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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj

P  2

P  5
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رفــــع ســمــو الــشــيــخ عـــبـــداهلل بـــن حمد 
لجاللة  الــشــخــصــي  الــمــمــثــل  خــلــيــفــة،  آل 
األعلى  المجلس  رئيس  المفدى  الملك 
والتبريكات  التهاني  آيــات  أسمى  للبيئة، 
إلى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، ملك البالد المفدى 
ــائـــد األعــــلــــى، وإلــــــى صـــاحـــب الــســمــو  ــقـ الـ
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
ولـــي الــعــهــد نــائــب الــقــائــد األعـــلـــى رئــيــس 
ــى الــفــريــق أول ركــن  مــجــلــس الــــــوزراء، وإلــ
سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، 

الذكرى  بمناسبة  الوطني،  رئيس الحرس 
الــحــرس  لتأسيس  والــعــشــريــن   الــخــامــســة 

الوطني.
بــن حمد  وأشـــاد سمو الشيخ عــبــداهلل 
الوطني  الــحــرس  بــه  يقوم  بما  خليفة  آل 
واالستقرار  األمــن  تعزيز  في  هــام  دور  من 
البحرين  دفـــاع  قــوة  جــانــب  إلــى  بالمملكة 
ووزارة الداخلية واألجهزة األمنية األخرى 
لــلــحــفــاظ عــلــى اإلنــــجــــازات والــمــكــتــســبــات 
التي تحققت في مسيرة التنمية الشاملة 
فـــي ظـــل الــعــهــد الـــزاهـــر لــحــضــرة صــاحــب 

الــجــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى، مــنــوهــا سموه 
ــه الـــحـــرس الــوطــنــي وكــافــة  بــمــا يــتــمــتــع بـ
ــاءة وجـــاهـــزيـــة عــالــيــة  ــفــ مــنــتــســبــيــه مــــن كــ
خدمة  فــي  دؤوب  وعمل  متطور  ومستوى 
وكافة  ومنشآته  ســيــادتــه  وحــمــايــة  الــوطــن 

المواطنين والمقيمين في المملكة.
وبــهــذه الــمــنــاســبــة تــقــدم ســمــو الشيخ 
إلى  عبداهلل بن حمد آل خليفة بالتهاني 
بن  محمد  الشيخ  سمو  ركــن  أول  الفريق 
عيسى آل خليفة، رئيس الحرس الوطني، 
ولجميع منتسبي الحرس الوطني، معربًا 

عن تقديره لكافة الجهود المخلصة التي 
ــن أجــــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن،  يــقــدمــونــهــا مـ

متمنيا لهم مزيدًا من التقدم واالزدهار.
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الوطن�ي الحر��س  ب�دور  ي�ش�يد  حم�د  ب�ن  عب�داهلل 

والمكت�س���بات الإنج���ازات  عل���ى  الحف���اظ  ف���ي 

} سمو الشيخ عبداهلل بن حمد.

ــام بــن  ــشــ اجـــتـــمـــع الـــشـــيـــخ هــ
وكــيــل  خــلــيــفــة  آل  عـــبـــدالـــرحـــمـــن 
الجنسية  لشئون  الداخلية  وزارة 
والـــجـــوازات واإلقـــامـــة، مــع جمال 
ــلــــوي الـــرئـــيـــس  ــعــ ــزيـــز الــ ــعـ عـــبـــدالـ
الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة تــنــظــيــم ســوق 
ــور عــــدد  الــــعــــمــــل, وذلـــــــــك بــــحــــضــ
ــــدراء والــمــســئــولــيــن فــي  ــمـ ــ مــــن الـ

الجانبين.
وفـــي بـــدايـــة االجــتــمــاع رحــب 
لــشــئــون  ــيـــة  ــلـ الـــداخـ وزارة  وكـــيـــل 
الــجــنــســيــة والــــجــــوازات واإلقـــامـــة 
بالرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم 
بــمــســتــوى  مــشــيــدًا  العمل,  ــوق  ســ
تشهده  الـــذي  الملحوظ  التطور 
ــئـــة لــــالرتــــقــــاء بـــالـــخـــدمـــات  الـــهـــيـ
الــمــقــدمــة بــمــا يــســهــم فـــي تعزيز 
البيئة االستثمارية وتحديث آلية 
الــتــنــســيــق فــي إنــجــاز الــمــعــامــالت 
الــــحــــضــــور  ــب  ــلــ ــطــ ــتــ تــ ال  الــــــتــــــي 
ــربـــط  الـ ــــالل  خــ مــــن  الشخصي, 

االلكتروني بين الجانبين.
ــاقــــشــــة الـــعـــمـــل  ــنــ كــــمــــا تــــــم مــ
عـــلـــى تــســهــيــل وتـــطـــويـــر خـــدمـــات 
ــة أنــــواعــــهــــا,  ــافــ ــكــ ــرات بــ ــ ــيـ ــ ــأشـ ــ ــتـ ــ الـ
بـــاإلضـــافـــة إلــــى تـــبـــادل الــخــبــرات 
والـــــــتـــــــواجـــــــد الـــــمـــــشـــــتـــــرك بـــيـــن 
الــطــرفــيــن فـــي مـــراكـــز الــخــدمــات 
ــعــــراض  ــتــ ووضــــــــع الــــخــــطــــط الســ
وحــلــحــلــة عـــدد مــن الــمــوضــوعــات 
تــقــديــم  إلــــى  بـــاإلضـــافـــة  الهامة, 
اإلقامة  لخدمة  توضيحي  عرض 
االلــكــتــرونــيــة الــتــي ســتــدشــن في 
الـــعـــام  مــــن  األول  الــــربــــع  نـــهـــايـــة 

الحالي.

ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وجـــــــــــرى خـــــــــالل االجـ
في  التعاون  آلية  تطوير  مناقشة 
المنافذ واقتراح وإمكانية تمديد 
صالحية التأشيرات بما يقلل من 
اإلجراءات الروتينية المعتادة, كما 
التي  المالحظات  استعراض  تــم 
المستثمرين  مــن  بــعــض  أبـــداهـــا 
ومدراء الفنادق والعمال التي قد 
وتسهيل  الــكــفــاءة  رفــع  فــي  تسهم 
واالتفاق على  اإلجــراءات عليهم, 
تــكــثــيــف حــمــالت الــتــفــتــيــش على 
العمل  ســوق  لنظام  المخالفين 

وحاملي رخص اإلقامة.
افتتاح  أن  الجانبان  وأضـــاف 
مــكــتــب الــــجــــوازات فـــي فـــرع هيئة 
تــنــظــيــم ســـــوق الـــعـــمـــل بــمــنــطــقــة 
الرفاع يأتي ضمن اإلنجازات التي 

تضمن انسيابية العمل, حيث تم 
توفير خدمة ملصق اإلقامة دون 
الــحــاجــة لــلــتــوجــه لـــفـــروع شــئــون 
واإلقامة,  ــوازات  والــــجــ الــجــنــســيــة 
كــمــا تــقــرر إلــغــاء مــلــصــق اإلقــامــة 
خالل نهاية الربع األول من العام 
اإلقامة  خدمة  وتدشين  الحالي 

االلكترونية كبديل لذلك.
الــرئــيــس  أشــــــاد  جانبه,  مــــن 
الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة تــنــظــيــم ســوق 
ــة  ــيـ ــالـ ــعـ ــات الـ ــ ــــدمـ ــــخـ ــالـ ــ الــــعــــمــــل بـ
والــتــســهــيــالت الــمــقــدمــة مــن قبل 
ــوازات  ــ ــ ــجـ ــ ــ شــــئــــون الـــجـــنـــســـيـــة والـ
والمقيمين  للمواطنين  واإلقامة 
ــا يـــســـهـــم فــــي تــلــبــيــة  والــــــــــزوار بـــمـ
ــدًا أن  ــؤكــ تــطــلــعــات الـــحـــكـــومـــة، مــ
ــوازات تـــعـــّد شــريــكــا رئــيــســيــا  ــ ــجـ ــ الـ

الــكــثــيــر مــن  أن هـــنـــاك  ــة  ــاصــ وخــ
الــــــخــــــدمــــــات الــــمــــشــــتــــركــــة بـــيـــن 
الـــتـــرابـــط  أن  مــبــيــنــًا  الجهتين, 
الــمــشــتــرك بــيــن الــهــيــئــة وشــئــون 
الــجــنــســيــة والــــجــــوازات واإلقـــامـــة 
والربط  التكامل  على  مثااًل  يعد 
الهيئة  تــأســيــس  مــنــذ  الــحــكــومــي 
ــان واليــــزال في  فــي عـــام 2008 وكـ
المواطن  لخدمة  مستمر  تــطــور 
ــنــــي والـــمـــقـــيـــمـــيـــن مــن  ــبــــحــــريــ الــ

أصحاب العمل والعمال.
كما بين العلوي أن الطرفين 
وتطوير  االرتــقــاء  على  سيعمالن 
الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة لــلــجــمــهــور 
سواًء االلكترونية أو المقدمة من 
خالل الفروع المشتركة, موضحًا 
ــه ســيــتــم تــكــثــيــف الـــتـــعـــاون في  أنــ

ــال الــــحــــمــــالت الــتــفــتــيــشــيــة  ــجــ مــ
ــول بــالــمــنــظــومــة  ــ ــوصــ ــ بــــهــــدف الــ
الــعــمــالــيــة واألمـــنـــيـــة لــمــزيــد من 
كما  العمل,  ســوق  فــي  االســتــقــرار 
تـــم االتـــفـــاق عــلــى تــشــكــيــل فــريــق 
ـــن  ــيــ ــ ــيـــن اإلدارتـ ــتـــرك بـ عـــمـــل مـــشـ
لضمان  بالجهتين  التنفيذيتين 
ــة اإلجــــــــــراءات  ــ ــــالسـ ــمــــومــــة وسـ ديــ
والعمل على تطويرها  المشتركة 

وتحسينها المستمر.
وفي ختام االجتماع دعا وكيل 
الجنسية  لشئون  الداخلية  وزارة 
والــجــوازات واإلقــامــة إلــى تكثيف 
الزيارات وزيادة التعاون والتنسيق 
الجنسية  شــئــون  بــيــن  الــمــشــتــرك 
والجوازات واإلقامة وهيئة تنظيم 
سوق العمل, والعمل بروح الفريق 
الواحد سعيًا للوصول إلى تقديم 
أفــضــل الــخــدمــات لــكــافــة شــرائــح 

المجتمع.

وكي�ل »الداخلي�ة« يبح�ث م�ع رئي��س »�س�وق العم�ل« التع�اون الثنائي

} وكيل الداخلية خالل لقائه رئيس هيئة تنظيم سوق العمل.

رفع الفريق طبيب الشيخ 
آل خليفة  محمد بن عبداهلل 
ــلــــس األعــــلــــى  ــمــــجــ رئـــــيـــــس الــ
التهاني  آيــات  أسمى  للصحة 
ــرة  والــــتــــبــــريــــكــــات إلــــــــى حـــضـ
صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
البالد المفدى القائد األعلى، 
الملكي  السمو  صاحب  وإلــى 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل 
ــي الــــعــــهــــد نـــائـــب  ــ ــ خـــلـــيـــفـــة ولـ
رئيس مجلس  األعلى  القائد 
الوزراء، وإلى الفريق أول ركن 
سمو الشيخ محمد بن عيسى 
الـــحـــرس  رئــــيــــس  خــلــيــفــة  آل 
الـــوطـــنـــي، بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى 

الخامسة والعشرين لتأسيس الحرس الوطني.
ــلــــى لــلــصــحــة  ــيـــس الــمــجــلــس األعــ وأشـــــــاد رئـ
بــالــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي يــبــذلــهــا مــنــتــســبــو هــذا 
تعزيز  فــي  وبــدورهــم  الوطني،  العسكري  الــصــرح 
أسس األمن واالستقرار ضمن المنظومة األمنية 
أدوار  من  به  يقومون  وبما  البحرين،  مملكة  في 
الوطن  واســتــقــرار  أمــن  على  الحفاظ  فــي  مهمة 

وحماية مكتسباته، الفًتا إلى 
مـــا حــقــقــه الـــحـــرس الــوطــنــي 
من إنجازاٍت منذ تأسيسه بما 
أسهم في رفد مسارات التنمية 
لــتــحــقــيــق أهــــــداف الــمــســيــرة 
الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة بــقــيــادة 
حضرة صاحب الجاللة ملك 
الــبــالد الــمــفــدى، ومــا يشهده 
الــحــرس الــوطــنــي مــن تــطــوٍر 
ــع مـــســـتـــوى الـــجـــاهـــزيـــة  ــرفــ لــ
ــداد لــتــلــبــيــة نــــداء  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ واالسـ
والتكامل  بالتكاتف  الواجب 
مع قوة دفاع البحرين حصن 
القوى  وكافة  المنيع  الوطن 

األمنية.
وأعرب الشيخ محمد بن 
تــهــانــيــه لسمو  عـــبـــداهلل آل خــلــيــفــة عـــن خــالــص 
ــة الــمــنــتــســبــيــن  ــافــ ــنـــي وكــ رئـــيـــس الــــحــــرس الـــوطـ
الــبــواســل، بــمــا قــدمــوه مــن جــهــود مــن أجـــل رفــع 
للحرس  متمنًيا  اســتــقــراره،  وتعزيز  الوطن  رايــة 
لتحقيق  ــار  واالزدهـ التقدم  من  المزيد  الوطني 
الزاهر لجاللة  العهد  المنشودة في ظل  أهدافه 

الملك المفدى. 

رئي��س »الأعل�ى لل�سح�ة« ي�س�يد ب�دور الحر��س
الوطني في الحفاظ على اأمن وا�ستقرار الوطن

} رئيس المجلس األعلى للصحة.

علي  بن  أحمد  الشيخ  رفع 
بـــن عـــبـــداهلل آل خــلــيــفــة رئــيــس 
الــمــحــرق  نـــــادي  إدارة  مــجــلــس 
ــة عـــــن أعـــضـــاء  ــابــ ــيــ بـــاســـمـــه ونــ
وكافة  وأعــضــاء  اإلدارة  مجلس 
منتسبي النادي خالص التهاني 
أول  الفريق  لسمو  والتبريكات 
ركن الشيخ محمد بن عيسى آل 
الوطني  الحرس  رئيس  خليفة 

ــرى الــخــامــســة  ـــذكــ بــمــنــاســبــة الـ
والــعــشــريــن لــتــأســيــس الــحــرس 

الوطني. 
وأشاد رئيس نادي المحرق 
رئيس  لــســمــو  المتميز  بـــالـــدور 
ــوده  ــ ــهـ ــ ــــي وجـ ــنـ ــ ــــوطـ ــرس الـ ــ ــحــ ــ الــ
ــتـــي  ــخـــلـــصـــة الـ ــة الـــمـ ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
منظومة  تــطــويــر  فـــي  ســاهــمــت 
الــعــمــل فـــي الـــحـــرس الــوطــنــي، 

لكافة  الجاهزية  مستوى  ورفــع 
ــنـــي  مـــنـــتـــســـبـــي الـــــحـــــرس الـــوطـ
الــكــفــاءة  بــكــل  يتمتعون  الــذيــن 
بواجبات  القيام  فــي  واالقــتــدار 
عــمــلــهــم عــلــى أكـــمـــل وجــــه بما 
يــلــبــي تــطــلــعــات ســيــدي حــضــرة 
الملك حمد  الــجــاللــة  صــاحــب 
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
البالد المفدى القائد األعلى. 

رئ����ي���������س ن���������ادي ال����م����ح����رق ي��ه��ن��ئ 
ب���ذك���رى ت��اأ���س��ي�����س ال���ح���ر����س ال��وط��ن��ي 

إدارة شركة  رفع الشيخ عبداهلل بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس 
إلى  والتبريكات  التهاني  أبلغ  »بتلكو«  والالسلكية  السلكية  االتــصــاالت 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  مقام 
بــن حمد  األمــيــر سلمان  الملكي  السمو  وإلـــى صــاحــب  الــمــفــدى،  الــبــالد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء، بمناسبة الذكرى الخامسة 
والعشرين لتأسيس الحرس الوطني. وأعرب رئيس مجلس إدارة »بتلكو« 
عن اعتزازه بالدور الذي يضطلع به الحرس الوطني والقدرات والكفاءات 
واســتــقــراره، معاهدين  الــوطــن  أمــن  ونفيس لحفظ  غــال  كــل  تقدم  التي 

واســتــقــراره،  أمنه  الغالي وحماية  الــوطــن  تــراب هــذا  الـــذود عــن  اهلل على 
الزاهر  العهد  ظــل  فــي  تحققت  التي  والتنموية  الحضارية  ومكتسباته 

لقيادة جاللة الملك المفدى.
الوطني  الحرس  مكانة  ترسيخ  في  ساهمت  جاللته  جهود  أن  وأكــد 
السمو  صاحب  متابعة  وبفضل  الــوطــن،  أمــن  عــن  للدفاع  منيع  كحصن 
الوطني قوة  الــوزراء أصبحت الحرس  العهد رئيس مجلس  الملكي ولي 
الــواقــع من  أرض  عــلــى  مــا تحقق  مــن خـــالل  دورهــــا  بـــدا  عسكرية مهمة 

إنجازات وإسهامات كبيرة.

رئي�س مجل�س اإدارة »بتلكو« يهنئ الملك بذكرى تاأ�سي�س الحر�س الوطني
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بيوت اأ�شواأ من ال�شوارع 

في جلسة نسائية جمعتني مع عدد من الصديقات المثقفات 
والمرموقات اجتماعيا، فوجئنا بإحداهن تقول: 

ال يجب على اآلباء اليوم أن يحاولوا أن يكونوا أصدقاء مع 
أطفالهم كما كان يدعو البعض في السابق، وذلك كي يحافظوا 
فهو  التغيير  هذا  وراء  السبب  أما  بينهم،  االحترام  مساحة  على 
ألبنائنا  تقدمه  الــذي  والمضمون  االجتماعية،  الشبكات  انتشار 

وتبدلت معه مفاهيم كثيرة، من بينها مصطلح الصديق نفسه.
التواصل بشكل عام غيرت الكثير  نعم، الفيس بوك ووسائل 
الصغار  إلى األطفال  بالنسبة  والعالقات، وخاصة  المفاهيم  من 
الذين يضطرون إلى التحايل والكذب لالنضمام إلى الفيس بوك، 
فعلى الرغم من أنه نظريا قد خصصت هذه الشبكة لألشخاص 
الفئة األصــغــر تلجأ  أعــمــارهــم على 13 عــامــا، نجد  تــزيــد  الــذيــن 
يقعون  ثم  التسجيل ومن  استمارة  أعمارها عند ملء  تزوير  إلى 

ضحايا لما ينشر على هذه الشبكة.
إدارة  لذلك حذر الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى مدير 
التدريب بدار اإلفتاء المصرية من أن ظاهرة أطفال الفيسبوك 
باتت أخطر من أطفال الشوارع، ألنها تشتمل على جميع األعمار، 
وتحتل البيوت في غفلة من سكانها، وتجعلها أسوأ من الطرقات، 

ويصبح معها الفرد ليس موجودا في البيت إنسانيا.
ــه ســتــأتــي فـــتـــرة تــكــشــف فــيــهــا األبـــحـــاث  وتـــوقـــع الــــوردانــــي أنــ
فيسبوك  نتائج خطيرة عن مساهمة  والنفسية عن  االجتماعية 
ووســـائـــل الــتــواصــل الــحــديــثــة فــي زيــــادة نــســب الــمــرض النفسي 
والكآبة واالنــتــحــار، الفتا إلــى أن بـــوادر هــذه الــدراســات بــدأت في 
الظهور، وهذا ما كشفته مؤخرا بالفعل بعض األبحاث التي أكدت 
المتعلقة  أو  اإلباحية  المقاطع  من  الكثير  الطفل  مشاهدة  أن 
الفيسبوك  على  والــصــور  الفيديوهات  مــن  ذلــك  غير  أو  بالعنف 
قد تكسب الطفل الكثير من السلوكيات الخاطئة والخطرة، كما 
أمام أجهزة  الشبكة فترات طويلة والجلوس  أن استخدامه لهذه 
والسلوكية  النفسية  باالضطرابات  يشعر  تجعله  اآللــي  الحاسب 

مثل التوتر واالكتئاب.
لقد أفضت دراسة لمجموعة من الباحثين الكنديين بجامعة 
أوقاتا أطــول على فيسبوك  الذين يمضون  أن األفــراد  إلى  يــورك 
ــى امــتــالك شــخــصــيــات نــرجــســيــة وشــعــور دفــيــن بعدم  يــمــيــلــون إلـ
األمان، األمر الذي يدفعهم إلى ترويج ذاتهم كالسلعة المعروضة 
للجماهير، حيث أثبتت العديد من الدراسات األخرى وجود صلة 
الشخصية  اضــطــراب  في تشخيص  الــحــادة  الــزيــادة  بين  مباشرة 
الــنــرجــســيــة خــــالل الـــســـنـــوات الــعــشــر األخـــيـــرة وانـــتـــشـــار شــبــكــات 
التواصل االجتماعي في كل مكان، األمر الذي يؤثر على العالقات 

اإلنسانية بشكل عام، وعلى سلوكيات النشء بصورة خاصة.
رؤساء  األمريكي مؤخرا  الكونجرس  استجوب  األسباب  لهذه 
يــوتــيــوب وســـنـــاب شــــات وتــيــك تــــوك عـــن ســالمــة األطــــفــــال، وعــن 
اإلجراءات التي اتخذوها لحمايتهم، إذ ال تقتصر المخاوف من 
تأثير هذه التطبيقات على هذه الفئة وحدها، حيث أعربت لجنة 
فرعية في مجلس الشيوخ بالفعل عن مخاوفها من أن فيسبوك 

له تأثير غير صحي على األطفال. 
فماذا نحن فاعلون؟

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

اســتــقــبــل الــفــريــق طــــارق بن 
حسن الحسن رئيس األمن العام 
ــاك ألــيــســتــر  ــ بــمــكــتــبــه، ديـــفـــيـــد مـ
الخارجية  الــشــؤون  لجنة  رئــيــس 
بحضور  األوروبــــي،  البرلمان  فــي 
سفير  سيمونيه  باتريك  السفير 
االتـــحـــاد األوروبـــــي الــمــعــيــن لــدى 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن والــمــقــيــم في 
خليفة  عبداهلل  والنائب  الرياض 
الــنــواب،  الـــــذوادي عــضــو مجلس 

وعدد من المسؤولين بالوزارة.
وفــــي مــســتــهــل الـــلـــقـــاء رحــب 
لجنة  برئيس  العام  األمن  رئيس 
البرلمان  في  الخارجية  الــشــؤون 
األوروبي، مؤكدًا على أهمية مثل 
هذه الزيارات واللقاءات في تعزيز 
الجانبين  بــيــن  الــقــائــم  الــتــعــاون 
كما  األمــنــي،  المجال  في  خاصة 
تــم بــحــث عـــدد مــن الــمــوضــوعــات 

ذات االهتمام المشترك.
ــن  ــ واســــتــــعــــرض رئــــيــــس األمـ
وزارة  تبذلها  التي  الجهود  العام 

ــي ســـبـــيـــل حــفــظ  ــ الــــداخــــلــــيــــة فــ
بجانب  االستقرار،  وتعزيز  األمن 
ــى تــطــويــر  ــ الـــبـــرامـــج الـــرامـــيـــة إلـ
األمني  العمل  مجاالت  وتحديث 
والــســالمــة الــعــامــة والــمــهــام التي 

تقوم بها شرطة خدمة المجتمع 
ــة  ــ ــراكـ ــ ــــشـ ــز الـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــل تـ ــيــ ــبــ ــي ســ ــ ــ فـ
الــمــجــتــمــعــيــة والــمــحــافــظــة على 
ــان لها  ــتـــي كــ ــن الــمــجــتــمــع والـ أمــ
كـــورونـــا  ــارز خــــالل جــائــحــة  ــ بـ دور 

ــتــــصــــدي لـــهـــا،  ــي الــ ــ ــمــــت فـ ــاهــ وســ
مــشــيــرًا إلـــى دور وزيــــر الــداخــلــيــة 
ــة مــــن أجـــل  ــمـ ــدائـ وتـــوجـــيـــهـــاتـــه الـ
السيما  األمنية،  األجهزة  تطوير 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــبـــرامـــج الــتــدريــب 
ــــدث الـــمـــعـــدات  ــأحـ ــ والـــتـــجـــهـــيـــز بـ
ــيــــات، واالســـــتـــــفـــــادة مــن  ــنــ ــتــــقــ والــ
خبرات وتجارب الدول المتقدمة 

في هذا الجانب.
ــاق مـــتـــصـــل تــفــقــد  ــ ــيـ ــ فــــــي سـ
الخارجية  الــشــؤون  لجنة  رئــيــس 
المعرض  األوروبـــي  البرلمان  في 
الــزيــارة،  هامش  على  أقيم  الــذي 
األسلحة  من  نماذج  والمتضمن 
استخدمتها  الــتــي  والمتفجرات 
ــم  الــــجــــمــــاعــــات اإلرهــــــابــــــيــــــة، وتــ
األمنية  العمليات  ضبطها خالل 
يدوية  وقنابل  ذخائر  بينها  ومــن 
إلى  باإلضافة  متفجرة،  وعبوات 
المواد واألدوات التي تستخدمها 
ويستهدفون  اإلرهــابــيــة  العناصر 

بها حياة رجال الشرطة.

رئي�س الأمن العام ي�شتقبل رئي�س لجنة ال�ش�ؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي
الم�ش�ألة اأكبر

 من فراغ ت�شريعي
محميد احملميد

malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
للسقوط في  آيل  بيت  بإزالة  بادر مشكورا  واحد فقط،  مقاول 
المقاولين  باقي  أين  والــســؤال:  األمــطــار..  بسبب  العاصمة مجانا، 
الــشــراكــة المجتمعية،  الــخــاص عــن  الــقــطــاع  وشــركــات ومــؤســســات 

ومساعدة الدولة في مثل هذه الظروف..؟؟
املسألة أكبر من فراغ تشريعي:

وزارة  رد  النيابية  الخدمات  لجنة  ستناقش  األســبــوع  هــذا  فــي 
شؤون اإلعالم على استفسارات اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل 
تنظيم  بــشــأن   2002 لــســنــة   )47( بــقــانــون  الــمــرســوم  أحــكــام  بــعــض 
مجموعة  طالبت  األسبوع  هذا  وفي  والنشر..  والطباعة  الصحافة 
القانونيين تنظيم عمل صانعي المحتوى اإللكتروني وأهمية  من 
تشريعي  فــراغ  يوجد  باختصار  ألنه  النشر..  قانون  إدراجهم ضمن 

لهذه المسألة، وال يوجد قانون ينظم العمل في هذا المجال.
المسألة أكبر من وجود فراغ تشريعي.. المسألة تكمن في وجود 
الدولة  حق  ويحفظ  المسؤولة،  الحرية  من  المزيد  يضمن  قانون 
والمواطن، كما يعزز المسؤولية في نشر أي خبر أو تغريدة أو مادة 

على حسابات التواصل.
المواقع  وتــأثــيــر  بـــدور  ــرورة اإليــمــان  الــمــســألــة، هــي أهمية وضــ
كي  وحــراكــهــا،  نشاطها  دعــم  وتأكيد  عملها،  وتنظيم  والــحــســابــات، 
مصادرة  بأنه  قانونا  عملها  تنظيم  عــن  الحديث  استغالل  يتم  ال 
للحرية، وتخرج لنا بيانات من الخارج لتنعق ضد أي أمر تنظيمي 

هنا، بحجة حرية الرأي والتعبير.
من  وأفرادها،  الحسابات  تلك  تجنيها  أرباحا  ليست  المسألة، 
وال  رســوم  عليها  تفرض  أن  دون  المنشورة، من  والــمــواد  اإلعــالنــات 
ضريبة، ألن النظر هنا من هذا الجانب يكون قاصرا، ويكون »حسدا« 
قد يروج له البعض، مقارنة بوسائل إعالمية مسجلة تدفع رسوما 

وضرائب.
قــانــون عصري  إلـــى  والـــدولـــة  المجتمع  الــمــســألــة، هــي حــاجــة 
وهناك  الــمــفــتــوح،  والــفــضــاء  التكنولوجي  الــتــقــدم  يــواكــب  مــتــطــور، 
تجارب عديدة في كثير من الدول، ممن تراقب وتحاسب، وتفرض 
والبلوجر  و»اليوتيوبر  والمواقع،  الحسابات  على  وضرائب  رسوما 
والفشنيستات، وغيرهم من صانعي المحتوى اإللكتروني اإلعالمي 

واإلعالني«.
الــمــســألــة، هــي ضــمــان مـــراعـــاة الــمــحــتــوى لــلــذوق الـــعـــام، وبما 
يتفق مع الحرية المسؤولة، ليس على الحسابات اإللكترونية في 
الداخل فقط، ولكن هناك منصات أخرى تنشر الضرر والتجاوزات 
التي  تـــوك«،  »التيك  حسابات  بعض  مثل  رقــيــب،  دونــمــا  األخالقية 

يتابعها الصغار ليل نهار، من دون حظر وال منع. 
المسألة، بحاجة إلى مزيد من الدراسة والمناقشة مع الجهات 

المعنية والمختصة، واالستفادة من تجارب بعض الدول.
آخر السطر:

طلبت  بحرينية  مواطنة  الفاضلة،  الصحة  وزيــرة  سعادة  إلــى 
لقاء مسؤول في الوزارة، واتصلت بمكتبه عدة مرات، وأرسلت رسائل 
على اإليميل، ولم تحصل على رد، وذهبت إلى مكتبه ولم تستطع 
برفض  أبلغها  المسؤول  بمكتب  األمــن  حــارس  أن  لدرجة  مقابلته، 
وال  المواطن..؟؟  وخدمة  المفتوح  الباب  سياسة  فأين  الطلب..!! 

أعتقد أن سعادة الوزيرة الفاضلة تقبل بهذا التصرف.

} وفد البرلمان األوروبي يتفقد نماذج من األسلحة المضبوطة.

