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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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الــســمــو الملكي  لــتــوجــيــهــات صــاحــب  تــنــفــيــذا 
جاللة  نــائــب  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 
الــمــلــك ولـــي الــعــهــد لـــدى تــــرؤس ســمــوه اجــتــمــاع 
اللجنة التنسيقية صباح أمس بمراجعة وتحديث 
اإلجـــــــــــراءات الـــخـــاصـــة بـــالـــصـــالة فــــي الـــجـــوامـــع 
الـــعـــبـــادة بــمــا يــســهــم فـــي عـــودة  والــمــســاجــد ودور 
الصلوات إلى ما كانت عليه في السابق مع األخذ 
باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية الالزمة 
التي تمّكن المصلين من أداء عباداتهم وصالتهم 
ــنــــاء عـــلـــى الــتــنــســيــق بــيــن  ــة، وبــ ــولـ ــهـ فــــي ُيـــســـر وسـ
والمجلس  اإلسالمية  للشؤون  األعــلــى  المجلس 
الطبي  الــوطــنــي  الــفــريــق  أعــلــن  للصحة،  األعــلــى 

تقرر  أنــه  )كــوفــيــد-19(  كــورونــا  لفيروس  للتصدي 
بــــدًءا مــن أمـــس تــحــديــث اإلجــــــراءات االحــتــرازيــة 
ودور  والمساجد  الجوامع  فــي  بالصالة  الخاصة 
الضوئية  اإلشــارة  آلية  مستويات  لجميع  العبادة 

لمستوى انتشار فيروس كورونا.
وخالل إجراءات المستويين األخضر واألصفر 
داخــل  بالصالة  والمتعافين  للمتطعمين  يسمح 
طاقتها  بكامل  العبادة  ودور  والمساجد  الجوامع 
ومن دون تباعد من خالل إبراز المصلين الشعار 

باللون األخضر في تطبيق »مجتمع واعي«.

كتب وليد دياب:

برئاسة  أمـــس  جلسته  فــي  الــنــواب  مجلس  وافـــق 
ــنــــواب فـــوزيـــة زيـــنـــل عــلــى اعــتــمــاد  رئــيــســة مــجــلــس الــ
المنتهية  للسنة  للدولة  الموحد  الختامي  الحساب 
إلى  في 31 ديسمبر 2020، وأحيل الحساب الختامي 
األولــى  هــي  الموافقة  تلك  وتعتبر  الــشــورى،  مجلس 

منذ 2009.
وأكــــد وزيــــر الــمــالــيــة واالقــتــصــاد الــوطــنــي الشيخ 
سلمان بن خليفة آل خليفة أن الوزارة كانت حريصة 
 2020 لعام  الختامي  الحساب  تقرير  يتصف  أن  على 
بمجلس  الــمــالــيــة  الــلــجــنــة  إلـــى  يــصــل  وأن  بالمهنية 
التقرير  أن  لــه، مضيفا  الــمــحــدد  الــوقــت  فــي  الــنــواب 
عكس الواقع من ناحية اإليرادات والمصروفات وبين 
يتم من  أن  التقرير يجب  تقييم  أن  الصورة، مضيفا 

الناحية المهنية.
النواب  بمجلس  مداخلته  خــالل  الــوزيــر  وأوضـــح 
أمـــس أن الــحــكــومــة وضــعــت خــطــة عــمــل بــكــل وضــوح 
وكــان هناك  الخطة،  تلك  العمل على  وبــدأ  وشفافية 

ومع   2019 في  المالي  الــتــوازن  لبرنامج  طيب  إنجاز 
بداية 2020، مضيفا أنه مع بداية الجائحة كان هناك 
تعامل سريع من خالل حماية المجتمع من الجائحة 

ومن اآلثار االقتصادية لها.
وأكد أن إعادة هيكلة الجهات الحكومية هي جزء 
من تقليص العجز، وأنه تم إعادة هيكلة أكثر من 54 
المالي،  الــتــوازن  برنامج  إطـــالق  منذ  حكومية  جهة 
مــشــيــرا إلـــى االســتــمــرار فــي إعــــادة الــهــيــكــلــة وتــرشــيــد 
الصرف مع الحفاظ على جودة الخدمة وتحسينها.

ــر الـــمـــالـــيـــة أن الــــفــــرص االقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــــن وزيــ ــّي وبــ
الموجودة هي في صالح المواطنين، وأن هناك عمال 
يتم بالتعاون مع مجلس النواب ومع القطاع الخاص 
لعدد من  واضحة  وتيرة خطة  في  التسريع  أجل  من 

المشاريع واالستمرار في العمل بتفاؤل.
ــاد بـــأن مــمــلــكــة الــبــحــريــن نــجــحــت فـــي تنويع  ــ وأفـ
القطاعات االقتصادية غير النفطية التي تمثل %80 

من االقتصاد الوطني.
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اأي اعتداء على الإمارات هو اعتداء على البحرين
الآثمـــة الإرهـــابيــــة  احلـــوثيـــة  الهجمــــات  يبحثــــان  زايـــــد  بــن  وحمــمــــد  امللـــــك 

اإ�سطنبـول للظروف  اإلى  »طيـران الخليـج« توؤجـل رحالتها 

المناخية.. وتوفر اإقامة فـندقـيـة  للـمـ�سـافرين العالقين 

الملك حمد  الجاللة  أكد حضرة صاحب 
الــمــفــدى  الــبــالد  عــاهــل  آل خليفة  عــيــســى  بــن 
ــــوف الــمــمــلــكــة إلــــى جـــانـــب شــقــيــقــتــهــا دولـــة  وقـ
ــارات فــي مــواجــهــة كــل مــا يــهــدد سيادتها  ــ اإلمــ
ــر األخـــوة  وأمــنــهــا واســتــقــرارهــا، تــأكــيــدًا ألواصــ
ــيــــر الــــــواحــــــد والــــــروابــــــط  ــة والــــمــــصــ ــ ــخـ ــ ــراسـ ــ الـ
البلدين  بين  تجمع  التي  الوثيقة  التاريخية 
تأييد  جــاللــتــه  وجـــدد  الشقيقين،  وشعبيهما 
المملكة ومساندتها التامة لكل ما تتخذه دولة 
ــارات مــن إجــــراءات للتصدي لــالعــتــداءات  اإلمــ
الــحــوثــيــة اإلرهـــابـــيـــة والـــحـــفـــاظ عــلــى ســالمــة 
مــواطــنــيــهــا والــمــقــيــمــيــن عــلــى أرضـــهـــا، مــشــددًا 
ــتـــقـــرار في  جــاللــتــه عــلــى تـــرابـــط األمــــن واالسـ
دولة  اعتداء على  أي  وأن  الشقيقين،  البلدين 

اإلمارات هو اعتداء على مملكة البحرين.
وبــحــث جــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى وصــاحــب 
ولي  نهيان  آل  زايــد  بــن  محمد  الشيخ  السمو 
عــهــد أبــوظــبــي نــائــب الــقــائــد األعـــلـــى لــلــقــوات 
العربية المتحدة  المسلحة في دولة اإلمــارات 
الــشــقــيــقــة، خــــالل اجــتــمــاع أمــــس بــعــد وصـــول 

قامت  التي  اآلثمة  الهجمات  أبوظبي،  جاللته 
مناطق  على  اإلرهــابــيــة  الــحــوثــي  مليشيا  بها 
ــيــــة  ــاراتــ ومـــنـــشـــآت مـــدنـــيـــة فــــي األراضـــــــــي اإلمــ
اطلع  وقد  اآلمنين،  األبرياء  أرواح  واستهدفت 
ــن زايـــــد آل  صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـ
تفاصيل  على  الــمــفــدى  الملك  جــاللــة  نهيان 
هـــذا الــهــجــوم اإلرهـــابـــي الــجــبــان، واإلجـــــراءات 
ــارات فــي إطـــار حقها  الــتــي اتخذتها دولـــة اإلمــ
الــذي يتنافى  الــغــادر  للرد على هــذا االعــتــداء 
والقيم  الدولية  والقوانين  مع جميع األعراف 

اإلنسانية.
ــفـــدى بــالــدعــم  ــمـ ونــــــوه جـــاللـــة الـــمـــلـــك الـ
والــتــأيــيــد الــلــذيــن عــبــرت عــنــهــمــا الــعــديــد من 
المتحدة  العربية  اإلمــارات  لدولة  العالم  دول 
الشقيقة تجاه االعتداء الحوثي اإلرهابي، مما 
يجسد الــمــكــانــة الــرفــيــعــة الــتــي تــتــبــوأهــا دولــة 
اإلمارات على المستوى الدولي، مثنيًا جاللته 
على الجهود الموفقة التي قادتها الدبلوماسية 
اإلمــاراتــيــة بــكــل كــفــاءة واقـــتـــدار، وأســهــمــت في 
باإلجماع  الــدولــي  األمـــن  قـــرار مجلس  صـــدور 

ــة الـــهـــجـــوم الـــحـــوثـــي اإلرهــــابــــي وتــأكــيــد  ــإدانــ بــ
ــارات الــقــانــونــي فــي الــدفــاع عن  ــ ــة اإلمـ حــق دولـ
واستقرارها  أمنها  على  والمحافظة  سيادتها 
ومــصــالــحــهــا، واعــتــبــار هـــذا االعـــتـــداء تصعيدًا 

خطيرًا يهدد السلم واألمن في المنطقة.
مــن جــانــبــه أعـــرب صــاحــب الــســمــو الشيخ 
وتقديره  شكره  عــن  نهيان  آل  زايــد  بــن  محمد 
ألخــيــه حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة مــلــك الــبــالد 
الــمــفــدى لــمــوقــف مــمــلــكــة الــبــحــريــن الـــداعـــم 
فــي مختلف  اإلمـــارات  لــدولــة  دائــمــا  والمساند 
بالمشاعر  اعتزازه  عن  سموه  معبرًا  الظروف، 
الملك  التي يحملها جاللة  الصادقة  األخوية 
ــد مــا  ــؤكـ ــتــــي تـ لــــدولــــة اإلمـــــــــارات وشـــعـــبـــهـــا، والــ
من  الشقيقين  وشعبيهما  البلدين  بين  يربط 
روابــــط األخــــوة والــمــحــبــة والــعــالقــات األخــويــة 
متمنيًا  التاريخ،  أعماق  في  جذورها  الضاربة 
لمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والتطور 

واالزدهار تحت قيادة جاللته الحكيمة.

الوطنية  -الناقلة  الخليج  طيران  أكــدت 
وإلى  من  رحالتها  تأجيل  البحرين-  لمملكة 
ــروف الــمــنــاخــيــة  ــظــ ــــى الــ ــرا إلـ إســـطـــنـــبـــول نـــظـ
القاسية التي تمر بها تركيا في الوقت الراهن؛ 
إغالق  التركية  السلطات  قرار  إلى  أدت  والتي 
مــطــار إســطــنــبــول الـــدولـــي بــســبــب الــعــواصــف 
ــرحــــالت إلــــى مـــطـــارات  الــثــلــجــيــة وتـــحـــويـــل الــ
أخرى في مناطق ذات مرافق وشواغر فندقية 
محدودة. باإلضافة إلى ذلك، وبسبب الظروف 
الــمــنــاخــيــة الــســيــئــة، تــتــعــذر حــركــة الــســيــر في 
بسبب  التركية  المدن  من  وغيرها  إسطنبول 
إغـــالق الــطــرقــات الــعــامــة؛ األمـــر الـــذي تتعذر 
الجوية  الناقالت  لكل  المسافرين  معه حركة 

وإمكانية مغادرتهم للمطارات.
ــيــــة لــمــمــلــكــة  ــنــ ــلــــة الــــوطــ ــنــــاقــ وأفـــــــــــادت الــ

الــبــحــريــن- بــأنــهــا تــعــمــل حــثــيــثــًا عــلــى تلبية 
احــتــيــاجــات مــســافــريــهــا الـــكـــرام الــعــالــقــيــن في 
ــراء اإلغــــالق الــحــالــي فــي تركيا  إســطــنــبــول جـ
على  أثـــرت  الــتــي  الثلجية  الــعــواصــف  بسبب 
من  الجوية  الناقالت  لجميع  الطيران  حركة 

وإلى تركيا مؤخرا.
 وتود الناقلة الوطنية أن تطمئن الجميع 
بــأنــهــا قـــامـــت بــالــتــرتــيــب لــإقــامــة الــفــنــدقــيــة 
مــطــار إسطنبول  فــي  الــعــالــقــيــن  لــمــســافــريــهــا 
ــي ومـــطـــار تـــكـــيـــرداق تــشــورلــو الــــذي تم  ــدولـ الـ
تــحــويــل رحــلــة الــنــاقــلــة إلـــيـــه، بــاإلضــافــة إلــى 
الغذائية  الــوجــبــات  ناحية  مــن  بهم  االهــتــمــام 
األمر  االحتياجات؛  من  وغيرها  والمواصالت 
ــــالق الــمــســارات  ــــذي لـــم يــكــن ســـهـــاًل مـــع إغـ الـ
المناخية  األحـــوال  ســوء  إلــى  نــظــرا  الحيوية 

طيران  تــزال  حاليًا.  وال  تركيا  تشهده  الــذي 
الــخــلــيــج تــعــمــل جـــاهـــدة عــلــى الــتــنــســيــق مع 
السلطات المعنية التركية إلنهاء هذا الوضع 
استصدار  عبر  إرادتــهــا  عــن  الــخــارج  المؤسف 
ــة لــتــســيــيــر رحــــالت خــاصــة  الــتــصــاريــح الـــالزمـ
لــعــودة مــســافــريــهــا إلـــى الــبــحــريــن؛ وذلــــك من 
مــنــطــلــق الــتــزامــهــا بــإيــصــال مــســافــريــهــا إلــى 
سالمة  أن  الناقلة  وتؤكد  النهائية.  وجهاتهم 
رأس  على  ومازالت  كانت  وطاقمها  مسافريها 
أولوياتها، راجية من وسائل اإلعالم والجمهور 
وعــدم  األخــبــار  نقل  فــي  الــدقــة  الكريم تحري 

االلتفات إلى الشائعات بهذا الخصوص.
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ــتـــداءات الإرهــابــيــة الــمــمــلــكــة تــ�ــســانــد اإجـــــــراءات الإمـــــــارات لــلــتــ�ــســدي لـــالعـ

} جاللة الملك خالل اجتماعه مع سمو ولي عهد أبوظبي.

»التن�سيقية« تناق�ش اآخر م�ستجدات حماية البيانات ال�سخ�سية

ل�سباقات  الأمنية  الترتيبات  بحث 

ــش ــار� »الـــفـــورمـــول1« فـــي م
بحث الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس األمن 
الرئيس  آل خليفة  بن عيسى  الشيخ سلمان  العام مع 
الكفيلة  السبل  الــدولــيــة  البحرين  لحلبة  التنفيذي 
إلى  بــاإلضــافــة  المشترك،  والتنسيق  الــتــعــاون  بتعزيز 
االستعدادات والترتيبات األمنية الالزمة إلنجاح بطولة 
التي  »الــفــورمــوال1«  لسباقات  الكبرى  البحرين  جــائــزة 
تستضيفها مملكة البحرين خالل شهر مارس المقبل.
وأشاد رئيس األمن العام خالل اللقاء بالدور الذي 
الرياضة  خدمة  فــي  الدولية  البحرين  حلبة  بــه  تقوم 
بــشــكــل عــــام، وتــنــظــيــم الــســبــاقــات الـــدولـــيـــة فـــي مــجــال 
تعزيز  فــي  بما يسهم  خـــاص،  بشكل  الــســيــارات  ريــاضــة 
الخريطة  البحرين وجعلها وجهة متميزة على  مكانة 

اإلقليمية والدولية.

ت�سكيــل مجلــ�ش اإدارة »الــذراع 

ال�ستثمـارية ل�سنـــدوق الأمــل«

األمــل  مــشــاريــع  إدارة  مجلس  بتشكيل  ــرار  قـ صـــدر 
أيمن بن  »الذراع االستثمارية لصندوق األمل« برئاسة 
توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، ويضم في 
آل  بن حمد  بن محمد  الشيخ حمد  عضويته كال من 
وعبداهلل  فخرو  عصام  وشيخة  للرئيس،  نائبا  خليفة 
راشد هالل ويعقوب يوسف أكبر وخالد حامد الزياني 

ومحمد عبدالعلي العالي.
فــرص متكافئة  إلــى خلق  وتــهــدف مــشــاريــع األمـــل 
الطامح  البحريني  للشباب  الــوطــنــي  المستوى  على 
إلى الحصول على فرص االستثمار والمعرفة الالزمة 
ــادة األعـــمـــال، والــمــســاهــمــة في  لــلــدخــول فــي مــجــال ريــ
حــصــولــهــم عــلــى الـــفـــرص لــتــطــويــر واخـــتـــبـــار أفــكــارهــم 

الجديدة والواعدة في مجال ريادة األعمال.

لأول مرة منذ ٢٠٠٩..  »النواب« يعتمد الح�ساب الختامي للدولة 

وزير املالية: القطاعات غري النفطية متثل 80% من القت�صاد الوطني

} وزير المالية.

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء مترئسا »التنسيقية«.

تــــرأس صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
التنسيقية  اللجنة  اجتماع  الــوزراء  مجلس 

الـ412 الذي عقد عن بعد أمس.
العهد«  »أخــبــار سمو ولــي  وذكـــر حــســاب 
على موقع التواصل االجتماعي »تويتر« أن 
مستجدات  آخر  ناقشت  التنسيقية  اللجنة 
حماية البيانات الشخصية، كما استعرضت 
مستجدات تطوير إجراءات تسجيل السفن.

وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية ناقشت 
التعامل مع فيروس كورونا  آخر مستجدات 

»كوفيد 19« واإلجراءات المتعلقة بذلك. 

وفق توجيهات نائب جاللة امللك ويل العهد..

ــا  ــه ــت ــاق ــل ط ــامـ ــكـ ــالة بـــالـــمـــ�ـــســـاجـــد بـ ــ ــس ــ ــ� ــ ال

ــر ــفـ ــسـ ــر والأ�ـ ــسـ ــ�ـ ــن الأخـ ــي ــوي ــت ــس ــ� ــم ــالل ال ــ خـ

ص9 مال وأعمال

»اأخبار الخليج« ت�ستعر�ش حلقات من كتاب »اأول الروؤى �سلمان« 
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آل  عيسى  بن  الملك حمد  الجاللة  وصــل حضرة صاحب 
كــان في  أمــس حيث  أبوظبي  إلــى  المفدى  البالد  خليفة عاهل 
استقبال جاللته في مطار الرئاسة أخوه صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات المسلحة في دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.

الشيخ  السمو  وصاحب  المفدى  الملك  جاللة  عقد  وقــد 
محمد بن زايد آل نهيان اجتماعا بحضور كبار المسؤولين في 
قامت  التي  اآلثمة  الهجمات  بحثا خالله  الشقيقين،  البلدين 
اإلرهابية على مناطق ومنشآت مدنية في  الحوثي  به مليشيا 

األراضي اإلماراتية واستهدفت أرواح األبرياء اآلمنين.
وقد أطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
اإلرهــابــي  الــهــجــوم  هــذا  تفاصيل  على  الــمــفــدى  الملك  جــاللــة 
الجبان، واإلجراءات التي اتخذتها دولة اإلمارات في إطار حقها 
للرد على هذا االعتداء الغادر الذي يتنافى مع جميع األعراف 

والقوانين الدولية والقيم اإلنسانية.
وقد عبر جاللة الملك المفدى عن إدانة مملكة البحرين 
مليشيا  بــه  قامت  الــذي  الــغــادر  اإلرهــابــي  للهجوم  واستنكارها 
الحوثي على المنشآت المدنية في دولة اإلمارات، مؤكدًا وقوف 
كل  مواجهة  فــي  ــارات  اإلمــ دولـــة  جــانــب شقيقتها  إلــى  المملكة 
األخــوة  ألواصـــر  تأكيدًا  واســتــقــرارهــا،  وأمنها  سيادتها  يهدد  مــا 

التي  الوثيقة  التاريخية  والروابط  الواحد  والمصير  الراسخة 
تجمع بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

ومساندتها  المملكة  تأييد  المفدى  الملك  جاللة  وجــدد 
إجــــراءات للتصدي  الــتــامــة لكل مــا تتخذه دولـــة اإلمــــارات مــن 
لالعتداءات الحوثية اإلرهابية والحفاظ على سالمة مواطنيها 
تــرابــط األمــن  والمقيمين عــلــى أرضــهــا، مــشــددًا جــاللــتــه عــلــى 
دولة  على  اعتداء  أي  وأن  الشقيقين،  البلدين  في  واالستقرار 

اإلمارات هو اعتداء على مملكة البحرين.
ونوه جاللة الملك المفدى بالدعم والتأييد اللذين عبرت 
عنهما العديد من دول العالم لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
المكانة  يجسد  ما  اإلرهابي،  الحوثي  االعتداء  تجاه  الشقيقة 
الــدولــي،  المستوى  على  ــارات  اإلمــ دولــة  تتبوأها  التي  الرفيعة 
الدبلوماسية  قادتها  التي  الموفقة  الجهود  مثنيًا جاللته على 
اإلماراتية بكل كفاءة واقتدار، وأسهمت في صدور قرار مجلس 
األمن الدولي باإلجماع بإدانة الهجوم الحوثي اإلرهابي وتأكيد 
حق دولة اإلمارات القانوني في الدفاع عن سيادتها والمحافظة 
عــلــى أمــنــهــا واســتــقــرارهــا ومــصــالــحــهــا، واعــتــبــار هـــذا االعــتــداء 

تصعيدا خطيرا يهدد السلم واألمن في المنطقة.
ــرب جــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى عـــن تــمــنــيــاتــه لــدولــة   كــمــا أعــ
تعالى  اهلل  ينعم  وأن  واالستقرار،  واألمــان  األمــن  دوام  اإلمـــارات 

على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
الشيخ  السمو  وصــاحــب  الشقيقة  المتحدة  العربية  اإلمــــارات 
العربية  اإلمـــارات  دولــة  نائب رئيس  آل مكتوم  راشــد  محمد بن 
ــوزراء حــاكــم دبـــي وصــاحــب السمو  ــ الـ الــمــتــحــدة رئــيــس مجلس 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
المتحدة  العربية  اإلمــــارات  بــدولــة  المسلحة  لــلــقــوات  األعــلــى 
بدوام الصحة والسعادة والعمر المديد، سائاًل المولى عز وجل 
أن يحفظ دولة اإلمارات وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه، 
ويــكــلــل جــهــود قــيــادتــهــا الــحــكــيــمــة بتحقيق مــزيــد مــن الــتــقــدم 

والنماء واالزدهار.
من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
الجاللة ملك  وتقديره ألخيه حضرة صاحب  نهيان عن شكره 
البالد المفدى لموقف مملكة البحرين الداعم والمساند دائما 
لدولة اإلمارات في مختلف الظروف، معبرًا سموه عن اعتزازه 
بالمشاعر األخوية الصادقة التي يحملها جاللة الملك لدولة 
اإلمارات وشعبها والتي تؤكد ما يربط بين البلدين وشعبيهما 
والــعــالقــات األخــويــة  والــمــحــبــة  ــوة  روابــــط األخــ الشقيقين مــن 
البحرين  التاريخ، متمنيًا لمملكة  الضاربة جذورها في أعماق 
جاللته  قــيــادة  تحت  ــار  ــ واالزدهـ والــتــطــور  الــتــقــدم  دوام  وشعبها 

الحكيمة.

} جاللة الملك لدى و�شوله اإلى اأبوظبي وفي ا�شتقباله �شمو ال�شيخ محمد بن زايد.

الملك يوؤكد وقوف البحرين مع الإمارات في مواجهة ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها
العاه���ل يعق���د اجتماع���ا م���ع ولي عه���د اأبوظب���ي ويطل���ع عل���ى تفا�صي���ل الهج���وم الإرهاب���ي الجبان 

ال��م��م��ل��ك��ة ت���وؤي���د اإج�������راءات الإم�������ارات ل��ل��ت�����س��دي ل���اع���ت���داءات ال��ح��وث��ي��ة الإره���اب���ي���ة

} رئي�س وزراء باك�شتان.} �شمو نائب الملك ولي العهد.

أجرى صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
الــمــلــك ولــي  نــائــب جــاللــة  بــن حــمــد آل خليفة 
ــة السيد  الــعــهــد اتـــصـــاال هــاتــفــًيــا أمـــس مـــع دولــ
باكستان  جــمــهــوريــة  وزراء  رئــيــس  ــان  خـ عــمــران 

اإلسالمية الشقيقة.
ــرب ســمــوه خـــالل االتــصــال عــن خالص  وأعــ
بــاكــســتــان وشعبها  لــحــكــومــة جــمــهــوريــة  تــعــازيــه 
الــشــقــيــق وأســــر الــضــحــايــا إثـــر الــتــفــجــيــر الـــذي 
عن  وأسفر  الباكستانية،  مدينة الهور  استهدف 
الشفاء  وتمنياته  والــجــرحــى،  القتلى  مــن  عـــدٍد 

أن  عّز وجل  اهلل  المصابين، سائال  لكل  العاجل 
يحفظ جمهورية باكستان وشعبها ويديم عليهم 

األمن واألمان.
من جانبه، أعرب دولة رئيس وزراء جمهورية 
بــاكــســتــان اإلســالمــيــة عــن بــالــغ شــكــره وتــقــديــره 
لصاحب السمو الملكي نائب جاللة الملك ولي 
الــعــهــد عــلــى مــا أبــــداه ســمــوه مــن مــشــاعــر طيبة 
بين  تربط  التي  العالقات  ومتانة  عمق  تعكس 
البحرين  لمملكة  متمنًيا  وشعبيهما،  البلدين 

دوام الرفعة واالزدهار. 

رئي����س العه���د يعزي  ول���ي  المل���ك  نائ���ب 

وزراء باك�س���تان ف���ي �سحايا تفجي���ر لهور

الإم����ارات ل��دول��ة  دائ��م��ا  وال��م�����س��ان��د  ال��داع��م  ال��ب��ح��ري��ن  ل��م��وق��ف  ج��ال��ت��ه  ي�سكر  زاي���د  ب��ن  محمد 

الملكي  السمو  صاحب  لتوجيهات  تنفيذًا 
نائب جاللة  آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان 
الــمــلــك ولـــي الــعــهــد لـــدى تـــرؤس ســمــوه اجتماع 
الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة صـــبـــاح أمـــــس بــمــراجــعــة 
وتـــحـــديـــث اإلجـــــــــراءات الـــخـــاصـــة بـــالـــصـــالة في 
الجوامع والمساجد ودور العبادة بما يسهم في 
عـــودة الــصــلــوات إلــى مــا كــانــت عليه فــي السابق 
مــع األخـــذ بـــاإلجـــراءات االحــتــرازيــة والــتــدابــيــر 
أداء  المصلين من  تمّكن  التي  الالزمة  الوقائية 
عــبــاداتــهــم وصــالتــهــم فـــي ُيــســر وســهــولــة، وبــنــاء 

للشؤون  األعــلــى  المجلس  بــيــن  التنسيق  عــلــى 
اإلســالمــيــة والــمــجــلــس األعــلــى لــلــصــحــة، أعلن 
الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي الــطــبــي لــلــتــصــدي لــفــيــروس 
ــه تــقــرر بــــدًءا مــن أمــس  كـــورونـــا )كـــوفـــيـــد-19( أنـ
تحديث اإلجراءات االحترازية الخاصة بالصالة 
الــعــبــادة لجميع  الــجــوامــع والــمــســاجــد ودور  فــي 
مستويات آلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار 

فيروس كورونا، كما يلي:
إجراءات المستويين األخضر واألصفر:

بالصالة  والمتعافين  للمتطعمين  يسمح 

بكامل  العبادة  ودور  والمساجد  الجوامع  داخــل 
ــراز  ــ إبــ ــالل  ــ مــــن خــ ــد  ــاعـ ــبـ تـ ــن دون  ــ ومــ طـــاقـــتـــهـــا 
تطبيق  فــي  األخــضــر  بــالــلــون  الــشــعــار  المصلين 

»مجتمع واعي«.
ونــــوه الــفــريــق الــطــبــي إلــــى االســـتـــمـــرار في 

اتخاذ اإلجراءات االحترازية:
- االلتزام بلبس الكمام.

الجوامع  في  بالمكوث  للمصلين  -السماح 
لقراءة  الــصــلــوات  بعد  الــعــبــادة  ودور  والمساجد 
الــقــرآن أو االعــتــكــاف مــع االلـــتـــزام بـــاإلجـــراءات 

االحترازية والتدابير الوقائية.
بسجادة  بالصالة  للمصلين  الخيار  ترك   -
خاصة في المستوى األخضر مع إلزامية إحضار 
كــل مــصــٍل ســجــادة صـــالة خــاصــة فــي المستوى 

األصفر.
ــالة فــي  ويـــمـــكـــن لــجــمــيــع الــمــصــلــيــن الــــصــ
الــجــوامــع والمساجد  فــي  الــخــارجــيــة  الــســاحــات 

ودور العبادة في المستويين األخضر واألصفر.
المستوى  إجــراءات  كما سيتم اإلبقاء على 

البرتقالي التي تم اإلعالن عنها مسبقًا.

وفق توجيهات نائب جاللة الملك ولي العهد..
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آل  عيسى  بن  الملك حمد  الجاللة  وصــل حضرة صاحب 
كــان في  أمــس حيث  أبوظبي  إلــى  المفدى  البالد  خليفة عاهل 
استقبال جاللته في مطار الرئاسة أخوه صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات المسلحة في دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
الشيخ  السمو  وصاحب  المفدى  الملك  جاللة  عقد  وقــد 
محمد بن زايد آل نهيان اجتماعا بحضور كبار المسؤولين في 
قامت  التي  اآلثمة  الهجمات  بحثا خالله  الشقيقين،  البلدين 
اإلرهابية على مناطق ومنشآت مدنية في  الحوثي  به مليشيا 

األراضي اإلماراتية واستهدفت أرواح األبرياء اآلمنين.
وقد أطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
اإلرهــابــي  الــهــجــوم  هــذا  تفاصيل  على  الــمــفــدى  الملك  جــاللــة 
الجبان، واإلجراءات التي اتخذتها دولة اإلمارات في إطار حقها 
للرد على هذا االعتداء الغادر الذي يتنافى مع جميع األعراف 

والقوانين الدولية والقيم اإلنسانية.
وقد عبر جاللة الملك المفدى عن إدانة مملكة البحرين 
مليشيا  بــه  قامت  الــذي  الــغــادر  اإلرهــابــي  للهجوم  واستنكارها 
الحوثي على المنشآت المدنية في دولة اإلمارات، مؤكدًا وقوف 
كل  مواجهة  فــي  ــارات  اإلمــ دولـــة  جــانــب شقيقتها  إلــى  المملكة 
األخــوة  ألواصـــر  تأكيدًا  واســتــقــرارهــا،  وأمنها  سيادتها  يهدد  مــا 

التي  الوثيقة  التاريخية  والروابط  الواحد  والمصير  الراسخة 
تجمع بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

ومساندتها  المملكة  تأييد  المفدى  الملك  جاللة  وجــدد 
إجــــراءات للتصدي  الــتــامــة لكل مــا تتخذه دولـــة اإلمــــارات مــن 
لالعتداءات الحوثية اإلرهابية والحفاظ على سالمة مواطنيها 
تــرابــط األمــن  والمقيمين عــلــى أرضــهــا، مــشــددًا جــاللــتــه عــلــى 
دولة  على  اعتداء  أي  وأن  الشقيقين،  البلدين  في  واالستقرار 

اإلمارات هو اعتداء على مملكة البحرين.
ونوه جاللة الملك المفدى بالدعم والتأييد اللذين عبرت 
عنهما العديد من دول العالم لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
المكانة  يجسد  ما  اإلرهابي،  الحوثي  االعتداء  تجاه  الشقيقة 
الــدولــي،  المستوى  على  ــارات  اإلمــ دولــة  تتبوأها  التي  الرفيعة 
الدبلوماسية  قادتها  التي  الموفقة  الجهود  مثنيًا جاللته على 
اإلماراتية بكل كفاءة واقتدار، وأسهمت في صدور قرار مجلس 
األمن الدولي باإلجماع بإدانة الهجوم الحوثي اإلرهابي وتأكيد 
حق دولة اإلمارات القانوني في الدفاع عن سيادتها والمحافظة 
عــلــى أمــنــهــا واســتــقــرارهــا ومــصــالــحــهــا، واعــتــبــار هـــذا االعــتــداء 

تصعيدا خطيرا يهدد السلم واألمن في المنطقة.
ــرب جــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى عـــن تــمــنــيــاتــه لــدولــة   كــمــا أعــ
تعالى  اهلل  ينعم  وأن  واالستقرار،  واألمــان  األمــن  دوام  اإلمـــارات 

على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
الشيخ  السمو  وصــاحــب  الشقيقة  المتحدة  العربية  اإلمــــارات 
العربية  اإلمـــارات  دولــة  نائب رئيس  آل مكتوم  راشــد  محمد بن 
ــوزراء حــاكــم دبـــي وصــاحــب السمو  ــ الـ الــمــتــحــدة رئــيــس مجلس 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
المتحدة  العربية  اإلمــــارات  بــدولــة  المسلحة  لــلــقــوات  األعــلــى 
بدوام الصحة والسعادة والعمر المديد، سائاًل المولى عز وجل 
أن يحفظ دولة اإلمارات وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه، 
ويــكــلــل جــهــود قــيــادتــهــا الــحــكــيــمــة بتحقيق مــزيــد مــن الــتــقــدم 

والنماء واالزدهار.
من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
الجاللة ملك  وتقديره ألخيه حضرة صاحب  نهيان عن شكره 
البالد المفدى لموقف مملكة البحرين الداعم والمساند دائما 
لدولة اإلمارات في مختلف الظروف، معبرًا سموه عن اعتزازه 
بالمشاعر األخوية الصادقة التي يحملها جاللة الملك لدولة 
اإلمارات وشعبها والتي تؤكد ما يربط بين البلدين وشعبيهما 
والــعــالقــات األخــويــة  والــمــحــبــة  ــوة  روابــــط األخــ الشقيقين مــن 
البحرين  التاريخ، متمنيًا لمملكة  الضاربة جذورها في أعماق 
جاللته  قــيــادة  تحت  ــار  ــ واالزدهـ والــتــطــور  الــتــقــدم  دوام  وشعبها 

الحكيمة.

} جاللة الملك لدى و�شوله اإلى اأبوظبي وفي ا�شتقباله �شمو ال�شيخ محمد بن زايد.

الملك يوؤكد وقوف البحرين مع الإمارات في مواجهة ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها
العاه���ل يعق���د اجتماع���ا م���ع ولي عه���د اأبوظب���ي ويطل���ع عل���ى تفا�صي���ل الهج���وم الإرهاب���ي الجبان 

ال��م��م��ل��ك��ة ت���وؤي���د اإج�������راءات الإم�������ارات ل��ل��ت�����س��دي ل���اع���ت���داءات ال��ح��وث��ي��ة الإره���اب���ي���ة

} رئي�س وزراء باك�شتان.} �شمو نائب الملك ولي العهد.

أجرى صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
الــمــلــك ولــي  نــائــب جــاللــة  بــن حــمــد آل خليفة 
ــة السيد  الــعــهــد اتـــصـــاال هــاتــفــًيــا أمـــس مـــع دولــ
باكستان  جــمــهــوريــة  وزراء  رئــيــس  ــان  خـ عــمــران 

اإلسالمية الشقيقة.
ــرب ســمــوه خـــالل االتــصــال عــن خالص  وأعــ
بــاكــســتــان وشعبها  لــحــكــومــة جــمــهــوريــة  تــعــازيــه 
الــشــقــيــق وأســــر الــضــحــايــا إثـــر الــتــفــجــيــر الـــذي 
عن  وأسفر  الباكستانية،  مدينة الهور  استهدف 
الشفاء  وتمنياته  والــجــرحــى،  القتلى  مــن  عـــدٍد 

أن  عّز وجل  اهلل  المصابين، سائال  لكل  العاجل 
يحفظ جمهورية باكستان وشعبها ويديم عليهم 

األمن واألمان.
من جانبه، أعرب دولة رئيس وزراء جمهورية 
بــاكــســتــان اإلســالمــيــة عــن بــالــغ شــكــره وتــقــديــره 
لصاحب السمو الملكي نائب جاللة الملك ولي 
الــعــهــد عــلــى مــا أبــــداه ســمــوه مــن مــشــاعــر طيبة 
بين  تربط  التي  العالقات  ومتانة  عمق  تعكس 
البحرين  لمملكة  متمنًيا  وشعبيهما،  البلدين 

دوام الرفعة واالزدهار. 

رئي����س العه���د يعزي  ول���ي  المل���ك  نائ���ب 

وزراء باك�س���تان ف���ي �سحايا تفجي���ر لهور

الإم����ارات ل��دول��ة  دائ��م��ا  وال��م�����س��ان��د  ال��داع��م  ال��ب��ح��ري��ن  ل��م��وق��ف  ج��ال��ت��ه  ي�سكر  زاي���د  ب��ن  محمد 

الملكي  السمو  صاحب  لتوجيهات  تنفيذًا 
نائب جاللة  آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان 
الــمــلــك ولـــي الــعــهــد لـــدى تـــرؤس ســمــوه اجتماع 
الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة صـــبـــاح أمـــــس بــمــراجــعــة 
وتـــحـــديـــث اإلجـــــــــراءات الـــخـــاصـــة بـــالـــصـــالة في 
الجوامع والمساجد ودور العبادة بما يسهم في 
عـــودة الــصــلــوات إلــى مــا كــانــت عليه فــي السابق 
مــع األخـــذ بـــاإلجـــراءات االحــتــرازيــة والــتــدابــيــر 
أداء  المصلين من  تمّكن  التي  الالزمة  الوقائية 
عــبــاداتــهــم وصــالتــهــم فـــي ُيــســر وســهــولــة، وبــنــاء 

للشؤون  األعــلــى  المجلس  بــيــن  التنسيق  عــلــى 
اإلســالمــيــة والــمــجــلــس األعــلــى لــلــصــحــة، أعلن 
الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي الــطــبــي لــلــتــصــدي لــفــيــروس 
ــه تــقــرر بــــدًءا مــن أمــس  كـــورونـــا )كـــوفـــيـــد-19( أنـ
تحديث اإلجراءات االحترازية الخاصة بالصالة 
الــعــبــادة لجميع  الــجــوامــع والــمــســاجــد ودور  فــي 
مستويات آلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار 

فيروس كورونا، كما يلي:
إجراءات المستويين األخضر واألصفر:

بالصالة  والمتعافين  للمتطعمين  يسمح 

بكامل  العبادة  ودور  والمساجد  الجوامع  داخــل 
ــراز  ــ إبــ ــالل  ــ مــــن خــ ــد  ــاعـ ــبـ تـ ــن دون  ــ ومــ طـــاقـــتـــهـــا 
تطبيق  فــي  األخــضــر  بــالــلــون  الــشــعــار  المصلين 

»مجتمع واعي«.
ونــــوه الــفــريــق الــطــبــي إلــــى االســـتـــمـــرار في 

اتخاذ اإلجراءات االحترازية:
- االلتزام بلبس الكمام.

الجوامع  في  بالمكوث  للمصلين  -السماح 
لقراءة  الــصــلــوات  بعد  الــعــبــادة  ودور  والمساجد 
الــقــرآن أو االعــتــكــاف مــع االلـــتـــزام بـــاإلجـــراءات 

االحترازية والتدابير الوقائية.
بسجادة  بالصالة  للمصلين  الخيار  ترك   -
خاصة في المستوى األخضر مع إلزامية إحضار 
كــل مــصــٍل ســجــادة صـــالة خــاصــة فــي المستوى 

األصفر.
ــالة فــي  ويـــمـــكـــن لــجــمــيــع الــمــصــلــيــن الــــصــ
الــجــوامــع والمساجد  فــي  الــخــارجــيــة  الــســاحــات 

ودور العبادة في المستويين األخضر واألصفر.
المستوى  إجــراءات  كما سيتم اإلبقاء على 

البرتقالي التي تم اإلعالن عنها مسبقًا.

وفق توجيهات نائب جاللة الملك ولي العهد..
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 ,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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} رئي�س الأمن العام ي�ستقبل الرئي�س التنفيذي لحلبة البحرين.

} رئي�س المجل�س األعلى للصحة يستقبل رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة.

 اســتــقــبــل الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ محمد 
المجلس األعلى  آل خليفة رئيس  بن عبداهلل 
ــنــــي الــطــبــي  ــريــــق الــــوطــ ــفــ ــيــــس الــ لـــلـــصـــحـــة رئــ
لــلــتــصــدي لــفــيــروس كـــورونـــا فـــي مــكــتــبــه بمقر 
الــمــجــلــس صــبــاح أمـــس عــبــداهلل شــاهــد رئيس 
العامة  للجمعية  والسبعين  السادسة  الـــدورة 
ــم الـــمـــتـــحـــدة وزيــــــر خـــارجـــيـــة جــمــهــوريــة  لـــألمـ

المالديف بمناسبة زيارته الحالية للمملكة.
وفي مستهل اللقاء رحب رئيس المجلس 
األعلى للصحة برئيس الجمعية العامة لألمم 
توليه  على  وهــنــأه  الــمــرافــق،  والــوفــد  المتحدة 
رئاسة الدورة الحالية، متمنيًا له دوام التوفيق 
ــنـــجـــاح ال ســيــمــا عــلــى تــحــقــيــق الــتــضــامــن  والـ
الــــدولــــي وتـــكـــاتـــف الـــجـــهـــود وتــنــســيــق الــجــهــود 

العالمية لمكافحة جائحة كورونا.
وأكــــد الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بن 
عبداهلل آل خليفة أنه بتوجيهات حضرة صاحب 
الــمــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل خليفة  الــجــالــة 
عاهل الباد المفدى والمتابعة المستمرة من 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
الـــوزراء  مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة  آل 
على  كبيرة  إنــجــازات  البحرين  مملكة  حققت 

صعيد احتواء جائحة كورونا والسعي الحثيث 
لضمان سامة وصحة المواطنين والمقيمين.

ــدد، أطــلــع الــشــيــخ محمد  وفـــي هـــذا الـــصـ
الوطني،  الطبي  الفريق  وأعــضــاء  عــبــداهلل  بــن 
والوفد  المتحدة  لألمم  العامة  الـــدورة  رئيس 
ــة الــتــي  ــرازيـ ــتـ الـــمـــرافـــق عــلــى اإلجـــــــراءات االحـ
قــامــت بــهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن ضــمــن جــهــودهــا 
للتصدي لفيروس كورونا والمنظومة الصحية 
والــتــي  المملكة  بــهــا  تتمتع  الــتــي  الــمــتــكــامــلــة 
ــم كـــل الــجــهــود نــحــو تحقيق  أســهــمــت فـــي دعــ
ــام والـــدعـــم  ــمـ ــتـ أهـــدافـــهـــا، وذلـــــك بــفــضــل االهـ
الـــمـــتـــواصـــل الـــــذي تــولــيــه الــمــمــلــكــة لــلــقــطــاع 
الخدمات  كــل  تقديم  على  وحرصها  الصحي 
الصحية للمواطنين والمقيمين بجودة عالية 
في مختلف الظروف، ومواكبة أحدث التطورات 
الظروف  رغــم  الممارسات  أفضل  وفــق  الطبية 

الصحية الراهنة على الصعيد العالمي.
ــار رئــيــس الــمــجــلــس األعـــلـــى للصحة  ــ وأشـ
تعزيز  الماضية شهدت  القليلة  الفترة  أّن  إلى 
الروابط الصحية مع األمم المتحدة ووكاالتها 
ــّوج بــافــتــتــاح  ــ الــصــحــيــة واإلنـــســـانـــيـــة، والـــــذي تـ
الصحة  لمنظمة  الــدائــم  التمثيلي  المكتب 

إطار  البحرين، وذلك في  العالمية في مملكة 
إيـــمـــان مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــاســتــدامــة الــتــعــاون 
الــخــبــرات مــع المنظمة  تــبــادل  الــصــحــي عــبــر 
وتبني  والــصــديــقــة  الشقيقة  ــدول  الـ ومختلف 

أفضل الممارسات على الصعيد الصحي.
مـــن جــانــبــه نـــوه رئــيــس الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لـــألمـــم الــمــتــحــدة بــتــجــربــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
فــي التعامل مــع فــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد-19( 
والعمل على احتوائه ومنع انتشاره من خال 
اتخاذها لكل التدابير الوقائية، واالستعدادات 
المبكرة وتطبيق اإلجراءات الازمة المتوائمة 
المبادرات  إلــى  مضافًا  الدولية،  المعايير  مع 

االجتماعية واالقتصادية.
وأكـــــــد رئــــيــــس الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــألمــم 
الــمــتــحــدة أّن مــمــلــكــة الــبــحــريــن أخــــذت زمـــام 
الـــمـــبـــادرة فـــي مــواجــهــة جــائــحــة كـــورونـــا بــوقــت 
العالية  باالستجابة  تجربتها  وتميزت  مبكر، 
والــمــبــكــرة والــحــاســمــة لــلــتــعــامــل مـــع جــائــحــة 
بنظرة  المملكة  تعاملت  حيث  كورونا  فيروس 
شــامــلــة مـــع الـــجـــائـــحـــة، آخـــــذة فـــي الــحــســبــان 
لمملكة  متمنيًا  بها،  المرتبطة  الجوانب  كــل 

البحرين دوام التقدم واالزدهار والنماء. 

رئي�س الجمعية العامة لالأمم المتحدة خالل زيارته للمجل�س الأعلى لل�صحة:

�لبحرين بقيادة �لملك ومتابعة ولي �لعهد رئي�س �لوزر�ء �أخذت 

للجائحة �لت�صدي  في  كبيرة  نجاحات  و�أحرزت  �لمبادرة  زمام 
أمس  الــعــام  األمــن  رئيس  الحسن  بــن حسن  طــارق  الفريق  استقبل 
البحرين  التنفيذي لحلبة  الرئيس  آل خليفة  الشيخ سلمان بن عيسى 

الدولية.
به حلبة  تقوم  الــذي  بالدور  العام  األمــن  رئيس  أشــاد  اللقاء  وخــال 
السباقات  وتنظيم  عـــام،  بشكل  الــريــاضــة  خــدمــة  فــي  الــدولــيــة  البحرين 
تعزيز  في  يسهم  بما  خــاص،  بشكل  السيارات  رياضة  في مجال  الدولية 
مكانة البحرين وجعلها وجهة متميزة على الخريطة اإلقليمية والدولية.

كما تم خال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق 
المشترك، باإلضافة إلى االستعدادات والترتيبات األمنية الازمة إلنجاح 
تستضيفها  التي  »الفورموال1«  لسباقات  الكبرى  البحرين  جائزة  بطولة 

مملكة البحرين خال شهر مارس المقبل.
العمليات  إدارة  الــخــاصــة، ومــديــر  قـــوات األمـــن  قــائــد  الــلــقــاء  حــضــر 
والسامة-  األمــن  أول  مدير  عبده  بــشــارة  والسيد  الــعــام،  األمــن  برئاسة 

الشؤون الحكومية.

رئي�س �لأمن �لعام يبحث مع �لرئي�س �لتنفيذي لحلبة �لبحرين �لدولية

�لترتيب�ات �لأمني�ة �لالزم�ة لإنج�اح بطول�ة �ص�باقات »�لفورمول1«

} فريال المحرقي. } فتون العمادي. 

ــيــــن الـــعـــام  ــاري األمــ ــ ــصـ ــ أكــــــدت هـــالـــة األنـ
المجلس  حـــرص  لــلــمــرأة  األعــلــى  للمجلس 
ــيـــرة  بـــرئـــاســـة صــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي األمـ
عاهل  قرينة  خليفة  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة 
الباد المفدى على تعزيز التعاون مع األمم 
الصلة  ذات  القضايا  مختلف  فــي  المتحدة 
ــك انـــطـــاقـــا مــــن اإلســـهـــامـــات  ــ ــالــــمــــرأة، وذلــ بــ
الجهود  لدعم  البحرين  لمملكة  المتواصلة 
طاقاتها  وتفعيل  الــمــرأة  لتمكين  العالمية 
ــا ورفــــع  ــهـ ــهـ ــتــــي تـــواجـ وإزالـــــــــة الـــتـــحـــديـــات الــ
مــســاهــمــتــهــا فــــي تــحــقــيــق أهـــــــداف الــتــنــمــيــة 

المستدامة.
رئيس  شاهد  عبداهلل  مع  لقائها  وخــال 
العامة  للجمعية  والسبعين  السادسة  الــدورة 
البحرين ضمن  يــزور  الــذي  المتحدة،  لألمم 
إنجازاتها  أبـــرز  على  لــاطــاع  رسمية  مهمة 
الوطنية، قالت األنصاري إن المجلس األعلى 
لــلــمــرأة حــريــص عــلــى الــبــنــاء عــلــى الــنــتــائــج 
الــمــثــمــرة الــتــي تــحــقــقــت نــتــيــجــة تــعــاونــه مع 
األميرة  ذلك جائزة  بما في  المتحدة،  األمم 
ســبــيــكــة بــنــت ابــراهــيــم آل خــلــيــفــة الــعــالــمــيــة 
األمــم  هيئة  أطلقتها  والــتــي  الـــمـــرأة،  لــتــقــدم 
ــع الــمــجــلــس  الــمــتــحــدة لـــلـــمـــرأة بــالــتــعــاون مـ
منتصف  الثانية  نسختها  في  للمرأة  األعلى 
العام الماضي، وباتت تشكل منصة دولية من 
وتوجيه  المعارف  ونقل  الخبرات  تبادل  أجل 
وتمّكنها  الــمــرأة  بحياة  ترتقي  التي  الــمــوارد 
تنمية ونهضة  فــي  ُمــؤّثــر  اإلســهــام بشكل  مــن 
مجتمعها. مشيرة في ذات السياق إلى حرص 
بالتزاماتها  اإليــفــاء  عــلــى  الــبــحــريــن  مملكة 
الــدولــيــة ذات الــصــلــة بــالــمــرأة، بــمــا فــي ذلــك 

التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية 
العنف ضد  ومكافحة  »السيداو«،  المرأة  ضد 
على  المحرز  للتقدم  الدائم  والرصد  المرأة، 
ومنهاج  إعـــان  تنفيذ  فــي  الــوطــنــي  الصعيد 
بالرؤى  األنــصــاري  رحبت  كما  بيجين.  عمل 
السيد  يحملها  التي  والتوجهات  والمبادرات 
شــاهــد وبــشــكــل خـــاص ذات الــصــلــة بــالــتــوازن 
في  العالمية  بجهوده  منوهًة  الجنسين،  بين 
المجلس  استعداد  عــن  ومعربة  اإلطـــار،  هــذا 
األعلى للمرأة لتقديم كل ما يلزم من خبرات 
وتفعيل  وضــع  فــي  الثرية  تجربته  مــن  نابعة 
نظام شامل لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص 
بين  للتوازن  الوطني  النموذج  يترجم محاور 
ينتج  بما  الوطني،  المستوى  على  الجنسين 
أداء وتوصيات نوعية تكون  عنه من مؤشرات 
محل اهتمام وتبني من كل مؤسسات الدولة.

