األولى بحرينيًا

الحايكي :جاللة الملك يمثل قامة
للسالم والتعايش العالمي َّ
قل نظيرها

و  16عربــــــــــيًا
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رؤى الحايكي

أشادت النائب رؤى الحايكي بمضامين الخطاب السامي لصاحب
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى،
بتأكي��ده على المضي قدم��اً للعمل على إبق��اء البحرين موطنَ
خير واس��تقرار ،والس��عي نحو إحالل السالم الش��امل في العالم،
ٍ
ليكون الحوار والتقارب واالحترام والمحبة أس��اس العالقات بين
الش��عوب .وذكرت أن تدش��ين كرس��ي الملك حم��د للحوار بين
األديان والتعايش السلمي في جامعة سابيانزا في إيطاليا ،ليس
أمراً مس��تغرباً ،بل هي خطوات اعتاد ش��عب البحرين أن يجدها
نتيجة لحراك القيادة الرش��يدة في دعم كل ما يصب في مصلحة
البش��رية ،وما يحقق االس��تقرار العالمي ،وهي مب��ادرات حكيمة
نادرة وقل نظيرها ،في عالم تتصاعد فيه الصراعات.
ٍ
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نيابة عن الملك ..ولي العهد
يفتتح المهرجان الشبابي العالمي األول

رئيس الوزراء :إجراءات
فورية لمعالجة المواقع
األكثر تضررًا من األمطار

2

ولي العهد يترأس وفدًا رفيع المستوى للمشاركة
في منتدى «مبادرة مستقبل االستثمار» بالرياض

األمير سلمان بن حمد :انطالق المنتدى
الحكومي برعاية رئيس الوزراء األحد المقبل
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رئيس الوزراء :إجراءات فورية
لمعالجة المواقع األكثر تضررًا من األمطار
وجه صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء ،وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات
والتخطيط العمراني باتخاذ اإلجراءات الفورية والسريعة
لمعالج��ة المواق��ع األكثر تض��رراً من هط��ول األمطار،
وضمان عدم تكرار تجمعات المياه في تلك المناطق.
ورأس صاح��ب الس��مو الملكي رئيس ال��وزراء ،بحضور
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العه��د نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس
مجلس الوزراء الجلس��ة االعتيادية األس��بوعية لمجلس
الوزراء بقصر القضيبية اإلثنين.
وعقب الجلس��ة أدلى د.ياسر بن عيس��ى الناصر األمين
العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي:
ف��ي مس��تهل االجتماع ،أع��رب صاحب الس��مو الملكي
رئيس الوزراء عن خالص وأطي��ب التمنيات إلى صاحب
الس��مو الملكي ولي العهد نائب القائ��د األعلى النائب
األول لرئيس مجلس الوزراء بذكرى ميالد سموه مقرونة
بالدعاء للمولى عزّ ّ
وجل بدوام الصحة والسعادة والعمر
المديد لسموه.
بعده��ا اطلع مجلس الوزراء ،على وف��د مملكة البحرين
رفيع المستوى برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء،
الذي سيش��ارك في مؤتمر مبادرة مس��تقبل االس��تثمار
الذي س��يعقد في المملكة العربية الس��عودية الشقيقة
برعاية خ��ادم الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن
عبدالعزيز آل س��عود عاهل المملكة العربية السعودية
ورئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان
آل س��عود ولي العهد نائب رئيس مجل��س الوزراء وزير
الدفاع.
ورحب مجلس الوزراء بانعقاد مثل هذا المؤتمر العالمي
وبأهميته مكان��اً وزماناً في ظل التح��والت االقتصادية
والتكنولوجية الواس��عة النطاق التي يش��هدها العالم،
وح��رص الحكومات ف��ي المنطقة عل��ى المحافظة على
تنافس��يتها في عصر االقتصاد الجديد ،مشيداً المجلس
بمب��ادرة قيادة المملكة العربية الس��عودية في تنظيم
ه��ذا المؤتم��ر الع��ام واس��تقطاب الحض��ور العالم��ي
للمشاركة فيه.
بعد ذلك ،أش��اد مجلس الوزراء بالقرارات التي أصدرها
خادم الحرمين الش��ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
آل س��عود عاهل المملكة العربية الس��عودية الشقيقة
بش��أن قضي��ة المواط��ن الس��عودي جمال خاش��قجي
رحمه اهلل ،لما تجس��ده من تكري��س لنهج قويم حكيم
طالما التزمته المملكة الش��قيقة ولم تحد يوماً عنه في

 25أكتوبر آخر موعد لتلقي
المشاركات بمسابقة االبتكار
الحكومي «فكرة»
أفاد مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء بأن
آخر موعد لتلقي المش��اركات في مسابقة االبتكار
الحكومي «فك��رة» هو  25أكتوب��ر الجاري ،والتي
أعلن عنها صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان
بن حم��د آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجل��س الوزراء والتي تهدف
إلى تحفيز س��مات االبتكار واإلبداع وتوظيف هذه
الجوانب إلطالق الطاقات بأفق رحب وتبني أفضل
المقترح��ات التي تخ��دم التنفيذ المتق��ن للبرامج
واألولويات والرؤى للقطاع الحكومي.
يذكر أن مس��ابقة االبتكار الحكوم��ي «فكرة» تم
إطالقها في  25س��بتمبر الماضي ،وتم اس��تقبال
المقترح��ات للمش��اركة ف��ي هذه المس��ابقة عبر
الموق��ع االلكتروني لمكتب النائ��ب األول لرئيس
مجل��س ال��وزراءHTTP://WWW.FDPM. :
 ،GOV.BHوالمس��تمرة حت��ى  25أكتوبر الجاري،
والمس��ابقة مخصصة لموظفي القطاع الحكومي
وتسهم في تعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار باعتبارها
محرك رئيسي للتطوير وبلورة األفكار الخالقة التي
ترتقي بمستوى العمل واإلنجاز.

سياساتها ،يقوم على ترسيخ الحق وإرساء قيم العدالة.
ورحب مجل��س الوزراء بالخط��وات الموفق��ة والقرارات
الحاس��مة لخ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين في محاس��بة
المقصّ��ر أي كان ،والتعامل م��ع أي تقصير أو خطأ دون
اعتبارات سوى الحقيقة وجالئها بكل نزاهة وموضوعية
فالس��عودية كان��ت دائماً وس��تظل أبداً دول��ة القانون
والمب��ادئ التي ترتك��ز على العدل واإلنص��اف وصيانة
الحقوق وإحقاق الحق.
بعده��ا تناول صاحب الس��مو الملكي رئي��س الوزراء ما
سببته موجة األمطار األخيرة من تجمعات لمياه األمطار
في بعض المناطق ووجه س��موه وزارة األشغال وشؤون
البلديات والتخطيط العمراني باتخاذ اإلجراءات الفورية
والس��ريعة لمعالج��ة المواقع األكثر تض��رراً من هطول
األمطار.
فيما اطلع المجلس على اإلج��راءات االحترازية المتخذة
للتعام��ل مع موس��م األمط��ار من خ�لال تقري��ر وزارة
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول
أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أو ًال :حفاظاً على الثروة الس��مكية والبيئة البحرية ،فقد
وافق مجلس ال��وزراء على عدد من اإلج��راءات الهادفة
إل��ى تنظي��م المصائ��د الس��مكية وخفض مس��تويات
جه��د الصيد في البيئة البحري��ة وتطوير وتنمية الثروة
البحرية عبر مجموعة من اإلجراءات والقرارات التنفيذية
للحيلول��ة دون تدهور المخزون الس��مكي بش��كل أكبر
بسبب استنزافه بالصيد الجائر.
وكل��ف مجلس الوزراء الوزير المخت��ص باتخاذ القرارات

التنفيذي��ة الالزم��ة لذل��ك ،فيم��ا واف��ق المجلس على
التوسع في مجال االستزراع السمكي وتشجيع االستثمار
فيه باعتباره م��ورداً اقتصادياً وغذائياً ،وذلك على النحو
الذي أوصت به اللجن��ة الوزارية لإلعمار والبنية التحتية
والت��ي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس
اللجنة المذكورة.
ثانياً :واف��ق مجلس الوزراء عل��ى إدراج عدد من األفراد
والكيان��ات إلى قائمة البحرين لإلرهاب ،وكلف المجلس
الجهات الرقابي��ة ذات العالقة واالختص��اص باتخاذ ما
يلزم ،وذلك في ضوء المذك��رة المرفوعة لهذا الغرض
من معالي وزير الخارجية.
ثالث��اً :اطلع مجلس ال��وزراء على االس��تعدادات الجاري
اتخاذه��ا الس��تضافة النس��خة الخامس��ة م��ن معرض
البحري��ن الدولي للطيران الذي س��يقام في الفترة -14
 16نوفمبر  ،2018وفي هذا الصدد وجه المجلس كافة
الجه��ات واألجه��زة الحكومي��ة كل ف��ي اختصاصه إلى
تقديم الدعم والمس��اندة والمساهمة إلنجاح المعرض
المذك��ور ،وذلك م��ن خ�لال المذك��رة المرفوعة لهذا
الغرض من وزير المواصالت واالتصاالت.
رابعاً :اطلع مجلس الوزراء على آخر مستجدات االقتصاد
العالمي والتوقعات األساس��ية بشأنها ونتائج اجتماعات
لجن��ة التنمية واجتم��اع اللجنة النقدي��ة والمالية وعلى
مؤش��ر رأس المال البش��ري الذي أص��در البنك الدولي
تقريره بش��أنه وال��ذي جاء تصنيف البحري��ن فيه األول
عربي��اً والمرك��ز  47عالمياً من أص��ل  157دولة ،وذلك
من خ�لال اس��تعراض المجلس للموضوع��ات التي تم
بحثها خ�لال االجتماع��ات الس��نوية لمجموع��ة البنك

الدول��ي وصندوق النق��د الدولي والت��ي عرضها معالي
وزير المالية.
خامس��اً :وافق مجل��س ال��وزراء على الالئح��ة الداخلية
لمجل��س أمانة العاصمة وعلى مش��روع ق��رار إصدارها.
وتح��دد الالئح��ة الداخلي��ة نظ��ام العمل في جلس��ات
أمانة العاصمة وضبطه��ا واللجان المتخصصة وأجهزة
المجل��س وغيره��ا ،وذلك عل��ى النحو ال��ذي أوصت به
اللجنة الوزارية للشئون القانونية وعرضها معالي نائب
رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
سادس��اً :واف��ق مجل��س الوزراء عل��ى بروتوك��ول بين
حكوم��ة مملك��ة البحرين وحكوم��ة روس��يا االتحادية
لتعديل واس��تكمال بعض أحكام اتفاقي��ة النقل الجوي
الموقع��ة بين البلدين س��نة  ،1994وذل��ك على النحو
الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتي
عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة
المذكورة.
س��ابعاً :بحث مجل��س ال��وزراء مذكرة تفاه��م للتعاون
االقتصادي والفني واالس��تثماري بي��ن مملكة البحرين
وجمهورية مص��ر العربية وأحالها إل��ى اللجنة الوزارية
للشؤون القانونية وذلك بعد العرض الذي قدمه معالي
وزير المالية.
ثامناً :أح��ال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مش��روع
قان��ون بتعديل المادة ( )35من المرس��وم بقانون رقم
( )36لسنة  2002بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات
والمش��تريات والمبيع��ات الحكومية والمع��د في ضوء
االقت��راح بقانون المق��دم من مجلس النواب مش��فوعاً
بمذكرة برأي الحكومة حوله.

مجلس الوزراء يشيد بمبادرة السعودية
لتنظيم «منتدى مستقبل االستثمار»
اطل��ع مجلس ال��وزراء خالل جلس��ته التي عقدت
أمس برئاس��ة صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير
خليفة بن س��لمان آل خليفة رئي��س الوزراء على
وف��د البحري��ن رفيع المس��توى برئاس��ة صاحب
الس��مو الملكي ولي العهد نائ��ب القائد األعلى
النائ��ب األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء ال��ذي
سيش��ارك في مؤتمر مبادرة مس��تقبل االستثمار

الذي س��يعقد في المملك��ة العربية الس��عودية
الشقيقة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك
س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود عاهل المملكة
العربي��ة الس��عودية ورئاس��ة صاح��ب الس��مو
الملكي األمير محمد بن س��لمان آل س��عود ولي
العه��د نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير الدفاع.
ورحب مجلس ال��وزراء بانعقاد مثل هذا المؤتمر

العالمي وبأهميته مكاناً وزماناً في ظل التحوالت
االقتصادية والتكنولوجية الواس��عة النطاق التي
يشهدها العالم ،وحرص الحكومات في المنطقة
على المحافظة على تنافسيتها في عصر االقتصاد
الجديد ،مشيداً المجلس بمبادرة قيادة المملكة
العربية السعودية في تنظيم هذا المؤتمر العام
واستقطاب الحضور العالمي للمشاركة فيه.

مجلس الوزراء يشيد بالخطوات الموفقة والقرارات
الحاسمة لخادم الحرمين بشأن قضية خاشقجي
أشاد مجلس الوزراء بالقرارات التي أصدرها خادم
الحرمين الش��ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
آل س��عود عاه��ل المملك��ة العربي��ة الس��عودية
الشقيقة بش��أن قضية المواطن السعودي جمال
خاشقجي رحمه اهلل لما تجسده من تكريس لنهج
قويم حكيم طالما التزمته المملكة الشقيقة ولم

تحد يوماً عنه في سياس��اتها ،يقوم على ترس��يخ
الحق وإرس��اء قيم العدالة.ورح��ب مجلس الوزراء،
في جلس��ته االعتيادية األس��بوعية اليوم برئاسة
صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن س��لمان
آل خليف��ة رئي��س ال��وزراء ،بالخط��وات الموفقة
والقرارات الحاسمة لخادم الحرمين الشريفين في

محاسبة المقصر أيا كان ،والتعامل مع أي تقصير
أو خط��أ دون اعتب��ارات س��وى الحقيق��ة وجالئها
بكل نزاهة وموضوعية ،فالس��عودية كانت دائماً
وس��تظل أبداً دولة القانون والمبادئ التي ترتكز
عل��ى العدل واإلنص��اف وصيانة الحق��وق وإحقاق
الحق.

رئيس الوزراء وولي العهد:
البحرين بقيادة الملك تجاوزت التحديات بصالبة وقوة
أكد صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة بن س��لمان
آل خليف��ة رئيس الوزراء وصاحب الس��مو الملكي األمير
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد نائ��ب القائد
األعل��ى النائب األول لرئيس مجل��س الوزراء ،أن مملكة
البحرين بقيادة حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى قد تجاوزت الكثير
من التحديات بكل صالبة وقوة.
واس��تقبل صاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء بقصر
القضيبي��ة ،صاح��ب الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب
القائ��د األعلى ،حيث أكد س��موهما أن البحرين بحكمة
جاللت��ه وبإصرار الحكومة ،وعزيمة الش��عب قادرة على
المضي قدماً في مس��يرة التطوير والبناء وتجاوز أي أمر
يؤثر على هذه المسيرة المباركة وتحويل التحديات الى

عناصر محفزة على اإلنجاز والتميز.
وأعرب سموهما عن االرتياح للتقدم الذي تحرزه مملكة
البحري��ن ف��ي مج��االت التنمي��ة المختلف��ة وبموقعها
المتقدم عربياً وعالمياً والذي عكسته المؤشرات الدولية
في هذا الشأن.
ون��وه صاحب الس��مو الملك��ي رئيس ال��وزراء وصاحب
الس��مو الملكي ولي العهد نائب القائ��د األعلى النائب
األول لرئي��س مجلس الوزراء ،بالح��راك االقتصادي في
المنطق��ة وبأهمي��ة الملتقي��ات األمني��ة واالقتصادية
العالمية التي تحتضنها مملكة البحرين والدول الشقيقة
لما تمثله من فرصة سانحة لتبادل اآلراء ووجهات النظر
حيال القضايا األمنية واالقتصادية والسياسية والتعريف
بالفرص االستثمارية.
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ولي العهد يتلقى دعوة من ولي العهد السعودي
للمشاركة بمنتدى «مبادرة مستقبل االستثمار»
تس��لم صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن
حم��د آل خليف��ة ولي العه��د نائب القائ��د األعلى
النائ��ب األول لرئيس مجلس الوزراء ،دعوة كريمة
م��ن أخيه صاح��ب الس��مو الملكي األمي��ر محمد
بن س��لمان بن عبد العزيز آل س��عود ،ولي العهد
نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير الدفاع بالمملكة
العربية الس��عودية ،للمشاركة في منتدى «مبادرة
مستقبل االستثمار  »2018الذي يعقد تحت رعاية
خادم الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن عبد
العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية
الش��قيقة ،وبرئاس��ة صاحب الس��مو الملكي ولي
عهد المملكة العربية الس��عودية ف��ي الفترة من
 25-23أكتوب��ر الج��اري بالري��اض ف��ي المملكة
العربية السعودية.
وأعرب س��موه ،عن بالغ ش��كره وتقديره لصاحب
الس��مو الملكي األمير محمد بن سلمان آل سعود،
عل��ى دعوته للمش��اركة ف��ي هذا المنت��دى الذي
سيس��هم في خلق المزيد من الفرص االستثمارية

نح��و اقتصاد مس��تدام يص��ب في خدم��ة أهداف
التنمية بما يحقق الرخاء والنماء للمنطقة.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية االثنين،
د.عبد اهلل بن عبد الملك آل الشيخ سفير المملكة
العربية السعودية لدى مملكة البحرين ،حيث نوه

ولي العهد :انطالق الملتقى الحكومي
برعاية رئيس الوزراء األحد المقبل
أعلن صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيس مجلس ال��وزراء ،عن عقد الملتقى الحكومي
 2018برعاي��ة كريم��ة من صاحب الس��مو الملكي
األمي��ر خليفة بن س��لمان آل خليف��ة رئيس مجلس
الوزراء وذلك يوم األحد الموافق  28أكتوبر الجاري.
ويأت��ي انعق��اد الملتقى الحكومي ،بمش��اركة كافة
جه��ات القطاع العام ف��ي ضوء المس��يرة التنموية
الش��املة لحضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن
عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب�لاد المف��دى ،لتحقيق
المزي��د م��ن التط��ور والنم��اء للوط��ن والمواطن.
ويتن��اول الخطوات والسياس��ات لمختلف القطاعات
الحكومية ويتميز الملتقى بطرحه الجاد في معالجة

كاف��ة مس��ارات التنمي��ة والتطوي��ر عبر مح��اور تم
اختيارها بدقة وموضوعية.
يش��ار إل��ى أن الملتق��ى الحكوم��ي منص��ة مهمة
أس��هم ف��ي تعزي��ز أداء القط��اع العام وف��ق أعلى
درجات التنسيق التي أس��همت في تحقيق األهداف
الموضوعة خاصة م��ا يتصل منها بتجويد الخدمات
الحكومي��ة الموجهة للمواطن ومختل��ف القطاعات
التنموي��ة ومواصلة الجهود نح��و تطوير المخرجات
والتعام��ل م��ع التحدي��ات ،وأن اس��تمرار عقده هو
انعكاس يجسد نهج الحكومة وخطواتها المستمرة
نحو تحقي��ق التنمية ف��ي إطار الرؤي��ة االقتصادية
 2030ومبادئها القائمة على االستدامة والتنافسية
والعدالة.

س��موه إلى ما يربط المملكتين الش��قيقتين من
أواصر المحبة واألخوة ووحدة المصير المش��ترك،
وه��و ما يؤكد عليه حضرة صاح��ب الجاللة الملك
الوال��د حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد
المف��دى ،وأخيه خادم الحرمين الش��ريفين الملك

س��لمان بن عبد العزيز آل س��عود عاهل المملكة
العربية السعودية الشقيقة.
وجدد س��موه خالل اللقاء ،ش��كر وتقدي��ر مملكة
البحرين للش��قيقة المملك��ة العربية الس��عودية
على مواقفها تج��اه البحرين في مختلف المحطات
وتعزيز التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجاالت
والدف��ع بها نحو أفق أرحب من العمل المش��ترك،
مؤكدا على موقف مملكة البحرين الثابت والداعم
للمملكة العربية الس��عودية الشقيقة على مختلف
الصعد ،لما تشكله من عمق استراتيجي للمنطقة،
ولجهودها البارزة في حفظ األمن واالستقرار.
من جانبه أعرب د.عبد اهلل بن عبد الملك آل الشيخ
س��فير المملكة العربية الس��عودية ل��دى مملكة
البحري��ن ع��ن ش��كره وتقدي��ره لصاحب الس��مو
الملكي ول��ي العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب
األول لرئيس مجلس الوزراء ،على ما يوليه س��موه
من اهتمام بتنمية العالقات السعودية البحرينية،
متمنيا لمملكة البحرين دوام النماء واالزدهار.

ولي العهد يتوجه إلى الرياض اليوم
للمشاركة في «مستقبل االستثمار »2018
أعل��ن ديوان صاحب الس��مو الملكي ولي العهد أن
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل
خليفة ولي العهد نائ��ب القائد األعلى النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء ،س��يقوم بزيارة إلى المملكة
العربية الس��عودية الش��قيقة تلبية لدع��وة تلقاها
سموه من أخيه صاحب السمو الملكي األمير محمد
بن س��لمان ب��ن عبدالعزيز آل س��عود ول��ي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء ،رئيس مجلس الشؤون
االقتصادية والتنمية رئي��س مجلس إدارة صندوق
االس��تثمارات العامة بالمملكة الش��قيقة للمشاركة
ف��ي مبادرة مس��تقبل االس��تثمار  2018التي تعقد
بالعاصم��ة الري��اض برعاي��ة كريم��ة م��ن خ��ادم
الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز

آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وبرئاسة
صاحب الس��مو الملكي ولي عه��د المملكة العربية
الس��عودية الش��قيقة ف��ي الفترة م��ن  23إلى 25
من أكتوبر الجاري .وتأتي مش��اركة صاحب الس��مو
الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء ،مترئساً وفداً رفيع المستوى
انطالق��ا من عم��ق العالق��ات األخوي��ة والتاريخية
العميق��ة التي تربط مملك��ة البحرين بش��قيقتها
الكب��رى المملك��ة العربية الس��عودية إلى جانب ما
تشكله مبادرة مستقبل االستثمار  2018من أهمية
كونها منص��ة التقاء لكاف��ة المهتمي��ن بقطاعات
االس��تثمار وانعكاس أثرها المستدام على االقتصاد
والتنمية.
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القائد العام يستقبل السفير اليمني

اس��تقبل المشير الركن الش��يخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة
دف��اع البحرين في مكتب��ه بالقيادة العامة اإلثنين ،س��فير جمهورية اليمن
الش��قيقة لدى المملكة علي حسن األحمدي .وخالل اللقاء رحب القائد العام
لقوة دفاع البحرين بسفير جمهورية اليمن الشقيقة ،مشيداً بعمق العالقات
القائمة بين البلدين الشقيقين ،والتي تشهد على الدوام تطوراً وتقدماً في
مختلف المجاالت .وحضر اللقاء اللواء الركن حس��ن محمد سعد مدير ديوان
القي��ادة العامة ،واللواء الركن بحري يوس��ف أحمد مال اهلل مس��اعد رئيس
هيئة األركان لإلمداد والتموين.

رئيس هيئة األركان
يستقبل النائب عبدالحليم مراد

اس��تقبل الفريق الرك��ن ذياب بن صق��ر النعيمي رئي��س هيئة األركان
بمكتبه في القيادة العامة اإلثنين ،النائب عبدالحليم مراد عضو مجلس
النواب.

استمرار فعاليات التمرين
البحري المشترك «جسر »19

تتواص��ل فعاليات المرحل��ة الثانية من مجريات التمرين البحري المش��ترك
«جس��ر  »19الذي انطلقت فعاليته يوم أمس األول األحد ،بمش��اركة سالح
البحرية الملكي البحريني واألسطول الشرقي التابع للقوات البحرية الملكية
بالمملك��ة العربية الس��عودية الش��قيقة ،وقد بدأت القوات المش��اركة في
التمري��ن بتنفي��ذ بتطبيق كاف��ة اإلج��راءات والعمليات القيادي��ة والقتالية
بأوقات قياس��ية ،وتم تنفيذ الواجب��ات المطلوبة بمهارة عالية ،وأتس��مت
مختلف التطبيقات بالتوافق والتجانس وروح العمل المشترك الموحد.
وتقام سلسلة التمرين البحري المشترك «جسر» بصفة دورية بين البلدين
الشقيقين ،والذي يأتي تطبيقه ليعكس العالقات العسكرية بين المملكتين،
ويبين إهتمام قوة دفاع البحرين بتقوية أطر التعاون العس��كري مع القوات
الش��قيقة والصديقة ،وكما يؤكد تطبيق تمرين «جس��ر» على دور التمارين
المشتركة في اإلرتقاء بمستوى األداء القتالي وصقل القدرات ورفع الكفاءات
القيادية ،ويرسخ من مفاهيم التعاون والتنسيق العسكري المشترك.
وتنفيذ التمارين البحرية المشتركة من شأنها رفع الكفاءة القتالية لألسلحة
البحرية لتمكينها م��ن تنفيذ المهام والواجبات الموكل��ة إليها بكل جدارة
وإتق��ان ،وذلك وفقاً لخطط اإلعداد المقررة ،والبرامج التدريبية المتخصصة
في الش��أن العس��كري البحري ،وصو ًال لألهداف المرسومة في رفع الجاهزية
المطلوب��ة للتعامل مع أح��دث التقني��ات البحرية المتطورة لزي��ادة فاعلية
العمل العسكري البحري ،باإلضافة للنهوض بمستويات التنسيق والتعاون،
وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم ،ورفع مستوى الجاهزية القتالية.
وتح��دث قائ��د التمرين البحري المش��ترك «جس��ر  »19قائ�ل ً
ا :يأتي تنفيذ
التمرين في إطار تقوية التعاون والتنس��يق العس��كري المش��ترك بين قوة
دفاع البحرين والقوات المسلحة بالممكلة العربية السعودية الشقيقة ،حيث
تجس��د تنفيذه ما وصل إليه التنسيق المش��ترك بين سالح البحرية الملكي
البحرين��ي والقوات البحرية الملكية الس��عودية ،وتش��مل فعاليات التمرين
تنفي��ذ عدد م��ن التمارين التي ته��دف لتوحيد المفاهيم وتب��ادل الخبرات
والتدريب على أحدث األنظمة ،وذل��ك وصو ًال لمرحلة التكامل على الصعيد
العسكري البحري.
ومن جانبه أفاد قائد إحدى سفن القوات البحرية الملكية السعودية المشاركة
قائ ً
ال :يهدف التمرين البحري المش��ترك «جس��ر  »19لتحقيق مستوى عالي
من التنظيم والتنس��يق وتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة فيه ،وكما
يساهم في تعزيز القدرات القتالية ورفع مستوى األداء اإلحترافي والعملياتي
بين القوات البحرية الملكية الس��عودية وس�لاح البحرية الملكي البحريني،
وصو ًال لتحقيق مزيداً من التقارب بين قوة دفاع البحرين والقوات المسحلة
بالمملكة العربية السعودية.
وأختت��م حديثه قائ�ل ً
ا :أتقدم بالش��كر الجزيل لقوة دفاع البحرين ،وس�لاح
البحري��ة الملكي البحريني عل��ى كفاءة التنظيم المتمي��ز لفعاليات التمرين
وعلى كرم الضيافة وحسن الوفادة.
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القائد العام« :درع الجزيرة»
رسخت وحدة الهدف والمصير
اس��تقبل المش��ير الركن الش��يخ خليفة
ب��ن أحمد آل خليف��ة القائد الع��ام لقوة
دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة العامة
اإلثني��ن ،الل��واء الرك��ن عبدالعزي��ز بن
أحم��د البلوي قائ��د ق��وات درع الجزيرة
المش��تركة ،بحضور الفريق الركن ذياب
بن صقر النعيمي رئيس هيئة األركان.
وخ�لال اللق��اء رح��ب القائد الع��ام لقوة
دف��اع البحرين بقائد ق��وات درع الجزيرة
المشتركة ،مشيداً بالجهود الطيبة التي
تبذله��ا ق��وات درع الجزيرة المش��تركة
في ترس��يخ وحدة الهدف والمصير الذي
يرب��ط دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية.

حض��ر اللق��اء اللواء الركن حس��ن محمد
سعد مدير ديوان القيادة العامة ،واللواء

الركن بحري يوسف أحمد مال اهلل مساعد
رئيس هيئة األركان لإلمداد والتموين.

بمشاركة  9دول ..استمرار التمرين
الجوي المشترك «الربط األساسي »2018
رغ��م هط��ول األمط��ار وش��دة األجواء،
تتواص��ل للي��وم الثان��ي عل��ى التوال��ي
فعالي��ات التمري��ن الج��وي المش��ترك
«الربط األساس��ي  »2018والذي ينفذه
سالح الجو الملكي البحريني بمشاركة 9
دول شقيقة وصديقة وهي القوات الجوية
الملكي��ة الس��عودية والق��وات الجوي��ة
اإلماراتية ،باإلضاف��ة إلى القوات الجوية
الس��لطانية العماني��ة والق��وات الجوية
الكويتية وس�لاح الجو الملك��ي األردني
والق��وات الجوي��ة المصري��ة والق��وات
الجوي��ة الملكي��ة البريطاني��ة والق��وات
الجوية الباكستانية بصفة مراقبين.
وب��دأت الق��وات الجوية المش��اركة في
التمري��ن في تنفيذ ع��دد من التطبيقات
الجوي��ة التعبوي��ة المتقدمة ف��ي مجال
العمليات الدفاعية الجوية المشتركة.
كم��ا ج��رى تنفي��ذ عملي��ات القي��ادة
والس��يطرة في المج��ال الحيوي لمناطق
تنفي��ذ التمري��ن وت��م تفعي��ل أس��لوب
الدفاع��ات الجوي��ة وكل ذل��ك قد عكس
المس��توى العال��ي والمتقدم ف��ي تنفيذ
الخطة الموضوعة للتمرين كما بين عن
مدى جاهزية سالح الجو الملكي البحريني
واستعداده التام لكافة الواجبات.
ويع��د تمرين الربط األساس��ي من أهم
التمارين الجوية التي تنفذ على مس��توى
المنطق��ة م��ن حيث ع��دد المش��اركين
وأحدث الطائ��رات المقاتلة ،التي تعطي
أهمي��ة خاص��ة لدوره��ا الفاع��ل في رفع
مس��توى الكف��اءة العس��كرية وتعزي��ز
الجاهزية القتالية لس�لاح الج��و الملكي
البحرين��ي م��ن خ�لال تب��ادل الخب��رات
والمهارات ف��ي كافة مج��االت العمليات
القتالية واإلس��ناد اللوجستي لسالح الجو
الملكي البحرين��ي الذي أصبح قوة جوية
حديثة وعصرية تضاه��ي أفضل القوات
الجوية تسليحاً وتدريباً ويزداد قوة وعلواً
يوماً بعد يوم.
وعلى الرغم م��ن األج��واء الماطرة التي
تش��هدها المنطق��ة ،فإن ذل��ك لم يمنع
هدير الطائرات م��ن التحليق في األعالى
محققة تجان��س أخوي غير مس��بوق في
العملي��ات الجوي��ة الدفاعي��ة لتش��مل
صقل المه��ارات القيادية لمراكز القيادة
والس��يطرة م��ن جه��ة ،ورف��ع جاهزي��ة
القوات المشاركة من جهة أخرى.
مش��اركة ل��م تك��ن األولى م��ن نوعها
وبال��كاد لن تك��ون األخي��رة  ...فتمرين
الربط األساس��ي يأتي امت��داداً لتمارين
سابقة كانت أولى محطات انطالقها في
الع��ام 1988م ،وها ه��و اليوم يتوج هذا
التمرين بعد مرور ثالثين عاماً على أكبر
مش��اركة جوية من قوات دولية ش��قيقة
وصديقة.
ه��ذا التمري��ن وال��ذي يكتس��ب أهمية
كبي��رة ف��ي األوس��اط العس��كرية يأتي
ترجمة واقعية لتعزيز أطر التعاون الجوي
والتنسيق الدفاعي المشترك بين القوات
الجوية للدول الشقيقة والصديقة وذلك
للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة.
ويرك��ز هذا النوع م��ن التمارين الحيوية
عل��ى رف��ع كف��اءة الضباط المش��اركين
وإكس��ابهم المزيد من الخبرة الميدانية
والقدرة على التخطيط للعمليات الجوية
وأساليب الدفاعات الجوية.
وحول ه��ذا التمرين ،ق��ال قائد التمرين
الج��وي المش��ترك «الرب��ط األساس��ي
 :»2018يعتبر تمرين الربط األساس��ي
من أه��م التماري��ن التي يجريها س�لاح

األجواء الماطرة لم تمنع
هدير الطائرات من التحليق في األعالى
تنفيذ تطبيقات جوية تعبوية متقدمة
بالعمليات الدفاعية الجوية المشتركة
تنفيذ عمليات القيادة والسيطرة في
المجال الحيوي لمناطق تنفيذ التمرين
تجانس أخوي غير مسبوق
في العمليات الجوية الدفاعية
رفع كفاءة الضباط المشاركين
وإكسابهم المزيد من الخبرة الميدانية
قائد التمرين :تعزيز القدرات الجوية
والتعاون العسكري بين الدول
الج��و الملك��ي البحرين��ي وه��و يحظ��ى
باهتم��ام كبي��ر من لدن س��يدي حضرة
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى
حفظه اهلل ورعاه.
وأض��اف :البدايات األول��ى لهذا التمرين
تعود لعام 1988م ،وبدايته كانت تمريناً
ثنائياً بين س�لاح الجو الملكي البحريني
والق��وات الجوية األمريكي��ة وبعدها زاد
عدد المش��اركين ،حيث يه��دف التمرين
إل��ى تعزي��ز الق��درات الجوي��ة والتعاون
العسكري بين الدول الشقيقة والصديقة
والعم��ل عل��ى التع��اون المتواص��ل في
تطوير القدرات القتالية وتدريب الضباط
على أساليب القيادة والسيطرة.
وأردف أن اإلع��داد لمثل ه��ذه التمارين
الكبيرة الحج��م يحتاج إلى تجهيز وإعداد
مس��بق يصل في أحيان كثيرة إلى س��نة
كامل��ة ،خصوصاً وأن هذا التمرين يتميز
بمرور  30عاماً على إنطالقه.
وفي ختام كلمته توجه بالشكر والعرفان
إل��ى حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى

وإل��ى المش��ير الركن الش��يخ خليفة بن
أحم��د آل خليفة القائد الع��ام لقوة دفاع
البحري��ن ،على االهتم��ام البالغ للتمرين
وش��كر قائد سالح الجو الملكي البحريني
إلهتمامه في التمرين.
من جهت��ه ،قال أحد الضب��اط الطيارين
من سالح الجو الملكي األردني« :نحرص
ف��ي س�لاح الجو الملك��ي األردن��ي على
المش��اركة في تمرين الربط األساس��ي
لم��ا له م��ن فائدة عل��ى تطوي��ر العمل
المش��ترك بين أس��لحتنا الجوية ويعتبر
التمري��ن م��ن التماري��ن المتمي��زة من
حيث اإلدارة وطبيعة المهام الجوية التي
تتعامل معها».
وأض��اف« :ه��ذا التمري��ن يع��زز تعاون
العمليات المش��ترك من خالل المشاركة
ف��ي التخطي��ط والتنفي��ذ واس��تخالص
الدروس المستفادة حتى تتمكن القوات
الجوية المش��اركة من تنفي��ذ الواجبات
المطلوبة منها بكل فعالية وإحترافية».
وعبر عن شكره الجزيل إلي إدارة التمرين
والقيادات العس��كرية المشاركة ،متمنيا
التوفيق لجميع المشاركين.
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ناصر بن حمد يتحدث للشباب عن «العزيمة» الخميس المقبل
ضمن مبادرة « 100موجه» بتنظيم مركز الشباب العربي
دبي  -صبري محمود

يلقي س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة،
ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون
الش��باب رئي��س المجلس األعلى للش��باب
والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية،
الخمي��س محاض��رة مهم��ة تح��ت عنوان
«الش��باب والعزيم��ة» .وتأت��ي المحاض��رة
ضمن مبادرة « 100موجه» التي تستضيفها
المنامة هذا األس��بوع والتي ينظمها مركز
الشباب العربي اإلماراتي بالتعاون مع وزارة
شؤون الشباب والرياضة في البحرين ،حيث
يتحدث سموه للشباب البحريني عن تجربته
وأهمية العزيمة في بناء ش��خصية الشباب
ودفعهم لتحقيق أحالمهم.
وتدير الجلس��ة الحوارية ش��ما بنت سهيل
المزروعي ،وزيرة الدولة اإلماراتية لش��ؤون
الش��باب نائب رئيس مركز الشباب العربي،
بحضور كل من هش��ام الجودر ،وزير شؤون
الش��باب والرياضة ف��ي البحرين ،وس��عيد

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

شما بنت سهيل المزروعي

النظ��ري ،الرئيس التنفيذي لالس��تراتيجية
في مركز الشباب العربي ،وجمع من الشباب
البحريني المميز.

وبهذه المناسبة ،قال سمو الشيخ ناصر بن
حمد آل خليفة إن «برنامج  100موجه يعتبر
من البرامج الرائدة في فكرتها ومضمونها

اكتمال إنشاء مبنى «الفرز البريدي» في الحد

أكد وزير المواصالت واالتصاالت كمال أحمد ،أن مبنى مكتب الفرز
البري��دي بالمنطقة الصناعية في الحد مضى على اس��تخدامه أكثر
م��ن  40عاماً وعليه كان من الضروري بناء مبنى جديد تم تجهيزه
بمواصف��ات ومعايير االتحاد البري��دي العالمي إلى جانب متطلبات
اإلدارة العام��ة للجمارك ووف��ق أحدث التقنيات مما سيس��هم في
تعزيز الخدمات البريدية في البحرين.
وقام وزير األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام
خل��ف ،ووزي��ر المواص�لات واالتص��االت بجول��ة تفقدي��ة لموقع
المش��روع مبنى مكتب الفرز البريدي بالمنطقة الصناعية في الحد
الذي انتهت وزارة األشغال مؤخراً من إنشائه لمالك المشروع وزارة
المواصالت واالتصاالت.
وقال كمال أحمد «إن مش��روع مجمع الفرز البري��دي يعتبر المركز
الرئيس للعمليات البريدية ف��ي البحرين والذي يتم فيه فرز جميع
البعائث الواردة والصادرة من المملكة».
وأعرب عن تقديره وش��كره إل��ى الجهات كافة التي س��اهمت في
تحقيق هذا اإلنجاز وعلى تعاونها وجهدها البناء والذي كان له أعمق
األثر ف��ي إتمام هذا المش��روع ،منوهاً بدور المس��ؤولين بالوزارة
بالوقوف عل��ى جاهزية الف��رع ،متمنياً للجميع التوفيق والس��داد.
يذكر أن وزارة األش��غال وشؤون البلديات أشرفت على تنفيذ مبنى
مركز الفرز البريدي بالمنطقة الصناعية بميناء خليفة بن س��لمان
بالح��د لصال��ح وزارة المواص�لات واالتصاالت ،وال��ذي يهدف إلى

تقديم الخدمات المتعلقة باس��تقبال وفرز البريد والطرود البريدية
وإجراءات الجمارك المتعلقة بها.
من جهته ،قال وزير األش��غال ،إن المشروع تمت ترسيته من قِبَل
مجل��س المناقص��ات والمزايدات على أس��يري للمق��اوالت بكلفة
 2,568,800دينار،وقام��ت الحكومة بتخصي��ص قطعة أرض تبلغ
مساحتها  10,907أمتار مربعة.
ولف��ت أن مبنى مكتب الفرز البريدي مك��ون من طابقين لخدمات
فرز البريد والجمارك ،ويحتوي الطابق األرضي على الصالة الرئيسة
لف��رز البريد وصال��ة للجم��ارك وصالة للط��رود البريدي��ة وصالة
اس��تراحة الموظفي��ن وصالة لالس��تقبال وقاعة للتس��جيل وقاعة
الش��ركات ومكات��ب إدارية ومخ��ازن ،بينما يش��مل الطابق األول
مكاتب إدارية للبريد وقاعة اجتماعات.
كم��ا تم تزوي��د المبنى بالخدم��ات الكهروميكانيكي��ة من تكييف
مرك��زي ومصاعد كهربائية ومحطة كهرباء فرعية ومولد الكهرباء
باإلضافة إلى جميع الخدمات والمرافق المطلوبة.
وتش��مل األعمال الخارجية الس��ور الخارجي وغرفة الحارس ومدخل
ً
إضافة إل��ى موقف
ع��ام باإلضاف��ة إل��ى مدخل خ��اص للخدم��ات
للسيارات يتسع لحوالي  67سيارة.
زت��م األخذ بعين االعتبار في تصميم المبنى ،متطلبات ومواصفات
المباني الخضراء المس��تدامة وتطبيق سياس��ة ترش��يد استهالك
الطاقة والمياه للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

«األشغال» :فرق طوارئ استعدادًا
لألمطار بأماكن تجمع المياه
قالت وزارة األشغال وشؤون البلديات
والتخطي��ط العمران��ي ،إن فري��ق
طوارئ األمطار متواجد عند الش��وارع
الرئيس��ية والم��دارس والمنطق��ة
التعليمي��ة واألماكن الحيوي��ة ترقبا
لس��قوط األمط��ار حس��ب م��ا أدلت
ب��ه إدارة االرص��اد الجوي��ة ب��وزارة
المواص�لات واالتص��االت ،إلتم��ام
عملية ش��فط مياه االمطار المتجمعة
لضم��ان س�لامة ش��بكة الط��رق
وانس��يابية الحرك��ة المرورية وعدم
تعطلها.
وأضاف��ت أن فريق الطوارئ س��يركز
أيض��ا عل��ى س�لامة ش��بكة الصرف
الصحي حرصاً على صحة المواطنين
والمقيمي��ن وحمايتهم من التعرض
للمش��اكل الصحي��ة والبيئي��ة ،إل��ى
جان��ب تنظيف فتح��ات تصريف مياه
األمط��ار بواس��طة الضغ��ط العالي
وتنظيف المم��رات والقنوات المائية
المفتوح��ة وج��داول تصري��ف المياه
وتفريغ خزانات تجمي��ع مياه األمطار
وصيان��ة محط��ات الض��خ ،باإلضافة
لتوفير الصهاريج الكافية لشفط مياه
األمطار المتجمعة.

وتؤك��د ال��وزارة على متابع��ة جميع
البالغات الت��ي يتم تلقيها على ارقام
التواصل من مختلف المناطق وسرعة
الرد على المواطنين والتجاوب معهم
في وقت قياس��ي تفادي��اً ألية أضرار
قد يتسببها تجمع مياه األمطار وأخذ
كافة االحتياطات الالزمة لش��فط أية
مياه قد تتجمع وتعطل حركة الس��ير
خالل فترة هط��ول االمطار والتي قد

تشهد تزايداً خالل الساعات القادمة.
وتتق��دم ال��وزارة بالش��كر لفريق��ي
األش��غال والبلدي��ات واإلدارة العامة
للم��رور والدف��اع المدن��ي ووزارة
اإلس��كان ووزارة التربي��ة والتعلي��م
والمجال��س البلدي��ة عل��ى تعاونهم
من أج��ل التغلب عل��ى عملية تجمع
مياه األمط��ار وفتح الش��وارع بتوفير
المضخات وصهاريج شفط المياه.

ويتي��ح الفرص��ة لاللتق��اء بي��ن الملهمين
والش��باب للتعرف على مس��يرة إبداعاتهم
ويمنحه��م اإلصرار والعزيم��ة للوصول إلى
الهدف المرسوم».
وأش��ادت ش��ما المزروع��ي بالرس��الة التي
يحملها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
والص��ورة المش��رفة التي تعكس��ها قيادته
للش��باب البحرين��ي ،متمثل��ة في الس��عي
دوم��اً إلى تحقيق أعل��ى المراكز في مختلف
ً
مهنئة سموه على تحقيق المركز
المجاالت،
األول ف��ي بطول��ة العالم للرج��ل الحديدي
مؤخ��راً في مدينة كون��ا بالواليات المتحدة
األمريكية.
وأضافت «عزيمة س��موه وإص��راره لتحقيق
المراكز األول��ى دائماً ،ورفع راية الوطن في
كافة المحافل أمر يدع��وا إلى الفخر بوجود
نماذج رائدة وقيادية تسعى إلى التميّز في
وطننا العربي .نحن سعداء بعقد جلسة 100

موجه ف��ي الوط��ن العربي لتمنح الش��باب
العرب��ي الفرصة للق��اء ش��خصيات ريادية،
يش��اركونهم تجاربهم الش��خصية ونصائح
فريدة تصنع من كل ش��اب ش��خصية رائدة
في مجاله .كما يس��عدنا أن نعقد الجلس��ة
في مملك��ة البحري��ن الش��قيقة حيث كان
لدعم س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
ووزارة شؤون الش��باب والرياضة البحرينية
دور كبير في اس��تضافة المملكة لجلس��ات
المبادرة األولى إقليمياً ،ونتطلع إلى اإلعالن
عن المزيد من الوجهات اإلقليمية للمبادرة
عما قريب».
ويحظ��ى برنامج « 100موج��ه» برعاية من
س��مو الش��يخ حمدان بن محمد بن راش��د
آل مكتوم ولي عه��د دبي ،رئيس المجلس
التنفيذي ،ويهدف إلى خلق منصة توجيهية
ه��ي األفض��ل عالمي��اً ف��ي نق��ل الخب��رات
والمعارف من القياديين للشباب.

«مزاد» تطرح غدًا  25رقمًا مميزًا
للوحات السيارات من الفئة الجديدة
أعلنت شركة «مزاد» عن انتهاء استعداداتها إلقامة المزاد العلني الثالث
على األرقام المميزة للس��يارات والذي تط��رح من خالله «مزاد» بالتعاون
مع «العربية للمزادات»  25رقماً مميزاً جديداً األربعاء ،كما سيضم المزاد
السحب على رقمين مميزين من الفئة الجديدة لألرقام المميزة للسيارات.
ويق��ام المزاد العلني السادس��ة مس��اء في قاع��ة البحرين بفن��دق الفور
س��يزونز ،ويتضمن باق��ة متنوعة من األرقام الممي��زة التي تلبي مختلف
أذواق هواة اقتناء األرقام المميزة للوحات الس��يارات التي يمكن االطالع
عليها بزيارة موقع «العربية للمزادات» اإللكتروني وتطبيقها الذكي.
وعلى الراغبين في المشاركة بالمزاد أو المشاركة بالسحب على الرقمين
المميزين الحضور بين الس��اعة الواحدة ظهراً والخامسة مسا ًء في موقع
المزاد للتس��جيل ودفع التأمين وإجراء المعامالت الس��ابقة للمش��اركين
في المزاد ،واس��تالم بطاقات الس��حب ،علماً أن الم��زاد يفتح أبوابه أمام
الجمهور للمشاركة أو للحضور والمتابعة.
كما يحق للمزايدين امتالك عدد غير محدد من األرقام المميزة ،ويستطيع
المسجلين للمشاركة في المزاد من جميع الجنسيات شراء وتملك األرقام
المميزة بعد إتمام عملية دفع القيمة المتوجبة عليهم خالل عش��رة أيام
من تاريخ انتهاء المزاد ،ويحصل الش��خص الذي يرس��و عليه المزاد على
شهادة ملكية بالرقم.
ويتوج��ب على الراغبين في المش��اركة بالمزاد على جمي��ع الفئات إيداع
شيك تأمين مفتوح القيمة عند التسجيل ،وفي حال عدم الشراء يتم إرجاع
الشيك لصاحبه فور انتهاء المزاد مباشرة.
كم��ا يترتب على األش��خاص الذين يش��اركون ف��ي الم��زاد باإلنابة عن
أش��خاص آخري��ن إبراز وكال��ة قانونية تس��مح لهم بالتس��جيل وتقديم
العروض بأسماء موكليهم.
ويتوجب للمشاركة في المزايدات التي تصل قيمتها المبدئية  500دينار
أو أق��ل دف��ع مبلغ قيمته  1000دين��ار قابلة للرد من خالل تحرير ش��يك
بقيمة المبلغ أو من خالل بطاقة االئتمان.

