األولى بحرينيًا
و  16عربــــــــــيًا
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في  3مراسيم ملكية..
وكيالن بـ«المواصالت» و«التربية»
ومدير في «البحرين للتدريب»
صدرت عن حضرة صاحب
الجالل��ة المل��ك حمد بن
عيس��ى آل خليف��ة عاهل
الب�لاد المف��دى ثالث��ة
مراس��يم لس��نة 2018
بتعيين الدكتورة س��ماح
محمد سليمان مديراً عاماً
لمعهد البحرين للتدريب
في وزارة التربية والتعليم
بدرج��ة وكي��ل مس��اعد،
وتعيي��ن ن��دى يوس��ف
عبداللطي��ف دي��ن وكي ً
ال
مس��اعداً للنق��ل الب��ري
ف��ي وزارة المواص�لات
واالتص��االت ،وتعيي��ن
أحالم أحمد خليفة العامر
وكي� ً
لا مس��اعداً للمناهج
واإلشراف التربوي بوزارة
التربية والتعليم.

Fri

«التنسيقية» برئاسة ولي العهد
تستعرض تقرير التنمية البشرية
و«مشاريع قوانين» اللجنة

القائد العام :التعاون العسكري
البحريني السعودي قطع مراحل كبيرة
َن ِعي حجم التهديدات
بالمنطقة وقادرون على مواجهتها
العدو اليوم يحاربنا
بالتهريب واإلعالم والمخدرات

جاللة الملك المفدى

2

أكد المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد
الع��ام لقوة دف��اع البحري��ن أن «التهدي��دات التي تواجه
المنطقة نحن على وعي بحجمها ونحن إن شاء اهلل قادرون
على مواجهة هذه التهديدات».
وأوض��ح ،لدى حضوره أم��س المرحلة الختامي��ة للتمرين
البحري الثنائي المش��ترك «جس��ر  ،»19الذي نفذه سالح
البحرية الملكي واألسطول الشرقي التابع للقوات البحرية
الملكية بالمملكة العربية السعودية ،أن التعاون العسكري
بين البلدين الشقيقين ،يرتكز على أسس قديمة وراسخة
وقطع مراحل كبيرة تحقق خاللها الكثير من اإلنجازات في
مختلف المجاالت في إطار العمل األخوي البناء.

4

 225مليار ريال حصاد اتفاقيات اليوم األخير لـ«دافوس الصحراء»

وزير المالية :حققنا توازنًا في موقفنا المالي منذ 2015
أحمد بن محمد:
تغيير في الواردات
وتعديل بالنفقات
لتصل إلى 842
مليون دوالر

وزير المالية
السعودي211 :
مليار ريال عائدات
غير نفطية خالل
الربع الثالث

رئيس الجمارك« :مبادرة
مستقبل االستثمار»
منصة الكتشاف فرص
االستثمار بـ«اللوجستي»

حمود بن عبداهلل:
كلمة ولي العهد
أعطت صورة
متفائلة بالمستقبل
المشرق للبحرين

14-13-12
في الداخل

انطالق حوار المنامة بمشاركة عالمية واسعة
وليد صبري

تنطل��ق الي��وم ف��ي المنام��ة ،بمش��اركة عالمية
واس��عة ،فعاليات مؤتمر ح��وار المنامة  ،IISSقمة
األمن اإلقليم��ي الـ  ،14التي تس��تضيفها مملكة
البحرين عل��ى مدار  3أيام ،من الي��وم وحتى بعد
غد األحد ،الذي تنظمه وزارة الخارجية بالتعاون مع

المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية .ومن أبرز
الحض��ور وزي��ر الدفاع األمريك��ي جيمس ماتيس،
ووزير الدفاع البريطاني غيفين ويليامسون ،ووزير
الدولة البريطاني لشؤون الشرق األوسط ،أليستر
بيرت.

م��ن جانبه ،أك��د وزي��ر الخارجية الش��يخ خالد بن
أحم��د بن محم��د آل خليف��ة ،أن «ح��وار المنامة،
ي��ؤدي إلى تعزيز التعاون الدولي والعمل الجماعي
في مواجه��ة المخاط��ر والتهديدات الت��ي تواجه
المجتمع الدولي».

11

النعيمي يعتمد توصية
«التعليم العالي» بمعالجة
مخالفات «العربية المفتوحة»

7

مراجعة أداء  9مدارس حكومية
و 5مؤسسات للتدريب المهني
و 12برنامجًا أكاديم ّيًا
8

 :قطر تواصل
برلمانيون لـ
نشر الفوضى والتحريض بالتدخل في االنتخابات
أكد برلمانيون اس��تنكارهم من تدخالت النظام القطري في الش��أن البحريني ،مشيرين إلى أن ما أثبتته
النيابة من تلقي شخصين أموا ًال من المدعو عبد اهلل بن خالد آل ثاني الوزير السابق بالحكومة القطرية،
أحدهما تس��لم من ذلك القطري مبالغ مالية للترش��ح في االنتخابات النيابية المزمع إجراؤها هذا العام
ولدعم حملته االنتخابية يؤكد مواصلة النظام القطري أو ما يعرف بنظام «الحمدين» نهجه في التصعيد
والتحريض ودعم األنش��طة اإلرهابية المس��لحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإي��ران للقيام بالتخريب
ونشر الفوضى في البحرين في انتهاك صارخ لكل االتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي.

حقوقيون يطالبون برفع دعوى أمام القضاء الدولي لمحاسبة نظام «الحمدين»
رصد مكافآت مالية قيمة لمن يقدم أو يدلي ببيانات تقود إلى إحباط مخططات

ملحق يومي عن االنتخابات مع العدد
ثمن النسخة :السعودية :رياالن | الكويت 200 :فلس | قطر :رياالن | ُعمان 200 :بيسة | مصر 100 :قرش | األردن 200 :فلس | لبنان 1000 :ليرة | المملكة المتحدة :جنيه إسترليني | الواليات المتحدة :دوالران | أوروبا 2 :يورو
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 3مراسيم ملكية ..وكيالن بـ«المواصالت»
و«التربية» ومدير في «البحرين للتدريب»
صدر عن حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى ،ورعاه ثالثة
مراسيم لسنة .2018
ون��ص المرس��وم األول رق��م ( )50بتعيين مدير
عام لمعه��د البحرين للتدريب ف��ي وزارة التربية
والتعليم جاء فيه:
المادة األولى:تُعي��ن الدكت��ورة س��ماح محمد س��ليمان مديراً
عام��اً لمعهد البحرين للتدريب ف��ي وزارة التربية
والتعليم بدرجة وكيل مساعد.
-المادة الثانية:

على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا المرس��وم،
ويعمل به من تاريخ صدوره ،وينش��ر في الجريدة
الرسمية.
فيما نص المرسوم الثاني رقم ( )51بتعيين وكيل
مساعد في وزارة المواصالت واالتصاالت جاء فيه:
المادة األولى:ال مساعداً
تعين ندى يوسف عبداللطيف دين وكي ً
للنقل البري في وزارة المواصالت واالتصاالت.
المادة الثانية:عل��ى وزي��ر المواص�لات واالتص��االت تنفيذ هذا
المرسوم ،ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في

الملك يبعث ببرقية دعم
وتضامن للعاهل األردني
بع��ث حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل
الب�لاد المف��دى ،إلى أخيه المل��ك عبداهلل الثاني ابن الحس��ين عاهل
المملكة األردنية الهاش��مية الشقيقة ،برقية دعم وتضامن ،إثر موجة
الس��يول التي شهدتها المملكة األردنية الهاش��مية اليوم وما خلفته
من خسائر بشرية ومادية ،حيث أكد جاللته على دعم مملكة البحرين
وتضامنها الكامل مع األردن الشقيق في الظروف التي يتعرض لها.
وش��دد جاللته عل��ى متانة العالق��ات الراس��خة التي تجم��ع البلدين
والش��عبين الش��قيقين ،والحرص على توطيدها ف��ي المجاالت كافة،
ومواصل��ة التش��اور والتنس��يق إزاء مختل��ف القضاي��ا ذات االهتم��ام
المشترك.

ولي العهد :دعم وتضامن
بحريني كامل مع األردن
بع��ث صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي
العه��د نائب القائد األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس الوزراء برقية
دعم وتضامن إلى أخيه جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين عاهل
المملكة األردنية الهاش��مية الش��قيقة ،وذلك إثر موجة السيول التي
ش��هدتها المملكة االردنية الهاش��مية اليوم وما خلفته من خس��ائر
بشرية ومادية ،مؤكداً سموه في برقيته على دعم البحرين وتضامنها
الكامل مع األردن الشقيق في هذه الظروف التي يتعرض لها.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب
األول لرئي��س مجلس ال��وزراء برقية تضامن ودع��م مماثلة إلى أخيه
صاحب الس��مو الملكي األمير الحس��ين بن عبداهلل الثاني ولي العهد
بالمملكة األردنية الهاشمية.

وزير الخارجية يهنئ في اتصال هاتفي
الحكيم بتعيينه وزيرًا لخارجية العراق
أجرى الش��يخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية اتصاال
هاتفيً��ا بأخي��ه محمد عل��ي الحكيم وزي��ر خارجية جمهوري��ة العراق
الش��قيقة ،حي��ث أع��رب عن خال��ص تهنئته بمناس��بة تعيين��ه بهذا
المنص��ب  ،متمنيًا له كل التوفيق والس��داد ف��ي االضطالع بمهامه
وقيادة السياسة الخارجية لجمهورية العراق في هذه المرحلة المهمة.
كما أك��د وزير الخارجي��ة على عم��ق العالقات األخوية الراس��خة بين
مملك��ة البحرين وجمهورية العراق الش��قيقة  ،والح��رص على العمل
المش��ترك من أجل تعزيز هذه العالقات والمضي بها آلفاق أوسع على
كافة المس��تويات بما يدعم المصالح المش��تركة للبلدين والشعبين
الش��قيقين  ،مجددًا معاليه موقف مملكة البحرين الداعم لكل ما فيه
استقرار وتقدم جمهورية العراق وشعبها الشقيق.
من جانبه ،أعرب محمد علي الحكيم عن خالص ش��كره لوزير الخارجية
عل��ى تهنئته ،مؤك��دا حرص جمهوري��ة العراق على تعزي��ز العالقات
الثنائي��ة مع البحرين وتطوي��ر مختلف جوانب التعاون المش��ترك بما
يع��ود بالنفع عل��ى البلدين وش��عبيهما الش��قيقين  ،متمنيا لمملكة
البحرين المزيد من االزدهار والرخاء.

ميرزا يتسلم نسخة من المؤلفات
العلمية للباحث جمال يعقوب
تسلم وزير ش��ؤون الكهرباء والماء د.عبدالحس��ين ميرزا ،خالل استقباله
د.جمال أحمد يعقوب كمال ،نس��خة من مؤلفات��ه العلمية األخيرة ،األول
بعنوان «دور الش��راكة في الحد من الجرائم والتقليل من آثارها» ،واآلخر
بعنوان «القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية».
وأش��اد الوزي��ر بالجه��ود الت��ي بذله��ا الباحث د.جم��ال في إع��داد هذه
المؤلفات القيمة وقال بأننا نش��جع الباحثي��ن والمؤلفين البحرينيين في
مختل��ف المجاالت لتقدي��م عطائهم وخبرتهم وإث��راء المكتبة البحرينية،
ومتمنياً له كل التوفيق والس��داد .وأشار الباحث من خالل هذه المؤلفات،
إلى عدة محاور أساسية تساهم في إشراك المجتمع البحريني في منظومة
األمن والسالمة للحد من الجرائم والتقليل من آثارها مما يساهم في رفع
اس��م البحرين في المحافل الدولية وعالج القضايا قبل اس��تفحالها كذلك
تناول دور القوانين والتش��ريعات في العقود التجارية ويساهم في دراسة
القوانين والتش��ريعات التي تدخل العقود في نطاقها .بدوره تقدم جمال،
ببالغ ش��كره وتقديره للوزير لدعمه وتشجيعه الدائم والتعاون المتواصل
ال��ذي يحظى ب��ه المتخصصون ف��ي مختلف المجاالت م��ن الوزير وجميع
المسؤولين.

الجريدة الرسمية.
كما نص المرسوم الثالث رقم ( )52بتعيين وكيل
مساعد في وزارة التربية والتعليم جاء فيه:
المادة األولى:ال مس��اعداً
تعي��ن أحالم أحم��د خليفة العامر وكي ً
للمناه��ج واإلش��راف الترب��وي ب��وزارة التربي��ة
والتعليم.
المادة الثانية:على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا المرس��وم،
ويعمل به من تاريخ صدوره ،وينش��ر في الجريدة
الرسمية.

جاللة الملك المفدى

وزير الخارجية :جهود طيبة لمنظمة
السياحة العربية في تعزيز القطاع
اس��تقبل وزير الخارجية الش��يخ خالد بن
أحم��د ب��ن محم��د آل خليف��ة ،بمكتبه
بالديوان العام للوزارة ،الخميس ،رئيس
المنظمة العربية للس��ياحة وعضو لجنة
التنس��يق العليا للعمل العربي المشترك
د .بن��در ب��ن فه��د آل فهي��د ،بحض��ور
الرئي��س التنفي��ذي لهيئ��ة البحري��ن
للس��ياحة والمع��ارض الش��يخ خالد بن
حمود آل خليفة.
وخ�لال اللق��اء ،رح��ب وزي��ر الخارجي��ة
بالدكتور بندر ب��ن فهد آل فهيد ،معرباً
عن تقديره للجهود الطيبة التي تبذلها
المنظم��ة العربي��ة للس��ياحة لتعزي��ز
الس��ياحة ف��ي ال��دول العربي��ة ،منوهاً
بدور المنظمة في تطوير العمل العربي
المش��ترك وتعمي��ق الس��ياحة البيني��ة

العربي��ة ،بم��ا يس��هم في دع��م جهود
التنمية المس��تدامة في الدول العربية،
متمني��اً للمنظمة العربية للس��ياحة كل
التقدم والنجاح.
من جانبه ،أع��رب الدكتور بندر بن فهد
آل فهيد عن اعتزازه بلقاء وزير الخارجية،

مؤكداً حرص المنظمة العربية للسياحة
على مواصلة التعاون مع مملكة البحرين
في سبيل استثمار كافة الفرص التي من
شأنها تطوير قطاع السياحة في مملكة
البحرين والدول العربية ،متمنيًا لمملكة
البحرين دوام الرخاء واالزدهار.

وزير الخارجية« :الملتقى الحكومي»
آلية مبتكرة لتحقيق مزيد من اإلنجازات
أكد وزير الخارجية الش��يخ خالد بن أحم��د بن محمد آل خليفة،
عل��ى أهمية الملتقى الحكومي  2018الذي يعقد برعاية كريمة
من صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن س��لمان آل خليفة
رئيس الوزراء ،ومبادرة من صاحب السمو الملكي األمير سلمان
بن حم��د آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئي��س مجلس الوزراء ،باعتباره آلي��ة مبتكرة متقدمة لتحقيق
المزيد من االنجازات في المس��يرة التنموية الش��املة لحضرة
صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد
المفدى ووفق رؤية البحرين االقتصادية . 2030
وأش��ار وزير الخارجية إلى أن هذا الملتقى الحكومي يعد إنجازًا
مهم��ا وين��درج ضمن المب��ادرات البناءة والمس��تمرة لصاحب
الس��مو الملك��ي ولي العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب األول
لرئيس مجلس ال��وزراء ،لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه
مملكة البحرين ولكي تواصل ما تشهده من تقدم ونهضة في
كل المجاالت.

وأضاف وزير الخارجية أن الملتقى الحكومي ،يوفر فرصة لتقييم
ما تم إنجازه في برنامج عمل الحكومة ،واالستفادة القصوى من
األفكار واآلراء التي تطرح فيه حول متطلبات واحتياجات المرحلة
المقبلة وسبل تلبيتها في كافة القطاعات وما يمكن تنفيذه من
مبادرات ومشاريع تعود بالنفع على الوطن والمواطنين وتسهم
في تعزيز منجزات مملكة البحرين على كل المستويات.
ون��وه وزير الخارجي��ة بالنتائ��ج الكبيرة التي يحققه��ا الملتقى
منذ بدايته في عام  2016وانعكاس��اتها اإليجابية على مختلف
جوانب العمل الحكومي.
وأك��د الش��يخ خالد بن أحم��د بن محم��د ،أن مش��اركة جميع
الوزارات والمؤسس��ات الحكومية في هذا الملتقى يس��هم في
تحقي��ق األهداف المرجوة منه ف��ي النهوض باألداء في القطاع
الحكوم��ي ،ودف��ع جه��ود التطوير ف��ي المج��االت االقتصادية
واالجتماعي��ة واإلدارية وغيرها م��ن المجاالت مع ضمان تكامل
الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة.

وزير «العدل» :أولويتنا زيادة عائد أرباح «أموال
القاصرين» مع المحافظة على رأس المال
عقد مجلس الوالية على أموال القاصرين
وم��ن في حكمه��م اجتماع��ه االعتيادي
األول ،برئاس��ة وزي��ر العدل والش��ؤون
اإلس�لامية واألوق��اف رئي��س مجل��س
الوالية الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
وف��ي مس��تهل االجتم��اع رح��ب الوزير
بأعض��اء مجلس الوالية الجدي��د ،معرباً
عن تقديره لقرار صاحب الس��مو الملكي
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الوزراء ،بتش��كيل مجلس الوالية الجديد
وال��ذي ضم كفاءات وخب��رات وطنية في
العديد من المجاالت.
وقدم وزي��ر العدل بالغ ش��كره وتقديره
لجه��ود المجلس ف��ي دورت��ه الماضية
وما بذله ف��ي خدمة القاصري��ن ورعاية
شؤونهم.
ون��وه بما تولي��ه الحكومة م��ن اهتمام
ودعم راس��خ لالرتقاء المس��تمر بكفاءة
الجه��از المعني ب��إدارة ش��ؤون وأموال
القاصرين ومن في حكمهم بما يُمكنه
من أداء ما تضطل��ع به من اختصاصات
وواجبات على أفضل وجه ممكن ،مؤكدًا
على الدور االجتماعي واإلنساني لمجلس
الوالي��ة ف��ي رعاية القصر ف��ي أموالهم
وأمورهم الحياتية.

وأكد وزي��ر العدل الحرص عل��ى أولوية
رعاي��ة وتنمي��ة أم��وال القاصري��ن من
خ�لال الف��رص االس��تثمارية المالئم��ة
بما يس��اهم في زيادة عائ��د األرباح مع
المحافظة على رأس الم��ال انطال ًقا من
مبدأ تجنب المخاطرة.
ثم بحث االجتماع الموضوعات المدرجة
على ج��دول األعم��ال الخاصة بش��ؤون
القص��ر ومن في حكمهم واتخاذ ما يلزم
من قرارات بش��أنها بما يلبي احتياجات
القاصرين ومن في حكمهم.
بعدها قام أعضاء المجلس بجولة تفقدية

عل��ى أقس��ام إدارة أم��وال القاصري��ن
بالوزارة لالطالع على آليات س��ير العمل
وخصوصً��ا فيم��ا يتعل��ق بالخدم��ات
اإللكترونية المقدمة وما شهدته اإلدارة
من تطويرات ضمن استراتيجية التحول
التكنولوجي.
وحض��ر االجتماع وكيل الوزارة لش��ؤون
العدل المستش��ار وائل رش��يد بوعالي،
والوكي��ل المس��اعد لش��ؤون وأم��وال
القاصري��ن عب��داهلل أحم��د األحم��دي،
ومدي��ر إدارة ش��ؤون القاصري��ن أحمد
خليل خيري.
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«التنسيقية» برئاسة ولي العهد تستعرض
تقرير التنمية البشرية و«مشاريع القوانين»
ن��رأس صاحب الس��مو
الملك��ي األمير س��لمان
بن حم��د آل خليفة ولي
العهــــ��د نائـ��ب القائد
األعل��ى النائـــ��ب األول
لرئيس مجل��س الوزراء
ورئي��س مجلس التنمية
االقتصاديــــــة ،اجتماع
اللجنة التنس��يقية ،246
حيث اس��تعرضت اللجنة
التنس��يقيــة التقريــــــر
الوطني للتنمية البشرية
ومستجدات مشاريــــــع
القوانين الت��ي تتابعها
اللجنة.

ولي العهد :مواصلة البناء على ما تم
إنجازه بمسيرة التعاون بين البحرين وروسيا

أكد صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
نائ��ب القائد األعل��ى النائب األول لرئي��س مجلس ال��وزراء ،على تطلع
مملكة البحرين إلى مواصلة البناء على ما تم إنجازه في مس��يرة عالقات
الصداق��ة والتعاون بين مملك��ة البحرين وجمهورية روس��يا االتحادية
عل��ى جميع الصعد ،بما يعكس زخم هذه العالقات التي تلقى كل الدعم
والرعاي��ة من حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة
عاهل البالد المفدى.
وأعرب س��موه ،عن ارتياحه لما شهدته مختلف قطاعات التعاون الثنائي

من تقدم خاصة مع تبادل الزيارات بين الجانبين على مختلف المستويات
وما أثمر عنها من تعاون في قطاعات اقتصادية واس��تثمارية حيوية في
إطار االتفاقيات المشتركة بين البلدين الصديقين.
جاء ذلك لدى لقاء س��موه ،بقص��ر القضيبية الخمي��س ،ماغيف غارييف
سفير جمهورية روس��يا االتحادية لدى مملكة البحرين ،بمناسبة انتهاء
فترة عمله كس��فير لبالده ف��ي المملكة ،حيث أثنى س��موه على جهود
الس��فير الروس��ي في تعزيز العالقات البحرينية الروسية ،وتمنى سموه
التوفيق والنجاح لسعادة السفير في مهامه المقبلة.

افتتاح منتدى «أمراض الجهاز
الهضمي والسمنة» بمشاركة  18خبيرًا
أناب��ت وزي��رة الصح��ة فائق��ة بنت س��عيد الصال��ح ،الوكيل
المس��اعد لش��ؤون المستش��فيات د .محمد أمي��ن العوضي
الفتتاح أعمال المنتدى الطبي األول ألمراض الجهاز الهضمي
والس��منة ،وذلك الخميس الموافق  25أكتوبر  2018بفندق
ويندام غراند ،بمش��اركة خبراء ومتحدثين من داخل البحرين
وخارجها لمناقشة أهم المستجدات في مجال تشخيص وعالج
أمراض الجهاز الهضمي والسمنة.
يذك��ر أن المؤتمر الذي تنظمه مؤسس��ة إديوكيش��ن بالس
لالستش��ارات والتدريب الطبي ومستش��فى النور التخصصي،
باعتم��اد الهيئة الوطنية لتنظيم المه��ن والخدمات الصحية
بمملك��ة البحرين والذي يس��تمر على م��دى يومي الخميس
والجمعة  26-25أكتوبر الجاري ،يشارك فيه ثمانية عشر خبيراً
من داخل المملكة وخارجها ،يس��تعرضون أهم المس��تجدات
في مجال تشخيص وعالج أمراض الجهاز الهضمي والسمنة.
كم��ا يش��تمل برنامج عم��ل المؤتم��ر على ع��ددٍ من ورش
التدريب العملي ،إلى جانب المناقشات العلمية المفتوحة بين
الخبراء والمشاركين ،والذين تجاوز عددهم مئتي مشارك من
المؤسسات الطبية في القطاعين العام والخاص.
وخ�لال حفل االفتت��اح ألقى نائب راعي الحف��ل د« .العوضي»
كلمة أش��اد فيها بالش��راكة االجتماعية بين القطاعين العام
والخ��اص والمؤسس��ات األهلي��ة ذات الصل��ة ،معتب��راً هذه
الش��راكة أحد الروافد األساس��ية التي تدعم مسيرة النمو في
م��ا تقدمه المملكة م��ن خدمات صحية ،الفت��ا أن اإلنجاز في
القطاع الصحي أحد المؤش��رات الرئيس��ية لقياس مدى وعي
وتحضر وتطور أي مجتمع إنساني ،ومقياساً مهماً لمدى قيام
ال��دول والحكومات بواجبها تج��اه مواطنيها والمقيمين على
أرضها.
وذك��ر الوكيل المس��اعد لش��ؤون المستش��فيات م��ا حققته
المملك��ة من إنجازات حقيقية أهلتها ألن تحتل موقعاً متقدماً
على الخارط��ة الدولية على صعيد مس��توى وجودة الخدمات
الصحي��ة ،مدل ً
ال على ذلك باإلش��ادة الس��امية الت��ي تلقاها
صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة بن س��لمان آل خليفة،
رئيس ال��وزراء ،من المدي��ر العام لمنظمة الصح��ة العالمية

د .أدهان��وم غيبيريس��وس مطلع العام الج��اري  ،2018إقراراً
بجهود سموه الحثيثة في تطوير القطاع الصحي في البحرين،
في ظل العهد الزاهر لصاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى
آل خليف��ة عاهل البالد المفدى ،وبمس��اندة صاحب الس��مو
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ،ولي العهد األمين،
نائ��ب القائد األعلى ،النائب األول لرئي��س مجلس الوزراء ،ما
جعل المملكة نموذجا يحتذى به في هذا المجال الحيوي.
وم��ن جانب��ه عبر د .ت��روس رئيس المؤتمر ع��ن فخره بعقد
المؤتم��ر األول في مملكة البحري��ن ،مبينا وجود تحديات في
جمي��ع دول العالم تواجه األنظمة الصحية والخدمات الصحية
والطبي��ة ف��ي عالم تط��وره ال يهدأ ،فالعلم ال يق��ف عند حد،
واالبتكارات الجديدة في المجاالت الطبية متس��ارعة في ظل
تنافس محموم ولكنه ش��ريف لخدمة اإلنس��انية ،مؤكدا أنه
مهم��ا بلغت قدرتنا على محاولة اللحاق بتس��ارع الحياة ،فمن
الطبيع��ي ان تكون هناك حدود ال تدعو للتوقف ولكن للتدبر
في إيجاد الحلول وأفضلها.
بعد ذلك ألقى د .عبدالوهاب محمد رئيس جمعية المستشفيات
الخاص��ة كلمة رحب فيها بالحضور والمش��اركين ،متمنيا كل
النجاح والتوفيق ألعمال المؤتمر ،مشيرا إلى اهتمام البحرين
منذ بدء نهضته��ا الحديثة بضرورة جودة الخدمات الصحية،
وأن تحس��ين هذه الجودة من خالل التطوير المستمر للكادر
الطبي والصحي واعتماد أحدث التقنيات العلمية المعاصرة في
العالج إنما هو ضرورة ملحة لالرتقاء بمس��توى الحياة لجميع
من يعي��ش على هذه األرض الطيبة ،وإن ه��ذا المؤتمر يعد
عمال مميزا ،ويرتقي بمس��توى المعرفة الصحية حول أمراض
الجهاز الهضمي والس��منة  ،أس��بابها وكيفية التعامل الناجح
معها ،مع اإللمام بآخر المستجدات العلمية والخبرات العالمية
حولها ،مما يُسهم في خفض نسبة المضاعفات.
وفي ختام حفل افتتاح المؤتمر ،افتتح د« .العوضي» المعرض
المصاحب ،والذي يشارك فيه عدد من المستشفيات وشركات
األدوية والمس��تلزمات الطبية والعالجية ،والتي تعرض أمام
المشاركين أحدث المنتجات والوسائل الطبية المتعلقة بعالج
أمراض السمنة والسكري واألمراض الباطنية.

وخالل اللقاء اس��تعرض س��موه مع الس��فير الروس��ي ،مجم��ل القضايا
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.
م��ن جانبه أعرب الس��فير الروس��ي لدى مملك��ة البحرين ،عن ش��كره
وتقديره لصاحب الس��مو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب
األول لرئي��س مجل��س الوزراء على ما يوليه س��موه م��ن اهتمام بدعم
العالقات بين مملكة البحرين وروس��يا نحو مزيد من العمل المش��ترك،
منوه��اً بالدعم ال��ذي لقيه طوال فت��رة عمله في مملك��ة البحرين مما
أسهم في تسهيل مهام عمله في المملكة.

رئيس «النواب» يشيد
بجهود «األعلى للبيئة»

اس��تقبل رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم المال في
مكتبه الخميس رئيس االتحاد الملكي للفروسية وسباقات
الق��درة نائب رئيس المجلس األعلى للبيئة الش��يخ فيصل
بن راشد آل خليفة.
وخ�لال اللق��اء ،أش��اد رئي��س مجل��س الن��واب بالجهود
المبذول��ة م��ن قب��ل المجلس األعل��ى للبيئية في س��بيل
المحافظة عل��ى البيئية الوطني��ة واإلقليمي��ة ،منوهاً بما
وصل��ت إليه مملكة البحرين من نهضة وتطور في المجال
البيئي ،الفتاً إلى أن الدس��تور وميثاق العمل الوطني ضمنا
كفالة حماية البيئة وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية
والنواح��ي االجتماعية واالقتصادي��ة ،ومؤكداً دعم مجلس
الن��واب للجهود المبذول��ة من أجل تطوي��ر برامج حماية
البيئة ومواردها.
م��ن جانب��ه أع��رب رئي��س االتح��اد الملكي للفروس��ية
وس��باقات القدرة نائب رئيس المجل��س األعلى للبيئة عن
ش��كره وتقديره لرئيس مجلس النواب ،متطلعاً إلى مزيد
م��ن التعاون م��ع المجلس لما في��ه خير وصال��ح الوطن،
والمواطنين.
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القائد العام :نحن على وعي بحجم
التهديدات في المنطقة وقادرون على مواجهتها

قال المش��ير الركن الش��يخ خليفة بن أحم��د آل خليفة
القائ��د العام لقوة دفاع البحري��ن «إن التهديدات التي
ٍ
تواجه المنطقة نحن على وعي بحجمها ونحن إن ش��اء
اهلل قادرين على مواجهة هذه التهديدات».
وش��هد القائ��د الع��ام لقوة دف��اع البحري��ن الخميس،
المرحل��ة الختامي��ة للتمرين البحري الثنائي المش��ترك
«جسر  ،»19الذي نفذه سالح البحرية الملكي البحريني
واألس��طول الش��رقي التابع للق��وات البحري��ة الملكية
بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
فلدى وصول القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى س�لاح
البحري��ة الملكي البحريني ،كان في االس��تقبال الفريق
الرك��ن ذياب بن صق��ر النعيمي رئيس هيئ��ة األركان،
وقائ��د المهمة للق��وات البحرية الس��عودية وعدد من
كبار ضب��اط قوة دفاع البحرين وضباط من األس��طول
الشرقي التابع للقوات البحرية الملكية السعودية.
واستمع القائد العام ،إلى إيجاز عن المراحل التي اشتمل
عليه��ا التمرين منذ ب��دء انطالقه ،وال��ذي احتوى على
العديد من التمارين والتطبيق��ات الميدانية والرمايات
البحرية.
ورح��ب القائد الع��ام لقوة دفاع البحرين بقادة الس��فن
وق��ادة المجموع��ات وجمي��ع المش��اركين باألس��طول
الشرقي التابع للقوات البحرية الملكية بالمملكة العربية
السعودية المشاركين في التمرين .ونقل للجميع تحيات
وتقدير حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى.
كما أعرب لهم عن خالص تقديره على مش��اركتهم في
ه��ذا التمرين المهم ،وهو تمرين من سلس��لة تمارين
استمرت أكثر من  18عام ،متمنياً لهم التوفيق والنجاح
واالس��تمرار في رفع الكف��اءة القتالية للق��وات البحرية
واألسحلة البحرية والقوات الخاصة.
وأع��رب القائ��د العام لقوة دف��اع البحرين ،عن ش��كره
وتقديره للجهود الطيبة لألش��قاء باألس��طول الشرقي
التاب��ع للق��وات البحري��ة الملكي��ة بالمملك��ة العربية
السعودية والتي امتزجت جهودهم األخوية مع أشقائهم
بس�لاح البحرية الملكي البحريني ،في تعاون وتش��ارك
فري��د ف��ي إدارة وتنفي��ذ العمليات البحرية المش��تركة
والتي بأذن اهلل تعالى أصبحت س��داً قوياً منيعاً في وجه
كافة التحديات المحدقة بأمن واستقرار منطقتنا.

المشير يشهد حفل ختام التمرين البحري الثنائي «جسر »19
جهود القوات البحرية الملكية السعودية امتزجت مع نظرائهم بالبحرين
الثروة الموجودة بالمنطقة تحتاج قوات بحرية مجهزة ومدربة
قادرون على تحقيق مستوى من االحترافية لمواجهة عمليات التهريب
عانينا في البحرين من عمليات التهريب وضبطنا وأحبطنا الكثير منها
التعاون العسكري بين البحرين والسعودية قطع مراحل كبيرة
وأض��اف أن منطقتن��ا وبس��بب الثروة الموج��ودة فيها
فإن الخط��وط البحرية تحتاج إلى ق��وات بحرية مجهزة
ومدرب��ة تدريب عالي ،وفي أحي��ان كثيرة نضطر للقيام
ببع��ض الواجب��ات األخرى الت��ي هي أقل من مس��توى
واجب��ات األس��لحة البحري��ة ،حي��ث أن ف��ي العديد من
النش��اطات الدولية قد يفرض علينا في ذلك الشأن نوع
م��ن التدريب الخ��اص أو التجهيز الخ��اص أو المعدات
الخاصة وهي عاد ًة ما تكون من واجبات خفر الس��واحل
أو الحدود».
وأضاف القائد العام «لكن في بعض العمليات أس��لحتنا
البحري��ة تضطر إلى تنفي��ذ تلك الواجب��ات ومن خالل
خبرتن��ا ومتابعتنا ف��ي جميع األزمات يتطل��ب منا أيضاً
االهتمام بهذه الناحية من خالل التعاون بين األس��حلة
المختصة في قواتنا المس��لحة وقواتن��ا األمنية ،وبإذن
ً
دائم��ا نحقق مس��توى من اإلحترافي��ة في مواجهة
اهلل
عمليات التهريب» .وقال «العدو اليوم يحاربنا بالتهريب
ويحاربنا باإلعالم ويحاربنا بالمخدرات ويحاربنا بوسائل
كثي��رة ونحن في مملك��ة البحرين عانين��ا من عمليات
التهري��ب وتمكنا بحول اهلل من ضب��ط وإحباط الكثير
منها ،وإن ش��اءاهلل بكفاءتكم وتعاونكم في هذا المجال
سترفعون مستوى قدرة واحتراف قواتنا المسلحة بشكل
عام والقوات البحرية وأسلحة البحرية بشكل خاص».

وأش��اد القائ��د العام ،بما وصل إليه تمرين جس��ر الذي
تنفذه سالح البحريه الملكي البحريني والبحرية الملكية
السعودية بصورة دورية مستمرة والذي دائماً ما يحقق
تطور وتقدم في أس��لوب القيادة والسيطرة فيه وشكل
التطبيق��ات ،إضافة الى عدد القطع البحرية المش��اركة
فيه من الجانبين والتي تتمتع بقدرات عسكرية حديثة.
وأك��د أن التعاون العس��كري بين البلدين الش��قيقين،
يرتكز على أس��س قديمة وراس��خة وقطع مراحل كبيرة
تحقق خاللها الكثير من اإلنجازات في مختلف المجاالت
في إطار العمل األخوي البناء.
وبي��ن القائ��د الع��ام ،أن مملكة البحري��ن وبتوجيهات
س��امية من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن
عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المف��دى القائد األعلى،
تدعم كافة أنواع التعاون المشترك مع األشقاء في دول
المجلس.
وأثن��ى القائد العام لقوة دفاع البحرين ،على المس��توى
الطي��ب ال��ذي وص��ل إلي��ه التمري��ن البح��ري الثنائي
«جس��ر  »19وما لمس��ه من روح التآخ��ي والتعاون بين
المشاركين في التمرين وبما شاهده من مستوى قيادي
متمي��ز وأداء عالي أثناء تنفيذ المهام القيادية والقتالية
المختلف��ة ،وال��ذي عكس بحق عن الص��ورة الجلية عن
م��دى التطور الذي وصل��ت إليه القوات المش��اركة في

التمرين.
وأب��دى ارتياح��ه للنتائج الطيب��ة التي حققته��ا مختلف
القوات المش��اركة في ش��تى مراح��ل التمري��ن ،معرباً
ع��ن خال��ص تقدي��ره ،وعميق ش��كره لكل من ش��ارك
في تخطي��ط هذا التمري��ن وتنفيذه وإنجاح��ه ،متمنياً
للجمي��ع دوام التقدم ،والتوفيق ،والنجاح في المناورات،
والتمارين ،والتدريبات المقبلة.
وح��ول مجريات التمرين قال أحد قادة الس��فن البحرية
السعودية ،إن هذا التمرين يعتبر تمرين ضمن سلسلة
التماري��ن المش��تركة والمختلطة بين الق��وات البحرية
الملكية الس��عودية وس�لاح البحرية الملكي البحريني،
الذي يه��دف إلى رف��ع الجاهزي��ة واإلس��تعداد القتالي
ألطقم الس��فن لمواجهة التهديدات ف��ي المنطقة كما
أن��ه يعزز روح الترابط بين المملكة العربية الس��عودية
ومملكة البحرين.
في حين قال أحد ضباط سالح البحرية الملكي البحريني،
إن تمرين «جسر  »19يعتبر من أقوى التمارين البحرية
المش��تركة س��واء من حيث مس��توى وحجم المشاركة
ومعدات القتال المس��تخدمة وتكمن أهميته في توحيد
المفاهي��م القتالي��ة الت��ي بدوره��ا تخلق ق��وى بحرية
موحدة ،وبحم��د اهلل تحققت األهداف المرجوة من هذا
التمرين وبنتائج متميزة.
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«100موجه» :على الشباب
ناصر بن حمد في مبادرة
ّ
العربي التحلي بالعزم من أجل تطوير المجتمعات
الوزيرة اإلماراتية المزروعي :نفخر بأن ناصر بن حمد ضيف جلسة «العزيمة واإلصرار»

دبي – صبري محمود

دعا س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة ،ممثل
جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس
المجل��س األعلى للش��باب والرياض��ة رئيس اللجنة
األولمبية البحرينية« ،الش��باب العربي للتحلي بقيم
الع��زم واإلص��رار واإلخالص في العمل للمس��اهمة
بفاعلية في تحقيق التطور واالزدهار لمجتمعاتهم».
جاء ذلك خالل الجلس��ة الحوارية التي نظمها مركز
الش��باب العربي الخميس في المنامة ضمن مبادرة
« 100موجّه» ،وأدارتها شما بنت سهيل المزروعي،
وزيرة الدولة اإلماراتية لشؤون الشباب نائب رئيس
مرك��ز الش��باب العربي وحمل��ت عن��وان «العزيمة
واإلصرار».
وتحدث س��موه الى «الش��باب البحريني والش��باب
العربي عن تجربته وأهمية العزيمة في بناء شخصية
الشباب ودفعهم لتحقيق أحالمهم».
وقال س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة «نحن
نمتلك إيماناً راس��خاً وعظيماً بأن الش��باب قادرون
عل��ى قي��ادة العال��م للتخلص م��ن أنم��اط وقيود
الماضي ،واإلقدام بشجاعة لخوض غمار المستقبل،
وش��ق طري��ق للوصول ال��ى عالم تس��وده التنمية
المس��تدامة متى م��ا اتيحت لهم الفرص��ة لتقديم
أفضل م��ا لديه��م ،وهنا يمكن الس��ر ف��ي التقدم
واالزدهار كون الشباب هم الركيزة التي تبني عليها
الش��عوب نهضتها ،إن عزيمة وإصرار الش��باب على
التطوير المس��تمر يجلعنا نتيق��ن بأننا قادرين على
المضي قدماً لألفضل».
وأك��د س��موه أن «برنام��ج  100موجّ��ه يعتبر من
البرام��ج الرائ��دة ف��ي فكرته��ا ومضمونه��ا ويتيح
الفرصة لاللتق��اء بين الملهمين والش��باب للتعرف
على مسيرة ابداعاتهم ويمنحهم اإلصرار والعزيمة
للوصول الى الهدف المرس��وم» .وأضاف «كلنا ثقة
بأنه بتجارب الس��ابقين لنا دروس كثيرة نس��تلهم
منه��ا قصص نج��اح جدي��دة نبن��ي عليه��ا واقعنا
ومس��تقبلنا ،وأنه بالتواصل المباشر بين الملهمين
والش��باب فرص إليص��ال مخزون ثقاف��ي عن واقع
عاشه الملهم».
وعب��رت الوزي��رة اإلماراتي��ة ش��ما المزروع��ي عن
«س��عادتها بعق��د جلس��ة  100موجّه ف��ي مملكة

البحري��ن ،والتي ترتبط مع دول��ة اإلمارات بروابط
اإلخ��وّة والصداق��ة ،وترب��ط أبن��اء الدولتين أيضا
الكثير من الس��مات واألهداف المش��تركة» .وقالت
«عقد هذه الجلس��ة الي��وم تأكيد على أن الش��باب
اإلماراتيي��ن والبحرينيين يس��عون إل��ى العمل معاً
دائماً م��ن أجل خدم��ة أوطانهم ،ومس��تمرون في
العم��ل المش��ترك لتب��ادل المعرفة والخب��رة ،حيث
أن أس��اس بناء أي عمل ش��بابي ناج��ح ،هو التعاون
بين الشباب مع أصحاب الخبرة وصناع القرار ،وبين
مختلف الجهات والدوائر الحكومية والخاصة».
وأش��ادت «بحكم حضرة صاحب الجاللة الملك حمد
بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب�لاد المفدى حفظه
اهلل ورع��اه ،الذي يحرص دائماً على رعاية الفعاليات
الش��بابية ف��ي المملكة ،ودعم الش��باب في مختلف
المج��االت» .وأضاف��ت «بفضل توجيه��ات جاللته،
أصبحت البحرين منارة لش��باب المنطقة ،توفر لهم
بيئة مناس��بة لدعمه��م وتطوي��ر مهاراتهم .وفي
المقابل ،أصبح الشباب البحريني خير من يمثل قيم
جالل��ة الملك ،وش��عب البحرين المع��روف بأخالقه
وقيم��ه ومبادئ��ه التي تتمرك��ز فيها قي��م اإلصرار
والعزيمة».
وأضافت «نفخر بأن يكون س��مو الش��يخ ناصر بن
حمد آل خليفة ضيف هذه الجلسة التي تحمل عنوان
«العزيمة واإلصرار» ،فـس��موه خي��ر من يعكس لنا
هذه الكلمة في إنجازاته العملية والرياضية ومختلف
جوانب الحياة».
ويهدف المركز ومن خالل اس��تضافة الجلس��ة التي
ت��م تنظيمه��ا بالتعاون مع وزارة ش��ؤون الش��باب
والرياض��ة في البحرين إلى توس��عة نطاق المبادرة
الت��ي ترمي إل��ى بناء جيل من الش��باب الريادي في
كافة الميادي��ن .ويحظى برنامج  100موجه برعاية
كريمة من س��مو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد
آل مكتوم ولي عهد دبي ،رئيس المجلس التنفيذي،
ويهدف إلى خلق منصة توجيهية هي األفضل عالمياً
في نقل الخبرات والمعارف من القياديين للش��باب.
وتم اختيار  100ش��خصية من الكف��اءات والخبرات
المتمي��زة لتوجيه الش��باب وتعزي��ز مهاراتهم على
مستوى الوطن العربي لتحقيق أهداف المبادرة.
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«التربية» تعتمد توصية «التعليم العالي»
بشأن معالجة مخالفات «العربية المفتوحة»
اعتمد وزير التربية والتعليم رئيس مجلس
التعلي��م العال��ي ،التوصي��ة المرفوعة من
األمان��ة العام��ة للمجل��س بش��أن معالجة
المخالفات التي ارتكبته��ا الجامعة العربية
ً
تنفي��ذا لتوجيه��ات مجل��س
المفتوح��ة،
ً
التعلي��م العال��ي بهذا الش��أن ،خاص��ة ما
يتعل��ق ببرنام��ج ماجس��تير إدارة اإلعمال،
الذي تقدم��ه الجامعة بالتعاون مع الجامعة
الماليزية المفتوحة.
وتس��لمت األمان��ة العام��ة خط��ة عالجية
جديدة من قبل الجامعة ،وأوصت بالموافقة
عليها ،بعد أن درس��تها بعناية ،للتأكد من
أنه��ا تحفظ مصال��ح الطلبة المس��تمرين
في الدراس��ة بالبرنام��ج أو الخريجين منه،
وتضم��ن محاس��بة كاف��ة المتورطين في
ارتكاب المخالفات.
وأشار الوزير ،إلى أنه س��بق لألمانة العامة
ً
ً
عالجي��ة س��ابقة ل��م
خطط��ا
أن رفض��ت
تلب
تستوفِ كافة الشروط القانونية ،ولم ِ
مصلح��ة الطالب في الحص��ول على تعليم
عال موثوق به في عملية تدريسية صحيحة
ٍ
مستوفية للشروط ،وأن قرار األمانة العامة
به��ذا الش��أن يأتي م��ن منطل��ق رعايتها
للطلب��ة ،حي��ث عمل��ت على فص��ل إصالح
وتقويم المس��ار اإلداري المتعلق بالجامعة
عن خطتها العالجية ألوضاع الطلبة.
وأض��اف ،أنها ،س��تعمل عل��ى متابعة تلك
اإلج��راءات ،من حيث تعيي��ن مجلس أمناء
جديد للجامعة ،ومدير لفرعها ومس��اعديه،
ومتابع��ة النيابة العامة بش��أن المتورطين
بشبهة التزوير.
ووفقاً لهذه الخطة العالجية ،أفادت الجامعة
العربية المفتوحة «ف��رع مملكة البحرين»
بأنه��ا اتخذت عدداً من اإلج��راءات اإلدارية
بشأن المتورطين في المخالفات المنسوبة
إليها ،ومنها ما يتعلق بالطلبة المستمرين
على مقاعد الدراسة.
وس��يتم تش��كيل لجنة من المق��ر الرئيس

الموافقة على خطة الجامعة
لمعالجة مخالفات ماجستير إدارة األعمال
متابعة تعيين مجلس األمناء
الجديد والمتورطين في النيابة العامة
إعادة الرسوم للطلبة غير الراغبين
في استكمال الدراسة بالبرنامج المخالف

وزير التربية والتعليم

للجامع��ة ،وبمش��اركة الجامع��ة الماليزية
المفتوحة ،وبإش��راف مباش��ر م��ن مجلس
أمن��اء الجامعة العربي��ة المفتوحة الرئيس،
لمتابعة س��ير العمل بالبرنام��ج ،وااللتزام
بالقان��ون واللوائح والق��رارات المنفذة له،
وااللت��زام بع��دم قبول أي طال��ب جديد أو
محول م��ن البرنامج المخالف ،ورفع نس��بة
مشاركة أعضاء هيئة التدريس من الجامعة
الماليزية األم في تدريس مقررات البرنامج
لتك��ون ما بين  %75-50م��ن العدد الكلي
ألعضاء هيئة التدريس.
وس��تقوم اللجن��ة ،بتعوي��ض الطلب��ة عن
الدروس التي لم يقم بتدريس��ها أس��اتذة
م��ن الجامع��ة األم ،م��ع االلت��زام بتعيين
مش��رفين من هذه الجامعة ،لإلشراف على
رس��ائل الماجس��تير ،وفقاً للعبء اإلشرافي
للمش��رف الواح��د ،وفق��اً للوائ��ح التعلي��م
العالي ،والعمل على زيادة عدد أعضاء هيئة
التدريس من الجامعة األم ،لإلش��راف على
رس��ائل الماجس��تير لطلب��ة البرنامج ،بعد
اس��تحصال موافقة األمانة العامة لمجلس
التعليم العالي.
وسيتم التأكد من استصدار قرارات بتسجيل
رس��ائل الماجس��تير للطلب��ة ،وتس��مية

 ٪83من الطلبة يرغبون في مواصلة
الدراسة بالبرنامج بعد تصحيح وضعه
إلغاء اتفاقية التعاون العلمي
مع الجامعة الماليزية المفتوحة
االلـتزام بعدم قبول أي طالب جديد
أو محول وإعادة تسجيل رسائل الماجستير
اعتماد نسبة  50و  ٪75من أعضاء
هيئة التدريس من الجامعة الماليزية األم
المش��رف الرئي��س والمش��رف المس��اعد،
وتس��مية ممتحن داخلي وخارج��ي ،وأخيراً
تشكيل لجان المناقشة ،وف ًقا للنظام.
كما التزمت الجامع��ة باتخاذ إجراءات أخرى
بشأن الطلبة الخريجين من البرنامج ،وهي
إلغ��اء تخريج كاف��ة الطلبة الذي��ن لم يتم
التصدي��ق على مؤهالته��م ،والذين يعتبر
تخرجهم مخالف��اً للوائح التعليم العالي في
البحري��ن ،من حي��ث ع��دم حصولهم على
اإلش��راف من قب��ل مش��رف م��ن الجامعة
الماليزية في رس��الة الماجس��تير ،باالتفاق
بي��ن الجامعة المس��تضيفة والجامعة األم،
إل��ى جان��ب مخاطبة كاف��ة الطلب��ة الذين
س��يلغى تخرجهم ،من أج��ل إبالغهم بهذا
القرار.

وس��يتم إعادة تسجيل رس��ائل الماجستير
الخاص��ة به��م ،فض� ً
لا عن إعادة تس��جيل
رس��ائل الماجس��تير للطلبة تحت إش��راف
مش��رف من الجامع��ة األم ،وكذل��ك إعادة
تس��جيل الرس��الة وتعيي��ن المش��رف
والممتح��ن الداخل��ي والخارج��ي وإجراءات
المناقش��ة ،ومنح الطلب��ة الملغى تخرجهم
فرص��ة الختي��ار المس��ار المناس��ب له��م
س��وا ًء بإعادة تسجيل رس��الة الماجستير أو
االنس��حاب من الجامعة م��ع الحصول على
تعويض مالي مناسب.
وفي ح��ال رف��ض الطالب الملغ��ى تخرجه
إعادة تس��جيل رس��الة الماجس��تير ،تتعهد
وتلت��زم الجامعة العربي��ة المفتوحة بإرجاع
كافة الرسوم الدراسية التي دفعها الطالب،

أم��ا في حال رغب الطالب ف��ي االنتقال إلى
ذات البرنام��ج ف��ي جامعة أخ��رى ،فتتكفل
الجامعة العربية المفتوحة بإنهاء اإلجراءات
اإلداري��ة والمالية واألكاديمي��ة المطلوبة
بالتنسيق مع األمانة العامة.
وم��ن خ�لال زي��ارة المتابعة الت��ي نفذتها
األمانة العامة لمجل��س التعليم العالي إلى
الجامعة الخميس ،تبين أن نسبة  %83من
الطلبة الملتحقي��ن بالبرنامج المخالف في
الجامعة يرغبون في مواصلة دراستهم في
البرنامج ،بعد تعديل أوضاعه.
أما النسبة الباقية من الطلبة ،فتتراوح بين
من يرغبون في االنس��حاب م��ن البرنامج،
مع تعويضهم مادياً ،وبين من يرغبون في
عال أخرى ،بعد
االنتقال إلى مؤسسة تعليم ٍ
التنسيق مع األمانة العامة لمجلس التعليم
العالي.
وأكد وزير التربي��ة والتعليم رئيس مجلس
التعلي��م العالي ،أن األمانة العامة للمجلس
لن تدخر جهداً في متابع��ة تنفيذ الجامعة
المذكورة لخطتها العالجية المتفق عليها.
وفي ح��ال ثبت تقاع��س الجامع��ة أو عدم
جديته��ا ف��ي معالج��ة المخالف��ات الت��ي
ارتكبته��ا ،فإنها س��تواجه إج��راءات أخرى
أكثر صرامة ،وفق��اً لما يراه مجلس التعليم
العالي مناس��باً ،فهو حري��ص كل الحرص
عل��ى مصلحة الطلبة وااللت��زام بالضوابط
األكاديمية ،وفقاً للوائح.
وش��دد عل��ى أن مجل��س التعلي��م العالي
وأمانته العام��ة لن يدخرا جهداً في متابعة
أداء مؤسس��ات التعليم العالي ،والتأكد من
التزامها بكافة القوانين واللوائح المنظمة
لعملها ،بم��ا في ذلك اس��تيفاء المؤهالت
العلمي��ة لكاف��ة االش��تراطات القانوني��ة
واألكاديمي��ة المطلوب��ة ،للمحافظ��ة على
س��معة التعليم العالي والمؤهالت العلمية
الممنوح��ة ف��ي مملك��ة البحري��ن ،وحفظ
حقوق ومصالح الطلبة وأولياء أمورهم.