مـــن جــانــبــه أكــــد عـــبـــداهلل شـــاهـــد رئــيــس 
العامة  للجمعية  والسبعين  السادسة  الــدورة 
التعاون  زيـــادة  على  حرصه  المتحدة  لألمم 
الــبــحــريــن في  الــمــتــحــدة ومملكة  ــم  بــيــن األمـ
المجلس  مؤسسة  خــال  مــن  الــمــرأة  قضايا 
إمكانيات  يلزم من  للمرأة، وحشد ما  األعلى 
التعاون وتحقيق  ومــوارد من أجل نجاح هذا 
الــمــرجــوة، وخــصــوصــًا مــا تعلق بدعم  ثــمــاره 
جـــائـــزة ســمــوهــا الــعــالــمــيــة وتــعــظــيــم الــفــائــدة 

المرجوة من أهدافها المؤثرة.
واعتبر أن النموذج البحريني في تمكين 
الــــمــــرأة جـــديـــر بـــاالهـــتـــمـــام والــمــتــابــعــة على 
مــســتــوى دولــــي، خــاصــة وأنـــه يــركــز عــلــى دعــم 
تقدم المرأة بعد أن تخطى مرحلة المطالبة 
بحقوقها وتمكينها بالشكل التقليدي، معربًا 

ــرأة الــبــحــريــنــيــة على  ــمــ عـــن ثــقــتــه بـــقـــدرة الــ
الــمــزيــد مــن االنـــجـــازات فــي ظــل ما  تحقيق 
للمرأة  األعلى  المجلس  دعم  من  به  تحظى 
برئاسة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
الباد  عاهل  قرينة  خليفة  آل  إبراهيم  بنت 

المفدى. 
كما أشاد خال اللقاء بالدور الكبير الذي 
الصفوف  فــي  البحرينية  الــمــرأة  بــه  تنهض 
وأداء  كــوفــيــد-19  جائحة  بمواجهة  األمامية 
أية  الــســاعــة دون وجـــود  واجــبــاتــهــا على مـــدار 
عوائق اجتماعية أو تشريعية تمنعها من ذلك، 
عــنــاصــر نسائية  بــوجــود  بــأنــه يفخر  وأضــــاف 
بــحــريــنــيــة تــعــمــل فـــي مــكــتــبــه كــالــدبــلــومــاســيــة 
ــي والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــتــون  ــرقـ ــحـ ــمـ فــــريــــال الـ
رئيس  معالي  مكتب  في  كمنتدبات  العمادي 
دورتها  في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
الــمــســانــد  الــفــريــق االســـتـــشـــاري  )76( ضــمــن 
على جد  مثال حي  اعتبره  ما  وهو  ألعماله، 
واجتهاد المرأة البحرينية واستثمار البحرين 
في المرأة كشريك حقيقي في عملية البناء 
تنافسيتها  مــن  يرفع  وبما  وطنيًا  والتطوير 
عــالــمــيــًا.  وكـــانـــت الــشــيــخــة ديــنــا بــنــت راشـــد 
للمجلس  الــعــام  األمــيــن  مــســاعــد  خليفة  آل 
األعلى للمرأة قد قدمت خال اللقاء عرضًا 
مرئيًا حول أبرز آليات عمل المجلس األعلى 
للمرأة، ومنها الخطة الوطنية لنهوض المرأة 
الوطني  والنموذج   )2022-2013( البحرينية 
المنبثقة  والمبادرات  الجنسين  بين  للتوازن 
عنها، مشيرة إلى عدد من المكتسبات المهمة 
البحرينية  للمرأة  إثرها  على  تحققت  التي 

منذ إنشائه في عام 2001.

خالل لقائها مع رئي�س الجمعية العامة لالأمم المتحدة

�لأن���������ص����اري: ت��ع��زي��ز �ل���ت���ع���اون ب��ي��ن �ل��ب��ح��ري��ن 

و�لأم������م �ل��م��ت��ح��دة ف���ي م��خ��ت��ل��ف ق�����ص��اي��ا �ل���م���ر�أة

} الن�ساري خلل اللقاء مع رئي�س الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الشيخ أحمد بن حمد  وجه 
الـــجـــمـــارك  ــيــــس  رئــ خـــلـــيـــفـــة  آل 
العالمي  الــيــوم  بــمــنــاســبــة  كــلــمــة 
للجمارك والذي يوافق 26 يناير 
من كل عام، عّبر فيها عن فخره 
القيادة  ودعـــم  بــرعــايــة  واعـــتـــزازه 
الرشيدة لتنمية االزدهار واألمن 
والــنــمــو االقــتــصــادي فــي مملكة 
الـــبـــحـــريـــن، مـــنـــوهـــا بــتــوجــيــهــات 
وزيــــر الــداخــلــيــة بــتــســخــيــر كــافــة 
اإلمــكــانــيــات والــقــدرات فــي شتى 
عــمــلــيــات الــتــطــويــر والــتــحــديــث 
لتوفير كافة الخدمات وفق أرقى 

المعايير العالمية.
وفيما يلي نص الكلمة:

ــوم الــعــالــمــي  ــيــ بــمــنــاســبــة الــ
للجمارك الذي يصادف 26 يناير 
»توسيع  تحت شعار  عــام  كل  من 
نطاق التحول الرقمي للجمارك 
البيانات  ثقافة  تبّني  خــال  من 
وبـــنـــاء نـــظـــام بــيــئــي لــلــبــيــانــات«، 
بـــأطـــيـــب  ــدم  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ نـ أن  ــا  ــ ــرنـ ــ ــسـ ــ يـ
عامًا  يكون  أن  متمنين  التهاني، 
ترتقي  الــتــي  بــاإلنــجــازات  مليئًا 
وعلى  األفــضــل  نحو  جميعًا  بنا 
بأن  وإنها فرصة  األصعدة.  كافة 
ُنثني على الجهود المبذولة بكل 
وعي احترافي ومهنية عالية من 
وأخـــّص  الــمــنــافــذ  منتسبي  قــبــل 
بالذكر منتسبي شؤون الجمارك 
األمامية  الــصــفــوف  مقدمة  فــي 
مع  الدائم  والتعاون  وبالتنسيق 
والـــشـــأن،  الــعــاقــة  الــجــهــات ذات 
ــد بـــالـــيـــقـــظـــة الــــدائــــمــــة  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ وُنـ
يتمتعون  الــذي  األمني  والــِحــس 

به كأهم ركائز التصدي المباشر 
لــلــتــهــريــب الـــجـــمـــركـــي بـــأنـــواعـــه 
والذي بلغ 1188 ضبطية.. فلهم 

منا تحية إجال وتقدير.
العالم  به  إلى ما يمّر  وننوه 
من ظروف استثنائية من خال 
 »COVID19« ــا  ــورونــ كــ جــائــحــة 
القطاعات  مختلف  تأثر  ومــدى 
بــتــبــعــاتــهــا؛ األمـــــر الـــــذي ُيــحــتــم 
مباشر  كحافز  استغالها  علينا 
لــمــواصــلــة بـــرامـــج الـــدعـــم وبــنــاء 
الــجــمــارك،  لمنتسبي  الـــقـــدرات 
وذلــــــــــك عــــبــــر اســـــتـــــغـــــال كـــافـــة 
ــتــــاحــــة لــتــنــفــيــذ  ــل الــــمــ ــ ــائـ ــ ــوسـ ــ الـ
ــادل أفــضــل  ــ ــبـ ــ ــبــــرامــــج وتـ تـــلـــك الــ
محليًا  والمعلومات  الممارسات 
ــن شــأنــهــا  ــ ــي مـ ــ ــتـ ــ وإقـــلـــيـــمـــيـــًا والـ
مواكبة متغيرات بيئة العمل بما 
الــراهــن من  الــوقــت  يتناسب مــع 

تقنيات وبرمجيات متقدمة.
ــلـــكـــة  مـــمـ قـــــدمـــــتـــــه  مــــــــا  إن 
ــن مـــــــبـــــــادرات فــي  ــ ــن مــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
في  للمساهمة  الــمــجــاالت  شتى 
الــتــعــافــي االقــتــصــادي ومــواجــهــة 
ــلـــك الـــجـــائـــحـــة، بــــا أنـــمـــوذجـــًا  تـ
ُيـــحـــتـــذى بـــه عـــالـــمـــيـــًا، وكـــــان له 
عظيم األثر في تخفيف األعباء 
عــلــى الــمــســتــورديــن مـــن الــتــجــار 
والشركات على حٍد ســواء، حيث 
دورا  ــارك  ــمــ ــجــ الــ شـــــــؤون  لـــعـــبـــت 
ــقــــرارات ذات  ــارزا فـــي تــنــفــيــذ الــ ــ بـ
الــطــابــع االقـــتـــصـــادي فـــي سبيل 
وتصدير  استيراد  سهولة  ضمان 
الــبــضــائــع واألدويــــــة والــلــقــاحــات 
والـــمـــواد اإلغــاثــيــة بــكــل ســاســة 

ــر عـــبـــر مــخــتــلــف الــمــنــافــذ  ــــســ وُي
الجمركية.

ــلــــى صـــعـــيـــد اإلنـــــجـــــازات  وعــ
استطاعت شؤون الجمارك خال 
الــعــديــد  تــحــقــق  أن  2021م  ــام  عــ
مــــن اإلنـــــجـــــازات والــــجــــوائــــز فــي 
والعالمية،  اإلقليمية  المحافل 
ــــداف رؤيـــة  وبــمــا يــحــقــق أحـــد أهـ
مــمــلــكــة الــبــحــريــن االقــتــصــاديــة 
مستوى  ــادة  ــ زيـ حــيــث  مـــن   2030
ــادة  الــمــنــافــســة الــتــي تــتــطــلــب زيــ

اإلنتاجية واالبتكار.
ــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي،  ــلـ وعـ
بمنصب  البحرين  مملكة  فــازت 
ــــس الـــمـــنـــظـــمـــة  ــلـ ــ ــجـ ــ رئـــــــيـــــــس مـ
من  بتزكية  للجمارك  العالمية 
قبل كافة أعضاء المجلس للمرة 
الــثــانــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي، وحــــازت 
الثالثة  للسنة  الجمارك  شــؤون 

إدارة  نظام  شــهــادة  التوالي  على 
الجودة وفق المواصفات الدولية 
الجهة  من   )2015:  9001  ISO(
البريطانية   )UKAS( المانحة 
شركة  مــن  التدقيق  اجتياز  بعد 
 )BUREAU VERITAS(
الفرنسية، إذ تعتبر هذه الشهادة 
إنـــجـــازًا هــامــا لــشــؤون الــجــمــارك 
ــة  ــز رؤيـ ــائـ ــدى ركـ ــ بــمــا يــحــقــق إحـ
المتمثلة  االقتصادية  البحرين 
فــيــمــا حققت  ــة،  ــدامــ ــتــ االســ فـــي 
الــفــوز بجائزة  الــجــمــارك  ــؤون  شـ
ــال الـــتـــمـــثـــيـــل  ــ ــجـ ــ ــي مـ ــــة فــــ دولــــــيــ
الصحة  لبروتوكوالت  واالمتثال 
والــســامــة ضــد فــيــروس كــورونــا، 
ــا فــــقــــد فــــــــــازت شــــــؤون  ــيــ ــلــ ــحــ ومــ
التمّيز  مــســابــقــة  فــي  الــجــمــارك 
ــة عــن  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ ــكـــومـــة اإللــ ــلـــحـ لـ
المجتمعية  الــمــشــاركــة  مــشــروع 
ــراد فــئــة أفــضــل  ــ وفـــي قــطــاع األفــ

مقترح إلكتروني.
وختامًا كلنا ثقة بأن لكل فرد 
مّنا أهمية بالغة، ومكملة لدورنا 
ــا  الــجــمــاعــي فـــي تــعــزيــز إصـــرارنـ
وعـــزيـــمـــتـــنـــا لـــتـــقـــديـــم وتــحــقــيــق 
للذود  الجاد  العمل  من  المزيد 
ــا الـــبـــريـــة والــجــويــة  ــدودنــ عـــن حــ
دعم  فــي  والمساهمة  والبحرية 
وتعزيز حركة  الوطني  االقتصاد 
من  المشروعة  والتجارة  السفر 
سائلين  البحرين،  مملكة  وإلــى 
الــمــولــى عــز وجـــل أن يعيد هــذه 
ننعم  ونـــحـــن  عــلــيــنــا  الــمــنــاســبــة 
بموفور الصحة والعافية واألمن 

واألمان. 

بمنا�صبة اليوم العالمي للجمارك..
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} الشيخ أحمد بن حمد.

وحــدة  ألــف   40 بتوفير  السامية  الملكية  التوجيهات  إطـــار  فــي 
سكنية، وتنفيًذا ألمر صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
وحــدة   2000 بــتــوزيــع  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة 
سكنية إضافية على المواطنين، قامت وزارة اإلسكان بمواصلة عملية 
مختلف  مــن  المستحقين  المواطنين  على  اإلســكــانــيــة  الــتــوزيــعــات 
محافظات مملكة البحرين، ضمن جدول زمني خال الشهر الجاري.

وقالت وزارة اإلسكان إن المشاريع اإلسكانية تضاف إلى سلسلة 
التنموية  الــمــســيــرة  ظــل  فــي  تحققت  الــتــي  اإلســكــانــيــة  اإلنـــجـــازات 
آل  بن عيسى  الملك حمد  الجالة  بقيادة حضرة صاحب  الشاملة 
توليه  الــذي  الكبير  االهــتــمــام  مــؤكــدًة  الــمــفــدى،  الــبــاد  خليفة ملك 
مجلس  رئيس  العهد  ولي  الملكي  السمو  صاحب  برئاسة  الحكومة 

الوزراء لتوفير الوحدات اإلسكانية للمواطنين.
مع  بالتوافق  تأتي  اإلسكانية  التوزيعات  أن  إلــى  الـــوزارة  ولفتت 
ضمن  سكنية  وحـــدة  ألــف   25 توفير  على  بالعمل  الحكومة  الــتــزام 
برنامج الحكومة، بما يحقق تطلعات المواطنين. كما أكدت الوزارة 
تــكــامــل خــطــة الــعــمــل فــيــمــا يتعلق بــإنــشــاء مـــدن جــديــدة ومــشــاريــع 
التي يمكن  المشاريع اإلسكانية  المزيد من  تنموية تسهم في خلق 
التعافي  تحقيًقا ألهــداف خطة  وذلك  منها،  االستفادة  للمواطنين 
أصحاب  بمبناها  المستفيدين  الــوزارة  واستقبلت  هذا  االقتصادي. 
الطلبات ضمن القوائم التي قامت بإعدادها بصورة مسبقة، متبعين 
ــراءات االحــتــرازيــة والــوقــائــيــة الــازمــة فــي عملية الــتــوزيــع،  ــ كــل اإلجـ
إلى  بــاإلضــافــة  سلمان،  بمدينة  التخصيص  شــهــادات  لتسلم  وذلــك 
تسليم المفاتيح في مدينة سلمان كذلك ضمن وتيرة عمل متسارعة 

ومستمرة.

وح���دة   2000 ت���وزي���ع  ����ص��ت��ك��م��ال 

���ص��ك��ن��ي��ة خ�����الل �ل�����ص��ه��ر �ل���ج���اري

وقــــــع االخــــتــــيــــار عـــلـــى الـــزمـــيـــل 
ــجـــي ضــمــن  ــنـ ــخـ ــور زكـــــريـــــا الـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
مستوى  عــلــى  األفــــراد  مــن  مجموعة 
الوطن العربي ليكون ضمن مجموعة 
تــأثــيــًرا  األكــثــر  الــعــربــيــة  الشخصيات 
المجتمعية  الــمــســؤولــيــة  مــجــال  فــي 
ــتـــي تــنــظــمــهــا الــشــبــكــة اإلقــلــيــمــيــة  الـ

للمسؤولية االجتماعية لعام 2021.
ولــــــــقــــــــد أوضـــــــــحـــــــــت الــــشــــبــــكــــة 
على  وقــــع  ــار  ــيـ ــتـ االخـ أن  اإلقــلــيــمــيــة 
الدكتور الخنجي بسبب كافة أعماله 

وإنـــجـــازاتـــه الــســابــقــة بــاإلضــافــة إلــى 
ــز خــاصــة  ــركـ ــمـ اهـــتـــمـــامـــه الــكــبــيــر والـ
فــــي اآلونـــــــة األخــــيــــرة عـــلـــى مـــوضـــوع 
والــمــشــاريــع الصغيرة  ريـــادة األعــمــال 
التي  األعمال  المنتجة، ومن  واألسر 
أنه  ريـــادة األعــمــال  فــي مجال  قدمها 
وحقائب  مناهج  وكتابة  بتأليف  قــام 
تـــدريـــبـــيـــة خــــاصــــة لـــــــــرواد األعــــمــــال 
والـــــراغـــــبـــــيـــــن فــــــي االنــــــــخــــــــراط فــي 
ــادة الــمــشــاريــع الــصــغــيــرة والــمــهــن  ــ ريـ
مع  بالتعاون  قــام  وكــذلــك  المنزلية. 

التدريبية  والمعاهد  الجهات  بعض 
ــادرة أطــلــق  ــبــ الــخــلــيــجــيــة بــتــكــويــن مــ
مــهــنــة«، بهدف  مــنــزل  كــل  »فـــي  عليها 
تدريب األسر الخليجية إلنشاء مهن 
خاصة بما يتناسب مع قدرات األسرة 
العديد  إلــى  بــاإلضــافــة  وإمكانياتها، 
ــور الــمــتــعــلــقــة بــالــمــشــاريــع  ــ ــ مــــن األمـ

الصغيرة واألسرة المنتجة.
ــار  ــبـ ــرة جــــريــــدة »أخـ ــ وتـــتـــقـــدم أســ
الدكتور  للزميل  بالتهنئة  الخليج« 

زكريا بهذا اإلنجاز. 

رنـــا  الــشــيــخــة  د.  اســتــقــبــلــت 
خليفة  آل  دعيج  بن  عيسى  بنت 
التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن 
العالي نائب رئيس مجلس أمناء 
بمكتبها  العالي  التعليم  مجلس 
ــن خـــلـــيـــفـــة آل  ــ الـــشـــيـــخ خــــالــــد بـ
ــام كــلــيــة فــاتــيــل.  خــلــيــفــة مــديــر عـ

الشيخة  د.  هنأت  اللقاء،  وخال 
رنـــــا بـــنـــت عـــيـــســـى بــــن دعــــيــــج آل 
خليفة الشيخ خالد بن خليفة آل 
خليفة بتعيينه مديرًا عام لكلية 
في  الــتــوفــيــق  لـــه  متمنية  فــاتــيــل 
أداء مهامه، مؤكدة حرص مملكة 
الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى تـــوفـــيـــر الــبــيــئــة 

التعليم،  في  لاستثمار  الجاذبة 
وإنـــجـــاز الــمــشــاريــع الــرامــيــة إلــى 
العالي  التعليم  بقطاع  االرتــقــاء 
كل  مــن  متمكنة  أجــيــال  وتخريج 
ــي ســوق  ــارات الــمــطــلــوبــة فـ ــهـ ــمـ الـ
الــعــمــل.  مــن جــانــبــه، عــبــر مدير 
عام كلية فاتيل عن اعتزازه بلقاء 

التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن 
العالي، معربا عن عميق تقديره 
ــه كلية  بـ وامـــتـــنـــانـــه لــمــا تــحــظــى 
المستويات  على  دعــم  من  فاتيل 
التعليم  لقطاع  ما  يعكس  كافة، 
وتــقــديــر كبيرين في  اهــتــمــام  مــن 

مملكة البحرين.

�أم����ي����ن ع�����ام �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ال���ي ت����وؤك����د ح���ر����س �ل��ب��ح��ري��ن 

ع���ل���ى ت���وف���ي���ر �ل��ب��ي��ئ��ة �ل���ج���اذب���ة ل��ال���ص��ت��ث��م��ار ف����ي �ل��ت��ع��ل��ي��م

�ل�����ص��خ�����ص��ي��ات  ق���ائ���م���ة  ���ص��م��ن  �ل���خ���ن���ج���ي  زك����ري����ا  د.  �ل���زم���ي���ل 

�لأك������ث������ر ت�����اأث�����ي�����ر� ع����ل����ى م�������ص���ت���وى �ل����ع����ال����م �ل���ع���رب���ي

} د. زكريا الخنجي.
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} رئي�س الأمن العام ي�ستقبل الرئي�س التنفيذي لحلبة البحرين.

} رئي�س المجل�س األعلى للصحة يستقبل رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة.

 اســتــقــبــل الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ محمد 
المجلس األعلى  آل خليفة رئيس  بن عبداهلل 
ــنــــي الــطــبــي  ــريــــق الــــوطــ ــفــ ــيــــس الــ لـــلـــصـــحـــة رئــ
لــلــتــصــدي لــفــيــروس كـــورونـــا فـــي مــكــتــبــه بمقر 
الــمــجــلــس صــبــاح أمـــس عــبــداهلل شــاهــد رئيس 
العامة  للجمعية  والسبعين  السادسة  الـــدورة 
ــم الـــمـــتـــحـــدة وزيــــــر خـــارجـــيـــة جــمــهــوريــة  لـــألمـ

المالديف بمناسبة زيارته الحالية للمملكة.
وفي مستهل اللقاء رحب رئيس المجلس 
األعلى للصحة برئيس الجمعية العامة لألمم 
توليه  على  وهــنــأه  الــمــرافــق،  والــوفــد  المتحدة 
رئاسة الدورة الحالية، متمنيًا له دوام التوفيق 
ــنـــجـــاح ال ســيــمــا عــلــى تــحــقــيــق الــتــضــامــن  والـ
الــــدولــــي وتـــكـــاتـــف الـــجـــهـــود وتــنــســيــق الــجــهــود 

العالمية لمكافحة جائحة كورونا.
وأكــــد الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بن 
عبداهلل آل خليفة أنه بتوجيهات حضرة صاحب 
الــمــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل خليفة  الــجــالــة 
عاهل الباد المفدى والمتابعة المستمرة من 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
الـــوزراء  مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة  آل 
على  كبيرة  إنــجــازات  البحرين  مملكة  حققت 

صعيد احتواء جائحة كورونا والسعي الحثيث 
لضمان سامة وصحة المواطنين والمقيمين.

ــدد، أطــلــع الــشــيــخ محمد  وفـــي هـــذا الـــصـ
الوطني،  الطبي  الفريق  وأعــضــاء  عــبــداهلل  بــن 
والوفد  المتحدة  لألمم  العامة  الـــدورة  رئيس 
ــة الــتــي  ــرازيـ ــتـ الـــمـــرافـــق عــلــى اإلجـــــــراءات االحـ
قــامــت بــهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن ضــمــن جــهــودهــا 
للتصدي لفيروس كورونا والمنظومة الصحية 
والــتــي  المملكة  بــهــا  تتمتع  الــتــي  الــمــتــكــامــلــة 
ــم كـــل الــجــهــود نــحــو تحقيق  أســهــمــت فـــي دعــ
ــام والـــدعـــم  ــمـ ــتـ أهـــدافـــهـــا، وذلـــــك بــفــضــل االهـ
الـــمـــتـــواصـــل الـــــذي تــولــيــه الــمــمــلــكــة لــلــقــطــاع 
الخدمات  كــل  تقديم  على  وحرصها  الصحي 
الصحية للمواطنين والمقيمين بجودة عالية 
في مختلف الظروف، ومواكبة أحدث التطورات 
الظروف  رغــم  الممارسات  أفضل  وفــق  الطبية 

الصحية الراهنة على الصعيد العالمي.
ــار رئــيــس الــمــجــلــس األعـــلـــى للصحة  ــ وأشـ
تعزيز  الماضية شهدت  القليلة  الفترة  أّن  إلى 
الروابط الصحية مع األمم المتحدة ووكاالتها 
ــّوج بــافــتــتــاح  ــ الــصــحــيــة واإلنـــســـانـــيـــة، والـــــذي تـ
الصحة  لمنظمة  الــدائــم  التمثيلي  المكتب 

إطار  البحرين، وذلك في  العالمية في مملكة 
إيـــمـــان مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــاســتــدامــة الــتــعــاون 
الــخــبــرات مــع المنظمة  تــبــادل  الــصــحــي عــبــر 
وتبني  والــصــديــقــة  الشقيقة  ــدول  الـ ومختلف 

أفضل الممارسات على الصعيد الصحي.
مـــن جــانــبــه نـــوه رئــيــس الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لـــألمـــم الــمــتــحــدة بــتــجــربــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
فــي التعامل مــع فــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد-19( 
والعمل على احتوائه ومنع انتشاره من خال 
اتخاذها لكل التدابير الوقائية، واالستعدادات 
المبكرة وتطبيق اإلجراءات الازمة المتوائمة 
المبادرات  إلــى  مضافًا  الدولية،  المعايير  مع 

االجتماعية واالقتصادية.
وأكـــــــد رئــــيــــس الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــألمــم 
الــمــتــحــدة أّن مــمــلــكــة الــبــحــريــن أخــــذت زمـــام 
الـــمـــبـــادرة فـــي مــواجــهــة جــائــحــة كـــورونـــا بــوقــت 
العالية  باالستجابة  تجربتها  وتميزت  مبكر، 
والــمــبــكــرة والــحــاســمــة لــلــتــعــامــل مـــع جــائــحــة 
بنظرة  المملكة  تعاملت  حيث  كورونا  فيروس 
شــامــلــة مـــع الـــجـــائـــحـــة، آخـــــذة فـــي الــحــســبــان 
لمملكة  متمنيًا  بها،  المرتبطة  الجوانب  كــل 

البحرين دوام التقدم واالزدهار والنماء. 

رئي�س الجمعية العامة لالأمم المتحدة خالل زيارته للمجل�س الأعلى لل�صحة:

�لبحرين بقيادة �لملك ومتابعة ولي �لعهد رئي�س �لوزر�ء �أخذت 

للجائحة �لت�صدي  في  كبيرة  نجاحات  و�أحرزت  �لمبادرة  زمام 
أمس  الــعــام  األمــن  رئيس  الحسن  بــن حسن  طــارق  الفريق  استقبل 
البحرين  التنفيذي لحلبة  الرئيس  آل خليفة  الشيخ سلمان بن عيسى 

الدولية.
به حلبة  تقوم  الــذي  بالدور  العام  األمــن  رئيس  أشــاد  اللقاء  وخــال 
السباقات  وتنظيم  عـــام،  بشكل  الــريــاضــة  خــدمــة  فــي  الــدولــيــة  البحرين 
تعزيز  في  يسهم  بما  خــاص،  بشكل  السيارات  رياضة  في مجال  الدولية 
مكانة البحرين وجعلها وجهة متميزة على الخريطة اإلقليمية والدولية.

كما تم خال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق 
المشترك، باإلضافة إلى االستعدادات والترتيبات األمنية الازمة إلنجاح 
تستضيفها  التي  »الفورموال1«  لسباقات  الكبرى  البحرين  جائزة  بطولة 

مملكة البحرين خال شهر مارس المقبل.
العمليات  إدارة  الــخــاصــة، ومــديــر  قـــوات األمـــن  قــائــد  الــلــقــاء  حــضــر 
والسامة-  األمــن  أول  مدير  عبده  بــشــارة  والسيد  الــعــام،  األمــن  برئاسة 

الشؤون الحكومية.

رئي�س �لأمن �لعام يبحث مع �لرئي�س �لتنفيذي لحلبة �لبحرين �لدولية

�لترتيب�ات �لأمني�ة �لالزم�ة لإنج�اح بطول�ة �ص�باقات »�لفورمول1«

} فريال المحرقي. } فتون العمادي. 

ــيــــن الـــعـــام  ــاري األمــ ــ ــصـ ــ أكــــــدت هـــالـــة األنـ
المجلس  حـــرص  لــلــمــرأة  األعــلــى  للمجلس 
ــيـــرة  بـــرئـــاســـة صــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي األمـ
عاهل  قرينة  خليفة  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة 
الباد المفدى على تعزيز التعاون مع األمم 
الصلة  ذات  القضايا  مختلف  فــي  المتحدة 
ــك انـــطـــاقـــا مــــن اإلســـهـــامـــات  ــ ــالــــمــــرأة، وذلــ بــ
الجهود  لدعم  البحرين  لمملكة  المتواصلة 
طاقاتها  وتفعيل  الــمــرأة  لتمكين  العالمية 
ــا ورفــــع  ــهـ ــهـ ــتــــي تـــواجـ وإزالـــــــــة الـــتـــحـــديـــات الــ
مــســاهــمــتــهــا فــــي تــحــقــيــق أهـــــــداف الــتــنــمــيــة 

المستدامة.
رئيس  شاهد  عبداهلل  مع  لقائها  وخــال 
العامة  للجمعية  والسبعين  السادسة  الــدورة 
البحرين ضمن  يــزور  الــذي  المتحدة،  لألمم 
إنجازاتها  أبـــرز  على  لــاطــاع  رسمية  مهمة 
الوطنية، قالت األنصاري إن المجلس األعلى 
لــلــمــرأة حــريــص عــلــى الــبــنــاء عــلــى الــنــتــائــج 
الــمــثــمــرة الــتــي تــحــقــقــت نــتــيــجــة تــعــاونــه مع 
األميرة  ذلك جائزة  بما في  المتحدة،  األمم 
ســبــيــكــة بــنــت ابــراهــيــم آل خــلــيــفــة الــعــالــمــيــة 
األمــم  هيئة  أطلقتها  والــتــي  الـــمـــرأة،  لــتــقــدم 
ــع الــمــجــلــس  الــمــتــحــدة لـــلـــمـــرأة بــالــتــعــاون مـ
منتصف  الثانية  نسختها  في  للمرأة  األعلى 
العام الماضي، وباتت تشكل منصة دولية من 
وتوجيه  المعارف  ونقل  الخبرات  تبادل  أجل 
وتمّكنها  الــمــرأة  بحياة  ترتقي  التي  الــمــوارد 
تنمية ونهضة  فــي  ُمــؤّثــر  اإلســهــام بشكل  مــن 
مجتمعها. مشيرة في ذات السياق إلى حرص 
بالتزاماتها  اإليــفــاء  عــلــى  الــبــحــريــن  مملكة 
الــدولــيــة ذات الــصــلــة بــالــمــرأة، بــمــا فــي ذلــك 

التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية 
العنف ضد  ومكافحة  »السيداو«،  المرأة  ضد 
على  المحرز  للتقدم  الدائم  والرصد  المرأة، 
ومنهاج  إعـــان  تنفيذ  فــي  الــوطــنــي  الصعيد 
بالرؤى  األنــصــاري  رحبت  كما  بيجين.  عمل 
السيد  يحملها  التي  والتوجهات  والمبادرات 
شــاهــد وبــشــكــل خـــاص ذات الــصــلــة بــالــتــوازن 
في  العالمية  بجهوده  منوهًة  الجنسين،  بين 
المجلس  استعداد  عــن  ومعربة  اإلطـــار،  هــذا 
األعلى للمرأة لتقديم كل ما يلزم من خبرات 
وتفعيل  وضــع  فــي  الثرية  تجربته  مــن  نابعة 
نظام شامل لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص 
بين  للتوازن  الوطني  النموذج  يترجم محاور 
ينتج  بما  الوطني،  المستوى  على  الجنسين 
أداء وتوصيات نوعية تكون  عنه من مؤشرات 
محل اهتمام وتبني من كل مؤسسات الدولة.

مـــن جــانــبــه أكــــد عـــبـــداهلل شـــاهـــد رئــيــس 
العامة  للجمعية  والسبعين  السادسة  الــدورة 
التعاون  زيـــادة  على  حرصه  المتحدة  لألمم 
الــبــحــريــن في  الــمــتــحــدة ومملكة  ــم  بــيــن األمـ
المجلس  مؤسسة  خــال  مــن  الــمــرأة  قضايا 
إمكانيات  يلزم من  للمرأة، وحشد ما  األعلى 
التعاون وتحقيق  ومــوارد من أجل نجاح هذا 
الــمــرجــوة، وخــصــوصــًا مــا تعلق بدعم  ثــمــاره 
جـــائـــزة ســمــوهــا الــعــالــمــيــة وتــعــظــيــم الــفــائــدة 

المرجوة من أهدافها المؤثرة.
واعتبر أن النموذج البحريني في تمكين 
الــــمــــرأة جـــديـــر بـــاالهـــتـــمـــام والــمــتــابــعــة على 
مــســتــوى دولــــي، خــاصــة وأنـــه يــركــز عــلــى دعــم 
تقدم المرأة بعد أن تخطى مرحلة المطالبة 
بحقوقها وتمكينها بالشكل التقليدي، معربًا 

ــرأة الــبــحــريــنــيــة على  ــمــ عـــن ثــقــتــه بـــقـــدرة الــ
الــمــزيــد مــن االنـــجـــازات فــي ظــل ما  تحقيق 
للمرأة  األعلى  المجلس  دعم  من  به  تحظى 
برئاسة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
الباد  عاهل  قرينة  خليفة  آل  إبراهيم  بنت 

المفدى. 
كما أشاد خال اللقاء بالدور الكبير الذي 
الصفوف  فــي  البحرينية  الــمــرأة  بــه  تنهض 
وأداء  كــوفــيــد-19  جائحة  بمواجهة  األمامية 
أية  الــســاعــة دون وجـــود  واجــبــاتــهــا على مـــدار 
عوائق اجتماعية أو تشريعية تمنعها من ذلك، 
عــنــاصــر نسائية  بــوجــود  بــأنــه يفخر  وأضــــاف 
بــحــريــنــيــة تــعــمــل فـــي مــكــتــبــه كــالــدبــلــومــاســيــة 
ــي والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــتــون  ــرقـ ــحـ ــمـ فــــريــــال الـ
رئيس  معالي  مكتب  في  كمنتدبات  العمادي 
دورتها  في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
الــمــســانــد  الــفــريــق االســـتـــشـــاري  )76( ضــمــن 
على جد  مثال حي  اعتبره  ما  وهو  ألعماله، 
واجتهاد المرأة البحرينية واستثمار البحرين 
في المرأة كشريك حقيقي في عملية البناء 
تنافسيتها  مــن  يرفع  وبما  وطنيًا  والتطوير 
عــالــمــيــًا.  وكـــانـــت الــشــيــخــة ديــنــا بــنــت راشـــد 
للمجلس  الــعــام  األمــيــن  مــســاعــد  خليفة  آل 
األعلى للمرأة قد قدمت خال اللقاء عرضًا 
مرئيًا حول أبرز آليات عمل المجلس األعلى 
للمرأة، ومنها الخطة الوطنية لنهوض المرأة 
الوطني  والنموذج   )2022-2013( البحرينية 
المنبثقة  والمبادرات  الجنسين  بين  للتوازن 
عنها، مشيرة إلى عدد من المكتسبات المهمة 
البحرينية  للمرأة  إثرها  على  تحققت  التي 

منذ إنشائه في عام 2001.
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الشيخ أحمد بن حمد  وجه 
الـــجـــمـــارك  ــيــــس  رئــ خـــلـــيـــفـــة  آل 
العالمي  الــيــوم  بــمــنــاســبــة  كــلــمــة 
للجمارك والذي يوافق 26 يناير 
من كل عام، عّبر فيها عن فخره 
القيادة  ودعـــم  بــرعــايــة  واعـــتـــزازه 
الرشيدة لتنمية االزدهار واألمن 
والــنــمــو االقــتــصــادي فــي مملكة 
الـــبـــحـــريـــن، مـــنـــوهـــا بــتــوجــيــهــات 
وزيــــر الــداخــلــيــة بــتــســخــيــر كــافــة 
اإلمــكــانــيــات والــقــدرات فــي شتى 
عــمــلــيــات الــتــطــويــر والــتــحــديــث 
لتوفير كافة الخدمات وفق أرقى 

المعايير العالمية.
وفيما يلي نص الكلمة:

ــوم الــعــالــمــي  ــيــ بــمــنــاســبــة الــ
للجمارك الذي يصادف 26 يناير 
»توسيع  تحت شعار  عــام  كل  من 
نطاق التحول الرقمي للجمارك 
البيانات  ثقافة  تبّني  خــال  من 
وبـــنـــاء نـــظـــام بــيــئــي لــلــبــيــانــات«، 
بـــأطـــيـــب  ــدم  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ نـ أن  ــا  ــ ــرنـ ــ ــسـ ــ يـ
عامًا  يكون  أن  متمنين  التهاني، 
ترتقي  الــتــي  بــاإلنــجــازات  مليئًا 
وعلى  األفــضــل  نحو  جميعًا  بنا 
بأن  وإنها فرصة  األصعدة.  كافة 
ُنثني على الجهود المبذولة بكل 
وعي احترافي ومهنية عالية من 
وأخـــّص  الــمــنــافــذ  منتسبي  قــبــل 
بالذكر منتسبي شؤون الجمارك 
األمامية  الــصــفــوف  مقدمة  فــي 
مع  الدائم  والتعاون  وبالتنسيق 
والـــشـــأن،  الــعــاقــة  الــجــهــات ذات 
ــد بـــالـــيـــقـــظـــة الــــدائــــمــــة  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ وُنـ
يتمتعون  الــذي  األمني  والــِحــس 

به كأهم ركائز التصدي المباشر 
لــلــتــهــريــب الـــجـــمـــركـــي بـــأنـــواعـــه 
والذي بلغ 1188 ضبطية.. فلهم 

منا تحية إجال وتقدير.
العالم  به  إلى ما يمّر  وننوه 
من ظروف استثنائية من خال 
 »COVID19« ــا  ــورونــ كــ جــائــحــة 
القطاعات  مختلف  تأثر  ومــدى 
بــتــبــعــاتــهــا؛ األمـــــر الـــــذي ُيــحــتــم 
مباشر  كحافز  استغالها  علينا 
لــمــواصــلــة بـــرامـــج الـــدعـــم وبــنــاء 
الــجــمــارك،  لمنتسبي  الـــقـــدرات 
وذلــــــــــك عــــبــــر اســـــتـــــغـــــال كـــافـــة 
ــتــــاحــــة لــتــنــفــيــذ  ــل الــــمــ ــ ــائـ ــ ــوسـ ــ الـ
ــادل أفــضــل  ــ ــبـ ــ ــبــــرامــــج وتـ تـــلـــك الــ
محليًا  والمعلومات  الممارسات 
ــن شــأنــهــا  ــ ــي مـ ــ ــتـ ــ وإقـــلـــيـــمـــيـــًا والـ
مواكبة متغيرات بيئة العمل بما 
الــراهــن من  الــوقــت  يتناسب مــع 

تقنيات وبرمجيات متقدمة.
ــلـــكـــة  مـــمـ قـــــدمـــــتـــــه  مــــــــا  إن 
ــن مـــــــبـــــــادرات فــي  ــ ــن مــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
في  للمساهمة  الــمــجــاالت  شتى 
الــتــعــافــي االقــتــصــادي ومــواجــهــة 
ــلـــك الـــجـــائـــحـــة، بــــا أنـــمـــوذجـــًا  تـ
ُيـــحـــتـــذى بـــه عـــالـــمـــيـــًا، وكـــــان له 
عظيم األثر في تخفيف األعباء 
عــلــى الــمــســتــورديــن مـــن الــتــجــار 
والشركات على حٍد ســواء، حيث 
دورا  ــارك  ــمــ ــجــ الــ شـــــــؤون  لـــعـــبـــت 
ــقــــرارات ذات  ــارزا فـــي تــنــفــيــذ الــ ــ بـ
الــطــابــع االقـــتـــصـــادي فـــي سبيل 
وتصدير  استيراد  سهولة  ضمان 
الــبــضــائــع واألدويــــــة والــلــقــاحــات 
والـــمـــواد اإلغــاثــيــة بــكــل ســاســة 

ــر عـــبـــر مــخــتــلــف الــمــنــافــذ  ــــســ وُي
الجمركية.

ــلــــى صـــعـــيـــد اإلنـــــجـــــازات  وعــ
استطاعت شؤون الجمارك خال 
الــعــديــد  تــحــقــق  أن  2021م  ــام  عــ
مــــن اإلنـــــجـــــازات والــــجــــوائــــز فــي 
والعالمية،  اإلقليمية  المحافل 
ــــداف رؤيـــة  وبــمــا يــحــقــق أحـــد أهـ
مــمــلــكــة الــبــحــريــن االقــتــصــاديــة 
مستوى  ــادة  ــ زيـ حــيــث  مـــن   2030
ــادة  الــمــنــافــســة الــتــي تــتــطــلــب زيــ

اإلنتاجية واالبتكار.
ــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي،  ــلـ وعـ
بمنصب  البحرين  مملكة  فــازت 
ــــس الـــمـــنـــظـــمـــة  ــلـ ــ ــجـ ــ رئـــــــيـــــــس مـ
من  بتزكية  للجمارك  العالمية 
قبل كافة أعضاء المجلس للمرة 
الــثــانــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي، وحــــازت 
الثالثة  للسنة  الجمارك  شــؤون 

إدارة  نظام  شــهــادة  التوالي  على 
الجودة وفق المواصفات الدولية 
الجهة  من   )2015:  9001  ISO(
البريطانية   )UKAS( المانحة 
شركة  مــن  التدقيق  اجتياز  بعد 
 )BUREAU VERITAS(
الفرنسية، إذ تعتبر هذه الشهادة 
إنـــجـــازًا هــامــا لــشــؤون الــجــمــارك 
ــة  ــز رؤيـ ــائـ ــدى ركـ ــ بــمــا يــحــقــق إحـ
المتمثلة  االقتصادية  البحرين 
فــيــمــا حققت  ــة،  ــدامــ ــتــ االســ فـــي 
الــفــوز بجائزة  الــجــمــارك  ــؤون  شـ
ــال الـــتـــمـــثـــيـــل  ــ ــجـ ــ ــي مـ ــــة فــــ دولــــــيــ
الصحة  لبروتوكوالت  واالمتثال 
والــســامــة ضــد فــيــروس كــورونــا، 
ــا فــــقــــد فــــــــــازت شــــــؤون  ــيــ ــلــ ــحــ ومــ
التمّيز  مــســابــقــة  فــي  الــجــمــارك 
ــة عــن  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ ــكـــومـــة اإللــ ــلـــحـ لـ
المجتمعية  الــمــشــاركــة  مــشــروع 
ــراد فــئــة أفــضــل  ــ وفـــي قــطــاع األفــ

مقترح إلكتروني.
وختامًا كلنا ثقة بأن لكل فرد 
مّنا أهمية بالغة، ومكملة لدورنا 
ــا  الــجــمــاعــي فـــي تــعــزيــز إصـــرارنـ
وعـــزيـــمـــتـــنـــا لـــتـــقـــديـــم وتــحــقــيــق 
للذود  الجاد  العمل  من  المزيد 
ــا الـــبـــريـــة والــجــويــة  ــدودنــ عـــن حــ
دعم  فــي  والمساهمة  والبحرية 
وتعزيز حركة  الوطني  االقتصاد 
من  المشروعة  والتجارة  السفر 
سائلين  البحرين،  مملكة  وإلــى 
الــمــولــى عــز وجـــل أن يعيد هــذه 
ننعم  ونـــحـــن  عــلــيــنــا  الــمــنــاســبــة 
بموفور الصحة والعافية واألمن 

واألمان. 

بمنا�صبة اليوم العالمي للجمارك..

رئي�س �لجمارك: 1188 �صبطية للتهريب �لجمركي �لعام �لما�صي

} الشيخ أحمد بن حمد.

وحــدة  ألــف   40 بتوفير  السامية  الملكية  التوجيهات  إطـــار  فــي 
سكنية، وتنفيًذا ألمر صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
وحــدة   2000 بــتــوزيــع  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة 
سكنية إضافية على المواطنين، قامت وزارة اإلسكان بمواصلة عملية 
مختلف  مــن  المستحقين  المواطنين  على  اإلســكــانــيــة  الــتــوزيــعــات 
محافظات مملكة البحرين، ضمن جدول زمني خال الشهر الجاري.
وقالت وزارة اإلسكان إن المشاريع اإلسكانية تضاف إلى سلسلة 
التنموية  الــمــســيــرة  ظــل  فــي  تحققت  الــتــي  اإلســكــانــيــة  اإلنـــجـــازات 
آل  بن عيسى  الملك حمد  الجالة  بقيادة حضرة صاحب  الشاملة 
توليه  الــذي  الكبير  االهــتــمــام  مــؤكــدًة  الــمــفــدى،  الــبــاد  خليفة ملك 
مجلس  رئيس  العهد  ولي  الملكي  السمو  صاحب  برئاسة  الحكومة 

الوزراء لتوفير الوحدات اإلسكانية للمواطنين.
مع  بالتوافق  تأتي  اإلسكانية  التوزيعات  أن  إلــى  الـــوزارة  ولفتت 
ضمن  سكنية  وحـــدة  ألــف   25 توفير  على  بالعمل  الحكومة  الــتــزام 
برنامج الحكومة، بما يحقق تطلعات المواطنين. كما أكدت الوزارة 
تــكــامــل خــطــة الــعــمــل فــيــمــا يتعلق بــإنــشــاء مـــدن جــديــدة ومــشــاريــع 
التي يمكن  المشاريع اإلسكانية  المزيد من  تنموية تسهم في خلق 
التعافي  تحقيًقا ألهــداف خطة  وذلك  منها،  االستفادة  للمواطنين 
أصحاب  بمبناها  المستفيدين  الــوزارة  واستقبلت  هذا  االقتصادي. 
الطلبات ضمن القوائم التي قامت بإعدادها بصورة مسبقة، متبعين 
ــراءات االحــتــرازيــة والــوقــائــيــة الــازمــة فــي عملية الــتــوزيــع،  ــ كــل اإلجـ
إلى  بــاإلضــافــة  سلمان،  بمدينة  التخصيص  شــهــادات  لتسلم  وذلــك 
تسليم المفاتيح في مدينة سلمان كذلك ضمن وتيرة عمل متسارعة 

ومستمرة.

وح���دة   2000 ت���وزي���ع  ����ص��ت��ك��م��ال 

���ص��ك��ن��ي��ة خ�����الل �ل�����ص��ه��ر �ل���ج���اري

وقــــــع االخــــتــــيــــار عـــلـــى الـــزمـــيـــل 
ــجـــي ضــمــن  ــنـ ــخـ ــور زكـــــريـــــا الـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
مستوى  عــلــى  األفــــراد  مــن  مجموعة 
الوطن العربي ليكون ضمن مجموعة 
تــأثــيــًرا  األكــثــر  الــعــربــيــة  الشخصيات 
المجتمعية  الــمــســؤولــيــة  مــجــال  فــي 
ــتـــي تــنــظــمــهــا الــشــبــكــة اإلقــلــيــمــيــة  الـ

للمسؤولية االجتماعية لعام 2021.
ولــــــــقــــــــد أوضـــــــــحـــــــــت الــــشــــبــــكــــة 
على  وقــــع  ــار  ــيـ ــتـ االخـ أن  اإلقــلــيــمــيــة 
الدكتور الخنجي بسبب كافة أعماله 

وإنـــجـــازاتـــه الــســابــقــة بــاإلضــافــة إلــى 
ــز خــاصــة  ــركـ ــمـ اهـــتـــمـــامـــه الــكــبــيــر والـ
فــــي اآلونـــــــة األخــــيــــرة عـــلـــى مـــوضـــوع 
والــمــشــاريــع الصغيرة  ريـــادة األعــمــال 
التي  األعمال  المنتجة، ومن  واألسر 
أنه  ريـــادة األعــمــال  فــي مجال  قدمها 
وحقائب  مناهج  وكتابة  بتأليف  قــام 
تـــدريـــبـــيـــة خــــاصــــة لـــــــــرواد األعــــمــــال 
والـــــراغـــــبـــــيـــــن فــــــي االنــــــــخــــــــراط فــي 
ــادة الــمــشــاريــع الــصــغــيــرة والــمــهــن  ــ ريـ
مع  بالتعاون  قــام  وكــذلــك  المنزلية. 

التدريبية  والمعاهد  الجهات  بعض 
ــادرة أطــلــق  ــبــ الــخــلــيــجــيــة بــتــكــويــن مــ
مــهــنــة«، بهدف  مــنــزل  كــل  »فـــي  عليها 
تدريب األسر الخليجية إلنشاء مهن 
خاصة بما يتناسب مع قدرات األسرة 
العديد  إلــى  بــاإلضــافــة  وإمكانياتها، 
ــور الــمــتــعــلــقــة بــالــمــشــاريــع  ــ ــ مــــن األمـ

الصغيرة واألسرة المنتجة.
ــار  ــبـ ــرة جــــريــــدة »أخـ ــ وتـــتـــقـــدم أســ
الدكتور  للزميل  بالتهنئة  الخليج« 

زكريا بهذا اإلنجاز. 

رنـــا  الــشــيــخــة  د.  اســتــقــبــلــت 
خليفة  آل  دعيج  بن  عيسى  بنت 
التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن 
العالي نائب رئيس مجلس أمناء 
بمكتبها  العالي  التعليم  مجلس 
ــن خـــلـــيـــفـــة آل  ــ الـــشـــيـــخ خــــالــــد بـ
ــام كــلــيــة فــاتــيــل.  خــلــيــفــة مــديــر عـ

الشيخة  د.  هنأت  اللقاء،  وخال 
رنـــــا بـــنـــت عـــيـــســـى بــــن دعــــيــــج آل 
خليفة الشيخ خالد بن خليفة آل 
خليفة بتعيينه مديرًا عام لكلية 
في  الــتــوفــيــق  لـــه  متمنية  فــاتــيــل 
أداء مهامه، مؤكدة حرص مملكة 
الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى تـــوفـــيـــر الــبــيــئــة 

التعليم،  في  لاستثمار  الجاذبة 
وإنـــجـــاز الــمــشــاريــع الــرامــيــة إلــى 
العالي  التعليم  بقطاع  االرتــقــاء 
كل  مــن  متمكنة  أجــيــال  وتخريج 
ــي ســوق  ــارات الــمــطــلــوبــة فـ ــهـ ــمـ الـ
الــعــمــل.  مــن جــانــبــه، عــبــر مدير 
عام كلية فاتيل عن اعتزازه بلقاء 

التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن 
العالي، معربا عن عميق تقديره 
ــه كلية  بـ وامـــتـــنـــانـــه لــمــا تــحــظــى 
المستويات  على  دعــم  من  فاتيل 
التعليم  لقطاع  ما  يعكس  كافة، 
وتــقــديــر كبيرين في  اهــتــمــام  مــن 

مملكة البحرين.

�أم����ي����ن ع�����ام �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ال���ي ت����وؤك����د ح���ر����س �ل��ب��ح��ري��ن 

ع���ل���ى ت���وف���ي���ر �ل��ب��ي��ئ��ة �ل���ج���اذب���ة ل��ال���ص��ت��ث��م��ار ف����ي �ل��ت��ع��ل��ي��م

�ل�����ص��خ�����ص��ي��ات  ق���ائ���م���ة  ���ص��م��ن  �ل���خ���ن���ج���ي  زك����ري����ا  د.  �ل���زم���ي���ل 

�لأك������ث������ر ت�����اأث�����ي�����ر� ع����ل����ى م�������ص���ت���وى �ل����ع����ال����م �ل���ع���رب���ي

} د. زكريا الخنجي.
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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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راشــد  الشيخ  أول  الــفــريــق  لتوجيهات  تنفيذا 
بـــن عـــبـــداهلل آل خــلــيــفــة وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة بــإســنــاد 
وتحقيقًا  الخاص،  للقطاع  الفني  الفحص  خدمة 
عــمــل  وبـــرنـــامـــج   2030 الـــبـــحـــريـــن  رؤيــــــة  ألهـــــــداف 
الشيخ عبدالرحمن بن  العميد  وبرعاية  الحكومة، 
العامة  اإلدارة  عـــام  مــديــر  خليفة  آل  عــبــدالــوهــاب 
للمرور، أفتحت اإلدارة مركز »ليزر« للفحص الفني 
للمركبات الخفيفة في مدينة عيسى ليكون المركز 
السابع على مستوى البحرين، والخامس للمركبات 

الخفيفة، الذي يستوعب 150 سيارة في اليوم.
الشروط  استيفائه  بعد  المركز  افتتاح  ويأتي 
وتأهيل  الــازمــة،  الفنية  والمعايير  والمتطلبات 

الفاحصين الفنيين والعاملين في القطاع الخاص 
للمرور  العامة  اإلدارة  تقدمها  تدريبية  دورات  عبر 
وبـــإشـــراف مــبــاشــر، وذلـــك لــضــمــان تــقــديــم خــدمــات 
من  التأكد  ناحية  من  المراكز،  جميع  في  مماثلة 
سامة المركبات ومتانتها واستيفائها االشتراطات 

الفنية بهدف تحقيق السامة على الطريق.
إطار  في  الفني  الفحص  مراكز  افتتاح  ويأتي 
منظمة  جــهــة  إلـــى  لــلــمــرور  الــعــامــة  اإلدارة  تــحــول 
تباعًا،  افتتاحها  يتم  التي  الفنية  المراكز  ألعمال 
بهدف الوصول إلى سرعة اإلنجاز، وتقديم خدمة 
وبــمــا يحقق  لــــإدارة،  الــجــودة  معايير  مــع  تتناسب 

تطلعات الجمهور.

