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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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قراءة 

تحليلية انتخابية
محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

مشاهد حضارية ومواقف عديدة، رصدها الناس والصحافة 
االجتماعي،  التواصل  ووســائــل  اإلعــامــيــة،  واألجــهــزة  الوطنية 
والبلدية  النيابية  االنتخابات  العام، خال  الرأي  وتفاعل معها 
الديمقراطية،  العملية  إلــى  أضــافــت  ومــواقــف  مشاهد   ..2022
صورة جديدة من صور قصص النجاح البحرينية، التي تستحق 
بشكل  عنها،  قراءتنا  ونعرض  عندها،  ونتوقف  إليها،  نشير  أن 

تحليلي سريع ومختصر.
يكون  الثانية،  الجولة  المرشحين في  فوز  إعان  مع   •
قد اكتمل العقد النهائي للمجلس النيابي، والمجالس البلدية، 
سنوات  ألربــع  تمهيدا  القادمة،  المنتخبة  التشكيلة  واتضحت 
أنها ستكون غير عادية، من جانب  مقبلة، وهي مرحلة نتصور 

األعضاء، ومن جانب المواطنين كذلك.
جميع الفائزين النيابيين حصدوا أكثر من 100 ألف   •
تــوزعــت أصواتهم  نــاخــب  ألــف  أكــثــر مــن 200  صـــوت، فــي مقابل 
على مرشحين آخرين، ما يعني أن الموقف والرقابة والمتابعة 

الشعبية على أداء المجلس النيابي ستكون مضاعفة وكبيرة.
ألف   75 من  أكثر  البلديين حصدوا  الفائزين  جميع   •
تــوزعــت أصواتهم  نــاخــب  ألــف  أكــثــر مــن 200  صـــوت، فــي مقابل 
على مرشحين آخرين، بجانب ناخبي أمانة العاصمة المعينة، 
أداء  على  الشعبية  والمتابعة  والــرقــابــة  الــمــوقــف  أن  يعني  مــا 

المجالس البلدية ستكون هي األخرى مضاعفة وكبيرة.
في المجلس النيابي نجد أن األعضاء الجدد يشكلون   •
وأصحاب  والشبابي،  النسائي  العنصر  من  مزيج  مع  األغلبية، 
ــر فــي الــمــجــالــس الــبــلــديــة، ما  الــخــبــرة والــتــجــربــة، وكــذلــك األمـ
يعني أن األداء المتوقع سيكون مرتفعا، وانعكاسه على طبيعة 
عاقة  تــكــون  أن  نــأمــل  والــتــي  التنفيذية،  السلطة  مــع  الــعــاقــة 
تكاملية تعاونية، تصب في صالح زيادة خدمة الوطن والمواطن، 

وتحقيق التطلعات والطموحات.  
لم  ممن  وبلديا،  نيابيا  مرشحا   )437( قــرابــة  هناك   •
شركاء  بالتأكيد  ولكنهم  العضوية،  نيل  في  التوفيق  يحالفهم 
في النجاح الوطني، وجميعهم لديهم برامج انتخابية وتطلعات 
وعدم  الناس  مع  تواصلهم  بمكان  األهمية  ومن  وبلدية،  نيابية 
الغياب عن المشهد، وكذلك ممن يرغب في الترشح للمجالس 
المقبلة، عليه أن يبدأ من اليوم بالتواصل مع الناس، ومتابعة 
مراقبا  يكون  وأن  البلدية،  والمجالس  النيابي،  المجلس  أداء 
والــنــاخــبــيــن أن خدمتهم  لــلــنــاس  يــؤكــد  كـــي  ــور،  لـــأمـ ومــتــابــعــا 
ومصلحتهم كانت هي الهدف والغاية، ال أن تنقطع الصلة مع 

الناس فور انتهاء االنتخابات وخسارة العضوية.
المتابعة  وهـــي  والــتــركــيــز،  بــاالهــتــمــام  جــديــرة  نقطة   •
المجلس  أداء  على  واإلعــامــيــة،  الشعبية  اإليجابية،  والرقابة 
ومجلس  العاصمة،  أمانة  وكذلك  البلدية،  والمجالس  النيابي 
ــرام خــيــار الــشــعــب والــديــمــقــراطــيــة فــي اخــتــيــار  ــتـ ــورى، واحـ ــشـ الـ
صــاحــب األغــلــبــيــة، وبــالــتــالــي ال بــد مــن االبــتــعــاد عــن السلبية 
وممارسة التحلطم الدائم، والمواقف المسبقة ضد المجالس.
كل التهاني والتبريكات لمملكة البحرين على نجاح العملية 
االنــتــخــابــيــة.. وكـــل الــشــكــر والــتــقــديــر لــكــل الــجــهــود الــوطــنــيــة.. 
والحياة  الديمقراطية  المسيرة  من  اآلن صفحة جديدة  ونبدأ 

السياسية.

القراء األعزاء 
بــعــد االنــتــهــاء مــن كتابة 
هـــذا الــمــقــال وفـــي نــهــايــة يــوم 
سُتعلن  نــوفــمــبــر،   19 الــســبــت 
للفائزين  الــنــهــائــيــة  الــنــتــائــج 
ــلـــس الــــنــــواب  بـــعـــضـــويـــة مـــجـ
وتـــســـدل   ،2022 الـــبـــحـــريـــنـــي 
ــرح عــلــى  ــفــ بـــعـــدهـــا ســـتـــائـــر الــ
عــــرس الــمــمــلــكــة االنــتــخــابــي 
الــســادس  التشريعي  للفصل 
البرلمانية  التجربة  من عمر 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي مــمــلــكــة 
الـــبـــحـــريـــن، وتـــنـــتـــهـــي بــذلــك 
أيــــام كــانــت حــافــلــة بــالــحــراك 
والثقافي  السياسي  الشعبي 
ــي، أبــــلــــى فــيــهــا  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واالجـ

بدرجته  ــّل  ُكـ حــســنــًا  بـــاء  المترشحين  جميع 
البحريني  الشعب  فيها  وشـــارك  وبإمكانياته، 
ــر مـــســـبـــوقـــة انــــتــــصــــارًا لــلــوطــن  ــيـ بـــفـــاعـــلـــيـــة غـ
وللمشروع اإلصاحي لصاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة المعظم. 
ــد تــوقــفــت فــي األســابــيــع الــمــاضــيــة عن  وقـ
الخامسة  الــدائــرة  عــن  ترشحي  بسبب  النشر 
للممارسة  احــتــرامــًا  الــمــحــرق،  مــحــافــظــة  فــي 
زمائي  وحــق  الصحافة  وحــيــاد  الديمقراطية 
التأثير  على  االستحواذ  عــدم  في  المرشحين 
عــلــى الــقــارئ مــن خـــال الــنــشــر، ولكنني أعــود 
عليكم  أطــّل  التي  النافذة  هــذه  في  ُحبًا  إليكم 
يــجــول في  قــد  بــعــض مــمــا  مــنــهــا للتعبير عــن 
أذهانكم من مسائل تتعلق بالشأن العام، إذ أثق 
بأن لصوت القلم أثرا لدى أصحاب القرار في 

هذا الوطن المعطاء. 
الكمال  إيماني بأن  المقال، ومع  وفي هذا 
هلل وحده سبحانه، سأكتفي فقط بتقديم باقات 

تهنئة وشكر لجهات تستحقها عن جدارة:
الملك  الــجــالــة  لصاحب  ــى:  األولــ الــبــاقــة 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
الــمــعــظــم الـــــذي أطـــلـــق الـــحـــريـــات الــســيــاســيــة 
واعتبرها وبقية حقوق االنسان األخرى ركيزة 
مهمة من ركائز مشروعه اإلصاحي ودّونها في 
وثيقة عهد ثابت وباٍق هو ميثاق العمل الوطني 
مع  السامية  الملكية  اإلرادة  فيه  تاقت  الــذي 
إرادة الشعب إيذانًا ببدء هذا العهد الزاهر بكل 
النّير  بالفكر  سيدي  أهنئكم  فيه،  استجّد  مــا 
نجاح  بها  وتحقق  الديمقراطية  حقق  الـــذي 

االنتخابات.
الــثــانــيــة: لــصــاحــب الــســمــو الملكي  الــبــاقــة 
العهد  ولي  آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان 
ــيـــس الـــــــــوزراء الـــمـــوقـــر، وحــكــومــتــه  ــيــــن رئـ األمــ
ــراءات  إلجـ والتنسيق  التنظيم  على  الــرشــيــدة 
سير االنتخابات النيابية والبلدية 2022، بدءًا 
ــــان عــنــهــا والــتــســجــيــل لــهــا وتــنــظــيــم  مـــن اإلعــ
الدعاية االنتخابية والرقابة عليها، حتى يومي 
االقتراع والفرز وإعان النتائج، فالجهود كانت 
ورقــابــة قضائية  قانونية  آلــيــات  وفــق  مــشــهــودة، 

وأهلية مائمة وكافية.
الباقة الثالثة: للسلطة القضائية تبدأ من 
اللجنة العليا لإلشراف على سامة انتخابات 
أعــضــاء مــجــلــس الـــنـــواب بــرئــاســة ســعــادة وزيــر 
ورؤســاء  واألوقـــاف،  اإلسامية  والشؤون  العدل 
اللجان اإلشرافية واللجان العامة في المناطق 

االنتخابية والفرعية في الدوائر.