والــتــنــمــيــة  الــعــمــل  وزارة  ــار جـــهـــود  ــ إطـ فـــي 
المواطنين  توظيف  وتيرة  لزيادة  االجتماعية 
بمبنى  تم  اإلنتاجية،  القطاعات  مختلف  في 
بحرينيًا   )32( توظيف  عــقــود  توقيع  ــوزارة،  ــ الـ
إشرافية  للتزويد، في وظائف  بابكو  في شركة 
وإدارية وفنية في محطات تزويد الوقود، حيث 
ــراء الــمــقــابــالت لــهــم فــي شــهــر ديسمبر  تــم إجــ
للتوظيف  الوطني  البرنامج  ضمن  الماضي 

.)2.0(
ــل والـــتـــنـــمـــيـــة  ــمــ ــعــ ــى وزيـــــــــر الــ ــقــ ــتــ وقـــــــد الــ
علي  محمد  بــن  جميل  الــســيــد  االجــتــمــاعــيــة، 
حـــمـــيـــدان، الــمــديــر الـــعـــام بــالــوكــالــة بــالــشــركــة 
ــار، الـــــذي اســتــعــرض  ــيـ الــمــهــنــدس خـــالـــد الـــطـ
لــســعــادتــه خــطــط الــشــركــة فــي االعــتــمــاد على 
العنصر الوطني، مشيًرا إلى أن نسبة البحرنة 

في شركة بابكو للتزويد بلغت %99.
وفــــي تــصــريــح لـــه بـــهـــذه الــمــنــاســبــة، أشـــاد 
حميدان باهتمام شركة بابكو للتزويد بتوظيف 
المواطنين في مختلف إدارات وأقسام الشركة 
أنها  معتبرًا  فيها،  المرتفعة  البحرنة  ونسبة 
المواطن  شعار  ترجمة  فــي  يحتذى  أنــمــوذجــا 
هــو الــخــيــار األول عــنــد الــتــوظــيــف، الفــتــًا إلــى 
ضمان  هو  الوطني  العنصر  على  االعتماد  أن 
المنشآت،  في  والربحية  اإلنتاجية  الستدامة 
االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  أن  مــؤكــدا 
مستمرة في إطالق برامج ومبادرات التوظيف 
لتسريع إدماج المواطنين الباحثين عن عمل 
إلى  مشيًرا  اإلنتاجية،  المنشآت  مختلف  في 
في  المواطنين  توظيف  تستهدف  ــوزارة  الــ أن 

القطاعات الواعدة، وذلك ضمن خطة التعافي 
صاحب  برئاسة  الـــوزراء  مجلس  أطلقها  التي 
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل 
خــلــيــفــة، ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 
وتضمنت خمسة محاور رئيسية بينها توظيف 

20 ألف مواطن وتدريب عشرة آالف سنويا، 
ــار الــمــديــر الــعــام بــالــوكــالــة  مــن جــانــبــه أشــ
ــابـــكـــو لـــلـــتـــزويـــد، إلـــــى أنـــــه فــــي ظــل  لـــشـــركـــة بـ
تــوجــيــهــات ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر بـــن حــمــد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
الشركة  إدارة  مجلس  رئــيــس  الــشــبــاب  وشــــؤون 
مستمرة  الشركة  فإن  والغاز،  للنفط  القابضة 
في االعتماد على الكوادر الوطنية في خططها 
هذا  في  مشيدًا  خدماتها،  تقديم  في  للتوسع 

السياق بدور وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
المؤهلة  الوطنية  العاملة  األيـــدي  توفير  فــي 
والمزودة بالتدريب المهني االحترافي، مشيًرا 
إلى أن التعاون المشترك بين الشركة والوزارة 
أسهم في عملية التوقيع الجماعي الذي جاء 
لــلــتــوظــيــف )2.0(،  الــوطــنــي  الــبــرنــامــج  ضــمــن 
العاملة  الوطنية  بالكوادر  الشركة  ثقة  مؤكدا 
بــهــا ومـــا يــتــمــتــعــون بـــه مـــن انــضــبــاط وظيفي 
وإخالص في العمل، مشيًرا إلى أن الرهان على 
للمنشآت  اإلنتاجية  العملية  فــي  المواطنين 
أثبت نجاحه من خالل النتائج اإليجابية التي 
تحققها الشركات والمؤسسات المعتمدة على 
األساسية  الــركــيــزة  باعتباره  الوطني  العنصر 

للتنمية الشاملة في مملكة البحرين. 

للتزوي�د بابك��  �ش�ركة  ف�ي  بحريني�ا   32 عق��د  ت�قي�ع  ي�ش�هد  العم�ل  وزي�ر 

} وزير العمل مع الموظفين الجدد.
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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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من كتاب 

لذائذ افنان

حيـاكـم في عالمـي
Welcome to my World

ت�أليف:
اأفن�ن را�شد الزي�ين

توزيع مؤسسة  للنــشر

@afnaniyat

يح���وي اأكرث من 350 و�صفة ت�صمل و�صف���ات �صل�صلة برنامج لذائذ التلفزيوين 1،2،3،4،5 جمي���ع الو�صفات م�صورة ومكتوبة بطريقة 

مف�صلة وتتخللها �صور تو�صيحية خلطوات التح�صري.

ليايل  يف  يقدم  غليظ  حار  �شراب 

تركيا ودول  الباردة، معروف يف  ال�شتاء 

ال�شام وم�شر.

4 اأكواب حليب

6 مالعق اأكل �شكر

1/  2 2 ملعقة �شغرية �شحلب �شايف 

ممتاز النوعية

م�شتكة  م�شحوق  ملعقة   8  /1

)اختياري(

للتقدمي:

ر�شة من م�شحوق الدار�شني )القرفة(

فول �شوداين مفروم

ر�شة من مب�شور جوز الهند

م�شحوق كاكاو )اختياري(

ف�شتق مب�شور )اختياري(

 )يكفي �ملقد�ر 4 �أ�شخا�ص(

حليب  كوب   3  1  /2 يخلط   -1

وال�شكر ثم يو�شع على نار متو�شطة حتى 

يو�شك على الغليان.

كوب   1  /2 يف  ال�شحلب  يذوب   -2

مع  احلليب  باقي  اىل  وي�شاف  حليب 

التحريك امل�شتمر اأو اخلفق حتى يتجان�س 

اخلليط.

3- يغلى ملدة دقيقة واحدة فقط.

امل�شتكة  وت�شاف  النار  عن  يرفع   -4

ويحرك جيدا.

5- من خالل م�شفاة ي�شب فورا فى 

ال�شطح  التقدمي وير�س  اكواب  او  كوؤو�س 

بالدار�شني وجوز الهند والفول ال�شوداين، 

ويقدم  والف�شتق،  الكاكاو  م�شحوق  اأو 

فورا.

ينزبيل )زجنبيل( باحلليب

يقدم يف ليايل ال�شتاء الباردة.

5-6 �شم جذور زجنبيل اأخ�شر

3-4 اأكواب حليب

�شكر للتحلية

جيًدا  الزجنبيل  جذور  تغ�شل   -1  

وتقطع اىل قطع متو�شطة.

يتكون  حتى  وتغلى  باملاء  تغمر   -2

�شائل اأ�شفر اللون حار لذع املذاق.

3- يغلى احلليب ويرتك ليربد قليالً.

ويخلط  الأ�شفر  ال�شائل  ي�شفى   -4

كوب   1  /3( الذوق  ح�شب  احلليب  مع 

زجنبيل لكل كوب حليب(.

5- يحلى ح�شب الذوق ويقدم حاًرا اأو 

ي�شب يف ابريق معدين ويرتك على جمر 

املنقلة يف ال�شتاء اأوي�شب يف الرتمو�س.

 مالحظة:

اجلذور  اإ�شافة  يف�شل  البع�س   -

اجلافة بعد دقها بدل من اجلذور الطازجة، 

مبلعقة  جاف  جذر  كل  عن  وي�شتعا�س 

اجلذور  وحتتاج  امل�شحوق  من  �شغرية 

اجلافة مدة اأقل للتح�شري.

الزجنبيل  غلي  يف�شل  البع�س   -

ح�شب  يحلى  ثم  احلليب،  يف  مبا�شرة 

الذوق.

بدلً  الع�شل  ا�شتخدام  جربي   -

مفيًدا  عالًجا  ي�شبح  وبذلك  ال�شكر  من 

للتهابات البلعوم وال�شعال.

�ل�شحلب

 )تركي - �شامي(

لعدم �المتثال �ل�شليم لتطبيق �لقيمة �مل�شافة

»�لتجارة«: ر�شد 58 خمالفة وغلق حملني

الوطني  اجلهاز  مع  بالتعاون  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  قامت 

لالإيرادات بتفتي�س 63 حماًل ومن�شاأة جتارية يف عدد من املناطق التجارية احليوية، 

املعدلة  الأ�شا�شية  بن�شبتها  امل�شافة  للقيمة  ال�شليم  التطبيق  اآلية  على  لالطالع  وذلك 

هذه  خالل  اتباعها  الواجب  بالآليات  الوعي  ون�شر  التجارية  املن�شاآت  جميع  يف 

املرحلة.

الغرامات  فر�س  ت�شتوجب  خمالفة   58 ر�شد  مت  التفتي�شية  احلمالت  وخالل 

الإدارية التي قد ت�شل اإىل 10 اآلف دينار بحريني وفقاً لقانون القيمة امل�شافة.

كما ر�شدت احلمالت بع�س احلالت التي قد تعد من حالت عدم المتثال ال�شليم 

حملني  غلق  ا�شتوجبت  والتي  امل�شافة  القيمة  لقانون  وفًقا  امل�شافة  القيمة  لتطبيق 

حتفظياً. اثنني 

 وبناًء عليه فاإن وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة واجلهاز الوطني لالإيرادات 

واإحالة  املخالفة،  املن�شاآت  حيال  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  ب�شدد  اأنهما  اإىل  يلفتان 

القيمة امل�شافة - والتي قد ت�شل عقوبتها  من يثبت ارتكابه لأحد جرائم التهرب من 

اأمثال القيمة امل�شافة املتهرب  اإىل ال�شجن ملدة 5 �شنوات والغرامة التي تعادل ثالثة 

اإىل اجلهات املخت�شة لتحريك الدعوى اجلنائية يف مواجهته. عنها - 

والتجارة  ال�شناعة  وزارة  حر�س  منطلق  من  التفتي�شية  احلمالت  وتاأتي  هذا 

بكافة  امل�شافة  للقيمة  ال�شليم  التطبيق  على  لالإيرادات  الوطني  واجلهاز  وال�شياحة 

امل�شتهلكني  م�شلحة  يكفل  الذي  النحو  على  والإجرائية  والتنظيمية  الفنية  جوانبها 

يف  التجارية  املن�شاآت  على  والرقابة  التفتي�س  اإجراءات  من  وكجزء  رئي�س،  ب�شكل 

كافة. البحرين  حمافظات مملكة 

3 جتمعات عائلية نقلت �لفريو�ص �إىل 11 �أ�شرة بحرينية

7392 �إ�شابة جديدة يف �أ�شبوع بزيادة %146 عن �الأ�شبوع �لذي �شبقه
حمرر ال�شوؤون املحلية:

الفرتة  يف  املا�شي  الأ�شبوع  �شهد 

من  ال�شابع  وحتى  يناير  من  الأول  من 

اإ�شابة   7392 ت�شجيل  ذاته  ال�شهر 

جديدة بفريو�س كورونا »كوفيد-19«، 

بزيادة قدرها 146% عن الأ�شبوع الذي 

�شبقه يف الفرتة من 24 دي�شمرب املا�شي 

وحتى نهاية ال�شهر ذاته.

 3 ت�شجيل  ذاته  الأ�شبوع  �شهد  كما 

الفريو�س، يف  م�شاعفات  ب�شبب  وفيات 

حني مل ي�شّجل الأ�شبوع الذي �شبقه اأي 

حالة وفاة، بزيادة %300.

املركزة،  احلالت  �شعيد  على  اأما 

اإذ  طفيًفا،  ارتفاًعا  �شهدت  الأخرى  فهي 

واحدة  حالة  بني  احلالت  تلك  تراوحت 

حالة  بت�شجيل  مقارنة  حالتني،  اإىل 

عناية مركزة واحدة على مدى يومني يف 

الأ�شبوع الذي �شبقه.

تتلقى  التي  احلالت  وارتفعت 

العالج، من �شفر يف نهاية �شهر دي�شمرب 

اإىل  و�شلت  تدريجية  زيادة  اإىل  املا�شي 

23 حالة اأم�س الأول اجلمعة.

اأجرتها  التي  الإح�شاءات  واأظهرت 

احلالت  متو�شط  اأن  ال�شحة  وزارة 

اإىل  دي�شمرب  الفرتة من 30  اليومية يف 

5 يناير بلغ 806 حالت، يف حني كانت 

286 حالة فقط يف الأ�شبوع الذي �شبقه، 

اخلارج  من  القادمة  احلالت  عدد  وبلغ 

اإجمايل  من   %14 بن�شبة  اإ�شابة   756

اأ�شبوع،  امل�شجلة يف  الإ�شابات اجلديدة 

مقابل 4888 حالة حملية بن�شبة %86.

املخالطني  تتبع  اآلية  وك�شفت 

الأ�شبوع املا�شي انتقال فريو�س كورونا 

اإىل 11 اأ�شرة ب�شبب 3 جتمعات عائلية، 

العمر  من  تبلغ  ملواطنة  التتبع  اأظهر  اإذ 

اإ�شابتها بعد ظهور  تاأكيد  31 �شنة، مت 

حالة   12 وفح�شها،  عليها  الأعرا�س 

قائمة من 5 اأ�شر خمتلفة. ت�شمل احلالت 

واأبناء  والأخوات،  والإخوة  والأم،  الأب 

العمومة،  وبنات  واأبناء  والأخت،  الأخ 

خمالطة  نتيجة  وذلك  املنزل،  وعاملة 

مبا�شرة خالل اأحد التجمعات، كما ك�شف 

التتبع ملواطنة تبلغ من العمر 30 �شنة 

مت  اللتني  �شنة،   17 البالغة  واأختها 

الأعرا�س  ظهور  بعد  اإ�شابتهما  تاأكيد 

قائمة  عليهما وفح�شهما، عن 9 حالت 

من 3 اأ�شر خمتلفة. وت�شمل احلالت الأب 

والإخوة،  الأوىل،  احلالة  وابن  والأم، 

وزوجة الأخ، واأبناء وبنات الأخ، وذلك 

جتمع  خالل  مبا�شرة  خمالطة  نتيجة 

عائلي.

املخالطني  اأثر  تتبع  اآلية  وك�شفت 

العمر 75 �شنة،  يبلغ من  ا ملواطن  اأي�شً

الأعرا�س  ظهور  بعد  اإ�شابته  تاأكيد  مت 

عليه وفح�شه، عن 8 حالت قائمة من 3 

الزوجة،  اأ�شر خمتلفة. وت�شمل احلالت 

والبنات والأحفاد، وذلك نتيجة خمالطة 

مبا�شرة خالل جتمع عائلي.

 د. عبد�لـله يو�شف �ملطوع

نيلة �لكبي�شي

نيلة 

الكبي�صي

اأمامنا �شخ�شية تربوية تعليمية متوا�شعة هادئة الطباع، تفر�س 

احرتام الآخرين لها، متميزة يف �شجلها الرتبوي، متفوقة يف حمطاتها 

تعاملها  قديرة يف  بامتياز،  البتدائي  التعليم  اإدارة  اأدارت  التعليمية، 

مع الأمور، جاءت من بيئة تربوية وتعليمية، وترّبت يف بيئة الثقافة 

والتعليم والرتبية، ون�شاأْت يف بيت اأُ�ش�س على التقوى وحمبة النا�س 

وهو بيت الوجيه عي�شى بن مبارك الكبي�شي ذو ال�شيت على م�شتوى 

اأهل  ياأّمه  جمل�س  �شاحب  العربي،  اخلليج  ودول  البحرين  مملكة 

البحرين قاطبة وخارجها، وهي �شرح من �شروح التعليم يف مملكتنا 

»ابت�شامتها  واحدة  لها  نظرتهم  لكن  اأجياًل خمتلفة  عا�شرت  الغالية 

فاأخل�شت فيه هلل وك�شبت  امل�شرقة وحزمها« جعلت من عملها عبادة 

حمبة وتقدير كل من عمل معها كبرًيا اأو �شغرًيا، اإنها املربية الفا�شلة 

الأ�شتاذة نيلة بنت عي�شى بن مبارك الكبي�شي.

الأ�شتاذة نيلة الكبي�شي من مواليد مدينة احلد، ترعرعت يف اأ�شرة 

اأولتها الهتمام وقادتها نحو التميز، وقد كانت املطّوعة اآمنة بنت خليفة 

هي حمطتها التعليمية الأوىل اأ�شوة باأبناء البحرين قاطبة منذ نعومة 

الدين  باملدر�شة، فاجتمع فيها  اللتحاق  القراآن قبل  اأظافرها يف تعلم 

والولء لهذه الأر�س الطيبة مما اأوقد �شعلة اأنارت طريًقا للعلم �شارت 

ب�شغف  تعليمهم  �شرف  ونالت  بهم  البحرين  تفخر  اأجيال  خلفه  من 

بجانب غر�شها للقيم.

 اأما املحطة التعليمية الثانية لالأ�شتاذة نيلة الكبي�شي البتدائية 

هي مدر�شة احلد البتدائية للبنات باإدارة الأ�شتاذة �شمرية حلبي، وبعد 

اإمتام املرحلة البتدائية انتقلت اإىل مدر�شة املحرق الإعدادية الثانوية 

للبنات، ومن بعدها انتقلت للق�شم العلمي يف مدر�شة املنامة الثانوية 

التحقت  بعدها  اأ�شرنا،  كما  املراحل  جميع  يف  املتفوقات  من  وكانت 

من  وكانت  دويغر  �شفية  الأ�شتاذة  باإدارة  للمعلمات  العايل  باملعهد 

خريجات الدفعة الثالثة ونالت �شرف التكرمي يف عيد العلم من قبل 

�شاحب ال�شمو الأمري عي�شى بن �شلمان طيب اهلل ثراه حيث كانت الأوىل 

على دفعتها، وعلى اإثر ذلك اأي يف عام 1972م التحقت ب�شلك التدري�س 

كلثوم  اأم  مبدر�شة  البتدائية  املرحلة  يف  الريا�شيات  ملادة  كمدر�شة 

البتدائية باملحرق، ثم انتقلت فيما بعد لتدري�س املرحلتني البتدائية 

والإعدادية مبدر�شة احلد البتدائية الإعدادية يف الفرتة من 1974-

1978م، ثم ُنِقلت اإىل املرحلة الثانوية مبدر�شة احلد الإعدادية الثانوية 

يف الفرتة من 1978-1984م، ونظًرا جلهودها املبذولة واأدائها املتميز 

مت ترقيتها كمدر�شة اأوىل يف املدر�شة نف�شها عام 1984م.

درا�شتها  ا�شتكمال  اإىل  الطموح  الكبي�شي  نيلة  الأ�شتاذة  قاد  وقد 

واللتحاق بجامعة بريوت العربية لتتخ�ش�س يف التجارة واملحا�شبة 

يف عام 1985م، هذا املوؤهل قادها لُتعنّي مديرة م�شاعدة مبدر�شة �شرتة 

الإعدادية للبنات عام 1988م، وبعدها ح�شلت اأثناء عملها يف وزارة 

املدر�شية يف عام 1990م،  الإدارة  الدبلوم يف  الرتبية والتعليم على 

اآل  �شلمان  بن  عي�شى  الأمري  ال�شمو  �شاحب  تكرمي  اإثرها  على  ونالت 

خليفة طيب اهلل ثراه حل�شولها على المتياز، هذا املوؤهل قادها لُتعنّي 

مديرة م�شاعدة مبدر�شة ال�شتقالل الإعدادية الثانوية يف العام نف�شه، 

فيها  بارزة  بجهود  الكبي�شي  نيلة  الأ�شتاذة  بداأت  املدر�شة  هذه  اإذ يف 

واملحا�شرات  العمل  ور�س  تنفيذ  يف  وامل�شاهمة  التخطيط  جمال  يف 

كما  التقوية،  ودرو�س  العالجية  للدرو�س  العمل  وبرامج  والندوات 

اأ�ش�شت  املدر�شة، حيث  نطاق  الرتبوية خارج  اإبداعاتها  فيها  تبلورت 

التعليم  رئي�س  قبل  من  تكليفها  ومت  تربوية  وحدة  املدر�شة  م�شروع 

الثانوي اآنذاك بتو�شيح و�شرح التجربة للمدار�س الثانوية املجاورة.

الرتبية  وزير  من  قرار  اإ�شدار  اإىل  اأدت  املتميزة  اجلهود  هذه 

برتقية الأ�شتاذة نيلة الكبي�شي اإىل مديرة مبدر�شة املحرق الثانوية عام 

1993م، وتوّجهت بالعمل احلثيث بالرتكيز على حت�شني التح�شيل 

وم�شتوى املخرجات للمدر�شة بربامج عمل �شنوية متجددة ومتدرجة 

بتدريب املعلمات ومتابعتهم وال�شعي لإك�شاب الطالبات مهارات حياتية 

والتنفيذ  بالتخطيط  فبداأت  املجتمع،  خدمة  مقرر  اإدخال  يتم  اأن  قبل 

ربط  وم�شروع  الآباء  جمل�س  تاأ�شي�س  مثل  مبتدئة  ريادية  مل�شاريع 

املدر�شة باملجتمع املحلي وبرامج الأن�شطة الال�شفية بالتعاون مع عدد 

تلك  العمل يف  تطوير  والرتكيز على  اخلا�س.  والقطاع  الوزارات  من 

الربامج �شنوًيا.

مت  الإدارية  وحنكتها  الكبي�شي  نيلة  الأ�شتاذة  اأداء  لتميز  ونظًرا 

تعيينها عام  قرار  البتدائي و�شدر  التعليم  رئي�شة  تر�شيحها ملن�شب 

اأثناء عملها يف �شبيل كل ما يخدم تطوير  2000م، وكان لها جهود 

العمل  �شريورة  لتح�شني  املدار�س  ومتابعة  وتوجيه  املدر�شي  الأداء 

املدر�شي، ف�شاركت يف تنفيذ حلقات برنامج رفع الكفاءة املهنية للمعلمني 

الأوائل ورفع الكفاءة املهنية للمديرين امل�شاعدين امل�شتجدين يف اإدارة 

التدريب، اإىل جانب ح�شورها العديد من الربامج التدريبية والدورات 

وم�شتقبليات  واملعا�شرة  احلديثة  الريا�شيات  مادة  يف  التخ�ش�شية 

الرتبية ودورات الإدارة والتوجيه والإر�شاد واجلودة والإبداع والتميز 

والتقومي املوؤ�ش�شي، كما �شاركت يف العديد من اللجان ال�شت�شارية اأثناء 

عملها كمعلمة ومعلمة اأوىل.

املوؤمترات  من  العديد  يف  الكبي�شي  نيلة  الأ�شتاذة  اأ�شهمت  كما 

ال�شامل يف  التقومي  موؤمتر  املثال  �شبيل  على  منها  واللجان  والور�س 

ور�شة  امل�شتقبلية،  والروؤى  املعا�شرة  املمار�شات  املدر�شية  املوؤ�ش�شة 

يف  الرتبوية  العملية  يف  وتطبيقاتها  والت�شال  املعلومات  تكنلوجيا 

املرحلة البتدائية وور�شة الإ�شراف الرتبوي ا�شرتاتيجية فاعلة لتطوير 

كما  الوزراء،  رئي�س  �شمو  جلائزة  التقومي  وجلنة  التعليم  وجتويد 

كان لها م�شاركة يف جلنة دمج الطلبة ذوي الحتياجات اخلا�شة يف 

املدار�س البتدائية واعدت دليل الجراءات للتعليم البتدائي.

وقد نالت الأ�شتاذة نيلة الكبي�شي ثقة القيادة الر�شيدة فتّم تعيينها 

من قبل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة طيب اهلل 

ثراه لتكون مديرة للتعليم البتدائي عام 2007م وا�شتمرت بالعطاء 

تربوًيا  اإرًثا  تاركًة خلفها  العمل  عن  تقاعدت  عام 2009م، حيث  اإىل 

ليكون لبنة من لبنات مئوية التعليم يف مملكة البحرين.

حمليات 02www.alayam.com
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رئي�س نادي املحرق يهنئ 

رئي�س احلر�س الوطني بذكرى تاأ�سي�س احلر�س 

رئي�س جمل�س »بتلكو« يهنئ

 امللك بذكرى تاأ�سي�س احلر�س الوطني

رفع ال�شيخ اأحمد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة 

ونيابة  با�شمه  املحرق،  نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

ومنت�شبي  واأع�شاء  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  عن 

ل�شمو  والتربيكات  التهاين  خال�س  كافة،  النادي 

الفريق اأول ركن ال�شيخ حممد بن عي�شى اآل خليفة 

رئي�س احلر�س الوطني، مبنا�شبة الذكرى اخلام�شة 

والع�شرين لتاأ�شي�س احلر�س الوطني.

احلر�س  رئي�س  ل�شمو  املتميز  بالدور  واأ�شاد 

الوطني وجهوده الوطنية املخل�شة التي اأ�شهمت يف 

الوطني، ورفع  العمل يف احلر�س  تطوير منظومة 

م�شتوى اجلاهزية ملنت�شبي احلر�س الوطني كافة.

رفع ال�شيخ عبداهلل بن خليفة اآل خليفة 

الت�شالت  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

التهاين  اأبلغ  »بتلكو«  والال�شلكية  ال�شلكية 

�شاحب  ح�شرة  مقام  اإىل  والتربيكات 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

واإىل  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  ملك 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

اخلام�شة  الذكرى  مبنا�شبة  اهلل،  حفظه 

والع�شرين لتاأ�شي�س احلر�س الوطني.

»بتلكو«  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأعرب 

احلر�س  به  الذي طلع  بالدور  اعتزازه  عن 

الوطني والقدرات والكفاءات التي تقدم كل 

غاٍل ونفي�س حلفظ اأمن الوطن وا�شتقراره، 

معاهدين اهلل على الذود عن تراب هذا الوطن 

الغايل وحماية اأمن الوطن وا�شتقراره.

�ل�شيخ �أحمد بن علي

�ل�شيخ عبد�هلل بن خليفة

عبدالـله بن حمد يهنئ امللك وويل العهد رئي�س الوزراء بذكرى تاأ�سي�س احلر�س

حممد بن عبداللـه يهنئ امللك وويل العهد رئي�س الوزراء بذكرى تاأ�سي�س احلر�س

بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  رفع 

ال�شخ�شي  املمثل  خليفة  اآل  حمد 

جلاللة امللك املفدى رئي�س املجل�س 

التهاين  اآيات  اأ�شمى  الأعلى للبيئة، 

�شاحب  ح�شرة  اإىل  والتربيكات 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

القائد  املفدى  البالد  ملك  خليفة 

واإىل  ورعاه،  اهلل  حفظه  الأعلى 

 �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

جمل�س  الأعلى  رئي�س  القائد  نائب 

الفريق  واإىل  اهلل،  حفظه  الوزراء 

بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  ركن  اأول 

رئي�س  احلر�س  خليفة  اآل  عي�شى 

الوطني، مبنا�شبة الذكرى اخلام�شة 

احلر�س  لتاأ�شي�س  والع�شرين 

الوطني.

عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  واأ�شاد 

به  يقوم  مبا  خليفة  اآل  حمد  بن 

يف  مهم  دور  من  الوطني  احلر�س 

باململكة،  وال�شتقرار  الأمن  تعزيز 

البحرين  دفاع  قوة  جانب  اإىل 

ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية 

الإجنازات  على  للحفاظ  الأخرى، 

واملكت�شبات التي حتققت يف م�شرية 

العهد  ظل  يف  ال�شاملة  التنمية 

اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  الزاهر 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  امللك 

منوًها �شموه مبا يتمتع به احلر�س 

كفاءة  من  منت�شبيه  وكل  الوطني 

متطور  وم�شتوى  عالية  وجاهزية 

الوطن  خدمة  يف  دوؤوب  وعمل 

وحماية �شيادته ومن�شاآته وجميع 

املواطنني واملقيمني يف اململكة.

�شمو  تقدم  املنا�شبة،  وبهذه 

خليفة  اآل  حمد  بن  عبداهلل  ال�شيخ 

بالتهاين اإىل الفريق اأول الركن �شمو 

اآل خليفة  ال�شيخ حممد بن عي�شى 

رئي�س احلر�س الوطني، واإىل جميع 

معرًبا  الوطني،  احلر�س  منت�شبي 

املخل�شة  اجلهود  لكل  تقديره  عن 

مملكة  اأجل  من  يقدمونها  التي 

من  مزيًدا  لهم  متمنًيا  البحرين، 

التقدم والزدهار.

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  رفع 

اآيات  اأ�شمى  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة 

امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  والتربيكات  التهاين 

القائد  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

امللكي  ال�شمو  الأعلى حفظه اهلل ورعاه، واإىل �شاحب 

الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد 

الأعلى رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، واإىل الفريق 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  ركن  اأول 

اخلام�شة  الذكرى  مبنا�شبة  الوطني،  احلر�س  رئي�س 

والع�شرين لتاأ�شي�س احلر�س الوطني.

واأ�شاد باجلهود الكبرية التي يبذلها منت�شبو هذا 

يف  امل�شهود  وبدورهم  الوطني،  الع�شكري  ال�شرح 

تعزيز اأ�ش�س المن وال�شتقرار �شمن املنظومة الأمنية 

يف مملكة البحرين، وما يقومون به من اأدوار مهمة يف 

احلفاظ على اأمن وا�شتقرار الوطن وحماية مكت�شباته، 

اإجنازات منذ  الوطني من  اإىل ما حققه احلر�س  لفًتا 

تاأ�شي�شه مبا ب�شهم يف رفد م�شارات التنمية لتحقيق 

ح�شرة  بقيادة  ال�شاملة  التنموية  امل�شرية  اأهداف 

�شاحب اجلاللة ملك البالد املفدى، وما ي�شهده احلر�س 

الوطني من تطور لرفع م�شتوى اجلاهزية وال�شتعداد 

لتلبية نداء الواجب بالتكاتف والتكامل مع قوة دفاع 

البحرين ح�شن الوطن املنيع والقوى الأمنية كافة.

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  واأعرب 

الوطني  احلر�س  رئي�س  ل�شمو  تهانيه  خال�س  عن 

واملنت�شبني البوا�شل كافة، ملا قدموه من جهود من اأجل 

رفع راية الوطن وتعزيز ا�شتقراره.

�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن حمد

�لفريق طبيب �ل�شيخ حممد بن عبد�هلل

https://www.alayam.com/alayam/local/941830/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/941815/News.html
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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�صحيح اأن اأرقام عدد اال�صابات اليومية لفريو�س 

لكن  اجلديد،  املتحور  انت�صار  مع  زادت  قد  كورونا 

ي�صتطيع املجتمع البحريني بح�س امل�صوؤولية ال�صحية 

اأن يقلل االأعداد من جديد.

�صقطت #ال�صعودية م�صروع #اإيران يف 
ُ
اإذا اأ

#اليمن �صت�صاهدون ت�صاقط باقي اأحجاره مثل 
جبل الثلج  يف #لبنان و #�صوريا و #العراق.

امل�صروع  قمع  ي�صتطيع  من  وحدها  ال�صعودية 

ً االإيراين الطائفي يف املنطقة واإيران واأتباعها يعرفون ذلك جيدا
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تفتتح دار »Dolce&Gabbana« العام اجلديد بتقدمي جمموعاتها الراقية اخلا�صة باالأزياء الن�صائية، واالأزياء 

الرجالية، واملجوهرات الأول مرة يف ال�صعودية، وذلك يوم 27 يناير اجلاري يف منطقة الُعال.

حجر  ي�صع  عبدالنا�صر  جمال   -  1960
االحتاد  اإقرا�س  بعد  العايل  ال�صد  لبناء  االأ�صا�س 

مع  دوالر،  مليون   100 مبلغ  لبالده  ال�صوفيتي 

رف�س البنك الدويل متويل بناء ال�صد.

1989 - بعد و�صاطة �صعودية، اإعادة العالقات 
بني �صوريا واملغرب والتي قطعت قبل 3 �صنوات 

بعد زيارة رئي�س الوزراء االإ�صرائيلي للمغرب.

الذي  العراقي  النفط  اأنبوب  تد�صني   -  1990
ي�صل اإىل ينبع ال�صعودية على البحر االأحمر.

النتخاب  فل�صطني  يف  انتخابات    -  2005
ليا�صر  خلًفا  الفل�صطينية  الوطنية  ال�صلطة  رئي�س 

عرفات، وكانت النتيجة فوز حممود عبا�س مبقعد 

الرئا�صة بن�صبة 62%.

با�صم  ال�صودان ي�صدر عملة جديدة   - 2006
اجلنيه بدالً من الدينار.

2017 - االحتاد الدويل لكرة القدم يعلن رفع 
عدد املنتخبات امل�صاركة يف كاأ�س العامل لكرة القدم 

اإىل 48 منتخبًا ابتداًء من ن�صخة 2026.

العمل  يلغي  اليوناين  الربملان   -  2018
والطالق  الزواج  �صوؤون  االإ�صالمية يف  بال�صريعة 

اإىل  املهمة  هذه  ويحيل  اليونانيني،  امل�صلمني  عند 

املحاكم املدنية.

