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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

Link
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ووزراء  رفعت فعاليات وطنية 
التهاني  آيـــات  أســمــى  ومــســؤولــون 
والـــتـــبـــريـــكـــات إلــــى مـــقـــام حــضــرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل الــبــالد 
ــــى حـــضـــرة صــاحــب  الـــمـــفـــدى، وإلـ
بن  األمير سلمان  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، بمناسبة الذكرى 
للتصويت  والــعــشــريــن  الـــحـــاديـــة 

على ميثاق العمل الوطني.
ــلــــمــــان بــن  ــيــــخ ســ وقــــــــال الــــشــ
خــلــيــفــة  آل  حـــمـــد  ــن  ــ بـ ــداهلل  ــ ــبـ ــ عـ
رئيس جهاز المساحة والتسجيل 
إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  الــــعــــقــــاري 
ــاري  ــقــ ــعــ ــة الـــتـــنـــظـــيـــم الــ ــســ ــؤســ مــ
ــلـــق حـــضـــرة صــاحــب  »عـــنـــدمـــا أطـ
الجاللة الملك المفدى مشروعه 
ــدم مــشــروعــًا  اإلصــــالحــــي فـــإنـــه قــ
ــاًل اســتــنــهــض من  ــامـ حـــضـــاريـــًا شـ
ــوانــــب الــحــيــاة  خـــاللـــه جــمــيــع جــ
ــي فـــأحـــدث  ــنـ ــريـ ــبـــحـ ــان الـ ــســ ــإنــ لــ
تـــحـــول غـــيـــر مـــســـبـــوق فــــي تـــاريـــخ 
وطنًا  ليقدم  المعاصر  البحرين 
التحول  في  أمثل  نموذجا  أعتبر 
دور  ــيــــم  ــعــــظــ وتــ الــــديــــمــــقــــراطــــي 
الــحــريــات واالنــفــتــاح االقــتــصــادي 
مبادئ  ورّســـخ  الشاملة  والتنمية 
ريـــاديـــة فــي الــتــعــايــش والــتــســامــح 

وتحقيق العدالة االجتماعية«.
ــار إلـــى أن مـــا حـــدث من  ــ وأشـ
تحوالت خالل الواحدة والعشرين 
إحــداث  في  اسهم  الماضية  عاما 
إلـــى جعل  أدت  اقــتــصــاديــة  طــفــرة 
المنافسة  عــلــى  قــــادرة  الــبــحــريــن 
فــــــي الـــــمـــــجـــــاالت االقــــتــــصــــاديــــة 
ومرحلة  منطقة  فــي  المختلفة 
بــالــغــة الــحــســاســيــة، عــنــدمــا جعل 
ــان الــبــحــريــنــي هـــو الــرهــان  االنـــسـ
التطور  لخلق  عليه  يراهن  الــذي 
ــذا االنـــســـان  ــ ــنـــشـــود، فـــكـــان هـ الـــمـ
ــع الـــمـــشـــاريـــع  ــيـ ــمـ ــور جـ ــ ــــحـ هـــــو مـ
الــذي  االمــر  التنموية.  والــبــرامــج 
البحرين  الى  ينظر  العالم  جعل 
ــًا بـــــــــارزًا فــي  بـــاعـــتـــبـــارهـــا نــــمــــوذجــ
مراتب  تحقق  وجعلها  المنطقة 
مــتــقــدمــة فـــي مـــجـــاالت الــتــنــمــيــة 
والـــقـــدرة عــلــى جــلــب واســتــقــطــاب 
ــوال،  ــ األمــ ورؤوس  االســـتـــثـــمـــارات 
القطاع  على  إيجابًا  أثــرت  والتي 
الــعــقــاري كــأحــد أهـــم الــقــطــاعــات 
كبيرة  طفرة  فأحدث  االقتصادية 
ــاع الــــــذي حــضــي  ــذا الـــقـــطـ ــ فــــي هـ
ــام ودعـــــــــم كـــبـــيـــريـــن فــي  ــمــ ــتــ ــاهــ بــ
الــخــطــط والـــبـــرامـــج والــمــشــاريــع 
برئاسة  الحكومة  تطرحها  التي 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقـــال الــدكــتــور الــشــيــخ خالد 
نـــائـــب  خـــلـــيـــفـــة  آل  خـــلـــيـــفـــة  بـــــن 
رئــيــس مــجــلــس األمـــنـــاء الــمــديــر 
الثقافي  لمركز عيسى  التنفيذي 
ــلــــس أمــــــنــــــاء مـــركـــز  رئـــــيـــــس مــــجــ
للتعايش  العالمي  حمد  الملك 
الوطنية  الــذكــرى  »هـــذه  السلمي 
تاريخًا  الــيــوم  أصبحت  المجيدة 
راســــخــــًا ونــــافــــذة تــعــبــر بــالــوطــن 
ــه نــحــو مــســتــقــبــل زاخــــر،  ــالـ ــيـ وأجـ
وتــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا كـــل مــعــانــي 
أن  الى  منوهًا  واالنتماء«.  الــوالء 
الــمــشــروع االصـــالحـــي والــمــيــثــاق 
ريادية  تاريخية  خطوات  يعتبران 
ــة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، رســمــت  ــاقـ ــبـ سـ
ــارطـــة  مـــشـــهـــدًا مـــمـــيـــزًا فــــي الـــخـ

العالمية.
يعكس  الــمــيــثــاق  أن  وأضــــاف 
ــي مـــســـاعـــي صـــاحـــب  ــ ــة فـ الــــجــــديــ
ــن  ــيـ ــهــــده األمـ الــــجــــاللــــة وولـــــــي عــ
على  وتــقــدمــهــا  المملكة  لنهضة 
جــمــيــع االصـــعـــدة والــمــســتــويــات، 
أثــبــت تالحم  الــمــيــثــاق  مــؤكــدا أن 
ــه بــكــل  ــ ــدتـ ــ شـــعـــب الـــبـــحـــريـــن ووحـ
هذه  تأييد  فــي  وطوائفه  أطيافه 
الخطوة، وأحدث نقلة نوعية في 
تــزال  ال  الــوطــنــي،  العمل  مسيرة 

ثمارها تحصد.
خـــالـــد  الــــشــــيــــخ  د.  وأشــــــــــــار 
أن  إلـــــى  آل خــلــيــفــة  بــــن خــلــيــفــة 
الــمــمــلــكــة شــهــدت عــلــى مــــدى 21 
من  حافاًل  سجاًل  الماضية  عاما 
التاريخ،  خلدها  التي  االنــجــازات 
وغطت كل جوانب حياة المواطن، 
وذلك في إطار ما تضمنه الميثاق 
من مبادئ وطنية راقية تسترشد 

في  جهودها  كل  في  المملكة  بها 
مسيرة النهضة والتقدم.

والتنمية  العمل  وزيــر  وشــدد 
االجــتــمــاعــيــة، الــســيــد جــمــيــل بن 
مــحــمــد عــلــي حـــمـــيـــدان عــلــى أن 
مـــيـــثـــاق الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــي ســجــل 
ــرة  ــ ــارزة لــمــســيــرة زاهـ ــ ــ انـــطـــالقـــة بـ
ــيـــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  رســــخــــت الـــقـ
لصقل بناء المؤسسات الدستورية 
المسيرة  إطــار  القانون في  ودولــة 
الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة الــتــي قــادهــا 
بــكــل ثــقــة واقـــتـــدار عــاهــل الــبــالد 
البحرين  انتقلت  حيث  المفدى، 
التقدم  أزهى مراحل  إلى  خاللها 
واالزدهــــــــار، مــســتــنــدة الـــى ثــوابــت 
وطــنــيــة راســــخــــة، وقـــيـــم إنــســانــيــة 
عــمــيــقــة، أكــــدت عـــراقـــة الــحــضــارة 
الــبــحــريــنــيــة الـــتـــي اشـــتـــهـــرت بها 

المملكة عبر العصور.
مملكة  إن  ــيـــدان،  ــمـ حـ وقـــــال 
نوعية  إنجازات  حققت  البحرين 
كـــبـــيـــرة فــــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة واالقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
البشرية  والتنمية  واالجتماعية 
بــارزة  مكانة  وتــبــوأت  المستدامة، 
فــي  جــعــلــتــهــا  الـــعـــالـــم  دول  بـــيـــن 
مـــصـــاف الـــــــدول الـــمـــتـــقـــدمـــة فــي 
الــتــنــمــيــة الـــبـــشـــريـــة والــحــضــريــة 
ــد ســـــــواء، كـــمـــا اســتــطــاع  عـــلـــى حــ
نـــهـــج جــــاللــــة الـــمـــلـــك الـــمـــفـــدى 
وقيم  العدالة  مبادئ  على  القائم 
الــتــســامــح واإلخـــــاء مــن أن يضع 
المملكة على خارطة الدول التي 
للتعايش  مثاليًا  أنــمــوذجــًا  بــاتــت 
ــان فـــيـــهـــا حــقــوق  ــي، تــــصــ ــمـ ــلـ ــسـ الـ
دون  المدنية  الدولة  في  االنسان 

تمييز.
ــمـــل  ــعـ الـ مــــيــــثــــاق  إن  وقــــــــــال 
ــاب لــلــتــحــديــات  ــجـ ــتـ ــي اسـ ــنـ ــوطـ الـ
التنمية  ومــتــطــلــبــات  الــمــتــغــيــرة، 
الــشــامــلــة، وكــانــت لــه الـــريـــادة في 
بلدنا  فــي  النهضة  مسيرة  تعزيز 
الــمــجــاالت،  فــي مختلف  الــعــزيــز 
حيث استطاعت مملكة البحرين 
مــن خــاللــه تعميق أســـس مــبــادئ 
التنمية المتمثلة في التنافسية، 
والــعــدالــة، واالســتــدامــة، مــا حقق 
االزدهـــــــار واالرتــــقــــاء بــالــمــســتــوى 
ظل  فــي  لــلــمــواطــنــيــن،  المعيشي 
ثقة راسخة لعاهل البالد المفدى 
باإلنسان البحريني الذي يمتلك 
ــراء فـــكـــريـــا وأخـــالقـــيـــا ومــهــنــيــا  ــ ثــ
وإنــســانــيــا واجــتــمــاعــيــا مــســتــدامــا 
ال يــنــضــب، مـــؤكـــدًا الـــــدور الـــبـــارز 
لـــصـــحـــاب الـــســـمـــو الـــمـــلـــكـــي ولـــي 
الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
العمل  ميثاق  مــبــادئ  تفعيل  فــي 
الوطني من خالل ترؤسه وإشرافه 
المباشر على لجنة تفعيل ميثاق 
العمل الوطني في 24 فبراير من 
عام 2001م والتي اختصت آنذاك 
بــاقــتــراح الــتــوصــيــات والــســيــاســات 
الـــالزمـــة لــتــفــعــيــل آلـــيـــة الــمــبــادئ 
العمل  مــيــثــاق  عليها  نــص  الــتــي 

الوطني.
ــائـــقـــة بـــنـــت ســعــيــد  وقــــالــــت فـ
الصالح وزيرة الصحة: إن مملكة 
البحرين حققت في العهد الزاهر 
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
ــازات  إنــــجــ اهلل  ــفـــدى حــفــظــه  ــمـ الـ
متميزة ومكتسبات تاريخية رائدة 
مــؤكــدًة  األصـــعـــدة،  عــلــى مختلف 
لجاللته  اإلصالحي  المشروع  أن 
تتبوأ  البحرين  مملكة  جعل  قــد 
مكانة دولية وعالمية مرموقة في 
ذكــرى  تأتي  كما  كــافــة،  المجاالت 
واإلجماع  الوطني  العمل  ميثاق 
الشعبي الذي بلغ 98.4% ليجسد 
السديدة  والـــرؤى  الحكيم  النهج 
ــت مـــســـيـــرة الـــعـــطـــاء  ــمــ ــي رســ ــتــ الــ
واالزدهــار والتقدم والنماء بشتى 

القطاعات التنموية.
ــة أن  ــحـ وأكـــــــــدت وزيـــــــــرة الـــصـ
ــي هــي  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ مــــيــــثــــاق الــــعــــمــــل الـ
أعمق  تجسد  ووالء  عــهــد  وثــيــقــة 
ــم بـــيـــن الـــقـــيـــادة  ــتـــالحـ مـــعـــانـــي الـ
ــا يــلــبــي  الــحــكــيــمــة والـــشـــعـــب بـــمـ
أفــراد  جميع  وطموحات  تطلعات 
ــع الـــبـــحـــريـــنـــي ضــمــن  ــمـ ــتـ ــمـــجـ الـ
مـــســـيـــرة الـــتـــحـــديـــث والـــتـــطـــويـــر 
القادمة  الشامل لصالح األجيال 
ولــمــواكــبــة مــســتــجــدات الــمــراحــل 
الـــقـــادمـــة، وذلـــــك وفـــقـــًا لــمــبــادئ 
الــعــدالــة والـــمـــســـاواة والــشــفــافــيــة 
والتعايش السلمي. وبما يتماشى 

مع برنامج الحكومة ورؤية مملكة 
البحرين االقتصادية 2030.

وأوضح وزير األشغال وشؤون 
العمراني  والتخطيط  البلديات 
المهندس عصام بن عبداهلل خلف 
الــمــشــروع اإلصــالحــي لجاللة  أن 
ــبــــالد الــمــفــدى  ــل الــ ــاهـ الـــمـــلـــك عـ
مــهــمــة لتعزيز  قـــد خــلــق مــرحــلــة 
العالم  دول  بين  البحرين  مكانة 
السياسية  الــمــســتــويــات  كــل  عــلــى 
وكان  واالجتماعية،  واالقتصادية 
ثمرة جهد وطني  الميثاق  إعالن 
إلــيــه جــاللــة الملك  شــامــل وجـــه 
الميثاق  لــذلــك حــظــي  الــمــفــدى، 
عند التصويت عليه بشبه إجماع 

وبنسبة %98.4.
 وقــال الــوزيــر خلف إن ذكرى 
ميثاق العمل الوطني تعد فرصة 
الستذكار اإلنجازات التي تحققت 
في العهد الزاهر لحضرة صاحب 
المسيرة  شــهــدت  حيث  الــجــاللــة، 
ــنـــمـــويـــة الـــشـــامـــلـــة لــجــاللــتــه  ــتـ الـ
الــعــديــد مـــن الــمــكــتــســبــات، األمـــر 
مصاف  فــي  المملكة  جعل  الــذي 

الدول المتقدمة.
وأكد أيمن بن توفيق المؤيد 
ــر شــــؤون الــشــبــاب والــريــاضــة،  وزيــ
الــوطــنــي عبر  الــعــمــل  مــيــثــاق  أن 
الرؤية  عن مضامين  جلي  بشكل 
ــة الــمــلــك  الــمــســتــقــبــلــيــة لـــجـــاللـ
المفدى وجسد التالحم الوطني 
للمضي  والـــشـــعـــب  الـــقـــيـــادة  بــيــن 
قدما في تنمية حاضر ومستقبل 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن، كــمــا أنـــه مثل 
عالمة مضيئة في تاريخ المملكة 
ــور عــلــى كل  ــطـ ونــقــطــة تـــحـــول وتـ
المشروع  انطالق  المستويات مع 
اإلصالحي الرائد لجاللة الملك، 
والذي شكل الفصل األكثر أهمية 
فـــي مــســيــرة الــبــحــريــن وتــاريــخــهــا 

الحديث.
»اآلثــــــار اإليــجــابــيــة  أن  ــد  ــ وأكـ
التي تركها ميثاق العمل الوطني 
والرياضي  الشبابي  القطاع  على 
حيث  تحصى،  وال  تعد  ال  كثيرة 
القطاعين  هذين  منتسبو  حقق 
المتميزة  اإلنــجــازات  من  العديد 
على المستوى االقليمي والقاري 
والدولي بفضل ما هيأه التصويت 
مثالية  اجـــواء  مــن  الميثاق  على 
لــتــحــقــيــق مــثــل تــلــك االنــــجــــازات 
وتمهيد الطريق لتطوير منظومة 
الــعــمــل الــشــبــابــي والـــريـــاضـــي في 

المملكة«.
وأكد المهندس وائل بن ناصر 
الـــمـــبـــارك وزيــــر شــــؤون الــكــهــربــاء 
والماء بأن ميثاق العمل الوطني 
شّكل الرؤية الثاقبة والمستقبلية 
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
بناء منظومة  المفدى في  البالد 
الـــذي تشهده  اإلصــــالح والــتــطــور 
ــه كــان  مــمــلــكــة الــبــحــريــن، كــمــا أنــ
ــة نــحــو  ــ ــارقـ ــ مـــحـــطـــة تـــاريـــخـــيـــة فـ
اســــتــــشــــراف الـــمـــســـتـــقـــبـــل وبـــنـــاء 
الــبــحــريــن الــحــديــثــة، حــيــث رّســخ 
الــمــفــدى حفظه  الــمــلــك  جــاللــة 
اهلل ورعاه في مشروعه اإلصالحي 
والتطوير  اإلصالح  مبادئ  الرائد 
المستمر، من خالل قاعدة البناء 
ــا تــحــقــق مــــن مــكــتــســبــات  عـــلـــى مــ
رائــــدة، وشــهــدت الــبــحــريــن نهضة 
تــنــمــويــة شـــامـــلـــة، اســتــطــاعــت أن 
في  المنجزات  من  الكثير  تحقق 

سائر المجاالت.
ــب آخــــــــــر أشــــــــار  ــ ــ ــانـ ــ ــ ومــــــــــن جـ
ــيــــم آل  ــراهــ ــواف بــــن إبــ ــ ــ الـــشـــيـــخ نـ
لهيئة  التنفيذي  الرئيس  خليفة 
تطلعات  ان  الــى  والماء  الكهرباء 
الــمــلــك  الـــجـــاللـــة  صـــاحـــب  ورؤى 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
ميثاق  كــان  التي  المفدى،  البالد 
الــعــمــل الـــوطـــنـــي جــــــزءًا أســاســيــًا 
في  تسير  البحرين  جعلت  منها 
خطى التنمية وكانت االنعكاسات 
واضحة على مختلف المجاالت، 
الـــوطـــنـــي  ــل  ــمــ ــعــ الــ ــاق  ــثــ ــيــ مــ وان 
يــعــد وثــيــقــة مــتــكــامــلــة لــإصــالح 
تعكس  صادقة  ومــرآة  والتحديث، 
الـــمـــفـــدى  الـــمـــلـــك  جــــاللــــة  رؤى 
ــلـــت نــهــضــة  ــعـ ــة الــــتــــي جـ ــبــ ــاقــ ــثــ الــ
الــمــمــلــكــة تــســيــر بــخــطــى ثــابــتــة، 
الوطني  العمل  ميثاق  فتح  كما 
أبـــوابـــًا واســـعـــة مـــن أجـــل تحقيق 
اإلنـــجـــازات الــرائــدة الــتــي ضمنت 

لــلــبــحــريــن رفــــع اســمــهــا وعــلــمــهــا 
المحافل  بمختلف  خفاقًا  عاليًا 

وفي المجاالت كافة.
وأكـــد أحــمــد بــن زايـــد الــزايــد 
رئـــيـــس جـــهـــاز الــخــدمــة الــمــدنــيــة 
بمناسبة احتفال مملكة البحرين 
بـــالـــذكـــرى الـــحـــاديـــة والــعــشــريــن 
هــذه  أن  الــوطــنــي  الــعــمــل  لميثاق 
المناسبة الوطنية تشكل نموذجًا 
حول  الشعب  التفاف  في  للعالم 
الوطنية  والنهضة  المسيرة  قائد 
حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الـــــبـــــالد الــــمــــفــــدى الـــــــــذي جــعــل 
أرفــع  إلــى  تصل  البحرين  مملكة 

المستويات في الميادين كافة.
رئــيــس جــهــاز الخدمة  وأشــــار 
تـــوجـــيـــهـــات  أن  إلــــــــى  الــــمــــدنــــيــــة 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
قد  الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد 
مجال  في  التطوير  عجلة  دفعت 
ــي جــمــيــع  ــ الــــــمــــــوارد الـــبـــشـــريـــة فـ
الــجــهــات الــحــكــومــيــة، بــمــا يحقق 
مستقباًل زاهرًا ومشرقًا لكل أبناء 
الوطن، وأوضح أن جهاز الخدمة 
لالستمرار  دائمًا  يسعى  المدنية 
باإلسهام في دفع عجلة التطوير 
ــمـــوارد  ــي مـــجـــال الـ إلــــى األمــــــام فـ
الحكومية  الجهات  فــي  البشرية 
ــات الـــبـــشـــريـــة  ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ وإعــــــــــــــداد الــ
ــرة  ــديـ ــجـ الـــوطـــنـــيـــة الـــمـــؤهـــلـــة والـ
ــم أفـــضـــل  ــديـ ــقـ ــى تـ ــلـ ــادرة عـ ــ ــ ــقـ ــ ــ والـ
الخدمات للمواطنين والمقيمين 

بالمملكة.
وأكد سلمان عيسى بن هندي 
ــنــــاعــــي مــــحــــافــــظ مــحــافــظــة  الــــمــ
المحرق، أن االستفتاء التاريخي 
إلقـــــــرار مـــيـــثـــاق الـــعـــمـــل الــوطــنــي 
المواطنين،  من   %98.4 بموافقة 
مفصليًا  تــاريــخــيــا  حـــدثـــًا  يــمــثــل 
ــًا رائــــــــدًا يــحــتــذى  ــات أنــــمــــوذجــ ــ وبــ
بـــه فـــي تــرســيــخ الـــدولـــة الــمــدنــيــة 
ــة حــضــاريــة  الـــحـــديـــثـــة، وانـــطـــالقـ
لـــمـــســـيـــرة اإلصـــــــالح والـــتـــحـــديـــث 
والمستدامة  الشاملة  والتنمية 
القيادة الحكيمة، مكونة  في ظل 
الـــقـــاعـــدة األســـاســـيـــة فـــي الــعــصــر 
مازالت  والتي  الزاهر  اإلصالحي 
ثمارها  الــبــحــريــن  مملكة  تجني 

على األصعدة كافة.
وأشــــــــار الـــمـــحـــافـــظ إلـــــى أن 
محافظة المحرق تشهد في هذا 

الــتــاريــخ مــن كــل عـــام احــتــفــاالت 
األهــالــي  قبل  مــن  واســعــة  شعبية 
ــرى مــيــثــاق الــعــمــل  ــ بــمــنــاســبــة ذكـ
ــم  ــ ــهـ ــ ــنــــي مــحــتــفــلــيــن إرادتـ الــــوطــ
الوطنية الحرة، فقد أكد الميثاق 
الـــهـــويـــة الـــحـــضـــاريـــة والــثــقــافــيــة 
ــن وعــــــلــــــى االعـــــــتـــــــزاز  ــريــ ــحــ ــبــ ــلــ لــ
واإلســالم  العروبة  إلــى  باالنتماء 
وإلى مجلس التعاون الخليجي، 
مؤكًدا أنها تجسد مدى التالحم 
والوطنية والوالء من المواطنين 

تجاه القيادة الحكيمة.
واخــتــتــم مــحــافــظ الــمــحــرق 
تصريحه بالتأكيد على أن الرابع 
عشر من فبراير هو تاريخ مشهود 
ــى الـــــرؤيـــــة الـــحـــكـــيـــمـــة الـــتـــي  ــلـ عـ
المفدى  الملك  جــاللــة  أطلقها 
واسهم الشعب وتكاتفه ووطنيته 
فـــــي اإلجــــــمــــــاع عـــلـــيـــهـــا لــنــشــهــد 
إنجازات فاقت التصورات تنفيذا 
الملك  جــاللــة  وتوجيهات  لـــرؤى 
ومتابعة  النهضة،  باني  المفدى 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء، 
متنميًا أن تشهد مملكة البحرين 
المزيد من التقدم واالزدهار وأن 
تنعم باألمن واألمان واالستقرار.
ــن  ــريــ ــحــ ــبــ وأكــــــــــــد مــــعــــهــــد الــ
أن مــيــثــاق  الــســيــاســيــة  لــلــتــنــمــيــة 
استشرافًا  مثل  الوطني،  العمل 
ــًا لــمــســتــقــبــل الــمــمــلــكــة،  ــيــ ــعــ واقــ
ضـــمـــن رؤيـــــــة مــســتــنــيــرة شــكــلــت 
تحواًل تاريخيًا في مسيرة العمل 
ــي الــمــمــلــكــة، مــشــيــرا  الـــوطـــنـــي فـ
البحرين  مملكة  حققته  ما  إلى 
مـــن إنـــجـــازات غــيــر مــســبــوقــة في 
السياسية  الــمــجــاالت؛  مختلف 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
والــحــقــوقــيــة، عكست  والــثــقــافــيــة 
من  وما حمله  الميثاق  روح  قيم 
مبادئ سامية اسهمت في تعزيز 
قيم المواطنة والوالء واالنتماء، 
نــقــالت نوعية  الــمــمــلــكــة  ونــقــلــت 
تحقق  مــا  على  آثــارهــا  انعكست 
ــاء الــشــعــب  ــ ــنـ ــ ــمــــوحــــات أبـ ــــن طــ مـ
ــرة  ــ ــاة حـ ــ ــيــ ــ الــــبــــحــــريــــنــــي فـــــــي حــ
ديــمــقــراطــيــة نــاجــحــة واقــتــصــاد 

معافى وتنمية مستدامة.
بــمــا شهدته  الــمــعــهــد  وأشــــاد 
ــة، عــــلــــى مــــــــدى عــمــل  ــكــ ــلــ ــمــ ــمــ الــ
تــطــورات سياسية  الــمــيــثــاق، مــن 
ــن إطـــــــالق مــنــظــم  ــ مـــتـــالحـــقـــة مـ

كفلها  الـــتـــي  الـــعـــامـــة  لــلــحــريــات 
الــــدســــتــــور، وبــــنــــاء الـــمـــؤســـســـات 
ــيـــادة  ــتـــوريـــة الـــحـــديـــثـــة وسـ الـــدسـ
القانون وفقًا لمبدأ الفصل بين 
السلطات، والتي تحققت بشراكة 
القيادة  تام بين  حقيقية وتوافق 
والشعب بإرادة وطنية تقوم على 
الحفاظ على المصالح والثوابت 

األساسية.
ونــــــوه الــمــعــهــد إلـــــى أهــمــيــة 
ــتــــي تــمــر  ــة الــ ــنــ ــراهــ ــلـــة الــ الـــمـــرحـ
ــم، والــتــي  ــالـ ــعـ بــهــا الــبــحــريــن والـ
مكونات  كل  من  تضافرًا  تتطلب 
الــمــجــتــمــع وأطـــيـــافـــه الــفــاعــلــة، 
واقتصاديًا،  واجتماعيًا  سياسيًا 
ــاه  ــاتـــجـ لـــلـــمـــســـاهـــمـــة بــــالــــدفــــع بـ
ــزيـــد مــــن اإلنــــجــــازات  تــحــقــيــق مـ
الــوطــنــيــة الــــرائــــدة، والــعــمــل يــدا 
وآمــال  تطلعات  لتحقيق  واحـــدة 
التداعيات  وتــجــاوز  الشعب،  هــذا 
الـــتـــي خــلــفــتــهــا جــائــحــة كـــورونـــا، 
ــنـــجـــاحـــات الــصــحــيــة  ــل الـ فــــي ظــ
الـــتـــي حــقــقــتــهــا الــمــمــلــكــة، وبــمــا 
يــــســــهــــم فـــــــي إنـــــــجـــــــاح مــــرحــــلــــة 
ــرامـــج  ــتــــصــــادي وبـ الـــتـــعـــافـــي االقــ
البحرين  ورؤيـــة  الحكومة  عمل 

االقتصادية 2030. 
وأكد الشيخ دعيج بن سلمان 
آل خليفة نائب رئيس المجلس 
األعـــلـــى لــلــشــبــاب والـــريـــاضـــة أن 
جــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى أرســـى 
مبادئ  الــوطــنــي  العمل  بميثاق 
المؤسسات  ودولة  الديمقراطية 
ــــون، حـــيـــث تـــشـــكـــل هـــذه  ــانـ ــ ــقـ ــ والـ
الذكرى محطة تاريخية، رسخت 
مفاهيم اإلصالح والتطوير نحو 
المستدامة في  التنمية  تحقيق 
الملك  لــجــاللــة  الـــزاهـــر  الــعــهــد 

المفدى.
الشاملة  النهضة  إلى  وأشار 
ــر مــيــثــاق  ــ ــي جــــــاءت عـــلـــى إثـ ــتـ الـ
الــعــمــل الــوطــنــي، والــتــي تــعــززت 
مــــن الـــمـــنـــجـــزات والــمــكــتــســبــات 
ــاالت الــســيــاســيــة  ــمـــجـ فـــي كـــل الـ
ــتــــصــــاديــــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة،  واالقــ
تحمل  الميثاق  ذكــرى  أن  مبينًا 
ــي نـــفـــوس كــل  مـــكـــانـــة خـــاصـــة فــ
تجسده  لما  ومــواطــنــة،  مــواطــن 
من ملحمة وطنية تعكس عمق 
الروابط التي تجمع القيادة مع 

