 52مترشحة
في استحقاق 2018
بينهن  44نيابية و 8بلديات

األولى بحرينيًا
و  16عربــــــــــيًا

بدرية إبراهيم تتجه لحسم ثانية
الشمالية بلديًا بالتزكية
سيدة واحدة تنافس  7رجال على
المقعد النيابي بأولى الجنوبية
ملحق يومي عن
االنتخابات مع العدد

 32صفحة |  200فلس
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ولي العهد :مبادرة مستقبل
االستثمار نتاج رؤى سعودية متميزة

أمر ملكي بتكليف ولي العهد
بتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية
األمر الملكي عهد لولي العهد رئاسة
مجلس الخدمة المدنية وتشكيله
ص��در عن حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل
خليفة ملك البالد المفدى أمر ملكي ،بتكليف صاحب الس��مو
الملك��ي ولي العهد نائب القائد األعل��ى النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء بتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية ،وإصدار
كافة القرارات الالزمة في هذا الشأن ،وباألخص تعيين المدراء
ومن في حكمهم ونقلهم إل��ى الوزارات والهيئات الحكومية.
كما عهد إلى سمو ولي العهد رئاسة مجلس الخدمة المدنية،
وتشكيل مجلس الخدمة المدنية.

2

البحرين والسعودية تضعان الحرس الثوري
اإليراني وقاسم سليماني على قائمة اإلرهاب

6

األمير سلمان بن
حمد يصل الرياض
للمشاركة بالمنتدى
 25اتفاقية بـ 56مليار
دوالر حصيلة اليوم
األول من مؤتمر
«مبادرة االستثمار»

كلمة
نجحت السعودية دائمًا

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

13-12
يوسف البنخليل

3

2
السنة 13

local@alwatannews.net
|

العـدد  | 4701األربعاء  15صفـر 1440هـ |

24 Oct 2018

Wed

أمر ملكي بتكليف ولي العهد
بتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية

جاللة الملك المفدى

صاحب السمو الملكي ولي العهد

الملك يتلقى برقية شكر
جوابية من رئيس أفغانستان
تلق��ى حضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة
عاهل البالد المفدى ،برقية شكر جوابية من الرئيس محمد أشرف
غني رئيس جمهورية أفغانس��تان اإلسالمية ،وذلك رداً على برقية
جاللته المهنئة له بمناس��بة اليوم الوطني لجمهورية أفغانستان
اإلس�لامية ،أعرب فيها عن جزيل شكره وتقديره لصاحب الجاللة
المل��ك متمنياً لجاللته موفور الصحة والس��عادة ولش��عب مملكة
البحرين المزيد من التقدم واالزدهار.

الملك يبعث برقية تهنئة إلى
رئيس زامبيا بذكرى االستقالل
بعث حض��رة صاح��ب الجاللة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة
ملك الب�لاد المفدى ،برقية تهنئة إلى الرئيس إدغار لونغو رئيس
جمهوري��ة زامبيا ،وذلك بمناس��بة ذكرى اس��تقالل بالده ،وأعرب
ملك البالد المفدى في برقيته عن أطيب تهانيه وتمنياته لرئيس
جمهورية زامبيا بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

ولي العهد يتلقى برقية
شكر جوابية من رئيس
مجلس الدولة الصيني
تلق��ى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل
خليف��ة ولي العهد نائب القائ��د األعلى النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء ،برقية شكر جوابية من لي كه تشيانغ رئيس
مجلس الدول��ة بجمهورية الصين الش��عبية وذلك رداً على
برقية سمو المهنئة بالعيد الوطني لبالده.
وأع��رب في برقيته عن خالص ش��كره وتقديره لس��مو ولي
العهد على مش��اعر س��موه الطيبة النبيلة ،متمنياً لس��موه
موفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين المزيد من
التقدم واالزدهار.

البحرين تدين
التفجير اإلرهابي بالعراق
أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة التفجير اإلرهابي
الذي وقع بالقرب من بلدة القيارة بجمهورية العراق ،والذي
أس��فر عن مقتل وإصابة العش��رات من األش��خاص ،مؤكدة
تضام��ن مملك��ة البحرين ووقوفه��ا مع جمهوري��ة العراق
الشقيقة في حربها ضد اإلرهاب بكل صوره.
وإذ تعرب وزارة الخارجية عن بالغ تعازيها ومواساتها ألهالي
وذوي الضحايا وتمنياتها بالش��فاء العاجل لجميع المصابين
جراء هذا العمل اإلرهابي ،فإنها تجدد موقف مملكة البحرين
الراسخ والمناهض للعنف والتطرف واإلرهاب.

هيئة الفضاء الروسية
تؤكد مشاركتها بمعرض
البحرين الدولي للطيران
اس��تقبل أحمد الساعاتي س��فير مملكة البحرين لدى روسيا
االتحادية بمبنى الس��فارة ،اليوم ،ديمتري لوسكتوف رئيس
إدارة التعاون الدولي في هيئة الفضاء الروسية.
وخالل اللقاء ،تم بحث مش��اركة الهيئة الروسية للفضاء في
معرض البحرين الدولي للطيران في نس��خته الخامسة من
16-14نوفمب��ر  ،2018تحت رعاية حض��رة صاحب الجاللة
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة ملك مملك��ة البحرين،
وبإش��راف س��مو الش��يخ عبداهلل بن حمد آل خليفة الممثل
الشخصي لجاللة الملك المفدى رئيس اللجنة العليا المنظمة
لمعرض البحرين الدولي للطيران.
وأكد لوس��كتوف اس��تعداد الهيئة التام للمش��اركة في هذا
المع��رض المهم وذل��ك من خ�لال عرض أحدث مش��اريع
الهيئة في المجاالت العسكرية والمدنية.

ص��در عن حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل
خليف��ة ملك الب�لاد المفدى أمر ملكي ،رقم ( )50لس��نة ،2018
بتكليف صاحب الس��مو الملكي ولي العه��د نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء بتطوير أداء أجهزة الس��لطة
التنفيذية ،جاء فيه:
المادة األولى
يُعهد إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب األول لرئيس
مجل��س الوزراء بتطوي��ر أداء أجهزة الس��لطة التنفيذية وإصدار
كاف��ة القرارات الالزمة في هذا الش��أن وباألخص تعيين المدراء
ومن في حكمهم ونقلهم إلى الوزارات والهيئات الحكومية.
المادة الثانية
يعهد إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب األول لرئيس

مجلس الوزراء رئاس��ة مجلس الخدمة المدنية ،وتشكيل مجلس
الخدمة المدنية.
المادة الثالثة
يتبع ديوان الخدمة المدنية مجلس الخدمة المدنية.
المادة الرابعة
يلغى المرسوم رقم ( )22لس��نة  2011بشأن نقل تبعية ديوان
نص يتعارض
الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء كما يُلغى كل ٍ
مع أحكام هذا األمر.
المادة الخامسة
على رئيس مجلس ال��وزراء والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء
وال��وزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا األم��ر ،ويُعمل به اعتباراً
من تاريخ صدوره ،وينشر في الجريدة الرسمية.

الملك ورئيس الوزراء وولي العهد
يهنئون األمين العام لألمم المتحدة
بالذكرى السبعين إلنشاء المنظمة
بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل
الب�لاد المفدى ،برقية تهنئة إل��ى أنطونيو غوتيريس األمين العام
لألم��م المتحدة وذلك بمناس��بة الذكرى الس��بعين إلنش��اء األمم
المتحدة ،أش��اد جاللته فيها بما حققته منظمة األمم المتحدة من
إنج��ازات بارزة على الصعي��د الدولي للحفاظ على األمن والس�لام
العالمي ،متمنياً جاللته له موفور الصحة والسعادة ولمنظمة األمم
المتحدة التوفيق والنجاح.
وبعث صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة بن س��لمان آل خليفة
رئيس ال��وزراء ،برقية تهنئة إلى أنطوني��و غوتيريس األمين العام
لألم��م المتحدة وذلك بمناس��بة الذكرى الس��بعين إلنش��اء األمم
المتحدة ،أش��اد سموه فيها باإلنجازات الكبيرة التي حققتها ،والتي
تس��عى على الدوام لتحقيقها منظمة األم��م المتحدة على الصعيد

الدول��ي إقراراً ودعماً لألمن واالس��تقرار والس�لام في مختلف ربوع
العالم ،متمنياً س��موه ل��ه وافر الصحة والس��عادة ولمنظمة األمم
المتحدة دوام التوفيق والسداد.
ثم بعث صاحب الس��مو الملكي االمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة
ولي العه��د نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
حفظه اهلل برقية تهنئة إلى معالي السيد أنطونيو غوتيريس األمين
العام لألمم المتحدة وذلك بمناسبة الذكرى السبعين إلنشاء األمم
المتحدة.
وأشاد س��موه بالجهود الطيبة التي تبذلها منظمة األمم المتحدة
في تحقيق األمن والس�لام في ربوع العالم ،وتعزيز مسيرة التنمية
والتعاون بين الدول األعضاء ،متمنياً سموه لمنظمة االمم المتحدة
المزيد من النجاح في خدمة قضايا التنمية واألمن والسلم الدوليين.

المطوع :الملتقى الحكومي  2018يدعم
تطوير آليات العمل لتحقيق التنمية المستدامة
ق��ال وزير ش��ؤون مجل��س ال��وزراء محمد
المط��وع ،إن الملتق��ى الحكوم��ي 2018
ال��ذي يعقد األح��د المقبل برعاي��ة كريمة
م��ن صاحب الس��مو الملكي األمي��ر خليفة
بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء،
ومبادرة من صاحب الس��مو الملكي األمير
س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد
نائ��ب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس
مجلس الوزراء تأكيد على استمرارية تطوير
العمل الحكوم��ي ومواصلة الجهود الرامية
إلى تحقيق التنمية المس��تدامة المنشودة
ف��ي إط��ار رؤي��ة البحري��ن االقتصادي��ة
 2030ومبادئه��ا القائمة على االس��تدامة
والتنافسية والعدالة.
وأش��ار إلى أن الملتقى ،شكل منذ انطالقته
ف��ي الع��ام  2016نقل��ة نوعي��ة ف��ي عمل
الحكومة وآلياتها من خالل تحديد األهداف
واألدوات واألولوي��ات وتقيي��م األداء ،بم��ا
يص��ب في مصلح��ة الوط��ن والمواطنين،

وبما يتس��ق مع المسيرة التنموية الشاملة
لحض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
ولف��ت المط��وع ،إل��ى أن ورش عمل وضع
اآللي��ات وتحدي��د األولوي��ات التي تش��كل
التطلع��ات المس��تقبلية الت��ي وج��ه إليها
صاح��ب الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب
القائد األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس
الوزراء ف��ي الملتقى الحكومي  2017والتي
نتج عنها اعتماد  29سياسة و 106مبادرات
س��تكون حاضرة في الملتق��ى للعمل على
ترجمته��ا ال��ى خط��ط وبرام��ج تطويرية
لمختل��ف القطاع��ات .وأض��اف أن الملتقى
في نس��خته الثالثة س��يركز عل��ى عدد من
المح��اور الت��ي تتن��اول تحوي��ل التحديات
إل��ى ف��رص تحقيق��اً للتطلعات بم��ا يخدم
المرحلة المقبلة ،واستمرار تطوير الخدمات
الحكومي��ة .ون��وه إل��ى أنه خ�لال الملتقى
الحكومي  2018فإنه س��يتم تكريم جهات

ومؤسس��ات القطاع العام الفائزة بالجوائز
الحكومي��ة التالي��ة :جائزة ج��ودة التعليم،
جائ��زة التمي��ز ف��ي التواصل م��ع العمالء،
جائزة أفضل الممارسات الحكومية.
وأض��اف أن الملتق��ى أصب��ح فرص��ة هامة
لمختل��ف الجه��ات الحكومية نح��و التحفيز
وتحس��ين جودة العمل وتطويره بما يلبي
التطلعات المنشودة.
يذك��ر أن انعق��اد الملتق��ى الحكومي يأتي
بمشاركة كافة جهات القطاع العام ،ويتناول
الخطوات والسياس��ات لمختل��ف القطاعات
الحكومي��ة ويتمي��ز الملتق��ى بطرحه الجاد
في معالجة كافة مسارات التنمية والتطوير
عب��ر محاور تم اختياره��ا بدقة وموضوعية،
ويع��د الملتقى منصة مهمة أس��همت في
تعزيز أداء القطاع الع��ام وفق أعلى درجات
التنس��يق التي أسهمت في تحقيق األهداف
الموضوعة ،ومواصل��ة الجهود نحو تطوير
المخرجات والتعامل مع التحديات.

«األعلى للمرأة» :تعزيز التوازن
بين الجنسين في مجال علوم المستقبل
نظ��م المجل��س األعل��ى للمرأة ف��ي مقره
بالرفاع حلقة نقاش��ية ح��ول «التوازن بين
الجنس��ين في مج��ال عل��وم المس��تقبل»
تناولت ع��ددا من المحاور م��ن بينها واقع
المرأة البحرينية في مجال االبتكار والعلوم،
ومج��االت التطوي��ر للمب��ادرات والبرام��ج
القائمة.
كم��ا تناول��ت م��دى التكام��ل م��ا بي��ن
المؤسس��ات في المجال ،ومتطلبات س��وق
العم��ل وقدرته على اس��تيعاب التخصصات
العلمية وخصوص��اً في مجال ريادة األعمال
للمشاريع المبتكرة.
وت��م ع��رض الخط��ط واالس��تراتيجيات
الوطنية القائمة في هذا المجال مثل الخطة
االستراتيجية للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء
« »2023-2019وإلى الجهود الوطنية ومن
بينها مش��اريع رعاية الطلب��ة الموهوبين،
والبرام��ج الالصفية والتش��جيعية في مجال
اإلب��داع ،وورش عمل للطلب��ة والمعلمين
لتنمي��ة مهارات التفكي��ر اإلبداعي للطلبة،
والمس��ابقات التش��جيعية للطلبة ،وقياس
مس��توى المخرجات التعليمية للكش��ف عن
نق��اط القوة والتميز واإلب��داع لدى الطلبة

ومختبرات االبتكار.
وأكد الحضور على ضرورة مراجعة األنظمة
والقواني��ن ذات العالق��ة بما يتناس��ب مع
التوجه��ات القادم��ة لس��وق العم��ل وبما
يس��اهم في زي��ادة وتحفي��ز األجي��ال نحو
اإلبداع والتميز ،إضافة إلى إعداد دراس��ات
ح��ول التخصص��ات والمهن الواع��دة ليتم
تطوير ومواءمة مس��ارات التعليم والتركيز
عل��ى الخريجين م��ن الجامع��ات والمعاهد
بمختل��ف التخصصات لتنمي��ة إبداعاتهم،
والتش��جيع عل��ى البح��ث العلمي جنب��اً إلى
جنب مع دعم المشاريع اإلبداعية الشبابية،
ودع��م المخترعين البحرينيي��ن المتميزين
في المجال وتوفير التسهيالت الالزمة.

وشارك في أعمال الحلقة ممثلين عن الهيئة
الوطني��ة لعل��وم الفض��اء ،ووزارة التربي��ة
والتعليم ،وهيئة ج��ودة التعليم والتدريب،
ووزارة العمل والتنمي��ة االجتماعية ،ووزارة
الصناعة والتجارة والسياحة ،ووزارة شؤون
اإلع�لام ،ووزارة االتص��االت والمواصالت،
ووزارة ش��ؤون الشباب والرياضة ،وصندوق
العم��ل «تمكي��ن» ،وهيئ��ة المعلوم��ات
والحكوم��ة اإللكتروني��ة ،وجامعة البحرين،
وبوليتكنك البحرين ،وغرفة تجارة وصناعة
البحري��ن ،ومعه��د اإلدارة العام��ة ،وبن��ك
البحري��ن للتنمي��ة ،وع��دد من الش��ركات
الوطني��ة وع��دد م��ن مؤسس��ات المجتمع
المدني المعنية بهذا الشأن.
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رئيس الوزراء في كلمة بـ«يوم األمم المتحدة»:
البحرين بقيادة الملك حريصة على نشر السالم
أكد صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن سلمان
آل خليفة رئيس ال��وزراء ،أن مملكة البحرين بقيادة
صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة
عاه��ل البالد ،حريصة دائماً عل��ى تعزيز التعاون مع
مختلف أطراف المجتمع الدولي بما يس��هم في نشر
السالم وبسط األمن واالستقرار إيماناً منها بأهمية
المسؤولية الجماعية في كل ما يخدم صالح البشرية
واألجيال القادمة.
وأوضح سموه ،أن تطوير آليات عمل األمم المتحدة
في مواجهة التحديات الراهنة من شأنه أن يعزز من
قدرة المنظمة الدولية على قي��ادة العمل الجماعي
وبناء عالم آمن ومستقر.
وش��دد س��موه ،في رس��الة إل��ى العالم بمناس��بة
االحتف��ال بيوم األمم المتحدة الذي يصادف األربعاء
 24أكتوب��ر ،عل��ى أن البحري��ن كان لها إس��هامها
الفاع��ل ف��ي أجه��زة األم��م المتح��دة والمنظمات
المنبثقة عنه��ا ،فالبحرين لم تكتف أن تكون عضواً
مستقب ً
ال لقرارات وتوصيات األمم المتحدة بل سعت
إلى إس��ماع صوتها ووجهة نظرها في صياغة هذه
الق��رارات س��واء من خ�لال الحض��ور أو التباحث مع
مختلف دول العالم.ودعا سموه إلى تبني رؤية دولية
تواكب تصاع��د األحداث الراهنة وتعمل على احتواء
األزمات م��ن خالل تطوي��ر هياكل األم��م المتحدة
وتوفير آلي��ات أكثر توازناً تلب��ي تطلعات الدول في
مجال التنمية.
كما ش��دد س��موه على أن منظمة األم��م المتحدة
باعتبارها المظلة الجامعة لكل دول وش��عوب العالم
تق��ع على عاتقه��ا مس��ؤولية كبيرة في بن��اء مزيد
من الش��راكات الدولية القوية والفاعلة التي تحفظ
السلم واألمن الدوليين.
ون��وه س��موه إل��ى أن التط��ورات المتالحق��ة التي
يش��هدها العالم زادت من تفاق��م األوضاع وأنتجت
مزي��داً من بؤر التوتر والصراع��ات وهو ما يزيد من
الحاج��ة للتمس��ك باألهداف والمب��ادئ النبيلة التي
قامت عليه��ا األمم المتحدة ،والعمل س��وياً لتعزيز
دورها في ترس��يخ الحوار والتعاون كمبادئ أساسية
لتعزيز االستقرار العالمي.
وأكد س��موه أن األمم المتحدة ش��كلت إطاراً فاع ً
ال
لترسيخ التعاون البناء في خدمة العديد من القضايا

صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

الدولي��ة واإلنس��انية ،ونجح��ت ف��ي تجس��يد إرادة
الش��عوب والمجتمعات في إرس��اء أس��س الس�لام
والتعاون والحوار من أجل عالم مس��تقر ،وهو الدور
الذي يجب العمل على مساندته وتعزيزه.
وأض��اف س��موه أن العالم ف��ي الوق��ت الراهن بات
بحاجة ماس��ة إلى اس��تحضار تلك المب��ادئ النبيلة
التي قام عليها ميثاق األمم المتحدة واالتكاء عليها
في جهوده لمعالجة القضايا التي باتت تشكل خطراً
على حاضر ومستقبل البشرية.
وأكد س��موه أن المبادئ التي ج��اء بها ميثاق األمم
المتحدة تش��كل مرجعاً حضارياً هاماً من ش��ـأنه أن
يوفر للعالم األمن واالس��تقرار المطلوب شريطة أن
تلتزم بها جميع الدول وتطبقها على أرض الواقع.
وقال سموه« :إن األمم المتحدة تعد اليوم من أكبر
المنابر التي تتحدث فيها ش��عوب العالم عن آمالها
وحاضره��ا ومس��تقبلها ،وأي جهد به��ذه الضخامة
والمس��ؤولية يحت��اج إل��ى مراجع��ة تت��وازى وهذه
المس��ئولية من أجل عالم ينعم بالس�لام ويحل أية
صراعات بالحكمة والحوار».
وحث صاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء المجتمع
الدولي على التركيز بشكل أكبر على تحقيق أهداف
التنمية المس��تدامة الت��ي أقرتها األم��م المتحدة،

وإي�لاء الدع��م الالزم لجه��ود ال��دول والمجتمعات
األكثر احتياجاً بما يؤهلها للحاق بركب التنمية.
وش��دد سموه على أن غياب التنمية يعزز من أسباب
التوت��ر ويزيد من تداعيات الجه��ل والمرض والفقر
الت��ي تنت��ج أوضاع��اً غير مس��تقرة ف��ي العديد من
مناطق العالم.
ورأى سموه أن ما يعانيه العالم من تحديات متزايدة
تطال أمنه واس��تقراره يتطلب من المجتمع الدولي
مزيداً من الجهد واإلرادة لوضع آليات لألمن العالمي
تضم��ن لها النج��اح في مواجهة مختل��ف التحديات
وعلى رأسها أخطار العنف والتطرف واإلرهاب وسباق
التسلح وغيرها.
وقال سموه« :إننا اليوم في عالم سريع التغير وهناك
تحوالت كبي��رة في مختلف المجاالت ،وال يمكن ألي
دولة أن تكون بمعزل عن هذه المتغيرات ،بل يجب
عليها أن تس��اير وتواكب التطورات بالش��كل الذي
يوف��ر لها المناخ الذي يعزز من جهودها على صعيد
التنمية التي تحقق تطلعات شعوبها».
ون��وه س��موه إلى ضرورة االس��تفادة م��ن التجارب
والمنعطف��ات المأس��اوية الت��ي مرت بها البش��رية
م��ن حروب ونزاع��ات وصراعات كلفته��ا الكثير من
الخس��ائر ،وأن يكون منطلق العمل الدولي في هذه
المرحل��ة هو التع��اون القائم على القيم االنس��انية
المشتركة .وأعرب سموه عن اعتزازه ودعمه للتعاون
بين مملك��ة البحري��ن واألمم المتح��دة ووكاالتها
المتخصص��ة ،والذي كان له أث��ره الواضح في دعم
العديد من برامج التنمية التي تنفذها المملكة عبر
االس��تفادة من الكف��اءات والخب��رات والدعم الفني
الذي توفره المنظمة.
وأكد سموه أن التعاون مع جميع المنظمات الدولية
واإلقليمي��ة وفي مقدمته��ا األمم المتحدة يش��كل
عنصراً مفصلياً في نهج السياس��ة الخارجية لمملكة
البحرين إيماناً منها بأهمية الشراكة الدولية ووحدة
المصير اإلنساني.
وأش��اد صاحب الس��مو الملك��ي رئيس ال��وزراء في
خت��ام رس��الته بالجه��ود الت��ي تق��وم به��ا األمم
المتح��دة ووكاالتها المتخصصة ف��ي كل ما يرتبط
بتعزيز التعاون الدولي ونشر قيم العدالة والتسامح
والسالم لتسود أنحاء العالم.

رئيس الوزراء :شعوب المنطقة بوحدتها
الوطنية أكبر من أي مخطط يستهدف تماسكها
أكد صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان
آل خليفة رئيس الوزراء ،أن دولنا مازالت مستهدفة
وهن��اك م��ن يزعجه اس��تقرارها وما تش��هده من
تنمي��ة وازده��ار ويحاول اخت�لاق التحديات ووضع
العراقيل والعقبات وتهويل القضايا إلش��غالنا عن
أولوياتنا نحو البناء والتنمية.
وقال سموه «إن وقفة الشعوب والتفافها حول راية
دولها ومصالحها العليا دائماً هي حائط الصد الذي
يفش��ل هذه المخططات ويخيب مسعاها ،وستظل
ش��عوب المنطقة بوعيها ووحدته��ا الوطنية أكبر
من أي مخطط يستهدف تماسكها».
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استقبل
بقص��ر القضيبية الثالثاء ،عددا م��ن أفراد العائلة
المالكة الكريمة والمسؤولين.
وخ�لال اللقاء أعرب صاحب الس��مو الملكي رئيس
ال��وزراء ع��ن االعت��زاز بالنم��وذج المتق��دم الذي
يمثل��ه المواطن البحريني في العطاء واإلنجاز على
المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.
وقال سموه «يحق لنا أن نفتخر بهذا الشعب ونعتد
ب��ه كثروة له��ذا الوطن وس��ر ريادت��ه وتقدمه»،
مؤكداً سموه أن عطاء ش��عبنا األصيل في مختلف
المج��االت والمواقع قل نظي��ره ويبعث على الفخر
واالعتزاز فبعطائهم غدت ص��ورة البحرين جميلة
ف��ي كل محفل .وش��دد صاح��ب الس��مو الملكي

رئيس الوزراء عل��ى أن الحكومة تقدر هذا العطاء،
وتوجيهاتنا للوزراء والمسؤولين بأن يكون همهم
األول واهتمامه��م ينص��ب باألوض��اع ذات الصلة
المباشرة بالمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة
له��م .وأك��د س��موه ،أن مختل��ف برام��ج وخطط
الحكومة لتطوير البنية التحتية والمرافق الخدمية
تعمل على مواكبة تطلع��ات المواطن واحتياجاته
من خالل عملية مستمرة لرصد وتحديد األولويات
وإقامة المش��روعات التي تحقق متطلبات التنمية
التي تش��هدها مملك��ة البحرين وتلب��ي تطلعات

المواطنين في حياة أكثر جودة ورفاهية.
ً
ونوه س��موه إلى اهتمامه ومتابعته ش��خصيا لكل
ما يتم إنجازه من مش��روعات تنموية وخدمية في
مختل��ف مناطق البحرين بالش��كل ال��ذي يضمن
إنجازه��ا بأقص��ى س��رعة وبأعل��ى المواصف��ات
القياسية في اإلنجاز.
وق��ال س��موه« :إن المواط��ن كان وس��يظل ه��و
محور التنمي��ة وغايتها األولى ،وقلوبنا قبل أبوابنا
مفتوحة لالستماع إليه ،فخدمة المواطن في مدن
وقرى المملكة تقع في صدارة أولويات الحكومة».

محمد بن مبارك يشيد بالتنظيم
المتميز لمنتدى الحكومة اإللكترونية
أشاد س��مو الش��يخ محمد بن مبارك
آل خليف��ة نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات
واالتص��االت بالتنظي��م المتمي��ز
لمنت��دى البحرين الدول��ي للحكومة
اإللكترونية.
ج��اء ذلك خالل اس��تقبال س��موه في
مكتبه بقصر القضيبية الثالثاء رئيس
وأعض��اء اللجن��ة المنظم��ة لمنت��دى
البحرين الدولي للحكومة اإللكترونية
التاس��ع ال��ذي اس��تضافته مملك��ة
البحري��ن مؤخ��رًا ،وذل��ك بحض��ور
محمد القائد الرئيس التنفيذي لهيئة

سمو الشيخ محمد بن مبارك

المعلومات والحكومة اإللكترونية.
وخالل اللقاء ،أش��اد س��موه بمستوى
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التنظي��م المتمي��ز للمنت��دى ،والذي
شهد إقباال كبيرًا متمثال بحضور أكثر
م��ن  800مش��ارك من داخ��ل وخارج
مملكة البحرين بمش��اركة لعش��رين
متح��دث دول��ي م��ن ذوي الخب��رة
واالختصاص ،مش��يدًا بجهود أعضاء
اللجنة في هذا المجال.
وأشار س��موه إلى أهمية المنتدى في
تعزي��ز خب��رات مملك��ة البحرين في
مجال الحكومة اإللكترونية وإسهامه
في المحافظ��ة على المس��توى الذي
حققته مملكة البحرين في هذا المجال
والتصنيف المتقدم الذي حصلت عليه

ضمن الدول ذات المؤشر العالي جدا،
كما ج��اء في تقري��ر األم��م المتحدة
لجاهزية الحكومة اإللكترونية الصادر
في عام  ،2018وتعزيز روح التنافسية
من خالل تكريم الجهات المتميزة في
مؤشر البحرين للحكومة اإللكترونية
وبما ناقش��ه المؤتمر من موضوعات
مهم��ة ضم��ن جلس��اته والت��ي كان
أبرزه��ا الجلس��ة الوزاري��ة المنظمة
للم��رة األولى ،إضافة إلى المش��اركة
الواس��عة والمس��اهمات المتمي��زة
للش��ركات والجه��ات العارض��ة ف��ي
معرض البحرين لتقنية المعلومات.

24 Oct 2018

Wed

كلمة
نجحت السعودية دائمًا
يوسف البنخليل
مدفوع��اً بالثق��ل االقتصادي للمملك��ة العربية
السعودية ،يشكل منتدى مستقبل االستثمار في
الرياض فرصة جدية لتطوي��ر اقتصاد المنطقة
والتأثير في االقتصاد العالمي.
أهمي��ة المنت��دى مضاعفة ه��ذا الع��ام بالنظر
للتحوالت االقتصادية في منطقة الخليج والنمو
الذي حققته اقتصاداتها رغم أزمات متتالية.
ب��ات النجاح الخليجي نموذجاً عالمياً لالس��تثمار
في التح��والت ،فمقابل انخفاض أس��عار النفط،
نما االقتصاد غير النفطي بش��كل مثير الهتمام
كبرى المؤسسات العالمية.
البحري��ن حقق��ت أس��رع نم��و ف��ي المنطق��ة
باالقتص��اد غير النفط��ي بـ %5فيما نم��ا الناتج
اإلجمال��ي المحلي الحقيقي فيه��ا  .%3,9وتمثل
مبادرة مس��تقبل االس��تثمار منصة مهمة لرفع
وتيرة النمو لدى الجميع عبر تنس��يق األولويات
االقتصادية.
مش��اركة البحري��ن ف��ي المنت��دى بوف��د رفيع
المس��توى يرأسه صاحب الس��مو الملكي األمير
س��لمان ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العه��د نائب
القائ��د األعل��ى النائ��ب األول لرئي��س مجلس
ال��وزراء ،تعبر عن إدراك المملكة لهذه األهمية،
وإيمانه��ا بتعزي��ز التكامل البيني مع الش��قيقة
الكبرى السعودية.
ثمة ارتباط عضوي بي��ن االقتصادين البحريني
والس��عودي يكم��ل عالق��ات األخ��وة والتحالف
االس��تراتيجي الوثيق ف��ي كل الملفات األخرى.
فالسعودية هي الشريك التجاري األكبر للبحرين.
وحجم االستثمارات السعودية في البحرين يبلغ
نحو  6مليارات دوالر.
حقائ��ق االقتص��اد تمثي��ل عملي لش��عار وحدة
الهدف والمصير الذي يرفعه الشعبان الشقيقان
على المستوى الوجداني.
ينطل��ق المنتدى العالمي ه��ذا العام واالقتصاد
الس��عودي يحقق نمواً متس��ارعاً ،وس��ط إشادة
«موديز» بتحسن أداء االقتصاد إجما ً
ال ،وتوقعات
صندوق النقد الدولي بنسبة نمو  ،%2,5ما يعزز
ق��درة االقتصاد الس��عودي على قي��ادة اقتصاد
المنطقة نحو مزيد من النمو.
ويطرح المنت��دى االقتصادي األهم في الش��رق
األوس��ط ث�لاث قضاي��ا حيوية تلخ��ص فحوى
النقاش الدائر هذه األيام في مؤسس��ات البحث
االقتصادي��ة ه��ي «االس��تثمار ف��ي التح��ول»
و«التقني��ة مصدراً للف��رص» و«تطوير القدرات
البش��رية» ،وس��ط توقعات بجذب اس��تثمارات
ضخمة سبقها حضور عالمي بمشاركة  140من
كبرى المؤسسات.
صاح��ب الس��مو الملكي ول��ي العهد ق��ال لدى
وصول��ه الرياض أم��س «نتطلع ب��كل ثقة إلى
النجاح الذي سوف يتحقق لهذا المنتدى ومردوده
اإليجابي على مس��ارات التنمية واالس��تثمار في
المملكة العربية السعودية الشقيقة وكافة دول
المنطقة»
إن��ه النج��اح االقتصادي الذي تتطلع له ش��عوب
المنطق��ة وكله��ا ثق��ة أن الس��عودية نجح��ت
وستنجح دائماً.

«الشؤون اإلسالمية» :قرب
افتتاح مسجدي السجاد وأبو
نشوان بـ 685ألف دينار
أكد وكي��ل الوزارة للش��ؤون اإلس�لامية بوزارة
الع��دل والش��ؤون اإلس�لامية واألوق��اف فري��د
المفت��اح ،أن دور العب��ادة تحظى باهتمام خاص
في ظ��ل المس��يرة التنموي��ة الش��املة لحضرة
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة
عاه��ل البالد المفدى ،لما له��ا من دور كبير في
تعزي��ز القيم الدينية الس��امية بي��ن كافة أفراد
المجتمع وإس��هامها الفعال في تعزيز المواطنة
الصالح��ة ،حيث يت��م تخصيص موازنة س��نوية
خاص��ة لمش��اريع دور العب��ادة ضم��ن الموازنة
العام��ة للمش��اريع الحكومي��ة ،حي��ث ت��م بناء
وتش��ييد أكثر م��ن  130مس��جداً ومأتماً وصالة
مناس��بات ،بعش��رات الماليين.ج��اء ذل��ك خالل
الجول��ة التفقدي��ة التي ق��ام بها وكي��ل الوزارة
للشؤون اإلسالمية يرافقه رئيس قسم المشاريع
الهندسية بالوزارة المهندس عبدالرحمن هزيم
لعدد من مش��اريع دور العبادة والتي تم االنتهاء
منها مؤخ��راً والجاه��زة لالفتتاح ،حيث ش��ملت
الجولة ك ً
ال من :مس��جد أبو نش��وان بالشاخورة،
ومس��جد الس��جاد في بوري.وأوض��ح المفتاح أن
تكلفة هدم وإعادة بناء مسجد أبو نشوان بلغت
 167000دين��ار ،فيم��ا تبلغ مس��احته اإلجمالية
 264مت��راً مربع��اً ،ويتس��ع ل��ـ  2016مصلي��اً
ومصلية ،ويحتوي على قاعتي صالة.
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رئيس الوزراء يبعث رسالة لسمو ولي العهد بشأن رؤية
سموه بأن يرأس سمو ولي العهد مجلس الخدمة المدنية
حرصاً من صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة
بن س��لمان آل خليفة رئيس ال��وزراء على تعزيز
الجه��ود الرامي��ة لتطوي��ر أداء كاف��ة األجه��زة
الحكومية ونجاح تنفيذ مقتضيات برنامج التوازن
المالي بكل سالسة على مختلف المستويات بما
في ذلك على صعيد الخدمة المدنية.
ودعم��اً لجه��ود صاحب الس��مو الملك��ي األمير
س��لمان بن حم��د آل خليف��ة ولي العه��د نائب
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
ف��ي متابعة تنفيذ البرنام��ج المذكور ،فقد إرتأى
صاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء بأن يتولى
صاحب الس��مو الملكي ولي العه��د نائب القائد
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء رئاسة
مجل��س الخدمة المدني��ة ،ونقل تبعي��ة ديوان
الخدمة المدنية لتنض��وي تحت مجلس الخدمة
المدنية.
وأعرب صاحب الس��مو الملكي ولي العهد نائب
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
عن تش��رفه به��ذا التكلي��ف لمواصلة مس��يرة
اإلنجاز التي حققها صاحب السمو الملكي رئيس
مجلس الوزراء وعمل س��موه الدؤوب في ترسيخ
منظوم��ة العمل ف��ي الحكومة ،مؤك��داً صاحب
الس��مو الملك��ي ولي العه��د أنه س��يكون دوماً

الس��ند والمعين لصاحب الس��مو الملكي رئيس
مجلس الوزراء لالستمرار في تطوير أداء السلطة
التنفيذي��ة وتحقي��ق طموح��ات جالل��ة العاهل
المفدى.
وكان صاحب الس��مو الملكي األمي��ر خليفة بن
س��لمان آل خليفة رئيس الوزراء قد بعث برسالة
خطية إلى صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان
بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها:
صاحب السمو الملكي األبن العزيز األمير سلمان
بن حمد آل خليفة حفظه اهلل
ول��ي العه��د نائب القائ��د األعل��ى النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
دعماً من��ا لبرنامج التوازن المال��ي الذي أطلقته
الحكومة ويتولى سموكم اإلشراف المباشر على
تنفيذه ،وتسهي ً
ال لعملكم لتحقيق األهداف التي
اس��تند عليها هذا البرنام��ج الطموح في مختلف
مح��اوره ومنها متابع��ة األمور الفني��ة المتعلقة
بالخدمة المدني��ة والمرتبط��ة ببرنامج التوازن
المالي ،فإننا نرى أن يُعهد إلى س��موكم رئاسة
مجلس الخدمة المدنية ويتبع��ه ديوان الخدمة
المدني��ة واتخاذ م��ا يتطلبه ذلك م��ن إجراءات

السفير البريطاني :وزيرا
الشؤون الخارجية للشرق األوسط
والدفاع يشاركان بـ«حوار المنامة»
أكد س��فير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين سيمون مارتن ،أن
«المش��اركة البريطانية في منتدى «حوار المنامة  »2018سيتضمن
حضورا لوزيرين ،هما وزير الشؤون الخارجية لمنطقة الشرق األوسط
ووزير الدف��اع ،وقادة من وزارة الدف��اع البريطانية» ،منوها بأن ذلك
يعكس «االهتمام بحضور أهم مؤتمر أمني في المنطقة».
وأك��د ،عمق العالق��ات التاريخية الت��ي تربط بي��ن المملكة وبالده،
مشيداً في الوقت نفسه بفوز البحرين بعضوية مجلس حقوق اإلنسان
في األمم المتحدة ،واصفاً هذا القرار بأنه «شاهد على الجهود الحثيثة
والتقدم الذي تبذله البحرين في مجال حقوق اإلنسان».
وقال الس��فير البريطاني خالل لقائه بممثل��ي الصحافة المحلية« ،إن
اختيار البحرين لعضوية مجلس حقوق اإلنس��ان باألمم المتحدة يفتح
المج��ال الواس��ع أمامها الحتض��ان الفرص التي من ش��أنها أن تأتي
بتفهم أكبر للواقع والتحديات التي تفرضها األوضاع».
وأضاف« :أن مهمتي كس��فير للمملكة المتحدة لدى البحرين تقضي
في أن أس��اهم في تطوير الفرص ف��ي العالقة الغنية التي تربط بين
البلدين ،لدينا العديد من المجاالت المتطورة وهناك قيم مش��تركة،
ولع��ل أحدث مث��ال على ذل��ك ،احتفاؤنا باألمس بافتت��اح أول جامعة
بريطاني��ة في البحري��ن ،وهي تمثل مث��اال جيدا على االس��تثمار في
المج��ال التعليمي وتضي��ف قيمة تعليمية كبيرة وتتي��ح المجال امام
المزيد م��ن البحرينيين لتلقي التعليم في ه��ذه الجامعة البريطانية،
وسوف تبدأ بتخصصات في مجال الهندسة وتقنية المعلومات».
وقال الس��فير البريطاني إن التعاون التجاري بين البلدين يشهد نمواً
الفت��اً يعكس تعزيز التعاون بين البلدين بمختلف المجاالت ،مش��يدا
كذل��ك بالتع��اون الدفاعي بين ب�لاده ومملكة البحرين ،مش��يرا إلى
مقر التس��هيالت البريطاني الذي تس��تضيفه مملكة البحرين ،والذي
يه��دف إلى اس��تقرار وحماية المالحة في المنطقة الس��يما عبر زيادة
عدد السفن والقوات البحرية.

النعيمي يبحث موقع
إنشاء جامعة الهداية
الخليفية وكلياتها المختلفة

اس��تقبل وزي��ر التربية والتعلي��م ماجد بن عل��ي النعيمي بمكتبه
بديوان الوزارة بمدينة عيسى ،الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط
والتطوير العمراني الشيخ نايف بن خالد بن أحمد آل خليفة ،حيث
تم خ�لال اللقاء مناقش��ة الموقع المقترح إلنش��اء جامعة الهداية
ً
إضاف��ة إلى اس��تعراض احتياجات
الخليفي��ة وكلياته��ا المختلفة،
الوزارة إلنش��اء الم��دارس في مختل��ف المحافظات خ�لال الفترة
القادمة.
وأشاد الوزير بالتعاون القائم بين الوزارة والهيئة لتوفير متطلبات
خطط الوزارة اإلنش��ائية ،مما س��يكون له الدور البارز في إيصال
الخدمة التعليمية إلى كافة المحافظات.

قانونية وإدارية منظمة.
إننا على يقي��ن بأن مثل هذه الخطوة س��يكون
لها األثر البالغ على اإلسراع في تحقيق متطلبات
الت��وازن المالي عل��ى صعيد الخدم��ة المدنية،
وكلنا ثقة أن س��موكم وبما ش��هدناه منكم من
فك��ر مس��تنير وعزيمة وإص��رار س��تعززون من
التط��ور والتنمية في الخدمة المدنية ،س��ائلين
المولى ج ّل��ت قدرته أن يوفق س��موكم لما فيه
الخي��ر والصالح له��ذا الوطن وش��عبه ولتحقيق
تطلعات حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
وتفضلوا سموكم بقبول فائق الشكر والتقدير.
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء
وقد تلقى صاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء
رس��الة ش��كر من صاح��ب الس��مو الملكي ولي
العهد نائب القائد األعل��ى النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء هذا نصها:
صاحب الس��مو الملكي العم العزيز الوالد األمير
خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه اهلل
رئيس مجلس الوزراء
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،
يطي��ب لي أن أرفع إلى س��موكم الكريم خطابي
هذا ،مبته� ً
لا إلى المولى ج ّل��ت قدرته أن يديم

على سموكم موفور الصحة والسعادة.
تلقيت ببالغ الفخر واالعتزاز تطلع سموكم بشأن
رئاس��ة مجلس الخدمة المدني��ة وتبعية ديوان
الخدم��ة المدنية ،وإنني ألتش��رف بهذا التكليف
لمواصل��ة مس��يرة اإلنجاز وإكمال م��ا حققتموه
بفضل حكمتك��م وعملكم الدؤوب من ترس��يخ
لمنظومة العمل بالحكومة .وأتطلع بحول اهلل أن
أكون دوماً السند والمعين لسموكم في استمرار
تطوي��ر أداء الس��لطة التنفيذية للمس��اهمة في
تحقي��ق الطموح��ات والتطلع��ات الوطني��ة في
ظل المس��يرة التنموية الش��املة لسيدي حضرة
صاحب الجاللة الملك الوالد حفظه اهلل ورعاه.
ه��ذا ونثم��ن عالي��اً جه��ود س��موكم المبذولة
للوط��ن وأبنائه ،ونتطلع باس��تمرار للس��ير على
خطاك��م وس��عيكم الوطن��ي المتواص��ل بثبات
ومس��ئولية على طري��ق النجاح والتق��دم والخير
الذي أرسيتموه في منهج عملنا.
ختاماً ،أس��أل اهلل العلي القدير أن يمتع سموكم
بموف��ور الصح��ة والس��عادة وط��ول العمر ،وأن
يوفقنا جميعاً لخدمة مملكتنا الغالية.
ودمتم سموكم بعون اهلل سالمين موفقين.
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.

الزياني :المهرجان الشبابي خطوة فاعلة
تؤكد التزام البحرين بتحقيق أهداف التنمية
أش��اد األمين العام لمجل��س التعاون لدول
الخلي��ج العربي��ة عبداللطي��ف ب��ن راش��د
الزياني ،بتنظيم مملكة البحرين للمهرجان
الش��بابي العالم��ي األول لتحقي��ق أه��داف
التنمية المس��تدامة ،ووصف��ه بأنه خطوة
مهمة وفاعلة تؤكد الدور البناء الذي تقوم
ب��ه المملكة ف��ي إط��ار التزامه��ا بتحقيق
أه��داف التنمية المس��تدامة الت��ي أقرتها
األمم المتحدة عام  ،2015ومشاركتها دول
العال��م في بن��اء مجتمعات تنعم بالس�لام
والخير والنماء من أجل خير اإلنسان.
وقال األمين الع��ام إن رعاية حضرة صاحب
الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة
مل��ك مملك��ة البحري��ن ،له��ذا المهرجان
العالم��ي يعكس الح��رص واالهتمام الذي
يولي��ه جاللت��ه ،برؤيت��ه الثاقب��ة وحكمته
المعهودة ،لدعم ومس��اندة جهود ش��باب
المملك��ة باعتباره��م الث��روة الحقيقي��ة
للبحرين وأس��اس تنميته��ا وتقدمها ،كما
يمثل حافزاً ودافعاً كبيراً لهم على المبادرة
باإلس��هام المباش��ر ف��ي تحقي��ق األهداف
األممي��ة للتنمي��ة المس��تدامة ،إيماناً من
جاللته بالدور الحيوي الذي يقوم به الشباب
ف��ي نهض��ة ال��دول وتطوره��ا وازدهارها،
ومش��اركة العالم في إنجاز أه��داف التنمية
المستدامة التي أقرتها دول العالم.
وأش��اد الزياني باهتمام الحكومة برئاس��ة
صاح��ب الس��مو الملكي األمي��ر خليفة بن
س��لمان آل خليف��ة رئي��س ال��وزراء بإعداد
الخط��ط والبرام��ج والمش��اريع التي تدعم

الش��باب وتفت��ح أمامه��م مج��االت اإلنتاج
واإلب��داع ليس��هموا ف��ي بن��اء وطنه��م
والمش��اركة في دع��م مس��يرته التنموية،
والعم��ل عل��ى تحقي��ق األه��داف األممية،
وال��دور الداعم والمس��اند ال��ذي يقوم به
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن
حم��د آل خليفة ول��ي العهد ،نائ��ب القائد
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء،
وحرص��ه المتواص��ل عل��ى دع��م الحرك��ة
الشبابية والرياضية في المملكة.
ون��وه الزيان��ي بالجه��ود الموفق��ة الت��ي
بذلته��ا وزارة ش��ؤون الش��باب والرياض��ة
لإلع��داد والترتيب لتنظيم ه��ذا المهرجان

الش��بابي العالمي الذي تشارك فيه تسعون
دول��ة ،معربا عن تقدي��ره إلطالق عدد من
المبادرات والبرامج الش��بابية الطموحة في
المؤتمر ،ودعوة كبار المسؤولين المعنيين
والخبراء والمختصين في ش��ؤون الش��باب
للمش��اركة في��ه ،والتح��دث ع��ن تجاربهم
ورؤاهم المس��تقبلية في كيفية العمل على
تحقيق أهداف التنمية المس��تدامة ،والدور
الفاعل المناط بالش��باب القي��ام به ،معرباً
ع��ن تمنياته ب��أن يكلل اهلل العل��ي القدير
جه��ود مملك��ة البحري��ن ب��دوام التوفيق
والنجاح ،ويحقق تطلع��ات القيادة الحكيمة
لمزيد من العزة والمنعة واالزدهار.