رحيل اأول ممثل من اأ�سحاب الب�سرة ال�سمراء فاز بالأو�سكار

عمر  عن   »Sidney Poitier« ب�اتيه  �شيدين  الأمريكي  العاملي  املمثل  رحل 

اقرتب من الـ94 عاًما، اإذ كان �شيدين ب�اتيه قد ك�شر ح�اجز العن�شرية باعتباره 

اأول ممثل من اأ�شحاب الب�شرة ال�شمراء يف�ز بجائزة الأو�شكار لأح�شن ممثل عن 

دوره يف فيلم »ليليز اأوف ذا فيلد«، كما كان ملهًما جليل من الأمريكيني يف اأثناء 

كفاح حركة احلق�ق املدنية لتحقيق امل�شاواة مع البي�ص.

ترك »Sidney Poitier« اأعمالً عظيمة وكثرية منها فيلم »خمن من الآتي اإىل 

الع�شاء«، و»يف لهيب الليل« وفيلم »اإىل ال�شيد، مع احلب«، وكان ف�زه التاريخي 

بجائزة الأو�شكار لأح�شن ممثل عام 1963.

ولد ب�اتيه يف ميامي ي�م 20 فرباير عام 1927، ون�شاأ مبزرعة للطماطم 

يف الباهاما، وكافح �شد الفقر والأمية والتع�شب اإىل اأن �شار اأحد اأوائل املمثلني 

ال�ش�د امل�شه�رين واملقب�لني يف الأدوار الرئي�شية من جمه�ر عري�ص.

»ال�سحة« ت�سجل 1424 اإ�سابة جديدة 

بفريو�س كورونا.. وتعايف 175

اأعلنت   وزارة   ال�شحة   اأن   الفح��شات   يف   ي�م   ال�شبت  

يناير 2022  ،   اأظهرت   ت�شجيل   1424  حالة   قائمة      8    

 جديدة،   كما   تعافت175     حالة   اإ�شافية   لي�شل   العدد  

 الإجمايل   للحالت   املتعافية   اإىل279263   . 

   10218 وبلغ   العدد   الجمايل   للحالت   القائمة 

 حالة،   منها 26     حالة   تخ�شع   للعالج   بامل�شت�شفى   وحالة 

واحدة      يف   العناية   املركزة . 

كورونا ينهي حياة

اأ�سهر منر ثلجى يف العامل

ظهرت  الذي  ريل�،  ال�شهري  الثلجي  النمر  نفق 

�شتيت  اإمباير  مبنى  وعلى  الكتب،  اأحد  يف  �ش�ره 

بفريو�ص  اأ�شيب  اأن  بعد  ني�ي�رك،  يف  ال�شهري 

ك�رونا.

ريل�، يف جميع  �ش�ر  انت�شرت  النمر،  نف�ق  قبل 

جزًءا  كان  ك�نه  �شينمائي،  جنم  مثل  العامل  اأنحاء 

 The« كتاب  يف  ف�ت�جرافية  �ش�ر  جمم�عة  من 

مع  املتعاون  امل�ش�ر  التقطها  والتي   ،»Photo Ark
�شارت�ر. ج�يل  جي�غرافيك«،  »نا�شي�نال 

ووفقا ملا ن�شرته �شبكة »�شكاى ني�ز« الإخبارية، 

اأوكاله�ما  حي�انات  حديقة  يف  الثلجي  النمر  عا�ص 

اإىل  جاء  عندما   ،2011 عام  حتى  الأمريكية  �شيتي 

يف  بل�منجت�ن  مبدينة  بارك«  »ميلر  حي�ان  حديقة 

اإ�شادة  ليجلب  اأ�شبال،   7 اأجنب  حيث  اإنديانا،  ولية 

وا�شعة للحديقة، بعد اأن جعلها واحدة من امل�ؤ�ش�شات 

الرائدة يف العامل يف اإنتاج اأ�شبال منر الثلج.

بعد  ت�يف  ريل�  اأن  باملدينة،  م�شئ�ل�ن  واأعلن 

عن  الناجم  الرئ�ي  اللتهاب  مع  اأ�شابيع  دام  �شراع 

فريو�ص ك�رونا، عن عمر ناهز 11 عاًما، وقال مدير 

اأن  »اأحب  بيان:  تيتزل�ف، يف  احلي�ان، جاي  حديقة 

اأرك(،  اإرث ريل� �شي�شتمر من خالل كتاب )ذي ف�ت� 

مقبلة.« ل�شن�ات عديدة  العامل  �شيذهل  ريل� 

عمرها 10 �سنوات.. متتلك �سركتني وقد تتقاعد بعد 5 �سنوات 

البتدائية  املرحلة  تزال يف  ل  اأ�شرتالية  فتاة  تتخذ  قد 

قرار التقاعد من العمل بعد 5 �شن�ات وهي ملي�نرية. 

واأ�ش�شت الفتاة، بيك�شي ك�رت�ص، التي تبلغ من العمر 

اأرباًحا �شخمة،  بالفعل  األعاب حتقق  �شركة  �شن�ات،   10

هي »بيك�شيز فيدجت�ص«.

املا�شي،  العام  ال�شهرية، يف  الألعاب  بيك�شي  واأطلقت 

وبيعت يف اأول 48 �شاعة من طرحها، ومازالت حت�ز على 

اهتمام العامل.

كما اأن لدى بيك�شي ك�رت�ص �شركة اأخرى، هي »بيك�شيز 

ب�ز«، واملتخ�ش�شة يف اإك�ش�ش�ارات �شعر، والتي اأن�شاأتها 

والدتها عندما كانت طفلة.

واأ�شبحت ال�شركتان حالًيا جزًءا من »بيك�شيز بيك�ص«، 

ا األعاًبا وملحقات اأخرى لالأطفال. التي تبيع اأي�شً

واكت�شبت ق�شة »بيك�شي« عدًدا كبرًيا من املتابعني على 

و�شائل الت�ا�شل الجتماعي، اإذ جمعت اأكرث من 100000 

متابع على م�قع »اإن�شتغرام« للت�ا�شل الجتماعي.

ت�شريحات  يف  جا�شينك�  روك�شي  والدتها،  وقالت 

مل�قع »ني�ز« الأ�شرتايل: »ميكنها اأن تتقاعد عن العمل يف 

�شن الـ15 اإذا اأرادت ذلك«.

واأ�شافت مازحة: »كانت نكتة عائلتنا هي اأنني �شاأعمل 

حتى اأبلغ 100 عام، بينما �شتتقاعد ابنتي بيك�شي يف �شن 

15، اأنا بالتاأكيد اأعرف من ه� الأكرث ذكاء«.

اأن  اأن ت�شعر ابنتها  اأنها ل تريد  واأكدت والدة بيك�شي 

عليها العمل يف ال�شركة، على الرغم من جناحها.

37
الثالثاء 25 حمرم  1441ـ العدد 11123 

Tuesday 24th September 2019 - No. 11123

0918

دينار  مليون   166
قيمة تر�سية 
املناق�سات يف 

اأغ�سط�س

النويدرات يتفوق 
على االحتاد... 
والرفاع ب�سهولة 

يجتاز �سماهيج

24 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

10

04-03-02

06

07 05

15

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

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1280406
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 وزير الكهرباء: دور هام لمنتسبي 
الحرس الوطني في تعزيز أمن البحرين

أكد وزير ش��ؤون الكهرباء والم��اء وائل المبارك، 
ال��دور الوطن��ي اله��ام ال��ذي يقوم به منتس��بو 
الحرس الوطني في تعزيز أمن واستقرار البحرين، 
واإلس��هام الجلي��ل لتحقي��ق إنج��ازات على كافة 
األصعدة في ظل المسيرة الشاملة بقيادة حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المف��دى القائد األعلى، من خالل ما 
يولونه من حرص دائم على تعزيز أس��س األمن 

واالستقرار في البالد.
ورف��ع المب��ارك، التهاني وأطي��ب التبريكات إلى 
حض��رة صاح��ب الجاللة عاه��ل الب��الد المفدى 
القائد األعلى، وإلى صاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليف��ة ولي العه��د نائب 
القائد األعل��ى رئيس مجلس الوزراء، وإلى رئيس 
الح��رس الوطني الفريق أول ركن س��مو الش��يخ 
محم��د بن عيس��ى آل خليفة، بمناس��بة الذكرى 

الخامسة والعشرين لتأسيس الحرس الوطني.
وأعرب المبارك عن تهانيه لسمو رئيس الحرس 
الوطني وجميع منتسبي الحرس الوطني بمناسبة 
الذكرى الخامس��ة والعشرين، على ما قدموه من 
تضحياٍت من أجل رفعة الوطن، والدفاع عن أمنه 
ومصالح��ه، متمنيًا لهم دوام التوفيق والس��داد 
ف��ي قيامه��م بواجباتهم الوطني��ة لحفظ األمن 

واالستقرار.

رئيس »بتلكو«: جهود الملك 
تسهم في ترسيخ مكانة 

الحرس الوطني
أكد رئيس مجلس إدارة شركة االتصاالت السلكية والالسلكية 
»بتلكو«، الشيخ عبداهلل بن خليفة آل خليفة، أن جهود حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
المف��دى القائد األعلى س��اهمت في ترس��يخ مكانة الحرس 

الوطني كحصن منيع للدفاع عن أمن الوطن.
وأض��اف، أن��ه بفضل متابع��ة صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، أصبحت 
قوة دفاع البحرين قوة عس��كرية هامة بدا دورها من خالل ما 

تحقق على أرض الواقع من إنجازات وإسهامات كبيرة.
ورفع الشيخ عبداهلل بن خليفة، التهاني والتبريكات إلى مقام 
حض��رة صاحب الجاللة المل��ك، وإلى صاحب الس��مو الملكي 
األمير ولي العهد رئيس الوزراء، بمناس��بة الذكرى الخامس��ة 

والعشرين لتأسيس الحرس الوطني.
وأع��رب رئيس مجلس إدارة »بتلكو«، عن اعتزازه بالدور الذي 
طل��ع ب��ه الحرس الوطن��ي والق��درات والكف��اءات التي تقدم 
كل غال��ي ونفيس لحفظ أمن الوطن واس��تقراره، معاهدين 
اهلل عل��ى ال��ذود عن تراب ه��ذا الوطن الغال��ي وحماية أمنه 
واس��تقراره، ومكتس��باته الحضارية والتنموية التي تحققت 

في ظل العهد الزاهر لقيادة جاللة الملك المفدى.

 عبداهلل بن حمد: الحرس الوطني 
يتمتع بجاهزية عالية لحماية سيادة البحرين

 أك��د س��مو الش��يخ عبداهلل ب��ن حمد 
آل خليفة، الممثل الش��خصي لجاللة 
الملك المفدى رئيس المجلس األعلى 
للبيئ��ة، على م��ا يتمتع ب��ه الحرس 
الوطن��ي وكافة منتس��بيه من كفاءة 
وجاهزي��ة عالي��ة ومس��توى متط��ور 
الوط��ن  خدم��ة  ف��ي  دؤوب  وعم��ل 
وحماي��ة س��يادته ومنش��آته وكافة 

المواطنين والمقيمين في المملكة.
ورفع س��مو الش��يخ عبداهلل بن حمد، 
إل��ى حض��رة  والتبري��كات  التهان��ي 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة، ملك البالد المفدى القائد 

األعل��ى، وإلى  صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة، 
ولي العهد نائب القائد األعلى  رئيس 
مجل��س ال��وزراء، وإل��ى الفري��ق أول 
ركن س��مو الش��يخ محمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة، رئي��س  الح��رس الوطني، 
بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين  

لتأسيس الحرس الوطني.
وأش��اد سمو الش��يخ عبداهلل بن حمد 
آل خليف��ة بم��ا يق��وم ب��ه الح��رس 
الوطني من دور هام في تعزيز األمن 
إل��ى جان��ب  واالس��تقرار بالمملك��ة 
ق��وة دف��اع البحري��ن ووزارة الداخلية 

واألجهزة األمنية األخرى للحفاظ على 
اإلنجازات والمكتس��بات التي تحققت 
في مس��يرة التنمية الشاملة في ظل 
العه��د الزاهر لحضرة صاحب الجاللة 

الملك المفدى. 
وقدم س��مو الش��يخ عبداهلل بن حمد، 
التهان��ي إلى رئيس الح��رس الوطني 
الش��يخ  س��مو  الرك��ن  أول  الفري��ق 
محمد بن عيس��ى آل خليفة، ولجميع 
منتس��بي الحرس الوطني، معربًا عن 
تقديره لكافة الجهود المخلصة التي 
يقدمونها من أج��ل البحرين، متمنيًا 

لهم مزيدًا من التقدم واالزدهار.

 رئيس نادي المحرق: دور متميز لرئيس
الحرس الوطني في رفع مستوى الجاهزية

أش��اد رئي��س مجل��س إدارة ن��ادي المح��رق 
الش��يخ أحمد بن علي بن عب��داهلل آل خليفة، 
بالدور المتميز لس��مو رئيس الحرس الوطني 
وجهوده الوطنية المخلصة التي ساهمت في 
تطوير منظومة العمل ف��ي الحرس الوطني، 
ورف��ع مس��توى الجاهزي��ة لكاف��ة منتس��بي 

الحرس الوطني الذين يتمتعون بكل الكفاءة 
واالقت��دار في القي��ام بواجب��ات عملهم على 
أكم��ل وجه بما يلبي تطلعات س��يدي حضرة 
 صاح��ب الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 

آل خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى.
ورفع الش��يخ أحمد ب��ن علي، باس��مه ونيابة 

ع��ن أعض��اء مجل��س اإلدارة وأعض��اء وكافة 
منتس��بي النادي خالص التهاني والتبريكات 
لرئيس الحرس الوطني سمو الفريق أول ركن 
الش��يخ محمد بن عيس��ى آل خليفة بمناسبة 
الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الحرس 

الوطني.

 محمد بن عبداهلل: الحرس الوطني 
يحقق إنجازاٍت تسهم برفد مسارات التنمية

أكد رئي��س المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د بن عب��داهلل آل خليف��ة، ما حققه الح��رس الوطني 
م��ن إنجازاٍت منذ تأسيس��ه بما بس��هم في رفد مس��ارات 
التنمية لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 
حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى القائد األعلى، وما يش��هده من تطوٍر 
لرفع مس��توى الجاهزية واالس��تعداد لتلبية ن��داء الواجب 
بالتكات��ف والتكامل مع قوة دف��اع البحرين حصن الوطن 

المنيع وكافة القوى األمنية.
ورفع الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، التهاني لحضرة 
صاح��ب الجاللة عاهل البالد المف��دى القائد األعلى، وإلى 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى 

رئيس الحرس الوطني الفريق أول ركن س��مو الشيخ محمد 
بن عيسى آل خليفة، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين 

لتأسيس الحرس الوطني.
وأش��اد بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتس��بو هذا الصرح 
العس��كري الوطن��ي، وبدوره��م ف��ي تعزيز أس��س األمن 
واالستقرار ضمن المنظومة األمنية في البحرين، وعلى ما 
يقومون به من أدوار مهمة في الحفاظ على أمن واستقرار 

الوطن وحماية مكتسباته.
وأع��رب عن تهانيه لس��مو رئيس الح��رس الوطني وكافة 
المنتس��بين البواس��ل، لما قدموه من جهود من أجل رفع 
راي��ة الوط��ن وتعزيز اس��تقراره، متمنيًا للح��رس الوطني 
المزيد من التقدم واالزدهار لتحقيق أهدافه المنشودة في 

ظل العهد الزاهر لجاللة الملك المفدى.

 بن دينه: جهود كبيرة لمنتسبي 
الحرس الوطني في تعزيز األمن واالستقرار

أكد المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى 
للبيئة الدكتور محمد بن دينه، المس��توى المتط��ور والجهود الكبيرة 
التي يبذلها منتسبو الحرس الوطني في تعزيز األمن واالستقرار ضمن 
المنظوم��ة األمنية ف��ي البحرين. ورف��ع التهاني، إل��ى حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك الب��الد المفدى القائد 
األعلى، وإلى  صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد نائ��ب القائد األعلى  رئي��س مجلس ال��وزراء، وإلى رئيس 
 الحرس الوطني الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة 

بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الحرس الوطني. 
وأع��رب بن دينه، ع��ن اعتزازه وفخره بما يقوم ب��ه هذا الصرح األمني 
اله��ام ف��ي الحف��اظ على أم��ن واس��تقرار الوط��ن وحماي��ة إنجازاته 
ومكتس��باته، وم��ا حققه الحرس الوطن��ي من إنجازاٍت منذ تأسيس��ه 
س��اهمت في تحقيق النهض��ة والمس��يرة التنموية الش��املة بقيادة 
حضرة صاح��ب الجاللة ملك الب��الد المفدى، متمني��ًا للحرس الوطني 
دوام التوفيق والس��داد من أجل مواصلة تعزيز دوره الهام في الحفاظ 

على أمن واستقرار البحرين.

سمو الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة

الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة

 سفارة البحرين 
في الكويت تدعو المواطنين 

لتسجيل بياناتهم
دعت سفارة مملكة البحرين لدى الكويت، المواطنين الزائرين 
أو المقيمين في الكويت إلى تسجيل بياناتهم لدى السفارة.

وقال��ت ف��ي بيان عب��ر حس��ابها الرس��مي في االنس��تغرام: 
»ف��ي إطار حرص س��فارة مملكة البحرين ل��دى دولة الكويت 
بالمواطني��ن الكرام الزائرين أو المقيمي��ن في دولة الكويت 
ومتابع��ة أحوالهم عن��د الضرورة، فيرجى المبادرة بتس��جيل 
البيانات عبر االتصال على رقم الس��فارة خالل الدوام الرسمي 
على الرقم 22544530 وعدم التردد في االتصال في أي وقت 

للضرورة عبر التواصل على الرقم 22544537«.

 البحرين تدعم األمن 
واالستقرار في كازاخستان

تتاب��ع مملك��ة البحري��ن تط��ورات األح��داث ف��ي جمهورية 
كازاخس��تان الصديق��ة، وتعرب ع��ن تمنياتها له��ا باألمن 

والرخاء.
وأكد بيان لوزارة الخارجية عل��ى دعم مملكة البحرين لجهود 
كازاخس��تان في الحفاظ عل��ى أمنها واس��تقرارها وتطلعات 
ش��عبها وأهمية المحافظة على السلم األهلي واألمن لكل ما 
يعود بالخير على ش��عبها، والتمسك بالوحدة الوطنية والذي 

هو أساس االستقرار واالزدهار.

سفارة البحرين في الكويت: 
»التنشيطية« وحجر 72 ساعة 

شرط لدخول الدولة
أعلنت س��فارة مملكة البحرين لدى دولة الكويت لجميع 
المواطني��ن الراغبين بزي��ارة دولة الكوي��ت عن طريق 

المنافذ الجوية والبرية االلتزام بالشروط التالية:
باللقاح��ات  بالكام��ل  الق��ادم محص��ن  يك��ون  أن   -1
المعتم��دة ل��دى دول��ة الكويت مع ش��رط أخ��ذ جرعة 
تنشيطية ثالثة بعد 9 أشهر من الجرعة الثانية بشرط 
أن تك��ون من اللقاح��ات المعتمدة في دول��ة الكويت، 
ويس��تثنى من الحصول على التطعيم األطفال دون سن 

ال� 12 سنة.
2- إبراز ش��هادة فحص كورونا س��لبية خالل 72 س��اعة 
قب��ل الس��فر جوًا وخالل الم��دة ذاتها عن��د الدخول عبر 
المناف��ذ البرية من س��ن السادس��ة وفوق م��ع ضرورة 
تحميل برنامج مناعة وش��لونك »يس��تثنى األطفال من 

تحميل التطبيقات«.
3- االلتزام بالتعهد بالحجر لمدة ثالثة أيام وال يس��مح 
بالخروج أو المغادرة قب��ل تلك المدة وإال يعتبر مخالفا 
لنظام الحجر المعمول به في دولة الكويت مما يعرضه 
للمس��اءلة القانونية »بما في ذلك االطفال فوق سن ال� 

6 سنوات«.
4-إجراء مس��حة بعد ثالثة أي��ام من الحجر أي في اليوم 

الرابع من الوصول.
5- ال يمك��ن إنهاء الحج��ر أو المغادرة من دولة الكويت 
قب��ل انتهاء م��دة الحجر »72 س��اعة« والحص��ول على 
ش��هادة س��لبية صالحة إلنهاء الحجر الصحي أو في حال 

الرغبة بالسفر.
6- إن ه��ذه اإلجراءات عرض��ة للتغيير حس��ب الظروف 

والمستجدات.

 وزيرة الصحة: الحرس الوطني 
شريك رئيس في النهضة والتنمية

فائق��ة  الصح��ة  وزي��رة  رفع��ت 
الصال��ح أس��مى آي��ات التهان��ي 
وعظي��م التبري��كات، إلى حضرة 
صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة مل��ك الب��الد 
المف��دى القائ��د األعل��ى، وإل��ى 
 صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العهد نائب القائد األعلى  رئيس 
الذكرى  بمناسبة  الوزراء،  مجلس 
الخامس��ة والعش��رين  لتأسيس 

الحرس الوطني.
وأعربت الصالح عن عميق فخرها 
والدعم  الس��ديدة  بالتوجيه��ات 
الرفيع من لدن العاهل المفدى، 
التي جعلت م��ن الحرس الوطني 
مؤسسة متميزة، وعمقًا عسكريًا 

رائدًا، وقوة أمنية بارزة، تس��اهم 
ب��ه بفعالي��ة في تحقي��ق األمن 
واالستقرار لمملكة البحرين، في 

ظل المسيرة التنموية الشاملة.
ورفع��ت وزي��رة الصح��ة أس��مى 
إل��ى  والتقدي��ر  الش��كر  آي��ات 
الفري��ق أول ركن س��مو الش��يخ 
محمد بن عيس��ى بن سلمان آل 
خليف��ة رئيس الح��رس الوطني، 
كافة،  الوطني  الحرس  ومنتسبي 
على دورهم الوطن��ي وجهودهم 

المخلصة.
المخلص��ة  الجه��ود  وثمن��ت 
من��ذ  الوطن��ي  الح��رس  لق��وات 
تأسيس��ه ف��ي ال��ذود ع��ن أمن 
وص��ون  واس��تقراره  الوط��ن 
منجزات��ه التنموي��ة والحضارية، 

ك��درع  المش��رفة  وإس��هاماته 
منيع للوطن وق��وة برية وبحرية 
ش��امخة وش��ريك محوري ضمن 

المنظوم��ة األمنية والعس��كرية 
المترابط��ة ف��ي حماي��ة الوطن 
وتعزيز مكتسباته، وتقديمه إلى 
جانب قوة دف��اع البحرين ووزارة 
الداخلي��ة أس��مى قي��م اإلخالص 
وال��والء لحضرة صاح��ب الجاللة 
الملك المفدى واالنتماء الوطني.
تصريحه��ا  الصال��ح  واختتم��ت 
بالتأكيد على أن الحرس الوطني 
يمثل ش��ريكًا رئيسًا في النهضة 
الش��املة  التنموي��ة  والمس��يرة 
الملك  الجالل��ة  لحضرة صاح��ب 
المف��دى، إل��ى جان��ب بلوغه��م 
مس��تويات متقدمة من التدريب 
واإلداري��ة  العلمي��ة  والكف��اءة 
والجاهزي��ة األمنية والعس��كرية 

في تلبية نداء الواجب الوطني.

وزيرة الصحة

 البحرين ترحب بالحوار 
بين األطراف السودانية

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بالحوار 
بين األطراف الس��ودانية، مؤكدة دعمها إلحياء العملية 
السياس��ية في السودان الش��قيق لما من شأنه تحقيق 
األمن والسلم ووحدة واستقرار السودان، منوهة بالدور 
البناء الذي قامت ب��ه األمم المتحدة في هذا الخصوص 
والمساعي التي بذلتها بعثة األمم المتحدة المتكاملة 
لدع��م المرحل��ة االنتقالية في الس��ودان )يونيتامس(، 
إلجراء مشاورات سياس��ية بين كافة المكونات، مؤكدة 
تضام��ن مملكة البحري��ن ودعمها الكام��ل لجمهورية 
السودان لتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في االستقرار 

والسالم والتنمية.
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 وزير الكهرباء: دور هام لمنتسبي 
الحرس الوطني في تعزيز أمن البحرين

أكد وزير ش��ؤون الكهرباء والم��اء وائل المبارك، 
ال��دور الوطن��ي اله��ام ال��ذي يقوم به منتس��بو 
الحرس الوطني في تعزيز أمن واستقرار البحرين، 
واإلس��هام الجلي��ل لتحقي��ق إنج��ازات على كافة 
األصعدة في ظل المسيرة الشاملة بقيادة حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المف��دى القائد األعلى، من خالل ما 
يولونه من حرص دائم على تعزيز أس��س األمن 

واالستقرار في البالد.
ورف��ع المب��ارك، التهاني وأطي��ب التبريكات إلى 
حض��رة صاح��ب الجاللة عاه��ل الب��الد المفدى 
القائد األعلى، وإلى صاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليف��ة ولي العه��د نائب 
القائد األعل��ى رئيس مجلس الوزراء، وإلى رئيس 
الح��رس الوطني الفريق أول ركن س��مو الش��يخ 
محم��د بن عيس��ى آل خليفة، بمناس��بة الذكرى 

الخامسة والعشرين لتأسيس الحرس الوطني.
وأعرب المبارك عن تهانيه لسمو رئيس الحرس 
الوطني وجميع منتسبي الحرس الوطني بمناسبة 
الذكرى الخامس��ة والعشرين، على ما قدموه من 
تضحياٍت من أجل رفعة الوطن، والدفاع عن أمنه 
ومصالح��ه، متمنيًا لهم دوام التوفيق والس��داد 
ف��ي قيامه��م بواجباتهم الوطني��ة لحفظ األمن 

واالستقرار.

رئيس »بتلكو«: جهود الملك 
تسهم في ترسيخ مكانة 

الحرس الوطني
أكد رئيس مجلس إدارة شركة االتصاالت السلكية والالسلكية 
»بتلكو«، الشيخ عبداهلل بن خليفة آل خليفة، أن جهود حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
المف��دى القائد األعلى س��اهمت في ترس��يخ مكانة الحرس 

الوطني كحصن منيع للدفاع عن أمن الوطن.
وأض��اف، أن��ه بفضل متابع��ة صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، أصبحت 
قوة دفاع البحرين قوة عس��كرية هامة بدا دورها من خالل ما 

تحقق على أرض الواقع من إنجازات وإسهامات كبيرة.
ورفع الشيخ عبداهلل بن خليفة، التهاني والتبريكات إلى مقام 
حض��رة صاحب الجاللة المل��ك، وإلى صاحب الس��مو الملكي 
األمير ولي العهد رئيس الوزراء، بمناس��بة الذكرى الخامس��ة 

والعشرين لتأسيس الحرس الوطني.
وأع��رب رئيس مجلس إدارة »بتلكو«، عن اعتزازه بالدور الذي 
طل��ع ب��ه الحرس الوطن��ي والق��درات والكف��اءات التي تقدم 
كل غال��ي ونفيس لحفظ أمن الوطن واس��تقراره، معاهدين 
اهلل عل��ى ال��ذود عن تراب ه��ذا الوطن الغال��ي وحماية أمنه 
واس��تقراره، ومكتس��باته الحضارية والتنموية التي تحققت 

في ظل العهد الزاهر لقيادة جاللة الملك المفدى.

 عبداهلل بن حمد: الحرس الوطني 
يتمتع بجاهزية عالية لحماية سيادة البحرين

 أك��د س��مو الش��يخ عبداهلل ب��ن حمد 
آل خليفة، الممثل الش��خصي لجاللة 
الملك المفدى رئيس المجلس األعلى 
للبيئ��ة، على م��ا يتمتع ب��ه الحرس 
الوطن��ي وكافة منتس��بيه من كفاءة 
وجاهزي��ة عالي��ة ومس��توى متط��ور 
الوط��ن  خدم��ة  ف��ي  دؤوب  وعم��ل 
وحماي��ة س��يادته ومنش��آته وكافة 

المواطنين والمقيمين في المملكة.
ورفع س��مو الش��يخ عبداهلل بن حمد، 
إل��ى حض��رة  والتبري��كات  التهان��ي 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة، ملك البالد المفدى القائد 

األعل��ى، وإلى  صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة، 
ولي العهد نائب القائد األعلى  رئيس 
مجل��س ال��وزراء، وإل��ى الفري��ق أول 
ركن س��مو الش��يخ محمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة، رئي��س  الح��رس الوطني، 
بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين  

لتأسيس الحرس الوطني.
وأش��اد سمو الش��يخ عبداهلل بن حمد 
آل خليف��ة بم��ا يق��وم ب��ه الح��رس 
الوطني من دور هام في تعزيز األمن 
إل��ى جان��ب  واالس��تقرار بالمملك��ة 
ق��وة دف��اع البحري��ن ووزارة الداخلية 

واألجهزة األمنية األخرى للحفاظ على 
اإلنجازات والمكتس��بات التي تحققت 
في مس��يرة التنمية الشاملة في ظل 
العه��د الزاهر لحضرة صاحب الجاللة 

الملك المفدى. 
وقدم س��مو الش��يخ عبداهلل بن حمد، 
التهان��ي إلى رئيس الح��رس الوطني 
الش��يخ  س��مو  الرك��ن  أول  الفري��ق 
محمد بن عيس��ى آل خليفة، ولجميع 
منتس��بي الحرس الوطني، معربًا عن 
تقديره لكافة الجهود المخلصة التي 
يقدمونها من أج��ل البحرين، متمنيًا 

لهم مزيدًا من التقدم واالزدهار.

 رئيس نادي المحرق: دور متميز لرئيس
الحرس الوطني في رفع مستوى الجاهزية

أش��اد رئي��س مجل��س إدارة ن��ادي المح��رق 
الش��يخ أحمد بن علي بن عب��داهلل آل خليفة، 
بالدور المتميز لس��مو رئيس الحرس الوطني 
وجهوده الوطنية المخلصة التي ساهمت في 
تطوير منظومة العمل ف��ي الحرس الوطني، 
ورف��ع مس��توى الجاهزي��ة لكاف��ة منتس��بي 

الحرس الوطني الذين يتمتعون بكل الكفاءة 
واالقت��دار في القي��ام بواجب��ات عملهم على 
أكم��ل وجه بما يلبي تطلعات س��يدي حضرة 
 صاح��ب الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 

آل خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى.
ورفع الش��يخ أحمد ب��ن علي، باس��مه ونيابة 

ع��ن أعض��اء مجل��س اإلدارة وأعض��اء وكافة 
منتس��بي النادي خالص التهاني والتبريكات 
لرئيس الحرس الوطني سمو الفريق أول ركن 
الش��يخ محمد بن عيس��ى آل خليفة بمناسبة 
الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الحرس 

الوطني.

 محمد بن عبداهلل: الحرس الوطني 
يحقق إنجازاٍت تسهم برفد مسارات التنمية

أكد رئي��س المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د بن عب��داهلل آل خليف��ة، ما حققه الح��رس الوطني 
م��ن إنجازاٍت منذ تأسيس��ه بما بس��هم في رفد مس��ارات 
التنمية لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 
حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى القائد األعلى، وما يش��هده من تطوٍر 
لرفع مس��توى الجاهزية واالس��تعداد لتلبية ن��داء الواجب 
بالتكات��ف والتكامل مع قوة دف��اع البحرين حصن الوطن 

المنيع وكافة القوى األمنية.
ورفع الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، التهاني لحضرة 
صاح��ب الجاللة عاهل البالد المف��دى القائد األعلى، وإلى 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى 

رئيس الحرس الوطني الفريق أول ركن س��مو الشيخ محمد 
بن عيسى آل خليفة، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين 

لتأسيس الحرس الوطني.
وأش��اد بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتس��بو هذا الصرح 
العس��كري الوطن��ي، وبدوره��م ف��ي تعزيز أس��س األمن 
واالستقرار ضمن المنظومة األمنية في البحرين، وعلى ما 
يقومون به من أدوار مهمة في الحفاظ على أمن واستقرار 

الوطن وحماية مكتسباته.
وأع��رب عن تهانيه لس��مو رئيس الح��رس الوطني وكافة 
المنتس��بين البواس��ل، لما قدموه من جهود من أجل رفع 
راي��ة الوط��ن وتعزيز اس��تقراره، متمنيًا للح��رس الوطني 
المزيد من التقدم واالزدهار لتحقيق أهدافه المنشودة في 

ظل العهد الزاهر لجاللة الملك المفدى.

