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خادم الحرمين الشريفينجاللة الملك

ج���رى اتصال هاتفي أمس بي���ن عاهل البالد 
صاح���ب الجالل���ة المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى 
آل خليف���ة، وأخي���ه عاه���ل المملك���ة العربي���ة 
السعودية الشقيقة خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. 
مملك���ة  موق���ف  أن  المل���ك  جالل���ة  وأك���د 
البحرين المتضامن بقوة مع المملكة العربية 
السعودية الشقيقة، والذي ينطلق من وحدة 
اله���دف والمصي���ر المش���ترك ه���و نه���ج ثابت 

وراس���خ لم ول���ن تحيد عنه مملك���ة البحرين 
مطلًق���ا منذ قدي���م األزل، ويؤك���د أن البلدين 
هما بلد واحد ال يتجزأ، مش���دًدا جاللته على 
أن هذا الموقف لن يتزعزع، وس���تظل مملكة 
البحرين في ص���ف واحد إلى جانب المملكة 
العربية السعودية وداعمة وبكل قوة لها في 
وج���ه أي حم���الت معادي���ة أو أي اس���تهداف 
له���ا؛ إليمانه���ا الت���ام ب���أن ذل���ك ه���و الضم���ان 
األكي���د لثب���ات األم���ن واالس���تقرار والتصدي 
لكل المخاط���ر التي تواج���ه المنطقة والعالم 

بأسره.

وعّبر جالل���ة الملك عما تكنه مملكة البحرين 
قيادة وش���عبا للش���قيقة الكبرى بقيادة خادم 
عه���ده  ول���ي  وس���مو  الش���ريفين  الحرمي���ن 
وش���عبها الش���قيق من حب وتقدي���ر عميقين 
واعتزاز بالغ بمس���يرتها الرائدة نحو التطوير 
والتحدي���ث والتنمي���ة ف���ي مناح���ي الحي���اة 
ألم���ن  الرامي���ة  الحثيث���ة  وجهوده���ا  كاف���ة، 
واس���تقرار العالم أجمع، سائال جاللته هللا عز 
وج���ل أن يحفظ المملكة العربية الس���عودية 
الش���قيقة وش���عبها العزيز ويديم عليها أمنها 
القي���ادة  ظ���ل  ف���ي  ورخاءه���ا  واس���تقرارها 

الرش���يدة لخ���ادم الحرمين الش���ريفين وولي 
عهده األمين.

وأع���رب خ���ادم الحرمي���ن الش���ريفين المل���ك 
س���لمان ب���ن عبدالعزيز آل س���عود عن الش���كر 
عل���ى  الجالل���ة  صاح���ب  ألخي���ه  والتقدي���ر 
المش���اعر األخوي���ة الصادق���ة النبيل���ة وعل���ى 
مواقف مملكة البحرين األصيلة التي تجسد 
عمق العالقات العريقة الراسخة، التي تجمع 
البلدين والش���عبين الشقيقين، متمنيا لشعب 
البحري���ن كل خي���ر وازدهار وتط���ور في ظل 

قيادة جاللة الملك.

سمو رئيس الوزراء مستقبال رئيس مجلس إدارة “البالد” وإدارة التحرير

هدف ديوكوفيتشالسينما المصرية...استقالة من العيار الثقيل13.5 مليون كيلوغرام لحًماتهديد مترشح “السنابس”

قال مترشح الدائرة الثالثة بمحافظة  «
العاصمة )السنابس والديه وكرباباد( 

علي سمير لـ “البالد” إنه تقّدم 
ببالغ لدى إدارة مكافحة الجرائم 

اإللكترونية بوزارة الداخلية؛ بسبب 
تعرضه لتهديد من مجهولين بعد 

قراره الترشح لالنتخابات البرلمانية.

استوردت البحرين 13.5 مليون  «
كيلوغرام من اللحوم بقيمة 

29.6 مليون دينار منذ مطلع 
العام الجاري وحتى أغسطس 

الماضي، وفق األرقام التي جمعتها 
“البالد” حتى آخر إحصاءات هيئة 

المعلومات والحكومة اإللكترونية.

قال الرئيس األميركي دونالد ترامب  «
إن وزير دفاعه جيم ماتيس “ربما” 

يغادر منصبه. ويعتبر ماتيس إحدى 
الشخصيات الموثوقة في إدارة 

ترامب، لكنه أيضا شخصية مستقلة 
قادرة على إحداث التوازن في تعامل 

ترامب مع حلفاء واشنطن.

قال السينمائي داوود عبدالسيد  «
صاحب إن صناعة السينما 

المصرية ال تزال بحاجة إلى مزيد 
من العمل من الدولة، موضحا 

أن مؤسسات الدولة المعنية، لم 
تقم حتى اآلن بما ينبغي لتحقيق 

المنشود.

توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطاًل  «
لدورة شنغهاي الصينية، ثامنة دورات 

الماسترز لأللف نقطة في 
كرة المضرب بفوزه على 
الكرواتي برنا تشوريتش 

3-6 و4-6 في المباراة 
النهائية أمس األحد،.
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زيادة مرتقبة بأسعار “الغازية” والتبغ

كش���ف رجل األعمال نائب رئي���س اللجنة المركزية 
ألصح���اب األعم���ال )لجن���ة أهلية( هش���ام مطر، عن 
مش���روع وطن���ي إلنش���اء ش���ركة بحرينية لغس���يل 
الس���يارات، برأس مال نصف مليون دينار، وتباشر 

أعمالها في ديسمبر أو يناير المقبلين.
المس���جلين  ع���دد  أن  “الب���الد”  ل����  مط���ر  وأوض���ح   
للمش���اركة في المش���روع من أصح���اب وصاحبات 
أعم���ال وبعض الموظفي���ن أيًضا وص���ل حتى اآلن 

إلى 100 شخص.

شركة لغسيل السيارات 
بنصف مليون دينار

ق���ال رئيس ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة إن المملكة 
العربية الس���عودية الشقيقة هي صمام األمان 

ب���ل  فحس���ب،  لمنطقتن���ا  لي���س  واالس���تقرار 
واإلقليم وأيًضا العالم، ولهذا تحظى مواقفها 
وسياس���اتها باالحت���رام والتقدي���ر ف���ي العالم 

أجمع. 