الفضالة 14 :صهريجًا لرفع
 92شحنة مياه في  5أيام
أكدت مدي��ر عام بلدية الش��مالية خالل جول��ة ميدانية على بعض
المناطق في المحافظة الشمالية أن فرق الطوارئ مستمرة في أعمال
إزالة تجمعات ومخلفات األمطار من كافة مناطق محافظة الشمالية،
ولفتت إل��ى أن البلدية تولي بالغات المواطنين والمقيمين اهتماماً
بالغاً ،وخاصة المناطق السكنية ،وذلك للتخفيف من اإلضرار الناتجة
عن تساقط أمطار الخير التي تهطل حالياً على المملكة.
وأش��ارت إلى توجيهات عصام خلف وزير األش��غال وشؤون البلديات
والتخطي��ط العمراني ،والمتابعة المس��تمرة م��ن الدكتور نبيل أبو
الفتح وكيل الوزارة لشؤون البلديات التي أكدت على تكثيف الجهود
البلدي��ة لرف��ع الضرر عــ��ن المواطني��ن وإزالة كاف��ة تجمعات مياه
األمــطار ومخلفاتهــا.
وعن الجهود التي تبذلها البلدية ،أش��ارت المدير العام إلى أن فريق
الط��وارئ قد تمكن من إنجاز  %90من البالغات الواردة والتي بلغت
منذ األربعاء الماضي حتى اليوم أكثر من  350بالغاً وردت من مختلف
الوس��ائل والمناطق ،وأفادت بأن كمية شحنات المياه المرفوعة من
كافة دوائر الش��مالية بلغت حتى اآلن ما يقارب  92ش��حنة ،غالبيتها
من ش��وارع وطرق عالي والمالكية والدراز ،ثم في شوارع وطرق قرى
المنطقة الغربية ،واستخدمت في ذلك نحو  14صهريجاً.
وأضافت أن فرق العمل بالش��مالية كثف��ت جهودها منذ اليوم األول
من تس��اقط أمطار الخير بهدف سرعة معالجة كافة األضرار الناتجة،
وأفادت بتشكيل ثالثة فرق عمل كلفت برفع مياه األمطار وآخر إلزالة
المخلفات من الشوارع والطرق الناتجة عنها للمحافظة على النظافة
العام��ة بمحافظة الش��مالية وتيس��ير حركة الم��رور ،وتالفي كل ما
يمكن أن يشكل خطراً على سالمة المواطنين والمقيمين.
وقالت إن هذه الجهود تمت بالتنس��يق م��ع أعضاء المجلس البلدي
وبالتعاون م��ع المواطنين خاصة في تحدي��د المواقع االكثر تضرراً،
ً
مؤك��دة عل��ى أن العم��ل يت��م على م��دار الس��اعة لتحقي��ق أفضل
النتائ��ج االيجابية وتالف��ي أكبر قدر من األضرار حفاظ��اً على األرواح
والممتلكات.
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رئيس «األعلى للصحة» يرعى مؤتمر
التخدير وعالج األلم  27أكتوبر
تعت��زم دائ��رة التخدير وع�لاج األلم
بمجم��ع الس��لمانية الطب��ي تنظي��م
مؤتمر التخدير وعالج اآللم الس��نوي
الس��بت تحت رعاية رئي��س المجلس
األعل��ى للصح��ة الفري��ق طبي��ب
الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليفة،
وبمش��اركة وحض��ور وزي��رة الصحة
فائق��ة الصال��ح والوكي��ل المس��اعد
لش��ؤون المستش��فيات ف��ي وزارة
الصحة د.محمد العوضي.
وعالج
التخدي��ر
وق��ال رئيس دائ��رة
رئيس المجلس األعلى للصحة
األل��م بمستش��فى الس��لمانية رئيس
المؤتم��ر د.حازم العال��ي ،إن المؤتمر
يأتي لمناقشة أحدث التطورات في علم التخدير والعناية القصوى وعالج األلم،
وبمشاركة استشاريين وأخصائيين في طب التخدير من مستشفى السلمانية
ومستش��فى المل��ك حمد الجامعي ومستش��فى قوة دف��اع البحرين باإلضافة
إلى مجموعة م��ن أطباء التخدير من مختلف مستش��فيات القطاع الخاص في
البحرين .كما س��تتم استضافة بعض األطباء من خارج المملكة وذلك بغرض
تبادل الخبرات ومناقشة آخر التطورات في علم التخدير.
فيم��ا أك��دت كال م��ن استش��ارية التخدي��ر وعضو اللجن��ة المنظم��ة د.زينة
عبدالستار ،واستش��ارية التخدير وعضو اللجنة المنظمة د.ميلدا خليل ،أهمية
مثل هذه المؤتمرات .وأش��ادتا بدعم اإلدارة العليا ف��ي وزارة الصحة ،ممثلة
في الوزيرة إلنج��اح هذا الحدث الهام ،معبرين عن أملهم بأن يكون المؤتمر
عل��ى قدر التطلع��ات المرجوة ليتم تحقي��ق أقصى درجات االس��تفادة لجميع
المشاركين.

الشيخة مي :جهود كبيرة تبذلها
الصين في المجال الثقافي
تشارك رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة،
ف��ي ال��دورة الرابعة لمهرجان الفن��ون العربية المقام ف��ي بكين بجمهورية
الصي��ن الش��عبية ،وال��ذي انطلق األحد بحضور مس��ؤولي قطاع��ات الثقافة
والس��ياحة بعدد من ال��دول العربية ،إضافة إلى الش��خصيات الدبلوماس��ية
واإلعالمية من الصين ومختلف دول العالم.
وح��ول مش��اركتها في المهرجان قالت الش��يخة مي «يس��عدنا دائماً أن نرى
الف��ن وهو يؤدي دوره الطبيع��ي ،يجمع ما بين الثقافات والش��عوب ،ويجعل
الدول تقف على مسافة واحدة من كل مشهد حضاري مميز ،والذي هو اليوم
مهرجان الفنون العربية المق��ام في بكين» .وأضافت «نقدر الجهود الكبيرة
التي تبذلها جمهورية الصين الش��عبية في المجال الثقافي على المستويين
القارّي والدولي ،ونؤكد من هذا المقام اعتزازنا بالعالقات الثقافية البحرينية-
الصينية التي ساهمت في نجاح العديد من البرامج والفعاليات المشتركة في
مجاالت الفنون والمس��رح» .وعلى هامش المهرجان ،اجتمعت الشيخة مي آل
خليفة ،مع وزير الثقافة والسياحة الصيني لو شوغانغ ،كما حضرت حفل افتتاح
المعرض المقام بمناسبة الذكرى العاشرة على إقامة فعالية «اإلحساس بروح
الصين» بالمتحف الوطني الصيني .يذكر أن جمهورية الصين الشعبية كانت
أعلنت انطالق الدورة الرابعة من مهرجان الفنون العربية ،في يوليو الماضي
وتس��تمر حتى أكتوبر الجاري تحت عنوان «التواصل بطريق الحرير والترابط
بين قلوب الش��عوب» ،بإشراف كل من وزارة الخارجية الصينية ،وزارة الثقافة
والس��ياحة الصينية ،وحكومة مقاطعة سيتش��وان ،بالتعاون مع جامعة الدول
العربية.
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رنا بنت عيسى :سمعة «جيبك»
تعدت حدود المنطقة وال غرا ّبة
ّ

أك��دت وكي��ل وزارة الخارجيّ��ة ،رئي��س
اللجن��ة الوطنية لحظ��ر اس��تحداث وانتاج
وتخزي��ن واس��تعمال األس��حلة الكيميائية
د .الش��يخة رنا بنت عيس��ى ب��ن دعيج آل
خليفة ،أن س��معة ش��ركة الخليج لصناعّة
البتروكيماوي��ات «جيب��ك» تع��دّت حدود
المنطقة وال غرابّة في ذلك.
وأضاف��ت« ،أن الش��ركة هي الي��وم صرح
صناع��ي عالم��ي بجمي��ع المقايي��س وهو
فخر كبي��ر للبحرين والدول
بالفع��ل مصدر ٍ
الخليجيّة المساهمة».
واس��تقبل رئيس «جيب��ك» د.عبدالرحمن
جواهري ،االثنين ،الش��يخة رنا ،ضمن إطار
تعزي��ز العالق��ات الثنائيّ��ة بين الش��ركة
والقط��اع الحكوم��ي ومؤسس��ات المجتمع
المختل ّف��ة .وخ�لال اللقاء ،رح��ب جوهري،
بوكي��ل وزارة الخارجية ،حي��ث قدم رئيس
الش��ركة نبذة تعريفيّة شامله حول طبيعة
عم��ل الش��ركة واالس��تراتيجيّة التي تُدار
بها أعمالها .واس��تعرض تفاصيل عمليات
التش��غيل واإلنت��اج والتصدي��ر ،باإلضافة
إل��ى أهم المنجزات والجوائ��ز التي حققتها
الش��ركة س��واء على صعي��د منتجاتها من
المواد البتروكيماوية واألسمدة التي تمتاز
بجودتها العالية أو على صعيد تميّزها في
تطبيق أفضل وأحدث المعايير العالمية في
مجاالت السالمة والجودة والمحافظة على
البيئة.
كم��ا أطلع رئيس الش��ركة ،د .الش��يخة رنا
على تفاصيل مش��روع استخالص غاز ثاني
أكس��يد الكربون الذي دش��نته الشركة في
الس��نوات األخيرة ،وال��ذي يُعتبر األول من
نوعه بمنطقة الشرق األوسط.
وأب��دت وكي��ل وزارة الخارجي��ة ،إعجابه��ا

الكبير بهذا المشروع المتفرّد الذي يُسهم
وبش��كل كبي��ر في الح��دّ م��ن االنبعاثات
الض��ارة الت��ي تنتج ع��ن عمليات تش��غيل
المصان��ع ،معتبرة ذلك خط��وة مهمّة في
طريق الصناعة النظيفة.
وقام��ت وكي��ل وزارة الخارجي��ة بجول��ة
ميدانيّة في أرجاء الش��ركة ،رافقها خاللها
د.عبدالرحم��ن جواهري وع��ددٍ من أعضاء
اإلدارة التنفيذيّ��ة وكب��ار المس��ؤولين
بالشركة ،تفقدّت خاللها المشاريع البيئية
المختلفة والمتنوعّة التي شيدتها الشركة
خالل مراحل مختلفة بهدف دعم االستدامة
ولف��ت األنظار إل��ى أهميّة حمايّ��ة البيئة
ودعم عناصرها ومكوناتها.
كم��ا زارت حديقة األميرة س��بيكة للنباتات
العطري��ة وحديق��ة النبات��ات واألعش��اب
الطبي��ة وواحة الزيتون ،ومزرعة األس��ماك
الخيرية ومحمية الطيور .وغرس��ت ش��جرة
تأكيداً عل��ى أهميّة التوجّ��ه البيئي الذي
تلت��زم ب��ه الش��ركة س��واء ف��ي عملياتها
االنتاجيّة أو مشاريعها المستدامة .وأعربت
عن س��عادتها بما ش��اهدته واطلعت عليه

ع��ن قرب من تطوّر كبي��ر والتزام ال حدود
حرص
ل��ه بالبيئ��ة ،إلى جانب ما رأت��ه من ٍ
كبي��ر عل��ى تطبيق أفض��ل وأرف��ع معايير
الصحة والسالمة واألمن ،مؤكدّة ونوّهت
سعادتها بالعاملين في الشركة والمهنيّة
العاليّة التي اكتسبوها من خالل العمل في
هذا الص��رح الصناعي الكبير ،مش��يدة في
الوقت ذاته باالهتم��ام والرعاية المتميّزة
التي تقدمها اإلدارة للموظفين باعتبارهم
ثروته��ا الحقيقي��ة ،وبنه��ج الش��ركة فيما
يتعلق بتمكين المرأة والحرص على تكافؤ
الف��رص باعتباره أمراً بال��غ األهميّة وأحد
أهم مقومات النجاح.
وشكرت الشيخة رنا إدارة الشركة لدعوتها
لزيارة الش��ركة والتعرّف عل��ى الدور الذي
تلعبه الش��ركة في دع��م االقتصاد الوطني
وقضايا التنميّة المستدامة ،وما لقيته من
حفاوة وحُس��ن اس��تقبال ،والحرص الكبير
على التواصل والتنس��يق مع مختلف جهات
الدول��ة ،معربة ع��ن أمنيتها بتك��رار هذه
الزيارة في المس��تقبل للتعرّف على المزيد
من اإلنجازات والنجاحات.

سفير الواليات المتحدة:
15ألف أمريكي يزورون البحرين سنويًا
مريم بوجيري

كش��ف س��فير الواليات المتحدة األمريكية لدى
البحرين جاسن سيبريل عن زيارة  15ألف مواطن
أمريك��ي للبحرين على أس��اس س��نوي ،مؤكداً
أن الش��راكة التجاري��ة بين البحري��ن والواليات
المتح��دة األمريكي��ة مبنية على أس��س قوية.
وأش��ار الس��فير على هامش الجلس��ة النقاشية
ع��ن «عن تنمية قطاع الس��ياحة للمس��افرين»
والت��ي أقامته��ا غرف��ة التج��ارة األمريكية-فرع
البحرين -ضمن أسبوع المنامة لريادة األعمال،
أن السفارة األمريكية في البحرين تستقبل نحو

 11ألف مواطن بحريني للحصول على تأش��يرة
لزي��ارة الوالي��ات المتح��دة والت��ي ف��ي الوقت
ذات��ه تحضت مئ��ات م��ن الطلب��ة البحرينيين
الدارس��ين في جامعاتها .وفيم��ا يتعلق بمتانة
الش��راكة التجارية بين البلدين ،أكد أن العديد
من الش��ركات األمريكية ممثلة بشكل جيد في
البحرين منها ش��ركات الفن��ادق والمطاعم إلى
جانب وجود ش��ركة أمريكية قامت بتوفير نظام
الحجز لش��ركة طيران الخليج مم��ا يدل على أن
تلك الشراكة متأصلة بشكل قوي.

السفير األمريكي لدى البحرين

«الخيرية الملكية»
تستقبل وفدًا من جامعة روما

رفع س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل
جاللة الملك لألعمال الخيرية وش��ؤون الش��باب
رئي��س مجلس أمناء المؤسس��ة الخيرية الملكية
خالص ش��كره وتقديره إلى مق��ام حضرة صاحب
الجالل��ة المل��ك المف��دى على رعايت��ه واهتمامه
بالمواطن البحريني ف��ي جميع المجاالت وخاصة
ف��ي مج��ال التعلي��م والصح��ة مبيناً س��موه بأن
التجربة الناجحة للمؤسس��ة باالهتمام بالقدرات
والمواه��ب التعليمي��ة أليتام البحري��ن هي خير
دلي��ل على نج��اح مب��ادرة جاللة المل��ك الخيرية
التي أسسها في  ،2001والمتمثلة في المؤسسة
الخيري��ة الملكية ،معرباً س��موه ع��ن اعتزازه عن
العالقة الطيبة بين مملك��ة البحرين وجمهورية
إيطاليا ،على كافة األصعدة.
ج��اء ذل��ك بمناس��بة زي��ارة وف��د إيطال��ي إل��ى
المؤسسة الخيرية الملكية لتقديم الشكر لجاللة
الملك المفدى لتقديمه كرس��يا في مجال العلوم
اإلنس��انية بجامع��ة روما ،حي��ث اس��تقبل الوفد
مصطفى الس��يد األمين العام للمؤسسة الخيرية
الملكية ،وقد ترأس الوفد اإليطالي البروفيس��ور

أنتونيل��و فولك��و م��ن جامع��ة روما وع��دداً من
المرافقين.
وفي بداي��ة اللقاء رحب األمين العام للمؤسس��ة
الخيري��ة الملكي��ة بالوف��د كما اطل��ع الوفد على
التجري��ة اإلنس��انية واإلغاثية للمؤسس��ة والتي
تحظ��ى بدعم مباش��ر من جاللة المل��ك المفدى
وبقيادة وإش��راف من سمو الشيخ ناصر بن حمد
آل خليفة رئيس مجلس األمناء.
من جانبهم أثنى الوف��د على جهود جاللة الملك
الخيرية واإلنس��انية اإلغاثية ومبادراته في مجال
التسامح والسالم العالمي واهتمام جاللته بالشأن
اإلنس��اني في مج��ال التعليم وال��ذي ترجمها في
مبادرته بتخصيص كرس��ي للعلوم اإلنسانية في
جامعة روما كمش��روع علمي استراتيجي في هذا
الشأن موجهاً لإلنسان بعيداً عن التعصب العرقي
واللون والمذهب والديانة.
يذكر أن وفداً من المؤسسة قام بزيارة إلى جامعة
روما في عام  ،2016حيث اطلع الوفد على البرامج
التربوي��ة وخاصة في مجال دعم الفئات المحتاجة
في المجتمع وتبادر الخبرات والتجارب البحرينية.
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وزير «التربية» يفتـتح الجامعة البريطانية في «سار»
رئيسة جامعة سالفورد :قانون التعليم العالي شجعنا للقدوم إلى البحرين
رعى وزير التربية والتعليم رئيس مجلس
التعلي��م العال��ي د.ماج��د النعيمي ،حفل
افتتاح الجامع��ة البريطانية في البحرين،
بمقرها في س��ار ،بحضور سفير المملكة
المتح��دة س��يمون مارت��ن ،ورئيس��ة
جامع��ة س��الفورد مانشس��تر البريطانية
البروفيس��ورة هيلين مارشال ،وعدد من
المس��ؤولين باألمان��ة العام��ة لمجل��س
التعليم العالي ،ورؤساء عدد من الجامعات
المحلية.
وأعرب الوزير عن تهانيه بمناسبة افتتاح
الجامع��ة وبدء اس��تقبال دفعته��ا األولى
من الطلبة ،مؤكداً أن تدشينها بالتعاون
مع جامعة س��الفورد مانشستر بالمملكة
المتح��دة ،يش��كل إضافة نوعي��ة لقطاع
التعليم العالي محلياً وإقليمياً.
كما يأتي في إطار اهتمام مجلس التعليم
العالي بتشجيع االستثمار في هذا القطاع
الحيوي ،واس��تقطاب الجامع��ات العالمية
المرموق��ة ،لتقدي��م برام��ج أكاديمي��ة

متمي��زة ،تلب��ي احتياجات س��وق العمل
ومتطلبات التنمية الش��املة المستدامة،
بم��ا يعزز م��ن مكان��ة مملك��ة البحرين
كمركز إقليمي للتعليم العالي.

وأضاف الوزير أن البحرين ،وهي تس��تعد
خالل الع��ام المقبل لالحتفال بمرور 100
عام على بدء التعليم النظامي بها ،قطعت
ش��وطاً كبيراً في تطوير التعليم بمختلف

مراحله ،بما في ذلك التعليم العالي ،الذي
ش��هد نقلة نوعية في ظ��ل العهد الزاهر
لحض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
فيم��ا أش��اد س��فير المملك��ة المتح��دة
بإنشاء هذه الجامعة على أرض البحرين،
بالش��راكة م��ع إحدى أه��م الجامعات في
المملكة المتحدة ،وذلك في إطار عالقات
الصداق��ة والتعاون التاريخي��ة المتنامية
بين البلدين الصديقين ،والتي ش��هدت
الكثي��ر م��ن التط��ور والنم��و واالزده��ار
عل��ى م��دى  200ع��ام ،وش��ملت جميع
المج��االت ،ومن بينه��ا التعليم بمختلف
مراحله ،منوه��اً باهتمام مملكة البحرين
والتس��هيالت الت��ي تقدمه��ا الحتض��ان
المشروعات الرائدة في شتى المجاالت.
فيم��ا أوضح��ت البروفيس��ورة هيلي��ن
مارش��ال ،أن جامعة س��الفورد مانشستر
تصنف في المرتبة  36عالمياً وفق تصنيف
«كيو أس» ،وأن ما ش��جعها على القدوم

إل��ى البحرين ،هو قان��ون التعليم العالي
ولوائحه والمناخ االس��تثماري الذي يؤكد
حرص المملكة على استقطاب مؤسسات
التعلي��م العالي وبيوت الخب��رة العالمية،
لتطوي��ر الخدمات الت��ي تقدمها في هذا
ً
متطلعة إلى أن
القطاع التعليمي المهم،
تسهم الجامعة الجديدة في تخريج أجيال
على قدر ع��ال من التأهي��ل والكفاءة في
التخصصات المطلوبة محلياً ودولياً.
وق��ام وزي��ر التربية والتعلي��م بجولة في
مقر الجامعة ،اطلع خاللها على جانب من
الصف��وف والمختب��رات العلمية المجهزة
بأح��دث التقني��ات التعليمي��ة الرقمي��ة،
والت��ي س��تخدم الطلب��ة ف��ي مختل��ف
البرام��ج األكاديمية بكلي��ات :تكنولوجيا
المعلوم��ات واالتصال ،الهندس��ة ،إدارة
األعمال .وتوفر الجامعة الفرصة لطلبتها
للحصول على ش��هادة معترف بها عالمياً
دون الحاج��ة لالنتظام بجامعة س��الفورد
ببريطانيا.

إقرار نتائج مراجعة أداء  9مدارس
حكومية و 5مؤسسات للتدريب المهني
عق��د مجل��س إدارة هيئ��ة ج��ودة التعليم
والتدريب اجتماعه ،برئاسة وزير المواصالت
واالتص��االت نائ��ب رئي��س مجل��س إدارة
الهيئة كمال بن أحمد محمد ،وذلك االثنين
المواف��ق  22أكتوب��ر  ،2018حي��ث تم��ت
الموافقة عل��ى تقارير الحزم��ة ( )32ومنها
نتائ��ج مراجعة أداء  9م��دارس حكومية و5
مؤسس��ات للتدريب المهني ( )12برنامجًا
أكاديميًّا.
وف��ي تصري��ح ل��ه ،أكد كم��ال ب��ن أحمد
محمد على أن االس��تثمار في قطاع التعليم
وتطويره يش��كل أحد أه��م أولويات مملكة
البحرين في مس��يرتها على طريق النهضة
والتحديث ،لم��ا لهذا القطاع من أهمية في
إث��راء المجتم��ع ،وتأهيل أفراده للمش��اركة
بفاعلية ف��ي مس��يرة البن��اء والتنمية ،إلى
جانب قطاع التدري��ب ليكونا بذلك رافدين
رئيسيين إلمداد سوق العمل بكوادر مؤهلة
ومدربة.
وذك��ر الوزي��ر أن قط��اع التعليم ال��ذي بدأ
االهتم��ام به من��ذ القرن الماض��ي ،يمتلك

إمكاني��ات تس��اعد عل��ى تقدي��م خدم��ات
تعليمي��ة متميزة ذات مس��تويات عالية من
الجودة والكفاءة ،وذلك بعد مرور نحو 100
عام على التعليم النظامي في المملكة ،وما
شهده من جهود كبيرة بُذلت طوال الفترة
الماضي��ة ،وبخاصة مع تدش��ين المش��روع
التطوي��ري لقطاع��ي التعلي��م والتدري��ب،
وتوحي��د أه��داف المب��ادرات المنبثقة عنه،
لتص��ب في إرس��اء دعائ��م هذا المش��روع
الحضاري ،وذلك بفضل الدعم والمس��اندة
م��ن قي��ادة الوط��ن ،لتحقيق أه��داف هذا

المشروع .من جانبها ،قالت جواهر شاهين
المضحكي الرئيس التنفي��ذي لهيئة جودة
التعلي��م والتدري��ب ،إن االس��تمرار في أداء
الرسالة التي أُنشئتْ من أجلها هيئة جودة
التعليم والتدريب ،تأتي بالتوافق مع أهداف
مب��ادرات تطوي��ر التعليم والتدري��ب ،التي
تشكل إحدى ركائز مس��يرة البناء واالزدهار
في ظل القي��ادة الحكيمة ،الت��ي وفرت كل
المقوم��ات لالرتق��اء به��ذا القط��اع ،حتى
وص��ل إلى قم��ة ازدهاره في عه��د صاحب
الجالل��ة الملك المفدى حمد بن عيس��ى آل

رئيس «الجعفرية» :مبادرات مستدامة إلبراز
المناسبات الدينية ودعم إبداعات الشباب
أكد رئيس مجلس األوقاف الجعفرية
سماحة الشيخ محس��ن آل عصفور
أن إدارة األوقاف الجعفرية حريصة
على إط�لاق مب��ادرات مس��تدامة
إلحي��اء الت��راث وإب��راز الم��وروث
اإلس�لامي المتج��ذر ف��ي تاري��خ
البحرين من خالل تعزيز مش��اركة
األوقاف بمختلف المحافل ال س��يما
دع��م ورعاية اإلبداعات الش��بابية،
وذلك في إطار جهود اإلدارة لتعزيز
التواصل مع الجمهور.
جاء ذلك خ�لال حفل أقامت��ه إدارة
األوقاف الجعفرية لتكريم الفائزين
والمش��اركين المميزي��ن ولجنت��ي
التحكيم الخاصة بمس��ابقة اإلمام
الحسين(ع) للتصوير الفوتوغرافي
ومس��ابقة اإلم��ام الحس��ين(ع)
لألف�لام القصي��رة الت��ي أطلقتها
اإلدارة في موسم محرم  1440هـ.
ورح��ب رئي��س مجل��س األوق��اف
الجعفرية بالمشاركين والمحكمين
معرباً ع��ن تقديره لمس��اهماتهم
ومبادراته��م المتمي��زة ،مؤكداً أن
اإلدارة تعمل عل��ى إطالق مبادرات
مس��تدامة لمواكبة االبت��كار إلبراز
الفعاليات ورعاية األنشطة المتنوعة
خالل موس��م عاشوراء ،ومن ضمن
الفعالي��ات الت��ي أطلقته��ا اإلدارة
ه��ي مس��ابقة اإلمام الحس��ين(ع)
للتصوي��ر الفوتوغراف��ي بالتعاون
م��ع جمعي��ة النهض��ة الحس��ينية،
والت��ي ج��اءت ف��ي قالب مش��روع
فوتوغراف��ي يتضمن سلس��لة من

الص��ور المتعلقة بموض��وع محدد
يختاره المش��ارك ،وذل��ك في إطار
فعاليات إحياء موسم عاشوراء لهذا
العام ،إل��ى جانب مس��ابقة اإلمام
الحس��ين(ع) لألفالم القصيرة التي
تطلقها اإلدارة ألول مرة هذا العام
بالتعاون كذلك مع جمعية النهضة
الحسينية.
وبحسب اللجنة المنظمة لمسابقة
اإلم��ام الحس��ين (ع) للتصوي��ر
الفوتوغراف��ي فقد تلق��ت أكثر من
 250ص��ورة م��ن قب��ل  51مصوراً
فوتوغرافياً من الهواة والمحترفين
بزيادة  16مصوراً مقارنة بمشاركة
 35العام الماضي ،وقد أعلنت لجنة
التحكي��م المكون��ة م��ن نخبة من
المصورين المحترفين وهم محمد
الش��يخ ،عيس��ى إبراهي��م ،صادق
م��رزوق عن فوز زكريا عبدالرس��ول

عم��ران بالمرك��ز األول ،ودرويش
صالح علي بالمركز الثاني ،وحس��ن
عاش��ور الطي��ف بالمرك��ز الثال��ث،
وأما مس��ابقة اإلمام الحس��ين (ع)
لألف�لام القصي��رة ،فق��د أعلن��ت
اللجن��ة المنظم��ة أنه��ا تلقت 12
فيلماً من  8مش��اركين ،وأش��رفت
لجنة التحكيم المكونة من المخرج
عل��ي العل��ي وعل��ى النج��م عل��ى
تقييم واختيار المشاركات المميزة
وأس��فرت النتائ��ج عن فوز حس��ين
عبدالغن��ي الش��جار بالمركز األول،
وأحمد علي حس��ن بالمركز الثاني،
وحس��ين عل��ي الس��ندي بالمرك��ز
الثالث ،حيث خصصت جوائز مالية
للفائزين به��ذه المراكز ،وخصص
ل�لأول  300دين��ار ،والثان��ي 200
دينار ،والثالث  100دينار باإلضافة
إلى دروع مميزة.

خليفة ،حي��ث زاد عدد المدارس ،والمعاهد،
والجامع��ات عل��ى اختالف أنواعه��ا ،لتكون
البحري��ن اليوم رائدة ف��ي التعليم بمختلف
مؤسس��اته ومراحله ،ومن الدول الس��باقة
في االهتم��ام بالتعليم النظام��ي الذي بدأ
يش��ق طريقه في مملكة البحرين منذ العام
 ،1919وبه��ذا ف��إن المملك��ة تمتلك من
اإلمكاني��ات ما يش��كل قاع��دة صلبة يقوم
عليها قطاعا التعليم والتدريب.
وشددت الرئيس التنفيذي على أن الوصول
بالتعليم ألعل��ى مس��تويات معايير الجودة
المتماش��ية م��ع أح��دث النظ��م العالمي��ة،
يس��هم ف��ي تمي��ز المخرج��ات بالعل��م،
والمعرفة ،والمهارة ،والثقة ،وهو ما تسعى
الهيئ��ة للمس��اهمة فيه بم��ا يدعم تحقيق
رؤية البحرين  ،2030واالرتقاء بالمش��روع
اإلصالحي لعاهل البالد.
وخ�لال االجتم��اع ،تم��ت الموافق��ة عل��ى
تقاري��ر الحزم��ة ( ،)32الت��ي احت��وت على
نتائ��ج مراجع��ة أداء ( )9م��دارس حكومية،
و( )5زي��ارات للمتابع��ة ،ونتائج مدرس��تين

خاصتي��ن ،وزيارتين للمتابعة لمدرس��تين
خاصتي��ن ،ومراجع��ة أداء ( )5مؤسس��ات
للتدري��ب المهن��ي ،وزيارتي��ن للمتابع��ة،
ونتائج مراجعة أداء ( )12برنامجًا أكاديميًّا،
و ( )5زيارات للمتابع��ة ،باإلضافة إلى إدراج
مؤسس��تي تدري��ب مهن��ي ،وتس��كين ()7
مؤهالت ،وإس��ناد مؤهل أجنبي على اإلطار
الوطني للمؤهالت.
كما استعرض المجلس خالل االجتماع عددًا
م��ن المقترحات والت��ي من بينه��ا ،مقترح
إطار مراجعة أداء المدارس للدورة القادمة،
ومقترح إطار مراجعة أداء مؤسسات التدريب
المهني للدورة الرابعة.
هذا ،وتم عرض تقيي��م المرحلة التجريبية
م��ن النظام الوطن��ي الموح��د لالمتحانات
الوطني��ة ،واالط�لاع عل��ى مقت��رح الخطة
االستراتيجية لهيئة جودة التعليم والتدريب
 ،2022-2019والتقري��ر الس��نوي للهيئ��ة
للع��ام  ،2018عل��ى أن يت��م رف��ع القرارات
الصادرة ع��ن االجتماع إلى المجلس األعلى
لتطوير التعليم والتدريب العتمادها.

رئيس جامعة البحرين يبحث تبادل
الطلبة مع جامعة «السبينزا» اإليطالية

بح��ث رئيس جامع��ة البحرين د.ري��اض حمزة تعزيز التعاون المش��ترك في إط��ار التبادل
الطالبي والبحثي والبرامج العلمية المشتركة مع جامعة «السبينزا» اإليطالية.
وأش��اد حم��زة ،بتوجهات حض��رة صاحب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل
البالد المفدى ،الرامية لنش��ر الس�لام والتفاهم بين الش��عوب ،عن طري��ق الحوار العلمي
والبنّاء ،والقائم على االحترام المتبادل ،والساعي إلى التفهم والتفاهم بين مختلف األديان
والثقافات في العالم.
وقال إن الحوار ،والحوار وحده ،يمكن أن يزيل جميع العوائق بين مختلف التباينات الدينية
والثقافية والعرقية ،ويرسي أسس السالم والمحبة في ربوع العالم الذي يشهد توترات في
جميع البقاع بسبب الجهل والتصورات المغلوطة لألطراف عن بعضها البعض».
وكان رئي��س جامع��ة البحرين يتحدث لدى اس��تقباله وف��د جامعة «الس��بينزا» اإليطالية
ال��ذي يزور البحرين حالياً ،لبدء العمل بكرس��ي صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل
خليفة في جامعة ال س��بينزا روما لتدريس الحوار والسالم والتفاهم بين األديان ،األحد ،في
مكتبه بالصخير .وخالل اللقاء  -الذي ضم مس��ؤولين وطلبة من الجامعتين ،أش��ار رئيس
جامعة البحرين إلى أهمية هذا الكرس��ي الذي يسعى إلى المزيد من التفاهم بين الثقافات
واألديان ،خصوصاً في الوقت الراهن.
وكان��ت جامعة البحري��ن وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة الس��بينزا لتدش��ين برامج تبادل
طالبية .ووقع االتفاقية من جانب جامعة الس��بينزا ،ايجينيو غواديو ،فيما وقع االتفاقية من
جانب جامع��ة البحرين الدكتور رياض حمزة رئيس الجامع��ة ،في عام  ،2016على هامش
زيارة س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش��ؤون
الش��باب رئيس المجل��س األعلى للش��باب والرياضة رئي��س اللجنة األولمبي��ة البحرينية،
لحضور حفل التوقيع الرسمي لتأسيس كرسي باسم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة في جامعة ال سبينزا روما لتدريس الحوار والسالم والتفاهم بين األديان.
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انطالق مؤتمر «االتحاد الخليجي للتكرير» اليوم
محمد بن خليفة :حرص بحريني على استضافة الفعاليات في القطاع النفطي
تنطل��ق فعالي��ات النس��خة األول��ى من
مؤتمر ومعرض االتحاد الخليجي للتكرير
العالمي ،برعاية صاحب الس��مو الملكي
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
ال��وزراء ،ال��ذي تحتضن��ه البحرين خالل
الفت��رة  23إل��ى  25أكتوب��ر ف��ي مركز
البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.
وينطلق المؤتمر ،تحت شعار «نحو تكرير
تنافس��ي م��ن خ�لال االبت��كار والتعاون
والتكنولوجي��ا» بتنظي��م م��ن االتح��اد
الخليجي للتكرير بالتعاون والتنس��يق مع
الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبدعم من
الشركات البحرينية والخليجية والعالمية.
وأع��رب وزير النف��ط ،الش��يخ محمد بن
خليفة آل خليفة عن بالغ الشكر والتقدير
إلى مقام صاحب الس��مو الملكي رئيس
تفضُّل سُ��مُوِّهِ بالرعاية
ال��وزراء ،على
ِ
الدائمة والمستمرة للمؤتمرات العالمية
الت��ي تس��تضيفها البحري��ن ،األمر الذي
ِّ
يُؤَك��دَ م��دى ح��رص سُ��مُوِّهِ ،على
دعم ومس��اندة المس��يرة التنموية التي
يشهدها قطاع النفط والغاز في البحرين
والتأكي��د عل��ى مكان��ة فعالي��ات قطاع
النف��ط والغ��از والبتروكيماويات كإحدى
الملتقيات العالمية على مس��توى الشرق
األوسط.
وأش��اد بالتع��اون القائ��م بي��ن االتحاد

وزير النفط

ِّ
المُنَظمة
الخليج��ي للتكري��ر والجه��ات
األخرى والهيئ��ة الوطنية للنف��ط والغاز
الختيار البحرين لعقد فعالياتها.
وأكد على حرص حكومة البحرين الدائم
عل��ى اس��تقطاب واس��تضافة الفعاليات
المتخصص��ة ف��ي القط��اع النفطي على
أرضه��ا وتقديم كافة أنواع التس��هيالت
ِّ
المُنظمي��ن عل��ى عق��د
الت��ي تس��اعد
فعالياتهم بنجاح وتحقيق ما يصبون إليه
من أهداف وتعزيز ال��دور البارز والمُهم
في تبادل وتقاس��م الخبرات بين الجهات
ذات العالقة.
وستش��هد فعالي��ات المؤتمر مُش��اركة

مُتميِّ��زة م��ن ع��دد م��ن وزراء النف��ط
والغ��از ف��ي دول مجلس التع��اون لدول
الخليج العربية والرؤساء التنفيذين لعدد
كبير م��ن الش��ركات النفطي��ة الوطنية
واالقليمي��ة والعالمي��ة ونوابهم وكذلك
شركات االستشارات البترولية والصناعات
التكنولوجي��ة والخب��راء والمُتخصِّصين
ومُدراء الشركات العاملة في مجال تكرير
البترول.
كما سيش��ارك ف��ي المؤتم��ر ،نخب من
المُهتمِّين بمجال تكنولوجيا التكرير في
األوساط الفنيِّة والبحثيِّة واألكاديميِّة.
تفوق الـ 500مش��ارك م��ن مختلف دول
العالم.
وق��ال الوزي��ر ،إن المؤتم��ر ،س��يكون
المنص��ة االس��تراتيجية الرائ��دة األولى
في الشرق األوس��ط للمهنيين في مجال
التكرير لمواجهة تحديات األعمال وتبادل
أفض��ل الممارس��ات وإط�لاق الف��رص
المُحتملة من خالل التعاون والش��راكات
االستراتيجية ،سعياً منها نحو التميز.
ونوه بأن المؤتمر والمعرض المُصاحب
يهدفان إلى إش��راك أصح��اب المصلحة
اإلقليميي��ن والدوليين ف��ي جميع أنحاء
األعم��ال التجارية واألوس��اط األكاديمية
وم��زودي الخدم��ات التكنولوجي��ة
لالستفادة من ُفرص االستثمار واالبتكار

والنمو.
وأش��اد بالجهود الدؤوبة ،الت��ي يبذلها
رئي��س مجل��س إدارة االتح��اد الخليجي
للتكري��ر وأعض��اء مجل��س اإلدارة ف��ي
تأسيس هذا الملتقى العالمي في مملكة
البحرين والجه��ود الطيبة المبذولة من
األمين الع��ام لالتح��اد الخليجي وكذلك
اللجن��ة التنظيمي��ة واللج��ان الفرعي��ة
األخرى.
ِّ
وس��تُركز األوراق العلمي��ة والفني��ة
والجلس��ات النقاش��ية للمؤتم��ر ،عل��ى
العدي��د م��ن المواضي��ع منه��ا كيفي��ة
الهندس��ة «الذكية» ،جنب��اً إلى جنب مع
مواضي��ع التصني��ع والتمي��ز التش��غيلي
ذات الصلة والت��ي يمكن أن تخلق قيمة
مضافة في الصناعات التحويلية.
كم��ا س��يغطي البرنامج الفن��ي للمؤتمر
مجموعة واس��عة من المواضيع الرئيسة
بما في ذلك مواضي��ع التكامل والتعاون
وج��ذب االس��تثمار وبن��اء ق��وة العم��ل
َّ
المُؤهلة الستثمار ال ُفرص
المس��تقبلية
المُتاحة في المنطقة.
وس��يمثل المؤتمر والمعرض المصاحب
فرص��ة لاللتق��اء بصن��اع الق��رارات
االس��تراتيجية ف��ي الصناع��ة النفطي��ة
واألس��واق العالمية ومناقش��ة المشاريع
التجاري��ة ف��ي صناع��ة النف��ط والغ��از

والبتروكيماويات.
وستستضيف فعاليات المؤتمر والمعرض
المصاحب ،انطالق فعاليات زاوية االتحاد
الخليجي للتكرير وزاوية اإلبداع الشبابي
وكذلك مؤتم��ر ومعرض ملتق��ى التميز
الخامس للمرأة القيادية في قطاع النفط
والغاز وكذل��ك تكري��م الفائزين بجوائز
التميز التابع للملتقى.
َّ
وأكد الوزير ،ح��رص البحرين على إنجاح
تأس��يس هذه الكيانات المتخصصة على
أرضها وتقديم الدعم والمساندة اللاَّ زمة
من أج��ل تحقيق األهداف االس��تراتيجية
المنشودة لهذه المؤسسات المهنية غير
الربحية الت��ي تصب في تعزي��ز التعاون
والتنسيق.
الجدي��ر بالذكر؛ ب��أن االتح��اد الخليجي
للتكري��ر يحظ��ى بموافق��ة كريم��ة من
حكومة مملك��ة البحرين ،وذلك من أجل
تعزيز التعاون الخليجي في مجال التكرير
وتسهيل عملية التواصل وتبادل المعرفة
والخب��رات بين الصناعات والمؤسس��ات
والهيئات االستثمارية في صناعة التكرير
ورف��ع كفاءة الموظفين ف��ي هذا القطاع
الحي��وي وكذلك المس��اهمة ف��ي عملية
التنمي��ة االقتصادي��ة واالجتماعية لدول
مجلس التعاون الخليج��ي وتعزيز مكانة
البترول في نمو االقتصاد العالمي.

خالد بن حمود 9.1 :مليون سائح في  9أشهربزيادة ٪5.3
أعل��ن الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين
للس��ياحة والمعارض الش��يخ خالد بن
حم��ود آل خليفة أن مجم��وع القادمين
للبحرين بلغ  10.3مليون زائر في الفترة
ما بي��ن يناير وس��بتمبر  ،2018بزيادة
 %6عن الفترة ذاتها من العام الماضي،
فيما بلغ معدل التدفق الس��ياحي الوارد
إل��ى المملك��ة  9.1ملي��ون زائ��ر خالل
الفترة نفسها ،بزيادة قدرها  %5.3عن
الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغ مجموع عدد الليالي التي يقضيها
الس��واح في البحري��ن  9.8مليون ليلة
ف��ي الفترة بين يناير وس��بتمبر بزيادة
 %22.3ع��ن الفت��رة ذاته��ا م��ن العام
الماضي .ووصل متوس��ط مدة اإلقامة
لكل س��ائح  2.8ليلة ف��ي الفترة ذاتها،
بزي��ادة  %18.9عن الفترة المقابلة من
العام الماضي إذ كانت تبلغ  2.4ليلة.
وشارك الشيخ خالد بن حمود ،االثنين،
ف��ي ن��دوة نظمته��ا غرف��ة التج��ارة
األمريكية بالبحري��ن بعنوان« :االبتكار
ف��ي القط��اع الس��ياحي ،بن��اء القطاع
الس��ياحي للمس��افر الذكي» في فندق

الريت��ز كارلتون ،بالتزامن مع النس��خة
الثالث��ة م��ن أس��بوع المنام��ة لري��ادة
األعم��ال وأس��بوع الس��فارة األمريكية
الكتش��اف أمري��كا .واس��تقطب الحدث
ع��دداً كبيراً م��ن العاملين ف��ي القطاع
الس��ياحي ،بما في ذلك وكاالت الس��فر
والفنادق وشركات الطيران وغيرها.

«الصناعة» :االستهالك المتزايد
للطاقة الكهربائية يزيد
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
أكدت مدي��ر إدارة المواصف��ات والمقاييس ف��ي وزارة الصناعة والتجارة
والس��ياحة منى العلوي ،أن االس��تهالك المتزايد في الطاق��ة الكهربائية
الناتج عن تغيير أنماط الحياة يس��تنزف الموارد الطبيعية ويؤثر سلباً على
البيئة عبر زيادة انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون ،بجانب التأثير على
ميزانيات الدول عبر بناء محط��ات التوليد وخطوط اإلمداد لتلبية الزيادة
المضطردة في اس��تهالك الطاقة .وبمناسبة اليوم العالمي للطاقة الذي
يحتفل به في  22أكتوبر من كل عام ،نظمت إدارة المواصفات والمقاييس
محاضرة داخلي��ة بعنوان «مبادئ حفظ الطاقة» احتفا ًال بهذه المناس��بة
وتأكيداً للدور الممكن لكل فرد القيام به في هذا المجال.
وذكرت العلوي ،أن بناء المحطات وزيادة طاقتها اإلنتاجية البد أن يصاحبه
جه��ود مماثل��ة من المس��تفيدين من الطاقة عبر ترش��يد اس��تهالكها،
ليكونوا شركاء في التنمية المستدامة وفي الحفاظ على البيئة.
وأش��ارت العلوي إلى أن إدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة ،تعمل في
مج��ال اختصاصها على دع��م تنفيذ الخطة الوطنية لكف��اءة الطاقة الذي
تش��تمل عل��ى  22مبادرة لتحقي��ق الهدف الوطن��ي لرفع كف��اءة الطاقة
بنس��بة  %6بحلول عام  .2025كما تعمل اإلدارة بالتعاون والتنس��يق مع
إدارة ترش��يد الكهرباء والماء بهيئة الكهرب��اء والماء على تطبيق برنامج
كفاءة مصابيح اإلنارة ال��ذي حقق هدفه بالحد من بيع وتداول المصابيح
المتوهجة «التنجس��تن» ألن جزءاً كبيراً من الطاقة التي تستهلكها هذه
المصابيح وتهدر على شكل طاقة حرارية أكثر منها إضاءة.
وأوضح��ت العلوي ،أن هن��اك تعاوناً مع إدارة ترش��يد الكهرباء والماء في
برنام��ج كفاءة المكيف��ات الذي يل��زم بتثبيت بطاقة كف��اءة الطاقة على
المكيفات المنزلية لتوعية المش��تري وتمكينه م��ن المقارنة بين أجهزة
التكييف خالل عملية الشراء.

