
تقرير الرصد اليومي ألخبار القطاع الصحي في الصحافة المحلية
Daily Media Monitering Report for Helth Industry

التاريخ: 16  فبراير 2022 

 اليوم :     األربعاء



العدد:  16035

24| Ω2019 ôHƒàcCG 8 - `g1441 ôØ°U 9 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á©HGôdG áæ°ùdG - (15173) Oó©dGAkhbar Alkhaleej - Tue 8 Oct 2019 - No. (15173) (GAKH103)www.akhbar-alkhaleej.com

 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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ــاري األمـــــــراض  ــشــ ــتــ كـــشـــف اســ
العسكري  بالمستشفى  الــمــعــديــة 
عـــضـــو الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي الــطــبــي 
ــــدي لــــــفــــــيــــــروس كــــــورونــــــا  ــــصـ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
ــدم طــبــيــب  ــقــ ــمــ )كــــــوفــــــيــــــد-19(، الــ
من   %80 أن  الــقــحــطــانــي  مـــنـــاف 
ــتــــحــــور »دلــــــتــــــا« مــن  ــمــ ــابــــي الــ مــــصــ
فوق  ومــا  عــامــا   50 العمرية  الفئة 
الــدخــول  الــصــحــي  تطلب وضــعــهــم 
العالج  ومــراكــز  المستشفيات  إلــى 
مقارنة  أطــول  فترات  فيها  والبقاء 
وهو  »آلــفــا«  بالمتحور  بالمصابين 
ما اظهرته دراسة بحرينية أجريت 
يــنــايــر 2021  الــفــتــرة مــن »1  خـــالل 
والتي بينت  لغاية 30 مايو 2021«، 
بين  أعلى  كانت  الوفيات  نسبة  أن 

غير المطعمين.
حسابه  عبر  القحطاني  وقــال 
االجتماعية  المنصة  في  الرسمي 
»تويتر« إن مملكة البحرين وفريقها 
الطبي الوطني للبحوث والدراسات 
نشر أمس نتائج الدراسة في مجلة 
frontlmmunol.« رائدة  علمية 

الــفــروق  تــحــلــيــل  وتــضــمــنــت   »org
حيث  مــن  ودلــتــا  آلــفــا  للمتحورين 
االعراض والمضاعفات للمصابين 
الــتــحــورات  خــالل مختلف مــراحــل 

الفيروسية السابقة.
واســتــعــرص الــقــحــطــانــي أبـــرز 
نتائج الدراسة التي تم من خاللها 
معاينة التسلسل الجيني لفيروس 

»كــوفــيــد-19« و شملت 636  كــورونــا 
مصابا بالمتحور دلتا و737 مصابا 
الــفــتــرة من  آلــفــا خــالل  بالمتحور 
 ،»2021 مــايــو   30  – يــنــايــر2021   1«
ــات  ــابـ ــدت أن أكـــثـــر اإلصـ ــ ــي أكـ ــتـ والـ
كـــانـــت بـــيـــن الـــفـــئـــة الـــعـــمـــريـــة مــن 
للمتحورين   »39  –  35« الــشــبــاب 
آلفا ودلــتــا فــي الــوقــت الــذي كانت 
السكان  بين  التطعيم  نسبة  فيه 
20 – 35%، في حين خضع %80 
مـــن الــمــصــابــيــن بــالــمــتــحــور دلــتــا 
مــن الــفــئــة الــعــمــريــة 50 عــامــا ومــا 
الصحية  والـــرعـــايـــة  لــلــعــالج  فــــوق 
والمستشفيات  الــعــالج  مــراكــز  فــي 
بالمصابين  مقارنة  اطــول  فــتــرات 
النتائج  أن  مؤكدا  آلفا،  بالمتحور 
مطابقة  كــانــت  لــلــدارســة  المحلية 
لــــــــدراســــــــة أخــــــــــــرى أجـــــــريـــــــت فـــي 

اسكتلندا.
الـــطـــبـــي  ــــق  ــريـ ــ ــفـ ــ الـ إن  وقـــــــــال 
ــات  ــدراســ الــبــحــريــنــي لــلــبــحــوث والــ
ومــنــذ بـــدايـــة الــجــائــحــة أنــجــز 30 
بحثا علميا تتعلق بجائحة كورونا 

وحـــــول تــجــربــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وجهود فريقها الطبي في مجابهة 
قنوات  عبر  نشرها  وتــم  الــفــيــروس 

علمية متخصصة.
اســـتـــشـــاري  أشــــــــار  ان  وســــبــــق 
بالمستشفى  الــمــعــديــة  األمــــراض 
الوطني  الــفــريــق  عضو  العسكري 
كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي 
ــقــــدم طــبــيــب  ــمــ )كــــــوفــــــيــــــد-19(، الــ
مـــنـــاف الــقــحــطــانــي إلــــى مـــبـــادرات 
مملكة البحرين البحثية لفيروس 
الفريق  أن  موضحا  »كــوفــيــد-19«، 
مــــشــــروعــــا   13 أجــــــــــرى  ــي  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
مـــشـــاريـــع  و6  ــيــــا  وعــــالجــ ســــريــــريــــا 
العامة  والصحة  بالوبائية  تتعلق 
ومــــشــــروعــــيــــن حــــــول الــتــشــخــيــص 
عــلــمــيــة  بـــــحـــــوث  و3  ــــص  ــحـ ــ ــفـ ــ والـ
ــلـــقـــاحـــات الـــمـــضـــادة  ــالـ مــتــعــلــقــة بـ
إلى  إضافة  »كــوفــيــد-19«،  لفيروس 
اإلرشادات  مشروعين آخرين حول 
ــيـــات الـــخـــاصـــة بــمــنــظــمــة  ــتـــوصـ والـ
بــاإلضــافــة  هـــذا  العالمية  الــصــحــة 

الى 10 بحوث علمية.

البحرين وفريقها الوطني اأنجزوا 30 بحثا علميا لكورونا

القحطان�ي: 80% م�ن م�صاب�ي المتح�ور دالت�ا م�ن عم�ر

50 وم���ا فوق دخل���وا الم�شت�ش���فيات ومراك���ز العالج

} د. مناف القحطاني.

ــور رائـــــــد مــحــمــد  ــتــ ــدكــ ــد الــ ــ أكــ
الـــعـــام لمعهد  الــمــديــر  بـــن شــمــس 
الــرؤيــة  أن  »بــيــبــا«،  الــعــامــة  اإلدارة 
الجاللة  صاحب  لحضرة  الملكية 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ــاهـــل الــــبــــالد الـــمـــفـــدى الـــرامـــيـــة  عـ
الوطنية،  التطلعات  تحقيق  إلــى 
والـــجـــهـــود الـــمـــتـــواصـــلـــة لــصــاحــب 
ــيــــر ســلــمــان  الـــســـمـــو الــمــلــكــي األمــ
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء لــالرتــقــاء 
بكل القطاعات الحيوية ومواصلة 
عملية التنمية، والمساعي الرامية 
الـــى االرتـــقـــاء بــالــقــطــاع الــشــبــابــي 
مـــن قــبــل ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر بن 
حــمــد آل خــلــيــفــة مــمــثــل  جــاللــة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الشباب، تحتم علينا اليوم تشبيك 
منظومتي  بين  الوطنية  الجهود 
القطاع العام والخاص ومؤسسات 
االرتــقــاء  نــحــو  الــمــدنــي  المجتمع 
وجعلها  الشابة  المحلية  بالكوادر 
قادرة على تحقيق استدامة وطنية 

في المجاالت كافة.

جــــاء ذلــــك خــــالل اســتــقــبــالــه 
الــمــشــاركــيــن فـــي الــنــســخــة األولـــى 
مـــن الـــبـــرنـــامـــج الـــوطـــنـــي »المـــــع«، 
ــؤون  ــ ــ شـ وزارة  ــه  ــتــ ــقــ ــلــ أطــ الـــــــــــذي 
الــشــبــاب والــريــاضــة بــالــتــعــاون مع 
وبنك  »بيبا«  العامة  اإلدارة  معهد 

البحرين الوطني.
أن  ــمــــس  شــ ــن  ــ بــ د.  وأوضـــــــــــح 
البرنامج الوطني المع هو بمثابة 
مساٍر استراتيجي وطني تم رسمه 
الوطنية  االحــتــيــاجــات  عــلــى  بــنــاًء 
الــمــحــلــيــة، ومــتــطــلــبــات الــتــنــمــيــة، 
الخيار  البحريني  الشباب  لجعل 
الــعــمــل، ومــرتــكــًزا  األول فــي ســـوق 
القطاعات  بكل  لــالرتــقــاء  أســاســًيــا 
ــا يــــرفــــع مــــن جــــودة  ــيـــويـــة بـــمـ الـــحـ
ــة ويـــحـــقـــق  ــقــــدمــ ــمــ ــات الــ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ
إلى  مشيًرا  المواطنين.  تطلعات 
ــم تــصــمــيــمــه بــنــاًء  أن الــبــرنــامــج تـ
المحلية  الــدراســات  على عــدد من 
وُفـــضـــلـــى الــمــنــهــجــيــات الــعــلــمــيــة، 
الــمــقــدمــة من  الــمــخــرجــات  لجعل 
واقعية  مــبــادرات  المشاركين  قبل 
يــمــكــن تــطــبــيــقــهــا وتــــالمــــس واقــــع 

العمل في مملكة البحرين. 
ــى  إلــ ــمــــس  شــ بــــــن  د.  وأشـــــــــــار 
قـــدمـــهـــا  ــي  ــ ــتـ ــ الـ الــــمــــخــــرجــــات  أن 
الــمــشــاركــون فـــي الــنــســخــة األولـــى 
ــع،  ــ ــنــــي المـ ــامــــج الــــوطــ ــبــــرنــ ــن الــ ــ مـ
ــيـــوم  ــا نـــمـــتـــلـــك الـ ــنــ تـــشـــيـــر إلــــــى أنــ
كـــــفـــــاءات بـــحـــريـــنـــيـــة قـــــــــادرة عــلــى 
والــخــروج  ــة  إداريـ سياسات  صناعة 
ــي بــالــقــطــاعــيــن  ــقـ ــرتـ ــع تـ ــاريـ ــشـ ــمـ بـ

ــعــطــي حــلــواًل  الـــعـــام والــــخــــاص، وُت
فّعالة لتحديات العمل ومتطلبات 
أن  مضيًفا  المستقبلية،  المرحلة 
الــتــي قدمها  الــمــخــرجــات  جــمــيــع 
ــون ســـيـــتـــم تــطــبــيــقــهــا  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
ــادة  ــفــ ــتــ ــاريـــع جــــديــــدة واالســ كـــمـــشـ
منها للخروج بدراسات مستقبلية 
المرحلة  احــتــيــاجــات  الســتــشــراف 

المستقبلية.

خالل ا�ستقباله الم�ساركين في الن�سخة االأولى من البرنامج الوطني »المع«

د. بن �شم�س: الروؤية الملكية تحتم علينا اليوم ت�شبيك الجهود لجعل ال�شباب 

البحريني الخيار الأول والمحرك الرئي�شي للو�شول اإلى ا�شتدامة وطنية 

} ذ. رائد بن �شم�س خالل اللقاء.

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي: وليد دياب

احتفالي���ة بم���رور 50 عام���ا م���ن العالق���ات الدبلوما�ش���ية بي���ن البحري���ن وفرن�ش���ا
تصوير: عبداألمير السالطنة

أقامت السفارة الفرنسية لدى مملكة 
مــرور  بمناسبة  احتفالية  أمــس  البحرين 
بين  الدبلوماسية  العالقات  على  عاما   50
الحفل  شهد  حيث  الصديقين،  البلدين 
تـــدشـــيـــن شــــعــــار خـــــاص بــــهــــذه الــمــنــاســبــة 
لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل  بــحــضــور 
ــبـــداهلل بن  الــســيــاســيــة الـــدكـــتـــور الــشــيــخ عـ

أحمد آل خليفة.
وأشاد جيروم كوشار سفير فرنسا لدى 
البحرين بروابط الصداقة والثقة الخاصة 
دبــلــومــاســيــًا مــدة 50  البلدين  تــربــط  الــتــي 
عاًما، مؤكدا أن هذه العالقات تمتد تاريخيًا 
أطول بكثير. مذكرا بالدور الحاسم لجورج 
بــومــبــيــدو رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة 
عام  البحرين  بدولة  االعــتــراف  في  آنــذاك 
بين  العالقة  بجودة  السفير  وأشــاد   .1972
البلدين، وأشار إلى األهمية االستراتيجية 
التي تمثلها البحرين في المنطقة ودورها 
الــرائــد فــي كثير مــن األحـــيـــان، حــيــث قــال 

البحرين على  انفتاح مملكة  »ان  السفير: 
ــوى  أقـ نــمــا بــشــكــل  الــســنــيــن  الـــعـــالـــم آالف 
مدفوعا  الماضية  عاًما  الخمسين  خــالل 
دولــًيــا للتعايش  بــه  الــمــعــتــرف  بــاالهــتــمــام 
بين الثقافات واألديان والرغبة القوية في 
الــعــمــل مــن أجـــل الــســالم والـــحـــوار، وبــهــذه 
الــتــطــورات اتــخــذت الــصــداقــة بــيــن فرنسا 
والبحرين مكانها الكامل«، وأضاف السفير 
أيضا: »ان فرنسا مستعدة بالفعل للوقوف 
إلـــى جــانــب الــبــحــريــن لــتــأســيــس 50 عــاًمــا 

جديًدا رائعة من التعاون مع المملكة«.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــيــــل  وكــ ــد  ــ أكــ بـــــــدوه 
للشؤون السياسية الدكتور الشيخ عبداهلل 
الثنائية  العالقات  أن  آل خليفة  بن أحمد 
ــد نـــمـــوذجـــا  ــعـ ــا تـ ــن وفــــرنــــســ ــريـ ــحـ ــبـ ــن الـ ــيـ بـ
للعالقات المشتركة على جميع األصعدة، 
المفدى  الملك  إلى حرص جاللة  مشيرا 
العهد رئيس  الملكي ولي  وصاحب السمو 
بين  المشترك  التعاون  دفــع  على  الـــوزراء 
البعثة  بجهود  ونــوه  الصديقين.  البلدين 
األثرية الفرنسية إلى البحرين، والمسؤول 

عن الحفريات في موقع قلعة البحرين.
واستغل سفير فرنسا الحفل إلعالن 
العديد من الفعاليات التي ستقام خالل 
عام 2022 لالحتفال بالصداقة الفرنسية 
هــذه  جميع  اعــتــمــاد  وســتــتــم  البحرينية. 
األحــــداث بــشــعــار 50 عــاًمــا مــن الــعــالقــات 

الدبلوماسية التي تم الكشف عنها خالل 
العديد من  الحفل. وشهد الحفل تكريم 
العالقة  هـــذه  جــســدت  الــتــي  الشخصيات 
عديدة  ولسنوات  المجاالت  مختلف  فــي 
ــيـــات خــــاصــــة بــــهــــذه الــمــنــاســبــة،  ــيـــدالـ بـــمـ
السفيرة  خليفة  آل  هــيــا  الشيخة  منهم 

سلمها  فرنسا،  لــدى  السابقة  البحرينية 
لــهــم الــســفــيــر والـــدكـــتـــور الــشــيــخ عــبــداهلل 
بـــدوره  تسلم  الـــذي  آل خليفة  أحــمــد  بــن 
ــن الـــســـفـــيـــر. وقــبــل  ــرف مــ ــشــ مـــيـــدالـــيـــة الــ
الثقافي  للتعاون  كــرمــز  الــحــفــل،  اخــتــتــام 
الفرنسيان  الفنانان  كشف  البلدين،  بين 

أرنـــو روثـــفـــوس ومـــارلـــو هيبيرت  الــشــابــان 
هما  البحرينيين  الفنانين  مــن  وشــابــان 
ــارف عــن عمل  ســلــمــان الــجــار ومــحــمــد عــ
أربـــعـــة أجــــــزاء، صــنــع خصيًصا  فــنــي مـــن 
ــل هــــذه  ــثـ ــمـ ــيــــث تـ ــبــــة، حــ ــنــــاســ ــهــــذه الــــمــ ــ ـــ لــ
البلدين،  بين  الــتــقــارب  األربــعــة  ــزاء  األجــ

يــوضــح الــعــمــل الــفــنــي األحــــداث الــجــاريــة 
البحرينية  الفرنسية  الصداقة  ومستقبل 
وسيتم تثبيته في السفارة الفرنسية وفي 
االليانس فرنسيز البحرين وسيتم عرضه 
أيــضــا فــي الــعــديــد مــن الــفــعــالــيــات خــالل 

عام 2022.

} خالل تكريم عدد من ال�شخ�شيات التي ا�شهمت في تقريب العالقات بين البحرين وفرن�شا.

صـــرح رئــيــس نــيــابــة مــحــافــظــة الــعــاصــمــة بــأن 
النيابة العامة تباشر تحقيقاتها في وفاة العب كرة 
السلة األجنبي المحترف في أحد األندية وذلك 
أحد  انتقل  حيث  الجفير،  بمنطقة  مسكنه  فــي 
الطبيبة  رفقة  الواقعة  مكان  إلــى  النيابة  أعضاء 
ولم  المتوفى،  جثة  ومناظرة  لمعاينته  الشرعية 
يتبين وجود أي مظاهر عنف في المكان، كما تبين 
خلو جثة المتوفى من أي إصابات، وجار استكمال 
الفحص الطبي الشرعي المتعمق لتحديد سبب 

الوفاة، فيما عثر بالمسكن على أقراص طبية.
اآلثار  لرفع  الجريمة  ندب خبراء مسرح  وتم 

والــعــيــنــات مـــن الــمــوقــع تــمــهــيــدًا لــفــحــصــهــا، كما 
لفحص  الجنائي  المختبر  العامة  النيابة  كلفت 
ماهيتها  لبيان  عليها  المعثور  الطبية  األقـــراص 
المختصة  األمــنــيــة  اإلدارة  وكــلــفــت  ومــكــونــاتــهــا، 

بإجراء التحريات المكثفة عن الواقعة.
أقوال  إلى  النيابة  استمعت  أخرى  ناحية  من 
من  يعاني  كــان  أنــه  وذكــر  للمتوفى  مقرب  صديق 
زائد واعتاد تناول نوع من األدويــة لضبط  نشاط 
التحقيقات  ومازالت  هذا  لديه.  النشاط  مستوى 
مستمرة لكشف ظروف ومالبسات الوفاة، وستعلن 

النيابة نتائجها فور االنتهاء منها.

كتب: عبداألمير السالطنة
لقي شاب بحريني مصرعه 
بإصابات  آخــرون  ثالثة  وأصيب 
ــادم بــيــن  مــتــفــرقــة نــتــيــجــة تــــصــ
ــارات عــلــى شـــــارع الــشــيــخ  ــيــ 3 ســ
خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان وذلـــــك في 
ســاعــة مــتــأخــرة مـــن مــســاء يــوم 

االثنين الماضي.
وتــشــيــر الــتــفــاصــيــل األولــيــة 
ــي الــســاعــة  لـــلـــحـــادث إلــــى انــــه فـ
ــنــــصــــف  ــرة والــ ــ ــشــ ــ الــــــحــــــاديــــــة عــ
مــــن مــــســــاء يـــــوم االثـــنـــيـــن كـــان 
شـــــاب بــحــريــنــي يـــقـــود ســيــارتــه 
عــلــى شــــارع الــشــيــخ خــلــيــفــة بن 
أفــــــراد في  ســلــمــان وبــرفــقــتــه 3 
المنامة  إلـــى  الـــمـــؤدي  االتـــجـــاه 
وبــســبــب عـــدم االنــتــبــاه اصــطــدم 
بــشــاحــنــة كـــبـــيـــرة تــســيــر أمـــامـــه 
يــقــودهــا آســـيـــوي مـــا تــســبــب في 
بسيارة  واصــطــدامــهــا  تــدهــورهــا 

أحد  وفـــاة  ذلــك  عــن  نتج  ثالثة، 
الــركــاب وإصــابــة ثــالثــة بعضهم 
ــتــــه بـــلـــيـــغـــة، وتــــــم نــقــلــهــم  ــابــ اصــ
إلى  الوطني  اإلسعاف  بواسطة 
المستشفى لتلقي العالج الالزم 
ــبــــات الـــثـــالث  وتـــــضـــــررت الــــمــــركــ

احداها بتلفيات كبيرة.
ــرت فـــــــور وقـــــوع  ــ ــــضـ وقـــــــد حـ
الــحــادث ســيــارة شــرطــة النجدة 
والمجتمع وقام أفرادها بتسهيل 
ــارات الــــقــــادمــــة فــي  ــيــ ــســ ســـيـــر الــ
وصول  حين  إلى  االتجاه  نفس 
المدني  والدفاع  المرور  شرطة 
ــام بــــإخــــراج الــمــتــوفــى  ــ الــــــذي قـ
مــن داخــــل الــســيــارة ونــقــلــه إلــى 
ــة مـــجـــمـــع الــســلــمــانــيــة  مـــشـــرحـ
الطبي، وبعدها فتحت الجهات 
الـــرســـمـــيـــة الــتــحــقــيــق لــمــعــرفــة 

أسبابه.
قد  الــداخــلــيــة  وزارة  وكــانــت 

ــتـــواصـــل  ــلـــى مــــوقــــع الـ ذكـــــــرت عـ
االجتماعي تويتر:  وفاة شخص 

ــة 3 آخـــريـــن إثــــر حـــادث  ــابــ وإصــ
ــبـــات عــلــى  مـــــــروري بـــيـــن 3 مـــركـ

بن سلمان  الشيخ خليفة  شارع 
ــالـــي،  بــــالــــقــــرب مــــن مــنــطــقــة عـ

والــــجــــهــــات الــمــخــتــصــة تــبــاشــر 
إجراءاتها في الموقع.

ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ت��ب��ا���ش��ر ال��ت��ح��ق��ي��ق ف���ي وف���اة

الجفي�ر بمنطق�ة  �ش�كنه  ف�ي  اأجنب�ي  �ش�لة  ك�رة  لع�ب 

وف���اة بحرين���ي واإ�شاب���ة ثالث���ة اإث���ر ح���ادث م���روري بين ث���الث مركبات

ــت الــــمــــحــــكــــمــــة  ــ ــمــ ــ ــكــ ــ حــ
ــــى  الـــكـــبـــرى الــجــنــائــيــة األولـ
بـــتـــأجـــيـــل قـــضـــيـــة مــتــهــمــيــن 
آسيويين بجلب مواد مخدرة 

بـــقـــصـــد االتــــــجــــــار فـــــي غــيــر 
األحوال المصرح بها قانونا، 
لندب  فبراير   21 إلــى جلسة 

محاٍم للدفاع.
وتــــــــشــــــــيــــــــر تـــــفـــــاصـــــيـــــل 
من  بـــالغ  ورود  إلـــى  القضية 
الـــمـــخـــدرات  مــكــافــحــة  إدارة 
ــار الــبــحــريــن  ــطـ بـــجـــمـــارك مـ
ــاء مــجــيء  ــنـ ــه أثـ ــي، أنــ ــدولــ الــ
المتهم األول قادما من بلده 
إلـــــى الـــبـــحـــريـــن عـــبـــر مــطــار 
الــبــحــريــن الـــدولـــي وعــنــدمــا 
ــائــــرة وتــســلــم  نـــــزل مــــن الــــطــ
به  الــخــاصــة  الــســفــر  حقيبة 
المسار األخضر،  إلى  واتجه 
اشتبه فيه مسؤول الجمارك 
الحقيبة  عــن  بــســؤالــه  ــام  وقــ
ــاد بــأنــهــا تــخــصــه وأثــنــاء  ــ وأفـ
ذلك تم تحويله الى المسار 
األحمر للتدقيق وتم إدخال 
ــر فــــي جــهــاز  ــفـ حــقــيــبــة الـــسـ
ــة بـــالـــمـــســـار األحـــمـــر  ــعــ األشــ
ــاه فـــــي وجـــــود  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــم االشـ ــ ــ وتـ
مـــــــادة فــــي الـــحـــقـــيـــبـــة تــحــت 
ــمــــالبــــس، وعـــنـــد مــبــاشــرة  الــ
عملية التفتيش من ضابط 
الــجــمــارك تــم الــعــثــور داخــل 
ــادة تشبه  ــ مـ الــحــقــيــبــة عــلــى 
حوالي  تــزن  الــمــخــدر  الشبو 
مخبأة  ــرام  جــ و100  كــيــلــو   4

ــاف، وتـــم  ــ ــفـ ــ داخـــــــل كـــيـــس شـ
إدارة  ــى  ــ الـ الــمــتــهــم  تــســلــيــم 
مكافحة المخدرات بجمارك 

مطار البحرين.
وعند التحقيق معه أفاد 
دولته  في  وجــوده  أثناء  بأنه 
بتسليمه  ــاربــــه  أقــ أحــــد  قــــام 
ــر وبـــداخـــلـــهـــا  ــفــ ــبـــة ســ ــيـ ــقـ حـ
وأخــبــره  لــه،  حــلــويــات كهدية 
مطار  إلــى  وصوله  عند  بأنه 
الــبــحــريــن الـــدولـــي عــلــيــه أن 
يـــقـــوم بــالــتــواصــل مــعــه مــرة 
أخـــــرى حــتــى يـــقـــوم بــإخــبــار 
أحـــــــــد األشــــــــخــــــــاص داخـــــــل 
ــريــــن لـــلـــحـــضـــور إلــــى  ــبــــحــ الــ
الــمــطــار الســتــقــبــالــه وأخـــذه 

إلى مقر سكنه.
ــاء عــلــيــه تــــم ضــبــط  ــنــ وبــ
الــمــتــهــم الـــثـــانـــي الـــــذي كــان 
األول  الــمــتــهــم  انـــتـــظـــار  فـــي 
بـــــالـــــمـــــطـــــار، والـــــــــــــذي نـــفـــى 
تعاطيه أو اتجاره في المواد 
ــى أنــه  ــمـــخـــدرة، مــشــيــرا إلــ الـ
على  بناء  المطار  إلى  توجه 
طــــلــــب شــــخــــص مــــــن نــفــس 
أحد  جلب  منه  طلب  بلدته 
أقـــاربـــه مــن الــمــطــار وأعــطــاه 
الشخص، مؤكدا  صــورة هذا 
الــذي  الشخص  يعلم  ال  أنــه 

سيستقبله في المطار.

ال�شجن 5 �شنوات لمخل�س معامالت زور تاأ�شيرة اإقامة لأجنبيين
حــكــمــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى 
على  سنوات   5 بالسجن  الجنائية 
ــد الــمــخــلــصــيــن بــتــهــمــة تــزويــر  أحــ
من  الثنين  إقــامــة  تأشيرة  ملصق 
ــرت بـــمـــصـــادرة  ــ ــــب، كـــمـــا أمــ ــانـ ــ األجـ

المحررات المزورة.
أن  الــقــضــيــة  أوراق  وكـــشـــفـــت 
ــارة  زيــ أرادا  ــانــــب  األجــ ــن  مـ اثــنــيــن 
دولــــة خــلــيــجــيــة، وطــلــبــا مـــن أحــد 
ــراج تــأشــيــرة  ــخـ ــتـ الــمــخــلــصــيــن اسـ
بــــدوره بتزوير  الـــزيـــارة، الـــذي قـــام 
البحرين  فــي  لهما  إقــامــة  ملصق 

ــه عـــلـــى جـــــــوازي ســفــرهــمــا  ــعــ ووضــ
شركة  إلــى  منسوبة  بـــأوراق  وتقدم 
الدولة  تلك  ســفــارة  إلــى  بحرينية 
بــطــلــب الــتــأشــيــرة، لــكــن تـــم كشف 
والقبض  الطلب  ورفـــض  الــتــزويــر 
في  اعــتــرف  الـــذي  المخلص  على 

التحقيقات بالواقعة.
وكـــــــــشـــــــــف الــــــمــــــخــــــلــــــص فــــي 
ذلــك  يفعل  كـــان  أنـــه  التحقيقات 
آخرين،  أشخاص  مع  السابق  في 
ــــك بــاالســتــعــانــة بــشــخــص في  وذلـ
ــة الــخــلــيــجــيــة يــقــوم  ــ ــدولـ ــ تـــلـــك الـ

بــإعــطــائــه بـــيـــانـــات الـــراغـــبـــيـــن في 
اســتــخــراج تــأشــيــرة الـــزيـــارة وليس 
ليقوم  البحرين  في  إقامة  لديهم 
بتزوير ملصق اإلقامة مقابل 100 

دينار.
وقرر المتهم أنه بالفعل حصل 
الواقعة  تلك  في  الملصقين  على 
ووضــعــهــمــا عــلــى جـــــوازي الــســفــر، 
تخليص  لشركة  بتقديمهما  وقــام 
تلقى  وعندما  للسفارة،  تأشيرات 
رفـــض مــنــح الــتــأشــيــرة تــوجــه إلــى 
الـــشـــركـــة وتـــســـلـــم جـــــــوازي الــســفــر 

الملصقين للتخلص  ونزع منهما 
أمــره،  انكشاف  بعد  الجريمة  مــن 
للتحقيق  اســتــدعــاء  تــلــقــى  لــكــنــه 
النيابة  وأحالت  التالي.  اليوم  في 
العامة المتهم إلى المحكمة بعد 
ــه فـــي غــضــون  ــنـــدت إلـــيـــه أنــ أن أسـ
عام 2021 اشترك مع آخر مجهول 
في  والمساعدة  االتــفــاق  بطريقي 
ــو ملصق  ــر مـــحـــرر رســـمـــي هـ ــزويـ تـ
ــيــــص اإلقــــــامــــــة ألجـــنـــبـــيـــيـــن  ــرخــ تــ
اإلدارة  إلــــى  صـــدورهـــمـــا  مــنــســوب 
بأن  والــجــوازات،  للجنسية  العامة 

ــده بــبــيــانــات الـــمـــذكـــوريـــن وقـــام  ــ أمـ
المجهول بعمل ملصقي ترخيص 
اإلقامة ونسب فيهما زورا ترخيص 
في  شركة  لــدى  المذكورين  إقــامــة 
الحقيقة،  خـــالف  عــلــى  الــبــحــريــن 
ــتــــرك مــــع الـــمـــجـــهـــول فــي  كـــمـــا اشــ
ارتـــكـــاب تـــزويـــر مـــحـــررات عــرفــيــة، 
هـــي طــلــبــات الــشــركــة الــبــحــريــنــيــة 
ــة خليجية  دولـ لــســفــارة  الــمــوجــهــة 
الســـتـــصـــدار تــأشــيــرة زيـــــارة لــهــمــا، 
وتــصــديــق غــرفــة صــنــاعــة وتــجــارة 

البحرين على الطلبات.

ال��م��ح��ك��م��ة ت��ق�����ش��ي ب��ج��ل��ب م���ح���اٍم ل��ل��دف��اع 

���ش��ب��و ك��ي��ل��و   4 ب���ت���ه���ري���ب  م��ت��ه��م��ي��ن  ع����ن 

} ال�شيارة عقب الحادث.
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أكد الدكتور الشيخ خالد بن 
رئيس مجلس  آل خليفة  خليفة 
أمناء مركز الملك حمد العالمي 
ــود  ــ وجـ أن  الـــســـلـــمـــي  لـــلـــتـــعـــايـــش 
بالتسامح  تعنى  سياسات وطنية 
ــمــــي يــعــتــبــر  ــلــ ــــش الــــســ ــايـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
والتنمية  التطور  مسيرة  جوهر 
واالزدهار في أي مجتمع إنساني.
جاء ذلك لدى مشاركته في 
المؤتمر الثاني والثالثين بعنوان 
»عقد المواطنة وأثره في تحقيق 
والــعــالــمــي«،  المجتمعي  الــســالم 
األعــلــى  المجلس  ينظمه  الـــذي 
ــؤون اإلســـــالمـــــيـــــة بــــــــــوزارة  ــ ــشـ ــ ــلـ ــ لـ
األوقـــــاف الــمــصــريــة، فــي الــفــتــرة 
بــالــقــاهــرة،   2022 فــبــرايــر   13-12
برعاية فخامة الرئيس المصري 
بمشاركة  الــســيــســي،  عــبــدالــفــتــاح 
رأي  وقادة  ومفتين  ووزراء  علماء 
ومختصين من أكثر من 40 دولة 

عربية وأوروبية.
وأشــــــار فـــي حــديــثــه إلــــى ما 
مقومات  من  البحرين  به  تتمتع 
الــزبــارة  فــي  الــدولــة  تأسيس  منذ 
اإلنجازات  إلى  1762 وصوال  عام 
ــر  ــزاهــ ــــي الـــعـــهـــد الــ الـــعـــصـــريـــة فـ
لــصــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك مملكة 
مستعرضا  الــمــفــدى،  الــبــحــريــن 
حمد  الملك  مركز  جهود  بذلك 
في  السلمي  للتعايش  العالمي 

تعزيز مسيرة التسامح.

ودعا المشاركين في المؤتمر 
إلى االسترشاد بمضامين »إعالن 
ــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن« فـــــي ربــــط  مـــمـ
حيث  والتسامح،  التربية  جهود 
تأصيل  اإلعــــالن  مضامين  تــعــزز 
الــتــســامــح الــقــائــم عــلــى اإليــمــان، 
والـــــــذي يـــرتـــكـــز عـــلـــى الــتــعــدديــة 
والــتــنــوع كــأصــل إنــســانــي، مشددا 
والـــتـــعـــلـــيـــم  ــة  ــيــ ــربــ ــتــ الــ أن  ــى  ــلــ عــ
الــمــؤثــر االهــــم فـــي ترسيخ  هــمــا 

التعايش السلمي.  
 وقد ترأس د. الشيخ خالد بن 
خليفة ال خليفة، خالل  مشاركته 
السابعة  الجلسة  الــمــؤتــمــر،  فــي 
الــتــي تــنــاولــت مــحــور »الــمــواطــنــة 

والسالم المجتمعي«، وقد تحدث 
من  المختصين  مــن  عـــدد  فــيــهــا 
والبوسنة  القمر  وجــزر  ــارات  اإلمـ
الى جانب متحدثين  والهرسك، 
من مقدونيا وغانا وتنزانيا. كما 
ــاور تــطــور  تــضــمــن الــمــؤتــمــر مـــحـ
مــفــهــوم الـــدولـــة قــديــًمــا وحــديــًثــا 
ومشروعية  إنــســانــي،  منظور  مــن 
عقد  وضــوابــط  الوطنية  الــدولــة 
الــمــواطــنــة والــتــســامــح الــديــنــي، 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــي الـ ــ ــرأة فــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــة الـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ومـ
ــة بــيــن عقد  ــعـــالقـ الـــوطـــنـــيـــة، والـ
المواطنة والحماية االجتماعية 
ــن  ــي تــحــقــيــق األمــ وأثــــــر ذلـــــك فــ

المجتمعي والسالم العالمي.

رئي�ش مركز الملك حمد للتعاي�ش: وجود �سيا�سات وطنية

والتنميـة التطـور  جوهـر  هو  والتعاي�ش  بالت�سامح  تعنـى 

ــلـــي أحــمــد  ــنـــدس عـ ــهـ ــمـ اســـتـــقـــبـــل الـ
الـــــــــدرازي رئـــيـــس الـــمـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
ــلـــوس لــيــنــوس  ــجـ لـــحـــقـــوق اإلنـــــســـــان، أنـ
ــاد  االتـــحـ بــمــنــدوبــيــة  األول  الــســكــرتــيــر 
األوروبــــــــــــــي الـــمـــعـــتـــمـــدة لـــــــدى مــمــلــكــة 
وذلــك  الــريــاض،  فــي  والمقيم  البحرين 

بمقر المؤسسة بضاحية السيف.
وناقش الجانبان عددا من المواضيع 

الى  باإلضافة  المشترك،  االهتمام  ذات 
بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين 

المؤسسة ومندوبية االتحاد األوروبي.
وتقديره  شــكــره  عــن  لينوس  وأعـــرب 
لرئيس المؤسسة على حسن االستقبال، 
من جهود  المؤسسة  به  تقوم  ما  مثمنا 
دؤوبــــــــة لـــتـــعـــزيـــز ونــــشــــر ثـــقـــافـــة حــقــوق 

اإلنسان في مملكة البحرين. 

رئي�ش الموؤ�س�سـة الوطنيـة لحقـوق الإنـ�سان يبحـث 

تعزيز التعاون مع ممثل مندوبية التحاد الأوروبي

أسهمت قيادة مدرسة المعرفة الثانوية للبنات 
فـــي حــصــد إنــــجــــازات الفــتــة فـــي مــخــتــلــف جــوانــب 
التربوي والتعليمي، وخاصًة حصول 1038  العمل 
 Hour  - البرمجة  من  )ساعة  على شهادة  طالبة 
of code( المعتمدة من قبل شركة مايكروسوفت 
الرقمي،  التعليم  في  لقدراتهن  تعزيزًا  العالمية، 
ــالــــمــــواد الــمــخــتــلــفــة إلـــى  ــان بــ ــ ــقـ ــ ورفــــــع نـــســـب اإلتـ
الفاعلة  الــطــالبــيــة  الــمــشــاركــة  ونــســبــة   ،%94 نــحــو 
المشكالت  ونــســبــة   ،%90 الــمــدرســيــة  الــحــيــاة  فــي 
كشركاء  األمــور  أولياء  رضا  ونسبة   ،%0 السلوكية 
الموهوبات  عــدد  وارتــفــاع   ،%88.5 استراتيجيين 

إلى 241 طالبة.
وقــالــت مــديــرة الــمــدرســة أحـــالم الــســويــدي إن 
المدرسية  القيادات  تولي  والتعليم  التربية  وزارة 

وتمهينها  تأهيلها  على  وتحرص  كبيرًا،  اهتمامًا 
دعمها  مع  التربوية،  المستجدات  وفق  باستمرار، 
مـــن قــبــل الــمــخــتــصــيــن بـــــالـــــوزارة، بــمــا أســـهـــم في 

تحسين أداء المدارس بصورة شاملة ومستمرة.
وأشارت إلى إطالق المدرسة مشروعات نوعية، 
ومنها )مسبار المعرفة(، لتقديم الورش والبرامج 
على  جليًا  انعكس  والـــذي  للمعلمات،  التدريبية 
أدائهن، إلى جانب مشروع )زاد المعرفة( للمكتبات 
الرقمية الداعمة للتحصيل األكاديمي، و)مجرات 
ــة( لــتــنــمــيــة الـــتـــطـــور الــشــخــصــي  ــرفـ ــعـ ــمـ فـــضـــاء الـ
الـــطـــالبـــي، مـــع تــحــويــل جــمــيــع إجــــــــراءات الــعــمــل 
المدرسي إلى الصيغة الرقمية، تماشيًا مع ظروف 

الجائحة.

قيادة »المعرفة« توؤهل 1038 طالبة لنيل �سهادات البرمجة

} رئي�س الموؤ�س�سة الوطنية لحقوق الإن�سان ي�ستقبل ممثل مندوبية  التحاد الأوروبي.

} الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

} �سمو ال�سيخ خالد بن حمد خالل لقائه عددا من الأطفال.

بن  خــالــد  الشيخ  فــاجــأ سمو 
األول  الـــنـــائـــب  خــلــيــفــة  آل  حــمــد 
لرئيس المجلس األعلى للشباب 
العامة  الهيئة  رئــيــس  والــريــاضــة 
للرياضة رئيس اللجنة االولمبية 
ــددا مـــن األطـــفـــال  ــ الــبــحــريــنــيــة عـ
مرضى السرطان منتسبي »مبادرة 
تقنية  عــبــر  بــلــقــائــهــم  ابــتــســامــة« 
بمناسبة  وذلــك  المرئي  االتصال 
األطفال  لسرطان  العالمي  اليوم 
الذي يصادف الـ15 من فبراير من 
من  أمنياتهم  لتحقيق  ــام،  عـ كــل 
مة  قيَّ هــدايــا  سموه  تقديم  خــالل 
مبادرات سموه  وذلك ضمن  لهم، 

اإلنسانية والمجتمعية.

وخــاطــب ســمــو الــشــيــخ خالد 
ــال الـــمـــرضـــى  ــ ــفــ ــ بـــــن حـــمـــد األطــ
أبــويــة شدَّ  بكلمات  الــلــقــاء  خــالل 
ــعــهــم  ــا أزرهــــــــم وشــجَّ ــهـ مــــن خـــاللـ
عـــلـــى مـــواصـــلـــة الـــكـــفـــاح بــبــســالــة 
بمشيئة  المرض  على  واالنتصار 
يكتبون  أنــهــم  ســمــوه  مــؤكــدا  اهلل، 
قـــصـــصـــا بـــطـــولـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــة 
هــــــذا الـــــمـــــرض، لـــتـــمـــثـــل مـــصـــدر 
إلـــهـــام لــلــجــمــيــع، وأنـــهـــم يــنــشــرون 
وبــراءتــهــم  ابتسامتهم  خــالل  مــن 

وضحكاتهم السعادة والتفاؤل.
ــع  كــــــمــــــا تــــــــبــــــــادل ســـــــمـــــــوه مـ
األطـــــــفـــــــال الـــــمـــــرضـــــى أطــــــــراف 
وعلى  عليهم  واطــمــأن  الــحــديــث، 

واألسرية  االجتماعية  أوضاعهم 
والــصــحــيــة، واســتــمــع مــنــهــم إلــى 
ــم، ووعـــدهـــم  ــهـ قــصــصــهــم وأحـــالمـ
الــدائــم معهم،  بــالــتــواصــل  ســمــوه 
الرياضية  األنشطة  في  ودمجهم 
لسموه،  المختلفة  واالجتماعية 
وحثهم على التفوق في دراستهم، 
في  المساهمة  مــن  يمكنهم  بــمــا 

مسيرة ازدهار وطنهم.
من جانبه رفع رئيس مجلس 
إدارة جمعية المستقبل الشبابية 
»ابتسامة«  مــبــادرة  لها  تتبع  التي 
إلى  والتقدير  الشكر  آيــات  أسمى 
ســمــو الــشــيــخ خــالــد بــن حــمــد آل 
بهذه  ســمــوه  تفضل  عــلــى  خليفة 

ــادرة الـــطـــيـــبـــة وقــــيــــام ســمــوه  ــ ــبــ ــ الــ
شخصيا بلقاء األطفال المرضى 
وتكريمهم، وهو ما أدخل الفرحة 
ـــل  والـــــســـــرور إلـــــى قـــلـــوبـــهـــم، وشـــكَّ
ثرية  وتجربة  ســارة  مفاجأة  لهم 

ستبقى في ذاكرتهم طويال.
وقال الزياني إن هذه المبادرة 
الشيخ  سمو  على  بغريبة  ليست 
خالد بن حمد الذي عودنا دائما 
عــلــى مــســانــدة مــبــادرة »ابــتــســامــة« 
منذ تأسيسها في عام 2012 حتى 
اآلن، مشيرا إلى أن المبادرة كانت 
قـــد فــــازت بــجــائــزة الــشــيــخ خــالــد 
لــلــمــشــروع  بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة 
الــتــنــمــوي الــمــســتــدام، الفــتــا إلــى 

األهلية  الجمعيات  من  كثيرا  أن 
تشهد لسموه بمواقفه اإلنسانية، 
بما في ذلك اهتمام سموه بقضية 
البحرين  فــي  الــســرطــان  مــرضــى 

على اختالف أعمار المرضى.
ــانـــي عـــن شــكــره  ــزيـ وأعــــــرب الـ
لــبــنــك الــبــحــريــن الـــوطـــنـــي لــقــاء 
رعايته هذه المبادرة التي أقيمت 
فــي »قــاعــة الــغــيــوم« الــتــي يرعاها 
البنك ضمن مقر مبادرة ابتسامة، 
الوطني  البحرين  بنك  أن  مؤكدا 
داعمًا  ابتسامة  تأسيس  منذ  كان 
وشـــريـــكـــًا اســتــراتــيــجــيــًا لــلــمــبــادرة 
تــنــفــيــذ خططها  لــهــا فـــي  وســـنـــدا 

وبرامجها.

في اليوم العالمي ل�سرطان الأطفال

خالـــد بن حمـــد يلتقي اأبطـــال »ابت�ســـامة« ويحقـــق اأمنياتهم

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16035/pdf/1-Supplime/16035.pdf?fixed9146
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1285329
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1285316
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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
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االنق�سام يوؤجل ح�سم تمديد فترة �سداد المحكوم عليه للغرامات

املوؤيدون: ن�سر للمتعثـرين.. الراف�سون: يفتح الباب اأمام االختال�سات

وافق مجلس النواب على 
عـــدد مــن االقـــتـــراحـــات برغبة 
بـــصـــفـــة اســـتـــعـــجـــال واحـــالـــهـــا 
ــة، حـــيـــث تــمــت  ــومـ ــكـ ــحـ الـــــى الـ
تمديد  دراســـة  على  الموافقة 
ــددة لــــســــداد  ــ ــحـ ــ ــمـ ــ اآلجــــــــــال الـ
الشخصية  الــقــروض  أقــســاط 
ســنــة   15/12/10 مـــــدة  عـــلـــى 
كحد أقصى بدال من حاليا 7 

سنوات الحد األقصى.
ــلــــى عــــدم  ــة عــ ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــمـ ــ والـ
ــر  ــرة الــــحــــجــ ــ ــ ــتـ ــ ــ احــــــتــــــســــــاب فـ
لــلــمــصــابــيــن بــفــيــروس كــورونــا 
من ضمن اإلجــازات المرضية 
في القطاعين العام والخاص، 
ــاء  ــ ـــبــ ــ ــة وضـــــــــع األطـ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ومـ
ــن والــــمــــتــــدربــــات  ــيــ ــدربــ ــتــ ــمــ الــ
كافة  تسليمهم  عــلــى  والــعــمــل 
دون  الــشــهــريــة،  مستحقاتهم 
أحقيتهم  في  والنظر  تأخير، 

لوسام االستحقاق الطبي.  
كــمــا تــمــت الــمــوافــقــة على 
ــلـــة بـــســـرعـــة  ــتـــعـــجـ رغـــــبـــــة مـــسـ

تــخــصــيــص األراضـــــــي الــعــامــة 
والهيئات  للوزارات  بالخدمات 
في  واإلســــــــراع  ــة،  ــعـــاقـ الـ ذات 
المشروعات في مدينة  تنفيذ 
الشمالية  بالمحافظة  سلمان 
الازمة  الميزانية  وتخصيص 

لها.
كـــــمـــــا وافــــــــــــق الـــمـــجـــلـــس 

عـــلـــى إصـــــــــدار بــــيــــان بــشــجــب 
ــاد  ــهــ ــطــ ــع الــــحــــجــــاب واضــ ــنــ مــ
واليــات  بعض  فــي  المسلمين 
الــهــنــد، والــطــلــب مـــن الــعــالــم 
اإلســــــــــامــــــــــي لـــــــلـــــــدفـــــــاع عـــن 
ــهــــم، وتـــمـــكـــيـــنـــهـــم مــن  ــقــــوقــ حــ
مــمــارســة شــعــائــرهــم الــديــنــيــة، 

المكفولة دوليا وإنسانيا.