«التربية» تنفذ 260
برنامجًا تدريبيًا آلالف الموظفين
زار د.ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم
إدارة التدريب والتطوي��ر المهني بمبنى
الوزارة بالمنامة ،حي��ث اطلع على عرض
ح��ول خط��ة ال��وزارة التدريبي��ة للع��ام
الدراس��ي الحال��ي  ،2019/2018والت��ي
تتضم��ن تنفي��ذ  260برنامج��اً تدريبي��اً
متنوعاً ،يستفيد منها آالف الموظفين من
مختلف قطاعات الوزارة.
كم��ا ناقش الوزي��ر مع المس��ؤولين عن
قط��اع التدري��ب س��بل االرتق��اء بجهود
ً
وخاص��ة الح��رص
ال��وزارة التدريبي��ة،
عل��ى تغطيته��ا للموظفي��ن بمختل��ف
تخصصاته��م ،وتطوي��ر محتواها وتعزيز
الجان��ب العملي والميدان��ي بها ،والعمل
على استمراريتها ،بما يواكب المستجدات
على الصعيد العالمي ،والتكنولوجي منها
على وجه الخصوص.
وأك��د أن ال��وزارة تنظ��ر إل��ى الجان��ب
التدريبي باعتباره ركيزة أساسية لتطوير
مس��توى خدماته��ا ،ل��ذا فه��ي تب��ذل
جه��وداً كبي��رة لتوفي��ر ف��رص التدريب
النوعي والمس��تمر لموظفيها ،والس��يما

ش��اغلي الوظائف التعليمية من القيادات
المدرس��ية والمعلمي��ن واالختصاصيين
التربويين في المي��دان ،من خالل تنفيذ
م��ا جاء به كادر المعلمي��ن من ربط بين
الترق��ي الوظيفي والتمهين ،مش��يراً إلى
أن الفترة المقبلة ستش��هد تنفيذ المزيد
م��ن البرامج التدريبي��ة المعززة للموهبة
واإلبداع واالبتكار في الميدان التربوي.
وأش��اد بجهود إدارة التدري��ب والتطوير
المهن��ي ف��ي تصمي��م وتنفي��ذ البرامج

التدريبي��ة ،منوه��اً بجه��ود الجه��ات
المتعاون��ة مع ال��وزارة في ه��ذا المجال،
والس��يما كلي��ة البحري��ن للمعلمي��ن،
التي تطب��ق أحدث المعايي��ر في تمهين
المعلمين والقيادات المدرس��ية وس��ائر
التربويين .حضر االجتماع الدكتورة كوثر
المعاودة وكيل الوزارة المس��اعد للموارد
البشرية ،واألستاذة وداد السليطي مدير
إدارة التدري��ب والتطوي��ر المهني ،وعدد
من المختصين.
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القائد العام :عالقات
أخوية وطيدة بين البحرين واألردن
اس��تقبل القائ��د العام لقوة دف��اع البحرين
المش��ير الركن الش��يخ خليفة ب��ن أحمد آل
خليفة ،في مكتبه بالقي��ادة العامة الثالثاء،
العميد القاضي حازم عبد الس�لام المجالي
مدي��ر القض��اء العس��كري والنائ��ب الع��ام
لمحكم��ة أمن الدول��ة بالمملك��ة األردنية
الهاشمية الشقيقة.
وخ�لال اللقاء رحب القائد الع��ام لقوة دفاع
البحري��ن بمدير القضاء العس��كري والنائب
الع��ام لمحكم��ة أم��ن الدول��ة بالمملك��ة
األردنية الهاش��مية الشقيقة ،مشيداً بعمق
العالق��ات األخوي��ة الوطي��دة الت��ي تربط
مملكة البحرين وشقيقتها المملكة األردنية
الهاش��مية النابع��ة م��ن الح��رص الكبي��ر
والدائ��م للقيادتين الحكيمتين في البلدين

الشقيقين على تطويرها في كافة المجاالت.
وحضر اللقاء الفري��ق الركن ذياب بن صقر
النعيمي رئيس هيئة األركان ،واللواء الركن
الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وكيل وزارة
الدف��اع ،واللواء الركن حس��ن محمد س��عد
مدير ديوان القيادة العام��ة ،واللواء الركن

بحري يوس��ف أحمد مال اهلل مساعد رئيس
هيئ��ة األركان لإلم��داد والتموي��ن ،واللواء
حقوقي الدكتور يوس��ف راشد فليفل رئيس
القض��اء العس��كري رئيس محكم��ة التمييز
العسكرية ،والعميد إبراهيم حمدي المجالي
الملحق العسكري األردني.

رئيس «النواب» :العالقات العسكرية
واألمنية مع األردن تشهد تناميًا وقوة
أش��اد رئيس مجلس النواب المستش��ار أحمد
الم�لا ،بما تش��هده العالق��ات بي��ن مملكة
البحري��ن والمملك��ة األردني��ة الهاش��مية
الش��قيقة م��ن تق��دم وتع��اون ف��ي مختلف
المج��االت ،بفضل ما تحظى ب��ه من اهتمام
ومتابعة من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى
وأخيه جاللة الملك عبد اهلل بن الحسين عاهل
المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة.
ج��اء ذلك ل��دى اس��تقباله لوفد م��ن القضاة
العس��كريين بالمملك��ة األردنية الهاش��مية
الشقيقية يترأس��هم العميد قاضي حازم عبد
السالم المجالي مدير القضاء العسكري النائب
العام بمحكمة أمن الدولة بالمملكة األردنية
الهامش��ية الش��قيقة ،بحضور الل��واء حقوقي
الدكتور يوس��ف راش��د فليفل رئي��س القضاء
العس��كري رئيس محكمة التمييز العس��كرية
بمملكة البحرين.
وخ�لال اللق��اء أع��رب رئيس مجل��س النواب
ع��ن اعتزازه بما تش��هده العالقات البرلمانية
البحريني��ة األردنية من تنس��يق في المواقف
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وزير الخارجية :دور هام
وجهود ملموسة ألمانة
مجلس «التعاون»

اجتمع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ،وزير الخارجية،
بمكتبه بالديوان العام للوزارة ،مع الدكتور عبداللطيف بن راشد
الزياني األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وخالل االجتماع ،رحب وزير الخارجية بمعالي الدكتور عبداللطيف
ب��ن راش��د الزياني ،معرب��اً عن تقدي��ره للدور اله��ام والجهود
الملموس��ة التي تقوم بها األمانة العامة لمجلس التعاون لدول
الخلي��ج العربية من أجل تعزيز مس��يرة مجلس التعاون وتحقيق
أهدافه ،متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مهامه.
م��ن جانبه ،أكد الدكت��ور عبداللطيف بن راش��د الزياني حرصه
على استمرار التواصل والتش��اور مع وزير الخارجية حيال مختلف
القضايا ،منوهاً بالمس��اعي الدؤوبة والجه��ود الحثيثة لمملكة
البحرين إلرساء األمن واالستقرار في المنطقة.

وزير الخارجية :تطوير التعاون
المشترك بين البحرين وتركيا

وال��رؤى في المحاف��ل والتجمع��ات اإلقليمية
والدولي��ة ،بما يخدم قضاي��ا األمتين العربية
واإلس�لامية مرحباً بمثل ه��ذه الزيارات التي
تعك��س التراب��ط بي��ن البلدين والش��عبين
الش��قيقين ،وتس��اهم في تبادل الخبرات في
شتى المجاالت ،ومنوهاً بما تشهده العالقات
العس��كرية واألمنية بين البلدين الش��قيقين
من تنام وقوة .من جهتهم أعرب أعضاء الوفد
ٍ

األردني الزائر عن شكرهم وتقديرهم لمملكة
البحري��ن وقيادتها الحكيم��ة لمجلس النواب
البحرين��ي بالمملك��ة على هذه االس��تضافة
الكريم��ة والت��ي تبين عم��ق العالق��ات بين
المملكتين والشعبين الشقيقين ،الفتين إلى
أن ه��ذه الزي��ارة تؤكد أن البحري��ن واألردن
ش��عب واحد في مواجهة التحديات المختلفة
وعلى رأسها اإلرهاب والتطرف.

استمرار مجريات التمرين الجوي المشترك
«الربط األساسي  »2018لليوم الثالث

تس��تمر للي��وم الثالث مجري��ات التمرين
الج��وي المش��ترك «الرب��ط األساس��ي
 ،»2018الذي تنفذه ق��وة دفاع البحرين
ممثلة بس�لاح الج��و الملك��ي البحريني
بمشاركة  9دول شقيقة وصديقة وحليفة.
ويأتي تنفي��ذ التمرين ،ضمن الفلس��فة
التدريبي��ة لق��وة دف��اع البحري��ن ،والتي
تهدف لتكثي��ف التمارين المش��تركة مع
قوات ال��دول الش��قيقة والصديقة ،حيث
تعتب��ر المح��ك الرئي��س لقي��اس م��دى
جاهزية واستعداد القوات ،وبيئة عسكرية
غنية لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم.
ويأتي تمرين «الربط األساس��ي »2018
من بين أب��رز التمارين الذي تحرص قوة
دفاع البحرين على تنفيذه بش��كل دوري
منذ أكثر من  30عاماً ،حيث يس��هم هذا
النوع من التمارين في االرتقاء بمس��توى
المش��اركين ف��ي كل ما يتعل��ق بتطوير
العم��ل الدفاعي الجوي وتب��ادل الخبرات
العس��كرية م��ن خ�لال تن��وع الطائرات
المش��اركة من األش��قاء واألصدقاء ،مما
يس��اهم بتنمية الق��درات القتالية الفنية
في هذا المجال العسكري الحيوي.
كم��ا يركز هذا النوع م��ن التمارين ،على
رف��ع كفاءة الضباط م��ن طيارين وفنيين
باألس��لحة الجوي��ة ،وجمي��ع وح��دات
اإلسناد والمناورة ،باإلضافة إلى اكتساب
المش��اركين المزيد من الخبرة الميدانية
والق��درة على التخطيط للعمليات الجوية
الت��ي تس��هم ف��ي رف��ع الكف��اءة وصقل
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اجتمع وزير الخارجية الش��يخ خالد ب��ن أحمد بن محمد آل
خليف��ة ،بمكتبه بالديوان العام للوزارة الثالثاء ،مع أرش��د
هرمزلو كبير مستش��اري ،عبداهلل غ��ول رئيس الجمهورية
التركية السابق.
وخالل االجتماع ،رحب وزير الخارجية بأرشد هرمزلو ،منوهاً
بالعالق��ات التي تربط بين مملك��ة البحرين والجمهورية
التركية ،مؤكداً حرص مملكة البحرين على تطوير التعاون
المشترك بما يعود بالنفع والخير على البلدين.
من جانبه ،أعرب أرشد هرمزلو عن اعتزازه بزيارة البحرين
ولق��اء وزير الخارجية ،منوهاً بال��دور المهم الذي تقوم به
مملكة البحرين في دعم العمل الجماعي المشترك لصالح
أمن واس��تقرار المنطق��ة ،متمنياً لمملك��ة البحرين دوام
التقدم واالزدهار.

وزير الخارجية يستقبل سارة
بوبشيت الفائزة بجائزة ناصر
بن حمد لإلبداع الشبابي

الخبرات بش��كل ب��ارز ،وذل��ك من خالل
التركيز عل��ى التدريب النوع��ي وعمليات
القوات الجوية.
وحول التمرين تحدث ضابط من س�لاح
الج��و الملك��ي البحرين��ي المش��اركين
ف��ي فعالي��ات التمرين الجوي المش��ترك
«الرب��ط األساس��ي  »2018قائ� ً
لا« :إنه
في ظل س��يدي صاح��ب الجالل��ة الملك
حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد
المفدى ،وبدعم من المشير الركن الشيخ
خليفة بن أحم��د آل خليف��ة القائد العام
لق��وة دفاع البحرين ،يأت��ي هذا التمرين
الكبير ترجمة واقعية وملموس��ة للتعاون
العس��كري بين المش��تركين م��ن الدول
الش��قيقة والصديق��ة والحليف��ة ويهدف

بش��كل عام إل��ى تعزيز وتب��ادل الخبرات
بين المشاركين».
فيم��ا اعتبر أحد المش��اركين ب��أن «هذا
التمرين يُعد من أكبر التمارين التعبوية
الجوية المش��تركة لكون أن س�لاح الجو
الملك��ي البحرين��ي يحتض��ن «الرب��ط
األساسي  »2018الممتد من عام ،1988
أي م��ا يقارب  30س��نة بمش��اركة الدول
الش��قيقة والصديقة والحليف��ة .في هذا
التمري��ن وهلل الحمد تمكن المش��اركون
من تحقيق جمي��ع األهداف بكل احترافية
وكف��اءة عالي��ة بفض��ل التوجيه��ات
الس��ديدة والدعم الالمح��دود من القادة
والمس��ؤولين والتي تحق��ق دائماً النجاح
واإلنجاز المنشود بمختلف التمارين».

اس��تقبل وزي��ر الخارجية الش��يخ خالد ب��ن أحمد ب��ن محمد آل
خليف��ة ،بمكتب��ه بالديوان الع��ام للوزارة ،الثالثاء ،س��ارة طارق
حس��ن أحمد بوبش��يت ،أخصائي إعالم ب��إدارة االتصال بوزارة
الخارجية ،بمناسبة فوزها بجائزة ناصر بن حمد العالمية لإلبداع
الشبابي في المهرجان الش��بابي العالمي األول ألهداف التنمية
المستدامة.
وخالل اللقاء ،هنأ وزير الخارجية سارة طارق بوبشيت على فوزها
بجائ��زة ناصر ب��ن حمد العالمي��ة لإلبداع الش��بابي ،معرباً عن
اعت��زازه وتقديره لهذا اإلنجاز المتميز الذي يعكس مدى نبوغها
والمواه��ب الت��ي تتمتع بها ،إضاف��ة إلى اجتهاده��ا في العمل
لتكون نموذجاً مشرفاً للش��باب البحريني الذي يحرص على رفع
اس��م البحرين عالياً في مختلف المحافل والمجاالت ،متمنيًا لها
دوام التوفيق والنجاح ومواصلة اإلنجازات.
فيما أعربت اآلنسة سارة بوبشيت عن خالص اعتزازها بلقاء وزير
الخارجية ،وتقديرها لدعمه وتش��جيعه الدائم للشباب البحريني
من أجل تحقيق طموحاته وتنمية قدراته وإبداعاته.
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البحرين والسعودية تضعان الحرس الثوري
اإليراني وقاسم سليماني على قائمة اإلرهاب
صنف��ت البحري��ن والس��عودية ،الثالث��اء ،كيان��ات
وشخصيات إيرانية على الئحة اإلرهاب ضمن إجراءات
مركز اس��تهداف تمويل اإلرهاب الذي يضم الواليات
المتحدة ودول الخليج العربي.
وبحسب بيان رسمي نقلته وكالة أنباء البحرين «بنا»،
أعلن��ت مملكة البحرين عن تصني��ف عدد « »9أفراد
مرتبطي��ن بطالبان من ضمنهم مقدمي تس��هيالت
إيرانيي��ن وهم محم��د إبراهيم أوحدي ،وإس��ماعيل
رضوي ،وعب��داهلل صمد فاروقي ،ومحمد داود مزمل،
وعبدالرحيم منان ،ومحمد نعيم باريش ،وعبدالعزيز
شاه زماني ،وصدر إبراهيم ،وحافظ عبدالمجيد.
وق��ال البيان «كما تعلن مملكة البحرين عن تصنيف
أربعة أسماء «سبق أن قامت وزارة الخزانة األمريكية
بتصنيفه��ا» تقوم بتقدي��م الرعاي��ة والدعم المالي
والمادي ألنش��طة إي��ران التخريبي��ة اإلرهابية وهم:
قاس��م س��ليماني ،وحام��د عبدالاله��ي ،وعبدالرضا
شهالي ،والحرس الثوري اإليراني».
وتاب��ع بي��ان الوكالة «تأتي هذه الخط��وات في إطار
الجهود المش��تركة لمملكة البحرين وش��ركائها في
مرك��ز اس��تهداف تمويل اإلره��اب لتحدي��د وتعقب
ومش��اركة المعلوم��ات المتعلق��ة بش��بكات تمويل
اإلره��اب واألنش��طة ذات العالق��ة ،بم��ا ف��ي ذل��ك
التهديدات ذات الصلة الناشئة من الدول والمنظمات
اإلرهابية».
وأش��ار البيان إلى أنه «نتيجة له��ذا اإلجـراء المتخــذ

سليماني مدرج
على عدد من قوائم
اإلرهاب العالمية
والعربية

وبمـوج��ب األنظم��ة الوطني��ة لل��دول األعضاء في
المركز ،فإنه يت��م تجميد جميع األصول والممتلكات
والعوائد المرتبطة بتلك األسماء في الدول المصنفة
لألس��ماء ويحظر التعامل معهم من قبل األش��خاص
االعتباريين والطبيعيين في الدول األعضاء بالمركز».
وخت��م البي��ان «يذك��ر أن ه��ذا ه��و اإلج��راء الثالث
للتصنيف المشترك لمركز استهداف تمويل اإلرهاب
منذ اإلعالن ع��ن المركز في  21مايو 2017م والذي
يعتبر جهد مش��ترك وقوي لتوس��يع وتعزي��ز تعاون
ال��دول األعض��اء ورفع قدراتها الس��تهداف ش��بكات
التمويل واألنش��طة ذات الصلة التي تش��كل مخاطر
على األمن القومي للدول األعضاء في المركز».
وبحس��ب بيان رس��مي نقلته وكالة األنباء السعودية

«واس»« ،قامت كل من المملكة العربية السعودية،
ومملك��ة البحرين بتصنيف أربعة أس��ماء «س��بق أن
قام��ت وزارة الخزان��ة األمريكي��ة بتصنيفه��ا» تقوم
بتقدي��م الرعاية والدع��م المالي والمادي ألنش��طة
إي��ران التخريبي��ة اإلرهابي��ة ،وهم كل م��ن الحرس
الثوري ،وقائد فيلق القدس قاس��م س��ليماني وحامد
عبد الالهي وعبد الرضا شهالي».
كما قامت السعودية ،والواليات المتحدة «الرئيسان
المش��تركان لمرك��ز اس��تهداف تموي��ل اإلره��اب»
و«مملكة البحرين ،دول��ة اإلمارات العربية المتحدة،
دول��ة الكويت ،س��لطنة عمان ،ودولة قط��ر» الدول
األعضاء في المركز بتصنيف  9أسماء ألفراد مرتبطين
بطالبان م��ن ضمنهم مقدمو تس��هيالت إيرانيين،
وهم كل م��ن :محم��د إبراهيم أوحدي ،وإس��ماعيل
رضوي ،وعبداهلل صمد فاروقي ،ومحمد داود مزامل،
وعبدالرحيم منان ،ومحمد نعيم باريش ،وعبدالعزيز
شاه زماني ،وصدر إبراهيم ،وحافظ عبدالمجيد.

ويأتي ذلك في إطار الجهد المشترك لتحديد وتعقب
ومش��اركة المعلوم��ات المتعلق��ة بش��بكات تمويل
اإلره��اب واألنش��طة ذات العالق��ة وذات االهتم��ام
المش��ترك ،بم��ا ف��ي ذل��ك التهدي��دات ذات الصلة
الناش��ئة من الدول والمنظمات اإلرهابية ،وتنس��يقاً
لإلجراءات بي��ن الدول األعضاء في مركز اس��تهداف
تمويل اإلرهاب بم��ا فيها القيام بتصنيفات الجزاءات
المش��تركة أو غيرها م��ن التدابير بح��ق اإلرهابيين
وشبكاتهم المالية.
ويع��د هذا اإلج��راء هو الثال��ث للتصنيف المش��ترك
لمركز اس��تهداف وتمويل اإلره��اب منذ اإلعالن عن
المركز في  21مايو .2017
والمركز الذي أس��س في الرياض يعد جهداً مشتركاً
وقوياً لتوسيع وتعزيز تعاون الدول األعضاء لمكافحة
تمويل اإلرهاب وتنسيق جهود وقف تمويل اإلرهاب،
وتب��ادل المعلوم��ات ،ورفع ق��درات ال��دول األعضاء
الس��تهداف شبكات التمويل واألنش��طة ذات الصلة
التي تشكل مخاطر على األمن القومي للدول األعضاء
في المركز.
ونتيج��ة له��ذا اإلج��راء المتخ��ذ وبموج��ب األنظمة
الوطني��ة للدول األعضاء في المركز ،فإنه يتم تجميد
جميع األص��ول والممتلكات والعوائد المرتبطة بتلك
األسماء في الدول المصنفة لألسماء ويحظر التعامل
معه��م من قبل األش��خاص االعتباريين والطبيعيين
في الدول األعضاء بالمركز.

وزير الدفاع األمريكي يلقي خطابًا
حول أمن الشرق األوسط في «حوار المنامة» السبت
وليد صبري

أعلن المعهد الدولي للدراس��ات االس��تراتيجية
« ،»IISSأن «وزي��ر الدف��اع األمريك��ي جيمس
ماتيس س��وف يلقي خطاباً رئيس��ياً حول األمن
في الش��رق األوس��ط في مؤتمر «حوار المنامة
 قم��ة األمن اإلقليم��ي الرابعة عش��ر» ،صباحالسبت المقبل».
وأض��اف المعه��د أن «وزي��ر الدف��اع األمريكي
سيقوم بتقييم التحديات األمنية الرئيسية التي
تواجه الش��رق األوس��ط والدور ال��ذي يجب أن
تلعبه أمريكا في معالجتها».
وتشهد النسخة الـ  14من «حوار المنامة» التي
تس��تضيفها مملكة البحرين ،مشاركة أكثر من
 50وزيراً إضافة إلى كبار المسؤولين الحكوميين
اإلقليميين والدوليي��ن الذين يمثلون  25دولة

من مختلف أنحاء الشرق األوسط وأفريقيا وأوروبا
وأمريكا الش��مالية من اجل مناقش��ة التحديات
األمنية األكثر إلحاحاً في الش��رق األوس��ط على
م��دى  3أيام في الفترة م��ن  26إلى  28أكتوبر
.2018
من جانبه ،رحب المدير التنفيذي للمعهد الدولي
للدراس��ات االس��تراتيجية في الش��رق األوسط
الفريق ركن متقاعد السير توم بيكيت «بحضور
وزير الدفاع األمريك��ي لمؤتمر «حوار المنامة»،
مش��يرا إلى أن «خطاب ماتي��س يأتي في وقت
تواجه في المنطقة تحديات لألمن واالستقرار».
وق��ال الفريق ركن متقاعد الس��ير ت��وم بيكيت
«يس��عدنا أن نرح��ب بوزي��ر الدف��اع األمريكي
ف��ي مؤتم��ر «ح��وار المنامة» الذي تس��تضيفه
البحري��ن» ،مضيف��ا «نعرف أن خط��اب جيمس
ماتيس س��يكون متوقعًا للغاية في وقت تواجه
فيه تحديات عديدة ألمن واستقرار المنطقة».
وينظم حوار المنامة سنويا في المنامة إذ يجتمع
عش��رات م��ن المس��ؤولين الرس��ميين ورجال
األعم��ال والش��خصيات الدولي��ة واالقتصاديين
والسياس��يين والمفكري��ن االس��تراتيجيين من
آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية
وأوروب��ا ف��ي المنامة لتبادل وجه��ات النظر إزاء
التحدي��ات األمنية .وتركزت مناقش��ات المنتدى
األخي��ر على م��دى تأثي��ر االزده��ار االقتصادي
لبع��ض القوى االقتصادي��ة الصاعدة من جهة،
والتحديات االقتصادي��ة التي تواجه بعض دول
العالم المتقدم على السياس��ات العالمية ونظم
الحكم في العالم.
وق��د كان المؤتمر الذي تزامن م��ع ظهور أزمة
الديون اليونانية التي أثارت قلقا نحو االنتعاش

خطاب وزير الدفاع
األمريكي يقيم
التحديات األمنية
الرئيسة في الشرق
األوسط
أكثر من  50وزيرًا..
ومسؤولين حكوميين
إقليميين ودوليين كبار
في «حوار المنامة»
المدير التنفيذي
لـ «الدراسات
االستراتيجية» :خطاب
ماتيس يتزامن مع
تحديات أمن واستقرار
المنطقة
االقتص��ادي العالمي ،بمثابة أداة للكش��ف عن
اتجاهات عميقة من علم االقتصاد الجغرافي.
وم��ن بين األه��داف األخ��رى للمنتدى دراس��ة
وس��ائل العم��ل الوطن��ي واإلقليم��ي والدولي
ومراجع��ة نوايا القوى الرئيس��ية والتباحث حول
كيفي��ة دعم التنمية عل��ى الرغم من الصعوبات
المالية العالمية.

البحرين تصنف  13فردًا
ضمن قائمة اإلرهابيين
أعلن��ت مملك��ة البحري��ن ع��ن تصني��ف  9أف��راد
مرتبطين بطالبان من ضمنهم مقدمي تسهيالت
إيرانيي��ن وهم محمد إبراهيم أوحدي ،وإس��ماعيل
رض��وي ،وعب��داهلل صمد فاروق��ي ،ومحم��د داود
مزم��ل ،وعبدالرحيم منان ،ومحم��د نعيم باريش،
وعبدالعزيز ش��اه زماني ،وص��در إبراهيم ،وحافظ
عبدالمجيد.
كما أعلنت البحرين عن تصنيف  4أسماء «سبق أن
قام��ت وزارة الخزانة األمريكي��ة بتصنيفها» ،تقوم
بتقدي��م الرعاية والدعم المالي والمادي ألنش��طة
إيران التخريبية اإلرهابية وهم :قاس��م س��ليماني،
وحام��د عبدالالهي ،وعبدالرضا ش��هالي ،والحرس
الث��وري اإليراني .وتأت��ي هذه الخط��وات في إطار
الجه��ود المش��تركة لمملكة البحرين وش��ركائها
ف��ي مرك��ز اس��تهداف تموي��ل اإلره��اب لتحديد
وتعقب ومش��اركة المعلومات المتعلقة بش��بكات

تموي��ل اإلرهاب واألنش��طة ذات العالق��ة ،بما في
ذل��ك التهدي��دات ذات الصلة الناش��ئة من الدول
والمنظمات اإلرهابية.
ونتيج��ة لهذا اإلجـ��راء المتخ��ذ وبموجب األنظمة
الوطنية للدول األعضاء في المركز ،فإنه يتم تجميد
جميع األص��ول والممتل��كات والعوائ��د المرتبطة
بتلك األس��ماء في الدول المصنفة لألسماء ويحظر
التعام��ل معهم من قب��ل األش��خاص االعتباريين
والطبيعيين في الدول األعضاء بالمركز.
يذكر أن هذا هو اإلجراء الثالث للتصنيف المشترك
لمرك��ز اس��تهداف تموي��ل اإلرهاب من��ذ اإلعالن
ع��ن المركز ف��ي  21ماي��و 2017م وال��ذي يعتبر
جهد مش��ترك وقوي لتوس��يع وتعزيز تعاون الدول
األعضاء ورفع قدراتها الس��تهداف شبكات التمويل
واألنش��طة ذات الصل��ة التي تش��كل مخاطر على
األمن القومي للدول األعضاء في المركز.
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علي بن خليفة :دعم القطاع النفطي والصناعات المرتبطة به
أكد س��مو الش��يخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس
مجلس الوزراء ،حرص الحكومة برئاس��ة صاحب السمو
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء
على دعم القطاع النفطي والصناعات المرتبطة به.
وأناب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ،سمو الشيخ
عل��ي بن خليف��ة آل خليفة نائب رئي��س مجلس الوزراء
الفتت��اح فعالي��ات النس��خة األولى من مع��رض االتحاد
الخليجي للتكري��ر العالمي الذي تحتضنه البحرين خالل
الفت��رة  23إل��ى  25أكتوب��ر بمرك��ز البحري��ن الدولي
للمعارض والمؤتمرات تحت شعار «نحو تكرير تنافسي
من خالل االبتكار والتعاون والتكنولوجيا» ،بتنظيم من
االتحاد الخليجي للتكرير بالتعاون والتنس��يق مع الهيئة
الوطني��ة للنف��ط والغاز وبدع��م من ش��ركات بحرينية
وخليجي��ة وعالمي��ة .وقام س��مو نائب رئي��س مجلس
الوزراء والحضور بجولة في أرجاء المعرض ،اطلع خاللها
على م��ا يتضمنه من أحدث المنتج��ات في مجال تكرير
النفط وصناعة البتروكيماويات.
وف��ي تصري��ح لس��موه به��ذه المناس��بة ،نقل س��مو
الش��يخ علي بن خليفة آل خليفة تحيات صاحب الس��مو
الملك��ي رئيس الوزراء للقائمي��ن على تنظيم المعرض
والمش��اركين في��ه ،وتمني��ات س��موه لهم أن يس��هم
المع��رض في تب��ادل الخبرات في كل ما من ش��أنه أن
يسهم في تطوير صناعة التكرير واالستفادة من أحدث
االبتكارات العلمية في هذا المجال.
وأع��رب س��موه عن خال��ص الش��كر والتقدي��ر لالتحاد
الخليج��ي للتكرير والهيئة الوطنية للنفط والغاز وجميع
الش��ركات البحرينية والخليجية والعالمية المشاركة في
المعرض عل��ى ما بذلوه من جهود م��ن أجل أن يكون
المع��رض بهذا المس��توى المتميز ويجع��ل منه فرصة
طيب��ة لتب��ادل الخبرات واالس��تفادة في كل م��ا يتعلق
بتطوير قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات.

وق��ال س��موه إن حرك��ة تطوي��ر صناع��ة التكري��ر
والبتروكيماوي��ات في البحرين تش��هد ازده��اراً كبيراً،
وذلك ضمن خط��ط وبرامج الحكومة الرامية إلى تعزيز
االس��تثمار في مج��ال النفط والغ��از بما يلب��ي الزيادة
المستمرة في الطلب عليها.
ون��وه س��موه إل��ى أهمي��ة االس��تفادة من مث��ل هذه
المؤتم��رات العالمي��ة في تطوي��ر قطاع النف��ط والغاز
والبتروكيماوي��ات ف��ي البحري��ن عب��ر االط�لاع عل��ى
مختلف التج��ارب المتقدمة في مجاالت صناعات التكرير
والبتروكيماوي��ات ،فض� ً
لا ع��ن تعزي��ز االس��تفادة من
خب��رات الدول المتقدمة في مج��االت الطاقة المتجددة
بما يضمن توفير مصادر الطاقة الالزمة لدعم مس��يرة
التنمي��ة الش��املة التي تش��هدها مملك��ة البحرين في
مختلف المجاالت.
وأك��د س��موه أن نج��اح البحرين ف��ي اس��تقطاب أكابر
المع��ارض الدولي��ة المتخصص��ة وم��ن بينه��ا ه��ذا
المع��رض ،الذي يقام للم��رة األولى ،يعكس مدى الثقة
الكبي��رة في القدرات التي تمتلكها المملكة على صعيد
قطاع المعارض والمؤتم��رات ،بما لديها من تجهيزات
وبنية تحتية جعلت منها مكانًا مفضال إلقامة مثل هذه
الفعاليات.
م��ن جانبه ،أعرب الش��يخ محم��د بن خليف��ة آل خليفة
وزير النفط عن خالص ش��كره وتقديره لصاحب السمو
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء
على تفضل سموه برعاية المعرض.
وأك��د أن الرعاية الكريمة تؤكد م��دى حرص الحكومة
على دعم صناعة تكرير النفط والبتروكيماويات وغيرها
من الصناعات التي تش��كل إضاف��ة لالقتصاد الوطني،
متوجها بالشكر أيضا إلى سمو الشيخ علي بن خليفة آل
خليفة نائب رئيس مجلس ال��وزراء على تفضله بافتتاح
المعرض نيابة عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.

وأك��د أهمي��ة صناعة تكري��ر النف��ط والبتروكيماويات
وتأثيره��ا اإليجاب��ي الكبير على االقتص��اد الوطني من
خالل تعزيز االس��تثمارات في مجال الصناعات النفطية،
فض ً
ال عن ما تحققه من مكاسب اقتصادية تعود بالنفع
عل��ى االقتص��اد الوطني وتس��اهم ف��ي زي��ادة الحركة
التجارية والسياحية وإبراز ما تتحلى به البحرين من أمن
واس��تقرار في ظل قيادة حضرة صاح��ب الجاللة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى.
ون��وه إل��ى الم��ردود اإليجاب��ي لصناعة تكري��ر النفط
والبتروكيماويات في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة
المملكة كإحدى الوجهات الجاذبة لالس��تثمارات ،الفتا
إلى أهمية المعرض في توفير المناخ المناس��ب لتبادل
األفكار والخبرات وعقد الصفقات التجارية واالستثمارية
الكبيرة.
وأش��ار وزير النفط ،إلى أن اس��تراتيجية الهيئة الوطنية
للنف��ط والغ��از ته��دف إلى ج��ذب واس��تقطاب المزيد
م��ن المؤتم��رات والمعارض العالمي��ة المتخصصة في
الموضوع��ات ذات العالق��ة بالنف��ط والغ��از والطاق��ة
وإقامتها في البحرين ،إذ تس��ير الخطط االس��تراتيجية
للهيئة مع ما تس��عى إليه الحكومة من توجهات تصب
ف��ي تعزي��ز مكانتها عل��ى خارط��ة الفعالي��ات العالمية
لتحقي��ق العديد من المكتس��بات العلمي��ة متمثلة في
تطوي��ر الق��وى العاملة وتحفي��ز العنصر البش��ري الذي
تعتبره القيادة رأس المال البحريني الذي ال ينضب.
وأض��اف أن مث��ل هذه الفعاليات تس��اهم في اكتس��اب
العنصر البحريني للخبرات العملية من خالل االس��تفادة
من تواجد قادة التكري��ر والبتروكيماويات المتواجدين
ف��ي ه��ذا الح��دث المه��م ،فض� ً
لا ع��ن أن مث��ل هذه
المؤتم��رات والمع��ارض تبرز م��ا وصلت إلي��ه صناعة
التكرير والبتروكيماويات في المملكة من تطور.
يذك��ر أن ع��دد الش��ركات المش��اركة ف��ي المع��رض

رئيس الوزراء ينيب
علي بن خليفة الفتتاح
معرض االتحاد الخليجي
للتكرير العالمي
 150شركة عارضة
تشارك في المعرض
و 5آالف زائر متوقع
تج��اوز  150ش��ركة عارضة لمنتجات وخدم��ات التكرير
والبتروكيماوي��ات م��ن أكثر من  35دول��ة من مختلف
دول العالم وذلك على مساحة تقدر بــ  8آالف متر مربع
لعرض أحدث التقنيات وطرح المنتجات الجديدة وأفضل
الخدمات المتوفرة في صناعة التكرير والبتروكيماويات.
وتضم قائمة الش��ركات المشاركة في المعرض شركات
كب��رى من منطق��ة الخليج الغني��ة بالم��وارد الطبيعية
ومختلف دول العالم والتي تحتل جميعها مواقع مرموقة
ف��ي األس��واق .كما حرصت ش��ركات عالمي��ة كبرى في
الصناع��ة النفطي��ة عل��ى أن يكون لها وج��ود قوي في
الحدث العالم��ي المهم المتخصص ف��ي مجال التكرير
والبتروكيماويات.
كما يتوقع أن تكون هناك مشاركة كبيرة في عدد الزوار
«زوار المع��رض» وخاصة عن طريق جس��ر الملك فهد
قادمين من دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المتوق��ع أن يصل عدد زوار المعرض إلى أكثر من
 5آالف زائر ومش��ارك من اإلدارات العليا لشركات النفط
والبتروكيماويات ومديري ومهندس��ي البترول والتكرير
ومتخصصين في مكافحة التلوث ومديري المشاريع.

محمد بن خليفة« :البتروكيماويات»
ثاني أكبر قطاع للصناعات التحويلية بالخليج
أناب صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة
بن س��لمان آل خليفة رئيس الوزراء ،الشيخ
محم��د ب��ن خليف��ة آل خليفة وزي��ر النفط
الفتتاح فعاليات النس��خة األولى من مؤتمر
االتح��اد الخليج��ي للتكري��ر العالمي بمركز
البحرين الدولي للمعارض تحت شعار «نحو
تكرير تنافس��ي من خالل االبتكار والتعاون
والتكنولوجيا».
وينظم المؤتمر ،االتح��اد الخليجي للتكرير
بالتع��اون والتنس��يق م��ع الهيئ��ة الوطنية
للنف��ط والغ��از وبدعم عدد من الش��ركات
النفطي��ة العالمي��ة والخليجي��ة والبحرينية
وبمش��اركة عالمي��ة واس��عة م��ن الخب��راء
والمهندس��ين والمهتمي��ن ف��ي مختل��ف
جوانب صناعة التكرير والبتروكيماويات من
مختل��ف أنحاء العالم ،حي��ث من المتوقع أن
يصل عدد المش��اركين إلى أكثر من 5000
مشارك من مختلف دول العالم.
وأعرب الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير
النفط عن الش��كر والتقدي��ر والعرفان إلى
مقام صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة
ب��ن س��لمان آل خليفة رئيس ال��وزراء ،على
تفضل س��موه بالرعاية الدائمة والمستمرة
للمؤتم��رات العالمي��ة الت��ي تس��تضيفها
مملك��ة البحري��ن ،األمر ال��ذي يؤكد مدى
حرص س��موه على دعم ومساندة المسيرة
التنموية التي يش��هدها قطاع النفط والغاز
ف��ي البحرين والتأكيد عل��ى مكانة فعاليات
قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات كإحدى
الملتقي��ات العالمية على مس��توى الش��رق
األوس��ط ،مش��يداً بالتع��اون القائ��م بين
االتحاد الخليجي للتكرير والجهات المنظمة
األخ��رى والهيئ��ة الوطني��ة للنف��ط والغاز
الختي��ار مملك��ة البحرين لعق��د فعالياتها،
مؤكداً على ح��رص حكومة البحرين الدائم
عل��ى اس��تقطاب واس��تضافة الفعالي��ات
المتخصصة في القطاع النفطي على أرضها
وتقديم كافة أنواع التسهيالت التي تساعد
المنظمي��ن عل��ى عق��د فعالياته��م بنجاح

وتحقيق م��ا يصبون إليه من أهداف وتعزيز
ال��دور الب��ارز والمه��م في تبادل وتقاس��م
الخبرات بين الجهات ذات العالقة.
وقال الوزير إن لمنطقة الخليج العربي أهمية
كبيرة في عالم االقتصاد النفطي فهي تمثل
أكب��ر احتياطي��ات النفط والغاز ف��ي العالم،
كما أن منطقة الش��رق األوسط تشهد نمواً
عالمياً متسارعاً لتكون مركزاً مهماً للتكرير،
وذلك لما تش��هده ه��ذه المنطقة من بناء
معظ��م المصافي العالمي��ة الجديدة والتي
تمرك��زت ف��ي قارة آس��يا ومنطقة الش��رق
األوس��ط ،منوهاً إل��ى أنه م��ن المتوقع أن
تك��ون ق��درة البتروكيماويات في الش��رق
األوس��ط س��وف تش��هد ارتفاع��اً ملحوظاً،
ناهيك عن ازدياد الفرص االس��تثمارية في
الس��وق النفطي في منطقة الشرق األوسط
التي سوف يشهد زيادة في اإلنتاج.
وأض��اف الوزير أن صناع��ة البتروكيماويات
تمث��ل ثاني أكبر قطاع للصناعات التحويلية
ف��ي منطق��ة الخليج ،حي��ث تعتب��ر صناعة
البتروكيماوي��ات صناع��ة متقدم��ة ف��ي
المنطقة نظراً لزيادة الطلب المحلي عليها
وكذلك وفرة االحتياطيات من الغاز الطبيعي
فيها والغاز المصاحب في المقام األول.
وأش��ار إل��ى أن دول المنطق��ة أدرك��ت أن

االستخدام األمثل للغاز يتمثل في استخدامه
كوق��ود أو إع��ادة حقنه في حق��ول النفط.
موضح��اً أن دول مجلس التع��اون الخليجي
تس��جل أعل��ى مع��دالت النمو ف��ي البحوث
العالمية واإلنفاق على التنمية حسب تقدير
الخبراء في هذه الصناعة المهمة.
ولفت إل��ى أن صناع��ة البتروكيماويات في
البحرين تعود إلى عام  ،1979مع تأس��يس
ش��ركة الخلي��ج لصناع��ة البتروكيماوي��ات
«جيبك» وهو مش��روع مشترك بين مملكة
البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة
الكويت.
وتش��هد فعالي��ات المؤتم��ر مش��اركة
متمي��زة م��ن ع��دد الرؤس��اء التنفيذيي��ن
لعدد كبير من الش��ركات النفطية الوطنية
واإلقليمي��ة والعالمي��ة ونوابه��م وكذل��ك
شركات االستش��ارات البترولية والصناعات
التكنولوجي��ة والخب��راء والمتخصصي��ن
ومدراء الش��ركات العاملة ف��ي مجال تكرير
البترول وكذلك نخب من المهتمين بمجال
تكنولوجي��ا التكري��ر ف��ي األوس��اط الفنية
والبحثية واألكاديمية.
وق��ال الوزي��ر إن مؤتمر ومع��رض التكرير
العالمي األول يعتبر المنصة االس��تراتيجية
الرائدة األولى في الشرق األوسط للمهنيين

في مجال التكرير لمواجهة تحديات األعمال
وتبادل أفضل الممارس��ات وإطالق الفرص
المُحتمل��ة من خ�لال التعاون والش��راكات
االستراتيجية ،سعياً منها نحو التميز .منوهاً
بأن المؤتمر والمعرض المصاحب يهدفان
إلى إش��راك أصحاب المصلح��ة اإلقليميين
والدوليي��ن في جميع أنحاء األعمال التجارية
واألوس��اط األكاديمي��ة وم��زودي الخدمات
التكنولوجية لالستفادة من ُفرص االستثمار
واالبت��كار والنم��و .وأش��اد عالي��اً بالجهود
الدؤوب��ة التي يبذلها رئي��س مجلس إدارة
االتحاد الخليج��ي للتكري��ر وأعضاء مجلس
اإلدارة في تأس��يس ه��ذا الملتقى العالمي
في البحري��ن والجه��ود الطيب��ة المبذولة
من األمين العام لالتح��اد الخليجي وكذلك
اللجنة التنظيمية واللجان الفرعية األخرى.
ون��وه الوزي��ر إل��ى أن المؤتمر ه��و منصة
الستكش��اف الفرص والحوافز االس��تثمارية
للمش��اريع الحيوية الكبيرة في دول مجلس
التعاون الخليجي ومنطقة الش��رق األوسط
وجم��ع المعلوم��ات عنه��ا وتوجي��ه رؤوس
األموال لالس��تثمار في هذا القطاع الحيوي
ف��ي بيئ��ة جاذب��ة لالس��تثمارات األجنبي��ة
المباش��رة .وقال إن األوراق العلمية والفنية
والجلسات النقاش��ية للمؤتمر ،ستركز على
العديد من المواضيع منها كيفية الهندسة
«الذكي��ة» ،جنب��اً إل��ى جن��ب م��ع مواضيع
التصني��ع والتمي��ز التش��غيلي ذات الصل��ة
والت��ي يمك��ن أن تخلق قيم��ة مضافة في
الصناعات التحويلية .كما أن البرنامج الفني
للمؤتم��ر س��يغطي مجموع��ة واس��عة من
المواضيع الرئيس��ة بما في ذل��ك مواضيع
التكام��ل والتعاون وجذب االس��تثمار وبناء
قوة العمل المس��تقبلية المؤهلة الستثمار
الفرص المتاحة في المنطقة .كما س��يمثل
ه��ذا المؤتمر والمع��رض المصاحب فرصة
لاللتق��اء بصن��اع الق��رارات االس��تراتيجية
ف��ي الصناع��ة النفطية واألس��واق العالمية
ومناقش��ة المش��اريع التجارية ف��ي صناعة

النفط والغ��از والبتروكيماويات .إضافة إلى
أن فعالي��ات المؤتمر والمعرض المُصاحب
سوف تش��هد جلسات رئيس��ية ،وعددا من
مناقش��ات الطاول��ة المس��تديرة ،والورش
الفنية إل��ى جانب الفعالي��ات الفنية األخرى
المصاحب��ة ،التي س��يقدمها أكثر من 220
خبيراً في مج��ال صناعة التكرير من مختلف
دول العال��م؛ ليوف��ر بذل��ك فرص��ة كبيرة
للمش��اركين ف��ي المؤتم��ر وزوار المعرض
المُصاحب لتبادل األفكار المبتكرة والحلول
الممكن��ة للتحديات الت��ي تواجهها صناعة
التكرير والصناعات األخرى ذات العالقة.
وأضاف الوزير «ستستضيف فعاليات المؤتمر
والمعرض المصاحب انطالق فعاليات زاوية
االتح��اد الخليج��ي للتكرير وزاوي��ة اإلبداع
الش��بابي وكذل��ك مؤتمر ومع��رض ملتقى
التمي��ز الخامس للم��رأة القيادية في قطاع
النف��ط والغ��از وكذل��ك تكري��م الفائزي��ن
بجوائ��ز التمي��ز» .وأكد الوزي��ر على حرص
البحرين في إنجاح تأس��يس ه��ذه الكيانات
المتخصص��ة عل��ى أرضها وتقدي��م الدعم
والمساندة الالزمة من أجل تحقيق األهداف
االستراتيجية المنش��ودة لهذه المؤسسات
المهنية غير الربحي��ة التي تصب في تعزيز
التعاون والتنس��يق ،فض ً
ال ع��ن تبادل اآلراء
ح��ول أوضاع س��وق النف��ط والغ��از وتوفير
فرص االتصال وتبادل المعلومات والخبرات
للمختصي��ن والمهتمي��ن والنه��وض
بمس��تقبل قط��اع النف��ط والغاز ف��ي دول
المنطق��ة .م��ن جانبه قال رئي��س المؤتمر
سليمان البرقان المدير التنفيذي للمصافي
المحلي��ة وتجزئة الغاز الطبيعي في ش��ركة
أرامك��و الس��عودية؛ بأن فعالي��ات المؤتمر
والمع��رض المصاح��ب ستش��هد جلس��ات
رئيس��ة ،وع��دداً م��ن مناقش��ات الطاول��ة
المس��تديرة ،وال��ورش الفني��ة إل��ى جانب
الفعالي��ات الفنية األخ��رى المصاحبة ،التي
سوف يقدمها أكثر من  220خبيراً في مجال
صناعة التكرير من مختلف دول العالم.
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ارتفاع عدد العارضين بمعرض
الطيران  ٪70مقارنة بالنسخة الماضية
ارتف��ع ع��دد العارضي��ن ف��ي نس��خة العام
الحال��ي لمعرض البحري��ن الدولي للطيران
في نس��خته الخامسة في الفترة من  14إلى
 16نوفمبر بنس��بة  %70مقارنة بالمعرض
السابق.
وتنطل��ق فعالي��ات المعرض ،تح��ت رعاية
ملكية س��امية م��ن جاللة المل��ك حمد بن
عيس��ى آل خليف��ة مل��ك مملك��ة البحرين
وبإش��راف سمو الش��يخ عبداهلل بن حمد آل
خليف��ة الممث��ل الش��خصي لجالل��ة الملك
المف��دى رئي��س اللجن��ة العلي��ا المنظم��ة
لمعرض البحرين الدولي للطيران.
وم��ن المتوقع أن يكون مع��رض هذا العام
أكب��ر وأكث��ر نجاح��اً بع��د أن رس��خ مكانته
كمعرض اس��تراتيجي بين قائمة المعارض
الدولية وذلك الس��تقطابه ألهم الش��ركات
الرائدة.
وش��هد معرض البحرين الدول��ي للطيران
نمواً كبيراً خالل السنوات الماضية مما جعله
األس��رع نمواً في منطقة الش��رق األوس��ط
حيث ،تضاعفت مساحة قاعة المعرض.
وسيش��هد المعرض ،مش��اركة واسعة من
قبل الش��ركات الكبرى ف��ي المنطقة والتي
في مقدمته��ا المملكة العربية الس��عودية
واإلم��ارات العربي��ة المتح��دة ،إل��ى جانب
مش��اركة  11ش��ركة عالمية م��ن أقوى 15
ش��ركة في قطاع الطي��ران ،وأكثر من 110
طائرة في العرضين الثابت والجوي.
وقال وزير المواصالت واالتصاالت كمال بن
أحمد« :إن المعرض سيكون منصّة لتجمع
أبرز الش��ركات العالمية وكبار الش��خصيات
والمس��ؤولين ف��ي القطاع وسيش��هد نقلة
نوعي��ة ف��ي ع��دد الش��ركات المش��اركة

وزير «المواصالت» :نقلة نوعية في عدد الشركات المشاركة واألنشطة
المعرض األسرع نموًا بالمنطقة ويوفر فرصًا لدخول األسواق اإلقليمية
مشاركة  11شركة عالمية من أقوى  15شركة بقطاع الطيران
أكثر من  110طائرات في العرضين الثابت والجوي
عروض للطائرات النفاثة والتجارية والمدنية والعسكرية
وزير المواصالت

واألنش��طة المصاحبة للمع��رض والتي من
ضمنه��ا مؤتم��رات مدني��ة على مس��توى
رؤس��اء الش��ركات ،والمؤتمرات العسكرية
على مستوى رؤس��اء هيئة أركان سالح الجو
في دول العالم».
وأض��اف «ت��م اس��تقطاب هذه الش��ركات
بفضل بتوجيهات س��مو الشيخ عبداهلل بن
حم��د آل خليف��ة الممثل الش��خصي لجاللة
الملك المفدى رئيس اللجنة العليا المنظمة
لمع��رض البحري��ن الدول��ي للطي��ران في
إيص��ال المع��رض إل��ى مص��اف المعارض
العالمية».
وأوضح «أن صناعة الطيران اإلقليمية تنمو
وأن البحري��ن تتمي��ز بموقع
نم��واً س��ريعاً ّ
اس��تراتيجي الس��تضافة مثل هذا المعرض
وذل��ك للف��رص الت��ي يوفره��ا للش��ركات
والوفود المشاركة ولزوار المعرض».
وسيش��مل المع��رض ،ع��رض الطائ��رات
وس��يقدم عرضاً لطائرات متنوعة ومختلفة

عروض جوية مبهرة في سماء البحرين
استضافة مؤتمر المنامة للقوات الجوية « »SPAMللمرة الثانية
والت��ي من ضمنها ،الطائ��رات النفاثة وآخر
ط��راز م��ن الطائ��رات التجاري��ة والمدنية
والعس��كرية .كم��ا س��يقدم عروض��اً جوية
مبهرة في سماء البحرين.
وس��يتم اس��تضافة مؤتمر المنامة للقوات
الجوي��ة « »MAPSللم��رة الثاني��ة ،والذي
سيعقد يوم قبل االفتتاح الرسمي للمعرض
بتنظيم من الس�لاح الج��وي الملكي والذي
سيشارك فيه قادة للقوات الجوية لمناقشة
أحدث المستجدات.
وف��ي اليوم الثان��ي من المعرض ،س��يعقد
مؤتمر خاص يتم التطرق فيه إلى التحديات
والفرص الت��ي تواجهها ش��ركات الطيران
والمطارات في المنطقة.
وسيش��ارك ف��ي المؤتم��ر الخب��راء وكب��ار

الش��خصيات في ه��ذا القط��اع .ويعتبر هذا
المؤتم��ر امتدادًا للمؤتمر ال��ذي تم عقده
في مع��رض البحرين الدول��ي للطيران عام
 2016والذي تم فيه توقيع اتفاقيات بقيمة
 1.1ملي��ار دوالر لتطوير مبنى المس��افرين
الجديد بمطار البحرين الدولي.
كما س��وف يتم اس��تضافة مؤتم��ر «المرأة
ف��ي قطاع الطيران» في اليوم الثالث والذي
س��يتيح الفرصة للنس��اء لمناقش��ة الفرص
المتاح��ة له��ن ف��ي ه��ذا القط��اع وس��بل
النهوض بالمه��ن وتطويرها ف��ي المجال
نفسه.
وعلى هامش المعرض ،سيتم تنظيم برنامج
محادثات ولقاء بين شبكة فارانبرو اإلخبارية
ومع��رض البحرين الدولي للطيران «BIAS

 ،»FINN Sessionsوال��ذي سس��يعقد في
قاعة المعرض .وس��تمكن هذه المحادثات
العارضي��ن والمش��اركين م��ن المش��اركة
بخبراتهم ومعرفتهم في هذا المجال.
ويعد مجال الفضاء من أهم المواضيع التي
يت��م التركي��ز عليه��ا في مع��رض البحرين
الدولي للطيران ،حيث تم تخصيص معرض
خاص ليس��تقطب عدداً من مراكز األبحاث،
وم��ن ضمنه��ا وكال��ة اإلم��ارات للفض��اء،
وشركة روسكوموس وشركة أنظمة األقمار
الصناعية ووكالة البحرين للفضاء.
ويعتبر حضور هذه الش��ركات فرصة لتبادل
المعرف��ة وخاص��ة لفريق البحري��ن للفضاء
ال��ذي س��يقدم أح��دث أعمال��ه ف��ي مجال
تكنولوجيا النانو.