وق��ال الش��يخ خال��د «يهمن��ا كثي��راً
تعاون جميع المس��اهمين الرئيس��يين
ف��ي القط��اع الس��ياحي من أج��ل بلوغ
مس��تويات جدي��دة ف��ي المملك��ة،
لذلك نش��جع إقامة مثل ه��ذه الندوات
والفعالي��ات الت��ي تدعم التع��اون بين
المؤسس��ات الس��ياحية وتعزز النقاش

حول دور االبتكار في دفع عجلة التطوير
وخل��ق قطاع س��ياحي مس��تدام يؤدي
دوراً أساس��ياً ف��ي التنمي��ة االجتماعية
واالقتصادية في البحرين».
وأض��اف «تش��هد صناع��ة الس��ياحة
تحس��ناً في ظ��ل التغي��رات المتواصلة
في اتجاهات الس��ياحة إلى جانب تحول
كبير م��ع تغير األنماط الس��ياحية على
المس��تويين اإلقليم��ي والدولي ،وتعزز
الحاجة إلى إحداث تغيير في هذا المجال
من مفه��وم االبتكار .وتول��ي البحرين
اهتماماً كبيراً بتعزيز قطاعها السياحي
وتبذل جه��وداً متواصل��ة لتطوير هذا
القط��اع الحي��وي وفق��اً الس��تراتيجية
ش��املة تحت ش��عار «بلدن��ا ،بلدكم»،
بم��ا يع��زز مكان��ة البحري��ن اإلقليمية
والعالمي��ة ويس��هم ذل��ك ف��ي تحقيق
الرؤية االقتصادية .»2030
وش��اركت مجموع��ة م��ن المتحدثي��ن
الذي يمتلكون خبرة واسعة في القطاع
ف��ي الندوة بالنيابة ع��ن كبرى الجهات
الس��ياحية في البحرين .وكان من بين
المتحدثين رئيس ش��ركة سيبر للسفر

ريمون��د فريجرنهوي��ك ،والمدير العام
لمجم��ع فندقي الوس��تن ولوميريديان
ف��ي مجم��ع البحرين س��يتي س��نتر آن
م��اري داولنغ ،إضافة إلى رئيس مجلس
إدارة جمعي��ة الس��فر والس��ياحة جهاد
أمين ،والرئيس التنفيذي لشركة Visit
 Bahrainكيرياكوس زاركاداس.
ورك��زت الن��دوة عل��ى آخر مس��تجدات
القط��اع الس��ياحي ،وتش��جيع رج��ال
األعمال على توظيف االبتكارات وأحدث
التقني��ات ،حيث كش��فت ع��ن تحديات
قطاع الس��ياحة والس��فر في المملكة،
وكيفي��ة خلق الف��رص الجدي��دة منها
بم��ا يرتقي بنم��اذج العمل للش��ركات
المختلفة والقطاع المحلي بشكل عام.
وتضمن��ت الن��دوة فق��رة لألس��ئلة
واإلجابات ش��ارك فيه��ا الجمهور .كما
اس��تعرض الحدث عدداً من األنش��طة
والفعالي��ات المبتك��رة م��ن الجه��ات
المش��اركة بم��ا فيه��ا ع��روض العالم
االفتراضي ون��ادي البحري��ن للتجديف
وأدفنتش��ر كيوب ،ومهرجان موس��يقى
الجاز ،وغيرها.

المؤيد :تعزيز العالقات
التجارية بين البحرين والصين
أك��د وكي��ل وزارة الصناع��ة والتج��ارة
والس��ياحة لش��ؤون التجارة نادر المؤيد،
أهمي��ة تعزي��ز العالق��ات التجاري��ة
واالقتصادي��ة بي��ن مملك��ة البحري��ن
وجمهورية الصين.
جاء ذلك ،خالل لقائه ،األمين العام لغرفة
التج��ارة الدولي��ة الصينية ي��و جايانلونغ
وال��ذي ي��زور البحري��ن حالياً عل��ى رأس
وفد اقتص��ادي ،بحضور الس��فير الصيني
لدى البحري��ن آن ور ،والوكيل المس��اعد
للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة
والس��ياحة إيمان أحمد الدوسري ،ومدير
إدارة العالق��ات التجارية الخارجية الش��يخ
حمد بن سلمان آل خليفة.
وأكد وكيل شؤون التجارة ،حرص حكومة
البحرين عل��ى توثيق عالقاته��ا بمختلف
دول العالم والتعاون والتنس��يق خصوصاً
ف��ي المج��االت االقتصادي��ة والتنموي��ة،
وتعزيز عالقات الش��راكة معها بما يصب
ف��ي صالح العالقات المش��تركة ،الفتاً في
ه��ذا الصدد إل��ى عمق وعراق��ة العالقات
االقتصادية البحرينية الصينية حيث تعتبر
الصي��ن أكبر ش��ريك اقتص��ادي لمملكة
البحرين.
وت��م اس��تعراض ومناقش��ة ع��دد م��ن
الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالشأن
االقتص��ادي ،والت��ي تركز عل��ى العالقات

االقتصادي��ة المش��تركة بي��ن البحري��ن
والصين ،وسبل تعزيزها إضافة إلى تفعيل
االتفاقات المش��تركة بين أقطاب القطاع
الخ��اص ف��ي كل الجانبي��ن ،وزيادة حجم
االس��تفادة م��ن خبرات كل ط��رف لآلخر،
مش��دداً على أهمي��ة مثل ه��ذه الزيارات
المتبادلة واللقاءات المشتركة في تطوير
العالقات وتعزيزها.
ولف��ت إلى أهمي��ة ودور القط��اع الخاص
في توطي��د العالقات المش��تركة ،وزيادة
حج��م المب��ادالت التجاري��ة ،مش��يراً إلى
المميزات التي تقدمه��ا حكومة البحرين
للمس��تثمرين م��ن جمي��ع أنح��اء العالم،
والتي أس��همت بش��كل كبير ف��ي جعلها
وجه��ة وخي��ار أول للعديد من المش��اريع

الضخمة .وتطرق إلى اإلجراءات الميس��رة
التي تنتهجها الحكومة في س��بيل تعزيز
القطاع االقتصادي وتش��جيع المشروعات
الكب��رى لإلقامة في البحري��ن .فيما أعرب
أعض��اء الوف��د االقتص��ادي الصين��ي عن
إعجابهم بالتقدم الملحوظ الذي تشهده
البحري��ن ،على كاف��ة األصعدة وباألخص
الصعي��د االقتص��ادي واالس��تثماري
وال��دور ال��ذي تلعبه الحكوم��ة في جذب
االس��تثمارات العالمية والمشاريع الرائدة
إلى البحرين .ورافق وكيل ش��ؤون التجارة
الوف��د الصيني في جول��ة ميدانية إلدارة
فحص المعادن واألحجار الكريمة لالطالع
على اإلج��راءات التي تتم في مجال فحص
الذهب واألحجار الكريمة.
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ِّ
تنظم «منتدى األعمال
«الغرفة»
البحريني التايلندي»  28أكتوبر
يزور البحرين خ�لال الفترة من  28حتى
 30أكتوب��ر الج��اري وف��داً تجاري��اً رفيع
المستوى من مملكة تايلند برئاسة وزير
التجارة التايلندي سعادة السيد Sontirat
 ،Sontijirawongإذ س��يتم تنظي��م
«منتدى األعمال البحريني التايلندي» في
 28أكتوبر الجاري.
وتأت��ي هذه الزيارة بالتعاون والتنس��يق
بي��ن غرف��ة تج��ارة وصناع��ة البحري��ن
ووزارة الصناع��ة والتج��ارة والس��ياحة،
فيم��ا س��يصاحب المنتدى عق��د لقاءات
ثنائي��ة موس��عة بي��ن اصح��اب األعمال
م��ن كال الجانبي��ن ،فض ً
ال عن مناقش��ة
الس��بل الكفيل��ة بخلق ش��راكات تجارية
واس��تثمارية تعود بالنف��ع على معدالت
التجارة البينية بين الجانبين.
ووجه رئيس الغرفة سمير عبداهلل ناس،
دعوته إلى أصح��اب األعمال والمهتمين
لحضور المنتدى واالستفادة من اللقاءات
الثنائي��ة مع الوف��د التايلن��دي من أجل
التع��رف عل��ى ف��رص التع��اون المتاحة،
وبح��ث س��بل تعزي��ز العالق��ات الثنائية
واالقتصادي��ة المش��تركة بي��ن القطاع
الخاص في البلدي��ن الصديقين وتنمية

سمير ناس

التعاون بينهما.
وأع��رب رئي��س الغرف��ة عن أمل��ه ،بأن
تس��هم هذه الزيارة في تطوير العالقات
االقتصادي��ة والتجاري��ة بي��ن قطاع��ات
األعمال في البلدين ،وأن تسفر عن نتائج
إيجابي��ة تفتح آفاق��اً واس��عة للتحالفات
والشراكات التجارية في مختلف القطاعات
االقتصادية واالستثمارية.
وأشاد بالعالقات السياسية والدبلوماسية
المتميزة بين البلدين الصديقين والتي
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ناس يدعو إلى خلق شراكات
تجارية مع أصحاب األعمال اإليطاليين

س��اهمت في تنمية حجم التجارة البينية
بي��ن الجانبين ،حيث بل��غ العام الماضي
نح��و  638مليون دوالر بزيادة نس��بتها
 %19عن العام .2016
وذك��ر رئي��س الغرف��ة ،أن الزي��ارة تعد
فرص��ة مثالية لبحث أوجه تطوير عالقات
الشراكة بين قطاعات األعمال والفعاليات
االقتصادي��ة والتجاري��ة ف��ي البحري��ن
وتايلند.
وأض��اف أن البحري��ن ترتب��ط بعالق��ات
دبلوماسية وثنائية جيدة مع مملكة تايلند
ً
خاصة في المج��ال التجاري واالقتصادي،
مثنياً على ال��دور المضطلع للحكومة في
تش��جيع الش��راكات االقتصادي��ة ودعم
التعاون لتعزيز االقتصاد الوطني لمملكة
البحرين واالستفادة الدائمة من الخبرات
والموارد لدى الدول الشقيقة والصديقة.
وأوض��ح أن الس��وق البحريني ق��ادر على
استيعاب المشاريع االقتصادية المشتركة
لما يتمتع به من مزايا تنافسية من حيث
القوانين والتشريعات والبنية االقتصادية
الداعمة للمس��تثمرين ،فض ً
ال عن كونها
امتداد لكل أس��واق دول مجلس التعاون
الخليجي.

دع��ا رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين س��مير عب��داهلل ناس ،إلى خلق
شراكات تجارية واستثمارية مع أصحاب األعمال اإليطاليين.
وش��ارك رئيس الغرفة مؤخراً ،في «منتدى األعم��ال االقتصادي العربي -
اإليطالي» في نسخته الثانية في العاصمة اإليطالية روما بحضور نخبة من
كبار المسؤولين الرسميين ورجال األعمال من الدول العربية واألجنبية.
وبحث المنتدى الذي نظمته الغرفة التجارية العربية اإليطالية المشتركة،
س��بل توطيد الش��راكات التجارية واالس��تثمارية ،فض ً
ال عن توفير منصة
الستكش��اف ف��رص التع��اون ومواجه��ة التحدي��ات ف��ي ظ��ل التحوالت
االقتصادية اإلقليمية والعالمية.
كم��ا تم تس��ليط الضوء على اإلمكانات الواس��عة لممارس��ة األعمال في
إيطالي��ا ،مع التركي��ز على دور القطاع الخاص في رفع مس��تويات التعاون
االقتصادي العربي اإليطالي.
وأثن��ى ناس عل��ى العالق��ات االقتصادية المتط��ورة التي ترب��ط مملكة
البحرين بالجمهورية اإليطالية ،داعياً االس��تثمارات اإليطالية القدوم إلى
الس��وق البحريني��ة خاصة وأنها تق��دم كافة االمتي��ازات الجاذبة لرؤوس
األم��وال األجنبية منه��ا وجود تش��ريعات وقوانين جاذبة لالس��تثمارات،
مؤك��داً أن الغرفة حريصة من أج��ل العمل على تحقيق المزيد من التقدم
والتطور في العالقات التجارية واالستثمارية بين البحرين وإيطاليا.
ويأت��ي انعق��اد الدورة الثاني��ة للمنتدى ،بع��د النجاح الباه��ر الذي حققه
المنتدى في نس��خته األول��ى العام الماضي في مدين��ة ميالنو اإليطالية،
والذي ش��كل فرصة مثالية لتعزي��ز العالقات التجارية واالس��تثمارية بين
إيطالي��ا والدول العربي��ة ،إلى جانب توفير فرص األعمال واالس��تثمار في
إيطاليا والعالم العربي.

 48.4مليون دينار صافي أرباح «البحرين والكويت» في  9أشهر
أعلن بن��ك البحرين والكوي��ت ،عن نتائجه
المالي��ة لألش��هر ال��ـ 9المنتهي��ة ف��ي 30
س��بتمبر ،حي��ث تمك��ن البنك م��ن تحقيق
ربح صاف منسوب لمساهمي البنك مقداره
 48.4ملي��ون دين��ار ،مقاب��ل  44.9مليون
دينار في الفترة المماثلة من العام السابق،
أي بنمو نسبته .%7.9
وعالوة على ذلك ،حقق البنك خالل الس��نة
ربحاً تشغيلياً «باستثناء صافي المخصصات
والضريبة» بلغ  75.6ملي��ون دينار ،مقابل
 67.9ملي��ون دين��ار في العام الس��ابق ،أي
بزيادة نسبتها .%11.2
وحقق البنك إيراداً تش��غيلياً مقداره 119.0
ملي��ون دينار ،مقاب��ل  107.6مليون دينار،
بزيادة نسبتها  %10.6من السنة السابقة،
فيما بلغ عائد الس��هم األساسي للسهم 42
فلساً مقابل  38فلساً.
ورف��ع رئيس مجل��س إدارة البنك مراد علي
م��راد ،بالنياب��ة عن أعضاء مجل��س اإلدارة
وإدارته التنفيذية وكافة العاملين في البنك
تهنئتهم للبحرين بمناس��بة ف��وز البحرين
بعضوي��ة مجل��س حق��وق اإلنس��ان التابع
لألم��م المتحدة ،وكذلك إنج��ازات المملكة
عل��ى الصعي��د الرياض��ي آخره��ا اإلنج��از
المش��رف الذي حققه سمو الشيخ ناصر بن
حم��د آل خليفة في كونا بالواليات المتحدة
األمريكية.
كما ثم��ن المجلس رؤية القي��ادة الحكيمة
بحرصها على تحقيق التوازن المالي بنهاية
عام  2020من خ�لال التوقيع على البرنامج
المش��ترك بي��ن مملكة البحرين واألش��قاء
ب��دول مجلس التعاون الخليج��ي «المملكة
العربي��ة الس��عودية ،اإلم��ارات العربي��ة
المتحدة ،ودولة الكوي��ت» ،معبراً عن أمله
بأن تكل��ل هذه الجهود بالنج��اح والتوفيق
في تحقي��ق المزيد م��ن االس��تقرار المالي
واالقتص��ادي لما لها من نتائج ايجابية على
كافة القطاعات االقتصادية.
وفي نهاي��ة س��بتمبر  ،2018بل��غ إجمالي
حق��وق المس��اهمين «باس��تثناء حص��ص
األقلية»  498.5مليون دينار ،مقابل 498.6
مليون دينار بنهاية السنة المالية .2017
وبلغ إجمالي األصول  3593.6مليون دينار
في نهاية س��بتمبر من العام الجاري ،مقابل
 3763.1مليون دينار نهاية الس��نة المالية

مراد علي مراد

يوسف ساتر

 ،2017مسج ً
ال انخفاضاً نسبته .%4.5
واس��تمر صافي القروض والسلف في النمو،
محقق��اً زيادة نس��بتها  %6.2حت��ى تاريخه،
لتبلغ  1848.1مليون دينار ،مقابل 1740.7
مليون دينار بنهاية شهر ديسمبر .2017
كم��ا نم��ت محفظ��ة األوراق المالي��ة
االس��تثمارية بنس��بة  %3.2لتبل��غ 773.3
مليون دين��ار ،مقاب��ل  749.0مليون دينار
بنهاي��ة ديس��مبر  .2017وبلغ��ت محفظة
ودائع العمالء  2398.5مليون دينار ،مقابل
 2623.6ملي��ون دين��ار ،فيما بلغت نس��بة
القروض لودائع العمالء «باس��تثناء الودائع
المصرفي��ة» عن��د مس��توى جي��د بنس��بة
 ،%77.1مقابل  %66.3بنهاية العام .2017
ويع��زى ارتفاع صافي األرباح خالل األش��هر
التسعة المنتهية في سبتمبر  2018مقارنة
بالع��ام الس��ابق ،إل��ى الزيادة ف��ي صافي
دخ��ل الفوائ��د بنس��بة  %18.5لتبلغ 80.1
ملي��ون دين��ار مدفوع��اً بنمو ف��ي محفظة
القروض واالس��تثمار ،إلى جانب التحس��ن
في الهوام��ش الربحية الناتج��ة عن ارتفاع
مع��دالت الفائ��دة العالمي��ة ،باإلضافة إلى
اإلدارة المهنية لألصول والمطالبات.
كما ارتفعت اإليرادات األخرى بنس��بة %1.2
نتيج��ة للتحس��ن ف��ي أداء محفظ��ة البنك
االس��تثمارية .وقابل ذلك زي��ادة جزئية في
صاف��ي متطلبات المخصص��ات ليبلغ 26.3
ملي��ون دين��ار في نهاي��ة س��بتمبر 2018
مقابل  22.1دينار في العام السابق.
وارتفع��ت المصروفات التش��غيلية بنس��بة
 %9.6لتبلغ  43.4مليون دينار مقابل 39.6

مليون دينار في نهاية ش��هر س��بتمبر من
العام السابق نتيجة الستمرار االستثمار في
الموارد البشرية والبنى التحتية والعمليات.
ومع ذلك ،تحسنت نسبة التكاليف إلى الدخل
بشكل طفيف لتصبح  %36.5مقابل %36.8
ف��ي العام الس��ابق ،مما يؤكد ق��درة البنك
على تنوي��ع مصادر اإليرادات ضبط تكاليف
التش��غيل .وبلغ الدخل الش��امل المنسوب
لمالك البنك خالل األشهر التسعة المنتهية
في  30س��بتمبر  2018مبل��غ  44.6مليون
دينار ،مقابل  51.6مليون دينار خالل الفترة
المماثلة من العام السابق.
وعل��ى الرغ��م م��ن الزخ��م الذي ش��هدته
األنشطة التشغيلية وأدت إلى ارتفاع صافي
األرباح ،فقد تأثر الدخل الش��امل اآلخر تأثراً
سلبياً نتيجة إلعادة التقييم لألوراق المالية
االس��تثمارية بسبب التقلبات التي شهدتها
األس��واق المالي��ة المحلي��ة واالقليمي��ة
والدولي��ة .وتمك��ن البنك م��ن تحقيق ربح
ص��اف منس��وب لم�لاك البنك خ�لال الربع
الثال��ث من  2018بل��غ  13.6مليون دينار،
مقابل  12.7مليون دينار خالل الربع الثالث
من العام السابق ،أي بزيادة نسبتها .%7.3
كم��ا حقق البنك ربحاً تش��غيلياً «باس��تثناء
صافي المخصص��ات والضريبة» خالل الربع
الثالث من الس��نة بل��غ  25.0مليون دينار،
مقاب��ل  24.3مليون دينار ف��ي الربع الثالث
من العام السابق ،أي بزيادة نسبتها .%2.9
وحقق البن��ك أيضاً إيراداً تش��غيلياً بلغ 40
مليون دينار خالل الربع الثالث من الس��نة،
مقاب��ل  37.2مليون دينار ف��ي الربع الثالث

من العام السابق ،أي بزيادة نسبتها .%7.6
وبلغ��ت العائ��د على الس��هم خ�لال الربع
الثالث من السنة  13فلساً ،مقابل  12فلساً
عن الفترة نفسها من السنة السابقة.
ويعود الس��بب في تحقيق زيادة في صافي
األرب��اح خالل الرب��ع الثالث مقارن��ة بالربع
الثالث من العام الس��ابق إل��ى النمو الجيد
في صافي دخل الفائدة بنسبة  %25.2لتبلغ
 28.9ملي��ون دين��ار ،نتيج��ة للتحس��ن في
هوامش الربح من ارتف��اع معدالت الفائدة
العالمية .ومن ناحية أخرى ،ارتفعت تكاليف
التشغيل بنسبة .%16.3
وبلغ الدخل الشامل المنسوب لمالك البنك
خ�لال الربع الثالث من الع��ام الجاري 28.1
مليون دين��ار ،مقابل  11.2مليون دينار في
السنة السابقة ،أي بزيادة نسبتها .%151.1
ويع��زى ذل��ك إل��ى إي��رادات التقيي��م غير
المكتس��بة على األوراق المالية االستثمارية
نتيج��ة للتغي��رات اإليجابية التي ش��هدتها
األسواق المالية .وأعرب مجلس اإلدارة عن
رضاه له��ذه النتائج اإليجابي��ة التي حققها
البن��ك خ�لال األش��هر التس��عة م��ن العام
الج��اري» ،معرباً عن ش��كره للمس��اهمين
وإلدارة البن��ك والموظفي��ن المتفانين في
أداء عملهم ،وكذل��ك العمالء على دعمهم
المتواصل للبنك .فيما قال الرئيس التنفيذي
للبنك رياض يوسف س��اتر« :يواصل البنك
تحقي��ق نتائج قوية وتعزيز القيمة المضافة
للمس��اهمين .ويأتي ذلك ،في إطار التزامه
المتواصل لتحقيق النجاح».
وأض��اف «تماش��ياً م��ع س��عينا المتواص��ل
لخدم��ة عمالئن��ا من خ�لال ط��رح منتجات
وخدمات مبتكرة على مس��توى عالمي ،قمنا
بتنظيم معرض BBK EmTech Summit
 & Expoلط��رح آخ��ر مس��تجدات التقنيات
الناش��ئة وتأثيره��ا عل��ى مختل��ف األعمال
التجارية».
وتاب��ع س��اتر «كما أطلق البن��ك مع كريدي
مكس وهي الشركة التابعة للبنك بالكامل،
خدمات رقمية مش��تركة ع��ن تطبيق نظام
 ،CrediMax MaxWalletوهو نظام ّ
يمكن
المشتركين من تس��ديد قيمة مشترياتهم
بواس��طة هواتفه��م المحمول��ة ب��د ًال من
اس��تعمال بطاقاتهم االئتمانية .وس��يقوم
البن��ك بطرح ه��ذه المنتج��ات وغيرها من

«بورصة البحرين» تبحث ورؤساء
الشركات المدرجة تطوير سوق رأس المال
أعلن��ت بورصة البحرين عن انعقاد أول اجتماع لهذا
الع��ام بين البورص��ة والش��ركات المدرجة ،بحضور
رئيس مجلس اإلدارة عبد الكريم بوجيري ،والرئيس
التنفي��ذي للبورصة الش��يخ خليفة ب��ن إبراهيم آل
خليف��ة وعدد م��ن الرؤس��اء التنفيذيين للش��ركات
المدرجة في بورصة البحرين ،لمناقش��ة العديد من
المواضي��ع التي من ش��أنها المس��اهمة في تطوير
س��وق رأس المال بش��كل ع��ام والبورصة بش��كل
خاص.

ويه��دف االجتماع ،إلى توفير منص��ة نقاش مفتوح
يت��م م��ن خالله��ا تب��ادل المقترح��ات والمرئيات
والخب��رات ح��ول كيفي��ة تعزي��ز قط��اع رأس المال
في البحرين بش��كل ع��ام والبحث ف��ي آليات تعزيز
أداء البورصة كس��وق مالي بش��كل خاص وكمظلة
تنضوي تحتها جميع الش��ركات المدرجة بما يصب
في مصلحة هذه الش��ركات من جهة ويس��اهم في
إثراء تجربة المستثمرين في السوق من جهة أخرى.
وأك��د الش��يخ خليفة ب��ن إبراهي��م آل خليف��ة ،أن

االجتماع يقام انطالقاً من اهتمام البورصة وحرصها
عل��ى الس��عي لتعزيز دور قط��اع رأس المال كإحدى
دعام��ات التنمي��ة االقتصادية ف��ي البحرين وتعزيز
مكانت��ه كأحد أهم القطاع��ات الرائدة في المملكة،
وإيماناً من البورصة بأهمية تقوية قنوات التواصل
بينها وبين الشركات المدرجة بمختلف ما تمثله من
قطاعات.
وأضاف الش��يخ خليفة بن إبراهيم ،أن االجتماع هو
جزء من سلس��لة م��ن االجتماعات التي س��تعقد مع

المبادرات في المس��تقبل في إطار مساعيه
نح��و مواصلة تعزيز رضا العمالء وتحس��ين
الخدمات».
وباإلضافة إلى ما تقدم ،وفي ذات االجتماع،
ناق��ش المجلس ج��دول أعمال��ه الذي ضم
ع��دداً م��ن المواضي��ع ش��ملت التقرير ربع
الس��نوي عن الس��يولة لدى البن��ك وخطة
التعاق��ب اإلداري للمجموع��ة .كم��ا ق��ام
المجل��س بمراجع��ة بع��ض السياس��ات
االئتماني��ة ،وبع��ض السياس��ات المتعلقة
بالموارد البشرية بما يضمن اتباع وتطبيق
أفضل الممارسات في هذا المجال.
كما ق��ام المجلس بالموافق��ة على مراجعة
عدد من سياس��ات إدارة المخاطر التي تأتي
ضمن المراجع��ة الدورية لجميع سياس��ات
البن��ك للتأك��د م��ن مواكبته��ا للمتطلبات
الرقابي��ة وتوافقها مع الممارس��ات األفضل
لألعمال.

نبذة عن بنك
البحرين والكويت
بنك البحرين والكويت صرح رائد في مجال
الخدم��ات المصرفية التجارية على مدى 46
عاماً ف��ي مملكة البحرين .لق��د نجح البنك
من خالل خدمات��ه المصرفية المبتكرة في
اكتس��اب س��معة مرموقة ،ومكانة راس��خة
على المس��توى المحلي واإلقليمي والدولي،
ودأب على االس��تفادة من أح��دث التقنيات
المتط��ورة لتوفي��ر أفضل الخدم��ات ،ومن
أهمها الحلول المصرفي��ة اإللكترونية التي
تمث��ل جي ً
ال جدي��داً من الخدم��ات المتاحة
من خالل موق��ع البن��ك اإللكتروني www.
 bbkonline.comالحائ��ز عل��ى العديد من
الجوائ��ز التقديري��ة ،إل��ى جان��ب الخدمات
المصرفي��ة عب��ر الهات��ف ،وآالت اإلي��داع
النقدي ،وخدمات الصراف اآللي .ويفخر بنك
البحري��ن والكوي��ت لحصوله عل��ى الجائزة
التقديرية لممارس��ات الحوكم��ة المتميزة
من معهد حوكمة للعام الرابع على التوالي.
وتعد هذه الجائزة من أكثر الجوائز المرموقة
الت��ي تتنافس وتطمح ف��ي الحصول عليها
مختل��ف البن��وك ،حيث تس��لط الضوء على
التزام الصناعة المصرفية القوي بممارسات
الحوكمة الجيدة.

الرؤساء التنفيذيين للشركات المدرجة األخرى.
وتتيح هذه االجتماعات الفرصة للش��ركات المدرجة
لتن��اول مختل��ف المواضيع ذات العالقة واالس��تماع
إل��ى مرئياتهم حول تعزي��ز أداء س��وق رأس المال
والمرئيات التي يرون أنها جديرة بالطرح والمناقشة
من قبل البورصة.
ويأت��ي االجتماع ،في إطار ح��رص البورصة الدؤوب
على تقوية قنوات التواصل مع مختلف الجهات ذات
العالقة وباألخص الشركات المدرجة.
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تأجيل قضية متهمة باختالس
 111ألف دينار إلى  11نوفمبر
خالد الطيب

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة موظفة تنسيق مواعيد بمستشفى
جدحف��ص للوالدة بتهمة اختالس أكثر من  111ألف دينار من حس��ابات
المستشفى لـ 11نوفمبر الستدعاء الشهود
وتتحص��ل الواقعة في أن مركز جدحفص للوالدة ال يملك نظاما إلكترونيا
وأجهزة حاس��وب لتس��جيل مدخول��ه من عملي��ات ال��والدة واإلقامة في
المستش��فى خالل الفترة من  2011حتى  ،2014لكن مدققة حسابات في
وزارة الصحة الحظت نقصا ش��ديدا في إيرادات المستش��فى ،وهو ما أثار
ش��كوكا حول اختالس أو ضياع تلك المبالغ ،وب��دأت عملية جرد ومراجعة
الفواتي��ر كاف��ة التي كانت تس��جل يدويا آنذاك ،وتبين وج��ود فروق بين
اإليرادات الفعلية والمسجلة دفتريا بما يجاوز  100ألف دينار.
وم��ع المزيد من التدقيق تبي��ن أن إحدى الموظفات هي المس��ؤولة عن
تس��جيل المبالغ وتس��ليمها لمندوب الوزارة الذي يأتي لتحصيل إيرادات
المستشفى ،وأنها لم تكن تسجل المبالغ الكبيرة الخاصة بتكلفة عمليات
الوالدة ،وال تقوم بتدوين التسلس��ل الخاص بالفواتير ،وفي إحدى المرات
تغيب��ت الموظفة ع��ن الحضور بس��بب مرضها ،وعندما حض��ر المندوب،
اكتشفت مسؤولة بالمستشفى اختفاء مبلغ  900دينار ،فاتصلت بالموظفة
الت��ي أبلغتها أن المبل��غ بحوزتها وقد أخذته معها إلى المنزل ،وس��تقوم
بردّه في اليوم التالي .وتبيّن أن إجمالي المبالغ المختلس��ة خالل الفترة
من  2011حت��ى  ،2014بلغت  111708.500دينار لكن الموظفة أنكرت
ف��ي التحقيقات الوقائع المنس��وبة إليها ،وقالت إنه��ا كانت تقوم بأعمال
موظفات معها بس��بب انش��غالهن في عم��ل إحصائيات ،لكنه��ا لم تنكر
واقعة مبلغ  900دينار أخذته من خزينة المستشفى ثم ردته حين اتصلت
بها المسؤولة .أسندت النيابة العامة إلى الموظفة أنها في غضون الفترة
 ،2014-2011بدائ��رة أمن المحافظة الش��مالية ،أوال حال كونها موظفا
عاما بمستش��فى جدحفص للوالدة ،اختلس��ت مبلغ  111708.500دينار
المملوك لوزارة الصحة الذي وُجد في حيازتها بسبب وظيفتها.
كما ارتكبت تزويرا في محررات رس��مية ،وهي اس��تمارة صادرة من وزارة
المالية لرصد مبالغ وأرصدة القبض للمتحصالت «كش��وف الخزينة» التي
ترس��ل إلى وزارة الصحة من المستش��فى ،بأن حرّفت الحقيقة في بيانات
تلك االس��تمارات خالف��ا لحقيقة البيان��ات الصحيحة المثبتة بالس��جالت
اليومية للمستش��فى .واس��تعملت المحرر المزور موضوع التهمة السابقة
بأن قدمته إلى موظف الحس��ابات بوزارة الصحة واعتد بالبيانات المدوّنة
به ،وأقرت بصحتها مع علمها بتزويرها.

تأجيل قضية متهم
بالسرقة واستخدام هوية
الغير الستئجار السيارات
خالد الطيب

قررت المحكمة الكبرى الجنائية األولى تأجيل قضية متهم بسرقة سيارة
من امام إحدى البنايات واس��تخدام الهوية داخل الس��يارة لتأجير عربات
أخرى دون إرجاعها وذلك الس��تدعاء شهود اإلثبات للسادس من نوفمبر
المقبل ،مع استمرار حبس المتهم.
وتتحصل الواقعة أنه في  16نوفمبر العام الماضي سرق مواطن بحريني
32عاما مفاتيح سيارة من استقبال إحدى البنايات في منطقة الجفير وعثر
بداخلها على محفظة ومبلغ مالي ،فقام بس��رقة المال واس��تعمل بطاقة
هوية صاحب السيارة في استئجار سيارة أخرى ولم يرجعها.
وبدأت القضية من محل تأجير السيارات عندما أبلغ الموظف بأن المتهم
حضر إليه وقام باستئجار سيارة ولم يرجعها ،وأبلغ عن اسم صاحب بطاقة
الهوية ،ولدى مراجعته أفاد بأن س��يارته قد س��رقت م��ن مواقف البناية
التي يسكن فيها بالجفير وكان بداخلها محفظة نقوده التي تحتوي على
مبل��غ  1400دينار وبطاقة هوية ورخصة س��واقة ،وقد اس��تخرج تصوير
الكاميرات األمنية وشوهد شخص يسرق المفاتيح من االستقبال الخاص
بالبناية ويتوجه للمواقف ويقوم بفتح السيارة ومغادرة المكان بها.
وتعرف موظف محل تأجير السيارات على المتهم الذي ظهر في التصوير
األمني بأنه من اس��تأجر السيارة ،ومن خالل التحري تم التوصل للمتهم
والقبض عليه ،حيث أنكر في التحقيقات عالقتة بالجريمة،
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في  16نوفمبر  ،2017استعمل بسوء
نية بطاقة هوية صحيحة باس��م المجن��ي عليه وانتفع بها بغير حق ،بأن
قام باستئجار س��يارة مستخدما البطاقة ،كما س��رق المنقوالت والمبالغ
النقدي��ة المبينة ب��األوراق والمملوك��ة للمجني علي��ه ،باإلضافة لتهمة
استعمال الس��يارة المملوكة للمجني عليه ،واستعمال سيارة محل تأجير
السيارات ،بغير إذن صاحبها ،واستئجار سيارة واالمتناع عن دفع األجرة.

تأجيل تهريب مطلوب في
قضية إرهابية لـ 7نوفمبر
خالد الطيب

أجلت المحكم��ة الجنائية الكبرى قضي��ة  5متهمين بتهريب مطلوب
في قضية إرهابية مس��تغلين أحد الموظفين حس��ن النية في ش��ؤون
الجنسية والجوازات للس��ابع من نوفمبر القادم إلعادة استدعاء شاهد
اإلثبات الثاني مع استمرار حبس المتهم.
وتتحص��ل الواقع��ة ،في أن المتهم األول  39عام��ا مطلوب األمني في
قضية إرهابية في  2015وصادر باس��مه أمر قبض وقد إس��تمر تخفيه
ف��ي منزل والدي��ه الكائن في مدينة عيس��ى الى نهاي��ة فبراير ،حيث
تواصل معه المتهم الخامس والهارب إليران ليخبره بإمكانية تهريبه
عن طريق بطاقة لش��خص يش��بهه من عائلته فم��ا كان من المتهم
االول اال االستعانة بالمتهم الثاني والذي هو شقيقه  45عاماً.
فطل��ب منه��م المتهم الهارب إلي��ران أن يلتقى بالمته��م الثالث 28
عام��اً ،في جرداب فتم بعدها تحديد موعد الثالث من مارس من العام
الجاري موعداً للس��فر مستعينين ببطاقة ش��قيقهم حيث مر من منفذ
جس��ر الملك فهد ووصل القطيف في منطقة ألحد أقربائه فجلس فيه
لم��دة  4أيام وقرر المغ��ادرة في اتجاه الكويت وعن��د وصوله للجانب
الكويتي اس��تعمل بطاقته األصلية فتبين أن��ه مطلوب أمني للمملكة
مما استدعى قبضه بتاريخ  2018-3-12وأقر المتهم بما نسب إليه.
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«التمييز» تعيد واقعة
قتل شرطي بالدير إلى «االستئناف»
نقض��ت محكم��ة التميي��ز حكم��ا بإع��دام
متهمي��ن بواقع��ة قت��ل ش��رطي بالدي��ر
وإعادتها لمحكمة االس��تئناف للحكم فيها
من جديد.
وصرح النائب العام علي بن فضل البوعينين
بأنه قد تلقى من وح��دة التحقيق الخاصة
مذكرة بش��أن تحقيقاتها في الش��كويين
المقدمتين من حسين علي موسى ومحمد
رمضان عيسى المحكوم عليهما بحكم بات
باإلعدام في جريمة قتل ش��رطي والشروع
في قتل آخرين من أفراد الشرطة من خالل
تنفيذ تفجير إرهابي ،والتي انتهت الوحدة
فيها إل��ى اقت��راح بطلب إع��ادة النظر في
الحكم الصادر ضدهما لما ظهر بتحقيقاتها
م��ن أوراق جدي��دة لم تك��ن معلومة وقت
المحاكم��ة وص��دور الحك��م ،وه��ي تقارير
أطباء وزارة الداخلية الخاصة بالكشف على
المحكوم عليه حس��ين علي موس��ى والتي
ل��م تكن مطروحة عل��ى محكمة الموضوع
بدرجتيها وتحت بصرها عند إصدار حكمها
كما لم تك��ن مطروحة كذلك أمام محكمة
التمييز.
وأش��ار إلى أنه وبالرغم من اس��تناد الحكم
الص��ادر بح��ق المحكوم عليهم��ا إلى أدلة
أخ��رى بخ�لاف أقوالهما ،وما ثب��ت من أن
المحكوم عليه حسين علي موسى قد سبق
الكش��ف عليه من قب��ل الطبيب الش��رعي
بمناسبة القضية ولم تثبت به أية إصابات
تعزز شكواه إال سحجات بالمعصمين تحدث
من القي��د الحديدي ،وبرغ��م أن المحكوم
عليه محمد رمضان عيسى لم يكن معترفاً
أص ً
ال بجريمة القتل واالش��تراك في إحداث
التفجير ،فإن��ه بناء على ما تضمنته مذكرة
وحدة التحقيق الخاصة بش��أن التوصل إلى
تقاري��ر أطباء وزارة الداخلي��ة التي لم تكن
مطروحة م��ن قب��ل ،وعلى ع��رض القائم
بأعمال رئيس الوحدة للظروف والمالبسات
والنتائ��ج الت��ي كش��فت عنه��ا تحقيق��ات
الوحدة ،وإعما ً
ال لمقتضيات العدالة فقد تم
إحالة األمر إلى معالي وزير العدل للنظر في
االقتراح المبدى من وحدة التحقيق الخاصة
بطلب إعادة النظر في ذلك الحكم ولتقديم
هذا الطلب إلى محكمة التمييز.
فيم��ا ن��وه النائ��ب الع��ام إل��ى أن��ه م��ن
المق��رر إع��ادة محاكمة المحك��وم عليهما
المذكورين حال قبول محكمة التمييز طلب
إعادة النظر.
وتتص��ل تفاصي��ل القضي��ة وفق��ا ألوراق
الدعوى أنه ونحو الس��اعة الس��ابعة مسا ًء
ي��وم  14فبراير  ،2014حدث انفجار لقنبلة
محلية الصنع بمنطقة الدير على شارع 25
وأصيب من جراء ذلك االنفجار خمس��ة من
رجال الشرطة.

وأضيف بمحضر اإلخطار أنه بسؤال ضابط
ق��وات حفظ النظام أفاد بأن��ه أثناء ما كان
عل��ى الواج��ب بالدوري��ات الثابت��ة مقابل
مدخل الدير،
ق��ام مجموع��ة م��ن األش��خاص برميه��م
بالزجاج��ات الحارق��ة وت��م التعامل معهم
باإلجراءات المعت��ادة وتقدموا نحوهم إلى
األم��ام فأجبروهم على التراجع إلى ش��ارع
 25وإرجاعه��م لداخل القرية وتابع س��الفو
الذك��ر رميه��م «بالمولوت��وف» والحجارة
إل��ى أن اس��تدرجوا رجال الش��رطة بالقرب
من «مس��جد الخِيْف» وتحديداً عند إحدى
البرادات ،فش��اهد رجال الش��رطة الطريق
مغلق��اً ومس��دوداً بالحاوي��ات والمخلفات
المعدنية والخش��بية والحج��ارة والطابوق،
وعند تقدمهم أكثر للداخل وبشكل فجائي
انفج��رت قنبلة محلي��ة الصنع وأصيب عدد
من رجال الش��رطة ،أما المجن��ي عليه فقد
كانت إصابته بليغة ،حيث تم إخطار النيابة
العام��ة بمفارقت��ه الحياة في الي��وم التالي
عند الساعة الرابعة فجراً.
ووجهت النياب��ة العام��ة للمتهمين أنهم
في  14فبراي��ر  2014أو ً
ال :قتل��وا وآخرين
مجهولين الش��رطي أول (عبدالوحيد سيد
محم��د فقير) مع س��بق اإلص��رار والترصد
بأن بيتوا الني��ة وعقدوا العزم على قتل أي
من رجال الش��رطة المكلفين بحفظ األمن
ومواجه��ة أعمال الش��غب بمنطق��ة الدير
واتفقوا فيما بينهم على تنفيذ الخطة التي
أعدّه��ا المتهم��ان األول والثان��ي لتحقيق
هذا الغرض بأن قام المتهم الثاني بإحضار
عبوة مفرقعة وقام المتهمان األول والثالث
بوضعه��ا في الم��كان المحدد الس��تدراج
رجال الشرطة إليه ،وقاموا جميعاً بمهاجمة
رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة واألسياخ
الحديد ثم تراجعوا م��ن أمامهم في اتجاه
موض��ع العب��وة المفرقع��ة وتربّصوا لهم
في��ه ،وما إن ظفروا بالمجني عليه يبلغ هذا
المكان ضمن مجموعة من رجال الش��رطة
حت��ى قام��وا بتفجير تلك العب��وة عن بعد،
قاصدين جميعهم من ذلك قتله ،وقابلين
المخاط��رة بحدوث ه��ذه النتيجة من جراء
جمل��ة أفعاله��م ،فأحدث��وا ب��ه اإلصابات
الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية للطب
الش��رعي والت��ي أودت بحيات��ه ،حال كون
المجن��ي عليه موظفاً عام��اً ووقع عليه هذا
الفعل أثناء وبسبب تأديته لوظيفته وتنفيذاً
لمش��روع إجرامي جماعي لغ��رض إرهابي.
ثانياً :ش��رعوا وآخري��ن مجهولين في قتل
كل من الش��رطة المجني عليهم وعددهم
أربع��ة ،عمداً مع س��بق اإلص��رار والترصد
ب��أن بيّتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي
من رجال الش��رطة المكلفين بحفظ األمن

ومواجه��ة أعمال الش��غب بمنطق��ة الدير
واتفقوا فيما بينهم على تنفيذ الخطة التي
أعدّه��ا المتهم��ان األول والثان��ي لتحقيق
هذا الغرض بأن قام المتهم الثاني بإحضار
عبوة مفرقعة وقام المتهمان األول والثالث
بوضعه��ا في الم��كان المحدد الس��تدراج
رجال الشرطة إليه ،وقاموا جميعاً بمهاجمة
رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة واألسياخ
الحديد ثم تراجعوا م��ن أمامهم في اتجاه
موض��ع العب��وة المفرقعة وتربص��وا لهم
فيه ،وما إن ظفروا بالمجني عليهم يبلغون
ه��ذا الم��كان ضم��ن مجموعة م��ن رجال
الشرطة حتى قاموا بتفجير تلك العبوة عن
بعد ،قاصدين جميعهم م��ن ذلك قتلهم،
وقابلي��ن المخاطرة بحدوث ه��ذه النتيجة
م��ن ج��راء جمل��ة أفعالهم ،فأحدث��وا بكل
منهم اإلصابات الموصوفة بتقرير الطبيب
الش��رعي ،وقد خاب أثر الجريمة لس��بب ال
دخ��ل إلرادتهم فيه وه��و مداركة المجني
عليه��م بالعالج ،حال كون ه��ؤالء المجني
عليهم موظفين عموميين ووقع عليهم هذا
الفعل أثناء وبس��بب تأديته��م لوظيفتهم
وتنفيذاً لمش��روع إجرام��ي جماعي لغرض
إرهابي.ثالث��اً :أحدثوا وآخري��ن مجهولين
تفجيراً بقص��د تنفيذ غ��رض إرهابي ،بأن
قام��وا بتفجير عبوة مفرقعة بالطريق العام
بقصد قتل أي من رجال الشرطة ونجم عنه
م��وت وإصابة المجني عليه��م المذكورين
في التهمتين السابقتين وكان ذلك تحقيقاً
ألغراضه��م اإلرهابية.رابعاً :ح��ازوا وأحرزوا
وآخري��ن مجهولي��ن بغير ترخي��ص (عبوة
مفرقع��ة وأدوات تس��تخدم ف��ي تفجيرها)
المبين��ة نوع��اً ووصف��اً بتقاري��ر الفح��ص
الفنية المرفقة وذلك بقصد استعمالها في
يخل باألمن والنظام العام وتنفيذاً
نش��اط ّ
لغرض إرهابي .خامس��اً :استعملوا وآخرين
مجهولين عمداً العب��وة المفرقعة المبينة
بوصف التهمة السابقة استعما ً
ال من شأنه
تعري��ض حياة الن��اس للخطر ونت��ج عنها
قتل وإصاب��ة المجني عليه��م المذكورين
بالتهمتي��ن األول��ى والثاني��ة ،وكان ذلك
تنفي��ذاً لغرض إرهابي.سادس��اً :اش��تركوا
وآخري��ن مجهولي��ن ف��ي تجمه��ر بمكان
عام مؤلف من أكثر من خمس��ة أش��خاص
الغ��رض من��ه ارت��كاب الجرائ��م واألعمال
المجهزة والمس��هلة له��ا واإلخالل باألمن
العام مس��تخدمين في ذلك العنف لتحقيق
الغاي��ة الت��ي اجتمعوا م��ن أجلها.س��ابعاً:
حازوا وأح��رزوا وآخري��ن مجهولين عبوات
قابل��ة لالش��تعال «زجاج��ات مولوت��وف»
بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس
واألم��وال العام��ة والخاص��ة للخطر وذلك
تنفيذاً لغرض إرهابي.

«الدستورية» تنظر طعنًا
في مادة بقانون محكمة التمييز
تعق��د المحكم��ة الدس��تورية العاش��رة صباح األربعاء جلس��ة
برئاسة رئيس المحكمة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيس
المحكم��ة ،للنظر في الدعوى الدس��تورية رق��م (د،)2018/1/
بش��أن الطعن بعدم دستورية نص المادة ( )8مكرر من قانون

محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )8لسنة ،1989
المضافة بالمرس��وم بقانون رقم ( )23لسنة  ،2015والمدعى
بمخالفتهم��ا ألح��كام الم��واد ( 20( ،)18الفق��رة و) )31( ،من
الدستور.