الــنــواب  بين  النظر  وجــهــات  فــي  التباين  دفــع 
بــشــأن مــشــروع قــانــون بــتــعــديــل قــانــون اإلجـــــراءات 
الجنائية الى قيام رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
اللجنة  الى سحب تقرير  الوطني  والدفاع واالمن 
مدة أسبوعين لمزيد من الدراسة، ويهدف المشروع 
بقانون الى تمديد المدة التي يجوز لقاضي تنفيذ 
المبالغ  لــســداد  عليه  للمحكوم  منحها  الــعــقــاب 
)خمس  تصبح  بحيث  لــلــدولــة،  عليه  الُمستحقة 

سنوات( بداًل من )سنتين( في النص القائم.
ــنــــواب رفــضــهــم لــلــتــعــديــل  ــدد مـــن الــ ــدى عــ ــ وابــ
معتبرين انه يفتح المجال امام جرائم االختاس 
ــه يــجــب تغليظ  وســرقــة الــمــال الــعــام فــي حــيــن انـ
ان  معتبرين  مالية،  بمخالفات  المتهمين  عقوبة 
على  تقوم  التي  القانون  فلسفة  يناقض  المشروع 

مبدأ االيام والعقوبة.
ــال الــنــائــب د. هـــشـــام الــعــشــيــري مـــن أمــن  ــ وقـ
العقوبة أساء االدب، فهل من يختلس أمواال بدال 
لــســداد  فــرصــة  بمنحه  نــقــوم  عقوبته  تغليظ  مــن 
يهدف  بقانون  المشروع  ان  الى  الغرامة؟!، مشيرا 

الى الترويج لسرقة المال العام ونمنحه 5 سنوات 
للسداد، حتى لو االمر استثناء ال يجب ان نفتح أي 
باب لسرقة المال العام، كما قال النائب عبدالرزاق 
المتهم على  المشروع بقانون سيشجع  ان  حطاب 
ارتــكــاب الــمــزيــد مــن الــجــرائــم، متسائا عــن عــدد 
ــه فــيــهــا الــمــحــكــوم  الــقــضــايــا الـــمـــوجـــودة الــتــي واجــ

عليهم صعوبة في التسديد. 
كما أشار النائب األول لرئيسة مجلس النواب 
السابقة  الــمــشــاريــع  معظم  ان  ســلــمــان  عبدالنبي 
كان  الخارجية  الــشــؤون  لجنة  عليها  وافــقــت  التي 
متسائا  الغرامات  عقوبة  تشديد  على  توافق  بها 
الــمــشــروع بقانون،  فــي هــذا  رأيــهــا  عــن سبب تغيير 
العقوبة  عــلــى  تــقــوم  الــقــانــون  فلسفة  ان  وخــاصــة 
وااليام، قائا: »اذا كان األمر يتعلق بقضايا تتعلق 
برسوم الحكومة وصعوبة السداد فهذا أمر إنساني 
كما  اللجنة،  مــن  توضيح  الــى  نحتاج  لــذلــك  آخــر 
اننا يجب ان نعرف ما هو حجم تلك المبالغ التي 

تقسط على خمس سنوات«.
بـــدوره قــال الــنــائــب محمود الــبــحــرانــي انــه ال 

الــردع وال يجب تقسيطه،  العبث في مسألة  يجب 
فالجريمة يجب ان يقابلها عقوبة بكل وضوح وال 

تسهل لمن ارتكبها حتى ال يقوم بها مرة أخرى.
من جانبه أجاب النائب محمد السيسي رئيس 
الوطني  واالمــن  والدفاع  الخارجية  الشؤون  لجنة 
على بعض تساؤالت النواب، مشيرا الى ان التعديل 
يتعلق فقط بالمبالغ المحكومة للدولة المتمثلة 
ــوم الــكــهــربــاء او الــبــلــديــة ولــيــس اخــتــاس  فـــي رســ
ولــيــس ألشــخــاص مدنيين  أخـــرى،  أمـــوال لجهات 
اكــدت  المعدلة  الــمــادة  ان  مضيفا  اعــتــبــاريــيــن،  او 
تــزيــد عــلــى 5 ســنــوات تكون  الــتــأجــيــل لــمــدد ال  ان 
في حاالت استثنائية، موضحا انه إذا كان المتهم 
عقوبة  الــى  بــاإلضــافــة  حــريــة  سلب  عقوبة  يقضي 
ان  مــؤكــدا  الــغــرامــة؟  تلك  الــغــرامــة فكيف سيسدد 
الــقــاضــي، متعجبا مـــن ان  يـــد  فـــي  ــوازي  ــ ــر جـ االمــ
وتمت  نيابيا  مقترحا  كــان  هــذا  بقانون  الــمــشــروع 
كمشروع  يأتي  ان  قبل  الــنــواب  من  عليه  الموافقة 

بقانون من الحكومة.
المستشار  الحكومة  ممثل  طالب  جهته  من 

النظر  إعادة  بالوزارة إسماعيل العصفور  القانوني 
فـــي الــمــشــروع بــقــانــون، وخـــاصـــة ان هـــذه الــديــون 
عقوبات اصلية في المخالفات وهي ليست رسوما 
وبالتالي التوسع في منح المخالف او مرتكب تلك 
وعدم  التهاون  إلى  يدفعه  بالتقسيط  المخالفات 
الغرامة  عقوبة  ان  مضيفا  بالعقوبة،  اإلحــســاس 
معينة  حــاالت  فــي  للقاضي  ويــجــوز  مباشرة  تنفذ 
ولــذلــك ال يجب  بــالــدفــع خـــال سنتين،  الــســمــاح 
االستثناء، وخاصة  أساس  المدة على  في  التوسع 
انه ال يوجد أي تشريعات في الدول العربية لسداد 
تلك الغرامات ألكثر من سنتين، قائا: »نحن أمام 

حكم جنائي يستوجب تنفيذ عقوبة الغرامات«.
ــنـــاك عـــقـــوبـــات فــي  ــكـــون هـ ــه قــــد تـ ــ وأضـــــــاف انـ
ــتــــاس او الــــرشــــاوى وتـــكـــون عــقــوبــة  جـــرائـــم االخــ
بإلزامه  الشخص  على  تكميلية  عقوبة  الــغــرامــة 
بـــســـداد الـــغـــرامـــات الــمــالــيــة فـــي الــحــكــم وبــالــتــالــي 
للشخص  يمكن  بقانون  المشروع  هــذا  خــال  مــن 
ان مجلس  5 ســنــوات، موضحا  الــى  طلب تقسيط 
الـــنـــواب تــقــدم بــاقــتــراح لــتــعــديــل رد االعــتــبــار ستة 

أشهر بدال من سنتين، ومادة رد االعتبار تنص على 
إقــرار  مــع  وبالتالي  كــامــا  تنفيذا  العقوبة  تنفيذ 
هــذا الــمــشــروع بــقــانــون لــن يــكــون هــنــاك رد اعتبار 
للغرامات بعد  اال بعد سداد آخر قسط  للشخص 

الخمس السنوات.
بــــــدوره عــلــق وزيـــــر شـــــؤون الــمــجــلــســيــن غــانــم 
كاما  افــرد فصا  العقوبات  قانون  بان  البوعينين 
لاختاس واالضرار بالمال العام، مؤكدا ان حاالت 
االخــتــاس مــغــايــرة للنص الــمــعــدل فــي الــمــشــروع 
بقانون وال عاقة لها به، وان العقوبات مع حاالت 

االختاس واالضرار بالمال العام مغلظة جدا.
المشروع  ان  زايد  النائب علي  قال  من جانبه 
تمديد  وبالتالي  للمدينين،  نصرة  يعتبر  بقانون 

مدة سداد المبالغ المستحقة عليه للدولة لتصل 
الجميع،  في صالح  5 سنوات هو شيء يصب  الى 
ان  وخاصة  للقاضي،  الصاحية  يمنح  والتعديل 
وذمته  ضخمة  بمبالغ  مدينة  تكون  حــاالت  هناك 

المالية ال تسمح بسداد ديونه.
بـــدورهـــا قــالــت الــنــائــب زيــنــب عــبــداالمــيــر انــه 
الــتــي لم  الــنــاس  الكثير مــن  كــورونــا  ــاع  بسبب أوضـ
التزاماتها هي االن خلف السجون،  تستطع سداد 
عــن سرقة  يتكلم  بــقــانــون ال  الــمــشــروع  ان  مــؤكــدة 
الـــمـــال الـــعـــام، وان تــمــديــد الـــســـداد يــتــم بــمــوافــقــة 
القاضي والنيابة العامة، لذلك من المستحيل ان 
سرقة  لقضايا  الدفع  ســداد  لتمديد  الحكم  يكون 

المال العام.

أكد النائب يوسف الذوادي ان هناك بعض المرضى 
يشكون تأخير الموافقة على عاجهم بالخارج شهورا، 
متعجبا من ان هناك مرضى يعالجون في السلمانية، 
ثم تأتي لجنة العاج في الخارج لتطلب منهم تقارير 
ــوزارة  الــ الـــعـــاج، فــلــمــاذا ال يــكــون هــنــاك تنسيق بــيــن 
المرضى  ســفــر  إجـــــراءات  اجـــل تسهيل  مــن  والــلــجــنــة 

للعاج في الخارج؟!

التي  الحاالت  الكثير من  االن  نرى  اننا  وأضــاف: 
إلى  والــدعــوة  االجتماعي،  التواصل  على  نشرها  يتم 
هناك  ان  في حين  الــخــارج  في  لعاجهم  لهم  التبرع 
إنشاء  يتم  ال  فلماذا  االمـــر،  هــذا  عــن  مسؤولة  لجنة 
المرضى  هــؤالء  لعاج  مستوى  اعلى  على  مستشفى 
الذين يستوجب عاجهم في الخارج، وبدال من صرف 
نستخدم  الــخــارج،  في  على عاجهم  دينار  مليون   48
الكوادر  أفضل  وجلب  مستشفى  إلنشاء  المبالغ  هذه 

الى المستشفى لعاج تلك االمراض.
بدورها أكدت وزيرة الصحة أن طلب إصدار تقارير 
الخارجية، وليس  الحاالت يكون مهما للمستشفيات 
فقط للجنة العاج بالخارج، مضيفة انه احيانا يكون 
الــتــأخــيــر مــن الــمــســتــشــفــيــات فــي الـــخـــارج ولــيــس من 
اللجنة، وان اللجنة تمنح الموافقات في غضون أيام.

الــبــحــريــن يتم  ــل  ــ ــعـــاج فـــي داخـ الـ  وأضــــافــــت ان 
كبيرا  أثبت نجاحا  الذي  الزائر  الطبيب  برنامج  عبر 
فــي عـــاج الــكــثــيــر مــن االمـــــراض مــثــل زراعــــة الــكــلــى، 
المستوى  ذات  الطبية  الكوادر  من  الكثير  ويتم جلب 
الجائحة  بــســبــب   2020 ســنــة  خـــال  ولــكــن  الــمــتــمــيــز، 
استكمال  تــم  ولكن  قليا  البرنامج  هــذا  عمل  تعطل 

العمل مرة أخرى.
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كتب وليد دياب:
تصوير: عبداألمير الساطنة

النواب  مجلس  رئيسة  برئاسة  أمــس  جلسته  في  النواب  مجلس  وافــق 
فوزية زينل على مرسوم إصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية 
والذي يهدف الى إلغاء حبس المنفذ ضده وإلغاء القبض عليه، واقتصار 

التنفيذ على أمواله، وتم إحالة المرسوم بقانون الى مجلس الشورى.
والشؤون اإلسامية  العدل  وزير  آل خليفة  الشيخ خالد بن علي  وأكد 
واألوقاف خال الجلسة أن هذا المرسوم بقانون غير مسبوق في المنطقة، 
المحتملين  الدائنين  ويحمي  لحقوقه  الــدائــن  استيفاء  ســرعــة  ويضمن 
في سجله  تظهر  عليه  التي  الديون  المعسر، ألن  المدين  مع  التعامل  مع 

االئتماني.
وأضاف أن هناك جهات تعطي سندات مديونية وقروضا بدون ترخيص 
من المصرف المركزي، كاشفا عن انه أصدر قرارا بمنع 26 شخصا ومؤسسة 
يطعن  »لم  قائا:  التنفيذية،  بالصيغة  مذيلة  مديونية  سندات  يعقدوا  أن 
أحد منهم أمام المحاكم على هذا القرار، ولكن من الواضح ان هناك أمورا 
أخرى تتم بطرق مختلفة مثل البيع بالتقسيط والسجل االئتماني، ويجب 

أكثر  اليوم  الناس تصرف  المجتمع ألن  انضباط مالي في  يكون هناك  أن 
من مداخيلها، والنتيجة أنهم سيلجؤون الى الديون، وبالتالي سيقل دخلهم 

بسبب تلك الديون«.
وذكـــر الــوزيــر أن هــنــاك حـــاالت تــم رصــدهــا تشتري عـــددا مــن األجــهــزة 
شركات  وجدنا  أخــرى  وحــاالت  ثمنها،  بنصف  تبيعها  ثم  التقسيط  بنظام 
تبيع أجهزة بأكثر من ضعف سعرها بنظام التقسيط، مشددا على ضرورة 
الوضع نسمح  بهذا  وإال فسنكون  بالتقسيط  للبيع  تنظيم  يكون هناك  أن 
السماح به في أي مجتمع،  أمر ال يمكن  الناس، وهذا  بالمراباة واستغال 

مشيرا الى ان هناك إجراءات تم اتخاذها على مستوى الوزارة بهذا الشأن.
قريبا  قــرارا  سيصدر  المركزي  البحرين  مصرف  ان  إلــى  الــوزيــر  ولفت 
فقط  البنوك  ستكون  له حيث  تخضع  التي  المالية  المؤسسات  أي  يحدد 
فسيتم  األخـــرى  المالية  الــشــركــات  بــاقــي  أمــا  الــمــركــزي،  للمصرف  التابعة 
التعامل معها بطرق أخرى، مضيفا ان توفيق األوضاع للشركات أو االفراد 
والــمــؤســســات الــمــالــيــة يــبــدأ بــعــد ســريــان الــقــانــون بــثــاثــة أشــهــر.وأشــار الــى 
ان الــمــرســوم بــقــانــون يحمي الــدعــم الــحــكــومــي والــتــأمــيــنــات والــمــســاعــدات 
االجتماعية للناس، ويضمن وجود حد أدنى من المبالغ في حساب المنفذ 
ضده يضمن العيش المناسب له، الفتا الى انه يتم االن بحث آلية إلدخال 
مبالغ الدعم الحكومي برمز مخالف للراتب حتى يتم الفصل بينهما في 

الحساب البنكي.
الـــنـــائـــب محمد  تـــســـاءل  مـــن جــانــبــه 
عيسى عن جواز أن يوقع شخص شيكات 
ال  بأنه  علمها  من  بالرغم  مؤسسات  مع 
يملك تلك المبالغ في حسابه بالمخالفة 
مسؤولية  األمــور  تلك  ان  مؤكدا  للقانون، 
ويــجــب عليه تشديد  الــمــركــزي،  الــمــصــرف 
النائب د.  الرقابة في هذا االمــر، كما أشــار 
يأتي  الــتــشــريــع  هـــذا  ان  إلـــى  النعيمي  عــلــي 
ال  الــتــي  الــدولــيــة  التشريعات  مــع  منسجما 
تــجــيــز حــبــس أي إنـــســـان بــســبــب عــجــزه عن 
كاما  دعــمــا  هــنــاك  ان  ديــنــه، مضيفا  ــداد  سـ
مثل  إصـــدار  خــال  مــن  القضائية  للسلطة 

هذه التشريعات.
وقال النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب 

علي زايد إن المرسوم جاء في وقته للحفاظ على حقوق الناس، معتبر إياه 
االقتصادي  التعثر  في  تسببت  كــورونــا  جائحة  ان  وخاصة  إنسانيا،  قانونا 
للكثير من التجار الذين لم يستطيعوا سداد مبالغ وبالتالي كان عقابهم 

الحبس، فيما ذكر النائب عمار قمبر ان هناك أشخاصا من التجار يصيبهم 
مشاكل وبناء على القانون السابق يكون عقابه الحبس والحجر على أمواله، 
ولكن مع هذا المرسوم يتم إعطاء المجال لهذا التاجر للتصرف في جزء 

من أمواله ليستطيع سداد ديونه.

وزير العدل: �سرورة تنظيم البيع بالتق�سيط.. وما يحدث االآن مراباة

النواب يقر مر�سوم اإلغاء حب�س المدين

هناك جهات تعطي قرو�سا بدون ترخي�س من الم�سرف المركزي

} د. علي النعيمي.} محمود البحراني مع عبداهلل الدوسري.} رئيسة المجلس مع وزير شؤون المجلسين.

} يوسف الذوادي.

} وزيرة الصحة.

} عبداهلل الدوسري.} أحمد األنصاري.

الذوادي: مر�سى ي�سكون تاأخر املوافقة على عالجهم باخلارج �سهورا

وزيرة ال�سحة ترد: التاأخير يكون من الم�ست�سفيات الخارجية
مطالبات بتمديد �سداد اأق�ساط القرو�س

 واحت�ساب حجر كورونا �سمن االإجازة المر�سية

ال�سي�سي: النواب وافقوا على االقتراح من قبل.. واالآن يرف�سوه!

} د. ه�شام الع�شيري.

} محمد ال�سي�سي. } زينب عبدالأمير.

} اإ�شماعيل الع�شفور.
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فـي كتــــاب »اأ�ل الـــر�ؤى �سلـمـــان« 4-7

ولي العهد رئي�س الوزراء جمع بين العلم وال�سالح الواعي

�سمــوه �سنـع منهجـــا للدميقــراطيــة املجتمعيــة �اأر�ســى منــوذجــا للمـــودة �املحبـــة
ُيقدم كتاب »أول الرؤى سلمان« الذي صدر 
االستراتيجية  للدراسات  البحرين  مركز  عن 
ُمخلصًا  ُجــهــدًا  »دراســــات«  والطاقة  والــدولــيــة 
للقراءة في شخصية ومسيرة صاحب السمو 
خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي عايش 

المسؤولية ُمنذ طفولته الُمبكرة. 
ويـــأتـــي نــشــر هـــذه الــحــلــقــات عـــن فــصــول 
الحرص  إطــار  في  الــرؤى سلمان«  »أول  كتاب 
الفرصة  وإتاحة  الوطنية،  الذاكرة  إثراء  على 
الوطني  النهج  لقراءة  القادمة  األجيال  أمام 
ــتــــخــــاص الــعــبــر  ــن، واســ ــريـ ــحـ ــاالت الـــبـ ــ ــرجـ ــ لـ
والدروس من تجاربهم، وإبراز دور القيادة في 
صياغة مبادئ وقيم العمل الوطني والتنموي 

في المملكة. 
عن  الكتاب  مــن  الــرابــع  الفصل  يتحدث 
روافد شخصية صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، باعتبار أن أول منبع في حياة 
قيادية  التربية، إلعــداد شخصية  تلك  سموه 
الــنــهــوض بــحــمــايــة اإلرث،  تــحــمــل مــســؤولــيــة 
في  واإلســهــام  البحرين،  أبــنــاء  رغــبــات  وتلبية 
الوطن  أرجــاء  وكل  العربي،  الخليج  عزة  رفع 

العربي.
ويــمــضــي الــفــصــل إلــــى اإلشـــــــارة إلــــى أن 
حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بن 
ــاهـــل الــــبــــاد الــمــفــدى  عــيــســى آل خــلــيــفــة عـ
المسؤولية  بأطواق  وقــّرة عينه  )ِبــْكــَرُه(  طــّوق 
ُمــنــُذ أول صــبــاه، لــذلــك لــم يكن  الــتــاريــخــيــة 
مــصــادفــًة فــي حــيــاة صــاحــب الــســمــو الملكي 
الـــــــوزراء أن أول  ولــــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس 
هديٍة في حياته كانت من الملك األب، )خير 
جليس ومــنــبــع الــحــكــمــة(، فــقــد كــانــت رســالــة 
حضرة صاحب الجالة عاهل الباد المفدى 
لولّي عهد البحرين وآلل خليفة أواًل، وألهل 

البحرين ثانيًا.. ولمن يريد التعلم من جالة 
إن  دائــمــًا:  ــارات حكمته  إشــ والــتــقــاط  الملك 
أول مـــا ســـُأســـّلـــح بـــه قــــّرة عــيــنــي، هــديــتــي له 
كتابي )الضوء األول(، قصة السياج والسيوف 
الــتــي تــصــون األوطــــان وتعمل على  والـــرمـــاح، 

ازدهارها.
ُمــنــُذ تــلــك اللحظة  ــه  أنـ ويــبــيــن الــفــصــل 
أقبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، على شرف التكليف، ُممتثًا 
وهكذا  بالقلب..  ُملّبيًا  راغــبــًا  وإخــاصــًا،  بـــّرًا 
بقلبه،  األول(  )الـــضـــوء  كــتــابــه  ســمــوه  حــمــل 
ــوٍء مــعــرفــي في  وطــــاف الــدنــيــا يــجــمــع كــل ضــ

الكون كله.
فمضى سموه مثل طلوع الصبح، لبيوت 
ُينقب  وكامبردج،  واشنطن  العالمية  المعرفة 

في معاني التاريخ ليستلهم ضوء الُمستقبل، 
ــدره، ليكون  قـ كــان يشبه  ُكــل مــا  وهــكــذا جمع 
عون الّربان، والساعد الصلب لجالة الملك 
الـــقـــائـــد، وصــــــورًة لــوعــي الــبــحــريــن، الــطــيــب، 

والصلب، والمرن، والواعي، والُمستقبلي.
ولي  الملكي  السمو  صاحب  جمع  فلقد 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء بــيــن الــعــلــم 
األمــن،  يبني ويصنع  الــذي  الــواعــي،  والساح 
ويـــصـــون األمـــــل واألمــــــــان، ومــــا بــيــن الـــرؤيـــة 
فرص..  إلى  التحديات  وتحويل  االقتصادية 
ــر الــمــلــك(.  انــغــمــس ســمــوه فـــي تــنــفــيــذ.. )أمــ
الــســمــاء، ونجماتها  ُتــعــانــق  الــبــحــريــن  وكــانــت 
الليلية تتدّلى، ُتغني لصاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، على جهوده في نهضة 

التي بدت شمسًا في وضح  البحرين،  مملكة 
النهار.

ــوه الــتــوجــيــهــيــة،  ــمـ ــانـــت اجـــتـــمـــاعـــات سـ كـ
ــــل خــمــيــس، ألعـــضـــاء مـــن مــجــلــس الـــــوزراء  ُك
العلم،  وأهـــل  والــُتــجــار  العامين،  والــمــديــريــن 
فـــي الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــمــجــلــس الــتــنــمــيــة 
ــتــــصــــاديــــة، تــمــتــد ســــاعــــات، ُبـــغـــيـــة إقـــــرار  االقــ
لتتحول  الُمستقبلية،  والخطط  السياسات 

إلى ندوة حواٍر وطني.
ــرق الـــفـــصـــل إلـــــى مــعــنــى األســـــرة  ــطـ ــتـ ويـ
الــواحــدة، الــذي كــّرســه ونـــادى بــه، وألـــّح عليه 
حضرة صاحب الجالة عاهل الباد المفدى، 
فــقــد أشــــاع مــفــهــومــًا ســيــاســيــًا، ربــمــا يــخــّص 
ــو مــفــهــوم  الــبــحــريــن دون ســــواهــــا، هـ مــمــلــكــة 
كان من  التي  الخليفية(،  )المدرسة األسرية 

أول المؤمنين بها والعاملين على تحصينها 
رئيس  العهد  ولي  الملكي  السمو  هو صاحب 
مــجــلــس الــــــوزراء، عــلــى ُخــطــى والــــده حضرة 

صاحب الجالة عاهل الباد المفدى.
الفصل،  فــي  جــاء  كما  األســــري،  فالبناء 
الخليفي،  الُحكم  فلسفة  على  جــديــدًا  ليس 
)الـــّزبـــارة( كقلعة حــكــٍم آلل  نــشــأت  أن  فــُمــنــُذ 
خليفة عام 1762م، رّسخ آل خليفة الكرام روح 
الُحر،  التجاري  والتبادل  واالستقرار  األمــان 
وُحـــريـــة الــتــنــقــل والـــمـــاحـــة واإلقــــامــــة، على 

أساٍس أسري.
ُمـــنـــُذ أن تــشــرفــت بــالــُحــكــم  والــبــحــريــن، 
الــخــلــيــفــي عــلــى يــــدي أحــمــد الـــفـــاتـــح، وهــي 
ُتمهُد لصعوٍد هدفه إدراك الوحدة الوطنية، 
فقد أنشأ آل خليفة عبر مئات السنين فكر 

والمواطنة  والــتــســامــح  والــتــســامــي،  الــُحــريــة 
ــاوت الــمــفــاهــيــم  ــفـ واحـــتـــرام الــُمــعــتــقــدات، وتـ
االقــــتــــصــــاديــــة، فــــغــــدت مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
عــلــى مـــا هـــي عــلــيــه مـــن هــــذا الــتــنــوع الــفــذ، 
تهب  التي  الخاقة  الطاقة  لهذه  وامتاكها 
األمان والرضا، من أول لحظٍة ُيامُس فيها 

المواطن أو الُمقيم أرض مملكة البحرين.
الملكية  الـــــرؤى  أن  الــفــصــل  فـــي  وجــــاء 
السامية لترسيخ قيم التسامح انبثقت عنها 
الملكي  السمو  متابعة مستمرة من صاحب 
لتعزيز  ــوزراء،  ــ الـ مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي 
هذه القيم، لتصير جزءًا من أرض البحرين، 
ومـــجـــالـــس الــبــحــريــن ومـــــــدارس الــبــحــريــن، 
الـــتـــصـــّور  ــذا  ــ هـ وأن  الـــبـــحـــريـــن،  ومـــؤســـســـات 
مملكًة  البحرين  من  صنع  ما  هو  الخليفي 

للُحب والمواطنِة الصالحة.
الــنــمــوذج  وُيــحــّلــل الــفــصــل أســبــاب تميز 
رأسها  على  التسامح،  في  وتفّردِه  البحريني 
لصناعة  وكــافــح  عــمــل  الخليفي  الــُحــكــم  أن 
ُمجتمٍع يشبه ُحكامه آل خليفة كلهم، على 
رأسهم حضرة صاحب الجالة عاهل الباد 
الــمــفــدى، فــي الــتــســامــح وبـــث روح االحــتــرام 

للجميع والُمساواة. 
لــقــد تـــفـــّردت مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــمــيــزة 
ــا حــضــرة  ــ ــررهـ ــ ــتــــي رعــــاهــــا وقـ الـــتـــســـامـــح، الــ
صـــاحـــب الـــجـــالـــة عـــاهـــل الـــبـــاد الــمــفــدى، 
وإطــاراتــهــا  الــدولــة  مــؤســســات  فيها  لتضمن 
الدينية  الشعائر  وُمــمــارســة  الــعــبــادة،  ُحــريــة 
لـــُكـــل األديـــــــان، وتــعــاقــبــت أجـــيـــاٌل مـــن أبــنــاء 
الــبــحــريــن تــربــوا عــلــى احـــتـــرام الــتــنــوع. ولــم 
يكن ُمستغربًا أن صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء قد صنع منهجًا 
نموذجًا  وأرســى  الُمجتمعية،  للديمقراطية 

للمودة والتراحم.

أّكدت فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة أهمية الدفع بمسارات 
العاقات بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل نحو آفاق أرحب بما يعود 
واالستثمار  الــتــعــاون  ِبــُفــرص  سّيما  وال  الــبــلــديــن،  على  والــنــمــاء  بالنفع 
المشترك في مجاالت الصحة والطب، وبما يحقق التطلعات المشتركة.

جاء ذلك بعد توقيع حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة إسرائيل 
مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال الصحي، وذلك على هامش زيارة 

نفتالي بينيت رئيس وزراء دولة إسرائيل لمملكة البحرين.
المشترك  والتعاون  الثنائية  العاقات  ُتعّزز  المذكرة  هذه  إّن  وقالت 
ترسيخ  على  سُترّكز  حيث  بينهما،  فيما  الخبرات  وتــبــادل  البلدين  بين 
وتدعيم التعاون الثنائي في المجاالت ذات االهتمام المشترك كمكافحة 
والصيدلة،  الطبية  المهن  وأنــظــمــة  الـــطـــوارئ،  وإدارة  العالمية  األوبــئــة 
مجاالت  فــي  البيانات  وحماية  الطبية،  والمحاكاة  والــتــدريــب  والتعليم 
وزيــارات  والخبرات  المعلومات  تبادل  إلى جانب  العامة،  والصحة  الطب 
االخــتــصــاصــيــيــن، وإقــامــة مــشــاريــع اقــتــصــاديــة وصــحــيــة مشتركة واســعــة 

النطاق، باإلضافة إلى التعاون في مجال البحوث الصحية والطبية.
وبــّيــنــت األهــمــيــة الــتــي تــحــظــى بــهــا مــذكــرة الــتــفــاهــم الــُمــوّقــعــة بين 
وبما  الازمة،  بالخبرات  الصحي  بالقطاع  العاملين  رفد  في  الجانبين 
المملكة،  تشهدها  التي  والتقدم  النهضة  مسيرة  مواصلة  على  ينعكس 
مــشــيــرًة إلـــى أنـــه ســيــتــم تــقــديــم الــدعــم الــمــتــبــادل بــمــا يــخــدم المصالح 

المشتركة.

مذكرة تفاهم بين البحرين واإ�سرائيل 

ف���ي ال��م��ج��ال ال�����س��ح��ي وال��ط��ب��ي

اجتمع ممّثلون عن القطاع الصحي والتعليم الطبي 
والصحي في مملكة البحرين مع مركز »مكابي« لألبحاث 
واالبتكار، وذلك لتعزيز أطر التعاون في البحوث الطبية 
وأبحاث البيانات الضخمة وتوطيد التعاون بين الجانبين 
في مجال المنشورات الطبية المشتركة. جاء ذلك على 
دولــة  وزراء  رئــيــس  بينيت  نــفــتــالــي  الــســيــد  زيــــارة  هــامــش 
إسرائيل لمملكة البحرين، حيث تم مناقشة سبل تعزيز 
التعاون مع مركز »مكابي« في مجال المنشورات الطبية 
في  ستسهم  التي  والخبرات،  المعارف  لتبادل  المشتركة 
الــطــبــي. وخــال  للنشر  قــوي  بيئي  لنظام  األســـس  وضــع 

والتطوير  البحث  قــدرات  تعزيز  بحث سبل  تّم  االجتماع 
الطبي في  القطاع  الضوء على  الجانبين، وتسليط  بين 
وال  الماضية  الفترة  في  الــذي حققه  والنجاح  البحرين 
كورونا  فــيــروس  لجائحة  العالمي  االنتشار  خــال  سّيما 
البحرين  مملكة  ريــادة  إبــراز  على  والتركيز  )كوفيد-19(، 
في مجال البحث الطبي. كما تّم مناقشة فرص التعاون 
المتبادل بين الجامعات المحلية ومركز »مكابي« للعمل 
والتكنولوجيا  البيانات  وعــلــوم  السريرية  البحوث  على 
استخدام  الكفاءات على  تدريب  إلى  باإلضافة  الصحية، 

آخر التقنيات في مجال الطب العاجي.

تعزي���ز التع���اون م���ع مرك���ز »مكاب���ي« لالأبح���اث واالبت���كار 

الزياني  راشد  بن  زايد  أّكد 
ــة والــــتــــجــــارة  ــاعــ ــنــ وزيـــــــــر الــــصــ
ــة أهــــمــــيــــة تـــعـــزيـــز  ــ ــاحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
العاقات بين مملكة البحرين 
فـــي مختلف  إســـرائـــيـــل  ودولـــــة 
بالنفع  يــعــود  وبــمــا  الــمــجــاالت 
والنماء على البلدين، وال سّيما 
فــي مــجــال الــبــحــث والــتــطــويــر 
واالبـــتـــكـــار الــتــكــنــولــوجــي وبــمــا 

يخدم المصالح الثنائية.
ــد تـــوقـــيـــع  ــعــ جـــــــاء ذلـــــــك بــ
زايــــد بـــن راشــــد الـــزيـــانـــي وزيـــر 
والسياحة  والتجارة  الصناعة 
ــريـــن، وأوريــــــت  ــبـــحـ بــمــمــلــكــة الـ
االبتكار  وزيــرة  فركاش هكوهن 
والـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا فــي 
دولـــة إســرائــيــل، مــذكــرة تفاهم 
البحرين  مملكة  حكومة  بين 
بشأن  إســرائــيــل  دولـــة  وحكومة 
البحث  فـــي  الــثــنــائــي  الــتــعــاون 
هامش  على  وذلــك  والتطوير، 
بينيت  نــفــتــالــي  الــســيــد  ــارة  ــ زيــ

إســـرائـــيـــل  دولــــــة  وزراء  ــيـــس  رئـ
لمملكة البحرين.

ونّوه إلى أّن مذكرة التفاهم 
تـــهـــدف إلــــى تــكــثــيــف الــتــعــاون 
ــي مـــجـــال الــبــحــث  الـــثـــنـــائـــي فــ
ــــك مـــن خــال  والـــتـــطـــويـــر، وذلـ
إقــامــة شـــراكـــات ُتـــعـــّزز الــتــعــاون 
في هذا المجال باإلضافة إلى 
التنسيق والتركيز على الموارد 
والـــبـــرامـــج الــمــنــاســبــة لــتــعــزيــز 
الــتــعــاون الــصــنــاعــي الــتــجــاري 
ــيــــن إلــــــى جـــانـــب  ــتــ بـــيـــن الــــدولــ
ــار لـــدعـــم األنــشــطــة  ــ إنـــشـــاء إطـ
ــا في  ــرازهــ فـــي هــــذا الـــشـــأن وإبــ
الـــســـوق الــعــالــمــيــة. وأفـــــاد بـــأّن 
عددا  تتضمن  التفاهم  مذكرة 
الــمــجــاالت ذات األولـــويـــة،  مــن 
ــاز  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الــــمــــتــــمــــثــــلــــة فــــــــي احـ
ــدام الـــكـــربـــون، وكـــفـــاءة  ــتـــخـ اسـ
المتقّدم،  والتصنيع  الــطــاقــة، 

والتجارة اإللكترونية.
تعزيز  إلــى  »نتطلع  وقـــال: 
ــتـــرك  أوجـــــــــه الـــــتـــــعـــــاون الـــمـــشـ
فــي مــجــال الــبــحــث والــتــطــويــر 
ــادة مـــن تـــجـــارب كا  ــفــ ــتــ واالســ
الــــبــــلــــديــــن، وتــــحــــديــــد فــــرص 
تعزيز العاقات بين الجانبين 
ــع الــبــحــث  ــاريـ بـــمـــا يـــدعـــم مـــشـ
مــؤكــدًا  المشتركة«،  والتطوير 
فــــي هـــذا  الـــبـــلـــديـــن  تــــعــــاون  أن 
يفتح  أن  شـــأنـــه  مـــن  الـــمـــجـــال 
مــــــــزيــــــــدًا مـــــــن آفـــــــــــاق الـــعـــمـــل 
ــــرك، مـــتـــطـــلـــعـــًا إلــــى  ــتـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
البلدين  بين  الــتــعــاون  ترسيخ 
وتنمية  والتطوير  البحث  فــي 
وتــقــويــة الــتــعــاون االقــتــصــادي 

والتجاري فيما بينهما.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة: تنمية العالقات

البحرينية االإ�سرائيلية بما يخدم الم�سالح الم�ستركة
قام يوسف محمد البنخليل الرئيس التنفيذي لمركز االتصال الوطني، 
تفاهم  مذكرة  بتوقيع   ،»i24NEWS« لشبكة  التنفيذي  الرئيس  ملول  وفرانك 
السيد  زيــارة  وذلك على هامش  الجانبين،  بين  الثنائي  التعاون  أطر  لتعزيز 
الرئيس  وأّكــد  البحرين.  لمملكة  إسرائيل  دولــة  وزراء  رئيس  بينيت  نفتالي 
أولويات  ضمن  تأتي  التفاهم  مذكرة  أن  الوطني  االتصال  لمركز  التنفيذي 
يدعم  بما  وذلـــك  اإلعــامــيــة،  الجهات  مختلف  مــع  الــتــعــاون  لتعزيز  المركز 

استراتيجيات االتصال الوطني.
وبّين البنخليل أن بنود مذكرة التفاهم تتضّمن تعزيز التعاون بين مركز 
االتصال الوطني بمملكة البحرين وشبكة »آي24 نيوز« في المجاالت المتعلقة 
بالمحتوى اإلخباري واإلعامي وتكنولوجيا البث التلفزيوني، مشيدًا بالدور 
النوعية.  اإلخبارية  والتقارير  اإلعامية  التغطيات  مجال  في  للقناة  البارز 
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشبكة »i24NEWS« عن اعتزازه وتقديره 
لتوقيع هذه المذكرة التاريخية مع مركز االتصال الوطني بمملكة البحرين، 
التي ستسهم في تعزيز التعاون بين الطرفين بمختلف المجاالت اإلعامية، 
منوهًا بما ُتمّثله هذه المذكرة من خطوة مهمة تصب في تطّور عمل القناة 
التغطيات  تقديم  جــانــب  مــن  سّيما  وال  الموضوعة  وأهــدافــهــا  يتماشى  بما 

اإلخبارية واإلعامية المهنية والنوعية.

يوق���ع الوطن���ي  االت�س���ال  مرك���ز 

»i24NEWS« �س�بكة  مذك�رة تفاه�م م�ع 

مباحثات  تعقد  ال��ب��ح��ري��ن  م��ط��ار  ���س��رك��ة 

ت���ج���اري���ة م����ع ����س���رك���ة م��ل��ك��ا-اأم��ي��ت

ملكا-أميت  شــركــة  مــع  تجارية  مباحثات  البحرين  مــطــار  شــركــة  عــقــدت 
نقل  فــي  الــرائــدة  اإلســرائــيــلــيــة  واللوجستيات  الشحن  شــركــة   ،Malca-Amit
وشــحــن وتــخــزيــن الــبــضــائــع الــثــمــيــنــة، وذلـــك إلدارة وتــصــمــيــم وتــشــغــيــل أحــد 

مستودعات قرية الشحن الجوي السريع.
بينيت  نفتالي  السيد  زيــارة  التجارية على هامش  المباحثات  تأتي هذه 
رئيس وزراء دولة إسرائيل لمملكة البحرين، وضمن الخطط االستراتيجية 
من  كجزء  وذلــك  البحرين،  مطار  في  السريع  الجوي  الشحن  قرية  لتطوير 
واالتــصــاالت  الــمــواصــات  وزارة  تتبناها  الــتــي  الــشــامــلــة  الــنــمــو  استراتيجية 
لــتــحــويــل الــخــدمــات الــلــوجــســتــيــة والــشــحــن الــجــوي إلـــى إحــــدى الــصــنــاعــات 
األســـاســـيـــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن مـــن خــــال مـــا تــشــتــمــل عــلــيــه الــقــريــة من 
مستودعات حديثة ومواقف للطائرات وبنية تحتية ُتمّكن المطار من التعامل 
بشكل  الشحن  عماء  احتياجات  وتلبية  كفاءة،  أكثر  بشكل  أكبر  كميات  مع 

أفضل، وتوفير فرص عمل جديدة.

مذكرة تفاهم في مجال نقل وتخزين المقتنيات

واإ�س�رائيل البحري�ن  بي�ن  الثمين�ة  والمع�ادن 

أّكدت نورة عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين 
للؤلؤ واألحجار الكريمة )دانات( أهمّية المضي بمسارات العاقات بين 
مملكة البحرين ودولة إسرائيل نحو مراحل متقدمة، واستشراف فرص 
مختلف  فــي  البلدين  بين  شــراكــات  وبــنــاء  االستثماري  للتعاون  جــديــدة 

القطاعات، وذلك بما يحقق التطور للبلدين والشعبين الصديقين.
الرئيس  جمشير  عبدالرحمن  نـــورة  الــســيــدة  توقيع  بعد  ذلــك  جــاء 
بمملكة  ــات(  )دانـ الكريمة  واألحــجــار  للؤلؤ  البحرين  لمعهد  التنفيذي 
الــتــعــاون في  بــشــأن  تــفــاهــم  مــذكــرة   »Malca-Amit« مــع شــركــة  الــبــحــريــن 
المقتنيات  وتــخــزيــن  نــقــل  بــمــجــال  الــمــشــتــرك  الــمــشــاريــع ذات االهــتــمــام 
نفتالي  السيد  زيــارة  وذلك على هامش  البحرين،  الثمينة في  والمعادن 

بينيت رئيس وزراء دولة إسرائيل لمملكة البحرين.
الجانبين  بــيــن  الــمــوّقــعــة  الــتــفــاهــم  مــذكــرة  أّن  إلـــى  ولــفــتــت جمشير 
 ،»Malca-Amit« شركة  مع  المجال  هــذا  في  الخبرات  تبادل  في  ستسهم 
وتخزين  نقل  مــجــال  فــي  رائـــدة  وتــجــربــة  متقدمة  بأنظمة  تتمّتع  الــتــي 
الــدول  أبــرز  مــن  تعد  إسرائيل  دولــة  أّن  إلــى  مشيرًة  الثمينة،  المقتنيات 
المعرفة  لتبادل  منصة  سيوّفر  ما  وهــذا  العالم،  في  لأللماس  المصدرة 
فــي تحقيق  وبــمــا يسهم  الــبــلــديــن،  إيــجــابــًا على  مــا سينعكس  والــخــبــرة، 

المصالح الثنائية المشتركة.

يلتق���ي  اإ�س���رائيل  وزراء  رئي����س 

مجموع���ة م���ن ال�س���باب البحرينيين

مجموعة  إســرائــيــل  دولــة  وزراء  رئيس  بينيت  نفتالي  السيد  التقى 
من الشباب البحرينيين، وذلك ضمن زيارته الرسمية لمملكة البحرين، 
وذلك بحضور زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، 
وأيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، وحمد بن فيصل 
المالكي مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء أمين عام مجلس الوزراء، 
لـــدى دولــة  الــبــحــريــن  الــجــاهــمــة سفير مملكة  يــوســف  والــســفــيــر خــالــد 
إسرائيل، والسفير إيتان نائيه سفير دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين 

وعدد من المسؤولين.
وخال اللقاء عّبر رئيس وزراء دولة إسرائيل عن سعادته بلقاء فئات 
والتواصل  السام  قيم  لتعزيز  الواعد  الجيل  يمثلون  بحرينية  شبابية 
واالنفتاح بين الشعوب، مؤكدًا أن هذا اللقاء يسهم في تأكيد أّن السام 
خيار استراتيجي لجميع الشعوب من أجل تحقيق االزدهار واالستقرار 
لاطاع  الفرصة  له  أتاحت  البحرين  لمملكة  زيارته  أّن  وذكــر  للجميع. 
بتسامحها  تتميز  التي  البحرين  وثقافة  وحــضــارة  تاريخ  على  كثب  من 
وتعايشها وتآلفها مع مختلف االديان واألعــراق، معتبرا أن فئة الشباب 
تمثل حاليا أيقونة السام والتسامح والتعايش وتعلق عليهم آمال كبيرة 
في إحال السام في العالم. واعتبر رئيس وزراء دولة إسرائيل أن الشباب 
في مختلف دول العالم تقع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة في االرتقاء 
ببلدانهم ودفع عمليات التنمية بقوة نحو الوصول إلى تحقيق األهداف 
التنموية. ورحب رئيس وزراء دولة إسرائيل بتعزيز التواصل بين الوفود 
مساحات  وتعزيز  الــزيــارات  تــبــادل  خــال  مــن  البلدين  كــا  فــي  الشبابية 
اللقاءات والتواصل واالستفادة من الخبرات والتجارب الشبابية الناجحة 

في كا البلدين.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16035/pdf/1-Supplime/16035.pdf?fixed9146
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
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1285336
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1285388
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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امللك وويل العهد رئي�س الوزراء 

يتلقيان برقية تهنئة من ثاجبة بنت �سلمان

عاهل  اآل خليفة  عي�سى  بن  امللك حمد  اجلاللة  تلقى ح�سرة �ساحب 

البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، برقية تهنئة من �سمو ال�سيخة ثاجبة بنت 

�سلمان بن حمد اآل خليفة، رفعت فيها اإىل املقام ال�سامي حل�سرة �ساحب 

مبنا�سبة  والتربيكات،  التهاين  اآيات  اأ�سمى  املفدى،  البالد  ملك  اجلاللة 

الذي �سوت  الوطني  العمل  ميثاق  والع�سرين لنطالق  احلادية  الذكرى 

عليه �سعب مملكة البحرين بالأغلبية العظمى.

