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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

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

أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل 
البوعينين انخفاض نسبة القضايا المحالة 
ــن 2019  الـــفـــتـــرة مــ الـــمـــحـــاكـــم خـــــالل  الـــــى 
انخفضت  إذ   ،%41 بنسبة   2021 عـــام  حــتــى 
قضايا العنف األسري بنسبة 44% عن العام 
 ،%40,5 بنسبة  المخدرات  وجرائم  الماضي، 
وكــذلــك   ،%33,5 بــنــســبــة  الــســرقــات  وقــضــايــا 
قــضــايــا مخالفة اإلجــــراءات  عـــدد  انــخــفــض 
ــة الـــمـــفـــروضـــة لــمــنــع  ــرازيــ ــتــ الــصــحــيــة االحــ
إساءة  قضايا  بلغت  بينما  الجائحة  انتشار 
اســتــخــدام مــنــصــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
مــؤتــمــر  ــالل  ــ خــ ــــك  ذلــ ــاء  ــ جــ ــة،  ــيـ قـــضـ  1137
صــحــفــي عــقــده الــنــائــب الـــعـــام أمــــس. وقـــال 
الــنــائــب الــعــام فــي تــصــريــح خـــاص لـــ»أخــبــار 
الخليج« إن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها 
فيما يتعلق بالمخالفات المحالة من تقرير 
الرقابة المالية واإلدارية الى النيابة العامة، 
تتعلق  قــضــايــا   5 الــنــيــابــة  تلقي  عــن  كــاشــفــا 
بمخالفات رصدها التقرير تم حفظ قضية 
ــدة واالنــتــهــاء مــن أخـــرى وإحــالــتــهــا الى  واحـ
بينما  تــداولــهــا،  ويتم  المختصة  المحكمة 
مـــــازال الــتــحــقــيــق جـــاريـــا فـــي ثــــالث قــضــايــا 
تحتاج إلى النظر فيها بشكل مفصل نظرا 
الى طبيعتها واالحتياج إلى بحثها من قبل 
والتقارير  الــخــبــرة  بــأعــمــال  مختصة  لــجــان 
الــمــحــاســبــيــة واالســـتـــمـــاع الــــى الــعــديــد من 
ببنك  المتعلقة  الــقــضــايــا  ــول  وحـ الــشــهــود. 
أن  الــعــام  الــنــائــب  أكـــد  اإليـــرانـــي  المستقبل 

إجـــراءاتـــهـــا لتنفيذ  تــبــاشــر  الــتــنــفــيــذ  نــيــابــة 
الصادرة  للحرية  السالبة  العقوبات  أحكام 
بــحــق الــمــتــهــمــيــن الـــمـــوجـــوديـــن فـــي داخـــل 
ــا مـــن هـــم فـــي الـــخـــارج فيتم  الــبــحــريــن، أمــ
ــات الــقــضــائــيــة  ــابــ الــتــنــفــيــذ عـــن طـــريـــق اإلنــ
أو عـــن طــريــق نــشــرة اإلنـــتـــربـــول الــحــمــراء، 
سيتم  الموقعة  الــغــرامــات  مبالغ  أن  مــؤكــدا 
العامة  النيابة  أن  الى  أشــار  كما  تحصيلها، 
مازالت تباشر بعض قضايا البنك المتعلقة 

بعمليات غسل األموال.
وردا على سؤال لـ»أخبار الخليج« خالل  
ــا تــوصــلــت  ــر مـ الــمــؤتــمــر الــصــحــفــي عـــن آخــ

المالحقة  بطلب  يتعلق  فيما  النيابة  إليه 
الجنائية لمن تسبب في قتل بحار بحريني 
بـــدولـــة قــطــر، وقــضــيــة تــمــويــل غــســل أمـــوال 
ــابــــي مقيم  اإلرهــ بــحــزب اهلل  نــفــذهــا عــضــو 
في  عــقــارات  وإدارة  شـــراء  عــن طــريــق  بقطر 
مرتبطتان  القضيتين  أن  أوضــح  البحرين، 
الواقعتين،  في  القضائية  اإلنابة  بإجراءات 
قائال »ننتظر الرد الرسمي القضائي وسيتم 

إيضاحه للرأي العام بمجرد وصوله«.
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�صـوق رديـف لل�صـركـات المقفلـة بالبـور�صـة
وزير التجارة: �سركة املقا�سة ت�سرف على اأ�سهم و�سندات بقيمة 33 مليار دينـار

وزيرة بريطانية �صابقة: اأقالوني من من�صبي لأنني م�صلمة

كتب أحمد عبدالحميد:

ــارة  ــتــــجــ كـــشـــف وزيــــــــر الـــصـــنـــاعـــة والــ
الــزيــانــي عـــن أن نقل  ــد  والــســيــاحــة زايــ
خــدمــات الــقــيــد والــتــأشــيــر فــي السجل 
العامة  المساهمة  للشركات  الــتــجــاري 
والمقفلة من الوزارة إلى شركة البحرين 
رديــف  إلـــى خــلــق ســـوق  يــهــدف  للمقاصة 
لــلــشــركــات المقفلة  الــبــحــريــن  بــورصــة  فــي 
فقط  مؤسسيها  بين  أسهمها  لــتــداول 
وليست مفتوحة للعامة، مشيرا إلى 
مساهمة  شـــركـــات   510 هــنــاك  أن 
تــعــادل %1  الــبــحــريــن  فــي  مقفلة 
مـــن الـــســـجـــالت الـــتـــجـــاريـــة في 

المملكة.
جــاء ذلــك خــالل جلسة 
مــــجــــلــــس الـــــــشـــــــورى أمــــس 
ــلـــي بــــن صــالــح  بـــرئـــاســـة عـ
الـــصـــالـــح رئـــيـــس الـــشـــورى 

التجاري،  السجل  قــانــون  تعديل  على  وافــق  الــذي 
استثمارات  وجـــذب  الــشــركــات  عمل  توسيع  بــهــدف 

وخلق فرص عمل جديدة.
ــر أن شــركــة الــمــقــاصــة ســتــوفــر 6 خــدمــات  وذكــ
التعديل،  تنفيذ  بعد  المقفلة  للشركات  إضافية 
وإلكتروني،  فــوري  بشكل  الملكيات  تحويل  ومنها 
االحتفاظ بسجل المساهمين إلكترونيا وتحديثه، 
النقدية، تقديم منصة تداول  األربــاح  إدارة وتوزيع 
خيار  تقديم  فقط،  الشركة  لمساهمي  إلكترونية 
لشراء الموظفين بالشركة لألسهم الممتازة، وإدارة 
اجتماعات الجمعية العمومية إلكترونيا، مؤكدا أن 
للشركات  العمليات  ســالســة  تــوفــر  الــخــدمــات  هــذه 
المقفلة. وتطرق إلى أن شركة البحرين للمقاصة 
تــشــرف عــلــى أســهــم وســنــدات بقيمة تــصــل إلـــى 33 
أربــاح بقيمة 164  توزيع  دينار، وأشرفت على  مليار 

مليون دينار في عام 2020.

مقاال  تايمز  صــنــداي  صحيفة  نشرت 
في  البريطانية  النائبة  غــنــي،  نــصــرت  عــن 
أن مسؤوال  أكدت  التي  المحافظين،  حزب 
ــاط الـــبـــرلـــمـــانـــي أخـــبـــرهـــا أن  ــضـــبـ عــــن االنـ
الوزارية  إقالتها من وظيفتها  وراء  السبب 

يرجع إلى كونها مسلمة.
وقالت غني، وزيرة النقل السابقة التي 
أقيلت بتعديل وزاري مطلع عام 2020، إنها 
تحذيرات  تلقت  أن  بعد  الصمت  »التزمت 
من أنها إذا استمرت في إثارة موضوع كهذا 
فإن زمالءها سينبذونها وستنتهي حياتها 
المهنية كما أن سمعتها ستتضرر«، بحسب 

ما نقلت الصحيفة.
بــأن هــذا لم  أتظاهر  »لــن  وقالت غني: 
يهز إيماني بالحزب«، مشيرة إلى أنه »قيل 
فــي 10  الــــوزاري  التعديل  اجــتــمــاع  فــي  لها 
باعتباره  أثير  اإلســـالم  إن  ستريت  داونــنــج 
يجعل  مسلمة  كــوزيــرة  وضعها  وإن  قضية، 
زمــــالءهــــا غــيــر مــرتــاحــيــن، كــمــا أن هــنــاك 
مخاوف من أنها لم تكن مخلصة بما فيه 
الكفاية للحزب، ولم تفعل ما يكفي للدفاع 

عن الحزب ضد مزاعم اإلسالموفوبيا«.

»عـــضـــو  إن  تـــايـــمـــز  ــداي  ــ ــنـ ــ ــول صـ ــ ــقـ ــ وتـ
ــرق  الـــبـــرلـــمـــان عــــن حــــــزب ويــــلــــدن فــــي شـ
الــتــي كــانــت فــي عـــام 2015 أول  ســاســكــس، 
امــــــرأة مــســلــمــة تــنــتــخــب نــائــبــة عـــن حــزب 
مسؤول  مع  اجتماعا  عقدت  المحافظين، 
 ،2020 مــــــــارس  ــي  ــ فـ بـــرلـــمـــانـــي  ــبــــاط  انــــضــ
زعــمــت مــن بــعــده أنــهــا أخــبــرت بــعــدم وجــود 

الــحــزب«، كما أضافت  فــي  اإلســالمــوفــوبــيــا 
أنها تلقت خبر طردها ألنها قالت لرئيس 
الــمــرأة )جــذب  »لــديــنــا مشكلة  إن  الـــــوزراء 
علمُت  التالية،  األســابــيــع  فــي  الــنــاخــبــات(. 
أنني إذا أصررُت على هذا األمر فإن زمالئي 
المهنية كما  سينبذونني وستنتهي حياتي 

أن سمعتي ستتضرر«.

رئي�س اجلمعية العامة للأمم املتحدة: 

العـالم يجب اأن يتعلم من تجربة 

كـورونـا  مواجهـة  في  البحـريـن 
أشــــاد عـــبـــداهلل شــاهــد رئــيــس الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــألمــم 
لفيروس  التصدي  فــي  البحرين  مملكة  بتجربة  المتحدة 
بارزا  نموذجا  تمثل  المملكة  أن  مؤكدا  »كوفيد-19«،  كورونا 

بين البلدان التي وضعت برنامج تطعيم ناجح للغاية.
للبحرين،  الرسمية  زيارته  بمناسبة  له  مقال  في  وقــال 
في الفترة من 22 إلى 25 من هذا الشهر، إنه من المناسب 
ــاب فــاعــلــيــة بـــرنـــامـــج الــبــحــريــن  ــبـ ــوء عــلــى أسـ تــســلــيــط الـــضـ
لمكافحة الوباء، وتبيان تأكيدي على جعل التطعيم العالمي 
البحرين وضعت  أن  إلــى  الــــدورة، الفــتــا  لــهــذه  أولــويــة مهمة 
إلى  الــرجــوع  خــالل  مــن  الطبي،  والمجتمع  بالعلوم  ثقتها 
لقاحات  جميع  على  والموافقة  العالمية،  الصحة  منظمة 
بتقديم جرعات  وبدأت  المنظمة،  بها  أذنت  التي  كوفيد-19 
المواطنين  سكانها،  لجميع  لديها،  المتاحة  اللقاحات  من 
وغير المواطنين على حد سواء، مجانا. وقد وافقت المملكة 
أقــرتــهــا منظمة  لــقــاحــات  اســتــخــدام ســتــة  حــتــى اآلن عــلــى 

الصحة العالمية. 
اللقاحات،  على  السريعة  البحرين  موافقة  أن  وأضــاف 
وتحقيقها  وشمولية،  بسرعة  استخدامها  ببدء  والتزامها 
أحد أعلى معدالت التطعيم في المنطقة؛ حيث قامت حتى 
جرعة  وقدمت  كامال،  تطعيًما  سكانها  ثلثي  بتطعيم  اآلن 

معززة ألكثر من نصفهم.  
وقال: إن ما نحتاج إلى القيام به اآلن هو محاكاة نجاح 
تجربة البحرين على المستوى العالمي، وأن ننهي التفاوتات 
العديدة  اللقاحات  نوزع  وأن  اللقاحات،  العالمية في مجال 

المتاحة لنا على جميع البلدان التي تحتاج إليها.
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وزير المالية: القت�صاد بداأ جني ثمار روؤية 2030
جناح �سيا�سة التنويع.. والقطاعات غري النفطية تنمو بن�سبة %6

ــق الـــتـــوازن الــمــالــي ــق ــح ــو وت ــم ــن ــي �ــصــتــدعــم ال ــاف ــع ــت ــة ال ــط خ
كتب وليد دياب:

آل  خليفة  بــن  سلمان  الشيخ  الــوطــنــي  واالقــتــصــاد  المالية  وزيـــر  أكــد 
خليفة أن االقــتــصــاد الــبــحــريــنــي بـــدأ فــي جــنــي ثــمــار الــرؤيــة االقــتــصــاديــة 
أن ذلك يبدو واضحا  النفطية، مضيفا  2030 في مختلف القطاعات غير 
المحلي  الناتج  في  النفطية  غير  القطاعات  مساهمة  مقارنة  خــالل  من 
اإلجمالي خالل العشرين سنة الماضية، إذ يالحظ نمو المتوسط السنوي 
لمساهمة القطاعات غير النفطية بنسبة 6% في حين تراجع متوسط النمو 

السنوي للقطاع النفطي بنسبة 0.6% خالل الفترة ما بين 2002 و2020.
وقال وزير المالية واالقتصاد الوطني في إجابته على سؤال للنائب 
تقدما  حققت  البحرين  إن  زايــد،  علي  النواب  مجلس  لرئيسة  الثاني 
واضحا في مساعي تنمية االقتصاد المحلي، إذ واصل االقتصاد نموه 
القطاعات  تنويع  سياسة  بفضل  الماضية  السنوات  خــالل  اإليجابي 
 2030 االقتصادية  الرؤية  خالل  الخاص  القطاع  وتمكين  االقتصادية 
النمو واالزدهــار لكافة أفراد المجتمع وجعل  التي تهدف إلى تحقيق 
ذلك  عــن  ونتج  التنمية.  لعجلة  الرئيسي  المحرك  الــخــاص  القطاع 

مضاعفة الناتج المحلي اإلجمالي.
المتوسط  فــي  نــمــوا  سجلت  النفطية  غير  القطاعات  أن  وأضـــاف 
السنوي بنسبة فاقت نمو القطاع النفطي في الفترة نفسها، إذ ارتفعت 
عام  إلــى 81% في  عــام 2002  النفطي من 58% في  القطاع غير  مشاركة 
2020، موضحا أنه يتم التركيز على القطاعات ذات األولوية وهي قطاع 
الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات المالية والخدمات اللوجستية 
ودعمها  المعلومات,  وتكنولوجيا  االتــصــاالت  وقطاع  السياحة  وقطاع 
لزيادة الناتج المحلي اإلجمالي في القطاعات غير النفطية من خالل 
تنويع مسارات االقتصاد الوطني عبر االستمرار في تعزيز دور القطاع 
أخرى  نفطية  غير  اقتصادية  قطاعات  في  االستثمار  وتشجيع  المالي 
مثل القطاع السياحي وخدمات األعمال والصناعة والقطاع اللوجستي.

والتي   2021 أكتوبر  في  االقتصادي  التعافي  إطالق خطة  إن  وقال 
تضم 27 برنامجا سوف يدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي, ويحقق 

التوازن المالي بحلول 2024.

ص4 أخبار البحرين

ص6 أخبار البحرين

ص8 عربية ودولية
ص4 نص المقال

ص5 أخبار البحرين

ص3 أخبار البحرين

ص7 أخبار البحرين

} وزير المالية واالقتصاد الوطني.

النتهاء من المرحلة الأولى من م�صروع

التـرميـم فـي مــوقـع قـلعـــة البحـريــن
أعلنت هيئة البحرين للثقافة واآلثار االنتهاء من المرحلة 
األولى من مشروع الترميم في موقع قلعة البحرين، وذلك بعد 
إجــــراء دراســــة أولــيــة مــوّســعــة مــن أجـــل تــحــديــد تــحــديــات أعــمــال 
الترميم، ومن المزمع أن تبدأ األعمال خالل العام الحالي، حيث 
لخصائص  مالئمة  استجابة  استراتيجية  الثقافة  هيئة  تطّور 
الموقع المسجل على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، 

بما يتوافق مع المعايير والتوجيهات العالمية.
وجاءت هذه الدراسة في ظل ما يشكله موقع قلعة البحرين 
من أهمية تاريخية لمملكة البحرين، فهو أحد أهم مواقع التراث 
لتحديات  معرضًا  باستمرار  كــان  فقد  موقعه  وبحكم  الثقافي، 
حفظ عديدة كالرطوبة العالية، ارتفاع منسوب المياه والحرارة 
الشديدة أثناء فصل الصيف، إضافة إلى هطول األمطار الغزيرة 

في فصل الشتاء والترّسبات الملحية.

انخفا�ض كبير في ق�صايا العنف الأ�صري وجرائم المخدرات وال�صرقات

النائب العام لـ»اأخبار اخلليج«: نظر 5 خمالفات ر�سدها تقرير الرقابة املالية 

تطبيــق  تبــداأ  ال�صـركــات  مــن   %98

ــة الأجــــــــور« ــ ــاي ــ ــم ــ ــام »ح ــــ ــظـ نـ
الــعــمــل خــالل  ســـوق  تنظيم  هــيــئــة  إدارة  مــجــلــس  اســتــعــرض 
األجــور على ضوء  نظام حماية  تطورات مشروع  أمس  اجتماعه 
ُتلزم  التي  الــجــاري،  يناير  مطلع  الثالثة  المرحلة  تطبيق  بــدء 
جــمــيــع أصـــحـــاب الــعــمــل الـــذيـــن لــديــهــم مـــن 1 إلــــى 49 عــامــال 
ــور؛ إذ  ــ ســـداد أجـــور الــعــامــلــيــن لــديــهــم وفــقــا لــنــظــام حــمــايــة األجـ
ــع انــتــشــارا بــمــا يــفــوق نسبة 98% من  تــعــد هـــذه الــمــرحــلــة األوســ
والتنمية  العمل  وزير  وأكد  الثالث.  بمراحلها  الشركات  إجمالي 
علي  محمد  بن  جميل  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  االجتماعية 
لنظام  الدقيق  التطبيق  أهمية  االجتماع  ترؤسه  لدى  حميدان 
الـــذي يسهم فــي خلق حــالــة مــن االســتــقــرار في  حماية األجـــور 
بيئة العمل التي تقوم على مبدأ األجر مقابل العمل، ويقلل من 
الخالفات العّمالية، إذ اطلع الوزير على مستوى التزام أصحاب 
المحدد  الزمني  للجدول  وفقا  النظام  إلــى  باالنضمام  العمل 
للمراحل الثالث. واطلع وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة 
على نظام التأمين االختياري على العمالة المنزلية الذي يوفر 
الحماية الالزمة ألصحاب العمل والعاملين في المنازل على حد 
تخدم  إضافة مميزات جديد  إمكانية  دراســة  إلــى  ســواء، موجها 
االجتماع  العمل. وشدد حميدان خالل  أطــراف  وتحفظ حقوق 
الكبرى تتمثل في مواصلة  والمسؤولية  التحدي األبرز  أّن  على 
الجهود بعزيمة عالية الستدامة النمو وتطوير سوق العمل وفق 
وبرنامج   ،2030 االقتصادية  البحرين  لرؤية  األساسية  المبادئ 

عمل الحكومة.

} نصرت غني.

} جانب من المؤتمر الصحفي.

الإمارات على  العدوان  تدين  العربية  الجامعة 

اإرهابيـة منظمـة  الحوثييـن  بت�صنيـف  وتطالـب 

الــعــربــيــة  ــــدول  الـ – وكـــــاالت: أدان مــجــلــس جــامــعــة  الــقــاهــرة 
المدنيين  على  واآلثم  الغاشم  اإلرهابي  الهجوم  بشدة  واستنكر 

من قبل المليشيات الحوثية اإلرهابية. 
المليشيات  ارتكبتها  التي  اإلرهابية  الهجمات  هذه  أن  وأكد 
الــحــوثــيــة اإلرهـــابـــيـــة تــشــكــل انــتــهــاكــا صـــارخـــا لــلــقــانــون الــدولــي 
للمنشآت  تــهــديــًدا حقيقيا  وتــعــد  اإلنــســانــي،  الــدولــي  والــقــانــون 
المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة واستقرار االقتصاد العالمي، 
األمــن  وتــقــوض  اإلقليميين  ــن  واألمـ للسلم  تــهــديــًدا  تشكل  كما 
الدوليين، وتشكل خطًرا  والسلم  العربي، وتضر باألمن  القومي 

على خطوط المالحة التجارية الدولية.
ــارات والـــوقـــوف إلــى  ــ وأكـــد الــتــضــامــن المطلق مــع دولـــة اإلمـ
جــانــبــهــا ودعــمــهــا فـــي كـــل مـــا تــتــخــذه مـــن إجــــــراءات لــلــدفــاع عن 
أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أرضها ومصالحها الوطنية 
ومقدراتها، كما أكد المجلس تأييده ودعمه لحق دولة اإلمارات 
الــدولــي،  الــقــانــون  الــعــدوان بموجب  النفس ورد  الــدفــاع عــن  فــي 
مثمنا حـــرص دولـــة اإلمـــــارات عــلــى االلـــتـــزام بــالــقــانــون الــدولــي 

واحترامه وامتثالها لقرارات األمم المتحدة ذات الصلة.
وطالب كل الدول بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية 
ــارات  اإلمـ دولـــة  على  مسيرة  وطــائــرات  بــصــواريــخ  هجماتها  بعد 

} وزير التجارة.
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} جانب من اال�ستقبال.

} وزير التربية خالل ا�ستقبال الفائزين.

ــبـــل الـــدكـــتـــور  ــقـ ــتـ اسـ
مــــــــــــاجــــــــــــد بــــــــــــــن عـــــلـــــي 
التربية  وزيــــر  الــنــعــيــمــي 
والـــتـــعـــلـــيـــم الـــفـــائـــزيـــن 
ــزة حــــــمــــــدان بــن  ــ ــائـ ــ ــجـ ــ بـ
راشـــد آل مــكــتــوم لـــأداء 
ــي الـــمـــتـــمـــيـــز  ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
فــــــي دورتـــــــهـــــــا الــــرابــــعــــة 
والــعــشــريــن، حــيــث أشــاد 
الــــوزيــــر بــالــجــهــود الــتــي 
لنيل  ــزون  ــائـ ــفـ الـ بــذلــهــا 
التربوية  الــجــائــزة  هـــذه 
ــًا فــي  ــ ــوهـ ــ ــنـ ــ الـــــهـــــامـــــة، مـ
بالعالقات  نفسه  الوقت 
ــي تــربــط  ــتــ ــة الــ ــقـ ــيـ ــوثـ الـ
بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
العربية  ودولــة اإلمـــارات 

في  الشقيقة  المتحدة 
الــعــديــد مـــن الــمــجــاالت 
ومـــــــــنـــــــــهـــــــــا الـــــــمـــــــجـــــــال 
التعليمي، مؤكدًا أهمية 
للجائزة  التربوي  الــدور 
فـــي تــكــريــم الــتــربــويــيــن 
ــاء  ــقــ الــمــتــمــيــزيــن واالرتــ
في  التعليمية  بــالــكــوادر 
الدول المشاركة في هذه 
الـــمـــســـابـــقـــة، بـــمـــا يــعــود 
بــالــخــيــر عــلــى الــمــيــدان 
ــًا  ــيـ ــنـ ــمـ ــتـ الــــــتــــــربــــــوي، ومـ
التوفيق  دوام  للجميع 

والنجاح.
حضر المقابلة عدد 
أمــور الطلبة  أولــيــاء  من 

الفائزين.

الــجــديــر بــالــذكــر أن 
في  بالجائزة  الفائزين 
الــدورة هم األستاذ  هذه 
ــداهلل حــبــيــب  ــ ــبــ ــ ــي عــ ــلــ عــ
مــــن مــــدرســــة جـــابـــر بــن 
حيان االبتدائية للبنين 
ــزة عــن  ــائـ ــالـــجـ ــز بـ ــائـ ــفـ الـ
فــئــة الــمــعــلــم الــمــتــمــيــز، 
إبراهيم  رتــاج  والطالبة 
ــن مـــدرســـة  الـــعـــبـــاســـي مــ
للبنات،  الثانوية  الــحــد 
ــواد  والـــطـــالـــب أحـــمـــد جـ
ــة  ــدرسـ ــي مــــن مـ ــبـ ــريـ ــعـ الـ
علي  بــن  عيسى  الــشــيــخ 
وهما  للبنين،  الــثــانــويــة 
الــفــائــزان بــالــجــائــزة عن 

فئة الطالب المتميز.

ال��ن��ع��ي��م��ي ي�����س��ت��ق��ب��ل ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة 

ح������م������دان ب������ن را�������س������د ال����ت����رب����وي����ة

كتبت فاطمة علي:
تــحــتــضــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن مـــــارس الــمــقــبــل مــؤتــمــرات 
علمية وطبية دولية إذ تنطلق اعمال المؤتمر الدولي الثاني 
بتنظيم  مــارس   5-4 الفترة  والـــوالدة خــالل  النساء  ألمـــراض 
دوليين  متحدثين   10 ومشاركة  العربي  الخليج  جامعة  من 
يقدمون خبراتهم في مجال طب النساء والوالدة والمساعدة 
جامعية  مستشفيات  فــي  عملهم  خـــالل  مــن  اإلنـــجـــاب،  عــلــى 
األمريكية،  المتحدة  الــواليــات  في  مرموقة  طبية  ومؤسسات 
تركيا،  لبنان،  اليونان،  إيطاليا،  التشيك،  المتحدة،  المملكة 

إلى جانب الكويت، والسعودية.
ويعقد المؤتمر الدولي للعالج الجيني والطب التجديدي 
في 13 مارس لعرض إنجازاتهم وتقنياتهم وأبحاثهم المبتكرة، 
والطب  الجيني  الــعــالج  مــجــال  فــي  الــســريــريــة  واكتشافاتهم 
الــتــجــديــدي، لــعــالج أمــــراض لــم يــكــن بــاالســتــطــاعــة عالجها 

الـــرواد  مــن  نخبة  المؤتمر  ويستضيف  التقليدية،  بــالــطــرق 
دول  مختلف  من  العالميين  والباحثين  واألساتذة  والخبراء 

العالم.
ــعــــالج الــجــيــنــي وأســــتــــاذ الــطــب  ــيـــس مـــؤتـــمـــر الــ وقــــــال رئـ
التجديدي الدكتور صفوق الشمري إن المشاركين سيناقشون 
العديد من القضايا مثل العالج الجيني القائم على تعديل 
والعالج   ،CRISPR على طريقة باالعتماد  الوراثية  الهندسة 
الجيني القائم على الحمض الريبوزي، باإلضافة إلى عرض 
آخــر الــتــطــورات الــســريــريــة فــي مــجــال عــالجــات االضــطــرابــات 
أن  موضحا  الجيني،  التعديل  عــالجــات  وأســالــيــب  الجينية، 
زراعــة  مثل  األخـــرى  القضايا  مــن  العديد  سيتناول  المؤتمر 
القانونية  والتحديات  الحيوية،  الهندسة  الجذعية،  الخاليا 

واألخالقية للعالج الجيني والخلوي.
ألمــراض  الثاني  الــدولــي  المؤتمر  رئيس  أكــد  جانبه  مــن 
الــنــســاء  تــخــصــص  أن  رزق  والـــوالدة الـــدكـــتـــور ضــيــاء  الــنــســاء 
والوالدة يشهد العديد من المعارف والعلوم المستجدة التي 
إلى طرق  التوصل  الدولية من أجل  الخبرات  تكاتف  تتطلب 
المرأة  صحة  تعزيز  على  تعمل  مبتكرة  وعــالج  ووقاية  رعاية 
شعار  تحت  سينعقد  الـــذي  المؤتمر  أن  موضحا  والــجــنــيــن، 
من  واسعة  بمجموعة  جــاء  الــمــرأة(  صحة  في  )المستجدات 
المتسارعة  المستجدات  التي تبين حجم  الجديدة  العناوين 
فترة  أثناء  والجنين  المرأة  صحة  منها  التخصص،  هذا  في 
كسكر  عالمية  مواضيع  في  مستجدات  من  فيها  بما  الحمل 

الحمل والغدة الدرقية ومتابعة نمو الجنين.
كما يناقش المؤتمر كل ما يتعلق بمشكالت قاع الحوض 
لــــدى الـــمـــرأة كــالــعــالجــات الــبــديــلــة لــســلــس الـــبـــول الــجــهــدي 
أيضًا  يشمل  المؤتمر  أن  الــى  منوها  المثانة،  ألــم  ومتالزمة 
تــســتــعــرض  ــتـــي  والـ الــنــســائــيــة  األورام  فـــي  قــيــمــة  مـــحـــاضـــرات 
التوصيات العالمية المستجدة في عدة مواضيع كتشخيص 
وعالج أورام المبايض في فترة الحمل وفترة ما بعد انقطاع 
الورم الحليمي البشري، مؤكدا  الطمث والكشف عن فيروس 
أن مسألة المساعدة على اإلنجاب والعقم سيكون لها نصيب 
في برنامج المؤتمر إذ ستناقش بعض المواضيع المهمة في 
اإلجهاض  عالج  في  الحديثة  التوصيات  منها  المجال،  هذا 

المتكرر وعالج األورام الليفية في حاالت تأخر اإلنجاب.

ي�شارك فيها خبراء دوليون..

البحرين ت�ست�سيف موؤتمرات علمية وطبية مار�س المقبل

برئاسة الدكتورة فوزية سعيد الصالح، 
وعــضــويــة أحــمــد صــبــاح الــســلــوم والــدكــتــور 
بـــدر مــحــمــد عــــادل، عــقــدت لــجــنــة الــحــقــوق 
والــحــريــات الــعــامــة اجــتــمــاعــهــا الــثــامــن عن 
بعد، حيث افتتحت اللجنة أعمالها بالتأكد 
مـــن الـــنـــصـــاب الــقــانــونــي والــتــصــديــق على 
محضر االجتماع السابق، ثم ناقشت ما تم 
بخصوص قراراتها وتوصياتها السابقة وما 
اتخذ فيها من إجراءات. كما ناقشت اللجنة 
توصيتها السابقة حول طلب مرئيات وزارة 
العمراني،  والتخطيط  والبلديات  األشغال 
ــبـــادرة الــمــؤســســة »لــنــســاعــدهــم في  بــشــأن مـ
األماكن  تجهيز  إلى  تهدف  الوصول« والتي 
الــخــاصــة والــعــامــة الســتــخــدام األشــخــاص 
بسرعة  اللجنة  نــّوهــت  حيث  اإلعــاقــة،  ذوي 

اســـتـــجـــابـــة الـــــــــوزارة وردهـــــــا الـــــواضـــــح.  مــن 
جانب آخر، ال تزال اللجنة في انتظار رأي 
الــجــهــات الــمــســؤولــة عــن الــمــرافــق الخاصة 
كالمجمعات التجارية والمرافق الترفيهية، 
ومدى توافر الخدمات المقدمة لأشخاص 
ذوي اإلعاقة، على سبيل المثال ال الحصر 
الـــكـــراســـي الــمــتــحــركــة والـــعـــربـــات الــخــاصــة 

والمصاعد  المداخل  جاهزية  ومــدى  بهم، 
لتسهيل  ــا،  ــرهـ ــيـ وغـ الــمــتــحــركــة  لــلــكــراســي 
اســتــخــدام هـــذه الــمــرافــق بـــأمـــان وســالمــة. 
واختتمت اللجنة أعمالها بمناقشة مقترح 
خالل  المؤسسة  ستقيمها  الــتــي  الفعالية 
األعمال  بــريــادة  والمعنية  القادمة،  الفترة 

وحقوق اإلنسان.

ل��ج��ن��ة ال��ح��ق��وق ب��ال��وط��ن��ي��ة ل��ح��ق��وق الإن�������س���ان ت��ط��ال��ب 

الإع��اق��ة ذوي  ل��دع��م  م��ب��ادرة  على  ب��ال��رد  الأ���س��غ��ال  وزارة 

} اع�ساء لجنة الحقوق والحريات.

اجـــــــــتـــــــــمـــــــــع الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور 
عبداللطيف بن راشد الزياني 
وزير الخارجية، في مقر وزارة 
عبداهلل  مــع  أمــس،  الخارجية 
الحالية  الـــدورة  رئيس  شاهد 
لـــلـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لـــأمـــم 
ــة  ــيـ ــارجـ ــدة، وزيــــــــر خـ ــحــ ــتــ ــمــ الــ
جــمــهــوريــة الــمــالــديــف، الـــذي 
لمملكة  رسمية  بــزيــارة  يــقــوم 

البحرين.
وخــــالل االجـــتـــمـــاع، رحــب 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة بـــالـــســـيـــد 
ــــا لــه  ــبــــارًك ــد، مــ ــاهــ ــداهلل شــ ــبــ عــ
الحالية  الـــدورة  رئــاســة  توليه 
لـــلـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لـــأمـــم 
ــدة، مـــشـــيـــًدا بــجــهــود  ــحـ ــتـ ــمـ الـ
معالجة  فــي  المتحدة  األمـــم 
القضايا والتحديات العالمية، 
ــول تــحــقــق  ــلـ ــبـــحـــث عــــن حـ والـ
الـــخـــيـــر والـــنـــفـــع لــلــبــشــريــة.  
الــخــارجــيــة بمسار  ونـــوه وزيـــر 
ــات الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي  ــ ــــالقـ عـ
المتميزة القائمة بين مملكة 
ــم الــمــتــحــدة،  ــ الــبــحــريــن واألمـ
مؤكًدا حرص واهتمام مملكة 
بالشراكة  باالرتقاء  البحرين 
والــتــعــاون الــثــنــائــي مــع األمــم 
جديدة  آفــاق  وفتح  المتحدة، 
والمثمر  الــبــنــاء  الــتــعــاون  مــن 
التنمية  ــداف  ــ أهـ يــحــقــق  بــمــا 
ــة فـــــــي مـــمـــلـــكـــة  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ

البحرين.
وأكــــــــد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــعــام  الــجــمــعــيــة  دور  أهــمــيــة 
ــي تــعــزيــز  لـــأمـــم الــمــتــحــدة فـ
والسلم  األمــن  تحقيق  فــرص 
ــرار فــــي الــمــنــطــقــة،  ــقــ ــتــ واالســ

التعاون  ضـــرورة  على  مــشــدًدا 
الحلول  إلى  للتوصل  الدولي 
ــة إلنــــهــــاء الـــصـــراعـــات  ــالزمــ الــ
الـــــدولـــــيـــــة وتـــحـــقـــيـــق األمـــــن 
والــســلــم والــتــنــمــيــة واالزدهـــــار 
مؤكًدا  العالم،  شعوب  لصالح 
الدور البناء للمجتمع الدولي 
ــالل الــســالم  ــ لــلــعــمــل عــلــى إحـ
الــشــرق األوســـط،  فــي منطقة 
الفلسطيني  ــنــــزاع  الــ وإنــــهــــاء 
اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي وفــــــًقــــــا لــحــل 
الشرعية  ــرارات  ــ وقـ الــدولــتــيــن 

الدولية.
مــن جــانــبــه، أعــــرب رئيس 
ــة لـــأمـــم  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـــجـــمـــعـــيـــة الـ
بــزيــارة  اعــتــزازه  عــن  المتحدة 
ــًرا  ــبـ ــن، مـــعـ ــريــ ــحــ ــبــ مـــمـــلـــكـــة الــ
مملكة  لـــدعـــم  الــتــقــديــر  عـــن 
ــريــــن لـــتـــرشـــحـــه لـــهـــذا  ــبــــحــ الــ

الــمــنــصــب الـــــدولـــــي، مــشــيــًدا 
بــمــا تــتــمــتــع بـــه الــمــمــلــكــة من 
رفيعة  ومــكــانــة  ســمــعــة طــيــبــة 
ــي، ومــا  ــدولــ فـــي الــمــجــتــمــع الــ
حققته جهودها التنموية من 
إنـــجـــازات مــمــيــزة فــي تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.
ــد  ــاهــ ونــــــــــــوه عـــــــبـــــــداهلل شــ
ــاون الــــمــــلــــمــــوس بــيــن  ــعــ ــتــ ــالــ بــ
ــريــــن واألمـــــــم  ــبــــحــ مـــمـــلـــكـــة الــ
المتحدة ومكاتبها المتواجدة 
أهداف  لتحقيق  المملكة  في 
الــدولــيــة  المنظمة  ومــقــاصــد 
ــلــــف الـــــمـــــجـــــاالت  ــتــ ــخــ فـــــــي مــ
ــًدا أهــمــيــة  ــ ــؤكــ ــ الـــتـــنـــمـــويـــة، مــ
لمملكة  والمهم  الــبــارز  الـــدور 
الــبــحــريــن فـــي تــعــزيــز جــهــود 
ــرار  ــن واالســـتـــقـ ــ تــحــقــيــق األمــ
والسالم في المنطقة، مشيًدا 

في  الــبــحــريــن  مملكة  بــجــهــود 
والتسامح  السالم  قيم  تعزيز 
والـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي وحــريــة 
األديان، منوًها بالجهود التي 
تـــقـــوم بــهــا الــمــمــلــكــة لــتــعــزيــز 
ــان،  ــ ــسـ ــ ــة حــــقــــوق اإلنـ ــايــ ــمــ وحــ
متمنًيا لمملكة البحرين دوام 

الرفعة واالزدهار.
ــددا  ــان عــ ــبـ ــانـ وبـــحـــث الـــجـ
مـــن الــمــوضــوعــات والــقــضــايــا 
المهمة على الساحة الدولية 
مــــن بــيــنــهــا جــــهــــود مــكــافــحــة 
فــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد-19(، 
وتـــغـــيـــر الــــمــــنــــاخ، ومـــكـــافـــحـــة 
اإلرهـــــــاب وتـــمـــويـــلـــه، وحــمــايــة 
ــا  ــرهـ ــيـ حــــقــــوق اإلنـــــــســـــــان، وغـ
ــا الـــعـــالـــمـــيـــة  ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ مـــــــن الـ
الــحــيــويــة، حــيــث تـــم الــتــأكــيــد 
عــلــى ضــــرورة تــعــزيــز الــتــعــاون 

متطلبات  لــمــواجــهــة  الـــدولـــي 
ــق الـــــســـــلـــــم واألمــــــــــن  ــيــ ــقــ ــحــ تــ
ــــي، والـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى  ــــدولـ الـ
وحماية  الــمــســتــدامــة،  البيئة 
ــات مــــــن جــمــيــع  ــعــ ــمــ ــتــ ــمــــجــ الــ
ــار والـــتـــحـــديـــات الــتــي  األخــــطــ

تواجه شعوب العالم.
ــث الــــجــــانــــبــــان  ــ ــحـ ــ ــا بـ ــ ــمـ ــ كـ
عـــالقـــات الــصــداقــة والــتــعــاون 
الـــــمـــــشـــــتـــــرك بـــــيـــــن مـــمـــلـــكـــة 
ــن وجــــــمــــــهــــــوريــــــة  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ
ــبـــل تــعــزيــزهــا  الـــمـــالـــديـــف وسـ
فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت لما 
مـــن شـــأنـــه خـــدمـــة الــمــصــالــح 
المشتركة للبلدين والشعبين 

الصديقين.
حضر االجتماع، الدكتور 
الشيخ عبداهلل بن أحمد آل 
خليفة، وكيل وزارة الخارجية 

للشؤون السياسية، والسفير 
خـــلـــيـــفـــة  ــــت  ــنـ ــ بـ ــرة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ مـ د. 
الـــعـــام  الـــمـــديـــر  خــلــيــفــة  آل 
ألكاديمية محمد بن مبارك 
آل خليفة، والسفير د. أروى 
حــســن الــســيــد رئــيــس قــطــاع 
شــــــــــؤون حـــــقـــــوق اإلنــــــســــــان، 
والــســفــيــر الــشــيــخــة عــائــشــة 
خـــلـــيـــفـــة  آل  ــــد  ـــمــ أحـــ ــــت  ــنـ ــ بـ
قطاع  رئيس  بأعمال  القائم 
الخارجية  بوزارة  المنظمات 
وكبار المسؤولين في الوزارة. 
كما حضره من جانب رئيس 
ــة، الــســيــد  ــامـ ــعـ الــجــمــعــيــة الـ
ــي، الــقــائــم  ــانــ ــزرقــ مــحــمــد الــ
ــال الـــمـــمـــثـــل الــمــقــيــم  ــمـ ــأعـ بـ
مملكة  فــي  المتحدة  لأمم 
الــبــحــريــن والـــوفـــد الــمــرافــق 

له. 

وزير الخارجية: البحرين حري�سة على الرتقاء بالتعاون الثنائي مع الأمم المتحدة

} وزير الخارجية خالل اجتماعه مع رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة لأمم المتحدة.

استقبل الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية واالقتصاد 
وذلــك  البحرين،  مملكة  لــدى  إســرائــيــل  دولـــة  نــائــي سفير  آيــتــان  الوطني 

بمناسبة تعيينه سفيرًا لبالده لدى مملكة البحرين.
سفيرًا  تعيينه  بمناسبة  إياه  مهنًئا  نائي،  آيتان  بالسيد  الوزير  رحب 
أداء  في  والنجاح  التوفيق  دوام  له  متمنيًا  البحرين،  مملكة  لــدى  لبالده 
المشترك  التعاون  تعزيز  فــي  يسهم  بما  الجديدة  الدبلوماسية  مهامه 
لصالح البلدين. كما جرى خالل اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات 

االهتمام المشترك. 

وزي������ر ال���م���ال���ي���ة ي�����س��ت��ق��ب��ل 

ال�������س���ف���ي���ر الإ����س���رائ���ي���ل���ي

} ال�سيخة مي تلتقي ال�سفير الهندي.

البحرين  رئيسة هيئة  آل خليفة  بنت محمد  الشيخة مي  استقبلت 
للثقافة واآلثار في مكتبها صباح أمس بيوش شريفاستاف سفير جمهورية 
الهند لدى مملكة البحرين, وتباحث الطرفان سبل التعاون المشترك من 
أجل تعزيز العالقات الثقافية ما بين البلدين الصديقين. وأكدت الشيخة 
والتي تم  الهندية  البحرينية  العالقات  أهمية  آل خليفة  مي بنت محمد 
االحتفاء بذكرى مرور 50 عاما على تأسيسها دبلوماسيًا، مشيدة بالحضور 
الثقافي الهندي المستمر في برامج هيئة البحرين للثقافة واآلثار، والتي 
وأنشطة  الماضية منجزات حضارية مشتركة  السنوات  أثمرت على مدى 
وتــخــلــل االجــتــمــاع مناقشة  الشعبين.  بــيــن  مــا  الــثــقــافــي  لــلــتــبــادل  داعــمــة 
إمكانيات مساهمة ومشاركة سفارة الجمهورية الهندية في برنامج الهيئة 
بحث  إلــى  إضــافــة  متنوعة،  ومــعــارض  وفعاليات  أنشطة  عبر  2022م  لعام 
من  الفنانين  مــن  مجموعة  يجمع  نشاط  فــي  المشترك  الفّني  التعاون 
البلدين. من جهته توّجه السفير شريفاستاف بالشكر إلى هيئة الثقافة 
عــلــى دعــمــهــا وتــنــفــيــذهــا بــرنــامــج االحــتــفــاء بــالــيــوبــيــل الــذهــبــي للعالقات 
الدبلوماسية ما بين الهند والبحرين، معربًا عن سعادته لمتابعة العمل 
ثقافية وحضارية  تحقيق مشاريع  أجل  2022م من  عام  الهيئة خالل  مع 

ترتقي بالعالقات الثقافية بين البلدين الشقيقين.

بحث �سبل التعاون الثقافي بين البحرين والهند

لنقابات  الحر  االتحاد  ثّمن 
ــال الـــبـــحـــريـــن مــــبــــادرة شــركــة  ــمـ عـ
طـــيـــران الــخــلــيــج لــلــحــفــاظ على 
ــيـــة ضــمــن  ــنـ ــبـــحـــريـ الـــــكـــــفـــــاءات الـ
ــا ورفــــــع نــســبــة الــبــحــرنــة  ــ ــوادرهـ ــ كـ
فــــــي الـــــشـــــركـــــة. ووصــــــــــف رئـــيـــس 
ــر لـــنـــقـــابـــات عــمــال  االتــــحــــاد الـــحـ
يوسف  يعقوب  األستاذ  البحرين 
ــران  ــ ــيـ ــ ــة طـ ــ ــركــ ــ ــد قـــــــــــرار شــ ــمــ ــحــ مــ
من  عــدد  عــقــود  بتحويل  الخليج 
الموظفين البحرينيين من عقود 
مغلقة ذات أجل محدد إلى عقود 

بقية  عــلــى  كبير  أثـــر  لــه  ســيــكــون  الـــذي  الحكيم  الــوطــنــي  بــالــقــرار  مفتوحة 
العاملين في الشركة بمنحهم تشجيعا على العمل واالبتكار وبذل جهود أكبر 
في مؤسسة تحافظ عليهم وتحفظ حقوقهم وتنظر بإيجابية إلى مستقبل 
في  الوطنية  الــكــوادر  بأهمية  الحر  االتحاد  رئيس  نــوه  كما  فيها.  العاملين 
وذلــك من منطلق  ازدهــارهــا  على  الحرص  في  ودورهــم  الكبيرة  المؤسسات 
حس وطني، فضال عن العائد النفسي لعوائل العاملين وأثره على المجتمع 
الــحــر يــرحــب بالتنسيق والــعــمــل مع  ــد يــوســف أن االتــحــاد  الــبــحــريــنــي. وأكـ
المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص لرفع نسب البحرنة وتدريب العاملين 
الوطن  وأهـــداف  الشركات  أهـــداف  وخــدمــة  مهاراتهم  تطوير  فــي  يسهم  بما 
الزياني يحرص  زايــد  الشركة  إدارة  رئيس مجلس  أن  يوسف  وأكــد  وقيادته. 
على تمكين العمالة الوطنية في الشركة ويبذل جهودا وطنية ملموسة تعتبر 
هي المحرك األساسي لهذه المبادرة، وأعرب عن شكر وعرفان االتحاد الحر 
والعاملين في الشركة لما يبذله في هذا الصدد.  وأشاد يوسف كذلك بجهود 
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي القبطان وليد العليوي المعززة لمضاعفة 
نسبة العمالة الوطنية في طيران الخليج، وقال إن الشركة تشهد نموا في 
العمالة الوطنية منذ توليه رئاستها.  كما ثمن رئيس االتحاد جهود النقابة 
أهــداف  أحــد  من  النابعة  المبادرة  هــذه  في  الخليج  لعمال طيران  الوطنية 

ومطالب أعضائها، مؤكدا دعم االتحاد الحر لهذه الجهود.