التمييز تعيد قضية متهمين محكومين باإلعدام
صرح المحامي العام المستشار هارون الزياني رئيس المكتب الفني
للنائ��ب العام بأن محكمة التمييز أصدرت االثنين حكمها في طلب
التماس إعادة النظر في حكم اإلعدام الصادر ضد المحكوم عليهما
حسين علي موسى ومحمد رمضان عيسى ،حيث قضت بقبول طلب
إعادة النظر ش��ك ً
ال ،وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة االس��تئناف
وبإع��ادة القضي��ة إلى المحكم��ة التي أصدرته مش��كلة من قضاة
آخرين لتحكم فيها من جديد.
وكانت وحدة التحقيق الخاصة قد عرضت على النائب العام مذكرة
بشأن تحقيقاتها في الشكويين المقدمتين من حسين علي موسى
ومحمد رمضان عيس��ى المحكوم عليهما بحك��م بات باإلعدام في
جريمة قتل ش��رطي والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة من
خالل تنفيذ تفجير إرهابي ،اقترحت فيها النظر في إمكان إعادة النظر
في الحكم الصادر ضدهما لما ظهر بتحقيقاتها من أوراق جديدة لم
تكن معلومة وقت المحاكمة وإصدار الحكم وهي تقارير أطباء وزارة
الداخلية بالكشف على المحكوم عليه حسين علي موسى والتي لم
تكن مطروحة على محكمة الموضوع بدرجتيها وتحت بصرها عند
إص��دار حكمها كما لم تكن مطروحة كذل��ك أمام محكمة التمييز،
وذلك بالرغم من اس��تناد الحكم الصادر ضد المحكوم عليهما على
أدلة عديدة ومتنوعة بخالف الدليل المستمد من أقوال المتهمين
في القضية ومنها أدلة فنية أثبتت تبادل المتهمين رس��ائل نصية
هاتفية تش��ير إلى اتفاقهم على ارتكاب الجريمة والتنسيق لها ،وما
ثبت من أن المحكوم عليه حس��ين علي موس��ى قد س��بق الكشف
عليه من قبل الطبيب الش��رعي بمناسبة القضية ولم تثبت به أية

إصاب��ات تعزز ش��كواه إال س��حجات بالمعصمين تح��دث من القيد
الحديدي ،وبالرغم من أن المحكوم عليه محمد رمضان عيس��ى لم
يكن معترفاً أص ً
ال بجريمة القتل واالشتراك في التفجير.
وبن��اء على ما تضمنته مذكرة وحدة التحقيق الخاصة ،وعلى عرض
القائم بأعم��ال رئيس الوحدة للظروف والمالبس��ات والنتائج التي
كش��فت عنها تحقيقات الوح��دة ،وإعما ًال لمقتضي��ات العدالة فقد
واف��ق النائب العام على ما انتهت إليه المذك��رة وبإحالة األمر إلى
وزي��ر العدل للنظر في االقتراح المب��دى من وحدة التحقيق الخاصة
بإع��ادة النظ��ر في ذل��ك الحكم وفق��اً الختصاصه المق��رر بقانون
محكمة التمييز.
وقد بادرت وزارة العدل بدراس��ة الموضوع ،ونتيجة لما انتهت إليه
تل��ك الدراس��ة وبناء على ما أج��از به قانون محكم��ة التمييز لوزير
العدل من ح��ق طلب إعادة النظ��ر في األح��كام النهائية الصادرة
بالعقوبة في حاالت معينة ،فقد تم تقديم طلب إلى رئيس محكمة
التميي��ز بإعادة النظر في الحكم الص��ادر ضد المحكوم عليهما في
ضوء ما توصلت إليه تحقيقات وحدة التحقيق الخاصة وما كش��فت
عنه من أوراق جديدة ،وجاء ذلك استعما ًال للحق المقرر لوزير العدل
كمس��عى لتلبية مقتضي��ات العدالة الت��ي تدعو إلى اس��تنفاذ كل
الس��بل القانونية وإلى أقصى حد ممكن من أج��ل إظهار الحقيقة.
وق��د نظ��رت محكمة التميي��ز الطلب وأص��درت حكمه��ا المتقدم
بقبول الطلب وبإلغاء الحكم بالنسبة للمحكوم عليهما المذكورين
وبإع��ادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد
بهيئة مغايرة.
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نيابة عن الملك ..ولي العهد يفتتح المهرجان
الشبابي العالمي األول ألهداف التنمية المستدامة
أكد صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان
بن حمد آل خليفة ول��ي العهد نائب القائد
األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس الوزراء
أن ما حققته البحرين من إنجازات ملموسة
عل��ى صعي��د أه��داف التنمية المس��تدامة
يتواص��ل بخط��ى واثق��ة ضمن المس��يرة
التنموية الش��املة لحض��رة صاحب الجاللة
الملك المفدى
وأناب حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد
بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى،
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن
حم��د آل خليف��ة ول��ي العهد نائ��ب القائد
األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس الوزراء
الفتت��اح المهرجان الش��بابي العالمي األول
ألهداف التنمي��ة المس��تدامة المقام تحت
رعاي��ة جاللت��ه بتنظي��م من وزارة ش��ؤون
الش��باب والرياض��ة بالش��راكة م��ع برنامج
األم��م المتح��دة اإلنمائ��ي ف��ي البحري��ن
وبمشاركة دولية واسعة.
ونوه س��موه إلى ما يش��كله هذا المهرجان
الش��بابي من إس��هام هام في تعزيز إلمام
ووعي الش��باب بأهداف التنمية المستدامة
كونهم أس��اس المس��تقبل والقوى الفاعلة
فيه.
وأش��اد س��موه بجهود سمو الش��يخ ناصر
ب��ن حم��د آل خليفة ممث��ل جالل��ة الملك
لألعم��ال الخيري��ة ش��ؤون الش��باب رئيس
المجل��س األعلى للش��باب والرياضة رئيس
اللجنة األولمبية البحرينية وجميع القائمين
على تنظيم ه��ذه الفعالية ذات المس��توى
العالمي ،والتي تميزت بتنوع أنشطتها وما
تتيحه من تفاعل كبير للطاقات الواعدة من
الش��باب البحريني مع نظرائهم من مختلف
دول العالم مما يس��هم في توس��عة أفقهم
ومنظورهم أله��م متطلبات التنمية وتعزيز
حس المسؤولية لديهم للمشاركة اإليجابية
في البناء على المكتس��بات وتحقيق المزيد
من اإلنجازات.
وأش��ار س��موه إل��ى أن المهرجان يش��كل
إضافة إلى مس��اعي إعداد قادة المس��تقبل
الت��ي توالي المملكة االهتمام بتنميتها لما
يشكله هذا الجانب من أهمية كبيرة ،منوهاً
بما تشكله مثل هذه المنصات الحيوية من
أداة تمكي��ن وصقل تش��جع الش��باب على
التحل��ي ب��روح الفري��ق والمب��ادرة لتقديم
المشاريع واألفكار المبتكرة واالطالع بشكل
أكبر على مختلف المستجدات والمتغيرات.
وأكد س��موه أن الش��راكة مع برنامج األمم
المتح��دة االنمائي ف��ي مملكة البحرين في
تنظيم ه��ذا المهرجان الش��بابي تأتي في
إطار استمرارية التعاون والتنسيق المستمر
الذي تحرص المملكة على مواصلة تطويره
م��ع مختل��ف المؤسس��ات األممي��ة ،إيماناً
والتزام��اً منها باأله��داف التنموية العالمية
الت��ي حقق��ت فيه��ا ش��وطاً كبيراً وس��وف
تواصل ب��إذن اهلل تحقيق المزيد على أرض
الواقع بما فيه صالح الوطن والمواطن.
وألقى س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية شؤون
الش��باب رئي��س المجلس األعلى للش��باب
والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية
كلمة هذا نصها:
بسـم اهلل الرحمن الرحيم
سيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان
بن حمد آل خليفة
ول��ي العهد نائ��ب القائــد األعل��ى والنائب
األول لرئيـس مجلس الوزراء
نائب راعي الحفل  -حفظكم اهلل ورعاكم-
أصحـاب السمو والمعالي والسعادة ..
شباب العالم..
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ..
سـيدي صاحب السمو الملكي
إنه ليوم عظيم أن يشهد سموكم احتفالية

ولي العهد :الشباب هم أساس المستقبل والقوى الفاعلة فيه
ما حققته البحرين من إنجازات يتواصل
بخطى واثقة ضمن المسيرة التنموية الشاملة للملك
المهرجان الشبابي يشكل إسهامًا هامًا
في تعزيز إلمام ووعي الشباب بأهداف التنمية المستدامة
المملكة تحرص على التعاون والتنسيق
المستمر مع مختلف المؤسسات األممية
ناصر بن حمد :البحرين بقيادة الملك المفدى
حققت خطوات رائدة في سبيل تنفيذ األهداف األممية
افتتاح المهرج��ان الش��بابي العالمي األول
ال��ذي ج��اء ليعبــر بكل جالء عن المس��احة
الواس��عة التـي يحتلها الشباب العالمي في
الفكر النيـر لس��يدي حضرة صاحب الجاللة
المل��ك حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل
الب�لاد المف��دى حفظ��ه اهلل ورع��اه والذي
ش��رفنا جاللت��ه بأن يك��ون برعاي��ة كريمة
منه وهذا م��ا يؤكد وقوف جاللته واهتمامه
المباشر بتمكين الشباب.
يتكلم شعوب العالم بلغة واحدة ..هي لغة
التنمية المستدامة ..ويجتمعون على طاولة
واحدة ..لبحث تطبيق األهداف المستدامة..
وصناعة جيل شبابي متمكن قادر بابتكاراته
عل��ى تحقيقه��ا ..متفق��ون أن نعي��ش في
عالم جميل ..يس��وده التنمية المس��تدامة
واالقتص��اد الواف��ر والتعلي��م والصـح��ة..

وتبتعد عن��ه المنغصات كالح��روب والدمار
والفقر والبطالة والعبث بالبيئة وغيرها.
سـيدي صاحب السمو الملكي
نحن ف��ي مملك��ة البحرين بقيادة س��يدي
حضرة صاح��ب الجالل��ة المل��ك المفدى..
تمكنا من تحقيق خطوات رائدة في س��بيل
تنفي��ذ األهداف األممية ..واتخذت الحكومة
الموق��رة خط��وات ملموس��ة ..وضمّن��ت
برنامج عملها مب��ادرات توصل إلى تحقيق
األه��داف ...وهذا ما أثبت��ه التقرير الطوعي
لتحقيق أه��داف التنمية المس��تدامة الذي
عرض ف��ي األمم المتح��دة ..والذي بين ما
أنجزت��ه مملكة البحرين في مج��ال التنمية
المستدامة ...حظي بإش��ادة أممية واسعة
وثناء كبير من قبل المسؤولين.
لق��د حملت مملك��ة البحرين عل��ى عاتقها

األخ��ذ بي��د الش��باب ف��ي مج��ال التنمي��ة
المس��تدامة ..نح��ن ندع��م كل الجه��ود
والمب��ادرات الرامي��ة إل��ى تعزي��ز دور
الش��باب ..انطالقاً من دع��وة جاللتكم إلى
المجتم��ع الدولي ..لبذل مزي��د من الجهد
إلرس��اء التنمي��ة المس��تدامة  ..عوضاً عن
الدم��ار والخراب ..عبـر تبنـ��ي آليات وبرامج
تس��عى إلى التنفيذ األمثل ألهداف التنمية
المس��تدامة ..ومنح الشباب الفرصة األكبـر
في صناعتها.
سـيدي صاحب السمو الملكي
يتميـ��ز الجيل الش��بابي ه��ذا بالعديد من
المميـ��زات الهامة ..أنه الجي��ل األول الذي
سيس��تفيد م��ن تنفيذ األه��داف األممية...
والجيل الذي س��يصنع القرار إلحالل السالم
العالم��ي ..والجي��ل الذي س��يحارب الجوع..

ويس��عى للقض��اء عل��ى الفق��ر والبطال��ة..
والجيل المثالي للقضاء على معوقات التعليم
والصـح��ة وحماي��ة البيئة ..ورف��ع معدالت
االقتص��اد والصناع��ة واالبت��كار ..أن ه��ذا
الجيل سيكون عظيماً بأدائه ومسئولياته.
هنا س��أطرح بعض الحقائق واألرقام ..على
س��بيل المث��ال ال الحص��ر ..والتـ��ي أتمنـى
م��ن الش��باب المش��اركين ..إب��داء آرائهم
وابتكاراتهم ووضع الحلول المناسبة لها :
في بعض مناطق العالم ال يزال  783مليون
ش��ـخص  -بحس��ب اإلحصائيات الدولية -
يعيشون تحت خط الفقر الدولي.
يعاني واحد من بين كل تس��عة أش��ـخاص
من نقص في التغذية.
ازدي��اد نس��بة البطال��ة بع��د أن كانت في
الع��ام  2007ما يق��ارب  170مليون عاطل
وف��ي اإلحصائيات التالي��ة وصلت إلى 202
مليون منهم قرابة  75مليون من الشابات
والشباب.
أظه��رت المعلومات أن الفتـ��رة بين عامي
 1880و  ،2012ش��هدت ارتف��اع متوس��ط
الح��رارة في العال��م بما ق��دره  0.85درجة
وهي نسبة تدق ناقوس الخطر.
ما يق��در بثلث األغذية المنتج��ة في العالم
تنتهـ��ي إلى التعف��ن والرمي ف��ي حاويات
المخلفات.
يفتق��ر  3من كل  10أش��خاص إلى خدمات
مياه الشرب المأمونة.
يعتمد نح��و  3بليون ش��ـخص على الطرق
البدائي��ة في الطاقة والطب��خ والتدفئة عبـر
الخشب والفحم والنفايات.
يوجد حالياً أكثـر من  265مليون طفل غيـر
ملتحقي��ن بالمدارس %22 ،منهم في س��ن
االلتحاق بالدراسة االبتدائية.
على الرغم من التقدم الصحي تتزايد نسبة
وفيات األطفال قبل بلوغهم س��ن الخامسة
ف��ي بع��ض دول العال��م حي��ث وصلت إلى
أربعة من كل خمسة أطفال
ختاماً
أرحب كل الترحيب بشباب العالم على أرض
مملك��ة البحرين وهم يحل��ون ضيوفاً أعزاء
عل��ى مملكتنا الغالية للمش��اركة في مهمة
عالمي��ة نبيلة وه��ي كيفية تحقي��ق أهداف
التنمية المستدامة.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
وتضمن حفل االفتتاح عروض��اً فنية وفيلماً
لكلم��ة الش��باب ،بعدها قام س��مو الش��يخ
ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك
لألعم��ال الخيري��ة ش��ؤون الش��باب رئيس
المجل��س األعلى للش��باب والرياضة رئيس
اللجنة األولمبية البحرينية بتكريم الفائزين
بجائزة ناصر بن حمد لإلبداع الشبابي من
مختلف دول العالم.
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انطالق جلسات مؤتمر الشباب الدولي
بمشاركة متحدثين عالميين اليوم

سايمون ويتكروفت

تنطلق صباح الثالثاء جلس��ات مؤتمر الشباب الدولي الذي تنظمه وزارة
ش��ؤون الش��باب والرياضة ضمن فعاليات المهرجان الش��بابي العالمي
األول الذي تستضيفه البحرين برعاية كريمة من حضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
مؤتم��ر الش��باب الدولي الذي يحتفل هذا العام بم��رور عقد على إقامته
ف��ي مملكة البحرين يع��د من أهم الفعاليات واألنش��طة الذي تقام في
المهرجان الش��بابي العالمي ،وحرصت وزارة ش��ؤون الشباب والرياضة
على توفير كل اإلمكانيات إلنجاح النس��خة العاش��رة م��ن المؤتمر لكي
يتيح الفرصة للمش��اركين فيه لتحقيق أقصى استفادة منه ،إذ تم توفير
نخبة م��ن المتحدثين العالميين ليثروا اللقاءات المباش��رة مع أكثر من
 1500شاب من مختلف دول العالم
وأتمت وزارة ش��ؤون الش��باب والرياضة اس��تعداداتها الستضافة هذه
الفعالية الدولية في اس��تاد البحرين الوطني الذي تم تجهيزه الستقبال
هذا الحدث الكبير الذي يجذب أنظار العالم إلى المملكة ،والذي يس��هم
في إب��راز مكانة البحري��ن المتميزة ف��ي مجال تحقيق أه��داف التنمية
المستدامة.
مؤتمر الشباب الدولي يواصل وللعام الثاني على التوالي تناول مجموعة
من أهداف التنمية المستدامة بعد ما تطرق إلى  6أهداف العام الماضي،
فقد خصص هذا العام لطرح  6أهداف أخرى وهي .15 ،14 ،8 ،5 ،4،3
الشباب من مختلف دول العالم سيكونون على موعد للتعرف على الهدف
الثالث من أهداف التنمية المستدامة وهو الصحة الجيدة والرفاه والذي
يس��تهدف ضمان تمتّع الجمي��ع بأنماط عيش صحي��ة وبالرفاهية في
جميع األعمار ،باعتبار أن ضمان الحياة الصحية وتش��جيع الرفاه للجميع
من كل األعمار عنصر ال بد منه في التنمية المستدامة.
أما الهدف التال��ي الذي يركز عليه المؤتمر فهو اله��دف الرابع التعليم
الجي��د ،من أج��ل العمل على ضم��ان التعليم الجيد المنصف والش��امل
للجميع وتعزيز فرص التع ّلم مدى الحياة للجميع ،بتيس��ير الحصول على
التعليم الش��امل ،ومحاولة تزويد المجتمع��ات المحلية باألدوات الالزمة
لتطوير حلول مبتكرة تساعد في حل مشاكل العالم الكبرى.
ومن األهداف الس��ت الت��ي يركز عليها المؤتمر أيض��اً الهدف الخامس

جوني بين

مينا غولي

المعني بتحقيق المس��اواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات،
ويخص��ص المؤتمر جزءاً من فعالياته للهدف الثامن من أهداف التنمية
المستدامة والذي يتعلق بالعمل الالئق ونمو االقتصاد ،من خالل تعزيز
النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام ،والعمالة الكاملة
والمنتجة ،وتوفير العمل الالئق للجميع ،أما الهدف الرابع عش��ر المتعلق
بالحياة تحت الماء فيهدف إلى حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية
واس��تخدامها على نحو مس��تدام لتحقيق التنمية المستدامة ،ألن إدارة
هذا المورد العالمي الجوهري بعناية تمثل س��مة أساس��ية من س��مات
مستقبلمستدام.
والهدف األخير الذي يرك��ز عليه المؤتمر هذا العام هو الهدف الخامس
عش��ر المتعل��ق بالحي��اة في الب��ر ،وال��ذي يهدف إل��ى حماي��ة النظم
اإليكولوجي��ة البرية ومكافح��ة التصحر ووقف تده��ور األراضي وفقدان
التنوع.

أهم المتحدثين في المؤتمر
أبرز المتحدثين في مؤتمر الشباب الدولي هم سايمون ويتكروفت عداء
مس��افات طويلة كفيف ،وعل��ى الرغم من اعاقته البصرية ،يش��ارك في
س��باقات الماراثون الطويلة لمسافات تتراوح بين  100 - 50ميل .عانى
ويتكروفت من التهاب نادر في عينيه أدى تدريجياً إلى عمى شبه كامل في
سن الـ  27سنة ،لكن ذلك زاده إصراراً على تحدي االعاقة واالعتماد على
حواسه األخرى كاللمس والس��مع لموجهة متطلبات الحياة وتحدياتها.
وق��د حاول ويتكروفت تس��لق جبل ف��ي حديقة يوس��مايت الوطنية في
الواليات المتحدة األمريكية ،لكن تجربته فش��لت وقد كان لها أثر سيئ
على نفسيته ،وأصبحت هذه التجربة الفاشلة نقطة انطالقة لويتكروفت
لتحدي إعاقته البصرية وخوض عدد من التحديات الش��اقة ،منها الجري
في المناطق المفتوحة بمساعدة تطبيق الهواتف الذكية RunTracker
للتعرف على العوائق الموجودة على الطريق.
باإلضافة إلى المتحدثة ليلي غيل فاليتا الشريك المؤسس لـ CulturIntel
 ،+ and CIENإنها الخبيرة المعترف بها في علم الذكاء الثقافي قائدة

كاثرين بارسون

جيمي وودرف

المنت��دى االقتصادي العالم��ي ورائدة األعمال الحائ��زة على عدة جوائز
عالمية ،بدأت مسيرتها عندما توجهت إلى الواليات المتحدة األمريكية
في س��نة الـ  17عاماً م��ن دون أن تتقن اللغة اإلنجليزية مخلفة عائلتها
بأكمله��ا في كولومبيا ،وتمكن��ت أن تحقق نجاحاً مهني��اً تضمن خبرة
تصل إلى  10سنوات في شركة جونسون أند جونسون حتى تمكنت من
تأس��يس ش��ركتها التي تقدم تحليالت البيانات الضخمة واالستشارات
التجارية واس��تراتيجيات التسويق للش��ركاء لتحويل االتجاهات الثقافية
والتنوع بنجاح إلى ميزة تجارية لالبتكار والنمو.
وم��ن أه��م المتحدثي��ن ف��ي المؤتمر جون��ي بي��ن الخبير ف��ي الذكاء
االصطناع��ي ومؤلف يعتل��ي قمة كت��اب نيويورك تايم��ز للكتب األكثر
مبيعاً ،وأحد المتحدثين ذائعي الصيت على المس��توى الدولي ،وهو من
والية بريتيش كولومبيا ويحمل الجنس��ية الكندية يعد بين من أش��هر
الروائيي��ن الواقعيين ،التقنيي��ن ،المؤرخين ،الش��خصيات التلفزيونية
وصن��اع األفالم في أمريكا الش��مالية .من أبرز أعم��ال بين هو البرنامج
الوثائقي  The Buried Lifeالذي يعرض على قناة .MTV
وهن��اك أيض��اً جيم��ي وودرف أح��د أب��رز أخصائ��ي األمن الس��يبراني
واإللكترون��ي ف��ي العالم ،حي��ث يقدم استش��اراته للش��ركات العالمية
المعروف��ة التي تس��تفيد من خبرات��ه في مجال األم��ن اإللكتروني مثل
شركات فيسبوك ،يوتيوب ،تويتر ،أبل وجوجل .ويعمل وودرف حالياً على
كتابة إصدار متخصص في االس��تخبارات السيبرانية ومكافحة اإلرهاب،
ذلك باإلضافة إلى تحضيره للدكتوراة في العلوم السياس��ية في جامعة
شيفيلد.
ً
ويتحدث في المؤتمر أيضا أندرو إيفانز ،أحد أش��هر الرحالين في العالم،
حيث جال بلداناً في ش��تى أنحاء العالم ويشارك تجاربه مع متابعينه عبر
الكتابة في مجلة ناش��يونال جيوغرافيك ومدونته الش��خصية «،»Blog
باإلضافة إلى ش��بكات التواصل االجتماعي المختلف��ة .وقد كتب إيفانز
لصحف عالمية وسافر من العاصمة األمريكية واشنطن إلى أنتاركتيكا في
القطب الجنوبي باس��تخدام الباص ،وجال حول أستراليا ،ذلك باإلضافة
إلى مش��اركته في رحلة استكشافية تابعة لناشيونال جيوغرافيك شملت
أنكور وات في كمبوديا ،تشنغدو و زيان في الصين ،تاج محل في الهند،
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نموذج جلسات االمم المتحدة

فوهةجبل نجورونجورو في تنزاني��ا ،معابد األقصر وأهرامات الجيزة في
مصر ومراكش في المغرب.
باإلضاف��ة إلى مينا غولي نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
لالس��تثمار والمدير التنفي��ذي لدى ش��ركة .Peony Capital Limited
ويعد تحديد مش��اريع التنمية النظيفة والتعامل مع الش��ركاء الصينيين
ضمن مس��ؤولياتها األساسية .وقد كرست غولي مسيرتها المهنية في
خدمة مج��االت الطاقة المتجددة والتغيير المناخي .وقد عينت في العام
 2002رئيس��اً عالمياً للمش��تريات ومدير األس��واق في شركة Climate
 Change Capitalالعالمية ،حيث كانت مس��ؤولة عن مش��اريع ضخمة
تفوق قيمتها الـ  500مليون دوالر.
أم��ا كاثرين بارس��ون فهي من موالي��د عام  ،1982هي أح��د أبرز رواد
األعمال في مجال التقنية في بريطانيا .بارسون هي المؤسس المشارك
والمدي��ر التنفيذي المش��ارك لش��ركة  Decodedالمختص��ة بالمجال
التقني.

الجودر يستقبل وزير الشباب والرياضة
المصري ووزير دولة فلسطين
حرص هش��ام بن محمد الج��ودر وزير ش��ئون الش��باب والرياضة على
اس��تقبال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر
العربية ومعالي الس��يد ماجد الفتياني وزير دولة فلسطين لدى وصولها
إلى المملكة.
ويحضر وزير الش��باب والرياض��ة بجمهورية مصر العربي��ة ووزير دولة
فلس��طين فعالي��ات افتتاح المهرجان الش��بابي العالم��ي األول لتحقيق
أهداف التنمية المستدامة والذي تنظمه مملكة البحرين برعاية كريمة
م��ن قبل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل
البالد المفدى.
ورحب هشام بن محمد الجودر بالوزير المصري والفلسطيني في بلدهم
الثاني مملكة البحرين مش��يداً بالعالقات األخوي��ة والقوية التي تربط
بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ودولة فلسطين في كافة

المج��االت بما الجانب الش��بابي والرياض��ي مثمناً عالي��اً حرصهما على
حضور فعاليات المهرجان الش��بابي العالمي والذي يأتي ضمن مبادرات
مملكة البحرين لتمكين الشباب وتوعيتهم للمشاركة في تحقيق أهداف
التنمية المستدامة.

مناقشات شبابية متميزة بختام النسخة الـ
 14لبرنامج نموذج جلسات األمم المتحدة
اختتم��ت فعاليات برنامج نموذج جلس��ات األمم المتح��دة الذي نظمته
وزارة شؤون الشباب والرياضة ضمن المهرجان الشبابي العالمي األول
الذي يق��ام برعاية كريمة م��ن حضرة صاحب الجالل��ة الملك المفدى،
في إطار مبادرات البحرين لنش��ر الوعي لدى الشباب البحريني والعالمي
بأهداف التنمية المس��تدامة ونش��ر ثقافتها بينه��م ،بحضور نحو 200
مش��ارك من  19جامعة ناقش��وا عدداً م��ن القضايا العالمي��ة المتعلقة
بأهداف التنمية المستدامة.
وعق��د المش��اركون على مدى يومي��ن متتاليين عدداً م��ن االجتماعات
تضمن��ت أش��كاال متنوع��ة م��ن المناقش��ات المحاكية لجلس��ات األمم
المتح��دة ،حيث حضرت مواضيع الحرب الس��يبرانية والمراقبة العالمية
للمخدرات وتقييم تأثير المجتمع الدولي لحماية س��كان العالم ،وأهمية
الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذرية لتحس��ين الس�لامة العالمية وس��ط
التحديات ،إلى جانب بحث إمكانية االستفادة من مجلس األمن لعمليات
اإلصالح وأهمية تعزيز دور الهيئات االستش��ارية لمساعدة األمين العام
في سياسته اإلصالحية على رأس مناقشات البرنامج.
ش��ارك في برنامج اليوم الثاني من نموذج جلس��ات األم المتحدة أربعة
من المتحدثين مثلوا عدة جهات ذات ارتباط مباشر بالقضايا المطروحة
على طاولة المناقش��ات ،وه��م الرئيس التنفيذي للعملي��ات والحوكمة
بهيئ��ة المعلومات والحكومة اإللكترونية الش��يخ س��لمان بن محمد آل
خليف��ة ،ومدير إدارة الوقاي��ة من الجريمة بوزارة الداخلية الس��يد علي
أميني ،ومدير المعهد الدولي للس�لام بالشرق األوسط وشمال أفريقيا
نجيب فريجي ،إلى جانب مستش��ار شؤون المجلس اإلشعاعي بالمجلس
األعلى للبيئة سامر جمال الخاروف.

من جهته ،عبر الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات
والحكومة اإللكترونية الش��يخ س��لمان بن محم��د آل خليفة عن إعجابه
الش��ديد بمستوى وعي الشباب المش��اركين بأثر التقنية عليهم ،وحجم
التفاعل الذي لمسه أثناء مشاركته في جلسة الجمعية العمومية لنموذج
جلسات األمم المتحدة.
ولف��ت إل��ى أن برنام��ج نموذج جلس��ات األم��م المتحدة يمثل نس��خة
مصغ��رة لما يجري في األمم المتح��دة ،والتي من خاللها يتعلم الطالب
المش��اركون كيف يت��م طرح المواضي��ع وتتخذ القرارات ف��ي مثل هذه
الجلسات ،ويكسبهم الخبرة التي تؤهلهم لتمثيل دولهم في المستقبل.
وأش��ار إل��ى أن مش��اركته تمح��ورت حول موض��وع الحرب الس��يبرانية
باس��تخدام التقنية ومناقش��ة آثارها ،في الوقت الذي ارتفعت فيه درجة
الخطورة من التعرض للهجمات اإللكترونية ،بعد أن احتلت فيه التقنية
مس��احة واس��عة من حياة المجتمع ودخلت معظم القطاعات التعليمية
والتجارية والطاقة وغيرها ،مما يؤكد أهمية طرح ومناقش��ة األفكار التي
تحمي الدول من الهجمات اإللكترونية وحماية البيانات الشخصية.
في الختام تم توزيع الجوائز الدبلوماسية من قبل األمين العام لنموذج
جلس��ات األمم المتحدة غيداء الشامي ألفضل  12مشارك مثلوا دولهم
في البرنامج في نس��خته الرابعة عشر 5 ،منها ألفضل ممثلين بالجمعية
العمومي��ة ،وث�لاث جوائ��ز لممثلي مجل��س األمن ،وجائزت��ان ألفضل
الممثلين في المجلس االقتصادي واالجتماعي ،وجائزتان ألفضل ممثلي
الوكالة الدولية للطاقة الدولية ،فيما تم توزيع ش��هادات مش��اركة على
المشاركين في البرنامج.
وعب��ر المش��اركون عن مدى س��عادتهم لحضور نموذج جلس��ات األمم
المتحدة وكم االس��تفادة التي تحققت لهم من خالل االطالع وممارسة
األساليب التي تدار من خاللها جلسات األمم المتحدة ،واالطالع والتعرف
عل��ى عدد م��ن المواضيع والقضاي��ا المعاصرة ذات االهتم��ام العالمي
والمتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
ويعد نموذج جلس��ات األمم المتحدة بمثابة المحفل الذي يجمع الطلبة
المش��اركين من مختل��ف الجامعات لاللتق��اء ومناقش��ة التحديات التي
يواجهها العالم في الوقت الحاضر على مختلف األصعدة.
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برعاية خالد بن حمد« :اتحاد ذوي العزيمة»
ينظم السباق الخيري الثاني للجري

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفه

ينظ��م االتح��اد البحرين��ي لرياض��ة ذوي العزيمة
بالتعاون مع االتحاد البحريني للترايثلون ،السباق
الخي��ري الثان��ي للج��ري لـ#ذوي_العزيمة ،تحت
رعاية س��مو الشيخ خالد بن حمد آل خليفه النائب
األول لرئيس المجلس األعلى للش��باب والرياضة
الرئيس الفخ��ري لالتحاد البحرين��ي لرياضة ذوي
العزيمة ،السبت  3نوفمبر الساعة الـ 7.30صباحاً،
ف��ي الس��احة الخلفية الس��تاد البحري��ن الوطني
بمدينة عيسى الرياضية.
ويأت��ي تنظيم هذا الس��باق متوافقاً م��ع مبادرات

ستيفان ينال بطولة
ويندزدي كراود للغولف

بمش��اركة  92العب��اً وفي أجواء حارة ،أقيمت بطول��ة ويندزدي كراود
للغول��ف على ملع��ب نادي العوال��ي للجولف .البطولة م��ن  18حفرة
وبنظام الستيبل فورد «جمع النقاط» كما أن الطبيعة كان لها دور في
زرع االبتسامة على وجوه الالعبين ،خاصة بعدما امتألت سماء العوالي
بالغيوم ومن بعدها هطول أمطار خفيفة ،مما خفف حرارة الشمس.
وبعد منافسة قوية ،استطاع الالعب برنسون جون من تحقيق المركز
الرابع وعبداإلله فخرو المركز الثالث ،كالهما جمع  40نقطة ،والمركز
الثان��ي كان نصي��ب الالعب أحمد دعيج الكعب��ي بتجميعه  41نقطة.
ونال لقب البطولة الالعب ستيفان سفراني بتجميعه  44نقطة.
وأقيم حفل توزيع الجوائز مباش��ر ًة بع��د إنهاء جميع الالعبين الجولة.
وقب��ل توزي��ع الجوائز ق��ام كابتن الن��ادي «مدير لجنة المس��ابقات»
سروين رامبيرساد بشكر أعضاء اللجنة المنظمة :ديف لوني ،تي دي،
شيري أندرسون ،أوني مارتن ،أشوك ورامجي.

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ،والتي تهدف
إلى دمج «ذوي العزيمة» مع جميع شرائح المجتمع.
ويشتمل السباق على عدة سباقات حسب المراحل
الس��نية واإلعاقات وهم على النحو التالي ،س��باق
العموم لألس��وياء  3كيلومترات ،س��باق الدراجات
ل��ذوي العزيمة  3كيلومترات ،س��باق األطفال من
 13-11س��نة كيلومتر واحد ،س��باق األطفال من
 10-9سنوات  500متر ،سباق متالزمة داون 200
متر وس��باق األطفال من  8-6س��نوات  100متر.
وسوف يتخلل السباق برامج ترفيهية لألطفال.

ويدع��و االتح��اد البحريني لرياض��ة ذوي العزيمة،
جميع الشركات والمؤسس��ات التجارية ،المشاركة
ف��ي ه��ذا الس��باق دعم��اً ل��ـ«ذوي العزيم��ة».
وستحتسب رسوم مش��اركة بقيمة  3دنانير ،لكل
مش��ارك لجميع األعمار من غي��ر «ذوي العزيمة»،
حي��ث يجب على المش��اركة م��ن #ذوي_العزيمة
إبراز بطاقة «ذوي العزيمة» ،للمش��اركة في سباق
«ذوي العزيمة» .وس��يتم توزيع قميص وميدالية
لكل مش��ارك وكؤوس للمراك��ز الثالثة األولى في
كل سباق.

االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة
يحتفل بإنجاز ناصر بن حمد في الترايثلون
بمناس��بة تحقيق سمو الشيخ ناصر بن حمد
آل خليفة ممثل جاللة الملك لالعمال الخيرية
وش��ؤون الش��باب رئيس المجل��س األعلى
للش��باب والرياضة رئيس اللجن��ة األولمبية
البحريني��ة ،للمركز األول ف��ي بطولة العالم
للرج��ل الحدي��دي ،ينظ��م االتح��اد الملكي
للفروس��ية س��باقات القدرة احتفالية خاصة
الس��تقبال سموه وس��تكون هذه االحتفالية
اليوم الثالثاء من خ�لال امتطاء الخيول من
قري��ة البحرين الدولية للق��درة باتجاه بالج
الجزائر.
وس��تطلق الفعالية عن��د الثالث��ة عصراً من
خ�لال التجميع ف��ي قرية البحري��ن الدولية
للقدرة ومن ثم التوجه باالحتفالية إلى بالج
الجزائر حيث وجه االتحاد الملكي للفروس��ية
وسباقات القدرة الدعوة إلى الفرسان وأندية
ومراك��ز الفروس��ية من أجل المش��اركة في
هذه االحتفالية.
وقال س��مو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة
رئيس االتحاد الملكي للفروس��ية وس��باقات
الق��درة ،إن ه��ذه االحتفالي��ة تأت��ي تقديراً
واعتزازاً من قبل اس��رة رياضة الفرس��ية في
المملكة باإلنجاز التاريخي الذي حققه س��مو
الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة في بطولة
العالم للرجل الحديدي والذي رفع من خالله
اس��م المملكة عالي��اً في المحف��ل العالمي
الكبير باالضافة الى زيادة رصيد س��موه من
اإلنجازات العالمية في رياضة الترايثلون.

وأض��اف س��مو الش��يخ فيص��ل ب��ن راش��د
آل خليف��ة ،أن االتح��اد الملك��ي للفروس��ية
وسباقات القدرة حرص على االحتفال بسمو
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ودعوة جميع

منتسبي الفروس��ية البحرينية للمشاركة في
ه��ذه االحتفالي��ة الرائعة وقد اتخ��ذ االتحاد
جميع الخطوات التنفيذية والتنظيمية البراز
االحتفالية بشكل المتميز من كافة النواحي.

عسكر يشيد بجهود االتحاد
في االرتقاء باأللعاب الذهنية واإللكترونية
اس��تقبل األمي��ن الع��ام للجن��ة األولمبي��ة
البحريني��ة عبدالرحم��ن ص��ادق عس��كر
رئيس االتح��اد البحريني لأللع��اب الذهنية
واإللكتروني��ة علي ش��ويطر وعضو مجلس
إدارة االتح��اد ،رئي��س لجن��ة األلع��اب
اإللكترونية علي ش��رفي وذلك بمقر اللجنة
بضاحية السيف.
ورحب عس��كر بالحض��ور مش��يداً بالجهود
الت��ي يبذله��ا االتحاد ف��ي س��بيل االرتقاء
باأللعاب الذهني��ة واإللكترونية ،حيث قدم
ش��ويطر وش��رفي لألمي��ن الع��ام كال من
الالع��ب عبدالحكم كريم ال��ذي يعتبر األول
بحريني��اً وعربياً على مس��توى العالم يدخل
موس��وعة جينيس لألرقام القياس��ية بعدما
حص��ل عل��ى  1691تروف��ي بالتينيوم في
األلع��اب اإللكترونية ،كما قدم��ا له الالعب
س��يد هاش��م أحمد الحائز على لقب أفضل
العب في الشرق األوسط عام  2017والفائز
ف��ي بطول��ة الق��ارات  2018ليتأه��ل إل��ى
بطولة العالم التي س��تقام بوالية شيكاغو
األمريكية بشهر نوفمبر المقبل.
وعبر عسكر عن سعادته باإلنجاز الذي حققه
عبدالحكم كريم بدخول موس��وعة جينيس
لألرقام القياس��ية العالمية األمر الذي يعزز
من س��معة ومكان��ة البحري��ن ويعكس ما
يتمتع ب��ه ش��بابها ورياضيوها م��ن كفاءة
وق��درات متمي��زة ،كم��ا أثنى عل��ى النتائج
اإليجابية التي حققها الالعب س��يد هاش��م
أحمد والتي تبرهن على ما تمتلكه المملكة
م��ن مواهب واعدة في األلعاب اإللكترونية،
متمني��اً ل��ه التوفي��ق والنجاح ف��ي البطولة
العالمية القادمة.
وأكد عس��كر على حرص اللجن��ة األولمبية
البحريني��ة لدعم األلع��اب اإللكترونية التي
ت��م إضافتها حديث��اً إلى االتح��اد البحريني
لأللع��اب الذهني��ة وتش��كيل لجن��ة خاصة

به��ا تنفي��ذاً لالس��تراتيجية الت��ي أطلقها
المجل��س األعلى للش��باب والرياضة والتي
قدمه��ا عض��و المجلس علي ش��رفي والتي
ته��دف إلى االهتمام باأللع��اب اإللكترونية
والعم��ل عل��ى ب��روز العدي��د م��ن األبطال
المحليين للمنافس��ة على مختلف البطوالت
الخارجية خصوص��اً وأن األلعاب اإللكترونية
أصبح��ت تحظ��ى بصي��ت رائ��ج ونس��بة
كبي��رة من الممارس��ين لها على مس��توى
العال��م وأصبح��ت لها بطوالته��ا وكيانتها
ومنظماتها وش��ركاتها العالمية المعروفة.
وم��ن جهت��ه ،عبر علي ش��ويطر ع��ن بالغ
ش��كره وتقديره للجن��ة األولمبية البحرينية
برئاس��ة س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد آل
خليفة ممثل جالل��ة الملك لألعمال الخيرية
وش��ؤون الش��باب ،رئيس المجلس األعلى
للش��باب والرياضة ،رئيس اللجنة األولمبية
البحرينية على ما يقدمه من دعم ومساندة
لسائر االتحادات ومن بينها اتحاد الرياضات

الذهني��ة واإللكترونية ،مؤك��داً على حرص
االتحاد في االهتمام باأللع��اب اإللكترونية
ودعم ورعاية مختلف العبيها بما يسهم في
إبراز اسم المملكة في تلك األلعاب.
وب��دوره ،عبر عض��و مجل��س إدارة االتحاد،
رئيس لجنة األلعاب اإللكترونية علي شرفي
عن بال��غ اعتزازه بدع��م اللجن��ة األولمبية
معرب��اً ع��ن جزيل ش��كره وتقديره لس��مو
الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة بصدور أمر
سموه بتعيينه عضوا في االتحاد معتبراً ذلك
تكليفاً يضع على عاتقه المس��اهمة الفاعلة
ف��ي رعاي��ة ودعم كاف��ة ممارس��ي األلعاب
اإللكتروني��ة والعمل على خل��ق فريق قوي
لتمثيل المملكة بمختلف المحافل الخارجية
وتوطي��د العالقات م��ع مختل��ف االتحادات
والهيئ��ات والمنظم��ات الخاص��ة باأللعاب
اإللكترونية .وأضاف «لقد تم تش��كيل لجنة
األلعاب اإللكترونية قبل ثالثة ش��هور وهي
مازالت في ط��ور العمل والبناء لتنظيم عدة

بطوالت محلية والمشاركة بعدة استحقاقات
خارجية إلع�لاء راية المملك��ة والعمل على
مواكب��ة التط��ور التقني في ظل االنتش��ار
الهائل لأللع��اب اإللكترونية والتي أصبحت
تحظى بش��عبية كبيرة ق��ادت بعض العبي
العالم لدخ��ول عالم اإلحتراف واالس��تفادة
من األلع��اب اإللكترونية كمص��در رزق .»..
وأش��اد ش��رفي بما حقق��ه عبدالحكم كريم
بدخ��ول موس��وعة جينيس باجته��اد ذاتي
من��ه كما أثنى على مس��توى الالعب س��يد
هاشم أحمد والذي س��يخوض غمار بطولة
«إنجستس» « »injusticeبشيكاغو لتكون
أول مش��اركة خارجية لأللع��اب اإللكترونية
منذ تشكيل اللجنة والتي ستعمل على وضع
خطة عمل س��تبدأ تنفيذها ابتداء من العام
المقب��ل  .2019وم��ن جانبه ،عب��ر الالعب
عبدالحك��م كريم ع��ن بالغ فخره وس��روره
بدخوله موسوعة جينيس لألرقام القياسية
متطلعاً لتحقيق العدي��د من اإلنجازات على

ه��ذا الصعيد لرف��ع راي��ة المملك��ة وإبراز
اسمها في عالم األلعاب اإللكترونية ،مضيفاً
«ينتابني الش��عور بالفخر والسعادة لتحقيق
ه��ذا اإلنجاز الرائ��ع لبلدي البحري��ن والتي
تس��تحق منا الكثير ،فأنا م��ن هواة األلعاب
اإللكتروني��ة وأتمنى أن تنال النصيب الوافر
م��ن االهتمام مس��تقب ً
ال ألننا ق��ادرون على
صناع��ة ابط��ال ف��ي ه��ذا المج��ال  .»..أما
الالعب سيد هاشم أحمد فقد أكد استعداده
للمش��اركة في البطولة العالمي��ة بحثا عن
تحقيق إنجاز جديد في أول مش��اركة رسمية
ل��ه ،مش��يراً إل��ى أن حظوظه تعتب��ر جيدة
ف��ي المنافس��ة التي ستش��هد تواجد نخبة
من اب��رز العبي العال��م ،وبجوائز تصل إلى
 100ألف دوالر ،حيث أنه يتدرب باس��تمرار
«أون الين» ف��ي المنزل مع بعض الالعبين
بهدف االستعداد األمثل ،معرباً عن أمله في
العودة بإنجاز يعزز مكانة البحرين في هذه
الرياضة.
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فاطمة بنت أحمد أول بحرينية
تستعد لكأس العالم للطيران الحر الداخلي
تعتبر الش��يخة فاطمة بنت أحمد آل خليفة أول ش��ابة
بحريني��ة تس��تعد لخ��وض منافس��ات كأس العال��م
للطي��ران الح��ر الداخل��ي وال��ذي س��وف تس��تضيفه
مملك��ة البحرين في الفت��رة من  25إل��ى  28أكتوبر
الجاري ،وقد ش��اركت الش��يخة فاطمة في العديد من
المس��ابقات والبطوالت على الصعيد المحلي كان من
أبرزها بطولة فاليت فايترز بنسختيها األولى والثانية
اللتي��ن نظمتهم «جرافيت��ي آندرو س��كاي دايفينغ»،
ونظ��راً لموهبتها واس��تعدادها البدن��ي ،فقد تفوقت
س��ريعا وأصبحت خ�لال فترة وجيزة م��ن أبرز العبات
فريق جرافيتي البحرين ،حيث كانت انطالقة مسيرتها
االحترافية برياضة الطيران الحر الداخلي.
وعن بداية انضمامها إلى فريق جرافيتي البحرين قالت
الش��يخة فاطم��ة إن دخولها إلى مج��ال الطيران الحر
كان نابع��اً عن حبها لخوض المغامرات وتجربة كل ما
هو جديد فاتخذت من الطيران الحر هواية جديدة لها
بعدما اكتشفت مدى تميز وانفراد هذه اللعبة ،خاصة
وانها ت��كاد تخلوا م��ن انضمام الفتي��ات البحرينيات
لها ،حي��ث تعتبر رياض��ة الطيران الح��ر الداخلي من
الرياضات التي ينفرد بها الش��باب ،فواظبت الش��يخة
فاطم��ة بنت أحمد آل خليفة على حضور التدريبات مع
فري��ق جرافيتي ،إضافة إلى التمرين��ات الرياضية التي
تؤه��ل وتعط��ي اللياق��ة المطلوبة للعب ه��ذا النوع
م��ن الرياضات ،كما أثم��رت جهودها ف��ي التمرينات

والتدريبات على المش��اركة في العديد من البطوالت
المحلية ،حيث حصلت على الدعم والتش��جيع من قبل
أسرتها وأصدقائها.
ومنذ انطالق مش��روع جرافيتي في العام  ،2015فقد
اعت��ادت على ارتياد النف��ق الهوائي من أجل الحصول
عل��ى التدريبات والتوجيه��ات التي أهلته��ا بعد ذلك
للمشاركة في المس��ابقات والبطوالت العالمية ،حيث
عمل��ت بج��د ومثابرة م��ن أجل أن ترفع اس��م مملكة
البحري��ن ف��ي المحاف��ل الدولي��ة كونه��ا م��ن أوائل
البحريني��ات اللوات��ي انضممن إلى رياض��ة الطيران
الداخلي الحر ،ومن خالل ذلك كس��رت الشيخة فاطمة
حاج��ز الخوف والتردد من دخ��ول المرأة في المجاالت
الرياضية الجديدة وتغلبت على صعوباتها ومخاطرها
بفض��ل إصرارها على النجاح وحبه��ا وتعلقها برياضة
الطي��ران الحر الداخلي ،وبذل��ك تحولت هذه الرياضة
من مج��رد هواية تمارس في أوق��ات الفراغ إلى رحلة
احت��راف واالنطالق إلى العالمية ومنافس��ة الرجل في
كاف��ة الرياضات الت��ي تتطلب مجهود بدن��ي ولياقة
عالية.
وقال��ت الش��يخة فاطم��ة إن القائمين عل��ى جرافيتي
وعلى رأسهم الشيخ محمد بن راشد آل خليفة ،الذين
قدموا لي كل الدعم والمساندة مما ساهم في تطوير
مهاراتي وكفائتي بما أس��هم في رفع أدائي الرياضي،
وذلك من خالل توفير مدرب ش��خصي يقوم بتدريبها

لس��اعات طويلة وتعليمها كل ما هو جديد في رياضة
الطي��ران الحر الداخلي ،إضافة إل��ى تذليل الصعوبات
أمامها ،وبذلك اس��تطاعت أن تتف��وق وتبرز في هذه
الرياض��ة بالرغم م��ن صغر س��نها ،وعبرت الش��يخة
فاطمة بن��ت أحمد ع��ن امتنانها وش��كرها لجرافيتي
البحرين على ما قدمه لها من مس��اندة ودعم كامل،
مؤك��دة أن وجود مثل هذا الدعم والتش��جيع والدعم
األس��ري من ش��أنه أن يطلق الطاقات اإلبداعية لدى
الشباب.
وأكدت الش��يخة فاطم��ة أن التميز واإلب��داع ال حدود
له وم��ن هذا المنطل��ق وحول مش��اركاتها اإلقليمية
والعالمي��ة ،قال��ت ،إنه��ا تواظ��ب دوماً عل��ى تطوير
نفس��ها وأدائها من خالل التمرين المستمر والتثقيف
واالط�لاع على أح��دث التط��ورات والبرام��ج في هذا
المجال ،وحرصها على مش��اهدة ومتابعة المسابقات
اإلقليمي��ة والعالمي��ة والتعرف عل��ى الالعبين وطرق
تدريبه��م وتأهيله��م ،األم��ر ال��ذي س��وف يؤهلن��ي
مستقب ً
ال للمشاركة في بطوالت إقليمية وعالمية أكثر،
حيث إنني أس��عى لنيل مراكز متقدم��ة في البطوالت
التي سوف أخوضها مستقب ً
ال.
ومن واقع تجربتها تنصح الشيخة فاطمة بنت أحمد آل
خليفة الش��باب والشابات وخصوصاً من لديهن ميول
رياضية عل��ى خوض هذه التجرب��ة الرياضية الفريدة
من نوعها وعلى المش��اركة في رياضة الطيران الحر،

سلطان :استعدادات مكثفة للمشاركة
ببطولة بناء األجسام في بيندروم
أكد بطل المنتخب الوطني لبناء األجس��ام الالعب بدر س��لطان ،أن
اس��تعداداته لخوض منافسات بطولة العالم لبناء األجسام للعموم
التي س��تقام بمدينة بيندروم بإس��بانيا في الفترة من  7وحتى 12
من شهر نوفمبر المقبل جارية على قدم وساق.
ورفع سلطان شكره لقائد المسيرة الشبابية والرياضية في البحرين
س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال
الخيرية وش��ؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية على دعمه المس��تمر والالمحدود
للرياضة البحرينية عموماً ورياضة بناء األجسام خصوصاً.
وهنأ سموه ،باإلنجاز غير المس��بوق الذي حققه في كونا بالواليات
المتح��دة األمريكي��ة بالمرك��ز األول ولق��ب بطولة العال��م للرجل
الحدي��دي ،مش��يراً أن إنجاز س��موه إنم��ا يدفعه لب��ذل المزيد من
الجهود ومضاعفتها لتحقيق الذهب في عام «الذهب فقط».
وأشاد بدور االتحاد البحريني لرفع األثقال وعلى رأسه سلطان الغانم
للجه��ود المبذولة من أج��ل تذليل العقبات الت��ي تواجه الالعبين
وتوفير أفضل األجواء للتدريبات والمتابعة المستمرة.
وحول االس��تعدادات الخاصة لبطولة العالم لبناء األجس��ام للعموم
التي س��تقام في إس��بانيا خالل الش��هر القادم ،قال سلطان« :هذه
المش��اركة تعني لي الكثير ،ألنها البطولة األولى التي تأتي ضمن
مش��اركاتنا في عام (الذهب فقط) ،وتعتبر من أقوى البطوالت التي
ينظمها ويشرف عليها االتحاد الدولي لبناء األجسام  ،FIBBوتضم
نخبة من الالعبين في جميع الفئات الوزنية والمسابقات».
وقال« :أنا واثق بأن منافس��اتها ستكون قوية ،وتتطلب منا تجهيز
خ��اص ومميز ،فقد بدأت التدريبات وبرنامج اإلعداد خصيصاً لهذه
البطولة منذ شهر يونيو الماضي ،والبرنامج التدريبي يرتفع وتيرته
مع اقتراب موعد البطولة».
وأك��د« :أن متابعة اتحاد رفع األثقال ودعمه المس��تمر لنا كالعبين
يرف��ع من معنوياتن��ا كثي��راً ،وأن صعود منصة التتوي��ج ورفع علم

البحرين له طعم رائع جداً».
وواصل« :عش��ت هذه اللحظات ببطولة غرب آسيا التي أقيمت على
أرض البحرين شهر مارس الماضي عندما تمكنت من تحقيق المركز
األول ضمن منافس��ات فئة وزن  80كيلوغراماً ،وإنجازي في بطولة
أرنولد كالسيك أوروبا ضمن منافسات فئة وزن  80كيلوغراماً عندما
حققت المركز الثالث وتقلدت بالميدالية البروزنية ،وأنا أسعى لبذل
قص��ارى جهدي من أجل تكرار هذه اللحظ��ات ورفع علم بالدي في
عالمية إسبانيا القادمة».
وم��ن المقرر أن يش��ارك البطل بدر س��لطان في منافس��ات الفئة
الوزني��ة  80كيلوغرام��اً في بطول��ة العالم لبناء األجس��ام للعموم
بإسبانيا القادمة.