وأضاف س���موه في لقاء ش���امل مع “البالد” أن 
“التواص���ل م���ع المواطنين واللقاء بهم يش���كل 
ل���ي ش���خصًيا مص���در س���عادة ال ح���دود له���ا”، 
متوجه���ا بخالص التهنئة إلى “البالد” ومجلس 

إدارته���ا وجميع منتس���بيها؛ بمناس���بة مرور 10 
أع���وام عل���ى انط���الق الصحيفة التي ش���كلت 
إضاف���ة ف���ي مس���يرة العم���ل الصحاف���ي ف���ي 

مملكة البحرين.

السعـودية صمام األمان واالستقـرار للعالم
س��مو رئي��س ال��وزراء ل��� “^”: التواصل م��ع المواطني��ن مصدر س��عادة ال ح��دود لها

في اليوم الذي تتلقى فيه التهاني بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة إلصدار عددها األول، 
تط���ل “الب���الد” على قرائه���ا األعزاء بحلة جديدة ش���كال ومضمونا؛ س���عيا لمواكبة التطورات 

السريعة والمتالحقة التي يشهدها اإلعالم الحديث، وانعكاساتها على أنماط القراءة.
منذ انطالقتها األولى قطعت “البالد” على نفس���ها عهدا بمواصلة الس���ير على درب التطوير 
واالبتكار وتلبية ش���غف القراء، مس���تمدة ثقتها في االستمرار والمنافسة من مناخ االنفتاح 
ال���ذي أرس���ى قواع���ده جاللة الملك، وم���ن االهتمام الكبي���ر الذي يوليه س���مو رئيس الوزراء 
بالصحاف���ة البحريني���ة، وم���ن تش���جيع س���مو ول���ي العه���د الش���باب البحرين���ي عل���ى اإلبداع 

واالبتكار.
ف���ي مس���يرة التطوي���ر،  بعدم���ا تهي���أت مقوم���ات النج���اح انطل���ق منتس���بو أس���رة “الب���الد” 
فاجتهدوا وأبدعوا على أمل أن تلقى ثمار جهودهم إعجاب القراء على مختلف مش���اربهم 

واهتماماتهم.
ني���ل استحس���ان الق���راء والمتابعين هو التكريم األس���مى ال���ذي تطمح “الب���الد” أن تتوج به 
عقده���ا األول، والحاف���ز األكبر ال���ذي يدفع جميع العاملي���ن في الصحيف���ة لمواصلة العطاء 
والس���عي الج���اد للتطوي���ر واالنطالق نحو عقد جدي���د بمعنويات مرتفعة ونظرة مس���تقبلية 

يحدوها األمل والتفاؤل.

العقد األول والتكريم األسمى

)15(
)15(

)05 - 04(

أمل الحامد

)22(“الرجل الذهبي” في بطولة “الرجل الحديدي”
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رغم المس����ؤوليات الجس����مية والمتابعة الش����خصية والدائمة لمختلف األمور التي تهم الوطن والمواطن، ورغم قوافل الس����فراء والضيوف الراغبين في نيل ش����رف مقابلة سموه، إال أن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة منحنا من وقته المزدحم والثمين إلجراء مقابلة صحافية لصحيفة “البالد” بمناسبة مرور 10 سنوات على إصدارها، هذه المقابلة التي لن تنسى من تاريخ “البالد” وستظل خالدة في سجلها المضيء؛ 
لعظم شأن شخصية سموه ومكانته الرفيعة محليا وخليجيا وعربيا ودوليا، ولقيمة ما يطرحه سموه دائما من أفكار ورؤى تالمس الواقع بتحدياته وتطرح سبال ناجعة وآليات فاعلة؛ للتوصل لمستقبل مشرق للبشرية جمعاء.

إن موافقة س����موه على إجراء هذا اللقاء لهي مظهر جديد من مظاهر قرب س����موه من الصحافيين، وهي جزء من دعم وتقدير س����موه للصحافة البحرينية وحرصه على أن تقوم برس����التها وتؤدي دورها، إضافة إلى أنها تحمل 
تقديرا خاصا تعتز به “البالد” أيما اعتزاز. ورغم تكاثر األسئلة التي تجوب في خاطري وازدحامها، إال أنني أردت أن تكون هذه المقابلة كاشفة عن أمور كثيرة تحيرنا وتضغط على عقولنا، وأثق أننا لن نجد لها التفسير الشافي 

والجواب الكافي إال عند سمو األمير خليفة بن سلمان، فنظرته الثاقبة مثل القبس الذي ينير الكثير من غياهب دروب السياسة المعتمة.
في هذه المقابلة، وضع س����موه - كعادته - النقاط على الحروف، فلم يترك أمًرا يهم الوطن والمواطن إال حس����مه، ولم يدع ش����أنه من ش����ؤون المنطقة والعالم إال بينه بكل حكمة؛ لتصبح رؤية الحاضر واضحة وخارطة المس����تقبل 

مرسومة ومحددة. ولم يترك سموه المناسبة، إال وقد أعطى للمملكة العربية السعودية حقها ووصف مكانتها المهمة والحيوية وصفا دقيقا بليغا.
لنبحر أيها القارئ الكريم في فكر سمو األمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي ينير الطريق للجميع؛ ليسلكوا المسالك المؤدية لألمن والرخاء.