واأكدت �سمو ال�سيخة ثاجبة بنت �سلمان بن حمد اآل خليفة يف برقيتها، 

عن  يعرب  ال�سامل  احل�ساري  الإ�سالحي  املفدى  امللك  جاللة  م�سروع  اأن 

موؤ�س�سات  بني  والعمل  العالقات  تنظم  متينة  قانونية  د�ستورية  قاعدة 

الدولة الد�ستورية والقانونية، لنجني ثمارها اليوم من خالل ما حتقق من 

اإجنازات ومكا�سب عادت بنفعها على املواطنني الكرام، وعلى كل من يعي�ش 

على هذه الأر�ش الطيبة، متعاي�سني مرتكزين على ما اأتي به ميثاق العمل 

الوطني من ثوابت را�سخة وقيم اإن�سانية عالية من الت�سامح والتعاي�ش 

والعدالة، حتى اأ�سبحت البحرين اليوم مثالً يحتذى به اإقليمًيا ودولًيا، 

داعية �سموها املوىل القدير اأن يحفظ جاللته واأن يدمي عليه نعمة ال�سحة 

وال�سعادة، واأن ي�سدد على طريق اخلري والتوفيق خطاه.

تلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�ش جمل�ش الوزراء حفظه اهلل، برقية تهنئة من �سمو ال�سيخة ثاجبة 

بنت �سلمان بن حمد اآل خليفة، رفعت فيها اإىل �سموه، اأ�سمى اآيات التهاين 

العمل  ميثاق  لإقرار  والع�سرين  احلادية  الذكرى  مبنا�سبة  والتربيكات، 

الوطني.

واأكدت �سمو ال�سيخة ثاجبة بنت �سلمان بن حمد اآل خليفة، على ما 

حتقق من مكا�سب وطنية كبرية يف ظل امل�سرية التنموية ال�ساملة بقيادة 

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

الدولة  موؤ�س�سات  بني  والعالقة  العمل  تنظيم  ومنها  ورعاه،  اهلل  حفظه 

منوهًة  البحرين،  اأبناء  على  بالنفع  يعود  مبا  والد�ستورية  القانونية 

بخطط وبرامج احلكومة برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�ش 

جمل�ش الوزراء حفظه اهلل املحققة للتطلعات امللكية ال�سامية الرامية خلري 

البحرين واأبنائها، داعية اهلل تعاىل اأن يحفظ �سموه واأن ي�سدد على طريق 

اخلري خطاه.

امللك يهنئ رئي�س جمهورية 

ليتوانيا بذكرى اال�ستقالل

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

البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�ش جيتانا�ش 

نو�سيدا رئي�ش جمهورية ليتوانيا، وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده، 

اأعرب فيها جاللته عن اأطيب تهانيه ومتنياته لفخامته، مبوفور ال�سحة 

وال�سعادة بهذه املنا�سبة الوطنية.

حممد بن مبارك: عالقات �سداقة تاريخية تربط بني البحرين واأمريكا
جمل�ش  رئي�ش  نائب  خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل 

مبنا�سبة  بوندي،  كريغ  �ستيفن  ال�سفري  الق�سيبية  بق�سر  مبكتبه  الوزراء 

�سمو  البحرين. ورّحب  لدى مملكة  الأمريكية  املتحدة  للوليات  �سفرًيا  تعيينه 

املتميز  بامل�ستوى  �سموه  م�سيًدا  بال�سفري،  خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد  ال�سيخ 

لعالقات ال�سداقة التاريخية التي تربط بني مملكة البحرين والوليات املتحدة 

املجالت مبا  الثنائي يف خمتلف  التعاون  لتعزيز  الدائم  الأمريكية، وتطلعهما 

يخدم م�سالح البلدين وال�سعبني ال�سديقني، ويدعم م�ساعيهما الرامية لتعزيز 

التوفيق  لل�سفري  متمنًيا  والدويل،  الإقليمي  ال�سعيدين  على  وال�ستقرار  الأمن 

اأداء مهامه الدبلوما�سية. من جانبه، عرّب ال�سفري �ستيفن كريغ بوندي عن  يف 

�سكره وتقديره ل�سمو ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة على ا�ستقباله، موؤكًدا 

اأرحب  لآفاق  البحرين  مع مملكة  ال�سداقة  بعالقات  امل�سي  على  بالده  حر�ش 

على امل�ستويات كافة مبا يحقق امل�سالح امل�سرتكة للبلدين وال�سعبني ال�سديقني.

دعم ال�سباب البحريني نابع من روؤية ملكية.. نا�سر بن حمد: 

برنامج »قدها« برهان للقدرات ال�سبابية وحتدٍّ فريد من نوعه
اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  الركن  اللواء  �سمو  اأكد 

اأن  امللكي  الأمن الوطني قائد احلر�ش  خليفة م�ست�سار 

دعم ال�سباب البحريني نابع من روؤية ح�سرة �ساحب 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

اأن جاللته  اإىل  املفدى حفظه اهلل ورعاه، م�سرًيا �سموه 

دائًما ما يوّجه بخلق من�سات وحتديات كربى لإبراز 

القدرات العالية التي يتمتع بها ال�سباب البحريني يف 

خمتلف املجالت.

برنامج  لتنظيم  �سموه  توجيه  ذلك مبنا�سبة  جاء 

»قدها« الذي �سريتكز على اإبراز القدرات ال�سبابية لدى 

ال�سباب البحريني يف التحمل والقوة وتاأكيد ما يتمتع 

به ال�سباب البحريني من قدرات عالية.

وقال �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة: »اإننا 

لدن  من  البحريني  لل�سباب  املتنوعة  الربامج  ن�ستلهم 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  الوالد  �سيدي  وحكمة  روؤية 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه 

اهلل ورعاه، عرب خلق من�سات وحتديات كربى لل�سباب 

البحريني لإبراز قدراتهم يف خمتلف املجالت، وتاأكيد 

اأن برهن  البحريني املعطاء بعد  ال�سباب  ما يتمتع به 

باأنه قادر على اأن يكون امل�ستقبل امل�سرق للمملكة«.

خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  واأ�ساف 

ال�سامية  امللكية  للروؤية  تنفيًذا  )قدها(  برنامج  »ياأتي 

قدراتهم  واإبراز  ومتكينهم  ال�سباب  رعاية  جمال  يف 

والتحمل،  القوة  منها  املجالت  خمتلف  يف  ومواهبهم 

اإننا نراهن دائًما على قدرات ال�سباب البحريني يف  اإذ 

ذهب يف خمتلف  من  معدنه  باأن  يوؤكد  والذي  الإبداع 

املجالت«.

قائد احلر�ش  الوطني  الأمن  م�ست�سار  �سمو  وتابع 

امللكي: »لقد �سهدت الفرتة املا�سية �سل�سلة من الربامج 

البحرينية  املواهب  اكت�ساف  اإىل  تهدف  التي  املتنوعة 

املواهب  هذه  �سقل  على  دائًما  نحر�ش  ونحن  ال�سابة 

خطوات  )قدها(  لربنامج  يكون  و�سوف  وتطويرها، 

م�ستقبلية كربى على امل�ستوى ال�سبابي«.

اأن  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  واأكد 

حتديات  جمموعة  على  مبني  التلفزيوين  الربنامج 

مير من خاللها امل�ساركني مبهمات لقيا�ش قوة حتملهم 

القدرات  من  العديد  عن  �سينتج  ما  وهو  وقدراتهم، 

ج�سدية  مهارات  تتطلب  التي  اخلارقة  البحرينية 

وذهنية عالية لجتياز التحديات.

اإىل  اآل خليفة  بن حمد  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  واأ�سار 

اأن ال�سباب البحريني هم اأ�سا�ش بناء امل�ستقبل امل�سرق 

ململكة البحرين، واإننا جندد الرهان الدائم على القدرات 

الكبرية التي يتمتع بها ال�سباب البحريني.

اإىل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  ولفت 

ميثل  »قدها«  برنامج  من  الأوىل  الن�سخة  اإطالق  اأن 

ميتلكها  التي  املتميزة  للقدرات  امل�سرق  امل�ستقبل 

ال�سباب البحريني، متمنًيا �سموه كل التوفيق والنجاح 

لكافة امل�ساركني يف الربنامج وعك�ش ال�سورة العالية 

للم�ستويات البارزة التي ميتلكها ال�سباب البحريني يف 

املجالت كافة.

باب  »قدها«  لربنامج  املنظمة  اللجنة  وفتحت 

نوعه  من  الفريد  الربنامج  يف  للم�ساركة  الت�سجيل 

الباب مفتوح للمدنيني كافة  اإن  اإذ  الأوىل،  يف ن�سخته 

للم�ساركة يف الربنامج.

واأكد اللجنة املنظمة اأن الربنامج �سي�سمل ال�سباب 

عاًما،  امل�سرتك عن 18  يقل عمر  واأل  فقط،  البحريني 

الذين  للراغبني  مفتوح  ال�سرتاك  باب  اأن  اإىل  اإ�سافة 

يتمتعون بلياقة ج�سدية عالية اأو ريا�سي.

واأعلنت اللجنة املنظمة تخ�سي�ش 10 اآلف دينار 

بحريني ل�ساحب املركز الأول، واملركز الثاين �سيح�سل 

دينار  اآلف   3 جائزة  اإىل  اإ�سافة  دينار،  اآلف   5 على 

ل�ساحب املركز الثالث.

الكربى جت�سيًدا من دعم واهتمام  وتاأتي اجلوائز 

�سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة بت�سجيع ال�سباب 

على امل�ساركة يف الربنامج.

�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد

يف اليوم العاملي ل�سرطان االأطفال

خالد بن حمد يلتقي اأبطال »ابت�سامة« ويحقق اأمنياتهم

لرئي�ش  الأول  النائب  خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�سيخ  �سمو  فاجاأ 

املجل�ش الأعلى لل�سباب والريا�سة رئي�ش الهيئة العامة للريا�سة رئي�ش 

اللجنة الوملبية البحرينية عددا من الأطفال مر�سى ال�سرطان منت�سبي 

وذلك مبنا�سبة  املرئي،  الت�سال  تقنية  عرب  بلقائهم  ابت�سامة«،  »مبادرة 

الـ15 من فرباير من كل  الذي ي�سادف  الأطفال  العاملي ل�سرطان  اليوم 

عام، لتحقيق اأمنياتهم من خالل تقدمي �سموه هدايا قّيمة لهم، وذلك �سمن 

مبادرات �سموه الإن�سانية واملجتمعية.

لقاء  خالل  املر�سى  الأطفال  حمد  بن  خالد  ال�سيخ  �سمو  وخاطب 

الكفاح  موا�سلة  على  و�سّجعهم  اأزرهم  خاللها  من  �سّد  اأبوية،  بكلمات 

اأنهم يكتبون  بب�سالة والنت�سار على املر�ش مب�سيئة اهلل، موؤكدا �سموه 

للجميع،  اإلهام  م�سدر  لتمثل  املر�ش،  هذا  مواجهة  يف  بطولية  ق�س�سا 

ال�سعادة  و�سحكاتهم  وبراءتهم  ابت�سامتهم  خالل  من  ين�سرون  واأنهم 

والتفاوؤل.

كما تبادل �سموه مع الأطفال املر�سى اأطراف احلديث، واطماأن عليهم 

اإىل  منهم  وا�ستمع  وال�سحية،  والأ�سرية  الجتماعية  اأو�ساعهم  وعلى 

ق�س�سهم واأحالمهم، ووعدهم �سموه بالتوا�سل الدائم معهم، ودجمهم يف 

الأن�سطة الريا�سية والجتماعية املختلفة ل�سموه، وحثهم على التفوق يف 

درا�ستهم، مبا ميكنهم من الإ�سهام يف م�سرية ازدهار وطنهم.

من جانبه، رفع رئي�ش جمل�ش اإدارة جمعية امل�ستقبل ال�سبابية التي 

ال�سيخ  ل�سمو  والتقدير  ال�سكر  اآيات  اأ�سمى  »ابت�سامة«  مبادرة  لها  تتبع 

البادرة الطيبة وقيام  اآل خليفة؛ على تف�سل �سموه بهذه  خالد بن حمد 

�سموه �سخ�سًيا بلقاء الأطفال املر�سى وتكرميهم، وهو ما اأدخل الفرحة 

وال�سرور اإىل قلوبهم، و�سّكل لهم مفاجاأة �سارة وجتربة ثرية �ستبقى يف 

ذاكرتهم طويال.

وقال الزياين اإن هذه املبادرة لي�ست بغريبة على �سمو ال�سيخ خالد 

بن حمد الذي عودنا دائما على م�ساندة مبادرة »ابت�سامة« منذ تاأ�سي�سها 

يف العام 2012 وحتى الآن، م�سرًيا اإىل اأن املبادرة كانت قد فازت بجائزة 

ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليفة للم�سروع التنموي امل�ستدام، لفًتا اإىل اأن 

كثري من اجلمعيات الأهلية ت�سهد ل�سموه مواقفه الإن�سانية، مبا يف ذلك 

اهتمام �سموه بق�سية مر�سى ال�سرطان يف البحرين على اختالف اأعمار 

املر�سى.

لقاء رعايته هذه  الوطني  البحرين  لبنك  الزياين عن �سكره  واأعرب 

البنك �سمن مقر  التي يرعاها  الغيوم«  »قاعة  اأقيمت يف  املبادرة والتي 

تاأ�سي�ش  منذ  كان  الوطني  البحرين  بنك  اأن  موؤكًدا  ابت�سامة،  مبادرة 

ابت�سامة داعًما و�سريًكا ا�سرتاتيجًيا للمبادرة و�سنًدا لها يف تنفيذ خططها 

وبراجمها.

ا�ستقبل مراد علي �ساه، رئي�ش وزراء اإقليم 

ال�سند بجمهورية باك�ستان الإ�سالمية، اأم�ش، يف 

القن�سل  احلدي،  عجالن  عي�سى  يا�سر  مكتبه، 

وذلك  كرات�سي،  يف  البحرين  ململكة  العام 

مبنا�سبة انتهاء مهام عمله.

على  �ساه  علي  مراد  اأكد  اللقاء،  وخالل 

بني مملكة  تربط  التي  املتميزة  العالقات  متانة 

يف  الإ�سالمية  باك�ستان  وجمهورية  البحرين 

خمتلف الأ�سعدة، مثمًنا موقف مملكة البحرين 

التي  الطيبة  باجلهود  م�سيًدا  لبالده،  الداعم 

اأ�سهمت ب�سكل كبري  بذلها القن�سل العام والتي 

يف توطيد وتعزيز العالقات بني البلدين.

رئي�س وزراء اإقليم ال�سند يف باك�ستان

 ي�ستقبل قن�سل البحرين بكرات�سي
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تطوير اآفاق التعاون البحريني الإ�سرائيلي 

يف جمالت الطب وال�سحة العامة

اأّكدت وزيرة ال�سحة فائقة بنت �سعيد ال�سالح على اأهمية الدفع مب�سارات العالقات بني 

مملكة البحرين ودولة اإ�سرائيل نحو اآفاق اأرحب ومبا يعود بالنفع والنماء على البلدين، ل 

�سّيما ِبُفر�ص التعاون وال�ستثمار امل�سرتك يف جمالت ال�سحة والطب، ومبا يحقق التطلعات 

امل�سرتكة. جاء ذلك بعد توقيع حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة اإ�سرائيل مذكرة تفاهم 

ب�ساأن التعاون يف املجال ال�سحي، وذلك على هام�ص زيارة نفتايل بينيت رئي�ص وزراء دولة 

اإ�سرائيل اإىل مملكة البحرين.

وقالت ال�سالح: »اإّن هذه املذكرة ُتعّزز العالقات الثنائية والتعاون امل�سرتك بني البلدين 

يف  الثنائي  التعاون  وتدعيم  تر�سيخ  على  �سرُتّكز  حيث  بينهما،  فيما  اخلربات  وتبادل 

املهن  واأنظمة  الطوارئ،  واإدارة  العاملية  الأوبئة  كمكافحة  امل�سرتك  الهتمام  ذات  املجالت 

الطبية وال�سيدلة، والتعليم والتدريب واملحاكاة الطبية، وحماية البيانات يف جمالت الطب 

واإقامة  الخت�سا�سيني،  وزيارات  املعلومات واخلربات  تبادل  اإىل جانب  العامة،  وال�سحة 

جمال  يف  التعاون  اإىل  بالإ�سافة  النطاق،  وا�سعة  م�سرتكة  و�سحية  اقت�سادية  م�ساريع 

البحوث ال�سحية والطبية«.

املُوّقعة بني اجلانبني يف رفد  التفاهم  بها مذكرة  التي حتظى  الأهمية  ال�سالح  وبّينت 

العاملني بالقطاع ال�سحي باخلربات الالزمة، ومبا ينعك�ص على موا�سلة م�سرية النه�سة 

والتقدم التي ت�سهدها اململكة، م�سريًة اإىل اأنه �سيتم تقدمي الدعم املتبادل مبا يخدم امل�سالح 

امل�سرتكة.

بعد توقيع مذكرة تفاهم بني البلدين يف البحث والتطوير.. وزير التجارة: 

تنمية العالقات البحرينية الإ�سرائيلية مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة

والتجارة  ال�سناعة  وزير  اأّكد 

الزياين  را�سد  بن  زايد  وال�سياحة 

بني  العالقات  تعزيز  اأهمية  على 

مملكة البحرين ودولة اإ�سرائيل يف 

خمتلف املجالت ومبا يعود بالنفع 

يف  ل�سّيما  البلدين،  على  والنماء 

والبتكار  والتطوير  البحث  جمال 

امل�سالح  يخدم  ومبا  التكنولوجي 

الثنائية.

وزير  توقيع  بعد  ذلك  جاء 

وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة 

مبملكة البحرين، واأوريت فركا�ص 

والعلوم  البتكار  وزيرة  هكوهن 

اإ�سرائيل،  دولة  يف  والتكنولوجيا 

مملكة  حكومة  بني  تفاهم  مذكرة 

اإ�سرائيل  دولة  وحكومة  البحرين 

البحث  الثنائي يف  التعاون  ب�ساأن 

هام�ص  على  وذلك  والتطوير، 

زيارة نفتايل بينيت رئي�ص وزراء 

دولة اإ�سرائيل اإىل مملكة البحرين.

التفاهم  مذكرة  باأّن  ونّوه 

تهدف اإىل تكثيف التعاون الثنائي 

يف جمال البحث والتطوير، وذلك 

ُتعّزز  �سراكات  اإقامة  خالل  من 

بالإ�سافة  املجال،  التعاون يف هذا 

على  والرتكيز  التن�سيق  اإىل 

لتعزيز  املنا�سبة  والربامج  املوارد 

بني  التجاري  ال�سناعي  التعاون 

اإطار  اإن�ساء  جانب  اإىل  الدولتني 

ال�ساأن  هذا  يف  الأن�سطة  لدعم 

واإبرازها يف ال�سوق العاملية.

التفاهم  مذكرة  باأّن  واأفاد 

ذات  املجالت  من  عدد  تت�سمن 

احتجاز  يف  واملتمثلة  الأولوية، 

ا�ستخدام الكربون، وكفاءة الطاقة، 

والتجارة  املتقّدم،  والت�سنيع 

الإلكرتونية.

وقال: »نتطلع اإىل تعزيز اأوجه 

التعاون امل�سرتك يف جمال البحث 

من جتارب  وال�ستفادة  والتطوير 

فر�ص  وحتديد  البلدين،  كال 

العالقات بني اجلانبني مبا  تعزيز 

والتطوير  البحث  م�ساريع  يدعم 

تعاون  اأن  موؤكًدا  امل�سرتكة«، 

�ساأنه  من  املجال  هذا  يف  البلدين 

العمل  اآفاق  من  مزيًدا  يفتح  اأن 

تر�سيخ  اإىل  ومتطلًعا  امل�سرتك، 

البحث  يف  البلدين  بني  التعاون 

والتطوير وتنمية وتقوية التعاون 

القت�سادي والتجاري فيما بينهما.

 ج�سمري: تطوير اآفاق التعاون مع �سركة »ملكا-اأميت« 

الرائدة مبجال نقل وتخزين املقتنيات الثمينة

اأّكدت الرئي�ص التنفيذي ملعهد البحرين 

نورة  )دانات(  الكرمية  والأحجار  للوؤلوؤ 

امل�سي  اأهمّية  على  جم�سري  عبدالرحمن 

البحرين  مملكة  بني  العالقات  مب�سارات 

متقدمة،  مراحل  نحو  اإ�سرائيل  ودولة 

للتعاون  جديدة  فر�ص  وا�ست�سراف 

البلدين يف  ال�ستثماري وبناء �سراكات بني 

خمتلف القطاعات، وذلك مبا يحقق التطور 

والزدهار للبلدين وال�سعبني ال�سديقني.

التنفيذي  الرئي�ص  جاء ذلك بعد توقيع 

الكرمية  والأحجار  للوؤلوؤ  البحرين  ملعهد 

)دانات( مبملكة البحرين مذكرة تفاهم

ب�ساأن   ،»Malca-Amit« �سركة  مع 

التعاون يف امل�ساريع ذات الهتمام امل�سرتك 

واملعادن  املقتنيات  وتخزين  نقل  مبجال 

هام�ص  على  وذلك  البحرين،  يف  الثمينة 

دولة  وزراء  رئي�ص  بينيت  نفتايل  زيارة 

اإ�سرائيل اإىل مملكة البحرين.

التفاهم  مذكرة  اأّن  اإىل  جم�سري  ولفتت 

تبادل  يف  �ست�سهم  اجلانبني  بني  املوّقعة 

Malca-« اخلربات يف هذا املجال مع �سركة

متقدمة  باأنظمة  تتمّتع  والتي   ،»Amit
وتخزين  نقل  جمال  يف  رائدة  وجتربة 

دولة  اأّن  اإىل  م�سريًة  الثمينة،  املقنيات 

امل�سدرة  الدول  اأبرز  من  تعد  اإ�سرائيل 

من�سة  �سيوّفر  ما  وهذا  العامل،  لالأملا�ص يف 

�سينعك�ص  مما  واخلربة،  املعرفة  لتبادل 

اإيجاباً على البلدين، ومبا ي�سهم يف حتقيق 

امل�سالح الثنائية امل�سرتكة.

 »Malca-Amit« �سركة  اأّن  اإىل  ُي�سار 

اللوج�ستية  احللول  واأجود  اأف�سل  ُتوّفر 

يف  واملجوهرات  الأملا�ص  ل�سناعة  الآمنة 

حلوًل  ُتقّدم  اأّنها  كما  العامل،  اأنحاء  جميع 

الدقيقة  للمتطلبات  كاملة  لوج�ستية 

الأملا�ص  ل�سناعة  نوعها  من  والفريدة 

الثمينة،  واملجوهرات وال�ساعات والب�سائع 

الآمن  الت�سليم  بدًءا من  املراحل  وذلك بكافة 

ال�ساملة  اللوج�ستية  باخلدمات  ومروًرا 

املعنية،  لالأطراف  ت�سليمها  يتم  اأن  وحتى 

بالإ�سافة اإىل اأن ال�سركة ت�ساعد على تطوير 

العاملية  واخلربات  واملوؤهالت  القدرات 

لل�سركات يف هذا املجال.

نورة جم�شري

خالل املوؤمتر ال�شحفي

بن  عبداللطيف  الدكتور  اأدىل 

اخلارجية،  وزير  الزياين،  را�سد 

ببيان �سحفي حول الزيارة الر�سمية 

رئي�ص  بينيت،  نفتايل  بها  قام  التي 

مملكة  اإىل  اإ�سرائيل،  دولة  وزراء 

هذه  ت�سكله  ما  اإىل  م�سرًيا  البحرين، 

لرئي�ص  الأوىل  التاريخية  الزيارة 

وزراء اإ�سرائيلي من عالمة فارقة يف 

البلدين، حيث  العالقات بني  م�سرية 

�ستكون هذه الزيارة اأ�سا�ًسا لتعميق 

اأهدافنا  تعزيز  مع  تعاوننا  وتقوية 

وال�ستقرار  الأمن  لتحقيق  امل�سرتكة 

ب�سكل  واملنطقة  ل�سعوبنا  والزدهار 

عام.

وقال وزير اخلارجية اإن ح�سرة 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

البحرين  مملكة  ملك  خليفة،  اآل 

بينيت  نفتايل  ا�ستقبل  قد  املفدى، 

اجلانبان  عقد  حيث  املرافق،  والوفد 

و�ساملة  مثمرة  مباحثات  جل�سة 

الرغبة  تعك�ص  والتي  وبناءة، 

امل�سرتكة للبلدين يف تطوير التعاون 

الثنائي.

واأ�ساف اأن �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، ويل 

عقد  الوزراء،  جمل�ص  رئي�ص  العهد 

وزراء  رئي�ص  مع  مباحثات  جل�سة 

�سموه  ا  م�ستعر�سً اإ�سرائيل،  دولة 

التقدم امللحوظ يف م�ستوى العالقات 

تطوير  وجمالت  البلدين،  بني 

امل�سرتك، حتقيًقا لتطلعات  التن�سيق 

البلدين وال�سعبني.

مت  اإنه  اخلارجية  وزير  وقال 

على  اللقاءات  تلك  خالل  التاأكيد 

اأهمية اتفاق مبادئ اإبراهيم، واإعالن 

جت�سيًدا  البلدين،  بني  ال�سالم  تاأييد 

تعزيز  املفدى، يف  امللك  لنهج جاللة 

قيم الت�سامح بني الأديان والتعاي�ص 

والتعاون،  واحلوار  وال�سالم 

الأمن وال�ستقرار وال�سالم  وتر�سيخ 

ملا فيه خري و�سالح �سعوب املنطقة.

اأنه  اخلارجية  وزير  واأ�ساف 

مت  الذي  الكبري  التقدم  �سوء  يف 

خالل  الثنائية  العالقات  يف  اإحرازه 

اإقامة العالقات  الفرتة املا�سية، عرب 

ال�سفراء  وتبادل  الدبلوما�سية 

املبا�سرة،  اجلوية  الرحالت  وبدء 

التي  اخلطوات  اجلانبان  ا�ستعر�ص 

املجالت.  من  عدد  يف  اتخاذها  مت 

اأهمية  على  التاأكيد  البلدان  وجدد 

وتعزيزه  التعاون  نطاق  تو�سيع 

بينهما،  القائمة  التفاقات  مبوجب 

الهتمام  ذات  الأخرى  املجالت  ويف 

امل�سرتك.

واأكد وزير اخلارجية اأن البلدين 

بني  التعاون  تعزيز  على  اتفقا 

الجتماعية  املجالت  يف  �سعبيهما 

واحلاجة  والأمنية،  والقت�سادية 

م�سرتكة  اقت�سادية  جلنة  لت�سكيل 

لتعزيز وتو�سيع التعاون القت�سادي 

والتجاري بني البلدين، واأ�سار اإىل اأن 

رئي�ص الوزراء الإ�سرائيلي قام بزيارة 

ملجل�ص التنمية القت�سادية، واأجرى 

امل�سوؤولني  كبار  مع  مثمرة  حمادثات 

حول املوا�سيع ذات ال�سلة.

وقال وزير اخلارجية اإن البلدين 

بني  العالقات  تعزيز  على  اتفقا 

التعاون  جمال  يف  ل�سيما  ال�سعبني 

والأكادميي،  والثقايف  التعليمي 

والتاأكيد على اأهمية م�ساركة ال�سباب 

�ستعود  التي  ال�سالم  بناء  عملية  يف 

وم�ستقبل  م�ستقبلهم  على  بالنفع 

واأعرب  القادمة.  والأجيال  اأبنائهم 

الرتويج  على  حر�سهما  عن  البلدان 

لل�سياحة وا�ستثمار فر�ص ال�ستفادة 

من القوى العاملة البحرينية. 

املوافقة بني  اأنه متت  اإىل  واأ�سار 

ال�سالم  »ا�سرتاتيجية  على  اجلانبني 

الدافئ امل�سرتكة« التي �ستكون مبثابة 

بني  العالقات  لتنمية  طريق  خارطة 

البلدين، و�ستعطي الأولوية ملجالت 

النظم  ذلك  امل�سرتك مبا يف  الهتمام 

الغذائي  والأمن  لالبتكار،  البيئية 

واملائي، والطاقة امل�ستدامة والرعاية 

والتجارة  والتعليم  ال�سحية، 

وال�ستثمار.

اإن  اخلارجية  وزير  وقال 

الأو�ساع  تطورات  بحثا  اجلانبني 

املنطقة،  يف  والأمنية  ال�سيا�سية 

دولها  تواجه  التي  والتحديات 

الإيراين  النووي  امللف  ذلك  يف  مبا 

والفقر  الديني  والتطرف  والإرهاب 

مت  حيث  الجتماعية،  وال�سعوبات 

اجلهود  تكثيف  اأهمية  على  التاأكيد 

التحديات  ملواجهة  امل�سرتكة 

واملحافظة  الإقليمية  والتهديدات 

وتعزيز  املنطقة  واأمن  ا�ستقرار  على 

ال�سالم الإقليمي والدويل.

الوزراء  رئي�ص  اأن  واأ�ساف 

ال�سمو  �ساحب  اإىل  وجه  الإ�سرائيلي 

جمل�ص  رئي�ص  العهد  ويل  امللكي 

دولة  لزيارة  الدعوة  الوزراء، 

ومن  �سموه،  قبلها  وقد  اإ�سرائيل، 

املقرر اأن تتم يف امل�ستقبل القريب.

عن  اخلارجية  وزير  واأعرب 

الوزراء  رئي�ص  لتفاين  تقديره 

وحر�ص  الوا�سح  الإ�سرائيلي 

حكومته الكبري على موا�سلة تعزيز 

وتقوية عالقاتنا، ودعم هذه العالقات 

وتعزيزها يف جميع املجالت، جمدًدا 

الإ�سادة بنجاح هذه الزيارة، متطلًعا 

اإىل اآفاق جديدة من التعاون والتفاهم 

والفر�ص لبلداننا و�سعوبها.

اأدىل ببيان مبنا�سبة زيارة رئي�س وزراء اإ�سرائيل.. الزياين:

املوافقة على »ا�سرتاتيجية ال�سالم الدافئ« لتنمية العالقات

مركز الت�سال الوطني يوّقع 

مذكرة تفاهم مع �سبكة »اآي24نيوز«

الت�سال  ملركز  التنفيذي  الرئي�ص  قام 

والرئي�ص  البنخليل،  حممد  يو�سف  الوطني 

التنفيذي ل�سبكة »اآي24نيوز« فرانك ملول، 

التعاون  اأطر  لتعزيز  تفاهم  مذكرة  بتوقيع 

هام�ص  على  وذلك  اجلانبني،  بني  الثنائي 

دولة  وزراء  رئي�ص  بينيت  نفتايل  زيارة 

اإ�سرائيل اإىل مملكة البحرين. 

الت�سال  ملركز  التنفيذي  الرئي�ص  واأّكد 

�سمن  تاأتي  التفاهم  مذكرة  باأن  الوطني 

مع  التعاون  لتعزيز  املركز  اأولويات 

يدعم  وذلك مبا  الإعالمية،  اجلهات  خمتلف 

ا�سرتاتيجيات الت�سال الوطني.

مذكرة  بنود  باأن  البنخليل  وبنّي 

بني  التعاون  تعزيز  تت�سّمن  التفاهم 

البحرين  مبملكة  الوطني  الت�سال  مركز 

املتعلقة  املجالت  »اآي24نيوز« يف  و�سبكة 

باملحتوى الإخباري والإعالمي وتكنولوجيا 

البث التلفزيوين، م�سيًدا بالدور البارز للقناة 

والتقارير  الإعالمية  التغطيات  جمال  يف 

الإخبارية النوعية.

التنفيذي  الرئي�ص  اأعرب  جانبه،  ومن 

وتقديره  اعتزازه  عن  »اآي24نيوز«  ل�سبكة 

مركز  مع  التاريخية  املذكرة  هذه  بتوقيع 

والتي  البحرين،  مبملكة  الوطني  الت�سال 

الطرفني  بني  التعاون  تعزيز  يف  �ست�سهم 

مبا  منوًها  الإعالمية،  املجالت  مبختلف 

ت�سب  هامة  خطوة  من  املذكرة  هذه  مُتّثله 

القناة مبا يتما�سى واأهدافها  يف تطّور عمل 

املو�سوعة ل�سّيما من جانب تقدمي التغطيات 

الإخبارية والإعالمية املهنية والنوعية.

 

البحرين واإ�سرائيل يف بيان م�سرتك:

تعزيز التعاون املدين والقت�سادي والتجاري بني البلدين

اليوم  بينيت  الوزراء نفتايل  اأجرى رئي�ص 

اإ�سرائيلي  وزراء  لرئي�ص  ر�سمية  زيارة  اأول 

ململكة البحرين.

وا�ستقبل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املفدى و�ساحب 

اآل خليفة  الأمري �سلمان بن حمد  امللكي  ال�سمو 

جمل�ص  رئي�ص  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

الوزراء رئي�ص الوزراء بينيت، كما التقى رئي�ص 

امل�سوؤولني  من  بالعديد  ال�سرائيلي  الوزراء 

احلكوميني البحرينيني خالل زيارته.

اأعقاب  يف  التاريخية  الزيارة  هذه  تاأتي 

 ،2020 �سبتمرب  يف  اتفاقية  على  التوقيع 

اأ�س�ست  والتي  اإبراهيم،  مبادئ  اإعالن  مبوجب 

العالقات بني دولة اإ�سرائيل ومملكة البحرين.

الوليات  دعمتها  والتي  التفاقية،  اأظهرت 

املتحدة الأمريكية، قيادة تقدمية وم�سوؤولة يف 

كال البلدين لرت�سيخ ال�سالم والأمن وال�ستقرار 

يف املنطقة.

تقديره  عن  بينيت  الوزراء  رئي�ص  واأعرب 

حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 

خليفة ملك البالد املفدى، و�ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب 

القائد الأعلى رئي�ص جمل�ص الوزراء، لقيادتهما 

اأ�ساد  كما  وبعدها،  التفاقية  على  التوقيع  قبل 

بني  بالت�سامح  الأمد  طويل  البحرين  بالتزام 

الذي  الأمر  ال�سلمي،  التعاي�ص  وتعزيز  الأديان 

اأر�سى الأ�سا�ص لإقامة العالقات بني البلدين.

رئي�ص  بني  اليوم  اجتماعات  و�ساهمت 

تعزيز  البحرينية يف  والقيادة  اإ�سرائيل  وزراء 

العالقات بني البلدين وحكومتيهما، كما اأتاحت 

فر�سة لتعزيز التعاون بني �سعبي البلدين يف 

املجالت الجتماعية والقت�سادية والأمنية.

العالقات  تعزيز  اجلانبان  ناق�ص 

التحديات  ملواجهة  والأمنية  ال�سرتاتيجية 

النووية  التهديدات  ذلك  يف  مبا  الإقليمية، 

والفقر  الديني  والتطرف  الإرهابي  والن�ساط 

والتحديات الجتماعية.

�سبل  وبا�ستفا�سة  اجلانبان  ناق�ص  كما 

والتجاري  والقت�سادي  املدين  التعاون  تعزيز 

الرخاء  وحتقيق  ال�سالم  لتاأمني  البلدين  بني 

الذي يحقق م�سالح ال�سعبني.

ال�سرق  بني  للتجارة  بوابة  البحرين 

البلدان  يتعاون  عليه،  وبناء  والغرب، 

خاللها  من  ميكن  التي  ال�سبل  ل�ستك�ساف 

الإقليمية وتطوير فر�ص  التجارة  زيادة تنمية 

ال�ستثمار.

واتفق البلدان على الإ�سراع يف املفاو�سات 

والعمل  ال�ستثمارات  حماية  اتفاقيات  حول 

البنية  يوفر  �سريبي  اتفاق  على  امل�سرتك 

التحتية لتعزيز التعاون التجاري الآمن.

وت�سجيع  دعم  على  اجلانبان  اتفق  كما 

والزيارات  امل�سرتكة  وال�ستثمارات  التجارة 

احلكوميني،  وامل�سوؤولني  للوزراء  املتبادلة 

م�سرتكة  اقت�سادية  جلان  اإن�ساء  و�سيتم 

والقت�سادي  املدين  التعاون  وتو�سيع  لتعزيز 

والتجاري بني البلدين.

بني  الروابط  تعميق  على  التفاق  مت  كما 

والتعاون  الثقايف  التبادل  خالل  من  ال�سعبني 

ال�سباب  اجلانبان  ودعا  والأكادميي،  الرتبوي 

يف البلدين اإىل امل�ساركة بن�ساط يف بناء ال�سالم 

لإفادة اأنف�سهم والأجيال القادمة.

ثنائية  خطة  باإن�ساء  اجلانبان  ورحب 

مدتها ع�سر �سنوات ت�سمى »ا�سرتاتيجية ال�سالم 

الدافئ امل�سرتكة« والتي �ستكون مبثابة خارطة 

مراجعتها  و�ستتم  العالقات،  لتنمية  طريق 

ب�سكل م�سرتك من قبل وزارتي اخلارجية.

الدافئ  ال�سالم  ا�سرتاتيجية  �ستعطي 

امل�سرتك،  الهتمام  ملجالت  الأولوية  امل�سرتكة 

مبا يف ذلك النظم الإيكولوجية لالبتكار والأمن 

والرعاية  امل�ستدامة  والطاقة  واملائي  الغذائي 

ال�سحية والتعليم والتجارة وال�ستثمار.

�ستدعم  ال�سرتاتيجية،  من  كجزء 

الربامج،  والإ�سرائيلية  البحرينية  احلكومتان 

�ستقوي  التي  الطالبي،  التبادل  برامج  مثل 

�سباب  بني  والتفاهم  احلوار  وتعزز  الروابط 

اإىل  دعوة  بينيت  الوزراء  رئي�ص  قدم  البلدين. 

للقيام  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

بزيارة ر�سمية اإىل اإ�سرائيل.

جانب من توقيع مذكرة التفاهم
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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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متام اأبو�صايف: 

جنوب  ووزير  الوزراء،  لرئي�س  اخلا�س  املمثل  اأكد 

اخلارجية  وزارة  يف  والكومنولث  املتحدة  والأمم  اآ�صيا 

طارق  اللورد  املتحدة  اململكة  يف  والتنمية  والكومنولث 

اأ�صماها  فيما  البحرين  ململكة  بالده  دعم  على  اأحمد 

»رحلتها« نحو تعزيز حقوق الإن�صان، م�صدًدا على اأهمية 

بكافة  النهو�س  اأجل  من  اململكة  اتخذتها  التي  اخلطوات 

ملفات حقوق الإن�صان. 

على  لـ»الأيام«  مقابلة خا�صة  اأحمد يف  اللورد  وقال 

هام�س زيارته اإىل اململكة اإن جميع ما حتقق من مبادرات 

حقوق  تعزيز  يف  حقيقية  اإ�صاءات  ي�صكل  وخطوات 

الإن�صان، وخطوات ملمو�صة على اأر�س الواقع.

بن  حمد  امللك  جاللة  مع  بلقائه  اأحمد  اللورد  واأ�صاد 

يوؤمن  لقائد  موؤثًرا  لقاًء  اعتربه  الذي  خليفة  اآل  عي�صى 

اللورد  و�صفه  ما  وهو  الختالف،  واحرتام  بالحرتام 

اأحمد بنهج حياتي تعي�صه البحرين عرب التعددية وحرية 

العبادات واملعتقدات.

وك�صف اللورد اأحمد عن زيارة لوفد بحريني اإىل مراكز 

على جتارب  الطالع  بهدف  املتحدة  اململكة  ال�صجون يف 

ال�صجون املفتوحة، م�صيًدا مببادرة البحرين بالجتاه اإىل 

اإ�صالح  يركز على  اعتربها نهج  التي  املفتوحة  ال�صجون 

الفرد، واعتبار العقوبة بداية نحو الإ�صالح ولي�س نهاية 

احلياة.

وفيما يلي ن�س املقابلة:

[ ما اأبرز ما حملته هذه الزيارة اإىل مملكة البحرين؟

- بالطبع، هذه هي اأول زيارة ر�صمية يل اإىل البحرين. 

التي  املتغريات  من  العديد  عاًما  مدار 24  راأينا على  لقد 

العمرانية،  النه�صة  حيث  من  ل�صيما  البحرين،  �صهدتها 

اأولويات  مهامي هو  اأركز عليه يف  ما  �صك  بال  والتنمية، 

حقوق الإن�صان، وكذلك الطالع ب�صكل مبا�صر على التقدم 

من  الإن�صان  حقوق  اإن  نقول  دائًما  اململكة،  ت�صهده  الذي 

الق�صايا الأكرث �صعوبة واإثارة للخالفات التي تواجه اأي 

حكومة يف اأي دولة. وعندما تكون وزير م�صوؤولً عن هذه 

الأمور، فعليك اأن تتعامل معها. وهي من اأكرث امل�صوؤوليات 

املجزية، عندما تعلم اأنك تغري وتوؤثر يف حياة النا�س من 

خالل تغيري اإيجابي للم�صار فيما يتعلق مبن هم، وما هم. 

والتحدي الأ�صعب هو عندما تدافع عن حقوق الآخرين، 

هنا،  يومني  اأم�صيُت  لقد  لقناعاتك.  حقيقي  اختبار  فهذا 

امللك  جاللة  بلقاء  ت�صّرفت  اأبرزها،  لقاءات،  عدة  وعقدت 

حمد بن عي�صى اآل خليفة، وقد ترك اأثًرا طيًبا يف نف�صي، 

الت�صامح،  عن  نتحدث  نكن  مل  معي،  كرمًيا  جاللته  كان 

الأ�صخا�س من  اأي احرتام  الحرتام،  بقدر ما حتدثنا عن 

خلفيات وعقائد، وثقافات، اأديان خمتلفة، وعن اأهمية قيام 

القانون،  اأمام  وامل�صاواة  ال�صحيح،  بال�صيء  امل�صوؤولني 

كذلك عقدت مقابلة رائعة مع وزير الداخلية ال�صيخ را�صد 

التقدم  من  الكثري  اأو�صح  والذي  خليفة،  ال  عبداهلل  بن 

�صيء  كل  اأن  يعني  ل  هذا  بالطبع  الذي حتقق،  والتطور 

ا عقدت  حتقق، لكن الطبيعية الإيجابية ملا مت احرازه، اأي�صً

لقاءات مع وزير اخلارجية عبداللطيف بن را�صد الزياين، 

ووزير العدل وال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف ال�صيخ خالد 

يف  وقادة  ر�صمني،  م�صوؤولني  وكذلك  خليفة،  اآل  علي  بن 

اأجهزة ال�صرطة، لذا انا ممنت لطالعي على كافة التطورات 

التي ت�صهدها اململكة، ل�صيما ما يتعلق مببادرة ال�صجون 

هذه  تعنية  وما  البديلة،  بالعقوبات  املرتبطة  املفتوحة 

حتقق  ما  جميع  بتقديري،  الواقع،  اأر�س  على  املبادرة 

ي�صكل اإ�صاءات عملية تعك�س التقدم يف حقوق الإن�صان.

وكذلك  اململكة؟  يف  العبادات  حريات  تقيّمون  كيف   ]

حقوق العمالة الوافدة وما حتقق من مظلة حماية لهم؟

- كما تعلمون، اأنا فخور جًدا لتمثيل اململكة املتحدة 

حقوق  وحماية  املعتقد،  اأو  الأديان،  حرية  حيث  من 

العمالة الوافدة، لقد مرت اململكة املتحدة بعدة اإرها�صات 

بالهنّي،  لي�س  اأمر  هذا  اليوم،  عليه  ما نحن  اإىل  للو�صول 

�صواء كنا نتحدث عن حرية العبادة اأو املعتقد، اأو غريها 

كثرية  حتديات  واجهنا  لقد  الإن�صان،  حقوق  ملفات  من 

بالفعل كانت رحلة �صعبة  املراأة،  ل�صيما يف جمال تقدم 

وقوة  تنوع  تدرك  عندما  ولكن  الإن�صان،  حقوق  لتطوير 

فيما  البحرين  يف  راأيته  ما  حقيقة  والنا�س،  املجتمعات 

ي�صكل  الوافدة  العمالة  حقوق  او  العبادة  بحرية  يتعلق 

خطوات رائدة على م�صتوى املنطقة ل�صيما عندما نتحدث 

عن نظام الكفيل، اإذ مل يعد هناك تقييد للعمالة الوافدة، 

زرت  كما  العامل،  يف  عدة  بلدان  من  تاأتي  ما  غالًبا  التي 

الوافدة،  العمالة  بق�صايا  تعنى  باتت  ر�صمية  مرافق 

والتعامل مع اإ�صكاليات تواجههم مثل العمل عند �صخ�س 

ا�صتالم  عدم  اأو  ال�صفر،  جوازات  واحتجاز  �صمري  بال 

الأجور، بال �صك اأعتقد اأن كل ما مت اتخاذه هو اأمر اإيجابي، 

ل�صيما عندما ننظر اإىل املوؤ�صرات الدولية. وتقييمات الأمم 

املتحدة من حيث حقوق العمالة الوافدة، جند اأن البحرين 

يف م�صتويات متقدمة يف املوؤ�صرات من حيث حماية حقوق 

العمالة الوافدة، واأعتقد اأن هذه هي الطريقة املثلى التي 

يعك�س  وهذا  الإن�صان،  حقوق  تطوير  خاللها  من  ميكنك 

الحرتام الذي توؤمن به قيادة البحرين لالخر، ولالختالف، 

هذه هي الر�صالة التي �صمعتها بو�صوح �صديد من جاللة 

امللك. وما تركت لدي من انطباع جيد، لقد ذهبت اإىل زيارة 

كني�س اليهود، ثم زرت معبد الهندو�س، كان هذا مهم جًدا 

بالن�صبة يل لأرى �صور الت�صامح والإميان، وقبول الآخر، 

وهو النهج الذي يحظى باحرتام قوي يف هذا البلد.