لما تقدمه هذه الرياضة المميزة من متعة وإحس��اس
بالحرية عند القيام بالطيران الحر ،مؤكدة أنها تتناغم
وروح الش��باب خاص��ة مع ما تتميز به م��ن تحدي وما
تتطلبه من عزيمة وإصرار تمتزج بالمتعة واإلثارة.
وعن استعداداتها للتنافس في بطولة العالم للطيران
الح��ر الداخلي ،قالت إنه��ا حرصت على ب��ذل المزيد
من الجه��د والوقت من خالل إجراء التدريبات اليومية
المكثف��ة ف��ي نف��ق جرافيت��ي ،وذكرت أنها س��تقدم
داخل النف��ق الهوائي عرض  free styleوالذي يعتمد
بحركاته على أداء حركات ش��بيه بالحركات الرياضية،
داعية جميع الش��باب والش��ابات والمهتمين برياضة
الطيران الح��ر ،للحضور وعدم تفوي��ت العروض التي
ستكون بالطبع ممتعة وحماسية.
وتعتب��ر الش��يخة فاطمة بن��ت أحم��د آل خليفة مثال
يحت��ذى به للش��ابة البحريني��ة الطم��وح كونها تعد
م��ن أوائ��ل البحريني��ات الرائدات في مج��ال الطيران
الح��ر الداخلي ،كم��ا أن بروزها في ه��ذا المجال يترك
الباب مفتوحا أم��ام باقي الفتيات والمهتمات برياضة
الطيران الحر ممن يعشقن المغامرة والتحدي لخوض
مث��ل هذه التجرب��ة الفريدة م��ن نوعه��ا ،كما تؤكد
الش��يخة فاطمة بن��ت أحمد أنه��ا حريصة ج��داً على
دراس��تها فبرغ��م كونها العب��ة احترافية فه��ي أيضاً
طالبة مجتهدة تواظب على حضور صفوفها التعليمية
والمثابرة لحصد الدرجات العالية.

«تنظيمية أسبوع
بريف الدولي للقتال»
تروج للحدث في «السيف»
تواص��ل اللجن��ة المنظم��ة ألس��بوع بري��ف الدول��ي للقت��ال
تحضيراتها إلقام��ة الحدث ،الذي س��تحتضنه البحرين ،والذي
س��ينظمه االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة BMMAF
بالتعاون والش��راكة مع االتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة
 IMMAFواتحاد القتال الش��جاع  BRAVEالمنبثق عن منظمة
خالد بن حمد الرياضي��ة  ، KHK SPORTفي الفترة 18 -11
نوفمب��ر المقبل عل��ى صالة مدين��ة خليفة الرياضي��ة ،والذي
سيش��هد إقامة النس��خة الخامس��ة من بطول��ة العالم لفنون
القتال المختلطة للهواة ،ومنافسات النسخة الثامنة عشرة من
بطولة بريف «.« 18 BRAVE
وقامت اللجنة بالتعاون مع إدارة مجمع السيف بتركيب «ستاند»
ترويجي بالقرب من محالت ماركس سبنسر ،وذلك بهدف دعم
الترويج لهذا الحدث الرياض��ي الدولي الذي يقام للعام الثاني
على التوالي بالمملكة ،والذي سيش��هد إلى جانب البطولتين
الرياضيتي��ن العالميتين ،إقامة مع��رض تجاري  EXPOلجميع
المنتج��ات الرياضية الخاصة برياضة فن��ون القتال المختلطة،
وكذلك عرض للمنتجات التجارية وفعاليات مصاحبة وترفيهية.
يذك��ر أن باب التس��جيل لفري��ق المتطوعين ال ي��زال مفتوحا
عبر الموقع اإللكترون��ي  ، www.bmmafed.comحيث وصل
ع��دد المتطوعي��ن حتى االن إل��ى  80متطوع من الجنس��ين،
كم��ا يمك��ن للجمي��ع متابعة آخ��ر األخب��ار عن أس��بوع بريف
الدولي للقتال ،من خالل الحس��اب الرس��مي له��ذا الحدث عبر
االنس��تغرام immafbahrain@ :وحس��ابات االتحاد البحريني
لفنون القتال المختلطة على االنس��تغرام وتويتر وفيس بوك:
@.bahrainmma_fed

الرفاع الشرقي والحالة يتفوقان على البحرين
وأم الحصم في الدور قبل نهائي لكأس «البولينغ»
تأه��ل كل من فريق نادي الرفاع الش��رقي وفريق ن��ادي الحالة إلى المباراة
النهائية لمس��ابقة كأس االتحاد إلخراج المغلوب للبولينغ ،إثر تغلبهما على
البحري��ن وأم الحصم في مواجه��ات الدور قبل النهائي م��ن البطولة التي
أقيمت على صالة مركز أرض المرح للبولينغ.
وكم��ا كان متوقع��اً ،فإن الرفاع الش��رقي والحال��ة بلغا معاً إل��ى المواجهة
النهائي��ة والحاس��مة لتحديد هوي��ة بطل مس��ابقة كأس االتح��اد إلخراج
المغلوب للبولينغ لهذا الموس��م بعد المس��تويات القوي��ة والمتميزة التي
يقدمها نجوم الفريقين طوال الموسم حتى اآلن ،مترجمين بذلك بالوصول
إلى النهائي .واستطاع أفراد فريق نادي الرفاع الشرقي والمكون من مهدي

أس��د ،وأحمد فريد ،وأسامة عبدالرحمن ،وأحمد القعود من تحقيق االنتصار
على حس��اب منافس��ه أفراد فريق نادي البحرين والمكون من فواز السيسي
ومحمد فت��ح اهلل وأحمد المالكي ومحمد فري��د بنتيجة  2464نقطة مقابل
 2321نقطة .وتفوق الرفاع الش��رقي بنتيجة الشوطين األول والثاني بواقع
 772-818و 756-855فيما انتهى الشوط الثالث لمصلحة البحرين بواقع
 .791-793وحقق العب الرفاع الش��رقي أسامة عبدالرحمن أعلى شوط في
اللقاء بواقع  265نقطة وكذلك أعلى ثالثة أشواط بواقع  671نقطة.
وفي اللقاء اآلخر ،تمكن أفراد فريق نادي الحالة والمكون من يوس��ف العلي
وشاكر الدراج ومحمد الشاووش وإيمرسون من التغلب على منافسهم فريق

نادي أم الحصم والمكون من هاش��م بوزهرة وطالل العبداهلل وناصر حسن
وأحمد الخاجة بنتيجة  2541نقطة مقابل  2193نقطة.
وكانت األفضلية للحالة في هذه المواجهة من خالل نتائج األشواط الثالثة
بواق��ع  766-910و 759-821و .668-810وأحرز الع��ب أم الحصم أحمد
الخاج��ة أعلى ش��وط بواق��ع  254نقطة ،بينم��ا حقق الع��ب الحالة محمد
الشاووش أعلى ثالثة أشواط بواقع  683نقطة.
وس��يلتقي فريقا الرفاع الشرقي والحالة ،في المباراة النهائية لتحديد هوية
بطل مس��ابقة كأس االتحاد إلخراج المغلوب للبولينج يوم األحد القادم في
تمام الساعة السابعة مسا ًء وذلك على صالة مركز أرض المرح للبولينغ.
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رئيس اتحاد الكرة :دعم مشوار «األحمر» لنهائيات آسيا 2019
أك��د رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم
الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة،
أن االتحاد يؤكد دعمه الكبير في س��بيل
تهيئ��ة المنتخب الوطن��ي األول للظهور
بأفضل صورة خالل منافسات كأس آسيا
 ،2019والتي ستحتضنها دولة اإلمارات
العربية المتحدة بداية العام المقبل.
وأش��ار الش��يخ علي بن خليفة بن أحمد
آل خليف��ة إل��ى أن النهائيات اآلس��يوية
تعد االس��تحقاق األكث��ر أهمية للمنتخب
المرحل��ة المقبلة ،والت��ي تتطلب تكاتفاً
من قبل الجميع في سبيل دعم المنتخب
وخلق البيئة المناسبة واألرضية الصالحة
وزي��ادة الثق��ة ورفع معنوي��ات الالعبين
والجهازين الفن��ي واإلداري الذي يمكنه
م��ن تقديم مس��تويات متمي��زة تعكس
تط��ور ك��رة الق��دم البحريني��ة وتلب��ي
الطموح��ات ،وذل��ك في ص��ورة للواجب
الوطن��ي ال��ذي يحتم عل��ى الجميع دعم
مشوار المنتخب لالستحقاق اآلسيوي.
وأوض��ح رئي��س االتح��اد البحريني لكرة
الق��دم أن مجلس إدارة االتحاد س��بق له
تجديد الثقة ف��ي الجهاز الفني للمنتخب
الوطني األول بقيادة المدرب التش��يكي

ميروس�لاف س��كوب ،وكذل��ك الجه��از
اإلداري خصوص��اً بع��د المش��وار الناجح
لـ«األحمر» خالل الفترة األخيرة ،مش��يراً
إل��ى أهمية االس��تقرار الفني ف��ي كونه
عام ً
ال إيجابي��اً ،ودوره الكبير والمؤثر في
اس��تمرار المنتخب على النهج التطويري
المنش��ود بم��ا يحقق��ه المنتخ��ب م��ن
تط��ورات ونتائ��ج إيجابي��ة كان آخره��ا
الظه��ور الالف��ت ف��ي منافس��ات كأس
الخليج العربي «خليجي  »23التي أقيمت

الدخيل :المالكية سيعود للمسار
الصحيح وثقتي كبيرة بالالعبين

وليد عبداهلل

يبدو أن الخس��ارة الثالثة على التوالي لفري��ق المالكية األول لكرة القدم
ف��ي هذا الموس��م ،والتي تعرض له��ا أمام فريق نادي الحال��ة في اللقاء
ال��ذي جمع الفريقين يوم أمس األول ضمن مباريات ذهاب دور الـ 16من
مسابقة كأس جاللة الملك الفدى ،لم تكن متوقعة لمحبي وعشاق كتيبة
فارس الغربية ،مقارنة بنتائج التي حققها الفريق ،حيث لم يتعرض الفريق
لثالث هزائم متتالية في مسابقة الدوري في الموسمين الماضيين.
وق��د تواصلت «الوط��ن الرياضي» مع م��درب الفريق الم��درب الوطني
القدي��ر أحمد صال��ح الدخيل ،الذي عل��ق قائ ً
ال« :إن أس��باب تلك النتائج
تتركز على الغيابات التي يعاني منها الفريق في عدد من المراكز ،وكذلك
التغيرات التي ش��هدها الفريق ،حيث إن أغلب عناصره في هذا الموس��م
من الشباب ،والذين يحتاجون للوقت .وأعتقد أن ذلك ال يؤثر على الفريق
حيث إن المس��توى العام في تصاعد وأن الفريق س��يعود مجدداً للمسار
الصحي��ح ،فثقتي كبي��رة بأبنائي الالعبين في تحقيق ذل��ك خالل الفترة
القادمة .وأتوقع أن الفريق قادر على العودة في مباراة اإلياب أمام الحالة
وتحقيق المطلوب».

في الكوي��ت ،حيث وص��ل المنتخب إلى
الدور نصف النهائي وخرج بصعوبة أمام
منتخب عمان.
ولف��ت إل��ى أن مجل��س إدارة االتح��اد
البحرين��ي لك��رة القدم يول��ي المنتخب
األول اهتماماً بالغاً فيما يخص مشاركته
اآلس��يوية ،خصوص��اً وأن البطول��ة تعد
أكب��ر المس��ابقات القارية على مس��توى
المنتخبات ،مش��يراً إلى الس��عي للظهور
اإليجابي ف��ي البطولة وتحقي��ق النتائج

اإليجابية.
وأكد رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم
أن مجل��س إدارة االتح��اد عل��ى اط�لاع
مس��تمر بعمل المنتخ��ب األول بناء على
التقارير الفنية واإلدارية المقدمة بشكل
دوري من قبل لجنة المنتخبات باالتحاد،
والت��ي يترأس��ها نائ��ب رئي��س االتحاد
للش��ؤون الفنية رئيس لجن��ة المنتخبات
الش��يخ خالد بن س��لمان آل خليفة ،الفتاً
إل��ى أن مجلس اإلدارة من خالل متابعته

الفنية واإلدارية المس��تمرة وقراءة نتائج
المنتخ��ب واس��تعراض أدائ��ه الفني في
المباريات التجريبي��ة الدولية التي لعبها
وكان آخره��ا فوزه عل��ى منتخب ماينمار،
يضع كامل ثقته في عناصر المنتخب من
أجل الظه��ور بأفضل صورة في البطولة
القاري��ة الكبي��رة ،الفتاً إل��ى أهمية دعم
المنتخب خالل الفت��رة القصيرة المقبلة
التي تسبق انطالق الحدث المرتقب.
وأش��ار رئي��س االتح��اد البحرين��ي لكرة
القدم إلى أن المنتخب يستغل فترات أيام
«الفيف��ا» الحالية في خ��وض المباريات
الودية الدولية التي تس��هم في تجانس
المنتخ��ب عب��ر احتكاك��ه م��ع منتخبات
مختلف��ة ،مبيناً أن المنتخب س��يكون إن
شاء اهلل في الجاهزية المطلوبة قبل بدء
النهائيات اآلسيوية في اإلمارات ،مؤكداً
ف��ي ختام حديث��ه أهمي��ة االلتفاف حول
المنتخ��ب خالل مش��واره المقبل ،وذلك
م��ن قبل جميع أطراف األس��رة الرياضية
عموم��اً والكروية خصوصاً؛ مش��يراً إلى
ض��رورة العم��ل نح��و دع��م المنتخ��ب
وتمكينه من الظهور اإليجابي والمشرف
في نهائيات كأس آسيا .2019

سلمان بن إبراهيم :حرص بحريني
على إنجاح برامج تطوير التنس اآلسيوية
اس��تقبل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة
األمي��ن الع��ام للمجل��س األعل��ى للش��باب
والرياضة أني��ل كنا رئيس االتحاد اآلس��يوي
للتن��س األرضي بحضور عبدالرحمن عس��كر
األمي��ن الع��ام للجن��ة األولمبي��ة البحرينية
والشيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفة نائب
رئيس االتحاد البحريني للتنس األرضي وعدد
م��ن المس��ؤولين ف��ي االتحادي��ن البحريني
واآلسيوي للتنس األرضي.
ورحب الش��يخ س��لمان بن إبراهيم آل خليفة
بوف��د اإلتحاد اآلس��يوي معرباً عن س��عادته
باستضافة البحرين فعاليات الورشة اآلسيوية
لتطوي��ر اإلداريي��ن العاملي��ن ف��ي اتحادات
التنس األرضي في القارة اآلس��يوية مبيناً أن
احتضان هذه الفعالية يترجم حرص البحرين
عل��ى المس��اهمة الفعال��ة في إنج��اح خطط
وبرام��ج اإلتح��اد اآلس��يوي للتن��س األرضي
والعمل على ترجمة أهداف��ه النوعية الرامية
لالرتق��اء بالكوادر اإلداري��ة العاملة في مجال
اللعبة.
واس��تمع الش��يخ س��لمان ب��ن إبراهي��م آل
خليفة إل��ى عرض موجز عن أب��رز التوجهات

المستقبلية لالتحاد اآلسيوي للتنس األرضي
منوهاً بجهود اإلتحاد في دعم مسيرة اللعبة
في مختل��ف أرجاء القارة ومؤكداً أهمية تعزيز
مكتس��بات اللعب��ة عب��ر المزي��د م��ن البذل
والعطاء وتضاف��ر الجهود لتحقي��ق األهداف
المنشودة على كافة األصعدة.
م��ن جانب��ه أعرب رئي��س االتح��اد البحريني

للتن��س األرضي ع��ن ش��كره وتقدي��ره إلى
الش��يخ س��لمان بن إبراهي��م آل خليفة على
حس��ن الضياف��ة وحف��اوة االس��تقبال منوهاً
بنجاح مملكة البحرين في استضافة فعاليات
الورشة اآلسيوية لتطوير اإلداريين بما تمثله
من أهمي��ة على صعي��د النه��وض بالقطاع
اإلداري العامل في مجال اللعبة.

عامر يقود المحرق للنصر ..والتونسي البياوي يحتفل
وليد عبداهلل

اإلصابة تهدد تواجد
المالكاوي سيد هاشم
في لقاء إياب كأس الملك
علي عامر

نجح المدرب الوطني المس��اعد لفريق نادي المح��رق األول لكرة القدم علي عامر
في تحقيق األهم من المباراة التي خاضها الفريق أمام البديع على ملعب إس��تاد
البحرين الوطني ،ضمن مباريات ذهاب دور الـ 16من مسابقة كأس جاللة الملك
الفدى ،بخروج الكتيبة المحرقاوية بنتيجة الفوز في هذه المواجهة ،بعد أن تسلم
عام��ر مهمة قيادة الفريق في هذه المباراة ،التي ش��هدت حض��ور وتواجد مدب
الفريق الفرنس��ي الجنس��ية التونس��ي األصل ناصيف البياوي ،والذي تابع الفريق
في أول مباراة له من مقاعد المنصة الرئيس��ية؛ وذلك بعد توقيعه العقد لش��غل
منص��ب مدرب الفريق خلفا للمدر الوطني القدير الجنرال س��لمان ش��ريدة .حيث
احتف��ل المدرب البياوي به��ذا االنتصار ،قبل أن يبدأ مهمته الرس��مية في قيادة
الفريق والتواجد بدكة البدالء في المباراة القادمة.

 :نحن البطل الفضي
صقر لـ
لكأس الملك ..وال نهاب الرفاع أو غيره!!
مازن أنور
مازن أنور

تع��رض العب فريق المالكية المدافع س��يد هاش��م عدن��ان ،إلصابة في
مباراة فريقه مع فريق الحالة التي جرت مس��اء األحد لحس��اب ذهاب دور
الـ��ـ 16لكأس الملك ،وعلى إثر هذه اإلصابة تم اس��تبداله في الش��وط
الثاني ،ويبدو بأن الالعب قد تعرض لتمزق.
ويتوقع أن يخضع للفحوصات للتعرف على مدى قدرته المش��اركة مس��اء
الجمعة في لقاء اإلياب ،حيث ستكون مشاركته مهمة ال سيما مع تعرض
المالكية للخسارة بهدف ،وفي حال عدم قدرته على المشاركة فإن فريق
المالكية سيخسر جهود العب آخر هذا الموسم ،بعد أن خسر جهود عدد
من الالعبين المؤثرين الذين انتقلوا ألندية أخرى هذا الموسم.

أبدى مدير فريق البسيتين األول لكرة القدم محمد صقر ،ثقته الكبيرة في فريقه على قدرته في
مواصلة مش��واره بنجاح في مسابقة كأس الملك ال سيما بعد أن خرج بنتيجة إيجابية أمام فريق
الرف��اع في لقاء الذهاب بدور الـ 16عب��ر التعادل بهدفين لهدفين .وق��ال لـ«الوطن الرياضي»:
«قدمنا مباراة كبيرة وكنا نس��تحق الخروج بالتعادل ،وأش��كر جمي��ع الالعبين والجهاز الفني على
عطائه��م في هذه المب��اراة ،ونتطلع أن نقدم أداء مماث ً
ال في المباراة القادمة لكي نخطف بطاقة
التأهل لدور الثمانية».
وحول إمكانية فريقه بالتأهل قال صقر« :مباريات الكؤوس ال تعترف بفريق بالمعطيات ،فالرفاع
فري��ق كبير وعري��ق ونحن كذلك فري��ق كبير وعريق ويكفي بأن البس��يتين ه��و البطل الفضي
لمس��ابقة كأس المل��ك بعد أن حقق مرك��ز الوصافة في هذه البطولة خم��س مرات ،نحن لدينا
الخبرة كفريق ،وبالتالي ال نهاب أي فريق سوا ًء الرفاع أو غيره من الفرق».
وأضاف ،أنه يخوض موس��مه الثالث مع فريق البس��يتين كمدير للفريق ،متمنياً أن تكون الثالثة
ثابتة للفريق من أجل أن يحقق كأس الملك مردداً كالعادة عبارة «الكاس كاسي».

محمد صقر
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مستشار البيت األبيض :السعودية حليف هام ألمريكا
دب��ي ( -العربية ن��ت) :قال المستش��ار ف��ي البيت
األبيض جاريد كوش��نير إن «الس��عودية حليف هام
للواليات المتحدة» .وأض��اف أن «بالده ما زالت في
مرحلة البحث عن حقائق في قضية خاشقجي».
وأكد كوشنير أن «الرئيس األمريكي دونالد ترامب،
ووزي��ر الخارجي��ة ماي��ك بومبيو س��يقرران الخطوة
المقبلة بعد معرفة الحقائق في قضية خاشقجي».
ف��ي الوق��ت ذاته ،ق��ال المتحدث باس��م الرئاس��ة
التركية إبراهي��م كالن إن «بالده ال تريد أن تتضرر
عالقتها بالسعودية بس��بب قضية الصحافي جمال
خاشقجي».
وكان الرئي��س التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن
أنه «س��يدلي ب��كل التصريح��ات الالزمة بخصوص
مقت��ل الصحافي الس��عودي جمال خاش��قجي خالل
اجتماع مع أعضاء حزبه العدالة والتنمية الحاكم في
البرلمان الثالثاء».
وقال أردوغان في كلمة بإس��طنبول األحد «سأدلي
ببياني عن هذه القضية ي��وم الثالثاء خالل اجتماع
الحزب».
وكان��ت وكال��ة «رويت��رز» لألنب��اء ق��د نقل��ت عن
مسؤول سعودي قوله ،إن جمال خاشقجي توفي في

القنصلي��ة نتيجة خطأ من فريق التف��اوض ،مؤكداً
أن تقاري��ر المهم��ة األولية «لم تك��ن صحيحة مما
اضطرنا للتحقيق».
وقال إن فريق التفاوض مع خاشقجي تجاوز صالحياته
واس��تخدم العنف وخالف األوامر ،مشيراً إلى أن وفاة
خاشقجي بسبب كتم النفس خالل محاولة منعه من

رفع صوته ،وفق تقرير أولي.
وأض��اف أن تص��رف مس��ؤول العملي��ة اعتمد على
توجيه سابق بمفاوضة المعارضين للعودة ،مشدداً
على أن التوجيه السابق بالتفاوض لم يستلزم عودة
المسؤول لنيل موافقة القيادة.
وقال المسؤول السعودي إن ارتباك فريق التفاوض
مع خاش��قجي دفعهم للتغطية على الحادثة ،منوهاً
بأن المتهمين في هذه القضية  18وهم موقوفون
قيد التحقيق.
وكان وزير العدل الس��عودي رئيس المجلس األعلى
للقضاء ،الش��يخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني،
أكد أن العدالة والشفافية تمثالن نهج المملكة في
كافة القضايا وال يثنيها سوى مبدأ تطبيق العدالة.
كما شدد على أن المدة واإلجراءات في كافة القضايا
نظمتها القواني��ن واألنظم��ة ذات الصلة ،ويمكن
للقضية أن تأخذ وقتاً.
وبحس��ب وكال��ة «رويت��رز» ،تتضم��ن الرواية التي
قدمها المسؤول السعودي ،الذي طلب عدم الكشف
عن هويت��ه ،تفاصيل عن كيف ه��دد فريق من 15
س��عودياً ،أرس��لوا للقاء خاش��قجي ف��ي الثاني من
أكتوب��ر ،بتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه في ش��جار

«دافوس الصحراء» ..منصة
عالمية تؤكد ريادة االقتصاد السعودي
الرياض ( -وكاالت) :تستضيف الرياض
اليوم الثالثاء فعاليات مبادرة مس��تقبل
االس��تثمار «داف��وس الصح��راء» ،على
م��دى ثالث��ة أي��ام ،بالتوازي مع س��عي
الس��عودية للتنفي��ذ مس��تهدفات رؤية
 ،2030لتعزي��ز مكانته��ا االقتصادي��ة
عالمياً في وقت ،في الوقت الذي يشهد
فيه االقتصاد السعودي ،نمواً متصاعداً،
ومتانة وضع االحتياط��ات النقدية ،التي
بلغ��ت  1.8تريلي��ون ري��ال « 480مليار
دوالر» ،بنس��بة نم��و بلغ��ت  ،% 1.4ما
يؤك��د ق��وة وأهمية ومحوري��ة الرياض
في العالم ،على الصعيدين االس��تثماري
واالقتصادي.
ويع��د المؤتم��ر منص��ة عالمي��ة تجمع
المستثمرين والمفكرين واالقتصاديين
حول العالم.
ويأتي تنظيم المؤتمر من قبل صندوق
االستثمارات العامة -الذراع االستثمارية
للمملك��ة وأح��د أكب��ر صنادي��ق الثروة
السيادية في العالم -الذي كشف برنامج

الرياض وموسكو تبحثان تصنيع
طائرة مدنية أسرع من الصوت
موسكو  -عمار علي

ص��رح رئيس جمعي��ة الش��ركاء التجاريين للتع��اون مع المملك��ة العربية
الس��عودية ،أندري��ه تاراس��وف ،اإلثني��ن ،أن «روس��يا والمملك��ة العربية
الس��عودية ستعقدان لقاء خالل األسبوع الجاري لبحث مشروع طائرة ركاب
مدنية أسرع من الصوت».
وقال تاراس��وف لوكالة أنباء «نوفوس��تي» الروس��ية حول المشروع «اآلن
اس��تأنفنا هذا الموضوع مرة أخرى ،هذا األسبوع سوف نعقد اجتماع عمل،
سيكون هناك شركة طيران تقنية ،ومن ناحية أخرى سيكون هناك الشركة
المتحدة للطيران ،وجمعية الشركاء التجاريين للتعاون مع المملكة العربية
السعودية كطرف ثالث ،وسنحاول إطالق هذه العملية مرة أخرى».

الفروف :روسيا مستعدة لتمديد
معاهدة «ستارت» مع أمريكا
مبادرة مستقبل االس��تثمار لعام 2018
بمش��اركة دول عالمية ،في إطار جدول
أعمال غني ،يتضمن أكثر من  40جلسة،
ونقاشات مفتوحة ،وورش عمل.
وس��يركز المتحدثون ف��ي المؤتمر على

مجموعة م��ن المواضي��ع المهمة ،من
خ�لال ثالث��ة مح��اور رئيس��ية ،وه��ي:
«االس��تثمار ف��ي التح��ول» ،و«التقني��ة
كمصدر للف��رص» ،و«تطوي��ر القدرات
البشرية».

لقاء «سيدة الجبل» يطالب
برفع وصاية إيران عن القرار اللبناني
بيروت  -بديع قرحاني( ،وكاالت)

أك��د «لقاء س��يدة الجب��ل»« ،عمله لكي
يصب��ح لبن��ان دول��ة مس��تقلة ،أي دولة
ذات س��يادة خالية من أي وجود عسكري
أجنب��ي عل��ى أراضيه��ا وم��ن أي تدخل
أجنبي في ش��ؤونها خ��ارج القرار الواضح
والقانوني للس��لطات الرسمية» ،مشددا
عل��ى أن «القوات العس��كرية الش��رعية
ه��ي الوحي��دة المخولة احت��كار امتالك
السالح واستعماله على األراضي اللبنانية
والدفاع عنها» ،الفتاً إلى أن «االس��تقالل
هو الهدف األول بالضرورة ألن من دونه
ال ديموقراطية ،وال إصالح ،وال تطور».
وطل��ب اللق��اء ،ف��ي بيان��ه الختام��ي،
«التطبي��ق الكامل لقرارات مجلس األمن
الدولي ،ال سيما القرارات ،1559 ،1557
 1680و 1701الت��ي تطال��ب وتدع��م
س��يادة لبن��ان السياس��ية والعس��كرية
الشرعية على كل أراضيه».
وتابع أن «المراقب��ة الفعالة لكل الحدود
اللبناني��ة ،م��ن دون اس��تثناء ،م��ن قبل
الق��وات الدولي��ة بالتزامن م��ع الحماية
الفعلي��ة لتل��ك الحدود من قب��ل القوات
العسكرية الش��رعية وحدها هو المدخل
األساس��ي لكي يبدأ لبنان حقبة تاريخية
جدي��دة من االس��تقالل الفعل��ي والنمو
االقتصادي».
وأض��اف «نريد لبنان دول��ة ديمقراطية،
أي دولة تحترم حقوق اإلنس��ان المعترف
به��ا دوليا ،وحي��ث يتم تداول الس��لطة
وممارستها بشكل منتظم ووفق الدستور
والقواني��ن ذات الصلة ،ومب��ادئ حقوق
اإلنس��ان ،عدا عن كونها م��ن التزامات
الدس��تور اللبناني في مقدمته ،تتضمن
حكما مبادئ الحرية الفردية والمس��اواة

عندم��ا قاوم ،ثم ارت��دى أحد أف��راد الفريق مالبس
خاشقجي ليبدو األمر كأنه غادر القنصلية.
المسؤول السعودي قال إنه تم لف جثة خاشقجي في
سجادة وس��لمت «لمتعاون محلي» للتخلص منها.
ورداً على س��ؤال عن مزاعم تعذيب خاشقجي وقطع
رأس��ه ،قال المس��ؤول إن النتائج األولية للتحقيق ال
تشير إلى ذلك.
وق��دم المس��ؤول الس��عودي ما ق��ال إنه��ا وثائق
مخابرات س��عودية تكش��ف فيم��ا يبدو ع��ن خطة
إلع��ادة المعارضي��ن ،باإلضاف��ة إل��ى الوثيقة التي
تخص خاش��قجي .كما عرض ش��هادة من أشخاص
ضالعين فيم��ا وصفها بتغطي��ة الفريق الذي ذهب
للقاء خاشقجي على ما حدث والنتائج األولية لتحقيق
داخلي.
وقال المس��ؤول إن رواية الحكومة األولى اس��تندت
إلى معلومات خاطئة قدمتها جهات داخلية في ذلك
الوقت.
وأض��اف أنه بمج��رد أن تبين أن التقاري��ر المبدئية
كان��ت كاذبة ،بدأت الرياض تحقيقاً داخلياً وتوقفت
ع��ن اإلدالء بالمزي��د م��ن التصريح��ات ،مضيفاً أن
التحقيق مستمر.

وخض��وع كل الس��لطات للمس��اءلة
والمحاسبة».
وأش��ار إلى أن «الممارسة الديموقراطية
ف��ي لبن��ان تضع��ف بش��كل متزاي��د
من��ذ س��نوات عدي��دة م��ن ج��راء غياب
المس��اءلة والمحاس��بة للس��لطة
التنفيذي��ة وللمؤسس��ات العامة ،وذلك
م��ن قب��ل المجل��س النيابي والس��لطة
القضائية والمؤسس��ات الرقابية .النظام
الديموقراط��ي الفعلي ه��دف ثمين ألنه
يوفر قاعدة صلبة الس��تقرار وازدهار بلد
صغير وطائفي التركيبة والهوى كلبنان».
وش��دد على أننا «نريد لبنان دولة مدنية
لكل أبنائه��ا ،بمعنى أن تصب��ح الهوية
الجامع��ة ل��كل اللبنانيين هوي��ة مدنية
تتع��دى هوياته��م الديني��ة وتقوم على
قوانين تس��نها مجالس��هم التش��ريعية
وتطب��ق عل��ى كل اللبنانيي��ن ،ومنه��ا
قوانين األحوال الش��خصية .عندها فقط
تتك��ون تدريج��اً المواطن��ة ل��دى الفرد
اللبناني من خالل العيش المش��ترك في
مجتم��ع ينظمه قان��ون موح��د للجميع،
ب��دال م��ن العيش كأف��راد ف��ي جماعات

طائفي��ة يباعده��م الدي��ن وتجمعه��م
المصالح الضيق��ة والمتقلبة .في مرحلة
انتقالية ،يطبق القانون المدني لألحوال
الشخصية اختياريا من قبل المواطن».
ولف��ت إل��ى أن «الدول��ة المدني��ة ه��ي
الخيار الواقعي واألمث��ل للبنان .فتاريخنا
يدل ليس إلى هشاش��ة الدولة الطائفية
فحس��ب بل إلى قابلي��ة اللبناني للعيش
ضمن نظام مدني .إن النظام السياس��ي
المدني هو الحل الطبيعي األكثر مالءمة
وديموم��ة لمجتم��ع متع��دد الطوائ��ف
والمذاهب ،وخي��ار الدولة الديموقراطية
المدنية هو خيارنا الوحيد إذا أردنا لبنان
أن يستمر حرا ومستقرا».
وقال ان «الس��قوط السياس��ي يصاحبه
دوما سقوط اقتصادي .وينظر اللقاء بقلق
ش��ديد إلى الوضع االقتص��ادي والمالي
السيء الذي تزداد وتيرة تدهوره بشكل
مضطرد ،في حين أن الس��لطة منهمكة
بالمحاصصات السياسية ومنافعها وكأن
هذا الواقع المتردي يحدث في عالم آخر».
ودع��ا اللقاء إل��ى «عملية إنقاذ س��ريعة
تقتصر أقله ضبط النفقات غير المجدية،

موسكو  -عمار علي

أعلن وزير الخارجية الروسي ،سيرغي الفروف ،االثنين ،أن «روسيا مستعدة
لتمديد معاهدة س��تارت الخاصة بالصواريخ المتوس��طة والقصيرة المدى
مع الواليات المتحدة».
وقال الفروف «نحن مس��تعدون للحوار مع واش��نطن بش��أن هذه المسألة
وس��نقوم بما يلزم لذل��ك ،خصوصا مع وصول بولتون إلى موس��كو حيث
سيتسنى لنا الحديث عن ذلك».
وأض��اف الفروف «معاه��دة التخلص من الصواريخ المتوس��طة والقصيرة
المدى تنص في حد ذاتها على اإلجراءات التي تفترض إمكانية االنسحاب
من هذه االتفاقية .لكن هذه اإلجراءات لم تطلقها الواليات المتحدة بعد».
وأك��د الوزير أن «بالده س��تحدد موقفها من االتفاقي��ة بعد حصولها على
معلومات رسمية من واشنطن».
وقال الفروف بحس��ب وسائل اعالم روس��ية «فيما يتعلق بموقف الواليات
المتحدة بش��أن اتفاقية التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى،
فأنا لم أرى بعد قرار رئيس الواليات المتحدة االمريكية ،سمعت عن النوايا
التي أعلن عنها ،وس��معت ردود الفعل بما في ذلك وفي الواليات المتحدة
نفسها ،ردود الفعل متضاربة بما فيه الكفاية ،تطرح آراء تدعم هذه النوايا
وكذل��ك آراء تعتبر هذه النوايا غي��ر صائبة وتدعوا لعدم هدم ما تبقى من
نظام منع انتشار األسلحة النووية االستراتيجية وغير االستراتيجية .وهناك
أيضا آراء عن أن هذه النوايا ال تعني نية االنسحاب من االتفاقية بل اقتراح
تغييرها .لذا فإن التخمينن ،غير مثمر اآلن».

روسيا تستضيف اجتماعًا يضم
تركيا وإيران بشأن «اتفاق أستانا»
موسكو  -عمار علي( ،وكاالت)

كش��ف مصدر في وزارة الخارجية الروس��ية في تصريح خاص لـ «الوطن»
أن «موس��كو ستس��ضيف الثالثاء اجتماعا يضم ممثلين عن روسيا وتركيا
وإيران وفق إطار أستانا لبحث الملف السوري».
وقبل عام ،أصدرت روس��يا وتركيا وإيران باعتباره��ا الدول الضامنة لوقف
إطالق النار في س��وريا ،بيانا مش��تركا حول آلية عمل مناطق خفض التوتر
في هذا البلد.
وتضمن البيان الذي صدر في ختام الجولة السادسة لمحادثات حول سوريا
المنعقدة في عاصمة كازاخستان أستانا في  15-14أكتوبر  2017ما يلي:
* إع�لان إقامة مناطق خف��ض التوتر ،وفقا للمذك��رة المؤرخة في  4مايو
 ،2017في الغوطة الش��رقية ،وبعض أجزاء ش��مال محافظة حمص ،وفي
محافظ��ة إدلب ،وبعض أجزاء المحافظات المتاخمة لها «الالذقية ،وحماة،
وحلب» ،وبعض أجزاء جنوب سوريا.
* التأكي��د على أن إقامة مناطق خفض التوتر إجراء مؤقت ،س��تكون مدة
سريانه  6أشهر في البداية ،قابلة للتمديد تلقائيا بإجماع الدول الضامنة.
* إقامة مناطق خفض التوتر ال تمس س��يادة س��وريا واس��تقاللها ووحدة
أراضيها.
* نش��ر قوات لمراقبة خفض التوتر وفقا للخرائط المتفق عليها في أنقرة
في  8سبتمبر ،وبموجب شروط نشر هذه القوات التي وضعتها لجنة العمل
المش��تركة ،في المنطقة اآلمن��ة بإدلب وأجزاء م��ن المحافظات المجاورة
لمنع وقوع اشتباكات بين األطراف المتنازعة.
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معادالت

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

الكذب واالبتزاز االنتخابي «»1

نبضات
هل اخترق الحوثيون
األمم المتحدة؟!
فاطمة عبداهلل خليل
@FatemaAbdulla

fatima.a.khalil@gmail.com

آن األوان لنقول ملء أفواهنا أن ورقة الحيادية
ق��د س��قطت ،وانكش��فت بش��اعة منظم��ات
وهيئات أممي��ة ،إذ تحولت لخدم��ة الحوثيين
في اليمن خروجاً عن ما تقتضيه طبيعة عملها
ك .والكارثة الس��كوت
ودورها فيم��ا يجري هنا 
عن هذا الس��قوط ،فالس��اكت اآلن ليس إيران
وح��زب اهلل والحش��د الش��عبي والمتعاطفون
م��ع منتزع��ي الس��لطةالش��رعية ف��ي اليمن،
ب��ل أن األمم المتحدة نفس��ها قد س��كتت إال
من عتب بس��يط ،بينما في ح��االت أخرى كان
يج��بأن تتطاير الرؤوس .أما الس��اكت األهم
فه��و ولألس��ف الش��ديد دول الخلي��ج العربية
نفسها ،وإعالمها ،ووسائل التواصل،والقنوات
واإلذاعات ،وكأن األم��ر ال يعنيها بالمرة ،فيما
تضج وتول��ول وترفع الصوت قن��وات كالـ«بي
ب��ي س��ي» والجزيرة وقن��اةالعال��م ومن على
ش��اكلتهم دعماً للحوثيين في قضايا هامشية
ال تتع��دى انهيار حائط ج��راء القصف في قرية
مهجورة فتصوره ككارثة إنسانية مروعة!!..
لقد تكش��ف مؤخراً اس��تخدام قي��ادات حوثية
لطائ��رات تتبع األم��م المتحدة بغي��ة االنتقال
إل��ى خارج صنع��اءوالع��ودة إليه��ا باعتبارهم
ناش��طين في منظمات حقوقي��ة يمنية !!..لقد
نج��ح الحوثي��ون في اخت��راق منظم��اتتابعة
لألم��م المتحدة ف��ي صنع��اء ،وبتواطؤ بعض
قي��ادات المنظم��ات ّ
تمكن��وا من إخ��راج عدد
م��ن قياداته��مخ��ارج اليمن بطائ��رات األمم
المتحدة لتلقي العالج أو المشاركة في أنشطة
سياسية تحت غطاءالتس��هيالت المقدمة من
األم��م المتح��دة لبعض المنظم��ات الحقوقية
ن.
واإلنسانية في اليم 

أما الفضيحة األممية الثانية فتتمثل في البيان
األخير الصادر عن األمم المتحدة عبر منس��قة
الش��ؤون اإلنس��انيةف��ي اليمن لي��ز غراندي،
إذ أدان بيانه��ا حادثة قصف ميليش��يا الحوثي
لمخيم بني جابر للنازحين في مديريةالخوخة،
جنوب محافظ��ة الحديدة ،غي��ر أن غراندي قد
تعم��دت تجنّب ذكر مس��ؤولية الحوثيين عن
ه��ذه الجريمة في البي��ان ،رغم أنها تس��ببت
بمقتل ام��رأة وإصابة  12مدنياً بينهم أطفال،
بحسب بيان األمم المتحدةنفسه .وما كان من
األمم المتح��دة بعد تلقيها توبيخ��اً وتوضيحاً
من اليمنيي��ن الضحايا أنفس��هم َّ
إال أن عادت
لتقول على اس��تحياء أن الحوثيين هم الفاعل،
ً
مكتفية بوص��ف الحادث بـ«المرعب والصادم»
دون تفاصيل أخرى!!..
إن ميالن المنظمات اإلغاثية المستقلة والتابعة
لألمم المتحدة قد قاد إلى اختراق الحوثي لها،
فم��ارسجرائمه م��ن تحت مظل��ة المنظمات
األممية والدولية واإلغاثية المستقلة ،مدعوماً
بوس��ائل إع�لام متحامل��ةعل��ى دول التحالف
وتبتزها بكرة وعشية.

* اختالج النبض:
ال تمر شهور حتى تتصاعد اتهامات لمنظمات
األم��م المتح��دة بفضائ��ح ،كتهري��ب الذهب
ومقايضت��ه باألس��لحة والم��واد التمويني��ة،
أو قي��ام جنود ق��وات القبعات ال��زرق بفضائح
جنس��ية ،فه��م ليس��وا مالئكة .فهلنس��كت
عن تج��اوزات منظمات وهيئ��ات أممية لصالح
الحوثيين بينما نفس المنظمات تشوه سمعة
رجالنافي اليمن؟!!

تأويل
حتى ال يخسر وطننا مزيدًا
من «طيوره المهاجرة»
فاروق ألبي
@farooq841

ف��ي مملكة البحري��ن وبفضل م��ن اهلل وتوفيقه
لدينا كف��اءات وطنية من الط��راز الرفيع ،مؤهلة
من الجنس��ين ،في مختلف المج��االت ،وما يؤكد
ذلك نيل عدد من البحرينيين المبدعين شهادات
تقدي��ر من قبل جه��ات محلي��ة وخليجية وعربية
بل ووصلوا إلى العالمي��ة وهذا ما يثبت تميزهم
الدائم.
الحكومة ،أشادت في أكثر من مناسبة بالكفاءات
الوطني��ة ودوره��ا األساس��ي في تنمي��ة الوطن
وازده��اره ،ودائماً ما تؤكد على أن تلك الكفاءات
أثبت��ت قدرتها على صناعة المنج��زات في وطننا
الغالي.
لك��ن الغريب والعجي��ب في هذا األم��ر أن هناك
بعض المس��ؤولين في بالدنا ولألس��ف الشديد
«يكس��رون البحرين��ي ويحبطون��ه» ،ويضع��ون
العراقيل أمامه ويقتلون كل ثمرة إبداع فيه حتى
فق��ط يثبتوا لآلخرين أن ه��ذا المواطن المبدع،
فاشل ال يصلح لش��يء ،وليس لديه شيء يقدمه
حتى ينجح ويرتق��ي بمكان عمله وبالتالي يرتقي
بوطنه.
هؤالء المس��ؤولون وبعد وصوله��م إلى مناصب
مرموق��ة تناس��وا قيم��ة المواط��ن البحرين��ي،
وتناسوا أنهم كانوا في يوم ما مكان هذا الشاب
الطم��وح والمتحمس لخدمة وطن��ه ،وكل الفرق
بي��ن االثنين أن األول وجد من يس��نده ويدعمه
ويوجه��ه للطريق الصحيح ،والثاني لألس��ف وقع

farooq.a.albi@gmail.com

في أيادٍ تناس��ت ما قدم لها من دعم في بدايته
ودخل في حرب «صراع األجيال» الذي نعرف جيداً
من يفتعلها ويتسبب فيها.
المطل��وب من المعنيين في ه��ذا الوطن الكريم
دعم الجيلين معاً ومنح نفس الزخم الذي يحصل
علي��ه كل جيل دون تفضيل جي��ل على آخر ،حتى
تس��تمر عجلة الرق��ي والنماء واالزده��ار لوطننا،
وحت��ى ال يخس��ر الوط��ن مزي��داً م��ن «طي��وره
المهاجرة» خاصة وأن المواطن البحريني معروف
عنه منذ قديم الزمن ثقافته وعلمه وأخالقه وهذا
ما جعل��ه يتبوأ مناصب قيادي��ة داخل الوطن بل
وامتد ذلك حتى خارجه.

