؤي���ة الت���ي

جه���ود الجه���از الفن���ي للمنتخ���ب بقي���ادة

رس���مناها التي نهدف من خاللها أن نعزز

الم���درب إلدر إلداروف في إعداد الالعب

م���ن مكان���ة البحري���ن عل���ى صعي���د ه���ذه

بالشكل الصحيح لخوض غمار منافسات

ودوليا” ،مش���ي ًدا س���موه
الرياض���ات قاريًّ ا
ًّ

بالمس���توى الكبي���ر ال���ذي قدم���ه الع���ب

ه���ذه البطول���ة الدولي���ة ،متطلع���ا س���موه
ف���ي الوق���ت ذات���ه لمزي���د م���ن النجاحات

مستمرون في دعم الرياضات القتالية

المنتخب الوطني باش���ا خرخاشييف في

للرياض���ات القتالي���ة ف���ي المش���اركات

وأضاف س���مو الش���يخ خالد ب���ن حمد آل

ه���ذه المش���اركة ،الت���ي حقق م���ن خاللها

القادمة.

مشوار البطل باشا في البطولة
وكان العب المنتخب الوطني للسامبو
باشا خرخاشييف قد خاض منافسات
البطول���ة ف���ي وزن ف���وق الثقيل “فوق
 90كيلوجرامً ���ا” ،الت���ي أجري���ت بنظام
إخراج المغلوب .حيث نجح من الفوز
ف���ي مواجهت���ه األول���ى عل���ى حس���اب

الالع���ب آدم بوجاريرييف ،التي أهلته
لنزال ال���دور قبل النهائ���ي ،الذي واجه
خالل���ه الالع���ب األذربيجان���ي خميس
ماميدزاده ،حيث استطاع من التفوق
علي���ه وبلوغ المب���اراة النهائي���ة ،والتي
التقى خاللها بالالعب الكازاخس���تاني
س���يرجي زومباك���وف ،وانتهت لصالح
باش���ا ليت���وج بط�ل�ا له���ذا ال���وزن ع���ن
جدارة واس���تحقاق ،حي���ث تعتبر هذه

للس���امبو ف���ي ه���ذه المش���اركة الدولي���ة،

النتيجة أفضل إنجاز تحققه الس���امبو

مؤك��� ًدا س���موه أن هذا النتيجة المش���رفة

البحريني���ة عل���ى مس���توى مش���اركاتها

تأت���ي متزامن���ة م���ع احتف���االت البحري���ن

الخارجي���ة ،بع���د النتيجة الت���ي حققها

بأعيادها الوطنية.

الالع���ب مرتض���ى علي في منافس���ات

دعم العاهل ومتابعة ناصر بن حمد

النس���خة الخامس���ة والعش���رين م���ن

وأك���د س���مو الش���يخ خال���د ب���ن حمد آل

بطول���ة آس���يا للس���امبو الت���ي أقيم���ت
ف���ي منغولي���ا إبريل الماض���ي ،بإحرازه

خليف���ة أن رعاية ودعم العاهل للقطاع

الميدالي���ة البرونزي���ة ف���ي وزن 90

الرياضي ،ومتابعة س���مو الش���يخ ناصر

كيلوجرامً ا.

ب���ن حم���د آل خليفة ،دفع���ت الرياضات

يذك���ر أن البط���ل باش���ا خرخاش���ييف

القتالية للتألق في مختلف المشاركات

ق���د أه���دى مملك���ة البحري���ن الميدالية

والبط���والت القاري���ة والدولي���ة ،عب���ر

الذهبية في وزن فوق الثقيل بالنسخة

الظه���ور بالمس���توى المش���رف وتحقيق

الخامس���ة م���ن بطول���ة العال���م لله���واة،

اإلنج���ازات الت���ي تض���اف لسلس���لة

الت���ي احتضنته���ا مملك���ة البحرين في

النتائج المتميزة التي حققتها الرياضة
البحرينية.

الفترة  18 11-نوفمبر الماضي.

لقطة جماعية لحظة تتويج البطل باشا

نقــل تلفــزيـونــي لسبــاق العيــد الوطنــي للقــدرة

ال���م���ش���ارك���ون ع����ب����روا ع����ن ف���خ���ره���م واع����ت����زازه����م ب��ال��م��ن��اس��ب��ة ال���ع���زي���زة
اللجنة اإلعالمية

دعم كبير لإلسطبالت والفرسان.

ش����هد س����باق العيد الوطني للقدرة إقامة اس����توديو تحليلي إلى جانب تغطية السباق

وتاب����ع المش����اركون ف����ي االس����توديو
المنافس����ات القوي����ة الت����ي ش����هدها س����باق

عل����ى الهواء مباش����رة ب����إدارة صدام ناصر وبمش����اركة توفيق الصالح����ي مدير المكتب

العي����د الوطن����ي للق����درة لمس����افة 120

اإلعالم����ي ومرك����ز المعلومات لس����مو الش����يخ ناصر بن حم����د آل خليف����ة ،عايض ناصر،

كيلومت����رًا ال����ذي ت����وج فيه فه����د الخاطري
ً
وصيفا
فارس فري����ق فيكتوريوس ،وجاء

حسن الصددي.
كم���ا تضم���ن النقل واالس���توديو ع���دد من

وال���والء واالعت���زاز والفخ���ر بقي���ادة عاهل

اللق���اءات التلفزيوني���ة خ�ل�ال الس���باق،

البالد ،الت���ي تحقق آمال وتطلعات ش���عب
ً
انطالقا من
البحرين ومس���تقبله المش���رق،

جانب أهمية المنافسات نقل مميز وإقامة

ح���رص جاللت���ه والحكومة الرش���يدة على

خصوصا أنه يتزامن
ً
االس���توديو التحليلي

تحقي���ق حي���اة كريمة ألبن���اء الوطن ،وفي

مع احتفاالت البالد بالعيد الوطني المجيد

الوقت ذاته تس���جيل نجاح���ات وإنجازات

وحظي س���باق العي���د الوطني للق���درة إلى

وعي���د جلوس عاهل البالد حضرة صاحب

ً
أيض����ا الفارس
ل����ه من فري����ق فيكتوريوس

عثم����ان العوضي وفي المرك����ز الثالث جاء
الف����ارس اإلمارات����ي س����يف المزروع����ي من
اسطبل الرعود للفريق الملكي.
حرصا من القناة وبما يتماشى
ً
ويأتي ذلك
جانب من األستوديو التحليلي

عل���ى الصعيدي���ن اإلقليم���ي والدوليّ ،
تعزز

الجالل���ة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة.

من مكانة البحرين وس���معتها الطيبة ،وأن

حيث أعرب المشاركون في االستوديو عن

ش���عب البحري���ن على ثقة تام���ة بأن كل ما

فخرهم واعتزازهم بالمناسبة العزيزة على

تسعى إليه القيادة الرشيدة إنما يصب في

قل���وب الجمي���ع ،مؤكدي���ن أن ه���ذه األعياد
الوطنية العزيزة مناسبة طيبة لتأكيد العهد

توجه���ات الوزارة والقن���اة الرياضية بنقل
جمي���ع األنش���طة الرياضي���ة المختلف���ة

وس���ط العديد من اإلنج���ازات والنجاحات

ووجهوا جزيل ش���كرهم وعمي���ق امتنانهم

ومبادراته الكريمة في عام “الذهب فقط”،

على جميع األصعدة ،ال سيما الرياضية منها

لقائد المس���يرة الرياضية والش���بابية س���مو

كما أثنوا على جهود رئيس االتحاد الملكي

مصلحة الوطن والمواطنين ،وملفتين إلى

جزءا كبي���رًا من التميز في هذا
ً
الت���ي نالت

للفروس���ية وس���باقات الق���درة نائب رئيس

العه���د الزاهر للمملكة ،مؤكدين أنهم وبهذه

أن مملكة البحرين تعيش الفرحة الوطنية

المناسبة يجددون المحبة والوالء للقيادة،

جزءا ال يتجزأ م���ن النجاح ،وجاء
ً
كونه���ا
النق���ل التلفزيوني المباش���ر واالس���توديو
التحليل���ي بمتابعة نواف الذوادي ،إخراج

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على كل ما
ً
عموما ورياضة
يقدمه للرياضة البحرينية

المجلس األعلى للبيئة سمو الشيخ فيصل

لح���دان ال���ذوادي ومس���ئول النق���ل حازم

خصوص���ا
ً
الفروس���ية وس���باقات الق���درة

بن راشد آل خليفة على كل ما يقدمه من

الشيخ.

جــامعــة البحريــن تـواصــل االنطــالقــة
اللجنة اإلعالمية

خط���ف فري���ق جامع���ة البحرين صدارة ال���دوري الوطني للجامعات لكرة الق���دم بعد نهاية
الجول���ة الثالث���ة أث���ر فوزه الثمي���ن على فري���ق جامع���ة  AMAبثالثة أه���داف مقابل هدف
ليواصل انطالقته القوية ونواياه التنافس���ية عل���ى بطولة الدوري بعدما رفع رصيده إلى
 7نقاط من  3مباريات وس���ط منافس���ة قوية من فريقي جامعة العلوم التطبيقية ومعهد
البحري���ن للتدري���ب ورصيد كالهما “ 6نقاط من مباراتين” ،بعدما تأجلت مباراتهما معا في
الجول���ة الثالث���ة لظ���روف االختبارات وكذلك فري���ق الجامعة العربي���ة المفتوحة “  6نقاط
م���ن  3مباري���ات “ فيما لم تكن بداية فريق الجامعة األهلية حامل اللقب موفقة بس���قوطه
بالتعادل في مباراتيه األوليتين.
ويق���ام ال���دوري الجامع���ي برعاي���ة كريم���ة

ظ���روف االختب���ارات في بع���ض الجامعات،

من س���مو الش���يخ ناص���ر بن حم���د آل خليفة

لكنها كان���ت جولة مثي���رة بأحداثها وأبرزها

بقاع���دة جيدة من الالعبي���ن والعناصر التي

جولة مثيرة
باألحداث
واألهداف...
والصدارة
مشتعلة

تتمتع بمس���توى جيد وق���ادرة على تعويض
أي نق���ص ف���ي صف���وف الفري���ق ،فيم���ا تعثر
فري���ق  AMAفي مباراته األولى في الدوري
عل���ى رغم ضمه مجموعة جي���دة من العبي
األندي���ة أمث���ال عل���ي حبيب حاج���ي وعلي
جم���ال وأحمد ميرزا ،وهو قادر على الظهور
بصورة أفضل في مبارياته المقبلة.
أم���ا المب���اراة الثالث���ة في الجول���ة فقد عجز
فري���ق الجامع���ة األهلي���ة عن تحقي���ق فوزه
من لقاء األهلية والمصرفيين

المملك���ة إثر الط���رد واإلصاب���ات التي طالت
ع���دد من العبيه خالل المباراة التي توقفت

ممثل جاللة الملك المفدى لألعمال الخيرية

االنس���حاب االضط���راري لفري���ق جامع���ة

وش���ؤون الش���باب رئي���س المجل���س األعلى

المملك���ة م���ن مباراته أمام الجامع���ة العربية

عند الدقيقة  ،65وهو األمر الذي يس���توجب

للش���باب والرياضة رئيس اللجن���ة األولمبية

المفتوح���ة ف���ي الش���وط الثاني م���ن المباراة

اهتمامً ���ا ووقف���ة من جانب المس���ؤولين في

البحرينية.