افتتاح مركز خا�ص للفح�ص الفني بمدينة عي�سى

محميد احملميد

تــابــعــت لــقــاء ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بـــن حمد 
القابضة  للشركة  التابعة  العمالية  النقابات  مع 
ــي نـــشـــرة األخـــبـــار  ــاز.. تــابــعــتــه فــ ــ ــغــ ــ لــلــنــفــط والــ
خبر  وفـــي  والــصــحــفــيــة،  واإلذاعـــيـــة  التلفزيونية 
مع  أكثر  تفاعلت  ولكني  البحرين..  أنباء  وكالة 
الــخــبــر الــمــنــشــور بــالــصــوت والـــصـــورة فــي حساب 

التواصل االجتماعي.
من  طــرح  ومــا  دار من حديث،  لما  استمعت 
ــدوول مـــن نـــقـــاش، ومـــا حــصــل من  ــ ــار، ومـــا تـ ــكـ أفـ
مداخات وتعقيبات، وأسئلة وإجابات، وما شعرت 
به من أريحية وشفافية في كل االجتماع، وأيقنت 
أن مــثــل هــــذا الـــلـــقـــاء، كــمــا يــجــســد الــمــســؤولــيــة 
الــرفــيــعــة، ويــعــبــر عـــن أهــمــيــة االجـــتـــمـــاعـــات مع 
ينبئ عن منهجية  ذاتــه  الوقت  في  فإنه  العمال، 
العمالية،  للنقابات  متميزة  النــطــاقــة  جــديــدة 
وقد نالت الدعم والثقة من رئيس مجلس اإلدارة 

شخصيا سمو الشيخ ناصر بن حمد. 
من  والــواضــح،  الصريح  المباشر،  الحديث 
العمالية،  للنقابات  بن حمد  ناصر  الشيخ  سمو 
وتــوجــيــهــاتــه الــكــريــمــة، وحــثــه عــلــى اإلنــتــاجــيــة، 
ــرام  ــتــ ــيــــة، وتــــأكــــيــــده احــ ــربــــحــ وتــــركــــيــــزه عـــلـــى الــ
والناجح  الرابح  ورهانه  والمهنية،  التخصصية 
المشاركة  إلــى  ودعــوتــه  البحريني،  الشباب  على 
فــي األفـــكـــار والــمــقــتــرحــات وحــتــى الــمــاحــظــات، 
الــتــي تــأتــي مــن أي عــامــل ووصــولــهــا إلـــى مكتب 
ســمــوه مــبــاشــرة، مــن دون الــحــاجــة إلـــى مــرورهــا 
على أي جهة، تعني أن ثمة استراتيجية جديدة 
وعاقة غير مسبوقة ستشهدها الشركة القابضة 
مع نقاباتها، والمردود اإليجابي الذي سينعكس 

على أداء أهم قطاع اقتصادي في الباد.
العاقات بين أصحاب  كانت معظم  لطالما 
الــعــمــل والـــنـــقـــابـــات عـــاقـــات تـــتـــراوح بــيــن الــمــد 
والجزر، بين الشد والمنع، بين القرارات والبيانات 
وحتى االعتصامات، ولكن يبدو أننا مقبلون على 
تجربة فريدة من نوعها، لطالما كنا نتطلع إلى 
كما  المؤسسات،  كل  في  تتكرر  أن  أو  نجدها،  أن 
كــنــا نــجــدهــا فــي شــركــة الــبــتــروكــيــمــاويــات وبابكو 
التي  الكبرى  الشركات  من  باعتبارهما  يوم،  ذات 
تميزتا بالعاقة اإليجابية مع النقابة العمالية. 
بن  ناصر  الشيخ  مــن سمو  الــرائــعــة  اإلشـــارة 
حقوق  دعــم  فــي  النقابات  دور  أهمية  إلــى  حمد 

العمال وحمايتهم ودفع تطورهم المهني، ونشر 
الوعي النقابي، وتعزيز الحوار االجتماعي، وهو 
ما يوجه به دائمًا حضرة صاحب الجالة الملك 
المفدى حفظه اهلل ورعاه، دليل كبير على الثقة 
الــمــســتــحــقــة مـــن الــقــيــادة الــحــكــيــمــة بــالــنــقــابــات 

العمالية.
ــاة مــبــاشــرة  ــنـ ــوه فـــتـــح قـ ــمـ كـــمـــا أن إعــــــان سـ
وإنشاء  والشفاف،  المفتوح  للتواصل  ومستمرة 
المخالفات، بهدف  سياسة متكاملة لإباغ عن 
يــتــم دعــمــهــم وسماعهم،  الــعــمــال  أن  الــتــأكــد مــن 
حقيقي  بــشــكــل  معالجتها  يــتــم  مــخــاوفــهــم  وأن 
نتصور  المناسب،  الــوقــت  وفــي  مهنية  وبطريقة 
أنها منحت النقابات العمالية دفعة قوية لمزيد 
من العمل واإلنتاج، واالطمئنان الوظيفي، ونثق 
المسؤولية  هــذه  قــدر  على  النقابات ستكون  بــأن 

والتكليف.
بــن  نـــاصـــر  الـــشـــيـــخ  ســـمـــو  طـــمـــوح  أن  أدرك 
وأمــنــيــات  وأمــنــيــاتــه هــي طــمــوح  حــمــد وتطلعاته 
الوطن،  خدمة  إلــى  يتطلع  مخلص  مواطن  كل 
ــان تــقــدمــه وازدهـــــــــاره، وتــنــفــيــذ تــوجــيــهــات  ــمـ وضـ
ودعم  ورعــاه،  اهلل  المفدى حفظه  الملك  جالة 
حفظه  الــــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  سمو 
اهلل، مــن أجـــل تــعــزيــز الــشــراكــة الــفــاعــلــة، وبــيــان 
وتــعــزيــز  قـــطـــاع،  فـــي أي  والــمــوظــف  الــعــامــل  دور 
النقابي  الــوعــي  ــراز  وإبــ العمالية،  الــنــقــابــات  دور 
الهادف إلى مصلحة العمل والوطن، من دون أي 
ذات  تسببت  سياسية  وانتماءات  تدخات حزبية 
يوم في إعاقة تطوير العمل والعاقة بين النقابة 
وصاحب المؤسسة، وفي تسييس قضايا عمالية 
أحدثت فجوة، وربما أوجدت عاقة متوترة، بين 
جهات  مقابل  في  الرسمية،  والجهات  النقابات 
مسيئة بالخارج تنتظر أي خاف وتباين يصدر 
مــن بــعــض الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة، وشــكــلــت تــصــورا 
ومنافس  عــدو  النقابة  بــأن  البعض  لــدى  خاطئا 
شرس للمؤسسة ومجلس إدارتها، وليست شريكة 
ومصلحة  الربحية،  وزيـــادة  واإلنــتــاج  العمل  فــي 

العامل والوطن كذلك.
ــمـــد مــع  ــر بــــن حـ ــيـــخ نــــاصــ ــشـ ــو الـ ــمـ ــاء سـ ــقــ لــ
الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة لــلــشــركــة الــقــابــضــة للنفط 
للعمل  جديدة  محطة  يكون  أن  يستحق  والغاز، 

النقابي الوطني في مملكة البحرين.

malmahmeed7@gmail.com

النقابات العمالية..

 ولقاء المنهجية الجديدة 

 2022 لسنة   )4( رقـــم  الــســامــي  الملكي  األمـــر  صـــدور  بمناسبة 
استقبل  نــيــابــة؛  وكــيــل   )14( تعيين  والمتضمن  قضائية  بتعيينات 
وكاء  أمس  بمكتبه  البوعينين  بن فضل  الدكتور علي  العام  النائب 
النيابة المعينين، حيث أدوا أمامه اليمين المنصوص عليها بقانون 
بوعاي  رشيد  وائــل  المستشار  بحضور  وذلــك  القضائية،  السلطة 
مساعد النائب العام والمحامي العام األول المستشار أسامة العوفي 

رئيس التفتيش القضائي.
أهمية  العام  النائب  أكد  الجدد  النيابة  وكــاء  إلى  حديثه  وفي 
العامة  الحقوق  وحماية  الــعــدالــة  إرســـاء  فــي  العامة  النيابة  رســالــة 
شأن  فــي  المجتمع  عــن  كنائبة  بــه  تضطلع  الــذي  والـــدور  والخاصة 
الدعوى الجنائية، وحث على بذل أقصى الطاقات والجهود من أجل 

تحقيق العدالة الناجزة. 

وكـــالء الـنـيـابــة الـجــدد يــ�ؤدون  

الق�سـم القان�ني اأمـام النائـب العـام

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـام مـحفوظ

} خالل اأداء الق�سم.

} مركز الفح�ص الفني الجديد.

أيــــدت مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز حــكــمــا بــالــســجــن 3 
ســنــوات لــثــاثــة آســيــويــيــن وإبــعــادهــم نــهــائــيــا عن 
رفــقــة االخــريــن  الــبــاد، بعد أن خطط أحــدهــمــا 
احدى  المجني عليه وحجز حريته في  لخطف 
الشقق بمنطقة الهملة بسبب خاف على سلفة 

قدرها 700 دينار.
وكان المجني عليه قد أبلغ أن أحد المتهمين 
إلى  التوجه  رفقة آخرين وطلب منه  إليه  حضر 
كان من  انه رفض فما  إال  الهملة  شقة بمنطقة 
الــمــتــهــم إال أن اعـــتـــدى عــلــيــه بــالــضــرب وأجــبــره 
بحيازته،  كــان  بسكين  وهــدده  سيارة  دخــول  على 
حــيــث تــوجــهــوا بــه إلـــى إحــــدى الــشــقــق بمنطقة 
تعرض  ان  بعد  محتجزا  يومين  ومــكــث  الهملة 
لــلــضــرب إلــــى أن تــمــكــن مـــن الـــهـــرب عـــن طــريــق 
الكراجات طالبا  النوافذ وتوجه إلى أحد  احدى 
مــســاعــدة الــعــامــل، فــي الــوقــت نفسه مــرت دوريــة 

شرطة بالصدفة وتوجه إليها وسرد لهم الواقعة.
وتمكنت القوات األمنية من ضبط المتهمين 
خافات  على  بــأنــه  األول  المتهم  اعــتــرف  حيث 
األخير  استولى  حيث  عليه  المجني  مع  سابقة 
على 700 دينار ولم يقم بإرجاع المبلغ فخطفه 
ومبلغ  هاتفه  بأخذ  وقاما  آخر  رفقة  الشقة  إلى 
100 دينار كان بحوزة المجني عليه وكان الغرض 
فيما  عليه،  المجني  مــن  المبلغ  على  حصوله 
اعــتــرف اخــر بــالــواقــعــة وأنــكــر الــثــالــث االشــتــراك 

معهم.
في  أنــهــم  المتهمين  إلـــى  الــنــيــابــة  فــأســنــدت 
المجني  مجهول  وآخـــر  خطفوا   2021 مـــارس   5
كونهما  حــال  الــقــوة،  استعمال  طــريــق  عــن  عليه 
شخصين فأكثر حجزوا حرية المجني عليه بغير 
وجه حق قانوني وسرقا المال المنقول المملوك 

للمجني عليه وكان ذلك من مسكنهم.

3 �سن�ات �ســـجنا لثالثة اآ�ســـي�يين خطف�ا اآخر ب�ســـبب 700 دينار 

متهما  الــجــنــائــيــة  الــمــحــكــمــة  عــاقــبــت 
ــتـــه  آســـيـــوي بــالــســجــن 5 ســـنـــوات بــعــد إدانـ
آالف   3 وتغريمه  الــمــخــدرة  الــمــواد  بترويج 
ديــنــار، وحــبــس آخــريــن 6 أشــهــر وتــغــريــم كل 
منهما 100 دينار للتعاطي وإبعاد المتهمين 

جميعا عن الباد عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة 
مكافحة المخدرات معلومات تفيد بحيازة 
بقصد  ــدرة  ــمـــخـ الـ ــواد  ــمــ الــ األول  الــمــتــهــم 

الترويج، وتم تكليف أحد المصادر السرية 
لــشــراء بــعــض مــن حــبــوب الــيــافــا الــمــخــدرة 
بقيمة 180 دينارا، حيث اتصل احد المصادر 
السرية بالمتهم األول هاتفًيا تحت مسمع 
الشرطي واتفق معه على اللقاء، وعلى أثر 
ذلـــك انــتــقــل الــمــصــدر بــرفــقــة شــرطــي إلــى 
المكان المتفق عليه، والتقيا وقام المتهم 
المتفق  المخدرة  المواد  المصدر  بتسليم 
وقــام  الــمــصــور،  المبلغ  مــنــه  وتــســلــم  عليها 

انتظاره، حيث  في  كــان  آخــر  إلــى  بالتوجه 
ثبت معمليا أن المادة المخدرة هي حبوب 
اليافا فتمت عملية مداهمة المتهم وكان 

برفقته المتهم الثاني.
يــتــم  لــــم  األول  الـــمـــتـــهـــم  وبـــتـــفـــتـــيـــش 
المبلغ  على  وعثر  معه  شــيء  على  العثور 
ــانـــي الــــذي  ــثـ الـــمـــصـــور بـــرفـــقـــة الــمــتــهــم الـ
ــه يــتــحــصــل عــلــى  ــ اعــــتــــرف بــالــتــعــاطــي وأنــ
وفي  الثالث  المتهم  مــن  المخدرة  الــمــواد 

اتصاال  الثاني  المتهم  تلقى  االثناء  تلك 
لتسلم  باللقاء  يخبره  الثالث  المتهم  من 
الـــمـــبـــلـــغ، فـــتـــم الـــســـمـــاح لــلــمــتــهــم الــثــانــي 
للقاء  عليه  المتفق  المكان  إلــى  بالتوجه 
الــمــتــهــم الــثــالــث والــتــقــيــا تــحــت بــصــر من 
المطاعم  أحد  بالقرب من  الشرطة  أفــراد 
حـــيـــث تـــمـــت مـــداهـــمـــة الـــمـــوقـــع والــقــبــض 
المبلغ  تسلمه  اثناء  الثالث  المتهم  على 

المصور.

ــدرات ــخ ــم ــج ال ــروي ــت ب ــ�ات واإبـــعـــاد مــتــهــم  ــن ــس �  5 الــ�ــســجــن 

ــور الـــشـــيـــخ  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــع الـ ــمــ ــتــ اجــ
آل خــلــيــفــة  أحـــمـــد  ــن  بــ ــداهلل  ــبــ عــ
لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل 
السياسية، خال زيارته الرسمية 
لسلطنة ُعمان، أمس، مع الشيخ 
وكيل  الــحــارثــي  عــلــي  بــن  خليفة 
ُعـــمـــان  ســلــطــنــة  ــة  ــيـ ــارجـ خـ وزارة 
لـــلـــشـــؤون الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وذلـــك 
بديوان وزارة الخارجية العمانية.

ــرب  ــ ــاع، أعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وخــــــــال االجـ
ــور الــــشــــيــــخ عـــــبـــــداهلل بــن  ــ ــتـ ــ ــــدكـ الـ
أحـــمـــد آل خــلــيــفــة عـــن اعـــتـــزازه 
بالمستوى المتقدم الذي وصلت 
إليه العاقات األخوية التاريخية 
البحرين  مملكة  بين  والمتميزة 
وسلطنة ُعمان الشقيقة، في ظل 
القيادة الحكيمة لحضرة صاحب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
المفدى،  الباد  آل خليفة عاهل 
الجالة  وأخــيــه حــضــرة صــاحــب 
الـــســـلـــطـــان هــيــثــم بــــن طــــــارق آل 

سعيد سلطان عمان المعظم.
الخارجية  وزارة  وكــيــل  ــد  وأكـ
ــام  ــمـ ــتـ لــــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة اهـ
الشراكة  بتعزيز  البحرين  مملكة 

ُعمان  سلطنة  مع  االستراتيجية 
ــاالت، بــمــا  ــ ــجـ ــ ــمـ ــ ــــي مـــخـــتـــلـــف الـ فـ
آفــاق  فــتــح  عــلــى  إيــجــاًبــا  ينعكس 
تسهم  للتعاون،  ومتنوعة  جديدة 
في تحقيق التطلعات المشتركة.
مــن جانبه، أشـــاد وكــيــل وزيــر 
الــخــارجــيــة الــعــمــانــي بــالــعــاقــات 
ــة الــراســخــة الــتــي تــربــط  ــويـ األخـ
بــيــن بـــــاده ومــمــلــكــة الــبــحــريــن، 

تعزيزها  إلــى  تطلعه  عــن  مــعــرًبــا 
ــة، مــتــمــنــًيــا  ــافــ ــي الــــمــــجــــاالت كــ فــ
الــتــقــدم  دوام  الــبــحــريــن  لمملكة 

واالزدهار.
كـــــــمـــــــا شـــــــهـــــــد االجـــــــتـــــــمـــــــاع 
اجتماعات  مخرجات  استعراض 
البلدين  بين  المشتركة  اللجنة 
بحث  إلــى  باإلضافة  الشقيقين، 
القضايا ذات االهتمام المشترك. 

وكيل وزارة الخارجيـة: اهتمـام بحرينـي بتعزيـز  

الـ�ســراكــة اال�ســتراتيـجـيـة مـع �سـلـطنـة ُعـمـان

} وكيل الخارجية خالل لقائه نظيره العماني.

لحقوق  المنامة  مركز  قال 
ــد  أحــ اســـــــتـــــــرداد  إن  ـــان  ــ ــســ ــ ــ اإلنـ
ــادر  ــصــ ــًا والــ ــيـ ــنـ الــمــطــلــوبــيــن أمـ
ورابــع  بالمؤبد  أحــكــام   3 بحقه 
قضايا  في  سنوات   10 بالسجن 
إرهابية إنجاز أمني حققته وزارة 
الشؤون  بــإدارة  ممثلة  الداخلية 
الـــدولـــيـــة واالنــــتــــربــــول بــــــاإلدارة 
العامة لمكافحة الفساد واألمن 
وذلك  وااللكتروني،  االقتصادي 
لتحقيق العدالة لكل من تضرر 
ــال اإلرهـــابـــيـــة الــتــي  ــمــ مـــن األعــ
أمنيًا  المطلوب  ينفذها  كــانــت 
مدرجة  إرهــابــيــة  جماعة  ضمن 
على قوائم اإلرهاب عملت على 
تــجــنــيــد عـــــدد مــــن األشــــخــــاص 
بصناعة واستعمال المتفجرات 
بــهــدف تكوين  الــشــغــب  وأعـــمـــال 
مجموعات تقوم بأعمال إرهابية 
الشرطة،  رجـــال  قتل  تستهدف 
وخـــطـــطـــت لــتــدمــيــر الــمــنــشــآت 
ــيــــة والـــحـــيـــويـــة  ــنــ الـــمـــهـــمـــة األمــ
لــإخــال بــالــنــظــام الــعــام ومنع 
عملها،  ممارسة  مــن  السلطات 

والقيام بتصنيع عبوات متفجرة 
ــذ مــــخــــطــــط إجـــــرامـــــي  ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ لـ

لتحقيق أهداف الجماعة.
وانـــــتـــــقـــــدت رئـــــيـــــس مـــركـــز 
ــوق اإلنـــــســـــان  ــقــ ــحــ ــة لــ ــامــ ــنــ ــمــ الــ
الــمــحــامــيــة ديـــنـــا عــبــدالــرحــمــن 
الــلــظــي الـــدكـــاكـــيـــن الــحــقــوقــيــة 
التي لم تهدأ منذ إعان استرداد 
الـــمـــطـــلـــوب أمـــنـــيـــًا والـــمـــحـــكـــوم 
بكيل  وبــــدأت  إرهــابــيــة،  بقضايا 
التي  والــدولــة  للبحرين  التهم 
ــبــــط الـــمـــحـــكـــوم،  ــم فـــيـــهـــا ضــ ــ تــ
ــم الـــمـــوجـــهـــة لــلــشــرطــة  ــهــ ــتــ والــ
ــــول، وكـــأنـــمـــا  ــربـ ــ ــتـ ــ ــة االنـ ــيــ الــــدولــ
الخاطئ  الــجــانــب  فــي  الجميع 
الحقوقية  الــدكــاكــيــن  حــيــن  فــي 
عـــــلـــــى صـــــــــــــواب بـــمـــطـــالـــبـــتـــهـــا 
بــــاإلفــــراج عـــن اإلرهـــابـــيـــيـــن في 
الــدول ألجندات سياسية  بعض 
وباتت  الجميع  لــدى  مفضوحة 
ــًا فـــــي مـــفـــاهـــيـــم  ــلــــطــ تـــصـــنـــع خــ
حــقــوق اإلنــســان ودعـــم اإلرهـــاب 
والــتــنــظــيــمــات اإلرهـــابـــيـــة ومــن 

يندرج تحتها.

أن من يقوم  اللظي  وذكــرت 
باستدراج قوات الشرطة لموقع 
مــفــخــخ بــالــمــتــفــجــرات الــمــزودة 
ويــتــســبــب في  بــعــد،  عــن  بتحكم 
الشرطة  ــراد  أفـ مــن   3 استشهاد 
وضـــابـــط، ال يــســتــحــق الـــوقـــوف 
اإلنسان،  في جانب حقوق  معه 
لــحــقــوق  الــمــنــتــهــكــيــن  أول  ــو  وهــ
ــل اآلخـــــــريـــــــن،  ــتــ ــقــ اإلنــــــــســــــــان بــ
ــام، وتــكــويــن  ــنـــظـ ــالـ واإلخــــــــال بـ
االنضمام  أو  إرهــابــيــة  جــمــاعــات 
إلـــيـــهـــا، ومــــن واجـــــب الــدكــاكــيــن 
الحقوقية أن تشيد بدور مملكة 
البحرين في تجنيب المواطنين 
والــمــقــيــمــيــن ويــــــات األعـــمـــال 
ــن خــــــال دورهــــــا  ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ اإلرهـ
األمني، وشراكتها مع المجتمع 
لــمــحــاربــة اإلرهـــــاب والــجــريــمــة، 
وتعزيز الوحدة الوطنية لتجاوز 
االستقرار  وتحقيق  التحديات 
كل  على  الفائدة  لتعود  للوطن 

شرائح المجتمع وطوائفه.

دينـا اللظـي: ا�سـترداد مطلـ�ب اأمنـي محك�م 

بق�سايـا اإرهابيـة يـحـقــق العـدالــة للجميــع

بــــوزارة  الــتــفــتــيــش  الــــــدوري إلدارة  الــتــفــتــيــش  فـــي إطــــار 
الــصــنــاعــة والــتــجــارة والــســيــاحــة، تبين وجـــود مــســتــودع تابع 
فيه  ويتم  غذائية  منتجات  بتخزين  يقوم  الشركات  إلحــدى 
بأسماء  تعبئتها  وإعـــادة  الغذائية  المنتجات  بيانات  تغيير 
التخزين  نــشــاط  مــزاولــة  إلـــى  بــاإلضــافــة  تــجــاريــة مختلفة، 

وتعبئة المواد الغذائية من دون ترخيص.
ــوارد الــســيــد  ــ ــمـ ــ وكـــشـــف الـــوكـــيـــل الــمــســاعــد لــلــرقــابــة والـ
عــبــدالــعــزيــز األشــــراف بـــأن مــأمــور الــضــبــط الــقــضــائــي أثــنــاء 
فــي محافظة  الــتــجــاريــة  الــمــحــال  الــــدوري ألحـــد  التفتيش 
ــن الــمــنــتــجــات  الــعــاصــمــة الحــــظ وجـــــود كــمــيــات مـــركـــونـــة مـ
الغذائية المنتهية الصاحية وأخرى صالحة وبعضها تالف 
ومتعفن داخل المحل. وأضاف، بأن المحل ال يرقى لتخزين 
هو  له  المصرح  التجاري  النشاط  أن  كما  الغذائية،  المواد 
كــشــف عن  الــواقــع  فيما  الــغــذائــيــة،  المنتجات  وبــيــع  تــجــارة 
مــمــارســة أنــشــطــة غــيــر مــرخــص لــهــا، وهـــي تــخــزيــن الــمــواد 
الغذائية وأيضا تعبئة المواد الغذائية، وبالتالي تتم كل هذه 
تفرضها  التي  والضوابط  االشتراطات  عن  بعيدًا  العمليات 

الجهات المختصة لضمان سامة األغذية وحفظها.
يــتــم تــخــزيــن مــنــتــجــات منتهية  بـــأنـــه  ــراف  ــ ــ ــّيـــن األشـ وبـ
 700 حــوالــي  عــددهــا  يــقــدر  والــتــي  المستودع  فــي  الصاحية 
من  مختلفة  ــواع  وأنــ الـــرز،  وطحين  األرز،  رقــائــق  مــن  منتج 
البهارات، وسميد، وتمر هندي، وشاي، وشعيرية طحين قمح، 
أجار، وغيرها من المنتجات الغذائية، بدال من أن يتم جمع 
البضائع المنتهية وإتافها بحسب اإلجراءات المعمول بها.
وأضاف األشراف أن المستودع يفتقر إلى أدنى اشتراطات 
من  بــالــقــرب  عفن  وبــهــا  مفتوحة  أرز  أكــيــاس  وبــه  التخزين، 
المنتجات غير المنتهية الصاحية التي يتم إعادة تعبئتها، 
حيث يتم تفريغ األزر من أكياس ذات عامات تجارية متعددة 
بوزن 20 كيلو وإعادة تعبئتها في أكياس صغيرة بوزن 5 كيلو 
تتم نفس  كما  أسمائها األصلية.  باسم تجاري يختلف عن 

إلى  الكبيرة  الذي يعاد تعبئته من األكياس  العملية للسكر 
علمًا  لـــأرز.  التجارية  الــعــامــة  ذات  تحمل  صغيرة  أكــيــاس 
 95 وجـــود  تبين  بالمحل  الخاصة  السجات  وبحسب  بــأنــه 
سارية  أغلبها  الغذائية  المنتجات  من  متنوعة  قطعة  ألــف 
األرز،  وطحين  األرز،  ورقائق  والسكر،  األرز  مثل:  الصاحية 

وأنواع مختلفة من البهارات، وغيرها.
تم  أنــه  إلــى  والـــمـــوارد،  للرقابة  المساعد  الوكيل  وأشـــار 
ــى الــنــيــابــة  الــتــحــفــظ عــلــى الــمــســتــودع وتــحــويــل الــقــضــيــة إلـ
العامة، منوهًا إلى أهمية حرص أصحاب الشركات والمحال 
التجارية بمتابعة األعمال التي يقوم بها شركاؤهم األجانب 
بشأن مصادر السلع التي يتم بيعها، وآليات البيع والتخزين 
المطلوبة لأنشطة  بــاإلجــراءات  التقيد  مراعاة ضــرورة  مع 
التجارية من خال استخراج التصاريح الازمة قبل مباشرة 

للغش  ممارسات  مــن  يتم  بما  العلم  فعدم  فعليًا،  النشاط 
المسؤولية  مــن  أصــحــابــهــا  يعفي  الــمــحــل، ال  فــي  الــتــجــاري 

القانونية.
ودعا األشراف الجميع إلى التحلي بالمسؤولية العالية، 
أو تجاوزات يتم رصدها،  الفوري عن أي مخالفات  واإلبــاغ 
موضحًا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ اإلجراءات القانونية 
ــاوزات لــحــقــوق  ــتــــجــ تـــجـــاه الـــمـــمـــارســـات غــيــر الــقــانــونــيــة والــ
اإلباغ  بضرورة  الجميع  ووجــه  بهم  واإلضــرار  المستهلكين 
ــفـــوري عـــن الــشــكــاوى فـــي هـــذا الـــشـــأن عـــن طــريــق قــنــوات  الـ
Inspection@moic.gov.:اإللكتروني البريد  التالية: 

النظام  عبر  أو   17111225 الواتسآب  رقم  أو عن طريق   ،bh
الوطني للمقترحات والشكاوى »تواصل«، أو الخط الساخن: 

.80008001
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التقى وزير العمل والتنمية 
محمد  بــن  جميل  االجتماعية 
عــلــي حـــمـــيـــدان رئــيــســة جــامــعــة 
ــورة جـــواهـــر  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـــبـــحـــريـــن الـ

شاهين المضحكي.
وخـــــــال الـــلـــقـــاء تــــم بــحــث 
المشترك  الــتــعــاون  تعزيز  سبل 
ــات  ــهــ ــجــ بـــبـــيـــن الـــجـــانـــبـــيـــن والــ
وتحسين  لــتــطــويــر  الــصــلــة  ذات 
مع  وربطها  التعليم  مخرجات 
ــات ســـوق  ــاجـ ــيـ ــتـ مــتــطــلــبــات واحـ
والمستقبلية  الــحــالــيــة  الــعــمــل 
يسهم  بما  البحرين  مملكة  في 
ــــن  ــزوديـ ــ ــريــــج طـــلـــبـــة مـ فـــــي تــــخــ
بــالــمــهــارات الــمــهــنــيــة الــجــديــدة 
المواكبة لتطورات سوق العمل، 
الطلبة  رغبات  مع  يتوافق  وبما 
واحتياجات المجتمع البحريني 
وسوق العمل المحلي، حيث تم 
بحث إنشاء لجنة مشتركة بين 
الطرفين والجهات ذات العاقة 
لضمان  المناسبة  األطر  لوضع 
العمل  ســوق  استقطاب  سهولة 

للخريجين من الجامعة. 
أكد حميدان أهمية التعاون 
لتعزيز  والــجــامــعــة  الــــوزارة  بين 
التعليم  مخرجات  بين  التوافق 
الجامعي واالحتياجات الفعلية 
مـــن الـــوظـــائـــف، مــنــوهــًا بــالــدور 
الذي يقوم به المجلس األعلى 
لـــتـــطـــويـــر الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب 
بن  الشيخ محمد  برئاسة سمو 
مـــبـــارك آل خــلــيــفــة، فـــي إطـــاق 
المبادرات والمشروعات لتطوير 

الــى  الفــتــًا  والــتــدريــب،  التعليم 
الـــشـــبـــاب  ــيـــف  ــوظـ تـ ــة  ــألـ ــسـ مـ أن 
البحريني واإلبقاء على معدالت 
ــا اآلمــنــة  الــبــطــالــة فـــي حــــدودهــ
ــة مـــشـــتـــركـــة لــمــا  ــيـ ــؤولـ ــسـ هــــي مـ
سلبية  انعكاسات  مــن  للبطالة 
مؤكدًا  المجتمعي،  األمــن  على 
الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  إطـــــــاق  أن 
لمنصة مهارات التوظيف خال 
المرحلة المقبلة سيشكل دعمًا 
والــمــؤســســات  للجامعات  كــبــيــرًا 
لاطاع  والتدريبية  التعليمية 
عــلــى مـــا يــتــطــلــبــه ســــوق الــعــمــل 
خـــــــــال الــــــســــــنــــــوات الـــــقـــــادمـــــة 
ــج الــتــعــلــيــمــيــة  ــ ــرامـ ــ ــبـ ــ ورســــــــم الـ
ــيــــة الـــمـــنـــاســـبـــة، مــع  ــبــ ــتــــدريــ والــ
ذات  التخصصات  على  اإلبــقــاء 
الــعــاقــة بــالــقــضــايــا اإلنــســانــيــة 

والمجتمعية والمعرفية.
مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا، أكــــــــــدت 
البحرين  أن جامعة  المضحكي 
انطاقًا من مسؤوليتها الوطنية 

المتاحقة  للتطورات  ومواكبة 
والمستجدة التي يشهدها سوق 
تحوالت  مــن  قيمته  بما  العمل 
عــلــى هــيــكــلــة الـــوظـــائـــف، فــإنــهــا 
تــعــمــل عــلــى تــطــويــر مــخــرجــات 
ــــاع  ــــال االطــ الـــتـــعـــلـــيـــم مــــن خــ
يتطلبها  الــتــي  الــمــهــارات  عــلــى 
سوق العمل والتعاون مع جهات 
االختصاص، في مقدمتها وزارة 
االجتماعية،  والتنمية  الــعــمــل 
لكونها الجهة المعنية بتوظيف 
المواطنين في القطاع الخاص، 
بما يسهل إدماج الخريجين في 
اإلنتاجية،  القطاعات  مختلف 
اإلطـــار بجهود  هــذا  فــي  مشيدة 
الــــــــوزارة فـــي تــأهــيــل الــبــاحــثــيــن 
التدريبية  والــبــرامــج  عــمــل  عــن 
العمل  لرفد سوق  تنفذها  التي 
ــالــــتــــخــــصــــصــــات الـــمـــطـــلـــوبـــة،  بــ
وإمــكــانــيــة االســـتـــفـــادة مـــن هــذه 
ــتـــخـــصـــصـــات  الـــــبـــــرامـــــج فــــــي الـ

الجامعية.

كرم الشيخ خالد بن علي بن عبداهلل آل خليفة وزير العدل والشؤون 
العرجاني  محسن  فيصل  السيد  مــؤخــرًا  بمكتبه  ــاف  واألوقــ اإلســامــيــة 
مشرف معهد اإلمام الشافعي للعلوم الشرعية المرخص من إدارة الشؤون 
وذلــك  بالمعهد،  ــة  ــ اإلداريـ الهيئة  أعــضــاء  مــن  وعــــددًا  ــالـــوزارة،  بـ الــديــنــيــة 
القاضي عيسى سامي  اإلسامية  والشؤون  العدل  وكيل  كل من  بحضور 
طاهر  محمد  الدكتور  اإلسامية  للشؤون  المساعد  والوكيل  المناعي، 

القطان، والقائم بأعمال الشؤون الدينية علي أمين الريس.
ويأتي هذا التكريم بمناسبة حصول معهد اإلمام الشافعي على جائزة 
التنفيذ واالمتثال لبروتوكوالت الصحة والسامة والنظافة الدولية ضد 
فيروس كورونا، والتي ُتمنح ألفضل مؤسسة تطبق اإلجراءات االحترازية، 
أطلقتها  والتي  العالمية،   )BUREAU( الطبية  المعايير  بحسب  وذلك 

الشركة الفرنسية المختصة بمعايير الجودة العالمية.
سير  لضمان  الشرعية  العلوم  معاهد  تبذلها  التي  بالجهود  وأشــاد 
العملية التعليمية، وال سيما في ظل ما يعانيه العالم اليوم من تداعيات 
جائحة كورونا، منوهًا إلى أن الفوز بهذه الجائزة الدولية يعكس القفزة 
النوعية في الجهود المبذولة من قبل الهيئة اإلدارية والتعليمية بمعهد 

اإلمام الشافعي.
العام  خــال  المعهد  أعــمــال  نتائج  العرجاني  استعرض  جهته  مــن 
ودعمه  العدل،  وزيــر  لتوجيهات  وتقديره  شكره  عن  أعــرب  كما  الماضي، 
الامحدود للوقوف على جاهزية المعاهد الشرعية ومدى التزامها بكافة 
الطاب  سامة  يضمن  بما  كــورونــا،  فيروس  ضد  االحترازية  ــراءات  االجـ

ومنتسبي المعاهد الشرعية.

احتفل مركز عيسى الثقافي 
بالتجديد السنوي الثاني عشر 
لـــمـــذكـــرة الــتــفــاهــم مـــع ســفــارة 
األمريكية  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات 
إلنشاء  البحرين،  مملكة  لــدى 
المكتبة  فــي  األمــريــكــي  الــركــن 
الــوطــنــيــة بــالــمــركــز، حــيــث قــام 
الدكتور الشيخ خالد بن خليفة 
مجلس  رئيس  نائب  خليفة  آل 
األمـــــنـــــاء الــــمــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
لــلــمــركــز بــتــوقــيــع الـــمـــذكـــرة مع 
القائم بأعمال  ناردي  مارغريت 
لدى  المتحدة  الــواليــات  سفارة 

المملكة.
خالد  الشيخ  الدكتور  وأكــد 
بـــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة أهــمــيــة 
التي  الثقافية  العاقات  تعزيز 
ــط بـــيـــن الـــبـــحـــريـــن وبـــيـــن  ــربــ تــ
ــات الـــمـــتـــحـــدة، مــنــوهــا  ــ ــواليــ ــ الــ
الطرفين  المتبادل لكا  بالدور 
في تنظيم الفعاليات واألنشطة 
تعزز  والــتــي  الــهــادفــة،  الثقافية 
وخصوصا  المعرفية  الــجــوانــب 
األمــريــكــي  الــركــن  يــقــدمــه  فيما 
مــن خــدمــات فــي إطـــار الــتــبــادل 

الثقافي والتدريب.
مـــن جــهــتــهــا عــبــرت الــقــائــم 
عــن سعادتها  الــســفــارة  بــأعــمــال 
مبدية  المناسبة،  بهذه  البالغة 
إعــجــابــهــا بــالــمــســتــوى الـــراقـــي 
ــات الـــتـــي يــقــدمــهــا  مـــن الـــخـــدمـ
توقيع  أن  إلــى  مشيرة  الــمــركــز، 
المذكرة جاء ليؤكد مساعي كا 
الــطــرفــيــن فــي ضــمــان اســتــمــرار 

وتـــطـــويـــر الـــعـــاقـــات الــثــقــافــيــة 
ــا، والـــــتـــــي تــضــمــن  ــ ــدهـ ــ ــيـ ــ ــوطـ ــ وتـ
الشعبين  بين  العاقات  ازدهـــار 
الصديقين، وخصوصًا مع طرح 
برامج إلكترونية معنية بتطوير 

اللغة والمهارات المعرفية.
وصــــرحــــت نـــــــاردي قــائــلــة: 
مــع  ــنـــا  ــتـ شـــراكـ أن  »ُيـــســـعـــدنـــي 
مركز عيسى الثقافي مستمرة 
مــنــذ اثــنــي عــشــر عـــاًمـــا، إذ تم 
ــافـــة الـــعـــديـــد  ــتـــضـ ــا اسـ ــهـ خـــالـ
ــة  ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ مــــــــن الـــــــبـــــــرامـــــــج الــ
ــج الـــلـــغـــة اإلنــجــلــيــزيــة  ــ ــرامـ ــ وبـ
الركن  في  األمريكية  للسفارة 
األمريكي. نحن ُنقدر شراكتنا 
األمريكي  الــركــن  أن  وُيسعدنا 
الـــزوار ورعاية  نجح فــي جــذب 
ــج لــلــبــحــريــنــيــيــن مــن  ــرامــ ــبــ الــ

جميع األعمار«.
مذكرة  أن  بالذكر  الجدير 

الـــتـــفـــاهـــم بـــيـــن مـــركـــز عــيــســى 
األمريكية  والــســفــارة  الثقافي 
تـــنـــفـــيـــذا   2007 ــي  ــ فــ ـــــــعـــــــت  ُوِقّ
لتوجيهات رئيس مجلس أمناء 
المركز سمو الشيخ عبداهلل بن 
آل خــلــيــفــة رحــمــه اهلل،  خــالــد 
وتــجــدد ســنــويــًا، وتــم بموجبها 
ــكــــي  ــيــــس الـــــركـــــن األمــــريــ تــــأســ
التعلم  وتوفير مصادر  للكتب، 
والفعاليات  األنشطة  وتنظيم 

الهادفة المشتركة.
ــاف الــركــن األمــريــكــي  وأضــ
ــى الــمــكــتــبــة الــوطــنــيــة أكــثــر  إلــ
من 2000 عنوان لتعليم اللغة 
ــب أطـــفـــال  ــتــ اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة وكــ
باللغتين العربية واإلنجليزية 
ــات  ــ ــدوريــ ــ واشـــــتـــــراكـــــات فـــــي الــ
وأشرطة فيديو وخدمة إنترنت 
ومــشــاهــدة  لتشغيل  وجــهــازيــن 

أشرطة الفيديو. 

الــــــرؤى  »أول  ــاب  ــتــ كــ ــدم  ــ ــقـ ــ ُيـ
ــن  ــان« الـــــــــــــذي صـــــــــــدر عـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــلـ ــ ــ سـ
ــات  ــ ــدراسـ ــ ــلـ ــ ــن لـ ــريــ ــحــ ـــبــ مـــــركـــــز الـ
االستراتيجية والدولية والطاقة 
»دراسات«، ُجهدًا ُمخلصًا للقراءة 
فـــي شــخــصــيــة ومــســيــرة صــاحــب 
األمـــيـــر سلمان  الــمــلــكــي  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء، الـــذي 
طفولته  ُمنذ  المسؤولية  عايش 

الُمبكرة.
ويـــأتـــي نــشــر هــــذه الــحــلــقــات 
الـــرؤى  الــكــتــاب »أول  عــن فــصــول 
على  الحرص  إطــار  في  سلمان«، 
وإتاحة  الوطنية،  الــذاكــرة  إثـــراء 
القادمة  أمـــام األجــيــال  الــفــرصــة 
لرجاالت  الوطني  النهج  لــقــراءة 
الـــبـــحـــريـــن واســـتـــخـــاص الــعــبــر 
وتعزيز  تجاربهم،  مــن  والــــدروس 
صياغة  في  القيادية  القدوة  دور 
ــادئ وقـــيـــم الـــعـــمـــل الــوطــنــي  ــبــ مــ

والتنموي في المملكة.
األول  الــــفــــصــــل  يـــتـــضـــمـــن 
الـــذي حمل عنوان  الــكــتــاب،  مــن 
»البشرى األولى.. سلمان األمير 
حـــدٌث  ســـمـــوه  والدة  أن  الـــبـــكـــر«، 
الُمحيطين  ُكل  ترقبه  استثنائي 
تــعــالــى  بـــــإذن اهلل  لـــه  بــالــمــغــفــور 
عيسى  الشيخ  العظمة  صــاحــب 
اهلل  طيب  خليفة  آل  سلمان  بــن 
آنـــذاك حضرة  ثـــراه، وولــي عهده 
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حمد 
عـــاهـــل  خـــلـــيـــفـــة  آل  عـــيـــســـى  ــن  ــ بـ
الحادي  يوم  في  المفدى،  الباد 
عام  أكتوبر  شهر  مــن  والعشرين 
1969م، حيث كانت والدة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن 
المرحلة  بداية  خليفة  آل  حمد 
جــديــدٍة  مملكٍة  لــــوالدة  الــقــريــبــة 

بذخيرٍة  البحرين  حــكــام  أعــدهــا 
مـــن حـــصـــاد الــتــعــلــيــم والـــوحـــدة 
الوطنية، وارتبط ذلك بعدٍد من 
ُترسل  بأن  اهتمت  التي  البعثات 
أفــضــل وأنـــجـــب أبـــنـــاء الــبــحــريــن 
كما  العالم،  أنحاء  ُمختلِف  إلــى 
ــي الـــعـــام  احــتــفــلــت الـــبـــحـــريـــن فــ
نـــفـــســـه بـــــالـــــذكـــــرى الـــخـــمـــســـيـــن 
ــلـــى بـــــدء الــتــعــلــيــم الــنــظــامــي  عـ
فــيــهــا، الــــذي انــطــلــق مــوكــبــه عــام 
الهداية  مدرسة  بتأسيس  1919م 

الخليفية للبنين بالُمحرق.
ــرة فــي  ــيـ ــسـ وتـــمـــضـــي هـــــذه الـ
ــروافــــد األولـــــى لــمــســيــرة  تــتــبــع الــ
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
آل خــلــيــفــة،  بــــن حـــمـــد  ســـلـــمـــان 
التعليم  نحو  طريقه  شــق  حيث 
ــارك فــــي بــيــئــٍة  ــشــ ــ ــُي ــامـــي لــ ــنـــظـ الـ
أخرى هي المدرسة، فكان سموه 
استطاعت  اجتماعية  شخصية 
نــفــوس  إلـــــى  تـــجـــد طــريــقــهــا  أن 
ــا يتمتع  مـ ــى  إلــ ــرًا  نـــظـ األقـــــــران، 
ــداٍد اكــتــســبــه مــن  ــعــ ــتــ ــن اســ ــه مــ بــ
مجلس الُحكم وديوان والده ولي 
صاحب  ومشاركة  آنـــذاك،  العهد 
دورٍة  فــي  ضــيــفــًا  الملكي  الــســمــو 
قوة  وحـــدات  إحـــدى  فــي  تدريبيٍة 
الدفاع، ضمن البرنامج الصيفي 
الــدفــاع ألبناء  قــوة  ُتنظمُه  الــذي 
الضبط  على  للتدريب  الضباط 
القتال  فنون  ومختلف  والربط، 

والتعامل مع الساح والرماية.
المرحلة  الفصل  تناول  كما 
ــن مـــســـيـــرِة ســمــوه،  الــجــامــعــيــة مـ
ــُث واصـــــــل دراســـــتـــــه الــُعــلــيــا  ــيــ حــ
بأعرق  والتحق  البحرين،  خــارج 
بـــــيـــــوت الــــعــــلــــم فــــــي الــــــواليــــــات 
الـــــُمـــــتـــــحـــــدِة األمـــــريـــــكـــــيـــــة، فــي 
بواشنطن  األمــريــكــيــة  الــجــامــعــة 

في  األولـــى  المحطة  كانت  التي 
في  أسهم  مــا  الجامعي،  تعليمه 
العلمي  المنهج  ســمــوه  اكــتــســاب 
سموه  واختار  المعرفة.  وتعميق 
السياسية  الــعــلــوم  دراســـة  لــذلــك 
ــي تـــلـــك الـــجـــامـــعـــة الـــعـــريـــقـــة  ــ فـ
ــى عـــام  ــ ــود إنـــشـــاؤهـــا إلـ ــعـ ــي يـ ــتـ الـ
الكثير  فيها  تخرج  وقــد  1893م، 
التي  الــُمــهــمــة،  الشخصيات  مــن 
ــا دورهــــــــــا الــــمــــؤثــــر فــي  ــهــ كـــــــان لــ
الـــســـيـــاســـة واالقــــتــــصــــاد وغــيــرهــا 
مـــن الـــقـــطـــاعـــات، وكـــــان صــاحــب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء ضمن الئحة أهم 
العريقة  الجامعة  هــذه  خريجي 

لعام 1992م.
ــل ســمــوه دراســتــه  فــيــمــا واصــ
ــة  ــ ــالـ ــ ــى إعــــــــــــــداد رسـ ــ ــلـ ــ وعــــــمــــــل عـ

بموجبها  نــال  التي  الماجستير، 
ــا فـــــي فــلــســفــة  ــيــ ــلــ ــ ــُع شــــهــــادتــــه الــ
الــتــاريــخ، تــنــاول فــي جــانــٍب منها 
مــنــطــقــة الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، وقــد 
آخر  ُبعدًا  الجامعة  هذه  أضافت 
تلك  وعــبــرت  ســمــوه،  الهتمامات 
مثله  فيما  نفسها  عــن  اإلضــافــة 
لــبــاده مــن نــشــاطــاٍت دولـــيـــٍة في 
أسهم  كــمــا  الــمــجــاالت،  ُمختلف 
صــــاحــــب الــــســــمــــو الـــمـــلـــكـــي فــي 
تدشين عاقٍة ُمهمٍة بين مملكة 
األمريكية،  والجامعة  البحرين 
تأسيس  خــال  مــن  ذلــك  تجسد 
بُكلية  ــي  ــدولـ الـ لــلــتــعــاون  مــقــعــٍد 
األمــريــكــيــة  بــالــجــامــعــة  اإلدارة 
وعّبر  1994م،  عــام  في  بواشنطن 
سموه عن هذه الخطوة بوصفها 
عمليٌة لمِد جسوِر التواصل بين 

الحضارات، من خال الجامعات 
ــبــــحــــوث والـــمـــحـــافـــل  ومـــــراكـــــز الــ

األكاديمية.
تــقــدم، تناول  عـــاوًة على مــا 
الــفــصــل الـــمـــهـــام الـــجـــســـام الــتــي 
ُأسندت إلى سموه كرجل الدولة، 
بعينها،  قــطــاعــاٍت  أمــانــة  ليحمل 
لرئيس مجلس  نائبا  عمل  فيما 
للدراسات  البحرين  مركز  أمناء 
رئــيــســا لمجلس  ثـــم  والـــبـــحـــوث، 
عندما  1995م،  عــام  فــي  األمــنــاء 
شرفه بها حضرة صاحب الجالة 
عــاهــل الـــبـــاد الــمــفــدى بــرئــاســة 
المجلس، وشارك صاحب السمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الــوزراء في العديد من األنشطة 
ـــرات بـــصـــفـــتـــِه رئـــيـــســـًا  ــمـ ـــؤتــ ــمـ والــ
ــاء هـــــذا الـــمـــركـــز،  ــنــ لــمــجــلــس أمــ

الكبير  اهــتــمــامــه  وأعــطــى ســمــوه 
لتعزيز وتشجيع البحث العلمي، 
ــان لــســمــوه الــفــضــل فـــي دعــم  ــ وكـ
تــدشــيــن  الــمــركــز مـــن خــــال  دور 
التعاون مع العديد من مؤسسات 

البحث العلمي.
الفصل  هــذا  يستعرض  كما 
الـــــــــدور الــــقــــيــــادي الـــــــذي أرســــــاه 
حــضــرة صــاحــب الــجــالــة عاهل 
ــاع  ــ ــوة دفــ ــ ــقـ ــ ــاد الــــمــــفــــدى لـ ــ ــبــ ــ الــ
البحرين، في كتابه الضوء األول 
الــــــذي أهـــــــداه لـــصـــاحـــب الــســمــو 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ــي  ــ ولـ آل خــلــيــفــة 
شعلة  ليحمل  ــوزراء،  ــ الــ مجلس 
إلــى  بــانــضــمــامــه  األول  الـــضـــوء 
البحرين،  دفــاع  قــوة  ركــب مسيرة 
فــقــد تـــم تــعــيــيــنــه وكـــيـــًا لـــــوزارة 

الــدفــاع، وإشــراكــه نحو مزيٍد من 
مــا يستلزمه  ومــواكــبــة  الــتــطــويــر 
وقد  الُمتقدمة.  اإلدارة  ذلك من 
نوعيٍة  أفٍق  أسهم سموه في فتح 
مملكة  بين  الُمثمر  التعاون  من 
ــلـــة،  الـــبـــحـــريـــن والـــــقـــــوى الـــفـــاعـ
الُبعد  مواصلة  أهمية  واستشعار 
لمملكة  التاريخي  االستراتيجي 
الـــبـــحـــريـــن، ودورهـــــــا فـــي قــضــايــا 
ــن والــــســــام فــــي الــمــنــطــقــة  ــ األمــ

والعالم ومجابهة اإلرهاب.
ويــتــطــرق الــفــصــل إلـــى تقلد 
حــضــرة صــاحــب الــجــالــة عاهل 
الحكم  مقاليد  الــمــفــدى  الــبــاد 
تم  عــام 1999م، حيث  الــبــاد  فــي 
الملكي  السمو  صاحب  تشريف 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
إلــى جانب  العهد،  واليــة  بتقلده 

الخاقة  الـــُمـــبـــادرات  اســتــعــراض 
ــة  ــى ســـامـ ــلــ ــوه عــ ــ ــمـ ــ وحـــــــــرص سـ
التنمية  مسيرة  وخــدمــة  الــوطــن 
صاحب  حضرة  بقيادة  الشاملة 
الملك حمد بن عيسى  الجالة 
آل خليفة عاهل الباد المفدى.

