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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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أكد الدكتور عبداللطيف بن 
راشد الزياني وزير الخارجية، أن 
الجاللة  صاحب  حضرة  اعــتــزاز 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
الــمــفــدى، وتثمين  الــبــالد  عــاهــل 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  آل خليفة  بن حمد  سلمان 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، 
للجهود الوطنية المخلصة لكل 
العاملين في الصفوف األمامية 
ــيــــروس  لـــلـــتـــصـــدي لـــجـــائـــحـــة فــ
الــكــوادر  مــن   )19 )كوفيد  كــورونــا 
البحرين،  دفـــاع  وقـــوة  الصحية، 
الجهات  وكـــل  الــداخــلــيــة،  ووزارة 
المساندة، يمثل دافًعا لمواصلة 
واإلرادة على  العزم  بــذات  العمل 
ــام فـــي الــجــهــود الــوطــنــيــة  ــهـ اإلسـ
ــايــــة صــحــة  ــمــ ــة إلـــــــى حــ ــ ــادفـ ــ ــهـ ــ الـ
مشيًدا  والمقيمين،  المواطنين 
بــجــهــود الــمــوظــفــيــن وحــرصــهــم 
الــمــوكــلــة  الـــواجـــبـــات  أداء  عــلــى 

إليهم بكل تفان وإخالص.
ــيـــة إن  وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـ
ــود الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــصــدي  ــهــ الــــجــ
السمو  بقيادة صاحب  للجائحة 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
كل  اتخاذ  الـــوزراء، حرصت على 
اإلجــــــــــراءات الــــالزمــــة وتــســخــيــر 
ــات لــــمــــواجــــهــــة  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــكــ ــ ــل اإلمــ ــ ــ كـ
كورونا  فيروس  جائحة  تداعيات 
الحماية  لتوفير  )كـــوفـــيـــد-19(، 
والــمــقــيــمــيــن على  لــلــمــواطــنــيــن 
ــايـــة  حــــد ســــــــواء، وتـــقـــديـــم الـــرعـ
الـــصـــحـــيـــة الــــــالزمــــــة لــلــجــمــيــع 
تم  أنـــه  إلـــى  مــشــيــًرا  تمييز،  دون 
ــاد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات عـــدة  ــمــ ــتــ اعــ
الوقاية  وتوفير  التحدي  إلدارة 
المجتمع  أفـــراد  لكل  المطلوبة 
من مواطنين ومقيمين. وأضاف 
الــطــبــي  ــي  ــنــ ــوطــ الــ ــق  ــريــ ــفــ الــ أن 
عمل  كــورونــا  لفيروس  للتصدي 
وبروتوكوالت  خطط  وضــع  على 

التعامل مع مسارات ومستجدات 
فيروس كورونا، وتوفير التطعيم 
للمواطنين  للفيروس  الــمــضــاد 
والمقيمين بشكل مجاني ضمن 
ما  للتطعيم،  الوطنية  الحملة 
أسهم في نجاح مملكة البحرين 
الجائحة،  تداعيات  مواجهة  في 
والــــــذي أشــــــادت بـــه الــكــثــيــر من 
ــا فــيــهــا  ــمـ الـــجـــهـــات الــــدولــــيــــة، بـ

منظمة الصحة العالمية.
عبداللطيف  الــدكــتــور  وأكـــد 
بــــــــن راشــــــــــــد الــــــــزيــــــــانــــــــي، وزيــــــــر 
على  الـــحـــفـــاظ  أن  الـــخـــارجـــيـــة، 
اليوم  نجاح حتى  من  تحقق  ما 
يـــســـتـــدعـــي بـــــــذل الــــمــــزيــــد مــن 
الجهود للوصول إلى النجاحات 
المنشودة، مؤكًدا أن ما قامت به 
الكوادر البحرينية هو محل فخر 
واعتزاز لكل منسوبي الوزارة، وأن 
األمــيــر ســلــمــان بن  ــام  نيلهم وسـ
حــمــد لــالســتــحــقــاق الــطــبــي هــذا 

كبير  تقدير  هو  الرفيع،  الــوســام 
المخلصة  الــوطــنــيــة  لــجــهــودهــم 
جهود  فــي  الفاعلة  ومشاركتهم 

التصدي لهذه الجائحة.
جــاء ذلــك لــدى تفضل وزير 
الشيخ  بحضور  أمس  الخارجية 
خــلــيــفــة،  آل  مـــحـــمـــد  ــن  ــ بـ فـــــــواز 
ســفــيــر مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لـــدى 
الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة، والــســفــيــر 
القائم  الــخــيــاط،  يعقوب  خليل 
بــأعــمــال وكــيــل الــــــوزارة لــلــشــؤون 
من  وعـــدد  واإلداريـــــة،  القنصلية 
واإلدارات،  الـــقـــطـــاعـــات  رؤســـــــاء 
األمـــيـــر سلمان  »وســـــام  بــتــســلــيــم 
بــن حــمــد لــالســتــحــقــاق الــطــبــي« 
الــوطــنــيــة مــن منتسبي  لــلــكــوادر 
لألمر  ــاًذا  إنـــفـ الــخــارجــيــة،  وزارة 
الملكي السامي وفي إطار توجيه 
صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــمـــلـــكـــي ولـــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء لكل 
الجهات المعنية بتسليم الوسام 

للعاملين في الصفوف األمامية 
دفاع  وقوة  الصحية،  الكوادر  من 
وكل  الداخلية،  ووزارة  البحرين، 

الجهات المساندة.
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــد هــنــأ وزيـ  وقــ
ــام األمــيــر  الــحــاصــلــيــن عــلــى »وســ
ســلــمــان بـــن حــمــد لــالســتــحــقــاق 
ــكـــره  ــن شـ ــ الـــــطـــــبـــــي«، مــــعــــرًبــــا عــ
وتقديره للجهود المخلصة التي 
الــوزارة، متمنًيا  قام بها منسوبو 
للجميع دوام التوفيق والنجاح.

 ومــــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــم، أعــــــــرب 
تــشــرفــوا  الــــذي  ــوزارة  ــ الــ منتسبو 
بن  سلمان  األمــيــر  وســـام  بتسلم 
عن  الــطــبــي،  لالستحقاق  حــمــد 
بــالــغ فــخــرهــم واعـــتـــزازهـــم بهذا 
الـــتـــكـــريـــم الــــســــامــــي، مـــؤكـــديـــن 
ــام  ــوسـ ــذا الـ ــ تــشــرفــهــم بــتــســلــم هـ
مواصلة  على  حــافــًزا  يعد  الــذي 
لخدمة  والعطاء  والبذل  العمل 

مملكة البحرين.

وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ي�����س��ل��م م��ن��ت�����س��ب��ي ال�������وزارة و���س��ام 
الأم����ي����ر ���س��ل��م��ان ب����ن ح���م���د ل��ا���س��ت��ح��ق��اق ال��ط��ب��ي

} وزير الخارجية عقب تسليم منتسبي الوزارة الوسام.

محميد احملميد

عندما أنجبت شقيقتي )إيمان( طفلتها البكر، 
منذ أكثر من عشرين عاما، أسمتها »ريان«، وهي اليوم 
عــن معنى  نبحث  وكــنــا  الــحــمــد،  وهلل  دكــتــورة طبيبة 
اسم »ريان«، ألننا ما نعرفه فقط أن »الريان« هو باب 
لعباده  وجــل  عــز  المولى  الجنة خصصه  أبـــواب  مــن 
الشريف.  النبوي  الحديث  في  جاء  كما  الصائمين، 
ثم وجــدت في المعاجم أن اســم ريــان »هــو الشخص 
الذي يشعر باالرتواء بعد العطش الشديد، أي الذي 
شرب الماء حتى ارتوى، كما يطلق أيًضا على أغصان 

الشجر الخضراء الناعمة بالريان«.
في األيام الماضية، ومع حادثة الطفل المغربي 
»ريان« رحمه اهلل، وقد تابع العالم الجهود المضنية 
إلنــقــاذه وإخــراجــه مــن الــحــفــرة، ومــع الــدعــوات التي 
لهج بها المسلمون والعالم، وهم مستذكرون حكاية 
وقصة سيدنا يوسف عليه السالم حينما أسقط في 
يصطفى  أن  تعالى  اهلل  مشيئة  كانت  ولكن  »البئر«، 
ــإن في  الــطــفــل »ريــــان الــمــغــربــي« عــنــده جــل وعــــال، فـ
رحيله ثمة حكاية وعبرة حصلت، تستحق أن نتوقف 

عندها.
تذكر الوسائل اإلعالمية المغربية أن ريان طفل 
مــغــربــي يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 5 أعــــــواٍم، وهـــو مـــن إقليم 
شفشاون الواقع شمال المغرب، وكما هي العادة خرج 
ريان يوم الثالثاء الماضي للعب في حديقة المنزل 
عائلة  إلــى  ملكيته  تعود  مــيــاٍه  بئر  فيها  يوجد  التي 
ريان، ويبدو أنه وقف على غطاء البئر الخفيف ظًنا 
منه أنه يحمله، لكن الغطاء انثقب ليسقط ريان في 
ريان  عائلة  استفقدت  وعندما  الضيقة،  المياه  بئر 
بالبحث عنه، فالحظت وجــود ثقب في  بــدأت  ابنها، 
الــبــئــر، فــأدركــت أن ريـــان قــد سقط فــي البئر،  غــطــاء 
فسارعت بإبالغ السلطات المحلية لطلب المساعدة 

في انتشال الطفل.
قامت فرق اإلنقاذ المحلية في إقليم شفشاون 
البئر،  قعر  إلى  أنزلته  ثم  بربط هاتٍف جــواٍل بحبٍل 

كما دفع بشباب القرية إلى التطوع للنزول إلى البئر 
الــفــرديــة عمدت  الجهود  وبــعــد فشل  ريـــان،  وانــتــشــال 
السلطات المحلية إلى منع أية محاولٍة فرديٍة أخرى 
الثقيلة  الحفر  أدوات  باستخدام  ووجــهــت  لــإنــقــاذ، 

والحديثة لحفر البئر.
وفي يوم السبت، بعد أن تم إخراج الطفل ريان، 
اإلسعاف  رجــال  أعلن  اإلســعــاف،  عربة  إلــى  وإيصاله 
أصــدر  كما  أجــمــع،  العالم  لينعاه  ريـــان،  الطفل  وفــاة 
الطفل  فيه  ينعى  بيانا  المغربي  الملكي  الــديــوان 

ريان.
ــة الـــطـــفـــل ريـــــــان، وكـــمـــا وحــــــدت الــشــعــب  ــادثــ حــ
المغربي الشقيق، فقد شكلت فرصة رفيعة للتقارب 
مع الجزائر، باإلضافة إلى أنها شكلت قصة جامعة 
لمشاعر الشعوب وخاصة العربية، التي كان الجميع 
التعاطف  أشعلت  أنها  كما  األحــداث،  تطورات  يتابع 

اإلنساني.
ومـــع رحــيــل الــطــفــل ريـــان الــمــغــربــي، فــقــد بــرزت 
القطيفان«،  »فــواز  المختطف  السوري  الطفل  قصة 
معافى،  سالما  أهله  إلــى  يــرده  أن  تعالى  اهلل  ونسأل 
تعرضه  تكشف  مؤلمة  فيديوهات  هناك  أن  وخاصة 
لـــإيـــذاء والــتــعــذيــب مـــن الــعــصــابــة الــخــاطــفــة، وهــو 

يصرخ قائال: »دخيل اهلل ال تضربني«..!!
ربما كان من الالزم أن يلتفت العالم اليوم، إلى 
حــقــوق الــطــفــل أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى، وكــيــف أن 
اآلباء واألمهات والمجتمع، تعتصر قلوبهم لفقدان 
أي طفل، ولدينا بعض حاالت اختفاء وهروب أطفال 
الطفل  ملف  مع  التعامل  يستوجب  ما  عودتهم،  ثم 

وحمايته وأمنه ورعايته بشكل مضاعف.
ومن ريان البحرين إلى ريان المغرب.. نم قرير 
العين في جنة الخلد، مع طيور الجنة، عند المولى 
عــز وجـــل، وخــالــص الــتــعــازي والــمــواســاة ألهــلــنــا في 

المغرب الشقيق.

malmahmeed7@gmail.com

من ريان البحري�ن.. اإلى ريان المغ�رب

كتبت فاطمة علي: 

الحكومية  الــمــســتــشــفــيــات  إدارة  أعــلــنــت 
إلى  والمرافقين  الـــزوار  لدخول  جديدة  الية 
أمس  مــن  اعــتــبــارًا  الحكومية  المستشفيات 
األحـــد 6 فــبــرايــر الـــجـــاري حــتــى إشــعــار اخــر، 
ــمـــي بــمــواقــع  مـــوضـــحـــة عـــبـــر حــســابــهــا الـــرسـ
ــرام« أن  ــجــ ــتــ ــســ ــاعـــي »االنــ ــمـ ــتـ الــــتــــواصــــل االجـ
اإلجراء يأتي من منطلق حرصها على اتخاذ 
ــل االحـــتـــيـــاطـــات واإلجـــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة  كـ
والحد  »كوفيد 19«  للتصدي لفيروس كورونا 

من انتشاره. 
وقالت اإلدارة في منشورها إنه سيشترط 
ــدرع األخـــضـــر فـــي تــطــبــيــق »مجتمع  ــ الـ ــراز  ــ إبـ
واعي« للسماح بزيارة المرضى المقيمين في 
معاينة  ستتم  كما  الحكومية,  المستشفيات 
في مدخل  البيانات  وتسجيل  الــحــرارة  درجــة 
ــزام بــأيــام  ــتـ الــمــســتــشــفــى، مــؤكــدة ضــــرورة االلـ
الزيارة المحددة، إذ سيسمح بالزيارة في أيام 
األسبوع التالية )االثنين، األربعاء، الجمعة( 
مع  مساًء،   7:00 إلى  مساًء   5:00 الساعة  من 

اشتراط السماح بزائرين فقط لكل غرفة.
أما بخصوص اإلرشادات لمرافق المريض 
فـــي الـــعـــيـــادات الــخــارجــيــة، فــيــجــب أن يــكــون 
معاينة  إلــى  إضــافــة  التطعيم،  على   حــاصــال 
الدخول،  الحرارة عند  ودرجة  الدرع األخضر 
مدة  خــالل   )PCR( فحص  إجـــراء  مشترطة 
ال تــتــجــاوز 72 ســاعــة مــن وقـــت الــدخــول إلــى 
عند  الــبــيــانــات  تسجيل  ســيــتــم  كــمــا  العيادة, 

الدخول إلى العيادة. 

المستشفيات  أعلنت  ذاته  وعلى الصعيد 
الطبية  االســـتـــشـــارات  جــمــيــع  أن  الــحــكــومــيــة 
الخارجية  الــعــيــادات  فــي  المتابعة  لمواعيد 
بعد  عــن  االســتــشــارة  أو  الــهــاتــف  عبر  ستكون 
ــد الــمــوافــق 6 فــبــرايــر حتى  اعــتــبــارا مــن األحـ
الهضمي  الجهاز  عــيــادة  وتشمل  آخــر،  إشــعــار 
ــدد الــصــمــاء  ــغــ والــــرومــــاتــــيــــزم والـــجـــلـــديـــة والــ

واألذن  الـــبـــولـــيـــة  ــالــــك  ــســ ــمــ والــ والــــســــكــــري 
والعيون،  النساء  أمــراض  وعيادة  والحنجرة 
ــرار لـــن يــشــمــل االســـتـــشـــارات  ــقــ مــبــيــنــة أن الــ
لـــلـــحـــاالت الـــجـــديـــدة الـــمـــحـــولـــة مــــن مـــراكـــز 
ــة والــــتــــي يــنــبــغــي  ــيــ ــة الــصــحــيــة األولــ ــايـ ــرعـ الـ
فــحــصــهــا بــشــكــل مــبــاشــر مـــن قــبــل الــطــبــيــب 

المختص.

ا�ستراطات جديدة لزي�ارة المر�س�ى بالم�ست��س�ف�ي�ات   
الحكومي�ة ومرافق�ة المر�س�ى بالع�ي�ادات الخ�ارج�ي�ة 

رفـــع الــدكــتــور مــاجــد بــن عــلــي الــنــعــيــمــي وزيــر 
والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى  والتعليم  التربية 
إلــــى حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
القائد  الــمــفــدى  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
السمو  وإلــى صاحب  البحرين،  دفــاع  لقوة  األعلى 
ولــي  آل خليفة  حــمــد  بــن  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي 
الوزراء،  القائد األعلى رئيس مجلس  نائب  العهد 
آل  أحمد  بــن  خليفة  الشيخ  الــركــن  المشير  وإلــى 

الــرابــعــة  الــذكــرى  بمناسبة  الــعــام،  الــقــائــد  خليفة 
والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين. 

ــاد الـــوزيـــر بــهــذه الــمــنــاســبــة بـــالـــدور الــبــارز  وأشــ
ــاع الــبــحــريــن فـــي حــمــايــة  ــ ــوة دفـ ــه قــ ــذي تـــقـــوم بـ ــ الـ
منجزاته  على  والحفاظ  استقراره  وصــون  الوطن 
الحضارية واستمرار مسيرته التنموية، وما وصلت 
إلــيــه مــن تــطــور وجــاهــزيــة قتالية عــالــيــة، فــي ظل 

القيادة الحكيمة لبلدنا العزيز.

وزي�������ر ال���ت���رب���ي���ة ي�����س��ي��د ب�������دور ق���وة 
ال����دف����اع ف���ي ح��م��اي��ة ال���وط���ن وم��ن��ج��زات��ه 

أكـــد الــمــســجــل الــعــام بــــوزارة 
ــدل والــــــشــــــؤون اإلســـالمـــيـــة  ــ ــعـ ــ الـ
واألوقاف سلمان العامري أهمية 
إرســاء  في  المحاماة  مكاتب  دور 
ــون، مــثــمــًنــا جــهــود  ــانــ ــقــ حـــكـــم الــ
ــي مــجــال  الــــســــادة الــمــحــامــيــن فـ
وغسل  اإلرهـــاب  جرائم  مكافحة 
ــوال والــنــقــل غــيــر الــمــشــروع  ــ األمـ

لألموال عبر الحدود.
وكــشــف الــمــســجــل الـــعـــام أن 
حققوا  الــذيــن  المحامين  نسبة 
مــتــطــلــبــات اإلجـــــــراءات الــمــقــررة 
لمكافحة غسل األمــوال وتمويل 

ــاب والــنــقــل غــيــر الــمــشــروع  ــ اإلرهـ
لألموال عبر الحدود بلغت %94 
مــن مــجــمــوع الــمــحــامــيــن الــذيــن 
ينطبق عليهم القرار واإلرشادات 

ذات الصلة.
المكتب  أن  الــعــامــري  وبــيــن 
التواصل مع مكاتب  مستمر في 
المحامين لتأكيد واجب االلتزام 
ــات واإلرشـــــــــــــــادات  ــ ــراطــ ــ ــتــ ــ ــاالشــ ــ بــ
الــشــأن وحثهم  هــذا  فــي  المقررة 
ــلـــى االســــتــــمــــرار فــــي تــحــقــيــق  عـ
للتطبيق  الضرورية  المتطلبات 

السليم والجاد.

ويأتي ذلك في إطار تطبيق 
ــؤون  ــ ــشـ ــ ــدل والـ ــ ــعـ ــ قــــــــرار وزيــــــــر الـ
ــاف رقــم )14(  اإلســالمــيــة واألوقــ
لسنة 2021 بشأن إجراءات حْظر 
ومكافحة غْسل األموال وتمويل 
المشروع  غير  والــنــقــل  ــاب  اإلرهــ
الــحــدود في مهنة  لــألمــوال عبر 
االستشارات  ومكاتب  المحاماة 
الــقــانــونــيــة األجــنــبــيــة وقـــواعـــد 
تجميد األمــوال ورفــع التجميد 
األشخاص  مع  التعامل  وحظر 
أو الكيانات المدرجين في قوائم 
اإلرهاب، واإلرشادات ذات الصلة.

»العدل«: 94% من المحامي�ن ملتزم�ون بق�رار غ�سل الأموال 
وتمويل الإرهاب والنقل غير الم�سروع لاأموال عبر الحدود

} سلمان العامري.
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أكد الدكتور عبداللطيف بن 
راشد الزياني وزير الخارجية، أن 
الجاللة  صاحب  حضرة  اعــتــزاز 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
الــمــفــدى، وتثمين  الــبــالد  عــاهــل 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  آل خليفة  بن حمد  سلمان 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، 
للجهود الوطنية المخلصة لكل 
العاملين في الصفوف األمامية 
ــيــــروس  لـــلـــتـــصـــدي لـــجـــائـــحـــة فــ
الــكــوادر  مــن   )19 )كوفيد  كــورونــا 
البحرين،  دفـــاع  وقـــوة  الصحية، 
الجهات  وكـــل  الــداخــلــيــة،  ووزارة 
المساندة، يمثل دافًعا لمواصلة 
واإلرادة على  العزم  بــذات  العمل 
ــام فـــي الــجــهــود الــوطــنــيــة  ــهـ اإلسـ
ــايــــة صــحــة  ــمــ ــة إلـــــــى حــ ــ ــادفـ ــ ــهـ ــ الـ
مشيًدا  والمقيمين،  المواطنين 
بــجــهــود الــمــوظــفــيــن وحــرصــهــم 
الــمــوكــلــة  الـــواجـــبـــات  أداء  عــلــى 

إليهم بكل تفان وإخالص.
ــيـــة إن  وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـ
ــود الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــصــدي  ــهــ الــــجــ
السمو  بقيادة صاحب  للجائحة 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
كل  اتخاذ  الـــوزراء، حرصت على 
اإلجــــــــــراءات الــــالزمــــة وتــســخــيــر 
ــات لــــمــــواجــــهــــة  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــكــ ــ ــل اإلمــ ــ ــ كـ
كورونا  فيروس  جائحة  تداعيات 
الحماية  لتوفير  )كـــوفـــيـــد-19(، 
والــمــقــيــمــيــن على  لــلــمــواطــنــيــن 
ــايـــة  حــــد ســــــــواء، وتـــقـــديـــم الـــرعـ
الـــصـــحـــيـــة الــــــالزمــــــة لــلــجــمــيــع 
تم  أنـــه  إلـــى  مــشــيــًرا  تمييز،  دون 
ــاد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات عـــدة  ــمــ ــتــ اعــ
الوقاية  وتوفير  التحدي  إلدارة 
المجتمع  أفـــراد  لكل  المطلوبة 
من مواطنين ومقيمين. وأضاف 
الــطــبــي  ــي  ــنــ ــوطــ الــ ــق  ــريــ ــفــ الــ أن 
عمل  كــورونــا  لفيروس  للتصدي 
وبروتوكوالت  خطط  وضــع  على 

التعامل مع مسارات ومستجدات 
فيروس كورونا، وتوفير التطعيم 
للمواطنين  للفيروس  الــمــضــاد 
والمقيمين بشكل مجاني ضمن 
ما  للتطعيم،  الوطنية  الحملة 
أسهم في نجاح مملكة البحرين 
الجائحة،  تداعيات  مواجهة  في 
والــــــذي أشــــــادت بـــه الــكــثــيــر من 
ــا فــيــهــا  ــمـ الـــجـــهـــات الــــدولــــيــــة، بـ

منظمة الصحة العالمية.
عبداللطيف  الــدكــتــور  وأكـــد 
بــــــــن راشــــــــــــد الــــــــزيــــــــانــــــــي، وزيــــــــر 
على  الـــحـــفـــاظ  أن  الـــخـــارجـــيـــة، 
اليوم  نجاح حتى  من  تحقق  ما 
يـــســـتـــدعـــي بـــــــذل الــــمــــزيــــد مــن 
الجهود للوصول إلى النجاحات 
المنشودة، مؤكًدا أن ما قامت به 
الكوادر البحرينية هو محل فخر 
واعتزاز لكل منسوبي الوزارة، وأن 
األمــيــر ســلــمــان بن  ــام  نيلهم وسـ
حــمــد لــالســتــحــقــاق الــطــبــي هــذا 

كبير  تقدير  هو  الرفيع،  الــوســام 
المخلصة  الــوطــنــيــة  لــجــهــودهــم 
جهود  فــي  الفاعلة  ومشاركتهم 

التصدي لهذه الجائحة.
جــاء ذلــك لــدى تفضل وزير 
الشيخ  بحضور  أمس  الخارجية 
خــلــيــفــة،  آل  مـــحـــمـــد  ــن  ــ بـ فـــــــواز 
ســفــيــر مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لـــدى 
الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة، والــســفــيــر 
القائم  الــخــيــاط،  يعقوب  خليل 
بــأعــمــال وكــيــل الــــــوزارة لــلــشــؤون 
من  وعـــدد  واإلداريـــــة،  القنصلية 
واإلدارات،  الـــقـــطـــاعـــات  رؤســـــــاء 
األمـــيـــر سلمان  »وســـــام  بــتــســلــيــم 
بــن حــمــد لــالســتــحــقــاق الــطــبــي« 
الــوطــنــيــة مــن منتسبي  لــلــكــوادر 
لألمر  ــاًذا  إنـــفـ الــخــارجــيــة،  وزارة 
الملكي السامي وفي إطار توجيه 
صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــمـــلـــكـــي ولـــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء لكل 
الجهات المعنية بتسليم الوسام 

للعاملين في الصفوف األمامية 
دفاع  وقوة  الصحية،  الكوادر  من 
وكل  الداخلية،  ووزارة  البحرين، 

الجهات المساندة.
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــد هــنــأ وزيـ  وقــ
ــام األمــيــر  الــحــاصــلــيــن عــلــى »وســ
ســلــمــان بـــن حــمــد لــالســتــحــقــاق 
ــكـــره  ــن شـ ــ الـــــطـــــبـــــي«، مــــعــــرًبــــا عــ
وتقديره للجهود المخلصة التي 
الــوزارة، متمنًيا  قام بها منسوبو 
للجميع دوام التوفيق والنجاح.

 ومــــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــم، أعــــــــرب 
تــشــرفــوا  الــــذي  ــوزارة  ــ الــ منتسبو 
بن  سلمان  األمــيــر  وســـام  بتسلم 
عن  الــطــبــي،  لالستحقاق  حــمــد 
بــالــغ فــخــرهــم واعـــتـــزازهـــم بهذا 
الـــتـــكـــريـــم الــــســــامــــي، مـــؤكـــديـــن 
ــام  ــوسـ ــذا الـ ــ تــشــرفــهــم بــتــســلــم هـ
مواصلة  على  حــافــًزا  يعد  الــذي 
لخدمة  والعطاء  والبذل  العمل 

مملكة البحرين.

وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ي�����س��ل��م م��ن��ت�����س��ب��ي ال�������وزارة و���س��ام 
الأم����ي����ر ���س��ل��م��ان ب����ن ح���م���د ل��ا���س��ت��ح��ق��اق ال��ط��ب��ي

} وزير الخارجية عقب تسليم منتسبي الوزارة الوسام.

محميد احملميد

عندما أنجبت شقيقتي )إيمان( طفلتها البكر، 
منذ أكثر من عشرين عاما، أسمتها »ريان«، وهي اليوم 
عــن معنى  نبحث  وكــنــا  الــحــمــد،  وهلل  دكــتــورة طبيبة 
اسم »ريان«، ألننا ما نعرفه فقط أن »الريان« هو باب 
لعباده  وجــل  عــز  المولى  الجنة خصصه  أبـــواب  مــن 
الشريف.  النبوي  الحديث  في  جاء  كما  الصائمين، 
ثم وجــدت في المعاجم أن اســم ريــان »هــو الشخص 
الذي يشعر باالرتواء بعد العطش الشديد، أي الذي 
شرب الماء حتى ارتوى، كما يطلق أيًضا على أغصان 

الشجر الخضراء الناعمة بالريان«.
في األيام الماضية، ومع حادثة الطفل المغربي 
»ريان« رحمه اهلل، وقد تابع العالم الجهود المضنية 
إلنــقــاذه وإخــراجــه مــن الــحــفــرة، ومــع الــدعــوات التي 
لهج بها المسلمون والعالم، وهم مستذكرون حكاية 
وقصة سيدنا يوسف عليه السالم حينما أسقط في 
يصطفى  أن  تعالى  اهلل  مشيئة  كانت  ولكن  »البئر«، 
ــإن في  الــطــفــل »ريــــان الــمــغــربــي« عــنــده جــل وعــــال، فـ
رحيله ثمة حكاية وعبرة حصلت، تستحق أن نتوقف 

عندها.
تذكر الوسائل اإلعالمية المغربية أن ريان طفل 
مــغــربــي يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 5 أعــــــواٍم، وهـــو مـــن إقليم 
شفشاون الواقع شمال المغرب، وكما هي العادة خرج 
ريان يوم الثالثاء الماضي للعب في حديقة المنزل 
عائلة  إلــى  ملكيته  تعود  مــيــاٍه  بئر  فيها  يوجد  التي 
ريان، ويبدو أنه وقف على غطاء البئر الخفيف ظًنا 
منه أنه يحمله، لكن الغطاء انثقب ليسقط ريان في 
ريان  عائلة  استفقدت  وعندما  الضيقة،  المياه  بئر 
بالبحث عنه، فالحظت وجــود ثقب في  بــدأت  ابنها، 
الــبــئــر، فــأدركــت أن ريـــان قــد سقط فــي البئر،  غــطــاء 
فسارعت بإبالغ السلطات المحلية لطلب المساعدة 

في انتشال الطفل.
قامت فرق اإلنقاذ المحلية في إقليم شفشاون 
البئر،  قعر  إلى  أنزلته  ثم  بربط هاتٍف جــواٍل بحبٍل 

كما دفع بشباب القرية إلى التطوع للنزول إلى البئر 
الــفــرديــة عمدت  الجهود  وبــعــد فشل  ريـــان،  وانــتــشــال 
السلطات المحلية إلى منع أية محاولٍة فرديٍة أخرى 
الثقيلة  الحفر  أدوات  باستخدام  ووجــهــت  لــإنــقــاذ، 

والحديثة لحفر البئر.
وفي يوم السبت، بعد أن تم إخراج الطفل ريان، 
اإلسعاف  رجــال  أعلن  اإلســعــاف،  عربة  إلــى  وإيصاله 
أصــدر  كما  أجــمــع،  العالم  لينعاه  ريـــان،  الطفل  وفــاة 
الطفل  فيه  ينعى  بيانا  المغربي  الملكي  الــديــوان 

ريان.
ــة الـــطـــفـــل ريـــــــان، وكـــمـــا وحــــــدت الــشــعــب  ــادثــ حــ
المغربي الشقيق، فقد شكلت فرصة رفيعة للتقارب 
مع الجزائر، باإلضافة إلى أنها شكلت قصة جامعة 
لمشاعر الشعوب وخاصة العربية، التي كان الجميع 
التعاطف  أشعلت  أنها  كما  األحــداث،  تطورات  يتابع 

اإلنساني.
ومـــع رحــيــل الــطــفــل ريـــان الــمــغــربــي، فــقــد بــرزت 
القطيفان«،  »فــواز  المختطف  السوري  الطفل  قصة 
معافى،  سالما  أهله  إلــى  يــرده  أن  تعالى  اهلل  ونسأل 
تعرضه  تكشف  مؤلمة  فيديوهات  هناك  أن  وخاصة 
لـــإيـــذاء والــتــعــذيــب مـــن الــعــصــابــة الــخــاطــفــة، وهــو 

يصرخ قائال: »دخيل اهلل ال تضربني«..!!
ربما كان من الالزم أن يلتفت العالم اليوم، إلى 
حــقــوق الــطــفــل أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى، وكــيــف أن 
اآلباء واألمهات والمجتمع، تعتصر قلوبهم لفقدان 
أي طفل، ولدينا بعض حاالت اختفاء وهروب أطفال 
الطفل  ملف  مع  التعامل  يستوجب  ما  عودتهم،  ثم 

وحمايته وأمنه ورعايته بشكل مضاعف.
ومن ريان البحرين إلى ريان المغرب.. نم قرير 
العين في جنة الخلد، مع طيور الجنة، عند المولى 
عــز وجـــل، وخــالــص الــتــعــازي والــمــواســاة ألهــلــنــا في 

المغرب الشقيق.

malmahmeed7@gmail.com

من ريان البحري�ن.. اإلى ريان المغ�رب

كتبت فاطمة علي: 

الحكومية  الــمــســتــشــفــيــات  إدارة  أعــلــنــت 
إلى  والمرافقين  الـــزوار  لدخول  جديدة  الية 
أمس  مــن  اعــتــبــارًا  الحكومية  المستشفيات 
األحـــد 6 فــبــرايــر الـــجـــاري حــتــى إشــعــار اخــر، 
ــمـــي بــمــواقــع  مـــوضـــحـــة عـــبـــر حــســابــهــا الـــرسـ
ــرام« أن  ــجــ ــتــ ــســ ــاعـــي »االنــ ــمـ ــتـ الــــتــــواصــــل االجـ
اإلجراء يأتي من منطلق حرصها على اتخاذ 
ــل االحـــتـــيـــاطـــات واإلجـــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة  كـ
والحد  »كوفيد 19«  للتصدي لفيروس كورونا 

من انتشاره. 
وقالت اإلدارة في منشورها إنه سيشترط 
ــدرع األخـــضـــر فـــي تــطــبــيــق »مجتمع  ــ الـ ــراز  ــ إبـ
واعي« للسماح بزيارة المرضى المقيمين في 
معاينة  ستتم  كما  الحكومية,  المستشفيات 
في مدخل  البيانات  وتسجيل  الــحــرارة  درجــة 
ــزام بــأيــام  ــتـ الــمــســتــشــفــى، مــؤكــدة ضــــرورة االلـ
الزيارة المحددة، إذ سيسمح بالزيارة في أيام 
األسبوع التالية )االثنين، األربعاء، الجمعة( 
مع  مساًء،   7:00 إلى  مساًء   5:00 الساعة  من 

اشتراط السماح بزائرين فقط لكل غرفة.
أما بخصوص اإلرشادات لمرافق المريض 
فـــي الـــعـــيـــادات الــخــارجــيــة، فــيــجــب أن يــكــون 
معاينة  إلــى  إضــافــة  التطعيم،  على   حــاصــال 
الدخول،  الحرارة عند  ودرجة  الدرع األخضر 
مدة  خــالل   )PCR( فحص  إجـــراء  مشترطة 
ال تــتــجــاوز 72 ســاعــة مــن وقـــت الــدخــول إلــى 
عند  الــبــيــانــات  تسجيل  ســيــتــم  كــمــا  العيادة, 

الدخول إلى العيادة. 

المستشفيات  أعلنت  ذاته  وعلى الصعيد 
الطبية  االســـتـــشـــارات  جــمــيــع  أن  الــحــكــومــيــة 
الخارجية  الــعــيــادات  فــي  المتابعة  لمواعيد 
بعد  عــن  االســتــشــارة  أو  الــهــاتــف  عبر  ستكون 
ــد الــمــوافــق 6 فــبــرايــر حتى  اعــتــبــارا مــن األحـ
الهضمي  الجهاز  عــيــادة  وتشمل  آخــر،  إشــعــار 
ــدد الــصــمــاء  ــغــ والــــرومــــاتــــيــــزم والـــجـــلـــديـــة والــ

واألذن  الـــبـــولـــيـــة  ــالــــك  ــســ ــمــ والــ والــــســــكــــري 
والعيون،  النساء  أمــراض  وعيادة  والحنجرة 
ــرار لـــن يــشــمــل االســـتـــشـــارات  ــقــ مــبــيــنــة أن الــ
لـــلـــحـــاالت الـــجـــديـــدة الـــمـــحـــولـــة مــــن مـــراكـــز 
ــة والــــتــــي يــنــبــغــي  ــيــ ــة الــصــحــيــة األولــ ــايـ ــرعـ الـ
فــحــصــهــا بــشــكــل مــبــاشــر مـــن قــبــل الــطــبــيــب 

المختص.

ا�ستراطات جديدة لزي�ارة المر�س�ى بالم�ست��س�ف�ي�ات   
الحكومي�ة ومرافق�ة المر�س�ى بالع�ي�ادات الخ�ارج�ي�ة 

رفـــع الــدكــتــور مــاجــد بــن عــلــي الــنــعــيــمــي وزيــر 
والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى  والتعليم  التربية 
إلــــى حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
القائد  الــمــفــدى  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
السمو  وإلــى صاحب  البحرين،  دفــاع  لقوة  األعلى 
ولــي  آل خليفة  حــمــد  بــن  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي 
الوزراء،  القائد األعلى رئيس مجلس  نائب  العهد 
آل  أحمد  بــن  خليفة  الشيخ  الــركــن  المشير  وإلــى 

الــرابــعــة  الــذكــرى  بمناسبة  الــعــام،  الــقــائــد  خليفة 
والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين. 

ــاد الـــوزيـــر بــهــذه الــمــنــاســبــة بـــالـــدور الــبــارز  وأشــ
ــاع الــبــحــريــن فـــي حــمــايــة  ــ ــوة دفـ ــه قــ ــذي تـــقـــوم بـ ــ الـ
منجزاته  على  والحفاظ  استقراره  وصــون  الوطن 
الحضارية واستمرار مسيرته التنموية، وما وصلت 
إلــيــه مــن تــطــور وجــاهــزيــة قتالية عــالــيــة، فــي ظل 

القيادة الحكيمة لبلدنا العزيز.

وزي�������ر ال���ت���رب���ي���ة ي�����س��ي��د ب�������دور ق���وة 
ال����دف����اع ف���ي ح��م��اي��ة ال���وط���ن وم��ن��ج��زات��ه 

أكـــد الــمــســجــل الــعــام بــــوزارة 
ــدل والــــــشــــــؤون اإلســـالمـــيـــة  ــ ــعـ ــ الـ
واألوقاف سلمان العامري أهمية 
إرســاء  في  المحاماة  مكاتب  دور 
ــون، مــثــمــًنــا جــهــود  ــانــ ــقــ حـــكـــم الــ
ــي مــجــال  الــــســــادة الــمــحــامــيــن فـ
وغسل  اإلرهـــاب  جرائم  مكافحة 
ــوال والــنــقــل غــيــر الــمــشــروع  ــ األمـ

لألموال عبر الحدود.
وكــشــف الــمــســجــل الـــعـــام أن 
حققوا  الــذيــن  المحامين  نسبة 
مــتــطــلــبــات اإلجـــــــراءات الــمــقــررة 
لمكافحة غسل األمــوال وتمويل 

ــاب والــنــقــل غــيــر الــمــشــروع  ــ اإلرهـ
لألموال عبر الحدود بلغت %94 
مــن مــجــمــوع الــمــحــامــيــن الــذيــن 
ينطبق عليهم القرار واإلرشادات 

ذات الصلة.
المكتب  أن  الــعــامــري  وبــيــن 
التواصل مع مكاتب  مستمر في 
المحامين لتأكيد واجب االلتزام 
ــات واإلرشـــــــــــــــادات  ــ ــراطــ ــ ــتــ ــ ــاالشــ ــ بــ
الــشــأن وحثهم  هــذا  فــي  المقررة 
ــلـــى االســــتــــمــــرار فــــي تــحــقــيــق  عـ
للتطبيق  الضرورية  المتطلبات 

السليم والجاد.

ويأتي ذلك في إطار تطبيق 
ــؤون  ــ ــشـ ــ ــدل والـ ــ ــعـ ــ قــــــــرار وزيــــــــر الـ
ــاف رقــم )14(  اإلســالمــيــة واألوقــ
لسنة 2021 بشأن إجراءات حْظر 
ومكافحة غْسل األموال وتمويل 
المشروع  غير  والــنــقــل  ــاب  اإلرهــ
الــحــدود في مهنة  لــألمــوال عبر 
االستشارات  ومكاتب  المحاماة 
الــقــانــونــيــة األجــنــبــيــة وقـــواعـــد 
تجميد األمــوال ورفــع التجميد 
األشخاص  مع  التعامل  وحظر 
أو الكيانات المدرجين في قوائم 
اإلرهاب، واإلرشادات ذات الصلة.

»العدل«: 94% من المحامي�ن ملتزم�ون بق�رار غ�سل الأموال 
وتمويل الإرهاب والنقل غير الم�سروع لاأموال عبر الحدود

} سلمان العامري.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16026/pdf/1-Supplime/16026.pdf?fixed2162
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1284151
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1284168
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 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: محمد القصاص
الكالب  باحتواء  المتخصصة  الشركة  نفذت 
العكر  أهالي  بالتعاون مع  الضالة )بالك جولد( 
لصيد  الثانية  الحملة  بالقرية  البيئة  ونشطاء 
ــفـــاص  الــــكــــالب الـــضـــالـــة عـــبـــر إيـــداعـــهـــا فــــي األقـ

المخصصة لها.
وتمّكن أفراد الشركة والنشطاء من اصطياد 
بقرية  فــي مجمع 626  الضالة  الــكــالب  مــن  عــدد 
بواسطة  وصــيــدهــا  مواقعها  اكــتــســاح  بعد  العكر 
إيداعها في األقفاص )األفخاخ  الشبكة ومن ثم 
الحديدية( المخصصة لها ونقلها لمركبة النقل.
وأفــــــاد أحــــد نــشــطــاء الــبــيــئــة الـــمـــشـــارك في 
الصيد بأن حمالت صيد الكالب الضالة مستمرة 
األهالي  تــؤرق  التي  المشكلة  على  القضاء  بغية 

والقاطنين بالمنطقة.
أو  إخــالء  الصيد هدفها  أن حمالت  وأضــاف 
تقليل عدد الكالب الضالة التي ازدادت في اآلونة 
وروعــت األطــفــال وهجمت على مواشي  األخــيــرة 

ممتلكات  فـــي  الــتــلــفــيــات  وأحـــدثـــت  الـــمـــزارعـــيـــن 
خالل  مــن  البيئية  ملوثاتها  عــن  فضال  األهــالــي 
المستمر  نباحها  وضجيج  المنتشر  البراز  كثرة 
وبـــالك جــولــد في  الــحــيــوانــيــة  الــثــروة  دور  مثمنا 

اإلسهام من الحد من مشكلة الكالب الضالة.
وأعــلــنــت الــثــروة الــحــيــوانــيــة بــــوزارة األشــغــال 
مؤخرا  العمراني  والتخطيط  البلديات  وشــؤون 
البالغات  تقديم  في  جديدة  آلية  استحداث  عن 
الخاصة بالكالب الضالة في المناطق السكنية، 
الكالب  بشأن  البالغات  تقديم  خدمة  أن  مبينة 
وأن شركة  إلكترونيًا حاليا،  باتت متاحة  الضالة 
بالك جولد بالتنسيق مع الوكالة قامت بتطوير 
إرســال  عبر  إلكترونيا  الــبــالغــات  تقديم  طريقة 
المشتكي رسالة واتس آب على الرقم 38099994، 
رابط  إرسال  آليا عبر  بالرد  النظام  حيث سيقوم 
على  مــبــاشــرة  بملئها  المشتكي  يــقــوم  اســتــمــارة 
ملء  فــور  الــالزم  بعمل  المعنية  الشركة  تقوم  أن 

االستمارة إلكترونيا.