 بن دينه: جهود كبيرة لمنتسبي 
الحرس الوطني في تعزيز األمن واالستقرار

أكد المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى 
للبيئة الدكتور محمد بن دينه، المس��توى المتط��ور والجهود الكبيرة 
التي يبذلها منتسبو الحرس الوطني في تعزيز األمن واالستقرار ضمن 
المنظوم��ة األمنية ف��ي البحرين. ورف��ع التهاني، إل��ى حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك الب��الد المفدى القائد 
األعلى، وإلى  صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد نائ��ب القائد األعلى  رئي��س مجلس ال��وزراء، وإلى رئيس 
 الحرس الوطني الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة 

بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الحرس الوطني. 
وأع��رب بن دينه، ع��ن اعتزازه وفخره بما يقوم ب��ه هذا الصرح األمني 
اله��ام ف��ي الحف��اظ على أم��ن واس��تقرار الوط��ن وحماي��ة إنجازاته 
ومكتس��باته، وم��ا حققه الحرس الوطن��ي من إنجازاٍت منذ تأسيس��ه 
س��اهمت في تحقيق النهض��ة والمس��يرة التنموية الش��املة بقيادة 
حضرة صاح��ب الجاللة ملك الب��الد المفدى، متمني��ًا للحرس الوطني 
دوام التوفيق والس��داد من أجل مواصلة تعزيز دوره الهام في الحفاظ 

على أمن واستقرار البحرين.

سمو الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة

الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة

 سفارة البحرين 
في الكويت تدعو المواطنين 

لتسجيل بياناتهم
دعت سفارة مملكة البحرين لدى الكويت، المواطنين الزائرين 
أو المقيمين في الكويت إلى تسجيل بياناتهم لدى السفارة.

وقال��ت ف��ي بيان عب��ر حس��ابها الرس��مي في االنس��تغرام: 
»ف��ي إطار حرص س��فارة مملكة البحرين ل��دى دولة الكويت 
بالمواطني��ن الكرام الزائرين أو المقيمي��ن في دولة الكويت 
ومتابع��ة أحوالهم عن��د الضرورة، فيرجى المبادرة بتس��جيل 
البيانات عبر االتصال على رقم الس��فارة خالل الدوام الرسمي 
على الرقم 22544530 وعدم التردد في االتصال في أي وقت 

للضرورة عبر التواصل على الرقم 22544537«.

 البحرين تدعم األمن 
واالستقرار في كازاخستان

تتاب��ع مملك��ة البحري��ن تط��ورات األح��داث ف��ي جمهورية 
كازاخس��تان الصديق��ة، وتعرب ع��ن تمنياتها له��ا باألمن 

والرخاء.
وأكد بيان لوزارة الخارجية عل��ى دعم مملكة البحرين لجهود 
كازاخس��تان في الحفاظ عل��ى أمنها واس��تقرارها وتطلعات 
ش��عبها وأهمية المحافظة على السلم األهلي واألمن لكل ما 
يعود بالخير على ش��عبها، والتمسك بالوحدة الوطنية والذي 

هو أساس االستقرار واالزدهار.

سفارة البحرين في الكويت: 
»التنشيطية« وحجر 72 ساعة 

شرط لدخول الدولة
أعلنت س��فارة مملكة البحرين لدى دولة الكويت لجميع 
المواطني��ن الراغبين بزي��ارة دولة الكوي��ت عن طريق 

المنافذ الجوية والبرية االلتزام بالشروط التالية:
باللقاح��ات  بالكام��ل  الق��ادم محص��ن  يك��ون  أن   -1
المعتم��دة ل��دى دول��ة الكويت مع ش��رط أخ��ذ جرعة 
تنشيطية ثالثة بعد 9 أشهر من الجرعة الثانية بشرط 
أن تك��ون من اللقاح��ات المعتمدة في دول��ة الكويت، 
ويس��تثنى من الحصول على التطعيم األطفال دون سن 

ال� 12 سنة.
2- إبراز ش��هادة فحص كورونا س��لبية خالل 72 س��اعة 
قب��ل الس��فر جوًا وخالل الم��دة ذاتها عن��د الدخول عبر 
المناف��ذ البرية من س��ن السادس��ة وفوق م��ع ضرورة 
تحميل برنامج مناعة وش��لونك »يس��تثنى األطفال من 

تحميل التطبيقات«.
3- االلتزام بالتعهد بالحجر لمدة ثالثة أيام وال يس��مح 
بالخروج أو المغادرة قب��ل تلك المدة وإال يعتبر مخالفا 
لنظام الحجر المعمول به في دولة الكويت مما يعرضه 
للمس��اءلة القانونية »بما في ذلك االطفال فوق سن ال� 

6 سنوات«.
4-إجراء مس��حة بعد ثالثة أي��ام من الحجر أي في اليوم 

الرابع من الوصول.
5- ال يمك��ن إنهاء الحج��ر أو المغادرة من دولة الكويت 
قب��ل انتهاء م��دة الحجر »72 س��اعة« والحص��ول على 
ش��هادة س��لبية صالحة إلنهاء الحجر الصحي أو في حال 

الرغبة بالسفر.
6- إن ه��ذه اإلجراءات عرض��ة للتغيير حس��ب الظروف 

والمستجدات.

 وزيرة الصحة: الحرس الوطني 
شريك رئيس في النهضة والتنمية

فائق��ة  الصح��ة  وزي��رة  رفع��ت 
الصال��ح أس��مى آي��ات التهان��ي 
وعظي��م التبري��كات، إلى حضرة 
صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة مل��ك الب��الد 
المف��دى القائ��د األعل��ى، وإل��ى 
 صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العهد نائب القائد األعلى  رئيس 
الذكرى  بمناسبة  الوزراء،  مجلس 
الخامس��ة والعش��رين  لتأسيس 

الحرس الوطني.
وأعربت الصالح عن عميق فخرها 
والدعم  الس��ديدة  بالتوجيه��ات 
الرفيع من لدن العاهل المفدى، 
التي جعلت م��ن الحرس الوطني 
مؤسسة متميزة، وعمقًا عسكريًا 

رائدًا، وقوة أمنية بارزة، تس��اهم 
ب��ه بفعالي��ة في تحقي��ق األمن 
واالستقرار لمملكة البحرين، في 

ظل المسيرة التنموية الشاملة.
ورفع��ت وزي��رة الصح��ة أس��مى 
إل��ى  والتقدي��ر  الش��كر  آي��ات 
الفري��ق أول ركن س��مو الش��يخ 
محمد بن عيس��ى بن سلمان آل 
خليف��ة رئيس الح��رس الوطني، 
كافة،  الوطني  الحرس  ومنتسبي 
على دورهم الوطن��ي وجهودهم 

المخلصة.
المخلص��ة  الجه��ود  وثمن��ت 
من��ذ  الوطن��ي  الح��رس  لق��وات 
تأسيس��ه ف��ي ال��ذود ع��ن أمن 
وص��ون  واس��تقراره  الوط��ن 
منجزات��ه التنموي��ة والحضارية، 

ك��درع  المش��رفة  وإس��هاماته 
منيع للوطن وق��وة برية وبحرية 
ش��امخة وش��ريك محوري ضمن 

المنظوم��ة األمنية والعس��كرية 
المترابط��ة ف��ي حماي��ة الوطن 
وتعزيز مكتسباته، وتقديمه إلى 
جانب قوة دف��اع البحرين ووزارة 
الداخلي��ة أس��مى قي��م اإلخالص 
وال��والء لحضرة صاح��ب الجاللة 
الملك المفدى واالنتماء الوطني.
تصريحه��ا  الصال��ح  واختتم��ت 
بالتأكيد على أن الحرس الوطني 
يمثل ش��ريكًا رئيسًا في النهضة 
الش��املة  التنموي��ة  والمس��يرة 
الملك  الجالل��ة  لحضرة صاح��ب 
المف��دى، إل��ى جان��ب بلوغه��م 
مس��تويات متقدمة من التدريب 
واإلداري��ة  العلمي��ة  والكف��اءة 
والجاهزي��ة األمنية والعس��كرية 

في تلبية نداء الواجب الوطني.

وزيرة الصحة

 البحرين ترحب بالحوار 
بين األطراف السودانية

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بالحوار 
بين األطراف الس��ودانية، مؤكدة دعمها إلحياء العملية 
السياس��ية في السودان الش��قيق لما من شأنه تحقيق 
األمن والسلم ووحدة واستقرار السودان، منوهة بالدور 
البناء الذي قامت ب��ه األمم المتحدة في هذا الخصوص 
والمساعي التي بذلتها بعثة األمم المتحدة المتكاملة 
لدع��م المرحل��ة االنتقالية في الس��ودان )يونيتامس(، 
إلجراء مشاورات سياس��ية بين كافة المكونات، مؤكدة 
تضام��ن مملكة البحري��ن ودعمها الكام��ل لجمهورية 
السودان لتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في االستقرار 

والسالم والتنمية.
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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

https://alwatannews.net/article/983477
https://alwatannews.net/article/983524
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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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حروف
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رأيي المتواضع
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entesaralbana@gmail.com
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د. إنتصار البناء

ماذا لو...؟

سليماني ليس قديسًا
كمية البرامج التي أنتجتها الفضائيات السوسة، اإليرانية وتلك الممولة 
من النظام اإليراني خالل الذكرى الثانية لمقتل قاسم سليماني الذي كان 
يشغل منصب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اإليراني ويمارس دورًا 
مش��بوهًا في سوريا ولبنان والعراق الغاية منها ترسيخ فكرة أنه رمز وأنه 
ص��ار على الجميع أن ينظر إليه على أن��ه قديس وأنه بناء عليه يمنع منعًا 
بات��ًا توجيه أي انتقاد إليه أو مناقش��ة أخطائه بل إن مج��رد القول بأنه 

أخطأ أو أخفق أو تجاوز يودي بقائله إلى السجن وربما إلى المقصلة.
فرض ش��خصية بعينها على الش��عب اإليراني والمنطقة والعالم هو في 
حد ذاته تجاوز لحقوق اإلنس��ان، فس��ليماني ال يحظى ب��كل تلك المكانة 
لدى الجميع بل إنه في نظر الكثيرين كان أداة هدم وقتل ووسيلة لتدخل 
النظ��ام اإليران��ي في لبنان وس��وريا والع��راق وأنه كان يتاج��ر بالقضية 
الفلس��طينية وأن الكثيرين فرحوا بقيام الواليات المتحدة باغتياله ومن 
كان مع��ه. ولعل أبس��ط دليل على هذا هو إض��رام مجهولين النيران في 

مجسم له بعد تشييده بساعات قليلة.
أن يحتف��ل النظ��ام اإليراني بذكرى مقتل س��ليماني فه��ذا حقه الذي ال 
ينازعه فيه أحد، لكن فرضه على الش��عب اإليراني إلى حد أن يتم اقتطاع 
150 ملي��ون توم��ان من ثروته لتش��ييد تمثال له في وق��ت يعاني فيه 
اإليراني��ون من صعوبات العيش فأمر مرفوض حتى من اإليرانيين الذين 

ينظرون لسليماني بإيجابية.
النظام اإليراني يسعى إلى فرض نفسه على القضية الفلسطينية والقول 
بأن الش��عب الفلس��طيني ال يمكنه تحري��ر أرضه وحصول��ه على حقوقه 
م��ن دون النظ��ام اإليراني وأن ما حققه حتى الس��اعة هو بفضله وفضل 
سليماني. وبالطريقة نفسها يسعى إلى فرض نفسه على العراق وسوريا 

ولبنان واليمن والقول بأن هذه الدول مستمرة في العيش بفضلهما.
فرض قاس��م سليماني وتقديسه عبر االحتفال بذكرى مقتله سنويًا بهذا 
الش��كل المبالغ فيه وتوظيف ترس��انة النظام اإليراني اإلعالمية لتحقيق 

ذلك ال تخفى غايته على اإليرانيين والمتابعين للشأن اإليراني.

كيف بدأت حداثة اليابان؟

نهتم نحن العرب كثيرًا بدخول عصر الحداثة، أو بتلمس موقعنا منه. وباعتبار 
أن الحداثة منتج غربي، نش��أ في ظروف تاريخية غربية، واستجاب الحتياجات 
غربية خاصة، فإن العرب يحاولون عقد مقاربات بين ظروف تش��كل الحداثة 
في الغرب وإمكانية تش��كلها عندنا. وهو األمر ال��ذي ربما يعيقنا عن البحث 
في إمكانية تغيير واقعنا والنهوض بناء على معطياتنا السياسية واإلقليمية 

واالجتماعية وتطورنا التاريخي. 
ثم��ة نماذج عديدة ف��ي العالم بنت نهضته��ا وحداثتها بتلقائية اس��تنادًا 
إل��ى واقعه��ا الذات��ي. مثل اليابان على س��بيل المث��ال. إذ يع��د التحول في 
اليابان »اس��تعراش اإلمبراطور ميجي« ع��ام 1868م. إحدى الثورات الخمس 
المهم��ة التي غي��رت نمط الحياة في بلدانها وأثرت عل��ى باقي دول العالم. 
وهي الثورات: األمريكية والفرنس��ية والروسية والصينية واليابانية. فالتاريخ 
الياباني لم يش��هد صراعًا طبقيًا إقطاعيًا ح��ادًا، وال حركة فكرية واجتماعية 
ضد تس��لط المؤسس��ة الدينية كما حدث في الغرب. ولكن المؤثر المركزي 
في نش��وء حرك��ة التغيير في اليابان ه��و تغلغل النفوذ الغرب��ي في التجارة 
واالقتص��اد الياباني مم��ا أدى إلى صراعات داخلية وخوف م��ن تحول اليابان 

إلى دولة محتلة. 
ومع تولي »اإلمبراطور ميجي« الحكم أجرى عدة إصالحات سياسية واقتصادية 
واجتماعية أدت إلى إلغاء طبقتي الش��وغان والس��اموراي وما كانتا تعكسانه 
من حالة طبقية تقود االقتصاد الوطني وتس��تنزفه. كما أقرت حكومة ميجي 
التعليم اإللزامي الذي تميز عن الغربي في كونه يضمن المساواة بين جميع 
المواطني��ن ف��ي نظام تعليمي واحد تش��رف عليه الدولة فق��ط. كما فتحت 
سياس��ات »ميجي« باب المشاركة السياس��ية واالقتصادية للشعب مما دفع 
بعجلة التصنيع واالقتصاد في اليابان وجعله منافسًا سريعًا لإلنتاج الغربي. 
وعلى الرغم من أن نظام الحكم في اليابان لم يشهد تغييرًا جذريًا كما حدث 
في النموذج الغربي. بل إن الطبقة الحاكمة »اإلمبراطور الحاكم ورجال الدولة 
األكفاء وحلفاءها من الرأس��ماليين« هي التي قادت سياس��ات التغيير وبنت 
خطط التحدي��ث. وعلى الرغم، أيضًا، من أن الس��ياق االجتماعي الياباني لم 
يتبنَّ الفردانية واالستقالل الذاتي كما في النموذج الغربي. إال أن المنظومة 
االجتماعي��ة اليابانية تطورت في ظل مفاهيم الحقوق التي أقرتها سياس��ة 
»ميج��ي« والتي تكفل حرية االعتقاد والس��لوك واالختيار بما ال يتعارض مع 

مبادئ الدستور.  
تلك كانت الجذور األولى لحركة التغيير في اليابان. التي أخرجتها من كونها 
دولة تقليدية معزولة في بقعة نائية. لتتحول إلى نموذج اقتصادي وثقافي 
متميز أثر على كافة دول العالم. وألهم شعوبها الرغبة في التحول الحضاري 
والتنموي الس��لس والس��ريع والمختلف. إنها حركة نهوض وتحديث منبثقة 
م��ن داخل التجربة الياباني��ة ومن خصوصية ظرفه��ا التاريخي واالجتماعي. 

وليست مستعارة من الخارج.

حوسة األوراق الثبوتية
عظيم��ة هي مؤسس��ات الدولة التي تق��ف بجانب المواطني��ن في مختلف 
المواق��ف، ففي كل موقف نجد فيه المؤسس��ات الحكومي��ة تمد يد العون 
والدع��م للمواطنين المتضررين إزاء أي موقف، أو حادث، أو عارض، أو كارثة 

ال سمح اهلل. 
ولنا في ما أحدثته األمطار الكثيفة مؤخرًا خير مثال حيث تدخلت المؤسسة 
الملكية لألعمال اإلنس��انية بش��كل س��ريع لدعم المتضررين من األمطار، 
وقبله��ا كان دع��م المتضررين من رواد األعمال من أض��رار فيروس كورونا 
)كوفي��د19(، من قبل صندوق العم��ل تمكين، وقبلها الكثي��ر والكثير من 
أنواع الدعم. وعلى الرغم من سعادة المواطنين بالدعم السخي الذي تقدمه 
مؤسس��ات الدولة المختلفة إال أن الكثيرين يشتكون من القائمة الطويلة 
من األوراق الثبوتية التي يجب تقديمها للحصول على الدعم. رسالة توصف 
الوضع وصورًا وأوراقًا ثبوتية منها البطائق الذكية وعقد الزواج وااللتزامات 
المالية، وبيانات بنكية وغيرها، لماذا كل هذه »الحوسة« السيما في أوقات 
األزم��ات، وصعوب��ة توفير بع��ض المتطلبات؟ أليس من األجدى تبس��يط 
المتطلب��ات ب��ل إلغاؤها تمامًا بم��ا أن لدينا حكوم��ة إلكترونية مترابطة 

ومتكاملة؟ 

االستثمار في السياحة
رائ��ع ما تقوم ب��ه مملكة البحرين في تطوير المش��اريع الس��ياحية، من أجل 
استقطاب مزيد من الس��ياح الذين سيقضون ليالي سياحية في المملكة مما 
س��يعود بالنفع على االقتصاد البحريني بشكل مباشر وغير مباشر، حيث أعلنت 
مملكة البحرين عن حزمة كبيرة من المشاريع السياحية مؤخرًا، هذا ما يجعلني 
أتس��اءل هل ستدخل الحكومة كشريك استراتيجي في المشاريع السياحية؟ أم 
س��تتفرد باإلش��راف ووضع القوانين والتشريعات وحس��ب؟ من خالل زياراتي 
لعدد من الدول السياحية الكبرى واالطالع على المشاريع السياحية التي تملك 
الدولة فيها أس��همًا أو تديرها بالكامل كانت المش��اريع الحكومية السياحية 
أق��ل تواضعًا م��ن تلك الت��ي يديرها القط��اع الخاص. أتمن��ى أن نرى جميع 
المشاريع السياحية المعلن عنها متحققة على أرض الواقع بتمويل وإدارة من 
القط��اع الخاص، ونأمل أن يكون القطاع الس��ياحي في مملكة البحرين فعااًل 
ف��ي زيادة وتنوع مصادر الدخل، وأن تقدم األجهزة الرس��مية المش��رفة على 
قطاع الس��ياحة مزيدًا من التس��هيالت لجذب المس��تثمرين لبدء مشاريعهم 

االستثمارية في المجال السياحي في مملكتنا الغالية.

 خطة التعافي واالستثمار 
في التعليم والصحة والرياضة »5«

ال يمكن االس��تخفاف بالعائد الربحي من األنشطة التجارية 
أو الرياضي��ة أو التعليمي��ة، عل��ى اعتباره��ا من األنش��طة 
الخدماتي��ة الت��ي تعنى به��ا ال��دول الغني��ة النفطية كما 
عهدنا في عهد تأس��يس البحرين، حيث تغير هذا المفهوم 
المتع��ارف عليه في العه��د الزاهر لحض��رة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه 
اهلل ورع��اه، حي��ن عن��ي جاللته بفتح الش��راكة م��ع القطاع 

الخاص ف��ي مجال التعليم والصحة، حتى لمس��نا طفرة في 
تط��ور الخدمات الصحية والس��ياحة العالجية ف��ي البحرين 
تخ��دم جميع دول الخليج ووضع��ت البحرين في مصاف دول 

العالم من ناحية التطور في هذه القطاعات.
وعلي��ه، ال يمكن أن تكتمل أي خطة تعاٍف ش��املة مندمجة 
م��ع رؤية 2030 بدون إدخال مش��اريع تخدم ثالثة قطاعات 
مهمة وهي الصح��ة والتعليم تخدم مج��ال الرياضة والتي 

س��وف أعلق عليها الحقًا، لذلك وجب التنويه بأهم المشاريع 
التي تخدم القطاع التعليمي:

أواًل: مش��روع مدين��ة الملك عب��داهلل الطبي��ة: والذي يضم 
مراف��ق أكاديمية وطبي��ة، ومراكز لألبح��اث متخصصة في 
دراس��ة األم��راض الس��ائدة ف��ي المنطق��ة، بما ف��ي ذلك 
مرضى الس��رطان والسكري والسمنة، وس��يتم تنفيذه على 
مرحلتين، األولى س��يتم خاللها تنفيذ قسم تعليمي يتكون 
من 8 طوابق بس��عة 300 س��رير، ومختبرات حديثة، ومركز 
للتصوير اإلش��عاعي، أما المرحلة الثانية من التنفيذ تهدف 
إل��ى التوس��ع إلى 500 س��عة س��ريرية، وإنش��اء مركز بحث 

وتطوير، وقاعة للمؤتمرات.
ثاني��ًا: كلي��ة الهندس��ة بجامع��ة البحري��ن: حي��ث يحرص 
القائم��ون عل��ى المش��روع أن يك��ون التصميم عل��ى أعلى 
مس��تويات الج��ودة وصديق��ًا للبيئ��ة ووفق أفض��ل الحلول 

اإلنشائية والكهروميكانيكية مع ضمان توفير الطاقة.
مشاريع القطاع الصحي:

أواًل: مجمع دلمونيا للخدمات الصحية، والذي سيكون مجمع 
خدمات وعيادة طبية في مختلف التخصصات الطبية النوعية 

جزي��رة دلمونيا، حي��ث تم تخصيص أرض ل��ه يقدر حجمها 
بحوالي 16665 مترًا مربعًا.

ثانيًا: مستش��فى الملك حم��د - AMH، والذي يجري تنفيذه 
بمنطق��ة عالي وهو ش��امل كل التخصص��ات الطبية، وتبلغ 
طاقت��ه االس��تيعابية 125 س��ريرًا، لتقديم خدم��ات طبية 
مختلف��ة تعتمد أح��دث التقنيات في مختل��ف التخصصات، 
وم��ن المؤمل أن يت��م تركيب ألواح للطاقة الشمس��ية في 
المستش��فى عند اكتمال المش��روع، ليتم االعتم��اد عليها 

كمصدر للطاقة بنسبة %75.
ركزت خطة التعافي في النس��خة المط��ورة لمرحلة ما بعد 
كورونا )كوفيد19(، على دراسة شاملة شملت قطاع الشباب 
والرياض��ة لما له��ا من مردود ربحي يع��ادل 100 دينار عن 
كل 10 دنانير يتم اس��تثماره، حيث يولي سمّو الشيخ ناصر 
ب��ن حمد آل خليف��ة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وش��ؤون الش��باب هذا المج��ال اهتمامًا بالغ��ًا، لذلك اهتم 
س��موه شخصيًا بمشروع المدينة الرياضية، التي تسهم في 

دعم قطاع الشباب والرياضة.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية

إحياء الخط العربي
حروف تتصل فتكتب وكأنها أشكال هندسية، تتداخل وتتشابك بين مد ورجع 

وتزوية واستدارة وتركيب وزخرفة.
ه��ذا هو الخ��ط العربي الذي أدرجت��ه منظمة األمم المتح��دة للتربية والعلم 
 والثقاف��ة »اليونس��كو« ضم��ن قائمتها للتراث غي��ر الم��ادي، وكان ذلك في 
14 م��ن ديس��مبر 2021، كان خب��رًا مفرحًا ج��دًا لكل عربي ف��ي المقابل نحن 
نرى اليوم كم أنه يتعرض ألقس��ى أن��واع اإلهمال بين أبنائنا حيث إن األغلبية 
منهم ال يتقنون أنواع الخطوط وكيفية الكتابة السليمة وذلك لغياب تدريسه 
بتفصي��ل وأصول وإتقان كاٍف، ف��ي حين أن الغرب يؤمن��ون ويتغنون بقيمة 

وجمال الخط العربي.
نحن نعاني اليوم من مش��كلة كبيرة وفي الحديث ش��جون فكيف لنا أن نتكلم 
عن إتقان الخط العربي وضرورة االهتمام به إذا كانت اللغة العربية معدومة 
ل��دى صغارنا في بيوتهم والمجتمع المحيط بهم، إذًا هناك حلقة وصل فارغة 

أساسها العائلة.
ه��ل صادف أنك ق��ررت أن تتأمل خط ابن��ك باللغة العربي��ة، وكيف هو خطه 
وكي��ف ينعكس ش��كل خطه على تحليل ش��خصيته، نعم فأنا أؤم��ن تمامًا أن 

»لكل أمرئ من خطه نصيب«.
والس��ؤال األه��م هل حصة الخ��ط العربي مازال��ت موجودة ف��ي مناهج اللغة 
العربي��ة ويش��دد عليها معلم اللغة العربية؟ أم متروك��ة عملية تعليمها إلى 

عفوي��ة فوضوية! وهل ممكن في يوم من األيام أن تحول حصة الخط العربي 
إلى حصة بمتعة فنية تحول الخط العربي إلى لوحة فنية؟

من النادر أن يكون هناك طالب بالمدارس يتقنون فن الخط العربي وإبداعاته 
فلم أسمع يومًا عن مسابقات ألجمل خط عربي!

نع��م لق��د كان الخط العربي في المدارس له نصيب أكب��ر في عملية تعليمه 
حيث كانت تخصص له حصص من ضمن اليوم الدراس��ي وتوضع له كراس��ات 
يتابعها المعلم ويكون شديد الحرص على تصحيحها وتقويم مستوى التلميذ 

فيها أما اليوم فماذا هو الحال!
إن للخط صلة بالهوية واالنتماء والتاريخ، وأكثر الش��عوب اعتزازًا بخطهم هم 
الصيني��ون إلى درجة أن زعماءه��م يتقنون فنون تعلم الخ��ط الصيني، فكيف 
يج��ب أن يكون الحال بالع��رب ونحن نرى حروف لغتهم منقوش��ة في القصور 
والكنائس والمس��اجد والمتاحف وشواهد القبور حتى وإن خرج العرب من تلك 
األماكن التي كانوا بها، وهذا بحد ذاته دليل قاطع على أن العرب مروا من هنا 
وتركوا بصمتهم كما هو الحال في بالد األندلس وكازاخستان والصين وغيره.
ولك��ن عذرًا أيها الخ��ط العربي فأنت مركون على الهام��ش كما هو الحال مع 
لغت��ك العربي��ة األصيلة والت��ي لطالما هي لغة انس��جام بين ال��روح والخط 
والكلم��ة والت��ي يعي��ش أبناؤها وبكل أس��ف اليوم في س��بات عميق يجب أن 

يصحوا سريعًا منه ليحيوا لغتهم ويتفننوا بخطهم العربي الجميل.

ضريبة 20٪ وليست ٪10..!!
نتابع ما تقوم به مش��كورة وزارة الصناع��ة والتجارة من حمالت تفتيش 
على المحالت التجارية لضمان ثبات األس��عار وعدم التالعب فيها، خاصة 
وأن هن��اك نوعًا من الطمع لوحظ بش��أن رفع األس��عار ثم إضافة ضريبة 

القيمة المضافة التي أقرت بنسبة 10٪ وطبقت منذ مطلع العام. 
الدور الذي يقوم به قطاع التفتيش مهم جدًا، وذلك لحماية المستهلك، 
وهو دور الزم وواجب، إذ ال يعقل إلى جانب إقرار الضريبة بنسبة مضاعفة 
عن السابق، أن يتفاجأ الناس بارتفاع لألسعار يضيف مبلغًا إضافيًا للسلع 

مع الضريبة. 
هذا السيناريو إن كانت له شواهد واقعة مثلما نتابع فهو يعني »إخالاًل« 
فيم��ا تعلنه الوزارة وتنش��ره على هيئة منش��ورات توعوية في الصحافة 
ووس��ائل اإلعالم بشأن إعفاء 94 س��لعة أساسية من الضريبة المضافة، 
إذ محاول��ة بعض المحالت والتجار رفع األس��عار يعن��ي رفعها حتى على 
ال�94 سلعة، بالتالي المتضرر هو المواطن، وبموازاة ذلك توضع األجهزة 
المعنية في الحكومة في موضع حرج، إذ هنا س��نجد تناقضًا بين اإلعالن 

عن قائمة السلع المعفاة مع »الحقيقة« على أرض الواقع في المحالت. 
هنا يأتي أهمية دور الرقابة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، ويضاف إلى 
جهودها وع��ي وانتباه المواطنين وما يوصلونه من مالحظات وانتقادات 

يرصدونها بأنفسهم بشأن زيادة األسعار. 
بعض مواقع التواصل االجتماعي س��اهمت مش��كورة في التصدي لهذه 
العمليات التي يحركها الطمع التجاري، ومعها كان التفاعل الرسمي على 

قدر المس��توى من قب��ل وزارة الصناعة والتجارة، وهو األمر الذي تش��كر 
عليه. 

كمثال على المالحظات الهامة التي رفعت للوزارة ما أشار له البعض من 
أن أس��عار السلع على الرفوف في بعض المحالت زادت باعتبار أن زيادتها 
طبيعية بحسب تطبيق الضريبة بنسبتها الجديدة، لكن حينما تتم عملية 
الدفع عند »الكاش��ير« تضاف إليها النس��بة ما يعني أن النسبة احتسبت 
على الس��لعة مرتي��ن، أي أن الزيادة هي 20٪ وليس��ت 10٪!! وللتوضيح 
بأن هذه الحاالت رصدت ونشرت في وسائل التواصل االجتماعي وأشارت 
لبعض األماكن وليس��ت كلها، وش��هدت بالتالي تدقيقًا من قبل الوزارة 
يضاف إلى ما كانت بدأته الوزارة نفس��ها من��ذ البداية ووفق آلية عملها 

الدورية من عمليات لضمان عدم رفع األسعار وحماية المستهلك. 
هن��ا لدين��ا نوعان من الرقاب��ة، األول رس��مي تقوم به ال��وزارة المعنية 
وتعلن بشأنه عن تحركاتها ونتائجها لتطمئن المواطن، والنوع الثاني 
من خالل المس��تهلك نفس��ه عب��ر إيصاله مالحظاته بش��كل صحيح إلى 
الجه��ات المعنية، في المقابل يبقى طرف ثالث متمثل بالتجار والمحالت 
الملزمين بالحفاظ على أس��عار السلع وفق نطاق الضريبة دون تطبيقها 
بش��كل مضاعف ودون زيادة في أس��عار الس��لع عما كانت عليه سابقًا، إذ 
األس��اس الذي اعتمدت فيه الضريبة بني على نس��بة ثابتة معفي منها 
94 س��لعة أساس��ية، ولم تعتمد على أس��اس تطبيق الضريب��ة مع رفع 

األسعار، هذه هي النقطة المفصلية التي يجب أن ينتبه لها الناس.

