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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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استقبل سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار 
األمن الوطني قائد الحرس الملكي، بحضور سمو المقدم الركن الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، صباح أمس 
لدى  إسرائيل  دولــة  سفير  نائي  آيتان  السيد  2022م،  يناير   12 األربــعــاء 

مملكة البحرين وذلك بمناسبة تعيينه.
ورحب سمو مستشار األمن الوطني قائد الحرس الملكي بسفير دولة 

إسرائيل لدى مملكة البحرين، متمنيًا سموه له دوام التوفيق والنجاح في 
منصبه الجديد.

حضر اللقاء الدكتور الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة نائب األمين 
السياسية  للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل  األعلى  الدفاع  لمجلس  العام 
والدولية  االستراتيجية  للدراسات  البحرين  مركز  أمناء  مجلس  رئيس 

والطاقة »دراسات«.

}  سمو الشيخ ناصر بن حمد مستشار األمن الوطني قائد الحرس الملكي خالل اللقاء.

قائد الحر�س الملكي ي�ستقبل ال�سفير الإ�سرائيلي لدى المملكة

استقبل الفريق الركن عبداهلل بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع 
في مكتبه بالقيادة العامة صباح أمس األربعاء 12 يناير 2022م، المقدم 
الهولندي  العسكري  الملحق   Peter De Groot جـــروت  دي  بيتر  بــحــري 
بمناسبة  وذلـــك  أبــوظــبــي  فــي  والمقيم  البحرين  مملكة  لــدى  المعتمد 

تعيينه.
 وخالل اللقاء رحب وزير شؤون الدفاع بالملحق العسكري الهولندي 
متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في منصبه الجديد، كما تم استعراض 

عالقات الصداقة والتعاون القائم بين البلدين الصديقين.
آل خليفة مدير  الشيخ سلمان بن خالد  الركن  اللواء  اللقاء  حضر 
بن  محمد  الشيخ  طيار  الركن  والــلــواء  والتقنية،  والتنظيم  التخطيط 

سلمان آل خليفة مدير التعاون العسكري.

الملحق  م���ع  ي�����س��ت��ع��ر���س  ال���دف���اع  ����س����ؤون  وزي����ر 

ال���ع�������س���ك���ري ال���ه����ل���ن���دي ع����اق����ات ال���ت���ع���اون

} لقاء وزير شؤون الدفاع والملحق العسكري الهولندي.

والتعليم،  التربية  وزيـــر  النعيمي  علي  بــن  مــاجــد  الــدكــتــور  استقبل 
بحضور الــدكــتــور محمد مــبــارك بــن أحــمــد مــديــر عــام شـــؤون الــمــدارس، 
لــإرشــاد  مــســتــشــارًا  تعيينها  بمناسبة  الــبــلــوشــي،  محمد  منى  الــدكــتــورة 
أعــرب  حيث  الــمــدارس،  شــؤون  قطاع  فــي  الطالبي  واالجتماعي  النفسي 
الوزير عن خالص شكره للجهود التي بذلتها طوال فترة عملها السابقة، 
لتأثيره  واالجتماعي،  النفسي  اإلرشـــاد  بجانب  الـــوزارة  اهتمام  موضحًا 
المباشر على الميدان التربوي، مؤكدًا أن جهود الوزارة مستمرة في هذا 
خالل  ومــن  الــمــدارس،  في  االجتماعيين  المرشدين  خــالل  من  الجانب 
مركز اإلرشاد النفسي واألكاديمي بالوزارة، إلى جانب التدريب للعاملين 

في هذا المجال لتطوير أدائهم، متمنيًا لها استمرار التوفيق والنجاح.
لتعيينها  شكرها  عــن  البلوشي  منى  الــدكــتــورة  أعــربــت  جانبها،  مــن 
قطاع  لخدمة  الجهود  بذل  في  ستستمر  أنها  مؤكدًة  المنصب،  هذا  في 

التعليم.

رئ���ي�������س الأرك���������ان ي������زور ك��ل��ي��ة 

ال�����دف�����اع ال����ط���ن���ي ال��ع��م��ان��ي��ة
ــام الــفــريــق الــركــن ذيــــاب بــن صــقــر الــنــعــيــمــي رئــيــس هــيــئــة األركــــان  قـ
الــوطــنــي  الـــدفـــاع  لكلية  بـــزيـــارة  2022م  يــنــايــر   12 ــاء  ــعـ األربـ أمـــس  صــبــاح 
الفريق  يرافقه  المسلحة،  السلطان  بقوات  التقنية  العسكرية  والكلية 
الركن بحري عبداهلل بن خميس بن عبداهلل الرئيسي رئيس أركان قوات 
السلطان المسلحة، واطلع خاللها على مختلف أقسام الكليات ومنشآتها 
الحديثة، واستمع إلى إيجاز عن الكليات وتجهيزاتها العلمية والعملية.

يرافقه  السلطانية  األوبــرا  لــدار  بزيارة  األركــان  رئيس هيئة  قــام  كما 
رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، حيث استمع إلى شرح موجز عن 

الدار وطبيعة العروض الموسيقية العالمية التي تقدمها. } رئيس األركان خالل الزيارة.

وزي������ر ال���ت���رب���ي���ة ي�����ؤك����د اه���ت���م���ام ال��������زارة 

ب��ع��م��ل��ي��ة الإر������س�����اد ال��ن��ف�����س��ي والج���ت���م���اع���ي

} وزير التربية خالل اللقاء.

فـــي إطــــار تــكــثــيــف الــحــمــالت 
الصحة  وزارة  أعلنت  التفتيشية، 
إغـــــالق مــطــعــم غــلــًقــا إداريــــــــًا في 
ــاء  ــة مــــســ ــ ــمـ ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ مــــحــــافــــظــــة الـ
يناير2022،   11 الموافق  الثالثاء 
االحترازية  اإلجراءات  لمخالفته 
للتصدي  المعلنة  واالشــتــراطــات 
ــا )كـــوفـــيـــد-19(،  لـــفـــيـــروس كــــورونــ
المدرجة تحت المستوى األصفر 
ضـــمـــن آلـــيـــة اإلشـــــــــارة الــضــوئــيــة 
كــورونــا،  فــيــروس  انتشار  لمستوى 
ــاذ اإلجــــــــراءات الـــالزمـــة  ــم اتـــخـ وتــ

وإحالته إلى الجهات القانونية.
ــــالل الــــزيــــارات  ــــك خـ ــاء ذلـ ــ جـ
بالتعاون  تمت  الــتــي  التفتيشية 
الــداخــلــيــة،  وزارة  مـــع  والــتــنــســيــق 
ــارة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ والـ الــــصــــنــــاعــــة  ووزارة 
ــة، وهـــيـــئـــة الـــبـــحـــريـــن  ــاحــ ــيــ ــســ والــ
لــلــســيــاحــة والـــمـــعـــارض، فــي إطــار 
التي  التفتيشية  الزيارات  تكثيف 
ــزام  ــتـ ــتـــأكـــد مــــن الـ ــى الـ ــ ــهـــدف إلـ تـ
الصحية  باالشتراطات  المنشآت 
واإلجــــــــــــــراءات الــــمــــدرجــــة ضــمــن 
ــر وفــــــق آلـــيـــة  ــ ــفـ ــ ــوى األصـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ
اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار 

فيروس كورونا.
وقـــــد قـــــام مــفــتــشــو الــجــهــات 
ــة بـــــــرصـــــــد عـــــــــــدد مـــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
ــارات  ــ ـــزيــ ــ الـــمـــخـــالـــفـــات خــــــالل الـ
زيارة 160  التفتيشية، حيث تمت 
والمقاهي،  المطاعم  من  منشأة 
االلتزام  لعدم  منها   18 ومخالفة 
ــة، وتـــم  ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ بــــــاإلجــــــراءات االحـ
اتــــخــــاذ اإلجــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة 

الالزمة تجاهها.
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــر وخـــــــالل 
للصالونات  التفتيشية  الــزيــارات 
ــالت الـــحـــالقـــة  ــ ــحـ ــ ــة ومـ ــيـ ــائـ ــسـ ــنـ الـ
ــا  ــلــــغ عــــددهــ ــــي بــ ــتـ ــ الــــرجــــالــــيــــة الـ
22 محل  مــخــالــفــة  تـــم  زيـــــارة   47
و3 صـــالـــونـــات  ــيــــة،  ــالــ رجــ حـــالقـــة 
نسائية، ممن لم يلتزم أصحابها 
وخالفوا  االحترازية  بــاإلجــراءات 
المطلوبة،  الصحية  االشتراطات 
متابعة  محاضر  تحرير  تم  حيث 

لها.
إلـــى جــانــب ذلـــك دعـــت وزارة 
ــى مــواصــلــة  الــصــحــة الــجــمــيــع إلــ
ــزام والــتــحــلــي بــالــمــســؤولــيــة  ــتـ االلـ
ــوري عن  ــفــ الـــعـــالـــيـــة، واإلبـــــــالغ الــ

يتم  ــاوزات  تــــجــ أو  مــخــالــفــات  أي 
ــذه  ــ هـ أن  ــة  ــ ــحـ ــ ــوضـ ــ مـ رصــــــــدهــــــــا، 
لتأمين  تــأتــي  المهمة  الــخــطــوات 

انتشار  للحد من  العامة  الصحة 
وسالمة  صحة  وضمان  الفيروس 

الجميع. 

مطعما   18 وت��خ��ال��ف  م��ط��ع��م��ا  ت��غ��ل��ق  ال�����س��ح��ة 

وم���ق���ه���ى ل��م��خ��ال��ف��ت��ه��ا ال���م�������س���ت����ى الأ����س���ف���ر

} مأمور الضبط القضائي خالل إجراءات الغلق.

أمس،  اتصال، صباح  جرى 
راشــد  الشيخ  أول  الفريق  بين 
ــبــــداهلل آل خــلــيــفــة وزيــــر  بــــن عــ
ــة، والـــســـيـــد عــومــيــر  ــيــ ــلــ الــــداخــ
بــارلــيــف وزيـــر األمـــن الــداخــلــي 

بدولة إسرائيل. 
وأكــــــــد الــــجــــانــــبــــان، خــــالل 
ــات  ــالقـ ــعـ ــز الـ ــزيـ ــعـ االتــــــصــــــال، تـ
البلدين، انطالقا  الثنائية بين 
تأييد السالم  من توقيع إعالن 
والذي  إبراهيم،  مبادئ  واتفاق 
ــن  ــ ــ ــــخ األمـ ــيـ ــ ــــرسـ ــي تـ ــ ــ ــم فـ ــهــ ــســ يــ
واالســـتـــقـــرار وتــلــبــيــة تــطــلــعــات 

شعوب المنطقة نحو السالم.

ــار وزيـــر الــداخــلــيــة إلى  وأشـ
ماضية  الــبــحــريــن،  مــمــلــكــة  أن 
القائم  الــحــضــاري  نهجها  فــي 
الــتــعــايــش وتــعــزيــز ثقافة  عــلــى 
الــســالم واالنــفــتــاح على اآلخــر، 
ــرة  ــن رؤيـــــــــة حـــضـ ــ ــا مــ ــ ــــالقـ ــــطـ انـ
حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، عــاهــل 

البالد المفدى.
وقـــــــد تـــــم بــــحــــث مــــجــــاالت 
ــادل  ــ ــبــ ــ ــ الــــــتــــــعــــــاون األمـــــــنـــــــي وت
البحرين  مملكة  بين  الخبرات 
ــل، بـــمـــا يــخــدم  ــيــ ــرائــ ودولـــــــة إســ
الـــمـــصـــالـــح الـــمـــشـــتـــركـــة، كــمــا 

ــم الــــتــــطــــرق إلـــــــى عـــــــدد مــن  ــ تــ
الــمــوضــوعــات الــتــي تــســهــم في 

آليات  وتطوير  التنسيق  تعزيز 
العمل المشترك. 

وزير الداخلية يب�ح�ث م�ع وزي��ر الأم�ن الداخلي في 

اإ�سرائيل التعاون الأم�ن�ي وتبادل الخبرات بين البلدين

} عومير بارليف. } وزير الداخلية.

ــنـــي لــلــفــنــون فــي  ــرب الــمــجــلــس الـــوطـ ــ أعــ
أمــس،  عقدها  الــتــي  األولـــى  الجلسة  مستهل 
الملكية  للثقة  والتقدير  االعتزاز  عن خالص 
الــســامــيــة مـــن لـــدن حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
البالد المفدى، والمتمثلة في إنشاء وتشكيل 
الــمــجــلــس، بــمــا يــعــكــس حـــرص جــاللــتــه على 
استراتيجية  ووضــع  الفنون  أنـــواع  كــل  تطوير 
وطـــنـــيـــة لـــدعـــمـــهـــا ونـــشـــر الــــوعــــي بــأهــمــيــتــهــا 

وتأثيرها في المجتمع.
بــن حمد  بــن خليفة  راشــد  الشيخ  وأشـــاد 
آل خليفة رئيس المجلس، بتوجيهات حضرة 

ــاحـــب الـــجـــاللـــة الـــمـــلـــك الـــمـــفـــدى ودعـــمـــه  صـ
يوليه  الــذي  االهتمام  مثمنا  الفنون،  لقطاع 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
الــوزراء،  رئيس مجلس  العهد  ولــي  آل خليفة 
الكفيلة  الــســبــل  تــهــيــئــة  عــلــى  وحــــرص ســمــوه 
مهامه  المجلس  ومباشرة  بالفنون  بالنهوض 

واختصاصاته.
يتشرفون  الــمــجــلــس،  أعــضــاء  أن  وأوضــــح 
لما  والنهوض  السامية  الملكية  الثقة  بهذه 
مبديا  نبيلة،  وطنية  مسئوليات  من  تتضمنه 
المقترحات  كافة  لدراسة  المجلس  استعداد 
وإثــراء عمله،   ، إنشائه  الهدف من  تلبي  التي 

بـــنـــاءة لــلــجــهــات ذات الــصــلــة بــقــطــاع  كــمــظــلــة 
تشكيل  إلـــى  المجلس  رئــيــس  وأشــــار  الــفــنــون. 
والمتابعة  التنسيق  مهام  يتولى  عمل،  فريق 
وفتح مزيد من آفاق التعاون المثمر مع تلك 
الجهات، سواء كانت حكومية أو أهلية أو أفراد، 
داعــيــا إلــى االســتــفــادة مــن الــخــبــرات المهنية 
الــرؤى  طــرح  فــي  المجلس  والعملية ألعــضــاء 
المجلس  دور  تعزيز  في  تسهم  التي  واألفــكــار 

ورفع وتيرة منجزاته.
الوطني  المجلس  اطلع  الجلسة،  وخالل 
لــلــفــنــون، عــلــى عــــرض مـــوجـــز حــــول الــفــنــون 

اإلبداعية في مملكة البحرين.

} جانب من أعمال الجلسة األولى للمجلس الوطني للفنون.

اع��تزازه بحر��س ي�ع��رب ع��ن  لل�ف��ن�ن  ال�طن�ي  المجل��س 

ج��ال��ة ال��م��ل��ك ع��ل��ى ت��ط���ي��ر اأن������اع ال��ف��ن���ن ك��اف��ة

رفــــــع مـــحـــافـــظ مــحــافــظــة 
ــلـــمـــان بــن  الـــمـــحـــرق الـــســـيـــد سـ
ــدي الـــمـــنـــاعـــي  ــنــ ــن هــ ــ عـــيـــســـى بـ
بــــاســــمــــه وبــــــاســــــم كــــــل أهــــالــــي 
الـــمـــحـــافـــظـــة خــــالــــص الـــشـــكـــر 
ــر إلــــى  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واالمــــــتــــــنــــــان والـ
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
ــوزراء  ــ الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـ
ــدار ســمــوه األمـــر  ــ بــمــنــاســبــة إصـ
بن  الشيخ حمد  بترميم جامع 
في محافظة  آل خليفة  عيسى 
الــمــحــرق، بــمــا يسهم فــي عــودة 
الــشــعــائــر  أداء  إلــــى  الــمــصــلــيــن 
الــديــنــيــة كــمــا كـــانـــت عــلــيــه في 

السابق.
ــي  وقــــــــــــــال الــــــمــــــحــــــافــــــظ فـ
الصادر  األمر  هذا  إن  تصريحه 
ــن ســـمـــو ولـــــي الـــعـــهـــد رئــيــس  مــ
تحقيقا  يمثل  الــــوزراء  مجلس 
ويؤكد حرص  األهالي  ألمنيات 
ــادة الــحــكــيــمــة  ــيــ ــقــ ــام الــ ــمــ ــتــ واهــ
صاحب  حــضــرة  مقدمتها  وفــي 
ــة الــــمــــلــــك الــــمــــفــــدى  ــ ــاللـ ــ ــجـ ــ الـ
وتــهــيــأتــهــا  اهلل  بـــيـــوت  بــتــعــمــيــر 
وفق  الصالة  إقامة  يضمن  بما 
الراحة والسكينة والطمأنينة. 

ونـــقـــل الــمــحــافــظ مــشــاعــر 
اعتبروا  الذين  المحرق  أهالي 
هـــــــذا األمــــــــر الــــغــــالــــي بــمــثــابــة 

االســتــجــابــة الــســريــعــة مــن لــدن 
ــن آيــــــات الــشــكــر  ــيـ ــعـ ــوه، رافـ ــمــ ســ
ــر لـــصـــاحـــب الــســمــو  ــديــ ــقــ ــتــ والــ
ــكـــي ولــــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس  ــلـ ــمـ الـ

مجلس الوزراء.  
واختتم المحافظ تصريحه 
بــرفــع دعـــــوات أهـــالـــي الــمــحــرق 
كافة، كبيرها وصغيرها، نسائها 
ورجــالــهــا إلـــى الــمــولــى الــقــديــر 
على جاللة  يسبغ  أن  وجــل  عــز 
ــفـــدى وســـمـــو ولـــي  ــمـ الـــمـــلـــك الـ
ــوزراء  ــ الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـ
نــعــمــة الــصــحــة والـــعـــافـــيـــة، وأن 
ميزان  فــي  الجامع  هــذا  يجعل 

حسناتهم. 

رئي��س العه�د  ول�ي  ي�س�كرون  المح�رق  واأهال�ي  محاف�ظ 

حم��د ال�س��يخ  جام��ع  بترمي��م  اأوام��ره  عل��ى  ال���زراء 

} محافظ المحرق.

كتبت: فاطمة علي

الــبــلــديــات  ــؤون  وزارة األشـــغـــال وشــ تــبــدأ 
والتخطيط العمراني بتنفيذ حديقة بوابة 
بكلفة  الــقــادمــة  الثالثة  األشــهــر  خــالل  سـار 
بحرينيا  ديــنــارا  بــــــ193.454  تــقــدر  إجمالية 
مربع،  متر   2500 على  تزيد  مساحة  وعلى 
ــروع حــديــقــة نــمــوذجــيــة  ــشـ ــمـ فــيــمــا يــضــم الـ
وممشى  واســتــراحــات  مائية  مسطحات  مــع 
إضافة  الخفيفة  الــمــأكــوالت  لبيع  وأكــشــاك 
المظللة  بــاألشــجــار  الــمــوقــع  تــشــجــيــر  إلـــى 

لزيادة الرقعة الخضراء.
صـــرح بــذلــك لـــ»أخــبــار الــخــلــيــج« رئيس 
المجلس البلدي الشمالي أحمد الكوهجي، 
منوها إلى بدء العمل الفعلي على المشروع 
»واجهة بوابة سار« الفريد من نوعه، الممتد 

مــربــعــا،  ــتـــرا  مـ  2.572 تــبــلــغ  مــســاحــة  عــلــى 
وبمساحة تشجير 1.312 مترا مربعا بنسبة 
51%، موضحا أنه سيتم زراعة أكثر من 200 
وفق  اختيارها  تم  التي  األشجار  من  شجرة 
المخطط  أن  إلــى  الفــًتــا  معينة،  مواصفات 
الهندسي للمشروع يضم ممشى بطول 812 
 29 تبلغ  مساحة  تحديد  وتــم  مــربــعــا،  مــتــرا 
مساحة  عن  فضاًل  لالستثمار،  مربعا  مترا 
الــخــدمــات تــبــلــغ 80 مــتــرا مــربــعــا، ومــواقــف 
بواقع  مربعة  أمتار   208 بمساحة  السيارات 

18 موقفا.
المشروع،  انتهاء  أن  الكوهجي  وأضــاف 
المقبل،  العام  من  الثاني  الربع  في  سيكون 
مبينًا أن الحديقة ستحتوي على استراحات، 
ومناطق خضراء، ومواقف للمركبات، ومبنى 
تشتمل  ومائية  ومسطحات خضراء  خدمي 

ري،  وأنــظــمــة  ومــجــار  كهربائية  أعــمــال  على 
وأقـــواس مبنية،  بــركــة مائية  إلــى  بــاإلضــافــة 
ــات ومــــرافــــق صــحــيــة، وكــشــك  ومــبــنــى خـــدمـ
نوعها  من  األولــى  الحديقة  لتكون  ومقهى، 

في المنطقة.
من  الكبير  بالدعم  الكوهجي  وأشـــاد 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان 
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
ــة مــســتــمــرة  ــعـ ــابـ ــتـ ــمـ مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء وبـ
الـــبـــلـــديـــات  وشـــــــؤون  ــال  ــ ــغـ ــ األشـ وزارة  ــن  مــ
مثل  تنفيذ  عــلــى  الــعــمــرانــي  والتخطيط 
خدمات  وتوفير  الحيوية  المشاريع  هــذه 
وإضفاء  والمقيمين،  للمواطنين  مميزة 
للمناطق  والــحــضــاري  الجمالي  الجانب 
األثــر  مــمــا لــه  الــشــمــالــيــة،  المحافظة  فــي 
الكبير واإليجابي في نفوس المواطنين. 

ال�����ب�����دء ب����اإن���������س����اء ح����دي����ق����ة ن���م����ذج���ي���ة 

دي���ن���ار األ������ف   193 ب��ك��ل��ف��ة  ����س���ار  ب��م��ن��ط��ق��ة 

} أحمد الكوهجي.
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غــــــــادر مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
مـــســـاء أمــــس األربــــعــــاء الــوفــد 
الــــنــــيــــابــــي األردنـــــــــــي الــشــقــيــق 
بــرئــاســة عــبــدالــكــريــم الــدغــمــي 
رئيس مجلس النواب األردني، 
فوزية  كريمة من  لدعوة  تلبية 
بـــنـــت عـــــبـــــداهلل زيــــنــــل رئــيــســة 

مجلس النواب.

وتــــــــأتــــــــي زيــــــــــــــــارة الــــــوفــــــد 
لمملكة  ــي  ــ ــ األردنـ الــبــرلــمــانــي 
الــبــحــريــن انـــطـــاقـــًا مـــن عمق 
الوطيدة  التاريخية  العاقات 
وسعيا  الطرفين،  تربط  التي 
ــات  ــوحـ ــمـ لــتــحــقــيــق آمـــــــال وطـ
والشعبين  الــبــلــديــن  ومــصــالــح 
الشقيقين في ظل خصوصية 

ومــتــانــة الــعــاقــة الـــتـــي تــربــط 
ــرة صــاحــب  الـــقـــيـــادتـــيـــن، حـــضـ
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  ــالــ ــجــ الــ
عـــاهـــل  خـــلـــيـــفـــة  آل  ــســــى  ــيــ عــ
الــبــاد، وأخــيــه حضرة صاحب 
الجالة الملك عبداهلل الثاني 
المملكة  عــاهــل  الحسين  ابــن 

األردنية الهاشمية الشقيقة.

اســتــقــبــل الـــدكـــتـــور عــبــدالــلــطــيــف بــــن راشــــد 
بــمــقــر وزارة  أمـــــس،  الـــخـــارجـــيـــة،  الـــزيـــانـــي، وزيـــــر 
الخارجية، السيد أردي هيرماوان، سفير جمهورية 

إندونيسيا المعين لدى مملكة البحرين. 
بالسيد  الخارجية  وزيــر  رحب  اللقاء،  وخــال 
أردي هيرماوان، مشيًدا بعاقات الصداقة القائمة 
بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن وجـــمـــهـــوريـــة إنــدونــيــســيــا 
مستمرين  ونمو  تطور  من  تشهده  وما  الصديقة، 
ــل حــــــرص الـــبـــلـــديـــن  ــ ــــي ظـ ــل الــــمــــجــــاالت فـ ــ ــي كـ ــ فـ
الصديقين على توطيدها والمضي بها قدًما نحو 

متمنًيا  المشتركة،  للمصالح  خدمًة  أشمل  آفــاق 
مهام  في  والنجاح  التوفيق  دوام  السفير  لسعادة 

عمله الدبلوماسي. 
بدوره، عبر السيد أردي هيرماوان عن اعتزازه 
بالمستوى المتقدم للعاقات الثنائية بين مملكة 
البحرين وجمهورية إندونيسيا، مؤكدا تطلع باده 
من  أوســع  مستويات  إلى  العاقات  بهذه  لارتقاء 
لألهداف  تحقيًقا  المشترك  والتنسيق  الــتــعــاون 
لمملكة  سعادته  متمنًيا  المشتركة،  والتطلعات 

البحرين دوام الرفعة والمنعة واالزدهار.

وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة ي��ت�����س��ل��م ن�����س��خ��ة من

اإن��دون��ي�����س��ي��ا ���س��ف��ي��ر  اع�����ت�����م��������اد  اأوراق 

رئي�س مجل�س النواب الأردني يغادر البحرين بعد مباحثات مع رئي�سة مجل�س النواب

} وزير الخارجية يت�سلم ن�سخة من اوراق اعتماد ال�سفير.

} فوزية زينل خالل لقاء رئي�س مجل�س النواب الأردني.

أعـــلـــن الـــفـــريـــق الــوطــنــي 
ــديـــدة  ــبـــي تـــعـــلـــيـــمـــات جـ الـــطـ
تــتــعــلــق بــــإجــــراءات االخــتــبــار 
ــا  الـــســـريـــع لـــفـــيـــروس كــــورونــ

)كــوفــيــد-19(، في ظل ظهور 
ــور )أومـــــــيـــــــكـــــــرون(  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
ــل الــــــفــــــحــــــص عـــن  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ ــيـ ــ لـ
طــريــق الــفــم واألنـــــف، وبــّيــن 

وزارة  مــــوقــــع  ــر  ــبـ عـ الـــفـــريـــق 
الـــصـــحـــة االلـــكـــتـــرونـــي عــلــى 
إجــراء  كيفية  »تــويــتــر«  موقع 
االختبار السريع للفيروس. 

اآل���ي���ة ج���دي���دة لإج������راء الخ��ت��ب��ار ال�����س��ري��ع 

ل�����»ك����ورون����ا« ع����ن ط���ري���ق ال���ف���م والأن������ف

كتب: أحمد عبد احلميد
تصوير - عبداالمير الساطنة

أكثر من المنقول،  المجهول 
محمد  بن  إبراهيم  الشيخ  عبارة 
الطريق  فتحت  الــتــي  خليفة  آل 
أمام مشروع ثقافي وتنويري على 
ــي بنت  ــد حــفــيــدتــه الــشــيــخــة مـ يـ
المشروع  هــذا  خليفة،  آل  محمد 
وانــتــشــر ضــيــاؤه  ذاع صيته  الـــذي 
وامتد  المحلي،  أرجــاء عمقه  في 

تأثيره إقليميا وعالميا.
مركز الشيخ إبراهيم للثقافة 
والـــبـــحـــوث احــتــفــى أمــــس بــمــرور 
تــأســيــســه، بحضور  عــلــى  عــقــديــن 
بالشأن  المهتمين  من  كبير  عدد 
والمنطقة  البحرين  من  الثقافي 

العربية.
االحتفالية  المركز  واستهل 
الــمــمــتــدة عــلــى مــــدار ثــاثــة أيـــام 
وذلــــك فـــي عـــمـــارة بـــن مــطــر عبر 
معرض »مع شيخ التنوير« لجمال 
عبدالرحيم، كما تّم تدشين كتاب 
فني يحمل أشعارًا ورسائل للشيخ 
إبراهيم مع لوحات للفنان جمال 
عــبــدالــرحــيــم، كــمــا حــضــر ضيوف 
الــمــركــز وأصـــدقـــاؤه أمــســيــة فنية 
متميزة في قاعة المركز بالمحرق 
للفنانة التونسية غالية بنت علي 

بعنوان: »حضرة سلطنة«.
الافت أن حضور االحتفالية 
ــي  ــربـ ــعـ ــنــــى الــــــوجــــــود الـ ــكــــس غــ عــ
الشيخ  مركز  ألصدقاء  والعالمي 
إبـــراهـــيـــم، إذ مــثــلــت الـــوفـــود أكــثــر 
عــربــيــًا  ثـــقـــافـــيـــًا  ــزًا  ــ ــركـ ــ مـ ــن 50  مــ
وأجــنــبــيــًا، وجــــاء الــدعــم الــخــاص 
من  العشرين  الذكرى  الحتفالية 
مــجــلــس الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة، 
شركة نفط البحرين بابكو، شركة 
لصناعة  الــخــلــيــج  وشــركــة  بتلكو 

البتروكيماويات »جيبك«.