شعب البحرين.
وأكــــد رئــيــس االتـــحـــاد الحر 
البحرين يعقوب  لنقابات عمال 

مـــمـــلـــكـــة  أن  مــــحــــمــــد  يــــــوســــــف 
ــريــــن حـــقـــقـــت إنـــــجـــــازات  ــبــــحــ الــ
دول  جميع  بــهــا  تشهد  عظيمة 
العالم، لم تكن لتتحقق إال من 
خالل دولة المؤسسات والقانون 
ــا مـــيـــثـــاق  ــهـ ــتـ ــنـ ــبـ الـــــتـــــي وضــــــــع لـ
الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــي، وصـــــــواًل إلـــى 
الرؤى الملكية السامية  تحقيق 
مــشــروع جاللة  عنها  عــبــر  الــتــي 
الدولة  وبناء  الملك اإلصالحي 
بتقدمها  يشهد  التي  الحديثة 

العالم أجمع.
في  الهائل  التطور  ان  وقــال 
مملكة  شهدتها  الــتــي  الــحــريــات 
ومنشأها  منبتها  كان  البحرين، 
مــيــثــاق الــعــمــل الـــوطـــنـــي، حيث 
يعتبر أول مرتكزات وضع دستور 
ــن ثـــم تــشــريــعــاتــهــا  الــمــمــلــكــة ومــ
وصون  العدل  دولــة  أقامت  التي 
الحقوق والحريات التي ينظمها 
ــانــــون وتـــنـــفـــذهـــا مــؤســســات  الــــقــ

الدولة والمجتمع المدني.
وأضاف أن األجيال القادمة 
ستستذكر تلك اللحظة الفارقة 
في تاريخ المملكة لتتعلم منها 
معنى الوطن والتفاني في حبه 
ازدهـــاره حيث  والعمل من أجــل 
أكثر  عــبــر  الــيــوم  شــبــاب  تسلهم 
مــن عــقــديــن مــن الــزمــن نتائج 
هذه الوثيقة في تأثير البحرين 
ــي وتــنــامــي  ــدولــ عــلــى الــعــمــل الــ
ــا الــكــبــيــر بــفــضــل قــيــادتــهــا  ــ دورهـ

الحكيمة.
ــــي بـــن  ــلـ ــ ــــخ عـ ــيـ ــ ــشـ ــ وقـــــــــــال الـ
عبدالرحمن بن علي آل خليفة، 
المعين  البحرين  مملكة  سفير 
لدى المملكة العربية السعودية 
الشقيقة، إن ذكرى ميثاق العمل 
الــوطــنــي تمثل صـــورة مــن صور 
القيادة  بين  الراسخة  التالحم 
ــعــــب الـــبـــحـــريـــن،  الــــرشــــيــــدة وشــ
للحمة  لـــوحـــة  أجـــمـــل  ورســـمـــت 
بمملكة  ولــالنــتــقــال  الــوطــنــيــة 
الــبــحــريــن إلــــى عــهــد اإلصــــالح 
عبر  والتنمية  والــديــمــقــراطــيــة 
ــويــــت الــــتــــاريــــخــــي عــلــى  ــتــــصــ الــ
الـــمـــيـــثـــاق والــــــــذي عـــبـــر بــشــكــل 
واضح عن إرادة الشعب باختيار 
ــا  ــاًسـ ــذه الـــوثـــيـــقـــة لـــتـــكـــون أسـ ــ هـ
ــاد لــبــنــاء  لــلــعــمــل الــوطــنــي الـــجـ

البحرين حاضًرا ومستقبال.
 وأكــــــــــد تــــجــــمــــع الـــــوحـــــدة 
الــعــمــل  مـــيـــثـــاق  أن  الـــوطـــنـــيـــة 

الــوطــنــي تــلــك الــوثــيــقــة الــتــي 
مــثــلــت ركــــيــــزة أســـاســـيـــة لــعــقــد 
ــيـــن أهـــل  ــاعـــي جــــديــــد بـ ــمـ ــتـ اجـ
ــن قـــــــيـــــــادة وشــــعــــبــــًا  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
ــــي فــصــولــهــا  بـــمـــا تــضــمــنــتــه فـ
الــســبــعــة الــتــي حــــددت األســس 
والمقومات الحضارية لمملكة 
ــقــــومــــات  الــــبــــحــــريــــن مــــــن الــــمــ
ونــظــام  للمجتمع،  األســاســيــة 
الــحــكــم واألســــس االقــتــصــاديــة 
لــلــمــجــتــمــع واألمـــــــن الــوطــنــي 
والــحــيــاة الــنــيــابــيــة والــعــالقــات 
ــة والـــــــعـــــــالقـــــــات  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ الـ
الخارجية  لتبدأ قصة النهضة 
اإلصالحية التوافقية الحديثة 
ظالل  تحت  البحرين  لمملكة 
اإلصــالحــي لجاللة  الــمــشــروع 
الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 
خــلــيــفــة ويـــبـــدأ عــهــد االنــفــتــاح 
الـــســـيـــاســـي ومــــنــــاخ الـــحـــريـــات 
ــة الــــحــــرة  ــارســ ــمــ ــمــ وكــــفــــالــــة الــ
لــلــحــقــوق الــســيــاســيــة الــكــامــلــة 
البحرين  تــاريــخ  فــي  مــرة  ألول 
وتحرسها  تــرعــاهــا  تــجــربــة  فــي 
قيادة مؤمنة باإلصالح ومؤمنة 
بــالــمــشــاركــة الــشــعــبــيــة إلقــامــة 
فـــي مملكة  الــعــصــريــة  الـــدولـــة 

البحرين.
إدارة  مجلس  رئــيــس  وقـــال 
فــواز  الــبــحــريــن  وطــنــي  جمعية 
مـــيـــثـــاق  إن  ســـلـــيـــمـــان  ــــد  ــمـ ــ أحـ
العمل الوطني كان له دور كبير 
الحياة  شــكــل  تغيير  فــي  ــارز  وبــ
بــالــبــحــريــن فـــي شــتــى مــنــاحــي 
ــاة مـــمـــا كــــــان لـــــه األثـــــر  ــيــ ــحــ الــ
الــواضــح والــجــلــي فــي االرتــقــاء 
ــنـــي فــي  ــريـ ــبـــحـ بـــالـــمـــجـــتـــمـــع الـ
والصحة  واالقــتــصــاد  السياسة 
والــتــعــلــيــم والــثــقــافــة والــشــبــاب 
ــــي  والـــــــــمـــــــــرأة واالســــــــــكــــــــــان، وفـ
تــرســيــخ قــيــم الــعــدالــة وحــقــوق 
ــن خـــــالل تــأســيــس  االنــــســــان مــ
وبـــروز  الــعــدلــيــة  للبنيات  كــامــل 
والنيابات  الــعــامــة  النيابة  دور 
الــقــضــاء  وتــطــور  المتخصصة 
مؤسسات  وانــتــشــار  البحريني، 
المجتمع المدني من جمعيات 
ومـــنـــظـــمـــات أهـــلـــيـــة تــســهــم فــي 
ــة الـــمـــجـــتـــمـــع، وازدهـــــــــار  ــدمــ خــ
والفنية  الــريــاضــيــة  الــمــجــاالت 
وإنشاء  واالعــالمــيــة  والثقافية 
الــجــامــعــات الــخــاصــة والــتــوســع 

في التعليم العالي.
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رئي�س نادي املحرق:

ميثاق العمل الوطني نقلة ح�سارية واإن�سانية في تاريخ البحرين

} محافظ المحرق.} وزير الشباب والرياضة.} وزير األشغال.} وزير العمل.} وزيرة الصحة.} الشيخ علي بن عبدالرحمن.} الشيخ دعيج بن سلمان.} الشيخ سلمان بن عبداهلل.

} د. الشيخ خالد بن خليفة.} أحمد الزايد.} الشيخ نواف بن إبراهيم.} وزير الكهرباء والماء.} يعقوب يوسف محمد.

فعاليات وطنية ووزراء وم�سوؤولون:

ميثاق العمل الوطني اأ�سا�س لم�سروع ح�ساري تنموي �سامل قاده جاللة الملك 

زاخر م�ستقبل  نحو  واأجياله  بالوطن  تعبر  نافذة  اأ�سبحت  الميثاق  ذكرى 

آل خليفة  بن عبداهلل  بن علي  أحمد  الشيخ  رفــع 
ونيابة عن  باسمه  المحرق،  نــادي  إدارة  رئيس مجلس 
وجماهيره  الــنــادي  ومنتسبي  اإلدارة  مجلس  أعــضــاء 
العريضة، أسمى آيات التهاني إلى مقام حضرة صاحب 
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، عاهل 
البالد المفدى، وصاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 

بمناسبة ذكرى إقرار ميثاق العمل الوطني.
وأكــــد أن الــمــيــثــاق، كـــان وســيــظــل نــقــلــة حــضــاريــة 
القيم  البحرين، من خالل  تاريخ مملكة  وإنسانية في 
الوطنية الجامعة التي أرساها، والمؤسسات الدستورية 
التي  الوطني،  للعمل  الحاكمة  والمبادئ  أقرها  التي 
الــعــهــد اإلصـــالحـــي لجاللة  فــي  راســخــة  أعــمــدة  تمثل 
دولة  أســاس  الميثاق،  أن  إلــى  منوها  المفدى،  الملك 
الــتــي نحيا فــي رحــابــهــا ونعتز  الــمــؤســســات والــقــانــون، 

زادا حضاريا لألجيال  تبقى  أن  ونعمل على  بمبادئها، 
بها  نفاخر  حضارية  عصرية  دولــة  إطــار  في  الجديدة 

األمم.
وقـــــال رئـــيـــس نـــــادي الـــمـــحـــرق إن مــيــثــاق الــعــمــل 
الوطني، إنجاز تاريخي، في الشكل والمضمون، يرتكز 
وينطلق  المجتمعي،  السلم  لتعزيز  قوية  دعائم  على 
وتطلعات  آمـــال  تحقق  وحــضــاريــة،  سامية  مــبــادئ  مــن 
شعب البحرين الوفي، موضًحا أنه في ذكرى اإلجماع 
اإلنجازات،  تبدو  الوطني،  العمل  ميثاق  على  الشعبي 
حاضرة في كل المجاالت، مستندة إلى واقع من الحب 
والوالء لجاللة الملك وقيادته الحكيمة، وهي مناسبة 
كامل  كافة،  المحرق  نــادي  منتسبو  فيها  يجدد  غالية 
تأييدهم ومساندتهم ودعمهم لقيادة صاحب الجاللة 
الملك المفدى، التي تعد منطلقا أساسيا في مسيرة 

اإلنجازات والنهضة الشاملة. } الشيخ أحمد بن علي.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16033/pdf/1-Supplime/16033.pdf?fixed7016
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1285106
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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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التقى الشيخ عبداهلل بن راشد 
البحرين  مملكة  سفير  خليفة  آل 
لدى الواليات المتحدة األمريكية، 
عضو  ــورن،  ــبــ المــ دوج  الـــنـــائـــب  ــع  مـ
لجنة  عضو  األمريكي  الكونجرس 
النواب،  القوات المسلحة بمجلس 
وذلــك  المجتمع،  قــادة  مــن  ونخبة 
خــال مــأدبــة غـــداء أقــامــهــا النائب 
على شرف السفير بمناسبة زيارته 

لوالية كولورادو.
النائب  رحـــب  الــلــقــاء،  وخـــال 
وبــزيــارتــه  بــالــســفــيــر  ــورن  ــبـ دوج المـ
ــورادو، مــشــيــًدا بــالــدور  ــولــ لـــواليـــة كــ
الـــــــذي تــلــعــبــه مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
كحليف أساسي للواليات المتحدة 
األمن  تعزيز  مجال  في  األمريكية 
المنطقة،  في  واالستقرار  والسام 
حرية  وتعزيز  السام  تحقيق  وفي 
األديــــــان والــمــعــتــقــدات والــتــعــايــش 

السلمي. 
بـــــــدوره، قــــال الــشــيــخ عــبــداهلل 
الــعــاقــات  أن  خليفة  آل  راشـــد  بــن 
الــبــحــريــنــيــة األمـــريـــكـــيـــة ال تــمــتــد 
ســـــــنـــــــوات عـــــــديـــــــدة وحـــــــســـــــب، بـــل 
تــتــســم بــالــعــمــق وتــمــتــاز بــالــشــراكــة 
اعتزازه  عن  معبًرا  االستراتيجية، 
وفـــــخـــــره بـــمـــا تـــشـــهـــده الـــعـــاقـــات 

الــثــنــائــيــة الـــوطـــيـــدة والــمــتــنــامــيــة 
المجاالت،  مختلف  فــي  تقدم  مــن 
وخـــاصـــة فـــي مــجــال تــعــزيــز األمـــن 
المنطقة  والــســام واالســتــقــرار في 
والـــتـــي تــلــعــب الــــواليــــات الــمــتــحــدة 

األمريكية دوًرا بارًزا فيها. 
كــــمــــا أعــــــــــرب ســــفــــيــــر مــمــلــكــة 
اعتزازه  واشنطن عن  في  البحرين 
الــذي  واالنــفــتــاح  الحيوية  بالبيئة 
تتمتع به مملكة البحرين، مؤكًدا أن 
المملكة أصبحت نموذًجا يحتذى 
ــي تـــعـــزيـــز مـــفـــاهـــيـــم تــحــقــيــق  ــه فــ بــ
ــان  ــ ــة األديــ ــريـ ــرام حـ ــ ــتـ ــ الــــســــام واحـ

السلمي،  والــتــعــايــش  والــمــعــتــقــدات 
ــو الـــنـــهـــج الــبــحــريــنــي األصـــيـــل  ــ وهـ
الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب 
الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
المفدى،  الــبــاد  عــاهــل  خليفة  آل 
المعهودة  وحكمته  الثاقبة  برؤيته 
مثنًيا  الشامل،  اإلصاحي  ونهجه 
ــه الــمــجــتــمــع  ــا يــضــطــلــع بــ عـــلـــى مــ
المسيحي في مملكة البحرين من 
في  طيبة  وإســهــامــات  ملموس  دور 
الشاملة،  التنموية  المسيرة  دعــم 
دوام  المــبــورن  دوج  للنائب  متمنًيا 

التوفيق والنجاح.
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أكــــــــــــد صــــــــاحــــــــب الــــســــمــــو 
ــلـــمـــان بــن  الـــمـــلـــكـــي األمــــيــــر سـ
ــي الــعــهــد  حــمــد آل خــلــيــفــة ولــ
ــلـــس الـــــــــــــوزراء أن  رئــــيــــس مـــجـ
الـــنـــمـــو االقـــــتـــــصـــــادي عــمــلــيــة 
التنافسية  تستهدف  مستمرة 
واالســـتـــدامـــة االقــتــصــاديــة من 
القطاعات  نمو  تحفيز  خــال 
الــمــخــتــلــفــة بــمــا يــتــمــاشــى مع 
رؤيـــــة الــبــحــريــن االقــتــصــاديــة 
حــــرص  إلــــــــى  الفــــــًتــــــا   ،2030
تحقيق  على  البحرين  مملكة 
المنشودة  التنموية  األهـــداف 
حــضــرة  وتـــطـــلـــعـــات  رؤى  وفـــــق 
حمد  الملك  الجالة  صاحب 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 

الباد المفدى.

جاء ذلك لدى لقاء سموه 
بــقــصــر الــــرفــــاع أمـــــس الــســيــد 
يوسف علي رئيس مجلس إدارة 
»مــجــمــوعــة لــولــو«، حــيــث رحــب 
ســمــوه بـــه مــنــوًهــا بــــدور قــطــاع 
التجزئة بمملكة البحرين وما 
انـــعـــكـــس عــلــيــه مــــن إســـهـــامـــات 
واضـــــــحـــــــة دعــــــمــــــت مـــخـــتـــلـــف 
االقتصادية،  التنمية  مــســارات 
ــا يــضــطــلــع بــه  ــًرا إلـــــى مــ ــيـ ــشـ مـ
القطاع الخاص من دوٍر حيوي 
ــع بــعــجــلــة الــتــنــمــيــة  ــدفــ ــي الــ فــ
ـــة واإلســــــهــــــام فــي  ــاديـ ــصــ ــتــ االقــ

تحقيق أهدافها المنشودة.
ــرب رئــيــس  ــ مـــن جــانــبــه، أعـ
»مــــجــــمــــوعــــة  إدارة  ــلــــس  ــجــ مــ
ــن شــــكــــره وتـــقـــديـــره  ــ ــو« عـ ــ ــولـ ــ لـ

ولــي  الملكي  الــســمــو  لــصــاحــب 
ــوزراء  الــ رئــيــس مجلس  الــعــهــد 
عـــلـــى مـــــا يـــولـــيـــه مـــــن حـــرص 

واهــتــمــام يــمــثــان دافــًعــا لبذل 
الـــمـــزيـــد بــمــا يــســهــم فـــي دعــم 
مملكة  فــي  االقــتــصــادي  النمو 

للمملكة  مــتــمــنــًيــا  الــبــحــريــن، 
دوام التقدم واالزدهــار في ظل 

قيادة جالة الملك المفدى.

�سموه يلتقي رئي�س مجل�س اإدارة »مجموعة لولو«

ولي العهد رئي�س الوزراء ينوه باإ�سهامات قطاع التجزئة في م�سارات التنمية

} �سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يلتقي رئي�س مجل�س اإدارة »مجموعة لولو«.

اســتــقــبــل جـــواد بــن سالم 
العريض نائب رئيس مجلس 
ــب الــصــحــفــي  ــاتـ ــكـ الــــــــــوزراء الـ
مدير  الياقوت  محمد  جمال 
مـــكـــتـــب صـــحـــيـــفـــة الـــجـــزيـــرة 
ــة  ــكـ ــلـ ــمـ الــــــســــــعــــــوديــــــة فــــــــي مـ
أهــداه نسخة  البحرين، حيث 
مـــن كــتــابــه الـــجـــديـــد »جــمــال 

الكلمة جمال«.
وأشــــــــــــــــاد نـــــــائـــــــب رئــــيــــس 
ــوزراء بــمــا احــتــواه  ــ مــجــلــس الــ
الــكــتــاب وبــإســهــامــات الــكــاتــب 
ــي الــــمــــجــــاالت الــصــحــفــيــة  ــ فـ
واإلعـــــــامـــــــيـــــــة وفـــــــــي إثـــــــــراء 
الــســاحــة األدبـــيـــة، ومـــا يبذله 
من جهود في إبراز المحطات 
المضيئة في مسيرة العاقات 
الوثيقة  التاريخية  األخــويــة 
بين  تجمع  الــتــي  والــمــتــمــيــزة 

وشقيقتها  الــبــحــريــن  مملكة 
السعودية،  العربية  المملكة 
وما تشهده من تطور وازدهار 
شاكرًا  الــمــجــاالت،  فــي جميع 
له  متمنيًا  ــداء،  ــ اإلهـ هـــذا  لــه 

دوام التوفيق والسداد.
الصحفي  الكاتب  وأعــرب 

ــن شــكــره  ــيــــاقــــوت عــ جـــمـــال الــ
وتقديره للسيد جواد بن سالم 
العريض على دعمه وتشجيعه 
ــيـــن  ــيـ ــفـ إلصــــــــــــــــــدارات الـــصـــحـ
بما  ومؤلفاتهم  واإلعاميين 
يـــخـــدم الــمــســيــرة الــصــحــفــيــة 

واإلعامية.

جواد العري�س ي�ستقبل مدير مكتب »الجزيرة« ال�سعودية

} جانب من اال�ستقبال.

���س��ف��ي��ر ال��م��م��ل��ك��ة ل����دى وا���س��ن��ط��ن ي��ل��ت��ق��ي ع�����س��وا 
ب���ال���ك���ون���ج���ر����س ون���خ���ب���ة م����ن ق�������ادة ال��م��ج��ت��م��ع  

كتبت فاطمة علي:
العسكري  بالمستشفى  المعدية  األمــراض  استشاري  كشف 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد- الوطني  الفريق  عضو 

19( المقدم طبيب مناف القحطاني في تغريدة عبر صفحته في 
المولودين  األطــفــال  مــن   %57 أن  االجتماعية »تويتر«  المنصة 
كورونا  فيروس  ضد  مضادة  أجسام  لديهم  اللقاح  تلقين  ألمهات 
»كـــوفـــيـــد-19« مــقــارنــه بـ8% مـــن األطـــفـــال الــمــولــوديــن ألمــهــات 

مصابات بالفيروس.
أظهرتها  البحثية  الــمــعــلــومــات  تــلــك  إن  تــغــريــدتــه  فــي  وقـــال 
الحمل،  أثــنــاء  اللقاح  فعالية  حــول  حديثا  نشرت  علمية  دراســـة 
ما يعد سببا علميا آخر ومهما للتطعيم ضد مرض »كوفيد-19« 

أثناء الحمل.
تــغــريــدات ســابــقــة أن نتائج  الــقــحــطــانــي عــبــر  أكـــد  وســبــق أن 
دراســـــات وأبـــحـــاث عــلــمــيــة نــشــرت فـــي األوســـــاط الــطــبــيــة أظــهــرت 
إيجابية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على النساء الحوامل 
قد  اللقاحات  تسببها  التي  المضادة  األجــســام  وأن  والمرضعات، 

تنقل إلى الجنين عن طريق دم الحبل السري وكذلك إلى الرضيع 
من خال لبن األم. وقال القحطاني إن الباحثين كشفوا أن المرأة 
تم  كما  السري،  الحبل  في  مضادة  أجسام  لديها  يتولد  الحامل 
يعني  ما  اللقاح،  تلقي  بعد  األم  حليب  في  مضادة  أجسام  رصــد 
ان الحوامل ينقلن األجسام المضادة ضد الفيروس إلى أنفسهن 

وأجنتهن قبل الوالدة وبعدها.
ونشر القحطاني مضمون الدراسة الطبية التي ُنشرت مارس 
اللقاحات، 84 منهن  امــرأة تلقين  أكثر من 130  الماضي وشملت 
حوامل و31 مرضعة، حيث وجد القائمون عليها أن هؤالء النساء 
غير  للنساء  للقاحات  مماثلة  مناعية  استجابات  لديهن  تولدت 
الحوامل، وتبين أيضا أن 10 من النساء اللواتي وضعن أطفالهن 
أثــنــاء الــدراســة كــان لــدى جميعهن أجــســام مــضــادة فــي دم الحبل 
كان لديهن أجسام  تقريبا  المرضعات  النساء  وأن جميع  السري، 
مضادة في حليب األم.  وعلى صعيد متصل أثبتت دراسات سابقة 
الــفــئــة عــنــد اإلصــابــة  لـــدى هـــذه  الــمــنــاعــة المكتسبة  بــحــثــت فــي 
الفعلية بالفيروس أنهن ينقلن مناعتهن الطبيعية إلى أطفالهن 

بعد تعافيهن من المرض.

المقدم طبيب مناف القحطاني:

57% من مواليد الأمهات المتطعمات مح�سنون �سد كورونا 

} المقدم طبيب مناف القحطاني.

»التربية« تنظم زيارات طالبية افترا�سية يومية ل�سرح الميثاق
تــزامــنــًا مــع الـــذكـــرى الــحــاديــة والــعــشــريــن لــلــتــصــويــت على 
ميثاق العمل الوطني، أطلق قسم العاقات والبرامج التفاعلية 
بوزارة التربية والتعليم الزيارات الطابية االفتراضية للفصل 
الدراسي الثاني من موقع صرح الميثاق الوطني في الصخير.

يأتي تنظيم هذه الزيارات االفتراضية تعزيزا لقيم التربية 
الدراسية،  المراحل  جميع  من  المدارس  طلبة  عند  للمواطنة 
وتتضمن  الوطني.  التاريخ  في  الخالدة  الذكرى  بهذه  واعتزازًا 
الــزيــارات االفــتــراضــيــة جــولــًة فــي أروقـــة الــصــرح، يطلع خالها 
الطلبة على أبرز محتوياته، كنسخة الميثاق الوطني األصلية، 
كما  والــحــضــاريــة،  الــتــاريــخــيــة  المقتنيات  مــن  الــعــديــد  وكــذلــك 
يصاحب الجولة شرح مفصل يقدمه مجموعة من المختصين، 
ويركز على جوانب مضيئة من ماضي مملكة البحرين العريق، 
بصورة  تنظم  الطابية  الزيارات  بأن  علمًا  المشرق،  وحاضرها 
افتراضية طوال أيام العام الدراسي نظرًا للظروف االستثنائية 

التي فرضتها جائحة كورونا. 

أول  ــق  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ ــبــــل  ــقــ ــتــ اســ
الــشــيــخ راشــــد بـــن عـــبـــداهلل آل 
أمــس  الــداخــلــيــة  وزيــــر  خليفة 
الممثل  أحــمــد  ــارق  طــ ــلـــورد  الـ
الــــــخــــــاص لــــرئــــيــــس الـــــــــــوزراء 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــي وزيـــــــــر الـ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
ــم  ــ لــــشــــؤون الـــكـــومـــنـــولـــث واألمـ
المتحدة،  بالمملكة  المتحدة 
مملكة  سفير  بــحــضــور  وذلـــك 
الــــبــــحــــريــــن لــــــــدى الـــمـــمـــلـــكـــة 
المتحدة، ورئيس األمن العام، 

ووكيل وزارة الداخلية.
وفــــي بـــدايـــة الــلــقــاء رحــب 
ــارق  ــلــــورد طـ ــارة الــ الــــوزيــــر بــــزيــ
أحـــمـــد، الـــتـــي تـــأتـــي فـــي إطـــار 
التواصل وتبادل وجهات النظر 
بين البلدين الصديقين، حيث 
أطلع اللورد أحمد على جهود 
األمن  لحفظ  الداخلية  وزارة 
وتأمين السامة العامة، مؤكدا 
إرثــا  أن حــقــوق اإلنــســان تمثل 
من  يتجزأ  ال  وجــزءا  حضاريا 
البحريني،  المجتمع  ثــقــافــة 
وتــســتــقــي الــســنــد والـــدعـــم من 
الجالة  صــاحــب  حــضــرة  رؤى 
ــك الـــــمـــــفـــــدى، مـــشـــيـــدا  ــلــ ــمــ الــ
مملكة  بين  الوثيقة  بالشراكة 
المتحدة،  والمملكة  البحرين 
وال ســيــمــا فـــي مـــجـــال الــعــمــل 

الشرطي والعدالة الجنائية.
ــاع اطــلــع  ــمـ ــتـ وخـــــال االجـ

ــاص لـــرئـــيـــس  ــ ــخــ ــ الـــمـــمـــثـــل الــ
الوزراء البريطاني وزير الدولة 
ــم  ــ لــــشــــؤون الـــكـــومـــنـــولـــث واألمـ
المتحدة  بالمملكة  المتحدة 
على إيجاز بشأن تنفيذ أحكام 
قانون العقوبات البديلة قدمه 
ــالــــد بــــن راشـــــــد آل  ــيـــخ خــ الـــشـ
خليفة مدير عام اإلدارة العامة 
والــعــقــوبــات  األحـــكـــام  لتنفيذ 
اإلنجازات  فيه  تناول  البديلة، 
التي تحققت في هذا المجال 
وكيفية  العقوبات  تلك  وأنــواع 
تنفيذها خال جائحة كورونا، 
موضحا أن عدد المستفيدين 
اإلحصائيات  أحــدث  وفــق  بلغ 
تبين  ــه  ــ وأنـ مــســتــفــيــدا،   3826
مـــن خــــال تــفــعــيــل الــمــتــابــعــة 
إلى  الــعــودة  نسبة  أن  الاحقة 
العقوبة  انتهاء  بعد  الجريمة 

البديلة بلغت %4.
كـــــمـــــا تــــــــم عــــــــــرض فـــيـــلـــم 
ــنـــة حـــقـــوق  ــي عـــــن لـــجـ ــقــ ــائــ وثــ
اإلنـــــســـــان بــــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة 
ودورهـــــــــــا فـــــي نـــشـــر الـــتـــوعـــيـــة 
الــــقــــانــــونــــيــــة الـــــــازمـــــــة لــــدى 
تــنــاول  كــمــا  الـــــــوزارة،  منتسبي 
الــعــرض الــحــقــوق والــخــدمــات 
الــمــقــدمــة لــلــنــزالء فـــي مــركــز 
بينها  من  والتأهيل،  اإلصــاح 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والــتــعــلــيــم 
وحـــــريـــــة مــــمــــارســــة الـــشـــعـــائـــر 
الـــديـــنـــيـــة وعــــــــرض مــنــتــجــات 
الـــنـــزالء مــن الــحــرف الــيــدويــة 
كما  متخصصة،  مــعــارض  فــي 
برنامج  إيجاز حول  عرض  تم 
ــنـــف  ــعـ ــة الـ ــافــــحــ ــكــ ــمــ ــا« لــ ــ ــ ــعـ ــ ــ »مـ
الــذي أصبح يغطي  ــان،  واإلدمـ

معظم مدارس البحرين. 

