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“مايكروس���وفت”  منظوم���ة  س���تخلق 
ظ���ل  ف���ي  بالش���ركة  الخاص���ة  المتكامل���ة 
تزايد ش���عبية الخدمات السحابية باآلونة 
األخي���رة أكثر من 5.6 ألف صافي وظائف 
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نحو الذهبية الرابعةفوز “ورد مسموم”مواجهات في الشانزيليزيه“بتلكو” تطبق “المضافة”تكامل “الخيرية” و “العمل”

اتفقت المؤسسة الخيرية الملكية  «
ووزارة العمل والتنمية االجتماعية 
على تشكيل لجنة مشتركة رفيعة 

المستوى بين الجانبين، تسعى إلى 
تحقيق التكامل في خدمات والمؤسسة 

في رعاية األيتام واألرامل والمحتاجين 
للعمل الخيري واإلنساني.

قالت “بتلكو” في خطاب موجه إلى زبائها  «
“إنه التزاما بنفاذ المرسوم بقانون رقم 48 

لسنة 2018 والئحته التنفيذية، والذي يعنى 
بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فإنه 

اعتبارا من األول من يناير 2019، ستخضع 
جميع رسوم المنتجات والخدمات 
المقدمة من بتلكو لهذه الضريبة”.

اندلعت مواجهات بين مئات  «
“المخّربين” وقوات األمن الفرنسية 

في جادة الشانزيليزيه في قلب 
باريس أمس، على هامش تظاهرة 

جديدة لحركة “السترات الصفراء” 
التي تحتج على زيادة الضرائب 

وتراجع القدرة الشرائية.

حقق الفيلم المصري “ورد مسموم”  «
للمخرج أحمد فوزي 3 جوائز في 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
وهي جائزة أحسن فيلم عربي، 
وجائزة صندوق األمم المتحدة 

للشباب، وجائزة صالح أبوسيف 
)جائزة لجنة التحكيم(.

أعرب العب المنتخب الوطني لبناء  «
األجسام عرفات يعقوب عن 

فخره واعتزازه بتمثيله المنتخب 
الوطني لبناء األجسام لألساتذة 

بمدينة تاراغونا في إسبانيا في الفترة من 
8 حتى 11 من ديسمبر الجاري، متطلعا إلى 

إضافة الميدالية الذهبية الرابعة.
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وزير العدل: أكبر نسبة تصويت بالـدور الثـانـي فـي تـاريـخ البـحـريـن
حــضـــور مــتــمــيــز للــمــرأة... و50 % مــن الــنــاخـبــيــن شــبـــاب
جـولـة اإلعـادة شـهــدت مـنـافـســة قـويــة فــي مـخـتـلــف الدوائــر

ألول مـرة... 6 وجــوه نـسـائـيــة فــي الـمــجــلــس الــنــيــابــي
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العاه��ل وس��مو رئي��س ال��وزراء وس��مو ول��ي العه��د يهنئ��ون اإلم��ارات

العاه��ل وس��مو ول��ي العه��د يعزي��ان ترام��ب وب��وش االبن

إشادة بعمق العالقات بين البلدين

مواقـف نبيلـة وبطوليـة للفقيـد

بع���ث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
آل خليف���ة ورئي���س  ب���ن عيس���ى  حم���د 
ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي األمير 
خليفة بن س���لمان آل خليف���ة ولي العهد 
نائ���ب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقيات 
تهنئة إلى رئي���س دولة اإلمارات العربية 
المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ 
بمناس���بة  نهي���ان؛  آل  زاي���د  ب���ن  خليف���ة 
الذكرى السابعة واألربعين لليوم الوطني 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة، أعربوا 
فيه���ا عن أطي���ب تهانيه���م وتمنياتهم له 
موفور الصحة والس���عادة ولشعب دولة 
الش���قيق  المتح���دة  العربي���ة  اإلم���ارات 
مزي���دا م���ن التق���دم واالزده���ار ف���ي ظل 
قيادة س���موه الحكيمة، مش���يدين بعمق 
العالقات الطيبة التي تربط بين البلدين 
والش���عبين الش���قيقين وم���ا تش���هده من 

تطور ونمو.
كما بع���ث صاحب الس���مو الملكي رئيس 
ال���وزراء وصاح���ب الس���مو الملك���ي ولي 

العه���د نائ���ب القائد األعل���ى النائب األول 
لرئي���س مجلس ال���وزراء برقيت���ي تهنئة 
رئي���س  نائ���ب  م���ن  كل  إل���ى  مماثلتي���ن 
دولة اإلم���ارات العربي���ة المتحدة رئيس 
مجل���س ال���وزراء حاك���م دب���ي صاح���ب 
آل  راش���د  ب���ن  محم���د  الش���يخ  الس���مو 
مكتوم، وول���ي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المس���لحة صاحب السمو 
الش���يخ محمد بن زايد آل نهيان، ضمنها 
س���موهما أطيب تهانيهما بمناسبة ذكرى 
اليوم الوطني للدولة الش���قيقة، متمنين 

والس���عادة،  الصح���ة  موف���ور  لس���موهما 
وللشعب اإلماراتي الشقيق دوام التقدم 

واالزدهار.
وبع���ث صاح���ب الس���مو الملك���ي رئي���س 
ال���وزراء وصاح���ب الس���مو الملك���ي ولي 
العه���د نائ���ب القائد األعل���ى النائب األول 
لرئي���س مجلس ال���وزراء برقي���ات تهنئة 
أعض���اء  الس���مو  إل���ى أصح���اب  مماثل���ة 
المجلس األعلى حكام اإلمارات وأولياء 
العه���ود، مهنئي���ن س���موهما فيه���ا به���ذه 

المناسبة الوطنية.

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقيتي تعزية إلى رئيس الواليات 
المتحدة األميركية الصديقة دونالد ترامب، بوفاة رئيس الواليات المتحدة األميركية الحادي واألربعين جورج 
بوش، استذكرا في برقيتهما مناقب الفقيد ومواقفه النبيلة في دعم العالقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وصاح���ب  المل���ك  جالل���ة  وأع���رب 
الس���مو الملك���ي عن خال���ص تعازيهما 
ومواس���اتهما بوف���اة الرئي���س جورج 
بوش األب راجين م���ن المولى تعالى 

ل���ه الرحم���ة وألس���رته جمي���ل الصب���ر 
والسلوان.

وبع���ث جاللة الملك وصاحب الس���مو 
الملكي ولي العهد برقيتي تعزية إلى 

رئي���س الواليات المتح���دة األميركية 
الصديقة األس���بق جورج دبيلو بوش 
االب���ن وعائلته، بوفاة وال���ده الرئيس 
ب���وش،  ج���ورج  واألربعي���ن  الح���ادي 

مس���تذكرين ف���ي برقيتيهم���ا مواقف 
والت���ي  والبطولي���ة  النبيل���ة  الفقي���د 
عززت العالق���ات بين مملكة البحرين 
األميركي���ة،  المتح���دة  والوالي���ات 
تعازيهم���ا  ص���ادق  ع���ن  ومعربي���ن 
ومواس���اتهما س���ائلين المول���ى تعالى 
ل���ه الرحم���ة وألس���رته جمي���ل الصب���ر 

وحسن العزاء.
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الجاللة  ال��ب��الد ص��اح��ب  ع��اه��ل  بعث 
ع��ي��س��ى آل خليفة  ب��ن  ال��م��ل��ك ح��م��د 
جمهورية  رئ��ي��س  إل��ى  تهنئة  برقية 
ال��ش��ع��ب��ي��ة  ال���دي���م���ق���راط���ي���ة  الوس 
ذك��رى  بمناسبة  أت��ش��ي��ث؛  ب��ون��ه��ان��ج 

اليوم الوطني لبالده.
البرقية  ف��ي  ال��م��ل��ك  وأع����رب ج��الل��ة 
لرئيس  وتمنياته  تهانيه  أطيب  عن 
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة  الوس  ج��م��ه��وري��ة 

الشعبية بهذه المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 

رئيس الوس

القضيبية – مجلس الشورى

المنامة - وزارة اإلسكان

هنأ األمين العام للمجلس األعلى للشباب 
والرياض���ة الش���يخ س���لمان ب���ن إبراهي���م 
آل خليف���ة وزي���ر الداخلي���ة الفريق الركن 
خليف���ة  آل  عب���دهللا  ب���ن  راش���د  الش���يخ 
بمناس���بة ف���وزه بجائ���زة ش���خصية الع���ام 
2018 وتكريمه من قبل المنظمة الدولية 
بالوالي���ات  واإلدم���ان  العن���ف  لمكافح���ة 

المتحدة األميركية.
وأش���ار الش���يخ س���لمان ب���ن إبراهي���م آل 
خليف���ة إلى أن الجائ���زة تعكس ما حققته 
مملك���ة البحري���ن م���ن مكتس���بات وطنية 
وم���ا تتمت���ع ب���ه من قي���م حضاري���ة، تعزز 
مس���يرة البن���اء والنهض���ة الت���ي يقوده���ا 

صاحب الجاللة الملك.
وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
أن من���ح الجائ���زة لوزير الداخلية تجس���د 

التط���ور المتنام���ي ال���ذي حققت���ه مملك���ة 
البحري���ن على صعيد حماية المجتمع من 
العن���ف واإلدم���ان ومكافح���ة المخ���درات 
عب���ر برام���ج توعوي���ة، كم���ا أن الجائ���زة 
تمث���ل تقديرا دوليا لجهود وزير الداخلية 
العن���ف  ال���وزارة ف���ي مكافح���ة  وأجه���زة 
واإلدمان ومكافحة المخدرات من خالل 
برنام���ج “معًا” الذي تنفذه وزارة الداخلية 

في المدارس. 

أك���د وزي���ر االس���كان باس���م الحم���ر أن فوز 
الش���يخ  الرك���ن  الفري���ق  الداخلي���ة  وزي���ر 
بجائ���زة  خليف���ة  آل  عب���د هللا  ب���ن  راش���د 
ش���خصية الع���ام 2018، وتكريم���ه من قبل 
المنظمة الدولية لمكافحة العنف واإلدمان 
تقدي���رًا  األميركي���ة  المتح���دة  بالوالي���ات 

“مع���ًا”  برنام���ج  حققه���ا  الت���ي  للنجاح���ات 
لمكافح���ة العن���ف واإلدم���ان ال���ذي تطبق���ه 
الوزارة ف���ي مدارس المملك���ة، يعد إنجازًا 
مش���رفًا يضاف إلى سجل اإلنجازات التي 
حققته���ا البحري���ن في مختل���ف المجاالت 

وعلى كافة األصعدة.
وق���ال الحم���ر إن جه���ود  وزي���ر الداخلي���ة 
لتحقي���ق االس���تقرار األمن���ي والمجتمع���ي 

واضحة ويشهد لها الجميع، وأن المبادرات 
التي تطلقها وزارة الداخلية لحماية األمن 
المجتمع���ي م���ن الظواه���ر الت���ي ق���د تض���ر 
الش���باب البحريني والنش���ئ تنم عن رؤية 
واضح���ة وتخطيط مدروس للوقاية منها، 
مش���يدًا بمخرج���ات برنام���ج “مع���ًا” الت���ي 
م���دارس  ف���ي  الداخلي���ة  وزارة  أطلقته���ا 

المملكة لمكافحة العنف واإلدمان.

سلمان بن إبراهيم يهنئ وزير الداخلية

وزير اإلسكان يشيد بمخرجات “مًعا”
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سمو ولي العهدجاللة الملك سمو رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن زايد 

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

اس���تقبل األمي���ن الع���ام  للمؤسس���ة الخيرية الملكية مصطفى، وزي���ر العمل والتنمي���ة االجتماعية جميل حميدان وبحضور عدد من مس���ؤولي 
الوزارة، وذلك في زيارة استطالعية تم خاللها استعراض تجربة المؤسسة الخيرية الملكية في دعم ومساندة ورعاية األرامل واأليتام.

وخالل الزي���ارة، وبناء على اقتراح من وزير 
العمل والتنمية االجتماعية، تم االتفاق على 
المس���توى  تش���كيل لجن���ة مش���تركة رفيع���ة 
بي���ن الجانبين، تس���عى إلى تحقي���ق التكامل 
ف���ي الخدم���ات المقدمة م���ن جان���ب الوزارة 
األيت���ام  رعاي���ة  مج���االت  ف���ي  والمؤسس���ة 
الخي���ري  العم���ل  والمحتاجي���ن  واألرام���ل 

واإلنساني.
واس���تعرض مصطف���ى الس���يد خ���الل اللق���اء 
أب���رز إنج���ازات المؤسس���ة الخيري���ة الملكية، 
كم���ا اطل���ع عل���ى المش���اريع التنموي���ة الت���ي 
المج���االت،  ش���تى  ف���ي  المؤسس���ة  تنفذه���ا 
والمس���اعدات والحمالت اإلغاثية الخارجية 
المنكوب���ة  لل���دول  المؤسس���ة  الت���ي قدمته���ا 
الش���قيقة والصديقة بتوجيه من عاهل البالد 
صاح���ب الجالل���ة المل���ك حمد بن عيس���ى آل 

خليفة الرئي���س الفخري للمؤسس���ة الخيرية 
الملكية، وبقيادة س���مو الشيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة.
ومن جهته، أش���اد حمي���دان بالرعاية الملكية 
الس���امية لصاحب الجاللة المل���ك، وما يوليه 

جاللت���ه م���ن اهتم���ام أب���وي ب���ارز ف���ي كاف���ة 
توجيهات���ه، مش���يدا في الوقت ذات���ه بجهود 
المؤسس���ة الخيري���ة الملكي���ة بقي���ادة س���مو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في االهتمام 
بهذا العمل اإلنساني النبيل على أكمل وجه.

جانب من الزيارة

إبراهيم الشيخ

للمحتاجي��ن المقدم��ة  بالخدم��ات  التكام��ل  تحقي��ق 

لجنة بين “الخيرية الملكية” و “العمل”

المنامة - بنا

ل����دى  البحري����ن  مملك����ة  س����فير  اجتم����ع 
ألماني����ا االتحادي����ة عب����دهللا  جمهوري����ة 
كريس����توف  م����ع  عب����دهللا  عبداللطي����ف 
بلوس، وهو عضو المجموعة البرلمانية 
األلمانية للدول الناطقة بالعربية، عضو 
لجن����ة النق����ل والبنية التحتي����ة الرقمية، 
عض����و المجموع����ة الش����بابية البرلماني����ة 
لتحالف الحزب المسيحي الديمقراطي 
 CDU والحزب االجتماعي الديمقراطي
/  CSU بالبرلمان األلماني )البوندستاغ(.
ونوه عبدهللا بإنجازات مملكة البحرين 
إل����ى  الم����رأة وتمكينه����ا، مش����يًرا  بدع����م 
أن تجرب����ة البحري����ن في تمكي����ن المرأة 
مث����ال يحت����ذى ب����ه، مس����تعرضا تجرب����ة 
مملك����ة البحري����ن الرائدة في التس����امح 
والتعاي����ش وتعدد األدي����ان، إضافة إلى 
ال����دور ال����ذي يقوم به مرك����ز الملك حمد 
ه����ذا  ف����ي  الس����لمي  للتعاي����ش  العالم����ي 

المجال.

استعراض تجربة 
البحرين في 

التسامح ببرلين

مملكة البحرين 
مؤهلة لهذا الدور

Û  ْن تبادر مملكة البحرين بتبن���ي وإطالق برنامج إصالحي نهضوي ح���ان الوقت ألأِ
يهدف إلى إحداث تحول فكري لصالح قضايا السلم والتسامح والتعايش موجه 
للشعوب والدول العربية واإلسالمية تحت عنوان “برنامج مملكة البحرين للسلم 

والتسامح والتعايش في العالم العربي واإلسالمي.”
Û  فق���د تطرقن���ا عل���ى ه���ذه الصفح���ات ف���ي األي���ام القليل���ة الماضية إل���ى جملة من

المبادرات والجهود المكثفة والمتواصلة التي بذلتها وتبذلها مملكة البحرين في 
الفترة األخيرة وخالل الس���نوات الماضية، على مس���توى قيادتها وعلى مس���توى 
مس���ؤوليها ومؤسس���اتها المعنية الرس���مية منها واألهلية، والمتعلق���ة بتعزيز قيم 
السالم والتسامح والتعايش في كنف المجتمع اإلنساني الدولي، كان من أبرزها 
تأس���يس مركز الملك حمد العالمي للتعايش الس���لمي، وكرسي الملك حمد للحوار 
بين األديان والتعايش الس���لمي في جامعة س���ابنزا بروما وتأسيس كلية عبدهللا 
بن خالد للدراس���ات اإلسالمية، إلى جانب إطالق “إعالن مملكة البحرين” مؤخًرا 
في مدينة لوس أنجلوس األمريكية والذي ُيعتبر مرجع عالمي يهدف إلى تعزيز 
قي���م الس���الم والتس���امح والتأكيد عل���ى حرية الفك���ر والمعتقد في إط���ار العيش 

المشترك. 
Û  وفي الس���ادس عش���ر من الشهر الماضي ش���اركت مملكة البحرين األسرة الدولية

االحتف���ال بالي���وم العالم���ي للتس���امح ال���ذي أقرت���ه منظم���ة اليونس���كو ف���ي العام 
1995م. وقد دعت الجمعية العامة لألمم المتحدة الدول األعضاء إلى االحتفال 
به كل عام، وذلك من خالل القيام بأنشطة مالئمة توجه نحو كل من المؤسسات 

التعليمية وعامة الجمهور.
Û  ،وبهذه المناسبة فقد جاء تصريح وزير التربية والتعليم، ماجد بن علي النعيمي

ليضي���ف ُبع���ًدا عميًق���ا ومهًما لجدية ومصداقي���ة تلك الجهود والمب���ادرات، حيث 
أكد حرص الوزارة على تضمين مفاهيم التس���امح واالعتدال وتقبل الرأي اآلخر 
ف���ي المناه���ج واألنش���طة التربوي���ة، وذلك من خالل مش���روع الم���دارس المعززة 
للمواطنة وحقوق اإلنسان، الذي تم تعميمه على جميع المدارس وحظي بإشادة 
منظمة اليونسكو ومجلس حقوق اإلنسان في جنيف حيث يتم تدريب وتأهيل 
المعلمين وإكسابهم مهارات تعزيز تلك القيم باآلليات التي تمكنهم من توظيفها 

بالشكل األمثل داخل الصف والفضاء المدرسي.
Û  وبه���ذه الخط���وة المهم���ة فقد أصبح���ت البحرين نموذج���ا يحت���ذى، وأكملت أهم

المقوم���ات وأه���م القواع���د واألس���س الت���ي تؤهله���ا لتبن���ي وإط���الق البرنامج أو 
المش���روع المقترح الذي يهدف إلى إح���داث نقلة فكرية وحضارية بتحرير الفكر 
العربي واإلس���المي من المفاهيم المنحرفة والشوائب الدخيلة عليه من التطرف 
والكراهي���ة ورف���ض اآلخ���ر، وإح���داث تح���ول فك���ري مجتمع���ي مرتب���ط بقوانين 
التفاعل اإلنس���اني وموج���ه لصالح قضايا ومب���ادئ التس���امح والتعايش، وتأكيد 

الدور المحوري لهذه المبادئ في تحقيق األمن والسلم العالميين.
Û :ولعل من أهم مكونات البرنامج المقترح ما يلي
Û  تبني تشريعات وقوانين ُتَجرم وتعاقب كل من يقوم بأي عمل من شأنه أن يبث

روح التفرقة والكراهية والبغضاء بين شرائح ومكونات المجتمع.
Û  تأس���يس دوائر في المؤسس���ات الحكومية المعنية وإقامة مؤسسات متخصصة

على شاكلة مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي المشار إليه أعاله، وتحفيز 
إنش���اء  مؤسسات أهلية تابعة لمنظومة مؤسسات المجتمع المدني تكون معنية 

بالقضايا المتعلقة بالسالم والتسامح والتعايش.
Û .تحفيز ودعم الدراسات والبحوث وتخصيص جوائز تشجيعية لها
Û  إدخال برامج وأنشطة ضمن المناهج الدراسية في المدارس تهدف إلى ترسيخ

قيم التسامح والتعايش في وجدان الناشئة.
Û  تخصيص كراس���ي أكاديمية في الجامعات مثل كرس���ي المل���ك حمد للحوار بين

أ في جامعة سابنزا بروما المذكور آنًفا. األديان والتعايش السلمي الذي ُأنشأِ
Û  تعزيز ثقافة التسامح والتعايش في صفوف المجتمع بشرائحه كافة، باستخدام

مختلف وس���ائل ومنابر الخطاب اإلعالمي، والتوجه لهذا الغرض وبش���كل خاص 
إلى النفاذ والتغلغل في مختلف ش���بكات ومنصات وأنظمة التواصل االجتماعي 
لما أصبح لهذه الوس���ائل من تأثير بالغ في تش���كيل الفكر وإدارة اتجاهات الرأي 

العام.
Û  تل���ك فق���ط بعض النق���اط التي يمكن أن تش���كل األس���اس للبرنامج أو المش���روع

المقترح.

عبدالنبي الشعلة

 البالد - خاص

هن���أ رجل األعمال مالك ش���ركة “مونتريال للس���يارات” إبراهيم الش���يخ، وزي���ر الداخلية الفريق 
الركن الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة؛ بمناسبة فوزه بجائزة شخصية العام 2018 وتكريمه 
م���ن قبل المنظم���ة الدولية لمكافحة العنف واإلدمان بالوالي���ات المتحدة األميركية، مؤكًدا أن 
فوز وزير الداخلية بتلك الجائزة يعد تقديًرا دولًيا رفيع المس���توى للجهود الكبيرة التي تبذلها 

وزارة الداخلية في مكافحة العنف واإلدمان ومكافحة المخدرات من خالل برنامج “مًعا”.

وذكر الش���يخ أن “هذا الفوز يع���د تقديًرا رفيعا 
للبحرين وما تش���هده من نهضة وتنمية شاملة 
ترتك���ز على قي���م وثوابت ومب���ادئ أصيلة في 
ظ���ل حكم عاهل البالد صاح���ب الجاللة الملك 
ب���ن عيس���ى آل خليف���ة”. وش���دد عل���ى  حم���د 
الكبي���رة  للجه���ود  يع���د تتويج���ا  “التكري���م  أن 
والمتمي���زة والنوعي���ة الت���ي تق���وم به���ا مملكة 

البحرين من أجل مكافحة العنف واإلدمان”.
وأشاد ببرنامج “معا” لمكافحة العنف واإلدمان 
وال���ذي تنف���ذه وزارة الداخلی���ة ف���ي م���دارس 

البحری���ن”، مضيًفا أن “ه���ذا البرنامج أثبت بما 
ال يدع مجااًل للش���ك أنه برنامج متميز وله بالغ 

األثر في نشر الوعي بين الناشئة والشباب”.
ولف���ت إل���ى أن “جهود وزي���ر الداخلية واضحة 
وه���و م���ا نرصده عل���ى أرض الواق���ع من خالل 
التطور الكبير والملحوظ الذي تشهده الوزارة، 
في كافة إداراتها، تحت قيادة الش���يخ الفريق 
الركن الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، وهو 
م���ا نلحظه جلًيا في اس���تتباب األمن، واألمان، 

السيما األمن المجتمعي”.

نوه الش���يخ “بإعالن المنظمة الدولية لمكافحة 
العن���ف واإلدم���ان من���ح  س���فير البحري���ن ل���دى 
الوالي���ات المتح���دة الش���يخ عبدهللا بن راش���د 
آل خليف���ة، منص���ب عض���و ف���ي مجل���س إدارة 
المنظم���ة؛ ليصب���ح بذل���ك أول ش���خصية م���ن 
خ���ارج الوالي���ات المتح���دة تنال ه���ذا المنصب 

داخل المنظمة”.

الش��يخ: جائ��زة وزي��ر الداخلي��ة تقدي��ر عالم��ي للبحري��ن

التكريم يتوج الجهود في مكافحة العنف
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ضاحية السيف - المؤسسة الخيرية الملكية

بمناس���بة ي���وم المرأة البحرينية الذي يصادف األول من ديس���مبر م���ن كل عام، أقام مكتب 
النائ���ب األول لرئي���س مجلس الوزراء احتف���االً لتكريم موظفات المكتب، وبهذه المناس���بة 
هنأ مدير عام مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء المرأة البحرينية الش���يخ س���لمان 
ب���ن خليف���ة آل خليف���ة، وما حققته م���ن إنجازات في مختل���ف المجاالت في ظل المس���يرة 

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

وأك���د م���ا يوليه ولي العهد نائ���ب القائد األعلى 
النائ���ب األول لرئيس مجل���س الوزراء صاحب 
الس���مو الملك���ي األمي���ر س���لمان ب���ن حم���د آل 
خليف���ة م���ن دع���م للم���رأة، وتش���جيع إمكاناتها 
عل���ى جمي���ع الصع���د خاص���ة في مج���ال ريادة 
األعم���ال وإثب���ات كفاءته���ا ف���ي ه���ذا القط���اع 
الحيوي وإسهاماته في تنمية االقتصاد. ونّوه 
ب���دور المجل���س األعلى للم���رأة برئاس���ة قرينة 

العاهل رئيس���ة المجلس األعلى للمرأة صاحبة 
الس���مو الملك���ي األميرة س���بيكة بن���ت إبراهيم 
آل خليف���ة، في إب���راز عطاء الم���رأة البحرينية 
م���ن خ���ال البرام���ج المختلف���ة التي يق���وم بها 
وس���عيه لتعزيز الفرص المتكافئة. وأش���ار إلى 
أن ي���وم الم���رأة البحريني���ة ال���ذي يحم���ل ه���ذا 
الع���ام ش���عار “الم���رأة ف���ي المج���ال التش���ريعي 
والعم���ل البل���دي” ه���ي مناس���بة طيب���ة للتعبي���ر 

ع���ن التقدير إلنجازات الم���رأة البحرينية، التي 
تأتي متزامنة مع االنتخاب���ات البلدية والنيابة 
الت���ي تش���هدها مملكة البحرين، بما يس���هم في 
إبراز الصورة المش���رفة للم���رأة وإنجازاتها في 

المجال التشريعي والبلدي.
وأش���اد بالجهود التي تبذلها منتس���بات مكتب 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وعطائهن 
المتمي���ز في دعم آلية العم���ل واإلنجاز بمكتب 
النائ���ب األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء. م���ن 
جانبهن، أعربت جميع منتسبات مكتب النائب 
األول لرئي���س مجل���س الوزراء ع���ن تقديرهن 
لمش���اركة المكتب هذه االحتفالي���ة واالحتفاء 
بال���دور ال���ذي يقمن ب���ه وتكريمه���ن، ومواصلة 

العمل نحو بناء مستقبل البحرين المشرق.

الخيري���ة  للمؤسس���ة  الع���ام  األمي���ن  أش���اد 
الملكية مصطفى الس���يد بالدور الكبير الذي 
تقوم به الم���رأة البحرينية في رقي وخدمة 
المجتم���ع ف���ي مختل���ف المواقع مم���ا منحها 
الري���ادة على المس���توى الخليج���ي والعربي 
الس���يد  المجاالت.ون���وه  م���ن  العدي���د  ف���ي 
بمناس���بة ي���وم الم���رأة البحريني���ة باالهتمام 
والدع���م الكبيرين اللذين تحظى بهما المرأة 

البحرينية في ظل العهد الزاهر لعاهل الباد 
صاح���ب الجال���ة الملك حمد بن عيس���ى آل 
خليف���ة وم���ا تلق���اه م���ن دع���م كبير م���ن قبل 
الحكوم���ة الرش���يدة بقي���ادة رئي���س الوزراء 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر خليف���ة بن 
العه���د  ول���ي  وم���ؤازرة  آل خليف���ة،  س���لمان 
األمين النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر س���لمان بن 

حمد آل خليفة.
وثم���ن التوجيه���ات واالهتم���ام الكبي���ر م���ن 
قب���ل ممث���ل جالة المل���ك لألعم���ال الخيرية 
أمن���اء  مجل���س  رئي���س  الش���باب  وش���ؤون 
المؤسس���ة الخيري���ة الملكي���ة س���مو الش���يخ 
ناص���ر بن حمد آل خليفة في تقديم الرعاية 
المكف���والت  واليتيم���ات  لألرام���ل  الش���املة 

منتسبي المؤسسة.

لقطة تذكارية من حفل مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء بيوم المرأة البحرينية

مكتب النائب األول يحتفل بيوم المرأة

السيد: المرأة شريك فاعل في التنمية

Û  ،الحواري���ة بالقضاي���ا  مفعم���ا  الماضي���ة  نس���خته  ف���ي  الرئي���س  مجل���س  كان 
والمناقش���ات اإليجابية عن تاريخ جديد تكتبه البحرين بتنظيمها اس���تحقاقا 
مش���رفا، مارس���ت فيه جمي���ع األطراف واجبه���ا الوطني، ودوره���ا الريادي في 

صناعة السعادة.
Û  نع���م، إن���ه اس���تحقاق يحق���ق البهج���ة والثقة ف���ي النف���س، ويعيدنا إل���ى األيام

الجميلة التي يبشر بها جالة الملك حفطه هللا ورعاه.
Û  رئيس الوزراء في قراءته للغد يتقدم جميع مش���اهد التألق، فيتحدث بالعمق

ذات���ه، وين���وه بالحكم���ة ذاته���ا، إنن���ا على مش���ارف مرحل���ة جديدة م���ن النماء 
واالس���تقرار، من االنضب���اط واالزدهار، وأن التعاون بين الس���لطتين التنفيذية 
والتش���ريعية هو عنوان المرحلة المقبلة، وأن التعاطي مع المتغيرات سياسية 
كان���ت أم اقتصادي���ة أم اجتماعي���ة، س���وف تلق���ي بظاله���ا الكثيف���ة على أداء 
البرلم���ان، على حاج���ات الوطن واحتياج���ات المواطن، على اعتب���ارات األمن، 

واحتماالت المستقبل.
Û :من هنا يمكننا استخاص ما يلي
Û .أوال: إن هذه المرحلة هي امتداد طبيعي واستمرار لمراحل سابقة
Û  ثاني���ا: إن هذه المرحلة تبدأ ومملك���ة البحرين تكون قد نجحت بتقدير امتياز

في تنظيم عرس ديمقراطي لم تشوبه شائبة، ولم تعكر صفوه أية انتهاكات.
Û  ثالث���ا: ومثلم���ا يؤك���د جال���ة الملك حفظه هللا ورع���اه أننا على مش���ارف األيام

األجمل التي لم نعش���ها بعد، وهو ما يعني أن الدولة من رأس هرمها الش���امخ 
إل���ى حكومتها الرش���يدة إل���ى قاعدتها الش���عبية العريضة قد دخل���ت وبجدارة 
عص���ر األم���م الراقي���ة المتألق���ة، التي تع���رف كيف تدي���ر العملي���ات االنتخابية 
االس���تحقاقية، ثم كيف تخرج بالعرس الديمقراط���ي إلى مراحل جديدة أكثر 

إشراقا وتحضرا .
Û  كل ذل���ك كان محط أنظار الحضور في مجل���س األحد الماضي، وكل ذلك كان

بمثابة الحجر الثقيل الذي يتحرك باتجاه النهر الكثيف، وكل ذلك يعبر بجاء 
ع���ن طموح ش���عب ذه���ب بحس وطن���ي مخلص ليدل���ي بصوته مخت���ارا نائبه 

المفضل ، ومعبرا عن أحامه في نائبيه.
Û  ،صحي���ح أن المتابع���ة للمجلس المهيب، كان البد أن تحظي باالقتراب الحميم

حيث القراءة للمشهد الحماسي تتطلب قدرا من التفكر، وكثيرا من التبصير.
Û  لك���ن الصحي���ح أيضا عندما نرى مثل قادتنا أننا أمام مرحلة جديدة يبش���ر بها

خليف���ة ب���ن س���لمان، وبعهد جديد ضمن سلس���لة االس���تحقاقات الت���ي جاء بها 
المش���روع اإلصاح���ي الكبير لجالة المل���ك حفظه هللا ورع���اه، فإننا نكون قد 

تحدثنا عن واقع وليس عن خيال، عن أفعال وليس عن أقوال.
Û  إن الحكومة برئاسة األب الرئيس دائما ما تدرك أن العهد النيابي كان ومازال

يمث���ل أيقونة ميثاق العمل الوطن���ي، وأن الغرفتين المباركتين اللتين يتم عن 
طريقهما التش���ريع والمراقبة على األداء قد تواجهان تحديات غير مس���بوقة، 
م���ن الميزاني���ة المتراجعة، إل���ى التنمية المس���تدامة بمش���اريعها الممتدة، فإلى 
الرؤية الشاملة القتصاد يقوم على المعرفة، واإلبداع واالبتكار وال يعتمد على 

الصدفة أو موارد اللحظة.
Û  إن خليف���ة ب���ن س���لمان ي���درك دائم���ا أن الفع���ل يع���ادل رد الفع���ل رغ���م ميزت���ه

االس���تباقية، ه���و ال���ذي يوفر حرية الحركة ف���ي المكان والزم���ان ، ويجعل من 
اإلنسان على أهبة االستعداد لمواجهة الصعاب ودرء المخاطر، واالحتراز من 

المفاجآت، إنه باستمرار العلم القائم على التوقع واألمل المتحول إلى عمل.
Û  لذل���ك يمك���ن ترجمة ش���عار المرحلة وأية مرحل���ة على أنه البن���اء على ما فات

واحت���رام روع���ة الماضي وبدي���ع الذكري���ات، والوقوف يدا بي���د، وكتفا بكتف، 
قابلين بالتحدي، وعازمين على التصدي، ورافضين االنقسام.

قراءة الغد

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

المرأة البحرينية حققت مكتسبات حقيقية
الحر ب��االن��ت��خ��اب  ال��م��واط��ن��ي��ن  بثقة  ال��ب��ل��دي  ال��ع��م��ل  دخ��ل��ت  خ��ل��ف: 

قال وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن “مبادرة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة 
الس���مو الملكي األميرة س���بيكة بنت إبراهيم آل خليفة باالحتفال بيوم المرأة البحرينية س���اهمت في إثراء مس���يرة المرأة البحرينية وتعزيز دورها 

الوطني وتمكينها وتعزيز أدوارها؛ للوصول إلى أعلى المواقع ومراكز صنع القرار في مملكة البحرين”.

وأش���ار خل���ف إل���ى أن االحتف���ال هذا الع���ام الذي 
يق���ام تحت ش���عار “المرأة في المجال التش���ريعي 
والعم���ل البلدي” جاء في الوقت الذي حققت فيه 
المرأة البحرينية مكتسبات حقيقية على مستوى 
جان���ب  م���ن  فه���ي  والتش���ريعي،  البل���دي  العم���ل 
اس���تطاعت وب���كل ج���دارة أن تناف���س الرجل في 
هذه الميادي���ن وتحظى بثقة المواطن البحريني، 

وتق���دم إضاف���ات نوعية في مج���ال العمل البلدي 
والمج���ال التش���ريعي” مش���يرا إل���ى أن كل ذل���ك 
ج���اء ف���ي العه���د الزاهر لعاه���ل الب���اد حيث عزز 
مكان���ة الم���رأة البحرينية على المس���توى المحلي 
والدولي”. وأش���ار الوزير خل���ف أن وصول المرأة 
البحريني���ة إلى مناصب قيادي���ة عليا في المملكة 
يؤك���د حقيق���ة الدعم الذي تحظى ب���ه من القيادة 

السياس���ية الحكيمة في المملكة”، مش���يرا إلى أن 
البلديات تفخر بصدور المرس���وم الملكي السامي 
بتعيي���ن أول أمرأتي���ن لمنص���ب مدي���ر ع���ام عل���ى 
مس���توى الخلي���ج العرب���ي”. وأوض���ح أن “الم���رأة 
البحريني���ة أصبحت عضو ف���ي المجالس البلدية 
المنتخبة بعد أن حصلت على ثقة المواطنين عن 

طريق انتخابات المجالس البلدية. عصام خلف

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

ـا ثـقـة مجتمعـيـة بنـجـاح المـرأة ميدانيًّ
والتش��ريعي البل��دي  بالعم��ل  كفاءته��ا  أثبت��ت  البحريني��ة  الفت��ح:  أب��و 

أكد وكيل ش���ؤون البلديات بوزارة األش���غال وش���ؤون البلديات والتخطيط العمراني 
نبي���ل أبوالفتح أن الوزارة قد عمل���ت وضمن إطار متكامل وبناء على توجيهات قرينة 
العاه���ل رئيس���ة المجل���س األعلى للم���رأة صاحبة الس���مو الملك���ي األميرة س���بيكة بنت 

إبراهيم آل خليفة على تعزيز دور المرأة في العمل البلدي.