وأكــــــــدت الـــشـــيـــخـــة مــــي بــنــت 
رئيسة مجلس  آل خليفة  محمد 
أمناء المركز أن هذه الذكرى تعد 
مناسبة الستذكار الدور التنويري 
آل خليفة،  إبراهيم  الشيخ  للجد 
من  إحيائه  على  حرصنا  والـــذي 
خال المركز الذي واصل عطاءه 

إلى 28 مشروعا ثقافيا آخر.
ــــدت احـــتـــفـــالـــيـــة  ــهــ ــ وقـــــــــد شــ
عـــرض  ــز  ــركـ ــمـ ــالـ بـ األول  الــــيــــوم 
تاريخ  عن  مفصل  وثائقي  فيلم 
إنــشــاء الــمــركــز وبــقــيــة الــبــيــوتــات 

التابعة له، والذي استهدفت في 
اإلرث  على  المحافظة  مجملها 
لمملكة  والــعــمــرانــي  الــحــضــاري 

البحرين.
بن  الشيخ خالد  أكــد  بـــدوره 
أحمد آل خليفة مستشار جالة 
الــمــلــك لــلــشــؤون الــدبــلــومــاســيــة 
بــن  ــيـــخ  الـــشـ مــــركــــز  دور  ــيـــة  أهـــمـ
على  والبحوث  للثقافة  إبراهيم 
مدار 20 عاما من تأسيسه، والذي 
الرئيسية  الــمــحــطــات  أحـــد  بـــات 
البحرين  زوار  كــل  يحرص  التي 

على الحضور اليه، الفتا إلى أن 
المركز امتد تأثيره الى محيطه 
العالمية  الـــى  وانــطــلــق  الــعــربــي 
الثقافة  رمــوز  إلــى  منوها  ايضا، 
والفكر الذين استضافهم المركز 

طوال العقدين الماضيين.
الــــثــــانــــي  الــــــيــــــوم  أن  يـــــذكـــــر 
لـــاحـــتـــفـــاالت ســيــشــهــد تــدشــيــن 
كــــتــــاب: »رّســــــامــــــون مــــن الـــعـــالـــم 
العربي، الجزء األّول: الفاتحون« 
ــعــــروف  ــي الــــمــ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ لـــلـــفـــنـــان الـ
فــــاروق يــوســف بــدعــم مــن شركة 

ــو. كــمــا  ــكــ ــابــ نـــفـــط الـــبـــحـــريـــن بــ
الــثــانــي معرضا  الـــيـــوم  يــتــضــمــن 
فــنــيــا لــمــجــمــوعــة مـــن الــفــنــانــيــن 
يحملون  الــذيــن  الفلسطينيين 
فــلــســطــيــن  أرض  مــــــن  حــــــجــــــًرا 
ويشارك المركز في رحلة عودته 

إلــى أرضــه، في إشــارة دائمة إلى 
الــقــضــايــا  فـــي دعــــم  الــمــركــز  دور 

العربية.
الــثــالــث فيشهد  الـــيـــوم  أمـــا   
حكايات  »بــدايــات،  كتاب  تدشين 
بنت  مـــي  للشيخة  وتــقــاطــعــات« 

فيه  تـــروي  إذ  خليفة  آل  محمد 
ــل الــثــقــافــي  ــمـ ــعـ قــصــتــهــا مــــع الـ
وحــكــايــتــهــا مـــع الـــمـــركـــز، وكــتــاب 
»سبع لياٍل وليلة، يوميات عابرة 
للروائية  الــمــحــّرق«  فــي  مقيمة 

المصرية مي خالد.

مع بدء االحتف�ء بذكرى ت�أ�شي�س مركز ال�شيخ اإبراهيم

ال�سيخة مي اآل خليفة: هذه منا�سبة لإلقاء ال�سوء على الفكر التنويري لجدي ال�سيخ اإبراهيم 

ــن مــحــمــد عـــلـــي حــمــيــدان  أعـــلـــن جــمــيــل بــ
ــر الــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة، تــحــويــل  ــ وزيـ
ــن الــدعــم  مــبــالــغ الـــمـــســـاعـــدات االجــتــمــاعــيــة مـ
الحكومي المباشر المتضمنة مساعدة الضمان 
الجديدة  بــالــزيــادة  المالي  والــدعــم  االجتماعي 
المقررة بنسبة 10% الى حسابات المستفيدين 
في موعدها اليوًم بدال من تاريخ 15 يناير الذي 
ــبـــوع، وذلــــك فــي إطــار  يــوافــق عــطــلــة نــهــايــة األسـ
الحكومي،  الدعم  صــرف  موعد  توحيد  برنامج 
ــادر عـــن مــجــلــس الـــــوزراء  وتــنــفــيــذًا لــلــقــرار الـــصـ
المنعقد يوم االثنين الموافق 13 ديسمبر 2021 
وذلك  المالي،  الدعم  على عاوة   %10 بإضافة 
المادة )9(  بالتوازي مع تعديل  في خطوة تمت 

من القانون رقم )18( لسنة 2006 بشأن الضمان 
االجتماعي، لزيادة قيمة الدعم لمستحقيه من 
البرنامج بنسبة 10%، عبر التعاون مع السلطة 
الــتــشــريــعــيــة الــمــتــمــثــلــة فـــي مــجــلــســي الـــشـــورى 

والنواب.
ونــــوه وزيــــر الــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 
تأتي  الــتــي  الحكومية  ــقـــرارات  والـ بالتوجيهات 
بالمواطنين  الدائم  الحكومة  الهتمام  ترسيخًا 
وفـــق األطــــر الــقــانــونــيــة والــتــشــريــعــيــة، والــســعــي 
ــزم الــمــســاعــدات  الــمــســتــمــر لــلــمــحــافــظــة عــلــى حـ
المباشر،  وغــيــر  المباشر  والــدعــم  االجتماعية 
المتاحة  اإلمكانيات  وفــق  زيادتها  على  والعمل 
للمواطنين،  المعيشي  المستوى  يــواكــب  وبــمــا 

ــي الــضــمــان  ــادة فـ ــزيــ ــأن أن احـــتـــســـاب الــ عــلــمــًا بــ
تأثير  له  المالي لن يكون  الدعم  أو  االجتماعي 
ــن مـــن أوجـــــه الــدعــم  ــواطـ ــمـ عــلــى اســتــحــقــاق الـ
ــن الـــدعـــم  الـــمـــبـــاشـــر األخـــــــــرى. وســيــســتــفــيــد مــ
الــحــكــومــي الــمــبــاشــر أكــثــر مـــن 128 ألــــف أســـرة 
بــحــريــنــيــة ســيــتــم تــحــويــل مــبــلــغ إجـــمـــالـــي الــى 
حساباتها المصرفية، أما بالنسبة للمستفيدين 
من الضمان االجتماعي فقد بلغ عددهم حوالي 
16 ألفًا و800 أسرة وفرد، في حين يستفيد من 
مخصص اإلعاقة أكثر من 12 ألفًا و700 شخصًا 
بــعــاوة بدل  أمــا فيما يتعلق  اإلعــاقــة،  مــن ذوي 
وزارة اإلسكان فسيستفيد  التي تصرفها  السكن 

منها 44 ألفًا و700 مستفيد.

�سرف م�ساعدات ال�سمان الجتماعي والدعم المالي بزيادة )10%( اليوم

} وزير العمل.

ح�سور عربي وعالمي كبير يعك�س دوره الثقافي والفكري

والرياضة  الشباب  وزير شؤون  المؤيد  توفيق  بن  أيمن   اجتمع 
مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر 
العالم  فعاليات منتدى شباب  وذلك على هامش  الشقيقة  العربية 

في نسخته الرابعة والذي يقام بشرم الشيخ المصرية. 
ــر شــئــون الــشــبــاب والـــريـــاضـــة على  وفـــي بـــدايـــة الــلــقــاء أكـــد وزيــ
وتطور  تميز  مــن  تشهده  ومــا  المصرية  البحرينية  العاقات  عمق 
الجالة  اهتمام حضرة صاحب  ضــوء  في  األصــعــدة،  على مختلف 
الــمــفــدى وأخــيــه  الــبــاد  بــن عيسى آل خليفة عــاهــل  الــمــلــك حــمــد 
فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية 
الشقيقة، مشيدا في ذات الوقت بما تشهده العاقات الشبابية بين 
حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  لرؤية  وفقا  وتقدم  تطور  من  البلدين 
الشباب  اإلنسانية وشؤون  الملك لألعمال  آل خليفة ممثل جالة 
بين  الشبابي  المجال  فــي  مــبــادرات مشتركة  اطـــاق  الــى  والــرامــيــة 

البلدين. 

وزي�����ر ال�����س��ب��اب ون���ظ���ي���ره ال��م�����س��ري

ي��ب��ح��ث��ان ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال��م�����س��ت��رك

التقى سمو الشيخ خليفة بن 
علي بن خليفة آل خليفة محافظ 
المحافظة الجنوبية عبر االتصال 
ــن خـــــــال الـــمـــجـــلـــس  ــ ــــي مــ ــرئـ ــ ــمـ ــ الـ
ــتــــراضــــي، بـــعـــدد مـــن األهـــالـــي  االفــ
المحافظة،  مناطق  مختلف  مــن 
وذلــــــك بـــحـــضـــور الـــعـــمـــيـــد عــيــســى 
المحافظ  نــائــب  الـــدوســـري  ثــامــر 
والمسؤولين  الــضــبــاط  مــن  وعـــدد 

بالمحافظة.
ــاء، رحـــب  ــقـ ــــي مــســتــهــل الـــلـ وفـ
مؤكًدا  بالحضور،  المحافظ  سمو 
أهــمــيــة الــمــجــلــس االفــتــراضــي في 
تعزيز التواصل مع األهالي وتلبية 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم الـــتـــنـــمـــويـــة وذلــــك 
ــة الـــســـديـــدة لــحــضــرة  ــرؤيـ ضــمــن الـ
بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب 
الــبــاد  عــيــســى آل خــلــيــفــة عـــاهـــل 
الـــمـــفـــدى، ودعـــــم صـــاحـــب الــســمــو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة 
آلراء  المباشر  لاستماع  ــوزراء،  الــ
الــمــواطــنــيــن ومــقــتــرحــاتــهــم الــتــي 
الــرائــدة  والتطلعات  الـــرؤى  تــواكــب 
فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت األمــنــيــة 

والخدمية واالجتماعية.
جـــهـــود  أن  ســــمــــوه  بــــّيــــن  كـــمـــا 
فــي متابعة  مــســتــمــرة  الــمــحــافــظــة 
خـــطـــط تـــطـــويـــر أبــــــرز الـــمـــشـــاريـــع 
الــتــنــمــويــة والـــخـــدمـــيـــة الـــتـــي تهم 
ــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن فــي  ــيــ ــنــ ــواطــ ــمــ الــ
لارتقاء  سعًيا  المحافظة،  نطاق 
ــات الــمــقــدمــة  ــدمــ ــخــ بـــمـــســـتـــوى الــ
وجـــودتـــهـــا، الـــتـــي تــعــكــس الـــصـــورة 
ــة الـــتـــي  ــتــــدامــ ــمــــســ ــة والــ ــويـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ
المحافظة،  مــنــاطــق  كــل  تشهدها 

مـــؤكـــدا ســمــوه مــواصــلــة الـــزيـــارات 
الــمــيــدانــيــة والـــجـــوالت الــتــفــقــديــة 
لـــــــــاطـــــــــاع عــــــلــــــى احـــــتـــــيـــــاجـــــات 
مستجدات  ومــتــابــعــة  الــمــواطــنــيــن 
المستقبلية  المشاريع  من  جملة 
الــتــي تــرتــقــي لـــلـــرؤى والــتــطــلــعــات 
والــتــعــاون  بالتنسيق  الــمــســتــدامــة 
المختصة،  الــجــهــات  مختلف  مــع 
الجنوبية  المحافظة  بــأن  مــنــوًهــا 
مستمرة في ترسيخ نهج التواصل 
القنوات  األهالي عبر مختلف  مع 
اإللــكــتــرونــيــة والــمــنــصــات الــذكــيــة 
في  وذلك  المحافظة  وفرتها  التي 
المزيد  توفير  في  االستمرار  إطــار 

من الخدمات.
المحافظ  ســمــو  اســتــمــع  كــمــا 
ــات  ــ ــظـ ــ ــــاحـ ــمـ ــ إلــــــــــى عــــــــــدد مــــــــن الـ
والخدمية  األمــنــيــة  والــمــقــتــرحــات 
واالجــتــمــاعــيــة مـــن قــبــل األهـــالـــي، 
الحثيثة  الــمــتــابــعــة  ســمــوه  مــؤكــدا 
لكل الماحظات الواردة من خال 
الــتــنــســيــق مـــع الــجــهــات الــخــدمــيــة 
الــتــي تــســهــم فـــي تــحــقــيــق الــصــورة 
الــحــضــاريــة فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق 

المحافظة.

م��ح��اف��ظ ال��ج��ن��وب��ي��ة: م��ت��اب��ع��ة م�����س��ت��ج��دات ال��م�����س��اري��ع

ال��ت��ن��م��وي��ة وت��ب��ن��ي ال��م��ب��ادرات ال��ت��وا���س��ل��ي��ة ل��خ��دم��ة الأه��ال��ي

} محافظ الجنوبية.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16001/pdf/1-Supplime/16001.pdf?fixed5705
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1281346
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1281365
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يف ات�سال بني وزير الداخلية ووزير الأمن الإ�سرائيلي

بحث التعاون الأمني وتبادل اخلربات مع اإ�سرائيل

اأول  الفريق  بني  اأم�س  ات�صال  جرى 

وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�صد  ال�صيخ 

الأمن  وزير  بارليف  وعومري  الداخلية، 

الداخلي بدولة اإ�صرائيل.

على  الت�صال،  خالل  اجلانبان،  واأكد 

البلدين،  بني  الثنائية  العالقات  تعزيز 

ال�صالم  تاأييد  اإعــالن  توقيع  من  انطالًقا 

يف  ي�صهم  والذي  اإبراهيم،  مبادئ  واتفاق 

تطلعات  وتلبية  وال�صتقرار  الأمن  تر�صيخ 

�صعوب املنطقة نحو ال�صالم.

البحرين  اأن  اإىل  الداخلية  واأ�صار وزير 

على  القائم  احل�صاري  نهجها  يف  ما�صية 

والنفتاح  ال�صالم  ثقافة  وتعزيز  التعاي�س 

ح�صرة  ــة  روؤي من  انطالًقا  ــر،  الآخ على 

اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب 

خليفة عاهل البالد املفدى.

الأمني  التعاون  جمالت  بحث  مت  وقد 

وتبادل اخلربات بني مملكة البحرين ودولة 

اإ�صرائيل، مبا يخدم امل�صالح امل�صرتكة، كما 

التي  املو�صوعات  من  عدد  اإىل  التطرق  مت 

اآليات  وتطوير  التن�صيق  تعزيز  يف  ت�صهم 

العمل امل�صرتك.

وزير الأمن الإ�سرائيلي وزير الداخلية

وزير العمل

حتديث اآلية الختبار ال�سريع لكورونا

الفحـــ�ص عن طريـــق الفم والأنــــف
ملكافحة  الوطنية  اللجنة  اأعــلــنــت 

املتحور  ظهور  ظل  يف  اأنه  كورونا  فريو�س 

الختبار  اآلية  حتديث  مت  »اأومــيــكــرون«، 

ال�صريع لفريو�س كورونا لي�صمل الفح�س عن 

طريق الفم والأنف.

ل عدم الأكل  واأ�صارت اللجنة اإىل اأنه يف�صّ

وال�صرب قبل 30 دقيقة من اإجراء الفح�س.

الفح�س  اإجـــراء  حــال  »يف  واأ�صافت: 

يتوّجب  اإيحابية،  النتيجة  وظهور  ال�صريع 

خالل  من  النتيجة  عن  فوًرا  بالإبالغ  القيام 

اإىل  مبا�صرة  والتوّجه  واعي،  جمتمع  تطبيق 

مركز الفح�س من املركبات، دون احلاجة اإىل 

الت�صال بـ444 والإبالغ، مع �صرورة العزل 

وعدم املخالطة وارتداء الكمامة«.

حتويل مبالغ الدعم احلكومي يف موعدها.. وزير العمل: 

�سـرف الدعـم املالـي بزيـادة 10% اليـوم
اأعلن  جميل حميدان وزير العمل 

حتويل  عن  الجتماعية،  والتنمية 

من  الجتماعية  امل�صاعدات  مبالغ 

املت�صمنة  املبا�صر  احلكومي  الدعم 

والدعم  الجتماعي  ال�صمان  مل�صاعدة 

املايل بالزيادة اجلديدة املقررة بن�صبة 

يف  امل�صتفيدين  ح�صابات  على   %10

اجلاري  يناير   13 بتاريخ  موعدها 

بدلً من تاريخ 15 يناير الذي يوافق 

عطلة نهاية الأ�صبوع، وذلك يف اإطار 

الدعم  �صرف  موعد  توحيد  برنامج 

احلكومي، وتنفيذاً للقرار ال�صادر عن 

على   %10 باإ�صافة  الوزراء  جمل�س 

خطوة  يف  وذلك  املايل،  الدعم  عالوة 

املــادة  تعديل  مع  بالتوازي  متت 

ل�صنة   )18( رقم  القانون  من   )9(

الجتماعي،  ال�صمان  ب�صاأن   2006

من  مل�صتحقيه  الدعم  قيمة  لزيادة 

الربنامج بن�صبة 10%، عرب التعاون 

يف  املتمثلة  الت�صريعية  ال�صلطة  مع 

جمل�صي ال�صورى والنواب.

والتنمية  العمل  ــر  وزي ــوه   ون

والقرارات  بالتوجيهات  الجتماعية 

احلكومية التي تاأتي تر�صيخاً لهتمام 

احلكومة الدائم باملواطنني وفق الأطر 

القانونية والت�صريعية.

يف موؤمتر �سحايف لالإعالن عن ا�سرتاتيجية قطاع الت�سالت.. وزير املوا�سالت:

حتويـل البحريــن مركـزً ا لالبتكـار الرقمـي

عبا�س ر�صي:

اأحمد  كمال  والت�صالت  املوا�صالت  وزير  اأعلن 

املعلومات  وتكنولوجيا  الت�صالت  قطاع  ا�صرتاتيجية 

والقت�صاد الرقمي 2026-2022.

الإطار  تطوير  تعتزم  ــوزارة  ال اأن  الوزير  واأكــد 

وتكنولوجيا  الت�صالت  لقطاع  والتنظيمي  القانوين 

ال�صتفادة  بهدف �صمان  الرقمي؛  والقت�صاد  املعلومات 

من جاهزية القطاع ل�صتقطاب ال�صتثمارات املبا�صرة.

واأ�صار الوزير-خالل املوؤمتر ال�صحايف اأم�س- اإىل اأن 

ال�صرتاتيجية ت�صتهدف حت�صني مرتبة مملكة البحرين 

الأمم  تقرير  �صمن  الإلكرتونية  امل�صاركة  موؤ�صر  يف 

كفاءة  وزيادة  وتعزيز  الإلكرتونية،  للحكومة  املتحدة 

اخلدمات احلكومية عرب التحول الإلكرتوين للخدمات.

اأن ال�صرتاتيجية تهدف لتوفري بنية  الوزير  وذكر 

معايري  وتطوير  عاملي،  م�صتوى  على  متطورة  حتتية 

احلوادث  ور�صد  مراقبة  خالل  من  ال�صيرباين  الأمــن 

والهجمات الإلكرتونية والت�صدي لها.

لالبتكار  مركًزا  اململكة  جلعل  خطط  عن  وحتدث 

الرقمي للمنطقة، من خالل ا�صتقطاب ال�صركات الرائدة 

يف جمال التكنولوجيا املتقدمة.

ت�صتهدف  للخطة  الأ�صا�صية  املحاور  اأن  اإىل  ولفت 

لقطاع  التحتية  البنية  تطوير  هي  اأ�صا�صية،  4 حماور 

احلوكمة  وتعزيز  الرقمي،  القت�صاد  ودعم  الت�صالت، 

الإلكرتونية، وتطوير القدرات الرقمية.

من جهته، ك�صف الرئي�س التنفيذي لهيئة املعلومات 

واحلكومة الإلكرتونية حممد القائد عن اإطالق جمموعة 

حتى  الإلكرتونية،  للخدمات  املوحدة  التطبيقات  من 

نهاية العام اجلاري 2022.
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»انتخابات الغرفة« 

تقام يف ا�ستاد البحرين الوطني

القب�ص على موظفني

ب�سركة �سرافة اختل�سوا 350 الف دينار

ـــتـــقـــطـــاب �ــــســــركــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وتــــعــــزيــــز الأمـــــــــن الـــ�ـــســـيـــرباين ا�ـــس
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�سفري فرن�سا لدى البحرين

جريوم كو�سارد 

الرئا�سة الفرن�سية

 ملجل�س الحتاد الأوروبي

اأ�شهر، تتوىل  منذ 1 يناير 2022 وملدة �شتة 

تتوىل  الأوروبي.  الحتاد  جمل�س  رئا�شة  فرن�شا 

فرن�شا هذه الرئا�شة مرة واحدة فقط كل 13 عاما 

يف اأوروبا املكونة من 27 دولة ع�شوا. وهي تقع 

على عاتقها الآن م�شوؤولية و�شع اللم�شات الأخرية 

على امل�شاريع والقوانني اخلا�شة باأوروبا.

وا�شتثنائية.  خا�شة  اأوقات  يف  نعي�س  نحن 

باأزمة  الأوقات  هذه  تت�شم  �شيء،  كل  وقبل  اأول 

�شحية عامة م�شتمرة، اأثرت تاأثريا كبريا يف العامل 

تغري  باأزمة  و�شوح  بكل  اأي�شا  وتت�شم  باأ�شره. 

املناخ تغريا جذريا، والثورة الرقمية، والتفاوتات 

تفاقمت  التي  الهجرة  وق�شايا  املتزايدة،  العاملية 

ب�شبب التالعب ببع�س الدول، وحماولت زعزعة 

حتى  التوترات  وت�شعيد  دميقراطياتنا،  ا�شتقرار 

يف املناطق املجاورة مبا�شرة لالحتاد الأوروبي.

يف مواجهة كل هذه الأزمات، اتخذ الأوروبيون 

منذ زمن بعيد خيار عدم الت�شرف ب�شكل فردي.

اإن الدول الفردية هي التي متنح اأوروبا القوة 

تكون  اأن  للغاية  ال�شروري  من  ولكن  والفخر، 

هناك وحدة اأوروبية بالإ�شافة اإىل ذلك. اأف�شل رد 

هو رد اأوروبي مع دول »تفخر بالعمل كاأوروبية«، 

كما قال الرئي�س الفرن�شي اإميانويل ماكرون ال�شهر 

املا�شي.

اأدت الأزمة ال�شحية اإىل ا�شتجابة غري عادية من 

الدول الأع�شاء يف الحتاد الأوروبي واملوؤ�ش�شات 

كما  معا،  الأوروبي  الحتاد  وقف  لقد  الأوروبية. 

كان نادرا يف املا�شي. فيما يتعلق باللقاحات، فقد 

اأظهر ت�شامًنا ملحوظا، مما جعل من املمكن حماية 

اأبعد.  مناطق  يف  وغريهم  الأوروبيني  املواطنني 

يعد الحتاد الأوروبي الآن املنتج الرائد للقاحات 

الرئي�شي  امل�شدر  واأي�شا  العامل  اأنحاء  جميع  يف 

واملانح ملن�شاأة COVAX الدولية. 

جان  الفرن�شي،  الوزراء  رئي�س  اأ�شار  وقد 

كا�شتك�س، اإىل ذلك يف ال�شهر املا�شي اأي�شا.

الأحداث  مئات  الفرن�شية  الرئا�شة  �شت�شمل 

واملناق�شات  الفنية  العمل  وور�س  واملوؤمترات 

جميع  يف  املنظمة  اجلماعية  والأن�شطة  والأفالم 

اأنحاء البالد. مت اختيار �شعار )انظر اأعاله( ي�شور 

األوان  مع  الأوروبي،  الحتاد  من  الأوىل  الأحرف 

ي�شكل  الذي  وال�شهم  الأوروبية  والنجوم  فرن�شا 

امل�شي قدما. كما مت اختيار ال�شكل ب�شيط للغاية، 

وهو عملة جديدة من فئة 2 يورو، حيث نحتفل 

�شيكون  الذي  اليورو  لإن�شاء  ال�شنوية  بالذكرى 

عمره 20 عاما يف عام 2022!

برنامج الرئا�شة الفرن�شية له ثالث طموحات:

• اأوروبا اأكرث �شيادة: من خالل تعزيز منطقة 
وال�شيطرة  الأوروبية،  احلدود  وحماية  �شنغن، 

على الهجرة وحت�شني �شيا�شة اللجوء، مبا يتما�شى 

مع قيم اأوروبا والتزاماتها الدولية، من خالل بناء 

العمل يف جمالت  واأكرث قدرة على  اأقوى  اأوروبا 

ازدهار  اأجل  من  اإجراءات  واتخاذ  والدفاع،  الأمن 

وا�شتقرار جريانها، ول �شيما م�شاركتها يف غرب 

البلقان وعالقتها املتجددة مع اأفريقيا، ومن خالل 

تقدمي حلول للتحديات العاملية.

اأوروبا  جعل  للنمو:  جديد  اأوروبي  منوذج   •
والبتكار  العمل  فر�س  وخلق  الإنتاج  اأر�س 

التنمية  تتما�شى  حيث  التكنولوجي،  والتميز 

البتكار  يدعم  املناخية،  الأهداف  مع  القت�شادية 

ومنو الالعبني الرقميني الأوروبيني وي�شع قواعده 

اخلا�شة للعامل الرقمي، وهذا يوفر وظائف عالية 

اجلودة ومهارات عالية وراتب اأف�شل.

• اأوروبا اإن�شانية: ت�شتمع اإىل الهتمامات التي 
م�شتقبل  موؤمتر  خالل  من  مواطنوها  عنها  اأعرب 

اأوروبا. يدافع عن �شيادة القانون ويدافع عن قيمه، 

تفتخر بثقافتها وتثق يف العلم واملعرفة وملتزمة 

مبكافحة التمييز وتاأمني م�شتقبل للجيل القادم.

اأخرًيا، يجب األ نن�شى التعاون املثمر الذي مت 

الدول  من  والعديد  الأوروبي  الحتاد  بني  بناوؤه 

اتفاقية  اإىل  اأ�شري هنا  اأن  اأود  ال�شريكة اخلارجية. 

املا�شي يف  العام  التوقيع عليها  التي مت  التعاون 

بروك�شل 10 فرباير 2021 من قبل املمثل الأعلى 

لل�شوؤون اخلارجية وال�شيا�شة  الأوروبي  لالحتاد 

الأمنية، جوزيب بوريل، والدكتور عبداللطيف بن 

را�شد الزياين وزير خارجية مملكة البحرين. 

الحتاد الأوروبي والبحرين مًعا!

لذا يف بداية عام 2022، كان الطموح وا�شحا 

لأوروبا اأن ت�شتمر يف كونها اإحدى القوى العاملية 

وم�شدرا  والع�شرين،  احلادي  القرن  يف  الكربى 

لالإلهام وال�شالم والزدهار.

ملخالفتهم اإجراءات امل�ستوى الأ�سفر �سمن »اآلية الإ�سارة ال�سوئية«.. ال�سحة: 

اإغــــالق مـطــعـــم ومـخــالــفـــة 18 مـطـعــمـًا ومــقـهــــى
اأعلنت وزارة  اإطار تكثيف احلمالت التفتي�شية،  يف 

حمافظة  يف  اإدارًيا  غلًقا  مطعم  اإغالق  عن  ال�شحة 

يناير   11 املوافق  الثالثاء  اأم�س  يوم  م�شاء  العا�شمة 

وال�شرتاطات  الحرتازية  الإجراءات  ملخالفته   ،2022

املدرجة حتت  كورونا،  لفريو�س  للت�شدي  عنها  املعلن 

اآلية الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى  امل�شتوى الأ�شفر �شمن 

انت�شار فريو�س كورونا، ومت اتخاذ الإجراءات الالزمة 

واإحالته للجهات القانونية.

متت  التي  التفتي�شية  الزيارات  خالل  ذلك  جاء 

ووزارة  الداخلية،  وزارة  مع  والتن�شيق  بالتعاون 

البحرين  وهيئة  وال�شياحة،  والتجارة  ال�شناعة 

الزيارات  تكثيف  اإطار  يف  واملعار�س،  لل�شياحة 

املن�شاآت  التزام  من  التاأكد  اإىل  تهدف  والتي  التفتي�شية 

�شمن  املدرجة  والإجراءات  ال�شحية  بال�شرتاطات 

مل�شتوى  ال�شوئية  الإ�شارة  اآلية  وفق  الأ�شفر  امل�شتوى 

انت�شار فريو�س كورونا.

من  عدد  بر�شد  املعنية  اجلهات  مفت�شو  قام  وقد 

املخالفات خالل الزيارات التفتي�شية، حيث متت زيارة 

منها  واملقاهي، وخمالفة 18  املطاعم  من  من�شاأة   160

اتخاذ  ومت  الحرتازية،  بالإجراءات  اللتزام  لعدم 

الإجراءات القانونية الالزمة جتاههم.

التفتي�شية  الزيارات  وخالل  اآخر  جانب  ومن 

الرجالية  احلالقة  وحمالت  الن�شائية  لل�شالونات 

حمل   22 خمالفة  مت  زيارة،   47 عددها  بلغ  التي 

تلتزم  مل  التي  ن�شائية،  �شالونات  و3  رجالية،  حالقة 

ال�شحية  ال�شرتاطات  وخالفت  الحرتازية  بالإجراءات 

املطلوبة، حيث مت حترير حما�شر متابعة لها.