ومنُذ تعيينه رئيسا لمجلس 
ــة عــمــل  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة االقـ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ
تــحــديــات  تشخيص  عــلــى  ســمــوه 
االقـــتـــصـــاد الــبــحــريــنــي وأنــظــمــة 
إلى  الُمتبعة،  االستثمار  وآلــيــات 
جانب األنشطة المبذولة لترويج 
الــبــحــريــن كـــوجـــهـــٍة اســتــثــمــاريــٍة 
واقـــتـــصـــاديـــة. وضـــمـــن مــنــظــومــة 
ــادي الـــتـــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــتـــحـــديـــث االقـ
بقيادة  2003م  عــام  فــي  انطلقت 
من  العديد  والدة  شهدت  سموه، 
وتعزيز  والــُمــبــادرات  الــمــؤســســات 
ــادرة  ــ ــبـ ــ ومـ األعـــــمـــــال  ريـــــــــادة  دور 
من  وغيرها  الُمستقبل،  مــدراس 
لتدشين  مهدت  التي  الُمبادرات، 
رؤية البحرين االقتصادية 2030 

في عام 2008م.
السمو  صاحب  رؤى  وتتعدد 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء التي كانت امتداًدا لرؤيِة 
حــضــرة صــاحــب الــجــالــة عاهل 
تعزيز  لتشمل  الــمــفــدى،  الــبــاد 
المسيرة  ودعـــم  والــســام،  األمـــن 
الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة والــنــهــوض 
البحرين  مكانِة  ورفــع  بالتعليم 
ــِة بـــالـــريـــاضـــِة  ــايـ ــنـ ــعـ الــــدولــــيــــِة والـ
عــلــى تشجيع  عـــــاوًة  والـــشـــبـــاب، 
فـــي مختلف  واالبـــتـــكـــاِر  الــــريــــادِة 
ــارات الــتــطــويــر وغــيــرهــا من  ــسـ مـ
كما  إليها  سنتطرق  التي  الــرؤى 
ــي الــحــلــقــات  ــاب فــ ــتـ ــكـ أوردهــــــــا الـ

الُمقبلة. 

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء يزور ساح الجو الملكي البحريني2000م.} سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع مجلس التنمية االقتصادية في قصر الرفاع الزاهر 2002م.} غاف كتاب »أول الرؤى سلمان«.

ك���ت���اب ي���ث���ري �ل�����ذ�ك�����رة �ل���وط���ن���ي���ة وي���ت���ي���ح �ل���ف���ر����ص���ة �أم�����ام 

�الأج���ي���ال �ل��ق��ادم��ة ل���ق���ر�ءة �ل��ن��ه��ج �ل��وط��ن��ي ل���رج���االت �ل��ب��ح��ري��ن

والدة االأمير �سلمان بن حمد اآل خليفة كانت بداية المرحلة القريبة لوالدة مملكٍة جديدٍة

»اأول الـروؤى �سـلمــان« 7-1

} حفل تخريج سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الجامعة األمريكية في واشنطن العاصمة 1992م. } سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في طفولته.

يبحث�ان �لبحري�ن  جامع�ة  ورئي�ص�ة  �لعم�ل  وزي�ر 

مو�ءمة مخرجات �لتعليم مع �حتياجات �صوق �لعمل

} وزير العمل يستقبل رئيسة جامعة البحرين.

} وزير العدل خال تكريم معهد اإلمام الشافعي.

»ع��ي�����ص��ى �ل��ث��ق��اف��ي« ي���ج���دد �ل���ت���ع���اون �ل��ث��ق��اف��ي 

م����ع »�ل�������ص���ف���ارة �الأم���ري���ك���ي���ة« ل���ل���ع���ام �ل������12

} خال توقيع المذكرة.

معه�د �الإم�ام �ل�ص�افعي �أول موؤ�ص�ص�ة بحريني�ة

تح�صل على جائزة بروتوكوالت �ل�صحة �لدولية

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16014/pdf/1-Supplime/16014.pdf?fixed4889
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1282778
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1282801
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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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العمراني  والتخطيط  البلديات  وشؤون  األشغال  وزير  أكد 
الطرق  أن كلفة مشروعات  المهندس عصام بن عبداهلل خلف 
والصرف الصحي والمشاريع البلدية قيد التنفيذ والمشاريع 
أكثر  تبلغ  الشمالية  المحافظة  في   12 بالدائرة  ستنفذ  التي 
التي  التنفيذ  قيد  )المشاريع  المليون  ونصف  ماليين   4 من 
ستنفذ 4.768.500(، مضيفا في رده على سؤال النائب محمود 
الـ12  بالدائرة  البنية لتحتية  البحراني حول مشاريع 

المذكورة  المنطقة  فــي  المشاريع  مــن  عــدد  بتنفيذ  قــامــت  ــوزارة  الــ أن  الشمالية  فــي 
وعدد منها قيد التنفيذ وأخرى على برنامج الوزارة، وأيضًا هناك مشاريع مستقبلية 

للمنطقة، وذلك حرصًا منها على توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
الشمالية  بالمحافظة  الغربية  المنطقة  في  القديمة  القرى  أن  الوزير  وأوضــح 
فهي  الموصلة  غير  المناطق  أمــا  كــامــل،  بشكل  الصحي  الــصــرف  بخدمات  موصلة 
األمر  وهــذا  مستمرًا،  عمرانيًا  تطورًا  تشهد  التي  حديثة(  )مناطق  القرى  امــتــدادات 
ليس فقط في المنطقة الغربية بل في مختلف المناطق بمحافظات المملكة التي 

لها امتدادات وتشهد تطورًا عمرانيًا باستمرار.
وأشار الوزير إلى أن توصيل االمتدادات للقرى مرتبط بأمور فنية ومتعلق بزيادة 
الطاقة االستيعابية، وذلك ألن شبكات النقل الحالية وصلت إلى الطاقة االستيعابية، 
هذه  توصيل  فــي  المشروع  هــذا  وسيسهم  حاليًا  قائما  مشروعا  هناك  أن  إلــى  الفــتــًا 

المناطق مستقبال منها المجمع السكني 1038.
إنشاء  منها   2022 عام  في  للتنفيذ  المدرجة  المشاريع  أن هناك عددا من  وذكر 
حيث  الثالثة،  المرحلة   -)1038( المجمع  صدد  منطقة  في  الصحي  الصرف  شبكة 
سيتم من خالل هذا المشروع بناء شبكة للصرف الصحي لخدمة عدد )108( وحدات 
المشروع  سيتضمن  كما   ،)1038( المجمع  صــدد  منطقة  في  السكنية  الــوحــدات  من 
إنشاء عدد من الخطوط الرئيسية والفرعية وعدد من غرف التفتيش في المنطقة، 
الكويت  مركز  توصيل  وأيضا  المناقصة،  وثائق  إعــداد  مرحلة  في  المشروع  أن  علما 
الصحي بشبكة الصرف الصحي في منطقة كرزكان المجمع )1027(-، حيث سيتم من 
خالل هذا المشروع ربط مركز الكويت الصحي في المجمع )1027( بشبكة الصرف 
الصحي القائمة حيث سيتضمن المشروع إنشاء خط رئيسي جديد وعدد من غرف 

التفتيش. والجدير بالذكر أنه جار العمل على إعداد وثائق مناقصة المشروع.
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أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان 
المدققة  المالية  الــبــيــانــات  أن  خليفة  آل  خليفة  بــن 
لحساب احتياطي األجيال القادمة لسنة 2020 أشارت 
إلـــى أنـــه خـــالل فــتــرة الــجــائــحــة بــالــتــعــاون مــع مجلس 
لدعم  الصندوق  مبالغ  من  جــزء  استخدام  تم  النواب 
كبير  اثر  له  كان  أن ذلك  الطارئة، مضيفا  المصاريف 

حتى على الحساب الختامي لعام 2020.
ــر خــــالل مــنــاقــشــة تــقــريــر احــتــيــاطــي  ــوزيـ وأشـــــار الـ
الــصــنــدوق  أداء  أن  إلـــى  لــعــام 2020  الــقــادمــة  األجــيــال 
العالمية  الــمــالــيــة  ــواق  ــ األسـ بسبب  مــتــمــيــزا  أداء  كـــان 
وبسبب  للصندوق  الموضوعة  االستثمارية  والسياسة 
األداء المتميز للفريق االستثماري ما أدى إلى وجود 

ارتفاع كبير فيما هو موجود في الصندوق.
العمل  يتم  الصندوق  هــذا  أنــه ألهمية  إلــى  ولفت 

لزيادة  النواب  مع مجلس  بالتعاون  قانون  على  حاليا 
الــصــنــدوق بشكل دوري وواضـــح،  الــتــي تــدخــل  األمــــوال 
بسبب  حاليا  للصندوق  أداء  مــن  نـــراه  مــا  أن  مضيفا 
المتميزة  وعــوائــده  للصندوق  االستثمارية  السياسة 
ومحفظته المتنوعة ليكون محفظة استثمارية طويلة 
المدى لتعطي في وقت الحاجة دعم الميزانية للدولة 

إذا ما كان الحاجة إليها، مثلما حدث في 2020.
ــر أنــــه تـــم الـــبـــدء فـــي أول مــشــروع  ــوزيــ وأوضــــــح الــ
نعمل على  إننا  قائال  الصندوق في 2019  لهذا  محلي 
مردود  لها  يكون  التي  المشاريع  في  كذلك  االستمرار 
عوائد  تعطينا  لكي  عالميا  متنوعة  محفظة  ضمن 

جيدة.
ووافق مجلس النواب على اعتماد تقرير احتياطي 

األجيال وإحالته إلى مجلس الشورى.

عبدالنبي  النواب  مجلس  لرئيسة  األول  النائب  أكــد 
ســلــمــان أهــمــيــة الـــخـــطـــوات الـــتـــي أعــلــنــهــا الــمــجــلــس 
يتعلق  فيما  األخير  اجتماعه  للصحة خالل  األعلى 
معادلة  عملية  لتيسير  المطلوبة  اإلجــراءات  باتخاذ 
شهادات خريجي الطب في الجامعات الصينية الذين 
كــوفــيــد-19 من  كـــورونـــا  لــم تمكنهم ظــــروف جــائــحــة 
التخرج. األخيرة من سنة  القليلة  الشهور  استكمال 
وأشــــار إلـــى أهــمــيــة الــتــوجــيــهــات الــعــلــيــا مــن قبل 
الــحــكــومــة بــقــيــادة ومــتــابــعــة ســمــو ولـــي الــعــهــد رئيس 
خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الــــوزراء  مجلس 
وحــرصــه عــلــى إنــصــاف طــلــبــة الــطــب فــي الــجــامــعــات 
الصينية واإلسراع في إيجاد حلول تكفل لهم معادلة 

شهادات تخرجهم.
األعلى  المجلس  فــي  المعنيين  النائب  وطــالــب 
للصحة بضرورة إعالن تلك اإلجراءات سريعا وذلك 
لعدم إضاعة الكثير من الوقت على الطلبة وأسرهم 
أن  وخــاصــة  والــمــاديــة،  النفسية  معاناتهم  وتقليص 
إلى  تنتمي  وشــرائــح  فــئــات  مــن  يــنــحــدرون  غالبيتهم 

الفئات الفقيرة والمتوسطة الدخل.

كذلك أكد النائب سلمان أنه تلقى اتصاالت عدة 
من قبل أهالي الطلبة يشكرون فيها اهتمام الحكومة 
ــوزراء  ــ ــ ــيـــس مــجــلــس الـ ــــي الـــعـــهـــد رئـ بـــقـــيـــادة ســـمـــو ولـ
اإلجــــراءات  تلك  إعـــالن  يتم  أن  مؤملين  بقضيتهم، 

والتواصل مع الطلبة وأسرهم في القريب العاجل. 

كتب: وليد دياب
تصوير - عبداألمير السالطنة

وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيسة مجلس النواب 
السيدة فوزية زينل على اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة 
مجلس  الى  الختامي  الحساب  وأحيل   ،2020 ديسمبر   31 في  المنتهية 

الشورى، وتعتبر تلك الموافقة هي األولى منذ 2009.
آل  بن خليفة  الشيخ سلمان  الوطني  واالقتصاد  المالية  وزير  وأكد 
الــوزارة كانت حريصة على أن يكون تقرير الحساب الختامي  خليفة أن 
بمجلس  المالية  اللجنة  إلــى  يصل  وأن  بالمهنية  يتصف   2020 للعام 
النواب في الوقت المحدد له، مضيفا أن التقرير عكس الواقع من ناحية 
اإليرادات والمصروفات وبين الصورة، مضيفا أن تقييم التقرير يجب أن 

يتم من الناحية المهنية.
أن الحكومة  أمــس  الــنــواب  الــوزيــر خــالل مداخلته بمجلس  وأوضــح 
العمل على تلك الخطة،  وبــدأ  وضعت خطة عمل بكل وضــوح وشفافية 
بداية  ومــع   2019 فــي  المالي  الــتــوازن  لبرنامج  انــجــاز طيب  هناك  وكــان 
2020، مضيفا أنه مع بداية الجائحة كان هناك تعامل سريع من خالل 

حماية المجتمع من الجائحة ومن اآلثار االقتصادية لها.
الحكومة  اقتصادية للجائحة استطاعت  آثار  كانت هناك  أنه  وتابع 
استطالعها منذ وقت طويل من بداية الجائحة، وبدأنا في إطالق الخطة 
طبقا للمؤشرات االستباقية في مارس 2020، مضيفا أنه يجب التعاون 
مع مجلس النواب من أجل الحفاظ على النمو االقتصادي والحصول 
على الفرص االقتصادية التي تصلح من االقتصاد بعد الجائحة، الفتا 
أثر بحوالي 864  له  وكان  الجائحة  انخفض بسبب  النفط  أن سعر  إلى 
ذلك  من  وبالرغم  الميزانية،  في  معتمدا  كــان  بما  مقارنة  دينار  مليون 
نجد أن األثر على العجز الفعلي مقارنة بالعجز الذي كان معتمدا في 
الميزانية بمبلغ 863 مليون دينار أي أنه اقل من فروقات أسعار النفط، 
الفعلي  الــعــجــز  وهـــذا  الــمــبــذول،  والــجــهــد  للعمل  ملخص  يعطي  وهـــذا 

يتضمن أيضا المصروفات الطارئة وبرامج الدعم.
وذكـــر الــوزيــر أنــه فــي فــتــرة الــخــروج مــن الجائحة تــم وضــع تحديث 
لبرنامج التوازن المالي يواكب اآلثار التي حدثت وتم العمل على تحديث 
ذلك وإعالنه في أكتوبر الماضي وعرضه على المجلس حتى نصل إلى 

التوازن المالي في 2024.
أعباء  تمثل  المصروفات  أعباء، وحجم  يسبب  العام  الدين  أن  وبين 
على الدين العام أيضا، ونعمل على تقليص هذا العجز، مشيرا إلى أنه 

وقت الوصول إلى التوازن سنبدأ في تقليل الدين العام.
وأكد أن إعادة هيكلة الجهات الحكومية هي جزء من تقليص الجز، 
برنامج  إطــالق  منذ  54 جهة حكومية  مــن  أكثر  هيكلة  إعـــادة  تمت  وأنــه 
التوازن المالي، مشيرا إلى االستمرار في إعادة الهيكلة وترشيد الصرف 

مع الحفاظ على جودة الخدمة وتحسينها.
المالية أن الفرص االقتصادية الموجودة هي في صالح  وبين وزير 
المواطنين وأن هناك عمل يتم بالتعاون مع مجلس النواب ومع القطاع 
المشاريع  لعدد من  واضحة  وتيرة خطة  التسريع في  أجل  الخاص من 

واالستمرار في العمل بتفاؤل.
وأفاد بأن مملكة البحرين نجحت في تنويع القطاعات االقتصادية 

غير النفطية التي تمثل 80% من االقتصاد الوطني.
المسار  يعتبر  المالي  الــتــوازن  إن  البحراني  محمود  النائب  وقـــال 
الــحــقــيــقــي الـــــذي كــــان مـــن الــمــفــتــرض أن يــطــبــق فـــي الــبــحــريــن منذ 
أصبح  وزيــر  كل  أن  مضيفا  الميزانيات،  تقليص  يتم  حتى  الثمانينيات 
في  الــدور  لها  وكــان  صفرية،  بتقديرات  محسوبة  محددة  ميزانية  لديه 

خفض المصروفات بصورة كبيرة وتم مقاربة المصروفات وااليرادات.
وأضاف أنه لوال الجائحة لكان للجنة المالية رأي مختلف في قبول 
ممتازا،  كــان  الجائحة  قبل  للحكومة  المالي  األداء  أن  مؤكدا  التقرير، 
ولكن بعد الجائحة جعل كل البنود مسيرة لسالمة لمواطنين وبالتالي 

لن نستطيع قراءة التقرير المالي بصورة دقيقة بسبب الجائحة.
بدوره قال النائب األول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان إن 
وبالتالي   ،2019 بعام  144.3% مقارنة  إلى   2020 في  الكلي  العجز  ارتفاع 
نحتاج إلى حلول أكثر نجاعة عما كانت في السابق، كما أننا وعدنا عند 
الحديث عن التقاعد االختياري بخفض المصروفات، ولكن مالحظ أن 
المصروفات في 2019 و2020 كانت متقاربة، وبالتالي بعد إخراج 9 آالف 
موظف من الحكومة يجب أن يكون هناك دراسة مستوفية إلخراج هذا 

العدد الكبير الذي خسرت الحكومة خبراته وقدراته.
وأضاف أن الدين العام بلغ 15 مليار دينار في 2020 مقارنة بـ 13.6 
في 2019، والتي تتجاوز 115 % من الناتج اإلجمالي، وإذا أضفنا إلى ذلك 

أن هناك جهات حكومية تقترض من الخارج 
العام،  الدين  في  الــقــروض  تلك  تحتسب  وال 
متسائال لماذا تقترض تلك الجهات ولماذا 

ال تحسب في الدين العام.
ــال الــنــائــب مــحــمــد عيسى  مـــن جــانــبــه قــ

الكلي  يــكــون االعــتــمــاد  يــجــب أال  إنـــه  الــعــبــاســي 
التسريع  أمله في  النفط، معربا عن  لإليرادات على 

فــي إيــجــاد بــدائــل لـــإليـــرادات الــدولــة وعـــدم االعــتــمــاد على 
الــســلــوم رئــيــس اللجنة  الــنــائــب أحــمــد  ــار  الــنــفــط، فيما أشـ

أدائه  أن ينعكس  الختامي يجب  أن الحساب  إلى  لمالية 
على الميزانية، مشيرا إلى أن العمل داخل اللجنة كان 

النظر  بغض  األرقــــام  لغة  على  يعتمد 
عن تقديرنا للظروف االستثنائية التي 
قرار  أن  مضيفا  الجائحة،  عن  نتجت 
اللجنة كان مبني على حجم المشاريع 

التي تمت وتحصيل اإليرادات.
وأوضح أن برنامج التوازن المالي 
ــه تــخــفــيــض االســــتــــدانــــة  ــنـ الــــهــــدف مـ
والــقــروض، مــؤكــدا انــه تــم وضــع مبلغ 
وأنه  العام،  الدين  في  المالي  التوازن 
ال يوجد أي مخالفات أو مناقالت غير 

صحيحة في الحساب الختامي، ولكن الجائحة وانخفاض أسعار النفط 
لهذا  استكمال  أنه  معتبرا  العام،  والدين  المصروفات  زيــادة  في  السبب 

العمل الشفاف سيكون الحساب الختامي القادم متميزا.
وفيما يخص مالحظة اللجنة بعدم إدراج مبلغ 56 مليون دينار من 
إيداعه بسبب  أنه لم يتم  السلوم  والغاز، أوضح  الوطنية للنفط  الهيئة 
الحساب  فــي  المبلغ  هــذا  بترحيل  وعـــدت  الحكومة  وان  السيولة،  شــح 
11 مالحظة  فــي  رأيــهــا  لخصت  اللجنة  أن  إلــى  الفتا  الــقــادم،  الختامي 
وبناء عليه رفضت الحساب الختامي، مضيفا أن الحكومة سلمت اللجنة 
التقرير في وقتها المحدد وبكل شفافية قائال »نعلم جيدا أن الحكومة 
السبب في  النفط  الجائحة وانخفاض أسعار  وان  عملت بصورة مميزة 

تلك المالحظات«.

عام  إن  زايــد  علي  النواب  لرئيسة مجلس  الثاني  النائب  قال  بــدوره 
2020 هو عام الجائحة، مطالبا بضرورة تقوية االقتصاد الوطني لتجنب 
جــاءت  الجائحة  أن  إلــى  مشيرا  اإليـــــرادات،  النــخــفــاض  السلبية  اآلثـــار 
وغيرت أمور كثيرة رغم كل الجهود التي تسعى الدولة إلى بذلها، متسائال 
ــادة اإليـــــرادات غــيــر النفطية، وخــطــط إنــعــاش االقــتــصــاد  عــن خــطــط زيــ

البحريني.
كما أشار النائب حمد الكوهجي إلى أن اغلب الدول لم تعد تعتمد 
على النفط وبدأت في تنويع مصادر الدخل، وبالتالي مطلوب أن يكون 
هناك تطوير في القطاعات غير النفطية مثل القطاع السياحي، قائال 
إنه إذا لم يتحسن االقتصاد فلن تتحسن الخدمات وال تتوافر الوظائف 

للمواطنين.

�لنو�ب يعتمد �لح�ساب �لختامي لأول مرة منذ ٢٠٠٩

النفيعي بضرورة نشر  إبراهيم  النائب  طالب 
أســـعـــار الــنــفــط الــبــحــريــنــي يــومــيــا فـــي الــصــحــافــة 
العالمية  األســعــار  ارتفعت  إذا  متسائال  واإلعـــالم، 
للنفط هل سيكون السعر المقرر للسوق المحلي 

أقل أم أكبر من تلك األسعار؟ 
وأشار خالل تعليقه على إجابة الشيخ محمد 
سعر  أن  إلــى  النفط  وزيـــر  خليفة  آل  خليفة  بــن 
برميل البترول المعتمد في الميزانية يقدر بنحو 
الحالي  العام  بداية  في  السعر  ووصــل  دوالرا،   50
برميل  بين سعر  الــفــرق  ثــم  ومــن  دوالرا،   87 إلــى 
بلغ  الميزانية  في  النفط  وسعر  العالمي  النفط 
النفط  عــوائــد  حسبنا  إذا  أنــه  مضيفا  دوالرا،   37
نجد  الحالي  العالمي  بالسعر  مقارنة  البحريني 
أنـــه يــقــدر فــي الــيــوم الـــواحـــد بــحــوالــي 7 ماليين 
دوالر. بدوره أكد وزير النفط أن الحكومة حريصة 
األرقــام،  نشر  يخص  فيما  التامة  الشفافية  على 
إلى  تقسيمها  يمكن  النفط  ايـــرادات  أن  موضحا 
بـــرامـــيـــل حقل  ثـــالثـــة أجـــــــزاء، حــيــث إن تــصــديــر 

النفط،  بأسعار  مباشرا  ارتباطا  ترتبط  بوسعفة 
ومن ثم إذا حسبنا كلفة إنتاج البرميل التي تقل 
قليال عن 5 دوالرات نجد أن معدل إيرادات النفط 
لــإليــرادات  الكلي  التقدير  تــعــدت  الــمــاضــي  الــعــام 
النفطية في الموازنة العامة، أما أسعار الغاز فال 
ترتبط باألسعار العالمية، ألن هناك سعرا محليا 
التحصيل كل 30 يوما ومن ثم يجب  ويتم  للغاز 
الــحــســاب الختامي،  إلـــى االنــتــهــاء مــن  االنــتــظــار 
إلى  الوزير  أشــار  بالشركات  يتعلق  ما  وبخصوص 
أننا نجدها توزع أرباحها بعد الحسابات الختامية 

التي تأخذ اشهرا من بداية السنة الجديدة.
ولفت وزير النفط إلى أن معدل سعر النفط 
سنجد  ثــم  ومــن  تقريبا  دوالرا   70 كــان   2021 فــي 
األرقـــــــام إليــــــراد حــقــل أبــوســعــفــة قـــاربـــت مجمل 
اإليرادات المرصودة في موازنة الدولة، مؤكدا أن 
أسعار النفط في البحرين غير مربوطة باألسعار 
الــعــالــمــيــة وال تــتــغــيــر، مــبــيــنــا أنــهــا تــقــدر بــقــرابــة 

الخمسين دوالرا للممتاز و45 دوالرا للجيد.

�لنو�ب: 2020 عام �جلائحة.. ولوال كورونا و�نخفا�ض �أ�ضعار �لنفط لر�أينا نتائج �أف�ضل

وزيـر �لمـاليـة: م�ستمـرون في �ل�سيـا�سـة �ل�ستثمـاريـة 

�لمتميزة ل�سندوق �لأجيال �سمن محفظة متنوعة عالميا

عبــد�لنبــي �سلمـــان ينـــوه بحـــل م�سكلــــة

 طلبـــــة طــــب �لجـــامــعــــات �ل�سينيـــــة 

�لنفيعي يطالب بن�سر �ل�سعر �ليومي لبرميل �لنفط �لبحريني

وزير �لنفط: معدل �سعر �لنفط في ٢٠٢1 بلغ حو�لي 7٠ دولر�

} عبدالنبي سلمان.

} إبراهيم النفيعي.} وزير النفط.

} محمود البحراني.

�ل�سحي  �ل�سرف  ب�سبكة  �لغربية مو�سلة  �لمنطقة  �لقرى في  وزير �لأ�سغال: جميع 

} علي زايد.حمد الكوهجي.} محمد عيسى.} أحمد السلوم.} رئيس مجلس النواب.
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المستقبل  تــيــار  زعــيــم  الــحــريــري،  أعــلــن سعد 
الحياة  فــي  تعليق عمله  قــرر  أنــه  أمــس  لبنان،  فــي 
ــهــــذا لــــن يــتــرشــح  الـــســـيـــاســـيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وأنـــــــه لــ
إلى  حزبه  ودعــا  القادمة.  البرلمانية  لالنتخابات 

اتخاذ نفس الموقف.
أسبابا  أورد  الــقــرار  هــذا  الحريري  أعلن  حين 
مــعــروفــة ومــفــهــومــة. لــكــن الـــذي لــيــس مــعــروفــا وال 
مــفــهــومــا هــو الــهــدف مــن وراء الـــقـــرار.. مــا الــذي 
بهذا  لــلــبــنــان  سيتحقق  أو  سيحققه  أنـــه  يــتــصــور 

االنسحاب من الحياة السياسية؟
الحريري قال: »أتخذ هذه الخطوات لقناعتي 
لــلــبــنــان في  بــأنــه ال مــجــال ألي فــرصــة إيــجــابــيــة 
واستعار  الوطني  واالنقسام  اإليــرانــي  النفوذ  ظل 

الطائفية واهتراء الدولة«.
كــل مــا قــالــه صــحــيــح ومـــعـــروف لــلــكــل.. إيـــران 
تهيمن على ساحة لبنان عبر حزب اهلل.. والطائفية 
فقط  مهترئة  ليست  اللبنانية  والدولة  مستعرة.. 

كما يقول، بل ال وجود لها تقريبا.
أن  لكن ما عالقة كل هذا بقراره؟ وهل يمكن 

يغير شيئا في هذا الوضع المأساوي؟
قبل كل شيء، الكل يعرف أن الطبقة السياسية 
فـــي لــبــنــان هـــي كــلــهــا بــكــل انــتــمــاءاتــهــا الــطــائــفــيــة 

والسياسية طبقة فاسدة حتى النخاع.
ــلـــت لــبــنــان إلــى  ــذه الــطــبــقــة هـــي الـــتـــي أوصـ هــ
اقــتــصــاديــا  إلــيــهــا  انــحــدر  الــتــي  السحيقة  الــهــاويــة 

واجتماعيا وسياسيا.
لسنا نحن الذين نقول هذا بل الشعب اللبناني 
نفسه. الشعب اللبناني هو الذي طالب مبكرا في 
كان  إذا  السياسية  الطبقة  انتفاضاته برحيل هذه 
لــلــبــالد أن تــتــعــافــى وأن تــبــدأ الــســيــر فــي الــطــريــق 

الصحيح.
أدان  تقريرا  الدولي  البنك  أصــدر  أمــس فقط 
فيه كل الطبقة السياسية في لبنان بشكل حاسم، 
واعــتــبــر أنــهــا هـــي الــمــســؤولــة عـــن انــهــيــار الــبــالد. 
التقرير قال إن هذا االنهيار هو متعمد من جانب 
النخبة في البالد »التي استولت على الدولة منذ 

فترة طويلة وعاشت على ريعها االقتصادي«.
وأضاف التقرير: »يستمر هذا االستيالء على 
الرغم من شدة األزمة، وهي واحدة من بين العشرة 
في  اقتصادية  انهيارات  ثالثة  أكبر  وربما  األوائـــل، 
جميع أنحاء العالم منذ خمسينيات القرن التاسع 
عــشــر؛ لــقــد أصــبــحــت تــهــدد اســتــقــرار الــبــالد على 

المدى الطويل والسالم االجتماعي«.
الـــحـــريـــري من  انـــســـحـــاب  إن  نـــقـــول  أن  نـــريـــد 
عما  المسؤولية  مــن  يعفيه  ال  السياسية  الحياة 
جـــرى ويــجــري فــي لــبــنــان وال يــبــرئ ســاحــتــه، فهو 
المسؤولة عن  السياسية  الطبقة  هــذه  أركــان  أحــد 

انهيار البالد.
كما ذكرنا، نعم كل ما قاله صحيح في توصيفه 
ــاع الــحــالــيــة والـــتـــي قـــال إنــهــا تــبــرر قــــراره.  لـــأوضـ
وتحتجز  اللبناني  القرار  تصادر  إيــران  أن  صحيح 
الدولة اللبنانية رهينة عبر حزب اهلل.. صحيح أن 
الطائفي يسد  والنظام  الطائفية،  لبنان غارق في 

كل أبواب اإلصالح أو األمل.
ــره صــحــيــح. لــكــن الــــســــؤال هــو:  ــيـ ــذا وغـ ــل هــ كـ
ــذا الـــحـــال الــبــائــس  ــى هـ ــل لــبــنــان إلـ مـــا الــــذي أوصــ
ــــذي مــكــن إيـــــران مـــن الــتــحــكــم  الـــمـــنـــهـــار؟.. مـــن الـ

بمقادير البالد؟
ــل األحــــــزاب  ــدة أن كــ ــديــ بــبــســاطــة شــ الـــســـبـــب 
وتعايشت  الــواقــع  لهذا  رضخت  اللبنانية  والــقــوى 

معه واستفادت منه.
تــرفــض هيمنة  الــتــي  الــقــوى  أنــه حتى  السبب 
حزب اهلل وإيران لم تفعل شيئا لتحدي هذا الوضع 

أو العمل على تغييره.
الــســبــب أن الــكــل رضــــخ لـــالبـــتـــزاز والــتــهــديــد، 
واكتفى في أحسن األحوال ببضع بيانات إنشائية.

ــي الـــفـــتـــرة الــمــاضــيــة  ــدث فـ ــا حــ انـــظـــر مــثــال مـ
-كمجرد مثال فقط- حين رضخ الكل بال استثناء 
مدة  الحكومة  اجــتــمــاع  بمنع  واالبـــتـــزاز  للتهديد 
المأساوية  الــبــالد  ظــروف  رغــم  كاملة  أشهر  ثالثة 

ولم يجرؤوا حتى على إدانة ما يحدث.
إزاء هذا الوضع ال معنى النسحاب الحريري 
قــضــيــة  لــيــســت  الــقــضــيــة  شــبــيــهــة.  خـــطـــوة  أي  أو 
-كما  فاالنتخابات  فيها،  مشاركة  وعــدم  انتخابات 
الطائفي  النظام  أن كتبت تفصيال- في ظل  سبق 
ال معنى لها وال جدوى منها أيا كان من يشارك أو 

ال يشارك فيها.
نريد أن نقول باختصار إن الهروب من مواجهة 
الواقع في لبنان ليس حال وال قيمة له، وال يمكن 

اعتباره موقفا مسؤوال.
أن تظهر في لبنان قيادات جديدة شابة  وإلى 
غير فاسدة وغير طائفية قادرة على تحدى الواقع 
سيظل  الشعبية،  اإلرادة  استنهاض  وعلى  الحالي 

الحال البائس كما هو.

الهروب لي�س حال

السيد زهره األنباء(:  )وكــاالت   - واشنطن 
أعـــلـــن تــحــالــف فــايــرز-بــيــونــتــيــك 
ــال مــتــطــّوعــيــن  ــبـ ــقـ ــتـ أنــــــه بــــــدأ اسـ
لتجربة سريرية ترمي إلى اختبار 
المناعية  واالســتــجــابــة  الــســالمــة 
للقاح مضاد للمتحّورة أوميكرون 
من فيروس كورونا، على أشخاص 

ال تتجاوز أعمارهم 55 عاما. 
ــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــرئــ وكـــــــان الــ
ــورال قد  لــشــركــة »فـــايـــزر« ألـــبـــرت بــ
أعلن في بداية يناير أن المختبر 
لطلب  يكون جاهزا  قد  األمريكي 
جديد  للقاح  الــالزمــة  الــتــصــاريــح 
ــورة مــن  ــحـ ــتـ ــمـ يـــســـتـــهـــدف هـــــذه الـ
الفيروس، إلطالقه في وقت مبكر 

من مارس. 
وقــــــــالــــــــت الــــــمــــــســــــؤولــــــة عـــن 
اللقاحات في شركة فايرز كاثرين 
جانسن في بيان إنه في وقت تفيد 
المعطيات الحالية بأن الجرعات 
المعززة من اللقاح األصلي تحمي 
من األعراض الخطرة ألوميكرون 
ــة تــفــضــل الـــتـــصـــّرف  ــركـ ــشـ فـــــإن الـ

بحذر أكبر. 
وأضـــــــــافـــــــــت: »نــــــحــــــن نـــــــدرك 
أهــــمــــيــــة االســــــتــــــعــــــداد فــــــي حــــال 
ــع نــســبــة الـــحـــمـــايـــة بـــمـــرور  ــراجــ تــ
الــوقــت، والــمــســاعــدة فــي مواجهة 
أومــيــكــرون والــمــتــحــورات األخـــرى 

في المستقبل«. 
ــيــــس  ــرئــ ــة إلــــــــى الــ ــبــ ــســ ــنــ ــالــ وبــ

الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة »بــيــونــتــيــك« 
األلــمــانــيــة أوجــــــور شــاهــيــن يــبــدو 
األســاســي ضد  الــلــقــاح  أن حماية 
المعتدلة  أو  الخفيفة  األشــكــال 
تــتــضــاءل بسرعة  كــوفــيــد-19  مــن 

أكبر مع أوميكرون. 
ــة هي  ــدراسـ ــذه الـ وأوضـــــح: »هــ

ــزء مـــن نــهــجــنــا الــعــلــمــي الـــذي  جــ
ــر لـــقـــاحـــات  ــويــ ــطــ ــدف إلـــــــى تــ ــ ــهـ ــ يـ
تستهدف المتحورات وتمكنت من 
مماثلة  حماية  مستويات  تطوير 
ضــد أومـــيـــكـــرون، كــمــا هــي الــحــال 
بالنسبة إلى المتحورات السابقة، 

لكن مع مدة حماية أطول«. 

وتــشــمــل الــتــجــربــة الــســريــريــة 
أعــمــارهــم  ــراوح  ــتـ تـ شــخــصــا   1420

بين 18 و55 عاما. 
ــايــــزر«  ــم »فــ ــاسـ ــق بـ ــاطـ ــال نـ ــ وقــ
التجربة  إن  بــرس  فــرانــس  لوكالة 
ال تشمل أشخاصا تزيد أعمارهم 
الدراسة  هــدف  ألن  عاما   55 على 

ــيــــاس االســـتـــجـــابـــة  يــتــمــثــل فــــي قــ
الـــمـــنـــاعـــيـــة لـــلـــمـــشـــاركـــيـــن ولــيــس 

تقدير فعالية اللقاح. 
ــــي كــل  ــري الـــتـــجـــربـــة فـ ــــجـــ وتـ
وجنوب  المتحدة  الواليات  أنحاء 
ــاء الــحــقــنــة  ــطــ ــا، وتـــــم إعــ ــيـ ــقـ ــريـ إفـ
ــة نــورث  األولــــى لــمــشــارك فــي واليـ
في  المشاركون  ويقسم  كاروالينا. 

التجربة إلى ثالث مجموعات. 
تــشــمــل الـــمـــجـــمـــوعـــة األولـــــى 
أشـــخـــاصـــا تـــلـــقـــوا جـــرعـــتـــيـــن مــن 
إلى  لقاح فايزر-بيونتيك قبل 90 
180 يوما من التجربة، وسيتلقى 
أو جــرعــتــيــن مــن  هــــــؤالء جـــرعـــة 

اللقاح الجديد. 
أفـــــرادا تلقوا  الــثــانــيــة  وتــضــم 
الـــجـــرعـــة  أو  ــثـــة  ــالـ ــثـ الـ جـــرعـــتـــهـــم 
ــتـــرة نــفــســهــا،  ــعــــززة، قـــبـــل الـــفـ ــمــ الــ
ــؤالء عـــلـــى جــرعــة  ــ ــ وســـيـــحـــصـــل هـ
جــديــدة مــن الــلــقــاح األســـاســـي أو 
جــرعــة مـــن الــلــقــاح الــمــطــّور ضد 
أوميكرون.  أما المجموعة الثالثة 
أي  يتلقوا  لــم  أشــخــاصــا  فتشمل 
لقاح ضد كوفيد-19 وسيحصلون 
عــلــى ثــــالث جـــرعـــات مـــن الــلــقــاح 
الـــــمـــــصـــــمـــــم ضـــــــــد الـــــمـــــتـــــحـــــورة 

أوميكرون. 
طورته  الــذي  األولــي  واللقاح 
»فايزر« و»بيونتيك« كان أول لقاح 
في  األخضر  الضوء  على  يحصل 
الدول الغربية، في ديسمبر 2020. 
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} طفلة تتلقى جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك أمس في ليما.       )أ ف ب(

برلين - )أ ف ب(: مثلت شابة ألمانية 
ــت فــي  ــانــ ــا عـــنـــدمـــا كــ ــ ــوريـ ــ ــرت إلــــــى سـ ــ ــافـ ــ سـ
الخامسة عشرة من عمرها لالنضمام إلى 
تنظيم الدولة اإلسالمية، أمام محكمة في 
لمحاكمتها  الــثــالثــاء،  امــس  ألمانيا  شــرق 
ارتكاب  على  والتحريض  المساعدة  بتهم 

جرائم ضد اإلنسانية. 
ميسينج  لــيــونــورا  محاكمة  وانــطــلــقــت 
البالغة 21 عامًا أمس، في مدينة هاله في 
شرق ألمانيا بتهمة استعباد امرأة إيزيدية 
إلــى جنب مع  عــام 2015، جنبًا  فــي ســوريــا 
زوجها الذي كان منتميًا إلى تنظيم الدولة 
التي  المحاكمة  مـــدة  وخـــالل  اإلســالمــيــة. 
تـــجـــري خــلــف أبــــــواب مــغــلــقــة ويـــتـــوقـــع أن 
األقــــّل،  عــلــى  مــايــو  منتصف  حــتــى  تستمر 
ستواجه ميسينج أيضًا تهمَتي االنتماء إلى 

منظمة إرهابية وانتهاك قانون األسلحة. 
وطرحت هذه القضية البارزة تساؤالت 
فــي ألــمــانــيــا حـــول األســبــاب الــتــي أّدت إلــى 
تحّول مراهقة من بلدة صغيرة ريفية إلى 
متشّدد،  تنظيم  إلــى  واالنــضــمــام  الــتــطــّرف 
يــبــعــد خــمــســيــن  أقــــــرب مــســجــد  أّن  عــلــمــا 
وهـــربـــت ميسينج  بــلــدتــهــا.  عـــن  كــيــلــومــتــًرا 

من منزلها إلى الجزء الذي يسيطر عليه 
الــدولــة اإلســالمــيــة فــي ســوريــا في  تنظيم 
مارس 2015. وبعد وصولها إلى الرقة التي 
كــانــت آنـــــذاك »عـــاصـــمـــة« لــتــنــظــيــم الــدولــة 
الواقع  األمــر  بحكم  ســوريــا  فــي  اإلسالمية 
ألماني  لمواطن  الثالثة  الــزوجــة  أصبحت 

يتحدر من منطقتها. 
ــو خــّبــاز  ــد مــيــســيــنــج، وهــ ــ واكــتــشــف والـ
مـــن قـــريـــة بــرايــتــنــبــاخ األلـــمـــانـــيـــة، اعــتــنــاق 
الكمبيوتر  ابنته اإلسالم بعدما فتح جهاز 
ــتـــر يــومــيــاتــهــا بعد  الـــخـــاص بــهــا وقـــــرأ دفـ
أيـــام مــن اختفائها  اخــتــفــائــهــا. وبــعــد ســتــة 
تلّقى والدها رسالة تبلغه أّن ابنته »اختارت 
اهلل واإلسالم« وأّنها »وصلت إلى الخالفة«. 
لمحطة  ميسينج  مايك  والــدهــا  وقــال 
ار« اإلقليمية عام 2019 »لقد كانت  »إم دي 

تلميذة مجتهدة«. 
ــاب إلــــى دار  وأضـــــــاف: »اعــــتــــادت الــــذهــ
عجزة لتقرأ قصصًا للمسّنين. شاركت في 
موسيقية.  فرقة  قائدة  بصفتها  الكرنفال 
وكــانــت تلك الــمــرة األخــيــرة التي رآهــا كثر 

من األشخاص الذين نعرفهم«. 
لكن الفتاة كانت تعيش حياة مزدوجة 

ــدو بــــــدون عــلــم  ــبـ ــا يـ ــانــــت تـــــــزور، عـــلـــى مــ وكــ
والــديــهــا، مــســجــدًا فــي مــديــنــة فــرانــكــفــورت 
االستخبارات  لمراقبة  يخضع  كان  )غربا( 
األلــمــانــيــة الــمــحــلــّيــة. وهـــي مـــن بــيــن أكــثــر 
من 1150 إسالميًا غــادروا ألمانيا منذ عام 
الحكومة  وفــق  والــعــراق،  إلــى ســوريــا   2011

األلمانية. 
وأثارت قضيتها اهتماما خاصا بسبب 
صغر سنها، وألن والدها وافق على التعاون 
المراسلين  أربع سنوات مع فريق من  مدة 

من محطة »إن دي ار« العامة. 
ــار الــتــقــريــر الـــذي ُأنــجــز، نشر  وفـــي إطـ
مايك ميسينج آالف الرسائل التي تبادلها 
لمحة  مــقــّدمــًا  مــتــواصــل،  بشكل  ابنته  مــع 
تنظيم  ظــّل  في  اليومية  الحياة  عن  نــادرة 
أيــضــًا محاوالتها  لكن  اإلســالمــيــة،  الــدولــة 
الهرب في نهاية المطاف. ويقول المّدعون 
عملية  في  انخرطت  ميسينج  إّن  العاّمون 
اتجار بالبشر بعدما »اشترى« زوجها امرأة 
وانتهى  »باعها«.  تبلغ 33 عامًا ثم  إيزيدية 
طفلتين،  أنــجــبــت  الــتــي  بميسينج  األمــــر 
محتجزة في معسكر يسيطر عليه األكراد 
ميسينج  ليونورا  وقالت  سوريا.  شمال  في 

لوكالة فرانس برس إّن زوجها مارتن ليمكي 
سوريا  قـــوات  أيـــدي  على   2019 فــي  اعتقل 
الــديــمــقــراطــيــة. وأكــــدت ذلـــك زوجـــة أخــرى 
له. وفي ديسمبر 2020، أعيدت إلى وطنها 
فــي واحـــدة مــن أربــع عمليات جــرت إلعــادة 
54 شخصًا، معظمهم أطفال، إلى ألمانيا. 
ورغــــم تــوقــيــفــهــا عــنــد وصــولــهــا إلــــى مــطــار 
وأمــرت  الحــقــًا.  سراحها  أطلق  فرانكفورت 
زوجات  بإعادة  ألمانيا مرارًا عبر محاكمها 

الجهاديين وأطفالهن إلى وطنهن. 
محكمة  طــالــبــت   ،2019 أكــتــوبــر  وفــــي 
وأطفالها  ألمانية  امــرأة  بإعادة  برلين  في 
أصـــيـــبـــوا  األطـــــفـــــال  إن  قـــائـــلـــة  الــــثــــالثــــة، 
عن  فصلهم  عـــدم  ويــجــب  نفسية  بــصــدمــة 
والــدتــهــم. وهــنــاك حــوالــي 60 ألــمــانــيــًا في 
مراكز احتجاز في شمال سوريا، باإلضافة 
إلى نحو 30 شخصًا آخرين لديهم صالت 
بــألــمــانــيــا، وفـــقـــًا لــتــقــديــرات رســمــيــة. وفــي 
نــوفــمــبــر أصـــــــدرت مــحــكــمــة ألـــمـــانـــيـــة أول 
حــكــم فـــي الــعــالــم يــعــتــرف بــالــجــرائــم ضد 
قرار  في  جماعية،  إبــادة  بأنها  اإليزيديين 
انتصار  بأنه  ووصــفــوه  الناشطون  بــه  أشــاد 

»تاريخي« لهذه األقلية. 

�أل���م���ان���ي���ا ت���ح���اك���م ����ض���اب���ة �ن�������ض���م���ت ف����ي ���ض��ن 

���ض��وري��ا ف��ي  �لإ���ض��ام��ي��ة  �ل���دول���ة  تنظيم  �إل����ى  الـــــ15 

الحسكة - )أ ف ب(: سعت القوات الكردية أمس الثالثاء 
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  عناصر  على  الخناق  تضييق  إلــى 
داخــل سجن في شمال شرق سوريا،  المتحصنين  )داعــش(  
بعد خمسة أيام من شّنهم هجومًا مباغتًا تلته اشتباكات لم 
تبلغ خواتيمها بعد، تزامنًا مع إعالنها استسالم المئات من 

الجهاديين خالل اليومين األخيرين. 
الموجودين  التنظيم  مقاتلي  من  مئة  من  أكثر  وشــارك 
داخل السجن وخارجه، في هجوم منّسق بدأ مساء الخميس 
المرفق الذي يشرف عليه األكــراد في مدينة الحسكة،  على 
القضاء على  إعالن  واألعنف« منذ  »األكبر  تعتبر  في عملية 
تزال قوات سوريا  التنظيم في سوريا قبل ثالث سنوات. وال 
على  تعمل  مكوناتها،  أبــرز  األكـــراد  يعّد  التي  الديمقراطية، 

استعادة السيطرة الكاملة على المنطقة. 
على  »سيطرت  بأنها  الديمقراطية  سوريا  قــوات  وأفــادت 
كــتــلــة مــن األبــنــيــة تــتــألــف مــن ثــمــانــيــة مــهــاجــع داخــــل سجن 
ــى أن »حــمــلــة الــتــمــشــيــط  الــصــنــاعــة بــالــحــســكــة«، مــشــيــرة إلــ
مستمرة«. وقال مسؤول المكتب اإلعالمي فيها فرهاد شامي 
لوكالة فرانس برس إن »أكثر من 850 إرهابيًا من المعتقلين 
الـــذيـــن نـــفـــذوا الــعــصــيــان وكـــذلـــك مـــن الــمــهــاجــمــيــن ســّلــمــوا 

أنفسهم، وخصوصًا خالل اليومين األخيرين«.  

الخميس، وفق آخر  المستمرة منذ  وأوقعت االشتباكات 
من  قتياًل   114 اإلنــســان،  لحقوق  الــســوري  للمرصد  حصيلة 
إلى سبعة  الكردية، إضافة  القوات  و45 من  التنظيم  عناصر 
غالبيتهم  المسلحون،  التنظيم  عناصر  ويتحّصن  مدنيين. 
من السجناء إضافة إلى عدد من المقاتلين الذين هاجموا 
السجن وتمكنوا من دخوله، في القسم الشمالي من السجن، 

وفق المرصد. 
وتتقّدم قوات سوريا الديمقراطية وقوات األمن الكردية 
)األساييش( ببطء داخل السجن، بدعم من التحالف الدولي 
للتنظيم  بقيادة واشنطن، خشية من وجود عناصر متوارية 
في بعض األبنية ومن وقوع »حمام دم«. وقال مدير المرصد 
سوريا  قــوات  »تراهن  برس  فرانس  لوكالة  عبدالرحمن  رامــي 
الديمقراطية على عامل الوقت للضغط على تنظيم داعش 

من أجل االستسالم«.  
ــوى الــقــتــال  ــدى الــتــنــظــيــم ســ ــر لــ ــد أن »ال خـــيـــار آخــ ــ ــ وأّك
لتوصل  يتم  لــم  »مــا  وأضـــاف  االســتــســالم«.  أو  النهاية  حتى 
المئات«.  خاللها  يقتل  مجزرة  تحدث  أن  يمكن  اتــفــاق،  إلــى 
أجل  من  والتنظيم  الكردي  الجانب  بين  مفاوضات  وتجري 
منه،  الطبابة لجرحى  توفير  ينّص على  اتفاق  إلى  التوصل 
مقابل إفراج األخير عن رهائن من حراس السجن وموظفيه 

يحتجزهم معه في القسم الشمالي، وفق عبد الرحمن.  لكّن 
التنظيم.  مــن  األجــانــب  العناصر  معارضة  يلقى  الــتــفــاوض 
وبحسب المرصد، يحتفظ عناصر التنظيم بقرابة 27 رهينة 

داخل القسم الشمالي من السجن.  
ــا  وفــــّضــــل مــــســــؤول الـــمـــكـــتـــب اإلعـــــالمـــــي لــــقــــوات ســـوريـ
الديمقراطية فرهاد شامي الحديث عن »نداءات« وليس عن 
»تفاوض«. وقال »ال نسميها تفاوضًا بقدر ما نسميها نداءات. 
لقد وجهنا أكثر من نداء لالستسالم اآلمن لتحرير موظفي 
وتّم  بالفعل.  إلى تحرير عدد منهم  األســرى«، الفتًا  السجن 
منذ االثنين إخراج 15 شخصًا من موظفي السجن وحراسه، 
أقــســام تضم  كــانــوا محتجزين فــي  الـــســـوري،  الــمــرصــد  وفـــق 
 25 يـــزال مصير  وال  الــتــنــظــيــم.  مــن  غــيــر مسلحين  عــنــاصــر 

آخرين مجهواًل حتى اللحظة. 
 45 نحو  الخميس  منذ  المستمرة  االشــتــبــاكــات  ودفــعــت 
ألف شخص إلى الفرار من منازلهم في مدينة الحسكة، وفق 
حظر  الكردية  الذاتية  اإلدارة  فرضت  فيما  المتحدة،  األمــم 
تجول لياًل حتى نهاية الشهر الحالي. وأبدت األمم المتحدة 
ومنظمات دولية قلقها وخصوصًا إزاء مصير األطفال القّصر 
الــمــحــتــجــزيــن فــي الــســجــن، والـــذيـــن تــتــهــم الـــقـــوات الــكــرديــة 

مقاتلي التنظيم باستخدامهم كـ»دروع بشرية«. 