»التح�اد الح�ر« يثم�ن مب�ادرة طيران

 الخليج بتثبيت العمالة الوطنية الموؤقتة

} يعقوب يوسف محمد.

صـــدر عــن حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى أمر ملكي رقم »4« لسنة 2022 بتعيينات 
المدنية  العليا  االستئناف  بمحكمة  وكــيــالن  بموجبه  عين  قضائية 
أ، و22 قاضيا  رقـــم  الــفــئــة  الــمــدنــيــة مـــن  الــكــبــرى  بــالــمــحــكــمــة  وقــــاض 
بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة »ب« ووكيل بالنيابة العامة بدرجة 

قاض بالمحكمة الكبرى المدنية رقم »ب«.
وجاء في نص األمر الملكي ما يلي:

أمر ملكي رقم( 4 )لسنة 2022 بتعيينات قضائية
بعد  الــبــحــريــن،  مملكة  مــلــك  آل خليفة  عــيــســى  بــن  حــمــد  نــحــن 
ــالع عــلــى الـــدســـتـــور، وعــلــى قـــانـــون الــســلــطــة الــقــضــائــيــة الــصــادر  ــ االطـ
بالمرسوم بقانون رقم )42( لسنة 2002 وتعديالته، وبناء على اقتراح 

المجلس األعلى للقضاء،
أمرنا باآلتي:

المادة األولى 
يعين وكياًل بمحكمة االستئناف العليا المدنية، كل من: 

 1- القاضي حسن محمد عقله هزايمه.
2- القاضي رائد نايف علي العدوان.

المادة الثانية:
بالمحكمة  قــاضــيــا  الــمــري  شــريــم  فيصل  طــالــب  الــقــاضــي  يعين 

الكبرى المدنية من الفئة »أ«.
المادة الثالثة:

ووكيال  )ب(،  الفئة  من  المدنية  الكبرى  بالمحكمة  قاضيًا  يعين 
الفئة   من  المدنية  الكبرى  بالمحكمة  قــاض  بدرجة  العامة  بالنيابة 

)ب(، كل من: 
1- القاضي أحمد فؤاد أحمد األنصاري.

  2- القاضي عبداهلل عارف عبدالرحمن البنكي.
2- القاضي عبداهلل محمد عبداهلل جناحي. 

4- القاضي أحمد عبداهلل عيسى بوفرسن.
5- القاضي عبدالرحمن يوسف أحمد عبد الغفار.

 6- األستاذ فهد نبيل محمد الرميحي )وكيل نيابة).
7- األستاذ محمد عباس الشيخ منصور الستري (وكيل نيابة(. 

8- القاضي عيسى عبد الكريم عيسى الحايكي.
9- األستاذ يوسف علي محمد المالكي. )وكيل نيابة(.

10- األستاذ إبراهيم أحمد إبراهيم الفضالة )وكيل نيابة).
11 - القاضي عبدالرحمن عبداهلل أحمد الجازي. 

12- األستاذ محمد عبدالعزيز محمد أحمد. )وكيل نيابة )
13 - األستاذ خالد صالح مبارك الجالهمة. )وكيل نيابة(
 14- األستاذ محمد نبيل محمد الحمادي. )وكيل نيابة( 

15 - األستاذ حسن عباس علي الحداد. )وكيل نيابة(
 16- القاضي عبدالرحمن محمد إبراهيم سيادي.

17 - األستاذ فيصل محمد عبداهلل السهلي. )وكيل نيابة( 
18 - األستاذ سعود حسن محمد حسن. )وكيل نيابة( 

 19- األستاذ حمد خليفة محمد المعاودة. )وكيل نيابة(
 20 - األستاذة سارة خليل محمد بيهوش. (وكيل نيابة(

21- األستاذ محمد عبداهلل محمد المريخي. )وكيل نيابة(
 22- األستاذ عبداهلل جمعة أحمد الكعبي. )وكيل نيابة) 

المادة الرابعة:
يعمل بهذا األمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

اأم���ر ملك���ي بتعيين���ات ق�سائية

} جاللة الملك.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16012/pdf/1-Supplime/16012.pdf?fixed159
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1282552
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1282542
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لــلــســنــة الـــثـــالـــثـــة عــلــى 
كوفيد-19  يخّيم  التوالي، 
على الوضع العالمي. نحن 
منهكون من فيروس يسخر 
منا في كل منعطف، فتارًة 
يــنــحــســر ويــعــطــيــنــا األمـــل؛ 
ــاع بشكل  ــفـ ثــم يــعــاود االرتـ
انتشار  مثل  لقد  انتقامي. 
ضربة  »أومــيــكــرون«  متحّور 
قـــــاســـــيـــــة، خـــــصـــــوًصـــــا مــع 
ــع بــدايــة  ــوره مـ ــهـ ــزامـــن ظـ تـ
العام الجديد، والذي عادًة 
لالحتفال  وقــًتــا  يــكــون  مــا 
والتطلع الى آفاق جديدة، 
وتـــــــرك الـــمـــاضـــي وراءنــــــــا. 
ــن ذلـــك،  ــدال مـ غــيــر أنـــنـــا بــ
هذا  تبعات  نتحمل  مازلنا 

الوباء المأساوي غير المتراجع، رغم عدم 
ترحيبنا به. 

ومـــع ذلــــك، فــإنــنــا لــســنــا عــاجــزيــن، بل 
بعيدين عن ذلك؛ فعلى عكس ما حدث قبل 
الوباء بترسانات  العام  عامين، نواجه هذا 
حــقــيــقــيــة مـــن الــلــقــاحــات تــحــت تــصــرفــنــا: 
جونسون وجونسون، وفايزر، واسترازينيكا، 
في  ُوضعت  منها  كل  وغيرها.  وسينوفارم، 
وقــت قياسي، فــي شــهــادة واضــحــة على ما 
يمكن أن يحققه اإلبداع البشري، والعمل 

الجماعي. 
تــوزيــع  مـــع  نــتــعــامــل  أن  اآلن  وعــلــيــنــا 
اللذين  الطاقة وااللتزام  اللقاحات بنفس 
هذه  وفــي  اللقاحات.  تطوير  مرحلة  ميزا 
المهمة، يمكننا أن نقوم بنقل التجارب من 
الــتــي قــامــت بــذلــك على الصعيد  الــبــلــدان 
الوطني؛ حتى نتمكن من محاكاة نجاحها 
طريقنا  هو  وهــذا  العالمي.  الصعيد  على 

للتعافي من هذا الوباء.
وفي هذا الصدد، تمثل مملكة البحرين 
نــمــوذًجــا بــــارًزا بــيــن الــبــلــدان الــتــي وضعت 
أقوم  برنامج تطعيم ناجح للغاية. وبينما 
حاليا بزيارة رسمية لهذا البلد، في الفترة 
إلــــى 25 مـــن هــــذا الــشــهــر، بــدعــوة  مـــن 22 
أنـــه مــن المناسب  مــن حــكــومــتــهــا، أعــتــقــد 
تسليط الضوء على أسباب فاعلية برنامج 
الوباء، وتبيان تأكيدي  البحرين لمكافحة 
على جعل التطعيم العالمي أولوية مهمة 

لهذه الدورة.
البداية، وضعت البحرين ثقتها  فمنذ 
بــالــعــلــوم والــمــجــتــمــع الــطــبــي، مـــن خــالل 
الــعــالــمــيــة،  الــصــحــة  إلـــى منظمة  الـــرجـــوع 
كوفيد- لــقــاحــات  عــلــى جميع  والــمــوافــقــة 
الـــمـــنـــظـــمـــة، وبـــــدأت  بـــهـــا  أذنــــــت  الـــتـــي   19
المتاحة  الــلــقــاحــات  مــن  جــرعــات  بتقديم 
لـــديـــهـــا، لــجــمــيــع ســكــانــهــا - الــمــواطــنــيــن 
مجاًنا  ســـواء،  حــد  على  المواطنين  وغير 
على  اآلن  حــتــى  المملكة  وافــقــت  وقـــد   .-
أقــرتــهــا منظمة  لــقــاحــات  اســـتـــخـــدام ســـت 
للبحرين  ُيحسب  كما  العالمية،  الصحة 
أنها الدولة األولى التي وافقت على لقاح 
في  لالستخدام  جونسون(  آنــد  )جونسون 

حاالت الطوارئ. 
وقد ضمنت موافقة البحرين السريعة 
على اللقاحات، والتزامها ببدء استخدامها 
أعــلــى  أحـــد  تحقيقها  وشــمــولــيــة،  بــســرعــة 
مـــعـــدالت الــتــطــعــيــم فـــي الــمــنــطــقــة؛ حيث 
سكانها  ثلثي  بتطعيم  اآلن  حــتــى  قــامــت 
تــطــعــيــًمــا كـــامـــال، وقـــدمـــت جـــرعـــة مــعــززة 
على  ذلــك  وقــد ساعد  مــن نصفهم.  ألكثر 
اإلبقاء على عدد الحاالت تحت السيطرة، 

المأساة  مستوى  وتجنب 
ــلــــدان  ــبــ ــالــ الـــــتـــــي حــــلــــت بــ
الــتــطــعــيــم  ــعــــدالت  مــ ذات 

المنخفضة. 
أن  والــــــــــــمــــــــــــالحــــــــــــظ 
وجـــــود مـــخـــزون كــــاف من 
اللقاحات ال يكفي في حد 
استكمال  ينبغي  إذ  ذاتـــه؛ 
ذلــــك بــلــوجــســتــيــات قــويــة 
توعية  وحــمــالت  للتوزيع، 
اللقاحات.  فعالية  بــشــأن 
نــجــحــت مملكة  مـــا  وهــــذا 
الـــبـــحـــريـــن فـــيـــه نـــجـــاًحـــا 

كبيًرا، أيًضا. 
وقـــــد كـــــان الــمــجــتــمــع 
ــي،  ــ ــنـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الــــــطــــــبــــــي الـ
الخطوط  فــي  والــعــامــلــون 
األمـــامـــيـــة، والــمــوظــفــون الـــداعـــمـــون على 
المهمة؛  بهذه  للقيام  المسؤولية  من  قدر 
ــيـــث ســـــاعـــــدوا فــــي إيــــصــــال الـــلـــقـــاحـــات  حـ
وتوزيعها وإدارتها. كما اعتنوا بالمصابين؛ 
لمساعدتهم على التعافي، وضمان تجنيب 
الــبــلــد الـــوقـــوع فــي كــارثــة صــحــيــة. واألهـــم 
من ذلك مساعدتهم على تهدئة المخاوف 
المزيد  وتشجيعهم  باللقاحات،  المتعلقة 

من الناس على الحصول على التطعيم. 
وترافقني أثناء هذه الزيارة اآلنسة فتون 
العمادي، وهي مواطنة بحرينية تعمل في 
مكتبي، وكانت جزءا من هذه الجهود. وهي 
في  المتخصصين  مــن   15811« بــيــن  مــن 
األمامية،  الخطوط  في  الصحية  الرعاية 
والموظفين الداعمين، الذين حصلوا على 
جــائــزة األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد لــلــجــدارة 
ــهـــودهـــم الــــدؤوبــــة  ــة؛ تـــقـــديـــرا لـــجـ ــيـ ــبـ الـــطـ
وتضحياتهم المشّرفة في مكافحة كوفيد-
وأنا  العامة«.  الصحة  على  والحفاظ   ،19
فخور بوجودها في فريقي، وأشجع المزيد 

من الشباب على أن يحذوا حذوها. 
إن مــا نــحــتــاج إلـــى الــقــيــام بــه اآلن هو 
مـــحـــاكـــاة نـــجـــاح تـــجـــربـــة الـــبـــحـــريـــن عــلــى 
التفاوتات  ننهي  وأن  العالمي،  المستوى 
نــوزع  وأن  الــلــقــاحــات،  مــجــال  فــي  العالمية 
الـــلـــقـــاحـــات الـــعـــديـــدة الــمــتــاحــة لــنــا على 
جميع الــبــلــدان الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا. وفــي 
المزيد من  أن نشجع  الوقت نفسه، يجب 
وأن  التطعيم،  على  الحصول  على  الناس 
نطلب منهم المساعدة في تحقيق أهدافنا 

المتعلقة باللقاحات. 
ــذلــــك، يــمــكــنــنــا  ــام بــ ــيـ ــقـ ــالل الـ ــ ــن خـ ــ ومـ
المآسي،  من  المزيد  تحملنا  عــدم  ضمان 
والمزيد من األحزان، والمزيد من اإلرهاق 
وبــالــخــصــوص الــمــزيــد مــن »الــمــتــحــورات« 
التي يمكن أن تقاوم اللقاحات الموجودة، 
وُتــرجــعــنــا مـــرة أخـــرى إلـــى الــمــربــع األول. 
وسأواصل تقديم هذه الرؤى الدقيقة أثناء 
اللقاحات،  بشأن  المستوى  رفيع  الــحــدث 
فــبــرايــر مــن هــذا  يـــوم 25  والــــذي سأنظمه 

العام.  
وفي المحصلة؛ ال يمكننا أن ننجح إال 
وأنا  الدولي.  المجتمع  بدعم جماعي من 
التحدي.  مستوى  فــي  سنكون  بأننا  واثــق 
الــعــالــم. يــمــكــنــنــا هزيمة  يــمــكــنــنــا تــطــعــيــم 
االحتفاء  إلــى  نتطلع  أن  ويمكننا  كوفيد 
ــروح احــتــفــالــيــة،  ــ ــام الــمــقــبــل بـ ــعـ بــبــدايــة الـ

تاركين هذا الوباء خلف ظهورنا.

رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

بمحاكاة ا�ستجابة البحرين للجائحة..

يمكننا اإنهاء هذا الوباء على ال�سعيد العالمي 

بقلم: عبداهلل شاهد.

كتب: وليد دياب

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني 
أن  خليفة  آل  خليفة  بن  سلمان  الشيخ 
ثمار  جني  في  بــدأ  البحريني  االقتصاد 
فــي مختلف   2030 االقــتــصــاديــة  الــرؤيــة 
القطاعات غير النفطية، مضيفا أن ذلك 
يبدو واضحا من خالل مقارنة مساهمة 
ــي الــنــاتــج  الـــقـــطـــاعـــات غــيــر الــنــفــطــيــة فـ
العشرين سنة  اإلجمالي خالل  المحلي 
المتوسط  نمو  يالحظ  حيث  الماضية، 
ــات غــيــر  ــاعـ ــطـ ــقـ الـــســـنـــوي لــمــســاهــمــة الـ
الــنــفــطــيــة بــنــســبــة 6% فـــي حــيــن تــراجــع 
متوسط النمو السنوي للقطاع النفطي 
بنسبة 0.6% خالل الفترة ما بين 2002 

و2020.
فـــي رده عــلــى ســـؤال  ــر  ــوزيــ الــ وأشــــــار 
الــنــواب  مجلس  لرئيسة  الثاني  للنائب 
غير  القطاعات  تنمية  بشأن  زايـــد،  علي 
النفطية، إلى أن البحرين حققت تقدما 
واضـــحـــا فـــي مــســاعــي تــنــمــيــة االقــتــصــاد 
الــمــحــلــي، حــيــث واصــــل االقــتــصــاد نموه 
اإليجابي خالل السنوات الماضية بفضل 
ســيــاســة تــنــويــع الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة 
أنــه  الـــخـــاص، مضيفا  الــقــطــاع  وتــمــكــيــن 
من خالل الرؤية االقتصادية 2030 التي 
واالزدهــار لكل  النمو  إلى تحقيق  تهدف 
الخاص  القطاع  وجعل  المجتمع  أفــراد 
ــمـــحـــرك الـــرئـــيـــســـي لــعــجــلــة الــتــنــمــيــة  الـ
والذي نتج عنه مضاعفة الناتج المحلي 

اإلجمالي.
النفطية  غير  القطاعات  أن  وأضاف 
ســجــلــت نـــمـــوا فـــي الــمــتــوســط الــســنــوي 
في  النفطي  الــقــطــاع  نمو  فــاقــت  بنسبة 
نــفــس الـــفـــتـــرة، حــيــث ارتـــفـــعـــت مــشــاركــة 
عام  فــي   %58 مــن  النفطي  غير  الــقــطــاع 
الفــتــا   ،2020 عــــام  فـــي   %81 إلــــى   2002
التي   2030 االقــتــصــاديــة  الــرؤيــة  أن  إلـــى 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  أطلقها 
البالد  آل خليفة عاهل  بن عيسى  حمد 
رؤيــة  تجسد   ،2008 أكتوبر  فــي  المفدى 
تسعى  حيث  الــبــحــريــن،  لمملكة  شاملة 
الــحــكــومــة مــن خــاللــهــا إلـــى خــلــق توجه 
واضح لتطوير اقتصاد البحرين وتنمية 

قطاعاته غير النفطية.
الـــرؤيـــة  وأوضــــــح أن مـــن طـــمـــوحـــات 
االقتصادية 2030 على مستوى االقتصاد 
قيام البحرين بتطوير وتنويع اقتصادها 
األولــويــة  ذات  القطاعات  على  بالتركيز 
وهي قطاع الصناعات التحويلية وقطاع 
الخدمات المالية والخدمات اللوجستية 
ــاع االتــــصــــاالت  ــاع الـــســـيـــاحـــة وقــــطــ وقــــطــ
لزيادة  ودعمها  المعلومات  وتكنولوجيا 
الناتج المحلي اإلجمالي في القطاعات 
مسارات  تنويع  خــالل  من  النفطية  غير 
االقــتــصــاد الــوطــنــي عــبــر االســتــمــرار في 
وتــشــجــيــع  الـــمـــالـــي  الـــقـــطـــاع  دور  تــعــزيــز 
غير  اقتصادية  قطاعات  فــي  االستثمار 
نــفــطــيــة أخــــرى مــثــل الــقــطــاع الــســيــاحــي 
والقطاع  والــصــنــاعــة  األعــمــال  وخــدمــات 

اللوجستي.
ــازات  وأشـــــار إلـــى أن مـــن أبــــرز اإلنـــجـ
األخـــيـــرة عــلــى صــعــيــد الــقــطــاعــات غير 
النفطية الرئيسية التي اسهمت في رفع 
قطاع  المحلي،  اإلنــتــاج  في  مساهماتها 
إطــالق  يعد  حيث  المالية،  المشروعات 
المالية  للتكنولوجيا  الــبــحــريــن  خليج 
الــتــطــويــر السريع  تــعــزيــز  مــثــاال لــجــهــود 
المبتكرة  المالية  التكنولوجيا  لخدمات 
وتـــعـــزيـــز االقـــتـــصـــاد الـــرقـــمـــي، وتــشــجــيــع 
التعاون بين المستثمرين ورواد األعمال 
ــة والـــمـــؤســـســـات  ــيـ ــومـ ــكـ والــــجــــهــــات الـــحـ

استراتيجية  يــدعــم  بما  وذلـــك  المالية، 
تــطــويــر قـــطـــاع الـــخـــدمـــات الــمــالــيــة في 
إطالقها  تم  التي   ،2026-2022 البحرين 

ضمن خطة التعافي االقتصادي.
ــــالق أول مــنــصــة رقــمــيــة  تـــم إطـ كــمــا 
شــــامــــلــــة لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــمــــالــــيــــة فــي 
المنطقة يشرف عليها مصرف البحرين 
  Fin Hub973  المركزي وتهدف منصة
ــة تـــعـــاونـــيـــة  ــئـ ــيـ ــى خــــلــــق بـ ــ ــ ــــدة إلـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
بــوابــة  وتــأســيــس  الــمــالــيــة  للتكنولوجيا 
للفرص االستثمارية المصرفية وشركات 

التكنولوجيا المالية الناشئة.
وذكـــــر أنــــه بـــشـــأن قـــطـــاع الــصــنــاعــات 
فإن مشروع تحديث مصفاة  التحويلية، 
أكبر  يعد  )بابكو(  البحرين  نفط  شركة 
ــخ مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــاريــ ــي تــ ــروع فــ ــشــ مــ
تعزيز  فــي  فــعــال  بشكل  سيسهم  والــــذي 
ــة الــتــنــافــســيــة ووضــعــهــا  قـــــــدرات الـــشـــركـ
فـــي مـــصـــاف كـــبـــريـــات مــصــافــي الــتــكــريــر 
فــي الــعــالــم، كــمــا أســهــم مــشــروع تدشين 
بشركة  للتوسعة  الــســادس  الصهر  خــط 
ألمنيوم البحرين )ألبا( في جعل الشركة 
أكــبــر مــصــهــر عــلــى مــســتــوى الــعــالــم بعد 
الــصــيــن بــإجــمــالــي طــاقــة إنــتــاجــيــة تصل 
سنويا،  متري  طــن  مليون  مــن  أكثر  إلــى 
كما ثم مؤخرا العمل على إنشاء مصانع 
ــتـــاج الــكــمــامــات والـــقـــفـــازات الــطــبــيــة  إلنـ
والمستلزمات الطبية األخرى في مملكة 

البحرين.
وأضــــاف أن مــن أبــــرز الــمــشــاريــع في 
ــواصــــالت واالتــــــصــــــاالت، هــو  ــمــ قـــطـــاع الــ
الدولي،  البحرين  مطار  توسعة  مشروع 
ــداد دراســـة جـــدوى لــمــشــروع السكك  وإعــ
الحديدية وجسر الملك حمد بالتنسيق 
الخطة  واعتماد  السعودي،  الجانب  مع 
عام  فــي  لــالتــصــاالت  الخامسة  الوطنية 
2020 والتي تهدف إلى استكمال الشبكة 

الوطنية للنطاق العريض.
العقارية  األنــشــطــة  قــطــاع  أن  وتــابــع 
ــي دعـــم  ــ ــيـــد يـــســـهـــم فـ ــيـ ــتـــشـ والــــبــــنــــاء والـ
عــجــلــة الــنــمــو وخـــلـــق الـــفـــرص الــنــوعــيــة 
لــلــمــواطــنــيــن، حــيــث تــم خـــالل الــســنــوات 
الــمــاضــيــة إطـــالق حــزمــة مــن الــمــشــاريــع 
بقيمة  األولـــويـــة  ذات  الــكــبــرى  التنموية 
إضــافــة  أمــريــكــي،  مــلــيــار دوالر  تــفــوق 32 
إلى تمويل الشركات الحكومية لمشاريع 
أمريكي،  دوالر  10 مليارات  بقيمة  أخرى 
أمــريــكــي  دوالر  مـــلـــيـــار   15 جـــانـــب  إلـــــى 
قــيــمــة مـــشـــاريـــع فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
بــاإلضــافــة إلـــى الــمــشــاريــع الــمــمــولــة من 
وتبلغ  الخليجي  التنمية  برنامج  خــالل 
أمــريــكــي،  دوالر  مـــلـــيـــارات   7.5 قــيــمــتــهــا 
البنية  مشاريع  من  العديد  تدشين  وتــم 
التحتية الرئيسية الممولة من البرنامج 
المرحلة  مشروع  مثل  الطرق  كمشاريع 
مــن طــريــق الــمــحــرق الـــدائـــري ومــشــروع 

الــشــيــخ خليفة  تــقــاطــع طـــريـــق  تــطــويــر 
الشيخ  طريق  مع  خليفة  آل  سلمان  بن 
)المرحلة  خليفة  آل  سلمان  بن  عيسى 
ــارع الشيخ  ــــى(، ومــشــروع تــطــويــر شـ األولـ
جــابــر األحــمــد الــصــبــاح ومــشــروع إنــشــاء 
ــلـــوزي ومــشــروع  الـــطـــرق الــمــؤديــة إلـــى الـ
تـــوســـعـــة وإعــــــــادة تـــأهـــيـــل طـــريـــق الــشــيــخ 
الكهرباء  شبكات  توسعة  ومشاريع  زايــد، 
كمشروع تطوير شبكة نقل المياه للحد 
نقل  شبكة  تطوير  ومــشــروع  وســمــاهــيــج، 
كــيــلــوفــولــتــا  و66   220 جـــهـــد  الـــكـــهـــربـــاء 
فـــي الــمــديــنــة الــشــمــالــيــة وشـــــرق الــحــد 
والمحافظة الجنوبية واللوزي، ومشاريع 
إسكان  كمشروع  السكنية  الــمــدن  إنــشــاء 
ــرق الـــحـــد،  ــ ــنـــة شـ مـــديـــنـــة ســـلـــمـــان ومـــديـ
الجنوبية  الــمــحــافــظــة  إســكــان  ومـــشـــروع 
ــي، ومـــؤخـــرا  ــانـ ــكـ ومــــشــــروع الـــرمـــلـــي اإلسـ
ــــرص اســـتـــثـــمـــاريـــة  تــــم إعـــــــالن إطـــــــالق فــ
دوالر  مــلــيــار   30 تـــفـــوق  بــقــيــمــة  جـــديـــدة 
التعافي  خطة  أولويات  كإحدى  أمريكي 
البحرين  مملكة  وأنــشــأت  االقــتــصــادي. 
تهدف  التي  العقاري  التنظيم  مؤسسة 
إلى توفير بيئة قوية وشفافة ومستدامة 
فـــي تشجيع  تــســهــم  الـــعـــقـــاري،  لــلــقــطــاع 
حقوق  وحماية  واالستمالك  االستثمار 

المستهلكين.
تم  فقد  السياحية  المشاريع  وحــول 
العمل على تطوير سبع واجهات بحرية 
 10.2 بلغ  إجمالي  بطول  مسجلة  عامة 
ــن بــيــنــهــا ســـاحـــل قــاللــي  كــيــلــومــتــرات، مـ
وساحل  وساحل سماهيج  الدير  وساحل 
أبوصبح وساحل كرزكان 1 وساحل كرزكان 
2 وســاحــل بــالج الــجــزائــر وإعـــادة افتتاح 
عملية  تنفيذ  بعد  الجزائر  بــالج  ساحل 
تطوير للساحل الذي يقع على مساحة 
بلغت  كما  كيلومترات،   3 بحوالي  تقدر 
نسبة اإلنجاز في مشروع منتجع جميرا 
الساحل  عــلــى  الــمــطــل  الــبــحــريــن  خليج 
ومــن   %80 للمملكة  الــغــربــي  الــجــنــوبــي 
الحالي،  الــعــام  خــالل  افتتاحه  المتوقع 
ــرة افــتــتــاح  ــيــ وقــــد شـــهـــدت األعـــــــوام األخــ
عــــدد مـــن الـــفـــنـــادق، كــأجــنــحــة ويــنــدهــام 
ــام جـــرائـــد،  ــدهــ ــنــ جـــــــاردن ســـويـــتـــس، وويــ
الــتــجــاريــة ويتوقع  الــعــالمــات  وعـــدد مــن 
أن تعزز المشاريع السياحية مستهدفات 
استراتيجية قطاع السياحة ضمن حملة 

التعافي االقتصادي.
مـــســـاعـــي مــمــلــكــة  أن  ــر  ــ ــوزيـ ــ الـ وقــــــال 
الدخل  مــصــادر  لتنويع  بـــدأت  البحرين 
وتــقــلــيــل االعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــنـــفـــط مــنــذ 
ســـنـــوات طــــــوال، وإدراكــــــــا مـــن الــحــكــومــة 
ألهمية إعادة هيكلة إيرادات ومصروفات 
النمو  مــع  لتتواكب  الحكومية  األجــهــزة 
اســتــقــرار  تحقيق  وبــهــدف  االقـــتـــصـــادي، 
الــديــن الــعــام والــوصــول إلــى االســتــدامــة 
فـــي الـــوضـــع الــمــالــي لــلــمــيــزانــيــة الــعــامــة 

حزمة  بإطالق  الحكومة  قامت  للدولة، 
و2017   2015 عــامــي  بين  الــمــبــادرات  مــن 
تـــركـــزت فـــي ثــالثــة مـــحـــاور رئــيــســيــة كــان 
ــادرات زيــــــــــادة اإليـــــــــــــرادات،  ــ ــ ــبـ ــ ــ أحـــــدهـــــا مـ
واســتــكــمــااًل لــلــمــبــادرات الــتــي تــم العمل 
عليها في السابق وسعيا لتحقيق هدف 
تحقيق التوازن المالي بين المصروفات 
الحكومة  قامت  الحكومية،  واإليــــرادات 
-2018( المالي  التوازن  برنامج  بإطالق 
2022( الذي ضم 6 مبادرات رئيسية منها 
ــادرة تــســهــيــل اإلجـــــــراءات الــحــكــومــيــة  ــبـ مـ
ــادة اإليــــــرادات غــيــر الــنــفــطــيــة، حيث  ــ وزيـ
القيمة  بتطبيق  البحرين  مملكة  بــدأت 

المضافة في 1 يناير 2019.
ــود مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــهــ ــمــــن جــ وضــ
برنامج  أهــــداف  تحقيق  فــي  المستمرة 
الـــتـــوازن الــمــالــي عــلــى صعيد اإليــــرادات 
العامة، وافق مجلس الوزراء على مشروع 
بإنشاء وتشكيل فريق عمل لتنمية  قرار 
اإليــــــــــرادات وإشــــــــراك الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
وذلــك  الحكومية  الــخــدمــات  تقديم  فــي 
شاملة  خطة  تطبيق  ومتابعة  لتسهيل 
على  الــنــفــطــيــة  غــيــر  اإليـــــــرادات  لتنمية 
المدى المتوسط، وبناء عليه صدر قرار 
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة 
واالقتصادية  المالية  للشؤون  الــوزاريــة 
لــســنــة 2020  رقـــم )2(  الــمــالــي  والـــتـــوازن 
بإنشاء وتشكيل فريق العمل، برئاسة وزير 
الــوطــنــي، وعضوية  الــمــالــيــة واالقــتــصــاد 
كــل مــن وزيـــر الــمــواصــالت واالتـــصـــاالت، 
ــر الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــســيــاحــة،  ــ ووزيـ
ووزير شؤون الشباب والرياضة، والرئيس 
والحكومة  المعلومات  لهيئة  التنفيذي 
لشركة  التنفيذي  والرئيس  اإللكترونية، 
ممتلكات البحرين القابضة، ومدير عام 

اإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.
اإليــرادات  تنمية  فريق عمل  ويهدف 
الــعــامــة وإشــــــراك الــقــطــاع الـــخـــاص في 
زيــادة  إلــى  الحكومية  الــخــدمــات  تقديم 
ــر الـــنـــفـــطـــيـــة مــن  ــيـ نـــســـبـــة االيــــــــــــرادات غـ
إجمالي اإليرادات العامة وتنويع مصادر 
الدخل، وذلك من خالل تعزيز التواصل 
مع  والفعال  السريع  والتنسيق  المباشر 
ــوزارات والــجــهــات الــحــكــومــيــة، ووضـــع  ــ ــ الـ
على  الحكومية  الجهات  لتحفيز  آليات 
مقترحات  تتضمن  سنوية  خطط  وضــع 
الجهة لتنمية اإليرادات والخدمات التي 
من الممكن إشراك القطاع الخاص في 
السبل لتطبيق  أفضل  ودراسة  تقديمها، 

تلك المقترحات.
ثالثا: الطموح والخطط المستقبلية 
لتنمية القطاعات غير النفطية وزيادتها 
تـــعـــمـــل حـــكـــومـــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
جاهدة لوضع الخطط واالستراتيجيات 
االقتصادية التي تصب في تنمية جميع 
الــقــطــاعــات وبـــاألخـــص الــقــطــاعــات غير 
الــنــفــطــيــة، ســعــيــا إلـــى جــعــلــهــا الــمــحــرك 
وبالرغم  المحلي.  لالقتصاد  األســاســي 
ــلــــت جــــائــــحــــة فــــيــــروس  ــكــ مــــــن ذلــــــــك شــ
ــوط أســـعـــار  ــبــ ــد-19( وهــ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ كــــورونــــا )كـ
فـــي تحقيق  تــحــديــا  الــعــالــمــيــة  الــنــفــط 
األهــــــداف الـــمـــرجـــوة مـــن هــــذه الــخــطــط 
واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات، مـــا دفــــع الــحــكــومــة 
االقــتــصــادي  التعافي  خطة  إطـــالق  إلــى 
خمس  على  والمبنية   2021 أكــتــوبــر  فــي 
إلى  تهدف  برنامجا   27 وتضم  أولــويــات 
المحلي اإلجمالي غير  الناتج  دعم نمو 
النفطي وتحقيق التوازن المالي بحلول 

عام 2024.

وزير المالية ردا على النائب علي زايد:

االقت�ساد البحريني بداأ جني ثمار ر�ؤية 2030 في القطاعات غير النفطية

6% النمو ال�سنوي لم�ساهمة  القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي.. وتراجع »النفطية« %0.6 

} علي زايد.} وزير المالية.

انــتــهــت بــلــديــة الــمــحــرق من 
وتجميل  تــأهــيــل  مــشــروع  أعــمــال 
خطط  ضــمــن  وذلـــــك   ،47 شـــــارع 
المحافظة  فــي  البلدية  وبــرامــج 
ــة  ــعـ ــرقـ ــلــــى الـــبـــيـــئـــة وزيــــــــــــادة الـ عــ
الـــخـــضـــراء وتــحــســيــن الـــواجـــهـــة 
الــحــضــاريــة لــمــنــاطــق مــحــافــظــة 

المحرق.
وعــــــن تـــفـــاصـــيـــل الــــمــــشــــروع، 
ذكـــر مــديــر عـــام بــلــديــة الــمــحــرق 
المهندس إبراهيم يوسف الجودر 
أن األعمال التي تم تنفيذها على 
شارع 47 شملت تركيب شبكة ري 
تم توصيلها مع غرفة المضخات 

وخزان المياه بالموقع، باإلضافة 
إلى زراعة عدد )181( من أشجار 
الـــظـــل الـــصـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة عــلــى 
وقد  1600م،  بطول  تقدر  مسافة 
تضمنت أنواع األشجار المزروعة 
ــار »الــبــونــســيــانــا« و»الـــنـــيـــم«  أشـــجـ
واألكاسيا«  الهندي«  و»الياسمين 
ــكـــس« وجــمــيــعــهــا أشـــجـــار  ــيـ ــفـ و»الـ
كثيرة الخضرة واألوراق ومقاومة 
لألجواء الحارة والظروف البيئية 
لــلــمــنــطــقــة وقــلــيــلــة االســـتـــهـــالك 
للمياه وصديقة للبيئة، باإلضافة 
ــة مــســطــحــات خــضــراء  ــ ــى زراعــ إلــ

بمساحة 1426 مترا مكعبا.

وأشــــــــــار »الـــــــجـــــــودر« الـــــــى أن 
ــر  الــبــلــديــة وبــتــوجــيــهــات مـــن وزيـ
ــلــــديــــات  ــبــ األشـــــــغـــــــال وشـــــــــــؤون الــ
المهندس  العمراني  والتخطيط 
ــام بــــــــن عــــــــبــــــــداهلل خــــلــــف،  ــ ــ ــصـ ــ ــ عـ
وبمتابعة من وكيل الوزارة لشؤون 
بن  الــمــهــنــدس محمد  الــبــلــديــات 
أحمد آل خليفة تنتهج برنامجًا 
الرقعة  ــادة  وزيــ للتشجير  خــاصــًا 
محافظة  مناطق  فــي  الــخــضــراء 
الــمــحــرق يــتــم مـــن خــاللــه وضــع 
اختيار  فيها  يراعى  زمنية  خطة 
ــواع الــنــبــاتــات الـــمـــزروعـــة الــتــي  ــ أنـ
تـــتـــوافـــق مــــع الــطــبــيــعــة الــبــيــئــيــة 

لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى اســتــدامــتــهــا، 
ــتــــي بــــدورهــــا تــســهــم بــتــقــلــيــل  والــ
وكلفة  المستهلكة،  المياه  كمية 
النباتي،  التنوع  ــادة  وزيـ الصيانة 
إضـــافـــة والـــتـــنـــويـــع فـــي الــمــظــهــر 

العام بحلول مستدامة.
»الــجــودر«  المهندس  وأوضـــح 
أن جـــهـــود الــبــلــديــة فـــي الــعــنــايــة 
الصيانة  في  تتمثل  بالمزروعات 
ــة ألنــظــمــة الــــري والــعــمــل  ــدوريـ الـ
عــــلــــى الــــمــــتــــابــــعــــة الـــمـــســـتـــمـــرة 
للمواقع التي تعاني من الجفاف 
المتطورة  بالوسائل  ومعالجتها 
والـــمـــواكـــبـــة ألســـالـــيـــب الــــزراعــــة 

الحديثة.
ــة  ــديـ ــلـ وأكــــــــــد مـــــديـــــر عــــــــام بـ
الــبــلــديــة مــســتــمــرة  أن  الـــمـــحـــرق 
التطويرية  برامجها  تنفيذ  فــي 
ــلـــقـــة بــــأعــــمــــال الـــــزراعـــــة  الـــمـــتـــعـ
والتي  البيئة  وعــمــارة  والتجميل 
تــهــدف إلـــى تــعــزيــز جـــودة وكــفــاءة 
مـــســـتـــوى خـــدمـــاتـــهـــا الـــمـــقـــدمـــة 
لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن، مــن 
ضمنها العناية بتشجير الشوارع 
المنظر  عــلــى  لــلــحــفــاظ  الــعــامــة 
الـــجـــمـــالـــي والـــبـــيـــئـــي كـــجـــزء مــن 
التنمية  تــحــقــيــق  فـــي  أولــويــاتــهــا 
المستدامة في مملكة البحرين.
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ح�����م�����ي�����دان ي����ل����ت����ق����ي ال�������س���ف���ي���ر 

ال���م���ال���ي���زي ل�����دى م��م��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن

} جانب من اللقاء.

ــى وزيـــــــــــر الـــعـــمـــل  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
والتنمية االجتماعية، رئيس 
تنظيم  هــيــئــة  إدارة  مــجــلــس 
ســـــــوق الــــعــــمــــل، جـــمـــيـــل بــن 
سفير  حميدان،  علي  محمد 
ماليزيا لدى مملكة البحرين 
ــران، أمــس  ــيــ ــل بـــن زاهــ ــازريـ شـ
بـــالـــوزارة،  مكتبه  فــي  األحد, 
تنمية  سبل  معه  بحث  حيث 
الثنائية  الــعــالقــات  وتــطــويــر 
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن الــصــديــقــيــن 
ــن الـــتـــجـــارب  واالســــتــــفــــادة مــ
الناجحة في مجاالت العمل 
ــوارد الــبــشــريــة  ــ ـــمـ ــيـــل الــ ــأهـ وتـ

ونظم الدعم االجتماعي.
وخـــــــــــــــــــالل االجــــــــتــــــــمــــــــاع 

اســــتــــعــــرض حــــمــــيــــدان أبـــــرز 
الـــــــمـــــــبـــــــادرات الـــــتـــــي قـــامـــت 
ــريـــن فــي  ــبـــحـ ــا مــمــلــكــة الـ ــهـ بـ
العمل  تــنــظــيــم ســـوق  مــجــال 
في  بما  العمالية،  والعالقات 
ذلـــك الــتــشــريــعــات الــعــمــالــيــة 
ــدًا فـــي هــذا  ــؤكـ الــمــتــطــورة، مـ
السياق حرص الحكومة على 
ماليزيا  مع  العالقات  تنمية 
ــلـــف الــــمــــجــــاالت،  ــتـ ــي مـــخـ ــ فــ
ــن تــجــربــتــهــا  واالســــتــــفــــادة مــ
ــو الـــمـــشـــاريـــع  ــمــ ــم ونــ ــ فــــي دعــ
والصغيرة  الصغر  المتناهية 

والمتوسطة. 
السفير  أثنى  من جانبه، 
الـــمـــالـــيـــزي عــلــى مـــا قــدمــتــه 

رعــايــة  مــن  الــبــحــريــن  مملكة 
الماليزية  بالعمالة  واهتمام 
خــالل  الــبــحــريــن  مملكة  فــي 
ــرة الــــجــــائــــحــــة، مـــنـــوهـــًا  ــ ــتـ ــ فـ
بــالــجــهــود الـــتـــي بــذلــتــهــا في 
ــال الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة  ــجــ مــ
ــام بــحــفــظ حــقــوق  ــمــ ــتــ واالهــ
تلك  خــالل  الــوافــدة  العمالة 
بما حققته  مــشــيــدًا  الــفــتــرة. 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن مـــن تــقــدم 
الزاهر،  العهد  هــذا  في  ونمو 
ــدًا حـــــرص بـــــــالده عــلــى  ــ ــؤكـ ــ مـ
تـــعـــزيـــز الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة 
المشترك  الــتــعــاون  وتــطــويــر 

على جميع األصعدة. 
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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
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محميد احملميد

فرق شاسع وبون كبير بين من يستثمر المنصات اإلعالمية 
لــخــدمــة الــمــجــتــمــع وتــعــزيــز قــيــمــه األخــالقــيــة واإلنــســانــيــة وبــيــن 
وثوابته  المجتمع  قيم  لضرب  اإلعالمية  المنصات  يستغل  من 

والطبيعة البشرية.
ــام الــمــاضــيــة شــهــدنــا حــدثــيــن مـــن خـــالل الــمــنــصــات  ــ فـــي األيـ
اإلعالمية، أحدهما كان يدعو إلى تعزيز قيم التضامن واإلغاثة 
والــخــدمــة والــتــبــرع، واآلخــــر يــدعــو إلـــى نــشــر الــرذيــلــة واإلبــاحــيــة، 
والتغلغل في المجتمع من باب األفالم السينمائية، باعتبارها من 

الوسائل الناعمة. 
لــشــاب عــربــي يدعى  الــحــدث األول عــبــارة عــن حملة خــيــريــة 
يوتيوب خاصة،  وقــنــاة  إلكتروني  مــوقــع  وهــو صــاحــب  فــلــة«..  »أبـــو 
تبرعات  جمع  منها  والهدف  قلوبهم«،  »دفــي  بعنوان  حملة  أطلق 
ماليين  جمع  من  تمكن  وقــد  الشتاء،  خــالل  المحتاجين  إلغاثة 
ــال مــتــابــعــة مــاليــيــن الــمــشــاهــديــن، وحــظــي بــدعــم  الــــــــدوالرات، ونــ
مفوضية الالجئين التابعة لألمم المتحدة، ولقي تعاونا من دولة 
اإلمارات في دبي، التي استثمرت الحدث بشكل إعالمي وإنساني.

أن يقيم حملته  قــرر  فلة«  »أبــو  أن  لو  نقول  أن  نريد  طبعا ال 
والــســخــريــة وحتى  التعليقات  لــنــال مــن  آخـــر،  بــلــد  فــي  الــخــيــريــة 
فــل«..!!  ينفل  فلة..  »أبــو  يجعل  الــذي  واللمز،  والغمز  التشكيك، 
حقق  فقد  المستحقة  والرعاية  والتعاون  الدعم  نــال  ألنــه  ولكن 

النجاح والتفاعل في حملته الخيرية اإلنسانية.
ورســالــة  عندنا،  منها  االســتــفــادة  يمكن  مفيدة  تجربة  وهـــذه 
في  المؤثرة،  والشخصيات  االجتماعي  التواصل  لمواقع  مؤثرة 
لخدمة  اإلعالمية  والمنصة  الموقع  استثمار  على حسن  قدرتها 

المجتمع والناس والبشرية.
ــي، فــهــو فــيــلــم عـــربـــي عــــرض فـــي منصة  ــانـ ــثـ أمــــا الـــحـــدث الـ
»نتفليكس« الشهيرة، والفيلم بعنوان »أصحاب وال أعز«، وهو في 
األصل فيلم إيطالي، هو النسخة رقم 19 التي يتم تقديمها حول 
أثار ضجة  وقد  العربية،  تقديمه حاليا في نسخته  ويتم  العالم، 
كبيرة في الوطن العربي، نظرا إلى ما قيل بأنه يتضمن دعوة إلى 

المثلية الجنسية..!!
قناة العربية، نشرت تعليقا للنائب المصري مصطفى بكري، 
عن الفيلم، حيث قال: »هناك فارق كبير بين الحرية الشخصية 
التي ال يستطيع أحد أن يتدخل فيها، وفيلم »أصحاب وال أعز«.. 
المجتمعية..  والثوابت  القيم  ضــرب  مفادها  رسالة  يوجه  الــذي 
فهذا ليس عمال إبداعيا، فهو مأخوذ عن فيلم إيطالي تم تكراره 
عن  الدفاع  يتم  كيف  إباحيا..  لفظا   20 يحوي  الفيلم  مــرة..   18
المثلية الجنسية ونحن في مجتمع شرقي، والمثلية في ثقافتنا 
فجور وفسق.. وتمت محاكمة الكثيرين بسبب المثلية.. ونريد أن 
الشخصية  الحرية  عن  بعيدا  وأسرنا  أنفسنا  نحمي  كيف  نعرف 

المنفلتة؟«.
الفيلم  انتقاد  حــاول  البعض  إن  )العربية(  تقرير  فــي  وجــاء 
النسخة  في  عــرض  ما  لكل  ناقال  جــاء  باعتباره  فني،  من منظور 
اإليطالية، من دون أي إبداع فني أو تعريب يتناسب مع المجتمع 
الذي يعرض العمل من خالله، وهو ما جعله نسخة طبق األصل 
من الفيلم اإليطالي، وجاءت األحداث كما هي من دون أي تغيير، 
وهو ما أفقد الفيلم الكثير من الناحية الفنية.. فيما شن البعض 
التي لم  الفيلم وصناعه، بسبب جرأته  اآلخر هجوما كبيرا على 
الفيلم،  ألفاظ وأحــداث داخل  يعتادوا عليها، في ظل ما ورد من 

اعتبروا أنها ال تتناسب مع قيم المجتمع العربي.
»نتفليكس«..  منصة  وفيلم  الخيرية،  فلة«  »أبــو  حملة  وبين 
شهدنا حدثا متناقضا بين من يستثمر المنصات اإلعالمية لما 
فيه خير المجتمع وقيمه، وبين من يستغل المنصات اإلعالمية 
ــون الــجــيــل الــحــالــي  ــان اهلل فـــي عـ لــهــدم الــمــجــتــمــع وثـــوابـــتـــه.. وكــ

وأهاليهم ومجتمعاتهم.

malmahmeed7@gmail.com

بين حملة »�أبو فلة«.. 