وق���ال أبوالفت���ح ف���ي تصريح له بمناس���بة 
يوم الم���رأة البحريني���ة “الم���رأة البحرينية 
اس���تطاعت ف���ي ظ���ل العهد الزاه���ر لجالة 
الملك، وبفضل دع���م جالة الملك، وقرينة 
عاهل الباد صاحبة السمو الملكي األميرة 
س���بيكة بن���ت إبراهيم آل خليف���ة أن تثبت 
حضوره���ا ف���ي المجال التش���ريعي والعمل 
البل���دي، الت���ي تمكنت م���ن خاله���ا التأكيد 
عل���ى  ق���ادرة  البحريني���ة  الم���رأة  أن  عل���ى 
العط���اء في جميع المج���االت”. وأوضح أن 

“االحتف���ال بالم���رأة البحريني���ة في المجال 
التشريعي والمجال البلدي نظًرا لما قدمته 
م���ن عط���اءات مهم���ة،  البحريني���ة  الم���رأة 
فق���د دخل���ت الم���رأة منذ 20 عاًم���ا لمجلس 
الش���ورى و15 عاًم���ا عل���ى دخ���ول الم���رأة 
للمجال���س البلدي���ة وق���د حقق���ت إنجازات 
عل���ى المس���توى المحلية أهله���ا أن تنافس 
وتفوز ف���ي االنتخاب���ات النيابي���ة والبلدية 
لع���ام 2018”. وأض���اف “يعتب���ر ف���وز المرأة 
البحريني���ة عن طري���ق االنتخابات البلدية، 

مع ما يمثله العمل البلدي من أهمية قصوى 
ألنه يام���س احتياجات الن���اس الخدمية، 
دلي���اً واضًح���ا عل���ى ثق���ة المجتم���ع بقدرة 

الم���رأة البحريني���ة عل���ى الن���زول الميداني 
والعمل لس���اعات متأخرة من الليل لمتابعة 

احتياجات المواطنين والمقيمين”.
وأكد أن الم���رأة البحرينية أثبتت جدارتها 
وحضورها الفعال على مستوى التشريعي 
وق���د  البل���دي  العم���ل  مس���توى  وعل���ى 
اس���تطاعت بكل ج���دارة أن تتقلد مناصب 
قيادة في وزارة األشغال وشئون البلديات 

والتخطيط العمراني”.
وأوضح أبوالفتح “في هذا العام استطاعت 
أن تصل الم���رأة البحرينية لكل جدارة إلى 
منص���ب مدير ع���ام أمانة العاصم���ة ومدير 
عام بلدية المنطقة الشمالية، وهذا يعكس 
إس���هامات الم���رأة البحريني���ة ف���ي تطوي���ر 

ونجاح التجربة البلدية في البحرين”.

نبيل أبوالفتح

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

نظام “تكافؤ الفرص” إنجاز غير مسبـوق
األن�����ص�����اري ت��ش��ي��د ب���دع���م س���م���و ول�����ي ال���ع���ه���د ل��ت��م��ك��ي��ن ال���م���رأة

أك���دت األمي���ن العام للمجلس األعلى للمرأة أهمية اس���تيعاب التوجهات القادمة لمملكة البحرين الحتياجات الش���باب، وتوفي���ر البيئة الحاضنة لطاقاتهم، 
والتي تحفزهم على اإلنتاج والعطاء، وتطوير استجابة مختلف المؤسسات في البحرين لتطلعات الشباب، بعيدا عن الروتين والبيروقراطية.

ج���اء ذلك بمناس���بة مش���اركة المجل���س األعلى 
للم���رأة ف���ي “قم���ة الش���باب 2018” برعاي���ة ولي 
العه���د نائب القائد األعل���ى النائب األول لرئيس 
مجل���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمير 
س���لمان بن حم���د آل خليفة. وأك���دت األنصاري 
أن الدعم الكبير من قبل صاحب الس���مو الملكي 
الحثيث���ة  ف���ي متابعت���ه  المتمث���ل  العه���د  ول���ي 
وتوجيهاته الس���ديدة بتبن���ي وتفعيل توصيات 
لعناي���ة  المرفوع���ة  للم���رأة  األعل���ى  المجل���س 

واعتم���اد صاح���ب الجال���ة الملك، ل���ه دور كبير 
وتأثي���ر واض���ح عل���ى صعي���د تحول سياس���ات 
مملكة البحري���ن من تمكين المرأة وتأهيلها إلى 
مس���تويات متقدم���ة تك���ون الم���رأة فيه���ا جزءا 
أصي���ا في رفع تنافس���ية االقتصاد الوطني بما 
يتس���ق م���ع رؤي���ة البحري���ن 2030 القائمة على 
أس���س عدالة اتاحة الف���رص لجميع المواطنين، 
فقد كان لتوجيهات اللجنة التنس���يقية برئاس���ة 
صاحب الس���مو الملكي ول���ي العهد، التي نظرت 

في أح���د أهم توصي���ات المجل���س األخيرة بأن 
يت���م اعتم���اد نظ���ام ش���امل لحوكم���ة تطبيق���ات 
تكافؤ الفرص على المستوى الوطني، هو إنجاز 
غير مس���بوق على مس���توى المنطقة وسنتمكن 
من قياس أثره في إطار ما ينادي له س���موه من 
تحويل الرؤية إلى واقع يعايش���ه أهل البحرين 
الكرام ويرتقي بمكانتهم. وأشارت األمين العام 
إلى أن القمة الشبابية هي مبادرة نوعية تحمل 

طموح وأمل الغد المشرق.

المنامة - بنا

هالة األنصاري
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العاصمة

الجنوبية

عادل العسومي
3182 صوتا

الدائرة األولى

أحمد األنصاري
3784 صوتا

الدائرة الثالثة

فيصل بن رجبسوسن كمال
788 صوتا1894 صوتا

الدائرة الثانية

أحمد العامرنسرين معروف
2871 صوتا2173 صوتا

الدائرة األولى

محمد الحسينيحمد الكوهجي
3573 صوتا4171 صوتا

الدائرة األول

حبيب شبيبكلثم الحايكي
588 صوتا838 صوتا

الدائرة األول

علي العطيشمعصومة عبدالرحيم
1806 أصوات2137 صوتا

الدائرة السادسة

محمد درويشعبدالرزاق حطاب
2598 صوتا3711 صوتا

الدائرة السادسة

أحمد السلومناصر القصير
1891 صوتا843 صوتا

الدائرة الخامسة

ممدوح الصالحمهدي شرار
906 أصوات830 صوتا

الدائرة الثالثة

عيسى القاضيمحمد األحمد
3312 صوتا1826 صوتا

الدائرة الثانية

إبراهيم الحماديإبراهيم النفيعي
2571 صوتا2932 صوتا

الدائرة الثانية

خالد بوعنقمحمود المحمود
4917 صوتا3348 صوتا

الدائرة الخامسة

نضال الشومنيغازي آل رحمة
1962 صوتا2456 صوتا

الدائرة الرابعة

عفاف الموسويزينب عبداألمير
1644 صوتا3092 صوتا

الدائرة السابعة

أحمد التميميعلي النعيمي
2919 صوتا3267 صوتا

الدائرة السابعة

عمار البنايعبدالرحمن بومجيد
2490 صوتا1265 صوتا

الدائرة الرابعة

محمد المعرفيعلي زايد
3387 صوتا4312 صوتا

الدائرة الرابعة

فاضل السوادمحمد عاشور
1085 صوتا639 صوتا

الدائرة الثامنة

عمار عباسزهرة حرم
1769 صوتا615 صوتا

الدائرة التاسعة

نوار المطوعبدر الدوسري
1717 صوتا2288 صوتا

الدائرة التاسعة

إيمان شويطرعلي اسحاقي
2584 صوتا3279 صوتا

الدائرة العاشرة

المحرق

الشمالية

عيسى الكوهجي
3531 صوتا

الدائرة الرابعة

فاطمة عباس
766 صوتا

الدائرة الثانية

هشام العشيري
1556 صوتا

الدائرة السادسة

عبدالنبي سلمان
2662 صوتا

الدائرة السادسة

فوزية زينل
4570 صوتا

الدائرة الخامسة

محمد السيسي
3984 صوتا

الدائرة الثامنة

عيسى الدوسري
539 صوتا

الدائرة العاشرة

محمد العليويمحمد العباسي
2184 صوتا3096 صوتا

الدائرة الثالثة

حافظ الدوسريعبداهلل الدوسري
1518 صوتا2409 أصوات

الدائرة الثالثة

يوسف عبدالغفارعمار قمبر
2944 صوتا7317 صوتا

الدائرة السابعة

أحمد يوسففالح هاشم
1319 صوتا1417 صوتا

الدائرة الخامسة

منير سرورأحمد الدمستاني
1386 صوتا1508 أصوات

الدائرة السابعة

عبدالرحمن بوعلييوسف الذوادي
3731 صوتا5246 صوتا

الدائرة الثامنة

عبدالرحمن النجديعبداهلل الذوادي
2354 صوتا4166 صوتا

الدائرة الثامنة

عباس العمانييوسف زينل
2475 صوتا3186 صوتا

الدائرة التاسعة

علي الفضليمحمد بوحمود
2528 صوتا3731 صوتا

الدائرة الحادية عشرة

باسم المالكيمحمد العمادي
4938 صوتا3687 صوتا

الدائرة العاشرة

مريم مدنمحمود البحراني
1995 صوتا2590 صوتا

الدائرة الثانية عشرة

نتائج 
االنتخابات 
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أش���اد وزير العدل والش���ؤون اإلس���امية واألوقاف رئيس اللجنة العليا لإلش���راف على س���امة االنتخابات الش���يخ خالد بن علي آل 
خليفة، بمس���توى المش���اركة الش���عبية في الجولة الثانية من االنتخابات النيابية والبلدية، إذ حققت أكبر عدد تصويت في الجولة 

الثانية في تاريخ االنتخابات في المملكة، والتي خلت من الفتاوى الدينية التي قد تساهم في تحجيم خيارات الناخبين.

ج���اء ذلك ف���ي المؤتم���ر الصحافي ال���ذي عقده 
وزي���ر الع���دل والش���ؤون اإلس���امية واألوقاف، 
رئي���س اللجن���ة العلي���ا لإلش���راف عل���ى س���امة 
التنفي���ذي  المدي���ر  بمش���اركة  االنتخاب���ات، 
عق���ب  حم���زة،  ن���واف  المستش���ار  لانتخاب���ات 
االنته���اء م���ن إقف���ال صنادي���ق االنتخابات في 

مختلف اللجان الفرعية والعامة.
وأش���ار الوزير إلى المنافسة القوية في مختلف 
الدوائ���ر الت���ي ش���هدت جول���ة اإلع���ادة، س���واء 
النيابي���ة أو البلدي���ة، مس���تحضًرا خطاب جالة 

المل���ك في الدع���وة إلجراء االنتخاب���ات، إذ أكد 
أن مملك���ة البحري���ن تش���هد انطاق���ة جدي���دة 
ف���ي مس���ار التط���ور الديمقراط���ي، مش���يرا إل���ى 
لاس���تحقاق  تكريس���ا  تعتب���ر  االنتخاب���ات  أن 
االنتخابي متجاوزة مرحلة التجربة، إلى جانب 
أنه مسألة واجب وطني ورغبة ودافع شخصي 

من عموم المواطنين.
البيئ���ة القوي���ة والصالح���ة  إل���ى  ون���وه الوزي���ر 
للمنافس���ة بين المترش���حين، والتي كانت أولى 
ب���وادره اإلقب���ال الكبي���ر عل���ى الترش���ح، إضافة 
إل���ى الكثاف���ة عل���ى التصوي���ت م���ن قب���ل عموم 
المواطني���ن، مش���يًرا إلى غياب الفت���وى الدينية 
في العملي���ة االنتخابية، إذ قام الناس بواجبهم 

من منطلق المصلحة والواجب الوطني.
وق���ال إن االنتخاب���ات الحالي���ة ش���هدت تغييرا 
كبي���را في التوجهات العام���ة، إذ أصبح الناخب 
ه���و مح���ور العملي���ة األول، م���ن حي���ث تقيي���م 
المترشح واالهتمام بشكل أكبر بمعايير الكفاءة 
بهدف اختيار المرش���ح األجدر، وهذا األمر كان 
واضحا وبش���كل كبير من خال وسائل اإلعام 

ومواقع التواصل االجتماعي.
وأش���ار الش���يخ خالد ب���ن علي آل خليف���ة إلى 3 
ممي���زات لانتخاب���ات الحالي���ة، أوله���ا الحضور 
المتميز للمرأة البحرينية واالنفتاح الذي يتمتع 
ب���ه المجتم���ع البحريني تجاه وج���ود المرأة في 
الس���لطة التشريعية، وهذا يعكس الثقة الكبيرة 

بالمرأة واإلقبال على التصويت لها.
وأض���اف أن المي���زة الثانية كان وج���ود الدوائر 
أطي���اف  كل  فيه���ا  ش���ارك  والت���ي  المفتوح���ة، 
المجتم���ع، وه���و ترس���يخ للعملي���ة الديمقراطية 
بمشاركة كل األطياف، أما الميزة الثالثة فكانت 
المش���اركة الفعالة للش���باب، إذ شكل نحو 50 % 
م���ن الناخبي���ن مع دخ���ول ما يزيد ع���ن 50 ألف 

ش���اب لممارس���ة حقهم االنتخابي للمرة األولى، 
حيث ش���كلت الفئ���ة العمرية من 20 - 30 س���نة 
أكب���ر نس���بة في المش���اركة، أم���ا بالنس���بة للمرأة 

فكانت متقاربة مع مشاركة الرجل.
ون���وه الوزي���ر إلى أن مش���اركة الش���باب تش���كل 
حاف���زا نح���و المس���تقبل ومؤش���را عل���ى تج���ذر 
المس���ار الديمقراط���ي م���ع الش���باب، ال���ذي ب���دأ 
يتعاطى م���ع العملية االنتخابية كجزء مهم من 
مس���تقبله، وهو أحد المبش���رات بمستقبل واعد 

واكثر فعالية.
وف���ي س���ؤال لوكالة أنب���اء البحرين )بنا( بش���أن 
اإلج���راءات التي يمكن أن يت���م اتخاذها إذا تم 
إثبات أحد الجرائ���م االنتخابية قانونيا، أوضح 
الوزي���ر أن ه���ذا األم���ر س���يكون مناط���ا بمجلس 

الن���واب، وهو صاحب الحق ف���ي رفع الحصانة، 
من ثم يتم نقل القضية إلى القضاء، فإذا ثبتت 
وت���م اتخاذ قرار قضائي نهائي فيها يتم إجراء 

انتخابات جديدة في الدائرة االنتخابية.
ون���وه وزير العدل بال���دور الكبير الذي قامت به 
مؤسس���ات الدولة المختلفة، خصوصا ما قامت 
ب���ه وزارة اإلعام والمؤسس���ات الصحافية في 

رفع وع���ي الناخبين، والمس���اهمة ف���ي التعامل 
اإليجاب���ي م���ع االنتخاب���ات، مقدم���ا ش���كره إلى 
وزارة الداخلي���ة عل���ى الجه���ود الكبي���رة الت���ي 
قام���ت بها، وإل���ى وزارة الخارجي���ة التي عملت 
على إجراء االنتخابات في الخارج، وإلى وزارة 
التربي���ة والتعلي���م ووزارة الش���باب والرياض���ة 

وهيئة الحكومة اإللكترونية.

تفقد رئيس األمن العام اللواء طارق الحس���ن أمس قوات األمن العام التي تتولى 
تأمي���ن محيط مراكز االقتراع في جولة اإلع���ادة من االنتخابات النيابية والبلدية 
2018 باإلضافة إلى تذليل العقبات وتسهيل الحركة في محيط المراكز االنتخابية، 

بما يسهم في إدالء الناخب بصوته بأريحية تامة وفي جو من األمان والهدوء.

بجاهزي���ة  الع���ام  األم���ن  رئي���س  وأش���اد 
الموضوع���ة  والخط���ط  األمن���ي  التواج���د 
والت���ي ت���م مراجعته���ا والتدري���ب عليه���ا، 
منوه���ا إل���ى أن األداء األمن���ي، يت���م م���ن 
األجه���زة  كاف���ة  بي���ن  التنس���يق  خ���ال 
واإلدارات األمني���ة ذات الصل���ة، ويش���هد 
تعاون���ا وتجاوبا من قبل كافة المواطنين، 
وه���و م���ا ينعك���س عل���ى نج���اح العملي���ة 
االنتخابي���ة. وأش���ار رئي���س األم���ن الع���ام 

إل���ى أن رج���ال األم���ن، يقوم���ون بجه���ود 
جب���ارة من أجل حفظ أمن الوطن وتعزيز 
ش���كره  ع���ن  معرب���ا  األمن���ي،  االس���تقرار 
وتقدي���ره للمواطني���ن الذين ش���اركوا في 
العملي���ة االنتخابية وما أب���دوه من التزام 
بالنظام العام، مما يعكس تحضر الش���عب 
وتصميم���ه عل���ى مواصل���ة مس���يرة البناء 

والتقدم والديمقراطية.

المنامة - وزارة الداخلية

تصميم على مواصلة مسيرة البناء والتقدم والديمقراطية

األمين العام للمجلس األعلى للمرأة تدلي بصوتها في الجولة الثانية

دوائر مفتوحة 
وحضور متميز 
للمرأة و50 % 

من الناخبين 
شباب
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المنامة - بنا

وزير العدل يعقد مؤتمرا صحافيا عقب إغالق صناديق االنتخابات 

بالتصويت واج��ب��ه��م  ال���ن���اس  ف����أدى  ال��دي��ن��ي��ة  ال��ف��ت��وى  غ��اب��ت  ال���ع���دل:  وزي����ر 

أكبر نسبة تصويت بالدور الثاني في تاريخ البحرين

قرينة عاهل البالد رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة تدلي بصوتها بحلبة البحرين الدولية

واختتم وزير العدل الشؤون اإلسالمية رئيس اللجنة العليا لإلشراف على سالمة  «
االنتخابات برفع أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل البالد صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، على 

نجاح االستحقاق االنتخابي، وإلى شعب البحرين الذي كان البطل الحقيقي للعملية 
الديمقراطية في مملكة البحرين.

رئ����ي����س األم�������ن ال����ع����ام ي��ت��ف��ق��د ق�������وات ت���أم���ي���ن ج����ول����ة اإلع�������ادة



شهدت دوائر محافظة العاصمة )8،9( هدوًءا في قاعات التصويت 
في س���اعات الصب���اح األولى، ولوح���ظ التواجد األمن���ي في مركز 
االقتراع في تاس���عة العاصمة، وذلك لتنظي���م العملية االنتخابية، 

مع حضور ضعيف لمراقبي العملية االنتخابية في المركز. 

المترش���حين  وكالء  من���ع  ت���م 
م���ن دخ���ول قاعة االقت���راع في 
بمحافظ���ة  التاس���عة  الدائ���رة 
العاصم���ة بس���بب ع���دم وج���ود 
تصري���ح لهم للدخ���ول، وتواجد 
المترشحان لالنتخابات النيابية 

زهرة حرم وعمار آل عباس منذ 
بداي���ة فتح باب المركز كما خّير 
القاض���ي ف���ي المركز المترش���ح 
مغادرت���ه  عب���اس  آل  عم���ار 
قاع���ة االنتخ���اب عن���د حضوره 
الخ���اص  الترخي���ص  ب���دون 

بالمترشحين.
وشهد المركز العام في  «

مجمع سترة التجاري 
حضور أقل من الدور 

األول، حيث بّين رئيس 
اللجنة أن كثيًرا من الدوائر 

التي حسمت نتيجتها 
كانت مسيطرة على عدد 

الناخبين في المركز.

حضور ضعيف 
بمجمع 

سترة بعد 
حسم الدوائر 

المسيطرة
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منذ الصباح الباكر كانت األنظار تش���ير إلى خامس���ة العاصمة انتخابيا التي اش���تعلت على وقع انتش���ار “فيديو الرشوة” ليلة الصمت 
االنتخابي، لكن المشهد في يوم االقتراع كان معاكسا، هادئا، ساكنا وال يعكس قوة المنافسة بين أحمد السلوم وناصر القصير.

وفق���ا للس���لوم الذي ش���رح الجس���م االنتخابي 
ال���ذي تش���هده  باك���را، وق���ال: س���بب اله���دوء 
الدائ���رة العتقاد الناخبين أن األمور حس���مت، 

وال توجد عملية اقتراع تجري بالدائرة.
وش���هدت الخامس���ة حضور متقط���ع للناخبين 
للناخبي���ن  وانطف���أت االحتف���االت الخارجي���ة 

الت���ي كان���ت موج���ودة بالجول���ة األول���ى م���ن 
االنتخابات.

الدائ���رة  لجن���ة  آخ���ر، ش���هدت  وعل���ى جان���ب 
االنتخابي���ة النيابي���ة بثاني���ة العاصم���ة إقب���اال 
متوس���طا منذ انطالق العملية االنتخابية عند 

الساعة الثامنة صباحا.

واصطف عدد من المواطنين من قبيل افتتاح 
عملي���ة االقت���راع ف���ي به���و مدرس���ة حطي���ن 
االبتدائي���ة للبني���ن وصوال للصال���ة المخصصة 
لالقتراع، إال أنه بعد ساعة على االقتراع خف 
وهج الناخبين، وس���جلت حاالت حضور على 

شكل متقطع.

ال������ث������ان������ي������ة س������اك������ن������ة ف���������ي ج������ول������ت������ه������ا ال�����ث�����ان�����ي�����ة

“فيديو الرشوة” يخفض حضور ناخبي خامسة العاصمة

علوي الموسوي - )تصوير: رسول الحجيري(

زينب العكري

هدوء في الثامنة والتاسعة 



أك���د رئي���س المركز االنتخابي العام بنادي المحرق الرياضي عبدهللا الدوس���ري بأن 
المركز لم يتلق أية مخالفات خارج اللجنة وال داخلها.

وح���ول األس���ماء غي���ر المدرجة ف���ي جداول 
االش���رافية  اللجن���ة  أن  أوض���ح  الناخبي���ن، 
حس���مت األم���ر م���ن الجول���ة االول���ى، ولك���ن 
تردده���م إلى المراكز هو للتأك���د أن بإمكانهم 

التصويت وإدراج اسمهم بجدول الناخبين.
وق���ال: “إن الحضور باللجن���ة بالجولة الثانية 
متف���اوت عن الحضور ف���ي الجولة األولى، إذ 
ت���ارة يك���ون مزدحما وت���ارة يت���ردد عدد أقل 
منذ الساعات األولى من فتح باب االقتراع”.

ولف���ت إلى أن ما الحظناه في الجولة الثانية 
ه���و حرص وإلزام كبار الس���ن وأصحاب ذوي 
االحتياجات الخاصة بالمش���اركة واس���تكمال 
البحرين���ي إيص���ال صوت���ه لتلبي���ه المش���روع 
اإلصالحي الديمقراط���ي، بالرغم من حالتهم 

الصعبة.
وأش���ار إل���ى أن الناخ���ب البحرين���ي حري���ص 
على استكمال العرس الديمقراطي من خالل 

تواجده في مراكز االقتراع.

اللجنة اإلشرافية: حسم أمر الناخبين غير المدرجة أسماؤهم بالجدول

رئيس المركز 
االنتخابي العام 
بنادي المحرق 

الرياضي: ال 
مخالفات
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ش����هد المركز االنتخابي للدائرة األولى بمحافظة المحرق إقباال الفتا من الناخبين، وامتدت طوابير الناخبين رجاال ونس����اء خارج مركز 
االقتراع والفرز بمعهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا قبل فتح باب التصويت للجولة الثانية لالنتخابات النيابية والبلدية.

بدأت عملي���ة التصويت في مركز االقتراع 
بشكل سلس ومنظم على الرغم من التوافد 
الكبير للّناخبين وبحضور المتنافسين على 
المقع���د النياب���ي والبلدي، ف���ي الوقت الذي 

ش���هدت فيه الدائرة الثانية بالمحرق إقباال 
كبيرا مس���تمرا للناخبين وحضورا نس���ائيا، 
الفت���ا من���ذ افتتاح مرك���ز االقت���راع والفرز 

بمدرسة البسيتين االبتدائية للبنات. 

م���ن  كل  أنص���ار  حض���ور  لوح���ظ  كم���ا   
المرّشحين للمقعد النيابي إبراهيم النفيعي 
وإبراهيم الحم���ادي خارج المقر االنتخابي 

وسط أجواء حماسية.

ح����ض����ور الف������ت وأج����������واء ت���ن���اف���س���ي���ة ودي����ة

أولى وثانية المحرق تصويت سلس

المحرق

ليلى مال اهلل )تصوير: أيمن يعقوب(

ليلى مال اهلل )تصوير: أيمن يعقوب(



“القلق والتوتر” عنوان المترشحين

وزير المالية: أدلي بصوتي الختيار من يشرع قوانينا

بالشمالية و5  و4  و3   1 ال���دوائ���ر  ف��ي  م��ت��ف��اوت��ة  م��ش��ارك��ة 

- شهدت الدوائر االنتخابية األولى والثالثة والرابعة والخامسة بالمحافظة الشمالية  «
حضورا متفاوتا من الناخبين في الفترة الصباحية للجولة الثانية من اإلنتخابات 

البرلمانية، إذ توافد المواطنون فور فتح باب االقتراع عند الساعة الثامنة من صباح أمس.

- سيطرت حالة من القلق والتوتر على أغلب المترشحين عن دوائر المحافظة الشمالية؛  «
بسبب المؤشرات األولية لنتيجة الجولة الثانية من االنتخابات، فيما أظهر البعض منهم 

التفاؤل الكبير بالنجاح والوصول إلى قبة البرلمان.

- سارت العملية االنتخابية بالمحافظة الشمالية بسالسة وانتظام، ولم تسجل أية  «
مخالفات متعلقة بالدعاية االنتخابية بالقرب من مركز االقتراع.

- تواصل اإلقبال المتميز من النساء على المشاركة باالنتخابات، األمر الذي يدل على الوعي  «
السياسي الكبير للمرأة البحرينية بأهمية المشاركة اإليجابية واختيار الممثل األنسب.

بداية كثيفة بمراكز االقتراع العامة  «
وانخفاض الحضور تدريجيا بعد نصف 

ساعة

توزيع صور وملصقات لمرشحين بداخل  «
منطقة عوالي

نائب رئيس مجلس الوزراء يؤكد سالسة  «
العملية االنتخابية ويدعو الجميع 

للمشاركة

صيانة مرتفع بمدخل عوالي تعطل  «
الناخبين في الخروج منها

مدخل لمركز االقتراع العام بجامعة  «
البحرين “مغلق”

وزير المالية: أحب اإلدالء بصوتي الختيار  «
من يشرع قوانينا

وزير التربية: الملك زرع بتدريس  «
“المواطنة” قيم التسامح والمحبة 

والمشاركة في االنتخابات

النعيمي: جميع االنتخابات لم تشهد  «
طعونا في النزاهة والدول المتقدمة أخذت 

سنوات طويلة لذلك

سيد علي المحافظة
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* صرح رئيس المركز االنتخابي رقم )7(  «
بالمحافظة الشمالية جاسم العجالن 
بأن اإلقبال منذ فتح باب االقتراع كبير 

جًدا، واستمر حتى قبيل وقت أذان 
الظهر، لكن لم يتم تسجيل أية مخالفات 

أو مالحظات من جانب الناخبين.

* لوحظ الحضور الالفت من جانب النساء  «
في مجموعات تتراوح بين 5 إلى 10 

ناخبات، وأنجزت موظفة المركز عملية 
التطبيق للمنقبات في وقت قصير جًدا 

مع تجاوب الناخبات المنقبات.

* خارج المركز، السيما بالقرب من محطة  «
المحروقات القريبة من المدرسة وفي 
بعض المداخل، استمر بعض الناشئة 
والشباب واألطفال من الجنسين في 

توزيع كتيبات وصور بعض المترشحين.

* شاركت كل من ممثلة جمعية  «
الحقوقيين البحرينية رحاب راشد، 

وممثلة جمعية الشفافية البحرينية 
فاطمة أحمد.

إقبال منذ الصباح وحضور نسوي الفت

طفل يصوِّت عن والده ويطوي األوراق على منصة اإلعالميين
ت��ح��س��ن م��ل��ح��وظ ف���ي االل���ت���زام ب��ن��ق��اط “دع���اي���ة ي���وم االن��ت��خ��اب”

- بدأت طوابير الناخبين في التقاطر على صناديق االقتراع 
باكرا في ثامنة الش���مالية، حيث ش���هد المرك���ز حضورا الفتا 

طوال ٢٠  الدقيقة األولى منذ فتح أقالم االقتراع.

- ش���هد مركزي اقتراع ثامنة وتاسعة الشمالية تحسنا ملحوظا 
في التزام فرق عمل المترش���حين بالمس���افة المقررة بين نقاط 
الضياف���ة والدعاي���ة االنتخابي���ة والمرك���ز االنتخاب���ي مقارن���ة 

بالجولة األولى.
- أن���اب أح���د الناخبي���ن طفله ف���ي التصويت بثامنة الش���مالية، 
وب���دت الفت���ة عفوية الطفل ف���ي قيامه بإج���راءات التصويت، 
حي���ث ألق���ى األوراق عل���ى منص���ة اإلعالميي���ن؛ بغي���ة طيه���ا 

وإعدادها لوضعها في الصندوق.
- ساد الهدوء مراكز االقتراع بثامنة وتاسعة وعاشرة الشمالية 

بعد نصف ساعة من بدء عملية االقتراع.
- تأخ���ر البلدي ياس���ين زين���ل عن الحضور لمرك���ز اقتراع ثامنة 
الشمالية، وأبلغ “البالد” أنه واثق من الفوز وسيحضر في وقت 

الحق.

عباس ابراهيم

محمد الدرازي



س���اد الهدوء على عملية االقتراع في سابعة 
الجنوبي���ة، حيث ش���هدت الصناديق حضورا 
متواضع���ا بش���كل ف���ردي وغاب���ت الطوابي���ر 

نهائيا.
كم���ا لوح���ظ أن مدخ���ل المرك���ز في مدرس���ة 
الرف���اع الغرب���ي الثانوي���ة للبنات خالي���ا تماما 
س���واء من الناخبي���ن أو المرش���حين أو حتى 

من المؤيدين.
أم���ا سادس���ة الجنوبي���ة، فق���د ش���هدت إقباال 
متوس���طا رغ���م بع���ض اله���دوء، فيم���ا كان���ت 

الحركة على المدخل نشطة إلى حد ما.
سادس���ة  ف���ي  النس���ائي  الحض���ور  وكان 
الجنوبي���ة أكث���ر من الرج���ال. ونش���ط داعمو 
مرش���ح جمعي���ة األصال���ة عبدال���رزاق حطاب 
بش���كل الفت ف���ي سادس���ة الجنوبية. وس���اد 
الصم���ت والترقب من جانب المرش���حين في 

الدائرتين.

هدوء في السادسة والسابعة
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على الرغم من أن العرس االنتخابي يمر بهدوء في جولة اإلعادة؛ وذلك لقلة المنافسة بين العدد الموجود للترشح، وهو األمر الذي 
أدى إلى هدوء في بعض المراكز االنتخابية.

لك���ن ه���ذا ل���م يمن���ع عوائ���ل م���ن حم���ل أطفالها 
الش���هور  بعضه���م  يتع���ّد  ل���م  “والذي���ن  الصغ���ار 
للمش���اركة  االنتخابي���ة؛  للمراك���ز  والحض���ور 
بالع���رس الديمقراط���ي ال���ذي نعيش���ه البحرين، 
وه���ي ترف���ل بمنج���زات المش���روع اإلصالح���ي 

لعاهل البالد. 
 أب���و رتاج موظ���ف حكومي لم يجد أحدا ليضع 
ابنت���ه رتاج ذات األش���هر األربع���ة، فحملها على 

ذراعي���ه إل���ى صن���دوق االقت���راع ف���ي تاس���عة 
الجنوبية.

يقول ل� “البالد”: أحضرت زوجتي صباحا مبكرا، 
ثم حض���رت أنا وابنتي بعد أن أوصلت زوجتي 
للعم���ل. عدم وج���ود أحد بالبي���ت جعلني أحمل 

رتاج وأحضر لصندوق االقتراع.
وف���ي الش���ارع وف���ي ظاه���رة مجتمعي���ة تظ���ل 
السياس���ي  الوع���ي  وتط���ور  المس���ؤولية  عل���ى 

بالمس���ؤولية الوطني���ة. ينتظ���ر رج���ال بناته���م 
ونس���اءهم مع أطفالهم في س���ياراتهم الخاصة 
لتتوج���ه )الحربم( من الزوجات والبنات لإلدالء 
بأصواته���ن وينتظ���ر اآلب���اء أو األزواج دوره���م 
حت���ى تص���وت النس���اء، ث���م يع���دن إلى س���يارة 
العائل���ة ليتوجه الرجال من اإلخ���وان واألزواج 
واإلب���اء ل���إلدالء بأصواته���م، وهم يؤك���دون أن 

البحرين تستاهل.

الجنوبية

“البحرين تستاهل” تناوب بين األسر من أجل االنتخاب

استقطاب الناخبين بالشتالت والحلوى

بدور المالكي )تصوير: خليل ابراهيم(

إبراهيم النهام

مازن النسور

توافد كبير للناخبين 
منذ الصباح الباكر، 

سبقت فتح مدرسة 
الرفاع الشرقي 

اإلعدادية للبنات 
أبوابها للناخبين

 حضور غفير للفرق 
االنتخابية في 

الطرق المؤدية 
لمركز االقتراع 

تسبب في اختناقات 
مرورية متواصلة

الفرق االنتخابية 
تستخدم أساليب 

مبتكرة الستقطاب 
الناخبين منها توزيع 

الشتالت الزراعية، 
والحلوى البحرينية

ناخبون يصطحبون 
أطفالهم، 
ويقومون 

بتصويرهم، معلقين 
عن ذلك لـ “البالد”: 

يوم وطني نفخر به 

مركز االقتراع 
يوفر كراسي 
متحركه لكبار 
السن، وذوي 

االحتياجات 
الخاصة

في تساؤالت 
طرحتها “البالد” 

على الناخبين، 
تقارب الحظوظ بين 

المرشحين على زايد 
ومحمد المعرفي



bussines
@albiladpress.com 10

“األبحاث الدولية” ترس��م صورة مش��رقة لمس��تقبل البحرين

5600 وظيفة جديدة بالبحرين في 5 سنوات

س����تخلق منظومة مايكروسوفت المتكاملة الخاصة بالشركة في ظل تزايد شعبية 
الخدم����ات الس����حابية باآلونة األخيرة أكثر م����ن 5.6 ألف صافي وظائف جديدة في 
البحري����ن بحل����ول نهاية ع����ام 2022. وتأت����ي هذه األرق����ام وفًقا لبح����ث جديد أجرته 
مؤسسة البيانات الدولية )IDC(، كما اشتملت الدراسة على نتائج األسواق األخرى 

في الشرق األوسط مثل السعودية واإلمارات وتركيا. 

مايكروس����وفت  منظوم����ة  تتضم����ن 
المتكاملة الش����ركات التي تق����وم ببيع، أو 
خدم����ة، أو نش����ر، أو العم����ل م����ع منتجات 
النظ����ام  ه����ذا  ويجن����ي  مايكروس����وفت، 
عائ����دات بقيم����ة 10.57 دين����ار مقابل كل 
دين����ار واحد تكس����به مايكروس����وفت من 
عائ����دات الخدم����ات الت����ي تتيحه����ا وفًق����ا 

لتقرير شركة IDC لألبحاث.
لهيئ����ة  التنفي����ذي  الرئي����س  وأش����ار 
اإللكتروني����ة،  والحكوم����ة  المعلوم����ات 
محم����د القائ����د، إل����ى أن التقري����ر يؤكد أن 
قام����ت   IDC ومؤسس����ة  مايكروس����وفت 
رؤي����ة  تحقي����ق  أج����ل  م����ن  كبي����ر  بجه����د 
الوطن����ي  والبرنام����ج   ،2030 البحري����ن 
الطم����وح الذي بدأه عاه����ل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
مضيًفا أن الحوسبة السحابية ومنظومة 
مايكروس����وفت المتكاملة من المنتجات 
الش����ركاء،  حل����ول  وكذل����ك  والخدم����ات، 
ستس����تمر بلع����ب دور حي����وي ف����ي دع����م 
التنمي����ة االقتصادي����ة وخل����ق فرص عمل 
داخل المملك����ة، مؤكًدا أن الهيئة وضعت 
منذ فترة طويل����ة التكنولوجيا والتحول 
الرقم����ي ضمن أولوياتها الرئيس����ية لدعم 
الجه����ود الرامي����ة لتحقي����ق رؤي����ة جالل����ة 
المل����ك ف����ي خل����ق حي����اة أفض����ل لجمي����ع 
خ����الل  م����ن  و”سنس����تمر  البحرينيي����ن، 
الش����راكة م����ع مايكروس����وفت والجه����ات 
الجه����ود  ه����ذه  مواصل����ة  ف����ي  األخ����رى 
لبن����اء مرك����ز معرفة مميز على المس����توى 

العربي”.
ووفًقا لش����ركة IDC لألبحاث س����تؤثر كل 
م����ن تكنولوجيا المعلوم����ات واالتصاالت 
ومنظوم����ة  الس����حابية  والخدم����ات 
مايكروس����وفت المتكامل����ة عل����ى اقتصاد 
و2022،   2017 عام����ي  بي����ن  البحري����ن 
حي����ث ُيظِه����ر البحث أن المؤسس����ات في 
جميع أنحاء المملكة ستشارك في زيادة 

المعلوم����ات  تكنولوجي����ا  عل����ى  اإلنف����اق 
والتوظي����ف، باإلضاف����ة إل����ى ذلك س����يتم 
دع����م االبت����كار والتن����وع االقتص����ادي من 
خ����الل الش����روع المتزايد في اس����تخدام 
الخدم����ات الس����حابية العام����ة، ف����ي حين 
س����تعزز استراتيجية الحكومة السحابية 
الس����حابة  حل����ول  ف����ي  واالس����تثمارات 
الخاصة والمختلطة في تمكين الشركات 
م����ن تحقي����ق م����ا يق����رب م����ن 129 مليون 
دين����ار )صاف����ي( م����ن اإلي����رادات الجديدة 

على مدى السنوات الخمس المقبلة. 