مـــع الــتــغــيــرات الــتــكــنــولــوجــيــة والــعــلــمــيــة 
الــهــائــلــة، وظـــهـــور نــظــريــات تــربــويــة جـــديـــدة، 
ــل من  كـ أداء  وتـــطـــويـــر  تــحــســيــن  ــًا  لــــزامــ صــــار 
التعليمية  الــمــواقــف  فـــي  والــطــالــب  الــمــعــلــم 
والتعلمية بكل الوسائل المتاحة، سواء كانت 
أو  تــدريــس  أســالــيــب  أو  تقنية  ومــصــادر  أدوات 
استراتيجيات وأدوات تقويم أو غيرها. وتعتبر 
استراتيجيات التقويم وأدواته من أهم الوسائل 
التي يمكن أن تسهم بشكل واضح في تحسين 
وكلما  فــاعــل.  تعلم  وتحقيق  األداء  وتــطــويــر 
لــلــطــالــب صحيحة  الــمــعــلــم  كــانــت تــقــويــمــات 
االعتماد  يمكن  معلومات  لــه  أفـــرزت  ودقيقة 
تطوير  بــشــأن  مناسبة  قـــرارات  التــخــاذ  عليها 
استراتيجيات  أهــم  ومــن  الــتــربــويــة.  العملية 
البحوث  فاعليتها  إلــى  أشـــارت  التي  التقويم 
والــــدراســــات الــتــربــويــة فـــي تــحــســيــن وتــطــويــر 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة الــتــقــويــم 
البنائي، التي يطلق عليها أيضا اسم التقويم 

التكويني أو التقويم المستمر.
يــمــكــن تـــعـــريـــف اســتــراتــيــجــيــة الــتــقــويــم 
 Constructive Assessment( البنائي 
خــاصــة  اســتــراتــيــجــيــة  بـــأنـــهـــا   )Strategy
التقويم  على  كامل  بشكل  تعتمد  بالتدريس 
الــمــرحــلــي الـــــذي يــتــم أثـــنـــاء تـــأديـــة الــمــعــلــم 
الموقف التعليمي، وتهدف هذه االستراتيجية 
مستوحاة  راجــعــة  تغذية  على  الحصول  إلــى 
وتعلمهم،  الطالب  عن  المعلومات  جمع  من 
بحيث يتم تحليلها وتشخيصها للتعرف على 
الصعوبات والعثرات التي تواجه تعلم الطالب 
لتعلمهم  األفــضــل  والتخطيط  ومعالجتها 
االستراتيجية  هــذه  تتطلب  لــذلــك،  الــالحــق. 
أساسيا  جـــزءا  الــتــقــويــم  اعــتــمــاد  المعلم  مــن 
من عملية التعليم والتعلم قبل وخالل وبعد 
ومـــن األســالــيــب  الــتــعــلــيــمــي.  الــمــوقــف  تنفيذ 
المعلم  يستخدمها  أن  يمكن  الــتــي  والــطــرق 
فـــي الــتــقــويــم الــبــنــائــي: الــمــنــاقــشــة الــصــفــيــة، 
الصفية  والواجبات  الطالب،  أداء  ومالحظة 
وحصص  ــادات،  واإلرشــ والنصائح  والمنزلية، 

التقوية.
وتهدف استراتيجية التقويم البنائي إلى 

تحسين تعلم الطالب وتطوير أداء المعلمين، 
باإلضافة إلى تفعيل دور الطالب خالل عملية 
التعلم والتعليم، وإثارة دافعيتهم واهتمامهم 
كذلك  وتعمل  فيه.  واالســتــمــرار  التعلم  نحو 
عند  والخلل  الضعف  مــواطــن  معالجة  على 
الــــطــــالب وتــشــجــيــع وتـــعـــزيـــز مــــواطــــن الـــقـــوة 
المعلم  تحفيز  إلــى  تــهــدف  أنــهــا  كما  لديهم، 
أهــداف  وتحديد  للتدريس،  التخطيط  على 
تعليمية بصيغ سلوكية أو على شكل نتاجات 

تعلمية يمكن تحقيقها.
البنائي  الــتــقــويــم  اســتــراتــيــجــيــة  وتــتــكــون 
أربــــع عــمــلــيــات أســاســيــة هـــي: التخطيط  مــن 
أو التحضير، واإلعداد، والتطبيق، والتقويم. 
اســم  عليه  يطلق  مــا  العمليات  هـــذه  وتــشــكــل 
ففي   ،)Learning Wheel( التعلم  عجلة 
األسئلة:  عن  اإلجابة  يتم  التخطيط  عملية 
مـــاذا نــريــد؟ وإلـــى أيـــن نــحــن ذاهـــبـــون؟ ومـــاذا 
إلــى تقويم  بــاإلضــافــة  نــصــل؟  وكــيــف  نحتاج؟ 
اإلعــداد  عملية  فــي  أمــا  التخطيط.  عمليات 
اللوازم، وتوقع  فيتم جمع المعلومات وتوفير 
التعليمية، وتقويم  الصعوبات، وإعداد المواد 
يتم  التطبيق  عملية  وفــي  اإلعــــداد.  عمليات 
التعليمي  التفاعل  تقديم الخبرات، وتحقيق 
األنشطة  وتقديم  الصعوبات،  على  والتعرف 
تقويم  عمليات  وإجــراء  واإلثرائية،  العالجية 
التقويم فيتم إجراء  مرحلية. أما في عملية 
التقويم الختامي، الذي يتكون من اختبارات 

وعمليات تحليل واستخالص. 
البنائي  التقويم  استراتيجية  ولتنفيذ 
لهذه  تبعًا  درس  خطة  بــإعــداد  المعلم  يــقــوم 
االستراتيجية، وتنفيذها داخل الصف بالعمل 
تحتوي  عمل  أوراق  بتقديم  وذلــك  التعاوني، 
التعليمية  لــلــخــبــرات  تــقــويــم  يــأتــي:  مــا  عــلــى 
السابقة لدى الطالب، وعالج لتلك الخبرات 
تعليمية  ومعرفة  الحاجة،  عند  الستخدامها 
جـــديـــدة، وتــقــويــم لــمــرحــلــة الــتــعــلــم الــجــديــد 
وأخيرا  خاللها،  المتوقعة  للصعوبات  وعــالج 
دعـــم الــتــعــلــم بــنــشــاط عــالجــي أو تــعــزيــزي أو 

إثرائي في نهاية الدرس. 

ا���س��ت��خ��دام ا���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ق��وي��م 
ال���ب���ن���ائ���ي ف����ي ع��م��ل��ي��ة ال��ت��دري�����س

ــوة دفـــاع  نــعــم تــلــك هـــي قــ
تسطر  مازالت  التي  البحرين 
في  جــديــدة  بــطــولــيــة  ملحمة 
لسيدي  السامية  القيادة  ظل 
حـــــضـــــرة صـــــاحـــــب الــــجــــاللــــة 
ــن عــيــســى آل  الــمــلــك حــمــد بـ

خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى حفظه اهلل ورعاه، 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  لسيدي  المستمرة  والمتابعة 
األعلى  القائد  نــائــب  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
من  المتواصل  واالهتمام  اهلل،  حفظه  ــوزراء  الـ مجلس  رئيس 
ســيــدي صــاحــب الــمــعــالــي الــمــشــيــر الــركــن الــشــيــخ خليفة بن 
واإلشــراف  البحرين،  دفاع  لقوة  العام  القائد  آل خليفة  أحمد 
طبيب  الفريق  معالي  سيدي  من  الــدؤوب  والعمل  المتواصل 
األعلى  المجلس  رئيس  خليفة  آل  عبداهلل  بن  محمد  الشيخ 
للصحة، وسعادة الفريق الركن عبداهلل بن حسن النعيمي وزير 
النعيمي  بن صقر  ذيــاب  الركن  الفريق  وسعادة  الدفاع،  شــؤون 
رئيس هيئة األركان، وجميع قادة ومسؤولي وأفراد وحدات قوة 
الدفاع، الذين أبو إال أن يقفوا صفًا واحدًا جنبًا إلى جنب مع 
في  المعنية  والجهات  الطبي  البحرين  فريق  في  إخوانهم  كل 
لمكافحة  األخـــرى  المعنية  والجهات  الصحة  وزارة  المملكة 

جائحة كورونا )كوفيد-19(.
منتسبو قوة دفاع البحرين شكلوا خط حرب في مواجهة 
وباغتتنا  أجمع،  العالم  اجتاحت  التي  الشرسة  الهجمة  تلك 
وإن كنا قد سبقنا العديد من الدول في االستعداد لهذا الوباء 
والتفوق الذي حققناه في هذا المجال بشهادة الجميع، لتقدم 
قوة دفاع البحرين نماذج وصورا عديدة للجهود المضنية التي 
مملكة  على  الــداهــم  الخطر  هــذا  انتشار  مــن  للحد  بها  تقوم 
الــبــحــريــن، حــيــث حـــرص قــادتــهــا ورجــالــهــا األوفـــيـــاء وكـــوادرهـــا 
الــوطــنــي واإلنــســانــي من  بــواجــبــهــم  الــقــيــام  المتخصصة عــلــى 
بمقدمة  مواقعهم  فــي  يسهرون  يــزالــون  وال  وكــانــوا  تـــردد،  دون 

الخطوط األمامية دائما.
ال شك أن قوة دفاع البحرين ومنتسبيها جزء أساسي من 
مستقرًة  البحرين  تبقى  أن  دائمًا  يهمها  البحريني  المجتمع 
أرضها  على  والمقيمون  الــمــواطــنــون  يتمتع  مطمئنة  وآمــنــة 
بالسالمة والصحة والعافية، مسخرًة كل إمكانياتها وكفاءاتها 
الهدف  هــذا  لتحقيق  المتقدمة  الطبية  ومنشآتها  وكــوادرهــا 
الــدفــاع مــؤخــرًا من تشريف  األســمــى، ولعل ما حظيت به قــوة 
وتكريم من سيدي حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى 
القائد األعلى أيده اهلل ومنح منتسبيها وكوادرها المتخصصة 
وسام »األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي« هو تشريف 
العزيز،  الــوطــن  هــذا  خدمة  فــي  المزيد  لبذل  ودافـــع  وتكليف 
البحرين  دفــاع  قــوة  منتسبي  على  بغريب  ليس  التكريم  وهــذا 
وعلى  المجاالت  كل  في  واإلنجاز  العطاء  على  اعتادوا  الذين 

كل األصعدة.
حفظ اهلل مملكة البحرين وحفظ مليكها المفدى القائد 

األعلى وشعبه الوفي من كل سوء ومكروه.

قوة دفاع البحرين فداء وعطاء

بقلم:
اللواء الركن دكتور رياض 
ناصر عبدالرحمن العريج

ــنــــدس عــلــي  ــهــ اســـتـــقـــبـــل الــــمــ
رئــيــس المؤسسة  الــــدرازي  أحــمــد 
الــــوطــــنــــيــــة لــــحــــقــــوق اإلنـــــســـــان 
ــاردي القائم  نـ الــســيــدة مــارغــريــت 
بأعمال سفارة الواليات المتحدة 
البحرين،  األمريكية لدى مملكة 
ــة فــــي ضــاحــيــة  ــسـ ــؤسـ ــمـ بـــمـــقـــر الـ

السيف.
وجـــــرى خــــالل الـــلـــقـــاء بحث 
والتنسيق  الــتــعــاون  تــعــزيــز  ســبــل 
بـــــيـــــن الـــــمـــــؤســـــســـــة والــــــســــــفــــــارة 
يلبي  بما  المملكة  األمريكية في 
المشتركة،  واألهـــداف  التطلعات 
ــدد مــن  ــ ــى بـــحـــث عـ ــ بـــاإلضـــافـــة إلـ
القضايا ذات االهتمام المشترك.

رئي�س الموؤ�س�سة الوطنية لحقوق الإن�سان والقائم باأعمال 
ال�سفارة الأمريكية يبحثان تعزيز التعاون الم�سترك

} المهندس علي الدرازي يستقبل القائم بأعمال السفارة األمريكية.

وزارة  فــي  البحرية  والــثــروة  الــزراعــة  وكــيــل  قــال 
العمراني  والتخطيط  البلديات  ــؤون  وشـ األشــغــال 
البديع  مرفأ  صيانة  إن  الحواج  إبراهيم  المهندس 
وذلــك ضمن  الالزمة،  المالية  االعتمادات  طور  في 
خــطــة الــصــيــانــة، مــشــيــرا إلـــى أن مــرفــأ الــبــديــع من 
وتعمل  الشمالية،  المحافظة  في  المهمة  المرافئ 
ــة نــظــرا إلـــى ما  الـــــوزارة عــلــى صــيــانــتــه بــصــورة دوريــ

يمثله من أهمية للصيادين وأهالي المنطقة .
وأكد الحواج أنه بناء على توجيهات المهندس 
عــصــام بـــن عـــبـــداهلل خــلــف تـــم الــتــنــســيــق مـــع وكــالــة 
الـــوزارة من أجــل العمل على صيانة  »األشــغــال« في 

المرفأ في أسرع وقت ممكن .
وكــالــة  فــي  الــــــوزارة ممثلة  أن  الـــحـــواج  وأوضــــح 
الـــزراعـــة والـــثـــروة الــبــحــريــة ســعــت خـــالل الــســنــوات 
الخمس الماضية إلى تطوير الخدمات التي تقدمها 
كنوع  المرافئ  الخدمات في  للصيادين عبر تطوير 
تستمر  إذ  الصيد,  لقطاع  المقدمة  الخدمات  من 

لقطاع  التحتية  الــبــنــى  وتــحــديــث  بتشييد  ــوزارة  ــ الـ
الحد  إلى  البحرينية  الصيد  مرافئ  لتصل  الصيد 
ــــذي يــلــبــي حـــاجـــة الــعــامــلــيــن فـــي هــذا  الــمــقــبــول الـ

القطاع.
ــح أن أعــــمــــال الـــصـــيـــانـــة لـــلـــمـــرافـــئ بــنــاء  ــ ــ وأوضـ
وفق  تسير  وهــي  تتوقف،  لــم  الــوزيــر  توجيهات  على 
تم  أنــه  إلــى  مشيرا  الموضوعة،  والبرامج  الخطط 
في وقت سابق تطوير مرفأ البديع، مؤكدا أن العمل 
جار حاليا لطرح مبنى المطعم في مناقصة عامة.

البنى  الــوزارة عملت على تطوير  أن  إلى  وأشــار 
التحتية للمرافئ بصورة عامة، وذلك عبر تحسين 
الصيادين،  حركة  لتسهيل  الــقــوارب،  ممر  وتوسعة 
وإنشاء مسطحات خرسانية تسمح بانسيابية إدخال 
وإخراج القوارب من وإلى البحر، إضافة إلى تطوير 
الحواجز الخرسانية الجانبية لتوفير أكبر مساحة 
ممكنة إليقاف القوارب، وعمل سلم خرساني يسمح 

بصعود ونزول الصيادين إلى البحر.

الرابعة  الذكرى  بمناسبة 
ــوة  والـــخـــمـــســـيـــن لـــتـــأســـيـــس قـ
دفـــاع الــبــحــريــن، أقـــام مجلس 
المقهوي ورواده أمسية وطنية 
شارك فيها نخبة متميزة من 

شعراء الوطن والمواطنين.
وقد تقدم الحضور بأجمل 
إلى مقام  والتبريكات  التهاني 
ــة  ــب الــــجــــاللــ ــ ــاحــ ــ ــرة صــ ــ ــضــ ــ حــ
ــبــــالد الـــمـــفـــدى وإلــــى  مـــلـــك الــ
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــي 
الـــوزراء  مجلس  رئــيــس  العهد 
ــى الــمــشــيــر الـــركـــن الــقــائــد  وإلــ
ــوة دفــــــاع الــبــحــريــن  ــقـ ــام لـ ــعــ الــ
ــاع  ــدفــ وكــــــل مــنــتــســبــي قــــــوة الــ
الوفي بهذه  البحرين  وشــعــب 
المناسبة الغالية، مؤكدين أن 

البحرين  دفاع  قوة  ما حققته 
من إنجازات عظيمة هو مبعث 
فــخــر واعــــتــــزاز لــلــبــحــريــنــيــيــن 
جـــمـــيـــعـــا، مــتــمــنــيــن الــتــوفــيــق 

والــنــجــاح لــرجــال قـــوة الــدفــاع 
البواسل في حفظ أمن مملكة 
البحرين وحماية أراضيها من 

كل شر. 

ال���ع���م���ل ع���ل���ى ���س��ي��ان��ة م����رف����اأ ال��ب��دي��ع

مجل�س المقهوي يحتفي بذكرى تاأ�سي�س قوة دفاع البحرين

} احتفالية مجلس المقهوي.

حقق مشروع »قوس المطر« 
لمعلمة نظام الفصل البحرينية 
الــمــتــمــيــزة زيـــنـــب صــفــر نــتــائــج 
إيجابية مبهرة في مدرسة آمنة 
للبنات،  االبــتــدائــيــة  وهـــب  بــنــت 
ــد نــقــلــة نـــوعـــيـــة فــي  ــ إذ تــــم رصـ
لدى  الشخصي  الــتــطــور  جــانــب 
بنسبة  الــمــشــاركــات  الــطــالــبــات 
الــتــعــّلــم  دافــعــيــة  وزيــــــادة   ،%100
وصقل  منهن،   %98 نسبة  لــدى 
 ،%95 لــدى  الحياتية  الــمــهــارات 
وتــنــمــيــة الــثــقــة بــالــنــفــس لــدى 
التحدث  مهارتي  وتحسن   ،%93

واإللقاء لدى %85.
إن  الـــــمـــــعـــــلـــــمـــــة  وقـــــــــالـــــــــت 
منذ  بنجاح  مستمر  مشروعها 
بــالــتــزامــن مـــع تفشي  عــامــيــن، 
منها  وإســهــامــا  كــورونــا،  جائحة 

وفكرته  التعليم،  اســتــدامــة  فــي 
مـــنـــبـــثـــقـــة مـــــن ألـــــــــوان الــطــيــف 
أو  قــزح  قــوس  يتكون منها  التي 
إلى  يرمز  والــذي  المطر،  قــوس 
تـــنـــوع الــطــالــبــات فـــي قــدراتــهــن 
وشــخــصــيــاتــهــن واحــتــيــاجــاتــهــن 
الــتــعــلــيــمــيــة، وضــــــرورة بــــذل كل 
ــود الـــمـــمـــكـــنـــة لـــمـــراعـــاة  ــهــ ــجــ الــ
ــو يــخــدم  ــفـــرديـــة، وهــ الـــفـــروق الـ
ــدة مــنــهــا: الــتــعــلــيــم  مـــجـــاالت عــ
الشخصي  والـــتـــطـــور  والــتــعــلــم، 
األكاديمي  واإلنــجــاز  للطالبات، 

لديهن.
وأضـــــــــافـــــــــت: »تـــــخـــــتـــــار كـــل 
وتسهم  الــخــاص،  لونها  طالبة 
ــة الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة  ــ ــطــ ــ ــشــ ــ فـــــــي األنــ
القائمة على التفكير اإلبداعي 
واالبـــتـــكـــار ومـــمـــارســـة الــشــغــف، 

ــايـــات  ــز عـــلـــى دعــــــم الـــكـــفـ ــ ــركـ ــ وتـ
بــالــمــواد الـــدراســـيـــة، والــنــهــوض 
ــارات الـــحـــيـــاتـــيـــة، ودعــــم  ــهـ ــمـ ــالـ بـ
ــدرات الــخــالقــة،  ــقــ الــمــوهــبــة والــ
وتــــوطــــيــــد الـــــتـــــعـــــاون والـــعـــمـــل 
الـــجـــمـــاعـــي وحــــــل الـــمـــشـــكـــالت 
الــتــحــديــات«. ونوهت  ومــواجــهــة 
الــمــعــلــمــة بـــالـــدعـــم والـــتـــعـــاون 
المستمر من قبل أولياء األمور، 
ــلـــى الــــدعــــم مــن  ــول عـ ــصــ ــحــ والــ
قــبــل مـــديـــرة الـــمـــدرســـة شــريــفــة 
المساعدة  والــمــديــرة  المحري، 

قدرية عبد اهلل.
ويــــــأتــــــي ذلــــــــك فــــــي ســـيـــاق 
ــوادر  ــكــ ــلــ ــة لــ ــلــ ــاعــ ــفــ ــود الــ ــ ــهـ ــ ــــجـ الـ
الــمــدارس  فــي  الــكــفــؤة  الوطنية 
الحكومية، بدعم وإشراف وزارة 

التربية والتعليم.

عبر م�شروعها التفاعلي »قو�س المطر«

م���ع���ل���م���ة ب���ح���ري���ن���ي���ة ُت������ع������زز ال���ت���ط���ور 
%100 ب��ن�����س��ب��ة  وال���داف���ع���ي���ة  ال�����س��خ�����س��ي 

اســتــقــبــلــت د. الــشــيــخــة رنــا 
بنت عيسى بن دعيج آل خليفة 
التعليم  لمجلس  العام  األمين 
ــيـــس مــجــلــس  ــائـــب رئـ الـــعـــالـــي نـ
العالي  التعليم  مجلس  أمــنــاء 
عذبي  مريم  الدكتورة  بمكتبها 
التنفيذي  الرئيس  الجالهمة 
للهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية.
ــبـــت  وخـــــــــالل الـــــلـــــقـــــاء، رحـ
األمــيــن الــعــام بــالــدكــتــورة مريم 

ــة  ــربــ ــعــ ــة، مــ ــمــ عـــــذبـــــي الــــجــــالهــ
للجهود  تــقــديــرهــا  عــمــيــق  عـــن 
ــة الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا  ــوسـ ــمـ ــلـ ــمـ الـ
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة لــدعــم 
مملكة  فـــي  الــصــحــي  الـــقـــطـــاع 
الــبــحــريــن، كــمــا تــم بــحــث سبل 
ــاون بـــيـــن مــجــلــس  ــعـ ــتـ تـــعـــزيـــز الـ

التعليم العالي والهيئة.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، تــــقــــدمــــت 
ــي  ــ ــذبـ ــ الـــــــــدكـــــــــتـــــــــورة مــــــــريــــــــم عـ

الجالهمة عن خالص تقديرها 
ــام، مــؤكــدة  ــعــ بــلــقــاء األمـــيـــن الــ
التنسيق  عــلــى  الــهــيــئــة  حـــرص 
ومــمــارســة  المستمر  والــتــعــاون 
التعاون  لتنمية  اختصاصاتها 
العالي  التعليم  مــؤســســات  مــع 
بــمــا يــســهــم فـــي تــحــقــيــق جـــودة 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة وتــعــزيــز 
ــل الــتــحــول  اســتــدامــتــهــا فـــي ظـ
الصحي  القطاع  بــه  يمر  الــذي 

في المملكة.

»ال����ت����ع����ل����ي����م ال������ع������ال������ي« و»ال����م����ه����ن 
ال�������س���ح���ي���ة« ي��ب��ح��ث��ان ت���ع���زي���ز ت��ع��اون��ه��م��ا

فــي جلسة  الــبــحــريــن  الــبــرلــمــانــيــة لمملكة  الــشــعــبــة  وفـــد  شــــارك 
افتراضية نظمها االتحاد البرلماني الدولي ومكتب األمم المتحدة 
ــم الــمــتــحــدة الــمــعــنــي بــالــمــخــدرات  لــمــكــافــحــة اإلرهـــــاب ومــكــتــب األمــ
المعنية  التشريعية  األحــكــام  نــمــوذج  إطـــالق  بمناسبة  والــجــريــمــة، 
بضحايا اإلرهاب، في اجتماع لمجموعة العلوم والتكنولوجيا التابعة 

لالتحاد، وذلك مساء يوم الجمعة الماضي 4 فبراير الجاري.
الــنــواب:  مجلس  مــن  الــمــشــارك  البرلمانية  الشعبة  وفــد  ومــّثــل 
الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  البوعينين  السيسي  محمد  النائب 
عبداهلل  علي  العضو  الشورى  ومن مجلس  الوطني،  واألمــن  والدفاع 

العرادي. 
المعنية  التشريعية  »األحــكــام  نــمــوذج  مــســودة  الجلسة  وناقشت 
بضحايا اإلرهاب« والذي سيكون بمثابة المرجع للقوانين واإلجراءات 
الــتــطــورات  مــع  يتماشى  بــمــا  اإلرهــــاب  بضحايا  المتعلقة  الــحــالــيــة 
األخيرة في هذا الموضوع حول العالم، باإلضافة إلى سد الفراغات 
والقانونية في حال وجودها، كما يمكن لنموذج األحكام  التشريعية 
الجيدة  بالممارسات  يتعلق  فيما  المعلومات  تبادل  ويعزز  ينظم  أن 
خطوات  التخاذ  الملحة  الضرورة  على  الضوء  يسلط  مما  القائمة، 

ملموسة لحماية ضحايا اإلرهاب ومساعدتهم ودعمهم.
اإلرهــاب  بضحايا  المعنية  التشريعية  األحــكــام  نموذج  أن  يذكر 
الخبراء من  مــن  كبير  عــدد  بـــآراء  االستعانة  مــن خــالل  تــم صياغته 
ومشاركين  األكاديمية،  واألوســـاط  المتحدة  األمــم  كيانات  مختلف 
مــن الــمــؤســســات الوطنية والــبــرلــمــانــات الــدولــيــة حــول الــعــالــم وعــدد 
وممثلي  األكــاديــمــيــة،  والمؤسسات  المدني  المجتمع  منظمات  مــن 

الضحايا وعدد من الجمعيات المدافعة عن ضحايا اإلرهاب.
كما شارك النائب عبداهلل الذوادي في اجتماع افتراضي للفريق 
حيث  الدولي،  البرلماني  االتحاد  في  والتكنولوجيا  بالعلوم  المعني 
حيث  والتكنولوجيا،  العلوم  ألخالقيات  الدولي  الميثاق  مناقشة  تم 
ميزانية  دعـــم  إلـــى  مــدعــوة  المحلية  الــبــرلــمــانــات  أن  االجــتــمــاع  أكـــد 
مجموعة العلوم والتكنولوجيا، كما تم مناقشة الخطة االستراتيجية 
للفترة  الدولي  البرلماني  باالتحاد  والتكنولوجيا  العلوم  لمجموعة 
البرلماني  االتحاد  في  والتكنولوجيا  العلوم  ومستقبل   .2026-2022
المنعقدة  2022م  عــام  لخطة  الفريق  عمل  مع  يتماشى  بما  الدولي 

تحت شعار العلم من أجل السالم.
دولي  لميثاق  في مشروع مقترح  النظر  العمل  فريق  واصل  كما 
ألخالقيات العلوم والتكنولوجيا، ومناقشة تعديالت اقترحها أعضاء 
الفريق العامل، حيث تم تسجيل تحفظ مملكة البحرين على المادة 
19 من هذا الميثاق المقترح، وتم قبوله، وسيتم تعديل الفقرة وفق 

ذلك.

تنفيذ الحملة الثانية ل�سيد »الكالب ال�سالة« في قرية العكر

ال�سعبة البرلمانية ت�سارك في اإطالق »نموذج الأحكام 
ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة ال��م��ع��ن��ي��ة ب�����س��ح��اي��ا الإره�����اب«

} د. الشيخة رنا بنت عيسى تستقبل د. مريم الجالهمة.

توفت أمس الشيخة مها بنت 
عيسى  بن  محمد  بن  عبدالعزيز 
بـــعـــد مـــســـيـــرة عــطــاء  آل خــلــيــفــة 
حافلة في العديد من المجاالت.

بــــــــدأت الــــراحــــلــــة مــســيــرتــهــا 
ــار قـــبـــل أن  ــ الــمــهــنــيــة كــبــاحــثــة آثــ
تسير في درب اإلعالم، وباإلضافة 
القطاع الحكومي  إلى عملها في 
ــارســــت دورهـــــــا الـــتـــنـــويـــري عــبــر  مــ
المحلية،  الــصــحــف  فــي  الــكــتــابــة 
كما قدمت خالل عملها في وزارة 
للمنظمة  دولــيــة  وثــيــقــة  اإلعــــالم 
ــة لــلــمــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة  ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ الـ
ــن »تـــصـــور  ــو( بــجــنــيــف عــ ــبــ ــويــ )الــ
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لــالســتــعــمــال 
ــيــــة  ــنــــمــ ــتــ ــلــ االســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــي لــ
االقتصادية واالجتماعية وبرامج 
توزيعها  وتـــم  الــوطــنــيــة«  التنمية 
ــاء  ــضــ عـــلـــى جـــمـــيـــع الـــــــــدول األعــ

للمنظمة في عام 2005.
ــا  ــهـ وشــــــغــــــلــــــت الـــــشـــــيـــــخـــــة مـ
خـــــالل مــســيــرتــهــا عـــــدة مــنــاصــب 
ــائــــب مــــديــــر الــمــتــحــف  أبـــــرزهـــــا نــ
مديرة  منصب  وتولت  العسكري، 
المنظمات األهلية بوزارة التنمية 

االجتماعية.
الـــراحـــلـــة حــاصــلــة  أن  ــر  يـــذكـ
عـــلـــى درجــــــة الـــبـــكـــالـــوريـــوس مــن 
جــامــعــة مــاكــجــل بــمــونــتــريــال في 
كندا في دراســات الشرق األوسط 
ــع دراســـــــات إســـالمـــيـــة ويــهــوديــة  مـ
وتجيد  1993م،  عام  يونيو   13 في 
خمس لغات، وحصلت على شهادة 
إتقان اللغة اإلنجليزية من مركز 
ماكجل  بجامعة  التعليم  إكــمــال 
بــمــونــتــريــال فــي كــنــدا عـــام 1985، 

وحــصــلــت عــلــى شـــهـــادة الــثــانــويــة 
ــة الـــمـــنـــامـــة  ــ ــدرسـ ــ ــن مـ ــ ــة مـ ــامــ ــعــ الــ

الثانوية للبنات عام 1984.
ونـــالـــت الــشــيــخــة مــهــا شــهــادة 
ــوق الـــمـــؤلـــف والـــحـــقـــوق  ــقـ فــــي حـ
الــــــمــــــجــــــاورة مــــــن شـــــركـــــة طــــالل 
أبوغزالة بالتعاون مع وزارة اإلعالم 
مــشــاركــة من  وشــهــادة  عـــام 2005، 
للملكية  العالمية  المنظمة  قبل 
الــفــكــريــة )الــويــبــو( بــالــتــعــاون مع 
بــوزارة  والنشر  المطبوعات  إدارة 
بـــاإلضـــافـــة   ،2004 ــام  ــ عـ اإلعـــــــالم 
إلــــى الـــدبـــلـــومـــا مـــن إذاعــــــة الــبــي 
بـــي ســـي الــعــالــمــيــة بــالــتــعــاون مع 
ودراسات  وزارة اإلعالم عام 2002، 
والــتــربــيــة  الــتــغــذيــة  فـــي  مستقلة 
البدنية من جامعة ماكجل بكندا 

عام 1990.
ومــــــثــــــلــــــت الـــــشـــــيـــــخـــــة مـــهـــا 
ــدوة  ــنــ ــي الــ ــ مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن فـ
االستعمال  عــن  للويبو  الــدولــيــة 
الفكرية  للملكية  االســتــراتــيــجــي 
للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

 ،2006 عــام  فبراير  فــي  بنيودلهي 
وألــــقــــت كـــلـــمـــة الـــمـــجـــمـــوعـــة عــن 
والمصلحة  الــدولــيــة  االلــتــزامــات 
األمثل.  التوازن  وإيجاد  الوطنية 
اللجنة  فــي  المملكة  مثلت  كــمــا 
ــة لــحــقــوق  ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ الــــدولــــيــــة الـ
عشرة(  الثالثة  )الــــدورة  المؤلف 
عـــام 2005،  بــبــاريــس  بــالــيــونــســكــو 
وفــــي مــؤتــمــر الـــبـــث اإلذاعـــــــي في 
الــمــنــظــمــة الـــعـــالـــمـــيـــة لــلــمــلــكــيــة 
الــفــكــريــة )الـــويـــبـــو( بــجــنــيــف عــام 
عن  اليونسكو  مؤتمر  وفي   ،2004
الوطني  والــتــراث  االستراتيجية 

بسلطنة عمان عام 1996.
وشــــــــاركــــــــت الــــشــــيــــخــــة مـــهـــا 
فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن الـــفـــعـــالـــيـــات 
الــمــحــلــيــة مــنــهــا نــــــدوة جــمــعــيــة 
ــدول  ــ ــ خـــــبـــــراء الــــتــــراخــــيــــص- الـ
التجارية  التنمية  عــن  العربية 
وصناعة األدوية عام 2004، وفي 
ــة عــمــل عــن االســتــراتــيــجــيــة  ورشــ
وزارة  بــيــن  بــالــتــعــاون  الــتــجــاريــة 
الـــتـــجـــارة والــمــنــظــمــة الــعــالــمــيــة 
ورشـــة  وفـــي   ،  )WTO(للتجارة
الــمــرأة  تمكين  كيفية  عــن  عــمــل 
البحرينية للمشاركة في الحياة 
نظمها  التي  القادمة  السياسية 
الــمــجــلــس األعـــلـــى لـــلـــمـــرأة عــام 

.2004
وكـــانـــت الــراحــلــة عــضــوا في 
الــلــجــنــة اإلعـــالمـــيـــة لــلــمــجــلــس 
ــي الـــفـــتـــرة  ــ ــى لــــلــــمــــرأة فــ ــ ــلــ ــ األعــ
اللجنة  في  وعضًوا   ،2004-2003
اإلعـــالمـــيـــة لــمــعــرض الــبــحــريــن 
كانت  للحدائق لسنة 2005، كما 

من كتاب »أخبار الخليج«.

وفاة ال�سيخة مها بنت عبدالعزيز اآل خليفة

} الراحلة الشيخة مها بنت عبدالعزيز.
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كتب: محمد القصاص
الكالب  باحتواء  المتخصصة  الشركة  نفذت 
العكر  أهالي  بالتعاون مع  الضالة )بالك جولد( 
لصيد  الثانية  الحملة  بالقرية  البيئة  ونشطاء 
ــفـــاص  الــــكــــالب الـــضـــالـــة عـــبـــر إيـــداعـــهـــا فــــي األقـ

المخصصة لها.
وتمّكن أفراد الشركة والنشطاء من اصطياد 
بقرية  فــي مجمع 626  الضالة  الــكــالب  مــن  عــدد 
بواسطة  وصــيــدهــا  مواقعها  اكــتــســاح  بعد  العكر 
إيداعها في األقفاص )األفخاخ  الشبكة ومن ثم 
الحديدية( المخصصة لها ونقلها لمركبة النقل.

وأفــــــاد أحــــد نــشــطــاء الــبــيــئــة الـــمـــشـــارك في 
الصيد بأن حمالت صيد الكالب الضالة مستمرة 
األهالي  تــؤرق  التي  المشكلة  على  القضاء  بغية 

والقاطنين بالمنطقة.
أو  إخــالء  الصيد هدفها  أن حمالت  وأضــاف 
تقليل عدد الكالب الضالة التي ازدادت في اآلونة 
وروعــت األطــفــال وهجمت على مواشي  األخــيــرة 

ممتلكات  فـــي  الــتــلــفــيــات  وأحـــدثـــت  الـــمـــزارعـــيـــن 
خالل  مــن  البيئية  ملوثاتها  عــن  فضال  األهــالــي 
المستمر  نباحها  وضجيج  المنتشر  البراز  كثرة 
وبـــالك جــولــد في  الــحــيــوانــيــة  الــثــروة  دور  مثمنا 

اإلسهام من الحد من مشكلة الكالب الضالة.
وأعــلــنــت الــثــروة الــحــيــوانــيــة بــــوزارة األشــغــال 
مؤخرا  العمراني  والتخطيط  البلديات  وشــؤون 
البالغات  تقديم  في  جديدة  آلية  استحداث  عن 
الخاصة بالكالب الضالة في المناطق السكنية، 
الكالب  بشأن  البالغات  تقديم  خدمة  أن  مبينة 
وأن شركة  إلكترونيًا حاليا،  باتت متاحة  الضالة 
بالك جولد بالتنسيق مع الوكالة قامت بتطوير 
إرســال  عبر  إلكترونيا  الــبــالغــات  تقديم  طريقة 
المشتكي رسالة واتس آب على الرقم 38099994، 
رابط  إرسال  آليا عبر  بالرد  النظام  حيث سيقوم 
على  مــبــاشــرة  بملئها  المشتكي  يــقــوم  اســتــمــارة 
ملء  فــور  الــالزم  بعمل  المعنية  الشركة  تقوم  أن 

االستمارة إلكترونيا.

مـــع الــتــغــيــرات الــتــكــنــولــوجــيــة والــعــلــمــيــة 
الــهــائــلــة، وظـــهـــور نــظــريــات تــربــويــة جـــديـــدة، 
ــل من  كـ أداء  وتـــطـــويـــر  تــحــســيــن  ــًا  لــــزامــ صــــار 
التعليمية  الــمــواقــف  فـــي  والــطــالــب  الــمــعــلــم 
والتعلمية بكل الوسائل المتاحة، سواء كانت 
أو  تــدريــس  أســالــيــب  أو  تقنية  ومــصــادر  أدوات 
استراتيجيات وأدوات تقويم أو غيرها. وتعتبر 
استراتيجيات التقويم وأدواته من أهم الوسائل 
التي يمكن أن تسهم بشكل واضح في تحسين 
وكلما  فــاعــل.  تعلم  وتحقيق  األداء  وتــطــويــر 
لــلــطــالــب صحيحة  الــمــعــلــم  كــانــت تــقــويــمــات 
االعتماد  يمكن  معلومات  لــه  أفـــرزت  ودقيقة 
تطوير  بــشــأن  مناسبة  قـــرارات  التــخــاذ  عليها 
استراتيجيات  أهــم  ومــن  الــتــربــويــة.  العملية 
البحوث  فاعليتها  إلــى  أشـــارت  التي  التقويم 
والــــدراســــات الــتــربــويــة فـــي تــحــســيــن وتــطــويــر 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة الــتــقــويــم 
البنائي، التي يطلق عليها أيضا اسم التقويم 

التكويني أو التقويم المستمر.
يــمــكــن تـــعـــريـــف اســتــراتــيــجــيــة الــتــقــويــم 
 Constructive Assessment( البنائي 
خــاصــة  اســتــراتــيــجــيــة  بـــأنـــهـــا   )Strategy
التقويم  على  كامل  بشكل  تعتمد  بالتدريس 
الــمــرحــلــي الـــــذي يــتــم أثـــنـــاء تـــأديـــة الــمــعــلــم 
الموقف التعليمي، وتهدف هذه االستراتيجية 
مستوحاة  راجــعــة  تغذية  على  الحصول  إلــى 
وتعلمهم،  الطالب  عن  المعلومات  جمع  من 
بحيث يتم تحليلها وتشخيصها للتعرف على 
الصعوبات والعثرات التي تواجه تعلم الطالب 
لتعلمهم  األفــضــل  والتخطيط  ومعالجتها 
االستراتيجية  هــذه  تتطلب  لــذلــك،  الــالحــق. 
أساسيا  جـــزءا  الــتــقــويــم  اعــتــمــاد  المعلم  مــن 
من عملية التعليم والتعلم قبل وخالل وبعد 
ومـــن األســالــيــب  الــتــعــلــيــمــي.  الــمــوقــف  تنفيذ 
المعلم  يستخدمها  أن  يمكن  الــتــي  والــطــرق 
فـــي الــتــقــويــم الــبــنــائــي: الــمــنــاقــشــة الــصــفــيــة، 
الصفية  والواجبات  الطالب،  أداء  ومالحظة 
وحصص  ــادات،  واإلرشــ والنصائح  والمنزلية، 

التقوية.
وتهدف استراتيجية التقويم البنائي إلى 

تحسين تعلم الطالب وتطوير أداء المعلمين، 
باإلضافة إلى تفعيل دور الطالب خالل عملية 
التعلم والتعليم، وإثارة دافعيتهم واهتمامهم 
كذلك  وتعمل  فيه.  واالســتــمــرار  التعلم  نحو 
عند  والخلل  الضعف  مــواطــن  معالجة  على 
الــــطــــالب وتــشــجــيــع وتـــعـــزيـــز مــــواطــــن الـــقـــوة 
المعلم  تحفيز  إلــى  تــهــدف  أنــهــا  كما  لديهم، 
أهــداف  وتحديد  للتدريس،  التخطيط  على 
تعليمية بصيغ سلوكية أو على شكل نتاجات 

تعلمية يمكن تحقيقها.
البنائي  الــتــقــويــم  اســتــراتــيــجــيــة  وتــتــكــون 
أربــــع عــمــلــيــات أســاســيــة هـــي: التخطيط  مــن 
أو التحضير، واإلعداد، والتطبيق، والتقويم. 
اســم  عليه  يطلق  مــا  العمليات  هـــذه  وتــشــكــل 
ففي   ،)Learning Wheel( التعلم  عجلة 
األسئلة:  عن  اإلجابة  يتم  التخطيط  عملية 
مـــاذا نــريــد؟ وإلـــى أيـــن نــحــن ذاهـــبـــون؟ ومـــاذا 
إلــى تقويم  بــاإلضــافــة  نــصــل؟  وكــيــف  نحتاج؟ 
اإلعــداد  عملية  فــي  أمــا  التخطيط.  عمليات 
اللوازم، وتوقع  فيتم جمع المعلومات وتوفير 
التعليمية، وتقويم  الصعوبات، وإعداد المواد 
يتم  التطبيق  عملية  وفــي  اإلعــــداد.  عمليات 
التعليمي  التفاعل  تقديم الخبرات، وتحقيق 
األنشطة  وتقديم  الصعوبات،  على  والتعرف 
تقويم  عمليات  وإجــراء  واإلثرائية،  العالجية 
التقويم فيتم إجراء  مرحلية. أما في عملية 
التقويم الختامي، الذي يتكون من اختبارات 

وعمليات تحليل واستخالص. 
البنائي  التقويم  استراتيجية  ولتنفيذ 
لهذه  تبعًا  درس  خطة  بــإعــداد  المعلم  يــقــوم 
االستراتيجية، وتنفيذها داخل الصف بالعمل 
تحتوي  عمل  أوراق  بتقديم  وذلــك  التعاوني، 
التعليمية  لــلــخــبــرات  تــقــويــم  يــأتــي:  مــا  عــلــى 
السابقة لدى الطالب، وعالج لتلك الخبرات 
تعليمية  ومعرفة  الحاجة،  عند  الستخدامها 
جـــديـــدة، وتــقــويــم لــمــرحــلــة الــتــعــلــم الــجــديــد 
وأخيرا  خاللها،  المتوقعة  للصعوبات  وعــالج 
دعـــم الــتــعــلــم بــنــشــاط عــالجــي أو تــعــزيــزي أو 

إثرائي في نهاية الدرس. 

ا���س��ت��خ��دام ا���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ق��وي��م 
ال���ب���ن���ائ���ي ف����ي ع��م��ل��ي��ة ال��ت��دري�����س

ــوة دفـــاع  نــعــم تــلــك هـــي قــ
تسطر  مازالت  التي  البحرين 
في  جــديــدة  بــطــولــيــة  ملحمة 
لسيدي  السامية  القيادة  ظل 
حـــــضـــــرة صـــــاحـــــب الــــجــــاللــــة 
ــن عــيــســى آل  الــمــلــك حــمــد بـ

خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى حفظه اهلل ورعاه، 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  لسيدي  المستمرة  والمتابعة 
األعلى  القائد  نــائــب  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
من  المتواصل  واالهتمام  اهلل،  حفظه  ــوزراء  الـ مجلس  رئيس 
ســيــدي صــاحــب الــمــعــالــي الــمــشــيــر الــركــن الــشــيــخ خليفة بن 
واإلشــراف  البحرين،  دفاع  لقوة  العام  القائد  آل خليفة  أحمد 
طبيب  الفريق  معالي  سيدي  من  الــدؤوب  والعمل  المتواصل 
األعلى  المجلس  رئيس  خليفة  آل  عبداهلل  بن  محمد  الشيخ 
للصحة، وسعادة الفريق الركن عبداهلل بن حسن النعيمي وزير 
النعيمي  بن صقر  ذيــاب  الركن  الفريق  وسعادة  الدفاع،  شــؤون 
رئيس هيئة األركان، وجميع قادة ومسؤولي وأفراد وحدات قوة 
الدفاع، الذين أبو إال أن يقفوا صفًا واحدًا جنبًا إلى جنب مع 
في  المعنية  والجهات  الطبي  البحرين  فريق  في  إخوانهم  كل 
لمكافحة  األخـــرى  المعنية  والجهات  الصحة  وزارة  المملكة 

جائحة كورونا )كوفيد-19(.
منتسبو قوة دفاع البحرين شكلوا خط حرب في مواجهة 
وباغتتنا  أجمع،  العالم  اجتاحت  التي  الشرسة  الهجمة  تلك 
وإن كنا قد سبقنا العديد من الدول في االستعداد لهذا الوباء 
والتفوق الذي حققناه في هذا المجال بشهادة الجميع، لتقدم 
قوة دفاع البحرين نماذج وصورا عديدة للجهود المضنية التي 
مملكة  على  الــداهــم  الخطر  هــذا  انتشار  مــن  للحد  بها  تقوم 
الــبــحــريــن، حــيــث حـــرص قــادتــهــا ورجــالــهــا األوفـــيـــاء وكـــوادرهـــا 
الــوطــنــي واإلنــســانــي من  بــواجــبــهــم  الــقــيــام  المتخصصة عــلــى 
بمقدمة  مواقعهم  فــي  يسهرون  يــزالــون  وال  وكــانــوا  تـــردد،  دون 

الخطوط األمامية دائما.
ال شك أن قوة دفاع البحرين ومنتسبيها جزء أساسي من 
مستقرًة  البحرين  تبقى  أن  دائمًا  يهمها  البحريني  المجتمع 
أرضها  على  والمقيمون  الــمــواطــنــون  يتمتع  مطمئنة  وآمــنــة 
بالسالمة والصحة والعافية، مسخرًة كل إمكانياتها وكفاءاتها 
الهدف  هــذا  لتحقيق  المتقدمة  الطبية  ومنشآتها  وكــوادرهــا 
الــدفــاع مــؤخــرًا من تشريف  األســمــى، ولعل ما حظيت به قــوة 
وتكريم من سيدي حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى 
القائد األعلى أيده اهلل ومنح منتسبيها وكوادرها المتخصصة 
وسام »األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي« هو تشريف 
العزيز،  الــوطــن  هــذا  خدمة  فــي  المزيد  لبذل  ودافـــع  وتكليف 
البحرين  دفــاع  قــوة  منتسبي  على  بغريب  ليس  التكريم  وهــذا 
وعلى  المجاالت  كل  في  واإلنجاز  العطاء  على  اعتادوا  الذين 

كل األصعدة.
حفظ اهلل مملكة البحرين وحفظ مليكها المفدى القائد 

األعلى وشعبه الوفي من كل سوء ومكروه.