مملكة البحرين مقبلة على  «
استحقاق انتخابي نيابي وبلدي 

جديد.. ما تطلعات سموكم نحو هذا 
االستحقاق؟

� قبل أن أجيب على س���ؤالك أود أن أتوجه 
“الب���اد”  صحيف���ة  إل���ى  التهنئ���ة  بخال���ص 
ومجل���س إدارته���ا وجمي���ع المنتس���بين له���ا 
من صحافيي���ن وكتاب وإداريين وعاملين، 
انط���اق  عل���ى  أع���وام   10 م���رور  بمناس���بة 
الصحيفة التي ش���كلت إضافة في مس���يرة 
البحري���ن،  مملك���ة  ف���ي  الصحاف���ي  العم���ل 
واستطاعت خال عقد من الزمن أن تصنع 
لنفسها مكانة كصحيفة وطنية كرست قيم 
ومبادئ الرس���الة الصحافية الس���امية التي 

تقوم على المصداقية والموضوعية.
وإنن���ي حريص يومًيا عل���ى قراءة صحيفة 
“الب���اد”، ويس���عدني كثي���ًرا م���ا وصل���ت إليه 
الش���كل  ف���ي  ومتمي���ز  راق  مس���توى  م���ن 
والمحت���وى، كما أنني فخ���ور بما لديكم من 
طاق���ات صحافية وإعامية تتميز بالمهنية 
العالي���ة ف���ي تن���اول مختلف قضايا الش���أن 

العام.
إن نج���اح أي صحيف���ة م���ن الصح���ف التي 
تص���در ف���ي مملك���ة البحري���ن، يع���د بمثابة 
الديمقراطي���ة  المس���يرة  ألركان  توطي���د 
التي تعيش���ها المملكة في ظل العهد الزاهر 
لعاه���ل الباد صاح���ب الجال���ة الملك حمد 
بن عيس���ى آل خليفة ال���ذي يولي الصحافة 
والصحافيين اهتماًما كبيًرا؛ إليمانه بأهمية 
دور الصحاف���ة واإلع���ام ف���ي التعبي���ر ع���ن 
قضايا الوطن ومس���اندة جهود التنمية في 

شتى المجاالت.
وما أتمناه لك���م دائًما هو النجاح والوصول 
بالصحيفة إلى المرتبة التي تستحقها على 

خارطة الصحافة الخليجية والعربية.
وأود هنا التأكيد أن مس���يرة العمل الوطني 
ف���ي البحرين ماضية، ب���إذن هللا، وعلينا أن 
نك���ون ي���ًدا واح���دة في اس���تكمال مس���يرة 
بادن���ا  تش���هدها  الت���ي  الش���املة  التنمي���ة 
والتص���دي ألي مح���اوالت تري���د الني���ل من 

أمن الوطن واستقراره.

إن البحرين اليوم تنعم، بفضل هللا، بأجواء 
انفت���اح ينبغ���ي تطويعه���ا؛ لتك���ون عنص���ًرا 
داعًما في الحفاظ على ريادتها وتنافسيتها 
أم���ام  فنح���ن  واس���تثماري،  مال���ي  كمرك���ز 
مس���تقبل أكث���ر اتس���اًعا ونتطلع إل���ى إعداد 
جي���ل أكثر قدرة وعط���اء لوطنه ومجتمعه 
في ظل متغي���رات الحياة، وعلينا أن نعمل 
وبق���وة بالعق���ول واألي���دي لصياغ���ة اآلمال 

التي نرجوها لبلدنا.
إن جال���ة المل���ك، حفظ���ه هللا، عم���ل عل���ى 
تنظيم البيت الوطني وعززه بميثاق العمل 
الوطني ال���ذي أجمع عليه ش���عب البحرين، 
وعلين���ا التمس���ك بالوح���دة الوطنية وعدم 
الحقيق���ي  الباع���ث  فه���ي  فيه���ا،  التفري���ط 
للنهض���ة والس���ياج الحامي، بع���د هللا جلت 
قدرت���ه، في وجه كل م���ن يريد العبث بأمن 

الوطن واستقراره.
الوح���دة  ونؤك���د دائم���ا ض���رورة أن تظ���ل 
الوطني���ة محاطة بالرعاي���ة واالهتمام على 
المس���تويين الشعبي والرسمي؛ ألنها تشكل 
عل���ى الدوام الباع���ث لإلنج���ازات الوطنية، 
وعلينا أن نشيع المحبة فيما بيننا كمجتمع، 
وأن نتي���ح لألف���راد المج���ال ألْن ينطلق���وا 
نبن���ي  أن  وعلين���ا  وإبداعاته���م،  بطاقاته���م 

إرادتن���ا الوطني���ة ونعم���ل عل���ى حمايته���ا، 
فالبحرين تستحق منا الكثير، كما يجب أن 
تكون مصلحة الوطن هاجس الجميع، وأن 
يكون االنتماء إلى البحرين هو القيمة التي 

نغرسها في نفوس أجيالنا القادمة.
أم���ا فيم���ا يتعل���ق بس���ؤالكم، ف���إن مملك���ة 
البحري���ن مقبل���ة عل���ى مرحل���ة مهم���ة عب���ر 
االنتخاب���ات التش���ريعية والبلدي���ة المقبل���ة 
الت���ي تع���د لبنة جدي���دة في ص���رح العملية 
م���ا  ولع���ل  المملك���ة،  ف���ي  الديمقراطي���ة 
التش���ريعية  الفص���ول  خ���ال  اكتس���بناه 
الماضي���ة من خب���رة وتجربة يمث���ل مصدر 
قوة تعزز من مس���يرة العم���ل البرلماني في 
البحرين وتجعلها أكث���ر قدرة على التعامل 

مع تحديات الحاضر والمستقبل.
إنن���ا نطمح أن تفرز االنتخابات التش���ريعية 
والبلدي���ة المقبل���ة نتائ���ج تعب���ر ع���ن اإلرادة 
الوطني���ة والش���عبية، وأن يواص���ل ممثل���و 
الناخب���ون  س���يختارهم  الذي���ن  الش���عب 
اس���تكمال م���ا أنجزت���ه المجال���س الس���ابقة 
م���ن  تع���زز  وقواني���ن  مش���روعات  م���ن 
التجرب���ة الديمقراطي���ة ف���ي المملك���ة ف���ي 
إط���ار م���ن التع���اون والتفاهم ال���ذي يرتقي 
بالعم���ل البرلمان���ي إلى آفاق تخ���دم الوطن 