*اإلنفاق على “السحابية” 

سيزيد 4 أضعاف

أن  الدولي����ة  األبح����اث  ش����ركة  وتتوق����ع 
اإلنفاق على الخدمات الس����حابية العامة 
في البحرين سيزيد أربعة أضعاف خالل 
ا من  نف����س الفت����رة، حي����ث سيش����هد نم����وًّ
2.74 ملي����ون دين����ار ف����ي ع����ام 2017 إلى 
10.05 ملي����ون دينار ف����ي عام 2022، كما 
أظه����ر ذات البح����ث أن اعتم����اد الخدمات 
الس����حابية س����يؤدي إل����ى خلق م����ا يقرب 
م����ن 5.2 أل����ف صاف����ي وظائ����ف جدي����دة، 
بينم����ا س����تخلق منظومة مايكروس����وفت 
المتكاملة 400 وظيف����ة جديدة )صافية( 
بم����ا مجموع����ه 5.6 أل����ف صاف����ي وظائف 

جديدة. 
وقال مدير مجموعة األعمال الس����حابية 

نجي����ب  الخلي����ج،  مايكروس����وفت  ل����دى 
الرقم����ي  التح����ول  “يمتل����ك  أوزيوج����ال 
القدرة على ج����ذب العمالء والمواطنين، 
وتمكي����ن الموظفي����ن، وتعزي����ز العملي����ات 
وتحس����ين المنتجات والخدمات، ويظهر 
لن����ا تقري����ر IDC بوض����وح أن المنظم����ات 
الخاص����ة والعامة قد أدرك����ت أهمية تلك 
الفوائ����د وكيفية االس����تفادة منها، وتفخر 
مايكروسوفت بس����جلها في خلق العديد 

من الوظائف والفرص في البحرين”. 
وأظه����ر البح����ث أيًض����ا أن اإلنف����اق عل����ى 
واالتص����االت  المعلوم����ات  تكنولوجي����ا 
يغطي نطاًقا واس����ًعا ف����ي المملكة، حيث 
من المتوقع أن يص����ل إلى 296.8 مليون 
دين����ار ف����ي الع����ام 2022، وأن التوظي����ف 
المملك����ة  ف����ي  المعلوم����ات  لتكنولوجي����ا 

سيتجاوز12.6 ألف في ذلك الوقت. 

وق����ال مدي����ر أبح����اث ش����عبة البرمجيات 
 IDC والحوس����بة الس����حابية ل����دى ش����ركة
الش����رق األوس����ط وتركي����ا وإفريقيا، ميغا 
كوم����ار “س����تتمكن ال����دول م����ع اس����تمرار 
توسع نطاق استخدام التقنية السحابية 
في المنطقة من تس����ريع خط����ى التحول 
الرقمي والتنوع االقتصادي، وستس����اهم 
التقنية الس����حابية في تمكين المش����اريع 
المبتك����رة الت����ي تتمح����ور ح����ول تقني����ات 
الذكاء االصطناعي، وتنقل المؤسس����ات، 
وإنترنت األش����ياء والبلوك تشين، كما أن 
هذا التوسع س����يخلق ارتفاًعا في الطلب 
المه����ارات  م����ن  مخصص����ة  أن����واع  عل����ى 
الس����وق،  ف����ي  الجدي����دة  والخب����رات 
وسنش����هد أيًضا مع ظه����ور أدوار جديدة 
تغيي����ًرا كبي����ًرا ف����ي العديد م����ن الوظائف 

التي ستحتاجها المؤسسات”.

المنامة - IDC لألبحاث

3.4 مليون برميل نفط 
صادرات جنوب العراق

قال���ت وزارة النفط العراقي���ة إن صادرات 
النف���ط الخ���ام من موان���ئ الجن���وب بلغت 
���ا ف���ي نوفمب���ر  3.36 ملي���ون برمي���ل يوميًّ
ص���ادرات  إجمال���ي  أن  وأضاف���ت   .2018
ا مع  النف���ط بل���غ 3.37 مليون برمي���ل يوميًّ
���ا عب���ر مين���اء  تصدي���ر 8716 برمي���الً يوميًّ
جيه���ان التركي من خ���الل خطوط أنابيب 

في الشمال.
ويترك���ز الج���زء األعظ���م م���ن االحتياطي 
النفطي العراقي في الجنوب أي بمحافظة 
البصرة حيث يوجد 15 حقالً منها عش���رة 
حق���ول منتجة وخمس���ة م���ا زال���ت تنتظر 
التطوير واإلنت���اج. وتحتوي هذه الحقول 
ا يق���در بأكثر من 65 مليار  ���ا نفطيًّ احتياطيًّ

برميل.

بغداد - رويترز

السنابس - الغرفة

وصناع���ة  تج���ارة  غرف���ة  أش���ادت 
والمب���ادرات  بالخط���وات  البحري���ن 
الرائ���دة التي اتخذته���ا البحرين في 
البحريني���ة  الم���رأة  تمكي���ن  مج���ال 
وتطوي���ر  المج���االت  جمي���ع  ف���ي 
قدراته���ا ودعمها للمش���اركة الفاعلة 
ف���ي المجتم���ع، ورف���ع قدرته���ا ف���ي 
وإدم���اج  التنافس���ية  المس���اهمة 
احتياج���ات الم���رأة بم���ا يحق���ق له���ا 
ف���رص متجددة لالرتق���اء بخياراتها 
بي���ن  الجه���ود  تكام���ل  خ���الل  م���ن 
تح���ت  والخ���اص  الع���ام  القطاعي���ن 
مظلة التوجيه���ات الحكيمة للقيادة 

السياس���ية، مما عّزز من مكتس���بات 
القواني���ن  صعي���د  عل���ى  الم���رأة 
والتشريعات والدعم االقتصادي بما 
يتواكب وطم���وح المرأة البحرينية. 
ج���اء ذل���ك خ���الل مش���اركة الغرف���ة 
ممثلة بعضو مجلس إدارتها س���ونيا 
جناحي بورقة عمل بعنوان “تمكين 
األعم���ال”  وري���ادة  العامل���ة  الم���رأة 
وذل���ك ف���ي ملتق���ى الم���رأة العربي���ة 
العامل���ة ال���ذي عق���د مؤخ���ًرا بفن���دق 
ال���ذي  البحري���ن  بخلي���ج  وينده���ام 
نظم���ه االتح���اد الحر لنقاب���ات عمال 

البحرين.

ا “الغرفة”: تمكين المرأة اقتصاديًّ
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المنامة - دار القرار

الهملة - بتلكو

قال���ت ش���ركة البحري���ن لالتصاالت الس���لكية 
و الالس���لكية “بتلكو” في خط���اب موجه الى 
زبائه���ا  “إن���ه التزاما بنف���اذ المرس���وم بقانون 
رق���م 48  لس���نة 2018 والئحت���ه التنفيذي���ة، 
وال���ذي يعنى بتنظيم وتطبيق ضريبة القيمة 
المضاف���ة، فان���ه اعتبارا م���ن  األول من يناير 
سنة 2019 ، ستخضع كافة رسوم المنتجات 
والخدمات المقدمة من بتلكو لضريبة القيمة 
المضافة  وذلك امتثاال  لما نصت عليه أحكام 
القانون”.واضافت الشركة “ينطبق ذلك على 
كاف���ة عقود الخدمات الس���ارية مع الش���ركة. 

واإليج���ارات  الرس���وم  جمي���ع  تع���د  وعلي���ه 
الحالية المس���تحقة على الخدم���ات المقدمة 
م���ن بتلك���و غير ش���املة لضريب���ة القيم���ة لذا 
ستحس���ب رسوم إضافية بنس���بة 5 %  على 
تنفي���ذًا  يناي���ر2019   1 م���ن  ب���دءا  الفواتي���ر 

ألحكام هذا القانون”.
وأوضح���ت بتلك���و ف���ي رس���التها  “يعتبر هذا 
الخط���اب إش���عارًا قانوني���ا م���ن ش���ركة بتلكو 
يس���ري أثره على كافة العقود القائمة   وذلك 
المضاف���ة  القيم���ة  ضريب���ة  لقان���ون  امتث���اال 
والئحته التنفيذية المعمول بها في البحرين.

“بتلكو” تحتسب 5 % على خدماتها

أك���د األمي���ن العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
“دار الق���رار”، أحم���د نج���م، أن اس���تكمال تفعي���ل الس���وق الخليجي���ة المش���تركة مطلب 
مه���م ف���ي قم���ة الرياض المقبل���ة، مبيًنا أن ذلك سيس���هم بال ش���ك في تعزيز االس���تثمار 
واقتصاديات دول مجلس التعاون. ومن المزمع وبحسب مصادر دبلوماسية خليجية 
اس���تضافة مدين���ة الدم���ام الس���عودية قم���ة دول مجلس التع���اون الخليجي التاس���عة 

والثالثين في التاسع من ديسمبر الجاري.

 وأشار نجم إلى أن القمة ستبحث بال شك 
العدي���د م���ن القضاي���ا العالقة الت���ي تحتاج 
إلى قرارات مهم���ة من قادة دول المجلس 
لترى النور؛ ليس على المس���توى السياسي 
أو االقتصادي فقط بل في مجاالت أخرى 
تش���مل الثقافة والخدمات والقوانين التي 
يس���تفيد منه���ا المواط���ن الخليج���ي وتعزز 
م���ن الوح���دة الخليجي���ة وتس���ير به���ا إل���ى 
آف���اق أرح���ب وأوس���ع، منوها بأن الس���وق 

الخليجي���ة المش���تركة ال يمكن تحقيقها إال 
باس���تكمال عدد من األم���ور منها المواطنة 
االقتصادي���ة ف���ي مجلس التع���اون، كما أن 
هن���اك ض���رورة لمعالج���ة التقاطع���ات بي���ن 
المش���تركة  الخليجي���ة  الس���وق  متطلب���ات 
العالمي���ة  التج���ارة  منظم���ة  والتزام���ات 
باإلضافة إلى ضرورة اس���تكمال متطلبات 
االتح���اد الجمركي لتعزيز التج���ارة البينية 
وتيس���ير التجارة والنظ���ر في تحرير نظام 

ال���وكاالت التجاري���ة بم���ا يدعم اس���تكمال 
هذه السوق. 

 وأضاف “أن تعظيم الش���راكة االقتصادية 
الخليجية م���ع دول العالم األخرى، وتعزيز 
دور القط���اع الخ���اص فيها، وزي���ادة حركة 
اإلج���راءات  وتوحي���د  التج���اري،  التب���ادل 
الجمركي���ة ه���و ما نتطل���ع له خ���الل الفترة 

هن���اك  يك���ون  أن  نتمن���ى  كم���ا  القادم���ة، 
عم���ل عل���ى رف���ع مع���دالت نم���و الصناعات 
الخليجي���ة وزيادة مس���اهمتها ف���ي الناتج 
البرام���ج  تنفي���ذ  بع���د  المحل���ي  اإلجمال���ي 
االقتص���ادي  الهي���كل  ف���ي  اإلصالحي���ة 
الخليجي، فكوننا بلدان تعتمد على النفط 
من األجدى تنويع مصادر الدخل خصوًصا 
باالتج���اه نح���و الصناع���ة؛ ول���و ألقينا على 
نظرة س���ريعة على الدول العظمى س���تجد 
أن غالبيته���ا تعتمد على الصناعة بالنس���بة 

األكبر في دخلها القومي”.
 وس���تناقش القم���ة العدي���د م���ن المواضيع 
م���ن بينه���ا تطوي���ر أداء مجل���س التع���اون 
الخليج���ي، واالرتق���اء بمس���توى التع���اون 
وص���والً إلى التكامل االقتصادي في س���نة 

.2025

أحمد نجم

م��ط��ل��ب م��ه��م ل��ت��ع��زي��ز االس��ت��ث��م��ار ب��ق��م��ة ال���ري���اض ال��م��ق��ب��ل��ة

تفعيل السوق الخليجية المشتركة

CTM360 - المنامة

فازت البحري���ن بجائزتين رئيس���ّيتين في 
حفل توزيع جوائز ميد الذي أقيم مؤخًرا، 
وهو أّول برنامج مرموق ُيقّدر مس���اهمات 
األف���راد والش���ركات ف���ي تحقي���ق التق���دم 
االجتماع���ي واالقتص���ادي ف���ي المنطق���ة. 
فقد فازت CTM360، وهي ش���ركة شاملة 
بجائ���زة  الس���يبرانية،  التهدي���دات  إلدارة 
أفضل شركة في مجال التكنولوجيا للعام، 
في حين حاز مستش���فى روي���ال البحرين 

وشركة سانوفي على جائزة أفضل شركة 
في مجال الرعاية الصحية للعام.

و توسعت ش���ركة CTM360 بسرعة وهي 
تقّدم خدماتها حالًيا ألكثر من 90 مؤسسة 

على مستوى العالم.
مي���د  جوائ���ز  تحكي���م  لجن���ة  وأش���ادت   
بالبرام���ج الرئيس���ية الت���ي أطلقه���ا روي���ال 
بواب���ة  مب���ادرة خدم���ات  مث���ل  البحري���ن، 

المرضى.

البحرين تحصد جائزتين بـ “ميد”

القائد: 
مايكروسوفت قامت 

بجهد كبير لتحقيق 
رؤية 2030

سونيا لدى مشاركتها في الملتقى

مناقشـة السكـة الحديـد بالخليـج
ب��ال��ك��وي��ت ت��ج��ت��م��ع  ال���ت���ع���اون  ب��م��ج��ل��س  “ال���ن���ق���ل”  وزراء  ل��ج��ن��ة 

حض���ر وزي���ر المواص���الت واالتص���االت كم���ال ب���ن أحمد اجتم���اع لجن���ة وزراء 
النق���ل والمواص���الت لدول مجلس التعاون الخليجي ال���ذي عقد بدولة الكويت 

الشقيقة.

وأش���ار الوزي���ر إل���ى أن االجتم���اع اتج���ه 
إل���ى ط���رح ع���دد م���ن الموضوع���ات ذات 
األهمي���ة المش���تركة ال س���يما تل���ك الت���ي 
تعني بمش���روع سكة حديد دول مجلس 
التع���اون، حيث تم االتف���اق على المضي 
قدًم���ا في أح���د أه���م الدراس���ات الالزمة 
الت���ي تتعل���ق بتوقع���ات حج���م وحرك���ة 
ال���ركاب والبضائع لمش���روع س���كة حديد 
دول مجل���س التع���اون، كم���ا ت���م التعديل 
عل���ى الجدول الزمن���ي لتنفيذ المش���روع 

في ظل آخر المعطيات.
يذكر أنه تم االتفاق على المالحق الفنية 
للمش���روع التي ت���م اس���تكمالها، والتأكيد 
عل���ى الت���زام ال���دول األعض���اء به���ا أثناء 

مراح���ل التنفي���ذ، كما ت���م التأكي���د كذلك 
عل���ى نق���اط التق���اء مس���ار س���كة الحديد 
فيم���ا بين الدول األعضاء. وفي الس���ياق 
ذات���ه اس���تعرض المجل���س خط���ة العم���ل 
الستكمال الملحق الفني الخاص باللوائح 

التنظيمية والتشريعية للمشروع. 
وت���م اس���تعراض الدليل الموّح���د ألجهزة 
التحك���م الم���روري وأهمي���ة إيج���اد نظام 
موح���د للنقل البري للركاب والبضائع بين 
دول المجلس، باإلضافة إلى اس���تعراض 
الالئح���ة التنفيذية له���ذا النظام. وأخذت 
اللجن���ة علًما بما قامت ب���ه األمانة العامة 
لمجل���س التع���اون لدول الخلي���ج العربية 
األجنبي���ة  ال���دول  م���ع  التع���اون  بش���أن 

والمنظمات الدولية. 
وفيم���ا يخص قط���اع الموان���ئ والمالحة 
البحرية، فقد تمت الموافقة على مذكرة 
التفاهم المتعلقة بمركز البيانات المشترك 

لنظ���ام تتب���ع الس���فن ع���ن بعد، كم���ا تمت 
الموافق���ة كذل���ك على زيادة المس���اهمات 
المالية للدول األعضاء في مذكرة تفاهم 

الرياض.

اللجنة الوزارية المعنية بالنقل والمواصالت 

المنامة - المواصالت واالتصاالت

لدى تسلم CTM360 إلحدى الجائزتين
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أقرت الحكومة تعديالت قانونية من ش���أنها تغليط العقوبات المفروضة جراء مخالفة قانون الس���جل التجاري في الوقت الذي 
تستعد فيه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لفرض رسوم األنشطة التجارية الجديدة.

ورفع���ت التعدي���ات الجدي���دة مجم���وع 
الغرام���ات الت���ي يمك���ن ل���وزارة الصناع���ة 
عل���ى  فرضه���ا  والس���ياحة  والتج���ارة 
المخالفي���ن للقان���ون إل���ى 50 أل���ف دين���ار 
مقارن���ة م���ع 20 أل���ف دين���ار س���ابًقا، كم���ا 
رفع���ت مقدار الغرام���ة اإلدارية اإلجمالية 
بم���ا يص���ل إل���ى 100 أل���ف دين���ار مقارن���ة 
مع 20 ألف دينار س���ابًقا، وس���مح للوزارة 
بتوقي���ف عملي���ة القيد لمدة تص���ل إلى 6 

شهور مقارنة مع 3 شهور سابًقا.
كم���ا رفعت التعديات القانونية الجديدة 
الح���د األعلى للعقوبات م���ن 5 آالف دينار 
إلى 100 ألف دينار في حين تم االحتفاظ 

بسقف مدة الحبس عند سنة واحدة.
وجاء في نص القانون الجديد في المادة 
يج���وز  الت���ي  التدابي���ر  بخص���وص   )20(

اتخاذها عند المخالفة للقانون ما يلي:
 أ( م���ع ع���دم اإلخ���ال بحك���م الم���ادة )19( 
م���ن ه���ذا القان���ون، عن���د ثب���وت المخالفة 
تأم���ر اإلدارة المعني���ة المخالف- بموجب 
قرار مس���بب يخطر ب���ه المخالف بخطاب 
مس���جل بعل���م الوص���ول- بالتوق���ف ع���ن 
المخالف���ة وإزالة أس���بابها وآثارها فوًرا أو 
خ���ال فترة زمنية تحددها الوزارة، وفي 
حالة عدم امتثاله لذلك خال هذه الفترة 
فل���إدارة المعني���ة أن تصدر قراًرا مس���بًبا 

تسبيًبا كافًيا بإحدى التدابير اآلتية:
1( وقف القيد في الس���جل التجاري لمدة 

ال تزيد على ستة أشهر.
2( توقي���ع غرام���ة إداري���ة تحتس���ب على 
عل���ى  المخال���ف  لحم���ل  يوم���ي  أس���اس 
التوق���ف ع���ن المخالفة وإزالة أس���بابها أو 

آثاره���ا، وذل���ك بم���ا ال يج���اوز أل���ف دين���ار 
���ا عن���د ارتكاب���ه المخالف���ة  بحرين���ي يوميًّ
���ا في حالة  ألول م���رة، وألف���ي دينار يوميًّ
ارتكاب���ه أي���ة مخالفة أخرى خ���ال ثاث 
س���نوات م���ن تاري���خ إص���دار ق���رار ف���ي 
حق���ه ع���ن المخالفة الس���ابقة، وفي جميع 
األح���وال ال يج���وز أن يتج���اوز مجم���وع 

الغرامة 50 ألف دينار.
-3 توقي���ع غرام���ة إداري���ة إجمالي���ة بما ال 

تتجاوز مئة ألف دينار.
وتم إدخ���ال تعديات على مقدمة المادة 
)27( الت���ي تتعل���ق بالعقوب���ات إذ تم فيها 
رفع مبال���غ العقوبات ليصبح الحبس مدة 
ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن ألف 
دين���ار وال تزي���د عل���ى مئ���ة ألف دين���ار أو 

بإحدى هاتين العقوبتين.

تغليط عقوبات مخالفات “السجل التجاري”
دي���ن���ار أل�����ف   100 إل�����ى   20 م����ن  اإلداري����������ة  ال����غ����رام����ة  س���ق���ف  رف�����ع 

ضوابط بالسجالت التجارية بالتنسيق مع “المالية”
ت���ح���دي���د “ال��م��س��ت��ف��ي��د ال���ن���ه���ائ���ي” ل��م��ك��اف��ح��ة غ��س��ي��ل األم��������وال واالم����ت����ث����ال ال��ض��ري��ب��ي

أج���رت الحكوم���ة الموقرة في البحرين تعديالت جديدة على قانون الس���جالت التجارية التي يهدف إلى 
إدخال ضوابط تتعلق بتحديد “المس���تفيد النهائي” في الس���جل التجاري، وذلك وفًقا ألفضل ممارس���ات 

مكافحة غسيل األموال.

والمس���تفيد النهائي بحس���ب تعريف س���ابق نش���رته وزارة 
الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة على موقعه���ا اإللكتروني 
هو الشخص الطبيعي، الذي يملك بشكل نهائي أو يتحكم 
بش���كل نهائي في الس���جل التجاري، أو الشخص الذي تتم 
إج���راء المعام���ات نياب���ة عن���ه، ويش���مل ذلك األش���خاص 
ف���ي  الس���يطرة  أو  التحك���م  الق���درة عل���ى  لديه���م  الذي���ن 
السجات التجارية عبر وسائل أخرى مختلفة عن الملكية 
القانوني���ة للس���جل، أو ق���د يك���ون هي���اكل مس���يطرة وهي 
الترتيبات التي تنطوي على العديد من مستويات الملكية 

في األسهم المسجلة باسم أشخاص قانونيين آخرين.
وأضافت الحكومة إلى قانون المرسوم بقانون )27( لسنة 
2015 بش���أن الس���جل التجاري مادتي���ن جديدتين برقمي 
)18 مك���رر( و)18 مك���رر 1(، وج���اء في الم���ادة 18 مكرر ما 

يلي:
 أ- يض���ع الوزير، بعد التنس���يق م���ع وزارة المالي���ة، معايير 
وذل���ك  النهائ���ي،  المس���تفيد  وضواب���ط وقواع���د تحدي���د 
وفًق���ا ألفض���ل الممارس���ات والمعايي���ر المتعلقة بتحس���ين 
االمتث���ال الضريب���ي الدول���ي، ومكافح���ة غس���يل األم���وال 
وتموي���ل اإلره���اب. وتس���ري ف���ي ش���أن معايي���ر وضوابط 
وقواع���د تحدي���د المس���تفيد النهائي األح���كام المنصوص 
عليه���ا في قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسس���ات 
المالية الصادر بالقانون رقم )64( لس���نة 2006، والقرارات 
والتوجيه���ات الص���ادرة تنفي���ًذا ألحكام���ه، وذلك بالنس���بة 

للمرخص لهم من قبل مصرف البحرين المركزي.
ب- يلت���زم التاج���ر عند طل���ب القيد في الس���جل التجاري 
وطل���ب تجدي���ده بتقديم بيان إلى ال���وزارة يحدد فيه من 

المستفيد النهائي.
ج- على من يتم قيده في السجل التجاري موافاة الوزارة 
بأي تعديل يطرأ على البيانات المتعلقة بالمستفيد النهائي 

خال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
د – تتول���ى اإلدارة المعني���ة قيد بيانات المس���تفيد النهائي 

في السجل التجاري أو أي تعديل عليها.
ه����- مع عدم اإلخ���ال بأحكام المادة )19( من هذا القانون، 
يجوز للوزارة عند امتناع من تم قيده في السجل التجاري 
عن���د تحديد المس���تفيد النهائي أو تقديم���ه معلومات غير 
ا م���ن التدابير المنصوص عليها  صحيح���ة عنه أن تتخذ أيًّ

في المادة )20( من هذا القانون.
وفي المادة ) 18 مكرر1( جاء فيها:

 أ – يص���در الوزي���ر القرارات الازمة لضم���ان التزام التاجر 
بموج���ب  البحري���ن  به���ا  تعه���دت  التزام���ات  أي���ة  بتنفي���ذ 
االتفاقيات والمعاهدات الدولية، ويكون من ش���أنها تعزيز 
االمتثال الضريبي ومكافح���ة التجنب والتهرب الضريبي 
ومكافحة غس���يل األم���وال وتمويل اإلره���اب، وبما يكفل 
التحقق م���ن الجوهر الفعلي ألنش���طة التاجر في المملكة، 
والذي يش���مل دون حصر التثبت م���ن أن األرباح والعوائد 
ناتجة عن ممارس���ة التاجر ألنش���طته االقتصادية الفعلية 
في المملكة، وله في س���بيل ذلك إل���زام التاجر بتقديم أية 
تقاري���ر أو مس���تندات واالحتفاظ بها ل���ذات المدة المقررة 

قانوًنا لاحتفاظ بالدفاتر التجارية.
ب – مع عدم اإلخال بأحكام المادة )19( من هذا القانون، 
يج���وز لل���وزارة عن���د مخالف���ة التاجر للق���رار الص���ادر طبًقا 
ألح���كام الفقرة )أ( م���ن هذه المادة، اتخ���اذ أي من التدابير 
المنصوص عليها في أحكام المادة )20( من هذا القانون”.

وقعت جمعية البحرين لشركات التقنية “بتك” وشركة “وورك سمارت لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات” اتفاقية تعاون لتنظيم النسخة التاسعة من مؤتمر 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت “ميت آي س���ي تي”، ومعرض البحرين الدولي للتكنولوجيا “بيتكس”، والمقرر إقامتهما تحت رعاية وزير المواصالت 

واالتصاالت كمال بن أحمد خالل الفترة من 19 حتى 21 مارس 2019 في فندق الخليج.

ون���ّوه رئي���س جمعية “بت���ك” عبيدلي العبيدل���ي بأهمية 
اس���تمرار هذه الفعالية، مضيًفا أن النس���خة القادمة من 
مؤتمر “ميت إي س���ي تي” ومعرض “بايتكس” ستشهد 
نقل���ة نوعي���ة على صعي���د التنظيم وبرنام���ج الفعاليات 

المصاحبة، والخبراء المتحدثين فيها.
م���ن جانب���ه، ق���ال الرئيس التنفي���ذي ل� “وورك س���مارت” 
أحم���د الحجي���ري إن ال���كادر المنظ���م لمؤتم���ر “ميت آي 

س���ي ت���ي” ومع���رض “بايتك���س” س���يعمل على تس���خير 
خبرات���ه المتراكم���ة طيل���ة األعوام الثم���ان الماضية في 
تنظيم ه���ذه الحدث من أجل تحقي���ق الفائدة القصوى 
لكل المشاركين والعارضين، مؤكًدا حرص شركته على 
تطوي���ر المؤتم���ر والمعرض عام���ا بعد عام بم���ا ينعكس 
إيجاًب���ا على تطور قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت 

في البحرين”.

وأوض���ح الحجي���ري أن ذل���ك يأت���ي ف���ي إط���ار الس���عي 
لتوس���عة آف���اق المؤتم���ر والمع���رض عاًما بعد ع���ام، بما 
البحري���ن عل���ى  ينعك���س إيجاًب���ا عل���ى تعزي���ز مكان���ة 
الخارط���ة اإلقليمية لصناع���ة المعلوم���ات واالتصاالت، 
خاصة وأن هذا القطاع بات أهم القطاعات االقتصادية 
الحيوي���ة الت���ي يمك���ن التعوي���ل عليه���ا لارتق���اء بأداء 

االقتصاد الوطني.

“بتك” و“وورك سمارت” توقعان شراكة
المنامة - ورك سمارت

 علي الفردان

 علي الفردان

أثناء توقيع االتفاقية

سار - سيدات األعمال Trade� ا برنام���ج تحدي الت���داول االس���تثماري  “ططلق���ت بورص���ة البحرين رس���ميًّ
Quest” للعام الدراسي 2019�2018، لطلبة المدارس والجامعات للسنة الواحدة 

والعشرين على التوالي. 

تحدي التداول االس���تثماري هو برنامج 
تجرب���ة  يحاك���ي  افتراض���ي  مس���ابقات 
األس���واق  ف���ي  االس���تثماري  الت���داول 

المالية العالمية.
ويلق���ى البرنام���ج الدعم م���ن العديد من 
ف���ي  والمصرفي���ة  المالي���ة  المؤسس���ات 
البحرين خال العش���رين س���نة الماضية 
حيث يس���اهم في رعاي���ة البرنامج هذا 
الع���ام س���بعة رع���اة م���ن الفئ���ة الباتنية 
ممتل���كات  وش���ركة    ABCبن���ك وه���م: 
البحري���ن القابضة )ممتل���كات( ومجلس 
والمص���رف  االقتصادي���ة  التنمي���ة 
البحري���ن  وبن���ك  التج���اري  الخليج���ي 

البحري���ن  الس���ام  ومص���رف  الوطن���ي 
وصن���دوق العمل “تمكي���ن” وأربعة رعاة 
م���ن الفئة الذهبي���ة وهم: البن���ك األهلي 
وبن���ك  وس���يكو  وإنوفس���ت  المتح���د 
الخلي���ج المتح���د وثاثة رع���اة من الفئة 
الفضي���ة وهم: بن���ك البحري���ن والكويت 

وشركة استيراد وبنك الخليج الدولي.
ويش���ارك في “تريدكويس���ت” ه���ذا العام 
ثانوي���ة، وعش���ر  تس���ع عش���رة مدرس���ة 

جامعات.
يه���دف البرنام���ج إل���ى إكس���اب الطاب 
ف���ي  العملي���ة  الخب���رة  المش���اركين 
مج���ال االس���تثمار م���ن خ���ال التع���رف 

المطبق���ة  والقواني���ن  األنظم���ة  عل���ى 
ف���ي تل���ك األس���واق، وتحلي���ل واختي���ار 
األدوات  م���ن  وإدارة محفظ���ة  األس���هم 
بورص���ة  ف���ي  المدرج���ة  االس���تثمارية 

نيويورك وبورصة البحرين. 

نظمت جمعية س���يدات األعم���ال البحرينية 
عل���ى م���دار 3 أيام متتالية معرًضا لس���يدات 
س���ار  مجم���ع  ف���ي  البحريني���ات  األعم���ال 
الرئيس���ة  رعاي���ة  تح���ت  وذل���ك  التج���اري، 
الفخرية للجمعية، سمو الشيخة ثاجبة بنت 
س���لمان آل خليفة. بدأ المع���رض بتاريخ 29 
نوفمب���ر واختت���م فعالياته ي���وم أمس األول 
من ديس���مبر وس���ط حضور الفت للجماهير، 
وق���د  المجم���ع،  زوار  م���ن  كثي���ف  وإقب���ال 
ش���اركت ف���ي المع���رض نح���و 22 عضوة من 
عض���وات الجمعي���ة، إذ ش���ملت المعروضات 
تنوًع���ا كبي���ًرا بي���ن المابس ومس���تحضرات 
والمع���دات  واألغذي���ة  التجمي���ل  وأدوات 
الكهربائية وأدوات الطبخ والعطور وغيرها 
م���ن احتياج���ات الم���رأة والمن���زل البحريني 

بشكل عام.

 وقال���ت رئيس���ة الجمعي���ة، س���يدة األعم���ال 
أح���ام جناح���ي، إن المع���رض يأت���ي تزامًن���ا 
مع االحتف���ال بيوم الم���رأة البحرينية، وهي 
فعالية عزي���زة على قلب كل بحريني وعلى 
خ���اص،  بش���كل  البحري���ن  س���يدات  قل���وب 
مشيدة بالخطوات والمبادرات الرائدة التي 
اتخذته���ا المملكة ف���ي مجال تمكي���ن المرأة 

البحريني���ة ف���ي جمي���ع المج���االت وتطوي���ر 
ف���ي  الفاعل���ة  للمش���اركة  ودعمه���ا  قدراته���ا 

المجتمع.
وأشارت إلى أن الجمعية تشهد حالة قصوى 
من النشاط والفعاليات على مدار أسبوعين 
بهذه المناسبة، وهي فعاليات مستمرة حتى 

العاشر من شهر ديسمبر الجاري.

المعرض شهد إقبااًل كثيًفا

“س���ي���دات األع����م����ال” ت��ن��ظ��م م��ع��رًض��ا ف���ي س��ارلطلب��ة المدارس والجامعات للس��نة ال��� 21 على التوالي

جناحي: نعيش مبادرات رائدة بجميع المجاالتالبورصة تطلق “تحدي التداول االستثماري”



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

Opp. Souq Waqif, Hamad Townمقابل سوق واقف، مدینة حمد
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

طب العیون
خدمات ذات جودة عالیة يف مجال طب العیون يف مملکة

البحرین لجمیع الفئات العمریة من سن الوالدة حتی کبار السن

فحص العین الروتیني

تنظیر قاع العین

عالج متالزمة جفاف العین

فحص حدة البصر عند األطفال

فحص أنکسار العین

قیاس توتر العین

إزالة األجسام الغریبة من العین

عالجات حاالت أعتام عدسة العین

 تشخیص وعالج الزرقفحص رؤیة األلوان

العملیات البسیطة : الثآلیل ،األکیاس الدهنیة ..الخ

al_amal_hospital Al AMAL Hospital wll
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

+973 38344464 

عـقـارات الـفـرصــة

للبيع شقة في أبراج )زوايا 3( تتكون من غرفة، صالة 
حمامين ومطلة على البحر تصلح لعمل إستثماري

للحجز واالستفسار   alforsamm@hotmail.com   33737677  مجمع سترة لي مارش الطابق االرضي بجانب االهلية للتأمين

• مطلوب اراضي من المالك مباشرة
• متخصصون في بيع وشراء وتأجير وتثمين العقارات

للبيع أو اإليجار بناية في الماحوز
سعر البيع 800 ألف دينار بحريني 

]1[ للبيع أو لإليجار شقه سكنية استثامرية جديدة كليا و مؤثثة بالكامل يف منطقة الجفري مساحة الشقه 53.6 مرت مربع يف الطابق 17 مع اطاللة عىل 

البحر تتكون من غرفة نوم و صالة و مطبخ مفتوح مجهز بالكامل تكييف مركزي  مميزات املبنى:  مواقف يف املبنى لكل شقة نظام ضد الحريق نظام 

حامية عىل مدار الساعه و قسم استقبال سينام داخلية حامم سونا جيم للنساء و اخر للرجال مع جاكوزي باطاللة بانورامية بركة سباحة للرجال و بركة 

اخرى للنساء مكان مخصص لالطفال مركز لرجال االعامل يقع املبنى مقابل مجمع جديد قيد االنشاء و قرب مجمع الجفري و مجمع الواحه الجديد و جامع 

الفاتح سعر البيع 65 الف دينار سعر االيجار الشهري 450 دينار شامل الكهرباء واملاء

]2[ للبيع ارض تجارية عىل شارعني امامي و خلفي يف سلامباد عىل شارع الشيخ عيىس قابل للتقسيم عىل 4 قطع املساحة 6601.2م سعر القدم 30 دينار 

)هايوي السعودية(

]3[ للبيع فيال مميزة يف الحد يف مجمع 112مكونة من: غرف 6 حاممات 8 صالتني رخام واسعني مطبخني مخزنني غرفة خادمة عدد2 كراج لسيارة

مساحة البناء 470 مرت مساحة االرض 376مرت السعر 240 الف دينار

]4[ للبيع شقة يف أبراج )زوايا 3( تتكون من غرفة، صالة حاممني ومطلة عىل البحر تصلح لعمل إستثامري

]5[ للبيع أرايض صناعية يف املعامري بأسعار مميزة

]6[ للبيع قطعتني من أرايض صناعية شامل خزانات بابكو  يف سرتة املساحات  930.2م  902.3م سعر القدم 32 دينار

]7[ للبيع قطعتني من االرايض يف منطقة الزنج  خلف عيادة هالة السيد تصنيف  RA املساحة 368.6م و377.4م

]8[ للبيع مخزن يف سرتة مركوبان املساحة 2116.9م سعر االجاميل 620 الف

]9[ يوجد ارايض صناعية يف املعامري

للبيع مبنى في سترة 
المساحة 380

مكون من ثالثة ادوار االرضي عبارة عن اربع 
5متر  وعرض  13متر  بعمق   خدمية  ورش 
مع وجود ميزانين الدور االول اربع مكاتب 
كبيرة ادارية الدور الثاني اربع مكاتب أيضا 
مساحة األرض 347م  المبني جاهز  يوجد 
 350 المطلوب  المبلغ  المبني   في  لفت 
المبنى  مدخول  للتفاوض  قابل  دينار  الف 

المتوقع 2700دينار في الشهر
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تدمير منصة صواريخ 
حوثية بصعدة

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية 
في اليمن، أمس، أن قيادة التحالف دمرت 

منصة إطالق صواريخ لميليشيا الحوثي 
في صعدة. وأوضح المتحدث الرسمي 

باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ومن 

خالل عمليات المراقبة المستمرة لنشاطات 
وتحركات المليشيا الحوثية رصدت محاولة 

تجهيز منصة إطالق صواريخ باليستية 
بمحافظة صعدة من قبل العناصر الحوثية 

بعد أن قامت بتمويه المنصة لغرض 
إخفائها. وأضاف أنه على الفور قامت قوات 

التحالف باستهداف المنصة وتدميرها كليًا 
بما يتوافق مع القانون الدولي اإلنساني 

وقواعد االشتباك لقوات التحالف.