الـــــــــبـــــــــاقـــــــــة الـــــــــرابـــــــــعـــــــــة: 
لــجــمــيــع اإلخـــــــوة واألخـــــــوات 
الــمــتــرشــحــيــن لــانــتــخــابــات 
الـــنـــيـــابـــيـــة، عـــلـــى مــشــاركــتــهــم 
ــلـــة ووعـــيـــهـــم بــأهــمــيــة  الـــفـــاعـ
يمتلكون  كمواطنين  دورهــــم 
الترشح  والقدرة على  الجرأة 
وكفاءاتهم  أنفسهم  وتــقــديــم 
ــل مــنــهــم  ــكــ ــورة تـــلـــيـــق بــ ــ ــصــ ــ بــ
وبــتــراكــم خــبــراتــه وعــطــاءاتــه 
وأهمها  المجاالت  جميع  في 
تــــخــــصــــصــــاتــــهــــم، مـــتـــمـــنـــيـــة 
لــلــجــمــيــع الــتــوفــيــق والـــســـداد 
في الطرقات التي يكتبها اهلل 

لهم.
الباقة الخامسة: ألعضاء 
الحظ  حالفه  مــن  كــل   ،2022 الــنــواب  مجلس 
البرلمان..  قبة  وأصبح تحت  المترشحين  من 
تهنئة من القلب وإن التوفيق من اهلل سبحانه، 
أوصيكم بحقوق ومكتسبات المواطنين الذين 

كانت أصواتهم جسرًا عبرتم عليه للوصول. 
المرأة  منح  شخص  لكل  السادسة:  الباقة 
كــيــان حقيقي  وبــأنــهــا  بقدراتها  إيــمــانــًا  صــوتــه، 
لعدد  خــاص  وشــكــر  والــتــقــديــر،  الثقة  يستحق 
بالمحرق  الخامسة  الــدائــرة  مــن  شخصا   986
أو  الفرعي  االقــتــراع  مقر  إلــى  بيته  مــن  انتقل 
ومنحني  والوطنية  الواجب  لنداء  تلبية  العام 
خــارج  لشخص  خصوصية  أكثر  وشكر  صــوتــه، 
من  جوية  رحلة  في  الطائرة  استقل  البحرين 

بوكت إلى بانكوك للتصويت لي.
ولــعــلــمــي بـــأنـــنـــي وجــــــدت فــــي دائـــــــرة لـــدى 
واليــة  مــن  عقائدي  رأي  ناخبيها  مــن  شريحة 
للمترشحات  النهائية  النتائج  أن  إال  الــمــرأة 
الــخــمــس مـــن الــنــســاء بــهــا قـــد أثــبــتــت أنــــه في 
ونعّول  بــالــمــرأة،  يثقون  شخصا   2561 دائــرتــنــا 
على الــقــادم ونــأمــل أن يــتــزايــد هــذا الــعــدد في 

السنوات القادمة.
الـــســـابـــعـــة: ألعـــضـــاء فـــريـــق عملي  الـــبـــاقـــة 
االنتخابي ولكل شخص قّدم نصيحة أو اشتغل 
وأعطى  بـــادر  مــن  ولــكــل  علمي،  دون  أو  بعلمي 
أفــراد عائلتي،  دون مقابل ومن وقف معي من 
بقدراتي..  آمن  من  وكل  ومعارفي،  وأصدقائي، 

شكرا من القلب. 
الــبــاقــة األخـــيـــرة: لــمــقــام ســيــدة الــبــحــريــن 
األولى -حفظها اهلل ورعاها- سيدة بيت الخبرة 
الــبــحــريــنــي، صــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس 
األعلى للمرأة ألنها فتحت اآلفاق للمرأة دون 
ــأن األرض  بـ قــيــد أو شـــرط ومــنــحــتــهــا الــشــعــور 
تستطيع  وبأنها  صلبة  وستبقى  كانت  تحتها 
واالتـــكـــاء على  االبــــداع  ســمــاوات  فــي  التحليق 
سند لن يخذلها أبدًا، تحت مظلة قائد مسيرة 

اإلصاح مليكنا المعظم. 
وشكر خاص جدًا لرئاسة تحرير صحيفة 
»أخبار الخليج« الصحيفة األولى في البحرين 
انــتــخــابــات  ألخــبــار  الــمــتــمــيــزة  تغطياتها  عــلــى 

2022، ومنحي مساحة كريمة منها. 
لــلــبــحــريــن بــكــل تــفــاصــيــلــهــا بنجاح  تــهــنــئــة 
اهلل  بــإذن   2026 فــي  كــّرة  ولنا   ،2022 انتخابات 

تعالى.
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بقلم: احملامية 
د. هنادي عيسى اجلودر

تحتفي مملكة البحرين مع 
العالمي  باليوم  العالم  دول  كل 
لـــلـــطـــفـــل، الــــــــذي يـــــصـــــادف 20 
نوفمبر من كل عــام، حيث يأتي 
العام تحت شعار  االحتفاء هذا 
»مــســتــقــبــل أفـــضـــل لـــكـــل طــفــل« 
بــهــدف تــعــزيــز الــتــعــاون الــدولــي 
ــقــــوق الـــطـــفـــل  ــة بــــحــ ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ ــتـ ــ والـ
وحــمــايــتــه، وتــحــســيــن رفــاهــيــتــه، 
الجمعية  أقرته  لما  وفقًا  وذلك 
إلعان  المتحدة  لأمم  العامة 
هذا  يعد  الــطــفــل، حيث  حــقــوق 
الــضــوء  لتسليط  فــرصــة  الــيــوم 
عــلــى مــســتــوى االهـــتـــمـــام الـــذي 
ــبـــحـــريـــن فــي  ــبـــديـــه مــمــلــكــة الـ تـ
تعزيز  وكذلك  الطفولة،  مجال 
الــتــرابــط الــدولــي بين األطــفــال 
فـــي كـــافـــة أنـــحـــاء الـــعـــالـــم ورفـــع 
الوعي بينهم، وللتأكيد  مستوى 
عــلــى أهــمــيــة مــواصــلــة الــجــهــود 
الرامية إلى صون حقوق الطفل 
ــر لــلــنــهــوض بــدورهــا  ودعــــم األســ
ــة األطــــفــــال  ــئـ ــشـ ــنـ ــــوي وتـ ــربـ ــ ــتـ ــ الـ
تشملها  الـــقـــويـــة  األســـــس  عــلــى 
من  ليصبحوا  والرعاية  العناية 

الشخصيات ذات قيمة.
أسامة  أكد  المناسبة  وبهذه 
ــور  ــفـ ــعـــصـ ــف الـ ــلــ بــــــن أحـــــمـــــد خــ
ــر الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة أن  وزيــ
مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي مــصــاف 
الــــــدول الــمــتــقــدمــة فـــي رؤيــتــهــا 
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــلـــخـــدمـــات 
مجال  فــي  والتنموية  الرعائية 
ورد  الطفولة، وذلك تنفيذًا لما 
فــي قــانــون الــطــفــل، ومـــا تشهده 
ــن تــــــطــــــورات فــي  ــ ــن مــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
والقضائية  التشريعية  األنظمة 
الــمــتــكــامــلــة فـــي ظـــل الــمــســيــرة 
التنموية الشاملة بقيادة حضرة 
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك الباد 
الــمــعــظــم، ومــتــابــعــة الــحــكــومــة 
الملكي  السمو  صاحب  برئاسة 
ــد آل  ــمـ ــــن حـ ــان بـ ــمـ ــلـ ــر سـ ــ ــيـ ــ األمـ
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
تلبية  واستمرار  لتعزيز  الــوزراء، 
ــي بــيــئــة  ــات الـــطـــفـــل فــ ــاجـ ــيـ ــتـ احـ
ــة، لــتــنــشــئــة جــيــل  ــنــ ســلــيــمــة وآمــ
بمستقبل  الــنــهــوض  عــلــى  ــادر  قــ

البحرين بكل كفاءة واقتدار.

ــور  ــفـ ــعـــصـ ـــر الـ ــ ــوزيــ ــ ــ وأكـــــــــد الـ
الــــعــــدالــــة  قــــــانــــــون  صــــــــــدور  أن 
اإلصاحية لأطفال وحمايتهم 
من سوء المعاملة، يمثل خطوة 
رائــــــــدة فــــي مـــنـــظـــومـــة الـــعـــدالـــة 
ــة حــــقــــوق الـــطـــفـــل فــي  ــايــ ــمــ وحــ
ــريـــن، مــــن خـــال  ــبـــحـ مــمــلــكــة الـ
الفضلى  الــطــفــل  مــنــح مــصــالــح 
ــي كــــافــــة االحــــكــــام  ــ األولــــــويــــــة فـ
والقرارات واإلجراءات المتعلقة 
ــن ضــمــانــات  ــره مــ ــوفــ بـــــه، ومـــــا يــ
من  ووقــايــتــه  لحمايته  عــصــريــة 
ســـوء الــمــعــامــلــة واالســتــغــال أو 
ــال، ورعـــايـــتـــهـــم صــحــيــًا  ــ ــمــ ــ اإلهــ
واجتماعيًا،  وتــربــويــًا  وتعليميًا 
بالتوافق مع المعايير الحقوقية 
بتحقيق  والـــتـــزامـــًا  الــعــالــمــيــة، 
ــــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة  ــ أهـ

الصادرة عن األمم المتحدة.
البحرين  مملكة  جــهــود  إن 
في مجال صون حقوق الطفولة 
تــم تحقيقه من  مــا  إلــى  تستند 
منجزات عديدة طموحة ورائدة، 
ــة  ــ ــم دولـ ــائــ ــدعــ وذلــــــــك إرســـــــــــاًء لــ
وتعزيز أسس  والقانون،  العدالة 
كفلها  التي  االجتماعي،  السلم 
وميثاق  البحرين  مملكة  دستور 
ــى جـــانـــب  ــ ــ ــي إلـ ــنــ ــوطــ الــــعــــمــــل الــ
التشريعات العصرية المتطورة، 
ــة فــي  ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ وااللـــــــتـــــــزامـــــــات الــ
مجاالت حقوق اإلنسان، إضافة 
الستنادها إلى اتفاقيات وقوانين 
حقوق الطفل المعتمدة، والتي 
سياسات  صياغة  أثرها  على  تم 
وبرامج ومبادرات وطنية تترجم 
مواد هذه االتفاقيات ونصوصها 

الواقع ألجــل حماية  أرض  على 
ورعاية الطفولة.

وتـــــــفـــــــعـــــــيـــــــًا لـــــــألـــــــويـــــــات 
ــامـــج  ــرنـ االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فـــــي بـ
الــحــكــومــة، وتــجــســيــدًا ألهـــداف 
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة الــرامــيــة 
إلى النهوض بالبرامج التنموية 
ــلـــى مــخــتــلــف  واالجـــتـــمـــاعـــيـــة عـ
الـــمـــســـتـــويـــات واألصـــــــعـــــــدة، تــم 
الــرعــايــة  مــشــروع مجمع  إنــشــاء 
االجتماعية بهدف تقديم أفضل 
خـــدمـــات الــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة 
لأطفال  والصحية  والنفسية 
ولــمــخــتــلــف فـــئـــات الــمــجــتــمــع، 
متخصصة  ــراكـــز  مـ عــبــر  ــــك  وذلـ
ومــراكــز  االجــتــمــاعــيــة  للحماية 
يساهم  نحو  على  مؤقتة  ــواء  إيـ
فـــي تــحــســيــن مــســتــوى الــخــدمــة 
وتأهيل  الــمــقــدمــة  االجــتــمــاعــيــة 
الفئات المستهدفة لاندماج في 
ينعكس  الــذي  األمــر  المجتمع، 
المجتمع  تــنــمــيــة  عــلــى  إيــجــابــًا 
االستدامة  وتحقيق  البحريني 

والرفاهية االجتماعية.
ــر الــعــصــفــور إن  ــوزيـ وقــــال الـ
فـــي مملكة  الــطــفــولــة  مــشــاريــع 
وتقدمًا  تطورًا  شهدت  البحرين 
بــــــــــــــارزًا مــــمــــا ســـــاهـــــم فــــــي رفــــع 
ــم الـــبـــحـــريـــن فــــي الــمــحــافــل  ــ اسـ
الــــدولــــيــــة والـــعـــالـــمـــيـــة عـــالـــيـــًا، 
ــمــــــبــــــادرات الـــتـــي  ومـــــــن أبــــــــرز الــــ
اعتمدتها مملكة البحرين على 
واالقليمي  الــدولــي  المستويين 
ــنــــيــــة  ــة الــــوطــ ــنــ ــجــ ــلــ تــــشــــكــــيــــل الــ
للطفولة وإطاق االستراتيجية 
التنفيذية،  وخطتها  للطفولة 
جميع  بين  بالتنسيق  المعنية 
ــافــــة الـــقـــطـــاعـــات الــحــكــومــيــة  كــ
المجتمع  ومــؤســســات  واألهــلــيــة 
بالطفولة  العاقة  ذات  المدني 
ــيـــات، حــيــث تعتمد  آلـ عــبــر عـــدة 
أربعة  على  االستراتيجية  تلك 
محاور رئيسية متمثلة في الحق 
في  الحق  والــبــقــاء،  الصحة  فــي 
القدرات،  وبناء  والنماء  التعليم 
والحق في الحماية، والحق في 
الــمــشــاركــة، وقـــد اشــتــمــلــت هــذه 
المحاور األربعة على )19( هدفًا 
آلية عمل  ويندرج تحتها )114( 

وبرنامج ومبادرة.