قوة دفاع البحرين فداء وعطاء

بقلم:
اللواء الركن دكتور رياض 
ناصر عبدالرحمن العريج

ــنــــدس عــلــي  ــهــ اســـتـــقـــبـــل الــــمــ
رئــيــس المؤسسة  الــــدرازي  أحــمــد 
الــــوطــــنــــيــــة لــــحــــقــــوق اإلنـــــســـــان 
ــاردي القائم  نـ الــســيــدة مــارغــريــت 
بأعمال سفارة الواليات المتحدة 
البحرين،  األمريكية لدى مملكة 
ــة فــــي ضــاحــيــة  ــسـ ــؤسـ ــمـ بـــمـــقـــر الـ

السيف.
وجـــــرى خــــالل الـــلـــقـــاء بحث 
والتنسيق  الــتــعــاون  تــعــزيــز  ســبــل 
بـــــيـــــن الـــــمـــــؤســـــســـــة والــــــســــــفــــــارة 
يلبي  بما  المملكة  األمريكية في 
المشتركة،  واألهـــداف  التطلعات 
ــدد مــن  ــ ــى بـــحـــث عـ ــ بـــاإلضـــافـــة إلـ
القضايا ذات االهتمام المشترك.

رئي�س الموؤ�س�سة الوطنية لحقوق الإن�سان والقائم باأعمال 
ال�سفارة الأمريكية يبحثان تعزيز التعاون الم�سترك

} المهندس علي الدرازي يستقبل القائم بأعمال السفارة األمريكية.

وزارة  فــي  البحرية  والــثــروة  الــزراعــة  وكــيــل  قــال 
العمراني  والتخطيط  البلديات  ــؤون  وشـ األشــغــال 
البديع  مرفأ  صيانة  إن  الحواج  إبراهيم  المهندس 
وذلــك ضمن  الالزمة،  المالية  االعتمادات  طور  في 
خــطــة الــصــيــانــة، مــشــيــرا إلـــى أن مــرفــأ الــبــديــع من 
وتعمل  الشمالية،  المحافظة  في  المهمة  المرافئ 
ــة نــظــرا إلـــى ما  الـــــوزارة عــلــى صــيــانــتــه بــصــورة دوريــ

يمثله من أهمية للصيادين وأهالي المنطقة .
وأكد الحواج أنه بناء على توجيهات المهندس 
عــصــام بـــن عـــبـــداهلل خــلــف تـــم الــتــنــســيــق مـــع وكــالــة 
الـــوزارة من أجــل العمل على صيانة  »األشــغــال« في 

المرفأ في أسرع وقت ممكن .
وكــالــة  فــي  الــــــوزارة ممثلة  أن  الـــحـــواج  وأوضــــح 
الـــزراعـــة والـــثـــروة الــبــحــريــة ســعــت خـــالل الــســنــوات 
الخمس الماضية إلى تطوير الخدمات التي تقدمها 
كنوع  المرافئ  الخدمات في  للصيادين عبر تطوير 
تستمر  إذ  الصيد,  لقطاع  المقدمة  الخدمات  من 

لقطاع  التحتية  الــبــنــى  وتــحــديــث  بتشييد  ــوزارة  ــ الـ
الحد  إلى  البحرينية  الصيد  مرافئ  لتصل  الصيد 
ــــذي يــلــبــي حـــاجـــة الــعــامــلــيــن فـــي هــذا  الــمــقــبــول الـ

القطاع.
ــح أن أعــــمــــال الـــصـــيـــانـــة لـــلـــمـــرافـــئ بــنــاء  ــ ــ وأوضـ
وفق  تسير  وهــي  تتوقف،  لــم  الــوزيــر  توجيهات  على 
تم  أنــه  إلــى  مشيرا  الموضوعة،  والبرامج  الخطط 
في وقت سابق تطوير مرفأ البديع، مؤكدا أن العمل 
جار حاليا لطرح مبنى المطعم في مناقصة عامة.

البنى  الــوزارة عملت على تطوير  أن  إلى  وأشــار 
التحتية للمرافئ بصورة عامة، وذلك عبر تحسين 
الصيادين،  حركة  لتسهيل  الــقــوارب،  ممر  وتوسعة 
وإنشاء مسطحات خرسانية تسمح بانسيابية إدخال 
وإخراج القوارب من وإلى البحر، إضافة إلى تطوير 
الحواجز الخرسانية الجانبية لتوفير أكبر مساحة 
ممكنة إليقاف القوارب، وعمل سلم خرساني يسمح 

بصعود ونزول الصيادين إلى البحر.

الرابعة  الذكرى  بمناسبة 
ــوة  والـــخـــمـــســـيـــن لـــتـــأســـيـــس قـ
دفـــاع الــبــحــريــن، أقـــام مجلس 
المقهوي ورواده أمسية وطنية 
شارك فيها نخبة متميزة من 

شعراء الوطن والمواطنين.
وقد تقدم الحضور بأجمل 
إلى مقام  والتبريكات  التهاني 
ــة  ــب الــــجــــاللــ ــ ــاحــ ــ ــرة صــ ــ ــضــ ــ حــ
ــبــــالد الـــمـــفـــدى وإلــــى  مـــلـــك الــ
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــي 
الـــوزراء  مجلس  رئــيــس  العهد 
ــى الــمــشــيــر الـــركـــن الــقــائــد  وإلــ
ــوة دفــــــاع الــبــحــريــن  ــقـ ــام لـ ــعــ الــ
ــاع  ــدفــ وكــــــل مــنــتــســبــي قــــــوة الــ
الوفي بهذه  البحرين  وشــعــب 
المناسبة الغالية، مؤكدين أن 

البحرين  دفاع  قوة  ما حققته 
من إنجازات عظيمة هو مبعث 
فــخــر واعــــتــــزاز لــلــبــحــريــنــيــيــن 
جـــمـــيـــعـــا، مــتــمــنــيــن الــتــوفــيــق 

والــنــجــاح لــرجــال قـــوة الــدفــاع 
البواسل في حفظ أمن مملكة 
البحرين وحماية أراضيها من 

كل شر. 

ال���ع���م���ل ع���ل���ى ���س��ي��ان��ة م����رف����اأ ال��ب��دي��ع

مجل�س المقهوي يحتفي بذكرى تاأ�سي�س قوة دفاع البحرين

} احتفالية مجلس المقهوي.

حقق مشروع »قوس المطر« 
لمعلمة نظام الفصل البحرينية 
الــمــتــمــيــزة زيـــنـــب صــفــر نــتــائــج 
إيجابية مبهرة في مدرسة آمنة 
للبنات،  االبــتــدائــيــة  وهـــب  بــنــت 
ــد نــقــلــة نـــوعـــيـــة فــي  ــ إذ تــــم رصـ
لدى  الشخصي  الــتــطــور  جــانــب 
بنسبة  الــمــشــاركــات  الــطــالــبــات 
الــتــعــّلــم  دافــعــيــة  وزيــــــادة   ،%100
وصقل  منهن،   %98 نسبة  لــدى 
 ،%95 لــدى  الحياتية  الــمــهــارات 
وتــنــمــيــة الــثــقــة بــالــنــفــس لــدى 
التحدث  مهارتي  وتحسن   ،%93

واإللقاء لدى %85.
إن  الـــــمـــــعـــــلـــــمـــــة  وقـــــــــالـــــــــت 
منذ  بنجاح  مستمر  مشروعها 
بــالــتــزامــن مـــع تفشي  عــامــيــن، 
منها  وإســهــامــا  كــورونــا،  جائحة 

وفكرته  التعليم،  اســتــدامــة  فــي 
مـــنـــبـــثـــقـــة مـــــن ألـــــــــوان الــطــيــف 
أو  قــزح  قــوس  يتكون منها  التي 
إلى  يرمز  والــذي  المطر،  قــوس 
تـــنـــوع الــطــالــبــات فـــي قــدراتــهــن 
وشــخــصــيــاتــهــن واحــتــيــاجــاتــهــن 
الــتــعــلــيــمــيــة، وضــــــرورة بــــذل كل 
ــود الـــمـــمـــكـــنـــة لـــمـــراعـــاة  ــهــ ــجــ الــ
ــو يــخــدم  ــفـــرديـــة، وهــ الـــفـــروق الـ
ــدة مــنــهــا: الــتــعــلــيــم  مـــجـــاالت عــ
الشخصي  والـــتـــطـــور  والــتــعــلــم، 
األكاديمي  واإلنــجــاز  للطالبات، 

لديهن.
وأضـــــــــافـــــــــت: »تـــــخـــــتـــــار كـــل 
وتسهم  الــخــاص،  لونها  طالبة 
ــة الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة  ــ ــطــ ــ ــشــ ــ فـــــــي األنــ
القائمة على التفكير اإلبداعي 
واالبـــتـــكـــار ومـــمـــارســـة الــشــغــف، 

ــايـــات  ــز عـــلـــى دعــــــم الـــكـــفـ ــ ــركـ ــ وتـ
بــالــمــواد الـــدراســـيـــة، والــنــهــوض 
ــارات الـــحـــيـــاتـــيـــة، ودعــــم  ــهـ ــمـ ــالـ بـ
ــدرات الــخــالقــة،  ــقــ الــمــوهــبــة والــ
وتــــوطــــيــــد الـــــتـــــعـــــاون والـــعـــمـــل 
الـــجـــمـــاعـــي وحــــــل الـــمـــشـــكـــالت 
الــتــحــديــات«. ونوهت  ومــواجــهــة 
الــمــعــلــمــة بـــالـــدعـــم والـــتـــعـــاون 
المستمر من قبل أولياء األمور، 
ــلـــى الــــدعــــم مــن  ــول عـ ــصــ ــحــ والــ
قــبــل مـــديـــرة الـــمـــدرســـة شــريــفــة 
المساعدة  والــمــديــرة  المحري، 

قدرية عبد اهلل.
ويــــــأتــــــي ذلــــــــك فــــــي ســـيـــاق 
ــوادر  ــكــ ــلــ ــة لــ ــلــ ــاعــ ــفــ ــود الــ ــ ــهـ ــ ــــجـ الـ
الــمــدارس  فــي  الــكــفــؤة  الوطنية 
الحكومية، بدعم وإشراف وزارة 

التربية والتعليم.

عبر م�شروعها التفاعلي »قو�س المطر«

م���ع���ل���م���ة ب���ح���ري���ن���ي���ة ُت������ع������زز ال���ت���ط���ور 
%100 ب��ن�����س��ب��ة  وال���داف���ع���ي���ة  ال�����س��خ�����س��ي 

اســتــقــبــلــت د. الــشــيــخــة رنــا 
بنت عيسى بن دعيج آل خليفة 
التعليم  لمجلس  العام  األمين 
ــيـــس مــجــلــس  ــائـــب رئـ الـــعـــالـــي نـ
العالي  التعليم  مجلس  أمــنــاء 
عذبي  مريم  الدكتورة  بمكتبها 
التنفيذي  الرئيس  الجالهمة 
للهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية.
ــبـــت  وخـــــــــالل الـــــلـــــقـــــاء، رحـ
األمــيــن الــعــام بــالــدكــتــورة مريم 

ــة  ــربــ ــعــ ــة، مــ ــمــ عـــــذبـــــي الــــجــــالهــ
للجهود  تــقــديــرهــا  عــمــيــق  عـــن 
ــة الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا  ــوسـ ــمـ ــلـ ــمـ الـ
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة لــدعــم 
مملكة  فـــي  الــصــحــي  الـــقـــطـــاع 
الــبــحــريــن، كــمــا تــم بــحــث سبل 
ــاون بـــيـــن مــجــلــس  ــعـ ــتـ تـــعـــزيـــز الـ

التعليم العالي والهيئة.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، تــــقــــدمــــت 
ــي  ــ ــذبـ ــ الـــــــــدكـــــــــتـــــــــورة مــــــــريــــــــم عـ

الجالهمة عن خالص تقديرها 
ــام، مــؤكــدة  ــعــ بــلــقــاء األمـــيـــن الــ
التنسيق  عــلــى  الــهــيــئــة  حـــرص 
ومــمــارســة  المستمر  والــتــعــاون 
التعاون  لتنمية  اختصاصاتها 
العالي  التعليم  مــؤســســات  مــع 
بــمــا يــســهــم فـــي تــحــقــيــق جـــودة 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة وتــعــزيــز 
ــل الــتــحــول  اســتــدامــتــهــا فـــي ظـ
الصحي  القطاع  بــه  يمر  الــذي 

في المملكة.

»ال����ت����ع����ل����ي����م ال������ع������ال������ي« و»ال����م����ه����ن 
ال�������س���ح���ي���ة« ي��ب��ح��ث��ان ت���ع���زي���ز ت��ع��اون��ه��م��ا

فــي جلسة  الــبــحــريــن  الــبــرلــمــانــيــة لمملكة  الــشــعــبــة  وفـــد  شــــارك 
افتراضية نظمها االتحاد البرلماني الدولي ومكتب األمم المتحدة 
ــم الــمــتــحــدة الــمــعــنــي بــالــمــخــدرات  لــمــكــافــحــة اإلرهـــــاب ومــكــتــب األمــ
المعنية  التشريعية  األحــكــام  نــمــوذج  إطـــالق  بمناسبة  والــجــريــمــة، 
بضحايا اإلرهاب، في اجتماع لمجموعة العلوم والتكنولوجيا التابعة 

لالتحاد، وذلك مساء يوم الجمعة الماضي 4 فبراير الجاري.
الــنــواب:  مجلس  مــن  الــمــشــارك  البرلمانية  الشعبة  وفــد  ومــّثــل 
الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  البوعينين  السيسي  محمد  النائب 
عبداهلل  علي  العضو  الشورى  ومن مجلس  الوطني،  واألمــن  والدفاع 

العرادي. 
المعنية  التشريعية  »األحــكــام  نــمــوذج  مــســودة  الجلسة  وناقشت 
بضحايا اإلرهاب« والذي سيكون بمثابة المرجع للقوانين واإلجراءات 
الــتــطــورات  مــع  يتماشى  بــمــا  اإلرهــــاب  بضحايا  المتعلقة  الــحــالــيــة 
األخيرة في هذا الموضوع حول العالم، باإلضافة إلى سد الفراغات 
والقانونية في حال وجودها، كما يمكن لنموذج األحكام  التشريعية 
الجيدة  بالممارسات  يتعلق  فيما  المعلومات  تبادل  ويعزز  ينظم  أن 
خطوات  التخاذ  الملحة  الضرورة  على  الضوء  يسلط  مما  القائمة، 

ملموسة لحماية ضحايا اإلرهاب ومساعدتهم ودعمهم.
اإلرهــاب  بضحايا  المعنية  التشريعية  األحــكــام  نموذج  أن  يذكر 
الخبراء من  مــن  كبير  عــدد  بـــآراء  االستعانة  مــن خــالل  تــم صياغته 
ومشاركين  األكاديمية،  واألوســـاط  المتحدة  األمــم  كيانات  مختلف 
مــن الــمــؤســســات الوطنية والــبــرلــمــانــات الــدولــيــة حــول الــعــالــم وعــدد 
وممثلي  األكــاديــمــيــة،  والمؤسسات  المدني  المجتمع  منظمات  مــن 

الضحايا وعدد من الجمعيات المدافعة عن ضحايا اإلرهاب.
كما شارك النائب عبداهلل الذوادي في اجتماع افتراضي للفريق 
حيث  الدولي،  البرلماني  االتحاد  في  والتكنولوجيا  بالعلوم  المعني 
حيث  والتكنولوجيا،  العلوم  ألخالقيات  الدولي  الميثاق  مناقشة  تم 
ميزانية  دعـــم  إلـــى  مــدعــوة  المحلية  الــبــرلــمــانــات  أن  االجــتــمــاع  أكـــد 
مجموعة العلوم والتكنولوجيا، كما تم مناقشة الخطة االستراتيجية 
للفترة  الدولي  البرلماني  باالتحاد  والتكنولوجيا  العلوم  لمجموعة 
البرلماني  االتحاد  في  والتكنولوجيا  العلوم  ومستقبل   .2026-2022
المنعقدة  2022م  عــام  لخطة  الفريق  عمل  مع  يتماشى  بما  الدولي 

تحت شعار العلم من أجل السالم.
دولي  لميثاق  في مشروع مقترح  النظر  العمل  فريق  واصل  كما 
ألخالقيات العلوم والتكنولوجيا، ومناقشة تعديالت اقترحها أعضاء 
الفريق العامل، حيث تم تسجيل تحفظ مملكة البحرين على المادة 
19 من هذا الميثاق المقترح، وتم قبوله، وسيتم تعديل الفقرة وفق 

ذلك.

تنفيذ الحملة الثانية ل�سيد »الكالب ال�سالة« في قرية العكر

ال�سعبة البرلمانية ت�سارك في اإطالق »نموذج الأحكام 
ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة ال��م��ع��ن��ي��ة ب�����س��ح��اي��ا الإره�����اب«

} د. الشيخة رنا بنت عيسى تستقبل د. مريم الجالهمة.

توفت أمس الشيخة مها بنت 
عيسى  بن  محمد  بن  عبدالعزيز 
بـــعـــد مـــســـيـــرة عــطــاء  آل خــلــيــفــة 
حافلة في العديد من المجاالت.

بــــــــدأت الــــراحــــلــــة مــســيــرتــهــا 
ــار قـــبـــل أن  ــ الــمــهــنــيــة كــبــاحــثــة آثــ
تسير في درب اإلعالم، وباإلضافة 
القطاع الحكومي  إلى عملها في 
ــارســــت دورهـــــــا الـــتـــنـــويـــري عــبــر  مــ
المحلية،  الــصــحــف  فــي  الــكــتــابــة 
كما قدمت خالل عملها في وزارة 
للمنظمة  دولــيــة  وثــيــقــة  اإلعــــالم 
ــة لــلــمــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة  ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ الـ
ــن »تـــصـــور  ــو( بــجــنــيــف عــ ــبــ ــويــ )الــ
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لــالســتــعــمــال 
ــيــــة  ــنــــمــ ــتــ ــلــ االســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــي لــ
االقتصادية واالجتماعية وبرامج 
توزيعها  وتـــم  الــوطــنــيــة«  التنمية 
ــاء  ــضــ عـــلـــى جـــمـــيـــع الـــــــــدول األعــ

للمنظمة في عام 2005.
ــا  ــهـ وشــــــغــــــلــــــت الـــــشـــــيـــــخـــــة مـ
خـــــالل مــســيــرتــهــا عـــــدة مــنــاصــب 
ــائــــب مــــديــــر الــمــتــحــف  أبـــــرزهـــــا نــ
مديرة  منصب  وتولت  العسكري، 
المنظمات األهلية بوزارة التنمية 

االجتماعية.
الـــراحـــلـــة حــاصــلــة  أن  ــر  يـــذكـ
عـــلـــى درجــــــة الـــبـــكـــالـــوريـــوس مــن 
جــامــعــة مــاكــجــل بــمــونــتــريــال في 
كندا في دراســات الشرق األوسط 
ــع دراســـــــات إســـالمـــيـــة ويــهــوديــة  مـ
وتجيد  1993م،  عام  يونيو   13 في 
خمس لغات، وحصلت على شهادة 
إتقان اللغة اإلنجليزية من مركز 
ماكجل  بجامعة  التعليم  إكــمــال 
بــمــونــتــريــال فــي كــنــدا عـــام 1985، 

وحــصــلــت عــلــى شـــهـــادة الــثــانــويــة 
ــة الـــمـــنـــامـــة  ــ ــدرسـ ــ ــن مـ ــ ــة مـ ــامــ ــعــ الــ

الثانوية للبنات عام 1984.
ونـــالـــت الــشــيــخــة مــهــا شــهــادة 
ــوق الـــمـــؤلـــف والـــحـــقـــوق  ــقـ فــــي حـ
الــــــمــــــجــــــاورة مــــــن شـــــركـــــة طــــالل 
أبوغزالة بالتعاون مع وزارة اإلعالم 
مــشــاركــة من  وشــهــادة  عـــام 2005، 
للملكية  العالمية  المنظمة  قبل 
الــفــكــريــة )الــويــبــو( بــالــتــعــاون مع 
بــوزارة  والنشر  المطبوعات  إدارة 
بـــاإلضـــافـــة   ،2004 ــام  ــ عـ اإلعـــــــالم 
إلــــى الـــدبـــلـــومـــا مـــن إذاعــــــة الــبــي 
بـــي ســـي الــعــالــمــيــة بــالــتــعــاون مع 
ودراسات  وزارة اإلعالم عام 2002، 
والــتــربــيــة  الــتــغــذيــة  فـــي  مستقلة 
البدنية من جامعة ماكجل بكندا 

عام 1990.
ومــــــثــــــلــــــت الـــــشـــــيـــــخـــــة مـــهـــا 
ــدوة  ــنــ ــي الــ ــ مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن فـ
االستعمال  عــن  للويبو  الــدولــيــة 
الفكرية  للملكية  االســتــراتــيــجــي 
للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

 ،2006 عــام  فبراير  فــي  بنيودلهي 
وألــــقــــت كـــلـــمـــة الـــمـــجـــمـــوعـــة عــن 
والمصلحة  الــدولــيــة  االلــتــزامــات 
األمثل.  التوازن  وإيجاد  الوطنية 
اللجنة  فــي  المملكة  مثلت  كــمــا 
ــة لــحــقــوق  ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ الــــدولــــيــــة الـ
عشرة(  الثالثة  )الــــدورة  المؤلف 
عـــام 2005،  بــبــاريــس  بــالــيــونــســكــو 
وفــــي مــؤتــمــر الـــبـــث اإلذاعـــــــي في 
الــمــنــظــمــة الـــعـــالـــمـــيـــة لــلــمــلــكــيــة 
الــفــكــريــة )الـــويـــبـــو( بــجــنــيــف عــام 
عن  اليونسكو  مؤتمر  وفي   ،2004
الوطني  والــتــراث  االستراتيجية 

بسلطنة عمان عام 1996.
وشــــــــاركــــــــت الــــشــــيــــخــــة مـــهـــا 
فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن الـــفـــعـــالـــيـــات 
الــمــحــلــيــة مــنــهــا نــــــدوة جــمــعــيــة 
ــدول  ــ ــ خـــــبـــــراء الــــتــــراخــــيــــص- الـ
التجارية  التنمية  عــن  العربية 
وصناعة األدوية عام 2004، وفي 
ــة عــمــل عــن االســتــراتــيــجــيــة  ورشــ
وزارة  بــيــن  بــالــتــعــاون  الــتــجــاريــة 
الـــتـــجـــارة والــمــنــظــمــة الــعــالــمــيــة 
ورشـــة  وفـــي   ،  )WTO(للتجارة
الــمــرأة  تمكين  كيفية  عــن  عــمــل 
البحرينية للمشاركة في الحياة 
نظمها  التي  القادمة  السياسية 
الــمــجــلــس األعـــلـــى لـــلـــمـــرأة عــام 

.2004
وكـــانـــت الــراحــلــة عــضــوا في 
الــلــجــنــة اإلعـــالمـــيـــة لــلــمــجــلــس 
ــي الـــفـــتـــرة  ــ ــى لــــلــــمــــرأة فــ ــ ــلــ ــ األعــ
اللجنة  في  وعضًوا   ،2004-2003
اإلعـــالمـــيـــة لــمــعــرض الــبــحــريــن 
كانت  للحدائق لسنة 2005، كما 

من كتاب »أخبار الخليج«.

وفاة ال�سيخة مها بنت عبدالعزيز اآل خليفة

} الراحلة الشيخة مها بنت عبدالعزيز.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16026/pdf/1-Supplime/16026.pdf?fixed2162
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://media.akhbar-alkhaleej.com/sup.php?i=/source/16026/pdf/3-MAIN/6.pdf?fixed01559#page=1&zoom=auto,-7,1668
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1284126
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

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

امللكة اإليزابيث الثانية بذكرى اعتالء جاللتها العر�س

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

حفظه اهلل ورعاه، برقية تهنئة اإىل �ساحبة اجلاللة امللكة اإليزابيث الثانية ملكة اململكة 

املتحدة واأيرلندا ال�سمالية رئي�سة الكومنولث، مبنا�سبة ذكرى اعتالء جاللتها العر�ش. 

مبوفور  لها  ومتنياته  تهانيه  اأطيب  عن  الربقية  يف  املفدى  امللك  جاللة  واأعرب 

ال�سحة وال�سعادة، ول�سعب اململكة املتحدة ال�سديق باملزيد من التقدم واالزدهار.

كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ش 

الثانية  اإليزابيث  امللكة  اإىل �ساحبة اجلاللة  تهنئة  برقية  اهلل،  الوزراء حفظه  جمل�ش 

ذكرى  مبنا�سبة  وذلك  الكومنولث،  رئي�سة  ال�سمالية  واأيرلندا  املتحدة  اململكة  ملكة 

اعتالء جاللتها العر�ش.

وال�سعادة،  ال�سحة  لها مبوفور  اأمنياته  تهانيه و�سادق  بالغ  عن  �سموه  واأعرب 

ول�سعب اململكة املتحدة املزيد من النماء واالزدهار.

االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  عن  �سدر 

رئي�ش  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

 )14( رقم  قرار  اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�ش 

ل�سنة 2022 بتعيني مديرين بوزارة الداخلية، 

جاء فيه:

املادة االأوىل: ُيعنينَّ ال�سادة التالية اأ�سماوؤهم 

مديرين يف وزارة الداخلية:

1- العقيد حممد جمعة علي الدو�سري.

2- العقيد حممد عبداهلل حممد امل�سلم.

3- العقيد علي حمد علي العريفي.

4- املقدم اإبراهيم اأحمد عي�سى احلافظ.

5- املقدم خالد حممد علي الدو�سري.

6- املقدم نواف ناجي فهد الها�سل.

7- املقدم فهد ناجي فهد الها�سل.

8- املقدم ركن نايل مبارك غامن ال�سند.

9- املقدم حممد علي حممد املطاوعة

10- املقدم اأحمد عي�سى اأحمد املحري.

اهلل  مال  عبدالرحمن  ركن  املقدم   -11

الدو�سري.

12- املقدم حممد عيد مبارك فرحان.

13- املقدم توفيق اإبراهيم اجلودر.

14- الرائد ركن اأحمد عبدالعزيز عطية اهلل 

اآل خليفة.

15- الرائد ماجد �سعيد عبدالنبي �سيف.

املادة الثانية: يتوىل وزير الداخلية ت�سكني 

هذا  من  االأوىل  املادة  يف  املذكورين  املديرين 

الداخلية  بوزارة  ال�ساغرة  االإدارات  يف  القرار 

وفق مهام وم�سوؤوليات كل اإدارة، واال�سرتاطات 

موؤهالت  ومبراعاة  ي�سغلها،  فيمن  الالزمة 

وخربات كل منهم.

املادة الثالثة: على وزير الداخلية تنفيذ هذا 

وُين�سر  �سدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار، 

يف اجلريدة الر�سمية.

ويل العهد رئي�س الوزراء ي�صدر قراًرا بتعيني مديرين بوزارة الداخلية

�سمو ويل العهد رئي�س الوزراء

بن  عبداللطيف  الدكتور  اأكد 

اأن  اخلارجية  وزير  الزياين  را�سد 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  اعتزاز 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

عاهل البالد املفدى، وتثمني �ساحب 

ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�ش جمل�ش 

الوزراء، للجهود الوطنية املخل�سة 

االأمامية  ال�سفوف  العاملني يف  لكل 

كورونا  فريو�ش  جلائحة  للت�سدي 

الكوادر ال�سحية،  )كوفيد 19( من 

ووزارة  البحرين،  دفاع  وقوة 

كافة،  امل�ساندة  واجلهات  الداخلية، 

بذات  العمل  ملوا�سلة  دافًعا  ميثل 

يف  االإ�سهام  على  واالإرادة  العزم 

اجلهود الوطنية الهادفة اإىل حماية 

م�سيًدا  واملقيمني،  املواطنني  �سحة 

على  وحر�سهم  املوظفني  بجهود 

بكل  اإليهم  املوكلة  الواجبات  اأداء 

تفان واإخال�ش.

اإن  اخلارجية  وزير  وقال 

للت�سدي  الوطنية  اجلهود 

ال�سمو  �ساحب  بقيادة  للجائحة 

جمل�ش  رئي�ش  العهد  ويل  امللكي 

اتخاذ  على  حر�ست  الوزراء، 

وت�سخري  كافة  الالزمة  االإجراءات 

تداعيات  ملواجهة  كافة  االإمكانات 

)كوفيد  كورونا  فريو�ش  جائحة 

للمواطنني  احلماية  لتوفري   ،)19

وتقدمي  �سواء،  حد  على  واملقيمني 

للجميع  الالزمة  ال�سحية  الرعاية 

مت  اأنه  اإىل  م�سرًيا  متييز،  دون 

الإدارة  عدة  ا�سرتاتيجيات  اعتماد 

املطلوبة  الوقاية  وتوفري  التحدي 

مواطنني  من  كافة  املجتمع  الأفراد 

ومقيمني. 

الوطني  الفريق  اأن  واأ�ساف 

لفريو�ش  للت�سدي  الطبي 

خطط  و�سع  على  عمل  كورونا 

وبروتوكوالت التعامل مع م�سارات 

كورونا،  فريو�ش  وم�ستجدات 

للفريو�ش  امل�ساد  التطعيم  وتوفري 

جماين  ب�سكل  واملقيمني  للمواطنني 

�سمن احلملة الوطنية للتطعيم، ما 

البحرين يف  اأ�سهم يف جناح مملكة 

والذي  اجلائحة،  تداعيات  مواجهة 

اجلهات  من  الكثري  به  اأ�سادت 

ال�سحة  منظمة  فيها  مبا  الدولية، 

العاملية.

عبداللطيف  الدكتور  واأكد   

على  احلفاظ  اأن  الزياين  را�سد  بن 

اليوم  حتى  جناح  من  حتقق  ما 

اجلهود  من  املزيد  بذل  ي�ستدعي 

املن�سودة،  للنجاحات  للو�سول 

واأن ما قامت به الكوادر البحرينية 

ملن�سوبي  واعتزاز  فخر  حمل  هو 

هذا  نيلهم  واأن  كافة،  الوزارة 

االأمري  و�سام  الرفيع،  الو�سام 

�سلمان بن حمد لال�ستحقاق الطبي، 

الوطنية  جلهودهم  كبري  تقدير  هو 

يف  الفاعلة  وم�ساركتهم  املخل�سة 

جهود الت�سدي لهذه اجلائحة.

وزير  ت�سليم  لدى  ذلك  جاء 

بح�سور  االأحد،  اأم�ش  اخلارجية 

خليفة  اآل  حممد  بن  فواز  ال�سيخ 

اململكة  لدى  البحرين  مملكة  �سفري 

يعقوب  خليل  وال�سفري  املتحدة، 

اخلياط القائم باأعمال وكيل الوزارة 

واالإدارية،  القن�سلية  لل�سوؤون 

القطاعات  روؤ�ساء  من  وعدد 

واالإدارات، »و�سام االأمري �سلمان بن 

للكوادر  الطبي«  لال�ستحقاق  حمد 

وزارة  منت�سبي  من  الوطنية 

امللكي  لالأمر  اإنفاًذا  اخلارجية، 

�ساحب  توجيه  اإطار  ويف  ال�سامي 

رئي�ش  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو 

املعنية  للجهات  الوزراء  جمل�ش 

للعاملني  الو�سام  بت�سليم  كافة 

الكوادر  من  االأمامية  ال�سفوف  يف 

البحرين،  دفاع  وقوة  ال�سحية، 

واجلهات  الداخلية،  ووزارة 

امل�ساندة كافة.

اخلارجية  وزير  وهناأ 

االأمري  »و�سام  على  احلا�سلني 

لال�ستحقاق  حمد  بن  �سلمان 

وتقديره  �سكره  معرًبا عن  الطبي«، 

بها  قام  التي  املخل�سة  للجهود 

للجميع  متمنًيا  الوزارة،  من�سوبو 

دوام التوفيق والنجاح.

منت�سبو  اأعرب  جانبهم،  من 

الوزارة الذي ت�سرفوا بت�سلم و�سام 

لال�ستحقاق  حمد  بن  �سلمان  االأمري 

بالغ فخرهم واعتزازهم  الطبي عن 

موؤكدين  ال�سامي،  التكرمي  بهذا 

الذي  الو�سام  هذا  بت�سلم  ت�سرفهم 

العمل  موا�سلة  على  حافًزا  يعد 

مملكة  خلدمة  والعطاء  والبذل 

البحرين.

�صّلم منت�صبي الوزارة و�صام الأمري �صلمان بن حمد لال�صتحقاق الطبي.. الزياين: 

جناح البحرين يف مواجهة اجلائحة حظي باإ�صادة الكثري من اجلهات الدولية

ا�ستقبل املهند�ش علي اأحمد الدرازي رئي�ش املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق االإن�سان، مارغريت 

ناردي القائم باأعمال �سفارة الواليات املتحدة االأمريكية لدى مملكة البحرين، مبقر املوؤ�س�سة.

وجرى خالل اللقاء بحث �سبل تعزيز التعاون والتن�سيق بني املوؤ�س�سة و�سفارة الواليات 

املتحدة يف اململكة مبا يلبي التطلعات واالأهداف امل�سرتكة، باالإ�سافة اىل بحث عدد من الق�سايا 

ذات االهتمام امل�سرتك.

الدرازي والقائم باأعمال ال�صفارة 

الأمريكية يبحثان التعاون امل�صرتك

وزير العمل: منو القطاعات الإنتاجية

 ي�صهم يف زيادة التوظيف ب�صوق العمل

العمل والتنمية االجتماعية  التقى وزير 

رئي�ش جمل�ش اإدارة هيئة تنظيم �سوق العمل 

زينب  النائب  بن حممد علي حميدان،  جميل 

عبداالأمري اإبراهيم، وذلك يف مكتبه بالوزارة، 

مرحلة  الوزارة خالل  على جهود  اأطلعها  اإذ 

وترية  على  للمحافظة  االقت�سادي  التعايف 

من�ساآت  يف  الباحثني  وادماج  التوظيف 

القطاع اخلا�ش ب�سوق العمل.

اأن منو  حميدان  اأكد  ال�سياق،  هذا  ويف 

التح�سن  مع  االإنتاجية  القطاعات  خمتلف 

يف اأداء االقت�ساد الوطني وزيادة ا�ستقطاب 

من  املزيد  توليد  يف  ي�سهم  اال�ستثمارات 

العام  يف  للمواطنني  النوعية  العمل  فر�ش 

الوزارة  اأن  اإىل  الفًتا  و2023،   2022

ذات  اجلهات  مع  وبالتعاون  �ستوا�سل 

العالقة جهودها امل�ستمرة يف اعداد الكوادر 

االأف�سل  اخليار  لتكون  وتاأهيلها  الوطنية 

تكاتف  اإىل  داعًيا  العمل،  اأ�سحاب  لدى 

اجلهود يف هذه املرحلة التي �ستكتب جناًحا 

اآخر ململكة البحرين.

امللك ي�صدر مر�صوًما

 بتعيينات يف وزارة الداخلية

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  عن  �سدر 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد 

رقم  مر�سوم  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى 

وزارة  يف  بتعيينات   2022 ل�سنة   )7(

الداخلية، جاء فيه:

املادة االأوىل: ُيعنينَّ يف وزارة الداخلية 

كل من:

بن  حممد  بن  عبداهلل  ال�سيخ   -1

للرئي�ش  نائًبا  خليفة  اآل  عبدالوهاب 

الوطني  املركز  يف  ال�سيربانية  للعمليات 

لالأمن ال�سيرباين.

2- ال�سيخ خالد بن را�سد بن عبداهلل 

العامة  لالإدارة  عاًما  مديًرا  خليفة  اآل 

لتنفيذ االأحكام والعقوبات البديلة.

بن  عبداهلل  بن  اأحمد  ال�سيخ   -3

م�ساعًدا  وكيالً  خليفة  اآل  عبدالوهاب 

للجن�سية واجلوازات واالإقامة.

الداخلية  وزير  على  الثانية:  املادة 

تنفيذ هذا املر�سوم، وُيعمل به من تاريخ 

�سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

امللكة اإليزابيث الثانيةجاللة امللك

العام  االأمني  خليفة  اآل  دعيج  بن  عي�سى  بنت  رنا  ال�سيخة  الدكتورة  ا�ستقبلت 

العايل، مبكتبها،  التعليم  اأمناء جمل�ش  رئي�ش جمل�ش  نائب  العايل  التعليم  ملجل�ش 

املهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ش  اجلالهمة  عذبي  مرمي  الدكتورة 

واخلدمات ال�سحية. وخالل اللقاء، اأعربت االأمني العام عن �سعادتها وعميق تقديرها 

ال�سحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  بها  تقوم  التي  امللمو�سة  للجهود 

بني  التعاون  تعزيز  �سبل  بحث  مت  كما  البحرين،  مملكة  يف  ال�سحي  القطاع  لدعم 

جمل�ش التعليم العايل والهيئة.

بلقاء  تقديرها  خال�ش  عن  اجلالهمة  عذبي  مرمي  الدكتورة  تقدمت  جانبها،  من 

وممار�سة  امل�ستمر  والتعاون  التن�سيق  على  الهيئة  حر�ش  موؤكدة  العام،  االأمني 

ي�سهم يف حتقيق  العايل، مبا  التعليم  موؤ�س�سات  مع  التعاون  لتنمية  اخت�سا�ساتها 

القطاع  به  مير  الذي  التحول  ظل  يف  ا�ستدامتها  وتعزيز  ال�سحية  اخلدمات  جودة 

ال�سحي يف اململكة.

الأمني العام ملجل�س التعليم العايل تبحث �صبل التعاون مع
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امللك وويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء يهنئان 

امللكة اإليزابيث الثانية بذكرى اعتالء جاللتها العر�س

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

حفظه اهلل ورعاه، برقية تهنئة اإىل �ساحبة اجلاللة امللكة اإليزابيث الثانية ملكة اململكة 

املتحدة واأيرلندا ال�سمالية رئي�سة الكومنولث، مبنا�سبة ذكرى اعتالء جاللتها العر�ش. 

مبوفور  لها  ومتنياته  تهانيه  اأطيب  عن  الربقية  يف  املفدى  امللك  جاللة  واأعرب 

ال�سحة وال�سعادة، ول�سعب اململكة املتحدة ال�سديق باملزيد من التقدم واالزدهار.

كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ش 

الثانية  اإليزابيث  امللكة  اإىل �ساحبة اجلاللة  تهنئة  برقية  اهلل،  الوزراء حفظه  جمل�ش 

ذكرى  مبنا�سبة  وذلك  الكومنولث،  رئي�سة  ال�سمالية  واأيرلندا  املتحدة  اململكة  ملكة 

اعتالء جاللتها العر�ش.

وال�سعادة،  ال�سحة  لها مبوفور  اأمنياته  تهانيه و�سادق  بالغ  عن  �سموه  واأعرب 

ول�سعب اململكة املتحدة املزيد من النماء واالزدهار.

االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  عن  �سدر 

رئي�ش  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

 )14( رقم  قرار  اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�ش 

ل�سنة 2022 بتعيني مديرين بوزارة الداخلية، 

جاء فيه:

املادة االأوىل: ُيعنينَّ ال�سادة التالية اأ�سماوؤهم 

مديرين يف وزارة الداخلية:

1- العقيد حممد جمعة علي الدو�سري.

2- العقيد حممد عبداهلل حممد امل�سلم.

3- العقيد علي حمد علي العريفي.

4- املقدم اإبراهيم اأحمد عي�سى احلافظ.

5- املقدم خالد حممد علي الدو�سري.

6- املقدم نواف ناجي فهد الها�سل.

7- املقدم فهد ناجي فهد الها�سل.

8- املقدم ركن نايل مبارك غامن ال�سند.

9- املقدم حممد علي حممد املطاوعة

10- املقدم اأحمد عي�سى اأحمد املحري.

اهلل  مال  عبدالرحمن  ركن  املقدم   -11

الدو�سري.

12- املقدم حممد عيد مبارك فرحان.

13- املقدم توفيق اإبراهيم اجلودر.

14- الرائد ركن اأحمد عبدالعزيز عطية اهلل 

اآل خليفة.

15- الرائد ماجد �سعيد عبدالنبي �سيف.

املادة الثانية: يتوىل وزير الداخلية ت�سكني 

هذا  من  االأوىل  املادة  يف  املذكورين  املديرين 

الداخلية  بوزارة  ال�ساغرة  االإدارات  يف  القرار 

وفق مهام وم�سوؤوليات كل اإدارة، واال�سرتاطات 

موؤهالت  ومبراعاة  ي�سغلها،  فيمن  الالزمة 

وخربات كل منهم.

املادة الثالثة: على وزير الداخلية تنفيذ هذا 

وُين�سر  �سدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار، 

يف اجلريدة الر�سمية.

ويل العهد رئي�س الوزراء ي�صدر قراًرا بتعيني مديرين بوزارة الداخلية

�سمو ويل العهد رئي�س الوزراء

بن  عبداللطيف  الدكتور  اأكد 

اأن  اخلارجية  وزير  الزياين  را�سد 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  اعتزاز 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

عاهل البالد املفدى، وتثمني �ساحب 

ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�ش جمل�ش 

الوزراء، للجهود الوطنية املخل�سة 

االأمامية  ال�سفوف  العاملني يف  لكل 

كورونا  فريو�ش  جلائحة  للت�سدي 

الكوادر ال�سحية،  )كوفيد 19( من 

ووزارة  البحرين،  دفاع  وقوة 

كافة،  امل�ساندة  واجلهات  الداخلية، 

بذات  العمل  ملوا�سلة  دافًعا  ميثل 

يف  االإ�سهام  على  واالإرادة  العزم 

اجلهود الوطنية الهادفة اإىل حماية 

م�سيًدا  واملقيمني،  املواطنني  �سحة 

على  وحر�سهم  املوظفني  بجهود 

بكل  اإليهم  املوكلة  الواجبات  اأداء 

تفان واإخال�ش.