وكان���ت النتيج���ة حينه���ا تق���دم الجامع���ة

جامعة المملكة إلعادة ترتيب أوراق فريقهم

وشهدت الجولة الثالثة إقامة ثالث مباريات

العربي���ة بنتيجة كبي���رة قوامه���ا  ،9/0وذلك

وتصحيح أوضاعه من أجل مواصلة مشوار

كم���ا حض���رت اإلث���ارة والتوتر ف���ي المباراة

فيم���ا تأجل���ت المباري���ات األخ���رى بس���بب

بس���بب النقص العددي في صف���وف جامعة

الفري���ق في الدوري والظهور بصورة أفضل،

الثالثة بين فريقي جامعة البحرين وجامعة

فيم���ا ش���كل الفوز تأكيد عل���ى صحوة فريق

 AMAالت���ي ش���هدت أربع���ة أه���داف وثالثة

الجامعة العربية بتحقيقه الفوز الثاني على

بطاق���ات حمراء م���ن نصيب العب���ي ،AMA

التوالي ليتجاوز عثرة البداية التي خس���رها

واس���تطاع فري���ق جامع���ة البحري���ن حس���م

برباعية.

الف���وز عل���ى رغ���م خوض���ه مبارات���ه وس���ط
غياب مجموع���ة من العبي���ه المنضمين إلى
األندية والمنتخبات ليؤكد أن الفريق يتمتع

األول حي���ث س���قط في ف���خ التع���ادل للمرة
الثاني���ة على التوالي بتعادله مع فريق معهد
البحري���ن للدراس���ات المصرفي���ة بهدف لكال
خصوصا
ً
منهما وهو ما اعتبر تعادالً خاس���رًا
للجامع���ة األهلي���ة الس���اعية للمحافظ���ة
عل���ى اللق���ب وأصب���ح رصيده���ا نقطتي���ن
مرضي���ا
م���ن مباراتي���ن فيم���ا كان التع���ادل
ً
للمصرفيين بعد خسارتهم األولى.
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راعيا ألغلى الكؤوس ودوري ناصر
“بيت السفر”
ً

دورا بار ًزا في تحقيق التطلعات
علي بن خليف��ة :الرعاة يلعبون ً
اتحاد الكرة  -اللجنة اإلعالمية

وس���تدفع نح���و تحقي���ق أج���واء مثالي���ة

من جهت���ه ،أعرب نائ���ب رئيس مجلس

دخلت ش���ركة بيت الس���فر قائمة الرعاة لمسابقة كأس جاللة الملك المفدى ومسابقة

ف���ي هذين الحدثي���ن الكرويي���ن ،بما يعزز

إدارة ش���ركة بي���ت الس���فر والرئي���س

الجه���ود المبذول���ة في تنفي���ذ رؤية ممثل

التنفي���ذي جه���اد أمي���ن ع���ن فخ���ره

جالل���ة الملك لألعم���ال الخيرية وش���ؤون

واعت���زازه بدخ���ول الش���ركة لقائم���ة

الش���باب رئي���س المجلس األعلى للش���باب

الرع���اة ،مؤك��� ً
دا أن الش���ركة حرص���ت

والرياض���ة رئي���س اللجن���ة االولمبي���ة

على أن تس���جل اس���مها كأحد الش���ركاء

البحرينية س���مو الشيخ ناصر بن حمد آل

في نج���اح هاتين المس���ابقتين وتفعيل

خليفة  ،2022لدع���م تطوير وارتقاء لعبة

دوره���ا كمس���اهم فاع���ل ف���ي تحقي���ق

كرة القدم البحرينية.

الشراكة المجتمعية.

دوري ناص���ر بن حمد الممتاز لكرة القدم ،لتنضم للش���ركات والمؤسس���ات المس���اهمة
في دعم مسابقة أغلى الكؤوس ومسابقة الدوري للموسم الرياضي .2019 /2018
وأكد رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم

المس���ابقتين ،مش���ي ًدا برعاية ش���ركة بيت

الش���يخ عل���ي ب���ن خليف���ة آل خليف���ة أن

السفر لمسابقة كأس جاللة الملك المفدى

الش���ركات الراعية والمساهمة تلعب دورًا
ب���ار ًزا ف���ي تحقي���ق التطلع���ات واألهداف

ومس���ابقة دوري ناص���ر ب���ن حم���د الممتاز

لك���رة الق���دم ،مؤك��� ًدا أن رعاي���ة الش���ركة

الت���ي م���ن ش���أنها أن تنعكس عل���ى إنجاح

ستس���هم بال ش���ك ف���ي إب���راز المنافس���ات

جهاد أمين

اليوم نهائي بطولة الفنادق للصاالت

رسالة الهريفي لمدرب السعودية
وكاالت

فعالي��ات ع��دة ومس��ابقات للف��رق الثماني��ة إل��ى جان��ب الجمهور

وج���ه فه���د الهريف���ي ،نج���م ن���ادي النصر الس���ابق ،رس���الة مقتضب���ة إلى
األرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي ،في
محاولة منه لحل أزمة مركز رأس الحربة الذي يعاني بسببه األخضر.

اللجنة اإلعالمية

ونش���ر الهريف���ي ص���ورة لمحم���د

تحت رعاية الرئيس التنفيذي لهيئة الس���ياحة والمعارض الش���يخ خالد بن حمود آل خليفة ،تقام في تمام الساعة
الس���ابعة مس���اء المباراة النهائية على بطولة دوري الفنادق الثالثة لكرة القدم للصاالت التي س���تجمع حامل

الصيعري مهاجم الحزم ،عبر صفحته

اللق���ب فري���ق منتجع “الغونا” أم���ام فريق فندق “ويندهام ج���اردن” ،وذلك على صالة االتح���اد البحريني لكرة

الش���خصية على موق���ع “تويتر” ،وهو

اليد بأم الحصم.

يحتف���ل بهدف���ه ف���ي مرم���ى اله�ل�ال
خ�ل�ال مب���اراة الفريقي���ن ف���ي الجولة
الماضي���ة م���ن دوري كأس األمي���ر
محمد بن سلمان للمحترفين.

ّ
ووج���ه الهريف���ي س���ؤاالً لبيت���زي م���ع
ً
الصورة قائال“ :بيتزي ..هل تعرف كم
هدف سجل هذا؟” .ويعاني المنتخب
الس���عودي الذي يستعد للمشاركة في
كأس آس���يا باإلم���ارات بس���بب مرك���ز

محمد الصيعري

رأس الحرب���ة ،وتع���ود األزم���ة إل���ى
التصفي���ات المؤهل���ة إل���ى موندي���ال

علي بن خليفة

أهداف حتى اآلن بالدوري الس���عودي

 2018بروسيا.

يحت���ل به���ا المرك���ز الرابع ف���ي جدول

واس���تطاع الصيع���ري أن يس���جل 8

الهدافين.

وسيش���مل الي���وم الختام���ي ع���دة فعاليات

وتلعب بطولة ال���ركالت الترجيحية بنظام

للف���رق

ومس���ابقات للف���رق الثماني���ة إل���ى جان���ب

ال���دوري م���ن دور واح���د ،حيث يس���دد كل

ف���ي

الجمه���ور وبع���ض االحتف���االت بمناس���بة

فريق ثالث تصويبات ،وفي حال استمرار

ال���دوري وال���ركالت

العيد الوطني المجيد ،حيث س���يبدأ اليوم

التع���ادل بع���د نهاي���ة التصويب���ات الثالث���ة،

ا لتر جيحي���ة ،

الختام���ي بإقامة مباراة تحدي���د المركزين

تحس���م المواجهة بعد كل ركلة لكل فريق.

إل���ى جان���ب تكري���م

الثالث والرابع الذي سيتنافس عليها فريقا

وق���د ت���م توزي���ع الف���رق إل���ى مجموعتين،

الش���ركات

“ويس���تن” و”ماري���وت” ف���ي تم���ام الس���اعة

بحي���ث تض���م المجموع���ة األول���ى ف���رق

للبطول���ة وهي مش���اريع

الخامس���ة مس���اء ،وبعده���ا س���تقام بطولة

“جول���دن

سيس���نز”

خاصة للركالت الترجيحية يتنافس عليها

و”وينده���ام ج���اردن” و”أرت روتان���ا” ،بينما

ودايركت س���بورت وشووت

الف���رق الثماني���ة ،حي���ث ت���م توزي���ع الفرق

تض���م المجموع���ة الثاني���ة ف���رق “ويس���تن”

للرياض���ة والمدين���ة الذهبي���ة

إل���ى مجموعتي���ن ،ويتأه���ل منه���ا صاح���ب

و”ذا غروف” و”الغونا” و”ماريوت”.

ومجل���ة األحم���ر وش���ركة باس���تيل،

المركز األول من كل مجموعة إلى المباراة

وبع���د إقام���ة المب���اراة النهائية ،س���يتفضل

وبعدها س���يتم إهداء الجوائ���ز الفردية

النهائية ،للتنافس على لقب هذه البطولة.

راع���ي المب���اراة النهائي���ة بتقدي���م الجوائ���ز

ألفضل العب وحارس والهداف.

تولي���ب”

و”ف���ور

الفائ���زة
بطولت���ي

الراعي���ة

القص���ر وتطبي���ق كاري���ج

تحضيـرات استضـافـة أنديـة غـرب آسيـا لألثقـال

ال���غ���ان���م ي��ش��ي��د ب��ال��ج��ه��ود ال���م���ب���ذول���ة ف���ي س��ب��ي��ل ت��ح��ق��ي��ق درج������ات ال��ن��ج��اح
أم الحصم  -االتحاد البحريني لرفع األثقال

الحثيث مع اللجنة المنظمة العليا للبطولة.

قام س���لطان الغانم رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة أندية غرب آس���يا لرفع األثقال للرجال والس���يدات (ش���باب ،ناشئين ،عموم،

ويأتي اختيار مملكة البحرين الس���تضافة
ه���ذه البطولة التي تقام عل���ى أرضها للمرة

ماس���تر للرجال) رئيس اتحاد غرب آس���يا لبناء األجس���ام واللياقة البدنية النائب األول لرئيس اتحاد غرب آسيا لرفع األثقال مساعد

األول���ى بع���د م���ا حققت���ه م���ن نج���اح الفت

رئي���س االتح���اد العربي رئي���س االتحاد البحريني لرفع األثقال بزيارة تفقدية لموقع البطولة بفن���دق إليت المحرق ،إذ ينظم البطولة

ومتمي���ز في اس���تضافة بطولة غرب آس���يا

اتحاد رفع األثقال بالتعاون مع نادي المحرق خالل الفترة من  27وحتى  31من شهر ديسمبر الجاري.

للمنتخبات خالل ش���هر مارس الماضي من

واطل���ع الغان���م م���ع مس���ؤولي اللج���ان

العالمة الكاملة وجميع جوانب النجاح.

