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حملـيـات07

البحرين حتت�ضن ال�شباب املبدعني يف جائزة نا�صر بن حمد العاملية للإبداع ال�شبابي ..اجلودر:

اجلائزة �ستتيح لل�شباب البحرينيني التناف�س مع �أقرانهم
�أكد ه�شام حممد اجلودر رئي�س امل�ؤ�س�سة العامة لل�شباب الريا�ضة �أن اطالق
جائزة نا�صر بن حمد للإبداع ال�شبابي يف ن�سختها العاملية جاءت بهدف حتفيز
ال�شباب على الإبداع واالبتكار وتقدمي م�شاريعهم الإبداعية يف جماالت اجلائزة
املختلفة ،م�شريا اىل ان اجلائزة يف ن�سختها املحلية واخلليجية اوجدت جوا من
التناف�س الكبري بني ال�شباب امل�شاركني ومن امل�ؤكد ان الن�سخة العاملية �ستكون
�أكرث تناف�سا نظرا الت�ساع رقعة امل�شاركني من خمتلف دول العامل.
و�أعرب ه�شام حممد اجلودر عن �شكره وتقديره لرعاية �سمو ال�شيخ نا�صر بن
حمد �آل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�ضة رئي�س اللجنة االوملبية
البحرينية على دعمه الكبري جلائزة �سموه للإبداع ال�شبابي واطالقها يف ن�سختها
العاملية يف م�شهد ي�ؤكد ا�ست�شراف �سموه مل�ستقبل ال�شباب م�ؤكدا �أن هذه الدعم
دليل وا�ضح على املكانة الكبرية واملتميزة التي يحتلها ال�شباب يف فكر �سموه
وحر�صه على متكينهم يف عملية البناء التي ت�شهدها بلدان العامل املختلفة.
و�أ�شار ه�شام حممد اجلودر اىل ان مملكة البحرين وبتوجيهات من القيادة
الر�شيدة تويل اهتماما ً خا�صا ً بال�شباب ،وت�ضعهم يف �صدارة �أولوياتها واهتماماتها،
وال ت�ألو جهدا ً يف توفري الظروف كافة والتي تتيح لهم امل�شاركة بفاعلية يف جهود
التنمية وخدمة املجتمع وذلك انطالقا من قناعة القيادة الر�شيدة �أن ال�شباب هم

�سمو ال�شيخ
نا�صر بن
حمد �آل
خليفة

ثروة الوطن احلقيقية وميثلون �شريحة مهمة يف العن�صر الب�شري الذي تقوم
عليه جوانب التنمية كلها ،وال ميكن احلديث عن �أي تقدم م�شريا اىل ان اطالق �سمو
ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة جلائزة �سموه جاءت متفقة متاما مع توجيهات
القيادة يف توفري الربامج والأن�شطة التي تتيح لل�شباب البحريني دخول جماالت
التناف�س مع اقرانه ال�شباب من خمتلف دول العامل الكت�ساب املزيد من اخلربات
والتعرف على التجارب الناجحة.
و�أ�ضاف رئي�س امل�ؤ�س�سة العامة لل�شباب والريا�ضة اىل ان مملكة البحرين
�ستفتح ذراعيها الحت�ضان املبدعني من خمتلف دول العامل للم�شاركة يف اجلائزة
التي من امل�ؤمل �أن تفرز جماالتها كما هائال من املبدعني يف ظل امل�شاركة الكبرية
املتوقعة من قبل خمتلف �شباب دول العامل م�ؤكدا �أن امل�ؤ�س�سة العامة لل�شباب
والريا�ضة و�ضعت خطة الحتواء امل�شروعات الإبداعية التي يقدمها ال�شباب
بالإ�ضافة �إىل تقدمي الدعم الالزم لهم خللق البيئة املنا�سبة لهم من اجل موا�صلة
الإبداع والتميز يف خمتلف جوانب احلياة .و�أكد ه�شام حممد اجلودر ان امل�ؤ�س�سة
العامة لل�شباب والريا�ضة �ستتوا�صل وب�شكل فعال مع خمتلف اجلهات الر�سمية
ذات العالقة يف خمتلف دول العامل حلث �شباب دول العامل على امل�شاركة يف
اجلائزة والتي �ستكون مكانــا منا�سبا لإظهار ابداعاتهم يف خمتلف املجاالت.