وزير «العمل» :ميثاق شرف لتطوير
خدمات اإلرشاد األسري وفقًا للمعايير الدولية
أكد وزي��ر العم��ل والتنمي��ة االجتماعية
جمي��ل حمي��دان ،أن هناك حاج��ة ملحة
لوض��ع رؤي��ة وطني��ة لتطوي��ر خدم��ات
اإلرش��اد األس��ري وفقاً للمعايير الدولية،
بجانب وضع الميث��اق األخالقي للعاملين
في اإلرش��اد األسري وتحديد االشتراطات
والمعايي��ر األساس��ية الموح��دة لمن��ح
التراخيص المهنية لمزاولة اإلرشاد.
يأت��ي ذلك ،في إط��ار تفعيل الق��رار قرار
رقم « »26لس��نة  2017بش��أن ش��روط
وإج��راءات الترخي��ص لمراك��ز اإلرش��اد
األس��ري ،خاص��ة وأنه ت��م تخويل بعض
موظفي وزارة العمل والتنمية االجتماعية
بصف��ة مأم��وري الضب��ط القضائ��ي
للمخالفات في مراكز اإلرشاد األسري.
وت��رأس حمي��دان الخمي��س ،االجتم��اع
األول لفري��ق تنظي��م تمهي��ن العاملين
في المجال االجتماعي والنفسي واإلرشاد
األس��ري العاملي��ن في القطاعي��ن العام
والخاص والقطاع األهلي.

ويأت��ي تش��كيل فري��ق تنظي��م تمهين
العاملين في المجال االجتماعي والنفسي
واإلرش��اد األس��ري العاملين ف��ي القطاع
العام واألهل��ي والخاص ،في إطار الحاجة
الملحة لتمهين وتدريب فئة المرش��دين
النفس��يين واالجتماعيي��ن ،عل��ى خلفية
مخرج��ات ملتقى اإلرش��اد األس��ري بين
المسؤولية والمهنية ،والذي نظمه مركز
عائش��ة يتيم لإلرشاد األس��ري في العام
الماض��ي ،بحض��ور ومش��اركة ع��دد من

المس��ؤولين والعاملين واالختصاصيين
في التوجيه واإلرشاد األسري في البحرين
ودول مجل��س التعاون الخليجي ،حيث تم
بحث اإلطار القانوني والعملي لممارس��ة
االرشاد األسري ،وآليات الترخيص لمراكز
االرشاد.
وأكد حميدان ض��رورة العمل على تعزيز
ال��رؤى المس��تقبلية ف��ي مج��ال العم��ل
اإلرش��ادي ،للنه��وض بحق��وق األس��رة
وحماي��ة أفرادها ،ضمن المعايير العلمية

والبيئ��ة التش��ريعية المناس��بة ،لضمان
جودة اإلرشاد األسري ،وااللتزام بالقوانين
واألنظم��ة المتبع��ة للحص��ول عل��ى
التراخيص الالزمة الفتتاح مكاتب اإلرشاد
األس��ري ،من قبل المؤهلين المختصين
في المجال النفسي واالجتماعي.
فيما أش��اد أعضاء فري��ق تنظيم تمهين
العاملين في المجال االجتماعي والنفسي
واإلرشاد األسري العاملين في القطاعين
العام والخ��اص والقطاع األهلي باهتمام

الوزارة ،بوض��ع وضع الميث��اق األخالقي
للعاملي��ن في اإلرش��اد األس��ري وتحديد
االش��تراطات والمعايي��ر األساس��ية
الموح��دة لمن��ح التراخي��ص المهني��ة
لمزاولة اإلرش��اد ،للحفاظ على تماس��ك
األس��رة وس�لامتها يمثل األمن النفسي
واالجتماع��ي ألفراده��ا ،ويجس��د الهوية
واالنتم��اء الذي يعطي ثم��اره على صحة
النسيج االجتماعي.
يذك��ر أن الفري��ق المذك��ور يض��م ف��ي
عضويت��ه ،إل��ى جان��ب وزارة العم��ل
والتنمي��ة االجتماعي��ة ،ممثلي��ن عن كل
من وزارة الصحة ،وزارة الصناعة والتجارة
والس��ياحة ،وزارة التربية والتعليم ،غرفة
تجارة وصناعة البحرين ،المجلس األعلى
للم��رأة ،الهيئة الوطني��ة لتنظيم المهن
والخدم��ات الصحية ،جمعية االجتماعيين
البحرينية ،جامع��ة البحرين ،هيئة جودة
التعلي��م والتدريب ،ومركز عائش��ة يتيم
لإلرشاد األسري.

«التربية اإلسالمية» تبرم اتفاقية
مع «جست كلين» لإلنترنت لدعم مشاريع الجمعية
وقع��ت جمعي��ة التربية اإلس�لامية متمثل��ة في مدير
إدارة المش��اريع الوطني��ة بالجمعي��ة عادل بن راش��د
بوصيبع ،اتفاقية مع ش��ركة «جس��ت كلين» لخدمات
اإلنترنت ،التي مثله��ا رئيس تنفيذي للعالقات العامة
للش��ركة جمال مصطفى األنص��اري ،لتقديم خدمات
لصالح العمل الخيري واإلنساني ،ودعم المشاريع التي
تنفذه��ا الجمعية داخ��ل البحرين بتصري��ح من وزارة
التنمية االجتماعية.
ً
ويأتي توقيع االتفاقية ،حرصا من الجمعية على خدمة
المجتم��ع ورغبة ف��ي التعاون مع الش��ركات في مجال
المسؤولية المجتمعية.
وت��م التوقيع على االتفاقية في الفرع الرئيس لجمعية
التربية اإلسالمية بأم الحصم ،بحضور عدد من أعضاء
مجل��س إدارة الجمعي��ة وأعضاء من ش��ركة «جس��ت
كلين» لخدمات اإلنترنت.

وقال عادل بن راش��د بوصيبع إن الجمعية  -وانطالقا
من حرصه��ا على التعاون المثمر البناء مع الش��ركات
في كل ما شأنه خدمة العمل الخيري بالبحرين  -تقوم

بإبرام مثل هذه االتفاقيات مع الشركات والمؤسسات
التي تسعى إلى المشاركة في األعمال المجتمعية.
وثمن بوصيبع ،جهود شركة «جست كلين» وحرصها

على دع��م مش��اريع الجمعية داخل مملك��ة البحرين،
متمني��اً له��م التوفيق والس��داد ف��ي أعماله��م وأن
يجعلهم الرحمن سباقين إلى ميادين البذل والعطاء.
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مراجعة أداء  9مدارس حكومية و 5مؤسسات
أكاديميًا
للتدريب المهني و 12برنامجًا
ّ
ً
أصدرت ُ
حزمة
هيئة جودة التعليم والتدريب
جديد ًة من تقاريرها الدورية عن جودة أداء
المؤسس��ات التعليمي��ة والتدريبية ،وإدراج
وتسكين المؤهالت األكاديمية والتدريبية
على اإلطار الوطني للمؤهالت ،التي احتوت
على نتائج مراجعة أداء ( )9مدرسة حكومية،
و( )5زي��ارات للمتابع��ة ،ونتائج مدرس��تين
خاصتين ،وزيارتين للمتابعة ،ومراجعة أداء
( )5مؤسس��ات للتدريب المهني ،وزيارتين
للمتابعة ،ونتائج مراجعة أداء ( )12برنامجًا
أكاديميًّا ،و(  )5زيارات للمتابعة ،باإلضافة
إل��ى إدراج مؤسس��تين للتعلي��م العال��ي،
وتس��كين ( )7مؤه�لات ،وإس��ناد مؤه��ل
أجنبي على اإلطار الوطني للمؤهالت.
كما اعتمد المجل��س خالل االجتماع مقترح
إطار مراجعة أداء المدارس للدورة القادمة،
ومقت��رح إط��ار مراجع��ة أداء مؤسس��ات
التدريب المهني لل��دورة الرابعة ،والتقرير
السنوي للهيئة للعام .2018
يأت��ي نش��ر الحزم��ة ال��ـ ( )32وذل��ك بعد
اعتماده��ا من قبل المجلس األعلى لتطوير
التعلي��م والتدريب برئاس��ة س��مو الش��يخ
محم��د بن مب��ارك آل خليف��ة ،نائب رئيس
مجل��س ال��وزراء الموقر ،رئي��س المجلس
األعل��ى لتطوي��ر التعلي��م والتدري��ب ف��ي
جلس��ته المنعقدة يوم األربعاء الموافق 24
أكتوب��ر  ،2018والمتعلق��ة بمس��توى أداء
المؤسس��ات التعليمي��ة والتدريبية العاملة
ف��ي مملكة البحري��ن ،وذلك وف��ق معايير
وإج��راءات مراجعة جودة أداء المؤسس��ات
التعليمي��ة والتدريبي��ة ،بم��ا يتواف��ق م��ع
الممارسات الدولية المعتمدة.
وق��ال وزير المواص�لات واالتصاالت ،نائب
رئيس مجلس إدارة الهيئة كمال بن أحمد:
َّ
إن الرؤية الش��املة لجاللة الملك حمد بن
عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل الب�لاد المفدى،
والمتجس��دة ف��ي الرؤي��ة  ،2030وكاف��ة
الجه��ود المبذولة م��ن الحكومة من خالل
برنام��ج عمله��ا لتطوير منظوم��ة التعليم
والتدري��ب ،يجعلن��ا  -وم��ن خ�لال هيئ��ة
جودة التعليم والتدري��ب  -نعمل جاهدين
كفري��ق واح��د لتنفيذ توجيه��ات الحكومة
المعنية بتطوير قطاعي التعليم والتدريب،
والوصول بالتعليم إلى المستوى الجيد في
جمي��ع المؤسس��ات التعليمي��ة والتدريبية
بمختلف مراحلها.
وتابع الوزير َّ
أن مسيرة البحرين في التنمية
الشاملة المس��تدامة تولي قطاعي التعليم
والتدري��ب اهتماماً بالغ��اً ،إليمان الحكومة
الرش��يدة َّ
بأن التعليم حق مكفول للجميع،
لما يش��كله هذا القطاع من أساس لعملية
بناء المجتمع ،وثروة اقتصادية مس��تقبلية
بس��واعد األجيال القادمة التي يتم تأهيلها
بكف��اءة؛ لتمتلك مه��ارات تجعله��ا الخيار
األول في سوق العمل ،مشددًا على تحقيق
هذه األهداف بتقديم تعليم ذي جودة ،هو
ما تس��عى إليه المملكة من خالل خطواتها
التطويرية في قطاعي التعليم والتدريب.
من جانبها قالت الرئي��س التنفيذي لهيئة
ج��ودة التعليم والتدري��ب الدكتورة جواهر
ش��اهين المضحك��ي ،إن الهيئ��ة وعل��ى
م��دى  10أع��وام تعم��ل ضم��ن األه��داف
اإلس��تراتيجية إلنش��ائها ،مؤمن��ة بكونها
ً
شريكا أساسيًّا في تطوير منظومة التعليم

«األعلى لتطوير التعليم» يعتمد حزمة
جديدة من تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب
كمال أحمد :البحرين تولي قطاعي
التعليم والتدريب اهتمامًا بالغًا
المضحكي :تحسين نوعية التعليم
ضرورة ملحة لكافة المؤسسات التعليمية

كمال أحمد

د .جواهر المضحكي

والتدري��ب وف��ق الرؤي��ة الش��املة لحضرة
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى
آل خليف��ة عاه��ل البالد المف��دى ،وفخورة
بالثق��ة الغالي��ة التي أولتها ه��ذه المهمة
بتقييم األداء لكافة المؤسس��ات التعليمية
والتدريبية ،ونشر ثقافة الجودة ،وترسيخها
كقيم��ة أساس��ية ف��ي قطاع��ي التعلي��م
والتدريب ،وفي المجتمع.
وأوضح��ت الرئي��س التنفيذي َّ
أن تحس��ين
نوعي��ة التعليم أصبح ض��رورة ملحة لكافة
المؤسس��ات التعليمية والتدريبية ،ومعياراً
أساس��يّاً لبقاء المؤسس��ة وأدائها لدورها
ف��ي تقديم تعليم ذي ج��ودة ،الفتة إلى أن
الهيئة ،ومن خالل ما يتم نش��ره من تقارير
لمراجع��ة األداء والتقري��ر الس��نوي ،تقدم
وبكل شفافية ومصداقية لكل من الشركاء
االس��تراتيجيين ،وكاف��ة المعنين بقطاعي
التعليم والتدريب تصوراً واضحاً عن هذين
القطاعين.
وفيم��ا يلي عرضٌ تفصيل��يٌّ لنتائج تقارير
الحزم��ة ( ،)32الص��ادرة عن هيئ��ة جودة
التعلي��م والتدريب ،علم��ا َّ
أن جميع التقارير
متاحة للطلبة وأولياء أمورهم ،والمهتمين
على موق��ع الهيئة اإللكتروني www.bqa.
gov.bh
تقارير مراجعة أداء المدارس الحكومية:
تضمنت تقارير المراجعة الصادرة عن هيئة
ج��ودة التعلي��م والتدري��ب نتائ��ج أداء ()9
م��دارس حكومية ،حصلت مدرس��ة واحدة
عل��ى تقدي��ر« :جي��د» ،و( )3م��دارس على
«مرض» ،و( )5مدارس على تقدير:
تقدير:
ٍ
«غير مالئم».
واش��تملت الحزم��ة عل��ى تقاري��ر لزيارات
متابعة أولى وثانية لـ ( )5مدارس حكومية؛
( )3م��دارس منه��ا خضعت لزي��ارة متابعة
أول��ى ،ومدرس��تان خضعتا لزي��ارة متابعة
ثاني��ة ،وج��اءت نتائجه��ا جميعً��ا لتظه��ر
حصول مدرس��ة واحدة على تقدير« :تقدم
كاف» ،و( )4م��دارس عل��ى تقدي��ر « :قيد
التقدم».
وتبي��ن النتائ��ج التراكمية لل��دورة الثالثة
ل��ـ ( )188مدرس��ة حكومية ،حص��ول ()28
مدرسة على تقدير« :ممتاز» بنسبة (،)%15
و( )37مدرس��ة على تقدير« :جيد» بنس��بة
تصل إلى ( ،)%20كما حصلت ( )62مدرسة
على تقدير« :مرض» بنس��بة بلغت (،)%33
فيما حصلت ( )61مدرسة على تقدير« :غير
مالئم» بنسبة (.)%32
وب��دأت ال��دورة الثالث��ة لمراجع��ة أداء
الم��دارس الحكومي��ة ف��ي إبري��ل ،2015

وتمت مراجعة أداء ( )188مدرسة من أصل
( ،)208عل��ى أن تنتهي اإلدارة من مراجعة
أداء جميع المدارس في ديس��مبر من العام
الحال��ي  ،2018لتبدأ ال��دورة الجديدة من
المراجع��ات (الرابع��ة) م��ع بداي��ة الفصل
الدراسي الثاني من العام الحالي.
علمً��ا َّ
أن دورة مراجع��ة أداء المدارس هي
الفت��رة الزمني��ة التي يتم خالله��ا مراجعة
جمي��ع الم��دارس الحكومي��ة أو الخاص��ة،
وتمت��د ال��دورة الحالي��ة إلى ( )4س��نوات
تقريبًا.
تقارير مراجعة أداء المدارس الخاصة:
توض��حُ التقاريرُ الصادر ُة بش��أن مراجعات
أداء الم��دارس الخاص��ة ،والبال�� ُغ عددُه��ا
َ
حصول مدرس��ة عل��ى تقدير:
مدرس��تان،
«ممتاز» ،والمدرس��ة األخرى عل��ى تقدير:
«مرض».
ٍ
كما اشتملت الحزمة على تقريرين لزيارتي
متابعة لمدرس��تين خاصتي��ن ،حصلتا على
تقدير« :قيد التقدم».
َ
وتبين التقاريرُ َّ
أن الهيئة قد أتمت مراجعة
أداء ( )57مدرس��ة خاص��ة م��ن أصل ()62
مدرس��ة ،منذ بدء الدورة الثانية في إبريل
ُ
التراكمية لمراجعة
 ،2015وتظهر النتائجُ
أداء ( )57مدرسة خاصة في الدورة الثانية،
َ
حص��ول ( )6مدارس على تقدي��ر« :ممتاز»
بنس��بة بلغ��ت ( ،)%11و( )7م��دارس على
تقدير« :جيد» بنسبة بلغت ( ،)%12في حين
حصلت ( )26مدرس��ة على تقدير« :مرض»
بنس��بة بلغت ( ،)%45و( )18مدرس��ة على
تقدير« :غير مالئم» بنسبة (.)%32
وأتمت إدارة مراجعة أداء المدارس الخاصة،
مراجع��ة أداء  55مدرس��ة م��ن أص��ل 62
مدرس��ة خاصة ،على أن تنتهي من مراجعة
أداء جميع المدارس في ديس��مبر من العام
الحال��ي  ،2018لتبدأ ال��دورة الجديدة من
المراجع��ات (الثالث��ة) م��ع بداي��ة الفص��ل
الدراسي الثاني من العام الحالي.
تقاري��ر مراجع��ة أداء مؤسس��ات التدري��ب
المهني:
وفيم��ا يتعل��ق بمراجع��ة أداء مؤسس��ات
التدري��ب المهن��ي ،فقد اش��تملت الحزمة
عل��ى تقاري��ر مراجع��ة أداء ( )5مؤسس��ات
قِبَ��ل
للتدري��ب المهن��ي ،مرخص��ة م��ن
ِ
وزارة العم��ل والتنمي��ة االجتماعية ،ووزارة
التربية والتعليم ،وقد حصلت مؤسسة على
تقدي��ر« :ممتاز» ،ومؤسس��ة عل��ى تقدير:
«جيد» ،ومؤسستان على تقدير« :مرض»،
ومؤسسة واحدة على تقدير « :غير مالئم».
كم��ا ،اش��تملت الحزمة على تقاري��ر لزيارة

إدراج مؤسستين للتعليم العالي
وتسكين  7مؤهالت وإسناد مؤهل أجنبي
المتابع��ة لمؤسس��تين للتدري��ب المهني،
حصلت مؤسسة منهما على تقدير« :تقدم
كاف» ،والمؤسسة األخرى على تقدير »:قيد
التقدم».
ُ
وتش��ير النتائ��جُ التراكمي��ة لمراجعة أداء
( )93مؤسس��ة للتدري��ب المهن��ي خ�لال
ال��دورة الثالثة إلى حصول ( )11مؤسس��ة
عل��ى تقدي��ر« :ممت��از» ،و( )34مؤسس��ة
عل��ى تقدي��ر« :جي��د» ،ف��ي حي��ن حصلت
( )39مؤسس��ة على تقدير« :مرض» ،و()9
مؤسسات على تقدير« :غير مالئم».
وس��تُنهي إدارة مراجع��ة أداء مؤسس��ات
التدري��ب المهني في ش��هر يناي��ر ،2019
الدورة الثالثة م��ن المراجعات التي بدأتها
في أبري��ل  ،2015عل��ى أن تنطلق الدورة
الرابعة من المراجعات في فبراير .2019
مراجع��ة أداء برام��ج مؤسس��ات التعلي��م
العالي:
اش��تملت الحزمة ( )32عل��ى نتائج مراجعة
أداء ( )12برنامج��اً أكاديميّ��اً م��ن جامعة
البحري��ن ،حي��ث حصل برنام��جٌ أكاديميٌّ
واحدٌ وهو «الماجس��تير ف��ي اللغة العربية
وآدابه��ا على حك��م« :جدي��ر بالثقة» ،في
حين حص��ل ( )11برنامجاً على حكم« :قدر
مح��دود من الثقة» ،وه��ي« :البكالوريوس
ف��ي اإلع�لام ،والماجس��تير ف��ي اإلع�لام،
والبكالوريوس في الس��ياحة ،والماجس��تير
في علم النفس اإلرش��ادي ،الماجس��تير في
القي��اس والتقويم الترب��وي ،البكالوريوس
في التاريخ ،البكالوريوس في علم االجتماع،
البكالوريوس ف��ي اللغة العربي��ة وآدابها،
البكالوري��وس في الدراس��ات اإلس�لامية،
البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية وآدابها،
الماجس��تير في دراس��ات اللغ��ة اإلنجليزية
التطبيقية».
وتضمن��ت الحزم��ة كذل��ك نتائ��ج الزيارة
التتبعي��ة األول��ى ل��ـ ( )5برام��ج أكاديمية
تُقدَّم��ان في مؤسس��تين للتعليم العالي،
حيث حصل��ت جميعها على حك��م« :تقدم
مالئ��م» ،وه��ي )3( :برام��ج أكاديمية في
جامعة العلوم التطبيقية« :البكالوريوس في
علم الحاسوب ،البكالوريوس في التصميم
الجرافيك��ي ،والبكالوريوس ف��ي التصميم
الداخلي» ،وبرنامجان أكاديميان في جامعة
المملك��ة؛ وهما« :بكالوري��وس العلوم في
الهندس��ة المعماري��ة ،وبكالوري��وس في
التصميم الداخلي».
وأش��ارت التقاري��ر الواردة ف��ي الحزمة إلى
المحصل��ة التراكمي��ة لمراجع��ة البرام��ج
األكاديمي��ة في مؤسس��ات التعليم العالي،
والت��ي تظه��ر مراجع��ة ( )119برنامج��اً

أكاديميّاً ،حيث حص��ل ( )75برنامجاً منها
على حكم« :جدي��ر بالثقة» ،و( )25برنامجاً
على حكم« :قدر محدود من الثقة» ،و ()19
برنامجًا على حكم« :غير جدير بالثقة».
وبهذا تكون هيئة جودة التعليم والتدريب
ممثل��ة ف��ي إدارة مراجعة أداء مؤسس��ات
التعليم العالي ق��د أكملت دورة المراجعات
البرامجي��ة بمراجع��ة أداء ( )119برنامجً��ا
أكاديميًّ��ا ،ف��ي مج��ال «الط��ب والعل��وم
الصحي��ة ،وعل��وم الحاس��وب ،وتقني��ة
المعلوم��ات ،وإدارة األعم��ال ،والحق��وق،
والهندس��ة والتصمي��م وتكنولوجي��ات
المعلومات واآلداب والتربية»
اإلط��ار الوطن��ي للمؤه�لات «تس��كين
المؤه�لات الوطني��ة ،وإس��ناد المؤه�لات
األجنبية»:
المجلس األعل��ى لتطوير التعليم والتدريب
طل��ب اإلدراج المؤسس��ي ل��ـ مؤسس��تين
للتدريب المهني ،وهم��ا« :مركز بروكالود
للتدريب» ،و»أكاديمي��ة الخليج للطيران»؛
الستيفائها جميع متطلبات ،ومعايير اإلدراج
المؤسسي.
وبل��غ مجم��وع المؤسس��ات المدرجة على
اإلطار ،بلغ ( )18مؤسس��ة من مؤسس��ات
التعلي��م العالي ،والتدريب المهني.كما تمَّ
اعتماد قرار تس��كين ( )7مؤهالت أكاديمية
ومهني��ة على اإلط��ار الوطن��ي للمؤهالت
ْ
تُط��رَحُ ف��ي مؤسس��ة للتعلي��م العال��ي،
ومؤسس��تين للتدري��ب المهن��ي ،حيث تم
تس��كين كل م��ن «درج��ة البكالوري��وس
في هندس��ة الحاس��ب اآلل��ي واالتصاالت،
ودرج��ة البكالوريوس في هندس��ة الهاتف
الجوال والش��بكات» في الجامع��ة األهلية،
و»المؤهل المهني للس�لامة من الحريق»
من مركز الس�لامة للتدريب واالستش��ارة،
و»دورة اللغ��ة اإلنجليزية العام��ة للبالغين
المستوى األول  ،1Aودورة اللغة اإلنجليزية
العامة للبالغين المستوى  ،1Bودورة اللغة
اإلنجليزية العامة للبالغين المس��توى ،1C
ودورة اللغ��ة اإلنجليزي��ة العام��ة للبالغين
المس��توى  »1Dم��ن المرك��ز البريطان��ي
للغات.وبه��ذا ،ف��إن مجم��وع المؤه�لات
الوطني��ة المس��كنة عل��ى اإلط��ار الوطني
للمؤهالت ،بلغ ( )53مؤهلاً أكاديميًّا.
وفيم��ا يتعل��ق بعمليات إس��ناد المؤهالت
األجنبية ،فقد تم اعتماد قرار إس��ناد مؤهل
أجنب��ي ف��ي معه��د البحري��ن للدراس��ات
المصرفي��ة والمالي��ة ،وه��و «الدبلوم في
التمويل اإلس�لامي».وبهذاَّ ،
ف��إن مجموعَ
المؤه�لات األجنبية المس��ندة على اإلطار
الوطني للمؤهالت ،بلغ ( )7مؤهالت.

«الخيرية الملكية» توقع اتفاقية تعاون
مع مستشفى لندن لجراحة الثدي

تخصيص موقع دائم
لفعاليات البحرين الثقافية في بكين

وقعت المؤسسة الخيرية الملكية اتفاقية تعاون مع
مستش��فى لندن لجراحة الثدي وذل��ك ضمن دعم
المستش��فى لحملة الفح��ص المبك��ر للثدي تحت
شعار «فحصك اآلن يعني األمان».
ووقع االتفاقية من جانب المؤسسة الخيرية الملكية
د.مصطفى السيد األمين العام ،ومن جانب المركز
د.سارة مؤمن الريفي رئيس المركز.
وأع��رب الس��يد عن خالص ش��كره وتقدي��ره لهذا
الدع��م المتميز من قبل المركز الذي سيس��هم في
توطيد الشراكة المجتمعية لخدمة األيتام واألرامل
وس��يقدم لهم خدمة صحية متميزة ستس��هم في
رفع الوعي لدى المستفيدين تحت رعاية كريمة من
لدن جاللة الملك المف��دى الذي يرعى كافة األيتام
واألرامل ف��ي مملكة البحرين وبقيادة راش��دة من
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس
األمناء.
وم��ن ناحية أخرى أبدت د.س��ارة الريفي س��عادتها
بالتع��اون م��ع المؤسس��ة الخيرية الملكي��ة مثمنة
مكرمة جاللة الملك المفدى في دعم األيتام واألرامل
والمحتاجي��ن .وأوضحت د.الريفي ب��أن مركز لندن
لجراحة الثدي وعلى عامين بالتوالي بتبرع للفحص

وقعت رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة
مي بنت محمد آل خليف��ة ،اتفاقية تعاونٍ مع وزير
الثقاف��ة والس��ياحة الصين��ي الس��يد لو ش��وغانغ،
لتفعيل الش��راكة بين الجانبين بما يساهم بتعزيز
الحضور المتب��ادل في الحراك الثقاف��ي البحرينية،
والصيني ،كما تضمنت االتفاقية بنداً يقر تخصيص
موقع دائم الحتضان فعاليات هيئة البحرين للثقافة
واآلثار في الصين.
جاء ذل��ك ،عل��ى هامش مش��اركتها ف��ي فعاليات
الدورة الرابعة لمهرجان الفنون العربية المقام في
بكين -تش��نغدو بجمهورية الصين الشعبية الذي
انطلق  21أكتوبر الجاري.
وكان س��فير مملك��ة البحري��ن ل��دى جمهوري��ة
الصين الش��عبية د.أنور العبداهلل قد تفضل بإلقاء
كلمة نيابة عن رئيس��ة الهيئة في افتتاح المنتدى
الصين��ي -العربي ل��وزراء الثقافة ،نقل فيها ش��كر
وتقدير الشيخة مي آل خليفة لمنظمي المهرجان.
كم��ا جاء ف��ي الكلم��ة تعبير ص��ادق ع��ن االعتزاز
بالعالق��ات القوي��ة التي تجم��ع البلدين وإش��ادة
بالمب��ادرة الصينية المهمة التي تفتح آفاق تعاونٍ
موقع دائم لفعاليات
أرحب ،الس��يما بعد تخصيص
ٍ ٍ

المجاني لمنتسبي المؤسس��ة الخيرية الملكية من
االيت��ام واالرام��ل لفحص الثدي ع��ن طريق أحدث
األجهزة س��واء بالميموجرام أو الس��ونار ،باإلضافة
لالستش��ارة المجانية المقدمة من قبل المختصين
طوال شهر أكتوبر تزامناً مع األيام الصحية العالمية
للتوعية بس��رطان الث��دي باإلضافة إل��ى تخفيض
يصل إل��ى  %50لجمي��ع خدمات المرك��ز من عالج
وتجميل لمنتسبي المؤسسة الخيرية الملكية.
وأكدت الريفي بأن التبرع يشمل عدد  200شخص
من األيتام واألرامل.

الثقافة في الصين ،يقابلها مركز ثقافي صيني على
أرض مملكة البحرين يتم إنجازه قريباً.
بشكل دائم
وتحرص هيئة البحرين للثقافة واآلثار
ٍ
عل��ى حضور الثقافة الصينية وفنونها المتنوعة في
برامجها وفعالياتها السنوية من معارض وعروض
مس��رحية مختلفة ،تبرز غن��ى الحض��ارة الصينية،
وتلق��ي الضوء عل��ى العالقات القوي��ة التي تربط
البلدين ،حي��ث تحتفي البحرين وجمهورية الصين
الشعبية العام القادم بمرور  30عاماً على العالقات
الدبلوماسية.
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البحرين تدشن صفحة جديدة عنوانها
النهضة والتقدم بإعادة التقييم والبناء االقتصادي
في اآلونة األخيرة ،شهدت المملكة جملة من التطورات
السياس��ية واالقتصادي��ة الت��ي ال يمك��ن فصله��ا عن
بعضه��ا البعض ،وبدا أنها تصب في مجملها في صالح
توس��يع هامش الخيارات المتاح��ة للمواطنين ،والعودة
بالبالد إلى سابق عهدها ونهضتها وتقدمها ،ومواكبة
التحديات والمخاطر التي تحدق بالمنطقة ،والتعاطي مع
آثارها الممتدة إلى اآلن ،سيما منها تلك التي تبطئ من
عجلة النش��اط التجاري ،وتعوق خط��ط االرتقاء بدعائم
ومرتكزات االقتصاد الوطني.
فمن جهة ،فإنه ال يمكن غض الطرف عن حجم الحراك
الحيوي الذي تش��هده البالد حاليا إثر األمر الملكي رقم
 36لس��نة  2018الصادر في الـ  10من س��بتمبر لدعوة
الناخبين والمرش��حين على السواء الستكمال متطلبات
الدورة االنتخابية الـ  5التي تش��هدها البالد في غضون
عقدين ،ويُنتظر أن يمتد هذا الحراك حتى منتصف شهر
ديس��مبر  ،2018ويُتوقع معه إضافة إلى دعم مسارات
العمل السياس��ي تحريك عجلة النشاط التجاري برمته،
وبخاصة ف��ي األس��واق المرتبطة بش��ركات اإلعالنات
والدعاية وإدارة الحمالت.
من جه��ة أخ��رى ،ف��إن برنامج الت��وازن المال��ي الذي
أعلن��ت عنه المملكة في الـ  4من أكتوبر  2018الجاري،
ويش��تمل عل��ى العديد م��ن المف��ردات والمب��ادرات،
س��يكون له م��ردوده وعوائ��ده االقتصادية المباش��رة
وغير المباش��رة على البلد ككل وأهلها الكرام ،ال سيما
لجهة اس��تكمال خطط البناء والتنمية ،ومواصلة تنفيذ
المش��روعات االس��تراتيجية الكبرى ،فض�ل ً
ا بالطبع عن
تثبي��ت موقع البحري��ن كمركز مالي وتج��اري للمنطقة
بأس��رها ،والتحول بالبالد إلى نقطة جذب واس��تقطاب
لألعمال واالستثمارات اإلقليمية والدولية.
ويب��دو التأثير اإليجابي له��ذا الوضع واضحا بالنظر إلى
مدلوالت المؤش��رات الـ  3التالية ،التي يتوقع أن تؤتي
ثمارها المرجوة خالل الفترة المقبلة:
المؤش��ر األول يتعل��ق بالجه��ود الدؤوب��ة الس��تكمال
مش��روعات البني��ة األساس��ية ،التي يُالح��ظ أن وتيرة
العم��ل بها ل��م تتأثر كثي��را بفعل التغيرات في أس��عار
النفط باألس��واق العالمية ،ومس��ت بتداعياتها الكثير،
حيث توقفت ف��ي بعض دول المنطقة والعالم بش��كل
ش��به تام عملي��ة إنجاز المش��روعات إم��ا نتيجة نقص
التمويل أو ضعف السيولة أو المخاوف من وطأة الركود
واالنكماش.
وعلى الرغم من أن البحرين ال تعيش بمنأى عما يحدث
ف��ي محيطه��ا المج��اور ،لكنها وم��ع حج��م الصعوبات
االقتصادية الت��ي واجهتها تمكنت م��ن توفير ما يلزم
الستكمال مشروعاتها التنموية ،وبخاصة االستراتيجية
منها ،ويجد ذلك دليله في مشروعين مهمين ،أحدهما
يتعلق بالتجهيزات الجارية لتش��غيل مبنى المس��افرين
الجديد في مطار البحرين الدولي ،الذي دشن في فبراير
 ،2016ويتوقع االنتهاء منه منتصف عام  ،2019ويمتد
على مس��احة  220,000متر مربع ( 4أضعاف المس��احة
الحالية) وبطاقة استيعابية تصل الى  14مليون مسافر،
وتبلغ تكلفته اإلجمالية  1.1مليار دوالر .
أما المش��روع اآلخر فهو خاص ببدء التشغيل التجريبي
لخط األنابيب الجديد الذي يربط البحرين والسعودية،
وهو أح��د أه��م المش��روعات الضخمة لش��ركة النفط
الوطني��ة بجان��ب تحديث المصف��اة الوطني��ة وبناغاز،
وق��درت تكلفت��ه بنح��و  300ملي��ون دوالر ،حيث يمتد
بط��ول  115كيلومت��راً منها  42كيلومت��راً مغمورة في
المي��اه و 73كيلومت��راً على اليابس��ة ،ويرب��ط مصفاة
البحري��ن بمصنع ش��ركة أرامك��و الس��عودية ،وبطاقة
اس��تيعابية تتراوح بين  350إلى  400ألف برميل يومياً
من النفط الخام.
المؤشر الثاني يرتبط بثبات معدالت نمو االقتصاد الوطني
بقطاعاته المختلفة ،وهو مؤشر مهم يقيس مدى قدرة

الترخيص لـ  50مشروعًا صناعيًا جديدًا
في األشهر الـ  8األولى من 2018
معدل النمو يصل إلى  ٪ 3.8خالل العام 2019
البحرين احتلت المركز الـ  4خليجيًا
والـ  9عربيًا بمؤشر ضمان االستثمار
 ٪8صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
من إجمالي صادرات المملكة
بدء تطبيق تخصيص  ٪ 20من المناقصات الحكومية
للشركات الصغيرة والمتوسطة الربع األول من 2019
القطاع��ات اإلنتاجية على التعامل مع تقلبات األس��واق
والتعاف��ي من وطأة التغيرات الس��ريعة فيها ،فبحس��ب
تقرير لهيئ��ة المعلوم��ات والحكوم��ة اإللكترونية فقد
تمك��ن االقتصاد الوطني من المحافظة على اس��تقراره
وقدرته على الصمود في وج��ه التذبذبات المالية التي
باتت سمة رئيسية من س��مات النظام المالي العالمي،
وذلك بفضل المرونة والتنوع التي يتمتع بها.
وق��د ضمن ل��ه هذا األمر تحقيق نس��بة نمو باألس��عار
الجاري��ة تقدر ب��ـ  % 8.25ف��ي الفصل الثان��ي من عام
 2018مقارن��ة بنف��س الفترة ع��ام  .2017ويُتوقع أن
يصل مع��دل النمو إلى  % 3.8خالل العام  ،2019وذلك
بحس��ب رئيس جمعية مصارف البحري��ن الذي عزا هذا
التوق��ع إلى األداء القوي لالقتص��اد الوطني عام ،2017
وألنه كان األس��رع نمواً في الخليج بنسبة نمو تبلغ 4.8
 %في القطاع غير النفطي عام .2018
واقع الحال أن هذا الثبات ف��ي قدرة االقتصاد البحريني
عل��ى الحف��اظ على معدالت نم��و ثابت��ة دون التعرض
لتقلب��ات جوهرية تع��ود إلى أمرين مهمي��ن ،أحدهما:
اس��تمرارية النمو اإليجابي في القطاع��ات غير النفطية
الت��ي بلغ��ت نس��بة نموه��ا  % 2.40باألس��عار الثابتة،
وبخاص��ة في القطاع المصرفي الذي يحتل المرتبة الـ 7
بين القطاعات المصرفية العربية ،وبلغ حجم موجوداته
 5أضعاف حجم الناتج المحلي اإلجمالي االسمي بنهاية
ع��ام  ،2017وارتفعت مالءته المالي��ة من  % 18.7إلى
 ،% 19.4وذل��ك بحس��ب تصريح لألمين الع��ام التحاد
المصارف العربية.
األم��ر اآلخر يتعلق بنجاح خطط التنويع االقتصادي التي

مكنت البالد من تقليل االعتماد على مس��اهمة القطاع
النفط��ي في النات��ج اإلجمالي المحلي الت��ي كانت تبلغ
نح��و  % 60أول العقد الفائت وهبطت تدريجيا مع تزايد
مستمر في مساهمة القطاعات األخرى لتبلغ قرابة % 18
من الناتج اإلجمالي المحلي نهاية  ،2017مع النجاح في
جذب  76ش��ركة في األشهر الـ  9األولى من عام 2018
باستثمارات تبلغ  305ماليين دينار ستكون قادرة على
خلق  4آالف وظيفة بحس��ب الرئيس التنفيذي لمجلس
التنمية االقتصادية.
يش��ار إلى أن البحرين احتلت المرتبة ال��ـ  5خليجياً والـ
 15عربي��اً بقيمة عمليات بلغ��ت  246.52مليون دوالر
وبنس��بة  % 2بالنس��بة لألقط��ار المضيفة لالس��تثمار
والمس��توردة للس��لع في الفترة من  2008إلى ،2017
وج��اءت في المركز الـ  4خليجياً والـ  9عربياً في مؤش��ر
التوزيع الجغراف��ي لعمليات ضمان االس��تثمار وائتمان
الصادرات بقيمة عمليات بلغ��ت  205.06مليون دوالر
وبنس��بة  % 1.6م��ن مجم��ل العمليات حس��ب األقطار
المصدرة لالستثمار والس��لع إلى الدول العربية والعالم
خالل الس��نوات ذاتها وفق��اً لتقرير للمؤسس��ة العربية
لضمان االستثمار.
أما المؤش��ر الثالث فهو خاص باإلج��راءات االقتصادية
األخي��رة ،والتي بدا أنها عميقة التأثير وش��املة األوجه،
وكان أبرزها إقرار برنامج التوازن المالي الذي س��يمكن
البحرين من رفع تصنيفها االئتماني ،ويعزز من الفرص
االستثمارية التي تس��تطيع تأمينها ،ويضمن استدامة
الم��وارد المتاح��ة ،خاص��ة أن��ه يقلل م��ن المصروفات
التش��غيلية للجهاز الحكومي ويضمن حوكمتها وتفعيل

الرقابة عليها.
كم��ا أن ه��ذا البرنام��ج المالي الش��امل س��يخفف من
الضغ��وط االئتماني��ة على الب�لاد ،بحس��ب «موديز»،
ومن ثم مخاطبة وكاالت التصني��ف االئتمانية العالمية
لمراجع��ة التصنيف الممنوح للمملك��ة وفقاً لتصريحات
لمحافظ مصرف البحرين المركزي ،وبالتالي س��يخفض
م��ن كلفة الحص��ول عل��ى التمويل الالزم لمش��روعات
التنمية من األس��واق الخارجي��ة ،وال أدل على ذلك من
توج��ه المملك��ة األخير بع��دم إصدار س��ندات دوالرية
جديدة نهاية هذا العام حسبما أعلنت قبل فترة.
ومن بين جملة اإلج��راءات األخرى التي تبنتها المملكة
لتحريك عجلة النش��اط االقتصادي إص��دار عدة قوانين
تستهدف تعزيز البيئة االستثمارية وتحفيز المستثمرين،
كتش��جيع وحماية المنافسة ،وإعادة التنظيم واإلفالس،
وحماي��ة البيانات الش��خصية ،والضم��ان الصحي الذي
س��يدخل حيز التنفيذ على الوافدين األجانب بداية من
عام .2019
ع�لاوة عل��ى فت��ح الب��اب لبرنام��ج التقاع��د االختياري
لموظف��ي الحكومة ،ال��ذي تقدم إليه أكث��ر من  6آالف
طلب بحسب ديوان الخدمة المدنية ،ويستهدف توجيه
خبرات المتقاعدين وتوظيفها في مجاالت ريادة األعمال
والقط��اع الخ��اص واالس��تثمار في المنش��آت الصغيرة
والمتناهية الصغر ،وهو ما سيسهم بالتأكيد في توسيع
هام��ش فرص العم��ل والحركة أمام هذه المؤسس��ات
وأصحابه��ا الت��ي تمث��ل ( %76على أس��اس معيار عدد
العمال��ة) من الع��دد الكلي لهذه المنش��آت الذي يصل
إلى  400مصنع في البالد.
والمع��روف هنا أن المؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة
في المملك��ة التي يقوم عليها أفراد في العادة تش��كل
صادراته��ا  %8من إجمالي صادرات المملكة ،وتش��غِل
ما نسبته  %21من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي
الذي بلغ حوالي  22.000موظف ،ويقدر حجم االستثمار
فيه��ا بحوال��ي  %10م��ن إجمال��ي حج��م االس��تثمار،
وتس��تحوذ الصناعات الهندس��ية والمعدنية والغذائية
والكيماوية على حوالي  %70من إجمالي عدد الصناعات
الصغيرة والمتوسطة العامة في المملكة ،وذلك بحسب
موقع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
بجانب كل ذل��ك ،فإن اإلج��راءات الحكومية األخيرة لم
تغفل ق��درة قطاعات الصناعة والتجارة والس��ياحة على
قيادة قاطرة النمو خالل الفترة المقبلة ،حيث وفرت لها
الدولة كافة الفرص لالنط�لاق ،ومن ذلك :بدء تطبيق
قرار تخصيص  % 20من قيمة المشتريات والمناقصات
الحكومي��ة للش��ركات الصغيرة والمتوس��طة في الربع
األول م��ن عام  ،2019إضافة إل��ى اإلعفاءات الجمركية
الت��ي قدمتها الحكومة دعماً للحرك��ة الصناعية وبلغت
نحو  20مليون دينار خالل األش��هر الـ  8األولى من عام
 2018بعدد منشآت مستفيدة وصل إلى  213مصنعاً.
وه��و ما يضاف إل��ى :الترخيص لـ  50مش��روعاً صناعياً
جدي��داً في األش��هر الـ  8األولى من ع��ام  2018بقيمة
اس��تثمارية تجاوز  71مليون دينار وستس��هم في خلق
 3800وظيفة ،منها كما هو متوقع  % 21.7للبحرينيين.
وكان عدد الس��جالت الصناعية قد سجل ارتفاعاً بنسبة
 8أضع��اف ف��ي الثلثين األولين من ع��ام  2018مقارنة
بالفترة ذاتها عام  ،2017حيث بلغت  329سج ً
ال مقارنة
بـ  62س��ج ً
ال .وال يخفى كذلك أهمية االتفاق األخير بين
وزارة التج��ارة والصناعة والغرف��ة التجارية لبدء تطبيق
رس��وم مزاولة األنش��طة التجارية بداية من ديس��مبر
 2018القادم ،ويهدف إلى تنشيط عجلة دوران النشاط
التج��اري ،وبخاصة صغار التجار ،ويتوقع أن يحفز االتفاق
الذي حظي بترحيب كبير من جانب الدوائر المعنية نمو
الس��جالت والمعامالت التجارية الت��ي قفزت عام 2018
إلى  82ألف سجل بعد أن كانت عام  2017نحو  79ألف
سجل.

«األعلى للمرأة» ينظم ورشة عمل لتدريب
المعلمين على تطبيق «الحقيبة التوعوية»
نظ��م المجلس األعلى للم��رأة بالتعاون مع
وزارة التربية والتعليم ورش��ة عمل تدريبية
بعن��وان «آلي��ات تفعي��ل برام��ج التوعي��ة
والتثقيف ف��ي المؤسس��ات التعليمية حول
إدماج احتياجات الم��رأة في التنمية وإعمال
مب��دأ تكافؤ الف��رص» للدفع��ة الثالثة من
المعلمي��ن والمعلم��ات الذي��ن س��يتولون
مهمة تطبيق الحقيبة التوعوية المدرس��ية
لهذا العام الدراس��ي  ،2019-2018وذلك
بالمرك��ز االقليمي لتكنولوجي��ا المعلومات
واالتصال بمعهد البحرين للتدريب.
وقد شارك في الورشة التي استمرت يومين
عدد من المعلمي��ن والمعلمات بالمدارس
اإلعدادية العامة المطبقة للحقيبة التوعوية
الخاصة بالتعريف بالمجلس األعلى للمرأة،
و النموذج الوطني إلدماج احتياجات المرأة،
والخطة الوطني��ة لنهوض المرأة البحرينية
من الدفعتين األولى والثانية.
وتس��عى الورش��ة الت��ي حض��رت فعالياتها

لطيفة البونوظة الوكيل المس��اعد للتعليم
الع��ام والفن��ي ب��وزارة التربي��ة والتعلي��م
ورئيسة لجنة تكافؤ الفرص ،ونجود يوسف
الدوس��ري مدي��رة إدارة التعلي��م اإلعدادي
ب��وزارة التربي��ة والتعليم إلى رفع مس��توى
الوعي بإدماج احتياجات المرأة ومبدأ تكافؤ
الفرص ،وتعزيز دور الفئة المس��تهدفة في

برام��ج التوعية في مجال نش��ر ثقافة تكافؤ
الفرص وإدماج احتياجات المرأة في التنمية
م��ن خ�لال األدوات المعرفي��ة والتثقيفي��ة
المتاحة ،إضافة إلى إكسابهم نماذج آلليات
تطبي��ق ثقافة إدماج احتياجات المرأة ومبدأ
تكاف��ؤ الف��رص؛ لضم��ان نش��ر مفهومها
وتطبيقاتها.

وتم خالل الورش��ة تقديم شرحاً مفص ً
ال عن
محتوي��ات الحقيبة ومجاالت الخطة الوطنية
لنهوض المرأة البحريني��ة ،2022 -2013
وه��ي اس��تقرار األس��رة ،وتكاف��ؤ الفرص،
والتعلم مدى الحي��اة ،وجودة الحياة ،وبيت
الخبرة كما قدمت بعض المدارس المطبقة
للحقيبة العام المدرس��ي الماضي تجربتها

في هذا المجال.
وخلصت الورش��ة إلى جملة من المخرجات
من بينه��ا تحليل برامج التوعي��ة والتثقيف
ف��ي المؤسس��ات التعليمي��ة المس��تخدمة
لمعرفة م��دى اتفاقها مع إدم��اج احتياجات
المرأة ومب��دأ تكافؤ الفرص ،واقتراح برامج
توعوية وتثقيفية تهدف إلى تعزيز مفاهيم
إدماج احتياجات المرأة ومبدأ تكافؤ الفرص
بم��ا يعزز الخط��ة الوطنية لنه��وض المرأة
البحريني��ة ،واقتراح آليات لتفعي��ل الحقيبة
التوعوية المدرسية.
ويأت��ي تنفي��ذ برنام��ج الحقيب��ة التوعوية
للمجل��س االعلى للمرأة بع��د تقييم تجربة
تطبي��ق الحقيب��ة العام الماض��ي والذي تم
تنفيذه حتى االن على  20مدرس��ة اعدادية
بنين وبنات عام��ة و 3مدارس خاصة ،حيث
بين��ت نتائ��ج التقييم ارتفاع مس��توى وعي
الطلبة والطالب��ات بمفاهيم تكافؤ الفرص
ودور المرأة في المجتمع.
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رئيس فنلندا يتسلم أوراق اعتماد
عبداهلل عبداللطيف سفيرًا للبحرين

تسلم الرئيس ساولي نينيستو رئيس جمهورية فنلندا ،الخميس ،أوراق
اعتماد الس��فير عبداهلل عبداللطيف عبداهلل كس��فير فوق العادة مفوض
لمملكة البحرين لدى جمهورية فنلندا المقيم في برلين.
وخ�لال اللقاء ،نقل الس��فير عبداهلل عبداللطيف ،تحي��ات حضرة صاحب
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى ،وصاحب
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ،وصاحب
الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ،إلى الرئيس ساولي نينيستو
وتمنياتهم لفخامته بدوام الصحة والعافية ،ولجمهورية فنلندا وشعبها
الصديق دوام التقدم واالزدهار .من جانبه ،كلف الرئيس ساولي نينيستو،
الس��فير عبداهلل عبداللطيف بنقل تحياته إلى جاللة الملك المفدى وإلى
س��مو رئيس الوزراء وإلى س��مو ولي العهد ،متمنياً للسفير كل التوفيق
والنجاح .وخالل اللقاء ،أعرب الجانبان ع��ن اعتزازهما بالعالقات الثنائية
المتميزة التي تربط بين البلدين وشعبيهما الصديقين ،مؤكدين على
ضرورة تعزيز عالقات التعاون في مختلف المجاالت وخاصة في المجاالت
االقتصادية والثقافية.

«الثقافة «تواصل فعاليات
«الخامسة بتوقيت الباب»
قدم��ت هيئ��ة البحرين للثقافة واآلثار برنامجها األس��بوعي «الخامس��ة
بتوقيت الباب» في الس��احة األمامية لباب البحرين (من جهة الس��وق)،
عمل بعنوان «الرس��م
وق��د توجّهت لمحبي الرس��م ،من خالل ورش��ة ٍ
الحي» ،حيث قام المشاركون في الورشة برسم حر لمنطقة باب البحرين
بإش��راف الفنان إبراهيم خليف��ة .أما الخميس الق��ادم فيكون الجمهور
على موعد مع نش��اطٍ جديد وهو «سوق الحرف» حيث يحضر عددٌ من
الحرفيي��ن البحرينيين الموهوبين لعرض منتجاتهم للجمهور ،على وقع
أنغام العزف المباشر لفرقة دار الرفاع الصغيرة  .وكانت سلسلة فعاليات
«الخامسة بتوقيت الباب» ،قد انطلقت يوم الخميس الموافق  11أكتوبر
 ،2018حي��ث قدّمت فرقة إس��ماعيل دوّاس الش��عبية أجمل إبداعاتها
الموس��يقية التقليدي��ة .كما تم مس��اء الخميس الماض��ي الموافق 18
أكتوبر  2018تقديم ورشة عمل «تالل المدافن» لألطفال.