والمواطن.
 - ن���زال  وال   - كن���ا  الحكوم���ة  ف���ي  ونح���ن 
حريصي���ن على تعزيز التعاون مع الس���لطة 
التش���ريعية والمجال���س البلدية ف���ي كل ما 
من ش���أنه أن يرتقي بالوط���ن ويعود بالنفع 
على المواطن في حياته ومعيشته، فغايتنا 
المش���تركة خدمة الوطن ورفاه المواطنين، 
ونح���ن والس���لطة التش���ريعية ش���ركاء ف���ي 

خدمة الوطن.
وبم���ا أننا مقبلون على اس���تحقاق انتخابي 
جدي���د فإنه يجب أن تكون هناك مش���اركة 
فاعل���ة ف���ي ه���ذا االس���تحقاق، وأن تتاقى 
حول���ه الجه���ود الوطني���ة الحريص���ة عل���ى 
المس���يرة  يدع���م  ال���ذي  الوطن���ي  التواف���ق 
بالتصوي���ت  ندع���م  وأن  الديمقراطي���ة، 
ونرس���م  المقبل���ة  االنتخاب���ات  والمش���اركة 
المس���تقبل الذي نتطل���ع إليه ونتعلم من كل 

التجارب التي مررنا بها.
وما نؤكده دائما هو تعزيز دور المؤسس���ات 
الس���لطة  ومنه���ا  القائم���ة  الدس���تورية 
التش���ريعية بمجلس���يها الش���ورى والن���واب، 
باعتبارها تمثل صوت الش���عب الذي ينبغي 
أن يك���ون مس���موًعا وحاض���ًرا ف���ي أي أم���ر 

يتعلق بحاضر الوطن ومستقبله.

 عبر المسيرة البرلمانية الممتدة يجد  «
المتابع أن سموكم أول المتصدين 

ألية عثرة تعتري طريق التعاون 
الحكومي البرلماني، وذلك بزيارات 

سموكم لمجلس النواب أو االجتماع 
مع أعضاء السلطة التشريعية، 

كيف ترون نتائج هذا التعاون على 
المواطن وعلى الوطن عموما؟

- إننا في الحكومة حريصون على أن تس���ود 
روح المحب���ة والتعاون عاقتنا مع الس���لطة 
التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب؛ ألن 
التعاون هو الس���بيل الوحيد لتحقيق اآلمال 
المرج���وة لتق���دم الوطن ونهضته، وس���يظل 
التعاون هو النهج الذي س���وف نس���ير عليه، 
وس���وف تتواصل زياراتنا ولقاءاتنا بأعضاء 
مجلسي الشورى والنواب؛ من أجل التشاور 
وزي���ادة التنس���يق ف���ي كل م���ا من ش���انه أن 

يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.
ولع���ل تجربة الفصول التش���ريعية الس���ابقة 
خي���ر دلي���ل عل���ى م���ا حقق���ه التع���اون بي���ن 
م���ن  والتش���ريعية  التنفيذي���ة  الس���لطتين 
نج���اح أثم���ر عن تفاهم وتنس���يق في العديد 
تتلم���س  الت���ي  القواني���ن  مش���روعات  م���ن 
احتياج���ات المواطني���ن، والحكومة تحرص 
عل���ى أال يكون أي اختاف عابر في وجهات 

النظ���ر س���بًبا أو معوًقا إلق���رار أي أمر يتعلق 
بحياة المواطنين واحتياجاتهم.

نرى أن سموكم دائمو التوجيه  «
بإطالع السلطة التشريعية على 
مبررات الحكومة من اتخاذ بعض 

اإلجراءات أو سن بعض التشريعات 
وكان آخرها تعديل قانوني التقاعد، 
حيث ترأستم سموكم اجتماع العمل 
األول للفريق الحكومي البرلماني 

المعني بدراسة القانونين ويرى 
الكثير أنكم بذلك تؤسسون لقاعدة 
تعاون حكومي برلماني تفتقر لها 

الكثير من البرلمانات العريقة في 
المنطقة.. حدثنا سموكم رعاكم هللا 

أكثر عن هذه الخطوات؟

س���واء  الس���لطات  كل  وواج���ب  دور  إن   �
التنفيذي���ة أو التش���ريعية أو القانوني���ة، ه���و 
الحفاظ على سيادة وأمن واستقرار الوطن 
بأبع���اده المختلف���ة السياس���ية واالقتصادية 
واالجتماعي���ة، وإذا ل���م يك���ن هن���اك تع���اون 
وتكام���ل بي���ن ه���ذه الس���لطات ف���إن النتائج 
المرج���وة ال تتحق���ق، ولذل���ك فإنن���ا نحرص 
عل���ى أن تك���ون الرؤية واضحة لل���رأي العام 
أوال وأعض���اء الس���لطة التش���ريعية ثانًيا في 
كل إج���راء أو تش���ريع نتق���دم ب���ه؛ ألن ذل���ك 
هو الس���بيل الصحي���ح للوصول إل���ى تفاهم 
مجتمع���ي تج���اه مث���ل ه���ذه القضاي���ا ذات 

الصلة بحياة المواطنين ومعيشتهم.
وإنن���ا ف���ي الحكومة نحرص عل���ى أن يكون 
عملنا ملبًي���ا لتطلعات الحاض���ر واحتياجات 
م���ن  جمل���ة  وض���ع  خ���ال  م���ن  المس���تقبل 
المشروعات التنموية الطموحة مع األخذ في 
االعتب���ار مختلف التحديات وف���ي مقدمتها 
حجم الم���وارد المتاحة واإلنف���اق المطلوب، 
وتلك مس���ألة ليست هينة ولكننا نعمل دائما 
عل���ى أن تك���ون هن���اك أولوي���ة للمش���روعات 
ذات األهمي���ة الت���ي ال تقب���ل التأجي���ل، وفي 
مقدمتها المش���روعات الصحي���ة والتعليمية 
واإلسكانية ومش���روعات البنية التحتية مع 

االهتمام بجودة الحياة. 
 المتتبع لجلسات مجلس الوزراء ُيدرك  «

أن الموضوعات التي تتصدر بيان 
الجلسة هي تلك المستجدة وخارج 
إطار جدول األعمال، ونجد أن هذه 

