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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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»الـمـلـكـيـة لـلأعـمـال الإن�سانـيـة« 
ت�سرف م�ستحقات مت�سرري الأمطار

الملكية  المؤسسة  قامت 
لــأعــمــال اإلنــســانــيــة بــصــرف 
ــغ الــــدعــــم الــمــســتــحــقــة  ــالـ ــبـ مـ
لــأســر الــمــتــضــررة مــن موجة 
ــتـــي هــطــلــت عــلــى  األمــــطــــار الـ
ــة األخــيــرة  الــبــاد خـــال اآلونــ
ــات ســمــو  ــهـ ــيـ ــوجـ ــى تـ ــلـ ــاء عـ ــنــ بــ
الـــشـــيـــخ نـــاصـــر بــــن حـــمـــد آل 
الملك  جــالــة  ممثل  خليفة 
ــؤون  لــأعــمــال اإلنــســانــيــة وشــ
تــحــويــل مبالغ  وتـــم  الــشــبــاب، 
الدعم إلى الحسابات البنكية 
ــو الــشــيــخ  لــــأســــر. وأكـــــــد ســـمـ

اإلنسانية  لأعمال  الملكية  المؤسسة  أن  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر 
وتنفيذ  الــمــفــدى  الــمــلــك  جــالــة  وتــطــلــعــات  رؤى  تحقيق  عــلــى  تعمل 
بالشكر  متقدما  للمواطنين،  الــدعــم  أشــكــال  كــل  بتقديم  توجيهاته 
آل  بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  وإلى صاحب  إلى جالته 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على االهتمام الكبير والدعم 
المتواصل الذي توليه القيادة لأسر البحرينية في مختلف الظروف 
الدكتور مصطفى  للمؤسسة  العام  األمين  قال  جانبه  من  الحياتية. 

السيد إن المؤسسة تسلمت حوالي 880 طلب دعم.

»الـتـنـ�سيقـية« تناق�س اإن�ساء مجل�س 
الدرا�سـات والـتـخـ�س�سات ال�سحيـة

آل خليفة  الملكي األمير سلمان بن حمد  السمو  ترأس صاحب 
الـــ416  التنسيقية  اللجنة  اجتماع  الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي 

الذي عقد عن ُبعد.
وذكــــر حــســاب »أخـــبـــار ســمــو ولــــي الــعــهــد« عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
آخــر  اســتــعــرضــت  التنسيقية  اللجنة  أن  أمـــس  »تــويــتــر«  االجــتــمــاعــي 
لــلــدراســات  البحريني  المجلس  وتشكيل  إنــشــاء  مــشــروع  مستجدات 
والــتــخــصــصــات الــصــحــيــة، كــمــا نــاقــشــت مــســتــجــدات تفعيل الــقــرارات 
آخر مستجدات  التنسيقية  اللجنة  وناقشت  البيئة،  المعززة لحماية 

التعامل مع فيروس كورونا »كوفيد-19« واإلجراءات المتعلقة بذلك.

 243.4 الكـويــتي« يحقـق  »التمويـل 
�سافيـة اأرباحـا  كويتـي  دينـار  مليـون 

بيت  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  قــــال 
الــتــمــويــل الــكــويــتــي »بــيــتــك« حمد 
»بيتك«  إن  المرزوق  عبدالمحسن 
للمساهمين  أربــــاح  صــافــي  حــقــق 
مليون   243.4 قــــدره   2021 لــعــام 
 %64.0 نمو  بنسبة  كــويــتــي،  ديــنــار 
مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت 
ربحية السهم 28.59 فلسا مقارنة 
السابق،  الــعــام  عــن  بــــ17.74 فلسا 
وأوضــــح   .%61.2 زيــــــادة  وبــنــســبــة 
الـــمـــؤشـــرات  أن جــمــيــع  الــــمــــرزوق 
المالية األساسية لـ»بيتك« جاءت 

إيجابية، بما في ذلك العائد على متوسط الموجودات والعائد على 
متوسط حقوق المساهمين، كما حافظ »بيتك« على معدالت جيدة 
تغطية  ومــعــدالت  المنتظمة  غير  والــتــمــويــات  اإليــــراد،  إلــى  للكلفة 

الديون من المخصصات، ومختلف المؤشرات المالية. 