* مسج إعالمي:
كم هو جميل ذلك التفاعل الكبير الذي شاهدناه
مؤخراً عب��ر مواقع التواص��ل االجتماعي من قبل
الجه��ات المعني��ة في الدول��ة بقطاعيه��ا العام
والخاص من وزارات وهيئات ومؤسس��ات وغيرها
مع المبادرة الوطنية التي أطلقها صاحب الس��مو
الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ،ولي
العه��د نائب القائد األعلىالنائ��ب األول لرئيس
مجل��س الوزراء تحت وس��م «#فريق_البحرين»،
وما يتعل��ق بالفريق االقتصادي لصاحب الس��مو
الملكي ولي العهد ،فكل الشكر والتقدير لسموه
حفظ��ه اهلل عل��ى ه��ذه المب��ادرة اإليجابية التي
تؤكد أن البحرين لديها كفاءات عالية الجودة.

المطلوب من المعنيين في هذا الوطن الكريم دعم
الجيلين معًا ومنح نفس الزخم الذي يحصل عليه كل
جيل دون تفضيل جيل على آخر
فاروق ألبي

سلمان ناصر
@s a l m an n as e rbh

تعد صفة الكذب واالبتزاز السياسي فترة االنتخابات من
الصف��ات المنحط��ة ويجب تعرية صاحبها كي ال يفس��د
المجتمع ويؤثر سلباً على سير االنتخابات.
من المعل��وم أن البحري��ن مقبلة على انتخاب��ات نيابية
وبلدية خالل األسابيع القليلة القادمة .وقبل كل انتخابات
أو أثناءها ينش��ط أهل الكذب والتدليس واالبتزاز الذين
يروج��ون بين الن��اس أنهم مدعومون م��ن هذا الطرف
أو ذاك أو مم��ن ي��روج لنفس��ه أنه مس��تقل وهو ينتمي
لجمعية سياس��ية! أو من مازال يكن الوالء والطاعة لمن
أس��اء للبحرين وعمل على شحذ سيف الطائفية واالقتتال
الطائفي أمثال المدعو علي سلمان أو عيسى قاسم.

المبتزون الجدد
هؤالء هم الذين مازالوا على عهد جمعية الوفاق المنحلة
قانون��اً باقين ،وأمينه��ا العام المحك��وم جنائياً وزمرتها
«قياداتها» التي سعت إلى تشطير المجتمع وشحذ سيف
الطائفية ،والتي ل��م تكتفِ بذلك بل عملت على تهديد
األمن والسلم األهليين ،وتس��ترت على مجرمين وبررت
األعم��ال اإلرهابية ووف��رت الغطاء السياس��ي وقدمتهم
على أنهم نش��طاء سياس��يون وحقوقيون واجتماعيون!
وأسس��ت أيديولوجيا قائمة على الوالء للولي الفقيه في
إي��ران على غرار «ح��زب اهلل» اللبناني اإلرهابي والحوثي
في اليمن والحش��د الطائفي في الع��راق الذين يدينون
بالسمع والطاعة لدولة الشر ومنبع اإلرهاب إيران.
له��ؤالء نق��ول إن قناع��ات المواطن بكم وبش��عاراتكم
الكذاب��ة اليوم ليس��ت على م��ا هي عليه قب��ل األحداث
المؤس��فة التي مرت على البحرين في  2011وما تبعها.
كما أن البحرين واجهت أخطاركم وتجاوزتها بفضل من
اهلل ثم وع��ي المواطن البحريني ،ولتعلم��وا أننا تجاوزنا
اإلس��اءات التي جاءت عل��ى لس��ان ثيوقراطيين يدينون
بالوالء السياسي للمدعو عيسى قاسم وآخرين منحرفين

g a tt_ 2007@ h o t ma i l .c o m

عبر قنوات الفتنة الطائفي��ة مثل اللؤلؤة والمنار والعالم
والكوث��ر الذين ب��رروا لألعم��ال اإلرهابية ف��ي البحرين
وس��وقوا ألش��خاص إرهابيي��ن عل��ى أنهم سياس��يون
وت��م وضعهم على قوائ��م اإلرهاب العربي��ة واألمريكية
والدولية.

إلى من يهمه األمر
الي��وم نواجه خطر م��ن يتس��تر وال يريد إع�لان براءته
ممن حرض وتستر على األعمال اإلرهابية ،ويقدم نفسه
على أنه مش��روع وطني يخدم البحرين من خالل تقدمه
لالنتخابات وهو في أصله كاذب مبتز ومتلون.
وله��ؤالء نقول لقد عان��ت البحرين من المدعو عيس��ى
قاس��م صاح��ب مقول��ة «اس��حقوهم» ومن أمي��ن عام
الجمعية الطائفية المنحلة «الوفاق» المدعو علي سلمان
ومن قيادات جمعيته ،وليتأك��د هؤالء الذين اتخذوا من
الكذب ش��عارهم والتملق استراتيجيتهم أننا كمواطنين
سنرفضهم ونفضحهم إن اقتضى األمر ،فلن نراهن ولن
نركن مجلس النواب الق��ادم لمثل هؤالء الذين يقولون
ما ال يبطنون والذين يبدأ عملهم بابتزاز المجتمع وصو ًال
البتزاز الدولة.
لق��د ضحين��ا كمواطني��ن في س��بيل وطنن��ا كما ضحت
الدول��ة من طاقاتها وقدمت الش��هداء م��ن رجال األمن
البواس��ل وقدمت الجرحى والمصابي��ن كل ذلك لصالح
اس��تقرار األمن بالش��وارع والمدن والقرى والحفاظ على
المكتس��بات العامة والخاصة ،واليوم سنواجه كل كاذب
اتخ��ذ من الوطنية ش��عاراً فقط ألنه سيترش��ح في هذه
الدائرة أو تلك .ويجب أن يعي هؤالء الكذبة المارقون أن
التضحيات العظ��ام التي قدمتها الدولة والمواطنون في
س��بيل إعادة األمن واالس��تقرار للبحرين سنحافظ عليها
كمواطنين وسنواجه الكذب واالبتزاز السياسي بكل حزم
وعزم وبالقانون.

من القلب
شجاعة ملك الحزم..
وأجندات نظام الحمدين
فاطمة الصديقي
قضية اختف��اء المواطن جمال خاش��قجي -رحمه اهلل-
ش��غلت ال��رأي الع��ام الدول��ي ،قضية أخ��ذت منحنى
سياس��ياً بحتاً ،ليس ألنه إنس��ان اختفى أو أنه صحافي
أب��دى رأيه في كثير من مقاالته أو أنه منتقد لسياس��ة
بلده ،وإنم��ا كونه مواطناً س��عودياً صلت��ه بالمملكة
العربي��ة الس��عودية العظم��ى .ول��و كان الصحاف��ي
م��ن جنس��ية أخرى لمض��ى األمر دون البحث عن س��ر
اختفائه أو إعطائه أهمية دولية أو انش��غلوا كما حدث
مع المواطن جمال خاش��قجي .قضي��ة الصحافي جمال
خاش��قجي بالنس��بة لل��رأي الع��ام الدولي ه��ي ورقة
ضغط على المملكة العربية الس��عودية على كثير من
قرارتها الدولية ومواقفها في ملفات عديدة .أما قضية
المواط��ن جمال بالنس��بة إلى قي��ادة المملكة والرأي
العام في الس��عودية فهي قضية عدالة ونهج للشريعة
اإلس�لامية ،وقد بينها خادم الحرمين الشريفين وولي
العهد السعودي بأال أحد فوق القانون سواء كان أميراً،
أو وزي��راً ،أو مليونيراً ،جميعهم سواس��ية أمام العدالة
لمحاس��بتهم ،إذا أثبتت المحاكم الس��عودية جرمهم.
فإقامة الحد في المملكة نهج واضح في ترس��يخ العدل
حت��ى بات تطبيق الش��ريعة اإلس�لامية مص��در إزعاج
للمنظمات الدولية ،وهذا يدعونا إلى االطمئنان إلى أن
دم المواطن السعودي لن يهدر بل ستحاسب المملكة
جميع المتورطين في قتل جمال خاشقجي -رحمه اهلل-
ألنه��ا المملكة العربي��ة الس��عودية ،وملكها هو ملك
الحزم والحق��وق ال تضيع عنده أبداً .ومهما أبدت قوى
اإلعالم الدولي نهجها في تضليل العالم ،لن يستكين
قائد األمة العربية واإلس�لامية إال بتطبيق العدل بين
أرجاء المملكة.
قن��اة الجزيرة وضعت س��يناريوهات عديدة منذ اختفاء
جمال خاش��قجي بأن الصحافي قد قت��ل داخل قنصلية
ب�لاده ،وكأنه��ا تعلم يقين��اً بأنه بالفعل ق��د قتل ،لم
يحب��س أو يختف��ي ،فجميع أخبار الجزي��رة كانت نابعة
من اليقين المطل��ق وكأنها كانت موجودة في الحدث

نفس��ه ،وه��ذا يدعونا للتس��اؤل كيف علم��ت الجزيرة
بمقتله؟ وه��ل لمقتله عالقة بها؟ خاص��ة وأنها دائماً
تنفرد في تقاريرها التلفزيونية المشبوهة مع الجماعات
اإلرهابي��ة مثل «داع��ش» و«القاعدة» وه��ي في عقر
داره��م ،وه��ل تواجد الصحاف��ي جمال خاش��قجي في
قنصلية بالده كان من تدبير نظام الحمدين؟ أس��ئلة
يبدو أن إجاباتها واضحة المعالم ،وس��وف تبدي األيام
الص��ورة الكاملة منذ تصريحات جمال خاش��قجي حول
اإلخوان ،إلى لحظة استدراجه للقنصلية وقتله.
المملكة العربية السعودية لديها الشجاعة بأن تصرح
ب��أن مواطنه��ا جمال خاش��قجي قتل داخ��ل القنصلية
الس��عودية في تركيا عل��ى يد عدد من الس��عوديين،
لديها الش��جاعة من أج��ل تحقيق العدال��ة ،ولكن هل
للنظ��ام القط��ري المنعكف في هجومه عل��ى المملكة
العربي��ة الس��عودية ب��أن يمتل��ك أيضاً الش��جاعة في
اإلفصاح عن مقتل الش��يخ س��حيم بن حم��د آل ثاني؟
وهل لقن��اة الفتنة «الجزيرة» بأن تمتلك ذرة ش��جاعة
واحدة بأن تنش��ر تقريراً تلفزيونياً تسرد قصة انقالب
االب��ن العاق عل��ى أبيه أو تروي في مسلس��ل ألف ليلة
وليل��ة عن محاول��ة قتل الملك عبداهلل ب��ن عبدالعزيز
رحم��ه اهلل -أو قص��ة قت��ل الرئي��س الليب��ي معم��رالقذاف��ي أو قصص الدماء المهدورة في الربيع العربي
التي تبناه��ا نظام الحمدين في مص��ر وليبيا وتونس
وس��وريا والبحرين والعراق؟ بالتأكي��د هذا صعب على
نظ��ام انتهج اإلرهاب درباً للوص��ول إلى غايته ،صعب
على نظام جعل جل همه واهتمامه هو ضرب اس��تقرار
المملك��ة العربية الس��عودية ،وبين ض��روب أجندات
نظام الحمدين والحقيقة هو ش��جاعة المملكة العربية
السعودية بالتصريح عن وفاة المواطن اإلنسان جمال
خاشقجي -رحمه اهلل -يبقى نظام الحمدين بالمختصر
«عاراً» يش��هد له العالم باإلرهاب ،وس��تبقى المملكة
ش��امخة واضحة قوية تش��هد لها أفعالها وأقوالها إلى
يوم الدين.

قضية الصحافي جمال خاشقجي بالنسبة للرأي العام الدولي
هي ورقة ضغط على المملكة العربية السعودية على كثير من
قراراتها الدولية ومواقفها في ملفات عديدة
فاطمة الصديقي
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اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها
وحدهم ..وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة «الوطن»
أو سياستها التحريرية

اإلصالح والتصحيح..
فاقد الشيء ال يعطيه!

قطرة وقت

فيصل الشيخ
alshaikh.faisal@gmail.com
@f_alshaikh

أكرر جملة ذكرتها في مقال األمس هنا ،وهي كالتالي:
«عملي��ات التصحيح ،تحت��اج إلدارات تؤمن باإلص�لاح ،واألجم��ل أن تمتلك مزايا
اإلحس��اس الوطني ،وح��ب هذه األرض وأهله��ا ،وأن تركز جهوده��ا على اإلعمار
والتطوير .لذلك نقول دائماً بأن وجود الش��خص المناس��ب في المكان المناسب،
هو ما يحقق لكل المكاسب العظيمة ،بل هو ما يحول لك الحديد إلى ذهب».
وعليه أوجه لكم س��ؤا ً
ال ،بشأن ما إذا حاولتم يوماً تفس��ير الجملة الشهيرة «فاقد
الشيء ال يعطيه»؟!
تفس��يرها يكمن ف��ي الفقرة األولى ،إذ من االس��تحالة أن تطلب «أي ش��يء» من
ش��خص ال يملكه ،وإن كان المعنى يشير لش��يء «مادي» ،إال أنه ينسحب على كل
شيء ،فاإلصالح ال يطلب إال من المؤمن باإلصالح ،والنجاح ال يطلب إال من الناجح،
واإلنجازات ال تطلب إال من المنجز ،وهكذا دواليك.
ولنبسط المغزى بشكل أكثر ،فعشاق الرياضة والكرة المستديرة مث ً
ال ،يستوعبون
بأن��ه ال يمك��ن ألي فريق أن يفوز ببطولة ،أو يحقق نتائ��ج قوية ،إن كان ال يمتلك
العبي��ن ماهرين ،ويعرفون طري��ق المرمى بالتالي يس��جلون األهداف .والعكس،
إن كان الالعبون دون المس��توى ،فال تتوقع أية نتائج ،بل هزائم قاس��ية متوالية،
ونتائج مخيبة.
لذل��ك يقال ،إنك إن أردت النجاح في أي منظومة أو قطاع من ناحية ضمان تحقيق
األهداف ،عليك أن توكل األمر للناجحين ،وللذين يمتلكون مقومات النجاح.
هن��ا يأتي الحديث دائماً عن عمليات التغيير اإلدارية ،ومنها تلك التي تطال الصف
األول ،المعني��ة بكبار مس��ؤولي الدولة من وزراء ورؤس��اء هيئات ومن يلونهم في
س��لم الترتيب التنفيذي ،إذ هؤالء تحدي��داً ينبغي أن تكون عملية اختيارهم دقيقة
جداً ،بحيث يوضع «بالفعل» الشخص المناسب في المكان المناسب «بالفعل».
وترجمة هذه الجملة «المناسب في المكان المناسب» ،ال بد وأن ترتكز على ضرورة
أن يكون الش��خص مؤهال ،وصاحب قدرة ،ويمتلك س��ج ً
ال مش��رفاً من اإلنجازات،
والتي لم يكن له تحقيقها إال عبر التعامل مع ظروف مختلفة ،منها العصيب ،ومنها
المعقد ،.ونجح في مواجهتها.
أعاله هي أهم المعايير العلمي��ة االحترافية المطلوبة ،رغم أن مجتمعاتنا العربية،
والبحرين ليس��ت بمعزل عنها ،تش��هد في أحايين كثيرة ،إيكال األمور ألش��خاص
معايي��ر تفضيلهم ليس��ت مبنية على األس��س الصحيحة ،ونعني به��ا المؤهالت
والكف��اءة والق��درات والخبرة والنزاهة والنظافة واإلص�لاح اإلداري ،بل قائمة على
ارتباط��ات أخرى ،مث��ل العالقات وال��والءات والمكافآت ،وهنا تكمن المش��كلة ،إذ
العمل ينحرف بالضرورة ،والنتائج ال تتحقق ،واألصوات الناقدة تتعالى من المجتمع،
وف��ي غالب األحيان ال تفاعل معها كردة فعل ،أقلها لمعرفة أس��بابها ،وأين حصل
القصور ،وما هي المشاكل ،وطرح السؤال المهم على الذات ،والمتمثل بـ«هل كان
وضع فالن هنا ،أو عالن هناك غير موفق»؟!
هناك بعض ممن توكل لهم مسؤوليات ،ويطلب منهم تصحيح المسارات ،وينتظر
منهم التجديد والتغيير لألفضل ،يفش��لون في تحقيق ذلك ،والمشكلة تتمثل بأن
بعض هذه العناصر ال تؤمن أساس��اً بالتغيير ،وبعضهم يرى في «اإلصالح» وحشاً
يهدد موقعه ،ألن ممارساته وأساليب إدارته تضرب مفاهيم وأسس اإلصالح «في
مقتل».
بالتالي إن كنا اليوم نريد تش��كيل «فري��ق» إداري قادر على تحقيق أهدافنا ،وقادر
على تحقي��ق «اإلصالح» وقادر على «تصحيح المس��ارات» ،ال بد وأن يكون أعضاء
الفري��ق من المؤمنين باإلصالح ،وممن يعملون ألجل التغيير لصالح البلد ،واألهم
ممن يعملون للبلد ال ألنفسهم وكراسيهم.

خالل هذا الشهر
تعيش البحرين عرسًا
ديمقراطيًا لكنه أيضًا
يدخل فيه الشعب
البحريني مرحلة
جديدة من الصراع
مع قوى الشر التي
ترمي إلى تخريب هذا
العرس
فريد أحمد حسن

يجب أن يعي هؤالء
الكذبة المارقون أن
التضحيات العظام
التي قدمتها الدولة
والمواطنون في
سبيل إعادة األمن
واالستقرار للبحرين
سنحافظ عليها
كمواطنين
سلمان ناصر

لقد تكشف مؤخرًا
استخدام قيادات
حوثية لطائرات تتبع
األمم المتحدة بغية
االنتقال إلى خارج
صنعاء والعودة
إليها باعتبارهم
ناشطين في
منظمات حقوقية
يمنية!!..
فاطمة عبداهلل خليل

لجأ هذا النظام
اإليراني ومرتزقته إلى
تهديد المرشحين
لمقاطعة االنتخابات
وعدم المشاركة
فيها وهذا ديدن أي
نظام ال يؤمن بالرأي
والرأي اآلخر
علي شاهين الجزاف

إن كنا اليوم نريد تشكيل «فريق» إداري قادر على
تحقيق أهدافنا وقادر على تحقيق «اإلصالح» وقادر
على «تصحيح المسارات» ال بد أن يكون أعضاء
الفريق من المؤمنين باإلصالح
فيصل الشيخ

صهيل
انتخابات البحرين
وبداية الفشل اإليراني
علي شاهين الجزاف

إقب��ال المرش��حين عل��ى تس��جيل أس��مائهم في
االنتخاب��ات المقبلة للمجلس��ين النياب��ي والبلدي
وبه��ذا الع��دد الكبير ،أث��ار إي��ران ومرتزقتها من
جمعي��ات منحلة وش��خصيات محس��وبة على ذلك
النظام اإليراني ،ووصل األمر إلى تهديد المرشحين
ومطالبته��م بس��حب ترش��حهم كم��ا أعلنت ذلك
اإلدارة العامة لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي.
ال��ذي كان ملحوظ��اً وبش��كل ب��ارز بع��د ه��ذه
التهدي��دات اإليراني��ة ،أن المراكز اإلش��رافية في
مختل��ف المحافظات ف��ي المملكة ش��هدت إقبا ً
ال
أكبر لتس��جيل المواطنين أسماءهم للترشح سواء
لمجلس الن��واب أو للمجالس البلدية ،وهذا تأكيد
صريح من المرش��حين ،إليران ومرتزقي نظامها،
ب��أن البحرينيين يس��يرون بتناغ��م كبير مع جاللة
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المل��ك المف��دى حفظ��ه اهلل ف��ي دعم المس��يرة
اإلصالحية التنموية الش��املة ،وأن البحرينيين لم
يكونوا ليتخلوا أبداً عن تلك المس��يرة مهما كانت
الظروف ،وأن البحرينيين عندما طرح جاللة الملك
مشروعه اإلصالحي قبل نحو  17عاماً وجد «فزعة»
الشعب واس��تجابته لدعم هذا المشروع بكل قوة،
وما تلك النس��بة الخال��دة وه��ي  %98.4للميثاق
الوطني إال شاهد على ذلك.
طبعاً ..ذل��ك االصطفاف وااللتفاف الكبير والتالحم
بي��ن جاللة الملك وش��عبه الوفي ،أص��اب النظام
اإليران��ي ومرتزقته بالغض��ب والقلق والخوف من
تواصل نجاح المسيرة اإلصالحية الشاملة لوطننا،
خاصة وأنهم خالل الفت��رة القليلة الماضية كانت
مساعيهم كبيرة إلفشال االنتخابات التشريعية في

شهر المواجهة
فريد أحمد حسن
fareedbinesa@gmail.com
@ f a r eed b i ne s a

ش��هر واحد فقط يفصل المواطنين عن يوم االنتخابات النيابية والبلدية،
خالله يعيشون الفرصة التي يضيفون فيها إلى المسيرة الديمقراطية التي
رفع لواءه��ا حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل
البالد المفدى ،فيتحقق التراكم الذي يثري هذا التوجه الوطني الذي تتفاخر
به البحرين ويفرح به كل محب للحريات ومنادٍ بها.
ً
خالل هذا الش��هر تعيش البحرين عرس��اً ديمقراطياً لكن��ه أيضا يدخل فيه
الش��عب البحريني مرحلة جديدة من الصراع مع قوى الش��ر التي ترمي إلى
تخري��ب هذا العرس ،ومثاله ما تم اإلع�لان عنه أخيراً حيث صرح مدير عام
اإلدارة العام��ة لمكافحة الفس��اد واألم��ن االقتص��ادي واإللكتروني أنه تم
مباش��رة «بالغات من عدد من المرش��حين مفادها تلقيهم تهديدات عبر
مواقع التواصل االجتماعي تدعوهم لالنسحاب من الترشح وعدم المشاركة
ف��ي االنتخاب��ات» و«أن التحريات أس��فرت عن أن مصدر ه��ذه التهديدات
حس��ابات للتواصل االجتماعي ت��دار من إيران وكذلك تنظيمات سياس��ية
تعم��ل في الخارج من بينه��ا جمعية الوفاق المنحلة به��دف محاولة إرباك
العملية االنتخابية».
هو إذن ش��هر فرح وصراع مع مريدي الس��وء في آن ،وألن ش��عب البحرين
انتصر في المرات الس��ابقة لذا فإن��ه يدخل المعركة هذه المرة بقلب قوي
وعزم على إنزال الهزيمة النكراء بمريدي السوء الذين يؤكدون بسلوكهم
ذاك أن المس��يرة الديمقراطي��ة تؤذيه��م وت��ؤذي من يقف م��ن ورائهم
ويستغلهم.
بعد الرد األول الذي تمثل في تقدم مواطنين من مختلف القرى التي اعتبرها
مريدو السوء معاقل لهم للترشح بأعداد كبيرة لالنتخابات النيابية والبلدية
يس��تعد شعب البحرين للرد الثاني الذي سيتمثل بعد قليل في التواجد في
الخي��م االنتخابية والمش��اركة بفاعلية في انتقاء األكف��أ واألكثر قدرة على
تحمل المس��ؤولية في هذه المرحلة الصعب��ة التي تمر بها المنطقة والتي
سينش��ط فيها أيضاً مريدو السوء بس��بب الصفعات المتتالية التي تلقوها
ويتلقونها في كل يوم حيث المنطق يدفع إلى القول بأنهم لن يتوقفوا عن
محاولة تخريب االنتخابات ليوهموا أنفس��هم على األقل بأنهم لم يهزموا
وأنه اليزال لديهم القدرة على ممارسة فعل السوء.
ش��هر االنتخابات هذا ش��هر لن ينس��اه المواطنون لكنهم هذه المرة أكثر
وعي��اً ،س��واء من حيث توصيل األكف��أ أو من حيث مواجهة مريدي الس��وء
وعدم السماح لهم اإلساءة إلى المسيرة الديمقراطية ،فالتجارب التي مروا
به��ا من قبل وفرت له��م خبرة تعينهم على المش��اركة بفاعلية في تعزيز
الحقوق والحريات والمش��اركة في ترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات
وتحقيق االستقرار السياسي واالجتماعي المفضي إلى تحقيق النمو والتقدم
المنشود.
ه��ذه المرة لن يتمكن مريدو الس��وء من إرباك الناخبي��ن والتأثير عليهم،
فالدولة عملت الترتيبات التي تمنعهم من القيام بهذا السلوك وهي واثقة
من أن الشعب لن يستجيب إلى الدعوات الناقصة بعدما تكشفت له األمور
التي جعلته يعرف ما يرمون إليه ،كما أن أحداً لم يعد يلتفت إلى التهديدات
التي يطلقونها وتمكنوا بها في س��نوات س��ابقة م��ن تخويف البعض من
التوجه إلى صناديق االقتراع.
ش��عب البحرين اليوم أكثر وعياً من أي وقت مضى ،وهو يعرف جيداً كل ما
يدور حوله وقادر على تبين من يريد له الخير ومن يريد له الشر ،كما يمتلك
القدرة على التعامل مع كل من يريد التأثير سلباً على المسيرة الديمقراطية
ومواجهته .لهذا فإن الش��هر الفاصل بين اليوم ويوم االنتخابات سيشهد
م��ا يؤكد كل هذا ويوف��ر المثال على أن ش��عب البحرين الي��وم أكثر وعياً
وقدرة على التعامل مع مريدي الس��وء وإفش��ال كل فعل س��الب يرمي إلى
جرح الفرحة بهذا االستحقاق الوطني.
هذه المرة لن يتمكن مريدو السوء من التنغيص على شعب البحرين ،فهذا
الشعب صار أكثر وعياً وأكثر استيعاباً للتغيرات المتسارعة في المنطقة.

البالد ،وتعكير العرس الديمقراطي الذي تش��هده
البحرين قريباً ،وال��ذي بدأ التحضير له منذ تعليق
كشوفات الناخبين لمراجعة أسمائهم وعناوينهم،
ومن ثم تسجيل طلبات الترشح للمجلسين النيابي
والبل��دي ،لتج��د إي��ران ومرتزقته��ا أن حمالتهم
المغرض��ة ،وفبركاتهم وكذبهم وعزفهم النش��از
على الوتر العاطفي بشأن مجلس النواب ومقاطعة
االنتخاب��ات ،كل ذلك العمل الش��رير والجبان ضد
البحري��ن ذهب س��دى وب�لا فائدة ترج��ى ،وذلك
منذ اإلقبال الملحوظ م��ن الناخبين الذين راجعوا
كش��وفات أس��مائهم وعناوينه��م ،وص��و ً
ال إل��ى
المرش��حين للمجلس��ين الذين توافدوا بقوة على
المراكز لتسجيل ترشيحهم.
لذلك لج��أ ه��ذا النظ��ام اإليران��ي ومرتزقته إلى
تهدي��د المرش��حين لمقاطعة االنتخاب��ات وعدم
المش��اركة فيها ،وه��ذا ديدن أي نظ��ام ال يؤمن
بال��رأي وال��رأي اآلخ��ر ،وال يعتق��د بالديمقراطية
والحرية ،ومنذ متى كان النظام اإليراني ومرتزقته
وإعالمه المضلل مؤيدي��ن للديمقراطية والحرية
أص� ً
لا؟ لذلك ليس غريب��اً أن يلجأ للعنف والتهديد
والوعيد ل��كل من يخالف رغبته ويخرج عن طاعته،
والمضح��ك المبكي بل الصدم��ة للنظام اإليراني
ومرتزقته أن المحافظة الش��مالية التي كان يعتقد
البع��ض أنه��ا معق��ل أتباع إي��ران وفيها حاش��ية
ه��ذا النظ��ام ه��ي التي تس��جل الحض��ور األقوى
بالنسبة للمرش��حين ،لتنسف بالتالي هذا االعتقاد
الباطل ،ألن أبناء الش��مالية هم ج��زء ال يتجزأ من

أبن��اء البحرين األوفياء للوط��ن ،والحريصين على
المش��اركة س��واء بالترش��ح والحقاً في التصويت،
وأن محاوالت اإلعالم اإليران��ي المضلل باختطاف
أبناء هذه المحافظة ليس��ت س��وى وه��م ،بدليل
أن المحافظة الش��مالية س��جلت الحض��ور األقوى
بالنسبة لعدد المرشحين للمجلسين.
إن النظ��ام اإليراني ومرتزقته ل��ن يقفوا مكتوفي
األي��دي وهم ينظرون لفش��لهم ف��ي تعكير أجواء
االنتخاب��ات وس��يعمل إعالمه المنح��ط والمضلل
خ�لال األي��ام المقبل��ة على زي��ادة وتي��رة األخبار
الكاذب��ة والفب��ركات والتضليل لثني الش��عب عن
ه��ذه االنتخاب��ات ومقاطعته��ا ،ولك��ن الش��عب
واع ومدرك لذلك التخطيط الفاش��ل في
البحريني ٍ
أصله ،فالش��عب البحرين��ي يجيد وببراع��ة كبيرة
إحباط أي محاوالت للنظام اإليراني للنيل من هذا
الوطن والشواهد على ذلك كثيرة.
ربما النظام اإليراني يس��يطر على انتخابات تجرى
هن��ا وهن��اك ،ولدي��ه س��طوة وتحكم في تس��يير
مرش��حين النتخاب��ات تش��ريعية ف��ي دول أخ��رى
بالمنطقة العربية ،ولكن بالنس��بة للبحرين فهذا
أبعد م��ا يكون له��ذا النظ��ام ،فالبحرين ليس��ت
كغيره��ا ،والش��عب البحريني ليس كغي��ره ،لذلك
أكذوبة النظام اإليراني بشأن مقاطعة البحرينيين
لالنتخابات لن تنطلي عل��ى البحرينيين ،فليذهب
النظام اإليراني بمرتزقت��ه وإعالمه إلى مكان آخر
ليم��ارس دجل��ه وكذب��ه وتضليل��ه ،ألن البحرين
ستبقى عصية على هذا النظام الفاسد.
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«العلوم التطبيقية» تحتفل بتخريج الفوج الـ 11غدًا
تحتفل جامعة العلوم التطبيقي��ة بتخريج الفوج الـ 11من طلبتها
غ��داً األربعاء ،في حفل تقيم��ه بفندق الخليج تح��ت رعاية رئيس
مجلس اإلدارة الوجيه سمير بن عبداهلل أحمد ناس.
ووج��ه رئيس الجامعة د.غس��ان عواد ش��كره إل��ى رئيس مجلس
اإلدارة عل��ى تكرمه برعاي��ة الحفل ،معرباً عن س��عادته باحتفال
الجامعة بتخريج كوكبة م��ن الطلبة المتميزين هم ثمرة الجهود
المبذول��ة لبناء جيل من الش��باب الق��ادر على التمي��ز في العمل
وقيادة المس��تقبل ،مش��يراً إلى أن الخريجين هم شركاء الجامعة
في النجاح وسفراؤها في مختلف المحافل والقطاعات.
وأك��د رئيس الجامعة أن الفرح��ة تكتمل في الجامعة وهي تحتفل
بتخريج نخبة من الش��باب لينطلقوا إلى مواق��ع العمل المختلفة،
بعد سنوات من الجد والعمل والدراسة ،مسلحين بالعلم واإليمان
والمعرف��ة ليكونوا في المس��تقبل القريب مع��اول بناء في خدمة
أوطانهم ومجتمعاتهم.
وأض��اف أن الجامعة أخ��ذت على عاتقه��ا ومنذ تأسيس��ها إعداد
الك��وادر البش��رية المؤهل��ة لخدمة وطنه��ا ،بما يحق��ق التنمية
الوطنية الش��املة تماش��ياً مع رؤية حضرة صاحب الجاللة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى ،وتوجيهات جاللته
المس��تمرة لتطوير التعليم العالي والرقي به انس��جاماً مع الرؤية
الحضارية للمملكة.

«الملكية للجراحين في أيرلندا»
ِّ
تنظم حفل «المشاركة المجتمعية» السنوي

نظم��ت الكلية الملكية للجراحين في إيرلن��دا  -جامعة البحرين الطبية
« ،»RCSI Bahrainحف��ل المش��اركة المجتمعي��ة الس��نوية ف��ي حرم
الجامعة الواقع في البسيتين.
وبدأ الحدث برسالة ترحيب من مدير التوعية المجتمعية ،فكتوريا هام،
يليه خطاب بروفيسور ورئيس قسم الجراحة في الجامعة ورئيس األطباء
في مستش��فى الملك حمد الجامعي ،البروفيس��ور مارتن كوربالي ،حول
أهمية االيثار كمتخصصين في الرعاية الصحية في المستقبل.

ومن خ�لال البرنام��ج التطوع��ي يُق��دم للمتطوعين الفرص��ة لتمثيل
الجامعة من خالل المش��اركة ف��ي مبادرات المش��اركة المجتمعية على
المستوى الوطني والدولي.
وتم تأسيس فريق المشاركة المجتمعية التابع للجامعة في عام ،2012
حي��ث بل��غ أكثر من  4000س��اعة تطوعية م��ن توفير دع��م احتياجات
المجتمع باإلضافة إلى توفير التوعية التعليمية والصحية.
وتتب��ع جامعة  RCSIالبحرين للكلية الملكية للجراحين في أيرلندا التي

«باس» تدشن برنامج التعليم
اإللكتروني لموظفيها
ّ
دش��نت ش��ركة خدم��ات مط��ار
البحري��ن «ب��اس» برنامجه��ا
الري��اديّ ف��ي مج��ال التعلي��م
اإللكترون��يّ ،ال��ذي يه��دف إلى
تطوير مهارات العاملين وتحسين
مس��تويات االنتاجي��ة واألداء،
ف��ي إط��ار اس��تراتيجية الش��ركة
الراميّة إلى االستثمار في ثروتها
البشريّة.
وقال مدي��ر أول التعليم والتطوير
خالد البس��تكي« :بدأن��ا التطبيق
األول��يّ في يولي��و الماضي ،على
خالد البستكي
عينّ��ة م��ن الموظفين..يتضمن
البرنام��ج مجموعة م��ن المهارات التي يمكن للموظ��ف اجتيازها عبر تقديمه
مجموعة من الواجبات واالختبارات اإللكترونيّة».
وأضاف« :نهدف من خالل هذا البرنامج إلى تقليص الوقت والجهد بالنس��بة
للموظفين ،حيث بإمكانهم الدراس��ة في أي م��كان وأي وقت يفضلون ،فهم
ليس��وا ملزمين بس��اعاتٍ محددة للبقاء في صفوف الدراس��ة .وهذه النوعيّة
من التدريب القت نجاحاً ملحوظاً حول العالم ،وهو ما جعل الشركة تستقطب
التجربة وتحاكيها» .وش��دد على أن هذا البرنامج معتمد من قبل إدارة شؤون
الطي��ران المدني ب��وزارة المواصالت واالتصاالت .ويتوج��ب على الموظفين
المش��اركين في��ه تجاوز متطلب��ات النجاح كامل��ة ،وأن من يفش��ل في تجاوز
المتطلبات لمرتيّن ،يتم إلزامه بحضور الصفوف الدراسيّة.
وبيّ��ن البس��تكي ،أن إدارة التعليم والتطوير تقوم بمراجع��ة دوريّة لملفات
الموظفي��ن ودوراته��م التدريبي��ة والرخ��ص القابل��ة لالنتهاء كل س��نتين
وتجديدها ،وأنها وفقاً لتلك المراجعات فإنه يتم إخطار الموظفين قبل  3أشهر
من انتهاء رخصته ،ليتم تسجيلهم في برنامج التعليم اإللكتروني تلقائياً ،وأن
الموظفين سوف يس��تقبلون مكالمات تنبههم بتسجيلهم في البرنامج ،كما
سيكون مدراءهم على علم ببدء انخراطهم في برنامج التعليم اإللكتروني.

تأسس��ت في العام  1784وه��ي جامعة مرخصة ف��ي البحرين كجامعة
خاصة مس��تقلة .وكنظيرتها ف��ي أيرلندا ،فإن جامع��ة  RCSIالبحرين
هي مؤسس��ة علوم صحية غير ربحية ترك��ز على التعليم واألبحاث لدفع
التغيير اإليجابي في جميع مجاالت صحة اإلنسان في جميع أنحاء العالم.
وتلت��زم الجامع��ة بإقام��ة عالق��ات تعاونية م��ع جمعيات ف��ي البحرين
وخارجه��ا ،إذ تمثل المش��اركة المجتمعية إحدى ركائ��ز جامعة البحرين
الطبية االستراتيجية الثالث التي تشمل أيضاً البحث والتعليم والتعلم.

منح «هيونداي موتور» جائزة
«أفضل عالمة تجارية للعام »2018
ف��ازت ش��ركة هيون��داي موتر مج��دداً،
بجائ��زة مرموقة م��ن جوائ��ز التصميم
العالمية «ري��د دوت ديزاين» ،بتكريمها
بجائ��زة «أفض��ل عالم��ة تجاري��ة للعام
 »2018لتضي��ف بذل��ك إنج��ازاً جدي��داً
إلى الجوائ��ز الخمس التي ح��ازت عليها
الشركة س��ابقاً لإلبداع التصميمي خالل
العام الجاري.
وتعتبر جوائ��ز «ري��د دوت ديزاين» من
أه��م المنافس��ات العالمي��ة ف��ي مج��ال
التصمي��م ،ف��ي حين تمنح جائ��زة العام
من هذه الجوائ��ز المرموقة إلى العالمة
التجارية التي تتفوق في االبتكار واإلبداع
ف��ي الجوان��ب التصميمي��ة لمنتجاته��ا
وتقدم مس��تويات متقدمة من الهندسة
التصميمية.
وفي ه��ذا العام ،كرمت جوائز «ريد دوت
ديزاين» هيونداي موتور تقديراً للحلول
التصميمية المبتك��رة في منتجاتها ،إلى
جانب جودة التصميم وخبرتها في إدارة
العالمة التجارية.
وعب��ر النائ��ب األول للرئي��س ،ومدي��ر
التسويق في ش��ركة «هيونداي موتور»
وونهونغ تشو عن س��عادته وفخره بفوز
الشركة بمثل هذا التكريم المميز معتبراً
ه��ذا اإلنج��از بمثاب��ة عالم��ة فارقة في
مسيرة شرة هيونداي موتور نحو اإلبداع
والتميز.
وق��ال« :يعتب��ر فوزن��ا به��ذه الجائ��زة
المرموقة حافزاً كبيراً لنا لمواصلة العمل

الدؤوب من أجل المضي قدماً في النهج
الذي تسير عليه الشركة وتقديم مشاريع
أكث��ر إبداع��اً وابت��كاراً ف��ي المس��تقبل
لترس��يخ موقع عالمة هيون��داي المحببة
للجميع».
وس��يتم تنظيم حفل توزيع الجوائز للعام
 2018في السادس والعشرين من شهر
أكتوبر القادم في مدينة برلين بألمانيا.
فيما قال المؤس��س والرئي��س التنفيذي
لجوائز «ري��د دوت ديزاين» د.بيتر زيك:
«نجحت هيونداي مجدداً في التعامل مع
عمالئها وجذبهم بطريقة مبتكرة للغاية
في خضم س��وق عالمي يتميز باإلش��باع

من شدة المنافسة ،وتمكنت من تقديم
تميزه��ا التقن��ي في س��يارتها عب��ر لغة
تصميمية عالمية شاملة».
وأض��اف« :يتمي��ز التصمي��م اإلبداع��ي
لش��ركة هيونداي باالبتكار والجودة في
آن مع��اً ،ليق��دم لعمالء الش��ركة تجربة
فريدة م��ن نوعه��ا ومتكاملة ضمن كل
تفاصيل العالمة التجارية.
وسجلت هيونداي في أغسطس الماضي،
رقماً قياس��ياً في تاريخه��ا عندما حصلت
على أرب��ع جوائز من برنام��ج «ريد دوت
ديزاين» وثالث جوائ��ز من برنامج «ريد
دوت ،أفضل األفضل».
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«سيتي البحرين» تدعم حملة
«اإلرسالية األمريكية» للتوعوية بسرطان الثدي
أعلنت سيتي البحرين وبالتعاون مع وزارة
الش��ؤون االجتماعية ع��ن دعمها الكامل
لحمل��ة مستش��فى اإلرس��الية األمريكية
التوعوي��ة بمرض س��رطان الثدي .وهذه
هي الس��نة الثانية التي ترعى فيها سيتي
الحمل��ة بعد النج��اح الكبير ال��ذي حققته
حملة العام الماضي.
وانطلق��ت الحمل��ة ،والت��ي ته��دف إلى
نش��ر الوعي والثقافة عن س��رطان الثدي
وكيفية وفوائد اكتش��افه مبكراً ،في حفل
تدشين دعي إليه الصحافيون والمحررون
في البحرين في مقر مستش��فى اإلرسالية
األمريكية.
وق��ام الطاقم الطبي بالش��رح عن مرض
س��رطان الثدي وسبل اكتش��افه .ثم قام
الطاق��م الطب��ي بإج��راء فح��ص مجاني
لإلعالمي��ات ووزعوا منش��ورات تفصيلية
عن المرض.
وبدأت الحمل��ة ومازالت مس��تمرة خالل
شهر أكتوبر ،والتي تهدف إلى نشر الوعي
والثقافة عن سرطان الثدي وكيفية وفوائد

اكتش��افه مبكراً .وستس��تثمر مستش��فى
اإلرس��الية األمريكي��ة مبل��غ التب��رع في
إجراء الفحص الش��امل المجاني الكتشاف
س��رطان الثدي لجميع السيدات في ثالثة
مراك��ز اجتماعية في المملكة خالل األيام

القادم��ة وهي مركز المنام��ة االجتماعي،
ومركز مدينة عيس��ى االجتماعي ،ومركز
سترة االجتماعي.
كما س��يقوم طاق��م المستش��فى بإجراء
الفح��ص المجان��ي لموظف��ات س��يتي

البحري��ن خ�لال ش��هر نوفمبر علم��اً أن
هذه هي السنة الثالثة التي سيتم فحص
موظفات سيتي فيها.
ويشمل دعم سيتي البحرين للحملة إجراء
فحص االلتراس��اوند والمموغ��رام مجاناً

للسيدات إذا وجد أي شك بوجود المرض
الخبي��ث أثن��اء الفح��ص ،عل��ى أن يتابع
المختصون في المستشفى حالة المريضة
وتحديد موعد لمناقشة الخيارات المتاحة.
وقال الرئي��س التنفيذي لدى س��يتي في
البحري��ن والكوي��ت عثمان أحم��د« :بنا ًء
عل��ى الع��دد الكبي��ر الذي ت��م فحصهم
ولألس��ف وجد الش��ك ف��ي البعض منهم
الع��ام الماض��ي ،قررن��ا أن نق��وم بدورنا
تجاه المجتم��ع المحلي من خالل التعاون
مع مستش��فى اإلرسالية األمريكية بهدف
نشر التوعية بمرض سرطان الثدي ومنح
الس��يدات في المجتم��ع البحريني فرصة
الفحص المجاني».
فيما قال الرئيس التنفيذي لدى مستشفى
اإلرس��الية األمريكي��ة د.جورج ش��يريان:
«الحف��اظ عل��ى الصح��ة والوقاي��ة م��ن
األمراض من خالل الفح��ص الصحي هو
االس��تراتيجية التي تضي��ف قيمة للحياة،
ويجع��ل الم��وارد متاحة بأس��عار معقولة
للجميع».

جسر الملك فهد يحتفى بمنتسبي
«درة الرفاع االجتماعي لرعاية الوالدين»
قام وفد من منس��وبي نادي درة الرفاع
االجتماعي لرعاية الوالدين ،الذي يندرج
تح��ت مظلة الجمعي��ة البحرينية لتنمية
المرأة والتي ترأس��ها الشيخة لبنى بنت
عبداهلل آل خليفة ،بزيارة استطالعية إلى
جسر 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 ،مش��يداً في الوقت نفس��ه
بال��دور االجتماعي الذي يق��وم به نادي
دره الرفاع االجتماع��ي لرعاية الوالدين
في إسعاد منتسبيه وتقديم كافة وسائل
الترفي��ه إليه��م .كما اس��تمع الوفد إلى
ش��رح مفصل من مدي��ر إدارة العالقات
العام��ة والتش��ريفات بالجس��ر جم��ال
الياقوت.
وتم خ�لال الزي��ارة تقدي��م العرضتين
البحريني��ة والس��عودية ،والتي تؤكد ما
يجم��ع بين المملكتين الش��قيقتين من
أخ��وة وصداقة تمت��د لس��نوات طوال،
حيث تم استقبال وفد النادي بكل حفاوة

وترحيب .كما تم خالل الزيارة مش��اهدة
فيل��م تثقيفي عن مراحل إنش��اء جس��ر
المل��ك فه��د ،والتطورات الت��ي حدثت
خالل الفترة الالحقة إلنشائه ،حيث أشاد
الحض��ور بالجهود الت��ي تبذلها مملكة

البحري��ن والمملكة العربية الس��عودية
الش��قيقة لتقديم نقلة نوعية في الجسر
للمس��اهمة ف��ي تطوير العالق��ات بين
البلدين.
وقدمت مديرة النادي أمل مقبل ،الشكر

«المبورغيني هوراكان برفورمانتي»
تحصل على لقب «سيارة العام»

أعلن مق��دّم البرام��ج العالمي الش��هير
والمتخصّ��ص بالس��يارات ،جيريم��ي
كالركس��ون ،ع��ن من��ح «المبورغين��ي
هوراكان برفورمانت��ي» (Lamborghini
 )Huracán Performanteلقب «سيارة
العام» لسنة .2018
وق��دّم كالركس��ون الجائ��زة إل��ى عضو
مجل��س إدارة «المبورغين��ي» لألبح��اث
والتطوي��ر ،ماوريزيو ريجياني ،خالل حفل
ج��رى تنظيم��ه في مق��رّ ش��ركة «نيوز
ك��ورب» ( )News Corpبالعاصم��ة
البريطاني��ة لن��دن ،حيث قام��ت كل من
صحيفت��ي «ذا صن��داي تايم��ز» (The
 )Sunday Timesو«ذا ص��ن» (The
 )Sunبتوزي��ع جوائزهم��ا األول��ى ضمن

قطاع السيارات.
وق��ال كالركس��ون ،الذي يكت��ب مقاالت
دوري��ة لصحيف��ة «ذا صن��داي تايم��ز»
ويق��دّم برنام��ج «ذا غران��د ت��ور» عب��ر
«أم��ازون»« :يتمح��ور الموض��وع ح��ول
الس��يارة التي جذبتنا أكثر من أي ش��يء
آخر .فعندما تدخل إليها ال تعرف ما الذي
ي��دور في بالك لكنك ّ
متأك��د من أنه أمر
جي��د .هناك ش��يء ما فيها :إنها ليس��ت
الس��رعة ،كما إنه لي��س المظهر .وعلى
مدى األش��هر ال��ـ 12الماضية كان هناك
في الواقع س��يارة واحدة فقط أحسس��ت
حيالها بهذا الش��عور ،وهي «المبورغيني
هوراكان برفورمانتي».
وم��ن خ�لال التميّز بنظ��ام ديناميكيات

الهواء النشط ،الحاصل على براءة ابتكار،
وميّ��زة التوجي��ه الهوائ��ي من ش��ركة
«المبورغيني» ،تم ّثل سيارة «المبورغيني
هوراكان برفورمانتي» ونس��خة Spyder
بالسقف المكش��وف تالقياً بين التقنيات
العالية لتسجيل ليس فقط أفضل األوقات
على الحلبات ،بل أيضاً تحقيق أكثر تجربة
قي��ادة إمتاعاً وذي مزاي��ا ديناميكية على
الطرقات العادية.
ّ
ّ
ويمك��ن مح��رّك  V10ذي التنف��س
الطبيع��ي س��يارة الكوبيه من التس��ارع
من صفر إلى  100كيلومتر بالس��اعة في
غض��ون  2.9ثانية فق��ط ،ومن الوصول
إلى س��رعة قص��وى تبل��غ  325كيلومتراً
بالساعة.