الموضوعات تتركز في مجملها على 
المواطن، وهي ُسنة أسستم لها 

سموكم وال نراها في بيانات مجلس 
الوزراء في دول المنطقة، حدثونا 

سموكم أكثر عن هذا الموضوع؟

� إن الحكومات في تاريخ التطور السياسي 
البش����ري وجدت من أجل تحقيق متطلبات 
المواطني����ن، وكلم����ا كان����ت الحكوم����ة قريبة 
من المواطنين تس����تمع إليهم وتتعرف على 
احتياجاته����م وتعم����ل عل����ى تلبيته����ا فإنه����ا 
تك����ون أكثر إنج����اًزا، وذلك نه����ج تعلمناه من 

سمو رئيس الوزراء مستقبال رئيس مجلس إدارة “البالد” وإدارة التحرير بالصحيفة

كلما أصبحت الحكومة أقرب مـــــــن المواطنين كانت أكثر إنجازا
سمو رئيس الوزراء لـ “^”: نرتبط مع السعودية بربـــــــــــــــاط مصيـري وهـي الحليــف األكبـر الستقـرار المنطقــة

الوالد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد 
آل خليفة حاكم البحرين األسبق )طيب هللا 
ث����راه(، ونعم����ل جاهدين ألن يكون أس����لوب 
العم����ل الحكوم����ي خ����ارج اإلط����ار التقلي����دي 
القائم على التقارير المقروءة، ولذا فإن كل 
التوجيهات لل����وزراء والمس����ؤولين بالنزول 
إل����ى الش����ارع واالس����تماع إل����ى المواطني����ن 
وأخ����ذ ماحظاته����م ف����ي عين االعتب����ار عند 
تنفيذ أي مش����روع؛ ألنهم هم المس����تهدفون 

بتلك المشروعات.
وانطاًق����ا م����ن ذل����ك، ف����إن مجلس ال����وزراء 
ف����ي كل جلس����ة أس����بوعية يهتم ب����أن يكون 
إل����ى جان����ب ج����دول األعم����ال بن����ود أخ����رى 
ترصده����ا  الت����ي  المس����تجدة  للموضوع����ات 
وس����ائل اإلعام واس����تطاعات ال����رأي العام 
وغيرها، وذلك من شأنه أن يرتقي بمنظومة 
العمل الحكوم����ي ويزيده قوة وصابة؛ ألن 
المواطن ه����و محور التنمي����ة وغايتها، وكل 
هدفه����ا  والتحدي����ث  التطوي����ر  مش����روعات 
تلبي����ة تطلعات المواطن س����واء ف����ي المدن 
أو الق����رى وتوفي����ر المقومات التي تضمن له 

حياة كريمة ومزدهرة.

نجد أن سموكم حريصون على  «
التواصل مع المواطنين في مختلف 

المناسبات فضال عن الزيارات 
الميدانية المعلنة وغير المعلنة 

التي تحرصون سموكم عليها بشكل 
مستمر لاللتقاء بالمواطن، كما 

أن مجلس سموكم العامر الذي 
يلتئم بشكل أسبوعي يشكل منبرا 

حرا لجميع المواطنين والمعنيين 
بمختلف القطاعات لطرح وجهة 

نظرهم بشأن الخدمات والمعوقات 
التي تعترض تمتعهم بأفضلها كما 
أردتم سموكم، كيف ترون سموكم 
هذا المجلس وما ُيطرح فيه؟ وماذا 
تعني لكم هذه اللقاءات والزيارات؟

� إن التواص����ل م����ع المواطني����ن واللق����اء بهم 
يش����كل لي ش����خصًيا مصدر سعادة ال حدود 
له����ا، إذ تتي����ح لنا ه����ذه اللق����اءات والزيارات 
الفرص����ة لك����ي نتع����رف ع����ن ق����رب عل����ى م����ا 
يش����غل اهتمام����ات الن����اس والقضاي����ا الت����ي 
التع����رف  إل����ى  إضاف����ة  أولوياته����م،  تش����كل 
على احتياجاته����م ومتطلباتهم، وفي بعض 
األحيان توفر هذه اللقاءات المباشرة أمامنا 
نوافذ جديدة تخص القضايا والموضوعات 

ومن ثم وضعها في عين االعتبار.
 إنن����ا في البحري����ن، ولله الحم����د، نتميز عبر 
الس����نين بأنن����ا مجتم����ع قائم عل����ى التواصل 
والمحب����ة بين جميع أف����راده الذين يعرفون 
حمي����دة  خص����ال  تل����ك  البع����ض،  بعضه����م 
توارثناه����ا ع����ن اآلب����اء واألجداد وتتجس����د 
جلي����ة ف����ي مجالس����نا الت����ي تش����كل ملمًح����ا 
علين����ا  ويج����ب  األصيل����ة،  هويتن����ا  يعك����س 
نف����وس  ف����ي  وترس����يخها  عليه����ا  الحف����اظ 

األجيال الشابة. 
تصريحاتكم كافة بشأن العقبات  «

التي تعتري مملكة البحرين 
والتحديات، نراكم سموكم تراهنون 

فيها على المواطن البحريني 
ومواقفه، ولدى سموكم إيمان 

مطلق بأن المواطن هو سر 
النجاح وثقتكم كبيرة في قدرته 
على التعامل مع التحديات، بماذا 

تصفون سموكم المواطن البحريني 
ومواقفه عبر التاريخ؟

� نعم، فالمواطن البحريني أثبت في مختلف 
المراح����ل التاريخي����ة أن����ه قادر عل����ى حماية 
وطن����ه وال����ذود عن����ه، فل����م يتأخ����ر يوًما عن 
الدفاع عن أمن واس����تقرار بل����ده، والوقوف 
ف����كان حائ����ط  إل����ى جان����ب قيادت����ه،  بق����وة 
الص����د ال����ذي فش����لت أمام����ه كل المؤام����رات 
التي حيك����ت ضد البحرين وش����عبها، ونقدر 
عالًي����ا ما يبدي����ه المواطن من ع����زم وإصرار 
عل����ى العطاء والمس����اهمة ف����ي رفعة وطنه، 
فشعبنا واع ومتحضر ومبدع ومصدر فخر 