تنظيم  ع��ن��ا���ض��ر  ع��ل��ى  �ل��خ��ن��اق  ي�����ض��ي��ق��ون  �لأك�������ر�د 

�ل����دول����ة �لإ����ض���ام���ي���ة د�خ������ل ���ض��ج��ن ف����ي ���ض��وري��ا 

} تقرير تلفزيوني عن إطالق الصاروخين.       )أ ف ب(

على  كــروز  صــاروخــي  الشمالية  كــوريــا  أطلقت  ب(:  )أ ف   - سيول 
أن  شأنه  من  ما  أعلنت سيول،  الثالثاء، حسبما  أمــس  يبدو صباح  ما 
تستعرض  الــتــي  يــانــج  بيونج  بها  تــقــوم  تجربة ألسلحة  خــامــس  يــكــون 
قوتها العسكرية فيما تتجاهل العروض األمريكية إلجراء حوار. وآخر 
خالل  التجارب  من  العدد  هــذا  مثل  الشمالية  كوريا  فيها  أجــرت  مــرة 
بين  المستوى  الرفيعة  المحادثات  انهيار  بعد   2019 فــي  كانت  شهر 
الرئيس األمريكي آنذاك دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونغ اون.  وهذه السنة أجرت بيونج يانج سلسلة تجارب في انتهاك 
الدولية بما يشمل صواريخ أسرع من سرعة الصوت بعدما  للعقوبات 
جدد كيم التزامه بتحديث الجيش في خطاب مهم ألقاه أمام الحزب 
ردا على ذلك  واشنطن عقوبات جديدة  الحاكم في ديسمبر. وفرضت 
األسبوع  وألمحت  األسلحة  تجارب  الــى مضاعفة  يانج  بيونج  دفــع  ما 
النووية  الــتــجــارب  قــرارهــا تجميد  عــن  قــد تتخلى  انــهــا  الــى  الــمــاضــي 

والصواريخ البعيدة المدى الذي تلتزم به منذ سنوات. 
وقالت قيادة األركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إن »كوريا 

مزيد  تقديم  دون  مــن  مفترضين«،  كــروز  صــاروخــي  أطلقت  الشمالية 
الجنوبية  الكورية  االستخبارات  وكـــاالت  أن  وأضــافــت  التفاصيل.  مــن 
محظورة  غير  كــروز  وصــواريــخ  المعطيات.  بتحليل  تقوم  واألمريكية 
أن  كما  يانج  بيونج  على  المفروضة  الحالية  الدولية  العقوبات  ضمن 
سيول ال تعلن دائما إطالق مثل هذا الصواريخ في الوقت الذي يحصل 

فيه كما تفعل بالنسبة إلى تجارب الصواريخ الباليستية. 
كــروز  الشمالية تجربة على صـــاروخ  كــوريــا  أجــرت فيها  مــرة  وآخــر 
كشف عنها كانت في سبتمبر 2021. وقال مسؤول عسكري كوري جنوبي 
لوكالة يونهاب انه في حال »إطالق مثل هذا الصاروخ في اتجاه الجنوب 
فإن أنظمتنا للرصد واالعتراض ليس لديها أي مشكلة في التصدي 
إدارة  الستفزاز  محاولة  مثل  األخيرة  يانج  بيونج  تجربة  وتبدو  لها«. 
الرئيس األمــريــكــي جــو بــايــدن الــتــي عــرضــت مــحــادثــات »بـــدون شــروط 

مسبقة« لكن بدون أن يحصل أي حوار السنة الماضية. 
وقال يانغ مون-جين االستاذ في جامعة دراســات كوريا الشمالية 
فعل  رد  اختبار  تريد  الشمالية  كــوريــا  ان  »يــبــدو  بــرس:  فــرانــس  لوكالة 

واشنطن مع استعراض وجودها على الساحة الدولية«. وأضاف أنه عبر 
إطالق صاروخ كروز »ال تنتهك بيونج يانج عقوبات األمم المتحدة لكن 
الواليات  العالم بينما تتجاهل  انتباه  بإمكانها محاولة جذب  ال يزال 

المتحدة«. 
إذ  المنطقة،  في  حساس  وقــت  في   2022 عــام  في  التجارب  وتأتي 
الشهر  الشتوية  األولمبية  األلعاب  كيم  أكبر حلفاء  الصين  تستضيف 
مــارس.  في  رئاسية  النتخابات  الجنوبية  كوريا  تستعد  فيما  المقبل، 
لمولد  الثمانين  بالذكرى  لالحتفال  الشمالية  كوريا  تستعد  ومحليا، 
الزعيم الراحل كيم جونغ ايل في فبراير وكذلك الذكرى الـ110 لمولد 

مؤسس البالد كيم ايل سونغ في ابريل. 
ولم تجر بيونج يانج تجارب على صواريخ باليستية عابرة للقارات 
أو تجارب نووية منذ 2017، إذ جمدتها حين بدأ كيم دبلوماسية رفيعة 
المستوى عبر عقد ثالثة لقاءات مع دونالد ترامب. لكن بيونج يانج 
األنشطة  هــذه  استئناف  فــي  تنظر  قــد  انــهــا  الماضي  األســبــوع  أعلنت 

المعلقة مؤقتا.

كوري��ا �ل�ض��مالية �أطلق��ت �ضاروخ��ي ك��روز كم��ا يب��دو بح�ض��ب �ض��يول 

ب(:  ف  )أ   - ــبـــورغ  ســـتـــراسـ
ــة  ــ ــيـ ــ الــمــحــكــمــة األوروبـ دانــــــت  أ 
الثالثاء  أمس  اإلنسان  لحقوق 
تركيا لحبسها في 2017 و2018 
ــابـــق لــصــحــيــفــة  ــسـ الــــمــــراســــل الـ
الصحفي  األلمانية  فيلت«  »دي 
يوجيل،  دينيز  التركي  األلماني 
فــــي قـــضـــيـــة أثــــــــارت تـــــوتـــــًرا فــي 

العالقات بين برلين وأنقرة. 
بيان  فــي  المحكمة  وقــالــت 
»ُأبـــقـــي  ــا(  ــامـ عـ  48( يــوجــيــل  إن 
فــــي الـــحـــبـــس االحـــتـــيـــاطـــي فــي 
لالشتباه  وجيهة  أســبــاب  غــيــاب 
بـــارتـــكـــابـــه مــخــالــفــة جــنــائــيــة«. 
لحساب  غطى  الصحفي  وكـــان 
الــمــحــافــظــة حملة  الــصــحــيــفــة 
قمع واسعة النطاق تلت محاولة 
االنـــقـــالب فــي تــركــيــا فــي يوليو 
رجــب طيب  الرئيس  2016 ضد 
أردوجـــــــان، واعــتــقــل فـــي فــبــرايــر 
الــحــبــس  ــي  ــ فـ ووضــــــــع    .2017
ــام لــالشــتــبــاه  ــعــ االحـــتـــيـــاطـــي لــ
ــام بــالــدعــايــة لصالح  فــي أنـــه »قـ
مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة والــتــحــريــض 
وأثــار  والــعــدائــيــة«.  العنف  على 
توقيف دينيز يوجيل في فبراير 
في  وتعبئة  إدانـــات  موجة   2017
ألمانيا وتسبب بتوتير العالقات 
بين تركيا وألمانيا، حيث يعيش 
ـــرج  ــ ــة مـــاليـــيـــن تــــركــــي. وُأفـ ثـــالثـ
وُســمــح  فــبــرايــر 2018  فـــي  عــنــه 
ألمانيا،  إلــى  تركيا  بــمــغــادرة  لــه 
مـــا فــتــح الــمــجــال أمــــام خفض 
حدة التوتر بين البلدين.  ورأى 
ديــنــيــز يــوجــيــل أنـــه »مـــن دواعـــي 
لتركيا  المحكمة  إدانـــة  ســـروره« 
»الــمــســاس  مالحظتها  وكــذلــك 
بــــــحــــــريــــــة الـــــــــــــــــرأي وحـــــريـــــتـــــي 
ــرب عن  ــ الــشــخــصــيــة«. لــكــنــه أعـ
أســفــه لــفــرانــس بــرس ألنــهــا »لم 
كان  )ضـــده(  ــراء  اإلجــ أن  تعتبر 
»وجــه  بينما  سياسية«،  لــدوافــع 
أردوجان مرارا اتهامات سخيفة 

ضده علنا« على حد قوله. 
كــمــا أعـــــرب أحــــد مــحــامــيــه 
ألن  ــه  ــفــ أســ ــن  ــ عـ أوك  فـــيـــســـيـــل 
المحكمة لم تذكر أن االعتقال 
كـــان »لـــدوافـــع ســيــاســيــة«، حيث 
أشـــــــار عـــلـــى تـــويـــتـــر إلــــــى نــيــتــه 
ــى الـــدائـــرة  تــقــديــم اســتــئــنــاف إلـ
ــة  ــيــ الـــكـــبـــرى لــلــمــحــكــمــة األوروبــ
ــوق اإلنـــــــــســـــــــان. وقـــــــــال:  ــ ــقـ ــ ــحـ ــ لـ
لـــم تنته  الــقــضــائــيــة  »مــعــركــتــنــا 
بـــعـــد«. واعــتــبــرت الــمــحــكــمــة أن 
الحرية  من  الصحفي  »حــرمــان 
»تــدخــل« في  إلــى مستوى  يرقى 
ممارسة األخير لحقه في حرية 
الــتــعــبــيــر« ومــنــحــتــه تــعــويــضــات 
ــرت  ــ وذّكـ يــــــورو.    13300 بــقــيــمــة 
المنتقدة  »وضـــع األصـــوات  بــأن 
يخلف  االحتياطي  الحبس  في 
ــددة، عــلــى  ــعــ ــتــ آثــــــــــاًرا ســلــبــيــة مــ
ــتـــجـــز نــفــســه  الــــشــــخــــص الـــمـــحـ
ــره«.  ــ ــأسـ ــ ــــك الـــمـــجـــتـــمـــع بـ ــذلـ ــ وكـ
ــة  ــعـ ــابـ ــتـ وأكـــــــــــدت الـــمـــحـــكـــمـــة الـ
»فـــــرض  أن  أوروبــــــــــــا  لـــمـــجـــلـــس 
إلــى الحرمان من  يــؤدي  إجـــراء 
محالة  ال  عنه  ينتج  الحرية... 
الــتــعــبــيــر  لـــحـــريـــة  رادع  ــيـــر  ــأثـ تـ

المدني  المجتمع  ترهيب  عبر 
وإسكات األصوات المعارضة«. 

فـــي حـــالـــة ديــنــيــز يــوجــيــل، 
ــة  ــيــ خــلــصــت الــمــحــكــمــة األوروبــ
أنقرة  أن  إلــى  اإلنــســان  لحقوق 
انتهكت حقوق »الحرية واألمن« 
و»التعويض في حالة االحتجاز 
غير القانوني« و»حرية التعبير« 
المعاهدة  بموجب  المضمونة 
ــان.  ــســ ــة لـــحـــقـــوق اإلنــ ــ ــيــ ــ األوروبــ
مــن نــاحــيــة أخــــرى، اعــتــبــرت أن 
لــم تنتهك  الــتــركــيــة  الــســلــطــات 
ــــى مــلــف  حـــقـــه فــــي الــــوصــــول إلـ
المحكمة:  وقــالــت  الــتــحــقــيــق.  
»حتى لو لم يستفد يوجيل من 
حــق غــيــر مــحــدود فــي الــوصــول 
إلى األدلة، فقد كان لديه معرفة 
كافية )...( بتلك التي كانت ذات 
الفعال  للطعن  أساسية  أهمية 
الحبس  فــي  فــي شرعية وضــعــه 
االحــتــيــاطــي«. فــي مــايــو 2019، 
قـــضـــت الــمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة 
ــأن يـــوجـــيـــل انــُتــهــك  ــ الـــتـــركـــيـــة بـ
ــه فــــي الــــحــــريــــة وســـالمـــتـــه  ــ ــّق حــ
التعبير  وكذلك حّقه في حرية 

والصحافة. 

�لمحكمة �لأوروبية ل�حق�وق �لإن�ضان تدين 

يوجي�ل  دي��نيز  �ل��ضح��في  لحب�ض�ها  تركي�ا 

} الصحفي دينيز يوجيل.      )أ ف ب(

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16014/pdf/1-Supplime/16014.pdf?fixed4889
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1282802
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1282863
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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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امللك وويل العهد رئي�س الوزراء

 يهنئان رئي�س الهند بذكرى يوم اجلمهورية

بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 

خليفة عاهل البالد املفدى برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س 

رام ناث كوفيند رئي�س جمهورية الهند ال�سديقة ، مبنا�سبة 

ذكرى يوم اجلمهورية.

 اأعرب جاللته يف الربقية عن اأطيب تهانيه ومتنياته 

املنا�سبة  بهذه  وال�سعادة  ال�سحة  مبوفور  لفخامته 

الوطنية.

كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

الوزراء برقية تهنئة  العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة ويل 

اإىل فخامة الرئي�س رام ناث كوفيند رئي�س جمهورية الهند 

ال�سديقة، مبنا�سبة ذكرى يوم اجلمهورية.

 واأعرب �سموه يف الربقية عن اأطيب تهانيه ومتنياته 

له مبوفور ال�سحة وال�سعادة بهذه املنا�سبة الوطنية.

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 

ناريندرا  دولة  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية  الوزراء  جمل�س 

مودي رئي�س وزراء جمهورية الهند.

امللك وويل العهد رئي�س الوزراء 

يهنئان احلاكم العام للكومنولث الأ�سرتايل

اآل  بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

خليفة عاهل البالد املفدى برقية تهنئة اإىل فخامة اجلرنال 

دايفيد هرييل احلاكم العام  للكومنولث الأ�سرتايل، مبنا�سبة 

ذكرى يوم ا�سرتاليا.

 اأعرب جاللته يف الربقية عن اأطيب تهانيه ومتنياته 

لفخامته مبوفور ال�سحة وال�سعادة بهذه املنا�سبة الوطنية.

كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

برقية تهنئة اإىل فخامة اجلرنال دايفيد هرييل احلاكم العام 

للكومنولث الأ�سرتايل، وذلك مبنا�سبة ذكرى يوم اأ�سرتاليا، 

لفخامته  ومتنياته  تهانيه  خال�س  عن  فيها  �سموه  اأعرب 

مبوفور ال�سحة وال�سعادة بهذه املنا�سبة الوطنية.

»التن�سيقية« تناق�س م�ستجدات قانون حماية البيانات ال�سخ�سية
تراأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء اجتماع اللجنة التن�سيقية رقم 412 الذي ُعقد عن ُبعد يوم اأم�س. وناق�ست اللجنة 

التن�سيقية اآخر م�ستجدات قانون حماية البيانات ال�سخ�سية، وا�ستعر�ست م�ستجدات تطوير اإجراءات ت�سجيل ال�سفن.

كما ناق�ست اآخر م�ستجدات التعامل مع فريو�س كورونا )COVID-19( والإجراءات املتعلقة بذلك.

رئي�س الأمن العام ورئي�س احللبة 

يبحثان ا�ستعدادات جائزة البحرين الكربى

الأمن  رئي�س  احل�سن  بن ح�سن  الفريق طارق  ا�ستقبل 

الرئي�س  خليفة  اآل  عي�سى  بن  �سلمان  ال�سيخ  اأم�س،  العام 

التنفيذي حللبة البحرين الدولية.

الذي  بالدور  العام  الأمن  رئي�س  اأ�ساد  اللقاء،  وخالل 

تقوم به حلبة البحرين الدولية يف خدمة الريا�سة ب�سكل 

عام، وتنظيم ال�سباقات الدولية يف جمال ريا�سة ال�سيارات 

ب�سكل خا�س، مبا ي�سهم يف تعزيز مكانة البحرين وجعلها 

وجهة متميزة على اخلريطة الإقليمية والدولية.

بتعزيز  الكفيلة  ال�سبل  بحث  اللقاء،  خالل  مت  كما 

ال�ستعدادات  اإىل  بالإ�سافة  امل�سرتك،  والتن�سيق  التعاون 

والرتتيبات الأمنية الالزمة لإجناح بطولة جائزة البحرين 

مملكة  ت�ست�سيفها  التي   »1 »الفورمول  ل�سباقات  الكربى 

البحرين خالل �سهر مار�س املقبل.

اإدارة  وح�سر اللقاء قائد قوات الأمن اخلا�سة، ومدير 

اأول  مدير  عبدة  وب�سارة  العام،  الأمن  برئا�سة  العمليات 

الأمن وال�سالمة – ال�سوؤون احلكومية.

وزير الكهرباء يطلع على امل�ساريع التطويرية يف البحرين هاربور

تطوير م�سروعات �سمن مراحل متتد على م�ساحة 700 األف مرت مربع 
املبارك  نا�سر  بن  وائل  املهند�س  قام 

وال�سيخ  واملاء  الكهرباء  �سـوؤون  وزيـر 

الرئي�س  خليفة  اآل  ابراهيم  بن  نواف 

بزيارة  واملاء  الكهرباء  لهيئة  التنفيذي 

بدعوة  هاربور«  »البحرين  م�سروع  اىل 

التنفيذي  الرئي�س  الري�س  ه�سام  من 

لالطـــالع  املالية  ات�س  اف  جي  ملجموعة 

املتميــزة  التطــويرية  امل�ساريــع  على 

)هاربرهايت�س  لل�ســركــة  التابعــة 

املايل  املرفاأ  قلب  الواقعة يف  رو(  وهاربر 

وكذلك املم�سى.

على  موؤخـراً  املم�سى  افتتاح  ومت 

اكرث  على  ميتد  بطول  البحرية  الواجهة 

باأن  الوزير  اأكد  حيث  كيلومرت،   2.5 من 

التعايف  خّطة  اإطار  ويف  البحرين  مملكة 

التنموية  امل�سرية  ظل  ويف  القت�سادي 

ال�ساملة يف العهد الزاهر حل�سرة �ساحب 

اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ومن 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  روؤية  خالل 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

بخطى  ت�سري  التي  املوقر  الوزراء  جمل�س 

نحو  والتقدم  النه�سة  طريق  على  ثابتة 

القت�سادي  الزدهار  من  املزيد  حتقيق 

ما�سية  الهيئة  باأن  مو�سحا  والعمراين 

التحتية يف  البنية  ال�ستثمار يف  قدما يف 

متطلبات  ملواكبة  واملاء  الكهرباء  قطاع 

النمو العمراين والقت�سادي.

 وقد كان يف ا�ستقبال الوزير والرئي�س 

الري�س  ه�سام  و�سولهما  لدى  التنفيذي 

ات�س  اف  ملجموعة جي  التنفيذي  الرئي�س 

التنفيذي  الرئي�س  اخلان  وماجد  املالية 

ل�سركة اخلليج القاب�سة والع�سو املنتدب 

حيث  باملجموعة،  كباراملوظفني  من  وعدد 

والرئي�س  الوزير  بزيارة  ه�سام  رحب 

يقوم  التي  اجلهود  عاليا  مثمنا  التنفيذي 

وتطوير  رفع  يف  �ساهمت  والتي  بها 

هيئة  تقدمها  التي  اخلدمات  م�ستوى 

هذه  باأن  ثقته  عن  معرباً  واملاء،  الكهرباء 

والتوا�سل  التعاون  اطر  ترتجم  الزيارة 

املوقرة  احلكومة  بني  القائم  والتن�سيق 

والقطاع اخلا�س من اجل تعزيز ما حتقق 

يف مملكة البحرين من اجنازات ح�سارية 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بقيادة  وتنموية 

امللكي  ال�سمو  و�ساحب  املفدى  البالد  ملك 

املوقر  الوزارء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

مت  التى  ال�سديدة  وروؤاهما  وتوجيهاتهما 

القت�سادي  التعايف  خطة  اىل  ترجمتها 

والتوازن املايل التي اعلنت عنها احلكومة 

اأن هذه اخلطة  اىل  املوقرة موؤخراً، م�سرياً 

يف  الوطني  القت�ساد  ومتانة  قوة  توؤكد 

بخطى  ي�سري  والذي  البحرين  مملكة 

ال�ستقرار  من  املزيد  حتقيق  نحو  ثابتة 

التنمية  اىل  و�سول  والقت�سادي  املايل 

امل�ستدامة ال�ساملة وحتقيق روؤية البحرين 

الوزير  اطلع  كما   .2030 القت�سادية 

على  الزيارة  خالل  التنفيذي  والرئي�س 

متتد  التي  ال�سركة  مل�ساريع  مرئي  عر�س 

األف مرت  بناء تتجاوز 400  على م�ساحة 

مربع كمرحلة اوىل وتتبعها مراحل اخرى 

�ستمتد على م�ساحة تقدر ب 300 األف مرت 

مربع وبقيمة ت�سل اىل مليار دولر، وكذلك 

والربامج  اخلطط  على  �سعادتهما  اطلع 

ت�سرف  التي  وامل�ساريع  امل�ستقبلية 

ميدانية  بجولة  القيام  مت  بعدها  عليها، 

والتي  مرافقهما  على  واطلع  امل�ساريع  يف 

م�ستويات  باأعلى  وتنفيذها  ت�سميمها  مت 

التي  التجهيزات  واأرقى  وباأحدث  الفخامة 

وال�ساكنني  امل�ستثمرين  احتياجات  تلبي 

ال�سيخ  عرب  ال�سياق  ذات  ويف  والزوار. 

الرئي�س  خليفة  اآل  اإبراهيم  بن  نواف 

التنفيذي لهيئة الكهرباء واملاء عن تقديره 

وم�ساهمتها  ال�سركة  تبذلها  التي  للجهود 

املتميزة يف م�ساريع التطوير ال�ستثماري 

واملاء  الكهرباء  هيئة  ان  واأكد  والعقاري. 

داعم رئي�سي جلميع امل�ساريع التنموية يف 

اململكة وحتر�س كل احلر�س على تزويد 

واملياه  الكهربائية  بالطاقة  امل�ساريع  هذه 

قبل النتهاء منها من اأجل رفعة القت�ساد 

الوطني، كما قال الرئي�س التنفيذي للهيئة 

كهربائية  كفاءة  ذات  ال�سركة  م�ساريع  ان 

عالية وان ال�سركة حري�سة على ا�ستخدام 

العزل احلراري يف من�ساآتها مما ي�سهم يف 

املحافظة على الطاقة وتر�سيد ا�ستخدامها، 

ذات  لالأجهزة  ال�سركة  ا�ستخدام  وان 

الكفاءة العالية اأ�سهم يف خف�س ا�ستهالكها 

للطاقة. 

»الإ�سكان« توا�سل توزيع األفي وحدة �سكنية اإ�سافية مبدينة �سلمان
ال�سامية  امللكية  التوجيهات  اإطار  يف 

وتنفيًذا  �سكنية،  وحدة  األف   40 بتوفري 

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  لأمر 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل بتوزيع 2000 

املواطنني،  على  اإ�سافية  �سكنية  وحدة 

عملية  مبوا�سلة  الإ�سكان  وزارة  قامت 

املواطنني  على  الإ�سكانية  التوزيعات 

مملكة  حمافظات  خمتلف  من  امل�ستحقني 

البحرين، �سمن جدول زمني خالل ال�سهر 

اجلاري.

امل�ساريع  اإن  الإ�سكان  وزارة  وقالت 

الإجنازات  �سل�سلة  اإىل  ت�ساف  الإ�سكانية 

امل�سرية  ظل  يف  حتققت  التي  الإ�سكانية 

بقيادة ح�سرة �ساحب  ال�ساملة  التنموية 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

ملك البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، موؤكدًة 

احلكومة  توليه  الذي  الكبري  الهتمام 

العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة 

لتوفري  اهلل  الوزراء حفظه  رئي�س جمل�س 

الوحدات الإ�سكانية للمواطنني.

التوزيعات  اأن  اإىل  الوزارة  ولفتت 

التزام  مع  بالتوافق  تاأتي  الإ�سكانية 

األف   25 توفري  على  بالعمل  احلكومة 

وحدة �سكنية �سمن برنامج احلكومة، مبا 

يحقق تطلعات املواطنني.

العمل  الوزارة تكامل خطة  اأكدت  كما 

فيما يتعلق باإن�ساء مدن جديدة وم�ساريع 

تنموية ت�سهم يف خلق املزيد من امل�ساريع 

الإ�سكانية التي ميكن للمواطنني ال�ستفادة 

منها، وذلك حتقيًقا لأهداف خطة التعايف 

القت�سادي.

وا�ستقبلت الوزارة امل�ستفيدين مببناها 

اأ�سحاب الطلبات �سمن القوائم التي قامت 

كافة  متبعني  م�سبقة،  ب�سورة  باإعدادها 

الالزمة  والوقائية  الحرتازية  الإجراءات 

يف عملية التوزيع، وذلك ل�ستالم �سهادات 

التخ�سي�س مبدينة �سلمان، بالإ�سافة اإىل 

كذلك  �سلمان  مدينة  يف  املفاتيح  ت�سليم 

�سمن وترية عمل مت�سارعة وم�ستمرة.

هذه  اأن  الإ�سكان  وزارة  واأفادت 

املطلة  مبواقعها  بع�سها  يتميز  امل�ساريع 

م�سارات  توفر  كما  بحرية،  واجهات  على 

والدراجات  امل�سي  ريا�سة  ملمار�سة 

امل�ساحات  توفر  عن  ف�سالً  الهوائية، 

املفتوحة والهتمام بالت�سجري وامل�ساحات 

اخل�سراء، وذلك يف اإطار حر�س احلكومة 

احلياة  جودة  مقومات  توفري  على 

بامل�ساريع الإ�سكانية. م�سرية اإىل حر�سها 

الإ�سكانية  املتطلبات  توفري  على  الدائم 

والتنموية من اأجل تقدمي اأف�سل اخلدمات 

التطلعات  كافة  تلبي  التي  للمواطنني 

امل�ستقبلية.

نائب امللك يعزي رئي�س

 الوزراء الباك�ستاين ب�سحايا تفجري لهور

حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأجرى 

ات�ساًل  اهلل  حفظه  العهد  ويل  امللك  جاللة  نائب  خليفة  اآل 

هاتفًيا اأم�س مع دولة عمران خان رئي�س وزراء جمهورية 

باك�ستان الإ�سالمية ال�سقيقة.

اإىل  تعازيه  الت�سال عن خال�س  �سموه خالل  واأعرب 

حكومة جمهورية باك�ستان و�سعبها ال�سقيق واأ�سر ال�سحايا 

اإثر التفجري الذي ا�ستهدف مدينة لهور الباك�ستانية واأ�سفر 

العاجل  بال�سفاء  القتلى واجلرحى، ومتنياته  عن عدٍد من 

جمهورية  يحفظ  اأن  وجل  عّز  اهلل  �سائاًل  امل�سابني،  لكل 

باك�ستان و�سعبها ويدمي عليهم الأمن والأمان.

جمهورية  وزراء  رئي�س  دولة  اأعرب  جانبه،  من 

ل�ساحب  وتقديره  �سكره  بالغ  عن  الإ�سالمية  باك�ستان 

اأبداه  ما  على  العهد   ويل  امللك  نائب جاللة  امللكي  ال�سمو 

�سموه من م�ساعر طيبة تعك�س عمق ومتانة العالقات التي 

تربط بني البلدين و�سعبيهما، متمنًيا ململكة البحرين دوام 

الرفعة والزدهار.

وفق توجيهات نائب جاللة امللك ويل العهد

حتديث اإجراءات امل�ساجد مبا ي�سمح بعودة ال�سلوات اإىل ما كانت عليه بال�سابق

 تنفيذاً لتوجيهات �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

اآل خليفة نائب جاللة امللك ويل العهد حفظه اهلل  بن حمد 

لدى تروؤ�س �سموه لجتماع اللجنة التن�سيقية �سباح ام�س 

مبراجعة وحتديث الإجراءات اخلا�سة بال�سالة يف اجلوامع 

وامل�ساجد ودور العبادة مبا ي�سهم يف عودة ال�سلوات اإىل 

ما كانت عليه يف ال�سابق مع الأخذ بالإجراءات الحرتازية 

اأداء  من  امل�سلني  متّكن  التي  الالزمة  الوقائية  والتدابري 

عباداتهم و�سالتهم يف ُي�سر و�سهولة، وبناء على التن�سيق 

الأعلى  واملجل�س  الإ�سالمية  لل�سئون  الأعلى  املجل�س  بني 

لفريو�س  للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  اأعلن  لل�سحة، 

حتديث  اليوم  من  بدًءا  تقرر  اأنه  )كوفيد-19(  كورونا 

اجلوامع  يف  بال�سالة  اخلا�سة  الحرتازية  الإجراءات 

الإ�سارة  اآلية  م�ستويات  جلميع  العبادة  ودور  وامل�ساجد 

ال�سوئية مل�ستوى انت�سار فريو�س كورونا، كما يلي:

ي�سمح  والأ�سفر:  الأخ�سر  امل�ستويني  اإجراءات 

وامل�ساجد  اجلوامع  داخل  بال�سالة  واملتعافني  للمتطعمني 

خالل  من  تباعد  دون  ومن  طاقتها  بكامل  العبادة  ودور 

اإبراز امل�سلني ال�سعار باللون الأخ�سر يف تطبيق »جمتمع 

واعي«.

اتخاذ  يف  ال�ستمرار  على  الطبي  الفريق  ونوه 

ال�سماح  الكمام،  بلب�س  اللتزام  اإىل  الحرتازية  الجراءات 

العبادة  ودور  وامل�ساجد  اجلوامع  يف  باملكوث  للم�سلني 

اللتزام  مع  العتكاف  اأو  القراآن  لقراءة  ال�سلوات  بعد 

اخليار  ترك  الوقائية،  والتدابري  الحرتازية  بالإجراءات 

الأخ�سر  امل�ستوى  يف  خا�سة  ب�سجادة  بال�سالة  للم�سلني 

يف  خا�سة  �سالة  �سجادة  م�سلي  كل  اإح�سار  اإلزامية  مع 

يف  ال�سالة  امل�سلني  جلميع  وميكن  الأ�سفر.  امل�ستوى 

العبادة  ال�ساحات اخلارجية يف اجلوامع وامل�ساجد ودور 

على  الإبقاء  �سيتم  كما  والأ�سفر.  الأخ�سر  امل�ستويني  يف 

اإجراءات امل�ستوى الربتقايل التي مت الإعالن عنها م�سبقاً.
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اللجنة العليا لتقنية املعلومات والت�سالت ت�ستعر�ض اإجنازات قطاع التحول الإلكرتوين

نظام معلومات مركزي لتاأمني الوثائق احلكومية واإدارتها اإلكرتونًيا

خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة العليا لتقنية 

ال�شيخ علي بن  املعلومات والت�شالت، ومب�شاركة �شمو 

ومعايل  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل  خليفة 

جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�شيخ 

الوزراء واأ�شحاب املعايل وال�شعادة اأع�شاء اللجنة، عقدت 

اجتماعها  والت�شالت  املعلومات  لتقنية  العليا  اللجنة 

الع�شرين بتقنية الت�شال عن ُبعد.

جلنة  اإجنازات  ا�شتعرا�س  مت  الجتماع  بداية  ويف 

اإن�شاوؤها  مت  التي  والت�شالت،  املعلومات  تقنية  حوكمة 

مبارك  بن  ال�شيخ حممد  �شمو  من  بقرار   2011 عام  يف 

اللجنة  رئي�س  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل 

يتعلق  فيما  والت�شالت،  املعلومات  لتقنية  العليا 

ال�شرتاتيجية احلكومية، وم�شرتيات  امل�شاريع  مبراجعة 

لتنظيمها  وال�شيا�شات  املعايري  وو�شع  املعلومات  تقنية 

احلكومية،  اجلهات  يف  ا�شتخدامها  و�شبط  وتطويرها 

حيث قامت اللجنة خالل ال�شنوات الثالث املا�شية بدرا�شة 

6704 طلبات مل�شرتيات و291 م�شروًعا بتكلفة اإجمالية 

بلغت نحو 133 مليون دينار، ومتكنت اللجنة كذلك من 

 72 يف  ال�شحابية  احلو�شبة  اإىل  النتقال  �شيا�شة  تفعيل 

امل�شروفات  خلف�س  اأدى  الذي  الأمر  وهو  حكومية  جهة 

البنية  جتهيز  فرتة  وتقلي�س   %80 بحوايل  الت�شغيلية 

التحتية للم�شاريع التقنية بحوايل 60% وتدريب اأكرث من 

750 بحرينًيا على تقنيات احلو�شبة ال�شحابية. 

تقنية  حوكمة  جلنة  اعتمدت  ذلك،  اإىل  اإ�شافة 

املعلومات والت�شالت �شيا�شات ومعايري واإر�شادات اأدت 

لرفع كفاءة وتر�شيد ا�شتخدام وتقليل تكاليف كل من عقود 

واملواقع  والتطبيقات  الأنظمة  وتطوير  املعلومات  تقنية 

اأجهزة  و�شراء  الطباعة  اأجهزة  وا�شتخدام  الإلكرتونية 

احلا�شب الآيل.

لتقنية  العليا  اللجنة  اطلعت  الجتماع،  وخالل 

على  اإجنازات  من  ما حتقق  على  والت�شالت  املعلومات 

الإلكرتوين خالل 2021 حتقيًقا لأهداف  التحول  �شعيد 

القطاع  وفاعلية  كفاءة  رفع  يف  احلكومة  عمل  برنامج 

احلكومي من خالل تبني التقنيات احلديثة، حيث و�شل 

عدد اخلدمات احلكومية الإلكرتونية اإىل 563 بعد اإجناز 

والريا�شة،  وال�شباب  الداخلية،  وزارات:  يف  خدمة   57

وال�شوؤون  والعدل  والت�شالت،  واملوا�شالت  والإ�شكان، 

اإ�شافة  للبيئة،  الأعلى  واملجل�س  والأوقاف،  الإ�شالمية 

اإىل اإطالق ثمانية اأنظمة وطنية لدعم التحول اللكرتوين 

يف العمل احلكومي يف خمتلف املجالت مما اأدى لتوفري 

86% من التكاليف احلكومية و77% من الوقت امل�شتغرق 

لإجناز املعامالت، وت�شاعف حجم املدفوعات عرب القنوات 

اللكرتونية لأكرث من 498 مليون دينار من خالل 3.7 

مليون معاملة. 

الواجهة  اإطالق  من  النتهاء  مت  ذاته،  ال�شياق  ويف 

الذاتية  الوطنية وتطوير من�شة اخلدمة  للبوابة  املطورة 

والتي تهدف لتي�شري الو�شول للخدمات احلكومية ب�شكل 

مي�شر واآمن، اإ�شافة اإىل اإن�شاء منظومة حكومية الكرتونية 

خالل  من  كورونا  فريو�س  جائحة  مع  للتعامل  متكاملة 

تطبيق جمتمع واعي. 

خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  عربرّ  وقد   

والت�شالت  املعلومات  لتقنية  العليا  اللجنة  رئي�س 

تقديرهم  اللجنة عن  اأع�شاء  وال�شعادة  املعايل  واأ�شحاب 

لهيئة  امللمو�شة  الكبرية واملتوا�شلة والإجنازات  للجهود 

يف  وحر�شها  ونهجها  الإلكرتونية  واحلكومة  املعلومات 

والهيئات  الوزارات  كافة  مع  الوثيق  والتعاون  التن�شيق 

احلكومية مما اأ�شهم يف حتقيق النقلة النوعية يف تي�شري 

خمتلف  يف  واملوؤ�ش�شات  لالأفراد  احلكومية  التعامالت 

املجالت.

املعلومات  لتقنية  العليا  اللجنة  اطلعت  كما   

�شركة  مع  املربمة  التفاقية  نتائج  على  والت�شالت 

احلو�شبة  واأنظمة  الربجميات  لتوفري  مايكرو�شوفت 

ال�شحابية وتقدمي الدعم الفني جلميع اجلهات احلكومية.

 ومبقت�شى هذه التفاقية، تقدرّم مايكرو�شوفت خدمة 

والتطبيقات  الت�شغيل  واأنظمة  الآمن  الإلكرتوين  الربيد 

واإدارة  املهني  الت�شال  اأنظمة  اإىل  بالإ�شافة  املكتبية، 

البيانات  تخزين  وم�شاحات  الإلكرتونية  الجتماعات 

لكافة املوظفني احلكوميني.

 وقد اأقرت اللجنة العليا لتقنية املعلومات والت�شالت 

مبادرة التحول الإلكرتوين للوثائق وال�شهادات احلكومية 

والتي تهدف لتطوير نظام معلومات مركزي لتاأمني واإدارة 

الوثائق احلكومية الكرتونًيا، حيث ت�شمل املرحلة الأوىل 

حتويلها  يتم  و�شهادة  وثيقة  و20  حكومية  جهة   13

اإلكرتونًيا وتوفري اآلية اآمنة للتحقق من �شحتها.

حممد بن مبارك ينّوه باإجنازات د. مريزا يف الطاقة امل�ستدامة
بالغ  عن  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأعرب 

تقديره لدور الدكتور عبداحل�شني بن علي مريزا يف النهو�س بقطاع الطاقة املتجددة يف مملكة 

البحرين وت�شجيع ال�شتثمار فيها وما حققه من اإجنازات ملمو�شة خالل فرتة رئا�شته لهيئة 

الطاقة امل�شتدامة، لتحقيق الأهداف الوطنية يف هذا املجال، وال�شتفادة من الطاقة النظيفة 

امل�شتدامة وتقنيات حت�شني كفاءة الطاقة.

 جاء ذلك خالل ا�شتقبال �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة للدكتور عبداحل�شني بن 

علي مريزا، حيث اأ�شاد �شموه بعطائه واإ�شهاماته الإيجابية خالل جميع املنا�شب التي �شغلها 

بكل كفاءة واقتدار، ومتكن من خاللها من حتقيق نتائج مهمة وتنفيذ مبادرات وبرامج متقدمة 

يف قطاعات اقت�شادية متنوعة اأ�شهمت يف دعم م�شرية التنمية ال�شاملة التي ت�شهدها مملكة 

البحرين بقيادة ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، 

متمنًيا له موفور ال�شحة والعافية ودوام التوفيق.

اأعرب الدكتور عبداحل�شني بن علي مريزا عن خال�س �شكره ل�شمو ال�شيخ   من جانبه، 

به من دعم من قبل  ا�شتقباله، وتقديره وامتنانه ملا حظي  اآل خليفة على  حممد بن مبارك 

�شموه يف كل املنا�شب التي تولها.

القائد العام ورئي�ض احلر�ض الوطني 

يبحثان التعاون والتن�سيق امل�سرتك

ا�شتقبل امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة 

القائد العام لقوة دفاع البحرين، يف مكتبه بالقيادة العامة 

اآل  عي�شى  بن  حممد  ال�شيخ  ركن  اأول  الفريق  �شمو  اأم�س، 

خليفة رئي�س احلر�س الوطني.

وخالل اللقاء، مت ا�شتعرا�س عالقات التعاون والتن�شيق 

امل�شرتك بني قوة دفاع البحرين واحلر�س الوطني، كما مت 

بحث عدد من املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك.

خلل اجتماعه مع رئي�ض املجل�ض الأعلى لل�سحة.. رئي�ض اجلمعية العامة للأمم املتحدة:

 البحرين اأحرزت جناحات كبرية يف الت�سدي للجائحة

ا�شتقبل الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة 

رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة رئي�س الفريق الوطني الطبي 

للت�شدي لفريو�س كورونا، يف مكتبه مبقر املجل�س �شباح 

اأم�س، رئي�س الدورة ال�شاد�شة وال�شبعني للجمعية العامة 

عبداهلل  املالديف  جمهورية  خارجية  وزير  املتحدة  لالأمم 

�شاهد، مبنا�شبة زيارته احلالية للمملكة.

ويف م�شتهل اللقاء رحب رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة 

برئي�س اجلمعية العامة لالأمم املتحدة والوفد املرافق، وهناأه 

على توليه رئا�شة الدورة احلالية، متمنًيا له دوام التوفيق 

وتكاتف  الدويل  الت�شامن  حتقيق  على  �شيما  ل  والنجاح 

اجلهود وتن�شيق اجلهود العاملية ملكافحة جائحة كورونا.

واأكد الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة 

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

واملتابعة  اهلل ورعاه،  املفدى حفظه  البالد  اآل خليفة عاهل 

امل�شتمرة من �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، حققت 

مملكة البحرين اإجنازات كبرية على �شعيد احتواء جائحة 

كورونا وال�شعي احلثيث ل�شمان �شالمة و�شحة املواطنني 

واملقيمني.

ويف هذا ال�شدد، اطلع واأع�شاء الفريق الطبي الوطني، 

على  املرافق  والوفد  املتحدة  لالأمم  العامة  الدورة  رئي�س 

الإجراءات الحرتازية التي قامت بها مملكة البحرين �شمن 

ال�شحية  واملنظومة  كورونا  لفريو�س  للت�شدي  جهودها 

املتكاملة التي تتمتع بها اململكة والتي اأ�شهمت يف دعم اجلهود 

والدعم  الهتمام  بف�شل  وذلك  اأهدافها،  حتقيق  نحو  كافة 

املتوا�شل الذي توليه اململكة للقطاع ال�شحي وحر�شها على 

بجودة  واملقيمني  للمواطنني  ال�شحية  اخلدمات  كل  تقدمي 

عالية يف خمتلف الظروف، ومواكبة اأحدث التطورات الطبية 

وفق اأف�شل املمار�شات رغم الظروف ال�شحية الراهنة على 

ال�شعيد العاملي.

الفرتة  اأن  اإىل  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  واأ�شار 

الأمم  مع  ال�شحية  الروابط  تعزيز  �شهدت  املا�شية  القليلة 

املتحدة ووكالتها ال�شحية والإن�شانية، والذي تورّج بافتتاح 

مملكة  يف  العاملية  ال�شحة  ملنظمة  الدائم  التمثيلي  املكتب 

با�شتدامة  البحرين  اإميان مملكة  اإطار  وذلك يف  البحرين، 

التعاون ال�شحي عرب تبادل اخلربات مع املنظمة وخمتلف 

على  املمار�شات  اأف�شل  وتبني  وال�شديقة  ال�شقيقة  الدول 

ال�شعيد ال�شحي.

من جانبه، نوه رئي�س اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 

كورونا  فريو�س  مع  التعامل  يف  البحرين  مملكة  بتجربة 

من  انت�شاره  ومنع  احتوائه  على  والعمل  »كوفيد-19« 

خالل اتخاذها للتدابري الوقائية كافة، وال�شتعدادات املبكرة 

الدولية،  املعايري  املتوائمة مع  الالزمة  الإجراءات  وتطبيق 

م�شاًفا اإىل املبادرات الجتماعية والقت�شادية.

اأن مملكة  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  رئي�س  واأكد 

املبادرة يف مواجهة جائحة كورونا  اأخذت زمام  البحرين 

بوقت مبكر، ومتيزت جتربتها بال�شتجابة العالية واملبكرة 

واحلا�شمة للتعامل مع جائحة فريو�س كورونا، اإذ تعاملت 

اآخذة يف احل�شبان كل  اململكة بنظرة �شاملة مع اجلائحة، 

اجلوانب املرتبطة بها، متمنًيا ململكة البحرين دوام التقدم 

والزدهار والنماء.

وزير »الأ�سغال« ي�ستقبل 

�سفري البحرين لدى ال�سعودية

ا�شتقبل املهند�س ع�شام بن عبداهلل خلف وزير الأ�شغال 

و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين مبكتبه اأم�س الثالثاء 

ال�شيخ علي بن عبدالرحمن اآل خليفة �شفري مملكة البحرين 

�شدور  مبنا�شبة  ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية  اململكة  لدى 

املر�شوم امللكي ال�شامي بتعيينه �شفرًيا يف ال�شعودية.

بن  علي  ال�شيخ  بال�شفري  خلف  الوزير  ب  ورحرّ

ال�شامية  امللكية  الثقة  على  وهنرّاأه  خليفة،  اآل  عبدالرحمن 

بتعيينه يف من�شبه اجلديد، متمنًيا له التوفيق يف مهامه 

بني  ال�شرتاتيجية  وال�شراكة  العالقات  تعزيز  ملوا�شلة 

البلدين ال�شقيقني.

من جانبه اأعرب ال�شفري ال�شيخ علي بن عبدالرحمن اآل 

الأ�شغال، موؤكًدا حر�شه  خليفة عن �شكره وتقديره لوزير 

الأخوية  العالقات  وتوثيق  لتوطيد  اجلهود  موا�شلة  على 

الرا�شخة بني البلدين وتعزيز اآفاق التعاون امل�شرتك بينهما 

مبا يخدم م�شالح ال�شعبني ال�شقيقني.

حميدان: الإبقاء على البطالة 

يف حدودها الآمنة م�سوؤولية م�سرتكة

التقى وزير العمل والتنمية الجتماعية، جميل بن حممد 

علي حميدان، رئي�شة جامعة البحرين الدكتورة جواهر �شاهني 

امل�شحكي، وذلك اأم�س الثالثاء يف مكتبه بالوزارة.

وخالل اللقاء مت بحث �ُشبل تعزيز التعاون امل�شرتك بني 

خمرجات  وحت�شني  لتطوير  ال�شلة  ذات  واجلهات  اجلانبني 

التعليم وربطها مع متطلبات واحتياجات �شوق العمل احلالية 

طلبة  تخريج  يف  ي�شهم  مبا  البحرين  مملكة  يف  وامل�شتقبلية 

�شوق  لتطورات  املواكبة  اجلديدة  املهنية  باملهارات  مزودين 

املجتمع  واحتياجات  الطلبة  رغبات  مع  يتوافق  العمل، ومبا 

البحريني و�شوق العمل املحلي.

ومت بحث اإن�شاء جلنة م�شرتكة بني الطرفني واجلهات ذات 

العالقة لو�شع الأطر املنا�شبة ل�شمان �شهولة ا�شتقطاب �شوق 

العمل للخريجني من اجلامعة. 

بني  التعاون  اأهمية  على  حميدان  اأكد  ال�شياق،  هذا  ويف 

التعليم  خمرجات  بني  التوافق  لتعزيز  واجلامعة  الوزارة 

بالدور  منوًها  الوظائف،  من  الفعلية  والحتياجات  اجلامعي 

والتدريب  التعليم  لتطوير  الأعلى  املجل�س  به  يقوم  الذي 

اإطالق  يف  خليفة،  اآل  مبارك  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة 

اإىل  لفًتا  والتدريب،  التعليم  لتطوير  وامل�شروعات  املبادرات 

معدلت  على  والإبقاء  البحريني  ال�شباب  توظيف  م�شاألة  اأن 

ملا  م�شرتكة  م�شوؤولية  هو  الآمنة  حدودها  يف  البطالة 

موؤكًدا  املجتمعي،  الأمن  على  �شلبية  انعكا�شات  من  للبطالة 

خالل  التوظيف  مهارات  ملن�شة  البحرين  مملكة  اإطالق  اأن 

واملوؤ�ش�شات  للجامعات  كبرًيا  دعًما  �شي�شكل  املقبلة  املرحلة 

العمل  �شوق  يتطلبه  ما  على  لالطالع  والتدريبية  التعليمية 

خالل  ال�شنوات القادمة ور�شم الربامج التعليمية والتدريبية 

املنا�شبة، مع الإبقاء على التخ�ش�شات ذات العالقة بالق�شايا 

الإن�شانية واملجتمعية واملعرفية.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11981/pdf/INAF_20220126010556935.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/944343/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/944330/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

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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ملاذا ال تتعاون م�ؤ�س�سات املجتمع املعنية بالرتبية 

االإلكرتوين  املحت�ى  الطف�لة مع منتِجي  وعلم نف�س 

الذي ي�ستهدف االأطفال ل�سناعة م�اد علمية م�سّ�قة 

تك�ن بديالً عن املحت�ى امل�سر باأطفالنا؟

من  منطقته  تتحرر  عندما  جديد  من  اليمني  ُي�لد 

اأن  بعد  له  احلياة  بع�دة  ت�شعر  احل�ثيني،  �شيطرة 

احل�ثي  �شيطرة  قدميه.  على  مي�شي  وه�  ميًتا  كان 

اآخر،  اإ�شعار  حتى  لها  اإعدام  حكم  منطقة  اأي  على 

اأن  البقاء وثقة يف  اإ�شرار على  اإل  وحتمل امل�اطنني له ما ه� 

حكم هذه الع�شابة عار�ص تاريخي لن يط�ل به البقاء.
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على  ملًكا  يعلن  الثالث  اإدوارد  اإجنلرتا  ملك   -  1340

فرن�شا.

1802 - الك�نغر�ص الأمريكي يقر قان�ن لإن�شاء مكتبة، 

وهذه املكتبة اأ�شبحت فيما بعد مكتبة الك�نغر�ص.

حتتل  فرانك�  لفران�شي�شك�  امل�الية  الق�ات   -  1939

بر�شل�نة مب�شاعدة من اإيطاليا.

1965 - اللغة الهندية ت�شبح اللغة الر�شمية للهند.

بني  الدبل�ما�شية  العالقات  اإقامة  بدايه   -  1980

اإ�شرائيل وم�شر.

1981 - م�شر ت�شتعيد �شيناء والعري�ص اإىل �شيادتها 

بعد اأن كان� حتت ال�شيطرة الإ�شرائيلية.

كلينت�ن  هيالري  الأوىل  الأمريكية  ال�شيدة   -  1996

ُعرف  مبا  الكربى  املحلفني  هيئة  اأمام  ب�شهادتها  تديل 

بف�شيحة وايت ووتر.

خالل  ينكر  كلينت�ن  بيل  الأمريكي  الرئي�ص   -  1998

املتدربة يف  اإقامة عالقة جن�شية مع  تلفزي�ين  ت�شجيل 

البيت الأبي�ص م�نيكا ل�ين�شكي.

2020 - وفاة لعب كرة ال�شلة الأمريكي ال�شابق ك�بي 

ولية  يف  كالبا�شا�ص  يف  طائرته  حتطم  اإثر  براينت 

كاليف�رنيا.

اإ�شت�نيا  وزراء  رئا�شة  تت�ىل  كال�ص  كايا   -  2021

تاريخ  يف  املن�شب  هذا  تت�ىل  امراأة  اأول  بذلك  لتك�ن 

البالد، وذلك ُعقب ا�شتقالة ي�ري راتا�ص.

�لق�صبي يهاجم نتفليك�س بعد فيلم »�أ�صحاب وال �أعز«
نا�شر  ال�شع�دي،  الفنان  هاجم 

التي و�شفها  »نتفليك�ص«،  �شبكة  الق�شبي، 

بالفا�شدة املف�شدة، وذلك يف تغريدات له عن 

الفيلم املثري للجدل »اأ�شحاب ول اأعز« الذي 

تعر�شه ال�شبكة.

»نتفلك�ص  تغريدة:  يف  الق�شبي  وقال 

للمثلية،  تبّنيها  يف  ومف�شدة  فا�شدة 

املايعة  وامل�اقف  بخط�ة،  تبداأ  والتنازلت 

واخلليجية  العربية  اأفالمنا  �شرتينا 

القرن  هذا  من  واخلم�شينات  بالأربعينات 

امل�شني،  الأخالقي  اخللل  بهذا  تطفح  وهي 

كحق  القادمة  اأجيالنا  معه  و�شتت�شالح 

التح�شني،  وجب  لذا  م�شروع،  اإن�شاين 

فطرتنا الب�شرية مهددة«.