«التنمية االقتصادية» شريكًا
استراتيجيًا في مؤتمر «بلوك أون» الدولي
ينطلق  22نوفمبر بمشاركة  300مبتكر وخبير
أعلن خلي��ج البحرين للتكنولوجي��ا المالية
الثالث��اء ،ع��ن انضم��ام مجل��س التنمي��ة
االقتصادية ش��ريكاً استراتيجياً في «مؤتمر
بل��وك أون الدولي  - 2018إع��ادة تعريف
القط��اع المالي» ،الذي س��يتم تنظيمه في
 22نوفمب��ر  ،2018تح��ت رعاي��ة الرئيس
التنفي��ذي للمجل��س رئيس مجل��س إدارة
خلي��ج البحري��ن للتكنولوجي��ا المالية خالد
الرميحي.
ومن المتوقع ،أن يس��تقطب المؤتمر أكثر
من  300مبتكر وخبير في «بلوك تش��ين»
على مس��توى العالم ،إضافة الى مش��اركة
مختصي��ن م��ن ع��دة قطاع��ات مختلف��ة
ك��رواد األعم��ال والمس��تثمرين وممثل��ي
المصارف المركزية وكبار المس��ؤولين في
القطاع المالي الستكش��اف الفرص الناشئة
والتحديات الماثلة أمام القطاع.
ولعب مجل��س التنمي��ة االقتصادي��ة دوراً
مؤثراً في جعل البحرين مركزاً إقليمياً رائداً
في مجال التكنولوجي��ا المالية ،وجذب أبرز
ش��ركات التكنولوجيا المالية على مس��توى
العالم إلى المملكة على اختالف أحجامها.

خالد الرميحي

وس��يتطرق «بلوك أون» ،إلى مناقشة وقع
تقنية «بلوك تش��ين» عل��ى القطاع المالي
وغيره م��ن قطاع��ات وطبيع��ة تطبيقاتها
المتع��ددة ب��دءاً من التج��ارة والمدفوعات
وحتى األمن والملكية القانونية.
كم��ا س��يتناول المؤتمر مواضي��ع متعلقة
بالتش��ريعات واألنظم��ة الرقابي��ة وآليات
التع��اون الت��ي تؤث��ر بابت��كارات «بل��وك

ِّ
تنظم
«كي بي إم جي»
ً
ندوة حول «القيمة المضافة»
تنظم «كي بي إم جي» في البحرين ش��ركة التدقيق والضرائب واالستشارات،
ندو ًة تس��لط فيها الضوء على قانون ضريبة القيمة المضافة البحريني واألثر
المترت��ب عنه على بيئ��ة األعمال في أه��م القطاعات االقتصادية.وس��تُعقد
الندوة في  30أكتوبر ،وس��تحمل الندوة عنوان « 60يوماً تفصلنا عن ضريبة
القيم��ة المضافة :ماذا علينا فعله وماذا علينا تجنّبه؟» .ونش��رت البحرين في
أكتوبر  ،2018المرس��وم بقانون رقم ( )48في الجريدة الرس��مية وذلك بعد
إقرار مجلسي الش��ورى والنواب لقانون ضريبة القيمة المضافة الذي سيدخل
حيّز التنفيذ بدءاً من  1يناير  .2019لدى إنفاذ هذا القانون ،تصبح الشركات
الت��ي يبلغ حجم توريداتها الس��نوية  100,000دوالر (أي  37,700دينار) فما
فوق ،ملزمة بأن تدير وتقيدّ وتقيّم وترفع التقارير الخاصة بالتزامات ضريبة
القيمة المضافة وبمس��تحقات االس��ترداد الخاصة بمعامالتها التجارية داخل
مملك��ة البحري��ن وخارجها ،ورفعها إل��ى الجهاز الوطني للضرائ��ب الخليجية
ضم��ن األط��ر الزمنية المحدّدة .وس��يعرض خب��راء «كي ب��ي إم جي» خالل
الفعالي��ة ،خطوات عملية وبنّاءة يمكن للش��ركات الب��دء فيها من اليوم كي
تكون مستعدة للقانون الضريبي الجديد لدى تطبيقه.

تش��ين» .وسيش��تمل المؤتمر على كلمات
رئيسة ،ورش عمل ،جلسات حوارية ولقاءات
جانبي��ة ،ع�لاوة عل��ى تنظي��م اجتماع��ات
وعروض من مجتمع «بلوك تشين».
إضافة الى ذلك ،سيستعرض خليج البحرين
للتكنولوجي��ا المالية خ�لال أعمال المؤتمر
جار العمل حالياً
نتائج دراس��ة اس��تقصائية ٍ
عل��ى اس��تكمالها .وبإم��كان المختصي��ن
بالقط��اع المال��ي المش��اركة بالدراس��ة
االستقصائية من خالل الموقع اإللكتروني:
https://www.surveymonkey.com/r/
 .YT6SBYPوته��دف ه��ذه الدراس��ة الى
جمع وجهات النظر والتوقعات المس��تقبلية
ح��ول «بلوك تش��ين» ،مع الخ��روج بنتائج
يمكن مشاركتها خالل المؤتمر.
وس��تكون أجن��دة المؤتمر حافل��ة بالعديد
م��ن المواضيع المهم��ة والت��ي تتضمن:
بلوك تشين  :101سبر أغوار بلوك تشين،
النظ��ام الوطني لمعرفة العمي��ل الكترونيا
 ،E-KYCالبيئ��ة الرقابي��ة التجريبي��ة،
االس��تراتيجية الوطني��ة للبل��وك تش��ين:
تجربة موناكو في سعيها ألن تصبح مركزا

معتمدا لـ  ،ICOتبني التش��ريعات وانظمة
التح��ول للبلوك تش��ين ،ومس��تقبل تقنية
البلوك تش��ين .وسيتبع المناقشات جلسات
فنية س��يتم تقس��يمها الى مسارات تجارية
وتقني��ة به��دف التفاعل مع ق��ادة االبتكار
وإكس��اب المشاركين إدراكاً أفضل بالبلوك
تش��ين ،وتدريب  30مط��وراً على األقل مع
نهاية فعاليات المؤتمر على مهارات العقود
الذكية لـ«بلوك تشين» للخدمات المالية.
وقال خال��د الرميحي« :تعتب��ر التكنولوجيا
المالية واحدة م��ن أكثر القطاعات الواعدة
ف��ي المملك��ة ،مس��تفيدة م��ن امكانياتنا
كمرك��ز اقليم��ي رائد ف��ي القط��اع المالي
وقطاع تكنولوجي��ا المعلومات واالتصاالت
المتط��ورة» .وأوض��ح أن البحري��ن تع��د
موطناً طبيعياً لمؤتمر «بلوك أون» ،والذي
سيستعرض الفرص والتحديات في التقنيات
المبتك��رة ،الى جان��ب ماهية التش��ريعات
واالنظمة الرقابية التي تدعمها.
من جانبه ،قال الرئي��س التنفيذي لـ«خليج
البحرين للتكنولوجيا المالية» خالد س��عد:
«نح��ن مس��رورون باإلع�لان عن ش��ريكنا

االس��تراتيجي مجلس التنمي��ة االقتصادية
ف��ي المؤتم��ر» .وأوض��ح« :بفض��ل ف��رق
العمل المتخصصة في مج��ال التكنولوجيا
المالي��ة ،لعب مجلس التنمي��ة االقتصادية
دورا جوهري��ا ف��ي تعزيز نم��و وتطور بيئة
التكنولوجي��ا المالية ف��ي المملكة ،ويعتبر
العباً رئيساً كذلك على الصعيد الدولي في
التكنولوجيا المالية».
وتابع سعد« :ومن خالل دعمهم المتواصل،
س��نكون قادري��ن عل��ى اس��تقطاب نخب��ة
م��ن المتحدثي��ن البارزين عالمي��اً ،وإعداد
أجندة بإمكانها مس��اعدة المشاركين على
استيعاب ومعرفة الطبيعة المتغيرة لتقنية
البلوك تشين ووقعها على صناعة الخدمات
المالية وغيرها من قطاعات حيوية وإحداث
تحول مبتكر فيها».
وتضم قائمة الش��ركاء ف��ي مؤتمر «بلوك
أون» اآلت��ي :الش��ركات التجاري��ة :روالند
بيرج��ر ،ج��ي ب��ي إم .الش��ركات الداعمة:
كامبردج بلوك تشين ،كريم ،بيكسيو ،رين.
ش��ركاء المعرفة :غ��ت س��مارتر ،أكاديمية
بلوك تشين الدولية.

«المواصالت» تصدر قرارًا لتنظيم
تسجيل واستعمال أسماء النطاق
صدر عن وزير المواصالت واالتصاالت كمال أحمد ،القرار الوزاري
رقم ( )11لسنة  2018بش��أن تنظيم تسجيل واستعمال أسماء
النط��اق من المس��تويين الثاني والثالث في إطار اس��م النطاق
لمملكة البحرين «»bh.؛ ضمن مس��اعي الوزارة وهيئة تنظيم
االتصاالت للعمل على تطوير المحتوى الرقمي في البحرين.
ون��وه الوزير إلى أنه تماش��ياً مع التط��ورات التقنية في تنظيم
أس��ماء النط��اق لل��دول ،تم إص��دار هذا الق��رار لتعزي��ز مكانة
البحرين كمركز لتقني��ة المعلومات واالتصاالت؛ حيث يعد هذا
القرار ال��ذي تبنّى أفضل الممارس��ات المعتمدة من قبل هيئة
اإلنترنت لألس��ماء واألرقام المخصص��ة « »ICANNفي تنظيم
تس��جيل واس��تعمال اس��م النطاق لل��دول « ،»ccTLDخطوة
مكمّلة للجهود المبذولة لتطوير منظومة اإلنترنت وتكنولوجيا
المعلومات في المملكة.
وتأمل الوزارة أن يس��هم تطبيق هذا القرار في زيادة استعمال
اس��م النط��اق لمملك��ة البحرين من قبل مس��تخدمي ش��بكة

اإلنترنت وتش��جيع جميع المواطنين ومختلف المؤسس��ات في
المملك��ة وباألخ��ص التعليمي��ة والتجارية لتس��جيل مواقعها
اإللكترونية ضمن اسم النطاق لمملكة البحرين.
يذكر أنه باإلضافة إلى اس��تعمال اسم النطاق العلوي للمملكة
« ،»bh.يس��مح ه��ذا القرار باس��تعمال اس��م النط��اق العلوي
للمملك��ة «(البحري��ن)» بعد أن تم اس��تحداث أس��ماء النطاق
للدول باللغ��ة العربية ،وذلك دعماً لمب��ادرات تطوير المحتوى
الرقمي على شبكة اإلنترنت باللغة العربية.
وأعرب الوزير ،عن شكره لجهود هيئة تنظيم االتصاالت الحثيثة
وتعاونها المستمر لتطوير قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات.
وبن��ا ًء عل��ى هذا الق��رار تتولى هيئ��ة تنظيم االتص��االت كافة
المهام المتعلقة بتحديد وتسجيل وإدارة اسم النطاق للمملكة
كما يُعتد بجميع أس��ماء النطاق المسجلة والسارية قبل العمل
بأح��كام هذا القرار وعلى أصحابه��ا توفيق أوضاعهم خالل عام
من تاريخ بدء العمل به.
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وزير «الصناعة» يشارك بالقمة
األولى لقادة االستثمار في العالم

شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد
الزياني في القمة األولى لقادة االس��تثمار
ف��ي العال��م ،والتي عق��دت تح��ت عنوان
«االس��تثمار في عصر جديد من العولمة»
بحض��ور عدد كبير من ق��ادة بعض الدول
والحكومات والمدراء التنفيذيين للشركات

العالمية ،ضمن فعاليات منتدى االستثمار
العالمي الذي يعقد في جنيف .ويرأس وزير
الصناعة والتجارة والس��ياحة وفد البحرين
المش��ارك ف��ي فعاليات منتدى االس��تثمار
العالمي الذي ينظمه مؤتمر األمم المتحدة
للتجارة والتنمي��ة «أونكتاد» في العاصمة

السويسرية جنيف خالل الفترة من  21إلى
 25م��ن أكتوبر الج��اري .وتضمنت محاور
القمة مناقش��ات ح��ول تأثي��رات العولمة
على االقتصادات العالمية والتحديات ،التي
تواج��ه دول العال��م خصوص��اً فيما يتعلق
بمجاالت التجارة واالستثمار.

ناس :منتدى األعمال البحريني
التايلندي يطرح فرصًا استثمارية واعدة
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين
سمير عبداهلل ناس ،أن «منتدى األعمال
البحريني التايلندي» والذي سيعقد األحد
 28أكتوب��ر الجاري بفن��دق آرت روتانا -
أمواج ،س��يطرح فرصاً اس��تثمارية واعدة
أمام أصحاب األعمال البحرينيين.
كم��ا س��يحظى بمش��اركة واس��عة من
القطاع��ات التايلندي��ة المتخصص��ة في
مختل��ف المج��االت منها :تج��ارة المواد
الغذائي��ة ،المجوه��رات ،االستش��ارات
اإلدارية ،األعمال االستش��ارية وحاضنات
األعمال ،التكنولوجيا الصحية ،اإلعالنات
ووس��ائل اإلع�لام والتلفزي��ون الرقمي،
أقمش��ة الس��تائر ومعداتها ،األقمش��ة،
مس��تحضرات التجمي��ل والعناي��ة
بالبشرة ،االس��تثمارات ،الخدمات الطبية
ومستحضرات الدوائية.
عروض
وس��يتم خالل المنت��دى ،تقديم
ٍ

سمير ناس

خاصة من قبل المشاركين من الشركات
التايلندي��ة وعقد لق��اءات ثنائي��ة ،داعياً
أصحاب األعمال والتج��ار البحرينيين إلى
المش��اركة في هذا المنت��دى االقتصادي

اله��ام لبح��ث تأس��يس ش��راكات م��ع
نظرائهم التايلنديين.
وأوضح ناس أن المنتدى -الذي س��يضم
وف��داً تجارياً رفيع المس��توى من مملكة
تايلن��د برئاس��ة وزير التج��ارة التايلندي
 -Sontirat Sontijirawongيأت��ي
بتع��اون مش��ترك بي��ن الغرف��ة ووزارة
الصناعة والتجارة والس��ياحة ،مشيراً إلى
أهمية االس��تمرار في تنظي��م مثل هذه
الفعاليات لدعم القطاع الخاص البحريني
واالقتصاد الوطني.
وأضاف رئيس الغرفة ،أن تايلند تش��كل
اليوم قوة اقتصادية على مس��توى آس��يا
وبالتال��ي ال بد م��ن تحقيق االس��تفادة
القص��وى من تواج��د الوف��ود التجارية،
متمنياً الخروج بنتائج إيجابية من تنظيم
ه��ذا المنت��دى وتعزي��ز حج��م التب��ادل
التجاري بين البلدين.

«البحرين للتنمية» ينظم فعالية
«مجلس رواد» في نسخته العاشرة
نظ��م بنك البحري��ن للتنمي��ة  -من خالل
فري��ق برنام��ج رواد  -فعالي��ة مجلس رواد
في نس��خته العاش��رة والذي حض��ره عددٌ
من رواد األعم��ال والخبراء في مجال تنمية
األعمال.
وت��م خالل��ه اس��تضافة «جني��د وحيدن��ا»
المؤس��س والرئي��س التنفي��ذي لش��ركة
«وحي��د إنفس��ت» والت��ي ت��م تأسيس��ها
ف��ي الوالي��ات المتحدة األمريكي��ة ويتركز
نشاطها في االستثمار وتقديم االستشارات
للمش��اريع المتوافقة أنش��طتها مع أحكام
الشريعة اإلسالمية.
وخ�لال الكلم��ة االفتتاحي��ة الت��ي ألقاه��ا
س��نجيف بول ،الرئيس التنفيذي لمجموعة
بن��ك البحري��ن للتنمي��ة؛ أكد عل��ى ريادة
مملكة البحرين في مجال دعم رواد األعمال
م��ن خالل عدد م��ن المب��ادرات الحكومية
ومؤسس��ات الدعم مثل تمكي��ن ومجلس
التنمية االقتصادية وبنك البحرين للتنمية،
مش��يراً إل��ى تكام��ل الدعم ال��ذي يقدمه
البنك لتنمية وتمويل مشاريع رواد األعمال
البحرينيين سوا ًء الناشئة منها أو تلك التي
في مراحل تأسيسها أو القائمة منها.
وأض��اف ب��ول« :إن بنك البحري��ن للتنمية
أكث��ر م��ن مج��رد بن��ك ،حيث إنه يش��كل
مؤسسة حيوية ذات عالقة مباشرة بعملية
النمو والتنمية في مملكة البحرين ،الفتاً أن
البنك يعد الوحيد في البحرين المتخصص
ف��ي مج��ال تنمي��ة المؤسس��ات الصغيرة
والمتوسطة ،كونه يقدم لهذه المؤسسات
 إل��ى جانب التموي��ل  -برنام��ج خدماتتنموية متميز ،والمتمثل في برنامج «رواد»
الذي يطور مش��اريع رواد األعمال من خالل
التوجي��ه والتدريب واالحتض��ان والتمويل
والش��راكات وربط هذه المش��اريع بشبكة
المس��تثمرين أيض��اً ،ومؤك��دا أن البن��ك
يقدم برنامجاً متميزاً لتس��ريع األعمال وهو

برنامج «االس��تثمار في المرحلة األولى من
المش��اريع الناشئة  »Seed Fuelمن خالل
استثمار يصل إلى  25ألف دينار بحريني في
رأس مال المشروع».
من جهة أخرى أوضح بول أن بنك البحرين
للتنمي��ة طرح مؤخ��راً صن��دوق الصناديق
االس��تثماري «الواح��ة» ب��رأس م��ال قدره
 100مليون دوالر أمريكي وتم فيه اكتمال
االكتت��اب بنجاح ،وبذل��ك يعد أول صندوق
الصناديق النش��طة لرأس الم��ال المخاطر
ف��ي المنطقة .كما تش��كل ه��ذه المبادرة
نقل��ة نوعية عل��ى صعيد نمو نظ��ام بيئة
المش��اريع الناش��ئة ف��ي المنطق��ة حي��ث
س��يقوم الصندوق بتوفير رأس مال إضافي
للمشاريع الناشئة المبتكرة ومشاريع تقنية
المعلومات ف��ي البحرين ومنطقة الش��رق
األوس��ط وذلك م��ن خ�لال صناديق رأس
المال المخاطر التي تم تأسيسها حديثاً في
مملك��ة البحرين وعبر جذب صناديق أخرى
في المنطقة.
وقد أدارت جلس��ة الحوار أريج كريم الشكر،
نائب رئيس أول  -الخدمات التنموية ببنك
البحرين للتنمية ،حيث تم تس��ليط الضوء
على أهمية إدارة الشبكة الرقمية لألعمال.
وتحدث جني��د وحيدنا حول تجربة ش��ركة

«وحيد إنفس��ت» والتي تم تأسيس��ها في
مدين��ة نيوي��ورك كمؤسس��ة اس��تثمارية
إس�لامية ف��ي ع��ام  ،2015وتع��د أول
استش��اري عبر الش��بكة الرقمية تستهدف
صغار المس��تثمرين المس��لمين الراغبين
في إنش��اء اس��تثمارات متوافقة مع أحكام
وأخالقي��ات الش��ريعة اإلس�لامية وتحقيق
أرباح مش��روعة ،وذلك من خالل االستثمار
في الصكوك اإلسالمية واألسهم األمريكية
والذهب وأسواق األسهم الناشئة أيضاً.
كم��ا أش��ار جني��د إل��ى محاول��ة الش��ركة
لدخول أسواق الش��رق األوسط وعلى وجه
الخص��وص منطقة الخليج العربي ،الفتاً أن
تواجده في مجلس رواد يهدف إلى مساعدة
رواد األعمال المبتدئين في توس��عة نطاق
أعمالهم في دول أخ��رى وتعزيز حضورهم
على المستوى العالمي في هذا المجال.
يشار إلى أن «مجلس رواد» أحد برامج بنك
البحرين للتنمية الهادفة إلى نش��ر وتحفيز
ثقاف��ة ريادة األعمال واالبتكار في أوس��اط
الشباب البحريني ،من خالل إتاحة الفرصة
ل��رواد األعم��ال بااللتقاء مباش��رة بالخبراء
والمستثمرين والمؤسسات الداعمة لقطاع
ريادة األعمال ،وتكوين شبكة من التعاون
والشراكات في هذا المجال.
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ميرزا يعرف طلبة ماجستير اإلدارة
العامة باستراتيجيات الطاقة المتجددة

ق��ام وزير ش��ؤون الكهرباء والماءعبدالحس��ين بن علي مي��رزا بتقديم
محاضرة علمية عن استراتيجيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لطلبة
برنامج ماجستير اإلدارة العامة الذي ينظمه معهد اإلدارة العامة ،BIPA
حيث عق��دت المحاضرة بجامع��ة البحرين تحت عنوان «اس��تراتيجيات
القط��اع العام بمملكة البحري��ن في االدارة العام��ة» بحضور د .رياض
يوس��ف حم��زة رئيس جامع��ة البحرين ود .رائد ش��مس المدي��ر العام
لمعهد االدارة العامة والبروفيس��ور  Geert Bouchaertرئيس المعهد
الدول��ي للعل��وم اإلدارية ،وحضور طالب��ي يزيد عن  40طالب��اً وطالبة
من المش��اركين في البرنامج .وفي بداية المحاضرة ش��كر الوزير معهد
اإلدارة العام��ة على دعوت��ه لتقديم هذه المحاض��رة التي هي جزء من
منهج ماجستير اإلدارة العامة ،وبدأ الوزير ميرزا محاضرته بتوجيه الشكر
والتقدير لقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة
عاهل البالد المفدى ،والحكومة الهتمامهم البالغ باستراتيجيات الطاقة
المتجددة وكفاءة الطاقة وتش��جيع االس��تثمار فيهما س��عياً الى تحقيق
التنمية المستدامة الشاملة .كما تحدث بإسهاب عن الخطط والمشاريع
التي يتم تنفيذها ف��ي مملكة البحرين واإلنجازات التي تحققت في هذا
المجال في خالل فترة زمنية قصيرة ،ومدى ارتباط هذه االس��تراتيجيات
ف��ي برام��ج االدارة العامة في القطاعات الحكومي��ة وتحقيقها لألهداف
الوطني��ة المنش��ودة وباألخص الرؤي��ة االقتصادية لمملك��ة البحرين
 .2030وتتلخص األه��داف الوطنية في خطتين وطنيتين تم اعدادهما
لهذا الغرض وهما الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والتي تشتمل على
 7مب��ادرات تهدف للوصول إلى إدخال نس��بة من الطاقة المتجددة في
إجمال��ي الطاقة التي يت��م إنتاجها في البحرين بمق��دار  %5بحلول عام
 2025وبمقدار  %10بحلول عام .2035
والخطة األخرى هي الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والتي تش��تمل على
 22مبادرة تهدف للوصول إلى تحقيق نس��بة  %6من كفاءة الطاقة في
البالد بحلول عام  .2025وقد شكلت الحكومة لجنة وطنية برئاسة وزير
ش��ئون الكهرباء والماء وعضوية مسئولين من جميع الوزارات والجهات
الحكومية ذات العالقة لمتابعة تنفيذ تلك المبادرات والخطط الوطنية.
م��ن جانب آخ��ر عبر رائد ش��مس المدير الع��ام لمعه��د اإلدارة العامة
والحضور عن ش��كرهم وامتنانهم لوزير شؤون الكهرباء والماء لتجاوبه
اإليجابي وموافقته لتقديم محاضرته التي كانت ش��املة لطلبة برنامج
ماجس��تير اإلدارة العامة ،مثمني��ن المعلومات المتكامل��ة التي قدمها
الوزير عن قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في البحرين.

الزياني يجتمع بالمدير
التنفيذي لمركز التجارة
الدولي في جنيف
اجتمع وزير الصناعة والتجارة والس��ياحة زايد الزياني الثالثاء ،مع برانش��ا
غونزاليس اليا المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولي ،في إطار مش��اركته
ف��ي أعمال مؤتمر االس��تثمار العالم��ي الذي يعقد في جني��ف حالياً ،حيث
ت��م خ�لال االجتماع بحث ومناقش��ة العديد م��ن القضاي��ا والموضوعات
ذات االهتمام المش��ترك ،واالس��تفادة المش��تركة من التجارب والخبرات
في مجاالت تنمية التجارة وتقديم التس��هيالت الالزمة للمؤسس��ات ذات
العالق��ة .واس��تعرض الوزير مب��ادرة البحرين متمثلة ف��ي مجلس تنمية
المؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة باس��تحداث مركزاً لتنمية الصادرات
الوطنية «ص��ادرات البحرين» يتم الترتيب إلطالقه ف��ي نوفمبر المقبل،
لتوفير الخدمات الالزمة في هذا الشأن من أجل دعم ومساندة المؤسسات
الصناعية للترويج لمنتجاتها في األسواق العالمية .يذكر أن مركز التجارة
الدولي يعد بمثابة وكالة مش��تركة بين منظمة التجارة العالمية ومؤتمر
األمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» .وتأتي مشاركة وزارة الصناعة
والتج��ارة والس��ياحة هذا الع��ام بالمؤتم��ر المذكور في جلس��ة النقاش
ح��ول «ريادة األعمال للتنمية المس��تدامة» باإلضاف��ة إلى عرض الفرص
االس��تثمارية بمملك��ة البحرين ف��ي «القرية االس��تثمارية» على هامش
المؤتم��ر ،إلى جان��ب مش��اركة وزارة الصناع��ة والتجارة والس��ياحة هذا
العام بالمؤتمر المذكور في جلس��ة النقاش حول «ريادة األعمال للتنمية
المس��تدامة» باإلضافة إلى عرض الفرص االس��تثمارية بمملكة البحرين
في «القرية االستثمارية» على هامش المؤتمر.

«الغرفة» تنظم ورشة
عمل حول «القيمة المضافة»
نظم��ت لجنة المالية والتأمين والضرائب بغرف��ة تجارة وصناعة البحرين
برئاس��ة سوس��ن أبوالحس��ن ،ورش��ة عمل حول ضريبة القيمة المضافة
والتي تم تخصيصها لرؤس��اء واعض��اء اللجان بالغرف��ة ،بحضور كل من
النائب األول لرئيس الغرفة خالد نجيبي ،وعضوي مجلس اإلدارة د.وهيب
الخاجة وسونيا جناحي ،والرئيس التنفيذي شاكر الشتر.
وتم اطالع الحضور على نظرة عامة حول ضريبة القيمة المضافة في دول
مجل��س التعاون لدول الخلي��ج العربية ،إلى جانب التطرق إلى أساس��يات
تطبيقها في البحرين مطلع العام  ،2019إضافة إلى تس��ليط الضوء على
أمثلة عملية من الدول الش��قيقة كالمملكة العربية الس��عودية واإلمارات
العربية المتحدة.
وق��دم الورش��ة عضو اللجنة عل��ي المحروس ،والذي أكد عل��ى أهمية أن
يكون لدى الشركات نظام محاسبي دقيق لتسهيل عملية التطبيق بشكل
آمن ،إلى جانب ضرورة إصدار واس��تالم فواتير متكاملة العناصر من قبل
الشركات لجميع المشتريات والمبيعات
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إبراهيم بن خليفة« :أيوفي» تطلق
 5معايير جديدة مطلع 2019
خالد الطيب

كش��ف رئيس مجلس أمناء هيئة المحاس��بة والمراجعة للمؤسس��ات
المالية اإلسالمية الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة لـ«الوطن» ،عن
وج��ود  5معايير جديدة س��تطلق مطلع العام الق��ادم خاصة باألخالق
والشرعية.
وع��ن عدد المعايير الحالية الخاصة بكفاية رأس المال ،أوضح الش��يخ
إبراهي��م بن خليفة عل��ى هامش مؤتمر أيوفي بعن��وان« :دور توحيد
المعايير في مس��تقبل المالية اإلسالمية» ،بش��راكة مع البنك الدولي
وتح��ت رعاي��ة مصرف البحري��ن المرك��زي ويتحدث فيه نخب��ة رفيعة
المستوى تضم  82خبيراً من  10دول ،أنه يتمثل في معيار واحد.

«المركزي» يبحث توحيد المعايير
الشرعية والمحاسبية والرقابية

خالد الطيب

قال نائب محافظ المصرف المركزي أنور السادة ،إن التركيز في مؤتمر
«أيوفي» السنوي للهيئات الش��رعية والمؤسسات المالية اإلسالمية،
جاء من أج��ل توحيد المعايير الش��رعية والمحاس��بية والرقابية وهذا
ما س��يعطي دفعة قوية للمالية اإلس�لامية حتى تنمو وتتطور بشكل
أكبر عبر البحار بشكل أقوى على مستوى العالمية باإلضافة على حجم
تأثير ضريبة القيم��ة المضافة على التمويل اإلس�لامي والتكنولوجيا
المتقدمة في مجال الصيرفة اإلسالمية كونها أكثر المجاالت نموا.
وبين النائب أن مصرف البحرين المركزي باالشتراك مع مركز التنمية
االقتص��ادي يولي موض��وع التكنلوجيا المتقدم��ة االهتمامات كونها
محورا رئيسيا في تطوير القطاع المالي».
وع��ن المعيار الجديد بخصوص المحاس��بة فق��ال« :إن البحرين تتبع
البنوك اإلس�لامية فيها المعايير المحاس��بية اإللزامية بشكل إلزامي
تطبقها تطبيقا س��ليما وكامال ومتى ما وج��دت معامالت غير مغطاة
وفق المعايير اإلسالمية تم تطبيق المعايير الدولية».

«البحرين اإلسالمي» راعيًا
ذهبيًا لمؤتمر «أيوفي»

Wed

الصباغ :تشييد  3محطات
وقود بحرية خالل الربع األول من 2019
حسن عبدالنبي

كشف مدير عام الموارد البشرية والشؤون
اإلدارية في ش��ركة نفط البحرين «بابكو»
خال��د الصب��اغ ،ع��ن إش��هار ش��ركة إدارة
محط��ات الوقود خ�لال أقل من ش��هرين،
بكلفة تصل إلى  250ألف دينار.
وأض��اف  -ف��ي تصريح للصحافيي��ن  -أنه
س��يتم إدراج الش��ركة في بورصة البحرين
الحقاً وذلك بعد التأكد من تحقيقها أرباحاً
لعامي��ن على األق��ل ،مؤك��داً الوصول إلى
مراحل متقدمة لإلش��هار حيث ننتظر المقر
المناسب.
وعن عدد المحطات التي تديرها الش��ركة،
ق��ال الصباغ «إن الش��ركة تدي��ر حالياً 16
محط��ة وباإلضافة إلى  3محطات جديدة»،
موضح��اً أن خطتن��ا تتمث��ل ف��ي بن��اء 10
محطات خالل األع��وام الـ 5المقبلة ليصبح
العدد اإلجمالي  26محطة.
ً
وقال الصباغ «إن لدينا حاليا  3محطات تم
بناءها بينهن محطتين في المحرق والثالثة
ف��ي النويدرات بكلفة تص��ل إلى  3ماليين
دين��ار وهي ف��ي مرحل��ة التخطي��ط حالياً
وتحتاج عاما تقريباً».
وعن وج��ود خدمات ذاتي��ة كخدمة التزود
الذات��ي للوقود س��تضاف عل��ى المحطات،
ق��ال الصب��اغ «يمك��ن أن يك��ون ذلك في
المستقبل ألنه يوجد حالياً ضغط كبير على
المحط��ات» ،مبينا أن الخدمة الذاتي يتزيد
من طوابير المركبات عند المحطات».

وعن مدى إمكاني��ة تطبيقها خالل األعوام
الـ 5المقبل ،قال «إذا قلت نس��بة السيارات
عل��ى كل محط��ة يمك��ن أن يت��م تقديم
الخدمة الذاتية».
وع��ن تأثي��ر ط��رح س��يارات كهربائية في
البحرين عل��ى أداء المحطات ،قال «نخطط
حالياً إليج��اد موقع للس��يارات الكهربائية
وحت��ى المركبات الت��ي تعم��ل بالغاز مثل
م��ا هو معم��ول يه ف��ي اإلم��ارات العربية
المتح��دة» .وأوض��ح الصباغ «أن��ه يمكن
ش��حن الس��يارات الكهربائية ف��ي المنزل
وذل��ك يعتمد عل��ى الكلف��ة» ،موضحاً أن

ش��حن الس��يارة الكهرببائية يجعلها تسير
لمسافة تصل إلى مابين  300و  400كيلو
تقريب��اً .وحول إمكانة دخ��ول «بابكو» في
المش��روع ،أضاف الصباغ «هناك ش��ركات
تكنولوجيا بحريني��ة تواصلت معنا لتصبح
وكاالت إلحدى الشركات العالمية ،وعرضوا
علينا التكنولوجيا التي يستخدمونها».
وبش��أن محط��ات البح��ر ،ق��ال «هن��اك 3
محطات بحرية «خاصة للصيادين» متنقلة
وثابت��ة وسنس��عى إلى تثبيته��ا ونحن في
طور طلب المعدات وس��تصل خ�لال الربع
األول من .»2019

 :انطالق
مدير  BIBFلـ
أكاديمية «القيمة المضافة» الخميس
مريم بوجيري

كش��ف المدي��ر الع��ام لمعه��د البحرين
للدراس��ات المصرفية والمالية «،»BIBF
د.أحمد الش��يخ عن بدء أعم��ال أكاديمية
الضرائب بالمعهد الخميس في أول دورة
تدريبية.
وأك��د ف��ي تصري��ح لـ»الوط��ن» ،أن
األكاديمية ستس��تهدف ،تفاصيل تطبيق
ضريب��ة القيمة المضافة لقط��اع التأمين
لتك��ون كانطالق��ة ضم��ن سلس��لة من
ورش العمل التدريبي��ة لتأهيل القطاعات
المختلف��ة عل��ى تطبي��ق ضريب��ة القيمة
المضاف��ة ،عل��ى أن يت��م عق��د دورات
لقطاعات أخرى مختلفه الحقاً.
وأوضح الش��يخ ،أن المعه��د بصدد طرح
ورش��ة مجاني��ة ومفتوح��ة للجمه��ور،
لتعريفهم بضريبة القيمة المضافة وأبرز
األم��ور المتعلق��ة بها ليت��م عقدها في 4

د .أحمد الشيخ

نوفمبر المقبل.
من جانب آخر ،أش��ار المدير العام إلى أن
المعهد بدأ في استراتيجية تهدف لتطوير

مناهج��ه ،من أج��ل تأهيل كوادر بش��رية
مدربة تماشياً مع االحتياجات المستقبلية
لس��وق العم��ل ،مش��يراً إل��ى أن تل��ك
االستراتيجية ستسهم في تلبية احتياجات
جميع القطاعات العاملة بالمملكة وأهمها
القطاع المصرفي و المالي.
وكان المعه��د أعلن مطلع أكتوبر الجاري،
اس��تحداث أكاديمي��ة جدي��دة بالمعه��د
تعنى بتقدي��م برامج خاص��ة للتعامل مع
الضرائب ،بالتزامن مع بدء دخول ضريبة
القيمة المضافة حي��ز التطبيق بالمملكة
قريب��اً ،حي��ث ستس��عى لتعزي��ز وتجهيز
القطاع��ات المختلف��ة ،منه��ا الحكومي��ة
للتعام��ل م��ع الضرائب من خ�لال توفير
ورش عمل ،باإلضافة إلى تقديم شهادات
احترافي��ة خاصة بالمج��ال المذكور ،على
هامش تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

«الخليجي التجاري»
راعيًا ذهبيًا لمؤتمر «أيوفي»
أعلن بنك البحرين اإلسالمي « ،»BisBعن رعايته الذهبية للنسخة  13من
مؤتمر أيوفي الس��نوي للهيئات الشرعية والمؤسسات المالية اإلسالمية،
وال��ذي يعق��د في البحري��ن ،بعن��وان «دور توحيد المعايير في مس��تقبل
المالية اإلسالمية».
ويعق��د المؤتمر ،بتنظي��م من هيئة المحاس��بة والمراجعة للمؤسس��ات
المالية اإلسالمية ،وبالشراكة مع مصرف البحرين المركزي ،وبالتعاون مع
البنك الدولي.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك حس��ان جرار« :تأتي رعايتنا للمؤتمر ضمن
إطار مساعينا الرامية للنهوض بقطاع الصيرفة اإلسالمية والعاملين فيه،
وحرص��اً منا على مواكبة جميع التطورات والمس��تجدات التي من ش��أنها
تطوير الصناعة المصرفية اإلسالمية على المستوى المحلي والعالمي».
وأضاف« :تسعى الهيئة دوماً عبر تنظيم هذا المؤتمر ،لجمع أكبر عددٍ من
أصحاب الفضيلة ،وعلماء الشريعة ،وممثلي المصارف المركزية ،والجهات
الرقابية ،ونخب��ة من العاملين في الصناعة المالية اإلس�لامية ،وممثلين
عن اإلدارات العليا للمؤسس��ات المالية اإلس�لامية ،وش��ركات المحاسبة
والتدقي��ق ،والمكاتب القانونية ،والجامعات ،ومؤسس��ات التعليم العالي،
والمؤسس��ات اإلعالمية تحت س��قف واحد ،بغية تبادل األف��كار والخبرات
المساهمة في تنمية مستقبل القطاع المالي اإلسالمي».
وعلى مدى يومين متتاليين ،سيش��ارك المتحدثون الرس��ميون الوافدون
من منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية ،ضمن
جلس��ات حوارية مختلفة وه��ي ،دروس الحكمة ،التعاون بين مؤسس��ات
البنية األساس��ية ف��ي الصناعة :الواق��ع الحالي وأفاق المس��تقبل ،المالية
اإلس�لامية والعمالت الرقمية  -تنظيم العم�لات الرقمية والرقابة عليها،
نش��وء البنوك الرقمية  -الفرص والتحديات ،مس��تقبل المالية اإلسالمية
بعد  30عاماً ،أثر ضريبة القيمة المضافة في الصناعة المالية اإلسالمية.