األمر الذي س���يكون له دور كبير في توفير

المنظم���ة للبطولة ومس���ؤولي الفندق على

وق���د أش���اد الغان���م بالجه���ود المبذول���ة في

جميع سبل الراحة لضيوف البالد ويعكس

آخ���ر التجهي���زات الس���تقبال المش���اركين

س���بيل تحقي���ق أعل���ى درج���ات النج���اح

الص���ورة الرائ���دة لمملك���ة البحري���ن ف���ي

المتميز ومستواها الفني العالي استحسان

والمنافس���ات ،واطل���ع مس���ؤولي الفن���دق

للبطول���ة م���ن ناحي���ة الجان���ب التنظيم���ي

احتض���ان واس���تضافة مختل���ف البطوالت

الحض���ور عل���ى مراف���ق الفن���دق وموق���ع

والخدمات الت���ي يقدمها الفندق ومختلف

والمس���ابقات الرياضي���ة عل���ى مختل���ف

مسئولي اتحاد غرب آسيا والمشاركين.
ً
تزامنا مع احتفاالت
وتأتي اقام���ة البطولة

اس���تضافة المنافس���ات وم���ا ت���م تجهي���زه

سبل الراحة لضيوف المملكة.

المس���تويات ،وأكد مس���ؤولي فن���دق إليت

حت���ى اآلن ،كم���ا ت���م االطالع عل���ى الغرف

وأع���رب الغان���م وممثل���ي اللجن���ة المنظمة

المح���رق أنهم س���يبذلون قص���ارى جهدهم

والمراف���ق األخرى من قب���ل ممثلي اللجان

العلي���ا ومس���ئولي اللج���ان العامل���ة ع���ن

م���ن أج���ل المس���اهمة ف���ي انج���اح البطولة

العامل���ة بالبطول���ة ،حي���ث تس���عى اللجن���ة

ارتياحه���م م���ن اس���تعدادات مق���ر البطولة

عل���ى جمي���ع المس���تويات وتس���خير جميع

المنظم���ة وجمي���ع اللج���ان العامل���ة بتوفير

بفندق إلي���ت المحرق ،والتعاون الكبير من

أفض���ل األج���واء م���ن أج���ل راح���ة الوف���ود

قب���ل ادارة الفن���دق ومس���ؤوليه وس���عيهم

االمكاني���ات ،مش���يرين أن تحقي���ق النجاح
ً
ج���دا بالنس���بة له���م
للبطول���ة جان���ب مه���م

والمش���اركين وضي���وف الب�ل�اد وتحقي���ق

الحثي���ث لتوفير جميع احتياجات البطولة

ويعكس مكانة مملكة البحرين المرموقة.

نف���س العام ونالت تل���ك البطولة وتنظيمها

المملك���ة بعيده���ا الوطن���ي المجي���د وعي���د
جل���وس ملك البالد صاح���ب الجاللة الملك
من زيارة الغانم لفندق إليت المحرق

وح���ث الغان���م جمي���ع اللج���ان للتع���اون

ً
خصوصا مع اقتراب
في الوقت المناس���ب
ً
موجه���ا
موع���د اس���تقبال ضي���وف الب�ل�اد،

إلي���ت المح���رق ومتابع���ة احتياجاته���ا

الش���كر واالمتنان العميقي���ن الدارة الفندق

واحتياج���ات البطول���ة م���ن أج���ل توفيرها

ومس���ؤوليه على تعاونهم الكبير وس���عيهم

والتنس���يق بش���كل مس���تمر مع ادارة فندق

 600سفير ألمم آسيا باإلمارات
ورشة عمل تهدف لالرتقاء بمستوى حماسهم وطرق التشجيع
ش���اركت مجموعة من س���فراء المجتمعات المش���اركة في بطولة كأس آسيا في اإلمارات  ،2019في ورشة عمل تهدف إلى

يدخ���ل المنتخ���ب العمان���ي نهائيات كأس آس���يا ،ب���دون عنصري الخب���رة في خط

االرتقاء بمستوى حماسهم وطرق التشجيع المثالية ،وكيفية شحذ همم الجماهير لحضور مباريات البطولة المرتقبة.

الهج���وم ،بعد اس���تبعاد المهاجمي���ن عبد العزي���ز المقبالي العب الش���مال القطري،

وتنطل���ق البطول���ة في  5يناي���ر المقبل ،بلق���اء افتتاحي يجمع
المنتخبي���ن اإلمارات���ي والبحرين���ي ،عل���ى اس���تاد مدينة زايد
الرياضي���ة ف���ي العاصم���ة أبو ظبي ،وتس���تمر حت���ى األول من

اللعب” ،وخصوصا قبل انطالق البطولة المرتقبة.

فبراي���ر المقبل .واس���تمع المش���اركون في الورش���ة إل���ى كلمة

وبين أن الروح المجتمعية تنمو بش���كل متزايد ،وهو الش���يء

تحفيزي���ة م���ن م���درب الحي���اة ،فره���اد ك���ردان ،وبع���ض م���ن

الذي تطمح إليه اللجنة المحلية قبل وخالل وبعد البطولة.

قصص المش���اركين ،كما تش���ارك الجميع ببعض األنشطة
التفاعلي���ة ومباراة كرة قدم ودية ،ووحدت الجميع

وق���ال“ :من نتاجات برنام���ج صناع اللعب ،توحيد أفراد
ال���دول المش���اركة ف���ي البطول���ة ،حي���ث ت���م تكوين

تحت شعار واحد “آسيا تجمعنا”.

صداق���ات متين���ة م���ن خ�ل�ال البرنام���ج ،وجم���ع

وحث كردان المش���اركين على العيش في أجواء

البرنام���ج حت���ى اآلن  600س���فير لمختلف الدول

البطولة القارية بكل تفاصيلها ،وأن يؤدي الجميع

المشاركة”.

أدواره���م ف���ي التحفي���ز والتش���جيع والتروي���ج

وأضاف“ :نأمل بالمزي���د من الفعاليات والنتاجات

لمنتخباتهم بشتى الوسائل والطرق الممكنة.
وم���ن جانب���ه ،أك���د أحم���د القبيس���ي ،مدي���ر

خ�ل�ال الفت���رة المقبلة ،وقبل انط�ل�اق البطولة
بأيام قليلة”.

االتح���اد البحرين���ي لرف���ع االثق���ال ،ويعتبر
التع���اون بين األندي���ة واالتحاد في تنظيم
بطولة أندية إقليمي���ة لرياضة رفع األثقال
هو األول من نوعه.

استبعاد عبدالعزيز المقبالي وسعيد الرزيقي من القائمة

وكاالت

ف���ي اإلمارات  ،2019على أهمية الدور الكبير لبرنامج “صناع

البحري���ن الرياض���ي الس���نوي ال���ذي ينظمه

هجـوم عمـان دون عنصـر الخبـرة
وكاالت

التس���ويق واالتصال في اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا

حمد بن عيس���ى آل خليف���ة ضمن مهرجان

وسعيد الرزيقي نجم الطائي السعودي ،من القائمة األولية للبطولة.
ورغ����م أن المقبال����ي والرزيق����ي كان����ا

وخاض المقبالي تجربة داخلية ناجحة،

متواجدي����ن ف����ي المعس����كرين األوليي����ن،

مع السويق في الموسم الماضي ،كسب

الل����ذان خاضهم����ا المنتخ����ب ف����ي األردن

م���ن خالله���ا لق���ب دوري عمانت���ل إل���ى

وقط����ر ،اال أن الالعب����ان غاب����ا ع����ن آخ����ر

جان���ب لق���ب هداف ال���دوري برصيد 21

معسكرين للمنتخب ،في مسقط ،وخاض

هدفا ،قبل االحتراف في قطر.

خاللهما الفريق  4مباريات ودية.

كم���ا س���بق وأن خ���اض التج���ارب

وخ���رج المهاجم���ان من القائم���ة األولية

االحترافية خارج الس���لطنة ،مع كل من

للمنتخب ،التي ضمت  26العبا.

التعاون الس���عودي والكوي���ت الكويتي،

ويعتبر الالعبان من العناصر األساس���ية

بينما لعب في صحار والشباب وفنجاء

م���ع المنتخب ف���ي الفترة الس���ابقة ،في

والسويق في سلطنة عمان.

المقابل س���جل  6أه���داف للمنتخب في

فيما كان الرزيقي متواجدا في نهائيات

التصفيات اآلسيوية الماضية.

أمم آسيا  ،2015وتألق في بطولة كأس

الخلي���ج  ،22ويش���تهر بالهاتري���ك ال���ذي
س���جله في مرمى منتخ���ب الكويت في
تلك البطولة.
ولع���ب الرزيق���ي ألندي���ة الطليعة وصور
والعروب���ة والنهضة وظفار في س���لطنة
عم���ان ،كم���ا احت���رف بالعرب���ي الكويتي
وحاليا يتواجد مع الطائي السعودي.

األربعاء
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وكاالت
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إقالة مورينيو

أق���ال مانشس���تر يونايت���د اإلنجلي���زي أمس الثالث���اء مدربه البرتغال���ي جوزيه مورينيو م���ن منصبه بعد
سلسلة من النتائج السلبية في اآلونة األخيرة كما أعلن النادي.
وق���ال الن���ادي الش���مالي العري���ق ف���ي بي���ان “يعل���ن
مانشستر يونايتد بأن المدرب جوزيه مورينيو ترك

األولى المؤهلة إل���ى دوري أبطال أوروبا ألنه يبتعد

ً
أيضا.
عن تشلسي صاحب هذا المركز بـ 11نقطة

النادي بمفعول فوري”.

ويواجه مانشس���تر يونايتد مهم���ة صعبة في دوري

وأض���اف “س���يتم تعيي���ن مدرب مؤقت حت���ى نهاية

أبطال أوروبا حيث أوقعته القرعة مع باريس س���ان

الموس���م الحالي قبل أن تتم دراس���ة معمقة لتعيين

جرم���ان الفرنس���ي أح���د المرش���حين إلح���راز اللقب

مدرب جديد بش���كل دائم” .وكان مانشستر يونايتد

القاري .وكان مورينيو ( 55عاما) عين خلفا للهولندي

خس���ر آخر مباراة له أمام غريم���ه التقليدي ليفربول

لوي���س فان غال صيف عام  ،2016وقاد الفريق في

المتص���در  1-3األح���د ،ليبتع���د عنه بف���ارق  19نقطة

موس���مه األول معه الى إح���راز كأس رابطة األندية

ف���ي ترتيب ال���دوري الممتاز ،محققا أس���وأ انطالقة

اإلنكليزي���ة المحترفة بفوزه على س���اوثمبتون 3-2

ل���ه ف���ي ال���دوري اإلنكلي���زي من���ذ ع���ام  ،1990حتى

ف���ي النهائي ،والدوري األوروبي (يوروبا ليغ) بتغلبه

ان���ه ب���ات مهددا بع���دم احتالل أحد المراك���ز األربعة

على أياكس أمستردام الهولندي 2-صفر.