 10سنوات لمدان
سرق عما ً
ال آسيويين باإلكراه
قضت المحكمة الكبرى الجنائية األولى ،بسجن مدان  10سنوات عن
تهمة الس��رقة باإلكراه ،بعد استيقظ عمال آسيويون على كسر باب
غرف��ة نومهم ،ودخول  3أش��خاص اعتدوا عليهم بالضرب وس��رقوا
 2400دين��ار وهاتفين ،وم��ن خالل التحريات ت��م التوصل ألحدهم
الذي له أسبقيات لجرائم مماثلة.
وأبلغ المجني عليهما بالواقعة مركز الشرطة ،حيث أفادا بأنهما كانا
نائمي��ن في غرفتهما بس��كن عمال رفقة زمي��ل ثالث ،وفي منتصف
الليل ،اس��تيقظوا على كسر باب الغرفة ودخول  3أشخاص واالعتداء
عليه��م بالضرب ،وطالبوه��م بإعطائهم كل ما يملك��ون من مبالغ
مالية ،وقام اثنين من المتهمين بطرح المجني عليهما األول والثاني
على الس��رير واعتديا عليهما بالضرب ،بينم��ا كان الثالث يبحث في
الغرف��ة حتى عثر على محفظة نق��ود كان بها  120دينارا ،ومبلغ آخر
عب��ارة عن  2280دين��ارا حصيلة إيجار عقارات تابع��ة لكفيلهم ،كما
اس��تولى المتهمان على هاتفي��ن نقالين تع��ود ملكيتهما للمجني
عليهما.
وم��ن خالل إجراء التحري��ات حول الواقعة والتي تش��ابهت مع وقائع
مماثل��ة قام به��ا المتهم ويحاك��م عليها ،وما أكدت��ه التحريات أنه
يستعمل سيارة من نفس النوع المبلغ عنه ،تم القبض على المتهم
الذي أنكر في التحقيقات صلته بالواقعة ،فأس��ندت له النيابة العامة
أنه في يومي  25و  26يناير  ،2018بدائرة أمن المحافظة الجنوبية،
س��رق وآخرين مجهولين المنق��والت والمبالغ المبين��ة قدرا ووصفا
باألوراق والمملوكة للمجني عليهم ،وكان ذلك بطريق اإلكراه الواقع
عل��ى المجن��ي عليهما األول والثان��ي ،بأن اعت��دوا عليهم بالضرب،
فأحدث��وا بهم��ا اإلصابات المبين��ة بالتقرير الطب��ي ،وتمكنوا بهذه
الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم واالستيالء على المسروقات.
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تنفيذًا لـ«التوازن المالي» ..القائد يترأس اجتماع
فريق عمل خفض نفقات «نظم المعلومات»
ت��رأس الرئيس التنفيذي لهيئ��ة المعلومات
والحكومة اإللكترونية محمد القائد ،وتنفيذاً
لبرنام��ج التوازن المال��ي ،اجتماع فريق عمل
خف��ض نفقات نظ��م المعلوم��ات ،أحد فرق
العم��ل الس��ت التي ت��م تش��كيلها لضبط
المصروف��ات التش��غيلية للحكومة ،بنا ًء على
قرار الش��يخ خالد بن عبداهلل آل خليفة نائب
رئيس مجلس الوزراء ،رئيس اللجنة الوزارية
للشؤون المالية وضبط اإلنفاق.
وفي مس��تهل االجتماع الذي حضرته الوكيل
المساعد للخدمات المالية المشتركة بوزارة
المالية ندى محمود ،ثمن القائد أهمية قرار
تش��كيل الفريق اله��ادف إلى اإلس��هام في
اس��تدامة األوضاع المالية ف��ي ظل الخفض
بما يصب ف��ي تعزيز وتي��رة التنمية لصالح
الوط��ن والمواط��ن ،دون المس��اس بجودة
الخدمات وإنتاجي��ة العمل ،معرباً عن تطلعه
إل��ى تحقي��ق مزيد م��ن االنجازات ف��ي هذا
المجال.
وقال ،غ��ن عمل الفريق يه��دف لوضع خطة

محمد القائد

ش��املة ترص��د الوض��ع الحال��ي لمصروفات
أنظمة المعلومات وتقيم كافة الجوانب التي
يمكن خف��ض النفقات فيها ،بالتنس��يق مع
المعنين بوزارة المالية.
وأشار القائد إلى أنه تم إعادة تشكيل الفريق

المختص بمراجعة المش��تريات التش��غيلية
لتقني��ة المعلوم��ات ،وروع��ي خالله��ا تنوع
االختصاصات ومج��االت العمل المختلفة في
تقنية المعلومات ،به��دف تقديم التوصيات
المناس��بة للجه��ات الحكومي��ة ،والت��ي من
ش��أنها أن تعمل على تحس��ين ج��ودة وأداء
الخدمات واألنظمة والتطبيقات وضمان أمن
وحماي��ة البيان��ات ورفع كفاءة قط��اع تقنية
المعلومات واالتصاالت بالجهاز الحكومي.
وتم اس��تعراض الفرص للجه��ات الحكومية
لالستفادة من األنظمة والخدمات الحكومية
المش��تركة ،م��ع تفعي��ل خدمات الحوس��بة
الس��حابية لتخفي��ض التكالي��ف وتحس��ين
خدم��ات البنية التحتي��ة ،والتأكيد على اتباع
الجهات الحكومي��ة التوجيه الصادر بااللتزام
بالمعايي��ر وأفضل الممارس��ات ف��ي مختلف
المج��االت المتعلقة بتقني��ة المعلومات من
تطوي��ر األنظم��ة والتطبيق��ات والمواق��ع
اإللكتروني��ة ،وبناء وصيانة البني��ة التحتية،
شراء وتوفير األجهزة والبرمجيات.

:
خالد بن حمود لـ
نستهدف  30ألف زائر لمهرجان البحر
خالد الطيب

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للس��ياحة والمعارض الش��يخ خالد بن حمود آل
خليفة ،أن الهيئة تس��تهدف اس��تقطاب  30أل��ف زائر لمهرجان البح��ر الذي انطلقت
فعاليات��ه الخميس ،حيث يه��دف المهرجان الى ترويج وتس��ليط الض��وء على تاريخ
المهن والحرف البحرينية المتعلقة بالبحر.
وأكد ف��ي تصريح لـ»الوطن» ،أن الهدف األس��اس من المهرج��ان أن يكون تعليمياً
وس��ياحياً في ذت الوقت ،بحيث يتعرف أبن��اء البحريين ومواطني دول مجلس التعاون
الخليج��ي على مهنة اآلب��اء واالجداد .وفيما يتعلق بالفعاليات التي س��تطلقها الهيئة
خ�لال المرحل��ة المقبلة ،أوضح الش��يخ خالد بن حمود،أنه س��يتم إط�لاق «مهرجان
البحرين لألضواء» خالل ديس��مبر المقبل .يذكر أن مهرجان البحرين لألضواء ،يهدف
إلى تقديم لوحات متميزة تبرز أحدث االبتكارات في مجال اإلضاءة من خالل التركيبات
والمجسمات الضوئية الديناميكية.

الشيخ خالد بن حمود آل خليفة

إحالة متهمين بواقعة
االتجار باألشخاص للكبرى الجنائية
ص��رح رئيس النياب��ة عبداهلل ال��ذوادي بنيابة محافظ��ة العاصمة بأن
النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة االتجار باألش��خاص بغرض
االس��تغالل الجنس��ي وأمرت بإحالة المتهمين إل��ى المحكمة الجنائية
وحددت جلس��ة بتاريخ 2018/11/06م لنظرها أمام المحكمة الكبرى
الجنائية الدائرة األولى عن تهم االتجار باألش��خاص واالغتصاب وحجز
الحري��ة بغير وجه قانوني واإلتالف واالعتداء على س�لامة جس��م الغير
والدعارة.
وأض��اف رئي��س النيابة أن مضم��ون الواقعة تتحصل فيم��ا أبلغت به
المجني عليها وهي من الجنسية اآلسيوية بأن المتهم األول قد جلبها
لمملك��ة البحرين للعمل كخادمة بأحد المن��ازل إال أنها وعند وصولها
استقبلها المتهم س��الف الذكر ونقلها وآواها واحتجزها بإحدى الشقق
بمملكة البحرين وقام بإتالف هاتفها النقال وش��ريحة االتصال لمنعها
من التواصل مع اآلخرين واالعتداء عليها بالضرب واغتصابها وإس��اءة
معاملتها بأبش��ع الصور وصو ًال الس��تغاللها في العمل بالدعارة مقابل
مبال��غ مالية يتحصل عليها المتهم وتط��ورت أفعاله اإلجرامية بقيامه
بس��كب المواد المسكرة لها في الشراب المقدم إليها إلفقادها الوعي

واإلدراك ليمن��ع مقاومته��ا وإجباره��ا على االنصياع له وص��و ًال لغايته
في اس��تغاللها جنس��ياً واس��تمرت على ذلك الحال لعدة ش��هور حتى
ق��ام ببيعها للمتهم الثاني مقابل مبل��غ من المال والذي قام هو اآلخر
وبرفقته آخرين مجهولين بارتكاب ذات األفعال واس��تغاللها في أعمال
الدع��ارة باإلكراه والتهدي��د الواقع عليها ،حت��ى تمكنت بعد ذلك من
مباغتة أحد الجناة واستخدام هاتفه النقال والتواصل مع سفارة بالدها
تس��تنجد من ينقذها ،وعندم��ا نمى إلى علم الجناة اس��تنجادها قاموا
بالتخلص منها ورميه��ا بالطريق العام وفروا هاربين ،وس��اعدها أحد
المارة بعد مش��اهدته لها وهي بحالة صحية سيئة وقام بالتواصل مع
أفراد الش��رطة الذين حضروا وقاموا بنقلها للمستشفى لتلقي العالج،
وبإجراء عملي��ات البحث والتحري تم التوصل إلى هوية المتهمين فتم
اتخاذ اإلجراءات القانونية حيالهما والقبض عليهما.
وأش��ار عبداهلل الذوادي بأنه تم س��ماع أقوال المجني عليها والشهود
واس��تجواب المتهمي��ن وفحص المجني عليها والت��ي ثبت من خاللها
صح��ة م��ا أدعت به ،وطلب��ت كذلك النياب��ة العامة تحريات الش��رطة
المكثفة والتي أكدت صحة الواقعة.

 5سنوات وغرامة  3آالف دينار لبحريني يتاجر في الشبو
خالد الطيب

قضت المحكمة الكبرى الجنائية األولى بالسجن  5سنوات على بحريني
« 34عام��اً» وتغريم��ه  3آالف دين��ار ،بعد أن أدين باالتجار في الش��بو
وتعاطيه مع الحش��يش ،وأمرت المحكمة بمصادرة المواد المضبوطة
في مسكنه.
وكانت وردت معلومات لإلدارة العامة لمكافحة المخدرات حول المتهم
تفي��د حيازته مواد مخ��درة بقصد البيع والتعاطي ،فت��م إجراء تحريات
للتأكد من صحة المعلومات ،وبناء عليه تم اس��تصدار إذن من النيابة
العامة لضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه.
وقام أحد المصادر الس��رية باالتصال به هاتفيا ،وطلب منه شراء كمية
من الشبو بمبلغ  800دينار ،فوافق المتهم وطلب منه اللقاء بالقرب من
مس��كنه بمنطقة المالكية ،وفي الموعد المحدد ،حضر المتهم وس��لم

المصدر الس��ري كيسا به شبو واستلم منه المبلغ المصور ،وعندها قام
المصدر السري بإعطاء اإلشارة المتفق عليها ،وقامت الشرطة بالقبض
عليه ،وتفتيشه حيث عثروا على المبلغ المصور في جيب بنطاله.
وبتفتيش مس��كنه عثرت الش��رطة على كيس به مادة الشبو يزن 10
غرامات و  4لفافات حش��يش وميزان إلكتروني ومبالغ نقدية في خزانة
مالبس��ه بغرفة نومه ،وأظه��رت عينة إدراره احتواءها على الحش��يش
وميتافيتامي��ن .وف��ي التحقيق��ات اعترف المته��م بالبي��ع والتعاطي،
فأس��ندت النياب��ة العام��ة له أنه ف��ي  6م��ارس  ،2018بدائ��رة أمن
المحافظة الشمالية ،حاز وباع بقصد االتجار مؤثر عقلي «ميتافيتامين»
في غي��ر األحوال المصرح به��ا قانونا ،كما حاز وأح��رز بقصد التعاطي
مخدر الحشيش ومؤثرا عقليا «ميتافيتامين».

وفاة بحريني وإصابة خليجيين جراء االصطدام بسيارة معطلة
أكد رئيس نيابة المرور حس��ين الصيرفي أن النيابة تلقت بالغاً في 24
أكتوبر من اإلدارة العامة للمرور مفاده وقوع حادث تصادم بين سيارتين
إحداهم��ا بقيادة بحريني وأخ��رى خليجية ،حيث كان��ت األخيرة متوقفة

عل��ى خط الطوارئ إلصالح عطل فيها ،فاصطدمت بها الس��يارة بقيادة
البحرين��ي ونتج عن ذلك وفاته في موقع الحادث ،فيما أصيب ش��خصان
خليجيان كانا بجوار سيارتهما المعطلة وتم نقلهما إلى المستشفى.

وأمرت النيابة بتس��ليم جثة المتوفى لذويه وصرحت بالدفن ،وبمواالة
االس��تعالم عن الحالة الصحي��ة للمصابين وطلبت موافاته��ا بالتقارير
وجار تحديد المتسبب في الحادث.
الطبية الخاصة بهماٍ ،
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وزير الخارجية« :حوار المنامة»
يعزز التعاون الدولي في مواجهة التهديدات
أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة،
أن ح��وار المنامة ،ي��ؤدي إلى تعزيز التع��اون الدولي والعمل
الجماع��ي في مواجه��ة المخاط��ر والتهديدات الت��ي تواجه
المجتمع الدولي.
وتبدأ الجمعة ،فعاليات مؤتمر حوار المنامة الذي تنظمه وزارة
الخارجية بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية
وتستمر أعماله حتى  28من أكتوبر الجاري.
ونوه الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ،إلى أن أهمية
ح��وار المنامة تأتي من كونه ينعقد في مملكة البحرين التي
تلتزم سياس��ة واضحة بقيادة حضرة صاح��ب الجاللة الملك
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب�لاد المفدى ،تهدف إلى
نشر السالم وترس��يخ مفاهيم التعايش والحوار بين الجميع،
إضاف��ة إل��ى النخب المش��اركة في ح��وار المنام��ة والقضايا
المطروحة فيه ،حيث تتعلق بأمن واس��تقرار منطقة الش��رق
األوس��ط بما لها من أهمية اس��تراتيجية كبرى لدى كل دول
العالم التي تس��عى إلى تعزيز عالقاته��ا ودعم مصالحها مع
دول المنطقة.
وأش��ار وزير الخارجية إلى أن حوار المنامة يوفر فرصاً للتعرف
على سياس��ات الدول ويتيح المجال لكبار مسؤوليها للتشاور
وتبادل وجه��ات النظر حول القضاي��ا المختلفة بما يزيد من
الفه��م المتب��ادل والتوافق حول ه��ذه القضاي��ا ويؤدي إلى
تعزيز التعاون الدولي والعمل الجماعي في مواجهة المخاطر
والتهديدات التي تواجه المجتمع الدولي.
وعبر الش��يخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ،عن اعتزازه
بالمس��يرة الناجحة لحوار المنامة ال��ذي تمكن من أن يكون
واح��داً من أهم الفعاليات الت��ي تبحث بعمق وتناقش بجدية
ف��ي قضاي��ا المنطق��ة وتطرح من خ�لال مس��ؤولين وخبراء
ومتخصصي��ن رفيعي المس��توى حلول ومعالج��ات ألزماتها،

السفير األمريكي
 :حوار المنامة
لـ
فرصة لبحث التحديات األمنية
خالد الطيب

ينطلق اليوم وتنظمه «الخارجية»
و«الدولي للدراسات االستراتيجية»
يوفر فرصًا للتعرف على سياسات
الدول ويتيح المجال لتبادل وجهات النظر
وتض��ع رؤى واعية تعكس إدراكاً أوس��ع بتحدي��ات المنطقة،
وحرصاً أكبر على التوصل لمستقبل أكثر أمناً واستقراراً.
وأثن��ى وزي��ر الخارجي��ة على الدور ال��ذي يقوم به��ا المعهد
الدولي للدراس��ات االس��تراتيجية ف��ي تنظيم وإنج��اح حوار
المنام��ة في جمي��ع دورات انعقاده ،وجه��وده الرامية لتعزيز
األمن واالستقرار بالمنطقة.

أك��د س��فــــير الوالي��ات
المتح��دة ل��دى مملك��ة
البحرين جاس��تن هيكس
سيبيريل ،أن حوار المنامة
 2018الــ��ذي س��ينطلق
الجمع��ة ،يمث��ل تجمع��اً
مهماً للوالي��ات المتحدة
ودول الخليج والعالم ،كما
يشكل فرصة ألن يناقش
المس��ؤولين األمنييـــ��ن
والمدنيين والعس��كريين
كل ما يتعل��ق بالتحديات
جاستن هيكس سيبيريل
األمنية في المنطقة.
وأض��اف ف��ي تصري��ح
لـ»الوط��ن» ،أن «واش��نطن تقدر الدعم الكبير ال��ذي توليه حكومة
البحرين لتنظيم هذا الحوار بشكل سنوي» ،إلى جانب جهود المعهد
الدولي للدراس��ات اإلستراتيجية « »IISSالس��تقطاب القيادات للقاء
قرنائهم بش��كل منظم .وكشف السفير األمريكي لدى البحرين «عن
حضور أمريكي كبير مرتقب في حوار المنامة هذا العام».

انطالق «حوار المنامة» اليوم بمشاركة عالمية واسعة
وليد صبري
تنطلق اليوم في المنامة ،بمشاركة عالمية
واسعة ،فعاليات مؤتمر حوار المنامة ،IISS
قمة األمن اإلقليمي الـ  ،14التي تستضيفها
مملكة البحرين على مدار  3أيام ،من اليوم
وحتى بع��د غد األحد ،وال��ذي تنظمه وزارة
الخارجي��ة بالتع��اون م��ع المعه��د الدولي
للدراسات االس��تراتيجية .ومن أبرز الحضور
وزير الدفاع األمريكي جيمس ماتيس ،ووزير
الدفاع البريطان��ي ،ووزير الدولة البريطاني
لشؤون الشرق األوسط ،أليستر بيرت.
وكان من أبرز الحضور العاهل األردني جاللة
المل��ك عبداهلل الثاني ،حي��ث أعلن المعهد
الدولي للدراسات اإلستراتيجية « »IISSأن
«العاهل األردني سيكون المتحدث الرئيس
في جلس��ة االفتتاح الي��وم» ،إال أن الديوان
الملك��ي الهاش��مي أعل��ن مس��اء أمس أن
«المل��ك عب��داهلل الثاني ألغى زي��ارة مقررة
للبحري��ن بعد كارثة الس��يول» ،فيما ذكرت
وس��ائل إعالم أردني��ة أن «العاهل األردني
ألغى زيارته التي كانت مقررة للبحرين بعد
حادث الحافلة المدرسية في األردن».
وأعل��ن المعه��د في وق��ت س��ابق أنه من
«المق��رر أن يفتت��ح وزير الدف��اع األمريكي
جلس��ات ي��وم غد الس��بت بكلمة رئيس��ية
تتضمن األمن في الشرق األوسط».
وأضاف المعهد أن «وزي��ر الدفاع األمريكي
س��يقوم بتقييم التحديات األمنية الرئيسية
التي تواجه الش��رق األوس��ط وال��دور الذي
يجب أن تلعبه أمريكا في معالجتها».
م��ن جانبه ،رحب المدي��ر التنفيذي للمعهد
الدولي للدراس��ات االستراتيجية في الشرق
األوس��ط الفري��ق ركن متقاعد الس��ير توم
بيكي��ت «بحض��ور وزي��ر الدف��اع األمريكي
لمؤتم��ر «ح��وار المنام��ة» ،مش��يرا إلى أن
«خط��اب ماتيس يأتي في وق��ت تواجه في
المنطقة تحديات لألمن واالستقرار».
وقال الفريق ركن متقاعد السير توم بيكيت
«يس��عدنا أن نرحب بوزير الدفاع األمريكي
في مؤتمر «حوار المنامة» الذي تس��تضيفه
البحرين» ،مضيفا «نعرف أن خطاب جيمس
ماتي��س س��يكون متوقعًا للغاي��ة في وقت
تواجه فيه تحديات عديدة ألمن واس��تقرار
المنطقة» .وذك��ر المدير التنفيذي للمعهد
الدولي للدراس��ات االستراتيجية في الشرق
األوس��ط في تصريحات صحافية سابقة أن
«ح��وار ه��ذا العام س��وف يركز عل��ى اعادة
ترتي��ب منطقة الش��رق األوس��ط» ،معتبرا
أن «»ح��وار المنامة» يش��كل اه��م مؤتمر
امني في منطقة الش��رق األوس��ط ،ال سيما
انه يجمع الش��خصيات األمنية والعس��كرية
والسياس��ية مع نخب فكري��ة يتم اختيارهم
بعناي��ة» .وتحدث الس��ير ت��وم بيكيت عن
«حض��ور إفريق��ي للقمة للم��رة األولى منذ
انطالقة الحوار قبل  14عاما ،فيما تطلع إلى
حضور صيني هذا العام».

أكثر من  50وزيرًا ومسؤو ً
ال يمثلون  25دولة من
مختلف أنحاء العالم
وزير الدفاع األمريكي أبرز المتحدثين في المؤتمر
وزيرا الشؤون الخارجية للشرق
األوسط والدفاع وقادة من وزارة الدفاع
في بريطانيا يشاركون في المؤتمر
«إعادة ترتيب الشرق األوسط»
أبرز الملفات على طاولة المؤتمر
حضور إفريقي ألول مرة بالمؤتمر في جلسة
«األمن والتنافس في منطقة القرن اإلفريقي»
«حوار المنامة» أكبر قمة سياسية غير رسمية
في الشرق األوسط
وتتضمن فعاليات المؤتمر ،على مدار  3أيام،
م��ن اليوم وحتى بعد غ��د األحد ،اجتماعات
ثنائية بين الوزراء والمس��ؤولين ،فيما من
المق��رر أن تتضم��ن جلس��ات المؤتمر يوم
غد الس��بت ،قضايا رئيس��ة أبرزها السياسة
األمريكية في الش��رق األوس��ط ،والعالقات
المتحولة والنظام الش��رق أوسطي الناشئ،
والص��راع والدبلوماس��ية ف��ي المنطق��ة
وتثبيت االستقرار وإعادة اإلعمار في الشرق
األوسط ،واألمن والتنافس في منطقة القرن
اإلفريقي .وتعد سياس��ة االتح��اد األوروبي
وأمن الخليج ،إضافة إلى التحديث والتصنيع
الدف��اع في الش��رق األوس��ط والتهديدات
الس��يبرانية والدف��اع الس��يبراني والطاقة
النووية وعدم انتشار األس��لحة النووية في
الشرق األوس��ط ،والمصالح المشتركة بين
آسيا والشرق األوس��ط ،أبرز القضايا المقرر
مناقشتها في جلسات بعد غد األحد.
ب��دوره ،أعل��ن س��فير المملك��ة المتح��دة
ل��دى مملك��ة البحرين س��يمون مارتن ،أن
«المش��اركة البريطانية في منت��دى «حوار

المنامة  »2018ستتضمن حضورا لوزيرين،
هما وزير الشؤون الخارجية لمنطقة الشرق
األوس��ط ووزي��ر الدف��اع ،وقادة م��ن وزارة
الدفاع البريطانية» ،منوها بأن ذلك يعكس
«االهتم��ام بحض��ور أهم مؤتم��ر أمني في
المنطقة» .ويعد أمن الشرق األوسط وباب
المندب أبرز الملف��ات على طاولة المؤتمر،
فيم��ا تش��هد النس��خة ال��ـ  14م��ن «حوار
المنامة» مشاركة أكثر من  50وزيراً إضافة
إلى كبار المسؤولين الحكوميين اإلقليميين
والدوليي��ن ،السياس��يين والعس��كريين،
الذي��ن يمثلون  25دولة م��ن مختلف أنحاء
الش��رق األوس��ط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا
الشمالية من اجل مناقشة التحديات األمنية
األكثر إلحاحاً في الشرق األوسط والتطورات
المرتبطة بمجاالت األمن والدفاع والسياسة
الخارجية في المنطقة.
وتكتس��ب دورة ه��ذا العام م��ن قمة حوار
المنام��ة لألم��ن اإلقليم��ي ،أهميته��ا من
العدي��د من االعتب��ارات ،فإضاف��ة إلى أنها
النس��خة الـ 14من المنت��دى ،الذي يواصل

س��نوياً وبنج��اح مس��يرة مس��اهماته ف��ي
النق��اش والتفاعل ح��ول مص��ادر التهديد
الدولي وس��بل مواجهتها ،ف��إن القمة هذا
العام على موعد مع بح��ث إحدى أهم وأبرز
تحدي��ات المنطق��ة والعال��م ،وه��ي قضية
«إع��ادة ترتي��ب الش��رق األوس��ط» ،حيث
خصص المنتدى فعالياته وجلس��اته لبحث
هذا الموضوع بأبعاده المختلفة.
ويوص��ف منتدى ح��وار المنامة ال��ذي ُقدم
موعد انعق��اده هذا الع��ام مقارنة باألعوام
الس��ابقة ليواك��ب المس��تجدات والظروف
اإلقليمي��ة والدولية الراهن��ة باعتباره أكبر
قمة سياسية غير رسمية في الشرق األوسط
نظراً للمش��اركة الواس��عة رفيعة المستوى
ب��ه ،والذي��ن يأتي على رأس��هم وزراء دفاع
وخارجية ومستشارو أمن قومي من أكثر من
 20دولة ،فض ً
ال ع��ن المهتمين والمعنيين
م��ن الخبراء والمتخصصي��ن الذين تحرص
الدول الكبرى واألطراف اإلقليمية الرئيسية
والق��وى الفاعلة على حض��ور ممثلين لهم
والمشاركة في مداوالته.
وتب��دو أعمال قم��ة هذا الع��ام مختلفة عن
س��ابقاتها ،ألكثر من سبب ،منها :ما يحفل
ب��ه اإلقليم ف��ي الوقت الراهن م��ن قضايا
ومش��كالت ال تهم دول المنطقة فحس��ب،
بل المجتم��ع الدولي ككل ،وال��ذي ترتبط
مصالح��ه الحيوية وطمأنينة ش��عوب الكرة
األرضية بأس��رها بمدى أمن واستقرار دول
الش��رق األوس��ط خاص��ة ،فضال ع��ن مدى
الق��درة عل��ى تحجيم النزاع��ات والصراعات
الدائرة فيها ،س��يما أن المنطقة تعد ومنذ
عقود مضت مختبرا لالس��تقرار ف��ي العالم
ككل ،وتوص��ف بأنها األكثر س��خونة ،حيث
تضم وحدها أكثر مناط��ق االضطراب وبؤر
التوتر في العالم أجمع.
وتجم��ع قم��ة ح��وار المنامة الت��ي ينظمها
المعهد الدولي للدراس��ات االس��تراتيجية،
بالتنس��يق والتع��اون م��ع وزارة الخارجي��ة
البحرينية ،آراء ومواقف نخبة من العسكريين
والسياس��يين والدبلوماسيين وخبراء األمن
في القطاع الرس��مي ،فض ً
ال عن المهتمين
باألجه��زة غير الرس��مية واألهلي��ة كخبراء
مراك��ز البح��ث والفكر االس��تراتيجي ،األمر
الذي يضفي على أعمالها وجلس��ات النقاش
الت��ي س��تضمها حيوية وصراح��ة تفتقدها
الكثي��ر م��ن المحاف��ل المقيدة ف��ي العادة
بح��دود الروتي��ن الحكوم��ي وبروتوكوالت
الدبلوماسية.
ونظ��راً ألن قم��ة ح��وار المنام��ة تمثل في
ذاتها محف� ً
لا خاصاً يعتمد فك��رة التواصل
المباشر بين المشاركين فيه من تنفيذيين
وخب��راء ،فإن��ه يع��ول عليها لتحقي��ق مزيد
من التفاهمات والمش��اورات بشأن الملفات
والمخاط��ر الراهنة التي تح��دق بالمنطقة،
وبخاص��ة ف��ي مج��االت الدفاع والسياس��ة

الخارجية واألمن في الشرق األوسط ،وعالقة
كل ذلك بدعائم األمن ومرتكزات االستقرار
العالم��ي ،ولعل ما يؤكد ذل��ك التحضيرات
الجاري��ة حالياً الس��تضافة وتنظي��م أعمال
القم��ة ،حيث يمكن اإلش��ارة هنا إلى بعض
من مالمح هذه الترتيبات:
أوله��ا :اس��تقبال حض��رة صاح��ب الجاللة
المل��ك حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل
الب�لاد المف��دى ،للمدير التنفي��ذي الجديد
للمعه��د الدولي للدراس��ات االس��تراتيجية
في الشرق األوسط الفريق توماس بيكيت،
وهو اللقاء ال��ذي يؤكد على إيمان المملكة
بقيمة الحوار الرامي إلى حل مختلف األزمات
والمشكالت ،والدور الذي تقوم به المملكة
إلنج��اح القم��ة ،إع��داداً وتنظيم��اً ،وال��ذي
تواص��ل عل��ى م��دار  13دورة س��ابقة ،م��ا
يجس��د حقيقة التعاون القائم بين البحرين
من جهة والمعه��د المنظم من جهة ثانية
والحضور اإلقليمي والدولي الفاعل من جهة
أخرى ،ويس��تهدف تحقيق مستوى عال من
التنسيق إزاء شتى التحديات.
وكان عاه��ل البالد المفدى ،نوه في تصريح
ل��ه عقب لقائ��ه رئيس المعه��د بما حققته
اجتماعات المنتدى السابقة على مدار دوراته
الـ 13م��ن نجاحات ،ال س��يما لجهة «إيجاد
طرق مختلفة لحل بع��ض القضايا الملحة»
ولجه��ة « التع��اون اإليجاب��ي ال��ذي أبدته
الدول المشاركة» خالل النقاشات المتداولة
بشأن المخاطر والتهديدات المختلفة ،األمر
الذي يحمل معه العديد من الرسائل بشأن
طبيعة وأهمية الدور البحريني الوسيط في
مثل ه��ذه التفاع�لات ،والثقل ال��ذي باتت
تتمت��ع به ف��ي المحاف��ل المختلف��ة ،فض ً
ال
بالطبع عن توس��ع وتنوع أجندة السياس��ة
الخارجية الخاصة به��ا ،وانخراطها بفاعلية
في الشأنين اإلقليمي والدولي.
ثانيها :اجتماع وزير الخارجية الشيخ خالد بن
أحمد آل خليفة ،م��ع المدير العام والرئيس
التنفي��ذي للمعه��د الدول��ي للدراس��ات
االس��تراتيجية مطلع أكتوبر الحالي ،والذي
اس��تهدف دعم الجه��ود المبذول��ة إلنجاح
قمة حوار المنامة الـ ،14وتوفير كل الس��بل
الممكنة والتس��هيالت الالزم��ة لها ،خاصة
لما تمثله ه��ذه القمة من أهمية في تعزيز
موق��ع البحري��ن وثقله��ا من ناحي��ة ،وفي
تعزيز قنوات الصلة والتشاور بين مسؤولي
ال��دول وبعضهم م��ن ناحية أخرى ،س��يما
أن المملك��ة س��تكون ملتقى ومنب��راً لهذه
الكوكبة من الخبراء والمسؤولين القادمين
من مختلف أنحاء العالم.
وكان مدي��ر المعهد ،أك��د على هذا المعنى
ف��ي أكثر م��ن تصريح ل��ه ،حيث أش��اد بما
وصف��ه «الدعم الكبير الذي تقدمه البحرين
والذي أس��هم في نج��اح واس��تمرار منتدى
حوار المنامة على مدى السنوات الماضية».
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السعودية 225 :مليار ريال حصاد
اتفاقيات اليوم األخير لمؤتمر «دافوس الصحراء»

الدمام  -عصام حسان

أعلن��ت الهيئة العامة لالس��تثمار الس��عودية في آخر
ي��وم من «مب��ادرة مس��تقبل االس��تثمار»« ،دافوس
الصح��راء» ،الت��ي اختتم��ت أعماله��ا الخمي��س في
العاصمة الس��عودية الري��اض ،عن اتفاقي��ات تفوق
الستين مليار دوالر « 225مليار ريال سعودي» ،خالل
فعالي��ات المبادرة ،وتوقيعه��ا مجموعة من مذكرات
التفاه��م يصل مجموعه��ا إلى  3.7ملي��ار دوالر «14
مليار ريال س��عودي» ف��ي كل من قطاعي اإلس��كان
والبناء.
وتش��مل الصفقات االستثمارية ش��راكة إستراتيجية
هدفها إدخال منهجيات البناء الس��ريعة والحديثة في
المملكة العربية السعودية ،األمر الذي يتوقع الخبراء
أن يترتب عنه خلق  15ألف فرصة عمل ،ن عقود بناء
العقارات تم توقيعها لبناء  15ألف وحدة سكنية ،حيث
يتوقع أن يترتب عنهما ما مجمله  4آالف وظيفة.
واس��تهل اليوم األخير من المبادرة فعالياته بجلس��ة
حوارية حول «برامج تحقيق التوازن المالي» ،ش��ارك
فيها كل من وزير المالية محمد بن عبداهلل الجدعان،
والش��يخ أحم��د بن محم��د آل خليف��ة ،وزي��ر المالية
البحريني.
وكش��ف وزي��ر المالية الس��عودي أن «العائ��دات غير
النفطية للمملكة للربع الثالث بلغت  211مليار ريال،
ال وكبيراً ،مشيراً
بزيادة  % 48وأن هذا يعد إنجازاً هائ ً
إل��ى أن وزارة المالية هي الممكن لجميع الوزارات في
المملكة وذلك لمس��اعدتها في اإلنفاق على خططها
لتحقيق رؤية المملكة .»2030
جاء ذلك في مس��تهل مشاركته الخميس ،في الجلسة
الحواري��ة ضمن مبادرة مس��تقبل االس��تثمار 2018
بعنوان «التوازن المالي» وش��ارك فيه��ا وزير المالية
البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
وأض��ح الجدعان أن «وزارة المالية قامت بإدارة برامج
الت��وازن المال��ي بالعمل مع مختلف ال��وزارات لتقليل
العج��ز ف��ي الميزاني��ة م��ن  %16إلى  %9في الس��نة
الماضي��ة» ،متوقعا «في بداية هذه الس��نة عجزا بما
يقارب  %7ومن المرجح أن تنتهي الس��نة بأقل بكثير
م��ن الـ  ،%7مؤكدا أن «برامج الت��وازن المالي تتعلق
باالستدامة».
وبي��ن وزير المالية ،أن «المملكة العربية الس��عودية
ومملكة البحرين لديهما س��لع مشتركة يتم التعامل
معها منذ س��نوات» ،مؤكداً «أهمي��ة المحافظة على
تحقيق توازن في الميزانيات على المدى المتوس��ط،
وأن تك��ون مرن��ة بش��كل كبي��ر إذ يمك��ن في خالل
تحقيق نقاط التوازن المحافظة على النمو».
وقال إن «هناك أبعاداً متعددة لبرامج التوازن المالي،

وزير المالية البحريني :حققنا منذ  2015توازنًا في
موقفنا المالي
تغييرات في الواردات وتعديل بالنفقات لتصل إلى
 842مليون دوالر
وزير المالية السعودي 211 :مليار ريال عائدات غير
نفطية خالل الربع الثالث
وزير مالية البحرين يشارك نظيره السعودي
جلسة «تحقيق التوازن المالي»
الجدعان :سلع مشتركة بين السعودية والبحرين
يتم التعامل معها منذ سنوات
وربما التطرق لهذه العناصر المفردة في هذا االقتصاد
بالكامل هو شيء مهم جداً وأعتقد أن األمر يتعلق في
البداية بالفاعلية وبالكفاءة وبقابلية التنبؤ».
وأضاف «منذ بضعة أس��ابيع مضت قمنا بإعالن بيان
الميزانية في المملكة العربية الس��عودية وألول مرة
في المملكة وألول مرة في المنطقة قمنا بذلك ،ألننا
نحافظ أو ًال على وعد الحكومة كوننا نتحلى بالشفافية،
واألمر الثاني نريد أن نكون قابلين للتنبؤ ،ونتأكد أننا
نعلن إسقاطات على المدى القصير أو المتوسط فيما
يتعل��ق بأرقامنا م��ن ناحية ال��واردات ونكون قادرين
على الس��ماح للقطاع الخاص بالتخطيط ويطلع على
الميزانية وينظر إليها ويقوم بتخطيط أعماله».
وأكد الجدعان أن «األفراد بدون وجود ميزانية متوازنة
على المدى المتوسط ،فإن ميزانيتك أو خدماتنا سوف
تكون متذبذب��ة ،واألفراد بذلك ل��ن يكونوا قادرين
على تلقي خدمات مستدامة على المديين المتوسط
والطويل ،ولن يكونوا قادرين على التخطيط بش��كل
مناس��ب وربما سيكونون غير قادرين بشكل عام على
تحقيق رؤية على المدى المتوسط والبعيد».
ولف��ت الجدع��ان إل��ى أن «الميزاني��ة المتوازن��ة ال
تتعلق باألرقام فحس��ب ،ولكن بم��دى فاعلية األرقام
وكفاءتها» ،مفيداً بأن «الميزانية المتوازنة أن نكون

فاعلي��ن جداً ذوي كفاءة في إنفاقنا ونقدم المزيد من
الخدمات للمواطنين ،وتوفير طريق واضح متوقع قبل
التنبؤ بثالث أو أربع أو خمس س��نوات قادمة بمشيئة
اهلل».
ب��دوره ،أعرب وزير المالية في البحرين الش��يخ أحمد
بن محمد آل خليفة عن «س��عادته بالمشاركة للمرة
الثانية في فعاليات مبادرة مس��تقبل االس��تثمار التي
تس��تضيفها العاصمة السعودية الرياض» ،واختتمت
أعمالها الخميس» ،مش��يراً إل��ى أن «برنامج التوازن
المالي هو تحقي��ق التوازن بين ال��واردات والنفقات،
حيث قام��ت البحرين منذ  2015ف��ي تحقيق التوازن
ف��ي موقفه��ا المالي من خ�لال تقدي��م تغييرات في
الواردات وتعديل في النفقات لتصل إلى  842مليون
دوالر ،وقام��ت بتحقي��ق ذلك من خ�لال الحفاظ على
النم��و وتخفيض المع��دالت التي حدثت في الس��نة
الماضي��ة فيما يتعل��ق بالتعديالت الت��ي حصلت في
البحري��ن ،مع األخذ ف��ي االعتبار حزمة دع��م التوازن
التي اس��تفادت منها مملك��ة البحرين م��ن جيرانها
في دول مجل��س التعاون لدول الخلي��ج العربية التي
ستساعد على تمويل البرنامج حتى عام  ،2022إذ إن
الهدف النهائي م��ن التعديل هو تحقيق التوازن بين
الدخل واإلنفاق».

وقال إن «الت��وازن المالي يضمن نمو االقتصاد على
المدى المتوس��ط والطويل ،وكذلك يُوصل رس��الة
لألف��راد ولمجتمع األعمال تبي��ن كيف نبلي بالء جيدا
في اقتصادن��ا ،وهو يعبر عن االس��تقرار وعن القدرة
على فهم كيفية التخطيط بش��كل أفضل على المدى
القصي��ر والمتوس��ط والطويل» ،مبين��اً أن «التوازن
المالي يقدم الطاقة الدافعة لتحقيق النمو االقتصادي
ويحافظ على هذا النمو مما يجعلنا قادرين على تقليل
الديون خاصة عندما يكون االقتصادي يعمل بش��كل
جيد».
وأوض��ح أن «الش��ركات قب��ل إنفاقها تس��عى إلى أن
تع��رف ه��ل الحكوم��ة مس��تدامة بما يكف��ي لتكون
ق��ادرة على تطبيق ما تعد به» ،مفي��داً بأن «التوازن
المال��ي يوفر الوضوح من ناحية ق��درة الحكومة على
تطبيق برامجه��ا بتكلفة معقولة كما تحقق التواصل
مع المقرضين ومع بقية العالم والمؤسسات متعددة
األطراف».
وخالل الجلس��ة ،أكد الرئيس التنفيذي لش��ركة البحر
األحم��ر للتطوي��ر جون باغان��و« ،أهمي��ة التركيز في
التفاصيل خالل تطوير المشروع وفق أسس صحيحة،
سواء من ناحية االستدامة البيئية أو من ناحية تجربة
الزوار» ،وأدلى بتصريح مفاده «أننا نبذل كافة الجهود
إلنشاء وجهة سياحية لن تكتفي بالحفاظ على البيئة
الطبيعية والثقافية فحسب ،بل ستعمل على تحسينها
أيضاً .ونحن عازمون بجد ونش��اط على أن نكون قوة
تعمل للصالح العام».
من جانبه ،أش��ار الرئي��س التنفيذي لش��ركة القدية
لالس��تثمار مايكل راينينغر ،إلى أن «المشروع يتكون
م��ن  5ركائز ه��ي :المتنزه��ات والس��ياحة ،والحركة
والنقل ،الطبيع��ة والبيئة ،الرياضة والصحة والثقافة،
الفنون والتعليم».
فيما أب��رز الرئيس التنفي��ذي لمش��روع مدينة نيوم
نظمي النصر ،األهداف الرئيس��ية الثالثة للمش��روع،
ووصفها بقوله «الحد من تسرب اإلنفاق في االقتصاد
الس��عودي ،وأن تكون المدينة مركزاً فريداً من نوعه
الحتضان األعم��ال التجارية والش��ركات ،وجذب أبرع
المواه��ب وألمع العقول من خ�لال توفير بيئة عيش
تكون األكثر جاذبية على مستوى العالم».
يذكر أن مبادرة مس��تقبل االستثمار نجحت هذا العام
في اس��تقطاب أكث��ر من  3500مش��ارك أتوا من 88
دولة ،من ضمنهم  8رؤساء دول وأكثر من  20وزيرا،
من إفريقيا وآسيا والعالم العربي .يذكر أيضاً أن البث
الح��ي للحدث على منصة تويت��ر « »@FIIKSAحقق
أكثر من  2.18مليون مشاهدة من حول العالم.

الرئيس التنفيذي للمشروع ميشيل رينينغ:
«القدية» أكبر الوجهات الترفيهية في العالم
الدمام  -عصام حسان

أك��د الرئي��س التنفيذي لمش��روع القدية
ميش��يل رينينغ أن «القدية س��تكون أكبر
الوجه��ات الترفيهية في العالم ،وس��تغدو
موط��ن االبت��كار واإلب��داع ف��ي المملكة
وأس��اس نجاحها هو رغبة األجيال الناشئة
وطموحها قبل كل ش��يء» ،عاداً المشروع
«مس��تقبل المملك��ة المل��يء بال��روح
الطموحة ،والقدرات واإلمكانات والتحدي،
السيما وأنها ستصبح مكانا بارزاً ومرموقاً
يمث��ل الترفيه ويلب��ي الطلب��ات الثقافية
والترفيهية للجيل القادم والحالي».
جاء ذلك في مس��تهل مشاركته الخميس،

في الجلس��ة الحوارية بعنوان «المش��اريع
الكبرى» ،ضمن فعاليات مبادرة مس��تقبل
االس��تثمار  ،2018مفي��داً بأن «مش��روع
القدية يفع��ل دور العديد م��ن القطاعات
كقطاع الترفيه والرياضة والفن كما يعمل
على تس��خير الطبيعة الجغرافية للمملكة،
وتحويلها إلى استثمار صاعد للجيل القادم
مما يعود بالنفع على اقتصادها بالنفع».
وق��ال الرئيس التنفيذي لمش��روع القدي،
«المش��روع تم تأسيسه على رؤية ومبادئ
وأركان وه��ي« :المش��اركة ،والج��ذب،
والحرك��ة ،والبيئ��ة ،والرياض��ات والفن»،

مبين��اً أن «المكون��ات البرمجية س��تكون
مساعدة في تيسير المشروع الذي تتكون
من��ه القدية في م��كان مك��رس بالكامل
ط��وال الس��نة وعلى م��دار الس��اعة للفن
والثقاف��ة والت��راث ف��ي المملك��ة ،حي��ث
س��تظهر هذه التوجهات نفس��ها وتبرزها
في الماله��ي والمالهي المائي��ة ،والكثير
م��ن المرافق الرياضي��ة واألماكن الخاصة
بمحمي��ات الحيوانات ،إل��ى جانب المراكز
الثقافية والترفيهية والتعليمية و المطاعم
وغيره��ا م��ن األماكن التي س��تجمع هذه
التجارب في موقع واحد».
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حمود بن عبداهلل :كلمة ولي العهد بـ«منتدى
االستثمار» تعكس صورة مشرقة لالقتصاد البحريني
أشاد الش��يخ حمود بن عبداهلل آل خليفة
س��فير مملك��ة البحري��ن ل��دى المملكة
العربية الس��عودية بنتائ��ج زيارة صاحب
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد
آل خليف��ة ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء رئيس
مجل��س التنمية االقتصادية إلى الرياض
ومباحثاته مع خادم الحرمين الش��ريفين
الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود
ومع صاحب الس��مو الملكي األمير محمد
بن س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ،رئيس
مجلس الش��ؤون االقتصادي��ة والتنمية
رئيس مجلس إدارة صندوق االستثمارات
العامة بالمملكة العربية السعودية.
وأكد أن زيارة سموه كانت ناجحة ومثمرة
لما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.
وأوضح الس��فير الشيخ حمود بن عبداهلل
أن حضور صاحب الس��مو الملكي األمير
س��لمان ب��ن حم��د آل خليف��ة لمنت��دى
«مبادرة مستقبل االستثمار  »2018في
الرياض بدع��وة كريمة من أخيه صاحب
الس��مو الملكي ول��ي العهد الس��عودي
والمش��اركة الفاعلة ف��ي أعماله تعكس
طبيع��ة العالقات الثنائي��ة المتميزة بين
البلدي��ن ،مؤك��داً أن مداخل��ة صاح��ب
الس��مو الملكي ولي العهد خالل الجلسة
الرئيس��ية للمنت��دى ،بحض��ور صاح��ب
الس��مو الملكي ول��ي العهد الس��عودي
وع��دد من كبار المس��ؤولين ف��ي الدول
المشاركة ،جاءت مداخلة شاملة وواضحة
واتسمت بدقة الطرح وواقعية المعلومة
وبلغة رقمية دقيقة.

الشيخ حمود بن عبداهلل آل خليفة

وأشار الشيخ حمود بن عبداهلل آل خليفة
إلى أن مداخلة س��مو ول��ي العهد تركت
أث��رًا عميقاً وأص��داء إيجابية في نفوس
المشاركين والمتلقين والحضور وعكست
صورة مشرقة لالقتصاد البحريني وقدرته
على التطور والنمو المتسارع.
وأوض��ح الس��فير البحريني ف��ي الرياض
أن كلمة س��مو ولي العهد أعطت صورة
متفائلة جدًا بالمستقبل القريب لمملكة
البحري��ن والمملكة العربية الس��عودية
وس��ائر دول المنطقة ،حيث أش��ار سموه
إل��ى أن أي نجاح ف��ي المملك��ة العربية
السعودية الش��قيقة يعم المنطقة كلها
ألن المملكة هي محرك النمو األساس��ي
له��ذه المنطق��ة وعم��ود االس��تقرار
فيه��ا ،ومن هنا جاءت دعوة س��موه إلى
االس��تثمار ف��ي الس��عودية ألنَ��ه يمثل
اس��تثمارًا في مملكة البحري��ن ،منوهًا
بأنه يرى المستقبل مش��ر ًقا مع استمرار
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المملك��ة العربية الس��عودية الش��قيقة
ودول المنطق��ة باإلص�لاح والتنمي��ة
والتطوير.
وقال الس��فير الش��يخ حمود آل خليفة أن
س��موه تحدث عن برنامج التوازن المالي
في البحري��ن ،موضحًا أن��ه يأتي إلتاحة
الفرصة إلع��ادة هيكلة الوض��ع المالي،
ليك��ون أكثر جاهزية وأق��در على تحقيق
االستدامة المطلوبة خالل العقد القادم.
وأضاف الشيخ حمود أن سمو ولي العهد
اعتبر أن حفاظ مملكة البحرين على أداء
اقتصادي قوي رغم التحديات والمتغيرات
االقتصادية عالميًا كان نتيجة لألس��س
القوي��ة الت��ي رس��ختها سياس��اتها
وتش��ريعاتها االقتصادية المنطلقة من
«رؤي��ة البحري��ن االقتصادي��ة »2030
لدعم التنوع االقتصادي ،مش��يرًا سموه
إلى أن البحرين حققت التنوع االقتصادي
المنش��ود بمع��دل نمو  %5وهي نس��بة
عالية في ظل التحديات التي نمر بها في
المنطقة.
ومن جانب آخ��ر ،أكد الس��فير البحريني
نج��اح المملك��ة العربية الس��عودية في
تحقيق األهداف الكب��رى لمنتدى مبادرة
مستقبل االس��تثمار  2018الذي عقد في
الري��اض تح��ت رعاية كريم��ة من خادم
الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن
عبدالعزي��ز آل س��عود وبرئاس��ة صاحب
الس��مو الملكي ول��ي العهد الس��عودي
األمي��ر محمد بن س��لمان وبحضور عدد
كبير من قادة الدول ورؤس��اء الش��ركات
الكب��رى وممثل��ي القط��اع الخ��اص في
العالم.
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وزير المالية يؤكد
أهمية التوازن المالي
كدعامة للعمل التنموي

أك��د وزير المالية الش��يخ أحمد بن محم��د آل خليف��ة أهمية مفهوم
التوازن المالي كركيزة ودعامة أساسية للعمل التنموي.
جاء ذلك خالل مشاركته في جلسة حول هذا الموضوع مع وزير المالية
في المملكة العربية الس��عودية الشقيقة محمد عبد اهلل الجدعان في
إطار منتدى مبادرة مستقبل االستثمار  2018بالرياض.
وأوضح الوزير أن الوصول إلى التوازن المالي له انعكاسات إيجابية على
العم��ل الحكومي في مجمله ،والقطاع الخ��اص ،والمجتمع بوجه عام،
كما أنه يعد بمثابة رس��الة إيجابية لقطاع األعمال مفادها توافر البنية
المالية واالقتصادية المواتية لالس��تثمار ،مشيراً إلى أن المقصود هنا
ليس تحجيم أو تقليص االنفاق الحكومي ولكن توجيهه في المسارات
الس��ليمة على النحو ال��ذي يكفل تحقيق أقصى عائ��د ممكن للموارد
المالية المتاحة.
كم��ا نوه بمؤش��ر رأس المال البش��ري الذي صدر ع��ن البنك الدولـي
مؤخراً ،مش��يراً إلى أنه يجس��د ال��دور الحيوي لالس��تثمار في العنصر
البش��ري في تحقي��ق التنمية االقتصادي��ة واالجتماعي��ة ،خاصة فيما
يتعلق بتوفير خدمات التعليم والرعاية الصحية عالية الجودة.