ح��ات��م��ي: ال��ي��م��ن ش���وك���ة ف���ي ع���ي���ون األم��ي��رك��ي��ي��ن

اعتراف إيراني بدعم الحوثيين

أق���ّر وزي���ر الدف���اع اإليراني أمير حاتمي أن بالده تدع���م الحوثيين في اليمن، لكنه زعم أن هذا الدعم يقتصر على “الجانب المعنوي”، بينما أكد مس���ؤولون إيرانيون 
آخرون أكثر من مرة، أن هذا الدعم يش���مل التس���ليح وإرس���ال الصواريخ والخبراء والمال. ووفقا لوكالة “إيس���نا” فقد جاءت تصريحات حاتمي عندما كان يتحدث 
أم���س الس���بت، أم���ام ملتقى في طهران لقادة ميليش���يات الباس���يج التابعة للحرس الثوري، وذكر أن دع���م إيران للحوثيين في اليمن، هو دع���م “معنوي”، مضيفا أن 

“اليمن اليوم شوكة في عيون األميركيين”، حسب تعبيره.

يأتي ه���ذا بينما عرضت وزارة الخارجية 
األميرکي���ة، الخمي���س، أدل���ة جديدة على 
الدعم العس���كري اإليران���ي للحوثيين في 

اليمن.
كم���ا أن نائ���ب القائ���د الع���ام لميليش���يات 
الحرس الثوري، العميد حس���ين س���المي، 
اعت���رف علن���ا ف���ي 22 نوفمب���ر الماض���ي، 
ف���ي  الحوثيي���ن  لدع���م  مؤتم���ر  خ���الل 
العاصم���ة طه���ران، بأن إي���ران تقدم كافة 
أش���كال الدعم لميليش���يات الحوثي قائال 
إن ذلك يأتي في إطار “األخوة والوحدة” 

على حد تعبيره.
ومنذ يناير 2016 تم تعيين قائد الشرطة 
اإليرانية السابق، اللواء إسماعيل أحمدي 
الحوثيي���ن  دع���م  للجن���ة  رئيس���ا  مق���ّدم، 
والتي تطلق عليها الس���لطات، “لجنة دعم 
الشعب اليمني”، وذلك استمرارا لمسلسل 
للتدخ���ل العس���كري اإليراني الس���افر في 

الشأن اليمني لصالح االنقالبيين.
وزارة  فرض���ت  الماض���ي،  ماي���و  وف���ي 
الخزانة األميركية عقوبات على 5 خبراء 
من الحرس الثوري اإليراني لدورهم في 

نقل الصواريخ واألس���لحة غير المسبوقة 
إل���ى ميليش���يات الحوثيي���ن ف���ي اليم���ن. 

والخبراء الخمس���ة هم كل من: مهدي آذر 
بیش���ه محمد آقا جعفري ومحمود باقري 

کاظم آباد وجواد بردبار شیر أمین وسید 
محمد علی حداد نجاد طهراني.

دبي - العربية.نت

دبي - العربية.نت

أمير حاتمي 

دبي - رويترزمدريد - رويترزبيونس آيرس  - أ ف ب

أعل���ن رئي���س األرجنتين ماوريس���يو ماكري، أمس الس���بت، أنه س���يبحث بعض 
األفكار االستثمارية مع السعودية التي ستستضيف قمة العشرين بعد اليابان. 

جاء ذلك في البيان الختامي لقمة العشرين.

واختتم���ت مجموع���ة الدول العش���رين 
آي���رس  ف���ي بوين���س  أم���س،  أعماله���ا، 
وس���ط تباع���د بي���ن الوالي���ات المتحدة 
وش���ركائها بس���بب رفضها دعم التحرك 
ت���م  بعدم���ا  وكذل���ك  المن���اخ،  لحماي���ة 
تجنب ذكر التعهدات السابقة بمحاربة 
الحمائية التجارية في البيان الختامي 

للقمة.
كل  أن  الختام���ي  البي���ان  ف���ي  وج���اء 

الدول األعض���اء في مجموعة 
العش���رين باستثناء الواليات 
تطبي���ق  تدع���م  المتح���دة 
أه���داف اتف���اق باريس حول 

التغي���ر المناخ���ي والتي “ال 
عودة عنها”.

وفيم���ا يش���ن الرئيس 

األميركي دونال���د ترامب حربًا تجارية 
على الصين ودول أخرى، تجنب البيان 
الختام���ي للقمة ذكر مكافحة الحمائية 
وااللتزام بالتجارة المتعددة األطراف. 
وب���دال من ذلك، لفتت ال���دول األعضاء 
فقط إلى “المشاكل التجارية الحالية”.

التج���اري  النظ���ام  أن  أيض���ا  وأك���دت 
المتع���دد األط���راف “ال يحق���ق أهدافه” 
النم���و وخل���ق وظائ���ف،  عل���ى صعي���د 
الض���روري  “اإلص���الح  وس���اندت 
العالمي���ة”،  التج���ارة  لمنظم���ة 
وذل���ك في هذا البي���ان الذي كان 
موض���ع مفاوض���ات ش���اقة فيم���ا 
كثف���ت الوالي���ات المتح���دة 
المواجه���ات مع ش���ركائها 

التجاريين.

تظاه���ر اآلالف، أمس الس���بت، في العاصمة اإلس���بانية مدريد وه���م يلوحون بعلم 
البالد دعما لوحدتها ورفضا لحملة في إقليم قطالونيا تدعو النفصاله عن إسبانيا.

وتسببت أزمة مساعي إقليم قطالونيا 
ال���وزراء  رئي���س  وق���رار  لالنفص���ال 
اتب���اع  سانتش���يث  بي���درو  اإلس���باني 
نهج أكثر تس���امحا مع أح���زاب موالية 
لالس���تقالل تعتب���ر أصواته���ا ضرورية 
حكوم���ة  تح���اول  تش���ريعية  ألجن���دة 
األقلي���ة الت���ي يترأس���ها الدف���ع بها في 
إث���ارة غضب الكثي���ر م���ن المحافظين 
في إس���بانيا. ورفع محتج���ون الفتات 

سانتش���يث.  ”أوقف���وا  عليه���ا  كت���ب 
المظاه���رة  خ���الل  اآلن!“  االنتخاب���ات 

التي أقيمت في وسط العاصمة.

وتولى سانتشيث السلطة هذا العام  «
بدعم من أحزاب قومية في قطالونيا 
صوتت معه لسحب الثقة من رئيس 

الوزراء السابق ماريانو راخوي بعد أن 
لحقت فضيحة فساد بالحزب الشعبي 

الذي ينتمي إليه.

دشن سالح البحرية اإليراني، أمس السبت، مدمرة صنعت محليا وقالت وسائل 
اإلعالم الرسمية إن لها خصائص األجسام الشبح التي ال يكشفها الرادار، وذلك 

في وقت تتصاعد فيه التوترات مع الواليات المتحدة.

وانضمت المدمرة )س���هند(، التي يمكن 
أن تبحر لمدة 5 أشهر دون الحاجة إلى 
إعادة تموين، لس���الح البحرية اإليراني 
ف���ي احتف���ال بقاع���دة في بن���در عباس 

على الخليج.
الرس���مي  اإليران���ي  التلفزي���ون  وق���ال 
لطائ���رات  مهب���ط  عليه���ا  المدم���رة  إن 
الهليكوبت���ر ومجه���زة بمنصات إلطالق 
مض���ادة  ومداف���ع  الطوربي���د،  قذائ���ف 
للطائرات والس���فن، وصواريخ س���طح/

سطح وسطح/جو.
دونال���د  األميرك���ي  الرئي���س  وأعل���ن 
ترام���ب في ماي���و أيار انس���حاب بالده 
م���ن االتفاق الن���ووي الدولي الموقع مع 
إي���ران وأعاد ف���رض عقوب���ات أميركية 
على طه���ران، قائ���ال إن االتفاق النووي 

معي���ب ألن���ه ل���م يتضم���ن قي���ودا عل���ى 
تطوي���ر إي���ران للصواري���خ الباليس���تية 
ف���ي  لجماع���ات  دعمه���ا  عل���ى  وكذل���ك 

سوريا واليمن ولبنان والعراق.
وقال���ت الوالي���ات المتح���دة إن هدفه���ا 
وق���ف صادرات إي���ران النفطي���ة تماما. 
وقال مس���ؤولون إيرانيون كبار إنه إذا 
ل���م يس���مح إلي���ران بالتصدي���ر فإنها لن 
تس���مح ألي دولة أخرى بتصدير النفط 

عبر مضيق هرمز.

وكان المرشد اإليراني األعلى علي  «
خامنئي قد قال األسبوع الماضي 

إن إيران ينبغي أن تزيد قدرتها 
العسكرية واستعدادها لدرء 

األعداء وذلك خالل اجتماع مع 
قادة البحرية.

إيران تدشن مدمرة ال يكشفها الرادارتظاهرات بمدريد تأييدا لوحدة إسبانيارئيس األرجنتين: نبحث فرصًا استثمارية مع السعودية
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أبل���غ الرئي���س الصين���ي ش���ي جي���ن بينغ 
ول���ي العهد الس���عودي األمي���ر محمد بن 
يمث���ل  الس���عودية  اس���تقرار  إن  س���لمان 
حج���ر الزاوي���ة الزده���ار وتق���دم الخليج 
وأن الصي���ن تؤي���د بش���دة الري���اض ف���ي 
حملته���ا للتنوي���ع االقتص���ادي واإلصالح 
االجتماع���ي. وذكرت وكالة أنباء الصين 
الجديدة )ش���ينخوا( إن ش���ي قال خالل 
االجتم���اع الذي عقد ف���ي بوينس أيرس 

التي تس���تضيف اجتم���اع قمة مجموعة 
الصي���ن  إن  الجمع���ة  ي���وم  العش���رين 
تول���ي دائما أهمي���ة كبي���رة لعالقاتها مع 
الس���عودية. ونقل���ت ش���ينخوا ع���ن ش���ي 
قول���ه إن ”الصي���ن تؤيد بقوة الس���عودية 
في حملتها من أجل التنويع االقتصادي 
م���ع  وس���تبقى  االجتماع���ي  واإلص���الح 
الت���ي تش���مل  القضاي���ا  ف���ي  الس���عودية 

مصالحها األساسية“.

أبل���غ الرئي���س الترك���ي رج���ب طيب 
أردوغ���ان نظيره الروس���ي فالديمير 
بوتي���ن، أثن���اء اجتماعهم���ا ف���ي قمة 
العش���رين أم���س الس���بت، بض���رورة 
عق���د قمة أخ���رى لبح���ث الوضع في 
حي���ث  الس���ورية  إدل���ب  محافظ���ة 
يريد البلدان إنش���اء منطقة منزوعة 

السالح يمكن االلتزام بها.
الحكوم���ة  حلي���ف  روس���يا  وكان���ت 
السورية وتركيا التي تدعم مسلحي 

المعارض���ة الس���ورية ق���د اتفقتا في 
س���بتمبر على إقامة منطقة منزوعة 
الس���الح ح���ول إدل���ب التي يس���يطر 
عليها مس���لحو المعارضة في شمال 

غرب سوريا.
لك���ن القص���ف المتبادل يح���دث بين 
الحي���ن واآلخر منذ ذل���ك الحين كما 
تعرض���ت المنطق���ة ف���ي 25 نوفمب���ر 
من���ذ  جوي���ة  غ���ارة  ألول  الماض���ي 

االتفاق.

رئيس الصين: ندعم السعودية في حملتها للتغيير

أردوغان يريد قمة أخرى بشأن إدلب

دبي - العربية.نت: كشف الخبير االقتصادي اإليراني سعيد ليالز عن “عمليات نهب منظمة” قامت بها شخصيات في الحكومة لثروات الدولة في عهد  «
الرئيس اإليراني حسن روحاني، الذي استلم السلطة منذ 2013. وقال ليالز، وهو عضو اللجنة المركزية لحزب “كوادر البناء” الذي أسسه رفسنجاني، 

ويعتبر من أشد المدافعين عن حسن روحاني في االنتخابات الرئاسية إنه “على مدى األشهر العشرة الماضية، ُفقدت نحو 30 مليار دوالر، وحوالي 300 
إلى 400 مليار تومان من شبكة البنوك في البالد التي ُتعتبر مركز الفساد”. ووفقا لموقع “نامه نيوز”، فقد أكد ليالز في تصريحات الجمعة أن السياسات 

االقتصادية لحكومة روحاني فاشلة، حيث بلغ نسبة التضخم إلى 40 %.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية: أدانت وزارة الخارجية األميركية، االثنين، تجربة الصاروخ الباليستي التي أجرتها إيران، مؤخرا، قائلة إنها تشكل انتهاكا صريحا  «
للحظر المفروض على طهران بموجب قرارات مجلس األمن الدولي. وأوردت الخارجية األميركية، في بيان، أن إيران اختبرت صاروخا باليستيا متوسط 

المدى يستطيع حمل رؤوسا نووية فضال عن بلوغ أجزاء من أوروبا ومواقع أخرى في الشرق األوسط. وأضاف البيان أن التجربة تنتهك قرارا مجلس 
األمن رقم 2231، التي تمنع إيران من القيام بأي أنشطة مرتبطة بالصواريخ الباليستية المصممة لحمل األسلحة النووية. وأورد أن الحظر يشمل كل نوع 

من أنواع التكنولوجيا المرتبطة بهذه الصواريخ الباليستية.

خبير إيراني يكشف عن “نهب حكومي منظم”

واشنطن تدين تجربة إيران “الصاروخية”

دبي - العربية.نت باريس - أ ف ب

ج���ّددت األم���م المتحدة، أمس الس���بت، اس���تعدادها للعب دور أكب���ر في ميناء الحديدة عل���ى البحر األحمر غ���رب البالد والخاضع 
لسيطرة ميليشيات الحوثي االنقالبية، بما يضمن بقاءه مفتوحا، وحذرت في ذات الوقت من أن اليمن يقترب من “كارثة كبرى”، 

ولكن “األوان لم يفت بعد”.

الع���ام  لألمي���ن  بي���ان  ف���ي  ذل���ك  ج���اء 
للش���ؤون  المتح���دة  لألم���م  المس���اعد 
اإلنس���انية، م���ارك لوك���وك، ف���ي خت���ام 
زي���ارة ل���ه إلى اليمن والتي اس���تمرت 3 
أيام، أج���رى خاللها لقاءات في صنعاء 
وعدن م���ع قيادات الحكومة الش���رعية 
أن  م���ن  مح���ذرا  الحوث���ي،  وميليش���يا 
األوض���اع ف���ي اليم���ن تدهورت بش���كل 
“مثير للقلق” منذ زيارته األخيرة للبالد 

في أكتوبر 2017.
وأوض���ح أن “اليمن مس���رح أكبر عملية 
إنسانية في العالم، لكن في العام 2019 
س���يكون بحاج���ة إل���ى )مس���اعدة( أكبر 
بكثير”، مش���يرا إلى أن ال���دول المانحة 
قّدم���ت 2.3 ملي���ار دوالر ف���ي 2018 أي 
نحو 80 % من قيمة خطة االس���تجابة 

التي وضعتها األمم المتحدة.
األط���راف  األمم���ي،  المس���ؤول  وح���ث 
عل���ى تس���هيل المس���اعدات اإلنس���انية 
وحماية اإلمدادات من األغذية والسلع 
األساس���ية األخرى، مؤكدا أن الوكاالت 

اإلنس���انية ال تزال تواجه عقبات كثيرة 
ف���ي عمله���ا، الفتا إل���ى تعه���دات تلقاها 
م���ن الحوثيي���ن في صنعاء ومس���ؤولي 
الحكومة الش���رعية ف���ي عدن ببذل كل 

جهد ممكن لتمكين عمليات اإلغاثة.

اندلعت مواجهات بين مئات “المخّربين” وقوات األمن الفرنسية في جادة الشانزيليزيه في قلب باريس أمس السبت، على هامش 
تظاهرة جديدة لحركة “السترات الصفراء” التي تحتج على زيادة الضرائب وتراجع القدرة الشرائية.

وخّيم����ت س����حابة م����ن الضباب ف����وق نصب 
ق����وس النص����ر ف����ي إح����دى أش����هر الج����ادات 
السياحية في العالم، وسط محاوالت قوات 
األم����ن إجب����ار المتظاهري����ن عل����ى التراج����ع 
باس����تخدام قناب����ل الغ����از المس����يل للدم����وع 
وخراطيم المياه. وف����ي تغريدة على تويتر 
ن����دد وزي����ر الداخلية الفرنس����ي كريس����توف 
كاستانير بوجود “1500 مخّرب )...( وصلوا 
الفتع����ال مش����اكل”. وأوض����ح كاس����تانير أن 
عناصر الش����رطة، المنتش����رين بأعداد كبيرة 
لتجّن����ب االش����تباكات الت����ي س����ّجلت خ����الل 
تظاهرة س����ابقة ف����ي 24 نوفمب����ر، يتصدون 
له����ؤالء “المش����اغبين”. وم����ع أول����ى س����اعات 
المس����اء بل����غ ع����دد الموقوفين 59 ش����خصا. 
ومقّنع����ون  ملّثم����ون  متظاه����رون  وح����اول 
تخط����ي حاجز أقامت����ه قوات األم����ن للقيام 
الش����رطة.  بحس����ب  التفتي����ش،  بإج����راءات 

س����لميا  أت����وا  الذي����ن  المتظاه����رون  ووج����د 
لالحتج����اج مرتدي����ن “الس����ترات الصف����راء” 
المواجه����ات.  وس����ط  عالقي����ن  أنفس����هم 
وأخضع����ت قوات األم����ن الم����ارة إلجراءات 
تفتيش مشددة، ودققت بهوياتهم وفّتشت 
الحقائ����ب اليدوي����ة. وتم����ت تغطي����ة بع����ض 

خش����بية.  بأل����واح  الزجاجي����ة  الواجه����ات 
وانتش����ر نحو 5 آالف رج����ل أمن في باريس 
الت����ي من المتوّقع أن تش����هد تظاهرة بدعوة 
م����ن الكونفدرالي����ة العام����ة للعمل )س����ي جي 
تي( وتجمعا احتجاجيا على زيادة الرس����وم 

على الطالب األجانب

زيارة لوكوك إلى اليمن استمرت 3 أيام

متظاهر يحمل شعلة مضيئة أمام قوس النصر على جادة الشانزيليزيه في باريس أمس )أ ف ب(

األم��م المتح��دة تج��دد عرضه��ا بش��أن مين��اء الحدي��دة باري��س إل��ى  يع��ودون  الصف��راء”  “الس��ترات  محتج��و 

اليمن يقترب من “كارثة كبرى” مـواجهـات في الشـانـزيـلـيـزيـه
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تذكروا المواطن أواًل وأخيراً

بناء اإلنسان
خيار البحرين الثابت

أخيرَا اس���تكملت البحري���ن االنتخابات، وأصبح هناك مجل���س نيابي جديد بعد وقفة 
ش���عبية غير مس���بوقة من قبل ش���عب البحرين أثبتت موقفه الوطني ودعمه قيادته، 
أظن أنه صار من حق الشعب الوفي أن تكافئه قيادته ودولته بما يليق به من كرامة 
وع���زة واس���تجابة لطموحاته ف���ي العيش الكريم برخاء وس���عادة كما يلي���ق به، فإنها 
ليست المرة األولى ولن تكون األخيرة التي يثبت فيها هذا الشعب موقفه التاريخي 
الحاس���م تجاه الوطن بصموده وتحمله كل التحديات من مؤامرات وتخريب وعنف 
مدب���ر طوال س���نوات تل���ت مش���روعه الوطني، أصبح يس���تحق حياة أفض���ل وكرامة 
كالت���ي ع���اش فيه���ا خ���ال العقود الماضي���ة وهذا يتطل���ب اليوم وبش���كل ال لبس فيه 

تحقيق كل ما يتطلع إليه من العيش الكريم.
لم���اذا بظنكم كل هذا الحراك من انتخابات ومجلس ش���ورى ومجالس بلدية وهيئات 
ومنظمات وتعيينات ومس���ارات وكل هذا الزخم الوطني؟ إنه لش���يء واحد أساس���ي 
وهو ش���عب س���عيد ووطن مس���تقر بأمان، وإال ما فائدة كل هذا الحراك من األساس؟ 
اآلن يأت���ي دور الدول���ة ومس���ؤوليتها بع���د م���ا أدى الش���عب دوره ومس���ؤوليته تج���اه 
دولته فأصبح دور الدولة مكافأة ش���عبها الذي وقف ليس فقط باالنتخابات إنما بكل 

المنعطف���ات التاريخية التي مرت فيها البحرين وش���هدت خالها العواصف والزالزل، 
فما كان من هذا الشعب سوى الوقفة الشامخة دون انتظار الثواب بل كان دافعه هو 

الوفاء لوطنه وقيادته، وحان اآلن دور الدولة لمكافأة شعبها بما يليق به.
المكافأة الوحيدة حتى ال يغيب عن بال الدولة، العيش بس���ام وأمن واس���تقرار وفي 
مناخ من الكرامة حيث ال يوجد من يمد يده ويتس���ول، وبهذا الوطن خير كثير يس���ع 
الجميع شرط أن يكون من يتولى المسؤولية كفاءات وطنية شريفة مخلصة للوطن 
والقيادة ال متملقين ومسترزقين، والبد لمن يتولى المسؤولية التشريعية والتنفيذية 
أن يكون بمس���توى الكفاءة، ال لمجرد الترضية والمحاباة، وهناك بالوطن طوابير من 
الكفاءات مقابل طابور من المستصلحين، لذلك حان الوقت ليكون بمركز المسؤولية 
س���واء بالش���ورى أو المؤسس���ات والدوائ���ر وال���وزارات م���ن عين���ه على الوط���ن وعلى 
المواط���ن ولي���س من يقول بعجرفة ش���عب البحرين ال يصلح للعمل، وال تنس���وا أيضًا 

من خان المسؤولية وهرب تذكروا ذلك.

تنويرة: التسامح كلمة يستغلها الخونة لإلفالت من خيانتهم. «

بناء اإلنس���ان البحرين���ي هو بؤرة اهتم���ام جالة الملك 
المفدى حمد بن عيس���ى آل خليفة، وهو الركيزة األولى 
ل���كل برام���ج وخط���ط التنمي���ة المس���تدامة ف���ي بادنا، 
فبدون بناء اإلنسان تصبح أية استراتيجية تنموية با 

معنى وال نتيجة ملموسة.
تعليم���ي جي���د  نظ���ام  تبن���ي  اإلنس���ان يس���تلزم  وبن���اء 
يصن���ع أجياال قادرة عل���ى اس���تيعاب تكنولوجيا العصر 
ومتطلبات���ه وأدواته المختلفة ويتطل���ب رعاية صحية 

واجتماعية لكل أفراد المجتمع.
ولي���س ه���ذا فحس���ب فبن���اء اإلنس���ان يتطل���ب تبن���ي 
برامج ثابتة للتنمية السياس���ية يكون من شأنها تعميق 
الوعي حول أهمية المش���اركة السياس���ية وحول معنى 
الديمقراطي���ة وتعمي���ق فك���رة المواطنة ونب���ذ الطائفية 
والمذهبي���ة وكل ما يؤدي إلى ش���ق الصفوف واإلضرار 

بالوالء واالنتماء للوطن الواحد.
وت���دل المؤش���رات والش���هادات المحاي���دة أن البحري���ن 
قطعت ش���وطا كبي���را في بن���اء اإلنس���ان البحريني في 
جوان���ب عدي���دة، فق���د أش���اد خب���راء أممي���ون بالتقرير 

الوطني للتنمية البشرية الذي دشنه مركز دراسات قبل 
أيام قليلة والذي اس���تغرق إعداده حوالي العام ونصف 
الع���ام والذي يغطي الفترة من ع���ام ٢٠١٥ حتى ٢٠١٨، 
ذل���ك التقرير الذي أوض���ح باألرقام إلى أي مدى وصلت 

البحرين في مجال التنمية البشرية.
هذه األرقام التي قدمت صورة مش���رقة للبحرين خال 
الفت���رة المح���ددة للبحث والت���ي بينت االهتم���ام الكبير 
ببن���اء اإلنس���ان البحريني تعد مرجعية جي���دة للوقوف 
على م���دى التقدم الحال���ي ووضع الخطط المس���تقبلية 
في مج���االت التعلي���م والصح���ة والتنمي���ة االقتصادية 

وكل ما يتعلق بالتنمية الشاملة والمستدامة.
وق���د أك���د الش���يخ عب���دهللا بن أحم���د آل خليف���ة رئيس 
مجل���س أمن���اء المركز خال تدش���ين التقري���ر أن خيار 
مملك���ة البحري���ن الثاب���ت والدائ���م ه���و االس���تثمار ف���ي 
العنص���ر البش���ري، كأح���د األولوي���ات الوطني���ة، باعتب���ار 
التنمي���ة  أن  كم���ا  التنمي���ة،  وغاي���ة  عم���اد  المواط���ن 
البشرية الش���املة والمس���تدامة مقياس التقدم، وكانت 
بالفع���ل المح���رك الرئيس���ي لرؤية البحري���ن االقتصادية 

2030، والمب���ادئ الت���ي اس���تندت عليها من االس���تدامة 
لخط���ط  مح���ورا  ش���كلت  كم���ا  والعدال���ة،  والتنافس���ية 
وبرام���ج حكوم���ة المملك���ة، ف���ي ظ���ل الري���ادة والعناية 
بقطاع���ات التعلي���م والصحة والخدم���ات، لذلك لم يكن 
غريبا أن تتبوأ البحرين مكانة مرموقة في مصاف دول 
العال���م المتقدم���ة ذات التنمي���ة البش���رية المرتفعة جدا، 
كم���ا قطعت ش���وطا طويا في تحقيق أه���داف التنمية 

المستدامة 2030.

“تدل المؤشرات والشهادات المحايدة أن  «

البحرين قطعت شوطا كبيرا في بناء اإلنسان 

البحريني في جوانب عديدة، فقد أشاد خبراء 

أمميون بالتقرير الوطني للتنمية البشرية الذي 

دشنه مركز دراسات قبل أيام قليلة، حيث أوضح 

التقرير باألرقام إلى أي مدى وصلت البحرين في 

مجال التنمية البشرية”.
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المرأة البحرينية... مالحم 
من اإلنجازات والتضحية
احتفل���ت البحرين يوم أمس 1 ديس���مبر بيوم المرأة 
البحرينية، ويطيب لنا في هذا المقام أن نرفع أسمى 
آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي 
األميرة س���بيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل 
الب���اد المفدى رئيس���ة المجلس األعل���ى للمرأة وإلى 
كل ام���رأة بحريني���ة تس���اهم ف���ي بن���اء الحي���اة على 

أرض هذا الوطن الجميل.
احتف���ال ه���ذا العام ت���م تخصيصه للم���رأة البحرينية 
وأيض���ا  البل���دي،  والعم���ل  التش���ريعي  المج���ال  ف���ي 
بمناسبة مرور 20 عاما على دخول المرأة البحرينية 
مجل���س الش���ورى و15 عام���ا على دخوله���ا المجالس 
التش���ريعية والبلدي���ة، وخال تلك الفت���رة من الزمن 
اس���تطاعت الم���رأة البحريني���ة أن تلع���ب دورا كبيرا 
وأكثر فاعلية في العمل التش���ريعي والبلدي وأثبتت 
جدارته���ا وأهميته���ا تح���ت قب���ة البرلمان وس���اهمت 

بص���ورة واضح���ة في إح���داث التغيير والس���ير بجد 
نحو تحقيق اإلنجازات.

كان���ت النائب���ة البحريني���ة وش���قيقتها ف���ي المجالس 
البلدي���ة مدافعة قوية عن المواط���ن وصوته األمين 
المس���موع لتحقي���ق مطالب���ه، وعب���رت ع���ن قدراته���ا 
العلمي���ة والثقافي���ة وكفاءته���ا في العم���ل، وامتلكت 
الرؤية في التطوير ومواجهة المش���اكل والعمل على 
حله���ا، وبالرغم من أن األعداد ال تلبي الطموح حيث 
ال تزال هناك عقليات في المجتمع تحارب المرأة وال 
تدعمها في تجربتها السياس���ية وتستكثر عليها بكل 
غباء وجودها في المجلس النيابي والبلدي مستندة 
عل���ى ش���عارات غامض���ة، إال أن ذل���ك لم يمن���ع المرأة 
الت���ي وصل���ت إل���ى البرلم���ان والمجال���س البلدية من 
التمي���ز وتقديم كفاءته���ا وخبرتها في كل المجاالت، 
وأدت المس���ؤولية ب���كل أمانة واقت���دار وأقرت عددا 

م���ن مش���روعات القواني���ن والموضوع���ات المختلفة 
ووضعت الماحظات التي تم االتفاق عليها، وكانت 
له���ا مس���اهمة فاعل���ة ش���أنها ش���أن الرجل ف���ي تعزيز 
مس���ارات البناء والتطوير خدم���ة لألجيال الحاضرة 

والقادمة.

هكذ هي دوما وأبدا المرأة البحرينية التي  «
سجلت أروع المالحم في كل المجاالت 

وكانت رائدة بحق وأسهمت في بناء الوطن 
وكانت إحدى أهم ركائز التطور والنماء، 

امرأة قوية يكتسي فكرها بأهمية خاصة 
ضمن تراث وتاريخ هذا البلد الجميل 

وحاضره ومستقبله، وتهنئة خاصة مني 
إلى زوجتي “أم محمد”.. بستان الروح، وإلى 

عمتي “ثاجبة”.. سنابل الحب والتضحية.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

لعل رؤس���اء وممثلي المؤسسات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني 
العامل���ة ف���ي مج���ال تعزي���ز الس���ام والتعاي���ش والح���وار بي���ن الثقاف���ات 
والش���عوب، من ع���دة دول من أوروبا وآس���يا وأفريقيا، كان���وا على إيمان 
وإدراك بأن لقاءهم مع صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه، يوم الثاثاء الماضي 27 
نوفمب���ر الجاري، بمثابة اس���تلهام أفكار متج���ددة تتاقى مع توجهات كل 
المجتمع���ات اإلنس���انية وحقها في العيش بس���ام، وكما عبر س���موه: “في 
مناخ من االس���تقرار الذي يحفزه على التنمية والبناء، فالتنمية والتطوير 

مفتاح الشعوب نحو االزدهار”.
ومع إشادتهم بمملكة البحرين كنموذج رائد في التنمية والتعددية جعلها 
“قبل���ة للس���ام في المنطق���ة”، إال أنهم تناول���وا محوًرا مهًما هو أن س���موه 
يط���رح قراءة عميقة لألزمات ف���ي المنطقة بخبرة ورؤية تحليلية، وهذه 
الرؤية تؤطر لقيم إنس���انية نبيلة ذات قيمة كبيرة، من هنا، نحتاج اليوم 
إل���ى تحقيق نقاط تفوق على مس���توى ما يمتلك���ه المجتمع البحريني من 
س���مات التعدد والتعايش واالنس���جام، ومع دخول دورة برلمانية جديدة 
س���بقتها مش���اركة فاعل���ة ف���ي االنتخابات، الب���د من إيجاد صيغ���ة وطنية 
تش���ارك فيها الدولة والمؤسس���ة التشريعية ومؤسس���ات المجتمع المدني 
في تجنيب المجتمع آثار وتداعيات أية مرحلة سابقة، حتى ندخل مرحلة 
جديدة يشارك فيها كل أبناء الوطن في ترسيخ الوحدة الوطنية والسلم 
االجتماعي، وهذا يتطلب االمتثال التام لتوجيهات القيادة الرش���يدة في 
لم الصف والحفاظ على المكتس���بات وحماية الس���لم االجتماعي وصيانة 

البيت البحريني من كل فعل يؤثر في تماسكه وقوته وتعاضد أفراده.

إن البحرين، “كما أشار سمو رئيس الوزراء أيده الله، تمد يدها دوما  «
لمن يحمل أهدافا تحقق الخير واألمن واالستقرار لإلنسانية، 

وهي بشهادة دولية موطن للتعايش والطمأنينة والتعدد الفكري 
والثقافي”، وهذه المكانة المتميزة على خريطة العالم هي واحدة 

من السمات التي ُيعرف بها اإلنسان البحريني أينما ذهب، وهي من 
وجهة نظري الكنز الذي يجب أن نحافظ عليه جميًعا، وها نحن أمام 
مرحلة جديدة من العمل يتطلع فيها كل أهل البحرين لالنتقال إلى 

صفحات المستقبل والتي تفتح فيها كل البوابات لمشاركة أبناء 
البلد في مواصلة مسيرة نهضتها.

األمير خليفة بن سلمان يجعل البحرين 
موطنا للتعايش والطمأنينة والتعددية

عادل عيسى المرزوق

مش���هد اصطف���اف المواطني���ن ألداء حقه���م ف���ي انتخاب م���ن يمثلهم في 
المجلس النيابي والمجالس البلدية أصاب من كانوا يراهنون على فش���ل 
االنتخابات في مقتل، فقد بلغت نسبة المشاركة 67 % معلنة تأييدا قويا 
لنظام الحياة الديمقراطي الذي يعيش���ه المواطنون، وإجابة صريحة لكل 
متعط���ش ألخب���ار المملكة، وألنها ليس���ت الم���رة األولى الت���ي نعايش فيها 
ه���ذه التجرب���ة إال أنه���ا ق���د تكون األول���ى لبعض الوف���ود اإلعامي���ة التي 
جاءت لتغطية مثل هذا الحدث وهي في قمة االندهاش من مدى اليسر 
والتنظي���م ال���ذي راف���ق العملية االنتخابي���ة خطوة بخط���وة، ِزد على ذلك 
انتش���ار مراكز االقت���راع في جميع أنحاء المملكة وس���هولة الوصول إليها 

سيًرا على األقدام أو بأية مركبة.
الجدير بالذكر أن المواطن باختياراته سطر نوعا جديدا من الميول التي 
وجب���ت دراس���تها، كإعطائه فرصا واس���عة للم���رأة في ه���ذا المجلس أكبر 
بكثي���ر م���ن المجالس الت���ي مرت، وكذل���ك انحيازه للش���باب الذين جمعوا 
أغلب األصوات وهو ما ُيبين توجها وأما كبيرا يقوده جيل الشباب الذي 
ترش���ح هذه المرة وباتت على عاتقه مس���ؤولية إثب���ات ذاته والدفاع عن 

حقوق المواطن في المقام األول. 

ومضة  «

انتخابات 2018 سطرت نهجا جديدا في مدى وعي المواطنين تجاه  «
حقوقهم ومن يمثلهم وهي بادرة طيبة سيتم استثمارها إذا ما 
أجاد المجلس النيابي والمجالس البلدية المماراسات من أجل 

حياة أفضل يطمح إليها المواطنون.

المواطن يختار

سمر األبيوكي
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أعرب العب المنتخب الوطني لبناء األجسام المخضرم عرفات يعقوب عن فخره واعتزازه بتمثيله للمنتخب الوطني لبناء األجسام لألساتذة 
التي ستقام منافساتها بمدينة تاراغونا في إسبانيا في الفترة من 8 حتى 11 من شهر ديسمبر الجاري.