تعيني �شركة لتح�صيل املت�أخرات من امل�ست�أجرين ..الع�صفور:

هاله
االن�صازي

 7ماليني دينار ديون م�ستحقة للأوقاف اجلعفرية
عارف احل�سيني:
ك�شف رئي�س جمل�س ادارة الأوقاف اجلعفرية
ال�شيخ حم�سن الع�صفور �أن �إجمايل مت�أخرات االيجارات
التابعة للأوقاف اجلعفرية بلغ  7ماليني دينار بحريني،
م�شريا اىل �أن االدارة ب�صدد و�ضع خطة �شاملة وحا�سمة
لإنهاء هذا امللف.
و�أكد الع�صفور يف ت�صريحات لـ»الأيام» �أن جمل�س
ادارة الأوقاف قرر م�ؤخرا �أن يتم التعاقد مع �شركات
لتح�صيل الأموال املت�أخرة من امل�ست�أجرين بهدف ت�سريع
وترية حت�صيل الديون ،مو�ضحا �أنه �سيتم زيادة عدد
�شركات التح�صيل يف حال مل�سنا تقدما ووفاء يف عمليات
التح�صيل.
وذكر �أن هذه اخلطوات ت�أتي �ضمن خطة ا�سرتاتيجية
�شاملة و�ضعتها ادارة الأوقاف لتحقيق نقلة تاريخية
نوعية خا�صة يف حجم املديونيات و�إطفاء العجز املايل
الذي تعاين منه الأوقاف والذي قارب  7ماليني دينار
بحريني ،مو�ضحا �أن الهدف من ذلك هو االنتقال من
حالة املديونية اىل �إطفائها ومن ثم جدولة الديون.
وبني �أن هناك �أكرث من  2000عقار للأوقاف غري
م�ؤجر حلد الأن وذلك نتيجة االهمال والتق�صري الذي
حلق بالأوقاف يف الوقت ال�سابق ،كا�شفا �أن اخلطوة
القادمة هي و�ضع برنامج لعر�ض جميع عقارات
الأوقاف بكل �شفافية للعر�ض والطلب وتوفريها يف

ال�شيخ حم�سن الع�صفور

متناول امل�ستثمرين.
و�أكد �أن العمل االن ي�صب يف اجتاه زيادة ايرادات
الأوقاف و�أن ذلك �سيتم عرب ت�أجري  2000عقار
وطرحها للم�ست�أجرين ،م�شريا اىل �أن ذلك �سينعك�س
ب�شكل مبا�شر وايجابي على اطفاء املديونيات كما و�أنه

�ستتمكن الأوقاف من خالل ذلك توفري ال�سيولة الالزمة
ل�صيانة امل�ساجد وتوفري مبالغ املكاف�آت ملتقدمي جميع
امل�ساجد املتبقية.
و�أو�ضح الع�صفور �أن ن�صيب ادارة الأوقاف من
اجمايل الدخل ي�صل لـ  ،%10م�ؤكدا �أن العمل على
تنمية االيرادات بالت�أكيد �سي�سهم يف زيادة ن�صيب ادارة
الأوقاف حتى تتمكن من اطفاء مديونياتها ال�سابقة
وتوفري الفائ�ض املايل لكل متطلبات الأوقاف من �صيانة
للم�ساجد وامل�آمت وجميع الأوقاف.
وقال رئي�س الأوقاف �إن املديونيات التي تعاين منها
الأوقاف حقيقة فهناك عجز بلغ � 700ألف دينار يف
نفقات القوى واملوظفني ،م�شريا اىل �أنه ينبغي �أن تتحمل
الدولة هذا العجز بتوفري ا�ضافة يف ميزانية الأوقاف.
و�أ�ضاف «للأ�سف ال توجد اي ا�ضافة يف ميزانية
الأوقاف فقد قمنا مبخاطبة املعنيني يف احلكومة
وخاطبنا ووزارة املالية اال �أن الباب كان مغلقا ب�سبب
اعالن امليزانية للعامني القادمني ،م�شددا على �أن الأوقاف
ت�ؤكد �ضرورة اطفاء العجز االداري املايل خا�صة بوجود
� 700ألف دينار اىل جانب مليون دينار عجز بكادر
الأئمة وامل�ؤذنني.
و�أو�ضح �أن العجز مبيزانية امل�ؤذنني ا�ضطر ادارة
الأوقاف اىل فر�ض نظام �صارم على الكادر والعمل وفق
مالحظات ديوان الرقابة املالية والإدارية اذ قمنا بف�صل
املت�سيبني واملتقاع�سني الذين ال يقومون ب�أداء وظائفهم.