وزير الداخ��لية يطل�ع وزير �س���وؤون الكوم��نول��ث بالم��ملكة
البديلة العقوبات  ملف  في  البحرين  اإنجازات  على  المتحدة 

ــــب  ــاحـ ــ تـــــلـــــقـــــى حـــــــضـــــــرة صـ
عيسى  بن  الملك حمد  الجالة 
المفدى  الــبــاد  ملك  خليفة  آل 
بــرقــيــة تــهــنــئــة مـــن الـــفـــريـــق أول 
ــــداهلل آل  ــبـ ــ ــــن عـ ــخ راشـــــــد بـ ــيـ ــشـ الـ
فيها  رفع  الداخلية،  وزير  خليفة 
ــى الـــمـــقـــام الـــســـامـــي لــحــضــرة  ــ إلـ
صاحب الجالة الملك المفدى 
أســـمـــى آيـــــات الــتــهــانــي وأخــلــص 
الـــتـــبـــريـــكـــات، بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى 
ــة والـــعـــشـــريـــن لــتــوقــيــع  ــاديــ ــحــ الــ

ميثاق العمل الوطني. 
وأشار وزير الداخلية في هذه 
البحرين  أبناء  أن  إلى  المناسبة 
يستحضرون هذه الذكرى العزيزة 
ــي تــتــرجــم  ــتــ عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، الــ
باإلنجازات  حافلة  وطــن  مسيرة 
الــنــوعــيــة الـــتـــي تــحــقــقــت بــرؤيــة 
لترسم  الــمــفــدى،  الملك  جــالــة 
لـــه طــريــق الــمــســتــقــبــل الــمــشــرف 

الحافل باإلنجازات. 

ــا أكــــــد وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة  ــمـ كـ
يـــســـيـــرون  الـــبـــحـــريـــن  ــاء  ــ ــنـ ــ أبـ أن 
ــة وواثــــــقــــــة نــحــو  ــتــ ــابــ بـــخـــطـــى ثــ
الــمــســتــقــبــل األفـــضـــل والــحــفــاظ 
في  كنموذج  البحرين  تميز  على 
واالقتصادي  السياسي  االنفتاح 
كأسرة  ويعيشون  والديمقراطي، 
ــة مـــتـــمـــاســـكـــة  ــابــ ــحــ ــتــ واحــــــــــــدة مــ
ومــا  واجـــبـــهـــم  ألداء  مــتــســامــحــة 
تجاه  المسؤولية  أمانة  تقتضيه 
أبنائهم  فــي  ويــغــرســون  وطــنــهــم، 
الــوطــن واإلخــــاص لقيادة  حــب 
جالة الملك المفدى، داعيًا اهلل 
أن يحفظ جالته وأن يسدد على 

طريق الحق خطاه. 
ــى صــــــاحــــــب الـــســـمـــو  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وتـ
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ولـــــي  آل خــلــيــفــة 
مــجــلــس الـــــــــوزراء بـــرقـــيـــة تــهــنــئــة 
رفع  الداخلية،  وزيــر  من  مماثلة 
التهاني  أصـــدق  ســمــوه  إلــى  فيها 

ــات بــــهــــذه  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ وخـــــــالـــــــص الـ
الــمــنــاســبــة الــوطــنــيــة، مــســتــذكــرًا 
وطن  مسيرة  واالعــتــزاز  بالفخر 
التي  النوعية  باإلنجازات  حافلة 
تحققت برؤية ملكية سامية من 
الملك  الجالة  صــاحــب  حــضــرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
أن ميثاق  المفدى، مؤكًدا  الباد 
ــي رســــــم طـــريـــق  ــنــ ــوطــ الـــعـــمـــل الــ
أبــنــاء  يصنعه  الــــذي  المستقبل 
الـــوطـــن بــخــطــى ثــابــتــة وفــــق ما 
تجاه  المسؤولية  أمانة  تقتضيه 
على  والحفاظ  البحرين  مملكة 
يحتذى  أنموذًجا  ليكون  تميزها 
التنمية  مــســتــويــات  كـــل  عــلــى  بـــه 
الشاملة بمختلف أبعادها، داعيًا 
يــحــفــظ  أن  وَجـــــــّل  َعــــــّز  ــولـــى  ــمـ الـ
ــيـــه خــيــر  ــا فـ ســــمــــوه ويـــوفـــقـــه لـــمـ
الوطن وتقدمه وازدهــاره في ظل 
الملك  القيادة الحكيمة لجالة 

المفدى. 

ال���م���ل���ك وول�������ي ال���ع���ه���د رئ���ي�������س ال���������وزراء 
ي��ت��ل��ق��ي��ان ب��رق��ي��ت��ي ت��ه��ن��ئ��ة م���ن وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة

التقى الشيخ عبداهلل بن راشد 
البحرين  مملكة  سفير  خليفة  آل 
لدى الواليات المتحدة األمريكية، 
عضو  ــورن،  ــبــ المــ دوج  الـــنـــائـــب  ــع  مـ
لجنة  عضو  األمريكي  الكونجرس 
النواب،  القوات المسلحة بمجلس 
وذلــك  المجتمع،  قــادة  مــن  ونخبة 
خــال مــأدبــة غـــداء أقــامــهــا النائب 
على شرف السفير بمناسبة زيارته 

لوالية كولورادو.
النائب  رحـــب  الــلــقــاء،  وخـــال 
وبــزيــارتــه  بــالــســفــيــر  ــورن  ــبـ دوج المـ
ــورادو، مــشــيــًدا بــالــدور  ــولــ لـــواليـــة كــ
الـــــــذي تــلــعــبــه مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
كحليف أساسي للواليات المتحدة 
األمن  تعزيز  مجال  في  األمريكية 
المنطقة،  في  واالستقرار  والسام 
حرية  وتعزيز  السام  تحقيق  وفي 
األديــــــان والــمــعــتــقــدات والــتــعــايــش 

السلمي. 
بـــــــدوره، قــــال الــشــيــخ عــبــداهلل 
الــعــاقــات  أن  خليفة  آل  راشـــد  بــن 
الــبــحــريــنــيــة األمـــريـــكـــيـــة ال تــمــتــد 
ســـــــنـــــــوات عـــــــديـــــــدة وحـــــــســـــــب، بـــل 
تــتــســم بــالــعــمــق وتــمــتــاز بــالــشــراكــة 
اعتزازه  عن  معبًرا  االستراتيجية، 
وفـــــخـــــره بـــمـــا تـــشـــهـــده الـــعـــاقـــات 

الــثــنــائــيــة الـــوطـــيـــدة والــمــتــنــامــيــة 
المجاالت،  مختلف  فــي  تقدم  مــن 
وخـــاصـــة فـــي مــجــال تــعــزيــز األمـــن 
المنطقة  والــســام واالســتــقــرار في 
والـــتـــي تــلــعــب الــــواليــــات الــمــتــحــدة 

األمريكية دوًرا بارًزا فيها. 
كــــمــــا أعــــــــــرب ســــفــــيــــر مــمــلــكــة 
اعتزازه  واشنطن عن  في  البحرين 
الــذي  واالنــفــتــاح  الحيوية  بالبيئة 
تتمتع به مملكة البحرين، مؤكًدا أن 
المملكة أصبحت نموذًجا يحتذى 
ــي تـــعـــزيـــز مـــفـــاهـــيـــم تــحــقــيــق  ــه فــ بــ
ــان  ــ ــة األديــ ــريـ ــرام حـ ــ ــتـ ــ الــــســــام واحـ

السلمي،  والــتــعــايــش  والــمــعــتــقــدات 
ــو الـــنـــهـــج الــبــحــريــنــي األصـــيـــل  ــ وهـ
الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب 
الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
المفدى،  الــبــاد  عــاهــل  خليفة  آل 
المعهودة  وحكمته  الثاقبة  برؤيته 
مثنًيا  الشامل،  اإلصاحي  ونهجه 
ــه الــمــجــتــمــع  ــا يــضــطــلــع بــ عـــلـــى مــ
المسيحي في مملكة البحرين من 
في  طيبة  وإســهــامــات  ملموس  دور 
الشاملة،  التنموية  المسيرة  دعــم 
دوام  المــبــورن  دوج  للنائب  متمنًيا 

التوفيق والنجاح.
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أكــــــــــــد صــــــــاحــــــــب الــــســــمــــو 
ــلـــمـــان بــن  الـــمـــلـــكـــي األمــــيــــر سـ
ــي الــعــهــد  حــمــد آل خــلــيــفــة ولــ
ــلـــس الـــــــــــــوزراء أن  رئــــيــــس مـــجـ
الـــنـــمـــو االقـــــتـــــصـــــادي عــمــلــيــة 
التنافسية  تستهدف  مستمرة 
واالســـتـــدامـــة االقــتــصــاديــة من 
القطاعات  نمو  تحفيز  خــال 
الــمــخــتــلــفــة بــمــا يــتــمــاشــى مع 
رؤيـــــة الــبــحــريــن االقــتــصــاديــة 
حــــرص  إلــــــــى  الفــــــًتــــــا   ،2030
تحقيق  على  البحرين  مملكة 
المنشودة  التنموية  األهـــداف 
حــضــرة  وتـــطـــلـــعـــات  رؤى  وفـــــق 
حمد  الملك  الجالة  صاحب 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 

الباد المفدى.

جاء ذلك لدى لقاء سموه 
بــقــصــر الــــرفــــاع أمـــــس الــســيــد 
يوسف علي رئيس مجلس إدارة 
»مــجــمــوعــة لــولــو«، حــيــث رحــب 
ســمــوه بـــه مــنــوًهــا بــــدور قــطــاع 
التجزئة بمملكة البحرين وما 
انـــعـــكـــس عــلــيــه مــــن إســـهـــامـــات 
واضـــــــحـــــــة دعــــــمــــــت مـــخـــتـــلـــف 
االقتصادية،  التنمية  مــســارات 
ــا يــضــطــلــع بــه  ــًرا إلـــــى مــ ــيـ ــشـ مـ
القطاع الخاص من دوٍر حيوي 
ــع بــعــجــلــة الــتــنــمــيــة  ــدفــ ــي الــ فــ
ـــة واإلســــــهــــــام فــي  ــاديـ ــصــ ــتــ االقــ

تحقيق أهدافها المنشودة.
ــرب رئــيــس  ــ مـــن جــانــبــه، أعـ
»مــــجــــمــــوعــــة  إدارة  ــلــــس  ــجــ مــ
ــن شــــكــــره وتـــقـــديـــره  ــ ــو« عـ ــ ــولـ ــ لـ

ولــي  الملكي  الــســمــو  لــصــاحــب 
ــوزراء  الــ رئــيــس مجلس  الــعــهــد 
عـــلـــى مـــــا يـــولـــيـــه مـــــن حـــرص 

واهــتــمــام يــمــثــان دافــًعــا لبذل 
الـــمـــزيـــد بــمــا يــســهــم فـــي دعــم 
مملكة  فــي  االقــتــصــادي  النمو 

للمملكة  مــتــمــنــًيــا  الــبــحــريــن، 
دوام التقدم واالزدهــار في ظل 

قيادة جالة الملك المفدى.

�سموه يلتقي رئي�س مجل�س اإدارة »مجموعة لولو«

ولي العهد رئي�س الوزراء ينوه باإ�سهامات قطاع التجزئة في م�سارات التنمية

} �سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يلتقي رئي�س مجل�س اإدارة »مجموعة لولو«.

اســتــقــبــل جـــواد بــن سالم 
العريض نائب رئيس مجلس 
ــب الــصــحــفــي  ــاتـ ــكـ الــــــــــوزراء الـ
مدير  الياقوت  محمد  جمال 
مـــكـــتـــب صـــحـــيـــفـــة الـــجـــزيـــرة 
ــة  ــكـ ــلـ ــمـ الــــــســــــعــــــوديــــــة فــــــــي مـ
أهــداه نسخة  البحرين، حيث 
مـــن كــتــابــه الـــجـــديـــد »جــمــال 

الكلمة جمال«.
وأشــــــــــــــــاد نـــــــائـــــــب رئــــيــــس 
ــوزراء بــمــا احــتــواه  ــ مــجــلــس الــ
الــكــتــاب وبــإســهــامــات الــكــاتــب 
ــي الــــمــــجــــاالت الــصــحــفــيــة  ــ فـ
واإلعـــــــامـــــــيـــــــة وفـــــــــي إثـــــــــراء 
الــســاحــة األدبـــيـــة، ومـــا يبذله 
من جهود في إبراز المحطات 
المضيئة في مسيرة العاقات 
الوثيقة  التاريخية  األخــويــة 
بين  تجمع  الــتــي  والــمــتــمــيــزة 

وشقيقتها  الــبــحــريــن  مملكة 
السعودية،  العربية  المملكة 
وما تشهده من تطور وازدهار 
شاكرًا  الــمــجــاالت،  فــي جميع 
له  متمنيًا  ــداء،  ــ اإلهـ هـــذا  لــه 

دوام التوفيق والسداد.
الصحفي  الكاتب  وأعــرب 

ــن شــكــره  ــيــــاقــــوت عــ جـــمـــال الــ
وتقديره للسيد جواد بن سالم 
العريض على دعمه وتشجيعه 
ــيـــن  ــيـ ــفـ إلصــــــــــــــــــدارات الـــصـــحـ
بما  ومؤلفاتهم  واإلعاميين 
يـــخـــدم الــمــســيــرة الــصــحــفــيــة 

واإلعامية.

جواد العري�س ي�ستقبل مدير مكتب »الجزيرة« ال�سعودية

} جانب من اال�ستقبال.

���س��ف��ي��ر ال��م��م��ل��ك��ة ل����دى وا���س��ن��ط��ن ي��ل��ت��ق��ي ع�����س��وا 
ب���ال���ك���ون���ج���ر����س ون���خ���ب���ة م����ن ق�������ادة ال��م��ج��ت��م��ع  

كتبت فاطمة علي:
العسكري  بالمستشفى  المعدية  األمــراض  استشاري  كشف 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد- الوطني  الفريق  عضو 

19( المقدم طبيب مناف القحطاني في تغريدة عبر صفحته في 
المولودين  األطــفــال  مــن   %57 أن  االجتماعية »تويتر«  المنصة 
كورونا  فيروس  ضد  مضادة  أجسام  لديهم  اللقاح  تلقين  ألمهات 
»كـــوفـــيـــد-19« مــقــارنــه بـ8% مـــن األطـــفـــال الــمــولــوديــن ألمــهــات 

مصابات بالفيروس.
أظهرتها  البحثية  الــمــعــلــومــات  تــلــك  إن  تــغــريــدتــه  فــي  وقـــال 
الحمل،  أثــنــاء  اللقاح  فعالية  حــول  حديثا  نشرت  علمية  دراســـة 
ما يعد سببا علميا آخر ومهما للتطعيم ضد مرض »كوفيد-19« 

أثناء الحمل.
تــغــريــدات ســابــقــة أن نتائج  الــقــحــطــانــي عــبــر  أكـــد  وســبــق أن 
دراســـــات وأبـــحـــاث عــلــمــيــة نــشــرت فـــي األوســـــاط الــطــبــيــة أظــهــرت 
إيجابية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على النساء الحوامل 
قد  اللقاحات  تسببها  التي  المضادة  األجــســام  وأن  والمرضعات، 

تنقل إلى الجنين عن طريق دم الحبل السري وكذلك إلى الرضيع 
من خال لبن األم. وقال القحطاني إن الباحثين كشفوا أن المرأة 
تم  كما  السري،  الحبل  في  مضادة  أجسام  لديها  يتولد  الحامل 
يعني  ما  اللقاح،  تلقي  بعد  األم  حليب  في  مضادة  أجسام  رصــد 
ان الحوامل ينقلن األجسام المضادة ضد الفيروس إلى أنفسهن 

وأجنتهن قبل الوالدة وبعدها.
ونشر القحطاني مضمون الدراسة الطبية التي ُنشرت مارس 
اللقاحات، 84 منهن  امــرأة تلقين  أكثر من 130  الماضي وشملت 
حوامل و31 مرضعة، حيث وجد القائمون عليها أن هؤالء النساء 
غير  للنساء  للقاحات  مماثلة  مناعية  استجابات  لديهن  تولدت 
الحوامل، وتبين أيضا أن 10 من النساء اللواتي وضعن أطفالهن 
أثــنــاء الــدراســة كــان لــدى جميعهن أجــســام مــضــادة فــي دم الحبل 
كان لديهن أجسام  تقريبا  المرضعات  النساء  وأن جميع  السري، 
مضادة في حليب األم.  وعلى صعيد متصل أثبتت دراسات سابقة 
الــفــئــة عــنــد اإلصــابــة  لـــدى هـــذه  الــمــنــاعــة المكتسبة  بــحــثــت فــي 
الفعلية بالفيروس أنهن ينقلن مناعتهن الطبيعية إلى أطفالهن 

بعد تعافيهن من المرض.

المقدم طبيب مناف القحطاني:

57% من مواليد الأمهات المتطعمات مح�سنون �سد كورونا 

} المقدم طبيب مناف القحطاني.

»التربية« تنظم زيارات طالبية افترا�سية يومية ل�سرح الميثاق
تــزامــنــًا مــع الـــذكـــرى الــحــاديــة والــعــشــريــن لــلــتــصــويــت على 
ميثاق العمل الوطني، أطلق قسم العاقات والبرامج التفاعلية 
بوزارة التربية والتعليم الزيارات الطابية االفتراضية للفصل 
الدراسي الثاني من موقع صرح الميثاق الوطني في الصخير.

يأتي تنظيم هذه الزيارات االفتراضية تعزيزا لقيم التربية 
الدراسية،  المراحل  جميع  من  المدارس  طلبة  عند  للمواطنة 
وتتضمن  الوطني.  التاريخ  في  الخالدة  الذكرى  بهذه  واعتزازًا 
الــزيــارات االفــتــراضــيــة جــولــًة فــي أروقـــة الــصــرح، يطلع خالها 
الطلبة على أبرز محتوياته، كنسخة الميثاق الوطني األصلية، 
كما  والــحــضــاريــة،  الــتــاريــخــيــة  المقتنيات  مــن  الــعــديــد  وكــذلــك 
يصاحب الجولة شرح مفصل يقدمه مجموعة من المختصين، 
ويركز على جوانب مضيئة من ماضي مملكة البحرين العريق، 
بصورة  تنظم  الطابية  الزيارات  بأن  علمًا  المشرق،  وحاضرها 
افتراضية طوال أيام العام الدراسي نظرًا للظروف االستثنائية 

التي فرضتها جائحة كورونا. 

أول  ــق  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ ــبــــل  ــقــ ــتــ اســ
الــشــيــخ راشــــد بـــن عـــبـــداهلل آل 
أمــس  الــداخــلــيــة  وزيــــر  خليفة 
الممثل  أحــمــد  ــارق  طــ ــلـــورد  الـ
الــــــخــــــاص لــــرئــــيــــس الـــــــــــوزراء 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــي وزيـــــــــر الـ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
ــم  ــ لــــشــــؤون الـــكـــومـــنـــولـــث واألمـ
المتحدة،  بالمملكة  المتحدة 
مملكة  سفير  بــحــضــور  وذلـــك 
الــــبــــحــــريــــن لــــــــدى الـــمـــمـــلـــكـــة 
المتحدة، ورئيس األمن العام، 

ووكيل وزارة الداخلية.
وفــــي بـــدايـــة الــلــقــاء رحــب 
ــارق  ــلــــورد طـ ــارة الــ الــــوزيــــر بــــزيــ
أحـــمـــد، الـــتـــي تـــأتـــي فـــي إطـــار 
التواصل وتبادل وجهات النظر 
بين البلدين الصديقين، حيث 
أطلع اللورد أحمد على جهود 
األمن  لحفظ  الداخلية  وزارة 
وتأمين السامة العامة، مؤكدا 
إرثــا  أن حــقــوق اإلنــســان تمثل 
من  يتجزأ  ال  وجــزءا  حضاريا 
البحريني،  المجتمع  ثــقــافــة 
وتــســتــقــي الــســنــد والـــدعـــم من 
الجالة  صــاحــب  حــضــرة  رؤى 
ــك الـــــمـــــفـــــدى، مـــشـــيـــدا  ــلــ ــمــ الــ
مملكة  بين  الوثيقة  بالشراكة 
المتحدة،  والمملكة  البحرين 
وال ســيــمــا فـــي مـــجـــال الــعــمــل 

الشرطي والعدالة الجنائية.
ــاع اطــلــع  ــمـ ــتـ وخـــــال االجـ

ــاص لـــرئـــيـــس  ــ ــخــ ــ الـــمـــمـــثـــل الــ
الوزراء البريطاني وزير الدولة 
ــم  ــ لــــشــــؤون الـــكـــومـــنـــولـــث واألمـ
المتحدة  بالمملكة  المتحدة 
على إيجاز بشأن تنفيذ أحكام 
قانون العقوبات البديلة قدمه 
ــالــــد بــــن راشـــــــد آل  ــيـــخ خــ الـــشـ
خليفة مدير عام اإلدارة العامة 
والــعــقــوبــات  األحـــكـــام  لتنفيذ 
اإلنجازات  فيه  تناول  البديلة، 
التي تحققت في هذا المجال 
وكيفية  العقوبات  تلك  وأنــواع 
تنفيذها خال جائحة كورونا، 
موضحا أن عدد المستفيدين 
اإلحصائيات  أحــدث  وفــق  بلغ 
تبين  ــه  ــ وأنـ مــســتــفــيــدا،   3826
مـــن خــــال تــفــعــيــل الــمــتــابــعــة 
إلى  الــعــودة  نسبة  أن  الاحقة 
العقوبة  انتهاء  بعد  الجريمة 

البديلة بلغت %4.
كـــــمـــــا تــــــــم عــــــــــرض فـــيـــلـــم 
ــنـــة حـــقـــوق  ــي عـــــن لـــجـ ــقــ ــائــ وثــ
اإلنـــــســـــان بــــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة 
ودورهـــــــــــا فـــــي نـــشـــر الـــتـــوعـــيـــة 
الــــقــــانــــونــــيــــة الـــــــازمـــــــة لــــدى 
تــنــاول  كــمــا  الـــــــوزارة،  منتسبي 
الــعــرض الــحــقــوق والــخــدمــات 
الــمــقــدمــة لــلــنــزالء فـــي مــركــز 
بينها  من  والتأهيل،  اإلصــاح 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والــتــعــلــيــم 
وحـــــريـــــة مــــمــــارســــة الـــشـــعـــائـــر 
الـــديـــنـــيـــة وعــــــــرض مــنــتــجــات 
الـــنـــزالء مــن الــحــرف الــيــدويــة 
كما  متخصصة،  مــعــارض  فــي 
برنامج  إيجاز حول  عرض  تم 
ــنـــف  ــعـ ــة الـ ــافــــحــ ــكــ ــمــ ــا« لــ ــ ــ ــعـ ــ ــ »مـ
الــذي أصبح يغطي  ــان،  واإلدمـ

معظم مدارس البحرين. 

وزير الداخ��لية يطل�ع وزير �س���وؤون الكوم��نول��ث بالم��ملكة
البديلة العقوبات  ملف  في  البحرين  اإنجازات  على  المتحدة 

ــــب  ــاحـ ــ تـــــلـــــقـــــى حـــــــضـــــــرة صـ
عيسى  بن  الملك حمد  الجالة 
المفدى  الــبــاد  ملك  خليفة  آل 
بــرقــيــة تــهــنــئــة مـــن الـــفـــريـــق أول 
ــــداهلل آل  ــبـ ــ ــــن عـ ــخ راشـــــــد بـ ــيـ ــشـ الـ
فيها  رفع  الداخلية،  وزير  خليفة 
ــى الـــمـــقـــام الـــســـامـــي لــحــضــرة  ــ إلـ
صاحب الجالة الملك المفدى 
أســـمـــى آيـــــات الــتــهــانــي وأخــلــص 
الـــتـــبـــريـــكـــات، بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى 
ــة والـــعـــشـــريـــن لــتــوقــيــع  ــاديــ ــحــ الــ

ميثاق العمل الوطني. 
وأشار وزير الداخلية في هذه 
البحرين  أبناء  أن  إلى  المناسبة 
يستحضرون هذه الذكرى العزيزة 
ــي تــتــرجــم  ــتــ عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، الــ
باإلنجازات  حافلة  وطــن  مسيرة 
الــنــوعــيــة الـــتـــي تــحــقــقــت بــرؤيــة 
لترسم  الــمــفــدى،  الملك  جــالــة 
لـــه طــريــق الــمــســتــقــبــل الــمــشــرف 

الحافل باإلنجازات. 

ــا أكــــــد وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة  ــمـ كـ
يـــســـيـــرون  الـــبـــحـــريـــن  ــاء  ــ ــنـ ــ أبـ أن 
ــة وواثــــــقــــــة نــحــو  ــتــ ــابــ بـــخـــطـــى ثــ
الــمــســتــقــبــل األفـــضـــل والــحــفــاظ 
في  كنموذج  البحرين  تميز  على 
واالقتصادي  السياسي  االنفتاح 
كأسرة  ويعيشون  والديمقراطي، 
ــة مـــتـــمـــاســـكـــة  ــابــ ــحــ ــتــ واحــــــــــــدة مــ
ومــا  واجـــبـــهـــم  ألداء  مــتــســامــحــة 
تجاه  المسؤولية  أمانة  تقتضيه 
أبنائهم  فــي  ويــغــرســون  وطــنــهــم، 
الــوطــن واإلخــــاص لقيادة  حــب 
جالة الملك المفدى، داعيًا اهلل 
أن يحفظ جالته وأن يسدد على 

طريق الحق خطاه. 
ــى صــــــاحــــــب الـــســـمـــو  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وتـ
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ولـــــي  آل خــلــيــفــة 
مــجــلــس الـــــــــوزراء بـــرقـــيـــة تــهــنــئــة 
رفع  الداخلية،  وزيــر  من  مماثلة 
التهاني  أصـــدق  ســمــوه  إلــى  فيها 

ــات بــــهــــذه  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ وخـــــــالـــــــص الـ
الــمــنــاســبــة الــوطــنــيــة، مــســتــذكــرًا 
وطن  مسيرة  واالعــتــزاز  بالفخر 
التي  النوعية  باإلنجازات  حافلة 
تحققت برؤية ملكية سامية من 
الملك  الجالة  صــاحــب  حــضــرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
أن ميثاق  المفدى، مؤكًدا  الباد 
ــي رســــــم طـــريـــق  ــنــ ــوطــ الـــعـــمـــل الــ
أبــنــاء  يصنعه  الــــذي  المستقبل 
الـــوطـــن بــخــطــى ثــابــتــة وفــــق ما 
تجاه  المسؤولية  أمانة  تقتضيه 
على  والحفاظ  البحرين  مملكة 
يحتذى  أنموذًجا  ليكون  تميزها 
التنمية  مــســتــويــات  كـــل  عــلــى  بـــه 
الشاملة بمختلف أبعادها، داعيًا 
يــحــفــظ  أن  وَجـــــــّل  َعــــــّز  ــولـــى  ــمـ الـ
ــيـــه خــيــر  ــا فـ ســــمــــوه ويـــوفـــقـــه لـــمـ
الوطن وتقدمه وازدهــاره في ظل 
الملك  القيادة الحكيمة لجالة 

المفدى. 