اإن  اخلارجية  وزير  وقال 

للت�سدي  الوطنية  اجلهود 

ال�سمو  �ساحب  بقيادة  للجائحة 

جمل�ش  رئي�ش  العهد  ويل  امللكي 

اتخاذ  على  حر�ست  الوزراء، 

وت�سخري  كافة  الالزمة  االإجراءات 

تداعيات  ملواجهة  كافة  االإمكانات 

)كوفيد  كورونا  فريو�ش  جائحة 

للمواطنني  احلماية  لتوفري   ،)19

وتقدمي  �سواء،  حد  على  واملقيمني 

للجميع  الالزمة  ال�سحية  الرعاية 

مت  اأنه  اإىل  م�سرًيا  متييز،  دون 

الإدارة  عدة  ا�سرتاتيجيات  اعتماد 

املطلوبة  الوقاية  وتوفري  التحدي 

مواطنني  من  كافة  املجتمع  الأفراد 

ومقيمني. 

الوطني  الفريق  اأن  واأ�ساف 

لفريو�ش  للت�سدي  الطبي 

خطط  و�سع  على  عمل  كورونا 

وبروتوكوالت التعامل مع م�سارات 

كورونا،  فريو�ش  وم�ستجدات 

للفريو�ش  امل�ساد  التطعيم  وتوفري 

جماين  ب�سكل  واملقيمني  للمواطنني 

�سمن احلملة الوطنية للتطعيم، ما 

البحرين يف  اأ�سهم يف جناح مملكة 

والذي  اجلائحة،  تداعيات  مواجهة 

اجلهات  من  الكثري  به  اأ�سادت 

ال�سحة  منظمة  فيها  مبا  الدولية، 

العاملية.

عبداللطيف  الدكتور  واأكد   

على  احلفاظ  اأن  الزياين  را�سد  بن 

اليوم  حتى  جناح  من  حتقق  ما 

اجلهود  من  املزيد  بذل  ي�ستدعي 

املن�سودة،  للنجاحات  للو�سول 

واأن ما قامت به الكوادر البحرينية 

ملن�سوبي  واعتزاز  فخر  حمل  هو 

هذا  نيلهم  واأن  كافة،  الوزارة 

االأمري  و�سام  الرفيع،  الو�سام 

�سلمان بن حمد لال�ستحقاق الطبي، 

الوطنية  جلهودهم  كبري  تقدير  هو 

يف  الفاعلة  وم�ساركتهم  املخل�سة 

جهود الت�سدي لهذه اجلائحة.

وزير  ت�سليم  لدى  ذلك  جاء 

بح�سور  االأحد،  اأم�ش  اخلارجية 

خليفة  اآل  حممد  بن  فواز  ال�سيخ 

اململكة  لدى  البحرين  مملكة  �سفري 

يعقوب  خليل  وال�سفري  املتحدة، 

اخلياط القائم باأعمال وكيل الوزارة 

واالإدارية،  القن�سلية  لل�سوؤون 

القطاعات  روؤ�ساء  من  وعدد 

واالإدارات، »و�سام االأمري �سلمان بن 

للكوادر  الطبي«  لال�ستحقاق  حمد 

وزارة  منت�سبي  من  الوطنية 

امللكي  لالأمر  اإنفاًذا  اخلارجية، 

�ساحب  توجيه  اإطار  ويف  ال�سامي 

رئي�ش  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو 

املعنية  للجهات  الوزراء  جمل�ش 

للعاملني  الو�سام  بت�سليم  كافة 

الكوادر  من  االأمامية  ال�سفوف  يف 

البحرين،  دفاع  وقوة  ال�سحية، 

واجلهات  الداخلية،  ووزارة 

امل�ساندة كافة.

اخلارجية  وزير  وهناأ 

االأمري  »و�سام  على  احلا�سلني 

لال�ستحقاق  حمد  بن  �سلمان 

وتقديره  �سكره  معرًبا عن  الطبي«، 

بها  قام  التي  املخل�سة  للجهود 

للجميع  متمنًيا  الوزارة،  من�سوبو 

دوام التوفيق والنجاح.

منت�سبو  اأعرب  جانبهم،  من 

الوزارة الذي ت�سرفوا بت�سلم و�سام 

لال�ستحقاق  حمد  بن  �سلمان  االأمري 

بالغ فخرهم واعتزازهم  الطبي عن 

موؤكدين  ال�سامي،  التكرمي  بهذا 

الذي  الو�سام  هذا  بت�سلم  ت�سرفهم 

العمل  موا�سلة  على  حافًزا  يعد 

مملكة  خلدمة  والعطاء  والبذل 

البحرين.

�صّلم منت�صبي الوزارة و�صام الأمري �صلمان بن حمد لال�صتحقاق الطبي.. الزياين: 

جناح البحرين يف مواجهة اجلائحة حظي باإ�صادة الكثري من اجلهات الدولية

ا�ستقبل املهند�ش علي اأحمد الدرازي رئي�ش املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق االإن�سان، مارغريت 

ناردي القائم باأعمال �سفارة الواليات املتحدة االأمريكية لدى مملكة البحرين، مبقر املوؤ�س�سة.

وجرى خالل اللقاء بحث �سبل تعزيز التعاون والتن�سيق بني املوؤ�س�سة و�سفارة الواليات 

املتحدة يف اململكة مبا يلبي التطلعات واالأهداف امل�سرتكة، باالإ�سافة اىل بحث عدد من الق�سايا 

ذات االهتمام امل�سرتك.

الدرازي والقائم باأعمال ال�صفارة 

الأمريكية يبحثان التعاون امل�صرتك

وزير العمل: منو القطاعات الإنتاجية

 ي�صهم يف زيادة التوظيف ب�صوق العمل

العمل والتنمية االجتماعية  التقى وزير 

رئي�ش جمل�ش اإدارة هيئة تنظيم �سوق العمل 

زينب  النائب  بن حممد علي حميدان،  جميل 

عبداالأمري اإبراهيم، وذلك يف مكتبه بالوزارة، 

مرحلة  الوزارة خالل  على جهود  اأطلعها  اإذ 

وترية  على  للمحافظة  االقت�سادي  التعايف 

من�ساآت  يف  الباحثني  وادماج  التوظيف 

القطاع اخلا�ش ب�سوق العمل.

اأن منو  حميدان  اأكد  ال�سياق،  هذا  ويف 

التح�سن  مع  االإنتاجية  القطاعات  خمتلف 

يف اأداء االقت�ساد الوطني وزيادة ا�ستقطاب 

من  املزيد  توليد  يف  ي�سهم  اال�ستثمارات 

العام  يف  للمواطنني  النوعية  العمل  فر�ش 

الوزارة  اأن  اإىل  الفًتا  و2023،   2022

ذات  اجلهات  مع  وبالتعاون  �ستوا�سل 

العالقة جهودها امل�ستمرة يف اعداد الكوادر 

االأف�سل  اخليار  لتكون  وتاأهيلها  الوطنية 

تكاتف  اإىل  داعًيا  العمل،  اأ�سحاب  لدى 

اجلهود يف هذه املرحلة التي �ستكتب جناًحا 

اآخر ململكة البحرين.

امللك ي�صدر مر�صوًما

 بتعيينات يف وزارة الداخلية

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  عن  �سدر 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد 

رقم  مر�سوم  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى 

وزارة  يف  بتعيينات   2022 ل�سنة   )7(

الداخلية، جاء فيه:

املادة االأوىل: ُيعنينَّ يف وزارة الداخلية 

كل من:

بن  حممد  بن  عبداهلل  ال�سيخ   -1

للرئي�ش  نائًبا  خليفة  اآل  عبدالوهاب 

الوطني  املركز  يف  ال�سيربانية  للعمليات 

لالأمن ال�سيرباين.

2- ال�سيخ خالد بن را�سد بن عبداهلل 

العامة  لالإدارة  عاًما  مديًرا  خليفة  اآل 

لتنفيذ االأحكام والعقوبات البديلة.

بن  عبداهلل  بن  اأحمد  ال�سيخ   -3

م�ساعًدا  وكيالً  خليفة  اآل  عبدالوهاب 

للجن�سية واجلوازات واالإقامة.

الداخلية  وزير  على  الثانية:  املادة 

تنفيذ هذا املر�سوم، وُيعمل به من تاريخ 

�سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

امللكة اإليزابيث الثانيةجاللة امللك

العام  االأمني  خليفة  اآل  دعيج  بن  عي�سى  بنت  رنا  ال�سيخة  الدكتورة  ا�ستقبلت 

العايل، مبكتبها،  التعليم  اأمناء جمل�ش  رئي�ش جمل�ش  نائب  العايل  التعليم  ملجل�ش 

املهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ش  اجلالهمة  عذبي  مرمي  الدكتورة 

واخلدمات ال�سحية. وخالل اللقاء، اأعربت االأمني العام عن �سعادتها وعميق تقديرها 

ال�سحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  بها  تقوم  التي  امللمو�سة  للجهود 

بني  التعاون  تعزيز  �سبل  بحث  مت  كما  البحرين،  مملكة  يف  ال�سحي  القطاع  لدعم 

جمل�ش التعليم العايل والهيئة.

بلقاء  تقديرها  خال�ش  عن  اجلالهمة  عذبي  مرمي  الدكتورة  تقدمت  جانبها،  من 

وممار�سة  امل�ستمر  والتعاون  التن�سيق  على  الهيئة  حر�ش  موؤكدة  العام،  االأمني 

ي�سهم يف حتقيق  العايل، مبا  التعليم  موؤ�س�سات  مع  التعاون  لتنمية  اخت�سا�ساتها 

القطاع  به  مير  الذي  التحول  ظل  يف  ا�ستدامتها  وتعزيز  ال�سحية  اخلدمات  جودة 

ال�سحي يف اململكة.

الأمني العام ملجل�س التعليم العايل تبحث �صبل التعاون مع
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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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الزياين يزور املبنى اجلديد للمعهد وي�سيد مب�ستواه املتطور

»ال�سناعة« و»الدرا�سات امل�سرفية« ين�ّسقان لربامج تدريبية

الزياين  را�شد  بن  زايد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزير  اأ�شاد 

واخلطوات  امل�شرفية  للدرا�شات  البحرين  ملعهد  املتطور  بامل�شتوى 

والربامج التي يعمل على تنفيذها، والتي تتوافق مع ا�شرتاتيجية تطوير 

قطاع اخلدمات املالية واالقت�شادية التي ت�شهدها مملكة البحرين حتقيقا 

الأهداف وروؤى امل�شرية التنموية ال�شاملة بقيادة ح�شرة �شاحب اجلاللة 

�شديدة  املفدى، وتوجيهات  البالد  عاهل  اآل خليفة  بن عي�شى  امللك حمد 

من لدن �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�ض جمل�ض الوزراء، للنهو�ض بالقطاعات االقت�شادية والتنموية يف 

البالد. 

جاء ذلك خالل زيارة وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة زايد بن 

را�شد الزياين اإىل املبنى اجلديد ملعهد الدرا�شات امل�شرفية واملالية الذي 

يقع مبنطقة خليج البحرين، حيث كان لدى ا�شتقباله املدير العام ملعهد 

البحرين للدرا�شات امل�شرفية الدكتور اأحمد عبداحلميد ال�شيخ، اإذ اطلع 

التي  املتطورة  والربامج  اأهم اخلدمات احلديثة  الوزير واحل�شور على 

يقدمها املعهد الذي يلعب دوًرا مهًما يف تطوير وتاأهيل الكوادر الب�شرية 

ت�شمل  التي  التدريبية  الربامج  من  العديد  يقدم  والذي  احرتايف،  ب�شكل 

جميع التخ�ش�شات كالتنمية التنفيذية واملحا�شبة والتمويل واخلدمات 

امل�شتدامة  التنمية  ومهارات  االإ�شالمية  وال�شريفة  واملالية  امل�شرفية 

الرقمي،  والتحول  التوريد  �شال�شل  واإدارة  واالإدارة  القيادة  وبرامج يف 

وغريها من الربامج التدريبية املتطورة.

وثّمن الوزير هذه اجلهود املتميزة يف هذا املجال احليوي املهم، معرًبا 

ب�شاأن  التن�شيق  جرى  اإذ  اجلانبني،  بني  والتن�شيق  التعاون  اأهمية  عن 

التي ي�شرف عليها املعهد لوزارة  التدريبية  اعداد جمموعة من الربامج 

ال�شناعة والتجارة وال�شياحة ولكلية ال�شيافة فايتل، االأمر الذي �شوف 

ي�شهم يف تطوير العن�شر الب�شري و�شي�شكل عالمة فارقة يف تطوير اأداء 

املوظفني ب�شكل كبري، وي�شهم يف دعم العملية التنموية ب�شكل عام.

وزير »املوا�سالت« ي�سارك 

مبعر�ض »ليب« التقني الدويل بالريا�ض

وزير  حممد  بن  اأحمد  بن  كمال  تراأ�ض 

من  امل�شارك  الوفد  واالت�شاالت  املوا�شالت 

معر�ض  واالت�شاالت يف  املوا�شالت  وزارة 

مدينة  يف  املنعقد  الدويل  التقني   LEAP
الفرتة بني 1 اىل 3 فرباير  الريا�ض خالل 

.2022

رفيعة  وفود  املوؤمتر  ح�شر  وقد 

امل�شتوى من 129 دولة، و�شاركت اأكرث من 

اأكرث  بعر�ض  قامت  نا�شئة  �شركة   1500

للم�شتثمرين،  تقدميي  عر�ض   1000 من 

زائر  األف   100 الزوار  عدد  فاق  كما 

اجلل�شات  من  عدد  عقد  ومت  املوؤمتر.  خالل 

التقني  التحول  ناق�شت  التي  احلوارية 

عامليا  الرائدة  التكنولوجيا  �شركات  بني 

وال�شركات النا�شئة، وبحثت اأهم التحديات 

العاملي يف  املجتمع  تواجه  التي  والعقبات 

هذا املجال. 

اجلدير بالذكر اأنه مت االإعالن عن اإطالق 

الرقمي  التعاون  منظمة  جواز  مبادرة 

املبادرة  هذه  وتهدف  النا�شئة،  للم�شاريع 

التقنية  ال�شركات  على  االإجراءات  لت�شهيل 

املنظمة  يف  االأع�شاء  الدول  يف  النا�شئة 

وت�شيري اأعمالها التجارية عرب احلدود.

املذكور،  املعر�ض  اأعمال  هام�ض  وعلى 

وزير  حممد  بن  اأحمد  بن  كمال  التقى 

ال�شعودي  بنظريه  واالت�شاالت  املوا�شالت 

عبداهلل بن عامر ال�شواحة وزير االت�شاالت 

�شبل  لبحث  املعلومات،  وتكنولوجيا 

التعاون بني البلدين وفتح اآفاق اال�شتثمار. 

ويف ذات ال�شدد، ُعقد اجتماع بينه وبني 

دمية  الرقمي  التعاون  ملنظمة  العام  االأمني 

اليحــيى، وذلك ملناق�شة �شبل التعاون بني 

مملكة البحرين ومنظمة التعاون الرقمي.

قائد خفر ال�سواحل يفتتح دورة االعرتا�ض 

والتفتي�ض اخلا�سة مبكافحة االإرهاب البحري

خديجة العرادي:

العامة  واجلراحة  ال�شرطان  اأمرا�ض  ا�شت�شاري  ك�شف 

رئي�ض جمعية مكافحة ال�شرطان الدكتور عبدالرحمن فخرو 

�شنوات  ت�شدر كل 5  التي  الر�شمية  االإح�شاءات  اأحدث  اأن 

واآخرها، كان عام 2020، ك�شف عن عدد احلاالت امل�شتجدة 

جمموع  اأن  مبينة  اململكة،  يف  ال�شرطان  مبر�ض  باالإ�شابة 

بلغ  اجلن�شني  لدى  ت�شجيلها  مت  التي  اجلديدة  احلاالت 

1215 حالة حتى العام 2020، منها 572 حالة للرجال 

و643 للن�شاء.

واأ�شاف اأن عدد االأموات ح�شب االإح�شائية االأخرية بلغ 

ن�شبة  اأن  مبيًنا  وفاة،  حالة  وللن�شاء 281  للرجال 312 

االأموات من الن�شاء الالتي يتوفني قبل بلوغ �شن 75 �شنة 

اأما االأموات من الرجال الذين يتوفون قبل  بلغت %11.2، 

بلوغ �شن 75 �شنة فن�شبتهم %14.1.

وقال الدكتور فخرو اإن جمموع �شكان البحرين ح�شب 

تلك االإح�شائية بلغ مليوًنا و701 األف و583 ن�شمة للعام 

.2020

ومبنا�شبة اليوم العاملي ملكافحة ال�شرطان، قال الدكتور 

ال�شرطان  اأمرا�ض  اأكرث  اإن  »االأيام«  مع  حديث  يف  فخرو 

�شيوًعا يف البحرين هي �شرطانات الثدي والقولون والرئة.

وحتدث عن اأبرز طرق الوقاية من ال�شرطان، مو�شًحا 

اأنها متنوعة وت�شمل االبتعاد عن التبغ والتدخني، واملحافظة 

على الوزن ال�شحي، وممار�شة ن�شاط بدين بانتظام، واالأكل 

ومعرفة  واخل�شراوات،  الفواكه  من  االإكثار  مع  ال�شحي 

والفحو�ض  املحدقة،  واملخاطر  عائلتك،  تاريخ  نف�شك، 

الدورية املنتظمة، واختبارات الك�شف املبكر عن ال�شرطان.

وتطرق اإىل مراحل العالج التي ميكن اأن مير بها مري�ض 

اأو  اجلراحي  العالج  »تت�شمن  اأنها  اىل  م�شرًيا  ال�شرطان، 

العالج الكيميائي اأو العالج االإ�شعاعي اأو العالج الهرموين 

ال�شرطان  »مر�ض  اأن  على  م�شدًدا  اجليني«،  العالج  اأو 

يحتاج يف عالجه اإىل التعامل مع عدة تخ�ش�شات«، موؤكًدا 

لتفادي  االأجنع  احلل  هو  للمر�ض  املبكر  »الت�شخي�ض  اأن 

االإ�شابة، وبالتايل اإمكانية ال�شفاء منه«.

اأكرث من 200 نوع من  اأن هناك  الدكتور فخرو  وبنّي 

اأنواع ال�شرطان، منها �شرطان االأج�شام ال�شلبة الذي ي�شيب 

اأع�شاًء يف اجل�شم مثل الثدي والكبد والرئة واملثانة، وهذا 

ا �شرطان االأن�شجة، وهناك �شرطان خاليا الدم  ي�شمى اأي�شً

ا، كما  الذي ي�شمى »اللوكيميا«، ويف هذا املر�ض اأنواع اأي�شً

اأن ال�شرطان ي�شيب اأي فئة عمرية، �شواء االأطفال اأو الكبار، 

وهناك اأنواع ت�شيب ال�شيدات اأكرث من الرجال، والعك�ض.

انت�شاًرا بني  االأمرا�ض  اأكرث  الثدي  اأن �شرطان  واأ�شاف 

ب�شرطان  االإ�شابة  ن�شبة  للرجال  بالن�شبة  بينما  الن�شاء، 

الثدي  �شرطان  البحرين  عاملًيا، ويف  تتجاوز %1  الثدي ال 

القولون،  �شرطان  يليه  الن�شاء،  بني  انت�شاًرا  االأكرث  ُيعد 

اأن  اىل  املباي�ض، م�شرًيا  ثم �شرطان  الرحم،  ف�شرطان عنق 

يف  وحلت  تراجعت  الرحم  عنق  ب�شرطان  االإ�شابة  ن�شبة 

الأننا  بال�شيدات؛  يتعلق  فيما  البحرين  يف  الثالثة  املرتبة 

الت�شخي�ض،  ناحية  من  املر�ض  على  ن�شيطر  اأن  ا�شتطعنا 

اإذ ال�شبب الرئي�ض واملوؤثر يف عالج ال�شرطان هو اكت�شاف 

املر�ض يف مراحله املبكرة.

نظام  تعمم  اأن  ا�شتطاعت  البحرين  اأن مملكة  واأو�شح 

تتوجه  »فعندما  الرحم،  عنق  �شرطان  عن  املبكر  الك�شف 

اأو  اأخذ عينة  اأي مركز �شحي، يتم  اإىل العيادة يف  ال�شيدة 

م�شحة من ال�شيدة امل�شتبه باإ�شابتها باملر�ض، حتت اإ�شراف 

واإذا مت  والوالدة،  الن�شاء  متخ�ش�شني يف  اأطباء وطبيبات 

اكت�شاف تغري تتم عملية بحث احلالة، وهل هذه التغريات 

توؤثر وتوؤدي اإىل ال�شرطان اأو هناك تغريات يف اخلاليا، اأو 

طبيعية  االأمور  كانت  فاإذا  اخلاليا،  يف  تغري  اأي  يوجد  ال 

كان  اإذا  اأما  املقبل،  العام  يف  املركز  على  ال�شيدة  ترتدد 

اأول مرحلة لالإ�شابة  هناك تغري يف تركيب اخلاليا، وهذا 

هذه  وهل  ال�شيدة،  مراقبة  عملية  تتم  وبالتايل  باملر�ض، 

التغريات التي حدثت تغريات �شرطانية اأم ال، ثم تتم عملية 

ا�شتئ�شال الرحم عن طريق التدخل اجلراحي، وبالتايل تلك 

وكذلك  باملر�ض،  االإ�شابة  ن�شبة  احتماالت  من  قللت  االآلية 

من احتماالت الوفاة ب�شبب املر�ض؛ الأننا يف النهاية نبحث 

عن ال�شفاء التام«.

يف  وو�شعه  عنه  للك�شف  جهاز  ب�شراء  »قمنا  وتابع 

ال�شينية  االأ�شعة  لعمل  ال�شحي،  كانو  جا�شم  مركز حممد 

للمباي�ض، والك�شف عنها حال وجود خلل يف احدها«.

اأما بالن�شبة للرجال، فذكر الدكتور عبدالرحمن فخرو 

ان اأكرث اأمرا�ض ال�شرطان �شيوًعا بني الرجال يف البحرين 

هو �شرطان القولون وامل�شتقيم، ف�شرطان الرئة، ثم �شرطان 

الالهودجكني،  �شرطان  والربو�شتاتا،  اله�شمي،  اجلهاز 

وقد  البولية،  املثانة  و�شرطان  الليمفاوية  الغدد  �شرطان 

عن  املبكر  للك�شف  الوطنية  احلملة  البحرين  يف  انطلقت 

ب�شرطان  االإ�شابة  ن�شبة  تراجعت  فيما  القولون،  �شرطان 

القولون؛  �شرطان  بعد  الثانية  املرتبة  يف  حل  اإذ  الرئة، 

نتيجة حمالت التوعية من االإ�شابة باملر�ض وطرق الوقاية 

والعالج.

الطامة  وهي  املر�ض،  اإنكار  م�شكلة  من  »نعاين  وقال: 

�شواء  املبكر  الت�شخي�ض  يف  يكمن  العالج  الأن  الكربى، 

الرجال،  الن�شاء، والربو�شتات عند  املبي�ض عند  اأو  للثدي 

ونحن ندعو املراكز ال�شحية اىل ت�شمني فح�ض PSA عن 

طريق الدم للرجال ملن جتاوز اخلم�شني عام«.

ال�شرطان  مر�ض  اأن  فخرو  عبدالرحمن  الدكتور  وبنّي 

فهو  تخ�ش�شات،  عدة  مع  التعامل  اإىل  عالجه  يف  يحتاج 

كان  اإذا  وجراح  بال�شرطان،  اإملام  على  طبيب  اإىل  يحتاج 

ا�شت�شاري  وطبيب  ا�شتئ�شال،  اإىل  يحتاج  املر�ض  هذا 

العالج،  مرحلة  تاأتي  ثم  االأن�شجة،  علم  يف  متخ�ش�ض 

بح�شب مرحلة املر�ض، رمبا يحتاج اإىل ا�شتئ�شال وعالج 

ثم  االإ�شعاعي،  العالج  يليه  الكيميائي،  العالج  مكمل وهو 

العالج الهرموين، ويليه العالج اجليني، وبالتايل كل تلك 

املراحل من املفرت�ض اأن جترى على املري�ض حتى ن�شمن 

�شفاءه من املر�ض.

واأكد اأن العالج متوافر يف البحرين، الفًتا اىل اأن تكلفة 

عالج املري�ض يف البحرين تبداأ من 30 األف دينار اأو اأكرث، 

اأ�شعاف  ثالثة  باخلارج  املري�ض  عالج  كلفة  تبلغ  بينما 

الكلفة يف البحرين، لت�شل اإىل نحو 90 األف دينار.

واأ�شاف ت�شري الدالئل العلمية اإىل اأن 40% من اأمر�ض 

ال�شرطان ميكن الوقاية منها باتباع تعليمات رئي�شة، اأبرزها 

اتباع منط حياة �شحي وعادات غذائية �شحية، وممار�شة 

ال�شحي،  الوزن  على  واملحافظة  الريا�شي،  الن�شاط 

وفح�ض  الكحول،  تناول  وعن  التدخني  عن  واالمتناع 

ال�شخ�ض لنف�شه، ومعرفة تاريخ العائلة واملخاطر التي قد 

يتعر�ض لها، والقيام بفحو�ض دورية منتظمة واختبارات 

الك�شف املبكر عن ال�شرطان، يف حني اأن 40% اأخرى ميكن 

�شفاوؤها اإذا مت ت�شخي�شها مبكًرا وخ�شعت للعالج املنا�شب 

املوؤدية  االأخطار  املجتمع بعوامل  تثقيف  يف حينها، وُيعد 

التي  اجلوهرية  الركائز  اأحد  ال�شرطان  مبر�ض  لالإ�شابة 

تعتمد عليها برامج املكافحة من ال�شرطان.

عليه  للق�شاء  يحتاج  ال�شرطان  مر�ض  اأن  اىل  واأ�شار 

اىل �شيا�شة معينة من الدولة ملدة 5 اأو 10 �شنوات، تعمل 

هذا  اأن  خا�شة  الوفيات،  خلف�ض  املبكر  الت�شخي�ض  على 

ا ع�شاالً وال بد من وجود �شيا�شة معينة  املر�ض ُيعد مر�شً

والتوعية  العالج  ولنوعية  لل�شرطان  املبكر  لالكت�شاف 

الذي ترغب  الوقت  املواطنني، يف  ان يقوم به  وماذا يجب 

الدولة يف تخفي�ض اأعداد االإ�شابة به.

الثدي والقولون والرئة اأكرث »ال�سرطانات« �سيوًعا باململكة.. د. فخرو لـ»االأيام«:

ت�سجيل 1215 حالة جديدة مبر�ض ال�سرطان خالل العام 2020

�ــســحــي ـــــاة  حـــــي بـــــاتـــــبـــــاع منــــــط  مــــنــــهــــا  الــــــوقــــــايــــــة  ــــن  الـــــ�ـــــســـــرطـــــان ميــــك اأمـــــــر�ـــــــض  مــــــن   %40  

قائد  الغتم  حممد  جا�شم  العميد  افتتح 

والتفتي�ض  االعرتا�ض  دورة  ال�شواحل  خفر 

البحري  االإرهاب  مبكافحة  اخلا�شة  البحري 

التي تنظمها قيادة خفر ال�شواحل بالتعاون مع 

�شفارة الواليات املتحدة االمريكية لدى اململكة، 

مب�شاركة  البحري  التدريب  بجناح  واملنعقدة 

ال�شواحل، وقوة  قيادة خفر  عدد من منت�شبي 

االأمن اخلا�شة.

الدورة  هذه  اأن  ال�شواحل  خفر  قائد  واأكد 

منت�شبي  كفاءة  رفع  يف  �شت�شهم  وخمرجاتها 

اأجل  من  بكوادرها  واالرتقاء  ال�شواحل  خفر 

وتوفري  وجه،  اأكمل  على  بواجبهم  القيام 

متمنًيا  املجتمع،  الأفراد  واحلماية  ال�شالمة 

جلميع امل�شاركني الدورة التوفيق والنجاح.

ثالثة  ملدة  التدريبية  الدورة  وت�شتمر 

اأ�شابيع، وتنق�شم اإىل مرحلتني؛ املرحلة االأوىل 

االإن�شان،  حقوق  مواد  وت�شمل  النظرية  هي 

وعمليات  والدويل،  املحلي  البحري  والقانون 

االإرهابية،  والتهديدات  والتفتي�ض،  االعرتا�ض 

وتقييم املخاطر، وعمليات التخطيط، والتعامل 

مع االجتار بالب�شر، والتهريب. 
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مدير �ض�ؤون املدار�س يجتمع برئي�س »احتاد الريا�ضة للجميع«

مناق�ضة ا�ضتعدادات »الرتبية« لفعاليات الي�م الريا�ضي

اأحمد  الدكتور حممد مبارك بن  اجتمع 

بوزارة  املدار�س  ل�شوؤون  العام  املدير 

الرتبية والتعليم بعي�شى حممد عبدالرحيم 

رئي�س االحتاد البحريني للريا�شة للجميع، 

والتح�شريات  اال�شتعدادات  ملناق�شة  وذلك 

اخلا�شة مب�شاركة وزارة الرتبية والتعليم 

تنفيًذا  الريا�شي  اليوم  فعاليات  يف 

حمد  بن  خالد  ال�شيخ  �شمو  لتوجيهات 

املجل�س  لرئي�س  االأول  النائب  خليفة  اآل 

الهيئة  رئي�س  والريا�شة  لل�شباب  االأعلى 

االأوملبية  اللجنة  رئي�س  للريا�شة  العامة 

البحرينية. 

ا�شتعرا�س خطط  ومت خالل االجتماع 

وبحث  الفعالية،  يف  للم�شاركة  اجلانبني 

اأوجه التنفيذ.

وح�شر االجتماع نوال اإبراهيم اخلاطر 

وكيل الوزارة لل�شيا�شات واال�شرتاتيجيات 

الوكيل  العنزور  حبيب  وكفاية  واالأداء، 

من  وعدد  التعليمية،  للخدمات  امل�شاعد 

امل�شوؤولني من اجلانبني.

جلنة تكاف�ؤ الفر�س ب�زارة الإعالم

 تعقد اجتماعها الأول لهذا العام

بوزارة  الفر�س  تكافوؤ  جلنة  عقدت 

اجتماعها  االأحد،  اأم�س  االإعالم،  �شوؤون 

الدوري االأول ل�شنة 2022، برئا�شة عبداهلل 

لالإذاعة  امل�شاعد  الوكيل  الدو�شري  خالد 

جرى  حيث  اللجنة،  رئي�س  والتلفزيون 

واملقرتحات  املبادرات  من  عدد  ا�شتعرا�س 

التي ت�شتهدف تعزيز فر�س اإدماج املراأة يف 

الوزارة.

عبداهلل  رفع  االجتماع،  بداية  ويف   

لالإذاعة  امل�شاعد  الوكيل  الدو�شري  خالد 

اآيات  اأ�شمى  اللجنة،  رئي�س  والتلفزيون 

�شاحب  ح�شرة  اإىل  والتربيكات  التهاين 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل 

و�شاحب  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد 

اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

االأمرية  امللكي  ال�شمو  و�شاحبة  اهلل،  حفظه 

عاهل  قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة 

البالد املفدى، رئي�شة املجل�س االأعلى للمراأة، 

ذكرى  حلول  قرب  مبنا�شبة  اهلل،  حفظها 

ميثاق العمل الوطني الذي �شكل نقلة نوعية 

على  ومتكينها  البحرينية  باملراأة  للنهو�س 

حر�س  الدو�شري،  واأكد  االأ�شعدة.  خمتلف 

االأعلى  املجل�س  جهود  دعم  على  اللجنة 

للمراأة يف تعزيز مبداأ تكافوؤ الفر�س واإدماج 

اإدارات واأق�شام  املراأة يف خمتلف  احتياجات 

وزارة �شوؤون االإعالم بح�شب برامج اخلطة 

م�شرًيا  البحرينية،  املراأة  لنهو�س  الوطنية 

اإىل اأن عمل اللجنة يف هذا االإطار يحظى بكل 

الدعم واملتابعة من علي بن حممد الرميحي 

وزير االإعالم.

 وتناول اجتماع اللجنة موؤ�شرات االأداء 

ومبادرات  برامج  اإجناز  يف  املحرز  والتقدم 

اأقرتها  التي  بالوزارة  الفر�س  تكافوؤ  جلنة 

و�شبل  ال�شابقة،  اجتماعاتها  خالل  اللجنة 

موا�شلة  عرب  املوؤ�شرات،  بهذه  النهو�س 

اأية �شعوبات تواجه ذلك  العمل على تذليل 

يف املرحلة املقبلة.

عبداهلل الدو�سري

ابتداًء من ي�م الأحد وحتى اإ�ضعار اآخر

اآلية جديدة لدخ�ل الزوار للم�ضت�ضفيات احلك�مية 

خديجة العرادي:

عن  احلكومية  امل�شت�شفيات  اأعلنت 

اىل  املرافقني  و  الزوار  لدخول  جديدة  اآلية 

االأحد  يوم  من  ابتداًء  احلكومية  امل�شت�شفيات 

املوافق 6 فرباير 2020 حتى اإ�شعار اآخر.

املر�شى  زيارة  اإر�شادات  االآلية  واأظهرت 

وجاء  احلكومية،  امل�شت�شفيات  يف  املقيمني 

االحرتازية  االإجراءات  مع  متا�شًيا  فيها: 

اتباع  �شيتم  كورونا،  لفريو�س  للت�شدي 

االإر�شادات التالية:

- معاينة الدرع االأخ�شر ودرجة احلرارة.

- ت�شجيل البيانات يف مدخل امل�شت�شفى.

- االلتزام باأيام الزيارة املحددة )ال�شماح 

»االإثنني،  االآتية  االأ�شبوع  اأيام  يف  بالزيارة 

م�شاًء   5:00 ال�شاعة  من  اجلمعة«  االأربعاء، 

اإىل 7:00 م�شاًء(.

- ال�شماح بزائرين فقط لكل غرفة.

يف  املري�س  ملرافق  اإر�شادات  وتابعت: 

االإجراءات  مع  متا�شًيا  اخلارجية؛  العيادات 

االحرتازية للت�شدي لفريو�س كورونا، �شيتم 

اتباع االإر�شادات التالية:

- معاينة الدرع االأخ�شر ودرجة احلرارة.

مدة  خالل   ،)PCR( فح�س  اإجراء   -

اإىل  الدخول  وقت  من  �شاعة   72 تتجاوز  ال 

العيادة.

اإىل  الدخول  عند  البيانات  ت�شجيل   -

العيادة.

اإر�شادات  اإىل  اجلديدة  االآلية  واأ�شارت 

متا�شيا  فيها:  وجاء  املقيم،  املري�س  ملرافق 

لفريو�س  للت�شدي  االحرتازية  االإجراءات  مع 

كورونا �شيتم اتباع االإر�شادات التالية:

- معاينة الدرع االأخ�شر ودرجة احلرارة.

ال  مدة  خالل   )PCR( فح�س  اإجراء   -

اإىل  الدخول  وقت  من  �شاعة   72 تتجاوز 

امل�شت�شفى.

على  املعالج  الطبيب  موافقة  ي�شرتط   -

طلب مرافقة املري�س.

ثّمنت جه�دهم يف تطبيق الإجراءات والإر�ضادات.. »العدل«:

 94 % من املحامني ملتزم�ن مبكافحة غ�ضل الأم�ال

وال�شوؤون  العدل  بوزارة  العام  امل�شجل  اأكد 

اأهمية  االإ�شالمية واالأوقاف �شلمان العامري على 

دور مكاتب املحاماة يف اإر�شاء حكم القانون، مثمًنا 

جهود املحامني يف جمال مكافحة جرائم االإرهاب 

وغ�شل االأموال والنقل غري امل�شروع لالأموال عرب 

احلدود.

وك�شف امل�شجل العام اأن ن�شبة املحامني الذين 

حققوا متطلبات االإجراءات املقررة ملكافحة غ�شل 

امل�شروع  غري  والنقل  االإرهاب  ومتويل  االأموال 

جمموع  من   %94 بلغت  احلدود  عرب  لالأموال 

واالإر�شادات  القرار  عليهم  ينطبق  الذين  املحامني 

ذات ال�شلة.

وبنينّ العامري اأن املكتب م�شتمر يف التوا�شل 

االلتزام  واجب  على  للتاأكيد  املحامني  مكاتب  مع 

ال�شاأن  هذا  املقررة يف  واالإر�شادات  باال�شرتاطات 

املتطلبات  حتقيق  يف  اال�شتمرار  على  وحثهم 

ال�شرورية للتطبيق ال�شليم واجلاد.

وزير  قرار  تطبيق  اإطار  يف  ذلك  وياأتي 

العدل وال�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف رقم )14( 

ومكافحة  حظر  اإجراءات  ب�شاأن   2021 ل�شنة 

غري  والنقل  االإرهاب  ومتويل  االأموال  غ�شل 

املحاماة  مهنة  يف  احلدود  عرب  لالأموال  امل�شروع 

ومكاتب اال�شت�شارات القانونية االأجنبية وقواعد 

التعامل  وحظر  التجميد  ورفع  االأموال  جتميد 

قوائم  يف  املدرجني  الكيانات  اأو  االأ�شخا�س  مع 

 �سلمان العامري االإرهاب، واالإر�شادات ذات ال�شلة.

ميتد على م�ضاحة 1.3 ملي�ن مرت مربع.. ويدعم تطبيق التقنيات اخل�ضراء

امل�افقة على املخطط الرئي�ضي مل�ضروع تط�ير بالج اجلزائر ال�ضياحي

)اإدامة(،  العقاري  لال�شتثمار  البحرين  �شركة  اأعلنت 

القاب�شة  البحرين  ممتلكات  ل�شركة  العقارينّة  الذراع 

مل�شروع  العام  الرئي�شي  املخطط  )ممتلكات(، عن ح�شول 

على  واملمتد  اال�شتخدامات  متعدد  ال�شخم  اجلزائر  بالج 

م�شاحة 1.3 مليون مرت مربع على موافقة اللجنة العليا 

االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  العمراين  للتخطيط 

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

للم�شروع  املعتمد  العام  الرئي�شي  املخطط  مم   وقد �شُ

واالجتماعينّة  االقت�شادينّة  التنمية  بني  التوازن  ليحقق 

القادمة،  االأجيال  ل�شالح  وتنميتها  البيئينّة  واال�شتدامة 

الكربون  انبعاثات  بخف�س  اململكة  التزام  مع  ليتما�شى 

اإذ   .2060 عام  بحلول  ال�شفري  احلياد  اإىل  والو�شول 

نهًجا  اال�شتخدامات  متعددة  ال�شاحلينّة  املدينة  هذه  تتنّبع 

عمرانًيا م�شتداًما حلماية البيئة و�شتدعم تطبيق التقنيات 

درجات  وتخفيف  الهواء  لتنقية  والنظيفة  اخل�شراء 

احلرارة، وذلك من خالل اإن�شاء العديد من املمرات املظللة 

بالقرب من املرافق الرئي�شينّة لت�شجيع مرتاديها على امل�شي 

واحلد من ا�شتخدام ال�شينّارات. 

كما �شيتم ت�شميم املباين وتوجيه واجهاتها الرئي�شينّة 

خف�س  ثم  ومن  للحرارة،  التعر�س  من  يقلل  نحو  على 

البنية  و�شتت�شمن  للتكييف،  الالزمة  الكهرباء  ا�شتهالك 

جانب  اإىل  املياه  تدوير  الإعادة  مرافق  الداعمة  التحتينّة 

مرافق لتوليد الكهرباء من الطاقة ال�شم�شينّة، مما �شري�شخ 

البيئة  حماية  يف  مرموقة  عاملينّة  مكانة  البحرين  ململكة 

ودعم التنمية امل�شتدامة.

رئي�س  الرميحي،  عمرو  خالد  قال  املنا�شبة  وبهذه 

جمل�س اإدارة �شركة البحرين لال�شتثمار العقاري )اإدامة(: 

اال�شرتاتيجيني  �شركائنا  مع  الوثيق  التعاون  خالل  »من 

والوزارات  العمراين  والتطوير  التخطيط  هيئة  مثل 

بتفاٍن  العمل  �شنوا�شل  العالقة،  ذات  واجلهات احلكومينّة 

لتطوير م�شاريع رائدة حتقق روؤية حكومة مملكة البحرين 

بالج  م�شروع  وميثل  االقت�شادي،  التعايف  خطة  واأهداف 

والذي  اإدامة،  ل�شركة  الكربى  امل�شاريع  اأبرز  اأحد  اجلزائر 

�شي�شهم يف تطوير البنية التحتينّة ململكة البحرين وتعزيز 

القيمة امل�شافة للقطاع ال�شياحي فيها«.

اإدامة  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  قال  جانبه،  ومن 

املخطط  اإىل �شمان متا�شي  اإدامة  »ت�شعى  العرينّ�س:  اأمني 

لالأهداف  اجلزائر  بالج  تطوير  مل�شروع  الرئي�شي  العام 

االأثر  تقليل  مع  وذلك  اململكة،  والرتفيهينّة يف  االقت�شادينّة 

البيئي اإىل احلد االأدنى يف الوقت ذاته، حيث �شيتم تطوير 

بطريقة  اجلزائر  بالج  يف  امل�شتقبلينّة  امل�شاريع  جميع 

الثقافينّة  القيم  من  كل  مراعاة  مع  للبيئة  �شاملة و�شديقة 

من  جمموعة  عن  االإعالن  و�شيتم  ال�شوق،  ومتطلبات 

اإذ  املقبلة،  وال�شنوات  ال�شهور  خالل  اجلديدة  امل�شاريع 

نعتزم عقد املزيد من ال�شراكات املثمرة مع كبار امل�شتثمرين 

املحليني والعامليني«.

اجلنوبي  ال�شاحل  على  اجلزائر  بالج  م�شروع  ويقع 

الغربي ململكة البحرين، ومن املقرر اأن ُيحدث نقلة نوعينّة 

مع  بالتعاون  اململكة.  يف  ال�شياحي  امل�شهد  يف  كبرية 

اال�شرتاتيجيني،  وال�شركاء  امل�شتثمرين  كبار  من  جمموعة 

الفنادق  من  عدد  اإن�شاء  الرئي�شي  العام  املخطط  وي�شمل 

اإىل  الراقية،  للمطاعم  ومنافذ  الرتفيهينّة  واملرافق  الفاخرة 

رفيعة  والتجارينّة  ال�شكنينّة  املرافق  من  جمموعة  جانب 

 3 بطول  بحري  �شاطئ  امل�شروع  ويت�شمن  امل�شتوى. 

كيلومرتات. 

اجلزائر  بالج  �شاطئ  اأبواب  فتح  اإعادة  متت  وقد 

بعد  وذلك  املا�شي،  العام  من  نوفمرب  �شهر  يف  للجمهور 

انتهاء اأعمال املرحلة االأوىل البالغة كلفتها خم�شة ماليني 

والتي  ال�شاحل،  وا�شت�شالح  لتطوير  بحريني  دينار 

خدمينّة  مرافق  واإن�شاء  �شينّارات  مواقف  توفري  ت�شمنت 

عن  �شابًقا  االإعالن  مت  كما  كيلومرت،   1.2 بطول  ومم�شى 

افتتاحهما يف  البالج من املقرر  اإن�شاء فندقني فاخرين يف 

عام 2024، هما فندقا اأڤاين وتيڤويل اللذان ي�شكنّالن اأول 

م�شاريع قطاع ال�شيافة يف امل�شروع. 

مهم  بدور  ت�شطلع  اإدامة  �شركة  اأن  بالذكر  اجلدير 

يف  واال�شتثماري  ال�شياحي  القطاعني  منو  عجلة  دفع  يف 

واملبادرات  امل�شاريع  من  وا�شعة  تنفيذ حزمة  اململكة عرب 

اال�شرتاتيجينّة الوطنينّة الرامية اإىل تعزيز النمو االقت�شادي 

ت�شعى  كما  ال�شياحــي،  اال�شتثمار  االأجل وت�شجيع  طويل 

�شياحينّة  كوجهة  البحرين  مكانة  تر�شيخ  اإىل  ال�شركة 

عاملينّة رائدة، وذلك مبا يتفق مع روؤية اململكة االقت�شادينّة 

2030 وا�شرتاتيجيتها التنموينّة.