وزارة التنمية االجتماعية:

في  المتقدمة  ال��دول  م�صاف  في  البحرين 
الطفولة لخدم���ات  اال�ص���تراتيجية  روؤيته���ا 

} وزير التنمية االجتماعية.

ذياب  الركن  الفريق  تــرأس 
بن صقر النعيمي رئيس هيئة 
األركــــــــان الـــجـــانـــب الــبــحــريــنــي 
ــتـــمـــاع الــلــجــنــة  فــــي أعــــمــــال اجـ
المشتركة  األردنية  البحرينية 
الــعــلــيــا الــتــاســعــة عـــشـــرة، فيما 
ــانـــب األردنــــــي  تــــــرأس عــــن الـــجـ
ــواء الــــركــــن يـــوســـف أحــمــد  ــلــ الــ
األركان  هيئة  رئيس  الحنيطي 
المسلحة  لــلــقــوات  الــمــشــتــركــة 
الهاشمية  األردنــيــة  بالمملكة 

الشقيقة، وذلك صباح أمس.
ــاد  ــ وخـــــــال االجــــتــــمــــاع أشـ
رئيس هيئة األركــان بالعاقات 
البحرين  مملكة  بين  الثنائية 
األردنــيــة  المملكة  وشقيقتها 
الهاشمية وما تشهده من تطور 
األصــعــدة  جميع  على  وتكامل 
العسكري  المجال  في  السيما 
المشتركة  الــــرؤى  يــتــرجــم  بــمــا 
السديدة لحضرة  والتوجيهات 
ــب الـــــجـــــالـــــة الـــمـــلـــك  ــ ــاحــ ــ صــ

بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة  حـــمـــد 
مــلــك الــبــاد الــمــعــظــم الــقــائــد 
ــى لـــلـــقـــوات الــمــســلــحــة،  ــلــ األعــ
وأخيه صاحب الجالة الملك 
الحسين  ابـــن  الــثــانــي  عــبــداهلل 
ــة األردنـــــــيـــــــة  ــكــ ــلــ ــمــ ــمــ ــــك الــ ــلـ ــ مـ
الــهــاشــمــيــة الــشــقــيــقــة، وجـــرى 
اجتماع  محضر  على  التوقيع 
الــلــجــنــة الــبــحــريــنــيــة األردنـــيـــة 
الـــمـــشـــتـــركـــة الــعــلــيــا الــتــاســعــة 
عـــشـــرة، واســتــعــرض الــجــانــبــان 

عددًا من الموضوعات المدرجة 
ــال الــلــجــنــة  ــمــ عـــلـــى جــــــدول أعــ
الــتــي مــن شــأنــهــا تــعــزيــز أســس 
بين  القائم  العسكري  التعاون 
كما جرى  الشقيقين،  البلدين 
بتنمية  الكفيلة  السبل  بحث 
وتطوير التعاون المشترك بين 
قــــوة دفــــاع الــبــحــريــن والـــقـــوات 
المسلحة األردنية، إضافة إلى 
المشروعات  من  عــدد  مناقشة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــمـــشـــتـــركـــة بــيــن 

الجانبين.
ــاع الـــلـــواء  ــمــ ــتــ حـــضـــر االجــ
الفضالة  إبراهيم  غانم  الركن 
مــســاعــد رئــيــس هــيــئــة األركــــان 
ــن  ــركـ لـــلـــعـــمـــلـــيـــات، والــــــلــــــواء الـ
عــبــداهلل األحــمــد مدير  محمد 
شــــــــؤون الــــضــــبــــاط واألفـــــــــــراد، 
والــلــواء الركن صــاح راشــد آل 
سعد مدير التدريب العسكري، 
وعدد من كبار ضباط قوة دفاع 

البحرين. 

رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة االأرك�������ان ي���ت���راأ����س ال��ج��ان��ب ال��ب��ح��ري��ن��ي 
ف���ي اج���ت���م���اع ال��ل��ج��ن��ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة االأردن����ي����ة ال��ع��ل��ي��ا

تبحثان  ه����واوي  و���ص��رك��ة  ال��ب��ح��ري��ن  ج��ام��ع��ة 
م���زي���دا م���ن ال���ت���ع���اون وت���دري���ب ال��م��واه��ب

اســتــقــبــلــت رئـــيـــســـة جـــامـــعـــة الــبــحــريــن 
المضحكي  شاهين  بنت  جــواهــر  الــدكــتــورة 
ــة هــــــــواوي فــــي الـــشـــرق  ــركــ ــيــــس شــ ــائــــب رئــ نــ
األوسط وانغ شونلي، حيث ناقش الطرفان 
خال االجتماع سبل التعاون المشترك من 
وتدريبها  المحلية  الــمــواهــب  تعزيز  خــال 
ــات الــعــالــمــيــة لــتــكــنــولــوجــيــا  ــاهـ ــجـ عــلــى االتـ
الــمــعــلــومــات واالتـــصـــاالت، الــتــي تــعــد جـــزًءا 
بين  توقيعها  تــم  التي  التفاهم  مــذكــرة  مــن 
شهر  في  البحرين  هــواوي  وشركة  الجامعة 
»أكاديمية  لتأسيس   ،2022 عــام  مــن  أبــريــل 
واالتصاالت« في  المعلومات  لتقنية  هواوي 

حرم الجامعة. 
ــلـــق الـــــتـــــعـــــاون والــــشــــراكــــة  ــنـــطـ ومـــــــن مـ
االستراتيجية بين الجامعة الوطنية وشركة 
المعلومات  تكنولوجيا  مــجــال  فــي  هــــواوي 
واالتصاالت أعربت رئيسة جامعة البحرين 
هــواوي،  مع  المثمرة  للعاقة  تقديرها  عن 
التقنيات  مــن  االســتــفــادة  فــي  وإســهــامــاتــهــا 
من  مستدام  رقمي  اقتصاد  لبناء  الحديثة 

خال التقنيات المتقدمة. 
هــواوي في  رئيس  نائب  أكد  من جانبه، 
في  هــواوي  استمرار شركة  األوســط  الشرق 
الجامعة  في  الرقمي  التحول  مسيرة  دعــم 

الوطنية، وتطوير مجال االتصاالت وتقنية 
المعلومات مع الشركاء، والعمل على تنمية 
المواهب التقنية لدى الطلبة وأعضاء هيئة 

التدريس. 
كما أهدى نائب رئيس هواوي في الشرق 
 HUAWEI( أداة البحرين  األوسط جامعة 
IdeaHub( التي تجمع بين الكتابة الذكية 
 )HD( الــوضــوح  عالية  الفيديو  ومؤتمرات 
لتناسب  المصممة  الاسلكية،  والمشاركة 
تحويل  خالها  مــن  يمكن  والــتــي  بيئة،  أي 
التنفيذية  والــمــكــاتــب  الــمــؤتــمــرات  قـــاعـــات 

والمناطق المفتوحة إلى مساحات ذكية. 

المشاورات  السادسة من  الجولة  ُعقدت 
وجمهورية  البحرين  مملكة  بين  السياسية 
الشيخ  الدكتور  برئاسة  االتــحــاديــة،  ألمانيا 
بــن أحــمــد آل خــلــيــفــة، وكــيــل وزارة  عــبــداهلل 
الــخــارجــيــة لــلــشــؤون الــســيــاســيــة، والــدكــتــور 
توبياس ليندنر، وزير الدولة بوزارة الخارجية 
مؤتمر  أعمال  على هامش  وذلك  األلمانية، 

»حوار المنامة« في دورته الثامنة عشرة. 
وزارة  ــل  ــيـ وكـ أشــــــاد  ــاع،  ــمــ ــتــ االجــ وخــــــال 
الــخــارجــيــة لــلــشــؤون الــســيــاســيــة بــالــعــاقــات 
والمتميزة،  الوثيقة  األلــمــانــيــة  البحرينية 
ومــا تشهده مــن تــطــور ونــمــاء خــال العقود 

على  البلدين  حــرص  ظل  في  الماضية  الخمسة 
ــر الــتــعــاون والـــشـــراكـــة فـــي مختلف  ــ تــوطــيــد أواصـ
واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية  المجاالت 
ودعــمــهــمــا لــلــجــهــود الـــدولـــيـــة فـــي تــرســيــخ األمـــن 
األوســط  الشرق  منطقة  في  والــســام  واالستقرار 

والعالم. 
من جانبه، أكد الدكتور توبياس ليندنر اعتزاز 
الــشــراكــة السياسية  فــي  الــمــحــزر  بــالــتــقــدم  بــــاده 
واالقــتــصــاديــة مـــع مــمــلــكــة الــبــحــريــن، وتــقــديــرهــا 
السام  ثقافة  نشر  فــي  مــبــادرات  مــن  تتخذه  لما 
والتسامح، وتشجيع الحوار بين الدول والشعوب، 

متمنًيا للمملكة دوام التقدم واالزدهار. 

عقد الم�صاورات ال�صيا�صية بين البحرين واألمانيا 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16312/pdf/1-Supplime/16312.pdf?fixed4195
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1316397
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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حمليات

اإقبال كبري من قبل امل�صابني بـ»كورونا« على الت�صويت مبركز املعار�ض

�سارة جنيب:

بكورونا  م�سابون  ناخبون  اأكد 

ومي�سرة  �سهلة  الت�سويت  عملية  اأن 

اأر�ض املوؤمترات واملعار�ض،  يف مركز 

للت�سويت  املخ�س�ض  املركز  وهو 

للم�سابني بكورونا.