جوزيه مورينيو

رحلة اللقب

االربعاء  19ديسمبر

وكاالت

يب���دأ ري���ال مدري���د اإلس���باني بط���ل أوروبا رحل���ة الدف���اع عن لقب���ه واالنف���راد بالرقم

ربع النهائي

تواليا عندما يواجه كاش���يما أنتلرز
القياس���ي من خالل التتويج للمرة الرابعة والثالثة
ً

كأس الرابطة االنجليزية

اليابان���ي بطل آس���يا اليوم األربعاء في أبوظبي في نص���ف نهائي كأس العالم لألندية

لكرة القدم التي تستضيفها اإلمارات حتى  22ديسمبر.
وس���تكون المباراة إع���ادة للنهائ���ي الذي جمع

بنجاح .وستكون البطولة فرصة لألرجنتيني

الفريقي���ن في نس���خة  2016في اليابان ،الذي

س���انتياغو س���والري إلهداء ريال مدريد أول

انته���ى لصال���ح ريال مدريد بع���د التمديد 4-2

األلق���اب تح���ت قيادت���ه بعدم���ا اس���تلم مهامه
مدربً���ا ل���ه في أكتوب���ر بديالً ليول���ن لوبيتيغي

( الوق���ت األصل���ي  ،)2-2بعدم���ا ح���ول النادي
الملك���ي تأخ���ره  1-2إل���ى ف���وز بفض���ل ثالثية

الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

لنجمه الس���ابق البرتغالي كريس���تيانو رونالدو

وق���ال س���والري ف���ي تصريحات ل���دى وصول

ال���ذي غ���ادر ف���ي الصي���ف إل���ى يوفنت���وس

ري���ال مدري���د ال���ى أبوظب���ي نقله���ا الموق���ع

اإليطالي.

الرس���مي للن���ادي ”:م���ن الرائ���ع التواج���د (ف���ي

ويطم���ح ري���ال مدري���د إل���ى تحقي���ق أرق���ام

كأس العال���م لألندي���ة) مرة أخ���رى ،فهذا يعني

قياسية جديدة في البطولة ،وأهمها التتويج

أن ري���ال مدري���د من جدي���د كان بطال لدوري

للم���رة الرابع���ة بع���د أع���وام  2014و 2016

أبطال أوروبا ،وهي البطولة المفضلة لدينا”.

و 2017وتخطي منافس���ه التقليدي برش���لونة

وأب���دى س���والري س���عادته بالمش���اركة ف���ي

ف���ي ع���دد األلق���اب (الفريق���ان يمل���كان ثالث���ة

البطولة ،والس���عي” للحفاظ عل���ى اللقب الذي

حالي���ا) ،وأن يصب���ح أول فري���ق يحرز
ألق���اب
ًّ

توج به هؤالء الالعبين الكبار العام الماضي”،

تواليا ،بعد إنجازه في النس���خة
ثالث���ة ألق���اب
ً

الماضي���ة عندما بات أول م���ن يدافع عن لقبه

مؤك��� ًدا أن���ه “كان م���ن المه���م الق���دوم إل���ى

البطول���ة باالنتص���ار في آخر مب���اراة (بالدوري

ارسنال

22:45

توتنهام

تشيلسي

22:45

بورنموث

نصف النهائي

مونديال األندية

ريال مدريد تحت األنظار في أبو ظبي

اإلس���باني)” .وكان ريال مدري���د فاز على رايو

مس���اع ًدا للم���درب ماس���اتادا ايش���ي “الفرصة

فايكانو 1-صفر السبت في المرحلة السادسة

سانحة أمام كاشيما للثأر من الهزيمة السابقة

عش���رة من الدوري االس���باني الذي يحتل فيه

أمام ريال مدريد ،قدمنا مستوى متميزا أشاد

المرك���ز الراب���ع في الترتيب برصي���د  29نقطة

به العالم في تلك المباراة”.

وبفارق خمس نقاط عن برشلونة المتصدر.

وتاب���ع اوي���وا بع���د الف���وز عل���ى غواداالخ���ار

ويتعي���ن على بطل أوروبا الحذر من كاش���يما

المكس���يكي بط���ل كون���كاكاف  3-2ف���ي رب���ع

أنتل���رز الذي أحرجه في نهائ���ي  2016ويملك

النهائ���ي “ه���ذه الم���رة س���تكون مواجهتنا في

تصميما على الثأر في النسخة الحالية.

نص���ف النهائي ،وإذا أردن���ا التأهل إلى النهائي

وق���ال جو اويوا مدرب كاش���يما أنتلرز والذي

علين���ا تخط���ي أوال فري���ق كبي���ر بحج���م ريال

كان متواج���دا ف���ي نهائ���ي  2016بصفت���ه

مدريد”.

ر مدريد

كاشيما

19:30
الجولة 16

الدوري األلماني
شالكه

22:30
22:30

بايرن

ليفركوزن
اليبزغ

كايرو ينتقد كريستيانو

زالتان يجدد عقده
وكاالت

وكاالت

أعلن نادي لوس أنجلوس جاالكسي األميركي ،استمرار النجم السويدي زالتان إبراهيموفيتش،
مع الفريق في الموس���م المقبل .وذكرت عدة تقاري���ر صحفية أميركية ،أن إبراهيموفيتش قرّ ر
البق���اء لع���ام إضاف���ي م���ع فريقه ل���وس أنجلوس جاالكس���ي ،ليرد على الش���ائعات الت���ي ربطته
باالنتقال إلى ميالن اإليطالي في الميركاتو الشتوي.
وسينتهي عقد زالتان إبراهيموفيتش مع لوس أنجلوس جاالكسي ،في 31
ديسمبر  .2019وانضم صاحب الـ 37عامً ا للوس أنجلوس جاالكسي في عام
ً
هدفا ،باإلضافة
 ،2018وشارك معهم في  27مباراة ،وسجل 22
إل�����ى ص���ن���اع���ة  10أه�����داف

أخ����رى .وك����ان ل��ي��ون��اردو،

انتق���د أوربان���و كاي���رو ،رئيس ن���ادي تورينو ،تصرف كريس���تيانو رونالدو ،مهاجم يوفنتوس ،الس���بت الماضي ،خالل موقعة الديربي ضمن منافس���ات
الجول���ة ال���ـ 16م���ن الكالتش���يو .وكان رونالدو قد س���جل ه���دف الفوز ليوفنتوس م���ن ركلة جزاء في ديرب���ي تورينو ،بالدقيقة  ،70ث���م ذهب لالحتكاك
بالحارس سلفادور إشازو خالل احتفاله ،ليحصل على بطاقة صفراء من حكم اللقاء.
وق���ال كاي���رو ،ف���ي تصريح���ات أبرزته���ا صحيف���ة
“مون���دو ديبورتيف���و” اإلس���بانية“ :بط���ل مث���ل
كريس���تيانو رونال���دو ال يجب أن يفع���ل مثل هذه
األمور ،لقد س���خر من الحارس .إذا كان بطالً ،كما
يبدو ،فمثل هذه األشياء ال ينبغي أن تتم”.
وأض���اف“ :الجميع ش���اهد م���ا حدث ف���ي المباراة،

ال���م���دي���ر ال���ري���اض���ي

وكان م���ن الواض���ح كي���ف ق���ام ماتوي���دي بدف���ع

ل��م��ي�لان اإلي��ط��ال��ي،

بيلوت���ي وكذل���ك م���ا ح���دث بي���ن س���اندرو وزازا،
و لذ ل���ك

ص����رح م���ؤخ���رًا أن

على األقل كان لدينا ركلتي جزاء
يج���ب مش���اهدتهما بتقني���ة

ن�����ادي�����ه ف���ش���ل ف��ي

الفيدي���و” .وتاب���ع“ :نحن لس���نا

إقناع الالعب بالعودة

الوحيدي���ن الذي���ن تعرضن���ا

إلى الروسونيري من جديد.
وأعل���ن ن���ادي ل���وس أنجل���وس جاالكس���ي ،الش���هر الماض���ي،
االس���تغناء ع���ن  7م���ن العبي���ه دفع���ة واحدة ،فيم���ا احتفظ
بنجمي���ه البارزي���ن ،الس���ويدي زالت���ان إبراهيموفيت���ش،
والمكسيكي جيوفاني دوس سانتوس.

للظلم ،فقد حدث نفس األمر مع
جن���وى في روم���ا” .وأتم“ :في الع���ام الماضي قلنا
إن لدين���ا تقنية الفيديو التي وجدت كل األخطاء
ولك���ن األمر اختل���ف اآلن .أعتق���د إن هناك  4أو 5
نقاط مفقودة بس���بب األخطاء ،لذلك على الحكام
االستفادة من تقنية الفيديو”.

 47نقطة

وكاالت

وكاالت

اس���تعرض جيمس هاردن ،أفضل العب في الدوري األميركي للمحترفين في كرة الس���لة الموس���م الماضي ،عضالته وسجل  47نقطة
م���ع  6متابع���ات و 5تمريرات حاس���مة في س���لة يوتا جاز ليقود فريقه إلى الفوز  .102-97وتابع ه���اردن تألقه في اآلونة األخيرة حيث
سجل معدال مقداره  38نقطة في مبارياته الخمس األخيرة.
وأش���اد به مدربه مارك دانتونيو بقوله “المستوى

نقطة في مس���يرته ليصبح بالتالي خامس العب

ال���ذي قدم���ه (ه���اردن) ف���ي مباريات���ه الث�ل�اث أو

ف���ي تاري���خ ووري���رز يحقق ه���ذا اإلنج���از .وقال

األرب���ع األخي���رة ه���و األفض���ل في مس���يرته على

كوري “إنها عالمة فارقة ،أعيش مسيرة مدهشة

اإلط�ل�اق” .وتابع “إنه التصميم الذي يمتلكه ،هذا

حت���ى اآلن” .وق���اد المارك���وس الدري���دج س���ان

مس���توى أفضل العب في الدوري ،إنه المستوى

أنتوني���و س���بيرز إلى فوز كاس���ح عل���ى فيالدلفيا

الذي يلعب فيه ف���ي اآلونة األخيرة” .والفوز هو

س���فنتي سيكس���رز  123-96بتس���جيله  20نقطة

الراب���ع توالي���ا لروكت���س ليرف���ع رصي���ده إلى 15

و 10متابع���ات ،ف���ي حين أض���اف رودي غاي 21

انتص���ارًا مقاب���ل  14هزيم���ة .أم���ا أفضل مس���جل

نقطة .وس���جل الع���ب االرت���كاز اليوناني يانيس

في صفوف يوتا ،فكان دونوفان ميتش���ل مع 23

انتيتوكونمب���و  32نقط���ة وأض���اف  12متابع���ات

نقطة في حين أضاف رودي غوبرت  18نقطة.