يشارك المصرف الخليجي التجاري ،أحد المصارف اإلسالمية الرائدة
في البحرين ،كراعي ذهبي في مؤتمر أيوفي  -البنك الدولي الثالث
عشر والذي يعقد بعنوان «دور توحيد المعايير في مستقبل المالية
اإلس�لامية» برعاي��ة مص��رف البحري��ن المركزي يوم��ي  23و 24
أكتوبر بفندق الدبلومات .وتأتي مش��اركة «الخليجي التجاري» في
المؤتمر ،تأكيداً اللتزامه بتطوير ودعم قطاع الصيرفة اإلس�لامية
على المستويين المحلي والعالمي،
ً
ويعد المؤتمر ،الحدث األهم س��نويا على مستوى الصناعة المالية
اإلس�لامية ،وال��ذي يتناول هذا الع��ام أهم القضايا والمس��تجدات
المتعلقة بالمنتجات والخدمات اإلس�لامية ،لالرتقاء بواقع الصناعة
المالية اإلس�لامية الدولية ودعم فرص االبتكار الرقمي وتوسعها
ف��ي مختل��ف أنحاء العال��م مع المحافظ��ة على أصالته��ا والتزامها
الشرعي .ويشارك في المؤتمر عدد من قياديي وموظفي المصرف
الخليج��ي التجاري ،إلى جانب عدد كبير من أصحاب الخبرة وممثلي
المصارف المركزية والس��لطات الرقابي��ة ،ونخبة من العاملين في
الصناع��ة المالي��ة وممثلين ل�لإدارات العليا للمؤسس��ات المالية
اإلس�لامية وش��ركات المحاس��بة والتدقيق والمكات��ب القانونية،
والجامعات ومؤسس��ات التعليم العالي والمؤسسات اإلعالمية ،من
منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا وشمال أمريكا.
وقال الرئيس التنفيذي للمصرف س��طام سليمان القصيبي «تأتي
رعاية المصرف لهذا الحدث الهام من منطلق حرصه على المساهمة
بفاعلية ف��ي تعزيز تطوير مجال الصيرفة اإلس�لامية في المنطقة
بش��كل عام وبمملكة البحرين بش��كل خاص ،لم��ا تمثله المكانة
الرائدة للصيرفة اإلسالمية في البحرين على الخارطة العربية وذلك
بفض��ل الدعم والرعاية التي تحظى به��ا من قبل الجهات الرقابية
واإلش��رافية ،وفي مقدمتها مص��رف البحرين المرك��زي» .وأضاف
القصيب��ي «تص��درت البحري��ن المركز األول عربياً م��ن حيث عدد

المص��ارف المدرجة على قائمة أكبر  60مصرف إس�لامي ،والمركز
الثاني من حيث عدد المؤسس��ات المالية اإلس�لامية على مستوى
الدول العربية ،حس��ب أحدث التقارير الصادرة عن إتحاد المصارف
العربية حول القطاع المصرفي العربي اإلسالمي».
وتاب��ع «يتوجب علينا كمصارف إس�لامية أن نأخذ زم��ام المبادرة
ب��أن نعزز هذا المركز المرموق للمملكة من خالل المس��اهمة في
تطوير قطاع الصيرفة اإلسالمية وذلك بدعم المؤتمرات واللقاءات
المتخصص��ة ومنها ه��ذا المؤتمر الهام الذي نحرص س��نوياً بأن
نكون ضمن مقدمة الرعاة».
ويعد «الخليجي التجاري» أحد المصارف اإلس�لامية المتميزة التي
تس��عى لتحقيق تطلعات العمالء من خالل نموذج مصرفي إسالمي
يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة.
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الملك عبداهلل الثاني لخادم الحرمين:
األردن إلى جانب السعودية في مختلف الظروف
عمان  -غدير محمود

عق��د خ��ادم الحرمين الش��ريفين العاهل الس��عودي
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وعاهل األردن
جاللة الملك عب��داهلل الثاني جلس��ة مباحثات ركزت
عل��ى العالق��ات األخوي��ة والتاريخية بي��ن البلدين،
ومس��تجدات األوضاع في المنطقة ،فيما شدد الملك
عبداهلل الثاني «وقوف األردن إلى جانب السعودية في
مختلف الظروف» ،معربا ع��ن «تقديره للجهود التي
تبذلها الس��عودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين
من أجل دعم العمل العربي المش��ترك وتعزيز فرص
تحقيق السالم في المنطقة».
وجرى ،خالل المباحثات ،اس��تعراض مجمل التحديات
واألزم��ات التي تمر بها المنطقة ،ومس��اعي التوصل
إلى إيجاد حلول سياس��ية لها ،تعيد األمن واالستقرار
لشعوبها.
وأكد خ��ادم الحرمين الش��ريفين ،والعاهل األردني،
خالل المباحثات اعتزازهما الكبير بالمستوى المتقدم
ال��ذي وصل��ت إلي��ه العالق��ات األردنية الس��عودية،
والحرص على توس��يع آفاق التعاون بينهما في شتى
الميادين.
كم��ا ج��رى التأكي��د على أهمي��ة مواصلة التنس��يق
والتش��اور بي��ن األردن والس��عودية حي��ال مختل��ف
القضاي��ا ذات االهتمام المش��ترك ،خدم��ة لمصالح
البلدين والش��عبين الش��قيقين ،وبما يحقق مصالح
األمة العربية وخدمة قضاياها العادلة.
وش��دد الملك عبداهلل الثاني عل��ى وقوف األردن إلى
جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف

الظ��روف ،معرب��ا جاللته ع��ن تقديره للجه��ود التي
تبذلها الس��عودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين
من أجل دعم العمل العربي المش��ترك وتعزيز فرص
تحقيق السالم في المنطقة.
وحضر المباحثات وزير الخارجية وش��ؤون المغتربين
األردن��ي أيم��ن الصفدي ،ومستش��ار جالل��ة الملك
عب��داهلل الثاني ،مدي��ر مكتب جاللته من��ار الدباس،
والس��فير األردني ف��ي الري��اض علي الكاي��د ،ومن

الجانب الس��عودي س��مو األمير فيصل ب��ن بندر بن
عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ،وسمو األمير منصور
بن متعب ب��ن عبدالعزيز وزي��ر الدولة عضو مجلس
الوزراء مستش��ار خادم الحرمين الش��ريفين ،وس��مو
األمي��ر خالد بن فيصل بن تركي آل س��عود الس��فير
الس��عودي في األردن ،ووزير المالية السعودي محمد
ب��ن عبداهلل الجدعان ،ووزير البيئ��ة والمياه والزراعة
عبدالرحمن الفضلي.

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد
السعودي يستقبالن عائلة خاشقجي
دب��ي ( -العربي��ة ن��ت) :اس��تقبل خادم
الحرمي��ن الش��ريفين العاهل الس��عودي
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود آل
سعود في قصر اليمامة بالرياض الثالثاء،
س��هل بن أحم��د خاش��قجي ،وصالح بن
جم��ال خاش��قجي ،وذل��ك بحض��ور ولي
العهد الس��عودي صاحب الس��مو الملكي
األمير محمد بن س��لمان ب��ن عبدالعزيز
آل س��عود .وق��د عب��ر خ��ادم الحرمي��ن
الش��ريفين وول��ي العهد الس��عودي عن
بالغ تعازيهما ومواس��اتهما ألسرة وذوي
الفقيد جمال خاش��قجي .فيما عبر س��هل
وص�لاح خاش��قجي ،عن عظيم ش��كرهما
لخادم الحرمين الش��ريفين ،وولي العهد
الس��عودي على مواساتهما لهم في وفاة
الفقيد.
في س��ياق متصل ،أك��د مجل��س الوزراء
الس��عودي برئاس��ة خ��ادم الحرمي��ن
الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان
بن عبد العزيز آل سعود ،الثالثاء ،على أن
اإلج��راءات الت��ي اتخذته��ا المملكة على
خلفية مقت��ل الصحفي جمال خاش��قجي،
تش��مل أيضاً إج��راءات تصحيحي��ة .وقال
المجل��س في بي��ان نقلته وكال��ة األنباء
الس��عودية «واس» إن «المملكة العربية
الس��عودية تأسس��ت على نهج مس��تمد
من الشريعة اإلس�لامية السمحة ،ترتكز
أحكام��ه على إحقاق الحق وإرس��اء دعائم
وقيم العدالة ومعاييرها».
وأك��د المجل��س أن «التوجيهات واألوامر
الملكي��ة الكريم��ة عل��ى إث��ر الح��دث
المؤس��ف ال��ذي أودى بحي��اة المواط��ن

وأقام خادم الحرمين الش��ريفين مأدبة غداء تكريما
للمل��ك عب��داهلل الثان��ي ،وس��مو الش��يخ محمد بن
راش��د آل مكتوم ،نائب رئيس دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،رئيس مجلس ال��وزراء حاكم دبي ،ورئيس
الوزراء الباكستاني عمران خان ،ونائب رئيس الوزراء
األثيوب��ي ديمي��ك ميكون��ن ،حضره��ا ول��ي العهد
السعودي ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في
المملكة العربية الس��عودية ،صاحب السمو الملكي
األمي��ر محمد بن س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود.
حضر جاللة الملك عب��داهلل الثاني واألمير محمد بن
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس
الوزراء وزي��ر الدفاع في المملكة العربية الس��عودية
جانبا من أعمال مؤتمر «مبادرة مس��تقبل االستثمار
.»2018
وفي وقت سابق ،اس��تقبل العاهل السعودي ،العاهل
األردني ،ونائب رئيس دول��ة اإلمارات رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي ،س��مو الش��يخ محمد بن راشد آل
مكتوم.
كم��ا اس��تقبل رئيس وزراء باكس��تان ،عم��ران خان،
ونائب رئيس مجلس الوزراء اإلثيوبي ،دمقه مكونن
حس��ن ،ووزير التج��ارة والصناعة الكويت��ي خالد بن
ناص��ر الروضان ووزير المالية الكويتي نايف بن فالح
الحجرف.
وكان العاه��ل الس��عودي عقد مباحث��ات مع عبداهلل
الثاني ،ركزت عل��ى العالقات األخوية والتاريخية بين
البلدين ،ومستجدات األوضاع في المنطقة.

اغتيال المدير السابق
لـ «مكافحة اإلرهاب» باستخبارات
األردن حابس الحنيني
عمان  -غدير محمود

السعودية :توجيهات ملكية
بمحاسبة المقصر بقضية خاشقجي
جمال خاشقجي ـ رحمه اهلل ـ ،وما اتخذته
المملكة من اإلجراءات الستجالء الحقيقة،
ومحاسبة المقصر كائناً من كان ،لتجسد
اهتم��ام القيادة الرش��يدة وحرصها على
أمن وسالمة جميع أبناء الوطن ،وتعكس
عزمه��ا عل��ى أال تق��ف ه��ذه اإلج��راءات
عند محاس��بة المقصرين والمس��ؤولين
المباشرين لتشمل اإلجراءات التصحيحية
في ذلك».
ونوه المجلس «بتوجيه العاهل السعودي
القاض��ي بتش��كيل لجنة وزارية برئاس��ة
ول��ي العه��د الس��عودي نائ��ب رئي��س
مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس
الش��ؤون السياس��ية واألمني��ة ،صاح��ب

الس��مو الملكي ،األمير محمد بن سلمان
بن عبدالعزيز آل س��عود ،إلع��ادة هيكلة
رئاس��ة االس��تخبارات العام��ة وتحدي��ث
نظامه��ا ولوائحه��ا وتحدي��د صالحياتها
بشكل دقيق ،بما يكفل حسن سير العمل
وتحديد المسؤوليات».
وكان النائب العام الس��عودي قد كش��ف
أن التحقيقات األولية التي أجرتها النيابة
العام��ة ف��ي قضي��ة خاش��قجي كش��فت
أن المناقش��ات الت��ي تم��ت بين��ه وبين
األش��خاص الذي��ن قابلوه أثن��اء تواجده
في قنصلية المملكة في إس��طنبول أدت
إل��ى حدوث ش��جار واش��تباك باأليدي مع
خاشقجي مما أدى إلى وفاته.

أق��دم مجهولون ،مس��اء الثالثاء،
عل��ى اغتي��ال المدي��ر الس��ابق
لجه��از مكافح��ة اإلره��اب بدائرة
المخابرات األردنية اللواء المتقاعد
حابس الحنيني بـ  3رصاصات في
مدين��ة مادبا وس��ط األردن ،وفقاً
لما كش��فته مصادر أمنية أردنية،
ووسائل إعالم محلية.
وأوضح��ت المص��ادر أن «الل��واء
المتقاعد تلقى عدة رصاصات في
ص��دره أمام منزله» ،مش��يرة إلى
أنّه «تم نقل جثته إلى مستشفى
اللواء المتقاعد حابس الحنيني
النديم الحكومي».
وتجري األجهزة األمنیة ،تحقیقات واس��عة بالحادثة ،بس��بب المنصب
األمني الحساس الذي كان یشغله القتیل.
ونف��ت المصادر األمني��ة في وقت الح��ق ،إلقاء القب��ض على مرتكب
الحادث ،مش��يرة أل��ى أن «عمليات البح��ث عن قاتل الل��واء المتقاعد
الحنين��ي التزال مس��تمرة» .وذكرت أنه «لم يت��م القبض على الفاعل
حت��ى الس��اعة» ،الفتة إلى أن «االس��م ال��ذي يتم تداول��ه عبر مواقع
التواصل غي��ر صحيح ،وأنه لم يتم القبض عل��ى الفاعل» ،حتى كتابة
الخبر.

 2500خبير من 120
بلدًا في «منتدى األمم
المتحدة للبيانات» باإلمارات
عمان – غدير محمود

رسميًا ..عبدالمهدي يعرض
حكومته على البرلمان العراقي اليوم
بغداد  -وسام سعد

أعلن التلفزيون الرسمي العراقي أن «رئيس الوزراء المكلف عادل
عبد المهدي س��وف يعرض حكومته رس��مياً في جلس��ة مجلس
الن��واب العراقي األربعاء» .وفي وقت الح��ق ،أعلن مكتب رئيس
الحكومة العراقية المكلف عادل عبد المهدي ،الثالثاء ،أن األخير
سيعرض حكومته على مجلس النواب مساء األربعاء.
وق��ال مكتب عب��د المهدي في رس��الة مقتضبة «إنه س��يعرض
حكومته رسميا على مجلس النواب يوم األربعاء الساعة السادسة
مساء».
وكلف الرئيس العراقي المنتخب برهم صالح ،السياس��ي العراقي
عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وبموج��ب الدس��تور العراقي ،ف��إن أمام عبد المه��دي  30يوما
لتش��كيل الحكومة وتقديمه��ا للبرلمان للموافق��ة عليها ،وجاء
اختي��ار صال��ح لعبد المهدي بع��د أقل من س��اعتين من انتخاب
األول رئيسا.
وأعل��ن مجلس النواب العراقي «البرلمان» ،يوم  2أكتوبر ،اختيار

عادل عبدالمهدي

مرش��ح ح��زب االتحاد الكردس��تاني بره��م صالح رئيس��ا جديدا
للجمهورية ،كما كل��ف الرئيس العراقي المنتخب في اليوم ذاته
عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وحصل برهم صالح على  219من أصوات أعضاء مجلس النواب،
مقاب��ل  22لمرش��ح «الح��زب الديمقراطي الكردس��تاني» فؤاد
حسين ،أما عدد األصوات الباطلة فكانت  ،24والفارغة  7أصوات.

يش��ارك األردن في فعاليات ال��دورة الثانية من منتدى األمم المتحدة
العالمي للبيان��ات  ،2018الذي يقام في الهيئة االتحادية للتنافس��ية
واإلحصاء ف��ي اإلمارات العربية المتحدة بمش��اركة نخب��ة من القادة
وصن��اع الق��رار وأكثر م��ن  2500خبي��ر ومختص في مج��ال البيانات
من أكث��ر  120بلداً حول العالم .وتحت رعاية وحضور صاحب الس��مو
الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم ،نائب رئيس دولة اإلمارات العربية
المتح��دة ،رئيس مجلس الوزراء حاكم دب��ي ،انطلقت فعاليات الدورة
الثاني��ة من منتدى األمم المتحدة العالمي للبيانات  ،2018الذي يقام
على مدى  3أيام بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار.
وتناق��ش الدورة الثانية من منتدى األمم المتحدة للبيانات  2018من
خالل  80جلس��ة رئيس��ة تفاعلية نقاشية يش��ارك فيها أكثر من 400
متحدث عالمي تس��خير ثورة المعلومات ألغراض التنمية المس��تدامة
وتحسين استخدام البيانات واإلحصاءات لتحقيق التغيير نحو مستقبل
أفضل للمجتمعات اإلنسانية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة
 ،2030كم��ا يتخلله عروض حول البيان��ات المرئية التفاعلية ،وحلقات
نقاش تقليدية ،تتيح للمشاركين الفرصة للتفاعل وتبادل األفكار واآلراء
وتعزيز القدرات على تس��خير البيانات لتنفيذ خطة التنمية المستدامة
لعام  .2030وس��يكون تحس��ين اس��تخدام البيانات واإلحصاءات بالغ
األهمي��ة لتحقيق الرؤية التحوّلية لمس��تقبل أفضل لصالح اإلنس��ان
واألرض ،كم��ا هو وارد في خطة التنمية المس��تدامة لعام  2030التي
اعتمدها قادة العالم في األمم المتحدة في عام .2015
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لدى وصول سموه للرياض ..ولي العهد:
مبادرة مستقبل االستثمار نتاج رؤى سعودية متميزة

أكد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل
خليفة ول��ي العهد نائب القائد األعل��ى النائب األول
لرئي��س مجلس ال��وزراء أننا «نش��ارك أش��قاءنا في
المملكة العربية الس��عودية نجاحاته��م المتواصلة
عل��ى مختل��ف الصعد ،وم��ا منتدى مبادرة مس��تقبل
االس��تثمار  2018إال نتاج رؤى متميزة حيث استطاع
المنتدى أن يحقق سمعة دولية مرموقة منذ انطالقته
لما يبديه من اهتمام وافر عبر جلس��اته ومناقش��اته
الجادة لتط��ور االتجاهات والف��رص والتحديات التي
تشكل مستقبل االستثمار العالمي».
ووصل صاحب السمو الملكي ولي العهد الثالثاء إلى
الري��اض في زي��ارة إلى المملكة العربية الس��عودية
الش��قيقة تلبية لدعوة كريمة تلقاها سموه من أخيه
صاحب الس��مو الملكي األمير محمد بن س��لمان بن
عبدالعزيز آل س��عود ولي العهد نائب رئيس مجلس
الوزراء ،رئيس مجلس الش��ؤون االقتصادية والتنمية
رئيس مجل��س إدارة صن��دوق االس��تثمارات العامة
بالمملكة العربية الس��عودية الشقيقة للمشاركة في
مبادرة مستقبل االستثمار  2018التي تعقد بالعاصمة

الرياض برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين
الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة
العربية الس��عودية وبرئاس��ة صاحب السمو الملكي
ولي عهد المملكة العربية الس��عودية الش��قيقة في
الفترة من  23إلى  25من أكتوبر الجاري.
وكان في اس��تقبال س��موه لدى وصوله مطار الملك
خالد الدولي صاحب الس��مو الملكي األمير محمد بن
عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة
الرياض والش��يخ حمود بن عبداهلل آل خليفة س��فير
مملك��ة البحرين ل��دى المملكة العربية الس��عودية
وعدد من كبار المستقبلين.
وصرح صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيس مجل��س الوزراء لدى وصول س��موه للرياض
قائال:
يس��عدني أن أق��وم بزي��ارة بل��دي الثان��ي المملكة
العربية الس��عودية الش��قيقة وااللتق��اء بأخي العزيز
صاحب الس��مو الملكي األمير محمد بن س��لمان بن
عبدالعزيز آل س��عود ولي العهد نائب رئيس مجلس

الوزراء ،رئيس مجلس الش��ؤون االقتصادية والتنمية
رئيس مجل��س إدارة صن��دوق االس��تثمارات العامة
بالمملكة الش��قيقة والمش��اركة في منت��دى مبادرة
مستقبل االستثمار .2018
إن ه��ذه الزيارة فرصة طيبة لن��ا ننقل خاللها تحيات
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى ألخيه خادم الحرمين الشريفين
الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة
العربية الس��عودية الش��قيقة وألخيه صاحب السمو
الملك��ي ولي العه��د وتمنيات جاللته ب��كل التوفيق
والنجاح ألعمال مبادرة مستقبل االستثمار .2018
إنن��ا في مملكة البحرين ننظر بعي��ن الفخر واالعتزاز
بم��ا يرب��ط مملك��ة البحري��ن والمملك��ة العربي��ة
السعودية الشقيقة من عالقات تاريخية وتعاون وثيق
وبدوره��ا المب��ادر دائما نحو تأكي��د مكانة المنطقة
على الصعيد االقتص��ادي وتعزيز المنجزات التنموية
الت��ي يع��م خيرها عل��ى الجميع إلى جان��ب جهودها
في دعم ركائز االس��تقرار واألمن باعتبارهما أس��اس
التنمية واالزدهار.

نش��ارك أش��قاءنا في المملك��ة العربية الس��عودية
نجاحاته��م المتواصل��ة عل��ى مختل��ف الصع��د ،وما
منتدى مبادرة مستقبل االستثمار  2018إال نتاج رؤى
متميزة حيث استطاع المنتدى أن يحقق سمعة دولية
مرموقة منذ انطالقته لما يبديه من اهتمام وافر عبر
جلساته ومناقشاته الجادة لتطور االتجاهات والفرص
والتحديات التي ّ
تشكل مستقبل االستثمار العالمي.
نتطلع بكل ثقة إلى النجاح الذي س��وف يتحقق لهذا
المنت��دى وم��ردوده اإليجابي على مس��ارات التنمية
واالس��تثمار في المملكة العربية السعودية الشقيقة
وكاف��ة دول المنطقة ،متمنين للش��قيقة الكبرى كل
تقدم وازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة
العربية السعودية الشقيقة.
ويرافق صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد
األعل��ى النائ��ب األول لرئي��س مجلس ال��وزراء خالل
زيارته للمملكة العربية الس��عودية الش��قيقة س��مو
الشيخ عيس��ى بن س��لمان بن حمد آل خليفة وعدد
من كبار المسؤولين بالقطاعين العام والخاص.

ولي العهد يغادر إلى الرياض
للمشاركة بمنتدى مبادرة مستقبل االستثمار 2018

غادرصاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن
حمد آل خليف��ة ولي العهد نائ��ب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ،أرض الوطن
عصر الثالثاء ،متوجهاً س��موه إل��ى الرياض في
زيارة إلى المملكة العربية الس��عودية الش��قيقة
تلبي��ة لدعوة كريم��ة من أخيه صاحب الس��مو

الملك��ي األمير محمد بن س��لمان بن عبدالعزيز
آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء،
رئي��س مجلس الش��ؤون االقتصادي��ة والتنمية
رئيس مجلس إدارة صندوق االستثمارات العامة
بالمملكة العربية العربية الس��عودية الش��قيقة
للمش��اركة في منتدى مبادرة مستقبل االستثمار

 2018الت��ي تعق��د بالعاصمة الري��اض برعاية
كريم��ة من خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين الملك
س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود ملك المملكة
العربي��ة الس��عودية وبرئاس��ة صاحب الس��مو
الملكي ولي عه��د المملكة العربية الس��عودية
الش��قيقة في الفترة م��ن  23إلى  25من أكتوبر

الجاري .ويرافق صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائ��ب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء خالل زيارته للمملكة العربية الس��عودية
الشقيقة ،سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد
آل خليفة وعدد من كبار المسؤولين بالقطاعين
العام والخاص.
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 25اتفاقية بـ  56.5مليار دوالر في «مؤتمر االستثمار» بالرياض
«دافوس الصحراء» ينطلق بمشاركة عالمية واسعة
عمان  -غدير محمود( ،وكاالت)
جدة  -كمال إدريس ّ -

انطلق��ت ،الثالثاء ،أعمال النس��خة الثانية من مبادرة مس��تقبل االس��تثمار
«دافوس الصحراء» ،في العاصمة الرياض ،التي ستس��تمر خالل الفترة من
 23إلى  25أكتوبر الجاري ،بمشاركة عالمية واسعة من قادة وملوك ورؤساء
وزارات دول عربي��ة وغربية ،اضافة الى المئات م��ن الخبراء والرياديين عبر
العال��م في مج��االت ال��ذكاء الصناعي والتح��ول الرقمي ،وبمش��اركة 150
متحد ًث��ا و 140مؤسس��ة دولية .ويعق��د الحدث الضخم تح��ت رعاية خادم
الحرمين الش��ريفين العاهل الس��عودي ،الملك س��لمان بن عب��د العزيز آل
س��عود ،ويرأس المنتدى ،ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء،
رئيس مجلس الش��ؤون االقتصادية والتنمية رئي��س مجلس إدارة صندوق
االس��تثمارات العامة ،صاحب الس��مو الملكي األمير محمد بن س��لمان بن
عبدالعزيز آل سعود.
وحض��ر ول��ي العهد الس��عودي صاح��ب الس��مو الملكي األمي��ر محمد بن
س��لمان ب��ن عبدالعزيز آل س��عود ،والعاهل األردني الملك عب��داهلل الثاني
ابن الحسين ،إحدى جلس��ات مبادرة مستقبل االستثمار .ووقعت السعودية
خالل مبادرة مس��تقبل االس��تثمار  25 ،2018مذك��رة واتفاقية بقيمة 212
مليار ريال س��عودي « 56.5ملي��ار دوالر أمريكي» ،في قطاعات النفط والغاز
والصناعات والبنية التحتية خالل مؤتمر االستثمار في الرياض الثالثاء ،فيما
كشفت مصادر س��عودية أن «الصفقات شملت شركات من بينها ترافيجورا
وتوتال وهيونداى ونورينكو وشلومبرجر وهاليبرتون وبيكر هيوز».
وأوضحت المصادر الس��عودية أن «الصفقات ش��ملت إنشاء مصهر للنحاس

والزنك والرصاص مع مجموعة ترافيجورا ،واتفاقاً مش��تركاً لتش��ييد مجمع
بتروكيماويات متكامل ومنطقة ألنشطة المصب ضمن المرحلة الثانية من
مصفاة ساتورب المملوكة ملكية مش��تركة بين أرامكو السعودية وتوتال،
واستثمارات في محطات الوقود بين أرامكو وتوتال أيضا».
وانطلقت ،الثالثاء ،أعمال النس��خة الثانية من مبادرة مس��تقبل االس��تثمار،
ف��ي العاصمة الرياض ،التي ستس��تمر خالل الفترة م��ن  23إلى  25أكتوبر
الجاري .ويعقد الحدث الضخم تحت رعاية خادم الحرمين الش��ريفين العاهل
الس��عودي ،الملك سلمان بن عبد العزيز آل س��عود ،ويرأس المنتدى ،ولي
العه��د الس��عودي نائ��ب رئيس مجل��س ال��وزراء ،رئيس مجلس الش��ؤون
االقتصادي��ة والتنمي��ة رئيس مجل��س إدارة صندوق االس��تثمارات العامة،
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وانطلقت الثالثاء فعاليات مبادرة مس��تقبل االس��تثمار بمش��اركة واس��عة
م��ن الخب��راء والرياديين عبر العال��م في مجاالت ال��ذكاء الصناعي والتحول
الرقمي ،في وقت شهدت فيه البيئة االستثمارية السعودية إصالحات جاذبة
لالستثمار األجنبي في مختلف المجاالت.
ويأتي ذلك في وقت يش��هد فيه االقتصاد السعودي نموا متصاعدا ،ومتانة
وض��ع االحتياطات النقدية التي بلغت  1.8تريليون ريال « 480مليار دوالر»
بنس��بة نمو بلغت  ،%1.4ما يؤكد قوة وأهمية ومحورية الرياض في العالم
على الصعيدين االستثماري واالقتصادي.
وأكد صندوق االستثمارات العامة السعودي الجهة المنظمة للمبادرة حضور

«أرامكو» تبرم صفقات بـ 34مليار
دوالر على هامش «مؤتمر االستثمار»

الرميان :الصندوق السيادي السعودي
يستهدف  %50أصو ً
ال عالمية بحلول 2030
الري��اض ( -وكاالت) :أعل��ن مدير
عام صندوق االس��تثمار السعودي
ياس��ر الرمي��ان أن «مب��ادرة
مستقبل االستثمار» سيخرج منها
برام��ج فرعية وج��دول عمل على
مدار الع��ام مع كبار المس��ؤولين
والمستثمرين في العالم» ،مضيفا
أن « % 10م��ن أص��ول الصندوق
الس��يادي للمملك��ة ه��ي أصول
دولي��ة وأن الصندوق يس��تهدف
زيادتها إلى  % 50بحلول .»2030
وأضاف الرميان «ف��ي  2030نود
أن نكون  %50أصوال دولية و%50
أصو ًال محلية».

جدة  -كمال إدريس ( -وكاالت)

وقعت ش��ركة «أرامكو» الس��عودية  -عمالق النفط
الس��عودي  -خ�لال مش��اركتها في فعالي��ات ملتقى
مب��ادرة مس��تقبل االس��تثمار ،الثالث��اء 15 ،مذكرة
تفاهم في عدة مجاالت تعاونية واس��تراتيجية بقيمة
تبلغ نحو  34مليار دوالر.
وقال تلفزيون اإلخبارية الرسمي السعودي إن «شركة
النفط العمالقة أرامكو الس��عودية ستوقع  15صفقة
قيمتها أكثر من  30مليار دوالر».
وكان مص��در مطلع أبل��غ وكالة «رويت��رز» في وقت
سابق أن الس��عودية تعتزم توقيع صفقات بأكثر من
 50مليار دوالر في النف��ط والغاز والصناعات والبنية

أكثر من  135متحدّثاً يم ّثلون أكثر من  140مؤسس��ة مختلفة ،إضافة إلى
شراكات مع  17مؤسسة عالمية ،حيث سيسلط برنامج المبادرة الضوء على
دور االس��تثمار في تحفيز فرص النمو ،وتعزيز االبت��كار إضافة إلى مواجهة
التحدّيات العالمية.

التحتية خالل مؤتمر مبادرة مس��تقبل االس��تثمار في
الري��اض الثالثاء .وقال الصحفي الس��عودي عضوان
االحم��ري في تغريدة له على حس��ابه الخاص بموقع
التواصل االجتماع��ي «تويتر» إن «الس��اعات األولى
من مبادرة مستقبل االستثمار ،وأن معظم الشركات
التي اعلن رؤسائها التنفيذيين االنسحاب حضرت».
ووفقا لما نقلته وكالة «واس» فإن االتفاقيات تشمل
 15ش��ركة ومؤسسة من  8دول تنتمي لثالث قارات،
م��ا يعكس طم��وح الش��ركة ونمو محفظ��ة أعمالها
بم��ا يعزز مكانتها كش��ركة رائدة في مج��ال الطاقة
والكيميائيات على مستوى العالم.

«توتال» :شبكة تجزئة
مع «أرامكو» في السعودية
الرياض ( -وكاالت) :قال الرئيس التنفيذي لشركة
«توت��ال» الفرنس��ية إلنتاج النفط والغ��از باتريك
بوي��ان الثالثاء إن «الش��ركة بص��دد اإلعالن عن
ش��بكة تجزئ��ة في الس��عودية مع عم�لاق النفط
السعودي شركة أرامكو» .وجاء إعالن بويان خالل

حديثه في مؤتمر االستثمار في الرياض.
وكان��ت «توتال» قالت ف��ي أبري��ل الماضي إنها
مهتمة بس��وق محطات البنزين الس��عودية وإنها
وقعت مذك��رة تفاهم مع ش��ركة الطاقة الوطنية
العمالقة أرامكو السعودية لدراسة الخيارات.
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ناصر بن حمد :الملك يؤكد مضي البحرين
لتمكين الشباب العالمي لتحقيق أهداف التنمية
أشاد بحضور ولي العهد لحفل افتتاح المهرجان الشبابي
أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
ممث��ل جالل��ة المل��ك لألعم��ال الخيرية
وشؤون الش��باب رئيس المجلس األعلى
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية
البحرينية ،عن شكره وتقديره إلى حضرة
صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى
آل خليفة عاهل البالد المفدى ،بمناس��بة
رعاية جاللته الكريمة للمهرجان الشبابي
العالم��ي األول لتحقي��ق أه��داف التنمية
المستدامة ،مؤكداً سموه أن رعاية جاللة
الملك تمثل اس��تمراراً لمب��ادرات جاللته
ومملك��ة البحرين تجاه تمكين الش��باب
وتوعيته��م نح��و تحقيق أه��داف التنمية
المستدامة.
وق��ال س��مو الش��يخ ناص��ر ب��ن حمد آل
خليف��ة« :نعب��ر ع��ن ش��كرنا العميق إلى
حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك المفدى
عل��ى رعاية جاللت��ه للمهرجان الش��بابي
العالم��ي األول لتحقي��ق أه��داف التنمية
المس��تدامة والت��ي جاء تأكيد للمس��احة
الواس��عة الت��ي يتمت��ع بها الش��باب في
فك��ر جاللت��ه ورؤيت��ه المثالي��ة في جعل
الشباب العنصر األساس��ي لتنفيذ أهداف
التنمية المستدامة باعتبارهم األجدر على
توصيف المس��تقبل وطريق��ة إدارته نحو
بناء عالم متحضر ومتقدم تسوده التنمية
المستدامة والنمو والبناء».
وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
«نس��عى إلى التنفيذ المتقن لرؤية جاللة
الملك المفدى في جع��ل مملكة البحرين
االنطالقة األساس��ية العالمية نحو إعطاء

الش��باب الفرصة الكافية م��ن أجل تنفيذ
أهداف التنمية المستدامة من خالل تبني
برامج شبابية متميزة قادرة على احتضان
ابتكارات الش��باب العالمي وتنفيذها على
أرض الواقع وتمهيد الطريق أمام الشباب
الستدامة أفكارهم للوصول إلى األهداف

األممية».
وتاب��ع س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد آل
خليفة« :إن حضور صاحب السمو الملكي
األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ولي
العهد األمين نائ��ب القائد األعلى النائب
األول لرئي��س مجلس الوزراء لحفل افتتاح

المهرجان الش��بابي العالم��ي يؤكد دعم
س��مو ولي العهد لنهج مملك��ة البحرين
المتق��دم ف��ي إدارة أه��داف التنمي��ة
المس��تدامة وجع��ل الش��باب العنص��ر
األساسي ومنح الشباب البحريني والعالم
المكان��ة التي يس��تحقها ف��ي تنفيذ تلك

األه��داف ،كما أن حضور س��موه يؤكد ما
حققته مملكة البحرين من تقدم مشهود
له في أهداف التنمية المس��تدامة والذي
تبي��ن من خ�لال برنامج عم��ل الحكومة
الموقرة والتقرير الطوعي».
وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة:
«إن تجم��ع هذا الكم الكبير من الش��باب
عل��ى أرض مملك��ة البحري��ن م��ا هو إال
تأكيد واضح عل��ى أهمية المملكة عالمياً
في دعم توجيهاتها نحو تميكن الش��باب
ولتبعث رس��الة إلى نظرائه��ا من العالم
والمجتم��ع الدولي ب��أن البحرين مهتمة
كثيرا بالش��باب العالمي وبتمكينهم نحو
اإلمساك بزمام المبادرة لتحقيق األهداف
األممية».
وق��ال س��مو الش��يخ ناص��ر ب��ن حمد آل
خليف��ة« :نح��ن ننظر بعين م��ن التفاؤل
بتواجد نخبة من شباب العالم على أرض
البحرين وننتظر النتائج التي سيخرج بها
ه��ذا المهرجان الش��بابي العالمي الكبير
والتوصيات التي سيطرحها الشباب والتي
س��تكون ملم��ة بجمي��ع أه��داف التنمية
المستدامة».
وأعرب س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد آل
خليف��ة عن تقدي��ره الت��ام لبرنامج األمم
المتح��دة اإلنمائ��ي عل��ى تعاون��ه ف��ي
إنج��اح المهرج��ان ،كم��ا أش��اد بالجهود
الكبير الذي بذلتها وزارة ش��ئون الشباب
والرياض��ة واللج��ان العامل��ة والجه��ات
الداعم��ة والراعية في س��بيل اب��راز حفل
االفتتاح والمهرجان بصورة متميزة.

ناصر بن حمد يك ِّرم الفائزين بجائزة سموه العالمية لإلبداع الشبابي
شباب البحرين حصدوا  9جوائز

قام س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل
جالل��ة الملك لألعمال الخيرية وش��ؤون الش��باب
رئيس المجلس األعلى للش��باب والرياضة رئيس
اللجنة األولمبية البحرينية ،بتس��ليم جائزة ناصر
ب��ن حم��د العالمي��ة لإلبداع الش��بابي للش��باب
الفائزين في فئات الجائزة الست.جاء ذلك ،ضمن
برنام��ج حفل افتتاح فعاليات المهرجان الش��بابي
العالم��ي األول ألهداف التنمية المس��تدامة الذي
تقيمه المملك��ة في إطار مبادراتها لنش��ر الوعي
بين شباب العالم حول هذه األهداف.
وش��ارك في النسخة الخامس��ة للجائزة هذا العام
 7012مشاركاً من  120دولة ،وفاز شباب من 24
دول��ة حول العالم ،وحصد ش��باب البحرين على 9
جوائز ،تركيا  8جوائز.
وج��اءت نتائ��ج الفائزين ف��ي فئ��ة filmmaking
للمجموع��ة العمري��ة م��ن  14إل��ى  17س��نة فاز

بالجوائ��ز كل من داريا دوردون م��ن ال أوكرنيا و
جومراي بيرسيو من الفلبين.
أم��ا المجموعة العمرية من  18إلى  24س��نة فقد
فاز بالجوائز كل من دانيا فيلزكوز من المكسيك،
دييجو اليخاندور م��ن كولومبيا وجناح رحيمة من
أندونيس��يا .أم��ا المجموعة العمري��ة من  25إلى
 30س��نة ،ففاز به��ا كل من باميال سانش��يز من
المكس��يك وأحمد الباز من فلس��طين ونيكوالس
أألكسندر من فنزويال.
وفي فئ��ة  architectureللمجموعة العمرية من
 18إلى  24س��نة فاز بالجوائز كل من عمر يزديل
م��ن تركيا وعرف��ات ياق��وت من اليم��ن وفيليب
نونكو من نيجيريا.
أم��ا الفائزين من المجموع��ة العمرية من  25إلى
 30س��نة هم كل من سوناي بس��اوغلو من تركيا
وجواه��ر الهاج��ري م��ن س��لطنة عمان وس��لوى

المرزوقي من اإلمارات.
وفي فئة  artفاز في المجموعة العمرية من  14إلى
 17سنة كل من أميرة دهانيم ونور حمادة وكوثر
الدرازي ،أما الفائزي��ن في المجموعة العمرية من
 18إلى  24سنة فهم كل من أحمد الشعاللي من
اليم��ن والرا ايزابي��ل من الفلبي��ن وخالد مرهون
من البحرين ،أما الفائزين في المجموعة العمرية
من  25إلى  30س��نة فهم محمد طارق من مصر
وايفان الرنيوف من روس��يا وهوي��ام رحماني من
المغرب.
وف��ي فئ��ة  graphic designفاز ف��ي المجموعة
العمرية من  14إلى  17س��نة فيزالت سوترك من
تركيا و في المجموعة العمرية من  18إلى  24سنة
الفائزين هم اوجس��ان كاباكي من تركيا وس��ارة
بوبش��يت واوجاز كان من تركي��ا ،وفي المجموعة
العمرية من  25إلى  30س��نة فاز بالجائزة كل من

دعاء بوخماس البحرين واونور أس��كين من تركيا
ونور كيرتكيلو من تركيا.
وف��ي فئة  scienceف��از بالجائزة ف��ي المجموعة
العمرية من  14إلى  17سنة كل من شيتال كوماري
من الهند وعيس��ى اليك من تركيا وأمل شوابكة
من فلس��طين ،وفي المجموع��ة العمرية من 18
إلى  24س��نة فاز بالجائزة كل من بسمة القيومي
من س��لطنة عمان وليفش��اين موجان من ماليزيا
وأحمد عبدالمجيد م��ن البحرين ،وفي المجموعة
العمري��ة من  25إلى  30س��نة حصل على الجزائز
كل م��ن جاكوب كراتكوس م��ن اليونان ،وضحى
البشير من البحرين وتينشي زو من الصين.
وفي فئ��ة  photographyف��از بالجائزة في الفئة
العمري��ة من  14إلى  17س��نة كل من الوالي فال
من موريتانيا وس��ارة آل شيبلي ،ومنصور محسن
من اليمن ومحمد العمادي من البحرين.
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«الملكي للفروسية وسباقات القدرة»
يحتفي بناصر بن حمد في احتفالية متميزة

احتفى االتحاد الملكي للفروسية وسباقات
القدرة بس��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد آل
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية
وش��ؤون الش��باب رئيس المجلس األعلى
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية
البحرينية الرئيس الفخري لالتحاد بمناسبة
فوز سموه بالمركز األول في بطولة العالم
للرجل الحديدي الت��ي اختتمت مؤخراً في
كونا بالواليات المتحدة األمريكية.
وش��هدت الفعالي��ة حض��ور نائ��ب رئيس
المجل��س األعل��ى للبيئ��ة رئي��س االتحاد
الملكي للفروسية وس��باقات القدرةالشيخ
فيص��ل ب��ن راش��د آل خليف��ة واألمي��ن
العام المس��اعد للمجلس األعلى للش��باب
والرياضة األمي��ن العام للجن��ة األولمبية
البحريني��ة عبدالرحم��ن ص��ادق عس��كر،
وع��دد من الش��خصيات الرياضية وأعضاء
مجل��س إدارة االتحاد الملكي للفروس��ية
وس��باقات القدرة ،حيث شارك في الفعالية
العدي��د م��ن الرياضيي��ن والفرس��ان عبر
امتطاء الخيول م��ن قرية البحرين الدولية
للقدرة باتجاه بالج الجزائر ،وبمشاركة من
دراجي البحرين وعدد كبير من االسطبالت
ومراكز الفروسية ،حيث شارك سمو الشيخ
ناص��ر بن حمد آل خليفة في موكب الخيل
والدراجات قبل أن يقطع كعكة االنتصار.
وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

عن تقدي��ره لالتح��اد الملكي للفروس��ية
وس��باقات الق��درة به��ذه االحتفالية التي
كان��ت ممي��زة ولكاف��ة المش��اركين في
االحتفالية من اسطبالت ومراكز للفرسان
وكافة الدراجين والفرقة الموسيقية.
وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
باألجواء التي صاحب��ت الفعالية والحضور
الرس��مي ،مؤكداً س��موه أن االحتفاء الذي
حظي به م��ن االتحاد الملكي للفروس��ية

وسباقات القدرة والمشاركة الواسعة محل
تقدير واعتزاز.
م��ن جانبه ،أكد س��مو الش��يخ فيصل بن
راش��د آل خليفة أن ه��ذه االحتفالية تأتي
تقدي��راً واعت��زازاً م��ن قبل أس��رة رياضة
الفروس��ية في المملك��ة باالنجاز التاريخي
الذي حققه س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل
خليفة ،مش��يراً إلى أن هذه االحتفالية أقل
ما تقدمه هذه األس��رة لس��موه الذي رفع

اس��م المملكة عالياً ف��ي المحفل العالمي
الكبير.
وأشار الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة أن
االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة
حري��ص عل��ى تقدي��م التقدي��ر واالحتفاء
بس��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة
ال��ذي يعتبر نموذجا يحتذى به في الجانب
الرياضي ،الس��يما أنه س��موه ضرب أروع
األمثلة ف��ي الوفاء بالعه��ود التي أطلقها

س��ابقاً عندم��ا حقق لق��ب بطول��ة العالم
للرج��ل الحديدي ليس��جل اس��مه واس��م
مملك��ة البحري��ن بأح��رف م��ن ذهب في
المحفل العالمي ،مقدماً سموه كل الشكر
لكافة المشاركين في االحتفالية.
وفي نهاية االحتفالية ،قام س��مو الش��يخ
ناصر بن حمد آل خليفة بقطع كعكة الفوز
الت��ي قدمها االتح��اد الملكي للفروس��ية
وسباقات القدرة.

ناصر بن حمد :تعزيز التعاون الشبابي والرياضي بين البحرين ومصر

بحث سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة
الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس
األعل��ى للش��باب والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األولمبية
البحرينية ،مع د.أش��رف صبحي وزير الشباب والرياضة
بجمهورية مصر العربية ،سبل تعزيز التعاون المشترك
بي��ن البحرين ومصر في الجانبين الش��بابي والرياضي
وتبادل الزيارات بين الوفود الش��بابية في كال البلدين
باإلضافة إل��ى تطوير االتفاقيات الش��بابية والرياضية
المبرمة بين البلدين الش��قيقين بما يتناسب مع تطور
التجرب��ة البحريني��ة والمصري��ة في المجال الش��بابي
والرياضي.
واستقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ،د.أشرف
صبحي بحضور الش��يخ س��لمان بن إبراهي��م آل خليفة

األمي��ن الع��ام للمجل��س األعل��ى للش��باب والرياضة
ووزير ش��ؤون الشباب والرياضة هش��ام الجودر وسفير
جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين الس��فيرة
سهى إبراهيم الفار.
وأكد سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة على أهمية
زي��ارة الوزير المصري للبحرين في وضع أس��س متينة
للتعاون البناء بين البلدين الش��قيقين من خالل تبادل
الخب��رات والزي��ارات في مج��االت الش��باب والرياضة،
مؤك��داً س��موه حرص البحري��ن على فت��ح المزيد من
قنوات التواصل والتعاون مع مصر في مختلف المجاالت
الشبابية والرياضية.
ونوه س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة بما يربط
البلدي��ن الش��قيقين م��ن عالق��ات وثيق��ة في ش��تى

المجاالت بما فيها المجالين الشبابي والرياضي ،معرباً
س��موه عن أمله بتطويرها نحو آفاق رحبة من التعاون
البناء بم��ا يلبي آمال وطموحات الش��باب في البلدين؛
مش��يراً س��موه إلى أهمية تواصل اللقاءات المشتركة
بين الش��باب البحريني والمصري في المجال الش��بابي
والرياضي بهدف تعمي��ق أواصر التعارف والتالقي بين
الشعبين الشقيقين.
من جانبه ،ثمن وزير الشباب والرياضة المصري الجهود
المتميزة التي تبذلها البحرين في سبيل رعاية الحركة
الشبابية والرياضية وما أثمرت عنه من إنجازات متميزة
على صعي��د النتائج الفنية للرياضيي��ن البحرينيين في
البطوالت العالمية وأيضاً على صعيد تنظيم البطوالت
الرياضي��ة العالمية على أرض البحرين باإلضافة إلى ما

حققه الشباب البحريني من إنجازات كبيرة على مختلف
األصعدة والتي تؤكد العمل الكبير لقطاع الشباب.
وأش��ار إلى أهمي��ة تطوير عالقات البلدين الش��قيقين
في المجاالت الش��بابية والرياضية وتنظيم العديد من
البرامج المش��تركة في هذين القطاعين الهامين وفي
كاف��ة المجاالت وتب��ادل الوف��ود الش��بابية والرياضة
واالستفادة من كافة الخبرات في كال البلدين كما أشاد
بتنظي��م مملكة البحرين للمهرجان الش��بابي العالمي
األول لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وهنأ الوزير المصري س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد آل
خليفة بمناسبة تحقيق س��مو للمركز األول في بطولة
العالم للرجل الحديدي والتي اختتمت مؤخراً في مدينة
كونا بالواليات المتحدة األمريكية.

البحرين تشهد إقامة أول حفل سنوي لـ«فنون القتال المختلطة»
يعت��زم االتحاد الدولي لفن��ون القتال المختلطة
« »IMMAFوالمندم��ج حديث��ا م��ع الرابط��ة
العالمية لفنون القتال المختلطة «،»WMMAA
إقامة أول حفل س��نوي ي��وم  15نوفمبر المقبل
بفن��دق ومنتجع آرت روتانا -أم��واج ،وذلك على
هامش احتضان مملكة البحرين ألس��بوع بريف
الدولي للقتال ،الذي سينظمه االتحاد البحريني
لفنون القتال المختلطة بالتعاون والش��راكة مع
االتحاد الدولي لفن��ون القتال المختلطة واتحاد

القت��ال الش��جاع المنبثق عن منظم��ة خالد بن
حمد الرياضية  ،KHK SPORTحيث سيش��هد
إقامة النس��خة الخامس��ة لبطولة العالم للهواة
والنس��خة الثامن��ة عش��رة لبطول��ة بري��ف في
الفترة  18 -11نوفمبر على صالة مدينة خليفة
الرياضية.
ويأت��ي تنظي��م االتحاد الدولي للحفل الس��نوي
إلى االعت��راف بإنجازات العبي لعبة فنون القتال
المختلطة الهواة ،واالتحادات الوطنية األعضاء

باالتح��اد الدولي والمس��ؤولين الذين يعملون
على نشر وتطوير رياضة فنون القتال المختلطة
« .»MMAوسيش��تمل ه��ذا الحفل عل��ى توزيع
الجوائ��ز على مندوب��ي االتحاد الدول��ي لفنون
القتال المختلطة ،ورؤس��اء االتح��ادات الوطنية،
والمرش��حين لجائزة الحفل الس��نوي والضيوف
المميزي��ن .وم��ن المق��رر أن يت��م اإلعالن عن
الترش��يحات لجوائ��ز ه��ذا الحفل خ�لال األيام
القادمة.