وفيلم »نتفليك�س«

يشهد العالم ثورة معلوماتية هائلة شملت جميع 
الطالب  ولتشجيع  التعليم.  فيها  بما  الحياة،  نواحي 
عــلــى تحمل الــمــســؤولــيــة فــي الــتــعــامــل مــع هـــذا الكم 
الهائل من المعلومات، كان لزامًا على المعلم توظيف 
اســتــراتــيــجــيــات  عــلــى  مبنية  مــنــاســبــة  تعليم  أســالــيــب 
للطالب،  تعلم  أفضل  تحقق  مبتكرة  تــدريــس  وطــرق 
تعلم.  أفضل  يحقق  الــذي  هو  تعليم  أفضل  أن  حيث 
التعلم  التي تحقق  التدريس  ومن أهم استراتيجيات 
في  الحديثة  االتــجــاهــات  أحــد  يعتبر  الـــذي  الــنــشــط، 

التدريس، استراتيجية »األصابع الخمسة«. 
تــعــريــف اســتــراتــيــجــيــة األصـــابـــع الخمسة  يــمــكــن 
إحـــدى  ــا  ــهـ أنـ عــلــى   )Five-finger Strategy(
استراتيجيات التعلم الفاعلة التي تهدف إلى تطوير 
قــــدرات الــطــالــب واالرتـــقـــاء بــمــســتــواه األكــاديــمــي بما 
األهداف  نفسه في تحقيق  االعتماد على  يمكنه من 
على  االستراتيجية  هذه  وتركز  المحددة.  التعليمية 
ــهـــارات الــضــروريــة  إكـــســـاب الــطــالــب الــعــديــد مـــن الـــمـ
ــاع، والـــتـــلـــخـــيـــص، والـــتـــنـــبـــؤ، واالســـتـــنـــتـــاج،  ــمـ ــتـ ــاالسـ كـ
التعليمية.  الــمــادة  مــن  منه  يستفاد  مــا  واستخالص 
األيمن  الــدمــاغ  نظرية  على  االستراتيجية  وتستند 
 Roger( ــر ســبــيــري واأليـــســـر لــعــالــم األعـــصـــاب روجــ
ديفد  للعالم  كــولــب  نــمــوذج  على  وكــذلــك   ،)Sperry
كولب )David Kolb( الذي ينص على أن المتعلم 
يستخدم التفكير والمشاعر. وتقوم هذه االستراتيجية 
على استخدام أدوات السؤال الرئيسية الخمسة: لماذا، 
التربوية  البحوث  وتشير  وأيــن.  وكيف،  ومتى،  ومـــاذا، 
مساعدة  فــي  االستراتيجية  هــذه  ونــجــاح  فعالية  إلــى 
الحكاية  أو  الــقــصــة  عــنــاصــر  تــذكــر  عــلــى  المتعلمين 
الخمسة  الــيــد  بــأصــابــع  ربــطــهــا  خـــالل  مــن  الرئيسية 
وبــنــاء ســؤال لكل إصــبــع، بحيث يشير اإلصــبــع األول 
القصة،  أحــداث  فيه  تدور  الذي  المكان  إلى  )اإلبهام( 
إلـــى الشخصيات  الــثــانــي )الــســبــابــة(  ويــشــيــر اإلصــبــع 
األساسية التي تدور حولها القصة، أما اإلصبع الثالث 
التي  الرئيسة  القصة  أحــداث  إلى  فيشير  )الوسطى( 
تواجه شخصياتها كالصراع بين الخير والشر وكيفية 
إلى  )البنصر(  الرابع  اإلصبع  ويشير  معها،  التعامل 

الــقــصــة، فــي حيث  الـــذي تسير عليه أحـــداث  الــمــســار 
يتوصل  مــا  إلــى  )الخنصر(  الخامس  اإلصــبــع  يشير 
الـــذي تصل  والــحــال  القصة  فــي نهاية  الــطــالــب  إلــيــه 
المتعلقة  األسئلة  عــن  وبــاإلجــابــة  شخصياتها.  إلــيــه 
ملخص  إلــى  الطالب  يصل  أصبع  كل  إليه  يشير  بما 

الدرس، ما يحقق األهداف التعليمية المرجوة.  
الخمسة  األصابع  استراتيجية  توظيف  ويحقق 
قــدرة  تنمية  أهــمــهــا  الــفــوائــد،  مــن  عــــددًا  التعليم  فــي 
ومحاولة  ذهنهم  فــي  األســئــلــة  صياغة  على  الــطــالب 
إيجاد إجابات لها، وكذلك تقوية حس المسؤولية لدى 
أيضًا  الفوائد  ومن  بأنفسهم.  ثقتهم  وتعزيز  الطالب 
المشترك  والتفكير  الطالب  بين  التعاون  روح  تنمية 
الــــذي يــتــجــلــى فـــي إيـــجـــاد حــلــول مــنــاســبــة لــألســئــلــة، 
باإلضافة إلى زيادة الحصيلة اللغوية للطالب، وتنمية 

أسلوب الحوار لديهم، واتخاذ القرارات الهامة.
يمكن  الخمسة،  األصابع  استراتيجية  ولتطبيق 
تــبــدأ  الــتــي  الـــخـــطـــوات،  اتـــبـــاع مــجــمــوعــة مـــن  للمعلم 
على  تحتوي  تخطيطية(  )منظمات  رسومات  بإعداد 
األوراق.  بعض  على  وتمثيلها  األصابع،  مع  اليد  كف 
ومتى،  )من،  الخمسة  االستفهام  أدوات  كتابة  يتم  ثم 
وكتابة  الخمسة،  ولماذا( على األصابع  ومــاذا،  وكيف، 
النقاط واألفكار الرئيسية للدرس أو موضوع النقاش 

في المنطقة التي تمثل راحة اليد. 
بــعــد ذلـــك، يــقــوم الــمــعــلــم بتقسيم الــطــالب إلــى 
طالب،  خمسة  مجموعة  كل  تضم  بحيث  مجموعات 
ويطلب منهم قراءة النقاط واألفكار الرئيسية وكتابة 
يثير  أو  أذهانهم  يــدور في  ما  لكل أصبع حــول  ســؤال 
ــا يــرغــبــون فــي تــعــلــمــه. وبــعــد أن يقوم  اهــتــمــامــهــم ومـ
الجميع بكتابة األسئلة على نموذج أصابع اليد، يبدأ 
المعلم بشرح الدرس، ثم يطلب منهم إيجاد اإلجابات 
االنتهاء  وعند  سابقًا.  كتابتها  تم  التي  األسئلة  عن 
أفكار  تلخيص  الطالب  من  المعلم  يطلب  ذلــك،  من 
الــيــد. وأخـــيـــرًا، يتم عرض  راحـــة  الـــدرس فــي منطقة 
مخططات األصابع الخمسة التي أعدها الطالب، ثم 
أمام  قــراءة اإلجابات  المعلم من كل مجموعة  يطلب 

بقية المجموعات.

��ستر�تيجية »�لأ�سابع �لخم�سة« 

وتوظيفها في �لعملية �لتعليمية 

رنــا بنت  أكــدت د. الشيخة 
خليفة  آل  دعـــيـــج  بـــن  عــيــســى 
األمين العام لمجلس التعليم 
رئــيــس مجلس  نــائــب  الــعــالــي 
العالي  التعليم  مجلس  أمناء 
تــشــهــد  الـــبـــحـــريـــن  مــمــلــكــة  أن 
تطورًا واسعًا في مجال التعليم 
من  السامية  الــرعــايــة  بفضل 
لــدن حــضــرة صــاحــب الجاللة 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
المفدى  الــبــالد  عاهل  خليفة 
من  والدائم  الكبير  واالهتمام 
صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة  آل  حــمــد  بـــن  ســلــمــان 
ــيــــس مــجــلــس  ــهـــد رئــ ــعـ ــي الـ ــ ولــ
ــيـــرة  ــر مـــسـ ــويــ ــتــــطــ الـــــــــــــــوزراء لــ
ــم ركــائــز  الــتــعــلــيــم كـــإحـــدى أهــ
المستدامة  التنمية  تحقيق 
لمملكة  االقــتــصــاديــة  والــرؤيــة 

البحرين 2030. 
في  العام  األمين  وأضافت 
تــصــريــح لــهــا بــمــنــاســبــة الــيــوم 
اليوم  أن هذا  للتعليم  الدولي 
يــعــد مــنــاســبــة لــتــأكــيــد أهــمــيــة 
تـــوثـــيـــق الــــركــــائــــز الــتــعــلــيــمــيــة 
والـــمـــنـــجـــزات الـــتـــي تــحــقــقــهــا 
ــات عـــبـــر أهـــدافـــهـــا  ــســ ــؤســ ــمــ الــ
التنموية ورسائلها القّيمة في 

استدامة التعليم.
إلــــى أن احــتــفــال  وأشــــــارت 
يأتي  الـــذي  الــعــام  هــذا  العالم 
تــحــت شــعــار »تــغــيــيــر الــمــســار، 
إحـــــداث تـــحـــول فـــي الــتــعــلــيــم« 
يــــأتــــي مـــتـــوافـــقـــًا مــــع اهـــــداف 
ــالــــي،  ــعــ ــيـــم الــ ــلـ ــعـ ــتـ ــلـــس الـ مـــجـ
المجلس إلنجاز  يسعى  حيث 

عــــــدة أولــــــويــــــات مـــهـــمـــة تــلــبــي 
ــر وتــفــي  ــاضـ ــحـ ــات الـ ــاجـ ــيـ ــتـ احـ
منها  الــمــســتــقــبــل،  بــتــطــلــعــات 
مــراجــعــة وتــطــويــر الــســيــاســات 
الـــعـــالقـــة  ذات  والـــتـــشـــريـــعـــات 
بــالــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، وتــوســعــة 
ــل مـــســـارات  نــطــاقــه لــيــشــمــل كـ
ــا بـــعـــد الـــمـــدرســـي  الــتــعــلــيــم مــ

وأنماطه غير التقليدية.
الشيخة  د.  واســتــعــرضــت 
بــنــت عيسى بــن دعــيــج آل  رنـــا 
التي  اإلنـــجـــازات  أهـــم  خليفة 
ــا مـــجـــلـــس الـــتـــعـــلـــيـــم  ــهـ ــقـ ــقـ حـ
العالي خالل عام 2021، منها 
في  تحول  إحــداث  قدرته على 
ــالـــي مــــن خـــالل  ــعـ الــتــعــلــيــم الـ
ــج اكــاديــمــيــة  ــرامـ اســـتـــحـــداث بـ
سوق  لمتطلبات  وفــقــًا  نوعية 
التعلم  وإتــاحــة خــيــار  الــعــمــل، 
لــطــلــبــة مــــؤســــســــات الــتــعــلــيــم 
الـــعـــالـــي بـــالـــدراســـة حــضــوريــًا 
ــدرات  ــقـ الـ بـــعـــد، ودعـــــم  ــن  أو عـ
الـــبـــحـــثـــيـــة ألعــــضــــاء الــــكــــوادر 

التعليم  بمؤسسات  التعليمية 
الـــعـــالـــي ونـــشـــر أهــمــيــة ثــقــافــة 
الــبــحــث الــعــلــمــي لــطــلــبــة تلك 

المؤسسات.
مـــجـــلـــس  أن  وأضـــــــــافـــــــــت 
ــــرص  ــي حـ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــم الــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ الــ
كــذلــك عــلــى تــعــزيــز الــعــالقــات 
ــبـــادل  مـــع مــخــتــلــف الــــــدول وتـ
الخبرات والبرامج التي تسهم 
فـــي تــطــويــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
وذلك من خالل اجراء لقاءات 
ــدول  ــ مــــع ســــفــــراء ومــمــثــلــي الـ
وإبـــرام  والــصــديــقــة،  الشقيقة 
اتفاقيات تعاون بين مؤسسات 
والمؤسسات  الــعــالــي  التعليم 
ــة، والــــــتــــــعــــــاون مــع  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ األجـ
البريطاني  االعــتــمــاد  مجلس 
وأكـــاديـــمـــيـــة الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
 Advance( الـــبـــريـــطـــانـــي 

.)HE
ونــوهــت األمــيــن الــعــام إلى 
تعاملت  الــبــحــريــن  مملكة  أن 
مــع تــداعــيــات جــائــحــة كــورونــا 
)كــــــوفــــــيــــــد-19( ومــــــا فــرضــتــه 
مـــن ظـــــروف اســتــثــنــائــيــة بكل 
وعــي وكــفــاءة واقـــتـــدار، بفضل 
اللجنة  قدمتها  التي  الجهود 
الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة بــــرئــــاســــة ســمــو 
ــيــــس مــجــلــس  ــهـــد رئــ ــعـ ــي الـ ــ ولــ
أدى  الــــــــذي  األمــــــــر  الـــــــــــــوزراء، 
إلــــى بـــنـــاء مــنــظــومــة جــامــعــيــة 
واستدامة  واســتــمــراريــة  قــويــة، 
في  العالي  التعليم  مؤسسات 
التعليمية  خــدمــاتــهــا  تــقــديــم 
ــة ظـــهـــور  ــ ــدايـ ــ ــن بـ ــ ــن بـــعـــد مـ ــ عـ

الجائحة. 

بمنا�سبة اليوم الدولي للتعليم.. اأمين عام التعليم العالي:

ذ�ت  �ل���ت�������س���ري���ع���ات  وت����ط����وي����ر  م����ر�ج����ع����ة 

�ل��ع��اق��ة ب��ال��ت��ع��ل��ي��م �ل��ع��ال��ي وت��و���س��ع��ة ن��ط��اق��ه

} د. الشيخة رنا بنت عيسى.

وزيــر  قــــرار  صــــدور  بمناسبة 
 2022 لسنة   )1( رقــم  الخارجية 
بـــشـــأن إعـــــــادة تــشــكــيــل الــلــجــنــة 
ــار  ــيـــة لــمــكــافــحــة االتــــجــ ــنـ الـــوطـ
إنفاًذا  يأتي  والذي  باألشخاص، 
القانون  من   )8( المادة  ألحكام 
عــقــدت   ،2008 لــســنــة   )1( رقــــم 
اللجنة اجتماعها االول برئاسة 
ــد الـــعـــزيـــز  ــبــ ــال عــ ــ ــمـ ــ ــيــــد جـ ــســ الــ
الرئيس  اللجنة،  رئيس  العلوي، 
ســوق  تنظيم  لهيئة  الــتــنــفــيــذي 
اللجنة  أعضاء  وحضور  العمل، 
ممثلي وزارات الداخلية والعدل 
والتنمية  والــعــمــل  والــخــارجــيــة 
االجــتــمــاعــيــة واالعـــــــالم وهــيــئــة 
وعــــدد من  الــعــمــل  ســـوق  تنظيم 

الجمعيات األهلية.
افـــــتـــــتـــــح رئــــــيــــــس الـــلـــجـــنـــة 
االجـــتـــمـــاع مـــرحـــًبـــا بـــاألعـــضـــاء، 

الممنوحة  الثقة  على  وهنأهم 
ــاًء فــي  ــ ــضـ ــ ــهـــم بــتــســمــيــتــهــم أعـ لـ
ــة لــمــكــافــحــة  ــيـ ــنـ ــوطـ الـــلـــجـــنـــة الـ
كممثلين  بــاألشــخــاص  االتــجــار 
عن الجهات المعنية في مملكة 
الــبــحــريــن. كــمــا تـــقـــدم بــالــشــكــر 
الجزيل لرئيس وأعضاء اللجنة 
طوال  جهودهم  على  السابقين 
والــتــي  للجنة  عــضــويــتــهــم  فــتــرة 
اإلنــجــازات  تحقيق  فــي  أسهمت 
ــات. وفــــــــــي بـــــدايـــــة  ــ ــعــ ــ ــ ــل ــ ــطــ ــ ــتــ ــ والــ
االجـــتـــمـــاع تـــم اخــتــيــار الــســفــيــر 
القائم  الــخــيــاط  محمد  خليل 
الخارجية  وزارة  وكــيــل  بــأعــمــال 
لــلــشــئــون الــقــنــصــلــيــة واإلداريـــــــة 
لما  وذلــك  اللجنة  لرئيس  نائبا 
يتمتع به من خبرات طويلة في 

هذا المجال.
وأشــــــار رئـــيـــس الــلــجــنــة إلــى 

يأتي  الــلــجــنــة  تشكيل  إعــــادة  أن 
الشاملة  للمنظومة  اســتــكــمــاال 
البحرين  مملكة  تتبناها  الــتــي 
فــــي مــــجــــال مـــكـــافـــحـــة االتــــجــــار 
للجهود  واستمراًرا  باألشخاص 
هــذا  فــي  المملكة  تبذلها  الــتــي 
أبرزها  مــن  كــان  والــتــي  المجال، 
إطــــــالق نـــظـــام حـــمـــايـــة األجـــــور 
لضمان  وذلــــك   2021 مــايــو  فـــي 
ــة  ــيـ ــالـ ــمـ ــوق الـ ــقــ ــحــ ــالــ ــاء بــ ــ ــ ــوفـ ــ ــ الـ
برامج  أولــى  وتدشين  العمالية، 
المركز اإلقليمي للتدريب وبناء 
ــار  ــدرات لـــمـــكـــافـــحـــة االتــــجــ ــ ــقــ ــ الــ
ــمـــل بــنــظــام  ــعـ ــاألشــــخــــاص، والـ بــ
التأمين االختياري على العمالة 

المنزلية.
يــضــع على  ذلــــك  أن  مــبــيــًنــا 
ــا بــمــضــاعــفــة  ــ ــزاًمـ ــ ــتـ ــ الـــلـــجـــنـــة الـ
للحفاظ  والــمــســؤولــيــات  الــــدور 

عــلــى الــتــقــدم الــمــحــرز والــمــوقــع 
والعمل على  للبحرين،  الريادي 
تـــعـــزيـــزه وتــحــقــيــق الـــمـــزيـــد من 
المكتسبات إلى جانب الحفاظ 
ــتــــي تــبــوأتــهــا  ــة الــ ــانـ ــكـ ــمـ ــى الـ ــلـ عـ
المملكة على الصعيد اإلقليمي 

والدولي.
ــة  ــنــ ــجــ ــلــ وقـــــــــــد نــــــاقــــــشــــــت الــ
ــة مـــن  ــلــ ــمــ فـــــــي اجــــتــــمــــاعــــهــــا جــ
الـــمـــوضـــوعـــات الــــمــــدرجــــة عــلــى 
جـــــــــــدول األعـــــــــمـــــــــال، كـــــــــان مـــن 
إعــادة  قــرار  نــّص عليه  أهمها ما 
الـــتـــشـــكـــيـــل، مــــن تــســمــيــة نــائــب 
رئيس للجنة، كما تمت مناقشة 
للجنة  الداخلي  النظام  وبحث 

وأمين سر للجنة.
ــراض اهــــم  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــا تـــــم اسـ كــــمــ
ــنــــظــــومــــة مـــكـــافـــحـــة  جــــــوانــــــب مــ
مملكة  في  باألشخاص  االتجار 

ــة الـــتـــي  ــاســ ــيــ ــســ ــن، والــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
قامت  التي  والركائز  انتهجتها، 
ــلـــك الـــســـيـــاســـة، حــتــى  عــلــيــهــا تـ
أصـــبـــحـــت تـــجـــربـــتـــهـــا نـــمـــوذًجـــا 
ألفــــــضــــــل الــــــمــــــمــــــارســــــات عـــلـــى 

المستوى اإلقليمي والدولي.
ــي خــتــام االجــتــمــاع أشـــار  وفـ
ــاء  ــع أعــــضــ ــلـ ــطـ الــــعــــلــــوي الـــــــى تـ
ــة الـــجـــهـــود  ــلــ ــمــــواصــ الـــلـــجـــنـــة لــ
الوطنية  االســتــراتــيــجــيــة  ضــمــن 
لـــمـــنـــظـــومـــة مـــكـــافـــحـــة جــريــمــة 
لتحقيق  بــاألشــخــاص  اإلتـــجـــار 
يحفظ  بما  المرجوة،  األهــداف 
ــبــــحــــريــــن مــوقــعــهــا  لـــمـــمـــلـــكـــة الــ
الريادي على المستوى اإلقليمي 
والــــدولــــي فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة 
خالل  من  باألشخاص،  االتجار 
إنـــفـــاذ الــمــهــام واالخــتــصــاصــات 

المنوطة بها بموجب القانون. 

»مكافحة �لتجار بالأ�س���خا�س« ت�ستعر�س منظومة �لمكافحة

} اجتماع لجنة »مكافحة االتجار باألشخاص«.

للثقافة  الــبــحــريــن  هيئة  أعــلــنــت 
األولى  المرحلة  االنتهاء من  واآلثار 
قلعة  موقع  في  الترميم  مشروع  من 
الــبــحــريــن، وذلـــك بــعــد إجــــراء دراســـة 
ــــن أجــــــل تــحــديــد  ــة مــــوّســــعــــة مـ ــ ــيـ ــ أولـ
ــن  تــــحــــديــــات أعــــمــــال الـــتـــرمـــيـــم. ومـ
عام  األعــمــال خــالل  تبدأ  أن  المزمع 
الــثــقــافــة  هــيــئــة  تـــطـــّور  حــيــث  2022م، 
ــة اســـتـــجـــابـــة مــالئــمــة  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ اسـ
لــخــصــائــص الــمــوقــع الــمــســجــل على 
لمنظمة  الــعــالــمــي  ــراث  ــتــ الــ قــائــمــة 
المعايير  مع  يتوافق  بما  اليونسكو، 

والتوجيهات العالمية.
وجــــــاءت هــــذه الــــدراســــة فـــي ظل 
من  البحرين  قلعة  موقع  يشكله  ما 
البحرين،  لمملكة  تــاريــخــيــة  أهــمــيــة 
فهو أحد أهم مواقع التراث الثقافي، 
وبــحــكــم مــوقــعــه فــقــد كـــان بــاســتــمــرار 
ــًا لـــتـــحـــديـــات حـــفـــظ عـــديـــدة  مـــعـــرضـ
ارتــفــاع منسوب  الــعــالــيــة،  كــالــرطــوبــة 

المياه والحرارة الشديدة أثناء فصل 
األمطار  إلى هطول  إضافة  الصيف، 
الغزيرة في فصل الشتاء والترّسبات 

الملحية.
وشارك في الدراسة، التي استمرت 
بشكل مكّثف خالل عام 2021م، فريق 
متعدد الجنسيات والتخّصصات من 
منظمات  مع  عملوا  الذين  الخبراء 
ــكــــومــــوس  ــكـــو، اإليــ ــيـــونـــسـ ــالـ ــة كـ ــ ــيـ ــ دولـ
لـــآثـــار، فيما  الــعــالــمــي  والـــصـــنـــدوق 
يــواصــل الــخــبــراء والــمــهــنــدســون من 
في  واآلثــــار  للثقافة  البحرين  هيئة 
تطوير المشروع والعمل على تجميع 
شهده  الــذي  المكّثف  البحث  نتائج 

الموقع.
وشملت الدراسة األولية استخدام 
كــبــيــانــات  حـــديـــثـــة  وأســـالـــيـــب  أدوات 
الــــطــــائــــرات بـــــــدون طــــيــــار، الـــبـــحـــوث 
الــتــاريــخــيــة والــتــقــيــيــم الــجــيــولــوجــي 
والـــمـــســـوح الــجــيــوفــيــزيــائــيــة، والــتــي 

مـــرة  ألول  بـــعـــضـــهـــا  اســــتــــخــــدام  ــم  ــ تـ
فــي الــمــوقــع، حــيــث تــم الــتــوصــل من 
ــى نــتــائــج هـــامـــة ســاهــمــت  خــاللــهــا إلــ
فـــي وضــــع االســتــراتــيــجــيــة الــشــامــلــة 
البحرين  قلعة  موقع  على  للحفاظ 

خالل السنوات القادمة.
البحرين:  »قلعة  موقع  أن  يذكر 
مرفأ قديم وعاصمة دلمون« هو أول 
موقع تراث عالمي لمملكة البحرين، 
ــم إدراجــــــــــه عـــلـــى قـــائـــمـــة مــنــظــمــة  ــ تـ
اليونسكو عام 2005م بموجب معايير 
ثــقــافــيــة. ويــشــتــمــل الــمــوقــع عــلــى تل 
أثري وقلعة وحدائق مزروعة تقليدًيا 
برج بحري.  وقناة وصول قديمة مع 
هكتارا،   70.4 الموقع  مساحة  تبلغ 
إلــى  الــعــازلــة  المنطقة  تمتد  بينما 
الــمــوقــع  وألهــمــيــة  هـــكـــتـــارًا،   1311.8
ــة فــيــه،  ــريــ وتـــتـــابـــع االكـــتـــشـــافـــات األثــ
متحف  تأسيس  إلــى  الثقافة  عمدت 
الجهة  على  المطّل  البحرين،  قلعة 

عام  وذلك  القلعة،  لشاطئ  المقابلة 
أركابيتا  مجموعة  مــن  بدعم  2008م 

لــيــســهــم فـــي عــمــلــيــة تــوثــيــق الــحــقــب 
التي تسرد حكاية المكان.

هيئة �لثقافة تنتهي من �لمرحلة �لأولى من م�س���روع �لترميم في موقع قلعة �لبحرين

} جمال عبد العزيز العلوي.

أكــــــــــدت الــــــدكــــــتــــــورة وفــــــاء 
تــعــزيــز  إدارة  مـــديـــرة  الــشــربــتــي 
الـــصـــحـــة بــــــــوزارة الـــصـــحـــة الـــى 
ــور  أهــمــيــة مـــبـــادرة أولـــيـــاء األمــ
ــن الــفــئــة  بــتــســجــيــل أبــنــائــهــم مـ
إلــــى 11 عــاًمــا  الــعــمــريــة مـــن 5 
ــم الــــمــــضــــاد  ــيــ ــعــ ــطــ ــتــ ألخـــــــــذ الــ
ــــروس كـــــــورونـــــــا )فــــــايــــــزر-  ــيـ ــ ــفـ ــ لـ
دور  إلـــــــى  الفـــــتـــــًة  بــــيــــونــــتــــك(، 
االســتــجــابــة  رفـــع  فــي  التطعيم 
المناعية للجسم وحماية الفرد 
المجتمعي  ومحيطه  وأســرتــه 

من الفيروس ومتحوراته.
وأشـــــــــارت الــــدكــــتــــورة وفــــاء 
الشربتي إلى أن مركز التطعيم 
الــتــجــاري، شهد  ســتــرة  بمجمع 
إقبااًل ملحوًظا منذ إعالن فتح 
العمرية  للفئة  التسجيل  بــاب 
من 5 – 11 ألخذ تطعيم )فايزر 
مـــا يعكس  بــيــونــتــيــك(، وهـــو   –
أولياء  لدى  المجتمعي  الوعي 
األمور، ودعمهم لجهود الحملة 

الوطنية للتطعيم.
وقـــــالـــــت الـــــدكـــــتـــــورة وفـــــاء 
البحرين  مملكة  إن  الــشــربــتــي 
تـــــواصـــــل جــــهــــودهــــا الــحــثــيــثــة 
ــيـــروس  لـــلـــتـــصـــدي لـــجـــائـــحـــة فـ
إلى  »كوفيد 19«، مشيرًة  كورونا 
أن وزارة الصحة أتاحت ألولياء 
التطعيم  نــــوع  اخــتــيــار  األمـــــور 
ــن )ســـيـــنـــوفـــارم(  ــيـ ــم بـ ــهـ ــائـ ــنـ ألبـ
لــلــفــئــة  –بيونتيك(  ــزر  ــ ــايـ ــ و)فـ
العمرية المذكورة. الفتًة إلى أن 
والعالمية  الوطنية  المؤشرات 
أثبتت فعالية التطعيم المضاد 
ــا، ومــأمــونــيــتــه  لــفــيــروس كــــورونــ
تــعــزيــز  فــــي  ودوره  ــال،  ــفــ لــــألطــ
والحماية  المجتمعية  المناعة 

من الفيروس.

وأشـــــــــارت الــــدكــــتــــورة وفــــاء 
الشربتي إلى أن تطعيم األطفال 
لحمايتهم  مهمة  يعتبر خطوة 
ومتحوراته،  كورونا  فيروس  من 
ــلــــة  ــة مــــواصــ ــيــ ــمــ ــأهــ مـــــنـــــوهـــــًة بــ
ــراءات  ــ ــاإلجـ ــ ــزام بـ ــ ــتـ ــ تـــعـــزيـــز االلـ
انتشار  مــن  للحد  االحــتــرازيــة 
ــيـــد-19(  ــوفـ ــا )كـ ــروس كــــورونــ ــيـ فـ
ــنــــاء  ــادرة بــتــطــعــيــم األبــ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ والـ
ــروح الــمــســؤولــيــة  ــ ــ والـــتـــحـــلـــي بـ
الوطنية والمجتمعية من أجل 
المجتمع  ــراد  ــ أفـ كــافــة  حــمــايــة 
لفيروس  التصدي  ودعم جهود 

كورونا.

ودعــــــــــت الــــــدكــــــتــــــورة وفــــــاء 
ــي أولــــــــيــــــــاء األمـــــــــور  ــ ــتـ ــ ــربـ ــ ــشـ ــ الـ
أطفالهم  تطعيم  في  الراغبين 
مــن الــفــئــة الــعــمــريــة الــمــذكــورة 
أطفالهم  بتسجل  المبادرة  الى 
عــبــر تطبيق  الــتــطــعــيــم،  ألخـــذ 
الـــمـــوقـــع  أو  واعــــــــي«  »مـــجـــتـــمـــع 
ــع لــــــــوزارة  ــابــ ــتــ اإللــــكــــتــــرونــــي الــ
healthalert.gov. الصحة 

التسجيل  أن  إلـــى  الفــتــًة   ،bh
ولي  موافقة  يتطلب  للتطعيم 
األمــــــــر قـــبـــل أخــــــذ الــتــطــعــيــم، 
إلى وجود مرافق معهم  إضافة 

عند أخذ التطعيم. 
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نــجــحــت صــــــادرات الــبــحــريــن 
الماضية  الثالث  السنوات  خالل 
في الحفاظ على دورها المحوري 
ــادرات  فـــي رعـــايـــة وتـــســـريـــع الــــصــ
المحلية المنشأ والمساهمة في 
نــمــوهــا وتــحــقــيــق عـــدة إنـــجـــازات، 
حيث عملت على تمكين الشركات 
الــقــائــمــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
الصغيرة  الــمــؤســســات  وبــخــاصــة 
والـــــمـــــتـــــوســـــطـــــة، مـــــــن تـــصـــديـــر 
ــواق  مــنــتــجــاتــهــا وخــدمــاتــهــا ألســ

إقليمية وعالمية رئيسية.
هـــــذا وقـــــد دعـــمـــت صــــــادرات 
البحرين منذ إنشائها حتى نهاية 
2021 الشركات المحلية للتوسع 
إلــــى أســـــواق الــتــصــديــر الــدولــيــة 
مــلــيــون  مـــن 130  أكـــثـــر  مــحــقــقــة 
إلى  الصادرات  أمريكي من  دوالر 
العالم،  حــول  سوًقا   57 من  أكثر 
وذلك منذ إنشائها في عام 2018. 
ــززت صــــــــادرات الــبــحــريــن  ــ كـــمـــا عــ
ــر لــلــمــصــدريــن  ــتـــصـــديـ ــــرص الـ فــ
ــيــــن،  ــلــ ــتــــمــ الــــحــــالــــيــــيــــن والــــمــــحــ
أكــثــر مـــن 23% من  حــيــث مــكــنــت 
الـــمـــصـــدريـــن مــــن الــــدخــــول إلـــى 
أســـواق جــديــدة ودعــمــت أكثر من 
في  الــجــدد،  المصدرين  من   %10
الــخــدمــات  حــيــن مثلت صــــادرات 
أكــثــر مـــن 7% وشــكــلــت صــاحــبــات 
األعمال أكثر من 30% من عمالء 
ــادرات الــبــحــريــن. إضــافــة إلــى  ــ صـ
ذلك، في الفترة من يناير 2021 
تسهيل  تــم   ،2021 ديــســمــبــر  إلـــى 
ــة  ــيــ صــــــــــــادرات إلـــــــى أســــــــــواق دولــ
 70 عــلــى  تــزيــد  بــقــيــمــة  مختلفة 
يمثل  مــا  أمــريــكــي،  دوالر  مليون 
مقارنة   %70 مــن  بــأكــثــر  ارتــفــاًعــا 

بالعام الذي سبقه.
إلــــــى جــــانــــب ذلــــــــك، قـــدمـــت 
ــم  ــ ــــدعـ ــــن الـ ــريـ ــ ــــحـ ــبـ ــ صـــــــــــــــادرات الـ
العاملة في مختلف  للمؤسسات 
القطاعات في المملكة لتصدير 
المنتجات  أكثر من 56 نوعا من 
ــات، لــتــمــكــنــهــا بــذلــك  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ والـ
ــى أكـــثـــر مـــن 57  مـــن الـــدخـــول إلــ
مجلس  دول  مستوى  على  سوًقا 
ــي، وآســــيــــا،  ــجـ ــيـ ــلـ ــخـ الــــتــــعــــاون الـ
وإفــريــقــيــا، وأوروبـــــــا، وأســتــرالــيــا، 
والــواليــات  الــمــتــحــدة،  والمملكة 
معتمدة  االمــريــكــيــة،  الــمــتــحــدة 
متنوعة  على مجموعة  ذلك  في 
التي تسمح  التصدير  من حلول 
من  عملياتها  بتعزيز  للشركات 
خـــــالل الــــــصــــــادرات، ولــتــمــنــحــهــا 
الحلول  من  لالستفادة  الفرصة 
ائتمان  تأمين  منها  التصديرية، 
ــادرات  الـــــصـــــادرات، وشـــحـــن الــــصــ
ومبادرة  اللوجستية،  والخدمات 
ــة،  ــيــ ــدولــ ــات الـــتـــجـــزئـــة الــ ــعـ ــيـ ــبـ مـ
واســتــشــارات الــصــادرات والــتــداول 

الــدولــي، والــمــنــاقــصــات الــدولــيــة، 
ــر عـــمـــلـــيـــات  ــيــ ــيــــســ وخــــــــدمــــــــات تــ
الــــــتــــــصــــــديــــــر، وأبـــــــــحـــــــــاث ســـــوق 
الــــصــــادرات، إضـــافـــة إلــــى غــيــرهــا 
تمكين  الى  الرامية  الحلول  من 
الــمــصــدريــن مـــن االســـتـــفـــادة من 
فـــرص تــصــديــر أكــبــر وأفــضــل في 

مختلف األسواق المستهدفة.
اإلنجازات،  على هذه  وبناًء   
تــمــكــنــت صـــــادرات الــبــحــريــن من 
ــراف على  ــتـ الــحــصــول عــلــى االعـ
الــمــســتــوى الــعــالــمــي، وذلــــك من 
ــز  ــوائـ ــــالث جـ ــا ثــ ــــالل حـــصـــدهـ خــ
عـــالـــمـــيـــة مــــرمــــوقــــة فـــــي قـــطـــاع 

األعمال في عام 2021، وهي:
مـــيـــســـر  ــل  ــ ــضــ ــ أفــ ــزة  ــ ــ ــائـ ــ ــ جـ  -
للمؤسسات  التصدير  لخدمات 
الصغيرة والمتوسطة في مملكة 
الُمقدمة   2021 لــعــام  الــبــحــريــن 
مــــن جــــوائــــز الـــتـــمـــويـــل الـــدولـــيـــة 

.2021
مــــقــــدم  ــل  ــ ــضــ ــ أفــ جـــــــائـــــــزة   -
تــســهــيــالت لــلــصــفــقــات الــدولــيــة 

للمصدرين الناشئين في جوائز 
)Global Business Outlook( لعام 

.2021
شــــركــــة  أفــــــضــــــل  جـــــــائـــــــزة   -
فـــــي تــــســــريــــع نــــمــــو الـــمـــنـــتـــجـــات 
والـــــخـــــدمـــــات الـــمـــصـــنـــوعـــة فــي 
 Globee( جـــوائـــز  فـــي  الــبــحــريــن 

 )Golden Bridge
زايد  المناسبة، صّرح  وبهذه 
الصناعة  وزير  الزياني  راشد  بن 
ــة رئـــيـــس  ــاحــ ــيــ ــارة والــــســ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ والـ
البحرين  صـــادرات  إدارة  مجلس 
ركيزة  الصادرات  »تعتبر  بالقول: 
أســـاســـيـــة القــــتــــصــــادنــــا، وتـــلـــتـــزم 
صادرات البحرين بتقديم الدعم 
لمساعدة  الــتــصــديــر  مــجــال  فــي 
الشركات التي تتخذ من مملكة 
النجاح  على  لها  مقرًا  البحرين 
العالمية  لــلــفــرص  واالســـتـــعـــداد 
الــمــســتــقــبــلــيــة. بــــــرزت صــــــادرات 
عام  فــي  إنشائها  منذ  البحرين 
2018 كإحدى المبادرات الوطنية 
الــــرائــــدة الــتــي تــهــدف إلــــى دعــم 
لالنتقال  البحرين  في  الشركات 
على  واالســتــحــواذ  العالمية  إلــى 
في  التصدير  أســـواق  مــن  حصة 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
ــن خــــــالل دعــمــهــا  ــ وخــــارجــــهــــا مـ
النتائج  تؤكد  الــخــاص.  للقطاع 
ــة الــمــحــلــيــة  ــاديــ ــريــ الـــمـــواهـــب الــ
ــد الــقــيــمــة  الـــبـــحـــريـــنـــيـــة وتـــجـــسـ
الكبيرة التي يحققها المصدرون 
لــالقــتــصــاد الــوطــنــي، وهـــي دليل 
عــلــى أن اســتــراتــيــجــيــة صــــادرات 
في  بالتأكيد  ستسهم  البحرين 
تــحــقــيــق أهـــــــداف اســتــراتــيــجــيــة 
 2026-2022 الـــصـــنـــاعـــة  قـــطـــاع 

ــادرات  ــ ــبــ ــ ــى مــ ــلــ ــز عــ ــ ــركـ ــ ــي تـ ــ ــتــ ــ والــ
لــزيــادة  االبــعــاد  وشــامــلــة  مبتكرة 
في  الصناعي  القطاع  مساهمة 
الــنــاتــج الــمــحــلــي اإلجــمــالــي من 
خالل تعزيز الصناعات الوطنية 
التوسع  إلى  باإلضافة  وتنميتها 
فــــي حـــلـــول وخــــدمــــات صــــــادرات 
البحرين واالسهام في رفع كفاءة 

وتعزيز التكامل الصناعي«.
مـــن جــهــتــهــا، عــلــقــت صــفــاء 
ــائـــم  ــقـ شــــريــــف عــــبــــدالــــخــــالــــق الـ
بــــأعــــمــــال الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لــــصــــادرات الـــبـــحـــريـــن، بــالــقــول: 
صــادرات  لعبت  التأسيس،  »منذ 
تعزيز  فــي  مهًما  دوًرا  البحرين 
تــصــديــر الــمــنــتــجــات والــخــدمــات 
رغم  البحرين،  في  صنعت  التي 
ــيـــة الـــتـــي  ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ الـــــظـــــروف االسـ
كورونا  فيروس  جائحة  فرضتها 
)كوفيد-19( في الفترة الماضية. 
التحديات،  كل  من  الرغم  وعلى 
قامت صادرات البحرين بتمكين 
الــمــزيــد مـــن الــشــركــات الــقــائــمــة 
قاعدة  توسعة  مــن  المملكة  فــي 
األســــواق  فــي مختلف  عــمــالئــهــا 
اإلقــلــيــمــيــة والــعــالــمــيــة، ويــســرنــا 
من  للمزيد  استهدافنا  نعلن  أن 
بــمــا يتسق  الــنــتــائــج اإليــجــابــيــة 
مــع خــطــة الــتــعــافــي االقــتــصــادي 
المعلن  المالي  التوازن  وبرنامج 
حكومة  قبل  مــن  مــؤخــًرا  عنهما 
بعد  مــا  لفترة  البحرين  مملكة 
بأنه  ثقة  على  ونحن  الجائحة، 
ســيــكــون لــهــا أثــــر إيـــجـــابـــي على 
ــاش االقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي  ــعــ ــتــ انــ
التصدير  بــصــورة عــامــة، وقــطــاع 

على وجه الخصوص«.

وزي������ر ال���م���ال���ي���ة واالق���ت�������ص���اد ال��وط��ن��ي 

ي�������س���ت���ق���ب���ل ال�������س���ف���ي���ر ال���م���ال���ي���زي

للجن�ة  اال�ستثن�ائي  االجتم�اع  في  وي�س�ارك   ..

الت�عاون المالي واالقت�س�ادي بمج�ل�س التع�اون

أبوظبي – فاطمة الماجد
ــادي الـــمـــحـــرمـــي الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي  ــ ــ ــواز هـ ــ ــ أكـــــد فـ
على  »مصدر«  شركة  في  النظيفة  الطاقة  إلدارة  باإلنابة 
على  »مــصــدر«  المستقبل  لطاقة  أبــوظــبــي  حــرص شــركــة 
مقدمتها  وفــي  البحرينية  الــشــركــات  مــع  الــتــعــاون  تعزيز 
شركة المنيوم البحرين »ألبا« التي تعتبر من اكبر مصاهر 

األلمنيوم في العالم.
الفـــتـــا إلــــى أن شـــركـــة أبـــوظـــبـــي لــطــاقــة الــمــســتــقــبــل 
»مصدر« قد ابتدأت بالفعل مباحثات مع شركات وجهات 
بحرينية من اجل البدء بمشاريع مشتركة وعقد اتفاقيات 

استثمارية واقتصادية واعدة.
ــذا الــتــنــســيــق يــعــزز مـــن جــهــود الــتــعــاون  مـــؤكـــدا أن هـ
ويعزز  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  بين  االقــتــصــادي 

مبدأ االستدامة العالمي.
المستقبل »مصدر« قد  أبوظبي لطاقة  وكانت شركة 
أبوظبي  أســبــوع  فــعــالــيــات  الــمــاضــي  فــي األســبــوع  نظمت 
لالستدامة والذي شارك فيه رؤساء دول وكبار المسؤولين 
من دول العالم إلى جانب ممثلين ألكثر من 1000 شركة 

عالمية وإقليمية ومحلية.
ــــزت فــعــالــيــات أســـبـــوع أبــوظــبــي لــالســتــدامــة على  وركـ
واالقــتــصــاد  الــمــســتــدامــة  بالتنمية  تتعلق  هــامــة  مــحــاور 
الــطــاقــة فـــي دول مجلس  ــر، ومـــن ذلــــك: تــحــول  األخـــضـ
الكتشاف  كسبيل  األخضر  االقتصاد  الخليجي،  التعاون 
سبل  المناخي،  الحياد  نحو  التحول  الكبيرة،  اإلمكانات 
تحقيق الحياد المناخي، إزالة الكربون، إمكانية مضاعفة 
الــحــلــول  ــتـــدامـــة،  االسـ تــعــلــيــم  األزرق،  االقــتــصــاد  عـــوائـــد 
األخضر،  التحول  لتمويل  المشتركة  والجهود  المبتكرة 
التنبؤ بقيمة االستدامة مع مرور الوقت، تحديات تصميم 
وتقييم استكشاف الفضاء وسبل تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة، استراتيجية ممارسات البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات، تسخير قوة الطبيعة من أجل مستقبل 
التغير  الطاقة،  توفير  في  وتأثيرها  المرأة  دور  مستدام، 
مناقشة  وتــم  وإزالــتــه  الكربون  التقاط  واألمــن،  المناخي 

مستقبل النقل.
مــصــدر ورئــيــس  لمدينة  الــتــنــفــيــذي  وأوضــح الــمــديــر 
مجلس إدارة صندوق مصدر لالستثمار العقاري عبداهلل 
المستدامة  المناطق  أكبر  تعد من  أن »مــصــدر«  بالعالء 
مشاركتها  تأتي  و  الدولية  المؤشرات  العالم بحسب  في 
في أسبوع أبوظبي لالستدامة لسنة 2022 من أجل تعزيز 

موقعها من ناحية االستدامة وتعزيز االبتكار والعلوم.
وأضاف بالعالء قائاًل »من ضمن أحد أهداف مصدر 
مـــن خــــالل الــمــشــاركــة فـــي أســـبـــوع أبــوظــبــي لــالســتــدامــة 
هـــو تــعــريــف الـــنـــاس والــعــالــم بــتــجــربــتــهــا الــتــي أوضــحــت 
أن االســتــدامــة مــجــديــة ومــثــمــرة اقــتــصــاديــا ولــيــس فقط 
أن  مـــؤكـــدا  البيئة,  عــلــى  لــلــحــفــاظ  كــبــشــر  عــلــيــنــا  واجــــب 
تفوق  لنسبة  ليصل  تضاعف  المستدام  العمراني  النمو 
ــار إلـــى أن  الــــــ100% فــي الــســنــوات الــخــمــس األخـــيـــرة، وأشــ
في  االســتــدامــة  بــجــانــب  المهتمين  الــمــســتــثــمــريــن  ــدد  عـ
ازديــاد ونــعــمــل عــلــى االســتــثــمــار فــي األصــــول الــمــوجــودة 

العقاري  الصندوق  إطــالق  خــالل  مــن  مدينة مصدر  فــي 
المستدام المسجل في سوق أبوظبي العالمي.