اأمني العرّي�ضخالد الرميحي

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11993/pdf/INAF_20220207012807343.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11993/pdf/07.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/946145/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 
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�سفري جمهورية رو�سيا لدى البحرين اإيغور كرمينوف يف مقابلة مع »الأيام«:

45 مليون دولر حجم التبادل التجاري بني رو�سيا والبحرين 

البحرين  تربط  التي  العالقات  من  �ساأبداأ   ]

بني  العالقات  تقيّمون  كيف  رو�سيا،  بجمهورية 

املجاالت،  خمتلف  يف  التعاون  وتعزيز  اجلانبني، 

�سيما املجال االقت�سادي؟ بتقديركم، هل و�سلنا اإىل 

الطموحات املوؤملة يف القطاع االقت�سادي؟

العالقات  ان  على  التاأكيد  اأود  البداية،  يف   -

عالية،  بديناميكية  تتطور  الرو�سية   - البحرينية 

ال�سداقة  مبادئ  من  الرا�سخة  القاعدة  اإىل  وت�ستند 

واالحرتام املتبادل، وعدم التدخل يف ال�سوؤون الداخلية 

املنفعة  ذي  الوثيق  التعاون  وكذلك  ا،  بع�سً بع�سهما 

امل�سرتكة يف املجاالت كافة، مبا فيها يف االأمور الدولية. 

البلدين  ل�سعبي  اجلذرية  امل�سالح  مع  ذلك  ويتطابق 

�سون  مهام  لتنفيذ  املواتية  الظروف  توّفر  كما  كليهما، 

ال�سلم واالأمن يف منطقة ال�سرق االأو�سط ويف العامل كلّه. 

اأما حول املجاالت التجارية، فلالأ�سف، بتقديري مل ن�سل 

مقارنة  امللهمة،  باالإجنازات  و�سفه  ميكن  ملا  االآن  حتى 

والثقافية  ال�سيا�سية  املجاالت  مبا حتقق من تعاون يف 

واالإن�سانية. وهذا بتقديري يعود اإىل عدة اأ�سباب اأهمها 

دخول االقت�ساد العاملي اإىل مرحلة الركود ب�سبب جائحة 

انقطاع  اإىل ظواهر �سلبية مثل  اأدت  كوفيد-19، والذي 

هذه  اثرت  وقد  املالية،  االأ�سواق  وانكما�ش  االمدادات، 

العوامل على التعاون االقت�سادي بني رو�سيا والبحرين. 

كذلك، نتيجة للظروف التي فر�ستها اجلائحة، ا�سطررنا 

اإىل اإيقاف العمل على م�ساريع التعاون الثنائي العديدة، 

ال�سنوات  يف  تنفيذها  على  االتفاق  مت  قد  كان  والتي 

الثالث التي �سبقت ظهور اجلائحة. بالطبع، الكثري من 

الوقائع االقت�سادية قد تغريت ما بعد ظهور اجلائحة، 

امل�سرتك  العمل  اليوم  منا  يتطلب  لذلك  وتداعياتها، 

االتفاق  مت  التي  امل�ساريع  تقييم  اإعادة  اجل  من  بجدية، 

عليها �سابًقا، وقد يتم التقدم مب�ساريع بديلة.

[ ماذا عن حجم التبادل التجاري بني البلدين 

خالل اجلائحة؟ وما اأهم ال�سادرات والواردات بني 

البلدين؟

تاأثريات  حول  �سابًقا  ذكرته  مما  الرغم  على   -

البحرين  ان  اإال  االقت�سادي،  التعاون  على  اجلائحة 

اإذ  التجارية،  الروابط  ورو�سيا متكنتا من احلفاظ على 

التعايف  البينية مبا ميكن و�سفه ببوادر  التجارة  بداأت 

الناجتة عن اجلائحة، فعلى �سبيل املثال، يف  االآثار  من 

العام 2021 حقق التبادل التجاري التجارة البحريني 

- الرو�سي منًوا بن�سبة 10% مقارنة بالعام 2020 وفق 

التقديرات االأولية، فيما ت�سري االح�ساءات املتوافرة لدينا 

البلدين قد بلغ نحو  التجاري بني  التبادل  اأن حجم  اإىل 

45.06 مليون دوالر. بالطبع هذه اأرقام تقريبية، لكنها 

اأما اأهم ال�سلع فت�سدر رو�سيا اإىل  اإيجابًيا.  تقدم موؤ�سًرا 

البحرين الفحم، ومنتجات احلديد، واال�سفلت، واالأغذية، 

االأملنيوم  رو�سيا  من  البحرين  ت�ستورد  فيما  واالأدوية، 

ال  االأرقام  هذه  بالطبع،  البرتوكيميائية.  واملنتجات 

التبادل  البلدين من حيث  الطموحات بني  تعك�ش �سقف 

التجاري، اإال اأننا نعمل على تعزيز التجارة الثنائية مع 

التجارة  البلدين، ممثال بغرف  التجاري يف كال  القطاع 

اأ�سحاب  وجمعيات  االأعمال،  وجمال�ش  وال�سناعة 

االأعمال من خمتلف القطاعات، وقد اأجرى وفًدا من غرفة 

نهاية  رو�سيا يف  اإىل  زيارة  البحرين،  و�سناعة  جتارة 

مع  مثمرة  مباحثات  الوفد  اأجرى  اإذ  املا�سي،  ال�سيف 

يف  العملية  النتائج  لروؤية  ونتطلع  الرو�ش،  ال�سركاء 

امل�ستقبل القريب.

[ ماذا عن تعزيز فر�ص اال�ستثمارات امل�سرتكة 

بني البلدين؟

باالهتمام  اال�ستثماري  التعاون  يحظى  �سك  ال   -

قيادتي  بني  توافق  وهناك  البلدين،  قبل  من  الكبري 

يف  امل�سرتكة  امل�ساريع  تنفيذ  �سرورة  على  البلدين 

خلق  يف  ت�سهم  قد  التي  املتقدمة  التكنولوجيات  جمال 

وبالطبع  البحريني.  االقت�ساد  يف  اجلديدة  النمو  نقاط 

دوًرا حمورًيا  القاب�سة  البحرين  �سركة ممتلكات  تلعب 

االأعوام  طيلة  »ممتلكات«  ا�ستمرت  اإذ  ال�سياق،  هذا  يف 

املا�سية بالتعامل البناء والفعال مع ال�سندوق الرو�سي 

التعاقدية  القاعدة  اأ�سا�ش  على  املبا�سرة  لال�ستثمارات 

القائمة. وكما تعلمون ان اأبرز اجتاهات هذا التعاون هي 

البحرين  يف  الرو�سية  اللقاحات  اإنتاج  اإطالق  م�سروع 

وت�سديرها  املحلية،  ال�سوق  احتياجات  تلبية  اأجل  من 

لقاح  باإنتاج  ينح�سر  ال  وهذا  االإقليمية،  االأ�سواق  اإىل 

»�سبوتنيك« �سد فريو�ش كوفيد-19 فح�سب، بل اإنتاج 

املختلفة، وبف�سل  االأمرا�ش  التطعيمات �سد  العديد من 

قليلة  دول  من  واحدة  البحرين  �ست�سبح  امل�سروع  هذا 

قادرة على �سناعة اللقاحات بنف�سها. اأعتقد ان تنفيذ هذا 

اال�ستثماري  التعاون  تطوير  اإىل  يوؤدي  �سوف  امل�سروع 

ب�سكل مت�سارع بني البلدين يف جماالت عدة، ومن بينها 

جمال التكنولوجيا املتقدمة، �سيما ان اجلهات البحرينية 

مذكرات  على  املا�سية  ال�سنوات  يف  وقعت  قد  كانت 

التفاهم مع ال�سركات التكنولوجية الرو�سية الرائدة منها 

و»الطاقة   )Roscosmos( الف�سائية«  »التكنولوجيات 

.)Rosatom( »الذرية

التعاون  عن  ماذا  ال�سياق،  ذات  �ساأبقى يف   ]

الثنائي يف املجاالت ال�سحية ب�سكل عام؟

اأحد  ي�سكل  ال�سحية  املجاالت  يف  التعاون  اإن   -

واأعتقد  الرو�سية،   - البحرينية  ال�سراكة  اجتاهات  اأهم 

ال�سحي،  التعاون  لتعزيز  الفر�ش  من  الكثري  هناك  اأن 

ومنها امل�ساريع امل�سرتكة الإنتاج االأدوية ومنها اللقاحات 

بني  املبا�سر  التعاون  يف  تو�سع  وهناك  والتطعيمات، 

كذلك  رو�سيا،  يف  و�سركائها  البحرينية  الطبية  املراكز 

جمال  يف  ا  خ�سو�سً اخلربات  تبادل  تعزيز  اإىل  ن�سعى 

ا جماالت التدريب، ومنها  عالج االأمرا�ش املختلفة، واأي�سً

تدريب الكوادر الطبية، وهنا اأود اأن اأ�سري اإىل ان الكثري 

الكليات  يف  تعليمهم  يتلقون  البحرينيني  الطلبة  من 

ي�سهم  اأن  وناأمل  الرائدة،  الرو�سية  الطبية  واجلامعات 

هوؤالء الطلبة خريجو رو�سيا يف التخ�س�سات الطبية يف 

تعزيز املنظومة ال�سحية يف اململكة. 

وهو  اآخر،  حيوي  جمال  اإىل  اأنتقل  �سوف   ]

املجال ال�سياحي.. بتقديركم، ما اأفق تعزيز التعاون 

ال�سياحي بني البلدين؟

االجتاهات  اإحد  ت�سكل  ال�سياحة  اأن  نعتقد  نحن   -

املهمة لتعزيز التعاون الثنائي بني البلدين، وقد ا�ستغل 

لالطالع  املتاحة  الفر�ش  الرو�ش  املواطنني  من  الكثري 

ال�سياح  ا�ستقبال  لقطاع  املتطّورة  التحتية  البنية  على 

املواتية يف  واالقت�سادية  االجتماعية  والبيئة  االأجانب، 

البحرين. اليوم هناك رحالت طريان مبا�سرة بني البلدين 

لت�سبح رحالت  ت�سرّيها طريان اخلليج وهناك م�سعى 

يومًيا. ال �سك اأن الرحالت اجلوية املبا�سرة ت�سكل دافًعا 

اجلذب  عوامل  اأما  ال�سياحي.  التبادل  تنمية  نحو  قوًيا 

االأخرى، فقد لعبت الربامج اخلا�سة التي نظمتها هيئة 

البحرين لل�سياحة واملعار�ش مع عدة فنادق يف اململكة 

خالل 2018-2019 دوًرا كبرًيا يف ا�ستقطاب ال�سياح 

الرو�ش اإىل اململكة. ونتيجة لذلك، ارتفعت اعداد املواطنني 

الرو�ش الزائرين اإىل البحرين اإىل نحو 39 األف زائر يف 

العام 2019، اأي مبعدل منو ي�سل اإىل 44%. يف املقابل 

حتظى  التي  ال�سياحية  الواجهات  احدى  رو�سيا  ُتعد 

املهتمني  البحرينيني  ال�سياح  قبل  من  املتزايد  بالطلب 

بطر�سربغ  و�سان  مو�سكو  العا�سمة  مثل  مدن  بزيارة 

العام  ويف  واالعمال.  ال�سياحة  بغر�ش  االأخرى  واملدن 

رو�سيا.  بحريني  �سائح   1500 نحو  زار   2019

البحرين  هيئة  بني  التعاون  ي�سهم  ان  ناأمل  بالطبع، 

لل�سياحة واملعار�ش، وكذلك وزارة ال�سناعة والتجارة 

وال�سياحة وبني اجلهات والهيئات املماثلة لها يف رو�سيا 

اأن اجلائحة  البلدين. ال �سك  ال�سياحي بني  الرتويج  يف 

والقيود التي فر�ستها قد اأدت اإىل تعرث التدفق ال�سياحي 

ملدة عامني يف خمتلف انحاء العامل، لكنني على يقني ان 

التعاون البحريني الرو�سي ال�سياحي �سيبلغ امل�ستويات 

ما قبل اجلائحة، و�سوف يتجاوزه بعد تراجع املخاطر 

هذا  يف  العمل  اجلانبان  با�سر  لقد  وبالفعل  الوبائية. 

االجتاه، اإذ تت�سمن االأهداف الرئي�سة يف املرحلة احلالية 

للمواطنني  املتبادلة  للزيارات  الفنية  احلواجز  اإزالة 

البلدين  يف  الر�سمية  فاجلهات  والرو�ش،  البحرينيني 

تعمل على تخفيف املتطلبات للح�سول على التاأ�سريات، 

اإذ نتوقع بدء اإ�سدار التاأ�سريات االإلكرتونية للبحرينيني 

بعد انتهاء اجلائحة، وقد يتم االإعفاء منها. 

[ �ساأنتقل اإىل اأحد اأبرز امللفات االإقليمية، وهو 

االإيراين،  النووي  امل�سروع  �سيما  االإيراين ال  امللف 

وكذلك دعمها جلماعات اإرهابية ت�ستهدف من�ساآت 

ومرافق يف دول خليجية بهجمات اإرهابية بالنيابة 

املخاوف  هذه  اإزاء  اليوم  رو�سيا  ما موقف  عنها.. 

املربرة اجتاه ال�سلوك االإيراين؟

ما  ب�ساأن  التعاون  جمل�ش  دول  قلق  ندرك  نحن   -

بالربنامج  يتعلق  ما  �سيما  االإيراين«  بـ»اخلطر  يعرف 

التحدي  هذا  على  التغلب  اأن  ونرى  االإيراين،  النووي 

االأ�سعدة  على  املكثفة  الدبلوما�سية  اجلهود  يتطلب 

الثنائية، ومتعددة االأطراف، الرامية اإىل تخفي�ش التوّتر 

الإطالق  املواتية  الظروف  وخلق  اخلليج،  منطقة  يف 

عملية تعزيز الثقة بني دول اخلليج واإيران. ويف نف�ش 

العودة  يتطلب  االأهداف  هذه  حتقيق  اأن  نعترب  الوقت 

اإىل »ال�سفقة النووية«. اإن العودة اإىل االتفاقية النووية 

الت�سعيد،  الفر�ش خلف�ش  �سيتيح -من وجهة نظرنا- 

وكذلك اإقامة التعاون ال�سلمي بني اإيران والدول العربية، 

فنحن متاأكدون متاًما اأن احلوار ي�سكل راأ�ش االأولويات 

يعرف  ما  اإزاء  املنطقة  االأو�ساع يف  تهدئة  يخ�ش  فيما 

بعامل اخلطر االإيراين. اأما التقاربات واملواقف الرو�سية 

االأمن  روؤية  فتت�سمنها  تنفيذها،  و�سبل  املهمة  هذه  يف 

رو�سيا  طرحتها  التي  اخلليج  منطقة  يف  اجلماعي 

املا�سي  العام  خالل  واملحّدثة  املعّدلة  ب�سيغتها  ر�سمًيا 

الدول  فيها على  الدويل كله لالطالع، مبا  املجتمع  على 

العربية. 

[ �ساأختتم معك حول املخاوف، ولكن لي�ص يف 

اخلليج العربي، بل يف اجلنوب الغربي من بالدكم، 

رو�سية  ع�سكرية  عملية  من  املخاوف  تتزايد  اإذ 

غربي  تهديد  يقابلها  االأوكرانية،  االأرا�سي  يف 

اإذا اأقدمت رو�سيا على غزو اأوكرانيا..  لرو�سيا ما 

ال�سوؤال: هل �ستحافظ رو�سيا على احلل ال�سيا�سي 

الق�سية  حيال  الغربية  الدول  مع  تفاهمات  وفق 

اأن رو�سيا ترى الغزو االآن �سًرا ال  اأم  االأوكرانية، 

بد منه؟

 - توؤكد االأحداث يف االأيام االأخرية وب�سكل وا�سح 

مكونات  بني  امل�ستمر  للنزاع  اال�سطناعية  الطبيعة 

و�سعوب اأوكرانيا. فمن الوا�سح اأن هناك قوى خارجية 

اإ�سعال هذا ال�سراع، وت�ستمر  ذات نفوذ قد تاآمرت على 

بذور  غر�ش  اأجل  من  التوتر  ت�سعيد  يف  القوى  هذه 

واأوكرانيا  اأهايل ورو�سيا  والفتنة بني  الكراهية واحلقد 

الذين كانوا على مر التاريخ �سعًبا واحًدا من ناحية، ومن 

االحتادية  رو�سيا  بني  العالقات  تعقيدات يف  اأجل خلق 

والدول االأع�ساء يف االحتاد االأوروبي.

نحن  بل  اأوكرانيا،  مع  احلرب  اإىل  نتطلع  ال  نحن 

االأوكرانية  الق�سايا  باأنه ال يوجد مربر حلل  متم�سكون 

ما  وهذا  الع�سكرية،  والقوة  العنف  بوا�سطة  الداخلية 

ت�سريحات  ا  اأي�سً بل  فقط،  ت�سريحاتنا  لي�ش  تثبته 

رو�سيا  التزام  تثبت  التي  اأنف�سهم  االوكرانيني  القادة 

بهذا املبداأ. اإذ يوؤكدون انهم مل يراقبوا اأي بوادر حلملة 

ع�سكرية رو�سية �سد اأوكرانيا، وهي االدعاءات الكاذبة 

لها م�سوؤولون غربيون، وان هناك عمليات  التي يرّوج 

وهذه  الرو�سي،  اجلانب  من  اطالقها  �سيتم  ع�سكرية 

ادعاءات كاذبة. لقد اأكدنا مراًرا وتكراًرا اأننا نعترب جمرد 

اأمر  البلدين هو  اإمكانية احلرب بني �سعوب  التفكري يف 

غري مقبول اإطالًقا. لكن االأو�ساط ال�سيا�سية يف الواليات 

اأع�ساء لالحتاد االأوروبي بالتعاون  املتحدة وعدة دول 

ال  يبدو-  ما  -على  الدولية  االإعالم  و�سائل  بع�ش  مع 

وعلى  مو�سكو  على  الفر�ش  حتاول  بل  بذلك،  تر�سى 

كييف والعامل باأكمله هذا ال�سيناريو الذي قامت بتاأليفه 

ال�سيناريو »اخليايل« لهجوم رو�سي  باأنف�سها. نعم هذا 

على اأوكرانيا بهدف حتري�ش ما ي�سمى بالعامل املتمدن 

�سمال  وحلف  املتحدة  الواليات  بداأت  لقد  بالدنا.  �سد 

العدائية  االإعالمية  احلملة  هذه  �سن  »الناتو«  االأطل�سي 

اإليها ب�ساأن عقد  الرو�سية املوجهة  رًدا على االقرتاحات 

مفاو�سات حول ال�سمانات القانونية املتبادلة يف جمال 

متاأكدون  نحن  االأطل�سية.  االأوروبية  املنطقة  يف  االأمن 

املواتية  الظروف  يخلق  �سوف  مبقرتحاتنا  االخذ  اأن 

اأو  التفرقة  دون  قارتنا  دول  جلميع  امل�ستدامة  للتنمية 

ع�سكري  تكتل  اإىل  انتمائها  اأ�سا�ش  على  بينها،  التمييز 

اأو اآخر، وكذلك لتعزيز االأمن االأوروبي ب�سكل عام. لكن 

لالأ�سف ال�سديد، رّد �سركاوؤنا الغربيون على هذه املبادرة 

ال�سحة  عن  العارية  اجلنونية  االتهامات  من  مبوجة 

�سد  للعدوان  رو�سيا  ت�ستعد  رو�سيا  وان  رو�سيا،  �سد 

�سيادة اواكرانيا وفًقا لو�سائل الدعاية الغربية. وهو ما 

االأجنبية  ال�سفارات  موظفي  اإجالء  اأوامر  ت�سابق  قابله 

من العا�سمة االوكرانية كييف، كما تزايد حجم واردات 

اخلارج.  من  اأوكرانيا  اإىل  الع�سكرية  واملواد  االأ�سلحة 

بالطبع كل ذلك ال عالقة له بالرعاية احلقيقية ل�سعوب 

اأن هذه اخلطوات  اأوكرانيا وم�سريهم. لذلك نحن نرى 

ال ت�سهم اإال يف تاأجيل ت�سوية االأو�ساع يف �سرق البالد. 

ال�سيا�سة  هذه  عن  وحلفاوؤها  ا�سنطن  تتخلى  اأن  وناأمل 

التخريبية، وت�سمح الأطراف احلرب االأهلية يف اأوكرانيا 

بحّل خالفاتهم باأنف�سهم عرب احلوار املبا�سر على اأ�سا�ش 

االتفاقيات والتفاهمات القائمة.

ال����ب����ح����ري����ن ����س���ت���ت���م���ّك���ن م������ن اإن�������ت�������اج ل����ق����اح����ات����ه����ا وت���������س����دي����ره����ا ل�������أ�������س������واق الإق���ل���ي���م���ي���ة

ال������ع������م������ل ع������ل������ى اإع�����������ف�����������اء ال�����ب�����ح�����ري�����ن�����ي�����ني م���������ن ت���������اأ����������س���������ريات زي������������������ارة رو������س�����ي�����ا

نورا البنخليل:

اأكد �سفري جمهورية رو�سيا االحتادية لدى 

اأن العالقات  اإيغور كرمينوف  مملكة البحرين 

بديناميكية  تتطور  الرو�سية   - البحرينية 

عالية، وت�ستند اإىل مبادئ ال�سداقة واالحرتام 

املتبادل، م�سدًدا على اأهمية التعاون الوثيق بني 

البلدين يف املجاالت كافة.

مقابلة  اأول  يف  كرمينوف  ال�سفري  وقال 

له منذ توليه مهام عمله يف اململكة، خ�ص بها 

»االأيام«، اإنه رغم تداعيات جائحة كوفيد19- 

االقت�سادي يف خمتلف  القطاع  على  وتاأثريها 

ورو�سيا متكنتا  البحرين  اأن  اإال  العامل،  انحاء 

حقق  اإذ  التجارية،  الروابط  على  احلفاظ  من 

 2021 العام  البلدين يف  التجاري بني  التبادل 

اإذ   ،2020 بالعام  مقارنة   10% بن�سبة  منًوا 

نحو  البلدين  بني  التجاري  التبادل  حجم  بلغ 

45.06 مليون دوالر، معتربًا ان حجم التبادل 
الطموحات  يعك�ص  ال  البلدين  بني  التجاري 

املوؤملة بني البلدين، ال �سيما مقارنة مبا حتقق 

يف قطاعات اأخرى. 

تداعيات  اأن  اإىل  الرو�سي  ال�سفري  واأ�سار 

التعاون  على  اأثرت  قد  كوفيد19-  جائحة 

ا�سطر  ما  البحرين ورو�سيا،  االقت�سادي بني 

التعاون  م�ساريع  على  العمل  الإيقاف  البلدين 

تنفيذها  على  االتفاق  مت  قد  كان  التي  الثنائي 

يف ال�سنوات الثالث االأخرية التي �سبقت ظهور 

اجلانبني  بني  العمل  االآن  يتطلب  ما  اجلائحة، 

من اأجل اإعادة تقييم امل�ساريع التي مت االتفاق 

عليها �سابًقا يف ظل املتغريات التي طراأت بعد 

ظهور اجلائحة، وتقدمي م�ساريع بديلة لها.

م�سروع  اأن  الرو�سي  ال�سفري  واعترب 

-الذي  البحرين  يف  الرو�سية  اللقاحات  اإنتاج 

ي�سكل اأبرز اجتاهات التعاون اال�ستثماري بني 

�سركة ممتلكات القاب�سة وال�سندوق الرو�سي 

لال�ستثمارات- �سيمّكن البحرين من اأن تكون 

�سناعة  على  قادرة  قليلة  دول  من  واحدة 

اللقاحات بنف�سها، من اأجل تلبية احتياج ال�سوق 

املحلي، وت�سديرها اإىل االأ�سواق االإقليمية.

وك�سف ال�سفري الرو�سي عن خطط الإزالة 

بني  ال�سياحي  التبادل  لتعزيز  الفنية  احلواجز 

التاأ�سريات  اإ�سدار  اأبرزها العمل على  البلدين، 

اأو االإعفاء منها  اإلكرتونيًا،  البحرينيني  لل�سياح 

رو�سيا،  يف  الوبائية  احلالة  انتهاء  بعد  ما 

اجلوية  الرحالت  عدد  لزيادة  ال�سعي  وكذلك 

يف  اأ�سبوعيًا  رحالت  ثالث  من  البلدين  بني 

اأن  مبينًا  يومية،  رحالت  اإىل  احلا�سر  الوقت 

التبادل  على  �سلبي  ب�سكل  اأثرت  قد  اجلائحة 

كان  اأن  بعد  والبحرين،  بالده  بني  ال�سياحي 

زاروا  الذين  الرو�ص  ال�سياح  عدد  و�سل  قد 

األف   39 نحو  اإىل   2019 العام  يف  البحرين 

زائر، يقابلهم 1500 �سائح بحريني قد زاروا 

رو�سيا يف العام نف�سه.

ال�سفري  اتهم  ال�سيا�سي،  ال�ساأن  ويف 

الرو�سي من اأ�سماها »قوى غربية ذات نفوذ« 

بالرتويج الدعاءات كاذبة حول عملية ع�سكرية 

بث  بهدف  االأوكرانية،  االأرا�سي  يف  رو�سية 

واالأوكرانيني،  الرو�ص  بني  واحلقد  الكراهية 

وخلق تعقيدات يف العالقات الرو�سية مع دول 

اأع�ساء يف االحتاد االأوروبي، وحتري�ص العامل 

الذي  ال�سيناريو  هذا  اأن  معتربًا  رو�سيا،  �سد 

مقرتحات  على  رًدا  جاء  بـ»اخليايل«  و�سفه 

عقد  ب�ساأن  بالده  بها  تقدمت  قد  كانت 

املتبادلة  القانونية  مفاو�سات حول ال�سمانات 

يف جمال االأمن يف املنطقة االأوروبية االأطل�سية. 

وفيما يلي ن�ص املقابلة:

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11993/pdf/INAF_20220207012807343.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/946141/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

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

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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خطة  مع  تتوافق  اأن  يجب  اجلديدة  امل�شاريع 

ال�شفري«..  »احلياد  اإىل  الو�شول  يف  البحرين 

ال�شياحة البيئية هي عنوان مرحلة جديدة.

�شبحان اهلل.. ورحم اهلل الطفل ريان.. لو اأن هذا 

الكم من امل�شاعر الإن�شانية التي تفجرت يف قلوب 

اأزمته  اأثناء  انبثقت  التي  امل�شاعر  ورّقة  يعرب،  بني 

يف  اليوم  لكنا  حياتنا،  يف  حا�شرة  كانت  مماته،  وبعد 

اأح�شن حال.. نرتحم على ريان، وننحر بع�شنا بع�ًشا دون �شفقة بعد 

اأن نن�شى ريان وغري ريان من الطفولة املعذبة..

Monday 7th February 2022 - No. 11993 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

امل�شتديرة بني  املائدة  موؤمتر  افتتاح   -  1939
وال�شعودية  والأردن  والعراق  م�شر  مندوبي 

�شان  ق�شر  يف  بريطانيني  ومندوبني  واليمن، 

جيم�س يف لندن.

كالي  كا�شيو�س  الأمريكي  املالكم   -  1965
يعلن اإ�شالمه ويغرّي ا�شمه اإىل حممد علي كالي.

1986 - زعيمة املعار�شة الفلبينية كورازون 
مناف�شها  على  الرئا�شية  بالنتخابات  تفوز  اأكينو 

الرئي�س فرديناند ماركو�س.

1990 - احلزب ال�شيوعي ال�شوفييتي يتنازل 
عن احتكار ال�شلطة بعد هيمنة ا�شتمّرت 72 عاًما.

1999 - ويل العهد الأردين الأمري عبداهلل يوؤدي 
الق�شم ملًكا للمملكة الأردنية الها�شمية اأمام جمل�س 

طالل،  بن  احل�شني  امللك  والده  وفاة  بعد  الأمة 

ويتخذ ا�شم عبداهلل الثاين، ويعنّي اأخاه الأمري حمزة 

بن احل�شني وليًا للعهد بناًء على و�شية والده.

�شباح  ال�شيخ  الكويت  دولة  اأمري   -  2006
فيه  يزّكي  اأمريًيا  اأمًرا  ي�شدر  ال�شباح  الأحمد 

ال�شيخ نواف الأحمد ال�شباح لولية العهد، وي�شدر 

مر�شوًما ي�شمي فيه ال�شيخ نا�شر املحمد ال�شباح 

رئي�ًشا ملجل�س الوزراء.

مببلغ  ُتباع  تتزوجني؟  متى  لوحة   -  2015
اأغلى  ت�شبح  وبذلك  اأمريكي  دولر  مليون   300

لوحة بيعت يف التاريخ.

بعد م�سرية حافلة بالعطاء.. 

املوت يغّيب ال�سيخة مها بنت عبدالعزيز

بن  عبدالعزيز  بنت  مها  ال�شيخة  امل�ت  غّيب 

حممد بن عي�شى اآل خليفة بعد م�شرية عطاء حافلة 

يف العديد من املجالت من بينها الكتابة يف �شحيفة 

»الأيام«، وقد عرفت مب�شاهماتها يف املجالت الفكرية 

وا�شرتاتيجيات التنمية الب�شرية.

اآثار قبل  بداأت الراحلة م�شريتها املهنية كباحثة 

يف  لعملها  وبالإ�شافة  الإعالم،  درب  يف  ت�شري  اأن 

عرب  التن�يري  دورها  مار�شت  احلك�مي،  القطاع 

الكتابة يف ال�شحف املحلية، كما قدمت خالل عملها 

العاملية  للمنظمة  دولية  وثيقة  الإعالم  وزارة  يف 

»ت�ش�ر  عن  بجنيف  )ال�يب�(  الفكرية  للملكية 

للتنمية  ال�شرتاتيجي  لال�شتعمال  البحرين  مملكة 

ال�طنية«  التنمية  القت�شادية والجتماعية وبرامج 

ومت ت�زيعها على جميع الدول الأع�شاء للمنظمة يف 

العام 2005.

و�شغلت ال�شيخة مها خالل م�شريتها عدة منا�شب 

اأبرزها نائب مدير املتحف الع�شكري، وت�ّلت من�شب 

مديرة املنظمات الأهلية ب�زارة التنمية الجتماعية.

يذكر اأن الراحلة حا�شلة على درجة البكال�ري��ص 

درا�شات  كندا يف  ماكجل مب�نرتيال يف  من جامعة 

يف  ويه�دية  اإ�شالمية  درا�شات  مع  الأو�شط  ال�شرق 

13 ي�ني� 1993م، وجتيد خم�ص لغات، وح�شلت 

اإكمال  اإتقان اللغة الإجنليزية من مركز  على �شهادة 

التعليم بجامعة ماكجل مب�نرتيال يف كندا 1985، 

مدر�شة  من  العامة  الثان�ية  �شهادة  على  وح�شلت 

املنامة الثان�ية للبنات 1984.

امللكة اإليزابيث متنح كاميال لقب ملكة عند اعتالء الأمري ت�سارلز العر�ش
اأعلنت ملكة بريطانيا اإليزابيث الثانية ال�شبت اأنها تاأمل يف اأن حتمل كاميال زوجة 

ويل العهد الأمري ت�شارلز لقب ملكة ب�شفتها زوجة امللك عند اعتالئه العر�ص، منهية 

بذلك جدلً ح�شا�ًشا ط�يالً بني الربيطانيني. ويف ر�شالة كتبتها مبنا�شبة ذكرى مرور 

�شبعني عاًما على اعتالئها العر�ص الأحد، عرّبت امللكة اإليزابيث )95 عاًما( عن »اأملها 

ال�شادق« يف اأن حتمل كاميال �شفة امللكة زوجة امللك )ك�ين ك�ن�ش�رت( عندما يرث 

ابنها العر�ص بعد وفاتها. وقالت يف ر�شالتها: »عندما ي�شبح ابني ت�شارلز ملًكا اأعلم 

اأنكم �شتقّدم�ن له ولزوجته الدعم نف�شه الذي قّدمتم�ه يل«.

وال�شفة التي اختارتها اإليزابيث الثانية لزوجة ابنها متنح عادة لزوج اأو زوجة 

العاهل احلاكم. ونظرًيا ي�شمح ذلك لكاميال باأن ت�شبح ملكًة.

وكان م�شتقبل لقب كاميال م��شع نقا�ص ط�يل وجدل حاد عندما تزّوجت الأمري 

ل �شفة  ت�شارلز يف 2005. وقال م�شت�شارون حينذاك اإنها ل تريد لقب امللكة بل تف�شّ

»الأمرية« يف �شابقة يف تاريخ العائلة امللكية الربيطانية.

وكان ويل العهد وكاميال عقدا زواًجا مدنًيا بعد �شبع �شن�ات على وفاة الأمرية 

ديانا الزوجة الأوىل لالأمري ت�شارلز. ومل حت�شر امللكة حفل الزواج الذي وافقت عليه 

بفت�ر لكنها نّظمت حفل ا�شتقبال للزوجني.

كورونا ُينهي حياة »عندليب« الهند املغنية لتا ماجني�سكار
ُت�فيت املغنية الهندية لتا ماجني�شكار، التي اأُطلق عليها 

بالدها،  يف  الثقافية  الرم�ز  اأكرب  من  وهي  »العندليب«  لقب 

الي�م الأحد عن عمر ناهز 92 عاًما.

على  امل��شيقي  رواد  من  ُتعد  التي  ماجني�شكار،  وكانت 

يناير   11 يف  امل�شت�شفى  اإىل  ُنقلت  قد  الهند،  يف  اأجيال  مدى 

بعد اإ�شابتها بـ»ك�فيد-19«. ونقلت وكالة اأنباء اآ�شيا الدولية 

)اإيه.اإن.اآي( ال�شريكة لتلفزي�ن رويرتز عن براتيت �شامداين، 

يف  كاندي  بريت�ص  م�شت�شفى  يعاجلها يف  كان  الذي  الطبيب 

الأحد  اأم�ص  �شباح  ُت�فيت  ماجني�شكار  اإن  ق�له  م�مباي، 

ب�شبب »ف�شل يف )وظائف( عدة اأع�شاء بعد اأكرث من 28 ي�ما 

من العالج يف امل�شت�شفى على اأثر اإ�شابتها بـ»ك�فيد-19«.

ت�يرت  ناريندرا م�دي على  الهندي  ال�زراء  رئي�ص  وقال 

»�شترتك  واأ�شاف،  و�شفه«.  عن  الكالم  يعجز  بحزن  »اأ�شعر 

فراًغا يف بلدنا ل يع��ص. �ش�ف تتذكرها الأجيال القادمة على 

اأنها ن�شري للثقافة الهندية وكان ل�ش�تها ال�شجي قدرة ل مثيل 

لها على اإبهار النا�ص«.

وذكرت وزارة الداخلية يف بيان اأن من املقرر اإقامة جنازة 

ر�شمية لها واإعالن احلك�مة احلداد العام حتى ي�م الإثنني مع 

تنكي�ص الأعالم.

املراهقة،  الغناء يف �شن  وبداأت ماجني�شكار م�ش�ارها يف 

وغنت على مدار 73 عاًما ما يزيد على 15 األف اأغنية ب�شت 

وثالثني لغة واأطلق عليها لقب »العندليب«.

اأعربت النجمة اللبنانية نيكول �شابا عن �شعادتها بالعمل يف م�شل�شل »نقل عام«، مو�شحة، اأنها دائًما تعتز باملحطات الفنية 

املهمة يف حياتها، مثل فيلم »التجربة الدمناركية« مع الزعيم عادل اإمام، وكذلك هذا امل�شل�شل ُيعد من هذه املحطات، التي 

�شت�شتمر يف ذاكرتها حتى نهاية م�شوارها الفني.

»ال�سحة« ت�سجل 7709 اإ�سابات 

جديدة بكورونا وتعايف 6045 حالة

الفح��شات  اأن  الأحد  الي�م  ال�شحة،  وزارة  اأعلنت 

التي بلغ عددها 31638، اأظهرت ت�شجيل 7709 حالة 

لي�شل  اإ�شافية  حالة   6045 تعافت  كما  جديدة،  قائمة 

العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 358973.

وبلغ العدد الجمايل للحالت القائمة 60697 حالة، 

منها 146 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى و20 حالت 

حتت العناية.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11993/pdf/INAF_20220207012807343.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/online/local/946152/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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بعث حض��رة صاحب الجاللة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل 
الب��الد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه، 
برقي��ة تهنئة إل��ى صاحبة الجاللة 
الملك��ة اليزابي��ث الثاني��ة ملك��ة 
المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية 
رئيسة الكومنولث، بمناسبة ذكرى 
اعت��الء جاللته��ا الع��رش، وأعرب 
جالل��ة الملك المفدى ف��ي البرقية 
عن أطي��ب تهاني��ه وتمنياته لها 
بموفور الصحة والس��عادة ولشعب 
المملكة المتحدة الصديق بالمزيد 

من التقدم واالزدهار.
كما بع��ث صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء، 
برقي��ة تهنئة إل��ى صاحبة الجاللة 

الملك��ة إليزابي��ث الثاني��ة ملك��ة 
وإيرلن��دا  المتح��دة  المملك��ة 
الشمالية رئيسة الكومنولث، وذلك 

اعت��الء جاللتها  بمناس��بة ذك��رى 
الع��رش. وأعرب س��موه، ع��ن بالغ 
له��ا  أمنيات��ه  وص��ادق  تهاني��ه 

بموفور الصحة والسعادة، ولشعب 
المملكة المتحدة المزيد من النماء 

واالزدهار.

الملكة إليزابيث سمو ولي العهد رئيس الوزراء

العاهل وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان 
الملكة إليزابيث الثانية بذكرى اعتالئها العرش

جاللة الملك المفدى

مرسوم ملكي بتعيينات في »الداخلية«
صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى حفظه اهلل ورعاه مرس��وم رقم )7( لسنة 2022 بتعيينات في وزارة 

الداخلية، جاء فيه:
المادة األولى: 

 ُيَعين في وزارة الداخلية كل من:
1- الش��يخ عب��داهلل بن محم��د ب��ن عبدالوه��اب آل خليفة نائب��ًا للرئيس 

للعمليات السيبرانية في المركز الوطني لألمن السيبراني.

2- الش��يخ خالد بن راش��د بن عبداهلل آل خليفة مديرًا عام��ًا لإلدارة العامة 
لتنفيذ األحكام والعقوبات البديلة.

3- الشيخ أحمد بن عبداهلل بن عبدالوهاب آل خليفة وكياًل مساعدًا للجنسية 
والجوازات واإلقامة.

المادة الثانية:
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَشر 

في الجريدة الرسمية.

تعيين 15 مديرًا بوزارة الداخلية
صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء 
قرار رقم )14( لس��نة 2022 بتعيين مدراء بوزارة 

الداخلية، جاء فيه:
المادة األولى:

ُيعين الس��ادة التالية أس��ماؤهم مدراء في وزارة 
الداخلية:

1- العقيد محمد جمعة علي الدوسري.
2- العقيد محمد عبداهلل محمد المسلم.

3- العقيد علي حمد علي العريفي.
4- المقدم إبراهيم أحمد عيسى الحافظ.

5- المقدم خالد محمد علي الدوسري.
6- المقدم نواف ناجي فهد الهاشل.
7- المقدم فهد ناجي فهد الهاشل.

8- المقدم ركن نايل مبارك غانم السند.

9- المقدم محمد علي محمد المطاوعة.
10- المقدم أحمد عيسى أحمد المحري.

11- المقدم ركن عبدالرحمن مال اهلل الدوسري.
12- المقدم محمد عيد مبارك فرحان.

13- المقدم توفيق إبراهيم الجودر.
14- الرائد ركن أحمد عبدالعزيز عطية اهلل آل خليفة.

15- الرائد ماجد سعيد عبدالنبي ضيف.

المادة الثانية:
الم��دراء  تس��كين  الداخلي��ة  وزي��ر  يتول��ى 
المذكوري��ن في المادة األولى م��ن هذا القرار 
ف��ي اإلدارات الش��اغرة ب��وزارة الداخلي��ة ِوْفق 
مه��ام ومس��ئوليات كل إدارة، واالش��تراطات 
الالزم��ة فيمن يش��غلها، وبمراع��اة مؤهالت 

وخبرات كل منهم.
المادة الثالثة:

عل��ى وزير الداخلية تنفيذ ه��ذا القرار، وُيعمل 
به م��ن تاريخ ص��دوره، وُينَش��ر ف��ي الجريدة 

الرسمية.

 البحرين تعزي المغرب 
في وفاة الطفل ريان

أعرب��ت وزارة الخارجي��ة ع��ن بال��غ تع��ازي مملك��ة البحرين 
ومواساتها للمملكة المغربية وشعبها الشقيق لوفاة الطفل 
المغربي ريان إثر س��قوطه في بئر بإقليم شفش��اون شمالي 

المملكة المغربية.
كم��ا أعربت ع��ن تعاطف مملك��ة البحرين قيادة وش��عبًا مع 
الشعب المغربي الشقيق وأسرة الطفل ريان في هذه الحادثة 
المأس��اوية المؤلم��ة� التي ش��دت مش��اعر ش��عوب العالم، 
مبتهلي��ن إلى المولى عز وجل أن يتغمد روح الطفل المغربي 
الفقي��د برحمت��ه ورضوان��ه، ويله��م أهله وذويه والش��عب 

المغربي الشقيق الصبر والسلوان.

 وزير الكهرباء يستقبل 
سفير ماليزيا لدى البحرين

اس��تقبل وزير ش��ؤون الكهرب��اء والماء وائل المبارك، س��فير 
مملك��ة ماليزيا ل��دى مملكة البحرين ش��ازريل ب��ن زاهيران، 
بمناسبة تعيينه. ورحب الصوزير بسفير ماليزيا لدى البحرين، 
حيث جرى خالل اللق��اء التباحث وتبادل اآلراء وتعزيز التعاون 

حول الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

 الزياني يسّلم منتسبي وزارة الخارجية 
وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي

عبداللطي��ف  الخارجي��ة  وزي��ر  أك��د 
الزيان��ي، أن اعت��زاز حض��رة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 
آل خليف��ة، عاه��ل الب��الد المفدى، 
وتثمي��ن صاح��ب الس��مو الملك��ي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، 
ولي العه��د رئيس مجل��س الوزراء، 
المخلص��ة لكافة  الوطنية  للجه��ود 
العاملي��ن ف��ي الصف��وف األمامي��ة 
للتص��دي لجائح��ة في��روس كورونا 
)كوفي��د19( م��ن الك��وادر الصحية، 
وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، 
وكاف��ة الجه��ات المس��اندة، يمثل 
دافعًا لمواصل��ة العمل بذات العزم 
واإلرادة على اإلس��هام ف��ي الجهود 
الوطني��ة الهادفة إل��ى حماية صحة 
مش��يدًا  والمقيمي��ن،  المواطني��ن 
بجه��ود الموظفي��ن وحرصهم على 
أداء الواجب��ات الموكل��ة إليهم بكل 

تفاٍن وإخالص.
وق��ال وزي��ر الخارجي��ة إن الجه��ود 
الوطني��ة للتصدي للجائح��ة بقيادة 
صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد 
حرص��ت  ال��وزراء،  مجل��س  رئي��س 
عل��ى اتخاذ كافة اإلج��راءات الالزمة 
وتس��خير كافة اإلمكانيات لمواجهة 
في��روس كورونا  تداعي��ات جائح��ة 
الحماي��ة  لتوفي��ر  )كوفي��د19(، 
للمواطني��ن والمقيمي��ن عل��ى ح��د 
س��واء، وتقدي��م الرعاي��ة الصحي��ة 
الالزم��ة للجميع دون تمييز، مش��يرًا 

إل��ى أنه ت��م اعتماد اس��تراتيجيات 
عدة إلدارة التح��دي وتوفير الوقاية 
المطلوبة لكافة أفراد المجتمع من 

مواطنين ومقيمين. 
وأض��اف أن الفريق الوطن��ي الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا عمل على 
وضع خط��ط وبروتوكوالت التعامل 
م��ع مس��ارات ومس��تجدات فيروس 
كورون��ا، وتوفير التطعي��م المضاد 
والمقيمين  للمواطني��ن  للفي��روس 
الحمل��ة  ضم��ن  مجان��ي  بش��كل 
الوطني��ة للتطعيم، مما أس��هم في 
نج��اح مملكة البحري��ن في مواجهة 
تداعيات الجائحة، والذي أش��ادت به 
الكثير من الجهات الدولية، بما فيها 

منظمة الصحة العالمية.
وأك��د وزي��ر الخارجية، ب��أن الحفاظ 
على ما تحقق من نج��اح حتى اليوم 
يس��تدعي بذل المزيد م��ن الجهود 
للوصول للنجاحات المنشودة، مؤكدًا 

أن م��ا قامت ب��ه الك��وادر البحرينية 
هو محل فخر واعتزاز لكافة منسوبي 
ال��وزارة، وأن نيله��م وس��ام األمي��ر 
س��لمان بن حمد لالستحقاق الطبي 
ه��ذا الوس��ام الرفي��ع، ه��و تقدي��ر 
المخلصة  الوطني��ة  لجهودهم  كبير 
ومش��اركتهم الفاعل��ة ف��ي جه��ود 

التصدي لهذه الجائحة.
جاء ذلك ل��دى تفضل وزير الخارجية 
أمس، بحضور سفير مملكة البحرين 
ل��دى المملكة المتحدة الش��يخ فواز 
بن محمد آل خليفة، والقائم بأعمال 
ال��وزارة للش��ؤون القنصلية  وكي��ل 
واإلداري��ة خليل الخي��اط، وعدد من 
واإلدارات، بتسليم  القطاعات  رؤساء 
»وس��ام األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د 
لالستحقاق الطبي« للكوادر الوطنية 
من منتس��بي وزارة الخارجية، إنفاًذا 
لألم��ر الملك��ي الس��امي وف��ي إطار 
توجي��ه صاحب الس��مو الملكي ولي 

العهد رئيس مجلس ال��وزراء لكافة 
الجه��ات المعنية بتس��ليم الوس��ام 
الصف��وف األمامية  للعاملي��ن ف��ي 
م��ن الك��وادر الصحية، وق��وة دفاع 
البحري��ن، ووزارة الداخلي��ة، وكاف��ة 
الجه��ات المس��اندة. وقد هن��أ وزير 
الخارجي��ة الحاصلي��ن على »وس��ام 
األمير س��لمان بن حمد لالستحقاق 
الطبي«، معربًا عن ش��كره وتقديره 
للجه��ود المخلص��ة الت��ي ق��ام بها 
منسوبو الوزارة، متمنيًا للجميع دوام 

التوفيق والنجاح.
ومن جانبهم، أعرب منتسبو الوزارة 
الذين تشرفوا بتس��لم وسام األمير 
سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي، 
ع��ن بال��غ فخره��م واعتزازهم بهذا 
التكريم السامي، مؤكدين تشرفهم 
بتس��لم هذا الوسام الذي يعد حافزًا 
على مواصلة العمل والبذل والعطاء 

لخدمة مملكة البحرين.