ناس« :منتدى االستثمار» يسرع خطوات توسيع
التعاون بين قطاعات األعمال البحرينية والسعودية
أع��رب رئي��س غرف��ة تج��ارة وصناع��ة
البحرين س��مير عبداهلل ناس عن اعتزازه
بالمش��اركة ضمن وفد مملك��ة البحرين
برئاس��ة صاحب الس��مو الملك��ي األمير
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد
نائب القائد األعل��ى النائب األول لرئيس
مجلس ال��وزراء في أعمال مؤتمر «مبادرة
مستقبل االستثمار» الذي عقد تحت رعاية
خادم الحرمين الش��ريفين الملك سلمان
ب��ن عبد العزيز آل س��عود عاهل المملكة
العربية الس��عودية الش��قيقة ،وبرئاس��ة
صاحب الس��مو الملك��ي األمير محمد بن
س��لمان بن عبدالعزيز ،ولي العهد نائب
رئيس مجل��س ال��وزراء ،رئي��س مجلس
الش��ؤون االقتصادي��ة والتنمي��ة ورئيس
مجلس إدارة صندوق االستثمارات العامة،
ف��ي العاصم��ة الس��عودية الرياض خالل
الفت��رة من  23إل��ى  25أكتوب��ر الجاري،
بمشاركة دولية واسعة.
وقال س��مير ناس إن المبادرة التي يعاود

سمير عبداهلل ناس

صن��دوق االس��تثمارات العام��ة مج��دداً
تنظيمه��ا ف��ي ه��ذا الع��ام تس��عى إلى
مواصل��ة استكش��اف االتجاهات والفرص
التي ستس��اهم في تحقي��ق عائدات وآثار
إيجابية مس��تدامة وبناء شبكة تضم أهم
األطراف المؤثرين في الس��احة العالمية،

إضافة إلى تسليط الضوء على القطاعات
الناشئة التي ستساهم في رسم مستقبل
االقتصاد العالمي خالل العقود المقبلة.
وأكد ناس األهمية البالغة لهذا المنتدى،
سواء من حيث التوقيت أو البنود المدرجة
في ج��دول أعماله ،فمن ناحي��ة التوقيت
فإن ه��ذا المنتدى يأتي ف��ي وقت نحتاج
فيه إلى تس��ريع خطوات توس��يع التعاون
التج��اري واالقتص��ادي بي��ن قطاع��ات
األعمال والتج��ارة واالس��تثمار البحرينية
والس��عودية ،الس��يّما وأن خصوصي��ة
ومتانة العالقة بين المملكتين الشقيقتين
والمب��ادرات اإليجابي��ة الملموس��ة التي
نش��هدها من لدن حضرة صاحب الجاللة
الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاهل
الب�لاد المف��دى وأخي��ه خ��ادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل
س��عود ،حفظهما اهلل ورعاهما ،قد أعطت
دفعة قوية وحققت نقلة نوعية في مس��ار
العمل والتع��اون بين البلدي��ن في كافة

المج��االت ،وعلى وج��ه الخصوص العمل
االقتص��ادي المش��ترك ،وعلين��ا كرج��ال
أعم��ال أن نس��تفيد وأن نس��تثمر ه��ذه
المعطي��ات اإليجابية من خ�لال فتح آفاق
جديدة في عالقاتنا التجارية واالقتصادية
وبناء شراكات سعودية بحرينية واعدة.
وقال إن الموضوعات المدرجة على جدول
أعمال االجتم��اع ،اكتس��بت أهمية بالغة
كونها تتضمن نحو « 40جلسة ونقاشات
مفتوحة ومنتديات جانبية تركز على ثالثة
ركائز أساسية هي االستثمار في التحوّل،
والتقني��ة كمص��در للف��رص ،وتطوي��ر
الق��درات البش��رية» ،مؤك��داً أن «ه��ذه
المش��اركة تُعد فرصة لمواصلة اللقاءات
الثنائية بي��ن رجال األعم��ال البحرينيين
ونظرائهم السعوديين ،وعقد االجتماعات
لبحث الفرص التجارية والصناعية المتاحة
لالستثمار بين الطرفين ،وهي آليات نؤكد
حرصن��ا على أن تكون فاعلة ومؤثرة فيما
ننشده من تحقيق أرفع مستويات التعاون

التجاري واالقتص��ادي ،ونحمد اهلل تعالى
أننا نلمس بأن األشقاء من رجال األعمال
السعوديين يشاطروننا االهتمام بتفعيل
عالقات الش��راكة القائمة بيننا ،والس��عي
بكل جدية لتحقيق تلك األهداف».
وأع��رب رئيس الغرفة ف��ي ختام تصريحه
«عن ثقته بالنتائ��ج اإليجابية التي تخدم
توجهاتن��ا وأهدافن��ا في مجال اس��تثمار
الفرص االس��تثمارية المتاحة ،وتش��جيع
إقام��ة التعاون��ات المش��تركة وتقدي��م
م��ا يلزم من دعم وتش��جيع وتس��هيالت
للصادرات وتبادل السلع والخدمات ،وفتح
المج��ال أمام المس��تثمرين ف��ي مختلف
المج��االت للتواصل والتش��اور بالش��كل
الذي يدف��ع نحو تحقيق نقل��ة نوعية في
إقامة س��وق مش��تركة ووحدة اقتصادية
خليجي��ة ،وأن تك��ون عالق��ات التع��اون
االقتص��ادي والتج��اري بي��ن البحري��ن
والس��عودية نموذجاً وخطوة داعمة لهذا
الهدف الكبير».

إبراهيم الشيخ :كلمة ولي العهد
في «دافوس الصحراء» خارطة طريق لرؤية البحرين 2030
أش��اد إبراهيم عب��داهلل الش��يخ ،رجل
األعم��ال ،ومال��ك ش��ركة «مونتريال
للسيارات»« ،بمشاركة صاحب السمو
الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد آل
خليفة ،ولي العهد ،نائب القائد األعلى،
النائ��ب األول لرئيس مجل��س الوزراء،
في منتدى مبادرة مس��تقبل االستثمار
« 2018دافوس الصحراء» ،الذي عقد
بالعاصمة الس��عودية الرياض برعاية
كريمة من خادم الحرمين الش��ريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
مل��ك المملك��ة العربي��ة الس��عودية
الشقيقة وبرئاس��ة ولي عهد المملكة
العربية الس��عودية الش��قيقة صاحب
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان
ب��ن عبدالعزيز آل س��عود ف��ي الفترة
م��ن  23إلى  25م��ن أكتوبر الجاري»،
مؤك��داً أن «مضامي��ن كلم��ة صاحب
الس��مو الملكي ولي العهد في مؤتمر
«دافوس الصحراء» تعد خارطة طريق

لتحقيق أهداف رؤية البحرين .»2030
وأثن��ى الش��يخ على «مضامي��ن كلمة
صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد»،
موضح��ا أن «تأكي��د س��موه عل��ى أن
البحري��ن تس��عى دوماً للحف��اظ على
البيئة االس��تثمارية الجاذب��ة وتمكن
البيئ��ة االس��تثمارية البحريني��ة م��ن
تحقيق نمو في استقطاب االستثمارات
الخارجية بمعدل عش��رة أضعاف خالل
ثالث س��نوات ف��ي الفترة م��ن 2015
إلى  2018ومن المتوقع أن تبلغ 600
مليون دوالر أمريكي م��ع نهاية العام
الج��اري  2018يؤك��د تنوي��ع مصادر
الدخل ،وتحقيق نمو جيد في اإليرادات
الحكومي��ة إلنج��از برنام��ج الت��وازن
المال��ي ،إضافة إلى جدية البحرين في
وضع الخط��ط والبرامج الالزمة لتعزيز
بيئة االستثمار المحلي».
واعتب��ر أن «تصري��ح صاحب الس��مو
الملك��ي ول��ي العه��د بش��أن حف��اظ

سمير عبداهلل ناس

البحرين عل��ى أداء اقتصادي قوي رغم
التحدي��ات عالمي��اً يؤك��د م��دى نجاح
الخطة االقتصادية االس��تراتيجية التي
تتبناه��ا البحري��ن ف��ي عه��د حضرة
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة عاه��ل البالد المفدى حفظه

اهلل ورع��اه» ،الفت��اً إل��ى «تصريح��ات
س��موه حول سعي البحرين ألن تصبح
اقتص��ادات نفطية ذكية وهو ما يؤكد
ق��درة البحرين على تحقيق االس��تقرار
االقتص��ادي بفض��ل العم��ل الدؤوب
لصاح��ب الس��مو الملكي ول��ي العهد
وفريقه االقتصادي».
وأشاد الش��يخ «بتأكيد صاحب السمو
الملكي ولي العهد على أن «االستثمار
ف��ي الس��عودية يع��د اس��تثماراً ف��ي
البحري��ن ،إضافة إل��ى أن أي نجاح في
الس��عودية يعم المنطقة كلها ،ولعل
م��ن أب��رز نتائ��ج مخرج��ات المؤتمر
إعالن وزي��ر المواص�لات واالتصاالت
البحرين��ي كم��ال ب��ن أحم��د محمد،
ووزير النقل السعودي نبيل بن محمد
العامودي ع��ن طرح مناقصة الخدمات
االستش��ارية إلدارة المرحلة االنتقالية
لمشروع الجس��ر الموازي لجسر الملك
فه��د األس��بوع المقب��ل ،وذل��ك على

هام��ش مبادرة مس��تقبل االس��تثمار،
األمر الذي يؤكد مدى الخير الذي يعود
على شعبي البلدين الشقيقين».
وأوض��ح الش��يخ أن «انعق��اد ذل��ك
المؤتم��ر العالم��ي ف��ي الس��عودية
يع��د حدث��اً كبي��راً في ظ��ل التحوالت
االقتصادي��ة والتكنولوجية الواس��عة
النطاق التي يش��هدها العالم ،وحرص
الحكومات في المنطقة على المحافظة
عل��ى تنافس��يتها في عص��ر االقتصاد
الجديد».
ولف��ت إل��ى أن «المؤتم��ر نج��ح ف��ي
اس��تقطاب الحضور العالم��ي فيه ،وما
يعزز ذل��ك أن الس��عودية تمكنت من
إب��رام  25اتفاقية جدي��دة بنحو 56.5
ملي��ار دوالر خ�لال الي��وم األول فقط
من فعاليات المؤتمر العالمي ،السيما
الصفقات الت��ي عقدتها عمالق النفط
السعودي شركة «أرامكو» والتي بلغت
نحو  34مليار دوالر».
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محمد بن خليفة« :مبادرة االستثمار»
تعزيز حجم االستثمارات البينية مع السعودية
المنتدى فرصة مواتية تنسجم مع «رؤية »2030
أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم
العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة،
أن منت��دى مبادرة مس��تقبل االس��تثمار
 2018الذي يعقد بالرياض ،يشكل فرصة
مواتي��ة في ظ��ل وج��ود رؤي��ة البحرين
االقتصادية .2030
وش��دد ،عل��ى أهمي��ة مش��اركة البحرين
بوفد كبير برئاسة صاحب السمو الملكي
األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ولي
العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب األول
لرئي��س مجل��س ال��وزراء ،ف��ي المنتدى،
الذي عق��د تحت رعاي��ة خ��ادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل
س��عود عاهل المملكة العربية السعودية
الشقيقة ،وبرئاسة صاحب السمو الملكي

األمير محمد بن س��لمان آل س��عود ولي
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ،رئيس
مجل��س الش��ئون االقتصادي��ة والتنمية
ورئيس مجلس إدارة صندوق االستثمارات
العامة .وقال الش��يخ محمد بن خليفة ،إن
هذه األهمية تأتي لما يمثله هذا المنتدى
من فرص استثمارية واقتصادية ،وفعالية
عالمية تس��تقطب العديد من الش��ركات
الكبيرة.
وأضاف «مما ال ش��ك في��ه أن انعقاده في
المملك��ة العربية الس��عودية الش��قيقة،
يش��كل فرصة كبي��رة لمملك��ة البحرين
ودول المنطق��ة ،لم��ا تمثل��ه المملك��ة
العربي��ة الس��عودية م��ن ثق��ل عل��ى
الصعيدين اإلقليمي والدولي ،ولما تربط

الجدعان :نمو الدخل غير النفطي
للسعودية  ٪48بالربع الثالث

الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة

مملكة البحرين من عالقات أخوية مميزة
وراسخة في مختلف المجاالت».
ج��اء ذل��ك خالل مش��اركة الش��يخ محمد

بن خليف��ة ممث ً
ال عن مؤسس��ة التنظيم
العقاري ضمن وف��د مملكة البحرين رفيع
المستوى ،برئاسة صاحب السمو الملكي
األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ولي
العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب األول
لرئي��س مجلس الوزراء في منتدى مبادرة
مس��تقبل االس��تثمار  2018المنعقد في
المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وق��ال إن المش��اركة في المنت��دى ،تأتي
في ظ��ل تحقيق البحرين نم��واً إقتصادياً
إيجابي��اً ،وباألخ��ص ف��ي القطاع��ات غير
النفطية والتي وصلت إلى ما نسبته .%5
وأوض��ح ،أن المنتدى ش��كل فرصة هامة
لتعزي��ز حج��م االس��تثمارات البيني��ة مع
المملك��ة العربية الس��عودية ،خاصة وأن

المملكة العربية السعودية تعتبر الداعم
األكب��ر لمملك��ة البحري��ن ،باإلضافة إلى
ما س��يتحقق م��ن صفقات مع الش��ركات
االس��تثمارية الكبيرة ف��ي العالم  ،وبكل
تأكيد س��ينعكس نجاح هذه االستثمارات
على جميع القطاع��ات االقتصادية ومنها
القطاع العقاري ،مؤكداً أن البحرين اليوم
تتمل��ك حزمة تش��ريعات عقارية ضامنة،
وبنية تحتية محفزة لالستثمار فيها.
وأضاف أن المش��اركة في المنتدى تشكل
فرصة مواتية في ظل وجود رؤية البحرين
االقتصادي��ة  ،2030وم��ا تتضمن��ه هذه
الرؤية من مرتكزات تعزز من دور القطاع
الخ��اص كمح��رك رئي��س للنم��و ،ودعم
االبتكار والتنافسية.

رئيس الجمارك« :مبادرة مستقبل االستثمار»
منصة الكتشاف فرص االستثمار بـ «اللوجستي»

توقع وزي��ر المالية الس��عودي محمد
الجدع��ان في حديثه ضم��ن فعاليات
مبادرة مس��تقبل االس��تثمار المنعقد
ف��ي الرياض ،انخفاض العجز بش��كل
كبي��ر ف��ي  ،2018ع��ن مس��توياته
المقدرة بفضل تزايد اإليرادات.
وأضاف الجدعان «قمن��ا بإدارة برامج
التوازن المالي ،وقد حققنا الكثير من
النج��اح لتقلي��ل العجز م��ن  %16إلى
محمد الجدعان
 %9ف��ي الع��ام الماضي ،وفي الس��نة
س��نحظى بعج��ز أقل بكثي��ر من ،%9
وفي الربع الثالث من هذه الس��نة تحس��نت اإلي��رادات غير النفطية
بش��كل كبير بنسبة  ،%48وهذه الزيادة لم تأتِ من النفط ،ولكنها
مبادرات ذاتية ونفذت بالعناية والتنسيق الكامل بين جميع األجهزة
الحكومية».
ً
وأوض��ح الجدعان «قللن��ا كثيرا ف��ي االعتماد على النف��ط ،وارتفاع
اإلي��رادات غير النفطية ف��ي الربع الثالث فاق��ت التوقعات ،وهذا لم
يضغط على اإلنف��اق ،والذي ارتفع أيضاً ،حي��ث نمكن الوزارات من
القيام بمهامها ،واإلنفاق زاد في الربع الثالث بـ ،%25وس��وف نقلل
العجز ونزي��د ميزانيتنا وإيراداتنا لنوفر الوق��ود الدافع في االقتصاد
وبالطريقة المالئمة».

أكد رئي��س الجمارك نائ��ب رئيس مجلس
إدارة المؤسس��ة العامة لجس��ر الملك فهد
الش��يخ أحمد بن حمد آل خليفه ،أن منتدى
«مبادرة مستقبل االس��تثمار  »2018الذي
يعق��د بالري��اض ،منص��ة هامة الكتش��اف
الفرص االستثمارية في القطاع اللوجستي.
وأك��د عل��ى م��ا يرب��ط مملك��ة البحري��ن
والمملك��ة العربية الس��عودية من عالقات
تعاون مش��ترك على كاف��ة األصعدة والتي
ترتك��ز على أس��س صلبة ترفده��ا روابط
أخوي��ة متينة وعالق��ات تاريخية واجتماعية
وثقافية ،منوها بالتع��اون الجمركي القائم
بين البلدين الشقيقين.
ولفت الشيخ أحمد بن حمد ،إلى أن التعاون
القائ��م بي��ن مملك��ة البحري��ن والمملكة
العربية السعودية في القطاعات اللوجستية،
أك��د على ما يمتلكه البلدي��ن من إمكانات
كبيرة تعزز ه��ذه الصناعة وتطلعاتهما إلى
تنامي هذه القطاعات باعتبارها ذات أولوية

بن دينه :منتدى مستقبل
االستثمار فرصة لزيادة الوعي
البيئي باالستثمارات المستدامة

الكوهجي :تواصل التعاون المشترك
مع السعودية في المجاالت االستثمارية

أكد الرئي��س التنفيذي للمجلس األعلى
للبيئة د .محمد مبارك بن دينه على دور
المملكة العربية الس��عودية الش��قيقة
عل��ى المس��تويين اإلقليم��ي والدولي
في تعزيز وتأطي��ر مختلف الجهود التي
تصب في دعم التعاون والتنس��يق تجاه
مختل��ف الموضوع��ات الملح��ة خاص��ة
م��ا تتصل منه��ا بتأكيد س��بل التنمية
باعتباره��ا مح��ور أساس��ي ف��ي تحقيق
د .محمد بن دينه
دعائم االستقرار والسالم.
وق��ال بمناس��بة مش��اركة وحض��ور
المجل��س األعل��ى للبيئة ضمن الوفد رفيع المس��توى برئاس��ة صاحب
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد نائب
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ،في مبادرة مس��تقبل
االس��تثمار  ،2018إننا ف��ي المجلس األعلى للبيئ��ة نحرص على حضور
هذا المنتدى العالمي الذي يش��كل فرصة مهمة تلتقي فيها النخب من
صن��اع القرار وقطاع��ات األعمال.وأضاف أن المح��ور البيئي يمثل اليوم
أولوي��ة عل��ى األجندة اإلقليمي��ة والدولية وهو حاضر أيض��اً في مبادرة
مستقبل االستثمار  2018التي تحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين
الش��ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية
السعودية الش��قيقة وبرئاسة صاحب الس��مو الملكي األمير محمد بن
س��لمان بن عبدالعزيز ،ولي العهد نائب رئي��س مجلس الوزراء ،رئيس
مجلس الش��ؤون االقتصادي��ة والتنمية ورئيس مجل��س إدارة صندوق
االستثمارات العامة بالمملكة الشقيقة.
وق��ال إن هذا المنتدى يش��كل فرصة فريدة لما يتيحه من مجال واس��ع
لتبادل المعلومات والخبرات والنهوض بالمجال البيئي وبناء استثمارات
مس��تدامة صديق��ة للبيئة خاص��ة ما يتص��ل منها بدع��م التوجه نحو
االقتص��اد األخضر والتأكي��د على االلتزام الفاعل م��ع مختلف المبادرات
الدولي��ة نحو تطوي��ر وتطبيق الحلول المبتكرة لحماي��ة البيئة وضمان
اس��تدامتها وهو ما يمكن أن يسهم به هذا المنتدى المتميز الذي أكد
مكانته بين المنتديات والملتقيات العالمية.
واش��ار إلى أن مملكة البحرين والش��قيقة الكبرى الس��عودية يربطهما
تعاون وثيق في الشأن البيئي ،والذي ينطلق من تميز العالقات األخوية
بينهما ويتمثل ف��ي تأكيد أهمية آليات تبادل المعلومات واس��تعراض
التجارب والحلول المناسبة لمختلف التحديات البيئية.

ش��ارك الرئيس التنفيذي لش��ركة ممتلكات
البحري��ن القابض��ة «ممتل��كات» ،صندوق
الث��روة الس��يادي لمملك��ة البحرين محمود
هاشم الكوهجي ،في منتدى مبادرة مستقبل
االستثمار للعام  2018والذي أقيم في مدينة
الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية
خالل الفترة ما بين  25 – 23أكتوبر الجاري،
وذل��ك ضمن وف��د مملك��ة البحري��ن رفيع
المس��توى برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
نائ��ب القائد األعل��ى النائ��ب األول لرئيس
مجلس الوزراء.
وق��ال الكوهجي« :بعد النج��اح الذي حققته
مب��ادرة االس��تثمار ف��ي عامه��ا األول خالل
العام الماضي تبرز أهمية مش��اركتنا مجدداً
هذا العام ،إننا في ممتلكات نواصل س��عينا
لالس��تثمار من أجل البحرين بصفتنا الذراع
االس��تثماري للمملكة ،بحيث توفر المبادرة
فرصة فريدة لالطالع على المشاريع والفرص
االستثمارية المختلفة ومناقشة أفق التعاون

الشيخ أحمد بن حمد آل خليفه

في خطط التطوير التنموي.
وقال إن جس��ر الملك فهد الذي يربط بين
البلدين الشقيقين اس��تطاع أن يسهم في
مد جسور التواصل االجتماعي واالقتصادي
والتجاري ،إلى جانب جسر الملك حمد الذي
س��يكون نقلة نوعي��ة جديدة ف��ي التعاون
التجاري واللوجس��تي كونه أحد المش��اريع
االس��تراتيجية المهمة ،والت��ي تعمل على

محمود الكوهجي

المشترك ما بين مملكة البحرين والمملكة
العربية السعودية في المجاالت االستثمارية.
وأض��اف الكوهج��ي أن العالق��ة التي تربط
م��ا بين البلدين الش��قيقين هي عالقة ذات
أس��اس متي��ن كم��ا أن هنال��ك العديد من
قصص النجاح لالس��تثمارات المش��تركة ،إذ
تشير توقعات صندوق النقد الدولي األخيرة
إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي في المملكة
العربية الس��عودية بنسبة  1.9بالمائة لهذا

ترابط األس��واق فيما بينها وتطوير شبكة
النقل والسفر بينها.
وأشار إلى أن شؤون الجمارك تشارك ضمن
الوفد رفيع المستوى برئاسة صاحب السمو
الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيس مجلس ال��وزراء في منتدى «مبادرة
مس��تقبل االس��تثمار  »2018ال��ذي يعق��د
بالري��اض في المملكة العربية الس��عودية
في الفترة من  25-23أكتوبر الجاري ،يعتبر
فرصة مهمة الستعراض إمكاناتنا في مجال
التس��هيالت الجمركي��ة المحف��زة للحركة
التجاري��ة واالقتصادي��ة ،إلى جان��ب تطور
البحري��ن في القطاع اللوجس��تي وما يتميز
به من مقومات وفرص واعدة.
وأك��د الش��يخ أحم��د ب��ن حمد ،عل��ى دور
المنت��دى كمنص��ة هامة الكتش��اف المزيد
من الفرص االس��تثمارية التي تس��هم في
رفد االقتصاد وتنمية موارده واستدامتها.

الع��ام باإلضاف��ة إلى إعالن مؤش��ر مورجان
س��تانلي كابيت��ال إنترناش��يونال «»MSCI
انضمام سوق األسهم السعودية إلى قائمة
األس��واق الناش��ئة م��دى مرون��ة االقتصاد
الس��عودي ومقدرت��ه على تخط��ي العقبات
ومواصلة النمو».
وتابع قائ ً
ال« :إن مش��اركتنا في هذا المنتدى
فرصة لاللتقاء بالمشاركين من حول العالم
لمناقشة االتجاهات االقتصادية المستقبلية
التي سترس��م مالمح القطاعات االستثمارية
الجدي��دة ومس��اهمتها في تحقي��ق التنمية
والتطور على المستوى العالمي».
واش��تمل برنام��ج المنتدى ه��ذا العام على
أكثر من  40جلس��ة وحلقات نقاش مفتوحة
وورش عم��ل جانبية ترتكز على ثالثة محاور
هامة وهي :االس��تثمار في التحول ،والتقنية
كمصدر للفرص ،وتطوير القدرات البشرية.
كما يتطرق إلى سبل تحقيق أهداف التنمية
المستدامة ودور االستثمار في تحفيز فرص
النمو وتعزيز االبتكار.

عبداهلل بن خليفة :البحرين والسعودية قدمتا
نموذجًا تكامليًا ينطلق من عمق الترابط األخوي
ق��ال الرئي��س التنفيذي لش��ركة «أصول»،
الش��يخ عب��داهلل ب��ن خليف��ة آل خليفة ،إن
المش��اركة في منت��دى «مبادرة مس��تقبل
االستثمار» بالرياض تمثل لنا فرصة سانحة
للتعرف على كل ما هو جديد ومتابعة كافة
المتغيرات في أس��واق المال واألعمال كون
هذا المنتدى منصة حيوية فيما يطرحه من
محاور وجلسات نقاشية غاية في األهمية.
وأش��ار الرئيس التنفيذي لشركة أصول في
تصريح بمناس��بة المش��اركة في المنتدى

أن مملك��ة البحري��ن والش��قيقة الكب��رى
المملك��ة العربي��ة الس��عودية اس��تطاعتا
تقدي��م نم��وذج تكاملي ينطل��ق من عمق
الترابط األخوي وهو ما ينعكس واضحاً على
حجم االس��تثمارات المملوكة والمش��تركة
بين مملك��ة البحري��ن والمملك��ة العربية
السعودية الشقيقة في ظل ما توفر لها من
مقومات وتسهيالت.
ونوه إل��ى إن مبادرة مس��تقبل االس��تثمار
تحظ��ى بحض��ور ش��خصيات مرموق��ة لها

تأثيره��ا ومكانته��ا إل��ى جان��ب نخبة من
التنفيذيي��ن ف��ي القطاع االس��تثماري وهو
ما يمكن المش��اركين من اكتش��اف أسواق
اس��تثمارية جديدة ،ونتطل��ع كذلك إلى ما
تتيحه ه��ذه الفرصة من عق��د اللقاءات مع
المؤسس��ات والقطاعات العاملة في القطاع
االس��تثماري وإدارة األصول ،مؤكداً مكانة
البحرين كحاضنة مرموقة لمؤسسات المال
واألعم��ال ف��ي ضوء م��ا تمتلكه م��ن بنية
تشريعية وتنظيمية آمنة.
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ناصر بن حمد :نتطلع لمشاركة مميزة
ومستويات قوية باليوم الختامي لـ«الموروث البحري»
تحت رعاية س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية
وش��ؤون الش��باب رئيس المجلس األعلى
للش��باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية
البحرينية ،يس��دل الس��تار على منافس��ات
موس��م ناصر بن حمد للم��وروث البحري،
وال��ذي تنظم��ه لجن��ة رياض��ات الموروث
الشعبي ،ويأتي ضمن برامج #ناصر_بن_
حمد الهادفة لتعزيز ودعم ثقافة الرياضات
التراثية كإحدى األجزاء الرئيسية التي تعبر
عن أصالة تراث مملكة البحرين.
وق��ال س��مو الش��يخ ناص��ر بن حم��د آل
خليف��ة« :اليوم ،نصل إلى ختام منافس��ات
موس��منا للموروث البح��ري ،والذي وجهنا
إلقامته من أجل مواصل��ة الجهود الرامية
للحف��اظ عل��ى تراثن��ا الوطن��ي األصي��ل،
بم��ا يتوافق م��ع توجيهات س��يدي حضرة
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى
آل خليف��ة عاه��ل الب�لاد المف��دى حفظه
اهلل ورع��اه بزي��ادة االهتم��ام والمحافظة
عل��ى هويتنا الوطنية» ،مضيفاً س��موه أن
إقامة منافس��ات ه��ذا الموس��م تأتي من
أج��ل التعريف بالرياضات التراثية الس��يما
البحري��ة ل��دى الش��باب والناش��ئة وتعزيز
مفهومها بالمجتمع على أنها جزء ال يتجزأ
من مكتس��بات هذا الوطن العزيز ،وكذلك
دعم وتشجيع الشباب على ممارستها ،من
أجل أن يتحقق لها االس��تمرارية جي ً
ال بعد
جيل ويحفظ بذلك هذه الرياضات.
وتابع س��موه« :نتطلع أن تشهد منافسات
اليوم الختامي مشاركة متميزة ومستويات
قوي��ة ،تنعكس عل��ى نجاح ه��ذا الملتقى
الرياض��ي التراث��ي .مقدري��ن ف��ي الوقت
ذات��ه الجهود الكبيرة الت��ي بذلتها اللجنة
المنظم��ة العليا وجمي��ع اللج��ان العاملة،
للتحضير إلقامة مسابقات اليوم األخير من
الموسم».
وجه رئيس اللجنة المنظمة العليا لموس��م
ناصر ب��ن حمد للم��وروث البحري الس��يد
محم��د أحم��د الجناح��ي الش��كر والتقدير

والعرفان إلى س��مو الش��يخ ناصر بن حمد
آل خليف��ة عل��ى تفض��ل س��موه بالتوجيه
العتماد س��يارة دفع رباع��ي كجائزة كبرى
للفريق البطل في ش��وط النخبة بمسابقة
«الش��احوف» ،واعتماد سموه لجوائز مالية
كبي��رة لجمي��ع الفائزين بالمراك��ز األولى
بمس��ابقات األس��بوع الختامي للموس��م،
مؤكداً أن هذه المفاج��آت التي أعلن عنها
س��موه تأتي من منطلق ح��رص واهتمام
سموه على دعم المشاركين الذين تفاعلوا
بش��كل مميز مع المش��اركة في مسابقات
النس��خة األولى من هذا الموس��م ،مضيفاً
أن هذه المفاجآت سيكون لها تأثير واضح
على س��ير المس��ابقات الس��يما في شوط
العموم وشوط النخبة بمسابقة الشاحوف،
والتي ستنعكس على نجاح المسابقة.
م��ن جهت��ه ،ق��ال رئي��س لجن��ة رياضات
الموروث البحري السيد أحمد خالد الخلفان:
«إن اللجنة المنظمة برئاس��ة السيد محمد
أحم��د الجناحي أنه��ت كاف��ة التحضيرات
اس��تعداداً إلقامة منافس��ات الي��وم األخير
من الموسم ،حيث تتطلع اللجنة في ظهور
المنافس��ات بشكل مميز ،يترجم توجيهات
وتطلعات س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل

خليف��ة إلب��راز الي��وم الختامي ف��ي أبهى
ص��ورة» ،مضيف��اً أن جميع أعض��اء اللجنة
بذلوا جهوداً كبي��رة خالل األيام الماضية،
لالس��تعداد بالش��كل األمثل ال��ذي يؤكد
جاهزي��ة اللجنة في التنظي��م ،الذي يحقق
لهذا الموسم النجاح والتميز.
وأش��ار الخلفان إلى أن اللجنة المنظمة قد
اعتم��دت إقام��ة فعاليات مصاحب��ة لليوم
الختام��ي م��ن الموس��م ،وهي عب��ارة عن
دع��وة فرقة ش��باب قاللي إلحي��اء الفنون
الشعبية كفن الفجري وغيرها ،وإقامة سوق
مصغ��رة للحرفيين يقدمون فيها عدداً من
الحرف اليدوية البحرية.
ويش��هد اليوم إقامة المس��ابقة الخامسة
واألخيرة لـ»الش��احوف -التجديف» ،والتي
س��تقام على ش��وطين ،األول شوط سباق
«العم��وم» على كأس س��مو الش��يخ خالد
بن حمد آل خليفة ،وشوط سباق «النخبة»
على كأس س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل
خليفة .وكانت اللجنة المنظمة قد اعتمدت
مس��اراً جديداً للمس��ابقة ،وهي االنطالقة
من المرفأ البحري لمنتزه األمير خليفة بن
سلمان بالحد باتجاه المرفأ البحري لمتحف
البحرين الوطني بواقع  3كيلومتر.

وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
قد وجه العتماد س��يارة دف��ع رباعي جائزة
كبرى للفريق البطل الذي يحقق لقب سباق
ش��وط «النخبة» بمس��ابقة «الشاحوف».
يذك��ر أن فريق الحالة ق��د نجح في تحقيق
المرك��ز األول ف��ي الس��باقات األربع��ة
الماضي��ة .انطلقت صباح أمس منافس��ات
المس��ابقة األخي��رة لـ»الح��داق» ضم��ن
منافسات األسبوع الختامي على كأس سمو
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة
الملك لألعمال الخيرية وش��ؤون الش��باب
رئيس المجلس األعلى للش��باب والرياضة
رئي��س اللجنة األولمبي��ة البحرينية ،والتي
ش��هدت مش��اركة  130بح��اراً عل��ى متن
 42قارب��اً ،والذي��ن انطلقوا عند الس��اعة
 9صب��اح من المرف��أ البح��ري التابع لنادي
يخ��ت البحري��ن متجهي��ن لع��رض البحر
ضمن المياه اإلقليمي��ة لمملكة البحرين،
والذين س��يختتمون مش��اركتهم في هذه
المسابقة عند الس��اعة العاشرة من صباح
اليوم «الجمعة» من خالل عودتهم مجدداً
لنقطة البداية .حيث س��تخضع أس��ماكهم
للفحص ومن ثم عملية الوزن ،والتي سيتم
من خاللها تحديد الفائزين الثالثة في كل

الفئات األربعة من األس��ماك المعتمدة في
هذه المس��ابقة ،وهي :الهامور ،الش��عري،
الكنعد والج��د .حقق القارب «نبض البحر»
بقي��ادة النوخ��ذة مب��ارك عل��ي المريخي
المركز األول بالمس��ابقة الرابعة واألخيرة
لـ»الهي��ر» ،والت��ي أقيم��ت ي��وم الس��بت
المواف��ق  20أكتوب��ر ضم��ن منافس��ات
األس��بوع الراب��ع على كأس س��مو الش��يخ
عب��داهلل بن خالد بن حم��د آل خليفة ،بعد
أن بل��غ وزن اللؤل��ؤ  2.520غ��رام ،فيم��ا
حل في المركز الثاني القارب خير القاس��م
بقي��ادة النوخذة نبيل حس��ن منصور بعد
أن بل��غ وزع اللؤلؤ  1.912غ��رام وحل في
المركز الثالث القارب س��بع األبيض بقيادة
النوخ��ذة أحم��د جمعة محمد بع��د أن بلغ
وزن اللؤلؤ  1.726غرام.
أكد رئيس لجنة مس��ابقة استخراج المحار
السيد أحمد المالكي أن مسابقات «الهير»
قد شهدت مشاركة  4محامل و 155قارب،
مضيف��ا أن إجمال��ي عدد المش��اركين قد
بلغ  855بحاراً ،مش��يراً إلى أن المسابقات
ش��هدت اس��تخراج  240360أل��ف محارة،
موضحاً أن إجمالي وزن اللؤلؤ المس��تخرج
قد بلغ  75.956غرام.

علي بن خليفة يفتتح بطولة كأس العالم للطيران الحر الداخلي
وس��ط حضور دولي الفت افتتح س��مو الش��يخ علي بن
خليف��ة آل خليف��ة نائب رئي��س مجلس الوزراء مس��اء
الخميس ،فعالي��ات بطولة كأس العالم الثالثة للطيران
الح��ر الداخلي التي تس��تضيفها مملك��ة البحرين خالل
الفت��رة م��ن  25إل��ى  28أكتوب��ر الج��اري بتنظيم من
«جرافيتي أندور س��كاي دايفينغ» بالتع��اون مع االتحاد
البحريني للرياضات الجوية.
وحض��ر افتتاح الفعاليات ،س��مو الش��يخ ناصر بن حمد
آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش��ؤون
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس
اللجنة األولمبية البحرينية ،وسمو الشيخ خالد بن حمد
آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للش��باب
والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى ،والشيخ
محمد بن راشد آل خليفة رئيس اللجنة العليا للبطولة.
كما حض��ر دانييل مارتين��وف ،نائب رئي��س جمهورية
الشيش��ان الصديقة للش��ؤون األمنية وع��دد من كبار
المس��ئولين الدوليي��ن ورؤس��اء االتح��ادات الرياضية
والمهتمين بالرياضات الجوية ورجال الصحافة واإلعالم.
وأكد س��مو الش��يخ علي ب��ن خليفة آل خليف��ة أن نجاح
مملك��ة البحرين في احتض��ان هذه البطول��ة العالمية
يعد مكس��باً وإنجازا رياضياً متميزاً يضاف إلى ما حققته
المملك��ة من منج��زات في كاف��ة المج��االت ،ويعكس
ف��ي الوقت ذاته ثق��ة االتحادات الرياضي��ة الدولية في
الق��درات التنظيمي��ة واللوجس��تية ل��دى المملكة ،وما
تمتلكه من س��جل متميز في تنظيم كبريات البطوالت
الرياضي��ة العالمي��ة في ظ��ل ما تتمتع به من منش��آت
رياضية متطورة.
ونوه س��موه إلى أن الحكومة برئاس��ة صاحب الس��مو
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء،
تح��رص على تقدي��م كل الدع��م والمس��اندة للقطاع
الرياضي والرياضيين وتوفير اإلمكانات والموارد الالزمة
التي تمكنهم من تحقيق اإلنجازات في مختلف المحافل
والمنافسات الرياضية.
وقال سموه« :إن صاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء
دائ��م التقدير لكل انجاز رياضي يس��هم في رفع اس��م
مملك��ة البحري��ن عالي��ا ،وأن رعاي��ة واهتمام س��موه
بالرياض��ة والرياضيين تأتي انطالقا من إيمان س��موه
باألث��ر الهام للرياضة في تنش��ئة الش��باب وتنمية روح
المنافسة لديهم».
وأك��د س��مو نائ��ب مجل��س رئي��س ال��وزراء ،أن إقامة
بطولة كأس العالم الثالث��ة للطيران الحر الداخلي على
أرض مملك��ة البحرين ،وتواجد هذا الحش��د الكبير من
الرياضيي��ن ،كان محط أنظ��ار العالم إلى البحرين وعزز
من المكانة التي اكتس��بتها خالل وقت قصير كموطن
لرياضة الطيران الح��ر الداخلي في المنطقة ،فضال عن

أنه يدعم جهود المملكة على الصعيد السياحي.
وأش��اد س��موه بالجه��ود الت��ي بذلته��ا اللجن��ة العليا
للبطولة ،برئاس��ة الش��يخ محمد بن راشد آل خليفة في
اإلعداد والتنظي��م للبطولة وما قام به فريق العمل من
تهيئة كافة أس��باب النجاح لها بما يليق بمكانة مملكة
البحرين وس��معتها إقليمي��اً ودولياً ،معرباً س��موه عن
فخره واعت��زازه بما يتمتع به أبن��اء البحرين من قدرات
إبداعية متميزة في مختلف المجاالت.
وكان حفل االفتتاح قد بدأ بتالوة آيات بينات من الذكر
الحكيم ،ثم عرض فيلم عن مملكة البحرين وما تشهده
م��ن تط��ور في ش��تى المج��االت وبخاصة ف��ي القطاع
الرياض��ي ،والدور ال��ذي تقوم به «جرافيتي» في نش��ر
االهتمام برياضة الطيران الحر الداخلي في المجتمع.
وألقى الشيخ سلمان بن عبداهلل آل خليفة رئيس االتحاد
البحريني للرياضات الجوية كلمة ،رفع فيها اسمى آيات
الش��كر والتقدير إلى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى ،وإلى صاحب
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
مجل��س ال��وزراء ،وإلى صاحب الس��مو الملك��ي األمير
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العه��د النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء والى س��مو الشيخ ناصر بن حمد
آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش��ؤون
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس
اللجنة األولمبية البحرينية ،عل��ى رعايتهم واهتمامهم
بالرياض��ة والرياضيين في البحرين ،األمر الذي أس��هم
في تحقي��ق المملكة للعدي��د من اإلنج��ازات الرياضية
واستضافة الفعاليات والبطوالت الكبرى.
وأش��اد بالدور الذي يقوم به الشيخ محمد بن راشد بن

خليف��ة آل خليفة رئيس مجلس إدارة ش��ركة «جرافيتي
اندور س��كاي دايفينغ» في نشر رياضة الطيران الداخلي
وتهيئ��ة كافة الظروف المناس��بة لتحقي��ق العديد من
المنجزات في هذه الرياضة على المستوى الدولي.
وأك��د أن نج��اح مملك��ة البحري��ن في اس��تضافة هذه
البطول��ة العالمية رفع من ثقة االتح��ادات الدولية ،مما
يؤكد ال��دور الذي يضطلع به أبن��اء البحرين في تحدي
الصعاب وإنجاز األعم��ال والمهام في وقتها ،األمر الذي
يزودهم الكثير من الخبرات.
فيم��ا ألق��ت المديرة العام��ة لـ»جرافيتي أندور س��كاي
دايفينغ» خولة الحمادي كلمة ،رفعت من خاللها أسمى
آيات الش��كر والتقدير إلى حضرة صاحب الجاللة الملك
حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب�لاد المفدى ،وإلى
صاح��ب الس��مو الملكي األمي��ر خليفة بن س��لمان آل
خليفة رئيس مجلس الوزراء الداعم األول لـ «جرافيتي»،
وإلى صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل
خليفة ولي العهد النائ��ب األول لرئيس مجلس الوزراء،
على الرعاية والدعم المتواصل للقطاع الرياضي.
وأك��دت أن ه��ذا الدع��م والرعاية أس��همت ف��ي تبوؤ
مملكة البحري��ن المكانة العالية ف��ي تحقيق اإلنجازات
الرياضية على الصعيدين المحلي والعالمي ،والنجاح في
استقطاب واستضافة البطوالت والفعاليات العالمية بما
يؤك��د المكانة المرموقة التي وصلت إليها المملكة في
هذا المجال ،حيث كسبت مملكة البحرين ثقة االتحادات
الدولية والقارية في مختلف األلعاب الستضافة البطوالت
بفضل مقدرة ش��بابها وكوادرها على تنظيم مثل هذه
الفعاليات بجدارة .ورحبت بالمش��اركين في حفل افتتاح
كأس العال��م الثالث للطيران الحر الداخلي  ،2018الذي

تس��تضيفه البحري��ن للم��رة األولى وفي منطقة آس��يا
والش��رق األوس��ط ،وهو هذا الح��دث الرياضي العالمي
الذي تنظمه جرافيتي إندور سكاي دايفينغ ويشارك فيه
 300متسابق يمثلون  100فريق من  25دولة.
وأش��ارت إلى أنه بعد أن نجح��ت المملكة في الحصول
عل��ى حق اس��تضافة كأس العالم الثال��ث للطيران الحر
الداخل��ي ،فق��د أصب��ح نف��ق «جرافيتي» م��ن المعالم
السياحي والرياضية في البحرين.
وقالت« :إننا جميعا نس��عى للعمل بجد لمواصلة النجاح
حت��ى ختام البطول��ة لنعكس الوجه الحضاري للش��عب
البحرين��ي األصي��ل تجاه ضي��وف وزوار المملكة ،خاصة
وأن هذه االس��تضافة تش��كل دافعاً قوياً لنجوم منتخب
البحري��ن للتألق ومواصل��ة تقديم المس��تويات القوية
ومنافسة أفضل الالعبين».
وأش��ادت بجهود الشيخ محمد بن راش��د بن خليفة آل
خليفة رئيس مجلس إدارة شركة «جرافيتي اندور سكاي
دايفينغ» في نش��ر رياض��ة الطيران الداخلي وتوس��يع
قاعدته��ا ،وحرص��ه على إش��راك منتخ��ب البحرين في
البط��والت لرفع خبرته ،وهو األم��ر الذي يؤكد اهتمامه
بوضع المملكة على الخريطة العالمية لهذه اللعبة.
وتقدم��ت بالش��كر إلى كل من س��اهم ف��ي إنجاح هذا
الحدث الرياضي العالمي من مؤسس��ات وش��ركات عبر
تقديم الدعم والرعاية ،وهو ما يؤكد اهتمامها ودعمها
للقطاع الرياضي في البحري��ن وتطوير رياضة الطيران
الح��ر الداخلي ،ويضفي مزيداً من االهتمام واإلقبال من
قبل الش��باب البحرين��ي ،متمنية التوفي��ق والنجاح لكل
الفرق المشاركة في البطولة.
وألق��ى ايفارز بيتان��ز رئيس ش��ركة «أيروديوم» كلمة،
أشاد فيها بالتنظيم الرائع من مملكة البحرين للبطولة
الت��ي تق��ام ألول م��رة ف��ي الش��رق األوس��ط ،وهو ما
يعك��س القدرات المتميزة التي تتمتع بها البحرين على
صعيد المنش��آت الرياضية ،متوجها بالش��كر إلى جميع
المشاركين في البطولة والقائمين عليها على جهودهم
من اجل تنظيم بطولة متميزة.
إلى ذلك ،أعربت دوريس مينز الممثلة الرس��مية للجنة
القفز بالمظالت الدولية في كلمة لها عن خالص شكرها
وتقديره��ا لمملكة البحرين على اس��تضافتها للبطولة
وما قدمته من تسهيالت من أجل تقديم بطولة رائعة.
وأش��ادت بالجه��ود التي قامت به��ا اللجن��ة المنظمة
للبطول��ة في االع��داد والتنظيم ،معربة ع��ن تمنياتها
لجميع المش��اركين من العبين وف��رق وتحكيم بالنجاح
وتحقيق النتائج الطيبة في منافسة مفتوحة.
ثم أقي��م عرض ألعالم الدول المش��اركة ف��ي البطولة
وتم التقاط صورة جماعية ،واختتم الحفل بعزف السالم
الوطني لمملكة البحرين.
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افتتاح ملتقى جائزة التميز للمرأة القيادية في صناعة النفط والغاز
افتتح وزير النفط الش��يخ محمد بن خليفة
آل خليف��ة ،ملتق��ى جائ��زة التمي��ز للمرأة
القيادية ف��ي صناعة النفط والغاز «ليواس
 »2018الخمي��س المواف��ق  25أكتوب��ر
 2018الذي أقيم على أرض مركز البحرين
الدول��ي للمعارض ،وذلك ضم��ن مبادرات
النسخة األولى من مؤتمر ومعرض االتحاد
الخليج��ي العالم��ي للتكرير تح��ت الرعاية
الكريم��ة من لدن صاحب الس��مو الملكي
األمي��ر خليفة بن س��لمان آل خليفة رئيس
الوزراء.
وقد ش��ارك ف��ي الملتق��ى ع��دد كبير من
المهندس��ات القيادي��ات في المؤسس��ات
والهيئ��ات الحكومية والش��ركات النفطية
والصناعية والجهات الرسمية واألهلية ذات
العالقة في دول مجل��س التعاون الخليجي
به��دف تعزيز التواصل وتحس��ين المعرفة
وتعل��م أفض��ل الممارس��ات المس��تخدمة
ف��ي صناعة النفط والغاز ف��ي دول مجلس
التعاون الخليجي.
وق��د ثمن الوزير عالياً ال��دور الذي تضطلع
به الحكومة الرش��يدة ف��ي تقديم مختلف
التس��هيالت لعق��د الفعالي��ات واألنش��طة
والمؤتم��رات والمع��ارض المتخصص��ة

والعامة على أرض مملكة البحرين الحبيبة
لم��ا لها من أث��ر كبي��ر يع��ود بالنفع على
االقتصاد الوطني ،مش��يداً بجهود الجهات
المنظمة في احتضان فعاليات ملتقى جائزة
التمي��ز للم��رأة القيادية في قط��اع النفط
والغاز ف��ي دول مجلس التع��اون الخليجي
ضم��ن فعالي��ات مؤتمر ومع��رض االتحاد
الخليج��ي العالم��ي للتكري��ر في نس��خته
األولى والتي جاءت متوافقة مع السبل التي
ينش��دها المجلس األعلى للم��رأة بمملكة

سلمان بن عبداهلل يستقبل
الرئيس التنفيذي لمجلس
المعايير الدولية للتثمين العقاري

اس��تقبل رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة
مؤسس��ة التنظي��م العقاري الش��يخ س��لمان بن عبداهلل ب��ن حمد آل
خليفة ،الخميس بمكتبه الرئي��س التنفيذي لمجلس المعايير الدولية
للتثمين نك تلبت.
وخ�لال اللقاء رح��ب رئيس جهاز المس��احة والتس��جيل العقاري بنك،
وأطلعه على برامج وأهداف مجلس المعايير الدولية للتثمين العقاري،
مؤكداً أهمية االس��تفادة من خبراتهم واالطالع على أحدث الوس��ائل
واألس��اليب في مجال التثمي��ن ،في ظل وجود تش��ريعات جديدة في
مملكة البحرين معنية بتنظيم عملية التثمين العقاري ،وتنفذها اليوم
مؤسسة التنظيم العقاري.
من جانبه ش��كر نك تلبت الرئيس التنفيذي لمجلس المعايير الدولية
للتثمين رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة
مؤسس��ة التنظي��م العقاري ،مش��يداً بما حققته البحري��ن في المجال
العقاري وما تمتلكه من تشريعات متقدمة ،متطلعاً لمزيد من التعاون
بين جهاز المس��احة والتس��جيل العق��اري ،ومجل��س المعايير الدولية
للتثمين العقاري.

«الصناعة» تشارك في المؤتمر العالمي
الثاني عشر لمنظمات ترويج التجارة

حض��رت مدير إدارة تنمية المؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة بوزارة
الصناعة والتجارة والس��ياحة اآلنس��ة ش��يخة الفاضل ،أعمال المؤتمر
العالمي الثاني عشر لمنظمات ترويج التجارة والذي عقد في مركز بيير
مينديز للمؤتمرات في باريس ،حيث تس��تضيف Business France
هذا الحدث بالشراكة مع مركز التجارة العالمي.
وتأتي هذه المش��اركة تلبية لدعوة تلقتها ال��وزارة من مركز التجارة
الدولي��ة ،حي��ث تع��د مناس��بة مواتي��ة الكتس��اب الخب��رات ألفضل
الممارس��ات الدولية ،حيث تقوم الوزارة حالياً بالتحضير إلطالق مركز
البحرين للصادرات «صادرات البحرين».
ويعد المؤتمر حدث عالمي يعقد كل س��نتين لمنظمات ترويج التجارة
« »TPOsويوفر منصة فريدة من نوعها للتواصل مع ممثلين رفيعي
المس��توى لمنظمات تروي��ج التج��ارة ،وصانعي السياس��ات ومجتمع
األعمال لتعزيز الش��راكات ،وتب��ادل الحلول المبتك��رة وتبادل أفضل
الممارسات.