خالد بن حمود :البحرين حتقق ن�سبة تاريخية من الإيرادات ال�سياحية
�أكد ال�شيخ خالد بن حمود �آل خليفة الوكيل
امل�ساعد لل�سياحة ان مملكة البحرين تعي�ش حالة
فريدة من التوهج والت�ألق الثقايف وال�سياحي
باختيارها عا�صمة للثقافة العربية ,وعا�صمة
ال�سياحة العربية ,وعا�صمة ال�سياحة اال�سيوية
على مدى ثالث �سنوات متتالية� ,أهلها لتحقيق
ن�سبة تاريخية من االيرادات ال�سياحية يف العام
 2013هي االعلى يف تاريخ اململكة.
وقال ال�شيخ خالد بن حمود �آل خليفة
يف ت�صريح �صحفي على هام�ش اجتماع
«اخلرباء لو�ضع معايري اختيار مدينة ال�سياحة
الآ�سي ّوية» بفندق الريجن�سي ام�س ان اختيار
البحرين «كعا�صمة للثقافة العربية وعا�صمة
ال�سياحة العربية وعا�صمة ال�سياحة اال�سيوية»

من العام  2012اىل العام اجلاري  2014ا�سفر
عن ارتفاع االيرادات واحلجوزات ,وزيادة عدد
ال�سائحني القادمني اىل مملكة البحرين ب�صورة
غري م�سبوقة.
و�أو�ضح ان وزارة الثقافة ا�ست�ضافت م�ؤخرا
معار�ض ثقافية خمتلفة تعزز العالقات بني
دول اال�سيان من الناحية الثقافية ,واملوروثات
التاريخية ,وكان فر�صة لرتويج الرتاث الثقايف
البحريني ،منها معر�ض املخطوطات الرتكية
«خم�سمائة عام من اخلط الإ�سالمي – روائع
من متحف �شكيب �ساباجني» ,وحفل «باليه
لياونينج» القادم من ال�صني �إىل م�سرح البحرين,
ومعر�ض الفني الياباين «ماكي» يف متحف
البحرين الوطني.