موا�شلة  اإىل  اجلميع  ال�شحة  وزارة  دعت  ذلك  اإىل 

اللتزام والتحلي بامل�شوؤولية العالية، والإبالغ الفوري 

عن اأي خمالفات اأو جتاوزات يتم ر�شدها، مو�شحة اأن 

هذه اخلطوات املهمة تاأتي لتاأمني ال�شحة العامة للحد 

من انت�شار الفريو�س و�شمان �شحة و�شالمة اجلميع.

معرًبا عن اعتزازه بالثقة امللكية.. املجل�س الوطني للفنون:

ا�سرتاتيجية وطنية لدعم الفنون ون�سر الوعي باأهميتها 

يف اإطار اجلهود ملكافحة العمالة غري النظامية

حملة تفتي�سية م�سرتكة ت�سفر عن �سبط عدد من املخالفني 

»ال�سمالية« تطلق خطة ملتابعة دعم الربنامج الوطني للتوظيف

الع�سفور يدعو لتنظيم مبادرة لتطعيم املوؤهلني من كبار ال�سن

اأعرب املجل�س الوطني للفنون، يف م�شتهل اجلل�شة الأوىل 

التي عقدها اأم�س، عن خال�س العتزاز والتقدير للثقة امللكية 

ال�شامية من �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، 

املجل�س،  وت�شكيل  اإن�شاء  يف  واملتمثلة  املفدى،  البالد  عاهل 

الفنون كافة  اأنواع  مبا يعك�س حر�س جاللته على تطوير 

وو�شع ا�شرتاتيجية وطنية لدعمها ون�شر الوعي باأهميتها 

وتاأثريها يف املجتمع.

خليفة،  اآل  حمد  بن  خليفة  بن  را�شد  ال�شيخ  واأ�شاد 

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بتوجيهات  املجل�س،  رئي�س 

يوليه  الذي  الهتمام  مثمًنا  الفنون،  لقطاع  ودعمه  املفدى 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

تهيئة  على  �شموه  وحر�س  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

ال�شبل الكفيلة بالنهو�س بالفنون ومبا�شرة املجل�س مهامه 

واخت�شا�شاته.

واأو�شح اأن اأع�شاء املجل�س، يت�شرفون بهذه الثقة امللكية 

وطنية  م�شوؤوليات  من  تت�شمنه  ملا  والنهو�س  ال�شامية 

نبيلة، مبدًيا ا�شتعداد املجل�س لدرا�شة جميع املقرتحات التي 

تلبي الهدف من اإن�شائه، واإثراء عمله، كمظلة بناءة للجهات 

ذات ال�شلة بقطاع الفنون.

يتوىل  عمل،  فريق  ت�شكيل  اإىل  املجل�س  رئي�س  واأ�شار 

مهام التن�شيق واملتابعة وفتح مزيد من اآفاق التعاون املثمر 

اأفراد،  اأو  اأهلية  اأو  حكومية  كانت  �شواء  اجلهات،  تلك  مع 

املهنية والعملية لأع�شاء  ال�شتفادة من اخلربات  اإىل  داعًيا 

املجل�س يف طرح الروؤى والأفكار التي ت�شهم يف تعزيز دور 

املجل�س ورفع وترية منجزاته.

على  للفنون،  الوطني  املجل�س  اطلع  اجلل�شة،  وخالل 

عر�س موجز حول الفنون الإبداعية يف مملكة البحرين.

واجلوازات  اجلن�شية  �شوؤون  نظمت 

م�شرتكة  نوعية  تفتي�شية  حملة  والإقامة 

ومديرية  العمل  �شوق  تنظيم  هيئة  مع 

من  عدد  على  العا�شمة  حمافظة  �شرطة 

العا�شمة،  حمافظة  يف  التجارية  املحال 

ال�شجالت  ور�شد  املتابعة  بعد  وذلك 

الت�شهيالت  التي تقوم با�شتغالل  التجارية 

واجلوازات  اجلن�شية  �شوؤون  من  املقدمة 

منطلق  من  احلملة  هذه  تاأتي  اإذ  والإقامة، 

التفتي�شية  احلمالت  تنفيذ  يف  ال�شتمرار 

امل�شرتكة والتاأكد من التزام العمالة بقانون 

قانون  واأحكام  البحرين  مبملكة  الإقامة 

على  والوقوف  العمل  �شوق  تنظيم  هيئة 

اأية خمالفات اأو اإجراءات غري قانونية.

من  عدد  �شبط  عن  احلملة  واأ�شفرت 

الإقامة  بقانون  تتعلق  التي  املخالفات 

هيئة  قانون  واأحكام  البحرين  مبملكة 

من  عدد  و�شبط  العمل،  �شوق  تنظيم 

�شيتم  الذين  والقوانني  لالأنظمة  املخالفني 

ترحيلهم وفق الإجراءات القانونية املتبعة.

واأكد العقيد طالل نبيل تقي مدير اإدارة 

اجلن�شية  �شوؤون  حر�س  واملتابعة  البحث 

واجلوازات والإقامة على تكثيف احلمالت 

التفتي�شية النوعية امل�شرتكة بالتعاون مع 

اجلهات احلكومية يف اإطار اجلهود املبذولة 

النظامية،  غري  العمالة  ظاهرة  ملكافحة 

التفتي�شية  الزيارات  ا�شتمرار  جانب  اإىل 

بجميع  التجارية  ال�شجالت  خمتلف  على 

لأي  والت�شدي  املكافحة  بهدف  املحافظات، 

الوقت  م�شدًدا يف  قانونية،  غري  ممار�شات 

ذاته على اأهمية دور اأفراد املجتمع يف دعم 

جهود اجلهات احلكومية لوقف املمار�شات 

غري القانونية.

مدير  املال  في�شل  حمد  بني  جانبه،  من 

اإدارة التفتي�س العمايل بهيئة تنظيم �شوق 

ا�شتمراًرا  تاأتي  احلملة  هذه  اأن  العمل 

اجلهات  تبذلها  التي  املكثفة  للجهود 

والت�شدي  العمل  بيئة  لتطوير  احلكومية 

توؤثر  اأن  �شاأنها  من  التي  املمار�شات  لكل 

يف تناف�شية وعدالة ومرونة �شوق العمل، 

الأمن  على  ال�شلبية  تاأثرياتها  على  عالوة 

املجتمع  دور  اأهمية  اإىل  لفًتا  الجتماعي، 

عن  والإبالغ  احلكومية  اجلهود  دعم  يف 

اأية �شكاوى تتعلق مبخالفات �شوق العمل 

والعمالة غري النظامية.

علي  ال�شمالية  املحافظة  تراأ�س حمافظ 

اجتماع  الع�شفور  احل�شني  عبد  ال�شيخ  بن 

املجل�س التن�شيقي الأول يف العام 2022، 

املرئي  الت�شال  تقنية  عرب  اأقيم  والذي 

بح�شور نائب املحافظ العميد خالد ربيعة 

�شنان الدو�شري.

وخالل الجتماع دعا حمافظ املحافظة 

احلملة  لدعم  مبادرة  تنظيم  اإىل  ال�شمالية 

وزارة  مع  بالتعاون  للتطعيم  الوطنية 

ال�شن  كبار  من  املوؤهلني  لتطعيم  ال�شحة؛ 

من  التن�شيطية  اجلرعة  يتلقوا  مل  الذين 

اللقاحات امل�شادة لفريو�س كورونا.

خطة  الأعمال  جدول  ت�شمن  كما 

دورته  من  تبقى  ملا  املجل�س  ا�شتكمال 

اأ�شار  اإذ  العام اجلديد 2022،  احلالية يف 

حمافظ املحافظة ال�شمالية اإىل اأهمية توثيق 

لتعزيز  رئي�شي  كمتطلب  ال�شحية  التنمية 

اعتماد  اأجل  من  الوقائي  ال�شحي  النظام 

اأهمية  على  موؤكًدا  �شحية،  مدينة  عايل 

ال�شحي  النظام  يف  الوقائي  النظام  تعزيز 

ملواجهة جائحة كورونا، ودور الأع�شاء يف 

والرتبية  كالبيئة  املختلفة  القطاعات  دفع 

ال�شحي  الغذاء  جودة  واعتماد  والثقافة، 

اأمناط  جلعل  الهواء  ملوثات  من  والتقليل 

احلياة ال�شحية �شمن اأولوياتهم املعي�شية.

واأ�شاف حمافظ املحافظة ال�شمالية باأن 

م�شاريع خطة التعايف القت�شادي املتنوعة 

ت�شهم  البحرين،  مملكة  اأطلقتها  التي 

والوظائف  الفر�س  من  العديد  خلق  يف 

خلطة  املحافظة  دعم  موؤكًدا  ال�شوق،  يف 

الربنامج ال�شرتاتيجي للتوظيف يف �شوء 

يطرحها  التي  اجلديدة  واملزايا  احلوافز 

الربنامج.

رئي�س  ا�شتعر�س  ذاته،  ال�شياق  ويف 

جهاد  باملحافظة  ال�شرتاتيجي  التخطيط 

دعم  جهود  ملتابعة  املحافظة  الني�شر خطة 

خالل  من  للتوظيف  الوطني  الربنامج 

القت�شادي، م�شرًيا  التعايف  م�شاريع خطة 

 2022 عام  يف  املحافظة  هدف  اأن  اإىل 

الكوادر  جعل  يف  ين�شب  امل�شروع  لذات 

من  التوظيف  يف  الأول  اخليار  البحرينية 

اأف�شليتها بالختيار  خالل التحفيز وزيادة 

يف القطاع اخلا�س.

كما ا�شتعر�س اأمني �شر املجل�س ال�شيد 

والفعاليات  اخلدمات  اأبرز  احلالي  جعفر 

التي قامت بها املحافظة للمواطنني واملقيمني 

ال�شراكة  تعزيز  بهدف  املناطق  خمتلف  يف 

املجتمعية، كما اأنها تاأتي �شمن دعم اخلطة 

الوطنية لتعزيز النتماء الوطني وتر�شيخ 

قيم املواطنة »بحريننا«.

حمافظ املحافظة ال�شمالية
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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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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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�سفري فرن�سا لدى البحرين

جريوم كو�سارد 

الرئا�سة الفرن�سية

 ملجل�س الحتاد الأوروبي

اأ�شهر، تتوىل  منذ 1 يناير 2022 وملدة �شتة 

تتوىل  الأوروبي.  الحتاد  جمل�س  رئا�شة  فرن�شا 

فرن�شا هذه الرئا�شة مرة واحدة فقط كل 13 عاما 

يف اأوروبا املكونة من 27 دولة ع�شوا. وهي تقع 

على عاتقها الآن م�شوؤولية و�شع اللم�شات الأخرية 

على امل�شاريع والقوانني اخلا�شة باأوروبا.

وا�شتثنائية.  خا�شة  اأوقات  يف  نعي�س  نحن 

باأزمة  الأوقات  هذه  تت�شم  �شيء،  كل  وقبل  اأول 

�شحية عامة م�شتمرة، اأثرت تاأثريا كبريا يف العامل 

تغري  باأزمة  و�شوح  بكل  اأي�شا  وتت�شم  باأ�شره. 

املناخ تغريا جذريا، والثورة الرقمية، والتفاوتات 

تفاقمت  التي  الهجرة  وق�شايا  املتزايدة،  العاملية 

ب�شبب التالعب ببع�س الدول، وحماولت زعزعة 

حتى  التوترات  وت�شعيد  دميقراطياتنا،  ا�شتقرار 

يف املناطق املجاورة مبا�شرة لالحتاد الأوروبي.

يف مواجهة كل هذه الأزمات، اتخذ الأوروبيون 

منذ زمن بعيد خيار عدم الت�شرف ب�شكل فردي.

اإن الدول الفردية هي التي متنح اأوروبا القوة 

تكون  اأن  للغاية  ال�شروري  من  ولكن  والفخر، 

هناك وحدة اأوروبية بالإ�شافة اإىل ذلك. اأف�شل رد 

هو رد اأوروبي مع دول »تفخر بالعمل كاأوروبية«، 

كما قال الرئي�س الفرن�شي اإميانويل ماكرون ال�شهر 

املا�شي.

اأدت الأزمة ال�شحية اإىل ا�شتجابة غري عادية من 

الدول الأع�شاء يف الحتاد الأوروبي واملوؤ�ش�شات 

كما  معا،  الأوروبي  الحتاد  وقف  لقد  الأوروبية. 

كان نادرا يف املا�شي. فيما يتعلق باللقاحات، فقد 

اأظهر ت�شامًنا ملحوظا، مما جعل من املمكن حماية 

اأبعد.  مناطق  يف  وغريهم  الأوروبيني  املواطنني 

يعد الحتاد الأوروبي الآن املنتج الرائد للقاحات 

الرئي�شي  امل�شدر  واأي�شا  العامل  اأنحاء  جميع  يف 

واملانح ملن�شاأة COVAX الدولية. 

جان  الفرن�شي،  الوزراء  رئي�س  اأ�شار  وقد 

كا�شتك�س، اإىل ذلك يف ال�شهر املا�شي اأي�شا.

الأحداث  مئات  الفرن�شية  الرئا�شة  �شت�شمل 

واملناق�شات  الفنية  العمل  وور�س  واملوؤمترات 

جميع  يف  املنظمة  اجلماعية  والأن�شطة  والأفالم 

اأنحاء البالد. مت اختيار �شعار )انظر اأعاله( ي�شور 

األوان  مع  الأوروبي،  الحتاد  من  الأوىل  الأحرف 

ي�شكل  الذي  وال�شهم  الأوروبية  والنجوم  فرن�شا 

امل�شي قدما. كما مت اختيار ال�شكل ب�شيط للغاية، 

وهو عملة جديدة من فئة 2 يورو، حيث نحتفل 

�شيكون  الذي  اليورو  لإن�شاء  ال�شنوية  بالذكرى 

عمره 20 عاما يف عام 2022!

برنامج الرئا�شة الفرن�شية له ثالث طموحات:

• اأوروبا اأكرث �شيادة: من خالل تعزيز منطقة 
وال�شيطرة  الأوروبية،  احلدود  وحماية  �شنغن، 

على الهجرة وحت�شني �شيا�شة اللجوء، مبا يتما�شى 

مع قيم اأوروبا والتزاماتها الدولية، من خالل بناء 

العمل يف جمالت  واأكرث قدرة على  اأقوى  اأوروبا 

ازدهار  اأجل  من  اإجراءات  واتخاذ  والدفاع،  الأمن 

وا�شتقرار جريانها، ول �شيما م�شاركتها يف غرب 

البلقان وعالقتها املتجددة مع اأفريقيا، ومن خالل 

تقدمي حلول للتحديات العاملية.

اأوروبا  جعل  للنمو:  جديد  اأوروبي  منوذج   •
والبتكار  العمل  فر�س  وخلق  الإنتاج  اأر�س 

التنمية  تتما�شى  حيث  التكنولوجي،  والتميز 

البتكار  يدعم  املناخية،  الأهداف  مع  القت�شادية 

ومنو الالعبني الرقميني الأوروبيني وي�شع قواعده 

اخلا�شة للعامل الرقمي، وهذا يوفر وظائف عالية 

اجلودة ومهارات عالية وراتب اأف�شل.

• اأوروبا اإن�شانية: ت�شتمع اإىل الهتمامات التي 
م�شتقبل  موؤمتر  خالل  من  مواطنوها  عنها  اأعرب 

اأوروبا. يدافع عن �شيادة القانون ويدافع عن قيمه، 

تفتخر بثقافتها وتثق يف العلم واملعرفة وملتزمة 

مبكافحة التمييز وتاأمني م�شتقبل للجيل القادم.

اأخرًيا، يجب األ نن�شى التعاون املثمر الذي مت 

الدول  من  والعديد  الأوروبي  الحتاد  بني  بناوؤه 

اتفاقية  اإىل  اأ�شري هنا  اأن  اأود  ال�شريكة اخلارجية. 

املا�شي يف  العام  التوقيع عليها  التي مت  التعاون 

بروك�شل 10 فرباير 2021 من قبل املمثل الأعلى 

لل�شوؤون اخلارجية وال�شيا�شة  الأوروبي  لالحتاد 

الأمنية، جوزيب بوريل، والدكتور عبداللطيف بن 

را�شد الزياين وزير خارجية مملكة البحرين. 

الحتاد الأوروبي والبحرين مًعا!

لذا يف بداية عام 2022، كان الطموح وا�شحا 

لأوروبا اأن ت�شتمر يف كونها اإحدى القوى العاملية 

وم�شدرا  والع�شرين،  احلادي  القرن  يف  الكربى 

لالإلهام وال�شالم والزدهار.

ملخالفتهم اإجراءات امل�ستوى الأ�سفر �سمن »اآلية الإ�سارة ال�سوئية«.. ال�سحة: 

اإغــــالق مـطــعـــم ومـخــالــفـــة 18 مـطـعــمـًا ومــقـهــــى
اأعلنت وزارة  اإطار تكثيف احلمالت التفتي�شية،  يف 

حمافظة  يف  اإدارًيا  غلًقا  مطعم  اإغالق  عن  ال�شحة 

يناير   11 املوافق  الثالثاء  اأم�س  يوم  م�شاء  العا�شمة 

وال�شرتاطات  الحرتازية  الإجراءات  ملخالفته   ،2022

املدرجة حتت  كورونا،  لفريو�س  للت�شدي  عنها  املعلن 

اآلية الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى  امل�شتوى الأ�شفر �شمن 

انت�شار فريو�س كورونا، ومت اتخاذ الإجراءات الالزمة 

واإحالته للجهات القانونية.

متت  التي  التفتي�شية  الزيارات  خالل  ذلك  جاء 

ووزارة  الداخلية،  وزارة  مع  والتن�شيق  بالتعاون 

البحرين  وهيئة  وال�شياحة،  والتجارة  ال�شناعة 

الزيارات  تكثيف  اإطار  يف  واملعار�س،  لل�شياحة 

املن�شاآت  التزام  من  التاأكد  اإىل  تهدف  والتي  التفتي�شية 

�شمن  املدرجة  والإجراءات  ال�شحية  بال�شرتاطات 

مل�شتوى  ال�شوئية  الإ�شارة  اآلية  وفق  الأ�شفر  امل�شتوى 

انت�شار فريو�س كورونا.

من  عدد  بر�شد  املعنية  اجلهات  مفت�شو  قام  وقد 

املخالفات خالل الزيارات التفتي�شية، حيث متت زيارة 

منها  واملقاهي، وخمالفة 18  املطاعم  من  من�شاأة   160

اتخاذ  ومت  الحرتازية،  بالإجراءات  اللتزام  لعدم 

الإجراءات القانونية الالزمة جتاههم.

التفتي�شية  الزيارات  وخالل  اآخر  جانب  ومن 

الرجالية  احلالقة  وحمالت  الن�شائية  لل�شالونات 

حمل   22 خمالفة  مت  زيارة،   47 عددها  بلغ  التي 

تلتزم  مل  التي  ن�شائية،  �شالونات  و3  رجالية،  حالقة 

ال�شحية  ال�شرتاطات  وخالفت  الحرتازية  بالإجراءات 

املطلوبة، حيث مت حترير حما�شر متابعة لها.

موا�شلة  اإىل  اجلميع  ال�شحة  وزارة  دعت  ذلك  اإىل 

اللتزام والتحلي بامل�شوؤولية العالية، والإبالغ الفوري 

عن اأي خمالفات اأو جتاوزات يتم ر�شدها، مو�شحة اأن 

هذه اخلطوات املهمة تاأتي لتاأمني ال�شحة العامة للحد 

من انت�شار الفريو�س و�شمان �شحة و�شالمة اجلميع.

معرًبا عن اعتزازه بالثقة امللكية.. املجل�س الوطني للفنون:

ا�سرتاتيجية وطنية لدعم الفنون ون�سر الوعي باأهميتها 

يف اإطار اجلهود ملكافحة العمالة غري النظامية

حملة تفتي�سية م�سرتكة ت�سفر عن �سبط عدد من املخالفني 

»ال�سمالية« تطلق خطة ملتابعة دعم الربنامج الوطني للتوظيف

الع�سفور يدعو لتنظيم مبادرة لتطعيم املوؤهلني من كبار ال�سن

اأعرب املجل�س الوطني للفنون، يف م�شتهل اجلل�شة الأوىل 

التي عقدها اأم�س، عن خال�س العتزاز والتقدير للثقة امللكية 

ال�شامية من �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، 

املجل�س،  وت�شكيل  اإن�شاء  يف  واملتمثلة  املفدى،  البالد  عاهل 

الفنون كافة  اأنواع  مبا يعك�س حر�س جاللته على تطوير 

وو�شع ا�شرتاتيجية وطنية لدعمها ون�شر الوعي باأهميتها 

وتاأثريها يف املجتمع.

خليفة،  اآل  حمد  بن  خليفة  بن  را�شد  ال�شيخ  واأ�شاد 

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بتوجيهات  املجل�س،  رئي�س 

يوليه  الذي  الهتمام  مثمًنا  الفنون،  لقطاع  ودعمه  املفدى 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

تهيئة  على  �شموه  وحر�س  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

ال�شبل الكفيلة بالنهو�س بالفنون ومبا�شرة املجل�س مهامه 

واخت�شا�شاته.

واأو�شح اأن اأع�شاء املجل�س، يت�شرفون بهذه الثقة امللكية 

وطنية  م�شوؤوليات  من  تت�شمنه  ملا  والنهو�س  ال�شامية 

نبيلة، مبدًيا ا�شتعداد املجل�س لدرا�شة جميع املقرتحات التي 

تلبي الهدف من اإن�شائه، واإثراء عمله، كمظلة بناءة للجهات 

ذات ال�شلة بقطاع الفنون.

يتوىل  عمل،  فريق  ت�شكيل  اإىل  املجل�س  رئي�س  واأ�شار 

مهام التن�شيق واملتابعة وفتح مزيد من اآفاق التعاون املثمر 

اأفراد،  اأو  اأهلية  اأو  حكومية  كانت  �شواء  اجلهات،  تلك  مع 

املهنية والعملية لأع�شاء  ال�شتفادة من اخلربات  اإىل  داعًيا 

املجل�س يف طرح الروؤى والأفكار التي ت�شهم يف تعزيز دور 

املجل�س ورفع وترية منجزاته.

على  للفنون،  الوطني  املجل�س  اطلع  اجلل�شة،  وخالل 

عر�س موجز حول الفنون الإبداعية يف مملكة البحرين.

واجلوازات  اجلن�شية  �شوؤون  نظمت 

م�شرتكة  نوعية  تفتي�شية  حملة  والإقامة 

ومديرية  العمل  �شوق  تنظيم  هيئة  مع 

من  عدد  على  العا�شمة  حمافظة  �شرطة 

العا�شمة،  حمافظة  يف  التجارية  املحال 

ال�شجالت  ور�شد  املتابعة  بعد  وذلك 

الت�شهيالت  التي تقوم با�شتغالل  التجارية 

واجلوازات  اجلن�شية  �شوؤون  من  املقدمة 

منطلق  من  احلملة  هذه  تاأتي  اإذ  والإقامة، 

التفتي�شية  احلمالت  تنفيذ  يف  ال�شتمرار 

امل�شرتكة والتاأكد من التزام العمالة بقانون 

قانون  واأحكام  البحرين  مبملكة  الإقامة 

على  والوقوف  العمل  �شوق  تنظيم  هيئة 

اأية خمالفات اأو اإجراءات غري قانونية.

من  عدد  �شبط  عن  احلملة  واأ�شفرت 

الإقامة  بقانون  تتعلق  التي  املخالفات 

هيئة  قانون  واأحكام  البحرين  مبملكة 

من  عدد  و�شبط  العمل،  �شوق  تنظيم 

�شيتم  الذين  والقوانني  لالأنظمة  املخالفني 

ترحيلهم وفق الإجراءات القانونية املتبعة.

واأكد العقيد طالل نبيل تقي مدير اإدارة 

اجلن�شية  �شوؤون  حر�س  واملتابعة  البحث 

واجلوازات والإقامة على تكثيف احلمالت 

التفتي�شية النوعية امل�شرتكة بالتعاون مع 

اجلهات احلكومية يف اإطار اجلهود املبذولة 

النظامية،  غري  العمالة  ظاهرة  ملكافحة 

التفتي�شية  الزيارات  ا�شتمرار  جانب  اإىل 

بجميع  التجارية  ال�شجالت  خمتلف  على 

لأي  والت�شدي  املكافحة  بهدف  املحافظات، 

الوقت  م�شدًدا يف  قانونية،  غري  ممار�شات 

ذاته على اأهمية دور اأفراد املجتمع يف دعم 

جهود اجلهات احلكومية لوقف املمار�شات 

غري القانونية.

مدير  املال  في�شل  حمد  بني  جانبه،  من 

اإدارة التفتي�س العمايل بهيئة تنظيم �شوق 

ا�شتمراًرا  تاأتي  احلملة  هذه  اأن  العمل 

اجلهات  تبذلها  التي  املكثفة  للجهود 

والت�شدي  العمل  بيئة  لتطوير  احلكومية 

توؤثر  اأن  �شاأنها  من  التي  املمار�شات  لكل 

يف تناف�شية وعدالة ومرونة �شوق العمل، 

الأمن  على  ال�شلبية  تاأثرياتها  على  عالوة 

املجتمع  دور  اأهمية  اإىل  لفًتا  الجتماعي، 

عن  والإبالغ  احلكومية  اجلهود  دعم  يف 

اأية �شكاوى تتعلق مبخالفات �شوق العمل 

والعمالة غري النظامية.

علي  ال�شمالية  املحافظة  تراأ�س حمافظ 

اجتماع  الع�شفور  احل�شني  عبد  ال�شيخ  بن 

املجل�س التن�شيقي الأول يف العام 2022، 

املرئي  الت�شال  تقنية  عرب  اأقيم  والذي 

بح�شور نائب املحافظ العميد خالد ربيعة 

�شنان الدو�شري.

وخالل الجتماع دعا حمافظ املحافظة 

احلملة  لدعم  مبادرة  تنظيم  اإىل  ال�شمالية 

وزارة  مع  بالتعاون  للتطعيم  الوطنية 

ال�شن  كبار  من  املوؤهلني  لتطعيم  ال�شحة؛ 

من  التن�شيطية  اجلرعة  يتلقوا  مل  الذين 

اللقاحات امل�شادة لفريو�س كورونا.

خطة  الأعمال  جدول  ت�شمن  كما 

دورته  من  تبقى  ملا  املجل�س  ا�شتكمال 

اأ�شار  اإذ  العام اجلديد 2022،  احلالية يف 

حمافظ املحافظة ال�شمالية اإىل اأهمية توثيق 

لتعزيز  رئي�شي  كمتطلب  ال�شحية  التنمية 

اعتماد  اأجل  من  الوقائي  ال�شحي  النظام 

اأهمية  على  موؤكًدا  �شحية،  مدينة  عايل 

ال�شحي  النظام  يف  الوقائي  النظام  تعزيز 

ملواجهة جائحة كورونا، ودور الأع�شاء يف 

والرتبية  كالبيئة  املختلفة  القطاعات  دفع 

ال�شحي  الغذاء  جودة  واعتماد  والثقافة، 

اأمناط  جلعل  الهواء  ملوثات  من  والتقليل 

احلياة ال�شحية �شمن اأولوياتهم املعي�شية.

واأ�شاف حمافظ املحافظة ال�شمالية باأن 

م�شاريع خطة التعايف القت�شادي املتنوعة 

ت�شهم  البحرين،  مملكة  اأطلقتها  التي 

والوظائف  الفر�س  من  العديد  خلق  يف 

خلطة  املحافظة  دعم  موؤكًدا  ال�شوق،  يف 

الربنامج ال�شرتاتيجي للتوظيف يف �شوء 

يطرحها  التي  اجلديدة  واملزايا  احلوافز 

الربنامج.

رئي�س  ا�شتعر�س  ذاته،  ال�شياق  ويف 

جهاد  باملحافظة  ال�شرتاتيجي  التخطيط 

دعم  جهود  ملتابعة  املحافظة  الني�شر خطة 

خالل  من  للتوظيف  الوطني  الربنامج 

القت�شادي، م�شرًيا  التعايف  م�شاريع خطة 

 2022 عام  يف  املحافظة  هدف  اأن  اإىل 

الكوادر  جعل  يف  ين�شب  امل�شروع  لذات 

من  التوظيف  يف  الأول  اخليار  البحرينية 

اأف�شليتها بالختيار  خالل التحفيز وزيادة 

يف القطاع اخلا�س.

كما ا�شتعر�س اأمني �شر املجل�س ال�شيد 

والفعاليات  اخلدمات  اأبرز  احلالي  جعفر 

التي قامت بها املحافظة للمواطنني واملقيمني 

ال�شراكة  تعزيز  بهدف  املناطق  خمتلف  يف 

املجتمعية، كما اأنها تاأتي �شمن دعم اخلطة 

الوطنية لتعزيز النتماء الوطني وتر�شيخ 

قيم املواطنة »بحريننا«.

حمافظ املحافظة ال�شمالية
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* حممد �سعد املران

مقرتحات للمجل�س الأعلى للمراأة

الأ�سا�سية  اخللية  هي  ال�سرة 

التي يتكون منها املجتمع، وكلما كان 

اأفراد الأ�سرة مرتابطني مع بع�سهم 

البع�ض كلما جنحوا يف بناء جمتمع 

�سليم وناجح، لذلك اي انهيار يقع يف 

املجتمع،  على  �سلبا  �سيوؤثر  ال�سرة 

اإذا كيف نحافظ على هذا الكيان؟

كربى،  م�سكلة  هي  الطالق  ان 

لي�ست يف البحرين فقط بل يف دول 

اخلليج باأكملها.