16
السنة 13

|

Sport@alwatannews.net
العـدد  | 4701األربعاء  15صفـر 1440هـ |

24 Oct 2018

Wed

ناصر بن حمد يهنئ
«األولمبية» باإلنجازات المتميزة في عام الذهب
هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة
الملك المف��دى لألعمال الخيرية وش��ؤون الش��باب
رئي��س المجلس األعل��ى للش��باب والرياضة رئيس
اللجن��ة األولمبي��ة البحريني��ة ،مجل��س إدارة اللجنة
األولمبي��ة وجميع منتس��بيها باإلنج��ازات الرياضية
المتمي��زة التي تحققت خالل هذا العام تحت ش��عا ر
الذهب فقط والتي بلغ مجموعها  391إنجازاً رياضياً
على مختلف المستويات.
جاء ذلك خالل ترؤس سموه االجتماع الثالث لمجلس
إدارة اللجن��ة األولمبية البحرينية ال��ذي عقد الثالثاء
بحضور جميع أعضاء المجلس والذي اس��تهله الشيخ
سلمان بن إبراهيم بن حمد آل خليفة نائب الرئيس
بكلمة هنأ فيها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
عل��ى اإلنجاز العالم��ي الذي حققه س��موه في مدينة
كون��ا األمريكي��ة ونال خالل��ه بطولة العال��م للرجل
الحديدي ،مؤكداً أن هذا اإلنجاز يعد عنواناً لما يتمتع
به سموه من ش��جاعة وعزيمة وإصرار موفياً بالوعد
ال��ذي كان قد قطعه على نفس��ه قب��ل انطالق هذه
البطولة العالمية ليضيف بذل��ك إنجازاً ذهبياً جديداً
لسلسلة إنجازات سموه الذهبية المتعددة.
بعدها ناقش المجتمعون المواد المدرجة على جدول
أعمال االجتماع واتخذوا بش��أنها القرارات المناس��بة

وم��ن بينها الموافقة على إنش��اء ش��ركة مس��اهمة
إلدارة مرك��ز البحري��ن للطب الرياض��ي التابع للجنة
األولمبية البحرينية بغ��رض االرتقاء بالخدمات التي
يقدمه��ا المرك��ز للرياضيي��ن وغيرهم من ش��رائح
المجتمع البحريني مع اإلش��ادة بال��دور البارز للمركز
في الس��نوات الماضية تح��ت إدارة اللجنة األولمبية
وما يقدم��ه من خدم��ات جليلة لمختل��ف االتحادات
واألندية الرياضي��ة والمنتخبات الوطنية والكثير من
شرائح المجتمع البحريني.

واعتم��د المجلس قرار لجنة التحكي��م لجائزة االتحاد
الرياض��ي المتميز والت��ي منحت للم��رة الثانية على
التوال��ي إلى االتح��اد البحريني أللع��اب القوى نظير
إنجازاته المتميزة على مختلف المستويات وعلى النهج
اإلداري المتطور الذي ينتهج��ه مجلس إدارة االتحاد
برئاسة سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة النائب
األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة ،وقد
انتهز رئيس و أعض��اء مجلس إدارة اللجنة األولمبية
ه��ذه المناس��بة ليهنئوا االتح��اد البحرين��ي أللعاب

القوى برئاس��ة سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة
وباق��ي األعض��اء على ه��ذا الفوز المس��تحق بجائزة
التميز متمني��ن لباقي االتح��ادات الرياضية التوفيق
في النسخ القادمة من هذه الجائزة المحفزة.
كما اختار المجلس خمسة رياضيين واعدين يتمتعون
بمواهب رياضية متميزة إلشراكهم في برنامج اعداد
خ��اص تحضيرا ألولمبياد  2024وهم عبداهلل جناحي
«الش��راع»  -هاجر الخال��دي «ألعاب الق��وى» -علي
إبراهيم «الدراجات الهوائي��ة»  -عبداهلل عبدالكريم
«المبارزة» وإبراهيم عدنان «الريشة الطائرة».
كما تم��ت الموفقة على تعديل بن��ود الئحة الحوافز
والمكافآت الخاصة باإلنجازات الرياضية بحيث تكون
أكثر ش��مولية وتواك��ب الطموح��ات والتطورات في
الساحة الرياضية.
وتم خالل االجتماع تكليف امين عام اللجنة األولمبية
الس��يد عبدالرحم��ن صادق عس��كر برئاس��ة اللجنة
المنظم��ة العليا ليوم البحري��ن الرياضي والذي حدد
في يوم الثالثاء الثاني عش��ر من شهر فبراير .2019
كما تمت الموافقة على المشاركة في الدورة العالمية
الش��اطئية األولى التي ستقام بمدينة «سان دييغو»
األمريكي��ة خالل الفترة م��ن  9إلى  14أكتوبر 2019
حيث ستشارك البحرين بلعبة المصارعة الشاطئية.

ناصر بن حمد :البحرين انطالقة
«فنون القتال» الحقيقية نحو االنتشار العالمي
خالد بن حمد جعل هذه الرياضة في الطريق الصحيح نحو األولمبياد
أكد س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حم��د آل خليفة ممثل
جالل��ة الملك لألعم��ال الخيرية وش��ؤون الش��باب
رئي��س المجلس األعل��ى للش��باب والرياضة رئيس
اللجنة األولمبية البحرينية ،أن مملكة البحرين باتت
وبفضل الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجاللة الملك
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب�لاد المفدى،
مقصداً لجمي��ع االتحادات الرياضي��ة المتطلعة إلى
نش��ر رياضاتها بين جميع دول العالم وضمان نجاح
مس��ابقاتها المختلف��ة وذلك عطفاً عل��ى ما تمتلكه
البحرين من إمكانيات كبيرة وموارد بش��رية مدربة
وذات خبرة عالية في مجال التنظيم وإدارة الفعاليات
الرياضية المختلفة.
وقال س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمناسبة
اس��تضافة البحري��ن لبطول��ة العالم لفن��ون القتال
المختلطة للهواة «اس��تطاعت مملك��ة البحرين أن
تشق طريق النجاح في رياضة فنون القتال المختلطة
خصوص��اً ،وكاف��ة الرياضات على وج��ه العموم من

خ�لال الرعاي��ة والدع��م ال��ذي يحظ��ى ب��ه القطاع
الرياضي من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد
بن عيس��ى آل خليفة والذي باتت البحرين في عهده
الزاهر مكاناً مناسباً إلقامة جميع الفعاليات الرياضية
لتؤك��د البحرين تواجدها على الس��احة العالمية في
اس��تضافة أعرق وأقوى البطوالت العالمية بما فيها
بطولة العال��م لفنون القتال المختلطة التي أصبحت
واح��دة من البط��والت الرياضية الت��ي تحذب أنظار
العالم إليها».
وأش��ار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى «إن
س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليف��ة النائب األول
لرئيس المجل��س األعلى للش��باب والرياضة رئيس
االتح��اد البحريني أللعاب القوى يب��ذل جهوداً بارزة
في تعزيز نش��ر ثقافة رياضة فنون القتال المختلطة،
لي��س فقط على مس��توى مملكة البحرين فحس��ب،
وإنما على المستوى اإلقليمي والعالمي عبر الخطوات
الواضح��ة التي بذلها س��موه لتكوي��ن قاعدة صلبة

طائرة النجمة تسجل البرازيلي
«كاراشوك» في كشوفاتها

لهذه الرياضة ،وتش��جيع الش��باب على ممارس��تها
وفق اللوائح واألنظم��ة الدولية األمر الذي جعل من
مملكة البحرين مركزاً إقليمياً مهماً لهذه الرياضة».
وأكد «أن سمو الش��يخ خالد بن حمدجعل من أرض
البحري��ن االنطالق��ة الحقيقية لتش��كيل قوة تجعل
م��ن لعب��ة فن��ون القت��ال المختلطة تدخ��ل ضمن
األلع��اب المعتمدة في دورة األلعاب األولمبية عندما
اس��تضافة المملك��ة في العال��م الماض��ي فعاليات
الجمعي��ة العمومية لالتحاد الدول��ي والتي اقرت في
جمعيته��ا باالجماع أن يبدأ العمل من أجل أن تكون
فنون القتال المحختلطة ضمن األلعاب األولمبية».
وتابع س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حم��د آل خليفة «إن
الخطط والبرامج التطويرية الهادفة لمواصلة البناء
والتنمي��ة بالرياضة البحرينية تأت��ي من ضمن أبرز
أهدافه��ا جعل البحري��ن مقصداً عالمياً الس��تضافة
مختلفة الفعاليات الدولية ،وما كانت السمعة الطيبة
الت��ي تتمت��ع بها البحري��ن في هذا الص��دد له أبلغ

األث��ر في منح المملكة حق اس��تضافة بطولة العالم
لفنون القت��ال المختلطة ،وال��ذي يعكس ما وصلت
إلي��ه رياضة فن��ون القتال المختلط��ة البحرينية من
انتش��ار عالمي واسع في وقت قياس��ي ،والتي تحقق
من خاللها العديد من النتائج المش��رفة واإلنجازات
للرياضة البحرينية ،وس��ط دعم أخينا س��مو الشيخ
خالد بن حمد آل خليفة».
وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى «إننا
على ثقة كبيرة بالقدرات التي يمتلكها س��مو الشيخ
خال��د بن حمد آل خليفة واإلمكاني��ات القيادية التي
يمتكله��ا س��موه من أجل دع��م البطول��ة وادارتها
واإلش��راف عليها بالصورة المباشرة والتي ستوصل
البطول��ة إل��ى تحقيق نجاح��ات أفضل من النس��خة
الس��ابقة التي اس��تضافتها المملكة العام الماضي
كم��ا أننا على ثقة في ق��درة الكوادرالبحرينية والتي
ستكون فاعلة من أجل تعزيز المكتسبات والمحافظة
على اإلنجازات».

طائرة األحمر تستبعد
«العبار» وتخوض التمرين األخير قبل العربية
عمر البلوشي

اس��تبعد الجه��از الفن��ي لمنتخبن��ا األول لك��رة الطائرة الالعب س��يد
محم��د العب��ار من قائم��ة المنتخب النهائي��ة والمتجهة إل��ى القاهرة
بجمهوري��ة مصر العربية للمش��اركة في منافس��ات البطول��ة الحادية
والعش��رون للمنتخب��ات العربية للرجال للكرة الطائ��رة من  27أكتوبر
وحت��ى  3نوفمبر من العام الج��اري .هذا وتضم القائم��ة النهائية 12
العباً وه��م محمد يعقوب «داركليب» وناصر عنان «األهلي» ويوس��ف
خال��د «النجمة» ف��ي مركز  ،4محمد عن��ان «األهلي» وحس��ن الحداد
«المحرق» في مركز  ،2علي الصيرفي «األهلي» ومحمد جاسم «النبيه
صالح» وعباس الخباز «األهلي» في مركز  ،3حس��ين الحايكي «النجمة
سابقاً» ومحمود العافية «المحرق» كمعدين ،أيمن هرونة «داركليب»
وحسين عبداهلل «داركليب» في مركز الالعب الحر .كما استبعد الجهاز
الفني اإلثنين الالعب محمد هرونة من المنتخب ،وبعد اس��تبعاد العبار
وهرونة تكتمل القائمة النهائية المتجهة إلى القاهرة.

وق��د واصل منتخبن��ا تحضيرات��ه المحلية الج��ادة الي��وم الثالثاء بعد
عودته الجمعة الماضية من معسكر بولندا وسلوفاكيا ،فيما سيخوض
الالعب��ون حصته��م التدريبي��ة األخيرة الس��بت وذلك قب��ل المغادرة
الخميس القادم.

عمر البلوشي

س��جل نادي النجمة محترفه البرازيلي الشاب ماتيوس كاراشوك في
كش��وفات الفريق باالتحاد البحريني لكرة الطائرة للموسم الرياضي
الجديد .2019/2018
ومن المفت��رض أن يخوض المحترف أول��ى مبارياته مع الفريق في
منافس��ات دوري الدرج��ة األولى ،نظ��راً لعدم س��ماح لوائح وأنظمة
بطول��ة كأس االتح��اد الت��ي تق��ام منافس��اتها حالياً في مش��اركة
المحترفين.
وانتظ��م كاراش��وك مع تحضي��رات طائ��رة النجمة بداية س��بتمبر
الماضي ،مما س��اعده كثي��راً في التأقلم مع زمالئ��ه الالعبين مبكراً
لخوض منافسات الدوري خالل شهر نوفمبر القادم.
وتع��ول طائرة النجمة كثي��راً على المحترف البرازيل��ي والذي انضم
للفريق بعد رحيل مواطنه كوستا الذي خاض عدة مواسم ناجحة مع
النجماوية إلى العين اإلماراتي.

األهلي وداركليب في مواجهة قوية
بربع نهائي كأس اتحاد الطائرة
عمر البلوشي

تتواص��ل األربع��اء منافس��ات دور الثماني��ة
ل��كأس االتح��اد البحرين��ي لك��رة الطائ��رة
بمواجهتي��ن األول��ى تجم��ع كل م��ن عالي
واتح��اد الري��ف عن��د الس��اعة السادس��ة،
وتليه��ا مواجهة قوية بي��ن كل من األهلي
وداركلي��ب عند الس��اعة الس��ابعة والنصف،
وذل��ك على صال��ة اتحاد اللعبة ف��ي مدينة
عيس��ى الرياضية .ويدخل عالي إلى مباراته

أم��ام اتح��اد الريف بعد تألق��ه الكبير ضمن
منافس��ات دور المجموع��ات ف��ي البطول��ة
والذي حق��ق فيه الفري��ق العالم��ة الكاملة
بتفوقه عل��ى النصر وداركلي��ب والتضامن،
حي��ث يضع الفريق نصب عينيه الوصول إلى
نصف النهائي ومواجه��ة الفائزة من مباراة
األهلي وداركليب .أما المواجهة الثانية فلن
تخل��و من اإلثارة على الرغ��م من غياب أبرز

عناص��ر الفريقي��ن الرتباطهما بالمش��اركة
مع المنتخب األول ف��ي البطولة العربية في
مصر ،حيث ستشهد المباراة أفضلية نسبية
لصالح األهلي الذي يمتلك العبي ذوي خبرة
أفضل من خصمه في اللقاء .وهذا وس��تقام
منافس��ات نصف نهائ��ي البطول��ة في يوم
الخميس الموافق لتاري��خ  1نوفمبر القادم،
على أن تقام المباراة النهائية في  5نوفمبر.
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ظهور خجول لكبار الفرق
في جولة ذهاب الـ 16بكأس الملك
مازن أنور

عل��ى الرغم من أن االتحاد البحريني لكرة القدم عمد إلى إقامة
قرعة موجهة لمسابقة كأس الملك في الموسم الحالي -2018
 ،2019لتف��ادي مواجهات بين فرق كبيرة في دور الــ ،16ونجح
ف��ي ذل��ك ،إال أن مباري��ات مرحل��ة الذهاب م��ن دور الــ 16لم
تتمكن خاللها الفرق الكبيرة من فرض سيطرتها فيها ،فجاءت
النتائج خجولة ومتواضعة رغم فارق اإلمكانيات.
فريق المحرق تجاوز البديع «متذيل ترتيب دوري ناصر بن حمد
الممتاز» بهدف نظيف وهي النتيجة التي تعتبر غير مريحة على
اإلط�لاق في ظل األداء البدعاوي الجي��د ،وفريق الرفاع المرضع
بالنجوم وقع في فخ التعادل مع البس��يتين «فريق درجة ثانية»
بهدفين لمثلهما ليدخ��ل المباراة القادمة بحذر كبير خوفاً من
الوقوع ف��ي مفاجأة لم تكن في الحس��بان ،وفري��ق الحد الذي
رش��حه الكثيرون بأن يكون الحصان األسود في الموسم ،تجاوز
س��ترة فريق درجة ثانية» بهدف يتيم وبأداء غير مقنع ،وحامل
اللقب فري��ق النجمة تغلب عل��ى االتحاد بهدفي��ن لهدف ولم
يضمن التأهل بنسبة كبيرة ،وخرج متصدر دوري الكبار «دوري
ناص��ر بن حمد الممت��از» فريق الرفاع الش��رقي بنتيجة مخيبة
بالتعادل السلبي مع فريق مدينة عيسى «فريق درجة ثانية».
وعل��ى الجانب اآلخ��ر ،ف��إن المباري��ات المتوازنة بي��ن الحالة
والمالكي��ة جاءت نتيجتها طبيعية بف��وز الحالة بهدف ،وكذلك
فوز الش��باب عل��ى البحرين بهدف كذلك ،فيم��ا المباراة األكثر
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النجمة يستعيد منير وعزيز!
وليد عبداهلل

اس��تعاد فريق ن��ادي النجمة األول لكرة القدم ،خدم��ات الالعبين علي منير
وعبدالعزيز خالد بعودتهما لتدريبات الفريق ،بعد تماثلهما للشفاء وانتهاء
الفترة العالجي��ة والتأهيل اللذين خضعا إليها ،بس��بب معاناتهما لإلصابة
والتي ابعدتهما عن الفريق منذ انطالق الموسم الحالي.
وتواجد الالعب علي منير في دكة البدالء في مباراة فريقه أمام فريق االتحاد،
الت��ي جمعت الفريقين يوم أمس األول على ملعب إس��تاد البحرين الوطني،
في ختام مباريات الذهاب لدور الـ 16لمس��ابقة كأس جاللة الملك المفدى.
فيما انتظم الالعب عبدالعزيز خالد في التدريبات االعتيادية للفريق ،والذي
يتوقع عودته لتشكيلة الفريق خالل المباريات القادمة.
وكان النجمة ،جدد عقد الالعب عبدالعزيز خالد ،بعد المستوى المميز الذي
قدمه الالعب الموسم الماضي ،وساهم معه زمالؤه في تحقيق الفريق للقب
مس��ابقة كأس جالل��ة الملك للمرة السادس��ة في تاريخ مش��اركات الفريق
ف��ي هذه المس��ابقة الغالية .فيما تعاقد النادي م��ع الالعب علي منير مطلع
الموسم الحالي.
ولكن الالعب منير الذي كان أج��رى عملية الرباط الصليبي ،واضطر كذلك
إلج��راء عملية أخرى متمثلة في تنظيف غضروف الركبة ،والذي خضع بعدها
لفترة تأهيل وبرنامج عالجي مكثف للعودة مجدداً للمستطيل األخضر.
إث��ارة بين األهلي والمنامة انته��ت بالتعادل  ،2-2وهي نتيجة
عادلة لعطاء الفريقين في اللقاء.
هذه النتائج من المفترض أن تجعل جولة اإلياب من دور الــ16
حماس��ية أكثر م��ن الذهاب في ظ��ل نتائجها ،فهل سنش��هد
مفاجأة من قبل الفرق الصغيرة على حساب الفرق الكبيرة.

شمسان والرفاع ..ومشاركة
شبه متوقعة أمام البديع الخميس!
وليد عبداهلل

يتوقع أن يش��ارك الالعب حمد شمسان ،مع فريقه
نادي الرفاع أمام فريق نادي البس��يتين ،في مباراة
إي��اب دور ال��ـ 16لمس��ابقة كأس جالل��ة المل��ك
المفدى لكرة القدم.
وكان الالع��ب غ��اب عن المب��اراة الماضي��ة أمام
البس��يتين ،والت��ي انته��ت بالتع��ادل اإليجاب��ي
بهدفي��ن لهدفي��ن ،حي��ث يخضع الالع��ب لفترة
تأهي��ل مكثف��ة بس��بب إصابت��ه ف��ي العضل��ة
«الضامة» بالقدم اليمنى ،خالل مشاركته األخيرة
مع المنتخب األولمبي ف��ي بطولة عودة االولمبي
بالكويت.
ويعتبر الالعب حمد شمسان الذي يلعب في مركز
الدفاع من العناصر التي يعتمد عليها الجهاز الفني
للفريق بقيادة المدرب الوطني الشاب علي عاشور،
نظرا لما يتمتع الالعب م��ن قدرات دفاعية جيدة.
وكان الرف��اع ،تعاق��د م��ع الالعب حمد شمس��ان
ليدافع عن ألوان السماوي ألربع مواسم متتالية.

المحرق في مهمة صعبة أمام النجمة بدوري السلة

العبيدلي يعود لتدريبات
الكتيبة المحرقاوية!
وليد عبداهلل

انتظ��م الالع��ب الدول��ي
إبراهي��م العبيدل��ي ،ف��ي
تدريبات فريق نادي المحرق
األول لك��رة الق��دم ،بعد أن
أنهى الفت��رة العالجية التي
كان يخض��ع لها إث��ر إصابته
في مب��اراة فريقه أمام فريق
نادي النجمة بكأس الس��وبر
في انطالق الموسم الكروي
الحالي .2019-2018
وكان العبيدل��ي ،ع��اود
االنتظام ف��ي التدريبات قبل
خوض الفريق مباراته األخيرة
أمام فريق نادي البديع ،في ذهاب دور الـ 16من مسابقة كأس جاللة الملك
المف��دى ،والتي انتهت نتيجتها بفوز المحرق بهدف دون رد س��جله الالعب
جمال راشد .ويعتبر الالعب العبيدلي ،أحد أعمدة الكتيبة المحرقاوية ،والتي
يعتم��د عليها الجهاز الفني كصمام أم��ان في خط الظهر ،نظرا لما يمتلكه
من خبرة وإمكانيات عالية كالعب مدافع.
يذك��ر أن الالعب إبراهيم العبيدلي ،تألق مع فريق نادي الحد ونجح معه في
تحقي��ق جميع األلقاب المحلية ،قبل أن ينجح المحرق من خطف توقيعه قبل
موس��مين ليدافع عن ألوان كتيبة الذئاب ،ويساهم في حصد الفريق للقب
مسابقة الدوري الموسم الماضي.

حسم المتأهلين إلى نهائي
البطولة التنشيطية لكرة الصاالت

محمد عباس

تستأنف األربعاء ،الجولة الرابعة من دوري
زين البحرين لكرة الس��لة بإقامة لقاءين
مهمي��ن يجمع األول بين االتحاد واألهلي
عند الساعة  6مساء في لقاء ساخن ومهم
للفريقين للتأهل للدور السداسي .ويجمع
الثاني بين النجمة والمحرق عند الس��اعة
 7:45مس��اء ف��ي لقاء ال يق��ل أهمية عن
األول ،وتق��ام المباراتان على صالة اتحاد
السلة في أم الحصم.
في المباراة األولى ،يدخل كل من االتحاد
واألهلي وهما متس��اويان بالرصيد نفسه
م��ن النقاط إذ ف��از االتحاد ف��ي مباراتين
عل��ى الحالة وس��ترة وخس��ر ف��ي مباراة
واح��دة أمام المحرق ف��ي حين فاز األهلي
ف��ي مباراتين عل��ى س��ماهيج والبحرين
وخس��ر من المحرق أيضا ويملك الفريقان

 5نقاط.
ويطم��ح كال الفريقي��ن للتأه��ل لل��دور
السداسي بداية والذي يضم الفرق الستة
األول��ى في ال��دوري وبعد ذلك س��يتحول
الطموح للتأهل للمربع الذهبي.
المباراة اختبار حقيقي لق��درات الفريقين
التنافسية في ظل تقارب المستوى الفني
بينهما مع اختالف في طرق اللعب الفنية.
فاالتح��اد يمتل��ك أفضلي��ة تحت الس��لة
بتواجد المحت��رف الصربي مايل إليك في
الوق��ت الذي يمتلك في��ه األهلي أفضلية
خارج المنطقة بتواج��د محترفه األمريكي
مرسيل جونز.
ويق��ود األهل��ي مس��اعد الم��درب أحمد
قاه��ري لتواج��د م��درب الفريق حس��ين
قاه��ري ف��ي دورة تدريبي��ة بالوالي��ات

المتحدة األمريكية في حين يقود االتحاد
المدرب الصربي توماك ميجاك .الفريقان
يعتم��دان أكثر على عنصر الش��باب لذلك
م��ن المتوق��ع أن تكون المباراة س��ريعة
ومثيرة.
وف��ي المباراة الثانية مس��اء األربعاء ،فإن
المحرق يطمح في ف��وز رابع على التوالي
يعتلي من خالله صدارة الدوري مش��اركة
مع المنامة في الوقت الذي يسعى النجمة
لتجاوز خسارته األخيرة أمام الرفاع للدخول
في المنافسة بقوة على السداسي.
ويمتل��ك المحرق  6نقاط من  3انتصارات
متتالي��ة في حين يمتل��ك النجمة  4نقاط
من فوز واحد وخس��ارتين .ويبدو المحرق
في وضع فني أفضل من منافس��ه غير أن
المبراة مفتوحة على جميع االحتماالت.

الحالة بدون محترف أمام الرفاع والمحرق
محمد عباس

يخ��وض الحالة مباراتي��ه المقبلتي��ن والمهمتين جداً للفري��ق في دوري
زين البحرين لكرة الس��لة أمام الرفاع والمحرق م��ن دون العبه المحترف
األمريكي روبنس��ون الذي قرر اتحاد السلة إيقافه مباراتين بعد استبعاده
من مباراة فريقه ضد النويدرات بالجولة الثالثة من دوري السلة.
وغياب المحترف عن هاتين المباراتين المهمتين سيضعف حظوظ الحالة
فيهما وس��يزيد من الضغط كثيراً على الفريق فيم��ا تبقى من المباريات
ألجل تجنب الخروج المبكر من المنافسة.
فالحالة تعرض للخس��ارة س��ابقاً أمام االتحاد وهو أحد الفرق المنافسة له
على بلوغ السداس��ي ،وفي حال تعرضه للخسارة أمام الرفاع والمحرق فإن
مباريات��ه المتبقية أمام األهل��ي والنجمة والمنامة وكذلك فرق الوس��ط
ستكون حاسمة لتحديد وضعه في بلوغ السداسي.
الش��يء الجيد لس��لة الحالة ،أن��ه نجح في الفوز في الجول��ة الماضية على
النويدرات وهو أحد الفرق المرش��حة للسداسي .وفي ظل المستوى الجيد
الذي ظهر عليه روبنس��ون أمام النويدرات فإن الحالة س��يعاني كثيراً من
فقدان الالعب أمام فريقين قويين ومتكاملين.

أس��فرت نتائج نصف نهائي البطولة التنش��يطية الثانية لكرة الصاالت عن
تأهل ناديي المالكية والحد إلى نهائي البطولة بعد تخطيهما نادي الشباب
وفريق مدينة عيسى.
المالكية تعادل مع الشباب في الوقت األصلي بنتيجة ( ،)1/4قبل أن يحسم
ورقة التأهل للنهائي بركالت الترجيح بواقع (.)1/3
أم��ا الح��د فوصوله للنهائي كان بع��د تخطيه فريق مدينة عيس��ى بنتيجة
( .)4/10وتقام البطولة تحت رعاية النائب غازي آل رحمة ،ومفروشات أحمد
شريف ،ويستضيفها نادي الشباب.
وكان��ت مواجه��ات ربع النهائي أس��فرت عن فوز فريق نادي الش��باب على
منتخ��ب تحت  20س��نة بنتيجة  5أه��داف مقابل هدفين ف��ي مباراة مثيرة
قدم فيها المنتخب أداء كبيراً يدل على التطور التدريجي لمس��تواه ،وبهذا
ينتهي مشوار منتخب تحت  20سنة في البطولة على أمل أن يكون قد حقق
االستفادة المرجوّة من هذه المشاركة.
وثاني مواجهات الدور ربع النهائي جمعت بين نادي المالكية ومفروش��ات
أحمد ش��ريف ،المالكية دخل اللقاء بكل قوة عازماً على تحقيق الفوز وتقدم
في النتيجة إال أن مفروش��ات أحمد ش��ريف س��رعان ما أدرك التعادل ،ورغم
س��يطرة أحمد ش��ريف على الك��رة إال أن الدفاع الق��وي للمالكية واعتماده
عل��ى الهجمات المرتدة مكنّه من الفوز بالمب��اراة بنتيجة  4أهداف مقابل
هدفين.
ثالث مواجه��ات الربع نهائي جمعت بين نادي الحد ونادي التضامن ،حيث
رجح��ت خبرة العب��ي الحد كفته في اللق��اء ،فرغم التنظي��م الدفاعي الجيد
للتضام��ن إال أن الحد نجح في تس��جيل  6أهداف لينته��ي اللقاء بفوز الحد
بنتيجة  6أهداف مقابل هدف.
آخر لقاءات الدور ربع النهائي كان من طرف واحد حيث اكتسح فريق مدينة
عيسى منافسه مركز شباب سند وسيطر على كافة مجريات المباراة وأمطر
مرماه بـ  13هدفاً ،لينتهي اللقاء بفوز مدينة عيسى بنتيجة  13مقابل .2
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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

مطوع يقرأ على عسكري

نبضات
د .ظافر محمد العجمي

قطط صنعاء
السود الضالة

@Z4a l a jm i

فاطمة عبداهلل خليل
@FatemaAbdulla

fatima.a.khalil@gmail.com

أخ��ذاً بجمل��ة م��ن االعتب��ارات كالدي��ن
اإلسالمي الحنيف ،ومراعاة للتقاليد العربية
أحيان��اً ،واحتراماً لحقوق المرأة أحياناً أخرى،
قامت بع��ض ال��دول بتوظيف النس��اء في
الرعاي��ة الصحي��ة والتعليمي��ة ،وأخذ األمر
في التطور وصو ً
ال إل��ى األجهزة األمنية ،إذ
ليس م��ن المعقول أن يلق��ي رجل القبض
على امراة ويكلبشها ،بل وفي حاالت أبسط
من ذلك ال يعقل أن يقوم رجل بتفتيش��ها،
فنحن في مجتمعات محافظة مازالت «غرف
التطبيق» جزءاً من مكونات حواجز التفتيش
والجوازات فيها.
ورغ��م إقرارن��ا بالمحافظة المتش��ددة في
المجتم��ع اليمنيَّ ،
إال أن الحوثيين قد أخذوا
الموض��وع لدرج��ة أعل��ى ،فقد اس��تخدموا
النس��اء لتطبيق العنف على النساء اليمنيات
من غير عصابة الحوثيين .ففي شوارع صنعاء
يتكرر المش��هد بوصول سيارات دفع رباعي
محملة بنساء يحملن العصي و»الخيازرين»
بل والكالشنكوف مجلالت بالسواد فال تميز
إحداهن عن األخرى ،ثم تسمع صيحة إيعاز
عسكرية ،وهمهمة وحوش يتبعها االعتداء
بالعصي على المتظاهرات اليمنيات س��واء
بالضرب المباش��ر أو بإط�لاق الرصاص في
الهواء .هذا المش��هد عنوانه وصول كتيبة
الزينبيات الحوثية.
تشكل مجموعة المجرمات الزينبيات إحدى
الفرق التي أسس��ها الحوثيون ،وقد ظهرت
نواة هذه الميليش��يات النسوية في صعدة،
خ�لال الح��روب الس��ت الت��ي خاضتها ضد
الدول��ة ،قبل اقتح��ام العاصم��ة صنعاء في
 21س��بتمبر  ،2014وتدين هذه العصابات
بالوالء المطلق للحوثيي��ن ،مهمتها ضرب
النس��اء وتفتي��ش المن��ازل واقتحامه��ا،
«احتراماً» لألعراف العربية التي تحول دون
تعاط��ي الرج��ال مع نس��اء اليم��ن .غير أن
الحوثي استخدم زينبياته لقمع أية تحركات

نس��ائية مناوئ��ة النق�لاب الحوثيي��ن على
الشرعية أو رافضة لتصرفاتهم ،ولفض أية
احتجاجات أو اعتصامات نس��ائية حيث يتم
االعتداء على النساء بكل وحشية.
األمر الذي ال تلتفت له المنظمات الحقوقية
الغربية أن الحوثي عندما يجبن عن المواجهة
يستخدم األطفال في القتال ..وذلك موثق،
وتتكرر نفس الحالة باس��تخدامه الزينبيات
لألعمال القذرة عندم��ا يجبن عن تنفيذها،
وربما من الجدير اإلش��ارة إلى ما تعرض له
علي البخيتي -القيادي المنش��ق عن جماعة
الحوثيي��ن ،في أكتوب��ر  -2015من اعتداء
من قبل حوثيات يتش��حن بالس��واد ،وذلك
خ�لال وقفة احتجاجية ش��ارك فيه��ا مطالباً
باإلفراج عن المعتقلين في سجون الجماعة،
إذ حرصت الزينبيات على ضربه ضرباً مبرحاً
بالعص��ي والحجارة ،حتى تكس��رت مفاصله
وشجّ رأسه.
وفي تقديرنا فق��د وجب على قوات التحالف
العربي المقاتلة الس��تعادة الشرعية ،إدراج
ميليش��يا الزينبي��ات ضمن وح��دات العدو
المقاتل��ة ،ووأدها ،فلم تكن هذه الزينبيات
َّ
إال كالقط��ط المؤذي��ة في ش��وارع صنعاء
بما مارس��نه من أعمال عسكرية تجسسية،
ومهم��ات وعملي��ات أمني��ة واس��تخباراتية
وحزبية ،كمهمات ترتيب التظاهرات ونشر
األف��كار الطائفي��ة الحوثي��ة في األوس��اط
النسائية.

* اختالج النبض:
أزعجتنا وس��ائل اإلعالم الغربية والجماعات
النس��وية «جن��در» بض��رورة حف��ظ حقوق
المرأة اليمنية المريضة والجائعة ،لكن هذه
الجماعات الغربية المشبوهة لم تتحدث عن
عصابة الزينبيات اللواتي يهدرن كرامة ثم
حي��اة المرأة اليمنية ،ألنها ل��م توافق على
انتزاع الحوثيين للشرعية.

رؤى
فليعيد العرب
حساباتهم مع
حلفائهم الحاليين
حسين التتان
@HussainTattan

ال يمك��ن للعزلة السياس��ية في عصرنا هذا
أن تبني وطناً يمكن له أن ينهض أو يواجه
األخط��ار .ربما تس��تطيع ال��دول أن تعيش
عزته��ا دون الخنوع إلمالءات الدول الكبرى،
لك��ن من جه��ة أخرى يج��ب أن تبن��ي لها
تحالفات قوية مع دول ال تخذلها أبداً .هكذا
يقول المنطق السياسي.
ً
اليوم بات الصراع مكش��وفا على مصراعيه،
فكل دولن��ا صارت تحت النيران السياس��ية
المخصص��ة للحرب الباردة ،وبهذا الرَّس��م
ال يمك��ن االعتماد على دول��ة حليفة واحدة
أو مجموع��ة دول تراع��ي مصالحه��ا قب��ل
مصالح دولنا ،بل يج��ب أن ال نضع عالقاتنا
الدبلوماس��ية والسياس��ية في س��لة واحدة
وإنما يجب خلق تحالفات استراتيجية منتجة
على الم��دى البعيد ،فالحليف الذي يس��عى
لتحقيق مصالحه دون االهتمام بمصالحنا ال
يمكن أن يُس��مى حليفاً ،ألنه من السهولة
بمكان أن ينقلب عل��ى عقبيه في أية لحظة
ل��و تضاربت مصالحه م��ع مصالحنا ولو في
حدها األصغر.
ال يمك��ن القبول لدولن��ا العربية أن تمضي
على مس��لك الذل م��ع دول تريد أن تحافظ
على مصالحها وكرامته��ا حتى دون مراعاة
مصالحنا ،فالشعوب العربية باتت أكثر وعياً
وعزة من أن تقبل من دول كبرى أو من دول
هامشية تهميش��ها ونهبها وإهانة دولها،
ولهذا يج��ب أن تكون ال��دول العربية أكثر
حزم��اً في مواقفها السياس��ية وأن ال ترضى

tattan86@hotmail.com

لنفس��ها ب��أن تك��ون ُّ
«الطوف��ة الهبيطة»
في قرارات الدول ومعالجاتها السياس��ية أو
االستراتيجية.
قلناه��ا من قب��ل ألف مرة وم��رة ،فليتحالف
العرب فيما بينهم ،هذا من جهة ،ومن جهة
أخرى عليهم أن يتحالفوا مع دول أخرى قوية
ومنيع��ة ال أن يبن��وا لهم تحالف��ات باتجاه
حلف��اء «العازة» فق��ط ،فهن��اك الكثير من
الدول التي تتفق معنا في المصير والمصالح
والخواتي��م ،فلماذا ال نج��دد عالقاتنا معها
بد ً
ال من القبول بتحالفات هشَّ��ة مع دول ال
تراعي مصالحنا ولو في حدها األدنى؟!
إن كل ما يجري من أحداث ووقائع سياسية
في هذه المرحلة تس��ير باتج��اه فهم واحد
فقط ،وهو أن الدول الحليفة الكبرى تحاول
ابتزازنا وف��رض هيمنتها علين��ا وهذا ما ال
يجب أن يك��ون إطالق��اً ،فكرامتنا فوق كل
اعتبار سياسي ،ومصالحنا ال يجب أن تكون
مُؤخَّ��رة عل��ى مصالح كل الحلف��اء ،فنحن
لسنا دول ظل أو دو ً
ال هامشية منزوعة القرار
والصالحية ،وعليه يجب أن نتحرك أو نقف أو
نتكلم أو نصمت كل ما دعت الحاجة لذلك،
وأن نعزز من مفهوم الكرامة السياسية مع
دول أعجمي��ة متعددة تري��د للعرب الهوان
والضِّع��ة ،ول��و أنن��ا قبلنا بسياس��ة هؤالء
وقبلنا بش��روطهم وعروضهم ومصالحهم
على حس��اب قيمتن��ا وقيمنا ك��دول عربية
مستقلة فلنبش��ر بالهوان ،وهذا ما ال يجوز
أن يكون.

ف��ي الواليات المتح��دة يقوم ما يقارب ال��ـ 20جندياً من
العائدي��ن من الحرببقتل أنفس��هم كل يوم ،مما يعني
قتي ً
ال كل  72دقيقة ليموت  7300جندي فيالسنة ،وهو
رقم يفوق عدد الجنود األمريكان الذين قتلوا في المعارك
فيالعراق وأفغانس��تان .وتس��مى الحالة النفس��ية التي
تقود الجندي لقتل نفسه اليوماضطراب ما بعد الصدمة،
كما سميت «متالزمةحرب الخليج» ومن قبلها «متالزمة
فيتنام» ،وفي الحرب الكورية سميت «إعياء المعركة» ،أما
في الحرب العالمية الثانية فقد س��موها «تعب المعركة»
فالمرض قدي��م قدم حيرة قابيل بعد قت��ل أخيه هابيل.
وقد شاهد قبل أيام الفيلم العسكري الجديد Thousand
 ،Yard Stareوالذي يروي األعراض الجس��دية والنفسية
التي ظه��رت علىالجنود المش��اركين في الحرب .وكيف
يختلف تفاعل الرجال مع هول المعارك فتس��تمر األعراض
عند البعض أياماً والبعض اآلخر يصاب بصدمة المعركة
المتصل ة حتى ينهي حياتهبنفسه أو يعيش مرتاعاً يعاني
من أعراض أكثرها شيوعاً الس��رحان ،والصمتالطويل،
والتردد ،وتباطؤ زمن رد الفعل ،وبطء التفكير ،وصعوبة
تحديد أولوياتالمهام ،وصعوبة تنفيذ المهام الروتينية
اليومية ،والغضب بهياج ،وفق��دان التركيز باإلضافة إلى
اإلرهاق ،والش��عورباالستنفاد .وقبل س��نوات سألت عن
كيفي��ة أتعاملكضابط م��ع جندي األغ��رار الصغير حين
يص��اب بصدمة المعركة أو حتى المناورة فيلقي س�لاحه
ويصيح فاراً نحو عدو أو حقل الغام؟
فقال من س��ألت مغلفاً جهله بسخرية «أضربه كفين إلى
أن يصحى» وقال آخر «خل مطوع الكتيبة يقرأ عليه».
وبناء على ما حدثني به المختص في هذا المجال د.عدنان
الش��طي ال يوجد كتاب خليجي واحد يوثق مش��روعاً عن
اآلثار النفسية للحروب التي شاركبها العسكري الخليجي
سواء إقليمية أو مع قوات القبعات الزرق ،ومعظم الكتابات
كان��ت حولالظاهرة ال تتجاوز إب��داء الرأي ،أو عن مرض
حرب الخليج بشكل عام.
 المه��م في الموضوع أن ق��وات التحالف العربي تخوض
ف��ي اليمن من الج��و والبر والبحر حرباًضروس��اً يتعرض

فيه��ا رجالنا منذ أع��وام لكافة الضغوط وه��ول المعارك
وضراوته��ا ،بلإن المتفجرات فيها أق��وى ،واأللغام أكثر
مراوغة ،والقناصة أكثر خبثاً ،مما يجعل أوالدنا يعيش��ون
حالة من االس��تنفار ال يمكن أن ي��زول بمجرد مغادرتهم
للجبه��ة ،فكي��ف يتم تأهي��ل من عانواصدم��ة المعركة
من الجنود الخليجيين الذين يهز نفوس��هم رد الضرباتٍ
الصاروخي��ة عابرةالحدود ،ويدم��ي وجدانهم الكوابيس
الت��ي يرون فيه��ا رفاق س�لاحهم يحترقون ف��ي اآلليات
أو تنه��ارعليهم صخور الجبال! وإن تج��اوزوا ذلك فكيف
يتج��اوزون منظر مجاع��ة الماليين م��ن اليمنيينالذين
يحرمهم الحوثة من اإلمدادات ،أو إصابة مئات اآلالف في
أسوأ أزمة للكوليرا.

* بالعجمي الفصيح:
أتمن��ى أن يك��ون الطب النفس��ي العس��كري بمس��توى
التح��دي ،فحين يصاب جن��دي خليجي في انفج��ار قنبلة
زرعها الحوثي على جانب الطريق ينظف المس��عف الجرح،
ويخرجون الش��ظايا ،ثم يضمدونه منع��اً لاللتهاب ،لكن
م��ن يضمد جن��دي التحال��ف العربي نفس��ياً من صدمة
المعركة الممتدة؟
* المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج

قوات التحالف العربي تخوض
في اليمن من الجو والبر
والبحر حربًا ضروسًا يتعرض
فيها رجالنا منذ أعوام لكافة
الضغوط وهول المعارك
وضراوتها

د .ظافر محمد العجمي

لماذا ال تذرفون الدموع
على مقتل عشرات الماليين
من األبرياء؟!
نظام كمشكي

هل عرفتم يا عرب ماذا نحن بالنسبة للدول الغربية
بعد وفاة خاشقجي؟ ألم يتضح لكم األمر أننا أصبحنا
كالحشرات نقتل بأيدي الغربيين باآلالف بالمضرب
ال��ذي حملوه عل��ى مدى مئات الس��نين عم��داً وال
يكترث��ون ،إن كنا ضاري��ن أو مفيدين ،ولكن عندما
يج��دون أن نحلته��م تقت��ل تلك الت��ي تتغذى على
زه��ور العرب ويحصل الغربيون على عس��لها فتقوم
القيامة .وهذا ما يحصل اآلن بملف خاش��قجي وملف
عش��رات الماليي��ن األبري��اء المقتولين في س��وريا
والعراق وفلس��طين وإيران وهم مواطنون وأصحاب
رأي وحق وأرض.
إذا كان مقتل خاش��قجي يهم ال��دول الغربية ،وهم
يطالب��ون وبأس��لوب ش��رس بالتحقي��ق والعدال��ة
ومتخذون موقفاً متشدداً من بداية األمر قبل إعالن
الس��عودية بالحادث األليم ،فإنني أناشد كل الدول
العربية واإلس�لامية أن تس��تفيد من هذه الفرصة
والت��ي ال يمك��ن أن تتكرر ،ب��أن تأخذ موقف��اً جدياً
قبل أن يقع الفأس في ال��رأس ،وهو مطالبة الغرب
بموقفه��م م��ن المج��ازر واالغتياالت الت��ي حدثت
والتي تحدث كل يوم في س��وريا والعراق وفلسطين
وإي��ران .وموقفه��م من قضي��ة خاش��قجي -رحمه
اهلل -أعطاه��م الفرصة لفتح الني��ران على المملكة
العربية السعودية ولكن بطريقة غير مباشرة ،وكان
ذلك ليس من أجل خاش��قجي ب��ل من أجل الفرصة
الوحيدة التي يحلمون بها البتزاز السعودية سياسياً
ومالياً ،واأله��م من ذلك أجندته��م المخفية والتي
تتماش��ى مع أهداف حكوماتهم السابقة والمتعاقبة
منذ مئات الس��نين ابت��داء من الح��روب الصليبية،
واله��دف محو أي أثر للمقدس��ات الديني��ة ومبادئ
ومقدسات المسلمين.
السعودية حبيبتنا وعمقنا االستراتيجي وحامية أغلى
مقدساتنا ،ولقد حان الوقت للتكاتف وتوحيد الصف
وتذكير العالم أن��ه لو نظرنا إلى إيران ،فقد أعدمت
 345000ب��ريء منذ بداية الثورة إلى يومنا هذا في
أحداث  19داي في مدينة قم ،و 29بهمن في تبريز،
والجمعة السوداء ،وتفجير هفت تير ،وصالة الجمعة
في طهران وبلوشس��تان واألحواز و ..و ..و ..والدول

الغربية ال موقف لها يذكر .وفي س��وريا أعدم وقتل
النظام  690000س��وري بريء ،وحس��ب المنظمات
العالمي��ة أكثر م��ن  25000طف��ل و 80000امرأة
والبقي��ة مواطنون أبرياء ،وال��دول الغربية ال موقف
لها يذكر .وفي العراق قتل الغربيون أكثر من مليون
عراقي وأعدموا الرئيس العراقي صدام حس��ين على
أس��اس روايات كاذبة ،والدول الغربية ال موقف لها.
واآلن األعظ��م م��ن ذل��ك ،فلس��طين حبيبتنا ومنذ
ح��رب  1948إل��ى اآلن ت��م قتل مليون فلس��طيني
م��ن اغتياالت ومذابح على مرأى البصر ولن ننس��ى
ذل��ك ،فإنه من العار أن نس��أل كيف قتل خاش��قجي
وننس��ى المذابح بدم بارد ف��ي قلقيلية وقبية وكفر
قاس��م وخان يونس وقرية السموع ومذبحة دراس
ومذبح��ة دير أب��ي أيوب والرملة وش��اتيال ومذبحة
الح��رم اإلبراهيم��ي و ..و ..و ..وال��دول الغربي��ة ال
تتفوه بكلمة واحدة.
علين��ا اآلن أن نعم��ل أجن��ة خاص��ة بن��ا وهي قطع
العالق��ات الدبلوماس��ية واالقتصادي��ة وإم��دادات
النفط ،والتوقف عن ش��راء األسلحة منهم ،واللجوء
إلى دول ليس��ت لديه��ا أجندات مخفي��ة مع العرب
وتنظر إلى المصالح المشتركة مثل الصين واليابان
وروسيا إذا أرادت أن تصحح مسارها مع العرب.
وعلينا التمس��ك برأس الدول العربية وهي المملكة
العربية الس��عودية ضد من يريد إلحاق األذى بها..
نفديكِ بأرواحنا يا السعودية وحان الوقت لنضع حداً
للدول الحاقدة والمارقة ..والس��عودية «تس��تاهل»
ولها الفضل على الجميع.