واعتزاز دائًما.
لقد مرت مملكة البحرين بتحديات  «

ومحاوالت للتأثير على نسيجها 
االجتماعي وبث الفرقة وشق صف 
الوحدة، كيف وجدتم سموكم وعي 
المواطن البحريني وتعامله معها؟

- لقد عايش����نا الكثير من التحدي����ات، ومررنا 
بتج����ارب عدة حاول البعض خالها أن يبث 
الفرقة واالنقس����ام بين أبناء المجتمع، ولكن 
بحم����د هللا، ب����اءت جميعها بالفش����ل؛ بفضل 

تماس����ك ووعي ش����عب البحري����ن، الذي كان 
وسيظل دوًما بمش����يئة هللا، عصًيا على كل 
مح����اوالت الفرقة واالنقس����ام، محًبا لوطنه، 
فنحن ش����عب واحد يصون وطنه ويحافظ 
بم����ا  ويعم����ل  ومكتس����باته  منجزات����ه  عل����ى 
يمتلكه من س����مات اإلخاص والتفاني؛ من 

أجل مستقبل أفضل. 
تمر المنطقة ومملكة البحرين  «

بتحديات اقتصادية جمة، ما 
خطط الحكومة للتعامل مع هذه 

التحديات؟

� دائم����ا ما ننظر إلى التحدي����ات االقتصادية 
ب����روح المثاب����رة والعزيمة به����دف تجاوزها، 
والتعامل معها بمرونة والبحث عما تنطوي 
علي����ه من ف����رص لتقوي����ة أركان التنمية في 
المملك����ة، فاالقتصاد البحريني يتميز بتنوع 

وقدرة على مواكبة وتجاوز التحديات. 
وكم����ا تعلم����ون فاالقتص����اد العالم����ي الي����وم 
متراب����ط، وما يحدث م����ن أزمات اقتصادية 
ف����ي أي بل����د يمك����ن أن يؤثر بش����كل أو بآخر 
على مختلف دول العال����م، وقد مررنا بفترة 
ش����هدت تراج����ع أس����عار النف����ط بش����كل كبير 
وهو ما أثر على حجم اإليرادات في الدول 
النفطي����ة ككل، وكان من الض����روري التوجه 
إلى إيجاد بدائل تكفل تنويع مصادر الدخل 
واس����تمرار دوران عجلة النمو للحفاظ على 
تنفي����ذ  ومواصل����ة  المواطني����ن  مكتس����بات 

المشروعات التنموية.
 كيف ترون سموكم دعم المملكة  «

العربية السعودية ودولة اإلمارات 
العربية المتحدة ودولة الكويت 

لمملكة البحرين، لتحسين وضعها 
االقتصادي؟

� نقدر عالًيا دعم األشقاء من المملكة العربية 
السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة 
المش����رفة  ومواقفه����م  الكوي����ت،  ودول����ة 
تجاه مملك����ة البحرين، والت����ي تعكس عمق 
رواب����ط األخوة والمحبة الت����ي تربط مملكة 
البحري����ن بأش����قائها، وه����ي مواق����ف ليس����ت 
بمس����تغربة م����ن األش����قاء، الذي����ن نك����ن له����م 
كل المحب����ة والتقدير، وهي تجس����د اإليمان 

بوح����دة اله����دف والمصي����ر المش����ترك ال����ذي 
يربط شعوبنا، ومواقف األشقاء إلى جانب 
وس����تبقى  تنس����ى،  أن  يمك����ن  ال  البحري����ن 
ش����اهدة على عمق أواصر األخوة والتعاون 
بيننا لما فيه الخير والنماء لدولنا وشعوبنا.

كيف ترون سموكم دور الصحافة  «
الوطنية في الشأن المحلي؟ وما 

تقييمكم لما يكتب فيها؟ وماذا 
تعني لسموكم الصحافة البحرينية؟

لصحافتن����ا  الوطن����ي  ال����دور  نق����در  نح����ن   �
المحلي����ة بكتابه����ا ومحرريه����ا، وما أس����هموا 
ب����ه من تنوير للمجتمع البحريني في ش����تى 
مج����االت المعرفة، وإعام الق����ارئ بمختلف 
التطورات واألحداث التي تشهدها منطقتنا 
والعال����م، وقب����ل ذل����ك بطبيعة الح����ال، إلقاء 
الض����وء على ما تش����هده بادنا من تطورات 
ونمو وإنجازات ومكتسبات تحققت بفضل 
تضاف����ر جهودنا جميًعا كل ف����ي مكانه ومن 

موقعه.
وإنن����ا لعلى ثقة ف����ي قدرات أبن����اء البحرين 
عل����ى تحقي����ق المزي����د م����ن اإلنج����ازات على 
الصعي����د الصحاف����ي واإلعام����ي، وحرصهم 
الت����ي  الصحافي����ة  الم����ادة  تك����ون  أن  عل����ى 
يقدمونه����ا لمجتمعه����م رصين����ة ومتوازن����ة، 
يطل����ع م����ن خاله����ا الجمي����ع عل����ى الحقائق، 

فالصحافة هي مرآة المجتمع.
وم����ن خ����ال صحيفتكم أوج����ه التحية لكل 
العاملي����ن في الحق����ل الصحافي واإلعامي 
وأق����ول له����م إنن����ا نس����عد بكتاباتك����م ونهت����م 
يطرح����ه  م����ا  م����ع  ونتفاع����ل  بانتقاداتك����م، 
المواطن����ون عل����ى صفحاتك����م م����ن مش����اكل 
ه����ي  س����تظل  المواط����ن  فخدم����ة  وهم����وم، 
ش����اغلنا الش����اغل، وم����ا تقومون ب����ه في هذا 