واستضافت مصدر ضمن معرضها في أسبوع أبوظبي 
لــالســتــدامــة الــمــاضــي مــبــادرات عـــدة مــن ضمنها مــبــادرة 
»ابــتــكــر« الــعــالــمــيــة وتـــم مــن خــاللــهــا اســتــعــراض تقنيات 
الناشئة  الشركات  فئة  من  دولية  شركة  لعشرين  مبتكرة 
والصغيرة والمتوسطة، والتي تركز على قطاعات التنقل 
الحضري، والطاقة النظيفة، والتقنيات الزراعية واألمن 

الغذائي، والذكاء االصطناعي.
جلسات  مــن  سلسلة  عقد  »ابــتــكــر«  بــرنــامــج  وتضمن 
ــبـــراء  ــة افـــتـــراضـــيـــة تــــحــــدث فـــيـــهـــا نـــخـــبـــة مــــن خـ ــ ــواريـ ــ حـ
أساسية  مــوضــوعــات  لمناقشة  والــمــبــتــكــريــن  الــقــطــاعــات 
الطاقة  فــي  االبــتــكــار  »مستقبل  وتشمل  بالمناخ،  تتعلق 
النظيفة«، و»الوصول إلى الحياد المناخي باالعتماد على 
الحضرية«،  االستدامة  و»مستقبل  االصطناعي«،  الذكاء 
الزراعية  التقنيات  و»مستقبل  المياه«،  أمــن  و»مستقبل 

واألمن الغذائي«.
وشملت فعاليات ومبادرات األسبوع مشاركة الجمعية 
الــمــتــجــددة )آيــريــنــا(،  الــدولــيــة للطاقة  لــلــوكــالــة  الــعــامــة 
ومنتدى الطاقة العالمي للمجلس األطلسي، ومنتديات 
وملتقى  المستقبل،  لــطــاقــة  العالمية  الــقــمــة  ومــعــرض 
زايــد  جــائــزة  تــوزيــع  وحــفــل  الــمــســتــدام،  للتمويل  أبوظبي 

لالستدامة.
وتأكيدًا على أهمية دور المجتمعات والمرأة والشباب 
في دعم تحقيق أجندة االستدامة، شمل أسبوع أبوظبي 
لالستدامة فعاليات ومنصات متنوعة بعضها مخصصة 
للشباب والسيدات ومختلف شرائح المجتمع مثل »مركز 
شــبــاب مــن أجـــل االســتــدامــة ومــلــتــقــى تــبــادل االبــتــكــارات 
الــمــنــاخ، والــمــلــتــقــى الــســنــوي لمنصة الــســيــدات  بــمــجــال 
في  والمهرجان  المتجددة«،  والطاقة  والبيئة  لالستدامة 

مدينة مصدر.
واستضاف المعرض نخبة من الرؤساء و الوزراء, من 
وشــؤون  اإلنسانية  لألعمال  الملك  جاللة  ممثل  بينهم 
آل  حمد  بــن  ناصر  الشيخ  البحرين  مملكة  فــي  الشباب 
خليفة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية, رئيس وزراء 
حليمة  سنغافورة  جمهورية  رئيسة  روتــي،  مــارك  هولندا 
ماركيز،  دوك  إيــفــان  كولومبيا  جمهورية  رئيس  يعقوب، 
دولــة في  وزيــر  آل سعود،  األمير عبدالعزيز  الطاقة  وزيــر 
وزارة الشؤون الخارجية بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  نهيان،  آل  شخبوط  الشيخ 
تحالف من أجل االستدامة شما بنت سلطان بن خليفة 
سلطان  الدكتور  والتكنولوجيا  الصناعة  وزيــر  نهيان،  آل 

بن أحمد الجابر.
فــــي مــجــال  ــيـــســـي  رئـ ــدث دولـــــــي  ــ أول حــ ــاره  ــبــ ــتــ ــاعــ وبــ
االســـتـــدامـــة يـــقـــام بــعــد مــؤتــمــر األطـــــــراف فـــي اتــفــاقــيــة 
»كـــوب-26«،  المناخ  تغير  بشأن  اإلطــاريــة  المتحدة  األمــم 
متميزة  مجموعة  لالستدامة  أبوظبي  أسبوع  استقطب 
وصناع  الــمــنــاخ،  بتغير  المهتمين  والــخــبــراء  الــقــادة  مــن 
السياسات وخبراء االستدامة ورواد التكنولوجيا، إضافة 

إلى عدد من القيادات الشابة في هذا المجال.
اتخاذ  2022 على  االســتــدامــة  أبــوظــبــي  أســبــوع  وركـــز 
خطوات وإجراءات فعالة في ثالثة مجاالت تشمل التعاون 
والتكنولوجيا  االقتصادية،  والتنمية  والــقــيــادة،  الــدولــي 

واالبتكار. 
ــاد مــخــتــصــون فـــي مــجــال الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة  ــ وأشـ
تم  حيث  المشاركة،  المشاريع  وريــادة  التنظيم  بمستوى 
ألــف مشارك   45 مــن  أكــثــر  استقطاب  السنة  هــذه  خــالل 
يمثلون 170 دولة، باإلضافة إلى 840 شركة دولية عارضة 
والمياه  النظيفة  الطاقة  مــجــاالت  فــي  الحلول  ألحـــدث 
وإدارة النفايات والتنقل والبنية التحتية للمدن الذكية. 

أعــلــنــت شــركــة جـــي إف إتــش 
الـــعـــقـــاريـــة الـــتـــي تــمــثــل الــنــشــاط 
ــي إف  ــ الــــعــــقــــاري لـــمـــجـــمـــوعـــة جـ
إتـــش الــمــالــيــة )»جــــي إف إتـــش«( 
طرح خصومات وعروض حصرية 
لموظفي وزارة الصحة، ومستشفى 
ومستشفى  الــبــحــريــن  دفــــاع  قـــوة 
الملك حمد الجامعي، باإلضافة 
إلـــى الــمــتــطــوعــيــن فـــي الــصــفــوف 
األمـــامـــيـــة الـــذيـــن يــقــومــون بـــدور 
انتشار  مكافحة  في  وحيوي  مهم 
فــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد-19( في 

البحرين.
وفـــي إطــــار دعــمــهــا لــمــبــادرات 
التقدير  عــن  وكتعبير  الحكومة، 
واالمــتــنــان، تــقــدم شــركــة جــي إف 
إتش العقارية للعاملين في مجال 

المؤسسات  في  الصحية  الرعاية 
بنسبة  أعــــاله خــصــمــًا  الـــمـــذكـــورة 
رو«  »هــاربــر  مشروعيها  على   %10
ــايـــتـــس«، مـــع بــرنــامــج  و»هــــاربــــر هـ
فــريــد على مــدى 7 سنوات  ســـداد 
وبدون فوائد على شروط الدفع. 
فبراير  حتى  العرض  هــذا  يسري 

.2022
قالت  الـــعـــرض،  عــلــى  تعليقا 
إف  جي  لشركة  المبيعات  رئيسة 
إتـــش الــعــقــاريــة إيــمــان الــمــنــاعــي: 
»فـــي ضـــوء الــمــســاهــمــات الــهــائــلــة 
الهادفة إلى حماية صحة ورفاهية 
إتـــش  يـــســـر جــــي إف  الـــجـــمـــهـــور، 
إعـــــالن خــصــم خــــاص لــلــعــامــلــيــن 
الــرعــايــة الصحية في  فــي مــجــال 
البحرين الذين ال يدخرون جهدًا 

ــي ســبــيــل مــكــافــحــة الـــفـــيـــروس  فــ
الــتــاجــي. كــشــركــة بــحــريــنــيــة بكل 
فخر، نرى هذه المبادرة جزًءا من 
بدعم  الراسخ  المجموعة  التزام 

شعب البحرين«.
وتابعت المناعي: »كمجموعة، 
مــلــتــزمــة  إتــــش  إف  تـــــزال جـــي  ال 
واالقــتــصــادات  مجتمعاتنا  بــدعــم 
وهذه  فيها،  ونستثمر  نعمل  التي 
ــي نــــــرد بــهــا  ــتــ ــرق الــ ــ ــطـ ــ إحــــــــدى الـ
يلعبون  الــذيــن  ألولــئــك  الجميل 
الدور المهم في تقديم  مثل هذا 
ــذا الــوقــت  خــدمــات حــيــويــة فــي هـ

الصعب وغير المسبوق«.
ــي  ــ ــ ــدنـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ولــــــــــفــــــــــتــــــــــت: »يـ
المجموعة  عــن  نيابة  ويشرفني 
الـــحـــاصـــلـــيـــن  ــيـــع  ــمـ جـ أهــــنــــئ  أن 
ــيــــر ســـلـــمـــان بــن  عـــلـــى وســــــام األمــ
ــبــــي«،  حــــمــــد لـــالســـتـــحـــقـــاق الــــطــ
ــــي الـــخـــطـــوط  ــلـــيـــن فـ ــــن الـــعـــامـ مـ
األمـــامـــيـــة والـــجـــهـــات الـــداعـــمـــة، 

فــي قطاع  الــعــامــلــيــن  إلـــى جميع 
مملكتنا.  فــي  الصحية  الــرعــايــة 
هــذا الــعــرض الــحــصــري وشــروط 
للطاقم  مقدمة  الخاصة  الدفع 
الـــــطـــــبـــــي فـــــــي الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
ــوة دفــــاع  ــ ــة، مــســتــشــفــى قــ ــامــ ــعــ الــ
ــبـــحـــريـــن ومــســتــشــفــى الــمــلــك  الـ
حــمــد الــجــامــعــي، بــاإلضــافــة إلــى 
ــيـــن مــن  ــنـــشـــطـ الـــمـــتـــطـــوعـــيـــن الـ
الفريق الوطني لمكافحة فيروس 
ــون  ــدمـ كـــــوفـــــيـــــد-19 الـــــذيـــــن يـــخـ
المملكة بكل تفان وإخالص. من 
خالل هذا العرض، تود مجموعة 
جي إف إتش المالية أن تعرب عن 
المتنانها  البسيطة  اللفتة  هــذه 
يحافظون  الذين  أولئك  لجميع 

على سالمة البحرين«.

على م�شروعيها »هاربر رو« و»هاربر هايت�س«

»جي اإف اإت�س« تقدم عرو�سا ح�سرية لموظفي الرعاية ال�سحية

} إيمان المناعي.

تعزيزا لدور »�صادرات البحرين« يف دعم ال�صادرات ..

دعم 130 مليون دوالر من ال�سادرات الوطنية حتى 2021 

} صفاء عبدالخالق.} زايد الزياني.

اختتام فعاليات اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة 

»م�سدر« العالمية تتطلع اإلى التعاون مع �سركات بحرينية في مجال تقنيات الطاقة المتجددة

آل  بــن خليفة  الــشــيــخ ســلــمــان  اســتــقــبــل 
ــر الــمــالــيــة واالقـــتـــصـــاد الــوطــنــي  خــلــيــفــة وزيــ
ــيــــران ســفــيــر مــالــيــزيــا لــدى  شـــازريـــل بـــن زاهــ

مملكة البحرين.
ــصـــــاد  ـــتـــ ورحــــــــــب وزيــــــــــر الــــمــــالــــيــــة واالقــ
الــوطــنــي بــشــازريــل بــن زاهـــيـــران، واســتــعــرض 
مملكة  تربط  التي  الثنائية  الــعــالقــات  معه 
البحرين ودولة ماليزيا الصديقة وما تشهده 
من تطوٍر وازدهار على كل األصعدة وخاصًة 
واالقتصادي،  المالي  بالمجال  يتعلق  فيما 
منوهًا إلى أهمية مواصلة العمل على ترسيخ 
أرحب  آفــاق  نحو  بها  والدفع  العالقات  تلك 

لما فيه خير البلدين والشعبين الصديقين. 
أوجه  تعزيز  اللقاء بحث سبل  وجــرى خالل 
البلدين،  بين  المشترك  والتنسيق  التعاون 
ذات  المواضيع  من  عدد  مناقشة  إلى جانب 

االهتمام المشترك. 
ــرب الــســفــيــر الــمــالــيــزي  ــ  مـــن جــانــبــه أعـ
عــن خــالــص شــكــره وتــقــديــره لــوزيــر المالية 
ــنـــي، عــلــى مـــا يــولــيــه من  واالقـــتـــصـــاد الـــوطـ
المالية  الــعــالقــات  لتوطيد  مستمر  حـــرص 
الــبــحــريــن ودولـــة  بــيــن مملكة  واالقــتــصــاديــة 
مــالــيــزيــا بــمــا يــخــدم الــتــطــلــعــات والــمــصــالــح 

المشتركة.

ــارك الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بــــن خــلــيــفــة آل  ــ شــ
في  الوطني  واالقتصاد  المالية  وزير  خليفة 
االجتماع االستثنائي الـ)115( للجنة التعاون 
لدول  التعاون  بمجلس  واالقتصادي  المالي 
ُبعد،  عن  أمس  عقد  الــذي  العربية،  الخليج 
االقتصادية  الــقــرارات  تنفيذ  لمتابعة  وذلــك 
الصادرة من المجلس األعلى في دورته الـ42.
ــتــــعــــاون الــمــالــي  وقـــــد نـــاقـــشـــت لــجــنــة الــ

ــدول  ــ واالقـــــتـــــصـــــادي بـــمـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون لـ
الــقــرارات  االجتماع  خــالل  العربية  الخليج 
األعلى  المجلس  من  الــصــادرة  االقتصادية 
ــه الــــــ)42(، الــتــي تــهــدف إلـــى تعزيز  فــي دورتــ
والمتضمنة  الــمــشــتــرك  الــخــلــيــجــي  الــعــمــل 
لتنفيذ  عمل  خطة  بــوضــع  اللجنة  تكليف 
ــع تـــحـــديـــد الـــمـــدة  ــدد مــــن الـــمـــواضـــيـــع مــ ــ عـ

الزمنية بشأنها.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16012/pdf/1-Supplime/16012.pdf?fixed159
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1282617
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1282503
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

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

ــة األزمـــــــة  ــيــ ــالــ ــكــ أيـــــــن تـــكـــمـــن إشــ
مسار  رسم  نحو  الفشل  في  العراقية 
ــة،  ــالــــدولــ ســـيـــاســـي ســـلـــيـــم يـــنـــهـــض بــ
الــعــراقــي  للشعب  الــمــكــاســب  ويــحــقــق 
ــى أغـــــنـــــى بــقــعــة  ــلــ الـــــــــذي يـــعـــيـــش عــ
جغرافية، بينما يحتل تصنيفه ضمن 

األفقر بين شعوب دول المنطقة.
كثير  لتشخيص  وفقا  اإلشكالية 
مـــن الــمــهــتــمــيــن بــالــحــالــة الــعــراقــيــة، 
الهيمنة  ســيــاســة  فــلــســفــة  فـــي  تــكــمــن 
واالحــــتــــكــــار الــــتــــي تــتــبــنــاهــا الـــقـــوى 
ــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــركـــ ــ ــحـ الـــحـــزبـــيـــة والـــ
ــؤون الـــدولـــة  ــ الــمــمــســكــة بــمــقــالــيــد شـ
الفلسفة  تــلــك  وفــشــل  ومــؤســســاتــهــا، 
الوضع  تصحيح  لخطوة  الــولــوج  في 
تقريبا  عاما   19 مــدى  على  الــعــراقــي 

عبر تعزيز مبدأ الشراكة والعدالة مع األطراف الوطنية 
عن  واالبتعاد  الوطنية،  الحزبية  حتى  أو  المستقلة، 
وطالما  ازاحتها،  يريد  عــدو  بأنه  باآلخر  الشك  مبدأ 
العراقية  الــدولــة  إدارة  السياسية  الــقــوى  تلك  جــربــت 
وخاضت بها مراحل من الفشل واالنهيار لمؤسساتها 
على الصعد كافة، فلماذا ال تتنازل عن كرسيها الذي 

شاخت به على مدى عقدين من الزمن تقريبا؟.
ولماذا ال تفكر قياداتها ذات يوم بما يجري لإلنسان 
العراقي من نكبات وانتكاسات، كرست في ذهنه ثقافة 
الشباب  نصف  وجعلت  بديل  وطــن  عن  بحثا  الهجرة 
التواصل  منصات  عبر  عائلته  مــع  يتواصل  الــعــراقــي 
ــاذا ال تبحث  ــمـ بـــلـــدان الــمــهــجــر؟ ولـ االجــتــمــاعــي مـــن 

من  عليها  يطرح  بما  القبول  عــن  هــي 
ــج، وأفــــكــــار مــــن جــهــات  ــ ــرامـ ــ خـــطـــط وبـ
ومؤسسات بحثية واكاديمية مختصة؟

قـــوى  تــهــيــمــن  أن  الـــطـــبـــيـــعـــي  مــــن 
النظر  بغض  الدولة  إدارة  على  حزبية 
الــتــي  ــكـــاســـات  ــتـ واالنـ األداء  ســــوء  عـــن 
ستلحق بالمجتمع، وهي حالة تحصل 
المتخلف  العالم  بــلــدان  مختلف  فــي 
والـــنـــامـــي، ولــكــن مـــا هـــو غــيــر طبيعي 
ومــؤســســاتــهــا بشكل  الـــدولـــة  تــنــهــار  أن 
تدريجي على حساب بقاء السلطة بيد 
قوى سياسية منغلقة على نفسها، وال 
تبتعد بتفكيرها لما يحصل في بلدان 
مــــجــــاورة، مـــن تــنــمــيــة وبـــنـــاء ونــهــوض 
سلطات  ان  لمجرد  جماهيري،  ووعــي 
شعبها  لمطالب  تصغي  الــبــلــدان  تلك 
العراقية  انها قد ال تملك ربع ما تكتنزه األرض  رغم 
التي  الــبــشــريــة  الـــمـــوارد  وكــذلــك  مــــوارد طبيعية،  مــن 
يتميز بها هذا البلد، لكنها معطلة عن األداء بالوقت 

الحالي. 
والغريب في العراق أن فلسفة نظام الحكم جاءت 
بتصنيفه  المجتمع  بعثرت  الــتــي  الغربية  بالصيغة 
قوى  منها  حكمها،  على  متناحرة  دويـــات  ثــاث  الــى 
ــا إدارة  ــهـ ــرزتـ ســيــاســيــة مــمــثــلــة عـــن ثــــاث مـــكـــونـــات أفـ
الرئيس األميركي األسبق جورج بوش االبن إبان الغزو 
وفقا لمبدأ  بالعراق  فالرئاسة  األميركي مطلع 2003، 
ورئاسة  كردية،  دولة  المحاصصة أصبحت من نصيب 
الحكومة  ورئــاســة  ــة ســنــيــة،  دولـ مــن نصيب  الــبــرلــمــان 

ان  المستحيات  سابع  ومــن  دولــة شيعية،  نصيب  من 
تتراجع عن طموحها النفعي، أو ترتقي تلك األحزاب 
ضياع  مسألة  تعالج  وطنية  فلسفة  وتعتمد  الحاكمة، 
للفشل  وتتصدى  الجامعة،  العراقية  الوطنية  الهوية 
الحاصل في ظل هذه المكونات الدويلية عن حصتها.

والمعضلة التي تواجه القوى والحركات السياسية 
رســم صــورة مقبولة  تحاول  وهــي  الحاضر،  الوقت  في 
لـــمـــوضـــوع الـــمـــعـــادلـــة الـــســـيـــاســـيـــة عـــقـــب انـــتـــخـــابـــات 
أكتوبر2021، هي ذات الصورة المكررة سابقا، فا يمكن 
الــثــاث،  لــلــرئــاســات  السياسية  األعــــراف  عــن  التخلي 
المشكلة،  الـــــوزارات  ارقــــام  عــن  التخلي  يمكن  وال  بــل 
وفقا للمحاصصة المذهبية والطائفية والعرقية، وما 
نشهده من تناحر بين قوى المكون الواحد ما هي اال 
تواؤم  من  نشهده  وما  وطنية،  وليس  شخصية  قضايا 
وليس  تخادم شخصي  ما هو ســوى  المكون  قــوى  بين 

تاحما وطنيا.
ــق جــعــلــنــا نفتقر  الــضــيــق األفــ الــتــمــحــور   ان هـــذا 
بل  البرلمان،  في  والمعارضة  الــمــواالة  فكرة  لتطبيق 
حــتــى الــــذي يــتــحــدث بــالــمــعــارضــة فــانــه يـــعـــارض من 
الرقابة  أقصاه من الحكومة، وليس معارضا من أجل 
وتحسين األداء الحكومي، ويمتلك برنامجا إصاحيا، 
لـــذا نــتــســاءل أيـــن الـــعـــراق مــمــا يـــدور فــي ذهـــن الــقــوى 
السياسية، وأين هي مصلحة المواطن الفقير والنازح 

والعاطل عن العمل؟

} كاتب وأكاديمي عراقي. 

Faidel.albadrani@gmail.com

يشير مصطلح تكنولوجيا المعلومات 
من  مــجــمــوعــة  )ICT(إلى  ــاالت  ــ ــصـ ــ واالتـ
ــدرات الــتــي تــســتــخــدم في  ــقــ الــعــنــاصــر والــ
وتخزينها  والــمــعــلــومــات  الــبــيــانــات  جــمــع 
ونشرها، باستخدام تكنولوجيا الحاسبات 
فائقة،  وكفاءة  عالية  بسرعة  واالتــصــاالت 
وبما يساعد على تطور المجتمعات وترقية 
قــطــاعــاتــهــا الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة. كما 
عرفت أيضا أنها التكنولوجيا التي ترتكز 
الدقيقة  وااللــكــتــرونــيــات  الكمبيوتر  على 
ونـــظـــم االتــــصــــاالت وااللــــيــــاف الــضــوئــيــة 
والــبــرمــجــيــات وشــبــكــات الــمــعــلــومــات، كما 
عرف المصطلح أيضا بأنه مجموعة من 
الطرق واألساليب التي يمكن استخدامها 
ــبـــادل الــمــعــلــومــات  لــلــتــواصــل وتــجــمــيــع وتـ
بـــاســـتـــخـــدام أحــــــدث تــقــنــيــات الـــحـــاســـوب 

وشبكات االتصاالت، وعد االنترنت جزءا مهما منه. 
المعرفة  مــجــاالت  بــأنــه  االســكــوا  منظمة  عرفته  فيما 
التقنّية والعلمّية والهندسّية واألساليب اإلدارية المختلفة 
الـــتـــي يــتــم اســتــخــدامــهــا لــمــعــالــجــة الــمــعــلــومــات الــمــتــاحــة 

وتطبيقاتها. 
أما االقتصاد الرقمي فقد عرفته االسكوا بأنه االقتصاد 
القائم على التكنولوجيا الرقمية ويستند على عدة مكونات، 
منها البنية التحتية التكنولوجية، واألجهزة، والبرمجيات، 
الــتــي تتم من  الرقمية  إلــى اآللــيــات  بــاإلضــافــة  والــشــبــكــات، 
خالها األعمال التجارية واالنشطة االقتصادية، كالتجارة 
شبكة  عبر  تتم  التي  اإللكترونية  والمعامات  اإللكترونية، 
اإلنـــتـــرنـــت. ويــســمــى أيــضــا اقــتــصــاد اإلنـــتـــرنـــت، واالقــتــصــاد 
المعلومات  تكنولوجيا  وتــعــد  الــويــب.  واقــتــصــاد  الــجــديــد، 

واالتصاالت بمثابة الرافعة لاقتصاد الرقمي.
وقــــد أولــــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن اهــتــمــامــًا كــبــيــرا لــقــطــاع 
الــرقــمــي،  واالقــتــصــاد  واالتـــصـــاالت  الــمــعــلــومــات  تكنولوجيا 
وأحد  التنموية،  اولوياتها  من  رئيسية  أولوية  اعتبرته  فقد 
الـــى توطينها  الــتــي تــســعــى  الــتــنــويــع االقـــتـــصـــادي  عــنــاصــر 
لــلــخــاص مـــن هــيــمــنــة االقـــتـــصـــاد الــنــفــطــي عــلــى إيـــــرادات 
ــالـــي، وأحـــد  مــيــزانــيــتــهــا الــعــامــة ونــاتــجــهــا الــمــحــلــي االجـــمـ
القطاعات التي يؤمل ان تستوعب اعدادا كبيرة من القوى 
مشهودا  نجاحا  البحرين  حققت  وقــد  المواطنة.  العاملة 
المعلومات  وتكنولوجيا  الــحــديــثــة  التقنيات  تــوظــيــف  فــي 
والحفاظ  كــورونــا  جائحة  ومــواجــهــة  لتطويق  واالتــصــاالت 
على الصحة والسامة العامة. ومن خال التحول السريع 

قطاعات  فــي  اإللكترونية  الخدمات  إلــى 
الصحة والتعليم واإلعام واالدارة العامة 
الحياة  مــجــاالت  وفــي مختلف  والــبــنــوك، 
على  حافظت  واالجتماعية،  االقتصادية 
من  وحــدت  المستدامة،  التنمية  مسيرة 
والتباعد  الجزئي  آثار متطلبات االغاق 
بــروتــوكــوالت  تطلبتها  الــتــي  االجــتــمــاعــي 
ــان لــتــوجــيــهــات  ــد كــ ــا. وقــ ــورونــ مـــواجـــهـــة كــ
صاحب السمو الملكي االمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء الدور الفعال في توجيه القطاعات 
المعنية باعتماد تلكم االجراءات وتذليل 
وألهمية  التنفيذ.  واجهت  التي  العقبات 
ــا هــــذه  ــهـ ــنـ ــتــــائــــج الــــتــــي تـــمـــخـــضـــت عـ ــنــ الــ
سموه  توجيهات  تواصلت  فقد  التجربة 
وتقنية لمرحلة  تنموية  كآلية  العتمادها 
التعافي، وتعزيز التحول الرقمي ومواكبة تطبيقات الذكاء 
االصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، وتطويرها للنهوض 
باالقتصاد والمجتمع البحريني، والتي انعكست في أهداف 
المعلومات  وتكنولوجيا  االتـــصـــاالت  تــطــويــر  استراتيجية 
تسعى  حيث   ،)2026-2022( للسنوات  الرقمي  واالقــتــصــاد 
إلى ريادة هذا القطاع واستدامته، من خال تحسين مرتبة 
مملكة البحرين بمؤشر المشاركة اإللكترونية ضمن تقرير 
األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية، وجعل المملكة مركزًا 
لــابــتــكــار الــرقــمــي فــي الــمــنــطــقــة، إضــافــة إلـــى تــوفــيــر بنية 
واستقطاب  عــالــمــي،  مــســتــوى  ذات  مــتــطــورة  رقــمــيــة  تحتية 
الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير 
الــحــوادث  ورصــد  مراقبة  وتعزيز  السيبراني  األمــن  معايير 
تعزيز  على  عـــاوًة  لها،  والــتــصــدي  اإللكترونية  والهجمات 
اإللكتروني  التحّول  عبر  الحكومية  الخدمات  كفاءة  وزيادة 
للخدمات، ورقمنة الوثائق والمستندات الحكومية والتحّول 
تطبيقات  استخدام  في  والتوسع  للمدفوعات،  اإللكتروني 
تقديم  في  وآمنة  ُمبتكرة  الذكاء االصطناعي إليجاد طرق 
الخدمات الحكومية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع 
الخاص في تطوير أداء الخدمات الحكومية، وبما ينعكس 
ــات وجـــذب  ــركـ ــشـ الـ وتــنــشــيــط  ــال  ــمــ اداء االعــ ايـــجـــابـــا عــلــى 
االستثمارات الجديدة. ومما ينبغي االشارة اليه أن مملكة 
البحرين أحرزت منذ عام 2017 إلى حد اآلن مراتب متقدمة 
في  إفريقيا  وشمال  األوســط  الشرق  منطقة  مستوى  على 
مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وذلك وفقا 
للتقارير السنوية التي أصدرها االتحاد الدولي لاتصاالت. 

المثلى الختبار  الوجهة  البحرين  ُتعد  إلى ذلك،  باإلضافة 
المحلية  التعديات  وإجـــراء  الجديدة  التقنية  المنتجات 
عليها قبل طرحها في أسواق المنطقة. لذا فقد سنت حزمة 
على  تعديات  وأدخــلــت  الجديدة،  والنظم  التشريعات  من 
بعض القوانين القائمة لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات 
الــتــطــورات والتغييرات  أهـــم هـــذه  وكـــان أحـــد  واالتـــصـــاالت. 
األجنبية  للملكية  واألعــمــال  األنشطة  مــن  مــزيــد  فتح  هــو 
بنسبة 100%، ما يخلق فرصًا جديدة أمام الشركات الدولية 
وإلى  البحرين.  في  الرحبة  االستثمار  آفاق  من  لاستفادة 
جــانــب ذلــــك، فــقــد قــدمــت الــحــكــومــة نــمــوذجــًا ُيــحــتــذى به 
فـــي حــرصــهــا عــلــى تــطــويــر قــطــاع تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات 
واالتصاالت عبر تبنيها سياسة السحابة أواًل، والتي توجب 
بياناتها  أنظمتها وتخزين  الحكومية نقل  المؤسسات  على 
عام  شهد  أن  سبق  كما  السحابية.  الحوسبة  منصات  على 
2017 إعان شركة أمازون لخدمات االنترنت اختيارها مملكة 
الشرق  منطقة  في  لها  إقليمي  مركز  ألول  مقرًا  البحرين 
العديد من  الــى تحقيق  المركز  افتتاح  ادى  وقــد  األوســط. 
المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  نطاقها  يتجاوز  التي  الفوائد 
واالتصاالت، حيث إن البنية التحتية القائمة على الحوسبة 
ل على الشركات مزاولة أعمالها عبر منطقة  السحابية تسهِّ
الـــشـــرق األوســــــط وشـــمـــال إفـــريـــقـــيـــا. كــمــا تـــواصـــل مملكة 
البحرين تعزيز ريادتها في التحول نحو االقتصاد الرقمي 
واالستفادة من التكنولوجيا الرقمية، وال سيما أنها حصدت 
الــمــوقــع األول عــربــًيــا فــي الــمــصــادقــة عــلــى اتــفــاقــيــة األمــم 
المتحدة بشأن استخدام الخطابات اإللكترونية في العقود 
وتميزها   ،2020 لسنة   )1( رقــم  الــقــانــون  بموجب  الــدولــيــة 
في  عالميا  المستجدات  احــدث  تواكب  عصرية  بتشريعات 
وهي  واالتــصــاالت،  المعلومات  وتكنولوجيا  الرقمنة  مجال 
تمضي بخطى واعدة في تعزيز حضورها كمركز إقليمي رائد 

لتقنية المعلومات واالتصاالت واالقتصاد الرقمي.
وقــــد أوضــــح ســـعـــادة الــمــهــنــدس كــمــال بـــن أحــمــد وزيـــر 
المواصات واالتصاالت في المؤتمر الصحفي الذي عقده 
بتاريخ 12 يناير 2022 لعرض استراتيجية قطاع االتصاالت 
 )2026-2022( الرقمي  واالقتصاد  المعلومات  وتكنولوجيا 
أّن االستراتيجية تتضّمن اربعة محاور رئيسة وهي: تطوير 
البنية التحتية لقطاع االتصاالت، ودعم االقتصاد الرقمي، 
الرقمية.  الــقــدرات  وتطوير  اإللكترونية،  الحوكمة  وتعزيز 

وسنتناول بالتحليل تفاصيلها في مقال قادم إن شاء اهلل. 
} أكاديمي وخبير اقتصادي

اأرقام غير م�سب�قة ت�ساعف الم�س�ؤولية المجتمعية

عبداهلل األيوبي ayoobi99@gmail.com

بـــأن شــهــر يــنــايــر عـــام 2022،  يمكن وبــاخــتــصــار الــقــول 
بأعداد  يتعلق  فيما  البحرينية  القياسية  األرقــام  هو شهر 
المسمى  الجديد  »كورونا«، بعد تحوره  اإلصابات بفيروس 
األرقــام  سجلتها  التي  األعـــداد  تلك  »أومــيــكــرون«،  بسالة 
اليومية التي ترصدها وزارة الصحة والتي وصلت إلى أكثر 
مــن عشرين ألــف إصــابــة خــال أســبــوع واحــد فقط، وهــذه 
الساحة  في  مسجلة  ليست  بالمناسبة  القياسية،  األرقــام 
الــبــحــريــنــيــة فــقــط، فــهــنــاك الــعــديــد مـــن دول الــعــالــم هي 
األخرى سجلت مثل هذه األرقام بعد الموجة الجديدة من 
التي  األمريكية  المتحدة  الواليات  وخاصة  السالة،  هذه 
إلى  إصابة.  المليون  تعدت  إصابات  واحد  يوم  في  سجلت 
جانب ذلك، فإن بعض الدول األوروبية هي األخرى انضمت 

إلى قائمة الدول التي سجلت أرقاما قياسية خاصة بها.
في  »كــورونــا«  لفيروس  والسريع  األخير  االنتشار  هــذا 
موجته األخيرة، فاجأ جميع دول العالم، رغم التحذيرات 
ــائـــل نــاجــعــة  ــه ال تـــوجـــد وسـ ــاره، ذلــــك أنــ ــتـــشـ مـــن ســـرعـــة انـ
وفــعــالــة لــوقــف هـــذا االنــتــشــار عــلــى الــمــســتــويــيــن الــوطــنــي 
ــم ذلـــك، فـــإن هـــذا ال يــلــغــي، وال يهمش أو  والــعــالــمــي، ورغـ
يشوه تلك اإلنجازات التي تحققت حتى اآلن في الجهود 
فيه  تسببت  ومــا  الجائحة  لمواجهة  والعالمية  الوطنية 
ضخمة،  واقتصادية  فادحة  بشرية  خسائر  من  اآلن  حتى 
األضـــرار  مــن  والــحــد  التقليل  فــي  تمثلت  النجاحات  هــذه 
بفضل  الفيروس،  انتشار  من  الجديدة  للموجة  الصحية 
الذين حصلوا على  أولئك  ارتفاع نسبة المطعمين، سواء 
جــرعــتــي الــلــقــاح أو أولــئــك الــذيــن حــصــلــوا عــلــى الــجــرعــة 

المنشطة أيضا.
ــيـــرة لــمــثــل هـــذه الــنــســب عــلــى مستوى  فـــاألرقـــام األخـ
واطلع  الصحة  وزارة  أعدته  الــذي  التقرير  وفــق  البحرين 

نسبة  ــول  وصـ إلـــى  تشير  الـــــوزراء،  مجلس  تفاصيله  عــلــى 
التطعيم  من  والثانية  األولــى  الجرعتين  على  الحاصلين 
المؤهلين  إجمالي  من   %95 إلى  كورونا  لفيروس  المضاد 
ألخذها، ووصول نسبة الحاصلين على الجرعة المنشطة 
إلى 83% من إجمالي المؤهلين ألخذها أيضا، يرافق هذه 
الحاالت  أعــداد  انخفاض  المطعمين،  العالية من  النسبة 
في  وهـــذا  الــمــركــزة،  العناية  وفــي  بالمستشفيات  القائمة 
في  الوطنية  الجهود  لنجاح  وتأكيدا  إنجازا  يعد  ذاتــه  حد 
يقودها  التي  الجهود  تلك  وتداعياته،  للفيروس  التصدي 
العهد  ولــي  سمو  يقودها  التي  والجهود  الوطني  الفريق 

رئيس مجلس الوزراء.
اإًلصــابــات في  أعـــداد  أســبــاب تصاعد  أن مــن  فحقيقة 
البحرين وفي مختلف دول العالم، تعود إلى سرعة انتشار 
وعدوى السالة الجديدة من فيروس »كورونا«، وأن ارتفاع 
نسبة المطعمين من سكان البحرين، مواطنين ومقيمين 
قلل من مخاطر اإلصابات التي سجلت خال شهر يناير 
دون  يــحــول  يــكــون سببا  أن  ذلــك ال يجب  أن  إال  الــجــاري، 
الــصــرامــة فــي تطبيق اإلجــــراءات االحــتــرازيــة الــتــي يشدد 
ــرى ذات  ــ عــلــيــهــا الــفــريــق الــوطــنــي الــطــبــي والــجــهــات األخـ
الصلة، فالوقوع في فخ »األمان الكاذب«، هو أحد األسباب 
ــواء خــال  ــداد الــمــصــابــيــن، ســ ــ ــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع أعـ الــتــي تــ

الموجة األخيرة، أو كما ثبت خال الموجات السابقة.
إال  ضعيفة،  »أومــيــكــرون«  األخيرة  السالة  أن  صحيح 
يــنــتــه بعد،  الــعــالــم، ولـــم  الــفــيــروس مــــازال يــجــوب دول  أن 
العلماء  يستبعد  وال  قائمة،  تبقى  أخــطــاره  فــإن  وبالتالي 
أن يأتي بسالة أخرى بعد األخيرة، وبالتالي، فإن الحذر 
الــكــاذب« يجب أن يبقى مازما  بــــــ»األمــان  وعــدم االنــخــداع 
لتصرفات والسلوك االجتماعي لجميع األفراد، فاإلصابة 

بالفيروس، وإن لم تكن شديدة أو قاتلة، فإنها تلحق ضررا 
وبمحيط  بل  أسرته،  وأفــراد  بالمصاب  واجتماعيا  صحيا 
كانت  عامة  مؤسسة،  أي  في  العاملين  من  كــان  إن  العمل، 

أم خاصة.
فــالــبــحــريــن مـــن بــيــن الــقــلــيــل مـــن دول الــعــالــم الــتــي 
ألخذ  المؤهلين  جميع  بين  عالية  تطعيم  نسبة  حققت 
اللقاح، مواطنين ووافدين، واعتبرت تجربتها في التصدي 
لــلــفــيــروس مـــن بــيــن الــتــجــارب الــنــاجــحــة عــلــى الــمــســتــوى 
العالمي، فهذه نتائج جهود كبيرة بذلتها مختلف األطقم 
العاملة في هذه المواجهة، وفي مقدمتها الفريق الوطني 
محل  تــكــون  أن  يجب  الجهود  هــذه  فــإن  وبالتالي  الطبي، 
األمانة  يشبه  ما  تمثل  أخــرى  ومــن جهة  اعتزاز من جهة، 
إنجازه  تم  بما  التفريط  الحفاظ عليها وعدم  التي يجب 

حتى اآلن.
ــة مـــن جــانــبــهــا قــدمــت مـــا يــمــكــن لــهــا تــقــديــمــه،  ــدولـ الـ
للمواطن  مــجــانــا  الــلــقــاحــات  أنــــواع  وفــــرت مختلف  حــيــث 
الحاالت  وتتبع  اليومي  الفحص  مراكز  وأنشأت  والمقيم 
بعد  الــصــلــة،  ذات  اإلجــــراءات  مــن  ذلــك  إلــى غير  القائمة، 
ــــدور عــلــى الــمــواطــن والــمــقــيــم، يــتــمــثــل هــذا  ذلـــك يــأتــي الـ
الحزم في  الدولة من خــال  التاقي مع جهود  الــدور في 
لجميع  الصادق  واالمتثال  االحترازية  اإلجــراءات  تطبيق 
ألن  االخــتــصــاص،  ذات  الجهات  تصدرها  التي  التوصيات 
اأٍلســلــحــة في  أهــم  أحــد  والتطبيق يمثان  االمــتــثــال  هــذا 
المسبوق  غير  اليومي  التصاعد  من  للحد  الراهن  الوقت 
ــابـــات، وخــاصــة أنـــه لــم يــصــدر أي تــأكــيــد من  ــداد اإلصـ ألعــ
ــادم بعد  الــمــصــادر الــطــبــيــة والــعــلــمــيــة تــتــحــدث عــمــا هــو قــ

السالة الحالية السريعة االنتشار »أوميكرون«.
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انـــــــــعـــــــــكـــــــــاســـــــــات عــــــــديــــــــدة 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا الـــحـــديـــثـــة عــلــى 
بينها  المختلفة ومن  المجاالت 
تنافسًا  تــشــهــد  والــتــي  الــجــيــوش 
لتطويرها  الــدول  بين  محمومًا 
ــيــــف تـــقـــنـــيـــات  ــوظــ ــن خـــــــال تــ ــ مــ
الذكاء االصطناعي، بل إن هناك 
لهذا  تخصيصها  تــم  مــيــزانــيــات 
ــا أعــلــنــه  ــغــــرض عـــلـــى غــــــرار مــ الــ
حلف الناتو، إال أنه على الجانب 
اآلخــــــر نـــجـــد قـــيـــام الــجــمــاعــات 
تلك  بــتــوظــيــف  ــدول  ــ الـ دون  مـــن 
الــتــكــنــولــوجــيــا عــلــى نــحــو ســيــئ، 
فــقــد قـــرعـــت االعـــــتـــــداءات الــتــي 
إماراتية  مدنية  منشآت  شهدتها 
ــن يــنــايــر  ــ ــع عـــشـــر مـ ــابــ ــســ ــي الــ ــ فـ

اإلنــذار  أجـــراس  الحوثية  المليشيات  جانب  مــن   2022
التكنولوجيا على نحو يستهدف  توظيف  مجددًا حول 
السلطات  لبيان  فوفقًا  الحيوية،  ومنشآتها  الــدول  أمن 
اإلمــاراتــيــة »تــم رصــد أجــســام طــائــرة صغيرة يحتمل أن 
تكون لطائرات من دون طيار في موقع تلك االعتداءات«، 
ولـــم تــكــن هــي الــمــرة األولــــى الــتــي تــواجــه دول الخليج 
العربي تلك التهديدات، ففي الخامس عشر من سبتمبر 
عام 2019 أعلنت السلطات األمنية في المملكة العربية 
لشركة  تابعين  معملين  في  حريقين  انــدالع  السعودية 
استهدافهما  نتيجة  خريص  وهجرة  إبقيق  في  أرامــكــو 

بطائرات بدون طيار »درون«.
ومع أهمية اإلدانات التي صدرت من دول العالم كل 
والقوانين  تتنافى  لكونها  اإلمــارات  دولة  لاعتداء على 
الدولية واإلنسانية، فإن هذه االعتداءات ال تعكس تغير 
يتطلبه  ومــا  لــلــدول  الوطني  األمـــن  مــهــددات  مضامين 
للجيوش  العسكرية  الــعــقــيــدة  تغيير  ضــــرورة  مــن  ذلـــك 
بذلك  وثيقة  ذات صلة  قضايا  ثــاث  إثـــارة  بــل  فحسب، 
التحول في أدوات الصراعات اإلقليمية األولى: ان عدم 
تصدي المجتمع الدولي بشكل حاسم لتلك الممارسات 
والـــتـــي طــالــت فـــي الـــوقـــت ذاتــــه نـــاقـــات الــنــفــط خــال 
السنوات القليلة الماضية يعني تمادي تلك الجماعات 
الــذي ال ينفصل عن األمن  في تهديد األمــن اإلقليمي 
العالمي في أحد مفاصله وهو منشآت النفط وممرات 
بالبعيدة  ليست  ســنــوات  منذ  والثانية:  الحيوية،  نقله 
آنذاك  األمريكي  الرئيس  تعهد  عام 2010  وتحديدًا في 
الــنــووي والتي  أوبــامــا وخــال انعقاد قمة األمــن  بـــاراك 
لمنع  الــدولــيــة  الــجــهــود  بتكثيف  دولـــة   47 فيها  شــاركــت 
يعني  بما  نــوويــًا،  ساحًا  اإلرهابية  الجماعات  امتاك 
دولية مماثلة  تكون هناك جهود  أن  باألحرى يجب  أنه 
الحديثة  للتكنولوجيا  الجماعات  تلك  توظيف  لمنع 
الســتــهــداف الــمــنــشــآت الــحــيــويــة لـــلـــدول، والــثــالــثــة: أن 
أحداثا من هذا النوع تعني تحول األزمات نحو مفهوم 
حافة الهاوية والتي تصبح فيها كل السيناريوهات قائمة 
انطاقًا من أولوية األمن الوطني للدول على ما عداه 

من اعتبارات أخرى.
 ومــــع أهــمــيــة مـــا ســبــق فــفــي تـــقـــديـــري أن الــبــعــد 
تطوير  هو  فيه  التفكير  يجب  وما  األهــم  االستراتيجي 
كانت  التي  القضية  تلك  للجيوش،  العسكرية  العقيدة 
أحـــد مــوضــوعــات مــؤتــمــر الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــســكــريــة في 
الدولي  البحرين  مع معرض  تزامنًا  عقد  الذي  الشرق 
الثاني للدفاع خال الفترة من 28 الى 30 أكتوبر 2019 
القادم  التحدي  أن  على  فيه  المشاركون  أجمع  والــذي 
دون خوضها  المعارك من  كيفية كسب  هو  كافة  للدول 
بالشكل التقليدي، فلم يعد الحديث يدور عن طائرات 
بــــدون طــيــار فــحــســب، بــل فــي تــوظــيــف تــقــنــيــات الــذكــاء 
من  البحار  فــي  السفن  حركة  مراقبة  فــي  االصطناعي 
بعمليات  تقوم  ال  أنها  من  للتأكد  برامج محددة  خال 
المشروعة،  غير  األنشطة  من  غيرها  أو  أسلحة  تهريب 
السفن  مع  التعامل  بإمكانها  ذاتية  أنظمة  توجد  حيث 

التي يشتبه بها بشكل ذاتي. 
الــكــبــرى والــمــنــظــمــات الدفاعية  الــــدول  أولـــت  لــقــد 
اهتمامًا  العسكرية  الــعــقــيــدة  قضية  الــنــاتــو  ــرار  غـ عــلــى 
تصدر  استراتيجية  ومفاهيم  كبيرًا سواء ضمن خطط 
بشكل منتظم أو إعان توظيف التقنيات التكنولوجية 

ــاع ومــنــهــا  ــدفــ الـــحـــديـــثـــة فــــي مـــجـــال الــ
يسمى  مــا  تأسيس  المثال  سبيل  على 
بــجــيــوش الـــدفـــاع اإللــكــتــرونــي فــمــا من 
ــداول أخــبــار حــول  يـــوم يــمــر إال ويــتــم تــ
التي  ســواء  سيبراني  هجوم  مــحــاوالت 
بل  إجهاضها،  يتم  التي  تلك  أو  تنجح 
إن هناك تنافسا محتدما بين الواليات 
مجال  فــي  وروســيــا  والــصــيــن  المتحدة 
ســبــاق الــتــســلــح بــالــذكــاء االصــطــنــاعــي 
وهو األمر الذي حذر منه صراحة وزير 
الــخــارجــيــة األلــمــانــي الــســابــق  هايكو 
منتصف  في  حاليًا  »إننا  بالقول  ماس 
يتعين  الحقيقة  هذه  وإن  السباق  هذا 

علينا التعامل معها«.
تــتــعــدد الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي تـــؤكـــد أن 
ــاء االصـــطـــنـــاعـــي ســـوف  ــذكــ تــقــنــيــات الــ
أن  بــيــد  وفــاعــلــيــة  ــة  دقـ أكــثــر  المستقبل  تــجــعــل جــيــوش 
األهم هو تأكيد تلك التقارير على أمرين مهمين للغاية 
تسيير  بإمكانها  يكون  ســوف  التقنيات  تلك  أن  األول: 
عمل الجيوش بما يقترب من 90% في سنوات معدودة، 
والثاني: هو أن استمرار وتيرة التطور المذهل في هذا 
مستقبًا  التقنيات  تلك  عمل  إمكانية  يعني  المجال 
على  البشر  قـــدرة  دون  يــحــول  بما  مستقل  ذاتـــي  بشكل 
التعامل معها، لكونها ذاتية التشغيل وبإمكانها التفاعل 
مع بعضها البعض بشكل ذاتي، بمعنى أن سيناريو وقوع 
حروب خاطفة إلكترونية سيكون هو األرجح، وفقًا لتلك 

التقارير. 
لتوظيف  العربي  الخليج  دول  جــهــود  أهمية  ومــع 
تــقــنــيــات الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي فــي كــل الــمــجــاالت ومــن 
بينها المجال العسكري، ففي تصوري أن ثمة متطلبات 
ثــاثــة تــحــتــاج إليــائــهــا الــمــزيــد مـــن االهــتــمــام أولــهــا: 
الــتــعــرف عــلــى أحــــدث نـــمـــاذج الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي في 
ــرع األســلــحــة وخــاصــة مــنــهــا األمــــن الــبــحــري في  كــل أفــ
ظل سهولة استهداف القطع البحرية واحتمال تعرض 
يكون  أن  وثــانــيــهــا:  مستقبًا،  للمخاطر  منها  الــمــزيــد 
أولــويــة  الــحــديــثــة  التكنولوجيا  عــلــى  الــحــصــول  لــهــدف 
ــداه ضــمــن الــشــراكــات االســتــراتــيــجــيــة لــدول  عــلــى مــا عــ
المنظمات  أو  الكبرى  الــدول  مع  ســواء  العربي  الخليج 
الدفاعية على غرار حلف شمال األطلسي »الناتو« الذي 
استخدام  بــشــأن  استراتيجية   2021 نوفمبر  فــي  أعــلــن 
وتتكون  الدفاع  في مجال  االصطناعي  الذكاء  ابتكارات 
من 18 بندًا بقيمة مليار دوالر قابلة للزيادة مستقبًا، 
وثـــالـــثـــهـــا: أهــمــيــة بـــل حــتــمــيــة أن تـــكـــون هـــنـــاك نــمــاذج 
الذكاء  تكنولوجيا  توظيف  تتضمن  لمواجهات  محاكاة 
االصطناعي، ففضًا عن كون تلك النماذج تعتبر جزًءا 
ذاته  الوقت  في  فإنها  االحترازية،  اإلجــراءات  من  مهمًا 
مؤشر على المقارنة بين التهديدات المتوقعة والقدرات 
وجــدت-  -إن  الثغرات  على  التعرف  وبالتالي  المتاحة 

والعمل على معالجتها. 
بــدء ومــع األخــذ باالعتبار التطور   وعــود على ذي 
ذلك  فــإن  العسكرية،  التقنيات  في  والمتسارع  المذهل 
يمثل تحديًا هائًا ألمن الدول بما يملي عليها التفكير 
ــيــــات عــمــل الــعــقــيــدة  فـــي إعــــــادة صــيــاغــة مــضــامــيــن وآلــ
العسكرية للجيوش التي تعمل في بيئة إقليمية سريعة 
التحول وعالم يشهد تنافسًا محمومًا في تلك التقنيات، 
بل إنها أضحت أحد أسس قوة ونفوذ الدول بما يتطلب 
إما تطوير االستراتيجيات الراهنة بشأنها أو استحداث 
مسؤولية  ثمة  فإن  مــواز  وبشكل  جديدة،  استراتيجيات 
تقع على عاتق المجتمع الدولي في مواجهة استخدام 
إبرام  األمــر  يتطلب  وربما  نحو سيئ  على  التكنولوجيا 
تهديدًا  تمثل  لكونها  الشأن  ذلك  في  جديدة  اتفاقيات 
قانوني  تكييف  صياغة  يتطلب  بما  كافة  الـــدول  ألمــن 
دولي لماهية تلك الجرائم والمحاسبة عليها بعيدًا عن 

الشجب واإلدانة. 