و�سهد املركز اإقباًل وا�سًعا من قبل 

ال�سن  كبار  فيهم  مبا  الفئات  جميع 

الهمم، مبا  وال�سباب، وحتى من ذوي 

الناخبني  لدى  ال�سيا�سي  الوعي  يوؤكد 

العملية  يف  للم�ساركة  البحرينيني 

الدميقراطية.

الذين  الناخبني  من  عدد  واأكد 

لـ»الأيام«  باأ�سواتهم  للإدلء  توجهوا 

رغم  امل�ساركة  على  حر�سوا  اأنهم 

اإ�سابتهم بالفريو�ض.
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فعاليات

�سركة الزياين للخدمات التجارية ت�سّلم هدايا 

للزبائن الفائزين يف ال�سحب على جوائز اليوم املفتوح
هدايا  التجارية  للخدمات  الزياين  �شركة  قدمت 

للزبائن الفائزين يف ال�شحب على جوائز اليوم املفتوح 

اإذ   ،2022 نوفمرب   2 بتاريخ  ال�شركة  نظمته  الذي 

التكنولوجيا  اإليه  تو�شلت  ما  اأحدث  ا�شتعر�شت 

احلديثة من منتجات وخدمات تقدمها الزياين للخدمات 

التجارية. وكانت الهدايا الآتي:

Logitech Zone Wireless Headset -1 مقدمة 

الع�شو  الإدارة،  جمل�س  ع�شو  عرداتي  قا�شم  للدكتور 

املنتدب مل�شت�شفى البحرين التخ�ش�شي.

Logitech Zone Wireless Headset -2 لل�شيد 

امتياز فريد مدير امل�شرتيات ل�شركة لهوم اإلكرتون�س.

حممد  �شرجيل  لل�شيد  حريرية  زهور  ت�شكيلة   -3

�شرور، م�شوؤول امل�شرتيات ل�شركة �شمارت �شكاي لين 

للمقاولت.

بالتعاون Valtech ملواقف ال�سيارات يف »الأفنيوز« 

»الكويت الوطني« يوفر جتربة جمانية لعمالئه 

اأم�س،  الوطني،  الكويت  بنك  اأعلن 

الإطالق  على  له  �شراكة  اأول  يف  دخوله 

ال�شيارات يف  ملواقف   Valtech �شركة  مع 

البحرين، ليكون بذلك اأول بنك يف البحرين 

اأ�شلوب  عن  يبحثون  الذين  العمالء  مينح 

�شف  خلدمات  جمانية  فر�شة  فاخر  حياة 

ال�شيارات يف جممع الأفنيوز - البحرين من 

خالل تطبيق Valtech للموبايل. 

الهاتف  عرب   Valtech تطبيق  يتيح 

حلاملي بطاقات Visa Signature الوطني 

مواقع  من  ال�شتفادة  للعمالء  الئتمانية 

يف  البحرين  يف  ال�شيارات  �شف  خدمة 

جممع الأفنيوز.

العام  املدير  نائب  العايل  وقال حممود 

لبنك الكويت الوطني: »نحن �شعداء للغاية 

 ،Valtech مع  ال�شراكة  هذه  يف  بالدخول 

وهي �شركة ذات خربة وا�شعة يف ت�شغيل 

خدمات �شف ال�شيارات يف مراكز الت�شوق 

الكربى والفنادق ومنافذ الرتفيه. اخلدمات 

العمالء  لإر�شاء  هدفنا  هي  الفاخرة 

وال�شعي لتوفري جتربة فريدة وا�شتثنائية 

للعمالء  فاخرة  فر�شه  نوفر  بحيث  لهم، 

والراغبني باحل�شول على بطاقات الوطني 

الفريدة  الأنتمانية لال�شتفادة من عرو�شنا 

واحل�شرية«. 

واأ�شاف وليد ال�شلوي ال�شريك الإداري 

 Valtech »تت�شرف   :Valtech ل�شركة 

بعقد اأول �شراكة لها مع بنك رائد مثل بنك 

الكويت الوطني، ونتطلع اإىل �شراكة طويلة 

للطرفني. ونحن متحم�شون  الأمد وجمزية 

من  كبري  ب�شكل  �شي�شتفيدون  العمالء  لأن 

هذه ال�شراكة«.

دعًما حلملة »اأ�سجار من اأجل احلياة«

»stc« تعقد �سراكة مع الكلية امللكية للجراحني يف اأيرلندا 

اأحدث  البحرين   stc �شركة  اأعلنت 

اأجل  من  »اأ�شجار  حملة  لدعم  �شراكاتها 

يف  للجراحني  امللكية  الكلية  مع  احلياة« 

اأيرلندا - جامعة البحرين الطبية. اإذ تهدف 

تهدف  التي  احلملة  دعم  اإىل  ال�شراكة  هذه 

مملكة  يف  اخل�شراء  امل�شاحات  تكثيف  اإىل 

البحرين بغية املحافظة على البيئة وتعزيز 

قيم ال�شتدامة يف املجتمع البحريني.

و�شيتم البداأ يف غر�س الأ�شجار يف اأرجاء 

احلرم اجلامعي. كما ياأتي هذا التعاون يف 

الرامية للحد من  البحرين   stc اإطار جهود 

احلرارة  درجة  وارتفاع  الت�شحر  ظاهرة 

وتلوث الهواء، من خالل هذه احلملة.

وتعليًقا على هذه ال�شراكة، �شّرح ال�شيخ 

الرئي�س  نائب  خليفة  اآل  في�شل  بن  زياد 

البحرين   stc ب�شركة  احلكومية  لل�شوؤون 

مع  ال�شراكة  هذه  نعقد  اأن  »ي�شرنا  قائاًل: 

الكلية امللكية للجراحني يف اأيرلندا - جامعة 

اإنها تعزز من جهودنا  اإذ  البحرين الطبية، 

الرامية لتكثيف امل�شاحات اخل�شراء متا�شًيا 

مع خطة الت�شجري يف اململكة، والتي تهدف 

اإىل م�شاعفة عدد الأ�شجار بحلول 2035. 

على  دليل  اإل  اجلامعة  مع  �شراكتنا  وما 

نحو  على  هدفنا  اإىل  بالو�شول  التزامنا 

ي�شمن ا�شتدامة البيئة لالأجيال املقبلة«.

املدير  مريفيلد  هاري�شون  �شتيفن  قال 

يف  للجراحني  امللكية  الكلية  يف  التنفيذي 

البحرين: »ي�شر الكلية امللكية للجراحني يف 

اأيرلندا يف البحرين اأن تتعاون مع stc يف 

برناجمها للت�شجري )اأ�شجار من اأجل احلياة(. 

كما اننا نعمل بن�شاط لالهتمام بال�شتدامة 

يف  اململكة  اأهداف  دعم  خالل  من  البيئية 

الت�شجري كجزء من الروؤية الوطنية 2030، 

والتي تتما�شى مع اأهداف التنمية امل�شتدامة 

لالأمم املتحدة. ون�شيد بجهود stc يف زراعة 

الأ�شجار يف جميع اأنحاء اململكة ونتطلع اإىل 

خالل  اخل�شراء  امل�شاحات  من  املزيد  روؤية 

ال�شنوات القادمة«.

اأمرية العبا�سي مديًرا لإدارة اخلدمات

امل�سرفية لالأفراد بامل�سرف اخلليجي التجاري

اأحد  التجاري،  اخلليجي  امل�شرف  اأعلن 

البحرين،  مملكة  يف  الرائدة  الإ�شالمية  امل�شارف 

لإدارة  مديًرا  العبا�شي  اأحمد  اأمرية  تعيني 

العبا�شي  وكانت  لالأفراد.  امل�شرفية  اخلدمات 

اإن�شمامها  منذ  قيادية  مهام  بعدة  التحقت  قد 

من�شب  �شغلت  اإذ   ،2008 العام  يف  للم�شرف 

قبل  التجارية  امل�شرفية  اخلدمات  اإدارة  مدير 

اجلديد.   باملن�شب  تعيينها 

القطاع  يف  وا�شعة  خربة  العبا�شي  ومتتلك 

لالأفراد  امل�شرفية  اخلدمات  وجمال  امل�شريف 

عاًما،   17 من  لأكرث  متتد  والتي  وال�شركات، 

والأكادميية  العملية  املوؤهالت  من  عدًدا  وحتمل 

من  الت�شويق  يف  البكالوريو�س  �شهادة  اأهمها 

املهنية  املخاطر  مدير  و�شهادة  البحرين،  جامعة 

املهنية  املخاطر  ملدراء  الدولية  الرابطة  من 

تطوير  برنامج  يف  و�شاركت  كما   ،)PRIMA(

كوفنرتي  جامعة  يف  الإ�شالمي  التمويل  اإدارة 

املتحدة.  باململكة  العبا�سي اأمرية 

تعيني الربوفي�سور ح�سن الهجهوج رئي�ًسا جلامعة اململكة
 . اأمناء جامعة اململكة تعيني الربوفي�شور ح�شن بن رفدان الهجهوج رئي�شا جلامعة اململكة  اأعلن جمل�س 

ُيذكر اأن الربوفي�شور الهجهوج كان قد �شغل من قبل من�شب نائب رئي�س اجلامعة للبحوث والدرا�شات العليا 

يف جامعة امللك في�شل يف اململكة العربية ال�شعودية، وعميد كلية اإدارة الأعمال بجامعة امللك في�شل ورئي�س 

املجل�س العلمي وكان رئي�شا لق�شم القت�شاد يف نف�س اجلامعة. وح�شل الربوفي�شور ح�شن على دكتوراه يف 

القت�شاد من جامعة ولية وا�شنطن من الوليات املتحدة الأمريكية، وعلى درجة املاج�شتري يف القت�شاد من 

جامعة ولية كاليفورنيا التقنية من الوليات املتحدة الأمريكية.

مليئة  عاما  على 25  تزيد  التي  املهنية  الربوفي�شور ح�شن  اململكة مب�شرية  جامعة  اأمناء  وي�شيد جمل�س 

اإىل  اأكادميية وعلمية واإدارية حملية ودولية، ويتطلع جمل�س المناء  ارتباطات  بالعطاء والتطوير، ت�شمنت 

التي تتميز بها اجلامعة من خالل روؤيتها  التجديد والبتكار يف قيادة اجلامعة وموا�شلة حتقيق الإجنازات 

ح�سن الهجهوجور�شالتها واهدافها التي تت�شمنها ا�شرتاتيجية اجلامعة.