البحرين  يف  الطالق  ب�سدد  وانا 

ل�سباب  مقلقة  ظاهرة  ا�سبح  الذي 

كثرية، منها على �سبيل املثال:

الزوج  بخل  ال�سري،  العنف   

اخليانة  وتعاملة،  ع�سرته  و�سوء 

املمنوعات،  تعاطي  الزوجية، 

يف  وتوريطها  الزوجة  ا�ستغالل 

املوؤ�س�سات  �سعف  مادية،  م�ساكل 

املدنية يف تعزيز التوعية ال�سرية.

ا�سهم  ان  اود  ال�سباب  لهذه 

املمكن  من  التي  احللول  بع�ض  يف 

تطبيق هذه  اذا مت  الطالق  من  احلد 

املقرتحات.

»ال�سروط العامة لعقد الزواج يف 

البحرين بعد كرثة حالت الطالق«

ل  بحيث  الزوجة  وموافقة  ر�سا 

امتالك  الزواج،  على  جمربة  تكون 

الأقل  على  الزواج  عقد  طريف  اأحد 

ال�سخ�سية وجواز  الهويات  اإح�سار 

اإح�سار  الزوجني،  من  لكل  ال�سفر 

من  للزواج  �سحية  لياقة  �سهادة 

مراكز الفح�ض الطبي قبل الزواج.

�سحية  لياقة  �سهادة  تقدمي   *

اأحد  طريق  عن  �سادرة  للزواج 

وزارة  يف  املعتمدة  الطبية  املراكز 

من  طبية  �سهادة  وكذلك  ال�سحة، 

طبيب نف�سي تابع للمحاكم ال�سرعية. 

على ان هذه ال�سهادة ل ت�سلم لطرف 

الول،  الطرف  مبوافقة  ال  الثاين 

مقابلة  بعد  الثنني  على  وينطبق 

يتم  ان  على  الزوجني،  امور  اولياء 

مقابلة كل طرف لوحده ويف �سرية، 

عن  معلومة  اي  تت�سرب  األ  على 

الطرف الخر.

و�سلوك  �سري  ح�سن  �سهادة   *

وكذلك �سهادة ملزمة باأنه ل يتعاطى 

اي نوع من املمنوعات، كذلك تكون 

جل�سة �سرية مع اولياء المور على 

مرتوك  القبول  على  واملوافقة  حدة. 

ظهور  بعد  امرها  ويل  مع  لزوجة 

النتيجة.

زوجة  او  )زوج  �سهادة   *

ال�سوؤون  وزارة  من  ت�سدر  موؤهل( 

الجتماعية باأنه دخل دورة تاأهيلية 

لزواج تبني عدد ال�ساعات املطلوبة.

ملزمة  تكون  ال�سروط  هذه   *

امل�ساكل  كرث  هو  وال�سبب  لطرفني، 

الزوجية ومن ثم الطالق.

الزواج اجلماعي  ايقاف  * كذلك 

الزيجات  هذه  ان كثري من  وال�سبب 

مت فيها الطالق بعد �سهور، واكرثها 

املدفوع  املبلغ  هو  وال�سبب  �سنتان، 

هناك  لي�ض  وكذلك  املتربع  قبل  من 

من  الزواج  بعد  للمتابعة  جلنة 

احلفل  هذا  اقامت  التي  املوؤ�س�سة 

للتاأكد من �سري احلياة الزوجية.

الطرفني  على  يجب  كذلك   *

معرفة حقوقهم ال�سرعية والقانونية، 

وتكون مكتوبة وت�سلم لطرفني.

* هذه القرتاحات من اجل ايجاد 

حياة �سحية بني الزوجني.

معلًنا �سرف م�ساعدات ال�سمان الجتماعي والدعم املايل بالزيادة املقررة »10%« اليوم.. وزير العمل: 

حتويل مبالغ الدعم احلكومي املبا�سر كافة على ح�سابات امل�ستفيدين يف موعدها

»مكافحة الف�ساد«: القب�س على عدد من 

املوظفني ب�سركة �سرافة اختل�سوا 350 األف دينار

ا�سرتط موافقة اجلهات الأمنية ل�ستخراج ال�سجالت 

بلدي اجلنوبية يناق�س منع بيع الإطارات امل�ستعملة لل�سيارات

جمل�س بلدي اجلنوبية تعقيًبا على »الأيام«:

جممع 913 يف منطقة البوكوارة يخ�سع حالًيا لتطوير �سامل

اأطروحة بجامعة البحرين تدعو لتنظيم العالج باخلاليا اجلذعية ت�سريعًيا

اأفاد املجل�س البلدي باملنطقة اجلنوبية باأن جممع 913 

يف منطقة البوكواره يخ�شع حالًيا لتطوير �شامل، وذلك رًدا 

على ما ن�شرته �شحيفة »الأيام« موؤخًرا ب�شاأن ال�شكاوى من 

تدهور البنية التحتية يف منطقة بوكوارة.

الأ�شغال  وزارة  مع  بالتعاون  اأنه  البلدي  املجل�س  وذكر 

عدة  خالل  ومن  العمراين،  والتخطيط  البلديات  و�شوؤون 

تطوير  على  املخت�شني  قبل  من  املوافقة  وبعد  اجتماعات 

املجمع، ُو�شعت خطة زمنية لالأعمال الإن�شائية، والعمل فيها 

على قدم و�شاق.

خالد  املجل�س  ع�شو  اأن  البلدي  املجل�س  اأو�شح  كما 

ال�شاد�شة يف متابعة م�شتمرة وب�شكل  الدائرة  جناحي ممثل 

اأهايل  تكاتف  حتتاج  امل�شاريع  هذه  مثل  اأن  واأفاد  دوري، 

املنطقة ل�شرعة وا�شتمرارية العمل لإجناز امل�شروع.

وقال: »هذه امل�شاريع تخ�شع للمتابعة والإ�شراف ب�شكل 

البلدي  املجل�س  مع  واجتماعات  املخت�شني  قبل  من  دوري 

لالطالع على مراحل �شري العمل؛ حللحلة العقبات التي تن�شاأ 

يف اأثناء البدء يف امل�شروع، كما ينوه حناحي ان هذه امل�شاريع 

خا�شة التي تقع بني الحياء ال�شكنية يراعى فيها اأمور كثرية 

تفادًيا لأي خطاأ قد يت�شبب يف ال�شرر للقاطنني، وكلك لعملية 

حتويل احلركة املرورية، فهذه امل�شاريع تخ�شع ل�شرتاطات 

ذات جودة عالية مراعية ا�شرتاطات المن وال�شالمة، كما ان 

العمل يف الطريق املذكور يتم العمل فيه من قبل عدة �شركات، 

 ، كل يعمل ح�شب اخت�شا�شه، ويف اإطار زمني وت�شل�شل معنينّ

ومن املتوقع نهاية التطوير يف الربع الثاين من عام 2022«.

بال�شكر  اجلنوبية  باملنطقة  البلدي  املجل�س  وتوجه 

لإجناح  الرئي�س  ال�شريك  ميثلون  الذين  لالأهايل  اجلزيل 

واإبداء  �شربهم  خالل  من  املنطقة  يف  وتطوير  م�شروع  اأي 

�شوؤون  الأ�شغال  لوزارة  ال�شكر  قدم  وكذلك  مقرتحاتهم، 

تقوم  الذي  الكبري  الدور  العمراين على  البلديات والتخطيط 

الكبري  التعاون  وعلى  واملقيمني،  املواطنني  خدمة  يف  به 

املجال�س  مع  فيها  امل�شوؤولني  وخمتلف  الوزارة  تبديه  الذي 

البلدية وعموم املواطنني، اآملني ومتطلعني ملزيد من امل�شاريع 

احليوية.

اإىل  البحرين  جامعة  يف  علمية  درا�شة  دعت 

تنظيم العالج باخلاليا اجلذعية ت�شريعًيا يف مملكة 

البحرين، من اأجل مواكبة التطور الطبي يف جمال 

باخلاليا  العالج  اأن  موؤكدة  احليوية،  التقنيات 

اجلذعية ُيعد و�شيلة اآمنة وفعالة مقارنة بالأ�شاليب 

العالجية التقليدية. 

دكتوراه  برنامج  يف  الطالبة  الدرا�شة  واأعدنّت 

القانون اخلا�س بكلية احلقوق يف جامعة البحرين 

ملتطلبات  ا�شتكمالً  وذلك  ال�شمالن،  عمر  فاطمة 

احل�شول على درجة الدكتوراه. 

وَو�َشمت اأطروحة ال�شمالن -التي اأ�شرف عليها 

الدكتور �شالح  احلقوق  كلية  عميد  باأعمال  القائم 

للعالج  القانوين  »الإطار  بعنوان  دياب-  اأحمد 

باخلاليا اجلذعية: درا�شة مقارنة«. 

ا متكامالً  وقدمت الباحثة -يف درا�شتها- عر�شً

عن العالج باخلاليا اجلذعية من النواحي الطبية، 

اأهمية هذه اخلاليا  وال�شرعية، والقانونية، مبينة 

ودورها يف عالج العديد من الأمرا�س امل�شتع�شية، 

واملوقف ال�شرعي لهذه التقنية، والتنظيم الت�شريعي 

لها. وعن م�شروعية اخلاليا اجلذعية قالت: »ملعرفة 

حكم العالج باخلاليا اجلذعية ل بد من الرجوع اإىل 

م�شادر احل�شول عليها، فهناك م�شادر جممع على 

م�شروعيتها واإباحتها، وم�شادر وقع الإجماع على 

يف  خمتلف  هو  ما  امل�شادر  من  وهناك  حترميها، 

حكمه«. 

وتابعت »تبني الدرا�شة اأن امل�شادر املتفق على 

اإباحتها وم�شروعيتها، هي: امل�شيمة واحلبل ال�شري، 

الأطفال  من  املن�شاأ  وخاليا  الأمينو�شي،  وال�شائل 

والبالغني واملتوفني حديًثا. اأما امل�شادر املتفق على 

والتلقيح  عمًدا،  املجه�شة  الأجنة  فهي  حترميها 

املتعمد بني بوي�شة ملتربعة وحيوان منوي ملتربع 

ل تربطهما رابطة زوجية. اأما امل�شادر املختلف على 

الأنابيب،  اأطفال  من  الفائ�شة  الأجنة  فهي:  حكمها 

وال�شتن�شاخ العالجي، وامل�شدر احليواين للخاليا 

اجلذعية«. 

ووجدت الدرا�شة اأن معظم الت�شريعات -ومنها 

باخلاليا  العالج  ينظم  مل  البحريني-  امل�شرع 

القانونية  الن�شو�س  اإىل  الرجوع  فيتم  اجلذعية، 

العامة اأو اإىل قانون نقل الأع�شاء الب�شرية، وهذا ما 

قد يوؤدي اإىل الوقوع يف اإ�شكاليات قانونية يتعني 

ينظم  متخ�ش�س  ت�شريع  �شن  خالل  من  تداركها، 

العالج باخلاليا اجلذعية. 

الجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  حميدان  جميل  اأعلن 

حتويل مبالغ امل�شاعدات الجتماعية من الدعم احلكومي املبا�شر 

بالزيادة  املايل  الجتماعي والدعم  ال�شمان  املت�شمنة مل�شاعدة 

يف  امل�شتفيدين  ح�شابات  على   %10 بن�شبة  املقررة  اجلديدة 

موعدها بتاريخ 13 يناير اجلاري، بدلً من تاريخ 15 يناير 

برنامج  اإطار  يف  وذلك  الأ�شبوع،  نهاية  عطلة  يوافق  الذي 

ال�شادر  للقرار  الدعم احلكومي، وتنفيًذا  توحيد موعد �شرف 

دي�شمرب   13 املوافق  الثنني  يوم  املنعقد  الوزراء  جمل�س  عن 

2021 باإ�شافة 10% على عالوة الدعم املايل، وذلك يف خطوة 

 )18( رقم  القانون  من   )9( املادة  تعديل  مع  بالتوازي  متت 

الدعم  قيمة  لزيادة  الجتماعي،  ال�شمان  ب�شاأن   2006 ل�شنة 

مل�شتحقيه من الربنامج بن�شبة 10%، عرب التعاون مع ال�شلطة 

الت�شريعية املتمثلة يف جمل�شي ال�شورى والنواب.

تاأتي  التي  احلكومية  والقرارات  بالتوجيهات  ه  ونونّ

الأطر  وفق  باملواطنني  الدائم  احلكومة  لهتمام  تر�شيًخا 

القانونية والت�شريعية، وال�شعي امل�شتمر للمحافظة على حزم 

املبا�شر، والعمل  املبا�شر وغري  الجتماعية والدعم  امل�شاعدات 

امل�شتوى  يواكب  ومبا  املتاحة  الإمكانات  وفق  زيادتها  على 

ال�شمان  يف  الزيادة  احت�شاب  باأن  علًما  للمواطنني،  املعي�شي 

ا�شتحقاق  على  تاأثري  له  يكون  لن  املايل  الدعم  اأو  الجتماعي 

املواطن من اأوجه الدعم املبا�شر الأخرى.

 128 من  اأكرث  املبا�شر  احلكومي  الدعم  من  و�شي�شتفيد 

األف اأ�شرة بحرينية �شيتم حتويل مبلغ اإجمايل على ح�شاباتها 

امل�شرفية، اأما بالن�شبة للم�شتفيدين من ال�شمان الجتماعي فقد 

بلغ عددهم حوايل 16 األًفا و800 اأ�شرة وفرد، يف حني ي�شتفيد 

من خم�ش�س الإعاقة اأكرث من 12 األًفا و700 �شخ�س من ذوي 

الإعاقة، اأما فيما يتعلق بعالوة بدل ال�شكن التي ت�شرفها وزارة 

الإ�شكان ف�شي�شتفيد منها 44 األًفا و700 م�شتفيد.

وبالن�شبة للتعوي�س النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، 

امل�شتفيدين،  ح�شابات  على  اأ�شهر   3 كل  حتويله  يتم  والذي 

ف�شوف ت�شتفيد منه يف دفعة يناير اأكرث من 173 األف اأ�شرة.

وقال حميدان اإن وزارة العمل والتنمية الجتماعية اتخذت 

لتنفيذ  الفنية  وال�شتعدادات  والإدارية  الفنية  الإجراءات  كل 

الإلكرتونية  الأنظمة  مواءمة  خالل  من  ال�شلة  ذات  القرارات 

والربط التقني مع اجلهات ذات العالقة ل�شمان و�شول الدعم 

مل�شتحقيه عرب ح�شاباتهم امل�شرفية، بالتعاون مع كل اجلهات 

وهيئة  الوطني،  والقت�شاد  املالية  وزارة  يف  املمثلة  املعنية 

املعلومات واحلكومة الإلكرتونية.

واأو�شح حميدان اأنه �شيتم اعتماد فئات ال�شرف اجلديدة 

امل�شتفيد  املايل بالزيادة 10%، و�شوف يح�شل املواطن  للدعم 

من ال�شمان الجتماعي على مبلغ الدعم املايل على امل�شتحقات 

ذات  تطبيق  ا�شتمرار  موؤكًدا  تلقائي،  ب�شكل  املقرة  الزيادة  مع 

املايل  ال�شمان الجتماعي والدعم  املعايري احلالية ل�شتحقاق 

دون وجود اأي تغيري.

العامة  بالإدارة  الف�شاد  جرائم  مكافحة  اإدارة  متكنت 

ملكافحة الف�شاد والأمن القت�شادي والإلكرتوين من القب�س 

على عدد من املوظفني الآ�شيويني باإحدى �شركات ال�شرافة، 

األف دينار من ح�شاب  اإثر قيامهم باختال�س حوايل 350 

ال�شركة.

اإجراء  عن  الإدارة  با�شرتها  التي  التحريات  وك�شفت 

البحرين،  خارج  اإىل  وهمية  مالية  حتويل  عمليات 

م�شتخدمة اأ�شماء اأ�شخا�س، دون ح�شورهم اأو علمهم، مت 

ال�شرافة،  �شركة  من ح�شابات  بها  اخلا�شة  املبالغ  خ�شم 

اأحد  اإعداد تقارير مزورة للتدقيق املايل من  اإىل  بالإ�شافة 

املوظفني يف حماولة للت�شرت على تلك الوقائع.

فور  قامت،  قد  الف�شاد  جرائم  مكافحة  اإدارة  وكانت 

التي  والتحري  البحث  باأعمال  ال�شاأن،  بهذا  بالًغا  تلقيها 

عليهم،  والقب�س  بهم  امل�شتبه  هوية  حتديد  عن  اأ�شفرت 

الالزمة  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  مت  اأنه  اإىل  م�شرية 

واإحالة الق�شية اإىل النيابة العامة.

ح�شني املرزوق: 

اأقام املجل�س البلدي باملحافظة اجلنوبية اجتماعه العتيادي التا�شع 

ومت  اأم�س،  يوم  اخلام�س،  الت�شريعي  الف�شل  من  الرابع  النعقاد  لدور 

وزير  قبل  من  املجل�س  تو�شيات  ردود  ا�شتعرا�س  الجتماع  خالل 

والتي  خلف،  ع�شام  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

ت�شمنت املوافقة على تو�شية املجل�س املتعلقة باإن�شاء مم�شى �شحي من 

الأحجار، ولفت الوزير يف رده اإىل اأنه �شيتم اإ�شافة املقرتح �شمن خطة 

تطوير �شاحل ع�شكر »م�شروع ال�شاحل الريا�شي«. 

لن�شاء  املجل�س  تو�شية  ب�شاأن  الوزير  رد  املجل�س  ا�شتعر�س  كما 

مع  التن�شيق  يجري  اأنه  اجلنوبية  باملحافظة  متكامل  بريدي  جممع 

اجلهات املعنية لإمكانية تخ�شي�س اأر�س لهذا الغر�س، والتن�شيق مع 

اإدارة امل�شاريع لت�شميم منوذج ملباين الربيد امل�شتقبلية. 

ومتت اإحالة تو�شية املجل�س اخلا�شة باإن�شاء مم�شى مع كل م�شروع 

اإ�شكاين اإىل جمل�س النواب املوقر وفًقا لالآلية املعتمدة بهذا ال�شاأن. 

اعتماد  ب�شاأن  الفنية  اللجنة  تقرير  اجلنوبية  بلدي  جمل�س  واأقر 

التجارية  ال�شجالت  ا�شتخراج  �شروط  �شمن  الأمنية  اجلهات  موافقة 

ال�شكنية  املناطق  يف  وال�شكينة  الهدوء  على  احلفاظ  بهدف  اجلديدة، 

و�شمان ان�شيابية احلركة املرورية يف ال�شوارع التجارية والأ�شواق. 

كما ناق�س املجل�س البلدي تو�شية �شابقة للمجل�س ب�شاأن مبنع اإعادة 

باآخر  املخت�شة  اجلهات  وطالب  لل�شيارات،  امل�شتعملة  الإطارات  بيع 

امل�شتجدات ب�شاأن التو�شية.

العامة ووافق  تقرير جلنة اخلدمات واملرافق  املجل�س  وا�شتعر�س 

على اإن�شاء بوابة منطقة اإ�شكان وادي البحري مبجمع 937 يف الرفاع، 

ح�شول  ب�شاأن  القانونية  اللجنة  تقرير  على  بالإجماع  املوافقة  ومتت 

منزل الورثة على خدمة الدعم احلكومي للكهرباء واملاء من ذوي الدخل 

املحدود للحفاظ على الن�شيج والرتابط العائلي يف املجتمع البحريني، 

ا املوافقة بالإجماع على تقرير اآخر لذات اللجنة  ومت خالل الجتماع اأي�شً

ب�شاأن فر�س ر�شوم لدخول حديقة حممد بن فار�س، على اأن ي�شتثنى من 

هذه الر�شوم ذوو الحتياجات اخلا�شة واملتقاعدون. بدر الدو�سري

فاطمة ال�سمالن

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11968/pdf/INAF_20220113014302616.pdf
https://www.alayam.com/online/local/942168/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/942420/News.html
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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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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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التدريب  خم�ص�صات  ت�صرف  ال  م�ؤ�ص�صات 

لتط�ير م�ظفيها، وتطالبهم باأداء يف�ق الت�قعات!

لقاء املعار�صة يف اجلزيرة الذي جمعه حزب 

اهلل يف ال�صاحية جمع كل املنتهية �صالحيتهم يف 

مكان واحد…

فحّدثت اجلثث بع�صها!!!
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اأطلقت عدد 

عن املمر�صات 

يف م�صر عدة 

ها�صتاجات تتهم 

الفنانة منة �صلبي 

بالعن�صرية 

واإ�صاءة 

معاملتهن، 

وذلك بعد اتهام 

الفنانة املعروفة 

ملمر�صتني 

باالإهمال الطبي 

ل�الدتها.

وحررت الفنانة 

منة �صلبي 

حم�صًرا �صد 

ممر�صتني 

اتهمتهما باالإهمال 

يف رعاية والدتها 

الفنانة زيزي 

م�صطفي، واأنهما 

ت�صببتا يف 

اإ�صابتها بحروق.

وطالبت 

املمر�صات بتدخل 

نقابة التمري�ض 

الإنقاذ زميالتهن 

و�صط �صهادات 

خمتلفة ح�ل 

معاملة منة �صلبي 

ووالدتها لهن.

القمة  م�ؤمتر  ت�صت�صيف  القاهرة   -  1964
والذي  اأيام،  اأربعة  ا�صتغرق  الذي  االأول  العربي 

امل�صري جمال عبدالنا�صر  الرئي�ض  مت بدع�ة من 

لبحث التحركات االإ�صرائيلية على اجلبهة ال�ص�رية.

1966 - الرئي�ض االأمريكي ليندون ج�ن�ص�ن 
اأ�ص�د يف تاريخ  يختار روبرت ويفر اأول مر�صح 

ال�اليات املتحدة لدخ�ل فريقه الرئا�صي.

دوغال�ض  فريجينيا  والي��ة  حاكم   -  1990
من  اأول حاكم والية  وه�  من�صبه،  يت�ىل  وايلدر 

اأ�صل اأفريقي يف تاريخ ال�اليات املتحدة.

1991 - اأمني العام االأمم املتحدة خافيري برييز 
دي ك�يالر يلتقي الرئي�ض العراقي �صدام ح�صني 

ب�صبب  اندالع حرب يف اخلليج  لتفادي  بغداد  يف 

غزو العراق للك�يت.

1992 - اليابان تعتذر لك�ريا عن االعتداءات 
يف  الن�صاء  بحق  جن�دها  ارتكبها  التي  اجلن�صية 

اأثناء فرتة احلرب العاملية الثانية.

ال��رت��غ��ايل  م��دري��د  ري���ال  الع���ب   -  2014
الذهبية  الفيفا  بكرة  يف�ز  رونالدو،  كري�صتيان� 

2013 للمرة الثانية يف تاريخه.
2016 - انتخاب الرملانية خديجة عريب لت�يل 
اأول  لت�صبح  اله�لندي،  الرملان  رئا�صة  من�صب 

عربية وم�صلمة يف هذا املن�صب.

راكب يقتحم قمرة طائرة اأمريكية.. ويقفز من النافذة

اقتحم راكب قمرة قيادة طائرة تابعة ل�شركة اخلط�ط اجل�ية الأمريكية مبطار 

يف هندورا�ص يف اأثناء �شع�د الركاب، متجاوزا الطيارين وملحًقا ال�شرر ب�حدات 

التحكم قبل اأن يحاول اإخراج نف�شه من النافذة.

واأظهرت لقطات م�ش�رة بعد ظهر الثالثاء، الراكب وه� يحاول القفز من نافذة 

قمرة القيادة، بينما رك�ص الطاقم الأر�شي مذه�لني اإىل مكان احلادث.

رقم  الرحلة  اإن  وقالت  احلادث،  الأمريكية  اخلط�ط  �شركة  اأكدت  جانبها،  من 

الطائرة  ركاب  اأن  اإىل  م�شرية  احلادث،  ب�شبب  تاأخرت  �ش�ل  بيدرو  �شان  من   488

املت�شررة نقل�ا عرب رحالت لحقة، وفق ما نقلت و�شائل اإعالم اأمريكية.

كان يحمل  اإذا  اأو  القيادة،  قمرة  باقتحام  الراكب  قيام  ال�شبب وراء  ومل يعرف 

اأن مدينة  اإىل  تذكرة �شفر للرحلة، وفق �شحيفة »ل برين�شا« يف هندورا�ص. ي�شار 

�شان بيدرو �ش�ل التي وقع فيها احلادث تعترب ثاين اأكرب مدينة يف هندورا�ص بعد 

العا�شمة تيغ��شيغالبا، ول�شن�ات اعتربت ك�احدة من اأخطر مدن العامل.

ارتفاع متوا�صل يف عدد احلاالت..  

ت�صجيل 2289 اإ�صابة جديدة بـ »كورونا«

بلغ  التي  الفح��شات  اأن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

اأظهرت   ،2022 يناير   11 ي�م  يف   26111 عددها 

 658 تعافت  كما  جديدة،  قائمة  حالة   2289 ت�شجيل 

املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة 

اإىل 282024.

 15121 القائمة  للحالت  الجمايل  العدد  وبلغ 

و2  بامل�شت�شفى  للعالج  تخ�شع  حالة   36 منها  حالة، 

حالة يف العناية املركزة.

حفل االأو�صكار يعيد

املقّدم يف مار�س القادم

وقائع  تنقل  التي  �شي«  بي  »اإيه  حمطة  ك�شفت 

الأمريكية  ال�شينما  ج�ائز  م��شم  يف  الأبرز  احلدث 

للحفل،  مبقّدم  امل��شم  هذا  �شيقام  اأنه  »الأو�شكار« 

�ُشّجل  تراجع  ظل  يف   ،2018 عام  منذ  الأوىل  للمرة 

هذه  بث  م�شاهدي  عدد  يف  الأخرية  ال�شن�ات  خالل 

الأم�شية.

الأو�شكار  ج�ائز  لت�زيع  الـ94  الحتفال  ويقام 

املقرر يف 27 مار�ص املقبل، يف املكان الذي كان ينظم 

فيه عادة وه� م�شرح »دولبي ثياتر« يف ه�لي�ود.

فن�ن  اأكادميية  »ك�فيد-19«  جائحة  وا�شطرت 

الحتفال  اإقامة  اإىل  الفائت  العام  وعل�مها  ال�شينما 

التاريخية  اأجنلي�ص  ل��ص  حمطة  يف  ا�شتثنائًيا 

للقطارات، وبح�ش�ر حمدود تطبيًقا للق�اعد ال�شحية. 

وانخف�ص عدد م�شاهدي الحتفال الذي اأقيم من دون 

اأ�شالً  الذي كان  عّريف بن�شبة 56% عن عام 2020 

قد �شهد ن�شبة متدنية من امل�شاهدين مقارنة بالن�شخ 

للحدث. ال�شابقة 

بي  ـــه  »اإي رئي�ص  اإيــرويــتــ�ــص  كــريــج  وقـــال 

اإنرتتينمنت«، خالل حلقة نقا�شية ا�شت�شافتها جمعية 

احتفال ت�زيع  اأن  اأوؤكد  اأن  التلفزي�ن: »ميكنني  نقاد 

ج�ائز الأو�شكار �شيك�ن له مقدم هذه ال�شنة«.

كورونا يطال الفنانة مديحة حمدي

اأ�شاب فريو�ص ك�رونا امل�شتجد الكثري 

وامل��شيقى  وال�شينما  الفن  م�شاهري  من 

منطقتنا  ويف  العامل  يف  والإعالم  والأدب 

العربية.

كانت  بالفريو�ص  اأ�شيب  من  اآخــر 

حمدي  مديحة  ال�شهرية  امل�شرية  الفنانة 

التي اأعلنت اإ�شابتها.

يف  ال�شحية  الرعاية  حمدي  وتتلقى 

ك�رونا،  اآثــار  من  لتعافيها  الفرتة  هذه 

فيما دعا لها اأ�شدقاوؤها وحمب�ها بال�شفاء 

الت�ا�شل  م�اقع  �شفحات  عرب  العاجل 

الجتماعي.

الفنانة  ت�شريحات  ــر  اآخ وكــانــت 

املنق�شي  العام  نهاية  حمدي،  مديحة 

للفن  �شتع�د  اأنها  اإىل  اأ�شارت  اإذ   ،2021

يتحدث  م�شرحي  عمل  خالل  من  قريًبا 

من  اآخر  بني  من  وكان  ث�رة 1919.  عن 

امل�شري  الفنان  بالفريو�ص  اإ�شابته  اأعلنت 

يتلقى  الذي  اأب�زهرة  عبدالرحمن  القدير 

العج�زة  م�شت�شفى  يف  ال�شحية  الرعاية 

م�شابي  بعالج  املعروف  التخ�ش�شي 

اأعلن  كما  امل�شتجد.  كــ�رونــا  فريو�ص 

وزوجته  اإ�شابته  اأديب  عمرو  الإعالمي 

بفريو�ص  احلــديــدي  ملي�ص  الإعــالمــيــة 

ك�رونا.

معر�س عامل القهوة ينطلق الأول مرة يف املنطقة

دبي  يف  اأم�ص  ي�م  انطلقت 

من  العا�شرة  ــدورة  ال فعاليات 

معر�ص عامل القه�ة »وورلد اأوف 

العاملي  ال�شن�ي  امللتقى  ك�يف« 

وخربائها  القه�ة  �شناعة  لرّواد 

الذي يقام للمرة الأوىل يف منطقة 

اأكرث  مب�شاركة  الأو�شط  ال�شرق 

وعالمة  عار�شة  �شركة  األف  من 

وذلك  دولــة،   44 من  جتارية 

ليف«  بي  اإك�ص  »دي  بتنظيم 

القه�ة  جمعية  مع  بال�شراكة 

القه�ة  جمعية  وفرع  املخت�شة 

املخت�شة يف دولة الإمارات.