أك��د عالم بريطاني ف��ي مجال المناع��ة أن الحل الدائم 
لجائحة كورونا س��يتطلب دفاعًا أكث��ر فاعلية إلى جانب 
اللقاحات، معربًا عن أمله أن يتحقق الحل العام الجاري.

وأش��ار أس��تاذ علوم أم��راض المناع��ة في كلي��ة لندن 
الجامعي��ة ديفي��د كاتز إل��ى أن هناك حاج��ة إلى مثبط 
للفيروس��ات قادر على وقف قدرة »كورونا« على التكاثر 
داخ��ل الجس��م. ونقل��ت صحيف��ة »ديل��ي إكس��برس« 
البريطاني��ة عن كاتز أمس قول��ه: »إنه في الوقت الذي 
ال يمكن فيه تجاهل التحصين باللقاح المضاد لكورونا، 
فإن ذلك المثبط سيوقف انتشار الفيروس في مجتمعات 

وأماكن متقاربة مثل دور الرعاية واألسر الكبيرة«.
وأوض��ح العال��م البريطان��ي أن ذلك قد يعن��ي أيضًا أن 
الذين يعانون من ضعف المناعة يمكن أن يعيش��وا مع 

خوف أقل من اإلصابة بأعراض شديدة بالفيروس.
واقت��رح كاتز أن المثبط عل��ى غرار ال��دواء الذي يحمي 
من العدوى من فيروس نقص المناعة البش��رية، يمكن 
اس��تخدامه لمنع فيروس كورونا من التكاثر داخل جسم 

الشخص المصاب.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

عروض فنية وفلكلورية تستحضر الحياة في تاريخ السعودية لدى زوار »نبض الرياض« »واس«
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الوطن والء للوطن
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زيادة حجــم التداول العقــاري 46٪ العــام الماضي رغم 
تداعيــات »كورونــا« تؤكد نجاح الخطــة الوطنية للقطاع 

وتوافقها مع  أهداف رؤية البحرين االقتصادية 2030.

باألحمر

1 7 4 9 6 6 6 6 8التحرير:  0 0 0 1 1 3 3  : رقـــــم 
3االشتراكات مجاني 8 8 0 1 ص . ب:  1 7 4 9 6 6 8 2 1اإلعالنـات:  7 4 9 6 6 7 8 الفاكس:  1 7 4 9 6 6 1 2  : للمقترحات 

والشكـاوى

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن

Sun 09 Jan 2022  |  السنة 17  |   العدد 5874   |  األحد 06 جمادى اآلخرة 1443هـ

 الخطة الوطنية 
هذا الميدان يا »حميدان«

تم نقل مس��ؤولية وض��ع الخطة الوطنية لس��وق العمل ل��وزارة العمل اآلن، 
وأصبحت تقع على كاهل وزير وزارة العمل مسؤولية وضعها وتنفيذها، وكان 

اهلل في عون األخ العزيز أبي هاني »جميل حميدان«. 
 وفي جلسة النواب القادمة سيناقش هذا التعديل، بعد أن كانت هيئة تنظيم 
س��وق العمل هي الجهة المنوط به��ا وضع الخطة وكان عل��ى بقية الجهات 

المرتبطة بمنظومة سوق العمل أن تلتزم بما وضعته الهيئة. 
كانت مهمة الهيئة ومس��ؤوليتها أن تضع هي الخطة الوطنية لسوق العمل 
وتهدف إلى »س��وق عمل منظ��م يلبي احتياجات س��وق العمل، يحفظ حقوق 
جميع أطراف��ه، يحقق األمن االجتماعي ويضمن النم��و االقتصادي« المصدر 

موقع الهيئة اإللكتروني. 
ترت��ب على الوضع الس��ابق أن العديد من الجهات المعنية األخرى بالس��وق 
واجه��ت تعارضًا بي��ن خطط الهيئة ومهامها أحيانًا ب��ل تناقضها ربما دون 
قص��د، كاألمن مث��ًا، كالتعليم، وحتى الصح��ة والبيئ��ة ووو، فكلها ترتبط 
بش��كل أو بآخر بأعداد »العمالة« األجنبية التي ترخص لها الهيئة وتمنحها 
تصاريحه��ا، وتتع��ارض أحيانًا مع خطط التوظيف للعمال��ة الوطنية وخطط 

البرامج االقتصادية. 
ث��م اختلت العاق��ة بين أصحاب العم��ل وتلك العمال��ة األجنبية ألن الخطة 
وضع��ت لحماية تلك العمالة ولم تراِع في الكثير من األحيان مصلحة أو حتى 

حقوق أصحاب العمل. 
كان خط��أ الوضع الس��ابق هو إيكال أحد أفرع الس��وق وهي هيئ��ة تنظيمية 

بمهمة وضع خطة شمولية وطنية للسوق كله. 
الخطأ اآلخر -ربما- أنه في كثير من األحيان مجلس اإلدارة كان شكلي الحضور 
أو ال يجتمع بشكل منتظم وهذه شكوى متكررة، لكنه مجلس حمل مسؤولية 

األخطاء المتراكمة ويام عليها. 
في النهاية »الهيئة« قامت بمس��ؤوليتها أخطأت أو أصابت، فإنها اجتهدت، 
لكن النتائج مع األس��ف لم تصل إلى القدر الذي يتناس��ب مع حجم التحديات 
الت��ي نواجهها، والتي منها تبع��ات جائحة كورونا االقتصادية، إنما ليس��ت 
كلها، فصياغة خبر مبررات التعديل جعلت من تحديات كورونا س��ببًا في هذا 
التعدي��ل، إنما الواقع يؤكد أن التحديات موجودة أصًا قبل الجائحة وأثناءها 
وبعدها، بل هي موجودة قبل الهيئة واستمرت بعدها، وعلى رأسها هذا الخلل 
ف��ي التركيبة العمالية للس��وق الذي لم نتمكن م��ن إصاحه لصالح العمالة 
األجنبي��ة كأعداد وككفاءات ومهارات، فلم ننجح إلى اآلن بحصر أعداد األجانب 
بالقدر الذي تحتاجه الس��وق ويتحمله البلد، ولم ننجح بجعل البحريني الخيار 
األفضل، ولم ننجح في جعل القطاع الخاص هو المحرك األساسي لاقتصاد. 

ق��د يكون اختال ه��رم القيادة ف��ي المنظومة العمالية، خط��أ وتم تعديله 
وتصحيحه اآلن بنقل مس��ؤولية وضع الخط��ة الوطنية لوزارة العمل. ال ندري، 

ستتضح الصورة مع الوقت، فما يهمنا هو النتيجة النهائية، ما يهمنا أواًل: 
1: أن نج��د ح��ًا لتلك األعداد الفائضة والمحس��وبة زورًا وبهتانًا على س��وق 
العمل، والتي هي غير محسوبة ال بالعمال وال بالموظفين وال بأصحاب حرف، 
مئات اآلالف التي يجب ترحيلها، ومحاس��بة من تس��بب بهذه الجريمة وتلك 
مهمة ال تنحصر في وزارة العمل ومحسوبة عليها دون ذنب منها، فمعالجتها 
تحتاج لجهة عليا مستقلة تكلف بهذه المهمة وتحدد لها جدواًل زمنيًا وتقدم 

تقريرها للقيادة مباشرة. 
ذلك من ش��أنه أن يخفف العبء على كامل أجهزة الدولة ال على وزارة العمل 

فحسب. 
2: وض��ع خطة وطنية بجدول زمني وأهداف محددة تهدف لحصول البحرينيين 
عل��ى وظائ��ف ذات روات��ب مجزية في س��وق العمل ولي��س توظيفهم فقط. 

بشرط استحقاقهم لتلك الوظائف دون فرضهم لمجرد كونهم بحرينيين. 
3: نحت��اج إلى تقييم حقيقي لمس��تحقي الدعم م��ن »تمكين« دون تدخات 
تس��حب من هذا »المخ��زون« وتطوع أغراضها وفق��ًا لمعايير الصندوق حتى 
تب��رر ما أخذته!! ألننا نحت��اج أن نرى مزيدًا من المش��اريع البحرينية الناجحة 
التي تضيف قيمة وتحق��ق معايير الخطة الوطنية بالفعل حتى نخطو خطوة 

في اتجاه تحريك القطاع الخاص وجعله هو من يقود االقتصاد. 
نتمن��ى أن يكون نقل جهة وضع الخطة الوطنية واإلش��راف على تنفيذها إلى 

وزارة العمل هو الحل.

كرسي »تيلة« بجناح البحرين في »إكسبو 2020« 
يحصد جوائز التصميم لعام 2022

من جديد، يحضر جناح البحرين الوطني في إكس��بو 
2020 دب��ي، »الكثافة تنس��ج الف��رص«، بقوة في 
ت المتخصصة في مواضيع  واح��دة من أهم المج��ااّ
الهندس��ة، التصمي��م والفنون ح��ول العالم، حيث 
اخت��ارت مجلة »Wallpaper« كرس��ي »تيلة« الذي 
يصًا للجناح، ليفوز بجائزة المجلة  تم تصميمه خصاّ

للتصميم لعام 2022، عن أفضل تركيب معدني. 
مه أس��توديو ش��يبيرد،  يذكر أن الكرس��ي الذي صماّ
وتم تش��طيبه يدوي��ًا، يتكون م��ن 210 من كرات 
الف��والذ المق��اوم للص��دأ، وتم اس��تيحاء مفهومه 
ولغته البصرية من لعبة التيلة الشعبية التقليدية، 
ليعك��س بذلك مفه��وم الكثافة م��ن خال ترجمة 
ناته��ا، كونها لعبة  ش��اعرية لطبيعة اللعبة ومكواّ

جماعية وتستخدم عددًا من الكرات الزجاجية. 
ل الك��رات الفوالذي��ة المتش��ابكة الجس��م  وتش��كاّ
األساس��ي للكرس��ي، بينم��ا تعم��ل األذرع واألرجل 
األنبوبي��ة كهي��كل الكرس��ي الع��ام. أما تش��طيب 
الك��روم النهائ��ي للكرس��ي يعم��ل عل��ى إعطائه 
اللمسة النهائية التي تعكس تصميمه الفريد وما 
يحيط ب��ه. ويفتح جناح البحري��ن الوطني »الكثافة 
تنسج الفرص« في إكس��بو 2020 دبي أبوابه حتى 
م على مدار مدة إقامته أعمااًل  م��ارس المقبل، ويقداّ
تركيبية دورية مس��توحاة من ِحَرف النسيج، تعادل 

م��دة إقامته��ا الش��هرين تقريبًا، وتعط��ي للجناح 
طابعًا عامًا يستعرض جانبًا مهمًا من تاريخ وتراث 

البحرين الثري. 
م الجن��اح موضوعه العام  وخ��ال هذه الفترة يق��داّ
الثان��ي »حياكة االبت��كار«، ليحواّل مس��احة الجناح 
الرئيسة إلى مسرح الستعراض عدد من المعروضات 
المادي��ة والتفاعلية التي تتيح لل��زوار فرصة أولى 
من نوعها للتعرف عن قرب على التقنيات المبتكرة 
بة المنس��وجة مثل ألياف  في تصنيع الم��واد المركاّ
الكرب��ون، إضافة إلى اكتش��افهم لتفاصيل الحرف 
التي تربط ما بي��ن هذه التقنيات الحديثة بالطرق 

القديمة األولى للحياكة.  

وتم تصميم الجناح من ِقبل كريستيان كيريز زيورخ 
أيه جي، وهو عبارة عن مس��احة مفتوحة ومغمورة 
قليًا في الموقع، يتم الوصول إليها من خال منحدر 
يصن��ع انتقااًل م��ا بين العال��م الخارج��ي والداخلي 

للجناح. 
ويتكواّن هي��كل هذه المس��احة المركزية من 126 
عمودًا بس��ماكة 11 س��نتيمترًا وبارتف��اٍع يبلغ 24 
مت��رًا. وتض��ماّ ه��ذه المس��احة المركزي��ة للجناح 
فضاء العرض الرئيس، ومتج��ر الهدايا، والمقهى، 
والموزاّعة بش��كل حر م��ا بين أعم��دة المبنى التي 
ل التجرب��ة المكانية الملموس��ة للكثافة في  تش��كاّ

الجناح.

»تويتر« تختبر ميزة »اقتباس 
تغريدة« مع رد فعل

أعلنت منصة تويتر، أنها تختبر ميزة تس��مى اقتباس تغريدة مع 
رد فع��ل، حيث يمكن تضمين نس��خة من تغري��دة في صورة أو 
مقطع فيديو بداًل من مجرد الرد عليها بنص، حيث تقول المنصة 
إن المي��زة قيد االختبار حاليًا عبر iOS. وفي حال كان لدى المغرد 
حق الوصول إلى الميزة، فإن قائمة إعادة التغريد تحتوي على زر 

اقتباس تغريدة مع رد فعل.
وي��ؤدي النق��ر فوقه إلى نقل الش��خص، إلى شاش��ة حيث يمكن 
التقاط صورة أو مقطع فيدي��و لوضعها فوق التغريدة، أو اختيار 
واحدة من قائمة الكاميرا. يذكر أن واحدة من كبار مديري المنتج 
ف��ي »تويتر«، كان��ت قامت بتغريد اقتب��اس تغريدة مع رد فعل 
لإلعان. ويتيح ذلك رؤية كيفية ظهور ردود الفعل للمستخدمين.

وتتش��ابه المي��زة لردود الفيدي��و عبر تيك توك، التي نس��ختها 
إنس��تغرام مؤخرًا لصالح ميزة Reels. وأضافت »تويتر« نفسها 
أيضًا طرق��ًا جديدة لمش��اركة التغريدات. وقدمت في ديس��مبر 
2020 إمكاني��ة تضمين تغريدة في رس��الة أو قصة عبر س��ناب 
ش��ات. كما أعرب بعض مس��تخدمي المنصة ع��ن القلق من أن 

ردود الفعل هذه قد تكون وسيلة سهلة للمضايقات.

 أبحاث صاعقة.. »أوميكرون« 
تسلل من الفئران

بينما يس��تمر انتشار متحور أوميكرون المتس��ارع في بقاع العالم المختلفة، 
يبحث العلماء في أصله وفصله لتطوير لقاحات وعاجات مس��تقبلية للحماية 
م��ن الفيروس وتطوراته، لك��ن هذه المرة توصل باحث��ون إلى أدلة صاعقة 
ومفاجئة. وكشفت دراسة نشرتها مجلة علم الوراثة والجينوم، أعدها باحثون 
صيني��ون، أن لديهم أدلة عل��ى أن متحور أوميكرون من في��روس كورونا، قد 
يكون مصدره الفئران. وأضاف��ت أن، مقياس الطيف الجزيئي للطفرات أظهر 
اختاف��ًا كبيرًا عن متحور الفي��روس الذي تطور لدى المرضى البش��ر، ولكنه 

يشبه إلى حد كبير المتحورات المرتبطة بتطور الفيروس في خلية الفأر.
وأش��ارت إل��ى أن »أوميك��رون« كان أبلغ عن��ه أول مرة في نوفمب��ر الماضي، 
وبتحليله تبين أن��ه يحتوي على »45 طفرة« وهو ما جعله مقاومًا إلى حد ما 
بعض اللقاحات، وأصبح أكثر قدرة على االنتشار بشكل أسرع، حيث انتقل من 
الفئران للبشر. وبحسب الدراسة التي أجراها فريق من العلماء في األكاديمية 
الصيني��ة للعلوم، فإنه على ما يبدو »أن الفي��روس قد تكيف مع إصابة خايا 
الفئ��ران«. ويعتقد ه��ؤالء العلماء أن الفيروس ربما انتق��ل إلى الفئران من 
البش��ر، حيث تراكمت عليه طف��رات غير عادية، قبل أن يع��ود مرة أخرى إلى 

البشر، وهو ما يشير إلى المسار التطوري بين المتحورات األخرى.

خبير بريطاني يطرح حاًل دائمًا إلنهاء »كورونا«

https://alwatannews.net/article/983558
https://alwatannews.net/article/983546
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يمارسون دورا مهما في حماية سيادة الوطن... عبداهلل بن حمد:02

منتسبو الحرس الوطني يتمتعون بجهوزية عالية
رفـــع رئيس المجلـــس األعلـــى للبيئة 
الممثل الشخصي لجاللة الملك سمو 
الشـــيخ عبـــدهللا بن حمـــد آل خليفة، 
أســـمى آيات التهاني والتبريكات إلى 
عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
رئيـــس  الحـــرس  وإلـــى  خليفـــة،  آل 
ســـمو  ركـــن  أول  الفريـــق  الوطنـــي 
الشـــيخ محمد بن عيســـى آل خليفة؛ 
بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين 

لتأسيس الحرس الوطني.

وأشاد سمو الشـــيخ عبدهللا بن حمد 
الحـــرس  بـــه  يقـــوم  بمـــا  خليفـــة  آل 
الوطنـــي مـــن دور مهـــم فـــي تعزيـــز 
األمن واالستقرار بالمملكة إلى جانب 
قـــوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية 
واألجهـــزة األمنيـــة األخـــرى للحفاظ 
علـــى اإلنجـــازات والمكتســـبات التي 
تحققت في مســـيرة التنمية الشاملة 
في ظل العهد الزاهر لصاحب الجاللة 
الملـــك، منوهـــا ســـموه بمـــا يتمتـــع به 
الحـــرس الوطنـــي وجميع منتســـبيه 
من كفاءة وجهوزية عالية ومستوى 
فـــي خدمـــة  وعمـــل دؤوب  متطـــور 

الوطـــن وحمايـــة ســـيادته ومنشـــآته 
وجميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن في 

المملكة.
وبهذه المناســـبة تقدم ســـمو الشـــيخ 
عبـــدهللا بن حمد آل خليفـــة بالتهاني 
إلى رئيـــس الحرس الوطنـــي الفريق 
أول الركـــن ســـمو الشـــيخ محمـــد بن 
عيســـى آل خليفة، ولجميع منتســـبي 
الحـــرس الوطني، معربا عـــن تقديره 
لكل الجهود المخلصة التي يقدمونها 
مـــن أجل مملكة البحرين، متمنيا لهم 

مزيدا من التقدم واالزدهار.

المنامة - بنا

سمو الشيخ عبدالله بن حمد

المنتسبون يقومون بواجباتهم بكل كفاءة واقتدار... فعاليات وطنية:

الحرس الوطني حصن منيع للدفاع عن أمن الوطن
الوطنيـــة،  الفعاليـــات  مـــن  عـــدد  أعلـــن 
فـــي تصريحـــات صحافيـــة أمـــس، وذلك 
الخامســـة  الذكـــرى  حلـــول  بمناســـبة 
والعشـــرين لتأســـيس الحـــرس الوطنـــي، 
أن منتســـبي الحـــرس الوطنـــي يبذلـــون 
جهـــودا مقـــدرة فـــي ســـبيل حفـــظ األمن 
واالســـتقرار، والـــذود عـــن تـــراب الوطـــن 
وحمايـــة مكتســـباته، مؤكديـــن أن جهود 
عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة ساهمت في ترسيخ 
مكانـــة الحـــرس الوطنـــي كحصـــن منيـــع 
للدفـــاع عـــن أمـــن الوطـــن، مشـــيدين في 
ذات الوقـــت بالجهـــود الوطنية المخلصة 
لرئيس الحرس الوطني سمو الفريق أول 
ركن الشـــيخ محمد بن عيسى آل خليفة، 
فـــي تطويـــر منظومة العمـــل في الحرس 
الوطنـــي، ورفع مســـتوى الجاهزية لكافة 
المنتســـبين الذين يتمتعون بكل الكفاءة 
واالقتـــدار فـــي القيـــام بواجبـــات عملهم 

على أكمل وجه.
شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  ورفـــع 
االتصاالت الســـلكية والالســـلكية “بتلكو” 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
أبلغ التهانـــي والتبريكات إلى مقام عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيسى آل خليفة، وإلى ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة،  بهذه 
بالـــدور  اعتـــزازه  عـــن  معربـــا  المناســـبة، 
الذي طلع به الحـــرس الوطني والقدرات 
والكفاءات التي تقـــدم كل غالي ونفيس 
لحفظ أمن الوطن واســـتقراره، معاهدين 
هللا علـــى الـــذود عـــن تـــراب هـــذا الوطن 
الغالـــي وحماية أمن الوطن واســـتقراره، 
ومكتســـباته الحضاريـــة والتنمويـــة التي 
تحققـــت فـــي ظـــل العهـــد الزاهـــر لقيادة 

جاللة الملك .
فـــي  وأكـــد أن جهـــود جاللتـــه ســـاهمت 
ترســـيخ مكانة الحـــرس الوطني كحصن 

منيـــع للدفـــاع عـــن أمـــن الوطـــن بفضـــل 
متابعة صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء أصبحـــت قـــوة 
دفـــاع البحريـــن قـــوة عســـكرية هامة بدأ 
دورهـــا مـــن خـــالل مـــا تحقق علـــى ارض 

الواقع من إنجازات واسهامات كبيرة.
بـــدوره، رفع  رئيـــس مجلـــس إدارة نادي 
المحرق الشيخ أحمد بن علي بن عبدهللا 
آل خليفـــة باســـمه ونيابـــة عـــن أعضـــاء 
مجلس اإلدارة وأعضاء وكافة منتســـبي 
والتبريـــكات  التهانـــي  خالـــص  النـــادي 
لرئيس الحرس الوطني سمو الفريق أول 
ركن الشـــيخ محمد بن عيســـى آل خليفة  
بمناســـبة الذكـــرى الخامســـة والعشـــرين 

لتأسيس الحرس الوطني.
بالـــدور  المحـــرق  نـــادي  رئيـــس  وأشـــاد 
المتميـــز لســـمو رئيـــس الحـــرس الوطني 

وجهوده الوطنية المخلصة التي ساهمت 
فـــي تطويـــر منظومة العمـــل في الحرس 
الوطنـــي، ورفع مســـتوى الجاهزية لكافة 
منتسبي الحرس الوطني الذين يتمتعون 
القيـــام  فـــي  واالقتـــدار  الكفـــاءة  بـــكل 
بواجبات عملهم على أكمل وجه بما يلبي 

تطلعات جاللة الملك.
وأشـــاد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة 
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفـــة   بالجهـــود الكبيرة التي يبذلها 
منتســـبو هذا الصرح العســـكري الوطني، 
وبدورهـــم المشـــهود فـــي تعزيـــز أســـس 
المنظومـــة  ضمـــن  واالســـتقرار  االمـــن 
األمنيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، و على ما 
يقومـــون به مـــن أدوار مهمة في الحفاظ 
الوطـــن وحمايـــة  واســـتقرار  أمـــن  علـــى 
مكتســـباته، الفًتـــا إلى ما حققـــه الحرس 

تأسيســـه  منـــذ  إنجـــازاٍت  مـــن  الوطنـــي 
بمـــا بســـهم فـــي رفـــد مســـارات التنميـــة 
التنمويـــة  المســـيرة  أهـــداف  لتحقيـــق 
الشـــاملة بقيـــادة جاللـــة ملك البـــالد، وما 
يشـــهده الحرس الوطني مـــن تطوٍر لرفع 
مســـتوى الجاهزيـــة واالســـتعداد لتلبيـــة 
نـــداء الواجـــب بالتكاتـــف والتكامـــل مـــع 
قـــوة دفاع البحرين حصـــن الوطن المنيع 
وكافة القـــوى األمنية رافعا أســـمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى جاللـــة الملـــك 
وإلـــى صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
مجلـــس  رئيـــس  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 
الـــوزراء، وإلـــى رئيس الحـــرس الوطني، 
الفريق أول ركن ســـمو الشـــيخ محمد بن 

عيسى آل خليفة.
وأعـــرب  الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة عـــن خالـــص تهانيه لســـمو رئيس 
المنتســـبين  وكافـــة  الوطنـــي  الحـــرس 
البواســـل، لما قدموه مـــن جهود من أجل 
اســـتقراره،  وتعزيـــز  الوطـــن  رايـــة  رفـــع 
متمنيا للحرس الوطني المزيد من التقدم 
واالزدهار لتحقيق أهدافه المنشـــودة في 

ظل العهد الزاهر لجاللة الملك.
كما أشاد  المبعوث الخاص لشؤون المناخ 
الرئيـــس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة 
محمـــد بـــن مبـــارك بـــن دينـــه  بالمســـتوى 
المتطـــور وبالجهـــود الكبيرة التـــي يبذلها 
منتسبو الحرس الوطني في تعزيز األمن 
األمنيـــة  المنظومـــة  ضمـــن  واالســـتقرار 
فـــي مملكـــة البحرين، معربا عـــن اعتزازه 
وفخـــره بمـــا يقوم به هـــذا الصرح األمني 
الهـــام فـــي الحفاظ علـــى أمن واســـتقرار 
الوطـــن وحمايـــة إنجازاتـــه ومكتســـباته، 
وما حققه الحـــرس الوطني من إنجازاٍت 
منذ تأسيسه ساهمت في تحقيق النهضة 
بقيـــادة  الشـــاملة  التنمويـــة  والمســـيرة 
متمنًيـــا  البـــالد،  ملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
للحرس الوطني دوام التوفيق والســـداد 
من أجـــل مواصلة تعزيـــز دوره الهام في 
الحفـــاظ علـــى أمـــن واســـتقرار مملكتنـــا 

الغالية.

“أوميكرون”.. ومدى االحتراز
رغــم تخطــي اإلصابــات بفيــروس كورونــا حاجــز الـــ 1000 
إصابــة، إال أن تعاطــي الفريــق الوطني مع المتحور الجديد 
يبــدو أكثــر تعقــاًل مــن جنــون االنتشــار الــذي يتحلــى بــه 
“أوميكــرون” ومــا رافقــه مــن متحــورات لم يتــم التأكد من 

طبيعتها.
شفافية الفريق الوطني وإعالنه اليومي عن حالة الجائحة 
فــي البحريــن، وضــع التطعيمــات، إحصــاءات اإلصابــات، 
اإلشــارة الضوئيــة المعتمــدة، كل ذلك يجعلنا أكثــر احتراًزا 
ونحن نرى األعداد وهي تتكاثر بسرعة الضوء، واإلصابات 

تتفاقم رغم كل شيء.
نحــن نعلــم بعــد أن أصبح لدينا خبــرة قوامها الســنتان في 
التعامل مع أدبيات تلك الجائحة بأن الوصول إلى التعافي 
الكامــل مــازال أمامــه وقــت، ومازالت التكهنات المتســرعة 
الكونيــة  للجائحــة  النهايــة  بدايــة  “األوميكــرون” هــو  بــأن 
القاســية مــازال ســابقا ألوانه، حيــث المتحورات المشــتقة 
مازالــت علــى أشــدها فــي فرنســا وفــي عــدد مــن الــدول 

اإلفريقية وما خفي ربما أعظم.
المهــم أن االحتــراز واجــب، وأن خبــرة الســنتين البــد وأن 
تجنبنا آثاًرا سلبية على االقتصاد، حيث االنتقال من الفتح 
االحتــرازي إلــى الغلــق المبرمــج قــد يكلفنــا الكثيــر، وحيث 
التعامل مع الجائحة الكونية على أنها قد تتحول إلى وباء 

مكاني ربما تلقي بنا إلى تهلكة نحن في غنى عنها.
بروتوكــوالت  تدشــين  عنــد  اإلبــداع  ثقافــة  أو  صناعــة 
التعاطــي مــع جائحــة غامضة هــو الذي يجنبنا آثاًرا ســلبية 
على البشــر والحجر، وأعتقد أن اللجنة التنســيقية برئاســة 
ولي العهد رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه ســتكون قادرة 
مثلمــا عودتنــا على إحكام قبضتها على تحركات الفيروس 
اللعين، وعلى التحلي بالمرونة الكافية التي تضع مصالحنا 
االقتصاديــة علــى نفس المرمــى من أحوالنــا الصحية، هي 
معادلــة صعبــة تمكن الفريــق الوطني بشــفافية مرهفة من 
فــك شــفرتها، بــل وتحقيــق المرونــة الكافيــة عنــد التحــرك 
بخفة متناهية بين ألوان اإلشارات الضوئية التي أصبحت 
قــاب قوســين أو أدنــى من لون جديــد قد يكــون البرتقالي 
حتــى نتمكــن من الســيطرة على تزايد اإلصابــات، وبالتالي 
تخفيــف الضغــط علــى المرافــق الصحيــة المســتعدة تماًما 
لمواجهــة أي طــارئ، أو أيــة مفاجــآت قــد تنجــم عــن زيادة 

اإلصابات وتفاقم بعض الحاالت.
يتعلــق  شــيء  كل  تقريًبــا  بتوفيرهــا  البحريــن  مملكــة  إن 
بمواجهــة تلــك الجائحــة يدفعنــا إلــى التفــاؤل بــأن القــادم 
ســيكون أفضــل، وأن التوجــه لغلــق غير مبرمــج، أو انفتاح 
من دون احتراز قد يكلفنا بالتالي ما لم يكن في الحسبان.
هنــا يأتــي دور المواطــن والمقيم، وهنا يمكــن الحديث عن 
المؤسســات التي تتعطل أو يتباطــأ فيها إنجاز المعامالت، 
هنــا البــد أن يتســم مواطننــا الواعــي بوعــي أكثــر، باحتراز 
أشــد، والمقيــم أو الزائــر العابــر للحــدود، أعتقــد أنــه أيًضــا 
سوف يلتزم ببروتوكوالت التعاطي التي تفرضها السلطات 

البحرينية في كل مكان بالمملكة.
المستقبل سوف يحمل لنا مزيًدا من األمل رغم عودة األرق، 
والغــد األفضــل قــد نــراه محلًقــا فــي ســماواتنا الغائمة منذ 
مطلــع العــام الميالدي الجديد وكأن الخلطة الســحرية بين 
األمــل والرجــاء يمكن أن تكشــف النقاب عن هويتها ونحن 
مازلنــا فــي األســبوع األول مــن عام تحدث عنــه المنجمون 
بكل تفاؤل، والخبراء بإيجابية نادرة، والمســئولون بمجرد 

أمنيات طيبة، وكل عام وأنتم بخير.

د. عبد اهلل الحواج

المنامة - بنا

رفع وزير شؤون الكهرباء والماء 
وائل المبارك أسمى آيات التهاني 
وأطيـــب التبريـــكات إلـــى عاهـــل 
الملـــك  الجاللـــة  البـــالد صاحـــب 
حمد بن عيســـى آل خليفة، وإلى 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، وإلى 
رئيـــس الحرس الوطنـــي الفريق 
أول ركـــن ســـمو الشـــيخ محمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفة؛ بمناســـبة 
والعشـــرين  الخامســـة  الذكـــرى 

لتأسيس الحرس الوطني.
وأكد الوزير الدور الوطني المهم 
الـــذي يقـــوم به منتســـبو الحرس 
الوطني في تعزيز أمن واستقرار 
واإلســـهام  البحريـــن،  مملكـــة 
الجليـــل لتحقيق إنجـــازات على 
جميع األصعدة في ظل المسيرة 
الشـــاملة بقيادة صاحب الجاللة 

الملـــك، من خالل مـــا يولونه من 
حـــرص دائم علـــى تعزيز أســـس 

األمن واالستقرار في البالد.
تهانيـــه  عـــن  المبـــارك  وأعـــرب 
الخالصـــة لســـمو رئيـــس الحرس 
منتســـبي  وجميـــع  الوطنـــي 
الحرس الوطني بمناسبة الذكرى 
الخامســـة والعشـــرين، علـــى مـــا 
قدمـــوه مـــن تضحيـــاٍت من أجل 
رفعـــة الوطن، والدفـــاع عن أمنه 
لهـــم دوام  ومصالحـــه، ومتمنًيـــا 
التوفيـــق والســـداد فـــي قيامهم 
بواجباتهـــم الوطنيـــة فـــي حفظ 

األمن واالستقرار.