} مدير برنامج الدراسات االستراتيجية والدولية بمركز
البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة »دراسات«

ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا وال��ع��ق��ي��دة ال��ع�����س��ك��ري��ة 

ن���ع��ي��ا ����س���راع���ا  ت��خ������ض  ال��ج��ي������ض   ..

بقلم: 
د. أشرف محمد كشك }
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ما بين »بايدن« و»اأوباما«:

تق�ية اإيران واإ�سعاف العرب!

فوزية رشيد

} كان الفتا تقييم )لجنة السياسة الخارجية( 
الذي أجراه القادة الجمهوريون في مجلس النواب 
»بايدن« جعلت  أن )سياسات  األمريكي، وخاصته 
إيـــران أكــثــر عــدوانــيــة وإرهــابــا وأقـــرب إلــى امتاك 
الساح النووي( وهي للطرافة ذات السياسة التي 
وتم  إيــران،  مع  وتفاوضيًا  »أوبــامــا« سياسيًا  اتبعها 
فضحها في والية »ترامب« بالكشف عن )الوثيقة 
السرية PSD 11( التي وضحت أن تلك السياسات 
تكن  لم  »بايدن«  اليوم  يستكملها  التي  األمريكية، 
عشوائية، وإنما كانت في إطار )استراتيجية سرية( 
تعمل على تقوية إيران وإضعاف األنظمة العربية، 
جهة،  مــن  عليها  ــران  إيــ لتسيطر  دولــهــا  وتقسيم 
لجماعات  االستراتيجي  الدعم  أخــرى  جهة  ومــن 
اإلخوان في الباد العربية، ليسيطروا على القسم 

اآلخر وخاصة دول شمال إفريقيا العربية!
أكبر تجمع محافظ  RSC باعتبارها  } لجنة 
في الكونجرس األمريكي تطرح تساؤالتها في أكثر 
من عشرة رسائل أرسلتها إلى إدارة »بايدن«، طالبة 
نظام  على  العقوبات  تطبيق  عدم  حول  معلومات 
بــل وصلت  لــم تحصل على إجــابــات!  إيـــران، ولكن 
إلى أن اإلدارة األمريكية تعطل التحقيقات، وتعمل 
الظام،  فــي  الجمهوريين  المشرعين  إبــقــاء  على 
بـــشـــأن وضــــع الـــمـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة والــعــقــوبــات 
»بــايــدن«  إدارة  )مــع  وأن  طــهــران،  على  االقتصادية 
إلــى امتاك  أغــنــى وأقـــوى وأقـــرب  إيـــران  أصبحت 
»بايدن«  وأن  مضى(!  وقت  أي  من  النووي  الساح 
يقوم مع إدارته بتخفيف العقوبات من خال عدم 
»أوباما«  يقدمها  كان  التي  الحجة  بذات  التنفيذ! 
وإدارتــــه ســابــقــًا وهــي )إلقــنــاع اإليــرانــيــيــن بالعودة 
فاشل،  اتفاق  أنه  ثبت  الــذي  النووي(  االتفاق  إلى 
مــنــهــا تقوية  والـــهـــدف  واهـــيـــة،  ذاتــهــا  الــحــجــة  وأن 
العربي  الخليج  لـــدول  تهديدها  واســتــمــرار  إيـــران 
والمنطقة وعــدم وضــع اإلرهــاب اإليــرانــي وأذرعها 
والــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة والــــطــــائــــرات الــمــســيــرة 

وغيرها في جدول المفاوضات لذات السبب! وألن 
ــران تـــدرك ذلـــك جــيــدًا، بــل وعــولــت كــثــيــرًا على  إيــ
مجيء »بايدن« باعتباره راعي )السياسة األوبامية( 
الــتــي مــن خــالــهــا مــارســت  الــعــربــيــة  فــي المنطقة 
توسعها، فإنها ال عجب أن تماطل في المفاوضات 
الهجمات  وتصعيد  االستفزاز  وتمارس  تفعل،  كما 
أخــرى  ودول  واالمــــارات  السعودية  على  اإلرهــابــيــة 
المليشياوية  أذرعـــهـــا  عــلــى  اعــتــمــادا  الــخــلــيــج  فــي 
»بــايــدن«  تــنــازالت  اإلرهــابــيــة، مقابل مــا تعرفه مــن 
في هذا اإلطار وهو الذي بدأ واليته برفع الحوثي 
من قائمة اإلرهاب! وبسحب صواريخها الدفاعية 
من السعودية، والضغط عليها وعلى دول التحالف 
بما  وعسكرية  وحقوقية  سياسية  مختلفة  بآليات 

يخص بيع الساح!
المنطقة  أكثر عدوانية في  إيــران  أن تكون   {
فـــإن ذلـــك جـــزء مـــن مــخــطــطــات »أوبـــامـــا-بـــايـــدن« 
السياسة  )باعتبارهما حلقة وصل واحدة في ذات 
وتقسيم  الــعــرب  إضــعــاف  على  القائمة  األمريكية 
خال  مــن  فأكثر  أكــثــر  وتهديدها  المنطقة(  دول 
ــي الـــغـــربـــي لــصــنــاعــة )الــبــعــبــع  ــكـ ــريـ ــاون األمـ ــهـ ــتـ الـ
اإليـــرانـــي الـــنـــووي( بــاعــتــبــار ذلـــك يــصــب فـــي ذات 

الهدف الشرق أوسطي القديم-الجديد!
وال عجب في ذات السياق حين تعمل أمريكا 
على عرقلة الحسم في اليمن على يد »التحالف« 
وتكرار سيناريوهات إنقاذ الحوثي/إيران من فشل 
السماح  أيــضــًا  عجب  وال  الــيــمــن!  فــي  مشروعهما 
ــعــــراق ولــبــنــان  ــي الــ إليــــــران بــتــدخــاتــهــا الــفــجــة فـ
ولعرقلة التخلص من المليشيات التابعة إليران! 
ففي صلب االستراتيجية األمريكية كما قلنا تقوية 
إيران في المنطقة، ما يجعل سياساتها مفضوحة 
على محك ما تفعله لتحقيق ذلك وتقوية أذنابها 
هناك  وإضعافها! هل  العربية  الــدول  على حساب 

ما هو مخفي بعد اليوم؟!

بقلم: 
د. فاضل البدراني  }

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16012/pdf/1-Supplime/16012.pdf?fixed159
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1282601
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1137 ق�شية اإ�شاءة على »ال�شو�شال ميديا«.. و»الوات�شاب« يف ال�شدارة.. النيابة العامة:

انخفا�ش ق�شايا العنف االأ�شري واملخدرات وال�شرقات

 نا�شر بن حمد: نراهن على 

ال�شباب لتحقيق التقدم للمملكة 

خالد بن حمد يوّجه لال�شتعداد لليوم 

الريا�شي البحريني يف 10 و11 فرباير

 اأكد �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة 

البالد  عاهل  اأن  ال�صباب  و�صوؤون  الإن�صانية  لالأعمال  امللك 

املفدى دائًما ما يقول لنا اإن البحرين غنية ب�صبابها وباأهلها، 

للمملكة  الواعد  امل�صتقبل  لبناء  ال�صباب  على  الرهان  واإن 

العن�صر  باعتبارهم  ال�صباب  على  نراهن  ونحن  م�صمون، 

القادر على حتقيق مفردات التقدم للمملكة.

 جاء ذلك خالل رعاية �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل 

خليفة للحفل اخلتامي للن�صخة الأوىل من برنامج »لمع«، 

الذي نّظمته وزارة �صوؤون ال�صباب والريا�صة.

وّجه �صمو ال�صيخ خالد بن حمد اآل خليفة النائب الأول 

الهيئة  رئي�س  والريا�صة  لل�صباب  الأعلى  املجل�س  لرئي�س 

العامة للريا�صة رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية، الحتاد 

البحريني للريا�صة للجميع لالإعداد لإقامة فعاليات اليوم 

مدار  على  العام  هذا  اإقامته  املقرر  البحريني،  الريا�صي 

يومي 10 و11 فرباير املقبل.

وقال �صموه: »وّجهنا لإقامة فعاليات اليوم الريا�صي 

بهذه  لالحتفال  كامل  ت�صور  اإعداد  عرب  وذلك  البحريني، 

املنا�صبة الوطنية الريا�صية، بالتن�صيق مع جميع اجلهات 

احلكومية واملوؤ�ص�صات ذات العالقة«.

ال�شيخ خالد بن حمد

ال�شيخ نا�شر بن حمد يكّرم الفائزين

59 ق�شية مالية وف�شاد وم�شادرة 493 مليون دينار غ�شيل اأموال
�صارة جنيب:

ق�صايا  انخفا�س  عن  العام  النائب  البوعينني  ف�صل  بن  علي  الدكتور  ك�صف   

العنف الأ�صري التي با�صرتها النيابة العامة يف عام 2021 بن�صبة 44% مقارنة 

وتراجع   ،%40.5 بن�صبة  املخدرات  جرائم  انخفا�س  وكذلك  �صبقه،  الذي  بالعام 

ق�صايا ال�صرقات بن�صبة %33.5. 

اأم�س »الأحد«، مبقر النيابة العامة،  جاء ذلك خالل موؤمتر �صحايف ُعقد يوم 

لإعالن اإح�صاءاتها ال�صنوية لعام 2021.

وقال امل�صت�صار وائل ر�صيد بوعالي م�صاعد النائب العام اإن اإجمايل عدد الق�صايا 

الواردة للنيابة بلغ 82 األًفا و746 ق�صية، مت اإجناز 99% منها.

وبالن�صبة للق�صايا الواردة لنيابة اجلرائم املالية وغ�صل الأموال، قال اإن عدد 

الق�صايا املحالة اإىل املحكمة بلغ 43 ق�صية، بالإ�صافة اإىل 10 قيد التحقيق، و134 

ق�صية حمفوظة. ولفت اإىل اأنه مت ت�صجيل 16 ق�صية ف�صاد، و133 ق�صية تهرب 

�صريبي مت حفظ 119 منها.

وغ�صل  املالية  اجلرائم  نيابة  قبل  من  امل�صادرات  مبالغ  جمموع  اأن  وك�صف 

الأموال بلغ ما يعادل 492 مليوًنا و852 األًفا و162 ديناًرا بحرينًيا.

وفيما يتعلق باإ�صاءة ا�صتخدام و�صائل التوا�صل الجتماعي، فقد بلغ جمموع 

الق�صايا 1137 ق�صية، بينها 537 على »الوات�صاب«، يليه »الإن�صتغرام«.
امل�ؤمتر ال�شحايف للنيابة العامة

اأ�شاد بتعامل اململكة مع »كورونا«.. رئي�ش اجلمعية العامة لالأمم املتحدة:

حماكاة ا�شتجابة البحرين للجائحة ُتنهي الوباء عاملًيا
اإىل حماكاة جتربة  �صاهد  املتحدة عبداهلل  لالأمم  العامة  دعا رئي�س اجلمعية 

البحرين يف التعامل مع جائحة كورونا على م�صتوى العامل، م�صرًيا اإىل اأن مملكة 

ناجًحا  تطعيم  برنامج  التي و�صعت  البلدان  بني  بارًزا  اأمنوذًجا  البحرين متثل 

للغاية.

ويف مقال تن�صره »الأيام«، قال رئي�س اجلمعية العامة: »منذ البداية، و�صعت 

اإىل منظمة ال�صحة  البحرين ثقتها بالعلوم واملجتمع الطبي، من خالل الرجوع 

املنظمة،  بها  اأذنت  التي  )كوفيد-19(  لقاحات  جميع  على  واملوافقة  العاملية 

وبداأت بتقدمي جرعات من اللقاحات املتاحة لديها جلميع �صكانها املواطنني وغري 

املواطنني، على حد �صواء، جماًنا«. 

وقال عبداهلل اإن ما نحتاج اإىل القيام به الآن هو حماكاة جناح جتربة البحرين 

على امل�صتوى العاملي، واأن ننهي التفاوتات العاملية يف جمال اللقاحات، م�صيًفا: 

»من خالل القيام بذلك، ميكننا �صمان عدم حتملنا املزيد من املاآ�صي، واملزيد من 

الأحزان، واملزيد من الإرهاق، وباخل�صو�س املزيد من )املتحّورات( التي ميكن اأن 

تقاوم اللقاحات املوجودة، وترجعنا مرة اأخرى اإىل املربع الأول«. 

من ناحية ثانية، اجتمع وزير اخلارجية الدكتور عبداللطيف بن را�صد الزياين 

مع رئي�س الدورة احلالية للجمعية العامة لالأمم املتحدة. واأ�صاد الزياين بجهود 

الأمم املتحدة يف معاجلة الق�صايا والتحديات العاملية.

م�صطفى ال�صاخوري - اأبرار �صكري:

جل�صته  ال�صورى خالل  وافق جمل�س 

اأم�س، بالإجماع، على تعديل بع�س اأحكام 

املر�صوم بقانون رقم )12( ل�صنة 1986 

باإن�صاء وتنظيم جامعة البحرين، القا�صي 

جلامعة  التنفيذية  امل�صوؤولية  بف�صل 

الرقابية  اجلهة  م�صوؤولية  عن  البحرين 

الذي  العايل  التعليم  جمل�س  يف  املتمثلة 

العايل،  التعليم  موؤ�ص�صات  على  ي�صرف 

جمل�س  ت�صكيل  على  املرونة  واإ�صفاء 

احلرية  تعزيز  يف  ي�صهم  مبا  الأمناء 

الأكادميية.

فاطمة �صلمان:

باأن  لـ»الأيام«  برملاين  م�صدر  اأفاد 

جل�صة  لعقد  يتجه  النواب  جمل�س 

ا�صتثنائية يوم اخلمي�س املقبل، م�صرًيا اإىل 

عقد  مبداأ  اأقّرت  باملجل�س  املكتب  هيئة  اأن 

عدد من اجلل�صات ال�صتثنائية.

واأكد امل�صدر اأن هناك توجًها من قبل 

اجلل�صات  من  عدد  عقد  اإىل  املكتب  هيئة 

مرتني  مبعدل  خمي�س،  كل  ال�صتثنانية 

اإىل  امللّحة  للحاجة  نظًرا  وذلك  �صهرًيا، 

النتهاء من العديد من امللفات واملوا�صيع 

بقوانني،  القرتاحات  ومنها  املتاأخرة، 

والأ�صئلة الربملانية، �صماًنا لالنتهاء منها 

قبل نهاية الدور احلايل.

الإ�شفاء املرونة على ت�شكيل جمل�ش االأمناء.. »ال�شورى«:

ف�شل جامعة البحرين عن رقابة التعليم العايل

جل�شة ا�شتثنائية للنّواب اخلمي�ش القادم

التحالف: اعتداء وح�شي 

بالي�شتي حوثي على  جازان
اأوقفتها البحرية االأمريكية على �شفينة اإيرانية 

م�شادرة مواد ت�شتخدم باملتفجرات للحوثيني

عوا�صم - وكالت:

اأعلن �صالح البحرية الأمريكية، اأم�س الأحد، اعرتا�س �صفينة كانت حتمل 40 طًنا من 

ال�صماد الذي ميكن ا�صتخدامه ل�صناعة املتفجرات، يف اأثناء اإبحارها من اإيران على طريق 

ا�صُتخدم يف املا�صي لتهريب الأ�صلحة اإىل احلوثيني يف اليمن. واأفادت البحرية اأنها فت�صت 

ال�صفينة التي كان قد مت توقيفها العام املا�صي يف اأثناء نقلها اآلف قطع ال�صالح اإىل اليمن، 

بعد اعرتا�صها يف املياه الدولية يف خليج ُعمان يوم الثالثاء املا�صي.

البحرية 

الأمريكية 

ت�قف 

ال�شفينة 

الإيرانية

وزير اخلارجية م�شتقبلً رئي�س اجلمعية العامة للأمم املتحدة
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اأعلن حتالف دعم ال�صرعية يف اليمن، م�صاء 

بالي�صتي  ب�صاروخ  وح�صي  اعتداء  عن  الأحد، 

امل�صارحة  اأحد  يف  ال�صناعية  باملنطقة  �صقط 

بجازان )جنوب غربي ال�صعودية(، كما اعرت�س 

اجلوف  حمافظة  من  انطلقتا  م�صرّيتني  ودّمر 

امل�صرّيات  بقية  يتابع  اأنه  اإىل  لفًتا  اليمنية، 

اجلوف  حمافظة  من  انطلقت  التي  املفخخة 

اليمنية.

واأو�صح اأن هذه املحاولة الثالثة ل�صتهداف 

مدنيني من جن�صيات خمتلفة باملنطقة ال�صناعية، 

وفق  طفيفة،  باإ�صابة  مقيم  اإ�صابة  اإىل  م�صرًيا 

تقرير اأويل، والعمل جاٍر لتقييم الأ�صرار باملوقع.

مادية  اأ�صرار  بوقوع  التحالف  اأفاد  كما 

باملنطقة  املدنية  واملركبات  الور�س  من  عدد  يف 

اإ�صابتني  مع  امل�صارحة،  باأحد  ال�صناعية 

البنــغالدي�صية  اجلن�صية  من  ملقيمني  طفيفتني 

متعمـد  ال�صتهداف  اأن  معترًبا  وال�صودانية، 

من  واملقيمني  املواطنني  حياة  لتهديد  وممنهج 

13جن�صيات خمتلفة.

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
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موؤكًدا حر�ص الوزارة على توفري خدمات بنية حتتية عالية اجلودة.. خلف: 

تر�سية م�سروع اإن�ساء مم�سى مدينة زايد وتطوير طرق مبدينة عي�سى

الأ�شغال  وزير  خلف  عبداهلل  بن  ع�شام  قام 

بزيارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�ش�ؤون 

يف  واخلدمية  التط�يرية  للم�شاريع  تفقدية 

امل�شاريع  هذه  تنفيذ  وياأتي  اجلن�بية،  املحافظة 

التط�يرية ذات الطابع اخلدمي بناء على م�افقة 

الأمري  امللكي  ال�شم�  �شاحب  برئا�شة  احلك�مة 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

ال�زراء.

بالًغا  اهتماًما  ت�يل  ال�زارة  اأن  ال�زير  واأكد 

وجه�ًدا مت�ا�شلة من اأجل اأن تك�ن كافة مناطق 

لفتا  والتط�ير،  التنمية  م�شارات  �شمن  اململكة 

بني  الت�ا�شل  ا�شتمرار  على  احلك�مة  حر�س  اإىل 

امل�ش�ؤولني والأهايل يف مناطقهم من خالل الزيارات 

واحتياجاتهم  ملالحظاتهم  لال�شتماع  امليدانية 

وت�فريها بح�شب الإمكانات وامل�ارد املتاحة.

بجه�د  الزيارة  خالل  خلف  ال�زير  واأ�شاد 

خليفة  ال�شيخ  �شم�  اجلن�بية  املحافظة  حمافظ 

بن علي اآل خليفة وتعاون املحافظة اجلن�بية يف 

املحافظة  يف  املختلفة  التنم�ية  امل�شاريع  اإجناز 

ومتابعتها ل�شري الأعمال يف هذه امل�شاريع.

�شمن  جاٍر  العمل  اأن  اإىل  ال�زير  واأ�شار 

امل�شاريع  من  عدد  بتنفيذ  ال�زارة  ا�شرتاتيجية 

ت�شهم  والتي  اجلن�بية،  املحافظة  يف  التط�يرية 

يف حتقيق تطلعات امل�اطنني، من�ًها اإىل اأنه متت 

اإن�شاء مم�شى مدينة زايد مبجمع  تر�شية م�شروع 

املنطقة  يف  ال�اقع  املم�شى  تط�ير  اأجل  من   718

التط�ير  �شمن  عايل  وه�رة  زايد  مدينة  بني 

احل�شري للمنطقة.

واأو�شح ال�زير اأن املم�شى يبلغ ط�له 800 

مرت مربع، ويقع على م�شاحة 11800 مرت مربع، 

وي�شم مم�شى وم�شار خا�س للدراجات اله�ائية، 

وم�شار لذوي الهمم وم�شطحات خ�شراء مب�شاحة 

اأ�شجار على  لزراعة  بالإ�شافة  مربًعا،  مرًتا   830

ط�ل املم�شى اإىل جانب عدد من الأجهزة الريا�شية 

ومناطق ا�شرتاحة ومرافق عامة.

اأهمية  مدى  من  انطالًقا  اأنه  ال�زير  واأكد 

البديلة، مت  والطاقة  امل�شتدامة  التنمية احل�شرية 

ال�شم�شية،  بالطاقة  تعمل  اإنارة  اأعمدة  ا�شتخدام 

م�شاركة  يف  ل�شتثمارها  م�اقع  حتديد  مت  كما 

الدراجات اله�ائية يف املناطق العامة.

اإن امل�شروع يندرج �شمن خطة  وقال ال�زير 

�شمن  من  الريا�شية  املما�شي  تط�ير  يف  ال�زارة 

التط�ير العام للطرق القريبة من املناطق ال�شكنية 

م�شرًيا  املجاورة،  واملناطق  املنطقة  اأهايل  خلدمة 

اإىل اأن ال�زارة ت�شعى اإىل ت�شمني اأغلب م�شاريعها 

املركزية  واحلدائق  البحرية  ال�اجهات  من 

والطرق العامة مما�شي تلبي احتياجات امل�اطنني 

واملقيمني.

يف  العمل  بدء  املت�قع  من  اأنه  اإىل  واأ�شار 

يف  و807   805 جممعي  طرق  تط�ير  م�شروع 

مدينة عي�شى يف الربع الأول من العام اجلاري، اإذ 

يهدف امل�شروع اإىل ت�فري خدمات البنية التحتية 

معي�شة  م�شت�ى  حت�شني  اأجل  من  اجل�دة  عالية 

جميع امل�اطنني واملقيمني، مبا ي�شمن امل�شي قدًما 

يف حتقيق متطلبات التنمية والتط�ير يف اململكة.

على  ي�شتمل  امل�شروع  اأن  ال�زير  واأ�شاف 

مدينة  يف  و807   805 جممعي  طرق  تط�ير 

عي�شى، والذي يت�شمن الأعمال املدنية والإ�شفلتية 

واملمرات،  الطرق  ر�شف  واإعادة  لر�شف  الالزمة 

واإن�شاء  الأمطار،  مياه  لت�شريف  �شبكة  واإن�شاء 

الأر�شفة، وتركيب متطلبات ال�شالمة و العالمات 

اأر�شية  قن�ات  اإن�شاء  اإىل  بالإ�شافة  املرورية، 

وحماية ونقل اخلدمات التي تتعار�س مع اأعمال 

امل�شروع.

ورافق ال�زير خالل الزيارة امليدانية، النائب 

الأ�شغال  ل�ش�ؤون  ال�زارة  ووكيل  العامر،  اأحمد 

بلدية  عام  ومدير  اخلياط،  عبدالعزيز  اأحمد 

وال�كيل  عبداللطيف  عا�شم  املهند�س  اجلن�بية 

عبداللطيف،  كاظم  املهند�س  للطرق  امل�شاعد 

التميمي،  بدر  اجلن�بي  البلدي  املجل�س  ورئي�س 

من  وعدد  حمد،  اإميان  البلدي  املجل�س  وع�ش� 

امل�ش�ؤولني ومهند�شي ال�زارة.

رئي�ص جمل�ص اأمناء امل�ست�سفيات احلكومية 

ي�ستقبل �سفري البحرين لدى ال�سعودية

امل�شت�شفيات  اأمناء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبدالعزيز  بن  ه�شام  ال�شيخ  ا�شتقبل 

احلك�مية، ال�شيخ علي بن عبدالرحمن اآل خليفة �شفري مملكة البحرين لدى اململكة العربية 

البحرين يف  �شفرًيا ململكة  بتعيينه  ال�شامي  امللكي  املر�ش�م  ال�شع�دية، مبنا�شبة �شدور 

اململكة العربية ال�شع�دية.

اآل  عبدالرحمن  بن  علي  ال�شيخ  احلك�مية،  امل�شت�شفيات  اأمناء  جمل�س  رئي�س  وهّناأ 

خليفة بتعيينه الذي يعك�س الثقة امللكية ال�شامية، متمنًيا له الت�فيق وال�شداد يف تكليفه 

مبا يرثي العالقات الأخ�ية املميزة التي جتمع البلدين ال�شقيقني، يف عهد ح�شرة �شاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، عاهل البالد املفدى، واأخيه خادم احلرمني ال�شريفني 

امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شع�د، ملك اململكة العربية ال�شع�دية ال�شقيقة.

ومت خالل اللقاء ا�شتعرا�س عدد من امل��ش�عات، وبحث ج�انب التن�شيق والتعاون 

يف اإطار ت�حيد جه�د العمل امل�شرتك وتعزيز م�شالح ال�شعبني والبلدين ال�شقيقني.

بوب�سيت: م�سروع لر�سد 

جتمع مياه االأمطار بتقنية اال�ست�سعار

يف  الف�شائية  البيانات  حملل  قالت 

روؤيا  الف�شاء  لعل�م  ال�طنية  الهيئة 

طرق  ب�شاأن  م�شروًعا  نّفذت  اإنها  ب�ب�شيت 

ُبعد  عن  ال�شت�شعار  تقنية  من  ال�شتفادة 

عن  الناجمة  املياه  جتمع  اأماكن  لر�شد 

املنخف�شة  املناطق  يف  الغزيرة  الأمطار 

وعر�شها ب�شكل �شهل ووايف ل�شناع القرار.

واأ�شارت ب�ب�شيت اإىل اأهمية ال�شتثمار 

والت��شع  وتقنياته  الف�شاء  جمال  يف 

الأ�شا�شي يف  الت�ّجه  اأ�شبح ه�  لأنه  فيه؛ 

الدول املتقدمة وال�شاعية للتط�ر، ما يتيح 

مثل  الف�ائد  من  العديد  لت�فري  الفر�شة 

ودقيقة  جديدة  بحرينية  �شناعات  خلق 

ت�شنيع  وت�طني  املتقدمة  كالربجميات 

اإىل  بالإ�شافة  ال�شناعية.  الأقمار  اأجزاء 

الكبرية،  البيانات  حتليل  يف  الأداء  �شرعة 

تعزيز  ا�شتمرارية  يف  منها  وال�شتفادة 

التي  املبادرات  وتبني  الرقابة  م�شارات 

ت�شتهدف تر�شيخ نهج ال�شفافية واملحا�شبة 

وامل�ش�ؤولية يف العمل احلك�مي.

تاأ�شي�س  »ياأتي  ب�ب�شيت:  واأ�شافت 

ا�شتكمال  الف�شاء  لعل�م  ال�طنية  الهيئة 

مكانها  يف  اململكة  و�شع  يف  للجه�د 

العاملي  التناف�س  خريطة  على  ال�شحيح 

املت�قع  من  وعل�مه.  الف�شاء  ا�شتغالل  يف 

والرعاية  الهتمام  من  املزيد  ن�شهد  ان 

لقطاع الف�شاء احلك�مي، وكلنا اأمل يف اأن 

ل�شركات  اخلا�س  القطاع  تاأ�شي�س  ن�شهد 

لذلك  ملا  وتقنياته،  الف�شاء  يف  متخ�ش�شة 

عمل  فر�س  خلق  يف  اقت�شادية  اأهمية  من 

تنطلق  احلديثة  لل�شناعات  واعدة  جديدة 

والتي  امل�شتدامة،  التنم�ية  امل�شاريع  منها 

الإبداعية  والدرا�شات  الأبحاث  من  ت�شتفيد 

لدفع عجلة القت�شاد ال�شناعي، ولتحقيق 

مل�اكبة  وال�شتقرار  املالية  ال�شتدامة 

من  املجالت،  هذه  يف  العاملــي  التط�ر 

من  ي�شتفيد  �شغ�ف  طمــ�ح  �شعــب  اأجل 

طاقات اأبنائه«.

ر�ؤيا بوب�شيت

»الرتبية« واحتاد »اليد«

 يبحثان تعزيز اللعبة يف املدار�ص

اجتمع الدكت�ر حممد مبارك بن اأحمد 

ب�زارة  املدار�س  ل�ش�ؤون  العام  املدير 

ال�شيخة حياة  الرتبية والتعليم، بح�ش�ر 

الحتاد  رئي�س  خليفة  اآل  عبدالعزيز  بنت 

الحتاد  برئي�س  الطاولة،  لكرة  البحريني 

البحريني لكرة اليد علي عي�شى اإ�شحاقي، 

وذلك يف اإطار التن�شيق بني وزارة الرتبية 

والتعليم والحتادات الريا�شية البحرينية 

�ش�ء  ويف  املدر�شية،  الريا�شة  لتط�ير 

وخمتلف  ال�زارة  بني  التكاملي  العمل 

وتنفيًذا  ال�طنية،  الريا�شية  امل�ؤ�ش�شات 

لت�جيهات �شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل 

لالأعمال  املفدى  امللك  جاللة  ممثل  خليفة 

الإن�شانية و�ش�ؤون ال�شباب رئي�س املجل�س 

وت�جيهات  والريا�شة،  لل�شباب  الأعلى 

�شم� ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة النائب 

لل�شباب  الأعلى  املجل�س  لرئي�س  الأول 

والريا�شة رئي�س الهيئة العامة للريا�شة 

رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية.

وقد مت خالل الجتماع مناق�شة تعزيز 

الريا�شات  �شمن  اليد  كرة  لعبة  ح�ش�ر 

يف  الالعبني  باأعداد  والرتقاء  املدر�شية، 

يحقق  مبا  البنات،  فئة  من  الريا�شة  هذه 

متثيل  فر�س  وينّ�ع  املطل�ب،  الت�ازن 

الريا�شية  املحافل  يف  البحرين  مملكة 

الإقليمية والدولية.

على  الجتماع  خالل  التفاق  مت  وقد 

الرتبية  وزارة  بني  عمل  فريق  ت�شكيل 

اليد،  لكرة  البحريني  والحتاد  والتعليم 

الريا�شية  امل�شابقات  تنظيم  بحث  بهدف 

للعام  عمل  خطة  وو�شع  املدر�شية، 

الأهداف  يحقق  مبا  املقبل،  الدرا�شي 

الت��شع  يف  الحتاد  قبل  من  املر�ش�مة 

اجلن�شني،  بني  الريا�شة  هذه  طرح  يف 

الإقليمي  التميز  �ش�ء  يف  ا  وخ�ش��شً

والعاملي ململكة البحرين يف م�شت�ى الأداء 

يف هذه اللعبة.

وح�شر الجتماع كفاية حبيب العنزور 

التعليمية،  للخدمات  امل�شاعد  ال�كيل 

خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  لطيفة  وال�شيخة 

باأعمال  والقائم  التن�شيق واملتابعة  رئي�س 

نادر  والدكت�ر  والأداء،  التقييم  اإدارة 

الرتبية  ق�شم  رئي�س  جمايل  عبدالرحمن 

الريا�شية باإدارة الرتبية الريا�شية.

ملخالفتها اإجراءات امل�ستوى االأ�سفر �سمن اآلية »االإ�سارة ال�سوئية«

»ال�سحـــة«: خمالفـــة 22 مطعـــًما ومقهـــى 

احلمالت  تكثيف  اإطار  يف 

وزارة  اأعلنت  التفتي�شية، 

مطعما   22 خمالفة  ال�شحة 

الإجراءات  ملخالفتهما  ومقهى 

املعلن  وال�شرتاطات  الحرتازية 

ك�رونا  لفريو�س  للت�شدي  عنها 

حتت  املدرجة  )ك�فيد-19(، 

اآلية  �شمن  الأ�شفر  امل�شت�ى 

الإ�شارة ال�ش�ئية مل�شت�ى انت�شار 

فريو�س ك�رونا، وذلك م�شاء ي�م 

اجلمعة امل�افق 21 يناير 2022، 

الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  مت  اإذ 

واإحالتهم للجهات القان�نية.

الزيارات  خالل  ذلك  جاء 

بالتعاون  متت  التي  التفتي�شية 

الداخلية،  وزارة  مع  والتن�شيق 

والتجارة  ال�شناعة  ووزارة 

البحرين  وهيئة  وال�شياحة، 

اإطار  يف  واملعار�س،  لل�شياحة 

التفتي�شية  الزيارات  تكثيف 

من  التاأكد  اإىل  تهدف  والتي 

بال�شرتاطات  املن�شاآت  التزام 

املدرجة  والإجراءات  ال�شحية 

اآلية  �شمن امل�شت�ى الأ�شفر وفق 

الإ�شارة ال�ش�ئية مل�شت�ى انت�شار 

فريو�س ك�رونا.

اجلهات  مفت�ش�  قام  وقد 

املخالفات  من  عدد  بر�شد  املعنية 

اإذ  التفتي�شية،  الزيارات  خالل 

من  من�شاأة   161 زيارة  متت 

 22 وخمالفة  واملقاهي،  املطاعم 

بالإجراءات  اللتزام  لعدم  منها 

الحرتازية، ومت اتخاذ الإجراءات 

القان�نية الالزمة جتاهها.

وخالل  اآخر،  جانب  من 

لل�شال�نات،  التفتي�شية  الزيارات 

رجالًيا  �شال�ًنا   77 زيارة  مت 

وزيارة  منها،   36 خمالفة  ومت 

ومت خمالفة  ن�شائًيا  �شال�ًنا   31

تلتزم  مل  اإذ  فقط،  واحد  �شال�ن 

الحرتازيـــة  بالإجراءات 

ال�شحية  ال�شرتاطات  وخالفت 

حما�شر  حترير  فتم  املطل�بة، 

متابعة لها.

»االإ�سكان« توا�سل توزيع األفي وحدة

 �سكنية اإ�سافية يف مدينتي »خليفة« و»�سلمان«

بت�فري  ال�شامية  امللكية  الت�جيهات  اإطار  يف 

�شاحب  لأمر  وتنفيًذا  �شكنية،  وحدة  األف   40

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شم� 

ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء بت�زيع 2000 

وحدة �شكنية اإ�شافية على امل�اطنني، قامت وزارة 

التخ�شي�س  �شهادات  ت�شليم  مب�ا�شلة  الإ�شكان 

مبدينة خليفة، وت�شليم املفاتيح يف مدينة �شلمان 

قامت  التي  الق�ائم  �شمن  الطلبات  لأ�شحاب 

الإجراءات  كل  متبعني  م�شبقة،  ب�ش�رة  باإعدادها 

الحرتازية وال�قائية الالزمة يف عملية الت�زيع.

عملية  م�ا�شلة  الإ�شكان  وزارة  واأكدت 

امل�شتحقني  امل�اطنني  على  الإ�شكانية  الت�زيعات 

ب�ترية  البحرين  مملكة  حمافظات  خمتلف  من 

مت�شارعة وم�شتمرة �شمن اجلدول الزمني، لفتة 

مدن  باإن�شاء  يتعلق  فيما  العمل  خطة  تكامل  اإىل 

املزيد  خلق  يف  ت�شهم  تنم�ية  وم�شاريع  جديدة 

للم�اطنني  ميكن  التي  الإ�شكانية  امل�شاريع  من 

خطة  لأهداف  حتقيًقا  وذلك  منها،  ال�شتفادة 

التعايف القت�شادي.

واأفادت وزارة الإ�شكان اأن هذه امل�شاريع يتميز 

بع�شها مب�اقعها املطلة على واجهات بحرية، كما 

ت�فر م�شارات ملمار�شة ريا�شة امل�شي والدراجات 

املفت�حة  امل�شاحات  ت�افر  عن  ف�شالً  اله�ائية، 

والهتمام بالت�شجري وامل�شاحات اخل�شراء، وذلك 

مق�مات  ت�فري  على  احلك�مة  حر�س  اإطار  يف 

ج�دة احلياة بامل�شاريع الإ�شكانية. 

اأ�شارت ال�زارة اإىل حر�شها الدائم على ت�فري 

تقدمي  اأجل  من  والتنم�ية  الإ�شكانية  املتطلبات 

التطلعات  تلبي  التي  للم�اطنني  اخلدمات  اأف�شل 

امل�شتقبلية كافة.
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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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موؤكًدا حر�ص الوزارة على توفري خدمات بنية حتتية عالية اجلودة.. خلف: 

تر�سية م�سروع اإن�ساء مم�سى مدينة زايد وتطوير طرق مبدينة عي�سى

الأ�شغال  وزير  خلف  عبداهلل  بن  ع�شام  قام 

بزيارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�ش�ؤون 

يف  واخلدمية  التط�يرية  للم�شاريع  تفقدية 

امل�شاريع  هذه  تنفيذ  وياأتي  اجلن�بية،  املحافظة 

التط�يرية ذات الطابع اخلدمي بناء على م�افقة 

الأمري  امللكي  ال�شم�  �شاحب  برئا�شة  احلك�مة 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

ال�زراء.

بالًغا  اهتماًما  ت�يل  ال�زارة  اأن  ال�زير  واأكد 

وجه�ًدا مت�ا�شلة من اأجل اأن تك�ن كافة مناطق 

لفتا  والتط�ير،  التنمية  م�شارات  �شمن  اململكة 

بني  الت�ا�شل  ا�شتمرار  على  احلك�مة  حر�س  اإىل 

امل�ش�ؤولني والأهايل يف مناطقهم من خالل الزيارات 

واحتياجاتهم  ملالحظاتهم  لال�شتماع  امليدانية 

وت�فريها بح�شب الإمكانات وامل�ارد املتاحة.

بجه�د  الزيارة  خالل  خلف  ال�زير  واأ�شاد 

خليفة  ال�شيخ  �شم�  اجلن�بية  املحافظة  حمافظ 

بن علي اآل خليفة وتعاون املحافظة اجلن�بية يف 

املحافظة  يف  املختلفة  التنم�ية  امل�شاريع  اإجناز 

ومتابعتها ل�شري الأعمال يف هذه امل�شاريع.

�شمن  جاٍر  العمل  اأن  اإىل  ال�زير  واأ�شار 

امل�شاريع  من  عدد  بتنفيذ  ال�زارة  ا�شرتاتيجية 

ت�شهم  والتي  اجلن�بية،  املحافظة  يف  التط�يرية 

يف حتقيق تطلعات امل�اطنني، من�ًها اإىل اأنه متت 

اإن�شاء مم�شى مدينة زايد مبجمع  تر�شية م�شروع 

املنطقة  يف  ال�اقع  املم�شى  تط�ير  اأجل  من   718

التط�ير  �شمن  عايل  وه�رة  زايد  مدينة  بني 

احل�شري للمنطقة.

واأو�شح ال�زير اأن املم�شى يبلغ ط�له 800 

مرت مربع، ويقع على م�شاحة 11800 مرت مربع، 

وي�شم مم�شى وم�شار خا�س للدراجات اله�ائية، 

وم�شار لذوي الهمم وم�شطحات خ�شراء مب�شاحة 

اأ�شجار على  لزراعة  بالإ�شافة  مربًعا،  مرًتا   830

ط�ل املم�شى اإىل جانب عدد من الأجهزة الريا�شية 

ومناطق ا�شرتاحة ومرافق عامة.

اأهمية  مدى  من  انطالًقا  اأنه  ال�زير  واأكد 

البديلة، مت  والطاقة  امل�شتدامة  التنمية احل�شرية 

ال�شم�شية،  بالطاقة  تعمل  اإنارة  اأعمدة  ا�شتخدام 

م�شاركة  يف  ل�شتثمارها  م�اقع  حتديد  مت  كما 

الدراجات اله�ائية يف املناطق العامة.

اإن امل�شروع يندرج �شمن خطة  وقال ال�زير 

�شمن  من  الريا�شية  املما�شي  تط�ير  يف  ال�زارة 

التط�ير العام للطرق القريبة من املناطق ال�شكنية 

م�شرًيا  املجاورة،  واملناطق  املنطقة  اأهايل  خلدمة 

اإىل اأن ال�زارة ت�شعى اإىل ت�شمني اأغلب م�شاريعها 

املركزية  واحلدائق  البحرية  ال�اجهات  من 

والطرق العامة مما�شي تلبي احتياجات امل�اطنني 

واملقيمني.

يف  العمل  بدء  املت�قع  من  اأنه  اإىل  واأ�شار 

يف  و807   805 جممعي  طرق  تط�ير  م�شروع 

مدينة عي�شى يف الربع الأول من العام اجلاري، اإذ 

يهدف امل�شروع اإىل ت�فري خدمات البنية التحتية 

معي�شة  م�شت�ى  حت�شني  اأجل  من  اجل�دة  عالية 

جميع امل�اطنني واملقيمني، مبا ي�شمن امل�شي قدًما 

يف حتقيق متطلبات التنمية والتط�ير يف اململكة.

على  ي�شتمل  امل�شروع  اأن  ال�زير  واأ�شاف 

مدينة  يف  و807   805 جممعي  طرق  تط�ير 

عي�شى، والذي يت�شمن الأعمال املدنية والإ�شفلتية 

واملمرات،  الطرق  ر�شف  واإعادة  لر�شف  الالزمة 

واإن�شاء  الأمطار،  مياه  لت�شريف  �شبكة  واإن�شاء 

الأر�شفة، وتركيب متطلبات ال�شالمة و العالمات 

اأر�شية  قن�ات  اإن�شاء  اإىل  بالإ�شافة  املرورية، 

وحماية ونقل اخلدمات التي تتعار�س مع اأعمال 

امل�شروع.

ورافق ال�زير خالل الزيارة امليدانية، النائب 

الأ�شغال  ل�ش�ؤون  ال�زارة  ووكيل  العامر،  اأحمد 

بلدية  عام  ومدير  اخلياط،  عبدالعزيز  اأحمد 

وال�كيل  عبداللطيف  عا�شم  املهند�س  اجلن�بية 

عبداللطيف،  كاظم  املهند�س  للطرق  امل�شاعد 

التميمي،  بدر  اجلن�بي  البلدي  املجل�س  ورئي�س 

من  وعدد  حمد،  اإميان  البلدي  املجل�س  وع�ش� 

امل�ش�ؤولني ومهند�شي ال�زارة.

رئي�ص جمل�ص اأمناء امل�ست�سفيات احلكومية 

ي�ستقبل �سفري البحرين لدى ال�سعودية

امل�شت�شفيات  اأمناء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبدالعزيز  بن  ه�شام  ال�شيخ  ا�شتقبل 

احلك�مية، ال�شيخ علي بن عبدالرحمن اآل خليفة �شفري مملكة البحرين لدى اململكة العربية 

البحرين يف  �شفرًيا ململكة  بتعيينه  ال�شامي  امللكي  املر�ش�م  ال�شع�دية، مبنا�شبة �شدور 

اململكة العربية ال�شع�دية.

اآل  عبدالرحمن  بن  علي  ال�شيخ  احلك�مية،  امل�شت�شفيات  اأمناء  جمل�س  رئي�س  وهّناأ 

خليفة بتعيينه الذي يعك�س الثقة امللكية ال�شامية، متمنًيا له الت�فيق وال�شداد يف تكليفه 

مبا يرثي العالقات الأخ�ية املميزة التي جتمع البلدين ال�شقيقني، يف عهد ح�شرة �شاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، عاهل البالد املفدى، واأخيه خادم احلرمني ال�شريفني 

امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شع�د، ملك اململكة العربية ال�شع�دية ال�شقيقة.

ومت خالل اللقاء ا�شتعرا�س عدد من امل��ش�عات، وبحث ج�انب التن�شيق والتعاون 

يف اإطار ت�حيد جه�د العمل امل�شرتك وتعزيز م�شالح ال�شعبني والبلدين ال�شقيقني.

بوب�سيت: م�سروع لر�سد 

جتمع مياه االأمطار بتقنية اال�ست�سعار

يف  الف�شائية  البيانات  حملل  قالت 

روؤيا  الف�شاء  لعل�م  ال�طنية  الهيئة 

طرق  ب�شاأن  م�شروًعا  نّفذت  اإنها  ب�ب�شيت 

ُبعد  عن  ال�شت�شعار  تقنية  من  ال�شتفادة 

عن  الناجمة  املياه  جتمع  اأماكن  لر�شد 

املنخف�شة  املناطق  يف  الغزيرة  الأمطار 

وعر�شها ب�شكل �شهل ووايف ل�شناع القرار.

واأ�شارت ب�ب�شيت اإىل اأهمية ال�شتثمار 

والت��شع  وتقنياته  الف�شاء  جمال  يف 

الأ�شا�شي يف  الت�ّجه  اأ�شبح ه�  لأنه  فيه؛ 

الدول املتقدمة وال�شاعية للتط�ر، ما يتيح 

مثل  الف�ائد  من  العديد  لت�فري  الفر�شة 

ودقيقة  جديدة  بحرينية  �شناعات  خلق 

ت�شنيع  وت�طني  املتقدمة  كالربجميات 

اإىل  بالإ�شافة  ال�شناعية.  الأقمار  اأجزاء 

الكبرية،  البيانات  حتليل  يف  الأداء  �شرعة 

تعزيز  ا�شتمرارية  يف  منها  وال�شتفادة 

التي  املبادرات  وتبني  الرقابة  م�شارات 

ت�شتهدف تر�شيخ نهج ال�شفافية واملحا�شبة 

وامل�ش�ؤولية يف العمل احلك�مي.