رف���ع  حديث���ه،  بداي���ة  وف���ي    
وعظي���م  ش���كره  جزي���ل  يعق���وب 
امتنان���ه لقائد المس���يرة الش���بابية 
والرياضية بمملكة البحرين ممثل 
جالل���ة المل���ك لألعم���ال الخيري���ة 
وش���ئون الش���باب رئيس المجلس 
األعل���ى للش���باب والرياضة رئيس 
اللجن���ة األولمبية البحرينية س���مو 
الش���يخ ناص���ر بن حم���د آل خليفة 
لدعم���ه الكبير والالمحدود لجميع 
س���موه  واهتم���ام  الرياضيي���ن، 
األجس���ام  بن���اء  برياض���ة  الكري���م 
وتش���جيعه لالعبي���ن، وأض���اف “ال 
البحرين���ي  االتح���اد  دور  أنس���ى 
لرفع األثقال وعلى رأس���ه سلطان 
وجمي���ع  االتح���اد  رئي���س  الغان���م 
أعض���اء مجل���س اإلدارة واللجن���ة 
الفنية على مس���اندتهم المس���تمرة 
ومتابعتهم الدائمة وهذا أحد أبرز 

األسباب في تطور مستوياتنا”.
عرف���ات  المخض���رم  وأض���اف 
يعق���وب أنه بات جاهًزا من ناحية 
منافس���ات  لخ���وض  االس���تعداد 
األجس���ام  لبن���اء  العال���م  بطول���ة 
لألس���اتذة ضم���ن فئته ال���� 70 أو ال� 
75 كيلوغراًم���ا، وق���ال “أن���ا فخور 
أح���د العب���ي  الي���وم كون���ي  ا  ج���دًّ
المنتخب الوطني لبناء األجس���ام، 
عظي���م  ش���رف  ذات���ه  بح���د  وه���و 
لتمثيل مملكة البحرين في محفل 
رياضي عالمي كبير، وألنها بطولة 
عالمية ستجمع نخبة من الالعبين 
من مختلف أنحاء الكرة األرضية، 
كان ال ب���د م���ن االس���تعداد المبك���ر 
مس���توى  ألفض���ل  للوص���ول  له���ا 
جاهزي���ة بدني ونفس���ي، ل���ذا فقد 
بدأت هذه االس���تعدادات المكثفة 
له���ا من���ذ ش���هر س���بتمبر الماض���ي، 

وأعد الجميع أنني سأبذل قصارى 
جه���دي وتقدي���م أفض���ل م���ا ل���دي 
والمنافسة بقوة من أجل تشريف 
مملكة البحري���ن ورفع علمها عالًيا 
خفاًق���ا والس���عي لتحقي���ق الذهب 

في عام “الذهب فقط”.
ويعتب���ر الالعب المخضرم عرفات 
الالمع���ة  األس���ماء  أح���د  يعق���وب 
ف���ي عال���م رياض���ة بناء األجس���ام 
طوي���ل  ب���اع  وصاح���ب  وكماله���ا، 

وخبرة واس���عة في هذه الرياضة، 
حي���ث إن هذا الع���ام 2018 مازال 
بالحص���اد  وفي���ًرا  عاًم���ا  يعتب���ره 
ذهبي���ات   3 بحص���ده  المش���رف 
وفضي���ة واح���دة، حيث إن���ه أحرز 
للماس���ترز  الذهبي���ة  الميدالي���ة 
ببطولة آس���يا بمنغولي���ا، الميدالية 
الذهبي���ة لفئ���ة الماس���ترز ببطول���ة 
غ���رب آس���يا الت���ي أقيم���ت خ���الل 
ش���هر م���ارس الماضي عل���ى أرض 
المملك���ة، وذهبي���ة المجموع العام 
األبط���ال  بط���ل  ولق���ب  للماس���ترز 
ببطولة غرب آسيا بالبحرين أيضًا، 
والميدالي���ة الفضي���ة للفئة الوزنية 
آس���يا،  ببطول���ة  كيلوغراًم���ا   75
مواصل���ة  إل���ى  يعق���وب  ويتطل���ع 
حص���د المزي���د خ���الل ه���ذا الع���ام 
واختتام���ه بتحقي���ق الذه���ب ف���ي 
البطول���ة العالمية القادمة وإضافة 

الميدالية الذهبية الرابعة.

من إنجازات عرفات يعقوب

للرياضيي��ن ب��ن حم��د  ناص��ر  الش��يخ  بدع��م س��مو  أش��اد 

يعقوب يسعى للذهبية الرابعة
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تختتم مس���اء اليوم منافس���ات موسم البنوك والمؤسس���ات المصرفية لكرة القدم للصاالت 
بإقامة المباراة النهائية لمس���ابقتي الدوري والكأس على صالة نادي النجمة بالجفير، حيث 
يق���ام نهائ���ي الكأس في المباراة األولى في تمام الس���اعة الس���ابعة مس���اء بين تمكين وبنك 
األهلي المتحد، بينما يقام نهائي الدوري في اللقاء الثاني الذي س���يجمع حامل اللقب فريق 
المص���رف الخليج���ي التجاري وبنك البحرين والكويت في تمام الس���اعة 8.15 مس���اء، وذلك 

برعاية المصرف الخليجي التجاري.

وس���يقام الي���وم الختام���ي لبطولت���ي الدوري 
وال���كأس تح���ت رعاي���ة رئيس ن���ادي النجمة 
عيس���ى القطان وبحضور الرئي���س التنفيذي 
للمصرف الخليجي التجاري سطام القصيبي 
والش���خصيات  الضي���وف  كب���ار  م���ن  وع���دد 
م���ن البن���وك والمؤسس���ات المصرفي���ة. فم���ن 

سيخطف كأس البنوك؟
نهائي الكأس لهذا العام س���يكون جديًدا على 
المصرفي���ة  والمؤسس���ات  البن���وك  بط���والت 
وخصوًص���ا في ظل مش���اركة تمكي���ن األولى 

في تاريخ المس���ابقة، الذي أثبت أنه الحصان 
األوس���ط لبطولة ال���كأس بعدما حق���ق نتائج 

باهرة ومتميزة أهلته للمباراة النهائية.
وكذل���ك الح���ال ينطب���ق على األهل���ي المتحد 
ال���ذي ق���دم مس���تويات فني���ة رائع���ة وضعته 
ف���ي مقدم���ة الترش���يحات لنيل لق���ب بطولة 
ال���كأس بعدما خرج من بوابة المنافس���ة على 
بطول���ة ال���دوري. وج���اء تأه���ل فري���ق تمكين 
للمباراة النهائية بعدما تغلب في الدور األول 
على المؤسس���ة العربي���ة المصرفية، ثم حقق 

مفاجأة كبي���رة بإقصائه فري���ق بنك البحرين 
والكويت، أحد أبرز المرشحين هذا الموسم.

في المقاب���ل، تأهل فريق بنك األهلي المتحد 
للمب���اراة النهائي���ة بعدم���ا تغل���ب ف���ي مب���اراة 
ال���دور قبل النهائي على فري���ق بنك البحرين 
الوطن���ي، ال���ذي بدوره ف���از في ال���دور األول 
عل���ى حامل اللقب فري���ق المصرف الخليجي 

التجاري.

لقاء ناري في نهائي الدوري

وس���يكون نهائ���ي ال���دوري لهذا الع���ام متميًزا 
ف���وق الع���ادة وخصوًص���ا أنه س���يجمع حامل 
اللق���ب فري���ق المص���رف الخليج���ي التجاري 
أم���ام المرش���ح األب���رز فري���ق بن���ك البحري���ن 

والكوي���ت. ف���كال الفريقي���ن قدما مس���تويات 
قوي���ة ف���ي مباري���ات ال���دوري، وضعتهما في 
مقدمة الترش���يحات للمنافس���ة عل���ى اللقب، 
كم���ا أن الفريقي���ن لعب���ا مًع���ا ف���ي مجموع���ة 
واحدة في منافس���ات ال���دوري، وتأهلهما مًعا 
للمباراة النهائية يؤكد مدى قوتهما فضال عن 

الفرق المتبارية األخرى.

الخليج���ي  المص���رف  فري���ق  تأه���ل  وج���اء 
التج���اري بعدم���ا ح���ل ثانًي���ا ف���ي المجموع���ة 
األول���ى برصي���د 6، وتأه���ل بع���د ذل���ك لل���دور 
قبل النهائي وتفوق على منافس���ه فريق بنك 

األهلي المتحد ليتأهل للمباراة النهائية.
أما منافس���ه فريق بن���ك البحري���ن والكويت، 
فقد احتل ص���دارة الترتيب العام للمجموعة 
األول���ى برصي���د 9 نق���اط، وتأهل لل���دور قبل 
النهائ���ي وفاز عل���ى فريق المؤسس���ة العربية 

المصرفية ووصل إلى المباراة النهائية.
وسبق للفريقين والتقيا في مناسبتين خالل 
المجموع���ة األولى بالدور األول، حيث تفوق 
المص���رف الخليج���ي التج���اري ف���ي المب���اراة 
تف���وق  بينم���ا  صف���ر،    -  2 بنتيج���ة  األول���ى 
البحري���ن والكوي���ت في اللق���اء الثاني بفوزه 

-1 صفر.

اللجنة اإلعالمية

اليوم نهائي كأس ودوري البنوك للصاالت

فريق بنك البحرين والكويتفريق المصرف الخليجي التجاري

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

يستعد منتخبنا الوطني األول لكرة القدم لخوض مرحلة اإلعداد األخيرة قبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019 
التي س���تقام مطلع العام المقبل في اإلمارات، إذ س���يخوض المنتخب مباراتين وديتين دوليتين خالل ش���هر ديس���مبر 

الجاري.

وم���ن المق���رر أن يخ���وض المنتخ���ب   
منتخ���ب  أم���ام  دولي���ة  ودي���ة  مب���اراة 
طاجيكستان يوم 20 ديسمبر الجاري، 
فيما س���يالقي منتخب كوريا الشمالية 
في مباراة ودية دولية يوم 29 ديسمبر 

الجاري، وكال المباراتين في البحرين.
الدولي���ة  الودي���ة  المباري���ات  وتأت���ي 
للمنتخب ضمن إطار المرحلة األخيرة 
لبرنامج إعداد المنتخب قبل المشاركة 
ف���ي كأس آس���يا، حيث يس���عى الجهاز 
الفن���ي للوقوف عل���ى الجاهزية الفنية 
النهائي���ة لالعبي “األحم���ر” قبل خوض 

غمار النهائيات اآلسيوية.
المنتخ���ب  ف���إن  الس���ياق،  ذات  وف���ي 
س���يخوض من���اورة ودية م���ع منتخب 

لبن���ان األول يوم 27 ديس���مبر الجاري، 
وذلك ف���ي البحرين، حي���ث يأتي ذلك 
عل���ى هام���ش اس���تضافة اتح���اد الكرة 

ف���ي معس���كر خ���الل  لبن���ان  لمنتخ���ب 
ديس���مبر   27 حت���ى   16 م���ن  الفت���رة 

الجاري.

منتخبنا الوطني األول

دي��س��م��ب��ر  27 ل����ب����ن����ان  ي�����واج�����ه  األح�����م�����ر 

وديتان دوليتان للمنتخب األول في ديسمبر

أكدت 4 أندية عربية مشاركتها في بطولة 
األندي���ة العربية الس���ابعة والثالثين للكرة 
الطائ���رة الت���ي س���تحتضنها تون���س خالل 
الفت���رة م���ن 12 فبراي���ر لغاي���ة 24 فبراي���ر 
المقب���ل 2019 بعدما فت���ح االتحاد العربي 

باب المشاركة في االستحقاق العربي.
وأكد مس���اعد مدير االتح���اد العربي عادل 
البن���اء أن األمان���ة العام���ة لالتح���اد تلق���ت 
ا للمشاركة في  موافقة أربعة أندية رس���ميًّ
البطول���ة وهي األهل���ي البحريني، االتحاد 
واله���الل الس���عوديان، الترجي التونس���ي، 
ومن المؤمل أن يتم ترش���يح ناد تونس���ي 
آخ���ر على أن يغلق باب المش���اركة بتاريخ 

12 يناير المقبل.
يذك���ر أن النس���خة الماضي���ة م���ن البطولة 
أقيم���ت في تون���س وت���وج بلقبه���ا الريان 
القط���ري بع���د فوزه ف���ي المب���اراة النهائية 
عل���ى الترج���ي التونس���ي صاح���ب األرض 

والجمهور بثالثة أشواط نظيفة.
وأم���ا بخص���وص بطول���ة األندي���ة العربية 
ف���ي  س���تقام  الت���ي  للس���يدات  العش���رين 
جمهوري���ة مص���ر م���ن 25 يناي���ر حت���ى 4 
فبراي���ر، فأوضح البن���اء أن األمانة العامة 
لم تتسلم موافقة أي ناد لغاية اآلن، حيث 
م���ن المق���رر أن يش���ارك ناديين م���ن مصر، 
معرًبا ع���ن توقعه بأن تب���دأ األمانة العامة 
بتسلم موافقات االتحادات قبل حوالي 3 

أس���ابيع من انتهاء فترة التسجيل بتاريخ 
12 يناير المقبل. 

وبعد إغالق باب المشاركة في البطولتين 
ستجرى مراسم سحب قرعة المسابقتين 
ف���ي المنام���ة بحس���ب البروتك���ول المتب���ع 
قب���ل كل بطول���ة عربي���ة، حي���ث تحتض���ن 
مملك���ة البحرين مقر االتحاد العربي للكرة 

الطائرة.

عادل البناء

التس��جيل ب��اب  إغ��اق  يناي��ر  و12  تون��س  تحتضنه��ا 

4 أندية تؤكد مشاركتها في عربية الطائرة

حسن علي

انتق���ل الع���ب منتخبن���ا الوطني األول 
حس���ين  النجم���ة  ون���ادي  الي���د  لك���رة 
ن���ادي  فري���ق  صف���وف  إل���ى  الصي���اد 
ش���باب األهلي اإلمارات���ي، وذلك على 
س���بيلاإلعارة لنهاي���ة الموس���م الرياض���ي 
انتق���ال  ويعتب���ر   .2019 /2018 الحال���ي 
اإلمارات���ي  الن���ادي  إل���ى  الصي���اد  حس���ين 
تعزيًزا جيًدا لتشكيلة فريق شباب األهلي، 
خصوًصا لما يمتلك���ه الالعب من إمكانات 
فني���ة عالية، إذ يعد تواج���ده قوة إضافية 
للصف���وف. والتجرب���ة االحترافي���ة للصياد 
ليس���ت األول���ى، إذ س���بق ل���ه اللع���ب ف���ي 

الدوري السعودي أيًضا.
وس���يفقد النجم���ة بذل���ك خدمات حس���ين 

الصياد إلى نهاية الموسم الحالي.

البالد سبورت

الصياد يوقع 
ألهلي اإلمارات

نادي الحالة

ينظ����م ن����ادي الحالة حفل تكري����م للفنان الراحل محم����د زويد تحت 
ش����عار “وقفة وفاء”، وذلك في تمام الس����اعة الثامنة من مساء يوم 
الخمي����س المواف����ق 6/12/2018 بمق����ر الن����ادي بالمح����رق، والدع����وة 

عامة لمحبي الفنان الراحل والفن الشعبي.

ق����ال  الحف����ل  تفاصي����ل  وح����ول 
أمي����ن الس����ر الع����ام لن����ادي الحالة 
أحم����د بوحمود إنه يأتي انطالًقا 
م����ن تفعي����ل دور الن����ادي س����واء 
أو  االجتماع����ي  أو  الرياض����ي 
الثقاف����ي أو الفن����ي، حي����ث ق����رر 
ه����ذا  إقام����ة  اإلدارة  مجل����س 
االحتفال لتكري����م الفنان الراحل 
محم����د زوي����د بصفته أح����د أبناء 
منطق����ة الحال����ة وأح����د رواد ف����ن 
ف����ي  الش����عبي  والف����ن  الص����وت 
أث����رى  ال����ذي  البحري����ن  مملك����ة 
م����ن  بالعدي����د  الفني����ة  الحي����اة 
والغنائي����ة  الفني����ة  اإلس����هامات 
عل����ى مدار مش����وار طويل مليء 
باإلنج����ازات المتمي����زة واألعمال 
الغنائي����ة المعبرة عن أصالة الفن 
الخليج����ي وتحدي����دًا ف����ي أدائ����ه 

المميز لفن الصوت.
وأضاف بوحمود قائالً إن الفنان 

الراح����ل أفن����ى ج����زًءا كبي����ًرا من 
حيات����ه له����ذا الف����ن ال����ذي عش����قه 
منذ الصغ����ر، وكان لزويد الفضل 
الكبي����ر ف����ي حف����ظ ف����ن الصوت 

البحريني األصيل.

وأشار أمين سر نادي الحالة  «
إلى أن الحفل سيتضمن 

العديد من الفعاليات إللقاء 
الضوء على مسيرة الفنان 

الراحل، الفًتا إلى مشاركة عدد 
من الشخصيات والفنانين 

الذين عاصروا مسيرة الفنان 
محمد زويد حيث سيشارك 

في الحفل بفقرات فنية كل 
من الفنانين أحمد الجميري 

وسلطان حمد ويوسف 
زويد، فيما أكد بوحمود أن 

هذا الحفل يعتبر البذرة 
األولى لتكريم المزيد من 

الرواد المتميزين في كافة 
المجاالت.

الحالة يكرم الراحل زويد

يقام على صالة 
نادي النجمة 

في الجفير



اس���تقبل وزير ش���ئون الش���باب والرياضة هشام الجودر، وزير الش���باب والرياضة بجمهورية 
ا.  العراق أحمد العبيدي الذي يزور المملكة حاليًّ

وفي مستهل اللقاء رحب وزير شئون الشباب 
والرياض���ة بنظي���ره العراقي في بل���ده الثاني 
مملك���ة البحرين، مش���يًدا بالعالقات الوطيدة 
الت���ي تربط بي���ن مملكة البحري���ن وجمهورية 
العراق الش���قيقة ومنوه���ا بالعالقات األخوية 
الطيبة التي يش���هدها البلدين الش���قيقين من 
أواصر المحبة واالحترام المتبادل في ش���تى 

المجاالت.

 وبي���ن الج���ودر أهمي���ة اللق���اء والزي���ارة التي 
يق���وم بها وزي���ر الش���باب والرياض���ة العرافي 
للبحرين، األمر الذي يس���اهم في تعزيز الدور 
المش���ترك، وتجس���يد العالق���ات الثنائي���ة بين 
البلدي���ن، وتعزي���ز التع���اون وتب���ادل الخبرات 
والزي���ارات بي���ن البلدي���ن في كاف���ة الجوانب 
الش���بابية والرياضي���ة مش���يًرا إل���ى أن مملكة 
البحري���ن تس���عى دوًم���ا إل���ى بن���اء عالق���ات 

ش���بابية ورياضية قوية ومتين���ة مع مختلف 
والعم���ل  الع���راق  فيه���ا  بم���ا  العربي���ة  ال���دول 
عل���ى تأطي���ر ه���ذا التع���اون بص���ورة واضحة 
بم���ا يس���اهم بش���كل إيجابي���ة ف���ي االرتق���اء 
بالقطاعي���ن الش���بابي والرياضي في البحرين 

والبلدان العربية. 
 وخ���الل اللق���اء، بحث وزير ش���ئون الش���باب 
والرياض���ة مع نظيره العراقي الس���بل الكفيلة 
الجانبي���ن  بي���ن  المش���ترك  التع���اون  بتطوي���ر 
في المجال الش���بابي والرياضي واالس���تفادة 
م���ن التج���ارب والبرام���ج الناجح���ة ف���ي كال 
البلدي���ن والت���ي تس���هم ف���ي تطوي���ر القط���اع 

بح���ث  إل���ى  باإلضاف���ة  والرياض���ي  الش���بابي 
تبادل الزيارات الش���بابية والرياضية وتطوير 

الكوادر الفنية واإلدارية.
 م���ن جانب���ه، ثّمن العبي���دي الجه���ود المتميزة 

التي تبذلها مملكة البحرين في س���بيل رعاية 
الحركة الش���بابية والرياضية وما أثمرت عنه 
من تحقيق منتس���بي هذين القطاعين للعديد 
م���ن اإلنج���ازات الش���بابية والرياضي���ة، معرًبا 
وزي���ر الش���باب والرياض���ة العراقي ع���ن ثقته 
ب���أن يس���هم اللقاء م���ع وزير ش���ئون الش���باب 
والرياض���ة ف���ي مملك���ة البحرين ف���ي تحقيق 
مجال واس���ًعا م���ن التفاهم والتالق���ي لتأطير 
عملي���ة التع���اون بي���ن البحري���ن والع���راق بما 
يضم���ن االس���تفادة المتبادل���ة م���ن تجربة كال 

البلدين في مجال الشباب والرياضة.

الجودر يستقبل وزير الشباب والرياضة العراقي

البحري���ن  ألمني���وم  ش���ركة  قدم���ت 
ش.م.ب. )الب���ا( رعايتها لمس���ابقة كأس 
جالل���ة الملك المف���دى ومس���ابقة دوري 
ناص���ر ب���ن حم���د الممت���از لك���رة الق���دم 

للموسم الرياضي 2018/2019.
وبه���ذه المناس���بة، أك���د رئي���س االتحاد 
البحرين���ي لك���رة القدم الش���يخ علي بن 
خليف���ة ب���ن حم���د آل خليف���ة أن رعاي���ة 
ش���ركة ألبا للمسابقتين ستساهم بشكل 
المرج���و.  النج���اح  تحقي���ق  ف���ي  كبي���ر 
تعك���س  الرعاي���ة  ه���ذه  أن  وأض���اف 
بص���ورة واضح���ة االس���تراتيجية الت���ي 
تنتهجها الش���ركة لرعاية ودعم الشباب 
والرياضة بالمملكة، مش���يًرا إلى أن ذلك 
يؤكد دورها الرائد في تحقيق الشراكة 
الخ���اص  القط���اع  بي���ن  المجتمعي���ة 
والجه���ات األهلي���ة، ال س���يما الرياضي���ة 
منه���ا، بم���ا يس���هم ف���ي تطوي���ر الحركة 
الرياضي���ة بالمملك���ة، ال���ذي يتوافق مع 
توجيه���ات العاه���ل المف���دى حفظه هللا 
ورعاه في النهوض بالرياضة البحرينية، 

ويحق���ق األه���داف التي رس���مها  ممثل 
جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون 
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
األولمبي���ة  اللجن���ة  رئي���س  والرياض���ة 
البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد 
 2022 س���موه  رؤي���ة  ف���ي  خليف���ة  آل 
لتطوي���ر الكرة البحريني���ة واالرتقاء بها 

حتى وصولها إلى العالمية. 

 ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة 
ش���ركة الب���ا س���عادة الش���يخ دعي���ج ب���ن 
س���لمان بن دعي���ج آل خليفة، عن فخره 
قدمته���ا  الت���ي  بالمس���اهمة  واعت���زازه 
ش���ركة ألبا لدع���م مس���ابقة كأس جاللة 
المل���ك المف���دى ومس���ابقة دوري ناص���ر 
ب���ن حم���د الممت���از لك���رة الق���دم، مؤكًدا 
ح���رص الش���ركة الدائ���م عل���ى أن تكون 

س���باقة في دع���م األنش���طة والفعاليات 
الرياضي���ة. وأوض���ح أن ذل���ك يأتي من 
منطلق رؤيتها في المش���اركة الحقيقية 
والفاعلة لرعاية ودعم القطاع الشبابي 
والرياض���ي بالمملك���ة، بم���ا يس���اهم في 
تحقيق ش���راكة وتعاون مستمرين بين 
الش���ركة ومختل���ف الجه���ات الرياضية، 

لتحقي���ق أعلى معدالت النجاح في هذا 
القط���اع الحي���وي، بم���ا يتف���ق م���ع رؤى 
وتوجيه���ات القيادة الرش���يدة والجهود 
الش���يخ  س���مو  يبذله���ا  الت���ي  المتمي���زة 
ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة لمزي���د م���ن 
الرفعة والتقدم في الرياضة البحرينية 

وبخاصة لعبة كرة القدم.

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية

ع���ل���ي ب����ن خ��ل��ي��ف��ة: س��ت��س��اه��م ف����ي ن���ج���اح ال��م��س��اب��ق��ت��ي��ن ال��غ��ال��ي��ت��ي��ن

“ألبا” تقّدم رعايتها ألغلى الكؤوس ودوري ناصر

دعيج بن سلمانعلي بن خليفةسمو الشيخ ناصر بن حمد
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اعتم���دت اللجنة المنظمة لبطولة الش���رق األوس���ط للرجل الحديدي 70.3 التي س���وف 
تق���ام ف���ي المملك���ة ب�تاري���خ 8 ديس���مبر 2018، برنامج البطولة التي ستش���هد مش���اركة 
نخب���ة من الرياضيي���ن المحترفين والهواة باإلضافة إلى محب���ي رياضة الترايثلون من 
البحري���ن والمقيمي���ن على أرضها عالوة على تنظيم مس���ابقتي “آي���رون كيدز” و”آيرون 

غيرلز” وذلك يوم 7 ديسمبر القادم.

أت���م  عل���ى  المنظم���ة  اللجن���ة  وأصبح���ت 
الجاهزي���ة النطالق البطولة، حيث تقرر أن 
ا يوم الخميس القادم  تفتتح البطولة رسميًّ

6 ديسمبر في خليج البحرين.
واعتمدت اللجنة المنظمة افتتاح المعرض 
المصاحب “األكسبو” يوم الخميس، كما أن 
ي���وم الخمي���س سيش���هد افتت���اح البطول���ة 
ا وتس���جيل المش���اركين في السباق  رس���ميًّ
الرئيس���ي يوم السبت، عالوة على االنتهاء 
م���ن تس���جيل المش���اركين ف���ي مس���ابقات 

األوالد والبنات.

  صقر بن سلمان: مكاسب 

عديدة من البطولة

 أك���د رئيس االتحاد البحرين���ي للترايثلون 
ب���ن س���لمان آل خليف���ة أن  الش���يخ صق���ر 
تنظي���م مملك���ة البحري���ن لبطول���ة الش���رق 
إنج���اًزا  يع���د  الحدي���دي  للرج���ل  األوس���ط 
جدي���ًدا له���ذه الرياضة الت���ي تحظى بدعم 
كبي���ر م���ن ممث���ل جالل���ة المل���ك لألعم���ال 
الخيرية وش���ئون الش���باب رئيس المجلس 
األعل���ى للش���باب والرياضة رئي���س اللجنة 
األولمبية البحرينية س���مو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، وحققت المملكة إنجازات 
كبي���رة على مختلف األصعدة، مش���يًرا إلى 
أن احتض���ان المملك���ة له���ذه البطول���ة ه���ي 
نتاج لتحركات س���مو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليف���ة في جعل مملكة البحرين مركًزا 

لرياضة الترايثلون في الشرق. 
 وأش���ار الشيخ صقر بن س���لمان آل خليفة 
الت���ي  المكاس���ب  م���ن  العدي���د  هن���اك  أن 
س���يجنيها االتح���اد م���ن اس���تضافة مملكة 

البحرين للبطولة.
 وأوضح الشيخ صقر بن سلمان آل خليفة 
أن االتحاد ووفق توجيهات س���مو الش���يخ 
ناص���ر بن حم���د آل خليفة س���يعمل جاهًدا 

م���ن أج���ل مواصل���ة التنس���يق مع الش���باب 
البحرين���ي للمش���اركة ف���ي بطول���ة الش���رق 
األوس���ط للرج���ل الحديدي، وذل���ك إلتاحة 
الفرصة لهم للمشاركة في لتحقيق النتائج 
ال���ذي تس���تضيفه  المتمي���زة ف���ي الح���دث 
المملك���ة مش���يًرا إل���ى أن االس���تعدادات ما 
زال���ت جاري���ة إلع���داد الش���باب البحرين���ي 
بص���ورة متميزة عبر دخولهم في تدريبات 
مس���تمرة لرفع جاهزيته���م البدنية والفنية 
لخوض منافس���ات البطولة التي سيش���ارك 

فيها نخبة من أبطال العالم.
 وأش���اد الشيخ صقر بن س���لمان آل خليفة 
اللجن���ة  تبذله���ا  الت���ي  الكبي���رة  بالجه���ود 
المنظم���ة لبطول���ة الش���رق األوس���ط للرجل 
الحديدي وحرصهم على االنتهاء من كافة 
الترتيب���ات والتجهيزات الخاصة بالبطولة، 

متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح.

 الخميس افتتاح “األكسبو”

 ق���ررت اللجن���ة المنظمة افتت���اح المعرض 

المصاحب “األكسبو” يوم الخميس القادم.
م���ن  العدي���د  عل���ى  “األكس���بو”  ويحت���وي   
الص���ور الخاص���ة بالبط���والت الس���ابقة كما 
أن���ه يحت���وي عل���ى أماك���ن مخصص���ة لبيع 
المالب���س الخاص���ة بالترايثل���ون واألدوات 

المخصصة للعبة.

 أحمد الحاج: شكًرا ناصر بن حمد 

 قدم مدير بطولة الش���رق األوس���ط للرجل 
الحديدي أحمد الحاج الشكر والتقدير إلى 
س���مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على 
دعم���ه المتواص���ل للبطولة وحرص س���موه 
عل���ى تقدي���م كام���ل الدعم، مش���يًرا إلى أن 
اللجن���ة المنظم���ة فخورة به���ذا الدعم الذي 

يعطيه���ا الداف���ع الكبي���ر لمزي���د م���ن العمل 

م���ن أج���ل إخ���راج البطولة بأفض���ل صورة 

تنظيمية.

 وأوض���ح أحمد الح���اج أن اللجنة المنظمة 

جاه���زة الحتضان البطولة يوم 8 ديس���مبر 
الحال���ي، منوًه���ا إل���ى أن هن���اك العديد من 
البرامج المتنوعة المصاحبة للس���باق التي 
يأتي في مقدمتها تنظيم سباق الترايثلون 

لألوالد والفتيات يوم الخميس القادم. 
 وأوض���ح أحم���د الح���اج أن س���مو الش���يخ 
ناص���ر بن حم���د آل خليفة ق���د وجه اللجنة 
الحتض���ان  األمث���ل  باالس���تعداد  المنظم���ة 
هذه البطولة المهمة التي ستعكس التطور 
مملك���ة  ف���ي  الترايثل���ون  لرياض���ة  الكبي���ر 
البحرين م���ن الناحية التنظيمي���ة والفنية، 
مش���يًرا إل���ى أن س���موه على متابع���ة دائمة 

باللجنة المنظمة.

 مجريات البطولة

 ستشهد البطولة إقامة منافسات السباحة 
حي���ث  البحري���ن،  خلي���ج  ش���اطئ  عل���ى 
اعتم���دت اللجن���ة المنظم���ة المس���ار الممتد 

1.9 كيلومتر لمنافسات السباحة. 
 وبعدها الس���باحة، سيكون المشاركين في 
منافسة جديدة عبارة عن مرحلة الدراجة 

الهوائية عبر مس���ار يمتد 90 كيلومتًرا في 
رحل���ة م���ن البحر إل���ى الب���ر تمت���د أوال عبر 
معال���م نهض���ة البحري���ن الحديث���ة، م���رورا 
بالعاصم���ة المنامة وبمرف���أ البحرين المالي 
والمناط���ق العمراني���ة المتمي���زة باإلضاف���ة 
إلى الطريق السريع ومن ثم حلبة البحرين 
الدولي���ة ومنتجع ومحمية العرين ومن ثم 
تبدأ رحلة العودة على ذات المس���ار تقريًبا 
وص���والً إل���ى نقطة خلي���ج البحري���ن األمر 
ال���ذي يوفر فرصة لوض���ع واختبار الخطط 
التكتيكي���ة للتعام���ل م���ع هذا المس���ار الذي 

يشكل تحدًيا بين المتسابقين. 
البطول���ة  س���باقات  م���ن  األخي���ر  الفص���ل   
س���يكون المش���اركون أمام اختبار حقيقي 
وتوزي���ع  والتحم���ل  والس���رعة  لقدراته���م 
الجه���د عل���ى مس���ار مس���ابقة للج���ري التي 
تمتد لمس���افة 21.1 كيلومت���ر على مضمار 
منطقة خليج البحري���ن التي تتميز برقيها 
ومبانيها الجميلة الت���ي تعطي طابًعا رائًعا 
م���ن  المزي���د  ب���ذل  أج���ل  م���ن  للمش���اركين 

الجهود للوصول إلى خط النهاية. 

اللجنة اإلعالمية

اعتماد برنامج بطولة الشرق األوسط للرجل الحديدي

صقر بن سلمان

جانب من اللقاء

ال���خ���م���ي���س االف�����ت�����ت�����اح.. وص����ق����ر ب����ن س���ل���م���ان: م���ك���اس���ب ع���دي���دة

وزارة شؤون الشباب والرياضة
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أن���اب س���مو الش���يخ محمد بن س���لمان بن حم���د آل خليفة، رئي���س االتحاد البحريني لكرة القدم الش���يخ عل���ي بن خليفة 
آل خليف���ة لحض���ور خت���ام بطول���ة البحري���ن الدولية لك���رة القدم تح���ت 13 عام التي نظمتها ش���ركة stage33 بش���راكة 
اس���تراتيجية مع االتحاد البحريني لكرة القدم على المالعب الخارجية التابعة لالتحاد. وش���هدت البطولة تتويج فريق 
أكاديمية أوليه من مملكة البحرين بلقب النسخة الثانية بعد فوزه على فريق أكاديمية سيتي سكول من دولة اإلمارات 

العربية المتحدة الشقيقة بنتيجة ثالثة أهداف دون رد.

وتّوج الشيخ علي بن خليفة آل خليفة 
فري���ق أوليه بكأس البطولة وتقليدهم 
الميدالي���ات الذهبي���ة، باإلضاف���ة إل���ى 
تقلي���د فريق أكاديمية س���يتي س���كول 
الميدالي���ات الفضي���ة، وق���د ش���ارك في 
التتويج ضيفا شرف البطولة النجمان 
العالميان الماالوي السابقان فريدريك 
عمر كانوتيه والالعب الفرنسي لويس 

ساها.
وشهدت مراسم التتويج تكريم حكام 
البطول���ة التابعي���ن لالتح���اد البحريني 
تكري���م  إل���ى  باإلضاف���ة  الق���دم،  لك���رة 
كم���ا  والراعي���ة،  المس���اهمة  الش���ركات 
ت���م توزي���ع الجوائز الش���خصية، حيث 
حصل حارس أكاديمية سيتي سكول 
علي الدموريعلى جائزة أفضل حارس، 
فيم���ا ذهب���ت جائ���زة ه���داف البطول���ة 
لالع���ب فري���ق تيك���رز س���امي ع���ودي، 
وحصد العب منتخب أكاديمية اتحاد 
الك���رة مه���دي توران���ي جائ���زة أفض���ل 
العب في البطولة، فيما جائزة الفريق 
المثال���ي كان���ت م���ن نصي���ب أكاديمية 
تش���امبيونز م���ن البحري���ن، أم���ا جائزة 
بطول���ة ال���ركالت الترجيحية فقد توج 
بلقبها فريق أكاديمية مدريديس���تا من 

المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وقّدم رئي���س االتح���اد البحريني لكرة 
آل  خليف���ة  ب���ن  عل���ي  الش���يخ  الق���دم 

خليف���ة هدية تذكاري���ة لضيفا البطولة 
فريدريك كانوتيه ولويس ساها عبارة 
عن قميص المنتخب الوطني محموالً 
باألرقام الخاصة بالالعبين واسميهما.

ج���اءت منافس���ات البطول���ة ف���ي غاية 
اإلث���ارة حي���ث ُلعب���ت 31 مب���اراة منها 
24 ضمن الدور التمهيدي، حيث تأهل 
المجموع���ة  ع���ن  النهائ���ي  رب���ع  لل���دور 
األول���ى فريق���ا أكاديمي���ة أوليه وفريق 
التح���اد  التاب���ع  األكاديمي���ة  منتخ���ب 
المجموع���ة  ع���ن  تأه���ل  فيم���ا  الك���رة، 
الثانية فريقا فري���ق أكاديمية الفيصل 
من المملكة العربية الس���عودية وفريق 

المجموع���ة  وع���ن  تيك���رز،  أكاديمي���ة 
م���ن  كاف���و  أكاديمي���ة  فريق���ا  الثالث���ة 
المتح���دة  العربي���ة  اإلم���ارات  دول���ة 
مملك���ة  م���ن  جوفنت���وس  وأكاديمي���ة 
البحري���ن، وأخي���ًرا المجموع���ة الرابعة 
فريقا أكاديمية تش���امبيونز من مملكة 
البحرين وأكاديمية س���يتي سكول من 

دولة اإلمارات.
ف���ي ال���دور رب���ع النهائ���ي تغل���ب فريق 
البحري���ن  جوفنت���وس  عل���ى  اولي���ه 
بثالثي���ة نظيف���ة، وب���ركالت الترجي���ح 
نج���ح فري���ق تش���امبيونز هزيمة فريق 
أكاديمي���ة الفيص���ل، وتغل���ب منتخ���ب 

الك���رة عل���ى فري���ق  أكاديمي���ة اتح���اد 
أكاديمي���ة كاف���و، وأخي���ًرا تأه���ل فريق 
أكاديمية س���يتي س���كول على حساب 
فري���ق تيك���رز حام���ل اللق���ب، ليلتق���ي 
أوليه مع تشامبيونز في نصف النهائي 
ويهزمه بس���باعية دون رد، فيما فريق 
أكاديمية س���يتي س���كول ابتس���مت له 
ركالت الترجيح على حس���اب منتخب 
وس���يتي  أولي���ه  لينتق���ل  األكاديمي���ة، 
سكول للنهائي الذي شهد تفوق واضح 

لفريق اوليه الذي توج بطالً بجدارة.
وحظي���ت البطولة بحض���ور جماهيري 
كبي���ر من���ذ انطالقته���ا وحت���ى نهايتها، 
الخارجي���ة  المالع���ب  اكتظ���ت  حي���ث 

التح���اد الك���رة بالجماهي���ر التي تابعت 
المنافس���ات وتفاعلت مع األداء المميز 
للف���رق والالعبي���ن، كم���ا تواج���د ممثلو 
الجه���ات المس���اهمة وس���فراء البطولة 
وعدد كبير من المدربين واإلعالميين.

إشادة رئيس اتحاد الكرة

رئي���س  أش���اد  البطول���ة  خت���ام  وف���ي 
االتح���اد البحريني لكرة القدم الش���يخ 
عل���ي ب���ن خليف���ة آل خليف���ة بالبطولة 
ف���ي  ش���هدته  ال���ذي  الكبي���ر  والتط���ور 
بالنس���خة  مقارن���ًة  الحالي���ة  النس���خة 
األولى، معتبًرا أن ش���راكة اتحاد الكرة 
مع ش���ركة stage33 ف���ي هذه البطولة 

تنصب في توجه���ات االتحاد المتمثلة 
ف���ي دع���م األف���كار الت���ي تخ���دم الكرة 
البحريني���ة بش���كل عام وال س���يما فيما 
يتعلق بالمواهب الكروية، مش���يًرا إلى 
أن التناف���س كان كبي���ًرا بين الالعبين، 
بال���روح  ذات���ه  الوق���ت  ف���ي  مش���يًدا 
الرياضية التي سادت البطولة واألمور 
التنظيمي���ة واألف���كار الخالقة الجاذبة 
الت���ي تمثل���ت في اس���تقطاب س���فراء 
ونج���وم عالميي���ن وف���رق م���ن خ���ارج 
���ا للبطولة االس���تمرار  البحري���ن، متمنيًّ
م���ن ه���م دون  الالعبي���ن  لك���ي تمن���ح 
13 عاًم���ا الفرص���ة للتناف���س الك���روي 

واكتساب الخبرة واالحتكاك.