بالتزامن مع النتخابات النيابية والبلدية يف البحرين

طلبة جامعة العلوم التطبيقية ينتخبون جمل�س الطلبة 

اأ�شدلت جامعة العلوم التطبيقية ال�شتار 

عن نتائج انتخابات جمل�س الطلبة بدورتها 

ع�شر  خم�شة  فوز  معلنة  ع�شر،  ال�شاد�شة 

وع�شرين  اأربعة  اأ�شل  من  وطالبة  طالًبا 

ممثلني  النتخابات،  غمار  خلو�س  تر�شحوا 

الإدارية،  )العلوم  الأربعة  اجلامعة  لكليات 

احلقوق، الآداب والعلوم، والهند�شة(.

الطلبة  جمل�س  انتخابات  وتهدف 

الطالب  بني  الدميوقراطية  روح  بّث  اإىل 

الأن�شطة  يف  امل�شاركة  على  وت�شجيعهم 

مع  متا�شًيا  تاأتي  كما  والطالبية،  اجلامعية 

النهج الدميقراطي ململكة البحرين التي خط 

�شاحب  ح�شرة  دعائمها  واأر�شى  قواعدها 

ملك  اآل خليفة  بن عي�شى  امللك حمد  اجلاللة 

البالد املعظم. 

اجلامعة  رئي�س  �شّرح  جانبه،  من 

طلبة  اأن  عواد  غ�شان  الدكتور  الأ�شتاذ 

امل�شاركة  مار�شوا جتربة  اجلامعة  وطالبات 

يف  بدورهم  اإمياًنا  الطالبية  النتخابات  يف 

العملية  يف  مل�شاركتهم  وتر�شيًخا  املجتمع 

النتخابية والعمل يف الأطر الدميقراطية التي 

الإ�شالحي حل�شرة �شاحب  امل�شروع  اأتاحها 

ملك  اآل خليفة  بن عي�شى  امللك حمد  اجلاللة 

اأن الأجواء النتخابية  البالد املعظم، م�شيًفا 

ما  واأن  ووطنية،  واإيجابية  تناف�شية  كانت 

يعك�س  الدميقراطي  العر�س  هذا  يف  جرى 

وعي الطلبة وروحهم التناف�شية.

املجل�س  اأع�شاء  اجلامعة  رئي�س  وهّناأ 

املجل�س  اأع�شاء  اإىل  بال�شكر  متقدًما  اجلدد، 

خلدمة  بذلوها  التي  اجلهود  على  ال�شابقني 

الفعاليات  املهم يف تنظيم  اجلامعة ودورهم 

املختلفة بالتعاون مع عمادة �شوؤون الطلبة.

يف  الطالبية  امل�شاركة  حجم  وعن 

انتخابات الدورة ال�شاد�شة ع�شرة، اأكد رئي�س 

اجلامعة اأن انتخابات هذا العام �شجلت رقًما 

يوؤكد  ما  وامل�شوتني،  املرت�شحني  بعدد  كبرًيا 

حتر�س  التي  الدميقراطية  التجربة  جناح 

الطلبة  نفو�س  يف  زرعها  على  اجلامعة 

خطه  الذي  احل�شاري  النهج  مع  متا�شًيا 

ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

اآل خليفة. ويف اخلتام كّرم رئي�س اجلامعة 

اأع�شاء جمل�س  الأ�شتاذ الدكتور غ�شان عواد 

الطلبة للدورة اخلام�شة ع�شر على جهودهم 

موؤكًدا  الطلبة،  زمالئهم  خلدمة  بذلوها  التي 

اجلامعة  اإدارة  بني  احلقيقة  ال�شراكة  على 

بني  الو�شل  حلقة  بو�شفهم  الطلبة  وجمل�س 

التي  بالإجنازات  م�شيًدا  والطالب،  اجلامعة 

حتققت يف عهد املجل�س وكفاءة اأع�شائه.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12279/PDF/INAF_20221120025511589.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/988169/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/988206/News.html


العدد:  6189

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t 24 صفحة   |   210 فلس

األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 وزير الداخلية يبحث مع كبير 
مستشاري الدفاع البريطاني التعاون األمني

اس��تقبل وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راشد 
ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة، الفري��ق طي��ار مارت��ن 
للش��رق  الدف��اع  مستش��اري  كبي��ر  سمبس��ون 
األوس��ط بالمملك��ة المتح��دة، بحضور س��فير 
مملكة البحري��ن لدى المملكة المتحدة الش��يخ 
ف��واز بن محم��د آل خليفة ورئي��س األمن العام 
الفريق طارق بن حس��ن الحس��ن. ورح��ب الوزير، 
بزيارة الفريق سمبس��ون، والتي يش��ارك خاللها 
في النس��خة الثامنة عش��رة من »ح��وار المنامة 
2022« والت��ي تبحث عددًا م��ن القضايا األمنية 
واالس��تراتيجية والجه��ود المش��تركة لمواجهة 

التحديات اإلقليمية والدولية، منوهًا معاليه إلى 
أهمي��ة ه��ذه الموضوعات والقضاي��ا في حماية 
األمن اإلقليمي. وأش��اد وزير الداخلية بالعالقات 
التاريخي��ة والمتمي��زة بي��ن مملك��ة البحري��ن 
والمملكة المتحدة، والمضي قدمًا في تعزيزها، 
انطالق��ًا م��ن الح��رص المتبادل عل��ى فتح آفاق 

جديدة من العمل المشترك.
من جهته، أش��اد كبير مستش��اري الدفاع للشرق 
األوس��ط بالمملك��ة المتحدة، ب�«ح��وار المنامة 
2022« في دورته الثامنة عش��رة، والموضوعات 
التي تتم مناقشتها، منوهًا إلى أهمية عقد هذه 

القمة األمنية، والتي تأتي في ظروف يحتاج فيها 
العالم إل��ى حوار مش��ترك لمواجه��ة التحديات 

والتعامل مع األوضاع الراهنة.
وتم خالل اللقاء، بحث التعاون والتنس��يق األمني 
وتب��ادل الخبرات في مج��االت التدري��ب وتقنية 
المعلوم��ات، باإلضافة إلى عدد من الموضوعات 
والمس��تجدات األمنية على الس��احتين اإلقليمية 

والدولية.
حضر اللقاء، نائب رئيس األمن العام ومدير عام 
اإلدارة العامة لإلعالم والثقافة األمنية ومس��اعد 

رئيس األمن العام لشؤون العمليات والتدريب.

 وزير الداخلية: تبادل الخبرات مع اليابان 
في مجاالت السالمة والحماية المدنية

اس��تقبل وزي��ر الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن عب��داهلل آل خليفة، وفدًا 
أمنيًا يابانيًا رفيع المس��توى، برئاس��ة األدميرال ايجاوا هيروش��ي المدير العام 
للتخطيط والسياس��ات الدفاعية بوزارة الدف��اع اليابانية، بحضور رئيس األمن 

العام الفريق طارق بن حسن الحسن.
وف��ي بداية اللق��اء رحب الوزي��ر، بزي��ارة الوفد اليابان��ي إلى مملك��ة البحرين 
للمش��اركة في فعاليات »حوار المنام��ة 2022« والتي تعقد حاليًا وتبحث عددًا 
من قضايا األمن والسياس��ة والدفاع على مس��توى المنطقة والعالم، وتتطلب 

تعزيز العمل المشترك وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات.
وأش��اد وزير الداخلية، بالعهد اإلصالحي لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم، حفظ��ه اهلل ورعاه، وما يتضمنه من قيم 
ومبادئ تعكس طبيعة الش��عب البحرين وتماس��كه وإيمان��ه بقيم التعايش 

والتسامح، كجزء من نسيجه االجتماعي.

كما تناول خالل اللقاء، نج��اح االنتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين، 
وما ش��هدته من حرص وطني على المشاركة وتأكيد حق المواطنين في اختيار 
ممثليهم، منوهًا إلى مش��روع العقوبات البديلة كمشروع وطني حضاري يجسد 
حرص البحرين والتزامها بمبادئ ومعايير حقوق اإلنسان، الفتًا كذلك إلى نجاح 
مملكة البحرين ف��ي مواجهة جائحة كورونا، وال��دور المجتمعي المتميز الذي 
قدمه المتطوعون في هذا الشأن. وتم خالل اللقاء، بحث عدد من الموضوعات 
المتعلق��ة بتطوير التعاون والتنس��يق في العمل الش��رطي، وتب��ادل الخبرات 
في مجاالت األمن والس��المة العامة وتعزي��ز الحماية المدنية، في إطار تفعيل 
اتفاقية التعاون األمني، باإلضافة إلى القضايا التي تسهم في تحقيق المصالح 

المشتركة بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء، نائب رئيس األمن العام ومدير عام اإلدارة العامة لإلعالم والثقافة 

األمنية ومساعد رئيس األمن العام لشؤون العمليات والتدريب.

 الزياني والحجرف 
 يبحثان تعزيز التكامل 

الخليجي في مختلف المجاالت

اجتمع وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني مع 
األمين العام لمجلس التعاون ل��دول الخليج العربية الدكتور 
نايف بن فالح مبارك الحجرف، وذلك بمناس��بة زيارته لمملكة 
البحرين للمش��اركة في أعمال الدورة الثامنة عش��رة لمؤتمر 

حوار المنامة. 
وتم خالل االجتماع بحث مس��يرة العمل الخليجي المش��ترك، 
والجهود التي تبذلها األمانة العامة لتعزيز التعاون والتكامل 
الخليج��ي في مختل��ف المجاالت، واس��تعراض س��بل تحقيق 
مزيد من اإلنجازات الخليجي��ة تحقيقًا لتطلعات مواطني دول 
المجلس نحو مزي��د من الترابط والتضامن، إضافة إلى بحث 
الجهود التي تبذلها األمانة العامة لتعزيز التعاون المشترك 

مع الدول والتكتالت الدولية. 
حضر االجتماع مدير عام ش��ؤون وزارة الخارجية السفير طالل 
عبدالس��الم األنصاري، ورئيس قطاع ش��ؤون مجلس التعاون 

السفير عبدالعزيز محمد العيد.

وزير الخارجية يستعرض مع 
نظيره الفنلندي مستجدات 

األوضاع بالمنطقة

اجتمع وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، مع 
وزير خارجية جمهورية فنلندا بيكا هافيس��تو، وذلك بمناسبة 
زيارته لمملكة البحرين للمش��اركة في أعمال الدورة الثامنة 

عشرة لمؤتمر حوار المنامة. 
وتم خ��الل االجتم��اع، بحث عالق��ات الصداق��ة الوثيقة بين 
مملكة البحري��ن وجمهورية فنلندا الصديقة، وس��بل تكثيف 
الجه��ود المش��تركة لتعزيز التع��اون الثنائي بي��ن البلدين 
عل��ى األصعدة كافة، بما يع��ود بالخير والنف��ع على البلدين 
والش��عبين الصديقين، إضافة إلى التباحث حول مس��تجدات 

األوضاع في المنطقة والقضايا ذات االهتمام المشترك.
حض��ر االجتماع، س��فير مملك��ة البحرين المعين ف��ي فنلندا 
المقيم في برلين عبداهلل عبداللطيف عبداهلل، ورئيس��ة قطاع 
ش��ؤون حقوق اإلنس��ان الس��فير الدكتورة أروى حسن السيد، 
وس��فيرة جمهورية فنلندا لدى مملك��ة البحرين المقيمة في 

أبوظبي ماريان نيسيال، والوفد المرافق للوزير.