البحرين وذلك من خالل نش��ر ثقافة التميز
القيادي للمرأة وتش��جيع االبتكار والقيادة
واإلنجاز والمواهب النس��ائية في األوساط
األكاديمية والقطاعات التجارية والصناعية
في مجال النفط والغاز.
وخالل كلمته االفتتاحي��ة رحب وزير النفط
بالوف��ود الخليجية المش��اركة متمنياً لهم
طي��ب اإلقام��ة في رب��وع بلده��م مملكة
البحرين واالس��تفادة م��ن األوراق العلمية
والعملي��ة التي س��وف تش��هدها جلس��ات

وفعاليات الملتقى وتمنياته لهم بالتوفيق
ف��ي مؤتمره��م وتحقي��ق األه��داف الت��ي
يصبون إليها.
وهنأ الوزير كل المكرمات الالئي كرمن في
حف��ل ملتقى جائزة التمي��ز للمرأة القيادية
ف��ي صناعة النفط والغاز ف��ي دول مجلس
التع��اون الخليج��ي ،نظي��ر تميزه��ن ف��ي
أعماله��ن ومبادراتهن والمس��توى الرائع
الذي حققنه خالل مس��يرة عملهن ،حسب
المعايي��ر اإلقليمية الدولي��ة ،متمنياً لهن
التوفي��ق والس��داد ف��ي حياته��ن العلمية
والعملية .مثمناً معالي��ه عالياً جهود فريق
جائ��زة التمي��ز القيادي للم��رأة «»LEWA
برئاس��ة الس��يدة ريم الغانم على الجهود
الحثيث��ة التي بذلها أعض��اء الفريق ولجنة
التحكيم ،في اإلعداد والتحضير والمستوى
الالئ��ق بالس��معة الت��ي حققته��ا مملكة
البحرين في صناعة المؤتمرات والمعارض.
وقد أكد وزير النفط على أن الهيئة الوطنية
للنفط والغاز تول��ي اهتماماً نوعياً ومتميزاً
في عقد هذا الن��وع من الملتقيات الداعمة
في تمكي��ن الم��رأة البحرينية واس��تدامة
تطورها المهني ،وتعزيز قدرتها على اإلنجاز
والمش��اركة الفاعلة في كافة مجاالت قطاع

النفط والغاز ،وامتثا ًال للتوجيهات السامية
م��ن لدن صاحبة الس��مو الملك��ي األميرة
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل
الب�لاد المف��دى رئيس��ة المجل��س األعلى
للمرأة في تمكين الم��رأة بكافة المجاالت
تم تعيين عفاف زي��ن العابدين مؤخراً في
منصب مدير عام للشؤون المالية واإلدارية
في الش��ركة القابضة للنف��ط والغاز الذراع
االستثماري للهيئة الوطنية للنفط والغاز.
وقال الوزير إن تحقيق النجاح واالس��تدامة
على األمد البعيد ف��ي قطاع صناعة النفط
والغ��از يعتمد اعتم��اداً كبيراً عل��ى تطوير
قدرات كوادرها البش��رية ،بما فيها المرأة،
وذلك من خ�لال توفير التعلي��م والتدريب
المناسب ،ودعم أفضل المواهب والكفاءات
النس��ائية وتحدي��ث وتطوي��ر البرام��ج
المش��جعة على االبتكار والقي��ادة واإلنجاز
في مج��ال صناع��ة النفط والغ��از في دول
مجل��س التع��اون الخليج��ي ،موضح��اً أن
القط��اع النفط��ي والصناع��ي ف��ي مملكة
البحري��ن ودول مجلس التع��اون الخليجي
حافل بالقيادات والكفاءات النسائية ،الالتي
يعملن بجدٍ واجتهاد من أجل تحقيق الخير
والنماء والرخاء لبلدانهم.

 105ماليين دوالر
متحصالت استثمارات «فينشر كابيتال»
مريم بوجيري

اختتم «فينش��ر كابيتال بنك» فعاليات
اجتم��اع جمعيت��ه العمومية الس��نوية
العادية وغي��ر العادية ،وعرض خاللها
رئيس مجلس إدارة البن��ك عبدالفتاح
معرف��ي ،نتائج الجه��ود المكثفة التي
بذلها البنك خالل الس��نة للتخارج من
عدد من استثماراته محق ًقا متحصالت
إجمالية بلغت  105مليون دوالر ،أعاد
منها للمستثمرين  76.7مليون دوالر.
وتم خالل الجمعي��ة العمومية العادية
لـ»فينش��ر كابيتال» ،انتخ��اب مجلس
إدارة جدي��د للث�لاث س��نوات القادمة
مكون من  9أعض��اء وذلك بعد انتهاء
مدة األعضاء الحاليين للمجلس ويضم
المجل��س المنتخب ك ً
ال من :عبدالفتاح
معرفي رئيس مجل��س اإلدارة ،محمد
الس��رحان نائب رئيس مجلس اإلدارة،
عبداللطيف جناحي الرئيس التنفيذي،
مروان الغرير  ،صالح الشنفري ،عدوان
العدوان��ي ،محمد الكن��دري ،د.محمد
جمع��ان ،عادل ابوني��ان ،وذلك خاضع
لمصرف البحرين المركزي.
وتطلع رئيس مجلس اإلدارة عبدالفتاح
معرف��ي إل��ى المرحل��ة القادم��ة قائ ً
ال
«إن البنك يبدأ س��نته المالية الجديدة
انطال ًق��ا من قاع��دة رأس��مالية قوية،
حيث بلغ إجمالي األصول في الميزانية

العمومية  292.16ملي��ون دوالر كما
ف��ي  30يوني��و  ،2018بينم��ا بلغ��ت
حق��وق المس��اهمين كما ف��ي نهاية
الس��نة  165.46ملي��ون دوالر م��ع
ارتفاع مع��دل كفاية رأس المال ليصل
إل��ى  ،%19ما يجعل البن��ك قادرًا على
االستفادة من التأثيرات اإليجابية التي
تش��هدها اقتص��ادات دول المنطق��ة
نتيجة لتحسن أس��عار النفط والمنافع
المتأتي��ة عن اإلصالح��ات االقتصادية
والمالية فيها».

وأضاف معرفي »:أننا ننظر بتفاؤل إلى
الفرص المتاحة للبنك في العام المالي
 2019بعد أن نجحنا على مدى الس��نة
الس��ابقة بتنقية ميزانيتن��ا العمومية
وتعزيز س�لامة محفظتنا االستثمارية،
وفي ظل الس��يولة الكافية والصفقات
االس��تثمارية المجزي��ة الجدي��دة
المرتقب��ة والتخارج من االس��تثمارات
القديم��ة ،باالعتماد على الدعم الكبير
ال��ذي يحص��ل علي��ه من مس��اهميه
ومستثمريه».

البحرين تشارك في المائدة الوزارية
المستديرة حول ريادة األعمال بجنيف
شاركت مملكة البحرين ممثلة بوفد يرأسه وزير الصناعة والتجارة
والس��ياحة زاي��د بن راش��د الزيان��ي في أعم��ال المائ��دة الوزارية
المس��تديرة حول ريادة األعمال والتي عقدت ف��ي جنيف الخميس
على هامش منتدى االس��تثمار العالمي تحت عنوان «ريادة األعمال
والتنمي��ة المس��تدامة» .وبه��ذة المناس��بة ألقى وزي��ر الصناعة
والتجارة والس��ياحة كلمة أكد م��ن خاللها أهمية هذا االجتماع في
تعزيز الشراكات العالمية وتبادل الخبرات المختلفة.
وأضاف في كلمته« :إن قطاع المؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة
في مملكة البحرين يعد قطاعاً حيوياً ويمثل  93.3من إجمالي عدد
الش��ركات المحلية ،وه��و بمثابة المحرك الرئي��س للنمو والتنويع
االقتص��ادي ،وبناء على ذلك وبتوجيهات من لدن صاحب الس��مو
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ول��ي العهد نائب القائد
األعل��ى النائب األول لرئيس مجل��س الوزراء الموقر حفظه اهلل ،تم
تش��كيل مجلس تنمية المؤسس��ات الصغيرة والمتوسطة برئاسة
وزي��ر الصناعة والتجارة والس��ياحة وممثلين ع��ن مجلس التنمية
االقتصادي��ة وصندوق العم��ل «تمكين» وبنك البحري��ن للتنمية
وغرفة تج��ارة وصناعة البحري��ن ،وهو يهدف إل��ى تعزيز القدرات
التنافس��ية للشركات الناش��ئة والصغيرة والمتوسطة في األسواق
المحلية واإلقليمية والعالمية ،باإلضافة إلى زيادة مس��اهمتها في
الناتج المحلي اإلجمالي.
وأض��اف الزيان��ي« :إن رأس المال البش��ري هو نقطة حاس��مة في
تحقيق النجاح التجاري عند الحديث عن البيئة الداعمة لرواد األعمال
والش��ركات الناشئة» ،الفتاً إلى «أن مملكة البحرين هي األولى في
منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا في تنمية الشباب وذلك
وفقاً لتقرير الش��باب ف��ي الكومنولث والثانية في منطقة الش��رق
األوس��ط وش��مال أفريقيا ،فهي تمتلك تنوع صحي في االس��تثمار

في القطاعات الغير نفطية ،والتي ش��هدت نمواً بنسبة  %5في عام
 2017وتس��تهدف الخدمات المالية والتصني��ع والنقل والخدمات
اللوجستية».
وأكد الزياني أن الس��ياحة والبرامج الترفيهية قد س��اهمت بنسبة
 % 6.3في الناتج المحلي اإلجمالي للبحرين في عام  ،»2017مشيراً
إل��ى «أن قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حيث إنها األولى
في منطقة الش��رق األوسط وش��مال أفريقيا في تطوير تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت وفقاً لتقرير االتحاد الدولي لالتصاالت».
وذكر في هذا الس��ياق« :إن المزايا التنافسية التي تملكها مملكة
البحرين جعلتها المركز الثاني في منطقة الش��رق األوسط وشمال
أفريقيا من حيث سهولة ممارسة األعمال التجارية وثاني أكثر بيئة
مالئمة لألعمال في الش��رق األوسط وذلك وفقاً للبنك الدولي كما
أنها تمتلك موقعاً اس��تراتيجياً يتيح للمستثمرين سهول الوصول
إلى أسواق الشرق األوسط عن طريق البر والبحر».
وحول البيئة االس��تثمارية قال الزياني« :إن البحرين تحظى بوجود
مناط��ق صناعية عالية المس��توي مث��ل منطقة البحري��ن العالمية
لالس��تثمار ومدين��ة س��لمان الصناعي��ة ،باإلضاف��ة إل��ى منطقة
البحرين اللوجس��تية التي تعد أول مركز لوجستي متعدد الوسائط
ف��ي الش��رق األوس��ط» ،ولديها العديد م��ن االتفاقي��ات التجارية
واالقتصادي��ة م��ع الوالي��ات المتح��دة وس��نغافورة ودول مجلس
التعاون الخليجي والعالم العرب��ي ودول االتحاد األوروبي «النرويج
وسويسرا وليختنشتاين ولوكسمبورغ» .وتابع أن المؤتمر العالمي
القادم لريادة األعمال س��وف يعقد ف��ي مملكة البحرين في الفترة
من  15إلى  18أبريل  ،2019حيث سيجمع اآلالف من رواد األعمال
والمس��تثمرين والباحثين وصانعي السياسات وغيرهم من أبطال
الشركات الناشئة من أكثر من  170دولة.
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النيابة السعودية :معلومات تركية تؤكد
أن قتلة خاشقجي ارتكبوا الجريمة بنية مسبقة
الدمام  -عصام حسان ،موسكو – عمار علي( ،وكاالت)

قال النائ��ب الع��ام الس��عودي ،الخميس،
إن «معلوم��ات وردت م��ن الجانب التركي
م��ن خالل فريق العمل المش��ترك أش��ارت
إلى أن المش��تبه بهم ف��ي مقتل الصحفي
جمال خاش��قجي ،ارتكب��وا الجريمة بـ»نية
مسبقة»».
وذك��رت وكالة األنباء الس��عودية نقال عن
بي��ان للنائ��ب الع��ام أن��ه «إلحاق��اً للبيان
الص��ادر بتاري��خ 1440 - 2 - 10ه��ـ ع��ن
نتائ��ج التحقيق��ات األولي��ة الت��ي أجرتها
النياب��ة العامة في قضي��ة المواطن جمال
أحمد خاش��قجي – رحم��ه اهلل – فقد وردت
إلى النياب��ة العامة معلوم��ات من الجانب
التركي الش��قيق م��ن خالل فري��ق العمل
المشترك بين المملكة العربية السعودية
والجمهورية التركية الشقيقة تشير إلى أن
المش��تبه بهم في تلك الحادثة قد أقدموا
على فعلتهم بنية مسبقة».
وأض��اف البيان أن «النياب��ة العامة تواصل

تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما وردها
وما أسفرت عنه تحقيقاتها من وصول إلى
الحقائق إن ش��اء اهلل واس��تكمال مجريات
العدالة».
ف��ي ش��أن متص��ل ،ت��رأس ول��ي العهد
الس��عودي صاحب الس��مو الملك��ي األمير

محمد بن س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود
أول اجتماع للجنة الوزاري��ة التي أمر خادم
الحرمي��ن الش��ريفين العاه��ل الس��عودي
الملك س��لمان ب��ن عبدالعزيز آل س��عود
بتش��كيلها في  20أكتوبر الحالي ،من أجل
إعادة هيكلة رئاسة االستخبارات العامة في
السعودية .وقد ناقشت اللجنة خطة إصالح
جهاز االس��تخبارات العامة ،وتقييم الوضع
الراهن.
وبحس��ب وكالة األنب��اء الس��عودية ،فإنه
بنا ًء على األم��ر الملكي رقم  7422الصادر
ف��ي  20أكتوب��ر والقاضي بتش��كيل لجنة
وزاري��ة برئاس��ة األمير محمد بن س��لمان
ب��ن عبد العزيز آل س��عود ،إلع��ادة هيكلة
رئاس��ة االس��تخبارات العامة ،ت��رأس ولي
العه��د األمير محمد بن س��لمان االجتماع
األول لهذه اللجنة الخميس ،واس��تعرضت
خط��ة اإلصالح بما في ذل��ك تقييم الوضع
الراهن في ضوء أفضل الممارسات وتحديد

البشير :حرص سوداني مصري على إزالة
العوائق أمام حركة السلع والمواطنين

روسيا ترحب بخطوات السعودية
وتركيا بشأن قضية خاشقجي
الفج��وات خاص��ة فيم��ا يتعل��ق بالهيكل
التنظيم��ي لرئاس��ة االس��تخبارات العامة،
واألطر القانوني��ة واألنظمة المعمول بها،
والسياس��ات واإلجراءات والحوكمة ،وآليات
االس��تقطاب والتأهي��ل .واتخ��ذت اللجن��ة
التوصي��ات الالزمة حيال ذلك ،وس��تواصل
اللجن��ة اجتماعاته��ا إل��ى حين اس��تكمال
أعمالها .وفي روسيا ،أكدت المتحدثة باسم
وزارة الخارجية ،ماريا زاخاروفا ،أن «موسكو
تطال��ب بإجراء تحقي��ق دقيق ف��ي قضية
خاشقجي» ،مش��يرة إلى أن «بالدها ترحب

باألعمال الت��ي بدأها الطرفان الس��عودي
والترك��ي» .وقال��ت المتحدثة ف��ي مؤتمر
صحفي نقلته وسائل إعالم روسية «ننطلق
من ضرورة إج��راء تحقيق ،كما ننطلق من
حقيق��ة أن التصريح��ات السياس��ية يجب
أن تفس��ح الطريق أم��ام تحقيق موضوعي
وش��امل ونزي��ه» .وتابع��ت «اآلن الش��يء
األكثر أهمية هو إجراء تحقيق محايد».
وذكرت زاخاروفا أن «موسكو ترحب بالعمل
ال��ذي ب��دأه الطرف��ان ،المملك��ة العربية
السعودية وتركيا في هذا االتجاه».

خادم الحرمين والرئيس الفرنسي :عقاب
رادع للمتورطين بمقتل خاشقجي
باريس  -لوركا خيزران

الخرطوم  -كمال عوض

عقد الرئيس الس��وداني عمر البش��ير ونظيره المصري عبدالفتاح
السيس��ي قمة س��ودانية مصرية بالقصر الجمهوري في العاصمة
السودانية الخرطوم تناولت مباحثات بين البلدين.
وجدد الرئيس السوداني المشير عمر البشير في المؤتمر الصحفي
المش��ترك مع الرئيس المصري بالقصر الجمهوري في ختام أعمال
اللجنة الرئاس��ية بي��ن البلدين ،حرص الس��ودان ومصر على إزالة
العوائق أمام حركة السلع والمواطنين ،والتأكيد على توقيع اتفاقية
الحري��ات األربع لتس��يير حركة المواطنين والس��لع بي��ن البلدين.
وأش��ار إلى جهود ربط البلدين بالس��كة الحدي��د والكهرباء التي
قطعت ش��وطاً متقدماً .وأكد البش��ير حرص قيادت��ي البلدين على
متابعة تنفيذ االتفاقيات والبروتوكوالت الموقعة بينهما ،مبيناً أن
السودان ومصر يمكنهما إنجاز الكثير لصالح الشعبين في التكامل
والوحدة .واعتبر البش��ير اجتماع اللجنة الرئاس��ية بين الس��ودان
ومص��ر خطوة أخرى نحو تمتين العالق��ات األزلية وأواصر الصداقة
التي تعبر عن تطلعات الشعبين .وقال البشير إن التعاون والتقارب
بين البلدين أمر حتمي وتعبير حقيقي عن رغبة الشعبين السوداني

ولي العهد السعودي يرأس
أول اجتماع إلعادة هيكلة «االستخبارات»

والمص��ري .واعتبر زيارة السيس��ي والوفد ال��وزاري الرفيع في إطار
اللجنة الرئاسية بين البلدين ،بمثابة مجلس وزراء مصر بالخرطوم
وتعد تعبيراً حقيقياً عن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للعالقات
الس��ودانية المصري��ة وحرصهم على تطويره��ا وهي تمثل فرض
عين علينا .وفي وقت س��ابق ،قال الرئيس السوداني إن «السودان
يمض��ي بخطوات واثقة لبن��اء التنمية علي ض��وء مخرجات الحوار
الوطني الذي ش��كل إطار كلي للعملية السياسية لتحقيق االستقرار
والس�لام الش��امل ،مرحبا بزي��ارة الرئي��س المصري عب��د الفتاح
السيس��ي للسودان التي أعطت قوة الدفع الالزمة لعالقات التعاون
المشترك» ،معرباً عن «أمله في أن تدفع أواصر الصداقة التاريخية
بين البلدين» .وأكد البش��ير أن «الس��ودان يس��عى لجمع الفرقاء
في دولة إفريقيا الوس��طى بالتنس��يق مع آلي��ات االتحاد اإلفريقي
واإليغاد» .وأش��ار في هذا الخصوص إلى «دور السودان المشهود
في السالم في المنطقة ونجاحه في جمع الفرقاء الجنوبين للتوقيع
علي اتفاق السالم» .واعرب البشير عن «أمله في أن تكتمل جهود
آلية دول جوار ليبيا في تحقيق السالم وإعادة بناء الدولة الليبية».

«السعودية مصممة على إنزال الجزاء الرادع بالمسؤولين عن مقتل الصحافي
الس��عودي جمال خاش��قجي» ،بهذه الكلمات طمأن خادم الحرمين الشريفين
العاهل الس��عودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل س��عود ،الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون ،خالل مكالمة هاتفية أجراها ماكرون مع العاهل الس��عودي
حيال إجراءات المملكة في قضية خاشقجي ،فيما أكد المحلل السياسي فرانك
سيرغاال في تصريح لـ«الوطن» أن «إصرار فرنسا على معاقبة المسؤولين عن
الجريمة ال يتنافى مع اإلصرار أيضا على عالقات إيجابية مع السعودية».
وأك��د العاه��ل الس��عودي خالل االتص��ال الهاتف��ي الذي جمعه م��ع ماكرون
«تصمي��م الحكومة الس��عودية أن ين��ال من تثبت إدانتهم ف��ي قضية مقتل
جم��ال خاش��قجي الج��زاء الرادع» ،بعد س��اعات م��ن تذكير فرنس��ا عبر بيان
لإلليزيه بـ»العالقة االس��تراتيجية مع الس��عودية» ،مؤكدة أنها «لن تتخذ أي
قرار متسرع بشأن تلك العالقة».
وأطلع العاهل الس��عودي ماكرون خالل االتصال على ما قامت به المملكة من
إجراءات والتحقيقات التي أجراها فريق التحقيق الس��عودي التركي المش��ترك
لكشف الحقائق في مالبسات مقتل خاشقجي.

كارثة باألردن 18 ..قتي ً
ال وعشرات
الجرحى والمفقودين في سيول البحر الميت
عمان  -غدير محمود( ،وكاالت)

أعلن��ت وزارة الصح��ة األردنية أن «الس��يول الت��ي ضربت منطق��ة األغوار
الجنوبي��ة ف��ي البحر الميت أس��فرت عن  18قتيال من األطف��ال و 34جريحاً
فضال عن مفقودين ،ورقم الضحايا مرشح لالرتفاع» .وألغى العاهل األردني،
الملك عبداهلل الثاني ،زيارة عمل كانت مقررة إلى البحرين الجمعة ،لمتابعة
تداعيات الحادث الذي تعرض له طلبة مدرسة ومواطنون داهمتهم السيول
في منطقة البحر الميت الخميس ،بحس��ب ما ذك��رت وكالة األنباء األردنية
الرس��مية «بترا» .وقال مصدر مس��ؤول ،إن «العاهل األردني يتابع عمليات
اإلنقاذ بشكل مباشر».
وقال رجال إنقاذ وعاملون في مستش��فى إن ما ال يقل عن  14طفال ومعلما
القوا حتفهم في س��يول الخميس بمنطقة قرب البحر الميت حيث كانوا في
رحلة.
وأعلن األردن حالة الطوارئ ،الخميس ،في العاصمة عمان ،بسبب المنخفض
الجوي والسيول التي ضربت البالد وأسفرت عن مقتل  18شخصا وإنقاذ 25
آخرين ،وفقدان العشرات في منطقة البحر الميت.
وأرس��ل األردن ،الخمي��س ،طائرات مروحي��ة للبحث ع��ن  44طالبا ومعلما
جرفتهم السيول في منطقة البحر الميت.
وقال الدفاع المدني األردني إن الس��يول جرفت رحلة مدرسية في المنطقة
ما أسفر عن مصرع أطفال وفقد العشرات.

وقال العميد فريد الش��رع للتلفزيون األردني إن  34شخصا تم إنقاذهم في
عملية باس��تخدام طائرات هليكوبتر وبمش��اركة قوات من الجيش .وبعض
المصابين في حالة خطرة.
وتجم��ع مئات العائالت واألقارب في مستش��فى الش��ونة عل��ى بعد بضعة
كيلومت��رات من المنطقة .وقال ش��اهد إن األقارب بك��وا وهم يبحثون عن
أطفالهم المفقودين .وقال شاهد إن حافلة تقل  37تلميذا وسبعة مدرسين
كانت في رحلة بالمنطقة عندما جرفتها السيول في واد.
وأكد الدفاع المدني في وقت س��ابق إنقاذ  21ممن داهمتهم مياه األمطار
والسيول في منطقة الزارة بالقرب من البحر الميت.
وأشار الدفاع المدني إلى مشاركة طائرات وزوارق في عمليات اإلنقاذ.
هذا وتس��ببت انهيارات من جراء الس��يول في إغالق طري��ق عمّان  -البحر
المي��ت .كم��ا تقرر إعالن الط��وارئ في العاصم��ة األردنية بس��بب األحوال
الجوية الس��يئة .وألغى العاه��ل األردني الملك عب��د اهلل الثاني زيارة كانت
مقررة الجمعة إلى البحرين.
وأج��رى العاه��ل األردن��ي اتص��االت مباش��رة م��ع المس��ؤولين األردنيين
المتواجدين في موقع الكارثة.
وسارع رئيس الحكومة عمر الرزاز وعدد من الوزراء باالنتقال إلى موقع حادث
انجراف الحافلة المدرسية بالبحر الميت.

وقال رئي��س الوزراء من األغوار إن��ه «يوم حزين عل��ى األردنيين» .وتعهد
باتخاذ خطوات الحقة للتحقيق في الحادث ومحاسبة المقصرين.
فيما أكدت متحدث��ة للحكومة األردنية ،جمانة غنيمات ،مواصلة البحث عن
المفقودين.
وأف��اد خبير ف��ي الطقس أن األمط��ار الغزيرة التي ضرب��ت األردن تجمعت
وضربت منطقة البحر الميت ،البقعة األكثر انخفاضا على مستوى العالم.
وذك��ر الخبير أن حل��ول الظالم يزيد م��ن صعوبة عمليات إنق��اذ األطفال،
وكذلك الطبيعة الجبلية الوعرة للمنطقة.
وفور وقوع الحادث ،تابع رئيس الوزراء األردني أوضاع طلبة المدرسة الذين
داهمتهم الس��يول ف��ي منطقة البح��ر الميت ،الخميس ،م��ن خالل اتصال
هاتفي مع المدير العام للدفاع المدني األردني ،اللواء مصطفى البزايعة.
وأجرى رئيس ال��وزراء األردني اتصاالت هاتفية مع وزراء الداخلية والبلديات
واألش��غال العامة واإلس��كان ،للتعامل مع الحادث بأقص��ى درجات االهتمام
والسرعة ،وتوفير اآلليات والقوى البشرية الالزمة ،حفاظا على سالمة الطلبة
والمعلمين المرافقين والمواطنين في المنطقة.
ووجه رئيس وزراء األردن كل األجهزة المدنية والعس��كرية بالتحرك الفوري
إل��ى الموقع ومتابعة الح��ادث ميدانيا ومواصلة جه��ود اإلنقاذ والبحث عن
المفقودين.

18
السنة 13

#كلنا_ السعودية

| العـدد  | 4703الجمعة  17صفـر 1440هـ |

26 Oct 2018

opinion@alwatannews.net

Fri

رؤى

الخبر مقدس ..والرأي حر
اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها
وحدهم ..وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة «الوطن»
أو سياستها التحريرية

بعض المديرين من اآلسيويين «كارثة»

نبضات
حماية العملية
االنتخابية ..واجب وطني
فاطمة عبداهلل خليل
@FatemaAbdulla

fatima.a.khalil@gmail.com

دأب��ت دول إقليمية طوال الس��نوات الماضية على إحالل الخ��راب والدمار في عدد من
ال��دول الخليجية وخصوصاً مملكة البحرين ،مع ذل��ك ..فدول الخليج العربية والبحرين
خاص��ة باتت تواجه كاف��ة األزمات والح��روب الموجهة ضدها بمزي��د من اإلصالحات
والتطوير والنماء ،وقد كان المش��روع اإلصالحي لجاللة الملك المفدى خير شاهد على
تل��ك الجهود القيادية والوطني��ة المخلصة .وكما نعلم جميعاً ،ف��إن المجلس النيابي
واحداً من أهم وأبرز مؤسس��ات وصروح المش��روع الوطني ،والعملي��ة االنتخابية أبرز
تجلي��ات العهد اإلصالحي حيث إش��راك المواطن في العملي��ة التنموية في البالد على
مقاييس عدة.
غي��ر أنه كلم��ا دأبت المملكة وش��قيقاتها الخليجي��ات على مزيد م��ن التطوير ،دسّ
األعداء والخصوم مزيد من العمالء والمخربين والمفسدين من أجل وقف عملية النماء
واالزدهار وعرقلتها .من أجل ذلك كان مهماً أن يبرز ٌّ
كل بمجاله لحمل لواء المسؤولية
الوطنية تجاه مكتسبات المشروع اإلصالحي لجاللة الملك المفدى ،والعمل على إنجاح
مش��روعاته ،والت��ي من بينه��ا العملية االنتخابي��ة ،إذ تداولت وس��ائل إعالم مختلفة
محاوالت بع��ض دول الجوار للتأثير في نتائج االنتخاب��ات البرلمانية في البحرين ،كما
فعلوا في انتخابات كل من لبنان والعراق مؤخراً ،متسلحين بوفرة التمويل لشراء ذمم
م��ن ال ذمم لهم ،في تجاوز عل��ى حق المواطنين في اختيار م��ن يمثلهم ويعمل على
تحقيق رفاههم في قادم األيام وفق الحقوق الممنوحة لهم من قبل السلطة.
وم��ع اقتراب موع��د االنتخابات في البحرين وال��ذي يوافق « 24نوفمب��ر  ،»2018برز
دور اإلدارة العام��ة لمكافحة الفس��اد واألمن االقتصادي واإللكترون��ي بوزارة الداخلية
البحريني��ة ،للعمل على حماية العملية االنتخابية في إطار الش��راكة الوطنية ،من كافة
التدخ�لات الخارجية أو أش��كال توظيف المال المختلفة التي تس��تهدف تحقيق أغراض
سياس��ية تتعارض مع المصالح والثوابت الوطنية والحق الديمقراطي الممنوح للشعب
من قبل جاللة الملك .غير أن المثل الش��عبي يقول «يد وحدة ما تصفق» ،ولذلك فإن
تكات��ف الجهود من أجل إتمام المهم��ة يتطلب تعاوناً وطنياً من قبل كافة المواطنين
في مملكة البحرين ،للمس��اهمة باإلبالغ عن أي مخالفة قانونية أو تدخل خارجي فيما
يتعل��ق بالعملية االنتخابي��ة المقبلة ،على الخط الس��اخن المخص��ص لذلك «»992
والبريد اإللكتروني .interior.gov.bh@992

حسين التتان
@Hu s s ain T at t an

كلنا يعرف كيف تدار السياسة المتعلقة
بالتوظي��ف داخل بعض المؤسس��ات
التجارية والخاصة في البحرين ،س��واء
كانت مؤسسات أجنبية أو حتى عائلية
مملوك��ة لعوائل بحريني��ة .فالقضية
التي تشكل بمجملها «كارثة» تتمثل
في إعطاء المدير األجنبي –اآلس��يوي
تحدي��داً– صالحيات مطلق��ة ومهمة
جداً في تلكم المؤسس��ات يس��تطيع
م��ن خ�لال صالحياته تل��ك أن يفعل
ما يحلو له فيم��ن يوظف ومن ال يود
توظيف��ه ،وفيم��ا يصرف م��ن خزينة
المؤسسة كما يشاء.
فحي��ن تس��لم ش��ركة أو مؤسس��ة
بحريني��ة أه��م أقس��امها أال وه��و
«قس��م الم��وارد البش��رية» ألح��د
المدراء اآلسيويين فابشر بعدها أيها
البحرين��ي بالهوان .فمدي��ر «اإلج آر»
اآلسيوي ولس��عة صالحياته يستطيع
أن يوظ��ف أهلها وأقارب��ه وكل أفراد
عش��يرته ف��ي الش��ركة ،وف��ي ح��ال
تقدم أحد البحرينيي��ن للوظيفة فإنه
يحاول إفشال توظيفه قدر المستطاع
وخلق مب��ررات لذلك مثل عدم نجاحه
ف��ي امتح��ان الوظيفة أو رس��وبه في

مريض نفسي على اإلنترنت

م��ا تق��وم ب��ه وزارة الداخلي��ة واإلدارة العام��ة لمكافحة الفس��اد واألم��ن االقتصادي
واإللكترون��ي إنم��ا جاء من منطل��ق «أن القوانين المنظمة لالنتخاب��ات في كافة دول
العال��م وف��ي الديمقراطيات العريقة ،تحرم اس��تخدام المال السياس��ي وش��راء الذمم
ف��ي العملية االنتخابية باعتبار ذلك تالعباً بمش��اعر واس��تحقاقات المواطنين وحقهم
االنتخابي» ،وما س��يضطلع به المواطنون من أدوار لإلبالغ عن أي عملية مش��تبه بها
بهذا الشأن إنما هو مسؤولية وطنية وواجب ،بل وحفظ للحق الوطني المستحق.

المطر ..نفس
المشكلة في كل عام
فاروق ألبي
@farooq841

farooq.a.albi@gmail.com

في كل عام وقبل حلول فصل الشتاء تخرج بعض الجهات المعنية بالدولة بتصريحات
يؤكدون فيها اس��تعداداتهم التامة لموس��م األمطار ،وأن ما حدث في العام الماضي
لن يتكرر ،وقد تم معالجة المش��اكل الرئيسة لتفادي تجمع مياه األمطار في الشوارع،
وأن كل األمور س��تكون بخير .ولكن مع أول قطرة مطر حدث ما هو متوقع لدى جميع
المواطني��ن ،فامتألت الش��وارع بكثافة بمياه األمطار ووصل الض��رر إلى داخل بيوت
المواطنين ليؤكد المس��ؤولون مرة أخرى بأنفس��هم بأن ما تم نش��ره على لسانهم
مجرد كالم وحب��ر على ورق ليس أكثر ،فالحقيقة المرة عك��س التصريحات تماماً وما
حدث في مناطق الرفاع ومدينة عيسى وسترة وغيرها من المناطق في البحرين اقوى
رد على المعنيين باألمر.
هؤالء الذين يس��تخفون بالشعب يجب أن يحاسبوا بالقانون خاصة وأن المتأثر األول
م��ن كل ذل��ك هو المواط��ن البحريني الذي دف��ع كل ما لديه من أج��ل منزل العمر،
فكم من بيوت وس��يارات تأثرت جراء هطول األمطار مؤخراً والس��بب واضح وهو سوء
التخطيط وضعف البنى التحتية في بالدنا البحرين التي مازالت تعتمد على الصهاريج
في شفط مياة األمطار.
ما تم تناقله بين المواطنين عبر وسائل التواصل االجتماعي مع هطول األمطار مؤخراً
يكشف حجم المعاناة التي يواجهها عموم الناس ،فال يعقل أن تدخل مياة األمطار إلى
بيوت المواطنين ،وتغرق سياراتهم ،واهلل يستر من القادم.
البد من تقديم تعويضات مجزية لجميع المتضررين كل على حس��ب الضرر الذي وقع
على منزله ،فما شاهدناه في حقيقة األمر أبسط ما يقال عنه إنه كارثة.

* مسج إعالمي:
كل التقدير واالحترام لقضائنا النزيه ،لكن في الوقت ذاته ،بد ً
ال من اس��تهداف حرية
التعبير والرأي كما حصل لزميلنا العزيز األستاذ يوسف البنخليل والذي كفله المشروع
اإلصالح��ي الش��امل لحضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل
الب�لاد المفدى حفظه اهلل ورعاه حيث أولى الصحاف��ة البحرينية أهمية كبيرة انطالقاً
من كونها إحدى دعائم التطور الديمقراطي ،فإنه يجب محاس��بة كل مسؤول ال يقوم
بعمله على أكمل وجه ،ولعل تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية الذي يصدر في كل
عام مليء بالتجاوزات العجيبة والغريبة.

يبدو أن هذا األمر ال يهم المؤسس��ة
الرس��مية المعنية بذلك والتي ال نود
ذكر اس��مها هنا ألنها تتحس��س من
نقدن��ا له��ا ف��ي كل مرة تفش��ل في
معالج��ة القضاي��ا الوطني��ة الخاص��ة
بالتوظي��ف بالطريق��ة الصحيح��ة
والحاسمة .من جهة أخرى نوجه لومنا
وعتابنا ونقدن��ا للم��دراء التنفيذيين
م��ن البحرينيي��ن وألصح��اب ومالك
الش��ركات البحريني��ة حي��ن يقومون
بتس��ليم مقالي��د التوظي��ف ف��ي يد
عصاب��ات آس��يوية ش��غلها الش��اغل
يتمث��ل ف��ي ع��دم توظيف الش��باب
البحرين��ي أو توظيفه��م بمراك��ز
ووظائ��ف دوني��ة ومن ثم اس��تخدام
سياسة «التطفيش» ضدهم لمغادرة
العم��ل وإح�لال األجنب��ي محله��م،
ليقولوا ويثبتوا بعدها للرأي العام بأن
الموظف البحريني ال يحب العمل.
نع��م ،ال يمك��ن للبحرين��ي أن يح��ب
العمل في بيئة قذرة تهينه في وطنه
بطريقة رخيصة .في بيئة عمل يتحكم
في رقبتها ومفاصله��ا بعض المدراء
اآلسيويين الذين يكرهون كل ما هو
بحريني.

مساحات

* اختالج النبض:

تأويل

المقابل��ة ،بينما ومن تح��ت الطاولة
يق��وم المدي��ر اآلس��يوي المعن��ي
بالتوظي��ف بجلب زوجته وأوالده ومن
يع��زون عليه الس��تالم وظائفهم في
المؤسس��ة الت��ي أطلق��ت إداراتها له
كل اليد في اختيار الموظفين حس��ب
مصالحه وليس وفق مصالح الشركة!
كم م��ن اآلس��يويين –وليس كلهم–
ش��فطوا ميزاني��ة الش��ركات الخاصة
وهربوا خارج البالد؟ وكم منهم اليوم
ينتظ��رون محاكم��ات ف��ي البحري��ن
بسبب الس��رقات وغيرها من الجرائم
المتعلقة بالفس��اد واالستغالل البشع
للمنصب؟ وكم منهم ورطوا ش��ركات
كبيرة وأحرجوها ف��ي قاعات المحاكم
أو من خالل نهبهم خزانتها؟
ال يجوز إطالق اليد للمدراء اآلسيويين
في المؤسس��ات الخاصة ،بل يجب أن
تع��دل القواني��ن الخاص��ة بالوظائف
والمناص��ب العليا داخل المؤسس��ات
الخاص��ة ،وأن يك��ون مدي��ر الموارد
البشرية والمسؤول األول عن التوظيف
«بحريني» الجنسية وليس أجنبياً حتى
تحفظ الحق��وق ويتم توظيف أصحاب
الكفاءات من البحرينيين العاطلين.

tattan86@hotmail.com

منى علي المطوع
malmotawa2008@hotmail.com

بطري��ق الصدفة تمكن��ت من الحصول
على الكثير م��ن معلوماتها وهواياتها،
كانت تراه��ا في الجامعة وق��د أوصلها
الس��ائق فهي من عائلة محافظة جداً ال
تس��مح فيها للفتيات بالسياقة من باب
الع��ادات والتقالي��د المجتمعي��ة ،الفتاة
جميل��ة الش��كل أنيقة المظهر حس��نة
الس��معة وال أعرف كيف هذا الش��يطان
البش��ري المتمثل في فتاة تتابع أخبارها
بنه��م وتترص��د لها تمكن��ت حتى من
الحصول على عنوان منزله��ا وبياناتها
الخاصة.
دهش��ت وهي تحوم في منطقة سكنها
عندم��ا اكتش��فت أن منزله��ا كبير جداً
وفخم!! أخذت تحاول حفظ أنواع سيارات
المن��زل كلها ..يب��دو أن عق��د النقص
وقتها قد تحركت بداخلها بش��دة وفي
األساس هي من النوع المتعدد العالقات
رغم أنه��ا على ذمة رج��ل أي متزوجة!!
أوج��دت لها حس��اب إلكترون��ي متخفي
لتتعرف فيه على الش��باب وكانت تتكلم
معهم على أساس أنها تلك الفتاة و»يا
غافلين لكم اهلل!!».
كانت وه��ي تتعرف عليهم ويس��ألونها
عن أين تس��كن تخبرهم أنها تس��كن
بداخل منزل تل��ك الفتاة وكانت تعيش
ال��دور جي��داً فتدعي عندم��ا يطلب أحد
م��ا مقابلتها أنها ال تس��تطيع كونها ال
تستطيع الخروج إال برفقة السائق ،ألنها
ناقص��ة فكانت تش��عر بالفخ��ر والقوة
وهي تنتحل شخصية فتاة بريئة تطعن
بسمعتها وتش��وه اسم عائلتها دون أن
تدري تلك عما تفعله وترى كيف الشباب
يتراكضون عليها كونها تظهر أمامهم
بمظه��ر الفت��اة الثري��ة الحس��ناء ذات
المكان��ة المرموقة مجتمعياً ،كانت بين
فت��رة وأخرى تهت��م كثي��راً بمعرفة آخر
أخبار ضحيتها حتى تتقمص الش��خصية
جي��داً وال تكش��ف أو تفض��ح أو يتج��ه
أحد إلخب��ار الفتاة فتعل��م عنها وتتقدم
بشكوى عليها!
ش��قيقة هذه المجنونة المريضة نفسياً
أيامه��ا هي م��ن أخبرتنا به��ذه القصة
وهي تطلعنا على محادثاتها مع الشباب
وما تفعله باس��تياء وخوف أن تخبر أحداً

فتنتقم منها وخوفاً كذلك على شقيقتها
أن يعلم زوجها فيهدم منزلها! فسألناها
يومها :تخافين على شقيقتك وعالقتها
بزوجها فقط؟ أال تفكرون في مصير تلك
الفتاة البريئة وكم عدد الش��باب الذين
تتكل��م معهم أختك ويظن��ون أنها هي
فيروحوا يتكلموا عنها وتتشوه سمعتها
وتتدمر في مجتمع «وداني» يس��ير في
حكم��ه عل��ى اآلخري��ن على ما يس��مع
ال عل��ى ما ي��رى إال من رح��م ربي وهي
باألص��ل بريئة من كل م��ا تفعله أختك
من تصرف��ات ومكالمات مع الش��باب؟
أال تخافون أن يقوم أحد الش��باب بإخبار
أهل تلك الفتاة مستنداً على المحادثات
التي تحوي معلوماتها واسمها بالكامل
ظناً أن لها عالقات متعددة من الشباب
فيمنعونها عن الدراسة مث ً
ال وهي بريئة
أص ً
ال وق��د تحتاج دهراً إلثب��ات برائتها
وانكش��اف الحقيق��ة وكل ذلك بس��بب
تقمص أختك لشخصيتها؟
تأمل��ت يومه��ا حاله��م ..األخ��ت التي
تتقمص ش��خصية تلك الفت��اة البريئة
أق��ل م��ن العادية ويب��دو أن س��منتها
المفرطة تسببت لها بـ»عقدة الحريم»
وه��ذه العقدة معروفة في عالم النس��اء
حي��ث تتعمد المرأة إليج��اد امرأة أخرى
ضحي��ة تؤذيها وتحطم حياتها فتش��عر
أنها ليس��ت الوحي��دة الت��ي تعاني في
هذه الحياة وتظل سنين طويلة مهتمة
بإلح��اق أقص��ى أن��واع األلم النفس��ي
واألذى حتى تتغذى على شعور ضحيتها
وهي تعان��ي ،كما إن هذه الفتاة تعيش
في بيئة مفككة ومتناقضة فاألب يعنف
بنات��ه ويل��وم دائم��اً أمه��م كونها لم
تنجب له ولداً ويمد يده على أمهم التي
هي من توج��ه ومذهب مخالف لمذهبه
وتوجه��ه وأم��ام الرف��ض المجتمع��ي
ال��ذي تعاني��ه ه��ي وأخواتها ف�لا بيئة
األب تتقبله��م وال بيئة األم كذلك فكل
هذه العوام��ل أوجدت لها عقدة الحريم
رغ��م أن هذه العقدة ليس��ت ع��ذراً لها
فيما تفعله من جرم وس��لوك يعتبر من
الكبائر في الدين!
مناس��بة ه��ذه القصة تأتي اس��تكماالً
لمقالنا الس��ابق «مجن��ون حر طليق في

السوش��ل ميدي��ا» واس��تعراضنا لعدد
م��ن العاهات النفس��ية الت��ي تجد من
مواق��ع التواص��ل االجتماعي والس��احة
اإللكتروني��ة مرتع��اً لب��ث أمراضه��م
النفسية حيث ذكرتني إحداهن بأهمية
التش��ديد أن هذه األم��راض كانت أكثر
وضوحاً خالل أيام أزمة البحرين األمنية
حيث ظهرت العديد من الحسابات التي
يديره��ا أش��خاص متواضع��ي التعليم
والرت��ب الوظيفي��ة وأخ��ذوا ينتحل��ون
شخصيات أمنية وقيادية عالية المستوى
تحت أس��ماء وهمية ويديرون حسابات
إخباري��ة الهدف منها اصطي��اد الفتيات
وتغذي��ة ش��عور النق��ص وع��دم تقبل
الواق��ع والرضا الوظيف��ي بانتحال صفة
أن��ه من الش��خصيات المهم��ة جداً في
المجتم��ع البحريني ألنه ي��دري أنه على
أرض الواقع نادراً ما قد تلتفت له فتاة!
كما ال يمكن أن نغفل أن قضايا الجرائم
اإللكتروني��ة ف��ي دولن��ا ق��د ازدادت
بش��كل رهيب جداً وملف��ت فيما يخص
التج��اوزات والحوار القائ��م على القذف
والش��تم وتصوير مقاط��ع مخلة تقترب
م��ن مفه��وم االضطرابات الس��لوكية
واألمراض النفس��ية وطرح آراء ووجهات
نظر غير منطقية وتحمل تطاو ًال وتعدياً
على اآلخري��ن وحرياته��م والعديد من
القضايا التي ل��و تأملناها لوجدنا أنه ال
يمكن أن نقف عندها وفق مبدأ الغلطان
يحاسب والمجرم يعاقب فقط والعقوبة
تكون فقط بدف��ع مبلغ مالي أو الحبس
لعدة ش��هور إنم��ا البد م��ن النظر إلى
ما وراءها فهن��اك العديد من المجانين
إلكتروني��اً الذين يحتاج��ون فع ً
ال إلعادة
تأهيل وعيادات نفسية تحول إليها مثل
هذه الح��االت التي كش��فتها لنا مواقع
التواصل االجتماعي خاصة أولئك الذين
ال حاف ً
يحملون س��ج ً
ال بقضاي��ا الجرائم
اإللكتروني��ة وانتح��ال الش��خصيات أو
الصفات المهنية.

* إحساس عابر:
اثنان يهتمون بأدق تفاصيلك ..ش��ديد
الحب وشديد الحقد!!
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نبرات خاصة
بدر علي قمبر
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* أعجبني المس��مى الجميل الذي أطلقه صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،على كبار السن بتسميتهم
«كب��ار المواطنين» تقديراً لعطائهم الطويل في خدم��ة الوطن والمواطنين ،ولخبرتهم الطويلة
وكدهم وتعبهم في سبيل تنشئة األجيال على معاني الخير ،وتعبيراً عن مشاعر الود والوئام التي
يتبادلها المجتمع معهم .جميل أن نغير من هوية بعض المس��ميات والثقافات والمشروعات بما
يتناس��ب وروح العصر ،بأس��لوب مبدع يراعي إنس��انية أفراد المجتمع .في مقاالت سابقة اقترحت
بإنش��اء «بي��ت الخبرة» الذي يضم «كب��ار المواطنين» من مختلف التخصص��ات في ميدان واحد
يجمعهم ،بحيث تركز مهام عمله على تقديم الخبرات من كبار المواطنين لمختلف وزارات الدولة،
وتنظيم البرامج التواصلية التخصصية للناش��ئة والش��باب والموظفين لالرتقاء بمهاراتهم ودمج
ما تعلموه مع خبرات ونضج السنين ،وتخصيص ساعات «خبرة حياة لكبار المواطنين» يدرسونها
في مدارس��نا .فض ً
ال عن إتاحة الفرصة لممارس��ة هواياتهم والتنفيس عنهم .يجب أن نقدر «كبار
المواطني��ن» كما قدروا فلذات أكباده��م في حال الصغر ،وأحبوا وطنهم وخدموه بعرق جبينهم..
فكل متقاعد صاحب خبرة يجب أن يكون له المأوى المناسب الحتضانه.
* ورد في كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «تأمالت في السعادة واإليجابية»
بأن سموه قد اعتمد نظاماً لتصنيف مراكز الخدمة الحكومية بتصنيف النجوم المطبق في الفنادق،
وعند كل مركز يتم وضع لوحة عليها تصنيف من نجمتين وحتى سبع نجوم تبين جودة الخدمات
في هذا المركز ،وقبل وضع اللوحة سيتم تقييم جميع المراكز وفق مجموعة من المعايير المطبقة
في القطاع الخاص ،وأحد المعايير األساسية هو ابتسامة الموظفين .وبعد بدء المشروع اتضح أن
جمي��ع المراكز تتنافس فيما بينها لرفع تصنيفه��ا والحصول على لوحة الخمس نجوم عبر تقديم
خدمات أفضل وأس��رع وأس��هل لمتعامليها .نحتاج مثل هذه األفكار اإلبداعية في االرتقاء بمراكز
خدم��ات العمالء في مختلف الهيئ��ات التي تقدم خدمات للمواطنين .قد تنبهر في بعض األماكن
باألسلوب الراقي واالبتسامة الخالبة لموظفي خدمات العمالء حتى إنك تشعر أنك تعرفه منذ أمد
بعي��د ..في المقابل تنزعج في بعض األماكن ،حيث تنتظر كرم الموظف حتى يناديك أو أن يكون
غائباً عن مكتبه ..فض ً
ال عن وجهه المقطب وكأنك قد أخطأت في حقه ..نحتاج إلى أناس يقدرون
اإلنسانية ويخلصون في عملهم ،ويعرفون أنهم قد يواجهون نفس المشكلة في يوم ما!!
* ف��ي ذل��ك «الدكان» الصغير ف��ي أحد أحياء المح��رق العريقة ،كانوا يتجاذب��ون أطراف أحاديث
الحياة الممتعة ،ويس��تذكرون ذكرياتهم التي عاشوها في ميادين التحدي والكد والتعب« ..دكان
بومحمد» من نوادر الدكاكين المتبقية في محرق األصالة ،حيث كان يعمرها رجال لول بلقاءاتهم
العفوي��ة ..دكان بومحمد كنا نس��تمتع باللقاء في��ه مع ثلة من اآلباء ومن رج��ال زمن الطيبين..
ولك��ن ..دوام الح��ال من المحال ،حيث انفك العقد ورحل صاحب ال��دكان وتبعه صاحبه ،فلم يعد
للم��كان معنى برحيل رواده ..هذا هو الحال في كل مس��احات حياتن��ا ..وباألخص «بيت األحالم»
الذي يتعب المرء ويس��تنفر ق��واه من أجل أن يوفر المكان اآلمن والمالذ الدافىء ألس��رته ..وفي
لحظة ما ينتهي كل شيء ..يرحل األبناء إلى بيوت مستقلة ..ويبقى المؤسس مع زوجته ينطلقون
لمرحل��ة جديدة مغايرة عن تلك الت��ي بدأوها في مقتبل الحياة الزوجي��ة ..وفجأة ..يتحول البيت
إل��ى ظ�لام دامس ..حينها إما أن يه��دم وتبنى على أنقاضه قصة حياة جديدة ..وإما أن يس��كنه
«الغرباء» فيستولون على مساحات الذكريات فيه ..هي دورة الحياة العجيبة ..تبقى الحياة محطة
عاب��رة ..واآلخ��رة هي الباقية ..فيا رب اجمعنا وأحبابنا في مس��تقر الجنان ،نس��تذكر فيها لحظات
الحياة التي قضيناها في طاعتك.
* تمض��ي الحياة بوتيرتها الس��ريعة وبأحداثها ومواقفها وتغيراته��ا التي أضحت وليدة اللحظة،
حتى بتنا نترقب اللحظات التالية حتى يتسنى لنا التمرس على العيش معها بسالم وأمان نفسي..
س��رعة الحياة في لحظات اليوم ال تمهلك أن تبذل المزي��د في ميدان العيش ..كنا باألمس ننجز
أعمال كثيرة متتالية ومع ذلك تجد المتس��ع من الوقت لبذل المزيد ..بالفعل كانت متعة حياتية
تعطي��ك األم��ل لبذل المزيد ..الي��وم كما أنت لم تفتر عن اإلنجاز وبصمة األثر ألنك نش��أت على
ح��ب الخير وقطعت على نفس��ك عهداً أن تبقى أنت الذي تعرفه نفس��ك أو يعرفه الناس بعطائه
وهمت��ه وقيادته المؤثرة في محيط الحياة ..بقي��ت كما أنت األثر المنجز ..ولكن تغيرت اللحظات
التي كنت تعيش��ها ..فأضحت س��رعة األيام المخيفة تعطيك تحدياً كبيراً في إنجاز أعمال الحياة..
سواء الروتينية منها ..أو الطموحات واآلمال العريضة التي تمنيت في زمان مضى أن تحققها في
مراحل متقدمة من حياتك ..الخطر الداهم الذي يعترضنا حينها ،أن ال نصاب بداء الغفلة والكسل
والتخبط الحياتي ،فمع الس��رعة الحياتية قد يخيم على حياة المرء الملل والس��آمة من كل شيء،
ألنه ال يعرف من أين يبدأ ..ولكن تذكر أن حياتك قد تحسم في لحظة ما وتنتهي إلى األبد ،حينها
سيقف العمل الذي كنت تتمنى أن تستثمره في حياتك ..لنبدأ لحظة االستثمار من اآلن.
* فل��ذات أكبادنا هم حصاد حياتنا الزوجية ،وهم المس��تقبل الناجح الذي ننش��ده للمجتمع ..فلو
حرصت كل أس��رة أن تصنع قادة يش��ار إليهم بالبنان ،ألضحى المجتمع ف��ي ازدهار ونمو دائم..
نحتاج أن نصنع قادة يحبون وطنهم ويعيشون في كنف محبته ،فنحبب إليهم قيم الخير كما نحبب
إليهم الطعام والش��راب وترفيه الحياة ..كم هي التربية متعبة في زمان لم يعد ذاك الزمان الذي
ترعرعن��ا فيه ..زمان يجب أن تكون فيه قريب��اً إلى قلوب أبنائك ..تعاصر معهم كل أحوال العيش
حتى تس��تطيع أن تحافظ على هويتهم ومبادئهم التي غرس��تها في نفوسهم منذ الصغر ..حفظ
اهلل فلذات أكبادنا وأعاننا على تربيتهم وتأسيس قادة يقودون وطنهم إلى مصاف التميز.