عن  تغريدة  الق�شبي  اأطلق  وقبلها 

»فيلم  فيها:  قال  اأعز«،  ول  »اأ�شحاب  فيلم 

ُن�شخ  اإيطايل..  اأ�شله  يف  اأعز  ول  اأ�شحاب 

باأكرث من لغة، ويف ن�شخته العربية اأحدث 

جدلً.. الفيلم لطيف يف ح�اراته واإخراجه، 

يف  املثلية  يطرح  ال�شبق(..  )وله  اأنه..  اإل 

هذا  اأن  يعرف�ن  و�شّناُعه  لفت،  حم�ر 

ا«. �شيك�ن مثرًيا وم�شّ�ًقا اأي�شً

وفاة �لفنان �لعر�قي فالح عبود

عب�د،  فالح  العراقي  الفنان  الثالثاء،  اأم�ص  ت�يف 

و�شائل  اأفادت  ما  بح�شب  بغداد،  م�شت�شفيات  اأحد  داخل 

اإعالم حملية.

يف  ح�شابها  عرب  العراقيني،  الفنانني  نقابة  ونعْت 

م�قع في�شب�ك، الراحل عب�د، الذي كان ع�شً�ا بال�شعبة 

امل�شرحية يف النقابة.

وكتبت النقابة يف تدوينتها: »ببالغ احلزن والأ�شى.. 

تنعى نقابة الفنانني العراقيني الفنان فالح عب�د ع�ش� 

ال�شعبة امل�شرحية يف النقابة والذي وافته املنية فجر هذا 

الي�م، �شائلني امل�ىل اأن يتغمده ب�ا�شع رحمته، واأن يلهم 

واإنا  هلل  واإنا  وال�شل�ان،  ال�شرب  وزمالئه  ذويه وحمبيه 

اإليه راجع�ن«.

عب�د  فالح  الراحل  الفنان  �شارك  النقابة،  وبح�شب 

بالتمثيل يف عدد من الأعمال الفنية، منها: فيلم املنفذون 

عام 1987، وم�شل�شل ال�شلطان وال�شاه عام 2017.

كما عمل عب�د مديًرا لالإنتاج يف م�شل�شل رجل ف�ق 

ال�شبهات عام 2000، وانتخب اأخرًيا لع�ش�ية ال�شعبة 

امل�شرحية يف نقابة الفنانني العراقيني.

�ل�صيارة �لطائرة حت�صل على م�صادقة »مالءمة �لطري�ن« يف �صلوفاكيا
اأمتت  اأن  ال�شل�فاكية بعد  النقل  الطريان من قبل �شلطات  الطائرة على �شهادة  ال�شيارة  ح�شلت 

بنجاح ما يزيد على 200 عملية اإقالع وهب�ط كجزء من عملية اختبار طريان ملدة 70 �شاعة.

و�شكلت الطائرة النم�ذجية »اإير كار« من �شنع �شركة »كالين فيجن« العناوين من ح�ل العامل 

حني اأنهت ج�لة الطريان الأوىل يف املدينة داخل البالد يف ي�ني� املا�شي ومتكنت من الطريان ملة 35 

دقيقة بني مطاري نيرتا وبراتي�شالفا. 

املركبة املجنحة النكما�شية جمهزة مبحرك »بي اإم دبلي�« وقادرة على نقل راكبني ب�شرعات ت�شل 

اإىل 118 مرًتا يف ال�شاعة.  وت�قف اإعطاء ال�شهادة على الإمتام الناجح للرحلة ومناورات الأداء يف 

اجل� مبا يف ذلك عمليات الإطالق والهب�ط دون حاجة الطيار للم�ص اأدوات التحكم. واأ�شار �شتيفان 

كالين خمرتع املركبة والطيار التجريبي اإىل اأن �شهادة ال�شتحقاق »تفتح الباب وا�شًعا اأمام الإنتاج 

الكلي لل�شيارات الطائرة الفعالة«.

ولفت رينيه م�لنار مدير ق�شم الطريان املدين يف هيئة امل�ا�شالت يف �شل�فاكيا باأن املركبة تر�شم 

مهمة  تعترب  امل�شادقة  اأن  م�شيًفا  املعتمدة،  والطائرات  الريا�شية  ال�شيارات  من  جديدة  فئة  مالمح 

ومثريًة للتحديات.
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��صطر�ب �لنقل يف ��صطنبول ب�صبب ت�صاقط �لثلج
 وا�شل ت�شاقط الثل�ج الكثيف يف تركيا اإحداث ا�شطرابات يف 

حركة النقل الربي وكذلك املالحة اجل�ية يف مطار ا�شطنب�ل، اأحد 

املطارات الأكرث حركة يف اأوروبا.

اأم�ص، وكان  ا�شطنب�ل �شباح  �ُشمح بهب�ط رحلتني فقط يف 

املالحة  حركة  حيث  املطار،  يف  ظهًرا  ف��ش�ًيا  يزال  ل  ال��شع 

اجل�ية معلقة منذ الثنني.

اأبرز �شركة طريان تركية  واأعلنت »اخلط�ط الرتكية«، وهي 

اأن رحالتها املنطلقة من ا�شطنب�ل لن ت�شتاأنف قبل منت�شف ليل 

الثالثاء.

الجتماعي  الت�ا�شل  و�شائل  على  تداولها  مت  �ش�ر  واأظهرت 

ركابا نائمني على املقاعد اأو يفرت�ش�ن الأر�ص يف املطار.

وكتبت »�شاندي-ت�شيك�ص786« يف تغريدة: »لقد راأيت ن�شاء 

على  لليل  لق�شاء  ا�شطررن  العمر  من  الثمانني  اأو  ال�شبعني  يف 

كر�شي بال�شتيكي بدون غطاء وبدون ماء اأو طعام وبدون معرفة 

اىل اأين يتجهن«.
 مطار ا�سطنب�ل مغطى بالثل�ج 

�ل�صحة ت�صجل �أكرث من 4 �آالف �إ�صابة بكورونا 

يف ح�صيلة هي �الأعلى منذ بدء �جلائحة

الفح��شات  اأن  الثالثاء،  اأم�ص  ال�شحة،  وزارة  اأعلنت 

حالة   4360 ت�شجيل  اأظهرت   ،22034 عددها  بلغ  التي 

لي�شل  اإ�شافية  حالة   3251 تعافت  كما  جديدة،  قائمة 

العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 308318.

وبلغ العدد الجمايل للحالت القائمة 28807 حالة، 

منها 83 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى و11 حالة حتت 

العناية.

فريو�ص  جائحة  بدء  منذ  الأعلى  هي  اأم�ص  واإ�شابات 

ك�رونا.
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تكرمي املعهد كاأول م�ؤ�س�سة تعليمية بحرينية حتقق هذا الإجناز 

معهد الإمام ال�سافعي ينال جائزة بروت�ك�لت ال�سحة الدولية

عبداهلل  بن  علي  بن  خالد  ال�شيخ  كّرم 

اآل خليفة وزير العدل وال�ش�ؤون الإ�شالمية 

والأوقاف يف مكتبه م�ؤخًرا في�شل حم�شن 

ال�شافعي  الإمام  معهد  م�شرف  العرجاين 

اإدارة  من  املرخ�ص  ال�شرعية  للعل�م 

من  وعدًدا  بال�زارة،  الدينية  ال�ش�ؤون 

وذلك  باملعهد،  الإدارية  الهيئة  اأع�شاء 

وال�ش�ؤون  العدل  وكيل  من  كل  بح�ش�ر 

املناعي،  �شامي  عي�شى  القا�شي  الإ�شالمية 

الإ�شالمية  لل�ش�ؤون  امل�شاعد  وال�كيل 

والقائم  القطان،  طاهر  حممد  الدكت�ر 

باأعمال ال�ش�ؤون الدينية علي اأمني الري�ص.

ح�ش�ل  مبنا�شبة  التكرمي  هذا  وياأتي 

التنفيذ  على جائزة  ال�شافعي  الإمام  معهد 

والمتثال لربوت�ك�لت ال�شحة وال�شالمة 

ك�رونا،  فريو�ص  �شد  الدولية  والنظافة 

تطبق  م�ؤ�ش�شة  لأف�شل  نح  تمُ والتي 

ح�شب  وذلك  الحرتازية،  الإجراءات 

العاملية،   )BUREAU( الطبية  املعايري 

والتي اأطلقتها ال�شركة الفرن�شية املخت�شة 

مبعايري اجل�دة العاملية.

معاهد  تبذلها  التي  باجله�د  واأ�شاد 

العملية  �شري  ل�شمان  ال�شرعية  العل�م 

التعليمية، ل�شيما يف ظل ما يعانيه العامل 

الي�م من تداعيات جائحة ك�رونا، من�ًها 

يعك�ص  الدولية  اجلائزة  بهذه  الف�ز  باأن 

القفزة الن�عية يف اجله�د املبذولة من قبل 

الإمام  مبعهد  والتعليمية  الإدارية  الهيئة 

ال�شافعي.

العرجاين  ا�شتعر�ص  جهته،  ومن 

املا�شي،  العام  خالل  املعهد  اأعمال  نتائج 

لت�جيهات  وتقديره  �شكره  عن  اأعرب  كما 

لل�ق�ف  الالحمدود  ودعمه  العدل،  وزير 

ومدى  ال�شرعية  املعاهد  جاهزية  على 

�شد  الحرتازية  الإجراءات  بكل  التزامها 

�شالمة  ي�شمن  مبا  ك�رونا،  فريو�ص 

الطالب ومنت�شبي املعاهد ال�شرعية.

وزير »الرتبية« يجتمع

 بامل�ست�سارين الثقافيني اخلليجيني

اجتمع الدكت�ر ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية 

والتعليم رئي�ص جمل�ص اأمناء جمل�ص التعليم العايل مع 

جمل�ص  دول  ب�شفارات  الثقافيني  امل�شت�شارين  من  عدد 

التعاون لدول اخلليج العربية مبملكة البحرين.

ويف بداية الجتماع، اأ�شاد ال�زير بالعالقات املتميزة 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص  دول  بني  تربط  التي 

العربية، والتعاون القائم بينها يف العديد من املجالت 

التعليمية  امل�شرية  ت�شهده  وما  التعليمي،  املجال  ومنها 

من تط�ير يف مراحلها كافة.

بن  بنت عي�شى  رنا  ال�شيخة  الدكت�رة  قامت  بعدها 

العايل  التعليم  ملجل�ص  العام  الأمني  خليفة  اآل  دعيج 

نائب رئي�ص جمل�ص اأمناء جمل�ص التعليم العايل بتقدمي 

عر�ص عن م�ؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة يف مملكة 

فيها، كما  الطلبة اخلليجيني  قب�ل  واإجراءات  البحرين، 

قدمت الدكت�رة ج�اهر �شاهني امل�شحكي رئي�ص جامعة 

ا عن اجلامعة والربامج الأكادميية التي  البحرين عر�شً

تقدمها واآليات الت�شجيل فيها بالن�شبة للطلبة اخلليجيني، 

لنظام  اجلامعة  ا�شتحداث  على  ال�ش�ء  اإلقاء  جانب  اإىل 

التي تت�شمن عدًدا من الربامج  الثانية  الدرا�شية  الفرتة 

الأكادميية بكليات اجلامعة، اإذ تتيح املجال اأمام الطلبة 

للدرا�شة يف الفرتة امل�شائية، ومت كذلك تقدمي عر�ص ح�ل 

وبراجمها  الإ�شالمية  للدرا�شات  خالد  بن  عبداهلل  كلية 

الأكادميية والآلية املطل�بة لاللتحاق بها من قبل الطلبة 

اخلليجيني.

وقد اأعرب امل�شت�شارون الثقافي�ن عن تقديرهم لهذا 

اللقاء الذي اأ�شهم يف تزويدهم بالعديد من املعل�مات ح�ل 

مبملكة  واخلا�شة  احلك�مية  العايل  التعليم  م�ؤ�ش�شات 

البحرين، وبراجمها الأكادميية يف خمتلف التخ�ش�شات، 

للت�شجيل  اخلليجيني  للطلبة  التي تنحها  والت�شهيالت 

البحرين  جامعة  بها  قامت  التي  اخلط�ة  مثمنني  فيها، 

بفتح املجال للدرا�شة يف الفرتة امل�شائية، ما ي�فر فر�شة 

الدرا�شة للطلبة الذين ل ي�شتطيع�ن اللتحاق باجلامعة 

تعزيز  على  حر�شهم  م�ؤكدين  ال�شباحية،  الفرتة  يف 

خري  فيه  ملا  البحرين  مملكة  مع  التعليمية  العالقات 

و�شالح الطلبة.

ا للقراءة يف �سخ�سية وم�سرية ويل العهد رئي�س ال�زراء ل�سً هًدا مخُ الكتاب يقدم جخُ

»درا�سات« تن�سر حلقات عن ف�س�ل كتاب »اأول الروؤى �سلمان« 7-1 

�شلمان«  الروؤى  »اأول  كتاب  يقّدم 

للدرا�شات  البحرين  مركز  عن  الذي �شدر 

والطاقة  والدولية  ال�شرتاتيجية 

يف  للقراءة  ا  ل�شً خممُ جهًدا  »درا�شات« 

امللكي  ال�شم�  �شاحب  وم�شرية  �شخ�شية 

الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

الذي  اهلل،  حفظه  ال�زراء  جمل�ص  رئي�ص 

عاي�ص امل�ش�ؤولية منذ طف�لته املبكرة.

وياأتي ن�شر هذه احللقات عن ف�ش�ل 

اإطار  يف  �شلمان«  الروؤى  »اأول  الكتاب 

ال�طنية،  الذاكرة  اإثراء  على  احلر�ص 

القادمة  الأجيال  اأمام  الفر�شة  واإتاحة 

البحرين  لرجالت  ال�طني  النهج  لقراءة 

من  والدرو�ص  العرب  وا�شتخال�ص 

القيادية  القدوة  دور  وتعزيز  جتاربهم، 

ال�طني  العمل  وقيم  مبادئ  �شياغة  يف 

والتنم�ي يف اململكة.

الكتاب،  من  الأول  الف�شل  يت�شمن 

الأوىل..  »الب�شرى  عن�ان  حمل  الذي 

�شلمان الأمري البكر«، اأن ولدة �شم�ه حدث 

ا�شتثنائي ترقبه كل املحيطني باملغف�ر له 

ال�شيخ  العظمة  �شاحب  تعاىل  اهلل  باإذن 

عي�شى بن �شلمان اآل خليفة طيب اهلل ثراه، 

وويل عهده اآنذاك ح�شرة �شاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى حفظه اهلل ورعاه، يف ي�م احلادي 

والع�شرين من �شهر اأكت�بر عام 1969م، 

امللكي  ال�شم�  �شاحب  ولدة  كانت  حيث 

الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة حفظه اهلل 

بداية املرحلة القريبة ل�لدة مملكة جديدة 

من ح�شاد  بذخرية  البحرين  اأعدها حكام 

ذلك  وارتبط  ال�طنية،  وال�حدة  التعليم 

بعدد من البعثات التي اهتمت باأن تر�شل 

اإىل خمتلف  البحرين  اأبناء  واأجنب  اأف�شل 

يف  البحرين  احتفلت  وكما  العامل،  اأنحاء 

بدء  على  اخلم�شني  بالذكرى  نف�شه  العام 

التعليم النظامي فيها، الذي انطلق م�كبه 

الهداية  مدر�شة  بتاأ�شي�ص  1919م  عام 

اخلليفية للبنني باملحرق.

وت�شي هذه ال�شرية يف تتبع الروافد 

الأوىل مل�شرية �شاحب ال�شم� امللكي الأمري 

�شلمان بن حمد اآل خليفة حفظه اهلل، حيث 

�شق طريقه نح� التعليم النظامي لي�شارك 

�شم�ه  فكان  املدر�شة،  اأخرى هي  بيئة  يف 

جتد  اأن  ا�شتطاعت  اجتماعية  �شخ�شية 

طريقها اإىل نف��ص الأقران، نظًرا ملا يتمتع 

به من ا�شتعداد اكت�شبه من جمل�ص احلكم 

ودي�ان والده ويل العهد اآنذاك، وم�شاركة 

�شيًفا  اهلل  حفظه  امللكي  ال�شم�  �شاحب 

ق�ة  وحدات  اإحدى  تدريبية يف  دورة  يف 

الذي  ال�شيفي  الربنامج  �شمن  الدفاع، 

تنظمه ق�ة الدفاع لأبناء ال�شباط للتدريب 

فن�ن  وخمتلف  والربط،  ال�شبط  على 

القتال والتعامل مع ال�شالح والرماية.

اجلامعية  املرحلة  الف�شل  تناول  كما 

درا�شته  وا�شل  حيث  �شم�ه  م�شرية  من 

باأعرق  والتحق  البحرين،  خارج  العليا 

بي�ت العلم يف ال�ليات املتحدة الأمريكية، 

التي  ب�ا�شنطن  الأمريكية  اجلامعة  يف 

كانت املحطة الأوىل يف تعليمه اجلامعي، 

للمنهج  �شم�ه  اكت�شاب  يف  اأ�شهمت  ما 

�شم�ه  واختار  املعرفة.  وتعميق  العلمي 

تلك  يف  ال�شيا�شية  العل�م  درا�شة  لذلك 

اجلامعة العريقة التي يع�د اإن�شاوؤها اإىل 

عام 1893م، وقد تخرج منها الكثري من 

دورها  لها  كان  التي  املهمة،  ال�شخ�شيات 

وغريها  والقت�شاد  ال�شيا�شة  يف  امل�ؤثر 

من القطاعات، وكان �شاحب ال�شم� امللكي 

حفظه  ال�زراء  جمل�ص  رئي�ص  العهد  ويل 

اهلل �شمن لئحة اأهم خريجي هذه اجلامعة 

العريقة لعام 1992م.

فيما وا�شل �شم�ه درا�شته وعمل على 

اإعداد ر�شالة املاج�شتري، التي نال مب�جبها 

تناول  التاريخ،  فل�شفة  العليا يف  �شهادته 

العربي،  اخلليج  منطقة  منها  جانب  يف 

اآخًرا  بعًدا  اجلامعة  هذه  اأ�شافت  وقد 

الإ�شافة  تلك  وعربت  �شم�ه،  لهتمامات 

عن نف�شها فيما مثله لبالده من ن�شاطات 

واأ�شهم  كما  املجالت.  خمتلف  يف  دولية 

�شاحب ال�شم� امللكي حفظه اهلل يف تد�شني 

عالقة مهمة بني مملكة البحرين واجلامعة 

تاأ�شي�ص  من خالل  ذلك  الأمريكية، جت�شد 

الإدارة  بكلية  الدويل  للتعاون  مقعد 

عام  يف  ب�ا�شنطن  الأمريكية  باجلامعة 

اخلط�ة  هذه  عن  �شم�ه  وعرب  1994م، 

بني  الت�ا�شل  ج�ش�ر  ملد  عمليٌة  ب��شفها 

ومراكز  اجلامعات  خالل  من  احل�شارات، 

البح�ث واملحافل الأكادميية.

عالوًة على ما تقدم، فقد تناول الف�شل 

املهام اجل�شام التي اأ�شندت اإىل �شم�ه كرجل 

الدولة، ليحمل اأمانة قطاعات بعينها، فيما 

مركز  اأمناء  جمل�ص  لرئي�ص  كنائب  عمل 

رئي�ًشا  ثم  والبح�ث،  للدرا�شات  البحرين 

عندما  1995م،  عام  يف  الأمناء  ملجل�ص 

عاهل  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بها  �شرفه 

برئا�شة  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  البالد 

املجل�ص، و�شارك �شاحب ال�شم� امللكي ويل 

العهد رئي�ص جمل�ص ال�زراء حفظه اهلل يف 

ب�شفته  وامل�ؤترات  الأن�شطة  من  العديد 

واأعطى  املركز،  هذا  اأمناء  ملجل�ص  رئي�ًشا 

وت�شجيع  لتعزيز  الكبري  اهتمامه  �شم�ه 

يف  الف�شل  ل�شم�ه  وكان  العلمي،  البحث 

دعم دور املركز من خالل تد�شني التعاون 

العلمي.  البحث  م�ؤ�ش�شات  من  العديد  مع 

كما ي�شتعر�ص هذا الف�شل الدور القيادي 

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  اأر�شاه  الذي 

عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه لق�ة 

الأول  ال�ش�ء  كتابه  يف  البحرين،  دفاع 

الأمري  امللكي  ال�شم�  ل�شاحب  اأهداه  الذي 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ص 

�شعلة  ليحمل  اهلل،  ال�زراء حفظه  جمل�ص 

اإىل ركب م�شرية  بان�شمامه  الأول  ال�ش�ء 

البحرين، فقد مت تعيينه وكياًل  ق�ة دفاع 

من  مزيد  نح�  واإ�شراكه  الدفاع،  ل�زارة 

من  ذلك  ي�شتلزمه  ما  وم�اكبة  التط�ير 

الإدارة املتقدمة. وقد اأ�شهم �شم�ه يف فتح 

املثمر بني مملكة  التعاون  من  ن�عية  اأفق 

وا�شت�شعار  الفاعلة،  والق�ى  البحرين 

ال�شرتاتيجي  البعد  م�ا�شلة  اأهمية 

يف  ودورها  البحرين،  ململكة  التاريخي 

املنطقة والعامل  الأمن وال�شالم يف  ق�شايا 

وجمابهة الإرهاب.

ح�شرة  تقلد  اإىل  الف�شل  ويتطرق 

�شاحب اجلاللة عاهل البالد املفدى حفظه 

عام  البالد  يف  احلكم  مقاليد  ورعاه  اهلل 

1999م، حيث مت ت�شريف �شاحب ال�شم� 

ال�زراء  جمل�ص  رئي�ص  العهد  ويل  امللكي 

اإىل جانب  العهد،  بتقلده ولية  اهلل  حفظه 

وحر�ص  اخلالقة  املبادرات  ا�شتعرا�ص 

�شم�ه على �شالمة ال�طن وخدمة م�شرية 

�شاحب  ح�شرة  بقيادة  ال�شاملة  التنمية 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.

التنمية  ملجل�ص  رئي�ًشا  تعيينه  ومنذ 

ت�شخي�ص  على  �شم�ه  عمل  القت�شادية 

واأنظمة  البحريني  القت�شاد  حتديات 

جانب  اإىل  املتبعة،  ال�شتثمار  واآليات 

البحرين  لرتويج  املبذولة  الأن�شطة 

و�شمن  واقت�شادية.  ا�شتثمارية  ك�جهة 

التي  القت�شادي  التحديث  منظ�مة 

بقيادة �شم�ه،  العام 2003م  انطلقت يف 

امل�ؤ�ش�شات  من  العديد  ولدة  �شهدت 

الأعمال  ريادة  دور  وتعزيز  واملبادرات 

من  وغريها  امل�شتقبل،  مدرا�ص  ومبادرة 

روؤية  لتد�شني  مهدت  التي  املبادرات، 

عام  يف   2030 القت�شادية  البحرين 

ال�شم�  �شاحب  روؤى  وتتعدد  2008م. 

ال�زراء  جمل�ص  رئي�ص  العهد  ويل  امللكي 

حفظه اهلل التي كانت امتداًدا لروؤية ح�شرة 

املفدى  البالد  عاهل  اجلاللة  �شاحب 

الأمن  تعزيز  لت�شمل  ورعاه،  اهلل  حفظه 

وال�شالم، ودعم امل�شرية التنم�ية ال�شاملة 

والنه��ص بالتعليم ورفع مكانة البحرين 

وال�شباب،  بالريا�شة  والعناية  الدولية 

والبتكار يف  الريادة  ت�شجيع  عالوًة على 

من  وغريها  التط�ير  م�شارات  خمتلف 

اأوردها  كما  اإليها  �شنتطرق  التي  الروؤى 

الكتاب يف احللقات املقبلة.

م�ؤكدة ال�سعي لتحقيق ال�ستثمار الأف�سل للعقارات ال�قفية ب�سفافية 

»اجلعفرية« تطرح مزايدات ا�ستثمارية على 8 جممعات �سكنية
اأعلنت اإدارة الأوقاف اجلعفرية عن طرح مزايدات ا�شتثمارية على 

لتحقيق  الإدارة  جه�د  اإطار  يف  متميزة  م�اقع  يف  �شكنية  جممعات   8

وتكاف�ؤ  ال�شفافية  من  اأ�ش�ص  على  ال�قفية  للعقارات  الأف�شل  ال�شتثمار 

من  اجلديدة  الدفعة  على  التقدمي  فرتة  تتد  حيث  للجميع،  الفر�ص 

العقارات من 23 يناير حتى 6 فرباير 2022.

�شالح  بن  ي��شف  اجلعفرية  الوقاف  رئي�ص  اأكد  الإطار،  هذا  ويف 

ال�شالح اأن الإدارة بداأت يف عر�ص جمم�عة جديدة من العقارات للتاأجري 

تفا�شيل  جميع  تتاح  حيث  املزايدات،  نظام  وفق  ال�قفي  وال�شتثمار 

الكبرية  امل�شاعي  مع  تا�شًيا  وذلك  لال�شتثمار،  املطروحة  العقارات 

وامل�شتمرة لالإدارة يف حتقيق تنمية ال�قف وامل�شاهمة الفاعلة يف التنمية 

القت�شادية والجتماعية يف مملكة البحرين.

وقال رئي�ص الأوقاف اجلعفرية: »اإننا ن�شعى من خالل هذه اخلط�ات 

اإىل تعزيز احل�كمة وال�شفافية وتكاف�ؤ الفر�ص، وتط�ير اخلدمات املقدمة 

الر�شمية  اجلهات  مع  العالقة  وتعزيز  وامل�شتاأجرين،  امل�شتثمرين  اإىل 

ب�شكل  كافة، ونعمل  اململكة  وال�شتثماري يف  العقاري  بالقطاع  املعنية 

حثيث على تط�ير التن�شيق والتعاون امل�شرتك مع اجلهات القت�شادية 

ال�شفافية  لنهج  تر�شيخاً  ال�شتثمار  يف  والراغبني  الأعمال  وقطاع 

والتناف�شية ومبا يت�افق مع مبادئ الروؤية القت�شادية 2030«. اإىل ذلك 

اأو�شح مدير اإدارة الأوقاف اجلعفرية حممد جعفر احل�شيني »اإّن الإدارة 

وبناء  ال�قفية،  للعقارات  الرتويج  نطاق  بت��شع  كبرًيا  اهتماًما  ت�يل 

الإدارة  بادرت  ال�شياق  هذا  اململكة، ويف  الأعمال يف  قطاع  �شراكات مع 

وللمرة الأوىل يف التن�شيق مع غرفة جتارة و�شناعة البحرين وجمعية 

رجال الأعمال البحرينية وجمعية التط�ير العقاري البحرينية، اإ�شافة 

من�شات  وخمتلف  ال�شحافة  يف  العقارية  الفر�ص  عر�ص  تعزيز  اإىل 

الت�ا�شل الجتماعي من اأجل ا�شتقطاب اأف�شل الفر�ص ال�شتثمارية مبا 

اإيجاًبا على تنمية ال�قف«، داعًيا الراغبني بامل�شاركة للمبادرة  ينعك�ص 

يف تقدمي الطلبات للمزايدة عرب احل�ش�ر ال�شخ�شي بامل�شتندات املطل�بة 

اإىل مركز خدمات املراجعني مببنى الإدارة يف منطقة املنامة«.
يو�صف ال�صالح
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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

1011

5

4

11

3

Tue 8 Oct 2019السنة 14    | العدد 5050 |  الثالثاء 9 صفر 1441هـ      |

»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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 القائد العام يستعرض 
مع رئيس الحرس الوطني التنسيق المشترك

اس��تقبل القائ��د العام لق��وة دفاع 
الش��يخ  الرك��ن  المش��ير  البحري��ن 
خليف��ة ب��ن أحم��د آل خليف��ة في 
مكتب��ه بالقي��ادة العام��ة أم��س، 
رئيس الحرس الوطني سمو الفريق 
أول ركن الشيخ محمد بن عيسى آل 

خليفة.
وخالل اللقاء تم استعراض عالقات 
بين  المشترك  والتنس��يق  التعاون 
قوة دفاع البحرين والحرس الوطني، 
كم��ا تم بحث عدد من الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.

 »التنسيقية« تناقش مستجدات »حماية 
البيانات الشخصية« و»التعامل مع كورونا«

ت��رأس صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
رئيس الوزراء عن ُبع��د امس اجتماع 

اللجنة التنسيقية 412.
وناقشت اللجنة آخر مستجدات قانون 
كم��ا  الش��خصية،  البيان��ات  حماي��ة 
اس��تعرضت اللجنة مستجدات تطوير 

إجراءات تسجيل السفن.
كما ناقشت آخر مس��تجدات التعامل 
 )19 )كوفي��د  كورون��ا  في��روس  م��ع 

واإلجراءات المتعلقة بذلك.

»المرور« يفتتح مركز ليزر 
للفحص الفني بمدينة عيسى

افتتحت اإلدارة العامة للمرور، وبرعاية مدير عام اإلدارة العميد 
الش��يخ عبدالرحم��ن ب��ن عبدالوه��اب آل خليفة، مرك��ز »ليزر« 
للفح��ص الفني للمركب��ات الخفيفة ف��ي مدينة عيس��ى ليكون 
السابع على مستوى البحرين، والخامس للمركبات الخفيفة، حيث 
يستوعب 150 سيارة في اليوم. يأتي ذلك، تنفيذًا لتوجيهات وزير 
الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة، بإسناد 
خدمة الفح��ص الفني للقط��اع الخاص، وتحقيق��ًا ألهداف رؤية 
البحري��ن 2030 وبرنام��ج عمل الحكومة. ويأت��ي افتتاح المركز 
بعد استيفائه للش��روط والمتطلبات والمعايير الفنية الالزمة، 
وتأهي��ل الفاحصين الفنيين والعاملين ف��ي القطاع الخاص عبر 
دورات تدريبية تقدمها اإلدارة العامة للمرور وبإش��راف مباش��ر، 
لضم��ان تقديم خدمات مماثل��ة في جميع المراك��ز، من ناحية 
التأكد من س��المة المركبات ومتانتها واستيفاءها لالشتراطات 

الفنية بهدف تحقيق السالمة على الطريق.

وزير األشغال يستقبل سفير 
البحرين لدى السعودية

استقبل وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
المهندس عصام بن عبداهلل خلف بمكتبه في شؤون البلديات 
الش��يخ علي ب��ن عبدالرحم��ن آل خليفة س��فير البحرين لدى 
المملكة العربية السعودية بمناسبة صدور المرسوم الملكي 
السامي بتعيينه سفيرًا في السعودية متمنيًا له التوفيق في 

أداء مهامه الجديدة.
 ورحب الوزير خلف بالسفير الشيخ علي بن عبدالرحمن، وهنأه 
عل��ى الثق��ة الملكية الس��امية بتعيينه في منصب��ه الجديد، 
متمنيًا له دوام التوفيق لمواصلة تعزيز العالقات والش��راكة 

االستراتيجية بين البلدين.
 من جانبه أعرب السفير الشيخ علي بن عبدالرحمن عن شكره 
وتقدي��ره لوزير األش��غال، مؤك��دًا مواصلة الجه��ود لتوطيد 
وتوثي��ق العالق��ات وتطويره��ا لما يخ��دم مصال��ح البلدين 
والش��عبين، وحرصه على بذل الجهود لتطوي��ر وتعزيز آفاق 

التعاون بين البلدين.

 وكالء النيابة الجدد 
يؤدون القسم أمام النائب العام

بمناس��بة صدور األم��ر الملكي الس��امي رقم )٤( لس��نة ٢٠٢٢ 
بتعيينات قضائية والمتضمن تعيين 14 وكيل نيابة؛ اس��تقبل 
النائ��ب العام الدكت��ور علي بن فضل البوعيني��ن بمكتبه أمس 
وكالء النياب��ة المعيني��ن، حي��ث أدوا أمامه اليمي��ن المنصوص 
عليه��ا بقانون الس��لطة القضائي��ة، وذلك بحضور المستش��ار 
وائل رش��يد بوعالي مس��اعد النائب العام والمحامي العام األول 

المستشار أسامة العوفي رئيس التفتيش القضائي.
وفي حديثه إلى وكالء النيابة الجدد أكد النائب العام على أهمية 
رسالة النيابة العامة في إرس��اء العدالة وحماية الحقوق العامة 
والخاصة والدور الذي تضطلع به كنائبة عن المجتمع في ش��أن 
الدع��وى الجنائية، وحث على بذل أقص��ى الطاقات والجهود من 

أجل تحقيق العدالة الناجزة.

الحسن يبحث والرئيس التنفيذي 
 لـ»الحلبة« االستعدادات

إلنجاح »الفورموال1«

أك��د رئيس األمن العام الفريق طارق الحس��ن، الدور الذي 
تقوم به حلبة البحرين الدولية في خدمة الرياضة بش��كل 
عام، وتنظيم السباقات الدولية في مجال رياضة السيارات 
بشكل خاص، بما يسهم في تعزيز مكانة البحرين وجعلها 

وجهة متميزة على الخريطة اإلقليمية والدولية.
جاء ذلك، خالل اس��تقباله أم��س، الرئيس التنفيذي لحلبة 
البحري��ن الدولية الش��يخ س��لمان ب��ن عيس��ى آل خليفة، 
حيث تم بحث الس��بل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنس��يق 
المش��ترك، باإلضافة إلى االستعدادات والترتيبات األمنية 
الالزم��ة إلنجاح بطولة جائ��زة البحرين الكبرى لس��باقات 
»الفورم��وال1« والت��ي تس��تضيفها البحرين خالل ش��هر 

م�ارس المقبل.
وحض��ر اللق��اء قائد ق��وات األم��ن الخاصة، ومدي��ر إدارة 
العمليات برئاسة األمن العام، ومدير أول األمن والسالمة 

- الشؤون الحكومية بشارة عبده.

 عبداهلل بن أحمد: تعزيز الشراكة 
اإلستراتيجية مع ُعمان

اجتمع وكيل وزارة الخارجية للش��ؤون 
السياس��ية الش��يخ عبداهلل ب��ن أحمد 
آل خليف��ة، خ��الل زيارت��ه الرس��مية 
إلى س��لطنة ُعمان، أم��س، مع وكيل 
وزارة خارجية س��لطنة ُعمان للشؤون 
الدبلوماس��ية الش��يخ خليفة بن علي 
الحارثي، وذلك بديوان وزارة الخارجية 
العماني��ة. وخ��الل االجتم��اع، أعرب 
الش��يخ عبداهلل ب��ن أحم��د آل خليفة 
ع��ن اعت��زازه بالمس��توى المتق��دم 
الذي وصل��ت إليه العالق��ات األخوية 
بي��ن مملكة  والمتمي��زة  التاريخي��ة 
البحري��ن وس��لطنة ُعم��ان، ف��ي ظل 
القي��ادة الحكيم��ة لحض��رة صاح��ب 
الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل 

خليفة، عاهل الب��الد المفدى، وأخيه 
حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم 

بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.

وأك��د وكيل وزارة الخارجية للش��ؤون 
السياس��ية، اهتمام مملك��ة البحرين 
بتعزي��ز الش��راكة اإلس��تراتيجية مع 

س��لطنة ُعمان في مختلف المجاالت، 
بم��ا ينعك��س إيجابًا على فت��ح آفاق 
جديدة ومتنوعة للتعاون، تسهم في 

تحقيق التطلعات المشتركة.
من جانبه، أش��اد وكيل وزير الخارجية 
العماني، بالعالقات األخوية الراسخة 
الت��ي ترب��ط بي��ن ب��الده ومملك��ة 
البحري��ن، معرب��ًا ع��ن تطلع��ه إلى 
تعزيزها في كاف��ة المجاالت، متمنيا 
التق��دم  دوام  البحري��ن  لمملك��ة 
االجتم��اع  ش��هد  كم��ا  واالزده��ار. 
استعراض مخرجات اجتماعات اللجنة 
المش��تركة بين البلدي��ن، باإلضافة 
إل��ى بح��ث القضاي��ا ذات االهتم��ام 

المشترك.

 عبداهلل بن أحمد: البرامج الحكومية 
نجحت في تحقيق التنمية المستدامة

أكد وكي��ل وزارة الخارجية للش��ؤون 
السياسية الشيخ عبداهلل بن أحمد آل 
خليفة، أن مملكة البحرين وس��لطنة 
ُعمان تواصالن جهودهما الرامية إلى 
تحقي��ق أهداف التنمية المس��تدامة 
الش��املة بمعدالت مرتفعة، مشيًرا 
إل��ى أن الخطط والبرام��ج الحكومية 
ف��ي البلدي��ن، أس��همت ف��ي تنويع 
واحت��واء  االقتصادي��ة،  القطاع��ات 
تداعيات جائحة كورونا )كوفيد�19(.

ج��اء ذلك خالل محاضرة ألقاها وكيل 
السياسية،  للش��ؤون  الخارجية  وزارة 
الدبلوماس��ي  بالمعه��د  أم��س، 
التاب��ع ل��وزارة الخارجي��ة العمانية، 
بحضور وكيل وزارة خارجية س��لطنة 
ُعمان للش��ؤون الدبلوماسية الشيخ 
خليفة بن عل��ي الحارثي، ولفيف من 
مس��ؤولي الوزارة، والس��فراء العرب 

المعتمدين لدى السلطنة.
وأوضح الش��يخ عبداهلل ب��ن أحمد آل 
خليفة، أن رؤية البحرين االقتصادية 
2030 ورؤية عم��ان 2040، تمثالن 
خي��اًرا إس��تراتيجيًا م��ن أج��ل تنويع 
وتوفي��ر  الوطن��ي،  الدخ��ل  مص��ادر 

الف��رص للجميع، ومش��اركة القطاع 
التطوي��ر،  عملي��ة  ف��ي  الخ��اص 
ورف��ع نس��بة االس��تثمارات األجنبية 
المباشرة من إجمالي الناتج المحلي.

ون��وه إل��ى أن القي��ادة المس��تنيرة 
البحري��ن  مملك��ة  ف��ي  والحكيم��ة 
صاغ��ت حاض��ر ومس��تقبل المملكة 
عب��ر مش��روع تحديث��ي ش��امل، من 
أج��ل إرس��اء دعائم الدول��ة المدنية 
العصري��ة، وبما يتناس��ب مع قيمنا 
تدش��ين  إن  مضيف��ًا:  وهويتن��ا، 
رؤي��ة البحري��ن االقتصادي��ة 2030 
ج��اء كوثيق��ة وطنية رائ��دة، بهدف 
االنتق��ال م��ن اقتص��اد قائ��م على 

الث��روة النفطية، إل��ى اقتصاد منتج 
قادر عل��ى المنافس��ة عالميا، وذلك 
بهدف ضمان حياة كريمة وآمنة لكل 
المواطني��ن، وبالفعل حققت الرؤية 
الكثير م��ن اإلنجازات والمكتس��بات 
في مختلف المجاالت، وتعززت مكانة 
المملك��ة كمرك��ز مصرف��ي وتجاري 

وتقني وسياحي إقليمي.
واس��تعرض العديد من المؤش��رات 
الت��ي تظهر مدى التقدم في مختلف 
واالقتصادي��ة  البش��رية  المج��االت 
واالجتماعي��ة والصحي��ة والثقافي��ة 
والبيئي��ة، م��ن خالل االس��تثمار في 
المواط��ن، وتهيئة الس��بل والفرص 

الت��ي تضم��ن ل��ه الحص��ول عل��ى 
متطلبات��ه األساس��ية، م��ن خ��الل 
خدمات نوعية ذات جودة عالية، عبر 
مرحلتين رئيس��يتين أولهما: مرحلة 
االقتصاد النفطي الذكي، وثانيهما: 

مرحلة االقتصاد الرقمي واالبتكار.
وأض��اف قائ��اًل: وف��ي الوق��ت ذاته، 
بتوجيهات  رس��مت س��لطنة عمان، 
قيادتها الحكيمة، خارطة طريق نحو 
تنمية وطني��ة طموحة، تعتمد على 
ثالثة محاور هي: اإلنسان والمجتمع، 
والحوكم��ة  والتنمي��ة،  واالقتص��اد 
واألداء المؤسس��ي، في سبيل تعزيز 

االزدهار االقتصادي.
وأع��رب عن اعت��زازه بالمس��اهمات 
اإليجابية والنوعية للمرأة في مملكة 
البحرين وس��لطنة ُعمان في مختلف 
المج��االت في ظ��ل ش��راكة متميزة 
حماي��ة  يش��كل  كم��ا  ومس��تدامة. 
البيئ��ة عنصًرا جوهري��ًا في البلدين، 
وينعكس هذا االهتمام على العديد 
الفاعلة،  والتدابي��ر  الخط��وات  م��ن 
لمكافح��ة التغي��ر المناخي، وضمان 

الحياة الكريمة لألجيال القادمة.
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خالل لقائها رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة.. األنصاري:

البحرين حريصة على الوفاء بااللتزامات الدولية ذات الصلة بالمرأة
أكدت األمينة العامة للمجلس األعلى للمرأة 
هال��ة األنصاري ح��رص المجلس برئاس��ة 
صاحبة الس��مو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى 
حفظه��ا اهلل على تعزيز التع��اون مع األمم 
المتح��دة ف��ي مختلف القضاي��ا ذات الصلة 
بالم��رأة، وذل��ك انطالق��ًا من اإلس��هامات 
المتواصلة للمملكة لدعم الجهود العالمية 
لتمكي��ن المرأة وتفعي��ل طاقاته��ا وإزالة 
التحدي��ات التي تواجهها ورفع مس��اهمتها 

في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال��ت األنصاري خ��الل لقائها م��ع رئيس 
للجمعي��ة  والس��بعين  السادس��ة  ال��دورة 
العام��ة لألم��م المتحدة عبداهلل ش��اهد إن 
المجل��س األعلى للمرأة حري��ص على البناء 
عل��ى النتائج المثمرة الت��ي تحققت نتيجة 
تعاون��ه مع األم��م المتحدة، بم��ا في ذلك 
جائزة األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
العالمي��ة لتق��دم الم��رأة، والت��ي أطلقتها 
هيئة األم��م المتحدة للم��رأة بالتعاون مع 
المجلس األعلى للمرأة في نس��ختها الثانية 
منتص��ف الع��ام الماض��ي، وباتت تش��كل 
منصة دولية من أج��ل تبادل الخبرات ونقل 
المعارف وتوجيه الموارد التي ترتقي بحياة 
المرأة وتمّكنها من اإلس��هام بش��كل ُمؤّثر 
ف��ي تنمية ونهضة مجتمعها، مش��يرًة إلى 
ح��رص البحري��ن عل��ى الوف��اء بالتزاماتها 
الدولي��ة ذات الصلة بالم��رأة، بما في ذلك 
اتفاقي��ة القضاء على جميع أش��كال التمييز 
ضد المرأة »السيداو«، ومكافحة العنف ضد 

المرأة، والرصد الدائ��م للتقدم المحرز على 
الصعي��د الوطني في تنفيذ إع��الن ومنهاج 

عمل بيجين.
كما رحب��ت األنص��اري بال��رؤى والمبادرات 
والتوجه��ات التي يحملها ش��اهد وبش��كل 
خ��اص ذات الصلة بالتوازن بين الجنس��ين، 
منوهًة بجه��وده العالمية في ه��ذا اإلطار، 
معربة عن استعداد المجلس األعلى للمرأة 
لتقدي��م كل ما يلزم من خب��رات نابعة من 
تجربت��ه الثري��ة في وض��ع وتفعي��ل نظام 
ش��امل لحوكم��ة تطبيقات تكاف��ؤ الفرص 
يترج��م مح��اور النم��وذج الوطن��ي للتوازن 
بي��ن الجنس��ين عل��ى المس��توى الوطن��ي، 
بم��ا ينتج عنه من مؤش��رات أداء وتوصيات 

نوعي��ة تكون محل اهتم��ام وتبنٍّ من كافة 
مؤسسات الدولة.

م��ن جانبه أك��د رئيس ال��دورة السادس��ة 
والس��بعين للجمعية العامة لألمم المتحدة 
عبداهلل ش��اهد حرصه على زي��ادة التعاون 
بي��ن األمم المتح��دة والبحرين ف��ي قضايا 
الم��رأة من خالل مؤسس��ة المجلس األعلى 
للمرأة، وحش��د ما يلزم من إمكانات وموارد 
م��ن أجل نجاح هذا التع��اون وتحقيق ثماره 
المرج��وة، وخصوصًا ما تعل��ق بدعم جائزة 
سموها العالمية وتعظيم الفائدة المرجوة 

من أهدافها المؤثرة.
واعتب��ر أن النم��وذج البحريني ف��ي تمكين 
الم��رأة جدي��ر باالهتم��ام والمتابع��ة على 

مس��توى دولي، وخاصة أن��ه يركز على دعم 
تقدم المرأة بعد أن تخطى مرحلة المطالبة 
بحقوقه��ا وتمكينه��ا بالش��كل التقلي��دي، 
معرب��ًا عن ثقته بق��درة الم��رأة البحرينية 
على تحقيق مزيد م��ن اإلنجازات في ظل ما 
تحظى به من دع��م المجلس األعلى للمرأة 
برئاس��ة صاحب��ة الس��مو الملك��ي األميرة 
س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل 
الب��الد المف��دى. كم��ا أش��اد ش��اهد خالل 
اللقاء بالدور الكبي��ر الذي تنهض به المرأة 
البحريني��ة في الصف��وف األمامية بمواجهة 
جائح��ة »كوفي��د 19« وأداء واجباته��ا على 
مدار الساعة دون وجود أي عوائق اجتماعية 
أو تش��ريعية تمنعها م��ن ذلك، وأضاف أنه 
يفخر بوجود عناصر نسائية بحرينية تعمل 
ف��ي مكتبه كالدبلوماس��ية فريال المحرقي 
والدبلوماس��ية فتون العم��ادي كمنتدبات 

ف��ي مكتب رئي��س الجمعي��ة العامة لألمم 
المتحدة في دورتها ال���)76( ضمن الفريق 
االستشاري المساند ألعماله، وهو ما اعتبره 
مثااًل حيًا على جد واجتهاد المرأة البحرينية 
واس��تثمار البحري��ن ف��ي الم��رأة كش��ريك 
حقيقي في عملية البناء والتطوير وطنيًا بما 

يرفع من تنافسيتها عالميًا.
وكانت مس��اعدة األمينة العام��ة للمجلس 
األعل��ى للمرأة الش��يخة دينا بنت راش��د آل 
خليفة ق��د قدمت خالل اللق��اء عرضًا مرئيًا 
حول أبرز آليات عمل المجلس األعلى للمرأة، 
ومنه��ا الخط��ة الوطني��ة لنه��وض الم��رأة 
البحرينية )2013-2022( والنموذج الوطني 
للتوازن بين الجنس��ين والمبادرات المنبثقة 
عنه��ا، مش��يرًة إلى ع��دد من المكتس��بات 
المهم��ة التي تحقق��ت على أثره��ا للمرأة 

البحرينية منذ إنشائه في عام 2001.

أطلع رئيس الجمعية األممية على إجراءات التصدي لـ»كورونا« 

 محمد بن عبد اهلل: مواكبة أحدث التطورات 
الطبية رغم الظروف الصحية العالمية

اس��تقبل رئي��س المجلس األعل��ى للصحة رئي��س الفريق 
الوطن��ي الطبي للتص��دي لفيروس كورون��ا الفريق طبيب 
الش��يخ محم��د ب��ن عب��د اهلل آل خليف��ة في مكتب��ه بمقر 
المجلس أمس رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية 
العامة لألمم المتح��دة وزير خارجي��ة جمهورية المالديف 

عبد اهلل شاهد بمناسبة زيارته الحالية للمملكة.
ورحب رئي��س المجلس األعل��ى للصحة برئي��س الجمعية 
العامة لألمم المتحدة والوف��د المرافق، وهنأه على توليه 
رئاس��ة الدورة الحالي��ة، متمنيًا ل��ه دوام التوفيق والنجاح 
الس��يما على تحقي��ق التضام��ن الدولي وتكات��ف الجهود 

وتنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا.
وأكد الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة أنه 
بتوجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل الب��الد المفدى حفظه اهلل ورع��اه والمتابعة 
المس��تمرة من صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل 
حققت البحري��ن إنجازات كبيرة على صعي��د احتواء جائحة 
كورونا والس��عي الحثيث لضمان سالمة وصحة المواطنين 

والمقيمين.
وأطلع الش��يخ محم��د بن عب��داهلل وأعضاء الفري��ق الطبي 
الوطن��ي، رئي��س ال��دورة العامة لألم��م المتح��دة والوفد 
المرافق على اإلجراءات االحترازية التي قامت بها المملكة 
ضم��ن جهودها للتص��دي لفي��روس كورون��ا والمنظومة 
الصحية المتكاملة التي تتمتع بها المملكة والتي أسهمت 
في دعم كافة الجهود نح��و تحقيق أهدافها، وذلك بفضل 

االهتمام والدعم المتواصل ال��ذي توليه المملكة للقطاع 
الصح��ي وحرصه��ا عل��ى تقديم كاف��ة الخدم��ات الصحية 
للمواطني��ن والمقيمين بجودة عالي��ة في مختلف الظروف، 
ومواكب��ة أحدث التطورات الطبية وفق أفضل الممارس��ات 

رغم الظروف الصحية الراهنة على الصعيد العالمي.
وأشار رئيس المجلس األعلى للصحة إلى أّن الفترة القليلة 
الماضية شهدت تعزيز الروابط الصحية مع األمم المتحدة 

ووكاالتها الصحية واإلنسانية، والذي تّوج بافتتاح المكتب 
التمثيلي الدائ��م لمنظمة الصحة العالمي��ة في البحرين، 
وذلك في إطار إيمان المملكة باس��تدامة التعاون الصحي 
عبر تب��ادل الخبرات مع المنظمة ومختلف الدول الش��قيقة 

والصديقة وتبني أفضل الممارسات على الصعيد الصحي.
م��ن جانبه ن��وه رئيس الجمعي��ة العامة لألم��م المتحدة 
بتجرب��ة البحرين في التعامل مع في��روس كورونا »كوفيد 
19« والعمل على احتوائه ومنع انتشاره من خالل اتخاذها 
لكافة التدابير الوقائية، واالس��تعدادات المبكرة وتطبيق 
اإلجراءات الالزمة المتوائمة م��ع المعايير الدولية، مضافًا 

إلى المبادرات االجتماعية واالقتصادية.
وأكد رئي��س الجمعية العامة لألمم المتح��دة أّن البحرين 
أخذت زمام المبادرة في مواجهة جائحة كورونا بوقت مبكر، 
وتميزت تجربتها باالس��تجابة العالية والمبكرة والحاسمة 
للتعام��ل مع جائحة فيروس كورونا حيث تعاملت المملكة 
بنظرة شاملة مع الجائحة، آخذة في الحسبان كافة الجوانب 
المرتبطة به��ا، متمني��ًا للبحرين دوام التق��دم واالزدهار 

والنماء.