 وزير الخارجية 
 يستعرض مع نظيرته

النرويجية التعاون الثنائي

اجتم��ع وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راش��د الزياني، 
مع أنك��ن هويتفلدت، وزي��رة خارجية مملك��ة النرويج، وذلك 
بمناس��بة زيارته��ا لمملك��ة البحرين للمش��اركة ف��ي أعمال 

الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر حوار المنامة. 
وت��م خالل االجتماع اس��تعراض عالقات الصداق��ة والتعاون 
الثنائ��ي بين مملك��ة البحرين ومملك��ة النروي��ج الصديقة، 
وسبل تطويرها واالرتقاء بها إلى مستويات أشمل في مختلف 
المجاالت بما يحقق المصالح المش��تركة للبلدين والشعبين 
الصديقين، إلى جانب بحث القضايا ذات االهتمام المش��ترك 

على الصعيدين اإلقليمي والدولي. 
حض��ر االجتم��اع س��فير مملكة البحري��ن في برلين الس��فير 
عب��داهلل عبداللطيف عبداهلل، والس��فير الدكتورة أروى حس��ن 

رئيس قطاع شؤون حقوق اإلنسان، والوفد المرافق للوزير.

 العصفور: البحرين في مصاف الدول
 المتقدمة بمجال خدمات رعاية الطفولة

أكد وزير التنمية االجتماعية أس��امة 
ب��ن أحمد خلف العصف��ور، أن مملكة 
البحرين في مص��اف الدول المتقدمة 
للخدمات  االس��تراتيجية  رؤيته��ا  في 
مج��ال  ف��ي  والتنموي��ة  الرعائي��ة 
الطفول��ة، وذلك تنفيذًا لم��ا ورد في 
قان��ون الطفل، وما تش��هده البحرين 
من تطورات في األنظمة التش��ريعية 
ظ��ل  ف��ي  المتكامل��ة  والقضائي��ة 
التنموية الش��املة بقيادة  المس��يرة 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، 
حفظه اهلل ورع��اه، ومتابعة الحكومة 
برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئي��س مجل��س ال��وزراء، حفظه اهلل، 
لتعزي��ز واس��تمرار تلبي��ة احتياجات 
الطفل في بيئة سليمة وآمنة، لتنشئة 
جي��ل قادر عل��ى النهوض بمس��تقبل 

البحرين بكل كفاءة واقتدار.
وتحتف��ي مملكة البحرين مع كل دول 
العالم بالي��وم العالمي للطفل، الذي 
يصادف 20 نوفمبر من كل عام، حيث 
يأتي االحتفاء هذا العام تحت ش��عار 
»مس��تقبل أفضل ل��كل طفل« بهدف 
تعزي��ز التع��اون الدول��ي والتوعي��ة 
الطف��ل وحمايته، وتحس��ين  بحقوق 
رفاهيت��ه، وذل��ك وفق��ًا لم��ا أقرت��ه 
الجمعي��ة العام��ة لألم��م المتح��دة 
إلعالن حقوق الطف��ل، حيث يعد هذا 
الي��وم فرصة لتس��ليط الض��وء على 
مستوى االهتمام الذي تبديه مملكة 
البحرين في مج��ال الطفولة، وكذلك 
تعزي��ز الترابط الدول��ي بين األطفال 

ف��ي كافة أنحاء العالم ورفع مس��توى 
الوع��ي بينهم، وللتأكي��د على أهمية 
مواصل��ة الجه��ود الرامي��ة إلى صون 
حق��وق الطفل ودعم األس��ر للنهوض 
الترب��وي وتنش��ئة األطفال  بدوره��ا 
على األس��س القوية تشملها العناية 
والرعاي��ة ليصبح��وا من الش��خصيات 

ذات القيمة.
وأكد العصفور أن صدور قانون العدالة 
اإلصالحي��ة لألطف��ال وحمايتهم من 
س��وء المعامل��ة، يمثل خط��وة رائدة 
ف��ي منظومة العدال��ة وحماية حقوق 
الطفل في مملكة البحرين، من خالل 
منح مصال��ح الطفل الفضلى األولوية 
في كافة األحكام والقرارات واإلجراءات 
المتعلقة به، وما يوفره من ضمانات 
عصري��ة لحمايته ووقايته من س��وء 
المعامل��ة واالس��تغالل أو اإلهم��ال، 
ورعايتهم صحي��ًا وتعليمي��ًا وتربويًا 
واجتماعي��ًا، بالتواف��ق م��ع المعايير 
الحقوقي��ة العالمية، والتزامًا بتحقيق 

الصادرة  المس��تدامة  التنمية  أهداف 
عن األمم المتحدة.

إن جهود مملك��ة البحرين، في مجال 
ص��ون حق��وق الطفول��ة تس��تند إلى 
م��ا تم تحقيق��ه من منج��زات عديدة 
طموحة ورائدة، وذلك إرس��اًء لدعائم 
وتعزي��ز  والقان��ون،  العدال��ة  دول��ة 
أسس الس��لم االجتماعي، التي كفلها 
وميث��اق  البحري��ن  مملك��ة  دس��تور 
العمل الوطني إلى جانب التشريعات 
وااللتزام��ات  المتط��ورة،  العصري��ة 
الدولي��ة في مجاالت حقوق اإلنس��ان، 
اتفاقي��ات  إل��ى  الس��تنادها  إضاف��ة 
وقواني��ن حق��وق الطف��ل المعتمدة، 
والتي تم على أثرها صياغة سياسات 
وبرام��ج ومبادرات وطنية تترجم مواد 
هذه االتفاقيات ونصوصها على أرض 

الواقع ألجل حماية ورعاية الطفولة.
االس��تراتيجية  لأللوي��ات  وتفعي��اًل 
وتجس��يدًا  الحكوم��ة،  برنام��ج  ف��ي 
الرامية  المس��تدامة  التنمية  ألهداف 
التنموي��ة  بالبرام��ج  النه��وض  إل��ى 
واالجتماعية على مختلف المستويات 
واألصعدة، تم إنش��اء مش��روع مجمع 
الرعاي��ة االجتماعي��ة به��دف تقديم 
أفض��ل خدم��ات الرعاي��ة االجتماعية 
لألطف��ال  والصحي��ة  والنفس��ية 
ولمختلف فئات المجتم��ع، وذلك عبر 
مراكز متخصصة للحماية االجتماعية 
نح��و  عل��ى  مؤقت��ة  إي��واء  ومراك��ز 
يساهم في تحس��ين مستوى الخدمة 
االجتماعي��ة المقدمة وتأهيل الفئات 
المجتمع،  المس��تهدفة لالندماج في 
األمر الذي ينعكس إيجابًا على تنمية 

المجتمع البحريني وتحقيق االستدامة 
والرفاهية االجتماعية.

وقال العصفور، إن مش��اريع الطفولة 
ف��ي مملك��ة البحرين ش��هدت تطورًا 
وتقدم��ًا ب��ارزًا مم��ا س��اهم ف��ي رفع 
اس��م البحرين ف��ي المحاف��ل الدولية 
والعالمية عالي��ًا، ومن أبرز المبادرات 
التي اعتمدته��ا مملكة البحرين على 
المستويين الدولي واإلقليمي تشكيل 
اللجن��ة الوطني��ة للطفول��ة وإط��الق 
وخطته��ا  للطفول��ة  االس��تراتيجية 
التنفيذي��ة، المعنية بالتنس��يق بين 
جمي��ع كاف��ة القطاع��ات الحكومي��ة 
واألهلية ومؤسسات المجتمع المدني 
ذات العالق��ة بالطفول��ة عب��ر ع��دة 
آليات، حيث تعتمد تلك االستراتيجية 
على أربعة محاور رئيسية متمثلة في 
الح��ق في الصح��ة والبق��اء، الحق في 
التعليم والنماء وبناء القدرات، والحق 
في الحماي��ة، والحق في المش��اركة، 
وقد اش��تملت هذه المح��اور األربعة 
على 19 هدفًا ويندرج تحتها 114 آلية 

عمل وبرنامج ومبادرة.
والت��زال وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة 
مستمرة في بذل الجهود والبناء على 
ما تحقق م��ن منجزات وطني��ة رائدة 
االجتماعية  الثواب��ت  م��ع  منس��جمة 
والثقافية في مملكة البحرين، وكذلك 
المعاهدات الدولي��ة في مجال حقوق 
الطفل، وذل��ك في إطار اس��تراتيجية 
ش��راكة مجتمعي��ة ش��املة، به��دف 
تحقي��ق المزيد من الدع��م والتطوير 
التنمي��ة  مس��ارات  منظوم��ة  ف��ي 

المستدامة.

أسامة العصفور
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د. إنتصار البناء

ماذا لو...؟

الُمتلقي.. حين يختلق األحداث!!
كثي��رًا ما أحرص على تجنب الخوض ف��ي خصوصيات الفنانين 
ومن يس��مون المش��اهير. أن��ا مؤمن��ة أنهم بش��ر مثلنا لهم 
ظ��روف حياتهم الخاصة التي قد تك��ون أكثر تعقيدًا منا بحكم 
انصهاره��م الح��ارق تحت األض��واء. هذا من جه��ة. ومن جهة 
أخ��رى أنا أدرك تمام��ًا توق هذه الفئة لألض��واء والبقاء تحتها 
وتحم��ل لهبها أي��ًا كانت خس��ائرهم، مادامت س��تبقيهم في 

دائرة الحضور. 
ما حدث مع شيرين عبدالوهاب كان أمرًا مختلفًا تمامًا. قصتها 
م��ع زوجها هي واح��دة من آالف القص��ص العادية، حب وخيبة 
وهيمنة وس��قوط تحت تأثير المس��كرات والمخدرات، خالفات 
أسرية على الثروة والوصاية، شتائم من جميع األطراف وروايات 
متع��ددة. ما الجديد في ذلك؟ الجديد أن ش��يرين لم تكن هي 
بطلة قصته��ا. البط��ل الحقيق��ي كان متابعيه��ا وجمهورها 
الذين انزلقوا في متابعة مسلسلها، كما يتابعون أي مسلسل 
تركي أو مكسيسكي من الدرجة الثالثة. واألكثر دهاء في قصة 
ش��يرين أنها وزوجها كانا متمكنين في التأثير على الجماهير، 

ومتحكمين في برمجة مشاعرهم. 
كان تصريح ش��يرين ضد حس��ام كفياًل بأن يتحول حس��ام إلى 
أكث��ر إنس��ان مك��روه على وج��ه األرض. ثم تمكن حس��ام في 
أول تصري��ح له من أن ي��وازن الكفة بينه وبينه��ا، ليثير ردود 
أفع��ال متناقضة ليس فقط م��ن الجماهير بل من اإلعالميين 
والفناني��ن المحترفي��ن. ثم انحرف مس��ار الرواي��ة تمامًا حين 
خرجت ش��يرين في ص��ورة فوتغرافية تعلن فيه��ا إعادة عقد 
قرانه��ا بحس��ام م��رة ثاني��ة. لقد انص��اع الجمه��ور لعبثهما 
كما ينصاع الطف��ل لتوجيهات والديه خاضعًا بس��بب ذاكرته 
المحدودة لتنفي��ذ أوامرهما بحب ورضا، وانش��غل المتابعون 
للقصة الس��طحية بتحلي��ل أبعادها، ابتداء م��ن محاولة فهم 
تركيب��ة المرأة المتمس��كة بظ��ل رجل، أي رج��ل كان. وانتهاء 
بمحاولة فك سر الرجل اللغز الذي استطاع تطويع امرأة، يراها 
الكثيرون، مكتملة غير ذات حاجة لرجل بعينه، مثل ش��يرين!! 