 “NBB”: ملتزمون بدعم 

التنمية االجتماعية

ومن جانب���ه، صرح الرئي���س التنفيذي 
الوطن���ي  البحري���ن  ببن���ك  للتس���ويق 
ريتش���ارد هيك���س، قائ���الً “نح���ن نفخر 
لرعايتنا بطولة البحرين الدولية تحت 
13 عاًما لكرة الق���دم للعام الثاني على 
التوال���ي، ويمثل ه���ذا التع���اون التزاًما 
منا بأن نكون أقرب إلى المجتمع الذي 
نخدمه، مش���يًدا بالنج���اح الذي تحققه 
ه���ذه البطول���ة التي تش���كل اس���تثماًرا 
ا في هذه الفئة العمرية وإعدادهم  مهمًّ

عبر هذه المنافسات في كرة القدم.

من تتويج الفريق البطل

“أوليه” تحرز لقب بطولة البحرين الدولية
م��ح��م��د ب����ن س���ل���م���ان ي��ن��ي��ب ع���ل���ي ب����ن خ��ل��ي��ف��ة ل��ت��ت��وي��ج ال��ف��ائ��زي��ن

اللجنة اإلعالمية

بدأت خالل الفترة الماضية سلس���لة من التح���ركات لتوظيف مجموعة من 
العبي المنتخب األول للكرة الطائرة في االتحاد الرياضي العسكري، وذلك 
في إطار الجهود التي يبذلها أمين سر االتحاد العميد محمد عبداللطيف بن 
جالل الستقطاب أكبر عدد من العبي المنتخبات الوطنية بمختلف األلعاب 
الرياضي���ة لتوفي���ر الوظيف���ة المالئمة لهم بما يس���هم في تأمين مس���تقبلهم 

الوظيفي والمعيشي.

ووفقا ألح���د الالعبين فإن مجموعة 
من العبي المنتخ���ب قاموا بمراجعة 
االتحاد الرياضي العس���كري وتقديم 
كافة أوراقهم ومس���تنداتهم الخاصة 
عل���ى أم���ل إنه���اء كاف���ة اإلج���راءات 
الخاص���ة بتوظيفه���م خ���الل الفت���رة 
القادمة، بيد ان الالعبين لم يتسلموا 
الموافق���ة بش���كل نهائ���ي للعم���ل ف���ي 

االتحاد الرياضي العسكري.
عبداللطي���ف  محم���د  العمي���د  وكان 

ب���ن ج���الل ق���د أعل���ن ع���ن مس���اعي 
االتح���اد لتوظي���ف العب���ي منتخ���ب 
كرة الي���د العاطلين عن العمل تقديرا 
إلنجازاته���م التي حققوه���ا بعد تأهل 
المنتخ���ب األول إل���ى نهائي���ات كأس 

العالم أكثر من مرة.
وحاول “البالد سبورت” التواصل مع 
الجهات المعنية بالموضوع للحصول 
عل���ى تفاصي���ل أكث���ر ح���ول توظيف 
العبي الكرة الطائ���رة لكن محاوالتنا 

أش���ار  فيم���ا  بالنج���اح،  تتكل���ل  ل���م 
الالع���ب أن هناك العدي���د من زمالئه 
لمراجع���ة  اتص���االت  تلق���وا  الذي���ن 

االتح���اد به���دف توظيفه���م وه���و م���ا 
قوبل بس���عادة كبي���رة وارتياح بعدما 
انتظ���روا طوي���ال من أج���ل التوظيف 

الحكومي���ة،  الجه���ات  إح���دى  ف���ي 
خصوص���ا وأن بعضه���م عاط���ل ع���ن 
العم���ل والبع���ض اآلخ���ر يعم���ل ف���ي 

وظائ���ف مرهق���ة وغي���ر مناس���بة مع 
ف���ي  واالنتظ���ام  اللعب���ة  ممارس���ة 
الحص���ص التدريبية، كم���ا أن البعض 
منه���م الزال عاطال عن العمل، متمنيا 
ب���أن تثم���ر جمي���ع تل���ك الجه���ود عن 
توظيف أكبر عدد من العبي منتخب 

الكرة الطائرة.

تحركات لتوظيف العبي منتخب الطائرة

منتخبنا األول لكرة الطائرة
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حسن علي

في االتحاد 
الرياضي 

العسكري 
أسوة بالعبي 

كرة اليد



انطلقت منافسات مسابقة كرة السلة ضمن البرنامج الرياضي التنافسي “رياضية” الذي تنظمه وزارة شؤون الشباب والرياضة، 
حي���ث أقيم���ت مس���اء يوم أم���س األول )الجمع���ة( مباريات الجولة األول���ى على صالة ن���ادي المنامة، التي تضمن���ت 3 مواجهات 

جمعت المحرق والرفاع، مدينة عيسى والحالة، النجمة والمنامة.

وم���ن أول مب���اراة ضربت فتي���ات الرفاع 
ج���رس إن���ذار بع���د أن تمكن م���ن تحقيق 
فتي���ات  عل���ى  وعري���ض  كبي���ر  انتص���ار 
المح���رق بنتيج���ة 103 مقاب���ل 32 نقطة، 
نتائ���ج  ف���ي  الرف���اع  فتي���ات  وتفوق���ت 
األش���واط األربعة في المب���اراة، وحصدن 
ال���دوري،  مش���وار  ف���ي  نقطتي���ن  أول 
وش���هدت المواجه���ة تألق العبت���ي فريق 
الرف���اع فاطم���ة بوش���هري وحص���ة فريد 
اللوات���ي تكفل���ن بتس���جيل ق���در كبير من 
وأدار  المواجه���ة،  م���دار  عل���ى  النق���اط 
اللق���اء الحكم���ان يونس جناح���ي وتركي 

العكراوي.
وفي المباراة الثانية التي جمعت فتيات 
الحالة بمدينة عيسى، فقد كان الفوز من 
نصي���ب فري���ق مدينة بنتيج���ة 91 مقابل 
24 نقط���ة، وه���ي المواجه���ة التي جاءت 
أفضليته���ا لفتي���ات مدينة عيس���ى بفضل 
األداء الجماع���ي والحلول الفردية وجاء 
الش���وط األكث���ر تنافس���ية فيم���ا ش���هدت 
بقي���ة األش���واط الثالثة س���يطرة واضحة 
لفتي���ات المدينة، وس���جلت العب���ة فريق 
مدينة عيس���ى منى جه���اد تألًق���ا واضًحا 
في المب���اراة بفضل تكفله���ا بإحراز أغلب 
نق���اط فريقه���ا، وحص���ت فتي���ات المدينة 
بذلك نقطتي���ن، وأدار المواجهة الحكمان 

حسن أحمد وجعفر مكي.
المنام���ة  بي���ن  المباري���ات  آخ���ر  وف���ي 
والنجم���ة، فقد جاءت من ط���رف فتيات 
الط���رف األفض���ل  ك���ن  اللوات���ي  المنام���ة 
عل���ى م���دار األش���واط األربع���ة، وانته���ت 
المواجه���ة بفوزهن بنتيجة 82 مقابل 16 
نقط���ة، وتميزت قائدة الفريق مريم خالد 
بقي���ادة الفريق للفوز وبتس���جيل النقاط، 
لتزاح���م فتيات المنامة الرف���اع والمدينة 
مرك���ز المقدم���ة بنقطتي���ن، وأدار المباراة 

الحكمان علي أحمد وحسين خلف.

متابعة واهتمام 

شهدت انطالقة مسابقة دوري كرة السلة 
ببرنامج رياضية متابعة واهتمام من قبل 
المسؤولين بتواجد كل من الشيخة حياة 
بنت عبدالعزيز آل خليفة عضو المجلس 
األعلى للش���باب والرياض���ة عضو مجلس 
إدارة اللجنة األولمبية البحرينية، رئيسة 
لجن���ة رياض���ة الم���رأة، ووف���اء العم���ادي 
الوكي���ل المس���اعد للتخطي���ط والتروي���ج 
رئيس لجنة تكافؤ الفرص بوزارة شؤون 
الش���باب والرياضة، وطارق العربي مدير 

إدارة شؤون األندية بالوزارة.
وج���اءت الزي���ارة به���دف االطمئنان على 
انطالق���ة منافس���ات مس���ابقة دوري ك���رة 
والوق���وف  المنافس���ات  الس���لة ومتابع���ة 
على مستويات الفرق وتشجيع الالعبات 
من أج���ل تقديم افضل مس���توياتهن في 
المس���ابقة التي تأتي في نسختها األولى 

هذا العام. 
ومن المؤمل أن يقوم المسئولون بمتابعة 

المرحل���ة  ف���ي  تباًع���ا  المس���ابقات  كاف���ة 
المقبل���ة حيث س���بق لهم متابع���ة افتتاح 
مسابقة كرة الطاولة قبل نحو أسبوعين. 

 صدارة محرقاوية بسيتينية 

وش���هد يوم أم���س األول )الجمعة( إقامة 
دوري  م���ن  الثاني���ة  الجول���ة  مباري���ات 
رياضي���ة، حيث أقيم���ت مواجهتين على 
صال���ة ن���ادي البس���يتين، جمع���ت فريق���ي 
المح���رق واألهل���ي، فيما المب���اراة الثانية 

جمعت فريقا البسيتين مع النجمة.
فتي���ات المحرق والبس���يتين حققن الفوز 
الثان���ي عل���ى التوال���ي وتص���درن س���باق 
ال���دوري بأرب���ع نق���اط بفض���ل أفضليتهن 
الواضح���ة على فريق���ي األهلي والنجمة، 
صعوب���ة  يج���دن  ل���م  المح���رق  فتي���ات 
كبي���رة وبالغة في تج���اوز فتيات األهلي 
بش���وطين دون مقابل، ج���اءت نتيجتهما 
فري���ق  يمتل���ك  حي���ث   ،8 /25 و   5 /25
المح���رق العب���ات من مس���توى مميز، في 
المقابل فأن فريق األهلي يدخل البطولة 

بفريق مستجد من الفتيات.
ول���م يختل���ف الوضع كثي���ًرا ف���ي المباراة 
التي جمعت البسيتين والنجمة، ففتيات 
البسيتين أكثر جاهزية واستعداد وتمكن 
م���ن الف���وز أيًض���ا بش���وطين دون مقاب���ل 
ج���اءت نتيجتهم���ا 25/ 5 و 25/ 10، وأدار 
المباراتي���ن الح���كام منص���ور عل���ي وعلي 

مجيبل وإبراهيم مرهون.

صدارة ثنائية 

وفي مس���ابقة دوري كرة اليد لم يختلف 
الوض���ع كثي���ًرا ع���ن الك���رة الطائ���رة بع���د 
أن تزعم���ت فتي���ات الن���ادي األهل���ي وأم 
الحص���م المس���ابقة ضمن الجول���ة الثانية 
بتحقيقهن االنتص���ار الثاني على التوالي 
وبالتال���ي الوص���ول للنقط���ة 4 في جدول 

الترتيب.
فتي���ات األهل���ي واجه���ن فتي���ات توبل���ي 
وذلك في الظهور األول لفريق توبلي في 
المس���ابقة، ورغ���م فوز فتي���ات األهلي إال 
أنه���ن واجهن منافس���ة جي���دة من فتيات 
نهاي���ة  ف���ي  المواجه���ة  لتنته���ي  توبل���ي 

المط���اف لفتي���ات فري���ق األهل���ي بنتيجة 
17 مقاب���ل 13 هدًف���ا، بفض���ل خب���رة عدد 
م���ن العباته وفي مقدمتهم قائدة الفريق 

نورة يعقوب.
وفي المباراة الثانية التي جمعت فتيات 
ف���ان  النجم���ة،  فتي���ات  م���ع  الحص���م  أم 
الفوارق كانت واضحة وتصب في صالح 
فري���ق أم الحص���م، حيث انته���ت المباراة 
بف���ارق مريح وبفوز مس���تحق لفتيات أم 
الحص���م بنتيج���ة 13 مقاب���ل 4 أه���داف، 
لتزاح���م فتيات أم الحصم فتيات األهلي 

في صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط.

الصدارة للبحرين 

م���ن  األول  القس���م  منافس���ات  اختتم���ت 
دوري رياضي���ة لك���رة الطاولة صباح يوم 
ام���س ال���ول )الجمع���ة( بعدم���ا احتضن���ت 
صال���ة االتح���اد البحرين���ي لك���رة الطاولة 
مباراتي���ن جمعتا البحرين مع س���ماهيج، 

وعالي مع سار.
دوري ك���رة الطاول���ة ل���م يش���هد الجدي���د 
على صعيد الصدارة فقد واصلت فتيات 

وتألقه���ن  صدارته���ن  البحري���ن  فري���ق 
التوال���ي  عل���ى  ثال���ث  انتص���ار  بتحقي���ق 
والصعود لس���ت نق���اط، وجاء بع���د الفوز 
على فريق س���ماهيج بنتيجة 1-3، حيث 
تغلب���ت فاطم���ة القاس���مي عل���ى وديع���ة 
حس���ين 0-3، وفاطمة البقالي على مريم 
المزي���ن 0-3، وفاطم���ة القاس���مي مجدًدا 
عل���ى مري���م المزي���ن 0-3، فيم���ا الش���وط 
الوحي���د لفتي���ات س���ماهيج حققته غدير 
المزي���ن الت���ي تغلبت على منى البلوش���ي 

.3-2

وفي لقاء آخر جمع عالي وسار،  «
تفوقت فتيات عالي بالفوز دون 

صعوبة كبيرة وبنتيجة 0-3 وصعدن 
برصيد نقاطهن إلى 5 نقاط، وجاءت 

األشواط على النحو التالي متمثلة 
في فوز نورة جبر على ليلي السيد 
شرف 0-3 ومنار مهدي على جنان 
الدرازي 0-3 وأسماء زين العابدين 

على فاطمة يعقوب يوسف 3-0.

افتتاح منافسات السلة في “رياضية”
ص������دارة ث��ن��ائ��ي��ة ف���ي ال���ي���د وال����ط����ائ����رة.. وال���ب���ح���ري���ن ي��ع��ت��ل��ي ال��ط��اول��ة

اللجنة اإلعالمية

19 sports@albiladpress.com

األحـد
2 ديسمبر 2018 
24 ربيع األول 1440



sports@albiladpress.com

األحـد
2 ديسمبر 2018 

2420 ربيع األول 1440

أسدل الستار بميدان الرفه باالتحاد الرياضي العسكري على منافسات بطولة االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة 
لقفز الحواجز بمش���اركة واس���عة من قبل الفرس���ان والفارسات واإلسطبالت المحلية، وش���هدت مسابقات البطولة الست 

مشاركة واسعة ومنافسات قوية وندية عالية وبروز وجوه جديدة على منصات التتويج. 

 ولم تخلو البطولة من عنصري التشويق 
واإلث���ارة والمفاج���آت نظًرا لالس���تعداد 
المبك���ر م���ن قب���ل الفرس���ان ومختل���ف 
اإلس���طبالت بالب���الد والنواي���ا البطولية 
للجميع من أجل تحقيق المراكز األولى 
في المسابقات المختلفة، حيث شهدت 
المس���ابقات اختالف ف���ي الوجوه التي 
وحقق���ت  التتوي���ج  منص���ات  اعتل���ت 

المراكز األولى.

عبدالقادر يخطف لقب 

المسابقة الكبرى

 حيث حقق لقب المسابقة الكبرى وهي 
المس���ابقة السادس���ة واألخي���رة واألهم 
الكب���رى )مس���ابقة  واألق���وى المس���ابقة 
وارتف���اع  التماي���ز(  لمرحل���ة  التأه���ل 
س���رعة  س���م،   130  -  120 حواجزه���ا: 
المس���لك 350 مت���ر/  دقيقة خطف لقبها 
الف���ارس المتميز محم���ود عبدالقادر مع 
الجواد آالسكا دو فورت بي دي إف من 
فريق االتحاد الرياضي العسكري منهًيا 
المس���ابقة م���ن دون أخط���اء وبزمن بلغ 
52.72 ثانية، بينما حل وصيًفا الفارس 
المخض���رم س���امي غ���زوان م���ع الجواد 
مس هيبا بزمن 39.39 وبأربعة أخطاء، 
وفي المركز الثالث جاء الفارس يحيى 
أحم���د م���ع الج���واد آي ترس���ت ي���و من 
اس���طبل المه���ا بزم���ن بل���غ 41.10 ثانية 
وبثماني���ة أخط���اء، ف���ي المرك���ز الراب���ع 
الفارس مهدي توران���ي مع الجواد غانا 
كافالور من اس���طبل صحارى بزمن بلغ 
52.14 ثاني���ة وبثماني���ة أخط���اء، ف���ي 
المرك���ز الخامس حل الف���ارس معيوف 
بزم���ن  ألفي���را  الج���واد  م���ع  الرميح���ي 
بل���غ 40.29 ثاني���ة و12 خط���أ والمرك���ز 
الس���ادس ج���اء الفارس أحم���د أكبر مع 
الجواد أباتش���ي بزمن بلغ 73.88 ثانية 

و25 خطأ.
 وت���وج الفائزي���ن ف���ي ه���ذه المس���ابقة 
آل  ب���ن محم���د  الش���يخ خال���د  س���عادة 
الحواج���ز  قف���ز  لجن���ة  رئي���س  خليف���ة 
باالتح���اد ونائب���ه الش���يخ عب���دهللا ب���ن 
محم���د آل خليف���ة ومالكة مؤسس���ة عز 

الخيل هدى جناحي.

مسابقة التأهل 

لمرحلة التمايز

الفت���رة  مس���ابقات  نتائ���ج  وضم���ن   
الصباحي���ة لفئة الناش���ئين أحرز المركز 
األول )مس���ابقة التأهل لمرحلة التمايز( 
وارتفاع الحواجز: 90-80 سم الفارس 
مصطفى داد هللا مع الجواد مرهب من 
اس���طبل دادهللا منهًيا المسابقة بأفضل 
زمن بلغ 39.92 ثانية، المركز الثاني بيبا 
فوري مع الجواد غارديان من اس���طبل 

برايفت بزمن بل���غ 41.86 ثانية، المركز 
الثال���ث مصطف���ى دادهللا مع الجواد نو 
م���ور س���ويت بزم���ن بل���غ 42.98 ثانية، 
المرك���ز الراب���ع بيب���ا ف���وري م���ع الجواد 
إيتاتشي بزمن بلغ 45.40 ثانية، المركز 
الخامس س���لطان الرميحي مع الجواد 
زي���ن البت���ل م���ن اس���طبل عوال���ي بزمن 
بلغ 47.26 ثانية والمركز الس���ادس حل 
الف���ارس معيوف الرميح���ي مع الجواد 
بريس���فول من اسطبل عوالي بزمن بلغ 

35.18 ثانية.

  مسابقة على مرحلتين

 ف���ي المس���ابقة الثاني���ة لفئة الناش���ئين 
أيًض���ا المس���توى الثان���ي مس���ابقة على 
مرحلتي���ن وإرتف���اع الحواجز: 90-100 
س���م س���رعة المس���لك 350 متر/ دقيق���ة 
تمكن الفارس الناش���ئ علي العلوي من 
خط���ف الص���دارة بعد ما أنهى المس���لك 
بأفض���ل زم���ن وبل���غ 41.93 ثاني���ة م���ع 
الج���واد م���اي بريس���يوس ثينق���س ت���و 
دو من اس���طبل صح���ارى، وجاءت في 

المرك���ز الثاني الفارس���ة بيب���ا فوري مع 
الج���واد إيتاتش���ي من اس���طبل برايفت 
بزمن بل���غ 44.26 ثاني���ة، المركز الثالث 
الف���ارس معيوف الرميح���ي مع الجواد 
ثاني���ة   38.15 بل���غ  بزم���ن  بريس���فول 
م���ع أربع���ة أخط���اء، المركز الراب���ع مرة 
أخ���رى معي���وف الرميح���ي م���ع الجواد 
م���ا ش���اء هللا بزم���ن بل���غ 44.90 وأربعة 
أخطاء، المركز الخامس حس���ين أصغر 
مع الج���واد فولت كافالور من اس���طبل 
وأربع���ة   56.42 بل���غ  بزم���ن  صح���ارى 
س���لطان  الس���ادس  والمرك���ز  أخط���اء 
الرميح���ي م���ع الج���واد غران���وس بزمن 

بلغ 42.12 وأربعة أخطاء.

 المسابقة الثالثة

 ف���ي المس���ابقة الثالث���ة فئ���ة المبتدئين 
وه���ي  األول،  المس���توى  العم���وم  م���ن 
وارتف���اع  مرحلتي���ن(  عل���ى  )مس���ابقة 
حواجزها: 95-85 سم وسرعة المسلك 
350 متر/ دقيقة التي ش���هدت مشاركة 
15 فارًس���ا فق���د تمكن من إح���راز لقبها 

الف���ارس عبدالعزيز عب���دهللا مع جواده 
جانا من اس���طبل دادهللا منهًيا المسلك 
بأفض���ل زم���ن وبل���غ 41.63 ثانية، وفي 
المركز الثاني حل الفارس أحمد عيسى 
م���ع الج���واد ثاندربول���ت م���ن اس���طبل 
ح���وار بأفضل زمن وبل���غ 43.69 ثانية، 
المرك���ز الثال���ث الفارس هش���ام عبدهللا 
م���ع الج���واد كالرا م���ن اس���طبل ح���وار 
بزم���ن بل���غ 44.40 ثانية، المرك���ز الرابع 
أحمد عيس���ى م���ع الج���واد أالس���كا من 
اسطبل حوار بزمن بلغ 53.83 ثانية مع 
أربع���ة أخط���اء، المركز الخامس باس���ل 
الدوس���ري م���ع الج���واد أرجنتين���ي من 
اس���طبل الريف بزمن بل���غ 38.07 ثانية 
والمركز السادس معيوف الرميحي مع 
الجواد غرانوس بزمن بلغ 41.71 ثانية 

وثمانية أخطاء.

  السرعة ضد الزمن

 في المسابقة الرابعة الرابعة للمتقدمين 
)السرعة ضد الزمن( وإرتفاع حواجزها: 
 350 110-100 س���م، س���رعة المس���لك 
متر/ دقيق���ة كان بطلها الفارس حس���ين 

فردوس���ي م���ع الج���واد فول���ت كافالور 
من اس���طبل صحارى محقًقا أفضل في 
المس���لك بزمن بل���غ 48.51 ثاني���ة تاركا 
المرك���ز الثان���ي للف���ارس محم���د خل���ف 
م���ع الج���واد كاندي م���ن اس���طبل حوار 
بزم���ن بلغ 54.47 ثاني���ة والمركز الثالث 
للف���ارس معيوف الرميح���ي مع الجواد 
آيري���ش م���ن اس���طبل عوال���ي بزمن بلغ 
55.57 ثاني���ة، وجاء ف���ي المركز الرابع 
والخام���س الف���ارس أحم���د عيس���ى مع 
الجوادي���ن آالس���كا وثان���در بول���ت م���ن 
اسطبل حوار بزمنين بلغا 57.72 ثانية 
و60.36 ثاني���ة، وف���ي المركز الس���ادس 
م���ع  عبدالع���ال  هش���ام  الف���ارس  ج���اء 
الج���واد كالرا من اس���طبل ح���وار بزمن 

بلغ 65.43 ثانية. 

  مسابقة جمع النقاط

فئ���ة  الخامس���ة  المس���ابقة  وف���ي   
المتقدمين المس���توى الثالث )مس���ابقة 
حواجزه���ا:  وارتف���اع  النق���اط(  جم���ع 
 350 120-110 س���م، س���رعة المس���لك 
متر/ دقيقة أح���رز لقبها الفارس المتألق 

الدكتور إياد أحمد مع الجواد س���يدورا 
س���نت من اس���طبل حوار محقًقا أفضل 
زم���ن بل���غ 36.41 ثاني���ة وبمجم���وع 44 
نقط���ة كامل���ة دون أي خط���أ، وواص���ل 
إي���اد تقديم مس���تواه المتمي���ز ليحتكر 
المرك���ز الثان���ي أيًضا مع الج���واد باريلو 
بزم���ن بل���غ 39.41 ثاني���ة ت���ارًكا المرك���ز 
الثالث للفارس المخضرم س���لمان فرج 
م���ع الج���واد م���اي بريس���يوس ثينق���س 
ت���و دو من اس���طبل صح���ارى بزمن بلغ 
39.52 ثاني���ة و44 نقطة، وف���ي المركز 
الراب���ع الف���ارس معي���وف الرميح���ي مع 
الج���واد آيري���ش بزمن بل���غ 39.92 و44 
نقطة، المركز الخام���س للفارس محمد 
علي رض���ي مع الج���واد كونتيندور من 
اس���طبل حوار بزم���ن بل���غ 40.24 ثانية 
و44 نقط���ة والمرك���ز الس���ادس للفارس 
محم���ود عبدالق���ادر مع الجواد آالس���كا 
فري���ق  م���ن  إف  دي  ب���ي  ف���ورت  دور 
االتح���اد الرياض���ي العس���كري بزمن بلغ 

43.24 ثانية و44 نقطة.

من المنافسات

 

من التتويج

تتويج الفائزين في مسابقات االتحاد الملكي للقفز
م����ن����اف����س����ات م����ث����ي����رة ق����دم����ه����ا ال������ف������رس������ان ف������ي ال����م����ي����دان

اللجنة االعالمية
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إعداد: هبة محسن

نظم���ت ش���ركة البحري���ن للتس���هيالت التجارية مهرجان الس���حب الكبي���ر لحاملي بطاق���ات امتياز ماس���تركارد االئتمانية في صال���ة مركز البحري���ن الدولي للمعارض 
والمؤتمرات أيام الخميس الجمعة والسبت 29 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر وسط أجواء احتفالية وترفيهية، بحضور غفير مأل قاعة مركز المعارض. كما حضر السحب 

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لشركة البحرين للتسهيالت التجارية، باإلضافة إلى المدير اإلقليمي لماستركارد بمملكة البحرين.

وت���م تخصي���ص الي���وم األول م���ن 
بطاق���ات  لحام���ات  المهرج���ان 
الخاص���ة  هي���ر”  ف���ور  “امتي���از 
عل���ى  الس���حب  وت���م  بالس���يدات، 
س���يارة جي أي سي GA8  الفاخرة 
أرق���ى  م���ن  قيم���ة  جائ���زة  و50 
العالمي���ة.  التجاري���ة  العام���ات 
فيم���ا جرى ف���ي اليومي���ن التاليين 
 GAC الس���حب عل���ى 10 س���يارات
موزعة على يومين لجميع حاملي 

البطاقات االخرى. 
أك���د  االفتتاحي���ة،  كلمت���ه  وف���ي 
الرئيس التنفيذي لش���ركة البحرين 
للتس���هيات التجارية عادل حبيل 
للمهرج���ان  الحاش���د  الحض���ور  أن 
له���و  الثاث���ة  األي���ام  م���دى  عل���ى 
الت���ي  الطيب���ة  للعاق���ة  تجس���يد 
تجم���ع الش���ركة بعمائها ليس على 
مس���توى تجاري فحس���ب بل على 

المستوى الشخصي كذلك.
يمي���ز  م���ا  “إن  حبي���ل  وأض���اف 
غيره���ا  ع���ن  البحري���ن  تس���هيات 
ه���و العاقة الش���خصية واالعتماد 
على الشباب البحريني والذي يعد 
أس���اس النجاح والتفوق لدينا عن 

بقية الشركات والبنوك. وأصبحت 
الي���وم بكل فخ���ر العامة األس���رع 
نم���وا ف���ي البحري���ن واس���تطاعت 
كس���ب ثقة زبائنه���ا، والي���وم نزداد 

ثق���ة م���ن خ���ال تقدي���م موديات 
حديث���ة تتمي���ز بتكنولوجي���ا عالية 
ف���ي  الكف���اءة  درج���ات  وأعل���ى 

استهاك الوقود”. 

وجرى في المهرجان السحب على 
11 س���يارة ج���ي أي س���ي م���ن فئة 
GA3S ,GS4, GA8 , GS8 عل���ى 

مدى 3 أيام.

والترق��ب اإلث��ارة  م��ن  أي��ام   3 ش��هدت  غفي��رة  جماهي��ر 

“التسهيالت” تسحب على 61 جائزة

عقدت فيفا شراكتها من خالل تطبيق “VIVA Cash” لتأمين المحرق - شركة مطار البحرين
تجربة دفع آمنة و في غاية السهولة للعمالء في البحرين.

وس���وف يس���تفيد عم���اء VIVA ل���دى التس���وق ف���ي أس���واق 
األس���رة، إحدى أرقى محات السوبرماركت في البحرين، من 
اس���ترجاع 10 % من قيمة مش���ترياتهم عند استخدام تطبيق 
VIVA Cash في أي من فروع األسرة السبعة في البحرين، مع 
قيمة اس���ترجاع أقصاها 5 دنانير وللحصول على هذا العرض 
المح���دود بفت���رة أقصاها 8 ديس���مبر 2018، يمكن لعماء فيفا 
اس���تخدام حس���اب VIVA Cash للدفع مقابل مش���ترياتهم في 
فروع األسرة التالية: جزر أمواج، درة البحرين، الجفير، مجمع 
الرف���اع بالم���ز، المركادو ف���ي الجنبية، وفي فرعي س���ار بمركز 

نجيبي والنخيل سنتر.
ويوف���ر تطبي���ق VIVA Cash مجموع���ة واس���عة م���ن المتاج���ر 
والت���ي تتضم���ن متاجر التجزئ���ة، المطاع���م، المقاهي، محات 
الس���وبرماركت، باإلضافة إلى خدم���ات تحويل األموال دوليًا. 
 VIVA Cash ويمك���ن لعماء فيفا إي���داع األموال في حس���اب
أو تحوي���ل األموال م���ن بطاقة صراف آلي عب���ر التطبيق. كما 
يمكن ش���حن الحساب عبر أجهزة سداد ال� 750 والمنتشرة في 

جميع أنحاء المملكة.

أك���دت ش���ركة مط���ار البحري���ن، الجهة المس���ؤولة عن إدارة وتش���غيل مطار البحري���ن الدولي التزامها الراس���خ بمب���ادئ اإلنصاف، 
وجددت تعهدها بتوفير فرص متكافئة للجميع أثناء احتفالها بيوم المرأة البحرينية هذا العام. إذ تفضل كل من الرئيس التنفيذي 
لش���ركة مط���ار البحري���ن محمد البنفالح، ونائب رئيس الموارد البش���رية هند محم���ود بالترحيب بموظفات الش���ركة، والتأكيد على 

التزام الشركة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بدور المرأة في قطاع الطيران.

وبهذه المناسبة، صرح  البنفاح، رئيس لجنة 
تكاف���ؤ الفرص بش���ركة مط���ار البحري���ن، بأن 
الشركة تحرص دائًما على تكريم اإلسهامات 
الفّعالة لموظفاتها في مس���يرة نجاح الشركة، 
معرًب���ا ع���ن فخ���ره البالغ ب���أن ثل���ث موظفات 
الش���ركة يش���غلن مناصب عليا. مؤكًدا حرص 
الش���ركة عل���ى تطبيق مب���ادئ تكاف���ؤ الفرص 
ف���ي عملي���ة التوظي���ف واالختي���ار بالش���ركة 
ودم���ج احتياج���ات الم���رأة لضم���ان حصولها 
عل���ى فرصته���ا ف���ي التمّي���ز وتحقي���ق أقصى 

إمكاناتها.
م���ن جانبه���ا، أك���دت هند محم���ود أن حصول 
الش���ركة على المرك���ز الثاني لجائ���زة صاحبة 
الس���مو الملكي األميرة س���بيكة بنت إبراهيم 

آل خليف���ة لتمكين المرأة عن القطاع الخاص 
الت���زام الش���ركة بتطبيق آلي���ات تمكين المرأة 
وتدريبها لتقلد المناص���ب التنفيذية كصانعة 
للق���رار. ونحن نس���عى إل���ى تحقي���ق ذلك من 
خ���ال ع���دد م���ن البرام���ج التطويري���ة لبن���اء 

للتوجي���ه  ومب���ادرات  القيادي���ة،  المه���ارات 
واإلرش���اد تق���دم الدع���م واإلله���ام، باإلضاف���ة 
المش���اركة  عل���ى  الموظف���ات  تش���جيع  إل���ى 
الب���ارزة عل���ى  المؤتم���رات والملتقي���ات  ف���ي 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.

”VIVA Cash“ توفي��ر خدم��ات المحفظ��ة الرقمي��ة عب��ر علي��ا مناص��ب  يش��غلن  الموظف��ات  ثل��ث  البنف��اح: 
“فيفا” تتعاقد مع “األسرة” “مطار البحرين” تحتفي بيوم المرأة
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محررة ملتقى من السنابس

فاز مطعم بهارات بفندق لو ميريديان بجائزة “أفضل مطعم شرق أوسطي في البحرين” وجائزة “بي بي سي” لألكل الجيد الشرق العدلية - إدامة
أوسطي المقام مؤخرًا في فندق الريتز كارلتون دبي.

دخل���ت جوائز “بي بي س���ي” ل���أكل الجيد 
باحتضانه���ا  المعروف���ة  أوس���طي،  الش���رق 
ألفضل المطاعم في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، عامها التاس���ع بما في ذلك بعض 
الجوائز الجديدة لس���لطنة عمان والبحرين 

والكويت والمملكة العربية السعودية. 
ف���ي ه���ذه الجوائ���ز الت���ي يص���وت عليه���ا 
المس���تهلكون، يس���تطيع الق���راء التصويت 
لمطاعمه���م المفضل���ة وأطباقه���م وطهاتهم 

المفضلين. 
ه���ذه ه���ي الجوائ���ز الوحيدة ف���ي المنطقة 
الت���ي تمنح االعت���راف اس���تناًدا فقط على 

ختم موافقة العماء عبر فئات مختلفة. 
وتس���اعد جوائز “بي بي سي” لأكل الجيد 
وض���ع  ف���ي  المش���هورة  أوس���طي  الش���رق 

معايي���ر جديدة تخطو ح���دود جديدة في 
قط���اع األغذي���ة والمش���روبات ف���ي جمي���ع 

أنحاء المنطقة.

تم افتتاح أول مقهى شهير في مبنى مجمع “ذا ترمينال” التابع لشركة البحرين لالستثمار العقاري “إدامة” في منطقة 
العدلي���ة 338، حي���ث ق���ام رئيس مجلس اإلدارة خالد الرميحي، بافتتاح مقه���ى “دوز كافيه” )وهو أول محل بمبنى ذا 

ترمينال( في المجمع الحديث، وذلك يوم الخميس 30 نوفمبر 2018 في تمام الساعة السادسة مساًء.

واش���تمل حفل االفتتاح على عروض 
موس���يقية من قبل فرقة “فلبراتش���ي 
“Flipperachi وغيرها، ليسجل بذلك 
المطاع���م  لسلس���لة  إضاف���ة  أح���دث 
بالمنطق���ة الت���ي يقصده���ا ال���زوار من 
داخل وخارج المملكة. كما تقيم هيئة 
البحري���ن للس���ياحة والمع���ارض حفل 
األض���واء في المنطق���ة ذاتها بمرافقة 
فرقة موس���يقية بساحة “ذا ترمينال” 
المطل���ة على الش���ارع، وذل���ك اعتباًرا 
م���ن ي���وم 29 نوفمب���ر 2018م ولم���دة 

10 أيام.

أفضل مطعم شرق أوس��طي... و “بي بي سي” لألكل الجيد أول مح��ل بمبن��ى “ذا ترمين��ال” التاب��ع ل��� “إدام��ة”
“بهارات” يفوز بجائزتين افتتاح “دوز كافيه” الشهير

الرميحي مفتتًحا المقهى الشهير 

تعاون���ت ش���ركة زي���ن البحري���ن، ش���ركة االتص���االت الرائ���دة ف���ي المملكة، 
م���ع The Entertainer، الم���زود الرائ���د لحل���ول ومكاف���آت ال���والء، لتق���دم 
ل���كل عمي���ل جديد يحصل على ش���ريحة جدي���دة للدفع اآلجل ف���ي الفترة 
الترويجي���ة، إم���كان الحص���ول على ع���روض “2 بس���عر 1” الممي���زة لمتاجر 

رائدة في جميع أنحاء المملكة  وخارجها.