المجال هو محل االهتمام والتقدير.
وأؤك����د لك����م أن الصحاف����ة ش����ريك مهم من 
ش����ركاء الوطن، وعنصر فاعل في المجتمع، 
ال تكتم����ل جوان����ب الص����ورة الكامل����ة إال بها، 
وم����ن هن����ا يأتي حرصن����ا عل����ى التواصل مع 
الصحاف����ة والعاملي����ن فيه����ا، وتب����ادل الرأي 
دائم����ا بوج����ود  والمش����ورة معه����م، ونس����عد 
مجالس����نا  ف����ي  والصحافيي����ن  الكت����اب 

والحديث معهم، واالستنارة مما يطرحونه 
من أفكار وتصورات نثق أنها تنبع من حس 
وطن����ي غي����ور وح����رص كبي����ر عل����ى الوطن 

ومستقبل األجيال القادمة. 
كيف ترون سموكم عالقة مملكة  «

البحرين مع دول اإلقليم والعالم؟

- سياس����ة مملكة البحرين الخارجية قوامها 

العال����م،  دول  كل  م����ع  المتب����ادل  االحت����رام 
والحرص عل����ى توطيد أواص����ر التعاون مع 
مختل����ف ال����دول، واالس����تفادة المتبادلة من 
الخب����رات والتجارب الناجحة، التي تس����هم 
في تنمية الش����عوب واالرتقاء بمس����توياتها 

المعيشية.
وتعهدات����ه  التزامات����ه  يحت����رم  بل����د  نح����ن 
وف����ق األع����راف الدولي����ة، ون����رى أن ذلك هو 
الس����بيل الس����تقرار دول العالم وتفرغها إلى 
التنمي����ة الش����املة واالبتعاد ع����ن الصراعات 
والحروب، التي ته����دم وال تبني، وتدمر وال 
تعم����ر، ويكفي ما عاناه العالم في الس����نوات 
الماضي����ة، م����ن نزاعات ومح����اوالت لزعزعة 
االس����تقرار واألم����ن ف����ي كثير م����ن المناطق، 
وه����و ما ألقى بظال����ه وتأثيراته على العالم 

بأسره.
وعلين����ا أن نأخ����ذ العب����رة مم����ا يح����دث ف����ي 
بعض الدول من أحداث أعادتها إلى الوراء 
وعرقل����ت خطواته����ا التنموية بع����د أن كانت 

في الطليعة.
وتحرص مملك����ة البحرين دائًما على أفضل 
ف����ي  واألصدق����اء  األش����قاء  م����ع  العاق����ات 
مختل����ف أنح����اء العالم، وتدرك أن اس����تثمار 
تل����ك العاقات والتع����اون بين الدول، يصب 

في مصلحة الشعوب وتقدمها.
كما أنن����ا نرى أن التنمية الش����املة واالرتقاء 
بحياة اإلنس����ان، هم����ا الهدف األس����مى الذي 
تس����عى دول العال����م إل����ى تحقيق����ه، لكن هذا 
اله����دف ال يمك����ن ل����ه أن يتحق����ق ف����ي ظ����ل 
تدخ����ل بع����ض ال����دول ف����ي ش����ؤون ال����دول 
األخرى، ومحاولة زعزعة أمنها واستقرارها 

وعرقلة خطط التنمية التي تنفذها.
ون����رى أن الوق����ت ق����د ح����ان؛ لك����ي يتص����دى 
المجتمع الدولي لكل الظواهر السلبية التي 

تؤثر على مقدرات الشعوب، وُتزعزع األمن 
واالستقرار في العالم.

كان إلنجازات سموكم المحلية صدى  «
دولي ُتّوج بكّم كبير من الجوائز 

العالمية.. كيف ترون سموكم التأثير 
اإليجابي لكل ذلك على سمعة 

ومكانة مملكة البحرين؟

- نح����ن نفخ����ر بش����هادات وتقدي����ر المنظمات 

مملك����ة  تحقق����ه  لم����ا  الدولي����ة  والهيئ����ات 
البحري����ن من منجزات، الس����يما على صعيد 
التنمي����ة البش����رية، كم����ا أنن����ا نعت����ز بالمراتب 
المتقدمة التي تحرزها المملكة في مختلف 
المؤش����رات الدولي����ة والتقارير المتخصصة، 
والتي تؤكد أن البحرين تس����ير في الطريق 
الصحي����ح، وأنه����ا بات����ت نموذج����ا للتميز في 
للبحري����ن  م����ا تحق����ق  ونؤك����د أن  اإلنج����از.  
صنعته إرادة شعبها، فنحن مجتمع متجدد، 
وعلينا أن نصون ونستثمر أي نجاح تحقق، 
ف����كل ذل����ك م����ا كان ليتحق����ق، ل����وال تضاف����ر 
جهود أبناء البحرين وإخاصهم في خدمة 
الوط����ن، وتفانيهم ف����ي إبداع وابتكار كل ما 
ه����و جديد لتحقيق اإلنجاز تلو اآلخر، ونرى 
أن ذل����ك ه����و نت����اج طبيع����ي لمجتمع تتس����م 
العاق����ة بين أفراده جميًعا بالمحبة واأللفة، 
والحرص عل����ى تقدم بادن����ا، والوصول بها 

إلى المكانة التي تستحقها إقليمًيا ودولًيا.
ونح����ن فخ����ورون بما تحق����ق وال نكتفي به، 
بل نس����عى دائما إل����ى المزي����د، ووضع لبنات 
جدي����دة في ص����رح اإلنجازات، التي يش����عر 
بها كل من يقيم على أرض البحرين، ويدرك 
م����دى ما ُبذل م����ن جهد مخل����ص وتفان في 

سبيل تحقيقها. 
هناك تدخالت خارجية واضحة  «

في الشأن المحلي.. كيف نجحت 
الحكومة في سد الثغرات التي يتم 

عبرها تمرير تلك التدخالت؟ وكيف 
استطعتم وقف تمويل اإلرهاب من 
الخارج حتى غدت البحرين، كما كانت، 

واحة أمن وأمان واستقرار؟

� إن احترام س����يادة واس����تقال الدول مبدأ 
ال حي����اد عن����ه، والت����زام اآلخري����ن بم����ا نل����زم 