والحقيقة أن كل ذلك عبث.
هل توقف��ت أمام نفس��ك وأنت تعي��ش يومًا قص��ة اختلقها 
عقل��ك وتوهمها م��ن ربط مؤش��رات غير صحيحة لس��لوكات 
اآلخري��ن، وأحداث متناث��رة، جمعتها وأع��دت تحليلها لتركب 
قصة »كبيرة« عن محاولة اس��تهدافك، أو مؤامرة تثار ضدك، 
أو تفس��ير لموقف أحدهم منك. ربما تعيش أس��ابيع أو أشهرًا 
في وهم قص��ة مختلقة بالكامل، وربما عص��رك األلم، وخنقك 
الحزن، وضاق بك الخوف، ال من ش��يء، بل من أفكار اختلقتها، 
قد تكتشف في جلس��ة واحدة، أو في دقيقة واحدة أنها جميعًا 

كانت سرابًا!!
هذا بالضبط الفخ الذي أوقعت فيه شيرين وحسام متابعيهما 
النهمين. خالف أس��ري بمس��توى يليق ببيئ��ة الفنانين، بضع 
إش��ارات أطلقها كل طرف منهما في توقيتات مفصلية، جعلت 
المتابعين يختلقون باقي الحكاية. ش��يرين وحس��ام لم يحركا 
أي حدث، انش��غل كل منهما بعزلته ف��ي مكانه، والمعلومات 
عنهم��ا مازال��ت غامض��ة، الس��ردية كله��ا نه��ض ببطولتها 
»المتلق��ي«، الذي ترك كرس��ي التفرج ليصعد هو إلى مس��رح 

األحداث ويقود القصة كاملة من تأليفه.
إنه��ا فرصة لتعرف كيف تقود المؤسس��ات اإلعالمية والعديد 
من الجه��ات ذات الغاي��ات المقص��ودة الجماهي��ر، وتلهيهم 

بقصص صغيرة ربما لتشغلهم عن أحداث جسيمة.

خطة إسكانية طموحة بإشراك »الخاص«
طالعتنا الصحف المحلية بتشريف معالي الشيخ خالد بن 
عبداهلل آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية 
التحتية، بزيارته لوزارة اإلس��كان والتخطيط العمراني 
األس��بوع الماضي، وإعالنه خالل الزيارة عن إطالق خطة 
تنفيذ وزارة اإلس��كان بالش��راكة مع القطاع الخاص 19 
ألف وحدة سكنية على مدى 10 سنوات بنظام المزايدات، 
وبحجم اس��تثمار يصل إل��ى مليار دين��ار بحريني، وهي 
خط��ة طموحة بفضل جهود معالي��ه وجهود القائمين 
على الوزارة بقيادة الوزيرة الش��ابة آمنة الرميحي، التي 

أثبتت قدرتها على قيادة دفة الوزارة.
ولربم��ا ال أبال��غ إذا قلت إن الوزيرة الش��ابة، خالل فترة 
وجيزة من تس��لمها الحقيب��ة الوزاري��ة، أثبتت قدرتها 
على قي��ادة ه��ذا القطاع الخدم��ي المهم ال��ذي يخدم 
شريحة واس��عة من المواطنين، وخصوصًا من هم على 
قوائ��م االنتظار وأصح��اب الطلبات القديم��ة، بدءًا من 
إعالن الوزيرة خالل ملتقى »أهمية الش��راكة مع القطاع 

الخ��اص«، ال��ذي عق��د مؤخ��رًا برعاية صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد 
رئيس الوزراء حفظه اهلل ومعرض التمويالت اإلسكانية 
المصاحب له، مرورًا بتصريحاتها الصحفية الجريئة عن 
إطالق آالف الوحدات السكنية في كل من مدينة سلمان 
ومدين��ة خليفة، انتهاًء بإطالق خط��ة تنفيذ الوزراء 19 

ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وبالع��ودة إلى الوراء قلياًل وتحديدًا في ش��هر س��بتمبر 
2022، كتبت مقااًل بإس��هاب عن أهمية إشراك القطاع 
الخاص في خطط الحكومة لما له من دور في دفع عجلة 
التنمية االقتصادية، حيث إن ذلك تحقق فعليًا من خالل 
توجه الحكومة بإش��راكه في كافة خططها اإلس��كانية 
والخدمية واالقتصادية وحت��ى االجتماعية، وبذلك أرى 
ش��خصيًا أننا سنستطيع أن نساهم أواًل معًا في استمرار 
النم��و االقتص��ادي المنش��ود، وثانيًا تحقي��ق مصلحة 
الوط��ن، وثالثًا توفي��ر فرص نوعي��ة للمواطنين، فمن 

خالل هذه الش��راكة الوثيقة نستطيع جذب استثمارات 
خارجية تساعدنا نحن كاقتصاديين على إنشاء شراكات 
مختلفة تساهم في تحقيق رؤية مملكة البحرين 2030.

اإلس��كان  وزارة  الت��ي توفره��ا  اإلس��كانية  فالخط��ط 
مش��كورة، ف��ي مختل��ف محافظ��ات البحري��ن من خالل 
برنام��ج حقوق تطوير األراضي الحكومية بالش��راكة مع 
القط��اع الخ��اص، بكل تأكي��د تمثل نقل��ة نوعية على 
صعيد سرعة توفير الوحدات السكنية للمستفيدين من 

الخدمات التمويلية.
وم��ن وجه��ة نظ��ري الش��خصية، فق��د حققت ال��وزارة 
الموقرة خطوات متس��ارعة وأصبحت تسابق الزمن من 
أجل العمل على تلبية تطلع��ات المواطنين، إلى جانب 
توفي��ر وحدات وش��قق س��كنية تليق به��م ضمن خطة 

تنفيذية وضعتها الوزارة بخطى مدروسة. 

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية

سباق النواب الجدد يبدأ اليوم!
بداية نتق��دم بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه، وإلى صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل على النجاح 
الباهر والمتميز الذي شهدته االنتخابات النيابية والبلدية للعام 2022، وما شهدته من 

مشاركة شعبية مشرفة بنسبة %73.
ومع إس��دال الس��تار على انتخابات ه��ذا العام وإعالن فصل تش��ريعي جدي��د، 40 نائبًا 
بعضه��م تكرر وجوده إضافة إلى الوجوه الجديدة األخرى التي تصل إلى مجلس الش��عب 
للمرة األولى يكون لدينا وقفات للمراجعة والمحاس��بة للمرشحين جميعًا وخاصة أولئك 

الذين خسروا مقاعدهم أو كانوا على وشك خسارته.
بع��د المالحم االنتخابية التي جرت خالل فترة الدعاية االنتخابية والجهد الكبير واألموال 
التي صرفت، هل كان بإمكان النائب الس��ابق أو الذي فاز بش��ق األنفس أن يراجع أخطاءه 
ويتالفاها خالل األربع س��نوات القادمة؟ أم إنه س��يعيد ذات األخطاء وينقطع عن االتصال 

والتواصل مع أهل الدائرة ولن يعود إلى الساحة إلى مع اقتراب االنتخابات القادمة؟
الس��ؤال هو، هل سيكون الناخب ذاته بنفس الوعي السياسي تجاه عملية الترشيح؟ وهل 
ستس��تمر التأثيرات العاطفية والدعوات الرومانس��ية بالتغيير والطرق على وتر الشباب 

وغيرها من الطرق المستهلكة نافعة بعد أربع سنوات من اليوم؟

إذا كان النائب ال يتعلم من دروس��ه ويعيد تكرارها كل أربع س��نوات، ولذلك يعاني كثيرًا 
خ��الل فت��رة االنتخابات ويك��ون على كف عفري��ت فيضطر لبذل جه��د مضاعف من أجل 
الوص��ول مرة أخرى لمقعده والمحافظ��ة عليه، وهناك احتمال كبير بأن يفقده كما حدث 

مع كثيرين.
إن عملية التواصل الدائ��م والحضور الدائم لدعم أهل الدائرة، إضافة إلى مواقف النائب 
في البرلمان وعمله في اللجان وحضوره اإلعالمي في مختلف وسائل التواصل االجتماعي 
والوصول لشتى الشرائح في الدائرة، وتقديم الخدمات والتشريعات التي تمس المواطن 
بشكل مباش��ر، كقطاع الصحة واإلس��كان والتعليم، والعمل على تسهيل اإلجراءات لمن 
ال يعرف كيفية اس��تكمالها من خالل توفير فرق عمل دائمة لخدمة األهالي، واس��تقبال 
طلباتهم والوقوف على حاجاتهم، إضافة إلى أهمية عقد عالقات مع مؤسس��ات المجتمع 
المدني لتكون ش��ريكًا في خدمة األهالي وتس��هيل عملهم من خالل إيجاد قاعدة بيانات 

متكاملة لألهالي.
إن القي��ام بالحد األدنى م��ن واجباتك كنائب لم يعد كافيًا لرض��ى الناس واألهالي، فمع 
نض��ج التجربة الديمقراطية وتقدمها، كذلك ينضج وعي المواطن الناخب ويرتفع س��قف 
طموحات��ه وتطلعاته م��ن نائب دائرت��ه، فالظواه��ر الصوتية لم تعد تنف��ع واألفعال 

والمواقف هي الفيصل، فال تكسل عزيزي النائب خالل فصل طويل قادم!