اأحد  ي�شكل  الذي  بالأفراد  الجتار  ملف  عن  ماذا   ]

يف  البحرين  تقّدم  ترون  كيف  وبتقديريكم  اهتماماتكم، 

مكافحة هذه اجلرمية املهينة للإن�شان؟

- كما تعلمي، هذه ق�صية عاملية، لقد كنت يف العام 

خالل  ماي  ترييزا  ال�صابقة  الوزراء  رئي�صة  مع   2017

كيفية  حينها  ناق�صت  التي  املتحدة  الأمم  يف  اجتماعاتها 

اأحدهم  يقوم  عندما  تعلمون،  كما  ال�صتغالل،  هذا  وقف 

اآخر  بجرمية الجتار بالأفراد، فهو يجعل حياة �صخ�س 

�صلعة، لذلك كان يجب الق�صاء على هذه الع�صابات التي 

الأو�صط،  ال�صرق  �صواء يف  بالأفراد،  ت�صتفيد من الجتار 

عاملية.  جرمية  فهذه  العامل،  يف  مكان  اأي  اأو  اأوروبا  اأو 

لقد قادت اململكة املتحدة مبادرة ودعت للعمل وفقها من 

اأجل وقف هذه اجلرمية، وما قامت به البحرين على وجه 

اخل�صو�س يف حماية حقوق العمالة الوافدة �صكل نقطة 

حتول يف معاجلة هذه اجلرمية التي ت�صكل حتدي عاملي، 

تاأتي  التي  الإن�صانية  للمعاناة  احلقيقي  املعنى  وجت�ّصد 

يجب  لذا  بالأفراد،  الجتار  عرب  احلديثة  العبودية  من 

اأن تتوقف هذه اجلرمية من نقطة بدايتها، ومن املهم اأن 

تتعاون الدول يف هذا الجتاه، ففي البحرين حيث ياأتي 

اجلهات  هنا  تعمل  اآ�صيوية،  دول  من  غالًبا  عمالة  اإليها 

املعنية ب�صكل ا�صرتاتيجي ملعاجلة هذه امل�صكلة، �صواء مع 

دول امل�صدر او عرب الآليات التي مت و�صعها.

املفتوحة  بال�شجون  يعرف  ما  اإىل  البحرين  اجتهت   ]

ت�شكل حتول  وهي خطوة  البديلة،  العقوبات  برنامج  �شمن 

يف م�شار تنفيذ العقوبات بالن�شبة لبلد �شرق اأو�شطي، كيف 

ترون تطور هذه التجربة يف اململكة؟

يعيدنا  وهذا  جًدا،  اإيجابية  خطوة  كان  اأعتقد   -

بالإن�صان،  النهو�س  واأهمية  امللك  جاللة  مع  لقائي  اإىل 

يعني  ل  باجلرمية  التورط  ان  تعني  البديلة  فالعقوبة 

نهاية ال�صخ�س، بل تعزز من اأهمية النظر اإليه على انها 

النظر  من  لبد  عقوبتهم،  يبداأون  فعندما  الرحلة،  بداية 

التغيري،  يكمن  وهنا  حياتهم،  يف  الإ�صالحي  اجلزء  اإىل 

بالمتنان  ا�صعر  الذي   - الداخلية  وزير  مع  لقائي  ويف 

اإليه - �صاهدت بع�س الأرقام املتعلقة مبعدلت اجلرائم، 

لكن الأهم من كل ذلك انها لمتثل النهاية، او العودة اىل 

جًدا  منخف�صة  هنا  اجلرائم  معدلت  بالطبع  اجلرمية، 

ول تتجاوز 4 % ويف املقابل فر�س العودة اإىل اجلرمية 

القوة  نقاط  اإحدى  اأن  �صك  بال  للغاية.  منخف�صة  ا  اأي�صً

احلقيقية يف العالقات بني البحرين واململكة املتحدة هو 

التعاون وتبادل اخلربة، حيث �صوف يقوم فريق بحريني 

بزيارة اململكة يف امل�صتقبل القريب لالطالع على جتربة 

اململكة املتحدة يف مراكز ال�صجون هناك، ل�صيما ال�صجون 

نوؤكد على  اآلية عملها، وبدرونا  املفتوحة، ملعرفة كيفية 

تعزيز  نحو  رحلتها  يف  البحرين  ململكة  القوي  دعمنا 

وهو  مهم  جانب  اإىل  اأ�صري  اأن  اأود  كما  الإن�صان.  حقوق 

بوابة  عرب  ال�صخ�س  مّر  فاإذا  الإ�صالح،  مفهوم  تكري�س 

اإطالق  قبل  ولي�س  الإ�صالح،  بداية  يعني  فهذا  ال�صجن 

�صراحه، لذا يجب ان نركز على اإ�صالح الفرد، فيما ت�صمح 

مفهوم  مع  بالتعامل  اأكرب  مبرونة  املفتوحة  ال�صجون 

الطبيعية  احلياة  اإىل  العوة  للفرد  يتيح  والذي  العقوبة 

يف اأقرب فر�صة.

حليًفا  بريطانيا  ت�شكل  التعاون،  حول  معك  �شاأختم   ]

بني  التدريبية  الربامج  عن  ماذا  البحرين،  ململكة  تاريخيًا 

البلدين؟

- بالتاأكيد هناك خطة عمل وطنية، اأعمل على تنفيذها 

يف امل�صتقبل القريب، لقد اطلعت خالل اليومني املا�صيني 

هنا،  تعمل  التي  الرقابية  املوؤ�ص�صات  عمل  اليات  على 

الذي  التدريبية  الربامج  حيث  الوراء،  اإىل  اأعادين  وهذا 

مت تنظيمها يف �صنوات ما�صية، واليوم هناك موؤ�ص�صات 

تعك�س جوهر هذا التعاون بني البلدين يف جمال حقوق 

الإن�صان، وهذا اأمر مُيكننا البناء عليه، ل�صيما يف ملفات 

مع  و�صركاء  كاأ�صدقاء  العمل  وكيفية  الوافدة،  العمالة 

البحرين يف تعزيز املبادرات التي اتخذت يف هذا ال�صياق 

ل�صيما عرب اخلربات الرتاكمية، ووجود مركز اإقليمي يف 

ي�صكل  ان  ميكن  بدوره  والذي  هنا،  اإن�صاوؤه  يتم  اململكة 

ا. بيت خربة ي�صتفيد منه جريان البحرين اأي�صً

وفد بحريني يزور بريطانيا لالطالع على ال�سجون املفتوحة.. اللورد طارق اأحمد يف مقابلة لـ»الأيام«:

ندعم البحرين بقوة يف رحلتها نحو تعزيز حقوق الإن�سان

ت�سوير: فا�سل مدناللورد طارق اأحمد متحدًثا لـ»الأيام«

الرتبية  وزارة  اإعالن  �صوء  يف 

بواقع  الكامل  الدوام  عودة  والتعليم 

الذين  للطلبة  الأ�صبوع  يف  اأيام   5

التعلم  نظام  اأمورهم  اأولياء  اختار 

طرح  مع  الفعلي  احل�صور  عرب 

املن�صات  عرب  الكامل  التعلم  خيار 

الأحد  يوم  من  ابتداًء  وذلك  الرقمية، 

 ،2022 فرباير   20 املوافق  القادم 

اجتماًعا  املدار�س  �صوؤون  قطاع  نفذ 

العليا  املدر�صية  القيادات  جميع  مع 

عددهم  والبالغ  احلكومية  باملدار�س 

وذلك  املدار�س،  مديري  من   20٨

بن  مبارك  حممد  الدكتور  برئا�صة 

املدار�س،  ل�صئون  العام  املدير  اأحمد 

اإبراهيم  نوال  الأ�صتاذة  وبح�صور 

اخلاطر، وعدد من الوكالء امل�صاعدين 

ومديري ومديرات الإدارات التعليمية 

وامل�صاندة وامل�صت�صارين.

مناق�صة  الجتماع  خالل  مت  وقد 

املدر�صي  الدوام  عودة  تطبيق  اآليات 

الأ�صبوع،  يف  اأيام  خم�صة  بواقع 

وا�صتعدادات ا�صتقبال الطلبة الراغبني 

يف اللتحاق بنظام احل�صور، وكذلك 

الرتتيبات الالزمة للطلبة الراغبني يف 

النتقال اإىل نظام التعلم الرقمي. وقد 

املدار�س  ل�صوؤون  العام  املدير  �صدد 

على اأهمية حتديد نقاط الت�صال مع 

ا�صتقبال  على  والعمل  الأمور،  اأولياء 

ح�صور  يف  الراغبني  الطلبة  جميع 

اللجان  وت�صكيل  املدر�صي،  اليوم 

عملية  على  بالإ�صراف  املخت�صة 

لكامل  طبًقا  الدرا�صي  اليوم  ت�صيري 

مدر�صة،  كل  يف  ال�صتيعابية  الطاقة 

املوارد  جميع  ا�صتغالل  ح�صن  مع 

الب�صرية يف كل موؤ�ص�صة مدر�صية.

اأن  مبارك  حممد  الدكتور  وبنّي 

�صوف  الريا�صية  الرتبية  ح�ص�س 

مع  املدار�س،  متاحة يف جميع  تكون 

التنظيف  بعمليات  اللتزام  �صرورة 

بعد كل  الريا�صية  للمرافق  والتعقيم 

ح�صة من ح�ص�س الرتبية الريا�صية. 

وفيما يتعلق بالف�صحة، فاإنها �صتكون 

كل  حتددها  التي  لالإجراءات  وفًقا 

اأوقات  تق�صيم  ي�صمن  مبا  مدر�صة 

املدر�صة  ومرافق  و�صاحات  الف�صحة 

يف  الطلبة  على  م�صرفني  وجود  مع 

جميع املواقع.

التقومي  عمليات  يخ�س  وفيما 

التي �صتتبعها املدار�س بناًء على نظام 

اأيام يف مقابل  الدرا�صة بواقع خم�صة 

اأو�صح  كامل،  ب�صكل  الرقمي  التعلم 

املدير العام اأن قطاع التعليم �صيقوم 

�صيتم  التي  التقومي  اآلية  بتعميم 

نهاية  قبل  املدار�س  قبل  من  اتباعها 

هذا الأ�صبوع، واأنها �صتت�صم باملرونة 

للتعامل مع خمتلف الظروف.

الأ�صتاذة  اأو�صحت  جانبها  من 

الوزارة  وكيل  اخلاطر  اإبراهيم  نوال 

والأداء  وال�صرتاتيجيات  لل�صيا�صات 

اأن اخلدمات الرقمية متاحة يف جميع 

الفرتا�صية  الف�صول  واأن  املدار�س، 

مرحلة  خالل  ت�صتخدم  كانت  التي 

الطلبة  على  �صتقت�صر  املدمج  التعلم 

امللتحقني بنظام التعلم الرقمي ب�صكل 

كامــل، واأنه ميكن معاودة ا�صتخدام 

طراأت  ما  متى  الف�صــول  هــذه 

احلاجة اإليها. 

اإتاحة ح�س�ص الرتبية الريا�سية والف�سحة.. مع الأخذ بالتدابري الحرتازية.. الرتبية:

طرح خيار التعلم عن ُبعد وتعميم نظام التقومي خالل هذا الأ�سبوع

رنا بنت عي�سى: توفري

 البيئة اجلاذبة لال�ستثمار يف التعليم

قامت د. ال�صيخة رنا بنت عي�صى بن دعيج 

العايل  التعليم  ملجل�س  العام  الأمني  خليفة  اآل 

نائب رئي�س جمل�س اأمناء جمل�س التعليم العايل 

خاللها  التقت  لل�صيافة  فاتيل  كلية  اإىل  بزيارة 

اآل خليفة  ال�صيخ خالد بن خليفة  الكلية  مبدير 

وبح�صور فاطمة جعفر ال�صرييف نائب الرئي�س 

واملعار�س  لل�صياحة  البحرين  لهيئة  التنفيذي 

واأع�صاء الهيئتني الإدارية والأكادميية.

وتفقدت الأمني العام مرافق الكلية التي ت�صم 

كما  العملي،  للتدريب  واأخرى  درا�صية  قاعات 

تطويرها  وخطط  الكلية  مناهج  على  واطلعت 

من  وا�صتقطاب طلبة  ا�صت�صافة  ت�صهم يف  التي 

يف  والتدريب  للدرا�صة  العامل   دول  خمتلف 

الكلية  جاهزية  مبدى  منوهة  البحرين،  مملكة 

التعليمية  اخلدمات  وتقدمي  الطالب  ل�صتقبال 

تعزيز  اأهمية  تعك�س  والتي  املطلوبة  باجلودة 

دور موؤ�ص�صات التعليم العايل يف دعم القطاعات 

الأخرى كقطاع ال�صياحة مبا ي�صهم يف ال�صتثمار 

الأداء  كفاءة  ورفع  الوطنية  بالكوادر  الأمثل 

ومبا  القت�صادي  التعايف  خطة  اأولويات  وفق 

البحرين القت�صادية  اأهداف روؤية  يتما�صى مع 

2030. ويف ختام الزيارة اأعربت الأمني العام 

هذا  على  القائمني  جميع  جلهود  تقديرها  عن 

ال�صرح وما يقوم به من دور مهم يف منظومة 

التعليم العايل مبملكة البحرين، موؤكدة حر�س 

جمل�س التعليم العايل على توفري البيئة اجلاذبة 

لال�صتثمار يف التعليم، واإجناز امل�صاريع الرامية 

لالرتقــاء بقطاع التعليم العايل وتخريج اأجيال 

يف  املطلوبة  املهارات  جمـــيع  من  متمكـــنة 

�صوق العمل.

»�سوؤون الأ�سغال«: غلق امل�سار الأي�سر على

 �سارع ال�سيخ دعيج باملنامة للمرور املتجه �سرًقا

الإدارة  العمراين وبالتن�صيق مع  البلديات والتخطيط  الأ�صغال و�صوؤون  تعلن وزارة 

العامة للمرور بوزارة الداخلية، باأن اأعمال تطوير �صارع ال�صيخ دعيج باملنامة، ت�صتدعي 

غلق امل�صار الأي�صر وتوفري م�صار للحركة املرورية للمرور املتجه �صرًقا.

و�صوف يتم العمل يف املوقع املذكور بدًءا من يوم غد اخلمي�س املوافق 17/ 02/ 2022 

وملدة اأ�صبوعني، لذا يرجى من املواطنني واملقيمني الكرام اللتزام بالقواعد املرورية، حفاًظا 

على �صالمة اجلميع.

د. حممد مبارك بن اأحمد
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متديد �سداد القرو�ض ال�سخ�سية حتى 15 �سنة.. النواب يقرتح:

15 �سنة لدفع القرو�ض ال�سخ�سية.. ول حب�ض ول منع من ال�سفر للمدينني الأجانب
م�شطفى ال�شاخوري - اأبرار �شكري:

بحث جمل�س النواب خالل جل�شته م�شروع بقانون با�شتحداث نظام جديد للتنفيذ الق�شائي يف املواد املدنية والتجارية، 

يحظر حب�س املدين املنفذ �شده، وينظم عملية التنفيذ اخلا�س، كما يبقي على بع�س اأموال املدين يف ح�شاباته اخلا�شة مبا 

ي�شهم يف متكينه من �شداد مديونيته وا�شتحقاق الدائن لدينه، ومتكينه كذلك من ممار�شة حياته الطبيعية، دون الخالل 

بحقوق الدائنني.

ا على مر�شوم بقانون بتعديل رقم )20( ل�شنة 2021م بتعديل بع�س اأحكام قانون ال�شركات  كما وافق املجل�س اأي�شً

التي تخ�شى  ال�شركات  اأمام  العوائق  باإزالة  بقانون رقم )21( ل�شنة 2001م، والذي يق�شي  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية 

الإف�شاح عن مكافاآت اإدارتها التنفيذية خوًفا من املناف�شة.

العقاب منحها للمحكوم عليه ل�شداد  التي يجوز لقا�شي تنفيذ  املدة  ا م�شروع بقانون بتمديد  اأي�شً املجل�س  كما ناق�س 

املبالغ امل�شتحقة عليه للدولة، لت�شبح 5 �شنوات بدلً من �شنتني.

كما وافق املجل�س على مقرتح برغبة ب�شفة م�شتعجلة بقيام احلكومة برفع �شقف مدة �شداد القرو�س ال�شخ�شية اإىل 10 

و12 و15 �شنة بدلً من 7 �شنوات.

الإجازات  كما وافق املجل�س على مقرتح م�شتعجل بعدم احت�شاب فرتة احلجر للم�شابني بفريو�س كورونا من �شمن 

العام واخلا�س. هذا، ووافق املجل�س على حت�شني و�شع الأطباء املتدربني واملتدربات والعمل على  القطاعني  املر�شية يف 

ت�شليمهم كافة م�شتحقاتهم ال�شهرية، دون تاأخري، والنظر يف اأحقيتهم لو�شام ال�شتحقاق الطبي.

هذا، واأرجاأ جمل�س النواب خالل جل�شته يوم ام�س الت�شويت على م�شروع بقانون يق�شي بتمديد املدة التي يجوز لقا�شي 

تنفيذ العقاب منحها للمحكوم عليه ل�شداد املبالغ امل�شتحقة عليه للدولة، لت�شبح 5 �شنوات بدلً عن �شنتني.

النفيعي: امل�سروع ناق�ض.. عبدالأمري: ل ي�ستهدف �سّراق املال العام.. م�ست�سار العدل:

 منح املخالفني القدرة على التق�سيط �سي�سّجعهم على املزيد

العبا�سي: توقيع املواطنني على �سيكات مببالغ العقود غري قانوين

الذوادي: رفع �سقف مدة �سداد القرو�ض ال�سخ�سية لـ15�سنة

ل�سرعة تخ�سي�ض اأرا�ٍض لبناء املرافق مبدينة �سلمان

الدو�سري للبوعينني: اأو�سل ر�سالتي ل�سمو ويل العهد

وافق جمل�س النواب على مقرتح برغبة ب�شفة م�شتعجلة بقيام احلكومة بدرا�شة متديد الآجال 

بدفع اأق�شاط القرو�س ال�شخ�شية على مدد اأكرب 10 و12 و15 �شنة كحد اأق�شى بدلً من 7 �شنوات 

كحد اأق�شى. 

واأكد الع�شو عبداهلل الذوادي على مربرات هذا املقرتح باأن جائحة كورونا ت�شببت يف خ�شائر 

كبرية للعديد من النا�س وتعرث العديد منهم عن الوفاء بالتزاماتهم مما األقى بظالله على ذلك من اآثار 

اقت�شادية على الأ�شر البحرينية وتعرثرّ العديد منهم عن �شداد اأق�شاط القرو�س. 

رة،  مي�شرّ ب�شورة  القرو�س  جدولة  اإعادة  على  املواطن  �شي�شاعد  املقرتح  »هذا  الذوادي:  وقال 

لي�شتفيد منها بتقليل الأعباء املعي�شية وتقليل الق�شط ال�شهري عليه«.

مببالغ  �شيكات  على  املواطنني  بتوقيع  البنوك  قيام  اأن  العبا�شي  حممد  النائب  اأكد  جانبه  من 

القرو�س بالرغم من علمهم بعد وجود مبالغ هذه ال�شيكات يف ح�شابهم هو اأمر غري قانوين، مطالًبا 

بوقف ذاته وتطبيق القانون على جميع البنوك التي تقوم بذلك.

اأكد الع�شو عبداهلل الدو�شري باأنه تقدرّم بـ4 مقرتحات برغبة وعدد كبري من الأ�شئلة حول اأ�شباب 

تاأخر تخ�شي�س الأرا�شي للوزارات والهيئات لإن�شاء املرافق يف مدينة �شلمان.

واأ�شار الدو�شري اإىل اأن املواطنني �شكنوا املنطقة منذ اأربع �شنوات، حيث و�شل عددهم الآن اإىل 

الآلف اإل اأن املدينة لزالت دون مرافق.

واأكد الدو�شري اأنه ترده العديد من ال�شكاوى من اأهايل مدينة �شلمان، مبيًنا باأنها مدينة اإ�شكانية 

حديثة ومن اأكرب املدن الإ�شكانية ولكن لالآن ل يوجد فيها خدمات ول حتى م�شجد واحد اأو م�شت�شفى.

العهد رئي�س جمل�س  اإىل �شمو ويل  الر�شالة  باإي�شال  املجل�شني  الدو�شري وزير �شوؤون  ونا�شد 

الوزراء موؤكًدا: »اأنا على يقني باأنه ل يقبل بهذا التاأخري احلا�شل ونتمنى من احلكومة الإ�شراع يف 

تخ�شي�س الأرا�شي باأ�شرع وقت من اأجل بدء امل�شروعات فيها، والإ�شراع يف بناء املرافق احليوية 

فيها ودور العبادة وامل�شاجد واملدار�س«.

تنظيم جديد »للبيع بالتق�سيط« ومنع 26 جهة من عقود املديونيات.. وزير العدل: 

ل فعالية ملنع الأجانب من ال�سفر يف حت�سيل اأموال الدائنني

قال م�شت�شار وزارة العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف اإ�شماعيل الع�شفور 

خالل مداخلته بجل�شة النواب ام�س حول م�شروع بقانون بتمديد املدة التي يجوز 

لقا�شي تنفيذ العقاب منحها للمحكوم عليه ل�شداد املبالغ امل�شتحقة عليه للدولة، 

لت�شبح 5 �شنوات بدلً من �شنتني اإن هذه الر�شوم هي عقوبات قد تكون اأ�شلية 

يف بع�س الأحيان كالغرامات، واإن منح املخالف القدرة على التق�شيط �شي�شجع 

على ارتكاب املخالفات.

ولفت اإىل اأن العقوبة تنفذ جرًبا على املخالف، ولكن القانون اأجاز للقا�شي 

يف حالت معينة التمديد، اإل اأن التو�شع يف ال�شتثناء هو اأمر غري حممود ول 

يتم الأخذ به يف بقية الدول.

وذكر اإن متديد تنفيذ العقوبة لنحو 5 �شنوات �شيوؤخر ح�شول املخالف على 

رد العتبار حتى تنفيذ العقوبة تنفيًذا كامالً.

من جانبه اأ�شار النائب اإبراهيم النفيعي اإىل اأن امل�شروع خال من بيان قيمة 

هذا  ب�شاأن  القرار  اتخاذ  يف  مهم  اأمر  وهو  املرتكبة،  املخالفات  ونوع  املطالبات 

حممد  النائب  والأمن  والدفاع  اخلارجية  ال�شوؤون  جلنة  رئي�س  وبنيرّ  القانون. 

ال�شي�شي اإن جواز التمديد �شي�شهل على املخالف �شداد الغرامات املفرو�شة عليه.

واأ�شارت النائب زينب عبدالأمري اأن امل�شروع ل ي�شتهدف �شراق املال العام، 

عن  للتخفيف  ولي�س  املواطنني  عن  والتخفيف  القوانني  اأن�شنة  مع  ويتما�شى 

�شراق املال العام. 

والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل  وزير  اأكد 

بقانون  املر�شوم  باأن  اآل خليفة  بن علي  ال�شيخ خالد 

اخلا�س بالتنفيذ يف الق�شايا املدنية والتجارية يهدف 

�شرعة  له، وي�شمن  واملنفذ  املنفذ �شده  بني  للموازنة 

باملنفذ  ال�شتعانة  خالل  من  حلقوقه  الدائن  ا�شتيفاء 

اخلا�س. 

تعطي  وجهات  ا  اأ�شخا�شً هناك  اأن  اإىل  واأ�شار 

�شندات مديونية دون ترخي�س من م�شرف البحرين 

ا  اإ�شدار قرار مبنع 26 �شخ�شً اإنه مت  املركزي، حيث 

مذيلة  مديونية  �شندات  يعقدوا  اأن  من  وموؤ�ش�شة 

اأمام  فيه  طعن  اأحد  ل  اأن  اإل  التنفيذية،  بال�شيغة 

املحاكم، وهو ما ي�شري اإىل اأن الأمور »متر من حتت«. 

من  اأكرث  ت�شرف  باتت  النا�س  اأن  واأ�شاف 

�شبط  على  قدرتهم  عدم  عن  ناجت  وذلك  مداخيلها، 

م�شاريفهم، وا�شتغالل ال�شركات حلاجة النا�س، وهو 

الذي  بالتق�شيط  للبيع  تنظيم  وجود  اأهمية  يوؤكد  ما 

يجري العمل عليه. 

�شرياعي  اجلديد  التنفيذ  قانون  اأن  الوزير  واأكد 

اإبقاء حد اأدنى للدخل يف ح�شاب املدين مراعاة لظروفه 

املعي�شية له ول�شرته.

وقال: »اإن املراد يف التنفيذ لي�س املنفذ �شده واإمنا 

اأمواله، واإنه اإذا كان هناك �شبيل للو�شول للحق بلطف 

فيجب الو�شول له بلطف، واإل �شيكون الو�شول لهذا 

احلق بعنف نوًعا من الظلم«.

القانون اجلديد ل يتيح احلب�س للمنفذ  اإن  وقال 

�شده، ولكن يلزمه بالإف�شاح عن امواله، وهو ما ي�شع 

القرار  عن  امل�شوؤول  فهو  يده،  يف  ال�شخ�س  حرية 

وعدم الكذب والف�شاح وعدم المتناع عن امواله.

عمار  للنائب  �شوؤال  على  رده  يف  الوزير  واأ�شار 

باأن  ال�شفر،  اإلغاء منع الجنبي املدين من  قمرب حول 

ل�شتح�شال  كو�شيلة  فعاليته  عدم  اأثبت  ال�شفر  منع 

اأموال  تتبع  اأن  ذاته  الوقت  موؤكًدا يف  الدائنني،  اأموال 

املدين عرب ال�شندات التنفيذية يف كافة دول العامل هو 

اإجراء فعال ويحفظ حق الدائنني.
 وزير العدل

الذوادي: لفتح املزيد من امل�ست�سفيات املتخ�س�سة 

ال�سالح: اجلائحة حّدت من ا�ستقطاب الأطباء الزائرين

املوؤيد: مالعب الفرجان متّول من القطاع اخلا�ض

ال�شالح  فائقة  ال�شحة  وزيرة  اأكدت 

يو�شف  الع�شو  �شوؤال  على  بردها 

باأن  اخلارج،  يف  العالج  ب�شاأن  الذوادي 

اإطار  يف  ياأتي  الزائر  الطبيب  برنامج 

خارج  من  الأطباء  ا�شتقطاب  م�شاعي 

لول  كبرًيا  جناًحا  و�شجل  البحرين، 

ظروف اجلائحة التي حدت من ا�شتقطاب 

الأطباء الزائرين. 

اإىل  الربنامج  هذا  اأن  اإىل  واأ�شارت 

كمراكز  املتخ�ش�شة  املراكز  اإقامة  جانب 

اأ�شهم يف تقليل الحتياج  الأورام والقلب 

لإر�شال املر�شى للعالج يف اخلارج. 

يو�شف  الع�شو  �شدرّد  جانبه  من 

م�شت�شفيات  فتح  �شرورة  على  الذوادي 

البحرينيني  حاجة  من  لتقلل  متخ�ش�شة 

للعالج يف اخلارج التي ترتبط مبجموعة 

والتكاليف  املعقدة،  الإجراءات  من 

اأن  اإىل  الذوادي  واأ�شار  الباه�شة. 

املتخ�ش�شة  امل�شت�شفيات  لفتح  التوجه 

الدولة  لإيرادات  مهماً  رافداً  ميثل  �شوف 

وحتول  العالجية  ال�شياحة  طريق  عن 

ال�شحية  للخدمات  بارز  ملركز  البحرين 

والعالجية.

والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون  وزير  اأكد 

الفرجان  مالعب  م�شروع  باأن  املوؤيد  اأمين 

يهدف اإىل اأن يكون لكل �شاب فر�شة اللعب 

يف هذه املالعب باأمان وبالقرب من منطقة 

�شكنه. واأ�شار اإىل اأن املعايري التي يتم على 

اأ�شا�شها ت�شييد هذه املالعب تراعي التعداد 

يف  املوجودة  املن�شاآت  وعدد  ال�شكاين 

املنطقة وتوافر العقارات، وتوافر التمويل 

م�شروع  اإن  حيث  اخلا�س،  القطاع  من 

يف  الداعمني  من  ممول  الفرجان  مالعب 

القطاع اخلا�س. 

برده  ال�شباب  �شوؤون  وزير  واأفاد 

ال�شبابي  املركز  اإقامة  تعذر  اأ�شباب  على 

من  املقرتحة  الأر�س  على  اأبو�شيبع  يف 

جزًءا  اأن  ال�شمايل،  البلدي  املجل�س  قبل 

من العقار املقرتح لإن�شاء مركز اأبو�شيبع 

الكهرباء وجزء  ال�شبابي حمدد ل�شتخدام 

اآخر للهيئة واملتبقي منه 500 مرت مربع.

اأكد باأن ما يحدث غري مقبول اإطالًقا.. قمرب:

اإىل متى متاطل »الرتبية« يف دفع عالوات التمديد للمعلمني؟

يحدث  ما  باأن  قمرب  عمار  النائب  اأكد 

التمديد  عالوات  �شرف  يف  مماطلة  من 

وفري  مرفو�س  اأمر  واملعلمات  للمعلمني 

وقد  �شبق  اأن  اإىل  منوًها  اإطالًقا،  مقبول 

به  �شررّح  واأن  و�شبق  للمو�شوع  تطررّق 

اأن مت مناق�شته يف جمل�س النواب  و�شبق 

اإل اأن الأعذار التي ُت�شاق وتقدم ل ميكن اأن 

يتم ال�شكوت عنها او جتاهلها.

التي  الردود  تلك  اآخر  قمرب:  واأ�شاف 

و�شلتنا كانت من وزارة الرتبية والتعليم 

اإىل  حتول  قد  املو�شوع  باأن  تقول  والتي 

يتم  اأن  اأجل  من  املدنية  اخلدمة  ديوان 

التمديد  عالوات  �شرف  ليتم  اآلية  و�شع 

من  ت�شتف�شر  وعندما  مل�شتحقيها،  بالكامل 

ديوان اخلدمة ياأتيك الرد باأنهم حتى الآن 

ملناق�شة  الرتبية  وزارة  مع  يجتمعوا  مل 

الأمر يتناقل من هنا وهناك  الأمر، وهكذا 

ب�شبب  متعطلة  امل�شتحقني  وحقوق 

كل على  ترميها  التي  والآليات  الإجراءات 

الأخرى.

ينتظر  اأن  يعقل  »هل  قمرب:  وقال 

املعلمون واملعلمات كل هذا الوقت ل�شرف 

اأوقات  متديد  عالوة  نظري  م�شتحقاتهم 

يحتاج  لل�شرف  الية  و�شع  هل  العمل؟ 

اإنهاء  يتم  ملاذا ل  الطويل؟  الوقت  كل هذا 

الذي  وما  انتظاره؟  طال  الذي  الأمر  هذا 

وديوان  والتعليم  الرتبية  وزارة  تنتظره 

اخلدمة ب�شاأن هذا الأمر؟«.

عمار قمرب

امين امل�ؤيد

وزيرة ال�صحة

عبداهلل الذوادي 

عبداهلل الدو�صري 

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12002/pdf/INAF_20220216010358172.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/local/947692/News.html
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/947670/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
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ت�سمح  لن  املا�سي؟!..  درو�س  من  البع�س  يتعظ  اأال 

اإقحام اجلهات اخلارجية  اأ�سكال  البحرين باأّي �سكٍل من 

الد�ستورية هي املكان  الداخلية.. موؤ�س�ساتنا  يف �سوؤوننا 

الوحيد ملناق�سة ق�سايانا الوطنية بعيًدا عن اأية و�ساية اأو 

طروحات من خارج احلدود.

بقيادة  ال�ساملة  التنموية  امل�سرية  انطالق  منذ 

ثابتة ومتقدمة يف  امللك والبحرين تقطع  خطوات 

وامل�ساواة  القانون  و�سيادة  االإن�سان  حقوق  جمال 

والعدل واالإن�سانية وامل�سائلة

#الفو�سى_لن_تعود.

Wednesday 16th February 2022 - No. 12002 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

انقطعت عنه الكهرباء فعو�ضوه بـ3 تريليونات دوالر!

ح�شل بريطاين م�ؤخًرا على تع�ي�ص كبري من �شركة لت�زيع الكهرباء، بعدما ت�شببت 

العا�شفة »اأروين« بانقطاع التيار عن منزله يف ن�فمرب املا�شي.

تريلي�نات   3 بقيمة  �شيكا  هي�ز  غاريث  باورغريد«،  »ن�رثرين  �شركة  ومنحت 

يف  »اأروين«  العا�شفة  �شببتها  التي  النقطاعات  عن  كتع�ي�ص  دولر،  ملي�ن  و145 

اأم�شى هي�ز من  فقد  الربيطانية،  »ذا �شن«  ذكرت �شحيفة  الكهربائي. وح�شبما  التيار 

اأيام بدون كهرباء يف ن�فمرب املا�شي.وبعد ما تلقى هي�ز »ال�شيك« ذا  ي�رك�شاير ثالثة 

الذي  التع�ي�ص  كانت خمطئة يف  اإن  ال�شركة  و�شاأل  »ت�يرت«،  اإىل  ت�جه  الفلكي،  الرقم 

اأر�شلته له. وكتب هي�ز يف »ت�يرت«: »هل اأنتم متاأكدون من املبلغ املر�شل يل كتع�ي�ص؟ 

اأعلم اأن اأربعة من جرياين ح�شل�ا على مبالغ كبرية اأي�شا كتع�ي�شات عن انقطاع التيار 

الكهربائي«. ورًدا على من�ش�ر هي�ز، اأعلنت �شركة »ن�رثرين باورغريد« وق�عها يف خطاأ 

كتابي، واإ�شدارها اأوامر للبن�ك مبنع �شرف 74 �شيًكا ت�شمن تع�ي�شات كبرية مغل�طة، 

وفًقا ل�شكاي ني�ز عربية. وقال متحدث با�شم �شركة ت�زيع الكهرباء: »مبجرد اأن حددنا 

اخلطاأ الكتابي الذي نتج عن ذكر الرقم املرجعي لعداد الكهرباء ب�شكل غري �شحيح كمبلغ 

خم�ش�ص للتع�ي�ص، تاأكدنا من اإيقاف جميع �شيكات العمالء البالغ عددها 74«.

�ضحيفة بريطانية: مذكرات االأمري هاري �ضتحدث هزة يف النظام امللكياحلكم على مدير مدر�ضة اغت�ضب 13 طالبة و»حملن منه«

حكًما  الثالثاء،  اأم�ص  اإندوني�شية،  حمكمة  اأ�شدرت 

ب�شجن مدير مدر�شة داخلية مدى احلياة، لغت�شابه 13 

طالبة خالل 5 �شن�ات، بع�شهن حملن وو�شعن اأطفالً.

ال�اقعة  الفتيات  مدر�شة  مدير  ويراوان،  واأقر هريي 

بالذنب،  الغربية،  جاوة  مقاطعة  يف  باندونغ  مبدينة 

واعتذر ل�شحاياه وعائالتهن اأثناء املحاكمة.

الأقل،  على  طالبة   13 باغت�شاب  ويراوان  واتهم 

عاًما، بني عامي 2016  اأعمارهن بني 11 و14  ترتاوح 

و2021 داخل املدر�شة، اأو يف فنادق، اأو �شقق م�شتاأجرة، 

بح�شب لئحة التهام.

اأن 9 فتيات حملن من  اأي�شا  وجاء يف لئحة التهام 

اأطفالً، وفق  املعتدى عليهن نتيجة لالغت�شاب وو�شعن 

ما نقلت وكالة »اأ�ش��شيتد بر�ص«.

واأدانت هيئة حمكمة باندونغ، املك�نة من 3 ق�شاة، 

ويراوان بانتهاك قان�ن حماية الطفل، والقان�ن اجلنائي.

كذلك اأمرت املحكمة وزارة متكني املراأة وحماية الطفل 

كتع�ي�ص  دولر(   23200( روبية  ملي�ن   331 بدفع 

الطبي  للعالج  دولر  اآلف  وما بني 600 و6  لل�شحايا، 

والنف�شي لكل فتاة.

هزة  حدوث  الربيطانية  ميل  ديلي  �شحيفة  ت�قعت 

يف النظام امللكي بعد ن�شر مذكرات الأمري هاري يف وقت 

لحق هذا العام.

قلق  عن  هاري  الأمري  من  مقرب�ن  اأ�شدقاء  و�شّرح 

دوق  مقابلها  ح�شل  التي  املذكرات  من  امللكية  العائلة 

�شا�شك�ص على 14.7 ملي�ن جنيه اإ�شرتليني، خا�شة واأن 

اإنها �شتك�ن ك�شف ح�شاب  اآر م�رينجر، قال  كاتبها جي 

جلميع املغامرات، واخل�شائر ودرو�ص احلياة التي عا�شها 

�شخ�شيته  تك�ين  يف  اأ�شهمت  والتي  عائلته،  مع  هاري 

احلالية.

املحظ�ر  كتابه  اأن  من  هاري  الأمري  اأ�شدقاء  وحّذر 

�شيك�شف عن م�شاعره احلقيقية جتاه زوجة والده كاميال 

ومن املرجح اأن »يهز النظام امللكي حتى ج�هره«، ح�شب 

ما ذكرته �شحيفة »ديلي ميل« الربيطانية.

الربيطانية  »مريور«  �شحيفة  م�قع  ذكره  ملا  ووفًقا 

فاإن اأفراد العائلة امللكية وقع�ا يف �شدمة عندما اكت�شف�ا 

اأن الأمري هاري كتب مذكراته يف ال�شر ملدة عام كامل، كما 

الإعالم،  اأ�شدقائه ل��شائل  �شعروا بالقلق من ت�شريحات 

حيث ذكر اأحدهم: »اإذا كانت العائلة امللكية تعتقد اأن هاري 

ا لّيًنا، فلينتظروا حتى ُتن�شر مذكراته«. اأ�شبح �شخ�شً

ف�ضيخ بالذهب..

 اأغلى �ضاندوت�ش يف م�ضر

ال�شمك  وه�  �شاندوت�ص  اأغلى  م�شري  مطعم  يقدم 

اململح بالذهب عيار 24، ب�شعر ي�شل اإىل 100 جنيه ما 

يعادل 7 دولرات، 

امل�شرية  العا�شمة  �شمال  املن�ش�رة  مدينة  ويف 

من  الأول  ه�  ُيعد  مطعًما  م�شري  �شاب  افتتح  القاهرة، 

ممزوًجا  اململح  الف�شيخ  يقّدم  حيث  البالد،  يف  ن�عه 

بق�شرة من الذهب، وبداأ يجذب الكثري من الزبائن الذين 

راأوا فيه �شكالً جديًدا ومذاًقا خمتلًفا وفًقا للعربية نت.

منوذج للم�سمم 

براندون 

ماك�سويل يف 

انطالقة اأ�سبوع 

نيويورك للمو�سة 

اإعالنيًا ر�سميًا 

لبداية �سهر 

املو�سة الذي 

ُيقّدم جديد 

االأزياء اجلاهزة 

خلريف 2022 

يف 4 مدن 

هي، باالإ�سافة 

اإىل نيويورك، 

لندن وميالنو 

وباري�س.

�ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن حمد

 يرزق بطفله اخلام�ش خالد بن نا�ضر

حممد بحر:

مب�ل�ده  اأم�ص  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شم�  رزق 

وكتب  خليفة.  اآل  حمد  بن  نا�شر  بن  خالد  ال�شيخ  �شم�  اخلام�ص 

تتم  بنعمته  الذي  هلل  »احلمد  ان�شتغرام:  على  ح�شابه  على  �شم�ه 

ال�شاحلات، رزقني اهلل مب�ل�د خالد بن نا�شر، ن�شاأل اهلل اأن يجعله 

من الذرية ال�شاحلة ويبارك لنا فيه«.

ُيذكر باأن �شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد متزوج من �شم� ال�شيخة 

دولة  رئي�ص  نائب  ابنة  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد  بنت  �شيخة 

الإمارات العربية املتحدة رئي�ص جمل�ص ال�زراء وزير الدفاع حاكم 

اإمارة دبي، ورزق منها باأجناله اخلم�شة، �شم� ال�شيخة �شيمه بنت 

نا�شر بن حمد اآل خليفة، ثم رزق ب�شم� ال�شيخ حمد بن نا�شر بن 

اآل خليفة،  اآل خليفة و�شم� ال�شيخ حممد بن نا�شر بن حمد  حمد 

و�شم� ال�شيخ حمدان بن نا�شر بن حمد اآل خليفة، و�شم� ال�شيخ 

خالد بن نا�شر اآل خليفة.

»ال�ضحة«: ت�ضجيل 4839 اإ�ضابة جديدة بفريو�ش 

»كورونا«.. وتعايف 6419 حالة وحالتا وفاة

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

اأظهرت   ،2022 فرباير   14 ي�م  يف   22232 عددها 

ت�شجيل 4839 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 6419 

حالة اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل للحالت املتعافية 

اإىل 421533.

 50500 القائمة  للحالت  الجمايل  العدد  وبلغ 

حالة، منها 85 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى و20 

حالة يف العناية املركزة وحالتا وفاة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12002/pdf/INAF_20220216010358172.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/online/local/947656/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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»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

P  12

Link

P  6

Link

P  6

Link

Link

التقى رئيس وزراء إسرائيل نفتالي 
بيني��ت، مجموع��ة م��ن الش��باب 
البحرينيي��ن، وذلك ضم��ن زيارته 
الرس��مية إل��ى مملك��ة البحرين، 
الصناع��ة  وزي��ر  بحض��ور  وذل��ك 
الزياني،  زايد  والس��ياحة  والتجارة 
ووزير ش��ؤون الش��باب والرياضة 

أيمن المؤيد، ومدي��ر عام مكتب 
رئيس مجلس ال��وزراء وأمين عام 
مجل��س ال��وزراء حم��د المالك��ي، 
ل��دى  البحري��ن  مملك��ة  وس��فير 
دول��ة إس��رائيل خال��د الجالهمة، 
وسفير دولة إسرائيل لدى مملكة 
البحري��ن إيت��ان نائي��ه وعدد من 

المسؤولين.
وخ��الل اللق��اء عّب��ر رئي��س وزراء 
بلق��اء  س��عادته  ع��ن  إس��رائيل 
فئ��ات ش��بابية بحريني��ة يمثلون 
الجيل الواعد لتعزيز قيم الس��الم 
والتواصل واالنفتاح بين الشعوب، 
مؤك��دًا أن هذا اللقاء يس��هم في 
الس��الم خي��ار  أّن  عل��ى  التأكي��د 
اس��تراتيجي لجميع الش��عوب من 
أج��ل تحقيق االزدهار واالس��تقرار 

للجميع. 
وذكر أّن زيارت��ه لمملكة البحرين 
أتاح��ت ل��ه الفرص��ة لالطالع عن 
كثب على تاري��خ وحضارة وثقافة 
البحرين والتي تتميز بتس��امحها 
وتعايش��ها وتآلفه��ا م��ع مختلف 
االديان واألع��راق، معتبرا أن فئة 

الشباب تمثل حاليًا أيقونة السالم 
وتعل��ق  والتعاي��ش  والتس��امح 
عليه��م آم��ال كبي��رة ف��ي إحالل 

السالم في العالم. 
واعتب��ر أن الش��باب ف��ي مختل��ف 
دول العال��م تق��ع عل��ى عاتقهم 
االرتقاء  ف��ي  كبي��رة  مس��ؤوليات 
ببلدانه��م ودفع عملي��ات التنمية 
بق��وة نح��و الوصول ال��ى تحقيق 

األهداف التنموية. 
ورحب رئيس وزراء دولة إس��رائيل 
بتعزي��ز التواص��ل بي��ن الوف��ود 
الشبابية في كال البلدين من خالل 
تب��ادل الزيارات وتعزيز مس��احات 
واالس��تفادة  والتواصل  اللق��اءات 
من الخب��رات والتجارب الش��بابية 

الناجحة في البلدين.
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في اليوم العالمي لسرطان األطفال

خالد بن حمد يلتقي أبطال »ابتسامة« ويحقق أمنياتهم

فاجأ س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
األعل��ى  المجل��س  لرئي��س  األول  النائ��ب 
للش��باب والرياض��ة رئيس الهيئ��ة العامة 
للرياضة رئي��س اللجنة األولمبية، عددًا من 
األطفال مرضى الس��رطان منتسبي »مبادرة 
ابتس��امة« بلقائه��م عب��ر تقني��ة االتصال 
المرئ��ي وذل��ك بمناس��بة الي��وم العالمي 
لس��رطان األطفال الذي يص��ادف 15 فبراير 
م��ن كل عام لتحقي��ق أمنياته��م من خالل 
تقديم سموه هدايا قيَّمة لهم، وذلك ضمن 

مبادرات سموه اإلنسانية والمجتمعية.