املــزارعــني  احلــدث  ويجمع 

وامل�شّنعني  واملحام�ص  والتّجار 

وامل�ّزعني والباري�شتا وال�شركات 

واأ�شحاب  واملت��شطة  ال�شغرية 

وع�ّشاق  ــادق  ــن ــف وال املــقــاهــي 

ومتذّوقي القه�ة من جميع اأنحاء 

العامل.

من خرباء  نخبة  وي�شتعر�ص 

خالل  مهاراتهم  القه�ة  اإعــداد 

يف  عملهم  خــالل  ــن  م احلـــدث 

ويتيح  املختلفة،  املعر�ص  مقاهي 

القه�ة  ــاق  وعــ�ــشّ ني  للمخت�شّ

اأنتجته  ما  اأحــدث  على  الطــالع 

هذه ال�شناعة.

احلدث  هام�ص  على  وانطلقت 

بط�لتان وطنيتان معتمدتان هما 

الإماراتية  املتذوقني  كاأ�ص  بط�لة 

ــق  ــري ونــهــائــيــات بــطــ�لــة الإب

الإماراتية يف حني ي�شم  ال�طنية 

»قرية  فعالية  ك�يف  اأوف  ورلد 

اأبرز  اأمام  تتيح  التي  املحام�ص« 

حمام�ص القه�ة املحلية والعاملية 

يف  مهاراتها  ل�شتعرا�ص  الفر�شة 

وطرح  القه�ة  واإعــداد  حتمي�ص 

اإىل  وابتكاراتها  منتجاتها  اأحدث 

التذوق  ــة  زاوي فعالية  جانب 

العار�شة  للجهات  تتيح  التي 

من  لنخبة  القه�ة  اأ�شناف  تقدمي 

الذواقة.

الفنانة مديحة حمدي

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11968/pdf/INAF_20220113014302616.pdf
https://www.alayam.com/online/local/942383/News.html
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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
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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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»شؤون الجنسية«: ضبط 
مخالفين لألنظمة والقوانين

نظمت ش��ؤون الجنس��ية والج��وازات واإلقامة حملة تفتيش��ية 
نوعية مش��تركة مع هيئة تنظيم س��وق العمل ومديرية شرطة 
محافظ��ة العاصمة على عدد من المح��ال التجارية في محافظة 
العاصمة، وذل��ك بعد المتابعة ورصد الس��جالت التجارية التي 
تقوم باس��تغالل التس��هيالت المقدمة من قبل شؤون الجنسية 
والجوازات واإلقامة، حيث تأتي هذه الحملة من منطلق االستمرار 
في تنفيذ الحمالت التفتيش��ية المش��تركة والتأك��د من التزام 
العمال��ة بقانون اإلقامة بمملكة البحري��ن وأحكام قانون هيئة 
تنظيم س��وق العمل والوقوف على أية مخالف��ات أو إجراءات غير 
قانونية. وأس��فرت الحملة عن ضبط عدد م��ن المخالفات التي 
تتعل��ق بقانون اإلقام��ة بالمملكة وأحكام قان��ون هيئة تنظيم 
س��وق العمل، وضبط ع��دد من المخالفين لألنظم��ة والقوانين 

الذين سيتم ترحيلهم وفق اإلجراءات القانونية المتبعة.
وأك��د مدي��ر إدارة البح��ث والمتابع��ة حرص ش��ؤون الجنس��ية 
والج��وازات واإلقامة العقيد طالل نبيل تقي على تكثيف الحمالت 
التفتيش��ية النوعية المش��تركة بالتعاون مع الجهات الحكومية 
في إطار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة العمالة غير النظامية، 
إلى جانب اس��تمرار الزيارات التفتيش��ية على مختلف الس��جالت 
التجاري��ة بجميع المحافظ��ات، بهدف المكافح��ة والتصدي ألي 
ممارسات غير قانونية، مشددًا على أهمية دور أفراد المجتمع في 

دعم جهود الجهات الحكومية لوقف الممارسات غير القانونية.
م��ن جانبه، بي��ّن مدي��ر إدارة التفتيش العمال��ي بهيئة تنظيم 
س��وق العمل حمد فيص��ل المال أن هذه الحملة تأتي اس��تمرارًا 
للجه��ود المكثفة التي تبذلها الجه��ات الحكومية لتطوير بيئة 
العم��ل والتصدي لكافة الممارس��ات التي من ش��أنها أن تؤثر 
على تنافسية وعدالة ومرونة سوق العمل، عالوة على تأثيراتها 
الس��لبية على األمن االجتماعي، مشددًا على أهمية دور المجتمع 
ف��ي دعم الجه��ود الحكومي��ة واإلبالغ ع��ن أية ش��كاوى تتعلق 

بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية.

الفحص السريع عبر الفم واألنف

 المانع لـ                : مصابو »كورونا« قبل الخميس 
غير مشمولين بتقليص فترة الحجر

محمد رشاد  «

أكد وكيل وزارة الصحة، عضو الفريق 
الوطن��ي الطب��ي للتص��دي لفيروس 
كورون��ا )كوفي��د19( الدكت��ور وليد 
المان��ع،  أن قرار تحدي��ث بروتوكول 
الع��زل الصح��ي االحت��رازي، لتكون 
م��دة العزل 7 أيام م��ن تاريخ تأكيد 
اإلصابة للحاالت القائمة من حاملي 
الش��عار باللون األخضر، لن يش��مل 
يناي��ر   13 تاري��خ  قب��ل  المصابي��ن 

القادم. 
وأضاف ف��ي تصري��ح ل�»الوطن« أن 
القرار يطبق بدءًا من اليوم الخميس 
وأن المصابي��ن قب��ل ه��ذا التاري��خ 
سيكملون فترة الحجر لمدة 10 أيام.

وش��دد المان��ع على أهمي��ة االلتزام 
الفري��ق  وإج��راءات  بتعليم��ات 
الوطن��ي الطب��ي للتص��دي لفيروس 
كورون��ا، منوه��ًا إل��ى ض��رورة إجراء 
فح��ص فيروس كورونا عند الش��عور 
االلت��زام  أع��راض، ومواصل��ة  ب��أي 
والتدابي��ر  االحترازي��ة  باإلج��راءات 
الوقائية المعلن عنها، واإلقبال على 
أخ��ذ التطعي��م والجرعة المنش��طة 
من��ه بم��ا يس��هم ف��ي دع��م كافة 

الجه��ود الوطنية للتص��دي لجائحة 
فيروس كورونا وحفظ صحة وسالمة 

المواطنين والمقيمين.
من جهة أخرى، أعلن الفريق الوطني 
الطبي تحديث آلية االختبار الس��ريع 
لفيروس كورونا ليشمل الفحص عن 

طريق الفم واألنف.
 وكان الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا أكد أنه بعد العرض 
وموافقة اللجنة التنسيقية وبناًء على 
والمعطيات، تقرر  المس��تجدات  آخر 
ب��دءًا م��ن اليوم تحدي��ث بروتوكول 
العزل الصح��ي االحترازي، بأن تكون 
م��دة العزل 7 أيام م��ن تاريخ تأكيد 
اإلصابة للحاالت القائمة من حاملي 
الش��عار باللون األخض��ر في تطبيق 
»مجتمع واع��ي« دون الحاجة إلجراء 
فح��ص مختب��ري )PCR( ف��ي اليوم 

السابع إلنهاء العزل.
أم��ا الح��االت القائم��ة م��ن حاملي 
الشعار باللونين األصفر أو األحمر في 
»مجتم��ع واعي« وغي��ر المتطعمين 
فيك��ون تطبيق مدة العزل ل�10 أيام 
من تاري��خ تأكي��د إصابته��م، دون 
 )PCR( الحاجة إلجراء فحص مختبري

في اليوم العاشر.

 3 سنوات حبس لموظف بشركة نفط 
وآخرين بتهم إفشاء أسرار الشركة

أيمن شكل «

الجنائية  الكب��رى  المحكمة  حكمت 
الرابع��ة بالحب��س 3 س��نوات على 
أربعيني يش��غل منصب مدير إدارة 
حماي��ة األصول في إحدى ش��ركات 
النف��ط المملوك��ة للدول��ة واثنين 
آخري��ن م��ن المتعاملين م��ع تلك 
الش��ركة عن تهم إفش��اء األس��رار 
وتزوي��ر مح��رر خ��اص واالش��تراك 
فيهم��ا، وأم��رت المحكم��ة بابعاد 
المته��م الثالث نهائيًا ع��ن البالد 
العقوب��ة ومصادرة  تنفي��ذ  عق��ب 

األجهزة االلكترونية المضبوطة.
وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل 
األموال قد أحالت المتهمين الثالثة 
بتهم إفش��اء أس��رار خاصة بشركة 
نفط مملوك��ة للدولة وتزوير محرر 
األجنبي��ة  البن��وك  ألح��د  منس��وب 
كان المته��م األول ين��وي تقديمه 
لجهات حكومية في البحرين، وذلك 
الموظفي��ن  أح��د  باالش��تراك م��ع 
السابقين في الش��ركة التي يعمل 
به��ا وآخ��ر أجنب��ي ذي مصلحة في 

حصوله على تلك المعلومات.
وتلقت النياب��ة العامة ب��الغ إدارة 
مكافح��ة جرائم الفس��اد بش��أن ما 
أس��فرت عنه التحريات عن ارتكاب 
الش��ركات  إح��دى  موظف��ي  أح��د 
المملوك��ة للدول��ة لجرائم إفش��اء 
أس��رار وتزوير في مح��ررات لتحقيق 
منفع��ة له ومن ش��اركه م��ن أحد 
الموظفين الس��ابقين مع��ه بذات 

الشركة التي يعمل بها وآخر يملك 
ش��ركة خاصة تربط��ه بجهة عمله 
عق��د عمل، وذل��ك بقص��د تحقيق 

منافع لهم واإلضرار بجهة عمله.
وبن��اء عليه أذن��ت النياب��ة العامة 
المكالم��ات  وتس��جيل  بمراقب��ة 
والرسائل المتبادلة بين المتهمين 
والتي تأكد من خاللها ما أس��فرت 
عن��ه التحري��ات، ثم أم��رت بضبط 
وإحضار الُمتَهمين المتواجدين في 
البالد وتفتيش مس��كن ومقر عمل 
كل منهم��ا والتي ُضبط من خاللها 

عدد من األجه��زة اإللكترونية التي 
عث��ر فيها بعد فحصه��ا وتفريغها 
عل��ى المعلوم��ات والبيان��ات التي 
أفش��يت م��ن قب��ل الموظ��ف إل��ى 
المتهمين اآلخرين وما يفيد إرساله 

لهما، والمستند الذي تم تزويره.
وباستجواب المتَهمين ومواجهتهما 
باألجه��زة  ضب��ط  وم��ا  باألدل��ة 
بم��ا  الموظ��ف  أق��ر  اإللكتروني��ة 
نس��ب إليه من اتهام وبّين ماهية 
المعلوم��ات التي أفش��اها وطريقة 
تواصل��ه م��ع المتهمي��ن اآلخرين 

ف��ي تس��ريب وإفش��اء المعلومات 
المالي  والبيانات وتزويره للمستند 
المنس��وب ألح��د البن��وك األجنبية، 
فيم��ا أقر آخ��ر بحصول��ه على تلك 
وأن��ه  الموظ��ف  المعلوم��ات م��ن 
ح��ول  اجتماع��ات  عق��د  بالفع��ل 
مواضيع ذات صلة بالمستند المزور 

وما تضمنه.
وخ��الل جلس��ات المحاكم��ة قامت 
النيابة العامة بتفنيد ودحض كافة 
دفوع المتهمين بالحجج والبراهين 
القانونية القاطعة في داللتها على 
استقامة دعائم االتهام قبلهم ثم 
فيها  استعرضت  بمرافعة  أعقبتها 
كاف��ة أدل��ة االته��ام القائمة على 
نحو رسخ معه في عقيدة المحكمة 
فأص��درت  االته��ام  ثب��وت صح��ة 

حكمها المتقدم. 
أن  عل��ى  النياب��ة  رئي��س  وأك��د 
مسؤولية الموظف العام في حماية 
الوظيفة العمومية مرتبطة ارتباطًا 
وثيقًا من حيث جس��امتها بقدسية 
األمانة الت��ي أوكل إليه��ا حفظها، 
لما للعب��ث واالتجار فيه��ا من آثار 
الب��الد  بمق��درات  الض��رر  بالغ��ة 
وحق��وق الناس، ولهذا ف��إن النيابة 
العامة تباشر س��لطاتها بمقتضى 
القان��ون وب��كل ح��زم إزاء كل م��ن 
يجترأ عل��ى هذه األمانة بأية صورة 
من صور العدوان أو اإلخالل، إدراكًا 
منه��ا ألهمية الوظيف��ة العمومية 
والمس��اس  بها  اإلخالل  ولخط��ورة 

بالصالح العام.

7 سنوات لموظف بـ»الصناعة« 
وقريبه طلبا رشاوى

أيمن شكل «

أدان��ت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة موظف بوزارة الصناعة 
وقريب��ه »مخل��ص معامالت« بتهمة طلب رش��وة م��ن أصحاب 
سجالت تجارية إلزالة المخالفات الواردة على سجالتهم، وقضت 
المحكمة بس��جنهما 7 س��نوات وتغريم كل منهم��ا 950 دينارًا، 
وأمرت المحكم��ة بمصادرة مبلغ العطية بإجمال��ي 950 دينارًا. 
القضي��ة بدأت بورود بالغ��ات إلى إدارة مكافحة جرائم الفس��اد 
من عدد من أصحاب السجالت التجارية، أفادوا فيه بطلب موظف 
ب��وزارة الصناع��ة رش��وة مقابل إزال��ة المخالف��ات المقيدة على 
س��جالتهم التجارية وعدم إرس��الها إلى الجهات المختصة وذلك 
بالمخالف��ة للقانون، وذلك عبر أحد أقارب��ه والذي يعمل مخلصًا 

وكان وسيطًا بين الموظف وأصحاب السجالت.
وتم استصدار إذن لتس��جيل محادثات ورسائل المتهمين، حيث 
طل��ب المخلص من صاحب ب��رادة مبلغ 200 دين��ار مقابل إلغاء 
مخالفة على س��جله التج��اري خاصة ببيع عبوات ش��امبو مقلدة، 
وثب��ت م��ن مراقب��ة وتس��جيل المحادث��ات والرس��ائل النصية 
المتبادل��ة بي��ن المتهمين والش��هود قي��ام المتهمين بطلب 
الرشوة وتحريف المتهم األول لبيانات ومعلومات النظام الخاص 

بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
وبمواجهت��ه اعترف   الموظف   المتهم   بأن��ه   طلب   من   أحد   أقاربه  
 وه��و   يعمل   مخلص��اً   بالتواصل   م��ع   أصحاب   المخالف��ات   ليطلب  
 منه��م   مبال��غ   مالية   مقابل   ش��طب   تل��ك   المخالفات   م��ن   نظام  
 الوزارة ،  وبالفعل   ارتكبا   تلك   الواقعة  خمس   مرات   واس��تفادا   بما  

 يقرب   من   1000   بعد   أن   قدر   ثمن   إزالة   المخالفة   ب� 0 20 دينار . 

إغالق مطعم ومخالفة 18 لعدم 
االلتزام باإلجراءات االحترازية

أعلن��ت وزارة الصحة عن إغ��الق مطعم غلقًا إداري��ًا في محافظة 
العاصم��ة الثالث��اء الماض��ي لمخالفت��ه اإلج��راءات االحترازية 
واالشتراطات المعلن عنها للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19(، 
المدرج��ة تحت المس��توى األصفر ضمن آلية اإلش��ارة الضوئية 
لمس��توى انتش��ار فيروس كورونا، وتم اتخاذ اإلج��راءات الالزمة 
وإحالته للجه��ات القانونية. جاء ذلك خالل الزيارات التفتيش��ية 
التي تمت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الصناعة 
والتج��ارة والس��ياحة، وهيئة البحرين للس��ياحة والمعارض، في 
إط��ار تكثيف الزيارات التفتيش��ية والتي تهدف إل��ى التأكد من 
التزام المنشآت باالشتراطات الصحية واإلجراءات المدرجة ضمن 
المس��توى األصفر وفق آلية اإلش��ارة الضوئية لمس��توى انتشار 
في��روس كورونا. وقد قام مفتش��و الجه��ات المعنية برصد عدد 
من المخالفات خالل الزيارات التفتيش��ية، حيث تمت زيارة 160 
منشأة من المطاعم والمقاهي، ومخالفة 18 منها لعدم االلتزام 
باإلج��راءات االحترازية، وت��م اتخاذ اإلج��راءات القانونية الالزمة 
تجاههم. من جانب آخر، وخالل الزيارات التفتيش��ية للصالونات 
النس��ائية ومح��الت الحالقة الرجالية التي بل��غ عددها 47 زيارة، 
تمت مخالفة 22 محل حالقة رجالية، و3 صالونات نسائية، ممن 
لم يلت��زم باإلج��راءات االحترازية وخالفوا االش��تراطات الصحية 

المطلوبة، حيث تم تحرير محاضر متابعة لها.

تشمل »مخصص اإلعاقة« و»دعم اللحوم« و»اإلسكان«

وزير العمل: صرف الدعم االجتماعي بزيادة 10٪ اليوم
والتنمي��ة  العم��ل  وزي��ر  أعل��ن 
حمي��دان،  جمي��ل  االجتماعي��ة 
ع��ن تحوي��ل مبال��غ المس��اعدات 
االجتماعي��ة من الدع��م الحكومي 
لمس��اعدة  المتضمن��ة  المباش��ر 
الضمان االجتماعي والدعم المالي 
بنس��بة  المقررة  الجديدة  بالزيادة 
10% على حس��ابات المس��تفيدين 
في موعده��ا المقرر اليوم بداًل من 
15 يناي��ر الذي يوافق عطلة نهاية 

األسبوع.
وأوض��ح أن ذل��ك، يأت��ي ف��ي إطار 
برنامج توحي��د موعد صرف الدعم 
الحكوم��ي، وتنفيذًا للق��رار الصادر 
عن مجلس الوزراء المنعقد في 13 
ديس��مبر 2021 بإضافة 10% على 
ع��الوة الدع��م المالي، ف��ي خطوة 
تم��ت بالتوازي م��ع تعديل المادة 
18 لس��نة  القان��ون رق��م  9 م��ن 
2006 بش��أن الضمان االجتماعي، 
لزيادة قيمة الدعم لمستحقيه من 
البرنامج بنسبة 10%، عبر التعاون 
مع السلطة التش��ريعية المتمثلة 

في مجلسي الشورى والنواب.
بالتوجيه�����ات  الوزي������ر  ون����وه 
والق��رارات الحكومي��ة الت��ي تأتي 
ترس��يخًا الهتمام الحكومة الدائم 
بالمواطنين وفق األط��ر القانونية 

المستمر  والس��عي  والتش��ريعية، 
للمحافظ��ة على حزم المس��اعدات 
االجتماعية والدعم المباش��ر وغير 
المباشر، والعمل على زيادتها وفق 
اإلمكاني��ات المتاح��ة وبما يواكب 
المس��توى المعيش��ي للمواطنين، 
علمًا ب��أن  احتس��اب الزي��ادة في 
الدع��م  أو  االجتماع��ي  الضم��ان 
المال��ي لن يك��ون له تأثي��ر على 
استحقاق المواطن من أوجه الدعم 

المباشر األخرى.
وسيس��تفيد من الدع��م الحكومي 
المباش��ر أكثر من 128 ألف أس��رة 
بحرينية سيتم تحويل مبلغ إجمالي 

أما  المصرفي��ة،  عل��ى حس��اباتها 
بالنسبة للمستفيدين من الضمان 
االجتماعي فقد بلغ عددهم حوالي 

16800 أسرة وفرد.
فيما يستفيد من مخصص اإلعاقة 
أكثر من 12700 ش��خص من ذوي 
اإلعاقة، أم��ا فيما يتعل��ق بعالوة 
بدل الس��كن التي تصرفه��ا وزارة 
 44700 اإلسكان فسيستفيد منها 

مستفيد.
وبالنسبة للتعويض النقدي مقابل 
رفع الدعم ع��ن اللحوم، والذي يتم 
تحويله كل 3 أش��هر على حسابات 
المس��تفيدين، فستس��تفيد من��ه 
في دفعة يناي��ر أكثر من 173 ألف 

أسرة.
وقال حمي��دان: »إن الوزارة اتخذت 
واإلدارية  الفني��ة  اإلج��راءات  كافة 
لتنفي��ذ  الفني��ة  واالس��تعدادات 
الق��رارات ذات الصل��ة م��ن خ��الل 

اإللكتروني��ة  األنظم��ة  مواءم��ة 
والرب��ط التقني م��ع الجهات ذات 
العالق��ة لضم��ان وص��ول الدع��م 
حس��اباتهم  عب��ر  لمس��تحقيه 
المصرفي��ة، بالتع��اون م��ع كافة 
الجه��ات المعني��ة الممثل��ة ف��ي 
الوطني،  واالقتصاد  المالي��ة  وزارة 
والحكوم��ة  المعلوم��ات  وهيئ��ة 

اإللكترونية«.
وأوض��ح أنه س��يتم اعتم��اد فئات 
الص��رف الجدي��دة للدع��م المالي 
بالزيادة 10%، وسيحصل المواطن 
المستفيد من الضمان االجتماعي 
عل��ى مبل��غ الدع��م المال��ي عل��ى 
المس��تحقات م��ع الزي��ادة المقرة 
بش��كل تلقائ��ي، مؤكدًا اس��تمرار 
الحالي��ة  المعايي��ر  ذات  تطبي��ق 
الس��تحقاق الضم��ان االجتماع��ي 
أي  وج��ود  دون  المال��ي  والدع��م 

تغيير.

وزير العمل

 128 ألف أسرة بحرينية تستفيد 
من الدعم الحكومي المباشر

 16800 أسرة وفرد يستفيدون 
من الضمان و12700 لذوي اإلعاقة
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»شؤون الجنسية«: ضبط 
مخالفين لألنظمة والقوانين

نظمت ش��ؤون الجنس��ية والج��وازات واإلقامة حملة تفتيش��ية 
نوعية مش��تركة مع هيئة تنظيم س��وق العمل ومديرية شرطة 
محافظ��ة العاصمة على عدد من المح��ال التجارية في محافظة 
العاصمة، وذل��ك بعد المتابعة ورصد الس��جالت التجارية التي 
تقوم باس��تغالل التس��هيالت المقدمة من قبل شؤون الجنسية 
والجوازات واإلقامة، حيث تأتي هذه الحملة من منطلق االستمرار 
في تنفيذ الحمالت التفتيش��ية المش��تركة والتأك��د من التزام 
العمال��ة بقانون اإلقامة بمملكة البحري��ن وأحكام قانون هيئة 
تنظيم س��وق العمل والوقوف على أية مخالف��ات أو إجراءات غير 
قانونية. وأس��فرت الحملة عن ضبط عدد م��ن المخالفات التي 
تتعل��ق بقانون اإلقام��ة بالمملكة وأحكام قان��ون هيئة تنظيم 
س��وق العمل، وضبط ع��دد من المخالفين لألنظم��ة والقوانين 

الذين سيتم ترحيلهم وفق اإلجراءات القانونية المتبعة.
وأك��د مدي��ر إدارة البح��ث والمتابع��ة حرص ش��ؤون الجنس��ية 
والج��وازات واإلقامة العقيد طالل نبيل تقي على تكثيف الحمالت 
التفتيش��ية النوعية المش��تركة بالتعاون مع الجهات الحكومية 
في إطار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة العمالة غير النظامية، 
إلى جانب اس��تمرار الزيارات التفتيش��ية على مختلف الس��جالت 
التجاري��ة بجميع المحافظ��ات، بهدف المكافح��ة والتصدي ألي 
ممارسات غير قانونية، مشددًا على أهمية دور أفراد المجتمع في 

دعم جهود الجهات الحكومية لوقف الممارسات غير القانونية.
م��ن جانبه، بي��ّن مدي��ر إدارة التفتيش العمال��ي بهيئة تنظيم 
س��وق العمل حمد فيص��ل المال أن هذه الحملة تأتي اس��تمرارًا 
للجه��ود المكثفة التي تبذلها الجه��ات الحكومية لتطوير بيئة 
العم��ل والتصدي لكافة الممارس��ات التي من ش��أنها أن تؤثر 
على تنافسية وعدالة ومرونة سوق العمل، عالوة على تأثيراتها 
الس��لبية على األمن االجتماعي، مشددًا على أهمية دور المجتمع 
ف��ي دعم الجه��ود الحكومي��ة واإلبالغ ع��ن أية ش��كاوى تتعلق 

بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية.

الفحص السريع عبر الفم واألنف

 المانع لـ                : مصابو »كورونا« قبل الخميس 
غير مشمولين بتقليص فترة الحجر

محمد رشاد  «

أكد وكيل وزارة الصحة، عضو الفريق 
الوطن��ي الطب��ي للتص��دي لفيروس 
كورون��ا )كوفي��د19( الدكت��ور وليد 
المان��ع،  أن قرار تحدي��ث بروتوكول 
الع��زل الصح��ي االحت��رازي، لتكون 
م��دة العزل 7 أيام م��ن تاريخ تأكيد 
اإلصابة للحاالت القائمة من حاملي 
الش��عار باللون األخضر، لن يش��مل 
يناي��ر   13 تاري��خ  قب��ل  المصابي��ن 

القادم. 
وأضاف ف��ي تصري��ح ل�»الوطن« أن 
القرار يطبق بدءًا من اليوم الخميس 
وأن المصابي��ن قب��ل ه��ذا التاري��خ 
سيكملون فترة الحجر لمدة 10 أيام.

وش��دد المان��ع على أهمي��ة االلتزام 
الفري��ق  وإج��راءات  بتعليم��ات 
الوطن��ي الطب��ي للتص��دي لفيروس 
كورون��ا، منوه��ًا إل��ى ض��رورة إجراء 
فح��ص فيروس كورونا عند الش��عور 
االلت��زام  أع��راض، ومواصل��ة  ب��أي 
والتدابي��ر  االحترازي��ة  باإلج��راءات 
الوقائية المعلن عنها، واإلقبال على 
أخ��ذ التطعي��م والجرعة المنش��طة 
من��ه بم��ا يس��هم ف��ي دع��م كافة 

الجه��ود الوطنية للتص��دي لجائحة 
فيروس كورونا وحفظ صحة وسالمة 

المواطنين والمقيمين.
من جهة أخرى، أعلن الفريق الوطني 
الطبي تحديث آلية االختبار الس��ريع 
لفيروس كورونا ليشمل الفحص عن 

طريق الفم واألنف.
 وكان الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا أكد أنه بعد العرض 
وموافقة اللجنة التنسيقية وبناًء على 
والمعطيات، تقرر  المس��تجدات  آخر 
ب��دءًا م��ن اليوم تحدي��ث بروتوكول 
العزل الصح��ي االحترازي، بأن تكون 
م��دة العزل 7 أيام م��ن تاريخ تأكيد 
اإلصابة للحاالت القائمة من حاملي 
الش��عار باللون األخض��ر في تطبيق 
»مجتمع واع��ي« دون الحاجة إلجراء 
فح��ص مختب��ري )PCR( ف��ي اليوم 

السابع إلنهاء العزل.
أم��ا الح��االت القائم��ة م��ن حاملي 
الشعار باللونين األصفر أو األحمر في 
»مجتم��ع واعي« وغي��ر المتطعمين 
فيك��ون تطبيق مدة العزل ل�10 أيام 
من تاري��خ تأكي��د إصابته��م، دون 
 )PCR( الحاجة إلجراء فحص مختبري

في اليوم العاشر.