نعم ..ال يمكن
للبحريني أن يحب
العمل في بيئة قذرة
ُتهينه في وطنه
بطريقة رخيصة..
في بيئة عمل
يتحكم في رقبتها
ومفاصلها بعض
المديرين اآلسيويين

اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها
وحدهم ..وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة «الوطن»
أو سياستها التحريرية

قطرة وقت
المتكاملون
مع السعودية

حسين التتان

نحتاج إلى أن نصنع
قادة يحبون وطنهم
ويعيشون في كنف
محبته فنحبب
إليهم قيم الخير
كما نحبب إليهم
الطعام والشراب
وترفيه الحياة
بدر علي قمبر

ما سيضطلع به
المواطنون من
أدوار لإلبالغ عن أي
عملية مشتبه بها
بهذا الشأن إنما هو
مسؤولية وطنية
وواجب بل وحفظ
للحق الوطني
المستحق
فاطمة عبداهلل خليل

البد من تقديم
تعويضات مجزية
لجميع المتضررين
كل على حسب
الضرر الذي وقع على
منزله فما شاهدناه
في حقيقة األمر
أبسط ما يقال عنه
إنه كارثة
فاروق ألبي

هناك العديد من
المجانين إلكترونيًا
الذين يحتاجون
فع ً
ال إلعادة تأهيل
وعيادات نفسية
تحول إليها مثل
هذه الحاالت التي
كشفتها لنا مواقع
التواصل االجتماعي
منى علي المطوع

* ومضة أمل:

فريد أحمد حسن
@ fa r e e dbin e s a

عوني صادق
أعل��ن في «ت��ل أبيب» أن رئي��س حكومة
االحتالل ،بنيامين نتنياه��و ،قد أجل إخالء
وه��دم قرية «الخ��ان األحمر» بع��د ثالثة
أس��ابيع من انته��اء مهلة كان��ت أعطيت
من جانب اإلدارة المدني��ة حتى األول من
ش��هر أكتوبر الجاري ،وكان القرار اتخذ من
أج��ل «بح��ث خطة بديل��ة لنقل الس��كان،
بالتنس��يق م��ع الس��لطة الفلس��طينية»،
وأوضح مسؤول في مكتب نتنياهو ،اشترط
عدم ذكر اس��مه ،أن «الهدف هو اس��تنفاد
س��بل المفاوض��ات تمام��اً ،وبح��ث خطط
مقترحة قدمتها أطراف مختلفة خالل األيام
القليل��ة الماضية» ،في الوقت نفس��ه ،قال
وزير األمن ،أفيغدور ليبرمان ،إن هذا القرار

يأت��ي خالفاً لموقف��ه .كم��ا عارضه رئيس
«البيت اليهودي» بينيت.
وكان��ت س��لطات االحتالل أمهلت س��كان
«الخان األحمر» حتى األول من شهر أكتوبر
الجاري لهدم منازلهم ذاتياً ،وإخالء القرية،
وإال «س��تنفذ س��لطات القرية ق��رار الهدم
اس��تناداً إل��ى ق��رار المحكم��ة والقانون»،
علم��اً بأن المحكم��ة العلي��ا كانت رفضت
التماس��اً قدم��ه األهال��ي قبل نحو ش��هر
تقريباً ،وف��ي الس��ياق ،كان مصير «الخان
األحمر» أثار قلقاً دولياً في مختلف األوساط
السياس��ية ومنظمات حقوق اإلنسان ،بعد
أن أعاد إل��ى الواجهة ممارس��ات التطهير
العرقي «اإلسرائيلية» القديمة -الجديدة،

وكانت االعتصامات مس��تمرة ض��د القرار
«اإلس��رائيلي» منذ مطلع ش��هر س��بتمبر
الماض��ي ،وش��ارك في��ه متضامن��ون
فلسطينيون ،وأجانب.
وكانت «الجنائية الدولية» حذرت س��لطات
االحتالل من تنفيذ الهدم ،باعتباره جريمة
ح��رب بموج��ب القان��ون الدول��ي ،وذلك
عل��ى لس��ان المدعي��ة العام��ة للمنظم��ة
فاتو بنس��ودا ،فيما اعتب��رت منظمة العفو
الدولية أن «عملي��ة الهدم المزمعة لقرية
الخان األحمر ،والتهجير القسري لسكانها،
إلفس��اح الطريق أم��ام بناء المس��توطنات
اليهودي��ة غي��ر القانوني��ة ،بمثابة جريمة
حرب تثبت ازدراء الحكومة «اإلس��رائيلية»
للفلس��طينيين» ،والقان��ون الدول��ي.
وق��ال مدي��ر ع��ام منظم��ة «بتس��ليم»،
«اإلس��رائيلية» حجاي إلع��اد ،إن المحكمة
العليا بقرارها المصادق��ة على هدم الخان
األحم��ر «أج��ازت ارت��كاب جريم��ة ح��رب
بموج��ب القان��ون الدول��ي» ،فيم��ا أك��د
الخبير القانوني «اإلسرائيلي» البروفيسور
مردخ��اي كرمنتيس��تر ،أن ق��رار المحكمة
يش��كل غطاء قانونياً لجريمة نهب أراضي

fareedbinesa@gmail.com

باس��تثناء الدول التي هي مع المملكة العربية الس��عودية قلب��اً وقالباً وتتكامل
معها كمملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة فإن الحقيقة التي ينبغي
أن يبن��ي عليها هي أن الدول األخرى وخصوصا الغربية ،وقبلها تركيا وتلك التي
تنتظر اللحظة التي تتمكن فيها من اإلس��اءة إلى الس��عودية مثل قطر وإيران،
عمدت إلى استغالل قصة جمال خاشقجي استغال ًال بشعاً بغية تحقيق المكاسب،
ه��ذه الدول اعتبرت الموضوع فرصة لالبتزاز وباب��اً يمكن أن يدر عليها األموال
ويعينه��ا على االنتقام والتش��في ،وليس مهم��اً عندها بالطب��ع األذى الذي قد
تتعرض له الس��عودية والمنطقة بأكملها ،فمثل هذه الفرصة بالنسبة لها أهم،
والفرصة إن ضاعت قد ال تعود.
وق��وف البحرين واإلم��ارات إلى جانب الس��عودية يدخل ف��ي الطبيعي ،ألن في
الطبيع��ي أيضاً يدخل وقوف الس��عودية إل��ى جانب البحرين واإلم��ارات ،فهذه
الدول الثالث متكاملة وصار العالم كله ينظر إليها على أنها كذلك ،بل على أنها
بل��د واحد ،فهي ليس كغيرها من البلدان الت��ي تقف إلى جانب بعضها البعض
بالبيانات فقط أو عندما تكون هناك مصلحة معتبرة.
الي��وم وف��ي ظل األح��داث المختلفة يمكن الق��ول بأن البحري��ن واإلمارات هي
الس��عودية وأن الس��عودية هي البحرين واإلمارات ،فما يصيب الشقيقة الكبرى
يصيب أختيها ،وما يؤذيه��ا يؤذيهما ،ولهذا فإن البحرين اعتبرت الموقف الذي
صارت فيه الس��عودية بس��بب س��وء تصرف البعض موقفها ،وك��ذا الحال فيما
يخص اإلمارات.
األس��باب التي أدت إلى مقاطعة هذه الدول الثالث لقطر أدت أيضاً في األحداث
والمواق��ف التالية إلى تأكيد أنها ليس��ت إال دولة واح��دة وأنها من الطبيعي أن
تقف إزاء كل موضوع يس��تجد الموقف نفسه وأن تس��اند بعضها البعض .مهم
هن��ا التأكي��د أيضاً على أن هذه ال��دول تتكامل مع مصر الت��ي ال يكون موقفها
مختلف��اً ،فقد ثبت بالدليل القاطع أن هذه الكتل��ة تتكون من أربع دول وأن من
يخاط��ب إحداها فإنه يخاطبها كلها .من هذا المنطلق نظرت البحرين واإلمارات
ومص��ر إلى خطاب الرئيس التركي األخير والذي تناول فيه قصة خاش��قجي على
أنه موجه إليها بالدرجة نفس��ها التي هو موجه فيها إلى السعودية ،فالمخاطب
هنا ال يمكن أن يكون السعودية وحدها.
هذه الحقيقة ال تغيظ مريدي الس��وء للس��عودية فقط ولكنها تؤكد للعالم كله
أيضاً أن هذا الفريق «الرباعي» الذي تقوده السعودية باقتدار متكامل ومتماسك
وقوي إلى الحد الذي ال يمكن ألي دولة أن تبتزه أو تبتز دولة من دوله من خالل
قصة كقصة خاش��قجي أو غيرها وأنه قادر عل��ى المواجهة .واألكيد أن من تابع
مؤتمر مبادرة االستثمار  2018الذي عقد في الرياض واختتم يوم أمس تبين له
كل ذلك وتأكد منه وتيقن.
هذا يدفع إلى تدوين حقيقة لم تعد قابلة للنقاش هي أنه يتوفر في عالم اليوم
كتل��ة مكونة من أربع دول هي الس��عودية والبحرين واإلمارات ومصر ،تبدو في
كل األحوال كما الدولة الواحدة ،وأنه لهذا الس��بب يمكن القول بأن األذى الذي
لحق الس��عودية بسبب قصة خاشقجي لحق بش��قيقاتها الثالث أيضاً وأنها لهذا
الس��بب ولغيره تقف مع الس��عودية ،وأن كل قرار سالب تتخذه أي دولة من دول
العالم ضد السعودية يعتبر أنه متخذ ضدها كلها.
وألن المملكة العربية الس��عودية أس��اس وترفع راية التوحي��د وتحمي العروبة
وألنها أثبتت في مواقف كثيرة أنها السند والذخر لذا يفترض أن تقف كل الدول
العربية واإلس�لامية إلى جانبها وأال تسمح ألي طرف أن يبتزها ويستغل جريمة
قتل خاش��قجي بغية تحقيق مكاس��ب مادية أو سياسية ،خصوصا وأن السعودية
اعترفت بأن الذي قام بها مواطنون تجاوزوا صالحياتهم وسينالون عقابهم من
دون تأخير.

هذه الحقيقة ال تغيظ مريدي السوء
للسعودية فقط ولكنها تؤكد للعالم
كله أيضًا أن هذا الفريق «الرباعي» الذي
تقوده السعودية باقتدار متكامل
ومتماسك وقوي
فريد أحمد حسن

يق��ول المولى الكريم في الحديث القدس��ي« :أنا عن��د ظن عبدي بي ،وأنا مع��ه إذا ذكرني ،فإن
ذكرني في نفسه ،ذكرته في نفسي ،ومن ذكرني في مإل ،ذكرته في مإل خير منهم».

لماذا تأجل هدم
«الخان األحمر»؟
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رسائل حب
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الفلسطينيين «عرب .»48
وال شك في أن ما أثاره القرار «اإلسرائيلي»
عل��ى المس��توى الدول��ي ،كان ل��ه أث��ره
في تأجي��ل قرار اله��دم ،لذلك اس��تهدف
امتص��اص التضام��ن الدولي ض��د القرار،
لكن «التأجيل» يعني أن القرار ما زال «قيد
التنفي��ذ» في وق��ت الحق ،وهو م��ا يطرح
السؤال عن الهدف الرئيس منه .وقد أوضح
ذلك نتنياهو نفس��ه ،بقول��ه إن الموضوع
«س��يحل بالتوافق» ،بعد «اس��تنفاد سبل
المفاوض��ات ،وبحث خطط بديلة مقترحة،
بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية».
م��ن الواض��ح أن ه��دم وإخ�لاء «الخ��ان
األحمر» له غرضان :استراتيجي ،وتكتيكي،
األول يس��تهدف «التمهي��د إلقام��ة كتلة
اس��تيطانية تع��زل الق��دس الش��رقية عن
محيطه��ا ،وتقس��م الضف��ة الغربي��ة إلى
قس��مين ،وتمنع التواصل بي��ن مناطقها،
أي من��ع قيام دول��ة فلس��طينية .والثاني،
يمهد الطري��ق ،كما تق��ول عميرة هاس،
التمهي��د لطرد جماعي من تجمعات أخرى،
وكال الهدفي��ن ،االس��تراتيجي والتكتيكي،
يتس��اوق مع مخطط االستيالء الكامل على

م��ا بقي من فلس��طين التاريخية ليس في
الملكية «اإلسرائيلية».
ويبقى السؤال قائماً :لماذا التأجيل؟
الجواب في عبارة «بالتنس��يق مع السلطة
الفلس��طينية» ..لق��د ت��م االس��تيالء على
الزي��ادة ع��ن ق��رار التقس��يم باإلره��اب
والتحايل والتزوير و»بالتنس��يق مع منظمة
التحرير الفلس��طينية» قبل اتفاق أوس��لو،
ثم «بالتنس��يق مع الس��لطة الفلسطينية»
بعده .وهكذا اكتس��بت س��لطات االحتالل
«الش��رعية» التي تدعي ،واآلن ،إذا وافقت
الس��لطة الفلس��طينية عل��ى خط��ة م��ن
«الخطط المقترحة» يكون موضوع «الخان
األحم��ر» قد أغلق «بموافقة فلس��طينية»،
وهو ما رمى إليه قرار التأجيل.
يبق��ى أن ننب��ه إلى أن ما ف��رض «التراجع
التكتيك��ي» عل��ى س��لطات االحت�لال ،هو
الموقف الش��عبي ،وفي القل��ب منه موقف
س��كان الخان ،وال ب��د من إفش��ال الحيلة
«اإلس��رائيلية» الجدي��دة ليس��قط القرار
بصورة نهائية.
* نق ً
ال عن صحيفة «الخليج اإلماراتية»
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«الحداد للسيارات» تعلن عن إدخال تحسينات
جديدة على معرض سيارات مرسيدس-بنز
تعلن شركة الحداد للسيارات عن إدخال تحسينات
جدي��دة عل��ى مع��رض س��يارات مرس��يدس-بنز،
وذلك تماش��ياً مع معايير وكالء التجزئة لس��يارات
مرسيدس-بنز العالمية،
حيث قامت الشركة بتحديث جميع أقسام معرضها
ومنه��ا معرض الس��يارات المس��تخدمة المعتمدة
ومرك��ز الخدم��ة .وتم إجراء هذه التحس��ينات لكي
تتماش��ى مع معايير شركة مرسيدس-بنز العالمية
مع توفير خدمات أفضل للعمالء.
وكذل��ك قام��ت الش��ركة بإدخ��ال تغيي��رات على
المناط��ق الداخلي��ة للمعرض والتي تش��مل تغيير
األلوان من اللون األزرق إلى األبيض ،باإلضافة إلى
تحسين منطقة االس��تقبال لتتماشى مع متطلبات
شركة مرسيدس-بنز العالمية.
كما ش��ملت التحس��ينات التي أجريت في المعرض
عل��ى األم��ور األكث��ر لفت��اً لالنتباه وه��ي الالفتات
المضيئ��ة الجدي��دة المثبتة عل��ى واجهة معرض
مرسيدس-بنز ،ومن التحسينات األخرى الملحوظة

الت��ي تتواف��ق م��ع المعايي��ر المطلوب��ة لموزعي
سيارات مرسيدس-بنز العالمية ،اللون الجديد في
المعرض ذو اللون األس��ود ،كما تشمل التحديثات
األخي��رة مجموع��ة جدي��دة كامل��ة م��ن الالفتات
الداخلية.
يتمث��ل المفه��وم من خ�لال تل��ك التحديثات في
الحص��ول على صورة وش��كل موحد عن��د زيارة أي
معرض لس��يارات مرس��يدس-بنز حول العالم من
خالل منح العمالء نفس اإلطاللة والمظهر.
وقال المدير العام لش��ركة الحداد للسيارات ،وارن
هدس��ون« :إن ط��رح العالم��ة التجاري��ة بحلته��ا
الجدي��دة قد أعطى مزيداً من اإلحس��اس اإليجابي
والحم��اس لدى الجميع ،من خ�لال التغييرات التي
غيرت ش��كل المعرض كلياً ،حيث أصبحَ المعرض
رائعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى».
الجدير بالذكر أن شركة الحداد للسيارات قد قامت
بعمل تحديثات في البنية التحتية في ش��هر فبراير
.2018

« »HALLOWEENتحتفل
بـ 20عامًا من األحالم والسحر

احتفل��ت مؤخراً ماركة هالوين بم��رور  20عاماً على انطالقها عندما
انفج��رت فك��رة ثوري��ة عن الل��ون والغم��وض في العال��م .وتجلب
 HALLOWEENعطور فولدت ضجة مع مسار جديد ،ومألت أحالمنا
بالس��حر والغموض والش��باب .ويمثل الع��ام  2018بداية الذكرى
العش��رين لعط��ور .ويأخذنا إلى ذل��ك العالم الغام��ض ويحرك فينا
الرغبة باستكش��اف ما بعد عالمنا يرمز لون هالوين البنفس��جي إلى
الس��حر الذي يمتزج فيه الحقيقي وغير الحقيقي ،ويستحضر االتحاد
فكرة من نحن وماذا نود أن يكون! هذا البنفس��جي المبهم يرتبط
بعباقرة الفن األصيل.

«الملكية للبنات» تستضيف
أستاذ األزياء فابيو دي نيكوال

اس��تضافت الجامع��ة الملكية للبنات ف��ي حرمها الجامع��ي بالرفاع
الغربي ،أس��تاذ المعهد األوروبي للتصمي��م فابيو دي نيكوال والذي
قدم محاضرة بعنوان «تأثير اإلنترنت ووس��ائل التواصل االجتماعي
على الموضة ونقل المعلومات».
يأتي ذلك ،بمناس��بة االحتفال بأس��بوع اللغة اإليطالي��ة في العالم
وتحت ضوء مذكرة التفاهم المعتمدة من قبل مجلس التعليم العالي
بين الجامعة الملكية للبنات والسفارة اإليطالية بمملكة البحرين.
واستقبلت نائبة الرئيس للشؤون األكاديمية د.منى سوري ،السفير
اإليطال��ي في البحرين دومينيكو بيالت��و ،والمصمم اإليطالي فابيو
دي نيك��وال ،حيث اس��تعرضت معه��م فرص التعاون بي��ن الجامعة
والجمهورية اإليطالية في مجال التعليم العالي.
واستعرض فابيو دي نيكوال ،تجربته في مجال تصميم األزياء ،لكونه
أحد أساتذة المعهد األوروبي للتصميم في ميالن ،حيث بدأ مشواره
كخريج م��ن أكاديمية الفنون ف��ي بولونيا وافتت��ح عالمته التجارية
الخاصة في عام  1998في مجال األزياء الرجالية.
كما تطرق دي نيكوال لتجربته في العمل كمصمم مستش��ار للعديد
من العالمات التجارية أبرزها :ماكس مارا ،جس ،راغنو وتطرق لعمله
ف��ي مجال إنت��اج األفالم مثل فيل��م ذا بيرفك��ت داي للمخرج فيرزن
اوزبيتيك.

«ترافكو» تك ِّرم
موظفي سبتمبر وأكتوبر المثاليين
س��لم الرئي��س التنفي��ذي لمجموع��ة
«ترافك��و»  ،S. Sridharش��هادة وجائزة
تقديري��ة إل��ى الموظ��ف KAVILE
 ،VALAPPIL RAJANال��ذي ف��از بلقب
الموظف المثالي لش��هر س��بتمبر .2018
والتحق  Kavileبالش��ركة في عام ،1983
ويش��غل منصب أمي��ن مخزن في قس��م
المخازن.
كما ت��م تكريم الموظفة س��هام س��امي
عبدعلي ،التي فازت بلقب الموظف المثالي
لشهر أكتوبر  ،2018حيث التحقت سهام
الش��ركة في عام  .2016وتش��غل منصب
منسق مبيعات في قسم المبيعات.
وت��م تكري��م الموظفين ،بحض��ور مدير
الم��وارد البش��رية ليلى دروي��ش ،ومدير
المبيعات عزام مطرج��ي ،والقائم بأعمال
مدير المخازن وائل أحمد.

«عقارات السيف» تستضيف أعضاء
«عبدالرحمن كانو االجتماعي لرعاية الوالدين»
استقبلت لجنة الشراكة المجمعية الفرعية
بشركة عقارات الس��يف ،عدداً من أعضاء
ن��ادي عبدالرحمن كانو االجتماعي لرعاية
الوالدي��ن ،على وجبة غذاء في هالة كافيه
الواقع في مجمع الس��يف ،بمناس��بة يوم
المسن الدولي ،حيث كان في استقبالهم
زكري��ا بوع�لاي رئي��س لجن��ة الش��راكة
المجتمعي��ة الفرعي��ة وأم��ل ج�لال عضو
اللجن��ة .وقال الرئي��س التنفيذي لعقارات
السيف أحمد يوسف« :إذ نحرص على عقد
مث��ل هذه اللق��اءات انطالقاً م��ن التزامنا
في عقارات الس��يف بالبذل تجاه المجتمع
م��ن خالل التعاون مع ودعم المؤسس��ات
الخيري��ة واألهلية ف��ي البحرين على مدار
العام».

«المطاحن» تشارك
في شهر التوعية بسرطان الثدي
نظمت شركة البحرين لمطاحن الدقيق تجمعاً،
بالمس��اهمة م��ع جمعي��ة البحري��ن لمكافحة
الس��رطان ،لموظفات المطاح��ن بهدف زيادة
الوع��ي به��ذا المرض ،وع��ن كيفية الكش��ف
المبك��ر عن��ه ،وكذلك ح��رص واهتم��ام إدارة
الش��ركة بالمرأة البحريني��ة العاملة ومراعاتها
وتوعيتها فيما يتعلق بجميع الشؤون المختلفة
سواء المهنية منها أو الصحية.
كم��ا قام أحم��د النوخذة من جمعي��ة البحرين
للس��رطان بتكريم الس��يدات وبتقديم الهدايا
الرمزية لهن.
ويعتبر ش��هر أكتوب��ر ،ش��هر التوعية بمرض
س��رطان الثدي ،حيث عبرت الشركة عن أملها
بتعزي��ز الجهود القائم��ة لمحاربة هذا المرض
وال��ذي يتطلب ب��ذل أقصى الجه��ود للتوعية
بمخاطره وكيفية الوقاية منها.

#كلنا_ السعودية
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«الكوهجي غولدن غيت» تدشن
مشروعًا مشتركًا مع «أجميرا ماي فير ريليتي»
أعلنت «الكوهجي غول��دن غيت» ،عن إطالق
ش��راكة م��ع مط��وري العق��ارات البارزين في
الهن��د ،أجمي��را مايفي��ر ،من خالل تدش��ين
مشروع مش��ترك يحمل اسم «غولدن غيت»،
ال��ذي س��يقدم مزيج��اً متمي��زاً م��ن الحي��اة
العصرية والضيافة الحديث��ة ومراكز األعمال
ذات المستويات العالمية.
ويتطلع الش��ركاء من خالل مش��روع «غولدن
غيت» الدول��ي الواقع في قلب خليج البحرين،
إلى بناء جس��ور ما بين ثقاف��ة البلدين لخلق
أفق من الفخامة والراحة.
ويتعاون الكوهج��ي غولدن غيت الذي يمتلك
س��نوات م��ن الخب��رة والمعرفة واالس��تقرار
المالي ف��ي تطوير العقارات ف��ي جميع أنحاء
البحرين ،مع أجمي��را ومايفير اللتين تتمتعان
بخبرات متنوعة في س��وق العق��ارات الدولي،
مما يضمن تحقيق االستقرار المالي والتسليم
في الوقت المناسب للمشروع.
وتمتل��ك مجموعة أجمي��را ماي في��ر ريليتي
خب��رات متراكمة ترجع ألكثر من  100عام في
قطاع العق��ارات ،ورصيد مش��اريع يمتد لـ40
مليون ق��دم مربع م��ن المس��احات التجارية
والس��كنية في الهند ومش��اريع يتم إنشائها
حالي��ا بميزانية تتج��اوز الـ 4ملي��ارات دوالر،
وسيتم إنش��اء المش��روع بخليج البحرين في
موقع مهم في قلب المنامة مع إطاللة جميلة
على أفق المدينة.
وق��ال الرئي��س التنفي��ذي لش��ركة «أجميرا»

مان��وج أجميرا« :تتميز البحري��ن ببيئة أعمال
داعمة وقوى عاملة متفانية ،وهذا عزز عالقاتنا
مع البحرين وشعبها».
أما رئيس مجلس إدارة «ماي فير هاوس��ينغ»،
نايان ش��اه قال« :تؤكد نتائج تقرير إكس��بات
إنس��ايدر ،أن البحرين في الوقت الحالي تعتبر
كأفضل وجهة للمغتربين ،مما يوس��ع نطاق
رغبته��م باالنتقال للمملك��ة ..البحرين تقدم
بيئة صديقة للس��ياح والمستثمرين وتشتهر
بالتن��وع الثقاف��ي وروح الترحي��ب وحس��ن
الضيافة».
رئيس مجلس إدارة شركة «الكوهجي غولدن
غيت» أس��حاق الكوهجي :ق��ال «إن البحرين
وم��ن خالل رؤي��ة  2030وتوجيه��ات صاحب
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد آل
خليفة ،ولي العهد القائد األعلى النائب األول

لرئي��س مجلس الوزراء ،تس��هم بالمزيد من
التطورات اإليجابية للبحرين واقتصادها».
وأوض��ح« :إن إنش��اء مث��ل ه��ذه المش��اريع
المشتركة مع مستثمرين ذوي خبرات وسمعة
عالمي��ة يس��هم بش��كل فعال في خل��ق بيئة
جاذبة لالستثمارات المحلية والدولية ويحقق
أهداف التنمي��ة االقتصادية المس��تدامة في
المملكة».
ويمتد المش��روع على مس��احة  140ألف متر
مربع ،ومن المتوقع أن يس��تقطب المش��روع
مبل��غ  212مليون دوالر كقيم��ة إجمالية من
االس��تثمارات األجنبية ،وتعمل هذه الشراكة
عل��ى تعزي��ز التج��ارة الثنائي��ة والعالق��ات
االقتصادية م��ا بين الهن��د والبحرين وتفتح
األب��واب لج��ذب المزي��د م��ن االس��تثمارات
األجنبية للبالد.
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«عبد الجبار الكوهجي»
يحقق المركز األول في
«أولمبياد إل جي» للمنطقة
حقق��ت مجموعة عب��د الجبار
الكوهجي ،الوكيـــل الحصري
ألجه��زة ال ج��ي المنزلي��ة،
الترفيهيــــ��ة والمكيفـــات،
إنجازاً كبيراً خالل مش��اركتها
في «أولمبياد إل جي لمهارات
الصيان��ة لمنطق��ة الش��رق
األوس��ط وأفريقي��ا »2018
حي��ث فـــ��از فن��ي الصيان��ة
عصم��ان ش��وكات بالمرك��ز
األول ولقب «جراند ماس��تر»
ف��ي مج��ال مكيف��ات الهواء
السكنية.
وأقي��م االولمبي��اد على م��دار يومين في إم��ارة دبي ،حيث ش��ارك في
األولمبياد ،الذي يقام س��نوياً ،أكث��ر من  50فني صيانة يمثلون موزعي
إل جي من مختلف أنحاء منطقة الش��رق األوس��ط وأفريقيا ،حيث خضع
المش��اركون خالل يومي لعدة ،وفي نهاية األولمبياد تم اختيار وإعالن
الفائزين.
وسيمثل الفني عصمان مجموعة عبد الجبار الكوهجي والشرق األوسط
في أولمبياد إل جي العالمية في كوريا في نوفمبر .2018
وأضاف الكوهج��ي ،عضو مجلس اإلدارة «نفخر بهذا اإلنجاز الذي ح ّققه
ممثل المجموعة في هذا الحدث الكبير الذي يعد وسيلة ممتازة للتعرف
على قدرات المنطقة..يعكس هذا النجاح مدى اهتمامنا بتطوير العنصر
البشري والذي هو اساس نجاح أية مؤسسة ،والذي يتمثل كذلك باختيار
أمهر الفنيي��ن وأكثرهم كفاءة لخدمة عمالئنا وتقديم األفضل لهم في
البحرين».

«البحرين الطبية» ِّ
تنظم حفل المشاركة المجتمعية السنوي

نظمت الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا -جامعة
البحرين الطبية ( )RCSI Bahrainحفل المش��اركة
المجتمعية الس��نوية ف��ي حرم الجامع��ة الواقع في
البسيتين.
وب��دأ الح��دث برس��الة ترحيب م��ن مدي��ر التوعية
المجتمعي��ة ،فكتوري��ا هام ،يليه خطاب بروفيس��ور
ورئيس قس��م الجراحة ف��ي الجامعة ورئيس األطباء
في مستش��فى الملك حم��د الجامعي ،البروفيس��ور

مارت��ن كوربالي ،حول أهمي��ة اإليثار كمتخصصين
ف��ي الرعاي��ة الصحي��ة في المس��تقبل .كم��ا انتهز
المتطوعون من السنوات الماضية الفرصة للتحدث
عن تجربتهم كمتطوعين.
ومن خ�لال البرنامج التطوعي تُق��دم للمتطوعين
الفرص��ة لتمثي��ل الجامعة من خالل المش��اركة في
مب��ادرات المش��اركة المجتمعي��ة عل��ى المس��توى
الوطني والدولي.

وقد تم تأسيس فريق المش��اركة المجتمعية التابع
للجامع��ة في عام  ،2012حي��ث بلغ أكثر من 4000
س��اعة تطوعية من توفير دع��م احتياجات المجتمع
باإلضافة إلى توفير التوعية التعليمية والصحية.
وتتب��ع جامع��ة  RCSIالبحري��ن للكلي��ة الملكي��ة
للجراحين في أيرلندا التي تأسست في العام 1784
وه��ي جامعة مرخصة في مملك��ة البحرين كجامعة
خاصة مس��تقلة .وكنظيرتها في أيرلندا ،فإن جامعة

 RCSIالبحرين هي مؤسسة علوم صحية غير ربحية
ترك��ز على التعليم واألبحاث لدف��ع التغيير اإليجابي
ف��ي جميع مجاالت صحة اإلنس��ان ف��ي جميع أنحاء
العالم.
وتلتزم الجامعة بإقامة عالقات تعاونية مع جمعيات
في البحرين وخارجها ،إذ تمثل المشاركة المجتمعية
إحدى ركائ��ز جامعة البحرين الطبية االس��تراتيجية
الثالث التي تشمل أيضاً البحث والتعليم والتعلم.

المستشفى األلماني للعظام يطلق معرض «فنان الموسم»
يسلط الضوء على أبرز أعمال الفنانة البحرينية لينا األيوبي
في إطار حرصه على تش��جيع المواهب
المحلية وتعزيز الروابط الثقافية والفنية
البحرينية-األلمانية ،أطلق المستشفى
األلمان��ي للعظ��ام ،أحد المستش��فيات
الخاصة الرائدة المتخصصة في جراحة
وعالج العظام بمملكة البحرين ،معرض
«فنان الموسم» وذلك في مقره الواقع
في منطقة السلمانية.
ويس��لط المعرض الضوء على تشكيلة
متنوعة م��ن أعمال الفنانة التش��كيلية
البحرينية لينا األيوبي ،والتي س��تكون
أغلبه��ا معروض��ة للبي��ع ،إذ يمك��ن
للمرض��ى أو زائري المع��رض الراغبين
بش��راء أي من أعمالها معرفة األس��عار
من مكتب االستقبال.
ويأت��ي إطالق ه��ذا المع��رض الخاص
ألعمال األيوب��ي بعد اختياره��ا كفنانة
موسم الخريف من قبل إدارة المستشفى
األلماني للعظام في إطار س��عيه لدعم
الفنانين المحليين وتشجيعهم.
وتع��د لين��ا األيوب��ي فنان��ة ومصممة
بحرينية «مؤسس��ة ومالكة دار الفن»،
وعضو ف��ي جمعي��ة البحري��ن للفنون
التشكيلية حيث لعبت الثقافة والتقاليد

العربية وف��ن المانغا الياباني دوراً بارزاً
في أس��لوب أعمالها الفنية وكانت منذ
ً
متأثرة بف��ن المانغا
نعوم��ة أظافره��ا
ً
اليابان��ي .وتعليقا على ه��ذه المبادرة،
ق��ال الرئي��س التنفي��ذي للمستش��فى
د.هاينر أبل« :يسر المستشفى األلماني
للعظام احتضان األعمال الفنية الرائعة

والمفعم��ة باأللوان الزاهي��ة للينا التي
ً
بالش��ك س��تضيف رونقاً
وحيوي��ة على
ديكور المستشفى خالل األشهر القليلة
المقبل��ة وذلك من خالل م��زج الزخرف
العربي والنمط األوروبي للمستش��فى
عاكس��اً بذل��ك الرواب��ط القوي��ة بين
البحرين وألمانيا».
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«قذائف ثلجية» تثير الهلع في بيروت
تس��اقطت كتل ثلجية عل��ى العاصم��ة اللبنانية
بي��روت ومناطق متفرقة م��ن البالد جراء عاصفة
مطيرة مصحوبة برياح قوية ،مما أسفر عن وفاة
شخص وأضرار في بعض المباني والسيارات.
وقال��ت وكال��ة اإلع�لام اللبناني��ة المركزية ،إن
العاصف��ة الناجمة ع��ن منخفض ج��وي مصدره
البحر األسود ،تس��ببت في سقوط مطر غزير مع
حب��ات بَرَد ذات حجم كبير غ��زت صورها مواقع
التواصل االجتماعي.
وأف��ادت الوكالة بوفاة أحد المواطنين ( 60عاماً)
ج��راء إصابته بصعقة كهربائي��ة نتيجة العاصفة
في قرية المجادل في قضاء صور جنوبي لبنان.
وأس��فر تس��اقط الكت��ل الثلجي��ة التي ش��بهها
البع��ض بالقذائ��ف ،إلى تهش��م نوافذ ووجهات
زجاجية لبع��ض المباني والس��يارات في مناطق
متفرق��ة من العاصم��ة .وأدت الرياح القوية التي
وصلت س��رعتها  80كيلومترا إلى سقوط بعض
األشجار ،ما سبب زحمة سير على بعض الطرقات.

المغرب 05:01

سائقة تركية
تنفجر بالبكاء بعد «عملية نصب إيرانية»
دفعت س��ائحتان إيرانيتان س��ائقة أجرة
تركي��ة للب��كاء بع��د أن قامت��ا بخداعها
وس��ط العاصمة التركية إس��طنبول ،في
فيديو تداولته حسابات وسائل التواصل
االجتماعي التركية.
وظهرت الس��ائقة التركية المسنة وهي
مس��تاءة جداً ،بعد أن خدعتها س��ائحتان
إيرانيت��ان ،قامت��ا بإعطائه��ا ورقة 100
لي��رة تركية م��زورة ،بع��د أن أوصلتهما
لساحة تقس��يم وسط إسطنبول ،.حسب
ما أشارت صحيفة «حرييت».
وصور المارة نورش��ين عاشق « 60عاماً»
وه��ي منهم��رة بالبكاء داخل س��يارتها،
بعد اكتش��افها العملة الم��زورة ،قبل أن
يهدئ من روعها بعض األشخاص الذين
الحظوا حالتها السيئة.
وقال��ت عاش��ق إن اإليرانيتي��ن أعطياها

عملة  100لي��رة مزيفة ،فيما أعادت هي
لهم  40ليرة ،القيمة المتبقية من س��عر
الرحلة.
وأضاف��ت« :حمل��ت له��م حقائبه��م

ووضعتها في صندوق الس��يارة بنفسي.
لق��د تحدثت معهم ط��ول الرحلة .لكني
اكتش��فت أن األم��وال مزيف��ة بع��د أن
رحلتا».

أمسية «شغف الشعر» للفنانة
السورية بوحسون بالصالة الثقافية
ضمن فعاليات مهرجان البحرين الدولي للموسيقى في نسخته
الس��ابعة والعشرين ،تقام الجمعة عند الساعة  8مسا ًء بالصالة
الثقافية أمس��ية غنائية للفنانة الس��ورية وعد بوحس��ون تحت
عنوان «شغف الشعر» والدعوة عامة لألمسية.
هذا وس��تقدم المغنية الس��ورية المتميزة وعد بوحسون حف ً
ال
موس��يقياً يجس��د ش��غفها باللغة العربية وما أثمرت عنه هذه
اللغة العريقة من أشكال التعبير الفني المختلفة عبر القرون.
س��يكون ختام مهرج��ان البحرين الدولي للموس��يقى الس��ابع
والعش��رين في مدين��ة المحرق ،حي��ث يس��تعرض األكاديمي
والباح��ث البحرين��ي جاس��م بن حرب��ان في محاض��رةٍ من دار
المحرّق يوم  27أكتوبر 2018م رحلة التراث البحريني الغنائي
النسائي ،يرافقها عرض فني مباشر.
فيما يواصل معرض «سينكوبيش��ن» ال��ذي أقيم على هامش
مهرجان البحرين الدولي للموس��يقى الس��ابع والعشرين ،فتح
أبواب��ه في مركز الفنون حتى  31أكتوبر الجاري .وتش��كر هيئة

ودعت القوى األمنية السائقين إلى القيادة بحذر
تجنبا لحوادث االنزالق ،مع تجمع برك من المياه
في عدد من الطرقات الرئيسة.

العشــاء  06:31درجات الحرارة

العظمى 34

الصغرى 28

أغنية عراقية تحطم حاجز
الـ 200مليون مشاهدة

حق��ق فيديو كليب ألغني��ة عراقية رقماً «مذه ً
ال» بعدد المش��اهدات على
موقع يوتيوب ،وذلك بعد أشهر قليلة من نشرها على الموقع.
وتجاوزت مش��اهدات أغنية «تعال» ،والتي يغنيها  3مغنين عراقيين ،وهم
علي جاس��م ،ومحمود التركي ،ومصطفى العب��داهلل ،حاجز الـ 200مليون
مشاهدة على «يوتيوب» األربعاء.
وعلى الرغم من بس��اطة فيديو كليب «تعال» ،والذي يظهر فيه المغنين
الثالثة ،وهم يتبادلون األدوار في الغناء داخل اس��توديو تس��جيل ،إال أنه
القى شهرة واسعة في العالم العربي منذ نشره.
ويذكر ،أن الفيديو تم نش��ره قبل  3أشهر فقط ،وانتشر بشكل كبير على
وسائل التواصل االجتماعي بالعالم العربي.
وظهرت فيديوهات كثيرة ألشخاص يغنون األغنية بنفس طريقة المغنين
الثالثة ،في موجة اجتاحت مواقع فيسبوك وإنستغرام.

قطار سريع
يمر فوق هندي بين القضبان

البحري��ن للثقافة واآلثار كال من صحيف��ة ديلي تريبيون (The
 ، )Daily Tribuneمجلة مرحبا في البحرين ،مجلة فاكت ()fact
ومجلة أوالاله ( )OHLALAلدعمهم اإلعالمي لفعاليات وأنشطة
مهرجان الموس��يقى .وللمزيد م��ن المعلومات حول المهرجان
وغيره من أنش��طة هيئ��ة البحرين للثقافة واآلث��ار يمكن زيارة
موقع الهيئة على شبكة اإلنترنت .www.culture.gov.bh

اطالق مسابقة «المنامة في صور»

نج��ا رجل هندي بأعجوبة م��ن الموت ،عندما وجد نفس��ه بمواجهة قطار
سريع ،فاضطر لالستلقاء بين القضبان لتجنب حادث مروع ،بحسب مقطع
فيديو نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وكان أمي��ت أغاروال يريد عبور مس��ار القطار إلى الجه��ة الثانية بد ًال من
اس��تخدام جس��ر المش��اة ،دون أن يلحظ اقتراب القطار السريع منه ،لكن
غريزة البقاء لديه دفعته لالس��تلقاء بي��ن القضبان ،ليمر القطار من فوقه
دون أن يصاب بمكروه.
وأظه��رت لقطات فيدي��و ،أخذها أحد األش��خاص في محط��ة دولبور في
مدينة راجستان في  18أكتوبر الجاري ،أغاروال وهو مستلقياً بين القضبان
وواضعاً يديه على وجهه.

السعودية :تسجيل نشاط زلزالي بـّ 9
هزات أرضية
الدمام  -عصام حسان

أعلنت هيئ��ة البحرين للثقافة واآلثار فتح باب المش��اركة في مس��ابقة
التصوير الفوتوغرافي «المنامة في صور» ،وهي مسابقة يمكن لمختلف
فئات المجتمع البحريني المش��اركة فيها .وتهدف هيئة الثقافة عبر هذه
المس��ابقة إلى تعزيز التواصل مع الجمهور العام وإش��راك المجتمع في
عملية صنع النش��اط الثقافي .وتأتي مسابقة «المنامة في صور» ضمن
نشاط فعالية «الخامس��ة بتوقيت الباب» ،والتي دشنتها هيئة البحرين
للثقافة واآلثار في باب البحرين وتقدم أنشطة ثقافية متنوعة للجمهور
كل يوم خميس في تمام الس��اعة الخامس��ة مس��ا ًء ،فالمشاركون الذي
سيقع عليهم االختيار ستُطبع صورهم للعرض في معرض يوم الخميس
الذي يوافق  6ديسمبر المقبل .ومن خالل عنوان المسابقة ،تؤكد اللجنة
المنظم��ة على أهمية أن يكون الموضوع الرئيس لكل المش��اركات هو
«مدين��ة المنام��ة» وأن تتضمن الصور أحد المش��اهد منها ،حيث على
على المشاركين من مصورين محترفين وهواة تقديم مجموعة مقدّمة
من ثالث ص��ور أفقية للمنامة تبرز بعض عناصره��ا كباب البحرين وما
حوله ،السوق وما فيه من تفاصيل وغيرها من جماليات المدينة ،وذلك
في موعد أقص��اه  12نوفمبر  .2018ولتقديم المش��اركات تدعو هيئة
الثقافة المهتمين لمراسلة البريد اإللكتروني .bab@culture.gov.bh

سجّلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بالمملكة العربية
الس��عودية نش��اط زلزالي بـ  9ه��زّات أرضية مس��جّلة اعتباراً من
الخمي��س الثاني من صفر الج��اري ،على بعد  25كيل��و متراً جنوب
ش��رق مدينة أملج «ش��مال غرب الس��عودية» ،وبلغت أكبر قوة في
هذه الحشود  3.7درجة على مقياس ريختر.
وأفاد مدي��ر عام المركز الوطن��ي لرصد ال��زالزل والبراكين ،بهيئة
المس��احة الجيولوجية الس��عودية د .هاني زهران ،أن الهيئة قامت
بتبلي��غ مركز القيادة والس��يطرة بالمديرية العام��ة للدفاع المدني
ف��ي حين��ه ،وما زالت تراق��ب من كثب النش��اط الزلزال��ي في هذه
المنطقة من خالل عمل منسوبي المركز الوطني للزالزل والبراكين
بالهيئة على مدار الساعة يومياً لسرعة التبليغ الفوري للجهات ذات
الصلة ،مشيراً إلى أن الهيئة اتخذت كافة اإلجراءات الالزمة لمراقبة
ومتابعة كافة المتغيرات والمس��تجدات ،عبر إرسال فريق متخصص
إلجراء القياس��ات الحرارية في اآلبار الموجودة بالمنطقة ولرصد أي
شقوق وتصدعات في منطقة النشاط الزلزالي.
وأش��ار إلى أنه بعد الرجوع إل��ى قاعدة البيان��ات الزلزالية بالهيئة،
وإجراء ربط مكاني مع الخريطة الجوية المغناطيس��ية لقراءة الوضع
التركيبي للمنطقة ،وربطها بمواق��ع الهزات األرضية ،أتضح تواجد
ص��دوع موازية للبحر األحم��ر تأثرت بضغط المحقون��ات البركانية
التي تحدث على بعد حوالي  50كيلو متراً ش��رقاً من منطقة الهزات
الحالية التي تقع بالجزء الجنوبي الش��رقي من حرة الشاقة ،الفتاً إلى
أن الهيئ��ة الحظت تزايد في معدل النش��اط الزلزالي جنوب ش��رق
حرة الش��اقة في ش��هر ذو القعدة م��ن العام الماض��ي وذلك يرجع
إل��ى اندفاع محقونات بركانية جديدة بنف��س المنطقة التي حدثت

بها الحش��ود الزلزالية في الع��ام  ،2009وقد أثرت هذه المحقونات
البركانية الجديدة على الصدوع المجاورة لحرة الشاقة ،وتسببت في
إعادة تنش��يط أحد الصدوع القديمة الموازي��ة للبحر األحمر الواقع
على بعد  25كيلو متراً جنوب شرق أملج.
وأضاف زهران ،أنه بالرجوع أيضاً إلى خرائط النشاط الزلزالي بهذه
المنطقة خالل الس��نوات الماضية ومنذ ع��ام  ،2007وحتى تاريخه
أتضح أن النش��اط الزلزالي يمتد مع م��رور الزمن من مواقع الزالزل
األولية داخل حرة الشاقة لعامي  ،2007و ،2009باتجاه خارج الحرة،
حيث بدء نش��اطاً زلزالياً ملحوظاً ف��ي  6فبراير  ،2017وحتى تاريخه
على أحد الصدوع الواقعة على بعد  84كيلو متراً شمال املج «بالقرب
من قرية حمبق» وصل إلى مئات الهزات األرضية ،وبمقادير تراوحت
بي��ن  0.2درجة إلى  3.7درجات على مقياس ريختر ،تال ذلك حدوث
نشاط زلزالي اعتباراً من الخميس  2صفر الجاري ،على بعد  25كيلو
متراً جنوب ش��رق مدينة أملج بق��وة أقصاها  3.7درجة على مقياس
ريخت��ر ،مما يوضح أن مناطق النش��اط الزلزالي ف��ي هذه المنطقة
تتوس��ع مكانياً مع مرور الزمن مع ظهور مناطق زلزالية جديدة على
بعد  84كيلو متراً شمال املج ،و 25كيلو متراً جنوب شرق أملج.
ورج��ح مدير ع��ام المركز الوطني لرصد الزالزل والبراكين اس��تمرار
هذا النش��اط الزلزال��ي المحلي في الفترة القادم��ة ،ولعدم توفر أي
معلومات أو دراس��ات عن م��دى كفاءة المبان��ي ومقاومتها للزالزل
في مدينة أملج والقرى والهجر المجاورة لها ،وتحس��باً من اس��تمرار
تصاع��د هذه الهزات األرضية في الس��نوات القادمة ،توصي الهيئة
بعمل دراس��ة ميدانية توضح مدى كفاءة المباني حتى مس��افة 40
كيلو متراً حول مركز الهزة األرضية.

العصفور :نسبة الترشح العالية
بـ«الشمالية» للمساهمة في صنع القرار
قال محافظ الش��مالية علي العصفور ،إننا نتطلع لحشد المشاركة الشعبية في العملية االنتخابية لعام ،2018
في أجواء يسودها األمن والطمأنينة ،والممارسة الديموقراطية بكل حرية ،وصورة حضارية.
وأشاد أمام رواد المجلس األسبوعي للمحافظة من األهالي ،وبحضور عدد من المترشحين للدوائر االنتخابية
ف��ي محيط المحافظة الش��مالية ،بنس��بة المترش��حين العالية من أبن��اء المحافظة الش��مالية ،بالمقارنة مع
المحافظات األخرى.
وس��جلت قائمة المترش��حين ما يزيد عن  150طلباً للترشح النيابي والبلدي ،بنسبة تصل لـ  %40من إجمالي
طلبات الترش��ح في المحافظات األربع ،كما س��جلته اللجنة اإلش��رافية بالمحافظة الش��مالية في اليوم األخير
لتسجيل الترشح.
وأكد أن تس��جيل هذه النس��بة العالية ،مؤش��ر يدل على وعي أبناء المحافظة بأهمية المش��اركة في العملية
االنتخابية ،لتوصيل صوت الش��عب والمس��اهمة في صنع القرار ،والنهوض بمس��تقبل الوطن ،بالممارس��ة
الديموقراطية ،ودعم المشروع اإلصالحي لجاللة الملك المفدى.
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برلمانيون :قطر تواصل نشر
الفوضى والتحريض بالتدخل في االنتخابات
«الداخلية» :مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عن التدخالت في االنتخابات
أك��د برلماني��ون اس��تنكارهم تدخ�لات النظ��ام
القط��ري ف��ي الش��أن البحرين��ي ،مش��يرين إلى
أن م��ا أثبتته النياب��ة من تلقي ش��خصين أموا ًال
م��ن المدعو عب��د اهلل بن خال��د آل ثان��ي الوزير
الس��ابق بالحكومة القطرية ،أحدهما تس��لم من
ذلك القطري مبالغ مالية للترش��ح في االنتخابات
النيابية المزم��ع إجراؤها هذا العام ولدعم حملته
االنتخابية ،يؤكد مواصل��ة النظام القطري نهجه
في التصعيد والتحريض ودعم األنشطة اإلرهابية

حقوقيون يطالبون برفع
دعوى أمام القضاء الدولي
لمحاسبة نظام «الحمدين»
المس��لحة وتموي��ل الجماعات المرتبط��ة بإيران
للقي��ام بالتخري��ب ونش��ر الفوضى ف��ي البحرين
ف��ي انته��اك ص��ارخ ل��كل االتفاق��ات والمواثيق
ومب��ادئ القانون الدول��ي دون أدنى مراعاة لقيم
أو قان��ون أو أخالق أو اعتبار لمبادئ حس��ن الجوار

أو التزام بثوابت العالقات الخليجية والتنكر لجميع
التعهدات السابقة.
وطال��ب البرلماني��ون المواطني��ن بالمش��اركة
الوطنية لحماية العملي��ة االنتخابية واإلبالغ عن
أي تدخل خارجي أو توظيف للمال من أجل أغراض
سياسية تتعارض مع المصالح والثوابت الوطنية.
في السياق ،طالب حقوقيون برفع دعوى لمحاسبة
نظام «الحمدين» أمام القضاء الدولي ،ومحاكمته
على جرائمه التي تزعزع أمن واستقرار البحرين.
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تحالف رباعي إلنقاذ مترشحي الجمعيات

 16شابًا وشابة يخوضون
االنتخابات في العاصمة

حسن الستري وياسمين العقيدات

أعلنت جمعيات سياس��ية عن تشكيل تحالف
رباع��ي لدع��م مترش��حيها ف��ي االنتخابات
النيابية.
ويه��دف التحال��ف للتنس��يق بي��ن جمعيات
المنب��ر الوطني اإلس�لامي و ميث��اق العمل
الوطني و الصف اإلس�لامي والحوار الوطني
لدعم مترش��حيها في محاول��ة للفوز بمقاعد

المجلس النيابي بعد تراجع شعبية الجمعيات
وتغير المزاج العام نحو المستقلين.
ويقوم التحالف على التنسيق بين الجمعيات
األعض��اء لمن��ع التض��ارب ف��ي الدوائر بين
المترشحين.
فيما أكد مترش��حون أن الجمعيات السياسية
تدفع بمترشحين «وهميين» لتشتيت أصوات

الناخبي��ن إلزاح��ة المنافس��ين المس��تقلين
الذين يش��كلون هاجساً قوياً أمام الجمعيات
السياسية.
وقال الخبير األمني والقانوني بدر الحمادي إن
الجمعيات السياس��ية هي أكثر من يستخدم
تكتيك تش��تيت األصوات ،وهو أسلوب ينجح
في بعض األحيان إلزاحة المنافسين.
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الحايكي تزيح مرشح «التقدمي»
مهدي الشويخ من أولى الشمالية

تدف��ع محافظ��ة العاصمة بدوائرها العش��ر ف��ي االنتخابات
النيابية المقبلة على  16ش��اباً وشابة بلغوا السن القانونية
للترشح وهو  30عاماً من أصل  73مترشحاً.
وتع��د الدائ��رة الثالثة في محافظ��ة العاصمة أكث��ر الدوائر
ش��باباً ،حيث تضم  6مترشحين نيابيين من فئة الشباب من
بينهم سيدة واحدة ،من مواليد الثمانينيات تتراوح أعمارهم
بين  31عاماً حتى  38عاماً.
ويبقى عمر  34و  35عاماً الغالب بين مترش��حين العاصمة،
حيث عدد المترش��حين الذي��ن يبلغ أعماره��م  34و 35من
مواليد  1984و  8 ، 1983مترش��حين من دوائر مختلفة في
محافظة العاصمة.
أما الدوائر الخالية من الشباب فهي الدوائر األولى ،الرابعة ،
والعاشرة  ،تتراوح أعمارهم فوق  40حتى  60سنة.
وش��هدت محافظة العاصمة مترش��حين من مواليد ،1987
وهما األصغر سناً بين المترشحين ،في حين ازدهر العمر 34
عاماً ألربع مترشحين من دوائر مختلفة.
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حوراء يونس

أسقطت المترشحة نيابياً في أولى الشمالية
كلثم الحايكي منافس��ها د.مهدي الش��ويخ
الذي ترشح في قائمة جمعية المنبر التقدمي
ف��ي الدائ��رة ،م��ن كش��وف الناخبي��ن عبر
االعتراض على عنوان سكنه .وقالت الحايكي
لـ«الوط��ن»« :تقدمت بالطل��ب في آخر يوم
لتلقي االعتراض��ات ،ألن عنوانه األصلي يقع
في منطقة «مقابة» وليس باربار».
وأضافت «تلقيت رسالة نصية الخميس تفيد
بالموافقة على الطلب .وعند مراجعتي المركز
اإلشرافي جرى تأكيد ذلك وإسقاط اسمه من
كشوفات المترشحين» .وأزيلت صورة واسم
د.مهدي الش��ويخ من شاشة الكشوفات في
المركز االش��رافي ،غير أنها مازالت موجودة

هدى حسين

نساء ينافسن نيابيًا ألول
مرة في سادسة المحرق
فاطمة يتيم

في الموقع الرسمي لالنتخابات.
ويتنافس في الدائرة األولى أربعة مترشحين

ه��م كلثم الحايكي ،وحبيب ش��بيب ،ومحمد
ربيع ،وابتسام العصفور.