وخاطب س��مو الشيخ خالد بن حمد األطفال 
المرضى خالل اللقاء بكلمات أبوية ش��دَّ من 
عهم على مواصلة الكفاح  خاللها أزرهم وشجَّ
ببس��الة واالنتص��ار على المرض بمش��يئة 
اهلل، مؤك��دًا أنهم يكتب��ون قصصًا بطولية 
ف��ي مواجهة ه��ذا المرض، لتمث��ل مصدر 
إله��ام للجمي��ع، وأنهم ينش��رون من خالل 
ابتسامتهم وبراءتهم وضحكاتهم السعادة 

والتفاؤل.
كما تبادل سموه مع األطفال المرضى أطراف 
الحدي��ث، واطمأن عليهم وعل��ى أوضاعهم 

االجتماعي��ة واألس��رية والصحية، واس��تمع 
منهم إل��ى قصصهم وأحالمه��م، ووعدهم 
س��موه بالتواصل الدائ��م معهم، ودمجهم 
واالجتماعي��ة  الرياضي��ة  األنش��طة  ف��ي 
المختلفة لس��موه، وحثهم على التفوق في 
دراس��تهم، بما يمكنهم من المساهمة في 

مسيرة ازدهار وطنهم.
من جانبه رفع رئي��س مجلس إدارة جمعية 
المس��تقبل الش��بابية التي تتبع لها مبادرة 
»ابتس��امة« أس��مى آيات الش��كر والتقدير 
لس��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة على 

تفضل س��موه بهذه الب��ادرة الطيبة وقيام 
س��موه ش��خصيًا بلق��اء األطف��ال المرضى 
وتكريمهم، وهو ما أدخل الفرحة والس��رور 
ل له��م مفاجأة س��ارة  إل��ى قلوبهم، وش��كَّ

وتجربة ثرية ستبقى في ذاكرتهم طوياًل.
وق��ال إن هذه المبادرة ليس��ت بغريبة على 
س��مو الش��يخ خال��د بن حم��د ال��ذي عودنا 
دائمًا على مس��اندة مبادرة »ابتسامة« منذ 
تأسيسها في العام 2012 وحتى اآلن، مشيرًا 
إلى أن المبادرة كانت قد فازت بجائزة الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة للمش��روع التنموي 

المستدام، الفتًا إلى أن كثيرًا من الجمعيات 
األهلية تش��هد لس��موه مواقفه اإلنسانية، 
بما في ذلك اهتمام س��موه بقضية مرضى 
الس��رطان ف��ي البحرين على اخت��الف أعمار 
المرضى، معربًا عن ش��كره لبن��ك البحرين 
الوطن��ي لق��اء رعايته هذه المب��ادرة والتي 
أقيم��ت ف��ي »قاعة الغي��وم« الت��ي يرعاها 
البن��ك ضمن مقر مبادرة ابتس��امة، مؤكدًا 
أن البنك كان منذ تأس��يس ابتسامة داعمًا 
وش��ريكًا استراتيجيًا للمبادرة وسندًا لها في 

تنفيذ خططها وبرامجها.

إتاحة حصص التربية الرياضية والفسحة مع األخذ بالتدابير االحترازية

 مبارك: تزويد المدارس 
بآلية تقويم الدوام الجديد نهاية األسبوع

نف��ذ قط��اع ش��ؤون الم��دارس اجتماع��ًا مع 
جميع القيادات المدرس��ية العلي��ا بالمدارس 
م��دراء   208 عدده��م  والبال��غ  الحكومي��ة 
ومديرات مدرسة، وذلك برئاسة المدير العام 
لش��ؤون المدارس الدكت��ور محمد مبارك بن 
أحم��د، وبحضور نوال إبراهي��م الخاطر، وعدد 
م��ن الوكالء المس��اعدين ومدي��ري ومديرات 
اإلدارات التعليمية والمساندة والمستشارين.

وتم خ��الل االجتماع مناقش��ة آلي��ات تطبيق 
ع��ودة ال��دوام المدرس��ي بواقع خمس��ة أيام 
في األس��بوع، واستعدادات اس��تقبال الطلبة 
الراغبين في االلتحاق بنظام الحضور، وكذلك 
الترتيب��ات الالزم��ة للطلب��ة الراغبي��ن ف��ي 

االنتقال إلى نظام التعلم الرقمي.
وقد شدد المدير العام لشؤون المدارس على 
أهمية تحديد نقاط االتصال مع أولياء األمور، 
والعمل على اس��تقبال جميع الطلبة الراغبين 
في حضور اليوم المدرس��ي، وتش��كيل اللجان 
المختصة باإلش��راف على عملية تسيير اليوم 

الدراسي طبقًا لكامل الطاقة االستيعابية في 
كل مدرسة، مع حسن استغالل جميع الموارد 

البشرية في كل مؤسسة مدرسية.
وبي��ن الدكت��ور محم��د مب��ارك أن حص��ص 
التربي��ة الرياضي��ة س��وف تك��ون متاحة في 
جمي��ع المدارس، مع ضرورة االلتزام بعمليات 
التنظي��ف والتعقيم للمراف��ق الرياضية بعد 
كل حص��ة م��ن حص��ص التربي��ة الرياضية. 
وفيما يتعلق بالفس��حة، فإنها ستكون وفقًا 
لإلج��راءات الت��ي تحدده��ا كل مدرس��ة بما 
يضم��ن تقس��يم أوقات الفس��حة وس��احات 
ومرافق المدرس��ة م��ع وجود مش��رفين على 

الطلبة في جميع المواقع.
وفيما يخص عمليات التقويم التي ستتبعها 
المدارس بناء على نظام الدراسة بواقع خمسة 
أيام في مقابل التعلم الرقمي بش��كل كامل، 
أوضح أن قطاع التعليم س��يقوم بتعميم آلية 
التقويم التي سيتم اتباعها من قبل المدارس 
قب��ل نهاي��ة ه��ذا األس��بوع، وأنها ستتس��م 

بالمرونة للتعامل مع مختلف الظروف. 
من جانبها أوضحت وكيل الوزارة للسياس��ات 
واالس��تراتيجيات واألداء نوال إبراهيم الخاطر 
الرقمي��ة متاح��ة ف��ي جمي��ع  الخدم��ات  أن 
الم��دارس، وأن الفص��ول االفتراضي��ة الت��ي 
كانت تس��تخدم خالل مرحلة التعلم المدمج 
س��تقتصر عل��ى الطلب��ة الملتحقي��ن بنظام 
التعل��م الرقم��ي بش��كل كامل، وأن��ه يمكن 
معاودة استخدام هذه الفصول متى ما طرأت 

الحاجة إليها.
وأك��دت الخاط��ر أن ع��ودة اس��تئناف العمل 
بنظام التعلم الحضوري بواقع خمسة أيام في 
األس��بوع هو أمر مفرح للطلب��ة وأولياء األمور 
لما ل��ه م��ن انع��كاس إيجابي عل��ى طبيعة 
حياته��م وتحصيله��م العلم��ي، وأن جمي��ع 
متطلب��ات المدارس اللوجس��تية س��وف يتم 
التعامل معها من خالل اإلجراءات المعتمدة 
والبيانات التي ترد من اإلدارات التعليمية إلى 

اإلدارات المختصة بقطاع السياسات.

 رنا بنت عيسى تّطلع 
 على خطط وتطوير 

كلية فاتيل للضيافة

قامت األمينة العامة لمجلس التعليم العالي نائبة رئيس مجلس 
أمناء مجلس التعليم العالي د.الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل 
خليفة بزيارة إلى كلية فاتيل للضيافة التقت خاللها بمدير الكلية 
الش��يخ خالد بن خليفة آل خليفة وبحضور فاطمة جعفر الصيرفي 
نائ��ب الرئي��س التنفيذي لهيئ��ة البحرين للس��ياحة والمعارض 

وأعضاء الهيئتين اإلدارية واألكاديمية.
وتفق��دت الش��يخة رنا مرافق الكلي��ة التي تضم قاعات دراس��ية 
وأخ��رى للتدريب العملي، كما واطلعت على مناهج الكلية وخطط 
تطويرها التي تسهم في استضافة واستقطاب طلبة من مختلف 
دول العالم للدراسة والتدريب في البحرين، منوهة بمدى جاهزية 
الكلية الس��تقبال الطالب وتقديم الخدم��ات التعليمية بالجودة 
المطلوب��ة والتي تعكس أهمي��ة تعزيز دور مؤسس��ات التعليم 
العال��ي في دعم القطاعات األخرى كقطاع الس��ياحة بما يس��هم 
في االس��تثمار األمثل بالك��وادر الوطنية ورفع كف��اءة األداء وفق 
أولويات خطة التعافي االقتصادي وبما يتماش��ى مع أهداف رؤية 
البحري��ن االقتصادية 2030. وأعربت ع��ن تقديرها لجهود جميع 
القائمين على هذا الصرح وما يقوم به من دور مهم في منظومة 
التعليم العال��ي بالمملكة، مؤكدة حرص مجلس التعليم العالي 
على توفير البيئة الجاذبة لالستثمار في التعليم، وإنجاز المشاريع 
الرامية لالرتقاء بقطاع التعليم العالي وتخريج أجيال متمكنة من 

كافة المهارات المطلوبة في سوق العمل.

رئيس وزراء إسرائيل يلتقي مجموعة من الشباب البحرينيين

 البحرين وإسرائيل: دعم العالقات 
الثنائية باستراتيجية السالم الدافئ المشتركة

أج��رى رئيس الوزراء نفتالي بينيت أمس أول زيارة رس��مية 
لرئيس وزراء إسرائيلي لمملكة البحرين.

واستقبل جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة 
البحرين وصاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء 
رئي��س الوزراء بينيت، كما التقى رئيس الوزراء اإلس��رائيلي 
بالعدي��د م��ن المس��ؤولين الحكوميي��ن البحرينيين خالل 

زيارته.
وتأتي هذه الزيارة التاريخية في أعقاب التوقيع على اتفاقية 
في س��بتمبر 2020، بموجب إعالن مب��ادئ إبراهيم، والتي 

أسست العالقات بين دولة إسرائيل ومملكة البحرين. 
وأظه��رت االتفاقي��ة، والتي دعمته��ا الوالي��ات المتحدة 
األمريكية، قيادة تقدمية ومس��ؤولة في البلدين لترس��يخ 

السالم واألمن واالستقرار في المنطقة.
وأع��رب رئيس الوزراء بينيت عن تقديره لجاللة الملك حمد 

وصاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان، ولي العهد نائب 
القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء، لقيادتهما قبل التوقيع 
على االتفاقية وبعدها، كما أش��اد بالت��زام البحرين طويل 
األمد بالتس��امح بي��ن األديان وتعزيز التعايش الس��لمي، 

األمر الذي أرسى األساس إلقامة العالقات بين البلدين.
وس��اهمت اجتماع��ات أم��س بين رئي��س وزراء إس��رائيل 
والقي��ادة البحريني��ة ف��ي تعزيز العالق��ات بي��ن البلدين 
وحكومتيهم��ا، كم��ا أتاحت فرص��ة لتعزيز التع��اون بين 
ش��عبي البلدي��ن في المج��االت االجتماعي��ة واالقتصادية 

واألمنية.
ناق��ش الجانبان تعزي��ز العالقات االس��تراتيجية واألمنية 
لمواجه��ة التحدي��ات اإلقليمية، بما في ذل��ك التهديدات 
النووي��ة والنش��اط اإلرهاب��ي والتط��رف الدين��ي والفق��ر 

والتحديات االجتماعية.
كم��ا ناقش الجانبان وباس��تفاضة س��بل تعزي��ز التعاون 

المدني واالقتصادي والتجاري بين البلدين لتأمين السالم 
وتحقيق الرخاء الذي يحقق مصالح الشعبين.

البحري��ن بوابة للتجارة بين الش��رق والغ��رب، وبناء عليه، 
يتعاون البلدان الستكش��اف السبل التي يمكن من خاللها 

زيادة تنمية التجارة اإلقليمية وتطوير فرص االستثمار.
واتفق البلدان على اإلس��راع في المفاوضات حول اتفاقيات 
حماية االس��تثمارات والعمل المشترك على اتفاق ضريبي 

يوفر البنية التحتية لتعزيز التعاون التجاري اآلمن.
كما اتفق الجانبان على دعم وتشجيع التجارة واالستثمارات 
المش��تركة والزي��ارات المتبادل��ة لل��وزراء والمس��ؤولين 
الحكوميين، وسيتم إنشاء لجان اقتصادية مشتركة لتعزيز 
وتوس��يع التع��اون المدن��ي واالقتص��ادي والتج��اري بين 
البلدين. كما تم االتفاق على تعميق الروابط بين الشعبين 
من خالل التبادل الثقافي والتع��اون التربوي واألكاديمي، 
ودعا الجانبان الش��باب في البلدين إلى المش��اركة بنشاط 

في بناء السالم إلفادة أنفسهم واألجيال القادمة.
ورحب الجانبان بإنش��اء خطة ثنائية مدتها عش��ر س��نوات 
تسمى »اس��تراتيجية الس��الم الدافئ المش��تركة« والتي 
س��تكون بمثابة خارط��ة طريق لتنمية العالقات، وس��تتم 

مراجعتها بشكل مشترك من قبل وزارتي الخارجية. 
المش��تركة  الداف��ئ  الس��الم  اس��تراتيجية  س��تعطي 
األولوي��ة لمج��االت االهتم��ام المش��ترك، بم��ا ف��ي ذلك 
النظ��م اإليكولوجي��ة لالبتكار واألم��ن الغذائ��ي والمائي 
والطاقة المس��تدامة والرعاية الصحية والتعليم والتجارة 

واالستثمار.
كج��زء من االس��تراتيجية، س��تدعم الحكومت��ان البحرينية 
واإلس��رائيلية البرام��ج، مثل برامج التب��ادل الطالبي، التي 
ستقوي الروابط وتعزز الحوار والتفاهم بين شباب البلدين.
قدم رئيس الوزراء بينيت دعوة إلى صاحب الس��مو الملكي 

األمير سلمان للقيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل.

التقى رئيس وزراء إسرائيل نفتالي 
بيني��ت، مجموع��ة م��ن الش��باب 
البحرينيي��ن، وذلك ضم��ن زيارته 
الرس��مية إل��ى مملك��ة البحرين، 
الصناع��ة  وزي��ر  بحض��ور  وذل��ك 
الزياني،  زايد  والس��ياحة  والتجارة 
ووزير ش��ؤون الش��باب والرياضة 

أيمن المؤيد، ومدي��ر عام مكتب 
رئيس مجلس ال��وزراء وأمين عام 
مجل��س ال��وزراء حم��د المالك��ي، 
ل��دى  البحري��ن  مملك��ة  وس��فير 
دول��ة إس��رائيل خال��د الجالهمة، 
وسفير دولة إسرائيل لدى مملكة 
البحري��ن إيت��ان نائي��ه وعدد من 

المسؤولين.
وخ��الل اللق��اء عّب��ر رئي��س وزراء 
بلق��اء  س��عادته  ع��ن  إس��رائيل 
فئ��ات ش��بابية بحريني��ة يمثلون 
الجيل الواعد لتعزيز قيم الس��الم 
والتواصل واالنفتاح بين الشعوب، 
مؤك��دًا أن هذا اللقاء يس��هم في 
الس��الم خي��ار  أّن  عل��ى  التأكي��د 
اس��تراتيجي لجميع الش��عوب من 
أج��ل تحقيق االزدهار واالس��تقرار 

للجميع. 
وذكر أّن زيارت��ه لمملكة البحرين 
أتاح��ت ل��ه الفرص��ة لالطالع عن 
كثب على تاري��خ وحضارة وثقافة 
البحرين والتي تتميز بتس��امحها 
وتعايش��ها وتآلفه��ا م��ع مختلف 
االديان واألع��راق، معتبرا أن فئة 

الشباب تمثل حاليًا أيقونة السالم 
وتعل��ق  والتعاي��ش  والتس��امح 
عليه��م آم��ال كبي��رة ف��ي إحالل 

السالم في العالم. 
واعتب��ر أن الش��باب ف��ي مختل��ف 
دول العال��م تق��ع عل��ى عاتقهم 
االرتقاء  ف��ي  كبي��رة  مس��ؤوليات 
ببلدانه��م ودفع عملي��ات التنمية 
بق��وة نح��و الوصول ال��ى تحقيق 

األهداف التنموية. 
ورحب رئيس وزراء دولة إس��رائيل 
بتعزي��ز التواص��ل بي��ن الوف��ود 
الشبابية في كال البلدين من خالل 
تب��ادل الزيارات وتعزيز مس��احات 
واالس��تفادة  والتواصل  اللق��اءات 
من الخب��رات والتجارب الش��بابية 

الناجحة في البلدين.
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في اليوم العالمي لسرطان األطفال

خالد بن حمد يلتقي أبطال »ابتسامة« ويحقق أمنياتهم

فاجأ س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
األعل��ى  المجل��س  لرئي��س  األول  النائ��ب 
للش��باب والرياض��ة رئيس الهيئ��ة العامة 
للرياضة رئي��س اللجنة األولمبية، عددًا من 
األطفال مرضى الس��رطان منتسبي »مبادرة 
ابتس��امة« بلقائه��م عب��ر تقني��ة االتصال 
المرئ��ي وذل��ك بمناس��بة الي��وم العالمي 
لس��رطان األطفال الذي يص��ادف 15 فبراير 
م��ن كل عام لتحقي��ق أمنياته��م من خالل 
تقديم سموه هدايا قيَّمة لهم، وذلك ضمن 

مبادرات سموه اإلنسانية والمجتمعية.

وخاطب س��مو الشيخ خالد بن حمد األطفال 
المرضى خالل اللقاء بكلمات أبوية ش��دَّ من 
عهم على مواصلة الكفاح  خاللها أزرهم وشجَّ
ببس��الة واالنتص��ار على المرض بمش��يئة 
اهلل، مؤك��دًا أنهم يكتب��ون قصصًا بطولية 
ف��ي مواجهة ه��ذا المرض، لتمث��ل مصدر 
إله��ام للجمي��ع، وأنهم ينش��رون من خالل 
ابتسامتهم وبراءتهم وضحكاتهم السعادة 

والتفاؤل.
كما تبادل سموه مع األطفال المرضى أطراف 
الحدي��ث، واطمأن عليهم وعل��ى أوضاعهم 

االجتماعي��ة واألس��رية والصحية، واس��تمع 
منهم إل��ى قصصهم وأحالمه��م، ووعدهم 
س��موه بالتواصل الدائ��م معهم، ودمجهم 
واالجتماعي��ة  الرياضي��ة  األنش��طة  ف��ي 
المختلفة لس��موه، وحثهم على التفوق في 
دراس��تهم، بما يمكنهم من المساهمة في 

مسيرة ازدهار وطنهم.
من جانبه رفع رئي��س مجلس إدارة جمعية 
المس��تقبل الش��بابية التي تتبع لها مبادرة 
»ابتس��امة« أس��مى آيات الش��كر والتقدير 
لس��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة على 

تفضل س��موه بهذه الب��ادرة الطيبة وقيام 
س��موه ش��خصيًا بلق��اء األطف��ال المرضى 
وتكريمهم، وهو ما أدخل الفرحة والس��رور 
ل له��م مفاجأة س��ارة  إل��ى قلوبهم، وش��كَّ

وتجربة ثرية ستبقى في ذاكرتهم طوياًل.
وق��ال إن هذه المبادرة ليس��ت بغريبة على 
س��مو الش��يخ خال��د بن حم��د ال��ذي عودنا 
دائمًا على مس��اندة مبادرة »ابتسامة« منذ 
تأسيسها في العام 2012 وحتى اآلن، مشيرًا 
إلى أن المبادرة كانت قد فازت بجائزة الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة للمش��روع التنموي 

المستدام، الفتًا إلى أن كثيرًا من الجمعيات 
األهلية تش��هد لس��موه مواقفه اإلنسانية، 
بما في ذلك اهتمام س��موه بقضية مرضى 
الس��رطان ف��ي البحرين على اخت��الف أعمار 
المرضى، معربًا عن ش��كره لبن��ك البحرين 
الوطن��ي لق��اء رعايته هذه المب��ادرة والتي 
أقيم��ت ف��ي »قاعة الغي��وم« الت��ي يرعاها 
البن��ك ضمن مقر مبادرة ابتس��امة، مؤكدًا 
أن البنك كان منذ تأس��يس ابتسامة داعمًا 
وش��ريكًا استراتيجيًا للمبادرة وسندًا لها في 

تنفيذ خططها وبرامجها.

إتاحة حصص التربية الرياضية والفسحة مع األخذ بالتدابير االحترازية

 مبارك: تزويد المدارس 
بآلية تقويم الدوام الجديد نهاية األسبوع

نف��ذ قط��اع ش��ؤون الم��دارس اجتماع��ًا مع 
جميع القيادات المدرس��ية العلي��ا بالمدارس 
م��دراء   208 عدده��م  والبال��غ  الحكومي��ة 
ومديرات مدرسة، وذلك برئاسة المدير العام 
لش��ؤون المدارس الدكت��ور محمد مبارك بن 
أحم��د، وبحضور نوال إبراهي��م الخاطر، وعدد 
م��ن الوكالء المس��اعدين ومدي��ري ومديرات 
اإلدارات التعليمية والمساندة والمستشارين.
وتم خ��الل االجتماع مناقش��ة آلي��ات تطبيق 
ع��ودة ال��دوام المدرس��ي بواقع خمس��ة أيام 
في األس��بوع، واستعدادات اس��تقبال الطلبة 
الراغبين في االلتحاق بنظام الحضور، وكذلك 
الترتيب��ات الالزم��ة للطلب��ة الراغبي��ن ف��ي 

االنتقال إلى نظام التعلم الرقمي.
وقد شدد المدير العام لشؤون المدارس على 
أهمية تحديد نقاط االتصال مع أولياء األمور، 
والعمل على اس��تقبال جميع الطلبة الراغبين 
في حضور اليوم المدرس��ي، وتش��كيل اللجان 
المختصة باإلش��راف على عملية تسيير اليوم 

الدراسي طبقًا لكامل الطاقة االستيعابية في 
كل مدرسة، مع حسن استغالل جميع الموارد 

البشرية في كل مؤسسة مدرسية.
وبي��ن الدكت��ور محم��د مب��ارك أن حص��ص 
التربي��ة الرياضي��ة س��وف تك��ون متاحة في 
جمي��ع المدارس، مع ضرورة االلتزام بعمليات 
التنظي��ف والتعقيم للمراف��ق الرياضية بعد 
كل حص��ة م��ن حص��ص التربي��ة الرياضية. 
وفيما يتعلق بالفس��حة، فإنها ستكون وفقًا 
لإلج��راءات الت��ي تحدده��ا كل مدرس��ة بما 
يضم��ن تقس��يم أوقات الفس��حة وس��احات 
ومرافق المدرس��ة م��ع وجود مش��رفين على 

الطلبة في جميع المواقع.
وفيما يخص عمليات التقويم التي ستتبعها 
المدارس بناء على نظام الدراسة بواقع خمسة 
أيام في مقابل التعلم الرقمي بش��كل كامل، 
أوضح أن قطاع التعليم س��يقوم بتعميم آلية 
التقويم التي سيتم اتباعها من قبل المدارس 
قب��ل نهاي��ة ه��ذا األس��بوع، وأنها ستتس��م 

بالمرونة للتعامل مع مختلف الظروف. 
من جانبها أوضحت وكيل الوزارة للسياس��ات 
واالس��تراتيجيات واألداء نوال إبراهيم الخاطر 
الرقمي��ة متاح��ة ف��ي جمي��ع  الخدم��ات  أن 
الم��دارس، وأن الفص��ول االفتراضي��ة الت��ي 
كانت تس��تخدم خالل مرحلة التعلم المدمج 
س��تقتصر عل��ى الطلب��ة الملتحقي��ن بنظام 
التعل��م الرقم��ي بش��كل كامل، وأن��ه يمكن 
معاودة استخدام هذه الفصول متى ما طرأت 

الحاجة إليها.
وأك��دت الخاط��ر أن ع��ودة اس��تئناف العمل 
بنظام التعلم الحضوري بواقع خمسة أيام في 
األس��بوع هو أمر مفرح للطلب��ة وأولياء األمور 
لما ل��ه م��ن انع��كاس إيجابي عل��ى طبيعة 
حياته��م وتحصيله��م العلم��ي، وأن جمي��ع 
متطلب��ات المدارس اللوجس��تية س��وف يتم 
التعامل معها من خالل اإلجراءات المعتمدة 
والبيانات التي ترد من اإلدارات التعليمية إلى 

اإلدارات المختصة بقطاع السياسات.

 رنا بنت عيسى تّطلع 
 على خطط وتطوير 

كلية فاتيل للضيافة

قامت األمينة العامة لمجلس التعليم العالي نائبة رئيس مجلس 
أمناء مجلس التعليم العالي د.الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل 
خليفة بزيارة إلى كلية فاتيل للضيافة التقت خاللها بمدير الكلية 
الش��يخ خالد بن خليفة آل خليفة وبحضور فاطمة جعفر الصيرفي 
نائ��ب الرئي��س التنفيذي لهيئ��ة البحرين للس��ياحة والمعارض 

وأعضاء الهيئتين اإلدارية واألكاديمية.
وتفق��دت الش��يخة رنا مرافق الكلي��ة التي تضم قاعات دراس��ية 
وأخ��رى للتدريب العملي، كما واطلعت على مناهج الكلية وخطط 
تطويرها التي تسهم في استضافة واستقطاب طلبة من مختلف 
دول العالم للدراسة والتدريب في البحرين، منوهة بمدى جاهزية 
الكلية الس��تقبال الطالب وتقديم الخدم��ات التعليمية بالجودة 
المطلوب��ة والتي تعكس أهمي��ة تعزيز دور مؤسس��ات التعليم 
العال��ي في دعم القطاعات األخرى كقطاع الس��ياحة بما يس��هم 
في االس��تثمار األمثل بالك��وادر الوطنية ورفع كف��اءة األداء وفق 
أولويات خطة التعافي االقتصادي وبما يتماش��ى مع أهداف رؤية 
البحري��ن االقتصادية 2030. وأعربت ع��ن تقديرها لجهود جميع 
القائمين على هذا الصرح وما يقوم به من دور مهم في منظومة 
التعليم العال��ي بالمملكة، مؤكدة حرص مجلس التعليم العالي 
على توفير البيئة الجاذبة لالستثمار في التعليم، وإنجاز المشاريع 
الرامية لالرتقاء بقطاع التعليم العالي وتخريج أجيال متمكنة من 

كافة المهارات المطلوبة في سوق العمل.

رئيس وزراء إسرائيل يلتقي مجموعة من الشباب البحرينيين

 البحرين وإسرائيل: دعم العالقات 
الثنائية باستراتيجية السالم الدافئ المشتركة

أج��رى رئيس الوزراء نفتالي بينيت أمس أول زيارة رس��مية 
لرئيس وزراء إسرائيلي لمملكة البحرين.

واستقبل جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة 
البحرين وصاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء 
رئي��س الوزراء بينيت، كما التقى رئيس الوزراء اإلس��رائيلي 
بالعدي��د م��ن المس��ؤولين الحكوميي��ن البحرينيين خالل 

زيارته.
وتأتي هذه الزيارة التاريخية في أعقاب التوقيع على اتفاقية 
في س��بتمبر 2020، بموجب إعالن مب��ادئ إبراهيم، والتي 

أسست العالقات بين دولة إسرائيل ومملكة البحرين. 
وأظه��رت االتفاقي��ة، والتي دعمته��ا الوالي��ات المتحدة 
األمريكية، قيادة تقدمية ومس��ؤولة في البلدين لترس��يخ 

السالم واألمن واالستقرار في المنطقة.
وأع��رب رئيس الوزراء بينيت عن تقديره لجاللة الملك حمد 

وصاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان، ولي العهد نائب 
القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء، لقيادتهما قبل التوقيع 
على االتفاقية وبعدها، كما أش��اد بالت��زام البحرين طويل 
األمد بالتس��امح بي��ن األديان وتعزيز التعايش الس��لمي، 

األمر الذي أرسى األساس إلقامة العالقات بين البلدين.
وس��اهمت اجتماع��ات أم��س بين رئي��س وزراء إس��رائيل 
والقي��ادة البحريني��ة ف��ي تعزيز العالق��ات بي��ن البلدين 
وحكومتيهم��ا، كم��ا أتاحت فرص��ة لتعزيز التع��اون بين 
ش��عبي البلدي��ن في المج��االت االجتماعي��ة واالقتصادية 

واألمنية.
ناق��ش الجانبان تعزي��ز العالقات االس��تراتيجية واألمنية 
لمواجه��ة التحدي��ات اإلقليمية، بما في ذل��ك التهديدات 
النووي��ة والنش��اط اإلرهاب��ي والتط��رف الدين��ي والفق��ر 

والتحديات االجتماعية.
كم��ا ناقش الجانبان وباس��تفاضة س��بل تعزي��ز التعاون 

المدني واالقتصادي والتجاري بين البلدين لتأمين السالم 
وتحقيق الرخاء الذي يحقق مصالح الشعبين.

البحري��ن بوابة للتجارة بين الش��رق والغ��رب، وبناء عليه، 
يتعاون البلدان الستكش��اف السبل التي يمكن من خاللها 

زيادة تنمية التجارة اإلقليمية وتطوير فرص االستثمار.
واتفق البلدان على اإلس��راع في المفاوضات حول اتفاقيات 
حماية االس��تثمارات والعمل المشترك على اتفاق ضريبي 

يوفر البنية التحتية لتعزيز التعاون التجاري اآلمن.
كما اتفق الجانبان على دعم وتشجيع التجارة واالستثمارات 
المش��تركة والزي��ارات المتبادل��ة لل��وزراء والمس��ؤولين 
الحكوميين، وسيتم إنشاء لجان اقتصادية مشتركة لتعزيز 
وتوس��يع التع��اون المدن��ي واالقتص��ادي والتج��اري بين 
البلدين. كما تم االتفاق على تعميق الروابط بين الشعبين 
من خالل التبادل الثقافي والتع��اون التربوي واألكاديمي، 
ودعا الجانبان الش��باب في البلدين إلى المش��اركة بنشاط 

في بناء السالم إلفادة أنفسهم واألجيال القادمة.
ورحب الجانبان بإنش��اء خطة ثنائية مدتها عش��ر س��نوات 
تسمى »اس��تراتيجية الس��الم الدافئ المش��تركة« والتي 
س��تكون بمثابة خارط��ة طريق لتنمية العالقات، وس��تتم 

مراجعتها بشكل مشترك من قبل وزارتي الخارجية. 
المش��تركة  الداف��ئ  الس��الم  اس��تراتيجية  س��تعطي 
األولوي��ة لمج��االت االهتم��ام المش��ترك، بم��ا ف��ي ذلك 
النظ��م اإليكولوجي��ة لالبتكار واألم��ن الغذائ��ي والمائي 
والطاقة المس��تدامة والرعاية الصحية والتعليم والتجارة 

واالستثمار.
كج��زء من االس��تراتيجية، س��تدعم الحكومت��ان البحرينية 
واإلس��رائيلية البرام��ج، مثل برامج التب��ادل الطالبي، التي 
ستقوي الروابط وتعزز الحوار والتفاهم بين شباب البلدين.

قدم رئيس الوزراء بينيت دعوة إلى صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان للقيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/16/watan-20220216.pdf?1644988390
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://alwatannews.net/article/990554/Bahrain/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://alwatannews.net/article/990588
https://alwatannews.net/article/990670
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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أدلى وزي��ر الخارجي��ة عبداللطي��ف الزياني، 
ببي��ان صحفي ح��ول الزيارة الرس��مية التي 
قام بها رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، 
إلى مملكة البحرين، مش��يرًا إلى ما تش��كله 
هذه الزي��ارة التاريخية األول��ى لرئيس وزراء 
إس��رائيلي م��ن عالم��ة فارق��ة في مس��يرة 
العالق��ات بين البلدين، حيث س��تكون هذه 
الزيارة أساس��ًا لتعمي��ق وتقوية تعاوننا مع 
تعزي��ز أهدافنا المش��تركة لتحقي��ق األمن 
واالس��تقرار واالزده��ار لش��عوبنا والمنطقة 

بشكل عام.
وقال وزير الخارجية إن حضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليف��ة، عاهل 
البالد المفدى، قد اس��تقبل الس��يد نفتالي 
بيني��ت والوفد المرافق، حي��ث عقد الجانبان 
جلس��ة مباحث��ات مثم��رة وش��املة وبناءة، 
والتي تعكس الرغبة المشتركة للبلدين في 

تطوير التعاون الثنائي.
وأض��اف أن صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليف��ة، ول��ي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، عقد جلس��ة مباحثات 
مع رئيس وزراء إس��رائيل، مستعرضًا سموه 
التقدم الملحوظ في مس��توى العالقات بين 
البلدين، ومجاالت تطوير التنسيق المشترك، 

تحقيقًا لتطلعات البلدين والشعبين.
وقال إنه تم التأكيد خالل تلك اللقاءات على 
أهمية اتفاق مب��ادئ إبراهيم، وإعالن تأييد 
الس��الم بين البلدين، تجس��يدًا لنهج جاللة 
المل��ك المف��دى، ف��ي تعزيز قيم التس��امح 
بي��ن األدي��ان والتعاي��ش والس��الم والحوار 
والتعاون، وترسيخ األمن واالستقرار والسالم 

لما فيه خير وصالح شعوب المنطقة.
وأضاف أنه في ض��وء التقدم الكبير الذي تم 
إح��رازه ف��ي العالقات الثنائية خ��الل الفترة 
الماضية، عبر إقامة العالقات الدبلوماس��ية 
وتب��ادل الس��فراء وب��دء الرح��الت الجوي��ة 
المباشرة، استعرض الجانبان الخطوات التي 
ت��م اتخاذها ف��ي عدد من المج��االت. وجدد 
البل��دان التأكي��د على أهمية توس��يع نطاق 
التعاون وتعزيزه بموجب االتفاقات القائمة 
بينهما، وفي المجاالت األخرى ذات االهتمام 

المشترك.

وأكد أن البلدين اتفق��ا على تعزيز التعاون 
بين ش��عبيهما ف��ي المج��االت االجتماعية 
واالقتصادي��ة واألمني��ة، والحاجة لتش��كيل 
لجنة اقتصادية مش��تركة لتعزيز وتوس��يع 
التعاون االقتص��ادي والتجاري بين البلدين، 
وأش��ار الى أن رئيس الوزراء اإلس��رائيلي قام 
بزيارة لمجل��س التنمية االقتصادية، وأجرى 
محادث��ات مثمرة مع كبار المس��ؤولين حول 

المواضيع ذات الصلة.
وق��ال إن البلدين اتفقا على تعزيز العالقات 
بين الش��عبين الس��يما في مج��ال التعاون 
التعليم��ي والثقافي واألكاديم��ي، والتأكيد 
على أهمية مش��اركة الشباب في عملية بناء 
السالم التي ستعود بالنفع على مستقبلهم 
ومستقبل أبنائهم واألجيال القادمة. وأعرب 
البلدان عن حرصهما على الترويج للس��ياحة 
واس��تثمار ف��رص االس��تفادة م��ن الق��وى 

العاملة البحرينية.
وأش��ار إلى أنه تمت الموافقة بين الجانبين 
على »استراتيجية السالم الدافئ المشتركة« 
التي س��تكون بمثابة خارطة طريق لتنمية 
العالقات بين البلدين، وس��تعطي األولوية 
لمج��االت االهتمام المش��ترك بما في ذلك 
النظ��م البيئية لالبت��كار، واألم��ن الغذائي 

والمائ��ي، والطاق��ة المس��تدامة والرعاي��ة 
الصحية، والتعليم والتجارة واالستثمار.

وق��ال إن الجانبي��ن بحثا تط��ورات األوضاع 
السياسية واألمنية في المنطقة، والتحديات 
التي تواجه دولها بما في ذلك الملف النووي 
اإليران��ي واإلرهاب والتط��رف الديني والفقر 
والصعوب��ات االجتماعية، حي��ث تم التأكيد 
عل��ى أهمي��ة تكثي��ف الجه��ود المش��تركة 
التحدي��ات والتهديدات اإلقليمية  لمواجهة 
والمحافظ��ة على اس��تقرار وأم��ن المنطقة 
وتعزيز الس��الم اإلقليم��ي والدولي. وأضاف 
أن رئي��س ال��وزراء اإلس��رائيلي وج��ه إل��ى 
صاح��ب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، الدعوة لزيارة دولة إسرائيل، 
وقد قبلها س��موه، ومن المق��رر أن تتم في 
المستقبل القريب. وأعرب وزير الخارجية عن 
تقدي��ره لتفان��ي رئيس الوزراء اإلس��رائيلي 
الواضح وحرص حكومته الكبير على مواصلة 
تعزيز وتقوية عالقاتنا، ودعم هذه العالقات 
وتعزيزه��ا ف��ي جمي��ع المج��االت، مج��ددًا 
اإلش��ادة بنجاح ه��ذه الزي��ارة، متطلعًا إلى 
آفاق جديدة من التعاون والتفاهم والفرص 

لبلداننا وشعوبها.
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توقيع مذكرة تفاهم في المجال الصحي والطبي

 الصالح: تطوير التعاون
مع إسرائيل في الطب والصحة العامة

أّكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح 
بمس��ارات  الدف��ع  أهمي��ة  عل��ى 
البحرين  بي��ن مملك��ة  العالقات 
ودولة إس��رائيل نح��و آفاق أرحب 
وبما يع��ود بالنف��ع والنماء على 
البلدين، الس��ّيما ِبُفرص التعاون 
واالستثمار المشترك في مجاالت 
يحق��ق  وبم��ا  والط��ب،  الصح��ة 

التطلعات المشتركة.
ج��اء ذل��ك بع��د توقي��ع حكومة 
مملك��ة البحري��ن وحكومة دولة 
إس��رائيل مذك��رة تفاهم بش��أن 
التع��اون ف��ي المج��ال الصح��ي، 
وذل��ك على هامش زي��ارة رئيس 
وزراء إس��رائيل نفتالي بينيت إلى 

مملكة البحرين.
وقال��ت إّن ه��ذه المذك��رة ُتعّزز 
والتع��اون  الثنائي��ة  العالق��ات 
المش��ترك بين البلدي��ن وتبادل 
الخبرات فيما بينهما، حيث سُترّكز 
عل��ى ترس��يخ وتدعي��م التعاون 
ذات  المج��االت  ف��ي  الثنائ��ي 
االهتم��ام المش��ترك كمكافح��ة 
األوبئة العالمية وإدارة الطوارئ، 
وأنظمة المهن الطبية والصيدلة، 
والمحاكاة  والتدري��ب  والتعلي��م 

في  البيان��ات  وحماي��ة  الطبي��ة، 
مج��االت الطب والصح��ة العامة، 
إل��ى جان��ب تب��ادل المعلوم��ات 
االختصاصيين،  وزيارات  والخبرات 
اقتصادي��ة  مش��اريع  وإقام��ة 
وصحية مشتركة واسعة النطاق، 

باإلضافة إل��ى التعاون في مجال 
البحوث الصحية والطبية.

الت��ي تحظ��ى  وبّين��ت األهمي��ة 
به��ا مذك��رة التفاه��م الُموّقعة 
بي��ن الجانبين في رف��د العاملين 
بالخب��رات  الصح��ي  بالقط��اع 

عل��ى  ينعك��س  وبم��ا  الالزم��ة، 
مواصلة مسيرة النهضة والتقدم 
التي تش��هدها المملكة، مشيرًة 
إل��ى أن��ه س��يتم تقدي��م الدعم 
المصالح  يخ��دم  بم��ا  المتب��ادل 

المشتركة.

مذكرة تفاهم بين »دانات« و»ملكا-أميت« 
اإلسرائيلية بشأن المقتنيات والمعادن الثمينة

لمعهد  التنفيذي  الرئيس  أّكدت 
الكريمة  للؤلؤ واألحجار  البحرين 
)دان��ات( ن��ورة جمش��ير أهمّي��ة 
المضي بمس��ارات العالقات بين 
مملكة البحرين ودولة إس��رائيل 
نحو مراحل متقدمة، واستشراف 
للتع��اون  جدي��دة  ف��رص 
االس��تثماري وبناء ش��راكات بين 
البلدي��ن في مختل��ف القطاعات، 
وذلك بما يحقق التطور واالزدهار 

للبلدين والشعبين.
ج��اء ذلك بع��د توقي��ع الرئيس 
البحري��ن  لمعه��د  التنفي��ذي 
للؤلؤ واألحج��ار الكريمة )دانات( 
بمملك��ة البحرين مذكرة تفاهم 
 ،»Malca-Amit« ش��ركة  م��ع 
بشأن التعاون في المشاريع ذات 

االهتمام المش��ترك بمجال نقل 
والمعادن  المقتني��ات  وتخزي��ن 
الثمين��ة ف��ي البحري��ن، وذل��ك 

على هام��ش زيارة رئي��س وزراء 
إل��ى  إس��رائيل نفتال��ي بيني��ت 

مملكة البحرين.
ولفتت جمش��ير إل��ى أّن مذكرة 
التفاه��م الموّقعة بين الجانبين 
ستس��هم في تبادل الخبرات في 
Malca-« هذا المجال مع شركة
Amit«، والت��ي تتمّت��ع بأنظمة 
متقدمة وتجربة رائدة في مجال 
نقل وتخزي��ن المقنيات الثمينة، 
مش��يرًة إل��ى أّن دولة إس��رائيل 
تع��د من أب��رز ال��دول المصدرة 
لأللم��اس ف��ي العال��م، وهذا ما 
س��يوّفر منصة لتب��ادل المعرفة 
والخبرة، ما سينعكس إيجابًا على 
البلدين، وبما يسهم في تحقيق 

المصالح الثنائية المشتركة.

Malca- « ُيش��ار إلى أّن ش��ركة
Amit« توفر أفضل وأجود الحلول 
لصناع��ة  اآلمن��ة  اللوجس��تية 
األلم��اس والمجوهرات في جميع 
أنحاء العالم، كما أنها تقدم حلواًل 
للمتطلب��ات  كامل��ة  لوجس��تية 
الدقيق��ة والفري��دة م��ن نوعها 
والمجوهرات  األلم��اس  لصناعة 
والس��اعات والبضائ��ع الثمين��ة، 
وذل��ك بكافة المراحل ب��دءًا من 
التسليم اآلمن ومرورًا بالخدمات 
الش��املة حتى يتم  اللوجس��تية 
المعني��ة،  لألط��راف  تس��ليمها 
باإلضافة إلى أن الشركة تساعد 
القدرات والمؤهالت  على تطوير 
العالمية للشركات في  والخبرات 

هذا المجال.

نورة جمشير

»االتصال الوطني« يوّقع مذكرة 
تفاهم مع شبكة »آي 24 نيوز«

 مباحثات تجارية بين »مطار البحرين« 
و»ملكا-أميت« اإلسرائيلية

 تعزيز التعاون مع »مكابي« 
في مجال المنشورات الطبية

ق��ام الرئيس التنفي��ذي لمركز االتصال الوطني يوس��ف 
البنخلي��ل، والرئي��س التنفي��ذي لش��بكة »آي 24 نيوز« 
فرانك ملول، بتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز أطر التعاون 
الثنائي بي��ن الجانبين، وذلك على هام��ش زيارة رئيس 

وزراء إسرائيل نفتالي بينيت إلى مملكة البحرين. 
وأّك��د البنخليل بأن مذكرة التفاهم تأتي ضمن أولويات 
المركز لتعزي��ز التعاون مع مختلف الجه��ات اإلعالمية، 

وذلك بما يدعم استراتيجيات االتصال الوطني.
وبّين بأن بنود مذكرة التفاهم تتضّمن تعزيز التعاون 
بين مرك��ز االتصال الوطن��ي بمملكة البحرين وش��بكة 
»آي24نيوز« في المجاالت المتعلقة بالمحتوى اإلخباري 
واإلعالم��ي وتكنولوجيا البث التلفزيوني، مش��يدًا بالدور 
الب��ارز للقناة في مج��ال التغطيات اإلعالمي��ة والتقارير 

اإلخبارية النوعية.
ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشبكة »آي24نيوز« 
ع��ن اعتزازه وتقديره بتوقيع هذه المذكرة التاريخية مع 
مركز االتصال الوطني بمملكة البحرين، والتي ستسهم 
ف��ي تعزيز التع��اون بي��ن الطرفين بمختل��ف المجاالت 
اإلعالمي��ة، منوه��ًا بما ُتمّثله ه��ذه المذكرة من خطوة 
هامة تصب في تطّور عمل القناة بما يتماشى وأهدافها 
الموضوعة السّيما من جانب تقديم التغطيات اإلخبارية 

واإلعالمية المهنية والنوعية.

عقدت ش��ركة مطار البحرين مباحثات تجارية مع ش��ركة 
ملكا-أميت Malca-Amit، ش��ركة الشحن واللوجستيات 
اإلس��رائيلية الرائدة في نقل وش��حن وتخزي��ن البضائع 
الثمينة، وذلك إلدارة وتصميم وتشغيل أحد مستودعات 

قرية الشحن الجوي السريع.
وتأتي هذه المباحثات التجارية على هامش زيارة رئيس 
وزراء إسرائيل نفتالي بينيت إلى مملكة البحرين، وضمن 
الخط��ط االس��تراتيجية لتطوي��ر قري��ة الش��حن الجوي 
الس��ريع في مطار البحرين، وذلك كجزء من اس��تراتيجية 
النمو الشاملة التي تتبناها وزارة المواصالت واالتصاالت 
لتحويل الخدمات اللوجس��تية والش��حن الجوي إلى إحدى 
الصناعات األساس��ية ف��ي مملكة البحرين م��ن خالل ما 
تش��تمل عليه القرية من مس��تودعات حديث��ة ومواقف 
للطائرات وبني��ة تحتية ُتمّكن المطار م��ن التعامل مع 
كميات أكبر بش��كل أكثر كف��اءة، وتلبية احتياجات عمالء 

الشحن بشكل أفضل، وتوفير فرص عمل جديدة.
ُيش��ار إلى أّن ش��ركة Malca-Amit ُتوّفر لقطاع البضائع 
الثمين��ة واألف��راد ذوي المالءة المالي��ة العالية والبنوك 
الدولي��ة، فريق��ًا عالميًا م��ن الخبراء في مج��ال الخدمات 
ف��ي  والمتخصصي��ن  والجم��ارك  واألم��ن  اللوجس��تية 
العملي��ات الخاص��ة، كما تس��اعد في تعظي��م القدرات 
العالمية للش��ركات من خالل التس��ليم اآلمن والس��ريع 

للبضائع الثمينة إلى الخدمات اللوجستية الشاملة.