»طيران الخليج« تؤجل رحالتها 
إلسطنبول بسبب المناخ القاسي

أك��دت طيران الخلي��ج -الناقل��ة الوطنية لمملك��ة البحرين- 
تأجي��ل رحالتها من وإلى إس��طنبول نظرًا للظ��روف المناخية 
القاس��ية التي تمر بها تركيا في الوق��ت الراهن؛ والتي أدت 
إلى قرار الس��لطات التركية في إغالق مطار إسطنبول الدولي 
بس��بب العواصف الثلجية وتحويل الرحالت إلى مطارات أخرى 
في مناطق ذات مرافق وش��واغر فندقية مح��دودة. باإلضافة 
إلى ذلك، وبس��بب الظ��روف المناخية الس��يئة، تتعذر حركة 
السير في إس��طنبول وغيرها من المدن التركية بسبب إغالق 
الطرق��ات العامة؛ األمر الذي تتعذر معه حركة المس��افرين 

لكافة الناقالت الجوية وإمكانية مغادرتهم للمطارات.
وفي الحين الذي يس��تمر فيه إغالق مطار إس��طنبول الدولي، 
وال��ذي تعتذر فيه طيران الخليج عن أي إزعاج قد يتس��بب به 
ه��ذا التأجيل الخارج ع��ن إرادتها لمس��افريها الكرام، تؤكد 
الناقل��ة أنها في ط��ور التواصل حاليًا مع الس��لطات المعنية 
لمس��اعدة المسافرين المتأثرين بقرار إغالق مطار إسطنبول 
الدولي ومناقش��ة الحلول والخيارات المتاحة لهم؛ مؤكدة في 
ذات الوقت التزامها الدائم بسالمة مسافريها وطاقمها التي 

تأتي دائمًا على رأس أولوياتها.

تنفيذًا لتوجيهات نائب الملك ولي العهد.. »التنسيقية«: 

عودة الصلوات بالمساجد لما كانت عليه وااللتزام باالحترازات
تنفي��ذًا لتوجيه��ات صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة نائ��ب جاللة الملك ولي 
العهد حفظه اهلل لدى ترؤس سموه الجتماع اللجنة 
التنسيقية صباح أمس بمراجعة وتحديث اإلجراءات 
الخاصة بالصالة في الجوامع والمساجد وُدور العبادة 
بما يسهم في عودة الصلوات إلى ما كانت عليه في 
الس��ابق مع األخ��ذ باإلجراءات االحترازي��ة والتدابير 
الوقائي��ة الالزم��ة الت��ي ُتمّكن المصلي��ن من أداء 
عباداتهم وصالتهم في ُيس��ر وس��هولة، وبناء على 

التنس��يق بين المجلس األعلى للش��ؤون اإلسالمية 
والمجل��س األعل��ى للصح��ة، أعلن الفري��ق الوطني 
الطب��ي للتصدي لفيروس كورون��ا )كوفيد-19( أنه 
تق��رر بدًءا من أم��س تحديث اإلج��راءات االحترازية 
الخاص��ة بالص��الة ف��ي الجوام��ع والمس��اجد ودور 
العب��ادة لجميع مس��تويات آلية اإلش��ارة الضوئية 
لمس��توى انتش��ار فيروس كورونا )كوفيد�19(، كما 

يلي:
إجراءات المستويين األخضر واألصفر:

- يس��مح للمتطعمين والمتعافي��ن بالصالة داخل 
الجوام��ع والمس��اجد ودور العبادة بكام��ل طاقتها 
وم��ن دون تباعد م��ن خالل إبراز المصلين الش��عار 

باللون األخضر في تطبيق »مجتمع واعي«.
ون��وه الفري��ق الطبي عل��ى االس��تمرار ف��ي اتخاذ 

االجراءات االحترازية:
- االلتزام بلبس الكمام

- السماح للمصلين بالمكوث في الجوامع والمساجد 
ودور العبادة بعد الصلوات لقراءة القرآن أو االعتكاف 

مع االلتزام باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية.
- ت��رك الخيار للمصلي��ن بالصالة بس��جادة خاصة 
في المس��توى األخضر مع إلزامي��ة إحضار كل مصلٍّ 

سجادة صالة خاصة في المستوى األصفر. 
ويمك��ن لجمي��ع المصلي��ن الص��الة في الس��احات 
الخارجي��ة في الجوامع والمس��اجد ودور العبادة في 

المستويين األخضر واألصفر.
كما س��يتم اإلبقاء على إجراءات المستوى البرتقالي 

التي تم اإلعالن عنها مسبقًا.

 »عيسى الثقافي« يجدد التعاون 
مع السفارة األمريكية للعام الـ12

الثقاف��ي  عيس��ى  مرك��ز  احتف��ل 
الثاني عش��ر  الس��نوي  بالتجدي��د 
س��فارة  م��ع  التفاه��م  لمذك��رة 
الواليات المتح��دة األمريكية لدى 
البحرين، إلنش��اء الركن األمريكي 
ف��ي المكتب��ة الوطني��ة بالمركز، 
حي��ث قام رئي��س مجل��س األمناء 
المدير التنفي��ذي للمركز الدكتور 
الش��يخ خالد بن خليف��ة آل خليفة 
القائم��ة  م��ع  المذك��رة  بتوقي��ع 
بأعمال س��فارة الواليات المتحدة 

لدى المملكة مارغريت ناردي.
وأك��د الدكت��ور الش��يخ خال��د بن 
خليفة آل خليفة على أهمية تعزيز 
العالقات الثقافية التي تربط بين 
البحرين بالواليات المتحدة، منوهًا 
بال��دور المتب��ادل ل��كال الطرفين 
ف��ي تنظيم الفعاليات واألنش��طة 
الثقافي��ة الهادف��ة، والت��ي تعزز 
خصوص��ًا  المعرفي��ة  الجوان��ب 

فيما يقدمه الرك��ن األمريكي من 
خدمات في إطار التب��ادل الثقافي 

والتدريب.

من جهته��ا، عبرت القائم بأعمال 
الس��فارة ع��ن س��عادتها البالغة 
بهذه المناس��بة، مبدي��ة إعجابها 

بالمس��توى الراقي م��ن الخدمات 
التي يقدمها المركز، مش��يرة إلى 
أن توقي��ع المذك��رة ج��اء ليؤك��د 
عل��ى مس��اعي كال الطرفي��ن ف��ي 
ضمان اس��تمرار وتطوير العالقات 
الثقافية وتوطيدها، والتي تضمن 
ازده��ار العالق��ات بين الش��عبين 
الصديقي��ن، خصوص��ًا م��ع ط��رح 
برام��ج إلكترونية معني��ة بتطوير 

اللغة والمهارات المعرفية.
يذك��ر ب��أن مذك��رة التفاهم بين 
مرك��ز عيس��ى الثقافي والس��فارة 
األمريكية ُوقِّعت في 2007 تنفيذا 
لتوجيه��ات رئي��س مجل��س أمناء 
المركز س��مو الش��يخ عب��داهلل بن 
خالد آل خليف��ة رحمه اهلل، وتجدد 
س��نويًا، وت��م بموجبها تأس��يس 
الرك��ن األمريكي للكت��ب، وتوفير 
التعلم وتنظيم األنش��طة  مصادر 

والفعاليات الهادفة والمشتركة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/26/watan-20220126.pdf?1643169263
https://alwatannews.net/article/986514
https://alwatannews.net/article/986651
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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
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حالــة خالل 24 ســاعة يؤكد ضــرورة االلتــزام باإلجراءات   

االحترازية وأخذ التطعيم للسيطرة على الفيروس.
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أين الدولة وجماعة الحقوق؟
ونع��ود من جديد لفت��ح ملفات المعلق��ات ألن القضية لم تنت��ِه بعد، وألن 
أعدادهن في تزايد، وألن هناك المئات ممن تعطلت حياتهن ويتعرضن لكل 
أنواع التهديد واالبتزاز من األزواج أو من بعض ممن حول القضية من حقوق 

إنسانية طبيعية إلى خالف أو صراع ديني! 
دعونا نس��تعرض واحدة فقط من قص��ص المعلقات في المحاكم الجعفرية 
وهي س��يدة وأم لطفلين وتتقدم اآلن للمرة الثالثة بطلب الطالق الستحالة 

العشرة الزوجية!! 
فقد طلبت الطالق للمرة األول��ى عام 2009 وحكم عليها بالرجوع عام 2010 
وحاول��ت أن تعي��ش معه بالرغم عنه��ا إنما من أجل أطفاله��ا، ولكن قضت 
س��بع س��نوات من العذاب والعنف الموثق في محاضر الشرطة وفي المحاكم 
الجنائي��ة، ثم تقدمت بطلب للطالق للمرة الثانية عام 2016، ورفض الطلب 
عام 2018، فاس��تأنفت ورفض االس��تئناف عام 2020، وهي اآلن بصدد رفع 
دعوى طالق جديدة للمرة الثالثة الس��تحالة العش��رة والنقطاع العالقة بين 
االثني��ن حتى بالتواصل التلفوني الذي تضطر ل��ه من أجل حل قضايا عالقة 
باألطف��ال خاصة بعد انقط��اع النفقة، بمعن��ى أن العش��رة منقطعة فعليًا 
وواقعيًا، وليس��ت مجرد طلب يقدم على ورق الدعوى، وتنتظر اآلن حكمًا أوليًا 
في المحكمة االبتدائية األولى وربما يرفض لكنها قررت االس��تئناف من اآلن 
كأنها تعلم مس��بقًا موقف القضاة منها، وبهذا س��تمتد عالقة هذه السيدة 
بالمحاكم من 2009 إلى هذه الس��نة ثالثة عشر عامًا، والقضاة إلى اآلن غير 

مقتنعين باستحالة العشرة بينها وبين زوجها!!!! 
قضية ثانية رفعتها س��يدة يعاني زوجها من عجز جنسي لكنها بقيت معلقة 
إلى اآلن رغم أنها في الس��نة الخامس��ة من زواجهما ومع ذلك إلى اآلن الزوج 

رفض طلب المحكمة بإجراء الفحص! 
وقضاي��ا أخ��رى ظلت الزوج��ات معلقات بس��بب أن بند رضا ال��زوج عن قيمة 
»الب��ذل« أي التعوي��ض في القان��ون وفقًا للفق��ه الجعف��ري منحهم فرصة 

للمزايدة واالبتزاز، فيمهرها ألفًا ويريد عشرة حتى يرضى! 
س��ير هذه القضايا وحده��ا يدلنا على أن المئة واألربع ح��االت التي كانت قد 
س��جلت في مركز »تقدم« االجتماعي ما هي إال جبل للجليد لتلك المش��كلة، 
وأنه بالتأكيد أن األعداد أكبر بكثير التي ال تزال الدولة بعيدة عنها وتتركها 
في يد »الس��لطة التقديرية« التي منحها القانون لقضاة الشرع في المحاكم 

الجعفرية. 
واألع��داد بالتأكيد أكثر بكثير من الالتي ترددن ف��ي اللجوء لمركز اجتماعي 
يحرك القضية على أنها ش��أن عام، واكتفين برفع الدعوى في صمت وتقبلن 
الحكم بصمت أيضًا، والعديد منهن يعشن إما في بيوت أهاليهن أو مستقالت 
وجميعهن معلقات إلى اآلن وجميعهن يخش��ين االته��ام بأنهن ضد الدين 

وضد المذهب وضد الجماعة!! 
القصة لم تنتِه إلى اآلن فقد كان هناك تحرك من بعض رجال الدين لتخويف 
وتهديد هؤالء النس��وة وتصوير األمر على أنه محاربة للدين أو المذهب، في 
حي��ن أن أحدًا ممن تبنى هذه القضية س��واء اإلع��الم أو المحامون أو المركز 
االجتماع��ي أو حت��ى المتضررات المعلقات لم يتط��رق أّي منهم ال من قريب 
وال من بعيد إلى موضوع الدين، القضية تدور حول حق للمرأة مش��روع، ودور 
للدولة مفقود عبر مؤسسات ومجتمع مدني في رفع معاناة سيدات يحق لهن 
أن يعشن بس��الم وفق اختيارهن لشكل الحياة التي يخترنها، وال يجبرن على 

وضع معيشي معين أيًا كانت أسباب رفضهن. 
لك��ن الدول��ة بحجة ع��دم التدخل في الخصوصي��ة المذهبي��ة وقفت تتفرج 

بمؤسساتها المعنية دون أن تحرك ساكنًا. 
ومن هنا نطالب بالتحرك للنظر في ثغرات القانون وفي أهمية مدنية القضاة 
في المحاكم الش��رعية كمخرج لهذه التفسيرات المتضاربة، نطالب المجلس 
األعلى للقض��اء والمجلس األعلى للم��رأة والحكومة ممثلة ف��ي وزارة العدل 
والس��لطة التشريعية ومؤسس��ات المجتمع المدني المعنية بحقوق اإلنسان 
وبحق��وق المرأة الت��ي وقفت تتفرج إلى اآلن دون أي ح��راك لحل قضية الكل 
مؤم��ن بعدالتها وبأحقيتها لكنهم اخت��اروا الصمت خضوعًا البتزاز التهديد 

بتهمة التدخل في الخصوصية وتهديد الدين!! 

مالحظة
لفت��ت انتباهي إحدى المعلقات بأن العديد م��ن المزايا التي تمنحها الدولة 
»للزوج« س��بب في عدم تطليقهن، كطلب الوحدة الس��كنية، وكمبالغ الدعم 
التي تستمر على حالها طوال سنوات التعليق ويمتنع الزوج من التطليق خوفًا 

من خسارتها! 
نقطة جديرة بالنظر.

 ُمخّلص ُيزّور ملصق 
اإلقامة مقابل 100 دينار

أيمن شكل «

رغ��ب أمريكيان ف��ي زي��ارة المملك��ة العربية الس��عودية ولج��آ إلى أحد 
المخلصين الس��تخراج تأش��يرة الزيارة، حيث قام المخلص بتزوير ملصق 
إقام��ة لهم��ا في البحري��ن ووضعه على جوازي س��فرهما وتق��دم بأوراق 
منس��وبة لش��ركة بحرينية إلى السفارة الس��عودية بطلب التأشيرة، لكن 
ت��م كش��ف التزوير ورف��ض الطلب والقبض عل��ى المخلص ال��ذي اعترف 
ف��ي التحقيقات بالواقعة. وكش��ف المخلص في التحقيق��ات عن أنه كان 
يفعل ذلك في الس��ابق مع أش��خاص آخرين، وذلك باالس��تعانة بشخص 
في الس��عودية يقوم بإعطائه بيانات الراغبين في استخراج تأشيرة زيارة 
للس��عودية وليس لديهم إقامة في البحرين ليقوم بتزوير ملصق اإلقامة 

مقابل 100 دينار.
وق��ال المته��م إن��ه بالفعل حص��ل عل��ى الملصقين ف��ي تل��ك الواقعة 
ووضعهما على جوازي الس��فر وقام بتقديمهما لشركة تخليص تأشيرات 
السفارة الس��عودية، وعندما تلقى رفض منح التأشيرة توجه إلى الشركة 
واس��تلم جوازي الس��فر ونزع منهما الملصقين للتخلص من الجريمة بعد 

انكشاف أمره، لكنه تلقى استدعاًء للتحقيق في اليوم التالي.

ضمن كوكبة متميزة من المدارس الحكومية

 14 معلمة يحصلن 
على شهادة عالمية في التعليم الرقمي

حصل��ت 14 معلم��ة من مدرس��ة 
عل��ى  للبن��ات  اإلعدادي��ة  يث��رب 
ش��هادة المعلم الخبير في التعليم 
ش��ركة  م��ن   ،»MCE« الرقم��ي 
بع��د  العالمي��ة،  مايكروس��وفت 
اس��تيفائهن للمعايي��ر المطلوبة، 
المتص��ل  االمتح��ان  واجتيازه��ن 
كوكب��ة  إل��ى  لينضمم��ن  بذل��ك، 
المعلمي��ن والمعلمات من مختلف 
الم��دارس الحكومي��ة، الحاصلي��ن 
عل��ى ه��ذه الش��هادة وغيرها من 
الش��ركة العالمي��ة، تأكي��دًا عل��ى 
كفاءة الك��وادر التعليمية الوطنية 

في استثمار األدوات التكنولوجية.
رج��اء  المدرس��ة  مدي��رة  وقال��ت 
الدوسري إن هذا اإلنجاز يعد تتويجًا 
لجه��ود وزارة التربية والتعليم في 

تنفيذ مش��روع جالل��ة الملك حمد 
لم��دارس المس��تقبل من��ذ الع��ام 
2005، والذي أس��س قاعدة صلبة 

للتعلي��م الرقم��ي ف��ي الم��دارس 
الحكومي��ة، وال��ذي ت��اله برنام��ج 
التمكين الرقمي في التعليم بعام 
2015، وال��ذي انتق��ل بالمعلمين 
والطلبة إلى إنتاج المحتوى الرقمي 

بإبداع وابتكار.
المش��اركات،  المعلم��ات  وضم��ن 

قالت نجالء المحل إن الحصول على 
هذه الش��هادة يأت��ي ضمن حرص 
وزارة التربي��ة والتعليم على تعزيز 
التدريب والتمهين ونيل الشهادات 
تول��ي  أنه��ا  وأك��دت  المرموق��ة، 
أهمية بالغة بدمج أحدث التقنيات 
الرقمية في دروس��ها وأنش��طتها. 
وأضاف��ت زميلتها كوثر جاس��م أن 
ما توفره المدرسة من بيئة محفزة 
على دم��ج التقنية ف��ي التعليم قد 
كان عام��اًل أساس��يًا ف��ي حصولن��ا 
على مثل هذه الشهادة االحترافية 

المتميزة.
وقالت المعلم��ة كوثر عبد المجيد 
إن��ه يحق لمملكة البحرين أن تعتز 
وتفتخر بكوادره��ا التعليمية التي 
باتت ق��ادرة على توظي��ف األدوات 
التكنولوجي��ة بامتي��از ف��ي جمي��ع 
المواد الدراس��ية، بفضل ما توفره 
المملك��ة لهم من دع��م واهتمام 

وتدريب مستمر.

 فريق طالبي يتعّلم لغة 
اإلشارة لمساعدة الصم والبكم

ش��كلت طالبات من مدرس��ة العهد الزاهر الثانوية للبنات فريقًا يحمل اس��م 
»أيدي الوصال«، لتعّلم لغة اإلش��ارة، واس��تثمارها في توسيع نطاق التواصل 
مع الصم والبكم داخل المجتمع المدرس��ي وخارجه، في مبادرة متميزة داعمة 

لذوي العزيمة، ومعززة لقيم التعاون والتالحم االجتماعي. 
وقالت عضوة الفريق الطالبة زهراء ميرزا: »نفخر بهذه المبادرة التي تستهدف 
شريحة مهمة بالمجتمع، لها كل الحق في التواصل الفعال مع الجميع، ونحن 
كجيٍل ش��بابي من واجبنا نشر هذه األفكار اإلنسانية، كما أن العمل التطوعي 
يش��عرنا كطالبات باالعتزاز والثقة بالنفس، لقدرتنا على خدمة وإسعاد غيرنا 
بال مقابل«. مديرة المدرسة نور السبيعي، أكدت أن الفريق الطالبي بدأ بتعلم 
لغة اإلشارة من خالل الورش وحلقات النقاش الحوارية، وكان حماس الطالبات 
السبب في س��رعة تعلمهّن، والعمل على نش��ر المبادرة عبر مواقع التواصل 

االجتماعي، إذ نالت أصداء كبيرة وتشجيعًا فاق المحلية إلى الخليجية.

مواطنون وأولياء أمور يؤكدون أهمية المبادرة بتسجيل األطفال ألخذ التطعيم ضد كورونا )كوفيد 19( 

 تبرئة بحرينيين من مزاولة 
وكالة توريد عمالة دون ترخيص

أيمن شكل «

برأت المحكمة الكبرى االستئنافية بحرينيًا وبحرينية من تهمة مزاولة نشاط 
وكال��ة توريد عمال��ة دون ترخيص، كما برأت 9 آس��يويات من تهمة العمل 

دون ترخيص حال كونهن خدم منازل.
وحول تفاصيل القضية، أوضح وكيل المستأنفين المحامي زهير عبداللطيف، 
أن هيئة تنظيم س��وق العمل أرس��لت مذكرة إلى النيابة العامة تفيد بضبط 
مفتشيها الخادمات في س��كن تابع لمنشأة للتنظيفات تمتلكها المستأنفة 
الثانية ويديرها المس��تأنف األول، وتبين أنهن يعملن لدى المس��تأنف األول 
دون تصري��ح، وقدمته��ن النيابة إلى المحاكمة بته��م مزاولة األول والثانية 
لنش��اط وكالة توريد عمال دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، 
واس��تخدامهن ح��ال كونهن خدم منازل، ولباقي العام��الت مزاولة عمل دون 
ص��دور تصريح بذلك، وقضت محكم��ة أول درجة بتغري��م األول والثانية 17 
أل��ف دينار لكل منهما، وتغريم كل عاملة 100 دينار. وتقدم المحامي بطعن 
على الحكم أمام محكمة االستئناف، ودفع فيه بأن المستأنفة الثانية وكيلته 
تمتل��ك مكتب التنظيف��ات لكنها لم تقم بثمة أفع��ال أو أعمال مادية تفيد 

بمزاولة نشاط وكالة توريد عمال دون ترخيص.
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خالل لقائها رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة.. األنصاري:

البحرين حريصة على الوفاء بااللتزامات الدولية ذات الصلة بالمرأة
أكدت األمينة العامة للمجلس األعلى للمرأة 
هال��ة األنصاري ح��رص المجلس برئاس��ة 
صاحبة الس��مو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى 
حفظه��ا اهلل على تعزيز التع��اون مع األمم 
المتح��دة ف��ي مختلف القضاي��ا ذات الصلة 
بالم��رأة، وذل��ك انطالق��ًا من اإلس��هامات 
المتواصلة للمملكة لدعم الجهود العالمية 
لتمكي��ن المرأة وتفعي��ل طاقاته��ا وإزالة 
التحدي��ات التي تواجهها ورفع مس��اهمتها 

في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال��ت األنصاري خ��الل لقائها م��ع رئيس 
للجمعي��ة  والس��بعين  السادس��ة  ال��دورة 
العام��ة لألم��م المتحدة عبداهلل ش��اهد إن 
المجل��س األعلى للمرأة حري��ص على البناء 
عل��ى النتائج المثمرة الت��ي تحققت نتيجة 
تعاون��ه مع األم��م المتحدة، بم��ا في ذلك 
جائزة األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
العالمي��ة لتق��دم الم��رأة، والت��ي أطلقتها 
هيئة األم��م المتحدة للم��رأة بالتعاون مع 
المجلس األعلى للمرأة في نس��ختها الثانية 
منتص��ف الع��ام الماض��ي، وباتت تش��كل 
منصة دولية من أج��ل تبادل الخبرات ونقل 
المعارف وتوجيه الموارد التي ترتقي بحياة 
المرأة وتمّكنها من اإلس��هام بش��كل ُمؤّثر 
ف��ي تنمية ونهضة مجتمعها، مش��يرًة إلى 
ح��رص البحري��ن عل��ى الوف��اء بالتزاماتها 
الدولي��ة ذات الصلة بالم��رأة، بما في ذلك 
اتفاقي��ة القضاء على جميع أش��كال التمييز 
ضد المرأة »السيداو«، ومكافحة العنف ضد 

المرأة، والرصد الدائ��م للتقدم المحرز على 
الصعي��د الوطني في تنفيذ إع��الن ومنهاج 

عمل بيجين.
كما رحب��ت األنص��اري بال��رؤى والمبادرات 
والتوجه��ات التي يحملها ش��اهد وبش��كل 
خ��اص ذات الصلة بالتوازن بين الجنس��ين، 
منوهًة بجه��وده العالمية في ه��ذا اإلطار، 
معربة عن استعداد المجلس األعلى للمرأة 
لتقدي��م كل ما يلزم من خب��رات نابعة من 
تجربت��ه الثري��ة في وض��ع وتفعي��ل نظام 
ش��امل لحوكم��ة تطبيقات تكاف��ؤ الفرص 
يترج��م مح��اور النم��وذج الوطن��ي للتوازن 
بي��ن الجنس��ين عل��ى المس��توى الوطن��ي، 
بم��ا ينتج عنه من مؤش��رات أداء وتوصيات 

نوعي��ة تكون محل اهتم��ام وتبنٍّ من كافة 
مؤسسات الدولة.

م��ن جانبه أك��د رئيس ال��دورة السادس��ة 
والس��بعين للجمعية العامة لألمم المتحدة 
عبداهلل ش��اهد حرصه على زي��ادة التعاون 
بي��ن األمم المتح��دة والبحرين ف��ي قضايا 
الم��رأة من خالل مؤسس��ة المجلس األعلى 
للمرأة، وحش��د ما يلزم من إمكانات وموارد 
م��ن أجل نجاح هذا التع��اون وتحقيق ثماره 
المرج��وة، وخصوصًا ما تعل��ق بدعم جائزة 
سموها العالمية وتعظيم الفائدة المرجوة 

من أهدافها المؤثرة.
واعتب��ر أن النم��وذج البحريني ف��ي تمكين 
الم��رأة جدي��ر باالهتم��ام والمتابع��ة على 

مس��توى دولي، وخاصة أن��ه يركز على دعم 
تقدم المرأة بعد أن تخطى مرحلة المطالبة 
بحقوقه��ا وتمكينه��ا بالش��كل التقلي��دي، 
معرب��ًا عن ثقته بق��درة الم��رأة البحرينية 
على تحقيق مزيد م��ن اإلنجازات في ظل ما 
تحظى به من دع��م المجلس األعلى للمرأة 
برئاس��ة صاحب��ة الس��مو الملك��ي األميرة 
س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل 
الب��الد المف��دى. كم��ا أش��اد ش��اهد خالل 
اللقاء بالدور الكبي��ر الذي تنهض به المرأة 
البحريني��ة في الصف��وف األمامية بمواجهة 
جائح��ة »كوفي��د 19« وأداء واجباته��ا على 
مدار الساعة دون وجود أي عوائق اجتماعية 
أو تش��ريعية تمنعها م��ن ذلك، وأضاف أنه 
يفخر بوجود عناصر نسائية بحرينية تعمل 
ف��ي مكتبه كالدبلوماس��ية فريال المحرقي 
والدبلوماس��ية فتون العم��ادي كمنتدبات 

ف��ي مكتب رئي��س الجمعي��ة العامة لألمم 
المتحدة في دورتها ال���)76( ضمن الفريق 
االستشاري المساند ألعماله، وهو ما اعتبره 
مثااًل حيًا على جد واجتهاد المرأة البحرينية 
واس��تثمار البحري��ن ف��ي الم��رأة كش��ريك 
حقيقي في عملية البناء والتطوير وطنيًا بما 

يرفع من تنافسيتها عالميًا.
وكانت مس��اعدة األمينة العام��ة للمجلس 
األعل��ى للمرأة الش��يخة دينا بنت راش��د آل 
خليفة ق��د قدمت خالل اللق��اء عرضًا مرئيًا 
حول أبرز آليات عمل المجلس األعلى للمرأة، 
ومنه��ا الخط��ة الوطني��ة لنه��وض الم��رأة 
البحرينية )2013-2022( والنموذج الوطني 
للتوازن بين الجنس��ين والمبادرات المنبثقة 
عنه��ا، مش��يرًة إلى ع��دد من المكتس��بات 
المهم��ة التي تحقق��ت على أثره��ا للمرأة 

البحرينية منذ إنشائه في عام 2001.

أطلع رئيس الجمعية األممية على إجراءات التصدي لـ»كورونا« 

 محمد بن عبد اهلل: مواكبة أحدث التطورات 
الطبية رغم الظروف الصحية العالمية

اس��تقبل رئي��س المجلس األعل��ى للصحة رئي��س الفريق 
الوطن��ي الطبي للتص��دي لفيروس كورون��ا الفريق طبيب 
الش��يخ محم��د ب��ن عب��د اهلل آل خليف��ة في مكتب��ه بمقر 
المجلس أمس رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية 
العامة لألمم المتح��دة وزير خارجي��ة جمهورية المالديف 

عبد اهلل شاهد بمناسبة زيارته الحالية للمملكة.
ورحب رئي��س المجلس األعل��ى للصحة برئي��س الجمعية 
العامة لألمم المتحدة والوف��د المرافق، وهنأه على توليه 
رئاس��ة الدورة الحالي��ة، متمنيًا ل��ه دوام التوفيق والنجاح 
الس��يما على تحقي��ق التضام��ن الدولي وتكات��ف الجهود 

وتنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا.
وأكد الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة أنه 
بتوجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل الب��الد المفدى حفظه اهلل ورع��اه والمتابعة 
المس��تمرة من صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل 
حققت البحري��ن إنجازات كبيرة على صعي��د احتواء جائحة 
كورونا والس��عي الحثيث لضمان سالمة وصحة المواطنين 

والمقيمين.
وأطلع الش��يخ محم��د بن عب��داهلل وأعضاء الفري��ق الطبي 
الوطن��ي، رئي��س ال��دورة العامة لألم��م المتح��دة والوفد 
المرافق على اإلجراءات االحترازية التي قامت بها المملكة 
ضم��ن جهودها للتص��دي لفي��روس كورون��ا والمنظومة 
الصحية المتكاملة التي تتمتع بها المملكة والتي أسهمت 
في دعم كافة الجهود نح��و تحقيق أهدافها، وذلك بفضل 

االهتمام والدعم المتواصل ال��ذي توليه المملكة للقطاع 
الصح��ي وحرصه��ا عل��ى تقديم كاف��ة الخدم��ات الصحية 
للمواطني��ن والمقيمين بجودة عالي��ة في مختلف الظروف، 
ومواكب��ة أحدث التطورات الطبية وفق أفضل الممارس��ات 

رغم الظروف الصحية الراهنة على الصعيد العالمي.
وأشار رئيس المجلس األعلى للصحة إلى أّن الفترة القليلة 
الماضية شهدت تعزيز الروابط الصحية مع األمم المتحدة 

ووكاالتها الصحية واإلنسانية، والذي تّوج بافتتاح المكتب 
التمثيلي الدائ��م لمنظمة الصحة العالمي��ة في البحرين، 
وذلك في إطار إيمان المملكة باس��تدامة التعاون الصحي 
عبر تب��ادل الخبرات مع المنظمة ومختلف الدول الش��قيقة 

والصديقة وتبني أفضل الممارسات على الصعيد الصحي.
م��ن جانبه ن��وه رئيس الجمعي��ة العامة لألم��م المتحدة 
بتجرب��ة البحرين في التعامل مع في��روس كورونا »كوفيد 
19« والعمل على احتوائه ومنع انتشاره من خالل اتخاذها 
لكافة التدابير الوقائية، واالس��تعدادات المبكرة وتطبيق 
اإلجراءات الالزمة المتوائمة م��ع المعايير الدولية، مضافًا 

إلى المبادرات االجتماعية واالقتصادية.
وأكد رئي��س الجمعية العامة لألمم المتح��دة أّن البحرين 
أخذت زمام المبادرة في مواجهة جائحة كورونا بوقت مبكر، 
وتميزت تجربتها باالس��تجابة العالية والمبكرة والحاسمة 
للتعام��ل مع جائحة فيروس كورونا حيث تعاملت المملكة 
بنظرة شاملة مع الجائحة، آخذة في الحسبان كافة الجوانب 
المرتبطة به��ا، متمني��ًا للبحرين دوام التق��دم واالزدهار 

والنماء.

»طيران الخليج« تؤجل رحالتها 
إلسطنبول بسبب المناخ القاسي

أك��دت طيران الخلي��ج -الناقل��ة الوطنية لمملك��ة البحرين- 
تأجي��ل رحالتها من وإلى إس��طنبول نظرًا للظ��روف المناخية 
القاس��ية التي تمر بها تركيا في الوق��ت الراهن؛ والتي أدت 
إلى قرار الس��لطات التركية في إغالق مطار إسطنبول الدولي 
بس��بب العواصف الثلجية وتحويل الرحالت إلى مطارات أخرى 
في مناطق ذات مرافق وش��واغر فندقية مح��دودة. باإلضافة 
إلى ذلك، وبس��بب الظ��روف المناخية الس��يئة، تتعذر حركة 
السير في إس��طنبول وغيرها من المدن التركية بسبب إغالق 
الطرق��ات العامة؛ األمر الذي تتعذر معه حركة المس��افرين 

لكافة الناقالت الجوية وإمكانية مغادرتهم للمطارات.
وفي الحين الذي يس��تمر فيه إغالق مطار إس��طنبول الدولي، 
وال��ذي تعتذر فيه طيران الخليج عن أي إزعاج قد يتس��بب به 
ه��ذا التأجيل الخارج ع��ن إرادتها لمس��افريها الكرام، تؤكد 
الناقل��ة أنها في ط��ور التواصل حاليًا مع الس��لطات المعنية 
لمس��اعدة المسافرين المتأثرين بقرار إغالق مطار إسطنبول 
الدولي ومناقش��ة الحلول والخيارات المتاحة لهم؛ مؤكدة في 
ذات الوقت التزامها الدائم بسالمة مسافريها وطاقمها التي 

تأتي دائمًا على رأس أولوياتها.

تنفيذًا لتوجيهات نائب الملك ولي العهد.. »التنسيقية«: 

عودة الصلوات بالمساجد لما كانت عليه وااللتزام باالحترازات
تنفي��ذًا لتوجيه��ات صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة نائ��ب جاللة الملك ولي 
العهد حفظه اهلل لدى ترؤس سموه الجتماع اللجنة 
التنسيقية صباح أمس بمراجعة وتحديث اإلجراءات 
الخاصة بالصالة في الجوامع والمساجد وُدور العبادة 
بما يسهم في عودة الصلوات إلى ما كانت عليه في 
الس��ابق مع األخ��ذ باإلجراءات االحترازي��ة والتدابير 
الوقائي��ة الالزم��ة الت��ي ُتمّكن المصلي��ن من أداء 
عباداتهم وصالتهم في ُيس��ر وس��هولة، وبناء على 

التنس��يق بين المجلس األعلى للش��ؤون اإلسالمية 
والمجل��س األعل��ى للصح��ة، أعلن الفري��ق الوطني 
الطب��ي للتصدي لفيروس كورون��ا )كوفيد-19( أنه 
تق��رر بدًءا من أم��س تحديث اإلج��راءات االحترازية 
الخاص��ة بالص��الة ف��ي الجوام��ع والمس��اجد ودور 
العب��ادة لجميع مس��تويات آلية اإلش��ارة الضوئية 
لمس��توى انتش��ار فيروس كورونا )كوفيد�19(، كما 

يلي:
إجراءات المستويين األخضر واألصفر:

- يس��مح للمتطعمين والمتعافي��ن بالصالة داخل 
الجوام��ع والمس��اجد ودور العبادة بكام��ل طاقتها 
وم��ن دون تباعد م��ن خالل إبراز المصلين الش��عار 

باللون األخضر في تطبيق »مجتمع واعي«.
ون��وه الفري��ق الطبي عل��ى االس��تمرار ف��ي اتخاذ 

االجراءات االحترازية:
- االلتزام بلبس الكمام

- السماح للمصلين بالمكوث في الجوامع والمساجد 
ودور العبادة بعد الصلوات لقراءة القرآن أو االعتكاف 

مع االلتزام باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية.
- ت��رك الخيار للمصلي��ن بالصالة بس��جادة خاصة 
في المس��توى األخضر مع إلزامي��ة إحضار كل مصلٍّ 

سجادة صالة خاصة في المستوى األصفر. 
ويمك��ن لجمي��ع المصلي��ن الص��الة في الس��احات 
الخارجي��ة في الجوامع والمس��اجد ودور العبادة في 

المستويين األخضر واألصفر.
كما س��يتم اإلبقاء على إجراءات المستوى البرتقالي 

التي تم اإلعالن عنها مسبقًا.

 »عيسى الثقافي« يجدد التعاون 
مع السفارة األمريكية للعام الـ12

الثقاف��ي  عيس��ى  مرك��ز  احتف��ل 
الثاني عش��ر  الس��نوي  بالتجدي��د 
س��فارة  م��ع  التفاه��م  لمذك��رة 
الواليات المتح��دة األمريكية لدى 
البحرين، إلنش��اء الركن األمريكي 
ف��ي المكتب��ة الوطني��ة بالمركز، 
حي��ث قام رئي��س مجل��س األمناء 
المدير التنفي��ذي للمركز الدكتور 
الش��يخ خالد بن خليف��ة آل خليفة 
القائم��ة  م��ع  المذك��رة  بتوقي��ع 
بأعمال س��فارة الواليات المتحدة 

لدى المملكة مارغريت ناردي.
وأك��د الدكت��ور الش��يخ خال��د بن 
خليفة آل خليفة على أهمية تعزيز 
العالقات الثقافية التي تربط بين 
البحرين بالواليات المتحدة، منوهًا 
بال��دور المتب��ادل ل��كال الطرفين 
ف��ي تنظيم الفعاليات واألنش��طة 
الثقافي��ة الهادف��ة، والت��ي تعزز 
خصوص��ًا  المعرفي��ة  الجوان��ب 

فيما يقدمه الرك��ن األمريكي من 
خدمات في إطار التب��ادل الثقافي 

والتدريب.

من جهته��ا، عبرت القائم بأعمال 
الس��فارة ع��ن س��عادتها البالغة 
بهذه المناس��بة، مبدي��ة إعجابها 

بالمس��توى الراقي م��ن الخدمات 
التي يقدمها المركز، مش��يرة إلى 
أن توقي��ع المذك��رة ج��اء ليؤك��د 
عل��ى مس��اعي كال الطرفي��ن ف��ي 
ضمان اس��تمرار وتطوير العالقات 
الثقافية وتوطيدها، والتي تضمن 
ازده��ار العالق��ات بين الش��عبين 
الصديقي��ن، خصوص��ًا م��ع ط��رح 
برام��ج إلكترونية معني��ة بتطوير 

اللغة والمهارات المعرفية.
يذك��ر ب��أن مذك��رة التفاهم بين 
مرك��ز عيس��ى الثقافي والس��فارة 
األمريكية ُوقِّعت في 2007 تنفيذا 
لتوجيه��ات رئي��س مجل��س أمناء 
المركز س��مو الش��يخ عب��داهلل بن 
خالد آل خليف��ة رحمه اهلل، وتجدد 
س��نويًا، وت��م بموجبها تأس��يس 
الرك��ن األمريكي للكت��ب، وتوفير 
التعلم وتنظيم األنش��طة  مصادر 

والفعاليات الهادفة والمشتركة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/26/watan-20220126.pdf?1643169263
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/986546
https://alwatannews.net/article/986658
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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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وجه رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد 
آل خليفـــة، كلمـــة بمناســـبة اليـــوم العالمي 
للجمـــارك والـــذي يوافق 26 ينايـــر من كل 
عـــام، عبر فيها عن فخره واعتزازه برعاية 
ودعـــم القيادة الرشـــيدة لتنميـــة االزدهار 
واألمـــن والنمـــو االقتصـــادي فـــي مملكـــة 
البحرين، منوها بتوجيهات وزير الداخلية 
بتســـخير كافـــة اإلمكانات والقـــدرات في 
شتى عمليات التطوير والتحديث لتوفير 
المعاييـــر  أرقـــى  وفـــق  الخدمـــات  كافـــة 

العالمية. وفيما يلي نص الكلمة:
بمناســـبة اليـــوم العالمـــي للجمـــارك الـــذي 
يصادف 26 يناير من كل عام تحت شـــعار 
“توســـيع نطـــاق التحول الرقمـــي للجمارك 
من خالل تبني ثقافة البيانات وبناء نظام 
بيئـــي للبيانـــات”، يســـرنا أن نتقدم بأطيب 

التهانـــي، متمنيـــن أن يكـــون عاًمـــا مليًئـــا 
باإلنجـــازات التـــي ترتقـــي بنـــا جميًعا نحو 

األفضل وعلى كافة األصعدة.
وإنها فرصة أن ُنثني على الجهود المبذولة 
بـــكل وعـــي احترافـــي ومهنيـــة عاليـــة من 
بالذكـــر  المنافـــذ وأخـــص  قبـــل منســـوبي 
منتســـبي شـــؤون الجمـــارك فـــي مقدمـــة 
الصفـــوف األماميـــة وبالتنســـيق والتعاون 
الدائـــم مـــع الجهات ذات العالقة والشـــأن، 
وُنشـــيد باليقظـــة الدائمـــة والِحس األمني 
الـــذي يتمتعـــون به كأهـــم ركائـــز التصدي 
المباشر للتهريب الجمركي بأنواعه والذي 
بلـــغ 1188 ضبطية فلهـــم منا تحية إجالل 
وتقديـــر. وننـــوه إلـــى ما يمر بـــه العالم من 
جائحـــة  خـــالل  مـــن  اســـتثنائية  ظـــروف 
كورونـــا “COVID19” ومـــدى تأثر مختلف 
القطاعات بتبعاتها؛ األمر الذي ُيحتم علينا 

اســـتغاللها كحافز مباشـــر لمواصلة برامج 
الدعم وبناء القدرات لمنســـوبي الجمارك، 
وذلك عبر استغالل كافة الوسائل المتاحة 
أفضـــل  وتبـــادل  البرامـــج  تلـــك  لتنفيـــذ 
الممارســـات والمعلومات محلًيـــا وإقليمًيا 
والتي مـــن شـــأنها مواكبة متغيـــرات بيئة 
العمل بما يتناســـب مـــع الوقت الراهن من 

تقنيات وبرمجيات متقدمة.
إن ما قدمته مملكة البحرين من مبادرات 
في شتى المجاالت للمساهمة في التعافي 
الجائحـــة،  تلـــك  ومواجهـــة  االقتصـــادي 
باتـــت أنموذًجـــا ُيحتذى بـــه عالمًيـــا وكان 
لـــه عظيم األثـــر في تخفيـــف األعباء على 
المســـتوردين من التجار والشـــركات على 
حـــٍد ســـواء، حيث لعبـــت شـــئون الجمارك 
دورا بارزا في تنفيذ القرارات ذات الطابع 
ســـهولة  ســـبيل ضمـــان  فـــي  االقتصـــادي 

واألدويـــة  البضائـــع  وتصديـــر  اســـتيراد 
واللقاحـــات والمواد اإلغاثية بكل سالســـة 

وُيسر عبر مختلف المنافذ الجمركية.
وعلـــى صعيد اإلنجازات، فقد اســـتطاعت 
شـــؤون الجمارك خـــالل العـــام 2021م أن 

تحقـــق العديـــد مـــن اإلنجـــازات والجوائز 
فـــي المحافـــل اإلقليميـــة والعالميـــة، وبما 
يحقـــق أحد أهداف رؤيـــة مملكة البحرين 
االقتصادية 2030 من حيث زيادة مستوى 
المنافســـة التي تتطلـــب زيـــادة اإلنتاجية 
واالبتـــكار. وعلـــى الصعيـــد العالمي، فازت 
مملكـــة البحريـــن بمنصب رئيـــس مجلس 
المنظمة العالمية للجمارك بتزكية من قبل 
كافة أعضـــاء المجلس للمـــرة الثانية على 
التوالـــي، وحازت شـــؤون الجمارك للســـنة 
الثالثـــة علـــى التوالـــي علـــى شـــهادة نظام 
إدارة الجـــودة وفـــق المواصفـــات الدولية 
المانحـــة  الجهـــة  مـــن   )ISO 9001:2015(
)UKAS( البريطانيـــة بعـــد اجتياز التدقيق 
 )BUREAU VERITAS( شـــركة  مـــن 
الفرنســـية، إذ تعتبـــر هذه الشـــهادة إنجاًزا 
مهمـــا لشـــئون الجمـــارك بمـــا يحقـــق أحـــد 

ركائـــز رؤية البحرين االقتصادية المتمثلة 
شـــؤون  حققـــت  فيمـــا  االســـتدامة،  فـــي 
الجمـــارك الفـــوز بجائزة دوليـــة في مجال 
التمثيـــل واالمتثـــال لبروتوكوالت الصحة 
والســـالم ضـــد فيـــروس كورونـــا، ومحليا 
فقـــد فـــازت شـــئون الجمارك في مســـابقة 
التميز للحكومة اإللكترونية عن مشـــروع 
المشـــاركة المجتمعية وفـــي قطاع األفراد 

فئة أفضل مقترح إلكتروني.
وختاًمـــا كلنـــا ثقـــة أن لكل فرد منـــا أهمية 
بالغـــة، ومكملة لدورنا الجماعي في تعزيز 
إصرارنا وعزيمتنا لتقديم وتحقيق المزيد 
من العمل الجـــاد للذود عن حدودنا البرية 
والجويـــة والبحرية والمســـاهمة في دعم 
االقتصـــاد الوطنـــي وتعزيـــز حركة الســـفر 
والتجـــارة المشـــروعة مـــن وإلـــى مملكـــة 

البحرين.

المنامة - بنا

كلنا عزيمة للذود عن الحدود البرية والجوية والبحرية
تعزيز حركة السفر والتجارة المشروعة من وإلى البحرين... رئيس الجمارك:

الشيخ أحمد بن حمد

المنامة - المجلس األعلى للصحة

اســـتقبل رئيس المجلـــس األعلى للصحة 
رئيـــس الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا الفريق طبيب الشـــيخ 
محمـــد بن عبـــد هللا آل خليفة في مكتبه 
الـــدورة  رئيـــس  أمـــس،  المجلـــس،  بمقـــر 
العامـــة  للجمعيـــة  والســـبعين  السادســـة 
لألمـــم المتحدة وزيـــر خارجية جمهورية 
المالديف عبد هللا شـــاهد بمناسبة زيارته 

الحالية للمملكة.
وخـــالل اللقـــاء، أكـــد الشـــيخ محمـــد بـــن 
عبـــدهللا آل خليفة أنـــه بتوجيهات عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيسى آل خليفة والمتابعة المستمرة من 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، حققت مملكـــة البحرين إنجازات 
كبيرة على صعيد احتواء جائحة كورونا 
والســـعي الحثيث لضمان سالمة وصحة 

المواطنين والمقيمين.
الشـــيخ  أطلـــع  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
الفريـــق  وأعضـــاء  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد 
الطبـــي الوطنـــي، رئيـــس الـــدورة العامـــة 
لألمـــم المتحـــدة والوفـــد المرافـــق علـــى 

اإلجـــراءات االحترازيـــة التـــي قامت بها 
مملكـــة البحرين ضمـــن جهودها للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا والمنظومـــة الصحيـــة 
المتكاملـــة التي تتمتع بهـــا المملكة والتي 
أســـهمت فـــي دعـــم كافـــة الجهـــود نحـــو 
تحقيـــق أهدافها، بفضل االهتمام والدعم 
المتواصـــل الـــذي توليـــه المملكـــة للقطاع 
كافـــة  تقديـــم  علـــى  وحرصهـــا  الصحـــي 
الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين 
الظـــروف،  بجـــودة عاليـــة فـــي مختلـــف 
ومواكبـــة أحدث التطـــورات الطبية وفق 
أفضل الممارسات رغم الظروف الصحية 

الراهنة على الصعيد العالمي.
مـــن جانبـــه، نوه رئيـــس الجمعيـــة العامة 
لألمم المتحـــدة بتجربة مملكـــة البحرين 
فـــي التعامل مع فيـــروس كورونا )كوفيد 

19( والعمـــل على احتوائه ومنع انتشـــاره 
التدابيـــر  لكافـــة  اتخاذهـــا  خـــالل  مـــن 
المبكـــرة  واالســـتعدادات  الوقائيـــة، 
وتطبيق اإلجراءات الالزمة المتوائمة مع 
المعاييـــر الدولية، مضافًا إلـــى المبادرات 

االجتماعية واالقتصادية.
لألمـــم  العامـــة  الجمعيـــة  رئيـــس  وأكـــد 
أخـــذت  البحريـــن  مملكـــة  أّن  المتحـــدة 
جائحـــة  مواجهـــة  فـــي  المبـــادرة  زمـــام 
كورونـــا بوقـــت مبكـــر، وتميـــزت تجربتها 
باالســـتجابة العالية والمبكرة والحاســـمة 
فيـــروس كورونـــا  مـــع جائحـــة  للتعامـــل 
حيـــث تعاملـــت المملكـــة بنظـــرة شـــاملة 
مـــع الجائحـــة، آخـــذة في الحســـبان كافة 
الجوانـــب المرتبطـــة بهـــا، متمنيـــًا لمملكة 
البحرين دوام التقدم واالزدهار والنماء.

نجاحات كبيرة في التصدي للجائحة... رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة:

استعدادات البحرين المبكرة احتوت انتشار كورونا

رئيس المجلس األعلى للصحة مستقباًل رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة

المنامة - بنا

أكـــد مواطنون وأوليـــاء أمور أهمية المبادرة بتســـجيل األطفال 
ألخـــذ التطعيـــم المضـــاد لفيـــروس كورونـــا “كوفيـــد19-”، دعًمـــا 
للجهـــود الوطنيـــة للتصـــدي لفيـــروس كورونا بقيـــادة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، مؤكدين أهميـــة التطعيم في رفع االســـتجابة 
المناعيـــة للجســـم، والتخفيف مـــن حدة األعراض عنـــد اإلصابة 
بالفيـــروس، بمـــا يســـهم فـــي توفيـــر الحمايـــة الكافيـــة لهـــم مـــن 

مضاعفات الفيروس وتحوراته.
وقالـــت فجر خالـــد، إحدى أوليـــاء األمور، في اســـتطالع أجرته 
وكالـــة أنبـــاء البحرين / بنـــا/  إنها مـــن أوائل من بادروا بتســـجيل 
أبنائهم ألخذ التطعيم، لدوره في عودة الحياة لطبيعتها وانتهاء 
جائحـــة فيروس كورونا، مضيفًة: “أولياء األمور مســـؤولون عن 
صحـــة أبنائهم، لذلك ندعوهـــم للمبادرة بتطعيم األبناء والتحلي 
بـــروح المســـؤولية المجتمعيـــة، وال داعـــي للقلـــق؛ فالتطعيـــم ال 

يوجد له أي أعراض أو مضاعفات جانبية شديدة”.
 من جانبه، أشار سامر إسماعيل إلى ضرورة المواصلة بااللتزام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة للحـــد من انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا، مؤكـــًدا الثقـــة العاليـــة بالجهـــود الوطنيـــة من 
قبـــل الفريق الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا والجهات 
المســـاندة والتي أســـهمت ولله الحمد في حفظ صحة وســـالمة 
الجميـــع حتى اليـــوم.  وأضاف: “لقد حصل أبنائـــي على الرعاية 
واالهتمـــام الكبيريـــن من قبـــل العاملين في مركـــز التطعيم، من 
خـــالل تســـهيل اإلجـــراءات والتنظيـــم المتبـــع والحـــرص علـــى 

مراعـــاة اإلجـــراءات االحترازيـــة، فضاًل عن منـــح كل طفل مدة 
زمنيـــة كافية لالطمئنان على وضعـــه الصحي قبل مغادرة مركز 
التطعيم، كما أنه ال يوجد أي أعراض جانبية للتطعيم تســـتدعي 
اســـتعمال األدويـــة”. ودعـــا إســـماعيل جميـــع أولياء األمـــور إلى 
المبادرة بتسجيل أبنائهم ألخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا 
حمايـــًة لهم ولمحيطهم المجتمعي، مؤكًدا أن المبادرة بتســـجيل 

األبناء لتلقي التطعيم هو واجٌب وطني ومجتمعي. 
وفـــي ذات الســـياق، قـــال محمد يوســـف شـــهاب، إنه مـــع ظهور 
متحـــورات جديـــدة لفيـــروس كورونـــا وزيادة ســـرعة انتشـــاره، 
يتحتم على أولياء األمور المبادرة بتطعيم أطفالهم لرفع نســـبة 
المناعة لديهم وتأمين سالمتهم.  وأشاد شهاب بالجهود الكبيرة 
التـــي تقوم بهـــا الطواقم الطبيـــة والتمريضيـــة والصحية والتي 
تتطلـــب تعـــاون وتكاتـــف جميـــع أفـــراد المجتمـــع لحفـــظ صحة 

وسالمة جميع المواطنين والمقيمين.