و 5تمري���رات حاس���مة ليق���ود فريق���ه ميلووك���ي

ولم يجد غولدن ستايت ووريرز في تحقيق فوز

باك���س إلى الفوز على ديترويت بيس���تونز 107-

س���هل على ممفيس غريزلي���ز  110-93بفضل 23

 .104وسجل راسل وستبروك “تريبل دبل” للمرة
ال 111في مس���يرته م���ع  13نقط���ة و 16متابعة
و 11تمري���رة حاس���مة ليق���ود أوكالهوما س���يتي
ثاندر إلى الفوز على شيكاغو بولز .121-96

نقط���ة لكيف���ن دورانت ،في حين أضاف س���تيفن
ك���وري وكالي طومس���ون  20و 16نقط���ة عل���ى
التوال���ي .وتخطى كوري بالتالي حاجز الـ 15ألف

جيمس هاردن

أوربانو كايرو

منصة “تيفوزي”

يعتق���د النج���م الدول���ي اإليطال���ي الس���ابق جانل���وكا فيالي وش���ريكه التجاري فاوس���تو
زانيت���ون إن منص���ة “تيف���وزي” المبتك���رة الت���ي ترتك���ز عل���ى تموي���ل األندي���ة م���ن قب���ل
مشجعيها ،بإمكانها أن تساعد على رأب الصدع بين الطرفين وتوطيد االرتباط بينهما.
ويس���تهدف مؤسس���ا ه���ذه المنص���ة أندية

الممت���از ،إن العالق���ة بي���ن المش���جعين

مصنف���ة خ���ارج أفض���ل  20و 30ناديًا على

واألندي���ة ضعف���ت م���ع الوق���ت” .وواص���ل

مس���توى العالم ،وذلك م���ن أجل رفع رأس

“تصب���ح المصال���ح المالي���ة مادي���ة للغاي���ة

ماله���ا من خالل إصدار األس���هم أو الديون

بالنسبة للمالكين الذين عليهم التفكير في

على شكل سندات صغيرة.

تحقيق أقصى قدر من اإليرادات ،بطريقة

وحص���د الثنائ���ي النج���اح حت���ى اآلن م���ن

تجعله���م يكس���بون األم���وال على حس���اب

خالل تحقيق التموي���ل الجماعي للناديين

المش���جعين ،سعيا للمحافظة على التوازن

اإليطاليي���ن فروزينون���ي وبيس���كارا ال���ذي

الذي ما زالوا يش���عرون أنهم مجبرون على

جمع مؤخرا  2,37مليون يورو ( 2,7مليون

تحقيق���ه تجاه النادي” .ورأى أن “أداة مثل

دوالر) من حوالي  400مستثمر  -باإلضافة

هذه (المنصة) ،تمكن الناس من االس���تثمار

ال���ى نادي نوريتش س���يتي الذي يلعب في

وتكوين رابطة حقيقي���ة ،قد تكون مفيدة

دوري الدرج���ة األول���ى اإلنكليزي���ة .وق���ال

للغاي���ة” .ويق���ول زانيت���ون ،وه���و مصرفي

زانيت���ون “أعتقد إن م���ا يقوله لوكا (فيالي)

اس���تثماري س���ابق في لندن متخصص في

دائمً ا ،وقد كان هن���ا (إنكلترا) لفترة طويلة

تموي���ل الرياضة واألح���داث الترفيهية ،إن

وشهد التطور منذ إنشاء الدوري اإلنكليزي

نموذج التمويل الجماعي تصب في صالح

جانلوكا فيالي

األندي���ة ألن���ه يج���ذب المش���جعين ،عل���ى
حساب المستثمرين المؤسساتيين.
وأش���ار زانيت���ون إل���ى أن المس���تثمرين
ً
موضح���ا
يعلم���ون أي���ن تذه���ب أمواله���م،
“األم���ر ملم���وس .لنأخ���ذ نوريت���ش س���يتي
عل���ى س���بيل المث���ال ،يق���وم ببن���اء مرف���ق
تدريب���ي (بع���د جمع���ه  5ماليي���ن جني���ه
إس���ترليني) .وضعنا حماية تضم���ن أنه إذا
قام النادي مستقبالً ببيع المرفق التدريبي،
فإن المستثمرين يستعيدون أموالهم”.
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للتواصل17111509 :

“رينرز” تحتفل بالذكرى 14
على تأسيسها

شراكة بين “كريدي مكس” و “”Travelex Bahrain

احتفلت ش���ركة رينرز الش���رق األوس���ط ،الش���ركة الرائدة ف���ي تزويد أنظمة
األلمني���وم ومقره���ا مملك���ة البحرين ،بالذك���رى الـ 14على تأسيس���ها بالمملكة.
وبه���ذه المناس���بة ،ألق���ى مدير قس���م الهندس���ة التقنية لدى الش���ركة عبدهللا
معيوف كلمة أثنى خاللها على أداء الش���ركة على مدى الـ  14عامً ا الماضية،

بطاقاتها.

والمدي���ر اإلقليم���ي لش���ركة Travelex Bahrain

مؤك ًدا استمرارها في ريادة هذا المجال منذ السنوات األولى على تدشينها.

 elex Bahrainالت���ي س���توفر خدمة الدفع بواس���طة

وت���م مراس���م التوقيع بمق���ر كريدي مكس الرئيس���ي

ط���وم فين والمدي���ر العام للش���ركة جاكلين نوزورثي

محفظته���ا اإللكتروني���ة “ ”MaxWalletلحامل���ي

بحض���ور الرئي���س التنفي���ذي للش���ركة يوس���ف ميرزا

ومسؤول في كريدي مكس محمد مطلب.

ً
موجها حديثه للمدير التنفيذي
وذكر

أعلنت ش���ركة كريدي مكس عن ش���راكتها م ع �Trav

للشركة علي خلف“ :بفضل التزامكم
بالحف���اظ عل���ى رض���ا موظفيك���م
عل���ى ال���دوام وق���د جعلت���م ذلك من

“ أعمال ماريوت” يهدي “ابتسامة البحرين”  6500دينار

أولياتك���م ولم���ا توف���ره الش���ركة من
بيئ���ة عم���ل ودية ،أصبحت الش���ركة

خص���ص فري���ق مجل���س أعم���ال مجموع���ة ماري���وت العالمي���ة ف���ي البحرين

تمتل���ك م���ن الخب���رات والكف���اءات

والمكوَ ن من فندقي الويس���تن ولو ميريديان س���يتي سنتر البحرين ،وفندق

الت���ي تتطلع دائمً ا للتط���ور وتحقيق

ش���يراتون البحري���ن وش���قق ماريوت الفندقي���ة ،مبلغ تبرع���ات وقدره 6500

النتائج اإليجابية وتهدف للحصول

دينار بحريني لصالح مبادرة ابتسامة في البحرين ،حيث تم جمع التبرعات

على افضل النتائج .مما جعل العمل

عبر العديد من األنشطة الخيرية التي أقامها المجلس خالل هذا العام وكان

ف���ي ش���ركة رينرز الش���رق األوس���ط

أبرزها البازار ونشاط ركوب الدراجة الخيري.

علي خلف

مص���در فخ���ر لجمي���ع الموظفي���ن

وس���لم القائ���م ب���إدارة المنطق���ة الش���رقية والوس���طى م���ن المملك���ة العربي���ة
الس���عودية والبحري���ن هان دي وينت ،باإلضافة إل���ى المديرة العامة لفندقي
الويس���تن ولو ميريديان سيتي س���نتر البحرين آنا ماري دولينغ ،ومدير عام
فن���دق ش���يراتون البحري���ن توم���اس فلين���دت مع مدي���ر عام ش���قق ماريوت
الفندقي���ة والريزيدن���س إن ف���ي الجفير حس���ين غاران ،الش���يك إل���ى ممثلي
مبادرة ابتسامة في البحرين.

ماريوت البحرين

والدع���م الفن���ي وت���درج حتى وصل

العاملين فيها .س���يكون العمل معك
ً
ش���رفا وامتي���ا ًزا حقيقيي���ن
دائمً ���ا

لمنصب مدير قسم الهندسة التقنية

نق���دره كل ي���وم حي���ث نج���د منصة

وهو يعتبر ثاني ش���خص ساهم في

للتعلم والتقدم المهني المتنامي”.

وض���ع أس���اس ش���ركة رينرز الش���رق

وانض���م معيوف للش���ركة في يوليو

األوسط ي ًدا بيد مع المدير التنفيذي

 2004بوظيف���ة مهن���دس التس���ويق

علي خلف.

جزيرة الريف تحتفل بالسنة الجديدة

م����ع ع�������روض م���ت���ن���وع���ة وخ�����ي�����ارات واس���ع���ة

يتأه���ب منتجع الريف لينش���ر بهجة العيد في نف���وس الجميع لهذا العام.
وبتاريخ  6ديس���مبر  ،2018اس���تقبل منتجع الري���ف رواد المنتجع الكرام

ليب���دأوا احتفاالته���م م���ع إضاءة ش���جرة العي���د المزدانة بأبه���ى ّ
حلة لها
بالمنطقة الخارجية بالقرب من المس���بح وبمش���اركة مميزة من الس���انتا
كلوز وسط أجواء العيد الدافئة من البهجة والمرح.

“القابضة للنفط” تحتفل باألعياد

وزير النفط رئيس مجلس إدارة الشركة يهنى جاللة الملك

بحضور وزير النفط رئيس مجلس إدارة الشركة

المل���ك لمقالي���د الحك���م .وقد تق َّدم وزي���ر النفط

ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملكي األمير س���لمان

القابض���ة للنفط والغاز الش���يخ محمـد بن خليفة

بأس���مى آي���ات التهان���ي والتبريكات إل���ى عاهل

بن حمد آل خليفة وإلى ش���عب مملكة البحرين

آل خليف���ة والقائ���م بأعم���ال الرئي���س التنفيذي

البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل

ظاف���ر الجالهم���ة ،احتفل���ت الش���ركة القابض���ة

خليف���ة ورئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي

للنف���ط والغاز وجميع منتس���بيها بالعيد الوطني
ُّ
لتس���لم صاح���ب الجاللة
المجي���د والذك���رى 19

األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة وولي العهد
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس

داعيا المولى العلي القدير أن يُ عيد هذه
الوفي،
ً

المناسبة الغالية على المملكة بالخير والمسرات
وأن يُ دي���م النمو واالزدهار والرخاء على مملكة
البحرين وشعبها الوفي.

ً
عرضا
ه���ذا ،ويق��� ّدم ريف أكوا س���با
ممي ًزا بمناسبة األعياد مع مجموعة
ّ
م���ن

العالج���ات

االس���ترخائية

لع���روض واحتف���االت رأس الس���نة
الميالدي���ة .ب���ادروا بالحج���ز اآلن
واس���تفيدوا م���ن ه���ذا الع���رض

الفاخ���رة ،إذ يجم���ع ه���ذا الع�ل�اج

الرائ���ع! هنال���ك العديد م���ن البرامج

االس���تثنائي للبش���رة بي���ن تقش���ير

والع���روض المميزة ف���ي انتظاركم،

لكام���ل الجس���م يليه مس���اج بلينيز

الت���ي ستش���مل عل���ى مجموعة من

باس���تخدام زي���وت عطري���ة فواحة

األنش���طة المثي���رة المليئ���ة بالم���رح

تعم���ل عل���ى تجديد خاليا الجس���م
والبش���رةّ ،
فدلل���وا بش���رتكم طيل���ة

واإلثارة لجميع أفراد األسرة.
يحتف���ي منتج���ع الري���ف بموس���م

شهر ديسمبر مع هذا العالج المميز.

األعي���اد ه���ذا الع���ام ط���وال ش���هر

خطط���وا الحتفاالتك���م بموس���م
ً
مس���بقا واحج���زوا عروض
األعي���اد

ديس���مبر عبر توفيره لباقة خيارات
واس���عة م���ن أش���هى المذاق���ات

“منتجع الريف الموس���مية” الخاصة

العالمي���ة خالل مطاعمه المنتش���رة

بمأدبة عشية عيد الميالد باإلضافة

في أرجاء المنتجع.