 3 سنوات حبس لموظف بشركة نفط 
وآخرين بتهم إفشاء أسرار الشركة

أيمن شكل «

الجنائية  الكب��رى  المحكمة  حكمت 
الرابع��ة بالحب��س 3 س��نوات على 
أربعيني يش��غل منصب مدير إدارة 
حماي��ة األصول في إحدى ش��ركات 
النف��ط المملوك��ة للدول��ة واثنين 
آخري��ن م��ن المتعاملين م��ع تلك 
الش��ركة عن تهم إفش��اء األس��رار 
وتزوي��ر مح��رر خ��اص واالش��تراك 
فيهم��ا، وأم��رت المحكم��ة بابعاد 
المته��م الثالث نهائيًا ع��ن البالد 
العقوب��ة ومصادرة  تنفي��ذ  عق��ب 

األجهزة االلكترونية المضبوطة.
وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل 
األموال قد أحالت المتهمين الثالثة 
بتهم إفش��اء أس��رار خاصة بشركة 
نفط مملوك��ة للدولة وتزوير محرر 
األجنبي��ة  البن��وك  ألح��د  منس��وب 
كان المته��م األول ين��وي تقديمه 
لجهات حكومية في البحرين، وذلك 
الموظفي��ن  أح��د  باالش��تراك م��ع 
السابقين في الش��ركة التي يعمل 
به��ا وآخ��ر أجنب��ي ذي مصلحة في 

حصوله على تلك المعلومات.
وتلقت النياب��ة العامة ب��الغ إدارة 
مكافح��ة جرائم الفس��اد بش��أن ما 
أس��فرت عنه التحريات عن ارتكاب 
الش��ركات  إح��دى  موظف��ي  أح��د 
المملوك��ة للدول��ة لجرائم إفش��اء 
أس��رار وتزوير في مح��ررات لتحقيق 
منفع��ة له ومن ش��اركه م��ن أحد 
الموظفين الس��ابقين مع��ه بذات 

الشركة التي يعمل بها وآخر يملك 
ش��ركة خاصة تربط��ه بجهة عمله 
عق��د عمل، وذل��ك بقص��د تحقيق 

منافع لهم واإلضرار بجهة عمله.
وبن��اء عليه أذن��ت النياب��ة العامة 
المكالم��ات  وتس��جيل  بمراقب��ة 
والرسائل المتبادلة بين المتهمين 
والتي تأكد من خاللها ما أس��فرت 
عن��ه التحري��ات، ثم أم��رت بضبط 
وإحضار الُمتَهمين المتواجدين في 
البالد وتفتيش مس��كن ومقر عمل 
كل منهم��ا والتي ُضبط من خاللها 

عدد من األجه��زة اإللكترونية التي 
عث��ر فيها بعد فحصه��ا وتفريغها 
عل��ى المعلوم��ات والبيان��ات التي 
أفش��يت م��ن قب��ل الموظ��ف إل��ى 
المتهمين اآلخرين وما يفيد إرساله 

لهما، والمستند الذي تم تزويره.
وباستجواب المتَهمين ومواجهتهما 
باألجه��زة  ضب��ط  وم��ا  باألدل��ة 
بم��ا  الموظ��ف  أق��ر  اإللكتروني��ة 
نس��ب إليه من اتهام وبّين ماهية 
المعلوم��ات التي أفش��اها وطريقة 
تواصل��ه م��ع المتهمي��ن اآلخرين 

ف��ي تس��ريب وإفش��اء المعلومات 
المالي  والبيانات وتزويره للمستند 
المنس��وب ألح��د البن��وك األجنبية، 
فيم��ا أقر آخ��ر بحصول��ه على تلك 
وأن��ه  الموظ��ف  المعلوم��ات م��ن 
ح��ول  اجتماع��ات  عق��د  بالفع��ل 
مواضيع ذات صلة بالمستند المزور 

وما تضمنه.
وخ��الل جلس��ات المحاكم��ة قامت 
النيابة العامة بتفنيد ودحض كافة 
دفوع المتهمين بالحجج والبراهين 
القانونية القاطعة في داللتها على 
استقامة دعائم االتهام قبلهم ثم 
فيها  استعرضت  بمرافعة  أعقبتها 
كاف��ة أدل��ة االته��ام القائمة على 
نحو رسخ معه في عقيدة المحكمة 
فأص��درت  االته��ام  ثب��وت صح��ة 

حكمها المتقدم. 
أن  عل��ى  النياب��ة  رئي��س  وأك��د 
مسؤولية الموظف العام في حماية 
الوظيفة العمومية مرتبطة ارتباطًا 
وثيقًا من حيث جس��امتها بقدسية 
األمانة الت��ي أوكل إليه��ا حفظها، 
لما للعب��ث واالتجار فيه��ا من آثار 
الب��الد  بمق��درات  الض��رر  بالغ��ة 
وحق��وق الناس، ولهذا ف��إن النيابة 
العامة تباشر س��لطاتها بمقتضى 
القان��ون وب��كل ح��زم إزاء كل م��ن 
يجترأ عل��ى هذه األمانة بأية صورة 
من صور العدوان أو اإلخالل، إدراكًا 
منه��ا ألهمية الوظيف��ة العمومية 
والمس��اس  بها  اإلخالل  ولخط��ورة 

بالصالح العام.

7 سنوات لموظف بـ»الصناعة« 
وقريبه طلبا رشاوى

أيمن شكل «

أدان��ت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة موظف بوزارة الصناعة 
وقريب��ه »مخل��ص معامالت« بتهمة طلب رش��وة م��ن أصحاب 
سجالت تجارية إلزالة المخالفات الواردة على سجالتهم، وقضت 
المحكمة بس��جنهما 7 س��نوات وتغريم كل منهم��ا 950 دينارًا، 
وأمرت المحكم��ة بمصادرة مبلغ العطية بإجمال��ي 950 دينارًا. 
القضي��ة بدأت بورود بالغ��ات إلى إدارة مكافحة جرائم الفس��اد 
من عدد من أصحاب السجالت التجارية، أفادوا فيه بطلب موظف 
ب��وزارة الصناع��ة رش��وة مقابل إزال��ة المخالف��ات المقيدة على 
س��جالتهم التجارية وعدم إرس��الها إلى الجهات المختصة وذلك 
بالمخالف��ة للقانون، وذلك عبر أحد أقارب��ه والذي يعمل مخلصًا 

وكان وسيطًا بين الموظف وأصحاب السجالت.
وتم استصدار إذن لتس��جيل محادثات ورسائل المتهمين، حيث 
طل��ب المخلص من صاحب ب��رادة مبلغ 200 دين��ار مقابل إلغاء 
مخالفة على س��جله التج��اري خاصة ببيع عبوات ش��امبو مقلدة، 
وثب��ت م��ن مراقب��ة وتس��جيل المحادث��ات والرس��ائل النصية 
المتبادل��ة بي��ن المتهمين والش��هود قي��ام المتهمين بطلب 
الرشوة وتحريف المتهم األول لبيانات ومعلومات النظام الخاص 

بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
وبمواجهت��ه اعترف   الموظف   المتهم   بأن��ه   طلب   من   أحد   أقاربه  
 وه��و   يعمل   مخلص��اً   بالتواصل   م��ع   أصحاب   المخالف��ات   ليطلب  
 منه��م   مبال��غ   مالية   مقابل   ش��طب   تل��ك   المخالفات   م��ن   نظام  
 الوزارة ،  وبالفعل   ارتكبا   تلك   الواقعة  خمس   مرات   واس��تفادا   بما  

 يقرب   من   1000   بعد   أن   قدر   ثمن   إزالة   المخالفة   ب� 0 20 دينار . 

إغالق مطعم ومخالفة 18 لعدم 
االلتزام باإلجراءات االحترازية

أعلن��ت وزارة الصحة عن إغ��الق مطعم غلقًا إداري��ًا في محافظة 
العاصم��ة الثالث��اء الماض��ي لمخالفت��ه اإلج��راءات االحترازية 
واالشتراطات المعلن عنها للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19(، 
المدرج��ة تحت المس��توى األصفر ضمن آلية اإلش��ارة الضوئية 
لمس��توى انتش��ار فيروس كورونا، وتم اتخاذ اإلج��راءات الالزمة 
وإحالته للجه��ات القانونية. جاء ذلك خالل الزيارات التفتيش��ية 
التي تمت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الصناعة 
والتج��ارة والس��ياحة، وهيئة البحرين للس��ياحة والمعارض، في 
إط��ار تكثيف الزيارات التفتيش��ية والتي تهدف إل��ى التأكد من 
التزام المنشآت باالشتراطات الصحية واإلجراءات المدرجة ضمن 
المس��توى األصفر وفق آلية اإلش��ارة الضوئية لمس��توى انتشار 
في��روس كورونا. وقد قام مفتش��و الجه��ات المعنية برصد عدد 
من المخالفات خالل الزيارات التفتيش��ية، حيث تمت زيارة 160 
منشأة من المطاعم والمقاهي، ومخالفة 18 منها لعدم االلتزام 
باإلج��راءات االحترازية، وت��م اتخاذ اإلج��راءات القانونية الالزمة 
تجاههم. من جانب آخر، وخالل الزيارات التفتيش��ية للصالونات 
النس��ائية ومح��الت الحالقة الرجالية التي بل��غ عددها 47 زيارة، 
تمت مخالفة 22 محل حالقة رجالية، و3 صالونات نسائية، ممن 
لم يلت��زم باإلج��راءات االحترازية وخالفوا االش��تراطات الصحية 

المطلوبة، حيث تم تحرير محاضر متابعة لها.

تشمل »مخصص اإلعاقة« و»دعم اللحوم« و»اإلسكان«

وزير العمل: صرف الدعم االجتماعي بزيادة 10٪ اليوم
والتنمي��ة  العم��ل  وزي��ر  أعل��ن 
حمي��دان،  جمي��ل  االجتماعي��ة 
ع��ن تحوي��ل مبال��غ المس��اعدات 
االجتماعي��ة من الدع��م الحكومي 
لمس��اعدة  المتضمن��ة  المباش��ر 
الضمان االجتماعي والدعم المالي 
بنس��بة  المقررة  الجديدة  بالزيادة 
10% على حس��ابات المس��تفيدين 
في موعده��ا المقرر اليوم بداًل من 
15 يناي��ر الذي يوافق عطلة نهاية 

األسبوع.
وأوض��ح أن ذل��ك، يأت��ي ف��ي إطار 
برنامج توحي��د موعد صرف الدعم 
الحكوم��ي، وتنفيذًا للق��رار الصادر 
عن مجلس الوزراء المنعقد في 13 
ديس��مبر 2021 بإضافة 10% على 
ع��الوة الدع��م المالي، ف��ي خطوة 
تم��ت بالتوازي م��ع تعديل المادة 
18 لس��نة  القان��ون رق��م  9 م��ن 
2006 بش��أن الضمان االجتماعي، 
لزيادة قيمة الدعم لمستحقيه من 
البرنامج بنسبة 10%، عبر التعاون 
مع السلطة التش��ريعية المتمثلة 

في مجلسي الشورى والنواب.
بالتوجيه�����ات  الوزي������ر  ون����وه 
والق��رارات الحكومي��ة الت��ي تأتي 
ترس��يخًا الهتمام الحكومة الدائم 
بالمواطنين وفق األط��ر القانونية 

المستمر  والس��عي  والتش��ريعية، 
للمحافظ��ة على حزم المس��اعدات 
االجتماعية والدعم المباش��ر وغير 
المباشر، والعمل على زيادتها وفق 
اإلمكاني��ات المتاح��ة وبما يواكب 
المس��توى المعيش��ي للمواطنين، 
علمًا ب��أن  احتس��اب الزي��ادة في 
الدع��م  أو  االجتماع��ي  الضم��ان 
المال��ي لن يك��ون له تأثي��ر على 
استحقاق المواطن من أوجه الدعم 

المباشر األخرى.
وسيس��تفيد من الدع��م الحكومي 
المباش��ر أكثر من 128 ألف أس��رة 
بحرينية سيتم تحويل مبلغ إجمالي 

أما  المصرفي��ة،  عل��ى حس��اباتها 
بالنسبة للمستفيدين من الضمان 
االجتماعي فقد بلغ عددهم حوالي 

16800 أسرة وفرد.
فيما يستفيد من مخصص اإلعاقة 
أكثر من 12700 ش��خص من ذوي 
اإلعاقة، أم��ا فيما يتعل��ق بعالوة 
بدل الس��كن التي تصرفه��ا وزارة 
 44700 اإلسكان فسيستفيد منها 

مستفيد.
وبالنسبة للتعويض النقدي مقابل 
رفع الدعم ع��ن اللحوم، والذي يتم 
تحويله كل 3 أش��هر على حسابات 
المس��تفيدين، فستس��تفيد من��ه 
في دفعة يناي��ر أكثر من 173 ألف 

أسرة.
وقال حمي��دان: »إن الوزارة اتخذت 
واإلدارية  الفني��ة  اإلج��راءات  كافة 
لتنفي��ذ  الفني��ة  واالس��تعدادات 
الق��رارات ذات الصل��ة م��ن خ��الل 

اإللكتروني��ة  األنظم��ة  مواءم��ة 
والرب��ط التقني م��ع الجهات ذات 
العالق��ة لضم��ان وص��ول الدع��م 
حس��اباتهم  عب��ر  لمس��تحقيه 
المصرفي��ة، بالتع��اون م��ع كافة 
الجه��ات المعني��ة الممثل��ة ف��ي 
الوطني،  واالقتصاد  المالي��ة  وزارة 
والحكوم��ة  المعلوم��ات  وهيئ��ة 

اإللكترونية«.
وأوض��ح أنه س��يتم اعتم��اد فئات 
الص��رف الجدي��دة للدع��م المالي 
بالزيادة 10%، وسيحصل المواطن 
المستفيد من الضمان االجتماعي 
عل��ى مبل��غ الدع��م المال��ي عل��ى 
المس��تحقات م��ع الزي��ادة المقرة 
بش��كل تلقائ��ي، مؤكدًا اس��تمرار 
الحالي��ة  المعايي��ر  ذات  تطبي��ق 
الس��تحقاق الضم��ان االجتماع��ي 
أي  وج��ود  دون  المال��ي  والدع��م 

تغيير.

وزير العمل

 128 ألف أسرة بحرينية تستفيد 
من الدعم الحكومي المباشر

 16800 أسرة وفرد يستفيدون 
من الضمان و12700 لذوي اإلعاقة

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/13/watan-20220113.pdf?1642047906
https://alwatannews.net/article/984249
https://alwatannews.net/article/984247
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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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 ترشيد الحياة السياسية بتحرير الفضاء 
العام من خطاب التطّرف واإلقصاء

تمر جماعات اإلسالم السياس��ي في البالد العربية بأزمة وجود في أكثر من بلد 
عرب��ي، بم��ا في ذلك البلدان الت��ي تمكنت من حكمها وإدارة ش��ؤونها لفترات 
طويل��ة أو قصيرة. وفش��لت، مثلما فش��ل من قبله��ا اليس��ار والقوميون بكافة 
أجنحتهم. ولفهم أس��باب فش��ل هذه الجماعات بش��كل موضوع��ي، من المهم 

التوقف عند جانبين يلخصان األمر برمته: 
الجان��ب األول: تعاني هذه الجماعات من التناقض الداخلي بين منظومة الدولة 
المدنية والحري��ة والديمقراطية والحداثة، من ناحية، والمنطق العقائدي الذي 
يقوم عليه اإلس��الم السياس��ي، من ناحية أخرى. والذي هو ف��ي تناقض تام مع 
هذه المنظومة ومرجعياتها الفكرية. والعمل في المقابل على إضفاء الش��رعية 
الديني��ة عل��ى الق��رار السياس��ي، وتحويله من عم��ل حزبي مؤسس��ي إلى عمل 
»الجماع��ة المغلقة«. ومن هنا جاءت االنتقائية ف��ي التعامل مع الديمقراطية، 
واالقتصار على االس��تفادة من بع��ض آلياتها »كصناديق االقت��راع«، للوصول 
إلى الس��لطة. من دون األخ��ذ بقيم الديمقراطية وبمنتجاته��ا الفكرية وقيمها 
الثقافي��ة. وبذل��ك جرى إعادة إنتاج نوع من االس��تبداد الجدي��د، ال يهتم كثيرًا 
بالحري��ة والعدال��ة االجتماعية وبناء دول��ة المواطنة، قدر اهتمامه بالس��لطة 
وغنائمه��ا، كأداة لتمكين الجماعة، وما يس��تتبع ذلك م��ن تكريس للطائفية 

واالستبداد عبر الصناديق. 
الجان��ب الثاني: بينت التجربة التي عاش��تها بعض البلدان العربية خالل العقد 
الماضي، ليس تعثر التحول الديمقراطي فيها فحسب، بل وتعطل التنمية وعدم 

القدرة عل��ى مواجهة التحديات االجتماعية. وتراجع مس��توى العيش وتفش��ي 
البطالة وانتشار الفوضى واإلخالل باألمن، بسبب ضعف الكفاءة في إدارة شؤون 

الدولة، أو النظر إلى الدولة كمجرد غنيمة يجب تقاسمها مع الحلفاء. 
وبس��بب هذا الفش��ل وتداعياته، يطرح البعض تحرير الحياة السياسية العربية 
م��ن ه��ذه الجماعات وحتى اس��تئصالها. ولكن ه��ذا التوجه لي��س واقعيًا، ألن 
اإلقص��اء أيًا كان ش��كله، هو أس��وأ الخيارات ف��ي الحياة السياس��ية، كما تؤكده 
دروس التاري��خ. ألن الذي تقصيه تقويه وليس العكس. ولذلك ال بديل عن بناء 
مس��ار ديمقراطي تش��اركي وطني، يضم كافة الش��ركاء األساسيين، بما يساعد 
على ترش��يد الحياة السياس��ية وتقويته��ا، وعزل خطابات ق��وى التطرف بكافة 
أش��كالها، والحفاظ على المكتس��بات الوطنية، والقبول بالتدّرج في بناء الحياة 
الديمقراطية التش��اركية، في س��ياق مدن��ي وطني متحرر من التس��لط أيًا كان 
ش��كله. وهذا يقتضي العمل الفكري والثقافي والترب��وي لتحرير الفضاء العام 
من تس��ّلط خطابات التطرف والطائفية واإلقصاء. بما ُيس��هم في جعل العمل 

السياسي عماًل مدنيًا مفتوحًا أمام كل من يقبل بشروطه المقررة قانونًا. 
والشك أن ذلك يستدعي ديمومة الحوار بين مختلف التيارات الفكرية والسياسية 
لبن��اء مجتمع سياس��ي مدني يدور حول الفك��رة الوطنية-المدني��ة، والتعايش 
والقبول بح��ق الجميع في التواجد والتعبير طالما أنه��م يحترمون القانون، في 

سياق ثقافة ديمقراطية تعلي من شأن الحرية والتنوع والتسامح.

في يوم الدبلوماسية البحرينية.. فكر ملكي لقوة ناعمة فاعلة
مّثل يوم الثاني والعشرين من سبتمبر عام 1971، يومًا مفصليًا في تاريخ مملكة 
البحري��ن الحديثة، حيث ُرفع علم المملكة في مق��ر األمم المتحدة للمرة األولى، 
لتصب��ح البحرين رس��ميًا دولة كاملة العضوية في األم��م المتحدة، وتنطلق في 

شبكة عالقاتها الدبلوماسية وتعزيز حضورها على الصعيد اإلقليمي والدولي.
وعلى مدى أكثر من نصف قرن من الزمن، خاضت الدبلوماسية البحرينية العديد 
م��ن المعارك، حققت خاللها إنجازات غير مس��بوقة، ونجحت ف��ي انتزاع حقوقها 
والحف��اظ على اس��تقاللها ووحدتها أمام مؤام��رات خارجي��ة كان هدفها األول 
تمزي��ق ه��ذا الوطن وتش��تيت أبنائه، إل��ى جانب ما تحقق م��ن عالقات عميقة 

وقائمة على قواعد االحترام المتبادل في محيطها اإلقليمي والدولي.
ومّث��ل نجاح البحرين في اس��تكمال اس��تقاللها وإنهاء االدع��اءات اإليرانية، أول 
نجاحات دبلوماسيتها وحس��ن إدارتها لملفاتها الخارجية، مرورًا بما حققته من 
نج��اح في ملف الخالف��ات الحدودية مع قطر عبر محكمة الع��دل الدولية، وصواًل 
إلى حس��ن إدارتها الخارجية لملف األزمة التي ش��هدتها البحرين عام 2011 عبر 
دبلوماسية نشطة استطاعت أن تظهر للعالم الحقائق كما هي وبكل شفافية.

واليوم، ومع االحتفال بيوم الدبلوماسية البحرينية، والتي تسير بخطى ثابتة 
وواثق��ة بقيادة ربان البحرين وقائ��د نهضتها، جاللة الملك المفدى، فهي 
تعّب��ر أصدق تعبير عن قيم هذا المجتمع القائمة على قواعد إنس��انية في 
األمن والسالم وتقّبل اآلخر، إلى جانب ما بنيت عليه من ثوابت دبلوماسية 
عالمية قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتعزيز 

األمن والسلم االجتماعي. 
والش��ك أن تفض��ل جالل��ة المل��ك المف��دى بتخصي��ص ه��ذا الي��وم لالحتفاء 
للدبلوماس��ية البحرينية، يعّبر أصدق تعبير عن تقدير جاللته لمنجزاتها وجهود 
العاملين فيها على مدى سنوات، وانعكاسًا لما يوليه جاللته من اهتمام بتعزيز 
الدبلوماسية البحرينية لتعريف العالم بالهوية الرصينة لسياسة مملكة البحرين 

الخارجية الملتزمة بتعزيز التضامن العالمي واالرتقاء باألمن اإلنساني.
وقب��ل أن أختم مقالتي هذه، البد لي أن أعّبر عن الفخ��ر واالعتزاز بكافة الكوادر 
البحريني��ة التي س��اهمت في بناء ص��رح البحرين الدبلوماس��ي على مدى عقود، 
والذي حمل اسم البحرين بكل كفاءة واقتدار، وساهم في أن تكون البحرين دائمًا 
حاض��رة على خارطة العالم برؤيتها المتفّردة، القائمة على أس��س تعزيز األمن 

والسلم العالمي ونبذ اإلرهاب والتطّرف أيًا كان مصدره أو دوافعه.  

إضاءة
»أكدت الدبلوماس��ية البحرينية طوال تاريخه��ا الحافل بالتفوق والنجاح، على أن 
هذا الوط��ن العريق بتاريخه وحضارت��ه وقيمه األصيلة وعط��اء أبنائه األوفياء، 
قادٌر وبكل ثقة أن يحجز لنفس��ه موقعًا متمي��زًا بين األمم المتحضرة، وأن يعزز 
صداقات��ه وش��راكاته مع مختل��ف دول العالم، وأن يس��هم بجه��وده المخلصة 
وسياساته الواعية في مواكبة المتغّيرات الدولية ومواجهة التحديات العالمية«. 

»حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى«.

24 دقيقة.. بال قيود!
24 دقيقة هي مدة حواري مع برنامج »بال قيود« الشهير، 
والذي عرض على قناة بي بي سي عربي، جعلتني أستذكر 
المعض��الت الرئيس��ة التي يعاني منها اإلع��الم العربي، 
وأه��داف رس��التنا اإلعالمية الصحفية تج��اه الخارج، ومن 
الجانب اآلخر، ما هي توجهات اإلعالم الغربي واستراتيجية 

الكيل بمكيالين، تجاه ملفات منطقتنا العربية. 

وهنا أطرح تساؤالت مهمة، هل المشكلة الحقيقية تكمن 
ف��ي توجهات اإلع��الم الغربي تجاه قضايان��ا العربية؟ أم 
عدم قدرة اإلعالم العربي على التصدي لمخرجات اإلعالم 
الغربي؟ س��واء كان��ت أخب��ارًا ملفقة أو اس��تغالل تقارير 
تصدر من منظمات مشبوهة، تتناول قضايانا اإلقليمية. 
الش��ك أن هناك مناخًا إعالميًا غربيًا متحيزًا إلى حد ما ضد 

المنطقة العربية، وقد تكون هناك حالة من س��وء الفهم 
لتفاصي��ل األخبار التي تتن��اول ملفاتنا اإلقليمية، مما قد 
يش��وه صورة دولنا، في ظل التغيرات التي تسود العالم، 

وتسارع األحداث. 
ولذلك، البد أن نصحح المعلومات المغلوطة التي يتناولها 
اإلع��الم الغرب��ي، بس��واعد كتابن��ا وصحافتن��ا وإعالمنا، 
ومؤسسات المجتمع المدني، مع إيصال الصورة الحقيقية 
للواقع األليم الذي عاش��ته بلداننا العربية من اس��تهداف 
ألمنها واستقرارها، مع ضرورة إبراز إنجازاتنا االستثنائية، 
ومواقفن��ا الوطني��ة، وعاداتن��ا وتقاليدنا، وأنن��ا مع حرية 
التعبير، ولك��ن لن تكون على اإلطالق على حس��اب أمننا 
الوطني. ألن الغرب يتعامل معنا وفق مصالحه وأهدافه، 
ولي��س كما نريده أن يتعامل معنا، ولهذا العالج يبدأ من 
إص��الح كيفية إيصال رس��ائلنا اإلعالمية إلى الخارج، ألنها 

يجب أن تتماهى مع كيفية تعامل الغرب معنا. 

هن��اك معضالت رئيس��ة يج��ب معالجتها لك��ي ال نترك 
الس��احة لمجموع��ة انقالبية تروج األكاذي��ب حول دولنا، 
وعلين��ا عدم ت��رك الف��رص المتاحة للتعبي��ر عن موقف 
األغلبي��ة الصامتة في البحرين تحديدًا عندما تروج تقارير 
ملفق��ة تدع��ي أن ما حصل ع��ام 2011 كان��ت انتفاضة 
ش��عب والواقع أن م��ا تعرضنا إليه كانت محاولة فاش��لة 
الختطاف البحري��ن من مجموعات إرهابي��ة مدعومة من 
إي��ران. ولألس��ف أن أغلبيتنا الصامتة لي��س لديها صوت 

مسموع في اإلعالم الغربي. 
الي��وم وبعد مرور عقد م��ن الزمان مم��ا تعرضنا إليه، ال 
يس��عني إال القول إننا ال يجب أن نضيع فرص الظهور ولو 
لدقيق��ة واحده على منصات اإلعالم الغربي إليصال صوت 
األغلبية الصامتة التي تريد الحفاظ على تراب هذا الوطن 
الغال��ي ووالئها بجمي��ع أطيافها لجالل��ة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.

 رغم اإلصابات 
المرتفعة.. البحرين بخير

فيروس كورونا يعود من جديد وترتفع حاالت اإلصابة بعد أن استقر الوضع 
لعدة شهور وانخفضت الحاالت إلى ما دون المائة حالة. عاد الفيروس باسم 
جديد هو »أوميكرون« المتحور الذي كشفت الدراسات بأن أعراضه خفيفة، 
وإن كان انتش��اره س��ريعًا، هذا هو الس��بب في عودة اإلصابات إلى اآلالف، 
والبحرين كغيرها من الدول ليس��ت بمعزل ع��ن العالم. الحظنا أن الحاالت 
في تزايد وهو أمر وارد، ولكن الحاالت القائمة التي يتطلب وضعها الصحي 
أخذ العالج في المستشفى أو التي تتلقى العالج في العناية المركزية حالة 
أو حالت��ان وتصل إلى صفر، وحتى الوفيات قليل��ة مقارنة بتلك األيام التي 
كان��ت تصل إلى العش��رات. فالمرحلة القادمة ووفق اإلش��ارة الضوئية لن 
يت��م االنتقال من مس��توى إلى آخ��ر إال بالنظر إلى الح��االت التي توجد في 
العناي��ة المركزة وليس إل��ى عدد حاالت اإلصابة، فالبحري��ن بخير كما أكد 

أعضاء الفريق الوطني الطبي في المؤتمر الصحفي.
وم��ن هنا، ف��إن الفريق الطبي يوص��ي بأية إجراءات حس��ب المعطيات في 
التعامل مع الفيروس -والتي كانت منذ بدء الجائحة- وبالشك كلها تخضع 
للدراس��ة والتدقي��ق، واضعي��ن نصب أعينه��م صحة وس��المة المواطنين 
كأولوي��ة قصوى لديهم. وم��ا يجعلنا نطمئن، ما أكد علي��ه أعضاء الفريق 
الوطن��ي ف��ي المؤتمر الصحفي األخي��ر بأن الوضع ال يدع��و للقلق حتى مع 
تزاي��د الحاالت بالمتحور »أوميك��رون«، وأن مضاعفاته أقل من المتحورات 
الس��ابقة، وباألخ��ص على من حص��ل على التطعي��م والجرعة المنش��طة 
المض��ادة للفيروس. لذلك البد على الجميع المس��ارعة في التس��جيل وأخذ 
الجرعة الثالثة المنشطة وإكمال الجرعات في المقام األول حماية للشخص 
نفسه وأسرته ومجتمعه من هذا الفيروس، فالبحرين نجحت حتى اآلن في 
الوصول بنس��بة الحاصلين على الجرعتين األولى والثانية من التطعيم إلى 
94%، و83% للجرعة المنش��طة من إجمالي المؤهلي��ن ألخذها، األمر الذي 
انعكس على انخفاض أعداد الحاالت القائمة بالمستش��فيات وفي العناية 

المركزة.
كما أن الفريق الوطني الطبي أعلن في المؤتمر الصحفي بأن إجراء الفحص 
المختبري )PCR( عند الوصول من الس��فر للقادمين إلى البحرين عبر مطار 
البحري��ن الدولي والمنافذ قد تم تخفيض كلفته إلى 12 دينارًا بعد أن كان 
36 دين��ارًا، ويتم إجراء الفحص لمرة واحدة فق��ط بدل ثالث مرات، وهو ما 
جاء في ظل استقرار الوضع وعدم وجود حاالت في العناية المركزة وتطعيم 
أغل��ب المواطني��ن والمقيمين بالجرع��ات ضد الفيروس، وه��ذا القرار القى 
ترحيبًا من المواطنين، خصوصًا من يس��افر مع عدد أفراد كبير من العائلة، 
كما أنه استجابة للمطالبات المتكررة حول تخفيض رسوم المسافرين عبر 

المطار.

همسة
جهود كبيرة يبذلها الفريق الطبي لمواجهة فيروس كورونا مش��كورين من 
أج��ل البحرين ومواطنيه��ا ومقيميها، كما أنهم دائمًا م��ا يجددون التأكيد 
على أهمية االلتزام التام من قبل كافة أفراد المجتمع باإلجراءات االحترازية 
والتدابي��ر الوقائية إل��ى جانب المواصلة ف��ي أخذ التطعيم��ات والجرعات 
المنش��طة وفق البروتوك��والت المقررة لكل تطعيم أو جرعة منش��طة في 
مواعيده��ا المقررة حماي��ة لهم ولمجتمعه��م، حف��ظ اهلل البحرين قيادة 

وشعبًا، ونسأل اهلل أن يزيل هذا الوباء ويحفظ البالد والعباد.