اجتم��ع ممّثلون عن القط��اع الصح��ي والتعليم الطبي 
والصحي في مملكة البحرين مع مركز »مكابي« لألبحاث 
واالبت��كار، وذل��ك لتعزي��ز أط��ر التع��اون ف��ي البحوث 
الطبي��ة وأبحاث البيانات الضخمة وتوطيد التعاون بين 
الجانبين في مجال المنش��ورات الطبية المش��تركة. جاء 
ذلك عل��ى هامش زيارة رئي��س وزراء إس��رائيل نفتالي 
بينيت إلى مملكة البحرين، حيث تم مناقشة سبل تعزيز 
التعاون مع مركز »مكابي« في مجال المنشورات الطبية 
المش��تركة لتبادل المعارف والخبرات، والذي ستس��هم 

في وضع األسس لنظام بيئي قوي للنشر الطبي.
وخ��الل االجتماع ت��ّم بحث س��بل تعزيز ق��درات البحث 
والتطوي��ر بين الجانبين، وتس��ليط الضوء على القطاع 
الطب��ي ف��ي البحري��ن والنجاح ال��ذي حققه ف��ي الفترة 
الماضية السّيما خالل االنتشار العالمي لجائحة فيروس 
كورون��ا )كوفي��د19(، والتركيز على إبراز ري��ادة مملكة 

البحرين في مجال البحث الطبي.
كما تّم مناقشة فرص التعاون المتبادل بين الجامعات 
المحلية ومركز »مكابي« للعمل على البحوث الس��ريرية 
وعل��وم البيان��ات والتكنولوجيا الصحي��ة، باإلضافة إلى 
تدري��ب الكفاءات على إس��تخدام آخر التقنيات في مجال 

الطب العالجي.

 الزياني: اعتماد »استراتيجية السالم الدافئ«
 ولجنة اقتصادية بين البحرين وإسرائيل

أدلى وزي��ر الخارجي��ة عبداللطي��ف الزياني، 
ببي��ان صحفي ح��ول الزيارة الرس��مية التي 
قام بها رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، 
إلى مملكة البحرين، مش��يرًا إلى ما تش��كله 
هذه الزي��ارة التاريخية األول��ى لرئيس وزراء 
إس��رائيلي م��ن عالم��ة فارق��ة في مس��يرة 
العالق��ات بين البلدين، حيث س��تكون هذه 
الزيارة أساس��ًا لتعمي��ق وتقوية تعاوننا مع 
تعزي��ز أهدافنا المش��تركة لتحقي��ق األمن 
واالس��تقرار واالزده��ار لش��عوبنا والمنطقة 

بشكل عام.
وقال وزير الخارجية إن حضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليف��ة، عاهل 
البالد المفدى، قد اس��تقبل الس��يد نفتالي 
بيني��ت والوفد المرافق، حي��ث عقد الجانبان 
جلس��ة مباحث��ات مثم��رة وش��املة وبناءة، 
والتي تعكس الرغبة المشتركة للبلدين في 

تطوير التعاون الثنائي.
وأض��اف أن صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليف��ة، ول��ي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، عقد جلس��ة مباحثات 
مع رئيس وزراء إس��رائيل، مستعرضًا سموه 
التقدم الملحوظ في مس��توى العالقات بين 
البلدين، ومجاالت تطوير التنسيق المشترك، 

تحقيقًا لتطلعات البلدين والشعبين.
وقال إنه تم التأكيد خالل تلك اللقاءات على 
أهمية اتفاق مب��ادئ إبراهيم، وإعالن تأييد 
الس��الم بين البلدين، تجس��يدًا لنهج جاللة 
المل��ك المف��دى، ف��ي تعزيز قيم التس��امح 
بي��ن األدي��ان والتعاي��ش والس��الم والحوار 
والتعاون، وترسيخ األمن واالستقرار والسالم 

لما فيه خير وصالح شعوب المنطقة.
وأضاف أنه في ض��وء التقدم الكبير الذي تم 
إح��رازه ف��ي العالقات الثنائية خ��الل الفترة 
الماضية، عبر إقامة العالقات الدبلوماس��ية 
وتب��ادل الس��فراء وب��دء الرح��الت الجوي��ة 
المباشرة، استعرض الجانبان الخطوات التي 
ت��م اتخاذها ف��ي عدد من المج��االت. وجدد 
البل��دان التأكي��د على أهمية توس��يع نطاق 
التعاون وتعزيزه بموجب االتفاقات القائمة 
بينهما، وفي المجاالت األخرى ذات االهتمام 

المشترك.

وأكد أن البلدين اتفق��ا على تعزيز التعاون 
بين ش��عبيهما ف��ي المج��االت االجتماعية 
واالقتصادي��ة واألمني��ة، والحاجة لتش��كيل 
لجنة اقتصادية مش��تركة لتعزيز وتوس��يع 
التعاون االقتص��ادي والتجاري بين البلدين، 
وأش��ار الى أن رئيس الوزراء اإلس��رائيلي قام 
بزيارة لمجل��س التنمية االقتصادية، وأجرى 
محادث��ات مثمرة مع كبار المس��ؤولين حول 

المواضيع ذات الصلة.
وق��ال إن البلدين اتفقا على تعزيز العالقات 
بين الش��عبين الس��يما في مج��ال التعاون 
التعليم��ي والثقافي واألكاديم��ي، والتأكيد 
على أهمية مش��اركة الشباب في عملية بناء 
السالم التي ستعود بالنفع على مستقبلهم 
ومستقبل أبنائهم واألجيال القادمة. وأعرب 
البلدان عن حرصهما على الترويج للس��ياحة 
واس��تثمار ف��رص االس��تفادة م��ن الق��وى 

العاملة البحرينية.
وأش��ار إلى أنه تمت الموافقة بين الجانبين 
على »استراتيجية السالم الدافئ المشتركة« 
التي س��تكون بمثابة خارطة طريق لتنمية 
العالقات بين البلدين، وس��تعطي األولوية 
لمج��االت االهتمام المش��ترك بما في ذلك 
النظ��م البيئية لالبت��كار، واألم��ن الغذائي 

والمائ��ي، والطاق��ة المس��تدامة والرعاي��ة 
الصحية، والتعليم والتجارة واالستثمار.

وق��ال إن الجانبي��ن بحثا تط��ورات األوضاع 
السياسية واألمنية في المنطقة، والتحديات 
التي تواجه دولها بما في ذلك الملف النووي 
اإليران��ي واإلرهاب والتط��رف الديني والفقر 
والصعوب��ات االجتماعية، حي��ث تم التأكيد 
عل��ى أهمي��ة تكثي��ف الجه��ود المش��تركة 
التحدي��ات والتهديدات اإلقليمية  لمواجهة 
والمحافظ��ة على اس��تقرار وأم��ن المنطقة 
وتعزيز الس��الم اإلقليم��ي والدولي. وأضاف 
أن رئي��س ال��وزراء اإلس��رائيلي وج��ه إل��ى 
صاح��ب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، الدعوة لزيارة دولة إسرائيل، 
وقد قبلها س��موه، ومن المق��رر أن تتم في 
المستقبل القريب. وأعرب وزير الخارجية عن 
تقدي��ره لتفان��ي رئيس الوزراء اإلس��رائيلي 
الواضح وحرص حكومته الكبير على مواصلة 
تعزيز وتقوية عالقاتنا، ودعم هذه العالقات 
وتعزيزه��ا ف��ي جمي��ع المج��االت، مج��ددًا 
اإلش��ادة بنجاح ه��ذه الزي��ارة، متطلعًا إلى 
آفاق جديدة من التعاون والتفاهم والفرص 

لبلداننا وشعوبها.
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توقيع مذكرة تفاهم في المجال الصحي والطبي

 الصالح: تطوير التعاون
مع إسرائيل في الطب والصحة العامة

أّكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح 
بمس��ارات  الدف��ع  أهمي��ة  عل��ى 
البحرين  بي��ن مملك��ة  العالقات 
ودولة إس��رائيل نح��و آفاق أرحب 
وبما يع��ود بالنف��ع والنماء على 
البلدين، الس��ّيما ِبُفرص التعاون 
واالستثمار المشترك في مجاالت 
يحق��ق  وبم��ا  والط��ب،  الصح��ة 

التطلعات المشتركة.
ج��اء ذل��ك بع��د توقي��ع حكومة 
مملك��ة البحري��ن وحكومة دولة 
إس��رائيل مذك��رة تفاهم بش��أن 
التع��اون ف��ي المج��ال الصح��ي، 
وذل��ك على هامش زي��ارة رئيس 
وزراء إس��رائيل نفتالي بينيت إلى 

مملكة البحرين.
وقال��ت إّن ه��ذه المذك��رة ُتعّزز 
والتع��اون  الثنائي��ة  العالق��ات 
المش��ترك بين البلدي��ن وتبادل 
الخبرات فيما بينهما، حيث سُترّكز 
عل��ى ترس��يخ وتدعي��م التعاون 
ذات  المج��االت  ف��ي  الثنائ��ي 
االهتم��ام المش��ترك كمكافح��ة 
األوبئة العالمية وإدارة الطوارئ، 
وأنظمة المهن الطبية والصيدلة، 
والمحاكاة  والتدري��ب  والتعلي��م 

في  البيان��ات  وحماي��ة  الطبي��ة، 
مج��االت الطب والصح��ة العامة، 
إل��ى جان��ب تب��ادل المعلوم��ات 
االختصاصيين،  وزيارات  والخبرات 
اقتصادي��ة  مش��اريع  وإقام��ة 
وصحية مشتركة واسعة النطاق، 

باإلضافة إل��ى التعاون في مجال 
البحوث الصحية والطبية.

الت��ي تحظ��ى  وبّين��ت األهمي��ة 
به��ا مذك��رة التفاه��م الُموّقعة 
بي��ن الجانبين في رف��د العاملين 
بالخب��رات  الصح��ي  بالقط��اع 

عل��ى  ينعك��س  وبم��ا  الالزم��ة، 
مواصلة مسيرة النهضة والتقدم 
التي تش��هدها المملكة، مشيرًة 
إل��ى أن��ه س��يتم تقدي��م الدعم 
المصالح  يخ��دم  بم��ا  المتب��ادل 

المشتركة.

مذكرة تفاهم بين »دانات« و»ملكا-أميت« 
اإلسرائيلية بشأن المقتنيات والمعادن الثمينة

لمعهد  التنفيذي  الرئيس  أّكدت 
الكريمة  للؤلؤ واألحجار  البحرين 
)دان��ات( ن��ورة جمش��ير أهمّي��ة 
المضي بمس��ارات العالقات بين 
مملكة البحرين ودولة إس��رائيل 
نحو مراحل متقدمة، واستشراف 
للتع��اون  جدي��دة  ف��رص 
االس��تثماري وبناء ش��راكات بين 
البلدي��ن في مختل��ف القطاعات، 
وذلك بما يحقق التطور واالزدهار 

للبلدين والشعبين.
ج��اء ذلك بع��د توقي��ع الرئيس 
البحري��ن  لمعه��د  التنفي��ذي 
للؤلؤ واألحج��ار الكريمة )دانات( 
بمملك��ة البحرين مذكرة تفاهم 
 ،»Malca-Amit« ش��ركة  م��ع 
بشأن التعاون في المشاريع ذات 

االهتمام المش��ترك بمجال نقل 
والمعادن  المقتني��ات  وتخزي��ن 
الثمين��ة ف��ي البحري��ن، وذل��ك 

على هام��ش زيارة رئي��س وزراء 
إل��ى  إس��رائيل نفتال��ي بيني��ت 

مملكة البحرين.
ولفتت جمش��ير إل��ى أّن مذكرة 
التفاه��م الموّقعة بين الجانبين 
ستس��هم في تبادل الخبرات في 
Malca-« هذا المجال مع شركة
Amit«، والت��ي تتمّت��ع بأنظمة 
متقدمة وتجربة رائدة في مجال 
نقل وتخزي��ن المقنيات الثمينة، 
مش��يرًة إل��ى أّن دولة إس��رائيل 
تع��د من أب��رز ال��دول المصدرة 
لأللم��اس ف��ي العال��م، وهذا ما 
س��يوّفر منصة لتب��ادل المعرفة 
والخبرة، ما سينعكس إيجابًا على 
البلدين، وبما يسهم في تحقيق 

المصالح الثنائية المشتركة.

Malca- « ُيش��ار إلى أّن ش��ركة
Amit« توفر أفضل وأجود الحلول 
لصناع��ة  اآلمن��ة  اللوجس��تية 
األلم��اس والمجوهرات في جميع 
أنحاء العالم، كما أنها تقدم حلواًل 
للمتطلب��ات  كامل��ة  لوجس��تية 
الدقيق��ة والفري��دة م��ن نوعها 
والمجوهرات  األلم��اس  لصناعة 
والس��اعات والبضائ��ع الثمين��ة، 
وذل��ك بكافة المراحل ب��دءًا من 
التسليم اآلمن ومرورًا بالخدمات 
الش��املة حتى يتم  اللوجس��تية 
المعني��ة،  لألط��راف  تس��ليمها 
باإلضافة إلى أن الشركة تساعد 
القدرات والمؤهالت  على تطوير 
العالمية للشركات في  والخبرات 

هذا المجال.

نورة جمشير

»االتصال الوطني« يوّقع مذكرة 
تفاهم مع شبكة »آي 24 نيوز«

 مباحثات تجارية بين »مطار البحرين« 
و»ملكا-أميت« اإلسرائيلية

 تعزيز التعاون مع »مكابي« 
في مجال المنشورات الطبية

ق��ام الرئيس التنفي��ذي لمركز االتصال الوطني يوس��ف 
البنخلي��ل، والرئي��س التنفي��ذي لش��بكة »آي 24 نيوز« 
فرانك ملول، بتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز أطر التعاون 
الثنائي بي��ن الجانبين، وذلك على هام��ش زيارة رئيس 

وزراء إسرائيل نفتالي بينيت إلى مملكة البحرين. 
وأّك��د البنخليل بأن مذكرة التفاهم تأتي ضمن أولويات 
المركز لتعزي��ز التعاون مع مختلف الجه��ات اإلعالمية، 

وذلك بما يدعم استراتيجيات االتصال الوطني.
وبّين بأن بنود مذكرة التفاهم تتضّمن تعزيز التعاون 
بين مرك��ز االتصال الوطن��ي بمملكة البحرين وش��بكة 
»آي24نيوز« في المجاالت المتعلقة بالمحتوى اإلخباري 
واإلعالم��ي وتكنولوجيا البث التلفزيوني، مش��يدًا بالدور 
الب��ارز للقناة في مج��ال التغطيات اإلعالمي��ة والتقارير 

اإلخبارية النوعية.
ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشبكة »آي24نيوز« 
ع��ن اعتزازه وتقديره بتوقيع هذه المذكرة التاريخية مع 
مركز االتصال الوطني بمملكة البحرين، والتي ستسهم 
ف��ي تعزيز التع��اون بي��ن الطرفين بمختل��ف المجاالت 
اإلعالمي��ة، منوه��ًا بما ُتمّثله ه��ذه المذكرة من خطوة 
هامة تصب في تطّور عمل القناة بما يتماشى وأهدافها 
الموضوعة السّيما من جانب تقديم التغطيات اإلخبارية 

واإلعالمية المهنية والنوعية.

عقدت ش��ركة مطار البحرين مباحثات تجارية مع ش��ركة 
ملكا-أميت Malca-Amit، ش��ركة الشحن واللوجستيات 
اإلس��رائيلية الرائدة في نقل وش��حن وتخزي��ن البضائع 
الثمينة، وذلك إلدارة وتصميم وتشغيل أحد مستودعات 

قرية الشحن الجوي السريع.
وتأتي هذه المباحثات التجارية على هامش زيارة رئيس 
وزراء إسرائيل نفتالي بينيت إلى مملكة البحرين، وضمن 
الخط��ط االس��تراتيجية لتطوي��ر قري��ة الش��حن الجوي 
الس��ريع في مطار البحرين، وذلك كجزء من اس��تراتيجية 
النمو الشاملة التي تتبناها وزارة المواصالت واالتصاالت 
لتحويل الخدمات اللوجس��تية والش��حن الجوي إلى إحدى 
الصناعات األساس��ية ف��ي مملكة البحرين م��ن خالل ما 
تش��تمل عليه القرية من مس��تودعات حديث��ة ومواقف 
للطائرات وبني��ة تحتية ُتمّكن المطار م��ن التعامل مع 
كميات أكبر بش��كل أكثر كف��اءة، وتلبية احتياجات عمالء 

الشحن بشكل أفضل، وتوفير فرص عمل جديدة.
ُيش��ار إلى أّن ش��ركة Malca-Amit ُتوّفر لقطاع البضائع 
الثمين��ة واألف��راد ذوي المالءة المالي��ة العالية والبنوك 
الدولي��ة، فريق��ًا عالميًا م��ن الخبراء في مج��ال الخدمات 
ف��ي  والمتخصصي��ن  والجم��ارك  واألم��ن  اللوجس��تية 
العملي��ات الخاص��ة، كما تس��اعد في تعظي��م القدرات 
العالمية للش��ركات من خالل التس��ليم اآلمن والس��ريع 

للبضائع الثمينة إلى الخدمات اللوجستية الشاملة.

اجتم��ع ممّثلون عن القط��اع الصح��ي والتعليم الطبي 
والصحي في مملكة البحرين مع مركز »مكابي« لألبحاث 
واالبت��كار، وذل��ك لتعزي��ز أط��ر التع��اون ف��ي البحوث 
الطبي��ة وأبحاث البيانات الضخمة وتوطيد التعاون بين 
الجانبين في مجال المنش��ورات الطبية المش��تركة. جاء 
ذلك عل��ى هامش زيارة رئي��س وزراء إس��رائيل نفتالي 
بينيت إلى مملكة البحرين، حيث تم مناقشة سبل تعزيز 
التعاون مع مركز »مكابي« في مجال المنشورات الطبية 
المش��تركة لتبادل المعارف والخبرات، والذي ستس��هم 

في وضع األسس لنظام بيئي قوي للنشر الطبي.
وخ��الل االجتماع ت��ّم بحث س��بل تعزيز ق��درات البحث 
والتطوي��ر بين الجانبين، وتس��ليط الضوء على القطاع 
الطب��ي ف��ي البحري��ن والنجاح ال��ذي حققه ف��ي الفترة 
الماضية السّيما خالل االنتشار العالمي لجائحة فيروس 
كورون��ا )كوفي��د19(، والتركيز على إبراز ري��ادة مملكة 

البحرين في مجال البحث الطبي.
كما تّم مناقشة فرص التعاون المتبادل بين الجامعات 
المحلية ومركز »مكابي« للعمل على البحوث الس��ريرية 
وعل��وم البيان��ات والتكنولوجيا الصحي��ة، باإلضافة إلى 
تدري��ب الكفاءات على إس��تخدام آخر التقنيات في مجال 

الطب العالجي.

 الزياني: اعتماد »استراتيجية السالم الدافئ«
 ولجنة اقتصادية بين البحرين وإسرائيل

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/16/watan-20220216.pdf?1644988390
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/990669
https://alwatannews.net/article/990666
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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انخفاض حاالت عالج األورام بالخارج 

 وزيرة الصحة: خطة إلنشاء مركز 
لزراعة الكلى ومستشفيات متخصصة 

مريم بوجيري «

كشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح عن وجود فكرة 
إلنش��اء مركز لزراعة الكلى في المستقبل، مؤكدة 
انخفاض حاالت العالج بالخارج لألورام بعد افتتاح 

مركز األورام في المملكة.
وأك��دت ف��ي مداخلته��ا ردًا على س��ؤال برلماني 
للنائب يوس��ف الذوادي بش��أن العالج في الخارج، 
أن التقاري��ر الطبية تكم��ن أهميتها للجنة العالج 

بالخارج في حين أن المستشفيات الخارجية تطلبها 
للتأك��د م��ن إمكاني��ة تقدي��م الع��الج والتقارير 
م��ا يتطلب المزيد م��ن الوقت إل��ى جانب تحديد 
العالج المناس��ب أو أخذ موع��د لدى الطبيب، حيث 
تكون هناك موافقة لك��ن التأخير يعود لتفاصيل 

المستشفى في الخارج.
وبين��ت أن العالج داخ��ل المملكة ضم��ن برنامج 
الطبيب الزائر واس��تقطاب التخصص��ات واألطباء 
من خارج البحرين س��اهم ف��ي نجاحه خصوصًا في  

ف��ي زراعة الكلى، حيث يت��م التعاون مع عدد كبير 
م��ن األطباء، مبينة أنه بس��بب ظروف الجائحة في 
ع��ام 2020 لم يتم إرس��ال األطب��اء الزائرين لكن 
االس��تمرار في جل��ب األطب��اء من الخ��ارج كأطباء 
زائرين في 2021 و 2022 ومستمرين في البرنامج 
من خ��الل مستش��فى الس��لمانية ولجن��ة العالج 
بالخ��ارج. وقالت إنه ضمن خط��ط الحكومة وجود 
مستشفيات متخصصة وليست عامة وبمخططات 

تدرس من قبل المجلس األعلى للصحة.

 بعد 9 سنوات من الدراسة

نعم نيابية لقانون الصحة النفسية
مريم بوجيري «

بعد أن قبع المش��روع ف��ي أدراج المجلس لمدة 
9 س��نوات، انته��ى الن��واب إلى تمرير مش��روع 
قانون الصحة النفسية رغم أهميته كونه يهدف 
لسد فراغ تش��ريعي، بأحد أهم قطاعات الطب، 
حي��ث ينظم القانون منش��آت الصحة النفس��ية 
الحكومية والخاص��ة، وحقوق المريض وواجبات 
العاملي��ن بالمه��ن الطبي��ة في ه��ذا المجال، 
كما ينظم مش��روع القان��ون كيفية الدخول إلى 
منشآت الصحة النفسية سواء كان دخواًل طوعيًا 

أو دخ��واًل إجباريًا أو اإليداع طبقًا ألحكام أو أوامر 
قضائية.

ويعاق��ب ضم��ن القانون بالحب��س أو بالغرامة 
التي ال تتجاوز ألف دين��ار، كل طبيب أثبت فيما 
يصدره من تقارير أو شهادات أو بيانات، ما يخالف 
الواقع في ش��أن الحالة النفسية ألحد األشخاص 
بقصد إدخاله إحدى المنش��آت المخصصة لحجز 
المرضى النفسيين أو إخراجه منها، أو ألي غرض 
آخر. ونصت المادة 59 على معاقبة كل من حجز 
أو تسبب في حجز أحد األشخاص بصفته مصابًا 
بأحد األمراض النفس��ية في غير منشآت الصحة 

النفس��ية، أو غي��ر األماك��ن المختارة ف��ي إطار 
الرعاية المجتمعي��ة، بالحبس والغرامة التي ال 

تقل عن ألف دينار.
كم��ا يعاق��ب بالحبس مدة ال تقل عن س��نتين 
وغرامة ال تقل عن أل��ف دينار، أو بإحدى هاتين 
العقوبتين، كل من مكن عمدًا ش��خصًا خاضعًا 
إلج��راءات الدخول أو العالج اإلجباري من الهرب، 
أو س��اعده على ذلك، أخفاه بنفس��ه أو بواسطة 
غي��ره، ويعاقب ب��ذات العقوبة م��ن أبلغ إحدى 
الجه��ات المختصة كذبًا ومع س��وء القصد، في 

حق أحد األشخاص بأنه مصاب بمرض نفسي.

 »النواب« يؤجل قانون مد 
فترة سداد غرامات الدولة أسبوعين

 البوعينين: التواصل 
مع جهة خارجية تجاوز للقانون

محمد رشاد  «

أجل مجلس النواب مش��روع قانون اإلجراءات الجنائية بمد فترة س��داد غرامات 
الدولة لتصبح 5 سنوات بداًل من سنتين، لمدة أسبوعين، بعد مناقشات طويلة 
وجداًل واس��عًا حول تأثيرات المش��روع عل��ى عقوبات الردع ودوره في اس��تقرار 

األسرة البحرينية. 
م��ن جانب��ه أكد النائ��ب عبدالرزاق حطاب أن فت��رة المد المق��ررة في القانون 
والتي تقدر ب� 150%، تتنافي مع جوهر العقوبة وهو الردع ويسفر عن العقوبة 
من محتواها مما يش��جع المتهم على ارت��كاب المزيد من الجرائم التي تقتصر 

العقوبة فيها على الغرامة وليس الحد منها.
وأضاف أنه غير متفق مع تمديد المدة لتقصير الغرامات لفترة خمس س��نوات 
إال أن تق��وم اللجن��ة بإيض��اح ما قدمته من استفس��ارات متس��ائاًل عن ما هو 
المعيار الذي استندوا عليه في تحديد مدة الخمس سنوات وكذلك عدد القضايا 

الموجودة التي يواجه فيها المحكوم عليهم صعوبة في التسديد. 
وقال النائب محمد السيس��ي إن المش��روع بقانون يهدف إلى توسعة السلطة 
الممنوح��ة لقاضي التنفيذ والت��ي يمنح بمقتضاها المحك��وم عليه أجاًل بدفع 

المبال��غ المس��تحقة للدولة أو يأذن له بدفعها على أقس��اط بحيث ال تزيد عن 
خمس س��نوات بداًل من سنتين وذلك تيسيرًا عليهم، موضحًا أن المشروع يأتي 
تماش��يًا م��ع توجيهات عاهل الب��الد المفدى والتي تصب ف��ي صالح المحكوم 
عليه��م والتيس��ير عليهم في تنفيذ األح��كام الصادرة بحقه��م وقد تجلى ذلك 
واضحًا في صدور القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات البديلة بالسماح 
باس��تبدال العقوب��ة م��ن الي��وم األول وما حمله من تيس��يرات كبي��رة لصالح 
المحك��وم عليهم، كذلك اس��تبدال الحبس االحتياطي بالتدابي��ر البديلة. وبين 
السيس��ي أن هذه المبالغ محكومة للدولة وليست مدنية أو تجارية وأن مشروع 
القان��ون لم يمس جوهر العقوبة وأن المحكوم عليه س��يقوم بتس��ديد المبلغ 
المطلوب بأكمله وأن الغاية من المش��رع هو التيس��ير عل��ى المحكوم عليهم 
بمبالغ مالية لصالح الدولة وتمديد فترة السداد على 5 سنوات بداًل من سنتين 
بصورة جوازية وليس��ت إجبارية. وأكد باس��م المالك��ي أن تعديل العقوبة إلى 
5 س��نوات سيس��اهم في تحقيق التوازن بين مصلحة المواط��ن والحفاظ على 
الدول��ة، باإلضافة إلى النظر لمصلحة المواط��ن الواقع عليه العقوبة من خالل 
تس��هيل دفع الغرامة بمد فترة السداد لخمس سنوات بداًل من سنتين، مشيرًا 

إلى أن هذا التعديل المهم سيسهم في استقرار األسرة والمجتمع. 

الش��ؤون  لجن��ة  رئي��س  اس��تنكر 
الخارجي��ة والدفاع واألم��ن الوطني 
البوعينين،  النواب محم��د  بمجلس 
قي��ام ممثل��ي عدد م��ن الجمعيات 
بالتواصل وبحث الش��ؤون الداخلية 
البحريني��ة مع جه��ة خارجية وإثارة 
الفئوي��ة  والش��كاوى  المغالط��ات 
والمنحازة بما يهدد الس��لم األهلي 
ويتي��ح الفرص��ة ألط��راف خارجي��ة 
بالتدخ��ل ف��ي الش��ؤون الداخلي��ة 
لمملكة البحرين، مشيرًا إلى أن تلك 
التحركات المغرضة تعتبر انتهاكًا 
بها  المعمول  واألنظم��ة  للقوانين 

في شأن الجمعيات.
وأضاف أن ش��عب البحري��ن بكافة 
أطيافه ومكوناته يرفض التدخالت 
الخارجي��ة المغرض��ة ف��ي ش��ؤون 
المملك��ة ويح��رص على س��يادتها 
واس��تقاللها ووحدته��ا، وإن قي��ام 
ممثل��ي تلك الجمعيات باس��تغالل 
إل��ى جه��ات  كياناته��م للوص��ول 
خارجية، وإث��ارة مواضيع خارجة عن 

اختصاصاتهم تش��كل خط��رًا على 
الس��لم األهل��ي، لما ق��د تتضمنه 
المغالط��ات الُمث��ارة من ش��كاوى 
م��آرب  لتحقي��ق  ومنح��ازة  فئوي��ة 

مغرضة تمس الصف الوطني.
وق��ال إن ش��عب البحري��ن يمثل��ه 
والمعبر  المنتخب  النيابي  المجلس 
ع��ن اإلرادة الش��عبية الح��رة وفق 

الصحيحة،  الدس��تورية  الممارس��ة 
وإن قي��ام ممثل��ي تل��ك الجمعيات 
بإث��ارة مغالط��ات تمث��ل وجهات 
والتواص��ل  الش��خصية  نظره��م 
المباش��ر م��ع جه��ة خارجي��ة يعد 
تجاوزًا على المؤسس��ة التشريعية 
المنتخب��ة م��ن الش��عب بمختل��ف 
أطيافه وب��كل مكوناته، منوهًا إلى 
أن مجل��س الن��واب يباش��ر مهامه 
ومسؤولياته وفق األطر الدستورية 
والقانوني��ة بم��ا تقتضي��ه اإلرادة 

الشعبية والمصلحة الوطنية.
وأوض��ح أن التواص��ل م��ع جه��ات 
لي��س  مغرض��ة  لمس��اٍع  خارجي��ة 
ف��ي مصلح��ة الوط��ن والمواطنين 
وه��و األم��ر ال��ذي ُيَمك��ن الجهات 
الخارجي��ة المعادي��ة للبحري��ن من 
الداخلي��ة  الش��ؤون  ف��ي  التدخ��ل 
ويه��دد الوح��دة الوطنية، مش��يدًا 
باإلنج��ازات الديمقراطية المتميزة 
المتعددة  الوطني��ة  والمكتس��بات 
في مملكة البحري��ن مقارنة بكثير 

م��ن الدول الت��ي تعرض��ت لهزات 
وطني��ة ش��ديدة وال ت��زال تعان��ي 
من عدم االس��تقرار وتفتقر لألمن 

واألمان نتيجة التدخالت الخارجية.
وأش��ار إل��ى أن اللق��اءات والتواصل 
مع ممثل��ي البعثات الدبلوماس��ية 
ف��ي البحري��ن تت��م وفق إج��راءات 
بروتوكولية وال يج��وز ألي من كان 
تج��اوز تلك األعراف الدبلوماس��ية، 
تل��ك  ممثل��ي  قي��ام  مس��تنكرًا 
الجمعي��ات بانتحال صف��ة ممثلي 
النياب��ي  المجل��س  ف��ي  الش��عب 
باألع��راف  واإلخ��الل  المنتخ��ب 
الحص��ول  لغ��رض  الدبلوماس��ية 
على مكاسب ش��خصية ومالية على 
حس��اب الوط��ن ه��و أم��ر مرفوض 
ش��عبيًا لما له من أضرار على األمن 
سيس��تخدم  أن��ه  وأك��د  الوطن��ي. 
صالحيات��ه الدس��تورية في مجلس 
الن��واب أزاء تل��ك التج��اوزات التي 
تهدد أمن واستقرار الوطن وتمس 

الوحدة الوطنية والسلم األهلي.

 »التجارة«: نظام اإلفصاح 
 عن مكافآت مجالس اإلدارة 
لم يتغير في القانون الجديد

مريم بوجيري «

أكدت وكيل ش��ؤون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إيمان الدوسري أن مكافآت مجالس اإلدارة ومدى بيان إفصاحها 
ل��م تتغير في القانون وإنما اإلفص��اح عن مكافآت التنفيذيين، 
وردت أثن��اء موافقة مجلس النواب على مش��روع بقانون يمكن 
ال��وزارة المعنية المعنية بش��ؤون التج��ارة بمواكبة التطورات 
المتس��ارعة في بيئات العمل التجارية وس��مح لجهات التوثيق 
بالقي��ام بعملها بعق��ود التجاري��ة المح��ررة باإلنجليزية، بأن 
تل��ك البيانات أصبحت بالمجمل تعرض ضمن التقرير المرفوع 
للجمعية العمومية ولك��ن اإلفصاح عن مكافآت مجلس اإلدارة 

بالتفصيل تكون ضمن التقرير المذكور.

 فاطمة القطري ترفض 
 إقحام الجمعيات األهلية
 فيما يضر بالسلم األهلي

أك��دت النائ��ب فاطم��ة القطري أن أبن��اء البحري��ن يفخرون بما 
يتمتعون به من أجواء انفتاح وحرية أكدها ميثاق العمل الوطني، 
ورسخ دعائمها المشروع اإلصالحي لحضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك الب��الد المفدى حفظه اهلل ورعاه، 
لتش��هد البحرين قفزة غير مس��بوقة في دور ونش��اط مؤسسات 
المجتمع المدني، القائمة على أس��س وطنية واعتبارها ش��ريكًا 

أساسيًا في صناعة التنمية.
ولفتت إلى أن إس��اءة اس��تغالل األطر القانونية المنظمة لعمل 
الجمعي��ات وإقحامه��ا ف��ي أمور مضّرة بالس��لم األهل��ي وإتاحة 
الفرصة ألطراف خارجية بالتدخل في الش��ؤون الداخلية لمملكة 
البحري��ن، هو أم��ر مخال��ف لأله��داف الوطنية الت��ي قامت على 
أساس��ها تلك الجمعيات، ومن ش��أنها أن تعيد تكرار مسلس��ل 
التدخالت الخارجية في الش��ؤون الداخلية للمملكة التي لم تنتج 
س��وى اإلضرار بالنس��يج االجتماعي لمملكة البحرين، والخس��ائر 
على جميع األصعدة. ونوهت القط��ري بتصريحات وزير الداخلية 
الفريق أول الركن الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة بشأن قيام 
عدد من الجمعيات بالتواصل وبحث الشؤون الداخلية البحرينية 
مع جهة خارجي��ة وإثارتهم مغالطات وش��كاوى فئوية ومنحازة، 
مؤكدة س��عادتها أن البحرين هي دولة القانون والمؤسس��ات، 
الت��ي أتاحت للجميع العمل في إط��ار اختصاصه بكل حرية وبما 
يخدم مصالح الوطن، وأنها لن تس��مح بإفساح المجال ألي تدخل 

في شؤون المملكة الداخلية.

حد أدنى في حساب المحجوز عليهم لتغطية المتطلبات المعيشية
 وزير العدل: منع 26 شخصًا ومؤسسة 
من إصدار »سندات مديونية تنفيذية«

محمد رشاد  «

أكد وزير العدل والشؤون اإلس��المية واألوقاف الشيخ 
خالد بن علي بن عب��داهلل آل خليفة أن قانون التنفيذ 
راع��ى وجود حد أدن��ى في حس��اب المدينين لتغطية 
المتطلبات المعيشية منوهًا أن هذا القانون من شأنه 
إح��داث نقلة كبيرة إن تم تطبيقه بالش��كل الس��ليم 

كونه من القوانين غير المسبوقة في المنطقة.
وشدد أن قرارات المنع من السفر أثبتت عدم فاعليتها 
كوس��يلة في تحصيل األموال من المدينين، الفتًا إلى 
أن المرس��وم ي��وازن ما بي��ن المنفذ ض��ده والمنفذ 
له لضمان س��رعة اس��تيفاء الدائ��ن لحقوقه ويحمي 

الدائنين المحتملين من التعامل مع المدين المعسر. 
وأش��ار إلى أن هناك جه��ات تعطي س��ندات مديونية 
وقروضًا بدون ترخيص من المصرف المركزي، موضحًا 
أنه سبق وأن أصدر قرارًا بمنع 26 شخصًا ومؤسسة بأن 
يعقدوا س��ندات مديونية مذيل��ة بالصيغة التنفيذية 
ول��م يطعن أحد منهم أمام المحاك��م على هذا القرار، 
الفتًا إلى أن هناك أمورًا أخرى تتم بطرق مختلفة مثل 
البيع بالتقسيط والسجل االئتماني، وطالب بأن يكون 
هناك تنظيم للبيع بالتقس��يط وإال سيسمح بالمراباة 

واستغالل الناس وهذا أمر ال يمكن السماح به. 
وأوض��ح أن هناك تعاون��ًا بين وزارة الع��دل والتنمية 
االجتماعي��ة والمصرف المركزي عل��ى أن يكون هناك 

رمز للتعامل مع حس��ابات الدع��م االجتماعي، منوهًا 
أن مص��رف البحرين المركزي ه��و الجهة المنوط بها 
تحديد المؤسس��ات المالي��ة التي تخضع ل��ه وقريبًا 
س��يتم إصدار قرار بأن تتبع البنوك فقط للمصرف أما 
باقي الش��ركات المالية األخرى س��يتم التعامل معها 

بطرق أخرى.
ولف��ت الوزي��ر أن توفيق األوض��اع يبدأ بعد س��ريان 
القانون بثالثة أشهر فيما يتعلق بالشركات أو األفراد 
والمؤسسات المالية وأنه ال يجوز الحجز على حسابات 
الدع��م الحكومي للمواطنين، مضيفًا أنه ال مبرر لبقاء 
حسابات المدينين مغلقة فى حال خصم مبالغ محددة 

منها وتوريدها إلى خزانة المحكمة.
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انخفاض حاالت عالج األورام بالخارج 

 وزيرة الصحة: خطة إلنشاء مركز 
لزراعة الكلى ومستشفيات متخصصة 

مريم بوجيري «

كشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح عن وجود فكرة 
إلنش��اء مركز لزراعة الكلى في المستقبل، مؤكدة 
انخفاض حاالت العالج بالخارج لألورام بعد افتتاح 

مركز األورام في المملكة.
وأك��دت ف��ي مداخلته��ا ردًا على س��ؤال برلماني 
للنائب يوس��ف الذوادي بش��أن العالج في الخارج، 
أن التقاري��ر الطبية تكم��ن أهميتها للجنة العالج 

بالخارج في حين أن المستشفيات الخارجية تطلبها 
للتأك��د م��ن إمكاني��ة تقدي��م الع��الج والتقارير 
م��ا يتطلب المزيد م��ن الوقت إل��ى جانب تحديد 
العالج المناس��ب أو أخذ موع��د لدى الطبيب، حيث 
تكون هناك موافقة لك��ن التأخير يعود لتفاصيل 

المستشفى في الخارج.
وبين��ت أن العالج داخ��ل المملكة ضم��ن برنامج 
الطبيب الزائر واس��تقطاب التخصص��ات واألطباء 
من خارج البحرين س��اهم ف��ي نجاحه خصوصًا في  

ف��ي زراعة الكلى، حيث يت��م التعاون مع عدد كبير 
م��ن األطباء، مبينة أنه بس��بب ظروف الجائحة في 
ع��ام 2020 لم يتم إرس��ال األطب��اء الزائرين لكن 
االس��تمرار في جل��ب األطب��اء من الخ��ارج كأطباء 
زائرين في 2021 و 2022 ومستمرين في البرنامج 
من خ��الل مستش��فى الس��لمانية ولجن��ة العالج 
بالخ��ارج. وقالت إنه ضمن خط��ط الحكومة وجود 
مستشفيات متخصصة وليست عامة وبمخططات 

تدرس من قبل المجلس األعلى للصحة.

 بعد 9 سنوات من الدراسة

نعم نيابية لقانون الصحة النفسية
مريم بوجيري «

بعد أن قبع المش��روع ف��ي أدراج المجلس لمدة 
9 س��نوات، انته��ى الن��واب إلى تمرير مش��روع 
قانون الصحة النفسية رغم أهميته كونه يهدف 
لسد فراغ تش��ريعي، بأحد أهم قطاعات الطب، 
حي��ث ينظم القانون منش��آت الصحة النفس��ية 
الحكومية والخاص��ة، وحقوق المريض وواجبات 
العاملي��ن بالمه��ن الطبي��ة في ه��ذا المجال، 
كما ينظم مش��روع القان��ون كيفية الدخول إلى 
منشآت الصحة النفسية سواء كان دخواًل طوعيًا 

أو دخ��واًل إجباريًا أو اإليداع طبقًا ألحكام أو أوامر 
قضائية.

ويعاق��ب ضم��ن القانون بالحب��س أو بالغرامة 
التي ال تتجاوز ألف دين��ار، كل طبيب أثبت فيما 
يصدره من تقارير أو شهادات أو بيانات، ما يخالف 
الواقع في ش��أن الحالة النفسية ألحد األشخاص 
بقصد إدخاله إحدى المنش��آت المخصصة لحجز 
المرضى النفسيين أو إخراجه منها، أو ألي غرض 
آخر. ونصت المادة 59 على معاقبة كل من حجز 
أو تسبب في حجز أحد األشخاص بصفته مصابًا 
بأحد األمراض النفس��ية في غير منشآت الصحة 

النفس��ية، أو غي��ر األماك��ن المختارة ف��ي إطار 
الرعاية المجتمعي��ة، بالحبس والغرامة التي ال 

تقل عن ألف دينار.
كم��ا يعاق��ب بالحبس مدة ال تقل عن س��نتين 
وغرامة ال تقل عن أل��ف دينار، أو بإحدى هاتين 
العقوبتين، كل من مكن عمدًا ش��خصًا خاضعًا 
إلج��راءات الدخول أو العالج اإلجباري من الهرب، 
أو س��اعده على ذلك، أخفاه بنفس��ه أو بواسطة 
غي��ره، ويعاقب ب��ذات العقوبة م��ن أبلغ إحدى 
الجه��ات المختصة كذبًا ومع س��وء القصد، في 

حق أحد األشخاص بأنه مصاب بمرض نفسي.

 »النواب« يؤجل قانون مد 
فترة سداد غرامات الدولة أسبوعين

 البوعينين: التواصل 
مع جهة خارجية تجاوز للقانون

محمد رشاد  «

أجل مجلس النواب مش��روع قانون اإلجراءات الجنائية بمد فترة س��داد غرامات 
الدولة لتصبح 5 سنوات بداًل من سنتين، لمدة أسبوعين، بعد مناقشات طويلة 
وجداًل واس��عًا حول تأثيرات المش��روع عل��ى عقوبات الردع ودوره في اس��تقرار 

األسرة البحرينية. 
م��ن جانب��ه أكد النائ��ب عبدالرزاق حطاب أن فت��رة المد المق��ررة في القانون 
والتي تقدر ب� 150%، تتنافي مع جوهر العقوبة وهو الردع ويسفر عن العقوبة 
من محتواها مما يش��جع المتهم على ارت��كاب المزيد من الجرائم التي تقتصر 

العقوبة فيها على الغرامة وليس الحد منها.
وأضاف أنه غير متفق مع تمديد المدة لتقصير الغرامات لفترة خمس س��نوات 
إال أن تق��وم اللجن��ة بإيض��اح ما قدمته من استفس��ارات متس��ائاًل عن ما هو 
المعيار الذي استندوا عليه في تحديد مدة الخمس سنوات وكذلك عدد القضايا 

الموجودة التي يواجه فيها المحكوم عليهم صعوبة في التسديد. 
وقال النائب محمد السيس��ي إن المش��روع بقانون يهدف إلى توسعة السلطة 
الممنوح��ة لقاضي التنفيذ والت��ي يمنح بمقتضاها المحك��وم عليه أجاًل بدفع 

المبال��غ المس��تحقة للدولة أو يأذن له بدفعها على أقس��اط بحيث ال تزيد عن 
خمس س��نوات بداًل من سنتين وذلك تيسيرًا عليهم، موضحًا أن المشروع يأتي 
تماش��يًا م��ع توجيهات عاهل الب��الد المفدى والتي تصب ف��ي صالح المحكوم 
عليه��م والتيس��ير عليهم في تنفيذ األح��كام الصادرة بحقه��م وقد تجلى ذلك 
واضحًا في صدور القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات البديلة بالسماح 
باس��تبدال العقوب��ة م��ن الي��وم األول وما حمله من تيس��يرات كبي��رة لصالح 
المحك��وم عليهم، كذلك اس��تبدال الحبس االحتياطي بالتدابي��ر البديلة. وبين 
السيس��ي أن هذه المبالغ محكومة للدولة وليست مدنية أو تجارية وأن مشروع 
القان��ون لم يمس جوهر العقوبة وأن المحكوم عليه س��يقوم بتس��ديد المبلغ 
المطلوب بأكمله وأن الغاية من المش��رع هو التيس��ير عل��ى المحكوم عليهم 
بمبالغ مالية لصالح الدولة وتمديد فترة السداد على 5 سنوات بداًل من سنتين 
بصورة جوازية وليس��ت إجبارية. وأكد باس��م المالك��ي أن تعديل العقوبة إلى 
5 س��نوات سيس��اهم في تحقيق التوازن بين مصلحة المواط��ن والحفاظ على 
الدول��ة، باإلضافة إلى النظر لمصلحة المواط��ن الواقع عليه العقوبة من خالل 
تس��هيل دفع الغرامة بمد فترة السداد لخمس سنوات بداًل من سنتين، مشيرًا 

إلى أن هذا التعديل المهم سيسهم في استقرار األسرة والمجتمع. 