وزيـــــر العمــــل يكـــ ّرم موظفـــي “جيبـــك”
جواه��ري :دور ب��ارز للعاملي��ن في القط��اع الخاص

تح���ت رعاي���ة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة ،وبحضور وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل
حمي���دان ،أقام���ت ال���وزارة حف���ل تكريم العم���ال المجدي���ن والمتفوقين والمنش���آت المتميزة ف���ي القطاع صباح ي���وم الثالثاء
الموافق  12ديسمبر الجاري.
وألقى حمي���دان كلمة في بداي���ة االحتفال،

كوكبة رواد وقادة الش���ركات األهلية الذين

نق���ل فيها تحي���ات وتقدير المل���ك حمد إلى

ت���م تكريمه���م ف���ي ه���ذه االحتفالي���ة نظي���ر

االحتفالية الس���نوّ ية أصبحت اليوم موع ًدا
ينتظ���ره العم���ال ف���ي مختل���ف الش���ركات

جمي���ع المكرمين وتقدير جاللت���ه الكبير لما

أدائه���م المتمي���ز م���ن خ�ل�ال أعماله���م الت���ي

والمؤسس���ات البحرينية العاملة في ش���تى

بذل���وا م���ن جه���ود اس���تحقوا بموجبه���ا هذا

يقوم���ون بها ف���ي ش���ركاتهم ومؤسس���اتهم

القطاع���ات ،معربً���ا عن بالغ ش���كره وتقديره

التكريم .كما أشاد بهذا الحفل السنوّ ي الذي
يأت���ي تكريمً ���ا وتحفي��� ًزا للعمال���ة البحرينية

األهلية.

لوزي���ر العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة عل���ى
ّ
وكافة
ش���خصيا
الجه���د الكبير ال���ذي يبديه
ًّ

المج��� ّدة للمض���ي ف���ي أداء دوره���ا المأمول

وتميز.
مهنية وإخالص
منها بكل
ّ
ّ

كم���ا ت���م تكريم يوس���ف حاج���ي م���ن دائرة
المش���تريات والمخ���ازن ضم���ن فئ���ة العمال
في قطاع الصناعات المختلفة الذين أثبتوا

منتس���بي ال���وزارة ف���ي تنظي���م ه���ذا الحفل

السنوي الذي يُ قام تحت رعاية عاهل البالد،
ً
اعترافا
مشيرًا إلى أن هذه االحتفالية تمثل

ّ
تفض���ل الوزي���ر بتكري���م اإلداريي���ن
ث���م

قدراته���م ف���ي ش���غل وظائف تمث���ل عصب

المتميزي���ن م���ن مختلف مؤسس���ات الدولة،

القطاع الصناعي في المملكة.

بالدور المه���مّ الذي يضطلع به العاملون في

حي���ث ت���م تكري���م مدي���ر عملي���ات المصانع

وف���ي أعق���اب االحتف���ال ،ص���رّح رئي���س
الشركة عبدالرحمن جواهري قائالً بأن هذه

القطاع الخاص كما يظهر تقدير المسئولين

بالش���ركة خال���د آل ب���ن عل���ي ،وذل���ك ضم���ن

بالدولة لهذا القطاع والعاملين فيه.
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معا في مسلسل “وما أدراك ما أمي”

خ�������������ال�������������د ون�������������������������ور ال�������ش�������ي�������خ

يش���ارك اإلعالمي خالد الش���اعر وزوجته اإلعالمية نور الش���يخ في الدراما االجتماعية «وما أدراك ما أمي» من تأليف علي الدوحان وإخراج حس���ين
الحليبي .غا َدرا تقديم البرامج ليقفا أمام كاميرات التلفزيون ويثبتا وجودهما في التمثيل السيما أن رؤيتيهما تجاه واقع اإلنتاج البرامجي واحدة،
أزم���ة مادي���ة ألق���ت بظاللها على جودة المنتج ،هما اإلعالمي خالد الش���اعر وزوجته اإلعالمية نور الش���يخ ،اللذين يلتقيان ف���ي الدراما المحلية “وما
ً
حاليا تحت إدارة المخرج حسين الحليبي ،وفي كواليس العمل تحدثا إلى “الجريدة” عن جديدهما
أدراك ما أمي” .يواصل خالد ونور تصوير دوريهما

تخوض الفنانة الشابة
إيمي سمير غانم تجربة

ً
مجددا ومشاريعهما المستقبلية.
وإمكانية عودتهما للتقديم

البطولة الدرامية للمرة
األولى في رمضان
المقبل من خالل
مسلسل جديد تعاقدت
على بطولته مع الفنان
حمدي الميرغني.

األربعاء
األحد

2018
ديسمبر
19 15
2017
أكتوبر
1440
الثاني
ذوربيع
12 15
1438
الحجة

كان���ت البداي���ة حس���ب “ الجري���دة

“الخطاي���ا العش���ر” بقي���ادة المخ���رج

الكويتي���ة “م���ع خالد ،ال���ذي تحدث

عل���ي العال���ي م���ن المتوق���ع عودت���ه

ع���ن دوره ف���ي “وم���ا أدراك م���ا أمي
ً
جي���دا أن أي ممث���ل
“ قائ�ل�اً “ تعل���م

في مش���روع جديد لكن إلى اآلن لم
تتضح معالمه بصورة كاملة.

يح���اول االبتع���اد قدر اإلم���كان عن

أم���ا ن���ور فتق���ول ع���ن دوره���ا ف���ي

كش���ف أبع���اد الش���خصية ،الت���ي

“وم���ا أدراك ما أمي” إن ش���خصيتها

يجس���دها ،لكنني سأكتفي باإلشارة
ً
“كاراكت���را” تح���ت
إل���ى أنن���ي أق���دم

فيه “ال تش���بهني وهذا ما استفزني
وحمس���ني ألن أكون في المسلسل،

قي���ادة المخ���رج حس���ين الحليب���ي

كذل���ك كان االتف���اق م���ع الحليب���ي
ً
تماما
والدوح���ان ن يختل���ف دوري

والكات���ب عل���ي الدوح���ان ،الس���يما
ً
معا قبل بدء التصوير
أننا اجتمعن���ا

ع���ن الذي ظه���رت فيه ف���ي رمضان

واتفقنا على بعض المحاور المهمة،

الماض���ي م���ن خ�ل�ال مسلس���ل “

وعل���ى ض���رورة أن أط���ل بص���ورة

الخطاي���ا العش���ر” ،وفي ه���ذا العمل

مختلفة عما قدمت���ه العام الماضي،
ً
ً
ووقت���ا
جه���دا
اس���تغرق التجهي���ز

أق���دم

طويالً لتتميز الشخصية في العمق
ً
صعب���ا لكنه
والتفاصي���ل ،األم���ر كان

ووالدتي غنيمة ،التي تجسد دورها

نور الشيخ

الفنانة إله���ام الفضالة وتتس���م تلك
الفتاة بطابع مرح.

ممي���ز أن أخوض تجرب���ة مثل تلك،

وح���ول الف���ارق بي���ن التقدي���م

واأله���م من ذل���ك كل���ه أن دوري لن

أن

كل من���ا ف���ي ظه���وره الدرام���ي عن

مس���احات أكبر من الحري���ة ،كما أن

والتمثي���ل ،أوضح���ت ن���ور
ً
تماما ،هناك
“التمثيل عال���م مختلف

يتقاطع مباشرة مع نور كي يستقل
اآلخ���ر ،وأتوق���ع أن نظه���ر بش���كل

اإلنس���ان يس���تطيع التواص���ل م���ع

مختلف من خالل العمل.

نبيل شعيل يطرح «فرق السما»
كشف بلبل الخليج الفنان نبيل شعيل عبر حسابه على “إنستغرام” ،موعد
ط���رح ألبوم���ه الجديد “ف���رق الس���ما  ،”2019وهو م���ن إنتاج ش���ركة روتانا
للصوتيات والمرئيات.
ونشر شعيل الملصق الرسمي لأللبوم،

ً
حصري���ا عب���ر تطبي���ق “ديزر”
ص���دوره

وعل���ق عليه قائ�ل�ا 17“ :ديس���مبر فرق

وقن���اة روتانا على “يوتي���وب” .ويتميز

مشاعره بصورة أكبر ،هناك أريحية

ً
تقاطعا بين التمثيل
يج���د خالد ثمة
ً
والتقدي���م ،وأيض���ا بع���ض الفوارق،

ف���ي التعاط���ي م���ع الش���خصيات
المختلفة ،يكتس���ب من تلك األدوار

السيما أنه انتقل من مقعد المحاور
ً
الكامي���را
التلفزيون���ي ليق���ف أم���ام

أحاس���يس جدي���دة ث���م يعب���ر عنه���ا
بص���ور مختلف���ة ،التمثي���ل يتي���ح

ً
مجس���دا ش���خصيات مختلفة ،وفي

للفن���ان القدرة على لقاء أنماط عدة

ح���االت ع���دة ويق���ول ع���ن ذل���ك:
“المق���دم الناج���ح يج���ب أن يك���ون
ً
ممث�ل�اً
ناجحا ،المذي���ع مطلوب منه
ً
ً
مبتسما
دائما أن يظهر على الشاشة
ً
هادئ���ا ،بينم���ا ل���دى كل من���ا حيات���ه

األلبوم بأنماط موسيقية منوعة ،يُ قدم

ويض���م  6أغنيات باللهج���ة الخليجية،

خالله���ا نبيل أس���لوبا غنائيا جديدا من

الخاصة بجمي���ع تفاصيلها وأبعادها

تع���اون خالله���ا م���ع نخب���ة م���ن صن���اع

حي���ث الكلم���ة واللح���ن ،وس���عى إل���ى

األغني���ة الخليجي���ة ،وم���ن المق���رر

اختيار أغنيات األلبوم بدقة.

اإلنس���انية م���ن مش���كالت وعقبات،
ً
ً
كبيرا
مجه���ودا
لذل���ك المذيع يب���ذل

السما نبيل شعيل”.

دور

إح���دى

ليب���دو أم���ام المش���اهدين أن أموره
بخير ،هذه أوجه الش���به بينما هناك

من البشر”.

خالد الشاعر

المخرج حسين الحليبي

ً
أيضا اختالف جذري في عديد من

المعق���د ،التمثيل عال���م آخر مختلف
ً
تماما.

الشاش���ة كمقدم برامج بشخصيتي

وأك���د خال���د أن���ه ال يفض���ل الظه���ور

خال���د الش���اعر ،ف���ي حي���ن يتيح لي

بأكثر من عمل في موس���م رمضان،

التمثي���ل أن اتنق���ل بأريحي���ة بي���ن

وأن ينص���ب تركي���زه على مسلس���ل

“كاراكت���رات” ع���دة بخفة وس���هولة

واح���د ليحظ���ى بمتابع���ة الجمهور،
ً
الفت���ا إل���ى أن فريق عمل مسلس���ل

النواحي أولها أنني كنت أظهر على

ألجس���د دور الش���رير أو اإلنس���ان

» »وأكدت نور أنها تركز بصورة

كبيرة حالي ًا على التمثيل ،الذي

تعتبره تجربة جديدة لذلك

ال تفكر في العودة للتقديم

في القريب العاجل .يذكر أن

مسلسل “وما أدراك ما أمي”،

من تأليف علي الدوحان ،وإخراج

حسين الحليبي ،ويشارك في

بطولته عدد من نجوم الخليج.