رنا بنت عيسى تبحث 
والجالهمة سبل تعزيز التعاون

اس��تقبلت األمي��ن العام لمجل��س التعليم العال��ي نائب رئيس 
مجلس أمن��اء مجلس التعليم العالي الدكتورة الش��يخة رنا بنت 
عيس��ى بن دعيج آل خليف��ة، الرئيس التنفي��ذي للهيئة الوطنية 

لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجالهمة.
وأعربت عن تقديرها للجهود الملموس��ة التي تقوم بها الهيئة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لدعم القطاع الصحي 
ف��ي البحرين، كما ت��م بحث س��بل تعزيز التع��اون بين مجلس 
التعلي��م العالي والهيئ��ة. من جانبها، أك��دت الجالهمة، حرص 
الهيئة على التنسيق والتعاون المستمر وممارسة اختصاصاتها 
لتنمي��ة التعاون مع مؤسس��ات التعليم العالي بما يس��هم في 
تحقي��ق ج��ودة الخدم��ات الصحية وتعزي��ز اس��تدامتها في ظل 

التحول الذي يمر به القطاع الصحي في المملكة.

 افتتاح دورة االعتراض
 والتفتيش الخاصة 

بمكافحة اإلرهاب البحري

افتتح قائد خفر الس��واحل العميد جاسم الغتم، دورة االعتراض 
والتفتي��ش البح��ري الخاصة بمكافح��ة اإلرهاب البح��ري والتي 
تنظمه��ا قي��ادة خفر الس��واحل بالتع��اون مع س��فارة الواليات 
المتح��دة األمريكية ل��دى المملكة، والمنعقدة بجن��اح التدريب 
البحري بمش��اركة عدد من منتس��بي قيادة خفر السواحل، وقوة 

األمن الخاصة.
وأكد قائ��د خفر الس��واحل، أن الدورة ومخرجاتها ستس��هم في 
رفع كفاءة منتس��بي خفر الس��واحل واالرتق��اء بكوادرها من أجل 
القيام بواجبهم على أكمل وجه، وتوفير السالمة والحماية ألفراد 

المجتمع، متمنيًا لجميع المشاركين الدورة التوفيق والنجاح.
وتستمر الدورة التدريبية لمدة 3 أسابيع وتنقسم إلى مرحلتين، 
المرحل��ة األول��ى النظري��ة التي تش��مل م��واد حقوق اإلنس��ان، 
القان��ون البحري المحلي والدولي، عمليات االعتراض والتفتيش، 
التهدي��دات اإلرهابي��ة، تقيي��م المخاط��ر، عملي��ات التخطيط، 
والتعام��ل مع االتجار بالبش��ر والتهريب. فيما تتن��اول المرحلة 
الثاني��ة، الجان��ب العملي وال��ذي يتضمن س��يناريوهات عملية 

مختلفة لحاالت االعتراض والتفتيش البحري.

التمديد عامًا لجميع طلبات األدوية الموافق عليها مسبقًا.. الجالهمة لـ               : 

سهلنا إجراءات استيراد وتسجيل األدوية تجنبًا للنقص
محمد رشاد  «

أك��دت الرئي��س التنفي��ذي للهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية الدكت��ورة مريم الجالهمة، 
أن الهيئة اتخذت عددًا من اإلجراءات لتسهيل استيراد 
وترخيص وتس��جيل األدوية والمس��تحضرات الصحية 
واألجه��زة الطبي��ة لضمان س��رعة دخوله��ا وتداولها 
في البحرين خاصة في ظ��ل الظروف العالمية الصحية 
الراهن��ة بس��بب تداعي��ات انتش��ار في��روس كورون��ا 

المستجد.
وكشفت فى تصريح ل�»الوطن«، أن جميع طلبات األدوية 

الموافق عليها كتسجيل مؤقت مسبقًا تم التمديد لها 
لس��نة أخ��رى، كما أن أي��ة أدوية غير مس��جلة مطلوب 
اس��تيرادها من قبل الوكالء تم التس��هيل الستيرادها 
م��ن خالل القرار رق��م 32 الصادر ع��ن المجلس األعلى 

للصحة إذا لم يكن لها بديل مسجل. 
وأضاف��ت أن��ه تجنب��ًا لنق��ص اإلم��دادات الطبي��ة فى 
البحرين، قامت الهيئة بتنفيذ بعض اإلجراءات لتسريع 
عملي��ة اس��تيراد األجه��زة الطبية منه��ا تقليل وثائق 
االس��تيراد المطلوب��ة إل��ى ش��هادات ضم��ان الجودة 
فقط، إلى جانب ذلك عملت الهيئة على تس��ريع جميع 
المواعيد المحجوزة مسبقًا، داعيًة في هذا الصدد جميع 

مس��توردي األجهزة الطبية بض��رورة االلتزام بمعايير 
الجودة والسالمة عند استيراد األجهزة المطابقة.

وش��ددت، على أن الهيئة - ومن منطلق دورها الرقابي 
لضمان س��المة وجودة األدوية التي تدخل للبحرين - 
فإنه��ا تقوم بإخضاع جميع األدوية المس��توردة لعدد 
م��ن المعايير لضمان جودتها قب��ل إدخالها للبحرين، 
فض��اًل ع��ن االش��تراطات األخ��رى المتعلق��ة بتجديد 
التسجيل والتسجيل المؤقت، حيث يتم السماح بإدخال 
األدوية إذا كانت مس��جلة ف��ي دول مجلس التعاون أو 
مس��جلة في إحدى الهيئات الدولي��ة المعروفة على أن 
يس��تكمل المركز الصيدالني إدخال الدواء لمدة س��نة 

من اإلجراءات. 
وأش��ارت، إلى أنه تس��هياًل لإلجراءات أص��در المجلس 
األعل��ى للصحة، الئحة نظام تس��جيل األدوية بالهيئة 
والذي يتيح الس��ماح باس��تيراد األدوية غير المس��جلة 
إذا كانت أدوية للعالج��ات الطارئة والمنقذة للحياة أو 

لعالج أمراض نادرة، مبينًة أنه أثناء جائحة كورونا.
ولضمان اس��تمرار اإلمدادات الطبي��ة، أصدرت الهيئة 
دلي��ل التصري��ح الط��ارىء لألدوي��ة واللقاح��ات والذي 
يمكن الشركات والوكالء من اس��تيراد عالجات كورونا 
واللقاح��ات المعتم��دة من خ��الل التقديم المس��تمر 

للمتطلبات حال إمكانية توفيرها من الشركة.
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بعث حض��رة صاحب الجاللة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل 
الب��الد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه، 
برقي��ة تهنئة إل��ى صاحبة الجاللة 
الملك��ة اليزابي��ث الثاني��ة ملك��ة 
المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية 
رئيسة الكومنولث، بمناسبة ذكرى 
اعت��الء جاللته��ا الع��رش، وأعرب 
جالل��ة الملك المفدى ف��ي البرقية 
عن أطي��ب تهاني��ه وتمنياته لها 
بموفور الصحة والس��عادة ولشعب 
المملكة المتحدة الصديق بالمزيد 

من التقدم واالزدهار.
كما بع��ث صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء، 
برقي��ة تهنئة إل��ى صاحبة الجاللة 

الملك��ة إليزابي��ث الثاني��ة ملك��ة 
وإيرلن��دا  المتح��دة  المملك��ة 
الشمالية رئيسة الكومنولث، وذلك 

اعت��الء جاللتها  بمناس��بة ذك��رى 
الع��رش. وأعرب س��موه، ع��ن بالغ 
له��ا  أمنيات��ه  وص��ادق  تهاني��ه 

بموفور الصحة والسعادة، ولشعب 
المملكة المتحدة المزيد من النماء 

واالزدهار.

الملكة إليزابيث سمو ولي العهد رئيس الوزراء

العاهل وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان 
الملكة إليزابيث الثانية بذكرى اعتالئها العرش

جاللة الملك المفدى

مرسوم ملكي بتعيينات في »الداخلية«
صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى حفظه اهلل ورعاه مرس��وم رقم )7( لسنة 2022 بتعيينات في وزارة 

الداخلية، جاء فيه:
المادة األولى: 

 ُيَعين في وزارة الداخلية كل من:
1- الش��يخ عب��داهلل بن محم��د ب��ن عبدالوه��اب آل خليفة نائب��ًا للرئيس 

للعمليات السيبرانية في المركز الوطني لألمن السيبراني.

2- الش��يخ خالد بن راش��د بن عبداهلل آل خليفة مديرًا عام��ًا لإلدارة العامة 
لتنفيذ األحكام والعقوبات البديلة.

3- الشيخ أحمد بن عبداهلل بن عبدالوهاب آل خليفة وكياًل مساعدًا للجنسية 
والجوازات واإلقامة.

المادة الثانية:
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَشر 

في الجريدة الرسمية.

تعيين 15 مديرًا بوزارة الداخلية
صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء 
قرار رقم )14( لس��نة 2022 بتعيين مدراء بوزارة 

الداخلية، جاء فيه:
المادة األولى:

ُيعين الس��ادة التالية أس��ماؤهم مدراء في وزارة 
الداخلية:

1- العقيد محمد جمعة علي الدوسري.
2- العقيد محمد عبداهلل محمد المسلم.

3- العقيد علي حمد علي العريفي.
4- المقدم إبراهيم أحمد عيسى الحافظ.

5- المقدم خالد محمد علي الدوسري.
6- المقدم نواف ناجي فهد الهاشل.
7- المقدم فهد ناجي فهد الهاشل.

8- المقدم ركن نايل مبارك غانم السند.

9- المقدم محمد علي محمد المطاوعة.
10- المقدم أحمد عيسى أحمد المحري.

11- المقدم ركن عبدالرحمن مال اهلل الدوسري.
12- المقدم محمد عيد مبارك فرحان.

13- المقدم توفيق إبراهيم الجودر.
14- الرائد ركن أحمد عبدالعزيز عطية اهلل آل خليفة.

15- الرائد ماجد سعيد عبدالنبي ضيف.

المادة الثانية:
الم��دراء  تس��كين  الداخلي��ة  وزي��ر  يتول��ى 
المذكوري��ن في المادة األولى م��ن هذا القرار 
ف��ي اإلدارات الش��اغرة ب��وزارة الداخلي��ة ِوْفق 
مه��ام ومس��ئوليات كل إدارة، واالش��تراطات 
الالزم��ة فيمن يش��غلها، وبمراع��اة مؤهالت 

وخبرات كل منهم.
المادة الثالثة:

عل��ى وزير الداخلية تنفيذ ه��ذا القرار، وُيعمل 
به م��ن تاريخ ص��دوره، وُينَش��ر ف��ي الجريدة 

الرسمية.

 البحرين تعزي المغرب 
في وفاة الطفل ريان

أعرب��ت وزارة الخارجي��ة ع��ن بال��غ تع��ازي مملك��ة البحرين 
ومواساتها للمملكة المغربية وشعبها الشقيق لوفاة الطفل 
المغربي ريان إثر س��قوطه في بئر بإقليم شفش��اون شمالي 

المملكة المغربية.
كم��ا أعربت ع��ن تعاطف مملك��ة البحرين قيادة وش��عبًا مع 
الشعب المغربي الشقيق وأسرة الطفل ريان في هذه الحادثة 
المأس��اوية المؤلم��ة� التي ش��دت مش��اعر ش��عوب العالم، 
مبتهلي��ن إلى المولى عز وجل أن يتغمد روح الطفل المغربي 
الفقي��د برحمت��ه ورضوان��ه، ويله��م أهله وذويه والش��عب 

المغربي الشقيق الصبر والسلوان.

 وزير الكهرباء يستقبل 
سفير ماليزيا لدى البحرين

اس��تقبل وزير ش��ؤون الكهرب��اء والماء وائل المبارك، س��فير 
مملك��ة ماليزيا ل��دى مملكة البحرين ش��ازريل ب��ن زاهيران، 
بمناسبة تعيينه. ورحب الصوزير بسفير ماليزيا لدى البحرين، 
حيث جرى خالل اللق��اء التباحث وتبادل اآلراء وتعزيز التعاون 

حول الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

 الزياني يسّلم منتسبي وزارة الخارجية 
وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي

عبداللطي��ف  الخارجي��ة  وزي��ر  أك��د 
الزيان��ي، أن اعت��زاز حض��رة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 
آل خليف��ة، عاه��ل الب��الد المفدى، 
وتثمي��ن صاح��ب الس��مو الملك��ي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، 
ولي العه��د رئيس مجل��س الوزراء، 
المخلص��ة لكافة  الوطنية  للجه��ود 
العاملي��ن ف��ي الصف��وف األمامي��ة 
للتص��دي لجائح��ة في��روس كورونا 
)كوفي��د19( م��ن الك��وادر الصحية، 
وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، 
وكاف��ة الجه��ات المس��اندة، يمثل 
دافعًا لمواصل��ة العمل بذات العزم 
واإلرادة على اإلس��هام ف��ي الجهود 
الوطني��ة الهادفة إل��ى حماية صحة 
مش��يدًا  والمقيمي��ن،  المواطني��ن 
بجه��ود الموظفي��ن وحرصهم على 
أداء الواجب��ات الموكل��ة إليهم بكل 

تفاٍن وإخالص.
وق��ال وزي��ر الخارجي��ة إن الجه��ود 
الوطني��ة للتصدي للجائح��ة بقيادة 
صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد 
حرص��ت  ال��وزراء،  مجل��س  رئي��س 
عل��ى اتخاذ كافة اإلج��راءات الالزمة 
وتس��خير كافة اإلمكانيات لمواجهة 
في��روس كورونا  تداعي��ات جائح��ة 
الحماي��ة  لتوفي��ر  )كوفي��د19(، 
للمواطني��ن والمقيمي��ن عل��ى ح��د 
س��واء، وتقدي��م الرعاي��ة الصحي��ة 
الالزم��ة للجميع دون تمييز، مش��يرًا 

إل��ى أنه ت��م اعتماد اس��تراتيجيات 
عدة إلدارة التح��دي وتوفير الوقاية 
المطلوبة لكافة أفراد المجتمع من 

مواطنين ومقيمين. 
وأض��اف أن الفريق الوطن��ي الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا عمل على 
وضع خط��ط وبروتوكوالت التعامل 
م��ع مس��ارات ومس��تجدات فيروس 
كورون��ا، وتوفير التطعي��م المضاد 
والمقيمين  للمواطني��ن  للفي��روس 
الحمل��ة  ضم��ن  مجان��ي  بش��كل 
الوطني��ة للتطعيم، مما أس��هم في 
نج��اح مملكة البحري��ن في مواجهة 
تداعيات الجائحة، والذي أش��ادت به 
الكثير من الجهات الدولية، بما فيها 

منظمة الصحة العالمية.
وأك��د وزي��ر الخارجية، ب��أن الحفاظ 
على ما تحقق من نج��اح حتى اليوم 
يس��تدعي بذل المزيد م��ن الجهود 
للوصول للنجاحات المنشودة، مؤكدًا 

أن م��ا قامت ب��ه الك��وادر البحرينية 
هو محل فخر واعتزاز لكافة منسوبي 
ال��وزارة، وأن نيله��م وس��ام األمي��ر 
س��لمان بن حمد لالستحقاق الطبي 
ه��ذا الوس��ام الرفي��ع، ه��و تقدي��ر 
المخلصة  الوطني��ة  لجهودهم  كبير 
ومش��اركتهم الفاعل��ة ف��ي جه��ود 

التصدي لهذه الجائحة.
جاء ذلك ل��دى تفضل وزير الخارجية 
أمس، بحضور سفير مملكة البحرين 
ل��دى المملكة المتحدة الش��يخ فواز 
بن محمد آل خليفة، والقائم بأعمال 
ال��وزارة للش��ؤون القنصلية  وكي��ل 
واإلداري��ة خليل الخي��اط، وعدد من 
واإلدارات، بتسليم  القطاعات  رؤساء 
»وس��ام األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د 
لالستحقاق الطبي« للكوادر الوطنية 
من منتس��بي وزارة الخارجية، إنفاًذا 
لألم��ر الملك��ي الس��امي وف��ي إطار 
توجي��ه صاحب الس��مو الملكي ولي 

العهد رئيس مجلس ال��وزراء لكافة 
الجه��ات المعنية بتس��ليم الوس��ام 
الصف��وف األمامية  للعاملي��ن ف��ي 
م��ن الك��وادر الصحية، وق��وة دفاع 
البحري��ن، ووزارة الداخلي��ة، وكاف��ة 
الجه��ات المس��اندة. وقد هن��أ وزير 
الخارجي��ة الحاصلي��ن على »وس��ام 
األمير س��لمان بن حمد لالستحقاق 
الطبي«، معربًا عن ش��كره وتقديره 
للجه��ود المخلص��ة الت��ي ق��ام بها 
منسوبو الوزارة، متمنيًا للجميع دوام 

التوفيق والنجاح.
ومن جانبهم، أعرب منتسبو الوزارة 
الذين تشرفوا بتس��لم وسام األمير 
سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي، 
ع��ن بال��غ فخره��م واعتزازهم بهذا 
التكريم السامي، مؤكدين تشرفهم 
بتس��لم هذا الوسام الذي يعد حافزًا 
على مواصلة العمل والبذل والعطاء 

لخدمة مملكة البحرين.

رنا بنت عيسى تبحث 
والجالهمة سبل تعزيز التعاون

اس��تقبلت األمي��ن العام لمجل��س التعليم العال��ي نائب رئيس 
مجلس أمن��اء مجلس التعليم العالي الدكتورة الش��يخة رنا بنت 
عيس��ى بن دعيج آل خليف��ة، الرئيس التنفي��ذي للهيئة الوطنية 

لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجالهمة.
وأعربت عن تقديرها للجهود الملموس��ة التي تقوم بها الهيئة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لدعم القطاع الصحي 
ف��ي البحرين، كما ت��م بحث س��بل تعزيز التع��اون بين مجلس 
التعلي��م العالي والهيئ��ة. من جانبها، أك��دت الجالهمة، حرص 
الهيئة على التنسيق والتعاون المستمر وممارسة اختصاصاتها 
لتنمي��ة التعاون مع مؤسس��ات التعليم العالي بما يس��هم في 
تحقي��ق ج��ودة الخدم��ات الصحية وتعزي��ز اس��تدامتها في ظل 

التحول الذي يمر به القطاع الصحي في المملكة.

 افتتاح دورة االعتراض
 والتفتيش الخاصة 

بمكافحة اإلرهاب البحري

افتتح قائد خفر الس��واحل العميد جاسم الغتم، دورة االعتراض 
والتفتي��ش البح��ري الخاصة بمكافح��ة اإلرهاب البح��ري والتي 
تنظمه��ا قي��ادة خفر الس��واحل بالتع��اون مع س��فارة الواليات 
المتح��دة األمريكية ل��دى المملكة، والمنعقدة بجن��اح التدريب 
البحري بمش��اركة عدد من منتس��بي قيادة خفر السواحل، وقوة 

األمن الخاصة.
وأكد قائ��د خفر الس��واحل، أن الدورة ومخرجاتها ستس��هم في 
رفع كفاءة منتس��بي خفر الس��واحل واالرتق��اء بكوادرها من أجل 
القيام بواجبهم على أكمل وجه، وتوفير السالمة والحماية ألفراد 

المجتمع، متمنيًا لجميع المشاركين الدورة التوفيق والنجاح.
وتستمر الدورة التدريبية لمدة 3 أسابيع وتنقسم إلى مرحلتين، 
المرحل��ة األول��ى النظري��ة التي تش��مل م��واد حقوق اإلنس��ان، 
القان��ون البحري المحلي والدولي، عمليات االعتراض والتفتيش، 
التهدي��دات اإلرهابي��ة، تقيي��م المخاط��ر، عملي��ات التخطيط، 
والتعام��ل مع االتجار بالبش��ر والتهريب. فيما تتن��اول المرحلة 
الثاني��ة، الجان��ب العملي وال��ذي يتضمن س��يناريوهات عملية 

مختلفة لحاالت االعتراض والتفتيش البحري.

التمديد عامًا لجميع طلبات األدوية الموافق عليها مسبقًا.. الجالهمة لـ               : 

سهلنا إجراءات استيراد وتسجيل األدوية تجنبًا للنقص
محمد رشاد  «

أك��دت الرئي��س التنفي��ذي للهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية الدكت��ورة مريم الجالهمة، 
أن الهيئة اتخذت عددًا من اإلجراءات لتسهيل استيراد 
وترخيص وتس��جيل األدوية والمس��تحضرات الصحية 
واألجه��زة الطبي��ة لضمان س��رعة دخوله��ا وتداولها 
في البحرين خاصة في ظ��ل الظروف العالمية الصحية 
الراهن��ة بس��بب تداعي��ات انتش��ار في��روس كورون��ا 

المستجد.
وكشفت فى تصريح ل�»الوطن«، أن جميع طلبات األدوية 

الموافق عليها كتسجيل مؤقت مسبقًا تم التمديد لها 
لس��نة أخ��رى، كما أن أي��ة أدوية غير مس��جلة مطلوب 
اس��تيرادها من قبل الوكالء تم التس��هيل الستيرادها 
م��ن خالل القرار رق��م 32 الصادر ع��ن المجلس األعلى 

للصحة إذا لم يكن لها بديل مسجل. 
وأضاف��ت أن��ه تجنب��ًا لنق��ص اإلم��دادات الطبي��ة فى 
البحرين، قامت الهيئة بتنفيذ بعض اإلجراءات لتسريع 
عملي��ة اس��تيراد األجه��زة الطبية منه��ا تقليل وثائق 
االس��تيراد المطلوب��ة إل��ى ش��هادات ضم��ان الجودة 
فقط، إلى جانب ذلك عملت الهيئة على تس��ريع جميع 
المواعيد المحجوزة مسبقًا، داعيًة في هذا الصدد جميع 

مس��توردي األجهزة الطبية بض��رورة االلتزام بمعايير 
الجودة والسالمة عند استيراد األجهزة المطابقة.

وش��ددت، على أن الهيئة - ومن منطلق دورها الرقابي 
لضمان س��المة وجودة األدوية التي تدخل للبحرين - 
فإنه��ا تقوم بإخضاع جميع األدوية المس��توردة لعدد 
م��ن المعايير لضمان جودتها قب��ل إدخالها للبحرين، 
فض��اًل ع��ن االش��تراطات األخ��رى المتعلق��ة بتجديد 
التسجيل والتسجيل المؤقت، حيث يتم السماح بإدخال 
األدوية إذا كانت مس��جلة ف��ي دول مجلس التعاون أو 
مس��جلة في إحدى الهيئات الدولي��ة المعروفة على أن 
يس��تكمل المركز الصيدالني إدخال الدواء لمدة س��نة 

من اإلجراءات. 
وأش��ارت، إلى أنه تس��هياًل لإلجراءات أص��در المجلس 
األعل��ى للصحة، الئحة نظام تس��جيل األدوية بالهيئة 
والذي يتيح الس��ماح باس��تيراد األدوية غير المس��جلة 
إذا كانت أدوية للعالج��ات الطارئة والمنقذة للحياة أو 

لعالج أمراض نادرة، مبينًة أنه أثناء جائحة كورونا.
ولضمان اس��تمرار اإلمدادات الطبي��ة، أصدرت الهيئة 
دلي��ل التصري��ح الط��ارىء لألدوي��ة واللقاح��ات والذي 
يمكن الشركات والوكالء من اس��تيراد عالجات كورونا 
واللقاح��ات المعتم��دة من خ��الل التقديم المس��تمر 

للمتطلبات حال إمكانية توفيرها من الشركة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/07/watan-20220207.pdf?1644211604
https://alwatannews.net/article/988769
https://alwatannews.net/article/988896
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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قوة الدفاع يد تبني ويد تحمي.. فشكرًا جنودنا البواسل 
على كل ما تقدمونه للوطن من تضحية وفداء.
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 الحقيقة الضائعة 
بين »زاَل الخطر« و»زاَد الخطر«

بردٍّ مقتضٍب جدًا جدًا، وبنفس مسدودة لكثرة التكرار ردَّ رئيس مجلس إدارة 
الهيئ��ة العامة للتأمين االجتماعي على ما ُأثير بش��أن دعم الهيئة لش��ركة 
طيران الخليج »إنه س��بق للهيئة نفي الموض��وع والرّد على النواب والتوضيح 

لهم أن ذلك غير صحيح، وأن الهيئة لم تقدم أي دعم أو قروض للشركة«. 
واهلل ال ألوم��ه عل��ى هذا ال��رد المختصر إذ أصب��َح االدع��اء دون دليل وتكرار 
المعلومات المغلوطة هما الس��ائدين والمنتش��رين، وهما القاعدة، وأصبح 

البحث عن الحقيقة هو العملَة النادرة.  
تصحي��ح المعلوم��ات المغلوطة الت��ي يتم تداوله��ا على وس��ائل التواصل 
االجتماعي أصبح مماًل، ومن يقوم به يفعله و»نفس��ه مس��دودة« كما يقال 

لكثرة تكراره دون فائدة، هذا إْن تعّنى أحد و قرأ التصحيح. 
واألده��ى أن من ينش��ر المعلوم��ات المغلوطة ه��و اآلخر يكرره��ا مع علمه 
بغلطها، لكنه يفعلها وهو مس��تلٍق على ظهره، ولربما كان ممسكًا بهاتفه 
في المن��زل وأصابُع يده تعبُث بأصابِع قَدِمِه، وباليد األخرى يس��لك أس��نانه 
بالمس��واك.. ربما، فيقولها وينش��رها دون حماس، وُيرِفقها بقوله إنها من 

المعلومات التي باتت معروفة!! 
والناس ذاكرتهم كذاكرة الذبابة، كلما قرؤوا تلك المعلومات وْلَوُلوا وصرخوا 
وكرروها وأعادوا نشرها دون أدنى جهد للتحقق بأنفسهم في مدى صحتها. 
العملي��ة كله��ا تحولت إلى فاصل فكاه��ي فعاًل، ذكرني بخ��وف الوالدة، اهلل 
يحفظه��ا، إبان ح��رب تحرير الكويت حي��ن كان المذي��ع التلفزيوني بصوته 
الجه��وري يق��ول لن��ا »زاااال الخطر«، فتصرخ أم��ي »هُكو يق��وْل زاْد الخطْر«! 

ونقضي وقتًا لتهدئتها وتصحيح المعلومة لها. 
الي��وم ال أح��َد معنيٌّ بتصحي��ح المعلومات المغلوطة، ب��ل علينا أن نتعايش 
معها تمامًا مثل »الكورونا«، فهي لكثرتها ولكثرة أعداد من ينشرها جعلت 
عمليَة التصحيح مملًة وعبثية، والظاهر أن القرار الذي اتخذ عرفيًا بين الناس 
أو بي��ن من يطولهم التضليل، هو دعه يم��ر فال أحد معنيٌّ بالحقائق، الناس 

يصدقون ما يريدون أن يسمعوه.  
بعيدًا عن قانون التقاعد أو وجاهته من عدمها، إنما أقف عند ما تّم الترويج 
له، وقيل إنه س��بب من أس��باب القصور التي يعاني منه��ا صندوق التقاعد، 
والمتمثل��ة في قصة أن هن��اك مبلغًا أخذته الحكومة م��ن صندوق التقاعد، 

ومنحته لطيران الخليج وقيمته 700 مليون دينار. 
قاله��ا أح��د النواب، وأعقبها بقول��ه إن هذه المعلوم��ة معروفة، وكتبت في 

الصحافة حينذاك!! 
يذكرن��ي ه��ذا األم��ر ببع��ض الماللي الذي��ن يطلق��ون صواري��َخ ال ُتصدق، 

ويعقبونها بقولهم »هذا موجود في كتبهم«!! 
 وم��ن ذاكرتن��ا المعطوب��ة التي تم تنش��يطها أذكر أنه دار ج��دٌل حول هذا 
الموض��وع عام 2010، وتم تصحي��ح المعلومة المغلوطة من��ذ ذلك الوقت، 
فعززن��ا معلوماتن��ا بالع��ودة للصحافة حول م��ا كتب عن صن��دوق التقاعد 
وطي��ران الخليج في تل��ك الحقبة والذي أكد أّن ما عل��ق بالذاكرة صحيٌح وهي 
أن الحكوم��ة، ولي��س صندوق التقاعد، هي من منح الش��ركة اعتمادًا لها في 
الموازنة بمبلغ 400 مليون دينار، أي إن المبلغ لم يؤخذ من صندوق التقاعد. 
ومن أراد أن يتأكد يمكن أن يعود ألرشيف الصحافة، وبإمكانه أن يقوم بذلك 

بسهولة عبر »عّمنا جوجل«.. إنما من سيفعل ذلك؟ 
الناس يريدون أن يصدقوا أنه »زاد الخطر«، وليس كما قال المذيع فعليًا »زال 
الخطر«. وعلى هذا األساس فالناس س��يتكفلون بنشر المعلومة المغلوطة، 

ويزيدون عليها التحّسَب والدعاَء على من أخذ 700 مليون ولم يرجْعها!! 
 وم��ن ق��ال المعلومة المغلوطة لن يكلف نفس��ه بتصحيحها م��ادام الناس 

صفقوا له بسببها، فهل يرد الخيَر الذي ناله منها؟ 
الخالصة، ال الذي ينش��ر معلوماٍت مغلوطة يتردد أو يفكر مرتين ألنه يعرف 
ماذا يريد الناس أن يس��معوا فيعطيهم على ما يش��تهون وهو متيقن أن ال 
أحَد س��يحرجه أو يطالبه باالعتذار فهو محمي بالرغبات الش��عبية، وال الناُس 
معني��ون بالحقائق فه��م يريدون أن يصدقوا ما تطرب ل��ه آذانهم، وال حتى 
صاح��ب الحق معنّي بالتصحيح، إنما يفعله ِم��ن دون نفس من اليأس، فقد 
استس��لم وقريبا وبعد عدة س��نوات في أدوار فصول تشريعية جديدة سيأتي 
م��ن يك��رر ذات المعلومة، وسيتحّس��ب الناس، ويدعون عل��ى الحكومة التي 
أخذت »مليار« دينار من صندوق التقاعد، ولم ترجعها. وحينذاك سترد الهيئة 
العامة للتأمينات نعم أخذناها فعاًل، أي مثلنا حين نيأس من التصحيح نقول 

نعم مثلما سمعتم المذيع قال »زاد الخطر«!

 »تويتر« يبدأ تجربة نشر
 تغريدات طويلة ومقاالت

بدأ موق��ع التواصل االجتماعي »تويت��ر«، في تجريب خاصية 
جديدة تس��مى »أرتيكلز« )مقاالت( تتيح للمس��تخدمين نشر 
تغري��دات طويلة ومقاالت من خ��الل التطبيق، في خطوة غير 
مس��بوقة بالنسبة للموقع الذي ال يس��مح بنشر أكثر من 250 
حرفًا لكل تغريدة. وقال متحدث باس��م »تويتر«، وفقًا لوكالة 
األنب��اء األلماني��ة »د ب أ«: »دائم��ًا نبح��ث عن ط��رق جديدة 
لمس��اعدة األش��خاص في بدء المحادثات واالس��تمرار فيها، 
والموقع سيعلن المزيد من تفاصيل هذه الخاصية في القريب 
العاج��ل«. وأش��ارت الوكالة إل��ى أن هذه الخط��وة جاءت بعد 
فترة قليلة من إعالن »تويت��ر« توفير خاصية »المجتمعات« 
لمس��تخدمي األجهزة التي تعمل بنظام التشغيل »أندرويد« 
وذل��ك بعد فت��رة كانت الخاصي��ة متاحة فقط لمس��تخدمي 
األجه��زة الذكية التي تعمل بنظام التش��غيل »آي.أو.إس« أو 

أجهزة الكمبيوتر الشخصي.

 أعلى نهر جليدي 
في إيفرست يتقلص بتسارع

أظه��رت دراس��ة جدي��دة أن الجليد 
على نهر جليدي قرب قمة إيفرست، 
آالف  تش��كله  اس��تغرق  وال��ذي 
الس��نوات، تقلص بش��كل كبير في 
العق��ود الثالث��ة الماضية بس��بب 

تغير المناخ.
وقد يك��ون تكوين »س��اوث كول« 
الجلي��دي فقد حوال��ي 55 مترًا من 
سماكته خالل ال�25 عامًا الماضية، 
وف��ق بح��ث أجرت��ه جامع��ة ماين 

ونشرته مجلة »نايتشر« أخيرًا.
التاري��خ  أن  الدراس��ة  وأوضح��ت 
الكربون��ي أظه��ر أن الطبقة العليا 
من الجليد عمرها حوالي ألفي عام، 
م��ا يظه��ر أن النهر الجلي��دي كان 
يتقلص بمعدل 80 مرة أس��رع من 

الوقت الذي استغرقه تكّونه.
وبه��ذا المعدل، م��ن المحتمل أن 
»يختف��ي س��اوث كول ف��ي غضون 
عق��ود قليلة ج��دًا«، كما ق��ال كبير 
لقن��اة  مايوس��كي  ب��ول  العلم��اء 
»ناشيونال جيوغرافيك«، مضيفًا أن 

ما يحصل هو »تحّول ملحوظ«.
ويبل��غ ارتف��اع نهر »س��اوث كول« 
الجلي��دي حوال��ي 7900 مت��ر ويقع 
تح��ت قمة أعل��ى جبل ف��ي العالم 

بكيلومتر واحد.
وفي السياق نفس��ه، أظهر باحثون 
آخ��رون أن األنه��ار الجليدي��ة ف��ي 

هماليا تذوب بوتيرة متسارعة.

الجليدي��ة،  األنه��ار  تقل��ص  وم��ع 
تش��كلت مئات البحيرات في سفوح 
جبال هماليا، وقد تنفجر وتتس��بب 

في فيضانات.

 مزاد على اإلنترنت لشراء 
ألماسة سوداء اللون

يتنافس المش��اركون في مزاد على اإلنترنت لش��راء قطعة ألماس س��وداء 
اللون ذات قصة مثيرة، إذ إنها جاءت من خارج كوكب األرض.

وذك��رت ش��بكة »س��كاي ني��وز« البريطاني��ة، أم��س، أن قطع��ة األلماس 
الكبي��رة يع��ود عمرها إلى نحو مليار س��نة ويعتقد أنها ج��اءت من الفضاء 
 الخارجي. وأطلق على هذه الماس��ة اس��م »اللغز«، كما سيمت باسم آخر هو 
)a 555.55(.  ويظهر موقع المزاد »sothebys«، رصد 12 محاولة لشراء هذه 
الماس��ة، ووصل آخر سعر معروض حتى أمس إلى 600 ألف جنيه إسترليني 
)812 ألف دوالر(.  وبدأ المزاد العلني في ال�3 من فبراير الجاري ويستمر حتى 
التاس��ع منه.  وكانت هذه القطعة الماسية قد أدرجت في موسوعة غينيس 
لألرقام القياس��ية عام 2006، باعتبارها األكبر حجمًا في العالم. وتقول دار 
المزاد إن األلماس األس��ود اللون بهذا الحجم ن��ادر للغاية، وعالة على ذلك 
»يكتنف��ه الغم��وض«. ويعتقد أن هذا األلماس مص��دره اصطدم نيزكي أو 

نتيجة كوكيب سقط على األرض وكان فيه قطع من األلماس.

إليزابيث: نأمل أن تصبح كاميال ملكة
قالت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا: »إنها تود أن تحصل 
كاميال زوجة األمير تش��ارلز على لق��ب ملكة عندما يصبح 
مل��كًا للبالد«. وبهذا يتعزز وض��ع كاميال في قلب العائلة 

المالكة بعد اعتبارها في الماضي دخيلة على العائلة.
وذكرت الملكة إليزابيث في رس��الة بمناس��بة ذكرى مرور 
70 عامًا على اعتالئها العرش، أن هذه المناسبة منحتها 
فرص��ة للتفكير في ال��والء والحب اللذي��ن أظهرهما لها 
الش��عب البريطان��ي. وأضاف��ت أنها تأمل حص��ول األمير 
تش��ارلز وكامي��ال عل��ى نف��س الدع��م، وفقًا لم��ا ذكرته 
»رويت��رز«. وقال��ت »أمنيت��ي الصادقة أن��ه عندما يحين 
ذل��ك الوقت أن ُتعرف كاميال باس��م الملك��ة زوجة الملك 
م��ع مواصلتها خدمته��ا المخلصة«. وكان األمير تش��ارلز 
وكامي��ال تزوجا في الع��ام 2005 في حفل مدني في قلعة 
وندس��ور. وقال مق��ر إقامتهما في كالرن��س هاوس يوم 

السبت إن »كلمات جاللة الملكة أثرت فيهما وشرفتهما«.
وتعكس خطوة الملكة اليزابيث قبواًل أوس��ع لوضع كاميال 

كملكة.
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بعث حض��رة صاحب الجاللة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل 
الب��الد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه، 
برقي��ة تهنئة إل��ى صاحبة الجاللة 
الملك��ة اليزابي��ث الثاني��ة ملك��ة 
المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية 
رئيسة الكومنولث، بمناسبة ذكرى 
اعت��الء جاللته��ا الع��رش، وأعرب 
جالل��ة الملك المفدى ف��ي البرقية 
عن أطي��ب تهاني��ه وتمنياته لها 
بموفور الصحة والس��عادة ولشعب 
المملكة المتحدة الصديق بالمزيد 

من التقدم واالزدهار.
كما بع��ث صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء، 
برقي��ة تهنئة إل��ى صاحبة الجاللة 

الملك��ة إليزابي��ث الثاني��ة ملك��ة 
وإيرلن��دا  المتح��دة  المملك��ة 
الشمالية رئيسة الكومنولث، وذلك 

اعت��الء جاللتها  بمناس��بة ذك��رى 
الع��رش. وأعرب س��موه، ع��ن بالغ 
له��ا  أمنيات��ه  وص��ادق  تهاني��ه 

بموفور الصحة والسعادة، ولشعب 
المملكة المتحدة المزيد من النماء 

واالزدهار.

الملكة إليزابيث سمو ولي العهد رئيس الوزراء

العاهل وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان 
الملكة إليزابيث الثانية بذكرى اعتالئها العرش

جاللة الملك المفدى

مرسوم ملكي بتعيينات في »الداخلية«
صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى حفظه اهلل ورعاه مرس��وم رقم )7( لسنة 2022 بتعيينات في وزارة 

الداخلية، جاء فيه:
المادة األولى: 

 ُيَعين في وزارة الداخلية كل من:
1- الش��يخ عب��داهلل بن محم��د ب��ن عبدالوه��اب آل خليفة نائب��ًا للرئيس 

للعمليات السيبرانية في المركز الوطني لألمن السيبراني.

2- الش��يخ خالد بن راش��د بن عبداهلل آل خليفة مديرًا عام��ًا لإلدارة العامة 
لتنفيذ األحكام والعقوبات البديلة.

3- الشيخ أحمد بن عبداهلل بن عبدالوهاب آل خليفة وكياًل مساعدًا للجنسية 
والجوازات واإلقامة.

المادة الثانية:
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَشر 

في الجريدة الرسمية.

تعيين 15 مديرًا بوزارة الداخلية
صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء 
قرار رقم )14( لس��نة 2022 بتعيين مدراء بوزارة 

الداخلية، جاء فيه:
المادة األولى:

ُيعين الس��ادة التالية أس��ماؤهم مدراء في وزارة 
الداخلية:

1- العقيد محمد جمعة علي الدوسري.
2- العقيد محمد عبداهلل محمد المسلم.

3- العقيد علي حمد علي العريفي.
4- المقدم إبراهيم أحمد عيسى الحافظ.

5- المقدم خالد محمد علي الدوسري.
6- المقدم نواف ناجي فهد الهاشل.
7- المقدم فهد ناجي فهد الهاشل.

8- المقدم ركن نايل مبارك غانم السند.

9- المقدم محمد علي محمد المطاوعة.
10- المقدم أحمد عيسى أحمد المحري.

11- المقدم ركن عبدالرحمن مال اهلل الدوسري.
12- المقدم محمد عيد مبارك فرحان.

13- المقدم توفيق إبراهيم الجودر.
14- الرائد ركن أحمد عبدالعزيز عطية اهلل آل خليفة.

15- الرائد ماجد سعيد عبدالنبي ضيف.

المادة الثانية:
الم��دراء  تس��كين  الداخلي��ة  وزي��ر  يتول��ى 
المذكوري��ن في المادة األولى م��ن هذا القرار 
ف��ي اإلدارات الش��اغرة ب��وزارة الداخلي��ة ِوْفق 
مه��ام ومس��ئوليات كل إدارة، واالش��تراطات 
الالزم��ة فيمن يش��غلها، وبمراع��اة مؤهالت 

وخبرات كل منهم.
المادة الثالثة:

عل��ى وزير الداخلية تنفيذ ه��ذا القرار، وُيعمل 
به م��ن تاريخ ص��دوره، وُينَش��ر ف��ي الجريدة 

الرسمية.

 البحرين تعزي المغرب 
في وفاة الطفل ريان

أعرب��ت وزارة الخارجي��ة ع��ن بال��غ تع��ازي مملك��ة البحرين 
ومواساتها للمملكة المغربية وشعبها الشقيق لوفاة الطفل 
المغربي ريان إثر س��قوطه في بئر بإقليم شفش��اون شمالي 

المملكة المغربية.
كم��ا أعربت ع��ن تعاطف مملك��ة البحرين قيادة وش��عبًا مع 
الشعب المغربي الشقيق وأسرة الطفل ريان في هذه الحادثة 
المأس��اوية المؤلم��ة� التي ش��دت مش��اعر ش��عوب العالم، 
مبتهلي��ن إلى المولى عز وجل أن يتغمد روح الطفل المغربي 
الفقي��د برحمت��ه ورضوان��ه، ويله��م أهله وذويه والش��عب 

المغربي الشقيق الصبر والسلوان.