الش��ؤون  لجن��ة  رئي��س  اس��تنكر 
الخارجي��ة والدفاع واألم��ن الوطني 
البوعينين،  النواب محم��د  بمجلس 
قي��ام ممثل��ي عدد م��ن الجمعيات 
بالتواصل وبحث الش��ؤون الداخلية 
البحريني��ة مع جه��ة خارجية وإثارة 
الفئوي��ة  والش��كاوى  المغالط��ات 
والمنحازة بما يهدد الس��لم األهلي 
ويتي��ح الفرص��ة ألط��راف خارجي��ة 
بالتدخ��ل ف��ي الش��ؤون الداخلي��ة 
لمملكة البحرين، مشيرًا إلى أن تلك 
التحركات المغرضة تعتبر انتهاكًا 
بها  المعمول  واألنظم��ة  للقوانين 

في شأن الجمعيات.
وأضاف أن ش��عب البحري��ن بكافة 
أطيافه ومكوناته يرفض التدخالت 
الخارجي��ة المغرض��ة ف��ي ش��ؤون 
المملك��ة ويح��رص على س��يادتها 
واس��تقاللها ووحدته��ا، وإن قي��ام 
ممثل��ي تلك الجمعيات باس��تغالل 
إل��ى جه��ات  كياناته��م للوص��ول 
خارجية، وإث��ارة مواضيع خارجة عن 

اختصاصاتهم تش��كل خط��رًا على 
الس��لم األهل��ي، لما ق��د تتضمنه 
المغالط��ات الُمث��ارة من ش��كاوى 
م��آرب  لتحقي��ق  ومنح��ازة  فئوي��ة 

مغرضة تمس الصف الوطني.
وق��ال إن ش��عب البحري��ن يمثل��ه 
والمعبر  المنتخب  النيابي  المجلس 
ع��ن اإلرادة الش��عبية الح��رة وفق 

الصحيحة،  الدس��تورية  الممارس��ة 
وإن قي��ام ممثل��ي تل��ك الجمعيات 
بإث��ارة مغالط��ات تمث��ل وجهات 
والتواص��ل  الش��خصية  نظره��م 
المباش��ر م��ع جه��ة خارجي��ة يعد 
تجاوزًا على المؤسس��ة التشريعية 
المنتخب��ة م��ن الش��عب بمختل��ف 
أطيافه وب��كل مكوناته، منوهًا إلى 
أن مجل��س الن��واب يباش��ر مهامه 
ومسؤولياته وفق األطر الدستورية 
والقانوني��ة بم��ا تقتضي��ه اإلرادة 

الشعبية والمصلحة الوطنية.
وأوض��ح أن التواص��ل م��ع جه��ات 
لي��س  مغرض��ة  لمس��اٍع  خارجي��ة 
ف��ي مصلح��ة الوط��ن والمواطنين 
وه��و األم��ر ال��ذي ُيَمك��ن الجهات 
الخارجي��ة المعادي��ة للبحري��ن من 
الداخلي��ة  الش��ؤون  ف��ي  التدخ��ل 
ويه��دد الوح��دة الوطنية، مش��يدًا 
باإلنج��ازات الديمقراطية المتميزة 
المتعددة  الوطني��ة  والمكتس��بات 
في مملكة البحري��ن مقارنة بكثير 

م��ن الدول الت��ي تعرض��ت لهزات 
وطني��ة ش��ديدة وال ت��زال تعان��ي 
من عدم االس��تقرار وتفتقر لألمن 

واألمان نتيجة التدخالت الخارجية.
وأش��ار إل��ى أن اللق��اءات والتواصل 
مع ممثل��ي البعثات الدبلوماس��ية 
ف��ي البحري��ن تت��م وفق إج��راءات 
بروتوكولية وال يج��وز ألي من كان 
تج��اوز تلك األعراف الدبلوماس��ية، 
تل��ك  ممثل��ي  قي��ام  مس��تنكرًا 
الجمعي��ات بانتحال صف��ة ممثلي 
النياب��ي  المجل��س  ف��ي  الش��عب 
باألع��راف  واإلخ��الل  المنتخ��ب 
الحص��ول  لغ��رض  الدبلوماس��ية 
على مكاسب ش��خصية ومالية على 
حس��اب الوط��ن ه��و أم��ر مرفوض 
ش��عبيًا لما له من أضرار على األمن 
سيس��تخدم  أن��ه  وأك��د  الوطن��ي. 
صالحيات��ه الدس��تورية في مجلس 
الن��واب أزاء تل��ك التج��اوزات التي 
تهدد أمن واستقرار الوطن وتمس 

الوحدة الوطنية والسلم األهلي.

 »التجارة«: نظام اإلفصاح 
 عن مكافآت مجالس اإلدارة 
لم يتغير في القانون الجديد

مريم بوجيري «

أكدت وكيل ش��ؤون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إيمان الدوسري أن مكافآت مجالس اإلدارة ومدى بيان إفصاحها 
ل��م تتغير في القانون وإنما اإلفص��اح عن مكافآت التنفيذيين، 
وردت أثن��اء موافقة مجلس النواب على مش��روع بقانون يمكن 
ال��وزارة المعنية المعنية بش��ؤون التج��ارة بمواكبة التطورات 
المتس��ارعة في بيئات العمل التجارية وس��مح لجهات التوثيق 
بالقي��ام بعملها بعق��ود التجاري��ة المح��ررة باإلنجليزية، بأن 
تل��ك البيانات أصبحت بالمجمل تعرض ضمن التقرير المرفوع 
للجمعية العمومية ولك��ن اإلفصاح عن مكافآت مجلس اإلدارة 

بالتفصيل تكون ضمن التقرير المذكور.

 فاطمة القطري ترفض 
 إقحام الجمعيات األهلية
 فيما يضر بالسلم األهلي

أك��دت النائ��ب فاطم��ة القطري أن أبن��اء البحري��ن يفخرون بما 
يتمتعون به من أجواء انفتاح وحرية أكدها ميثاق العمل الوطني، 
ورسخ دعائمها المشروع اإلصالحي لحضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك الب��الد المفدى حفظه اهلل ورعاه، 
لتش��هد البحرين قفزة غير مس��بوقة في دور ونش��اط مؤسسات 
المجتمع المدني، القائمة على أس��س وطنية واعتبارها ش��ريكًا 

أساسيًا في صناعة التنمية.
ولفتت إلى أن إس��اءة اس��تغالل األطر القانونية المنظمة لعمل 
الجمعي��ات وإقحامه��ا ف��ي أمور مضّرة بالس��لم األهل��ي وإتاحة 
الفرصة ألطراف خارجية بالتدخل في الش��ؤون الداخلية لمملكة 
البحري��ن، هو أم��ر مخال��ف لأله��داف الوطنية الت��ي قامت على 
أساس��ها تلك الجمعيات، ومن ش��أنها أن تعيد تكرار مسلس��ل 
التدخالت الخارجية في الش��ؤون الداخلية للمملكة التي لم تنتج 
س��وى اإلضرار بالنس��يج االجتماعي لمملكة البحرين، والخس��ائر 
على جميع األصعدة. ونوهت القط��ري بتصريحات وزير الداخلية 
الفريق أول الركن الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة بشأن قيام 
عدد من الجمعيات بالتواصل وبحث الشؤون الداخلية البحرينية 
مع جهة خارجي��ة وإثارتهم مغالطات وش��كاوى فئوية ومنحازة، 
مؤكدة س��عادتها أن البحرين هي دولة القانون والمؤسس��ات، 
الت��ي أتاحت للجميع العمل في إط��ار اختصاصه بكل حرية وبما 
يخدم مصالح الوطن، وأنها لن تس��مح بإفساح المجال ألي تدخل 

في شؤون المملكة الداخلية.

حد أدنى في حساب المحجوز عليهم لتغطية المتطلبات المعيشية
 وزير العدل: منع 26 شخصًا ومؤسسة 
من إصدار »سندات مديونية تنفيذية«

محمد رشاد  «

أكد وزير العدل والشؤون اإلس��المية واألوقاف الشيخ 
خالد بن علي بن عب��داهلل آل خليفة أن قانون التنفيذ 
راع��ى وجود حد أدن��ى في حس��اب المدينين لتغطية 
المتطلبات المعيشية منوهًا أن هذا القانون من شأنه 
إح��داث نقلة كبيرة إن تم تطبيقه بالش��كل الس��ليم 

كونه من القوانين غير المسبوقة في المنطقة.
وشدد أن قرارات المنع من السفر أثبتت عدم فاعليتها 
كوس��يلة في تحصيل األموال من المدينين، الفتًا إلى 
أن المرس��وم ي��وازن ما بي��ن المنفذ ض��ده والمنفذ 
له لضمان س��رعة اس��تيفاء الدائ��ن لحقوقه ويحمي 

الدائنين المحتملين من التعامل مع المدين المعسر. 
وأش��ار إلى أن هناك جه��ات تعطي س��ندات مديونية 
وقروضًا بدون ترخيص من المصرف المركزي، موضحًا 
أنه سبق وأن أصدر قرارًا بمنع 26 شخصًا ومؤسسة بأن 
يعقدوا س��ندات مديونية مذيل��ة بالصيغة التنفيذية 
ول��م يطعن أحد منهم أمام المحاك��م على هذا القرار، 
الفتًا إلى أن هناك أمورًا أخرى تتم بطرق مختلفة مثل 
البيع بالتقسيط والسجل االئتماني، وطالب بأن يكون 
هناك تنظيم للبيع بالتقس��يط وإال سيسمح بالمراباة 

واستغالل الناس وهذا أمر ال يمكن السماح به. 
وأوض��ح أن هناك تعاون��ًا بين وزارة الع��دل والتنمية 
االجتماعي��ة والمصرف المركزي عل��ى أن يكون هناك 

رمز للتعامل مع حس��ابات الدع��م االجتماعي، منوهًا 
أن مص��رف البحرين المركزي ه��و الجهة المنوط بها 
تحديد المؤسس��ات المالي��ة التي تخضع ل��ه وقريبًا 
س��يتم إصدار قرار بأن تتبع البنوك فقط للمصرف أما 
باقي الش��ركات المالية األخرى س��يتم التعامل معها 

بطرق أخرى.
ولف��ت الوزي��ر أن توفيق األوض��اع يبدأ بعد س��ريان 
القانون بثالثة أشهر فيما يتعلق بالشركات أو األفراد 
والمؤسسات المالية وأنه ال يجوز الحجز على حسابات 
الدع��م الحكومي للمواطنين، مضيفًا أنه ال مبرر لبقاء 
حسابات المدينين مغلقة فى حال خصم مبالغ محددة 

منها وتوريدها إلى خزانة المحكمة.
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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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التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميل حميـــدان، النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الشـــورى جمال فخـــرو، وذلك 

امس الثالثاء، في مكتبه بالوزارة.
وأثنـــاء اللقـــاء، أطلـــع حميـــدان النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الشـــورى علـــى 
مســـتجدات عمـــل الـــوزارة فـــي تنفيـــذ 
برامجها العديدة في المجاالت العمالية 
فضـــاًل  االجتماعيـــة،  الرعايـــة  وتعزيـــز 
عـــن بحث تعزيـــز التعاون بيـــن الوزارة 
والسلطة التشـــريعية، في إطار السعي 
المشـــترك لالرتقاء بالخدمات التنموية 
المقدمة للمواطنين، خصوصا ما يتعلق 
منهـــا بدعـــم جهـــود إدمـــاج المواطنين 
بالقطاع الخـــاص وضمان اســـتقرارهم 
بيئـــة  وتحســـين  مهنًيـــا،  وتطويرهـــم 
عبـــر  بالمنشـــآت  واإلنتاجيـــة  العمـــل 
تنفيـــذ العديد مـــن المبـــادرات النوعية، 

الرعايـــة  تعزيـــز  جهـــود  إلـــى  إضافـــة 
االجتماعيـــة لمختلـــف فئـــات وشـــرائح 
المواطنيـــن وتقديم الخدمات لهم بكل 
يســـر عبر المنصـــات التقنيـــة والبرامج 

االلكترونية.
وأشاد فخرو بجهود الوزارة في مجال 
تأهيل الكوادر الوطنيـــة وإدماجها في 
ســـوق العمـــل، مؤكـــًدا دعـــم المجلـــس 

للمبـــادرات التـــي تعـــزز فـــرص توظيف 
مختلـــف  فـــي  عمـــل  عـــن  الباحثيـــن 
التخصصات الوظيفية وتســـريع وتيرة 
إدماجهم في منشـــآت القطاع الخاص، 
بخدمـــات  ذاتـــه  اإلطـــار  فـــي  منوًهـــا 
الرعايـــة التي توفرها الـــوزارة لمختلف 
الشـــرائح المجتمعيـــة بمـــا يضمـــن لهـــم 

العيش الكريم.

مشيًدا بتأهيل الكوادر الوطنية وإدماجهم في سوق العمل

حميدان يطلع فخرو على مستجدات برامج توظيف المواطنين

وزير العمل والتنمية االجتماعية ملتقًيا النائب األول لرئيس مجلس الشورى

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

التعليـــم  لمجلـــس  العـــام  األميـــن  زارت 
العالـــي نائب رئيـــس مجلس أمناء مجلس 
التعليـــم العالـــي الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بن دعيـــج آل خليفة كلية فاتيل للضيافة، 
التقـــت خاللهـــا مديـــر الكلية الشـــيخ خالد 
نائـــب  وبحضـــور  خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن 
الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة 
وأعضـــاء  الصيرفـــي  فاطمـــة  والمعـــارض 

الهيئتين اإلدارية واألكاديمية.
وتفقدت األمين العـــام مرافق الكلية التي 
تضـــم قاعـــات دراســـية وأخـــرى للتدريب 
مناهـــج  علـــى  واطلعـــت  كمـــا  العملـــي، 
الكليـــة وخطط تطويرها التي تســـهم في 
اســـتضافة واســـتقطاب طلبة من مختلف 
دول العالم للدراســـة والتدريب في مملكة 
البحريـــن، منوهـــة بمـــدى جاهزيـــة الكلية 
الخدمـــات  وتقديـــم  الطـــالب  الســـتقبال 
التعليمية بالجودة المطلوبة والتي تعكس 

التعليـــم  مؤسســـات  دور  تعزيـــز  أهميـــة 
العالي في دعم القطاعات األخرى كقطاع 
الســـياحة بما يســـهم في االستثمار األمثل 
األداء  كفـــاءة  ورفـــع  الوطنيـــة  بالكـــوادر 
وفـــق أولويات خطة التعافـــي االقتصادي 
وبما يتماشـــى مـــع أهداف رؤيـــة البحرين 
االقتصاديـــة 2030. وفـــي ختـــام الزيـــارة، 
أعربت األميـــن العام عـــن تقديرها لجهود 

جميع القائمين على هذا الصرح وما يقوم 
بـــه مـــن دور مهـــم فـــي منظومـــة التعليـــم 
العالـــي بمملكـــة البحريـــن، مؤكـــدة حرص 
مجلـــس التعليم العالي علـــى توفير البيئة 
الجاذبـــة لالســـتثمار فـــي التعليـــم، وإنجاز 
المشـــاريع الرامية لالرتقاء بقطاع التعليم 
العالـــي وتخريج أجيـــال متمكنة من كافة 

المهارات المطلوبة في سوق العمل.

رنا بنت عيسى تؤكد جهوزية “فاتيل للضيافة” الستقبال المتعلمين

استقطاب طلبة العالم للدراسة والتدريب في البحرين
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ا بحث استعدادات العودة للمدارس بواقع 5 أيام أسبوعيًّ
في ضوء إعالن وزارة التربية والتعليم عودة الدوام الكامل بواقع 5 أيام في 
األسبوع للطلبة الذين اختار أولياء أمورهم نظام التعلم عبر الحضور الفعلي 
مــع طــرح خيــار التعلــم الكامــل عبر المنصــات الرقميــة، وذلك اعتبــاًرا من يوم 
األحد المقبل الموافق 20 فبراير الجاري، عقد قطاع شؤون المدارس اجتماًعا 
مع جميع القيادات المدرســية العليا بالمدارس الحكومية والبالغ عددهم 208 
مديــر ومديــرة مدرســة، وذلــك برئاســة المديــر العام لشــؤون المــدارس محمد 
مبــارك بــن أحمــد، وبحضــور نــوال الخاطــر، وعــدد مــن الــوكالء المســاعدين 

ومديري ومديرات اإلدارات التعليمية والمساندة والمستشارين.

وتـــم خـــالل االجتمـــاع مناقشـــة آليـــات 
تطبيـــق عودة الـــدوام المدرســـي بواقع 
واســـتعدادات  األســـبوع،  فـــي  أيـــام   5
اســـتقبال الطلبة الراغبين في االلتحاق 
الترتيبـــات  وكذلـــك  الحضـــور،  بنظـــام 
الالزمـــة للطلبـــة الراغبين فـــي االنتقال 

إلى نظام التعلم الرقمي.
 وشـــدد المديـــر العام لشـــؤون المدارس 

علـــى أهميـــة تحديد نقـــاط االتصال مع 
أوليـــاء األمـــور، والعمـــل على اســـتقبال 
فـــي حضـــور  الراغبيـــن  الطلبـــة  جميـــع 
اللجـــان  وتشـــكيل  المدرســـي،  اليـــوم 
المختصة باإلشـــراف على عملية تسيير 
اليـــوم الدراســـي طبًقـــا لكامـــل الطاقـــة 
االســـتيعابية في كل مدرسة، مع حسن 
استغالل جميع الموارد البشرية في كل 

مؤسسة مدرسية.
وبيـــن محمد مبـــارك أن حصص التربية 
الرياضية سوف تكون متاحة في جميع 
المدارس، مع ضـــرورة االلتزام بعمليات 
التنظيـــف والتعقيم للمرافـــق الرياضية 
بعـــد كل حصـــة مـــن حصـــص التربيـــة 
الرياضية. وفيما يتعلق بالفسحة، فإنها 
ســـتكون وفًقا لإلجراءات التي تحددها 
كل مدرســـة بمـــا يضمن تقســـيم أوقات 
الفسحة وساحات ومرافق المدرسة مع 

وجود مشـــرفين علـــى الطلبة في جميع 
المواقع.

وفيمـــا يخـــص عمليـــات التقويـــم التـــي 
نظـــام  علـــى  بنـــاء  المـــدارس  ســـتتبعها 
الدراســـة بواقع 5 أيام في مقابل التعلم 
الرقمـــي بشـــكل كامـــل، أوضـــح المديـــر 
العام أن قطاع التعليم ســـيقوم بتعميم 

آليـــة التقويـــم التـــي ســـيتم اتباعها من 
قبل المدارس قبل نهاية هذا األســـبوع، 
وأنهـــا ستتســـم بالمرونـــة للتعامـــل مـــع 

مختلف الظروف.
مـــن جانبهـــا، أوضحـــت وكيـــل الـــوزارة 
واألداء  واالســـتراتيجيات  للسياســـات 
أن الخدمـــات الرقمية متاحة في جميع 

االفتراضيـــة  الفصـــول  وأن  المـــدارس، 
التـــي كانـــت تســـتخدم خـــالل مرحلـــة 
التعلـــم المدمـــج ســـتقتصر علـــى الطلبة 
الرقمـــي  التعلـــم  بنظـــام  الملتحقيـــن 
معـــاودة  يمكـــن  وأنـــه  كامـــل،  بشـــكل 
اســـتخدام هذه الفصول متى ما طرأت 
أن  الخاطـــر  وأكـــدت  إليهـــا.  الحاجـــة 
عـــودة اســـتئناف العمـــل بنظـــام التعلـــم 
الحضـــوري بواقـــع 5 أيام في األســـبوع 
هـــو أمر مفـــرح للطلبـــة وأوليـــاء األمور 
لما لـــه من انعكاس إيجابي على طبيعة 
وأن  العلمـــي،  وتحصيلهـــم  حياتهـــم 
جميع متطلبـــات المدارس اللوجســـتية 
ســـوف يتـــم التعامـــل معهـــا مـــن خـــالل 
اإلجـــراءات المعتمـــدة والبيانـــات التـــي 
ترد من اإلدارات التعليمية إلى اإلدارات 

المختصة بقطاع السياسات.
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إتاحة حصص 
التربية الرياضية 

والفسحة في ظل 
التدابير االحترازية

فاجـــأ النائـــب األول لرئيـــس المجلس 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الهيئـــة العامة للرياضـــة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية، سمو الشيخ خالد 
بن حمـــد آل خليفة، عدًدا من األطفال 
مرضـــى الســـرطان منتســـبي “مبـــادرة 
ابتســـامة” بلقائهم عبـــر تقنية االتصال 
المرئي وذلك بمناســـبة اليـــوم العالمي 
لســـرطان األطفـــال الـــذي يصـــادف الــــ 
15 مـــن فبرايـــر مـــن كل عـــام لتحقيق 
أمنياتهـــم مـــن خـــالل تقديـــم ســـموه 
هدايا قيمة لهم، وذلك ضمن مبادرات 

سموه اإلنسانية والمجتمعية.
وخاطب ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
األطفال المرضى خالل اللقاء بكلمات 
عهم  أبوية شـــدَّ من خاللها أزرهم وشجَّ
على مواصلة الكفاح ببسالة واالنتصار 
مؤكـــًدا  هللا،  بمشـــيئة  المـــرض  علـــى 
ســـموه أنهم يكتبـــون قصًصـــا بطولية 
لتمثـــل  المـــرض،  هـــذا  مواجهـــة  فـــي 
مصدر إلهـــام للجميع، وأنهم ينشـــرون 
وبراءتهـــم  ابتســـامتهم  خـــالل  مـــن 

وضحكاتهم السعادة والتفاؤل.
كما تبادل ســـموه مع األطفال المرضى 
عليهـــم  واطمـــأن  الحديـــث،  أطـــراف 
وعلى أوضاعهم االجتماعية واألسرية 
والصحية، واستمع منهم إلى قصصهم 
وأحالمهم، ووعدهم سموه بالتواصل 
الدائـــم معهـــم، ودمجهم في األنشـــطة 
المختلفـــة  واالجتماعيـــة  الرياضيـــة 
فـــي  التفـــوق  علـــى  لســـموه، وحثهـــم 
دراســـتهم، بمـــا يمكنهم من المســـاهمة 

في مسيرة ازدهار وطنهم.
مجلـــس  رئيـــس  رفـــع  جانبـــه،  مـــن 
الشـــبابية  المســـتقبل  جمعيـــة  إدارة 
صبـــاح الزياني التـــي تتبع لهـــا مبادرة 
“ابتسامة” أسمى آيات الشكر والتقدير 

لسمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
على تفضل سموه بهذه البادرة الطيبة 
ا بلقاء األطفال  وقيام ســـموه شـــخصيًّ
المرضـــى وتكريمهـــم، وهـــو مـــا أدخل 
الفرحة والســـرور إلى قلوبهم، وشـــكَّل 
ثريـــة  وتجربـــة  ســـارة  مفاجـــأة  لهـــم 

ستبقى في ذاكرتهم طوياًل.
وقال الزياني إن هذه المبادرة ليســـت 
بغريبـــة علـــى ســـمو الشـــيخ خالـــد بن 
حمـــد الـــذي عودنا دائًما على مســـاندة 

مبـــادرة “ابتســـامة” منذ تأسيســـها في 
العـــام 2012 وحتـــى اآلن، مشـــيًرا إلى 
أن المبـــادرة كانـــت قـــد فـــازت بجائزة 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ 
للمشـــروع التنمـــوي المســـتدام، الفًتـــا 
إلـــى أن كثيـــًرا من الجمعيـــات األهلية 
تشـــهد لســـموه مواقفه اإلنســـانية، بما 
في ذلك اهتمام سموه بقضية مرضى 
الســـرطان في البحريـــن على اختالف 

أعمار المرضى.

لبنـــك  شـــكره  عـــن  الزيانـــي  وأعـــرب 
البحريـــن الوطنـــي لقـــاء رعايتـــه هذه 
المبـــادرة والتـــي أقيمـــت فـــي “قاعـــة 

التـــي يرعاهـــا البنـــك ضمـــن  الغيـــوم” 
مقـــر مبادرة ابتســـامة، مؤكـــًدا أن بنك 
البحريـــن الوطنـــي كان منـــذ تأســـيس 

“ابتســـامة” داعًما وشريًكا استراتيجيًا 
للمبادرة وســـنًدا لها في تنفيذ خططها 

وبرامجها.

المنامة - بنا

خالد بن حمد يلتقي أبطال “ابتسامة” ويحقق أمنياتهم
سموه دعاهم لمواصلة الكفاح واالنتصار على المرض

سمو الشيخ خالد بن حمد أثناء اللقاء

صباح الزياني

الزياني: سموه 
أدخل الفرحة في 
قلوبهم واللقاء 
سيظل بذاكرتهم
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التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميل حميـــدان، النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الشـــورى جمال فخـــرو، وذلك 

امس الثالثاء، في مكتبه بالوزارة.
وأثنـــاء اللقـــاء، أطلـــع حميـــدان النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الشـــورى علـــى 
مســـتجدات عمـــل الـــوزارة فـــي تنفيـــذ 
برامجها العديدة في المجاالت العمالية 
فضـــاًل  االجتماعيـــة،  الرعايـــة  وتعزيـــز 
عـــن بحث تعزيـــز التعاون بيـــن الوزارة 
والسلطة التشـــريعية، في إطار السعي 
المشـــترك لالرتقاء بالخدمات التنموية 
المقدمة للمواطنين، خصوصا ما يتعلق 
منهـــا بدعـــم جهـــود إدمـــاج المواطنين 
بالقطاع الخـــاص وضمان اســـتقرارهم 
بيئـــة  وتحســـين  مهنًيـــا،  وتطويرهـــم 
عبـــر  بالمنشـــآت  واإلنتاجيـــة  العمـــل 
تنفيـــذ العديد مـــن المبـــادرات النوعية، 

الرعايـــة  تعزيـــز  جهـــود  إلـــى  إضافـــة 
االجتماعيـــة لمختلـــف فئـــات وشـــرائح 
المواطنيـــن وتقديم الخدمات لهم بكل 
يســـر عبر المنصـــات التقنيـــة والبرامج 

االلكترونية.
وأشاد فخرو بجهود الوزارة في مجال 
تأهيل الكوادر الوطنيـــة وإدماجها في 
ســـوق العمـــل، مؤكـــًدا دعـــم المجلـــس 

للمبـــادرات التـــي تعـــزز فـــرص توظيف 
مختلـــف  فـــي  عمـــل  عـــن  الباحثيـــن 
التخصصات الوظيفية وتســـريع وتيرة 
إدماجهم في منشـــآت القطاع الخاص، 
بخدمـــات  ذاتـــه  اإلطـــار  فـــي  منوًهـــا 
الرعايـــة التي توفرها الـــوزارة لمختلف 
الشـــرائح المجتمعيـــة بمـــا يضمـــن لهـــم 

العيش الكريم.

مشيًدا بتأهيل الكوادر الوطنية وإدماجهم في سوق العمل

حميدان يطلع فخرو على مستجدات برامج توظيف المواطنين

وزير العمل والتنمية االجتماعية ملتقًيا النائب األول لرئيس مجلس الشورى
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التعليـــم  لمجلـــس  العـــام  األميـــن  زارت 
العالـــي نائب رئيـــس مجلس أمناء مجلس 
التعليـــم العالـــي الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بن دعيـــج آل خليفة كلية فاتيل للضيافة، 
التقـــت خاللهـــا مديـــر الكلية الشـــيخ خالد 
نائـــب  وبحضـــور  خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن 
الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة 
وأعضـــاء  الصيرفـــي  فاطمـــة  والمعـــارض 

الهيئتين اإلدارية واألكاديمية.
وتفقدت األمين العـــام مرافق الكلية التي 
تضـــم قاعـــات دراســـية وأخـــرى للتدريب 
مناهـــج  علـــى  واطلعـــت  كمـــا  العملـــي، 
الكليـــة وخطط تطويرها التي تســـهم في 
اســـتضافة واســـتقطاب طلبة من مختلف 
دول العالم للدراســـة والتدريب في مملكة 
البحريـــن، منوهـــة بمـــدى جاهزيـــة الكلية 
الخدمـــات  وتقديـــم  الطـــالب  الســـتقبال 
التعليمية بالجودة المطلوبة والتي تعكس 

التعليـــم  مؤسســـات  دور  تعزيـــز  أهميـــة 
العالي في دعم القطاعات األخرى كقطاع 
الســـياحة بما يســـهم في االستثمار األمثل 
األداء  كفـــاءة  ورفـــع  الوطنيـــة  بالكـــوادر 
وفـــق أولويات خطة التعافـــي االقتصادي 
وبما يتماشـــى مـــع أهداف رؤيـــة البحرين 
االقتصاديـــة 2030. وفـــي ختـــام الزيـــارة، 
أعربت األميـــن العام عـــن تقديرها لجهود 

جميع القائمين على هذا الصرح وما يقوم 
بـــه مـــن دور مهـــم فـــي منظومـــة التعليـــم 
العالـــي بمملكـــة البحريـــن، مؤكـــدة حرص 
مجلـــس التعليم العالي علـــى توفير البيئة 
الجاذبـــة لالســـتثمار فـــي التعليـــم، وإنجاز 
المشـــاريع الرامية لالرتقاء بقطاع التعليم 
العالـــي وتخريج أجيـــال متمكنة من كافة 

المهارات المطلوبة في سوق العمل.

رنا بنت عيسى تؤكد جهوزية “فاتيل للضيافة” الستقبال المتعلمين

استقطاب طلبة العالم للدراسة والتدريب في البحرين
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ا بحث استعدادات العودة للمدارس بواقع 5 أيام أسبوعيًّ
في ضوء إعالن وزارة التربية والتعليم عودة الدوام الكامل بواقع 5 أيام في 
األسبوع للطلبة الذين اختار أولياء أمورهم نظام التعلم عبر الحضور الفعلي 
مــع طــرح خيــار التعلــم الكامــل عبر المنصــات الرقميــة، وذلك اعتبــاًرا من يوم 
األحد المقبل الموافق 20 فبراير الجاري، عقد قطاع شؤون المدارس اجتماًعا 
مع جميع القيادات المدرســية العليا بالمدارس الحكومية والبالغ عددهم 208 
مديــر ومديــرة مدرســة، وذلــك برئاســة المديــر العام لشــؤون المــدارس محمد 
مبــارك بــن أحمــد، وبحضــور نــوال الخاطــر، وعــدد مــن الــوكالء المســاعدين 

ومديري ومديرات اإلدارات التعليمية والمساندة والمستشارين.

وتـــم خـــالل االجتمـــاع مناقشـــة آليـــات 
تطبيـــق عودة الـــدوام المدرســـي بواقع 
واســـتعدادات  األســـبوع،  فـــي  أيـــام   5
اســـتقبال الطلبة الراغبين في االلتحاق 
الترتيبـــات  وكذلـــك  الحضـــور،  بنظـــام 
الالزمـــة للطلبـــة الراغبين فـــي االنتقال 

إلى نظام التعلم الرقمي.
 وشـــدد المديـــر العام لشـــؤون المدارس 

علـــى أهميـــة تحديد نقـــاط االتصال مع 
أوليـــاء األمـــور، والعمـــل على اســـتقبال 
فـــي حضـــور  الراغبيـــن  الطلبـــة  جميـــع 
اللجـــان  وتشـــكيل  المدرســـي،  اليـــوم 
المختصة باإلشـــراف على عملية تسيير 
اليـــوم الدراســـي طبًقـــا لكامـــل الطاقـــة 
االســـتيعابية في كل مدرسة، مع حسن 
استغالل جميع الموارد البشرية في كل 

مؤسسة مدرسية.
وبيـــن محمد مبـــارك أن حصص التربية 
الرياضية سوف تكون متاحة في جميع 
المدارس، مع ضـــرورة االلتزام بعمليات 
التنظيـــف والتعقيم للمرافـــق الرياضية 
بعـــد كل حصـــة مـــن حصـــص التربيـــة 
الرياضية. وفيما يتعلق بالفسحة، فإنها 
ســـتكون وفًقا لإلجراءات التي تحددها 
كل مدرســـة بمـــا يضمن تقســـيم أوقات 
الفسحة وساحات ومرافق المدرسة مع 

وجود مشـــرفين علـــى الطلبة في جميع 
المواقع.

وفيمـــا يخـــص عمليـــات التقويـــم التـــي 
نظـــام  علـــى  بنـــاء  المـــدارس  ســـتتبعها 
الدراســـة بواقع 5 أيام في مقابل التعلم 
الرقمـــي بشـــكل كامـــل، أوضـــح المديـــر 
العام أن قطاع التعليم ســـيقوم بتعميم 

آليـــة التقويـــم التـــي ســـيتم اتباعها من 
قبل المدارس قبل نهاية هذا األســـبوع، 
وأنهـــا ستتســـم بالمرونـــة للتعامـــل مـــع 

مختلف الظروف.
مـــن جانبهـــا، أوضحـــت وكيـــل الـــوزارة 
واألداء  واالســـتراتيجيات  للسياســـات 
أن الخدمـــات الرقمية متاحة في جميع 

االفتراضيـــة  الفصـــول  وأن  المـــدارس، 
التـــي كانـــت تســـتخدم خـــالل مرحلـــة 
التعلـــم المدمـــج ســـتقتصر علـــى الطلبة 
الرقمـــي  التعلـــم  بنظـــام  الملتحقيـــن 
معـــاودة  يمكـــن  وأنـــه  كامـــل،  بشـــكل 
اســـتخدام هذه الفصول متى ما طرأت 
أن  الخاطـــر  وأكـــدت  إليهـــا.  الحاجـــة 
عـــودة اســـتئناف العمـــل بنظـــام التعلـــم 
الحضـــوري بواقـــع 5 أيام في األســـبوع 
هـــو أمر مفـــرح للطلبـــة وأوليـــاء األمور 
لما لـــه من انعكاس إيجابي على طبيعة 
وأن  العلمـــي،  وتحصيلهـــم  حياتهـــم 
جميع متطلبـــات المدارس اللوجســـتية 
ســـوف يتـــم التعامـــل معهـــا مـــن خـــالل 
اإلجـــراءات المعتمـــدة والبيانـــات التـــي 
ترد من اإلدارات التعليمية إلى اإلدارات 

المختصة بقطاع السياسات.
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إتاحة حصص 
التربية الرياضية 

والفسحة في ظل 
التدابير االحترازية

فاجـــأ النائـــب األول لرئيـــس المجلس 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الهيئـــة العامة للرياضـــة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية، سمو الشيخ خالد 
بن حمـــد آل خليفة، عدًدا من األطفال 
مرضـــى الســـرطان منتســـبي “مبـــادرة 
ابتســـامة” بلقائهم عبـــر تقنية االتصال 
المرئي وذلك بمناســـبة اليـــوم العالمي 
لســـرطان األطفـــال الـــذي يصـــادف الــــ 
15 مـــن فبرايـــر مـــن كل عـــام لتحقيق 
أمنياتهـــم مـــن خـــالل تقديـــم ســـموه 
هدايا قيمة لهم، وذلك ضمن مبادرات 

سموه اإلنسانية والمجتمعية.
وخاطب ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
األطفال المرضى خالل اللقاء بكلمات 
عهم  أبوية شـــدَّ من خاللها أزرهم وشجَّ
على مواصلة الكفاح ببسالة واالنتصار 
مؤكـــًدا  هللا،  بمشـــيئة  المـــرض  علـــى 
ســـموه أنهم يكتبـــون قصًصـــا بطولية 
لتمثـــل  المـــرض،  هـــذا  مواجهـــة  فـــي 
مصدر إلهـــام للجميع، وأنهم ينشـــرون 
وبراءتهـــم  ابتســـامتهم  خـــالل  مـــن 

وضحكاتهم السعادة والتفاؤل.
كما تبادل ســـموه مع األطفال المرضى 
عليهـــم  واطمـــأن  الحديـــث،  أطـــراف 
وعلى أوضاعهم االجتماعية واألسرية 
والصحية، واستمع منهم إلى قصصهم 
وأحالمهم، ووعدهم سموه بالتواصل 
الدائـــم معهـــم، ودمجهم في األنشـــطة 
المختلفـــة  واالجتماعيـــة  الرياضيـــة 
فـــي  التفـــوق  علـــى  لســـموه، وحثهـــم 
دراســـتهم، بمـــا يمكنهم من المســـاهمة 

في مسيرة ازدهار وطنهم.
مجلـــس  رئيـــس  رفـــع  جانبـــه،  مـــن 
الشـــبابية  المســـتقبل  جمعيـــة  إدارة 
صبـــاح الزياني التـــي تتبع لهـــا مبادرة 
“ابتسامة” أسمى آيات الشكر والتقدير 

لسمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
على تفضل سموه بهذه البادرة الطيبة 
ا بلقاء األطفال  وقيام ســـموه شـــخصيًّ
المرضـــى وتكريمهـــم، وهـــو مـــا أدخل 
الفرحة والســـرور إلى قلوبهم، وشـــكَّل 
ثريـــة  وتجربـــة  ســـارة  مفاجـــأة  لهـــم 

ستبقى في ذاكرتهم طوياًل.
وقال الزياني إن هذه المبادرة ليســـت 
بغريبـــة علـــى ســـمو الشـــيخ خالـــد بن 
حمـــد الـــذي عودنا دائًما على مســـاندة 

مبـــادرة “ابتســـامة” منذ تأسيســـها في 
العـــام 2012 وحتـــى اآلن، مشـــيًرا إلى 
أن المبـــادرة كانـــت قـــد فـــازت بجائزة 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ 
للمشـــروع التنمـــوي المســـتدام، الفًتـــا 
إلـــى أن كثيـــًرا من الجمعيـــات األهلية 
تشـــهد لســـموه مواقفه اإلنســـانية، بما 
في ذلك اهتمام سموه بقضية مرضى 
الســـرطان في البحريـــن على اختالف 

أعمار المرضى.

لبنـــك  شـــكره  عـــن  الزيانـــي  وأعـــرب 
البحريـــن الوطنـــي لقـــاء رعايتـــه هذه 
المبـــادرة والتـــي أقيمـــت فـــي “قاعـــة 

التـــي يرعاهـــا البنـــك ضمـــن  الغيـــوم” 
مقـــر مبادرة ابتســـامة، مؤكـــًدا أن بنك 
البحريـــن الوطنـــي كان منـــذ تأســـيس 

“ابتســـامة” داعًما وشريًكا استراتيجيًا 
للمبادرة وســـنًدا لها في تنفيذ خططها 

وبرامجها.

المنامة - بنا

خالد بن حمد يلتقي أبطال “ابتسامة” ويحقق أمنياتهم
سموه دعاهم لمواصلة الكفاح واالنتصار على المرض

سمو الشيخ خالد بن حمد أثناء اللقاء

صباح الزياني

الزياني: سموه 
أدخل الفرحة في 
قلوبهم واللقاء 
سيظل بذاكرتهم

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/02/487316030903.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4873/bahrain/745457.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4873/bahrain/745435.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4873/bahrain/745512.html
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Mal� ”عق��دت“ ش��ركة“ مط��ار“ البحري��ن“ مباحث��ات“ تجاري��ة“ م��ع“ ش��ركة“ ملكا�أمي��ت“ 
ca�Amit”،“ ش��ركة“ الش��حن“ واللوجس��تيات“ اإلس��رائيلية“ الرائدة“ في“ نقل“ وش��حن“ 
وتخزين“ البضائع“ الثمينة،“ وذلك“ إلدارة“ وتصميم“ وتشغيل“ أحد“ مستودعات“ قرية“ 

الشحن“ الجوي“ السريع.

وتأتي المباحثات التجارية على هامش 
إســـرائيل  دولـــة  وزراء  رئيـــس  زيـــارة 
نفتالـــي بينيت لمملكة البحرين، وضمن 
الخطـــط االســـتراتيجية لتطويـــر قرية 
مطـــار  فـــي  الســـريع  الجـــوي  الشـــحن 
البحرين، وذلك كجزء من استراتيجية 
وزارة  تتبناهـــا  التـــي  الشـــاملة  النمـــو 
لتحويـــل  واالتصـــاالت  المواصـــات 
الخدمات اللوجســـتية والشحن الجوي 
إلـــى إحـــدى الصناعـــات األساســـية في 
مملكـــة البحريـــن من خال ما تشـــتمل 
عليـــه القريـــة مـــن مســـتودعات حديثة 
ومواقـــف للطائرات وبنية تحتية ُتمّكن 
المطـــار مـــن التعامـــل مـــع كميـــات أكبر 
بشـــكل أكثر كفاءة، وتلبيـــة احتياجات 
عماء الشـــحن بشـــكل أفضـــل، وتوفير 

فرص عمل جديدة.
 ”Malca-Amit“ شـــركة  أّن  إلـــى  ُيشـــار 
ُتوّفر لقطـــاع البضائع الثمينـــة واألفراد 
ذوي المـــاءة الماليـــة العاليـــة والبنـــوك 
الدوليـــة، فريقًا عالميًا مـــن الخبراء في 
مجـــال الخدمـــات اللوجســـتية واألمـــن 
والجمارك والمتخصصين في العمليات 
تعظيـــم  فـــي  تســـاعد  كمـــا  الخاصـــة، 
القـــدرات العالميـــة للشـــركات من خال 
التسليم اآلمن والسريع للبضائع الثمينة 

إلى الخدمات اللوجستية الشاملة.

“المطار: تعقد مباحثات تجارية مع “ملكا-أميت”

المنامة - بنا

القطـــاع  عـــن  ممّثلـــون  اجتمـــع 
الطبـــي  والتعليـــم  الصحـــي 
والصحـــي فـــي مملكـــة البحرين 
لألبحـــاث  “مكابـــي”  مركـــز  مـــع 
واالبتـــكار، لتعزيز أطـــر التعاون 
فـــي البحـــوث الطبيـــة وأبحـــاث 
وتوطيـــد  الضخمـــة  البيانـــات 
التعاون بين الجانبين في مجال 

المنشورات الطبية المشتركة.
جـــاء ذلـــك علـــى هامـــش زيارة 
رئيس وزراء دولة إسرائيل إلى 
مملكة البحريـــن نفتالي بينيت، 
حيـــث تم مناقشـــة ســـبل تعزيز 
“مكابـــي”  مركـــز  مـــع  التعـــاون 
في مجـــال المنشـــورات الطبية 
المعـــارف  لتبـــادل  المشـــتركة 
والخبرات، والذي ستســـهم في 
وضع األســـس لنظام بيئي قوي 

للنشر الطبي.

وفـــي االجتماع، تّم بحث ســـبل 
تعزيز قدرات البحث والتطوير 
بين الجانبين، وتســـليط الضوء 
على القطاع الطبي في البحرين 
والنجاح الذي حققه في الفترة 
الماضيـــة الســـّيما في االنتشـــار 
فيـــروس  لجائحـــة  العالمـــي 
كورونـــا )كوفيـــد19-(، والتركيز 
على إبراز ريادة مملكة البحرين 

في مجال البحث الطبي.
كما تّم مناقشـــة فـــرص التعاون 
الجامعـــات  بيـــن  المتبـــادل 
“مكابـــي”  ومركـــز  المحليـــة 
للعمـــل على البحوث الســـريرية 
وعلـــوم البيانـــات والتكنولوجيا 
الصحيـــة، باإلضافة إلى تدريب 
الكفـــاءات على اســـتخدام آخر 
الطـــب  مجـــال  فـــي  التقنيـــات 

العاجي.

تعزيز التعاون مع “مكابي”

تطوير التعاون البحريني اإلسرائيلي في الطب والصحة العامة
توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في المجال الصحي والطبي

أّك��دت“ وزي��رة“ الصح��ة“ فائقة“ الصالح“ أهمية“ الدفع“ بمس��ارات“ العالقات“ 
بين“ مملكة“ البحرين“ ودولة“ إسرائيل“ نحو“ آفاق“ أرحب“ وبما“ يعود“ بالنفع“ 
والنماء“ على“ البلدين،“ ال“ سّيما“ ِبُفرص“ التعاون“ واالستثمار“ المشترك“ في“ 

مجاالت“ الصحة“ والطب،“ وبما“ يحقق“ التطلعات“ المشتركة.

بعـــد توقيـــع حكومـــة  ذلـــك  جـــاء 
مملكـــة البحريـــن وحكومـــة دولـــة 
بشـــأن  تفاهـــم  مذكـــرة  إســـرائيل 
التعاون في المجال الصحي، على 
هامش زيـــارة رئيـــس وزراء دولة 
إســـرائيل نفتالـــي بينيـــت لمملكـــة 

البحرين.
وقالـــت إّن المذكرة ُتعّزز العاقات 
الثنائيـــة والتعـــاون المشـــترك بين 
فيمـــا  الخبـــرات  وتبـــادل  البلديـــن 
بينهما، حيث ســـُترّكز على ترسيخ 
فـــي  الثنائـــي  التعـــاون  وتدعيـــم 

المجاالت ذات االهتمام المشـــترك 
كمكافحة األوبئـــة العالمية وإدارة 
الطـــوارئ، وأنظمـــة المهـــن الطبية 
والتدريـــب  والتعليـــم  والصيدلـــة، 
وحمايـــة  الطبيـــة،  والمحـــاكاة 
الطـــب  مجـــاالت  فـــي  البيانـــات 
والصحـــة العامة، إلى جانب تبادل 
وزيـــارات  والخبـــرات  المعلومـــات 
االختصاصييـــن، وإقامة مشـــاريع 
مشـــتركة  وصحيـــة  اقتصاديـــة 
إلـــى  باإلضافـــة  النطـــاق،  واســـعة 
البحـــوث  مجـــال  فـــي  التعـــاون 

الصحية والطبية.
تحظـــى  التـــي  األهميـــة  وبّينـــت 
بهـــا مذكـــرة التفاهـــم الُموّقعة بين 
الجانبين في رفد العاملين بالقطاع 
الصحـــي بالخبـــرات الازمـــة، وبما 

مســـيرة  مواصلـــة  علـــى  ينعكـــس 
النهضـــة والتقـــدم التـــي تشـــهدها 
المملكـــة، مشـــيرًة إلـــى أنه ســـيتم 
تقديـــم الدعم المتبـــادل بما يخدم 

المصالح المشتركة.
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أّكـــدت الرئيس التنفيـــذي لمعهد البحرين 
للؤلـــؤ واألحجـــار الكريمـــة )دانـــات( نورة 
جمشير أهمّية المضي بمسارات العاقات 
بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولـــة إســـرائيل 
واستشـــراف  متقدمـــة،  مراحـــل  نحـــو 
االســـتثماري  للتعـــاون  جديـــدة  فـــرص 
وبناء شـــراكات بيـــن البلدين في مختلف 
التطـــور  يحقـــق  بمـــا  وذلـــك  القطاعـــات، 

واالزدهار للبلدين والشعبين الصديقين.
جـــاء ذلك بعـــد توقيع الرئيـــس التنفيذي 
لمعهـــد البحرين للؤلؤ واألحجـــار الكريمة 
)دانـــات( بمملكـــة البحرين مذكـــرة تفاهم 
مع شـــركة “Malca-Amit”، بشأن التعاون 
فـــي المشـــاريع ذات االهتمـــام المشـــترك 
بمجال نقل وتخزين المقتنيات والمعادن 
الثمينـــة في البحريـــن، وذلك على هامش 
زيارة رئيس وزراء دولة إســـرائيل السيد 

نفتالي بينيت إلى مملكة البحرين.