ال���م���ل���ك وول�������ي ال���ع���ه���د رئ���ي�������س ال���������وزراء 
ي��ت��ل��ق��ي��ان ب��رق��ي��ت��ي ت��ه��ن��ئ��ة م���ن وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة
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.%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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جديدة  علمية  دراســـة  خلصت 
إلى أن مضادات الهيستامين يمكن 
من  للماليين  الــمــســاعــدة  تــوفــر  أن 
مــصــابــي فـــيـــروس كـــورونـــا الــطــويــل 
ــلـــي  األمــــــــد. وذكــــــــرت صــحــيــفــة »ديـ
الــتــداعــيــات  الــبــريــطــانــيــة أن  مــيــل« 
الـــطـــويـــلـــة األمــــــد الـــمـــتـــرتـــبـــة عــلــى 
اإلصابة بمرض »كوفيد-19«، الذي 
يسببه فيروس كورونا تشمل ضباب 
أن  ويمكن  المفاصل  الــدمــاغ وآالم 
لــكــن مــضــادات  أشــهــر،  عـــدة  تستمر 
بعضا  توفر  أن  الهيستامين يمكن 
وعادة  لمصابي كورونا.  الراحة  من 
ــا يـــصـــرف األطــــبــــاء لــلــمــصــابــيــن  مــ
بـــ»مــضــادات  يعرف  مــا  بالحساسية 
الهيستامين«، ويشمل ذلك العطس 
والهيستامين مادة  وسيالن األنف. 
يتم إفرازها في الجسم تسبب لك 
ــق مــوقــع  ــــراض الــحــســاســيــة، وفــ أعــ

»ويب طب« الصحي. 
أن ســيــدتــيــن  ــة  ــ وأظـــهـــرت دراســ
ــر أصـــبـــحـــتـــا  ــمــ ــعــ ــتـــصـــف الــ ــنـ فـــــي مـ
بــالــصــدفــة تــتــمــعــان بــصــحــة جــيــدة 
ــن هـــذا  بـــعـــدمـــا تـــنـــاولـــتـــا جـــرعـــة مــ
الدراسة إن اإلرهاق  الــدواء. وقالت 
السيدتين  إحــدى  لــدى  كثيرا  خــف 
ــوم الـــتـــالـــي لــتــنــاول  ــيـ ــي صـــبـــاح الـ فـ
الدواء. وأصيبت السيدة بحالة من 
قطعة  تــنــاولــت  بــعــدمــا  الحساسية 
ــريــــق الــخــطــأ  ــن عــــن طــ ــبـ ــجـ مــــن الـ

)فهي تعاني حساسية من منتجات 
مــن  ــلـــغ  مـ وأخــــــــذت 50  األلــــــبــــــان(، 
مضادات الهيستامين، والحظت أن 
اإلرهاق اختفى كليا. وعانت األولى 
مــن انـــعـــدام قــدرتــهــا عــلــى مــمــارســة 
الــريــاضــة وآالم فــي الــصــدر وصــداع 
الثانية  وطفح جلدي، بينما عانت 
والــبــطــن  الــمــفــاصــل  فـــي  آالم  مـــن 

وطفح جلدي. 
لها طبيبها  ذلــك، وصف  وبعد 
جــرعــة يومية مــن هــذه الــمــضــادات 
ــا  ــورونـ ــي قــلــلــت مــــن أعـــــــراض كـ ــتـ الـ

الطويلة. وقالت إنها استعادت نحو 
90 بالمائة من وظائفها اليومية. 

السيدتين  كــال  فــحــص  وجـــرى 
ــرف عــلــمــاء الــتــمــريــض في  مـــن طــ
جامعة كاليفورنيا، ونشروا النتائج 

في مجلة علمية. 
في  الرئيسية  المؤلفة  وقــالــت 
»يخبرنا  بينتو:  ميليسا  الــدراســة، 
ــا يــرغــبــون  ــى بـــــأن أكـــثـــر مــ ــمـــرضـ الـ
يــســاعــدهــم على  ــو أي شــــيء  هـ ــه  بـ
ــعــــودة إلــــى األنـــشـــطـــة األســاســيــة  الــ
قــبــل كــورونــا«.  اعــتــادوا عليها  الــتــي 

»إنهم يبحثون بشدة عن  وأضافت: 
شــــيء لــمــســاعــدتــهــم عــلــى الــوقــوف 

على أقدامهم«.
وفــي الــوقــت الــراهــن، ال يوجد 
عالج لكورونا الطويل األمد، بينما 
يجري حاليا اختبار عدة عالجات، 
الهيستامين.  بــيــنــهــا مــضــادات  مــن 
وتــشــكــل هـــذه الـــدراســـة فسحة أمــل 
لــنــحــو 54 مــلــيــون شــخــص يــعــانــون 
من كورونا طويل األمد، لكن األمر 
يــحــتــاج إلــــى تـــجـــارب واســـعـــة قبل 

اعتماد هذا العالج رسميا.
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يــعــتــقــد كــثــيــرون فـــي الــعــالــم الــعــربــي 
وال  الـــعـــدد،  قليلة  الــغــرب  فــي  الــعــائــلــة  أن 
ينجب الزوجان أكثر من ولدين، لكن أسرة 
وأنجبت  االعــتــقــاد،  هــذا  كــســرت  بريطانية 
عــادة.  العربية  الــعــائــالت  تنجب  مما  أكثر 
البريطانية  مــيــل«  »ديــلــي  صحيفة  وذكـــرت 
أكـــبـــر عــائــلــة فـــي بــريــطــانــيــا مـــن حيث  أن 
أكبر حجما. وقالت  أعدد األفراد ستصبح 
ابــنــة ســـو ونـــيـــول رادفـــــــورد إنــهــا تــتــوقــع أن 

رادفور  وميلي  قريبا.  الثاني  بطفلها  ترزق 
الــبــالــغــة مــن الــعــمــر )20 عــامــا( هــي سابع 
أكبر األبناء في عائلة رادفور البالغ عددهم 
ابن ميلي الحفيد  وابنة. وسيكون  ابنا   22

التاسع أو العاشر. 
وشـــاركـــت إمــيــلــي صــورتــهــا عــلــى موقع 
ــرام«، وتـــظـــهـــر بــطــنــهــا مــنــتــفــخــا،  ــغــ ــتــ »إنــــســ
أوفيليا.  ابنتها  اليسرى  يدها  في  وتحمل 
الصغير  بأخيها  مهووسة  »أوفيليا  وقالت: 

بالفعل«. ويأتي هذا التطور بعدما أعلنت 
أنها  عــامــا(   26( كــلــوي  الــكــبــرى  شقيقتها 

تتوقع طفلها األولى. 
وتتراوح أعمار أبناء عائلة رادفورد بين 

عام و32 عاما. 
عائلتها  مـــع  تــعــيــش  مــيــلــي  ــزال  ــ تـ وال 
ــرة فـــــــي الـــــمـــــنـــــزل الـــــمـــــكـــــون مـــن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
مــــوركــــامــــب  بـــــلـــــدة  فــــــي  نــــــــــوم،  غــــــــرف   10

بمقاطعة النكشاير شمالي إنجلترا.

علملاء يعلنلون ر�سلميا توثيلق اأكبلر مذنلب عللى الإطلاق

بال�سدفلة.. دواء يحلارب كورونلا »طويلل الأملد«

} العائلة البريطانية الكبيرة.

الحب«  »عليلد  �سلعلبليلة 
اأربع  رو�سيا  في  تتراجع 
عاما  15 خللال  مللرات 

جــاء فــي دراســـة أجرتها مؤسسة »ســوبــر جــوب«، 
وشــارك فيها 3000 شخص، أن شعبية »عيد الحب« 
في  تــراجــعــت  فالنتين،  الــقــديــس  يـــوم  يسمى  مــا  أو 
روسيا أربع مرات خالل الـ15 عاما األخيرة. وأضافت 
المائة  الــعــام، سيحتفل 12 فــي  »فــي هــذا  الــدراســة: 
في   78 وسيتجاهله  الحب،  بعيد  الــروس  من  فقط 
الــروس  بين  بالتأييد  العيد  هــذا  ويحظى  الــمــائــة. 
الذين تقل أعمارهم عن 34 )16 في المائة( والنساء 
)14 في المائة مقابل 11 في المائة بين الرجال(«. 
إلى  الـــذي جــاء  العيد  أن هــذا  الــدراســة،  وتبين مــن 
أخــذ  الــمــاضــي،  الــقــرن  مــن  التسعينيات  فــي  روســيــا 
الماضية،  عاما  عشر  الخمسة  خــالل  بريقه  يفقد 

وظلت شعبيته تتراجع باطراد. 
فـــي عـــام 2007، احــتــفــل كـــل ثــانــي روســــي بــهــذا 
العيد. ما في عام 2009 – فقط 40 في المائة، وفي 
عـــام 2021 -13 فــي الــمــائــة فــقــط. ولــكــن مــع ذلــك، 
وفقا للدراسة، يعتزم واحد من كل ثالثة رجال )33 
بالمائة( تقديم الزهور للمرأة التي يحبها في عيد 

الحب.

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

ميثاق

اليوم نعيش ذكرى ميثاق العمل الوطني، 
الكثير  وتحمل  قلوبنا  ذكرى عزيزة على  وهي 
ــتـــي هـــي مــفــخــرة  مـــن الــمــعــانــي الــجــمــيــلــة والـ

للبحرين قيادة وحكومة وشعبا.
تــوافــق فيه  الـــذي  الــيــوم  يــوم الميثاق هــو 
بحكمة  الــذي جاء  الميثاق  هذا  على  الشعب 
ســديــدة مــن عــاهــل الــبــالد الــمــفــدى مــن أجــل 
النهوض بالبحرين على كل المستويات ونشر 
التعبير  وحرية  والديمقراطية  التسامح  روح 
العدالة  روح  ونشر  والطفل  بالمرأة  والنهوض 
أديــانــهــم  أفــــراد المجتمع عــلــى اخــتــالف  لــكــل 

ومذاهبهم ومن دون تفرقة بين الجميع. 
تــوافــق فيه  الـــذي  الــيــوم  يــوم الميثاق هــو 
الــشــعــب عــلــى الــمــوافــقــة عــلــى مــيــثــاق العمل 
الــوطــنــي مــن خـــالل اقــتــراع حــر مــبــاشــر بلغت 
نسبة  عليه  والــمــوافــقــة  فــيــه  الــمــشــاركــة  نسبة 
الـــدول  ــواء  الــــدول سـ ــة مــن  لــم تعرفها أي دولـ
العظمى أو الدول النامية وكان دليال واضحا 
يــريــده من  الــقــائــد ومــا  وصــريــحــا على حكمة 
دلــيــال على  أيــضــا  وكـــان  لــبــالده وشعبه  الخير 
الــحــفــاظ عــلــى وحــدتــه  الــشــعــب بأهمية  وعـــي 
وتــمــاســكــه واســـتـــقـــراره لــكــي تــســيــر الـــبـــالد في 
الجميع  يسير  بيد  يدا  والنماء  البناء  طريق 
واحــدا  صفا  يقف  والــكــل  ويعمر  يبني  والــكــل 
وأمنها  ومستقبلها  البحرين  أجل حماية  من 

واستقرارها.
هـــذه  عـــلـــى  ــا  ــامـ عـ  21 مــــــرور  ــد  ــعـ وبـ واآلن 
الـــتـــجـــربـــة نـــالحـــظ حـــجـــم اإلنـــــجـــــازات الــتــي 
تحققت للبحرين بفضل هذا الميثاق والعمل 
عــلــى هــديــه ومــــع تــنــفــيــذ بـــنـــوده والــســيــر معا 

لتحقيق أهدافه.

طلللللب نللجللدة عللبللر الللمللحلليللط.. 
قلل�للسللة اأغلللللللرب مللللن الللخلليللال
تلقى مركز شرطة في بريطانيا اتصاال من سيدة تطلب المساعدة، 
المرأة تعيش في مكان يبعد 4 آالف  أن  المشكلة في هذا االتصال  لكن 
أجــاكــس  مــديــنــة  فــي  ســيــدة  أن  الــكــنــديــة  اإلذاعــــة  وذكــــرت هيئة  كيلومتر. 
اقتحم رجل منزلها.  تعرضت لموقف عصيب عندما  أونتاريو  بمقاطعة 
وإثر الموقف الصعب الذي كانت فيه، استنجدت المرأة بالشرطة، لكنها 
المتحدة.  بالمملكة  دورهـــام  مدينة  بشرطة  الخطأ  طريق  عــن  اتصلت 
وقالت الشرطة البريطانية إنها تلقت بعد ظهر األربعاء االتصال الغريب 
عبر تقنية الدردشة الحية. وكتبت المرأة في نداء االستغاثة: »أحتاج إلى 
مساعدة، إنه يقترب، إنه في المنزل«، ثم التزمت الصمت. وكان الخطأ 
وأخرى  بريطانيا  دورهــام في  بين منطقة  ناجما عن تشابه في األسماء 
االتصال  يغلق ضابط  ولم  الكندية.  أونتاريو  في مقاطعة  االسم  بنفس 
في  بنظرائهم  االتــصــال  إلــى  زمــالؤه  وســارع  الحية،  الــدردشــة  البريطاني 
المرأة، حيث وجدوا  لنجدة  وبالفعل، هب هؤالء سريعا  الكندية.  دورهــا 
في  الضابطة  وقــالــت  منزلها.  داخـــل  عــامــا(   35( العمر  مــن  يبلغ  رجــال 
الشرطة البريطانية، أندريا آرثر: »كان هذا حادثا غير عادي ووضعا مؤلما 
زمالئنا  مساعدة  مــن  وتمكن  هــادئــا  ظــل  الفريق  لكن  للضحية،  للغاية 
الكنديين في حل الموقف بسرعة ومهنية«. وحاول المشتبه فيه الهروب، 
االنصياع  رفــض  البداية  وفــي  قريب،  مكان  في  النهاية  في  حوصر  لكنه 
لطلبات الضباط، واضطر هؤالء إلى صعقه بالكهرباء والقبض عليه في 
نهاية المطاف. وتقول الشرطة إن الرجل متهم منذ ذلك الحين بسلسلة 
القسري  والحبس  واالعتداء  المنزل  اقتحام  ذلك  في  بما  الجرائم،  من 

وعصيان أمر قضائي قانوني.

عبداملنعم إبراهيم

اأوهام �ساذجة بت�سدي اأمريكا للهجمات الإيرانية �سد دول المنطقة
ِة عبَر  ِة اإليرانيَّ من يعتقُد أن أمريكا سوف تتصدى للهجماِت الصاروخيَّ
أذرعها في اليمن والعراق ضد السعودية واإلمارات وبقية دول الخليج فهو 
واهٌم، ألن )واشنطن( منشغلٌة حاليًا بملفين ساخنين، األول رغبُتها الملحة 
ال  وبالتالي  )فيينا(،  مباحثات  في  إيــران  مع  نــووي جديد  اتفاٍق  إنجاِز  في 
المنطقة،  في  ألذرعها  بالتصدي  المفاوضاِت  أثناء  )طهران(  إغضاَب  تريُد 
ا بحشِد قواتها العسكرية  ا وعسكرّيً والثاني أن )واشنطن( منشغلٌة دبلوماسّيً
في دول أوروبا الشرقية استعدادًا الندالع حرٍب روسية–أوكرانية محتملة في 

المستقبل القريب بحسب توقعاتها االستخباراتية.
المنطقِة  فـــي  الــنــســبــي  ــتـــقـــراِر  واالسـ الـــســـالِم  أثـــنـــاء  أمــريــكــا  كــانــت  وإذا 
في  الحوثيين  االنقالبيين  هجماِت  لوقِف  ُيذكُر  شيئا  تفعل  لم  الخليجية 
لوقِف  مختلًفا  شيئا  تفعَل  أن  تتوقعون  فهل  سنوات،  السعودية  اليمن ضد 

هجمات الحوثيين الجديدة ضد اإلمارات؟!
ولألسف )واشنطن( خذلت حلفاءها ومن تعتبرهم )دوال صديقة( في 
اإلرهابية  للهجمات  تصديها  بعدم  فقط  ليس  الــعــربــي..  الخليج  منطقة 
الحوثية ضد أهداف مدنية في السعودية واإلمارات، ولكن )واشنطن( تعطي 
إشارات مغلوطة أشبه بالضوء األخضر إلى إيران بأن تستمر في استخدام 

أذرعها اإلرهابية في اليمن والعراق ضد دول الخليج!
مباحثات  بنود  في  السابقة  األمريكية  المطالب  سقف  أن  يعني  وهــذا 
في  إليــران  استرضاء  )واشنطن(  ِقبل  من  عنها  التراجع  تم  النووية  فيينا 
المتعلقة بمناقشة وقف  السابقة  الشروط األمريكية  أن  المفاوضات! ذلك 
أنشطة إيران المزعزعة لألمن واالستقرار ودعمها للمليشيات اإلرهابية في 
اليمن والعراق وسوريا ولبنان وقطاع غزة، لم تعد مطروحة من قبل واشنطن 
في )فيينا(! كما تم إسقاط )واشنطن( لشرط مناقشة )الحد من قدرة إيران 
إسرائيل  به  تتمسك  كانت  وهو شرط  الباليستية(،  تطوير صواريخها  على 
ومؤخرًا  الصاروخية،  إيران  قدرات  للحد من  المفاوضات  في  الخليج  ودول 
وقالت  كيلومتر،   1400 مداها  يبلغ  جديدة  صاروخية  تجربة  إيــران  أعلنت 
إنها تملك صواريخ يبلغ مداها 2000 كيلومتر تصل إلى إسرائيل والقواعد 

األمريكية في المنطقة!

ــرى تــراجــعــت واشــنــطــن عن  ومـــن جــهــة أخــ
شــــرط آخــــر فـــي مــبــاحــثــات )فــيــيــنــا( ســبــق أن 
العربي،  الخليج  دول  إشــراك  وهــو  بــه،  تمسكت 

في  اإليراني  النووي  الملف  مباحثات  في  واإلمـــارات(  )السعودية  وتحديدًا 
)فيينا(، فلم تعد )واشنطن( متمسكة بهذا الشرط أمام إيران!

كل ما يريده الرئيس األمريكي )جو بايدن( حاليًا هو )الفوز الصوري( 
االنتخابات  فــي  رابــحــة  كــورقــة  يستخدمه  إيـــران  مــع  نـــووي  اتــفــاق  بتحقيق 

الفرعية القادمة لصالح مرشحي )الحزب الديمقراطي( في أمريكا!
إذن يجب عدم التعويل على موقف أمريكي صارم أو فعل عسكري يوقف 
دول  وبقية  واإلمــارات  السعودية  اإلرهابية ضد  إيــران ألذرعها  من استخدام 
ماكينزي(  )فرانك  الجنرال  زيــارة  اعتبروا  مراقبين  إن  بل  العربي،  الخليج 
وإدالئــه بتصريحات  المنطقة ومصر،  المركزية لعدد من دول  القيادة  قائد 
وصفها  التي  والسعودية،  اإلمــارات  الحوثية ضد  الهجمات  متناقضة حول 
)بــالــطــائــشــة( ولــيــس )اإلرهـــابـــيـــة(! وإيــحــائــه بــوجــود ثــغــرات فــي المنظومة 
الحوثية،  للهجمات  التصدي  عملية  في  اإلمــارات  تعتمدها  التي  الدفاعية 
بمعطيات حساسة تشجعها على  تبرعا مجانيا إليــران  مراقبون  اعتبره  ما 

التمادي في لعبة استهداف أمن الخليج!
بآخر  أو  بشكل  تعبر  الصحفية  والتصريحات  )لماكينزي(  الزيارة  هذه 
عن عدم حماس أمريكا للتصدي إليران ودورها المزعزع لألمن واالستقرار  
الــســعــوديــة لدعم  بــقــيــادة  الــعــربــي  التحالف  لــذلــك على دول  الــخــلــيــج..  فــي 
واالســتــخــبــاراتــيــة  العسكرية  قــدراتــهــا  عــلــى  تعتمد  أن  الــيــمــن  فــي  الــشــرعــيــة 
الحوثية  المسيرة  والطائرات  الصاروخية  للهجمات  التصدي  في  العربية 
واإليرانية، واستهداف العمق الحوثي ومراكز الحرس الثوري اإليراني وحزب 
اهلل اللبناني على األراضي اليمنية. وتحديدًا في صنعاء والحديدة وصعدة، 
أبــدًا ال في  العسكري األمريكي، ألن هذا لن يحدث  الدعم  انتظار  من دون 
اليمن وال في أي منطقة أخرى ملتهبة في الشرق األوسط، أمريكا خذلت 

حليفتها )إسرائيل( فكيف الحال بالعرب؟!

»برناردينيلي  مذنب  تخطى 
– بــرنــشــتــايــن« الـــرقـــم الــقــيــاســي 
ــلــــى اإلطـــــــالق  ألكــــبــــر مــــذنــــب عــ
متجاوزا  كيلومترا،   137 بعرض 
مذنب »هيل- بوب« حامل الرقم 
ــعـــرض 74  ــابـــق بـ الـــقـــيـــاســـي الـــسـ

كيلومترا. 
»هيل-بوب«  مذنب  واكتشف 
مــرئــيــا  ــبـــح  وأصـ  ،1995 ــام  عــ فـــي 
في   ،1996 عام  المجردة  بالعين 
ــثـــون مــذنــب  ــبـــاحـ حـــيـــن رصـــــد الـ
للمرة  »برناردينيلي-برنشتاين« 
في  ظــهــر  إذ   ،2014 عـــام  األولــــى 
الطاقة  »مسح  بيانات  مجموعة 
الـــمـــظـــلـــمـــة« كـــنـــقـــطـــة تـــتـــحـــرك 
فـــي الـــصـــور الــمــتــعــاقــبــة وســمــي 
يــو   2014« ــب  ــ ــذنـ ــ مـ ــــذاك  ــنـ ــ ــيـ ــ حـ

إن271«.
الــمــذنــب  اكــتــشــف  مـــن  وأول 
ــي جــامــعــة  ــ ــيــــات فـ ــكــــونــ ــم الــ ــالــ عــ
ــاري  بــنــســلــفــانــيــا األمـــريـــكـــيـــة، جـ
ــا بــعــد  ــ ــم مـ ــ ــالـ ــ ــايـــن، وعـ ــتـ ــيـــرنـــشـ بـ
واشنطن  جامعة  فــي  الــدكــتــوراه 
برناردينيلي.  بيدرو  األمريكية، 
ولـــــم يــتــســن لــلــبــاحــثــيــن قــيــاس 
حــجــم الــمــذنــب فـــتـــرة اكــتــشــافــه 
األرض،  ــــن  عـ الــــشــــديــــد  ــده  ــعـ ــبـ لـ
على الرغم من إدراكهم احتمال 
ضــخــامــة حــجــمــه؛ وفــقــا لموقع 

»ساينس أليرت«. 
وينحدر المذنب من سحابة 
مــن  ســــحــــابــــة  وهــــــــي  »أورط«؛ 
كــتــل الــجــلــيــد والـــصـــخـــور تــحــوم 

الشمسي.  نــظــامــنــا  حــافــة  حـــول 
إلى  حاليا  في طريقه  والمذنب 
ــل الـــنـــظـــام، وســيــقــتــرب من  ــ داخـ
لــن  ولـــكـــن   ،2031 عـــــام  األرض 
ــارج  ــدا إذ ســيــبــقــى خـ يــقــتــرب جــ

مدار كوكب »زحل«. 
إشـــعـــاع  ــبــــاحــــثــــون  الــ ودرس 
»الميكروويف« المنبعث من كتلة 
المذنب، ثم تمكنوا من استنتاج 
حجمه من خالل أطوال موجات 

الضوء المنعكسة تلك.
ــثـــون ورقــتــهــم  ــبـــاحـ ونـــشـــر الـ
»أرخــايــف«؛  مــوقــع  فــي  الحديثة 
أرشــــــيــــــف مـــــــســـــــودات األبـــــحـــــاث 
الـــعـــلـــمـــيـــة، تـــمـــهـــيـــدا لـــنـــشـــرهـــا 
فـــي مــجــلــة رســـائـــل عــلــم الــفــلــك 

والفيزياء الفلكية.
وأشار الباحثون إلى أن هذه 
أجــري عليها  أطــول مسافة  هــي 
قــيــاس مــن هــذا الــنــوع، وهــو أمر 

المذنب  تقلص  الحــتــمــال  مهم 
بــشــكــل كــبــيــر عــنــد اقـــتـــرابـــه من 
األرض، إذ يتمدد الذيل المكون 
ويذوب جسمه  والغاز  الغبار  من 
اقــتــرب  كلما  ويتقلص  األســــاس 

من الشمس.
لمعرفة  الــبــاحــثــون  ويــســعــى 
درجــــة حـــــرارة الــمــذنــب ودورانـــــه 
ــى تــركــيــبــتــه  ــ ــافــــة إلـ ــلـــه، إضــ وشـــكـ

الكيميائية أثناء مروره.

اأ�سرة بريطانية تك�سر العتقاد ال�سهير.. بعدد اأولدها} مذنب »برناردينيلي – برنشتاين«.

عملل  مقابللة  �سلوؤال«..  »اأغبلى 
الماييلن اهتملام  تثيلر  غريبلة 

لم تدرك فتاة أمريكية أن كالمها الذي كانت تتفوه به قبيل مقابلة 
 7 إلــى نحو  أنــه سيصل  تـــدرك  لــم  كما  والــصــورة،  بالصوت  عمل مسجل 
جهاز  أمــام  تستعد  مارتينيز  شيلين  وكانت  العالم.  في  شخص  ماليين 
حاسوبها إلجراء مقابلة مع شركة طيران محلية في الواليات المتحدة، 
للفوز بوظيفة مضيفة طيران. وقبيل دقائق من المقابلة سمعت شيلين 
ساخرة  بنبرة  الفيديو،  في  يظهر  لم  مجهول  شخص  مع  تتحدث  وهــي 
)سكاي  شركة  عن  انطباعك  هو  »مــا  هــو:  ســؤاال  وطرحت  المقابلة.  عن 
ويست ايرالينز( وما هو صداها لديك؟«. وقالت ساخرة: »هذا أغبى سؤال 
وأكثرها سخافة سمعته في حياتي« وفجأة، تغيرت مالمح شيلين بعدما 
الحظت أن كاميرا منصة الموقع الرقمي الخاص بالشركة سّجل كالمها. 
وحاولت التبرير، قائلة إنها كانت تتدرب ولم تكن تدرك أن الكالم مسجل، 
وقدمت اعتذارها قائلة: »أنا آسفة للغاية«. وأعلنت مارتينيز الحقا على 
أنها »لم تحصل على الوظيفة« وأنها أيًضا  التواصل االجتماعي  وسائل 
معرضة لخطر الطرد من وظيفتها الحالية بعد أن علم رئيسها بعملية 
البحث السرية عن عمل. وعلى منصة »تيك توك«، انتشر الفيديو على 
ــع، حــاصــدا نــحــو 7 مــاليــيــن مــشــاهــدة، ونـــال أكــثــر مــن مليون  نــطــاق واســ

إعجاب.

} شيلين ترد على السؤال.
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اطلع المدير الطبي للمستشفى الملكي للنساء 
على  عبدالرحمن  يــوســف  الــدكــتــور حسن  واألطــفــال 
مركز  في  تتوافر  التي  والتجهيزات  المؤهلة  الكوادر 
الــمــحــاكــاة والـــمـــهـــارات الــطــبــيــة فــي جــامــعــة الخليج 

العربي. 
الطبية  والمهارات  المحاكاة  مركز  مدير  وعــرف 
ــرادة الــوفــد الــزائــر عــلــى الــبــرامــج  الــدكــتــور تيسير جــ
التدريبية التي يوفرها المركز لألطباء، والممرضين، 
والطلبة لتطوير مهاراتهم على عمليات طبية معقدة 
التعامل  من خالل  ممارستها  على  التدرب  يمكن  ال 
مع المرضى الحقيقيين لشدة تعقيدها، بينما يمّكن 
مركز المحاكاة المتدربين من ممارستها بإتقان من 

بالتعلم  للمتدرب  وتسمح  الواقع  تحاكي  بيئة  خالل 
عــبــر الــمــمــارســة والــخــطــأ والــتــصــحــيــح عــلــى الــدمــى 
الــكــرتــونــيــة مــبــرمــجــة تــحــاكــي الــمــريــض مـــن دون أن 
تحقق  أن  الممكن  مــن  ــرار  أضـ أي  ذلــك  على  يترتب 

خالل التدرب على المريض الحقيقي.
كما تباحث حول سبل التعاون في مجال التدريب 
الطبي لألطباء والممرضات في المستشفى الملكي 
للنساء واألطفال عن طريق ورش اإلسعافات األولية 
وإقــامــة  للقلب  األمــريــكــيــة  الجمعية  مــن  المعتمدة 
والتي  الطبية  والمحاكاة  للتدريب  العملية  الـــورش 
في  الطبي  والــتــدريــب  التعليم  دور  تعزيز  شأنها  مــن 

البحرين.

الملك حمد  لمركز  العام  األمين  أشاد 
عبداهلل  الشيخ  السلمي  للتعايش  العالمي 
بالمبادرات  آل خليفة  بن سلمان  أحمد  بن 
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة  السامية 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل الــبــالد 
إلى  البحرين  مملكة  دفعت  التي  المفدى، 
الــســالم  بــمــفــاهــيــم  الــمــنــطــقــة  ــدارة دول  ــ صــ

والتسامح واألخوة اإلنسانية.
اإلرث  إلـــــــى  عـــــبـــــداهلل  ــيــــخ  الــــشــ ولــــفــــت 
الكبير الذي تخاطب به المملكة  اإلنساني 
الــمــبــادرات  عــبــر  والــعــالــم،  المنطقة  شــعــوب 
ــارب الــنــجــاح الــمــضــيــئــة الــتــي أوجـــدت  وتـــجـ
لــهــا أرضـــيـــة طــولــى مـــن الــتــفــاهــم والــعــيــش 
ــان والــثــقــافــات  ــ بــيــن جميع األديـ الــمــشــتــرك 

والحضارات.
جاء ذلك لدى استقباله مؤخرًا اللورد 
طارق أحمد الممثل الخاص لرئيس الوزراء 
البريطاني ووزير الدولة لجنوب آسيا واألمم 
الخارجية  وزارة  في  والكومنولث  المتحدة 

والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة.
واســتــعــرض خـــالل الــلــقــاء ســبــل تعزيز 
الــتــعــاون الــمــثــمــر بــيــن مــركــز الــمــلــك حمد 
العالمي للتعايش السلمي ووزارة الخارجية 
ــادل الـــخـــبـــرات والــتــجــارب  ــبـ الــبــريــطــانــيــة وتـ

اإليــجــابــيــة الــمــعــززة لــلــتــســامــح والــتــعــايــش 
ونبذ  والثقافات  والــحــضــارات،  ــان  األديـ بين 
وأشكاله.  صــوره  بجميع  والعنف  الكراهية 
آل خليفة  أحمد  بن  عبداهلل  الشيخ  وأطلع 
ــر الـــبـــريـــطـــانـــي عـــلـــى أهــــــــداف مــركــز  ــ ــوزيـ ــ الـ
السلمي،  للتعايش  العالمي  حمد  الملك 
مشيرًا  ودولــًيــا،  محلًيا  المتنوعة  وأنشطته 
إلى أن التنوع الديني والعرقي في البحرين 
الحريات  لمفاهيم  الملكية  الــرؤيــة  يجسد 

المضيئة  البقعة  هذه  حولت  التي  الدينية 
دولية  الى مقصد عالمي وجهة  العالم  من 
تحتضن  البحرين  أن  إلى  ولفت  بها.  يشاد 
المنطقة  في  كاثوليكية  كنيسة  أكبر  اليوم 
)كاتدرائية سيدة العرب( إلى جانب عشرات 
الــكــنــائــس والـــمـــســـاجـــد والـــمـــعـــابـــد وكــنــيــس 
يــــهــــودي، وتــمــكــيــنــهــا لــجــمــيــع الــمــواطــنــيــن 
بحرية  الدينية  شعائرهم  أداء  والمقيمين 

وسالم وأمن.