بعد االش���تراك بباقة SIM Only آجلة الدفع، سيس���تمتع العماء بعروض “اشتِر واحدًا 
واحص���ل عل���ى الثان���ي مجانًا” م���ن The Entertainer عب���ر تطبيق زي���ن البحرين، مما 
يتي���ح لهم االس���تفادة من الع���روض في المطاع���م وأماكن الترفيه وخدم���ات الرعاية 

الصحية والمؤسسات التعليمية وغيرها بشكل سريع ومريح.
وتعليق���ًا عل���ى التع���اون، قال مدير التس���ويق االس���تهاكي ف���ي زي���ن البحرين محمد 
العلوي: “نسعى دائمًا لتقديم أفضل قيمة لعمائنا، من خال توفير مجموعة متنوعة 
من الخدمات االس���تثنائية لهم. لقد تم تصميم باقات SIM Only لتلبية طيف واس���ع 
من احتياجات االتصاالت، وبفضل ش���ريكنا الجديد، The Entertainer، س���نتمكن من 

تقديم قيمة أكبر من أي وقت مضى”.

“Entertainer” مع “زين البحرين”
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أضافت العبة التنس 
وبطلة “جراند سالم” 
سفيرة عالمة شركة 

نيسان العالمية، ناعومي 
أوساكا، جي تي آر 

نيسمو 2018 ذات الـ 
600 حصان باللون 

الفضي.

tariq.albahar
@albiladpress.com

كان عشـــاق “جيـــب” علـــى موعد مع 
الكشـــف عن الشاحنة الجديدة التي 
طـــال انتظارهـــا “جالديتـــور 2020” 
من خـــالل معـــرض لـــوس أنجلوس 
العالـــم.  انظـــار  وســـط  للســـيارات 
وتعتمد الشـــاحنة متوسطة الحجم 
الجديدة في تصميمها على السيارة 
الرياضية متعـــددة األغراض “جيب 
قـــدرات،  بنفـــس  رانجلر”وتتمتـــع 

وتأتي بأربعة أبواب. 
وتعمـــل بمحـــرك “فـــي6-” ســـعة 3.6 

لتـــر بقـــوة 285 حصاًنـــا، أو محـــرك 
مـــع  “فـــي6-”،  لتـــر   3.0 تربو-ديـــزل 
ناقل حركة يدوي ست سرعات )مع 
المحرك ســـعة 3.6 لتـــر فقط( أو آخر 

أوتوماتيكي ثماني سرعات.
كرايســـلر  “فيـــات  تنتـــج  ولـــم 
أوتوموبيلـــز” أيـــة شـــاحنات صغيرة 
جديـــدة من قســـم “جيب” فـــي أكثر 
من 25 عاًما، األمر الذي أثار تكهنات 
على مدى السنوات القليلة الماضية.

جيب جالديتور 2020
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خيالي وس��ع��ر  أن��ي��ق  وت��ص��م��ي��م  اق��ت��ص��ادي  م��ح��رك 

MG6 2019 العصرية... مذهلة

MG Mo-  صصلت ســـيارة العالمـــة العريقة
tor الســـيدان MG6 العصريـــة والجديـــدة 
ا إلى معارض شـــركة الزياني للسيارات  كليًّ
الوكيـــل الحصـــري للســـيارة فـــي البحرين، 
ا الطراز األحدث  وُتعّد MG6 الجديـــدة كليًّ
من العالمة التجارية للسيارات التي تشهد 
عمليـــة إعـــادة إحياء بارزة وتلقى شـــعبية 
متنامية في المنطقة مع توسعة مجموعة 
منتجاتها الجديدة التي تستمر باستقطاب 

أعداد متزايدة بسرعة من العمالء.
خيالـــي  بســـعر  ـــا  حاليًّ متوافـــرة  الســـيارة 
الزيانـــي  شـــركة  الحصـــري  المـــوزع  عنـــد 
للســـيارات الموزع الحصري لعالم “ام جي 
موتـــورز” في مملكـــة البحرين. لقد قطعت 
شـــركة الزيانـــي للســـيارات شـــوطًا طويـــالً 
مكلـــالً بالنجـــاح واإلنجـــازات الضخمة منذ 
هـــذا  1994. ويعـــود  عـــام  فـــي  تأسيســـها 
النجـــاح الـــذي أبهر ونـــال إعجـــاب الجميع 
إلـــى عامـــل هام وأساســـي أال وهـــو الرؤية 
الثاقبـــة إلدارة الشـــركة التي تم ترســـيخها 
ألكثر من عشرين عاًما، وعمل الجميع بجد 
وإخالص على تحقيقها. وســـتبقى الزياني 
للســـيارات علـــى العهـــد الـــذي قطعته على 
نفسها بتوفير أفضل وأجود الخدمات في 
مجال توزيع الســـيارات إلـــى كافة عمالئها 
فـــي مختلـــف القطاعـــات، التجاريـــة منهـــا 
وغير التجارية، الشـــركة البحرينية أتاحت 
للبـــالد تجربة هذه الســـيارة الجميلة وكان 

التالي:
فـــي البدايـــة يجب أن نعرف بأن ســـيارات 
MG البريطانيـــة تقع تحت إدارة مجموعة 
SAIC MOTOR الصينيـــة، ليتـــم صناعتها 
فـــي الصيـــن لتكون بذلك ســـيارات صينية 

بمواصفات أوروبية، سايك موتور مملوكة 
تقريبـــا مـــن قبل الحكومـــة الصينيـــة، ولها 
أكبـــر حصـــة فـــي مبيعـــات الســـيارات فـــي 
الســـوق الصيني، وتعمل شركة سايك منذ 
ســـنوات طويلة على إنتاج مبدالت سرعة 
ومحـــركات، ومقصـــورات داخليـــة، وقطع 

غيار سيارات صينية.
حصـــت ســـيارة MG6 2019 علـــى تصميم 
خارجي يوفر انســـيابية مع لمسة رياضية، 
وحصلـــت الســـيارة الســـيدان علـــى واجهة 
أماميـــة تحتوي على أضـــواء LED أمامية 
تتأّلق بمفهوم تصميمي مشابه لِمعَلم “عين 
 Star لنـــدن” تحيـــط بشـــبك أمامـــي بنمـــط
Rider المســـتوحى مـــن اللغـــة التصميمية 
التعبيريـــة لدى العالمة التجارية بريطانية 
المنشأ، وزودت السيارة من األمام بالعديد 
من األجـــزاء الكرومية، وحصلت الســـيارة 
وليكتمـــل  توأميـــة،  عـــادم  مخـــارج  علـــى 
المظهر زودت السيارة بـإطارات قياس 18 
إنش محاطة ب عجالت مقاومة لالنزالق. 
بمحـــرك   MG6 2019 تتوفـــر  ـــا  ميكانيكيًّ

يولـــد  تيربـــو  لترمـــع   1.5 4 ســـلندر ســـعة 
قـــوة 169 حصـــان و250 نيوتن.متـــر مـــن 
عـــزم الـــدوران، يتصـــل بقيـــر اوتوماتيكي 
مـــن 7 ســـرعات من نـــوع DCT، لتتســـارع 
السيارة لتي تعمل فقط بنظام دفع أمامي 
للعجـــالت 0 إلى 100 كـــم/س في 7 ثوان، 
تســـتهلك هذه الســـيارة الســـيدان البترول 
بمعـــدل يقل عـــن 6 لتـــر من البنزيـــن لقطع 
مســـافة 100 كـــم. وتتمّتـــع الســـيارة بأربع 
وضعيـــات قيادة لتلبيـــة متطّلبات مختلف 
والعاديـــة   ،Eco االقتصاديـــة  الظـــروف، 
Normal، والرياضية Sports، والشخصية 

 .Individual
6 موديـــل 2019  تأتـــي الســـيارة إم جـــي 
بتصميـــم رياضـــي أنيـــق، وتحتـــوي قمـــرة 
قيـــادة علـــى أحـــدث التقنيـــات المدمجـــة، 
حيث توجد شاشـــة لمس كبيـــرة مقاس 8 
بوصـــة كاملة األلـــوان للنظـــام المعلوماتي 
الترفيهي بمنتصف لوحـــة القيادة، ويمكن 
تشـــغيل الشاشـــة من خالل عجلـــة القيادة 
بالجلـــد  والمكســـوة  الوظائـــف،  متعـــددة 

الفاخر، وتأتي الســـيارة بالعديد من المزايا 
 Apple نظـــام  ومنهـــا  األخـــرى،  القياســـية 
خاصيـــة  المحـــرك،  تشـــغيل  زر   ،CarPlay
دخـــول الســـيارة بـــدون مفتـــاح، عـــدادات 
رقميـــة، 6 مكبـــرات صـــوت، نظـــام يراقب 
ضغـــط الهـــواء باإلطـــارات، كاميـــرا رؤيـــة 
خلفية، بجانب العديد من المزايا األخرى.

بالنســـبة لتجهيـــزات األمان فهـــي تمتلك 6 
وســـائد هوائيـــة وكذلـــك توجيـــه كهربائي 
إلكترونـــي  إغـــالق  مفاصـــل  نظـــام  أيًضـــا 
ونظام مراقبة ضغط العجالت بشـــكل غير 

مباشر.
وتمتلك ام جـــي 6 2019 الجديدة تقنيات 
فـــي  عديـــدة يمكـــن ان تجعلهـــا منافســـة 
الســـوق فـــي فئتها ومنهـــا مكابـــح طوارئ 
ذاتيـــة وتنبيـــه قبـــل االصطـــدام األمامـــي 
وتنبيـــه قبل مغـــادرة المســـار وكذلك نظام 
مســـاعد الســـالمة ومثبـــت ســـرعة متكيف 

وكاميرا ركن برؤية 360 درجة محيطية.

ا عن  كشـــفت هيونـــداي الغطـــاء رســـميًّ
باليســـايد الجديـــدة كليًا، أكبـــر وأفخم 
لمنافســـة  باليســـايد  تأتـــي  ســـياراتها. 
كل مـــن فورد اكســـبلورر، وشـــيفرولية 
ترافيرس، وهوندا بايلوت والعديد من 
SUV ذات ال3 صفـــوف  ال  ســـيارات 
مـــن المقاعد. هوية وتصميم باليســـايد 
جـــاءت مفاجئة وقوية بعض الشـــيء، 
فهي تتميز عن باقي ســـيارات الشركة 

بشـــكل كبير عبر تصميـــم حديث يظهر 
المنفصلـــة  بالمصابيـــح  المقدمـــة  فـــي 
والشـــبك الكبيـــر وفـــي المقدمـــة تظهر 

المصابيح الممتدة من األطراف.
4.98 م  يبلـــغ  باليســـايد بطـــول  تأتـــي 
وعرض يبلغ 1.97 م وارتفاع يبلغ 1.75 
م، في حين يبلغ طول قاعدة العجالت 
2.9 م، وهي أكبر من شقيقتها سنتافي 

XL

كشـــفت النـــد روفر عـــن الجيـــل الثاني 
والجديـــد من رنـــج روفر إيفـــوك، أحد 
أفضل ســـياراتها مبيعًا وأكثرها حصًدا 
الجيـــل  حافـــظ  العالميـــة.  للجوائـــز 
الجديـــد من إيفوك على تصميم كوبيه 
مـــع تحســـن أبعـــاد الســـيارة واقترابها 
مـــن نســـب تصميـــم مثاليـــة تســـتلهم 
عناصرهـــا من شـــقيقتها فيالر وتحمل 
جنـــوط بتصميـــم جديـــد وقيـــاس 21 
إنـــش، ومن ميـــزات التصميـــم الجديد 

 LED مقابض األبـــواب المخفية وإنارة
فائقة النحافة.

التصميـــم الداخلـــي يأخـــذ إيفـــوك إلى 
مســـتوى أعلـــى جديـــد مـــن الفخامـــة 
يتماثل تصميم شقيقتها فيالر ويجمع 
بين اللمســـات الكالســـيكية والتقنيات 
الحديثـــة مـــع توفيـــر شاشـــة وســـطية 
قيـــاس 10 إنـــش للنظـــام المعلوماتـــي 
ولوحـــة عـــدادات رقمية قيـــاس 12.3 

إنش. يعشـــقون  الذيـــن  الســـائقون  ســـيفرح 
بســـيارة  الطلـــق  والهـــواء  الطبيعـــة 
تمتـــاز  التـــي  الجديـــدة  إكسبيديشـــن 
القيـــادة  ونظـــام  رباعـــي  دفـــع  بنظـــام 
بحســـب التضاريـــس الذي يســـمح لهم 
بالوصـــول إلى األماكـــن النائية لخوض 

غمار المغامرات مع العائلة بأسرها.
لطالمـــا شـــّكلت العائلـــة األولوّيـــة فـــي 
ركائـــز تصميـــم إكسبيديشـــن، ويتجّلى 
ذلـــك مـــن خـــالل المســـتويات الرائـــدة 
الفئـــة مـــن حيـــث  التـــي اعتلتهـــا فـــي 

واآلن  والرفاهيـــة،  والســـالمة  الراحـــة 
بفضل قدراتها المتفّوقة على الطرقات 
الوعرة والنمط المخّصص للقيادة على 
اكسبيديشـــن  لمالكـــي  يمكـــن  الرمـــال، 
الجديدة إضفـــاء المغامرة والتشـــويق 

إلى أّي رحلة عائلية.
حيـــث يســـمح نظـــام القيـــادة بحســـب 
 Terrain Management التضاريـــس 
System الجديد والســـهل االســـتخدام 
للعمالء باالختيار من بين سبعة أنماط 

قيادة.

هيونداي تكشف عن باليسايد الجديدة

رنج روفر إيفوك الجديدة

أسرار القيادة في الرمال لدى إكسبيديشن

 Continental GT ســـيارة   Bentley تطـــرح 
ـــا. وتمّثل الســـيارة  Convertible الجديـــدة كليًّ
التـــي جـــرى تصميمهـــا وهندســـتها وتصنيعهـــا 
 Bentley ـــا في بريطانيا خالصـــة خبرات يدويًّ
فـــي تصنيع الســـيارات الفاخـــرة عاليـــة األداء 
األكثـــر تمّيًزا وأناقـــة في العالم، وهـــي بالتالي 
ُتعتَبـــر الجوهـــر األساســـي للعالمـــة التجاريـــة 

الفاخرة.
وقد صـــّرح أدريان هولمـــارك، الرئيس والمدير 
التنفيـــذي لشـــركة Bentley قائـــالً: “فضـــالً عن 
التصميـــم األنيـــق الـــذي ســـوف يجذبـــك إليـــه 
والتفـــّوق الهندســـي الُمســـلَّم بـــه، ُتعتَبـــر باقـــة 
Con- رها ســـيارة  إلإلمكانيـــات الهائلة التي ُتوفِّ
الجديـــدة فريـــدة   tinental GT Convertible
وال يمكـــن أن ُتقّدمهـــا أّي عالمة تجارية أخرى 

سوى عالمتنا التجارية البريطانية الراقية.”
وأضاف: “نحن ُنصّنع الســـيارات الفاخرة عالية 
العـــام  الشـــركة فـــي  األداء منـــذ أن تأّسســـت 
1919، ومع اقترابنا من مئويتنا األولى، تنضم 
Continental GT Convertible إلى مجموعة 

القـــت استحســـاًنا كبيـــًرا، ويمكـــن القـــول بأنها 
مجموعة من أقـــوى المنتجات وأكثرها تطّوًرا 
من الناحية التقنية التي لم يشهد العالم مثيالً 
لهـــا على اإلطالق لـــدى عالمة تجاريـــة فاخرة 

واحدة.”
تتمّيـــز الســـيارة بتناغـــم التصميـــم الخارجـــي 
األنيـــق والمصقول تماًما مع المقصورة الراقية 
ـــا، التي تتمّيـــز بجلود من أعلى  الُمصنَّعـــة يدويًّ
ة  مســـتويات الجودة، وقشور خشـــبية مستَمدَّ

مـــن مصـــادر مســـتدامة. ويمكـــن مـــد أو طـــي 
م خّصيصًا للسيارة في غضون  الســـقف المصمَّ
19 ثانيـــة أثنـــاء الســـير بســـرعة تصـــل إلى 30 
ميل في الســـاعة )50 كلم/ساعة(. وهذا يحّول 
ســـيارة  مـــن   Continental GT Convertible
كوبيه فاخرة إلى ســـيارة فاخـــرة عالية األداء 
ذات ســـقف مفتوح بمجّرد لمـــس الزر. ويتوفر 
نســـيج الســـقف بســـبعة ألـــوان مختلفـــة، ومن 

ضمن هذا صوف خشن أصلي ألول مّرة.

��م خّصيًصا في غضون 19 ثانية أثناء الس��ير يمكن طي الس��قف المصَمّ

BENTLEY CONTINENTAL GT الجديدة

كشـــفت ’المبورغينـــي ســـكوادرا كورســـي‘ عن 
مركبتها الجديـــدة ’أوروس ST-X ‘ النموذجية 
التي تشـــّكل نســـخة الســـباقات من أول مركبة 
رياضيـــة خارقـــة متعـــّددة االســـتخدامات في 
تاريخ العالمة التجارية. وســـيجري استخدام 
هـــذه المركبـــة المتمّيـــزة فـــي بطولـــة مبتَكـــرة 
ا لعالمـــة تجارية واحدة من  مخّصصـــة حصريًّ
الســـيارات التي تجمـــع بين حلبات الســـباقات 
والمســـارات علـــى الـــدروب الوعـــرة فـــي وقت 

واحد.
جاء هذا اإلعالن خالل نهائي البطولة العالمية 
لســـنة 2018 من ’المبورغيني‘. وسوف تنطلق 
سلســـلة الســـباقات الجديـــدة في العـــام 2020 
بمنطقة الشـــرق األوســـط وأوروبا، وذلك على 
حلبـــات مهّيـــأة بشـــكل خـــاص وحاصلـــة علـــى 
موافقة ’االتحاد الدولي للســـيارات‘ )FIA( وفي 
مة  ظل توافر صيغة ’الوصول والقيادة‘ المصمَّ
لمنـــح الســـائقين-العمالء باقة متكاملة تشـــمل 
الســـيارة والدعـــم التقني خـــالل عطالت نهاية 

األسبوع التي تجري فيها السباقات.

خبـــرات  النموذجيـــة   ‘ST-X ’أوروس  تطّبـــق 
’المبورغيني ســـكوادرا كورسي‘ المكتَسبة في 
مجـــال ســـباقات الســـيارات على فئـــة جديدة 
بالكامـــل مـــن المركبـــات. فمقارنـــة مـــع طـــراز 
ST- اإلنتـــاج التجاري العام، تم تعزيز ’أوروس

X‘ بشـــكل ميكانيكـــي وتجهيـــزه بكافة عناصر 
الســـالمة المواَفـــق عليهـــا من ’االتحـــاد الدولي 
للســـيارات‘ ومـــن ضمـــن هذا القفـــص الفوالذي 
للحماية مـــن االنقالب ونظام إطفـــاء الحرائق 

.FT3 وخّزان الوقود اآلمن نوع

تعليًقـــا علـــى هـــذا، قـــال أندريـــا بالـــدي، المدير 
التنفيـــذي لشـــركة ’أوتوموبيلـــي المبورغينـــي‘ 
فـــي أوروبا، الشـــرق األوســـط وأفريقيا: “تلقى 
الســـيارات عاليـــة األداء ورياضات الســـيارات 
ا في مختلف أنحاء الشرق  شـــعبية واسعة جدًّ
األوســـط، ولهـــذا الســـبب تعتبر هـــذه المنطقة 
الموقع األمثل لتنظيـــم هذه البطولة المبتَكرة. 
وســـتكون هـــذه البطولة منّصة مثالية لعّشـــاق 
الســـرعة والقّوة والفخامة لالســـتمتاع ألقصى 

الحدود وتحقيق شغفهم الكبير بهذا المجال.

مجهزة بكافة عناصر السالمة من االتحاد الدولي للسيارات

ST-X المبورغيني” تكشف عن أوروس“



دبـي تنبـض باالحتفـاالت بمناسبـة اليـوم الوطنـي

تتحضر الفنانة هند صبري ألكثر من عمل سينمائي، والشك في أن  «
أكثر هذه األعمال التي ينتظرها الجمهور بشغف هو الجزء الثاني 

من الفيلم الشهير “الفيل األرزق” الذي انضمت إليه أخيرا إلى جانب 
كريم عبدالعزيز ونيللي كريم في أول عمل فني يجمعهم معا، وقالت 

إنها تجسد دور بطولة في هذا العمل السينمائي الذي ينتمي ألفالم 
الرعب.

م���ع اقت���راب اليوم الوطني الس���ابع واألربعين لدول���ة اإلمارات العربية المتحدة، تس���تعد دبي لالحتفال بهذه المناس���بة 
الوطني���ة العزي���زة على قل���وب الجميع، حيث س���تضيء األلعاب النارية س���ماءها وتزي���ن األضواء أبراجها وش���وارعها. 
وس���يحظى الس���ّكان وال���زّوار على حد س���واء بتجارب جديدة من خ���الل مجموعة من الحفالت الموس���يقية والعروض 
الترفيهية والتقليدية واألنشطة المتنوعة، إضافة إلى اإلستفادة من العروض الترويجية الممّيزة التي تشهدها المدينة 
والمراكز التجارية احتفاًء باإلنجازات التي حققتها الدولة على مدار تلك السنوات. وفي ما يلي قائمة بالفعاليات التي 

يمكن حضورها لقضاء وقت ممتع برفقة العائلة واألصدقاء.

الحفالت الموسيقية

2 ديسمبر، سُيقام حفل مشترك يجمع 
بي���ن الفنان���ة بلقي���س والفنان حس���ين 
الجسمي من الساعة 7:30 مساًء حتى 
11 مس���اًء. وم���ن جه���ة أخ���رى يحي���ي 
الفنان حمد العام���ري حفال مميزا على 
خش���بة المس���رح الرئي���س ف���ي القرية 
الجمه���ور بأجم���ل  ليس���تمتع  العالمي���ة 
أغاني���ه ب���دءا م���ن الس���اعة 9 حتى 11 
مس���اء يوم األحد 2 ديس���مبر. ُيذكر أن 
الحفل مجاني لمن يحصل على تذكرة 
دخول القرية وقيمتها 15 درهما فقط، 
فضال عن أن الدخول مجاني لألطفال 
الذي���ن تقل أعمارهم ع���ن ثالثة أعوام 
عام���ا   65 ف���وق  المواطني���ن  ولكب���ار 

وكذلك للزّوار من أصحاب الهمم.

األلعاب النارية تضيء 

سماء المدينة

سيش���هد س���ّكان وزّوار دب���ي مفاج���أة 
خاصة خالل احتفاالت اليوم الوطني 
الس���ماء  الع���ام، حي���ث س���تضاء  ه���ذا 
ف���وق ذا بييتش، مقاب���ل جميرا بيتش 
كم���ا  “الس���يف”.  ووجه���ة  ريزيدن���س، 
سيس���تمتع زّوار دبي فستيفال سيتي 
م���ول مجانا بع���روض األلع���اب النارية 
يوم 2 ديس���مبر في تمام الساعة 8:00 
و10:00 مس���اًء، إضاف���ة ال���ى تقدي���م 
نس���خة خاص���ة بالي���وم الوطن���ي م���ن 
ع���رض “تخّي���ل” يعك���س روح اإلتحاد 
وتاري���خ وت���راث األم���ة، ومصم���م من 

فنانين موهوبي���ن في مجال التقنيات 
الس���معية والبصري���ة، والتي يس���تطيع 
بالمش���اهدة  االس���تمتاع  المرك���ز  زوار 
مجان���ًا بمنطقة فس���تيفال باي المتوفر 

فيها العديد من المطاعم.

أماكن مختلفة لالحتفال 

باليوم الوطني  

س���يقدم ب���رج خليف���ة للجماهي���ر أيضا 
في 2 ديسمبر عرضا خاصا باستخدام 
الرائع���ة  األلح���ان  م���ع  متزامن���ا   LED
للنش���يد الوطني عب���ر تمايل المياه في 
نافورة دبي، وذلك في تمام الس���اعة 6 

و7 و8 مساًء والدخول مجاني.
سيستمع الزّوار بتجربة الجانب الفريد 
من الثقاف���ة اإلماراتي���ة، حيث تعرض 

مؤسس���ة محمد ب���ن راش���د آل مكتوم 
للمعرف���ة فعالي���ة األمس���يات الش���عرية 
التي تنظمها في حديقة البرج، وس���ط 
مدينة دبي. يحيي األمس���ية الشعرية 
وحم���د  الفالح���ي  س���عيد  الش���عراء 

البلوشي وعلي القحطاني أما األمسية 
ديس���مبر   2 ف���ي  المقام���ة  الش���عرية 
فيحييه���ا الش���عراء س���عود المصعب���ي 
وهادي المنصوري ومحمد الكعبي من 

6:30 مساًء حتى 7:30 مساًء.
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ع��ال��م��يًّ��ا األف����ض����ل  ع�����اًم�����ا”  ع���ش���ر  االث����ن����ي  “ل���ي���ل���ة  و  ف���ي���ل���م  أف����ض����ل  م����س����م����وم”  “ورد 

حقق الفيلم المصري ورد مس���موم للمخرج أحمد فوزى 3 جوائز فى مهرجان القاهرة الس���ينمائى الدولي جائزة أحس���ن فيلم عربي، والثانية 
جائزة صندق األمم المتحدة للش���باب، وأخيرا جائزة صالح أبو س���يف )جائزة لجنة التحكيم الخاصة(، وفاز الفيلم البريطانى طاعة بالهرم 
البرون���زي ألحس���ن فيل���م عمل أول أو ثاني إخراج جايمي جونز. وفاز الممثل المصرى ش���ريف دس���وقى بجائزة احس���ن ممث���ل عن فيلم ليل 

خارجى، فازت  صوفيا ساموشى  بجائزة أحسن ممثلة عن الفيلم ذات يوم .

وأقيم حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز 
على المس���رح الكبير ب���دار األوب���را المصرية، 
القاه���رة  مهرج���ان  فعالي���ات  ش���هدت  الت���ي 
الس���ينمائي الدول���ي ال���دورة ال����40 على مدار 
األي���ام الماضية، وش���هد حفل الخت���ام توزيع 
جوائ���ز المس���ابقات األرب���ع وه���ي: المس���ابقة 
الرس���مية وآف���اق الس���ينما العربي���ة وأس���بوع 
النقاد وس���ينما الغد لألفالم القصيرة، إضافة 

للجائزة المستحدثة “أحسن فيلم عربي”.
قدم محم���د حفظي رئيس مهرج���ان القاهرة 
الس���ينمائي اعتذاره عن ع���دم حضور وزيرة 
الداي���م،  عب���د  إين���اس  الدكت���ورة  الثقاف���ة 
وافتت���ح كلمته بكلمات ترحي���ب بالمخرجين 
والنج���وم األجانب، وتحدي���ًدا مدير مهرجان 
عل���ى  نقاش���ية  جلس���ة  ق���دم  ال���ذي  فينس���يا 
هامش فعالي���ات المهرجان، كما وجه ش���كره 
إل���ى جه���از الرقاب���ة الفني���ة برئاس���ة الدكت���ور 
خال���د عبد الجلي���ل وال���وزراء اآلخرين الذين 
دعم���وا المهرج���ان. ووج���ه ش���كره أيًض���ا إلى 
المدير الفني للمهرجان الناقد يوسف شريف 
رزق هللا والمدير المس���اعد له أحمد ش���وقي، 
وكذل���ك المهن���دس ع���ز غنيم ومحم���د عصام 
م���ن الجزء التقن���ي للمهرج���ان، والمبرمجون 
األجان���ب أيًض���ا. وأك���د حفظ���ي أنه م���ن بين 
عالم���ات نج���اح المهرج���ان نف���اذ تذاكره في 
أكث���ر م���ن دور ع���رض تجارية خ���ارج قاعات 
األوب���را، كما تحدث ع���ن تجربة “أيام القاهرة 

للصناعة”، وقال: هذه المنصة كانت ش���ديدة 
األهمي���ة والض���رورة، حي���ث إن المهرجان���ات 
العربي���ة أصبح���ت تتع���رض لظ���روف صعب���ة 
وس���معنا ع���ن إلغاء العدي���د م���ن المهرجانات 
بالفترة الماضية مثل دبي وأبو ظبي، وكذلك 
مؤسس���ة الدوح���ة ف���ي قط���ر نظ���را لظ���روف 
المقاطع���ة.  حض���ر ع���دد كبي���ر م���ن نجم���ات 
الفن، حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 
حي���ث حرص���ت نجم���ات الف���ن دائًم���ا، عل���ى 
الظه���ور بإط���الالت مختلف���ة وجذاب���ة خالل 
المهرجانات الس���ينمائية، وهو ما شهده حفل 

ختام القاهرة السينمائي.
حي���ث تألق���ت التونس���ية عائش���ة ب���ن أحم���د، 
عل���ى الس���جادة الحمراء للمهرجان، بفس���تان 
أس���ود هادئ. وظهرت النجمة رانيا يوس���ف، 
بفستان أسود مثير أثار الجدل ولفت األنظار 
فور دخولها على الس���جادة الحمراء. وتألقت 
مريم حسن، بإطاللة سوداء خطفت األنظار، 
حيث ارتدت فس���تان أس���ود جذب الحضور. 
وطل���ت اللبناني���ة ن���ور، بإطالل���ة جذاب���ة على 
الس���جادة الحم���راء، حي���ث ظه���رت مرتدي���ة 
فس���تان فضي. وظهرت “البحي���ري”، بإطاللة 
جريئة، عبر ارتدائها فستاًنا أسود لفت أنظار 
الحض���ور. وتألق���ت الفنان���ة ياس���مين رئيس، 
بإطالل���ة مختلف���ة، حيث ظه���رت بلوك جديد 
ولون ش���عر مختلف وفستانا ذهبيًا. وظهرت 

أمل رزق، بإطاللة بيضاء خطفت األنظار.

قائمة جوائز مهرجان القاهرة 

السينمائي في نسخته رقم 40 

الكاملة، وهي على النحو التالي:

ورد مس���موم .. جائزة صندق األمم المتحدة 
للشباب

مس���ابقة س���ينما الغد لألفالم القصي���ر: ذاكرة 
األسماك )كولومبيا(

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: فيلم “هي”
جائزة يوس���ف ش���اهين ألحس���ن فيلم قصير: 

إخوان )كندا، تونس، السويد(
- مسابقة أسبوع النقاد الدولي:

جائ���زة فتح���ي ف���رج ألحس���ن إس���هام فن���ي: 
ط���رس، رحل���ة الصع���ود إل���ى المرئ���ي إخراج 

غسان حلواني )لبنان(
جائ���زة ش���ادي عب���د الس���الم ألحس���ن فيل���م: 
“آجا” إخراج ميلكو الزاروف )بلغاريا، ألمانيا، 

فرنسا(
- مسابقة آفاق السينما العربية

جائزة صالح أبو سيف )جائزة لجنة التحكيم 
الخاصة(: فيلم ورد مسموم

جائزة س���عد الدين وهبة ألحسن فيلم عربي: 
فيل���م “فت���وى”، إخ���راج محم���ود ب���ن محمود 

)تونس(
- جائزة أحس���ن فيلم عربي، مقدمة من تيك 
تي���وك بقيم���ة 15 أل���ف دوالر: ورد مس���موم” 

إخراج أحمد فوزي صالح )مصر(
جائ���زة االتح���اد الدول���ي للنق���اد )فيبريس���ى( 
– ف���ي ذكرى س���مير فري���د: ليلة األثني عش���ر 
)أوروج���واي،  ألف���ارو بريخن���ر  إخ���راج  عاًم���ا 

األرجنتين، إسبانيا(
- المسابقة الدولية

جائزة أحس���ن إس���هام فن���ي: الزوج���ة الثالثة 
إخراج آش مايفير )فيتنام(

- جائ���زة نجيب محفوظ ألحس���ن س���يناريو: 
جالي���دو  كريس���تينا  إخ���راج  المعب���ر  طي���ور 
كامي���ال  ماري���ا  س���يناريو  جوي���را،  وتش���يرو 
آري���اس وج���اك تولمون���د في���دال )كولومبي���ا، 

الدنمارك، المكسيك(
جائ���زة أحس���ن ممثل���ة: صوفي���ا ساموش���ي - 

“ذات يوم” إخراج صوفيا سيالجي )المجر(
جائزة أحس���ن ممثل: شريف دسوقي - “ليل/ 
خارجي” إخراج أحمد عبد هللا السيد )مصر(

- اله���رم البرونزي ألحس���ن فيل���م عمل أول أو 
ثان���ي: فيل���م “طاعة”، إخ���راج جايم���ي جونز 

)بريطانيا(.
- الهرم الفضي، جائزة لجنة التحكيم الخاصة 
ألحس���ن مخرج: مانت���ا راي إخراج بوتيفونج 
أرونفينج )تايالند، فرنس���ا، الصين(، دونباس 
إخراج س���يرجي لوزنتس���ا )ألماني���ا، أوكرانيا، 

فرنسا(
- الهرم الذهبي ألحسن مخرج، ُتمنح للمنتج: 
ليلة األثني عش���ر عاًما، إخراج ألفارو بريخنر 

)أوروجواي، األرجنتين، إسبانيا(

ختام مبهر لمهرجان القاهرة السينمائى الدولي

طارق البحار من مصر
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الهند تستغل شواطئها إلنتاج وقود نووي
النخي���ل  ص���ور  الدافئ���ة  الهن���د  ش���واطئ  تس���تحضر 
والش���مس المش���رقة وأطب���اق الس���مك بال���كاري، لك���ن 
تل���ك الش���واطئ تحمل س���را آخ���ر؛ فهي غني���ة بعنصر 
“الثوري���وم” ال���ذي طالما اعتبر بديال، أق���ل تلوثا وأكثر 

أمنا، ألنواع الوقود النووي المعتادة.
وتض���ع الهند نصب أعينها منذ زمن اس���تثمار ما لديها 
م���ن مخ���زون الثوري���وم الذي يق���در بما بي���ن 300 ألف 
إل���ى 850 ألف طن، مم���ا يعد غالبا المخ���زون األضخم 
عالميا، ومع ذلك لم يش���هد اس���تغالل هذا االحتياطي 
خط���وات كبيرة. ومع تجدد االهتم���ام بمادة الثوريوم 
وتقنيات االس���تفادة منه، ع���اد االهتمام بهذا الحلم، إذ 
تمكن علماء هولنديون في العام الماضي من تش���غيل 
أول مفاع���ل تجريبي جديد يعم���ل بالثوريوم، وهو ما 

لم يحدث منذ عقود.
تاريخي���ة  لظ���روف  للثوري���وم  الهن���د  تبن���ي  ويرج���ع 
الهن���د  علم���اء  ويعتق���د  به���ا.  خاص���ة  وجغرافي���ة 
باس���تراتيجية طويل���ة الم���دى للوصول إل���ى االعتماد 
طاقة خالية من الكربون في بلد يتوقع أن يبلغ سكانه 

1.7 مليار نسمة عام 2060.
ويق���ول س���ريكومار بانرج���ي، ال���ذي كان مس���ؤوال عن 
إدارة الطاق���ة النووية الهندية حتى عام 2012: “الهند 

بلد متعط���ش للطاقة، وال بديل أمامنا س���وى االعتماد 
عل���ى خامات محلية على الم���دى البعيد تلبي حاجات 

بلد سيضم خمس سكان العالم”.
وق���د اس���تكملت الهن���د تصمي���م مفاعله���ا األول لوقود 
الثوري���وم، وه���و مفاعل متطور للم���اء الثقيل، ولكن ال 
يتوق���ع الب���دء في بنائه قريبا، إذ يؤكد س���ينها، بصفته 
المس���ؤول ع���ن تصميم���ه، أنه لي���س نموذج���ا للمرحلة 

الثالثة، وال يزال يلزمه مواد انشطارية إضافية.

وحتى المؤسسة النووية الهندية تقر بأنه ليس  «
متوقعا أن تولد البالد ما يكفي من الطاقة من 

الثوريوم قبل منتصف القرن الحالي، على األقل.

توف���ي الرئي���س األميركي األس���بق ج���ورج إتش. دبليو. ب���وش عن 94 عاما، بعد حي���اة زاخرة في 
التاريخ السياس���ي رأس خاللها الواليات المتحدة في نهاية الحرب الباردة، ولكنه خس���ر فرصة 

للفوز بفترة رئاسة ثانية بعد خرقه تعهدا بعدم فرض ضرائب جديدة.

كان ج���ورج ب���وش األب ه���و الرئي���س الح���ادي 
واألربع���ون للوالي���ات المتحدة، وق���د توفي في 
منزل���ه ف���ي هيوس���تون وفقا لمص���در قريب من 
األس���رة. حدث���ت الوفاة الس���اعة 10:10 مس���اء 

بالتوقيت المحلي، وكان أول من أعلنها هو جيم 
مكجراث المتحدث باس���م األسرة الذي قال في 
بي���ان إنه لم يتم بع���د اإلعداد لترتيبات الجنازة. 

ولم ترد تفاصيل أخرى عن ظروف الوفاة.

وفـاة جـورج بـوش األب عـن 94 عامـا

طفلة مهاجرة من هندوراس، تبلغ من العمر 4 سنوات، 
ترتدي حذاء أمها، وهي تسير في مأوى مؤقت بعد هطول 
أمطار غزيرة في مدينة تيخوانا المكسيكية، حيث توقف 

آالف المهاجرين من أميركا الوسطى أثناء محاولتهم 
الوصول إلى الواليات المتحدة )رويترز(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

دعم سبايدر مان

حق���ق منش���ور بعن���وان “س���بايدر 
م���ان ومين���ي ماوس في ش���وارع 
مدينة عيسى لدعم المترشحين” 
أعلى معدل تفاعل على إنستغرام 
س���خر  وفيم���ا  أم���س.  “الب���الد” 
معظم���م المتابعي���ن م���ن الطريقة 
التي لج���أ إلها بعض المترش���حين 
للتروي���ج ألنفس���هم، معبري���ن عن 
 Qalslais76@ �رفضهم له���ا، كان ل
رأي���ا مختلف���ا، إذ قال���ت: “جزاه���م 

هللا الخير فرحوا األطفال”.