استياء إليسا

سالمات محمد

طالق سارة

عب��رت الفنانة إليس��ا ع��ن اس��تيائها من الس��اخرين من

تعرّض الفنان محمد إمام لحادث خالل تصوير فيلمه الجديد

بدو أن طالق الفنانة س��ارة نخلة م��ن زوجها الفنان أحمد عبد

وذلك في أول تعليق لها حول هذا األمر.

على دراجة نارية ضمن مطاردة في أحداث العمل.

الت��ي كتبتها ل��دى بع��ض أصدقائها بأنه��ا أصبحت عزباء

ش��فاهها بس��بب عمليات التجميل الت��ي خضعت لها،
وقالت إليسا إن األمر ال يشغل بالها ،وال يهمها ،ويكفي

م��ا حققته من نج��اح كبير خ�لال الس��نوات الماضية،

وذلك أثناء لقائها ببرنامج “بال طول س��يرة” على هامش

مؤتمر “نس��اء عل��ى خط��وط المواجهة” ال��ذي أقيم أمس

بالعاصمة األردنية.

الش���قيقات

الله محمود لم يتم رس��مي ًا حتى اآلن بالرغم من تعليقاتها

“لص بغداد” حي��ث كان يقوم بتنفيذ أحد مش��اهد الحركة

مجدداً وانفصلت عن زوجها.

وكتب عب��ر صفحته الخاص��ة على “إنس��تغرام” مطمئن ًا

وفجرت حالة من الج��دل بعدما كتبت عن إقامتها لدعوى
ّ

متابعي��ه بع��د انتش��ار الخب��ر ع��ن إصابت��ه .حي��ث كتب:

خل��ع ض��د زوجها وه��ي التدوينة الت��ي حذفتها س��ريع ًا من

“الحمدلل��ه على كل ش��يء ..حادثة موتس��يكل جامده أثناء

حسابها ،سارة قالت انها انفصلت عن زوجها فعلي ًا منذ  3أشهر

تنفيذ حركة خطرة في فيلم لص بغداد بس ربنا ستر.انا كويس

لكن فوجئت بعدم تطليقها رسمياً.

الحمدلله ..شوية كدمات على جروح”.

 19ديسمبر
1916

1941
هتلر ينصب نفسه قائد أعلى على الجيوش األلمانية ويلقب نفسه بالفوهرر.

1983
سرقة كأس العالم (كأس جول ريميه) من خزائن االتحاد البرازيلي.

1984

بدء معركة فردان
أثناء الحرب

بريطانيا توقع اتفاق رسمي تنتقل بمقتضاه هونغ كونغ إلى السيادة الصينية.

العالمية األولى

2001

والتي استطاع
الفرنسيون

إطفاء الحرائق واألدخنة بشكل تام من أنقاض برجي مركز التجارة العالمي.

فيها وقف التقدم

2003

األلماني في بالدهم وبدء
نجاحا كبيرً ا.
ً
هجوم معاكس حقق

ليبيا تعلن أنها ستقوم بتدمير ترسانتها من أسلحة الدمار الشامل.

الميزان

الحمل
ومشروعا مشتركً ا.
ً
يتوّ ج هذا اليوم فترة واعدة،

الثور

يخف الوهج الذي رافقك منذ بداية الشهر.
ّ

العقرب
نفسيتك المرحة وطبعك الهادئ مصدر إلهامك.

هذا اليوم يسلط الضوء على شؤون مالية.

القوس

الجوزاء
يحذّ رك هذا اليوم من ارتكاب بعض األخطاء.

السرطان

الصحي بين الحين واآلخر.
ّ
راقب وضعك

الجدي

التروي وتحليل األمور بهدوء.
ّ
يطلب إليك

األسد

فرصا مميزة تتعلق باستثمارات.
ً
تستقطب

الدلو
قدراتك المتميزة تلفت األنظار وتثبت وجودك.

العذراء

يجتمع حولك األصدقاء وتلوح في األفق رحلة.

الحوت
اضطرابات صحية قد تظهر عليك.

تحاول حماية نفسك من األمراض والحوادث.

tariq_albahhar
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انطالقة قوية للعام  2019مع “”ITV Choice
تأك���دت ع���ودة جمي���ع نجوم لجنة مدربي  The Voice UKإلى كراس���يهم الحمراء الش���هيرة لنس���خة جديدة تنطلق ف���ي يناير ،2019

ولك����ن بغ����ض النظ����ر ع����ن الغناء الف����ردي أو
ً
���خصا
الثنائ����ي أو الثالثي ،أتمنى أن أجد ش�

المغنيين في فئات الغناء الفردي والثنائي ،وألول مرة في المنافسة هذه السنة ،س ُتضاف فئة الغناء الثالثي.

ما يتمتع بش����رارة مميزة .أنا ش����ديد الفخر

وه���ؤالء النج���وم هم “جنيفر هدس���ون” و”أولي مورس” و”الس���ير توم جونز” و”وي���ل.آي.أم ”.وجميعهم سيس���عون للعثور على أفضل

وع����ن عودته����ا ،قال����ت المغني����ة والممثل����ة

للغاية حيال مستقبلها ،وهي تمضي وقتها

النجم����ة “جنيف����ر هدس����ون” الحائ����زة عل����ى

في االس����تديو وتقوم بعمل مذهل وتتطور
ً
جميعا أن
لتصب����ح فنانة حقيق����ة ،وأريدكم

جوائز الغرامي واألوسكار والبافتا“ :أنا في
غاية السعادة النضمامي إلى المدربين في

تسمعوها بأقرب وقت ممكن!”

 The Voice UKمرة أخرى .وأنا مس����تعدة

كم����ا يع����ود الفن����ان والمُ ب����دع والحائز على

ومتحمس����ة الستكش����اف بع����ض األص����وات

جائ����زة غرامي س����بع م����رات “وي����ل.آي.أم”.

أم����ا “أول����ي” ،ال����ذي أح����رز ش����هادة األلب����وم

ويقول وي����ل“ :تفاجئني المملك����ة المتحدة
دائم� ً
���ا ببع����ض م����ن أفض����ل الفناني����ن الجدد

الجميلة”.
البالتين����ي ع����دة م����رات لخمس����ة ألبوم����ات
أصدره����ا وكان����ت دائم� ً
���ا م����ا تنف����د بطاقات

ً
ً
بحثا عن المزيد .وازدادت
دائما
ولهذا أعود
المنافس����ة بإضاف����ة فئ����ة الثالث����ي ،نح����ن

الدخول إلى جوالته الغنائية ،فقد اس����تهل
» »قرر المخرج شريف عرفة أن يفرج عن الجزء الثاني من فيلمه
السينمائي “الكنز” لمحمد رمضان وهند صبري ،حيث دخلت
مشاهده في مرحلة المونتاج النهائية استعدادا لطرحه الفترة القليلة
المقبلة ،ليكون أول األفالم المشاركة في موسم رأس السنة لعام
 .2019وأعربت هند صبري ،عن سعادتها باقتراب موعد عرض “الكنز
 ،”2مشيرة إلى أن تأجيله جاء بسبب رغبة المخرج في أن يعطي كل
مرحلة في الفيلم حقها بالكامل.

ب “روت����ي” الت����ي ف����ازت مع����ي ومتحم����س

بانتظار ما ستجلبه لنا المملكة المتحدة!”

ظه����وره كم����درب م����ن المدربين ف����ي أوائل
ً
أيضا في عام ،2019
هذه الس����نة وس����يعود

وس����ينطلق الفائز لتحقي����ق طموحه الفني
بحصول����ه عل����ى الجائ����زة األفض����ل وه����ي

وق����د ق����ال “ :ش����اركت ف����ي موس����م وأنتظر
بفارغ الصبر ما يحمله لي الموس����م الثاني.
وق����د تعرض����ت لإلغ����واء الس����نة الماضي����ة
واخترت بعض المؤديين المس����ليين ،وظن
المدرب����ون اآلخ����رون أنهم فهمون����ي ولكني
أعود اآلن بمفاجأة ،انتظروني فقط!”

عقد تس����جيل م����ع عمالقة عالم الموس����يقى
كما س����يعود “السير توم جونز” األسطوري

ت����وم”“ :أنا متله����ف لالنط��ل�اق والبحث عن

الذي أمضى س����ت عق����ود مذهلة في مجال

بعض المغنيين الموهوبين الجدد ،وأعتقد

الترفيه بعد جولة هذا الصيف أمضاها في

أن فئ����ة الغن����اء الثالث����ي س����تجلب أصوات� ً
���ا

المملك����ة المتح����دة وأوروب����ا .وقال “الس����ير

جدي����دة يمكن أن تغير كل ش����يء ،س����نرى.

 .Polydor Recordsوسيش����هد عام 2019
أيض� ً
���ا ع����ودة  The Voice Kidsعل����ى ITV
 ،Choiceانتظرون����ا ه����ذا الصي����ف عندم����ا
مغن
يأت����ي المدرب����ون للبح����ث ع����ن أفض����ل
ٍ
شاب في بريطانيا.

abdulnabi.alshoala
@albiladpress.com
ahmed.bahar
@albiladpress.com
moanes.almardi
@albiladpress.com
ayman.hamam
@albiladpress.com
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نوستراداموس ...الحرب

العالمية الثالثة في 2019
ق���ام الخب���راء بف���ك رم���وز نب���وءة نوس���تراداموس الرهيب���ة ،ووج���دوا أن
األحداث الموصوفة فيها ،بما في ذلك الصراع العالمي بين الشرق والغرب
إضافة إلى سقوط كويكب ضخم ،ستحدث في غضون العام المقبل.
فق���د ت���م ف���ك رم���وز إح���دى مخطوط���ات ورس���ائل نوس���تراداموس أخيرا
بواس���طة مدونين فرنس���يين متخصصين في التعامل مع الوثائق القديمة،
وفقا لموقع  .vistanewsيقول الخبراء إن نبوءة نوس���تراداموس تحتوي
عل���ى نص���وص فظيعة عن مس���تقبل العال���م .وتحديدا ،يقول���ون إن الحرب
العالمية الثالثة مقبلة ،وسيضرب كوكب عمالق األرض ،وسيضعف الشرق
الغ���رب نتيج���ة لصراع عالمي ،ستش���ارك في���ه الوالي���ات أو أوروبا من جهة
والصين وروسيا من جهة أخرى.
» »أسوأ شيء في هذا التنبؤ من نوستراداموس ،وفقا للمدونين ،هو أنه
سيتحقق بالفعل في العام  ،2019إذ ستندلع الحرب العالمية الثالثة
بين القوى العالمية الكبرى ،وسيصاحبها سقوط جسم سماوي كبير.
ومن المحتمل أن يجبر عدد الضحايا الكبير والنتائج الهائلة لهذا الحدث
البلدين على إنهاء الحرب في مرحلة يتفوق فيها “الشرق” على “الغرب”.