السعودية حبيبتنا وعمقنا
االستراتيجي وحامية أغلى
مقدساتنا ولقد حان الوقت
للتكاتف وتوحيد الصف
نظام كمشكي
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الخبر مقدس ..والرأي حر

اتجاهات

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

«األميران»
خليفة وسلمان..
حكومتنا القوية

قطرة وقت
الرد السعودي

فيصل الشيخ
@f_alshaikh

19

alshaikh.faisal@gmail.com

اليوم يمكننا أن نرى بجالء تحركات قوية ومتعددة االتجاهات تقوم بها حكومة
البحرين .حراك هدفه األس��مى تحقيق صالح البحرين وأهلها ،في ظل مواجهة
التحديات والمتغيرات من حولنا ،باألخص فيما يتعلق بالملفات االقتصادية.
طوال عقود كانت ومازالت وس��تظل بإذن اهلل بصمات صاحب الس��مو الملكي
األمي��ر خليفة بن س��لمان آل خليف��ة رئيس الوزراء حفظ��ه اهلل ،واضحة وبارزة
ومميزة .ساهمت مع أميرنا الراحل المعظم الشيخ عيسى بن سلمان طيب اهلل
ث��راه ،ومع قائدن��ا ملك القلوب جاللة الملك حمد حفظ��ه اهلل في بناء البحرين
وتطويرها ،والقفز بنهضتها الحضارية.
وكما يؤكد دائماً ملكنا العزيز ،البحرين تدين بالكثير لعمه العزيز األمير خليفة
بن س��لمان ،ه��ذا الرجل الذي لم يكل يوم��اً عن بذل جهده ألج��ل هذه البلد
وأهلها ،هو ش��علة نشاط ونموذج يحتذى به طوال تاريخه ،ليس رجل مكاتب،
بل هو رجل ميدان والتقاء بالناس ،ومحارب للصعاب.
مع األمير خليفة بن س��لمان حققت البحرين الكثي��ر ومازالت ،والجميل ما نراه
من��ذ فترة من وج��ود «عضيد» قوي وذك��ي وهمام على يمي��ن األمير خليفة،
يس��هم بقوة في حمل األعباء الجس��يمة ،ويتحرك مع األمي��ر خليفة ،وكأنهما
ش��خص واحد ،فيه من القوة والعزم واإلرادة ورؤية المس��تقبل ،والوقوف أمام
تحدياته ،الكثير.
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ،نائب القائد
األعلى ،النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ،عضيد جاللة الملك ،وعضيد رئيس
الوزراء ،منذ جاء كنائب أول لرئيس الحكومة القوي ،زاد من قوة العمل ،وتعاهد
على حمل هذا «الحمل الوطني» الثقيل مع عمه العزيز األمير خليفة.
أكثر مش��هد يجعلك تحس بالفخر واالعتزاز ،ه��ي تلك الصور التي تجمع األمير
خليفة بن س��لمان مع األمير س��لمان بن حمد ،في اجتماعاتهما الدائمة ،وفي
جلس��ة مجل��س الوزراء ،حينم��ا يتحدثان م��ع بعض ترى نظ��رات الواثقين في
العمل ألج��ل البحرين ،حينما يتحدث األمير خليفة ترى نظرة االحترام والتقدير
والرغبة في معرفة ما يصدر عن هذا القائد المخضرم من قبل األمير س��لمان.
وأيضا حينما يتحدث األمير سلمان ،ترى ابتسامة المحب ،ونظرة األب ،والشعور
بالفخر من قبل األمير خليفة بن سلمان ،تجاه هذا االبن الرائع.
إن أردت الحديث عن األمير خليفة بن س��لمان وتاريخه العظيم ،فإنك ستعجز.
وإن أردت الحديث عن األمير سلمان بن حمد وذكائه وبراعته وحماسته وقوته،
فإنك س��تعجز أيضاً .وإن حاولت الجمع في الحديث بين االثنين فإنك س��تتعب
جدا ،ألنك في النهاية ستكتشف أنك تتحدث عن البحرين ذاتها.
سمو رئيس الوزراء أوكل «عضيده» األمير سلمان بملفات عديدة ،ملفات صعبة
وش��ائكة ،لكن األمير الش��اب ،الرجل الذي نطلق عليه «إش��راقة المس��تقبل»
نج��ح بامتياز في هذه الملفات ،وذلل كثي��راً من الصعاب ،وحقق النتائج الطيبة
للناس ،وملف اإلس��كان لوحده يكفي لنعرف قدرة األمير س��لمان على مقارعته
المستحيل.
ثق��ة ملكية ثاقب��ة ،تلك التي جمعت أق��وى قياديين في البحري��ن ليعمال معاً،
خليفة المحنك ،الرجل الذي س��طر المجد للبحرين بحروف من ذهب ،وس��لمان
الحماس والعزم ،الذي أدخل البحرين ألطوار متقدمة من العمل واإلنجاز.
اليوم ،وحينما يعطي األمير خليفة الثقة المطلقة لألمير سلمان ليمسك برئاسة
مجلس الخدمة المدنية ،فهو يقدم تقديره السامي لـ «عضيده» ،هو يزيد من
األعباء على كاهل ولي عهدنا الفذ ،لكنه بالتأكيد يدرك بأن األمير س��لمان بن
حمد أهل لها ،وقادر على كافة المهام الصعبة والتحديات التي تقف أمامه.
البحرين عليها أن تفخر دائماً ،بأن فيها رموزاً وقياديين من طراز يصعب تكراره
أو استنساخه .ملك عظيم ،ورئيس وزراء مهيب ،وولي عهد محنك.
حفظ اهلل بالدنا وشعبنا ،وحفظ قيادتنا ،ووفقها لما فيه خير البحرين.

فريد أحمد حسن
@ fa r e edbin e s a

اليوم بات الصراع
مكشوفًا على
مصراعيه فكل
دولنا صارت تحت
النيران السياسية
المخصصة للحرب
الباردة
حسين التتان

هذه الجماعات
الغربية المشبوهة
لم تتحدث عن
عصابة الزينبيات
اللواتي يهدرن
كرامة ثم حياة
المرأة اليمنية ألنها
لم توافق على انتزاع
الحوثيين للشرعية
فاطمة عبداهلل خليل

أكثر مشهد يجعلك تحس بالفخر واالعتزاز
هي تلك الصور التي تجمع األمير خليفة
بن سلمان مع األمير سلمان بن حمد في
اجتماعاتهما الدائمة ،وفي جلسة مجلس
الوزراء حينما يتحدثان مع بعض ترى نظرات
الواثقين في العمل ألجل البحرين

كل ما قيل ويقال وسيقال عن السعودية من خالل قصة خاشقجي أو غيرها
من القصص لن يثني صاحب الس��مو الملكي األمير محمد بن سلمان آل
س��عود ،ولي عهد المملكة العربية الس��عودية ،عن الذي يسعى إليه ،فما
بدأه لن يتوقف ولن يمنع من استمراره فيه كل كالم يقال عبر هذه القصة
أو تلك ،واألكيد أن س��موه ال يلتفت إلى هذه القصص وال يسمح لها بأن
تعي��ق برنامجه اإلصالح��ي الكبير أو تقلل من اإلنج��ازات التي حققها في
فترة قصيرة ولفت بها أنظار العالم.
األمير محمد بن س��لمان بدأ بقوة وسيستمر في الذي بدأ فيه إلى ما شاء
اهلل ،ه��ذه حقيق��ة ينبغي أن يفهمه��ا الجميع بما فيه��م الغرب الذي من
الواض��ح أنه واقع تحت تأثير اإلعالم الس��الب الذي تقوده قناة «الجزيرة»
القطري��ة التي عمدت إلى اس��تغالل قصة خاش��قجي بطريق��ة مفضوحة
فعطلت كل برامجها وخصصت كل مس��احاتها له��ذه القصة إذ ال فرصة
أفض��ل من هذه الفرصة لمهاجمة الس��عودية أم ً
ال ف��ي تعويق رؤية ولي
عهدها وطموحه.
س��موه لن يلتفت إلى كل هذا الذي تفعله هذه القناة وغيرها من القنوات
الممولة من قطر وإيران وتركيا ،ولن يلتفت إلى كل إعالم س��الب لس��بب
بس��يط هو أنه يع��رف أن لكل ذلك هدفاً بات مكش��وفاً ،وب��د ً
ال عن ذلك
سيس��تمر في العمل وف��ي تنفيذ رؤيته ،مس��تعيناً باهلل س��بحانه وتعالى
وبالمخلصي��ن ل��ه م��ن الذين تش��ربوا فك��ره ويؤمنون بما يس��عى إليه
وينظرون إلى البعيد.
ثالثة أس��ابيع متواصلة «لعلع» خاللها اإلعالم الس��الب وقال كل ما يحلو
له قوله وس��عى إلى إيهام العالم بأن ما حصل لخاش��قجي هو بأوامر عليا،
لكن بدل أن يس��مع ولي عهد السعودية لما يقال عنه في هذا الخصوص
وف��ي غيره انهمك في العمل ولم يتوقف عن تنفيذ الخطط التي اعتمدها
خادم الحرمين الش��ريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،ولو أن
كشفاً بالذي تحقق في نفس هذه المدة يصدر عن القيادة السعودية لفغر
الكثيرون أفواههم وتأكدوا من أن كل ما س��عى إليه ذلك اإلعالم القاصر
لم يفت من عضد س��مو األمير محمد بن س��لمان حيث قابل ذلك بالعمل
وباإلنجاز وبما سيدونه التاريخ باسمه.
لن تضيع السعودية وقتاً في االستماع إلى ما قيل في قصة خاشقجي ولن
تسمح لنفسها باالنشغال بهذه القصة أو بغيرها ،لن تهملها فالقتيل أحد
ابنائه��ا ولن تقبل بأن يضي��ع دمه هدراً ولكنها لن تس��مح لهذه القصة
أو غيره��ا أن تعيقها ع��ن تنفيذ برامجها وأهدافها ،فمس��ؤولياتها كثيرة
والوقت سيف إن لم تقطعه قطع جزءاً من برنامجها وطموحها.
إن األمور تس��ير لصالح السعودية ،ولهذا فإن س��فينتها تندفع إلى اإلمام
ولن تتوقف حتى تصل إلى الشاطئ الذي تريد الوصول إليه.
سيس��تمر الحاقدون على المملكة العربية الس��عودية في فعلهم السالب
وس��يقولون الكثير ال��ذي يأملون منه أن يؤثر على طم��وح قادتها ويعيق
برنامجه��م ،لك��ن كل هذا ل��ن يحقق لهم م��ا يريدون ،فم��ا يريده قادة
الس��عودية ،ملكها وولي عهدها ،هو الذي س��يتحقق ألنه مقرون بالعمل
ال��ذي ال يتوقف والذي بس��ببه لم يلتفتوا إلى كل ما قي��ل على مدى تلك
األيام ،فالقافلة مستمرة في السير.
يظ��ل الرد األفضل على كل ما قيل ويقال وس��يقال ع��ن المملكة العربية
السعودية هو العمل واالستمرار في العمل الرامي إلى االرتقاء بالسعودية
وبالمنطقة والذي هو أساس برنامج األمير محمد بن سلمان.

يظل الرد األفضل على كل ما قيل ويقال
وسيقال عن المملكة العربية السعودية
هو العمل واالستمرار في العمل الرامي إلى
االرتقاء بالسعودية وبالمنطقة

فيصل الشيخ

فريد أحمد حسن

شرق وغرب
الدامادية
د .فراس الزوبعي
@drfmim

قب��ل الح��رب العالمي��ة األولى كت��ب الش��اعر معروف
الرصافي قصيدة قال فيها:
تركوا الس��عي والتكسب في الدنيا
وعاش��وا عل��ى الرعي��ة عال��ة
يتجل��ى النعيـــ��م فيه��م فتبك��ي
أعين السعي من نعيـــم البطــــالة
يـــــأكلــ��ون اللبـــاب من كد قوم
أعوزتهم س��خيـــــنة من نخــــالة
هم من النـــاس حيث لو غربل الناس
لكان��وا نفايــــــ��ة وحثـــــال��ة
حملونــــ��ا م��ن العي��ش كل عبء
ث��م زادوا أصهاره��م والكاللــــــة

fareedbinesa@gmail.com

drf iras1 3 @gmail.com

فكفين��ا أصهاره��م مؤنــة العيش
فكان��وا ضغث��ا عل��ى أبــــــال��ة
قليل ج��داً من الكتاب من يذكر هذه األبيات للرصافي
وحتى م��ن ذكرها لم يذكر الحدث الذي بس��ببه نظم
الرصاف��ي ه��ذه األبي��ات ،ومن الذي��ن قصدهم بهذا
الهجوم.
هذه األبي��ات لها قصة ،فقبل الح��رب العالمية األولى
قدمت حكومة الدولة العثمانية مشروع قانون لمجلس
المبعوث��ان «الن��واب» يخص��ص هذا القان��ون رواتب
لـ«دامادي��ة» آل الس��لطنة ،والدامادي��ة تعني أصهار
العائلة الس��لطانية م��ن الذين تزوجوا م��ن األميرات
بن��ات آل عثم��ان وهم من غي��ر المنتس��بين للعائلة،

والمعروف أن العائلة السلطانية لهم رواتب مخصصة
م��ن الدولة ،منذ القدم أما أصهاره��م فكانوا يعملون
ف��ي مجاالت مختلفة ويكس��بون أرزاقه��م حالهم حال
باقي أف��راد الدولة ،فجاء ه��ذا القانون ليخصص لهم
رواتب مث��ل ويجعل لهم تخصيصات م��ن الدولة كما
للعائلة الحاكمة تخصيصات.
مش��روع القان��ون هذا حمل��ه جاويد وزي��ر المالية في
وقته��ا إل��ى البرلمان وعرض��ه على األعض��اء ،فرفض
المجل��س ه��ذا المش��روع باألكثرية واعترض��وا عليه،
فهددهم جاويد باالس��تقالة فوافق��وا مرغمين وبذلك
خصصت رواتب للدامادية ،أما ش��اعرنا الرصافي فكان
في وقته��ا أحد أعضاء البرلمان «مجل��س المبعوثان»
ممث ً
ال عن إحدى المدن التابعة لوالية البصرة أو بغداد
وكان قد صوت برفض مش��روع القانون فلما أقر كتب

هذه القصيدة يهجوهم بها.
مس��كين ه��و الرصافي ال ي��دري أن بعد ه��ذا الحدث
بـأكثر من مائة سنة أصدرت الحكومة العراقية قوانين
تخصص رواتب من الدولة لس��كان مخي��م رفحاء من
الذين هربوا من العراق سنة  1991وطلبوا اللجوء في
أوروبا وأمريكا وانتقلوا إليها ومازالوا هناك ،وبعضهم
جاء إلى العراق ليحكم فخصص لنفس��ه وأمثاله الذين
لم يرجعوا إلى العراق أص ً
ال ،وألعضاء األحزاب السياسية
وللعصاب��ات التي قاتلت الع��راق وللمجرمين وغيرهم
بدعوى االضطهاد السياس��ي ماليين ال��دوالرات بأثر
رجع��ي ،والش��عب يعي��ش الفق��ر ،لك��ن هلل الحمد لم
تخصص رواتب لـ«دامادية» هذه األيام ،ألنهم أوكلوا
له��م مهمة أخ��رى وهي ترتي��ب العق��ود والصفقات،
وأسماؤهم أرفع من أن توضع بالئحة الرواتب.

هلل الحمد لم تخصص رواتب لـ«دامادية» هذه األيام ألنهم
أوكلوا لهم مهمة أخرى وهي ترتيب العقود والصفقات
وأسماؤهم أرفع من أن توضع بالئحة الرواتب
د .فراس الزوبعي

20
السنة 13

|

www.alwatannews.net
العـدد  | 4701األربعاء  15صفـر 1440هـ |

24 Oct 2018

Wed

www.alwatannews.net

#كلنا_ السعودية
السنة 13

|

العـدد  | 4701األربعاء  15صفـر 1440هـ |

21
24 Oct 2018

Wed

22
السنة 13

|

pr@alwatannews.net
العـدد  | 4701األربعاء  15صفـر 1440هـ |

24 Oct 2018

Wed

«كوكا كوال البحرين» تطرح المياه
الذكية المستوحاة من الغيوم
كشفت شركة «كوكا كوال» ،خالل مشاركتها معرض
البحري��ن للضياف��ة والمطاعم الذي اس��تمر  3أيام،
عن المياه الذكية « »smartwaterالمس��توحاة من
الغيوم.
المياه الذكية ،المس��توحاة من الغيوم ،هي العالمة
المائية الوحيدة التي تس��تخدم تقطي��ر البخار الذي
يحفز عملية التطهير.
يذك��ر أن ابت��كار «كوكا ك��وال» ،ال يتوق��ف عند هذا
الحد ،حيث يتم تعبئة المياه الذكية في عبوات قابلة
إلع��ادة التدوير بنس��بة  ،%100مصنوع��ة من مواد
قابلة إلعادة التدوير تصل إلى  %30باستخدام تقنية

 PlantBottleالمبتكرة للشركة.
وقال العضو المنتدب لش��ركة «ك��وكا كوال» لتعبئة
الزجاج في البحرين محمد عقيل« :نحن متحمس��ون
ج��داً لجل��ب المي��اه الذكي��ة إل��ى البحري��ن ..تع��د
 smartwaterأيض��اً مث��ا ًال رائع��اً عل��ى جهودنا في
االبتكار واالس��تدامة..الزجاجة قابل��ة إلعادة التدوير
بنس��بة  ،%100ومصنوع��ة من مواد نباتية بنس��بة
.»%30
وتتوف��ر اآلن smarwater ،ف��ي زجاج��ات  600م��ل
في محالت الس��وبر ماركت والس��وبرماركت الكبرى
ومحالت البقالة المختارة عبر البحرين من  20أكتوبر.

«باس» تشارك في معرض إكسبو البحرين للضيافة
ش��اركت خدمات مطار البحرين «باس» ،في
معرض إكسبو البحرين للضيافة والمطاعم
 ،2018الذي أقيم برعاية سمو الشيخ عيسى
بن علي آل خليفة .وجاءت مش��اركة «باس»
من خ�لال إدارة التموين التي تفتخر بإعداد
أكثر من  6.5مليون وجبة سنوياً.
وتتوافق خدمات التموين في «باس» بشكل
تام م��ع المعايير الدولية للصحة والس�لامة
« ،»HACCPحيث تم إعداد وجبات الطيران
الطازجة ألكثر من  31ش��ركة طيران محلية
وإقليمي��ة ولرح�لات الطي��ران الخاص��ة،
باإلضاف��ة إل��ى  4منص��ات لبي��ع األطعم��ة
الصناعية.
ولضم��ان أعل��ى معايي��ر الصحة والس�لامة
تق��وم مختبرات الصحة العام��ة في «باس»
باختبارات ميكروبيولوجي��ة منهجية لجميع
مرافق التموين والمعدات والوجبات المعدة.
وخالل المش��اركة تم اس��تعراض نماذج من
الوجبات التي تقوم «باس» بإعدادها ،حيث
القت المش��اركة أصداء إيجابية من قبل زوار

المعرض والمشاركين.
ويه��دف مع��رض إكس��بو البحري��ن 2018
ليك��ون أكبر تجمع ل��رواد الصناعة وأصحاب
المطاع��م والمتخصصين في مجال الضيافة
وم��وردي الصناعة في المملك��ة .كما يعمل

على إبراز المزايا الفري��دة للثقافة الخليجية
وإبراز الموروث الحضاري لها ،حيث انقس��م
مع��رض إكس��بو البحري��ن  2018للضيافة
والمطاع��م إل��ى خمس��ة أنش��طة رئيس��ة
للجمهور.

طالب «الحكمة الدولية»
يحتفلون بيوم األمم المتحدة

أقام طالب مدرس��ة الحكم��ة الدولية احتفا ًال بمناس��بة يوم األمم
المتح��دة ،ضمن اهتم��ام المدرس��ة بتنمية القي��م اإليجابية لدى
الطالب .يُبرز يوم األمم المتحدة الذكرى السنوية لبدء إنفاذ ميثاق

األم��م المتحدة في ع��ام  .1945هذا اليوم الذي يت��م االحتفال به
منذ عام  ،1984مكرّس لجعل ش��عوب العالم على معرفة بأهداف
وإنجازات منظمة األمم المتحدة.

«بروبرتي فايندر» البحرين
تعيد تصميم عالمتها التجارية
أعلن موقع ،Propretyfinder.bh
وهو البواب��ة العقارية الرئيس��ية
ف��ي البحري��ن ،عن حل��ة جديدة
تمام��اً ومظه��ر متج��دد ،تبع��اً
إلعادة تصمي��م العالمة التجارية
للمجموعة بأكملها.
وتم الكشف عن العالمة التجارية
واللوج��و الجديدين في مناس��بة
خاص��ة للتواص��ل االجتماعي هذا
الش��هر في فندق الريتز كارلتون،
وحضر اللقاء ع��دد من القادة في
هذا المجال ،باإلضاف��ة إلى اإلدارة
اإلقليمية وممثلين من مجموعة بروبرتي فايندر.
وتعد هذه الخطوة معلماً مهماً في مس��يرة الش��ركة ،حيث شهدت
تح��و ًال كبيراً خالل الس��نوات القليلة الماضية .والغ��رض من إعادة
تصميم العالمة التجارية يتلخص في الس��عي لتحقيق كل التوقعات
ح��ول ما تمثل��ه العالم��ة التجارية األصلي��ة ،في حين الس��ير قدماً
بالشركة من خالل هوية جديدة ديناميكية تفسح المجال إلمكانيات
جديدة لمس��تخدمي الموق��ع .مهم��ة بروبرتي فايندر ه��ي تحفيز
وإلهام الناس لتمكينهم من الحصول على الحياة التي يستحقونها،
ويجسد شعار الشركة الجديد هذا الهدف :أطلق العنان إلمكانياتك.
وقال��ت المدي��رة اإلقليمي��ة لمجموع��ة «بروبرتي فايندر» منس��ي
رباح« :نؤمن بأننا نس��اعدك بالعثور على فرص جديدة في كل مرة
تس��تخدم فيها موقعنا ،األمر الذي س��يمكنك من تحقيق مس��تقبل
أفضل من خالل العثور على منزلك التالي».
وإل��ى جانب التغيير في المظه��ر ،أرادت المجموعة أن تعكس هوية
العالم��ة التجارية الجدي��دة ما تمثل��ه بروبرتي فايندر وما تس��عى
لتقديمه لكل من يبحث عن منزل في المنطقة .حيث عملت ش��ركة
بروبرتي فايندر دائماً على وضع مستخدميها في مركز استراتيجيتها
وجهدها االبتكاري.
وأضافت رباح« :هذا وقت مميز للغاية لبروبرتي فايندر ،ومن دواعي
س��رورنا اإلعالن ع��ن هويتنا الجدي��دة .وهذا يتوج نمون��ا ،ووعدنا
باالستمرار في تحقيق المزيد من التطور في السوق ،حيث ستمكننا
هويتنا الجديدة من ذلك».

جائزة «اإلسهامات المتميزة
في القطاع المصرفي
العربي» لنعمة صباغ

يوسف بن أحمد كانو
تحتفل باليوم العالمي للمسنين

أقامت ش��ركة يوس��ف بن أحمد كان��و وبالتعاون مع جمعي��ة البحرين
لرعاي��ة الوالدي��ن ،حف ً
ال بمناس��بة الي��وم العالمي للمس��نين لتكريم
المتميزين من منتس��بي الجمعية بحضور نبيل خالد كانو ،وعدد كبير
من المدعوين في إطار سياسة الشركة للوفاء بمسؤولياتها االجتماعية
ودعم المجتمع البحريني.
وأك��د عضو مجل��س اإلدارة نبيل خالد كانو ،أن ه��ذا الحفل يأتي وفاء
من الشركة بمس��ؤوليتها االجتماعية وحرصها على جذب االنتباه إلى
هذه الفئة من كبار الس��ن وإش��عارهم بمدى اهتمام كافة المؤسسات
في الدولة بهم وبظروف معيشتهم ،ما ينعكس إيجابياً على أوضاعهم
النفسية ومعنوياتهم ومساعدتهم في عيش حياة أفضل.
وأوضح أن الش��ركة تتطل��ع إلى مثل هذه المبادرات التي تس��اهم في

إنه��اض المجتم��ع ككل ،مؤك��داً على أهمي��ة التواصل مع المس��نين
وإحاطتهم بالمحبة نظراً لما تتطلبه هذه الفئة من رعاية اجتماعية.
وأض��اف كانو ،أنه يجب رد الجميل لهم نظير ماقدموه من عطاء وبذل
وتضحي��ة ،ممتدح��اً الرعاية والخدم��ة المتميزة الت��ي تقدمها جمعية
البحري��ن لرعاي��ة الوالدين ،حيث تتمتع بس��معة طيبة على مس��توى
المملكة.
فيما أعرب رئيس ومنتس��بي الجمعية عن ش��كرهم لشركة يوسف بن
أحمد كانو ،على دعمهم لبرامج وأنشطة الجمعية وعلى األعمال الخيرية
الكثيرة التي تقدمها الش��ركة مش��اركة منها في الشراكة المجتمعية
ف��ي المملكة ،وتخلل الحفل قصائد ش��عرية وع��روض تراثية وتكريم
المتميزين من منتسبي الجمعية ،كما تم توزيع الهدايا التذكارية.

منح��ت جمعي��ة المصرفيي��ن الع��رب ومقرها لن��دن المدي��ر العام
التنفيذي للبنك العربي نعمة صباغ جائزة «اإلسهامات المتميزة في
القطاع المصرفي العربي» للعام  2018تقديراً لجهوده وإس��هاماته
الممي��زة على صعيد الصناعة المصرفي��ة العربية على مدى ما يزيد
عن  40عاماً.
وجرى التكريم خالل الحفل السنوي لجمعية المصرفيين العرب والذي
أقيم في العاصمة البريطانية لندن يوم  18أكتوبر بحضور نخبة من
كبار الشخصيات االقتصادية والمصرفية العربية والعالمية.
وق��ال رئي��س جمعي��ة المصرفيين الع��رب في لندن ج��ورج كنعان:
«س��عدنا كثي��راً بتكري��م نعمة صب��اغ لخدمات��ه الممي��زة للقطاع
المصرفي العربي .نعمة صباغ يقود مؤسس��ة مالية ش��رق أوسطية
مرموق��ة ،وه��ي البن��ك العربي ،الت��ي تعمل على حماي��ة عمالئها،
ومس��اعدتهم في تحقيق طموحاتهم المالي��ة ،لنحو قرن كامل من
الزمان».
ويعد نعمة صباغ واحداً من أبرز المصرفيين العرب حيث ساهم خالل
مس��يرته المهنية ف��ي القطاع المصرفي في إدارة وانتش��ار األعمال
الدولية لبنك الكويت الوطني على مدار ما يقارب عشرين عاماً.
كما تولى رئاسة كل من البنك العربي الوطني في السعودية و«بنك
ميد» ف��ي لبنان .وهو يش��غل حالياً منصب المدير الع��ام التنفيذي
للبن��ك العربي منذ بداي��ة عام  2010باإلضافة إل��ى منصب رئيس
مجلس إدارة بنك أوروبا العربي في لندن.
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جسر الملك فهد يحتفي
بمنتسبي «درة الرفاع االجتماعي لرعاية الوالدين»

ق��ام وفد من منس��وبي نادي درة الرف��اع االجتماعي
لرعاية الوالدي��ن ،الذي يندرج تح��ت مظلة الجمعية
البحرينية لتنمية المرأة والتي ترأس��ها الشيخة لبنى
بنت عبداهلل آل خليفة ،بزيارة اس��تطالعية إلى جس��ر
الملك فهد ،حيث كان في استقبال الوفد المدير العام
لمؤسسة جسر الملك فهد المهندس فهد بن محمد
الداوود ،في مبنى المؤسسة بالجانب البحريني.
ورحب الداوود في كلمة خالل االستقبال بالوفد الزائر،

مشيداً في الوقت نفسه بالدور االجتماعي الذي يقوم
به ن��ادي دره الرفاع االجتماعي لرعاي��ة الوالدين في
إسعاد منتس��بيه وتقديم كافة وسائل الترفيه إليهم.
كما اس��تمع الوفد إلى ش��رح مفصل م��ن مدير إدارة
العالقات العامة والتشريفات بالجسر جمال الياقوت.
وت��م خ�لال الزي��ارة ،تقدي��م العرضتي��ن البحرينية
والس��عودية ،والتي تؤكد ما يجمع بي��ن المملكتين
الش��قيقتين من أخوة وصداقة تمتد لسنوات طوال،

حيث تم استقبال وفد النادي بكل حفاوة وترحيب.
كما تم خالل الزيارة مشاهدة فيلم تثقيفي عن مراحل
إنشاء جسر الملك فهد ،والتطورات التي حدثت خالل
الفترة الالحقة إلنش��ائه ،حيث أشاد الحضور بالجهود
الت��ي تبذله��ا مملك��ة البحري��ن والمملك��ة العربية
الس��عودية الش��قيقة لتقديم نقلة نوعية في الجس��ر
للمساهمة في تطوير العالقات بين البلدين.
وقدم��ت مديرة الن��ادي أمل مقبل ،الش��كر والتقدير

إلى المؤسس��ة العامة لجس��ر الملك فهد على حسن
االستقبال وكرم الضيافة األصيلة ،حيث ثمنت الجهود
الكبيرة التي تبذلها المؤسس��ة لتحس��ين مستويات
الخدمة عبر جسر الملك فهد.
وأش��ادت مقبل ،بالدور الكبير ال��ذي تقدمه الجمعية
البحرينية لتنمية المرأة برئاس��ة الش��يخة لبنى بنت
عبداهلل آل خليفة نظير جهودها اإلنس��انية في خدمة
اآلباء واألمهات.

«التسهيالت للسيارات» تشارك
في أسبوع التوعية المهنية بـ«بوليتكنك»
أعلنت ش��ركة التس��هيالت للس��يارات،
مشاركتها في أس��بوع التوعية المهنية
الذي يقام ف��ي بوليتكنك البحرين خالل
الفترة من  21حتى  25أكتوبر.
وقال المدير العام للش��ركة برير جاسم،
إن مشاركة «التسهيالت للسيارات» في
هذه المناسبة ،تأتي انطالقاً من حرصها

على دع��م كاف��ة الفعاليات واألنش��طة
وتقديم أفضل العروض واألسعار لطلبة
ومنتسبي الجامعة.
وأض��اف« :تتمي��ز س��ياراتنا بتصميمها
الرائ��ع وجودته��ا العالية مم��ا يؤهلها
لقيادة دور محوري في س��وق السيارات،
حي��ث تجم��ع بي��ن الراح��ة ،والس��عة،

والفخام��ة إضاف��ة إل��ى االقتصادية في
اس��تهالك الوقود مما يجعله��ا متربعة
عل��ى عرش الس��يارات العالمي��ة إضافة
لكونها واح��دة من العالم��ات التجارية
األسرع نمواً في المملكة».
وتعتب��ر س��يارات  GAC Motorعالم��ة
تجاري��ة مرموق��ة ومعروف��ة ف��ي عالم

صناعة الس��يارات وتفخ��ر بكونها جزءاً
م��ن  GAC Groupالعالمي��ة والت��ي
تصنع العديد من قط��ع الغيار والتجميع
للعديد من السيارات العالمية المعروفة
بجودته��ا العالية وأدائه��ا المميز منها
سيارات هوندا ،وتويوتا ،وميتسوبيشي،
وجيب.

برير جاسم

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني

مخطط «وفاة آيفون»

ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

يوسف البنخليل

باألحمر

yfbink@alwatannews.net

خط��اب الرئيس الترك��ي المتطابق م��ع الرواية الس��عودية ،خيب آمال
المتربصي��ن الذي��ن كان��وا ينتظرون رواي��ة ال توجد إال ف��ي خياالتهم
المريضة.

مدير التحرير

أبوذر حسين محمد
abazarm@alwatannews.net

سكرتير التحرير

مصطفى عبدالعزيز
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أطلقت ش��ركة «أب��ل» الجمعة
هاتفها الذك��ي الجديد «آيفون
 »XRمن دون أي ضجة أو إقبال
كبير ،مما مثل صفعة جماهيرية
لعمالق الهواتف الذكية.
وعل��ى غي��ر الع��ادة ،ل��م ينفد
الهات��ف الجديد م��ن المخازن،
كم��ا هي العادة عن��د إطالق أي
هات��ف «آيفون» جديد ،حس��ب
ما أش��ار موق��ع «م��اك وورلد»
المختص بمنتجات الشركة.
وانتقد كثيرون التغييرات شبه المعدومة التي أجرتها أبل على هواتفها الجديدة ،والتي اتُهمت بعدم
العمل على االبتكار والتطور ،والمغاالة باألسعار من دون مبرر.
ولعل الدليل األوضح النخفاض اإلقبال على أجهزة «آيفون» يكمن في رس��مات توضيحية نشرها مركز
االختبارات المبتكرة والمبرمجة «سيتي» ،والذي اعتمد على نتائج بحث محرك غوغل.
وأظه��ر المخطط التوضيحي انخفاض أرقام البحث في غوغل ع��ن هواتف آيفون الجديدة تدريجياً ،مع
ظهور كل نسخة جديدة ،حتى انخفاضها بشكل قياسي مع إصدار هاتف «آيفون  »XRالجديد.
وأظهرت البيانات أن معدل بحث األش��خاص عن «آيفون  »XRح��ول العالم ،أقل من ربع معدل البحث
عل��ى هاتف «آيفون  »5وقت صدوره ،وأقل من ثلث مع��دل البحث على هاتف «آيفون  »Xوقت صدوره
العام الماضي.
المغرب 05:02

 ..GF2030اسم رحلة ولي العهد إلى منتدى
االستثمار العالمي تيمنًا بـ«رؤية البحرين»
احتفت ش��ركة طيران الخليج بالوفد الرس��مي
لمملكة البحرين الذي يرأس��ه صاحب الس��مو
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء المش��ارك في مبادرة مس��تقبل
االس��تثمار المقام تحت رعاية خ��ادم الحرمين
الش��ريفين ،ورئاس��ة صاحب الس��مو الملكي
األمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي،
بطريقة مبتكرة ومميزة.
حيث أصدرت الناقلة الوطنية لمملكة البحرين
بطاق��ات الدخ��ول للطائ��رة بإص��دار محدود،
وأطلقت على الرحلة  GF2030تيّمناً بالرؤية
االقتصادية للمملكة .2030
وظه��رت الطائ��رة عل��ى مواق��ع وتطبيق��ات
الطيران الدولية باسمها الجديد.

عالج أمراض اللثة يحد
من ضغط الدم المرتفع
أظهرت دراس��ة إيطالية حديث��ة ،أن العناية
بصحة الفم لعالج أم��راض اللثة تلعب دوراً
في الحد من ضغط الدم المرتفع .الدراس��ة
أجراها باحثون بكلية طب جامعة «الكويال»
في إيطاليا ،ونش��روا نتائجه��ا ،اإلثنين ،في
دوري��ة Hypertension Journal of the
 American Heart Associationالعلمية.
وتُعد أم��راض اللثة من أكث��ر أمراض الفم
انتش��اراً ،وتتمث��ل أعراضه��ا ف��ي االحتقان
واالنتفاخ ونزف الدم منها ألقل س��بب ،وفي
مرحل��ة الحقة تتش��كل الجي��وب اللثوية ما
يس��بب رائحة الفم الكريهة .وللوصول إلى
نتائج الدراسة ،راقب الفريق أكثر من 3600
ش��خص يعان��ون م��ن ارتفاع ضغ��ط الدم،
لكش��ف العالقة بين أمراض اللثة والضغط
المرتفع ،بحسب ما نقلت وكالة «األناضول»
لألنباء.

الدفاع المدني يخمد
حريقًا بمنطقة سلماباد
أعلن��ت وزارة الداخلي��ة عب��ر حس��ابها على
«تويت��ر» أن الدف��اع المدن��ي أخم��د حريقا
ج��دّ في محل لقطع غيار الس��يارات بمنطقة
س��لماباد إث��ر م��اس كهربائ��ي ،وتش��ير
المعلومات إلى عدم وجود أي إصابات.

ألول مرة في البحرين ..جهاز لقياس
ضغط المسالك البولية بـ«العسكري»
تم افتتاح جناح قياس ضغط المثانة الحركي في قس��م الحاالت
اليومية بالمستش��فى العس��كري ،بتوجيه من اللواء بروفيسور
الشيخ خالد بن علي آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية.
وتم استقدام جهاز جديد خاص لقياس ضغط وحركة المسالك
البولية المس��تخدم لتش��خيص أمراض س��لس الب��ول والتبول
ال�لاإرادي وال��ذي يع��د األول من نوع��ه في البحري��ن وهو من
أح��دث األجهزة من نوعه حيث تم التدش��ين بواس��طة المقدم
طبيب نايف عبدالرحمن لوري استشاري جراحة التجميل ورئيس
قسم الحاالت اليومية والدكتور أيمن رئيس استشاري المسالك
البولية في المستشفى العسكري.
وأقيم��ت دورة تدريبية على الجه��از حضرها األطباء المختصين
وع��دد من ممرض��ات العملي��ات لقس��م الح��االت اليومية وإن
الخدمات الطبية الملكية تسعى لتقديم أفضل وأحدث الخدمات
الطبي��ة لمراجعيه��ا وذل��ك من خ�لال إدخال آخ��ر التقنيات في
المجال الطبي.
وقدم د.أيمن رئيس استشاري المسالك البولية الشكر والتقدير
إلى اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة قائد الخدمات

الطبي��ة الملكية ،لدعمه لقس��م الجراحة بش��كل خاص ولجميع
أقس��ام المستش��فى العس��كري بش��كل عام من خالل الس��عي
إلدخال آخر التقنيات الحديثة في المجال الطبي.

العشــاء  06:32درجات الحرارة

العظمى 33

الصغرى 28

كلمة أخيرة

الهجمة على
السعودية تحتاج إلى
تغيير اتجاه اإلعالم
سوسن الشاعر
s.alshaeer@gmail.com
@ s a ws a na l s h a e r

بعد كلمة أردوغان ،إلى هنا وأس��دل الس��تار على موضوع خاشقجي
كورقة ابتزاز.
أحرقت السعودية أوراق أردوغان التي حاول أن يبتزها بها حين أعلنت
من نفسها أن خاشقجي مات ،انتهى هنا مفعول القنبلة الخاشقجية،
وبطل قبل أن يبدأ.
ه��ذا باختصار التعليق األول على كلمة خطط لها ،واس��تعد لها من
يموت غيظاً لكل نجاح سعودي.
ً
ال جديد يذكر ،أردوغان كرر ما قيل سابقا ،وأضاف أنه يقترح محاكمة
الس��عوديين ف��ي تركيا ،ويقت��رح لجنة تحقي��ق دولي��ة ،وكلها أمور
مرفوضة وال تعنيه.
واآلن ،وبع��د أن مرت العاصفة ،فإن الرد الوحي��د على هذه الهجمة
الشرس��ة هو نقل االهتم��ام ،وتوجيه الرأي العام إل��ى قوة المملكة
وأهميته��ا ،وحرص الش��عب الس��عودي على تمس��كه برؤية 2030
وقائده��ا ،وتكثيف الحمالت اإلعالمية ووس��ائل التواصل االجتماعي
باتجاه النظرة المستقبلية والحديث عن المستقبل.
أما فيما يتعلق بقصة خاش��قجي فس��يزيدون ويعيدون ذات الكالم،
وكل يوم س��يضيفون معلومة جديدة صغي��رة فالقصة هي الدجاجة
التي تبيض لهم ذهبا اآلن ،ولن ينش��روا كل ما لديهم دفعة واحدة،
فه��م يتقصدون تجزئته��ا إلطالة فترة حمالت االبت��زاز ،ومن الخطأ
البق��اء في دائرة هم وضعوا إطارها بالرد على كل معلومة على حدة،
فذلك يعني أننا سنبقى أسرى لسياستهم.
ال��رد الصحيح والتعاطي الصحيح هو غلق الملف إعالمياً على الصعيد
المحل��ي ،وتقنين الظهور األجنبي فقط كلقاء وزي��ر الخارجية الجبير
مع قناة فوكس ،أما بالنس��بة للمحطات األجنبية التي تتحدث باللغة
العربية فهي موجهة للناطقين بالعربية وهؤالء شعوب قد انقسمت
على نفس��ها ،وال فائدة مرجوة من الج��دل معها ،ال فائدة من تكرار
الحدي��ث ،وتقدي��م الحج��ج الت��ي هي ليس��ت غايتهم ،ب��ل غايتهم
استمرارنا في البقاء أسرى للقصة.
هم يقتاتون على ردودنا ،ويس��يئون استغالل رغبتنا في الدفاع والرد
على تشويه صورتنا ،مادام هناك متجادلون على برامجهم فستستمر
إلى أن يجدوا أنفسهم يقدمون متحاورين على نفس الخط فينصرفوا
عنها ،لقد جربنا نحن هذا ونجحنا فيه.
لذل��ك فيما يتعلق بالمحطات الناطقة بالعرب��ي فلنكف عن التجاوب
معه��م ،إذ ال فائ��دة من إبقاء المزاج العام رهينة للصراع السياس��ي
ال��ذي هو خ��ارج دائرة خاش��قجي ،وفيم��ا يتعلق باإلع�لام المحلي،
فاالتجاه ال بد أن يكون مغايراً تماماً.
إن التمس��ك برؤية المملكة في اإلعالم المحلي هو خط الدفاع اآلن
في إعالمن��ا ،وهو الرد على تلك الحملة الشرس��ة ،فشراس��تها على
قدر خوفهم من محمد بن س��لمان ،وعلى قدر استماتتهم في منعه
من تنفيذ رؤية المملكة  2030فذلك يعني خس��ارتهم لدولة كانت
تعتم��د عليهم فأصبحت قوة تنوع مصادر دخلها ،وتنوع بالقدر ذاته
تحالفاته��ا وهذا ما يخش��ونه ،والهدف هو إش��غال الس��عودية عن
تحقيق هذا المش��روع الضخم ،مش��روع التح��ول وتأليبهم ضد قائد
هذا التحول.
بقدر رغبتهم في كبح جماح هذه الدولة هم يهاجمونها اآلن ،القصد
هو قتل طموح هذا الشعب ،ولذلك هم يستهدفون من وضع الرؤيا،
ومن رسم الطريق ،ومن نفض الغبار ،ومن غير مجرى التاريخ ،وشكل
المنعطف.
بات��وا يخش��ونه ألنه يعمل ليل نهار ،ألنه ال يقب��ل إهانة المملكة أو
التع��رض لها ،ألنه يرد الصاع صاعين ،ألنه حارب الفس��اد ،ألنه أعاد
للخزين��ة ثرواتها ،ألنه أوق��ف ومنع وعطل تعدد مراك��ز القوى ،ألنه
أعاد للقانون هيبته وأرس��ى دعائم الدول��ة العصرية ،لذلك كله فإن
الس��عودية مقبلة على عه��د جديد تضاعف فيه قوته��ا وإمكانيتها،
فكان ال بد من وأد هذا الطموح.
لذلك كله ال بد من تكثيف تصريحات المس��ؤولين الس��عوديين في
قطاعات االس��تثمار والتنمي��ة ،فهي التي يجب أن تتصدر المش��هد
اإلعالمي المحلي ،وهي التصريحات الخاصة بالمس��تقبل والفعاليات
الت��ي تبحث ف��ي الغد وف��ي النم��و واالس��تثمار والتعلي��م والصحة
وتوظي��ف التقارير التي تظهر نمو المملكة وق��وة اقتصادها لخدمة
هذه الحمالت.
ال��رد الوحي��د والدفاع ع��ن المملكة ف��ي إعالمنا ووس��ائل التواصل
االجتماعي هو إبراز المش��اريع وتكثي��ف الحمالت التي تظهر اهتمام
وحرص الشعب السعودي على تحقيق أجندته السياسة واالقتصادية
التي رسمها لعام  2030و  2020هذا هو الرد وهنا تكمن قوة الدفاع
عن السعودية ،أما البقاء في دائرة الرد فخطأ جسيم.

إعالن تنازل المترشحين
قبل  3أيام من موعد االنتخاب
مروة غالم

قال المحامي العام المش��رف على لجنة سالمة االستفتاء واالنتخاب بمحافظة المحرق أحمد الحمادي ،إن وزارة
العدل والش��ؤون اإلسالمية واألوقاف س��تقوم باإلعالن عن تنازل المترشحين عن خوض االنتخابات في إحدى
وس��ائل التواص��ل الموجودة حالياً قب��ل موعد االنتخاب بثالثة أيام على األقل ،وأش��ار إل��ى أن «اليوم الثاني
المخص��ص لتقدي��م طلبات الطعن على أس��ماء المترش��حين بالمحرق مرّ دون أيّة طلبات مس��جلة بحق أي
مترشح أو بحق مترشح آلخرين»،
وأوض��ح أن الطلب��ات التي تم رفضها تنوعت فيها األس��باب ما بين ع��دم إجادة اللغة العربي��ة كتابة وقراءة
ومسائل قانونية متعلقة بالمترشح نفسه وأمور أخرى ،حيث إن اللجنة بحثت في خليط من االعتراضات وبتت
فيها جميعاً وليس فقط عدم إجادة اللغة العربية.
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 52مترشحة بينهن  44لـ«النيابي» و« 8بلدي»
سماح عالم

بلغ عدد النساء المترشحات النتخابات 2018
بحس��ب رصد الوطن  52مترش��حة ،توزعن
بي��ن  44منافس��ة عل��ى مقاعد الن��واب و8
مترشحات لشغل مقاعد المجالس البلدية.
وأعل��ن في العاصم��ة  14س��يدة خوضهن
االنتخاب��ات لش��غل المقاعد النيابي��ة ،فيما
تقدمت  10س��يدات بأوراق الترشح لمقاعد
المح��رق النيابي��ة ،مقاب��ل مترش��حتين
لش��غل مقعدين بمجل��س بل��دي المحرق.

وس��جلت الش��مالية أعلى معدل لمش��اركة
المرأة بواقع  18س��يدة  14منهم ينافس��ن
عل��ى المقاعد النيابية ،فيما تس��تهدف أربع
منهن المقاعد البلدية في المحافظة.
وس��جلت المحافظ��ة الجنوبي��ة أدنى معدل
لمش��اركة المرأة بترشح  8س��يدات لمقاعد
الدائ��رة ،توزع��ن بي��ن  6منافس��ات عل��ى
المقاع��د النيابية ،ومنافس��تين على مقاعد
البلدي.