«الجنوبية» بـ« 57مستق ً
ال» مقابل  6لـ«الجمعيات»
سماهر سيف اليزل

كش��فت اإلحص��اءات الخاص��ة ببيانات
المترش��حين أن  6دوائر من بين  10في
المحافظة الجنوبية لن تش��هد منافسة
بين أي من أعض��اء أو ممثلي الجمعيات
السياس��ية ،وس��تكون المنافسة خالصة
بين المستقلين.
وتتص��در الدائ��رة األول��ى بترش��ح 18
مس��تقال  7منهم يتنافس��ون على مقعد
المجل��س النياب��ي ه��م النائ��ب عدنان
المالك��ي ،اإلعالمي��ة نس��رين معروف،
محمد عبداهلل مطر  ،المترش��ح الس��ابق

أحمد العام��ر ،عبدالرزاق أحمد الش��يخ،
دعيج خليفة الذوادي وأنور قمبر.
ويتناف��س  11مترش��حا عل��ى مقعدها
البلدي هم جاسم خليفة بوحمود ،صالح
عب��داهلل ال��درزي ،نبيل إبراهيم الش��نو،
محمد سيف ،إيمان القالف ،هشام مبارك
الدوسري ،محمد خليفة النجار ،المترشح
السابق ثابت المطاوعة ،يوسف الحادي،
أحمد عرفة وخالد شويطر ،لتكون األعلى
من حيث كثافة المترشحين المستقلين
دون باقي الدوائر.

4

تشهد الدائرة السادسة التي تمثل الدير وسماهيج بمحافظة
المحرق في انتخابات  ،2018مشاركة العنصر النسائي وألول
مرة منذ انتخابات  2002في السباق االنتخابي للوصول إلى
مقعد البرلمان ،من خالل  3مترشحات ينافسن  3مترشحين
آخرين ،حيث تتنافس كل من المترش��حة منى الحايكي التي
تعمل مدي��رة في إحدى رياض األطفال ،والمترش��حة تغريد
العل��وي التي انتقلت إلى المنافس��ة نيابياً بعد أن ترش��حت
للمجلس البلدي في انتخابات  2014وخاضت جولة ثانية مع
منافسها علي النصوح ،والمترشحة أزهار علي مكي.
أما بالنس��بة للمرش��حين الثالثة اآلخرين فهم هشام أحمد
العش��يري ،والمخرج التلفزيوني حس��ن الس��ماهيجي والذي
ترش��ح في انتخابات  2014ولم يحالفه الحظ بالفوز ،ومدير
التسويق في شركة عقارات السيف المترشح أنس عتيق.

3

أجندة
 30أكتوبر آخر يوم للطعن في
قرارات لجنة اإلشراف بشأن
المترشحين أمام المحكمة
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تشتيت األصوات ..اتهامات متبادلة بين الجمعيات والمستقلين
ياسمين العقيدات

قال عدد من مترشحي العاصمة إن عملية
تش��تيت األصوات عبر الزج بمترش��حين
وهميي��ن كانت موجودة ف��ي االنتخابات
الس��ابقة ،فيما قال أحده��م إن هذا غير
موجود في البحرين.
وفيم��ا انتقد مترش��حون هذا األس��لوب،
لفتوا إلى أن بعض الجمعيات السياس��ية
والمترشحين المستقلين يتبعونه إلزاحة
المنافسين.
وأوض��ح الخبي��ر األمن��ي والقانون��ي بدر
الحمادي أن الجمعيات السياسية هي أكثر
من يس��تخدم تكتيك تش��تيت األصوات
إضافة إلى بعض المستقلين من أصحاب
الخبرة في االنتخابات ،مضيفاً أن الدورات
الس��ابقة شهدت هذا األس��لوب الدورات
السابقة بمس��تويات متفاوتة في بعض
الدوائر.
ولفت إلى أنه أسلوب ناحج أحياناً أدى إلى
فوز بعض المترش��حين على منافيسهم
رغم أنهم لم يكونوا األفضل.
وتوق��ع أن ينش��ط تش��تيت األص��وات
ف��ي االنتخاب��ات المرتقب��ة نتيج��ة كثرة
المترش��حين« ،باعتب��ار أن بع��ض
المترش��حين قد يكونون محسوبين على
بعض الجمعيات السياسية لجس النبض
ومعرف��ة حج��م الكتلة التي س��يحصلون
عل��ى أصواته��ا لالس��تفادة منه��م في
تشتيت األصوات».
في حي��ن قال المترش��ح عل��ي العطيش
إن «فك��رة الدفع بمترش��حين لتش��تيت
األصوات أم��ر غير موجود ف��ي البحرين،
وعلى من يدعي وجوده أن يقدم الدليل».
وأض��اف «ه��ذا التص��رف وإن ل��م يكن
ممن��وع قانوناً فإنه فيه إش��كا ً
ال ش��رعياً
ألن��ه غ��ش وخ��داع للناخبي��ن ،كم��ا أن
قيمنا البحريني��ة التي جبلت على الصدق
والمبادئ تمنعه».
وقال المترش��ح أس��امة جاس��م إن نجاح
تش��تيت األص��وات يعتم��د عل��ى عوامل
تختلف من دائرة إلى أخ��رى فلكل دائرة
قراءة خاصة.
وأضاف «يرجع السبب في اتباع المترشح
لهذا األس��لوب إلى قل��ة كفاءته و ضعف
ش��عبيته ف��ي المجم��ع ال��ذي يس��كنه
المنافس فيضطر إلى الدفع بمنافس آخر
م��ن نفس المجمع ال يق��ل عن المنافس
األصلي شعبية لتشتيت أصوات المجمع».

الحمادي :الجمعيات تستخدم تكتيك تشتيت األصوات
العطيش :الدفع بمترشحين غير ممنوع قانونًا
جاسم :تشتيت األصوات يختلف من دائرة ألخرى
سمير :تشتيت األصوات يخدم المترشح في الدوائر المعقدة
مرهون :تشتيت األصوات يعتمد على دقة الحسابات
فخراوي :الجمعيات تتهم المستقلين بتشتيت األصوات
وتابع «ربما اس��تخدمت بعض الجمعيات
السياسية أسلوب تش��تيت األصوات في
الس��ابق .وق��د يس��تخدمه حالي��اً بعض
المس��تقلين المقتدري��ن مالي��اً لكني ال
أس��تطيع أن أج��زم أن بع��ض الن��واب
الس��ابقين اس��تخدموه .إنه أسلوب يؤثر
عل��ى وص��ول األكف��أ ويدل عل��ى ضعف
ثقة المترشح بنفس��ه ،فعلى المترشحين
التحل��ي بروح المنافس��ة الش��ريفة دون
التأثير عل��ى إرادة الناخبي��ن بصورة غير
مشروعة».

«الشمالية» تسجل نصيب
األسد من الرفض واالنسحابات

ورأى المترش��ح علي س��مير أن «تشتيت
األصوات يخدم المترش��ح ف��ي المناطق
المعق��دة وذات الكثاف��ة الس��كانية .إذ
يجعل��ه يركز عل��ى منطقة واح��دة يضع
فيها ثقله بينما يش��تت أصوات المناطق
األخرى بين مترشحين متعددين».
وأضاف «بالطبع هناك من اس��تخدم هذا
األسلوب في السابق ،فالعملية السياسية
في البحرين أعطت كل الحرية لألشخاص
ف��ي الترش��ح س��واء كانوا مس��تقلين أو
ينتم��ون لجمعيات سياس��ية .التقيت مع

ع��دد من الذين كانوا ينون الترش��ح في
دائرتي ووضحت فكرة تشتت األصوات،
فمش��روع الترش��ح ليس ضربة حظ بل
هو حصيلة عمل طوال الفترة الس��ابقة.
وهذا العمل يجب أال يهدم بسبب تشتت
األصوات واللهو بالعملية االنتخابية».
فيما قال المترش��ح عبداله��ادي مرهون
إن نجاح تش��تيت األص��وات يعتمد على
دق��ة حس��ابات م��ن ينفذه��ا وتوازنات
مراكز القوى االنتخابية .وبشكل عام فإن
أحد النتائج الس��لبية لكثرة المترشحين

تشتيت أصوات الناخبين لكنها بالمقابل
تتي��ح مق��داراً أكبر من التعددية يوس��ع
دائرة الخيارات أمام المجتمع وهي ظاهرة
إيجابية .كما أنها تتيح أيضا هامشاً أوسع
في تشكيل التحالفات االنتخابية».
وأض��اف أن «ه��ذا األس��لوب ش��كل من
أش��كال المن��اورة المتبع��ة ف��ي الحالة
الفردية والجمعيات أيضا .ومن إيجابياته
أحيان��اً أن��ه يعط��ي انطباع��اً عام��اً بأن
المجتم��ع واألط��راف السياس��ية أتق��ن
التقني��ات المش��روعة ف��ي االنتخاب��ات
وه��و عنص��ر مطل��وب بطبيع��ة الحال.
وهو أسلوب مس��تخدم في جميع أشكال
االنتخابات وال يتناقض مع حرية االنتخاب
إذا تم��ت مراع��اة القواني��ن المنظم��ة
والقيم األخالقية السائدة».
وتوقع مره��ون أن «ينتج عن االنتخابات
المرتقب��ة مجل��س ن��واب ك��فء مل��يء
بالمهنيين والسياسيين الذين يتمتعون
باإلخ�لاص والش��جاعة والمعرف��ة .مما
يجعل المجلس القادم محطة في الدفاع
المس��تميت ع��ن مصال��ح المجتمع في
العيش الكريم .ويعمل بدأب على ترسيخ
وحدة وانفت��اح المجتمع بجميع مكوناته
ويوط��د أس��س العي��ش المش��ترك في
وطننا العزيز».
ورأت المترش��حة دنيا الفخراوي أن نجاح
تش��تيت األص��وات يعتم��د عل��ى نوعية
المترش��حين وأس��اليبهم وغاياتهم من
الترش��ح ،فربما يكون التش��تيت بهدف
إضعاف مترشح ما ،أو بهدف مادي.
وأضاف��ت أن «ع��ادة تته��م الجمعي��ات
السياسية المستقلين بتشتيت االصوات
وه��ذا غير منطقي ،فلي��س من المعقول
أن تكون االنتخابات حكراً على الجمعيات
السياس��ية .المنافس��ة العادل��ة متاح��ة
لجمي��ع المرش��حين ،وأعتقد ب��أن وجود
المس��تقلين يخدم الجمعيات السياسية
م��ن أج��ل تقوي��م أدائه��ا ومراجع��ة
خطابها».
وأوضحت «ال توج��د إحصاءات أو بيانات
رس��مية تبي��ن رص��د ح��االت تش��تيت
متعم��د لألص��وات فهذا من األس��اليب
المضرة كثيراً بالعمل االنتخابي .وينبغي
للمترش��حين الحذر وعدم إتاحة الفرصة
ألي مترب��ص بتعكي��ر صف��و ونزاه��ة
االنتخابات».

 16شابًا يخوضون انتخابات العاصمة

فاطمة السليم

رصدت «الوطن» عددا ممن أعلنوا انسحابهم بعد رفض
طلباتهم للترش��ح ومنهم رضا محمد حبيب عن الدائرة
الس��ابعة وراش��د القصاب عن الدائرة الخامسة المحرق
ومحمد س��عيد الع��رادي ع��ن الدائرة الرابعة ويوس��ف
البوري عن الدائرة الس��ابعة وذكروا عند انساحبهم أنه
«لظروف خاص��ة» لكن يبدو أن هذه الظ��روف الخاصة
تعني رفض طلباتهم للترشح.
ويش��ار إل��ى أن رضا محم��د حبي��ب مترش��ح نيابياً في
الش��مالية ع��ن الدائ��رة الس��ابعة وألول م��رة يخوض
المعرك��ة االنتخابية ،كم��ا أنه قام بالدراس��ة الجامعية
ليكون ذا كفاءة للنخابين ويحصل على أصوات الترش��ح
بالكف��اءة التي يملكها ،وكان يوس��ف البوري المترش��ح
نيابيا عن الدائرة الس��ابعة بالمحافظة الشمالية رئيس
المجلس البلدي السابق للشمالية.
كم��ا رصدت «الوط��ن» ع��ددا ممن رفض��ت طلباتهم
ولكن توجهو للطعن في القرار الذي ظهر وذكروا انهم
س��يتجهو للطعن في المحكمة ومنهم علي الشمطوط
عن الدائرة السادسة ،وجعفر ضيف عن الدائرة التاسعة،
ويوس��ف الماجد عن الدائرة السابعة وحسين اإلسكافي
عن الدائرة الخامس��ة وعلي عيسى عن الدائرة العاشرة،
وكاظم العويناتي عن الدائرة التاس��عة ونادر عبد اإلمام
ع��ن الدائ��رة السادس��ة في محافظ��ة العاصم��ة ،وفي
الش��مالية حسين محمد حبيب عن الدائرة األولى ،الذي
ذكر أن��ه مازال في انتظ��ار الرد من اللجن��ة ألنها قالت
إن «خلال في النظام يرفض طلبك» وحس��ن النصر عن
الدائرة التاسعة.

هدى حسين

تدف��ع محافظ��ة العاصمة بدوائرها العش��ر ف��ي االنتخاب��ات النيابية
المقبلة على  16ش��اباً وشابة بلغوا الس��ن القانوني للترشح وهو 30
عاماً من أصل  73مترشحاً.
وتع��د الدائرة الثالثة في محافظة العاصمة أكثر الدوائر ش��باباً ،حيث
تضم  6مترش��حين نيابيين من فئة الشباب من بينهم سيدة واحدة،
من موالي��د الثمانينات تتراوح أعمارهم بي��ن  31عاماً حتى  38عاماً،
أصغرهم سناً حمد القاس��مي ،وأكبرهم محمد الحايكي ،وتتوسطهم
فاطمة المدوب ،علي سمير ،أحمد فرج ،حسين رضي.
ويبقى عمر  34و  35عاماً الغالب بين مترش��حين العاصمة ،حيث عدد
المترش��حين الذين يبلغ أعمارهم  34و 35من مواليد  1984و 1983
 8 ،مترشحين من دوائر مختلفة في محافظة العاصمة .
أما الدوائر الخالية من الشباب هم الدوائر األولى  ،الرابعة  ،والعاشرة
 ،تتراوح أعمارهم فوق  40حتى  60سنة.
وشهدت محافظة العاصمة مترشحان من مواليد  ،1987وهم األصغر
سناً بين المترشحين ،هما المترشح حمد القاسمي عن ثالثة العاصمة،
والمترش��ح عابدين درويش عن سادسة العاصمة ،حيث يبلغ عمرهم
 31عاماً .ويليه مواليد  1986حيث يبلغ أعمارهم  32عاماً ،من بينهم

المترش��ح علي سمير عن ثالثة العاصمة ،والمترشحة زهراء حنون عن
ثامنة العاصمة التي أعلنت انسحابها قبل موعد االنسحاب الرسمي.
في حي��ن ازدهر العمر  34عاماً ألربع مترش��حين م��ن دوائر مختلفة،
المترش��حان أحمد فرج وحس��ين رضي عن ثالثة العاصمة ،والمترشح
عل��ي علوي عن ثانية العاصمة ،والمترش��ح فاضل عباس عاش��ور عن
سادسة العاصمة ،حيث جميعهم من مواليد .1984
كذل��ك أكثر المترش��حين م��ن مواليد  ،1983حيث يبل��غ عمرهم 35
عاماً ،هم المترش��حة فاطمة المدوب عن ثالثة العاصمة ،المترش��حة
زينب عبداألمير عن سابعة العاصمة ،المترشح محمد عاشور عن ثامنة
العاصمة ،والمترشح عمار المختار عن تاسعة العاصمة.
وتقدم المترشح أحمد الحواج عن ثانية العاصمة عن عمر  37سنة من
مواليد  ،1981وهو الوحيد في هذا العمر .
وم��ن مواليد  ،1980مترش��حان محمد الحايكي ع��ن ثالثة العاصمة،
والمترش��ح رش��اد عز الدين عن خامس��ة العاصمة ،ويبلغ عمرهم 38
عاماً.
ً
ً
وأخيرا  ،أكبر مترشحة من بين  16شابا وشابة ،هي المترشحة فاطمة
جواد من مواليد .1979
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أكد الش��يخ عب��داهلل بن راش��د آل خليفة ،س��فير مملك��ة البحرين
لدى الوالي��ات المتحدة األمريكية أهمية المش��اركة في االنتخابات
التش��ريعية القادم��ة والمزم��ع عقدها ف��ي  20نوفمب��ر القادم في
البعثات الدبلوماس��ية البحريني��ة في الخ��ارج ،وأن التصويت أمانة
وطنية يجب من خاللها اختيار المرش��ح الذي يراه الناخب مناس��بًا،
وأن العملية االنتخابية التي تمثل صوت الش��عب قد أرسى دعائمها
النه��ج اإلصالحي لصاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة
عاه��ل البالد المف��دى ،والتي تش��كل صمام أمان ض��د المحاوالت
الخارجية للتدخل في الشأن الوطني البحريني.
وأش��ار ،خالل المحاضرة التي ألقاها في جامعة بوس��طن األمريكية
والت��ي حضرها العديد من الطلب��ة المبتعثين من الجيش والبحرية
وس�لاح الج��و األمريكيين ،والمهتمي��ن بالعالق��ات الدولية ،وذلك
ل��دى زيارته قام بزيارة إلى مدينة بوس��طن األمريكية ،حيث التقى
بالطلب��ة البحرينيين ،واطلع على احتياجاتهم ،إلى حرص الس��فارة
على متابعة شؤونهم ،مشيداً بالجهود التي يقوم بها السيد مبارك
بطي الملحق الثقافي بالسفارة في هذا الشأن.
وش��دد الس��فير على عمق العالق��ات البحرينية األمريكي��ة وأهمية

الش��راكة االس��تراتيجية بين مملك��ة البحرين والوالي��ات المتحدة
األمريكية لص��ون األمن والس��لم اإلقليمي والدول��ي ،منوهًا على
أهمي��ة تعزيز العالقات االقتصادية المتمي��زة بين البلدين في إطار
اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والواليات المتحدة.
ً
وأوضح أنه من خالل الثقة الملكية السامية بتعيينه سفيرا للمملكة
ل��دى الواليات المتحدة يعمل جاهدًا على تنمي��ة العالقات الثنائية
بي��ن البلدي��ن القائم��ة عل��ى أرضية صلبة م��ن القي��م والمصالح
المشتركة.
كما ألقى الس��فير محاضرة في مركز بلفر للدراس��ات التابع لجامعة
هارفرد ح��ول التهديدات األمني��ة التي تواج��ه المنطقة وذلك من
خالل التنسيق المباشر الذي قام به النقيب حمد خليل المير الملحق
األمني بالس��فارة ،والتي لخصها في خمس تهديدات رئيس��ية هي
انتشار األسلحة النووية ،وانتشار الصواريخ الباليتسية ،والتنظيمات
اإلرهابية ،والهجمات السيبرانية ،وتهديد حرية المالحة ،والتي يقف
النظام اإليراني وجماعاته اإلرهابية من وراء مجملها.
ويعد مركز بلفر للدراس��ات التابع لجامعة هارفرد أفضل مركز فكري
تابع لجامعة هارفرد على مستوى العالم.

«تحالف رباعي» لدعم مترشحي الجمعيات

تحليالت

حسن الستري

أكد عض��و الهيئة االستش��ارية
ف��ي جمعي��ة المنب��ر اإلس�لامي
خالد القطان وج��ود تحالف بين
 4جمعيات سياس��ية ينص على
دع��م المرش��حين التابعين لكل
جمعية في االنتخابات.
والجمعي��ات األربع ه��ي جمعية
المنب��ر الوطن��ي اإلس�لامي
وجمعي��ة ميثاق العم��ل الوطني

وجمعية الصف اإلسالمي والحوار
الوطني.
وذك��ر القط��ان أن التحالف قائم
على اساس التنس��يق في جميع
الملف��ات الت��ي ته��م الوط��ن
والمواط��ن ،وم��ن ضمنه��ا
االنتخاب��ات ،وق��د ت��م تحدي��د
المرش��حين م��ن كل جمعي��ة
والدوائ��ر التي س��يتم تحديدها

ل��كل جمعي��ة حت��ى ال يك��ون
هن��اك تضارب ف��ي الدوائر بين
الجمعيات المتحالفة.
ويمثل جمعي��ة المنب��ر الوطني
اإلس�لامي باالنتخاب��ات محم��د
العمادي وابراهيم بوجيري ،كما
يمث��ل جمعي��ة الص��ف عب��داهلل
بوغم��ار ،ويمثل جمعي��ة ميثاق
العمل الوطني محمد درويش.

تحقيقات
خالد القطان

ألول مرة ..نساء ينافسن نيابيًا
على مقعد سادسة المحرق

ا
س
ت
ط
ال
ع

ات

أخبار
فاطمة يتيم

تش��هد الدائرة السادس��ة التي تمث��ل الدير
وس��ماهيج بمحافظة المحرق ف��ي انتخابات
 ،2018مش��اركة العنصر النسائي وألول مرة
من��ذ انتخابات  2002في الس��باق االنتخابي
للوص��ول إلى مقع��د البرلمان ،م��ن خالل 3
مترشحات ينافسن  3مترشحين آخرين ،حيث
تتناف��س كل من المترش��حة من��ى الحايكي
التي تعم��ل مديرة في إحدى رياض األطفال،
والمترش��حة تغريد العلوي الت��ي انتقلت إلى
المنافس��ة نيابي��اً بعد أن ترش��حت للمجلس
البلدي ف��ي انتخاب��ات  2014وخاضت جولة
ثانية مع منافس��ها علي النصوح ،والمترشحة
أزهار علي مكي.
أما بالنسبة للمرشحين الثالثة اآلخرين فهم
هشام أحمد العش��يري ،والمخرج التلفزيوني
حسن السماهيجي والذي ترشح في انتخابات

 2014ول��م يحالف��ه الح��ظ بالف��وز ،ومدير
التسويق في ش��ركة عقارات السيف المترشح
أنس عتيق.
وعلى صعيد التراجع عن قرار الترش��ح ،يذكر
أن الدائرة ش��هدت تراجع المحامية ش��يماء
عبدالعزيز عن قرار الترش��ح لخوض الس��باق
االنتخاب��ي بع��د أن أعلن��ت نيته��ا الترش��ح
للبرلم��ان ،وت��م رف��ض طلب��ات ترش��ح 4
مترش��حين نيابياً في الدائرة السادسة وهم
المحامي��ة ميرف��ت جناحي والت��ي تم رفض
طلبها من قبل اللجنة اإلش��رافية ،والمترشح
حس��ين النصوح ،وعب��داهلل العريس ،وجعفر
المطوع.
ويذك��ر أن ف��ي انتخاب��ات  2002ش��هدت
الدائرة انس��حاب  3مترش��حين من المعترك
االنتخابي وفاز بمقعد الدائرة المترش��ح علي

محمد الس��ماهيجي والذي حصل على نسبة
 %59.96من األصوات ،وفي  2006اس��تطاع
المترش��ح حم��زة عل��ي كاظم وال��ذي حصل
عل��ى نس��بة  %90.28م��ن األص��وات الفوز
بمقعد الدائرة ،وف��ي  2010تنافس كل من
المترشح عبدالحس��ين محمد كريم ،والنائب
الحالي عباس عيس��ى الماضي ،وعلي سلمان
عم��ران الذي ترش��ح في  2006ول��م يحالفه
الحظ بالفوز ،والمترشح علي راشد العشيري،
حي��ث فاز األخير بمقع��د الدائرة بعد حصوله
على نس��بة  %83.80من األصوات ،في حين
ف��از في انتخابات  2014النائب الحالي عباس
عيس��ى الماض��ي وال��ذي تمكن م��ن خطف
اللقب النيابي للدائرة في الجولة الثانية على
منافسه نبيل أحمد العشيري بفارق  34صوتاً
فقط.
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 57مترشحًا نيابيًا مستق ً
ال يكتسحون الجنوبية
سماهر سيف اليزل

وفقاً لبيانات المترش��حين فإن  6دوائر من
بين  10في المحافظة الجنوبية لن تش��هد
منافس��ة بي��ن أي م��ن أعض��اء أو ممثل��ي
الجمعيات السياس��ية ،وس��تكون المنافسة
خالصة بين المستقلين .ويتوقع أن تستمر
هيمن��ة المترش��حين المس��تقلين في هذه
االنتخابات لذالك فالمج��ال مفتوح أمامهم
بزيادة حظوظهم.
حي��ث تتص��در الدائ��رة األولى بترش��ح 18
مس��تقال  7منه��م يتنافس��ون عل��ى مقعد
المجل��س النياب��ي ه��م النائ��ب عدن��ان
المالكي ،اإلعالمية نس��رين معروف ،محمد
عبداهلل مطر  ،المترشح السابق أحمد العامر
 ،عبدال��رزاق أحم��د الش��يخ ،دعي��ج خليفة
الذوادي وأنور قمبر.
ويتنافس  11مترش��حا على مقعدها البلدي
هم جاس��م خليفة بوحم��ود ،صالح عبداهلل
الدرزي ،نبيل إبراهيم الش��نو ،محمد سيف،
إيم��ان الق�لاف ،هش��ام مبارك الدوس��ري،
محمد خليفة النجار ،المترشح السابق ثابت
المطاوع��ة ،يوس��ف الح��ادي ،أحم��د عرفة
وخالد ش��ويطر ،لتك��ون األعل��ى من حيث
كثافة المترش��حين المس��تقلين دون باقي
الدوائر.
وتأتي بعدها الدائرة الس��ابعة بترش��ح 14
مس��تقال توزعوا على المجلسين بـ  8نيابي
ه��م النائب رؤى الحايك��ي  ،المحامية عالية
الجني��د  ،لطيف��ة القع��ود  ،س��امي محم��د
خمي��س  ،أحمد التميم��ي  ،خليفة القعود ،
محمد الفتح وعلي ماجد النعيمي .
فيما يتس��ابق  6مترش��حين للمقعد البلدي
هم عبداهلل بوبشيت ،وفاء إبراهيم بستكي

 6مترشحين للجمعيات السياسية
يتنافسون على مقاعد المحافظة

 ،طارق عيس��ى علي  ،يوسف أحمد سلطان،
جميل مبارك النعيمي ،وجمال زايد .وتليهما
الدائرة الخامسة بعدد  10مترشحين توزعوا
مناصفة بالتنافس على مقاعد المجلسين بـ
 5نياب��ي هم عصام الخي��اط ،خليفة مهدي
اليامي ،خليفة عبداهلل الفاتح ،العضو البلدي
محمد موس��ى ،والمترش��حة ف��ي الدورات
السابقة فوزية زينل.
كم��ا يتناف��س  5للمجل��س البل��دي وه��م
عبداللطيف س��لمان  ،عبداهلل خداداد  ،خالد
صالح ش��اجره  ،عبدالرحم��ن جمعة وصالح
شريدة .
ومن ثم تكون الدائرة التاسعة ممثلة بتسع
مترشحين مستقلين هم سعد راشد التنيب
 ،بدر سعود الدوسري  ،نوار عبداهلل المطوع
 ،يوسف فارس الدوسري  ،ناصر فهد الزعبي
أي  5يتنافس��ون عل��ى مقعد نيابي تاس��عة
الجنوبية .
بينم��ا يتنافس  4مترش��حين عل��ى المقعد

البلدي لتاس��عة الجنوبية هم ناصح عايض
الدخليل  ،ط�لال عتيق أدهام  ،محمد جعفر
عبدالرحيم  ،محمد م��رزوق .وتليها الدائرة
الثامنة التي ضمت  7مترش��حين مستقلين
 5منه��م للمجل��س النياب��ي و 2للبل��دي ،
ويتناف��س عل��ى مقعده��ا النياب��ي محم��د
السيس��ي الذي س��بق أن ترش��ح في الدور
الس��ابق  ،جاس��م فهد الرميح��ي  ،عبداهلل
صال��ح التميم��ي  ،اإلعالمي ولي��د الذوادي
ومحم��د صالح عباد .وعل��ى مقعدها البلدي
يتنافس كل من العضو البلدي بدر التميمي
وعلي الرميحي.
وتأت��ي عاش��رة الجنوبية ف��ي الختام بكل
من عيس��ى يوس��ف الدوس��ري ال��ذي كان
فائ��زا بالمقع��د البل��دي ف��ي إنتخاب��ات
 2010عل��ى الدائرة الثاني��ة لينافس خالد
خليف��ة الدوس��ري عل��ى المقع��د النيابي.
أم��ا ع��ن مجلس��ها البل��دي فقد ف��از حزام
إبراهيم الدوس��ري بالتزكي��ة  .ليكون عدد

ممثليها هو  3مستقلين فقط .
فيما ستش��هد بقية الدوائ��ر االربع األخرى
وج��وداً لمترش��حي الجمعي��ات كجمعي��ة
األصال��ة  ،وجمعي��ة المنب��ر اإلس�لامي ،
والوحدة الوطنية وميثاق العمل الوطني .
وأتت التوزيع��ات كالتالي :الدائ��رة الثالثة
بوج��ود كل م��ن أحمد األنص��اري ممثال لـ
«األصال��ة» ،ومحم��د الحوس��ني ممث�لا لـ
«تجمع الوحدة الوطنية» والذي ش��ارك في
انتخاب��ات  ، 2014والنائ��ب ع��ادل اليحيى
كمستقل وحيد بالدائرة ليتنافسو جميعهم
على مقعدها النيابي .
أم��ا ع��ن المقع��د البل��دي فهن��اك ممثل
«الوحدة الوطنية» محمد الرفاعي منافس��ا
للمستقل عيسى سالمين.
وبه��ذا تك��ون هي األعل��ى ع��ددا بتواجد
ممثل��ي الجمعي��ات ،تليها الدائ��رة الرابعة
التي ترش��ح فيها علي الزايد ممثال لجمعية
«األصال��ة» وأنس بومطي��ع ممثال لجمعية
«المنب��ر اإلس�لامي» ،أمام كل م��ن أحمد
عبداهلل النعيمي ،وس��لمان يوسف ،وفيصل
إبراهي��م البوف�لاح ،راش��د البنعلي ،صالح
الرواح��ي ،النائ��ب محمد المعرف��ي ،ميثم
ربيعي ،أحمد عبداهلل البي ،حس��ن س��لمان
البلوش��ي وعب��داهلل الرويعي كمس��تقلين.
وتعادلها الدائرة السادسة بوجود اإلعالمي
محمد دروي��ش ممثال عن «ميث��اق العمل

الوطن��ي» ،و عبدالرزاق حط��اب ممثال عن
«األصال��ة» أمام المرش��حين المس��تقلين
محم��د عيس��ى الكويت��ي ،عبداهلل عيس��ى
يعق��وب ،نادي��ة العم��ر  ،ناظهم هاش��م،
إبراهيم المناعي ،حمد جاسم الحربي  ،وليد
السريهيد والنائب جمال بوحسن ليتنافسو
جميع��ا عل��ى مقعده��ا النياب��ي .وال وجود
للممثلي الجمعيات ضمن قائمة مترشحيها
البلدي��ن الت��ي تمثل��ت في خال��د جناحي ،
عيسى جاسم النجار  ،إبراهيم أبوبكر .
ليكون الخت��ام بالدائرة الثاني��ة التي مثل
فيها محمد الراش��د جمعية «األصالة» أمام
 4مس��تقلين للمقعد النيابي هم الناش��ط
االجتماع��ي محمد يوس��ف الزياني  ،النائب
الس��ابق عيس��ى القاض��ي ،حس��ن صال��ح
الدوس��ري والنائب محمد األحم��د .واثنين
مس��تقلين للمقع��د البل��دي هم��ا مال اهلل
شاهين والعضو البلدي محمد الخال.
وبذل��ك يصل عدد ممثلي األصالة بالدائرة
الجنوبية إلى  4مترشحين للمقعد النيابي،
وممثلي��ن اثني��ن لتجمع الوح��دة الوطنية
أحدهما نيابي واآلخر بلدي ،ومترش��ح واحد
عن المنبر اإلسالمي ،وآخر ممثال عن ميثاق
العم��ل الوطن��ي ،ليبل��غ المجم��وع الكلي
للمثل��ي الجمعيات بالمحافظ��ة الجنوبية 8
مترشحين فقط ،أمام  57مستقال للنيابي،
و 48مستقال للبلدي.

وجوه جديدة في  ٪80من دوائر الجنوبية البلدية
أسماء عبداهلل

ش��هد التنافس عل��ى المجلس البل��دي للمحافظة الجنوبي��ة ،ارتفاعاً
ملحوظاً في انتخابات  2018حتى بلغ عدد المترشحين  49متنافساً في
الدوائر الـ 10من اصل مجموع المجلس��ين  113مترش��حاً ،فيما تبين
دخول متنافس��ين جدد للعمل البلدي و لخدم��ة األهالي في المنطقة
باالضافة إلى وجود حلول جذرية في بعض المشاكل العالقة .
وظهرت القائمة للدائرة األولى في المحافظة الجنوبية بـ 11متنافساً
جديداً من بينهم سيده ،فيما لم يسبق لهم العمل في المجال البلدي
ويتناف��س كل :جاس��م خليفة بوحمود و نبيل ابراهيم الش��نو وإيمان
القالف ومحمد خليفة النجار وثابت المطاوعة وهشام مبارك الدوسري
ومحمد س��يف محمد ويوسف محمد الحادي وأحمد عرفه وخالد محمد
شويطر.
وف��ي الدائ��رة الثالثة ش��هدت  3مترش��حين ،في حين تق��دم ممث ً
ال
لجمعي��ة تجمع الوحدة الوطنية محمد الرفاعي والمترش��ح المس��تقل
عبداهلل إبراهيم عبداللطيف وعيسى محمد سالمين.
وازداد عدد المترشحين للدائرة الرابعة بـ 5مترشحين جدد وهم :خالد
عبداللطيف القعود وعمر عبدالرحمن محمد ومحمد عيس��ى س��المين

ومراد عمر مثنى وعبدالرحمن عبدالكريم.
وفي الدائرة الخامسة دخلت  5وجوه جديدة وهم كل من :عبداللطيف
محمد وخالد صال��ح محمد وعبدالرحمن جمعه وصالح أحمد ش��ريده
وعبداهلل محمد بخش.
وانفردت الدائرة السادس��ة بـ 3مترشحين جدد بقرار انسحاب العضو
البلدي نجيب الكواري فيما أتاح للوجوه الجديدة تكملة مس��يرته كل
من  :خالد عبداهلل راشد و عيسى جاسم النجار وإبراهيم أبوبكر علي .
وفي الدائرة الس��ابعة شهدت  6مترش��حين جدد بينهم سيدة وهم:
طارق عيس��ى عمر وجميل مب��ارك النعيمي وجمال جاس��م زايد ووفاء
إبراهيم بستكي ويوسف أحمد سلطان.
واتض��ح ف��ي الدائرة التاس��عة دخول  4مترش��يحن ج��دد وهم ناصح
عاي��ض الدخيل وط�لال عتيق إده��ام ومحمد جعفر عب��داهلل ومحمد
مب��ارك مرزوق ،فيما انتقل العضو البلدي الس��ابق بدر الدوس��ري إلى
المجلس النيابي تاركاً عمله البلدي للمترشحين الجدد.
وحسمها المترشح للدائرة العاشرة بالجنوبية حزام الدوسري بالتزكية
بعدم وجود أي متنافس له و تربع على مقعد العاشرة.

وكيل «اإلعالم» :تغطية حيادية
ومتنوعة لالنتخابات النيابية والبلدية
أك��د وكي��ل وزارة ش��ؤون اإلع�لام
د.عبدالرحم��ن بحر ،تقديم تغطية ش��املة
للعملي��ة االنتخابي��ة النيابي��ة والبلدي��ة
المقبل��ة ،تتس��م بالحيادي��ة والموضوعية
والتنوع.
وأوضح ،أن اإلع�لام الوطني بجميع قنواته
المقروءة والمطبوعة والمسموعة والمرئية
واإللكتروني��ة ش��ريك أساس��ي ف��ي إنجاح
االنتخاب��ات النيابي��ة والبلدية ف��ي دورتها
الخامس��ة ،باعتباره��ا فص� ً
لا جدي��دًا في
س��جل اإلنجازات السياس��ية والديمقراطية
المتواصل��ة خ�لال العهد الزاه��ر لصاحب
الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة
عاهل البالدالمفدى.
ج��اء ذل��ك ل��دى اجتماع��ه م��ع ال��وكالء
المس��اعدين ومدي��ري اإلدارات المعني��ة
باإلذاع��ة والتلفزي��ون واألخبار والش��ؤون
الفني��ة والتقنية واإلرس��ال والنقل الخارجي
بال��وزارة ومدير ع��ام وكالة أنب��اء البحرين
القائ��م بأعم��ال الرئيس التنفي��ذي لمركز
االتصال الوطني ،لبحث آخر االس��تعدادات
المتعلق��ة بالتغطية اإلعالمية لالس��تحقاق
االنتخابي النيابي والبلدي المقبل.
وأش��ار بحر إل��ى حرص ال��وزارة بتوجيهات
وزير ش��ؤون اإلعالم عل��ي الرميحي ،ومنذ

إص��دار األم��ر الملكي الس��امي رق��م ()36
لسنة  2018بش��أن تحديد ميعاد االنتخاب
والترش��يح لعضوية مجلس النواب ،تقديم
تغطية ش��املة للعملية االنتخابية تتس��م
بالحيادي��ة والموضوعية والتنوع ،بالتعاون
مع هيئة التشريع واإلفتاء القانوني واللجنة
العلي��ا لالنتخاب��ات والجه��ات الحكومي��ة
المختصة.
ون��وه إلى متابعة ال��وزارة بجميع قطاعاتها
توفير التجهي��زات اإلدارية والتقنية والفنية
واللوجس��تية لتس��هيل مه��ام الصحفيين

واإلعالميي��ن والمحرري��ن والمصورين في
تأدي��ة واجباته��م المهني��ة بحرية ويس��ر،
بما يبرز هذا الح��دث الديمقراطي التاريخي
الممي��ز ف��ي مختل��ف الصح��ف والقن��وات
اإلذاعي��ة والتليفزيوني��ة ووكاالت األنب��اء
المحلي��ة والعربي��ة واإلقليمي��ة والدولي��ة،
بجودة وكفاءة ومهنية عالية.
جار على إعداد المركز
وأضاف بحر ،أن العمل ٍ
اإلعالمي لتغطية االنتخابات ،ومقره في أحد
الفن��ادق الكب��رى بقلب العاصم��ة المنامة،
متضمناً التجهيزات الفنية واللوجستية التي

تس��هل مهام األجهزة اإلعالمية المشاركة
في التغطي��ة االنتخابية ،وإمداد الصحفيين
واإلعالميين بالبيانات والتقارير والمعلومات
الرسمية ،والرد على استفساراتهم.
وسيتم تس��هيل إجراء المقابالت الصحفية
واإلذاعي��ة والتلفزيوني��ة من خ�لال توفير
ستوديوهات حديثة وأماكن مخصصة للبث
اإلذاع��ي والتليفزيون��ي المباش��ر ،وقاعات
للتحرير الصحفي مزودة بش��بكات متطورة
ومتكاملة لالتصاالت وتقنية المعلومات.
وأك��د بح��ر ،الت��زام اإلع�لام الرس��مي عبر

وكال��ة أنب��اء البحري��ن والقن��وات اإلذاعية
والتلفزيوني��ة بالتغطي��ة الحيادي��ة
والموضوعية للعملية االنتخابية ،من خالل
ح��ث المواطنين عل��ى المش��اركة واإلدالء
بأصواته��م ،والتعبي��ر ع��ن تطلعاتهم في
اختي��ار ذوي الكف��اءة واالختص��اص م��ن
الش��خصيات الوطنية القادرة على تمثيلهم
في البرلم��ان والمجالس البلدية ،بما يدعم
مسيرة اإلصالحات السياسية والديمقراطية
المتواصلة منذ انطالق المش��روع الحضاري
الرائد لصاحب الجاللة الملك المفدى.
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محافظ «الشمالية»:
ممارسة ديمقراطية في أجواء انتخابية آمنة
ق��ال محافظ الش��مالية عل��ي العصفور ،إنن��ا نتطلع
لحش��د المش��اركة الش��عبية في العملية االنتخابية
لعام  ،2018في أجواء تس��ودها األم��ن والطمأنينة،
والممارس��ة الديموقراطي��ة ب��كل حري��ة ،وص��ورة
حضارية.
وأش��اد أمام رواد المجلس األسبوعي للمحافظة من
األهال��ي ،وبحض��ور عدد م��ن المترش��حين للدوائر
االنتخابية في محيط المحافظة الش��مالية ،بنس��بة
المترش��حين العالية من أبناء المحافظة الش��مالية،
بالمقارنة مع المحافظات األخرى.
وس��جلت قائمة المترش��حين ما يزيد عن  150طلباً
للترش��ح النيابي والبلدي ،وبنس��بة تصل لـ  %40من
إجمالي طلبات الترش��ح ف��ي المحافاظات األربع ،كما
س��جلته اللجنة اإلش��رافية بالمحافظة الشمالية في
اليوم األخير لتسجيل الترشح .ونحن بانتظار اإلعالن
ع��ن القائم��ة النهائية للمترش��حين ف��ي  7نوفمبر
المقبل.
وأكد أن تسجيل هذه النسبة العالية ،مؤشر يدل على
وع��ي أبناء المحافظة بأهمية المش��اركة في العملية
االنتخابية ،لتوصيل صوت الش��عب والمس��اهمة في
صنع القرار ،والنهوض بمستقبل الوطن ،بالممارسة
الديموقراطي��ة ،ودع��م المش��روع اإلصالحي لجاللة
الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه.
وش��دد العصوف��ر ،على أهمي��ة التزام المترش��حين
بالقوانين المنظمة للعملية االنتخابية ،خالل الحملة

حشد المشاركة
الشعبية في
انتخابات 2018
 ٪40من طلبات
الترشح في الشمالية
التزام المترشحين
بالقوانين والحذر من
الوقوع في الجرائم
االنتخابية

الدعائية االنتخابية ،والح��ذر من الوقوع في الجرائم
االنتخابية.
وأش��ار ،إل��ى أن المحافظة الش��مالية مس��تمرة في
تنظي��م سلس��لة م��ن المحاض��رات لتعزي��ز الوع��ي
االنتخاب��ي ،واألمن الوقائي م��ن الجرائم االنتخابية،

وترس��يخ المش��اركة الش��عبية ،بالتع��اون مع معهد
البحرين للتنمية السياسية.
وتط��رق العصفور ،إل��ى أهمية إع��ادة تأهيل حديقة
الدراز ،مشيداً بالتعاون والشراكة مع بلدية المنطقة
الش��مالية ،وأهال��ي ال��دراز ،ومؤسس��ات المجتم��ع

المدني ،لوض��ع أفضل الحلول المبتك��رة ،والصيانة
الش��املة لمرافق الحديقة ،التي تمثل واجهة القرية،
ومتنفس��اً مهماً ألبنائها ،متطلعاً إلى إقامة الفعاليات
والمناسبات الوطنية فيها ،مطلع ديسمبر القادم.
وتابع احتياجات إحدى العوائل المتضررة جراء حادثة
حري��ق أنبوب النفط ف��ي بوري ف��ي نوفمبر ،2017
واستعرض مجموعة برامج المحافظة لألعياد الوطنية
لمملكة البحرين في ديسمبر المقبل.

 480دينارًا كلفة الضيافة االنتخابية بالمجلس
سماهر سيف اليزل

«المجال��س االنتخابية»..مرحل��ة مفصلية
تس��بق نص��ب الخيام وي��زداد نش��اطها
بكث��رة خالل الفت��رة الحالي��ة ،إذ يتنافس
المترش��حون خاللها على ج��ذب أكبر عدد
من الناخبين لترش��يحهم من خالل تنويع
آليات الضيافة.
وتمتاز المحافظة الجنوبية بمجالسها التي
تسهم في التأثير على الحراك العام ،حيث
إن المجالس ليست سوى جزء من النشاط
السياسي واالجتماعي ،ويزداد نشاطها في
الفترة االنتخابية وبالتالي تزداد تكاليفها.
وم��ع التط��ور واالختالف المتزاي��د تختلف
أنواع الضيافة وتكلفتها من مجلس آلخر،
فيما يتنافس المترشحون من خاللها على
ج��ذب أكبر عدد ممكن م��ن الناخبين من
خالل حلقات مختلفة أس��بوعية وش��هرية
لع��رض البرام��ج وس��ماع المقترح��ات
ومناقش��ة القضاي��ا العامل��ة للمواطنين،
ليك��ون المجلس بؤرة انطالق للمترش��ح
ونقطة وضع األساس لمشروع الترشح.
ويقول صالح البصري مدير حملة د.محمد
الكويتي« :تحتل المجالس جزءاً مهماً من
الخارطة االنتخابية ،حيث يتزايد نش��اطها
ف��ي الفت��رة االنتخابية وتش��هد اكتظاظاً
بالناخبين».
وقال «إن عدد الحضور في مجلسنا يتراوح
بين  60إلى  70ش��خصاً ،وتق��ام الندوات
مرة في األسبوع للرجال ومرة للنساء».
وأض��اف البص��ري «أن الموضوع��ات التي
تطرح تتركز على قضايا معيش��ية بالدرجة
األول��ى وتقود ه��ذه القضايا إل��ى أهمية
اإلصالح��ات السياس��ية واالقتصادي��ة
واالجتماعية والثقافية المصاحبة والمؤثرة
في تحسين مستوى المعيشة».
وبالنسبة للضيافة في «مجلس الكويتي»
قال «يتم تقديم القهوة والشاي والعصائر
والحلويات مع القه��وة عند الحضور وقبل
بدء الندوة ،وبعد االنتهاء من الندوة نقدم
عش��اء «بوفيه» يتكون م��ن  4أو  5أطباق

إلى أن المواضيع التي تطرح به تكون أكثر
تنوعاً».
وق��ال «يت��راوح عدد الحضور م��ن  25إلى
 50ش��خصاً في الغالب ،كما يوجد مجلس
نس��ائي كل ثالث��اء حي��ث أقيم لتس��هيل
التواصل والتالقي بين نس��اء الجنوبية ،إذ
تتراوح تكاليف المجلس بش��كل أس��بوعي
على حس��ب أعداد الحضور م��ن  200إلى
. 250

مجالس الجنوبية  ..غير

البصري :زيادة الحضور في المجالس مؤشر قوة
الدوسري المجالس «ركيزة» لالنتخابات وليست «محطة»
باقر 30 :مجلسًا في الجنوبية و 200دينار للضيافة أسبوعيًا
رئيس��ة م��ع طبقين إل��ى  3تحلي��ة» ،كما
نقدم هدية للمحاضر وشكوالته للزوار في
بعض األحيان.
وأك��د البصري ،أن التكلف��ة الكلية تتراوح
من  90الى  120دين��اراً للمجلس الواحد،
علم��اً ب��أن المجل��س يفت��ح مرتي��ن في
األس��بوع مرة للرج��ال يوم الثالث��اء ومرة
للنساء يوم األحد.
وقال إن الترشيح لالنتخابات هو قرار صعب
وال يتخذ باس��تخفاف ،وقد تختلف الدوافع
للترش��يح من مرش��ح إلى آخر ،وقد تكون
أحد الدوافع بالنس��بة للبعض هو الوجاهة
والممي��زات المادية ،لكن ه��ذا ال ينطبق
على ال��كل .وأداء المجل��س الضعيف أقنع
كثيراً من الكفاءات باتخاذ قرار الترشح.
وأوض��ح ،أن المجل��س يتعامل م��ع قضايا
مختلفة وخطابه يتحدد وفق هذه القضايا

لك��ن هناك ينبغي أن يك��ون هناك خطاب
جامع يس��عى إل��ى تحقيق مصال��ح الناس
ورفع مستوى معيشتهم ووضع التشريعات
التي تخلق البيئة المناسبة للنمو واالرتقاء
بالمواطن والمجتم��ع وحفظ كيان الدولة
ومصالحه��ا العلي��ا في األمن واالس��تقرار
واالزدهار للجميع والتمس��ك بقيم العدالة
والمساواة.