ــبــــداهلل بــــن أحـــمـــد بــن  وأكــــــد الـــشـــيـــخ عــ
بفضل  المملكة  حــرص  خليفة  آل  سلمان 
الملك  لجاللة  والمتجددة  الثاقبة  الــرؤيــة 
ومفاهيم  الــتــعــدديــة  ترسيخ  على  الــمــفــدى 
الــتــعــايــش الــديــنــي والــحــضــاري، مــشــيــًرا في 
إنــشــاء مركز الملك حمد  إلــى  الــصــدد  هــذا 
العالمي، وتدشين »إعالن مملكة البحرين«، 
ــوار  ــات الـــحـ ــ ــدراسـ ــ وكــــرســــي الـــمـــلـــك حـــمـــد لـ
والسالم  والتعايش بين األديان في إيطاليا، 
وغــيــرهــا مــن اإلســهــامــات الــداعــمــة للسالم 

والتنمية المستدامة.
ــارق أحــمــد  ــ ــد الـــلـــورد طـ مـــن جــانــبــه، أكــ
البريطاني  الوزراء  الخاص لرئيس  الممثل 
والشراكة  التعاون  تعزيز  على  بــالده  حرص 
مع مملكة البحرين في نشر ثقافة السالم 
الــدولــي  المجتمع  ودعـــم جــهــود  والــتــســامــح 
ونبذ  واالعــتــدال  الوسطية  قيم  ترسيخ  في 
التطرف واإلرهاب،  والقضاء على  الكراهية 
سيما  وال  واألطفال  المرأة  حقوق  وحماية 

في أوقات النزاعات.
الــلــورد طـــارق أحــمــد بما تقدمه  ــاد  وأشـ
الــبــحــريــن مـــن مــــبــــادرات إيــجــابــيــة داعــمــة 

للتسامح والسالم اإلقليمي والعالمي.

»ال���م���ل���ك���ي ل��ل��ن�����س��اء والأط�������ف�������ال« ي���ط���ل���ع ع��ل��ى 
الإم���ك���ان���ات ال��ت��دري��ب��ي��ة ف��ي ج��ام��ع��ة ال��خ��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي

بحث التعاون مع الممثل الخا�س لرئي�س الوزراء البريطاني 

اأمين عام مركز الملك حمد: روؤية الملك للت�سامح والتعاي�ش تخاطب كل �سعوب العالم

} مدير المستشفى الملكي للنساء واألطفال خالل زيارة جامعة الخليج العربي.

آل خليفة،  راشــــد  بـــن  عـــبـــداهلل  الــشــيــخ  وّقــــع 
المتحدة  الــواليــات  لــدى  البحرين  مملكة  سفير 
بــازن،  بــول  األمــريــكــيــة، مــذكــرة تفاهم مــع السيد 
رئيس شرطة دنفر بالواليات المتحدة األمريكية، 
الجانبين  بين  المشتركة  الجهود  بتعزيز  تتعلق 
فــي مــجــال تــبــادل الــخــبــرات وتــطــويــر أداء شرطة 

خدمة المجتمع.
ــاد الــســفــيــر بــالــنــهــج  ــ وبــــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، أشــ
اإلصـــالحـــي الــشــامــل لــحــضــرة صــاحــب الــجــاللــة 
البالد  عاهل  خليفة،  آل  عيسى  بن  الملك حمد 
ــرز مــعــانــيــه قيم  ــذي يــجــســد فـــي أبــ ــ الــمــفــدى، والـ
المجتمعية  الشراكة  ودور  المجتمعي  التماسك 
الوطيدة في تعزيزه، وهو ما تعمل شرطة خدمة 
من  الــواقــع  أرض  عــلــى  ترجمته  عــلــى  المجتمع 
والتعاون  الثقة  تعزيز  األساسي في  دورهــا  خالل 
ومؤسساته  المجتمع  أطياف  كل  مع  والتواصل 
بما يسهم في خدمة المجتمع في مجاالت عدة 
وفي مقدمتها حماية أمنه وسالمته، وكذلك دعم 

الجهود المبذولة لمواجهة التحديات األمنية.
تــقــوم به  ــار، ثمن السفير مــا  وفــي هــذا اإلطــ
التكاملية  عالقاتها  خــالل  من  األمنية  األجــهــزة 
ونـــهـــجـــهـــا الــتــنــســيــقــي فــــي مـــكـــافـــحـــة الــجــريــمــة 
الــمــنــظــمــة وتــلــك الــعــابــرة لــلــحــدود، مـــا يتطلب 
ــة الــمــتــمــيــزة،  ــيـ ــبـــرات الـــدولـ ــاح عــلــى الـــخـ ــتـ ــفـ االنـ
من  المتميز  بالمستوى  السياق  هــذا  في  منوًها 
العالقات  إلــيــه  وصــلــت  الـــذي  والتنسيق  الــتــعــاون 
الثنائية بين مملكة البحرين والواليات المتحدة 
التي  االستراتيجية  الشراكة  إطار  في  األمريكية 

تجمع البلدين الصديقين.
التي  التفاهم  مــذكــرة  أن  إلــى  السفير  وأشـــار 
تـــم تــوقــيــعــهــا، تــؤكــد مــواصــلــة الــعــمــل الــمــشــتــرك 
يتطلبه  ومــا  األمــنــي،  والتنسيق  التعاون  لتعزيز 

وتطوير  الــخــبــرات  تــبــادل  فــي مجال  التوسع  مــن 
يواكب  بما  المجتمع،  خدمة  شرطة  عمل  آليات 
في  ويسهم  والمستقبلية  الــراهــنــة  المستجدات 
فــتــح آفــــاق جــديــدة مــن شــأنــهــا زيــــادة االســتــعــداد 

والجاهزية في مواجهة التحديات األمنية.
وتــتــضــمــن مـــذكـــرة الـــتـــفـــاهـــم، تــأكــيــد تــبــادل 
والفنية  التدريبية  والبرامج  والخبرات  التجارب 
فـــي رفــع  يــســهــم  بــمــا  تــطــويــرهــا مستقبال  ــاق  ــ وآفـ

مستويات األداء.
حمد  النقيب  التفاهم،  مذكرة  توقيع  حضر 
خــلــيــل الــمــيــر، الــمــلــحــق األمــنــي بــســفــارة مملكة 

البحرين في واشنطن.

استقبلت الشيخة مي بنت 
هيئة  رئيسة  خليفة  آل  محمد 
واآلثــار ظهر  للثقافة  البحرين 
متحف  فــي  مكتبها  فــي  أمـــس 
أوله موسبي  الوطني  البحرين 
السفير الدنماركي لدى مملكة 
الرياض،  في  المقيم  البحرين 
ــادل الــــطــــرفــــان ســبــل  ــبــ حـــيـــث تــ
بين  الثقافية  العالقات  تعزيز 

البلدين.
تــوّقــفــت أثــنــاء الــلــقــاء عند 
ــّيـــة  آخــــــر الــــمــــشــــاريــــع الـــعـــمـــرانـ
بينها  ومن  للمملكة  والثقافّية 
مـــســـار الــلــؤلــؤ وتــكــمــلــتــه أثــنــاء 
األشــــهــــر الــــقــــادمــــة، ومـــهـــرجـــان 
ــا مــن  ــرهــ ــيــ ــع الـــثـــقـــافـــة وغــ ــيــ ربــ
كما  ثقافّية،  ومعالم  نشاطات 
شـــــّددت عــلــى أهــمــيــة الــتــواجــد 
البنية  مــواقــع  فــي  الــدنــمــاركــي 
مع  وذلـــك  الثقافية،  التحتية 
الدانماركية  التنقيبات  بــدايــة 
واكــتــشــاف حـــضـــارة دلـــمـــون في 
ــي مــن  ــانــ ــثــ ــة الـــنـــصـــف الــ ــ ــدايـ ــ بـ
القرن الماضي، وعبر مساهمة 

الـــمـــعـــمـــاريـــيـــن والــمــهــنــدســيــن 
ــــي تــصــمــيــم  الـــدانـــمـــاركـــيـــيـــن فـ
كمتحف  مهّمة  معالم  وتنفيذ 
1988م،  عــام  الوطني  البحرين 
البحرين  قلعة  مــوقــع  متحف 
مسجد  مــتــحــف  2008م،  عــــام 
كــمــا  2017م،  ــام  ــ عــ الـــخـــمـــيـــس 
تــمــّنــت تــطــويــر هــــذه الــعــالقــات 
الــثــقــافــّيــة مـــع الـــدنـــمـــارك. من 
ــه، أعـــــــرب الـــســـفـــيـــر أولــــه  ــتـ ــهـ جـ
بالعمل  إعــجــابــه  عـــن  مــوســبــي 

الــثــقــافــي الــبــحــريــنــي، مــشــيــدًا 
بجهود هيئة البحرين للثقافة 
واآلثار في وضع معالم ثقافّية 
للمملكة،  الــتــرويــج  فــي  تــســهــم 
الفنون  لمركز  بــزيــارة  قــام  كما 
ــلـــى الـــمـــعـــرض  ــلــــع عـ ــيـــث اطــ حـ
ــريــــف  ــرك »شــ ــتــ ــشــ ــمــ ــي الــ ــنــ ــفــ الــ
أعمال  يجمع  الـــذي  وشــريــف«، 
مع  شريف  عبدالرحيم  الفنان 

ابنه الفنان هشام شريف.

مذكرة  يوقع  وا�س�ن�ط�ن  ل�دى  البحرين  �س�ف�ي�ر 
الأم�ريكية دن�ف�ر  �س�رط�ة  رئ�ي��ش  م�ع  ت�ف�اه�م 

الدنمارك���ي  ال�س���فير  م���ع  تبح���ث  م���ي  ال�س���يخة 
�س���بل تعزي���ز العالق���ات الثقافي���ة بي���ن البلدين

تقدمي: وليد دياب

صرح رئيس نيابة اإلتجار باألشخاص بأن النيابة 
بفتاة  اتــجــار  واقــعــة  فــي  تحقيقاتها  أنــجــزت  الــعــامــة 
الدعارة  أعمال  في  استغاللها  إســاءة  بغرض  أجنبية 
الجنائية،  المحاكمة  إلـــى  متهمين  بــإحــالــة  وأمــــرت 

وحددت جلسة بتاريخ اليوم لنظرها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات سرية 
ومجبرة  امــرأة محتجزة  وجــود  مفادها  الشرطة  إلى 
ــارة، فــتــم الــتــوجــه إلــــى مــكــان  ــدعــ عــلــى الــعــمــل فـــي الــ
بحالة  وكــانــت  عليها  المجني  وجـــود  وتبين  الــواقــعــة 
ــؤال الــمــجــنــي عليها  خـــوف، وبـــإجـــراء الــتــحــريــات وســ
وخداعها  بتجنيدها  قامت  األولــى  المتهمة  أن  تبين 
للعمل  الــبــحــريــن  مملكة  إلـــى  بجلبها  إيــهــامــهــا  بــعــد 
بصفة نادلة في أحد المطاعم، إال انه عند حضورها 
تــم إجــبــارهــا عــلــى مــمــارســة الـــدعـــارة بـــاإلكـــراه؛ وذلــك 

تهديدها  ثم  ومن  عليها  المترتبة  المديونية  لسداد 
واالعتداء على سالمة جسمها وحجز حريتها وجواز 
سفرها، وقد ساعدها المتهم الثاني في تلك األفعال 
حيث قام بنقل المجني عليها إلى أماكن اإليواء وهو 

من يتسلم مبالغ ريع الدعارة بالكامل.
التحقيق  ــراءات  إجــ العامة  النيابة  بــاشــرت  وقــد 
الضحية  ألقـــــوال  اســتــمــعــت  حــيــث  الـــبـــالغ  ورود  فــــور 
بــدار  وإيــداعــهــا  لها  الــالزمــة  الحماية  بتوفير  وقــامــت 
االتــجــار  لمكافحة  الوطنية  للجنة  التابعة  ــواء  اإليــ
وأمــرت  الثاني  المتهم  استجوبت  كما  بــاألشــخــاص، 
لضبط  قضائية  إنــابــة  عمل  وتــم  احتياطيًا  بحبسه 
النيابة  استمعت  كما  واستجوابها،  األولــى  المتهمة 
الــعــامــة ألقـــوال مــجــري الــتــحــريــات ثــم أمـــرت بإحالة 

المتهمين إلى المحكمة الجنائية المختصة.

ل�سحي���ة  الحماي���ة  توف���ر  العام���ة  النياب���ة 
الإيواء ب���دار  وتودعها  بالأ�س���خا�ش  اتج���ار 

بــأن  الــمــنــافــذ  الــعــامــة ألمــــن  اإلدارة  صــرحــت 
مــديــريــة شــرطــة مــطــار الــبــحــريــن الـــدولـــي تمكنت 
من القبض على مسافر آسيوي إثر قيامه بسرقة 
لمسافر  يــد  مــن حقيبة  ومــجــوهــرات  نــقــدي  مبلغ 
إلى  قدومهما  أثناء  الطائرة  متن  على  وهما  آخــر 

مملكة البحرين.
باشرت  المديرية  أن  العامة  اإلدارة  وأوضحت 
عمليات البحث والتحري فور تلقيها بالغ السرقة 
أثــرهــا من  على  تمكنت  والــتــي  عليه،  المجني  مــن 
مسافًرا   151 بين  من  فيه  المشتبه  هوية  تحديد 
كانوا على متن نفس الطائرة، والذي تبين أن لديه 
حــجــز لــمــغــادرة الــبــحــريــن فــي نــفــس يـــوم الــواقــعــة، 
مشيرًة إلى أنه فور وصوله إلى المطار للمغادرة تم 
القبض عليه، وعند تفتيشه تم العثور بحوزته على 

معظم المبلغ المسروق.
أنــه  الــمــنــافــذ  الــعــامــة ألمـــن   وأضـــافـــت اإلدارة 
وإحــالــة  الــالزمــة،  القانونية  ــراءات  ــ اتــخــاذ اإلجـ تــم 

القضية إلى النيابة العامة.

اإلق�اء القب��ش عل�ى م�س�افر ف�ي مط�ار البحري�ن 
�س�رق نق�ودا ومجوه�رات م�ن اأح�د الم�س�افرين

} السارق مع المضبوطات.

كتب: عبداألمير السالطنة

ــات  ــابــ ــــاص إلصــ ــخـ ــ ـــرض ســـبـــعـــة أشـ ــعـ تــ
)السبت(  مــروري مساء  متفرقة في حــادث 

على شارع 28 بمنطقة السنابس.
ــى أن  ــ وتـــشـــيـــر الــتــفــاصــيــل األولــــيــــة إلـ
شاب  وبرفقته  سيارته  يقود  كــان  بحرينيا 
آخــــر عــلــى شـــــارع 28 بــمــنــطــقــة الــســنــابــس 
يقودها  بسيارة  وفــوجــئ  السبت  مساء  مــن 
بحريني وبرفقته أسرته المكونة من أربعة 
الفرعية  الطرق  احــد  من  تخرج  أشخاص 

للشارع من دون أن يتأكد سائقها من خلو 
يستطع  فلم  تفاديه  الشاب  فحاول  الشارع 
فــاصــطــدم بــه ونــتــج عــن ذلــك إصــابــة ركــاب 
واحتراق  بليغة  إصابته  احدهم  السيارتين 

احدى المركبتين.
الحادث شرطة  وقوع  فور  وقد حضرت 
النجدة وقام أفرادها بتسهيل سير المركبات 
القادمة في نفس االتجاه إلى حين وصول 
تمت  حيث  المدني  والدفاع  المرور  شرطة 
إزاحة السيارتين من موقع الحادث، وبعدها 

فتحت التحقيق لمعرفة أسبابه.

اإ����س���اب���ة ���س��ب��ع��ة ف����ي ح������ادث م�������روري ب���ي���ن ���س��ي��ارت��ي��ن

ــعــــرض أربــــعــــة أشـــخـــاص  تــ
ــات مــتــفــرقــة فـــي حـــادث  ــابـ إلصـ
مروري وقع أمس )األحد( على 

شارع المطار.
األولية  التفاصيل  وتشير 
بحرينيا  شابا  أن  إلى  للحادث 
كان يقود سيارته وبرفقته شاب 
ــر بــمــنــطــقــة الــمــحــرق على  آخــ
ــؤدي إلــــى الــمــطــار  ــمـ ــارع الـ ــشـ الـ
وذلك في الساعة الثانية عشرة 
مــن ظــهــر أمـــس األحـــد وأثــنــاء 
ــارات  ــ ــدى اإلشـ وصـــولـــه إلـــى إحــ
ــدم بـــســـيـــارة  ــ ــطـ ــ الـــضـــوئـــيـــة اصـ
وبرفقتها  فــتــاة  تــقــودهــا  أخـــرى 
طــفــلــة، نــتــج عـــن ذلــــك إصــابــة 
ــابـــات  ــيـــن بـــإصـ ــيـــارتـ ركـــــــاب الـــسـ
إلــى  بعضهم  نــقــل  تــم  متفرقة 
الــمــســتــشــفــى لــتــلــقــي الـــعـــالج 
ــرر الــمــركــبــتــيــن  ــ ــضـ ــ الـــــــــالزم وتـ
الحادث  ووقــع  كبيرة،  بتلفيات 
السائقين  أحـــد  تــجــاوز  بسبب 

اإلشارة الحمراء.
ــوع  ــ ــ ــر فـــــــــور وقـ ــ ــــضـ وقـــــــــد حـ
الـــحـــادث شــرطــة الــنــجــدة وقــام 
أفرادها بتسهيل سير السيارات 
لــحــيــن وصــــول شــرطــة الــمــرور 

ــة  ــم إزاحــ ــاع الـــمـــدنـــي وتــ ــدفــ والــ
المركبتين من الشارع، وبعدها 
ــت الــــجــــهــــات الـــرســـمـــيـــة  ــحـ ــتـ فـ
الــتــحــقــيــق لـــمـــعـــرفـــة الـــســـائـــق 

الذي تجاوز اإلشارة الحمراء.

اإ����س���اب���ة اأرب����ع����ة اأ����س���خ���ا����ش ف���ي ح���ادث 
ب�����س��ب��ب ت����ج����اوز الإ�������س������ارة ال���ح���م���راء 

} جانب من الحادث.

عقد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني 
وزير الخارجية أمس جلسة مباحثات مع اللورد 
الـــوزراء  لرئيس  الــخــاص  الممثل  أحــمــد  طـــارق 
ووزير جنوب آسيا واألمم المتحدة والكومنولث 
والــتــنــمــيــة  والــكــومــنــولــث  الــخــارجــيــة  وزارة  فـــي 
لمملكة  زيــارتــه  بمناسبة  الــمــتــحــدة،  بالمملكة 

البحرين.
مسار  بحث  المباحثات  جلسة  خــالل  وتــم 
عــالقــات الــصــداقــة الــتــاريــخــيــة الــمــتــمــيــزة التي 
تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، 
ــي مــخــتــلــف  ــ ــو فـ ــمــ ــور ونــ ــطــ ــن تــ ــ ومــــــا تـــشـــهـــده مـ
بالتعاون  لالرتقاء  الكفيلة  والسبل  المجاالت، 
الــمــشــتــرك فــي الــمــجــاالت الــحــيــويــة الــتــي تلبي 
والمنفعة  بالخير  وتعود  المشتركة،  التطلعات 

على البلدين والشعبين الصديقين.
كما تم التطرق إلى جهود التنمية الشاملة 

وعلى  المجاالت،  كل  في  الحكومة  تبذلها  التي 
وجه الخصوص في مجال التنمية المستدامة، 
وحماية وتعزيز حقوق اإلنسان، ومكافحة االتجار 
المشترك  الــتــعــاون  تنمية  وســبــل  بــاألشــخــاص، 
فــي هـــذا الــمــجــال وغــيــرهــا مــن الــمــجــاالت التي 
التاريخية  والصداقة  الشراكة  تعزيز  شأنها  من 

الوثيقة بين البلدين الصديقين.
ــود  ــهـ ــيــــة مــــواصــــلــــة الـــجـ ــيــــد أهــــمــ ــأكــ وتـــــــم تــ
ــي كل  الــمــشــتــركــة وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي فـ
الـــمـــجـــاالت الــحــيــويــة تـــأكـــيـــًدا لــمــا يـــربـــط بين 
الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن مـــن عـــالقـــات وثــيــقــة في 
ــمــــجــــاالت ومـــــا تـــشـــهـــده مــــن تــطــور  مــخــتــلــف الــ
والمصالح  التطلعات  تحقيق  شــأنــه  مــن  ونــمــو 
البلدين  بين  متميزة  عــالقــة  وبــنــاء  المشتركة، 

والشعبين الصديقين. 
شارك في جلسة المباحثات الشيخ فواز بن 

لدى  البحرين  مملكة  سفير  خليفة  آل  محمد 
بن  الشيخ عبداهلل  والدكتور  المتحدة،  المملكة 
للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل  آل خليفة  أحمد 
السياسية، والسفير طالل عبدالسالم األنصاري 

الخارجية، وحضرها من  وزارة  عام شؤون  مدير 
دراموند سفير  رودي  السيد  البريطاني  الجانب 
المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، والوفد 

المرافق للوزير.

وزير الخارجية يعقد جل�سة مباحثات مع الممثل الخا�ش لرئي�ش الوزراء البريطاني

} جانب من اللقاء.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16033/pdf/1-Supplime/16033.pdf?fixed7016
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1285081
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1285099
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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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خالل احتفال املحافظة ال�شمالية باليوم الريا�شي.. الع�شفور: 

الفعالية ج�ّشدت الروابط الجتماعية والإخاء والت�شامن

رعى  البحريني،  الريا�ضي  اليوم  مبنا�ضبة 

حمافظ  الع�ضفور  عبداحل�ضني  ال�ضيخ  بن  علي 

اقامتها  التي  الفعالية  ال�ضمالية  املحافظة 

العميد  بح�ضور  عايل،  مم�ضى  على  املحافظة 

املحافظ،  نائب  الدو�ضري  �ضنان  ربيعة  خالد 

وم�ضاركة  وبدعم  املدعوين،  من  كبري  وجمهور 

مركز اجلنان الطبي واأ�ضواق االأ�ضرة.

اإن  ال�ضمالية  قال حمافظ  ال�ضدد،  هذا  ويف 

الوطنية  املنا�ضبة  البحرين حتتفي بهذه  مملكة 

)يوم البحرين الريا�ضي( مبباركة ملكية �ضامية 

اإعالًء ملفهوم »الريا�ضة للجميع«.

تفخر  ال�ضمالية  املحافظة  »ان  واأ�ضاف: 

املختلفة  القطاعات  كافة  مــع  ب�ضراكاتها 

تعبئة  اأجــل  من  احلكومية  وغري  احلكومية 

املجتمع لل�ضحة والتنمية، دعًما لربنامج العمل 

احلكومي �ضمن فريق البحرين بقيادة �ضاحب 

اآل خليفة  بن حمد  �ضلمان  االأمري  امللكي  ال�ضمو 

جمل�س  رئي�س  االأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

هذا  لتخ�ضي�س  ل�ضموه  ف�ضكًرا  املوقر،  الوزراء 

اأمام  املجال  الإف�ضاح  عمل  يوم  كن�ضف  اليوم 

العاملني للم�ضاركة يف فعاليات اليوم البحرين 

الريا�ضي، و�ضكًرا ل�ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن حمد 

االإن�ضانية  امللك لالأعمال  اآل خليفة ممثل جاللة 

بن  خالد  ال�ضيخ  و�ضمو  ال�ضباب،  و�ضوؤون 

االأعلى  املجل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل  حمد 

االأوملبية،  اللجنة  رئي�س  والريا�ضة  لل�ضباب 

وملعايل ال�ضيخ را�ضد بن عبداهلل اآل خليفة وزير 

الداخلية، على دعمهم وم�ضاندتهم، كما ال نن�ضى 

يف  العاملني  خا�ضة  الطبي  الوطني  الفريق 

ال�ضفوف االأمامية، نحن فخورون بكم«.

يف مم�شى عايل وبرعاية حمافظ ال�شمالية

»البحرين التخ�ش�شي« ي�شارك يف فعاليات اليوم الريا�شي

�ضارك م�ضت�ضفى البحرين التخ�ض�ضي يف الفعاليات واالأن�ضطة الريا�ضية التي اأقامتها 

املحافظة  حمافظ  الع�ضفور  عبداحل�ضني  ال�ضيخ  بن  علي  برعاية  ال�ضمالية،  املحافظة 

ال�ضمالية يف مم�ضى عايل، مبنا�ضبة يوم البحرين الريا�ضي، بح�ضور العميد خالد ربيعة 

�ضنان الدو�ضري نائب املحافظ، وذلك تزامًنا مع اليوم الوطني الريا�ضي ململكة البحرين 

الذي يوافق العا�ضر من فرباير.

نا�ضر  التخ�ض�ضي  البحرين  مب�ضت�ضفى  والت�ضويق  التطوير  مدير  اأكد  جهته،  من 

الها�ضمي اهتمام امل�ضت�ضفى بتقدمي العديد من الربامج التثقيفية، وتفعيل االأيام ال�ضحية 

املحلي،  للمجتمع  امل�ضت�ضفى  يقدمها  التي  املجتمعية  امل�ضوؤولية  برامج  �ضمن  العاملية 

مو�ضًحا اأن هذا الربنامج ياأتي �ضمن العديد من الفعاليات واال�ضرتاتيجيات التي و�ضعها 

امل�ضت�ضفى خطة �ضحية داعمة لثقافة املجتمع، الفًتا اىل ان اإدارة امل�ضت�ضفى حري�ضة على 

اأن تكون من اجلهات ال�ضباقة دائًما يف امل�ضاركة بهذه الفعالية الوطنية، ملا لها من اأهمية 

ودور كبري يف ن�ضر الثقافة الريا�ضية وزيادة وعي املجتمع باأهمية الريا�ضة.

 ..»Haute Joaillerie« جموهرات فاخرة

اأقراط باحلجم الكبري

بنك الكويت الوطني - البحرين يقدم

ا ح�شرية بالتعاون مع اإيلي كافيه  لعمالئه عرو�شً

كاملة  �ضل�ضلة  الفاخرة عن  املجوهرات  ل�ضناعة  �ضوبارد  دار  ور�ضات  تك�ضف 

من االأقراط التي تتميز بت�ضميم ب�ضيط ولكن بحجم كبري. �ضنعت هذه االإبداعات 

اجلديدة من الذهب االأخالقي عيار 18 قرياطا املر�ضع باالأملا�س لتوؤطر وجه املراأة 

الفاخرة  املجوهرات  من  �ضوبارد  اإىل جمموعة  ان�ضمت  الفتان.   بربيقها  اجلميلة 

الذهب  من  امل�ضنوعة  االأقراط  من  جديدة  اأزواج  اأربعة   )Haute Joaillerie(

االأخالقي االأبي�س اأو االأ�ضفر عيار 18 قرياطا، تعيد تعريف ق�ضة احلب التي جتمع 

منحنياتها  خالل  من  وذلك  الكرمية،  االأحجار  ملك  باعتباره  واالأملا�س  املراأة  بني 

ي�ضفي  حيث  البني،  اأو  االأبي�س  باالأملا�س  بالكامل  واملر�ضعة  الكبرية  واأحجامها 

اأكرث من 28 قرياطا من االأملا�س اإ�ضراقة براقة ال مثيل لها على هذه االإبداعات التي 

ت�ضفي كل منها مل�ضة مميزة على االإطاللة باأكملها، �ضواء اأكانت ب�ضكل م�ضتدير اأو 

على �ضكل قلب اأو قطرة، بحيث ي�ضع كل منها بوهج الهالة النفي�ضة الأحجار االأملا�س 

وت�ضفي مل�ضة ناعمة على �ضحر اأنوثة املراأة التي تتحلى بها.