 وزير الكهرباء يستقبل 
سفير ماليزيا لدى البحرين

اس��تقبل وزير ش��ؤون الكهرب��اء والماء وائل المبارك، س��فير 
مملك��ة ماليزيا ل��دى مملكة البحرين ش��ازريل ب��ن زاهيران، 
بمناسبة تعيينه. ورحب الصوزير بسفير ماليزيا لدى البحرين، 
حيث جرى خالل اللق��اء التباحث وتبادل اآلراء وتعزيز التعاون 

حول الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

 الزياني يسّلم منتسبي وزارة الخارجية 
وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي

عبداللطي��ف  الخارجي��ة  وزي��ر  أك��د 
الزيان��ي، أن اعت��زاز حض��رة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 
آل خليف��ة، عاه��ل الب��الد المفدى، 
وتثمي��ن صاح��ب الس��مو الملك��ي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، 
ولي العه��د رئيس مجل��س الوزراء، 
المخلص��ة لكافة  الوطنية  للجه��ود 
العاملي��ن ف��ي الصف��وف األمامي��ة 
للتص��دي لجائح��ة في��روس كورونا 
)كوفي��د19( م��ن الك��وادر الصحية، 
وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، 
وكاف��ة الجه��ات المس��اندة، يمثل 
دافعًا لمواصل��ة العمل بذات العزم 
واإلرادة على اإلس��هام ف��ي الجهود 
الوطني��ة الهادفة إل��ى حماية صحة 
مش��يدًا  والمقيمي��ن،  المواطني��ن 
بجه��ود الموظفي��ن وحرصهم على 
أداء الواجب��ات الموكل��ة إليهم بكل 

تفاٍن وإخالص.
وق��ال وزي��ر الخارجي��ة إن الجه��ود 
الوطني��ة للتصدي للجائح��ة بقيادة 
صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد 
حرص��ت  ال��وزراء،  مجل��س  رئي��س 
عل��ى اتخاذ كافة اإلج��راءات الالزمة 
وتس��خير كافة اإلمكانيات لمواجهة 
في��روس كورونا  تداعي��ات جائح��ة 
الحماي��ة  لتوفي��ر  )كوفي��د19(، 
للمواطني��ن والمقيمي��ن عل��ى ح��د 
س��واء، وتقدي��م الرعاي��ة الصحي��ة 
الالزم��ة للجميع دون تمييز، مش��يرًا 

إل��ى أنه ت��م اعتماد اس��تراتيجيات 
عدة إلدارة التح��دي وتوفير الوقاية 
المطلوبة لكافة أفراد المجتمع من 

مواطنين ومقيمين. 
وأض��اف أن الفريق الوطن��ي الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا عمل على 
وضع خط��ط وبروتوكوالت التعامل 
م��ع مس��ارات ومس��تجدات فيروس 
كورون��ا، وتوفير التطعي��م المضاد 
والمقيمين  للمواطني��ن  للفي��روس 
الحمل��ة  ضم��ن  مجان��ي  بش��كل 
الوطني��ة للتطعيم، مما أس��هم في 
نج��اح مملكة البحري��ن في مواجهة 
تداعيات الجائحة، والذي أش��ادت به 
الكثير من الجهات الدولية، بما فيها 

منظمة الصحة العالمية.
وأك��د وزي��ر الخارجية، ب��أن الحفاظ 
على ما تحقق من نج��اح حتى اليوم 
يس��تدعي بذل المزيد م��ن الجهود 
للوصول للنجاحات المنشودة، مؤكدًا 

أن م��ا قامت ب��ه الك��وادر البحرينية 
هو محل فخر واعتزاز لكافة منسوبي 
ال��وزارة، وأن نيله��م وس��ام األمي��ر 
س��لمان بن حمد لالستحقاق الطبي 
ه��ذا الوس��ام الرفي��ع، ه��و تقدي��ر 
المخلصة  الوطني��ة  لجهودهم  كبير 
ومش��اركتهم الفاعل��ة ف��ي جه��ود 

التصدي لهذه الجائحة.
جاء ذلك ل��دى تفضل وزير الخارجية 
أمس، بحضور سفير مملكة البحرين 
ل��دى المملكة المتحدة الش��يخ فواز 
بن محمد آل خليفة، والقائم بأعمال 
ال��وزارة للش��ؤون القنصلية  وكي��ل 
واإلداري��ة خليل الخي��اط، وعدد من 
واإلدارات، بتسليم  القطاعات  رؤساء 
»وس��ام األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د 
لالستحقاق الطبي« للكوادر الوطنية 
من منتس��بي وزارة الخارجية، إنفاًذا 
لألم��ر الملك��ي الس��امي وف��ي إطار 
توجي��ه صاحب الس��مو الملكي ولي 

العهد رئيس مجلس ال��وزراء لكافة 
الجه��ات المعنية بتس��ليم الوس��ام 
الصف��وف األمامية  للعاملي��ن ف��ي 
م��ن الك��وادر الصحية، وق��وة دفاع 
البحري��ن، ووزارة الداخلي��ة، وكاف��ة 
الجه��ات المس��اندة. وقد هن��أ وزير 
الخارجي��ة الحاصلي��ن على »وس��ام 
األمير س��لمان بن حمد لالستحقاق 
الطبي«، معربًا عن ش��كره وتقديره 
للجه��ود المخلص��ة الت��ي ق��ام بها 
منسوبو الوزارة، متمنيًا للجميع دوام 

التوفيق والنجاح.
ومن جانبهم، أعرب منتسبو الوزارة 
الذين تشرفوا بتس��لم وسام األمير 
سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي، 
ع��ن بال��غ فخره��م واعتزازهم بهذا 
التكريم السامي، مؤكدين تشرفهم 
بتس��لم هذا الوسام الذي يعد حافزًا 
على مواصلة العمل والبذل والعطاء 

لخدمة مملكة البحرين.

رنا بنت عيسى تبحث 
والجالهمة سبل تعزيز التعاون

اس��تقبلت األمي��ن العام لمجل��س التعليم العال��ي نائب رئيس 
مجلس أمن��اء مجلس التعليم العالي الدكتورة الش��يخة رنا بنت 
عيس��ى بن دعيج آل خليف��ة، الرئيس التنفي��ذي للهيئة الوطنية 

لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجالهمة.
وأعربت عن تقديرها للجهود الملموس��ة التي تقوم بها الهيئة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لدعم القطاع الصحي 
ف��ي البحرين، كما ت��م بحث س��بل تعزيز التع��اون بين مجلس 
التعلي��م العالي والهيئ��ة. من جانبها، أك��دت الجالهمة، حرص 
الهيئة على التنسيق والتعاون المستمر وممارسة اختصاصاتها 
لتنمي��ة التعاون مع مؤسس��ات التعليم العالي بما يس��هم في 
تحقي��ق ج��ودة الخدم��ات الصحية وتعزي��ز اس��تدامتها في ظل 

التحول الذي يمر به القطاع الصحي في المملكة.

 افتتاح دورة االعتراض
 والتفتيش الخاصة 

بمكافحة اإلرهاب البحري

افتتح قائد خفر الس��واحل العميد جاسم الغتم، دورة االعتراض 
والتفتي��ش البح��ري الخاصة بمكافح��ة اإلرهاب البح��ري والتي 
تنظمه��ا قي��ادة خفر الس��واحل بالتع��اون مع س��فارة الواليات 
المتح��دة األمريكية ل��دى المملكة، والمنعقدة بجن��اح التدريب 
البحري بمش��اركة عدد من منتس��بي قيادة خفر السواحل، وقوة 

األمن الخاصة.
وأكد قائ��د خفر الس��واحل، أن الدورة ومخرجاتها ستس��هم في 
رفع كفاءة منتس��بي خفر الس��واحل واالرتق��اء بكوادرها من أجل 
القيام بواجبهم على أكمل وجه، وتوفير السالمة والحماية ألفراد 

المجتمع، متمنيًا لجميع المشاركين الدورة التوفيق والنجاح.
وتستمر الدورة التدريبية لمدة 3 أسابيع وتنقسم إلى مرحلتين، 
المرحل��ة األول��ى النظري��ة التي تش��مل م��واد حقوق اإلنس��ان، 
القان��ون البحري المحلي والدولي، عمليات االعتراض والتفتيش، 
التهدي��دات اإلرهابي��ة، تقيي��م المخاط��ر، عملي��ات التخطيط، 
والتعام��ل مع االتجار بالبش��ر والتهريب. فيما تتن��اول المرحلة 
الثاني��ة، الجان��ب العملي وال��ذي يتضمن س��يناريوهات عملية 

مختلفة لحاالت االعتراض والتفتيش البحري.

التمديد عامًا لجميع طلبات األدوية الموافق عليها مسبقًا.. الجالهمة لـ               : 

سهلنا إجراءات استيراد وتسجيل األدوية تجنبًا للنقص
محمد رشاد  «

أك��دت الرئي��س التنفي��ذي للهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية الدكت��ورة مريم الجالهمة، 
أن الهيئة اتخذت عددًا من اإلجراءات لتسهيل استيراد 
وترخيص وتس��جيل األدوية والمس��تحضرات الصحية 
واألجه��زة الطبي��ة لضمان س��رعة دخوله��ا وتداولها 
في البحرين خاصة في ظ��ل الظروف العالمية الصحية 
الراهن��ة بس��بب تداعي��ات انتش��ار في��روس كورون��ا 

المستجد.
وكشفت فى تصريح ل�»الوطن«، أن جميع طلبات األدوية 

الموافق عليها كتسجيل مؤقت مسبقًا تم التمديد لها 
لس��نة أخ��رى، كما أن أي��ة أدوية غير مس��جلة مطلوب 
اس��تيرادها من قبل الوكالء تم التس��هيل الستيرادها 
م��ن خالل القرار رق��م 32 الصادر ع��ن المجلس األعلى 

للصحة إذا لم يكن لها بديل مسجل. 
وأضاف��ت أن��ه تجنب��ًا لنق��ص اإلم��دادات الطبي��ة فى 
البحرين، قامت الهيئة بتنفيذ بعض اإلجراءات لتسريع 
عملي��ة اس��تيراد األجه��زة الطبية منه��ا تقليل وثائق 
االس��تيراد المطلوب��ة إل��ى ش��هادات ضم��ان الجودة 
فقط، إلى جانب ذلك عملت الهيئة على تس��ريع جميع 
المواعيد المحجوزة مسبقًا، داعيًة في هذا الصدد جميع 

مس��توردي األجهزة الطبية بض��رورة االلتزام بمعايير 
الجودة والسالمة عند استيراد األجهزة المطابقة.

وش��ددت، على أن الهيئة - ومن منطلق دورها الرقابي 
لضمان س��المة وجودة األدوية التي تدخل للبحرين - 
فإنه��ا تقوم بإخضاع جميع األدوية المس��توردة لعدد 
م��ن المعايير لضمان جودتها قب��ل إدخالها للبحرين، 
فض��اًل ع��ن االش��تراطات األخ��رى المتعلق��ة بتجديد 
التسجيل والتسجيل المؤقت، حيث يتم السماح بإدخال 
األدوية إذا كانت مس��جلة ف��ي دول مجلس التعاون أو 
مس��جلة في إحدى الهيئات الدولي��ة المعروفة على أن 
يس��تكمل المركز الصيدالني إدخال الدواء لمدة س��نة 

من اإلجراءات. 
وأش��ارت، إلى أنه تس��هياًل لإلجراءات أص��در المجلس 
األعل��ى للصحة، الئحة نظام تس��جيل األدوية بالهيئة 
والذي يتيح الس��ماح باس��تيراد األدوية غير المس��جلة 
إذا كانت أدوية للعالج��ات الطارئة والمنقذة للحياة أو 

لعالج أمراض نادرة، مبينًة أنه أثناء جائحة كورونا.
ولضمان اس��تمرار اإلمدادات الطبي��ة، أصدرت الهيئة 
دلي��ل التصري��ح الط��ارىء لألدوي��ة واللقاح��ات والذي 
يمكن الشركات والوكالء من اس��تيراد عالجات كورونا 
واللقاح��ات المعتم��دة من خ��الل التقديم المس��تمر 

للمتطلبات حال إمكانية توفيرها من الشركة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/07/watan-20220207.pdf?1644211604
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/988895
https://alwatannews.net/article/988807
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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مدينة عيسى - وزارة العمل

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  التقـــى 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  االجتماعيـــة، 
هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل، جميـــل 
حميـــدان، النائـــب زينـــب عبداألميـــر، 
فـــي مكتبـــه بالـــوزارة، حيـــث أطلعها 
مرحلـــة  فـــي  الـــوزارة  جهـــود  علـــى 
التعافي االقتصـــادي للمحافظة على 
وتيـــرة التوظيـــف وادمـــاج الباحثين 
فـــي منشـــآت القطاع الخاص بســـوق 

العمل.
وفـــي هذا الســـياق، أكد حميـــدان أن 
نمـــو مختلف القطاعات اإلنتاجية مع 
التحســـن في أداء االقتصاد الوطني 
االســـتثمارات  اســـتقطاب  وزيـــادة 
يســـهم فـــي توليـــد مزيـــد مـــن فرص 
العمـــل النوعية للمواطنيـــن في العام 

2022 و2023.
الـــوزارة ســـتواصل  إلـــى أن  ولفتـــت 

وبالتعـــاون مع الجهـــات ذات العالقة 
جهودها المستمرة في اعداد الكوادر 
الخيـــار  لتكـــون  وتأهيلهـــا  الوطنيـــة 
األفضـــل لـــدى أصحاب العمـــل، داعيًا 
إلـــى تكاتف الجهود في هذه المرحلة 
التـــي ســـتكتب نجاحـــًا آخـــرًا لمملكة 

البحرين.
زينـــب  النائـــب  أكـــدت  جانبهـــا،  مـــن 

التعـــاون  تعزيـــز  أهميـــة  عبداألميـــر 
المشـــترك بين الســـلطتين التشريعية 
والتنفيذية، مشيدة بسياسة األبواب 
تعكـــس  التـــي  للـــوزارة  المفتوحـــة 
حـــرص الـــوزارة على تعزيـــز التعاون 
المشـــترك والـــذي يصـــب فـــي صالـــح 
خدمة المواطنين والمســـتفيدين من 

خدمات الوزارة.

زينب: “العمل” تنتهج سياسة الباب المفتوح... حميدان:

وظائف نوعية للمواطنين في 2022 و2023

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اجتمع المدير العام لشؤون المدارس 
بوزارة التربية والتعليم محمد مبارك 
برئيـــس االتحـــاد البحرينـــي للرياضة 
للجميع عيســـى عبدالرحيم، لمناقشة 
الخاصة  االستعدادات والتحضيرات 
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  بمشـــاركة 

في فعاليـــات اليوم الرياضـــي تنفيًذا 
لرئيـــس  األول  النائـــب  لتوجيهـــات 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
رئيس الهيئة العامـــة للرياضة رئيس 
ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة.

وتم في االجتماع اســـتعراض خطط 
الفعاليـــة،  فـــي  للمشـــاركة  الجانبيـــن 

وبحث أوجه التنفيذ.
الـــوزارة  وكيـــل  االجتمـــاع  حضـــر 
واالســـتراتيجيات  للسياســـات 
الخاطـــر،  نـــوال  واألداءاألســـتاذة 
للخدمـــات  المســـاعد  والوكيـــل 
التعليميـــة األســـتاذة كفايـــة العنزور، 

وعدد من المسؤولين من الجانبين.

 في اجتماع بين “التربية” و “البحريني للرياضة للجميع”

مناقشة استعدادات المشاركة باليوم الرياضي

الرعاية الصحية لمواجهة كورونا تمت بال تمييز
وسام األمير سلمان تقدير كبير لجهود الموظفين في التصدي للجائحة... الزياني:

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد 
البـــالد  عاهـــل  اعتـــزاز  أن  الزيانـــي، 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفة، وتثمين ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، للجهـــود الوطنيـــة المخلصـــة 
لكافـــة العاملين في الصفوف األمامية 
كورونـــا  فيـــروس  لجائحـــة  للتصـــدي 
الصحيـــة،  الكـــوادر  مـــن   )19 )كوفيـــد 
وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، 
وكافة الجهات المســـاندة، يمثل دافًعا 
لمواصلـــة العمل بذات العـــزم واإلرادة 
علـــى اإلســـهام فـــي الجهـــود الوطنيـــة 
الهادفـــة إلى حماية صحـــة المواطنين 
والمقيمين، مشـــيًدا بجهود الموظفين 
وحرصهم على أداء الواجبات الموكلة 

إليهم بكل تفان وإخالص.
الجهـــود  إن  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
بقيـــادة  للجائحـــة  للتصـــدي  الوطنيـــة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
حرصـــت  الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس 
على اتخـــاذ كافة اإلجـــراءات الالزمة 
وتســـخير كافـــة اإلمكانيـــات لمواجهة 
كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  تداعيـــات 
الحمايـــة  لتوفيـــر   ،)19 )كوفيـــد 
للمواطنين والمقيمين على حد سواء، 
الالزمـــة  الصحيـــة  الرعايـــة  وتقديـــم 
للجميـــع دون تمييـــز، مشـــيًرا إلـــى أنه 
تـــم اعتماد اســـتراتيجيات عدة إلدارة 
التحـــدي وتوفيـــر الوقايـــة المطلوبـــة 
لكافـــة أفـــراد المجتمـــع مـــن مواطنين 
ومقيمين. وأضاف أن الفريق الوطني 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
عمل علـــى وضع خطط وبروتوكوالت 
مـــع مســـارات ومســـتجدات  التعامـــل 
التطعيـــم  فيـــروس كورونـــا، وتوفيـــر 
للمواطنيـــن  للفيـــروس  المضـــاد 
ضمـــن  مجانـــي  بشـــكل  والمقيميـــن 
الحملـــة الوطنية للتطعيم، مما أســـهم 
في نجاح مملكة البحرين في مواجهة 
تداعيـــات الجائحة، والذي أشـــادت به 
الكثيـــر مـــن الجهات الدوليـــة، بما فيها 

منظمة الصحة العالمية.
الحفـــاظ  أن  الخارجيـــة،  وزيـــر  وأكـــد 
على مـــا تحقق من نجـــاح حتى اليوم 
يســـتدعي بـــذل المزيـــد مـــن الجهـــود 
للوصـــول للنجاحات المنشـــودة، الفتا 
إلـــى أن ما قامت به الكوادر البحرينية 
لكافـــة  واعتـــزاز  فخـــر  محـــل  هـــو 
منســـوبي الـــوزارة، وأن نيلهـــم وســـام 
األميـــر ســـلمان بـــن حمد لالســـتحقاق 
الطبي هذا الوســـام الرفيـــع، هو تقدير 
كبيـــر لجهودهـــم الوطنيـــة المخلصـــة 
جهـــود  فـــي  الفاعلـــة  ومشـــاركتهم 

التصدي لهذه الجائحة.
جاء ذلك، لدى تســـليم وزير الخارجية 
أمـــس، “وســـام األمير ســـلمان بن حمد 

لالســـتحقاق الطبي” للكـــوادر الوطنية 
من منتســـبي وزارة الخارجيـــة، إنفاًذا 
إطـــار  وفـــي  الســـامي  الملكـــي  لألمـــر 
توجيـــه صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء لكافة 
الوســـام  بتســـليم  المعنيـــة  الجهـــات 
األماميـــة  الصفـــوف  فـــي  للعامليـــن 
مـــن الكـــوادر الصحيـــة، وقـــوة دفـــاع 
وكافـــة  الداخليـــة،  ووزارة  البحريـــن، 
بحضـــور  وذلـــك  المســـاندة،  الجهـــات 
ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى المملكة 
المتحـــدة الشـــيخ فـــواز بـــن محمد آل 
خليفة، والقائم بأعمـــال وكيل الوزارة 
للشـــؤون القنصليـــة واإلداريـــة خليـــل 
الخياط، وعدد من رؤســـاء القطاعات 

واإلدارات.
الخارجيـــة  وزيـــر  ســـعادة  هنـــأ  وقـــد 
الحاصلين على “وســـام األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد لالســـتحقاق الطبـــي”، معرًبا 
عن شـــكره وتقديره للجهود المخلصة 
التي قام بها منســـوبو الـــوزارة، متمنًيا 

للجميع دوام التوفيق والنجاح.
ومن جانبهـــم، أعرب منتســـبو الوزارة 
الـــذي تشـــرفوا بتســـلم وســـام األميـــر 
ســـلمان بن حمـــد لالســـتحقاق الطبي، 
عـــن بالـــغ فخرهـــم واعتزازهـــم بهـــذا 
التكريـــم الســـامي، مؤكدين تشـــرفهم 
بتســـلم هذا الوســـام الذي يعـــد حافًزا 
علـــى مواصلة العمل والبـــذل والعطاء 

لخدمة مملكة البحرين

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - مجلس التعليم العالي

اســـتقبلت األمين العام لمجلس التعليم 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العالـــي 
مجلس التعليم العالي الشيخة رنا بنت 
عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة بمكتبها 
الوطنيـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 

)نهرا( مريم الجالهمة.
وأعربـــت األميـــن العـــام عـــن تقديرهـــا 
للجهود الملموسة للهيئة الوطنية لدعم 
القطـــاع الصحي فـــي مملكـــة البحرين، 

كما تم بحث ســـبل تعزيـــز التعاون بين 
مجلس التعليم العالي والهيئة.

مـــن جانبهـــا، أكـــدت الجالهمـــة حـــرص 
الهيئة على التنسيق والتعاون المستمر 
وممارسة اختصاصاتها لتنمية التعاون 
مع مؤسســـات التعليم العالي بما يسهم 
في تحقيـــق جودة الخدمـــات الصحية 
وتعزيـــز اســـتدامتها فـــي ظـــل التحول 
فـــي  الصحـــي  القطـــاع  بـــه  يمـــر  الـــذي 

المملكة.

تعزيز التعاون بين “التعليم العالي” و “نهرا”

المنامة -بنا

العـــام  المســـجل  أكـــد 
بـــوزارة العـــدل والشـــؤون 
واألوقـــاف  اإلســـالمية 
أهميـــة  العامـــري  ســـلمان 
المحامـــاة  مكاتـــب  دور 
في إرســـاء حكم القانون، 

مثمًنـــا جهـــود الســـادة المحاميـــن فـــي 
مجال مكافحة جرائم اإلرهاب وغســـل 
األموال والنقل غير المشـــروع لألموال 

عبر الحدود.
نســـبة  أن  العـــام  المســـجل  وكشـــف 
متطلبـــات  حققـــوا  الذيـــن  المحاميـــن 
لمكافحـــة غســـل  المقـــررة  اإلجـــراءات 
األمـــوال وتمويل اإلرهـــاب والنقل غير 
المشـــروع لألمـــوال عبر الحـــدود بلغت 
94 % مـــن مجمـــوع المحاميـــن الذيـــن 
واالرشـــادات  القـــرار  عليهـــم  ينطبـــق 
ذات الصلـــة. وبين العامـــري أن المكتب 

مســـتمر في التواصل مع 
مكاتب السادة المحامين 
واجـــب  علـــى  للتأكيـــد 
باالشـــتراطات  االلتـــزام 
واالرشادات المقررة في 
هذا الشـــأن وحثهم على 
االســـتمرار فـــي تحقيـــق 
الضروريـــة  المتطلبـــات 
للتطبيق السليم والجاد. ويأتي ذلك في 
إطار تطبيق قرار وزير العدل والشؤون 
اإلســـالمية واألوقـــاف رقم )14( لســـنة 
2021 بشـــأن إجراءات حْظر ومكافحة 
غْســـل األموال وتمويل اإلرهاب والنقل 
غير المشـــروع لألموال عبر الحدود في 
مهنة المحامـــاة ومكاتب االستشـــارات 
تجميـــد  وقواعـــد  األجنبيـــة  القانونيـــة 
األموال ورفـــع التجميد وحظر التعامل 
مـــع األشـــخاص أو الكيانـــات المدرجين 
في قوائـــم اإلرهاب، واالرشـــادات ذات 

الصلة.

94 % من المحامين ملتزمون بقرار مكافحة “غسل األموال”

المنامة - وزارة الداخلية

افتتح قائد خفر السواحل العميد جاسم 
والتفتيـــش  االعتـــراض  دورة  الغتـــم، 
اإلرهـــاب  بمكافحـــة  الخاصـــة  البحـــري 
خفـــر  قيـــادة  تنظمهـــا  والتـــي  البحـــري 
الســـواحل بالتعاون مع سفارة الواليات 
المملكـــة،  لـــدى  األميركيـــة  المتحـــدة 
البحـــري  التدريـــب  بجنـــاح  والمنعقـــدة 
بمشـــاركة عدد من منتســـبي قيادة خفر 

السواحل، وقوة األمن الخاصة.
وأكـــد قائـــد خفـــر الســـواحل أن الـــدورة 

ومخرجاتهـــا ستســـهم فـــي رفـــع كفاءة 
واالرتقـــاء  الســـواحل  خفـــر  منتســـبي 
بكوادرهـــا من أجل القيام بواجبهم على 
أكمـــل وجه، وتوفير الســـالمة والحماية 
لجميـــع  متمنيـــًا  المجتمـــع،  ألفـــراد 

المشاركين الدورة التوفيق والنجاح.
 3 لمـــدة  التدريبيـــة  الـــدورة  وتســـتمر 
أسابيع وتنقسم إلى مرحلتين، المرحلة 
األولـــى النظرية فيمـــا تتنـــاول المرحلة 

الثانية الجانب العملي.

“خفر السواحل” يتعامل مع عمليات لالتجار بالبشر والتهريب

قوة دفاع البحرين فداء وعطاء
Û  نعم تلك هي قوة دفاع البحرين التي ما زالت تسطر ملحمة بطولية

جديــدة فــي ظل القيادة الســامية لســيدي عاهل البــالد القائد األعلى 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والمتابعة المستمرة 
لســيدي  ولي العهد نائب القائد األعلى األعلى رئيس مجلس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل خليفــة، واالهتمام 
المتواصــل مــن ســيدي القائد العام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن 
الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة، واإلشــراف المتواصــل والعمــل 
الــدؤوب مــن ســيدي رئيــس المجلــس األعلــى للصحة الفريــق طبيب 
الشــيخ محمــد بــن عبــدهللا آل خليفــة، ووزير شــؤون الدفــاع الفريق 
الركن عبدهللا بن حســن النعيمي، ورئيس هيئة األركان الفريق الركن 
ذياب بن صقر النعيمي، وجميع قادة ومســؤولي وأفراد وحدات قوة 
الدفــاع، الذيــن أبــو إال أن يقفــوا صفــًا واحدًا جنبًا إلــى جنب مع كافة 
إخوانهــم فــي فريــق البحريــن الطبــي والجهــات المعنية فــي المملكة 
وزارة الصحــة والجهــات المعنيــة األخــرى لمكافحــة جائحــة كورونــا 

)كوفيد - 19(.
Û  منتســبو قــوة دفــاع البحريــن شــكلوا خــط حــرب فــي مواجهــة تلــك

الهجمــة الشرســة التــي اجتاحــت العالــم أجمــع، وباغتتنــا وإن كنا قد 
ســبقنا العديــد مــن الــدول فــي االســتعداد لهذا الوبــاء والتفــوق الذي 
حققنــاه فــي هــذا المجال بشــهادة الجميع، لتقدم قوة دفــاع البحرين 
نماذج وصورا عديدة للجهود المضنية التي تقوم بها للحد من انتشار 
هذا الخطر الداهم على مملكة البحرين، حيث حرص قادتها ورجالها 
الوطنــي  القيــام بواجبهــم  المتخصصــون علــى  االوفيــاء وكوادرهــا 
واإلنســاني دون تــردد، وكانــوا ومــا يزالــون يســهرون فــي مواقعهــم 

بمقدمة الخطوط األمامية دائمًا.
Û  ال شــك أن قوة دفاع البحرين ومنســوبيها جزء أساســي من المجتمع

البحرينــي يهمهــا دومــًا أن تبقــى البحريــن مســتقرًة وآمنــة مطمئنــة 
والصحــة  بالســالمة  أرضهــا  علــى  والمقيمــون  المواطنــون  يتمتــع 
والعافيــة، مســخرًة كافــة إمكانياتهــا وكفاءاتهــا وكوادرها ومنشــأتها 
الطبيــة المتقدمــة، لتحقيــق هذا الهدف األســمى، ولعــل ما حظيت به 
قــوة الدفــاع مؤخــرًا من تشــريف وتكريم من ســيدي حضرة صاحب 
الجاللــة عاهــل البالد المفدى القائد األعلى أيده هللا ومنح منســوبيها 
وكوادرهــا المتخصصــة وســام “األميــر ســلمان بــن حمــد لالســتحقاق 
الطبي” هو تشريف وتكليف ودافع لبذل مزيد في خدمة هذا الوطن 
العزيز، وهذا التكريم ليس بغريب على منســوبي قوة دفاع البحرين 
الذيــن اعتــادوا علــى العطــاء واإلنجاز فــي كافة المجــاالت وعلى كل 

األصعدة.
Û  حفظ هللا مملكة البحرين وحفظ مليكها المفدى القائد األعلى وشعبه

الوفي من كل سوء ومكروه.

بقلم: اللواء الركن دكتور رياض ناصر العريج

local@albiladpress.com
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مدينة عيسى - وزارة العمل

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  التقـــى 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  االجتماعيـــة، 
هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل، جميـــل 
حميـــدان، النائـــب زينـــب عبداألميـــر، 
فـــي مكتبـــه بالـــوزارة، حيـــث أطلعها 
مرحلـــة  فـــي  الـــوزارة  جهـــود  علـــى 
التعافي االقتصـــادي للمحافظة على 
وتيـــرة التوظيـــف وادمـــاج الباحثين 
فـــي منشـــآت القطاع الخاص بســـوق 

العمل.
وفـــي هذا الســـياق، أكد حميـــدان أن 
نمـــو مختلف القطاعات اإلنتاجية مع 
التحســـن في أداء االقتصاد الوطني 
االســـتثمارات  اســـتقطاب  وزيـــادة 
يســـهم فـــي توليـــد مزيـــد مـــن فرص 
العمـــل النوعية للمواطنيـــن في العام 

2022 و2023.
الـــوزارة ســـتواصل  إلـــى أن  ولفتـــت 

وبالتعـــاون مع الجهـــات ذات العالقة 
جهودها المستمرة في اعداد الكوادر 
الخيـــار  لتكـــون  وتأهيلهـــا  الوطنيـــة 
األفضـــل لـــدى أصحاب العمـــل، داعيًا 
إلـــى تكاتف الجهود في هذه المرحلة 
التـــي ســـتكتب نجاحـــًا آخـــرًا لمملكة 

البحرين.
زينـــب  النائـــب  أكـــدت  جانبهـــا،  مـــن 

التعـــاون  تعزيـــز  أهميـــة  عبداألميـــر 
المشـــترك بين الســـلطتين التشريعية 
والتنفيذية، مشيدة بسياسة األبواب 
تعكـــس  التـــي  للـــوزارة  المفتوحـــة 
حـــرص الـــوزارة على تعزيـــز التعاون 
المشـــترك والـــذي يصـــب فـــي صالـــح 
خدمة المواطنين والمســـتفيدين من 

خدمات الوزارة.

زينب: “العمل” تنتهج سياسة الباب المفتوح... حميدان:

وظائف نوعية للمواطنين في 2022 و2023

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اجتمع المدير العام لشؤون المدارس 
بوزارة التربية والتعليم محمد مبارك 
برئيـــس االتحـــاد البحرينـــي للرياضة 
للجميع عيســـى عبدالرحيم، لمناقشة 
الخاصة  االستعدادات والتحضيرات 
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  بمشـــاركة 

في فعاليـــات اليوم الرياضـــي تنفيًذا 
لرئيـــس  األول  النائـــب  لتوجيهـــات 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
رئيس الهيئة العامـــة للرياضة رئيس 
ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة.
وتم في االجتماع اســـتعراض خطط 
الفعاليـــة،  فـــي  للمشـــاركة  الجانبيـــن 

وبحث أوجه التنفيذ.
الـــوزارة  وكيـــل  االجتمـــاع  حضـــر 
واالســـتراتيجيات  للسياســـات 
الخاطـــر،  نـــوال  واألداءاألســـتاذة 
للخدمـــات  المســـاعد  والوكيـــل 
التعليميـــة األســـتاذة كفايـــة العنزور، 

وعدد من المسؤولين من الجانبين.

 في اجتماع بين “التربية” و “البحريني للرياضة للجميع”

مناقشة استعدادات المشاركة باليوم الرياضي

الرعاية الصحية لمواجهة كورونا تمت بال تمييز
وسام األمير سلمان تقدير كبير لجهود الموظفين في التصدي للجائحة... الزياني:

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد 
البـــالد  عاهـــل  اعتـــزاز  أن  الزيانـــي، 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفة، وتثمين ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، للجهـــود الوطنيـــة المخلصـــة 
لكافـــة العاملين في الصفوف األمامية 
كورونـــا  فيـــروس  لجائحـــة  للتصـــدي 
الصحيـــة،  الكـــوادر  مـــن   )19 )كوفيـــد 
وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، 
وكافة الجهات المســـاندة، يمثل دافًعا 
لمواصلـــة العمل بذات العـــزم واإلرادة 
علـــى اإلســـهام فـــي الجهـــود الوطنيـــة 
الهادفـــة إلى حماية صحـــة المواطنين 
والمقيمين، مشـــيًدا بجهود الموظفين 
وحرصهم على أداء الواجبات الموكلة 

إليهم بكل تفان وإخالص.
الجهـــود  إن  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
بقيـــادة  للجائحـــة  للتصـــدي  الوطنيـــة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
حرصـــت  الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس 
على اتخـــاذ كافة اإلجـــراءات الالزمة 
وتســـخير كافـــة اإلمكانيـــات لمواجهة 
كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  تداعيـــات 
الحمايـــة  لتوفيـــر   ،)19 )كوفيـــد 
للمواطنين والمقيمين على حد سواء، 
الالزمـــة  الصحيـــة  الرعايـــة  وتقديـــم 
للجميـــع دون تمييـــز، مشـــيًرا إلـــى أنه 
تـــم اعتماد اســـتراتيجيات عدة إلدارة 
التحـــدي وتوفيـــر الوقايـــة المطلوبـــة 
لكافـــة أفـــراد المجتمـــع مـــن مواطنين 
ومقيمين. وأضاف أن الفريق الوطني 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
عمل علـــى وضع خطط وبروتوكوالت 
مـــع مســـارات ومســـتجدات  التعامـــل 
التطعيـــم  فيـــروس كورونـــا، وتوفيـــر 
للمواطنيـــن  للفيـــروس  المضـــاد 
ضمـــن  مجانـــي  بشـــكل  والمقيميـــن 
الحملـــة الوطنية للتطعيم، مما أســـهم 
في نجاح مملكة البحرين في مواجهة 
تداعيـــات الجائحة، والذي أشـــادت به 
الكثيـــر مـــن الجهات الدوليـــة، بما فيها 

منظمة الصحة العالمية.
الحفـــاظ  أن  الخارجيـــة،  وزيـــر  وأكـــد 
على مـــا تحقق من نجـــاح حتى اليوم 
يســـتدعي بـــذل المزيـــد مـــن الجهـــود 
للوصـــول للنجاحات المنشـــودة، الفتا 
إلـــى أن ما قامت به الكوادر البحرينية 
لكافـــة  واعتـــزاز  فخـــر  محـــل  هـــو 
منســـوبي الـــوزارة، وأن نيلهـــم وســـام 
األميـــر ســـلمان بـــن حمد لالســـتحقاق 
الطبي هذا الوســـام الرفيـــع، هو تقدير 
كبيـــر لجهودهـــم الوطنيـــة المخلصـــة 
جهـــود  فـــي  الفاعلـــة  ومشـــاركتهم 

التصدي لهذه الجائحة.
جاء ذلك، لدى تســـليم وزير الخارجية 
أمـــس، “وســـام األمير ســـلمان بن حمد 

لالســـتحقاق الطبي” للكـــوادر الوطنية 
من منتســـبي وزارة الخارجيـــة، إنفاًذا 
إطـــار  وفـــي  الســـامي  الملكـــي  لألمـــر 
توجيـــه صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء لكافة 
الوســـام  بتســـليم  المعنيـــة  الجهـــات 
األماميـــة  الصفـــوف  فـــي  للعامليـــن 
مـــن الكـــوادر الصحيـــة، وقـــوة دفـــاع 
وكافـــة  الداخليـــة،  ووزارة  البحريـــن، 
بحضـــور  وذلـــك  المســـاندة،  الجهـــات 
ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى المملكة 
المتحـــدة الشـــيخ فـــواز بـــن محمد آل 
خليفة، والقائم بأعمـــال وكيل الوزارة 
للشـــؤون القنصليـــة واإلداريـــة خليـــل 
الخياط، وعدد من رؤســـاء القطاعات 

واإلدارات.
الخارجيـــة  وزيـــر  ســـعادة  هنـــأ  وقـــد 
الحاصلين على “وســـام األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد لالســـتحقاق الطبـــي”، معرًبا 
عن شـــكره وتقديره للجهود المخلصة 
التي قام بها منســـوبو الـــوزارة، متمنًيا 

للجميع دوام التوفيق والنجاح.
ومن جانبهـــم، أعرب منتســـبو الوزارة 
الـــذي تشـــرفوا بتســـلم وســـام األميـــر 
ســـلمان بن حمـــد لالســـتحقاق الطبي، 
عـــن بالـــغ فخرهـــم واعتزازهـــم بهـــذا 
التكريـــم الســـامي، مؤكدين تشـــرفهم 
بتســـلم هذا الوســـام الذي يعـــد حافًزا 
علـــى مواصلة العمل والبـــذل والعطاء 

لخدمة مملكة البحرين

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - مجلس التعليم العالي

اســـتقبلت األمين العام لمجلس التعليم 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العالـــي 
مجلس التعليم العالي الشيخة رنا بنت 
عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة بمكتبها 
الوطنيـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 

)نهرا( مريم الجالهمة.
وأعربـــت األميـــن العـــام عـــن تقديرهـــا 
للجهود الملموسة للهيئة الوطنية لدعم 
القطـــاع الصحي فـــي مملكـــة البحرين، 

كما تم بحث ســـبل تعزيـــز التعاون بين 
مجلس التعليم العالي والهيئة.

مـــن جانبهـــا، أكـــدت الجالهمـــة حـــرص 
الهيئة على التنسيق والتعاون المستمر 
وممارسة اختصاصاتها لتنمية التعاون 
مع مؤسســـات التعليم العالي بما يسهم 
في تحقيـــق جودة الخدمـــات الصحية 
وتعزيـــز اســـتدامتها فـــي ظـــل التحول 
فـــي  الصحـــي  القطـــاع  بـــه  يمـــر  الـــذي 

المملكة.

تعزيز التعاون بين “التعليم العالي” و “نهرا”

المنامة -بنا

العـــام  المســـجل  أكـــد 
بـــوزارة العـــدل والشـــؤون 
واألوقـــاف  اإلســـالمية 
أهميـــة  العامـــري  ســـلمان 
المحامـــاة  مكاتـــب  دور 
في إرســـاء حكم القانون، 

مثمًنـــا جهـــود الســـادة المحاميـــن فـــي 
مجال مكافحة جرائم اإلرهاب وغســـل 
األموال والنقل غير المشـــروع لألموال 

عبر الحدود.
نســـبة  أن  العـــام  المســـجل  وكشـــف 
متطلبـــات  حققـــوا  الذيـــن  المحاميـــن 
لمكافحـــة غســـل  المقـــررة  اإلجـــراءات 
األمـــوال وتمويل اإلرهـــاب والنقل غير 
المشـــروع لألمـــوال عبر الحـــدود بلغت 
94 % مـــن مجمـــوع المحاميـــن الذيـــن 
واالرشـــادات  القـــرار  عليهـــم  ينطبـــق 
ذات الصلـــة. وبين العامـــري أن المكتب 

مســـتمر في التواصل مع 
مكاتب السادة المحامين 
واجـــب  علـــى  للتأكيـــد 
باالشـــتراطات  االلتـــزام 
واالرشادات المقررة في 
هذا الشـــأن وحثهم على 
االســـتمرار فـــي تحقيـــق 
الضروريـــة  المتطلبـــات 
للتطبيق السليم والجاد. ويأتي ذلك في 
إطار تطبيق قرار وزير العدل والشؤون 
اإلســـالمية واألوقـــاف رقم )14( لســـنة 
2021 بشـــأن إجراءات حْظر ومكافحة 
غْســـل األموال وتمويل اإلرهاب والنقل 
غير المشـــروع لألموال عبر الحدود في 
مهنة المحامـــاة ومكاتب االستشـــارات 
تجميـــد  وقواعـــد  األجنبيـــة  القانونيـــة 
األموال ورفـــع التجميد وحظر التعامل 
مـــع األشـــخاص أو الكيانـــات المدرجين 
في قوائـــم اإلرهاب، واالرشـــادات ذات 

الصلة.

94 % من المحامين ملتزمون بقرار مكافحة “غسل األموال”

المنامة - وزارة الداخلية

افتتح قائد خفر السواحل العميد جاسم 
والتفتيـــش  االعتـــراض  دورة  الغتـــم، 
اإلرهـــاب  بمكافحـــة  الخاصـــة  البحـــري 
خفـــر  قيـــادة  تنظمهـــا  والتـــي  البحـــري 
الســـواحل بالتعاون مع سفارة الواليات 
المملكـــة،  لـــدى  األميركيـــة  المتحـــدة 
البحـــري  التدريـــب  بجنـــاح  والمنعقـــدة 
بمشـــاركة عدد من منتســـبي قيادة خفر 

السواحل، وقوة األمن الخاصة.
وأكـــد قائـــد خفـــر الســـواحل أن الـــدورة 

ومخرجاتهـــا ستســـهم فـــي رفـــع كفاءة 
واالرتقـــاء  الســـواحل  خفـــر  منتســـبي 
بكوادرهـــا من أجل القيام بواجبهم على 
أكمـــل وجه، وتوفير الســـالمة والحماية 
لجميـــع  متمنيـــًا  المجتمـــع،  ألفـــراد 

المشاركين الدورة التوفيق والنجاح.
 3 لمـــدة  التدريبيـــة  الـــدورة  وتســـتمر 
أسابيع وتنقسم إلى مرحلتين، المرحلة 
األولـــى النظرية فيمـــا تتنـــاول المرحلة 

الثانية الجانب العملي.