تاأ�شي�س  »ياأتي  ب�ب�شيت:  واأ�شافت 

ا�شتكمال  الف�شاء  لعل�م  ال�طنية  الهيئة 

مكانها  يف  اململكة  و�شع  يف  للجه�د 

العاملي  التناف�س  خريطة  على  ال�شحيح 

املت�قع  من  وعل�مه.  الف�شاء  ا�شتغالل  يف 

والرعاية  الهتمام  من  املزيد  ن�شهد  ان 

لقطاع الف�شاء احلك�مي، وكلنا اأمل يف اأن 

ل�شركات  اخلا�س  القطاع  تاأ�شي�س  ن�شهد 

لذلك  ملا  وتقنياته،  الف�شاء  يف  متخ�ش�شة 

عمل  فر�س  خلق  يف  اقت�شادية  اأهمية  من 

تنطلق  احلديثة  لل�شناعات  واعدة  جديدة 

والتي  امل�شتدامة،  التنم�ية  امل�شاريع  منها 

الإبداعية  والدرا�شات  الأبحاث  من  ت�شتفيد 

لدفع عجلة القت�شاد ال�شناعي، ولتحقيق 

مل�اكبة  وال�شتقرار  املالية  ال�شتدامة 

من  املجالت،  هذه  يف  العاملــي  التط�ر 

من  ي�شتفيد  �شغ�ف  طمــ�ح  �شعــب  اأجل 

طاقات اأبنائه«.

ر�ؤيا بوب�شيت

»الرتبية« واحتاد »اليد«

 يبحثان تعزيز اللعبة يف املدار�ص

اجتمع الدكت�ر حممد مبارك بن اأحمد 

ب�زارة  املدار�س  ل�ش�ؤون  العام  املدير 

ال�شيخة حياة  الرتبية والتعليم، بح�ش�ر 

الحتاد  رئي�س  خليفة  اآل  عبدالعزيز  بنت 

الحتاد  برئي�س  الطاولة،  لكرة  البحريني 

البحريني لكرة اليد علي عي�شى اإ�شحاقي، 

وذلك يف اإطار التن�شيق بني وزارة الرتبية 

والتعليم والحتادات الريا�شية البحرينية 

�ش�ء  ويف  املدر�شية،  الريا�شة  لتط�ير 

وخمتلف  ال�زارة  بني  التكاملي  العمل 

وتنفيًذا  ال�طنية،  الريا�شية  امل�ؤ�ش�شات 

لت�جيهات �شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل 

لالأعمال  املفدى  امللك  جاللة  ممثل  خليفة 

الإن�شانية و�ش�ؤون ال�شباب رئي�س املجل�س 

وت�جيهات  والريا�شة،  لل�شباب  الأعلى 

�شم� ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة النائب 

لل�شباب  الأعلى  املجل�س  لرئي�س  الأول 

والريا�شة رئي�س الهيئة العامة للريا�شة 

رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية.

وقد مت خالل الجتماع مناق�شة تعزيز 

الريا�شات  �شمن  اليد  كرة  لعبة  ح�ش�ر 

يف  الالعبني  باأعداد  والرتقاء  املدر�شية، 

يحقق  مبا  البنات،  فئة  من  الريا�شة  هذه 

متثيل  فر�س  وينّ�ع  املطل�ب،  الت�ازن 

الريا�شية  املحافل  يف  البحرين  مملكة 

الإقليمية والدولية.

على  الجتماع  خالل  التفاق  مت  وقد 

الرتبية  وزارة  بني  عمل  فريق  ت�شكيل 

اليد،  لكرة  البحريني  والحتاد  والتعليم 

الريا�شية  امل�شابقات  تنظيم  بحث  بهدف 

للعام  عمل  خطة  وو�شع  املدر�شية، 

الأهداف  يحقق  مبا  املقبل،  الدرا�شي 

الت��شع  يف  الحتاد  قبل  من  املر�ش�مة 

اجلن�شني،  بني  الريا�شة  هذه  طرح  يف 

الإقليمي  التميز  �ش�ء  يف  ا  وخ�ش��شً

والعاملي ململكة البحرين يف م�شت�ى الأداء 

يف هذه اللعبة.

وح�شر الجتماع كفاية حبيب العنزور 

التعليمية،  للخدمات  امل�شاعد  ال�كيل 

خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  لطيفة  وال�شيخة 

باأعمال  والقائم  التن�شيق واملتابعة  رئي�س 

نادر  والدكت�ر  والأداء،  التقييم  اإدارة 

الرتبية  ق�شم  رئي�س  جمايل  عبدالرحمن 

الريا�شية باإدارة الرتبية الريا�شية.

ملخالفتها اإجراءات امل�ستوى االأ�سفر �سمن اآلية »االإ�سارة ال�سوئية«

»ال�سحـــة«: خمالفـــة 22 مطعـــًما ومقهـــى 

احلمالت  تكثيف  اإطار  يف 

وزارة  اأعلنت  التفتي�شية، 

مطعما   22 خمالفة  ال�شحة 

الإجراءات  ملخالفتهما  ومقهى 

املعلن  وال�شرتاطات  الحرتازية 

ك�رونا  لفريو�س  للت�شدي  عنها 

حتت  املدرجة  )ك�فيد-19(، 

اآلية  �شمن  الأ�شفر  امل�شت�ى 

الإ�شارة ال�ش�ئية مل�شت�ى انت�شار 

فريو�س ك�رونا، وذلك م�شاء ي�م 

اجلمعة امل�افق 21 يناير 2022، 

الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  مت  اإذ 

واإحالتهم للجهات القان�نية.

الزيارات  خالل  ذلك  جاء 

بالتعاون  متت  التي  التفتي�شية 

الداخلية،  وزارة  مع  والتن�شيق 

والتجارة  ال�شناعة  ووزارة 

البحرين  وهيئة  وال�شياحة، 

اإطار  يف  واملعار�س،  لل�شياحة 

التفتي�شية  الزيارات  تكثيف 

من  التاأكد  اإىل  تهدف  والتي 

بال�شرتاطات  املن�شاآت  التزام 

املدرجة  والإجراءات  ال�شحية 

اآلية  �شمن امل�شت�ى الأ�شفر وفق 

الإ�شارة ال�ش�ئية مل�شت�ى انت�شار 

فريو�س ك�رونا.

اجلهات  مفت�ش�  قام  وقد 

املخالفات  من  عدد  بر�شد  املعنية 

اإذ  التفتي�شية،  الزيارات  خالل 

من  من�شاأة   161 زيارة  متت 

 22 وخمالفة  واملقاهي،  املطاعم 

بالإجراءات  اللتزام  لعدم  منها 

الحرتازية، ومت اتخاذ الإجراءات 

القان�نية الالزمة جتاهها.

وخالل  اآخر،  جانب  من 

لل�شال�نات،  التفتي�شية  الزيارات 

رجالًيا  �شال�ًنا   77 زيارة  مت 

وزيارة  منها،   36 خمالفة  ومت 

ومت خمالفة  ن�شائًيا  �شال�ًنا   31

تلتزم  مل  اإذ  فقط،  واحد  �شال�ن 

الحرتازيـــة  بالإجراءات 

ال�شحية  ال�شرتاطات  وخالفت 

حما�شر  حترير  فتم  املطل�بة، 

متابعة لها.

»االإ�سكان« توا�سل توزيع األفي وحدة

 �سكنية اإ�سافية يف مدينتي »خليفة« و»�سلمان«

بت�فري  ال�شامية  امللكية  الت�جيهات  اإطار  يف 

�شاحب  لأمر  وتنفيًذا  �شكنية،  وحدة  األف   40

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شم� 

ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء بت�زيع 2000 

وحدة �شكنية اإ�شافية على امل�اطنني، قامت وزارة 

التخ�شي�س  �شهادات  ت�شليم  مب�ا�شلة  الإ�شكان 

مبدينة خليفة، وت�شليم املفاتيح يف مدينة �شلمان 

قامت  التي  الق�ائم  �شمن  الطلبات  لأ�شحاب 

الإجراءات  كل  متبعني  م�شبقة،  ب�ش�رة  باإعدادها 

الحرتازية وال�قائية الالزمة يف عملية الت�زيع.

عملية  م�ا�شلة  الإ�شكان  وزارة  واأكدت 

امل�شتحقني  امل�اطنني  على  الإ�شكانية  الت�زيعات 

ب�ترية  البحرين  مملكة  حمافظات  خمتلف  من 

مت�شارعة وم�شتمرة �شمن اجلدول الزمني، لفتة 

مدن  باإن�شاء  يتعلق  فيما  العمل  خطة  تكامل  اإىل 

املزيد  خلق  يف  ت�شهم  تنم�ية  وم�شاريع  جديدة 

للم�اطنني  ميكن  التي  الإ�شكانية  امل�شاريع  من 

خطة  لأهداف  حتقيًقا  وذلك  منها،  ال�شتفادة 

التعايف القت�شادي.

واأفادت وزارة الإ�شكان اأن هذه امل�شاريع يتميز 

بع�شها مب�اقعها املطلة على واجهات بحرية، كما 

ت�فر م�شارات ملمار�شة ريا�شة امل�شي والدراجات 

املفت�حة  امل�شاحات  ت�افر  عن  ف�شالً  اله�ائية، 

والهتمام بالت�شجري وامل�شاحات اخل�شراء، وذلك 

مق�مات  ت�فري  على  احلك�مة  حر�س  اإطار  يف 

ج�دة احلياة بامل�شاريع الإ�شكانية. 

اأ�شارت ال�زارة اإىل حر�شها الدائم على ت�فري 

تقدمي  اأجل  من  والتنم�ية  الإ�شكانية  املتطلبات 

التطلعات  تلبي  التي  للم�اطنني  اخلدمات  اأف�شل 

امل�شتقبلية كافة.
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مبحاكاة ا�صتجابة البحرين للجائحة.. ميكننا اإنهاء هذا الوباء على ال�صعيد العاملي

»كوفيد19-«  يخيّم  التوايل،  على  الثالثة  لل�سنة 

على الو�سع العاملي. نحن منهكون من فريو�س ي�سخر 

الأمل؛  ويعطينا  ينح�سر  فتارًة  منعطف،  كل  يف  منا 

انت�سار  مثل  لقد  انتقامي.  ب�سكل  لالرتفاع  يعاود  ثم 

مع  ا  خ�سو�سً قا�سية،  �سربة  »اأوميكرون«  متحّور 

تزامن ظهوره مع بداية العام اجلديد، والذي عادًة ما 

يكون وقتًا لالحتفال والتطلع اىل اآفاق جديدة، وترك 

املا�سي وراءنا. غري اأننا بدلً من ذلك، ما زلنا نتحمل 

عدم  رغم  املرتاجع،  غري  املاأ�ساوي  الوباء  هذا  تبعات 

ترحيبنا به. 

عن  بعيدون  بل  عاجزين،  ل�سنا  فاإننا  ذلك،  ومع 

ذلك، فعلى عك�س ما حدث قبل عامني، نواجه هذا العام 

الوباء برت�سانات حقيقية من اللقاحات حتت ت�سرفنا: 

وا�سرتازينيكا،  وفايزر،  وجون�سون،  جون�سون 

وقت  يف  ُو�سعت  منها  كل  وغريها.  و�سينوفارم، 

اأن يحققه  قيا�سي، يف �سهادة وا�سحة على ما ميكن 

الإبداع الب�سري، والعمل اجلماعي.

وعلينا الآن اأن نتعامل مع توزيع اللقاحات بنف�س 

الطاقة واللتزام اللذين ميّزا مرحلة تطوير اللقاحات. 

من  التجارب  بنقل  نقوم  اأن  ميكننا  املهمة،  هذه  ويف 

الوطني؛ حتى  ال�سعيد  على  بذلك  قامت  التي  البلدان 

نتمكن من حماكاة جناحها على ال�سعيد العاملي. وهذا 

هو طريقنا للتعايف من هذا الوباء.

منوذًجا  البحرين  مملكة  متثل  ال�سدد،  هذا  ويف 

ناجح  برنامج تطعيم  التي و�سعت  البلدان  بارًزا بني 

للغاية. وبينما اأقوم حاليا بزيارة ر�سمية اإىل هذا البلد، 

يف الفرتة من 22 اإىل 25 من هذا ال�سهر، بدعوة من 

ال�سوء على  املنا�سب ت�سليط  اأنه من  اأعتقد  حكومتها، 

اأ�سباب فاعلية برنامج البحرين ملكافحة الوباء، وتبيان 

اأولوية مهمة لهذه  العاملي  تاأكيدي على جعل التطعيم 

الدورة.

بالعلوم  ثقتها  البحرين  و�سعت  البداية،  فمنذ 

واملجتمع الطبي، من خالل الرجوع اإىل منظمة ال�سحة 

»كوفيد19-«  لقاحات  جميع  على  واملوافقة  العاملية، 

من  جرعات  بتقدمي  وبداأت  املنظمة،  بها  اأذنت  التي 

املواطنني   - �سكانها  جلميع  لديها،  املتاحة  اللقاحات 

املواطنني على حد �سواء، جماًنا -. وقد وافقت  وغري 

اأقرتها  لقاحات  ا�ستخدام �ست  الآن على  اململكة حتى 

اأنها  للبحرين  ُيح�سب  كما  العاملية.  ال�سحة  منظمة 

اآند  )جون�سون  لقاح  على  وافقت  التي  الأوىل  الدولة 

جون�سون( لال�ستخدام يف حالت الطوارئ. 

على  ال�سريعة  البحرين  موافقة  �سّمنت  وقد 

اللقاحات، والتزامها ببدء ا�ستخدامها ب�سرعة و�سمولية، 

اإذ  املنطقة،  يف  التطعيم  معدلت  اأعلى  اأحد  حتقيقها 

قامت حتى الآن بتطعيم ثلثي �سكانها تطعيًما كامالً، 

�ساعد  وقد  ن�سفهم.  من  لأكرث  معززة  وقدمت جرعة 

ال�سيطرة،  حتت  احلالت  عدد  على  الإبقاء  على  ذلك 

ذات  بالبلدان  حلت  التي  املاأ�ساة  م�ستوى  وجتنب 

معدلت التطعيم املنخف�سة. 

واملالحظ اأن وجود خمزون كاٍف من اللقاحات ل 

يكفي يف حد ذاته؛ اإذ ينبغي ا�ستكمال ذلك بلوج�ستيات 

قوية للتوزيع، وحمالت توعية ب�ساأن فعالية اللقاحات. 

كبريًا،  جناًحا  فيه  البحرين  مملكة  جنحت  ما  وهذا 

اأي�ًسا. 

وقد كان املجتمع الطبي البحريني، والعاملون يف 

اخلطوط الأمامية، واملوظفون الداعمون على قدر من 

اإي�سال  �ساعدوا يف  اإذ  املهمة؛  بهذه  للقيام  امل�سوؤولية 

بامل�سابني؛  اعتنوا  كما  واإدارتها.  وتوزيعها  اللقاحات 

مل�ساعدتهم على التعايف، و�سمان جتنيب البلد الوقوع 

على  م�ساعدتهم  ذلك  من  والأهم  �سحية.  كارثة  يف 

تهدئة املخاوف املتعلقة باللقاحات، وت�سجيعهم املزيد 

من النا�س على احل�سول على التطعيم. 

فتون  الآن�سة  الزيارة  هذه  اأثناء  يف  وترافقني 

مكتبي،  يف  تعمل  بحرينية  مواطنة  وهي  العمادي، 

وكانت جزًءا من هذه اجلهود. وهي من بني »15811 

اخلطوط  يف  ال�سحية  الرعاية  يف  املتخ�س�سني  من 

على  ح�سلوا  الذين  الداعمني،  واملوظفني  الأمامية، 

جائزة الأمري �سلمان بن حمد للجدارة الطبية؛ تقديرا 

مكافحة  امل�سّرفة يف  وت�سحياتهم  الدوؤوبة  جلهودهم 

واأنا  العامة«.  ال�سحة  على  واحلفاظ  »كوفيد19-«، 

فخور بوجودها يف فريقي، واأ�سجع املزيد من ال�سباب 

على اأن يحذوا حذوها. 

اإن ما نحتاج اإىل القيام به الآن هو حماكاة جناح 

ننهي  واأن  العاملي،  امل�ستوى  على  البحرين  جتربة 

نوزع  واأن  اللقاحات،  جمال  يف  العاملية  التفاوتات 

التي  البلدان  على جميع  لنا  املتاحة  العديدة  اللقاحات 

حتتاج اإليها. ويف الوقت نف�سه، يجب اأن ن�سجع املزيد 

نطلب  واأن  التطعيم،  على  احل�سول  على  النا�س  من 

منهم امل�ساعدة يف حتقيق اأهدافنا املتعلقة باللقاحات. 

ومن خالل القيام بذلك، ميكننا �سمان عدم حتملنا 

من  واملزيد  الأحزان،  من  واملزيد  املاآ�سي،  من  املزيد 

التي  »املتحورات«  من  املزيد  وباخل�سو�س  الإرهاق 

مرة  وُترجعنا  املوجودة،  اللقاحات  تقاوم  اأن  ميكن 

اأخرى اإىل املربع الأول. و�ساأوا�سل تقدمي هذه الروؤى 

اللقاحات،  ب�ساأن  امل�ستوى  رفيع  احلدث  اأثناء  الدقيقة 

والذي �ساأنظمه يوم 25 فرباير من هذا العام. 

ويف املح�سلة، ل ميكننا اأن ننجح اإل بدعم جماعي 

من املجتمع الدويل. واأنا واثق باأننا �سنكون يف م�ستوى 

كوفيد  هزمية  ميكننا  العامل.  تطعيم  ميكننا  التحدي. 

املقبل  العام  ببداية  الحتفاء  اإىل  نتطلع  اأن  وميكننا 

بروح احتفالية، تاركني هذا الوباء خلف ظهورنا.

* رئي�س اجلمعية العامة للأمم املتحدة 

عبداهلل �صاهد *

داعية اإىل ت�صجيل الأبناء من 5 اإىل 11 عاًما لأخذ اللقاح.. ال�صربتي: 

املوؤ�صرات الوطنية والعاملية اأثبتت فعالية التطعيم وماأمونيته للأطفال
اأكدت الدكتورة وفاء ال�شربتي مديرة اإدارة 

اأهمية  على  ال�شحة  بوزارة  ال�شحة  تعزيز 

مبادرة اأولياء الأمور بت�شجيل اأبنائهم من الفئة 

التطعيم  لأخذ  عاًما   11 اإىل   5 من  العمرية 

)فايزر-بيونتك(،  كورونا  لفريو�س  امل�شاد 

ال�شتجابة  رفع  يف  التطعيم  دور  اإىل  لفتًة 

املناعية للج�شم وحماية الفرد واأ�شرته وحميطه 

املجتمعي من الفريو�س ومتحوراته.

اأن  اإىل  ال�شربتي  وفاء  الدكتورة  واأ�شارت 

�شهد  التجاري،  �شرتة  مبجمع  التطعيم  مركز 

الت�شجيل  باب  فتح  اإعالن  منذ  ملحوًظا  اإقبالً 

تطعيم  لأخذ   11  -  5 من  العمرية  للفئة 

الوعي  يعك�س  ما  وهو  )فايزر-بيونتيك(، 

جلهود  ودعمهم  الأمور،  اأولياء  لدى  املجتمعي 

الدكتورة  وقالت  للتطعيم.  الوطنية  احلملة 

توا�شل  البحرين  مملكة  اإن  ال�شربتي  وفاء 

فريو�س  جلائحة  للت�شدي  احلثيثة  جهودها 

وزارة  اأن  اإىل  م�شريًة  »كوفيد-19«،  كورونا 

نوع  اختيار  الأمور  لأولياء  اأتاحت  ال�شحة 

و)فايزر- )�شينوفارم(  بني  لأبنائهم  التطعيم 

اإىل  لفتًة  املذكورة.  العمرية  للفئة  بيونتيك( 

فعالية  اأثبتت  والعاملية  الوطنية  املوؤ�شرات  اأن 

وماأمونيته  كورونا،  لفريو�س  امل�شاد  التطعيم 

املجتمعية  املناعة  تعزيز  يف  ودوره  لالأطفال، 

واحلماية من الفريو�س.

اأن  اإىل  ال�شربتي  وفاء  الدكتورة  واأ�شارت 

حلمايتهم  مهمة  خطوة  يعترب  الأطفال  تطعيم 

منوهًة  ومتحوراته،  كورونا  فريو�س  من 

بالإجراءات  اللتزام  تعزيز  موا�شلة  باأهمية 

كورونا  فريو�س  انت�شار  من  للحد  الحرتازية 

الأبناء  بتطعيم  واملبادرة  )كوفيد-19( 

والتحلي بروح امل�شوؤولية الوطنية واملجتمعية 

من اأجل حماية كافة اأفراد املجتمع ودعم جهود 

الدكتورة  ودعت  كورونا.  لفريو�س  الت�شدي 

وفاء ال�شربتي اأولياء الأمور الراغبني يف تطعيم 

املبادرة  املذكورة  العمرية  الفئة  من  اأطفالهم 

تطبيق  عرب  التطعيم،  لأخذ  اأطفالهم  بت�شجل 

التابع  الإلكرتوين  املوقع  اأو  واعي«  »جمتمع 

لفتًة   ،healthalert.gov.bh ال�شحة  لوزارة 

ويل  موافقة  يتطلب  للتطعيم  الت�شجيل  اأن  اإىل 

الأمر قبل اأخذ التطعيم، اإ�شافة اإىل وجود مرافق 

معهم عند اأخذ التطعيم.

د. وفاء ال�سربتي

موؤمتر اجلامعة الأهلية يبحث حتديات القت�صاد والتكنولوجيا.. حما�صرون:

جت�صري الهوة بني املجتمعات يوؤّمن انتقالً �صليًما للثورة ال�صناعية
واخلرباء  العلماء  من  عدد  اأكد 

اأهمية تقلي�س الفجوات والتج�شري 

احل�شارية  امل�شتويات  بني 

ال�شليم  لالنتقال  للمجتمعات 

يف  الرابعة  ال�شناعية  للثورة 

القرن الواحد والع�شرين، موؤكدين 

ال�شناعية  الثورة  حتديات  اأن 

ال�شوقية  القوة  يف  تتمثل  الرابعة 

اجلن�شيات،  متعددة  لل�شركات 

البطالة  معدلت  وارتفاع 

وعدم  الجتماعية  وال�شطرابات 

بال�شافة  ال�شيا�شي،  ال�شتقرار 

وانعدام  اللكرتونية  الهجمات  اإىل 

الأمن الب�شري.

من  وا�شع  عدد  �شارك  وقد 

الأكادمييني والباحثني واملخت�شني 

الثورة  موؤمتر  فعاليات  يف 

تنظمه  الذي  الرابعة  ال�شناعية 

مئات  مب�شاركة  الأهلية،  اجلامعة 

واملهتمني  واملخت�شني  الباحثني 

من خمتلف اجلامعات حول العامل 

عبداحل�شني  الدكتور  رعاية  حتت 

بن علي مريزا رئي�س هيئة الطاقة 

امل�شتدامة.

عامر  الربوفي�شور  ودعا 

الربيعي اأ�شتاذ القت�شاد باجلامعة 

الأهلية اإىل �شرورة حتقيق العدالة 

التكنولوجيا بني بلدان  انت�شار  يف 

الأخرى،  والبلدان  املتقدم  العامل 

موؤكًدا اأن مواكبة الثورة ال�شناعية 

التوجهات  حتديد  تتطلب  الرابعة 

البتكار  ومواءمة  ال�شرتاتيجية، 

ال�شناعية،  وال�شيا�شات  الوطني 

والتوزيع  العاملة،  القوى  واإعداد 

واأو�شى  للرثوات.  والعادل  الأمثل 

النظر  مبراعاة  عامر  الربوفي�شور 

للثورة  البلدان  ا�شتعداد  يف 

من  والتحقق  الرابعة،  ال�شناعية 

جاهزية البنى التحتية لكل بلد يف 

دعم  ومدى  الثورة،  تقنيات  دعم 

اإطار  يعمل  وكيف  البتكار،  ثقافة 

البيئة املوؤ�ش�شية على متكني الطلب 

على التقنيات التكنولوجية.

عمري  فوؤاد  د.  وحتدث 

ال�شطناعي  الذكاء  اأن�شطة  مدير 

تاأثري  حول  املتحدة  باململكة 

والذكاء  الرابعة  ال�شناعية  الثورة 

ال�شتدامة  على  ال�شطناعي 

البيئية، اإذ اإن البيئة تواجه العديد 

من امل�شاكل التي تعرقل ا�شتدامتها 

املناخي،  التغري  مثل  ال�شحيحة 

وغريها.  البيئية  والكوارث 

الثورة  تاأثري  مدى  واأو�شح 

مع  خا�شة  اخلدمي  القطاع  على 

واخلدمات  الأ�شياء  انرتنت  وجود 

الرقمية.

من  احلاجي  غزوان  د.  اأما 

فقد  بال�شويد  لنكوبنج  جامعة 

يف  املمار�شات  اأف�شل  عن  حتدث 

املرورية من ناحية نظام  ال�شالمة 

القيادة  ومركبات  الذكي  النقل 

اآ�شيا  م�شروع  ويدعمهما  الذاتية 

 ،2024-2021 املروري  لالأمن 

وراء  الفل�شفة  تبني  اإىل  بالإ�شافة 

نظام ال�شالمة املرورية يف ال�شويد 

اللوم  »اإلقاء  من  التحول  وهي 

اللوم  »اإلقاء  اإىل  امل�شتخدم«  على 

م�شممو  يتحمل  اإذ  املنتج«،  على 

م�شوؤولية  النظام  وخمططو 

والإدارة  والت�شغيل  الت�شميم 

وال�شتخدام و�شالمة النظام.

ويف �شياق ذي �شلة، تناول د. 

الأهلية  اجلامعة  من  رزاقي  ح�شن 

اجلوال  وهجمات  ال�شيرباين  الأمن 

واحلماية  للدفاع  اآليات  واقرتاح 

من التهديدات، فمع زيادة ا�شتخدام 

الأجهزة التكنولوجية والتطبيقات 

ن�شبة  ارتفعت  املحدثة،  والتقنيات 

الهجمات اللكرتونية من التج�ش�س 

وت�شريب  الخرتاق  وعمليات 

املعلومات اخلا�شة وال�شرية.

»الحتاد احلر« يثّمن مبادرة 

طريان اخلليج بتثبيت العمالة الوطنية املوؤقتة

عمال  لنقابات  احلر  الحتاد  ثّمن 

اخلليج  طريان  �شركة  مبادرة  البحرين 

�شمن  البحرينية  الكفاءات  على  للحفاظ 

كوادرها ورفع ن�شبة البحرنة يف ال�شركة.

وو�شف رئي�س الحتاد احلر لنقابات 

عمال البحرين يعقوب يو�شف حممد قرار 

�شركة طريان اخلليج بتحويل عقود عدد 

البحرينيني من عقود مغلقة  من املوظفني 

ذات اأجل حمدد اإىل عقود مفتوحة بالقرار 

الوطني احلكيم الذي �شيكون له اأثر كبري 

مبنحهم  ال�شركة  يف  العاملني  بقية  على 

وبذل  والبتكار  العمل  على  ت�شجيعا 

عليهم  حتافظ  موؤ�ش�شة  يف  اأكرب  جهود 

وحتفظ حقوقهم وتنظر باإيجابية مل�شتقبل 

العاملني فيها.

 كما نّوه رئي�س الحتاد احلر باأهمية 

الكبرية  املوؤ�ش�شات  يف  الوطنية  الكوادر 

ازدهارها  على  احلر�س  يف  ودورهم 

عن  وذلك من منطلق ح�س وطني، ف�شالً 

العائد النف�شي لعوائل العاملني واأثره على 

املجتمع البحريني.

يرحب  احلر  الحتاد  اأن  يو�شف  واأكد 

بالتن�شيق والعمل مع املوؤ�ش�شات الوطنية 

البحرنة  ن�شب  لرفع  اخلا�س  والقطاع 

تطوير  يف  ي�شهم  مبا  العاملني  وتدريب 

مهاراتهم وخدمة اأهداف ال�شركات واأهداف 

الوطن وقيادته.

اإدارة  رئي�س جمل�س  اأن  يو�شف  واأكد 

الزياين يحر�س على متكني  ال�شركة زايد 

ويبذل  ال�شركة  يف  الوطنية  العمالة 

جهودا وطنية ملمو�شة تعترب هي املحرك 

�شكر  عن  واأعرب  املبادرة  لهذه  الأ�شا�شي 

يف  والعاملني  احلر  الحتاد  وعرفان 

ال�شركة ملا يبذله يف هذا ال�شدد. 

القائم  بجهود  كذلك  يو�شف  واأ�شاد 

وليد  القبطان  التنفيذي  الرئي�س  باأعمال 

العمالة  ن�شبة  مل�شاعفة  املعززة  العليوي 

اإن  وقال  اخلليج،  طريان  يف  الوطنية 

الوطنية  العمالة  يف  منوا  ت�شهد  ال�شركة 

منذ توليه رئا�شتها.

 كما ثّمن رئي�س الحتاد جهود النقابة 

هذه  يف  اخلليج  طريان  لعمال  الوطنية 

ومطالب  اأهداف  اأحد  من  النابعة  املبادرة 

احلر  الحتاد  دعم  على  موؤكًدا  اأع�شائها، 

لهذه اجلهود.

يعقوب يو�سف

الأمني العام ملجل�س التعليم العايل تبحث 

مع ال�صفري الإ�صرائيلي املجالت ذات الهتمام امل�صرتك

بنت عي�شى  رنا  ال�شيخة  د.  ا�شتقبلت 

ملجل�س  العام  الأمني  خليفة  اآل  دعيج  بن 

اأمناء  العايل نائب رئي�س جمل�س  التعليم 

اأم�س  مكتبها  يف  العايل  التعليم  جمل�س 

املعتمد  اإ�شرائيل  دولة  �شفري  نائي  ايتان 

لدى مملكة البحرين.

العام  الأمني  رّحبت  اللقاء،  وخالل 

لتوفيق  دوام  له  متمنية  نائي،  بايتان 

والنجاح يف من�شبه اجلديد، ومعربة عن 

بني  ال�شداقة  عالقات  ت�شهده  ملا  تقديرها 

مملكة البحرين ودولة اإ�شرائيل من تطور 

م�شتعر�شة  الأ�شعدة،  �شتى  يف  وتقّدم 

املجالت ذات الهتمام امل�شرتك بني البلدين 

تبادل  وفر�س  العايل  التعليم  قطاع  يف 

يف  الثنائي  التعاون  وتعزيز  اخلربات 

هذا القطاع احليوي لدفع م�شرية التنمية 

م�شالح  يدعم  ومبا  البلدين  يف  والتقدم 

نائي  ايتان  اأعرب  جانبه،  من  �شعبيهما. 

موؤكًدا  العام،  الأمني  بلقاء  �شعادته  عن 

العالقات  لتعزيز  بالده  واهتمام  حر�س 

الثنائية بني البلدين على امل�شتويات كافة 

مبا يلبي التطلعات امل�شرتكة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11979/pdf/INAF_20220124011138007.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/944009/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/944029/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة

نا�س: ملتزمون بتقدمي وت�سهيل اخلدمات النوعية من خالل اأف�سل ممار�سات خدمة العمالء

»الغرفة« تد�سن املقر اجلديد لإدارة مركز العمالء بخدمات متطورة 

و�سعيها  التطويرية  خطتها  موا�سلة  اإطار  يف 

غرفة  د�سنت  خدماتها،  م�ستوى  حت�سني  نحو  احلثيث 

وزير  بح�سور  اأم�س،  يوم  البحرين  و�سناعة  جتارة 

و�سمري  الزياين،  زايد   وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة 

نا�س رئي�س الغرفة، املقر اجلديد لإدارة مركز العمالء، 

بهدف زيادة نطاق خدماتها املقدمة ملنت�سبيها، والرفع 

ليت�سنى  عالية  تقنية  مبعايري  جودتها  م�ستوى  من 

لعمالء الغرفة من اإجناز اأعمالهم بكل ي�سر و�سهولة يف 

بيئة عمل متطورة ومثالية يف وقت قيا�سي.

ووفرت غرفة البحرين يف مقر مركز عمالئها احلديث 

من  بالت�سديقات  اخلا�سة  الر�سمية  املعامالت  خدمات 

وزارة اخلارجية، وكاتب العدل اخلا�س »املوثق«، كما 

�سم املقر اجلديد مكتبا خا�سا ل�ستقبال عمالء الغرفة 

وتعريفية  وتثقيفية  �سريعة  تقدمي خدمات  على  يعمل 

لكل الأع�ساء ومنت�سبي الغرفة باخلدمات والت�سهيالت 

التي يتم تقدميها من جانب الغرفة، اإىل جانب �سا�سات 

عالية  بحرفية  لالأع�ساء  الإلكرتونية  اخلدمات  تقدمي 

وجودة متقنة. 

ومن جانبه قال وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة 

باأن غرفة جتارة و�سناعة البحرين �سريك رئي�سي يف 

التي  القت�سادية  امل�ساريع  وتبني  الوطني  القت�ساد 

تنعك�س بالتايل على امل�سلحة العامة وبالأخ�س م�سلحة 

اأهمية  على  الوزير  واأكد  البالد،  يف  التجاري  القطاع 

البحرين  و�سناعة  جتارة  غرفة  متار�سه  الذي  الدور 

يف  وامل�ساهمة  للمملكة  القت�سادي  الواقع  تعزيز  يف 

رفع م�ستوى م�ساهمة القطاع اخلا�س يف الناجت املحلي 

امل�سرتك  والعمل  التعاون  تفعيل  ودورها يف  الإجمايل 

بني الغرفة والوزارة ملا فيه من م�سلحة وطنية ودور 

والقطاع  احلكومة  وا�سرتاتيجيات  روؤى  حتقيق  يف 

اخلا�س يف املجال القت�سادي والتنموي.

املقر  الزياين  زايد  الوزير  افتتاح  خالل  ذلك  جاء 

اجلديد لإدارة مركز العمالء بهدف زيادة نطاق خدماتها 

املقدمة ملنت�سبيها، حيث اأ�ساد بافتتاح هذا املقر للعميل 

يف غرفة جتارة و�سناعة البحرين والذي يعترب مهما 

بالفعل لنمو القت�ساد مع تطوير مهارات العاملني فيها 

وت�سهيل الو�سول للخدمات املقدمة يف الغرفة من قبل 

تعد  اإذ  البحرين،  واملقيمني يف مملكة  املواطنني  جميع 

العام  للقطاع  املميزة  ال�سمة  والزبائن  العمالء  جتربة 

جتارب  تقدمي  على  قدرتها  خالل  من  وذلك  واخلا�س، 

وتهدف  والعميل  الزبون  لحتياجات  وفقا  م�سممة 

لتح�سني وتي�سري حياتهم، على عك�س اخلدمات العامة 

املقدمة لل�سوق ب�سكل �سامل.

و�سناعة  جتارة  غرفة  رئي�س  اأعرب  وبدوره 

الأن�سطة املختلفة لغرفة  البحرين عن �سعادته خلدمة 

البحرين وتطويرها على النحو الذي ي�سهم يف حتقيق 

املعززة  التطويرية  اخلطط  وت�سريع  ال�ساملة  التنمية 

اإدارة  باأن جمل�س  منوها  البحرين،  غرفة  داخل  للعمل 

العمالء  خدمات  مبركز  بالغا  اهتماما  يويل  الغرفة 

القت�سادي  املناخ  حت�سني  حماور  اأحد  باعتباره 

وال�ستثماري يف مملكة البحرين. 

خطط  وفق  تعمل  البحرين  غرفة  اأن  واأكد 

كل  ت�سمل  العمالء  خلدمة  مدرو�سة  وا�سرتاتيجيات 

ال�سيناريوهات واآليات التعامل مع التطورات والأزمات 

املقدمة  اخلدمات  �سري  ي�سمن  مبا  كافة  الأوقات  يف 

على  تقدميها  ا�ستمرار  يكفل  ومبا  اعتيادية  ب�سورة 

النحو الذي اعتاد عليه العميل يف الأوقات العتيادية، 

اإ�سافة خدمات وزارة اخلارجية للت�سديقات  فلذلك مت 

على  العمالء  حلر�س  اخلا�س  العدل  كاتبي  وخدمات 

خدمتهم بان�سيابية.

تطوير  يف  ي�ساهم  اجلديدة  بحلته  املقر  باأن  وبني 

اخلدمات املقدمة وطرح خدمات جديدة هو تفعيل لدور 

�ساملة  منوذجية  ا�ستثمارية  بيئة  توفري  يف  الغرفة 

لالأع�ساء، واملبادرة اإىل تقدمي خدمات لالأع�ساء وتوفري 

اجلهد والوقت عليهم وكل ما من �ساأنه اإجناح اأعمالهم 

ميثله  الذي  اخلا�س  القطاع  باأن  منوها  وا�ستمرارها، 

عملية  يف  وحموريا  كبريا  دورا  يلعب  بات  الغرفة 

التنمية القت�سادية ال�ساملة يف اململكة.

عمالء  جميع  اإىل  دعوته  الغرفة  رئي�س  وجدد 

يتم  التي  اخلدمات  من  ال�ستفادة  اإىل  الغرفة  واأع�ساء 

الغرفة  باأن  موؤكدا  التجار،  ببيت  مركزها  تقدميها عرب 

ملواكبة  خدماتها  على  التحديثات  من  باملزيد  تقوم 

م�ستويات  اأعلى  اإىل  والو�سول  التكنولوجي  التطور 

الكرام  عمالئها  و�سالمة  راحة  على  حر�سا  اخلدمة 

وخدمتهم بان�سيابية.

البحرين  بغرفة  العمالء  خدمة  اأن  بالذكر  اجلدير 

العمالء  ال�سادة  ي�ستطيع  اخلدمات  من  عددا  تقدم 

اأبرزها  املعنيني،  الإدارة  موظفي  خالل  من  اإجنازها 

�سهادة  واإ�سدار  املن�ساأ  �سهادة  على  والت�سديق  اإ�سدار 

التجارية  للوكالت  ال�سهادات  وت�سديق  بالتجار، 

وت�سديق  الأجانب،  عمل  عقود  وت�سديق  وال�سناعية، 

ال�سلع،  فواتري  و�سحة  والأختام،  املخولني،  توقيعات 

تقوم  كما  وال�سناعية،  التجارية  ال�سهادات  و�سائر 

باإ�سدار بطاقات الإدخال املوؤقت لت�سهيل مرور الب�سائع.      

»جي اإف اإت�س« تقدم خ�سًما ح�سرًيا ملوظفي الرعاية 

ال�سحية على م�سروعيها »هاربر رو« و»هاربر هايت�س«

اأعلنت �سركة جي اإف اإت�س العقارية التي متثل الن�ساط 

خ�سومات  طرح  املالية  اإت�س  اإف  جي  ملجموعة  العقاري 

وعرو�س ح�سرية ملوظفي وزارة ال�سحة، وم�ست�سفى قوة 

دفاع البحرين، وم�ست�سفى امللك حمد اجلامعي، بالإ�سافة 

بدور  يقومون  الذين  الأمامية  ال�سفوف  املتطوعني يف  اإىل 

مهم وحيوي مبكافحة انت�سار فريو�س كورونا يف البحرين.

يف اإطار دعمها ملبادرات احلكومة وكتعبري عن التقدير 

للعاملني  العقارية  اإت�س  اإف  جي  �سركة  تقدم  والمتنان، 

اأعاله  املذكورة  املوؤ�س�سات  يف  ال�سحية  الرعاية  جمال  يف 

خ�سًما بن�سبة 10% على م�سروعيها »هاربر رو« و»هاربر 

�سنوات   7 مدى  على  فريد  �سداد  برنامج  مع  هايت�س«، 

العر�س  هذا  ي�سري  اإذ  الدفع،  �سروط  على  فوائد  وبدون 

حتى فرباير 2022.

تعليًقا على العر�س، قالت رئي�سة املبيعات ل�سركة جي 

امل�ساهمات  �سوء  »يف  املناعي:  اإميان  العقارية،  اإت�س  اإف 

ي�سر  املواطنني،  ورفاهية  �سحة  حلماية  الهادفة  الهائلة 

جي اإف اإت�س الإعالن عن خ�سم خا�س للعاملني يف جمال 

الذين ل يدخرون جهًدا يف  البحرين  ال�سحية يف  الرعاية 

بكل  بحرينية  ك�سركة  التاجي.  الفريو�س  مكافحة  �سبيل 

فخر، نرى هذه املبادرة جزًءا من التزام املجموعة الرا�سخ 

بدعم �سعب البحرين«.

اإف  ال�سيدة املناعي: »كمجموعة، ل تزال جي  وتابعت 

نعمل  التي  والقت�سادات  جمتمعاتنا  بدعم  ملتزمة  اإت�س 

بها اجلميل  نرد  التي  الطرق  اإحدى  فيها، وهذه  ون�ستثمر 

لأولئك الذين يلعبون مثل هذا الدور املهم يف تقدمي خدمات 

ي�سعدين  امل�سبوق.  وغري  ال�سعب  الوقت  هذا  يف  حيوية 

احلا�سلني  اأهنئ جميع  اأن  املجموعة  عن  نيابة  وي�سرفني 

على و�سام الأمري �سلمان بن حمد لال�ستحقاق الطبي، من 

العاملني يف اخلطوط الأمامية واجلهات الداعمة«.

اإميان املناعي
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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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3 مليارات وفورات الربط الكهربائي اخلليجي 
منذ الت�سغيل، رقم يك�سف الآفاق الوا�سعة لثمرات 

التعاون والتكامل بني الأ�سقاء اخلليجيني.

اأي دولة على م�سروع  اإجماع عربي ودون حتفظ 

يطالب  والذي  العربية  اجلامعة  يف  الإماراتي  القرار 

بت�سنيف احلوثي تنظيًما اإرهابيًا، هذا هو املوقف العربي 

ويعري  الإمارات  على  العدوان  �سد  يقف  الذي  الأ�سيل 

اأ�سوات الن�ساز املدفوعة باأجندات خارجية، القرار ميثل اإجناًزا 

اإيجابيًا للدبلوما�سية الإماراتية.
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661 - علي بن اأبي طالب رابع اخللفاء الرا�شدين 

�شالة  اأدائه  اأثناء  يف  م�شم�م  ب�شيف  للطعن  يتعر�ص 

بعدها  ووفاته  ملجم،  بن  عبدالرحمن  يد  على  الفجر 

بثالثة اأيام.

1848 - اكت�شاف الذهب يف ولية كاليف�رنيا.

اإىل  بطر�شربغ  �شانت  مدينة  ا�شم  تغيري   -  1924

لينينغراد.

1946 - اجلمعية العامة لالأمم املتحدة ت�شدر قراًرا 

ت��شي فيه بال�شتخدام ال�شلمي للطاقة الن�وية، وذلك 

ن�ويتني  قنبلتني  بتفجري  املتحدة  ال�ليات  قيام  بعد 

ف�ق مدينتي هريو�شيما وناغازاكي اليابانيتني.

1981 - انعقاد م�ؤمتر القمة الإ�شالمية يف الطائف 

يف اململكة العربية ال�شع�دية.

ال�ش�فيتي  ال�شناعي  القمر  �شق�ط   -  1983

»ك�زم��ص« يف املحيط الهادي.

بالإجماع  الك�يتي ي�ش�ت  الأمة  2006 - جمل�ص 

على اإعفاء اأمري الدولة ال�شيخ �شعد العبداهلل ال�شباح من 

الأمريية  ال�شلطات  ال�شحية ونقل  من�شبه لعدم قدرته 

وجمل�ص  الد�شت�ر،  ح�شب  وذلك  ال�زراء،  جمل�ص  اإىل 

ال�زراء بعد نقل ال�شلطات الأمريية اإليه ي�شمي رئي�شه 

ويرفع  للك�يت  اأمرًيا  ال�شباح  الأحمد  �شباح  ال�شيخ 

الت�شمية اإىل جمل�ص الأمة لعقد جل�شة املبايعة.

عملة رقمية حتّول عامل ماكدونالدز �إىل �أغنى رجل يف �آ�سيا

ويف   ،»Binance« العامل  يف  رقمية  عملة  تبادل  من�شة  اأكرب  م�ؤ�ش�ص  ت�شاو  ت�شانبني  ُيعد 

غ�ش�ن خم�ص �شن�ات فقط متكن الطاهي ال�شابق يف ماكدونالدز من جني ثروة تقارب مائة مليار 

دولر، واأ�شبح اأغنى رجل يف اآ�شيا. اأ�شبح ت�شاو اأول رجل اأعمال للعمالت امل�شفرة يف العامل، 

ومتكن من حتدي اأباطرة تكن�ل�جيا املعل�مات امل�شه�رين عاملًيا، مبا يف ذلك مارك زوكربريغ.

ل ميتلك ت�شاو عقارات، ول ميتلك �شيارات باهظة الثمن، ول يرتدي �شاعات فاخرة، ويف�شل 

عدم الظه�ر يف الأماكن العامة �ش�اء يف احلياة اخلا�شة اأو يف الأعمال التجارية، ويحافظ ت�شاو 

على اخل�ش��شية اأولً.

 ُولد ت�شاو يف مقاطعة جيانغ�ش� ال�شينية يف عام 1977، ومنذ الطف�لة كان عليه يف كثري 

من الأحيان التعّ�د على ظروف معي�شية �شعبة. بالإ�شافة اإىل ذلك، يف ال�شبعينات تعر�ص والده 

ال�شعب لعائلته.  املعي�شي  ال�اقع  اأن يجد طريًقا يغرّي  قّرر ت�شاو  لال�شطهاد، ومنذ ذلك احلني 

التنفيذي  الرئي�ص  امل�شفرة يف عام 2013 خالل لعبة ب�كر ودية مع  العملة  اإىل  ت�شاو  تعّرف 

اللذين  كاو،  رون  امل�شفرة  العملة  وم�شتثمر   »Bobby Li« امل�شفرة   »BTC China« لب�ر�شة 

ن�شحاه باتخاذ خط�ة حمف�فة باملخاطر وا�شتثمار ُع�شر مدخراته يف البيتك�ين.

�سافر على عجلة �لطائرة

 فو�سل �ساملًا لأم�سرتد�م

اأم�شرتدام  العا�شمة  يف  اله�لندية  ال�شرطة  عرثت 

الأمامية لطائرة �شحن  العجلة  على م�شافر خمتبئ يف 

اآتية من جن�ب اأفريقيا، وفق ما اأعلنت ناطقة، الأحد.

اإىل عجلة  ت�شلّل  اله�ية  الرجل جمه�ل  اأن  ويعتقد 

الناطقة  بح�شب  ج�هان�شربغ،  مغادرتها  قبل  الطائرة 

ي�ان  اله�لندية  امللكية  الع�شكرية  ال�شرطة  با�شم 

فران�ص بر�ص »ُعرث على  ل�كالة  واأو�شحت  هيلم�ندز. 