المبارك: إسهامات مهمة للحرس 
الوطني في تحقيق اإلنجازات

حرص دائم 
على تعزيز 

أسس األمن 
واالستقرار

الشيخ عبدالله بن خليفةالشيخ محمد بن عبدالله

محمد بن دينهالشيخ أحمد بن علي

محرر الشؤون المحلية

الصالح تشيد بدور الحرس الوطني كدرع للوطن
الصالـــح  فائقـــة  الصحـــة  وزيـــرة  رفعـــت 
أســـمى آيات التهاني وعظيم التبريكات، 
إلـــى عاهل البـــالد القائد األعلـــى صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
، وإلـــى ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
 رئيـــس مجلـــس الـــوزراء  صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
بمناســـبة الذكـــرى الخامســـة والعشـــرين  

لتأسيس الحرس الوطني.
فخرهـــا  عميـــق  عـــن  الصالـــح  وأعربـــت 
بالتوجيهـــات الســـديدة والدعـــم الرفيـــع 
من لدن العاهـــل المفدى، التي جعلت من 
الحرس الوطني مؤسسة متميزة، وعمقا 
عسكريا رائدا، وقوة أمنية بارزة، تساهم 

به بفعالية في تحقيق األمن واالســـتقرار 
المســـيرة  ظـــل  فـــي  البحريـــن،  لمملكـــة 

التنموية الشاملة.
آيـــات  أســـمى  الصحـــة  وزيـــرة  ورفعـــت 
الشـــكر والتقديـــر إلـــى الفريـــق أول ركـــن 
سمو الشـــيخ محمد بن عيسى بن سلمان 
آل خليفـــة رئيـــس الحـــرس الوطنـــي، و 
منتســـبي الحـــرس الوطنـــي كافـــة، علـــى 

دورهم الوطني وجهودهم المخلصة.
والذكـــرى  الطيبـــة  المناســـبة  وبهـــذه 
الخامســـة والعشـــرين لتأســـيس الحرس 
الوطنـــي، ثمنـــت وزيـــرة الصحـــة الجهود 
المخلصـــة لقـــوات الحـــرس الوطنـــي منذ 
تأسيســـه فـــي الـــذود عـــن أمـــن الوطـــن 

واســـتقراره وصـــون منجزاتـــه التنمويـــة 
والحضارية، وإســـهاماته المشـــرفة كدرع 
منيع للوطن وقوة برية وبحرية شـــامخة 
وشريك محوري ضمن المنظومة األمنية 

والعســـكرية المترابطة في حماية الوطن 
وتعزيز مكتســـباته، وتقديمـــه إلى جانب 
الداخليـــة  البحريـــن ووزارة  قـــوة دفـــاع 
أســـمى قيـــم اإلخـــالص والـــوالء لحضرة 
صاحب الجاللة الملـــك المفدى واالنتماء 

الوطني.
واختتمـــت الصالـــح تصريحهـــا بالتأكيـــد 
علـــى أن الحـــرس الوطنـــي يمثل شـــريكا 
رئيســـا فـــي النهضـــة والمســـيرة التنموية 
الشـــاملة لحضرة صاحـــب الجاللة الملك، 
إلى جانـــب بلوغهـــم مســـتويات متقدمة 
من التدريـــب والكفاءة العلمية واإلدارية 
والجاهزية األمنية والعســـكرية في تلبية 

نداء الواجب الوطني.

المنامة - بنا

فائقة الصالح

البحرين تتمنى لكازاخستان األمن والرخاء
تطـــورات  البحريـــن  مملكـــة  تابعـــت 
األحـــداث في جمهورية كازاخســـتان 
الصديقـــة، وتعـــرب عـــن تمنياتهـــا لها 

باألمن والرخاء.
وتؤكـــد مملكـــة البحرين علـــى دعمها 
الحفـــاظ  فـــي  كازاخســـتان  لجهـــود 

علـــى أمنهـــا واســـتقرارها وتطلعـــات 
شعبها وأهمية المحافظة على السلم 
األهلـــي واألمن لكل ما يعـــود بالخير 

بالوحـــدة  والتمســـك  شـــعبها،  علـــى 
الوطنية والذي هو أساس االستقرار 

واالزدهار.

المنامة - بنا
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منتسبو الحرس الوطني يتمتعون بجهوزية عالية
رفـــع رئيس المجلـــس األعلـــى للبيئة 
الممثل الشخصي لجاللة الملك سمو 
الشـــيخ عبـــدهللا بن حمـــد آل خليفة، 
أســـمى آيات التهاني والتبريكات إلى 
عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
رئيـــس  الحـــرس  وإلـــى  خليفـــة،  آل 
ســـمو  ركـــن  أول  الفريـــق  الوطنـــي 
الشـــيخ محمد بن عيســـى آل خليفة؛ 
بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين 

لتأسيس الحرس الوطني.

وأشاد سمو الشـــيخ عبدهللا بن حمد 
الحـــرس  بـــه  يقـــوم  بمـــا  خليفـــة  آل 
الوطنـــي مـــن دور مهـــم فـــي تعزيـــز 
األمن واالستقرار بالمملكة إلى جانب 
قـــوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية 
واألجهـــزة األمنيـــة األخـــرى للحفاظ 
علـــى اإلنجـــازات والمكتســـبات التي 
تحققت في مســـيرة التنمية الشاملة 
في ظل العهد الزاهر لصاحب الجاللة 
الملـــك، منوهـــا ســـموه بمـــا يتمتـــع به 
الحـــرس الوطنـــي وجميع منتســـبيه 
من كفاءة وجهوزية عالية ومستوى 
فـــي خدمـــة  وعمـــل دؤوب  متطـــور 

الوطـــن وحمايـــة ســـيادته ومنشـــآته 
وجميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن في 

المملكة.
وبهذه المناســـبة تقدم ســـمو الشـــيخ 
عبـــدهللا بن حمد آل خليفـــة بالتهاني 
إلى رئيـــس الحرس الوطنـــي الفريق 
أول الركـــن ســـمو الشـــيخ محمـــد بن 
عيســـى آل خليفة، ولجميع منتســـبي 
الحـــرس الوطني، معربا عـــن تقديره 
لكل الجهود المخلصة التي يقدمونها 
مـــن أجل مملكة البحرين، متمنيا لهم 

مزيدا من التقدم واالزدهار.

المنامة - بنا

سمو الشيخ عبدالله بن حمد

المنتسبون يقومون بواجباتهم بكل كفاءة واقتدار... فعاليات وطنية:

الحرس الوطني حصن منيع للدفاع عن أمن الوطن
الوطنيـــة،  الفعاليـــات  مـــن  عـــدد  أعلـــن 
فـــي تصريحـــات صحافيـــة أمـــس، وذلك 
الخامســـة  الذكـــرى  حلـــول  بمناســـبة 
والعشـــرين لتأســـيس الحـــرس الوطنـــي، 
أن منتســـبي الحـــرس الوطنـــي يبذلـــون 
جهـــودا مقـــدرة فـــي ســـبيل حفـــظ األمن 
واالســـتقرار، والـــذود عـــن تـــراب الوطـــن 
وحمايـــة مكتســـباته، مؤكديـــن أن جهود 
عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة ساهمت في ترسيخ 
مكانـــة الحـــرس الوطنـــي كحصـــن منيـــع 
للدفـــاع عـــن أمـــن الوطـــن، مشـــيدين في 
ذات الوقـــت بالجهـــود الوطنية المخلصة 
لرئيس الحرس الوطني سمو الفريق أول 
ركن الشـــيخ محمد بن عيسى آل خليفة، 
فـــي تطويـــر منظومة العمـــل في الحرس 
الوطنـــي، ورفع مســـتوى الجاهزية لكافة 
المنتســـبين الذين يتمتعون بكل الكفاءة 
واالقتـــدار فـــي القيـــام بواجبـــات عملهم 

على أكمل وجه.
شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  ورفـــع 
االتصاالت الســـلكية والالســـلكية “بتلكو” 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
أبلغ التهانـــي والتبريكات إلى مقام عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيسى آل خليفة، وإلى ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة،  بهذه 
بالـــدور  اعتـــزازه  عـــن  معربـــا  المناســـبة، 
الذي طلع به الحـــرس الوطني والقدرات 
والكفاءات التي تقـــدم كل غالي ونفيس 
لحفظ أمن الوطن واســـتقراره، معاهدين 
هللا علـــى الـــذود عـــن تـــراب هـــذا الوطن 
الغالـــي وحماية أمن الوطن واســـتقراره، 
ومكتســـباته الحضاريـــة والتنمويـــة التي 
تحققـــت فـــي ظـــل العهـــد الزاهـــر لقيادة 

جاللة الملك .
فـــي  وأكـــد أن جهـــود جاللتـــه ســـاهمت 
ترســـيخ مكانة الحـــرس الوطني كحصن 

منيـــع للدفـــاع عـــن أمـــن الوطـــن بفضـــل 
متابعة صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء أصبحـــت قـــوة 
دفـــاع البحريـــن قـــوة عســـكرية هامة بدأ 
دورهـــا مـــن خـــالل مـــا تحقق علـــى ارض 

الواقع من إنجازات واسهامات كبيرة.
بـــدوره، رفع  رئيـــس مجلـــس إدارة نادي 
المحرق الشيخ أحمد بن علي بن عبدهللا 
آل خليفـــة باســـمه ونيابـــة عـــن أعضـــاء 
مجلس اإلدارة وأعضاء وكافة منتســـبي 
والتبريـــكات  التهانـــي  خالـــص  النـــادي 
لرئيس الحرس الوطني سمو الفريق أول 
ركن الشـــيخ محمد بن عيســـى آل خليفة  
بمناســـبة الذكـــرى الخامســـة والعشـــرين 

لتأسيس الحرس الوطني.
بالـــدور  المحـــرق  نـــادي  رئيـــس  وأشـــاد 
المتميـــز لســـمو رئيـــس الحـــرس الوطني 

وجهوده الوطنية المخلصة التي ساهمت 
فـــي تطويـــر منظومة العمـــل في الحرس 
الوطنـــي، ورفع مســـتوى الجاهزية لكافة 
منتسبي الحرس الوطني الذين يتمتعون 
القيـــام  فـــي  واالقتـــدار  الكفـــاءة  بـــكل 
بواجبات عملهم على أكمل وجه بما يلبي 

تطلعات جاللة الملك.
وأشـــاد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة 
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفـــة   بالجهـــود الكبيرة التي يبذلها 
منتســـبو هذا الصرح العســـكري الوطني، 
وبدورهـــم المشـــهود فـــي تعزيـــز أســـس 
المنظومـــة  ضمـــن  واالســـتقرار  االمـــن 
األمنيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، و على ما 
يقومـــون به مـــن أدوار مهمة في الحفاظ 
الوطـــن وحمايـــة  واســـتقرار  أمـــن  علـــى 
مكتســـباته، الفًتـــا إلى ما حققـــه الحرس 

تأسيســـه  منـــذ  إنجـــازاٍت  مـــن  الوطنـــي 
بمـــا بســـهم فـــي رفـــد مســـارات التنميـــة 
التنمويـــة  المســـيرة  أهـــداف  لتحقيـــق 
الشـــاملة بقيـــادة جاللـــة ملك البـــالد، وما 
يشـــهده الحرس الوطني مـــن تطوٍر لرفع 
مســـتوى الجاهزيـــة واالســـتعداد لتلبيـــة 
نـــداء الواجـــب بالتكاتـــف والتكامـــل مـــع 
قـــوة دفاع البحرين حصـــن الوطن المنيع 
وكافة القـــوى األمنية رافعا أســـمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى جاللـــة الملـــك 
وإلـــى صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
مجلـــس  رئيـــس  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 
الـــوزراء، وإلـــى رئيس الحـــرس الوطني، 
الفريق أول ركن ســـمو الشـــيخ محمد بن 

عيسى آل خليفة.
وأعـــرب  الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة عـــن خالـــص تهانيه لســـمو رئيس 
المنتســـبين  وكافـــة  الوطنـــي  الحـــرس 
البواســـل، لما قدموه مـــن جهود من أجل 
اســـتقراره،  وتعزيـــز  الوطـــن  رايـــة  رفـــع 
متمنيا للحرس الوطني المزيد من التقدم 
واالزدهار لتحقيق أهدافه المنشـــودة في 

ظل العهد الزاهر لجاللة الملك.
كما أشاد  المبعوث الخاص لشؤون المناخ 
الرئيـــس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة 
محمـــد بـــن مبـــارك بـــن دينـــه  بالمســـتوى 
المتطـــور وبالجهـــود الكبيرة التـــي يبذلها 
منتسبو الحرس الوطني في تعزيز األمن 
األمنيـــة  المنظومـــة  ضمـــن  واالســـتقرار 
فـــي مملكـــة البحرين، معربا عـــن اعتزازه 
وفخـــره بمـــا يقوم به هـــذا الصرح األمني 
الهـــام فـــي الحفاظ علـــى أمن واســـتقرار 
الوطـــن وحمايـــة إنجازاتـــه ومكتســـباته، 
وما حققه الحـــرس الوطني من إنجازاٍت 
منذ تأسيسه ساهمت في تحقيق النهضة 
بقيـــادة  الشـــاملة  التنمويـــة  والمســـيرة 
متمنًيـــا  البـــالد،  ملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
للحرس الوطني دوام التوفيق والســـداد 
من أجـــل مواصلة تعزيـــز دوره الهام في 
الحفـــاظ علـــى أمـــن واســـتقرار مملكتنـــا 

الغالية.

“أوميكرون”.. ومدى االحتراز
رغــم تخطــي اإلصابــات بفيــروس كورونــا حاجــز الـــ 1000 
إصابــة، إال أن تعاطــي الفريــق الوطني مع المتحور الجديد 
يبــدو أكثــر تعقــاًل مــن جنــون االنتشــار الــذي يتحلــى بــه 
“أوميكــرون” ومــا رافقــه مــن متحــورات لم يتــم التأكد من 

طبيعتها.
شفافية الفريق الوطني وإعالنه اليومي عن حالة الجائحة 
فــي البحريــن، وضــع التطعيمــات، إحصــاءات اإلصابــات، 
اإلشــارة الضوئيــة المعتمــدة، كل ذلك يجعلنا أكثــر احتراًزا 
ونحن نرى األعداد وهي تتكاثر بسرعة الضوء، واإلصابات 

تتفاقم رغم كل شيء.
نحــن نعلــم بعــد أن أصبح لدينا خبــرة قوامها الســنتان في 
التعامل مع أدبيات تلك الجائحة بأن الوصول إلى التعافي 
الكامــل مــازال أمامــه وقــت، ومازالت التكهنات المتســرعة 
الكونيــة  للجائحــة  النهايــة  بدايــة  “األوميكــرون” هــو  بــأن 
القاســية مــازال ســابقا ألوانه، حيــث المتحورات المشــتقة 
مازالــت علــى أشــدها فــي فرنســا وفــي عــدد مــن الــدول 

اإلفريقية وما خفي ربما أعظم.
المهــم أن االحتــراز واجــب، وأن خبــرة الســنتين البــد وأن 
تجنبنا آثاًرا سلبية على االقتصاد، حيث االنتقال من الفتح 
االحتــرازي إلــى الغلــق المبرمــج قــد يكلفنــا الكثيــر، وحيث 
التعامل مع الجائحة الكونية على أنها قد تتحول إلى وباء 

مكاني ربما تلقي بنا إلى تهلكة نحن في غنى عنها.
بروتوكــوالت  تدشــين  عنــد  اإلبــداع  ثقافــة  أو  صناعــة 
التعاطــي مــع جائحــة غامضة هــو الذي يجنبنا آثاًرا ســلبية 
على البشــر والحجر، وأعتقد أن اللجنة التنســيقية برئاســة 
ولي العهد رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه ســتكون قادرة 
مثلمــا عودتنــا على إحكام قبضتها على تحركات الفيروس 
اللعين، وعلى التحلي بالمرونة الكافية التي تضع مصالحنا 
االقتصاديــة علــى نفس المرمــى من أحوالنــا الصحية، هي 
معادلــة صعبــة تمكن الفريــق الوطني بشــفافية مرهفة من 
فــك شــفرتها، بــل وتحقيــق المرونــة الكافيــة عنــد التحــرك 
بخفة متناهية بين ألوان اإلشارات الضوئية التي أصبحت 
قــاب قوســين أو أدنــى من لون جديــد قد يكــون البرتقالي 
حتــى نتمكــن من الســيطرة على تزايد اإلصابــات، وبالتالي 
تخفيــف الضغــط علــى المرافــق الصحيــة المســتعدة تماًما 
لمواجهــة أي طــارئ، أو أيــة مفاجــآت قــد تنجــم عــن زيادة 

اإلصابات وتفاقم بعض الحاالت.
يتعلــق  شــيء  كل  تقريًبــا  بتوفيرهــا  البحريــن  مملكــة  إن 
بمواجهــة تلــك الجائحــة يدفعنــا إلــى التفــاؤل بــأن القــادم 
ســيكون أفضــل، وأن التوجــه لغلــق غير مبرمــج، أو انفتاح 
من دون احتراز قد يكلفنا بالتالي ما لم يكن في الحسبان.
هنــا يأتــي دور المواطــن والمقيم، وهنا يمكــن الحديث عن 
المؤسســات التي تتعطل أو يتباطــأ فيها إنجاز المعامالت، 
هنــا البــد أن يتســم مواطننــا الواعــي بوعــي أكثــر، باحتراز 
أشــد، والمقيــم أو الزائــر العابــر للحــدود، أعتقــد أنــه أيًضــا 
سوف يلتزم ببروتوكوالت التعاطي التي تفرضها السلطات 

البحرينية في كل مكان بالمملكة.
المستقبل سوف يحمل لنا مزيًدا من األمل رغم عودة األرق، 
والغــد األفضــل قــد نــراه محلًقــا فــي ســماواتنا الغائمة منذ 
مطلــع العــام الميالدي الجديد وكأن الخلطة الســحرية بين 
األمــل والرجــاء يمكن أن تكشــف النقاب عن هويتها ونحن 
مازلنــا فــي األســبوع األول مــن عام تحدث عنــه المنجمون 
بكل تفاؤل، والخبراء بإيجابية نادرة، والمســئولون بمجرد 

أمنيات طيبة، وكل عام وأنتم بخير.

د. عبد اهلل الحواج
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رفع وزير شؤون الكهرباء والماء 
وائل المبارك أسمى آيات التهاني 
وأطيـــب التبريـــكات إلـــى عاهـــل 
الملـــك  الجاللـــة  البـــالد صاحـــب 
حمد بن عيســـى آل خليفة، وإلى 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، وإلى 
رئيـــس الحرس الوطنـــي الفريق 
أول ركـــن ســـمو الشـــيخ محمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفة؛ بمناســـبة 
والعشـــرين  الخامســـة  الذكـــرى 

لتأسيس الحرس الوطني.
وأكد الوزير الدور الوطني المهم 
الـــذي يقـــوم به منتســـبو الحرس 
الوطني في تعزيز أمن واستقرار 
واإلســـهام  البحريـــن،  مملكـــة 
الجليـــل لتحقيق إنجـــازات على 
جميع األصعدة في ظل المسيرة 
الشـــاملة بقيادة صاحب الجاللة 

الملـــك، من خالل مـــا يولونه من 
حـــرص دائم علـــى تعزيز أســـس 

األمن واالستقرار في البالد.
تهانيـــه  عـــن  المبـــارك  وأعـــرب 
الخالصـــة لســـمو رئيـــس الحرس 
منتســـبي  وجميـــع  الوطنـــي 
الحرس الوطني بمناسبة الذكرى 
الخامســـة والعشـــرين، علـــى مـــا 
قدمـــوه مـــن تضحيـــاٍت من أجل 
رفعـــة الوطن، والدفـــاع عن أمنه 
لهـــم دوام  ومصالحـــه، ومتمنًيـــا 
التوفيـــق والســـداد فـــي قيامهم 
بواجباتهـــم الوطنيـــة فـــي حفظ 

األمن واالستقرار.

المبارك: إسهامات مهمة للحرس 
الوطني في تحقيق اإلنجازات

حرص دائم 
على تعزيز 

أسس األمن 
واالستقرار

الشيخ عبدالله بن خليفةالشيخ محمد بن عبدالله

محمد بن دينهالشيخ أحمد بن علي

محرر الشؤون المحلية

الصالح تشيد بدور الحرس الوطني كدرع للوطن
الصالـــح  فائقـــة  الصحـــة  وزيـــرة  رفعـــت 
أســـمى آيات التهاني وعظيم التبريكات، 
إلـــى عاهل البـــالد القائد األعلـــى صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
، وإلـــى ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
 رئيـــس مجلـــس الـــوزراء  صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
بمناســـبة الذكـــرى الخامســـة والعشـــرين  

لتأسيس الحرس الوطني.
فخرهـــا  عميـــق  عـــن  الصالـــح  وأعربـــت 
بالتوجيهـــات الســـديدة والدعـــم الرفيـــع 
من لدن العاهـــل المفدى، التي جعلت من 
الحرس الوطني مؤسسة متميزة، وعمقا 
عسكريا رائدا، وقوة أمنية بارزة، تساهم 

به بفعالية في تحقيق األمن واالســـتقرار 
المســـيرة  ظـــل  فـــي  البحريـــن،  لمملكـــة 

التنموية الشاملة.
آيـــات  أســـمى  الصحـــة  وزيـــرة  ورفعـــت 
الشـــكر والتقديـــر إلـــى الفريـــق أول ركـــن 
سمو الشـــيخ محمد بن عيسى بن سلمان 
آل خليفـــة رئيـــس الحـــرس الوطنـــي، و 
منتســـبي الحـــرس الوطنـــي كافـــة، علـــى 

دورهم الوطني وجهودهم المخلصة.
والذكـــرى  الطيبـــة  المناســـبة  وبهـــذه 
الخامســـة والعشـــرين لتأســـيس الحرس 
الوطنـــي، ثمنـــت وزيـــرة الصحـــة الجهود 
المخلصـــة لقـــوات الحـــرس الوطنـــي منذ 
تأسيســـه فـــي الـــذود عـــن أمـــن الوطـــن 

واســـتقراره وصـــون منجزاتـــه التنمويـــة 
والحضارية، وإســـهاماته المشـــرفة كدرع 
منيع للوطن وقوة برية وبحرية شـــامخة 
وشريك محوري ضمن المنظومة األمنية 

والعســـكرية المترابطة في حماية الوطن 
وتعزيز مكتســـباته، وتقديمـــه إلى جانب 
الداخليـــة  البحريـــن ووزارة  قـــوة دفـــاع 
أســـمى قيـــم اإلخـــالص والـــوالء لحضرة 
صاحب الجاللة الملـــك المفدى واالنتماء 

الوطني.
واختتمـــت الصالـــح تصريحهـــا بالتأكيـــد 
علـــى أن الحـــرس الوطنـــي يمثل شـــريكا 
رئيســـا فـــي النهضـــة والمســـيرة التنموية 
الشـــاملة لحضرة صاحـــب الجاللة الملك، 
إلى جانـــب بلوغهـــم مســـتويات متقدمة 
من التدريـــب والكفاءة العلمية واإلدارية 
والجاهزية األمنية والعســـكرية في تلبية 

نداء الواجب الوطني.
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فائقة الصالح

البحرين تتمنى لكازاخستان األمن والرخاء
تطـــورات  البحريـــن  مملكـــة  تابعـــت 
األحـــداث في جمهورية كازاخســـتان 
الصديقـــة، وتعـــرب عـــن تمنياتهـــا لها 

باألمن والرخاء.
وتؤكـــد مملكـــة البحرين علـــى دعمها 
الحفـــاظ  فـــي  كازاخســـتان  لجهـــود 

علـــى أمنهـــا واســـتقرارها وتطلعـــات 
شعبها وأهمية المحافظة على السلم 
األهلـــي واألمن لكل ما يعـــود بالخير 

بالوحـــدة  والتمســـك  شـــعبها،  علـــى 
الوطنية والذي هو أساس االستقرار 

واالزدهار.
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

https://www.albiladpress.com/news/2022/4835/bahrain/740266.html
https://www.albiladpress.com/news/bahrain
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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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1113162320

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.
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يمارسون دورا مهما في حماية سيادة الوطن... عبداهلل بن حمد:02

منتسبو الحرس الوطني يتمتعون بجهوزية عالية
رفـــع رئيس المجلـــس األعلـــى للبيئة 
الممثل الشخصي لجاللة الملك سمو 
الشـــيخ عبـــدهللا بن حمـــد آل خليفة، 
أســـمى آيات التهاني والتبريكات إلى 
عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
رئيـــس  الحـــرس  وإلـــى  خليفـــة،  آل 
ســـمو  ركـــن  أول  الفريـــق  الوطنـــي 
الشـــيخ محمد بن عيســـى آل خليفة؛ 
بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين 

لتأسيس الحرس الوطني.

وأشاد سمو الشـــيخ عبدهللا بن حمد 
الحـــرس  بـــه  يقـــوم  بمـــا  خليفـــة  آل 
الوطنـــي مـــن دور مهـــم فـــي تعزيـــز 
األمن واالستقرار بالمملكة إلى جانب 
قـــوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية 
واألجهـــزة األمنيـــة األخـــرى للحفاظ 
علـــى اإلنجـــازات والمكتســـبات التي 
تحققت في مســـيرة التنمية الشاملة 
في ظل العهد الزاهر لصاحب الجاللة 
الملـــك، منوهـــا ســـموه بمـــا يتمتـــع به 
الحـــرس الوطنـــي وجميع منتســـبيه 
من كفاءة وجهوزية عالية ومستوى 
فـــي خدمـــة  وعمـــل دؤوب  متطـــور 

الوطـــن وحمايـــة ســـيادته ومنشـــآته 
وجميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن في 

المملكة.
وبهذه المناســـبة تقدم ســـمو الشـــيخ 
عبـــدهللا بن حمد آل خليفـــة بالتهاني 
إلى رئيـــس الحرس الوطنـــي الفريق 
أول الركـــن ســـمو الشـــيخ محمـــد بن 
عيســـى آل خليفة، ولجميع منتســـبي 
الحـــرس الوطني، معربا عـــن تقديره 
لكل الجهود المخلصة التي يقدمونها 
مـــن أجل مملكة البحرين، متمنيا لهم 

مزيدا من التقدم واالزدهار.

المنامة - بنا

سمو الشيخ عبدالله بن حمد

المنتسبون يقومون بواجباتهم بكل كفاءة واقتدار... فعاليات وطنية:

الحرس الوطني حصن منيع للدفاع عن أمن الوطن
الوطنيـــة،  الفعاليـــات  مـــن  عـــدد  أعلـــن 
فـــي تصريحـــات صحافيـــة أمـــس، وذلك 
الخامســـة  الذكـــرى  حلـــول  بمناســـبة 
والعشـــرين لتأســـيس الحـــرس الوطنـــي، 
أن منتســـبي الحـــرس الوطنـــي يبذلـــون 
جهـــودا مقـــدرة فـــي ســـبيل حفـــظ األمن 
واالســـتقرار، والـــذود عـــن تـــراب الوطـــن 
وحمايـــة مكتســـباته، مؤكديـــن أن جهود 
عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة ساهمت في ترسيخ 
مكانـــة الحـــرس الوطنـــي كحصـــن منيـــع 
للدفـــاع عـــن أمـــن الوطـــن، مشـــيدين في 
ذات الوقـــت بالجهـــود الوطنية المخلصة 
لرئيس الحرس الوطني سمو الفريق أول 
ركن الشـــيخ محمد بن عيسى آل خليفة، 
فـــي تطويـــر منظومة العمـــل في الحرس 
الوطنـــي، ورفع مســـتوى الجاهزية لكافة 
المنتســـبين الذين يتمتعون بكل الكفاءة 
واالقتـــدار فـــي القيـــام بواجبـــات عملهم 

على أكمل وجه.
شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  ورفـــع 
االتصاالت الســـلكية والالســـلكية “بتلكو” 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
أبلغ التهانـــي والتبريكات إلى مقام عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيسى آل خليفة، وإلى ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة،  بهذه 
بالـــدور  اعتـــزازه  عـــن  معربـــا  المناســـبة، 
الذي طلع به الحـــرس الوطني والقدرات 
والكفاءات التي تقـــدم كل غالي ونفيس 
لحفظ أمن الوطن واســـتقراره، معاهدين 
هللا علـــى الـــذود عـــن تـــراب هـــذا الوطن 
الغالـــي وحماية أمن الوطن واســـتقراره، 
ومكتســـباته الحضاريـــة والتنمويـــة التي 
تحققـــت فـــي ظـــل العهـــد الزاهـــر لقيادة 

جاللة الملك .
فـــي  وأكـــد أن جهـــود جاللتـــه ســـاهمت 
ترســـيخ مكانة الحـــرس الوطني كحصن 

منيـــع للدفـــاع عـــن أمـــن الوطـــن بفضـــل 
متابعة صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء أصبحـــت قـــوة 
دفـــاع البحريـــن قـــوة عســـكرية هامة بدأ 
دورهـــا مـــن خـــالل مـــا تحقق علـــى ارض 

الواقع من إنجازات واسهامات كبيرة.
بـــدوره، رفع  رئيـــس مجلـــس إدارة نادي 
المحرق الشيخ أحمد بن علي بن عبدهللا 
آل خليفـــة باســـمه ونيابـــة عـــن أعضـــاء 
مجلس اإلدارة وأعضاء وكافة منتســـبي 
والتبريـــكات  التهانـــي  خالـــص  النـــادي 
لرئيس الحرس الوطني سمو الفريق أول 
ركن الشـــيخ محمد بن عيســـى آل خليفة  
بمناســـبة الذكـــرى الخامســـة والعشـــرين 

لتأسيس الحرس الوطني.
بالـــدور  المحـــرق  نـــادي  رئيـــس  وأشـــاد 
المتميـــز لســـمو رئيـــس الحـــرس الوطني 

وجهوده الوطنية المخلصة التي ساهمت 
فـــي تطويـــر منظومة العمـــل في الحرس 
الوطنـــي، ورفع مســـتوى الجاهزية لكافة 
منتسبي الحرس الوطني الذين يتمتعون 
القيـــام  فـــي  واالقتـــدار  الكفـــاءة  بـــكل 
بواجبات عملهم على أكمل وجه بما يلبي 

تطلعات جاللة الملك.
وأشـــاد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة 
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفـــة   بالجهـــود الكبيرة التي يبذلها 
منتســـبو هذا الصرح العســـكري الوطني، 
وبدورهـــم المشـــهود فـــي تعزيـــز أســـس 
المنظومـــة  ضمـــن  واالســـتقرار  االمـــن 
األمنيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، و على ما 
يقومـــون به مـــن أدوار مهمة في الحفاظ 
الوطـــن وحمايـــة  واســـتقرار  أمـــن  علـــى 
مكتســـباته، الفًتـــا إلى ما حققـــه الحرس 

تأسيســـه  منـــذ  إنجـــازاٍت  مـــن  الوطنـــي 
بمـــا بســـهم فـــي رفـــد مســـارات التنميـــة 
التنمويـــة  المســـيرة  أهـــداف  لتحقيـــق 
الشـــاملة بقيـــادة جاللـــة ملك البـــالد، وما 
يشـــهده الحرس الوطني مـــن تطوٍر لرفع 
مســـتوى الجاهزيـــة واالســـتعداد لتلبيـــة 
نـــداء الواجـــب بالتكاتـــف والتكامـــل مـــع 
قـــوة دفاع البحرين حصـــن الوطن المنيع 
وكافة القـــوى األمنية رافعا أســـمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى جاللـــة الملـــك 
وإلـــى صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
مجلـــس  رئيـــس  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 
الـــوزراء، وإلـــى رئيس الحـــرس الوطني، 
الفريق أول ركن ســـمو الشـــيخ محمد بن 

عيسى آل خليفة.
وأعـــرب  الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة عـــن خالـــص تهانيه لســـمو رئيس 
المنتســـبين  وكافـــة  الوطنـــي  الحـــرس 
البواســـل، لما قدموه مـــن جهود من أجل 
اســـتقراره،  وتعزيـــز  الوطـــن  رايـــة  رفـــع 
متمنيا للحرس الوطني المزيد من التقدم 
واالزدهار لتحقيق أهدافه المنشـــودة في 

ظل العهد الزاهر لجاللة الملك.
كما أشاد  المبعوث الخاص لشؤون المناخ 
الرئيـــس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة 
محمـــد بـــن مبـــارك بـــن دينـــه  بالمســـتوى 
المتطـــور وبالجهـــود الكبيرة التـــي يبذلها 
منتسبو الحرس الوطني في تعزيز األمن 
األمنيـــة  المنظومـــة  ضمـــن  واالســـتقرار 
فـــي مملكـــة البحرين، معربا عـــن اعتزازه 
وفخـــره بمـــا يقوم به هـــذا الصرح األمني 
الهـــام فـــي الحفاظ علـــى أمن واســـتقرار 
الوطـــن وحمايـــة إنجازاتـــه ومكتســـباته، 
وما حققه الحـــرس الوطني من إنجازاٍت 
منذ تأسيسه ساهمت في تحقيق النهضة 
بقيـــادة  الشـــاملة  التنمويـــة  والمســـيرة 
متمنًيـــا  البـــالد،  ملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
للحرس الوطني دوام التوفيق والســـداد 
من أجـــل مواصلة تعزيـــز دوره الهام في 
الحفـــاظ علـــى أمـــن واســـتقرار مملكتنـــا 

الغالية.