18مترشحة بـ«الشمالية» و 14في «العاصمة»
و12ينافسن على «المحرق» و 8لـ«الجنوبية»
«الشمالية» تحتضن العدد األكبر من المترشحات
5-4

بدرية تتجه لـ«التزكية بلديًا» في ثانية الشمالية

«األصالة» تستفرد بسابعة
المحرق بعد غياب «المنبر»

حسن الستري

تقت��رب المترش��حة بدري��ة إبراهيم من
حس��م مقع��د بل��دي الدائ��رة الثاني��ة
بالمحافظ��ة الش��مالية بالتزكية ،وذلك
بع��د أن رفض��ت اللجن��ة اإلش��رافية
بالمحافظة ترشح المرشحين المنافسين
لها.
وأف��اد رئي��س اللجن��ة اإلش��رافية على
االنتخاب��ات بالمحافظة الش��مالية ميرزا
أمان أن اللجنة رفضت ترش��ح مرشحين
لمقعد الدائرة الثاني��ة للمجلس البلدي
بالمحافظة ،إال أن هذين المرشحين قدما
تظلماً للجنة ،واللجنة تدرس تظلمهما،
وفي ح��ال رفض تظلمهم��ا ،بإمكانهما
الطعن ل��دى المحكم��ة المختصة ،وإذا
لم يطعن��ا أو رفضت اللجن��ة تظلمهما،
س��يتم حينها اإلعالن عن فوز المترشحة
بدري��ة إبراهي��م بالتزكي��ة ع��ن مقع��د
الدائرة الثاني��ة بالمحافظة الش��مالية.

فاطمة يتيم

وفي حال حس��مت بدرية إبراهيم مقعد
الدائرة بالتزكية ،فإنها تكون المترش��ح
الثاني الذي يحس��م مقع��د دائرته بلدياً
بالتزكية في انتخابات  ،2018وذلك بعد
أن حس��م حزام الدوسري المقعد البلدي
للدائرة العاشرة بالمحافظة الجنوبية.

وتض��م الدائ��رة الثاني��ة بالمحافظ��ة
الش��مالية  16مجمعاً تض��م مناطق من
المدينة الش��مالية وال��دراز وبني جمرة،
وتمثلها حالي��اً بالمجلس البلدي العضو
فاطم��ة القط��ري التي اتجهت للترش��ح
نيابياً هذه المرة.

أعلن��ت اللجنة اإلش��رافية بمحافظة المح��رق ،عن قبول
 11مترش��حاً نيابياً في س��ابعة المح��رق بينهم امرأتان
تتنافسان للوصول إلى كرسي البرلمان ،وشهدت الدائرة
خالل فترة تقديم طلبات الترشح بعض التغيرات ،أبرزها
ترشح عضو جمعية األصالة اإلسالمية النائب الحالي علي
المقل��ة مجدداً للمجلس النيابي ،بعد أن دارت أنباء حول
احتمال الدفع به في الدائرة الخامس��ة ،وغياب مش��اركة
النائب السابق ناصر الفضالة ،عن جمعية المنبر الوطني
اإلس�لامي ،باإلضاف��ة إلى ترش��ح البروفيس��ور يوس��ف
عبدالغف��ار مع وجود أنباء عن كون��ه مدعوماً من جمعية
المنبر الوطني اإلسالمي.
كما تضم الدائرة عضو المجلس البلدي صباح الدوسري
الت��ي انتقل��ت إل��ى المنافس��ة عل��ى المقع��د النيابي،
والمترشحة سليمة العرادي.

2
 1.5مليون دينار ميزانية
الحمالت االنتخابية في الجنوبية

«ثالثة العاصمة»
الدائرة األكثر كثافة بـ15منافسًا
زهراء حبيب

أغل��ق باب الترش��ح ف��ي المركز اإلش��رافي
لمحافظ��ة العاصم��ة ،بع��د أن تلق��ى 73
مترش��حاً لالنتخاب��ات النيابي��ة بينه��م 14
مترش��حة ،بتس��جيل  15طلباً للترش��ح في
ثالثة العاصمة بينهم س��يدة واحدة ،والتي
تع��د م��ن أعل��ى الدوائ��ر كثافة ف��ي عدد
المترش��حين ،وتليه��ا الدائ��رة السادس��ة،

وأقلها الدائرة األولى والرابعة التي تش��هد
عزوف العنصر النسائي.
وس��جلت ثالثة العاصمة  15طلباً للترش��ح
بينهم س��يدة خالل الخمسة أيام الماضية،
م��ن بينه��م النائ��ب الس��ابق عبدالهادي
مره��ون المترش��ح المس��تقل المقرب من
من جمعي��ة المنبر الوطن��ي التقدمي ،كما

أعلن عن ترشحه بأنه سيخوض االنتخابات
 2018ضمن كتلة «وطني».
كم��ا تقدم للترش��ح ضم��ن ه��ذه الدائرة
النائب الحالي عادل حميد ،الذي فاز بالمقعد
النياب��ي بع��د أن تلق��ى دعماً م��ن جمعية
الرابطة اإلس�لامية ،ويك��رر خوض التجربة
مجدداً في االنتخابات المقبلة مستق ً
ال.

2

سيدة تنافس  7رجال
على المقعد النيابي في أولى الجنوبية
سماهر سيف اليزل

م��ع إغالق باب التس��جيل النتخاب��ات 2018
أظه��رت قائم��ة إش��رافي الجنوبي��ة احتواء
قائمة المترشحين للمجلس النيابي بالدائرة
األول��ى على  8متنافس��ين مس��تقلين وهم
اإلعالمي��ة نس��رين معروف ،جميل يوس��ف،
النائب السابق عدنان المالكي ،دعيج خليفة
الذوادي ،جم��ال كمال ،وأحم��د العامر الذي
س��بق ل��ه أن خاض تجربة الترش��ح س��ابقاً،
وكان هناك ظهور لعبدالرزاق الش��يخ ،وأنور
قمبر اللذين لم يعلنا عن نيتهما للترشح قبل
فتح باب التسجيل.
فيما تغيب كل من خالد السيد ،وهشام مطر
وهش��ام الخالدي بعد أن تم مس��بقاً اإلعالن

أسماء عبداهلل

رصدت «الوطن» ،الميزانية األولية للمترش��حين النيابيين
ف��ي المحافظ��ة الجنوبية حيث تبين أن أق��ل كلفة للحملة
تقدر بحوالي  10آالف دين��ار ،فيما يتوقع رصد  1.5مليون
دينار ميزانية للحمالت كحد أدنى.
وفيم��ا يس��تعد المترش��حون لخ��وض انتخاب��ات العرس
التش��ريعي الخامس ،بات بعض المترشحين يرون تكاليف
الحمالت االنتخابية مبالغ فيه��ا واآلخرون بالعكس تماماً.
وأش��ار بعض المترش��حين في المحافظة الجنوبية ،إلى أن
الس��بب الرئيس ف��ي عدم فوز المرش��ح ه��و المبالغة في
اإلنف��اق عل��ى الحم�لات االنتخابية في ع��دم تحقيق مبدأ
العدالة بين المرشحين ،فالمترشح صاحب األموال الطائلة
يص��ل إل��ى الناخب بش��كل أفضل م��ن منافس��ه صاحب
اإلمكانيات المحدودة.

8

أجندة
ع��ن نيتهم للترش��ح ولكن عدم تس��جيلهم
بعد فتح أبواب الترشح أسقط أسماءهم من
القوائم.

وبه��ذا تك��ون المنافس��ة محتدم��ة بي��ن
اإلعالمي��ة نس��رين معروف التي س��تواجه 7
مترشحين.

5

انتهاء فترة الطعون على طلبات
الترشح اليوم

2

نستقبل مشاركاتكم وأخباركم على
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«األصالة» تستفرد
بـ«سابعة المحرق» مع غياب «المنبر اإلسالمي»
 11مترشحًا نيابيًا بينهم امرأتان يتنافسون على المقعد البرلماني
فاطمة يتيم

أعلنت اللجنة اإلشرافية بمحافظة المحرق ،عن قبول
 11مترش��حاً نيابياً في سابعة المحرق بينهم امرأتان
يتنافسون للوصول إلى كرسي البرلمان.
وش��هدت الدائرة خالل فترة تقديم طلبات الترش��ح
بع��ض التغي��رات ،من أبرزها ترش��ح عض��و جمعية
األصالة اإلس�لامية النائب الحالي علي المقلة مجدداً
للمجل��س النيابي ،بع��د أن دارت أنباء حول احتمالية
الدفع به في الدائرة الخامسة ،وغياب مشاركة جمعية
المنبر الوطني اإلس�لامي من خالل النائب الس��ابق
ناص��ر الفضال��ة ،باإلضافة إلى ترش��ح البروفيس��ور
يوسف عبدالغفار مع وجود أنباء عن كونه مدعوم من
جمعية المنبر الوطني اإلسالمي.
واس��تطاعت جمعي��ة المنب��ر التقدم��ي أن تتق��دم
بالمترش��ح المحامي حسن إسماعيل ،ودخول الوجوه
الشابة في سباق االنتخابات النيابية من أبرزها دخول
المترشح الشاب عمار قمبر ابن النائب السابق سامي
قمبر ،والمترشح المستقل راشد البنزايد الذي يشغل
حالي��اً وظيف��ة أخصائي مش��تريات وعق��ود بمجلس
الش��ورى والذي يعم��ل فيه منذ ع��ام  ،2002ومدير

مكتب أس��فاري للس��فر المرش��ح المس��تقل عبداهلل
البس��تكي ،باإلضافة إلى ترش��ح نجيب الضو ،وراشد
جالل ،وعلي األنصاري.
وتح��وي الدائرة عل��ى العنصر النس��ائي وهن عضو
البلدي صباح الدوس��ري التي انتقلت إلى المنافس��ة
على المقعد النيابي ،والمترشحة سليمة العرادي.
يذكر أن س��ابعة المحرق لم يترشح فيها من الشباب
س��وال ش��اب واحد فقط ف��ي انتخاب��ات  2014وهو
خال��د إبراهيم جاس��م محمد ،حيث لم يفز أي ش��اب
في الفصول التش��ريعية األربع��ة الماضية ،ما يجعلنا
نتس��اءل عن ف��رص الش��باب للوصول إلى كرس��ي
البرلم��ان ف��ي انتخاب��ات  ،2018حي��ث ف��از بمقعد
الدائرة في  2002رجل األعمال عثمان ش��ريف ،وفي
 2006عضو جمعية المنبر اإلس�لامي ناصر الفضالة،
وفي  2010عاد عثمان شريف.
في حين فاز في انتخابات  2014عضو جمعية األصالة
اإلسالمية علي المقلة والذي تمكن من خطف اللقب
النياب��ي للدائرة ف��ي الجول��ة الثانية على منافس��ه
الفضالة بفارق  89صوتاً فقط.

«ثالثة العاصمة» األعلى كثافة
في عدد المترشحين بـ15متنافسًا
زهراء حبيب

أغلق باب الترشح في المركز اإلشرافي لمحافظة
العاصمة ،بعد أن تلقى  73مترشحاً لالنتخابات
النيابي��ة بينه��م  14مترش��حة ،بتس��جيل 15
طلباً للترش��ح في ثالثة العاصمة بينهم سيدة
واحدة ،والت��ي تعد من أعلى الدوائر كثافة في
عدد المترش��حين ،وتليها الدائرة السادس��ة،
وأقله��ا الدائرة األول��ى والرابعة التي تش��هد
عزوف العنصر النسائي.
ً
وسجلت ثالثة العاصمة  15طلبا للترشح بينهم
سيدة خالل الخمسة أيام الماضية ،من بينهم
النائب الس��ابق عبدالهادي مره��ون المدعوم
المترش��ح مس��تق ً
ال لكنه مدعوم م��ن جمعية
المنبر الوطني التقدمي ،كما أعلن عن ترشحه
بأنه س��يخوض االنتخابات  2018ضمن كتلة
«وطني».
كما تقدم للترش��ح ضمن ه��ذه الدائرة النائب
الحالي عادل حميد ،ال��ذي فاز بالمقعد النيابي

بع��د أن تلق��ى دعم��اً م��ن جمعي��ة الرابط��ة
اإلس�لامية ،ويكرر خوض التجرب��ة مجدداً في
االنتخابات المقبلة مستق ً
ال.
ودخلت المرش��حة فاطمة المدوب المنافس��ة
االنتخابية كعنصر نس��ائي وحيد ،وهي س��يدة
عاطلة عن العمل وقررت الترشح لخدمة الناس،
والمرشح علي س��مير ،ومحمد الوادي وحسين
ربيع وغيرهم.
وتليه��ا الدائ��رة السادس��ة التي س��جلت 10
مترش��حين بينهم سيدتين وهما نادية المالح
ود .معصوم��ة عبدالرحيم ،فيما لقى طلب علي
ش��مطوط ونادر عبداإلم��ام بالرفض ،وبذلك
ق��ل الع��دد حتى اآلن إل��ى  8مترش��حين حتى
س��اعة كتابة الخبر ،وما ت��زال جمعية الرابطة
اإلس�لامية مس��يطرة في معلقها وهي منطقة
جدحفص.
وسجلت الدائرة الخامس��ة  5مترشحين أعلنت

«رابعة الجنوبية» في الصدارة
بـ 12مترشحًا نيابيًا دون وجوه نسائية
أنيسه البورشيد

تقدم  12مترش��حاً لالنتخاب��ات النيابية
 2018بالدائ��رة الرابعة ف��ي المحافظة
الجنوبية ،فيما تقدم النائب علي الزايد،
والنائ��ب محم��د المعرف��ي للمنافس��ة
عل��ى ذات المقعد لينافس��وا بذلك أنس
بومطي��ع وأحم��د النعيم��ي وس��لمان
الس��لمان والمحام��ي راش��د آل بن علي
وصالح الرواحي وميث��م الربيعي وأحمد
عبداهلل ألبي وحس��ن البلوشي وعبداهلل
أحمد الرويعي.
وفيم��ا تقدم فيص��ل البوفالح للترش��ح
للم��رة الثاني��ة ،وعلى الرغ��م من إعالن
يوس��ف الصب��اغ وباس��م المحمي��د
ومحمد عبداهلل الك��واري نيتهم لخوض
االنتخاب��ات النيابي��ة للدائ��رة ،إال أنهم
لم يتقدموا إلى التس��جيل معلنين بذلك
انسحابهم من المعترك االنتخابي.
وتستمر الدائرة الخامسة بـ 5مترشحين،
حين عاود النائب خليفة الغانم ترش��حه
للفصل التش��ريعي الخامس لالنتخابات
النيابي��ة ،مقابل عص��ام الخياط وخليفة
اليامي ومحمد موس��ى منافسين الوجه

النسائي فوزية زينل التي تعاود ترشحها
للم��رة الثالث��ة وبذلك قد تغي��ر خارطة
الخامسة بالجنوبية لصالحها.
وفي الدائ��ره الســادس��ة ،تضمنت 10
مترش��حين ،وهم النائب جمال بوحسن
منافس��اً اإلعالم��ي محم��د دروي��ش،
ود.محم��د الكويت��ي ،والش��اب عبداهلل
عيسى يعقوب ،وناظم هاشم ،ووليد عبد
الستار الس��ريهيد ،وعبدالرزاق الحطاب،
ضمن قائمه األصالة فيما عاود إبراهيم
المناعي ترشحه للمرة الثانية.
وع��اود حم��د الحرب��ي الترش��ح للم��رة
الرابع��ة ،بع��د أن ترش��ح لالنتخاب��ات
البلدي��ة والنيابي��ة ع��ام  2002وف��ي
انتخاب��ات  2006للمجل��س البل��دي في
محافظة الوسطى .كما خاض االنتخابات
التكميلي��ة ع��ام  2010للمجلس البلدي
بالمحافظة الجنوبي��ة وأتت نادية العمر
الوج��ه النس��ائي بين  9مترش��حين من
الرج��ال ،وعل��ى الرغم من إع�لان عادل
خليفة عن نيته للترش��ح بالدائرة ،إال أن
اسمه لم يندرج على قائمه مترشحيها.

أس��ماءهم رس��مياً في المركز اإلشرافي بينهم
النائ��ب الحالي ناصر القصي��ر ،وتتنافس فيها
س��يدتان وهما فاطمة منص��ور ودنيا فخراوي،
ورج��ل األعم��ال أحمد الس��لوم .وتتس��اوى 4
دوائر ف��ي عدد المر ش��حين وه��م الدائرتين
الثامنة والتاس��عة إذ لم يتجاوز عددهم خمسة
مرش��حين وس��يدة لكل دائ��رة ،فف��ي الثامنة
نزل المعت��رك االنتخابي النائ��ب الحالي مجيد
العصف��ور ال��ذي ف��از بالتزكي��ة باالنتخاب��ات
الس��ابقة ،وتكرر التجربة المرش��حة زهرة حرم
في تاسعة العاصمة.
فيم��ا تع��د الدائ��رة الرابع��ة األق��ل ف��ي عدد
المرش��حين إذ ال يتجاوز عدد مرش��حيها ثالثة
وه��م النائ��ب الحال��ي عبدالرحم��ن بومجيد،
وعمار البناي الذي خ��اص التجربة باالنتخابات
السابقة ،وكذلك المرشح حسن بوخماس الذي
قرر أن يعيد الكرة مجدداً.
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أماني األنصاري

ط��رأت العدي��د م��ن التغي��رات عل��ى الدائرة
السادس��ة بمحافظ��ة العاصم��ة باالنتخاب��ات
النيابي��ة لع��ام  ،2018حيث اعتمد ف��ي اليوم
األول حت��ى األخي��ر  10طلبات ترش��يح بينهم
س��يداتان ،م��ن أبرزه��م النائ��ب الحالي علي
العطيش خاصة بعد رفض طلب ترش��ح النائب
السابق علي شمطوط وانسحاب محمد ضاحي
لصالح العطيش.
ف��ي حين أعلن  7مترش��حين قبل بدء فتح باب
الترش��يح ،أنه تم التعديل عليهم بين االختفاء،
والرفض ،واالنسحاب ،حيث اتضح بعد فتح باب
التس��جيل بالمركز اإلش��رافي ظهور المترشح
عب��داهلل عبدالنبي ،وعل��ي كمالي ،وانس��حاب
محمد ضاح��ي ،ورفض علي ش��مطوط ،ونادر
عبداإلمام كونهما أعضا ًء في جمعية سياس��ية
منحلة بحكم قضائي ،واختفاء جعفر الدرازي.
ون��زل علي ش��مطوط المعت��رك االنتخابي في
انتخابات  2010ثم قرر االنس��حاب بعد قراءته
للساحة ،وقلة حظوظه بالفوز ،وفي االنتخابات
التكميلي��ة ع��ام  2011كانت الفرصة س��انحة
فقرر الن��زول مجدداً ،وبالفعل فاز بـ  148صوتاً
بنس��بة  ،%56.5لكنه خسر في انتخابات 2014
ف��ي الجولة الثانية .وأعاد ش��مطوط الكرة في
انتخاب��ات  2018بترش��يح نفس��ه ،وقبل طلبه
بالرف��ض كون��ه عضواً ف��ي جمعية سياس��ية
منحلة .وش��هدت الدائرة حدثاً آخر ،سوف يغير

من حدة المنافسة وهو رفض طلب ترشح لنادر
عبداإلمام في ذات الدائرة ،وذلك لصدور حكم
جنائي بحقه وعضو في جمعية سياس��ية منحلة
بحكم قضائي.
وبهذه المتغيرات تبقى الساحة مفتوحة وتحت
س��يطرة جمعية الرابطة اإلسالمية ،التي تعتبر
منطقة جدحف��ص معقلها الرئيس ،خاصة بعد
رفض ش��مطوط ال��ذي كان يتوق��ع أن يحرك
األصوات في تلك الدائرة.
وب��دأت تظه��ر مالمحها منذ إع�لان اإلعالمي
محم��د ضاحي ع��ن تراجع��ه في الترش��ح من
المعت��رك االنتخاب��ي لصال��ح العطي��ش ،م��ن
أجل دعمه وت��رك الفرصة ل��ه لمواصلة تنفيذ
برنامجه االنتخابي على أكمل وجه.
وفاز النائب علي العطيش المدعوم من جميعة
الرابط��ة اإلس�لامية ع��ن الدائ��رة السادس��ة
بانتخاب��ات  2014من الجول��ة الثانية بـ1280
صوت��اً بنس��بة  ،%69.3وعمل موظف��اً بوزارة
المالي��ة واالقتص��اد الوطن��ي م��ن  1984إلى
 .1997ث��م عم��ل مدير ش��ركة عالق��ات عامة
ودعاية وإعالن من .1997
وم��ن جانب آخر ،رش��ح المواط��ن محمد ماجد
حس��ين شبر من  4س��نوات وانسحب رغبة في
عدم تش��تت األصوات ،ذلك كونه قراراً مستق ً
ال
دون التش��اور مع أهالي الدائرة ،وكان أغلبهم
أعطى كلمة إلى المرشحين اآلخرين.

إلى ذلك ،مازالت الس��احة مفتوح��ه لبروز عدة
متغيرات خاصة مع نزول بعض المرشحين ،من
أصحاب الخب��رات في ش��تى التخصصات حيث
إن معصومة عبدالرحيم هي طبيبة استش��ارية
نفس��ية ورئيس��ة قس��م وحدة المؤي��د لعالج
إدمان المخدرات والكحول وس��فيرة السالم في
البحرينية ،ترش��حت نيابياً لتحمل على عاتقها
ملفاً مهماً في حال فوزها بالمقعد النيابي ،وهو
تعاف��ي مدمن��ي المخدرات وحقه��م بالحصول
على الوظائف وخدمة الوطن.
كما ترش��ح كامل مي��رزا امت��داداً إلرث أجداده
م��ن وجهة نظ��ره ،الذي��ن كانوا له��م بصمة
اجتماعي��ة ف��ي المجتم��ع ،حي��ث يس��عى إلى
مواصلة ه��ذا النهج في خدم��ة الناس وأهالي
الدائ��رة ،واس��تمراراً لمس��يرة الج��د الوال��د
المرح��وم الحاج أحمد بن الش��يخ علي الحكيم،
مراق��ب بلدية جدحفص ،والمرحوم الجد الحاج
عبدالحس��ين بن جعفر عض��و المجلس البلدي
في س��تينيات الق��رن الماض��ي ،وصاحب مأتم
الحاج عبدالحسين بن جعفر.
من جه��ة أخ��رى نادية الم�لاح معلم��ة اللغة
العربية وتربوية عزمت للترش��ح لما لديها من
الطم��وح وقناعة بالعم��ل النيابي ،وتمتلك من
اإليم��ان واليقين بالقدرة عل��ى العمل وإحداث
التغيير .وذلك من خ�لال عملها كمتطوعة في
مكتب أحد النواب.

منافسة بين «األصالة»
و«التجمع» على ثالثة الجنوبية
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سماهر سيف اليزل

تش��هد الدائ��رة الثاث��ة بالمحافظ��ة الجنوبية
تنافس��ا بين جمعية األصالة و التجمع الوطني،
حيث أعلن كل من رئيس مجلس بلدي الجنوبية
السابق أحمد األنصاري ترشحه نيابيا ممثال عن
جمعية «األصالة» ،ومث��ل في ذات الدائرة عن
جمعية تجمع الوحدة الوطنية محمد الحوسني،
وأعل��ن كذلك كل م��ن عادل اليحيى وعيس��ى
س��المين نيتهم للترشح كمس��تقلين قبل فتح

تحليالت

باب التس��جيل؛ لتنحصر المنافس��ة ببن ممثل
األصالة أحمد األنصاري ليخلف عبدالحليم مراد
في مجلس النواب والحوس��ني ممثال عن تجمع
الوحدة والمستقل عادل اليحيى.
وتتجه الترجيحات لفوز المس��تقل دون ممثلي
الجمعي��ات بس��بب تجن��ب الناخبي��ن لممثلي
الجمعيات والكتل االنتخابية.
وبعد فتح باب التس��جيل ،قام المرش��ح عيسى

سالمين الذي كان مترشحا نيابيا في انتخابات
س��ابقة بتحوي��ل رغبته م��ن النياب��ي للبلدي
مرجعا ذلك الستش��عاره بهم��وم األهالي بعد
«كارث��ة األمطار» التي تس��ببت بضرر جس��يم
له��م ،ولرؤيته إل��ى أن الدائ��رة بحاجة للعمل
البلدي أكثر من النياب��ي ،ليضيع بذلك فرصة
فوز محم��د الرفاع��ي ممثل الوح��دة الوطنية
بالتزكية.

غياب الجمعيات
السياسية عن «تاسعة الجنوبية»

أخبار
نستقبل أخباركم على

2018@alwatannews.net

أسماء عبداهلل

يت��وزع الثقل األكبر للكتلة االنتخابية بالدائرة
التاس��عة بالمحافظ��ة الجنوبي��ة الت��ي تضم
ال��زالق وس��افرة ودار كليب والعرين ،وس��ط
غياب للجمعيات السياسية واإلسالمية.
وتقدم للترشح في الدائرة التاسعة  5مرشحين
هم س��عد راش��د التنيب وبدر الدوسري ونوار
المطوع ويوس��ف م��رداس الدوس��ري وناصر
فهد الزعبي.
ويم ّث��ل الدائ��رة ف��ي الوق��ت الحال��ي النائب
محسن البكري في المجلس النيابي الذي دخل
في ال��دور الثاني ألنتخاب��ات  2014مع محمد

أحمد الدوس��ري وفاز بالمقعد محسن البكري
بنس��بة أصوات  2144صوتا .وف��ي انتخابات
 2018لم يرش��ح البكري نفس��ه تاركا المقعد
للوجوه الجديدة.
فيما تقدم للترشح العضو البلدي بدر الدوسري
وتحويله إلى العم��ل النيابي في ذات الدائرة،
ويتنافس المرشح ألول مرة نوار المطوع الذي
صرح س��ابقا أن الدائرة صعبة والمترش��حين
المتقدمي��ن في الدائرة جميعهم أقوياء ولهم
باع في خدمة الدائ��رة ،ولكن ليس هناك أمر
مستحيل ،خصوصا إذا كان المترشح لديه عزم

على استكمال ما قام به النواب السابقون.
وتق��دم المرش��ح ألول م��رة يوس��ف مرداس
الدوس��ري إلى الترش��ح في الدائرة التاس��عة
والذي يرى أن لديه الق��درة ويمتلك البرنامج
سيعلن عنه الحقا .وينافسه المرشح ألول مرة
أيضا ناصر فهد الزعبي.
والدائرة التاسعة بالجنوبية ،تضم  5مرشحين
هم من المس��تقلين .يذك��ر أن خالل الدورات
االنتخابي��ة لم تفل��ح الجمعيات م��ن الدخول
وغياب الجمعيات السياس��ية واإلسالمية فهي
بعيدة جدا عن هذه الدائرة.
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 52مترشحة بينهن  44لـ«النيابي» و« 8بلدي»
 18مترشحة في الشمالية
و 14بالعاصمة
 12متنافسة بالمحرق
و 8في الجنوبية
سماح عالم

قدرت نس��بة زي��ادة تواج��د الم��رأة على
الخريطة السياس��ية بضعف أكبر مش��اركة
للمرأة في تاريخها ،إذ ش��كل تواجد المرأة
أكثر من  %13من جملة عدد المترش��حين
من النس��اء ..وبه��ذه النس��بة ثمة حضور
جديد ترسمه المرأة البحرينية لنفسها في
المشهد السياسي.
 18س��يدة ف��ي المحافظة الش��مالية التي
تضمنت أكبر عدد مترش��حين ومترشحات
على اإلطالق توزعن بـ  14مترشحة للنيابي
و 4بلدي ،يليها في عدد تركيز النس��اء في
محافظة العاصمة حيث تترش��ح  14سيدة
لمقاعد البرلمان في  8دوائر من أصل .10
وتأتي محافظة المحرق لتضم  12مترشحة
منهن  10مترشحات على المقاعد النيابية
واثنتي��ن عل��ى المقاع��د البلدي��ة ،لتأت��ي
المحافظة الجنوبية بترش��ح  8مترش��حات
ف��ي عم��وم المحافظ��ة منهن  6س��يدات
يترش��حن للمقاع��د النيابـي��ة واثنتي��ن
للمقاعد البلـدية.
به��ذه األرقام كان رصد «الوطن» للنس��اء
المغام��رات المنافس��ات الالتي سيس��جل
التاريخ أس��مائهن كمترش��حات وصانعات
للتغيير وإن ل��م يحالفهن الح��ظ بالفوز..
وفي اآلت��ي تفاصي��ل حضور الم��رأة على
الخارط��ة السياس��ية للمعت��رك االنتخابي
 2018حس��ب األس��ماء المرص��ودة حتى
اآلن..

 18مترشحة
في الشمالية
المحافظ��ة الش��مالية تنال نصيب األس��د
في عدد المترش��حين بش��كل عام ،وأيضاً
في الحضور النس��وي ،حيث ضمت الدائرة
األول��ى كل من ابتس��ام العصف��ور وكلثم
الحايك��ي لتواجهان منافس��ة  5رجال على
المقعد النيابي ،ليظ��ل المقعد البلدي في
منافسة رجالية متمثلة بـ  6مترشحين.
إال أن الدائ��رة الثاني��ة تق��دم الحض��ور
النسائي نيابياً وبلدياً ،حيث تتقدم فاطمة
عباس لتواجه  4مترش��حين رجال في حين
تفوز بدرية عبدالحسين بالتزكية بالمقعد
البل��دي ،لتظل ثالثة الش��مالية بمنافس��ة
ذكورية حيث يترشح  8رجال نيابياً و  4على
المقعد البلدي.
وتأتي الدائرة الرابعة والخامسة مشتركتان

في ضخامة عدد المترشحين ،حيث تقدمت
في الدائرة الرابعة مترشحتين هما سهيلة
حاجي وأمل سلمان لتنافسان  15مترشحاً،
في أكبر وأشرس منافسة على االطالق من
حيث عدد المترش��حين في دوائر المملكة،
مقابل مترش��حة واحدة بلدي��ا وهي الئقة
الس��لمان الت��ي تنافس  7مترش��حين في
الدائرة ذاتها.
أما الدائرة الخامس��ة فتقدمت للترشح كل
من مريم الرويعي وزهرة العصفور لتنافس
 16مترش��حاً على المقع��د البلدي في حين
بقت المنافسة ذكورية على البلدي بترشيح
ثالثة مترشحين فقط.
سادس��ة الش��مالية ،قدم��ت مترش��حتين
اثنتي��ن هما لمي��اء معتوق ورقية الغس��رة
الالت��ي يترش��حن نيابي��ا ف��ي منافس��ة 7
مترش��حين ،ف��ي حي��ن بق��ت المنافس��ة
ذكورية على المقعد البلدي بـ  6مترشحين
فيها ،أما سابعة الش��مالية فتواجه لطيفة
عيد ثمانية مترش��حين رج��ال على المقعد
النياب��ي ف��ي حين تواج��ه زينة جاس��م 5
مترشحين لنيل المقعد البلدي في الدائرة
ذاتها.
إال أن الدائرة الثامنة تأتي بترشح سيدتين
هما غادة الحلو وحفص��ة غريب لتواجهان
 7مترش��حين على المقعد النيابي في ظل
بقاء المنافس��ة ذكورية بين  5مترش��حين
بلديين.
وتواجه المترشحه لطيفه عيد  7مترشحين
ذك��ور عل��ى المقع��د النيابي ف��ي الدائرة
التاس��عة في ظ��ل بقاء المنافس��ة ذكورية
بين  5مترشحين على مقعد بلدي التاسعة،
أم��ا الدائرتي��ن العاش��رة والحادية عش��ر
فتبقيان بمنافس��ة ذكوري��ة دون وجود أي
مترشحة فيهما ،إال أن الدائرة الثانية عشر
تأتي لتقدم المترش��حة مريم مدن لتواجه
 8مترش��حين على المقعد النيابي ،وزينب
ال��درازي لتواجه  4مرش��حين على المقعد
البلدي.

 14مترشحة
في العاصمة
وضمت محافظة العاصمة أسماء  14سيدة
تدخلن المعترك االنتخابي هذا العام ،ففي
الوق��ت الذي تخلو في��ه الدائرة األولى من
المنافس��ة النسائية حيث يستفرد بالساحة

العاصمة

14

المحرق

12

الشمالية

18

الجنوبية

8

السنة

نيابي

البلدي

المجموع

2002
2006
2010
2011
2012
2014

8
18
9
9
1
22
44

33
5
3
12
8

41
23
12
9
1
34
52

2018

النساء المترشحات منذ 2002

 4مترش��حين رجال وهي أكثر الدوائر التي
تشتمل على مترشحات منافسات لبعضهن
البعض ،حيث تأتي الدائرة الثانية بتنافس
 4س��يدات «دفعة واحدة» مع  5رجال وهن
النائب السابق إبتسام هجرس ودينا اللظي
ود .نجاح صنقور وسوس��ن كمال ،في حين
يتناقص العدد إلى سيدة واحدة في الدائرة
الثالثة وهي فاطمة الم��دوب التي تنافس
 15رج ً
ال ف��ي أكبر دائرة وأكثرها س��خونة
على اإلطالق ف��ي العاصمة ،في حين خلت
الدائ��رة الرابعة من التواجد النس��ائي في
ظل تناف��س  3رجال على المقع��د النيابي
في الدائرة.
وف��ي الدائرة الخامس��ة ووس��ط تنافس 6
رجال تتواجد منافس��تين من بنات الدائرة
وهن دينا فخ��راوي وفاطمة ج��واد ،مقابل
معصومة عبدالرحي��م ونادية المالح اللتان
تنافس��ان  9رجال في الدائرة السادسة في
معركة شرس��ة ستش��هدها ه��ذه الدائرة
أيض��اً ،وال يختلف المش��هد التنافس��ي في
س��ابعة العاصم��ة الت��ي تش��هد تناف��س
س��يدتين هما عفاف الموسوي والمترشحة
الس��ابقة زينب األمي��ر اللت��ان تواجهان 5

توزيع النساء المترشحات بحسب المحافظة

رجال في هذه الدائرة.
كما تنافس زهراء حنون في ثامنة العاصمة
ذات الصبغ��ة الذكورية حيث يترش��ح فيها
 4رج��ال ،إال الدائرة التاس��عة جاءت لتقدم
د.زهرة الحرم كمرشحة تواجه  4منافسين
رج��ال ،ف��ي حي��ن تأت��ي الدائرة العاش��رة
لتناف��س فيه��ا مرش��حة جمعي��ة المنب��ر
الديمقراط��ي إيمان ش��ويطر لـ  6رجال في
دائرة ال تقل سخونة عن سالفاتها.

 12مترشحة في محرق
محافظة المحرق التي أوصلت أول مترشحة
بلدي��ة ممثلة بالمرحومة فاطمة س��لمان،
تأتي الدائرة األولى خالية من أي مترش��حة
حيث يتنافس  5رج��ال على المقعد النيابي
و 6عل��ى المقع��د البل��دي ،إال أن الدائ��رة
الثانية تأتي بعنصرين نس��ائيين هما ليلى
المحميد وهدى المحم��ود اللتان تواجهان
 5رج��ال عل��ى المقعد النياب��ي ،دون وجود
أي مترش��حة في مواجهة  5منافسين على
المقعد البلدي.
أما ثالثة المحرق فتترشح فيها لبنى الحسن
كمترش��حة وحيدة تواجه  5رجال وفي ظل
غياب أي وجه نس��وي وس��ط  9مترشحين
رجال على المقعد البلدي في نفس الدائرة،
لتظل المنافس��ة ذكورية عل��ى مقعد رابعة
المح��رق ب��ـ  3مترش��حين رج��ال نيابي��اً،
في حي��ن تترش��ح ليالي ش��هاب لتواجه 4
مترشحن رجال بلدياً.
وتأتي خامس��ة المحرق لتضم مترش��حتين
وهم��ا هنادي الجودر ونورة الخاطر لتواجها
 9مترشحين رجال نيابياً وسط خلو العنصر
النسائي من المنافسة البلدية التي تضم 5
مترشحين في نفس الدائرة.
سادس��ة المح��رق ضمت ثالث مترش��حات
يواجهن  4مترش��حين وه��ن تغريد علوي
ومن��ى الحايك��ي وأزه��ار مك��ي ،م��ع خلو
المنافس��ة البلدي��ة من الحضور النس��وي،
إال أن س��ابعة المح��رق تق��دم مترش��حات
نيابياً وبلديا ،حيث تتقدم صباح الدوس��ري
وس��ليمة الع��رادي لتواجهان  9منافس��ين
رجال على المقعد النيابي ،في حين تترشح

الناشطة االجتماعية حنان بن عربي لتواجه
 4مترش��حين على المقعد البل��دي ،لتبقى
ثامنة المح��رق ذكورية في الترش��ح نيابيا
بثمانية مترشحين وبلدياً بثالثة مترشحين.

 8مترشحات
في الجنوبية
المحافظ��ة الجنوبي��ة التي قدم��ت تاريخياً
أول س��يدة كعضو مجلس نيابي في تاريخ
المملك��ة ،تعتبر أقل المحافظ��ات حظاً في
التواج��د النس��وي ،حي��ث يترش��ح فيها 8
مترش��حات فق��ط  6مترش��حات نيابي��اً و2
بلدي��اً ،وفي تفاصيلها تترش��ح في الدائرة
األولى اإلعالمية نسرين معروف لتنافس 6
مترشحين رجال على المقعد النيابي.
وتترش��ح إيمان القالف لتواجه  9مترشحين
عل��ى المقع��د البلدي ف��ي نف��س الدائرة،
أم��ا ثاني��ة وثالث��ة ورابع��ة الجنوبي��ة فقد
بقت المنافس��ة فيهم جميع��ا ذكورية في
المقاع��د النيابي��ة والبلدية على الس��واء،
لتأتي الدائرة الخامسة لتقدم فوزية زينل -
المترشحة الس��ابقة وصاحبة أصوات عالية
جدا في االستحقاق الس��ابق  -في مواجهة
 4مترشحين نيابياً وغياب العنصر النسائي
من منافس��ة  5رج��ال بلديين ف��ي الدائرة
نفسها.
أما سادس��ة الجنوبية فتترشح نادية العمر
لتواجه  9مترش��حين لنيل المقعد النيابي،
في حين بقت المنافسة على المقعد البلدي
بين  3رجال دون وجود أي عنصر نسائي.
وتأت��ي س��ابعة الجنوبي��ة الت��ي تعتبر من
أش��رس الدوائ��ر منافس��ة ،لتترش��ح فيها
ثالث مترش��حات وهن النائب السابق رؤى
الحايك��ي وعالي��ة الجنيد ولطيف��ة القعود
ليواجهوا  5مترش��حين رج��ال على المقعد
النياب��ي للدائ��رة ،ف��ي حين تترش��ح وفاء
بس��تكي لتواج��ه  5مترش��حين رج��ال في
المنافس��ة عل��ى المقعد البل��دي ،في حين
تبق��ى الدوائر الث�لاث المتبقي��ة «الثامنة
والتاس��عة والعاش��رة» بمنافس��ة ذكورية
بحتة.

اللظي :العمل التشريعي يتطلب
خبرة تتناسب ومخرجات مجلس النواب
أكدت المرشحة النيابية لثانية العاصمة
دينا اللظي ،أنها على أتم استعداد ،لتبدأ
مشوارها االنتخابي بطرح برنامجها تحت
ش��عار «تفعيل الرقاب��ة ..بوابة العدالة»
من منطلق اختصاصها وعملها كقانونية
وحقوقي��ة وما يتطلبه العمل التش��ريعي
من خب��رة لتكون هناك مخرجات إيجابية

تعود بالنفع على المواطن.
وأك��دت ،أنه��ا س��تعمل عل��ى تحقي��ق
مصلح��ة البحري��ن م��ن أج��ل الجمي��ع
انطالقاً ،م��ن مبدأ حقوقي بتوفير الحياة
الكريمة للمواطني��ن وذلك بالعمل على
زيادة كفاءة وفاعلية البرلمان في الرقابة
والمساءلة والشفافية ،وتقوية االقتصاد

بمواجهة التحديات االقتصادية ومعالجة
عج��ز الميزاني��ة وتطوي��ر الخدم��ات
األساسية وتحس��ين المستوى المعيشي
للمواطن البحرين.
وذك��رت اللظ��ي أن عزمه��ا دخ��ول
االنتخاب��ات ،ج��اء لتوظ��ف مؤهالته��ا
وخبرته��ا وتطوعه��ا من أج��ل مصلحة

األهال��ي ،مبين��ة أن دخ��ول البرلم��ان
فرصة كبيرة لخدمة أكبر شريحة ممكنة
م��ن المجتم��ع البحرين��ي ف��ي المس��ار
الديمقراطي الصحي��ح من خالل مجلس
الن��واب ال��ذي يمثل الش��عب ،وم��ا يتم
تحقيق��ه تح��ت قب��ة البرلم��ان بتوظيف
الخبرات الصحيحة.

دينا_اللظي
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حضور كبير للبحرينية
في الحراك البرلماني لصناعة التغيير
سماهر سيف اليزل

تمتل��ك المرأة البحرينية مرك��زاً متقدماً
سياس��ياً واجتماعياً ،حي��ث نالت اهتماماً
كبيراً ،أبرز دورها في الحراك السياس��ي،
وتنام��ى ه��ذا ال��دور م��ن خ�لال رغب��ة
المرأة البحرينية في العطاء والمش��اركة
بهذا المجال رغم التحديات واالكتس��اح
الذكوري السائد به.
كم��ا إن الوع��ي المجتمع��ي للمواط��ن
البحريني ،س��اعد على تعزي��ز ثقة المرأة
وتنصيبها في مراكز صنع القرار والقيادة.
وب��دأت الفج��وة النوعي��ة بي��ن الرج��ل
والمرأة باالنحس��ار من خالل المش��اركة
في المجلس النيابي منذ .2002
وأح��دث دس��تور البحرين المع��دل لعام
 2002نقلة نوعية ل��دور المرأة ،وضمن
لها ح��ق التكاف��ؤ ومبدأ المس��اواة بين
الرجل والم��رأة ،حيث ش��هدت الدورات
االنتخابي��ة من��ذ  2002وحت��ى الي��وم
مشاركة نسائية واسعة من خالل الترشح
واالنتخاب.
وعل��ى الرغ��م من ع��دم محالف��ة الحظ
للنس��اء البحريني��ات ف��ي الوص��ول إلى
المقاع��د النيابي��ة إال بع��د دورة ،2006
إال أن الحراك اس��تمر بل وازدادت حدته
بحس��ب إحصائي��ات إدارة االنتخاب��ات
واالستفتاء.
وبدأ المش��وار بـ  8س��يدات مترش��حات
النتخاب��ات عضوي��ة مجل��س النواب في
 2002مقابل  183رج� ً
لا ،بينما وصل لـ
 18مترشحة للعضوية في  2006مقابل
 203رج��ل بتقلد لطيف��ة القعود لمقعد
سادسة الجنوبية بالتزكية.
وكان هن��اك تراجع ف��ي انتخابات 2010
بمش��اركة  9نس��اء مقاب��ل  140رج� ً
لا،
ولكنها عاودت بق��وة في دورة  2014بـ
 21امرأة ليصل عدد المقاعد النس��ائية
بالمجلس النيابي لـ 3أي ما يعادل %7.5
من اإلجمالي العام.
ومن��ذ اإلعالن في منتص��ف أكتوبر ،بأنه
سيتم فتح باب الترشح النتخابات 2018
أعلنت أكثر من  30سيدة نيتهن للترشح
للمجل��س النيابي للعام  2018وهو عدد
قابل للتزايد حتى حلول الموعد الرسمي
مم��ا يزيد ف��رص ارتفاع النس��بة العامة
للمقاعد النس��ائية بالمجلس النيابي في
دورته القادمة.

حراك ديمقراطي
وع��ن ح��راك المرأة ف��ي البرلم��ان منذ
 ،2002تق��ول رؤى الحايك��ي «البد من
اإلش��ارة لدور المرأة الرئيس في تطوير
عجلة المس��يرة الديمقراطية سواء كان
ذلك بمش��اركتها في االنتخابات ترشحاً
أو انتخاباً».
وبالنسبة لقياس حراك المرأة في الحياة
السياسية وتحديداً مشاركتها في الحياة
البرلمانية كمترش��حة أو كعضو مجلس
ن��واب فه��و ف��ي تزاي��د بفض��ل الدعم
والتش��جيع الذي تلقاه المرأة من القيادة
ومن المجلس األعلى للمرأة وكذلك من
المجتمع البحريني الذي يؤمن بكفاءتها
وبدورها الفاعل في الحياة السياسية.
وتمكنت المرأة من ترك بصمتها طوال
الس��نوات الماضي��ة األمر ال��ذي يعكس
ثقته��ا ويترجم الدعم والمس��اندة الذي
تلقاه من الجميع.
وع��ن أهمي��ة التواج��د النس��ائي ف��ي
البرلمان :قالت «البرلمان البحريني مرآة
المجتمع وتطلعاته ورؤاه ،وألن المجتمع
البحريني قائم على جهود الرجل والمرأة

الحايكي :الرجل والمرأة يعمالن معًا تحت قبة البرلمان
تقوي :المرأة تنافس الرجل في  4فصول تشريعية
موسى :البحرين وسعت خيارات وقدرات المرأة
معاً كش��ركاء فاعلي��ن في عملي��ة البناء
والتنمي��ة ،وألن المجتم��ع يعتب��ر المرأة
نص��ف المجتمع وش��ريكاً رئيس��اً للرجل
تأت��ي أهمي��ة تواجده��ا ف��ي البرلم��ان
كانع��كاس لتواجدها ف��ي المجتمع .كما
أنه��ا تمث��ل ص��وت الم��رأة وتطلعاتها
المستقبلية.
وأضافت الحايكي «الرجل والمرأة يعمالن
معاً من تحت قبة البرلمان ،فهما يمثالن
صوت الش��عب بصورة عام��ة ويتطلعان
لخدمة الوط��ن والمواطن ب��كل وطنية
وتف��انٍ ،ونحن كنواب نعم��ل من خالل
وجود برام��ج ومبادرات ربم��ا يكون لها
أولوي��ات مختلفة وطريق��ة عمل متباينه
ولك��ن مايجمعنا لتحقيقه��ا هو مصلحة
المواطن والوطن».
وقالت «إن ع��دد الرجال ونس��بة تواجد
المرأة ال تش��كالن ذلك األثر الذي يذكر،
ونوعي��ة وكيفي��ة عم��ل الم��رأة تفرض
نفس��ها كمحصل��ة ،وما يؤثر ه��و درجة
التع��اون في تبن��ي الملف��ات المطروحة
والكيفية التي يتم التنس��يق من خاللها
كمعادلة عامة بين جميع نواب البرلمان
نساء كانوا أم رجا ً
ال».
وفيم��ا يتعل��ق بنس��بة تزاي��د أع��داد
المترشحات لهذه الدورة تقول الحايكي:
«م��ن وجه��ة نظري ،م��ا أثبتت��ه المرأة
طوال الس��نوات من تواجد فاعل وحراك
برلماني قوي ومؤثر يش��جع باقي النساء
عل��ى خ��وض التجرب��ة رغب��ة منهن في
العطاء والعمل السياسي الوطني».
وأك��دت أن البحري��ن ،وبفض��ل وج��ود
المجلس األعلى للمرأة برئاس��ة صاحبة
الس��مو الملك��ي األمي��رة س��بيكة بنت
إبراهي��م آل خليف��ة قرينة عاه��ل البالد
المف��دى ،يوف��ر كل معطي��ات الدع��م
والتش��جيع م��ن برامج ومب��ادرات طوال
الس��نوات الماضي��ة ،األمر ال��ذي يخلق
أج��واء تراكمية مليئة بالدع��م المعنوي
والعلمي والذي كمحصلة يش��كل أرضية
تس��تطيع من خاللها الم��رأة أن تخوض
مسيرة العطاء في هذا المجال.