“خفر السواحل” يتعامل مع عمليات لالتجار بالبشر والتهريب

قوة دفاع البحرين فداء وعطاء
Û  نعم تلك هي قوة دفاع البحرين التي ما زالت تسطر ملحمة بطولية

جديــدة فــي ظل القيادة الســامية لســيدي عاهل البــالد القائد األعلى 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والمتابعة المستمرة 
لســيدي  ولي العهد نائب القائد األعلى األعلى رئيس مجلس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل خليفــة، واالهتمام 
المتواصــل مــن ســيدي القائد العام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن 
الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة، واإلشــراف المتواصــل والعمــل 
الــدؤوب مــن ســيدي رئيــس المجلــس األعلــى للصحة الفريــق طبيب 
الشــيخ محمــد بــن عبــدهللا آل خليفــة، ووزير شــؤون الدفــاع الفريق 
الركن عبدهللا بن حســن النعيمي، ورئيس هيئة األركان الفريق الركن 
ذياب بن صقر النعيمي، وجميع قادة ومســؤولي وأفراد وحدات قوة 
الدفــاع، الذيــن أبــو إال أن يقفــوا صفــًا واحدًا جنبًا إلــى جنب مع كافة 
إخوانهــم فــي فريــق البحريــن الطبــي والجهــات المعنية فــي المملكة 
وزارة الصحــة والجهــات المعنيــة األخــرى لمكافحــة جائحــة كورونــا 

)كوفيد - 19(.
Û  منتســبو قــوة دفــاع البحريــن شــكلوا خــط حــرب فــي مواجهــة تلــك

الهجمــة الشرســة التــي اجتاحــت العالــم أجمــع، وباغتتنــا وإن كنا قد 
ســبقنا العديــد مــن الــدول فــي االســتعداد لهذا الوبــاء والتفــوق الذي 
حققنــاه فــي هــذا المجال بشــهادة الجميع، لتقدم قوة دفــاع البحرين 
نماذج وصورا عديدة للجهود المضنية التي تقوم بها للحد من انتشار 
هذا الخطر الداهم على مملكة البحرين، حيث حرص قادتها ورجالها 
الوطنــي  القيــام بواجبهــم  المتخصصــون علــى  االوفيــاء وكوادرهــا 
واإلنســاني دون تــردد، وكانــوا ومــا يزالــون يســهرون فــي مواقعهــم 

بمقدمة الخطوط األمامية دائمًا.
Û  ال شــك أن قوة دفاع البحرين ومنســوبيها جزء أساســي من المجتمع

البحرينــي يهمهــا دومــًا أن تبقــى البحريــن مســتقرًة وآمنــة مطمئنــة 
والصحــة  بالســالمة  أرضهــا  علــى  والمقيمــون  المواطنــون  يتمتــع 
والعافيــة، مســخرًة كافــة إمكانياتهــا وكفاءاتهــا وكوادرها ومنشــأتها 
الطبيــة المتقدمــة، لتحقيــق هذا الهدف األســمى، ولعــل ما حظيت به 
قــوة الدفــاع مؤخــرًا من تشــريف وتكريم من ســيدي حضرة صاحب 
الجاللــة عاهــل البالد المفدى القائد األعلى أيده هللا ومنح منســوبيها 
وكوادرهــا المتخصصــة وســام “األميــر ســلمان بــن حمــد لالســتحقاق 
الطبي” هو تشريف وتكليف ودافع لبذل مزيد في خدمة هذا الوطن 
العزيز، وهذا التكريم ليس بغريب على منســوبي قوة دفاع البحرين 
الذيــن اعتــادوا علــى العطــاء واإلنجاز فــي كافة المجــاالت وعلى كل 

األصعدة.
Û  حفظ هللا مملكة البحرين وحفظ مليكها المفدى القائد األعلى وشعبه

الوفي من كل سوء ومكروه.

بقلم: اللواء الركن دكتور رياض ناصر العريج
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

1113162320

عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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حوارات جانبية على هامش الجلسة

سالمات بوفضل

^ اســـتذكر الشـــوري أحمـــد العريـــض موضـــوع 
مســـاواة أجور األطبـــاء منذ أكثر مـــن 50 عامًا، حين 
دخلـــت 3 طبيبـــات للعمل في القطـــاع الطبي وكانت 
أجورهـــن نصـــف أجـــور األطبـــاء مـــن الرجـــال، وبعد 
إطـــاع األمير الراحـــل صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة )طيب هللا ثـــراه( على 
األمـــر، صدرت األوامر بالمســـاواة في أجـــور األطباء 
مـــن الجنســـين خال أســـبوع واحـــد، واســـتمر العمل 

بذلك في جميع القطاعات األخرى.
وأبلغت الشـــورية جميلة سلمان بأن قوانين البحرين 
حظـــرت التمييز في األجور بين المـــرأة والرجل، كما 
منحـــت المـــرأة امتيـــازات كثيرة بمـــا يائـــم تكوينها 
أن  إلـــى  وأشـــارت  االجتماعـــي.  ودورهـــا  الجســـدي 
الراميـــة  بالتشـــريعات  زاخـــرة  البحرينيـــة  القوانيـــن 
لحمايـــة للمـــرأة البحرينيـــة، وال خـــوف على تشـــغيل 
النســـاء ليـــاً، معتبرة أن هـــذا القانون إنجـــاز ونجاح 
جديـــد يضـــاف لسلســـة اإلنجـــازات المتحققـــة للمرأة 

البحرينية. ولفت الشـــوري أحمـــد الحداد إلى أن هذا 
التشـــريع ســـيعزز موقع المرأة البحرينية االقتصادي 
والمعيشـــي، وسيســـاهم في تحقيـــق تطلعات الرؤية 
االقتصادية 2030، إلـــى جانب تعزيز موقف المملكة 

فـــي المحافل الدوليـــة. وقالت الشـــورية منى المؤيد 
إن المـــرأة البحرينيـــة تعد عنصرًا رئيســـيًا في عملية 
التنميـــة في مملكـــة البحرين، وتمتد مســـاهماتها إلى 

جميع نواحي الحياة العامة.

سلمان: التشريعات البحرينية كفيلة بحماية للمرأة

العريض: األمير الراحل ساوى أجور الطبيبات باألطباء

^ مرر مجلس الشورى مرسوًما 
بقانـــون يقضـــي بنقـــل اختصاصات 
الرقابـــة على الحضانـــات من وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة إلـــى 

وزارة التربية والتعليم.
وقبـــل التصويت، قال وزيـــر العمل 
جميـــل  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
اختصاصـــات  نقـــل  إن  حميـــدان 
اإلشـــراف والرقابة على الحضانات 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  مـــن 
التربيـــة  وزارة  إلـــى  االجتماعيـــة 
والتعليم سيساهم في دعم وتقوية 
وتعزيـــز  المبكـــر  التعليـــم  منشـــآت 

جهودها.
الخـــاص  التعليـــم  مديـــر  وأشـــارت 
لولـــوة  والتعليـــم  التربيـــة  بـــوزارة 
المهنـــا إلـــى أن القانـــون الحالـــي ال 
يمنع من إصدار ترخيص مؤسسات 

التعليم المبكر بشـــكل شامل، حيث 
يتـــم العمـــل علـــى تطويـــر المعايير 

الفنيـــة الخاصـــة بذلـــك مـــن مباني، 
والتوظيـــف، ووثيقـــة المناهـــج في 

المرحلة القادمة.
ولفتت إلـــى أن الحكومـــة والوزارة 
بصدد مراجعة مرســـوم مؤسســـات 
التعليـــم الخـــاص، والـــذي ســـينظم 
العمليـــة بشـــكل كامل فـــي المرحلة 

المقبلة.
الـــدالل  ابتســـام  الشـــورية  وقالـــت 
إن هـــذا التشـــريع يأتـــي بنـــاء علـــى 
الدراســـة التـــي انتهـــت لها الشـــركة 
بدراســـة  المكلفـــة  االستشـــارية 
التطوير المؤسســـي لـــوزارة التربية 
والتعليـــم، ومراجعة كافة العمليات 
والمخرجـــات وتقييمهـــا للمبـــادرات 
الهادفـــة لتطوير وتحديـــث الهيكل 
خصوصـــا  للـــوزارة،  التنظيمـــي 
السياسات المتعلقة بالتعليم المبكر، 
الخاصـــة  التحديـــات  ومعالجـــة 

بانخفاض مشاركة األطفال.

مرسوم شامل لتنظيم التعليم الخاص

نقـل الحضـانـات مـن “العمـل” إلـى “التـربيــة”

^ وافـــق مجلـــس الشـــورى علـــى تشـــريع يقضـــي بتفويض 
وزير العمل والتنمية االجتماعية تحديد األحوال واألعمال التي 
يحظر تشغيل المرأة فيها مطلقة أو تشغيلها لياً وإلغاء العوائق 

القانونية التي تحد من تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.
وقالـــت الشـــورية جهاد الفاضل إن صون وحمايـــة حقوق المرأة 
العاملة من الموضوعات التي تحظى باهتمام القيادة الرشـــيدة، 
وهـــو ما يدعو إلى االطمئنان إلى تأثيرات تطبيق هذا المرســـوم 

بالقانون.
وقالت الشـــورية دالل الزايد إن الســـماح بعمل المرأة في النوبة 
الليليـــة ســـيحقق نقلـــة فـــي مجال ســـد الفجـــوة بين الجنســـين، 
وإتاحـــة الفرصة لزيادة توظيف المرأة، التي أثبتت قدرتها على 
ممارســـة العمـــل الليلي وتفهم الـــزوج لطبيعة هـــذه األعمال في 

قطاعات بارزة مثل الفندقة والصحة واألمن وغيرها.

وذكـــر الشـــوري عبدالرحمـــن جمشـــير أن غلق الباب أمـــام المرأة 
يعطي فرصة الســـتبدال العمالة النسائية بالعمالة األجنبية، رغم 

ما تتوفر عليه المملكة من أجواء األمن واألمان.

يحقق نقلة نوعية في سد الفجوة بين الجنسين

تشغيـل النسـاء ليـاًل ... “تقـّدم وأمــان”

جهاد الفاضل

^ قـــال رئيس مجلس الشـــورى علي الصالـــح إن المرأة هي 
المخيـــرة فـــي قبول العمـــل الليلـــي، كمـــا أن التكنولوجيا أتاحت 
إمكانيـــات العمل عن بعد، وال يصح أن ننظر للعالم يتقدم ونحن 

نتراجع.
وأضـــاف أن هذا المرســـوم فرصـــة ممنوحة للمـــرأة، وهي بيدها 

تقرير ما إذا كان بإمكانها العمل في تلك الظروف.
وقال الشوري خالد المسقطي إن المجتمع النسائي في البحرين 
يضـــم الكثير من الراغبات فـــي العمل في خطوط اإلنتاج، حيث 
يتمتعـــن بخصائـــص تميزهـــن عن العمالـــة من الذكـــور من حيث 

الدقة في العمل وكمية اإلنتاجية ونوعيتها.
كمـــا أكـــد الشـــوري فـــؤاد الحاجـــي ضـــرورة أن تتوفـــر الائحـــة 
التنفيذية للقانون الذي يجيز تشـــغيل النســـاء لياً على الحماية 
الصحيحـــة للمـــرأة التي تعمل في القطاع الخـــاص، وعدم تكرار 

إشـــكالية عامـــات ريـــاض األطفـــال والحضانـــات، التـــي تحقـــق 
أرباحـــا طائلـــة مقابـــل صـــرف رواتب متدنيـــة للعامـــات، حيث 

تضطر العامات للعمل في هذه الوظائف لحاجتهم للعمل.

البحرينية أدق من الرجال في خطوط اإلنتاج

المرأة مخيرة في قبول العمل الليلي .. وال تراجع

علي بن صالح الصالح

^ قـــال وزيـــر العمـــل والتنميـــة 
إن  حميـــدان  جميـــل  االجتماعيـــة 
التشـــريع الذي يجيز تشغيل النساء 
ليـــاً يأتي فـــي ســـياق تعزيز حقوق 
للتطـــورات  واالســـتجابة  المـــرأة، 
أن  إلـــى  ولفـــت  الحديثـــة.  الدوليـــة 
علـــى  تنـــص  الجديـــدة  االتفاقيـــات 
قيام جميع الـــدول المنضوية تحتها 
لهـــا لتطويـــر تشـــريعاتها بمـــا يائـــم 
هـــذه  فـــي  المســـتحدثة  المعاييـــر 
االتفاقيات. وأشار إلى وجود العديد 
من النصوص التشـــريعية التي توفر 
الحمايـــة للمـــرأة من العمـــل الجبري. 
وذكر أن بعض الصناعات التي كانت 
تعد خطرة لم تعد كذلك، وأن النظم 
والتشـــريعات وفـــرت ســـبل حمايـــة 

شاملة للمرأة والرجل خصوًصا فيما 
يتعلق بموضوع الســـامة. وقال إن 
كثيـــًرا مـــن المخـــاوف المطروحة لم 
يعد لها مكان، وإن هذه التشـــريعات 

ستحقق التقدم للمرأة.

حماية المرأة من العمل الجبري

جميل حميدان

^ قـــال الشـــوري أحمـــد الحـــداد 
لـــوزارة  االختصاصـــات  نقـــل  إن 
التربيـــة والتعليـــم يؤمل بأن يســـاهم 
فـــي تصحيـــح أجـــور العامـــات فـــي 

الحضانات.
ولفتـــت الشـــورية فاطمـــة الكوهجـــي 
إلـــى أن قطاع الحضانـــات يعد قطاًعا 
ا واعـــًدا، حيـــث يبلـــغ عـــدد  اســـتثماريًّ

الحضانات 91 حضانة.
وذكـــر الشـــوري محمد علي حســـن أن 
وضـــع كل أمـــور التعليـــم منـــذ البداية 
وحتـــى الثانويـــة تحت إشـــراف جهة 
واحدة يحقق مبدأ المراجعة والرقابة 

الشاملة على كل قطاعات التعليم.
وأشـــار الشـــوري فـــؤاد الحاجـــي إلـــى 
دور الحضانـــات والروضـــات التربوي، 

مبينـــا، أن نقل االختصاصـــات لوزارة 
التربيـــة والتعليـــم خطـــوة صحيحـــة، 
حيـــث تتكون طباع اإلنســـان حســـب 
الدراســـات في 3 السنوات األولى من 

عمره.

لتصحيح أجور العامالت

فؤاد الحاجي

^ قـــال الشـــوري علـــي العرادي 
إن المرأة تعمل في جميع المجاالت، 
وعقـــد العمـــل يحـــدد طبيعـــة المهام 
التـــي ســـتؤديها، ومن غيـــر المعقول 
أن تسند للمرأة مهام ال تائم طبيعة 
االجتماعـــي،  أو  الجســـدي  تكوينهـــا 
فضا عـــن أن المـــرأة البحرينية هي 
امـــرأة متعلمـــة ولـــن تختـــار األعمال 

التي ال تتاءم مع ظروفها.
ورأى الشـــوري حمـــد النعيمـــي عـــن 
أن هـــذا القـــرار ال يخلـــو من مخاوف 
لهـــذه  األعمـــال  أصحـــاب  اســـتغال 
الجوازية في إتاحة الوظائف الليلية 
للنساء، ووضعهم أمام األمر الواقع.

ولفتت الشـــورية ابتســـام الدالل إلى 
أن هـــذا المجال ســـيفتح أمام المرأة 

فرصًا أكبر للتوظيف.
البنمحمـــد  بســـام  الشـــوري  وقـــال 
إن التشـــريع جـــاء لمســـاندة الواقـــع 
البحرينـــي الـــذي ال يميز بيـــن الرجل 

والمرأة.

العرادي: البحرينية متعلمة

علي العرادي

سيدعلي المحافظة

لولوة المهنا

أحمد العريض جميلة سلمان

قالـــت عضو مجلس بلدي الشـــمالية زينب 
الـــدرازي لــــ “البـــاد” إن كثرة المســـتنقعات 
في األراضي المفتوحـــة في المالكية أحد 
أهم أسباب انتشار البعوض، والتي يشكو 
من انتشـــارها األهالي. وأضافت، الدرازي 
فيهـــا  تتســـببب  التـــي  المســـتنقعات  أن 
األمطـــار في كل موســـم، تتحول فيما بعد 
لتجمعـــات آســـنة وطينية، فتصبـــح مرتعا 
خصبا للبعوض، وهو أمر طبيعي وحاصل، 
ليس في المالكية فحسب وإنما بأي مكان 
آخـــر. وتابعت، ســـبق وأن تقدمت بطلبات 
بشـــأن ذات الموضوع لوزارة الصحة التي 

قامت بدورها برش المبيدات لمنع انتشار 
البعـــوض، كمـــا أن بلديـــة الشـــمالية بـــدأت 
بالفعـــل بشـــفط ميـــاه األمطـــار، ومـــا زال 

العمـــل مســـتمرا حتـــى االنتهاء من شـــفط 
جميع المياه المتجمعة في المنطقة.

وطالبت الدرازي بأن يتم التعامل تحديدا 
مـــع عشـــر نقـــاط لتجمعـــات ميـــاه األمطار 

والتـــي أضحت موطنـــا للبعوض، وهو أمر 
يتطلـــب إزالـــة الطيـــن بشـــكل يضمن عدم 

إبقاء أي ترسبات للمياه.
وبينـــت الـــدرازي بأن كثـــرة رش المبيدات 

الحشـــرية الخاصـــة بالبعـــوض وغيره من 
الحشـــرات غيـــر آمـــن لألهالـــي، خصوصـــا 
المزمنـــة  األمـــراض  وأصحـــاب  لألطفـــال 
منهم، مبينة بأن عملية الرش تكون قائمة 

إن استلزمت الظروف، وأنها تتم عادة في 
أوقـــات محـــددة، يكون فيها تنقـــل الناس 
المســـائية  كاألوقـــات  محـــدودا  بالخـــارج 

المتأخرة.
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استكمال تطوير خط الصرف الصحي من الجفير إلى الغريفة
األشــغال  بــوزارة  الصحــي  الصــرف  لشــؤون  المســاعد  الوكيــل  صــرح 
وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي فتحــي الفــارع، بــأن الــوزارة 
انتهــت مــن أعمــال مشــروع تطويــر خــط الصــرف الصحــي الناقــل مــن 

الجفير إلى الغريفة .

وأضاف أن المشـــروع تضمن إنشـــاء 
خـــط ناقل رئيـــس للصـــرف الصحي 
للصـــرف  الموصلـــة  والخطـــوط 
الصحـــي لمناطـــق الجفيـــر والعدلية، 
حيـــث بلـــغ الطـــول اإلجمالـــي لتلـــك 
الخطوط حوالي )2.3 كيلومتر(، وتم 
تنفيـــذ أول )1.3 كيلومتـــر( بالطريقة 
التقليدية وهي بحفر خندق مفتوح، 
بينما المسافة المتبقية قد تم حفرها 
باســـتخدام آالت حفـــر األنفـــاق ، كما 
تم أيضا االنتهاء من أعمال اإلنشـــاء 

لمحطة الرفع.

وأوضـــح أن مشـــروع انشـــاء شـــبكة 
الصـــرف الصحي يهـــدف إلى تطوير 
الصـــرف  لميـــاه  الرئيســـي  الخـــط 
الصحـــي الممتـــد من منطقـــة الجفير 
إلـــى منطقة الغريفة وزيـــادة الطاقة 
االســـتيعابية مـــن خـــال بنـــاء خـــط 
حجمـــًا  أكبـــر  جديـــد  رئيـــس  ناقـــل 
وأعمق ليستوعب التدفقات الحالية 
والمســـتقبلية التي سوف تضخ فيها 
من منطقة الجفير والغريفة، بالتالي 
سيســـاهم في تخفيـــف الضغط على 
القائمـــة  الصحـــي  الصـــرف  شـــبكة 

إلـــى  باإلضافـــة  الجفيـــر،  بمنطقـــة 
توصيـــل المناطـــق الغيـــر مخدومـــة 
بشـــبكة الصـــرف الصحـــي بمنطقتي 
الحصـــم  أم  مـــن  وجـــزء  الجفيـــر 
والعدليـــة لكل مـــن المجمعـــات 324 

و340 و 341 و 342 و 338 و 339.
لشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل  وأشـــار 
الصـــرف الصحـــي إلى أن المشـــروع 
يندرج ضمن الخطة االســـتراتيجية 
الـــوزارة  وضعتهـــا  التـــي  الوطنيـــة 

للصـــرف الصحي كأســـاس لتخطيط 
وتطوير وتوسيع الشـــبكات وأنظمة 
المعالجـــة فـــي البحريـــن مـــع التطور 
العمرانـــي المتســـارع بهـــدف تحقيق 
التنمية والتطوير المســـتدامين لهذا 

القطـــاع العـــام فـــي مملكـــة البحرين 
لكافـــة  الخدمـــات  أفضـــل  وتوفيـــر 
مناطق المملكة ولضمان بيئة صحية 

سليمة للمواطن والمقيم .
يذكر أنه تمت ترســـية المشروع من 

قبل مجلس المناقصات والمزايدات 
علـــى تحالف شـــركتي نـــاس وناصر 
هـــزاع الســـبيعي للمقـــاوالت، بقيمـــة 
مـــن  بتمويـــل  دينـــار   2,283,274

الصندوق السعودي للتنمية.

المنامة- وزارة األشغال

على امتداد 2.3 
كيلومتر وبتمويل 
سعودي بلغ 2.2 

مليون دينار

بـــوزارة األشـــغال  أعلـــن وكيـــل شـــؤون البلديـــات 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي الشـــيخ 
مجلـــس  ترســـية  خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  محمـــد 
المناقصـــات والمزايـــدات مناقصـــة إنشـــاء حديقة 
“باربـــار “علـــى إحـــدى الشـــركات الوطنيـــة، وذلـــك 
بقيمـــة تبلغ 415 ألف دينار من أجل إنشـــاء حديقة 
متكاملة تخدم أهالي المنطقة بمساحة تبلغ 8484 

متًرا مربًعا. 
إن  خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  وقـــال 
“الوزارة أولت موضوع التوسع في إنشاء الحدائق 
والمارفـــق العامة ضمـــن إســـتراتيجيتها في توفير 
أفضـــل الخدمـــات للمواطنيـــن والمقيميـــن، وذلـــك 
بتوجيـــه ومتابعه من قبل وزير األشـــغال وشـــؤون 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
وبالتنســـيق مـــع مجلـــس بلـــدي المنطقة الشـــمالية 
وعـــرض الرســـومات والمخططـــات علـــى المجلس 

البلدي”.
وقـــال “إن إنشـــاء حديقة باربار بمجمـــع 526 يأتي 

ضمـــن أهـــداف شـــؤون البلديـــات لتعزيـــز للتنميـــة 
الحضرية المســـتدامة وإنشـــاء مســـاحات خضراء 
الترفيـــه  وســـائل  مـــن  عاليـــة  بمســـتويات  مهيـــأة 

ومختلف الخدمات الازمة لراحة المواطنين. 
وأوضـــح “يتضمـــن تصميـــم الحديقة علـــى منطقة 
ألعـــاب رئيســـية لألطفـــال تـــم تزويدهـــا باأللعـــاب 

االمـــن  مواصفـــات  فيهـــا  تتوافـــر  التـــي  الحديثـــة 
المطاطيـــة  المســـاحة  تبلـــغ  حيـــث  والســـامة 
المخصصـــة للعـــب األطفـــال مـــا يقـــارب 931 متـــًرا 

مربًعا أي ما يعادل 11 % من مساحة الحديقة”. 
مســـاحات  تتضمـــن  “الحديقـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
خضراء متفرقـــة تبلغ مســـاحتها 1969 متًرا مربًعا 

أي مـــا يعادل 25 % من مســـاحة الحديقـــة الكلية، 
وســـيتم زراعتهـــا بأنـــواع مختلفـــة مـــن األشـــجار 
الحديقـــة  ســـتتضمن  كمـــا  األرضيـــة،  والتغطيـــات 
الجلســـات العائليـــة والمبانـــي الخدميـــة والمرافـــق 
العامـــة وغرفة الحارس، باإلضافـــة إلى العديد من 
مواقف الســـيارات التـــي يصل عددهـــا إلى حوالي 

62 موقًفا”.
واعتبر وكيل شؤون البلديات “أن المشروع سيمثل 
إضافـــة نوعية للمرافق والحدائق التي تم تنفيذها 
فـــي المنطقـــة الشـــمالية، حيث ســـيلبي احتياجات 
األســـر البحرينيـــة والزوار من الخدمـــات والمرافق 

الترفيهية وألعاب وزيادة الرقعة الخضراء.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

ترسية مناقصة إلنشاء حديقة باربار بـ 415 ألف دينار
بمساحة 8484 متًرا مربًعا وتخصيص 11 % منها للعب األطفال

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

قــال وكيــل الزراعــة والثــروة البحرية في وزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
والتخطيــط العمرانــي إبراهيــم الحــواج إن صيانــة مرفــأ البديــع فــي طــور 

االعتمادات المالية الالزمة، وذلك ضمن خطة الصيانة.

وأشـــار إلـــى أن مرفـــأ البديع مـــن المرافئ 
الهامـــة فـــي المحافظـــة الشـــمالية والتـــي 
تعمـــل الوزارة على صيانته بصورة دورية 
نظـــرا لمـــا يمثلـــه مـــن أهميـــة للصياديـــن 

وأهالي المنطقة.
وأكـــد الحـــواج أنـــه بنـــاء علـــى توجيهات 
الوزيـــر عصـــام خلف فقد تم التنســـيق مع 
وكالـــة “األشـــغال” فـــي الـــوزارة مـــن أجـــل 

العمل على صيانة المرفأ في أســـرع وقت 
ممكن.

وكان وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمراني قد ناقش في وقت 
سابق مع النائب عبدهللا الدوسري وعضو 
الدائرة الثانية في مجلس بلدي الشـــمالية 
محمـــد الدوســـري جميع األعمـــال الازمة 

لمرفأ البديع.

وأوضـــح الحـــواج أن الـــوزارة ممثلـــة في 
وكالـــة الزراعـــة والثـــروة البحريـــة ســـعت 
خـــال الســـنوات الخمـــس الماضيـــة إلـــى 
تطويـــر الخدمات التـــي تقدمها للصيادين 
عبر تطويـــر الخدمات فـــي المرافئ كنوع 
مـــن الخدمـــات المقدمة لقطـــاع الصيد، إذ 
تســـتمر الوزارة بتشـــييد وتحديـــث البنى 
التحتيـــة لقطـــاع الصيـــد لتصـــل مرافـــئ 
الصيد البحرينية إلى الحد المقبول والذي 

يلبي حاجة العاملين في هذا القطاع.
وأوضح أن أعمال الصيانة للمرافئ وبناء 
علـــى توجيهـــات الوزيـــر لـــم تتوقف وهي 

تســـير وفق الخطط والبرامج الموضوعة، 
مشـــيرا إلى أنه تم في وقت سابق تطوير 
مرفـــأ البديـــع، مؤكـــدا مـــن أن العمـــل جاٍر 
حاليـــا لطـــرح مبنـــى المطعم فـــي مناقصة 

عامة.
وأشـــار إلى أن الـــوزارة عملت على تطوير 
البنـــى التحتيـــة للمرافـــئ بصـــورة عامـــة، 
وذلك عبر تحسين وتوسعة ممر القوارب، 
وإنشـــاء  الصياديـــن،  حركـــة  لتســـهيل 
مســـطحات خرســـانية تســـمح بانســـيابية 
إدخـــال وإخراج القـــوارب من وإلى البحر، 
إضافـــة إلى تطويـــر الحواجز الخرســـانية 

أكبـــر مســـاحة ممكنـــة  لتوفيـــر  الجانبيـــة 
إليقـــاف القـــوارب، وعمل ســـلم خرســـانية 

يسمح بصعود ونزول الصيادين للبحر.
وأردف الحـــواج “ســـعينا إلنشـــاء مواقـــف 
مرافـــئ  مســـتخدمي  تخـــدم  ســـيارات 
الصياديـــن، روعـــي فيهـــا اســـتيعاب أكبـــر 
وانســـياب  الســـيارات،  مـــن  ممكـــن  عـــدد 
حركـــة ميـــاه األمطـــار، إضافة إلـــى تركب 
مصابيح اإلنارة، والطوب الجانبي لتوفير 
ممـــر للمشـــاة، وتجديـــد المظـــات أو بناء 
مظات جديدة لتوفير مكان مظلل ومهيأ 
لعمـــل الصيادين وقيامهم بأعمال الصيانة 

الدورية لمعداتهم وأدوات الصيد”. 
وقـــال “كما بدأنـــا بخطة بناء أســـواق لبيع 
األســـماك فـــي هـــذه المرافـــئ كمـــا هو في 
مرفـــأ البديع والحد والـــدراز وكذلك نعمل 
على إنشاء سوق في مرفأ الزالق وغيرها 
مـــن المرافئ، وذلك لما يمثله هذا الســـوق 
من أهميـــة في الحركة التجارية بالنســـبة 
للصياديـــن خصوصـــا مـــع توســـع الحركـــة 

العمرانية المطردة في المملكة”.

طرح مبنى المطعم في مناقصة عامة... “األشغال”:

صيانة مرفأ البديع فوًرا بعد اعتماد الميزانية
إبراهيم الحواج

رش المبيدات الحشرية غير آمن للناس

الدرازي: انتشار البعوض بالمالكية سببه كثرة المستنقعات
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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.
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الطفل ريان ونبوءة الوحدة العربية
نحـــن في عالم البـــد أن ينتصر فيه العقـــاء والحكماء مهما 
طـــال األمـــد، ومهمـــا اســـتفحلت الشـــرور وقويـــت شـــوكتها 
وانطلقت مندفعة ال تعرف ألهدافها حدا وال نهاية، ســـتبقى 
الطيبة تحتل مســـاحة عظيمة في قلوب البشـــر، وما حصل 
للطفل المغربي ريان علمنا أن المآسي توحد الشعوب وليس 
األفراح، وأن أية حادثة مشابهة تترك أثرا عميقا في النفوس 
وتزلـــزل الكيان، فاألمـــة العربية وبأجهـــزة إعامها الضخمة 
تركـــزت أنظارهـــا فـــي منطقة واحـــدة في نوع مـــن الترابط 
الجميل، وتقاطر المايين بغية مشاهدة عملية إنقاذ الطفل، 
وتحولت وسائل التواصل االجتماعي إلى أرض مشتركة أو 
مدينة واحـــدة تفوح من تربتها الدعـــوات واالبتهاالت دون 
االلتفات إلى معايير أخرى، وكل الفضائل اإلنســـانية انبثقت 
منها وتفرعت عنها، وكل ذلك بســـبب طفل قدر له أن يبارك 

حياتنا بالعمل والتاحم بالسواعد وقت الشدائد.
الطفل ريان لم يسقط في بئر عميقة، بل في بحيرة مقدسة 

ســـتنبت األبطال وتهتدي بنورها األجيـــال، فمن هذا المكان 
“يفترض” أن نفهم الحياة وكيف نعيشـــها متزنين ومستقري 
الوجـــدان، ألن القضيـــة أكبـــر مـــن رعايـــة األطفـــال وإغاثـــة 
المنكوبيـــن وإطعـــام الجيـــاع ومعالجـــة المرضـــى وتعزيـــة 
الحزانى، القضية كما يصفها الكاتب الروسي “باسترناك” أننا 
مجرد ضيوف في هذا الوجود، ومســـافرون بين محطتين، 
ينبغـــي أن نبحـــث عـــن الطمأنينة داخل أنفســـنا، وأن نبحث 
فـــي قرارتها عـــن صورة مقنعـــة لعاقتنا بهـــذا الوجود الذي 
ال نمكـــث فيـــه طويا، بـــدون هذا لن تكون لنـــا حياة. ينبغي 
أن نبعث الروحانية داخلنا وداخل عقائدنا بطريقة الشـــعور 

وأسلوب التفكير.
شـــكرا ريان ألنك أهديتنا الشعور المشترك بالمصير الواحد، 
التـــي  العربيـــة  الوحـــدة  التاريخيـــة وهـــي  النبـــوءة  وربمـــا 
انتظرناهـــا مئات الســـنين.. شـــكرا ريان فأنـــت أكبر من قارة 

كما قال الشاعر الجزائري الراحل مالك حداد.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

يوم تأسيس قوة دفاع البحرين الرابع والخمسون
هاهي المؤسسة العسكرية الوطنية البحرينية والكيان الشامخ بشموخ أفرادها 
ورجالها البواســـل تحتفل بيوم تأســـيس قوة دفاع البحرين الرابع والخمســـين، 
فهي السياج المنيع األول للوطن وكامل تراب المملكة، وهي المؤسسة العسكرية 
الوطنيـــة التـــي دائمًا ما تكون في مقدمـــة الدعم الكامل للقضايـــا الوطنية التي 
ُتســـند إليهـــا، كمـــا أنها الخـــط األول فـــي حفظ الســـام للوطن، وهي المؤسســـة 

الوطنية التي تمثل ضمير الشعب البحريني والركن األساسي للمملكة.
وال تـــزال التوجيهـــات الملكية الســـامية من لدن صاحـــب الجالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة عاهل الباد المفدى القائد األعلى حفظه هللا ورعاه، مســـتمرة 
للجيش البحريني للمحافظة على األمن الداخلي والخارجي من خال الرسائل 
الملكيـــة التـــي تســـعى دائمًا لنمو هـــذه الموسســـة الوطنية، من كـــوادر وقدرات 
دفاعية مميزة لضمان المكانة التي تستحقها على المستوى المحلي والخارجي. 
ويأتـــي االهتمـــام الملكـــي لقوة دفـــاع البحرين ليثبـــت الحنكة والنظـــرة الثاقبة 
لجالته في تطوير جميع القطاعات العسكرية، بهدف الوصول إلى استراتيجية 
عسكرية متطورة وناجحة تضمن تعزيز القدرة الدفاعية إلعادة تنظيم وترتيب 
جاهزيـــة كل الوحـــدات العســـكرية، وتهيئة جميـــع المتطلبات التـــي تمكنهم من 

تنفيذ المهمات والواجبات األساسية داخل الوطن وخارجه.
كما أن الدعم والمساندة من لدن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء، لقوة دفاع البحرين 
يؤكد ضرورة االســـتمرار في تطوير هذه المؤسســـة الوطنية التي تشكل صمام 
أمان المملكة، كما أن ســـموه حريص كل الحرص على تحقيق المزيد من العمل 
العســـكري المتميز الذي ينعكس مباشـــرة على مستوى هذه المؤسسة العسكرية 
فـــي جميـــع قطاعاتهـــا ووحداتهـــا المختلفة، فســـموه يولـــي االهتمـــام والرعاية 

الخاصة لقوة دفاع البحرين لتواصل إنجازاتها على كامل تراب الوطن.
وهاهو صاحب المعالي المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد 
العـــام لقـــوة دفـــاع البحرين، يحـــرص كعادتـــه علـــى التواصل مـــع كل الوحدات 
للوقـــوف بجانبهـــا لتنميـــة قدراتهـــا العســـكرية والدفاعيـــة، لما يملكـــه من حنكة 
وتجارب عســـكرية على مدى الســـنوات العملية التي أثبتت للجميع بأنه الرجل 
المناســـب لقيـــادة هـــذه المؤسســـة الوطنيـــة، لتخطو خطـــى ثابتة نحـــو تحقيق 
غايـــات وطموحـــات قوة دفـــاع البحرين. ويحق لكل مواطـــن بحريني أن يفخر 
بالـــدور الذي تقوم به هذه المؤسســـة العريقة لجهودهـــا المخلصة تجاه الوطن، 
فتحيـــة إجال وإكبار لجميع منتســـبيها بهذه المناســـبة العظيمـــة، فإنهم نموذج 

يعكس الصورة الحضارية لرجال قوة دفاع البحرين.

د. خالد زايد

دور إقليمي مطلوب ضد الميليشيات )2(
الحقيقـــة أن الرهـــان علـــى دور دولـــي في الحفـــاظ على األمن والســـلم 
اإلقليمي يبدو أقرب إلى التمنيات في ظل حالة االســـتنفار والصراعات 
واألزمـــات العميقة في العاقات الدولية، وفي ضوء التوترات الحاصلة 
بين القوى الدولية الكبرى سواء بسبب أزمة أوكرانيا أو بسبب تايوان، 
أو قضايا وصراعـــات أخرى عديدة، وبالتالي يبدو األمر مرهونًا بتعاون 
وتنســـيق الدول اإلقليمية على المســـتويات كافة من أجل التوصل إلى 

صيغة لردع هذه التهديدات وتوفير أجواء آمنة مستقرة للشعوب.
مـــن المعـــروف أن التهديدات االســـتراتيجية التي تطـــال دولة اإلمارات 
هي نفســـها التهديدات التـــي تطال دوال أخرى عديـــدة في المنطقة في 
مقدمتهـــا إســـرائيل، فاالختراقـــات الخارجيـــة التـــي حدثـــت لمنظومـــة 
األمـــن القومـــي العربي فـــي العقديـــن األخيرين قد تســـببت في إحداث 
تغيرات هيكلية عميقة تؤثر بالســـلب على الجميع، وتكفي اإلشـــارة إلى 
أن ميلشـــيات يفتـــرض أنهـــا تنتمي لـــدول عربية تعمـــل لمصالح أطراف 
أجنبية ليس فقط ضد دول عربية مجاورة، ولكن ضد شـــعوبها نفســـها! 
ومـــا حدث جـــراء ملء قوى إقليميـــة الفراغ االســـتراتيجي الذي حدث 
فـــي دول عربيـــة عدة بســـبب الفوضـــى واالضطرابات وأيضـــًا األخطاء 
االســـتراتيجية التي ارتكبتها قوى دولية كبـــرى يدفع ثمنه الجميع اآلن 
ال فرق في ذلك بين اإلمارات وإســـرائيل، فالميليشـــيات ترفع شـــعارات 
“المقاومة” الزائفة وتتاجر بمعاناة شـــعوبها تحقيقًا إلماءات يعلم الكل 

في منطقتنا مصدرها وأهدافها!
تعزيز التعاون األمني واالســـتخباري والعســـكري بيـــن اإلمارات والدول 
اإلقليمية التي تقف في مواجهة هذه الفوضى الميليشـــيوية اإلقليمية، 
بما فيها إسرائيل، ال بديل عنه، السيما في ظل انشغال الواليات المتحدة 
وبقية القوى الكبرى بصراعات النفوذ والمصالح شماالً وشرقًا؛ وقناعتي 
أن دول المنطقـــة قادرة ـ بالتعاون والتنســـيق وتبـــادل الخبرات والدعم 
المتبادل ـ على صد هذه الموجة العاتية من الفوضى الميليشيوية التي 
تحتاج إلى حلول وبدائل من خارج صندوق األفكار التقليدي. “إياف”.

سالم الكتبي

منـــذ أن اجتاحـــت جائحة فيـــروس كورونـــا كوفيد 19 العالـــم قبل نحو 
عاميـــن دخلنا مسلســـا حزينا وســـريعا ومخيفا من اإلحصـــاء والمتابعة 
ألعـــداد الوفيـــات واإلصابـــات جـــراء هذا الفيـــروس في مختلـــف أنحاء 
العالـــم، لدرجة زادت مـــن مخاطر األزمة وفاقمت تأثيرها النفســـي على 

المصابين وغير المصابين.
غلب التشـــاؤم على تصريحات وبيانات المعنيين من أفراد ومؤسســـات 
دوليـــة وعلـــى رأســـها منظمة الصحـــة العالمية، ووصلت إلى حد ســـيادة 
شعور عالمي بأنه ال نهاية لهذه الجائحة في المدى المنظور على األقل.

مؤخًرا وتحديًدا منذ ظهور وانتشـــار متحور “أوميكرون” وغزوه بأعداد 
هائلـــة جميـــع دول العالـــم ربمـــا ترســـخت قناعة الشـــعوب بعـــدم القدرة 
علـــى الفـــكاك من هـــذه األزمة الصحيـــة الرهيبة التي أدخلـــت العالم في 
حـــرب شرســـة وصـــراع قوي ضـــد فيـــروس كورونا فـــي محاولـــة لفهمه 
واحتوائـــه والقضـــاء عليه، وال يـــزال الصراع قائًما إلى اآلن. وســـط هذا 
الشـــعور الســـلبي الغالب جاء خبر مفرح من قبل منظمة الصحة العالمية 
بإعانها في الثالث من فبراير الجاري أنه بعد عامين من تفشـــي كوفيد 

19، قد تدخل أوروبا قريًبا “فترة هدوء طويلة” بسبب معّدالت التلقيح 
المرتفعـــة وانتشـــار المتحّور أوميكـــرون األقل خطورة واقتـــراب انتهاء 

فصل الشتاء، وهو ما قد يجلب ساًما دائًما.
أخيًرا ربما ســـنصل إلى النهاية “الســـعيدة” التي كلما اعتقدنا أننا اقتربنا 
منهـــا طيلة العاميـــن، إذ بها تبتعد عنا وتدخلنا فـــي موجات متوالية من 
التشـــاؤم واإلحباط بأن الحيـــاة الطبيعية لن تعود. إعان المنظمة يؤكد 
أن الجائحـــة لـــم تنتِه لكننـــا في وضع يمكننـــا فيه اســـتعادة القدرة على 
الســـيطرة ويجـــب أن نتمســـك بهذه الفرصـــة، وأن أوروبا ســـتكون أيًضا 
فـــي وضع أفضل لمواجهـــة أي تفٍش جديد للمرض حتـــى مع متحّورات 
أكثر ضراوة من أوميكرون، وبدون فرض نوع التدابير الُمعيقة التي كنا 

بحاجة إليها من قبل.
ويشـــدد اإلعـــان الصحي علـــى أن حالة التفاؤل هـــذه مرهونة بمواصلة 
الـــدول حمـــات التطعيـــم والمراقبـــة المكثفـــة الكتشـــاف المتحـــّورات 
الجديـــدة وحمايـــة المجموعـــات المعّرضـــة للخطـــر وتعزيـــز المســـؤولية 

الفردية.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

جائحة كورونا واإلعالن المنتظر

حيـــَن صعـــدُت على متن الطائـــرة بعـــد أن تأَّجلْت رحلتي بســـبب العواصف 
الثلجية، استقبلتني الُمضيفة بابتسامة، وحيتني بلغتها األم فبادلتها التحية 
وابتسمُت لها من خال الكمام وعبرت بين المقاعد بحثًا من مقعدي، ورغم 
الخـــوِف والرهبة من الطيران كان قلبي مفعمـــًا بالحماس واألمل في قضاِء 
وقٍت ممتٍع في ربوع الطبيعة حيث الثلوُج تغطي األشجار والطرق. الرحلُة 
لم تكن سهلة على اإلطاق ومطباُت السماء كانت ترجُّ الطائرَة بقوة طوال 
ســـاعاِت الطيران التـــي بدْت أطول مما هي واقعَا، ختمـــُت القرآَن في رحلٍة 

واحدة، فرهاُب الطيراِن بلَغ بي ُذرَوته.
قد تهدُأ وتتناســـى بمشـــاهدِة فيلم ما وإن كانت الشاشُة ترتجُّ أمام عينيك، 
لكـــن صرخات المســـافرين الُمرتعبة كلمـــا دخلْت الطائرُة في مطـــٍب أو ُمْزٍن 
لـــٍة بالثلـــِج والمطر ُيعيـــدَك لواقٍع مرعٍب تتمنى أن ينقضي ســـريعًا. هل  ُمحمَّ
هـــي النهايـــُة حقًا، هـــل أتلـــَو المعـــوذات وأردد التهليات وأستســـلم للقضاء 
والقـــدر، أم أتســـلُح بالدعـــاء لنفســـي ولمـــن معي على متـــِن الرحلـــة بالنجاِة 
والســـامة، ثـــم ينتهي رعُب الجـــو، ليبدَأ ُرعـــُب االنزالِق على ثلـــوِج المدرج 
الذي يدفُع بالطائرِة الضخمة بقوٍة وسرعة ال ينبغي للطائرة أن تهبَط عليها.. 

تصـــل ســـالمًا، لكنك تحمـــُل معك ذكرى مرعبـــة لرحلٍة كادْت ُتـــودي بحياتَك 
على متِن طائرٍة يومًا ما. 

علـــى الرغم مـــن ُندرِة الحوادِث على متِن الطائرات حســـَب اإلحصاءات، إال 
أن الحـــوادَث الجويـــة المميتـــة أصبحت فـــي تزايٍد ملحوظ فـــي كل موانئ 
العالـــم الجوية في اآلونِة األخيرة، حيُث أعـــداد اإلصاباِت والوفيات مميتٌة 
وكارثية مقارنًة بغيرها من وسائل النقل األخرى بسبب حجِم الطائرة الهائل 
وســـرعتها، وتكمن األســـباب وراء ذلك عادًة في الخطأ البشـــري الناجِم عن 
ســـوِء تدريـــِب الطيـــار؛ إذ إنه المســـؤول عـــن كل مرحلٍة من مراحـــل الرحلة 
لضمـــان إقـــاٍع وهبـــوٍط آمنيـــن، وذلـــك باالســـتجابة لألعطـــاِل الميكانيكية، 
والتنقـــِل بالطائـــرة في أقســـى الظـــروف الجوية بشـــكل آمن، ويعـــد النعاُس 
الـــذي قد يعتري الطيار بســـبِب ســـاعات العمل الطويلة واختـــاِف اللغِة بين 
الطيارين ســـببَا في ســـقوط الطائرة، ثـــم تأتي األعطاُل الجويـــُة على قائمة 
مســـبباِت حـــوادِث الطيران حيـــن يطرُأ عطـــٌل متأصٌل في تصميـــِم الطائرة 
أو ُتهمـــَل صيانـــُة أو تركيب جزٍء بشـــكٍل صحيح. “المقـــال كاما في الموقع 

اإللكتروني”.

هدى حرم

على متن الطائرة
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