وهل في الموت شماتة؟
»ليس الموت مناس��بة للش��ماتة وال لتصفية الحس��ابات، بل هو مناس��بة 
للعظة واالعتبار، فإن لم تس��عفك مكارم األخالق عل��ى بذل الدعاء للميت 
واالس��تغفار له، فلتصمت ولتعتبر، ولتتفكر في ذنوبك وما اقترفته يداك 
وجناه لسانك، وال تعين نفسك خازنًا على الجنة والنار، فرحمة اهلل عز وجل 

وسعت كل شيء«.
ه��ذا هو تعليق دار اإلفتاء المصرية عل��ى ما رافق اإلعالن عن وفاة إعالمي 
مص��ري ب��ارز اختلفت المواقف م��ن آرائه حيث عمد البعض إلى الش��ماتة 
وتجاوز األعراف باإلس��اءة إليه بعد أن صار بي��ن يدي اهلل عز وجل ولم يعد 

قادرًا على الرد على الشامتين.
الش��ماتة لغة هي »فرح العدو ببلية تصيب من يعاديه وهي سرور النفس 
بما يصيب غيرها من األضرار«، وقد نهى اهلل سبحانه وتعالى عن ممارسة 
هذا الس��لوك وتضمنت العديد من آيات القرآن الكري��م ذمًا له كما ذمته 
الس��نة النبوية المطهرة، »وقد ورد نهي المسلم أن يشمت بأخيه المسلم 
ويف��رح أو يضحك مما ينزل به من بالء أو مك��روه، لما في ذلك من إحزانه 
وأذيته بغير حق«. كما نس��ب إلى الرس��ول صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله 
وصحبه أنه قال »ال تظهر الش��ماتة بأخي��ك فيعافيه اهلل ويبتليك«، فكيف 

بالشماتة بالميت؟  
االختالف مع ذلك اإلعالمي وكل وإعالمي، وكل ذي رأي أمر طبيعي وال يوجد 
ما يمنع من انتقاده ومناقشته والرد على آرائه والتعبير عن رفض مواقفه 
وقناعات��ه وه��و على قيد الحي��اة وكذلك بعد مماته، حيث ال��رد على اآلراء 

والمواقف والنقد حق للجميع تكفله الدساتير وينظمه القانون.  
التقدير هو أن الذي يش��مت في الموت إنما يعبر عن ضعفه وس��وء خلقه 
ويؤكد بعده عن الحكمة والدين، وهو في كل األحوال ش��خص ال يس��تحق 
االحت��رام، واألكيد أنه دخيل على البحر الذي كان اإلعالمي المتوفى يس��بح 

فيه وال يعرف ما بين المتوفى وبين اهلل سبحانه وتعالى.

alshaikh.faisal@gmail.com

haifa.juma@gmail.com

@f_alshaikh

@Haifadwan

فيصل الشيخ

هيفاء عدوان

اتجاهات

نقطة ضوء

كمال الذيب

عهدية أحمد السيد

ghazi.alghurairi@gmail.com

@ghazialghurairi

غازي الغريري

همسات

عدادات كهرباء من »ذهب«.. ورسوم تأجيل األقساط!
في جلس��ة النواب األخيرة وصف النائب محم��د بوحمود العدادات الذكية التي 
اعتمدته��ا هيئة الكهرباء والماء مؤخرًا واس��تبدلت بها الع��دادات القديمة، 
وصفه��ا النائ��ب بأنها »بميزان الذهب«، ش��ارحًا س��بب الوص��ف بأنه عائدة 

لدقتها وألنها »تحسب بالشعرة«. 
جميعنا نتذكر اإلجماع الشعبي على مسألة فواتير الكهرباء وموضوع العدادات 
والق��راءات التقديرية، وكيف أن الناس كانت تعبر عن اس��تيائها مما يحصل، 
وترى بأن الفواتير ترتفع بش��كل غير منطقي وأرجعت ذلك ألسباب عدة منها 

التعرفة والقراءة التقديرية. 
أذكر بموازاة ذلك االنتقاد المس��تمر الموجه لهيئ��ة الكهرباء والماء حتى مع 
إعالنه��ا خطواتها التي س��تتخذها في هذا الجانب، وحتى م��ع تأكيداتها بأن 
ترقية النظام واستبدال العدادات ستحسن من األمور وستخلق نوعًا من الرضا 

لدى المستهلكين من المواطنين. 
الي��وم يخ��رج علينا نائ��ب ليؤكد »نجاع��ة« الخطوة الت��ي اتخذته��ا الهيئة، 
ويبي��ن مدى كفاءة هذه العدادات، وباإلضافة إل��ى كالمه فإن هناك عددًا من 
المواطنين تواصلوا شخصيًا بشأن موضوع الكهرباء والفواتير، وبينوا من خالل 
تجربة كيف أن سعر الفاتورة تناقص بعد تركيب العدادات الجديدة، وهذا أمر 
يحسب بالشك للهيئة وسعيها لتطوير أنظمتها وتحسين تجربة المستهلك. 
طبع��ًا نتح��دث هنا من منظور عام بش��أن خطوة التحس��ين الت��ي قامت بها 
الهيئ��ة، في مقاب��ل ذلك تظ��ل الحاالت الفردي��ة التي تحص��ل وتصدر عنها 
شكاوى وانتقادات من قبل المواطنين، سواء بشأن ارتفاع غريب في الفاتورة، 

أو انقطاع��ات مفاجئ��ة أو فيما يتعل��ق بالتعرفة في المس��كن األول والثاني، 
تظل كلها أمور تتعامل معها الهيئة بش��كل دائم، ونثق بأنها تس��عى دائمًا 

لخدمة المواطن وتحقيق رضاه. 
هذا جانب إيجابي مهم تسليط الضوء عليه وفق معادلة توجيه النقد لألخطاء 

وتوجيه التقدير والشكر للجهود التي تحسن األمور وتحل المشكالت. 
في نقطة ثانية تس��توجب التشديد عليها، وطرحها مجلس النواب في جلسته 
األخيرة بش��أن »تأجيل األقساط الش��خصية والعقارية« لمدة ٦ شهور، وطبعًا 
ه��ي أقس��اط البنوك، إذ مه��م جدًا تكثي��ف مراقبة مصرف البحري��ن المركزي 
للبن��وك وآليته��ا في التأجيل وخاصة ع��دم فرضها فوائد جديدة أو احتس��اب 
رس��وم عن فت��رة التأجيل، إذ بعض م��ا يتداوله الناس مرتب��ط بارتفاع كبير 
للمبل��غ في ح��ال التأجيل، خاصة في جانب الق��روض العقارية، إذ تصل فوائد 
بع��ض التأجي��الت إلى مبالغ تف��وق ٧ آالف دينار على س��بيل المثال، في حين 

تأجيل القروض الشخصية تتفاوت نسبة الفائدة من بنك إلى آخر. 
ه��ذا الخيار أتيح للمواطنين لمدة ٦ ش��هور إضافية، لك��ن الكثيرين ال يقبلون 
عليه بس��بب الفوائد التي ستحتس��ب، إذ في النهاية س��تنتهي مدة التأجيل 
وبعدها على المواطن معاودة تسديد أقساطه الشهرية مضافًا إليها أقساطًا 

أخرى بمبالغ تتجاوز مجموع المبلغ الفعلي لو لم يتم التأجيل. 
هن��ا نتحدث عن جوانب تمس الناس، ومهم بالتال��ي تذكير الجهات المعنية 
بب��ذل أقصى الجهود لخدمة الناس، وثقتنا بأن ه��ذه الجهات تفعل وتحرص 

على ذلك.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/13/watan-20220113.pdf?1642047906
https://alwatannews.net/article/984372
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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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Link

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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تطبيــق اســتراتيجــية قطــــاع االتصــــاالت وتكنولوجيــــا 
المعلومات واالقتصاد الرقمي يجعل البحرين رقمًا صعبًا 

في االبتكار الرقمي واألمن السيبراني عربيًا وعالميًا.

باألحمر
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شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم
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جبروت بنات حواء
أغ��رب انتقام المرأة تزوج عليها زوجها اس��تهلت به س��نة 2022 
افتتاحيات أخبار النس��اء وجبروتهن، إن مسس��ت لهن طرفًا، بخبر 
جاء من العراق الش��قيق يقول إن دكتورة أس��نان علمت أن زوجها 
تزوج عليه��ا دون أن يخبرها، فقامت بتخدي��ره وهو نائم، وقلعت 
جمي��ع أس��نانه، ولم تترك له ناب��ًا وال رحى وال حتى أس��نانًا لبنية، 

صفت الطقم كاماًل وتركته »أدقم« »سكنهم في مساكنهم«. 
يقولون إن الزوج بعد أن اس��تفاق وص��رخ وولول وجمع الناس من 
حوله واستغاث بالشرطة، قالت له الزوجة احمد ربك أنني دكتورة 
أس��نان ال دكتورة باطنية لكنَت رأيت الطح��ال أو البنكرياس وربما 
المع��دة أو القول��ون ف��ي زجاجة أمام��ك، واحمد ربك أنني لس��ت 

دكتورة مسالك بولية وإال كانت مصيبتك أعظم!! 
نعرف أن كيدهن عظيم، لكن أختنا الدكتورة -اهلل يحفظها- تنّحى 
له��ا إبليس جانبًا وأتاح له��ا فرصة إلقاء محاض��رات وإقامة ورش 

تدريب لفريقه. 
وقص��ص »تأديب« أو انتقام -إن صح التعبير- النس��اء لمن يفكر 
من أزواجهن مجرد التفكي��ر في الزواج من ثانية، كثيرة ومتعّددة 
واخترُت لكم واحدة حس��مت الزوجة قرار زوجها حتى قبل أن يتهور 
ويفعلها، فقد غّير رأيه في س��اعتين فقط، وتتلخص الحكاية التي 
ورد ذكرها في برنامج الليوان الذي يقدمه الزميل عبداهلل المديفر 
الذي استضاف الشاعر السعودي بوعبدالعزيز د.فواز اللعبون، وقال 
له: كتبَت قصيدة على موقعك في »الفيسبوك« تشجع على التعدد 

تقول فيها: 
تزوج بأخرى واغنم األنس والهوى 
وعش جنة الدنيا كأنك في األخرى 

وإياك أن ترضى بأنثى وحيدة 
فال خير في يمناك إال مع اليسرى 

شريعة رب العرش جل جالله 
وما أحد منه بأحوالنا أدرى 
ولو أن قانونًا يتيح لزوجة 

طالقًا وتعديدًا لذقت بها المرا 
ردَّ عليَك أحد المتابعين متحديًا: 
اتخذتك يا فواز في الشعر قدوًة 

فكن قدوًة لي في الزواج من األخرى 
ودع عنك أشعارًا ترينا حالوة 
بألفاظها لكنها تضمر المرا 

تزّين للناس التعدد جاهدًا 
بشعرك ال يغريهم غير أن تجرا 

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة 
فإن فساد الرأي أن تنظم الشعرا 

ثم سأله المذيع، وبعدها بساعتين فقط كتبَت على الموقع أبياتًا 
تخص بها زوجتك أم عبدالعزيز تقول فيها: 

تزوجُت من أنثى تعادل أربعًا 
وال ينبغي لي أن أفكر في أخرى 

حباها إلهي كل خير وخّصها 
بأوصاف حسٍن ال أطيق لها حصرا 

والس��ؤال ال��ذي وّجه��ه المذيع للش��اعر، م��اذا حدث ف��ي هاتين 
الساعتين وغّير رأيك؟ 

وبقيت اإلجابة غير معروفة حتى اللحظة، إنما ننتهز نحن معش��ر 
النساء بهذه المناسبة ونوجه ألف تحية خاصة لألخت أم عبدالعزيز 
التي حس��مت هذا السجال الش��عري وأعادت األمور لنصابها خالل 
س��اعتين عرف فيها الشاعر أن اهلل حّق وأنه أحٌد أحد، فصبرًا معشر 
الرجال وتمّهلوا فأخوات أم عبدالعزي��ز وأخوات الدكتورة العراقية 
كثر ف��ي زمٍن أرواح الناس في »خش��ومها« وال تع��رف التفاهم أو 

الحوار!! 
اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.

افتتاح معرض فاروق حسني في مركز الفنون

 ش��هد مركز الفنون أم��س األول افتتاح معرض الفنان فاروق حس��ني وزير 
الثقاف��ة المصري األس��بق، وذلك بحضور رئيس��ة هيئة البحري��ن الثقافة 
واآلث��ار الش��يخة مي بنت محم��د آل خليفة، إضافة إلى حضور دبلوماس��ي 
وتواجد عدد من الفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي في مملكة البحرين 

واإلعالميين.
   وبهذه المناس��بة قالت الش��يخة مي بنت محمد آل خليفة إنه » يس��رنا أن 
 نس��تقبل في مملكة البحرين إبداعات الفنان المصري فاروق حسني والذي 
أث��رى  عبر مس��يرته  الطويل��ة الحراك الفن��ي في جمهورية مص��ر العربية 

والوطن العربي بشكل عام«.
 وأضافت أن  الفنان حس��ني والذي يعد قامة فني��ة عالمية، يحضر بأعماله 
للمرة الثانية إلى البحرين ليتيح للجمهور فرصة االطالع  على سلس��لة من 
األعمال الفنية التي أنتجها على مدار س��نوات مختلفة،  مش��يدة بالحضور 
الثقاف��ي المصري الدائم في البحرين  والذي أثمر خالل الس��نوات الماضية 

مشاريع  وبرامج ساهمت في صناعة  تبادل ثقافي بين البلدين.
ويق��ام المعرض بالتعاون مع بحرين جاليري ويس��تمر حتى 5 من ش��هر 
فبراي��ر القادم. وخالل المعرض س��يكون الجمهور عل��ى موعد مع عدد من 
أعم��ال الفن��ان التي أنتجها في س��نوات مختلفة، إضافة إل��ى أعمال نحت 
مستوحاة من إبداعاته قام بتنفيذها الفنان البحريني النّحات خالد فرحان.

يذكر أن الفنان فاروق حس��ني يعد من أعالم الفن التش��كيلي المعاصرين 
في مصر والوطن العربي. وخالل مس��يرته اإلبداعي��ة الطويلة أنتج أعمااًل 
عرضته��ا كب��رى دور الفن��ون والمؤسس��ات الثقافي��ة العالمي��ة كمتحف 
المتروبوليت��ان في نيوي��ورك ومتحف هيوس��تن ومتحف ف��ورت لودرديل 
بالوالي��ات المتحدة األمريكية، ومتحف فيج��ور للفنون في طوكيو باليابان 
ومتحف كاروس��يل اللوفر بباريس في فرنس��ا ومتحف الفيتوريانو في روما 
بإيطالي��ا وغيرها، كما أق��ام العديد من المعرض الخاص��ة في الكثير من 

الدول العربية واألوروبية.

 انطالق احتفالية مركز
الشيخ إبراهيم بحضور ثقافي الفت

استهل مركز الش��يخ إبراهيم بن محمد آل خليفة 
للثقاف��ة والبح��وث، احتفالي��ة ذك��رى تأسيس��ه 
العش��رين أمس، في عمارة بن مطر عبر معرض 
»م��ع ش��يخ التنوير« لجم��ال عبدالرحي��م كما تّم 
تدش��ين كتاب فني يحمل أش��عارًا ورسائل للشيخ 
إبراهي��م م��ع لوحات للفن��ان جمال عب��د الرحيم، 
وحض��ر ضيوف المركز أمس��ية فني��ة متميزة في 
قاعة المركز في المحرق للفنانة التونس��ية غالية 

بن علي بعنوان »حضرة سلطنة«.
يذك��ر أن حض��ور االحتفالية عكس غن��ى الوجود 
العرب��ي والعالمي ألصدقاء مركز الش��يخ إبراهيم 
إذ مثل��ت الوفود أكثر من 50 مرك��زًا ثقافيًا عربيًا 
وأجنبي��ًا، وج��اء الدعم الخ��اص الحتفالية الذكرى 
العشرين من مجلس التنمية االقتصادية، شركة 
نفط البحرين بابكو، ش��ركة بتلكو وشركة الخليج 

لصناعة البتروكيماويات »جيبك«.
يذكر أن اليوم الثاني لالحتفاالت سيشهد تدشين 
كتاب »رّس��امون من العالم العربي، الجزء األّول: 
الفاتحون« للفنان العراقي المعروف فاروق يوسف 

بدعم من شركة نفط البحرين بابكو. 
كما يتضمن اليوم الثاني، معرضًا فنيًا لمجموعة 
من الفنانين الفلس��طينيين الذين يحملون حجًرا 
م��ن أرض فلس��طين ويش��ارك المركز ف��ي رحلة 
عودته إلى أرضه، في إشارة دائمة إلى دور المركز 
في دعم القضايا العربية. أما اليوم الثالث فيشهد 
تدش��ين كتاب »بداي��ات، حكاي��ات وتقاطعات« 

للش��يخة مي بنت محمد آل خليف��ة، إذ تروي فيه 
قصتها مع العم��ل الثقافي وحكايتها مع المركز، 

وكتاب »سبع لياٍل وليلة، يوميات عابرة مقيمة في 
المحّرق« للروائية المصرية مي خالد.

  6 أطباء بـ»السلمانية« يجتازون
امتحان البورد العربي بنجاح ٪100

تمكن 6 من أطباء مجمع السلمانية 
الطبي من اجتياز االمتحان النهائي 
العملي للبورد العربي في األمراض 
الجلدية والتناس��لية بنس��بة نجاٍح 
بلغ��ت 100%، في إنج��اٍز هو األول 
عل��ى صعي��د امتحان��ات المجلس 
في  الصحية  لالختصاصات  العربي 

المملكة.
وأعرب استشاري األمراض الجلدية 
والتناس��لية، رئيس قسم التدريب 
في وحدة األمراض الجلدية بمجمع 
الدكت��ور أمين  الطبي  الس��لمانية 
عبدالمجي��د العوض��ي، ع��ن فخره 
حقق��ه  ال��ذي  باإلنج��از  واعت��زازه 
األطباء واجتيازهم لالمتحان بهذه 
النسبة العالية في ظل كون نسبة 
النج��اح في االمتحان تت��راوح عادًة 
مس��توى  عل��ى  و%30   %20 بي��ن 
الجهود  مثّمن��ًا  العرب��ي،  الوط��ن 
التي بذلوه��ا والتزامهم بالبرنامج 

وإصراره��م  المكث��ف  التدريب��ي 
على النج��اح رغم كاف��ة التحديات 
الناجمة عن جائحة فيروس كورونا 

)كوفيد19(.
وأضاف الدكتور بأن البورد العربي 
لتدري��ب  الوحي��د  البرنام��ج  ه��و 
وتأهيل وتخريج أطباء الجلدية في 
مملكة البحرين، ويتطلب 4 سنوات 

تدريبي��ة، باإلضافة إل��ى اجتياز 3 
امتحانات وتقديم بحث علمي، وقد 
خضع األطب��اء المنضمين للبرنامج 
إلى تدري��ٍب مكثف تجاوز س��اعات 
العم��ل الرس��مية، به��دف صق��ل 
مهاراتهم وإثراء خبراتهم العلمية 
والعملي��ة بم��ا يؤهله��م التأهيل 

المطلوب.

وتق��دم الدكتور العوضي بالش��كر 
والتقدي��ر إل��ى الش��يخ هش��ام بن 
عبدالعزيز آل خليفة، رئيس مجلس 
الحكومي��ة،  المستش��فيات  أمن��اء 
التدريب��ي  البرنام��ج  دع��م  عل��ى 
والثق��ة الالمحدودة وتهيئة البيئة 
التدريبية المالئمة بما س��اهم في 
ه��ذه المخرجات الُمش��رِّفة، والتي 
سُتش��كل إضاف��ًة ممي��زة للرعاية 
الصحي��ة عل��ى صعي��د األم��راض 
الجلدي��ة، ف��ي ظ��ل قل��ة األطب��اء 
الحاصلي��ن على ش��هادة تخصص 

الجلدية في البحرين.
ُيذك��ر أن األطب��اء الذي��ن اجت��ازوا 
االمتح��ان ه��م الدكت��ورة جواه��ر 
الجالهم��ة، والدكتور محمود علي، 
والدكت��ورة دع��اء عبدالمحس����ن، 
والدكت��ورة مني��رة الحم��������ادي، 
والدكت��ورة عائش��ة المدف��������ع، 

والدكتورة مروة البحارنة.

 رجل يقتحم قمرة قيادة 
طائرة ويحاول الهرب من نافذتها

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، اقتحام 
رج��ل لقمرة قيادة طائ��رة، وإلح��اق األذى بأجهزتها، قبل 
محاولت��ه الفرار م��ن الناف��ذة. ويظهر ف��ي الفيديو الذي 
نشرته صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، رجال اقتحم قمرة 
قيادة طائرة تابعة لشركة »أميركان إيرالينز« متجهة إلى 

ميامي.
ووف��ق الصحيف��ة البريطاني��ة، فقد ألحق الرج��ل وهو من 

هندوراس أضرارا بوحدة التحكم الخاصة بالطائرة.
ونجح عدد من رجال األمن من سحب الرجل الذي لم يكشف 
عن اس��مه للطائرة مجددا، بينما انتشر عناصر من األمن 
أمام الطائرة. ولم يتم الكش��ف أيض��ًا فيما إذا كان الرجل 
مسافرًا على متن الرحلة وفق بيان صدر عن شركة الطيران 

األمريكية، والتي أثنت على تعامل طاقمها مع الوضع.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/13/watan-20220113.pdf?1642047906
https://alwatannews.net/article/984364
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المنامة - بنا

العـــام  األميـــن  اســـتقبلت 
لمجلس التعليـــم العالي نائب 
رئيس مجلـــس أمناء مجلس 
التعليـــم العالـــي الشـــيخة رنـــا 
بـــن دعيـــج آل  بنـــت عيســـى 
خليفـــة بمكتبها عضو مجلس 
النواب رئيس البرلمان العربي 
العســـومي،  عـــادل  النائـــب 
معربـــة عـــن تقديرهـــا للجهود 
يبذلهـــا  التـــي  المخلصـــة 
التواصـــل  علـــى  ولحرصـــه 
مـــع مجلـــس التعليـــم العالـــي 
ومســـتقبل  واقـــع  ومناقشـــة 
التعليـــم العالـــي، مؤكـــدة نهج 
مـــع  التعـــاون  فـــي  المجلـــس 
والســـلطة  النـــواب  مجلـــس 

التشريعية. 
النائـــب  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن 
العسومي بجهود األمين العام 

لمجلـــس التعليـــم العالـــي في 
دعم مؤسسات التعليم العالي 
ولتمكينهـــا مـــن أداء مهامهـــا 
ورســـالتها التعليمية والعلمية 
التوفيـــق  دوام  لهـــا  ومتمنيـــا 
لـــكل مـــا يســـهم فـــي تطويـــر 
التعليـــم العالـــي واالرتقاء به 

وتحسين مخرجاته.

تعاون بين “التعليم العالي” و“النواب”

المنامة - وزارة الداخلية

ترأس محافظ الشـــمالية علي الحســـين 
العصفـــور اجتمـــاع المجلـــس التنســـيقي 
األول فـــي العـــام 2022، الـــذي أقيم عبر 
تقنيـــة االتصـــال المرئـــي بحضـــور نائب 

المحافظ العميد خالد الدوسري.
محافـــظ  دعـــا  االجتمـــاع،  وخـــال 
المحافظة الشـــمالية إلـــى تنظيم مبادرة 
لدعم الحملة الوطنية للتطعيم بالتعاون 
مـــع وزارة الصحـــة؛ لتطعيـــم المؤهليـــن 
من كبار الســـن الذين لـــم يتلقوا الجرعة 
المضـــادة  اللقاحـــات  مـــن  التنشـــيطية 

لفيروس كورونا.
خطـــة  األعمـــال  جـــدول  تضمـــن  كمـــا 
اســـتكمال المجلس لما تبقـــى من دورته 
الحاليـــة فـــي العـــام الجديـــد 2022م، إذ 
أشـــار محافـــظ المحافظة الشـــمالية إلى 
أهميـــة توثيق التنمية الصحية كمتطلب 
رئيـــس لتعزيـــز النظام الصحـــي الوقائي 

مـــن أجـــل اعتماد عالـــي مدينـــة صحية، 
مؤكًدا أهمية تعزيـــز النظام الوقائي في 
النظام الصحي لمواجهة جائحة كورونا، 
القطاعـــات  دفـــع  فـــي  األعضـــاء  ودور 
المختلفـــة كالبيئـــة والتربيـــة والثقافـــة، 
واعتماد جودة الغذاء الصحي والتقليل 
من ملوثات الهـــواء لجعل أنماط الحياة 

الصحية ضمن أولوياتهم المعيشية.

وأضاف محافظ المحافظة الشمالية أن 
مشـــروعات خطـــة التعافـــي االقتصادي 
المتنوعة التـــي أطلقتها مملكة البحرين، 
تســـهم فـــي خلـــق العديـــد مـــن الفـــرص 
والوظائـــف فـــي الســـوق، مؤكـــًدا دعـــم 
المحافظة لخطة البرنامج االستراتيجي 
للتوظيـــف في ضـــوء الحوافـــز والمزايا 

الجديدة التي يطرحها البرنامج.
وفـــي ذات الســـياق، اســـتعرض رئيـــس 
بالمحافظـــة  االســـتراتيجي  التخطيـــط 
جهاد النيســـر خطـــة المحافظـــة لمتابعة 
جهود دعم البرنامـــج الوطني للتوظيف 
مـــن خـــال مشـــروعات خطـــة التعافـــي 
هـــدف  أن  إلـــى  مشـــيًرا  االقتصـــادي، 
لـــذات   2022 العـــام  فـــي  المحافظـــة 
الكـــوادر  فـــي جعـــل  المشـــروع ينصـــب 
البحرينيـــة الخيـــار األول فـــي التوظيف 
مـــن خـــال التحفيـــز وزيـــادة أفضليتهـــا 

باالختيار في القطاع الخاص.

الكوادر البحرينية الخيار األول في التوظيف... محافظ الشمالية:

مبادرة لتطعيم المؤهلين من كبار السن بالجرعة التنشيطية

محافظ الشمالية

المنامة - مركز المنامة لحقوق اإلنسان

أعـــرب مركز المنامة لحقوق اإلنســـان عن 
اســـتغرابه مـــن اســـتمرار إثـــارة قضايـــا ال 
تتعلق بحقوق اإلنســـان بالشأن البحريني 
ومحاوالت دعم اإلرهاب من خال إيهام 
العالـــم بوجـــود انتهـــاكات حقوق إنســـان، 
بينما األشـــخاص الذين يتم الدفاع عنهم 
ضالعون في قضايا إرهابية ومحكومون 
وواجـــب على الـــدول أن تكافح اإلرهاب 

وال تسمح بأي نوع من أنواع الدعم.
وذكرت المحامية دينا عبدالرحمن اللظي 
أن بعـــض النـــواب األوروبييـــن يحاولون 
إثـــارة األوضاع ضد البحرين ويســـوقون 
التهامات بغيضة تتعلق بحقوق اإلنســـان 
ودفاعهـــم عـــن إرهابييـــن محكومين في 
قضايـــا أمنية خطيـــرة، متجاهليـــن تمامًا 
القضاء البحريني النزيه، وضرورة بســـط 
األمـــن؛ كي يعيش المواطنون والمقيمون 
وفقـــًا لحقـــوق اإلنســـان بـــأن تكفـــل لهـــم 

الدولة األمان.
نـــواب   4 تحـــركات  علـــى  ا  ردًّ وقالـــت 
أيرلندييـــن إن الدول التي تســـعى لتعزيز 
حقوق اإلنســـان يجب مســـاندتها من كل 
الجوانـــب، وعليهم االلتفـــات أوالً لقضايا 
باده قبل أن يتحدث عن الدول األخرى، 
مشـــيرة إلى أن أيرلندا وبحسب التقارير 
الدولية تحتاج إلى كفالة حقوق األطفال 

الجنســـية  االعتـــداءات  مـــن  وحمايتهـــم 
لـــردع  الازمـــة  التشـــريعات  وتطويـــر 
المعتديـــن، وكذلك ضـــرورة النظر لقضايا 
اإلتجـــار بالبشـــر بمـــا فـــي ذلـــك اإلتجـــار 
الجنسي والعمل اإلجباري، إذ تعد أيرلندا 
فـــي المرتبـــة األولـــى مـــا يعنـــي أن جهود 
الدولـــة فـــي القضاء علـــى هذه المشـــكلة 
ينـــدرج تحـــت معايير الواليـــات المتحدة 

الدنيا.
عبدالرحمـــن  دينـــا  المحاميـــة  وأشـــارت 
الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  أن  إلـــى  اللظـــي 
الخارجيـــة في البرلمـــان األوروبي ديفيد 
أليستر أكد مؤخرًا خال زيارته البحرين 
قـــد أكـــد أن مملكـــة البحرين تســـير وفق 
األطر الدولية في مجال حقوق اإلنسان  ، 
وعلـــى النـــواب األوروبييـــن أن يرجعـــوا 
إلـــى البرلمـــان األوروبـــي الـــذي اطلع عن 
كثب علـــى إنجازات حقوق اإلنســـان في 

البحرين.