ذك���ر المرص���د الجيولوج���ي األميركي، أن 
زل���زاال بق���وة 6.3 درج���ات عل���ى مقي���اس 
ريختر ضرب ش���رقي إندونيس���يا، السبت، 
لكن الهزة لم تستدع إصدار أي تحذير من 

خطر وقوع تسونامي.
وأوض���ح المرص���د األميرك���ي، أن الزل���زال 
ض���رب عن���د الس���اعة 10:27 لي���ال )01:27 
جن���وب  البح���ر  ق���اع  غرينت���ش(  توقي���ت 
ش���رقي إندونيس���يا على بع���د حوالى 130 

كيلومترا شمال شرقي مدينة تياكور.
من جانبها، أوضحت الوكالة اإلندونيسية 
إلدارة الك���وارث أن س���كان تياكور ش���عروا 

بهزة خفيفة لما بين 3 و5 ثوان.
إدارة  وكال���ة  باس���م  المتح���دث  وأورد 
نوغروه���و،  ب���وروو  س���وتوبو  الك���وارث، 
لوكالة فرانس برس “لم تس���جل أضرار أو 

وفيات”.

وتشهد المنطقة الكثير من  «
الزالزل، لكن نوغروهو قال إن 

مركز الزلزال األخير كان عميقا.

زلزال يضرب 
إندونيسيا بقوة 

6.3 درجات

بعض الرؤس���اء والقادة المجتمعين منذ 
الجمع���ة في “قم���ة العش���رين” بالعاصمة 
األرجنتيني���ة، وصلوا إليه���ا على مراحل 
وبرفقته���م زوجاته���م، وه���ن 9 زوج���ات 
عل���ى  لمش���رفين  زوج���ات  و3  رؤس���اء 
هيئ���ات دولية، مم���ن اس���تقبلتهن عقيلة 
الرئي���س األرجنتين���ي، اللبناني���ة األص���ل 
جوليان���ا عواض���ة، المول���ودة ف���ي 1974 
ببوين���س آي���رس. وجمع اللق���اء كال من: 
ميالني���ا ترم���ب، إضافة إلى كي���م جونغ 

س���وك، عقيلة الرئيس الكوري الجنوبي، 
الرئي���س  عقيل���ة  ماك���رون،  وبريجي���ت 
رئي���س  عقيل���ة   Akie ABEالفرنس���ي، و
وزراء الياب���ان، وأمين���ة أردوغان، عقيلة 
 Mufidah Jusuf الرئيس التركي، وأيضا
Kalla عقيلة نائب الرئيس اإلندونيسي، 
وصوف���ي ت���رودو، عقيل���ة رئي���س وزراء 
كن���دا، و Liyuan Peng عقيل���ة الرئي���س 
رئي���س  عقيل���ة   Ho Chin و  الصين���ي، 

وزراء سنغافورة.

لقاء زوجات القادة في قمة العشرين

جرى الحديث بين زوجات القادة عن األزواج واألبناء وشؤون متنوعة في كل بلد

أصدر اتحاد النقابات الفنية بمصر بيانًا للتعليق على أزمة مالبس 
بعض الفنانات في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40 التي 

اختتمت فعالياتها مساء الخميس. وتأتي ردة فعل اتحاد النقابات 
الفنية بعد الجدل الكبير الذي تسببت فيه الفنانة رانيا يوسف عقب 

ظهورها في حفل ختام المهرجان بفستان رآه البعض ال يناسب 
الحدث. وأكد البيان أن كثيرين أعربوا عن انزعاجهم مما شاهدوه أثناء 
حفلي افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائي، ذلك المشهد الذي 
جاء بشكل ال يتوافق مع تقاليد المجتمع وقيمه وطبائعه األخالقية.

ayman.hamam
@albiladpress.com

أيمن همام

Û  نج���اح االنتخاب���ات ف���ي البحري���ن وعب���ور ه���ذا االس���تحقاق الوطن���ي الكبي���ر
بسالس���ة ويس���ر، رغ���م كل المحاوالت الخبيثة إلفس���اد الع���رس الديمقراطي، 
يؤك���دان للقاص���ي والدان���ي أن البحرين بحكم���ة قادتها ووعي ش���عبها عصية 
على أعدائها، وأنها ماضية بكل عزم في طريق التقدم والتنمية متجاوزة كل 

العقبات والتحديات. 
Û  منذ إطالق المترشحين حمالتهم استشعر المراقبون والمتابعون لسير العملية

االنتخابية وعيا وتحضرا قل نظيرهما في أعرق الديمقراطيات في العالم، إذ 
لم ترتكب أي مخالفات انتخابية تذكر إال ما ندر من الحاالت الفردية.

Û  االلتزام بمبادئ المنافسة الشريفة الذي أبداه المترشحون وأنصارهم ومديرو 
حمالتهم طوال مسيرة االنتخابات وحتى إغالق أبواب مراكز االقتراع أمس 
ينب���ئ ب���أن البحري���ن مقبل���ة على مرحلة مش���رقة في مس���يرة العم���ل الوطني 

يعكس بريقها تطور التجربة الديمقراطية والبرلمانية في المملكة.
Û  ابتعاد معظم المترش���حين عن الحمالت السلبية، التي باتت ثقافة سائدة في

كل دول العالم تقريبا، يبشر بأنهم سيصبحون خير ممثلين للشعب تحت قبة 
برلم���ان راق يعلي مصلحة الوطن فوق كل االعتبارات، ويولي قضايا وهموم 
المواطني���ن االهتمام المس���تحق ويعمل على تحقي���ق تطلعاتهم وطموحاتهم 

بالتعاون مع السلطة التنفيذية ومكونات المجتمع كافة.
Û  أداء النواب الجدد منذ إعالن ترشحهم إلى إعالن تبوئهم مقاعدهم في بيت

الش���عب يمن���ح الثقة في قدرتهم عل���ى القيام بواجبهم عل���ى أكمل وجه، وأن 
البرلمان المقبل سيكون منبرا للعمل الوطني المسؤول، وليس منصة لتحقيق 
مصالح “لوبيات” كما هو الحال في ديمقراطيات الغرب، وال ساحة للمصارعة 

الحرة مثلما نشاهد في برلمانات بعض دول أوروبا الشرقية وأسيا.
Û  البحري���ن بم���ا تمتلكه من حض���ارة وثقافة وتاريخ مؤهلة إل���ى أن تقدم للعالم

نموذج���ا لديمقراطي���ة فريدة تضافر فيها جهود المجال���س المنتخبة والمعينة 
مع المجالس الش���عبية والعائلية العريقة لتحقيق غاية س���امية مشتركة وهي 

مصلحة الوطن والمواطنين.

مرحلة 
مشرقة



التاريخي���ة  العالق���ات  اس���تمدت  وق���د 
والوطي���دة  العميق���ة  األس���رية  والرواب���ط 
والمتمي���زة بي���ن مملك���ة البحري���ن ودول���ة 
وازدادت  المتح���دة،  العربي���ة  اإلم���ارات 
تمس���كًا ورسوخًا، في ظل دعم وإسناد من 
عاه���ل الب���الد صاحب الجالل���ة الملك حمد 
ب���ن عيس���ى آل خليفة وأخي���ه رئيس دولة 
اإلم���ارات العربية المتحدة صاحب الس���مو 
الش���يخ خليف���ة ب���ن زاي���د آل نهي���ان حيث 
تعتب���ر هذه العالق���ة مثاالً للرواب���ط القوية 
المتأصل���ة في وجدان البلدي���ن وتاريخهما 
المش���ترك، وم���ا أضف���ى على ه���ذه العالقة 
من الزي���ارات المتبادلة بين القيادتين، عبر 
مس���ارات مختلفة من العالقات والمصالح 
م���ن  بال���غ  باهتم���ام  المش���تركة، وحظي���ت 
حكومتي البلدين برئاس���ة رئي���س الوزراء 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر خليفة بن 
سلمان آل خليفة ومؤازرة ولي العهد نائب 
القائ���د األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الملك���ي األمي���ر  الس���مو  ال���وزراء صاح���ب 
س���لمان ب���ن حم���د آل خليفة وم���ن الجانب 
االمارات���ي م���ن قب���ل نائ���ب رئي���س الدولة 
رئي���س مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب 
الس���مو الش���يخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
وول���ي عه���د أبوظبي نائ���ب القائ���د األعلى 
للق���وات المس���لحة صاحب الس���مو الش���يخ 
محم���د بن زاي���د آل نهيان وحكام االمارات 

الكرام.
وفي ظل هذه العالق���ات، تم التوقيع على 
عدد كبير من االتفاقيات ومذكرات التفاهم 
بين البلدين الش���قيقين، منها مذكرة تفاهم 
في مجال استكش���اف واستخدام الفضاء 
لألغ���راض الس���لمية بي���ن وكال���ة اإلم���ارات 
للفض���اء، والهيئ���ة الوطنية لعل���وم الفضاء 
بمملكة البحرين، ومذكرة تفاهم األرشيف 

وزارة  الوطن���ي  األرش���يف  بي���ن  الوطن���ي 
ش���ؤون الرئاس���ة بالدول���ة، ومرك���ز عيس���ى 

الثقافي في مملكة البحرين.
كم���ا ت���م التوقي���ع عل���ى بروتوك���ول تعاون 
ف���ي البح���وث والت���راث بي���ن مرك���ز زاي���د 
للدراس���ات والبحوث نادي تراث اإلمارات، 
ومرك���ز عيس���ى الثقاف���ي، ومذك���رة تفاهم 

الثقاف���ة  وزارة  بي���ن  وش���بابية  ثقافي���ة 
بالدول���ة،  المجتم���ع  وتنمي���ة  والش���باب 
ومرك���ز عيس���ى الثقاف���ي، ومذك���رة تفاهم 
المؤه���الت وضم���ان الج���ودة بي���ن الهيئ���ة 
والهيئ���ة  بالدول���ة،  للمؤه���الت  الوطني���ة 
الوطني���ة للمؤه���الت وضمان الج���ودة في 
مملك���ة البحرين، وكذلك مذكرة تفاهم في 

المج���ال الزراعي والث���روات المائية الحية 
بي���ن حكوم���ة مملك���ة البحري���ن وحكوم���ة 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، والبرنامج 
ف���ي  العلم���ي والفن���ي  للتع���اون  التنفي���ذي 
المجال الزراعي والث���روات المائية الحية، 
بين حكومتي البلدين كما تم التوقيع على 
اتفاقي���ة دراس���ة تطوي���ر مش���اريع الطاق���ة 

المتج���ددة بي���ن المجل���س األعل���ى للبيئ���ة 
بمملك���ة البحرين، وش���ركة أبوظبي لطاقة 

المستقبل.
وت���م تفعي���ل مذك���رة تفاه���م بي���ن الهيئ���ة 
العام���ة لرعاية الش���باب والرياضة بالدولة، 
الش���باب  لرعاي���ة  العام���ة  والمؤسس���ة 
والرياض���ة ف���ي مملك���ة البحري���ن، ومذكرة 

التنمي���ة  مج���ال  ف���ي  للتع���اون  تفاه���م 
االجتماعي���ة بي���ن ممثلي���ن البلدي���ن أثن���اء 
دورته���ا  ف���ي  المش���تركة  اللجن���ة  انعق���اد 
ف���ي  للتع���اون  تفاه���م  ومذك���رة  الس���ابعة، 
المج���ال البرلمان���ي بي���ن ممثلي���ن البلدي���ن، 
ومذك���رة تفاهم للتعاون في مجال اإلعالم 
بي���ن المجل���س الوطن���ي لإلع���الم بالدول���ة، 

وهيئة شؤون اإلعالم بمملكة البحرين.
وتتس���م العالقات بين اإلمارات والبحرين، 
تاريخي���ة  عالق���ات  وه���ي  باالنس���جام، 
ووطي���دة، وتق���وم على أس���اس المس���اندة 
المش���تركة ف���ي معظ���م القضاي���ا، كم���ا كان 
للجنة اإلماراتية البحرينية المشتركة، دور 
كبير في فتح آفاق جديدة للتعاون لتعزيز 
العالق���ات بين البلدين ف���ي كافة المجاالت 
وبح���ث آفاق التعاون بين البلدين، وس���بل 
االقتصادي���ة  المج���االت  ف���ي  تطويره���ا 
والعس���كرية  واالس���تثمارية  والتجاري���ة 
واإلعالمي���ة  والس���ياحية  والثقافي���ة 
والش���ؤون االجتماعية والصحية والبيئية 

والطاقة والنقل والمواصالت.

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Rab (1) 1440 2424 ربيع األول 
Dec 2018 22 ديسمبر

Year: 10السنة
No: 3701العدد
Sunاألحد

تاريخ محبة طويل
البحريــن و اإلمــارات

تع���د العالق���ات بي���ن مملكة البحري���ن ودولة اإلمارات العربية المتحدة مثاال يحتذى في األخوة والترابط والتأخي بي���ن دولتين يجمعهما االحترام وتربط بينهما المودة 
والمحبة والتآلف والمواقف المصيرية المشتركة التي تضيء تاريخ البلدين على الصعيد الثنائي وعلى الصعيدين اإلقليمي والعالمي، وتبنيهما لسياسة خارجية تتسم 

بالتوازن ودعم القضايا العربية واالسالمية ورفض التدخالت في الشؤون الداخلية، وتكريس دولة المؤسسات والقانون.
شكلت العالقات البحرينية االماراتية على مر التاريخ قبس من نور في أفق مجلس التعاون وأسهمت في ترسيخ هذا الكيان الخليجي بما ينعكس على تحقيق مصالح 

البلدين الشقيقين، وعلى المصالح الخليجية والعربية المشتركة.

محطات 
أضاءت 
سماء 
الكيان 

الخليجي
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تحتف���ل دول���ة اإلم���ارات العربي���ة المتحدة 
ه���ذه األي���ام بم���رور 47 عاًم���ا عل���ى قي���ام 
المناس���بة فرص���ة  ه���ذه  االتح���اد، وتمث���ل 
لمواطني الدول���ة والمقيمين على أراضيها 
لالحتف���اء بإنج���ازات الدولة، تح���ت قيادة 
رئي���س دول���ة اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة 
صاحب الس���مو الش���يخ خليفة بن زايد آل 
نهي���ان وإخوانه أصحاب الس���مو الش���يوخ 
أعض���اء المجل���س األعل���ى لالتح���اد حكام 
اإلم���ارات، والتعبي���ر ع���ن الفخ���ر واالعتزاز 

بهذه اإلنجازات التنموية والحضارية.
وتتزامن احتفاالت الدولة الشقيقة باليوم 
الوطن���ي ال���� 47 م���ع إعالن ع���ام 2018 في 
دول���ة اإلم���ارات العربي���ة المتحدة ب���� “عام 
زاي���د”، وذل���ك احتف���اًء بالذك���رى المئوي���ة 
لميالد المغفور له الش���يخ زايد بن س���لطان 
آل نهيان، الوالد المؤسس لدولة اإلمارات، 
والذي لقب ب� “حكيم العرب”، لما عرف عنه 
م���ن حكمة واس���عة ونفاذ بصي���رة، ولدوره 
وتحقي���ق  الدول���ة،  بن���اء  ف���ي  وسياس���اته 
تنميتها وتعزيز اقتصادها وأمنها الوطني، 

وقيادتها نحو مستقبل زاهر. 
حي���ث مّثل���ت قي���م المغف���ور ل���ه ب���إذن هللا 
الش���يخ زاي���د ب���ن س���لطان طي���ب هللا ثراه 
األس���س والمرتك���زات الت���ي قام���ت عليه���ا 
النهض���ة الحضاري���ة والتنموي���ة المعاصرة 
القي���ادة  اس���تلهمت  حي���ث  الدول���ة،  ف���ي 
الرشيدة هذه القيم في بناء مستقبل زاهر 
للدولة، وتعزيز مكانتها المرموقة بين دول 
المنطق���ة والعالم، وتثبي���ت موقعها كواحة 
السياس���ي،  واالس���تقرار  والس���الم  لألم���ن 
واالجتماعي���ة،  االقتصادي���ة  والتنمي���ة 

والتسامح.
 إذ عملت دولة اإلمارات على ترس���يخ قيم 
التسامح والتعددية الثقافية، ونبذ التمييز 
خ���الل  م���ن  اآلخ���ر،  وقب���ول  والكراهي���ة، 
تبن���ي برامج وطنية بالش���راكة مع مختلف 
الجه���ات المحلي���ة واإلقليمي���ة والدولي���ة. 
نموذًج���ا  الي���وم  اإلم���ارات  دول���ة  وتعتب���ر 
وقب���ول  التس���امح  ف���ي  تحت���ذى  وق���دوة 
اآلخ���ر الحتضانه���ا أكث���ر من 200 جنس���ية 
عل���ى أراضيها يعيش���ون بانس���جام ووئام، 
للمقيمي���ن  الح���ق  القان���ون  حي���ث يضم���ن 
ف���ي اس���تخدام مراف���ق الدول���ة الصحي���ة 
والتعليمي���ة والثقافي���ة والترفيهية أس���وة 

بمواطنيها بدون أي تمييز.
وقد عّين���ت الدولة وزيًرا للتس���امح، يعمل 
على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي، 
ودعم الخطاب الديني المعتدل، كما تلتزم 

دول���ة اإلم���ارات بالعدي���د م���ن االتفاقي���ات 
الدولية المعنية بالتسامح والتعايش ونبذ 
العن���ف والتطرف، منها على س���بيل المثال 
للقض���اء  الدولي���ة  االتفاقي���ة  الحص���ر:  ال 
على جميع أش���كال التميي���ز العنصري لعام 
العدي���د  اإلم���ارات  دول���ة  وأق���رت   ،1974
والمب���ادرات  والتدابي���ر  التش���ريعات  م���ن 
واإلجراءات التي تس���هم ف���ي تعزيز ثقافة 

التسامح على المستوى الوطني، من بينها 
ْمييِز والكراهية”، الذي  قانون “ُمكاَفَح���ِة التَّ
ْمييَز بي���َن األفراِد أو  ُم التَّ ا ُتجرِّ َش���َمَل م���وادًّ
الجماعاِت على أس���اِس الدي���ِن أو المذهِب 
أو الِع���ْرِق أو اللوِن أو األصل، أو اْس���تغالِل 
ا.  يِن في التْكفير، أو َدْعِم اإلْرهاِب ماليًّ الدِّ

كم���ا تعم���ل دول���ة اإلم���ارات بش���كل حثيث 
ف���ي مج���ال مكافح���ة التط���رف واإلرهاب، 

حي���ث يع���د مكافح���ة اإلره���اب والتط���رف 
دول���ة  مس���اعي  ضم���ن  ا  أساس���يًّ عنص���ًرا 
اإلم���ارات لضم���ان أمنه���ا القوم���ي، وتعزيز 
الدول���ة  حقق���ت  وق���د  الدول���ي.  األم���ن 
إنج���ازات مهمة عل���ى هذا الصعيد، س���واء 
عبر المش���اركات العس���كرية في التحالفات 
اإلس���المية والدولية، أو عبر سن القوانين 
المحلي���ة التي تحاصر اإلرهاب ومس���بباته 

مثل “قانون مكافح���ة التمييز والكراهية”، 
والقان���ون االتح���ادي المنش���أ لمرك���ز هداية 
التط���رف  مكافح���ة  ف���ي  للتمي���ز  الدول���ي 
العنيف، إضافة إلى إصدار مرسوم بقانون 
يقضي بتجريم األفع���ال المرتبطة بازدراء 
أش���كال  ومكافح���ة  ومقدس���اتها،  األدي���ان 
التميي���ز، ونب���ذ خطاب الكراهي���ة، وتجريم 
التميي���ز بي���ن األف���راد أو الجماع���ات عل���ى 

أس���اس الدي���ن أو العقي���دة أو المذه���ب أو 
الل���ون أو  الع���رق أو  الطائف���ة أو  المل���ة أو 

األصل.
من جهة أخرى، فقد نجحت دولة اإلمارات 
ف���ي بن���اء اقتص���اد متكامل ضم���ن مراحل 
زمني���ة متتالي���ة، وتمكنت م���ن تطوير بيئة 
أعمال اقتصادية نشطة ومزدهرة وجاذبة 
ف���ي  المباش���رة  األجنبي���ة  لالس���تثمارات 
الوق���ت الحال���ي، حيث تص���ّدرت اإلمارات 
الدول العربية في قدرتها على اس���تقطاب 
المباش���رة خ���الل  االس���تثمارات األجنبي���ة 
ك���ّرس مكانته���ا كمرك���ز  م���ا   ،2017 الع���ام 
تج���اري اس���تراتيجي يق���دم للمس���تثمرين 
األجان���ب فرص���ة الدخ���ول إل���ى األس���واق 
اإلقليمي���ة، فض���الً عن الحري���ة في تحويل 
األم���وال واألرب���اح، باإلضاف���ة إل���ى وجود 
نظم وتش���ريعات قانوني���ة فعالة، ومحاكم 
لحماي���ة  وتش���ريعات  وقواني���ن  محاي���دة، 
رأس الم���ال األجنبي، وتعريف���ات جمركية 
منخفض���ة تتراوح ما بي���ن 0 – 5 % تقريًبا 

على كافة السلع.
أه���م  أح���د   2020 دب���ي  إكس���بو  ويمث���ل 
ا على  اإلنج���ازات الت���ي يجري العم���ل حاليًّ
حي���ث  األخي���رة،  اآلون���ة  ف���ي  تحقيقه���ا 
يمث���ل المع���رض تطبيًق���ا فع���االً لسياس���ات 
التع���اون الدولي، وذلك لدوره في توس���يع 
وتعمي���ق عالقات الدولة الثنائية ومتعددة 
يس���تضيف  أن  يتوق���ع  حي���ث  األط���راف، 
المع���رض أكث���ر م���ن 200 دول���ة مش���اركة، 
وأكث���ر م���ن 25 ملي���ون زائر، ما يس���هم في 
تقوية وترسيخ التفاهم الثقافي بين األمم 
وتغيير المفاهيم الس���ائدة ح���ول المنطقة، 
فض���الً عن دوره في ترس���يخ مكانة الدولة 
كمه���ٍد للتكنولوجيا الناش���ئة وبيئة حاضنة 
للمشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة 

ورواد األعمال في المنطقة. 
ولم تقتصر إنجازات الدولة على المستوى 
المحل���ي عل���ى الجان���ب االقتص���ادي، وإنما 
كاف���ة  زاي���د”  “عي���ال  إنج���ازات  تخط���ت 
التوقع���ات والحدود لتعان���ق الفضاء. ففي 
إنجاز تاريخي غير مسبوق، أعلنت الدولة 
عن إط���الق القم���ر االصطناع���ي اإلماراتي 
»خليفة س���ات« بنجاح، ال���ذي ُيعد أول قمر 
بالكام���ل ف���ي  اصطناع���ي إمارات���ي ُصن���ع 
الدول���ة وبأيدي مهندس���ين إماراتيين 100 
%، وذل���ك ف���ي خط���وة تؤس���س لمرحل���ة 

جديدة في قطاع الفضاء الوطني.

ال���ع���ي���د ال����وط����ن����ي ي����ت����زام����ن م�����ع م���ئ���وي���ة ال����م����ؤّس����س “زاي��������د”

اإلمارات 47 عاًما من اإلنجازات الفريدة
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زاوي���ة  حج���ر  اإلماراتي���ة  الم���رأة  تعتب���ر 
اإلمارات���ي  الحاض���ر  ف���ي  لي���س  أساس���ية 
فحس���ب، بل ف���ي مس���تقبله كذل���ك. حيث 
ترى الدولة أن التقدم في القضايا المتعلقة 
بحقوق النس���اء أمٌر مح���وري لبناء مجتمع 
عص���ري يتحل���ى بالتس���امح. وم���ن خ���ال 
إدراكها للمزايا العائدة من هذا األمر، تعمل 
اإلم���ارات دون كلل لضمان تمكين النس���اء 
ف���ي بقي���ة أنح���اء العال���م م���ن االس���تمتاع 
بنفس الشعور بالتقدير والشراكة. وتتصدر 
اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة العدي���د م���ن 
المؤشرات اإلقليمية والعالمية فيما يتعلق 
بالمساواة بين الجنسين وإنجازات المرأة، 
والتعلي���م ومح���و األمي���ة، ونصي���ب المرأة 
ف���ي قط���اع التوظي���ف، ومؤش���ر “معامل���ة 
النس���اء باحت���رام” ضم���ن مؤش���رات الرقم 
القياس���ي للتق���دم االجتماعي، إل���ى جانب 
مؤش���رات عديدة أخرى. ع���اوة على هذا، 
تسهم المرأة في ملكية ما يقرب من نصف 
ف���ي  والمتوس���طة  الصغي���رة  المؤسس���ات 
المجتم���ع. وتدعم دولة اإلمارات مش���اركة 
المرأة في صنع القرار، كونه يش���كل دعامة 
ا، ولذا أصدرت  رئيس���ية لتمكينها اقتصاديًّ
الحكوم���ة ع���ام 2012 قانوًن���ا يل���زم جمي���ع 
العنص���ر  بتمثي���ل  الحكومي���ة  المؤسس���ات 
النس���ائي في مجالس اإلدارات، وقد بلغت 
نسبة تمثيل النساء 15 % في المؤسسات 
الحكومي���ة. وهي تمثل 20 % من عضوية 
البرلم���ان، و27 % م���ن التش���كيل ال���وزاري 
 8 بينه���م   ،2016 ع���ام  للحكوم���ة  الجدي���د 
وزيرات م���ن بينهم اصغر وزيرة في العالم 

تبلغ من العمر 23 عاًما. 
ه���ذا وقد تم إغاق الفجوة بين الجنس���ين 
ف���ي التحصيل العلمي للفتيات في مراحل 
التعلي���م األساس���ي والجامع���ي، حيث تبلغ 
نسبة الفتيات أكثر من 70 % من خريجي 
الصعي���د االقتص���ادي،  الجامع���ات. وعل���ى 
تمث���ل الم���رأة 46.6 % من إجمال���ي القوى 
العامل���ة، حيث تش���غل 66 % م���ن وظائف 
القط���اع العام منها 30 % ف���ي مراكز صنع 
القرار. ويبلغ عدد سيدات األعمال 23 ألف 
س���يدة، يدرن مش���اريع قيمته���ا حوالي 15 
مليار دوالر. وتشير األرقام إلى تزايد نسبة 
إقب���ال الم���رأة عل���ى الدراس���ة والعم���ل في 
مج���االت التكنولوجي���ا الحديث���ة والعلوم، 
إذ بلغ���ت نس���بة النس���اء 56 % م���ن مجمل 

الخريجين في الجامعات الحكومية.
تمكي���ن  يمث���ل  الدول���ي،  الصعي���د  وعل���ى 
النس���اء والفتي���ات أح���د مج���االت التركيز 
المواضيعي���ة العالمي���ة الثاث���ة التي ترتكز 
عليها سياسة المساعدات الخارجية لدولة 
اإلم���ارات العربية للفترة 2021-2017؛ كما 
أنه���ا أحد مج���االت التركيز االس���تراتيجية 
لوزارة الخارجية والتعاون الدولي. وتلتزم 
دولة اإلمارات تمكين النساء والفتيات في 
مجال ريادة األعم���ال حيث تعهدت بقيمة 
50 ملي���ون دوالر أميرك���ي لمب���ادرة تمويل 
رائدات األعمال )WeFi( التي أطلقها البنك 
الدولي، وستس���هم تلك المبادرة في حشد 
ما يزيد عن مليار دوالر أميركي في صورة 

تمويات لرائدات األعمال. 
ت���م  الخارجي���ة  مس���اعداتها  خ���ال  وم���ن 
توجي���ه م���ا يزي���د ع���ن 14 % م���ن إجمالي 
اإلم���ارات  لدول���ة  الخارجي���ة  المس���اعدات 
المقدم���ة خ���ال ع���ام 2016 لصالح تمكين 
أنح���اء  مختل���ف  ف���ي  والفتي���ات  النس���اء 
العالم. وبعد خص���م الدعم ثنائي األطراف 
لميزاني���ات الحكومات، الذي يمثل ما يزيد 
ع���ن نص���ف قيم���ة المس���اعدات الخارجية 
المقدم���ة م���ن دول���ة اإلم���ارات خ���ال عام 
2016، تص���ل نس���بة المس���اعدات الهادف���ة 
لتعزي���ز المس���اواة بي���ن الجنس���ين وتمكين 
الم���رأة إلى ما يقرب من ثلث المس���اعدات 

اإلجمالية. 
ولع����ّل م����ن أب����رز المؤش����رات عل����ى نج����اح 
الدبلوماس����ية اإلماراتي����ة ه����ي ق����وة جواز 

الس����فر اإلماراتي، الذي حقق في السنوات 
األخي����رة قف����زات متتالية، حي����ث َحّل في 
����ا  الع����ام 2018 ف����ي المرتب����ة الثالث����ة عالميًّ
وفًق����ا للمؤش����ر العالمي لقوة جواز الس����فر، 
بدخ����ول 163 دولة دون تأش����يرة مس����بقة. 
وكان����ت وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
الس����فر  ق����وة ج����واز  ق����د أطلق����ت مب����ادرة 
اإلماراتي بهدف وضع الجواز ضمن قائمة 
أق����وى خمس����ة ج����وازات س����فر ف����ي العالم 

بحل����ول ع����ام 2021 بن����اء عل����ى توجيهات 
وزي����ر الخارجي����ة والتع����اون الدولي س����مو 
الش����يخ عب����د هللا ب����ن زايد آل نهي����ان، وقد 
ت����م تحقيق هذا الهدف بقوة وقبل الموعد 

المحدد. 
ويعك����س ه����ذا اإلنج����از الكبير م����دى نجاح 
الفت����رة  خ����ال  اإلماراتي����ة  الدبلوماس����ية 
الماضي����ة ف����ي تنفي����ذ توجيه����ات القي����ادة 
الدول����ة  رئي����س  رأس����ها  وعل����ى  الرش����يدة 

صاحب الس����مو الش����يخ خليفة بن زايد آل 
نهي����ان، وأخوه نائب رئي����س الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو 
الش����يخ محمد بن راش����د آل مكتوم، وولي 
عه����د أبوظبي نائب القائ����د األعلى للقوات 
المس����لحة صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زاي����د آل نهيان الداعية إل����ى االنفتاح على 
جمي����ع دول العال����م. ويأت����ي ه����ذا النج����اح 
نتاجا لجهود الدبلوماس����ية اإلماراتية في 

إقام����ة عاق����ات وش����راكات اس����تراتيجية 
سياس����ية واقتصادي����ة وتجاري����ة وثقافية 
وعلمي����ة وتربوي����ة وصحية ما يس����هم في 

تعزيز مكانة الدولة في المجتمع الدولي.
وعل����ى الصعي����د الخارج����ي، مّثل����ت رؤي����ة 
المغف����ور ل����ه ب����إذن هللا الش����يخ زاي����د ب����ن 
س����لطان آل نهي����ان، طّيب هللا ث����راه، إلهاًما 
للسياس����ة الخارجية لدولة اإلمارات، التي 
التزم����ت ببن����اء جس����ور الصداق����ة، والعمل 

والتع����اون مع ال����دول األخ����رى، وفًقا لروح 
ميثاق األمم المتحدة المبني على االلتزام 
باألخاق والمثل والمبادئ الدولية. واليوم 
أه����داف  بدع����م  اإلم����ارات  دول����ة  تس����تمر 
التنمي����ة المس����تدامة، الت����ي تمث����ل خارطة 
طري����ق أو مس����اًرا محدًدا لبن����اء غد أفضل 
وأكثر اس����تدامة للعالم واألجيال القادمة. 
كم����ا وتبق����ى دولة اإلم����ارات مس����تمرة في 
التحدي����ات  لمواجه����ة  جهوده����ا  تكري����س 
العالمية الرئيس����ية، وال سيما تلك المتعلقة 
بالقضاء على الفق����ر، والحفاظ على البيئة 
ومواجهة التغير المناخي، وإرس����اء أسس 
وقواع����د الع����دل والس����ام، ودع����م وتعزيز 

التقدم العالمي.
وق����د عمل����ت دول����ة اإلم����ارات عل����ى تبن����ي 
دبلوماس����ية نش����طة قام����ت عل����ى االنفتاح 
عل����ى العالم الخارجي، وتمكنت الدولة من 
نس����ج ش����بكة عاقات واس����عة مع مختلف 
جوهره����ا  ف����ي  اس����تندت  العال����م،  دول 
األم����م  ومواثي����ق  مب����ادئ  احت����رام  عل����ى 
المتح����دة والمجتمع الدولي، وعلى رأس����ها 
وع����دم  اإلنس����ان،  وحق����وق  الديمقراطي����ة 
التدخ����ل ف����ي الش����ؤون الداخلي����ة لل����دول 

األخرى. 
ول����م تك����ن من قبي����ل الصدف����ة أو المفاجأة 
أن تحاف����ظ دولة اإلم����ارات للعام الخامس 
عل����ى التوال����ي عل����ى مكانته����ا ضم����ن أكب����ر 
المانحين الدوليين في مجال المساعدات 
التنموية الرس����مية قياس����ًا لدخلها القومي، 
بنس����بة 1.31 %، حي����ث تقت����رب مس����اهمة 
دولة اإلمارات من ضعف النس����بة العالمية 
الت����ي حددته����ا   % 0.7 وه����ي  المطلوب����ة، 
األم����م المتح����دة بمثاب����ة مقي����اس عالم����ي 
وفًق����ا  المانح����ة،  ال����دول  جه����ود  لقي����اس 
لجن����ة  أعلنته����ا  الت����ي  األولي����ة  للبيان����ات 
لمنظم����ة  التابع����ة  اإلنمائي����ة  المس����اعدات 

التعاون االقتصادي والتنمية.
وقد احتل����ت دولة اإلم����ارات المركز األول 
عالمي����ا كأكب����ر جه����ة مانح����ة للمس����اعدات 
الخارجي����ة ف����ي العالم للع����ام 2017، حيث 
 2017 ع����ام  خ����ال  اإلم����ارات  قدم����ت 
مس����اعدات إنمائي����ة بقيم����ة 19.32 ملي����ار 
دره����م، )5.26 ملي����ارات دوالر(، وتمي����زت 
المس����اعدات ب����أن أكث����ر من نص����ف قيمتها 
تمت على شكل منح ال ترد »بنسبة 54 %« 
وذلك دعمًا للخطط التنموية التي تنفذها 

الدول المستفيدة. 
ه����ذه  تقدي����م  ب����أن  الق����ول  ع����ن  وغن����ي 
المساعدات جاء انسجامًا مع رؤية الشيخ 
زاي����د طيب هللا ثراه باالنفتاح على العالم، 
والتفاع����ل م����ع قضاي����اه العالمي����ة، وضم����ن 
توجه����ات الدولة الرامية إلى إحداث تأثير 
إيجاب����ي ملم����وس ألج����ل تحقي����ق اله����دف 
عل����ى  القض����اء  وه����و  لإلنس����انية  األس����مى 
الفقر وتحقيق التنمية المس����تدامة بحلول 
ع����ام 2030. وق����د احتلت اإلم����ارات موقع 
الص����دارة بين دول العالم في بذل الجهود 
المس����اعدات  وتقدي����م  الفق����ر  لمحارب����ة 
الخارجي����ة للمحتاجي����ن، بما فيه����م الفئات 

األكثر ضعًفا وهشاشة.
وف����ي الخت����ام، يبق����ى الق����ول أن تطلع����ات 
الدول����ة للدبلوماس����ية اإلماراتي����ة تطلعات 
طموحة وواقعي����ة في نفس الوقت، وهي 
طموحات مستمدة من فكر ورؤية القيادة 
الرش����يدة لدول����ة اإلم����ارات، وعلى رأس����ها 
نائ����ب  الس����مو  الدول����ة، وصاح����ب  رئي����س 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، وصاحب الس����مو ولي عه����د أبوظبي 
نائ����ب القائ����د األعل����ى للق����وات المس����لحة، 
وتسير الخارجية اإلماراتية بخطى واثقة 
ومس����تمرة ف����ي طريقها لتحقي����ق أهدافها 
وغاياته����ا، واضع����ة نص����ب أعينه����ا س����عادة 
مكان����ة  وتكري����س  اإلمارات����ي،  المواط����ن 
الدول����ة ضم����ن ال����دول المتقدمة ف����ي كافة 

المجاالت.

م��س��ب��ق��ة ت���أش���ي���رة  دون  دول�������ة   163 ي����دخ����ل  اإلم������ارات������ي  ال�����ج�����واز 

23 ألف إماراتية يستثمرن بـ 15 مليار دوالر

8 وزيرات 
في التشكيل 
األخير بينهن 

أصغر وزيرة 
بالعالم

بناء جسور 
الصداقة 
والعمل 

والتعاون مع 
الدول األخرى

أكبر المانحين 
الدوليين في 

مجال المساعدات 
التنموية 
الرسمية

تشكيل مسار 
محدد لبناء 

غد أفضل 
وأكثر استدامة 

للعالم 
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