حّب التحدي وعشق اإلنجاز
ف��ي كل موق��ف يثبت أبن��اء البحرين المخلصون أنه��م بالفعل يحبون التحدي ويعش��قون 

اإلنجاز. 
وها هي االنتخابات النيابية والبلدية األخيرة تثبت أن س��يدي صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظه اهلل أصاب عندما أختارها 

لتكون بمثابة شعار لفريق البحرين، فالتحدي واإلنجاز من خصائص المواطن البحريني. 
رأين��ا الحش��ود من الناخبي��ن متجهين بعزم وتحدٍّ لممارس��ة حقهم االنتخاب��ي الختيار من 
يمثلهم في المجلس النيابي والبلدي، حتى بلغت نس��بة المشاركة 73% وهي النسبة األعلى 

منذ عام 2002. 
وبمث��ل الحم��اس المتوقد، ك��رر الناخبون التوافد عل��ى مراكز االقتراع ف��ي الجولة الثانية، 
ليؤكدوا حقهم الدستوري في اختيار المرشح الذي سيمثلهم تحت قمة البرلمان والمجالس 

البلدية. 
وف��ي رأي��ي المتواض��ع أن الناخ��ب البحريني يؤم��ن إيمانًا قطعي��ًا بأهمية ممارس��ة حقه 
الدس��توري، باإلضافة إلى أنه مؤمن أش��د اإليمان بضرورة اس��تمرار العملية الديمقراطية 

التي رس��م معالمها س��يدي صاحب الجاللة المعظم الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة. حيث 
تعتبر االنتخابات من أبرز محطاتها، فنجد الناخب البحريني مليئًا بالمواطنة وعندما يقولها 

»نصوت للبحرين« فهو يعنيها حرفيًا.. وأثبتها بهذه النسبة الكبيرة. 

رأيي المتواضع
هؤالء هم البحرينيون، يحبون التحدي، ويعش��قون اإلنج��از، وها قد أوصلوا إلى البرلمان 40 
نائب��ًا جدي��دًا، س��يمثلوننا جميعًا في المجلس النياب��ي، فليكن هؤالء الن��واب جزءًا من هذا 

الشعار، ولتكن لديهم الرغبة الصادقة بعشق اإلنجاز. 
عن نفس��ي كمواطنة، أريد أن أرى المجلس النيابي يس��ير في خطة عمل متناغمة مع باقي 
السلطات، أريد أن أسمع صوت الحكمة أثناء النقاش، أريد أن أرى مشاريع متحققة على أرض 

الواقع.
4 سنوات لديك أيها النائب لتثبت لمن أختارك أنك مّمن يحبون التحدي ويعشقون اإلنجاز!! 

فدعنا نَر إنجازاتك متحققة تخدم البحرين وتخدم أهلها الطيبين.

انتخاباتنا كما أحمر الخدين
م��ن األمثلة الش��هيرة في مص��ر قولهم »ما لق��وش في الورد 
عيب.. قال��وا أحمر الخدين«. هذا بالضبط ه��و الذي فعله وال 
ي��زال أولئك الذين يعتبرون أنفس��هم »معارضة« فيما يخص 
االنتخاب��ات النيابي��ة والبلدية التي اختتمت مس��اء أمس بعد 
جهود تنظيمية متميزة من قبل مختلف المؤسس��ات الرسمية 
والش��عبية ذات العالقة وبعد مش��اركة واسعة لمسها الجميع 
وأثن��ى عليها الجمي��ع وأفرزت مجلس��ًا نيابي��ًا ومجالس بلدية 

جديدة سيكون لها دورها في االرتقاء بالبالد.
ما حصل منذ اللحظة التي تم فيها اإلعالن عن موعد االستحقاق 
االنتخابي وزاد بعد نجاح الجولة األولى من االنتخابات األسبوع 
الماض��ي ه��و أن أولئك عمدوا ب��كل ما أوت��ي »أرابيبهم« من 
قوة وخب��رة وما وفروه لهم من دعم مال��ي وإعالمي إلى تبرير 
خس��ائرهم وهزائمهم، فعمدوا إلى تش��ويه كل ما يستحق أن 
يقال عن��ه أحمر الخدين، فقالوا من بين م��ا قالوا إن الحكومة 
عمدت إل��ى توجيه الناخبين لينتخبوا م��ن تريدهم. قالوا ذلك 
رغ��م أنه��م يعلمون جيدًا أن أم��رًا مثل هذا غي��ر منطقي وغير 
قاب��ل للتحقق وأن الذي حدث هو أن الحكومة ش��جعت الجميع 
على المش��اركة بغي��ة إنجاح االنتخابات وإفش��ال تحرك الذين 

يعمدون إلى تخريب سير العملية االنتخابية.
روجوا لفكرة أن هناك توجيهات للناخبين ليشاركوا في »تفويز« 
هذا وتخسير ذاك، وروجوا لفكرة أن الحكومة تريد مجلسًا للنواب 
عل��ى هواها يك��ون في يدها وتتحكم فيه كيف تش��اء وتفرض 
عليه قراراتها، وروجوا ألفكار سالبة أخرى، لكنهم فشلوا بكل ما 
تحتويه هذه الكلمة من معنى، فالناخبون مارس��وا حقهم بكل 
أريحي��ة والجميع دهش من حس��ن التنظيم وسالس��ة العملية 
االنتخابي��ة ونزاهتها، ول��م يتوفر – باس��تثنائهم هم طبعا – 
من يقول إن ش��يئًا م��ن ذلك الذي ادعوه ق��د حصل.  ما حصل 
ف��ي انتخابات 2022 هو أن ش��عب البحرين انتصر على مريدي 
الس��وء فلم يجدوا ما يعيبون به ه��ذه االنتخابات، فكانوا كما 

الذي لم يجد في الورد عيبا وقال عنه أحمر الخدين!

اآلن.. حققوا وعودكم للناس
أسدل الستار على االنتخابات، فاز من فاز، وخسر من خسر، 
لكن األهم أنن��ا عرفنا الوجوه التي وصلت، ومن س��يكون 
على عاتقه مس��ؤولية حمل األمانة الت��ي وضعها الناس 

فيهم، ومن سيكون »صادقًا« في تمثيله للناخبين. 
وعليه فإن اليوم يش��هد مرحلة جديدة من العمل الوطني، 
إذ هن��اك عناص��ر جديدة، وأخ��رى تمد التجدي��د لها بثقة 
الن��اس، وعلى ه��ذه العناصر مس��ؤولية »تحقيق الوعود« 
الت��ي تقدموا به��ا للناس كش��عارات انتخابي��ة، بالتأكيد 
كثي��ر منها المس هموم الناس وكثير منها ش��ارك الناس 
تطلعاتهم بش��أنها، إذ يعرف دائمًا ع��ن أي انتخابات في 
أي بقعة من العالم، أن ش��عاراتها تكون مصوغة بأسلوب 
يص��ل مباش��رة إلى قل��وب الن��اس بمالمس��ته حاجاتهم 

ورغباتهم. 
اليوم نقولها بش��كل صريح ومباش��ر، وبأس��لوب ال ينبغي 
أن يزع��ج أي فائز ف��ي هذه االنتخابات م��ن الواصلين إلى 
الكراس��ي؛ إذ اليوم تبدأ مس��يرة »تس��ديد النواب لديون 
الناس« عليهم، وديون المواطن للنائب هي صوته وثقته 

ومنحه الفرصة له ليكون »أهاًل« لما وعد الناس به. 

في التجارب الس��ابقة ش��هدنا حاالت عديدة لمترش��حين 
حينما وصل��وا إلى المجلس كنواب بفض��ل أصوات الناس، 
ش��هدنا كي��ف يتغي��رون ويتبدل��ون، س��واء ف��ي اللهجة 
والخط��اب، أو ف��ي االهتمام��ات والتركيز، وكي��ف تختفي 
بعض الشعارات، وينقرض كثير من الوعود، طبعًا ال تنسوا 
أيضًا تبدل كثي��ر من أرقام الهواتف الت��ي كانت مفتوحة 
على مدار الساعة وقت الدعاية االنتخابية وأيام التصويت. 
كل نائب وصل إلى الكرسي في رقبته »ديون« هي وعوده 
ومش��اريعه للناخبين. ه��ذه الوعود والمش��اريع هي التي 
قل��ت للناس عنه��ا إنها »خريطة عمل« ل��كل واحد منكم، 
ومن ثم يجب أن تبدأوا بالعمل عليها وتنفيذها ب�«الحرف 
الواحد«، وإال ال يوجد أكذب من ش��عار يوضع لكس��ب ثقة 
الن��اس، ثم عندما يحق��ق الهدف منه ننس��اه ونلغيه، بل 

بعضهم يرميه بعيدًا جدًا. 
من وعد الناس بتحس��ين أوضاعه��م، ابدأ عملك بناًء على 
هذا األس��اس. ومن وعده��م بحلول لمش��اكل مجتمعية 
يتش��ارك الجميع همهم، مثل البطالة وتحس��ين الخدمات 
وغيرها ابدأ بالعمل عليها فورًا. ومن »ضرب صدره« وقال 

إنه س��يتصدى ألي ظاهرة فيها ش��بهات فساد، اآلن وقت 
فرد العضالت والبدء في تحقيق ذلك بالفعل ال القول. 

ص��وت الناس ل��م يذهب لصنادي��ق االقت��راع حتى نؤدي 
واجبًا ونكمل وصول 40 شخصًا إلى كراسي البرلمان، ليس 
ه��ذا الواجب والهدف من ذلك كل��ه؛ بل الهدف هو إيصال 
كفاءات وأش��خاص ثقات يعملون ألجل الناس وألجل هذا 
الوط��ن، وطبع��ًا يقدمون عماًل يمك��ن أن يقاس ويالحظ 
ويدرك، عبر تأثيراته اإليجابية وتحقيقه حلواًل للمش��اكل 
المختلف��ة، ونجاحه ف��ي تحقيق الوعود والش��عارات التي 

قدمت للناس. 
بانتظار ب��دء عملكم، وبانتظار تحقيقكم وعودكم للناس، 
ومن صوت لكم يتوسم فيكم الخير والصالح، فال تخذلوه، 
وأثبتوا له أنكم أهل للمس��ؤولية وأنكم ممن يس��تحقون 
وصفهم بنفس صفات أزكى الخلق والبش��ر رسولنا الكريم 
صل��وات اهلل علي��ه، الرجل الذي أس��ماه أع��داؤه »الصادق 

األمين«، فما بالكم بأتباعه المخلصين؟ 
رج��اء باس��م كل من ص��وت وانتخب، كون��وا صادقين مع 

ناخبيكم، كونوا أمناء على مصلحة هذا الوطن الغالي.
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