بعد زيادة خيالية يف مبيعاتها بن�شبة 50 باملئة

»اإم جي موتور« �شاد�س اأكرب �شركة �شيارات بال�شرق الأو�شط

ــور«  ــوت م ــي  ج »اإم  ــل  تــوا�ــض

ع�ضر  اأكرب  ت�ضنيفات  يف  �ضعودها 

دول  يف  لل�ضيارات  �ضانعة  �ضركات 

اإذ احتلت  جمل�س التعاون اخلليجي، 

ال�ضاد�س  املركز  التجارية  العالمة 

بتحقيق مبيعات غري م�ضبوقة يف عام 

2021، واختتمت العام با�ضتحواذها 

مع  ال�ضوق  ح�ضة  من   %3.8 على 

اإجمايل مبيعات بلغ 41،165 وحدة. 

مثرية  ال�ضركة  اإجنـــازات  وتعترب 

ظروف  اإىل  بالنظر  �ضيما  لالإعجاب، 

ال�ضوق ال�ضعبة ب�ضبب تف�ضي جائحة 

الوباء العاملي.

»اإم  اإطالق  اجلاري  العام  و�ضهد 

منتجني جديدين: طراز  موتور«  جي 

العالمة التجارية الرائد وهو االإ�ضدار 

االأ�ضود من اإم جي RX8 الذي يت�ضع 

ميزة   13 وي�ضم  مقاعد،  ل�ضبعة 

جي  واإم  االأ�ضود،  باللون  ح�ضرية 

GT اجلديدة كلًيا. وقد اأظهر العمالء 
باملنتجات  واإعجابهم  تقديرهم 

التجارية بريطانية  اجلديدة للعالمة 

م�ضبًقا  الوحدات  حجز  مع  االأ�ضل، 

وبيعها عند الت�ضليم.

وتعليًقا على منو مبيعات العالمة 

التجارية، قال توم يل املدير التنفيذي 

لعمليات »اإم جي موتور« يف ال�ضرق 

االأو�ضط: »لقد �ضجلت »اإم جي موتور« 

منًوا ا�ضتثنائًيا يف املنطقة على الرغم 

من االأهداف الطموحة التي و�ضعناها 

ال�ضعبة  ال�ضوق  وظروف  الأنف�ضنا 

الوعي  كان  لقد  الوباء.  عن  الناجمة 

املتزايد وال�ضعبية والرغبة يف اقتناء 

وا�ضًحا  موتور«  جي  »اإم  �ضيارات 

حًقا، اإذ قمنا بتو�ضعة وتعزيز اإمكانية 

و�ضول العمالء اإىل العالمة التجارية 

يف اأ�ضواقنا الت�ضعة كافة«.

»MSCEB« تنظم يوًما ملمار�شة ريا�شة البادل ملوظفيها

لال�ضت�ضارات  الدين  �ضالح  حممد  موؤ�ض�ضة  نظمت 

للموظفني  ترفيهيا  ريا�ضيا  يوما  موؤخرا،  الهند�ضية، 

بيئة  الإيجاد  التنظيم  وهدف  كارلتون،  الرتز  فندق  يف 

ترفيهية للموظفني تخلق لهم جوا مليئا بالكثري من املرح 

اجتماعية  اأوقات  لق�ضاء  اأمامهم  املجال  واإتاحة  واملتعة 

م�ضاعر  بينهم  وينمي  املوظفني،  بني  االن�ضجام  ت�ضهم يف 

االأخوة والتعاون.

بدور  حبيب  رائدة  الب�ضرية  املوارد  مدير  و�ضرحت 

البدنية  اللياقة  م�ضتوى  برفع  اإ�ضهامها  يف  املبادرة  هذه 

روح  وتعزيز  املوؤ�ض�ضة،  يف  والفنيني  املهند�ضني  لدى 

اإقباال  �ضهدت  الفعالية  اأن  كما  بينهم،  وال�ضداقة  االنتماء 

كبريا من قبل املوظفني.

�ضعيه  اإطـــــار  يف 

اأف�ضل  لتقدمي  املتوا�ضل 

ــات والــعــرو�ــس  ــدم اخل

لعمالئه  ــة  ــري احلــ�ــض

اأمنـــاط  تنا�ضب  ــي  ــت ال

اأعلن  املختلفة،  حياتهم 

الوطني  الــكــويــت  بنك 

�ضراكته  الــبــحــريــن   -

كافيه  اإيلي  مع  االأوىل 

حمبي  ملنح  البحرين  يف 

احل�ضول  امتياز  القهوة 

مميزة،  ــا  عــرو�ــضً على 

بطاقات  با�ضتخدام  وذلك 

الوطني-  الكويت  بنك 

البحرين االئتمانية.

البنك  عمالء  وباإمكان 

»ا�ضرت  بعر�س  اال�ضتفادة 

على  واح�ضل  قهوة  كوب 

الثاين جماًنا« على جميع 

م�ضروبات القهوة يف فرع 

�ضيتي  يف  كافيه  اإيــلــي 

�ضنرت البحرين.

ــر عــام  ــدي واأكـــــد م

الوطني- الكويت  بنك 

ــردان:  ف علي  البحرين 

باملزيد  عمالءنا  »نعد 

واملكافاآت  العرو�س  من 

التي متنحهم  اال�ضتثنائية 

تنا�ضب  م�ضرفية  جتربة 

و�ضمن  حياتهم  اأ�ضلوب 

واملزايا  ال�ضروط  اأف�ضل 

اختريت  اإذ  التف�ضيلية«. 

كافيه  اإيلي  مع  ال�ضراكة 

من  به  يتمتع  ملا  بعناية 

حيث  من  راقية  �ضمعة 

واخلدمة  القهوة  جــودة 

املتميزة 

واأكد فردان اأن بطاقات 

توفر  االئتمانية  الوطني 

ح�ضرية  ا  وعرو�ضً مزايا 

مبا  ـــك  وذل حلامليها، 

اهتماماتهم  مع  يتما�ضى 

البنك  اإليها  يتعّرف  التي 

امل�ضتمر  توا�ضله  بف�ضل 

معهم، ما ي�ضهم يف توفري 

واملنتجات  ــات  ــدم اخل

واإثراء  املتميزة  امل�ضرفية 

جتربتهم امل�ضرفية.

قال  املنا�ضبة،  وبهذه 

املدير  املوؤيد  عبدالرحمن 

كافيه  الإيــلــي  االإداري 

البحرين: »نحن فخورون 

بنك  مع  ال�ضراكة  بهذه 

للتميز كبنك  دائما  متطلع 

الوطني، ونتطلع  الكويت 

االأمد  طويلة  �ضراكة  اإىل 

نحن  للطرفني.  وجمزية 

العمالء  الأن  متحم�ضون 

ب�ضكل  ي�ضتفيدون  �ضوف 

كبري من هذا العر�س«.
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خالل احتفال املحافظة ال�شمالية باليوم الريا�شي.. الع�شفور: 

الفعالية ج�ّشدت الروابط الجتماعية والإخاء والت�شامن

رعى  البحريني،  الريا�ضي  اليوم  مبنا�ضبة 

حمافظ  الع�ضفور  عبداحل�ضني  ال�ضيخ  بن  علي 

اقامتها  التي  الفعالية  ال�ضمالية  املحافظة 

العميد  بح�ضور  عايل،  مم�ضى  على  املحافظة 

املحافظ،  نائب  الدو�ضري  �ضنان  ربيعة  خالد 

وم�ضاركة  وبدعم  املدعوين،  من  كبري  وجمهور 

مركز اجلنان الطبي واأ�ضواق االأ�ضرة.

اإن  ال�ضمالية  قال حمافظ  ال�ضدد،  هذا  ويف 

الوطنية  املنا�ضبة  البحرين حتتفي بهذه  مملكة 

)يوم البحرين الريا�ضي( مبباركة ملكية �ضامية 

اإعالًء ملفهوم »الريا�ضة للجميع«.

تفخر  ال�ضمالية  املحافظة  »ان  واأ�ضاف: 

املختلفة  القطاعات  كافة  مــع  ب�ضراكاتها 

تعبئة  اأجــل  من  احلكومية  وغري  احلكومية 

املجتمع لل�ضحة والتنمية، دعًما لربنامج العمل 

احلكومي �ضمن فريق البحرين بقيادة �ضاحب 

اآل خليفة  بن حمد  �ضلمان  االأمري  امللكي  ال�ضمو 

جمل�س  رئي�س  االأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

هذا  لتخ�ضي�س  ل�ضموه  ف�ضكًرا  املوقر،  الوزراء 

اأمام  املجال  الإف�ضاح  عمل  يوم  كن�ضف  اليوم 

العاملني للم�ضاركة يف فعاليات اليوم البحرين 

الريا�ضي، و�ضكًرا ل�ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن حمد 

االإن�ضانية  امللك لالأعمال  اآل خليفة ممثل جاللة 

بن  خالد  ال�ضيخ  و�ضمو  ال�ضباب،  و�ضوؤون 

االأعلى  املجل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل  حمد 

االأوملبية،  اللجنة  رئي�س  والريا�ضة  لل�ضباب 

وملعايل ال�ضيخ را�ضد بن عبداهلل اآل خليفة وزير 

الداخلية، على دعمهم وم�ضاندتهم، كما ال نن�ضى 

يف  العاملني  خا�ضة  الطبي  الوطني  الفريق 

ال�ضفوف االأمامية، نحن فخورون بكم«.

يف مم�شى عايل وبرعاية حمافظ ال�شمالية

»البحرين التخ�ش�شي« ي�شارك يف فعاليات اليوم الريا�شي

�ضارك م�ضت�ضفى البحرين التخ�ض�ضي يف الفعاليات واالأن�ضطة الريا�ضية التي اأقامتها 

املحافظة  حمافظ  الع�ضفور  عبداحل�ضني  ال�ضيخ  بن  علي  برعاية  ال�ضمالية،  املحافظة 

ال�ضمالية يف مم�ضى عايل، مبنا�ضبة يوم البحرين الريا�ضي، بح�ضور العميد خالد ربيعة 

�ضنان الدو�ضري نائب املحافظ، وذلك تزامًنا مع اليوم الوطني الريا�ضي ململكة البحرين 

الذي يوافق العا�ضر من فرباير.

نا�ضر  التخ�ض�ضي  البحرين  مب�ضت�ضفى  والت�ضويق  التطوير  مدير  اأكد  جهته،  من 

الها�ضمي اهتمام امل�ضت�ضفى بتقدمي العديد من الربامج التثقيفية، وتفعيل االأيام ال�ضحية 

املحلي،  للمجتمع  امل�ضت�ضفى  يقدمها  التي  املجتمعية  امل�ضوؤولية  برامج  �ضمن  العاملية 

مو�ضًحا اأن هذا الربنامج ياأتي �ضمن العديد من الفعاليات واال�ضرتاتيجيات التي و�ضعها 

امل�ضت�ضفى خطة �ضحية داعمة لثقافة املجتمع، الفًتا اىل ان اإدارة امل�ضت�ضفى حري�ضة على 

اأن تكون من اجلهات ال�ضباقة دائًما يف امل�ضاركة بهذه الفعالية الوطنية، ملا لها من اأهمية 

ودور كبري يف ن�ضر الثقافة الريا�ضية وزيادة وعي املجتمع باأهمية الريا�ضة.

 ..»Haute Joaillerie« جموهرات فاخرة

اأقراط باحلجم الكبري

بنك الكويت الوطني - البحرين يقدم

ا ح�شرية بالتعاون مع اإيلي كافيه  لعمالئه عرو�شً

كاملة  �ضل�ضلة  الفاخرة عن  املجوهرات  ل�ضناعة  �ضوبارد  دار  ور�ضات  تك�ضف 

من االأقراط التي تتميز بت�ضميم ب�ضيط ولكن بحجم كبري. �ضنعت هذه االإبداعات 

اجلديدة من الذهب االأخالقي عيار 18 قرياطا املر�ضع باالأملا�س لتوؤطر وجه املراأة 

الفاخرة  املجوهرات  من  �ضوبارد  اإىل جمموعة  ان�ضمت  الفتان.   بربيقها  اجلميلة 

الذهب  من  امل�ضنوعة  االأقراط  من  جديدة  اأزواج  اأربعة   )Haute Joaillerie(

االأخالقي االأبي�س اأو االأ�ضفر عيار 18 قرياطا، تعيد تعريف ق�ضة احلب التي جتمع 

منحنياتها  خالل  من  وذلك  الكرمية،  االأحجار  ملك  باعتباره  واالأملا�س  املراأة  بني 

ي�ضفي  حيث  البني،  اأو  االأبي�س  باالأملا�س  بالكامل  واملر�ضعة  الكبرية  واأحجامها 

اأكرث من 28 قرياطا من االأملا�س اإ�ضراقة براقة ال مثيل لها على هذه االإبداعات التي 

ت�ضفي كل منها مل�ضة مميزة على االإطاللة باأكملها، �ضواء اأكانت ب�ضكل م�ضتدير اأو 

على �ضكل قلب اأو قطرة، بحيث ي�ضع كل منها بوهج الهالة النفي�ضة الأحجار االأملا�س 

وت�ضفي مل�ضة ناعمة على �ضحر اأنوثة املراأة التي تتحلى بها.

بعد زيادة خيالية يف مبيعاتها بن�شبة 50 باملئة

»اإم جي موتور« �شاد�س اأكرب �شركة �شيارات بال�شرق الأو�شط

ــور«  ــوت م ــي  ج »اإم  ــل  تــوا�ــض

ع�ضر  اأكرب  ت�ضنيفات  يف  �ضعودها 

دول  يف  لل�ضيارات  �ضانعة  �ضركات 

اإذ احتلت  جمل�س التعاون اخلليجي، 

ال�ضاد�س  املركز  التجارية  العالمة 

بتحقيق مبيعات غري م�ضبوقة يف عام 

2021، واختتمت العام با�ضتحواذها 

مع  ال�ضوق  ح�ضة  من   %3.8 على 

اإجمايل مبيعات بلغ 41،165 وحدة. 

مثرية  ال�ضركة  اإجنـــازات  وتعترب 

ظروف  اإىل  بالنظر  �ضيما  لالإعجاب، 

ال�ضوق ال�ضعبة ب�ضبب تف�ضي جائحة 

الوباء العاملي.

»اإم  اإطالق  اجلاري  العام  و�ضهد 

منتجني جديدين: طراز  موتور«  جي 

العالمة التجارية الرائد وهو االإ�ضدار 

االأ�ضود من اإم جي RX8 الذي يت�ضع 

ميزة   13 وي�ضم  مقاعد،  ل�ضبعة 

جي  واإم  االأ�ضود،  باللون  ح�ضرية 

GT اجلديدة كلًيا. وقد اأظهر العمالء 
باملنتجات  واإعجابهم  تقديرهم 

التجارية بريطانية  اجلديدة للعالمة 

م�ضبًقا  الوحدات  حجز  مع  االأ�ضل، 

وبيعها عند الت�ضليم.

وتعليًقا على منو مبيعات العالمة 

التجارية، قال توم يل املدير التنفيذي 

لعمليات »اإم جي موتور« يف ال�ضرق 

االأو�ضط: »لقد �ضجلت »اإم جي موتور« 

منًوا ا�ضتثنائًيا يف املنطقة على الرغم 

من االأهداف الطموحة التي و�ضعناها 

ال�ضعبة  ال�ضوق  وظروف  الأنف�ضنا 

الوعي  كان  لقد  الوباء.  عن  الناجمة 

املتزايد وال�ضعبية والرغبة يف اقتناء 

وا�ضًحا  موتور«  جي  »اإم  �ضيارات 

حًقا، اإذ قمنا بتو�ضعة وتعزيز اإمكانية 

و�ضول العمالء اإىل العالمة التجارية 

يف اأ�ضواقنا الت�ضعة كافة«.

»MSCEB« تنظم يوًما ملمار�شة ريا�شة البادل ملوظفيها

لال�ضت�ضارات  الدين  �ضالح  حممد  موؤ�ض�ضة  نظمت 

للموظفني  ترفيهيا  ريا�ضيا  يوما  موؤخرا،  الهند�ضية، 

بيئة  الإيجاد  التنظيم  وهدف  كارلتون،  الرتز  فندق  يف 

ترفيهية للموظفني تخلق لهم جوا مليئا بالكثري من املرح 

اجتماعية  اأوقات  لق�ضاء  اأمامهم  املجال  واإتاحة  واملتعة 

م�ضاعر  بينهم  وينمي  املوظفني،  بني  االن�ضجام  ت�ضهم يف 

االأخوة والتعاون.

بدور  حبيب  رائدة  الب�ضرية  املوارد  مدير  و�ضرحت 

البدنية  اللياقة  م�ضتوى  برفع  اإ�ضهامها  يف  املبادرة  هذه 

روح  وتعزيز  املوؤ�ض�ضة،  يف  والفنيني  املهند�ضني  لدى 

اإقباال  �ضهدت  الفعالية  اأن  كما  بينهم،  وال�ضداقة  االنتماء 

كبريا من قبل املوظفني.

�ضعيه  اإطـــــار  يف 

اأف�ضل  لتقدمي  املتوا�ضل 

ــات والــعــرو�ــس  ــدم اخل

لعمالئه  ــة  ــري احلــ�ــض

اأمنـــاط  تنا�ضب  ــي  ــت ال

اأعلن  املختلفة،  حياتهم 

الوطني  الــكــويــت  بنك 

�ضراكته  الــبــحــريــن   -

كافيه  اإيلي  مع  االأوىل 

حمبي  ملنح  البحرين  يف 

احل�ضول  امتياز  القهوة 

مميزة،  ــا  عــرو�ــضً على 

بطاقات  با�ضتخدام  وذلك 

الوطني-  الكويت  بنك 

البحرين االئتمانية.

البنك  عمالء  وباإمكان 

»ا�ضرت  بعر�س  اال�ضتفادة 

على  واح�ضل  قهوة  كوب 

الثاين جماًنا« على جميع 

م�ضروبات القهوة يف فرع 

�ضيتي  يف  كافيه  اإيــلــي 

�ضنرت البحرين.

ــر عــام  ــدي واأكـــــد م

الوطني- الكويت  بنك 

ــردان:  ف علي  البحرين 

باملزيد  عمالءنا  »نعد 

واملكافاآت  العرو�س  من 

التي متنحهم  اال�ضتثنائية 

تنا�ضب  م�ضرفية  جتربة 

و�ضمن  حياتهم  اأ�ضلوب 

واملزايا  ال�ضروط  اأف�ضل 

اختريت  اإذ  التف�ضيلية«. 

كافيه  اإيلي  مع  ال�ضراكة 

من  به  يتمتع  ملا  بعناية 

حيث  من  راقية  �ضمعة 

واخلدمة  القهوة  جــودة 

املتميزة 

واأكد فردان اأن بطاقات 

توفر  االئتمانية  الوطني 

ح�ضرية  ا  وعرو�ضً مزايا 

مبا  ـــك  وذل حلامليها، 

اهتماماتهم  مع  يتما�ضى 

البنك  اإليها  يتعّرف  التي 

امل�ضتمر  توا�ضله  بف�ضل 

معهم، ما ي�ضهم يف توفري 

واملنتجات  ــات  ــدم اخل

واإثراء  املتميزة  امل�ضرفية 

جتربتهم امل�ضرفية.

قال  املنا�ضبة،  وبهذه 

املدير  املوؤيد  عبدالرحمن 

كافيه  الإيــلــي  االإداري 

البحرين: »نحن فخورون 

بنك  مع  ال�ضراكة  بهذه 

للتميز كبنك  دائما  متطلع 

الوطني، ونتطلع  الكويت 

االأمد  طويلة  �ضراكة  اإىل 

نحن  للطرفني.  وجمزية 

العمالء  الأن  متحم�ضون 

ب�ضكل  ي�ضتفيدون  �ضوف 

كبري من هذا العر�س«.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12000/pdf/INAF_20220214011149417.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/947258/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/947257/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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تنح�صر  ال  الوطني  العمل  ميثاق  وثيقة  اأهمية 

به،  حظيت  الذي  امل�صبوق  غري  الوطني  االإجماع  يف 

واإمنا تتجاوز ذلك برفعها �صقف الطموح الوطني يف 

خمتلف امل�صارات.

يف حياة البحرين حدث مهم وهو اإقرار ميثاق 

�صعبي  ا�صتفتاء  اأثر  على  الذي جاء  الوطني،  العمل 

اإقباالً جماهريًيا ا�صتثنائيًا قل نظريه يف جتارب  �صهد 

االأمم وال�صعوب.
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 َفتِلَك ُر�ؤاَك

ت  َيـا َحَمـٌد َتـَجلَّ

ــــَرا ــــْم ـــُت ُع ـــي ـــشَ ـــ� ــــ�ِد َق ــــلُ ـــــ ــــى اأَر�ــــــــــصِ اخُل ــــلَ َع

ـــْذَرا ــــ ــــ وَح َن ِلـــــرُتَبــِتـــــَهـــــا َنــــــــــــــَذرُت الـــــــــــرُّ

ـــــــُة َخـــــــــُر اأَر�ـــــــصٍ ـــَم ـــْي ـــُن الـــَعـــِظــــ ـــَري ــــ ـــْح ـــَب ــــَ ف

ــَرا ـــ ــْع ــشِ � ـــ�َم  ــــ ـــّي ال ـــا  ـــ�اَه ــــ َه ِف  ـــُم  ـــُظ ـــاأْن ـــشَ �  

ـــــــــي اأَْر�ــــشِ َجــــَمـــــــــاَل  ـــ�ُن  ــــ ـــُي ــــ ـــُع ال ِت  َراأَ اإذا 

ـــْكـــــــَرا �ـــشُ ـــْدُت  ــــ ـــَج ـــشَ � ُثـــــــــمَّ  اهللَ  ــــْدُت  ـــــ ــــَم َح  

ـــــلَء َقـــــــلْـــِبـــي ــــــ ــــِك َيـــــــــا ِبـــــــــــالِدي ِم ـــــ ــــبُّ ـــــ اأِح

ا ـــرَّ ـــشِ � ـــُت  ـــل ــــ ُق ـــا  ــــ َم ف  اأَُبـــــــــــــ�ُح  َوَلــــ�ــــشــــُت   

ـــصَ َيــْخـــــَفــى ـــ� ـــي ـــاً ّل ـــَم ـــْت ــــ ـــــــبُّ َح ـــَذا احُل ــــ ـــَه ــــ َف

ـــَرا ــــ ـــْه اً َوَجــــ ـــرَّ ــــ ـــشِ َفـــــــَقـــــــْد اأَْعـــــــلـَــــــْنـــــــُتـــــــُه �

ـــــبٍّ �ــشَ ـــَب  ـــل ــــ َق ـــَر  ــــ ـــاَم ــــ َخ ـــــــبُّ  احُل ـــا  ــــ َم اإَذا 

َداَرا احُلـــــــــبِّ  ــــاُن  ـــــ ــــَك َم ــــُه  ـــــ َل ـــُب  ـــْي ــــ ـــِط َي  

ــٍد ـــ ـــْ ــع ــشَ ــــ�ِم � ـــــ ـــــــــُر َي ـــي َتـــــــــَذُكّ ـــِن ــــ ـــُرُب ــــ ـــْط َوُي

ــرا ـــ ــْخ ـــ اً وَف ــــــُر َمـــــــا َجـــــــــَرى ِعـــــــــــَزّ ـــــــ  َواأَْذُك

ــــى ِبـــــــــــالِدي ــــل ـــــَلّ َع ــــــ ــــــ�ُم َح ــــــَي َفـــــــــــــــَذاَك ال

ـــَرا ـــشْ ـــ� ـــصُ ُب ـــا� ــــ ـــنَّ ــــى ال ــــنَّ ـــــا َتَ ـــِل َم َكـــاأفـــ�ـــشَ

ــــلَّ ِهـــــــــــاَلَل َمـــــــْجـــــــٍد ـــــ ــــاُق َه ـــــ ــــَث ــــْي ــــِه امِل ـــــ ِب

ـــ�ُن الـــَغـــــــْيـــــــُث َقــْطـــــرا ــــ ـــُك ـــا َي ــــ ِل َم وَّ
َكـــــــــــــاأَ

ـــًرا ـــِث ُبـــ�ـــشْ ـــْي ــــ ـــَغ ـــال ــــ ــــــــى َك ـــاٌق اأَت ــــ ـــَث ـــي ـــِم ــــ َف

ــــي الأر�ـــــــــصِ َزهـــــــــَرا ــــَ�اِح ـــــ  ِبــــــِه ُمــــِلــــَئــــْت َن

ــــــــــــاِلأَْت ِبــــَحـــــــــاٌر ــــِه ُم ـــــ ــــَراِت ـــــ ــــَط ـــــ َوِمــــــــــْن َق

ا َوُدرَّ ـــاً  ــــ ـــاَن ــــ ـــرَج ــــ َم ـــُر  ــــ ـــْح ـــَب الــــ َفــــَجـــــــــاَد 

ـــ�ِم َفـــــْخـــــٌر ــــ ـــَي ــــ ـــا ِبـــــــــــــَذاَك ال ــــ ـــَن َيـــُحـــــــقُّ َل

ــِة َكـــــــــاَن َفـــْجـــــــَرا ــَم ـــ ــي ــِظ ــع ــا ال ـــ ــَن ـــ ــِت ــشَ ــ� ــه ــَن ِل

ــْت ـــ ــلَّ ـــ ــَج ـــ َت ـــٌد  ــــ ـــَم ــــ َح ـــا  ــــ َي ُروؤاَك  ـــَك  ــــ ـــلْ ـــِت ــــ َف

ى ــــــُروؤَاَك ُكـــــــْرَ ـــــــ ـــُتـــَنـــــــا َغـــــــــَدْت ِب َوَنـــهـــ�ـــشَ

ــٌم ـــ ــْي ـــ ــِظ ـــَت َلـــــــَنـــــــا َع ــــ ـــْع ـــشَ َفـــِمـــــــْيـــــــَثـــــــاٌق َو�

ـــْحـــــــَرا ــــاَء �ـــشِ ـــــ ــــِب املـُــــــــ�اِطـــــــــِن َج ــــلْ ـــى َق ـــل َع

املَــــَعـــــــــايل َدرَب  ِبـــــــــــِه  ـــــــــا  ــــَن َل ـــــمـــــَت  َر�ـــــشَ

ــــْرَا ـــَت َولـــيـــ�ـــصَ ِحـــــ ـــب ـــَت ــــ ــــْد َك ـــــ ــــْرٍ َق ـــــ ــــِت ِب

ــا ـــ ــشًّ ــ� َفـــــِلـــــلــِمـــــيــَثـــــاِق َقـــــــــْد اأَْتـــــــَقـــــــْنـــَت َن

ـــَرا ـــْط ـــشَ ـــــــكِّ � ـــلـــ�ـــشَّ ــــــِه ِل ــــُرْك ِب ـــــ ــــْت ـــــْم َت ــــــ َوَل

ـــاَء َحـــــــــاَزْت ــــ ـــ�ـــشَ ـــي ـــاَء َوِثـــْيـــــــَقـــــــًة َب ــــ ـــَج ــــ َف

َواأَْثـــــــــــــَرى ــــًة  ــــَب ــــاِط َق ـــصِ  ـــا� ــــ ـــنَّ ـــ�َل ال ــــ ـــُب ــــ َق  

ـــــــٍج ـــْه ـــــــُد َخـــــــــْرَ َن ـــــــَجـــ�ـــشِّ ـــــٌد، ُي ـــــَم اأََتـــــــــى، َح

ــــَرا ــــشْ ـــا�ـــصِ اأَ� ــــ ـــــــ�َب الـــنَّ ـــلُ ــــ ـــِه ُق ــــ ـــــرَت ِب ـــــشَ اأَ�

ــــٌن ـــــ ُيْ َوذاَك  ـــــِع  ــــــ ـــــي ِب ـــــرَّ َوال ــــــــَزاَمــــــــَن  َت

ِمــــــَن الـــــــــرَّحــــَمــــاِن َمــــــْن اأْعــــــَطــــــاَك ِفـــــــْكـــــــَرا

ــــاَء َعـــــــْهـــــــٌد ـــــ ــــَج ــــُع َف ـــــ ــــْي ِب ــــرَّ ـــــَداأ ال ــــــ ــــِه َب ـــــ ِب

ــــِر اأَْجـــــــــــَرى ـــــ ـــِر اخَل ــــ ـــْه ـــَن ـــٌد ِل ــــ ـــَم  ِبـــــــــِه َح

ـــٍر ــــ ـــْب ــــ �ـــشِ ـــــلَّ  ــــــ ُك ــــــالِدي  ـــــــ ِب ف  ى  ـــــــَروَّ ــــــــ َف

ا ـــاُه ِتـــــــْرَ ــــ ـــَي ـــْق ـــشُ ــــاَر الــــرَّمــــُل ِمـــــْن � ـــــ َو�ــــشَ

ــ� ـــ ــلُ ـــ ــْع ـــاَن َن ـــَم ـــل ـــش ـــا اأَبـــــــــا � ــــ ِبـــِفـــــــْكـــــــِرَك َي

ــــــ�َرا ُن ــــاَن  ـــــ َك ــــُرَك  ـــــ ــــْك ِف ــــــــدَّرب  ال ف  َلــــَنــــا   

�صاحب  مقام  اإىل  مهداة  ق�صيدة 

اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة 

حفظه  املفدى،  البحرين  مملكة  ملك 

احلادية  الذكرى  مبنا�صبة  واأيده،  اهلل 

والع�صرين امليثاق العمل الوطني.