“أوميكرون”.. ومدى االحتراز
رغــم تخطــي اإلصابــات بفيــروس كورونــا حاجــز الـــ 1000 
إصابــة، إال أن تعاطــي الفريــق الوطني مع المتحور الجديد 
يبــدو أكثــر تعقــاًل مــن جنــون االنتشــار الــذي يتحلــى بــه 
“أوميكــرون” ومــا رافقــه مــن متحــورات لم يتــم التأكد من 

طبيعتها.
شفافية الفريق الوطني وإعالنه اليومي عن حالة الجائحة 
فــي البحريــن، وضــع التطعيمــات، إحصــاءات اإلصابــات، 
اإلشــارة الضوئيــة المعتمــدة، كل ذلك يجعلنا أكثــر احتراًزا 
ونحن نرى األعداد وهي تتكاثر بسرعة الضوء، واإلصابات 

تتفاقم رغم كل شيء.
نحــن نعلــم بعــد أن أصبح لدينا خبــرة قوامها الســنتان في 
التعامل مع أدبيات تلك الجائحة بأن الوصول إلى التعافي 
الكامــل مــازال أمامــه وقــت، ومازالت التكهنات المتســرعة 
الكونيــة  للجائحــة  النهايــة  بدايــة  “األوميكــرون” هــو  بــأن 
القاســية مــازال ســابقا ألوانه، حيــث المتحورات المشــتقة 
مازالــت علــى أشــدها فــي فرنســا وفــي عــدد مــن الــدول 

اإلفريقية وما خفي ربما أعظم.
المهــم أن االحتــراز واجــب، وأن خبــرة الســنتين البــد وأن 
تجنبنا آثاًرا سلبية على االقتصاد، حيث االنتقال من الفتح 
االحتــرازي إلــى الغلــق المبرمــج قــد يكلفنــا الكثيــر، وحيث 
التعامل مع الجائحة الكونية على أنها قد تتحول إلى وباء 

مكاني ربما تلقي بنا إلى تهلكة نحن في غنى عنها.
بروتوكــوالت  تدشــين  عنــد  اإلبــداع  ثقافــة  أو  صناعــة 
التعاطــي مــع جائحــة غامضة هــو الذي يجنبنا آثاًرا ســلبية 
على البشــر والحجر، وأعتقد أن اللجنة التنســيقية برئاســة 
ولي العهد رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه ســتكون قادرة 
مثلمــا عودتنــا على إحكام قبضتها على تحركات الفيروس 
اللعين، وعلى التحلي بالمرونة الكافية التي تضع مصالحنا 
االقتصاديــة علــى نفس المرمــى من أحوالنــا الصحية، هي 
معادلــة صعبــة تمكن الفريــق الوطني بشــفافية مرهفة من 
فــك شــفرتها، بــل وتحقيــق المرونــة الكافيــة عنــد التحــرك 
بخفة متناهية بين ألوان اإلشارات الضوئية التي أصبحت 
قــاب قوســين أو أدنــى من لون جديــد قد يكــون البرتقالي 
حتــى نتمكــن من الســيطرة على تزايد اإلصابــات، وبالتالي 
تخفيــف الضغــط علــى المرافــق الصحيــة المســتعدة تماًما 
لمواجهــة أي طــارئ، أو أيــة مفاجــآت قــد تنجــم عــن زيادة 

اإلصابات وتفاقم بعض الحاالت.
يتعلــق  شــيء  كل  تقريًبــا  بتوفيرهــا  البحريــن  مملكــة  إن 
بمواجهــة تلــك الجائحــة يدفعنــا إلــى التفــاؤل بــأن القــادم 
ســيكون أفضــل، وأن التوجــه لغلــق غير مبرمــج، أو انفتاح 
من دون احتراز قد يكلفنا بالتالي ما لم يكن في الحسبان.
هنــا يأتــي دور المواطــن والمقيم، وهنا يمكــن الحديث عن 
المؤسســات التي تتعطل أو يتباطــأ فيها إنجاز المعامالت، 
هنــا البــد أن يتســم مواطننــا الواعــي بوعــي أكثــر، باحتراز 
أشــد، والمقيــم أو الزائــر العابــر للحــدود، أعتقــد أنــه أيًضــا 
سوف يلتزم ببروتوكوالت التعاطي التي تفرضها السلطات 

البحرينية في كل مكان بالمملكة.
المستقبل سوف يحمل لنا مزيًدا من األمل رغم عودة األرق، 
والغــد األفضــل قــد نــراه محلًقــا فــي ســماواتنا الغائمة منذ 
مطلــع العــام الميالدي الجديد وكأن الخلطة الســحرية بين 
األمــل والرجــاء يمكن أن تكشــف النقاب عن هويتها ونحن 
مازلنــا فــي األســبوع األول مــن عام تحدث عنــه المنجمون 
بكل تفاؤل، والخبراء بإيجابية نادرة، والمســئولون بمجرد 

أمنيات طيبة، وكل عام وأنتم بخير.

د. عبد اهلل الحواج
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رفع وزير شؤون الكهرباء والماء 
وائل المبارك أسمى آيات التهاني 
وأطيـــب التبريـــكات إلـــى عاهـــل 
الملـــك  الجاللـــة  البـــالد صاحـــب 
حمد بن عيســـى آل خليفة، وإلى 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، وإلى 
رئيـــس الحرس الوطنـــي الفريق 
أول ركـــن ســـمو الشـــيخ محمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفة؛ بمناســـبة 
والعشـــرين  الخامســـة  الذكـــرى 

لتأسيس الحرس الوطني.
وأكد الوزير الدور الوطني المهم 
الـــذي يقـــوم به منتســـبو الحرس 
الوطني في تعزيز أمن واستقرار 
واإلســـهام  البحريـــن،  مملكـــة 
الجليـــل لتحقيق إنجـــازات على 
جميع األصعدة في ظل المسيرة 
الشـــاملة بقيادة صاحب الجاللة 

الملـــك، من خالل مـــا يولونه من 
حـــرص دائم علـــى تعزيز أســـس 

األمن واالستقرار في البالد.
تهانيـــه  عـــن  المبـــارك  وأعـــرب 
الخالصـــة لســـمو رئيـــس الحرس 
منتســـبي  وجميـــع  الوطنـــي 
الحرس الوطني بمناسبة الذكرى 
الخامســـة والعشـــرين، علـــى مـــا 
قدمـــوه مـــن تضحيـــاٍت من أجل 
رفعـــة الوطن، والدفـــاع عن أمنه 
لهـــم دوام  ومصالحـــه، ومتمنًيـــا 
التوفيـــق والســـداد فـــي قيامهم 
بواجباتهـــم الوطنيـــة فـــي حفظ 

األمن واالستقرار.

المبارك: إسهامات مهمة للحرس 
الوطني في تحقيق اإلنجازات

حرص دائم 
على تعزيز 

أسس األمن 
واالستقرار

الشيخ عبدالله بن خليفةالشيخ محمد بن عبدالله

محمد بن دينهالشيخ أحمد بن علي

محرر الشؤون المحلية

الصالح تشيد بدور الحرس الوطني كدرع للوطن
الصالـــح  فائقـــة  الصحـــة  وزيـــرة  رفعـــت 
أســـمى آيات التهاني وعظيم التبريكات، 
إلـــى عاهل البـــالد القائد األعلـــى صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
، وإلـــى ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
 رئيـــس مجلـــس الـــوزراء  صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
بمناســـبة الذكـــرى الخامســـة والعشـــرين  

لتأسيس الحرس الوطني.
فخرهـــا  عميـــق  عـــن  الصالـــح  وأعربـــت 
بالتوجيهـــات الســـديدة والدعـــم الرفيـــع 
من لدن العاهـــل المفدى، التي جعلت من 
الحرس الوطني مؤسسة متميزة، وعمقا 
عسكريا رائدا، وقوة أمنية بارزة، تساهم 

به بفعالية في تحقيق األمن واالســـتقرار 
المســـيرة  ظـــل  فـــي  البحريـــن،  لمملكـــة 

التنموية الشاملة.
آيـــات  أســـمى  الصحـــة  وزيـــرة  ورفعـــت 
الشـــكر والتقديـــر إلـــى الفريـــق أول ركـــن 
سمو الشـــيخ محمد بن عيسى بن سلمان 
آل خليفـــة رئيـــس الحـــرس الوطنـــي، و 
منتســـبي الحـــرس الوطنـــي كافـــة، علـــى 

دورهم الوطني وجهودهم المخلصة.
والذكـــرى  الطيبـــة  المناســـبة  وبهـــذه 
الخامســـة والعشـــرين لتأســـيس الحرس 
الوطنـــي، ثمنـــت وزيـــرة الصحـــة الجهود 
المخلصـــة لقـــوات الحـــرس الوطنـــي منذ 
تأسيســـه فـــي الـــذود عـــن أمـــن الوطـــن 

واســـتقراره وصـــون منجزاتـــه التنمويـــة 
والحضارية، وإســـهاماته المشـــرفة كدرع 
منيع للوطن وقوة برية وبحرية شـــامخة 
وشريك محوري ضمن المنظومة األمنية 

والعســـكرية المترابطة في حماية الوطن 
وتعزيز مكتســـباته، وتقديمـــه إلى جانب 
الداخليـــة  البحريـــن ووزارة  قـــوة دفـــاع 
أســـمى قيـــم اإلخـــالص والـــوالء لحضرة 
صاحب الجاللة الملـــك المفدى واالنتماء 

الوطني.
واختتمـــت الصالـــح تصريحهـــا بالتأكيـــد 
علـــى أن الحـــرس الوطنـــي يمثل شـــريكا 
رئيســـا فـــي النهضـــة والمســـيرة التنموية 
الشـــاملة لحضرة صاحـــب الجاللة الملك، 
إلى جانـــب بلوغهـــم مســـتويات متقدمة 
من التدريـــب والكفاءة العلمية واإلدارية 
والجاهزية األمنية والعســـكرية في تلبية 

نداء الواجب الوطني.

المنامة - بنا

فائقة الصالح

البحرين تتمنى لكازاخستان األمن والرخاء
تطـــورات  البحريـــن  مملكـــة  تابعـــت 
األحـــداث في جمهورية كازاخســـتان 
الصديقـــة، وتعـــرب عـــن تمنياتهـــا لها 

باألمن والرخاء.
وتؤكـــد مملكـــة البحرين علـــى دعمها 
الحفـــاظ  فـــي  كازاخســـتان  لجهـــود 

علـــى أمنهـــا واســـتقرارها وتطلعـــات 
شعبها وأهمية المحافظة على السلم 
األهلـــي واألمن لكل ما يعـــود بالخير 

بالوحـــدة  والتمســـك  شـــعبها،  علـــى 
الوطنية والذي هو أساس االستقرار 

واالزدهار.

المنامة - بنا
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المنامة - وزارة االشغال وشؤون البلديات

البلديات  لشؤون  الــوزارة  وكيل  قام 
خليفة،  آل  أحمد  بــن  محمد  الشيخ 
بحضور المدير العام لبلدية المنطقة 
ومدير  عبداللطيف  عاصم  الجنوبية 
بــو حجي،  يــوســف  الــمــشــاريــع  إدارة 
البلدية،  فــي  المسؤولين  مــن  وعــدد 
بجولة تفقدية لعدد من المشروعات 
الحنينية  حــديــقــة  فــي  الــتــطــويــريــة 
وســوق  ــارس،  فـ بــن  محمد  وحديقة 

الرفاع المركزية.
وأكد وكيل شؤون البلديات أن هذه 
توجيهات  على  بــنــاًء  تــأتــي  الــزيــارة 
ــر االشـــغـــال وشــــؤون الــبــلــديــات  ــ وزي
خلف  عــصــام  العمراني  والتخطيط 
بمتابعة المشروعات ميدانيا من أجل 
وبــرامــج  وفــق خطط  منها  االنــتــهــاء 
العمل  سير  على  ــاع  واالطـ ــــوزارة  ال

بصورة مباشرة.
لحديقتي  التفقدية  الجولة  وأثــنــاء 
الحنينية،  وعــيــن  فـــارس  بــن  محمد 
شدد وكيل الوزارة لشؤون البلديات 
ــزام بــتــنــفــيــذ  ــ ــ ــت ــ ــ ــلـــى ضــــــــرورة االل عـ
الزمنية،  الخطة  وفــق  الــمــشــروعــات 
بــاألمــن  المتعلقة  األمــــور  ــاة  ــراعـ ومـ
والـــســـامـــة وزيــــــــادة الــمــســطــحــات 
الــخــضــراء، وإضــافــة األشــجــار التي 
ــيــة الـــحـــدائـــق كــمــقــصــد  ــرز جــمــال ــبـ تـ
ترفيهي يلبي متطلبات واحتياجات 

األسر واألطفال.
الـــمـــشـــروعـــيـــن  كـــــا  أن  أكــــــد  كـــمـــا 
سيتضمنان إنشاء استراحات عائلية 
ومظات ومضامير للمشي، باإلضافة 
ألعمال التشجير وبسط المسطحات 
الخضراء وتخصيص مناطق أللعاب 

األطفال.
إلــى أن  الوكيل  نــوه  من جهة أخــرى 
مــشــروع تــطــويــر الــســوق الــمــركــزيــة 
إذ  الــوزارة،  باهتمام  يحظى  بالرفاع 

إنشائه  منذ  طويلة  ســنــوات  مضت 
لتطوير  تنفيذها  وهناك خطة سيتم 

جميع مرافقه.
تــطــويــًرا  ستشهد  ــســوق  ال أن  وأكــــد 
لألعمال اإلنشائية وتوسعة الفرشات 
وزيــــادة عــددهــا مــع تــوفــيــر مساحة 
تــخــزيــن مــنــاســبــة، وإضـــافـــة مــرافــق 

أخرى تخدم الباعة والمشترين.
المركزي  الرفاع  إلى أن سوق  وأشار 
مستوى  على  مهًما  معلًما  سيكون 
إذ  الجنوبية،  المنطقة  في  األســواق 

سيشهد إعادة تنظيم فرشات السمك 
واللحوم وتجديدها كلًيا بما يتوافق 
مــع أحـــدث الــمــعــايــيــر والــمــواصــفــات 
المحافظة على  المعتمدة عالمًيا، مع 
ــتــراثــي والــحــضــاري الــذي  الـــطـــراز ال

تمتاز به السوق.
نقلة  الــمــشــروع يمثل  هــذا  أن  وبــيــن 
نوعية على مستوى تقديم الخدمات 
البلدية، كما أنه يتواءم مع متطلبات 
ــاب الـــفـــرشـــات  ــ ــحـ ــ وتـــطـــلـــعـــات أصـ

ومرتادي السوق.

خطة لتطوير السوق المركزي للرفاع وزيادة الفرشات ومساحات التخزين

وكيل “البلديات”: إلتمام أعمال صيانة حديقتي محمد بن فارس وعين الحنينية

المنامة - أمانة العاصمة

هدمـــت أمانـــة العاصمـــة المبنـــى القديـــم 
الـــذي تهاوى فـــي منطقة جرداب بســـبب 
تأثره بتســـاقط األمطار التي هطلت على 

المملكة األسبوع الماضي.
وقد اتخذت أمانة العاصمة قرار اإلخاء 
معاينتـــه  بعـــد  جـــرداب  لمبنـــى  الفـــوري 
ميدانيا والتأكد مـــن المعايير الفنية التي 
تحدد ســـامته اإلنشـــائية ومدى تشكيله 
خطـــورة على أرواح القاطنين والمقيمين 
وممتلكاتهم بالمنطقة، حيث تبين وجود 
فـــي  العميقـــة  والتصدعـــات  التشـــققات 
الهيكل اإلنشـــائي وضعف حالة األســـقف 
واألرضات وهشاشـــة بنيـــة التربة ومدى 
العقـــار وفـــي محيطـــه  أســـفل  تماســـكها 
والتـــي تســـتدعي هـــدم العقـــار بالســـرعة 
الممكنـــة. وبدعم كريم من أحد المقاولين 
ومكتـــب هندســـي فـــي صـــورة عكســـت 

أســـمى صور للتاحـــم والعطاء بين أفراد 
المجتمع البحريني، قامت أمانة العاصمة 
بالتنســـيق مع جميـــع الجهـــات واإلدارات 
الحكوميـــة ذات العاقـــة ووضـــع خطـــة 
لعمليـــة هـــدم المبنـــى الذي يتكـــون من 4 

طوابق. 
وبعد استيفاء جميع اإلجراءات اإلدارية 
والقانونيـــة الازمـــة تمـــت عمليـــة هـــدم 
مبنى جرداب بشـــكل كلي بنجـــاح وإزالة 

كل األنقاض.

وتدعـــو أمانة العاصمة أصحاب العقارات 
والمـــاك إلـــى المبـــادرة بســـرعة هـــدم أو 
إصاح األجـــزاء الخطرة التي تظهر على 
المبنى فورا؛ تفاديا لتساقطها وما يترتب 
عليهـــا مـــن مســـائلة قانونيـــة، وأضافـــت 
أنها مســـتمرة في جهودهـــا للحفاظ على 
سامة المواطنين والمقيمين والممتلكات 
مـــن خـــال تكثيـــف زياراتهـــا وجوالتهـــا 
الميدانيـــة لحصر البيوت الخطرة واتخاذ 

اإلجراءات اإلدارية والقانونية إزاءها.

هدم مبنى جرداب المتأثر بتساقط األمطار

بعض الخواطر بمناسبة العام الجديد
Û  َّقبل أيام انطوى العام الماضي بتثاقل شديد، وهل

علينــا العــام الجديد ببشــائر خير تجلــت في أجمل 
صورهــا  بهطــول زخــات غزيــرة مــن األمطــار فــي 

ساعاته األولى. 
Û  ونحن في جزر البحرين لنا عاقات أزلية وحكايات

ســرمدية متميزة مع األمطار والمياه؛ فرغم شــحة 
األمطــار وانخفــاض معــدالت ســقوطها فإننــا فــي 
حالــة انهمارهــا نبدأ فــي اليوم التالي بالتشــكي من 
غزارتهــا وممــا ُتســببه مــن أضــرار لبعــض المرافــق 
العتيقــة أو البيــوت القديمــة، والتذمــر مــن تجمــع 
الميــاه في بعض الشــوارع والمناطــق، ونبدأ بعدها 
في الذم والقذف واللوم وتوجيه االتهام للحكومة 
وغيــاب  والفســاد  بالعجــز  ومســؤوليها  ووزرائهــا 
التخطيــط العمرانــي الســليم وعــدم كفــاءة مرافق 
البنية التحتية وأنظمة المجاري والصرف الصحي؛ 
مــع إدراكنــا التــام لمــا يحدثــه هطــول األمطــار فــي 
مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الدول المتقدمة  
من فيضانات وســيول وانهيارات وأضرار جســيمة 
النــاس  يتكبــده  ومــا  واألرواح  الممتلــكات  فــي 
والحكومــات وشــركات التأميــن من خســائر مادية 

فادحة.
Û  َنِصفهــا بكميــات  علينــا،  تســقط  عندمــا  واألمطــار 

بالغزيــرة فإنهــا في الواقع ولألســف الشــديد بالكاد 
تكــون علــى شــكل زخــات متفرقــة ولفتــرات قصار 
التــي  األعــوام  وفــي  معــدودات  قائــل  وأليــام 
تختارهــا، فــي مثــل هــذه الحــاالت فــإن جيلنــا مــا 
يــزال يتذكر  المرحوم يوســف بن أحمد الشــيراوي 
)المتوفــي في العام 2004( الذي كان وزيرا للتنمية 
بعــد اســتقال البحريــن في العــام 1970، ومن أبرز 
رواد النهضــة فــي الخليــج العربــي، فقــد كان يجهد 
نفســه باســم الحكومــة فــي الشــرح والتوضيح بأن 
تدنــي معــدالت ســقوط األمطار ومقتضــى ومنطق 
األولويات يبرر ويفرض التدرج في إرساء مشاريع 
تمديــد شــبكات مجــاري األمطار، مــع الحرص على 
القيام الفوري بشفط وإزالة المياه المتجمعة ورش 
المســتنقعات بالمبيدات الحشرية وترميم واصاح 
ما سببته األمطار من أضرار، مع ذلك فإن المرحوم 
يوســف الشــيراوي وغيــره لم ينجحوا فــي إقناعنا، 
وما زلنا ملتزمين كل عام بترديد معزوفات التذمر 
والشــكوى واللــوم واالتهــام عندمــا يمــن هللا علينــا 

بكرمه وتهطل علينا األمطار.
Û  وعندمــا تبخــل علينا الســماء أكثــر، وينقطع المطر 

تمامــا فــي موســمه المعتاد فإننــا ندرك وللــه الحمد 
بــأن الحكومــة ووزراءهــا ليــس لهم يــد أو دور في 
ذلك، فنفقد الذريعة والوسيلة لتوجيه النقد واللوم 
واالتهــام المعهــود لهــم، ونضطــر إلــى االتجــاه إلــى 
هللا جلــت قدرتــه والتوجه إليه بالصــاة ضارعين؛ 
ولكن متغافلين عن شــكره ســبحانه وتعالى وشــكر 
ومحطــات  مرافــق  مــن  لنــا  وفرتــه  لمــا  الحكومــة 
وأنظمــة متطورة لتحلية مياه البحر وتحويلها إلى 
مياه عذبة صحية صالحة للشرب والري، وتوصيلها 
مــدار  علــى  انقطــاع  وبــدون  وانتظــام  بوفــرة  لنــا 
الســاعة وتعاقب األيام والســنين، فــي الوقت الذي 
تتصــدع فيــه قلوبنا ونحن نرى، على ســبيل المثال 
ال الحصــر، شــعب العــراق الشــقيق فــي بــاد الخيــر 
والنفــط وأرض دجلــة والفــرات وهــو يئــن ويعانــي 
من شــحة الميــاه وندرتها، فلحكومتنــا الموقرة كل 
التقديــر والثناء وللــه العلي القدير الحمد والشــكر، 

وهو القائل “وألن شكرتم ألزيدنكم”.
Û  وفــي ســياق الخواطــر ذاتهــا؛ فبعــد انقضــاء قرابة

جائحــة  تفشــي  بســبب  الســفر  عــدم  مــن  عاميــن 
كورونــا، وبعــد أن تلقيــت الجرعة الثالثة المنشــطة 
أو المعــززة، قضيــت فــي الفتــرة األخيــرة شــهرين 
متفرقين في أوروبا متنقًا بشكل خاص بين لندن 
ومدينتي مدريد وماربيا األسبانيتين، وقد جددت 

التواصل واللقاء بعدد من األصدقاء والمعارف 
Û  صدمــة مــن  يفيقــون  وكأنهــم  بــدوا  الذيــن  هنــاك 

كورونــا، ســمعت منهــم الكثير مــن تفاصيل قصص 
المعاناة والمآسي عندما بدأت الجائحة في التفشي 
السريع في أوروبا قبل عامين، سمعت عن األعداد 
المتزايــدة مــن المرضى المصابيــن بالجائحة الذين 
التنفــس  المــوت واأللــم وضيــق  كانــوا يصارعــون 
مكدسين على األرض في أروقة وممرات العيادات 
والمستشفيات لعدم وجود األسرة واألطقم الطبية 
الكافيــة، وســمعت عــن عــدم توفــر األدويــة ونفــاد 
أجهــزة األكســجين وانهيــار المنظومــات الصحيــة 
كبــار  عــن  وســمعت  المتقدمــة،  الــدول  تلــك  فــي 
الســن والعجــزة الذين ماتــوا وحيدين فــي بيوتهم 
وشققهم، وعن مايين الموتى والجثث التي كانت 
تبحــث عــن مــن يواريها التراب أو مــن يؤويها  إلى 

مثاويهــا األخيرة، وعن األيتــام والثكالى واألرامل. 
وعندمــا توفــرت اللقاحات كانت ثمــة معاناة أخرى 

للحصول عليها في البداية.
Û  لــم يصدقونــي عندمــا ذكرت لهــم اننا فــي جزيرتنا

واإلمكانيــات،  المــوارد  المحــدودة  الصغيــرة 
الثالــث، استشــعرنا  العالــم  والمدرجــة ضمــن دول 
فــور اإلعان عن الوبــاء بالحاجة الملحة لمواجهته 
وبأنه سيتحول إلى جائحة عالمية سريعة العدوى 
واالنتشــار، فاســتوردنا مســبقا األدويــة والمعــدات 
التنفــس  أجهــزة  وباألخــص  المطلوبــة  واألجهــزة 
مرافقنــا  وجهزنــا  كافيــة  بكميــات  واألكســجين 
لمواجهــة  إضافيــة  مرافــق  وأعددنــا  بهــا،  الطبيــة 
أســوأ االحتماالت فحولنا بعض المدارس ومواقف 
الســيارات وقاعــات المعــارض الكبــرى إلــى مراكــز 
مجهزة الســتقبال واســتيعاب المصابيــن وإيوائهم 
وعزلهــم وتوفير الغذاء والعاج الازم لهم، وكانت 
وال تزال كل هذه الخدمات ّتَقدم مجانا للمواطنين 
والمقيميــن على حد ســواء ودون تفريق أو تمييز، 
مــع العلــم أن نحــو 60 % مــن ســكان البحريــن هــم 
القــارات  مختلــف  مــن  الوافديــن  المقيميــن  مــن 

والجنسيات واألعراق والمذاهب واألديان.
Û  ولم نغفل عن مواطنينا العالقين في الخارج بسبب

تعثــر حركــة الســفر والطيــران، فوفرنا لهم، حســب 
ونظمنــا  والعــاج  والحمايــة  المــأوى  امكانياتنــا، 
إجراءات وعمليات عودتهم والتأكد من سامتهم.

Û  وفــي األيــام األولــى مــن ظهــور وتفشــي الجائحــة
أطلقــت حكومتنــا حزمــة اقتصاديــة بقيمــة 11.4 
مليــار دوالر أخــذت فــي االزديــاد والتوســع الحقــا؛ 
وشملت برامج من المساعدات المالية واإلعفاءات 
لدعــم الفئــات األكثر تضــررا في المجتمــع، وبرامج 
أخــرى للتحفيــز االقتصــادي والدعــم المالي لضمان 
اســتمرارية األعمــال وتمكين مؤسســات وشــركات 
القطاع الخاص من مواجهة التحديات  االقتصادية 

التي فرضتها الجائحة.
Û  وكنا ســباقين في ســرعة اســتيراد وتوفير وتوزيع

اللقاحــات والجرعات المنشــطة، وكثفنا في الوقت 
نفســه الحمــات التثقيفيــة التوعويــة التــي كنا قد 
أطلقناهــا مــع بدايــة تفشــي الجائحــة والتــي كانت 
وظلت مرتكزة على قواعد المصداقية والشفافية، 

وكان لهــا الفضل األكبــر واألثر المتوقع في تجاوب 
البحرينييــن وتفاعلهــم وتعاونهم ما أدى إلى تقليل 
اإلصابــات وتراجعهــا بشــكل مضطــرد إلــى أن ظهر 

متحور أوميكرون.
Û  وقــد صمدت وال تزال مرافقنــا الطبية ومنظوماتنا

الصحية، وحققنا اختراقات الفتة ونجاحات بارزة 
وتقديــر  بإشــادة  للجائحــة حظيــت  التصــدي  فــي 
األســرة الدولية والمنظمات العالمية المختصة، كما 
أن الجائحــة رغــم قســوتها ومرارتهــا فإنها كشــفت 
عــن المزيــد مــن أبــرز خصائــص الشــعب البحرينــي 
ومــدى عمــق الوعي الــذي يتمتع به، وســاهمت في 
تحقيــق المزيــد مــن التاحم بين مختلــف مكوناته 
وتضحيــات  تفانــي  فــي  تجلــت  التــي  وأطيافــه 
الكــوادر الصحيــة والعاملين في الصفوف األمامية 
اآلن  حتــى  ظلــوا  والذيــن  البحريــن  فريــق  ضمــن 
يعرضــون حياتهــم للخطر، والذين لــم تغفل الدولة 
عن االعتراف بدورهم وفضلهم فبادرت باالحتفاء 

بهم وتكريمهم.
Û  قلــت لألصدقاء والمعارف الذين التقيتهم في تلك

المــدن بأنــه التزامــا بمقتضيــات ومتطلبــات الســفر 
والتنقــل بيــن الــدول هــذه األيــام فقــد قمــت خال 
 )PCR( عــدة فحوصــات  بإجــراء  األخيــرة  الفتــرة 
دخولهــا  عنــد  زرتهــا  التــي  األوروبيــة  المــدن  فــي 
وقبــل مغادرتهــا للتأكد من عدم إصابتــي بالعدوى، 
ورأيــت كيــف وأيــن تجــرى الفحوصــات فــي تلــك 
المــدن، ودفعــت تكلفتهــا ورأيــت طوابيــر االنتظــار 
في الشــوارع عادة خارج المستشفيات والعيادات، 
وأجريــت الفحوصــات ذاتهــا عنــد عودتــي للوطــن 
ورأيــت الفرق وأحسســت بالفخر واالعتــزاز عندما 
رأيــت التســهيات والمرافــق والمراكــز التي أعدت 
في بادي إلجراء الفحوصات لكل فرد وهو جالس 
والســرعة  االهتمــام  ورأيــت  ســيارته،  داخــل  فــي 
والتنظيــم المحكــم والمعاملــة الطيبة من قبل فرق 
المراكــز   هــذه  بيــن  ومــن  والعامليــن،  المتطوعيــن 
المركــز الكبير المعد بمســارات متعــددة في منطقة 
البســيتين بمدينة المحرق بجوار مستشــفى الملك 

حمد الجامعي.
Û  إنــه حًقــا وطــن يســتحق أن نفخــر بــه وأن نبذل له

الغالي والنفيس، وكل عام وأنتم بخير.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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أكدت وزارة التربية والتعليم أن مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم 
التعليمــي فــي مملكــة  النظــام  والتدريــب شــكلت خطــوة متقدمــة لتطويــر 

البحرين وتحسين مخرجاته.