ب����ه أنفس����نا، ه����و الس����بيل لوق����ف التدخات 
في ش����ؤون الغي����ر، كم����ا أن المجتمع الدولي 
يجب أن يتحمل مس����ؤوليته في وقف تلك 
التدخ����ات؛ حت����ى ال تس����ود الفوض����ى ف����ي 

العالم.
أم����ا بالنس����بة لموضوع اإلره����اب، فإن نجاح 
البحري����ن ف����ي التص����دي لهذه اآلف����ة لم يكن 
جه����ًدا حكوميا فقط، ب����ل كان عما جماعًيا 
جسد عزيمة أبناء البحرين ومدى حرصهم 
على الحف����اظ على وطنه����م، فكانوا العنصر 
الفوض����ى  مخطط����ات  كل  أفش����ل  ال����ذي 
والتخري����ب الت����ي أري����دت بالوط����ن، وحفظ 
م����ا تحق����ق للبحرين م����ن مكتس����بات وطنية 

وحضارية.
ولق����د عملت البحري����ن على تعزي����ز التعاون 
مع ال����دول الصديق����ة؛ للقضاء عل����ى ظاهرة 
اإلره����اب ومن يقف وراءها وتجفيف منابع 
تمويلها، وأنه بتوافر إرادة المجتمع الدولي 
يمك����ن حص����ار ظاه����رة اإلره����اب والقض����اء 

عليها والنأي بالعالم عن شرورها.
المتتبع لتصريحات سموكم يرى أنها  «

ال تخلو من اإلشادة والدعم لسياسة 
المملكة العربية السعودية.. ماذا 

تعني المملكة الشقيقة لسموكم؟ 
وكيف تنظرون إلى دورها في 

مواجهة التحديات التي تحيط باألمة 
اإلسالمية وفي مقدمتها مواجهة 

اإلرهاب؟

المملك���ة العربي���ة الس���عودية ه���ي الس���ند   -

والرئي���س  الق���وي  الداع���م  والعض���د، وه���ي 
لمملك���ة البحري���ن، ونح���ن ال ننس���ى مواقف 
المملكة الش���قيقة معنا في السراء والضراء 
فنح���ن نرتب���ط مًع���ا برب���اط  عل���ى الس���واء.. 
الس���عودية  العربي���ة  والمملك���ة  مصي���ري، 
األم���ان واالس���تقرار  ه���ي صم���ام  الش���قيقة 
ليس لمنطقتنا فحس���ب، بل واإلقليم وأيًضا 
العال���م، ولهذا تحظ���ى مواقفها وسياس���اتها 

باالحترام والتقدير في العالم أجمع.
ونح���ن ن���رى أن المملكة العربية الس���عودية، 
بقي���ادة خ���ادم الحرمي���ن الش���ريفين المل���ك 
س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود، ودعم ولي 
عه���ده صاحب الس���مو الملك���ي األمير محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ال تتوانى 
عن مس���اندة الدول العربية واإلسامية، بل 
ودول العال���م األخ���رى، ومواقفه���ا ف���ي ه���ذا 
المجال واضح���ة، فهي بلد الخير الذي يمتد 

إلى الجميع.
وما من ش���ك في أن جميع الشعوب العربية 
واإلس���امية تحم���ل محب���ة من ن���وع خاص 
للمملك���ة العربي���ة الس���عودية وتقدي���را كبيرا 
لدورها الجليل في رعاية األماكن المقدس���ة 
واالهتمام بها، ومبادراتها لمس���اندة أشقائها 
وأصدقائه���ا ال تحتاج إلى دلي���ل، فهي دائما 
تس���ارع إلى تقدي���م العون إل���ى كل محتاج، 
وهي تقوم بذل���ك الدور انطاًقا من مكانتها 
اإلقليمية والدولية الت���ي تبوأتها بعطاءاتها 
ووقوفه���ا الدائ���م إل���ى جان���ب قضاي���ا الحق 

والعدل.
كما نس���تذكر ب���كل الخي���ر المملكة الش���قيقة 
ومس���اهماتها ف���ي التنمية بمملك���ة البحرين، 
ووقوفه���ا معن���ا دائًم���ا، ومبادراته���ا الت���ي ال 
تتأخر لمس���اندتنا، فجزاهم هللا عنا كل خير، 
وأدام عليهم جميًعا نعمة األمن واالستقرار.

العربي���ة  المملك���ة  ب���دور  يتعل���ق  فيم���ا  أم���ا 
الس���عودية ف���ي مواجه���ة التحدي���ات الت���ي 
تحي���ط باألم���ة اإلس���امية وف���ي مقدمته���ا 
مواجهة اإلرهاب، فإن السعودية تقوم بدور 
رئي���س وكبير في مواجهة ه���ذه التحديات، 
ألم���ن  األكب���ر  والداع���م  الحلي���ف  وه���ي 
واستقرار المنطقة، ولها دور محوري ومؤثر 
في السياس���ات العالمية، وهو دور يتجس���د 
في مشاركاتها في مختلف المحافل الدولية 
والتنس���يق والتش���اور المس���تمر مع األشقاء 
واألصدق���اء، وهي ال تتوانى عن بذل الجهد 
ف���ي ه���ذا المج���ال، وكلن���ا يعل���م ما تق���وم به 
المملكة الش���قيقة، ونقدر دوره���ا وجهودها، 
ثماره���ا  س���تؤتي  الجه���ود  تل���ك  أن  ون���رى 

بتعاون الجميع معها.
كما أننا نقدر للملكة العربية السعودية دورها 
الرائ���د والمؤث���ر في إب���راز ص���ورة ومفاهيم 
اإلس���ام الصحيح���ة، والتأكيد ف���ي مختلف 
المحاف���ل أن اإلره���اب هو ظاه���رة إجرامية 
ال ترتب���ط بدي���ن أو مذهب معي���ن وإنما تنبع 
من الفهم الخاطئ أو الجهل بصحيح الدين، 
وم���ا يح���دث حاليا ف���ي العديد م���ن مناطق 
العال���م له���و خير تأكي���د عل���ى أن اإلرهاب ال 

يفّرق، وأنه يستهدف الجميع دون تمييز.
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