ـــَل اخَلـــــــــــْرِ َدومـــــًــــا ــــ ـــْع ـــْد األـــِهـــــــْمـــَت ِف ــــ ـــَق ــــ َف

ـــَرا ُيـــ�ـــشْ ـــاَر  ــــ ـــشَ � ــــَراً  ُعــــ�ــــشْ ِجـــــــْئـــــــَت  مـــا  اإذا 

اإل َلـــيـــ�ـــصَ  ــــِة  ـــــ ــــَداَل ـــــ ــــَع ال اإىل  َتـــــــــُتـــــــــ�ُق 

ـــــَرا ــــــ اأْج اهلل  ف  ـــــَ�ى  ـــــشِ � ــــ�  ــــرُج ـــــ َت َول 

ـــــبَّ َوالأفـــــــــــــــــــَراَح ِفـــــــْيـــَهـــــــا ــــــ ــــــــــــَت احُل َزَرْع

ا ــــْرَ �ــــشِ الـــَبـــْحـــــــَريـــِن  ــــــَن  ِم ــــــــرُتْك  َت َوَلْ   

ـــــاَءْت ـــــَج َف ـــِدي  ــــ ـــلَ ــــ َب ِف  ــــَر  ـــــ اخَل ـــــــْرَت  َنـــ�ـــشَ

ـــَرا ــــ ـــْت ــــ ـــلْـــَمـــــــاَن َت ــــم اأَبـــــــــــا �ـــشَ ــــُك مــــكــــاِرُم

َطـــــــِرْيـــــــًقـــــــا ـــــــا  ـــــــَن َل ــــالُم  ـــــ ــــظَّ ال ـــــــاَد  �ـــشَ اإذا 

ـــْدَرا ــــ ــــ ـــلـــَمـــــــاَن َب ـــــــــا �ـــشَ ــا اأَب ـــ ــَن ـــ ـــ�ُن َل ــــ ـــُك ــــ َت

َطـــــــ�ًعـــــــا ــــــــــدَّرِب  ال ِف  ـــــــــــــم  َوَراَءُك ــــْرُ  ــــشِ ــــ� َن

ـــَرا ـــْحــــ َب ــــاَن  ـــــ َك َقـــــــْد  اأَو  ــــاَن  ـــــ َك ــــــَراً  ـــــــ اأََب  

ــــٌد ُمـــِطـــــــْيـــًعـــــــا ـــــ ــــُد َيـــــا َحــــَم ـــــ ــــْج اأََتــــــــــــاَك املَ

ا ـــْرَ ــــ ـــشَ ــــَرت املـَـــْجـــــــــَد � ــــشَ ـــــــــــــَك َقـــــــــْد �  ِلأَنَّ

َيـــــِقـــــيـــــٌن اإَلّ  ِبـــــــُكـــــــْم  ـــــ�يِل  ــــــ َق ـــــا  ــــــ َوَم

ــــْدَرا ـــــ َق ـــ�َك  ــــ ـــلُ ــــ ـــْع َي َرى  اأَ اأََحـــــــــــــًدا  ـــال  ــــ َف

ـــــايل ـــــَع املَ ـــــَرَ  ـــــشَ � ـــــــْن  َم ذاَك  ــــــن  َع ــــْل  ــــشَ ــــ� َف

اأَْدَرى ُقـــــــلْـــــــُت  ـــْد  ــــ َق ـــِذي  ــــ ـــاَلّ ــــ ِب َفـــــــــَذِلــــَك 

ــٍ� ـــ ــف ــشَ ــــ�َم � ـــــ ـــُر َي ـــِك ـــْن ــــ ــمــ�ــصِ ُي ــــــــْن ِلــلــ�ــشَّ َوِم

ـــــــرَّى ــــــ� َتَ ـــ�َم َوَل ــــ ـــُج ــــ ـــنُّ ـــَد ال ــــ ـــِج ـــْن َي ـــلَ ــــ َف

ــا ـــ َم ِف  ــــَكّ  ــــشَ � ـــــــــْد  َق ــــْن  ـــــ َ مِل اأََرى  ــــُت  ــــ�ــــشْ وَل

ـــْذَرا ــــ ـــــــاِل ُع ـــَك ِمـــــن اأَْفـــــــ�ـــشَ ــــ ـــْي ــــ ــُت اإَِل ــْب ـــ ــشَ ــ� َن

َتـــَعـــــــاَمـــــــْت اإذا  ـــ�َب  ــــ ـــلُ ـــُق ال َيــــْهـــــــــِدي  ـــْن  ــــ ـــَم َف

ــــَرا ـــــ َوْق ـــ�َم  ــــ ـــُت ــــ ـــْخ املَ ـــُع  ـــِم ـــش ـــ� ُي َذا  ـــــــن  َوَم

ــي ــِغ ـــ ــْب ـــاَن َن ــــ ـــَم ـــلْ ـــشَ ــــــــي � ــــَ�ى اأَِب ــــشِ َوَلــــيــــ�ــــصَ �

ــــَرى ـــــ ــــاَن اأْح ـــــ ـــِة َك ــــ ـــبَّ ــــ ـــَح ـــاملَ َمـــــِلـــــْيــَكـــــا ِب

ــا ـــ ــَن ــْي ـــ ـــٌد ِبــــاأنَّـــــــــَك ُقـــــــــْمــــَت ِف ــــ ـــَم ــــ ــــى َح ــــَف َك

ـــَرا ـــشْ ـــ� ــــا�ــــصِ َن ــــــنَي الــــنَّ ــــبَّ ِب ـــــ ــــرَت احُل ــــ�ــــشَ َن

ــ� ـــ ـــُ ــل ــْع َت ـــــــــَت  ـــــــــاأَْن َف ــــ�ُك  ـــــ ــــلُ املُ ـــــَر  ــــــ ُذِك اإذا 

ـــــَرا ــــــ ِذْك املَــــــْجــــــِد  ف  َعــــــال  مــــن  َكــــــاأكــــــَ�ِ 

ــ� ـــ ــُم ــشْ ــ� َت َفـــــــاأَْنـــــــَت  ــــَراُم  ـــــ ــــِك ال ُذِكـــــــــَر  َواإْن 

ــــَرا ـــــ ِوْت ـــــَدوَت  ــــــ َغ الـــَعـــَطـــــــاِء  ف  ـــــَك  ــــــ َلأنَّ

ـــا ــــ ـــا�ـــصِ َراًح ــــ ـــنَّ ـــــَدى ال ــــــ ـــــــَت اأَْن ـــَك اأَن ـــُت ــــ ـــَرْف ــــ َع

ا ــــْرَ ـــــ ِن املُــــلــــِك ُخ ـــــاأْ ُهـــــــــــم َبـــــ�ـــــشَ َواأْكـــــــــــَ�ُ

ـــى ـــــــلَّ َتَ ـــٌد  ــــ ـــَم ــــ َح ِمـــْثـــــــلُـــــــُكـــــــم  َذا  ـــْن  ــــ ـــَم ــــ َف

ا  ـــــــْرَ ـــًدا َو�ـــشَ ــــ ـــلَ ــــ ــْيــًنـــــا ِحـــْكـــــــَمـــــــًة َج ـِ َيــقــ

ـــــــْعـــــــٍب ِبـــاْقـــــــِتـــــــَداٍر ــــلَّ �ـــشَ ـــــ ـــُج ُك ــــ ـــاِل ــــ ـــَع ُت

ا ـــرَّ ــــ ُم الأَمـــــــــــــُر  َذاَك  َكـــــــــاَن  ـــا  ــــ ـــَم ــــ ـــْه َوَم

ـــَدّى ــــ ـــَف ــــ ُيّـــــــَهـــــــا املَـــــــِلـــُك املُ
ُنـــــِطـــــْيـــــُعـــــَك اأَ

اأَمـــــــَرا ُقـــــلْـــــَت  اإْن  ـــْم  ـــُك ــــ َل ــي  ــشِ ــ� ـــ ــْع ـــ َن َوَل 

ـــى ـــرَع ــــ َت اهلِل  َفـــــــــَعـــــــــنْيُ  ـــا  ــــ ـــُدم ــــ ُق ـــْر  ــــ ـــشِ ـــ� َف

ـــَرا ـــشَ ـــــــَك � ـــــــْي ـــِق ــــ�َف َي ـــــ ـــم َو�ــــشَ ــــ ـــُك ـــَرَت ـــ�ـــشِ َم

اْزِدَهـــــــــــــــاٍر ِف  ــــَدَك  ـــــ ــــْه ـــــ َع اهللُ  اأَداَم 

ــلْـــــَمـــــاَن ُذْخـــــــــَرا ــــا �ــشَ ـــــ ـــــَت َلـــَنـــــــا اأََب ــــــ َوُدْم

د. عبدالـله اأحمد من�ضور اآل ر�ضي

طالبة ُكّلفت مبهمة »ممر�ضة الف�ضل« فماتت بكور�نا
ف  معلمتها  كلّفتها  عندما  �شبري  تريزا  فرحت 

وت�شطحب  ال�شف  ممر�شة  تك�ن  باأن  اخلام�ص  ال�شف 

زمالءها املر�شى اإىل مكتب املمر�شة لتلقي العالج.

بع�ص  حقائب  حملت  كيف  ل�الدها  تريزا  ورَوت 

قبل  املنزل،  اإىل  املدر�شة  اأر�شلتهم  الذين  التالميذ، 

املغادرة، ما اأثار غ�شبه لعدم طلب املدر�شة م�افقته قبل 

هذا الإجراء و�شط هذا ال�باء املنت�شر.

وبعد اأيام عادت الطفلة من املدر�شة بحرارة مرتفعة 

و�شداع، لتم�ت بعد اأ�شب�ع ف 27 �شبتمر 2021 ف 

قلبية كعر�ص  �شكتة  ب�شبب  الأمريكية،  ولية فرجينيا 

م�قع  بح�شب  »ك�فيد-19«،  فرو�ص  اأعرا�ص  من 

بالعربي«. »اأ�شرتاليا 

بعمرها  الأطفال  تاأهيل  قبل  تريزا  اإ�شابة  وكانت 

للقاح، اإذ اأكد والداها اأنهما كانا ين�يان تلقيحها.

التقطت  تريزا  كانت  اإذا  فيما  ال�شلطات  وتقق 

طلبت  اأنها  املعلمة  نفت  اإذ  املدر�شة،  ف  الفرو�ص 

اأعرا�ص  عليهم  تظهر  الذين  التالميذ  مرافقة  منها 

»ك�فيد-19«.

ــــحــــري بـــخـــمـــ�ـــضـــة اأعـــــن ــــن ب اكـــتـــ�ـــضـــاف كــــائ

اكت�شف العلماء م�ؤخًرا كائًنا جديًدا ل ي�شجل على �شجل الأحف�ريات، ف 

حدث ل ي�شهده العلماء منذ 100 عام.

واكت�شف العلماء ن�ًعا جديًدا من »الأوبابينيا«، اأي من اأ�شناف مف�شليات 

بهيكل  اجل�شم  رخ�  مف�شلي  عن  عبارة  املكت�شف  اجلديد  الكائن  لكن  الأرجل، 

خارجي جمزاأ عا�ص ف قاع البحر خالل الع�شر الكامري، اأي قبل ح�ايل 497 

ملي�ن �شنة من الآن، وفق »�شب�تنيك«.

وعلى الرغم من ر�شد اأول كائن من هذا ال�شنف لأول مرة العام 1912، اإل 

اأنه اأثار حرة العلماء ب�شبب �شفاته الغريبة جًدا، مثل وج�د 5 عي�ن بارزة 

على مقدمة راأ�شه، مع خرط�م غريب اأج�ف بارز من مقدمة راأ�شها.

لكن العلماء بعد قرن ر�شدوا ن�ًعا اآخر، اإذ اعتقد العلماء �شابًقا اأن هذا املخل�ق 

 ،»Radiodonts« با�شم  ُتعرف  احلي�انات  من  خمتلفة  جمم�عة  اإىل  ينتمي 

اإجراء  بعد  الأوبابينيا  ف�شيلة  من  اأنه  على  الآن  ت�شنيفه  اإعادة  تت  ولكن 

 B Biological« جملة  ف  امل�ش�رة  الدرا�شة  بح�شب  املكثفة،  الأبحاث  بع�ص 

Sciences« العلمية.

حالتا �فاة �5266 اإ�ضابة

جديدة بكور�نا �تعايف 6330

اأظهرت   )PCR( فح��شات  اأن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

ت�شجيل 5266 حالة قائمة جديدة، وحالتي وفاة، وتعاف 

6330 حالة اإ�شافية.

وبلغ العدد الإجمايل للحالت القائمة 54266 حالة، 

بينما  بامل�شت�شفى،  للعالج  تخ�شع  حالت   105 منها 

تخ�شع 17 حالة ف العناية املركزة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12000/pdf/INAF_20220214011149417.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/online/local/947256/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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5
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11
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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»تمكين« تحصل على شهادة 
اآليزو إلدارة أمن المعلومات

حصل صن��دوق العمل »تمكين« على المعي��ار الدولي إلدارة 
أم��ن المعلومات )ش��هادة آي��زو 27001:2013(، وذلك بعد 
اس��تكمال جمي��ع المتطلبات بنج��اح والحصول عل��ى اعتماد 
 QCB Italia Magistratus &“ رس��مي م��ن قب��ل مؤسس��ة
Proctor« المعتمدة والمتخصصة في تقديم خدمات فحص 

تطبيق معايير آيزو، وإصدار الشهادات وخدمات التدريب.
وبهذه المناس��بة أع��رب الرئيس التنفيذي لتمكين حس��ين 
رج��ب ع��ن فخره واعت��زازه به��ذا اإلنج��از وق��ال: »يأتي هذا 
اإلنج��از في الوق��ت الذي نواصل فيه عملن��ا ضمن التوجهات 
االستراتيجية الجديدة التي تشمل التركيز على إدارة المخاطر 
والحوكمة وتعزيز اإلجراءات التنظيمية لضمان أمن وس��امة 
المعلومات، كما يعكس التزامنا الكامل بتعزيز إجراءات أمن 
المعلوم��ات التي تزامنت مع جهود عملي��ات التحول الرقمي 
التي شهدتها تمكين، والتي نحرص من خالها على مواكبة 
آخر التقنيات الرائدة بهدف االرتقاء والتحس��ين المستمر في 

جودة خدماتنا«.
وأضاف: »كما يؤكد ذلك على سعينا المستمر في تعزيز األطر 
األمني��ة للمعلومات عبر تبني اإلجراءات األمنية ذات المعايير 
المعتمدة عالمي��ًا، في الوقت الذي نطرح في��ه آليات جديدة 
للرقاب��ة والمتابعة وإدارة بيانات العم��اء كجزء من برامجنا 

الجديدة«.

100 مليون دوالر صافي أرباح »ABC« خالل 2021
 ABC بن��ك  مجموع��ة  أعلن��ت 
)المؤسس��ة العربية المصرفية ش. 
ف��ي  أس��همها  المتداول��ة  ب.(،  م. 
 ،ABC بورص��ة البحرين تح��ت الرمز
عن نتائجها المالية للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2021.
وق��د حققت المجموع��ة نتائج قوية 
خال العام 2021، وذلك باالستفادة 
من انتعاش أنشطة البنك في أسواقه 
مخصص��ات  وانخف��اض  األساس��ية 
الق��روض المتعث��رة بش��كل كبي��ر. 
وبأرباح صافية عائدة إلى مساهمي 
ملي��ون   100 قدره��ا  األم  الش��ركة 
دوالر على أس��اس تش��غيلي، يظهر 
األداء المال��ي للع��ام الحال��ي تحواًل 
قوًيا عن العام الس��ابق، والذي شهد 
تأث��رًا بارتفاع مخصص��ات القروض 
المتعثرة بش��كل غير طبيعي نتيجة 
لقضايا االحتيال اإلقليمية، مما أدى 
إلى تحقيق خسارة صافية قدرها 89 

مليون دوالر.
وفي الحادي عشر من شهر أغسطس، 
نجحت المجموعة ف��ي تحقيق هدف 
اس��تراتيجي آخر من خال استكمال 
عملي��ة االس��تحواذ بنج��اح على بنك 
بلوم مصر ش. م. م. ُويعد بنك بلوم 
مصر م��ن البنوك الرائ��دة في مصر 
مع تواجد محل��ي من خال 41 فرعًا، 

وسيس��هم دمج بنك بل��وم مصر مع 
امتي��از بن��ك ABC الحالي في إطاق 
اس��تراتيجية جديدة لبناء مركز نفوذ 
مصرفي في هذا الس��وق ذو األهمية 
الجوهرية في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا.
وقد ش��هد برنامج التح��ول الرقمي 
الخ��اص بالبنك تحقيق تق��دم كبير 
تحقي��ق  م��ع   ،2021 الع��ام  خ��ال 
العديد من اإلنجازات البارزة، بما في 
ذلك إطاق النظ��ام الرقمي بالكامل 
إللحاق العماء الجدد من الش��ركات، 
كم��ا اس��تطاع بن��ك »إل��ى«، البنك 
الرقم��ي الرائد في تقدي��م خدماته 
عب��ر الهواتف الذكية فق��ط والتابع 

لبن��ك ABC، أن يوطد مكانته كأحد 
البن��وك الرائ��دة المبتك��رة وال��ذي 
أحدث ثورة رقمية في سوقه المحلي 
ف��ي البحرين، متجاوزًا أه��داف النمو 
الس��نوية المتوقعة. وق��د قام مزود 
التكنولوجي��ا  مدفوع��ات  خدم��ات 
للمجموعة -ش��ركة  التابع  المالي��ة 
 -AFS الخدم��ات المالي��ة العربي��ة
بتعيين فري��ق إداري جديد وتحديث 
االس��تراتيجية الخاص��ة ب��ه لتعزيز 
القيمة الس��وقية المفترضة، وإعادة 
التأكي��د بأهمية التركي��ز على إنماء 
أعمال  وخطوط  األساس��ية  عملياته 
االكتس��اب للتج��ار، التي س��وف يتم 
إطاقه��ا في مصر قريًبا. كما تعاون 
البن��ك م��ع العدي��د م��ن األط��راف 
المعنية من أجل تسهيل المدفوعات 
عبر الحدود باستخدام واجهة برمجة 
التطبيق��ات الخاص��ة بالبن��ك، إل��ى 
جانب تكنولوجيا منصة بلوك ش��ين 
الخاص��ة ببن��ك ج��ي ب��ي مورج��ان، 
والت��ي تت��م تح��ت إش��راف مصرف 
البحري��ن المرك��زي. وقد ت��م اختبار 
اإلص��دار التجريب��ي عب��ر اس��تخدام 
عملة ال��دوالر األمريكي، وستس��مح 
لنا هذه التكنولوجيا بتوس��يع نطاق 
عروضنا الحالية، وتقديم المزيد من 
العمات في المستقبل. وقد حصدت 

المجموعة العديد م��ن الجوائز، بما 
ف��ي ذل��ك »أفض��ل مختب��ر لابتكار 
المالي« وجائ��زة »أفضل بنك رقمي 
للعم��اء« وجائ��زة »أفض��ل تطبيق 
الرقمي��ة«  المصرفي��ة  للخدم��ات 
بالنس��بة لبن��ك »إلى«، خ��ال حفل 
 Global»جوائ��ز »جلوبال فاينان��س
Finance Innovators، إضاف��ة إلى 
جائزة »أفضل بن��ك لتمويل التجارة 
الدولي��ة في البحري��ن« ضمن جوائز 
 GTR Leaders مجل��ة ج��ي ت��ي آر
in Trade Awards، وجائ��زة مجل��ة 
بن��ك  ألفض��ل  فاينان��س  جلوب��ال 
للخزينة وإدارة النقد في العالم لعام 
2022 لكون��ه »أفض��ل بنك ش��امل 
إلدارة النقد« ف��ي البحرين وتونس. 
إدارة  مجل��س  رئي��س  عل��ق  وق��د 
مجموع��ة بن��ك ABC، الصديق عمر 
الكبير قائ��ًا: »نحن س��عداء باألداء 
الذي حققناه خال العام 2021، حيث 
نجحت المجموعة في االنتقال بنجاح 
م��ن الع��ام 2020 ال��ذي كان مليئًا 
بالتحدي��ات، نحو تحقيق مس��تويات 
أعل��ى م��ن الربحي��ة، م��ع التركي��ز 
المتواصل على تنفيذ اس��تراتيجيات 
التنمي��ة الخاصة بالمجموعة، والتي 
ش��ملت االس��تحواذ على بن��ك بلوم 

مصر ودمجه مع المجموعة«.

الصديق عمر الكبير

 بورصة البحرين بأعلى مستوى
في تاريخها بـ29.88 مليار دوالر

عباس المغني «

قف��زت القيم��ة الس��وقية لبورصة 
البحري��ن إل��ى أعل��ى مس��توى في 
تاريخها منذ تأسيسها حتى اليوم، 
دوالر،  ملي��ار   29.88 إل��ى  لتص��ل 
وذلك بفضل رئاسة رئيس مجلس 
البورصة عبدالكريم بوجيري،  إدارة 
وقيادية الرئيس التنفيذي للبورصة 
الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة.

وج��اء البن��ك األهل��ي ف��ي المركز 
األول��ى من حيث القيم��ة بنحو 9.5 
ملي��ار دوالر وتع��ادل نحو %32.12 

من إجمالي قيمة البورصة. 
وحل��ت ش��ركة ألمني��وم البحري��ن 
ألبا المرك��زي الثاني��ة بقيمة تبلغ 
وتع��ادل  دوالر،  ملي��ارات   3.76
نح��و 12.60% م��ن إجمالي القيمة 

السوقية للبورصة. 
الوطن��ي  البحري��ن  بن��ك  وحص��د 
المرك��زي الثالث م��ن حيث القيمة 
الس��وقية، بنح��و 3.29 مليار دوالر، 

وتعادل نح��و 11.04% من إجمالي 
قيمة البورصة. 

وف��ي المرك��ز الرابع جاءت ش��ركة 
اتص��االت البحري��ن بتلك��و بقيمة 
دوالر،  ملي��ار   2.5 تبل��غ  س��وقية 
وتع��ادل نحو 8.41% م��ن إجمالي 

قيمة البورصة. 
إلى ذل��ك، أقفل »مؤش��ر البحرين 
الع��ام« ي��وم أم��س األح��د عن��د 
مس��توي 1,872.13 بارتفاع وقدره 
4.82 نق��اط مقارن��ة بإقفاله يوم 
الخمي��س الماضي، ف��ي حين أقفل 
»مؤش��ر البحرين اإلس��امي« عند 

763.30 نقط��ة بارتفاع  مس��توى 
وقدره  6.44 نقاط مقارنة بإقفاله 

السابق.
ف��ي  المس��تثمرون  ت��داول  وق��د 
»بورص��ة البحري��ن«  2.68 مليون 
قدره��ا  إجمالي��ة  بقيم��ة  س��هم، 
720.78 أل��ف دين��ار بحرين��ي، تم 
تنفيذه��ا م��ن خ��ال 141 صفقة، 
حيث ركز المستثمرون تعاماتهم 
على أسهم قطاع المال والتي بلغت 
 432.27 قيمة أس��همه المتداولة 
ألف دينار أي ما نسبته 59.97% من 
القيم��ة اإلجمالية للتداول وبكمية 

قدره��ا 2.29 ملي��ون س��هم، ت��م 
تنفيذها من خال 72 صفقة.

وعن أداء الش��ركات، جاءت ألمنيوم 
البحري��ن )ألبا( ف��ي المركز األول إذ 
بلغ��ت قيم��ة أس��همها المتداولة 
198.65 أل��ف دين��ار أي ما نس��بته 
27.56% من إجمالي قيمة األسهم 
المتداولة وبكمية قدرها 186 ألف 
س��هم، تم تنفيذها م��ن خال 38 

صفقة.
أم��ا المرك��ز الثان��ي ف��كان لبن��ك 
الس��ام بقيمة قدرها 107.32 ألف 
دين��ار أي م��ا نس��بته 14.89% من 
إجمال��ي قيمة األس��هم المتداولة 
وبكمية قدرها 1.03 مليون سهم، 
تم تنفيذه��ا من خال 26  صفقة. 
ثم جاء بنك البحرين الوطني بقيمة 
قدره��ا 99.03 أل��ف دين��ار أي م��ا 
نس��بته 13.74% من إجمالي قيمة 
األس��هم المتداولة وبكمية قدرها 
148.70 ألف س��هم، ت��م تنفيذها 

من خال 10 صفقات.

الزياني يشيد بالشراكة القائمة 
بين الحكومة والقطاع الخاص

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أمس، 
رج��ل األعمال فوزي كانو نائب رئي��س مجلس إدارة مجموعة 
يوس��ف ب��ن أحمد كان��و، بحضور رج��ل األعمال جم��ال فخرو 

الشريك التنفيذي لشركة كي بي إم جي.
وت��م خ��ال اللقاء اس��تعراض المس��تجدات التط��ورات التي 
يشهدها القطاع االقتصادي والتجاري بشكل خاص في مملكة 

البحرين، إضافة إلى القضايا ذات العاقة بهذا القطاع.
 وأك��د الزيان��ي أن ال��وزارة تفخ��ر بعطاءات القط��اع الخاص 
وتعتبره ش��ريكًا رئيس��ًا في نهضة االقتصاد الوطني ونموه، 
وتعمل بكافة السبل وبمشاركة الجهات المعنية على تقديم 
المزيد من التس��هيات لضمان انسيابية إقامة االستثمارات 
س��واء المحلي��ة أو العالمية، األمر الذي س��يصب ف��ي نهاية 

المطاف في صالح االقتصاد الوطني بصورة عامة.
وأش��اد بالمس��اهمات الكبيرة والش��راكة الممي��زة القائمة 
بين القط��اع الخاص والحكوم��ة، من حيث تنفيذ المش��اريع 
االقتصادي��ة والتجاري��ة ذات القيم��ة المضاف��ة لاقتص��اد 

الوطني.

رئيس اللولو أول مستلمي اإلقامة الذهبية
وفقًا لقرار مجلس الوزراء بإصدار تأش��يرة إقامة ذهبية طويلة األجل لمستثمرين أجانب مختارين، 

أصبح يوسف علي أم أي، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو المستفيد األول لهذه الميزة.
وتأش��يرة اإلقامة الذهبية هي ج��زء من خطة التعافي االقتصادي للدول��ة لجذب المواهب وتعزيز 

اقتصادها.
وقال يوسف علي بعد حصوله على التأشيرة الذهبية رقم 001: »من الواضح أنها لحظة فخر للغاية 
في حياتي لتلقي هذا التكريم اليوم. أتقدم بخالص الش��كر لصاحب الجالة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، وصاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 

ولي العهد ورئيس الوزراء، وحكومة البحرين«.
وأضاف يوس��ف علي: »أنا متأكد من أن مبادرة اإلقامة الدائمة الجديدة هذه ستعزز صورة البحرين 
كواحدة من أهم مراكز االس��تثمار واألعمال في المنطقة باإلضافة إلى جذب المس��تثمرين الجدد 

يوسف عليواالحتفاظ بهم هنا«.

جميع تجار البحرين عائلة واحدة وال تفرقة بيننا

 كانو: »تجار 22« تمثل كافة المؤسسات 
التجارية في تحالف انتخابي واحد

محمد رشاد  «

كش��ف رجل األعمال وليد كانو مرشح 
كتل��ة تج��ار 22 لخ��وض انتخاب��ات 
غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة 
الثاثين، المق��رر إجراؤها 19 مارس 
المقب��ل، أن اختي��ارات أعضاء الكتلة 
بنيت على ضم قيادات بحرينية ناجحة 
في مجاالته��ا االقتصادية، منوهًا أن 
الكتلة لم تكن تس��عى لجذب أسماء 
معينة، بقدر حرصها على استقطاب 
المتميزة صاحبة  والخبرات  الكفاءات 

قصص النجاح. 
حرص��ت  الكتل��ة  إن  كان��و  وق��ال 
ف��ى اختياراته��ا عل��ى تمثي��ل كافة 
القطاع��ات من ش��ركات كب��رى إلى 
مؤسس��ات صغي��رة ومتوس��طة فى 
تحالف انتخابى واحد قادر على رس��م 
المستقلبية  االقتصادية  السياسيات 

االقتصادي��ة  لألوض��اع  المع��ززة 
الراهن��ة، مضيفًا أن تج��ار 22 تضم 
الي��وم نح��و 8 أعض��اء ج��دد بجانب 
بينه��م يمثلون  الس��ابقين  األعضاء 

الخبرة والشباب والمرأة. 