والتقدير إلى المؤسس��ة العامة لجس��ر
الملك فهد على حس��ن االستقبال وكرم
الضياف��ة األصيلة ،حي��ث ثمنت الجهود
الكبيرة التي تبذلها المؤسسة لتحسين
مستويات الخدمة عبر جسر الملك فهد.

وأش��ادت مقب��ل ،بال��دور الكبي��ر الذي
تقدمه الجمعية البحرينية لتنمية المرأة
برئاس��ة الش��يخة لبنى بنت عبداهلل آل
خليف��ة نظي��ر جهوده��ا اإلنس��انية في
خدمة اآلباء واألمهات.

ِّ
تنظم
طيران الخليج
فعالية بمناسبة شهر
التوعية بسرطان الثدي

نظمت طيران الخليج -الناقل الوطني لمملكة البحرين -وبالتعاون مع
شركة مطار البحرين وأكاديمية الخليج للطيران؛ فعالية بمناسبة شهر
التوعية بس��رطان الثدي في مقرها الرئيس بالمحرق ،حضرها أعضاء
اإلدارات التنفيذية وعموم موظفي الشركات الثالث.
الفعالي��ة ،ش��هدت إقام��ة مختل��ف األنش��طة ذات العالق��ة بالصحة
واش��تملت على محطات طبية مدت الحضور بالمعلومات القيّمة حول
هذا المرض والطرق الكفيلة بمكافحته والوقاية منه.
وبوصفه��ا الناقلة الوطني��ة وكونها جزءاً أساس��ياً من أص��ول البنية
التحتي��ة في المملكة ،تفخر طيران الخلي��ج بامتالكها روابط قوية مع
المجتمع��ات التي تعمل بها؛ وهي تلتزم بعدد من مبادرات الش��راكة
المجتمعية مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني المحلية كجزء من
مبادئه��ا في هذا المجال .وتعزز الناقل��ة من التزامها كعضو فاعل في
المجتم��ع من خالل الترويج لبرامج زيادة الوعي الصحي بين موظفيها
وعمالئها.

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t
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كأس العال��م للطي��ران الحر الداخل��ي ،حدث كبير تس��تضيفه البحرين
بعد غدٍ ،وتتطلع فيه لنتائج مش��رفة ..تعاقب األحداث وتواليها لم ولن
يخطف األنظار عن تظاهرة «جرافيتي» العالمية.
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خفر السواحل يتمكن من إنقاذ  8بحارة
بعد انقالب قاربين في عرض البحر
صرح آم��ر قاعدة خفر الس��واحل بالمحرق  ،بأن
الدوريات البحرية تمكنت من إنقاذ  8بحارة بعد
انقالب القاربين اللذين كانا يقالنهم في عرض
البح��ر  ،فيم��ا تش��ير المعلومات إل��ى أن الحالة
الصحية للبحارة الثمانية مستقرة.
وأوضح أن قيادة خفر الس��واحل  ،قامت بتكثيف
جهودها ونش��ر الدوري��ات البحرية ف��ي ظل ما
تش��هده البحري��ن من ظ��روف جوي��ة متقلبة ،
موضحاً أن الدوريات تمكنت من رصد القاربين
المذكورين بالقرب من س��احل أم��واج وقطعة
جرادة  ،وإنقاذ البحارة الذين كانوا على متنهما.
وأه��اب آم��ر قاع��دة خف��ر الس��واحل بالمحرق
بمرت��ادي البحر ض��رورة االطالع على النش��رة
الجوي��ة الت��ي تصدره��ا إدارة األرص��اد الجوية
بشؤون الطيران المدني  ،وااللتزام بالتعليمات

العصــر 02:37

المغرب 05:03

تفاعل كبير مع أعمال 18فنانًا بحرينيًا
بمعرض «أرت باب» في سنغافورة
شهد افتتاح معرض فن البحرين عبر الحدود
«أرت باب» ،لعدد من الفنانين البحرينيين
في المتحف المعاصر بجمهورية سنغافورة
تفاع ً
ال كبيراً م��ن قبل الحضور الذين أبدوا
أعجابهم بما وصل إليه الفن البحريني من
نضج ورق��ي يعكس االهتم��ام الذي توليه
البحرين بالحركة الفنية التي تعود بداياتها
األولى للخمسينيات من القرن الماضي.
وأعرب ضيف الش��رف هو منغ كت الرئيس
التنفيذي لالتحاد التجاري الس��نغافوري عن
س��عادته بما أطل��ع عليه من تج��ارب فنية
متمي��زة ف��ي المع��رض من خ�لال أعمال
مزجت بين أسلوب مدارس الفن العالمية،
وتاريخ البحرين وتراثها العريق ،مشيداً بما
يتمتع به الفنان البحريني من حس وإبداع
متف��رد يجمع بين األصال��ة والمعاصرة في
تناغم يعكس حضارة المملكة وتطورها.
م��ن جانبه��ا ،قدمت الش��يخة م��رام بنت
عيس��ى آل خليف��ة مدير عام مكت��ب قرينة
مل��ك البحرين الش��كر والتقدي��ر لصاحبة
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم
آل خليف��ة قرينة عاهل الب�لاد المفدى على
دعمها المتواصل للفنانين البحرينيين ،بما
يس��هم في تنش��يط وإثراء الحرك��ة الفنية
التشكيلية في البحرين.
وعبرت الشيخة مرام عن سعادتها باإلشادة
التي حصل عليها الفنانين المش��اركين في
المعرض من قبل الحضور ،مؤكدة أن نقل
مثل ه��ذه التجارب للخارج عبر قارات العالم
من شأنه أن يس��اهم في الترويج للبحرين
كوجه��ة ثقافي��ة حاضن��ة للف��ن واإلبداع،
وتعزي��ز مكانتها كموقع رائ��د على صعيد
السياحة الثقافية والفنية.

تركي على أعتاب
السجن ..والسبب 45
ألف مكالمة تليفونية
يواج��ه رج��ل ترك��ي حكم��اً طوي� ً
لا،
بالحبس بسبب مخالفة غريبة ارتكبها
في حالة من عدم الوعي ،لكن القضاء
ق��د ال يراع��ي «فعلت��ه المته��ورة».
وبحس��ب م��ا نقل��ت صحيف��ة «ديلي
حريي��ت» ،ف��إن ش��ريف كان ،اتص��ل
بالش��رطة  45ألف��ا و 210م��رات في
غضون سنة واحدة فقط .وقال شريف
ال��ذي يقطن ف��ي منطقة بيرم باش��ا
باس��طنبول ،إن��ه كان يتصل في حالة
سُ��كر حين تخطر طليقت��ه على باله،
ويضي��ف أن��ه كان يري��د الحديث عما
يحس به فال يجد سوى خط الطوارئ.
ويواج��ه الرج��ل المزعج تهم��ة عرقلة
موظفي الدولة أثناء أداء عملهم ،ومن
المرجح أن تصل العقوبة إلى  5سنوات
كاملة .وأبدى شريف ندماً ،على ما قام
به وأك��د أنه كان يعان��ي اكتئابا وفي
حاج��ة إل��ى ش��خص يتح��دث إليه في
األوقات الحرجة.

الص��ادرة من قب��ل قي��ادة خفر الس��واحل قبل
اإلبحار وخصوصاً إذا كانت األجواء غير مس��تقرة
 ،باإلضاف��ة إلى توفير معدات األمن والس�لامة
في القوارب وسفن الصيد.
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وش��ارك في المعرض الذي يمتد ألس��بوع
كامل ثمانية عشر من الفنانين البحرينيين
وه��م :أحمد األس��د ،وأحمد عن��ان ،وأمينة
العباس��ي ،وأيم��ن جعفر ،وبلقي��س فخرو،
وجم��ال عبدالرحي��م ،والش��يخة حنان بنت

حس��ن آل خليف��ة ،وس��يما باق��ي ،وطيبة
فرج ،وعمر الراش��د ،وفائقة الحسن ،ولبنى
األمين ،والش��يخة لولوة بنت عبدالعزيز آل
خليف��ة ،وليندا مطر ،ومري��م فخرو ،ونبيلة
الخيّر ،ونوف الرفاعي ،وهشام شريف.

الصين تستعد لتدشين أول قمر
صناعي يضيء األرض في 2020
تنوي الصين إطالق قمر مزيف في الفضاء
بهدف إضفاء الس��طوع على الس��ماء في
الليل ،بإقليم صيني .وربما تتعدى الخطة
إل��ى أكثر م��ن قم��ر مضيء فوق س��ماء
مدينة تش��نغدو ،في مقاطعة سيتش��وان
الجنوبية الغربية.
وتعتزم الصين إط�لاق هذا القمر بحلول
عام  2020بحي��ث يتمكن ضوؤه المزيف
من إلقاء النور على الظالل في العتمة.
وأطلق عليه اسم «القمر المضيء» ،وهو
ال يعن��ي بأي ح��ال من األح��وال أن يقوم
مق��ام قم��ر األرض المعروف .وس��يعمل
القم��ر الصناعي على تكمي��ل ضوء القمر
الحقيق��ي ،بحي��ث يمك��ن أن يح��ل محل
إض��اءة الش��وارع بل االس��تغناء عنها في
المستقبل.
ويأتي هذا المشروع في إطار خطة صينية
لالس��تفادة م��ن األقم��ار الصناعي��ة في
اإلنارة الليلية لتقليل اس��تخدام مصابيح
الش��وارع المكلف��ة ،كذل��ك تقليل تكلفة
الكهرباء.
وكان مش��روع القمر المزي��ف من أحالم

وطموح��ات «وو تش��ون فن��غ» ،رئي��س
مجل��س إدارة ش��ركة تش��ينغدو لعل��وم
الفض��اء والتكنولوجي��ا المتخصص��ة في
تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا اإللكترونيات
الدقيقة ،وهو المقاول الرئيس��ي لبرنامج
الفض��اء الصين��ي .وبحس��ب م��ا ورد من
أنباء فق��د كان أول من بدأ بالفعل اختبار
األقمار الصناعية ف��ي اإلضاءة ،ويأمل أن
يكون لها دور في إنارة الس��ماء ليلاً  ،في
غضون بض��ع س��نوات .وس��يقوم القمر
الصناع��ي بإنت��اج الض��وء ،بفض��ل طالء
عاكس يمكن أن «يحول أشعة الشمس»
إل��ى األرض بنفس الطريق��ة التي يعمل
بها القم��ر الحقيقي التابع ل�لأرض ،وف ًقا
لصحيفة «تش��اينا ديلي.»China Daily
وه��ذه ليس��ت الم��رة األولى الت��ي يفكر
فيها ش��خص في تحس��ين أداء الطبيعة،
فقد حاول العلماء الروس من قبل تجريب
م��ا ع��رف باس��م مش��روع «زنامي��ا» في
التس��عينات م��ن القرن العش��رين ،الذي
يقوم على الفكرة نفسها في عكس ضوء
الشمس بهدف اإلنارة في الليل.

ال ي��ردع الغربان المحلقة عل��ى المملكة العربية الس��عودية غير موقف
رسمي يغلق هذا الملف عن التداول اإلعالمي المحلي بأمر القضاء ،فهذه
قاعدة أساس��ية ه��م يعرفونها قبلن��ا ،إذ إن اس��تقاللية القضاء تقتضي
حمايته من التأثير اإلعالمي.
ثانياً ،ال يردعهم غير موقف ش��عبي يخرج من عباءة خاشقجي ويركز على
مساندته للقيادة الس��عودية فهي المستهدفة ال خاشقجي ،وال العدالة
في قضيته هدف.
والموقف الش��عبي اتضح بهذه الوقفة المش��رفة وضوح الشمس ،فهم
يظن��ون أنه��م أحدثوا ش��رخاً في الص��ف الوطني يضعف م��ن الموقف
الرس��مي ،لكنّ اللحمة الوطنية السعودية الواضحة كانت هي الرد على
تخرصاتهم.
من يرد على هذا الس��عار اإلعالمي على المملكة العربية السعودية هم
أهلها وناسها ،نساؤها يسابقن رجالها وصغارها مع كبارها ،السعوديون
بجمي��ع أعراقهم وأنس��ابهم ذابت كل فروقاتهم دفاع��اً عن وطنهم ،ال
مرتزق مدفوع الثمن يغير موقفه بتغير العملة المدفوعة.
الس��عودي وحده من يقرر مصيره وش��أنه الداخلي والسعوديون أدركوا
حج��م المؤام��رة وضخامة الحمل��ة ،اندفعوا بالتوح��د واالصطفاف خلف
القي��ادة دون دعوة ودون أمر ،ذلك ه��و الرد الجازم على كل من يطالب
ويتدخل في شؤون المملكة الداخلية.
من أنتم حت��ى تكتفوا أو ال تكتفوا باإلجراءات؟ اإلجراءات ليس��ت خدمة
تق��دم لكم حتى تبدوا رضاكم عنها ،فال أحد يتدخل في ش��ؤونكم وفي
قضائكم وفي محاكمكم ،فال تتدخلوا في شؤون غيركم هذه هي الرسالة
التي يجب أن تصل ،إذ رغم كل ما تدعون ،وتصفون أنفسكم به فإن في
كل دولة من دولكم يظلل عليها س��حب من الظلم والعنصرية وانعدام
لإلنسانية.
الس��عودي يعرف أنه لم يج��د دولة واحدة ممن صرح��ت بأن اإلجراءات
الس��عودية (غير كافية) ،خالي��ة من أجندات خاصة به��ا ،وال عالقة لها
بقضية خاشقجي ،أوروبية كانت تلك الدول أو غير أوروبية.
السعودي يعرف أن أياً منها ال يخلو سجلها الحقوقي من انتهاكات فاضحة
لحقوق اإلنس��ان على مر تاريخها إلى الي��وم ،وبالمقابل يعرف أن موقف
أي منها ليس خالياً من المصالح الذاتية ،والتقوّت على معاناة اآلخرين،
جميعه��ا دون اس��تثناء تبح��ث عن مصالحه��ا الخاصة وتس��تغل قضية
خاشقجي بال أدنى شعور بالمسؤولية األخالقية ،لذلك هو من يقف خلف
قيادته ،ويدفعها أال تتحدث مع هؤالء من موقف ضعف أو موقف توس��ل
بالتفهم والمراعاة ،كما إنه ال أحد يجرؤ أن يفرض على المملكة العربية
السعودية أي إجراء قسري وخلف قيادته مثل هذا الشعب.
كله��م باتوا يعرفون أن القضية تجاوزت خاش��قجي بكثير ،ودخلت فيها
تنافس��ات حزبية ف��ي أمريكا ،وفي ألماني��ا ،ودخل فيه��ا مصالح للوبي
اإليراني األمريك��ي يخاصم ترامب ويريد أن يضعف التحالف الس��عودي
األمريكي ضد إيران.
جميعه��م يدرك��ون أن القضي��ة دخلت فيه��ا رغبة أوروبي��ة في تخفيف
الضغ��ط على إي��ران ،ورغبة ف��ي الحصول على مزيد م��ن الصفقات مع
السعودية تعوض خسائرها في إيران ،ورغبة في مناكفة ترامب.
ودخل��ت فيها رغبة تركية في تخفيف الضغ��ط عليها وغيرها من أهداف
معلن��ة وغي��ر معلن��ة ،معلنة بعد تس��رع أردوغ��ان وطرح نفس��ه خليفة
للمس��لمين قائ ً
ال إن تركيا هي خير من يمثل العالم اإلس�لامي كعادته
يتسرع في قطف الثمار ويفضح نفسه.
لذل��ك من يظن أن التصريحات األوروبية أو األمريكية أو التركية يهمها
تحقيق العدالة أو االنتصار لخاشقجي فهو واهم و ساذج.
تركوا س��وريا ،و تركوا إيران ،وتركوا تركيا ،وكلها دول تشهد انتهاكات
تف��وق قص��ة خاش��قجي ألم��اً ،ونح��ن نتحدث ع��ن ضحايا ب��اآلالف بل
بالماليين من أطفال وشيوخ ونساء ،ونسوا كل هؤالء الضحايا وتمسكوا
بالس��عودية إذ يظنون أنها ضحيتهم التالية ،وعلقوا قميص خاش��قجي
على راياتهم ،وال يعرفون أن الس��عوديين هم من له الكلمة األخيرة وال
أحد غيرهم في شؤونهم.
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مترشحو انتخابات 2018
العاصمة

الدائرة األولى

بلدي

نيابي

عادل العسومي

عبداهلل جناحي

مراد علي

إبتسام هجرس

عبداهلل بن رجب

أحمد قراطة

عالء عبدعلي

دينا اللظي

سوسن كمال

محمد بوحميد

زينب الدرازي

عباس البحراني

نجاح صنقور

الدائرة الثالثة
عبدالرزاق الشيخ

عدنان المالكي

أحمد العامر

أنور قمبر

نسرين معروف

محمد مطر

علي جواد

عبدالهادي مرهون

حمد القاسمي

أحمد فرج

مهدي شرار

عبدالهادي البصري

الدائرة الثالثة

فاطمة المدوب

عصام البحراني

الدائرة الرابعة

حسن رضي

حسين ربيع

محمد الحايكي

ممدوح الصالح

عادل حميد

علي سمير

الدائرة الخامسة

دعيج الذوادي

خالد شويطر

محمد العرادي

الدائرة الخامسة
يوسف الحادي

عبدالرحمن بومجيد

محمد سيف

نبيل الشنو

هشام الدوسري

الدائرة الثانية

إيمان القالف

ثابت المطاوعة

الدائرة

عمار المحاري

علي هالل

الدائرة األولى

الدائرة األولى

أحمد الحواج
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الدائرة الثانية

الجنوبية

الدائرة الثانية
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نيابي

الدائرة الثانية عشرة

جميل يوسف

مراد الحسوني

خالد صلبيخ
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بلدي

عمار البناي

حسن بوخماس

ناصر القصير

جاسم بوحمود

صالح عبداهلل

أحمد عرفة

الدائرة

الثانية

محمد األحمد

حسن الدوسري

محمد الزياني

عيسى القاضي

محمد الراشد

الثالثة

دنيا فخراوي

الدائرة السادسة
مال اهلل شاهين

حمد ثاني

محمد الخال

عادل اليحيى

د.محمد الحوسني

أحمد األنصاري

عيسى سالمين

محمد الرفاعي

عبداهلل عبداللطيف

الدائرة الرابعة

السيد محمدقاهري

رشاد عزالدين

هاني محمد

أحمد السلوم

فاطمة جواد

الدائرة السادسة

عبد االمير حسن

فاضل عاشور

محمد شبر

علي كمالي

كامل ميرزا

علي العطيش

الدائرة السابعة

عبداهلل الرويعي

علي زايد

فيصل البوفالح

سلمان السلمان

محمد معرفي

أنس بومطيع

د.راشد البنعلي

إحسان الفرج

عبداهلل أحمد

عابدين درويش

الدائرة السابعة

معصومة عبدالرحيم

نادية المالح

طالل القناص

عفاف الموسوي

الدائرة الثامنة

د.حسن الصددي

عبدالعزيز مراد

زهراء حنون

فاضل السواد

إبراهيم العصفور

السيد محمد عاشور

طارق جابر مهنا

د.زهرة حرم

عمار حسين

محمد ميالد

محمد الحسيني

محمد المطوع

د.علي بوفرسن

لؤي خميس

حمد تقي

نبيل البلوشي

علي إسحاقي

خالد العيد

أيمان شويطر

إبراهيم المناعي

ليلى المحميد

عبدالرزاق حطاب

حمد الكوهجي

وحيد المناعي

عبداهلل السهلي

خالد بوعالي

حمد صقر

جمال أمين

عبداهلل علي

عالية الجنيد

لطيفة القعود

الدائرة الثامنة

إبراهيم الحمادي

صالح النعيمي

هدى المحمود

صالح شريدة

عبداهلل بخش

عبدالرحمن جمعة

خالد صالح

ناظم هاشم

محمد درويش

عبداهلل عيسى

حمد الحربي

د.محمد الكويتي

الدائرة السابعة

وليد عبدالستار

نادية العمر

جمال بوحسن

خالد جناحي

عيسى النجار

أحمد التميمي

إبراهيم ابوبكر

خليفة القعود

رؤى الحايكي

الدائرة السابعة

الدائرة الثانية

الدائرة الثانية

خليفة الغانم

عبداللطيف محمد

فوزية زينل

الدائرة السادسة

الدائرة األولى

عيسى الحسن

عبدالرحمن عبدالكريم

عمر عبدالرحمن

محمد سالمين

خالد القعود

عيسى الغرير

محمد موسى

خليفة اليامي

عصام الخياط

الدائرة السادسة

الدائرة الخامسة

الدائرة العاشرة

إبراهيم مطر

المحرق

زينب عبداألمير
مراد مثنى

أحمد النعيمي

الدائرة التاسعة

د.مجيد العصفور

الدائرة التاسعة

أسامة الخاجة

رياض كويتان

ميثم الربيعي

الدائرة الخامسة

الدائرة الرابعة

فؤاد الرويعي

أحمد ألبي

حسن البلوشي

صالح الرواحي

محمد ناجي

إبراهيم النفيعي

محمد آل سنان

حسن الدوي

أحمد الحداد

نبيل عريفي

وليد أمين

الدائرة الثالثة

بدر التميمي

محمد الغتم

سامي خميس

د .علي النعيمي

عبداهلل بوبشيت

طارق عيسى

وفاء بستكي

جميل النعيمي

يوسف أحمد

جمال زايد

الدائرة التاسعة

علي الرميحي

يوسف الدوسري

بدر الدوسري

الدائرة الثامنة

ناصر الزعبي

سعد التنيب

الدائرة العاشرة

نوار المطوع

محمد مهنا

طالل البشير

ناصح الدخيل

محمد حناحي
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أنور البلوشي

محمد عيسى

ليلى الحسن

محمد العليوي

أحمد الكويتي

عيسى مسيفر

نجم آل سنان

محمد حمادة

باسم مجدمي

يحيى الشيخ

خالد الجابر

جاسم الرميحي

محمد األوذني

وليد الذوادي

محمد السيسي

خالد الدوسري

واتساب
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 ٪56زيادة مترشحي  2018عن االستحقاق األخير
ارتفاع عدد المترشحات لـ 44بزيادة تبلغ ضعف أكبر مشاركة للمرأة
ريانة النهام وأسماء عبداهلل وياسمين العقيدات

كش��ف المدير التنفيذي النتخابات  2018نواف حمزة،
أن عدد المترشحين لالستحقاق االنتخابي  2018ارتفع
بنس��بة  %56مقارنة باستحقاق  ،2014كما ارتفع عدد
المترش��حات إلى  44مترش��حة بزيادة تبلغ ضعف أكبر
مش��اركة للم��رأة ،وأوضح في تغريدات عل��ى «تويتر»
أن نس��بة المترش��حات بلغت حوال��ي  %13من جملة
المترشحين لالستحقاق االنتخابي .2018
م��ن جهة ثاني��ة ،أعلنت لجان اإلش��راف على س�لامة
االس��تفتاء واالنتخ��اب بالمحافظ��ات ،أن إجمالي عدد
االعتراضات في اليوم األول لعرض كشوف المرشحين
بلغ  39اعتراضاً.
وق��ال المحامي الع��ام باللجن��ة اإلش��رافية بمحافظة

المح��رق أحمد الحمادي ،إن عدد االعتراضات في اليوم
األول بلغ  9اعتراضات ،بينها  8للنيابي وواحد للبلدي.
فيما أكد قاضي المركز اإلشرافي بالمحافظة الجنوبية
إبراهي��م الزايد «أن مجموع الي��وم األول  4اعتراضات
نيابي��ة ،تم الفصل في  3اعتراضات وتبقى واحد للنظر
في��ه ،فيما لم نتلقَ أي طلب اعتراض للمجلس البلدي
لح��د اآلن» .وأكدت رئيس��ة لجنة اإلش��راف بمحافظة
العاصم��ة القاضي فاطمة حبي��ل «أن عدد المتقدمين
لطل��ب االعت��راض م��ن المرفوضين  5طلب��ات حتى
اآلن» .وقال رئيس لجنة اإلشراف بالمحافظة الشمالية
القاضي محمد ميرزا أمان «إن عدد االعتراضات بلغ 10
للمجلس النيابي ،و 11للبلدي».

المرأة تشكل  ٪13من جملة عدد المترشحين
 39اعتراضًا باليوم األول لعرض الكشوفات بالمحافظات

3

«العدل» تفتح باب الطعون
في قرارات «اإلشرافية» لـ 3أيام متتالية

وائل بوعالي

أعل��ن وكي��ل وزارة الع��دل والش��ؤون اإلس�لامية
واألوق��اف لش��ؤون الع��دل عض��و اللجن��ة العلي��ا
لإلش��راف على س�لامة االنتخابات المستشار وائل
بوعالي ،عن فتح باب تقديم الطعون أمام محكمة
االستئناف العليا المدنية في القرارات الصادرة عن
لجان اإلشراف على سالمة االستفتاء واالنتخاب فيما
يتعلق بقوائم المترشحين التي تم عرضها االثنين،
في اللجان اإلشرافية ولمدة  3أيام متتالية.
وقال بوعالي إن الطلبات ستستقبل بمكتب تشكيل

الدعاوى بمبن��ى وزارة العدل والش��ؤون واألوقاف
« »2الواق��ع قرب مبنى ال��وزارة الرئيس بالمنطقة
الدبلوماسية ،أثناء أوقات الدوام الرسمي.
وبخصوص يومي الجمعة والس��بت ،أش��ار بوعالي
إلى أن أبواب الوزارة «مبنى  ،»2س��تكون مفتوحة
لتلق��ي الطعون الجمع��ة  26أكتوبر م��ن الواحدة
ظهراً حتى الرابعة عصراً ،ويوم الس��بت  27أكتوبر
من العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ،وفقاً للمدد
القانونية المحددة.

3

القائم بأعمال مدير «التنمية السياسية» لـ
 60ألف دينار ميزانية «الوطني النتخابات »2018

:

 9مترشحين في قائمة
«األصالة» بينهم  5للنيابي
أكد رئي��س بلدي الجنوبية والمرش��ح النياب��ي عن جمعية
األصالة اإلس�لامية أحم��د األنصاري ارتفاع عدد مترش��حي
جمعي��ة األصالة م��ن  7مترش��حين إلى  ،9خمس��ة منهم
لعضوي��ة المجل��س النياب��ي ،وأربع��ة لعضوي��ة البل��دي.
وأوضح أن القائمة الس��ابقة التي أعلنتها الجمعية لم تكن
نهائي��ة ،وقد ت��م إضافة رئيس بلدي الوس��طى الس��ابق
عبدال��رزاق حطاب للترش��ح نيابياً ع��ن الدائرة السادس��ة
بالمحافظة الجنوبية ،ومحمد الراشد للترشح بلدياً بالدائرة
الثانية بالمحافظة الجنوبية.
وتشمل قائمة األصالة النيابية أيضاً علي يعقوب المقلة في
س��ابعة المحرق ،وأحمد األنصاري في ثالثة الجنوبية ،وعلي
أحمد زايد في رابعة الجنوبية ،وحس��ن محمد طيب العلوي
في تاس��عة الش��مالية ،إضافة لعبدال��رزاق حطاب المنضم
مؤخراً بسادسة الجنوبية ،فيما ش��ملت قائمة المترشحين
البلديين علي حس��ن الس��اعي في س��ابعة المحرق ،وأحمد
علي المناعي في الدائرة الحادية عش��رة بالشمالية ،وجمال
يوسف محمد علي بالدائرة الثانية عشرة بالشمالية ،إضافة
لمحمد الراشد الذي انضم مؤخراً للجمعية بثانية الجنوبية.

أجرى الحوار  -وليد صبري

كش��ف القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد
البحرين للتنمية السياس��ية أنور أحمد علي أن
«ميزاني��ة المعهد تبلغ نح��و  1.3مليون دينار
س��نوياً ،بينها ربع مليون دين��ار للبرامج ،فيما
ت��م تخصيص ميزاني��ة بقيمة  60أل��ف دينار
للبرنامج الوطني النتخابات .»2018
وأض��اف أنور أحمد ف��ي ح��وار لـ«الوطن» أن
«عدد المش��اركين في البرنام��ج الوطـــــــني
النتخاب��ات  ،2018بل��غ نحو  207مش��اركين

ف��ي  3أش��هر ،س��ــــواء ف��ي النس��خة األولى
الت��ي عقدت ف��ي الفت��رة م��ن  29يوليو إلى
 27س��بتمبر 16« ،دورة» ،أو النس��ـــــخة
التكمـــــيلي��ة الت��ي عقدت ف��ي الفترة من 1
أكتوبر إل��ى  22أكتوبر الج��اري 8« ،دورات»،
الفتا إل��ي أن «المعه��د بص��دد تنظيم دورة
متخصصة لإلعالميين لتدريبهم على التغطية
اإلعالمية المحترفة والحيادية والموضــــوعية
للعملية االنتخابية».

الجودر يعيد إشعال
المنافسة في خامسة المحرق
مروة غالم

أنور أحمد
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 14بلديًا ينافسون نيابيًا..
و 9يغيبون عن االنتخابات
حسن الستري

أظهرت كشوفات المترشحين عزوف  9أعضاء
بلديين عن الترش��ح في االنتخابات المرتقبة
نيابي��اً أو بلدياً .فيما ترش��ح  14عضواً نيابياً
أبرزه��م رؤس��اء المجال��س البلدي��ة الثالث.
وترش��ح  4أعضاء بلدياً في نف��س دوائرهم،
وترش��ح خامس في دائرة غير دائرته التي فاز
فيها.
ويبل��غ ع��دد البلديي��ن  30عضوا يش��كلون
 3مجال��س بلدي��ة ف��ي المحرق والش��مالية
والجنوبية ،أما محافظ��ة العاصمة فلها أمانة
عامة.
والبلدي��ون الذي��ن عزف��وا عن الترش��ح هم
يوسف الريس ومحمد حرز في المحرق ،وعلي
الش��ويخ وحم��د الدوس��ري وب��دور بن رجب

 5جددوا
ترشحهم بلديًا
وخالد قمبر في الش��مالية ،ويوس��ف الصباغ
ونجي��ب الك��واري وعبداللطي��ف محم��د في
الجنوبية.
أما الـ 14الذين ترش��حوا نيابي��اً فهم رئيس
بل��دي المح��رق محم��د آل س��نان وأعض��اء
المجل��س نجم آل س��نان وصباح الدوس��ري
ويوس��ف ال��ذواذي ،ورئيس بلدي الش��مالية
محم��د بوحم��ود وأعض��اء المجل��س فاطمة
القطري وعبداهلل الدوس��ري وعبداهلل عاشور
ومحمد أبوالشوك وحس��ين الخياط ،ورئيس

بل��دي الجنوبي��ة أحم��د األنص��اري وأعضاء
المجل��س محم��د البلوش��ي وبدر الدوس��ري
وعيس��ى الدوس��ري .واألعضاء األربعة الذين
ج��ددوا ترش��حهم بلدياً في نف��س دوائرهم
ه��م غ��ازي المرباط��ي ف��ي رابع��ة المحرق
وعلي النصوح في سادس��ة المح��رق ،وأحمد
الكوهجي في خامس��ة الشمالية ،وطه الجنيد
في عاشرة الش��مالية ومحمد الخال في ثانية
الجنوبية.
فيما ترشح عبداهلل القبيسي بلدياً في تاسعة
الش��مالية .وكان القبيس��ي ف��از االنتخاب��ات
الماضية ف��ي أول��ى الجنوبية ،وتم اس��قاط
عضويته من بلدي الجنوبية بعد تغير عنوانه
للمحافظة الشمالية.

أعاد ترش��ح النائب محم��د الجودر في الس��اعة األخيرة من
تقديم طلبات الترشح مساء أمس األول في خامسة المحرق،
ذات الس��يناريو الذي جمعه مع مترش��حي انتخابات ،2014
الثالث��ي القبطان محم��ود المحمود وخال��د بوعنق ومحمد
الفرج.
ودخلت جمعية المنبر اإلسالمية لخامسة المحرق بالمترشح
إبراهي��م بوجي��ري ،ليك��ون أداة اش��تعال وتناف��س ثانية
ف��ي الدائرة إلى جان��ب الطموح الكبير ل��كل من المحامية
والمستش��ارة القانونية هنادي الجودر ،ورئيس رابطة نادي
المحرق والمنتخب الوطني س��عد محبوب الدوسري ،وأحمد
عبدالملك ،فض ً
ال عن رجل األعمال سلطان العباسي.
وغابت  4ش��خصيات بارزة عن خوض المعت��رك االنتخابي
في «الخامسة» من الذين أعلنوا نية ترشحهم في البرلمان
وهم عبدالحميد المير وهش��ام الرميثي ،وراش��د القصاب،
وعلي المقلة «الذي أعلن ترش��حه ضمن الدائرة الس��ابعة
نيابياً.

3

أجندة
 7نوفمبر المقبل إعالن قوائم
المترشحين النهائية
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 207 :مشاركين
أنور أحمد في حوار لـ
في البرنامج الوطني النتخابات  2018خالل  3أشهر
وليد صبري

كش��ف القائ��م بأعم��ال المدي��ر التنفيذي
لمعه��د البحري��ن للتنمية السياس��ية أنور
أحمد علي أن «عدد المشاركين في البرنامج
الوطني النتخاب��ات  ،2018بلغوا نحو 207
مش��اركين في  3أشهر ،س��واء في النسخة
األول��ى الت��ي عق��دت ف��ي الفت��رة من 29
يوليو إلى  27س��بتمبر 16« ،دورة» ،أو في
النس��خة التكميلية التي عق��دت في الفترة
م��ن  1أكتوبر إل��ى  22أكتوب��ر الجاري8« ،
دورات» ،مضيفاً أن «المعهد بصدد تنظيم
دورة متخصصة لإلعالميين لتدريبهم على
التغطي��ة اإلعالمي��ة المحترف��ة والحيادي��ة
والموضوعية للعملي��ة االنتخابية» .وأضاف
أنور أحمد في حوار لـ«الوطن» أن «ميزانية
المعهد س��نوياً تبلغ نح��و  1.3مليون دينار
بينها ربع ملي��ون دين��ار « 250ألف دينار»
للبرامج ،فيما ت��م تخصيص ميزانية بقيمة
 60أل��ف دينار للبرنام��ج الوطني النتخابات
.»2018
وإلى نص الحوار:

برنامج االنتخابات
كي��ف تقيم��ون المش��اركة والتفاعل مع
دورات ومحاض��رات المعه��د فيما يتعلق
بالبرنامج الوطني لالنتخابات 2018؟
 ل��م نكن نتوق��ع ه��ذا اإلقب��ال المنقطعالنظي��ر م��ن جان��ب المترش��حين وم��دراء
حمالته��م االنتخابي��ة وال��ذي اضطررن��ا
عل��ى إثر ه��ذا اإلقبال أن نضاع��ف من عدد
ال��دورات المخطط له��ا ،فق��د خططنا في
البداية لتقديم  16دورة تدريبية في الفترة
الصباحية ،وإعادتها مس��ا ًء ،لتناسب ظروف
جمي��ع المش��اركين ،ومع الطل��ب المتزايد
قمنا بإع��ادة  8دورات إضافي��ة ،وقد غطت
ه��ذه الفعاليات ثالثة محاور أساس��ية :هي
المحور القانوني والمحور السياسي والمحور
اإلعالمي ،حرصنا من خاللها على االستعانة
بخبراء توزعت تخصصاتهم ما بين الخبرات
العملية والخبرات األكاديمية وجميعهم من
الكوادر الوطنية البحرينية.
الجدي��ر بالذكر أن��ه منذ بداي��ة  2018بدأ
المعه��د خطة اس��تراتيجية ألربع س��نوات،
وطموحن��ا بش��أن زي��ادة وتي��رة االهتمام
بالتثقيف السياس��ي باالنتخاب��ات ،والوعي
السياس��ي بي��ن الناخبي��ن ،ال يتوق��ف عند
انتخاب��ات  ،2018ب��ل يمتد إل��ى انتخابات
 ،2022وقد تكون بعض البرامج في المعهد
س��ابقاً كانت كثيرة ولم يكن لها قياس في
المجتمع ،لذلك حاولن��ا أن نركز على جودة
البرامج مع تقليص عددها ،وقسمنا المجتمع
إلى  3فئات أساس��ية ،ألنه ف��ي تصورنا أن
كل فئة ف��ي المجتمع ،كيفي��ة الوصول لها
تختل��ف ،خاصة وأننا نعيش عص��راً متطوراً
في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات ووسائل
التواص��ل االجتماعي «السوش��يال ميديا»،
في الوقت ذاته ،نحن نستهدف فئة الشباب
ألن المجتمع البحريني مجتمع ش��اب ،حيث
يمثل الش��باب نحو  %40م��ن البحرينيين،
ويشغل الشباب نسبة ال بأس بها من سكان
المحافظ��ات المختلف��ة ،فهن��اك محافظات
يمثل الش��باب نح��و  %44منها ،ومحافظات
تصل إلى  ،% 51كما بلغت نس��بة تصويت
الش��باب في انتخابات  2014نحو  %44من
إجمالي نس��بة المش��اركين في االستحقاق.
لذل��ك نحن نحاول تطوي��ر العمل من خالل
اس��تخدام مس��تويات متقدمة ومبدعة من
أجل الوص��ول إلى فئة الش��باب والناش��ئة
وقبله األطفال ،اس��تناداً إل��ى ميثاق العمل
الوطن��ي ودس��تور مملكة البحري��ن ،لذلك
خصصنا  9برامج ،بمعدل  3برامج لألطفال
والناشئة ،و 3برامج للشباب ،و 3برامج لفئة
الكبار على مدار العام  ،2018من خالل إطار
عام لمدة  4س��نوات ،ولكل عام خصوصيته
ومبادراته ،على أساس أن نركز على الجودة
والوصول إلى أكبر فئة ممكنة من المجتمع.

 1.3مليون دينار ميزانية المعهد
سنويًا بينها ربع مليون للبرامج
 60ألف دينار ميزانية البرنامج
الوطني النتخابات 2018
 30ألف دينار مخصصة لدورات ومحاضرات
المترشحين ومدراء الحمالت االنتخابية

أنور أحمد

متعلق��ة باإلطاري��ن الدس��توري والقانوني
للعملي��ة االنتخابي��ة وعملي��ة مراقب��ة
االنتخابات وإع��داد التقاري��ر الرقابية ،وتم
اس��تقطاب متطوعين من  3جمعيات ،هي،
الجمعي��ة البحريني��ة للش��فافية وجمعي��ة
مب��ادئ وجمعي��ة الحقوقيي��ن ،إضاف��ة إلى
المؤسس��ة الوطني��ة لحق��وق اإلنس��ان.
وخ�لال الش��هر المقبل ،س��يتم عق��د دورة
متخصص��ة لإلعالميي��ن لتدريبه��م عل��ى
التغطي��ة اإلعالمي��ة المحترف��ة والحيادي��ة
والموضوعي��ة للعملي��ة االنتخابية.وأم��ا
بالنسبة لبرنامج التوعية للناخبين ،فقد بدأ
المعهد بمحاضرات وندوات عامة للناخبين،
حيث تم عقد محاضرة بالمحافظة الشمالية
بعنوان «المش��اركة االنتخابي��ة بين الحق
والواج��ب» ،وندوة بجامعة البحرين بعنوان
«ش��باب الوطن ..يش��ارك» ،وسيستمر هذا
البرنام��ج ليغطي كاف��ة المحافظات وأغلب
الجامعات والمراكز الشبابية.

«د ْرب»
«د ِّرب»َ ..
كم عدد المشاركين في البرنامج الوطني
النتخاب��ات « ،2018النس��خة األول��ى»
و«النسخة التكميلية»؟
 ش��ارك في النس��خة األولى م��ن البرنامجالتدريب��ي للمترش��حين وم��دراء الحم�لات
وف��رق عمله��م نح��و  177مش��اركاً ،وف��ي
النس��خة التكميلية ت��م التركيز على أهم ما
يحتاجه المترش��ح فكانت الدورات والبرامج
مكثف��ة نوع��اً م��ا وحض��ر نح��و  30متدرباً
للبرنام��ج التكميلي والذي عق��د في الفترة
م��ن  1أكتوبر إل��ى  22أكتوب��ر ،ومن هذا
المنطل��ق يمك��ن أن نحصي مش��اركة نحو
 207مش��اركين ،أي أكثر م��ن  200متدرب
ومش��ارك ،س��واء «مترش��ح ،مدي��ر حملة،
مهت��م بالعملية االنتخابية» ،ف��ي البرنامج
الوطن��ي النتخاب��ات  ،2018ف��ي النس��خة
األولى والنس��خة التكميلية .وفي  29يوليو
الماض��ي ،انطلقت باكورة فعاليات البرنامج
التدريب��ي النتخاب��ات  2018ال��ذي ينظمه
معه��د البحري��ن للتنمية السياس��ية تحت
ش��عار «درِّب» ،وال��ذي يرس��م م��ن خالله
المعهد الهدف م��ن البرنامج بحيث تعطي
معنيي��ن« ،دَرْب» والتي تعن��ي الطريق أو
المس��ار ،و«د ِّرب» والت��ي تأت��ي م��ن كلمة
تدريب وهو م��ا يرمز إلى البرنامج التدريبي
المعني بالش��عار .ويعد ه��ذا البرنامج أكبر
برنام��ج تدريبي توعوي م��ن نوعه لتدريب
المترش��حين وم��دراء الحم�لات االنتخابية
لخ��وض االنتخاب��ات التش��ريعية والبلدية
المقبلة ،حيث تضم��ن  3محاور هي المحور
القانون��ي والمح��ور السياس��ي والمح��ور
اإلعالم��ي ،وذلك من خ�لال  16فعالية يتم
تنفيذها خ�لال  27يوماً امت��دت في الفترة

م��ن  29يولي��و  2018حت��ى  27س��بتمبر
 ،2018وكانت مقس��مة م��ا بين محاضرات
توعوية ودورات تدريبية متنوعة ،من خالل
فترتين صباحية ومسائية.
ودرّب ،ه��ي حملة انطلقت م��ن «البرنامج
الوطني لالنتخاب��ات  »2018والتي تضم 3
مراحل ،المرحلة األولى تدريب للمترشحين
وم��دراء الحم�لات االنتخابي��ة ،وتهدف إلى
صق��ل مه��ارات المترش��حين لالنتخاب��ات
ومدراء الحم�لات االنتخابية من خالل ثالثة
محاور متصلة هي «المحور القانوني ،المحور
السياس��ي ،المح��ور اإلعالمي» ،ويش��تمل
كل مح��ور منها على عدد م��ن المحاضرات
والدورات التدريبية المتخصصة التي تغطي
كافة الجوانب المتعلقة بالعملية االنتخابية،
تليه��ا المرحل��ة الثاني��ة وه��ي موجه��ة
للصحافيي��ن واإلعالميي��ن ورواد مواق��ع
التواص��ل االجتماع��ي وس��تضم مجموع��ة
م��ن الدورات التي ته��دف إلى صقل حرفية
الصحاف��ي واإلعالم��ي فيما يتعل��ق بكيفية
التعامل مع أخبار االنتخابات ،وكيفية تقديم
تغطية إعالمية محترفة تتسم بالموضوعية
والحيادي��ة وتس��عى إل��ى تقدي��م معلومة
دقيق��ة ،أما المرحل��ة الثالث��ة واألخيرة من
البرنامج فهي خاصة بتوعية الناخبين ،حيث
تستهدف الناخبين.
لم��اذا ل��م يت��م اس��تقدام محاضري��ن
ومدربين من الخارج في البرنامج الوطني
على غرار البرامج الوطنية السابقة؟
 لقد حرصنا على أن يقوم الكادر البحرينيبتقدي��م المحاض��رات وال��ورش والدورات
الخاصة بالبرنامج الوطني لالنتخابات ،ذلك
ألن الخبرة السياس��ية المتراكم��ة للكوادر
البحريني��ة على مدى  16عام��اً منذ انطالق
المشروع اإلصالحي لحضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد
المف��دى ،حفظه اهلل ورع��اه ،وفهم الكوادر
البحريني��ة لخصوصي��ة البيئ��ة السياس��ية
البحرينية ،جعلتن��ا نكتفي بالعنصر الوطني
الذي نعت��ز ونفتخر به ،ومن خ�لال التقييم
المس��تمر لجميع ال��دورات س��واء من قبل
المش��اركين أو المختصين بالمعهد أعطتنا
مؤش��رات إيجابي��ة جدا لمواصل��ة االعتماد
على الكوادر البحريني��ة ،من هذا المنطلق،
حرص المعهد من خالل البرنامج هذا العام،
عل��ى تقديم ك��وادر وطنية خالص��ة تتميز
بوعي علمي وعملي بأسس وأركان العملية
االنتخابية.
لم��اذا ل��م ينطل��ق البرنام��ج الوطن��ي
النتخابات  2018قبل فترة كافية ال سيما
وأن تدري��ب وإع��داد المرش��ح يحتاج إلى
وقت كافٍ؟
 أعتق��د فت��رة ثالث��ة ش��هور قب��ل عمليةالترش��يح لالنتخاب��ات كافي��ة ،خاص��ة أننا

االعتماد على الكادر البحريني في التدريب نتيجة
المؤشرات اإليجابية للمشاركين والمختصين
المعهد حريص على تقديم كوادر وطنية تتميز
بوعي علمي وعملي بالعملية االنتخابية
حرصنا على تثقيف المترشح لالستحقاق
االنتخابي بالوعي السياسي وفريق العمل
المعهد شريك استراتيجي للمجلس
األعلى للمرأة في مؤتمره نوفمبر المقبل
المعهد الجهة الحكومية الوحيدة
المخولة بالتوعية والتدريب السياسي
نستهدف المترشحين وهؤالء قرار ترشحهم
ع��ادة ما يأت��ي متأخ��راً ،وبالتال��ي لم يكن
لن��رى ه��ذه المش��اركة إال بعد أن يحس��م
المترش��حون أمره��م ،والمعهد سيس��تمر
مس��تقب ً
ال في وضع برامج تدريبية سياسية
متواصلة إلعداد كوادر سياسية وطنية.
وقد أرتأينا في  2018أن نقسم البرامج إلى
مح��اور بحيث يتمكن المت��درب من تحديد
التخص��ص المناس��ب له .لق��د حرصنا على
تثقيف المترشح لالستحقاق االنتخابي ،وأن
يكون ل��ه فريق عمل ،وال بد أن يكون لديه
وعي سياس��ي ،وليس بالض��رورة أن يكون
دارسا للقانون ،واش��ترطنا حضور المتدرب
نحو  %75من الدورات والبرامج حتى يتسنى
له الحصول على شهادة.
هل المعه��د الجه��ة الوحي��دة المخولة
بتنظي��م البرام��ج االنتخابي��ة الوطنية ال
س��يما ال��دورات وورش العم��ل الخاصة
باالستحقاق االنتخابي؟
 كجه��ة حكومية نعم نحن الجهة الوحيدةالمختص��ة بالتوعي��ة والتدريب السياس��ي،
ولك��ن المعهد يح��رص على إيج��اد تعاون
وش��راكة مع المؤسس��ات الوطني��ة األخرى
ومؤسس��ات المجتم��ع المدن��ي ف��ي إقامة
البرامج التدريبية والتوعوية.