نقطة لقاء مباشر
أما محمد صقر الدوس��ري منس��ق مجلس
«محم��د الرفاع��ي» فيق��ول« :المجل��س
األس��بوعي يعد نقطة التقاء بين المترشح
وأهال��ي المنطق��ة س��واء كان صاح��ب
المجل��س ه��و المترش��ح أو أح��د رواده
..فالمجالس تعتب��ر الحلقة األقوى واألهم
في مس��يرة أي مرش��ح فمن خاللها ترسم

نساء ينسحبن مبكرًا
من المشهد االنتخابي
رص��دت «الوطن» تراجع عدد من النس��اء عن عزمهن
الترشح في االنتخابات المرتقبة قبل فتح باب الترشح.
وكانت الش��مالية أكثر المحافظات التي شهدت تراجعاً
نسائياً ،فيما خلت الجنوبية من أي انسحاب نسائي.
وخرجت سعاد الحلواجي من السباق االنتخابي في أولى
الش��مالية لعدم وجود اسمها في كشوف الناخبين في
حين لم تس��تطع إدراج��ه كونها كانت مس��افرة طيلة
فترة إدراج أسماء الناخبين.
وكانت ليلى الحلواجي انسحبت في أولى الشمالية قبل

فتح باب الترشح ألسباب خاصة.
فيما س��جلت زهراء حنون ترش��حها في ثامنة العاصمة
وأعلنت انسحابها قبل إعالن نتائج كشوف المترشحين.
كذلك انسحبت لمياء معتوق في سادسة الشمالية قبل
إعالن الكشوف.
وق��ال المحام��ي ارحم��ه خليفة «ال يوجد س��بب معين
النسحاب بعض النساء .قد يعود ذلك إلى جس النبض
أو تقدير قوة المنافس��ة بين المترشحين في المعترك
االنتخابي وتقدير حظوظهم».

أهم مالمح البرامج االنتخابية للمرشح.
والممي��ز ،أن الحلق��ات المقام��ة تحت��وي
مواضيع معينة لكل أس��بوع ،حيث تشمل
المواضي��ع االجتماعي��ة واالقتصادي��ة
والثقافية والسياسية وغيرها.
وأض��اف «ه��ذه المواضي��ع يق��اس به��ا
المترش��ح وتقيس مدى ثقافته وقوة رأيه،
ومي��زة المجال��س كذلك أنه��ا تركز على
المواضيع االنتخابي��ة واألمور التي تخص
المجلس النيابي والبلدي ،كما تقاس جرأة
الشخصية المرش��حة وقدرته على التحدث
أمام الناس وط��رق إقناعه ويحظى من له
أسلوب متزن بميول ترشيحه أوسع.
ويق��ول الدوس��ري «المجال��س القديم��ة
المعروف��ه تك��ون أكث��ر تنظيماً وتش��هد
حض��وراً أكب��ر ،فكلم��ا كان المجلس أكثر
تنظيماً وانضباطاً زاد عدد زواره ،باإلضافة

ويق��ول عبدالرحمن باق��ر صاحب مجلس
عبدالرحم��ن الباق��ر التراث��ي« :يس��تغل
المترش��حين المجال��س لتعري��ف الن��اس
ببرنامجه االنتخابي والحصول على الدعم
والمساندة».
وأضاف «يتم ذلك من خالل تقديم العديد
م��ن الخطاب��ات الثقافي��ة واالجتماعي��ة
والديني��ة والتربوية وغيرها من الخطابات
الت��ي ته��م المواط��ن البحرين��ي وآخ��ر
المستجدات س��واء من الناحية الثقافية أو
االجتماعي��ة أو الديني��ة أو االقتصادي��ة أو
السياسية وغيرها.
ويت��راوح ع��دد الحض��ور م��ن  50إلى 60
ش��خصاً ،وعدد المجالس كثير جداً في كل
محافظ��ة وباألخص المحافظ��ة الجنوبية
حي��ث يصل عدده��ا تقريباً ل  30مجلس��اً
وأكثر.
ويضي��ف الباق��ر« :المجال��س االعتيادي��ة
تكلف م��ا يق��ارب  200دينار ش��هرياً ،أما
المجالس االنتخابية فتكلف أسبوعياً 200
دينار أي ما يصل لـ  800دينار ش��هرياً في
فترة االنتخابات.
وق��ال «ال ألجأ للت��رف ف��ي الضيافة حيث
يتم تقديم كل م��ا هو عادي وتقليدي من
الشاي والقهوة وش��اي الكرك والمعجنات
وبع��ض األكالت الش��عبية مث��ل النخ��ي
والباجل��ة والسمبوس��ة والجباتي والحلوى
واللقيمات والزالبيا».
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برلمانيون :قطر تواصل نهج نشر
الفوضى والتحريض بالتدخل في االنتخابات
إبراهيم الرقيمي

أك��د برلماني��ون اس��تنكارهم م��ن تدخ�لات النظام
القط��ري في الش��أن البحريني ،مش��يرين إل��ى أن ما
أثبتته النيابة من تلقي ش��خصين أم��وا ًال من المدعو
عب��د اهلل بن خال��د آل ثاني الوزير الس��ابق بالحكومة
القطرية ،أحدهما تسلم من ذلك القطري مبالغ مالية
للترش��ح في االنتخابات النيابية المزم��ع إجراؤها هذا
العام ولدعم حملت��ه االنتخابية يؤكد مواصلة النظام
القطري نهجه في التصعيد والتحريض ودعم األنشطة
اإلرهابي��ة المس��لحة وتموي��ل الجماع��ات المرتبطة
بإي��ران للقيام بالتخريب ونش��ر الفوضى في البحرين
في انته��اك صارخ لكل االتفاق��ات والمواثيق ومبادئ
القانون الدول��ي دون أدنى مراعاة لقي��م أو قانون أو
أخالق أو اعتبار لمبادئ حس��ن الجوار أو التزام بثوابت
العالقات الخليجية والتنكر لجميع التعهدات السابقة.
وطال��ب البرلماني��ون ف��ي تصريح��ات ل��ـ «الوطن»
المواطني��ن بالمش��اركة الوطني��ة لحماي��ة العملي��ة
االنتخابي��ة واإلب�لاغ عن أي تدخل خارج��ي أو توظيف
للمال من أجل أغراض سياس��ية تتعارض مع المصالح
والثوابت الوطنية.
واستنكر النائب محسن البكري التدخالت القطرية في
شئون االنتخابات في البحرين.
وق��ال«:ال ش��ك أن هذا التدخ��ل يعد أم��را خطيرا في
سلسلة تدخالت قطرية في الشأن البحريني  ،ولألسف
ف��ي الوقت ال��ذي كنا ننتظر من قط��ر وقف التدخالت
والتعديات على الشأن البحريني لكننا نرى حلقة أخرى
من حلق��ات التعديات القطرية عل��ى البحرين  ،وذلك
إن دل إنم��ا ي��دل على أن هناك مش��كلة ف��ي القيادة
القطرية والتي تحتاج إلى رادع».
وأض��اف «نعول بذلك على الناخب البحريني في اختيار
المترش��ح األصل��ح ،والمترش��حون الذي��ن تلقوا هذه
األم��وال يجب أن يكونوا عب��رة للجميع وننكره كنواب
جملة وتفصيال ونطال��ب بإيجاد أقصى العقوبات على
الخيانات الوطنية».

البكري :تمثيل بيت الشعب بلسان بلد آخر «عار»
المعرفي :التدخالت القطرية في االنتخابات جريمة
م��ن جانبه ،قال النائب محمد المعرفي «نهنئ ش��عب
البحري��ن اللتفاته��ا نحو القيادة الرش��يده والمواطن
البحريني صعب االختراق وما اخترقوا إال حفنة صغيرة
من النفوس الضعيف��ة والمواطن األصلي ال يخترق»،
مؤك��داً أن م��ن تعرض��وا للتمويل هم حفن��ة دخلت
فيهم المصلحة الش��خصية ويجب محاس��بتهم بأشد
العقوبات.
وأضاف«:المواط��ن البحرين��ي ال يخت��رق من أي جهة
ونحن ش��عب م��ع الملك واإلقبال الكبير على الترش��ح
ما ه��و إال دليل على نجاح المش��روع اإلصالحي وقطر
بتصرفاتها ولو كانت ش��قيقه فإنها بذلك تخترق كل
العادات والتقاليد والعرف الدولية وسنثبت للعالم بان
البحرين سيادة وشعب ديمقراطي».
وبي��ن أن م��ن ينوي أن يف��رق بي��ن المواطنين فإنه
يراه��ن على حص��ان أعرج والمواطن��ون البحرينون ال
يخترقون سوى ضعاف النفوس وهم مكشوفون وذلك
يدل على أن البحرين تعمل كالبنيان المرصوص ومن
يخ��رب العمل االنتخاب��ي فهو مكش��وفون ال محالة ،
والجهات القانونية والمحاكم ستعمل لمحاربة كل من
تهيئ له نفسه لألمور التي تضر بالمملكة».
وذك��ر النائ��ب محمد األحم��د أن هذا األمر مس��تنكر
جدا وتطور س��يء ف��ي العالقات بي��ن البحرين وقطر
وتابع«:البحري��ن اتخذت إج��راءات كثيرة للحماية من
العدوان ونرى أن البحري��ن بحاجة لمزيد من الحماية
ودخ��ول أم��وال خارجي��ة يعتبر من أخط��ر األمور على
البحرين ويجب أن نحافظ على األمن الداخلي» مؤكداً
أن ه��ذه الحادثة تجع��ل النواب القادمي��ن في صدد

إصدار تش��ريعات قوية لردع مثل ه��ذه الجرائم ألنها
تص��ل إلى جريمة قانونية وتصل إلى الخيانة الوطنية
 ،والتح��دث بلس��ان أجنبي داخل مجلس الش��عب أمر
خطير جداً.
من جانبها أكدت النائب رؤى الحايكي ،أن التدخل في
االنتخابات أمر مرفوض تماماً.
وقالت إن مس��ألة االنتخابات حرية يكفلها الدس��تور،
وش��أن داخلي وأي تأثير على عملية س��ير االنتخابات
س��واء من الداخل أو الخارج أمر خطير وتدخالت وجب
التصدي لها بح��زم كما إن المجتمع البحريني ال يقبل
بأي من تلك األعمال.
وقال عضو مجلس الش��ورى فؤاد حاجي «ان المملكة
س��عت وحاولت طويال ان تراعي حسن الجوار مع دولة
قطر لما تربطن��ا بتلك الدولة من عالقة جوار وروابط
قرب��ى إال ان المس��ؤولين ف��ي قطر يرفض��ون إال ان
يتمادوا بإفس��اد تل��ك المحاوالت الحس��نة وخصوصا
بالتدخالت السافرة التي إس��تمرت على مدى عشرات
السنين في الشأن الداخلي لمملكة البحرين ،فقطعت
الرواب��ط والش��رايين لتتدخ��ل الي��وم في المش��روع
اإلنتخاب��ي ماولة لزعزعة المس��يرة اإلصالحية لجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة».
وأضاف «مملكة البحرين حكومة وش��عبا تمشي على
طري��ق ثابت نحو مش��روع إصالحي ب��دأ في 2002م
ولن ينته��ي إال بإزدهار ونماء هذا الوطن ،والتدخالت
القطري��ة تس��يء للقطريين أنفس��هم أكث��ر مما هي
تس��يء للمملك��ة وعل��ى القطريي��ن إن يتعلموا من
مش��روع جاللة الملك اإلصالحي وان يحذوا حذوه في

تدعيم الديموقراطية ال في زعزعتها».
وأكد حاجي «على اننا كأعضاء مجلس ش��ورى نشجب
ونس��تنكر تل��ك التدخ�لات الس��افرة كم��ا نرجوا من
القطريين التعقل ،ونحن كشعب بحريني نهنأ أنفسنا
بجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قائد مسيرتنا
الديموقراطية ولن يس��تطيع أي��ا كان هز ذلك الوالء.
فيم��ا قالت عض��و مجلس الش��ورى د.جه��اد الفاضل
ان التدخ�لات القطري��ة والتي ته��دف لزعزعة األمن
واإلس��تقرار والت��ي تح��اول خائب��ة تخريب المس��يرة
الديموقراطية التي تس��ير على المملكة هي تدخالت
مرفوضة ولن يرضى عنها أي بحريني غيور على وطنه،
مضيفة ان الشعب البحريني بكافة أطيافه ملتف حول
قيادته ولن يس��تطيع أيا كان ان يزعزع ذلك اإللتفاف
وال ان يهدد المسيرة الديموقراطية التي أقرها جاللة
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة» .وأضافت «هذه
التدخالت ماهي س��وى دليل عل��ى ان مملكة البحرين
هي ش��جرة مثم��رة وان هذه التدخ�لات لن تصل لما
تصبوا إليه فش��عب البحرين شعب واعي وملتف حول
قيادته ولديه حس وطني عالي وهذا هو ماال تستطيع
قط��ر ش��راؤه باألم��وال لذلك تح��اول إفس��اده ولن
تستطيع».
واختتم��ت الفاض��ل بقولها «إلى متى ستس��تمر هذه
التدخ�لات الس��افرة في الش��ؤون الداخلي��ة لمملكة
البحرين؟!»
ومن جانبه قال عضو مجلس الشورى بسام البنمحمد
«ان التدخالت القطرية الس��افرة في الش��أن الوطني
ه��و امر مرفوض خصوص��ا تلك التي تم��س العملية
اإلنتخابية لما لها من خصوصية خطيرة والرض فيها
يكون مضاع��ف كونها تهدد كافة المج��االت األمنية
واإلجتماعي��ة والسياس��ية ،وكان��ت وزارة الداخلي��ة
موفق��ة بإعالنه��ا للخط الس��اخن للتبليغ س��واء عن
التدخالت الخارجية والداخلية ونحن نس��ير في مسيرة
ديموقراطية وشعب شعب واعي يدعم تلك المسيرة

«حقوقيون مستقلون» يطالبون بتحريك
دعوى ضد النظام القطري دوليًا
قال رئي��س مجموع��ة حقوقيي��ن مس��تقلون تصريح
س��لمان ناصر بأن التدخل في الشؤون الداخلية للدول
مجرم قانوناً على المستوى الوطني والدولي وتعد من
الجرائم العابرة للوطنية التي يحاربها المجتمع الدولي.
وأض��اف لقد ح��ذرت البحرين في العاش��ر م��ن يوليو
 2018و عب��ر وزي��ر الع��دل على أنه ال ته��اون مع من
يستهدف المكتس��بات الديمقراطية لمملكة البحرين،
أو من يتعامل مع جهات خارجية معروفة ،تهدف للنيل
م��ن المنج��زات الوطنية وتهدي��د االس��تقرار وإلحاق
الضرر بمصالح الوطن والمواطنين عبر استخدام أفراد
يخدمون أجندتها الهادفة إلى اإلضرار باألمن الوطني
والمساس بالسلطة التشريعية.
وذك��ر أن اليوم تؤك��د مملكة البحرين عل��ى وقوفها
وتصديه��ا بحزم لهذه الممارس��ات المجرم��ة قانوناً .
وبعد الكش��ف عن ت��ورط ش��خصين بحرينيين بجمع
وتلق��ي أموال م��ن الخ��ارج دون ترخيص م��ن الجهة
المختصة وبالمخالف��ة ألحكام القان��ون ،حيث تلقتها
م��ن المدعو عبداهلل خالد آل ثاني الوزير الس��ابق لدى

سلمان ناصر

النظام القطري والمطلوب رقم  14على قائمة اإلرهاب
الدولي��ة والمقرب م��ن األمير الس��ابق والحالي لدولة
قطرالفتا أ ،ن هذا التدخل السافر يؤكد عدم كف دولة
قطر وأذنابها من التدخل في الشوون الداخلية لمملكة

األحمد :على «نواب »2018دعم
االستراتيجيات الحكومية
أكد المترشح النيابي
ع��ن ثامن��ة المحرق
رائد األحمد أهمية أن
يلعب مجلس النواب
الق��ادم دوراً في دعم
جه��ود الحكوم��ة
لالرتق��اء بالخط��ط
و ا ال س��تر ا جيا ت
االقتصادي��ة دون
المساس بمكتسبات
المواطن البحريني
رائد األحمد
المرش��ح
وأش��اد
األحمد بكلمة صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن
حمد آل خليف��ة ولي العهد النائب األول لرئيس مجلس
ال��وزراء الت��ي ألقاها ف��ي الرياض خالل مؤتم��ر مبادرة
مس��تقبل االس��تثمار حيث وضع رؤية واضحة لمستقبل
التنميه االقتصادية في مملكة البحرين وديمومتها.

البحرين ،وأن هناك خططا من قبل النظامين القطري
واإليران��ي للتدخل في نتائ��ج االنتخابات القادمة ،على
غرار م��ا حدث ويحدث في اليمن ولبن��ان والعراق ،من
أجل تغيير النتائج نحو ما يحقق أهداف وأجندات هذين
النظامين.
ولفت أن النظام القطري عمل خالل السنوات الماضية
وما زال على االس��تحواذ على منظمات حقوقية ومراكز
بحثية وصناديق خيرية بتمويلها بالمال.
واستقطب العديد من النشطاء تحت مسميات حقوقية
وغيره��ا على مختلف ميولهم حت��ى وإن كانوا مثليين!
كم��ا دع��م الجماع��ات المتطرف��ة ،لتكون أداة لنش��ر
الفوضى بدول الج��وار والبالد العربي��ة .واليوم يؤكد
ه��ذا النظام المنح��رف سياس��ياً واخالقياً م��رة آخري،
أنه لن يتغير بل يس��عى للتدخ��ل من خالل االنتخابات
لح��رف مخراجتها بما يخ��دم اجندته الخبيث��ة القائمة
عل��ى تش��طير المجتمعات وخلق الفتن بي��ن البرلمان
والسلطة التشريعية .
وأكد قائال :نحن اليوم كـحقوقيين حريصون على سير

وسالمة االنتخابات القادمة وبعد الكشف عن متورطين
ألق��وال الدعم المالي لحرف س��ير االنتخاب��ات النيابية
من ش��خصية قطري��ة معروفة على المس��توى الدولي
بدعمها لإلرهاب والتس��تر على مجرمين ،ووضعه على
قائمة اإلرهاب من قبل وزارة الخزانة األمريكية واألمم
المتحدة والدول األربع لمكافحة اإلرهاب ،وجب تحريك
دعوى ضد النظام القطري دولياً ،كما نطالب بالتدقيق
والبح��ث لعالقات هذه الش��خصية بالداخ��ل البحريني
وان تطل��ب األم��ر البح��ث ع��ن تبرعات��ه بالصناديق
الخيرية وعالقاته بشخصيات حزبية أو غيرها إن وجدت
وذل��ك للتصدي للمخططات التخريبي��ة التي تنال من
المكتس��بات السياس��ية والديمقراطية الت��ي حققتها
البحرين .
وخت��م بالقول :إنن��ا نوجهة ش��كرنا ل��وزارة الداخلية
مش��يدين باليقظة األمنية لل��وزارة الت��ي تؤكد يوماً
بعد يوم تطور منظومته��ا األمنية من خالل عملياتها
االس��تباقية تجاه اإلرهابيين والمجرمين والمتربصين
بالبحرين.

الخاطر« :برنامج االستشارات»
عزز مشاركة المرأة في االنتخابات
نوهت المرشحة النيابية عن الدائرة الخامسة
بمحافظة المحرق نورة راشد الخاطر ببرنامج
االستش��ارات االنتخابي��ة للمرأة ال��ذي نفذه
المجلس األعل��ى للمرأة بالتع��اون مع معهد
البحري��ن للتنمي��ة السياس��ية قب��ل اإلعالن
رس��ميا عن فتح باب الترشح لالنتخابات ،ومن
أج��ل تعري��ف الراغبات في الترش��ح من خالل
خب��راء ومختصين ببع��ض الجوانب القانونية
والسياس��ية واإلعالمي��ة وإدارة العملي��ة
االنتخابية ،ومن بينها :التش��ريعات القانونية
ذات العالق��ة باالنتخاب��ات ،وتحلي��ل الدوائر
االنتخابية ،وآليات وض��ع البرنامج االنتخابي،
والتعامل مع وسائل اإلعالم.
ورفعت الخاطر أس��مى آيات الشكر واالمتنان
إل��ى صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة
بن��ت إبراهي��م آل خليفة قرينة عاه��ل البالد
المفدى رئيس��ة المجلس األعل��ى للمرأة لما
تولي��ه س��موها من رعاي��ة واهتم��ام بالغين
بالم��رأة البحريني��ة من مختل��ف الجوانب ،ما
انعكس إيجابا في زيادة تكافؤ الفرص وتواجد

نورة الخاطر

المرأة ب��كل المواقع والمناصب وأس��هم في
دع��م التنمية ورفد االقتص��اد بكل القطاعات
بكفاءات نسائية مؤهلة.
وأعرب��ت الخاطر عن عمي��ق تقديرها للجهود
الكبيرة التي يقوم بها المجلس األعلى للمرأة
ف��ي دع��م المترش��حات لالنتخاب��ات النيابية

والبلدية المقبلة والتي تستند لتخطيط سليم
وأس��س علمية وتتجسد في خطوات مدروسة
ومتواصلة منذ فترة من أجل تحفيز المرأة على
المش��اركة تصويتًا وترشحًا وكذلك اإلسهام
في إعداد وتهيئة المرأة المترشحة وتزويدها
بالمع��ارف واألدوات التي تمكنه��ا من القيام
بحملتها االنتخابية وإدارتها بكفاءة والتعامل
م��ع مختل��ف التحديات الت��ي تواجهه��ا أثناء
العملية االنتخابية بكل مراحلها.
وأش��ادت الخاط��ر بالمس��توى االحتراف��ي
المتميز للمحاضرات والدورات المختلفة التي
عقده��ا المجلس األعلى للمرأة للمترش��حات
لالنتخاب��ات بم��ا يعزز م��ن تنافس��ية المرأة
لخ��وض معترك الحي��اة السياس��ية  ،مؤكدة
أن «الدليل االسترش��ادي لالنتخابات النيابية
والبلدية» الذي أصدره المجلس األعلى للمرأة
يرسم بكل دقة ووضوح المسار الصحيح لكل
ام��رأة تعتزم خــ��وض االنتخابــ��ات ،ويقدم
تثقيفاً وتوعية ودعم��اً فنياً كبيراً لهن بهدف
دعـم زيـادة فـرص الفـوز لديهـن.
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«الداخلية» :مكافأة مالية لمن يبلغ
عن أي تدخل خارجي في االنتخابات
رص��دت وزارة الداخلي��ة مكافآت مالية قيمة لمن يق��دم أو يدلي ببيانات
تقود إلى إحباط مخططات اس��تخدام المال السياس��ي وش��راء الذمم في
العملية االنتخابية ،مش��يرة إلى أنه س��يتم التعامل بجدية مطلقة مع أي
معلوم��ات ذات قيمة في هذا الش��أن وبناء على نوعي��ة ودقة المعلومات
المقدمة.
وذكرت ال��وزارة ،في بيان لها ،أنه أمام التحدي��ات والمتغيرات المتالحقة

والمس��اعي القطري��ة واإليرانية المعروف��ة بأدوارها التخريبي��ة على نحو
ما ج��رى أخيرا في االنتخاب��ات اللبنانية والعراقية من أج��ل توظيف المال
السياس��ي في انتخاباتنا المقبلة ،تصبح المس��ؤولية بل الشراكة الوطنية
أمرا جوهريا في جهود حماية الوطن من أي تدخالت وأجندات مشبوهة».
وأوضحت أن «قناعتنا أن المواطن البحريني قادر بوطنيته الرفيعة وحرصه
على مس��تقبل البحرين واألجيال القادمة على النهوض بمس��ؤولياته في

حماية المكتس��بات التي تحققت على م��دار العهد الميمون لجاللة الملك
المفدى ،ولذلك يجب على كل منا أن ينهض بمسئولياته في إطار الشراكة
الوطنية لحماية العملية االنتخابية  ،من أي تدخل خارجي أو توظيف للمال
من أجل أغراض سياسية تتعارض مع المصالح والثوابت الوطنية  ،ويمكن
للمواطنين الكرام التواصل على الخط الس��اخن  992والبريد اإللكتروني
 interior.gov.bh@992مع التأكيد على ضمان سرية المعلومات».

برلمانيون وكتاب :إجراءات «الداخلية»
تدعم حماية االنتخابات من التدخالت الخارجية
أشادت فعاليات سياس��ية باإلجراءات التي أعلنت عنها
اإلدارة العام��ة لمكافحة الفس��اد واألم��ن االقتصادي
واإللكتروني بوزارة الداخلية لحماية العملية االنتخابية
التي تش��هدها مملكة البحرين في الرابع والعش��رين
م��ن نوفمبر المقب��ل من أي تدخل خارج��ي أو توظيف
للمال من أجل أغراض سياس��ية تتعارض مع المصالح
والثوابت الوطنية.
وأك��دوا أن اإلجراءات التي أعلنت عنه��ا اإلدارة العامة
لمكافح��ة الفس��اد واألم��ن االقتص��ادي واإللكتروني
بتخصيص خط س��اخن وبريد إلكترون��ي للمواطنين
لإلبالغ عن أي تدخالت خارجية في العملية االنتخابية،
هي إج��راءات هامة وضرورية ج��دا لتوعية المواطنين
بمخاط��ر ه��ذه التدخ�لات وحثه��م على اإلب�لاغ عن
ه��ذه التدخالت والمش��اركة بإيجابية في التصدي ألي
مؤثرات خارجية على العملي��ة االنتخابية المقبلة التي
تشهدها مملكة البحرين الشهر المقبل.
وقال��وا إن إج��راءات اإلدارة العام��ة لمكافحة الفس��اد
واألم��ن االقتص��ادي واإللكترون��ي تكتس��ب أهميتها
ف��ي ضوء م��ا أعلنت عن��ه النيابة أم��س بالقبض على
ش��خصين وحبس��هما لقيامهما بتلقي مبالغ مالية من
النظام القطري للترش��ح في االنتخابات النيابية وتبين
أن الغرض من تلقي تلك األموال اس��تخدامها لإلضرار
بمصال��ح البالد ،والتدخل في الش��أن الداخلي بالتأثير
في عمل المؤسس��ات التش��ريعية بالمملكة من خالل
العم��ل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات
واألهداف القطرية المناوئة للبحرين.
فمن جهته أشاد عضو مجلس الشورى بسام البنمحمد
باإلج��راءات التي أعلنت عنه��ا اإلدارة العامة لمكافحة
الفساد واألمن االقتصادي واإللكتروني بوزارة الداخلية
لحماي��ة العملي��ة االنتخابية من أي تدخ��ل خارجي أو
توظي��ف للمال من أجل أغراض سياس��ية تتعارض مع
المصالح والثوابت الوطنية.
وق��ال البنمحم��د أن أي تدخالت خارجي��ة من أي دولة
س��واء في الش��أن االنتخابي أو أي أمور داخلية هو أمر
مرف��وض تمام��ا وغير مقب��ول وفي حال��ة التدخل في

االنتخابات يجب أن تكون العقوبات أكثر غلظة وش��دة
ألن تدخل أي أطراف خارجية في التأثير على االنتخابات
التش��ريعية يؤث��ر س��لبا عل��ى المس��يرة االنتخابي��ة
والديمقراطية لها ويكون له تبعاته الس��لبية العديدة
على األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
وش��دد على ضرورة التعاطي مع هذا الموضوع بشكل
حازم ورادع وحاس��م ألنه ليس باإلم��كان ترك المجال
للتدخ�لات الخارجي��ة للتأثير على االنتخاب��ات المقبلة
وعلى مس��يرتنا الديمقراطية بصفة عامة ولذلك يجب
أن يكون التصدي لمثل هذه التدخالت حاس��ما ورادعا
بشكل كبير.
واعتب��ر عض��و مجل��س الش��ورى بس��ام البنمحمد أن
اإلجراءات الت��ي اتخذته��ا وزارة الداخلية هي خطوات
وإج��راءات موفق��ة وضروري��ة وذل��ك باإلع�لان ع��ن
تخصيص خط س��اخن وبري��د إلكترون��ي للمواطنين
لإلب�لاغ عن أي تدخالت خارجية في العملية االنتخابية
الس��يما وأن التصدي لهذه التدخ�لات البد وأن يكون
عبر مسارين األول شعبي عن طريق توعية المواطنين
به��ذه التدخالت وحثه��م على اإلب�لاغ عنها للتصدي
لها والمس��ار االخر قانوني وأمني تختص بهما النيابة
العامة ووزارة الداخلية لتتبع وتعقب هذه التدخالت.
م��ن جهته ق��ال الكات��ب والمحلل السياس��ي الدكتور
محم��د مبارك جمع��ة أن ما أعلنت عن��ه النيابة العامة
أمس ليس مس��تغربا على ممارس��ات النظام القطري
الذي دأب دوما على التدخل في الشأن الداخلي لمملكة
البحرين منذ س��نوات طويلة ولكن المستنكر في هذا
الموضوع هو أن يتورط بحرينيون في تلقي أموال من
هذا النظام ومن هذا الشخص تحديدا الذي أعلنت عنه
النيابة وهو المدعو عبداهلل بن خالد ال ثاني المتورط
أصال ف��ي دع��م وتمويل اإلره��اب والذي وف��ر الدعم
والمأوي والمس��اندة لعدد كبير م��ن اإلرهابيين حول
العالم يصل عددهم الى ما يزيد عن  100إرهابي.
وقال الدكتور محمد مبارك جمعة انه حينما يقوم هؤالء
بوضع أيديهم بيد هذا الش��خص ويتلقون منه أمواال
بهدف التأثير في س��ير ونزاهة االنتخاب��ات البرلمانية

المقبل��ة ف��ي مملكة البحري��ن بما يؤدي ف��ي النهاية
الى حرف هذه االنتخابات عن مس��ارها أو الوصول إلى
أهداف معينة تخدم النظ��ام القطري فهذا يعتبر جرما
كبيرا جدا.
وأش��اد جمعة بتخصي��ص وزارة الداخلية خطا س��اخنا
لجميع المواطنين البحرينيين وجميع الناخبين وجميع
المراقبي��ن داخل البحري��ن لالتصال واالب�لاغ عن أي
حالة يش��تبهون بأنها تمثل تدخال خارجيا في الش��أن
الداخلي البحريني فيما يتصل باالنتخابات س��واء كان
تلق��ي أموال أو أي نوع من أن��واع الدعم الذي قد يؤثر
في سير علمية االنتخابات المقبلة.
ولف��ت الى ان النظام القطري يتدخل دوما في الش��أن
الداخلي في مملكة البحرين ،وفي الس��ابق كان يقوم
بضخ األم��وال بهدف إح��داث عملي��ات إرهابية داخل
البحري��ن ونجح في تنفي��ذ بعض ه��ذه العمليات من
خالل ارهابي��ون تلقوا أمواال من ه��ذا النظام ،واليوم
يغير النظام القطري من سياسته أو ربما ينتهج سياسة
إضافية أخ��رى بمحاول��ة التدخل في الش��أن الداخلي
البحريني عبر التأثير في عملية االنتخابات التش��ريعية
القادمة.
وتابع قائ ً
ال ..حس��نا فعلت الجهات الرسمية في مملكة
البحرين بأن كش��فت مخطط النظام القطري بمحاولة
التدخ��ل في الحي��اة البرلماني��ة والحي��اة المدنية في
مملكة البحرين ،مش��يدا بما قامت ب��ه وزارة الداخلية
بتخصي��ص خ��ط س��اخن وبري��د إلكتروني إلش��راك
المواطنين لفضح كل من تس��ول له نفسه التدخل في
الشأن الداخلي البحريني.
واختم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك
جمع��ة بالتأكيد على أن مملك��ة البحرين منذ انطالق
المش��روع اإلصالحي لحض��رة صاحب الجالل��ة الملك
حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك الب�لاد المفدى حفظه
اهلل ورعاه تعيش حياة مدنية ديمقراطية فيها مساحة
كبيرة جدا م��ن الحياة المدنية ومن التعبير عن الرأي،
وممارسة المؤسسات التشريعية والدستورية لدورها.
وم��ن جانب��ه أش��اد الصحافي خال��د عبداهلل حس��ين

بالجه��ود الكبي��رة والمق��درة الت��ي تق��وم به��ا كل
اإلدارات العامل��ة بوزارة الداخلية من أجل توفير األمن
واالستقرار االجتماعي واالقتصادي والسياسي وفي كل
المج��االت الحياتية بمملكة البحرين ،وبش��كل خاص
اإلدارة العام��ة لمكافحة الفس��اد واألم��ن االقتصادي
واإللكترون��ي التي أصبحت تمثل خط الدفاع األول عن
المكتس��بات التي تحققت بفضل المش��روع اإلصالحي
للعاه��ل المفدى ،والتي جعلت اس��م مملك��ة البحرين
يتردد ف��ي كل المحافظ الدولي��ة واإلقليمية في كافة
المج��االت ،وهو ما يؤكد أهمية األمن واالس��تقرار في
حياة اإلنسان.
وأوضح «أن االنتخابات في كل بلد من بلدان في العالم
تمثل أهمية استراتيجية وكبيرة للغاية كونها المؤشر
الرئيس��ي لممارس��ة الديمقراطية والحياة السياسية،
وترتب��ط ارتباطا وثيق��ا بحركة التنمي��ة واالزدهار في
البالد ،واالنتخاب��ات البرلمانية تمثل ف��ي ذات الوقت
أهم الموضوعات المطروحة على الس��احة السياس��ية
واالقتصادي��ة واإلعالمي��ة ف��ي مختل��ف دول العال��م،
لم��ا لها من عالقة مباش��رة بحقوق اإلنس��ان وحرياته
وضماناته الشخصية ،والتي تنعكس بشكل مباشر في
صحة االنسان وتعليمه وس��كنه وبنيته التحتية وأمنه
واستقراره».
وأضاف «إن القرار الذي اتخذه مدير عام اإلدارة العامة
لمكافح��ة الفس��اد واألم��ن االقتص��ادي واإللكتروني
بض��رورة تواص��ل المواطنين م��ع اإلدارة لإلبالغ عن
أي تدخ��ل خارج��ي أو توظيف للمال م��ن أجل أغراض
سياس��ية تتع��ارض مع المصال��ح والثواب��ت الوطنية،
وتوفير رقم اتصال ساخن لهذا الغرض ،هو إجراء هام
وضروري واله��دف منه هو حماي��ة العملية االنتخابية
من التدخالت الخارجية التي بال شك ال تريد بالبحرين
وأهله��ا خي��را ،علم��ا أن كل بالد العال��م التي تمارس
فيه��ا الديمقراطية لها قوانينها الخاص��ة بها لحماية
االنتخابات من اللع��ب بها وتحويل خيارات وطموحات
المواطني��ن إل��ى مس��ارات أخ��رى بعيدة ع��ن ثوابت
الوطن».

فوزية زينل تشيد بمضامين كلمة
ولي العهد بمنتدى مستقبل االستثمار
أش��ادت المترش��حة لالنتخاب��ات النيابية ع��ن الدائرة
الخامس��ة بالمحافظة الجنوبي��ة اإلعالمية فوزية زينل،
بما جاء في كلمة صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان
بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب
األول لرئيس مجلس الوزراء خالل مش��اركة سموه في
الجلس��ة النقاشية بمنتدى مبادرة مس��تقبل االستثمار
 2018ف��ي الرياض بالمملكة العربية الس��عودية ،من
مضامي��ن ورؤى تق��دم ق��راءة عميقة لواق��ع االقتصاد
الوطن��ي وجه��ود تطوي��ر وتنوي��ع مص��ادر الدخ��ل،
باالضافة إلى كيفية التعامل مع التحديات الراهنة التي
تواج��ه االقتصاد في ظل المتغيرات االقليمية والدولية

العديدة.
وأش��ارت إل��ى أن رؤية س��موه الت��ي طرحه��ا تميزت
بالواقعية عندما تطرق إل��ى أن اقتصاد المملكة يقوم
عل��ى النف��ط وأن��ه ال يج��ب أن يعتمد علي��ه كمصدر
وحي��د للدخل ،بل هن��اك ضرورة للتح��ول إلى اقتصاد
نفطي ذكي ،كما أن كلمة س��موه تضمنت العديد من
األرقام والنسب التي ترصد حجم الجهود المبذولة من
الحكوم��ة الموقرة ومجلس التنمي��ة االقتصادية لدعم
التن��وع االقتص��ادي الذي أس��هم في تحقي��ق نمو في
القطاعات غير النفطية بما نسبته .%5
وأك��دت أن المجل��س النياب��ي القادم يج��ب أن يكون

مواكبً��ا لرؤية س��موه من خ�لال تقدي��م المقترحات
االقتصادي��ة بالش��كل ال��ذي يعزز من اس��تدامة النمو
االقتصادي للمملكة ،والعمل من أجل مس��اندة تحقيق
برنام��ج الت��وازن المالي بالش��كل الذي يلب��ي أهداف
البرنامج في ضبط المصروفات وتقليل النفقات وتقليل
أية آثار للبرنامج على حياة المواطنين ومعيشتهم.
وقالت زينل ،إنه��ا على يقين تام بأن الناخب البحريني
بما لديه من وعي وثقافة س��وف يخت��ار في االنتخابات
القادمة الش��خص الذي يرى فيه أنه يمتلك من الثقافة
والقدرات ما يمكنه عل��ى أن يكون معبرًا عن تطلعاته
وهمومه من خالل برامج وأفكار تقوم على روح االبتكار.

فوزية زينل

آل رحمة :سياسة «االقتصاد الذكي»
بقيادة ولي العهد تدعم االستقرار والنمو
أش��اد النائب غازي آل رحمة بمش��اركة صاحب الس��مو
الملك��ي األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد
نائ��ب القائ��د األعل��ى النائ��ب األول لرئي��س مجل��س
الوزراء في مؤتمر مبادرة مس��تقبل االس��تثمار 2018م،
والذي يعقد في المملكة العربية الس��عودية الش��قيقة،
حيث رس��م س��موّه في كلمته مالم��ح المرحلة المقبلة
والتوجهات الحكومية الجديدة في ضوء برنامج التوازن
المال��ي لتحقيق المزيد من االس��تقرار والنمو لالقتصاد
الوطني.

ونوّه بما تضمنته كلمة س��موّه م��ن تأكيد على األداء
االقتصادي القوي للمملكة رغم ما تمرّ به المنطقة من
تحديّات اقتصادية كبيرة ،حيث شدّد سموّه على ميزة
االنفتاح التي يتمتّع به��ا اقتصادنا والتوجّه لمزيد من
التنوّع االقتصادي مش��يداً في ذات الس��ياق بما عبّرت
عنه مشاركة س��موّه في مبادرة مستقبل االستثمار من
صورة واضح��ةٍ لعمق الروابط التي تجمعنا بالش��قيقة
الكب��رى وه��و ما ظهر جليّ��اً في االنس��جام الكبير بين
خطابي صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد

آل خليف��ة ولي العهد نائب القائ��د األعلى النائب األول
لرئي��س مجلس الوزراء ،وصاحب الس��مو الملكي األمير
محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد بالملكة العربية
السعودية الشقيقة.
ّ
وأكد آل رحمة أن مجلس النواب داعم لجميع السياسات
واالس��تراتيجيات الرامية لخلق اقتصاد متنّوع واالنتقال
م��ن االقتصاد النفطي إلى اقتصاد ذكي وتنويع الحقيبة
االقتصادي��ة وف��ق ما جاء في كلمة س��مو ول��ي العهد،
مش��دداً على أن أفكار س��موّه تعبّر ع��ن رؤية حكيمة

ومتبصّ��رة لطبيع��ة التحديّ��ات االقتصادي��ة وس��بل
مواجهتها وفق أفضل الممارسات واإلجراءات.
في ذات الس��ياق أش��اد آل رحمة بالرسالة الخطيّة التي
بعث بها صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان
آل خليفة رئيس الوزراء إلى صاحب السمو الملكي األمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى
النائ��ب األول لرئي��س مجلس الوزراء أن يتولى س��موه
رئاس��ة مجل��س الخدمة المدني��ة ،ونقل تبعي��ة ديوان
الخدمة المدنية لتنضوي تحت مجلس الخدمة المدنية.
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كل مترشح تم الطعن في
طلب ترشحه يطرش أنه تم
قبوله  ،واسمه مب موجود
على موقع االنتخابات نبي
نعرف ايش السالفة ياجماعة
..مقبول أم ال!
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«فرقة الجربه»100« :دينار في الساعة»
الفتتاح الخيم االنتخابية

األيام المتبقية

على يوم التصويـت

 29يومًا

أسماء عبداهلل

«العرضة» :احتفاالت الفوز
باالنتخابات تكلف  1200دينار
يستخدم بعض المترش��حين فرق الموسيقى والعرضة والجربه للفت
انتباه الناخبين إلى مقراتهم االنتخابية .ويتعاقد بعضهم مع منس��ق
مهرجانات إلعداد برنامج حفل افتتاح الخيمة االنتخابية.
وقال أحمد حس��ن رئيس فرقة للجرب��ه البحرينية «يزداد الطلب علينا
قب��ل االنتخابات خصوصاً في افتتاح الخيم االنتخابية .تلقينا حتى اآلن
 4طلبات الفتتاح خيم للمترشحين .وبالنسبة ألسعارنا فهي ثابتة عند
 100دينار للساعة».
وقال فيصل البورش��يد رئيس فرقة العرضة البحرينية «تصلنا طلبات
فقط حال فوز المترش��ح ووصلوله إلى المجلس .األسعار ثابتة 1200
دينار لـ 4ساعات ،ويشارك في العرضة  50شخصاً».
فيم��ا قال اإلعالمي و المترش��ح وليد الذوادي «أن��ا ضد مظاهر البذح
والمبالغ��ة في اإلنفاق عل��ى المقر االنتخابي .نح��ن ال نحتاج إلى فرق
موسيقية بل إلى عقول نيرة».
وتوقع الذوادي أن تش��هد انتخاب��ات  2018تراجعاً في هذه المظاهر
«نتيجة ارتفاع الوعي والدورات التي يقدمها معهد التنمية السياس��ية
ودور الصحف المحلية».
وقال��ت المترش��حة إيمان الق�لاف «أنا م��ع توصيل الفك��رة بطريقة
صحيح��ة عب��ر التعاون مع فريق العم��ل ووجود المترش��ح في الدائرة
ومناقشة قضاياها ،ال بالبهرجة الزائدة في الخيمة االنتخابية».
فيما قال الناخب عادل حس��ن «قبل  4س��نوات في افتتاح مقر انتخابي
ألحد المترشحين قرب منزلي جاءت فرقة عرضة ورأينا في ذلك مبالغة
وإزعاجاً ألهالي المنطقة على مدار  4س��اعات .نتمنى من المترشحين
حالياً أن يضعوا في اعتبارهم عدم إزعاج المقيمين».
فيما قالت س��عيدة محمد «نتوافد على المق��رات االنتخابية للتصوير

البوفالح يفتح مقره االنتخابي لجميع
مرشحي بلدي رابعة «الجنوبية»

والترفيه ،وهذا يعتبر متنفس��اً لنا ألننا نرى مدى اهتمام المترشح في
تسلية أهل دائرته».
في حين قال عبدالحسين علي «ال أهتم بالبهرجة في المقر االنتخابي
بل أركز على الخطاب والبرنامج فهما األهم في يوم التصويت».

بن حميد :رؤية ولي العهد خارطة طريق
لتحقيق المزيد من االستقرار المالي
أش��اد عضو اللجن��ة المالية بمجل��س النواب
النائ��ب عادل بن حمي��د بالرؤي��ة الطموحة
والمس��تنيرة لصاحب الس��مو الملكي األمير
س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد نائب
القائد األعل��ى النائ��ب األول لرئيس مجلس
ال��وزراء ف��ي تطوي��ر االقتص��اد البحرين��ي
واالنطالق به نحو آف��اق جديدة من االنفتاح
والنم��و عل��ى الرغم م��ن التحدي��ات الكبيرة
والمتغيرات االقتصادية العالمية المختلفة.
ونوّه في هذا الس��ياق إلى مش��اركة سموّه
في مبادرة مستقبل االستثمار  2018المنعقد
ف��ي المملك��ة العربية الس��عودية الش��قيقة
وما عبّرت عنه هذه المش��اركة وعكسته من
استقرار اقتصادي كبير تعيشه البحرين بفضل
التخطي��ط المس��تمر والعم��ل ال��دؤوب من
قبل س��موه للحفاظ على البيئة االستثمارية
الجاذبة وتعزيزها من خالل استمرار االنفتاح
االقتص��ادي ووضعه��ا ضم��ن األولوي��ات
االس��تراتيجية مش��يداً بالخط��وات الكبي��رة

عادل بن حميد

الت��ي تنتهجها المملكة ف��ي تحفيز االقتصاد
المح ّل��ي وه��و ما ّ
مك��ن البيئة االس��تثمارية
البحريني��ة بمقوماته��ا الواعدة م��ن تحقيق
نمو ف��ي اس��تقطاب االس��تثمارات الخارجية
بمعدل عش��رة أضعاف خالل ثالث سنوات في

الفترة م��ن  2015إلى .2018مؤكداً على أن
اإلجراءات والخطوات التي يقودها س��مو ولي
العهد تثبت جديّ��ة الحكومة في تعزيز بيئة
االس��تثمار المح ّلي وتقوية االقتصاد الوطني
ف��ي ظ��ل التوجيهات الس��ديدة م��ن جاللة
المل��ك عاه��ل البالد المف��دّى نح��و المزيد
من اإلب��داع والحل��ول المبتكرة ف��ي تطوير
االقتصاد ومش��يداً في ذات الوق��ت ببرنامج
التوازن المالي الذي يأتي في ضوء دعم كبير
ٍ
من األش��قاء في المملكة العربية السعودية
واإلم��ارات العربي��ة المتح��دة والكويت ،وما
يعكس��ه هذا الدع��م من الرواب��ط الخليجية
العميق��ة والمصير المش��ترك والتط ّلع لمزيد
من التعاون واالنسجام.
وأكد أن مجلس النواب سيبقى داعماً لبرنامج
التوازن المالي وفي ذات الوقت ملتزماً بدوره
في تفعي��ل الرقابة على تنفي��ذ البرنامج من
قبل الجهات الحكومية بما من ش��أنه تحقيق
التطلعات واألهداف المرتجاة.

العليوي :برنامجي يتضمن
أهدافًا اقتصادية استراتيجية
قال المترش��ح النيابي في ثالثة المحرق محمد
العليوي إن برنامجه االنتخابي يتضمن أهدافاً
اس��تراتيجية تمس المواطن بش��كل مباش��ر
من حيث العمل على تش��ريع قوانين وأنظمة
تضم��ن الحياة الكريمة وتحس��ن المس��توى
المعيش��ي للمواطن وأسرته ومستقبل أبنائه،
كم��ا يتضمن العم��ل على إيجاد س��بل كفيلة
بتحس��ين االقتص��اد الوطني ،ورفع مس��توى
الخدمات المقدم��ة للمواطنين ف��ي الوزارات

الخدمي��ة من خالل تش��ريع قواني��ن تضمن
ذلك.
وأض��اف العليوي ،في بيان ،إن البرنامج «يركز
على فئة الش��باب إليماني القوي بأن الشباب
البحرين��ي مب��دع وممي��ز وفع��ال ويج��ب أن
يأخذ دوره الريادي بش��كل يتناس��ب وقدراته
وطموح��ه ،ألن الش��باب عماد الوط��ن حاضراً
ومستقب ً
ال .وفئة الش��باب هي الشريحة األكبر
في المجتمع البحريني.

دع��ا المرش��ح النياب��ي
الجنوبي��ة
لرابع��ة
فيص��ل البوف�لاح ،جميع
المرش��حين لالنتخاب��ات
البلدي��ة بالدائ��رة إل��ى
مق��ره االنتخاب��ي لتقديم
برامجه��م االنتخابي��ة
لألهال��ي ،دعم��اً له��م
وخدم��ة لألهال��ي ك��ي
يتمكن��وا م��ن اختي��ار
فيصل البوفالح
من يرون��ه ك��فءاً إلدارة
دف��ة العم��ل البل��دي في
المنطق��ة الت��ي تعاني الكثي��ر من القصور ف��ي البنية
التحتية وانتش��ار نقاط تجمع مياه األمطار ،وغيرها من
الملف��ات التي يتناولها المرش��حون حالياً في برامجهم
االنتخابية.
وقال «يمكن تقديمها من خالل تحديد يوم يناس��بهم
لاللتق��اء مع األهالي وتكون ليلة مخصصة لكل مرش��ح
على ح��دة إلتاحة الفرص��ة الكاملة والوقت المناس��ب
لش��رح البرنام��ج االنتخاب��ي بالتفاصيل كي يس��تطيع
المواط��ن أن يقيمه ،ويت��م طرح نق��اش مفتوح حوله
ليص��ل المواط��ن إلى يقين ف��ي اختياره وع��دم تكرار
أخطاء الس��ابقة في طريق��ة اختيار األعض��اء من خالل
المحسوبية أو الحزبية أو القبلية».
وق��ال البوف�لاح ،إن نج��اح العملي��ة االنتخابية تتطلب
تع��اون الجمي��ع ليك��ون الع��رس الديمقراط��ي فرحة
ل��كل إنس��ان مخل��ص ق��دم نفس��ه للمواط��ن رهن��اً
لخدمته وخدم��ة المواطن وتلم��س احتياجاته البلدية
واالجتماعية والتش��ريعية والصحي��ة وكل جوانب التي
تتعلق بالعيش الكري��م للمواطن من خالل االنتخابات
النيابية والبلدية ،ومن يس��تطيع أن يقدم أي دعم ألي
زميل من زمالئه المرشحين فال ضير من ذلك.
وواص��ل «األصل ليس التنافس م��ن أجل بلوغ المقعد
النيابي أو البلدي بل من يستطيع ويرى في نفسه القدرة
عل��ى إدارة العمل النيابي أو البل��دي وأال يكون دخوله
المجل��س من أج��ل الرفعة أو المكان��ة أو حتى مميزات
العمل البرلماني ومنها الجواز الدبلوماس��ي والحصانة
التي قد تكون هي اإلغراء الوحيد لهذا األمر».

السيدمحمد« :أمانة العاصمة»
تجربة بحاجة للتطوير
أكد المترش��ح النياب��ي للدائرة السادس��ة في محافظة
العاصمة السيد محمد ماجد أن غياب دور مجلس أمانة
العاصمة في محافظة العاصمة وعدم تخصيص أعضاء
ف��ي المجلس للقيام به��ذا الدور ،غي��ب العمل البلدي
والخدماتي في للدائرة والمحافظة بش��كل عام؛ مبدياً
تطلعه من خالل دخول االنتخاب��ات النيابي بإيجاد حل
تشريعي لهذا الفراغ في الخدمات.
واعتب��ر أن الخطوات التصحيحة في معالجة المش��اكلة
التي تح��وط البحرينين م��ن خالل اس��تخدام القنوات
التشريعية في مجلس النواب لتذليل العقبات التشريعية
التي تواجه المواطنين في مختلف الهيئات والمؤسسات
الحكومية الخدمية لتناسب متطلبات المواطنين.
وأك��د أن الدائرة السادس��ة ف��ي المحافظة الش��مالية
تحتوي على ش��وارع خدمية تخدم المواطنين في أنحاء
البحرين والتي تعتبر من المناطق ش��به المعدومة في
البرامج التي يطرحها ممثلو الحكومة وهي بحاجة اإلى
تطوير لتواكب حجم الخدم��ات التي تقدمها ،كمنطقة
توبلي التي تشهد إزدحاماً يومياً على شوارعها وتعطل
مصال��ح المواطني��ن القاطنين فيها ،كم��ا إنها بحاجة
لتخصيص مداخ��ل ومخارج خاصة للش��احنات لتخفيف
االزدحام��ات ف��ي مرحل��ة أولى قب��ل البدء ف��ي مراحل
توسعة الشوارع للمنطقة.
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