ونفى ما يتردد بأن تجار 22 ال تمثل 
جمي��ع العوائ��ل البحريني��ة قائًا إن 
»الجميع ف��ي البحري��ن عائلة واحدة 
وأن جمي��ع التج��ار بمختلف أعمالهم 
أس��رة واحدة لبناء قاع��دة اقتصادية 
متينة تواكب مختلف التحديات، الفتًا 
إلى أن الكتلة بها شريحة كبيرة تمثل 

الشركات الصغيرة والمتوسطة«.
وكش��ف كانو أن بي��ت التجار هو بيت 
تخصص��ات متنوعة وخبرة متراكمة، 
علي��ه معاون��ة الجه��ات المختص��ة 
الق��رارات وتنفيذه��ا بما  لمراجع��ة 
يتوافق واحتياجات السوق واستدامة 
لدع��م  أساس��ي  كح��ل  مش��اريعه، 
االقتصاد، مشددًا على ضرورة تطوير 
مفهوم االقتصاد الرقمي بما يتطلب 
تطوير منصاته المختلفة وصناعاته 
الجدي��دة، وتحس��ين ج��ودة التعليم 
العالي، من أجل توفير القوى العاملة 

الماه��رة والمؤهلة لتلبية احتياجات 
س��وق العم��ل المتنام��ي ف��ي ه��ذا 

القطاع.
ولفت إلى أن تداعيات جائحة كورونا 
الس��لبية   وتأثيراته��ا  )كوفي��د19( 
بين��ت الحاج��ة الملح��ة الس��تخدام 
المملك��ة  ف��ي  الحديث��ة  التقني��ات 
مب��ادرات  نط��اق  توس��يع  به��دف 
والخدمات  الوطني��ة  الرقمي  التحول 
المس��تويين  عل��ى  اإللكتروني��ة، 
الحكوم��ي والخاص، مؤك��دًا أهمية 
تعزيز المشاركة النشيطة والتفاعل 
م��ع مختل��ف األط��راف ذات العاقة 
بالتح��ول الرقم��ي من أج��ل تقديم 
خدمات عالية الجودة، تشجيع ابتكار 
الخدمات من خال االستفادة بشكل 
أفضل م��ن البيان��ات الحكومية، مع 
ضمان أم��ن وخصوصي��ة معلومات 

المواطنين.

وليد كانو

ــًا
وم

ي 3 4
باٍق على انتخابات »الغرفة«

»stc البحرين« تعزز خدمات 
االتصاالت في »السلمانية«

 stc ش��ركة  قام��ت 
البحري��ن، الرائ��دة في 
التكنولوجي��ا  عال��م 
بتطوي��ر  الرقمي��ة، 
مجم��ع  ف��ي  ش��بكتها 
الطب��ي  الس��لمانية 

ف��ي محافظة العاصمة وذلك به��دف تزويد العماء بخدمات 
اتصاالت س��ريعة وموثوق��ة. وتأتي هذه الخط��وة كجزء من 
س��عي الش��ركة المتواصل في تطوير ش��بكة االتصاالت في 

جميع مناطق المملكة.
ومن خ��ال ه��ذا التحديث، ت��م تزوي��د جميع مبان��ي مجمع 
الس��لمانية الطبي بتقنيات التغطية الداخلية )IBS(، وكذلك 
خدمات الجيل الخامس 5G في منطقة المجمع، والتي بدورها 
تعمل على تحس��ين كفاءة الشبكة، كما إنها تضمن تغطية 
 stc ممتازة داخل المجمع الطبي، حيث س��يتمكن جميع عماء
البحرين بالحصول على خدمة اتصال موثوق وسريع خصوصًا 
عل��ى الخدم��ات الصوتي��ة وخدمة البيان��ات. وق��ال الرئيس 
التنفي��ذي لش��ركة stc البحرين، ن��زار بانبيل��ه: »نعمل على 
تزويد العماء بتغطية اس��تثنائية ف��ي جميع أنحاء المملكة، 
حيث إن عملية تطوير الش��بكة في مجمع الس��لمانية الطبي 
بتقنيات الجيل القادم ستساعد على تعزيز الخدمات الصوتية 
وخدمة البيانات والذي يضم��ن الحصول على خدمة االتصال 
الس��ريع. وأضاف قائ��ًا: يرتكز اهتمامنا عل��ى خدمة العماء 
 stc حي��ث نضعهم ضم��ن أولويتنا وفي صلب مش��اريعنا في
البحرين، لذا نعمل على االستثمار بشكل متواصل في تطوير 

البنية التحتية لشبكتنا من أجل تقديم أفضل الخدمات.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/14/watan-20220214.pdf?1644817448
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/morearticles/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/3
https://www.alayam.com/online/Economy/947205/News.html?utm_campaign=nabdapp.com&utm_medium=referral&utm_source=nabdapp.com&ocid=Nabd_App
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محرر الشؤون المحلية

رفـــع عدد مـــن الوزراء وكبار المســـؤولين 
في مملكة البحرين أســـمى آيات التهاني 
والتبريكات إلى مقام عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وإلـــى ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، بمناســـبة حلـــول الذكرى 
علـــى  للتصويـــت  والعشـــرين  الحاديـــة 
ميثـــاق العمل الوطني والذي يصادف 14 

من فبراير من كل عام.
وأشاروا في تصريحات صحافية إلى أن 
ذكـــرى ميثاق العمـــل الوطنـــي واإلجماع 
محطـــة   ،%  98.4 بلـــغ  الـــذي  الشـــعبي 
أساســـية الســـتذكار إرادة العمل الوطني 
المرحلـــة  تلـــك  جســـدتها  التـــي  الجامـــع 
المشـــرقة مـــن التاريـــخ الوطنـــي الملهـــم، 
وتجسيد للنهج الحكيم والرؤى السديدة 
التي رســـمت مســـيرة العطـــاء واالزدهار 
القطاعـــات  بشـــتى  والنمـــاء  والتقـــدم 

التنموية.

عهد زاخر باإلنجازات

ورفـــع مستشـــار جاللـــة الملـــك للشـــؤون 
الدبلوماســـية الشـــيخ خالد بـــن أحمد بن 
محمـــد آل خليفـــة أســـمى آيـــات التهانـــي 
والتبريـــكات إلـــى المقام الســـامي لجاللة 
الملكـــي ولـــي  الســـمو  الملـــك، وصاحـــب 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الوزراء، بمناســـبة 
حلول الذكرى الحاديه والعشـــرين إلقرار 
ميثـــاق العمل الوطني، مؤكدا أن الميثاق 
زاخـــر  عهـــد  ببـــدء  إيذاًنـــا  كان  الوطنـــي 
والمكتســـبات  الحضاريـــة  باإلنجـــازات 
الهائلـــة فـــي شـــتى المجـــاالت  الوطنيـــة 
والتي بوأت مملكة البحرين مكانة رفيعة 

بين الدول المتقدمة.
وأضـــاف مستشـــار جاللة الملك للشـــؤون 
الوطنيـــة  الذكـــرى  أن  الدبلوماســـية 
الخالدة جســـدت بـــكل قـــوة التالحم بين 
الشـــعب البحريني ووحدته بـــكل أطيافه 
التفافـــه  بجـــالء  وعكســـت  ومكوناتـــه، 
حول قيادته الحكيمـــة والرؤى الطموحة 
لحضـــرة صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفدى 
الدعـــم  ظـــل  وفـــي  ورعـــاه  هللا  حفظـــه 
العهـــد  ولـــي  لســـمو  الدؤوبـــة  والجهـــود 
رئيس مجلس الوزراء، وما ينجزه ســـموه 
باقتـــدار شـــديد مـــن مبـــادرات رفيعة في 

شتى المجاالت التنموية. 

 محطة تاريخية مضيئة

ورفـــع وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أسمى 
آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلـــى جاللـــة 
الملـــك وإلـــى صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد  رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، كمـــا هنأ 
أبناء البحرين بمناســـبة الذكـــرى الواحدة 

والعشرين إلقرار ميثاق العمل الوطني.
الماليـــة  وزيـــر  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
العمـــل  ميثـــاق  أن  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
الوطني شكل محطة تاريخية مضيئة في 
تاريخ مملكة البحرين المعاصر، ونستذكر 
مـــن خاللها وبـــكل فخٍر واعتـــزاز انطالقة 
لصاحـــب  الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة 
الجاللـــة الملـــك، التـــي تزخـــر بالعديد من 
اإلنجـــازات الرائـــدة والمحطـــات المضيئة 
التي حققتها المملكة في جميع المجاالت 
وعزز مكانتها الريادية كدولة المؤسسات 
والقانـــون، مشـــيرًا الـــى ماتضمنـــه ميثاق 
العمـــل الوطني من مبادئ وأســـس ورؤية 
وطنية جامعة أسهمت في تحقيق نهضة 
تنموية شاملة على كافة األصعدة، مؤكدًا 
معاليـــه بـــأن ميثـــاق العمـــل الوطنـــي قـــد 
أضـــاء آفاقـــًا مزهـــرة نحو مســـتقبل واعد 

ألبناء الوطن الغالي.
كمـــا أضـــاف إن ما تضمنـــه ميثـــاق العمل 

الوطنـــي مـــن مبـــادئ وركائز أساســـية قد 
كان لهـــا األثـــر البالـــغ فـــي إثـــراء التجربة 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الديمقراطيـــة 
واالرتقـــاء بمســـيرة النهضة والبنـــاء، إلى 
جانـــب ترســـيخ  قيـــم التالحـــم الوطنـــي 
بيـــن أبنـــاء هذا الوطـــن الغالـــي ومواصلة 
تحقيـــق المزيـــد مـــن المنجـــزات الداعمـــة 
لكافة المســـاعي الدؤوبة المنصبة لصالح 
تحقيـــق التطلعات واألهداف المنشـــودة. 
ســـائاًل هللا العلي القدير أن يعيد المناسبة 
واليمـــن  بالخيـــر  البحريـــن  مملكـــة  علـــى 
والبـــركات في ظل العهـــد الزاهر لصاحب 

الجاللة عاهل البالد.
العـــدل  وزيـــر  ورفـــع  العدالـــة  ضمانـــات 
والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف الشـــيخ 
خالـــد بـــن علـــي آل خليفـــة  أســـمى آيـــات 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى مقـــام جاللـــة 
الملـــك، وإلى صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى شـــعب 
البحرين الكريم، بمناسبة الذكرى الحادية 
والعشـــرين للتصويت على ميثـــاق العمل 

الوطني.
وأكـــد الوزير في تصريح بهذه المناســـبة، 
والتحديثـــي  اإلصالحـــي  المشـــروع  أن 
رّســـخ  الملـــك،  الجاللـــة  لصاحـــب  الرائـــد 
ضمانات الوصول إلى العدالة انطالًقا من 

مبدأ مساواة الجميع أمام القانون.
وذكـــر وزير العدل أن تعزيز مبدأ الوصول 
إلى العدالة يشـــكل أحد األهداف السامية 
التي أرســـى ركائزها المشـــروع الحضاري 
لجاللة الملك، حيث شكلت الرؤية الملكية 
الســـامية رافًدا ملهًما الســـتمرار مبادرات 
التطوير في قطاع العدالة، والتي ترجمها 
دعـــم ومتابعـــة صاحـــب الســـمو الملكـــي 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء، من 
خـــالل دفـــع وتيـــرة التطويـــر نحـــو مزيد 
مـــن اإلنجـــازات، بمـــا يلبي تطلعـــات رؤية 

البحرين االقتصادية 2030.

حرية الصحافة واإلعالم

 وأشاد وزير اإلعالم علي الرميحي رئيس 
مجلـــس أمنـــاء معهـــد البحريـــن للتنميـــة 
الديمقراطيـــة  باإلنجـــازات  السياســـية 
المتواصلـــة  واالقتصاديـــة  والحقوقيـــة 
منذ انطـــالق المســـيرة التنموية الشـــاملة 
لصاحـــب الجاللـــة الملـــك، بإقـــرار ميثـــاق 
العمـــل الوطني وترســـيخ الدولـــة المدنية 
الحديثة على أســـس من العدالة وســـيادة 

القانون.
وأعـــرب عن فخره واعتزازه وجميع أبناء 
البحريـــن األوفيـــاء بمـــا تشـــهده المملكـــة 
مـــن مكتســـبات إصالحيـــة كأنمـــوذج في 
التحول الديمقراطي والتنمية المستدامة 
العامـــة،  والحريـــات  الحقـــوق  واحتـــرام 
والمؤسســـات  القانـــون  دولـــة  وترســـيخ 
مـــن خـــالل مجلســـي الشـــورى والنـــواب، 
والمجالـــس البلدية، ونزاهة واســـتقاللية 
المؤسســـات  ودور  القضائيـــة  الســـلطة 
الماليـــة  الرقابـــة  وديـــوان  الحقوقيـــة، 
واإلداريـــة، وحريـــة الصحافـــة واإلعـــالم، 
والمجتمـــع المدني عبر 660 جمعية أهلية 
وسياسية، وتمكين الشباب، وتقدم المرأة 
كشـــريك فاعل فـــي المنجـــزات بدعم من 

المجلس األعلى للمرأة.

الركيزة األساسية

رفـــع وزير اإلســـكان باســـم الحمر أســـمى 
مقـــام  إلـــى  والتبريـــكات  التهانـــي  آيـــات 
صاحب جاللة الملك، وإلى صاحب السمو 
الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
والعشـــرين  الحاديـــة  الذكـــرى  بمناســـبة 

لميثاق العمل الوطني. 
وأكـــد وزيـــر اإلســـكان أن النهـــج الحكيـــم 
العمـــل  ميثـــاق  بإصـــدار  الملـــك  لجاللـــة 
الشـــعب  عليهـــا  وافـــق  والتـــي  الوطنـــي 
البحريني بنســـبة 98.4 %، قـــادة مملكتنا 
نحـــو التنمية الشـــاملة، معتبريـــن الميثاق 
ركيزتنا األساسية لعهد زاهر حقق للجميع 
نقلة نوعية، ومكانة رائدة في العديد من 

المجاالت. 
وأشـــاد الحمـــر بمـــا تحقـــق مـــن منجـــزات 
لمملكـــة البحريـــن بفضـــل الدعـــم الكبيـــر 
مـــن لدن جاللة الملـــك المفدى حفظه هللا 
ورعـــاه منـــذ اإلعـــالن عـــن ميثـــاق العمـــل 
الوطنـــي وحتـــى يومنـــا هـــذا فـــي تطوير 
العديد من المشـــاريع التي تدعم المواطن 
تعمـــل  اإلســـكان  وزارة  أن  مؤكـــدًا  أوالً، 
وضمن الســـلطة التنفيذية علـــى مواصلة 
مســـيرة التطويـــر والعمـــل ضمـــن الفريـــق 
الواحـــد )فريق البحرين( برئاســـة صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء الـــذي ال يألوا جهدًا من أجل دعم 
البرامـــج والخطط والسياســـات التنموية 
الرائدة التي تحقق أهداف ورؤى جاللته. 

االرتقاء بالمنظومة الصحية 

وقالـــت وزيـــرة الصحة فائقـــة الصالح إن 
مملكـــة البحريـــن قـــد حققـــت فـــي العهـــد 
الزاهـــر لصاحـــب الجاللة الملـــك إنجازات 
متميـــزة ومكتســـبات تاريخية رائدة على 
مختلـــف األصعـــدة، مؤكدًة أن المشـــروع 
مملكـــة  جعـــل  قـــد  لجاللتـــه  اإلصالحـــي 
البحريـــن تتبـــوأ مكانـــة دوليـــة وعالميـــة 
مرموقة فـــي كافة المجـــاالت، كما وتأتي 
ذكـــرى ميثـــاق العمـــل الوطنـــي واإلجماع 
الشـــعبي الذي بلغ 98.4 % ليجســـد النهج 
الحكيـــم والـــرؤى الســـديدة التي رســـمت 
مسيرة العطاء واالزدهار والتقدم والنماء 

بشتى القطاعات التنموية.
وبينت الصالح بأن اإلنجازات والمشـــاريع 
الصحـــي  القطـــاع  حققهـــا  التـــي  البـــارزة 
يعـــزز مـــا توليه حكومـــة مملكـــة البحرين 
للقطـــاع  متواصـــل  ودعـــم  اهتمـــام  مـــن 
الصحـــي، وقد أثمر هـــذا االهتمام والدعم 
والرعايـــة الســـامية ألبنـــاء البحريـــن مـــن 
العاملين بالصفـــوف األمامية عن تحقيق 
المنظومة الصحيـــة للعديد من المنجزات 
ولتتجـــاوز العديـــد من التحديـــات خاصة 
فـــي ظل األزمـــة الصحيـــة العالميـــة التي 
 )-19 )كوفيـــد  فرضتهـــا جائحـــة كورونـــا 
والتي قدمت مـــن خاللها مملكة البحرين 
متميـــزة  تجربـــة  الصحـــي  والقطـــاع 
ونموذجًا يحتذى به على الصعيد العالمي 
وبشـــهادات إقليميـــة ودوليـــة فـــي كيفية 
تطبيق اإلجراءات والخطط اإلســـتباقية 
وحســـن التعامـــل وكفاءة مســـتوى األداء 

مع كافـــة مراحل التصدي لهـــذه الجائحة 
بكل الطاقات وأقصى اإلمكانيات.

رحلة مهمة

ورفـــع وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني عصام خلف أســـمى 
آيـــات التهانـــي وأطيـــب التبريـــكات إلـــى 
جاللة الملك، وصاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء، بمناســـبة 
الذكـــرى الـــــ )21( للتصويـــت علـــى ميثاق 

العمل الوطني.
اإلصالحـــي  المشـــروع  أن  خلـــف  وأكـــد 
لجاللـــة الملـــك عاهـــل البالد خلـــق مرحلة 
مهمـــة لتعزيـــز مكانـــة البحرين بيـــن دول 
العالـــم علـــى كل المســـتويات السياســـية 
واالقتصادية واالجتماعية، وكان اإلعالن 
عن الميثاق ثمرة جهد وطني شامل وجه 
إليـــه جاللـــة الملـــك المفدى، لذلـــك حظي 
بإجمـــاع  التصويـــت عليـــه  عـــن  الميثـــاق 

بنسبة 98.4 %.
وقـــال الوزيـــر “إن ذكـــرى ميثـــاق العمـــل 
الوطني تعد فرصة الســـتذكار اإلنجازات 
التـــي تحققـــت فـــي العهد الزاهـــر لحضرة 
صاحب الجاللة ، حيث شـــهدت المســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة لجاللتـــه العديـــد مـــن 
المكتســـبات، األمر الذي جعل المملكة في 

مصاف الدول المتقدمة”.
وقـــال إن الحكومـــة اســـتطاعت ترجمـــة 
لمفهـــوم  الداعمـــة  الوطنيـــة  سياســـاتها 
خـــالل  مـــن  محليـــًا،  الحضريـــة  التنميـــة 
مشـــاريع رائـــدة تشـــرف عليهـــا وتنفذهـــا 
شـــؤون البلديات وفق أفضل الممارســـات 
صاحـــب  قيـــادة  بفضـــل  تعـــززت  والتـــي 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 

خليفة رئيس مجلس الوزراء.
وأكـــد خلف مواصلة الـــوزارة ضمن فريق 
البحريـــن، العمل لتحقيـــق التطلعات نحو 
المزيد مـــن التقدم واالزدهـــار بما يتحقق 

المرجوة.

نافذة نحو المستقبل

بـــدوره قال نائـــب رئيس مجلـــس األمناء 
المديـــر التنفيـــذي لمركز عيســـى الثقافي 
رئيـــس مجلـــس أمنـــاء مركز الملـــك حمد 
العالمـــي للتعايـــش الســـلمي الشـــيخ خالد 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة إن “هـــذه الذكـــرى 
الوطنية المجيـــدة أصبحت اليوم تاريخًا 
راســـخًا ونافـــذة تعبـــر بالوطـــن وأجيالـــه 
نحو مســـتقبل زاخر، وتحمـــل في طياتها 
منوهـــًا  واالنتمـــاء”،  الـــوالء  معانـــي  كل 
الـــى أن المشـــروع االصالحـــي والميثـــاق 
يعتبران خطوات تاريخية ريادية ســـباقة 
فـــي المنطقة، رســـمت مشـــهدًا مميـــزًا في 

الخارطة العالمية. 
وأضـــاف أن الميثـــاق يعكـــس الجدية في 
مســـاعي صاحـــب الجاللـــة وولـــي عهـــده 
األمين لنهضة المملكة وتقدمها على كافة 
االصعدة والمستويات، مؤكدا أن الميثاق 
أثبـــت تالحـــم شـــعب البحريـــن ووحدتـــه 
بكافـــة أطيافـــه وطوائفه فـــي تأييد هذه 
الخطوة، وأحدث نقلة نوعية في مســـيرة 

العمل الوطني، ال تزال ثمارها تحصد.
وأشـــار الشـــيخ خالد بن خليفة آل خليفة 

إلـــى أن المملكـــة شـــهدت علـــى مـــدى 21 
عاما الماضية سجالً حافالً من االنجازات 
التي خلدهـــا التاريخ، وغطت كل جوانب 
حياة المواطن، وذلك في إطار ما تضمنه 
الميثاق من مبادئ وطنية راقية تسترشد 
به المملكة في كافة جهودها في مســـيرة 

النهضة والتقدم. 

ترسيخ قيم الديمقراطية 

مـــن جهته، صـــرح وزيـــر العمـــل والتنمية 
االجتماعيـــة جميـــل حميدان بـــأن ميثاق 
بـــارزة  انطالقـــة  ســـجل  الوطنـــي  العمـــل 
لمسيرة زاهرة رسخت القيم الديمقراطية 
لصقل بناء المؤسسات الدستورية ودولة 
التنمويـــة  المســـيرة  إطـــار  فـــي  القانـــون 
الشـــاملة التـــي قادهـــا بـــكل ثقـــة واقتدار 
عاهل البالد حيث انتقلت البحرين خاللها 
التقـــدم واالزدهـــار،  أزهـــى مراحـــل  إلـــى 
مســـتندة علـــى ثوابـــت وطنيـــة راســـخة، 
عراقـــة  أكـــدت  عميقـــة،  إنســـانية  وقيـــم 
الحضـــارة البحرينيـــة التـــي اشـــتهرت بها 

المملكة عبر العصور.
وقال حميـــدان، أن وزارة العمل والتنمية 
االجتماعيـــة تفخـــر بتحقيقهـــا العديد من 
اإلنجازات التي جـــاءت في إطار التنمية 
الشاملة التي حققتها مملكة البحرين في 
مجـــال خدمـــة المواطنيـــن والعمل وعلى 
رفع مســـتواهم المعيشي من خالل توفير 
الوظائـــف للباحثيـــن عـــن عمـــل وتوفيـــر 
التدريـــب المناســـب لهـــم ليكونـــوا الخيار 
األفضـــل لدى أصحـــاب العمـــل، فضالً عن 
تقديم الدعم المادي المباشر لألسر األكثر 
احتياجًا، وذلـــك بفضل الدعم الالمحدود 
من الحكومـــة الموقرة لمجمـــل الخدمات 
الصحيـــة  الحيويـــة  القطاعـــات  فـــي 
والتعليميـــة واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة 
ودعم وتمكين المرأة البحرينية للمشاركة 
الفاعلـــة إلـــى جانـــب الرجـــل في مســـيرة 
الشـــامل  والتطويـــر  والتحديـــث  البنـــاء 

بكافة قطاعات العمل.

إجماع شعبي واسع

وأكد األمين العام للمجلس األعلى للشباب 
والرياضة الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم آل 
خليفـــة أن التصويـــت على ميثـــاق العمل 
الوطني شـــكل انطالقة حضارية مفصلية 
في تاريـــخ مملكة البحرين في ظل العهد 
الزاهـــر لجاللـــة الملك،ودعـــم ســـمو ولـــي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء، مؤكدا ان 
اإلجماع الشـــعبي واســـع النطـــاق للميثاق 
وما اعقبه من خطوات اقرها عاهل البالد، 
وضع البحرين في مصاف الديمقراطيات 
أســـس  ترســـيخ  فـــي  الحديثة،وســـاهم 
التنمية الشـــاملة فـــي مختلـــف المجاالت 
واإلجتماعيـــة  واالقتصاديـــة  السياســـية 

والشبابية والرياضية.
وأوضـــح الشـــيخ ســـلمان بـــن ابراهيم آل 
خليفة أن الميثاق يجسد التالحم الوطني 
الذي عكس مدى وعي المواطن البحريني 
ونضجه وثقافته الفكرية والديمقراطية، 
مما جعل من إقرار الميثاق عالمة مضيئة 
فـــي تاريخ المملكة مشـــيرا أن ما شـــهدته 
البحرين بعد التصويت على ميثاق العمل 

الوطنـــي يعـــد نقطـــة تحول وتطـــور على 
المســـتويات كافـــة مـــع انطالق المشـــروع 
اإلصالحـــي الرائـــد لجاللـــة الملـــك والذي 
شـــكل الفصـــل األكثـــر أهمية في مســـيرة 
تاريخها الحديث وفي تقدمها وازدهارها 

على جميع األصعدة.

أجمل لوحة للحمة 

إلـــى ذلـــك، أكـــد وزيـــر شـــؤون الكهربـــاء 
والمـــاء وائـــل المبـــارك أن ميثـــاق العمـــل 
الوطني شّكل الرؤية الثاقبة والمستقبلية 
لصاحـــب الجاللة الملك في بناء منظومة 
اإلصـــالح والتطـــور الـــذي تشـــهده مملكة 
البحريـــن، كمـــا أنـــه كان محطـــة تاريخية 
فارقة نحو استشـــراف المســـتقبل و بناء 
البحريـــن الحديثـــة، حيـــث رّســـخ جاللـــة 
الملـــك فـــي مشـــروعه اإلصالحـــي الرائـــد 
مبـــادئ اإلصـــالح والتطوير المســـتمر، من 
خـــالل قاعـــدة البنـــاء على مـــا تحقق من 
مكتسبات رائدة، وشهدت البحرين نهضة 
تحقـــق  أن  اســـتطاعت  شـــاملة،  تنمويـــة 
الكثير من المنجزات في سائر المجاالت.

واضـــاف الوزيـــر أن ذكـــرى ميثـــاق العمل 
الوطنـــي تمثل صـــورة من صـــور التالحم 
الراســـخة بيـــن القيـــادة وشـــعب البحرين 
وان هذا التالحم رسم أجمل لوحة للحمة 
الوطنيـــة واالنتقال بمملكـــة البحرين الى 
عهـــد اإلصـــالح والديمقراطيـــة والتنميـــة 
عبـــر التصويـــت التاريخـــي علـــى الميثاق 
إرادة  عـــن  واضـــح  بشـــكل  عبـــر  والـــذي 
لتكـــون  الوثيقـــة  الشـــعب باختيـــار هـــذه 
أساسا للعمل الوطني الجاد لبناء البحرين 

حاضرا ومستقبال.

إنجازات غير مسبوقة

ورفع وزير الصناعة والتجارة والســـياحة 
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  الزيانـــي،  زايـــد 
الملـــك،  جاللـــة  مقـــام  إلـــى  والتبريـــكات 
وإلـــى صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء وإلى شعب مملكة 
البحرين الوفي بمناســـبة الذكرى الحادية 
والعشـــرين للتصويت على ميثـــاق العمل 

الوطني.
وقال وزير الصناعة والتجارة والســـياحة 
“إن التصويـــت على ميثاق العمل الوطني 
كان بدعـــم وعزيمة وإصـــرار جاللة الملك 
وأصبح اليوم نهجًا يحتذى به على صعيد 
المشـــاركة الشـــعبية والتكامـــل فـــي صنع 
القرار واإلصالح والتقدم والنماء، وبفضل 
النظـــرة الثاقبـــة لجاللـــة الملـــك وبمتابعة 
ســـمو ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
وتطلعاتهـــم الطموحـــة التـــي تتواكب مع 
فـــي  البحريـــن   مملكـــة  شـــعب  تطلعـــات 
العيـــش الكريـــم واألمن والرفـــاه والتنمية 
المســـتدامة لوطننـــا العزيـــز، والذي رســـم 
جاللـــة الملـــك خريطـــة الطريـــق لمســـيرة 
حافلـــة وزاخـــرة باإلنجـــازات والنجاحات 
التـــي انعكســـت بالخيـــر والرفـــاه والعـــزة 
والســـالم للوطـــن والمواطنيـــن وحققـــت 
مملكتنـــا الغاليـــة إنجـــازات غير مســـبوقة 
الـــدول  مصـــاف  فـــي  اليـــوم  وأصبحـــت 
المتقدمـــة على كافة األصعدة السياســـية 

واالقتصادية والتنموية.
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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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