ميزانية البرامج
كم تبل��غ الميزاني��ة المرص��ودة لبرامج
المعه��د س��نوي ًا؟ وك��م تبل��غ الميزانية
المرص��ودة ل��دورات برنام��ج االنتخابات
2018؟
 الميزاني��ة المرص��ودة للمعهد ككل تبلغ 1.3ملي��ون دين��ار س��نوياً ،بينه��ا «250
ألف دين��ار» ،نحو ربع مليون دينار ،تش��مل
إقام��ة المؤتم��رات ،وال��دورات التدريبي��ة،
والبرام��ج التوعوية ،لكافة فئ��ات المجتمع،
إضاف��ة إلى البح��وث والدراس��ات ،فيما تم
تخصي��ص ميزانية تقدر بنحو  60ألف دينار
للبرنامج الوطني النتخابات  ،2018خصصنا

دورات استحقاق 2018
ه��ل هن��اك خط��ة لتنظي��م دورات أو
محاض��رات أو ورش عم��ل تتعل��ق
باالنتخابات قبل انطالق االس��تحقاق في
 24نوفمب��ر 2018؟ وما أبرز عناوين تلك
الدورات والمحاضرات؟
 ت��م إنجاز دورة متخصص��ة لمائة متطوعيمثلون جمعيات حقوق اإلنس��ان والمجتمع
المدني الراغبين في متابعة ورصد العملية
االنتخابي��ة وقد تم تقدي��م محاضرات لهم

القائم بأعمال المدير التنفيدي لمعهد البحرين للتنمية السياسية خالل حواره مع «الوطن»

تصوير :سهيل أحمد

 %50منه��ا أي نح��و  30ألف دين��ار لتدريب
المترشحين ومدراء الحمالت االنتخابية ،من
خالل ،المحاضرات والدورات وورش العمل،
والـ %50األخرى 30« ،ألف دينار» ،تستهدف
مؤسس��ات المجتمع المدني ،والصحافيين
واإلعالميي��ن ورواد مواق��ع التواص��ل
االجتماع��ي ،إضافة إلى توعية الناخبين من
خالل محاضرات وندوات تعقد بشكل دوري
قبل االنتخابات.
هل م��ن المقرر انط�لاق برنامج لتدريب
أعض��اء المجلس��ين النياب��ي والبل��دي
الفائزي��ن في انتخاب��ات 2018؟ وما أبرز
عناوي��ن ال��دورات وورش العمل المقررة
لألعضاء الفائزين؟
 بالتأكي��د فه��ذه الفئة هي الفئ��ة األولىالت��ي نص عليها مرس��وم إنش��اء المعهد،
وس��يتم ذلك بالتنسيق مع مجلسي الشورى
والنواب ووزارة األشغال وش��ؤون البلديات
بالنس��بة ألعضاء المجالس البلدية وأعضاء
أمانة العاصمة .وستغطي المحاور القانونية
والسياس��ية واإلعالمي��ة ولك��ن بمس��توى
متق��دم ،وبما يناس��ب مس��تويات الس��ادة
النواب.
بوجه عام ،من هي الفئات التي يستهدفها
المعهد على مدار العام؟
 المعهد يس��تهدف جمي��ع فئات المجتمع،حيث يق��وم المعهد بتصمي��م برامجه بما
يتناسب مع الفئة العمرية للمجتمع ،فهناك
برامج خاصة للطفل والناشئة وبرامج خاصة
للش��باب وإعداد الكوادر السياسية ،وبرامج
خاصة للكب��ار والتي من أهمه��ا هذا العام
«البرنامج الوطني النتخابات .»2018
م��ا خط��ط المعه��د لمرحل��ة م��ا بع��د
االنتخابات؟
 س��يواصل المعه��د العم��ل عل��ى تحقيقأهدافه الرئيسة وهي:
 -1تنمي��ة الوع��ي وتأهي��ل المواط��ن
للمشاركة السياس��ية السليمة وفقاً ألحكام
الدستور والميثاق.
 -2إعداد كوادر سياسية وطنية.
 -3تقديم برامج التدريب السياس��ي لكافة
فئات المجتمع.
 -4دع��م البح��وث العلمي��ة ف��ي المج��ال
السياسي والقانوني والحقوقي.
وذل��ك من خ�لال برامج ومبادرات تناس��ب
كل فئة عمرية من المجتمع وسيتم اإلعالن
عنها بإذن اهلل بنهاية عام .2018
هل ينظم المعهد مؤتمرات سنوية؟ وما
أبرز محاورها؟
 ف��ي الس��نوات الس��ابقة نظ��م المعه��دالمنتدي الخليجي لإلعالم السياس��ي ،ولكن
بس��بب كثافة البرامج المتعلقة باالنتخابات
في ه��ذا العام ل��ن يكون للمعه��د منتدى
أو مؤتم��ر ولكن المعهد س��يكون ش��ريكاً
اس��تراتيجياً للمجل��س األعل��ى للم��رأة في
مؤتم��ره ف��ي نوفمب��ر المقب��ل ،والمتعلق
بالمشاركة السياسية للمرأة.

نستقبل مشاركاتكم وأخباركم على
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39970134 | 39324949
السنة 13

|

العـدد  | 4700الثالثاء  14صفـر 1440هـ

|

23 Oct 2018

3

Tue

وكيل «العدل» :فتح باب الطعون
في قرارات اللجان اإلشرافية لقوائم المرشحين
 30الجاري آخر يوم للطعن
والفصل بموعد أقصاه  6نوفمبر

وائل بوعالي

أعل��ن وكي��ل وزارة الع��دل والش��ؤون
اإلس�لامية واألوق��اف لش��ؤون الع��دل
عضو اللجنة العليا لإلش��راف على س�لامة
االنتخابات المستش��ار وائ��ل بوعالي ،عن
فتح ب��اب تقدي��م الطعون أم��ام محكمة
االس��تئناف العلي��ا المدني��ة ف��ي القرارات
الصادرة عن لجان اإلش��راف على س�لامة
االس��تفتاء واالنتخاب فيم��ا يتعلق بقوائم
المترش��حين التي تم عرضها االثنين ،في

اللجان اإلشرافية ولمدة  3أيام متتالية.
وقال وكيل العدل ،إن الطلبات ستس��تقبل
بمكت��ب تش��كيل الدع��اوى بمبن��ى وزارة
الع��دل والش��ؤون واألوق��اف « »2الواق��ع
ق��رب مبن��ى ال��وزارة الرئي��س بالمنطقة
الدبلوماسية ،أثناء أوقات الدوام الرسمي.
وبخصوص يومي الجمعة والس��بت ،أشار
بوعالي إلى أن أبواب ال��وزارة «مبنى ،»2
س��تكون مفتوحة لتلق��ي الطعون الجمعة

 26أكتوبر من الواحدة ظهراً حتى الرابعة
عص��راً ،وي��وم الس��بت  27أكتوب��ر م��ن
العاش��رة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ،وفقاً
للمدد القانونية المحددة.
وتبع��اً للقانون فإنه يحق ل��كل من تقدم
للترشيح ،ولم يرد اسمه في الكشف المعد
لذل��ك ،أن يطلب م��ن اللجنة اإلش��رافية
التابعة له إدراج اس��مه ضمن المرشحين،
أو االعت��راض عل��ى إدراج اس��م أي م��ن
المرش��حين في دائرت��ه ،خالل مدة عرض
كش��وف المرش��حين من تاري��خ  22حتى
 24أكتوب��ر  ،2018على أن تق��وم اللجنة
بالفص��ل ف��ي طل��ب اإلدراج أو االعتراض
خالل ثالثة أيام من تاريخ تقديمه ،ويعتبر

 9اعتراضات في اليوم األول
لعرض كشوفات المرشحين بالمحرق
ريانة النهام

أعل��ن المحام��ي الع��ام باللجنة اإلش��رافية،
على سالمة االس��تفتاء واالنتخابات بمحافظة
المحرق أحمد الحم��ادي ،أن عدد االعتراضات
في اليوم األول لعرض كشوف المرشحين بلغ
 9اعتراضات ،بينها  8للمجلس النيابي وواحد
للبلدي.
وأضاف «حضر المعترضون وقدموا اعتراضهم
ووقع��وا على مق��رر االعت��راض ،وعرض على
اللجن��ة المختص��ة برئاس��تنا وت��م البت في
االعتراضات وس��يتم إرس��ال ق��رار اللجنة عن
طريق الرسائل النصية».
وخلت الكشوفات من أسماء بعض المرشحين
الذي��ن قدم��وا للمرك��ز لتقدي��م االعت��راض
ومنهم المرشحة النيابية في الدائرة السادسة
ميرفيت جناحي ،والمرش��ح البلدي في الدائرة
الثالثة عبداهلل جاس��م ،والمرش��ح النيابي في
الدائرة السادسة حسن علي والمرشح النيابي
في الدائرة السادسة محمد العرادي وغيرهم.
وش��هد المرك��ز حض��ور بعض المرش��حين،
للتأك��د م��ن وجود أس��مائهم في كش��وفات
المرشحين منهم مرشحة الدائرة الثالثة لبنى

 5طلبات اعتراض
في اليوم األول لـ«العاصمة»
ياسمين العقيدات

فت��ح ب��اب تقدي��م الطع��ن للطلب��ات المرفوضة في
محافظ��ة العاصمة حيث بلغ عدد المقبولين  73طلب
ترشيح و 14طلبا مرفوضا ،فيما قالت فاطمة حبيل إن
ع��دد المتقدمين لطلب االعتراض من المرفوضين 5
طلبات حتى اآلن.
وم��ن بي��ن المتقدمي��ن للترش��ح المرفوضي��ن علي
ش��مطوط وقال لـ«الوطن» سبب رفضي كان بسبب
عضويت��ي ف��ي جمعي��ة الوفاق س��ابقا وق��د خالفت
قوانينه��م أثناء ترش��حي ف��ي المجل��س النيابي مما
جعلهم يسقطون عضويتي ولم أجددها ،ولهذا عدت
للم��رة الثانية اليوم للمركز ومع��ي جميع األدلة التي
تثبت ذلك.

الحس��ن ،والمرش��حة النيابية الدائرة الثانية
ليلى المحميد ،ومرشح الدائرة الخامس طارق
مبارك ،ومرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن بن
زيمان وغيرهم.
م��ن جه��ة أخ��رى قال��ت مرش��حة المجلس
النيابي ألولى المحرق ش��موخ صليبيخ ،والتي

خلت الكش��وفات من اس��مها ،أنه��ا حضرت
الس��تكمال بعض األوراق الت��ي اضطرت إلى
تأجيلها بسبب العملية التي أجرتها األحد ،في
حين نفى الحمادي قبول أي أوراق الس��تكمال
اإلج��راءات لك��ون الم��دة المح��دد لتقدي��م
الطلبات انتهت.

 11مترشحا نيابيًا
لـ«خامسة المحرق» بينهم امرأتان
مروة غالم

أعلن��ت لجنة اإلش��راف عل��ى س�لامة االنتخاب
واالس��تفتاء بمحافظ��ة المحرق ع��ن قبول 11
مترشحا نيابيا للدائرة الخامسة ،بينهم امرأتان
تتنافسان على قبة البرلمان.
ويتناف��س كل م��ن القبطان محم��ود المحمود
ومحمد الجودر وخالد بوعنق ومحمد الفرج على
كرس��ي البرلم��ان ،حيث ال تعد هذه المنافس��ة
األول��ى فق��د تناف��س المترش��حون ال��ـ 4ف��ي
انتخابات  2014على كرسي مجلس النواب.
واس��تطاع محمد الج��ودر أن يدخ��ل تحت قبة
البرلم��ان كم��ا أن خال��د بوعنق يعتب��ر العضو
البل��دي الس��ابق للدائ��رة الرابع��ة ف��ي دورة
المجل��س الثالث��ة  ،2010فيما يعتب��ر القبطان
محمود المحمود العضو النيابي السابق لرابعة
المحرق في الفصل التشريعي الثالث.
واس��تطاعت جمعية المنبر اإلسالمية أن تتقدم
بالمترشح إبراهيم بوجيري في الدائرة الخامسة

عدم إصدار اللجن��ة قرارها في ذلك األجل
قراراً ضمنياً بالرفض.
وبناء عليه ،فإنه يحق لصاحب الشأن الطعن
في القرار الصادر عن اللجنة اإلشرافية في
ضوء ذلك س��واء كان بالرف��ض -الصريح
أو الضمني -خالل موع��د ال يتجاوز  3أيام
من تاريخ صدوره أمام محكمة االس��تئناف
العليا المدني��ة ،حيث تفصل المحكمة في
ه��ذا الطعن خالل  7أيام م��ن تاريخ إقامة
الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن.
ويك��ون بذل��ك  30أكتوب��ر هو آخ��ر يوم
للطعن في قرارات اللجان اإلش��رافية أمام
المحكمة حيث يتعين الفصل فيها لغاية 6
نوفمبر المقبل.

 8مستقلين وامرأتان ومن بينهم
مترشح ضمن المنبر اإلسالمي
حيث يعتب��ر بوجيري المترش��ح الوحي��د التابع
لجمعي��ة سياس��ية ف��ي الدائرة مابي��ن ثمانية
مترش��حين مس��تقلين من بينه��م ثالثة نواب
سابقين وعضو بلدي سابق يتنافسون على قبة
البرلمان وامرأتين .باإلضافة إلى هنادي الجودر
المحامية والمستشارة القانونية التي استطاعت
أن تكون من ضمن مترش��حي الدائرة الخامسة
نيابياً وتتنافس معها نورة الخاطر.
وكان لرئي��س رابطة نادي المح��رق والمنتخب
الوطن��ي س��عد محب��وب الدوس��ري نصي��ب،
ألن يك��ون م��ن ضم��ن المقبولين ف��ي قوائم
المترش��حين نيابياً في انتخاب��ات  2018ومعه
أحم��د عبدالملك من ضمن قوائ��م المقبولين

للترشح في الدائرة الخامسة.
واس��تطاع رجل األعمال س��لطان العباس��ي ،أن
يك��ون من ضمن كش��وف المقبولي��ن بعد أن
خ��اض تجربت��ة ف��ي الترش��ح ضم��ن محافظة
العاصم��ة ولكن��ه بعد تغيي��ر عنوان��ه إلى جزر
أمواج تقدم للترش��ح ضمن الدائ��رة باإلضافة
الى المترشح نواف فرج.
يذك��ر أن هن��اك  4أس��ماء غاب��ت ع��ن خوض
المعت��رك االنتخاب��ي م��ن الذي��ن أعلن��وا نية
ترش��حهم ف��ي البرلم��ان وهم راش��د القصاب
وعلي المقلة والذي أعلن ترشحه ضمن الدائرة
الس��ابعة نيابي��اً وعبدالحمي��د المي��ر وهش��ام
الرميثي.

الزايد 4 :اعتراضات والفصل في 3
أسماء عبداهلل

أكد قاض��ي المركز اإلش��رافي بالمحافظ��ة الجنوبية
إبراهي��م الزايد أن مجموع طلب��ات الطعون في اليوم
األول  4اعتراضات نيابية وتم الفصل في  3اعتراضات
وبق��ى واحد للنظ��ر فيه ولم نتل��قَ أي طلب اعتراض
للمجلس البلدي لحد اآلن .وبين الزايد أن االعتراضات
ف��ي الي��وم األول كان��ت عل��ى ع��دم إدراج أس��ماء
المترشحين في قوائم الناخبين وهذا تم الفصل به ،و
االعتراض اآلخر أن يتقدم مرشح باعتراض على مرشح
آخر بسبب عنوانه.
ومن جهة أخرى أشاد القاضي إبراهيم الزايد بالتجربة
اإللكتروني��ة في ع��رض قوائ��م المرش��حين النيابي
والبلدي وتعتب��ر هي من التجارب الحديثة و المتميزة
في البحرين.

محمد مطر :تحسين
خدمات ومزايا المتقاعدين
قال المترش��ح النيابي في أول��ى الجنوبية محمد مطر
إنه سيس��عى حال فوزه ف��ي االنتخابات إل��ى االرتقاء
بالخدم��ات المقدم��ة للمتقاعدين ،مؤك��داً «ضرورة
تحس��ين الخدم��ات والمزاي��ا المقدم��ة للمتقاعدين
خصوصاً أن رواتب شريحة كبيرة منهم منخفضة».
وأض��اف مطر أنه ال بد من تحس��ــــين العالوات التي
ال تتناس��ب مع الوضع الراهـــن ،مؤك��داً أن زيــــادة
الروات��ب س��تكون على س��لم أولويات جمي��ع النواب
الجدد.

 3نساء و 5رجال يتنافسون في «سابعة» الجنوبية
أسماء عبداهلل

تمي��زت الدائرة الس��ابعة ف��ي المحافظ��ة الجنوبية
بدخ��ول وج��وه جديدة ف��ي غمار المنافس��ة للفصل
التشريعي الخامس كل من علياء الجنيد وخليفة أحمد
القعود وأحمد س��الم التميمي وس��امي محمد جمعه
و د.عل��ي ماجد النعيم��ي و رؤى الحايكي و محمد بن
خليفة الغتم و لطيفة القعود .فيما لعبت النساء الدور
وأعلن رس��مياً الالتي ترش��حهن للمعترك االنتخابي
لعضوي��ة مجل��س النواب كال م��ن  :علي��اء الجنيد و
النائب السابق رؤى الحايكي و لطيفة القعود.
و ف��ي انتخابات  2014تمكن��ت النائب رؤى الحايكي
دخوله��ا للمجل��س النيابي في االنتخاب��ات الماضية

عن الدائرة السادسة بالمحافظة الشمالية في الدور
الثاني مع المرش��ح أحمد جعف��ر ال عصفور و تغلبت
عليه بنس��بة  ،%61.1وأعلنت انتقالها من المحافظة
الش��مالية إلى المحافظة الجنوبية للترشح نيابياً عن
الدائرة السابعة بها.
بينما ترى المرشحة ألول مرة علياء الجنيد أن حظوظ
المرأة في الفصل التش��ريعي القادم س��تكون مميزة
عن الفصول التش��ريعية الس��ابقة ف��ي عهد تمكين
المرأة الذي تشهده المملكة.
و تقدمت المترش��حة النيابي��ة بالدائرة ذاتها لطيفة
القعود لترفع بذلك عدد الوجوه النس��ائية المتنافسة

في الدائرة إلى  3نس��اء ،إذ س��تنافس رؤى الحايكي
وعالية الجنيد وحول تش��ابه اس��مها مع اسم النائبة
الس��ابقة بمجل��س النواب لطيفة القع��ود ،أكدت أن
النائبة الس��ابقة القع��ود تقرب لها ،وأنه��ا ابنة عم
والدتها.
وبالع��ودة لتاري��خ الدائرة ،ترش��ح له��ذه الدائرة 3
مرشحين ،وهم أنور المحمد وأحمد فيصل الدوسري،
وعب��داهلل ب��ن حوي��ل ،وج��رت اإلع��ادة بي��ن أحمد
الدوس��ري وعبداهلل بن حويل ،ليحسمها عبداهلل بن
حويل  3540صوتاً.
و ف��ي انتخابات  2018ق��رر النائب عبداهلل بن حويل

عدم ترش��يح نفس��ه للم��رة الثاني��ة لفت��ح األبواب
للكف��اءات الش��بابية والوطنية المختلف��ة والمتنوعة
ألن تش��ارك بالحراك البرلماني في البلد .فيما ترشح
رسمياً من الرجال كل من خليفة القعود الذي يترشح
ألول مرة مس��تق ً
ال و يمتلك خب��رة تفوق الـ 10أعوام
في مجال خدمة المواطنين ،بينما يتنافس ألول مرة
أيض��اً أحمد س��الم التميمي و س��امي محمد جمعه،
ويقابلهم��ا د .علي ماج��د النعيمي وال��ذي يتضمن
برنامج��ه االنتخاب��ي العديد م��ن المح��اور المهمة
وس��يعلن عنه الحقاً .وتبقى المرشح ألول مرة كذلك
محمد بن خليفة الغتم.
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مترشحو انتخابات 2018
العاصمة

عادل العسومي

الدائرة األولى

خالد صلبيخ

أحمد الحواج

عبداهلل جناحي

إبتسام هجرس

عبداهلل بن رجب

أحمد قراطة

حمد القاسمي

عبدالهادي مرهون

أحمد فرج

عبدالهادي البصري

محمد الحايكي

ممدوح الصالح

عادل حميد

عبدالرحمن بومجيد

علي سمير

الدائرة الخامسة

سوسن كمال

عصام البحراني

حسن رضي

محمد العرادي

الدائرة الخامسة

عمار البناي

حسن بوخماس

ناصر القصير

دنيا فخراوي

الدائرة السادسة

السيد محمدقاهري

هاني محمد

أحمد السلوم

فاطمة جواد

الدائرة السادسة

محمد شبر

عبد االمير حسن

علي كمالي

فاضل عاشور

كامل ميرزا

علي العطيش

الدائرة السابعة

إحسان الفرج

عابدين درويش

الدائرة السابعة

معصومة عبدالرحيم

نادية المالح

عفاف الموسوي

طالل القناص

الدائرة الثامنة

د.حسن الصددي

عبدالعزيز مراد

أسامة الخاجة

زهراء حنون

فاضل السواد

السيد محمد عاشور

إبراهيم العصفور

د.زهرة حرم

عمار حسين

محمد ميالد

الدائرة العاشرة

طارق جابر مهنا

إبراهيم مطر

المحرق

رياض كويتان

فؤاد الرويعي

زينب عبداألمير

الدائرة التاسعة

د.مجيد العصفور

الدائرة التاسعة

محمد المطوع

فاطمة المدوب

الدائرة الرابعة

حسين ربيع

عبداهلل أحمد

دينا اللظي

مهدي شرار

الدائرة الثالثة

رشاد عزالدين

عالء عبدعلي

نجاح صنقور

الدائرة الثالثة

علي جواد

عمار المحاري

نيابي

الدائرة الثانية

مراد علي

الدائرة الثانية

بلدي

لؤي خميس

حمد تقي

نبيل البلوشي

خالد العيد

علي إسحاقي

أيمان شويطر

الدائرة األولى

محمد الحسيني

د.علي بوفرسن

عيسى الحسن

حمد الكوهجي

وحيد المناعي

عبداهلل السهلي

خالد بوعالي

حمد صقر

جمال أمين

عبداهلل علي

الدائرة الثانية

ليلى المحميد

الدائرة الثانية

أنور البلوشي

إبراهيم الحمادي

صالح النعيمي

هدى المحمود

محمد ناجي

إبراهيم النفيعي

محمد آل سنان

حسن الدوي

أحمد الحداد

نبيل عريفي

وليد أمين

الدائرة الثالثة

محمد عيسى

ليلى الحسن

محمد العليوي

أحمد الكويتي

عيسى مسيفر

نجم آل سنان

محمد حمادة

باسم مجدمي

يحيى الشيخ

خالد الجابر
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المحرق

الدائرة الثالثة

عبداهلل سلطان

محمد إبراهيم

الدائرة الرابعة

فيصل العباسي

عبدالقادر محمود

عيسى الكوهجي

راشد السندي

أحمد العباسي

أحمد عبدالملك

محمد الجودر

إبراهيم بوجيري

الدائرة الخامسة

نيابي

هشام العوضي

فهد ربيعة

محمد خيامي

بلدي

ليالي شهاب

يوسف العامر

خالد بوعنق

نواف فرج

نورة الخاطر

محمد الفرج

محمود المحمود

الدائرة السادسة

أحمد محمود

رمضان المال بخيت

أنور الحريري

طارق سعد

صالح بوهزاع

الدائرة السادسة

أزهار مكي
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الدائرة الخامسة

غازي المرباطي

سعد محبوب

العـدد  | 4700الثالثاء  14صفـر 1440هـ

|

23 Oct 2018

الدائرة الرابعة
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أنس عتيق

منى الحايكي

تغريد علوي

هشام العشيري

حسن السماهيجي

الدائرة السابعة

علي الزين

جعفر المطوع

فاضل العود

عمار قمبر

علي المقلة

علي النصوح

راشد البنزايد

عبداهلل البستكي

علي االنصاري

صباح الدوسري

الدائرة السابعة

حسن إسماعيل

راشد جالل

يوسف عبدالغفار

نجيب عيسى

أحمد المقهوي

سليمة العرادي

علي الساعي

عادل الجار

علي النايم

حنان عربي

الدائرة الثامنة

محمد العمادي

رائد األحمد

يوسف الذوادي

الشمالية

حسن المقابي

الدائرة األولى

حسين العجيمي

الدائرة األولى

علي المحاري

عبدالرحمن بوعلي

عبداهلل بوغمار

سمير خادم

طالل محمد

مبارك مخيمر

رمزي القالليف

عبداهلل الحرمي

عبدالعزيز الكعبي

ابتسام العصفور

محمد ربيع

كلثم الحايكي

حبيب شبيب

د.مهدي الشويخ

ياسر نصيف

الدائرة الثانية

عبدالرزاق مكي

محمد الشهابي

محمد عصفور

سيد شبر الوداعي

علي الشويخ

الدائرة الثالثة

فاطمة عباس

محمد فتيل

جالل كاظم

فاضل الدرازي

بدرية عبدالحسين

محمد الدوسري

حافظ الدوسري

عبداهلل الدوسري

الدائرة الثالثة

خالد القعود

حمد الدوسري

خالد الخالدي

علي المعمري

عادل الدوسري

حميد الهدار

أحمد الدوسري

محمد مسدو

محمد الدوسري

الدائرة الرابعة

نبيل أحمد

فواز األمين

عمار عواجي

سهيلة حاجي

نضال الشوملي

أمل سلمان

سلمان محسن

محمد الصباغ

محمد يوسف

جهاد المؤمن

حمد إبراهيم
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نيابي

بلدي

الئقة السلمان

صالح محمد

الدائرة الرابعة

إبراهيم آل شهاب

غازي آل رحمة

عبدالجبار العويناتي

علي معيوف

خالد بوجيري

نبيل األحمد

سيدعادل العلوي

صالح غلوم

صالح محمد

الدائرة الخامسة

الدائرة الرابعة

فيصل محمد

حمد الدوسري

فالح هاشم

فيصل شبيب

لؤي كمال الدين

نادر عبدالرسول

محمد فردان

ماجد سراج

محمد سلمان الدوسري

حسين قاهري

علي آل عمران

الدائرة الخامسة

جاسم عيسى

عادل بوخوه

علي العريض

الدائرة الخامسة

أحمد الكوهجي

أحمد غلوم

نبيل سلمان

مريم الرويعي

زهرة العصفور

محمد بوشهري

جميل الرويعي

الدائرة السادسة

حسين زاير

مجيد صالح

الشيخ ميثم الدغاس

سعيد العالي

لمياء معتوق

علي عبدالحسن

الدائرة السادسة

قاسم السماهيجي

علي سبت

عيسى العصفور

رقية الغسرة

عبدالجليل سلمان

عبدالنبي سلمان

حميد عبدالرضا

الدائرة السابعة

حمد عبدالجبار

باقر حميد

هادي رمضان

السيد أحمد محفوظ

حسين الخياط

فتحي العلوي

لطيفة المير

أحمد الدمستاني

مجيد هاشم

مجيد أديب

الدائرة السابعة

إبراهيم المطوع

علي الجاسم

منير سرور

زينة جاسم

علي سكران

حسن مدن

علي صالح

أحمد يوسف

إبراهيم عبدالعزيز

إبراهيم الهيبة

الدائرة الثامنة

د  .عيسى تركي

عبدالرحمن الخالدي

خالد المناصير

الدائرة الثامنة

أحمد عياش

الدائرة التاسعة

رامي الكعبي

أحمد مبارك

الدائرة التاسعة

عارف المران

د.عبداهلل الذوادي

عبداهلل القبيسي

حسن طيب

محمد الظاعن

أحمد شعبان

أحمد يوسف

عبداللطيف محمد

هشام ربيعة

عبداهلل البكري

منصور حبيل

جميل مال حسن

فؤاد المنصوري

محمد العمادي

باسم المالكي

الدائرة الحادية عشر

خالد الزباري

كمال سعد

محمد بوحمود

علي الفضلي

جمال داوود

زيد العنزي

علي إبراهيم

محمد حبيب

أحمد المناعي

الدائرة الثانية عشرة

الدائرة الحادية عشر

عبدالرحمن عبداهلل

لطيفة عيد

عبداهلل العالي

جميل ناصر

عبدالحميد عبدالغفار

عبدالحميد النجار

يوسف زينل

عباس العماني

الدائرة العاشرة

الدائرة العاشرة

طه الجنيد

حفصة غريب

محمد أبوالشوك

غادة الحلو

مشعي الدوسري

د.عبدالرحمن النجدي

جاسم هجرس

ياسين زينل

خليل المختار

عبداهلل مهدي

عادل عبدالعال

علي فردان

محمد بن رجب

حسين الخياط

مريم مدن

حسن عطية

إياد جابر
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الشمالية

مراد الحسوني

الجنوبية

عبدالرزاق الشيخ
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نيابي

محمد بوحميد

زينب الدرازي

عباس البحراني

بلدي

علي هالل

الدائرة األولى

عدنان المالكي

أحمد العامر

أنور قمبر

نسرين معروف

محمد مطر

الدائرة األولى

يوسف الحادي

|

العـدد  | 4700الثالثاء  14صفـر 1440هـ

23 Oct 2018

الدائرة الثانية عشرة

جميل يوسف

7

نستقبل مشاركاتكم وأخباركم على
2018@alwatannews.net

محمد سيف

دعيج الذوادي

نبيل الشنو

خالد شويطر

هشام الدوسري

الدائرة الثانية

إيمان القالف

ثابت المطاوعة

الدائرة

مال اهلل شاهين

جاسم بوحمود

صالح عبداهلل

أحمد عرفة

الدائرة

الثانية

حمد ثاني

محمد الخال

عادل اليحيى

محمد األحمد

حسن الدوسري

محمد الزياني

عيسى القاضي

محمد الراشد

الثالثة

د.محمد الحوسني

أحمد األنصاري

عيسى سالمين

محمد الرفاعي

عبداهلل عبداللطيف

الدائرة الرابعة

علي زايد

عبداهلل الرويعي

فيصل البوفالح

سلمان السلمان

محمد معرفي

أنس بومطيع

د.راشد البنعلي

الدائرة الخامسة

الدائرة الرابعة

أحمد النعيمي

مراد مثنى

عبدالرحمن عبدالكريم

عمر عبدالرحمن

محمد سالمين

خالد القعود

الدائرة الخامسة

خليفة الغانم

ميثم الربيعي

عبداللطيف محمد

عيسى الغرير

فوزية زينل

عبدالرزاق حطاب

محمد موسى

خليفة اليامي

عصام الخياط

الدائرة السادسة

صالح شريدة

عبداهلل بخش

عبدالرحمن جمعة

خالد صالح

ناظم هاشم

عبداهلل عيسى

الدائرة السادسة

إبراهيم المناعي

أحمد ألبي

حسن البلوشي

صالح الرواحي

محمد درويش

حمد الحربي

د.محمد الكويتي

الدائرة السابعة

وليد عبدالستار

نادية العمر

جمال بوحسن

خالد جناحي

عيسى النجار

إبراهيم ابوبكر

أحمد التميمي

خليفة القعود

رؤى الحايكي

الدائرة السابعة
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مترشحون يستغلون فرصة
األمطار لـ«تسويق أنفسهم»
استغل بعض المترش��حين لالنتخابات النيابية
والبلدية ،فرصة هطول األمطار التي تش��هدها
البحرين لتلميع صورتهم وتس��ويق أنفس��هم
أمام الناخبين وحتى يكسبوا أصواتهم.
وج��اء س��قوط األمط��ار ،ف��ي صال��ح بع��ض
المترش��حين وخصوصاً أن س��قوطه تزامن مع
فتح باب الترش��ح لالنتخابات وش��كاوى األهالي
من س��وء البنية التحتي��ة  ،ليتهافتوا في اإلدالء
بالتصريحات المتتالية إليجاد حلول جذرية.
ف��ي المقاب��ل ،وص��ف عدد م��ن األهال��ي هذا
التواص��ل اإليجابي من قبل المترش��حين ،بأنه
نج��اح ف��ي أول امتح��ان فعل��ي ،معتبري��ن أن
المترش��حين الذي تكبدوا عن��اء النزول لألهالي
وتواصلوا مع الناس البس��طاء ف��ي عقر دارهم
كان بمثاب��ة اختب��ار أول��ي له��م لصدقهم في
خدم��ة الناس ،في حي��ن رأى األهالي أن من لم
يتواجد على الس��احة قد فش��ل ف��ي أول اختبار
حقيقي له.
المواطن صالح عبداهلل يرى ،أن المترش��ح الذي
اس��تطاع اغتنام الفرصة وترك بصمة فعلية في

عق��ول األهالي في ه��ذا الوقت ،مترش��ح أقرب
من غيره لألهالي ،فالتواصل المباش��ر عادة ما
يكون له األثر الكبير في االرتباط بين المواطن
والنائ��ب المس��تقبلي كممثل له ف��ي البرلمان
أو المجل��س البل��دي .أم��ا عب��داهلل محمد وهو
أحد أهال��ي منطقة الحجيات فيق��ول ،إن الرفاع
الش��رقي كانت م��ن أصعب المناط��ق وأكثرها
تض��رراً م��ن تجمع مي��اه األمط��ار فل��م تطال
األضرار تجمع��ات المياه في الش��وارع واألحياء
وش��ل الحركة فيها فقط ،ب��ل امتد لما هو أكثر
صعوب��ة حيث غرقت البيوت ووصلت المياه إلى
الصاالت وغرف النوم ،بل سمعنا عن بيت دخل
الماء من الباب األمامي وخرج من الباب الخلفي
جارفاً معه ما استطاع جرفه!
عائش��ة أحمد ،التي تس��كن في منطقة البحير
قالت ،إن األهالي يعانون كثيراً ،وكمواطنة كانت
تنتظر زيارات ميدانية من كبار المسؤولين في
الدول��ة ،ولكن ن��زول بعض المترش��حين إلى
األهالي ف��ي هذا الوق��ت بين ص��دق نواياهم
وتلمس��هم لحاجة األهال��ي الفعلي��ة ،وهذا ما

األيام المتبقية

على يوم التصويـت
س��معنا وش��هدناه من خ�لال مواق��ع التواصل
االجتماعي التي نقلت زيارات ميدانية لعدد من
المترشحين في المحافظة الجنوبية.
واغتنم ع��دد من المترش��حين ف��ي المحافظة
الجنوبية فرصة هطول األمطار وشكوى األهالي
من س��وء البنية التحتية التي أدت إلى مش��اكل
كبيرة داخ��ل البيوت في توثي��ق الصلة بينهم
كمترش��حين وبي��ن الناخبي��ن الممثلي��ن في
األهالي البسطاء.
وقام المترش��ح النياب��ي عادل اليحي��ى ،بزيارة
ع��دد م��ن البي��وت التي تض��ررت ف��ي منطقة
البحير والحجيات وتحدي��داً مجمع  939وطالب
بتعويض المتضررين من األهالي.
أما عضو المجلس البلدي محمد البلوش��ي ،قام
بتصوير نفس��ه وه��و يركب صهريج الش��فط
برفقة العمال متجو ًال في شوارع الرفاع الداخلية
راصداً هموم الناس ،حيث تم شفط المياه من
عدد من الش��وارع الرئيس��ة منه��ا طريق 341
بمجم��ع  903وش��وارع مجم��ع  925إضافة إلى
مدخل مجمع اإلنماء.

انطالق استطالع رأي «دراسات» لالنتخابات
أعل��ن رئي��س مجل��س أمن��اء مرك��ز البحري��ن
للدراس��ات االس��تراتيجية والدولي��ة والطاق��ة
«دراسات» د.الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة،
انط�لاق عملية اس��تطالع رأي المواطنين حول
االنتخاب��ات النيابي��ة والبلدية المقبل��ة ،والتي
يقوم به��ا المركز ،بهدف قي��اس رأي الناخبين
ح��ول مش��اركتهم ف��ي العملي��ة االنتخابي��ة،
واألس��باب الت��ي تقوده��م إل��ى التصويت في
صناديق اإلقتراع ،وكذل��ك التعرف على آرائهم
ف��ي أداء المجالس النيابية والبلدية الس��ابقة،
وتطلعاتهم حول مسيرة العمل النيابي والبلدي
في الدورة القادمة.
وأوضح أن العينة المس��تهدفة في االستطالع،
تش��مل عم��وم المواطني��ن من عمر عش��رين
س��نة وما فوق ،من جميع محافظ��ات البحرين،
حيث س��يتم جمع البيانات من خالل المقابالت
المباش��رة مع المواطنين في أماكن التجمعات
العام��ة ،باإلضافة إل��ى إمكانية المش��اركة في
االس��تطالع عبر زيارة الراب��ط التاليhttps:// :
 ،derasat.limequery.comوأش��ار إل��ى أن
عملي��ة التحضي��ر إلج��راء االس��تطالع ،وال��ذي

يع��د األول من نوع��ه ،كانت طويل��ة ومكثفة،
ش��ملت تدريب ك��وادر عل��ى إج��راء المقابالت
المباش��رة بكفاءة واحترافية ،وإعداد اس��تمارة
اس��تبيان متكاملة .وأشاد باالس��تجابة الفعالة
والواعي��ة بخص��وص التعاون إلجراء اس��تطالع
الرأي ،بسالس��ة ويس��ر ،في إطار دع��م العملية
االنتخابي��ة ،وتوفي��ر البيان��ات االحصائي��ة
الموضوعية ،بعد تحليل النتائج بشفافية تامة،
لرفعه��ا إلى الجه��ات المعنية ،ونش��رها إلثراء
قاع��دة المعلومات لدى الباحثي��ن والمهتمين.
مثمنا في هذا الصدد ،ال��دور المهم واإليجابي
ال��ذي تلعبه وس��ائل اإلع�لام ،وف��ي مقدمتها

الصحافة الوطنية المسؤولة.
وش��دد على دور اس��تطالعات الرأي والدراسات
المس��حية ،كآلي��ة مهم��ة ومطلوب��ة ،ف��ي
جه��ود التنمية المس��تدامة ،وتطوير المس��ار
الديمقراط��ي ،انطالق��ا م��ن أهمي��ة التع��رف
عل��ى آراء واتجاهات المواطني��ن ،واحتياجاتهم
وتطلعاته��م المس��تقبلية ،مبين��ا ف��ي ه��ذا
الصدد أن مركز «دراس��ات» ق��ام باتخاذ خطوة
رائدة وغير مس��بوقة ،بتأس��يس إدارة مختصة
باس��تطالعات الرأي ،تعمل وف��ق أعلى المعايير
العالمي��ة .وأك��د أن البحري��ن ،بقي��ادة حضرة
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاه��ل الب�لاد المف��دى أتاح��ت كل المقومات
الالزمة ،وهي��أت مختلف العوام��ل والمعطيات،
ك��ي تش��هد المملكة عرس��ا انتخابي��ا حقيقيا،
يتمتع بالنزاهة والش��فافية والعدالة ،في أجواء
آمنة وصحية ،وبما يرس��خ ممارسة ديمقراطية
س��ليمة ،ويكرس المشاركة الش��عبية في صنع
القرار كمحرك رئيس��ي لمسيرة العمل الوطني،
ويعزز ركائز الدول��ة المدنية العصرية ،القائمة
على حكم القانون والمؤسسات.

المدير العام لـ«بنا» :خطة شاملة
ومتكاملة لتغطية االستحقاق االنتخابي
أك��د المدير الع��ام لوكال��ة أنب��اء البحرين
أحم��د المناع��ي أن «وكال��ة أنب��اء البحرين
وبتوجيه��ات م��ن س��عادة الس��يد علي بن
محمد الرميحي وزير شؤون اإلعالم قد أعدت
خطة ش��املة ومتكاملة لتغطية االستحقاق
االنتخاب��ي النياب��ي والبل��دي 2018م ف��ي
نسخته السادس��ة في هذا العهد الميمون،
وإب��راز هذه المناس��بة الديمقراطية الهامة
التي س��تكون محطة اهتم��ام محلي ودولي
كبير ،يس��هم ف��ي اب��راز النقل��ة الحضارية
الكبيرة التي حدثت في المملكة».
وأضاف «ف��ي هذا اإلطار فق��د عملت وكالة
أنب��اء البحري��ن بن��ا مؤخ��راً عل��ى تحديث
صفحتها الرئيس��ة عل��ى ش��بكة االنترنت،
ومواقعه��ا عل��ى كاف��ة وس��ائل التواص��ل
االجتماع��ي ،بحي��ث باتت كافة الوس��ائط
اإلعالمي��ة التقني��ة التابع��ة للوكال��ة ف��ي
جاهزية تامة لتغطية كافة مجريات العملية
االنتخابي��ة ،بم��ا يس��هم في وض��ع صورة

الح��دث االنتخابي أو ً
ال ب��أول للعالم قاطبة،
وللبحرينيين في الخارج بشكل خاص».
وقال إن «وكال��ة أنباء البحرين تكرس كافة
امكانياتها البش��رية والفني��ة والتقنية من
أجل متابعة وتغطية االنتخابات التشريعية،
إذ ت��م اعتم��اد آلي��ة وخط��ة عم��ل خاصة
باالنتخابات».
وأضاف «لقد ش��رعنا بالفعل في نش��ر وبث
األخب��ار والتقاري��ر المتعلق��ة باالنتخاب��ات
باللغتين العربية واإلنجليزية» ،مبيناً أنه تم
تعزيز األخبار المنش��ورة على موقع الوكالة
بخاصي��ة «إنفوجرافي��ك» الت��ي تتضم��ن
إحصائي��ات بأعداد المرش��حين والناخبين،
إلى جانب أماكن االقتراع ،في خطوة تساهم
في دعم المحتوى الخبري وفق رؤية جديدة
تعتمد الشفافية والمهنية في آن واحد.
وأوض��ح أن وكالة أنباء البحرين س��عت منذ
زمن إلى استخدام كل ما هو جديد في حقل
التكنولوجيا لتعزيز رؤيتها في بث األخبار.

وأك��د «س��نعمل عل��ى توزيع كاف��ة المواد
التحريري��ة والخبري��ة الهام��ة المتعلق��ة
باالنتخاب��ات عل��ى كاف��ة وس��ائل اإلع�لام
المحلي��ة واألجنبي��ة الت��ي تترق��ب وتتاب��ع
العرس االنتخابي في المملكة».
وح��ول اإلمكانيات البش��رية الت��ي وفرتها
الوكالة لتغطية االنتخابات النيابية والبلدية
«2018م» أك��د المدير الع��ام لوكالة أنباء
البحري��ن أنه تم «تش��كيل ف��رق عمل من
الصحفيي��ن والمحرري��ن بالوكال��ة لتغطية
أح��داث ي��وم االقت��راع م��ن جمي��ع اللجان
والمراك��ز االنتخابية والمراك��ز العامة ،كما
س��يكون هناك فريق من الوكال��ة بالمركز
اإلعالمي بعد تدش��ينه لنش��ر وبث ومتابعة
أخبار العملية االنتخابية بالسرعة المطلوبة،
ومتابع��ة المؤتم��رات الصحفي��ة وإج��راء
المقاب�لات ونش��رها ،وانته��اء بالمؤتم��ر
الصحف��ي لمعالي وزير الع��دل إلعالن نتائج
االنتخابات.

 32يومًا

نورة الخاطر :ترشحي لالنتخابات
النيابية رغبة في خدمة الوطن
أك��دت نورة راش��د الخاطر
المترش��حة نيابي��اً ع��ن
الدائرة الخامس��ة بالمحرق
أن ترشحها جاء انطالقا من
رغبته��ا في خدم��ة وطنها
ال��ذي تفتخ��ر باالنتم��اء
إلي��ه ،ولخدم��ة إخوانه��ا
المواطنين.
وأوضح��ت أن المرحل��ة
المقبل��ة تتطل��ب تكات��ف
كاف��ة الجه��ود الرس��مية
نورة الخاطر
والبرلماني��ة لمواصل��ة
المنج��زات الت��ي تحققه��ا
البحرين عل��ى مختلف الصعد ،كان آخره��ا فوزها بعضوية
مجل��س حقوق اإلنس��ان التاب��ع لألمم المتح��دة ،واحتالل
المملكة للمركز األول على مستوى الدول العربية والمركز
« »47م��ن أص��ل  157دولة عل��ى المس��توى العالمي في
مؤشر رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي.
وعب��رت الخاط��ر عن س��عادتها بع��د أن تقدمت للترش��ح
لالنتخابات النيابية المقبلة ،مؤكدة أن هذه الس��عادة إنما
تأتي كونه��ا تنتمي لدائ��رة من دوائر محافظ��ة المحرق،
المدين��ة التاريخية العريقة التي تمثل ج��ز ًءا غاليا ومحوريا
من تاري��خ بلد عري��ق بحضارت��ه وثقافته وتراث��ه ،إضافة
لكونه��ا امرأة في بلد خطا خطوات كبيرة وهائلة في مجال
تمكي��ن الم��رأة وتنمية قدراته��ا وتفعيل مش��اركتها في
المجتمع ،وأثبت��ت فيه المراة جدارته��ا الواضحة في تقلد
كافة المناصب بكل كفاءة.
وأضاف��ت أن م��ا حظيت ب��ه المملكة من دع��م مالي من
األش��قاء في الس��عودية واإلمارات والكويت ليفرض عظيم
المس��ؤولية على السلطة التشريعية لضمان أفضل التنفيذ
لبرنام��ج الت��وازن المال��ي ال��ذي يه��دف لمواصل��ة النمو
االقتصادي وتحقيق التوازن بين اإليرادات والمصروفات

الرويعي :يجب أن يكون
للمواطن البحريني صوت
مسموع تحت قبة البرلمان
أعلن جميل حسن الرويعي
رسمياً ترشحه لالنتخابات
النيابية القادمة كمرش��ح
مستقل وذلك عن الدائرة
الخامس��ة ف��ي المحافظة
الشمالية.
وأكد أن ترشحه لالنتخابات
النيابي��ة ،يأتي من أجل أن
يك��ون للمواطن البحريني
أي��اً كان انتم��اؤه صوت��ا
جميل الرويعي
مس��موعا يدافع عن حقوق
الشعب تحت قبة البرلمان،
خاصة أولئك الذين لم يحصلوا على حقوقهم المشروعة،
ف��ي ظ��ل الوضع الجدي��د والقواني��ن المس��تحدثة التي
فرضها الوضع االقتصادي الراهن الذي تمر به المملكة.
وأشار الرويعي ،إلى أنه يضع نصب عينيه قضية العاطلين
ع��ن العم��ل وباألخ��ص الجامعيي��ن منهم ال��ذي قضوا
س��نوات طويلة ينتظرون فرصتهم في التوظف ليخدموا
وطنه��م وأبناءه من خالل تخصصاته��م المختلفة .وقال
الرويعي ،إن��ه يضع يده بي��د كل المخلصين من النواب
والمسؤولين والمواطنين لإلسهام في النهوض بالوطن
ومكتس��باته إلى األفضل ،وذلك عن طريق تش��ريع يأخذ
في االعتبار الحفاظ على المكتسبات.
وأوضح أن ترش��حه مس��تق ً
ال يأتي لغرض تمثيل ش��عب
البحري��ن بكاف��ة أطيافه وع��دم االنس��ياق وراء تحالفات
الجمعيات السياسية التي لم تنفع المجلس بشيء وأثرت
س��لباً عل��ى أداء العمل النياب��ي ،مما أس��قط الثقة بين
النائب والناخب.
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