امرأة تصف الطوب في مدينة فراناسي بوالية
أوتار براديش الهندية (تصوير :حسن الطيف)

السفارة السعودية تتلون بـ “األحمر واألبيض”
بدور المالكي من المنطقة الدبلوماسية
في لفتة دبلوماس���ية تؤكد الحب األخوي الصادق والش���راكة الكاملة باألفراح بالعيد الوطني المجيد الذي تعيش���ه البحرين هذه األيام،
وج���ه س���فير خادم الحرمين الش���ريفين عبدهللا آل الش���يخ ،بإضاءة مقر الس���فارة الس���عودية في المنام���ة بلون العل���م البحريني “األحمر
واألبيض” ،حيث تلون مبنى السفارة كامال باألحمر واألبيض معانقا لون العلم السعودي األخضر في لوحة جمالية رائعة ومبهرة ،تابعها
المواطنون والمقيمون وزوار البحرين خالل األيام الماضية ومنذ اليوم األول الذي سبق االحتفال.
وأك���د س���فير خ���ادم الحرمي���ن الش���ريفين لـ
“البالد” أن الفرحة التي تعيشها البحرين في
أعياده���ا الوطني���ة ،هي الفرحة نفس���ها التي
جميعا ،مش���ددا عل���ى أن عمق العالقات بين
القيادتين الحكيمتين والش���عبين األصليين،
جعلت األفراح مشتركة.
المواطنون الذين تابعوا لون العلم البحريني
عل���ى مبن���ى مقر الس���فارة الس���عودية ،أبدوا
أعجابه���م بالطريقة المتقن���ة التي ظهر فيها
العل���م البحريني ،والتي ش���دت أنظار المارة
وقائدي السيارات في منطقة المنامة .وعبر

بالبحري���ن ،مؤكدي���ن أنه���ا ت���دل على الحب

السفارة السعودية ،تصدرت صور عدد كبير

ع���دد منهم ع���ن اإلعج���اب والش���كر الجزيل

الص���ادق والناب���ع م���ن القل���ب م���ن األش���قاء

من مواقع التواصل االجتماعي بالمملكتين،

له���ذه اللفت���ة الرائعة من الس���فير الس���عودي

الس���عوديين إلخوانه���م البحرينيي���ن .العل���م

وذل���ك بع���د أن ت���داول الص���ور آالف م���ن

عب���دهللا آل الش���يخ ،وأعض���اء الس���فارة

البحرين���ي واألض���واء الجميل���ة الت���ي زينت

المواطنين والمقيمين في البحرين.

إلرسال ابنها

إلى المدرسة

لجأت س���يدة أميركية لالتصال بالشرطة؛
بس���بب رفض ابنها الذهاب إلى المدرس���ة،
مبررة ذلك بأنه رفض النهوض من سريره
والذهاب لتلقي دروسه.
ووفق���ا لقن���اة “فوك���س ني���وز” ،الس���يدة
الغاضب���ة القاطن���ة ف���ي والية ميش���يجان،

إنجاز كبير لفيلم عربي في األوسكار
ف���ي إنج���از عربي كبير على المس���توى الس���ينمائي العالمي ،بات فيل���م “كفرناحوم”
للمخرجة اللبنانية نادين لبكي قريبا من الفوز بجائزة أوس���كار أفضل فيلم أجنبي
بعد أن وصل للقائمة المختصرة لهذه الفئة.
وأعلن���ت أكاديمية فنون وعل���وم الصور

لالختيار .وقال���ت األكاديمية التي تمنح

المتحركة في الوالي���ات المتحدة ،أمس

الجائ���زة األش���هر عالمي���ا إن أعضاءه���ا

االثني���ن ،القائم���ة المختص���رة لمس���ابقة

ش���اهدوا األف�ل�ام المرش���حة بالقائم���ة

أفضل فيل���م أجنبي وضمت  9أفالم من

األولي���ة ،قبل أن يس���تقروا عل���ى األفالم

أصل  87فيلما ش���ملتهم المرحلة األولى

التسعة المختارة.

المختلف���ة ف���ي األي���ام الماضية ،ص���ور لرأس

مش���ابها ،إذ س���بق أن انتش���ر مقط���ع فيدي���و

قط���ة ملقاة في أحد ممرات جامعة البحرين

لش���خص يق���وم بإطفاء أعقاب الس���جائر في

بالصخي���ر .وق���ال ط�ل�اب بالجامع���ة إن أحد

جس���م قطة .ورصد نش���طاء حقوق الحيوان

الط�ل�اب مع���روف عن���ه عدوانيت���ه واختالله

مكاف���آت مالي���ة ل�ل�أدالء ب���أي معلوم���ات عن

النفسي ،كان قد قام بقتل قطة وقطع رأسها

صاح���ب المقط���ع .وأف���ادت إدارة العالق���ات

وإلقائ���ه ف���ي المم���ر .وبع���د انتش���ار الصورة،

العام���ة بالجامعة بأن دائرة األمن والس�ل�امة

أش���ار عدد من الطالب إلى أنها لم تكن المرة

في جامعة البحرين تحقق في الموضوع.

في الصين

تص���درت أخب���ار أول ش���ركة استنس���اخ
ف���ي الصي���ن “س���ينوجين” للتكنولوجي���ا
الحيوية ،عناوين الصحف بعد أن نجحت
ف���ي استنس���اخ كل���ب صي���د ف���ي مايو من
الع���ام الماضي .وبعد ش���هر أطلقت خدمة
االستنس���اخ التجاري���ة .ويمك���ن ألصحاب
الحيوان���ات األليفة استنس���اخ حيواناتهم
مقابل  380ألف يوان ( 55065دوالرا).
وقال الرئيس التنفيذي لشركة سينوجين
م���ي ج���ي دون���غ إن خ���ط استنس���اخ

كش���فت دراس���ة طبي���ة حديث���ة ع���ن أن قل���ة

عن الشهية ،فضال عن إثارة الهرمونات التي

الحيوان���ات األليف���ة ف���ي ش���ركته م���ا زال

الن���وم تدف���ع اإلنس���ان إلى اإلقب���ال بنهم أكبر

تخبرنا بالوقت الذي نحتاج فيه إلى الطعام.

في مرحلة مبكرة .وقال مي “اكتش���فنا أن

على الوجبات السريعة ،وسط تحذيرات من

ويع���د البريطاني���ون واألميركي���ون م���ن أكثر

أع���دادا متزاي���دة من أصح���اب الحيوانات

تبعات هذه العادة السيئة على الصحة.

الش���عوب الت���ي تعان���ي نقص���ا ف���ي الن���وم

األليف���ة يري���دون أن ترافقه���م حيواناتهم

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة العلوم

وزيادة في الوزن؛ بس���بب كثرة اإلقبال على

العصبية “نورو ساينس” ،فإن من ال يحظون

الوجبات السريعة.

بقس���ط كاف من النوم ينفقون النقود بشكل

وتضم الوجبات الس���ريعة مس���تويات مقلقة

كلب اسمه جويس.

أكب���ر عل���ى ش���راء الوجب���ات الس���ريعة ،مثل

من الدهون والكربوهيدرات ،ويجري تناولها

البرغر والبيتزا .ويؤدي الشعور باإلرهاق إلى

ف���ي الغال���ب إل���ى جان���ب مش���روبات غازي���ة

» »جويس كلب مذهل طوله قدم

زيادة النش���اط في مناطق الدماغ المسؤولة

تحتوي قدرا كبيرا من السكر والمحليات.

لفت���رات أط���ول” .وف���ي منتص���ف ش���هر
سبتمبر ،تمكنت “سينوجين” من استنساخ

واحدة قام ببطولة عشرات األفالم

والبرامج التلفزيونية الصينية.

طلب وجبته

المفضلة فعثر على
مفاجأة ثمينة

لم يكن ريك أنت���وش يعلم بأن زيارته
لمطع���م دائ���م الت���ردد علي���ه لتن���اول
وجبت���ه المفضل���ة م���ن حس���اء المحار
ستكون بمثابة مفاجأة كبيرة.
الرجل الس���تيني وفي زي���ارة لمطعمه
المعتاد في مدينة نيويورك األميركية،
قطع من المحار بسعر  14دوالرا.

ابنه���ا المهدد بالط���رد؛ لتغيب���ه المتكرر عن

وعندم���ا ب���دأ بتن���اول طعام���ه ،حدثت

المدرس���ة .ووصل أحد األفراد المسؤولين

المفاجئ���ة ،إذ ش���عر بش���يء صغير في

ع���ن تأمي���ن وحماي���ة المدارس إل���ى منزل

فمه ،لتب���دأ مجموعة من األفكار تدور

الس���يدة ،وراف���ق الطال���ب إل���ى المدرس���ة

في رأس���ه ،فلربما حش���وة أس���نانه قد

بسيارة الشرطة.

سقطت من مكانها..

» »وقالت األم “ابني زاكاري كسول

» »وبحسب صحيفة “الغارديان”

للغاية .اتصلت بالشرطة حتى

البريطانية ،فإن أنتوش شعر

تصطحبه إلى المدرسة .هو ال

للوهلة األولى بالرعب عندما

يستيقظ في الوقت المناسب،

شاهد نقطة سوداء ،معتقدا

وال أشعر بالندم تجاه ما فعلته”.

بأنها قطعة من إحدى األواني

وأتمت “إذا استمر تكرار هذا األمر
فسيتعين علي استدعاء الشرطة
فعله”.

انتش���رت على مواق���ع التواص���ل االجتماعي

األول���ى التي تش���هد فيها الجامع���ة موضوعا

استنساخ حيوانات

طل���ب حس���اءه ال���ذي يحت���وي على 6

اتصلت بش���رطة الطوارئ إلنقاذ مس���تقبل

مجددا .لقد فعلت ما يتوجب علي

أيمن يعقوب

“عالقة غريبة” بين قلة النوم والشهية

تعي���ش ف���ي قل���وب المواطنين الس���عوديين

تتصل بالشرطة

“متنمر” يذبح قطة بجامعة البحرين

ألول مرة..

من المقرر إقامة حفل توزيع جوائز األوسكار يوم األحد  24فبراير  2019بمسرح “دولبي” في
هوليوود ،فيما ستنقل شبكة تلفزيون (إيه.بي.سي) الحفل على الهواء مباشرة.

المكسورة في المطبخ ،ليتبين
الحقا بأنها لؤلؤة بحجم حبة

بازالء.

لقيت أغنية الفنان المغربي سعد لمجرد الجديدة إعجابا كبيرا لدى متابعي
موقع يوتيوب ،إذ حققت أكثر من مليونين و 680ألف مشاهدة في أقل من
 24ساعة .ويأتي اإلصدار الجديد للفنان المغربي بعد حوالي أسبوعين من
إطالق سراحه بشكل مؤقت من قبل السلطات الفرنسية؛ على خلفية اتهامه
باغتصاب فتاة فرنسية .وحملت األغنية الجديدة اسم “بدك إيه” ،وهي
باللهجة المغربية الدارجة ،ووصفها سعد لمجرد بأنها النسخة العربية عن
األغنية الهندية “بنتي ديل” من فيلم “بادمافات”.