جانب من اجتماع اخلرباء

الأن�صاري :نقدم الدعم الفني جلميع
املرت�شحات يف برنامج التمكني ال�سيا�سي
�أكدت الأمني العام للمجل�س الأعلى للمر�أة هالة
الأن�صاري �أن برنامج التمكني ال�سيا�سي للمر�أة
البحرينية مب�ضمونه النوعي متاح وبكل حيادية
لأي امر�أة م�ؤهلة ترغب وقادرة على امل�شاركة يف
ال�ش�أن العام والدخول يف االنتخابات الربملانية
والبلدية .كما ويقدم املجل�س يف حدود اخت�صا�صاته
الدعم الفني واال�ست�شارات النوعية يف اطار برامج
التهيئة والتدريب الذي ينفذ بالتعاون مع معهد
البحرين للتنمية ال�سيا�سية.
و�أو�ضحت الأمني العام يف ت�صريح لها ب�أن ما
تداولته بع�ض ال�صحف املحلية حول دعم املجل�س
لبع�ض املر�شحات ال يت�سق مع �أهداف برنامج
التمكني ال�سيا�سي وال يخت�ص املجل�س بتقدمي �أي
دعم مادي للم�ستفيدات من الربنامج ،م�شددة على ان
الربنامج �صمم ليقدم الدعم النوعي من خالل ور�ش
تدريبية متخ�ص�صة لكافة امل�ستفيدات دون ا�ستثناء،
ويتوجه لكل امر�أة ترغب يف الرت�شح �أو اال�ستفادة
من الربنامج ،مبينة يف هذا ال�صدد �أن الربنامج
مفتوح لكل من تقدم .وي�ستوعب اجلميع �سواء الالتي
لديهن نية الرت�شح االن او يف مراحل الحقة او حتى
الراغبني يف �إدارة احلمالت للمرت�شحات.
و�أ�شارت الأن�صاري �إىل انه مت حتديد الإطار
العام لربنامج التمكني ال�سيا�سي بدقة ليقدم دعما ً
�إعالميا ً جلميع م�شاركاته من خالل ت�سليط ال�ضوء
على املر�أة كقيادية فاعلة �صاحبة ر�ؤية وتفكري
وقادرة على حتقيق اجنازات على جميع الأ�صعدة
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية� ،إىل جانب
تهيئتها انتخابيا ً عرب ا�ستقطاب الكفاءات الراغبة
يف الرت�شح ،وتعميق الوعي لدى املجتمع ب�ضرورة
م�شاركة املر�أة يف مواقع �صنع القرار وتغيري
اجتاهـــات الناخبني مبا ي�ضمن دعم املر�أة متى ما
توافــرت لديها الكفاءة واخلربة والقيمة امل�ضافة
لهذه امل�شاركة.

م�ؤكداً دعمها لتمكني ال�شباب قيادي ًا

�إ�سحاق يرعى امل�ؤمتر الإقليمي اخلليجي الثاين «�شباب و�إبداع»
انابت وزيرة التنمية االجتماعية الدكتورة فاطمة
حممد البلو�شي الوكيل امل�ساعد لتنمية املجتمع يف
الوزارة خالد ا�سحاق ،حل�ضور امل�ؤمتر االقليمي
اخلليجي الثاين «�شباب وابداع» بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة
العامة لل�شباب والريا�ضة واملركز االملاين اال�ست�شاري
ومركز البحرين للدرا�سات اال�سرتاتيجية والتنموية
بلندن وذلك يف مدر�سة كانو الدولية م�ؤخراً.

واو�ضح الوكيل امل�ساعد ان رعاية وزارة التنمية
االجتماعية ملثل هذه امل�ؤمترات ي�أتي يف �سياق حر�ص
الوزارة على دعم امل�ؤمترات وامل�شاريع ال�شبابية ،كونهم
جوهر تكوين املجتمع وميثلون ال�شريحة الأكرب �إ�ضافة
�إىل �أن ال�شباب ي�شكلون عن�صرا ً �أ�سا�سيا ً لبناء م�ستقبل
الدول واحلفاظ على هويتها احل�ضارية .الفتا ً اىل ان
عقد امل�ؤمترات ال�شبابية من �ش�أنه �إثراء احلركة الفكرية

النتهاج ال�شباب طريق ال�صواب والنهو�ض بكفائتهم
القيادية وفر�صة لتعزيز ح�ضور ال�شباب واجلهات ذات
االخت�صا�ص للتباحث واملناق�شة حتت قبة واحدة.
وا�شاد ا�سحاق مبا تناوله امل�ؤمتر من املحاور
والق�ضايا التي تهم فئة ال�شباب وت�ساهم بدور كبري
يف �صقل �شخ�صيات قيادية ناجحة ،م�ؤكدا ان امل�ؤمتر
ا�ستطاع ان يلتم�س طموحات وتطلعات ال�شباب.