ولفتت جمشـــير إلـــى أّن مذكـــرة التفاهم 
الموّقعة بين الجانبين ستسهم في تبادل 
الخبـــرات فـــي هـــذا المجـــال مـــع شـــركة 
بأنظمـــة  تتمّتـــع  والتـــي   ،”Malca-Amit“
متقدمـــة وتجربـــة رائدة في مجـــال نقل 
وتخزيـــن المقنيـــات الثمينة، مشـــيرًة إلى 
أّن دولـــة إســـرائيل تعـــد مـــن أبـــرز الدول 
المصـــدرة لأللمـــاس فـــي العالـــم، وهذا ما 

ســـيوّفر منصة لتبادل المعرفـــة والخبرة، 
مما ســـينعكس إيجابًا علـــى البلدين، وبما 
الثنائيـــة  المصالـــح  فـــي تحقيـــق  يســـهم 

المشتركة.
ُيشـــار إلى أّن شركة “Malca-Amit” ُتوّفر 
أفضل وأجود الحلول اللوجســـتية اآلمنة 
فـــي  والمجوهـــرات  األلمـــاس  لصناعـــة 
جميـــع أنحاء العالم، كمـــا أّنها ُتقّدم حلوالً 
الدقيقـــة  للمتطلبـــات  كاملـــة  لوجســـتية 
والفريـــدة مـــن نوعهـــا لصناعـــة األلمـــاس 
والبضائـــع  والســـاعات  والمجوهـــرات 
الثمينـــة، وذلـــك بجميـــع المراحـــل، بـــدءًا 
مـــن التســـليم اآلمـــن ومـــرورًا بالخدمات 
يتـــم  أن  وحتـــى  الشـــاملة  اللوجســـتية 
تســـليمها لألطراف المعنية، باإلضافة إلى 
أن الشـــركة تســـاعد على تطوير القدرات 
والمؤهات والخبرات العالمية للشـــركات 

في هذا المجال.

بعد توقيع مذكرة تفاهم بمجال نقل وتخزين المقتنيات والمعادن الثمينة... الرئيس التنفيذي لـ “دانات”:

تطوير آفاق التعاون مع “ملكا-أميت” الرائدة بنقل وتخزين المقتنيات الثمينة

نورة جمشير
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قام الســـيد يوســـف محمـــد البنخليل 
الرئيـــس التنفيـــذي لمركـــز االتصـــال 
ملـــول  فرانـــك  والســـيد  الوطنـــي، 
 24 “آي  لشـــبكة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
نيـــوز”، بتوقيع مذكـــرة تفاهم لتعزيز 
أطـــر التعاون الثنائي بيـــن الجانبين، 
وذلـــك علـــى هامـــش زيـــارة رئيـــس 
وزراء دولـــة إســـرائيل نفتالي بينيت 

إلى مملكة البحرين. 
لمركـــز  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأّكـــد 
مذكـــرة  أن  الوطنـــي  االتصـــال 
أولويـــات  ضمـــن  تأتـــي  التفاهـــم 
المركـــز لتعزيـــز التعاون مـــع مختلف 
الجهـــات اإلعامية، وذلـــك بما يدعم 

استراتيجيات االتصال الوطني.
وبّيـــن البنخليـــل بـــأن بنـــود مذكـــرة 
التعـــاون  تعزيـــز  تتضّمـــن  التفاهـــم 
بين مركـــز االتصال الوطنـــي بمملكة 
نيـــوز”   24 “آي  وشـــبكة  البحريـــن 

فـــي المجـــاالت المتعلقـــة بالمحتـــوى 
وتكنولوجيـــا  واإلعامـــي  اإلخبـــاري 
بالـــدور  مشـــيدًا  التلفزيونـــي،  البـــث 
البـــارز للقنـــاة فـــي مجـــال التغطيات 
اإلخباريـــة  والتقاريـــر  اإلعاميـــة 

النوعية.
ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي 
لشـــبكة “آي 24 نيـــوز” عـــن اعتـــزازه 
المذكـــرة  هـــذه  لتوقيـــع  وتقديـــره 

التاريخية مع مركز االتصال الوطني 
بمملكة البحرين، والتي ستســـهم في 
تعزيز التعاون بين الطرفين بمختلف 
المجاالت اإلعامية، منوهًا بما ُتمّثله 
هذه المذكرة من خطوة مهمة تصب 
في تطـــّور عمـــل القناة بما يتماشـــى 
مـــن  الموضوعـــة الســـّيما  وأهدافهـــا 
جانـــب تقديـــم التغطيـــات اإلخبارية 

واإلعامية المهنية والنوعية.

“االتصال الوطني” يوقع مذكرة تفاهم مع “آي 24 نيوز”

شــباب البحــريـن الجــيل الواعــد لتعــزيــز قــيم الســــالم
تبادل الزيارات وتعزيز مساحات اللقاءات... رئيس وزراء إسرائيل:

التقى“ رئيس“ وزراء“ دولة“ إس��رائيل“ نفتالي“ بينيت،“ مجموعة“ من“ الش��باب“ 
البحرينيي��ن،“ ضم��ن“ زيارت��ه“ الرس��مية“ لمملك��ة“ البحري��ن،“ بحض��ور“ وزي��ر“ 
الصناع��ة“ والتج��ارة“ والس��ياحة“ زاي��د“ الزيان��ي،“ ووزي��ر“ ش��ؤون“ الش��باب“ 
والرياض��ة“ أيم��ن“ المؤيد،“ ومدير“ عام“ مكت��ب“ رئيس“ مجلس“ الوزراء“ أمين“ 
ع��ام“ مجل��س“ ال��وزراء“ حم��د“ المالك��ي،“ وس��فير“ مملك��ة“ البحرين“ ل��دى“ دولة“ 
إس��رائيل“ خال��د“ الجالهم��ة،“ وس��فير“ دول��ة“ إس��رائيل“ لدى“ مملك��ة“ البحرين“ 

إيتان“ نائيه“ وعدد“ من“ المسؤولين.

وفـــي اللقـــاء عّبر رئيـــس وزراء 
دولة إسرائيل عن سعادته بلقاء 
فئات شـــبابية بحرينية يمثلون 
قيـــم  لتعزيـــز  الواعـــد  الجيـــل 
واالنفتـــاح  والتواصـــل  الســـام 

بيـــن الشـــعوب، مؤكـــدًا أن هـــذا 
اللقـــاء يســـهم فـــي التأكيد على 
الســـام خيـــار اســـتراتيجي  أّن 
لجميع الشعوب من أجل تحقيق 

االزدهار واالستقرار للجميع. 

وذكر أّن زيارته لمملكة البحرين 
لاطـــاع  الفرصـــة  لـــه  أتاحـــت 
عـــن كثب علـــى تاريخ وحضارة 
وثقافـــة البحريـــن والتـــي تتميز 
وتآلفهـــا  وتعايشـــها  بتســـامحها 
مع مختلـــف األديـــان واألعراق، 
معتبـــرًا أن فئـــة الشـــباب تمثـــل 
حاليا أيقونة الســـام والتسامح 
والتعايـــش وتعلـــق عليهـــم آماالً 
كبيـــرة فـــي إحـــال الســـام في 

العالم. 
دولـــة  وزراء  رئيـــس  واعتبـــر 
إسرائيل أن الشباب في مختلف 

دول العالـــم تقـــع علـــى عاتقهـــم 
مســـؤوليات كبيرة في االرتقاء 
ببلدانهم ودفـــع عمليات التنمية 
بقوة نحـــو الوصول إلى تحقيق 

األهداف التنموية. 
دولـــة  وزراء  رئيـــس  ورحـــب 
إســـرائيل بتعزيـــز التواصل بين 
الوفود الشبابية في كا البلدين 
الزيـــارات  تبـــادل  خـــال  مـــن 
اللقـــاءات  مســـاحات  وتعزيـــز 
مـــن  واالســـتفادة  والتواصـــل 
الخبـــرات والتجـــارب الشـــبابية 

رئيس وزراء إسرائيل يلتقي مجموعة من الشباب البحرينيينالناجحة في كا البلدين.

تنمية العالقات البحرينية اإلسرائيلية بما يخدم المصالح المشتركة
بعد توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في البحث والتطوير... وزير “الصناعة”:

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  أّكـــد 
والســـياحة زايد الزياني أهمية تعزيز 
العاقـــات بين مملكـــة البحرين ودولة 
إســـرائيل في مختلـــف المجاالت وبما 
يعـــود بالنفـــع والنمـــاء علـــى البلديـــن، 
الســـّيما فـــي مجال البحـــث والتطوير 
واالبتـــكار التكنولوجـــي وبمـــا يخـــدم 

المصالح الثنائية.
جـــاء ذلك بعـــد توقيع وزيـــر الصناعة 
والتجارة والسياحة بمملكة البحرين، 
ووزيرة االبتكار والعلوم والتكنولوجيا 
فـــي دولـــة إســـرائيل أوريـــت فركاش 
هكوهـــن، مذكـــرة تفاهم بيـــن حكومة 
دولـــة  وحكومـــة  البحريـــن  مملكـــة 
إســـرائيل بشـــأن التعـــاون الثنائي في 
البحث والتطويـــر، وذلك على هامش 
زيـــارة رئيـــس وزراء دولـــة إســـرائيل 

نفتالي بينيت إلى مملكة البحرين.
ونـــّوه إلـــى أّن مذكـــرة التفاهم تهدف 
إلى تكثيف التعاون الثنائي في مجال 
البحـــث والتطويـــر، وذلـــك مـــن خال 
إقامـــة شـــراكات ُتعـــّزز التعـــاون فـــي 
هـــذا المجـــال باإلضافة إلى التنســـيق 

والبرامـــج  المـــوارد  علـــى  والتركيـــز 
المناســـبة لتعزيـــز التعـــاون الصناعـــي 
التجـــاري بيـــن الدولتيـــن إلـــى جانـــب 
إنشـــاء إطـــار لدعم األنشـــطة في هذا 

الشأن وإبرازها في السوق العالمية.
تتضمـــن  التفاهـــم  مذكـــرة  أّن  وأفـــاد 

عـــددًا مـــن المجـــاالت ذات األولويـــة، 
اســـتخدام  احتجـــاز  فـــي  والمتمثلـــة 
الكربـــون، وكفاءة الطاقـــة، والتصنيع 

المتقّدم، والتجارة اإللكترونية.
أوجـــه  تعزيـــز  إلـــى  “نتطلـــع  وقـــال: 
التعاون المشـــترك في مجـــال البحث 
والتطويـــر واالســـتفادة مـــن تجـــارب 
كا البلديـــن، وتحديـــد فـــرص تعزيـــز 
العاقـــات بيـــن الجانبيـــن بمـــا يدعـــم 
مشاريع البحث والتطوير المشتركة”، 
مؤكـــدًا أن تعـــاون البلديـــن فـــي هـــذا 
المجـــال مـــن شـــأنه أن يفتـــح مزيـــدًا 
مـــن آفـــاق العمـــل المشـــترك، ومتطلعًا 
إلى ترســـيخ التعاون بين البلدين في 
وتقويـــة  وتنميـــة  والتطويـــر  البحـــث 
التعـــاون االقتصـــادي والتجـــاري فيما 

بينهما.
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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.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو
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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

local@albiladpress.com
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المنامة - بنا

Mal� ”عق��دت“ ش��ركة“ مط��ار“ البحري��ن“ مباحث��ات“ تجاري��ة“ م��ع“ ش��ركة“ ملكا�أمي��ت“ 
ca�Amit”،“ ش��ركة“ الش��حن“ واللوجس��تيات“ اإلس��رائيلية“ الرائدة“ في“ نقل“ وش��حن“ 
وتخزين“ البضائع“ الثمينة،“ وذلك“ إلدارة“ وتصميم“ وتشغيل“ أحد“ مستودعات“ قرية“ 

الشحن“ الجوي“ السريع.

وتأتي المباحثات التجارية على هامش 
إســـرائيل  دولـــة  وزراء  رئيـــس  زيـــارة 
نفتالـــي بينيت لمملكة البحرين، وضمن 
الخطـــط االســـتراتيجية لتطويـــر قرية 
مطـــار  فـــي  الســـريع  الجـــوي  الشـــحن 
البحرين، وذلك كجزء من استراتيجية 
وزارة  تتبناهـــا  التـــي  الشـــاملة  النمـــو 
لتحويـــل  واالتصـــاالت  المواصـــات 
الخدمات اللوجســـتية والشحن الجوي 
إلـــى إحـــدى الصناعـــات األساســـية في 
مملكـــة البحريـــن من خال ما تشـــتمل 
عليـــه القريـــة مـــن مســـتودعات حديثة 
ومواقـــف للطائرات وبنية تحتية ُتمّكن 
المطـــار مـــن التعامـــل مـــع كميـــات أكبر 
بشـــكل أكثر كفاءة، وتلبيـــة احتياجات 
عماء الشـــحن بشـــكل أفضـــل، وتوفير 

فرص عمل جديدة.
 ”Malca-Amit“ شـــركة  أّن  إلـــى  ُيشـــار 
ُتوّفر لقطـــاع البضائع الثمينـــة واألفراد 
ذوي المـــاءة الماليـــة العاليـــة والبنـــوك 
الدوليـــة، فريقًا عالميًا مـــن الخبراء في 
مجـــال الخدمـــات اللوجســـتية واألمـــن 
والجمارك والمتخصصين في العمليات 
تعظيـــم  فـــي  تســـاعد  كمـــا  الخاصـــة، 
القـــدرات العالميـــة للشـــركات من خال 
التسليم اآلمن والسريع للبضائع الثمينة 

إلى الخدمات اللوجستية الشاملة.

“المطار: تعقد مباحثات تجارية مع “ملكا-أميت”

المنامة - بنا

القطـــاع  عـــن  ممّثلـــون  اجتمـــع 
الطبـــي  والتعليـــم  الصحـــي 
والصحـــي فـــي مملكـــة البحرين 
لألبحـــاث  “مكابـــي”  مركـــز  مـــع 
واالبتـــكار، لتعزيز أطـــر التعاون 
فـــي البحـــوث الطبيـــة وأبحـــاث 
وتوطيـــد  الضخمـــة  البيانـــات 
التعاون بين الجانبين في مجال 

المنشورات الطبية المشتركة.
جـــاء ذلـــك علـــى هامـــش زيارة 
رئيس وزراء دولة إسرائيل إلى 
مملكة البحريـــن نفتالي بينيت، 
حيـــث تم مناقشـــة ســـبل تعزيز 
“مكابـــي”  مركـــز  مـــع  التعـــاون 
في مجـــال المنشـــورات الطبية 
المعـــارف  لتبـــادل  المشـــتركة 
والخبرات، والذي ستســـهم في 
وضع األســـس لنظام بيئي قوي 

للنشر الطبي.

وفـــي االجتماع، تّم بحث ســـبل 
تعزيز قدرات البحث والتطوير 
بين الجانبين، وتســـليط الضوء 
على القطاع الطبي في البحرين 
والنجاح الذي حققه في الفترة 
الماضيـــة الســـّيما في االنتشـــار 
فيـــروس  لجائحـــة  العالمـــي 
كورونـــا )كوفيـــد19-(، والتركيز 
على إبراز ريادة مملكة البحرين 

في مجال البحث الطبي.
كما تّم مناقشـــة فـــرص التعاون 
الجامعـــات  بيـــن  المتبـــادل 
“مكابـــي”  ومركـــز  المحليـــة 
للعمـــل على البحوث الســـريرية 
وعلـــوم البيانـــات والتكنولوجيا 
الصحيـــة، باإلضافة إلى تدريب 
الكفـــاءات على اســـتخدام آخر 
الطـــب  مجـــال  فـــي  التقنيـــات 

العاجي.

تعزيز التعاون مع “مكابي”

تطوير التعاون البحريني اإلسرائيلي في الطب والصحة العامة
توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في المجال الصحي والطبي

أّك��دت“ وزي��رة“ الصح��ة“ فائقة“ الصالح“ أهمية“ الدفع“ بمس��ارات“ العالقات“ 
بين“ مملكة“ البحرين“ ودولة“ إسرائيل“ نحو“ آفاق“ أرحب“ وبما“ يعود“ بالنفع“ 
والنماء“ على“ البلدين،“ ال“ سّيما“ ِبُفرص“ التعاون“ واالستثمار“ المشترك“ في“ 

مجاالت“ الصحة“ والطب،“ وبما“ يحقق“ التطلعات“ المشتركة.

بعـــد توقيـــع حكومـــة  ذلـــك  جـــاء 
مملكـــة البحريـــن وحكومـــة دولـــة 
بشـــأن  تفاهـــم  مذكـــرة  إســـرائيل 
التعاون في المجال الصحي، على 
هامش زيـــارة رئيـــس وزراء دولة 
إســـرائيل نفتالـــي بينيـــت لمملكـــة 

البحرين.
وقالـــت إّن المذكرة ُتعّزز العاقات 
الثنائيـــة والتعـــاون المشـــترك بين 
فيمـــا  الخبـــرات  وتبـــادل  البلديـــن 
بينهما، حيث ســـُترّكز على ترسيخ 
فـــي  الثنائـــي  التعـــاون  وتدعيـــم 

المجاالت ذات االهتمام المشـــترك 
كمكافحة األوبئـــة العالمية وإدارة 
الطـــوارئ، وأنظمـــة المهـــن الطبية 
والتدريـــب  والتعليـــم  والصيدلـــة، 
وحمايـــة  الطبيـــة،  والمحـــاكاة 
الطـــب  مجـــاالت  فـــي  البيانـــات 
والصحـــة العامة، إلى جانب تبادل 
وزيـــارات  والخبـــرات  المعلومـــات 
االختصاصييـــن، وإقامة مشـــاريع 
مشـــتركة  وصحيـــة  اقتصاديـــة 
إلـــى  باإلضافـــة  النطـــاق،  واســـعة 
البحـــوث  مجـــال  فـــي  التعـــاون 

الصحية والطبية.
تحظـــى  التـــي  األهميـــة  وبّينـــت 
بهـــا مذكـــرة التفاهـــم الُموّقعة بين 
الجانبين في رفد العاملين بالقطاع 
الصحـــي بالخبـــرات الازمـــة، وبما 

مســـيرة  مواصلـــة  علـــى  ينعكـــس 
النهضـــة والتقـــدم التـــي تشـــهدها 
المملكـــة، مشـــيرًة إلـــى أنه ســـيتم 
تقديـــم الدعم المتبـــادل بما يخدم 

المصالح المشتركة.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

أّكـــدت الرئيس التنفيـــذي لمعهد البحرين 
للؤلـــؤ واألحجـــار الكريمـــة )دانـــات( نورة 
جمشير أهمّية المضي بمسارات العاقات 
بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولـــة إســـرائيل 
واستشـــراف  متقدمـــة،  مراحـــل  نحـــو 
االســـتثماري  للتعـــاون  جديـــدة  فـــرص 
وبناء شـــراكات بيـــن البلدين في مختلف 
التطـــور  يحقـــق  بمـــا  وذلـــك  القطاعـــات، 

واالزدهار للبلدين والشعبين الصديقين.
جـــاء ذلك بعـــد توقيع الرئيـــس التنفيذي 
لمعهـــد البحرين للؤلؤ واألحجـــار الكريمة 
)دانـــات( بمملكـــة البحرين مذكـــرة تفاهم 
مع شـــركة “Malca-Amit”، بشأن التعاون 
فـــي المشـــاريع ذات االهتمـــام المشـــترك 
بمجال نقل وتخزين المقتنيات والمعادن 
الثمينـــة في البحريـــن، وذلك على هامش 
زيارة رئيس وزراء دولة إســـرائيل السيد 

نفتالي بينيت إلى مملكة البحرين.

ولفتت جمشـــير إلـــى أّن مذكـــرة التفاهم 
الموّقعة بين الجانبين ستسهم في تبادل 
الخبـــرات فـــي هـــذا المجـــال مـــع شـــركة 
بأنظمـــة  تتمّتـــع  والتـــي   ،”Malca-Amit“
متقدمـــة وتجربـــة رائدة في مجـــال نقل 
وتخزيـــن المقنيـــات الثمينة، مشـــيرًة إلى 
أّن دولـــة إســـرائيل تعـــد مـــن أبـــرز الدول 
المصـــدرة لأللمـــاس فـــي العالـــم، وهذا ما 

ســـيوّفر منصة لتبادل المعرفـــة والخبرة، 
مما ســـينعكس إيجابًا علـــى البلدين، وبما 
الثنائيـــة  المصالـــح  فـــي تحقيـــق  يســـهم 

المشتركة.
ُيشـــار إلى أّن شركة “Malca-Amit” ُتوّفر 
أفضل وأجود الحلول اللوجســـتية اآلمنة 
فـــي  والمجوهـــرات  األلمـــاس  لصناعـــة 
جميـــع أنحاء العالم، كمـــا أّنها ُتقّدم حلوالً 
الدقيقـــة  للمتطلبـــات  كاملـــة  لوجســـتية 
والفريـــدة مـــن نوعهـــا لصناعـــة األلمـــاس 
والبضائـــع  والســـاعات  والمجوهـــرات 
الثمينـــة، وذلـــك بجميـــع المراحـــل، بـــدءًا 
مـــن التســـليم اآلمـــن ومـــرورًا بالخدمات 
يتـــم  أن  وحتـــى  الشـــاملة  اللوجســـتية 
تســـليمها لألطراف المعنية، باإلضافة إلى 
أن الشـــركة تســـاعد على تطوير القدرات 
والمؤهات والخبرات العالمية للشـــركات 

في هذا المجال.

بعد توقيع مذكرة تفاهم بمجال نقل وتخزين المقتنيات والمعادن الثمينة... الرئيس التنفيذي لـ “دانات”:

تطوير آفاق التعاون مع “ملكا-أميت” الرائدة بنقل وتخزين المقتنيات الثمينة

نورة جمشير

المنامة - بنا

قام الســـيد يوســـف محمـــد البنخليل 
الرئيـــس التنفيـــذي لمركـــز االتصـــال 
ملـــول  فرانـــك  والســـيد  الوطنـــي، 
 24 “آي  لشـــبكة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
نيـــوز”، بتوقيع مذكـــرة تفاهم لتعزيز 
أطـــر التعاون الثنائي بيـــن الجانبين، 
وذلـــك علـــى هامـــش زيـــارة رئيـــس 
وزراء دولـــة إســـرائيل نفتالي بينيت 

إلى مملكة البحرين. 
لمركـــز  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأّكـــد 
مذكـــرة  أن  الوطنـــي  االتصـــال 
أولويـــات  ضمـــن  تأتـــي  التفاهـــم 
المركـــز لتعزيـــز التعاون مـــع مختلف 
الجهـــات اإلعامية، وذلـــك بما يدعم 

استراتيجيات االتصال الوطني.
وبّيـــن البنخليـــل بـــأن بنـــود مذكـــرة 
التعـــاون  تعزيـــز  تتضّمـــن  التفاهـــم 
بين مركـــز االتصال الوطنـــي بمملكة 
نيـــوز”   24 “آي  وشـــبكة  البحريـــن 

فـــي المجـــاالت المتعلقـــة بالمحتـــوى 
وتكنولوجيـــا  واإلعامـــي  اإلخبـــاري 
بالـــدور  مشـــيدًا  التلفزيونـــي،  البـــث 
البـــارز للقنـــاة فـــي مجـــال التغطيات 
اإلخباريـــة  والتقاريـــر  اإلعاميـــة 

النوعية.
ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي 
لشـــبكة “آي 24 نيـــوز” عـــن اعتـــزازه 
المذكـــرة  هـــذه  لتوقيـــع  وتقديـــره 

التاريخية مع مركز االتصال الوطني 
بمملكة البحرين، والتي ستســـهم في 
تعزيز التعاون بين الطرفين بمختلف 
المجاالت اإلعامية، منوهًا بما ُتمّثله 
هذه المذكرة من خطوة مهمة تصب 
في تطـــّور عمـــل القناة بما يتماشـــى 
مـــن  الموضوعـــة الســـّيما  وأهدافهـــا 
جانـــب تقديـــم التغطيـــات اإلخبارية 

واإلعامية المهنية والنوعية.

“االتصال الوطني” يوقع مذكرة تفاهم مع “آي 24 نيوز”

شــباب البحــريـن الجــيل الواعــد لتعــزيــز قــيم الســــالم
تبادل الزيارات وتعزيز مساحات اللقاءات... رئيس وزراء إسرائيل:

التقى“ رئيس“ وزراء“ دولة“ إس��رائيل“ نفتالي“ بينيت،“ مجموعة“ من“ الش��باب“ 
البحرينيي��ن،“ ضم��ن“ زيارت��ه“ الرس��مية“ لمملك��ة“ البحري��ن،“ بحض��ور“ وزي��ر“ 
الصناع��ة“ والتج��ارة“ والس��ياحة“ زاي��د“ الزيان��ي،“ ووزي��ر“ ش��ؤون“ الش��باب“ 
والرياض��ة“ أيم��ن“ المؤيد،“ ومدير“ عام“ مكت��ب“ رئيس“ مجلس“ الوزراء“ أمين“ 
ع��ام“ مجل��س“ ال��وزراء“ حم��د“ المالك��ي،“ وس��فير“ مملك��ة“ البحرين“ ل��دى“ دولة“ 
إس��رائيل“ خال��د“ الجالهم��ة،“ وس��فير“ دول��ة“ إس��رائيل“ لدى“ مملك��ة“ البحرين“ 

إيتان“ نائيه“ وعدد“ من“ المسؤولين.

وفـــي اللقـــاء عّبر رئيـــس وزراء 
دولة إسرائيل عن سعادته بلقاء 
فئات شـــبابية بحرينية يمثلون 
قيـــم  لتعزيـــز  الواعـــد  الجيـــل 
واالنفتـــاح  والتواصـــل  الســـام 

بيـــن الشـــعوب، مؤكـــدًا أن هـــذا 
اللقـــاء يســـهم فـــي التأكيد على 
الســـام خيـــار اســـتراتيجي  أّن 
لجميع الشعوب من أجل تحقيق 

االزدهار واالستقرار للجميع. 

وذكر أّن زيارته لمملكة البحرين 
لاطـــاع  الفرصـــة  لـــه  أتاحـــت 
عـــن كثب علـــى تاريخ وحضارة 
وثقافـــة البحريـــن والتـــي تتميز 
وتآلفهـــا  وتعايشـــها  بتســـامحها 
مع مختلـــف األديـــان واألعراق، 
معتبـــرًا أن فئـــة الشـــباب تمثـــل 
حاليا أيقونة الســـام والتسامح 
والتعايـــش وتعلـــق عليهـــم آماالً 
كبيـــرة فـــي إحـــال الســـام في 

العالم. 
دولـــة  وزراء  رئيـــس  واعتبـــر 
إسرائيل أن الشباب في مختلف 

دول العالـــم تقـــع علـــى عاتقهـــم 
مســـؤوليات كبيرة في االرتقاء 
ببلدانهم ودفـــع عمليات التنمية 
بقوة نحـــو الوصول إلى تحقيق 

األهداف التنموية. 
دولـــة  وزراء  رئيـــس  ورحـــب 
إســـرائيل بتعزيـــز التواصل بين 
الوفود الشبابية في كا البلدين 
الزيـــارات  تبـــادل  خـــال  مـــن 
اللقـــاءات  مســـاحات  وتعزيـــز 
مـــن  واالســـتفادة  والتواصـــل 
الخبـــرات والتجـــارب الشـــبابية 

رئيس وزراء إسرائيل يلتقي مجموعة من الشباب البحرينيينالناجحة في كا البلدين.

تنمية العالقات البحرينية اإلسرائيلية بما يخدم المصالح المشتركة
بعد توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في البحث والتطوير... وزير “الصناعة”:

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  أّكـــد 
والســـياحة زايد الزياني أهمية تعزيز 
العاقـــات بين مملكـــة البحرين ودولة 
إســـرائيل في مختلـــف المجاالت وبما 
يعـــود بالنفـــع والنمـــاء علـــى البلديـــن، 
الســـّيما فـــي مجال البحـــث والتطوير 
واالبتـــكار التكنولوجـــي وبمـــا يخـــدم 

المصالح الثنائية.
جـــاء ذلك بعـــد توقيع وزيـــر الصناعة 
والتجارة والسياحة بمملكة البحرين، 
ووزيرة االبتكار والعلوم والتكنولوجيا 
فـــي دولـــة إســـرائيل أوريـــت فركاش 
هكوهـــن، مذكـــرة تفاهم بيـــن حكومة 
دولـــة  وحكومـــة  البحريـــن  مملكـــة 
إســـرائيل بشـــأن التعـــاون الثنائي في 
البحث والتطويـــر، وذلك على هامش 
زيـــارة رئيـــس وزراء دولـــة إســـرائيل 

نفتالي بينيت إلى مملكة البحرين.
ونـــّوه إلـــى أّن مذكـــرة التفاهم تهدف 
إلى تكثيف التعاون الثنائي في مجال 
البحـــث والتطويـــر، وذلـــك مـــن خال 
إقامـــة شـــراكات ُتعـــّزز التعـــاون فـــي 
هـــذا المجـــال باإلضافة إلى التنســـيق 

والبرامـــج  المـــوارد  علـــى  والتركيـــز 
المناســـبة لتعزيـــز التعـــاون الصناعـــي 
التجـــاري بيـــن الدولتيـــن إلـــى جانـــب 
إنشـــاء إطـــار لدعم األنشـــطة في هذا 

الشأن وإبرازها في السوق العالمية.
تتضمـــن  التفاهـــم  مذكـــرة  أّن  وأفـــاد 

عـــددًا مـــن المجـــاالت ذات األولويـــة، 
اســـتخدام  احتجـــاز  فـــي  والمتمثلـــة 
الكربـــون، وكفاءة الطاقـــة، والتصنيع 

المتقّدم، والتجارة اإللكترونية.
أوجـــه  تعزيـــز  إلـــى  “نتطلـــع  وقـــال: 
التعاون المشـــترك في مجـــال البحث 
والتطويـــر واالســـتفادة مـــن تجـــارب 
كا البلديـــن، وتحديـــد فـــرص تعزيـــز 
العاقـــات بيـــن الجانبيـــن بمـــا يدعـــم 
مشاريع البحث والتطوير المشتركة”، 
مؤكـــدًا أن تعـــاون البلديـــن فـــي هـــذا 
المجـــال مـــن شـــأنه أن يفتـــح مزيـــدًا 
مـــن آفـــاق العمـــل المشـــترك، ومتطلعًا 
إلى ترســـيخ التعاون بين البلدين في 
وتقويـــة  وتنميـــة  والتطويـــر  البحـــث 
التعـــاون االقتصـــادي والتجـــاري فيما 

بينهما.
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https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/02/487316030903.pdf
https://www.albiladpress.com/news/2022/4873/bahrain/745494.html
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.albiladpress.com/news/2022/4873/bahrain/745497.html


العدد:  4873
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

24 صفحة - 200 فلس
ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Safar 1441 1غرة صفر
SEPTEMBER 2019 3030 سبتمبر

Year: 11السنة
No: 4003العدد
MONاالثنين

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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نادي مقابة... “حوطة”
ــم أن  ــاشــ ــــب فــــــاح هــ ــائ ــ ــن ــ أفـــــــاد ال
ــتــي تضم  الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة ال
أكــثــر مــن 30 % مــن ســكــان مملكة 
البحرين ال تتوافر إال على 7 ماعب 
البالغ  الفرجان  ماعب  مبادرة  من 

عددها 100 ملعب.
وأشار إلى أن نادي سار الذي حصد 
بطولة الصاالت مازال يفتقر لصالة، 
في  تأسس  الــذي  مقابة  نــادي  وأن 
“حـــوطـــة”  ــى  ــ إل تـــحـــول   1975 ــام  عــ

نتيجة اإلهمال.

رواتب الرؤساء التنفيذيين سرية بقوة القانون
^وافـــق مجلـــس النـــواب 
على مرســـوم بقانـــون بتعديل 
بعض أحكام قانون الشـــركات 
التجارية يقضي بإزالة العوائق 
أمـــام الشـــركات التي تخشـــى 
اإلفصاح عن مكافـــآت إدارتها 
التنفيذية خوفًا من المنافسة.

وقال النائب محمود البحراني 
إن الشـــفافية مهمـــة فـــي عالم 
وضـــرورة  واألعمـــال  المـــال 
االقتصاديـــة  البيئـــة  لتعزيـــز 
هـــو  غيابهـــا  وأن  البحرينيـــة، 

بداية للفساد.

وبيـــن رئيـــس اللجنـــة الماليـــة 
أحمـــد  النائـــب  واالقتصاديـــة 
الســـلوم إن مـــا يهـــم المســـاهم 
هـــو إجمالـــي مـــا يصـــرف على 
ومكافـــآت  التنفيذيـــة  اإلدارة 
مجلـــس اإلدارة وهـــو مـــا زال 
قائًمـــا، وذلـــك خشـــية مـــن أن 
يتســـبب اإلفصاح عـــن رواتب 
فـــي  التنفيذييـــن  الرؤســـاء 
أجنبيـــة  شـــركات  اســـتقطاب 
خارج البحرين لهذه الكفاءات 
امتيـــازات  بمنحهـــم  الوطنيـــة 

أفضل.

وزير العدل: “نريد العنب ال ذبح الناطور”

البحراني: غياب الشفافية بداية للفساد

تنظيم قانوني جديد للبيع بالتقسيط

^قــال وزير العدل والشــؤون اإلســامية واألوقاف الشــيخ خالد 
بــن علــي آل خليفــة إن المرســوم بقانون الخاص بالتنفيــذ في القضايا 
المدنية والتجارية يهدف للموازنة بين المنفذ ضده المنفذ له، ويضمن 
سرعة استيفاء الدائن لحقوقه، من خال االستعانة بالمنفذ الخاص.

أشـــخاًصا  هنـــاك  أن  إلـــى  ولفـــت 
وجهـــات تعطي ســـندات مديونية 
دون ترخيص من مصرف البحرين 
المركزي، وأنه أصدر قرارًا بمنع 26 
شـــخًصا ومؤسســـة من أن يعقدوا 
ســـندات مديونيـــة مذيلة بالصيغة 
التنفيذيـــة، إال أن ال أحد طعن فيه 
أمـــام المحاكم، وهو ما يشـــير إلى 

أن أمور “تمر من تحت”.
وأشار إلى أن الناس باتت تصرف 
أكثـــر مـــن مداخيلهـــا، وذلـــك ناتج 
علـــى ضبـــط  قدرتهـــم  عـــدم  عـــن 
مصاريفهم، واســـتغالل الشـــركات 

لحاجة الناس، وهو ما يؤكد أهمية 
بالتقســـيط  للبيـــع  تنظيـــم  وجـــود 

الذي يجري العمل عليه.
وذكر أن مصرف البحرين المركزي 
يحـــدد المؤسســـات الماليـــة التـــي 
تخضع إلجراءات المصرف، ويتم 
العمل على فصل بقية المؤسسات 
الماليـــة مـــن غيـــر المصـــارف عـــن 
رقابـــة المصـــرف، والتعامـــل معهـــا 

عن طريق مسارات أخرى.
وذكـــر أن قانـــون التنفيـــذ الجديـــد 
جاء مراعيا ليكون هناك حد أدنى 
للدخل في حســـاب المدين مراعاة 

للظـــروف المعيشـــية التـــي يمكـــن 
أن يتعـــرض لهـــا اإلنســـان نتيجـــة 

ضغوط معينة. 
التـــي  التغيـــرات  أن  إلـــى  ولفـــت 
شـــهدتها المنظومـــة العدلية خالل 
فـــي  ســـاهمت  الماضيـــة  الفتـــرة 

تسريع اإلجراءات القضائية.
وقـــال إن ربع الراتـــب الذي يغطيه 
التنفيـــذ هـــو مجمـــوع الراتب قبل 
الديـــون، ودون احتســـاب  خصـــم 

الدعومات الحكومية.
وأشـــار إلـــى أن المراد فـــي التنفيذ 
ليـــس المنفـــذ ضـــده وإنمـــا أمواله، 
وكما يقـــال “نريد العنـــب .. ال ذبح 
الناطور”، وإنه إذا كان هناك سبيل 
فيجـــب  بلطـــف  للحـــق  للوصـــول 
الوصـــول لـــه بلطف، وإال ســـيكون 

العنف نوعًا من الظلم.

وقال إن القانـــون الجديد ال يتيح 
الحبس للمنفذ ضـــده، ولكن يلزمه 
أثنـــاء  كذبـــه  وحيـــن  باإلفصـــاح، 
اإلفصـــاح أو امتنـــع عنه فـــإن ذلك 
يعد جريمـــة، وهو مـــا وضع حرية 

الشخص في يده.
وقال إنه ابتداًء من سريان قانون 
التنفيـــذ الجديد في مارس المقبل 
للمنفـــذ  حبـــس  هنـــاك  يكـــون  لـــن 
ضده، فيســـري القانون فـــورًا على 

اإلجراءات السارية.
ولفـــت إلـــى أن منـــع الســـفر أثبـــت 
عدم فعاليته  كوسيلة الستحصال 
أمـــوال المديـــن، إال أن تتبع أموال 
المديـــن عبـــر الســـندات التنفيذية 
فـــي كافـــة دول العالـــم هـــو إجراء 

فعال.

^أرجـــأ مجلس النواب مناقشـــة 
مشروع بقانون يقضي بتمديد المدة 
التـــي يجـــوز لقاضـــي تنفيـــذ العقـــاب 
منحهـــا للمحكوم عليه لســـداد المبالغ 
المســـتحقة عليـــه للدولـــة، لتصبـــح 5 

سنوات بدال عن سنتين.
العـــدل  وزارة  مستشـــار  وقـــال 
واألوقـــاف  اإلســـالمية  والشـــؤون 
إســـماعيل العصفور إن هذه الرســـوم 
هـــي عقوبـــات قـــد تكـــون أصلية في 
بعـــض األحيان كالغرامـــات، وإن منح 
التقســـيط  علـــى  القـــدرة  المخالـــف 

سيشجع على ارتكاب المخالفات.
ولفت إلى أن العقوبة تنفذ جبرًا على 
المخالف، ولكن القانون أجاز للقاضي 
فـــي حـــاالت معينـــة التمديـــد، إال أن 
التوســـع في االســـتثناء هـــو أمر غير 
محمـــود وال يتـــم األخذ به فـــي بقية 

الدول.
وذكـــر أن تمديد تنفيـــذ العقوبة لنحو 
5 ســـنوات ســـيؤخر حصول المخالف 
علـــى رد االعتبار حتى تنفيذ العقوبة 

تنفيذا كامالً.
أن  النفيعـــي  إبراهيـــم  النائـــب  ورأى 
تقريـــر المشـــروع خال من بيـــان قيمة 
المطالبات ونوع المخالفات المرتكبة.

وبين رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
محمـــد  النائـــب  واألمـــن  والدفـــاع 
السيســـي أن جواز التمديد سيســـهل 
الغرامـــات  ســـداد  المخالـــف  علـــى 

المفروضة عليه.
وأشـــارت النائب زينب عبداألمير إلى 
أن المشروع ال يستهدف سراق المال 
العام، ويتماشـــى مع أنســـنة القوانين 
والتخفيـــف عـــن المواطنيـــن وليـــس 

للتخفيف عن سراق المال العام.

تمديد سداد الغرامات للدولة يشجع المخالفين

النفيعي: قانون التنفيذ سيضبط استغالل المؤسسات المالية لحاجة الناس

ال حبس للمدين... وخصخصة بعض مهام التنفيذ القضائي

^وافـــق مجلـــس النـــواب علـــى مشـــروع 
بقانـــون باســـتحداث نظـــام قانونـــي متكامـــل 
المدنيـــة  المـــواد  فـــي  القضائـــي  للتنفيـــذ 
والتجارية، يحظر حبس المدين المنفذ ضده، 

ويخصخص بعض مهام التنفيذ.
وقبل التصويت، قال النائب أحمد الدمستاني 
إن هذا القانون سيســـاهم فـــي معالجة الكثير 
من القضايا، وعلى رأسها منع أحد الميسورين 
مـــن الســـفر ووجـــود حجـــز تحفظـــي وحجـــز 

منقـــوالت لمجـــرد التزامـــه بقضيـــة ال تتجاوز 
التزاماتها 50 ديناًرا.

أن  إلـــى  القطـــري  فاطمـــة  النائـــب  وأشـــارت 
هـــذا القانـــون يأتـــي ليدعـــم مواكبـــة القضـــاء 
للتغيـــرات المتســـارعة، بما يرســـخ من مفهوم 
العدالـــة الناجزة، وتحقيق التوازن بين حقوق 
ومصالح المستفيدين من الخدمات القضائية.

ولفـــت النائـــب إبراهيم النفيعي إلـــى دور هذا 
القانون في ضبط استغالل بعض المؤسسات 

الماليـــة لحاجـــة النـــاس، بتوفير حلـــول مالية 
لمنحهم القروض عبر نظام الكفالة.

وتســـاءل النائب محمد بوحمـــود عن الكيفية 
وجـــود  القانـــون  هـــذا  فيهـــا  ســـيعالج  التـــي 

التزامات مالية غير مسجلة على المدين.
ولفـــت النائـــب أحمـــد العامـــر إلـــى أن فصـــل 
حســـابات الدعومـــات الحكومية عن حســـاب 
الراتب سيســـهل على الجهـــات المنفذة تنفيذ 

القانون على أمواله.

الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  ^قـــال 
والرياضـــة أيمـــن المؤيـــد إن مشـــروع 
مالعب الفرجـــان يهدف إلى أن يكون 
لـــكل شـــاب فرصـــة للعـــب فـــي هـــذه 
المالعـــب بأمـــان وبالقرب مـــن منطقة 

سكناه.
ولفـــت إلـــى أن المعايير التي يتم على 
أساســـها تشـــييد هذه المالعب تراعي 
المنشـــآت  وعـــدد  الســـكاني  التعـــداد 
وتوافـــر  المنطقـــة  فـــي  الموجـــودة 
العقارات، وتوافر التمويل من القطاع 
الخـــاص، حيـــث إن مشـــروع مالعـــب 
الفرجـــان ممـــول مـــن الداعميـــن فـــي 

القطاع الخاص.
وذكر في رده على أسباب تعذر إقامة 
المركـــز الشـــبابي فـــي أبوصيبـــع علـــى 
األرض المقترحـــة مـــن قبـــل المجلس 

البلـــدي الشـــمالي، أن جزًءا مـــن العقار 
أبوصيبـــع  مركـــز  إلنشـــاء  المقتـــرح 
وزارة  الســـتخدام  محـــدد  الشـــبابي 
شؤون الكهرباء والماء، والجزء اآلخر 

للهيئة، والمتبقي منه 500 متر مربع.

“الكهرباء” تتملك جزًءا من “أبوصيبع الشبابي”

عمار آل عباس وكلثم الحايكي  إبراهيم النفيعي

زينب عبداألمير عمار قمبر 

الشيخ خالد بن علي آل خليفةفوزية بنت عبدالله زينل 

فائقـــة  الصحـــة  وزيـــر  ^قالـــت 
الصالح إن برنامج الطبيب الزائر يأتي 
في إطار مســـاعي اســـتقطاب األطباء 
مـــن خـــارج البحريـــن، وســـجل نجاحًا 
كبيرًا لوال ظروف الجائحة التي حدت 

من استقطاب األطباء الزائرين.
وأشـــارت إلـــى أن هـــذا البرنامـــج إلـــى 
المتخصصـــة  المراكـــز  إقامـــة  جانـــب 
فـــي  ســـاهم  والقلـــب  األورام  كمراكـــز 
المرضـــى  إلرســـال  االحتيـــاج  تقليـــل 
للعـــالج فـــي الخـــارج. جـــاء ذلـــك فـــي 
يوســـف  النائـــب  ســـؤال  علـــى  ردهـــا 

الـــذوادي بشـــأن العـــالج فـــي الخـــارج، 
حيـــث أكد في مداخلتـــه ضرورة فتح 
مـــن  تقلـــل  متخصصـــة  مستشـــفيات 
حاجـــة البحرينيين للعالج في الخارج 
التـــي ترتبط بمجموعة من اإلجراءات 

المعقدة، والتكاليف الباهضة.
لفتـــح  التوجـــه  أن  إلـــى  ولفـــت 
ســـيمثل  المتخصصـــة  المستشـــفيات 
عـــن  الدولـــة  إليـــرادات  مهمـــًا  رافـــدًا 
العالجيـــة وتحـــول  الســـياحة  طريـــق 
البحرين لمركز بارز للخدمات الصحية 

والعالجية.

الطبيب الزائر والمراكز المتخصصة قلصت عالج الخارج

تغطية الجلسة: سيدعلي المحافظة
تصوير: تصوير: رسول الحجيري

أحمد السلوم محمود البحراني

سيدفالح هاشم

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/02/487316030903.pdf
https://www.albiladpress.com/news/2022/4873/bahrain/745412.html