ردًّا على االتهامات البغيضة لنواب أيرلنديين ... “المنامة لحقوق اإلنسان”:

ال تدعموا اإلرهاب والتفتوا لقضاياكم الحقوقية

local@albiladpress.com
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والجـــوازات  الجنســـية  شـــؤون  نظمـــت 
واإلقامة حملة تفتيشـــية نوعية مشتركة 
مـــع هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل ومديرية 
شـــرطة محافظـــة العاصمة علـــى عدد من 
المحـــال التجارية فـــي محافظة العاصمة، 
بعـــد المتابعـــة ورصد الســـجات التجارية 
التي تقوم باســـتغال التسهيات المقدمة 
مـــن قبـــل شـــؤون الجنســـية والجـــوازات 
مـــن  الحملـــة  هـــذه  تأتـــي  إذ  واإلقامـــة، 
منطلـــق االســـتمرار فـــي تنفيـــذ الحمـــات 
التفتيشـــية المشـــتركة والتأكد مـــن التزام 

العمالـــة بقانـــون اإلقامة بمملكـــة البحرين 
وأحـــكام قانون هيئة تنظيم ســـوق العمل 
والوقـــوف على أية مخالفات أو إجراءات 
غيـــر قانونية. وأســـفرت الحملة عن ضبط 
عدد مـــن المخالفـــات التي تتعلـــق بقانون 
اإلقامـــة بمملكـــة البحرين وأحـــكام قانون 
هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل، وضبـــط عدد 
من المخالفيـــن لألنظمـــة والقوانين الذين 
سيتم ترحيلهم وفق اإلجراءات القانونية 

المتبعة.
والمتابعـــة  البحـــث  إدارة  مديـــر  وأكـــد 
العقيـــد طـــال نبيـــل تقي، حرص شـــؤون 

علـــى  واإلقامـــة  والجـــوازات  الجنســـية 
النوعيـــة  التفتيشـــية  الحمـــات  تكثيـــف 
المشتركة بالتعاون مع الجهات الحكومية 
لمكافحـــة  المبذولـــة  الجهـــود  إطـــار  فـــي 
ظاهـــرة العمالة غير النظاميـــة، إلى جانب 
استمرار الزيارات التفتيشية على مختلف 
الســـجات التجارية بجميـــع المحافظات؛ 
بهدف المكافحة والتصدي ألي ممارســـات 
غير قانونية، مشددا في الوقت ذاته على 
أهميـــة دور أفراد المجتمع في دعم جهود 
الجهات الحكومية لوقف الممارســـات غير 

القانونية.

مـــن جانبـــه، بيـــن مديـــر إدارة التفتيـــش 
العمالـــي بهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل حمد 
اســـتمراًرا  تأتـــي  الحملـــة  هـــذه  أن  المـــا 
الجهـــات  تبذلهـــا  التـــي  المكثفـــة  للجهـــود 
الحكوميـــة لتطوير بيئـــة العمل والتصدي 
لجميـــع الممارســـات التـــي مـــن شـــأنها أن 
تؤثر على تنافســـية وعدالة ومرونة سوق 
العمل، عاوة على تأثيراتها الســـلبية على 
األمـــن االجتماعـــي، مشـــدًدا علـــى أهميـــة 
دور المجتمع فـــي دعم الجهود الحكومية 
واإلباغ عن أي شـــكاوى تتعلق بمخالفات 

سوق العمل والعمالة غير النظامية.

المنامة - وزارة الداخلية

“الجــوازات”: ترحيــل مخــالفيــن لقوانيــن اإلقــامــة
تكثيف الحمالت التفتيشية لمكافحة ظاهرة العمالة غير النظامية

صرف الزيادة بمساعدات الضمان وعالوة الغالء اليوم
حميدان: تحويل كافة مبالغ الدعم الحكومي المباشر على حسابات المستفيدين في موعدها

أعلـــن وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة 
مبالـــغ  تحويـــل  عـــن   ، حميـــدان  جميـــل  
الدعـــم  مـــن  االجتماعيـــة  المســـاعدات 
الحكومـــي المباشـــر المتضمنـــة لمســـاعدة 
المالـــي  والدعـــم  االجتماعـــي  الضمـــان 
بالزيـــادة الجديـــدة المقـــررة بنســـبة 10% 
على حســـابات المســـتفيدين فـــي موعدها 
بتاريخ 13 يناير الجاري بدالً من تاريخ 15 
ينايـــر الذي يوافـــق عطلة نهاية األســـبوع، 
وذلـــك فـــي إطـــار برنامـــج توحيـــد موعـــد 
صـــرف الدعـــم الحكومـــي، وتنفيـــذًا للقرار 
الصـــادر عن مجلـــس الـــوزراء المنعقد يوم 
االثنين الموافق 13 ديسمبر 2021 بإضافة 
%10 علـــى عاوة الدعم المالي، وذلك في 
خطوة تمت بالتوازي مع تعديل المادة )9( 
مـــن القانـــون رقم )18( لســـنة 2006 بشـــأن 
الضمـــان االجتماعـــي، لزيادة قيمـــة الدعم 

لمســـتحقيه من البرنامج بنسبة %10، عبر 
التعـــاون مع الســـلطة التشـــريعية المتمثلة 

في مجلسي الشورى والنواب.
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  ســـعادة  ونـــوه 
والقـــرارات  بالتوجيهـــات  االجتماعيـــة 
الحكوميـــة التـــي تأتـــي ترســـيخًا الهتمام 
الحكومـــة الدائـــم بالمواطنيـــن وفق األطر 

القانونية والتشـــريعية، والســـعي المستمر 
المســـاعدات  حـــزم  علـــى  للمحافظـــة 
االجتماعية والدعم المباشر وغير المباشر، 
والعمـــل علـــى زيادتهـــا وفـــق اإلمكانيـــات 
المتاحة وبما يواكب المســـتوى المعيشـــي 
للمواطنيـــن، علمًا بأن أن احتســـاب الزيادة 
في الضمان االجتماعي أو الدعم المالي لن 
يكون له تأثير على استحقاق المواطن من 

أوجه الدعم المباشر األخرى.
وسيســـتفيد من الدعم الحكومي المباشـــر 
أكثـــر من 128 ألف أســـرة بحرينية ســـيتم 
حســـاباتها  علـــى  إجمالـــي  مبلـــغ  تحويـــل 
المصرفيـــة، أما بالنســـبة للمســـتفيدين من 
عددهـــم  بلـــغ  فقـــد  االجتماعـــي  الضمـــان 
حوالـــي 16 ألفـــًا و800 أســـرة وفـــرد، فـــي 
حين يســـتفيد من مخصـــص اإلعاقة أكثر 
من 12 ألفًا و700 شخصًا من ذوي اإلعاقة، 
أمـــا فيما يتعلـــق بعاوة بدل الســـكن التي 

تصرفها وزارة اإلســـكان فسيســـتفيد منها 
44 ألفًا و700 مستفيد.

وبالنســـبة للتعويـــض النقـــدي مقابـــل رفـــع 
الدعـــم عـــن اللحـــوم، والـــذي يتـــم تحويله 
كل 3 أشـــهر علـــى حســـابات المســـتفيدين، 
فســـوف تســـتفيد منه في دفعة يناير أكثر 

من 173 ألف أسرة.
وقـــال حميـــدان إن وزارة العمـــل والتنمية 
اإلجـــراءات  كافـــة  اتخـــذت  االجتماعيـــة 
الفنيـــة واإلداريـــة واالســـتعدادات الفنيـــة 
لتنفيـــذ القـــرارات ذات الصلـــة مـــن خـــال 
والربـــط  اإللكترونيـــة  األنظمـــة  مواءمـــة 
التقنـــي مـــع الجهـــات ذات العاقـــة لضمان 
وصول الدعم لمســـتحقيه عبر حســـاباتهم 
المصرفيـــة، بالتعـــاون مـــع كافـــة الجهـــات 
الماليـــة  وزارة  فـــي  الممثلـــة  المعنيـــة 
واالقتصـــاد الوطنـــي، وهيئـــة المعلومـــات 

والحكومة اإللكترونية.

مدينة  عيسى وزارة العمل والتنمية االجتماعية

للتواصل:
Muna.almutlaq 

@albiladpress.com

إعداد: منى المطلق

بشـــأن  التفاصيـــل  مـــن  ولمزيـــد 
العمـــل  عقـــد  إنهـــاء  موضـــوع 
انتظرونـــا األســـبوع المقبـــل فـــي 
المحامـــي  مـــع  قانونيـــة  إضـــاءة 

حسن العجوز.
نتطلع لمشاركتكم واستفساراتكم 

عبر البريد اإللكتروني

ورد لصحيفة “البالد” استفسار كاآلتي: أنا عضو في نقابة عمالية بالشركة منذ عامين،  «
وحضرت فعالية للنقابة، وتم تصوير هذه الفعالية ونشرها، وبعد يومين من النشر تفاجأت 
بقرار إنهاء عقد عملي من غير سبب واضح أو صريح. هل يعتبر ذلك فصال تعسفيا؟ ومتى 

يعتبر إنهاء عقد العمل فصال تعسفيا؟ 

بدايـــة، ال بد مـــن التأكد من ســـبب إنهاء 
المـــوارد  إدارة  بمراجعـــة  العمـــل  عقـــد 
البشـــرية كخطـــوة أولـــى للوقـــوف علـــى 
وثانًيـــا وحســـب  العقـــد.  إنهـــاء  أســـباب 
القانـــون رقـــم )٣٦( لســـنة ٢٠١٢ للقطـــاع 
األهلـــي، وتحديـــدا المـــادة )١٠٤(، فإنهـــا 

تنص على: 
)أ( يعتبر إنهاء صاحب العمل لعقد العمل 
فصـــًا تعســـفًيا للعامـــل إذا كان اإلنهـــاء 

بسبب أي من اآلتي: 
١. الجنـــس أو اللون أو الدين أو العقيدة 
أو الحالـــة االجتماعيـــة أو المســـؤوليات 
العائلية أو حمل المرأة العاملة أو والدتها 

أو إرضاعها لطفلها.

إلـــى نقابـــة عماليـــة أو  العامـــل  ٢. انتمـــاء 
مـــن  أي  فـــي  المشـــروعة  مشـــاركته 

أنشـــطتها وفًقا لما تقـــرره القوانين 
واللوائح.

٣. تمثيـــل العمـــال في تنظيم 
نقابـــي أو ســـبق لـــه ممارســـة 

هـــذه الصفـــة أو الســـعي إلـــى 
تمثيل العمال.

٤. تقديـــم شـــكوى أو بـــاغ أو رفع 
دعـــوى ضـــد صاحـــب العمـــل، مـــا 
لـــم تكـــن الشـــكوى أو البـــاغ أو 

الدعوى كيديه.
٥. اســـتخدام العامـــل لحقـــه فـــي 

ألحـــكام  طبًقـــا  اإلجـــازات 

هذا القانون.
٦. توقيع الحجز على مستحقات العامل 

لدى صاحب العمل.
ــى طلب  عــل بـــنـــاًء  الــمــحــكــمــة  تــقــضــي  )ب( 
المفصول بإعادته إلى عمله متى ثبت لها أن 

فصله من العمل كان ألي من 
المنصوص  األسباب 
البندين  في  عليها 

الفقرة  و)٣( من   )٢(
السابقة. 

أقلت بعد حضور فعالية لنقابة الشركة... هل يعتبر فصال تعسفيا؟

المحامي حسن العجوز

دينا اللظي

الشيخة رنا بنت عيسى

جميل  حميدان

المحرق - محافظة المحرق

رفـــع محافظ المحرق ســـلمان بن هندي 
المناعـــي باســـمه وباســـم جميـــع أهالـــي 
واالمتنـــان  الشـــكر  خالـــص  المحافظـــة 
والتقدير إلـــى ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة؛ بمناســـبة 
إصدار سموه األمر بترميم جامع الشيخ 
حمد بن عيســـى آل خليفة في محافظة 
المحرق، بما يســـهم فـــي عودة المصلين 
ألداء الشـــعائر الدينيـــة كمـــا كانت عليه 

في السابق.
وقـــال المحافظ فـــي تصريحـــه إن هذا 
األمر الصادر من سمو ولي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء يمثـــل تحقيقا ألمنيات 
األهالي ويؤكد حـــرص واهتمام القيادة 
الحكيمـــة وفـــي مقدمتهـــا عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، بتعمير بيـــوت هللا وتهيئتها 
بمـــا يضمن إقامـــة الصالة وفـــق الراحة 
والســـكينة والطمأنينـــة. ونقل المحافظ 
مشـــاعر أهالي المحـــرق الذيـــن اعتبروا 
هـــذا األمـــر الغالـــي بمثابـــة االســـتجابة 
الســـريعة من لدن ســـموه، رافعين آيات 
الشـــكر والتقدير لصاحب السمو الملكي 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
برفـــع  تصريحـــه  المحافـــظ  واختتـــم 
دعـــوات أهالـــي المحـــرق كافـــة، كبيرها 
وصغيرها، نساؤها ورجالها، إلى المولى 
القديـــر عـــز وجل أن يســـبغ علـــى جاللة 
الملك وســـمو ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء نعمـــة الصحـــة والعافيـــة، وأن 
يجعل هذا الجامع في ميزان حسناتهم.

محافظ وأهالي المحرق يشكرون سمو ولي العهد رئيس الوزراء
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دراسة دكتوراه تضع نظامًا لترسيم األجسام تحت األرض
استخدم طالب في جامعة البحرين نظام 
المعلومـــات الجغرافيـــة لمســـح األجســـام 
الكامنـــة تحـــت األرض، موظفـــًا الطريقة 
ثالثيـــة األبعـــاد لوضع التصميـــم الهيكلي 

لنظام ترسيم األجسام تحت األرض.
دكتـــوراه  برنامـــج  فـــي  الطالـــب  وطـــور 
علـــي  المدنيـــة  الهندســـة  فـــي  الفلســـفة 
نشـــوان، في دراسته أســـس نظام ترسيم 
األجســـام تحـــت األرض، وذلك اســـتكماالً 
لمتطلبـــات نيـــل الدكتـــوراه في الهندســـة 

المدنية بالجامعة.
وأوضـــح نشـــوان أن هنـــاك طرقـــًا عـــدة 
لتحديـــد نـــوع األجســـام ومكانهـــا تحـــت 
األرض، وتعـــد الحفـــر االستكشـــافية أدق 
طريقـــة للفحـــص، لكنهـــا تحمـــل مخاطـــر 
كثيرة وكبيرة وكلفتها عالية، مشـــيرًا إلى 
أنـــه بالرغم من التطـــور الكبير في عملية 

كشف ومسح األجســـام تحت األرض، إال 
أنـــه مازالت هنالك الكثير مـــن التحديات 
التـــي لـــم تحـــل إلـــى اآلن، فعلـــى ســـبيل 
المثـــال، ال توجـــد أي مســـاقات أو قواعد 
أو نظـــم متفق عليها لتحديد أفضل طرق 

المسح تحت األرض.
التقنيـــات  مخرجـــات  أن  إلـــى  وأشـــار 
مباشـــرة  تتوافـــق  ال  حاليـــًا،  الموجـــودة 
مـــع بيانـــات نظـــم المعلومـــات الجغرافية 
والمكانيـــة، خصوصًا عند اســـتخدام أكثر 
مـــن تقنيـــة معًا، وأيضـــًا ال يوجد أي جهاز 
أو تقنية تستطيع أن تحدد نوع األجسام 

تحت األرض.
وذكـــر أن األطروحة بحثت كيفية تفاعل 
األجســـام تحـــت األرض مـــع التكنولوجيا 
الحديثـــة المدمجـــة ضمن تربـــة وظروف 
معينـــة، وجمع هـــذه البيانات فـــي قاعدة 

أماكـــن  كشـــف  فـــي  تســـتخدم  بيانـــات 
األجسام وتحديد نوعها.

كما بحث نشوان وضع التصميم الهيكلي 
لنظـــام ترســـيم األجســـام تحـــت األرض 
)نتجت( الذي يسهل عملية اختيار كيفية 
دمـــج أكثـــر مـــن مستشـــعر معـــًا، وإنتـــاج 
خريطـــة مكانيـــة رقميـــة ثالثيـــة األبعـــاد 
ســـهلة الفهم، وقابلـــة للتوافق والدمج مع 
الخرائط المكانيـــة األخرى في برمجيات 
نظـــم المعلومـــات الجغرافيـــة، مؤكـــدًا أن 
“هذا النظام يرسم خارطة الطريق لوضع 
خطوات لترســـيم المواد بخرائط مكانية 

ثالثية األبعاد”.
وأوصـــت األطروحـــة باســـتكمال أعمـــال 
دراســـة خصائـــص األجســـام التـــي تعتبر 
حجـــر األســـاس للنظـــام الجديـــد، كذلـــك 
ضرورة استكمال عملية تحضير وبرمجة 

النظام الجديد، باإلضافة إلى كتابة دليل 
االســـتخدام وخطوات العمل بهذا النظام 

والتجارب المطلوبة.
وأشـــرف علـــى األطروحـــة التـــي جـــاءت 
نظـــام  “اســـتخدام  بعنـــوان:  موســـومة 

المعلومـــات الجغرافيـــة لمســـح األجســـام 
الكامنـــة تحـــت األرض: طريقـــة ثالثيـــة 
فـــي  المدنيـــة  الهندســـة  أســـتاذ  األبعـــاد” 
قســـم الهندســـة المدنية بجامعة البحرين 

مصطفى آيتكن.

الصخير - جامعة البحرين

رئيــس النــواب األردنـي يغـــادر البحريـــن

حريصون على زيادة التبادل التجاري وتنمية االستثمارات مع المجر

تقوية إطار العالقات البرلمانية وتعزيز التعاون بين البلدين

بحث تطوير العالقات االقتصادية في المجال الصحي والتقني ... ناس:

غادر مملكة البحرين مساء أمس األربعاء 
الوفـــد النيابـــي األردني الشـــقيق برئاســـة 
رئيـــس مجلس النواب األردني عبدالكريم 
الدغمـــي؛ تلبيـــة لدعوة كريمة من رئيســـة 
مجلس النواب فوزية بنت عبدهللا زينل. 
وتأتـــي زيـــارة الوفـــد البرلمانـــي األردنـــي 
لمملكة البحرين انطالقًا من عمق العالقات 
التاريخية الوطيـــدة التي تربط الطرفين، 
وسعيا لتحقيق آمال وطموحات ومصالح 
البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين فـــي ظـــل 
خصوصيـــة ومتانـــة العالقـــة التـــي تربـــط 
القيادتيـــن، عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، وأخيه 
صاحب الجاللـــة الملك عبدهللا الثاني ابن 
الحسين عاهل المملكة األردنية الهاشمية 

الشقيقة.
وخـــالل الزيـــارة تـــم التأكيـــد علـــى الدعم 
النيابـــي؛ لتعزيز التعاون فـــي كافة الصعد 
والجوانـــب المشـــتركة، وتوظيـــف الـــدور 
إطـــار  فـــي  التعـــاون  التشـــريعي، ومســـار 

الدبلوماسية البرلمانية، بما يحقق الغايات 
المنشـــودة، واألهـــداف الراميـــة لتحقيـــق 

صالح الشعبين والبلدين الشقيقين.
كما شـــهدت الزيـــارة التوقيـــع على مذكرة 
تعـــاون بيـــن مجلـــس النـــواب البحرينـــي 

ونظيـــره األردني، وحثت مذكـــرة التفاهم 
على تعزيز وتقوية وتطوير التعاون بينهما 
بالوسائل البرلمانية في مختلف المجاالت، 
وعلـــى تبـــادل الوفـــود البرلمانيـــة بينهمـــا؛ 
بغيـــة اإلطـــالع علـــى التجارب واألنشـــطة 
الخبـــرات.  وتبـــادل  لكليهمـــا  البرلمانيـــة 
وبهـــدف تنميـــة الروابـــط البرلمانية، دعت 
مـــن  عمـــل  مجموعـــة  لتشـــكيل  المذكـــرة 
النواب للتعاون مـــع برلمان الطرف اآلخر، 
والعمل بكافة الوســـائل على تعزيز نشاط 
هذه المجموعـــة، كما ويتبادل المجلســـان 
الخبرات في المجال التشـــريعي ووجهات 
النظر حول القوانين المختلفة في البلدين 
فـــي ضـــوء المصلحـــة المشـــتركة وطبقـــًا 
البحريـــن  لمملكـــة  الوطنيـــة  للتشـــريعات 

والمملكة األردنية الهاشمية الشقيقة.

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين  
ســـمير ناس علـــى العالقات الدبلوماســـية 
واالقتصاديـــة التي تربـــط مملكة البحرين 
بجمهوريـــة المجر الشـــعبية، مؤكـــدا تطلع 
البينيـــة  التجـــارة  آفـــاق  لزيـــادة  الغرفـــة 
بيـــن البلديـــن من خـــالل إقامة المشـــاريع 
المشـــتركة والتشـــجيع علـــى زيـــادة حجم 
التبـــادل التجـــاري وتبـــادل الزيـــارات بين 
ظـــل  فـــي  الســـيما  االقتصاديـــة،  الوفـــود 
المقومات والفرص االســـتثمارية الواعدة 
بيـــن البلديـــن الصديقين، جـــاء ذلك خالل 
اســـتقباله سفير المجر المعتمد لدى مملكة 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  المقيـــم  البحريـــن 
الســـعودية  باالش شامسي بحضور نائب 
األميـــن المالـــي الســـيد وليد كانـــو والقائم 

بأعمال الرئيس التنفيذي عبدهللا السادة.
واســـتعرض الطرفان خالل اللقـــاء كيفية 
النهـــوض بالعالقـــات االقتصاديـــة القائمة 
بيـــن البلدين الصديقيـــن، وبحث مجاالت 
القطاعـــات  فـــي  والتنســـيق  التعـــاون 
الواعـــدة بين الطرفين، باإلضافة إلى عدد 

مؤكديـــن  المشـــتركة،  الموضوعـــات  مـــن 
علـــى أهميـــة الســـعي لتحقيـــق نجاحـــات 
اقتصادية بين البلدين بتمهيد الطريق من 
أجل تعزيـــز العالقات االقتصادية الثنائية 
عن طريق إقامـــة الفعاليات واالجتماعات 
والمعارض المشـــتركة في الفترة القادمة، 

خصوصـــًا فيمـــا يتعلـــق بالقطـــاع الطبـــي 
وقطاع تقنية المعلومات. بدوره أكد سفير 
المجر المعتمد لدى مملكة البحرين المقيم 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية  بـــاالش 
شامســـي علـــى اعتـــزازه بالصداقـــة بيـــن 
البحرين والمجـــر، متطلعًا إلى أن ينعكس 
ذلـــك بصورة إيجابية علـــى متانة عالقات 
بمعـــدالت  واالرتقـــاء  المشـــترك  التعـــاون 
التبادل التجاري، كما تحدث عن المشاريع 
التنمويـــة فـــي بالده وشـــدد علـــى الفرص 
التجاريـــة فـــي عـــدد مـــن المجـــاالت فـــي 
القطاعـــات الصحية والتقنية والســـياحية 
وغيرهـــا، مؤكـــدًا بأن هذه الزيارة تســـاهم 
فـــي االرتقاء بمســـتوى العالقات الوطيدة 
والعمل المشترك والشراكة القوية لتحقيق 

مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

المنامة - بنا

المنامة-غرفة تجارة وصناعة البحرين

المنامة - بنا

مجلس المحرق البلدي

زار رئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق الركـــن 
ذيـــاب النعيمـــي، صبـــاح أمـــس األربعـــاء، 
كليـــة الدفاع الوطني والكلية العســـكرية 
التقنية بقوات السلطان المسلحة، يرافقه 
رئيـــس أركان قوات الســـلطان المســـلحة 
الفريـــق الركن بحـــري عبدهللا الرئيســـي، 
أقســـام  واطلـــع خاللهمـــا علـــى مختلـــف 

الكليات ومنشآتها الحديثة، واستمع إلى 
إيجـــاز عن الكليـــات وتجهيزاتهـــا العلمية 
والعمليـــة. كما قام بزيـــارة إلى دار األوبرا 
الســـلطانية يرافقـــه رئيـــس أركان قـــوات 
الســـلطان المســـلحة، حيـــث اســـتمع إلـــى 
شـــرح موجز عن الـــدار وطبيعة العروض 

الموسيقية العالمية التي تقدمها.

تقـــدم رئيـــس مجلـــس المحـــرق البلدي 
غـــازي المرباطـــي باســـمه وباألصالة عن 
المجلس البلدي وأهالي المحرق بجزيل 
الشـــكر واالمتنان إلى ولي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
خليفـــة؛  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
بترميـــم  الســـامية  ســـموه  لتوجيهـــات 
جامع الشـــيخ حمد بن عيسى آل خليفة 

في المحرق.
وقـــال المرباطـــي إن ســـمو ولـــي العهـــد 
عودنا أن يختصر المسافات ويستجيب 
بســـرعة للحاجات الملحـــة ذات األهمية 
القصـــوى، وذلـــك مـــا عهدناه من ســـموه 
دوًما. وفي هذا المناســـبة تحديًدا، فإن 
التوجيه بالترميم الفوري لجامع الشيخ 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة لـــه أبعـــاد 
دينية أواًل وتاريخية وتراثية، وهي من 
الهمـــوم التي يحملها ســـموه على عاتقه 
ويحـــرص على حمايتهـــا والحفاظ على 

ديمومتها.
وأردف أن هـــذه المبـــادرة الطيبة تركت 
فـــي نفوســـنا أطيب األثـــر، حيث يحمل 
الذكريـــات  مـــن  الكثيـــر  الجامـــع  هـــذا 
لألهالـــي الذيـــن يرتبـــط هـــذا المســـجد 
بذكريـــات الحـــكام األوائـــل الكـــرام مـــن 
آل خليفـــة الكـــرام الذين ســـكنوا مدينة 
أبناؤهـــم  ومـــازال  وتركـــوا  المحـــرق، 
األوفيـــاء يتركون أطيب األثر بالحظوة 
التـــي يحملونهـــا للمحـــرق، متوجًها إلى 
هللا تعالى أن يجزي سموه خير الجزاء، 
ويوفقـــه إلـــى طريـــق الخيـــر والصالح، 
وأن يســـدد خطـــاه إلى الخيـــر ويحفظه 

في الحل والترحال.

رئيس األركان يزور كلية الدفاع الوطني

المرباطي: سمو ولي العهد رئيس الوزراء يستجيب بسرعة للحاجات الملّحة

سمو محافظ الجنوبية: متابعة حثيثة لمستجدات المشاريع التنموية والخدمية
زياراتنا الميدانية مستمرة لالطالع على احتياجات المواطنين

التقـــى محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة 
عبر االتصال المرئي من خالل المجلس 
مـــن  األهالـــي  مـــن  عـــدًدا  االفتراضـــي 
وذلـــك  المحافظـــة،  مناطـــق  مختلـــف 
بحضـــور نائب المحافظ العميد عيســـى 
الضبـــاط  مـــن  وعـــدد  الدوســـري  ثامـــر 
والمســـؤولين بالمحافظة. وفي مستهل 
اللقاء، رحب ســـمو المحافظ بالحضور، 
مؤكـــًدا أهمية المجلـــس االفتراضي في 
تعزيـــز التواصـــل مـــع األهالـــي وتلبيـــة 
ضمـــن  وذلـــك  التنمويـــة  احتياجاتهـــم 
الرؤيـــة الســـديدة لعاهل البـــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
ودعم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفة؛ لالســـتماع المباشـــر 
التـــي  ومقترحاتهـــم  المواطنيـــن  آلراء 

تواكـــب الـــرؤى والتطلعـــات الرائدة في 
مختلـــف المجـــاالت األمنيـــة والخدمية 

واالجتماعية.
كمـــا بين ســـموه بـــأن جهـــود المحافظة 
مســـتمرة فـــي متابعـــة خطـــط تطويـــر 
والخدميـــة  التنمويـــة  المشـــاريع  أبـــرز 
التـــي تهـــم المواطنيـــن والمقيميـــن في 
لالرتقـــاء  ســـعيًا  المحافظـــة؛  نطـــاق 
بمســـتوى الخدمات المقدمـــة وجودتها، 
التنمويـــة  الصـــورة  تعكـــس  التـــي 

كافـــة  تشـــهدها  التـــي  والمســـتدامة 
ســـموه  مؤكـــدًا  المحافظـــة،  مناطـــق 
مواصلة الزيـــارات الميدانية والجوالت 
احتياجـــات  علـــى  لالطـــالع  التفقديـــة 
المواطنيـــن ومتابعة مســـتجدات جملة 
مـــن المشـــاريع المســـتقبلية التي ترتقي 
للرؤى والتطلعات المستدامة بالتنسيق 
والتعاون مع مختلف الجهات المختصة، 
منوهًا بأن المحافظة الجنوبية مستمرة 
فـــي ترســـيخ نهج التواصل مـــع األهالي 

اإللكترونيـــة  القنـــوات  مختلـــف  عبـــر 
وفرتهـــا  التـــي  الذكيـــة  والمنصـــات 
المحافظـــة وذلـــك فـــي إطار االســـتمرار 

في توفير المزيد من الخدمات.
كمـــا اســـتمع ســـمو المحافـــظ لعـــدد من 
األمنيـــة  والمقترحـــات  المالحظـــات 
قبـــل  مـــن  واالجتماعيـــة  والخدميـــة 
األهالي، مؤكدًا سموه المتابعة الحثيثة 
لكافـــة المالحظـــات الـــواردة مـــن خالل 
التنســـيق مـــع الجهـــات الخدميـــة التـــي 
تســـهم في تحقيـــق الصـــورة الحضارية 

في مختلف مناطق المحافظة.
وفـــي ختـــام المجلس االفتراضـــي، عبر 
الحضـــور عـــن شـــكرهم وتقديرهم على 
ســـمو  يوليـــه  الـــذي  الدائـــم  التواصـــل 
مـــن  األهالـــي  مـــع  الجنوبيـــة  محافـــظ 
خـــالل المجلـــس االفتراضـــي والقنوات 
اإللكترونيـــة المختلفـــة؛ للوقـــوف علـــى 

احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم.

المنامة - وزارة الداخلية

أمر سموه بترميم 
الجامع ترك في 

نفوسنا أطيب األثر

االهتمام بدور 
العبادة يبعث 

الطمأنينة للمصلين

محافظ المحرق
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