جـــاء ذلـــك، فـــي ســـياق ردهـــا علـــى 
الســـؤال المقـــدم مـــن عضـــو مجلـــس 
الشـــورى محمد حسن بشأن المستوى 
العلمـــي الـــذي وصلـــت إليـــه المدارس 
واإلجـــراءات التـــي اتخذتهـــا الـــوزارة 
تجـــاه المـــدارس التي لم يكـــن أداؤها 
تلـــك  أداء  مراجعـــة  بعـــد  مالئمـــا 
المـــدارس من قبل الجهات المختصة، 
وكذلـــك التحديـــات والصعوبات التي 
والخطـــط  المـــدارس،  بعـــض  تواجـــه 
التـــي وضعتهـــا الـــوزارة لرفـــع كفـــاءة 
مـــع  لتتماشـــى  التعليميـــة  العمليـــة 
المعاييـــر الدولية فـــي التعليم وصوال 

إلى مرحلة الجودة واالمتياز.
وفيمـــا يتعلق بالمســـتوى العلمي الذي 
“إن  قالـــت  المـــدارس،  إليـــه  وصلـــت 
مبـــادرات المشـــروع الوطنـــي لتطوير 
خطـــوة  شـــكلت  والتدريـــب  التعليـــم 
متقدمـــة لتطوير النظام التعليمي في 
مملكة البحرين وتحســـين مخرجات، 
ولذلك ســـعت وزارة التربية والتعليم 
لتحقيـــق تطويـــر نوعـــي فـــي التعليم 

وتحسين أداء المدارس، منذ اإلعالن 
عن هذه المبـــادرات بناء على موافقة 
خمـــس  وإصـــدار  الـــوزراء  مجلـــس 
قـــرارات لتنفيذهـــا في العـــام 2006م، 
وتضمنـــت هذه المبـــادرات العديد من 
والخطـــط  االســـتراتيجية  األهـــداف 
التنفيدية التي تم ترجمتها على أرض 
الواقع، منـــذ انطالق هذه المبادرات 4 
العام الدراسي2009/2008، وذلك من 
خالل تدشين كلية البحرين للمعلمين، 
وكليـــة البحريـــن التقنيـــة )بوليتكنـــك 
أداء  تحســـين  ومشـــروع  البحريـــن( 
المـــدارس كامتـــداد لهـــذه المبـــادرات، 
إضافـــة إلـــى مبـــادرات إنشـــاء هيئـــة 
ضمان الجودة وتنفيذ مبادرة التنمية 
المهنية للبنين والبنات، وتنفيذ مبادرة 
تطويـــر التعليـــم العالـــي، والمتضمنـــة 
توحيـــد أنظمـــة القبـــول واالمتحانات 

في مؤسسات التعليم العالي”.
األعلـــى  المجلـــس  “يتابـــع  واضافـــت 
لتطويـــر التعليـــم والتدريـــب برئاســـة  
نائـــب رئيس مجلـــس الـــوزراء رئيس 

التعليـــم  لتطويـــر  األعلـــى  المجلـــس 
والتدريـــب ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
مبارك ال خليفة، تنفيذ هذه المبادرات 
وتقييـــم نواتجهـــا وانعكاســـاتها علـــى 
مخرجـــات التعليم وتأثيرها اإليجابي 
على سوق العمل والتنمية المستدامة 
فـــي مملكـــة البحريـــن بوجه عـــام من 
خالل المبادرات والبرامج التي تهدف 

إلـــى المزيد من التنســـيق بين التعليم 
والتدريب وفق الممارسات والتجارب 
الدوليـــة، كما أن الوزارة تعمل بشـــكل 
المـــدارس  مســـتوى  لرفـــع  متواصـــل 
من النواحـــي األكاديمية واإلنشـــائية، 
اإلجـــراءات  مـــن  بالعديـــد  وتقـــوم 
لتقويم ومراجعة المســـتوى التعليمي 
للمـــدارس الحكومية، حيث تتســـاوى 

جميـــع المـــدارس الحكوميـــة بمملكـــة 
وتخضـــع  التقييـــم  بآليـــة  البحريـــن 
مـــا  خـــالل  مـــن  والتقييـــم  للمراجعـــة 
تقـــوم به الوزارة مـــن زيارات ميدانية 
وتدقيق داخلي لقياس أداء المستوى 
التعليمـــي للمدارس، وإعـــداد التقارير 
التوصيـــات والحلول الالزمة لالرتقاء 
أداء  وتحســـين  التعليـــم  بمســـتوى 

المدارس، مع مراعاة التجارب العالمية 
والتقييـــم المحلـــي إضافة إلـــى الدور 
الـــذي تضطلع به هيئة جـــودة التعليم 
والتدريـــب فـــي هـــذا المجـــال، فضـــال 
عن مشـــاركتها في التقييمات الدولية 
التـــي تؤكد على جهـــود وزارة التربية 
والتعليم لالرتقاء بالخدمة التعليمية، 
ومتابعتهـــا المســـتجدات فـــي المجال 
الدوليـــة  المنظمـــات  مـــن  التعليمـــي 
لالســـتفادة منهـــا فـــي رفـــع مســـتوى 
المـــدارس أو مســـتوى العامليـــن فيها، 
حيث أســـهمت الجهـــود الحثيثة التي 
تقوم بها الوزارة في مختلف مجاالته 
وأهمهـــا إعـــادة هيكلـــة الـــوزارة التـــي 
تضـــم العديـــد مـــن المجـــاالت وتنفيذ 
واإلجـــراءات  والبرامـــج  المشـــاريع 
وتطوير المناهج الدراســـية في تطور 

التعليم كميا ونوعيا”.
واختممـــت الـــوزارة بالقـــول أن هـــذه 
إدراج  تقـــدم  فـــي  أســـهمت  الجهـــود 
ترتيـــب مملكـــة البحرين فـــي التقارير 
التـــي  بالتعليـــم،  المرتبطـــة  الدوليـــة 
مـــن  العديـــد  فـــي  تقدمهـــا  أثبتـــت 
المؤشـــرات التـــي يقـــاس عليها جودة 
التعليـــم ومخرجاتـــه فـــي العديـــد من 

الدول.

البحرين تقدمت في ترتيب التقارير الدولية المرتبطة بالتعليم
جهود حثيثة أثمرت في إعادة هيكلة الوزارة وتطوير المناهج... “التربية”:

قال عطارون بســوق المحرق لـ “البالد” إن ســوق العطارة يعاني من تحديات 
صعبة جًدا، مع ضعف القوة الشرائية التي أثرت على تجارتهم، موضحين أن 

كثيرا من السلع ما تزال على األرفف، بال حراك.

وأضـــاف العطـــار عبدالجليـــل الحواج 
أن انخفـــاض المبيعـــات ســـببه ضعف 
القوة الشـــرائية، وتراجع عدد الزبائن، 
مضيًفـــا “لـــم نرفـــع األســـعار قـــط، لكن 
األوضـــاع في انخفاض مســـتمر، دون 
أي تحســـن يذكر، خصوًصا بعد تفشي 
الجائحـــة والتداعيـــات التـــي ترتبـــت 
تطبيـــق  مـــع  “حتـــى  مردفـــا  عليهـــا”، 
العطاريـــن  غالبيـــة  وضـــع  الضريبـــة، 
إعالنـــات على محالتهم عـــن تحملهم 

كلفتها، دون أي نتيجة”.

وعـــن نســـبة االنخفاض أفـــاد الحواج 
بأنها ال تقل عن 50 %، مردفا “البضائع 
كما تـــرى تمأل المحل، ومكدســـة على 
قليلـــة  أضحـــت  والنـــاس  األرفـــف، 

الصرف، بل حذرة في ذلك”.
يـــزال  التـــي مـــا  وأوضـــح أن “الســـلع 
عليها اإلقبال، هي المرتبطة بالشؤون 
الريجيـــم، غيـــر  أو  للمـــرأة،  الجماليـــة 
ذلـــك كلـــه بـــاق ال يتحرك، وأشـــير هنا 
إلى خروج عدد من العطارين بســـوق 
المحـــرق مـــن هـــذه الصنعـــة؛ بســـبب 

عـــدم مقدرتهم على تحمـــل األوضاع 
الراهنـــة، ومـــا يشـــوبها مـــن مصاريف 

كثيرة”.

مـــن جهتـــه، أكـــد العطار محمـــد خلف 
أن انخفـــاض القـــوة الشـــرائية وصـــل 
الســـوقية  الحركـــة  وأن   ،%  70 إلـــى 

صـــرف  مـــع  إال  النشـــاط،  يشـــوبها  ال 
الرواتب والمناسبات العامة كاألعياد، 
مضيًفـــا “أما بقية الفترة من الشـــهر أو 

السنة، فالحال واقف”.
ومضـــى بالقول “العطـــارة من البضائع 
منهـــا  العديـــد  أن  باعتبـــار  األساســـية 
وعالجيـــة  دوائيـــة  صفـــة  يحمـــل 
وتجميليـــة، لكنهـــا تأثـــرت بالظـــروف 
وبترويـــج  األخيـــرة،  االقتصاديـــة 
البعـــض لها عبر )النـــت( وتوفير خدمة 

التوصيل للبيوت”.
الحركـــة  “إن  بالقـــول  خلـــف  وأنهـــى 
الشـــرائية فـــي ظـــل الظـــروف الراهنة 
تتطلـــب مزيـــدا من الوفـــورات المالية 
للنـــاس، منهـــا تحســـين الرواتـــب على 
ســـبيل المثـــال؛ ألن مـــن لديـــه المـــال 
اآلن، مهمـــا كان قليـــاًل، فهـــو يصرفـــه 
أمـــور  أي  علـــى  وليـــس  باألولويـــات 

أخرى”.

انخفاض مبيعاتنا أكثر من 50 % ومعظم السلع على الرف
بسبب ضعف القوة الشرائية... عطارون لـ “^”:

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

محمد خلف عبدالجليل الحواج

المنامة-بنا

والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  قامـــت 
الجهـــاز  مـــع  بالتعـــاون  والســـياحة 
 63 بتفتيـــش  لإليـــرادات  الوطنـــي 
محـــاًل ومنشـــأة تجارية فـــي عدد من 
المناطـــق التجاريـــة الحيويـــة، وذلك 
لالطـــالع علـــى آلية التطبيق الســـليم 
للقيمـــة المضافة بنســـبتها األساســـية 
المعدلة في جميع المنشآت التجارية 
الواجـــب  باآلليـــات  الوعـــي  ونشـــر 
اتباعها خـــالل هـــذه المرحلة.وخالل 
الحمـــالت التفتيشـــية تـــم رصـــد 58 
مخالفـــة تســـتوجب فـــرض الغرامات 
اإلدارية التي قـــد تصل إلى 10 آالف 
دينـــار بحرينـــي وفقـــًا لقانـــون القيمة 

المضافة.
كما رصـــدت الحمالت بعض الحاالت 
عـــدم  حـــاالت  مـــن  تعـــد  قـــد  التـــي 
القيمـــة  لتطبيـــق  الســـليم  االمتثـــال 
المضافة وفًقا لقانون القيمة المضافة 
والتي اســـتوجبت غلق محلين اثنين 

تحفظيًا.
الصناعـــة  وزارة  فـــإن  عليـــه  وبنـــاًء   
والتجارة والسياحة والجهاز الوطني 
لإليـــرادات يلفتـــان إلـــى أنهمـــا بصدد 
اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة حيـــال 
المنشآت المخالفة، وإحالة من يثبت 

ارتكابـــه ألحـــد جرائـــم التهـــرب مـــن 
القيمـــة المضافـــة - والتـــي قـــد تصل 
عقوبتها إلى الســـجن لمدة 5 سنوات 
والغرامـــة التـــي تعـــادل ثالثـــة أمثال 
القيمة المضافـــة المتهرب عنها - إلى 
الجهـــات المختصـــة لتحريك الدعوى 

الجنائية في مواجهته.
التفتيشـــية  الحمـــالت  تأتـــي  و  هـــذا 
مـــن منطلـــق حـــرص وزارة الصناعـــة 

والتجارة والسياحة والجهاز الوطني 
الســـليم  التطبيـــق  علـــى  لإليـــرادات 
للقيمة المضافة بكافة جوانبها الفنية 
والتنظيميـــة واإلجرائيـــة على النحو 
المســـتهلكين  يكفـــل مصلحـــة  الـــذي 
بشـــكل رئيس، وكجزء من إجراءات 
المنشـــآت  التفتيـــش والرقابـــة علـــى 
مملكـــة  محافظـــات  فـــي  التجاريـــة 

البحرين كافة.

“الصناعة” و“الوطني لإليرادات” يقومان بتفتيش 63 محالً ومنشأة تجارية

رصد 58 مخالفة  قد تصل غرامتها إلى 
10 آالف دينار بحريني

الكهربـــاء  شـــؤون  وزيـــر  كشـــف 
رده  فـــي  المبـــارك  وائـــل  والمـــاء 
أن  عـــن  “البـــالد”  لــــ  ســـؤال  علـــى 
هناك اشـــتراطات وضوابط يجب 
تحقيقهـــا ليتـــم تركيـــب أكثـــر من 
عداد في الوحدة الســـكنية حسب 

طلب المواطنين.
الفوتـــرة  نظـــام  أن  وأوضـــح 
بالبحرين مرتبـــط بالعنوان وليس 
بعدد األســـر التي تســـكن العنوان، 
مبينـــا: شـــرحنا ألعضـــاء مجلـــس 
بلدي الشـــمالي المتطلبـــات الفنية 
والتنظيميـــة المطلوبـــة لمثـــل هذا 
اإلجراء، ولقد اســـتعرضنا لهم كل 
مـــا رغبـــوا فـــي معرفتـــه عـــن هذا 
الموضـــوع، وهـــو ما ينطبـــق على 
جميـــع مناطـــق البحريـــن وليـــس 
علـــى المحافظـــة الشـــمالية فقط، 
وطالما هناك اشتراطات تنظيمية 
وفنية متحققة فباإلمكان تحقيق 

هذا الشرط الذي يطلبونه.
الكهربـــاء  شـــؤون  وزيـــر  وأشـــار 
والمـــاء إلـــى أن األســـر إذا حققت 

المطلـــوب وهـــو توفيـــر عنوانيـــن 
فباإلمكان تحقيق طلبهم، فالعداد 
مرتبط بالعنوان، ألن نظام الفوترة 
البحريني مرتبط بنظام العناوين، 
ولذلـــك ال بـــد أن يكون لـــكل عائلة 
عنوان مستقل مرتبط بالفاتورة. 

جـــاء ذلـــك لـــدى رد المبـــارك علـــى 
“البـــالد” بشـــأن استفســـار  ســـؤال 
الشـــمالي،  بلـــدي  مجلـــس  رفعـــه 
بعـــد تلقيهـــم شـــكاوى ومطالبـــات 
رفعهـــا المواطنون فـــي المحافظة 
المـــدن  مختلـــف  ومـــن  الشـــمالية 

والقـــرى من األســـر “المركبة” التي 
تعانـــي مـــن الزيـــادة المبالغـــة في 
قيمـــة فواتيـــر الكهرباء الشـــهرية 
التـــي تصلهـــم، مشـــيرين إلـــى أن 
الفواتيـــر الباهظـــة ترهـــق دخلهـــم 
الشـــهري، مشيرين إلى أن أكثرهم 
الدخـــل،  محـــدودة  العوائـــل  مـــن 
أبنائهـــم  مـــن  عـــدد  يقيـــم  والتـــي 
المتزوجيـــن معهـــم بســـبب عـــدم 
تأجيـــر  علـــى  الماديـــة  مقدرتهـــم 
شـــقق والســـكن فيها، بينمـــا يأمل 
بعضهـــم فـــي الحصـــول على بيت 
اإلســـكان، ولذلك فهـــم مضطرون 

للسكن مع أسرهم.
المحافظـــة  بلـــدي  مجلـــس  وكان 
الشـــمالية قـــد تواصـــل مـــع وزيـــر 
ورفـــع  والمـــاء  الكهربـــاء  شـــؤون 
شكوى ومطالب أهالي المحافظة 
وقـــام  عليهـــا،  للـــرد  الوزيـــر  إلـــى 
مؤكـــدا  بالـــرد،  بإبالغهـــم  الوزيـــر 
دعمـــه للتواصـــل فـــي دعـــم عمـــل 
يعـــده  الـــذي  البلـــدي،  المجلـــس 
القنـــاة الديمقراطيـــة لنقـــل هموم 
المواطنين ومعاناتهم للمسؤولين.

في رده على مجلس بلدي الشمالي... وزير الكهرباء لـ “^”:

نظــام “الفوتــرة” بالبحريــن مرتبــط 
بالعنــوان وليــس بعــدد األســر
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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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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1113162320

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

https://www.albiladpress.com/news/2022/4835/columns/740267.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4835/bahrain/740216.html
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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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1113162320

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.
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

إيران تبدل مالبس العمالء
إن مســـيرة التنميـــة الشـــاملة والصعود إلى قمـــم النجاح بقيادة 
ســـيدي جاللـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد 
المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، عملية ال رجعة فيهـــا، ومهما حدث 
في هذه المنطقة وأيا كانت التحديات التي قد تتعرض لها، فإن 
عودة األوضاع في الوطن العربي إلى ما أطلقوا عليه “الربيع أو 
الخراب العربي” والفوضى تحت غطاء الحريات أمر مستحيل، 
استحالة منطقية، ألن األوضاع قد تغيرت ومنطق التاريخ ذاته 
يجعل مثل هذا األمر وهما، وعلى أولئك الذين يحلمون بإحداث 
الفوضـــى في البحرين والمنطقة أو أن تغيرا في أشـــخاص “من 
ترامب إلى بايدن مثاال” ســـيعيد إليهم ما فات، أن يدركوا مدى 

السذاجة في هذه األحالم وأنهم ال يضرون بها سوى أنفسهم.
لقـــد اســـتفادت البحريـــن والمنطقة كثيـــرا من نتائـــج تحقيقات 
المؤامرة، حيث تبين بالدليل الدامغ أن الفوضى لم تكن ســـوى 
للنظـــام اإليرانـــي الذي عـــاد لتحريـــك عمالئه فـــي المنطقة عبر 

التحكم فيهم ليكونوا له العون على الفرقة واالنقسام والفوضى 
وحلم القضاء على آمالنا ومقومات أمتنا، وكل المؤشرات تشير 
إلـــى أن إيـــران ســـتعمد في الفتـــرة القادمـــة إلى تغييـــر مالبس 
العمـــالء وتوفيـــر كميات وفيرة من اإلغـــراءات، وهذا ما اتضح 

في خطب الماللي وأجهزة اإلعالم اإليرانية قبل أيام.
إذا فكرنا باأللفاظ والمصطلحات، فإنه ال يمكن ألحد أن يتوهم 
من جديد أن البحرين ســـتكون ســـاحة للفوضـــى لعمالء إيران، 
ألن لديهـــا الحـــزم الكامل في مواجهة المتآمرين وســـحق مركز 
المؤامـــرة وتصفيتـــه، وقـــادرة علـــى مواجهـــة أي عـــدوان فـــي 
مختلف صوره، وهناك أبعاد سياسية ينبغي إضافتها إلى أبعاد 
الموقـــف، لعل أهمهـــا أن الوطن العربي البـــد أن يكون قويا في 
كل نواحيـــه، وأن مـــا يؤثـــر علـــى أي جـــزء من أية بقعـــة عربية 
ســـيصل تأثيـــره إلى األجـــزاء األخرى، فعلينا جميعا مســـؤولية 

ضخمة وكبيرة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ظاهرة مرفوضة
ال تـــزال ظاهـــرة نقل األخبـــار الخاطئة، أو غيـــر موثوقة المصدر، 
تتصدر منصات التواصل االجتماعي وغيرها بين الحين واآلخر، 
بشـــكل يضـــر - وأي ضـــرر - بســـمعة النـــاس، ومكانتهـــم، ومكانـــة 

أسرهم.
نقـــل األخبار المســـيئة بكل األحوال والظـــروف هو “جرم” وفادح 
أيضـــًا، ألنه يســـاعد على إحـــداث الضـــرر لغيره، ســـواء بقصد أو 
بـــدون قصـــد، فمـــن الـــذي يتحمل نتيجـــة هـــذا؟ ويتنافس بعض 
أصحاب الحســـابات التجاريـــة اإلخبارية فـــي التطبيقات الذكية 
المختلفة فيما بينهم، بأن يتصدر كل منهم المشـــهد بنشر األخبار 
اآلنيـــة أو الحصريـــة، أو التـــي تعنون بــــ “عاجل” لنيـــل المزيد من 
الشـــهرة، وجذب المزيد من المعلنين، دون التأكد التام في بعض 

األحيان من صحة الخبر.
فهـــل هـــذه هـــي الوســـيلة الصحيحـــة لنيـــل المكاســـب؟ وما هي 
الضوابـــط القانونيـــة المجرمة لها؟ وما آليـــة تنفيذها؟ وهل تنفذ 

بالشكل الرادع فعالً؟
مـــن األهمية بمكان تحقيق التكاتف المجتمعي والرســـمي لوقف 
هذه الســـيناريوهات المســـيئة للناس، والمدمرة للبيوت واألسرة، 
والمضـــرة بمكانـــة األفـــراد وقيمهـــم، وصورهـــم األخالقيـــة أمام 

محيطهم االجتماعي.
فالعرف المتداول، أن تدمير الســـمعة أمر ســـهل، لكن ترميمها أو 
إصالحهـــا أمر صعب للغاية، خصوصًا في المجتمعات الشـــرقية، 
والتي يتميز بها البعض بذاكرة األفيال، والتي ال تستحضر دائمًا 
إال األخبار السيئة والمسيئة، بكل جلسة، وحوار، وحديث جانبي.

من المؤســـف فعالً أن يســـتثمر البعض تقنيات التواصل الحديثة 
كرماح مســـنونة الستهداف اآلخرين، في الوقت الذي توظف به 
هـــذه األدوات فـــي األمم المتحضـــرة األخرى، للتنويـــر، والثقافة، 
ونشـــر قيـــم العدالـــة، والديمقراطيـــة، وحقـــوق اإلنســـان، والعلم 

النافع.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

فـــي تصريح مطمئـــن ومقلق بآن واحد، أكد مســـؤول فـــي منظمة الصحة 
العالميـــة أن مزيـــدا مـــن األدلة تظهـــر أن ســـاللة أوميكـــرون المتحورة من 
كورونـــا تصيـــب الجهـــاز التنفســـي العلـــوي، وتســـبب أعراضـــا أخـــف مـــن 
المتحـــورات الســـابقة التي يمكن أن تســـبب التهابا رئوًيا حـــاًدا، وذلك بناء 
على المزيد والمزيد من الدراسات المتخصصة، وهذا هو الجانب المطمئن 
والســـيما في ظل الهجمة الشرســـة لمتحور أوميكـــرون والوتيرة المرتفعة 

غير المسبوقة من اإلصابات بالفيروس في معظم دول العالم.
أمـــا المقلـــق في األمر فهـــو تأكيد المســـؤول األممي أنه من الســـابق ألوانه 
تحديـــد مـــا إذا كان أوميكـــرون ســـيحتاج إلـــى لقاح خـــاص، وأن مثل هذا 
القـــرار يحتـــاج إلـــى تنســـيق عالمي وال يجـــب أن يتخذه القطـــاع التجاري 

وحده.
تصريـــح مســـؤول منظمـــة الصحـــة العالميـــة جاء فـــي وقت تتســـابق فيه 
شركات عالمية للترويج ألدوية ولقاحات جديدة أكثر فعالية ضد فيروس 
كورونا ومتحوراته المســـتقبلية، رغم تأكيداتها السابقة أن اللقاحات التي 
أنتجتهـــا وطورتهـــا فعالـــة ضـــد أوميكرون وغيـــره، بل هناك مـــن أعلن عن 

“لقـــاح عالمـــي” يوفر الحماية مـــن متحورات كوفيد - 19 ومن فيروســـات 
كورونـــا المســـتقبلية، في ظل تباين الدراســـات المتخصصة ما بين مؤيدة 
لفعاليـــة اللقاحـــات الحاليـــة، وأخرى توصـــي بضرورة البحث عـــن لقاحات 
جديـــدة ومحذرة من متحـــورات قادمة أكثر خطورة مـــن أوميكرون، وما 
بيـــن هـــذا وذاك تزداد حيرة النـــاس وقلقهم وخوفهم، وتســـتدعي الحاجة 

لجهود أكبر من قبل الدول إلقناع شعوبها.
هواجس هذا البعد التجاري في هذه الجائحة الصحية الكونية ســـيتطلب 
جهـــوًدا أكبـــر مـــن الـــدول لمعالجته وإزالتـــه، الســـيما أنه أدى إلـــى تخوف 
البعـــض وترددهـــم وبـــطء اســـتجابتهم وتفاعلهـــم مـــع معطيـــات الجائحة 
ومســـتلزماتها منـــذ بدايتها وإلـــى اآلن، إذ لم تتولد لديهـــم القناعة الكافية 
على سبيل المثال بجدوى التطعيم ضد فيروس كورونا، ما دفع عددا من 

الدول المتقدمة إلى جعل التطعيم إجبارًيا.
هي جائحة عالمية أصابت البشرية كلها، والجميع يدرك أن تخلف أية دولة  «

عن ركب المواجهة سيحدث خلال وسيعرقل جهود تجاوزها، لذا البد من 
التنسيق، بل والتعاضد بين دول العالم.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

الجائحة الصحية واألنشطة التجارية

لم يبق شـــخص أو مؤسســـة تعليميـــة أو أجهزة إعالمية لم تتطـــرق إلى العادة 
االســـتهالكية الخاطئة التي يمارســـها البعض في مأكلهم ومشـــربهم وملبســـهم 
واقتنائهـــم الكماليات التي ليســـت ضرورة في حياتهم، إنمـــا كما يقولون تقليد 
أعمـــى! فهـــل يعقل حســـب المصادر الرســـمية التي نشـــرت التقريـــر إنفاق ١٤٦ 
مليـــون دينـــار على المالبس واألحذية “أعزكـــم هللا” خالل عام ٢٠٢١! صدق أو 
ال تصدق، في حين بلغ اإلنفاق خالل عام ٢٠٢٠ مبلغ ١١٣ مليون دينار! بزيادة 
بلغـــت ٣٠ %! هـــذا التقرير نشـــرته صحيفـــة محلية نقاًل عـــن إحصائيات الدفع 
اإللكتروني والبطاقات االئتمانية المصرفية، ناهيك عن طريق الشـــراء المباشر 
نقـــًدا! واألغـــرب من ذلك أنه يخص البحرينيين ال غير! األمر الذي أعتبره طامة 
كبـــرى، واألدهـــى من ذلك أن تحصل هـــذه الزيادة المضطـــردة في وقت يعاني 
فيه الناس من وباء كورونا واألزمة االقتصادية الخانقة التي طالت العالم كله.
شـــخصًيا توقعـــت انخفاًضـــا كبيـــًرا فـــي اإلنفـــاق والتركيـــز على األساســـيات، 
خصوصـــا أن نمـــط وأســـلوب الحيـــاة تغيـــر بســـبب هـــذا الوبـــاء، فقـــد توقفت 
التجمعـــات والمناســـبات االجتماعيـــة واألفـــراح واألتراح والســـفر وغيرها من 
العـــادات التـــي كانـــت ســـائدة. إذا هنـــاك خلل وتناقـــض صارخ في ممارســـاتنا 

اليومية وأســـلوب معيشـــتنا، الصرف الجنوني وغير العقالني نراه بأم أعيننا، 
الصرف على كل ما هو غير مهم، فبالله عليكم أي راتب يمكن أن يتحمل هذه 
المصاريـــف التـــي لو تم التحكم بها لكانـــت حياتنا أفضل بكثيـــر، غريب أمرنا، 
فنحـــن دائما نشـــتكي محدودية الراتب وفي نفس الوقت ال نحاســـب أنفســـنا 

في طريقة إدارة أموالنا.
لقـــد أصبـــح الجميـــع يريد أن يعيـــش حياة البـــذخ والصرف غيـــر العقالني، بل 
نفـــس حيـــاة ومســـتوى الطبقـــة البرجوازيـــة، وال يريـــدون أن يطبقـــوا عليهـــم 
المثـــل الشـــعبي “مد رجلك على قد لحافـــك”، فقلياًل من الوعـــي والعقل هو ما 
نحتاجـــه فقط ال غيـــر. أتمنى أن نقوم جميًعا بمراجعة أنفســـنا وأن نتجرد من 
هذه الممارســـات االجتماعيـــة الخاطئة لنعيش حياة مريحـــة، وال نكون تحت 
ضغوطات القروض الشخصية التي تجني ثمارها في المقام األول المؤسسات 
المصرفيـــة ال غيـــر. أتمنى أن نقوم بدراســـة ومراجعة أولوياتنـــا، وكما يقولون 
“القرش األبيض لليوم األسود”، فقد تصادفك أيام عصيبة مختلفة من ظروف 
عائلية ومرضية وغيرها من األمور التي قد نتفاجأ بها دون سابق إنذار. وهللا 

من وراء القصد.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

عادات استهالكية خاطئة

المجاملة العلمية
هـــل توجد فـــي العلم مجاملـــة أو محابـــاة في غير محلهـــا؟ الكل 
يعلـــم أن العلـــوم قائمـــة علـــى الـــدالالت والفرضيـــات وأســـاليب 
اإلثبـــات والنفي، لكن هل هناك محاباة علمية؟ اإلجابة نعم، وفي 
األصل هي من أسس الترغيب وتحبيب العلوم لدى طالبي العلم، 
ودعونـــي أشـــرح مثاال بســـيطا عـــن المجاملـــة العلميـــة من خالل 
هـــذه الســـطور في مقالـــي المتواضع هذا، حيث أصـــادف كل عام 
الكثيـــر من الطلبة المجتهديـــن، لكنهم يفتقرون المهارة، فتجدهم 
مـــن أوائل الحضور، وملتزمين بتقديـــم الواجبات في مواعيدها، 
ويتفاعلون في أوقات االستفسارات، لكنهم ال يمتلكون المؤهالت 
في تحقيق أعلى درجة في مقرر ما، كأن تكون ال تمتلك الصوت 
وطريقـــة األداء وهـــي من أهـــم المقومات التي نعتمـــد عليها في 
تقييـــم مقررات اإلذاعـــة والتلفزيون خصوصـــا، واألكيد أنها أحد 

مفاتيح النجاح في ذلك التخصص.
الحقيقة أن ســـجل الطالب وسلوكه في رغبته الدائمة في التعلم 
والتزامـــه بمواعيد تقديم الواجبات، كلها أمور تشـــفع له وتجعلنا 
نحابيه علميا رغبة منا في أن يكتسب مهاراته األخرى من خالل 
المـــران والممارســـة، وعلـــى الرغم من أن عددا كبيـــرا من مهارات 
اإلعـــالم هـــي هبات وملـــكات إلهيـــة، إال أن آخر الدراســـات أكدت 
أن الممارســـة تصنـــع فارقا كبيـــرا في التعلم والوصـــول إلى نفس 
النتائج التي قد يصل لها األشخاص الموهوبون، لذلك دائما أحب 
أن ألقـــي هـــذه العبـــارة على مســـامع الطلبـــة والطالبـــات، الموهبة 
وحدهـــا غير كافية والدراســـة وحدهـــا غير كافية، لكن الدراســـة 
مع الممارســـة ســـتكون في أوجها وأكثرها تألقا، خصوصا إن كان 

الطالب موهوبا في أساسه.

أساليب الترغيب في العلوم ال تنتهي، وهي مهمة في صنع جيل  «
جاد يرغب في الوصول إلى المعلومات وتعلمها وامتهان العلم 

بدال من توافه األمور، وقليل من المحاباة والمساعدة يفتح المجال 
ويلغي األفكار المعيقة إلبداع الطلبة والطالبات.

سمر األبيوكي
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