اإىل م�شت�شفى يف  الطائرة، وُنقل  الرجل حًيا يف مقدمة 

حالة م�شتقرة«. ولفتت هيلم�ندز اإىل اأن ال�شرطة فتحت 

ما  الرجل  اأن  املذهل  »من  وقالت:  احلادث.  يف  حتقيًقا 

زال على قيد احلياة«. ويبلغ مت��شط وقت الرحلة بني 

ج�هان�شربغ واأم�شرتدام ح�ايل 11 �شاعة.

واحل�ادث املماثلة يف الرحالت اجل�ية املتجهة اإىل 

اأن  ذاكرة  ال�شرطة،  با�شم  الناطقة  وفق  نادرة،  ه�لندا 

املحاولت ال�شابقة �شملت مهاجرين من نيجرييا وكينيا.

والعام املا�شي، اكت�شفت �شرطة احلدود جثة رجل 

مطار  اإىل  و�شلت  طائرة  هب�ط  جهاز  يف  نيجريي 

�شخيب�ل يف العا�شمة.

فر�نكو �جلز�ئرية تعيد »مطرود هوليود« للعمل

الأمريكي  النجم  ي�شتعد 

ال�شاحة  اإىل  للع�دة  ديب  ج�ين 

حل�شار  تعر�شه  بعد  ال�شينمائية، 

دام �شنتني من قبل ه�لي�ود.

املخرجة  ج�ين  و�شي�شارك 

يف  ماي�ان  جزائرية  الفرانك� 

فيلمها  يف  البط�لة  دور  جت�شيد 

 ،»15 بـ»ل�ي�ص  امل��ش�م  القادم 

يف  النطالق  يتم  اأن  املقرر  ومن 

بباري�ص  فر�شاي  بق�شر  ت�ش�يره 

ي�م 8 ي�لي� 2022.

الإنتاج  �شركة  اإعالن  �شكل  وقد 

ن�ت«  »واي  ال�شهرية  الفرن�شية 

للخرب مفاجاأة كبرية لع�شاق ال�شينما 

التي  لل��شعية  بالنظر  العاملية، 

املغ�ش�ب  )القر�شان(  فيها  ي�جد 

الإنتاج  �شركات  طرف  من  عليه 

به�لي�ود،  الكربى  ال�شينمائية 

برو�ص«.  »ورنر  راأ�شها  وعلى 

جهة  من  قريبة  م�شادر  وت�شري 

عربية  ني�ز  �شكاي  مل�قع  الإنتاج 

عام  اإىل  تع�د  امل�شروع  تفا�شيل  اأن 

2020، عندما التقيت املخرجة ذات 

ج�ين  باملمثل  اجلزائرية  الأ�ش�ل 

بينهما حديث مطّ�ل  دار  ديب، وقد 

ال�شينمائي اجلديد،  ح�ل م�شروعها 

لكن دخ�ل هذا الأخري يف معركة مع 

الق�شاء ت�شبب يف تاأخر امل�شروع اإىل 

عام 2022.

مل�ك  اأحد  ق�شة  الفيلم  ويحكي 

فرن�شا ال�شابقني )ل�ي�ص 15(، الذي 

باري�ص  حكم  وقد  باحلبيب،  يلقب 

الأط�ل  الفرتة  وهي  عاًما،   59 ملدة 

الرابع  يف تاريخ احلكم بعد ل�ي�ص 

ع�شر.

حممود حافظ مالكم

 يف »رم�سي�س باري�س«

م�شاهده  ت�ش�ير  من  حافظ  حمم�د  الفنان  انتهى 

اخلارجية لفيلم »رم�شي�ص باري�ص« يف فرن�شا، ويع�د 

الديك�ر  يف  م�شاهده  لت�ش�ير  املقبلني  الي�مني  خالل 

اخلا�ص به يف اإحدى الفلل مبنطقة املن�ش�رية باجليزة.

يف  اأحداثه  تدور  الذي  الفيلم  يف  حافظ  ويج�ّشد 

يف  وي�شاركه  مالكمة،  بطل  دور  الك�ميديا  من  اإطار 

البط�لة هيفاء وهبي، م�شطفى خاطر، حمدي املريغني، 

حممد ثروت، حممد �شالم، حممد اأ�شامة »اأو�ص اأو�ص«، 

م��شى،  خالد  اأحمد  اإخراج  ومن  مقرون،  و�شمرية 

وتاأليف كرمي ح�شن ب�شري.

انتعا�شة  الفرتة  هذه  خالل  يعي�ص  حافظ  حمم�د 

�شينمائية  اأعمال  عدة  ت�ش�ير  ي�ا�شل  اإذ  فنية؛ 

وتلفزي�نية دفعة واحدة.

اأعلنت الفنانة منّة 

ف�سايل تعافيها من 

فريو�س كورونا 

و�سلبية امل�سحة، 

اإذ ن�سرت على 

ح�سابها ال�سخ�سي 

مبوقع التوا�سل 

الجتماعي 

»في�سبوك« قائلة: 

»احلمدهلل بقيت 

 negative)،)

14 يوًما يف البيت 
كورونا منهم 

اأ�سبوع مبوت 

بجد. احلمدهلل. 

وخلّو بالكم مر�س 

وتعب �سعب«.

نهاية ماأ�ساوية ملغامرة �سبعيني

 حاول �لتجديف عرب �لأطل�سي مبفرده

لقي مغامر فرن�شي يبلغ من العمر 75 عاًما حتفه 

يف اأثناء حماولة فردية للتجديف عرب املحيط الأطل�شي.

واأعلن اأ�شدقاء جان جاك �شافني وفاته عرب �شفحة 

على »في�شب�ك« كانت ت�ّثق رحلته. وقال�ا يف من�ش�ر 

اإن خدمات الإنقاذ البحري وجدت جثة �شافني، ال�شبت، 

داخل مق�ش�رة قاربه -امل�شمى »املغامر«- الذي انقلب.

وكان �شافني قد انطلق من الربتغال يف بداية �شهر 

ت�شتغرق  اأن  يت�قع  كان  غرًبا،  رحلة  يف  احلايل  يناير 

نح� ثالثة اأ�شهر، لي�شل يف نهايتها اإىل القارة الأمريكية.

�ل�سحة ت�سجل 3155 �إ�سابة جديدة 

بكورونا وتعايف 3104 حالت

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2022 يناير   24 ي�م  يف   22591

تعافت 3104 حالت  كما  قائمة جديدة،  3155 حالة 

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية 

302232

 26990 القائمة  للحالت  الجمايل  العدد  وبلغ 

حالة، منها 67 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى و10 

حالت يف العناية املركزة.
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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

P  20

Link

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11979/pdf/INAF_20220124011138007.pdf
https://www.alayam.com/online/local/943977/News.html


العدد:  4850
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

24 صفحة - 200 فلس
ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Safar 1441 1غرة صفر
SEPTEMBER 2019 3030 سبتمبر

Year: 11السنة
No: 4003العدد
MONاالثنين

البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشباب ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة أن “عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
دائمـــا مـــا يقـــول لنـــا إن البحريـــن غنيـــة 
بشبابها وبأهلها، وإن الرهان على الشباب 
لبناء المســـتقبل الواعد للمملكة مضمون، 
ونحـــن نراهن على الشـــباب دائما؛ كونهم 
القـــادر علـــى تحقيـــق مفـــردات  العنصـــر 

التقدم للمملكة في مختلف المجاالت”.
جاء ذلك خالل رعاية ســـمو الشيخ ناصر 
الختامـــي  الحفـــل  آل خليفـــة  بـــن حمـــد 
للنســـخة األولى من برنامج “المع” والذي 
نظمته وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة 
الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  مـــن  بدعـــم 
وبالتعاون مع معهد اإلدارة العامة، وذلك 
بحضور وزير األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني عصام خلف، ووزير 
شـــؤون الشـــباب والرياضة أيمـــن المؤيد، 
والمدير العام لمعهـــد اإلدارة العامة )بيبا( 
التنفيـــذي  والرئيـــس  شـــمس،  بـــن  رائـــد 
لبنـــك البحرين الوطني جان كريســـتوف 

دوراند.
وأضاف ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة “لتنفيـــذ الرؤية الملكية الســـامية 
في مجال رعاية الشباب وتمكينهم، فقد 

وجهنـــا وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة 
برنامـــج  مـــن  األولـــى  النســـخة  إلطـــالق 
المـــع هـــذا البرنامـــج الـــذي يركـــز بصورة 
واضحـــة علـــى اكتشـــاف وصقـــل وإبـــراز 

المواهب الشبابية البحرينية في مختلف 
شـــباب  أن  علـــى  وللتأكيـــد  المجـــاالت، 
البحريـــن قـــادر على اإلبـــداع ومعدنه من 

ذهب”.

ووجـــه ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة رســـالة إلـــى الشـــباب والشـــابات 
الذيـــن لـــم يحالفهـــم الحظ فـــي الوصول 
للمرحلـــة النهائيـــة مـــن النســـخة األولـــى، 

وقال ســـموه “اليوم ليـــس نهاية المطاف 
وتمتلكـــون فرصـــا وافرة في المســـتقبل، 
وهناك تحديات كثيـــرة للتأهل والدخول 
في المرحلة الثانية، واعتبروا مشاركتكم 
فـــي البرنامج بمثابة فـــوز ويجب عليكم 

استثمار الخبرات التي اكتسبتموها”.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة بالتعـــاون الثالثـــي الوثيـــق بيـــن 
وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضـــة وبنـــك 
البحريـــن الوطنـــي ومعهـــد اإلدارة العامة 
في تنفيذ هذا المشـــروع بصـــورة مثالية 
ووصولـــه إلـــى األهـــداف التـــي وجـــد من 
وتأهيلهـــم  الشـــباب  تمكيـــن  فـــي  أجلهـــا 

للمشاركة في المبادرات الوطنية.
وقـــام ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة بتكريم نخبة الشباب الذين فازوا 
بالنســـخة األولى من مشروع المع، وهم: 
ســـعيدة الجـــودر، روان توفيقـــي، فاطمة 
البســـتكي، والالتـــي تـــم اختيارهـــن بعـــد 
اجتيـــاز مراحل البرنامـــج والخضوع إلى 
عمليـــة تقييم دقيقـــة جدًا وفقـــًا لمعايير 

وقوانين معتمدة.

المنامة - بنا

نراهن على الشباب في بنـاء المستقبـل الواعـد للوطـن
جاللة الملك يقول لنا دائما إن البحرين غنية بأهلها... ناصر بن حمد:

ثالث سيدات يهيمنَّ على جوائز النسخة األولى من برنامج “المع”

تغير المناخ تحد عالمي يتطلب المسؤولية المشتركة
البحرين اتخذت العديد من اإلجراءات لتحسين البيئة...بن دينة:

استقبل المبعوث الخاص لشؤون المناخ 
الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة  
محمـــد  بـــن دينـــه ، فـــي مقـــر المجلـــس،  
والســـبعين  السادســـة  الـــدورة  رئيـــس 
للجمعية العامـــة لألمم المتحدة عبدهللا 
شاهد، بمناسبة زيارته لمملكة البحرين.

 ورحب المبعوث الخاص لشؤون المناخ 
بعبـــدهللا شـــاهد، مثمنًا جهـــوده الكبيرة 
منذ توليه رئاســـة الجمعية العامة لألمم 
المتحـــدة فـــي تحقيـــق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة وتوحيـــد الجهـــود الدوليـــة 
الهادفـــة لمواجهـــة آثار التغيـــر المناخي، 
مؤكـــدا حـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى 
تعزيز عالقات التعاون والعمل المشترك 
مـــع منظمـــة األمـــم المتحدة فـــي مجال 
الحفاظ علـــى البيئة وتغييـــر المناخ من 

أجـــل مســـتقبل مشـــرق وبيئـــة عالميـــة 
آمنة.

 وأكـــد  بـــن دينـــة، أن مملكـــة البحريـــن 
اتخذت العديد من اإلجراءات لتحسين 
حماية البيئة فـــي جميع أنحاء المملكة، 
الســـامية  التوجيهـــات  بفضـــل  وذلـــك 
والرؤية االســـتراتيجية الثاقبة لحضرة 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البالد المفـــدى حفظه 

البيئـــي  بالشـــأن  لالهتمـــام  ورعـــاه  هللا 
والمناخـــي والوصـــول بـــه إلـــى أفضـــل 
المســـتويات، وبمتابعـــة صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
هللا، مبينا أن هذه الجهود تعكس التزام 
مملكـــة البحريـــن بمـــا أعلنـــت عنـــه فـــي 
المؤتمـــر الســـادس والعشـــرين لألطراف 
فـــي اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة اإلطارية 

بشـــأن   )COP26( المنـــاخ  تغيـــر  بشـــأن 
اســـتهداف الوصول للحياد الصفري في 
العام 2060، ومواجهـــة تحديات التغير 

المناخي وحماية البيئة. 
لشـــؤون  الخـــاص  المبعـــوث  وأضـــاف   
للمجلـــس  التنفيـــذي  الرئيـــس  المنـــاخ 
األعلـــى للبيئـــة، أن تغيـــر المنـــاخ تحـــد 
عالمـــي يتطلـــب التعـــاون والمســـؤولية 
مملكـــة  أعلنـــت  حيـــث  المشـــتركة، 
البحريـــن عـــن تعهدها بدعـــم المبادرات 
الدوليـــة األربـــع الرئيســـية فـــي مجـــال 
التغيـــر المناخي، والمتمثلـــة في مبادرة 
التحالـــف العالمـــي للمحيطـــات، والتعهد 
العالمـــي بشـــأن غـــاز الميثـــان، ومبـــادرة 
الحكومـــة الخضراء، ومبـــادرة اإلمارات 
االســـتراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 

بحلول 2050.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  اســـتقبل 
المستشـــفيات الحكومية الشيخ هشام 
بـــن عبدالعزيز آل خليفة، ســـفير مملكة 
البحرين لدى المملكة العربية السعودية 
الشـــيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة؛ 
الملكـــي  المرســـوم  صـــدور  بمناســـبة 
السامي بتعيينه سفيرًا لمملكة البحرين 
فـــي المملكـــة العربية الســـعودية. وهنأ 
المستشـــفيات  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس 
الحكومية، الشيخ علي بن عبدالرحمن 
آل خليفـــة، علـــى تعيينـــه الـــذي يعكس 
لـــه  متمنيـــًا  الســـامية،  الملكيـــة  الثقـــة 

التوفيق والســـداد في تكليفه بما يثري 
العالقـــات األخوية المميـــزة التي تجمع 
البلدين الشقيقين، في عهد عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، وأخيه ملك المملكة العربية 
الشـــقيقة خـــادم الحرميـــن  الســـعودية 
الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
آل ســـعود. وتم خالل اللقاء استعراض 
عدٍد من الموضوعـــات، وبحث جوانب 
التنســـيق والتعـــاون فـــي إطـــار توحيد 
جهود العمل المشـــترك، وتعزيز مصالح 

الشعبين والبلدين الشقيقين.

توحيد الجهود الصحية مع السعودية
local@albiladpress.com
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الشربتي: دعوة أولياء األمور لتطعيم أبنائهم من 5 إلى 11 عاًما
إتاحة الفرصة لالختيار بين سينوفارم وفايزر

أكـــدت مديرة إدارة تعزيـــز الصحة بوزارة 
الصحـــة وفـــاء الشـــربتي أهميـــة مبـــادرة 
مـــن  أبنائهـــم  بتســـجيل  األمـــور  أوليـــاء 
الفئـــة العمريـــة مـــن 5 إلـــى 11 عاًمـــا ألخذ 
التطعيم المضـــاد لفيروس كورونا )فايزر- 
بيونتـــك(، الفتـــًة إلـــى دور التطعيـــم فـــي 
رفع االســـتجابة المناعية للجســـم وحماية 
الفـــرد وأســـرته ومحيطـــه المجتمعـــي من 

الفيروس ومتحوراته.
وأشـــارت الشـــربتي إلى أن مركز التطعيم 
إقبـــاالً  شـــهد  التجـــاري،  ســـترة  بمجمـــع 
ملحوًظـــا منـــذ إعالن فتح باب التســـجيل 
للفئـــة العمريـــة مـــن 5 - 11 ألخـــذ تطعيـــم 
)فايـــزر - بيونتيك(، وهو ما يعكس الوعي 
المجتمعـــي لدى أوليـــاء األمـــور، ودعمهم 

لجهود الحملة الوطنية للتطعيم.
البحريـــن  مملكـــة  إن  الشـــربتي  وقالـــت 
للتصـــدي  الحثيثـــة  جهودهـــا  تواصـــل 
 ،”19 لجائحـــة فيـــروس كورونـــا “كوفيـــد 
أتاحـــت  الصحـــة  وزارة  أن  إلـــى  مشـــيرًة 
التطعيـــم  نـــوع  اختيـــار  األمـــور  ألوليـــاء 
و)فايـــزر  )ســـينوفارم(  بيـــن  ألبنائهـــم 
-بيونتيك( للفئـــة العمرية المذكورة. الفتًة 

والعالميـــة  الوطنيـــة  المؤشـــرات  أن  إلـــى 
أثبتت فعاليـــة التطعيم المضـــاد لفيروس 
ودوره  لألطفـــال،  ومأمونيتـــه  كورونـــا، 
فـــي تعزيـــز المناعة المجتمعيـــة والحماية 
مـــن الفيـــروس. وأشـــارت  إلـــى أن تطعيم 
األطفـــال يعتبـــر خطـــوة مهمـــة لحمايتهم 
ومتحوراتـــه،  كورونـــا  فيـــروس  مـــن 
منوهـــًة بأهميـــة مواصلـــة تعزيـــز االلتزام 
مـــن  للحـــد  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
 )19  - انتشـــار فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 
والمبادرة بتطعيـــم األبناء والتحلي بروح 
مـــن  والمجتمعيـــة  الوطنيـــة  المســـؤولية 
أجـــل حمايـــة كافة أفـــراد المجتمـــع ودعم 
جهـــود التصدي لفيـــروس كورونا. ودعت 
وفـــاء الشـــربتي أوليـــاء األمـــور الراغبيـــن 
فـــي تطعيـــم أطفالهـــم مـــن الفئـــة العمرية 
المذكورة المبادرة بتســـجل أطفالهم ألخذ 
التطعيـــم، عبـــر تطبيق “مجتمـــع واعي” أو 
الموقـــع اإللكتروني التابع لـــوزارة الصحة 
أن  إلـــى  الفتـــًة   ،healthalert.gov.bh
التســـجيل للتطعيم يتطلـــب موافقة ولي 
األمر قبل أخذ التطعيم، إضافة إلى وجود 

مرافق معهم عند أخذ التطعيم.

المنامة - وزارة الصحة

الخياط نائًبا لرئيس “الوطنية لمكافحة اإلتجار باألشخاص”
بمناســـبة صـــدور قـــرار وزيـــر الخارجية 
إعـــادة  بشـــأن   2022 لســـنة   )1( رقـــم 
لمكافحـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة  تشـــكيل 
اإلتجار باألشـــخاص، والذي يأتي إنفاًذا 
ألحـــكام المـــادة )8( من القانـــون رقم )1( 
لســـنة 2008، عقـــدت اللجنـــة اجتماعهـــا 
األول برئاســـة رئيـــس اللجنـــة، الرئيـــس 
التنفيـــذي لهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل 
وحضـــور  العلـــوي،  عبدالعزيـــز  جمـــال 
أعضـــاء اللجنة ممثلي وزارات الداخلية 
والعـــدل والخارجيـــة والعمـــل والتنميـــة 
تنظيـــم  وهيئـــة  واإلعـــالم  االجتماعيـــة 
الجمعيـــات  مـــن  وعـــدد  العمـــل  ســـوق 

األهلية.
وقـــد افتتـــح رئيـــس اللجنـــة االجتمـــاع 
مرحًبـــا باألعضـــاء، وهنأهـــم علـــى الثقة 
الممنوحـــة لهـــم بتســـميتهم أعضـــاًء في 

اإلتجـــار  لمكافحـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة 
الجهـــات  عـــن  كممثليـــن  باألشـــخاص 
المعنية فـــي مملكة البحريـــن، كما تقدم 
بالشـــكر الجزيل لرئيس وأعضاء اللجنة 
الســـابقين علـــى جهودهـــم طـــوال فترة 
عضويتهـــم للجنـــة والتـــي ســـاهمت في 

تحقيق اإلنجازات والتطلعات. 
وفي بداية االجتمـــاع، تم اختيار القائم 
بأعمال وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 
خليـــل  الســـفير  واإلداريـــة  القنصليـــة 
الخيـــاط نائبا لرئيـــس اللجنـــة وذلك لما 
يتمتـــع بـــه من خبـــرات طويلة فـــي هذا 

المجال.
إعـــادة  أن  إلـــى  اللجنـــة  رئيـــس  وأشـــار 
تشكيل اللجنة يأتي استكماال للمنظومة 
الشـــاملة التـــي تتبناهـــا مملكـــة البحرين 
في مجال مكافحة اإلتجار باألشـــخاص 
واســـتمراًرا للجهود التـــي تبذلها المملكة 

فـــي هذا المجال، والتـــي كان من أبرزها 
إطـــالق نظـــام حمايـــة األجور فـــي مايو 
2021؛ لضمـــان الوفاء بالحقـــوق المالية 
العماليـــة، وتدشـــين أولى برامـــج المركز 
القـــدرات  وبنـــاء  للتدريـــب  اإلقليمـــي 
لمكافحـــة اإلتجـــار باألشـــخاص، والعمل 
بنظـــام التأمين االختياري علـــى العمالة 

المنزلية.
اللجنـــة  علـــى  يضـــع  ذلـــك  أن  وأضـــاف 
التزاًمـــا بمضاعفة الدور والمســـؤوليات؛ 

للحفـــاظ على التقـــدم المحـــرز والموقع 
الريـــادي للبحرين، والعمـــل على تعزيزه 
وتحقيـــق المزيـــد مـــن المكتســـبات إلـــى 
جانب الحفاظ على المكانة التي تبوأتها 
المملكة على الصعيد اإلقليمي والدولي.

وقد ناقشت اللجنة في اجتماعها جملة 
مـــن الموضوعات المدرجـــة على جدول 
األعمـــال، كان مـــن أهمهـــا ما نـــّص عليه 
قرار إعادة التشـــكيل، من تســـمية نائب 
رئيس للجنة، كما تمت مناقشـــة وبحث 

النظام الداخلي للجنة وأمين سر للجنة.
كما تم اســـتعراض أهم جوانب منظومة 
مكافحة اإلتجار باألشـــخاص في مملكة 
انتهجتهـــا،  التـــي  البحريـــن، والسياســـة 
والركائز التي قامت عليها تلك السياسة، 
حتـــى أصبحت تجربتها نموذًجا ألفضل 
اإلقليمـــي  المســـتوى  علـــى  الممارســـات 

والدولي.
وفـــي ختام االجتماع، أشـــار العلوي إلى 
تطلـــع أعضاء اللجنـــة ومواصلة الجهود 
ضمن اإلســـتراتيجية الوطنية لمنظومة 
مكافحـــة جريمـــة اإلتجار باألشـــخاص؛ 
لتحقيـــق األهداف المرجـــوة، بما يحفظ 
لمملكـــة البحريـــن موقعها الريـــادي على 
المســـتوى اإلقليمـــي والدولي في مجال 
مكافحة اإلتجار باألشـــخاص، من خالل 
إنفـــاذ المهـــام واالختصاصـــات المنوطة 

بها بموجب القانون.

ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

اللجنة تناقش 
أبرز الموضوعات 

المدرجة على 
جدول أعمالها

اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة اإلتجار باألشخاص

توزيع 2000 وحدة إضافية في مدينتي “خليفة” و“سلمان”
تتميز بعضها بمواقعها المطلة على واجهات بحرية ... “اإلسكان”:

في إطار التوجيهات الملكية الســـامية 
بتوفير 40 ألف وحدة سكنية، وتنفيًذا 
ألمـــر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة بتوزيع 2000 وحدة 
المواطنيـــن،  علـــى  إضافيـــة  ســـكنية 
قامت وزارة اإلسكان بمواصلة تسليم 
شـــهادات التخصيـــص بمدينـــة خليفة، 
وتســـليم المفاتيـــح في مدينة ســـلمان 
القوائـــم  ضمـــن  الطلبـــات  ألصحـــاب 
التـــي قامت بإعدادها بصورة مســـبقة، 
متبعين كافـــة اإلجـــراءات االحترازية 

والوقائية الالزمة في عملية التوزيع.
وأكدت وزارة اإلسكان مواصلة عملية 
التوزيعات اإلســـكانية على المواطنين 

المســـتحقين مـــن مختلـــف محافظات 
متســـارعة  بوتيـــرة  البحريـــن  مملكـــة 
ومستمرة ضمن الجدول الزمني، الفتًة 
إلـــى تكامـــل خطـــة العمل فيمـــا يتعلق 
بإنشـــاء مدن جديدة ومشاريع تنموية 
تســـهم في خلـــق المزيد من المشـــاريع 
للمواطنيـــن  يمكـــن  التـــي  اإلســـكانية 
االستفادة منها؛ تحقيًقا ألهداف خطة 

التعافي االقتصادي.
هـــذه  أن  اإلســـكان  وزارة  وأفـــادت 
بمواقعهـــا  بعضهـــا  يتميـــز  المشـــاريع 
المطلـــة علـــى واجهـــات بحريـــة، كمـــا 
توفر مسارات لممارسة رياضة المشي 
والدراجـــات الهوائية، فضـــالً عن توفر 
واالهتمـــام  المفتوحـــة  المســـاحات 

الخضـــراء،  والمســـاحات  بالتشـــجير 
الحكومـــة  حـــرص  إطـــار  فـــي  وذلـــك 
علـــى توفيـــر مقومـــات جـــودة الحيـــاة 
إلـــى  مشـــيرة  اإلســـكانية،  بالمشـــاريع 

حرصها الدائم علـــى توفير المتطلبات 
اإلســـكانية والتنموية؛ من أجل تقديم 
أفضل الخدمات للمواطنين التي تلبي 

التطلعات المستقبلية كافة.

المنامة - وزارة اإلسكان

بمحاكاة استجابة البحرين للجائحة.. يمكننا 
إنهاء هذا الوباء على الصعيد العالمي

Û  للســنة الثالثــة علــى التوالــي، يخّيــم كوفيــد19- علــى الوضــع العالمــي. نحــن
منهكون من فيروس يسخر منا في كل منعطف، فتارًة ينحسر ويعطينا األمل، 
ثم يعاود لالرتفاع بشــكل انتقامي. لقد مثل انتشــار متحّور “أوميكرون” ضربة 
قاســية، خصوًصــا مــع تزامــن ظهــوره مع بدايــة العام الجديــد، والذي عــادًة ما 
يكون وقًتا لالحتفال والتطلع إلى آفاق جديدة، وترك الماضي وراءنا، غير أننا 
بــدال مــن ذلــك، مازلنا نتحمــل تبعات هذا الوباء المأســاوي غيــر المتراجع، رغم 

عدم ترحيبنا به.  
Û  ومع ذلك، فإننا لســنا عاجزين، بل بعيدون عن ذلك، فعلى عكس ما حدث قبل

عامين، نواجه هذا العام الوباء بترسانات حقيقية من اللقاحات تحت تصرفنا: 
جونســون وجونســون، وفايزر، واســترازينيكا، وســينوفارم، وغيرها. كل منها 
ُوضعت في وقت قياسي، في شهادة واضحة على ما يمكن أن يحققه اإلبداع 

البشري، والعمل الجماعي. 
Û  وعلينا اآلن أن نتعامل مع توزيع اللقاحات بنفس الطاقة وااللتزام اللذين ميزا

مرحلــة تطويــر اللقاحــات. وفــي هــذه المهمــة، يمكننــا أن نقــوم بنقــل التجارب 
مــن البلــدان التــي قامت بذلك علــى الصعيد الوطني؛ حتــى نتمكن من محاكاة 

نجاحها على الصعيد العالمي. وهذا هو طريقنا للتعافي من هذا الوباء.
Û  وفي هذا الصدد، تمثل مملكة البحرين نموذًجا بارًزا بين البلدان التي وضعت

برنامــج تطعيــم ناجــح للغاية. وبينما أقــوم حاليا بزيارة رســمية إلى هذا البلد، 
فــي الفتــرة من 22 إلى 25 من هذا الشــهر، بدعوة مــن حكومتها، أعتقد أنه من 
المناسب تسليط الضوء على أسباب فاعلية برنامج البحرين لمكافحة الوباء، 

وتبيان تأكيدي على جعل التطعيم العالمي أولوية مهمة لهذه الدورة.
Û  فمنــذ البدايــة، وضعــت البحريــن ثقتهــا بالعلــوم والمجتمــع الطبــي، مــن خــالل

الرجوع إلى منظمة الصحة العالمية، والموافقة على جميع لقاحات كوفيد19- 
التــي أذنــت بها المنظمة، وبــدأت بتقديم جرعات من اللقاحــات المتاحة لديها، 
لجميــع ســكانها - المواطنيــن وغيــر المواطنيــن علــى حد ســواء، مجاًنــا -. وقد 
وافقت المملكة حتى اآلن على اســتخدام ســتة لقاحات أقرتها منظمة الصحة 
العالميــة. كمــا ُيحســب للبحريــن أنهــا الدولــة األولــى التــي وافقــت علــى لقــاح 

)جونسون آند جونسون( لالستخدام في حاالت الطوارئ. 
Û  ببــدء والتزامهــا  اللقاحــات،  علــى  الســريعة  البحريــن  موافقــة  ضمنــت  وقــد 

اســتخدامها بســرعة وشــمولية، تحقيقهــا أحــد أعلــى معــدالت التطعيــم فــي 
المنطقة، حيث قامت حتى اآلن بتطعيم ثلثي ســكانها تطعيًما كامال، وقدمت 
جرعة معززة ألكثر من نصفهم. وقد ساعد ذلك على اإلبقاء على عدد الحاالت 
تحــت الســيطرة، وتجنــب مســتوى المأســاة التي حلــت بالبلــدان ذات معدالت 

التطعيم المنخفضة.  
Û  والمالحــظ أن وجــود مخــزون كاف مــن اللقاحــات ال يكفــي فــي حــد ذاتــه، إذ

ينبغي استكمال ذلك بلوجستيات قوية للتوزيع، وحمالت توعية بشأن فعالية 
اللقاحات. وهذا ما نجحت مملكة البحرين فيه نجاًحا كبيًرا، أيًضا.  

Û  ،األماميــة الخطــوط  فــي  والعاملــون  البحرينــي،  الطبــي  المجتمــع  كان  وقــد 
والموظفــون الداعمــون علــى قــدر مــن المســؤولية للقيــام بهــذه المهمــة، حيث 
ســاعدوا فــي إيصــال اللقاحــات وتوزيعهــا وإدارتهــا. كمــا اعتنــوا بالمصابيــن 
لمســاعدتهم علــى التعافــي، وضمــان تجنيــب البلد الوقــوع في كارثــة صحية. 
باللقاحــات،  المتعلقــة  المخــاوف  تهدئــة  علــى  مســاعدتهم  ذلــك  مــن  واألهــم 

وتشجيعهم المزيد من الناس على الحصول على التطعيم. 
Û  وترافقنــي أثنــاء هــذه الزيارة اآلنســة فتــون العمــادي، وهي مواطنــة بحرينية

تعمــل فــي مكتبــي، وكانــت جــزءا مــن هــذه الجهــود.  وهــي مــن بيــن “15811 
مــن المتخصصيــن فــي الرعايــة الصحية فــي الخطــوط األماميــة، والموظفين 
الداعميــن، الذيــن حصلــوا علــى جائزة األمير ســلمان بن حمد للجــدارة الطبية؛ 
تقديــرا لجهودهــم الدءوبــة وتضحياتهــم المشــّرفة فــي مكافحــة كوفيــد19-، 
والحفاظ على الصحة العامة”. وأنا فخور بوجودها في فريقي، وأشجع المزيد 

من الشباب على أن يحذوا حذوها. 
Û  إن مــا نحتــاج إلــى القيــام بــه اآلن هــو محــاكاة نجــاح تجربــة البحريــن علــى

المســتوى العالمــي، وأن ننهــي التفاوتــات العالميــة فــي مجــال اللقاحــات، وأن 
نوزع اللقاحات العديدة المتاحة لنا على جميع البلدان التي تحتاج إليها. وفي 
الوقت نفســه، يجب أن نشــجع المزيد من الناس على الحصول على التطعيم، 

وأن نطلب منهم المساعدة في تحقيق أهدافنا المتعلقة باللقاحات. 
Û  ومن خالل القيام بذلك، يمكننا ضمان عدم تحملنا المزيد من المآسي، والمزيد

مــن األحزان، والمزيد من اإلرهــاق، وبالخصوص المزيد من “المتحورات” التي 
يمكــن أن تقــاوم اللقاحــات الموجــودة، وُترجعنــا مــرة أخرى إلــى المربع األول.  
وســأواصل تقديــم هــذه الــرؤى الدقيقــة أثنــاء الحــدث رفيــع المســتوى بشــأن 

اللقاحات، والذي سأنظمه يوم 25 فبراير من هذا العام.   
Û  وفــي المحصلــة، ال يمكننا أن ننجح إال بدعم جماعي من المجتمع الدولي. وأنا

واثــق بأننا ســنكون في مســتوى التحــدي. يمكننا تطعيم العالــم. يمكننا هزيمة 
كوفيــد ويمكننــا أن نتطلــع إلــى االحتفــاء ببداية العــام المقبل بــروح احتفالية، 

تاركين هذا الوباء خلف ظهورنا.

عبداهلل شاهد

* رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  أفـــادت 
االجتماعية في تعقيبها على الموضوع 
المنشـــور فـــي صحيفـــة “البـــالد”، العدد 
)4848( بتاريخ 22 يناير الجاري، تحت 
عنـــوان “مواطنة بعـــد طلب دار الكرامة 
مغادرتها: مقطوعة من شـــجرة، بأنه تم 
توجيه خطاب إلى المواطنة بتاريخ 16 
ينايـــر الجـــاري، متضمنا تمديـــد إقامتها 
للتمديـــد  قابلـــة  أخـــرى  أشـــهر   6 لمـــدة 

مراعاة لظروفها اإلنسانية 
وفيما يلي رد الوزارة:

باإلشـــارة إلـــى الموضـــوع المنشـــور في 
صحيفـــة البـــالد، العـــدد )4848( بتاريخ 
22 ينايـــر 2022، تحت عنوان “مواطنة 

مغادرتهـــا:  الكرامـــة  دار  طلـــب  بعـــد 
والمتضمـــن  شـــجرة”،  مـــن  مقطوعـــة 
مناشـــدة المواطنة الكريمة بإبقائها في 
دار الكرامـــة بعـــد أن أقامـــت فـــي الدار 
قرابة 3 سنوات، فإنه يسر وزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة أن تتقـــدم لكـــم 
وللمواطنة الكريمـــة بالتحية والتقدير، 

وأن تفيدكم بما يلي:
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  باشـــرت 
مالحظـــة  رصـــد  فـــور  االجتماعيـــة 
المواطنـــة الكريمة بمتابعـــة موضوعها، 
حيـــث إنها ال تزال تســـكن بدار الكرامة، 
وتحصـــل علـــى جميـــع الخدمـــات التي 
تقدم في الدار، علمًا بأنها تقيم في الدار 
منـــذ ما يقارب الســـنوات األربع؛ مراعاة 

لظروفهـــا الخاصـــة، ويتـــم التجديد لها 
كل ســـتة أشـــهر وفقـــًا لقوانيـــن الـــدار، 
الخاصـــة  اإلداريـــة  الســـجالت  وتشـــير 
بالدار إلى توجيه خطاب إلى المواطنة 
بتاريـــخ 16 يناير 2022، متضمنا تمديد 
قابلـــة  أخـــرى  أشـــهر   6 لمـــدة  إقامتهـــا 

للتمديد مراعاة لظروفها اإلنسانية.
وختامـــًا، تؤكـــد وزارة العمـــل والتنميـــة 
االجتماعية أنها مستمرة وحريصة على 
تعزيـــز منظومـــة الحمايـــة االجتماعيـــة 
ورفع جودة خدماتها من خالل سلســـة 
من المبادرات الهادفة إلى صون كرامة 
كافـــة  وتوفيـــر  المواطنيـــن،  وحقـــوق 
الخدمات التي تســـاعدهم على العيش 

الكريم وفق األنظمة والقوانين.

توفير كافة الخدمات الهادفة لمساعدة المواطنين

“العمل” ترد: تمديد إقامة المواطنة في دار الكرامة
المنامة -  هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

أفـــادت هيئـــة المعلومـــات والحكومة 
اإللكترونيـــة فـــي تعقيبها علـــى الخبر 
المنشـــور في “البالد” بعنـــوان “لم يتم 
تصحيـــح رقـــم جواز ســـفري بتطبيق 
مجتمـــع واعـــي” بأنـــه تـــم التواصـــل 
مـــع مقدم الشـــكوى، وتبيـــن للمعنيين 
بـــأن هناك مشـــكلة تقنيـــة حالت دون 

تصحيح رقم الجواز.
وأوضحـــت بأن المواطـــن كان يواجه 
مشـــكلة تقنية تتمثل فـــي رفع صورة 
من جواز السفر المحدث عبر التطبيق 
فـــي المـــرات األولى، وبعـــد تمكنه من 
رفـــع صـــورة الجـــواز، تم عمـــل الالزم 

بتعديل بياناته وتم إعالمه بذلك.

“الحكومة اإللكترونية”: 
تم تعديل بيانات 

المواطن بـ “مجتمع واعي”

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/01/485024004805.pdf
https://www.albiladpress.com/news/2022/4850/bahrain/742158.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4850/bahrain/742142.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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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

local@albiladpress.com
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الشربتي: دعوة أولياء األمور لتطعيم أبنائهم من 5 إلى 11 عاًما
إتاحة الفرصة لالختيار بين سينوفارم وفايزر

أكـــدت مديرة إدارة تعزيـــز الصحة بوزارة 
الصحـــة وفـــاء الشـــربتي أهميـــة مبـــادرة 
مـــن  أبنائهـــم  بتســـجيل  األمـــور  أوليـــاء 
الفئـــة العمريـــة مـــن 5 إلـــى 11 عاًمـــا ألخذ 
التطعيم المضـــاد لفيروس كورونا )فايزر- 
بيونتـــك(، الفتـــًة إلـــى دور التطعيـــم فـــي 
رفع االســـتجابة المناعية للجســـم وحماية 
الفـــرد وأســـرته ومحيطـــه المجتمعـــي من 

الفيروس ومتحوراته.
وأشـــارت الشـــربتي إلى أن مركز التطعيم 
إقبـــاالً  شـــهد  التجـــاري،  ســـترة  بمجمـــع 
ملحوًظـــا منـــذ إعالن فتح باب التســـجيل 
للفئـــة العمريـــة مـــن 5 - 11 ألخـــذ تطعيـــم 
)فايـــزر - بيونتيك(، وهو ما يعكس الوعي 
المجتمعـــي لدى أوليـــاء األمـــور، ودعمهم 

لجهود الحملة الوطنية للتطعيم.
البحريـــن  مملكـــة  إن  الشـــربتي  وقالـــت 
للتصـــدي  الحثيثـــة  جهودهـــا  تواصـــل 
 ،”19 لجائحـــة فيـــروس كورونـــا “كوفيـــد 
أتاحـــت  الصحـــة  وزارة  أن  إلـــى  مشـــيرًة 
التطعيـــم  نـــوع  اختيـــار  األمـــور  ألوليـــاء 
و)فايـــزر  )ســـينوفارم(  بيـــن  ألبنائهـــم 
-بيونتيك( للفئـــة العمرية المذكورة. الفتًة 

والعالميـــة  الوطنيـــة  المؤشـــرات  أن  إلـــى 
أثبتت فعاليـــة التطعيم المضـــاد لفيروس 
ودوره  لألطفـــال،  ومأمونيتـــه  كورونـــا، 
فـــي تعزيـــز المناعة المجتمعيـــة والحماية 
مـــن الفيـــروس. وأشـــارت  إلـــى أن تطعيم 
األطفـــال يعتبـــر خطـــوة مهمـــة لحمايتهم 
ومتحوراتـــه،  كورونـــا  فيـــروس  مـــن 
منوهـــًة بأهميـــة مواصلـــة تعزيـــز االلتزام 
مـــن  للحـــد  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
 )19  - انتشـــار فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 
والمبادرة بتطعيـــم األبناء والتحلي بروح 
مـــن  والمجتمعيـــة  الوطنيـــة  المســـؤولية 
أجـــل حمايـــة كافة أفـــراد المجتمـــع ودعم 
جهـــود التصدي لفيـــروس كورونا. ودعت 
وفـــاء الشـــربتي أوليـــاء األمـــور الراغبيـــن 
فـــي تطعيـــم أطفالهـــم مـــن الفئـــة العمرية 
المذكورة المبادرة بتســـجل أطفالهم ألخذ 
التطعيـــم، عبـــر تطبيق “مجتمـــع واعي” أو 
الموقـــع اإللكتروني التابع لـــوزارة الصحة 
أن  إلـــى  الفتـــًة   ،healthalert.gov.bh
التســـجيل للتطعيم يتطلـــب موافقة ولي 
األمر قبل أخذ التطعيم، إضافة إلى وجود 

مرافق معهم عند أخذ التطعيم.

المنامة - وزارة الصحة

الخياط نائًبا لرئيس “الوطنية لمكافحة اإلتجار باألشخاص”
بمناســـبة صـــدور قـــرار وزيـــر الخارجية 
إعـــادة  بشـــأن   2022 لســـنة   )1( رقـــم 
لمكافحـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة  تشـــكيل 
اإلتجار باألشـــخاص، والذي يأتي إنفاًذا 
ألحـــكام المـــادة )8( من القانـــون رقم )1( 
لســـنة 2008، عقـــدت اللجنـــة اجتماعهـــا 
األول برئاســـة رئيـــس اللجنـــة، الرئيـــس 
التنفيـــذي لهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل 
وحضـــور  العلـــوي،  عبدالعزيـــز  جمـــال 
أعضـــاء اللجنة ممثلي وزارات الداخلية 
والعـــدل والخارجيـــة والعمـــل والتنميـــة 
تنظيـــم  وهيئـــة  واإلعـــالم  االجتماعيـــة 
الجمعيـــات  مـــن  وعـــدد  العمـــل  ســـوق 

األهلية.
وقـــد افتتـــح رئيـــس اللجنـــة االجتمـــاع 
مرحًبـــا باألعضـــاء، وهنأهـــم علـــى الثقة 
الممنوحـــة لهـــم بتســـميتهم أعضـــاًء في 

اإلتجـــار  لمكافحـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة 
الجهـــات  عـــن  كممثليـــن  باألشـــخاص 
المعنية فـــي مملكة البحريـــن، كما تقدم 
بالشـــكر الجزيل لرئيس وأعضاء اللجنة 
الســـابقين علـــى جهودهـــم طـــوال فترة 
عضويتهـــم للجنـــة والتـــي ســـاهمت في 

تحقيق اإلنجازات والتطلعات. 
وفي بداية االجتمـــاع، تم اختيار القائم 
بأعمال وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 
خليـــل  الســـفير  واإلداريـــة  القنصليـــة 
الخيـــاط نائبا لرئيـــس اللجنـــة وذلك لما 
يتمتـــع بـــه من خبـــرات طويلة فـــي هذا 

المجال.
إعـــادة  أن  إلـــى  اللجنـــة  رئيـــس  وأشـــار 
تشكيل اللجنة يأتي استكماال للمنظومة 
الشـــاملة التـــي تتبناهـــا مملكـــة البحرين 
في مجال مكافحة اإلتجار باألشـــخاص 
واســـتمراًرا للجهود التـــي تبذلها المملكة 

فـــي هذا المجال، والتـــي كان من أبرزها 
إطـــالق نظـــام حمايـــة األجور فـــي مايو 
2021؛ لضمـــان الوفاء بالحقـــوق المالية 
العماليـــة، وتدشـــين أولى برامـــج المركز 
القـــدرات  وبنـــاء  للتدريـــب  اإلقليمـــي 
لمكافحـــة اإلتجـــار باألشـــخاص، والعمل 
بنظـــام التأمين االختياري علـــى العمالة 

المنزلية.
اللجنـــة  علـــى  يضـــع  ذلـــك  أن  وأضـــاف 
التزاًمـــا بمضاعفة الدور والمســـؤوليات؛ 

للحفـــاظ على التقـــدم المحـــرز والموقع 
الريـــادي للبحرين، والعمـــل على تعزيزه 
وتحقيـــق المزيـــد مـــن المكتســـبات إلـــى 
جانب الحفاظ على المكانة التي تبوأتها 
المملكة على الصعيد اإلقليمي والدولي.

وقد ناقشت اللجنة في اجتماعها جملة 
مـــن الموضوعات المدرجـــة على جدول 
األعمـــال، كان مـــن أهمهـــا ما نـــّص عليه 
قرار إعادة التشـــكيل، من تســـمية نائب 
رئيس للجنة، كما تمت مناقشـــة وبحث 

النظام الداخلي للجنة وأمين سر للجنة.
كما تم اســـتعراض أهم جوانب منظومة 
مكافحة اإلتجار باألشـــخاص في مملكة 
انتهجتهـــا،  التـــي  البحريـــن، والسياســـة 
والركائز التي قامت عليها تلك السياسة، 
حتـــى أصبحت تجربتها نموذًجا ألفضل 
اإلقليمـــي  المســـتوى  علـــى  الممارســـات 

والدولي.
وفـــي ختام االجتماع، أشـــار العلوي إلى 
تطلـــع أعضاء اللجنـــة ومواصلة الجهود 
ضمن اإلســـتراتيجية الوطنية لمنظومة 
مكافحـــة جريمـــة اإلتجار باألشـــخاص؛ 
لتحقيـــق األهداف المرجـــوة، بما يحفظ 
لمملكـــة البحريـــن موقعها الريـــادي على 
المســـتوى اإلقليمـــي والدولي في مجال 
مكافحة اإلتجار باألشـــخاص، من خالل 
إنفـــاذ المهـــام واالختصاصـــات المنوطة 

بها بموجب القانون.

ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

اللجنة تناقش 
أبرز الموضوعات 

المدرجة على 
جدول أعمالها

اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة اإلتجار باألشخاص

توزيع 2000 وحدة إضافية في مدينتي “خليفة” و“سلمان”
تتميز بعضها بمواقعها المطلة على واجهات بحرية ... “اإلسكان”:

في إطار التوجيهات الملكية الســـامية 
بتوفير 40 ألف وحدة سكنية، وتنفيًذا 
ألمـــر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة بتوزيع 2000 وحدة 
المواطنيـــن،  علـــى  إضافيـــة  ســـكنية 
قامت وزارة اإلسكان بمواصلة تسليم 
شـــهادات التخصيـــص بمدينـــة خليفة، 
وتســـليم المفاتيـــح في مدينة ســـلمان 
القوائـــم  ضمـــن  الطلبـــات  ألصحـــاب 
التـــي قامت بإعدادها بصورة مســـبقة، 
متبعين كافـــة اإلجـــراءات االحترازية 

والوقائية الالزمة في عملية التوزيع.
وأكدت وزارة اإلسكان مواصلة عملية 
التوزيعات اإلســـكانية على المواطنين 

المســـتحقين مـــن مختلـــف محافظات 
متســـارعة  بوتيـــرة  البحريـــن  مملكـــة 
ومستمرة ضمن الجدول الزمني، الفتًة 
إلـــى تكامـــل خطـــة العمل فيمـــا يتعلق 
بإنشـــاء مدن جديدة ومشاريع تنموية 
تســـهم في خلـــق المزيد من المشـــاريع 
للمواطنيـــن  يمكـــن  التـــي  اإلســـكانية 
االستفادة منها؛ تحقيًقا ألهداف خطة 

التعافي االقتصادي.
هـــذه  أن  اإلســـكان  وزارة  وأفـــادت 
بمواقعهـــا  بعضهـــا  يتميـــز  المشـــاريع 
المطلـــة علـــى واجهـــات بحريـــة، كمـــا 
توفر مسارات لممارسة رياضة المشي 
والدراجـــات الهوائية، فضـــالً عن توفر 
واالهتمـــام  المفتوحـــة  المســـاحات 

الخضـــراء،  والمســـاحات  بالتشـــجير 
الحكومـــة  حـــرص  إطـــار  فـــي  وذلـــك 
علـــى توفيـــر مقومـــات جـــودة الحيـــاة 
إلـــى  مشـــيرة  اإلســـكانية،  بالمشـــاريع 

حرصها الدائم علـــى توفير المتطلبات 
اإلســـكانية والتنموية؛ من أجل تقديم 
أفضل الخدمات للمواطنين التي تلبي 

التطلعات المستقبلية كافة.

المنامة - وزارة اإلسكان

بمحاكاة استجابة البحرين للجائحة.. يمكننا 
إنهاء هذا الوباء على الصعيد العالمي

Û  للســنة الثالثــة علــى التوالــي، يخّيــم كوفيــد19- علــى الوضــع العالمــي. نحــن
منهكون من فيروس يسخر منا في كل منعطف، فتارًة ينحسر ويعطينا األمل، 
ثم يعاود لالرتفاع بشــكل انتقامي. لقد مثل انتشــار متحّور “أوميكرون” ضربة 
قاســية، خصوًصــا مــع تزامــن ظهــوره مع بدايــة العام الجديــد، والذي عــادًة ما 
يكون وقًتا لالحتفال والتطلع إلى آفاق جديدة، وترك الماضي وراءنا، غير أننا 
بــدال مــن ذلــك، مازلنا نتحمــل تبعات هذا الوباء المأســاوي غيــر المتراجع، رغم 

عدم ترحيبنا به.  
Û  ومع ذلك، فإننا لســنا عاجزين، بل بعيدون عن ذلك، فعلى عكس ما حدث قبل

عامين، نواجه هذا العام الوباء بترسانات حقيقية من اللقاحات تحت تصرفنا: 
جونســون وجونســون، وفايزر، واســترازينيكا، وســينوفارم، وغيرها. كل منها 
ُوضعت في وقت قياسي، في شهادة واضحة على ما يمكن أن يحققه اإلبداع 

البشري، والعمل الجماعي. 
Û  وعلينا اآلن أن نتعامل مع توزيع اللقاحات بنفس الطاقة وااللتزام اللذين ميزا

مرحلــة تطويــر اللقاحــات. وفــي هــذه المهمــة، يمكننــا أن نقــوم بنقــل التجارب 
مــن البلــدان التــي قامت بذلك علــى الصعيد الوطني؛ حتــى نتمكن من محاكاة 

نجاحها على الصعيد العالمي. وهذا هو طريقنا للتعافي من هذا الوباء.
Û  وفي هذا الصدد، تمثل مملكة البحرين نموذًجا بارًزا بين البلدان التي وضعت

برنامــج تطعيــم ناجــح للغاية. وبينما أقــوم حاليا بزيارة رســمية إلى هذا البلد، 
فــي الفتــرة من 22 إلى 25 من هذا الشــهر، بدعوة مــن حكومتها، أعتقد أنه من 
المناسب تسليط الضوء على أسباب فاعلية برنامج البحرين لمكافحة الوباء، 

وتبيان تأكيدي على جعل التطعيم العالمي أولوية مهمة لهذه الدورة.
Û  فمنــذ البدايــة، وضعــت البحريــن ثقتهــا بالعلــوم والمجتمــع الطبــي، مــن خــالل

الرجوع إلى منظمة الصحة العالمية، والموافقة على جميع لقاحات كوفيد19- 
التــي أذنــت بها المنظمة، وبــدأت بتقديم جرعات من اللقاحــات المتاحة لديها، 
لجميــع ســكانها - المواطنيــن وغيــر المواطنيــن علــى حد ســواء، مجاًنــا -. وقد 
وافقت المملكة حتى اآلن على اســتخدام ســتة لقاحات أقرتها منظمة الصحة 
العالميــة. كمــا ُيحســب للبحريــن أنهــا الدولــة األولــى التــي وافقــت علــى لقــاح 

)جونسون آند جونسون( لالستخدام في حاالت الطوارئ. 
Û  ببــدء والتزامهــا  اللقاحــات،  علــى  الســريعة  البحريــن  موافقــة  ضمنــت  وقــد 

اســتخدامها بســرعة وشــمولية، تحقيقهــا أحــد أعلــى معــدالت التطعيــم فــي 
المنطقة، حيث قامت حتى اآلن بتطعيم ثلثي ســكانها تطعيًما كامال، وقدمت 
جرعة معززة ألكثر من نصفهم. وقد ساعد ذلك على اإلبقاء على عدد الحاالت 
تحــت الســيطرة، وتجنــب مســتوى المأســاة التي حلــت بالبلــدان ذات معدالت 

التطعيم المنخفضة.  
Û  والمالحــظ أن وجــود مخــزون كاف مــن اللقاحــات ال يكفــي فــي حــد ذاتــه، إذ

ينبغي استكمال ذلك بلوجستيات قوية للتوزيع، وحمالت توعية بشأن فعالية 
اللقاحات. وهذا ما نجحت مملكة البحرين فيه نجاًحا كبيًرا، أيًضا.  

Û  ،األماميــة الخطــوط  فــي  والعاملــون  البحرينــي،  الطبــي  المجتمــع  كان  وقــد 
والموظفــون الداعمــون علــى قــدر مــن المســؤولية للقيــام بهــذه المهمــة، حيث 
ســاعدوا فــي إيصــال اللقاحــات وتوزيعهــا وإدارتهــا. كمــا اعتنــوا بالمصابيــن 
لمســاعدتهم علــى التعافــي، وضمــان تجنيــب البلد الوقــوع في كارثــة صحية. 
باللقاحــات،  المتعلقــة  المخــاوف  تهدئــة  علــى  مســاعدتهم  ذلــك  مــن  واألهــم 

وتشجيعهم المزيد من الناس على الحصول على التطعيم. 
Û  وترافقنــي أثنــاء هــذه الزيارة اآلنســة فتــون العمــادي، وهي مواطنــة بحرينية

تعمــل فــي مكتبــي، وكانــت جــزءا مــن هــذه الجهــود.  وهــي مــن بيــن “15811 
مــن المتخصصيــن فــي الرعايــة الصحية فــي الخطــوط األماميــة، والموظفين 
الداعميــن، الذيــن حصلــوا علــى جائزة األمير ســلمان بن حمد للجــدارة الطبية؛ 
تقديــرا لجهودهــم الدءوبــة وتضحياتهــم المشــّرفة فــي مكافحــة كوفيــد19-، 
والحفاظ على الصحة العامة”. وأنا فخور بوجودها في فريقي، وأشجع المزيد 

من الشباب على أن يحذوا حذوها. 
Û  إن مــا نحتــاج إلــى القيــام بــه اآلن هــو محــاكاة نجــاح تجربــة البحريــن علــى

المســتوى العالمــي، وأن ننهــي التفاوتــات العالميــة فــي مجــال اللقاحــات، وأن 
نوزع اللقاحات العديدة المتاحة لنا على جميع البلدان التي تحتاج إليها. وفي 
الوقت نفســه، يجب أن نشــجع المزيد من الناس على الحصول على التطعيم، 

وأن نطلب منهم المساعدة في تحقيق أهدافنا المتعلقة باللقاحات. 
Û  ومن خالل القيام بذلك، يمكننا ضمان عدم تحملنا المزيد من المآسي، والمزيد

مــن األحزان، والمزيد من اإلرهــاق، وبالخصوص المزيد من “المتحورات” التي 
يمكــن أن تقــاوم اللقاحــات الموجــودة، وُترجعنــا مــرة أخرى إلــى المربع األول.  
وســأواصل تقديــم هــذه الــرؤى الدقيقــة أثنــاء الحــدث رفيــع المســتوى بشــأن 

اللقاحات، والذي سأنظمه يوم 25 فبراير من هذا العام.   
Û  وفــي المحصلــة، ال يمكننا أن ننجح إال بدعم جماعي من المجتمع الدولي. وأنا

واثــق بأننا ســنكون في مســتوى التحــدي. يمكننا تطعيم العالــم. يمكننا هزيمة 
كوفيــد ويمكننــا أن نتطلــع إلــى االحتفــاء ببداية العــام المقبل بــروح احتفالية، 

تاركين هذا الوباء خلف ظهورنا.

عبداهلل شاهد

* رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  أفـــادت 
االجتماعية في تعقيبها على الموضوع 
المنشـــور فـــي صحيفـــة “البـــالد”، العدد 
)4848( بتاريخ 22 يناير الجاري، تحت 
عنـــوان “مواطنة بعـــد طلب دار الكرامة 
مغادرتها: مقطوعة من شـــجرة، بأنه تم 
توجيه خطاب إلى المواطنة بتاريخ 16 
ينايـــر الجـــاري، متضمنا تمديـــد إقامتها 
للتمديـــد  قابلـــة  أخـــرى  أشـــهر   6 لمـــدة 

مراعاة لظروفها اإلنسانية 
وفيما يلي رد الوزارة:

باإلشـــارة إلـــى الموضـــوع المنشـــور في 
صحيفـــة البـــالد، العـــدد )4848( بتاريخ 
22 ينايـــر 2022، تحت عنوان “مواطنة 

مغادرتهـــا:  الكرامـــة  دار  طلـــب  بعـــد 
والمتضمـــن  شـــجرة”،  مـــن  مقطوعـــة 
مناشـــدة المواطنة الكريمة بإبقائها في 
دار الكرامـــة بعـــد أن أقامـــت فـــي الدار 
قرابة 3 سنوات، فإنه يسر وزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة أن تتقـــدم لكـــم 
وللمواطنة الكريمـــة بالتحية والتقدير، 

وأن تفيدكم بما يلي:
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  باشـــرت 
مالحظـــة  رصـــد  فـــور  االجتماعيـــة 
المواطنـــة الكريمة بمتابعـــة موضوعها، 
حيـــث إنها ال تزال تســـكن بدار الكرامة، 
وتحصـــل علـــى جميـــع الخدمـــات التي 
تقدم في الدار، علمًا بأنها تقيم في الدار 
منـــذ ما يقارب الســـنوات األربع؛ مراعاة 

لظروفهـــا الخاصـــة، ويتـــم التجديد لها 
كل ســـتة أشـــهر وفقـــًا لقوانيـــن الـــدار، 
الخاصـــة  اإلداريـــة  الســـجالت  وتشـــير 
بالدار إلى توجيه خطاب إلى المواطنة 
بتاريـــخ 16 يناير 2022، متضمنا تمديد 
قابلـــة  أخـــرى  أشـــهر   6 لمـــدة  إقامتهـــا 

للتمديد مراعاة لظروفها اإلنسانية.
وختامـــًا، تؤكـــد وزارة العمـــل والتنميـــة 
االجتماعية أنها مستمرة وحريصة على 
تعزيـــز منظومـــة الحمايـــة االجتماعيـــة 
ورفع جودة خدماتها من خالل سلســـة 
من المبادرات الهادفة إلى صون كرامة 
كافـــة  وتوفيـــر  المواطنيـــن،  وحقـــوق 
الخدمات التي تســـاعدهم على العيش 

الكريم وفق األنظمة والقوانين.

توفير كافة الخدمات الهادفة لمساعدة المواطنين

“العمل” ترد: تمديد إقامة المواطنة في دار الكرامة
المنامة -  هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

أفـــادت هيئـــة المعلومـــات والحكومة 
اإللكترونيـــة فـــي تعقيبها علـــى الخبر 
المنشـــور في “البالد” بعنـــوان “لم يتم 
تصحيـــح رقـــم جواز ســـفري بتطبيق 
مجتمـــع واعـــي” بأنـــه تـــم التواصـــل 
مـــع مقدم الشـــكوى، وتبيـــن للمعنيين 
بـــأن هناك مشـــكلة تقنيـــة حالت دون 

تصحيح رقم الجواز.
وأوضحـــت بأن المواطـــن كان يواجه 
مشـــكلة تقنية تتمثل فـــي رفع صورة 
من جواز السفر المحدث عبر التطبيق 
فـــي المـــرات األولى، وبعـــد تمكنه من 
رفـــع صـــورة الجـــواز، تم عمـــل الالزم 

بتعديل بياناته وتم إعالمه بذلك.

“الحكومة اإللكترونية”: 
تم تعديل بيانات 

المواطن بـ “مجتمع واعي”

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/01/485024004805.pdf
https://www.albiladpress.com/posts/742122.html
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

من حقنا أن تكون مدينة عيسى هي مدينة المستقبل
أخطـــاء  هنـــاك  كانـــت  مدينـــة عيســـى  كأهالـــي  حســـب خبرتنـــا 
كثيـــرة فـــي الماضـــي نرجوا أال تتكـــرر في المســـتقبل فيما يتعلق 
بمشـــروعات العمـــارة والتخطيط، فمثال توجد علـــى حافة الكثير 
مـــن الشـــوارع دكاكيـــن تجاريـــة وعمـــارات ســـكنية، وكأن الحبل 
متروك على الغارب، فترى “اللخبطة” التي تلغي جمال الشـــوارع، 
وعدم التجانس والتوافق واضح للعيان، ما يشعر المار بأنه يسير 
فـــي مكان ينقصـــه كثير من بعد النظر والدراســـات المســـتفيضة، 
عمـــارات ســـكنية تطـــل على “بيـــوت النـــاس”، ومطاعـــم وبرادات 
بجانـــب ورش ومصانع، وحدائق عامة مهجورة دفعها اليأس من 
االهتمام إلى الموت وســـتصبح في يوم قصة ســـتروى مع الزمن، 
وشوارع تصلح لسكة حديد للقطارات بدل السيارات ألنها مهترئة 
ومتهالكـــة وجرفت معها أحجـــار الزمن وهي تنتظر الصيانة، لكن 
بـــكل أســـف ينظر إليها بالمنظـــار العادي الباهت الـــذي ال يوفر أية 

طاقة مشعة من العمل.
صدقوني.. كثير من شـــوارع وطرقات مدينة عيســـى تشـــبه إلى 

حـــد كبير شـــجرة الشـــاعر “ت. س اليـــوت” الميتة التـــي ال تعطي 
الظـــل ألحـــد، ألن فاقـــد الشـــيء ال يعطيه، ولـــو أننـــا تأملنا صورة 
الشـــوارع في موســـم األمطار لرأينا عبقريات فالســـفة التخطيط 
وروعة وســـحر الجمال، ألن المسألة قائمة على سياسة االرتجال 
ونأمل حقيقة أن تعجل الجهات الرسمية العمل على إزالة مساوئ 
الماضي، وأن تكون مدينة عيسى هي مدينة المستقبل على غرار 

المدن األخرى، خصوصا بتميز موقعها وعدد سكانها.
إن كل منطقة من مناطق مدينة عيسى تتميز بميزات خاصة، وكل 
ما تحتاج إليه هو تحسين المشروعات والتخطيط واإلسراع في 
تنفيذ الخطوة األساسية وهي إيجاد الحلول المناسبة لمخالفات 
البنـــاء العشـــوائية، وتجمعـــات العمالة اآلســـيوية التي هي أشـــبه 

بفظائع القنابل الموقوتة التي تنذر بالخراب.
مـــن حقنـــا أن نـــرى مدينتنـــا مبهجة للنظر وتســـير علـــى تخطيط 
صحي وســـليم، فقد مرت أجيـــال ونحن نصيح منادين وحاملين 

أسطوانة لفت االنتباه على ظهورنا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

قول وفعل يا بوعيسى
ألنـــك وكمـــا قالهـــا المواطنون “قـــول وفعل يا بوعيســـى” فيما يتعلـــق بموضوع 
صـــرف التعويضـــات الماديـــة لمتضرري األمطـــار التي شـــهدتها البحرين مؤخرًا، 
والتـــي رســـمت على مالمح المواطنيـــن أجزل معاني الفرح والســـعادة، وحملت 
معها أكثر من داللة أرادها ســـمو األمير ســـلمان بن حمد، لتأتي في مقدمتها أنه 
األميـــر الـــذي يقرن الفعل بالقول، وهذا ما عهدناه من ســـموكم بأن تســـتمر هذه 

األفعال لخدمة ومصلحة الوطن والمواطن.
وتأتـــي هذه الخطوة الكريمة من لدن ســـمو ولي العهد لترســـم لنا جميعًا طريق 
الخيـــر واالستبشـــار الـــذي يليق بهـــذا الوطـــن ومواطنيه، لتصبـــح المملكة تزهو 
باألمـــل والتفـــاؤل والعمـــل الجـــاد لتحقيـــق األهـــداف المرجـــوة التـــي وضعتهـــا 
حكومتنـــا الرشـــيدة، من أجـــل المواطـــن والمحافظة علـــى مكانته ومكتســـباته 
لمســـتقبل واعـــد وزاهـــر، وتحقيق المزيد مـــن النجاحات ووضع أهداف ســـامية 

بمشاركة وتعاون الجميع من أجل البحرين.
نعـــم ونؤكـــد عليها بـــأن هناك حرصا كبيـــرا يقوم به ســـمو ولي العهـــد باالهتمام 
باإلنســـان البحرينـــي والمقيـــم علـــى كامـــل تـــراب المملكـــة، ولعل من أبـــرز هذه 
االهتمامـــات التي يشـــهد لهـــا العالم هو ما يقوم به فريق البحرين بقيادة ســـموه 
في مواجهة جائحة كورونا، وهو خير دليل على ما نقوله عن سموه، حيث كان 
ســـموه في هـــذه األزمة التي عصفت بالعالم أجمع قريبـــًا من الجميع إلدارة هذا 
الملـــف والخـــروج من هذه األزمة بأقل الخســـائر، وكان متابعًا يومًا بيوم ليصدر 
التوجيهات واألوامر لحمايتنا من هذا الوباء ويحرص شـــخصيًا على االطمئنان 

على سالمة الجميع.
أخيرًا أقولها وبصوت مرتفع شكرًا لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على 
مواقفه وتوجيهاته المشرفة التي أدخلت الفرحة في قلوب المواطنين، وشكرًا 
لسموه على دعمه المطلق والمستمر لكل مواطن في هذه األزمة، وشكرًا لسموه 
لمتابعته الشخصية كل صغيرة وكبيرة من هموم الوطن والمواطن، وشكرًا لكل 

من يقوم بواجبه لخدمة هذا الوطن العزيز بكل حب واقتدار.

د. خالد زايد

دور الحوسبة السحابية في التنمية
ــــ المصـــادر واألنظمـــة الحاســـوبية المتوافرة تحت  تقـــوم الحوســـبة الســـحابيةـ 
الطلـــب عبـــر الشـــبكة ــ بتوفيـــر عدد مـــن الخدمـــات الحاســـوبية المتكاملة دون 
التقيـــد بالمـــوارد المحلية، ويســـتطيع المســـتخدم عند اتصاله بالشـــبكة التحكم 
بهـــذه الموارد عن طريق واجهة برمجية ســـهلة، وتتميز بخفض التكلفة المادية 
والكفـــاءة والمرونـــة وبســـعة غير محدودة، وهي متوفرة بشـــكل كبير وحســـب 
الطلب، وتستطيع المؤسسات استخدامها بمختلف أنواعها وأحجامها ومجاالتها 
مثـــل “االحتفاظ بنســـخ احتياطية مـــن البيانـــات، التعافي من الكـــوارث، البريد 
اإللكترونـــي، بيانـــات افتراضية لألجهـــزة المكتبية، تطوير البرامـــج واختبارها، 

تحليل البيانات وتطبيقات الويب”.
وتمتاز الحوســـبة الســـحابية بخصائص تتمثل في “الحوســـبة التلقائية، نموذج 
الخـــادم والعميـــل، الحوســـبة الشـــبكية، الحواســـيب الكبيـــرة، حوســـبة خدمية، 
حوســـبة خدمية التوجـــه”، مع إمكانية الوصول بســـهولة إلى مجموعة واســـعة 
النطاق من التقنيات، ونشر الخدمات التقنية بسرعة كبيرة، كما تتيح للمستخدم 
حريـــة تجربة األفكار الجديـــدة وتطوير العمل واالبتكار، بجانب المرونة بتغيير 
العمل بدون الحاجة إلى بذل النفقات الخاصة بالموارد التي يمكن توســـيعها أو 
زيادتها بما يتناســـب مع القدرة اإلنتاجية، ولها دور كبير في التحول إلى الُمدن 
المســـتدامة وتطوير أداء الموظفين وتحسين مختلف الخدمات الحكومية من 

إدارية وإنتاجية وزيادة منافعها.
وتعمـــل الحكومـــة البحرينية علـــى تســـخير دور التكنولوجيا وتقنية الحوســـبة 
الســـحابية فـــي دفـــع عمليـــة التنميـــة وتعزيز األمـــن الســـيبراني، وذلـــك ألهمية 
الحوســـبة الســـحابية فـــي تطويـــر القطـــاع العـــام والخـــاص، ولتحقيـــق التنويع 
االقتصادي. وتواكب الحكومة البحرينية مســـتجدات تقنية المعلومات لخفض 
نفقاتهـــا وزيـــادة أمن المعلومـــات واإلنتاجية وتطوير الخدمـــات، ولزيادة البنية 
التقنية وتوفير خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت عند الطلب بسرعة وبأقل 

جهد.
واستطاعت الحكومة البحرينية توفير كل الخدمات المهمة للمواطنين وبسرعة 
كبيرة، حيث تعاقدت مع شركة “أمازون” بتوفير ونشر البنية التحتية للخدمات 
الســـحابية واالســـتفادة منهـــا، وقد نجحـــت الحكومة في نقل عـــدد من أنظمتها 
الحساســـة كنظـــام وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف ونظـــام معهد 
اإلدارة العامـــة ونظـــام إدارة التعلم بـــوزارة التربية والتعليـــم والرعاية الصحية 
إلى الحوســـبة السحابية، وسيتم نقل عدد آخر من األنظمة إليها، بهدف تحقيق 
األهـــداف الرامية إلـــى خفض التكلفة وتقليل الوقت، وتوفير الخدمات حســـب 

الطلب في أي وقت وغيرها من األهداف.

اندلعـــْت الحـــرُب الفيروســـية الثانية بعد أْن ذاَق الناُس طعم األمن والســـالم عبدعلي الغسرة
عـــوا األحـــوال وأعـــادوا بنـــاَء ما دمرتـــُه الحرُب  لبرهـــٍة حســـبوها أدهـــرًا؛ فطبَّ
الفيروســـية من عالقاٍت أسرية وصداقاٍت شـــلَّتها ألغاُم الفيروس األب، لُيِتمَّ 
“أوميكـــرون” االبـــن مـــا بدأُه أبـــوه وبوتيـــرٍة أعلى وقـــدرٍة أكبَر علـــى التدمير 

ليشمل البشر على اختالِف أعمارهم وأماكن تواجدهم.
الحـــرُب ُخدعـــة، وقـــد َخَدعنا الفيـــروس الذي أمدَّ نفســـه بســـالالٍت متطورة 
ومتحـــورة، هـــي األســـرُع انتشـــارًا مـــن قادتها على ســـاحاِت الكـــرة األرضية 
قاطبـــة، وربما تكون بعضها أكثَر فتكًا وأشـــمَل دمارا، فهـــل ُيالُم الناُس ألنهم 
توســـموا الخيَر والذوا باألمل لتســـتمَر وتيرُة الحياة ولتعوَد األحواُل لســـابق 
عهدهـــا ويعمَّ األمـــاُن وتنتعَش العالقاُت االجتماعيـــُة واالقتصادية والدولية 

من جديد، ثم ُيباغتون بقصٍف فيروسي خاطف على خالِف التوقعات؟
ال نســـتطيُع القول إننا براٌء من تبعاِت انتشار فيروس كورونا المتحور، وإننا 
لـــم نســـاهم في تفشـــي أوميكـــرون، لكن رغبتنا فـــي عودة الحيـــاة ومعرفتنا 
بضعـــف المتحـــور عـــن ســـابقه، والمعلومـــات المتضاربـــة التي تصـــُف بعُضها 
الفيروس الجديد بأنه ســـريع االنتشار واألقل شـــدة، وسريِع العدوى واألكثر 

فتـــكًا، جعلنـــا ال نثُق فيمـــا يصلنا من معلوماٍت من هنا وهنـــاك؛ فما يصلنا من 
تصريحـــات من منظمـــة الصحِة العالميـــة يدحُض بعضُه بعضـــًا، فيضُعنا في 
حالـــٍة مـــن اإلرباِك والتخبِط ال يقطُعها ســـوى الوقوُع فريســـة الوبـــاء لنختبَر 
فتكُه وسرعته ، وعندها يكون األواُن قد فات بعد أْن يتفشى الفيروس بين 

العشرات في تجمٍع ما.
األرقاُم في تســـارعها المخيف، تعيُد للواجهة ما جرى قبل عام حين تفشـــى 
كوفيد ١٩ بين الناس وأوقع مئات وآالف الضحايا في شرق األرض وغربها، 
حتى لم تُعْد تســـعهم المشـــافي وال مراكُز الحجر، ووقف الطاقم الطبي على 
قدٍم وساق بهمٍة عالية الحتواِء األزمة وإنقاِذ المصابين من المرض المميت، 
وبـــروٍح مثقلة عنـــد رؤيِة ضحايا الفيـــروس وهم يرحلون كل يـــوم. إنَّ هذه 
الذكـــرى تنفُع المؤمنين الذين يجُب عليهم أْن يتعاونوا على ضماِن الســـالمة 
للجميـــع، عمـــالً بواجبهم الدينـــي والوطني واالجتماعي فـــي المحافظة على 
حياتهـــم وحيـــاِة اآلخريـــن مـــن حولهم، والحـــُل يكمـــُن في وقـــف التجمعاِت 
مجـــددًا والبقـــاِء في المنزل وعدم الخـــروج إال للضرورة، حتى نســـمَع أبواَق 

نهايِة الحرِب الفيروسية الثانية وقد وضعْت أوزارها بإذن هللا.

هدى حرم

الحرُب الفيروسية الثانية

منذ بداية جائحة كورونا قبل نحو عامين تابعنا فيديوهات كثيرة على 
مواقع التواصل االجتماعي ألناس يهونون بل ويسخرون من الفيروس 
وممـــن يحتاطـــون منه ويأخـــذون باإلجـــراءات االحترازيـــة الالزمة في 
مواجهتـــه، ولألســـف الشـــديد راح كثيـــر مـــن هـــؤالء ضحيـــة للفيـــروس 
نفســـه، وظهـــر بعضهـــم بفيديوهات قبيـــل وفاتهم يعتذرون عـــن آرائهم 

وسخرياتهم من الفيروس.
األمر هنا قد يبدو هيًنا كون هؤالء غير مؤثرين في أوساط مجتمعاتهم 
وغير معروفين، فيكون انتشار آرائهم في حيز ضيق وليس بذات التأثير 
الكبيـــر الـــذي يحدثه مـــا يصدر عن “النخبـــة” بمختلـــف انتماءاتها، حيث 

يكون الصدى واسًعا والجدال محتدًما وتحدث البلبلة في المجتمع.
وقد حملت الكثير من الصحف والمواقع اإلخبارية خبًرا محزًنا عن وفاة 
مغنيـــة شـــعبية )عن عمر ناهز 57 عاًما( بمـــرض كوفيد19- بإحدى الدول 
األوروبيـــة، بعدمـــا تعمـــدت اإلصابـــة بفيـــروس كورونا، حســـب تصريح 
أدلـــى بـــه ابنهـــا، مضيفا أن والدته رفضـــت تلقي اللقاح وعرضت نفســـها 
طوعا للمرض الذي أصيب به هو ووالده الملقحان، وأنها فعلت ذلك كي 

تســـتطيع دخول بعض األماكن بعد أن تتعافى من اإلصابة، وأنها قررت 
أن تعيـــش بشـــكل طبيعـــي وفضلت أن تصـــاب بالمرض علـــى أن تتلقى 

اللقاح.
وكمـــا فعل كثيرون، قامت هذه المغنية بالتعبير عن فرحتها فكتبت عبر 
مواقع التواصل قبل يومين فقط من وفاتها: “لقد نجوت.. سيكون هناك 
عـــرض مســـرحي وحمام ســـاونا وحفلة موســـيقية.. ورحلـــة عاجلة إلى 
البحـــر”! أمثـــال هؤالء ضحية للشـــائعات واآلراء المغلوطة التي يروجها 
بعـــض المســـتفيدين والمســـتغلين والمتاجريـــن بحيـــاة النـــاس وصحـــة 
البســـطاء، فقد كان وال يزال الفيروس ساحة خصبة لحروب معلوماتية 
وتجارية بعضها يتم عن جهل ودون قصد، وكثير منها يكون بسوء نية 

ولمقاصد معينة للقائمين عليها.
هنـــا، يقـــع دور كبيـــر على النخـــب فـــي كل المجتمعـــات بـــكل انتماءاتها 
وفئاتهـــا بـــأن تكـــون أكثـــر وعًيا وحـــذًرا فـــي آرائهـــا وســـلوكياتها، وأكثر 
إيجابيـــة فـــي تأثيراتهـــا وإســـهاماتها المجتمعية وأال تظهـــر للناس إال ما 

يفيدهم وينفعهم.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

فيروس كورونا وتعمد اإلصابة
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

من حقنا أن تكون مدينة عيسى هي مدينة المستقبل
أخطـــاء  هنـــاك  كانـــت  مدينـــة عيســـى  كأهالـــي  حســـب خبرتنـــا 
كثيـــرة فـــي الماضـــي نرجوا أال تتكـــرر في المســـتقبل فيما يتعلق 
بمشـــروعات العمـــارة والتخطيط، فمثال توجد علـــى حافة الكثير 
مـــن الشـــوارع دكاكيـــن تجاريـــة وعمـــارات ســـكنية، وكأن الحبل 
متروك على الغارب، فترى “اللخبطة” التي تلغي جمال الشـــوارع، 
وعدم التجانس والتوافق واضح للعيان، ما يشعر المار بأنه يسير 
فـــي مكان ينقصـــه كثير من بعد النظر والدراســـات المســـتفيضة، 
عمـــارات ســـكنية تطـــل على “بيـــوت النـــاس”، ومطاعـــم وبرادات 
بجانـــب ورش ومصانع، وحدائق عامة مهجورة دفعها اليأس من 
االهتمام إلى الموت وســـتصبح في يوم قصة ســـتروى مع الزمن، 
وشوارع تصلح لسكة حديد للقطارات بدل السيارات ألنها مهترئة 
ومتهالكـــة وجرفت معها أحجـــار الزمن وهي تنتظر الصيانة، لكن 
بـــكل أســـف ينظر إليها بالمنظـــار العادي الباهت الـــذي ال يوفر أية 

طاقة مشعة من العمل.
صدقوني.. كثير من شـــوارع وطرقات مدينة عيســـى تشـــبه إلى 

حـــد كبير شـــجرة الشـــاعر “ت. س اليـــوت” الميتة التـــي ال تعطي 
الظـــل ألحـــد، ألن فاقـــد الشـــيء ال يعطيه، ولـــو أننـــا تأملنا صورة 
الشـــوارع في موســـم األمطار لرأينا عبقريات فالســـفة التخطيط 
وروعة وســـحر الجمال، ألن المسألة قائمة على سياسة االرتجال 
ونأمل حقيقة أن تعجل الجهات الرسمية العمل على إزالة مساوئ 
الماضي، وأن تكون مدينة عيسى هي مدينة المستقبل على غرار 

المدن األخرى، خصوصا بتميز موقعها وعدد سكانها.
إن كل منطقة من مناطق مدينة عيسى تتميز بميزات خاصة، وكل 
ما تحتاج إليه هو تحسين المشروعات والتخطيط واإلسراع في 
تنفيذ الخطوة األساسية وهي إيجاد الحلول المناسبة لمخالفات 
البنـــاء العشـــوائية، وتجمعـــات العمالة اآلســـيوية التي هي أشـــبه 

بفظائع القنابل الموقوتة التي تنذر بالخراب.
مـــن حقنـــا أن نـــرى مدينتنـــا مبهجة للنظر وتســـير علـــى تخطيط 
صحي وســـليم، فقد مرت أجيـــال ونحن نصيح منادين وحاملين 

أسطوانة لفت االنتباه على ظهورنا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

قول وفعل يا بوعيسى
ألنـــك وكمـــا قالهـــا المواطنون “قـــول وفعل يا بوعيســـى” فيما يتعلـــق بموضوع 
صـــرف التعويضـــات الماديـــة لمتضرري األمطـــار التي شـــهدتها البحرين مؤخرًا، 
والتـــي رســـمت على مالمح المواطنيـــن أجزل معاني الفرح والســـعادة، وحملت 
معها أكثر من داللة أرادها ســـمو األمير ســـلمان بن حمد، لتأتي في مقدمتها أنه 
األميـــر الـــذي يقرن الفعل بالقول، وهذا ما عهدناه من ســـموكم بأن تســـتمر هذه 

األفعال لخدمة ومصلحة الوطن والمواطن.
وتأتـــي هذه الخطوة الكريمة من لدن ســـمو ولي العهد لترســـم لنا جميعًا طريق 
الخيـــر واالستبشـــار الـــذي يليق بهـــذا الوطـــن ومواطنيه، لتصبـــح المملكة تزهو 
باألمـــل والتفـــاؤل والعمـــل الجـــاد لتحقيـــق األهـــداف المرجـــوة التـــي وضعتهـــا 
حكومتنـــا الرشـــيدة، من أجـــل المواطـــن والمحافظة علـــى مكانته ومكتســـباته 
لمســـتقبل واعـــد وزاهـــر، وتحقيق المزيد مـــن النجاحات ووضع أهداف ســـامية 

بمشاركة وتعاون الجميع من أجل البحرين.
نعـــم ونؤكـــد عليها بـــأن هناك حرصا كبيـــرا يقوم به ســـمو ولي العهـــد باالهتمام 
باإلنســـان البحرينـــي والمقيـــم علـــى كامـــل تـــراب المملكـــة، ولعل من أبـــرز هذه 
االهتمامـــات التي يشـــهد لهـــا العالم هو ما يقوم به فريق البحرين بقيادة ســـموه 
في مواجهة جائحة كورونا، وهو خير دليل على ما نقوله عن سموه، حيث كان 
ســـموه في هـــذه األزمة التي عصفت بالعالم أجمع قريبـــًا من الجميع إلدارة هذا 
الملـــف والخـــروج من هذه األزمة بأقل الخســـائر، وكان متابعًا يومًا بيوم ليصدر 
التوجيهات واألوامر لحمايتنا من هذا الوباء ويحرص شـــخصيًا على االطمئنان 

على سالمة الجميع.
أخيرًا أقولها وبصوت مرتفع شكرًا لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على 
مواقفه وتوجيهاته المشرفة التي أدخلت الفرحة في قلوب المواطنين، وشكرًا 
لسموه على دعمه المطلق والمستمر لكل مواطن في هذه األزمة، وشكرًا لسموه 
لمتابعته الشخصية كل صغيرة وكبيرة من هموم الوطن والمواطن، وشكرًا لكل 

من يقوم بواجبه لخدمة هذا الوطن العزيز بكل حب واقتدار.

د. خالد زايد

دور الحوسبة السحابية في التنمية
ــــ المصـــادر واألنظمـــة الحاســـوبية المتوافرة تحت  تقـــوم الحوســـبة الســـحابيةـ 
الطلـــب عبـــر الشـــبكة ــ بتوفيـــر عدد مـــن الخدمـــات الحاســـوبية المتكاملة دون 
التقيـــد بالمـــوارد المحلية، ويســـتطيع المســـتخدم عند اتصاله بالشـــبكة التحكم 
بهـــذه الموارد عن طريق واجهة برمجية ســـهلة، وتتميز بخفض التكلفة المادية 
والكفـــاءة والمرونـــة وبســـعة غير محدودة، وهي متوفرة بشـــكل كبير وحســـب 
الطلب، وتستطيع المؤسسات استخدامها بمختلف أنواعها وأحجامها ومجاالتها 
مثـــل “االحتفاظ بنســـخ احتياطية مـــن البيانـــات، التعافي من الكـــوارث، البريد 
اإللكترونـــي، بيانـــات افتراضية لألجهـــزة المكتبية، تطوير البرامـــج واختبارها، 

تحليل البيانات وتطبيقات الويب”.
وتمتاز الحوســـبة الســـحابية بخصائص تتمثل في “الحوســـبة التلقائية، نموذج 
الخـــادم والعميـــل، الحوســـبة الشـــبكية، الحواســـيب الكبيـــرة، حوســـبة خدمية، 
حوســـبة خدمية التوجـــه”، مع إمكانية الوصول بســـهولة إلى مجموعة واســـعة 
النطاق من التقنيات، ونشر الخدمات التقنية بسرعة كبيرة، كما تتيح للمستخدم 
حريـــة تجربة األفكار الجديـــدة وتطوير العمل واالبتكار، بجانب المرونة بتغيير 
العمل بدون الحاجة إلى بذل النفقات الخاصة بالموارد التي يمكن توســـيعها أو 
زيادتها بما يتناســـب مع القدرة اإلنتاجية، ولها دور كبير في التحول إلى الُمدن 
المســـتدامة وتطوير أداء الموظفين وتحسين مختلف الخدمات الحكومية من 

إدارية وإنتاجية وزيادة منافعها.
وتعمـــل الحكومـــة البحرينية علـــى تســـخير دور التكنولوجيا وتقنية الحوســـبة 
الســـحابية فـــي دفـــع عمليـــة التنميـــة وتعزيز األمـــن الســـيبراني، وذلـــك ألهمية 
الحوســـبة الســـحابية فـــي تطويـــر القطـــاع العـــام والخـــاص، ولتحقيـــق التنويع 
االقتصادي. وتواكب الحكومة البحرينية مســـتجدات تقنية المعلومات لخفض 
نفقاتهـــا وزيـــادة أمن المعلومـــات واإلنتاجية وتطوير الخدمـــات، ولزيادة البنية 
التقنية وتوفير خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت عند الطلب بسرعة وبأقل 

جهد.
واستطاعت الحكومة البحرينية توفير كل الخدمات المهمة للمواطنين وبسرعة 
كبيرة، حيث تعاقدت مع شركة “أمازون” بتوفير ونشر البنية التحتية للخدمات 
الســـحابية واالســـتفادة منهـــا، وقد نجحـــت الحكومة في نقل عـــدد من أنظمتها 
الحساســـة كنظـــام وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف ونظـــام معهد 
اإلدارة العامـــة ونظـــام إدارة التعلم بـــوزارة التربية والتعليـــم والرعاية الصحية 
إلى الحوســـبة السحابية، وسيتم نقل عدد آخر من األنظمة إليها، بهدف تحقيق 
األهـــداف الرامية إلـــى خفض التكلفة وتقليل الوقت، وتوفير الخدمات حســـب 

الطلب في أي وقت وغيرها من األهداف.

اندلعـــْت الحـــرُب الفيروســـية الثانية بعد أْن ذاَق الناُس طعم األمن والســـالم عبدعلي الغسرة
عـــوا األحـــوال وأعـــادوا بنـــاَء ما دمرتـــُه الحرُب  لبرهـــٍة حســـبوها أدهـــرًا؛ فطبَّ
الفيروســـية من عالقاٍت أسرية وصداقاٍت شـــلَّتها ألغاُم الفيروس األب، لُيِتمَّ 
“أوميكـــرون” االبـــن مـــا بدأُه أبـــوه وبوتيـــرٍة أعلى وقـــدرٍة أكبَر علـــى التدمير 

ليشمل البشر على اختالِف أعمارهم وأماكن تواجدهم.
الحـــرُب ُخدعـــة، وقـــد َخَدعنا الفيـــروس الذي أمدَّ نفســـه بســـالالٍت متطورة 
ومتحـــورة، هـــي األســـرُع انتشـــارًا مـــن قادتها على ســـاحاِت الكـــرة األرضية 
قاطبـــة، وربما تكون بعضها أكثَر فتكًا وأشـــمَل دمارا، فهـــل ُيالُم الناُس ألنهم 
توســـموا الخيَر والذوا باألمل لتســـتمَر وتيرُة الحياة ولتعوَد األحواُل لســـابق 
عهدهـــا ويعمَّ األمـــاُن وتنتعَش العالقاُت االجتماعيـــُة واالقتصادية والدولية 

من جديد، ثم ُيباغتون بقصٍف فيروسي خاطف على خالِف التوقعات؟
ال نســـتطيُع القول إننا براٌء من تبعاِت انتشار فيروس كورونا المتحور، وإننا 
لـــم نســـاهم في تفشـــي أوميكـــرون، لكن رغبتنا فـــي عودة الحيـــاة ومعرفتنا 
بضعـــف المتحـــور عـــن ســـابقه، والمعلومـــات المتضاربـــة التي تصـــُف بعُضها 
الفيروس الجديد بأنه ســـريع االنتشار واألقل شـــدة، وسريِع العدوى واألكثر 

فتـــكًا، جعلنـــا ال نثُق فيمـــا يصلنا من معلوماٍت من هنا وهنـــاك؛ فما يصلنا من 
تصريحـــات من منظمـــة الصحِة العالميـــة يدحُض بعضُه بعضـــًا، فيضُعنا في 
حالـــٍة مـــن اإلرباِك والتخبِط ال يقطُعها ســـوى الوقوُع فريســـة الوبـــاء لنختبَر 
فتكُه وسرعته ، وعندها يكون األواُن قد فات بعد أْن يتفشى الفيروس بين 

العشرات في تجمٍع ما.
األرقاُم في تســـارعها المخيف، تعيُد للواجهة ما جرى قبل عام حين تفشـــى 
كوفيد ١٩ بين الناس وأوقع مئات وآالف الضحايا في شرق األرض وغربها، 
حتى لم تُعْد تســـعهم المشـــافي وال مراكُز الحجر، ووقف الطاقم الطبي على 
قدٍم وساق بهمٍة عالية الحتواِء األزمة وإنقاِذ المصابين من المرض المميت، 
وبـــروٍح مثقلة عنـــد رؤيِة ضحايا الفيـــروس وهم يرحلون كل يـــوم. إنَّ هذه 
الذكـــرى تنفُع المؤمنين الذين يجُب عليهم أْن يتعاونوا على ضماِن الســـالمة 
للجميـــع، عمـــالً بواجبهم الدينـــي والوطني واالجتماعي فـــي المحافظة على 
حياتهـــم وحيـــاِة اآلخريـــن مـــن حولهم، والحـــُل يكمـــُن في وقـــف التجمعاِت 
مجـــددًا والبقـــاِء في المنزل وعدم الخـــروج إال للضرورة، حتى نســـمَع أبواَق 

نهايِة الحرِب الفيروسية الثانية وقد وضعْت أوزارها بإذن هللا.

هدى حرم

الحرُب الفيروسية الثانية

منذ بداية جائحة كورونا قبل نحو عامين تابعنا فيديوهات كثيرة على 
مواقع التواصل االجتماعي ألناس يهونون بل ويسخرون من الفيروس 
وممـــن يحتاطـــون منه ويأخـــذون باإلجـــراءات االحترازيـــة الالزمة في 
مواجهتـــه، ولألســـف الشـــديد راح كثيـــر مـــن هـــؤالء ضحيـــة للفيـــروس 
نفســـه، وظهـــر بعضهـــم بفيديوهات قبيـــل وفاتهم يعتذرون عـــن آرائهم 

وسخرياتهم من الفيروس.
األمر هنا قد يبدو هيًنا كون هؤالء غير مؤثرين في أوساط مجتمعاتهم 
وغير معروفين، فيكون انتشار آرائهم في حيز ضيق وليس بذات التأثير 
الكبيـــر الـــذي يحدثه مـــا يصدر عن “النخبـــة” بمختلـــف انتماءاتها، حيث 

يكون الصدى واسًعا والجدال محتدًما وتحدث البلبلة في المجتمع.
وقد حملت الكثير من الصحف والمواقع اإلخبارية خبًرا محزًنا عن وفاة 
مغنيـــة شـــعبية )عن عمر ناهز 57 عاًما( بمـــرض كوفيد19- بإحدى الدول 
األوروبيـــة، بعدمـــا تعمـــدت اإلصابـــة بفيـــروس كورونا، حســـب تصريح 
أدلـــى بـــه ابنهـــا، مضيفا أن والدته رفضـــت تلقي اللقاح وعرضت نفســـها 
طوعا للمرض الذي أصيب به هو ووالده الملقحان، وأنها فعلت ذلك كي 

تســـتطيع دخول بعض األماكن بعد أن تتعافى من اإلصابة، وأنها قررت 
أن تعيـــش بشـــكل طبيعـــي وفضلت أن تصـــاب بالمرض علـــى أن تتلقى 

اللقاح.
وكمـــا فعل كثيرون، قامت هذه المغنية بالتعبير عن فرحتها فكتبت عبر 
مواقع التواصل قبل يومين فقط من وفاتها: “لقد نجوت.. سيكون هناك 
عـــرض مســـرحي وحمام ســـاونا وحفلة موســـيقية.. ورحلـــة عاجلة إلى 
البحـــر”! أمثـــال هؤالء ضحية للشـــائعات واآلراء المغلوطة التي يروجها 
بعـــض المســـتفيدين والمســـتغلين والمتاجريـــن بحيـــاة النـــاس وصحـــة 
البســـطاء، فقد كان وال يزال الفيروس ساحة خصبة لحروب معلوماتية 
وتجارية بعضها يتم عن جهل ودون قصد، وكثير منها يكون بسوء نية 

ولمقاصد معينة للقائمين عليها.
هنـــا، يقـــع دور كبيـــر على النخـــب فـــي كل المجتمعـــات بـــكل انتماءاتها 
وفئاتهـــا بـــأن تكـــون أكثـــر وعًيا وحـــذًرا فـــي آرائهـــا وســـلوكياتها، وأكثر 
إيجابيـــة فـــي تأثيراتهـــا وإســـهاماتها المجتمعية وأال تظهـــر للناس إال ما 

يفيدهم وينفعهم.

Ata2928
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عطا الشعراوي

فيروس كورونا وتعمد اإلصابة
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