تساهم في محاربة المتحورات الجديدة... أولياء أمور:

ال مضاعفات لتطعيم األطفال وأخذه واجب وطني

األسماء المركبة وانتحال أسماء القبائل والعوائل
Û  بــدأت الكتابــة فــي هــذا المقــال منــذ فتــرة، وتوقفت عن

إكمالــه بســبب االنشــغال فــي أمــور أخــرى. وقــد حفزنــي 
علــى إكمالــه مقــال ســعادة األخ عبــد النبــي الشــعلة الذي 
نشــرته صحيفــة “البــالد” فــي عددهــا الصــادر يــوم األحد 
23 ينايــر 2022م، تحــت عنــوان “التطــرف والمتطرفــون 
واألســماء المركبة.. وقصة عبد الرســول سياف”. وكانت 
مقالــة رائعــة اعتمد فيها على كثيــر من المصادر المتعلقة 
بالتاريخ اإلســالمي الحنيف، كما اعتمد فيها على حقائق 

عززت مقالته.
Û  تنقســم مقالتــي إلــى شــقين، يتحــدث الشــق األول عــن

األســماء المركبــة التــي منهــا علــى ســبيل المثــال محمــد 
علــي، محمــد حســن، محمــد جعفــر وهــي أســماء مكونة 
مــن اســمين. االســم األول تبرًكا باســم رســول هللا صلى 
هللا عليه وآله وســلم، واالســم الثاني مشــتق من أســماء 
األئمــة مــن آل البيــت. كمــا أن األســماء المعبــدة والتــي 
منهــا علــى ســبيل المثــال عبــد الرســول، عبــد الحســين، 
تأخــذ نفــس النهــج الســابق، وقــد أخــذت هــذه األســماء 
التــي كانــت منتشــرة حتــى أواخــر عقد الخمســينات من 
القــرن العشــرين في التقلــص اعتباًرا من ســتينات القرن 

الماضي. 
Û  إن تســمية األبنــاء هــي حق طبيعــي مكتســب لألبوين ال

ينازعهما أحد في ذلك، وهذا الحق توارثته البشرية منذ 
أن ســادت اللغــات بينهم قبــل وأثناء حــدوث الحضارات 
القديمة، فأخذوا يطلقون األســماء من أجل التفريق بين 
األشــخاص. وقــد توارثت البشــرية إطالق األســماء على 
األبناء حتى يومنا هذا، وسيستمر هذا العرف حتى قيام 

الساعة. 
Û  وعلينــا جميعــا أن نعي حقيقة فــي غاية األهمية ال يمكن

نكرانهــا، تتمثــل في فرض األبوين جملــة من األمور على 
أبنائهــا منــذ الــوالدة كاالســم، واللغــة واللهجــة، والديــن 
والمذهــب، والعــادات والتقاليــد. فقــد فرض اآلبــاء علينا 

جميًعا تلك األمور، وقمنا نحن بفرضها على أبنائنا. 

Û  والديــن واللهجــة  واللغــة  االســم  وفــرض  اختيــار  إن 
والمذهــب والعــادات والتقاليــد علــى األطفــال، ال تتوقف 
عنــد أمــة بعينها، بل هي حقيقة منتشــرة بيــن جميع بني 
البشــر فــي جميــع قــارات األرض. فمــن ولد وســط أســرة 
مسيحية كاثوليكية أو بروتستانتية، فستفرض عليه لغة 
األبويــن ودينهمــا ومذهبهمــا وتقاليدهمــا. وكذلــك الحال 
بالنســبة لألســر المســلمة واألســر اليهودية، واألســر التي 
تؤمن باألديان الوضعية كالبوذية والهندوسية وغيرها. 

Û  إنه لمن المستغرب حقا أن نرى نزاعات طائفية بين أبناء
الديــن الواحد، متناســين أن االختالف فــي المذاهب أمر 
طبيعــي وحقيقــة يجــب اإليمــان بهــا كاإليمــان باختالف 

اللغة والتقاليد الموروثة. 
Û  فقــد أدى الصــراع المذهبي في أوروبا بين البروتســتانت

والكاثوليك إلى تمزيق تلك القارة في القرن السابع عشر 
الميــالدي، وتورطــت دول أوروبــا فــي الحــرب المعروفــة 
بحــرب الثالثيــن عامــا التي وقعــت بين العاميــن 1618م 
و1648م وأدت إلــى هــالك المالييــن مــن ســكان أوروبــا. 
فقد فقدت ألمانيا لوحدها حوالي نصف سكانها في تلك 

الحرب المدمرة.
Û  إن النزعــات الطائفيــة بيــن أبنــاء الديــن الواحــد، هــي

أخطــر النزاعــات وأشــدها فتًكا فــي تدميــر المجتمعات 
وتخريــب البلــدان التــي تكتوي بهــا. فقد يعتز اإلنســان 
بحســبه ونســبه وجنســه وعقيدته، ولكن عليه أال يصل 
إلى حد التباهي على اآلخرين، ويعتبر جنسه ومعتقده 
األفضــل على وجه البســيطة، ومذهبه الفرقــة الناجية، 
فتأخذه العصبية بعيدا عن الواقع وعن فطرة التسامح 
التــي نــادى بها نبــي الرحمة محمد صلــى هللا عليه وآله 

وسلم. 
Û  لقــد عاشــت األمــة اإلســالمية فــي مختلــف األمصــار بعد

وفــاة الرســول عليــه أفضل الصــالة والســالم، وبعد وفاة 
الخلفــاء الراشــدين األربعــة رضوان هللا عليهــم ردحا من 
الزمن دون وجود مذاهب إسالمية. ولم يكن أبو بكر، أو 

عمر، أو عثمان، أو علي شيعيا أو سنًيا، بل كانوا مسلمين 
دون مذاهــب. وكذلــك كان المســلمون في جميع األمصار 
اإلســالمية أثنــاء عهــد الخلفــاء الراشــدين جميعهم دون 

مذاهب أيضا.
Û  بــرزت المذاهــب اإلســالمية فــي نهايــة الدولــة األمويــة

وفي عصر الدولة العباســية. وإن أول األئمة األربعة عند 
أهل الســنة والجماعة هو اإلمــام ابو حنيفة النعمان الذي 
ولــد العــام 80 هـ وتوفــي العام 150 هـ. أمــا األئمة الثالثة 
رضــوان هللا عليهــم فهم: مالــك بن أنس صاحب المذهب 
المالكي، ولد ســنة 93 هـ وتوفي ســنة 179 هـ، وأحمد بن 
حنبل صاحب المذهب الحنبلي ولد العام 164 هـ وتوفي 
العام 241 هـ، واإلمام الشــافعي ولد العام 150 هـ وتوفي 

العام 204 هـ. 
Û  واعتمــد الشــيعة االثني عشــرية على األئمة االثني عشــر

من آل البيت، وعرفوا باتباع المذهب الجعفري نسبة إلى 
اإلمــام جعفــر بــن محمد الصــادق رضــوان هللا عليه. فقد 
ولــد العــام 83 هـــ وتوفي العــام 148 هـــ وكان فقيه زمانه 

فنسب إليه المذهب الجعفري. 
Û  وحــري بالذكــر أن جميــع أتبــاع المذاهب اإلســالمية على

اختالفهــا تؤمــن بــأركان اإلســالم الخمســة وهــي: النطق 
شــهر  وصــوم  الخمــس،  الصلــوات  وأداء  بالشــهادتين، 

رمضان وحج بيت هللا الحرام، وإيتاء الزكاة. 
Û  ،يتمثل الشق الثاني في انتحال أسماء القبائل والعوائل

وهــذا مرفــوض جملــة وتفصيــال، وال يمكــن القبــول بــه 
مطلقــا. فالطفــل الــذي يولــد ويفــرض عليه اســمه ولغته 
ودينه ومذهبه، يستطيع عندما يصل إلى سن الرشد أن 
يغيــر مــا يخصه كاســمه وحتى دينــه أو مذهبه، إال أنه ال 
يمكنــه أن يغيــر اســم أبيــه أو عائلتــه أو قبيلته لينتســب 
إلــى أب أو قبيلــة أو عائلــة أخــرى فهــذا ليــس مــن حقــه 

مطلقا.
Û  بالجديــد ليــس  والقبائــل  العوائــل  اســماء  انتحــال  إن 

وإنمــا عــرف أيام العــرب في الجاهلية وحتــى في العصر 

اإلسالمي. وإن أول من عمل على إيقاف ظاهره انتحال 
اســماء القبائــل والعوائــل هــو الخليفــة الراشــد عمــر بــن 
الخطــاب رضــي هللا عنــه. فقد شــاهد بروز تلــك الظاهرة 
مــن أجــل االنتفــاع الشــخصي مــن وراء انتحــال اســماء 

العوائل والقبائل المشهورة.
Û  المحافظــة علــى األنســاب وعــدم تداخلهــا  ومــن أجــل 

واختالطهــا، فقــد طلــب الخليفة عمر بــن الخطاب رضي 
هللا عنــه مــن كبــار نســابي العــرب وهــم حبــر األمــة عبــد 
هللا بــن عبــاس، وجبير بــن مطعم ومخرمة بــن نوفل، أن 
يدونوا له أســماء القبائل للمحافظة على نقاء كل قبيلة، 
وبالتالــي القضــاء علــى ظاهــرة انتحــال اســماء القبائــل 

وبخاصه القبائل التي كانت لها شهرتها ووجاهتها. 
Û  إن االنتمــاء إلــى القبيلــة أو األســرة مــن شــأنه التمســك

باألصــول التــي ينحــدر منهــا األشــخاص. وقــد قــال هللا 
تعالــى فــي محكــم كتابه: )يــا أيها الناس إنــا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 

عند هللا أتقاكم(.
Û  والعبرة هنا ليس التفاخر باألنساب بقدر ما هو المحافظة 

على تسلسل شجرة العائلة. فقد أصاب الشاعر الذي قال:
Û  كــن ابــن مــن شــئت واكتســب أدبــا يغنيــك محمــوده عــن

النسب. 
Û  إن المحافظة على األنساب تمثل قيم اإلسالم في مجال

احتــرام أســماء األســر والقبائــل، وما تفرع منهــا من بطن 
وفخــذ وفصيلــة. كمــا أن تعاليــم الديــن اإلســالمي تحث 
على التمســك بأســماء اآلبــاء وعدم االنتســاب لغير األب 
أو القبيلة، فإن االنتســاب لغير األب إثمه كبير. فقد روي 
عن أبي ذر رضي هللا عنه أنه ســمع رســول هللا صلى هللا 
عليــه وآله وســلم يقــول: )ليس من رجل ادعــى لغير أبيه 
وهــو يعلمــه إال كفر(. وهــذا الحديث )متفــق عليه( برهان 
ناصــع وجلــي فــي حــث الجميــع علــى التمســك بأســماء 
اآلباء باعتبار التمســك بهم يعني التمســك باســم األســرة 

أو القبيلة التي ينتمي إليها اآلباء.

د. منصور محمد سرحان
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وجه رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد 
آل خليفـــة، كلمـــة بمناســـبة اليـــوم العالمي 
للجمـــارك والـــذي يوافق 26 ينايـــر من كل 
عـــام، عبر فيها عن فخره واعتزازه برعاية 
ودعـــم القيادة الرشـــيدة لتنميـــة االزدهار 
واألمـــن والنمـــو االقتصـــادي فـــي مملكـــة 
البحرين، منوها بتوجيهات وزير الداخلية 
بتســـخير كافـــة اإلمكانات والقـــدرات في 
شتى عمليات التطوير والتحديث لتوفير 
المعاييـــر  أرقـــى  وفـــق  الخدمـــات  كافـــة 

العالمية. وفيما يلي نص الكلمة:
بمناســـبة اليـــوم العالمـــي للجمـــارك الـــذي 
يصادف 26 يناير من كل عام تحت شـــعار 
“توســـيع نطـــاق التحول الرقمـــي للجمارك 
من خالل تبني ثقافة البيانات وبناء نظام 
بيئـــي للبيانـــات”، يســـرنا أن نتقدم بأطيب 

التهانـــي، متمنيـــن أن يكـــون عاًمـــا مليًئـــا 
باإلنجـــازات التـــي ترتقـــي بنـــا جميًعا نحو 

األفضل وعلى كافة األصعدة.
وإنها فرصة أن ُنثني على الجهود المبذولة 
بـــكل وعـــي احترافـــي ومهنيـــة عاليـــة من 
بالذكـــر  المنافـــذ وأخـــص  قبـــل منســـوبي 
منتســـبي شـــؤون الجمـــارك فـــي مقدمـــة 
الصفـــوف األماميـــة وبالتنســـيق والتعاون 
الدائـــم مـــع الجهات ذات العالقة والشـــأن، 
وُنشـــيد باليقظـــة الدائمـــة والِحس األمني 
الـــذي يتمتعـــون به كأهـــم ركائـــز التصدي 
المباشر للتهريب الجمركي بأنواعه والذي 
بلـــغ 1188 ضبطية فلهـــم منا تحية إجالل 
وتقديـــر. وننـــوه إلـــى ما يمر بـــه العالم من 
جائحـــة  خـــالل  مـــن  اســـتثنائية  ظـــروف 
كورونـــا “COVID19” ومـــدى تأثر مختلف 
القطاعات بتبعاتها؛ األمر الذي ُيحتم علينا 

اســـتغاللها كحافز مباشـــر لمواصلة برامج 
الدعم وبناء القدرات لمنســـوبي الجمارك، 
وذلك عبر استغالل كافة الوسائل المتاحة 
أفضـــل  وتبـــادل  البرامـــج  تلـــك  لتنفيـــذ 
الممارســـات والمعلومات محلًيـــا وإقليمًيا 
والتي مـــن شـــأنها مواكبة متغيـــرات بيئة 
العمل بما يتناســـب مـــع الوقت الراهن من 

تقنيات وبرمجيات متقدمة.
إن ما قدمته مملكة البحرين من مبادرات 
في شتى المجاالت للمساهمة في التعافي 
الجائحـــة،  تلـــك  ومواجهـــة  االقتصـــادي 
باتـــت أنموذًجـــا ُيحتذى بـــه عالمًيـــا وكان 
لـــه عظيم األثـــر في تخفيـــف األعباء على 
المســـتوردين من التجار والشـــركات على 
حـــٍد ســـواء، حيث لعبـــت شـــئون الجمارك 
دورا بارزا في تنفيذ القرارات ذات الطابع 
ســـهولة  ســـبيل ضمـــان  فـــي  االقتصـــادي 

واألدويـــة  البضائـــع  وتصديـــر  اســـتيراد 
واللقاحـــات والمواد اإلغاثية بكل سالســـة 

وُيسر عبر مختلف المنافذ الجمركية.
وعلـــى صعيد اإلنجازات، فقد اســـتطاعت 
شـــؤون الجمارك خـــالل العـــام 2021م أن 

تحقـــق العديـــد مـــن اإلنجـــازات والجوائز 
فـــي المحافـــل اإلقليميـــة والعالميـــة، وبما 
يحقـــق أحد أهداف رؤيـــة مملكة البحرين 
االقتصادية 2030 من حيث زيادة مستوى 
المنافســـة التي تتطلـــب زيـــادة اإلنتاجية 
واالبتـــكار. وعلـــى الصعيـــد العالمي، فازت 
مملكـــة البحريـــن بمنصب رئيـــس مجلس 
المنظمة العالمية للجمارك بتزكية من قبل 
كافة أعضـــاء المجلس للمـــرة الثانية على 
التوالـــي، وحازت شـــؤون الجمارك للســـنة 
الثالثـــة علـــى التوالـــي علـــى شـــهادة نظام 
إدارة الجـــودة وفـــق المواصفـــات الدولية 
المانحـــة  الجهـــة  مـــن   )ISO 9001:2015(
)UKAS( البريطانيـــة بعـــد اجتياز التدقيق 
 )BUREAU VERITAS( شـــركة  مـــن 
الفرنســـية، إذ تعتبـــر هذه الشـــهادة إنجاًزا 
مهمـــا لشـــئون الجمـــارك بمـــا يحقـــق أحـــد 

ركائـــز رؤية البحرين االقتصادية المتمثلة 
شـــؤون  حققـــت  فيمـــا  االســـتدامة،  فـــي 
الجمـــارك الفـــوز بجائزة دوليـــة في مجال 
التمثيـــل واالمتثـــال لبروتوكوالت الصحة 
والســـالم ضـــد فيـــروس كورونـــا، ومحليا 
فقـــد فـــازت شـــئون الجمارك في مســـابقة 
التميز للحكومة اإللكترونية عن مشـــروع 
المشـــاركة المجتمعية وفـــي قطاع األفراد 

فئة أفضل مقترح إلكتروني.
وختاًمـــا كلنـــا ثقـــة أن لكل فرد منـــا أهمية 
بالغـــة، ومكملة لدورنا الجماعي في تعزيز 
إصرارنا وعزيمتنا لتقديم وتحقيق المزيد 
من العمل الجـــاد للذود عن حدودنا البرية 
والجويـــة والبحرية والمســـاهمة في دعم 
االقتصـــاد الوطنـــي وتعزيـــز حركة الســـفر 
والتجـــارة المشـــروعة مـــن وإلـــى مملكـــة 

البحرين.

المنامة - بنا

كلنا عزيمة للذود عن الحدود البرية والجوية والبحرية
تعزيز حركة السفر والتجارة المشروعة من وإلى البحرين... رئيس الجمارك:

الشيخ أحمد بن حمد

المنامة - المجلس األعلى للصحة

اســـتقبل رئيس المجلـــس األعلى للصحة 
رئيـــس الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا الفريق طبيب الشـــيخ 
محمـــد بن عبـــد هللا آل خليفة في مكتبه 
الـــدورة  رئيـــس  أمـــس،  المجلـــس،  بمقـــر 
العامـــة  للجمعيـــة  والســـبعين  السادســـة 
لألمـــم المتحدة وزيـــر خارجية جمهورية 
المالديف عبد هللا شـــاهد بمناسبة زيارته 

الحالية للمملكة.
وخـــالل اللقـــاء، أكـــد الشـــيخ محمـــد بـــن 
عبـــدهللا آل خليفة أنـــه بتوجيهات عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيسى آل خليفة والمتابعة المستمرة من 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، حققت مملكـــة البحرين إنجازات 
كبيرة على صعيد احتواء جائحة كورونا 
والســـعي الحثيث لضمان سالمة وصحة 

المواطنين والمقيمين.
الشـــيخ  أطلـــع  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
الفريـــق  وأعضـــاء  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد 
الطبـــي الوطنـــي، رئيـــس الـــدورة العامـــة 
لألمـــم المتحـــدة والوفـــد المرافـــق علـــى 

اإلجـــراءات االحترازيـــة التـــي قامت بها 
مملكـــة البحرين ضمـــن جهودها للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا والمنظومـــة الصحيـــة 
المتكاملـــة التي تتمتع بهـــا المملكة والتي 
أســـهمت فـــي دعـــم كافـــة الجهـــود نحـــو 
تحقيـــق أهدافها، بفضل االهتمام والدعم 
المتواصـــل الـــذي توليـــه المملكـــة للقطاع 
كافـــة  تقديـــم  علـــى  وحرصهـــا  الصحـــي 
الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين 
الظـــروف،  بجـــودة عاليـــة فـــي مختلـــف 
ومواكبـــة أحدث التطـــورات الطبية وفق 
أفضل الممارسات رغم الظروف الصحية 

الراهنة على الصعيد العالمي.
مـــن جانبـــه، نوه رئيـــس الجمعيـــة العامة 
لألمم المتحـــدة بتجربة مملكـــة البحرين 
فـــي التعامل مع فيـــروس كورونا )كوفيد 

19( والعمـــل على احتوائه ومنع انتشـــاره 
التدابيـــر  لكافـــة  اتخاذهـــا  خـــالل  مـــن 
المبكـــرة  واالســـتعدادات  الوقائيـــة، 
وتطبيق اإلجراءات الالزمة المتوائمة مع 
المعاييـــر الدولية، مضافًا إلـــى المبادرات 

االجتماعية واالقتصادية.
لألمـــم  العامـــة  الجمعيـــة  رئيـــس  وأكـــد 
أخـــذت  البحريـــن  مملكـــة  أّن  المتحـــدة 
جائحـــة  مواجهـــة  فـــي  المبـــادرة  زمـــام 
كورونـــا بوقـــت مبكـــر، وتميـــزت تجربتها 
باالســـتجابة العالية والمبكرة والحاســـمة 
فيـــروس كورونـــا  مـــع جائحـــة  للتعامـــل 
حيـــث تعاملـــت المملكـــة بنظـــرة شـــاملة 
مـــع الجائحـــة، آخـــذة في الحســـبان كافة 
الجوانـــب المرتبطـــة بهـــا، متمنيـــًا لمملكة 
البحرين دوام التقدم واالزدهار والنماء.

نجاحات كبيرة في التصدي للجائحة... رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة:

استعدادات البحرين المبكرة احتوت انتشار كورونا

رئيس المجلس األعلى للصحة مستقباًل رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة

المنامة - بنا

أكـــد مواطنون وأوليـــاء أمور أهمية المبادرة بتســـجيل األطفال 
ألخـــذ التطعيـــم المضـــاد لفيـــروس كورونـــا “كوفيـــد19-”، دعًمـــا 
للجهـــود الوطنيـــة للتصـــدي لفيـــروس كورونا بقيـــادة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، مؤكدين أهميـــة التطعيم في رفع االســـتجابة 
المناعيـــة للجســـم، والتخفيف مـــن حدة األعراض عنـــد اإلصابة 
بالفيـــروس، بمـــا يســـهم فـــي توفيـــر الحمايـــة الكافيـــة لهـــم مـــن 

مضاعفات الفيروس وتحوراته.
وقالـــت فجر خالـــد، إحدى أوليـــاء األمور، في اســـتطالع أجرته 
وكالـــة أنبـــاء البحرين / بنـــا/  إنها مـــن أوائل من بادروا بتســـجيل 
أبنائهم ألخذ التطعيم، لدوره في عودة الحياة لطبيعتها وانتهاء 
جائحـــة فيروس كورونا، مضيفًة: “أولياء األمور مســـؤولون عن 
صحـــة أبنائهم، لذلك ندعوهـــم للمبادرة بتطعيم األبناء والتحلي 
بـــروح المســـؤولية المجتمعيـــة، وال داعـــي للقلـــق؛ فالتطعيـــم ال 

يوجد له أي أعراض أو مضاعفات جانبية شديدة”.
 من جانبه، أشار سامر إسماعيل إلى ضرورة المواصلة بااللتزام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة للحـــد من انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا، مؤكـــًدا الثقـــة العاليـــة بالجهـــود الوطنيـــة من 
قبـــل الفريق الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا والجهات 
المســـاندة والتي أســـهمت ولله الحمد في حفظ صحة وســـالمة 
الجميـــع حتى اليـــوم.  وأضاف: “لقد حصل أبنائـــي على الرعاية 
واالهتمـــام الكبيريـــن من قبـــل العاملين في مركـــز التطعيم، من 
خـــالل تســـهيل اإلجـــراءات والتنظيـــم المتبـــع والحـــرص علـــى 

مراعـــاة اإلجـــراءات االحترازيـــة، فضاًل عن منـــح كل طفل مدة 
زمنيـــة كافية لالطمئنان على وضعـــه الصحي قبل مغادرة مركز 
التطعيم، كما أنه ال يوجد أي أعراض جانبية للتطعيم تســـتدعي 
اســـتعمال األدويـــة”. ودعـــا إســـماعيل جميـــع أولياء األمـــور إلى 
المبادرة بتسجيل أبنائهم ألخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا 
حمايـــًة لهم ولمحيطهم المجتمعي، مؤكًدا أن المبادرة بتســـجيل 

األبناء لتلقي التطعيم هو واجٌب وطني ومجتمعي. 
وفـــي ذات الســـياق، قـــال محمد يوســـف شـــهاب، إنه مـــع ظهور 
متحـــورات جديـــدة لفيـــروس كورونـــا وزيادة ســـرعة انتشـــاره، 
يتحتم على أولياء األمور المبادرة بتطعيم أطفالهم لرفع نســـبة 
المناعة لديهم وتأمين سالمتهم.  وأشاد شهاب بالجهود الكبيرة 
التـــي تقوم بهـــا الطواقم الطبيـــة والتمريضيـــة والصحية والتي 
تتطلـــب تعـــاون وتكاتـــف جميـــع أفـــراد المجتمـــع لحفـــظ صحة 

وسالمة جميع المواطنين والمقيمين.

تساهم في محاربة المتحورات الجديدة... أولياء أمور:

ال مضاعفات لتطعيم األطفال وأخذه واجب وطني

األسماء المركبة وانتحال أسماء القبائل والعوائل
Û  بــدأت الكتابــة فــي هــذا المقــال منــذ فتــرة، وتوقفت عن

إكمالــه بســبب االنشــغال فــي أمــور أخــرى. وقــد حفزنــي 
علــى إكمالــه مقــال ســعادة األخ عبــد النبــي الشــعلة الذي 
نشــرته صحيفــة “البــالد” فــي عددهــا الصــادر يــوم األحد 
23 ينايــر 2022م، تحــت عنــوان “التطــرف والمتطرفــون 
واألســماء المركبة.. وقصة عبد الرســول سياف”. وكانت 
مقالــة رائعــة اعتمد فيها على كثيــر من المصادر المتعلقة 
بالتاريخ اإلســالمي الحنيف، كما اعتمد فيها على حقائق 

عززت مقالته.
Û  تنقســم مقالتــي إلــى شــقين، يتحــدث الشــق األول عــن

األســماء المركبــة التــي منهــا علــى ســبيل المثــال محمــد 
علــي، محمــد حســن، محمــد جعفــر وهــي أســماء مكونة 
مــن اســمين. االســم األول تبرًكا باســم رســول هللا صلى 
هللا عليه وآله وســلم، واالســم الثاني مشــتق من أســماء 
األئمــة مــن آل البيــت. كمــا أن األســماء المعبــدة والتــي 
منهــا علــى ســبيل المثــال عبــد الرســول، عبــد الحســين، 
تأخــذ نفــس النهــج الســابق، وقــد أخــذت هــذه األســماء 
التــي كانــت منتشــرة حتــى أواخــر عقد الخمســينات من 
القــرن العشــرين في التقلــص اعتباًرا من ســتينات القرن 

الماضي. 
Û  إن تســمية األبنــاء هــي حق طبيعــي مكتســب لألبوين ال

ينازعهما أحد في ذلك، وهذا الحق توارثته البشرية منذ 
أن ســادت اللغــات بينهم قبــل وأثناء حــدوث الحضارات 
القديمة، فأخذوا يطلقون األســماء من أجل التفريق بين 
األشــخاص. وقــد توارثت البشــرية إطالق األســماء على 
األبناء حتى يومنا هذا، وسيستمر هذا العرف حتى قيام 

الساعة. 
Û  وعلينــا جميعــا أن نعي حقيقة فــي غاية األهمية ال يمكن

نكرانهــا، تتمثــل في فرض األبوين جملــة من األمور على 
أبنائهــا منــذ الــوالدة كاالســم، واللغــة واللهجــة، والديــن 
والمذهــب، والعــادات والتقاليــد. فقــد فرض اآلبــاء علينا 

جميًعا تلك األمور، وقمنا نحن بفرضها على أبنائنا. 

Û  والديــن واللهجــة  واللغــة  االســم  وفــرض  اختيــار  إن 
والمذهــب والعــادات والتقاليــد علــى األطفــال، ال تتوقف 
عنــد أمــة بعينها، بل هي حقيقة منتشــرة بيــن جميع بني 
البشــر فــي جميــع قــارات األرض. فمــن ولد وســط أســرة 
مسيحية كاثوليكية أو بروتستانتية، فستفرض عليه لغة 
األبويــن ودينهمــا ومذهبهمــا وتقاليدهمــا. وكذلــك الحال 
بالنســبة لألســر المســلمة واألســر اليهودية، واألســر التي 
تؤمن باألديان الوضعية كالبوذية والهندوسية وغيرها. 

Û  إنه لمن المستغرب حقا أن نرى نزاعات طائفية بين أبناء
الديــن الواحد، متناســين أن االختالف فــي المذاهب أمر 
طبيعــي وحقيقــة يجــب اإليمــان بهــا كاإليمــان باختالف 

اللغة والتقاليد الموروثة. 
Û  فقــد أدى الصــراع المذهبي في أوروبا بين البروتســتانت

والكاثوليك إلى تمزيق تلك القارة في القرن السابع عشر 
الميــالدي، وتورطــت دول أوروبــا فــي الحــرب المعروفــة 
بحــرب الثالثيــن عامــا التي وقعــت بين العاميــن 1618م 
و1648م وأدت إلــى هــالك المالييــن مــن ســكان أوروبــا. 
فقد فقدت ألمانيا لوحدها حوالي نصف سكانها في تلك 

الحرب المدمرة.
Û  إن النزعــات الطائفيــة بيــن أبنــاء الديــن الواحــد، هــي

أخطــر النزاعــات وأشــدها فتًكا فــي تدميــر المجتمعات 
وتخريــب البلــدان التــي تكتوي بهــا. فقد يعتز اإلنســان 
بحســبه ونســبه وجنســه وعقيدته، ولكن عليه أال يصل 
إلى حد التباهي على اآلخرين، ويعتبر جنسه ومعتقده 
األفضــل على وجه البســيطة، ومذهبه الفرقــة الناجية، 
فتأخذه العصبية بعيدا عن الواقع وعن فطرة التسامح 
التــي نــادى بها نبــي الرحمة محمد صلــى هللا عليه وآله 

وسلم. 
Û  لقــد عاشــت األمــة اإلســالمية فــي مختلــف األمصــار بعد

وفــاة الرســول عليــه أفضل الصــالة والســالم، وبعد وفاة 
الخلفــاء الراشــدين األربعــة رضوان هللا عليهــم ردحا من 
الزمن دون وجود مذاهب إسالمية. ولم يكن أبو بكر، أو 

عمر، أو عثمان، أو علي شيعيا أو سنًيا، بل كانوا مسلمين 
دون مذاهــب. وكذلــك كان المســلمون في جميع األمصار 
اإلســالمية أثنــاء عهــد الخلفــاء الراشــدين جميعهم دون 

مذاهب أيضا.
Û  بــرزت المذاهــب اإلســالمية فــي نهايــة الدولــة األمويــة

وفي عصر الدولة العباســية. وإن أول األئمة األربعة عند 
أهل الســنة والجماعة هو اإلمــام ابو حنيفة النعمان الذي 
ولــد العــام 80 هـ وتوفــي العام 150 هـ. أمــا األئمة الثالثة 
رضــوان هللا عليهــم فهم: مالــك بن أنس صاحب المذهب 
المالكي، ولد ســنة 93 هـ وتوفي ســنة 179 هـ، وأحمد بن 
حنبل صاحب المذهب الحنبلي ولد العام 164 هـ وتوفي 
العام 241 هـ، واإلمام الشــافعي ولد العام 150 هـ وتوفي 

العام 204 هـ. 
Û  واعتمــد الشــيعة االثني عشــرية على األئمة االثني عشــر

من آل البيت، وعرفوا باتباع المذهب الجعفري نسبة إلى 
اإلمــام جعفــر بــن محمد الصــادق رضــوان هللا عليه. فقد 
ولــد العــام 83 هـــ وتوفي العــام 148 هـــ وكان فقيه زمانه 

فنسب إليه المذهب الجعفري. 
Û  وحــري بالذكــر أن جميــع أتبــاع المذاهب اإلســالمية على

اختالفهــا تؤمــن بــأركان اإلســالم الخمســة وهــي: النطق 
شــهر  وصــوم  الخمــس،  الصلــوات  وأداء  بالشــهادتين، 

رمضان وحج بيت هللا الحرام، وإيتاء الزكاة. 
Û  ،يتمثل الشق الثاني في انتحال أسماء القبائل والعوائل

وهــذا مرفــوض جملــة وتفصيــال، وال يمكــن القبــول بــه 
مطلقــا. فالطفــل الــذي يولــد ويفــرض عليه اســمه ولغته 
ودينه ومذهبه، يستطيع عندما يصل إلى سن الرشد أن 
يغيــر مــا يخصه كاســمه وحتى دينــه أو مذهبه، إال أنه ال 
يمكنــه أن يغيــر اســم أبيــه أو عائلتــه أو قبيلته لينتســب 
إلــى أب أو قبيلــة أو عائلــة أخــرى فهــذا ليــس مــن حقــه 

مطلقا.
Û  بالجديــد ليــس  والقبائــل  العوائــل  اســماء  انتحــال  إن 

وإنمــا عــرف أيام العــرب في الجاهلية وحتــى في العصر 

اإلسالمي. وإن أول من عمل على إيقاف ظاهره انتحال 
اســماء القبائــل والعوائــل هــو الخليفــة الراشــد عمــر بــن 
الخطــاب رضــي هللا عنــه. فقد شــاهد بروز تلــك الظاهرة 
مــن أجــل االنتفــاع الشــخصي مــن وراء انتحــال اســماء 

العوائل والقبائل المشهورة.
Û  المحافظــة علــى األنســاب وعــدم تداخلهــا  ومــن أجــل 

واختالطهــا، فقــد طلــب الخليفة عمر بــن الخطاب رضي 
هللا عنــه مــن كبــار نســابي العــرب وهــم حبــر األمــة عبــد 
هللا بــن عبــاس، وجبير بــن مطعم ومخرمة بــن نوفل، أن 
يدونوا له أســماء القبائل للمحافظة على نقاء كل قبيلة، 
وبالتالــي القضــاء علــى ظاهــرة انتحــال اســماء القبائــل 

وبخاصه القبائل التي كانت لها شهرتها ووجاهتها. 
Û  إن االنتمــاء إلــى القبيلــة أو األســرة مــن شــأنه التمســك

باألصــول التــي ينحــدر منهــا األشــخاص. وقــد قــال هللا 
تعالــى فــي محكــم كتابه: )يــا أيها الناس إنــا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 

عند هللا أتقاكم(.
Û  والعبرة هنا ليس التفاخر باألنساب بقدر ما هو المحافظة 

على تسلسل شجرة العائلة. فقد أصاب الشاعر الذي قال:
Û  كــن ابــن مــن شــئت واكتســب أدبــا يغنيــك محمــوده عــن

النسب. 
Û  إن المحافظة على األنساب تمثل قيم اإلسالم في مجال

احتــرام أســماء األســر والقبائــل، وما تفرع منهــا من بطن 
وفخــذ وفصيلــة. كمــا أن تعاليــم الديــن اإلســالمي تحث 
على التمســك بأســماء اآلبــاء وعدم االنتســاب لغير األب 
أو القبيلة، فإن االنتســاب لغير األب إثمه كبير. فقد روي 
عن أبي ذر رضي هللا عنه أنه ســمع رســول هللا صلى هللا 
عليــه وآله وســلم يقــول: )ليس من رجل ادعــى لغير أبيه 
وهــو يعلمــه إال كفر(. وهــذا الحديث )متفــق عليه( برهان 
ناصــع وجلــي فــي حــث الجميــع علــى التمســك بأســماء 
اآلباء باعتبار التمســك بهم يعني التمســك باســم األســرة 

أو القبيلة التي ينتمي إليها اآلباء.

د. منصور محمد سرحان
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

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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النظرية السياسية البريطانية
فـــي عالم السياســـة الدولية هناك هدف واحد لـــكل الدول العظمى تريد 
تحقيقه بشـــتى الطـــرق، وجملة شـــتى الطرق تتضمن الحرب والســـام 
والمعاهـــدات والتحـــرش السياســـي واالقتصـــادي والعســـكري واألمني، 
وتتضمـــن أيضـــا دعم أطـــراف معينة، ســـواء كانت كيانـــات أو منظمات 
أو دكاكيـــن لحقـــوق اإلنســـان أو عمـــاء وأشـــخاصا يتم إلباســـهم ثياب 
حريـــة التعبير واإلعام والحقـــوق والديمقراطية، ويتم تســـويقهم عبر 
مؤسســـات هـــذه الدول كـــوزارات الخارجيـــة والبرلمانات والمؤسســـات 
الحقوقيـــة التابعـــة لهـــذه الدولـــة أو تلـــك، أو التـــي لها عاقـــة خفية مع 
بعض هذه الدول، وكل هذه الطرق واألســـاليب هي بنظر الدول الكبرى 
وســـائل مشروعة نظرا ألن السياســـة ال تخضع للقيم والمبادئ والضمير 

اإلنساني، بل تحضع للمصلحة.
ولـــكل دولـــة عظمى نظرية سياســـية اســـتعرضناها ســـابقا، وهي نظرية 
الصيـــن وروســـيا والواليـــات المتحـــدة، أما بالنســـبة للنظرية السياســـية 
البريطانيـــة، وقبـــل الخوض في تشـــخيصها علينا أن نـــدرك أن بريطانيا 
كانـــت امبراطوريـــة ال تغيـــب عنهـــا الشـــمس لعـــدة قـــرون، وعليـــه فإن 

سياسييها يأخذون باالعتبار هذا اإلرث السياسي البريطاني.
وبـــكل بســـاطة وحتى يســـتطيع القـــارئ معرفة هذه النظريـــة بعيدا عن 
الحشـــو والفلسفة التي ال داعي لها، فإننا سنضرب مثاال بسيطا سيسهل 
معرفة النظرية السياســـية البريطانية بنسبة 80 %، وهذا المثال يرتكز 
على ســـؤال يوجـــه إلى ثاثة بريطانيين، فاألول ســـيكون مـــع، والثاني 
سيكون ضد، أما الثالث فسيكون محايدا، لكن إذا كانوا بريطانيين اثنين 
فقـــط فـــاألول مع ولكن بحيادية، والثاني ســـيكون ضـــد ولكن بحيادية، 
وإذا ما كان الســـؤال سيوجه فقط لبريطاني واحد فإنه سيكون مع في 

نقطة وضد في نقطة ومحايد في نقطة أخرى.
وهذه هي حقيقة النظرية السياسية البريطانية ال تضع نفسها أو بيضها 
بســـلة واحدة حفاظا على سياســـتها واســـتقاليتها، وتطبيقـــا لنظريتها 
السياســـية لعل أبســـط مثال هو التالـــي: بريطانيا أوروبية لكنها ليســـت 
باالتحـــاد األوروبـــي بل عضو في النيتـــو، بمعنى أنها مـــع أوروبا بالنيتو 

لكنها ليست مع أوروبا باالتحاد األوروبي.

tariq@carinter.org
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البحرين.. واقع أمني فريد يدعو للفخر
الســـمات الرئيســـية ألي مجتمـــع ناجـــح ومنطلـــق نحـــو أفـــق المســـتقبل 
ترتكـــز فـــي نعمة األمن واألمـــان، ومملكة البحرين بقيادة ســـيدي جالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل الباد المفدى حفظه هللا ورعاه، 
ومؤازرة سيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء حفظـــه هللا ورعـــاه، تأتـــي وبـــكل فخر في 
مقدمـــة دول العالم في إرســـاء قواعد األمن واالســـتقرار بفضل متابعة 
واهتمام القيادة، فكل من يمشي على هذه األرض الطيبة يشعر بالراحة 

واالطمئنان.
اســـتوقفني مـــا صـــرح بـــه النائب العـــام علـــي البوعينين خـــال المؤتمر 
الصحافي الذي عقدته النيابة العامة إلعان إحصائياتها الســـنوية للعام 
2012، حيـــث “أشـــار إلـــى أن اإلحصاءات أســـفرت عن انخفـــاض قضايا 
العنف األسري بنسبة 44 % عن العام الماضي، في مجمل القضايا التي 
باشـــرتها النيابة العامة، فيما ســـجلت قضايا المخدرات انخفاضا بنسبة 
40.5 %، والســـرقات بمعـــدل 33.5 %، إلـــى جانب انخفاض عدد قضايا 
مخالفة اإلجراءات الصحية االحترازية المفروضة لمنع انتشار الجائحة 

بنســـبة 32.6 % عـــن العـــام الماضي، ولفت النائب العـــام في كلمته التي 
ألقاها خال المؤتمر الصحافي إلى أن النيابة حققت نســـبة إنجاز بلغت 

.”% 99
هـــذه اإلحصائيات تؤكد أن األمن في مملكة البحرين قائم على أســـاس 
ثابـــت وصلب شـــامخ، ومن حقنـــا أن نتباهى بهذا الواقـــع األمني الفريد 
الـــذي نعيشـــه أمـــام دول العالـــم، فـــوراءه تقـــف عزيمـــة الرجـــال ووضع 
الخطط االستراتيجية العلمية والميدانية، والوعي الجماهيري الواسع. 
إن فقـــدان األمن يســـلب كل شـــيء فـــي المجتمع، والتطـــور يصبح أمرا 
مســـتحيا أو شبه مســـتحيل، ونظرة سريعة على ما يدور حولنا، سنرى 
الفـــرق واضحا بين وطننا البحرين، وبين الكثير من الدول التي غاصت 
فـــي البئر العميقـــة بدواعـــي الجريمة واالنفـــات والســـلبية واالنحراف 
بشـــكل ال يصـــدق من ناحيـــة، وانتهاك قواعد وبنود حقوق اإلنســـان من 

ناحية أخرى.
نحمد هللا على هذا البلد الجميل الذي يرفع لواء القيم واألخاق واألمن 

والسام.
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أسامة الماجد

لبنان واستغالل المبادرة الكويتية
ال يمكن أن ننكر أن هناك من التصريحات اللبنانية ما يدل على وجود رغبة 
واضحـــة لـــدى رئيس الحكومة وبعض القوى السياســـية فـــي إعادة توثيق 
عاقـــة لبنان بمحيطه العربي، والتخلص من ما كان من شـــأنه تعكير صفو 
عاقته مع حاضنته العربية، وهو ما يعيه العالم بأسره أنه ليس أمرا يسيرا 
فـــي ظـــل المعطيات الحالية، لكنه في الوقت ذاته ليس أمرا مســـتحيا إذا 
مـــا كانت هناك رغبة صريحة مقرونة بخطوات عملية وجادة، خصوصًا أن 
مســـتوجبات عودة لبنان لحضنه العربي واضحة تتلخص في الخروج من 

عباءة المليشيات المدعومة من طهران وكبحها.
المبـــادرة الكويتيـــة أو المبادرة العربية إذا صـــح التعبير، والتي حملها وزير 
الخارجيـــة الكويتـــي الـــذي زار بيـــروت األســـبوع الماضي وســـلمها لرئيس 
الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي تعتبر فرصة مواتية للبنان يتوجب التعامل 
معها واســـتغالها أفضل اســـتغال، خصوصًا أن خطوطها العريضة المعلنة 
ال تنطـــوي علـــى أيـــة شـــروط أو تنـــازالت، بل إن جـــل ما يتطلب مـــن لبنان 
واللبنانييـــن هو احترام القانـــون الدولي والمعاهدات المبرمة ودول الجوار 
عبر تجنب اإلساءة بأي شكل من األشكال لدول الخليج أو أية دولة كانت 
بااللتزام بسياســـة النأي بالنفس وعدم التدخل في شـــؤون الدول األخرى، 
إضافـــة إلحـــكام قبضة الدولة على المســـيئين ومحاكمـــة اإلرهابيين الذين 
يســـعون لجعل لبنان منصة تستخدم لإلضرار بالدول األخرى، غير عابهين 
بالمتضرر األكبر من أعمالهم، أي الدولة اللبنانية والمواطن اللبناني البسيط.

تداعيـــات الخط المائل الذي جرت له الدولة اللبنانية وابتعادها عن الســـير 
فـــي خطـــوط متوازيـــة مع أشـــقائها من الـــدول العربيـــة كان واضحًا خال 

الفترة الماضية التي ألقت بظالها على األوضاع االقتصادية والمعيشية.
النجـــاح فـــي تشـــكيل الحكومـــة اللبنانيـــة خـــال الفتـــرة الماضيـــة وبعض 
التحـــركات األخيرة المتمثلة في محاســـبة بعض األطراف التي كادت تجر 
لبنـــان ألزمـــات أعمق مـــع دول الجوار خطوات تحســـب للبنـــان، لكن مازلنا 
نتأمـــل خطـــوات أكبـــر تعبر بشـــكل أوضح عـــن رغبة صادقة فـــي تصحيح 
األوضـــاع فـــي لبنـــان، وهو مـــا يمكن أن يترجـــم عبر التفاعـــل اإليجابي مع 
المبـــادرة التي قدمها وزيـــر خارجية الكويت واســـتغالها لتصحيح األمور 

والعودة بلبنان للمسار الصحيح.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com

تســـن جميع الدول اإلجراءات االحترازية بهدف حماية أفراد المجتمع والمقيمين 
علـــى أرضهـــا ووقايتهـــم مـــن “كورونـــا” و”أوميكـــرون” وأيـــة أوبئـــة أخـــرى، وذلـــك 
حفاًظا على ســـامتهم وســـامة المجتمع، والبعض يعترض علـــى هذه اإلجراءات 
تحت ذريعة “قمع حقوق اإلنســـان”! والدول تتجنب المســـاس بالحقوق عند ســـن 
وتنفيـــذ اإلجراءات الوقائيـــة، حيث أدركت الدول ومع بداية انتشـــار “كوفيد 19” 
خطـــورة هذا الوبـــاء، وأن قوانينها الوطنيـــة والقانون الدولي ُيتيح لها اســـتخدام 
الصاحيـــات االســـتثنائية لردع خطـــورة األوبئة وتداعياتهـــا، وأن حاالت الطوارئ 
التـــي أعلنت لمواجهـــة وباء “كورونا” و”أوميكرون” ال تتناقض مع المعاهدات التي 
تحمي “الحياة األسرية والمجتمع”، فالتقليل من الخروج من المنازل واالبتعاد عن 
التجمعات وااللتزام باإلجراءات الحكومية وتعليمات وزارة الصحة ولبس الكمام 
والتطعيم ال يمس أبًدا حقوق اإلنســـان اإلنســـانية، بل هي إجراءات تحافظ عليه 

سليًما ومعافى من األمراض، وهي من بنود “مبادئ حقوق اإلنسان”.
فالمـــادة )25/1( تؤكـــد حق اإلنســـان في الصحـــة ومقوماتها األساســـية من “غذاء 
وميـــاه وتوعيـــة ومعالجة واالســـتفادة مـــن الحمايـــة الصحية”، وجميـــع إجراءات 
الدولـــة االحترازيـــة وتعليماتهـــا الصحية وِضَعت لحماية اإلنســـان وليســـت بمثابة 

غطاء لعمل ضد اإلنسان، وال تستعمل لعرقلة عمل المدافعين عن حقوق اإلنسان، 
بل هي إجراءات صحية عامة مشروعة لتحقيق األمن الصحي للمجتمع.

ـ وهـــي إجـــراءات احترازية  وتســـعى الـــدول التـــي تفـــرض مثل هـــذه اإلجـــراءاتـ 
مؤقتـــة لحيـــن انحســـار خطر الوباء ـــــ إلى إعـــادة الحيـــاة اليوميـــة وتدريجًيا إلى 
طبيعتها، فحظر التجمعات، وتقنين المشـــاركة في النشاطات الثقافية والرياضية 
والترفيهيـــة، ووقـــف بعض األعمال والمهن، وتقييد حرية التنقل والســـفر، ال تمثل 
قيـــودا علـــى حريات األشـــخاص وحقوقهم، بـــل هي إجراءات تســـاعد على تفادي 
المخاطـــر التـــي تتعـــرض لها حيـــاة المواطنيـــن عموًما، وهـــي إجـــراءات ضرورية 
لحمايـــة حق اإلنســـان فـــي الصحة والحياة، ومـــن أجل تحقيق مجتمعات ســـليمة 

وآمنة صحًيا.
وتتخذ الدول إجراءاتها التي تتناســـب مع خطورة الوباء، وال اســـتثناء في ذلك، 
وحتـــى إن ثـــارت عليها منظمات حقوق اإلنســـان كونها إجـــراءات وقائية وتدابير 
احترازيـــة لـــم تخل أبـــًدا بمبادئ حقوق اإلنســـان، بل عززت حمايـــة الحق الصحي 
والحياتـــي، وأســـهمت في تحجيـــم تداعيات الوباء، وتقليل أضراره الســـلبية على 

اإلنسان والمجتمع.

عبدعلي الغسرة

اإلجراءات االحترازية وحقوق اإلنسان

يومـــا تلو اآلخر تتدحرج األزمـــة األوكرانية مثل كرة الثلج، منذرة ومحذرة 
مـــن ما هو أكثر هوال، الســـيما أن الواليـــات المتحدة تبدو وكأنها عازمة على 

اتخاذ موقف مختلف عما اتخذته في جورجيا عام 2008.
المتابعون لتطورات األزمة يرون مشهدا مثيرا يتمثل في تسليح غربي غير 
اعتيادي ألوكرانيا، والتي تلقت مســـاعدات عســـكرية من الواليات المتحدة 
يتجـــاوز رقمهـــا 200 مليون دوالر، ناهيك عن ما أرســـلته بريطانيا وفرنســـا، 
عطفا على دول البلطيق التي أرســـلت صواريخ مضادة للدروع والطائرات. 
عامة االستفهام في هذا المقام: “هل هي بداية الطريق للمواجهة العسكرية 

بين روسيا من جهة والغرب في صورة أوكرانيا من جهة ثانية؟
المعـــروف للخبـــراء العســـكريين أن روســـيا قـــادرة ليس فقط علـــى احتال 
أوكرانيـــا إن شـــاءت فـــي ســـاعات فقط، بل إنهـــا إن رغبت يمكنهـــا أن تقوم 
بالزحـــف علـــى القارة األوروبية مرة جديدة، وغالب األمر فإن هذا ما تدركه 
ألمانيا بقوة، وهي الدولة التي تعرف الثمن الغالي للحرب، لهذا نراها ترفض 
تســـليح أوكرانيـــا، حتى إن غضبت كييـــف. ماذا عن الجانب السياســـي في 

األزمة والذي يكاد يتسبب في مواجهة نووية عالمية؟
باختصـــار غيـــر مخل، تبدو شـــهوات قلب الناتو ماضية قدما لجهة الشـــرق، 

ذلـــك أن هنـــاك توجها يريد ضـــم أوكرانيا وجورجيا إلى الحلـــف، األمر الذي 
يهدد األمن الروسي اإلقليمي بشكل واضح ال يقبل الشك.

الناتو الذي تعهد من قبل بعدم التمدد شـــرقا، هو عينه اليوم الســـاعي لنشـــر 
بطاريات صواريخ متوسطة المدى تطال المدن الروسية الكبرى، وهو األمر 
الـــذي دونه خـــرق لقتاد روســـيا إن جاز التعبيـــر. وأســـفرت المفاوضات بين 
الجانبين الروســـي واألميركي الخاصة بتقديم ضمانات أمنية لموســـكو عن 
ال شـــيء، ما يعني أن الغرب األميركي واألوروبي عازم على حصار روســـيا 
بشـــكل كبير ومن غير رجعة.. هنا يبدو الســـيناريو األقرب من جهة روســـيا 
متمثـــا فـــي القيـــام بعملية عســـكرية محدودة فـــي أوكرانيـــا، عملية هدفها 

الرئيس تحريك األوضاع سياسيا بأكثر من احتال أجزاء من أوكرانيا.
المراقبـــون للمشـــهد العســـكري علـــى الحدود الروســـية – األوكرانية الســـيما 
مـــن العســـكريين يقولون إن العملية كان من المفتـــرض أن تحدث قبل عدة 
أســـابيع، غير أن ذوبان الثلوج بســـبب ارتفاع درجة الحـــرارة، دفع القيادات 
العســـكرية الروســـية للتأجيل، لكن من دون شـــك القارعة قادمة، وربما هذا 
هو سبب سحب الدبلوماسيين األميركيين واألوروبيين ألسرهم من كييف. 

“المقال كاما في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

عن األزمة األوكرانية والسلم العالمي
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