يش��ار إل��ى أن آخ��ر مب��ادرات المجلس
األعلى للمرأة هو برنامج «االستش��ارات
االنتخابي��ة» ال��ذي يوف��ر االستش��ارات
النوعي��ة للم��رأة للراغب��ات في الترش��ح
للمجلس النيابي.

مشاركة فاعلة
فيم��ا قال��ت سوس��ن تق��وي« :أس��هم
المش��روع اإلصالح��ي لجالل��ة المل��ك
المف��دى ،ف��ي تعزي��ز حض��ور الم��رأة
البحريني��ة ومش��اركتها ف��ي الحي��اة
السياس��ية ،ولوحظ تقدم المرأة وإثبات
نفس��ها في االنتخابات النيابية والبلدية
منذ العام  2002وحتى اآلن».
وأضاف��ت «أكدت الم��رأة البحرينية أنها
قادرة عل��ى الوصول إلى قب��ة البرلمان،
والمش��اركة الفاعلة في صوغ ومناقش��ة
التش��ريعات والقوانين ،وممارسة دورها
كعضو في السلطة التشريعية».
وتابت تق��وي «ال ش��ك أن ميثاق العمل
الوطني ودس��تور البحري��ن ،منحا المرأة
حقوقها في ممارس��ة دورها السياس��ي،
وأصب��ح من المهم أن تك��ون المرأة في
المجلس النيابي ،وتكون جنبًا إلى جنب
مع الرجل ،ألنها جزء أساس��ي في عملية
التنمية والنهضة والتقدم الذي تشهده
البحرين.
وقال��ت إن جميعن��ا يعل��م أن الم��رأة
البحريني��ة أصبح��ت جزءاً م��ن اتحادات
برلماني��ة دولية ،وتش��ارك ب��كل كفاءة
وق��درة في اجتماع��ات ومؤتمرات دولية
مهمة في مختلف المجاالت.
وأردف��ت «على الرغ��م م��ن أن التجربة
البرلمانية في البحرين ال تتجاوز  4فصول
تشريعية ،إال أن المرأة البحرينية أصبحت
تنافس الرجل ،سواء في االنتخابات أو في
رئاس��ة اللجان النوعية الدائمة بمجلس
النواب ،وال أعتقد أن وجود غالبية أعضاء
المجلس المنتخب من الرجال عائق أمام
تحقي��ق الم��رأة البحريني��ة للعدي��د من
اإلنجازات التشريعية المتنوعة ،فهي كما
نشهدها تقوم بدورها وتمارس حقوقها

وأدواتها الدستورية.
وعن دور المترشحات للمجلس البرلماني
قالت« :أعتقد أن إعالن العديد من النساء
البحريني��ات نيتهنّ لخ��وض االنتخابات
النيابي��ة والبلدي��ة المقبل��ة ،لهو دليل
على الوعي الكبير ،والشعور بالمسؤولية
الوطنية تجاه المملكة ،بضرورة اإلسهام
في تحقيق التنمية الشاملة ،والعمل على
تطوير التشريعات والقوانين ،والخدمات
الت��ي تق��دم للمواطني��ن ،م��ن خ�لال
المشاركة في مجلس النواب والمجالس
البلدية.
ورأت تقوي ،أن تزايد أعداد المترش��حات
هو نت��اج لث��راء التجرب��ة النيابي��ة التي
أصبحت محفزاً للمواطني��ن على العطاء
والبذل واإلخالص من أجل رفعة وس��مو
المملك��ة وقيادته��ا الحكيمة وش��عبها
الوفي.

تزايد حضور المرأة
يق��ول د.عل��ي موس��ى أس��تاذ العل��وم
السياس��ية« :أرى أن الح��راك البرلماني
للم��رأة البحرينية ف��ي تزاي��د ،ذلك أننا
س��رعان ما نلمس الس��عي الدؤوب إلى
تغي��ر األدوار التقليدة للم��رأة البحرينية
إلى أدوار حديثه يكون أساسها المساواة
وتكافؤ الفرص.
ويتمثل ذلك في ظل التوجيهات الداعمة
له��ا على مس��توى القي��ادة السياس��ية
بغية توس��يع خيارات وقدرات المرأة في
مختلف المجاالت وصو ً
ال إلدخالها عمليه
المشاركه السياسية.
كم��ا إن وجود التوجه نح��و العمل العام
م��ن جه��ه أخ��رى ،يختل��ف ع��ن التوجه
الفردي الذي يصبو إلى اإلعالء من ش��أن
الفرد وتغليب مصلحته الش��خصية ،هذا
األمر ينمي الثقافة السياسية واإلحساس
بالمس��ؤولية اتجاه المجتم��ع وقضاياها
ويدفع بالمواصلة اإليجابية.
وأوض��ح موس��ى «أن الم��رأة البحرينية
ضمن هذا اإلطار ،تحمل ثقافة مضمونها
اإلحس��اس بالوالء واالنتماء للوطن مما

يدفع باتج��اه فهم الحقوق والمش��اركة
الفاعل��ة ف��ي العملي��ة التش��ريعية من
منطل��ق إيمانها الكام��ل بدورها الفاعل
في كافة مجاالت الحياة.
وق��ال «كل ذل��ك ي��دل على المس��توى
التعليمي للمرأة البحرينية حيث ساهمت
المس��تويات التعليمي��ة للم��رأة ف��ي
تمكينها من زيادة مشاركتها في الحراك
البرلمان��ي ،إذ بلغت نس��بة البحرينيات
الحامالت للش��هادة الثانوي��ة %75.97
ما بين  2001إل��ى  2010بزيادة قدرها
 %11فاقت نس��بة الزي��ادة عند الرجل بـ
.%2
ويؤك��د ،أن وج��ود ع��دد كبي��ر م��ن
المرش��حات للمجل��س البرلمان��ي يعود
للتط��ور اإليجاب��ي عل��ى صعي��د الوعد
بمس��ألة المش��اركة السياس��ية للمرأة
وإدراك أهمية المؤسسات العاملة إلبراز
دوره��ا ودفعها للبناء حت��ى تأخذ دورها
الري��ادي والقي��ادي للمس��اهمة في بناء
وطنها ،ولذلك ارتفعت نسبة المرشحات
لمجل��س الن��واب م��ن  %4إل��ى  %8من
اإلجمال��ي المرش��حين للفت��رة م��ا بين
 2002إلى .2014
ويضي��ف موس��ى :إن العملي��ة الحقيقية
للم��رأة ال يمكن أن تتم إال في الس��ياق
المجتمع��ي ال��ذي يه��دف إل��ى بل��ورة
مفهوم الثقافة السياسية وهكذا نالحظ
أن مشاركة المرأة في مجلس النواب في
تزايد مس��تمر يدفع به��ذا االتجاه رغبة
واضحة وجلية من القيادة في تعزيز دور
المرأة واإلعالء م��ن مكانها لصنع القرار
السياسي وإعطائها فرصة الوصول لقبة
البرلم��ان .وتاب��ع «ارتفع ع��دد المقاعد
النيابية التي تش��غلها الم��رأة من مقعد
واحد الع��ام  2002إلى  3مقاعد ،وبلغت
نس��بة مش��اركة الم��رأة ف��ي التصويت
النتخابات  2014نح��و  %46من إجمالي
الكتل��ة االنتخابية وبلغ��ت المقاعد التي
حصل��ت عليها ف��ي مجلس الش��ورى 9
مقاعد وبنسبة تمثل  %22.5من إجمالي
األعضاء.

سيدة تنافس  7رجال على نيابي «أولى الجنوبية»
سماهر سيف اليزل

م��ع إغالق باب التس��جيل النتخابات  2018أظهرت
قائم��ة اليوم الخامس بإش��رافي الجنوبي��ة احتواء
قائمة المترشحين للمجس النيابي بالدائرة األولى
على  8متنافسين مستقلين وهم اإلعالمية نسرين
مع��روف ،جمي��ل يوس��ف ،النائ��ب الس��ابق عدنان
المالكي ،دعيج خليفة الذوادي ،جمال كمال ،وأحمد
عامر الذي س��بق له أن خاض تجربة الترشح سابقا،
وكان هن��اك ظهور لعبدالرزاق الش��يخ ،وأنور قمبر
اللذي��ن لم يعلنا عن نيتهما للترش��ح قبل فتح باب

التسجيل.
فيم��ا تغي��ب كل م��ن خالد الس��يد ،وهش��ام مطر
وهش��ام الخال��دي بع��د أن تم مس��بقا اإلعالن عن
نيته��م للترش��ح ولكن ع��دم تس��جيلهم بعد فتح
أبواب الترشح أسقط أسماءهم من القوائم.
وبه��ذا تك��ون المنافس��ة محت��دة بي��ن اإلعالمية
نس��رين معروف التي ستواجه كل هؤالء ،ويرجح أن
يغلب الوجود الذكوري بوجوه��ه الجديدة والنائب
عدن��ان المالك��ي ال��ذي كان فائزا بالوس��طى في

انتخاب��ات  2010وواجه خالد الش��اعر في انتخابات
 2014ليعود للمنافس��ة بهذه الدورة في الجنوبية
مما يجعل له حظوظ أوفر من غيره.
أما ع��ن المجلس البلدي للدائرة األولى فقد تغلبت
ش��ريحة الش��باب على قائمة مرش��حيه ،حيث كان
عدد المعلنين للترش��ح له قبل فتح الباب اإلشرافي
للتسجيل  10مرش��حين هم جاسم بو حمود ،نبيل
الش��نو ،صالح عب��داهلل ،محمد س��يف ،أحمد عرفة،
هش��ام الدوس��ري ،خالد ش��ويطر ،إيم��ان القالف،

يوسف الحادي ،ثابت المطاوعة ،تغيب عن التسجيل
 4منهم وهم جاس��م بوحمود ،نبيل الش��نو ،صالح
عب��داهلل وإيم��ان القالف لتس��قط أس��ماؤهم عن
القوائم ويخلو المجلس من المنافسة النسائية ،مع
ظهور محمد النجار بعد فتح باب التسجيل رغم عدم
إعالنه لنية الترشح من قبل ليصل عدد المتنافسين
لـ  7على الكرسي البلدي.
ويرج��ح بذلك وصول أحد الش��باب لمقع��د البلدي
وإحداث التجديد المطلوب من قبل الناخبين.
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«خامسة الشمالية»..
أعلى نسبة تنافس نيابي بـ 18مترشحًا
حوراء يونس

أظهرت كش��وفات المترش��حين قبول  98مترشحا على
المقاع��د النيابية في جميع دوائر المحافظة الش��مالية،
واحتدام المنافس��ة ف��ي الدائرتين الرابعة والخامس��ة
اللتين سجلتا أعلى نسبة ،بـ 18مترشحاً في «الخامسة»
و 16مترشحا في «الرابعة».
وتش��هد الدائرة الخامس��ة حضور قوي عبر تنافس 16
رج�لا وامرأتين ،وهم فالح هاش��م ،لؤي كم��ال الدين،
حس��ين قاهري ،جميل الرويعي ،نادر عبدالرسول ،ماجد
سراج ،محمد فردان ،محمد بوشهري ،محمد الدوسري،
جاسم عيسى ،علي العريض ،عادل بوخوه ،نبيل سلمان،
أحمد غل��وم ،زهرة العصف��ور ،مريم الرويع��ي ،علي آل
عمران ،وعلي سبت.
تليه��ا الدائ��رة الرابع��ة الت��ي يتنافس فيه��ا  14رج ً
ال
وامرأت��ان ،وهم النائ��ب الحالي غ��ازي آل رحمة ،ونبيل
أحمد ،فواز األمين ،عمار عواجي ،س��هيلة حاجي ،نضال
الش��وملي ،أمل سلمان ،سلمان محسن ،محمد الصباغ،
محم��د يوس��ف ،جه��اد المؤم��ن ،إبراهيم آل ش��هاب،
عبدالجب��ار العوينات��ي ،خال��د بوجي��ري ،عل��ي معيوف،
سيدعادل العلوي.
ف��ي حي��ن بلغ عدد المترش��حين ف��ي كل م��ن الدوائر
الس��ابعة ،الثامن��ة ،والثانية عش��ر  9أش��خاص في كل
منهم.
ويتنافس في س��ابعة الش��مالية  8رجال وام��رأة ،وهم
لطيفة المي��ر ،فتحي العلوي ،أحمد الدمس��تاني ،مجيد

«الحادية عشرة» أدنى عدد بـ 4متنافسين
أدي��ب ،إبراهي��م المطوع ،علي الجاس��م ،منير س��رور،
عل��ي الس��كران ومجيد هاش��م .ف��ي حي��ن يتنافس 7
رج��ال وامرأتان ف��ي الدائ��رة الثامنة ،وه��م النائب د.
عيس��ى تركي ،وعبدالرحمن الخالدي ،وخالد المناصير،

د.عب��داهلل ال��ذوادي ،حفصة غريب ،محمد أبوالش��وك،
غادة الحلو ،مشعي الدوسري ود .عبدالرحمن النجدي.
أم��ا في الدائرة الثانية عش��رة ،فيتناف��س فيها  8رجال
وامرأة واحدة ،وهم العضو البلدي حسين الخياط ،علي

ف��ردان ،محمد بن رج��ب ،مريم مدن ،عب��داهلل مهدي،
عادل عبدالعال ،حسن عطية ،إياد جابر ،مراد الحسوني.
تليه��ا كل م��ن الدائرت��ان السادس��ة والعاش��رة ب��ـ8
مترشحين في كل منهما .وينافس في الدائرة السادسة
 7رجال وإمرأة وهم رقية الغس��رة ،عبدالجليل س��لمان،
عبدالنبي س��لمان ،حميدعبدالرضا ،مجيد صالح ،الشيخ
ميثم الدغاس ،سعيد العالي ،علي عبدالحسن.
أما في الدائرة العاشرة ،فينافس النائب محمد العمادي،
جميل مال حسن ،فؤاد المنصوري ،باسم المالكي ،أحمد
يوسف ،هشام ربيعة ،عبداهلل البكري ،ومنصور حبيل.
وبين��ت الكش��وفات أن الدائ��رة األول��ى تليه��م ب��ـ7
متنافس��ين بينه��م امرأت��ان وه��م ابتس��ام العصفور،
كلثم الحايكي ،حبيب ش��بيب ،د.مهدي الشويخ ،حسن
المقابي ،حسين العجيمي ،محمد ربيع .ومن ثم الدائرة
الثانية والثانية بـ 5مترشحين في كل منهما.
وينافس ف��ي الدائرة الثانية النائب الحالي جالل كاظم،
فاضل الدرازي ،محمد الش��هابي ،فاطمة عباس ومحمد
فتي��ل .أم��ا الدائ��رة الثالثة ،فش��هدت غي��اب العنصر
النس��ائي إذ يتنافس فيها كل م��ن العضو البلدي خالد
القعود ،حمد الدوس��ري ،خالد الخال��دي ،علي المعمري
وعادل الدوسري.
وسجلت الدائرة الحادية عشر أقل عدد من المتنافسين
بـ 4مترشحين فقط ،وهم العضو البلدي محمد بوحمود،
وجمال داوود ،زيد العنزي ،وعلي الفضلي.

«إشرافي العاصمة»:
 8طلبات طعون على كشوف المترشحين
هدى حسين

فت��ح المرك��ز اإلش��رافي عل��ى س�لامة
االس��تفتاء واالنتخابات بمحافظة العاصمة
أبواب��ه الثالثاء لمراجعة المترش��حين عند
الخامس��ة مس��اء حت��ى التاس��عة للحضور
الشخصي بمدرس��ة خولة الثانوية للبنات،
وش��هد إقبا ًال جيداً للمترشحين المقبولين
والمرفوضين.
وقالت رئيس��ة لجنة اإلش��راف على سالمة
االس��تفتاء واالنتخابات بمحافظة العاصمة
القاضي��ة فاطم��ة حبي��ل إن ع��دد طلبات
الطعون الخاصة بالترشح النتخابات 2018
بلغ  8طلبات.
وأوضحت أن الطلبات أما أن تكون مترشحاً
يعترض على مترشح آخر من نفس دائرته،
أو مترش��ح تق��دم للترش��ح وت��م رفض��ه
ألس��باب ما ،مضيفة أن تم الرد على جميع
المتقدمين لطلب االعتراض يوم أمس من
المرفوضين وهم  5طلبات.
من جانب��ه ،قال المترش��ح خال��د صليبيخ
عن أولى العاصمة رداً على المترش��ح الذي

سيقدم طعناً بسبب عدم تواجده في نفس
الدائ��رة «إذا يثبت صحة الكالم الذي يقال
من حقه ،وهناك لجنة وستأخذ إجراءاتها».
وأض��اف «أعتقد أنه ال يع��رف من هو خالد
صليبيخ ومنذ متى ساكن في دائرتي ،وأنا
إن شاءاهلل هذا العام س��أحقق نتائج طيبة
وال أعتقد أني س��أدخل جولة ثانية وسأفوز
من أول مرحلة».
وقال المترشح محمد العويناتي عن خامسة
العاصمة إن «ترشحي مرفوض على العلم
تم إرسال لي رسالة بالموافقة والقبول أو ًال
ومن ثم تم رفضي».
وعن سبب الرفض ،أوضح أنه كان عضو في
جمعية منحلة «جمعية أمل» منذ 2010م،
كانت الجمع��ات في ذيك الفت��رة مرخصة
وم��ن ح��ق أي مواط��ن االنضم��ام فيها،
وخالل ش��هر واحد انس��حبت من الجمعية
ألن أف��كاري ال تنطب��ق عل��ى أفكارهم ،وال
جددت اش��تراكي معهم ،لكن تم اس��مي
مس��ج ً
ال لديهم ،وهذا ليس خطئي ،فقمت

الي��وم برفع تظلم وأعطيته القاضي وخالل
 3أيام ،وغداً سأذهب للمحكمة الستكمال
اإلجراءات وتقدي��م أوراق الرفض ،ليقوموا
بتعدي��ل األوض��اع ،وهن��اك أم��ل إلدراج
اسمي».
فيما حضرت المترش��حة زين��ب عبداألمير
عن س��ابعة العاصم��ة لتقديم الطعن على
مترش��ح من نف��س دائرتها ،لك��ن عنوانه
وسكنه على خامسة الشمالية ،وطلبت من
القاضية بأن يكون متواجداً لحلف اليمين،
حي��ث يحلف بأنه غير س��اكن في خامس��ة
الشمالية.
وتنتظ��ر األمي��ر قب��ول الطلب الس��تكمال
اإلجراءات غداً.
في الس��ياق ،قدم المترش��ح ع�لاء بوعلي
عن ثانية العاصمة طعناً في  5مترش��حين
من أصل  8مترش��حين م��ن نفس الدائرة
المترش��ح عنها ،وخالل  3أيام س��يقومون
بالرد عليه في المحكمة.
وقال المترش��ح فيصل بن رجب عن س��بب

الذوادي :دعم
وتنمية موارد االقتصاد الوطني
ش��دد د.عب��داهلل ال��ذوادي
المترشح النيابي للدائرة الثامنة
بالمحافظ��ة الش��مالية ،عل��ى
ض��رورة وج��ود رؤي��ة واضح��ة
ف��ي برنام��ج عم��ل الحكوم��ة
من أج��ل دع��م وتنمي��ة موارد
االقتصاد الوطني ،لضمان عدم
تأثي��ر برنام��ج الت��وازن المالي
خالل الس��نوات األرب��ع القادمة
على معيش��ة المواط��ن خاصة
مح��دودي ومتوس��طي الدخ��ل
منهم ،وأال يكون جيب المواطن
الخيار األول لسد العجز في الميزانية.
واس��تعرض ،بعض النق��اط التي قد تمث��ل أفكاراً
ومقترحات قابل��ة للتنفيذ من أجل زي��ادة الموارد
االقتصادي��ة للدول��ة مثل التركيز على االس��تثمار
ف��ي مج��ال التكنولوجي��ا والتح��ول الرقم��ي،
وتطوير الصناع��ات التحويلية للنف��ط واأللمنيوم
والبتروكيماويات ،االس��تثمار في الصحة والتعليم
عبر جعل المملكة مركزاً للسياحة العالجية ومقصداً
للدراسة الجامعية والفنية في دول المنطقة.
باإلضافة إلى فتح المجال للمواطن في االستثمارات
الجديدة وتش��جيع رواد األعمال الشباب ،واستثمار
الفائض من صناديق التعطل لمشاريع استثمارية

إنتاجي��ة ذات عوائ��د مباش��رة
للمواط��ن ،وتحوي��ل الضرائب
بالدرج��ة األولى عل��ى أصحاب
الثروة من أفراد و مؤسسات.
ووص��ف ال��ذوادي ضواب��ط
ترش��يد اإلنفاق وإع��ادة هيكلة
المصروف��ات بالتح��دي األكبر،
الفت��اً إل��ى أن تل��ك المهم��ة
تحت��اج إلى وقت حت��ى نلتمس
محصلة فاعليته��ا على ميزانية
عبداهلل الذوادي الدول��ة ،مش��يراً إل��ى ض��رورة
رص��د مؤش��رات نج��اح واضحة
للمش��روع عبر إجراء مقارنة بين مؤش��رات الوضع
الحال��ي والوضع بعد تنفيذ المش��روع والمبادرات
التابعة له.
وطال��ب ،بض��رورة من��ح الس��لطة التنفيذي��ة
الصالحي��ات الكامل��ة لف��رق العمل التي س��تقوم
على تنفيذ ه��ذا البرنامج حتى نتمكن من المضي
قدماً في مش��روع التوازن المال��ي من دون التأثير
على مكتس��بات المواطن المعيش��ية والحقوقية،
والعمل بشفافية في مراحل تطور تنفيذ المبادرات
تحت رقابة الس��لطة التش��ريعية ،معب��راً عن أمله
في االس��تعانة بالكفاءات الوطني��ة المؤهلة وذات
الخبرة في تحقيق هذا النوع من المهام.

رفض��ه «تم رفض��ي لقضي��ة جنائية وهي
ملغية منذ فترة بقانون  ،86وغداً سأحضر
إلكم��ال اإلجراءات المطلوب��ة» ،مضيفاً أن
«هناك أمل كبير في إدراج اسمي في قائمة
المترشحين الرسميين».
فيما قال المترش��ح كامل ميرزا عن س��بب
تواجده بعد قبوله رسمياً وإدراج اسمه في
قائمة المترشحيين ،بتقديم بعض األسئلة
للجنة اإلش��رافية على س�لامة االس��تفتاء
واالنتخاب القاضية فاطمة حبيل ،من بينها

هل هناك وس��يلة أخرى ل��ذوي االحتياجات
الخاص��ة الذي��ن ال يس��تطيعون الحض��ور
لمراك��ز االقتراع للتصويت ،وأجابت بإنه ال
يوجد هناك وسيلة أخرى وإنما يوجد مكان
مخصص له��م في المراكز ومعاملة خاصة
لهم أيضاً.
وقال��ت المترش��حة معصوم��ة حس��ن عن
سادسة العاصمة إن «س��عادتي ال توصف
بقبولي للترش��ح بشكل رس��مي ،ومتفائلة
جداً بفوزي».

نستقبل مشاركاتكم وأخباركم على
2018@alwatannews.net
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أمان  :اعتراض واحد على مترشح بـ«الشمالية»
فاطمة السليم

أك��د القاض��ي محم��د مي��زرا أم��ان ف��ي المركز اإلش��رافي
بالمحافظة الش��مالية ،أن عدد طلبات الطعون لليوم الثاني
بلغ اعتراض واحد فقط واعتراض واحد على مرشح.
وتواجد في المرك��ز باليوم الثاني من تقديم طلبات الطعن
ع��دد من المترش��حين ال��ذي تم رف��ض طلبهم بالترش��ح
للمعرفة سبب الرفض .ورصدت «الوطن» ،وجود المترشحة
بلدياً بدرية إبراهيم عن الدائرة الثانية وحدها.
وأض��اف أم��ان ،أن��ه ف��ي انتظ��ار تبي��ان أس��باب الطعون
للمترش��حين اآلخرين من نفس الدائر ،وربما تحسم النتيجة
بفوزه بدرية إبراهيم بالتزكية!.
وحض��ر إل��ى المركز عدد م��ن الذين قدم��وا الطعون وكان
س��بب رفض أغلبيتهم ،كونهم ينتمون إلى جمعية سياسية
منحلة ،واس��تاء البعض منهم وقال أحدهم إنه ال ينتمي إلى
أي جمعية سياس��ية وسيتوجه إلى المحكمة ورصدت الوطن
وج��ود بعض المترش��حين الذي تم رفض طلبهم للترش��ح
وع��ادوا الثالث��اء ،الس��تالم س��بب الرفض إال أنه��م رفضو
التصري��ح للصحافة والتصوي��ر واكتفوا بقول س��نتوجه إلى
المحكمة.
ً
ورص��دت «الوط��ن» ،وج��ود المترش��ح بلديا ع��ن الدائرة
السادس��ة حس��ين العالي بس��بب ع��دم تواجد اس��مه في

كش��وفات الناخبين وقامت اللجنة بس��رعة حل المشكلة في
السستم وإضافة اسمه مع صورته.
وذكر أنه تفاجأ من سقوط اسمه في كشوف الناخبين ،حيث
وج��د عدد من المترش��حين الذي تقدم��وا لطلبات الطعون
في مترش��حين متنافس��ين لهم في نف��س الدائرة .وبعض
المترش��حين الذين جاؤوا لالستفس��ار عن كيفية الطعن في
أش��خاص آخرين وماذا يحتاج إلى مستندات وإثباتات ليثبت
الطعن ،وكما حضرعدد من المترش��حين الس��تالم كش��وف
الناخبين.
وش��هد المركز من��ذ افتتاحه لتلقي طلب��ات الطعون تواجداً
كثيف��اً للمترش��حين الذي��ن قدم��وا الطع��ون ومنهم رضا
محمد حبيب وطارق جعفر الفرس��اني وحسن النصر وحسين
محم��د حبيب وإبراهيم بحر ،ورص��دت الوطن وجود العديد
من المترش��حين ال��ذي تم قبول طلبهم للترش��ح وتواجدوا
للتأكد من وجود أسمائهم ضمن قائمة المترشحين ومنهم
المترشح علي السكران من الدائرة السابعة وكلثم الحايكي
عن الدائرة األولى ،وحس��ين العالي عن الدائرة السادس��ة،
ومحم��د العصف��ور عن الدائ��رة األولى ،وعبداهلل القبيس��ي
من الدائرة التاس��عة وطه جنيد من الدائرة العاش��رة ،عادل
العلوي.

مترشح يطعن في القبيسي

العالي« :السستم» أسقط صورتي

ذكر المص��در لـ «الوطن» أن أحد المترش��حين ،تقدم للطعن
ف��ي عب��داهلل القبيس��ي ،حيث أك��دت اللجن��ة أن��ه ال يصح له
الترش��ح وعليه أن يمر  10سنوات حتى يتمكن من الترشح في
االنتخابات.
وذكر أنه ال يسكن في هذه الدائرة وأن أعضاء المجلس البلدي
وقعوا إلسقاط عضويته من المجلس البلدي.

قال المترشح البلدي عن الدائرة السادسة في المحافظة الشمالية
حسين العالي تسلم «رس��الة نصية» بقبول طلب الترشح ،ولكن
لم توضع صورته في كشف المتشرحين.
وذكر أنه راجع المركز اإلش��رافي بالش��مالية وذك��روا له ان ذلك
بس��بب تعطل «السستم» ،منبهين أنه تم إصالح الوضع وأدرجوا
صورته ضمن كشوف المترشحين.

النصر خارج قائمة المترشحين

الزايد :ال طلبات اعتراض في«الجنوبية»
أسماء عبداهلل

أكد قاضي المركز اإلشرافي بالمحافظة الجنوبية
إبراهي��م الزاي��د ،أن المركز لم يتس��لم أي طلب
اعتراض في اليوم الثاني من فتح باب اعتراضات
الطعون.
وبلغ عدد الطع��ون في اليوم  4اعتراضات نيابية
وت��م الفصل في  3اعتراض��ات وبقى واحد للنظر
فيه.
وتق��دم محمد الح��دي ،بالطعن في ق��رار اللجنة
على رفضه ،بعد أن ترش��ح إل��ى المجلس البلدي
للدائرة الثانية في الجنوبية.

حسن النصر

خالد الدوسري يقدم
اعتراضًا على منافسه
لـيفوز بالتزكية
أسماء عبداهلل

الحمادي« :العدل» تعلن المنسحبين
قبل  3أيام من موعد االنتخاب
مروة غالم

قال المحامي العام المش��رف على لجنة س�لامة االس��تفتاء واالنتخاب
بمحافظة المحرق أحم��د الحمادي أن اليوم الثاني المخصص لتقديم
طلبات الطعن مرّ بدون أيّة طلبات مس��جلة بحق أي مترش��ح أو بحق
مترش��ح آلخرين ،مش��يرا إل��ي أن وزارة العدل والش��ؤون اإلس�لامية
واألوقاف ستقوم باإلعالن عن تنازل المترشحين عن خوض اإلنتخابات
في إحدى وسائل التواصل الموجودة حالياً قبل موعد اإلنتخاب بثالثة
أيام على األقل.
وأوضح أن الطلبات التي تم رفضها تنوعت فيها األسباب ما بين عدم
إجادة اللغة العربية كتابة وقراءة ومس��ائل قانونية متعلقة بالمترشح
نفس��ه وأمور أخرى ،حيث إن اللجن��ة بحثت في خليط من االعتراضات
وبتت فيها جميعاً وليس فقط عدم إجادة اللغة العربية.
وج��اء الي��وم الثاني خالياً م��ن أيّ طلب��ات اعت��راض أو تقديم طعن
بحق أي مترش��ح إال ما أن لفت األنظار في إش��رافي المحرق هو قدوم
أحد المترش��حين لرفع ش��كوى أم��ام المحامي العام بش��أن قيام أحد
المترش��حين باختيار موقع خيمته خارج الدائرة التي ترشح فيها ولكن
بع��د البحث م��ع إدارة البلدي��ات تبيّن أن األرض التي س��ينصب بها
المترشح خيمته تابعة لملك خاص وليست تابعة للحكومة.
وفي سؤاله عن آلية االنسحاب قال الحمادي «بالنسبة لالنسحاب يجب
على المترش��ح أن يتنازل عن طلب الترشيح عن طريق التقدم بإخطار
مكتوب يُقدم الى لجنة اإلش��راف على س�لامة االنتخاب واالس��تفتاء
قب��ل االقت��راع والفرز بعش��رة أيام عل��ى األقل وباإلضاف��ة يجب على
اللجنة أن تتأكد من ش��خصية المتنازل وتّثبت إقرار التنازل في كشف
المترشحين ويُعلن هذا التنازل على باب مركز االقتراع التابع للدائرة

رفض طلب ترشح
حس��ن النص��ر
م��ن المحافظ��ة
الش��مالية كون��ه
ينتمي الى جمعية
سياس��ية منحلة،
مبيناً أن��ه متقاعد
من وزارة الداخلية
وال ينتم��ي إلى أي
جمعي��ة سياس��ية
أن��ه
وأض��اف
س��يتوجه إل��ى
المحكمة لرفع قضية.

«إشرافي المحرق»:
ال اعتراضات في اليوم الثاني
جميع االعتراضات
التسعة تم البت فيها
التي تقدم للترش��ح فيها قبلاً » وأضاف «ستقوم وزارة العدل والشؤون
اإلسالمية واألوقاف باإلعالن عن تنازل المترشح عن خوض االنتخابات
في إحدى وسائل التواصل الموجودة حالياً قبل موعد االنتخاب بثالثة
أيام على األقل» .كما قال المحامي العام «بالنس��بة للموضوع الوكالة
على المترشح أن يختار شخص يشترط أن يكون ناخب من المقيدين
بجدول االنتخاب في نفس الدائرة التي ترشح فيها بحيث أن يكون له
وكيل مرش��ح لدى اللجنة الفرعية وعلى المرش��ح أن يقدم اسم وكيله
المذكور إلى وزارة العدل والش��ؤون اإلس�لامية واألوقاف وإلى اللجنة
اإلشرافية الموجودة قبل يوم االنتخاب بسبعة أيام على األقل.
وش��هد اليوم الثاني حضور عدد من المترشحين ومنهم فاضل العود
ورئيس بلدية المحرق الس��ابق محمد حم��ادة واألمين العام لجمعية
الصف اإلس�لامية عب��داهلل بوغمار وعدد من المترش��حين للتأكد من
كش��وفات المترش��حين واالط�لاع على أس��ماء متنافس��يهم كما جاء
المترش��ح عبدالرحمن زيمان إلش��رافي المحرق للتأكد من معلومات
المجمعات التابعة لدائرتة.

قــــدم المترشح
النيابـي للدائرة
ال�����ع�����اش�����رة
ب��ال��م��ح��اف��ظ��ة
ال��ج��ن��وب��ـ��ـ��ي��ة
خالـــد الدوسري
اع��ت��راض طعن
أمــام اللجنــــــة
اإلش��راف��ي��ة في
الجنوبية على
مرشح آخر وهو
خالد الدوسري
ق��ري��ب��ه وي��رج��ع
سبب الطعن إلى أن المترشح المنافس لخالد
ال��دوس��ري ال يسكن في المنطقة ذاتها أي
أن عنوانه ليس مسجال على الدائرة العاشرة
ويسكن في منطقة أخرى ،بجانب أنه ال يملك
شهادة ثانوية ولديه ما يثبت ذلك.
وأضاف الدوسري أن قانون االنتخابات كفل له
الطعن أمام المترشحين اآلخرين ،مؤكداً وجود
لجنة تستطيع الفصل في الموضوع.

رفض طلب
ترشح رضا حبيب
رفض طلب الترش��ح
إل��ى رض��ا محم��د
حبي��ب بس��بب أن��ه
ينتم��ي إل��ى جمعية
سياسية منحلة.
واستنكــــر حبـــيب
ه��ذا الس��بب وقال:
«س��أتوجـــــه إل��ى
المحكمة لرفع قضية
كون��ي ال أنتمي ألي
جمعية أخرى».

رضا حبيب

رئيس التحرير

يوسف البنخليل
yfbink@alwatannews.net

مدير التحرير

أبوذر حسين محمد
abazarm@alwatannews.net

ملقوف

سكرتير التحرير

مصطفى عبدالعزيز
mabdulaziz@alwatannews.net

التحرير17496666 :

كل يوم نسمع واحد يعلن
انسحابه ..احين أنتم يوم
أعلنتم الترشح قلتم إن
األهالي طلبوا منكم الترشح
فهل استأذتنم األهالي قبل
االنسحاب !

الفاكس17496678 :
ص.ب38801 :
الرفـــــــــاع الشــــرقي
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1.5مليون دينار ميزانية
الحمالت االنتخابية في «الجنوبية»

األيام المتبقية

على يوم التصويـت

 31يومًا

أسماء عبداهلل

رص��دت «الوط��ن» ،الميزاني��ة األولي��ة
للمترشحين النيابيين في المحافظة الجنوبية
والذي��ن بلغوا حس��ب رص��د «الوطن» 105
مترش��حين ،حيث تبين أن أق��ل كلفة للحملة
تقدر بحوالي  10آالف دينار ،فيما يتوقع رصد
 1.5مليون دينار ميزانية للحمالت كحد أدنى.
وفيما يس��تعد المرش��حون لخوض انتخابات
الع��رس التش��ريعي الخام��س ،ب��ات بعض
المترشحين يرون تكاليف الحمالت االنتخابية
مبالغ فيها واآلخرون بالعكس تماماً.
وأش��ار بع��ض المترش��حين ف��ي المحافظة
الجنوبية ،إلى أن السبب الرئيس في عدم فوز
المرشح هو المبالغة في اإلنفاق على الحمالت
االنتخابي��ة ف��ي عدم تحقي��ق مب��دأ العدالة
بين المرش��حين ،فالمترش��ح صاحب األموال
الطائلة يصل إلى الناخب بش��كل أفضل عن
منافسه صاحب اإلمكانيات المحدودة.
وقال المترش��ح للدائرة األولى في المحافظة
الجنوبي��ة خالد الس��يد ،الذي رص��د ميزانية
أولي��ة لتكالي��ف االنتخاب��ات ف��ي الدورتي��ن
األول��ى والثانية حيث وصل��ت إلى حوالي 24
ألف دينار.
وم��ن ناحي��ة أخ��رى ،ق��ال النائ��ب الس��ابق
والمترش��ح الحال��ي للدائ��رة األول��ى ف��ي
المحافظ��ة الجنوبي��ة عدن��ان المالك��ي ،إن
التكالي��ف غالي��ة عل��ى اعتبار أن الس��وق في
تراجع ،حيث كان اإلعالن س��ابقاً بـ 60ديناراً
للشوارع وأصبح  200دينار.
وأضاف المالك��ي «رصدت ميزانية قدرها من
 15-12دين��ار ألف دينار» ،مش��يراً إلى أنه ال
يقيس نفسه على مبالغ وإنما على قدر نفسه
وم��ا س��يقدمه خدم��ة لألهالي بع��د أن عزم
دخول هذه االنتخابات.
أما بقية المترش��حين فقد رفض��وا التصريح
بميزانياتهم باعتباره��ا خصوصية ،في حين
قال آخرون أنهم لن يرصدوا الميزانية إال بعد
فتح باب الترشح.
فيما أش��ار المترش��ح للدائ��رة الثانية محمد
الرفاعي ،إل��ى أن ميزانيت��ه لالنتخابات تقدر
بحوالي  12ألف دينار ،مقسمة إلى فريق عمل
على ش��هرين تص��ل مكافآتهم إل��ى حوالي
 400دينار للش��خص ،إضافة إلى  150ديناراً
إلعالن��ات الطرق��ات ،وحوال��ي  3آالف دين��ار
لتأجير المقر االنتخابي.

الدوسري يطالب بوضع عشب
طبيعي في ملعب البديع

وقال« :إن هذه التكاليف باهظة ،ولكن علينا
أن نخدم أهالي المنطقة ونصل ألكبر شريحة
في الدائ��رة .في إحدى الس��نوات عملنا على
ميزانية أق��ل لكن لم نس��تطع التوصيل إلى
أكبر شريحة من أهالي الدائرة».
من ناحية أخرى ،قال النائب الحالي والمترشح
للدائرة الرابعة في المحافظة الجنوبية محمد
المعرفي« :من خالل دراس��تنا األولية رصدنا
ميزانية تبلغ حوالي  70ألف دينار».
وأض��اف« :إن الميزاني��ة تعتم��د عل��ى عمل
المرشح ولكن من الضروري أن يقدم على كل
ما يس��تطيع عند عرض برنامجه االنتخابي»،
مبين��اً أن الخيم��ة االنتخابية تكل��ف  12ألف
دينار واإلعالنات  6آالف دينار.
م��ن جهته ،ق��ال المرش��ح للدائ��رة الرابعة
في المحافظ��ة الجنوبية ميث��م ربيعي« :إن
الحملة االنتخابية تكلف  11ألف دينار ،ومن
الممكن أال نس��تعملها كلها ،وأناقش حالياً
مدي��ر الحملة على المبل��غ أال يتعدى  5آالف
دينار».
ف��ي حين قال المرش��ح للدائ��رة الرابعة في
المحافظ��ة الجنوبي��ة باس��م المحمي��د ،إن
«حملتي االنتخابية ستكلفني  10آالف دينار
ألن الفاص��ل الرئي��س يعتم��د عل��ى تقنية
الملتيميديا في اإلعالن��ات والدعاية بمواقع
التواصل االجتماعي».

إلى ذلك ،قال المترش��ح للدائرة الرابعة في
المحافظة الجنوبية عب��داهلل الرويعي« :من
خالل دراستي األولية للميزانية خرجت بمبلغ
 30ألف دينار ،حيث تكلف الخيمة االنتخابية
 10آالف دين��ار ،واإلعالن��ات  7آالف دينار ،و
فري��ق العم��ل  300دينار لكل ش��خص في
الشهر».
المحامي والمترش��ح للدائرة السادس��ة في
المحافظة الجنوبية حم��د الحربي قال« :إن
الش��ركات اإلعالنية أصبحت تضارب في رفع
األس��عار» ،الفتاً «وضعت في خطتي ميزانية
تقدر بحوالي  3آالف دينار فقط».
ب��دوره ،ق��ال المحام��ي والمترش��ح للدائرة
السادس��ة في المحافظ��ة الجنوبية إبراهيم
المناعي« :إن كلفة الحملة االنتخابية تقارب
حوالي  20ألف دينار» ،موزعة على السوشال
ميديا ومكافآت الذي��ن يعملون في الحملة،
فيما تكلف اإلعالنات نح��و  4آالف دينار ،أما
الخيم��ة االنتخابية فتت��راوح بين  7آالف إلى
 10آالف دين��ار ،وبذل��ك على المترش��ح أن
يظهر بصورة مختلفة أمام األهالي.
وق��ال النائ��ب الحال��ي والمترش��ح للدائرة
السادس��ة ف��ي المحافظة الجنوبي��ة نجيب
الك��واري« :بحس��ب الدراس��ات األولية فإن
كلف��ة االنتخاب��ات تصل إل��ى  10آالف دينار
للخيمة االنتخابية والتمويل.

قاهري أصغر المترشحين و 9من مواليد 1987
حسن الستري

ب��ات المترش��ح للمجل��س النيابي عن
الدائرة الخامس��ة بالمحافظة الشمالية
حسين قاهري ،أصغر المترشحين الذين
تم قبولهم للترش��ح سناً ،إذ إنه الوحيد
الذي من مواليد سنة .1988
وش��هدت االنتخبات ترشح  9مترشحين
من مواليد  ،1987وهم عايدين تاجيك
نيابيا بسادسة العاصمة ،ومحمد موسى
نيابيا بثالثة المح��رق ،وزهراء العصفور
نيابيا بخامسة الشمالية ،وميثم الدغاس
نيابيا بسادسة الش��مالية ،والسيد باقر
حميد بلديا بسادسة الشمالية ،وعباس
العمان��ي نيابي��ا بتاس��عة الش��مالية،
ومحم��د حبيب بلديا بالدائ��رة الحادية
عش��رة بالمحافظ��ة الش��مالية ،ومراد
مثنى بلديا برابع��ة الجنوبية ،وعبداهلل
عيسى نيابيا بسادسة الجنوبية.
وين��ص القانون على أنه يش��ترط لمن
يترشح للمجلس النيابي أو البلدي بلوغ
 30عاماً يوم االنتخاب.

تق��دم عض��و المجل��س
البل��دي وممث��ل الدائرة
الثالث��ة بالمجلس البلدي
الش��مالية
للمنطق��ة
عبداهلل الدوسري بعظيم
الشكر واالمتنان الى وزير
ش��ؤون الشباب والرياضة
على جهوده الواضحة في
رعاي��ة الحركة الش��بابية
والرياضي��ة ،عل��ى اعتبار
عبداهلل الدوسري
أن الش��باب ه��م ركي��زة
الوط��ن ،والمحرك الدائم
للتنمية المستدامة والش��املة ،وأن االهتمام بالشباب
هو اهتمام بمستقبل المملكة.
كما نقدم التهاني والتبريكات لس��مو الشيخ ناصر بن
حمد آل خليفة لحصوله على المركز األول ولقب بطولة
العالم للرجل الحديدي والتي أقيمت في كونا بالواليات
المتحدة االمريكية.
وطالب الدوس��ري وزير الش��باب والرياضة هش��ام بن
محم��د الج��ودر بوض��ع عش��ب طبيع��ي بدل العش��ب
الصناع��ي ،ف��ي ملعب ن��ادي البديع وذلك لما يس��ببه
العش��ب الصناعي من مشاكل كثيره وإصابات لالعبين
ولع��دم صالحيته للعب عليه وإجراء المباريات فيه .كما
طالب بزراعة ملعب النادي السابق الستخدامه من قبل
الفئ��ات العمرية بالنادي حيث س��بق وأن وعدت الوزارة
بزراعته لالستفادة منه

فيصل البوفالح:
نواب 2018الفرصة األخيرة
ش��دد المترش��ح النيابي
لرابع��ة الجنوبي��ة فيصل
البوف�لاح ،عل��ى أن م��ن
يحوز عل��ى ثق��ة األهالي
يجب أن يكون واعياً لحجم
المسؤولية الملقاة عليه،
خاص��ة أن مجلس النواب
الق��ادم ه��و آخ��ر فرصة
لألعضاء القادمين إلثبات
أهمية مجلس النواب في
فيصل البوفالح
الحياة السياسية ولحاضر
ومس��تقبل أفضل ،وعدم
الجدية في هذا األمر من ش��أنه أن يفقد آخر ثقة سوف
يقدمها المواطن في ممارسة حقوقه الدستورية.
وأشاد خالل تس��جيله ،في المركز اإلشرافي بالمحافظة
الجنوبي��ة بالح��راك االنتخابي مع بداية فتح التس��جيل
لمرش��حي االنتخاب��ات النيابي��ة والبلدية ،وما عكس��ه
م��ن إقبال كبير م��ن قبل المواطنين لممارس��ة حقهم
الدس��توري في الترشح ،من أجل تقديم برامج انتخابية
سياس��ية وبلدي��ة طموح��ة جميعها تصب ف��ي صالح
المواطن ومستقبل الوطن ،وعبرت عن مسؤولية كبيرة
يتميز بها أهل البحرين الذين لطالما تميزوا بثقافتهم
السياس��ية ووعيهم بحقوقهم وأهمية ممارستها بكل
حرية.
وأش��اد البوفالح بالجه��ود المبذولة م��ن اللجنة العليا
لالنتخاب��ات لتوفي��ر األج��واء المناس��بة ف��ي المراك��ز
اإلش��رافية يش��ارك ف��ي إدارته��ا كف��اءات بحريني��ة
ومتطوع��ون بحرينيون يدرك��ون أهمية ه��ذا العرس
االنتخابي.
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