أشاد حضرة صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ــبــــاد الـــمـــفـــدى الــقــائــد  ــل الــ ــاهـ عـ
الــذي  المستمر  بالتقدم  األعــلــى 
ــات الــبــحــريــنــيــة  ــعــــاقــ ــهـــده الــ تـــشـ
األمـــريـــكـــيـــة فــــي كــــل الـــمـــجـــاالت 
فــي ظــل الــحــرص الــمــتــبــادل على 
تـــطـــويـــرهـــا وتــنــمــيــتــهــا وبــخــاصــة 
العسكري  التنسيق  صعيد  على 
بــمــا يحقق  الـــدفـــاعـــي  ــاون  ــعـ ــتـ والـ

األهداف والمصالح المشتركة.
ــــال اســتــقــبــال  ــــك خـ ــاء ذلـ ــ جـ
أمس  الصخير  قصر  فــي  جالته 
مــاكــيــنــزي  كــيــنــيــث  أول  ــريـــق  ــفـ الـ
المركزية األمريكية  القيادة  قائد 
بـــمـــنـــاســـبـــة زيـــــــارتـــــــه لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، 
الــدور  الملك على  وأثــنــى جــالــة 
المحوري الذي تضطلع به اإلدارة 
األمـــريـــكـــيـــة وجـــهـــودهـــا الــفــاعــلــة 
في  الحليفة  الــدول  مع  بالتعاون 
واالستقرار  األمــن  دعائم  ترسيخ 
ــن  ــ ــز األمـ ــزيــ ــعــ ــي الـــمـــنـــطـــقـــة وتــ ــ فـ
والــســلــم الــدولــيــيــن، مـــؤكـــدا دعــم 

لهذه  ومساندتها  الدائم  المملكة 
الـــجـــهـــود والـــمـــســـاعـــي اإلقــلــيــمــيــة 
الفريق  بجهود  منوها  والــدولــيــة، 
تطوير  فــي  ماكينزي  كينيث  أول 
في  األمريكي  البحريني  التعاون 

المجال العسكري والدفاعي.
ــــب  ــاحـ ــ ورحــــــــــــــب حـــــــضـــــــرة صـ
المركزية  القيادة  بقائد  الجالة 
ــزاز  ــتـ ــة، مـــعـــربـــا عــــن اعـ ــيـ ــكـ ــريـ األمـ
يجمعها  بــمــا  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة 
بالواليات المتحدة األمريكية من 
وشراكة  راسخة  تاريخية  عاقات 
عقود  منذ  دعائمها  ترتكز  وثيقة 
طـــويـــلـــة عـــلـــى الـــثـــقـــة واالحــــتــــرام 
والــتــنــســيــق الــمــشــتــرك كــأصــدقــاء 

وحلفاء.
كــمــا تــم خـــال الــلــقــاء تــبــادل 
وجهات النظر بشأن المستجدات 
اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، بــاإلضــافــة 
ــى تــــــطــــــورات األحـــــــــــداث الـــتـــي  ــ ــ إلـ

تشهدها المنطقة. 

كتب وليد دياب:

ــة  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ أكــــــــــــــد وزيـــــــــــــــــر الــ
واالقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي الــشــيــخ 
آل خليفة  خــلــيــفــة  بـــن  ســلــمــان 
ــول  ــالـــوصـ ــة بـ ــومـ ــكـ الـــــتـــــزام الـــحـ
بـــالـــصـــنـــاديـــق الـــتـــقـــاعـــديـــة إلـــى 
عــمــر افــتــراضــي أكــبــر مـــن أجــل 
خدمة المتقاعدين، مشيرا إلى 
مع  والنقاش  التعاون  استمرار 
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة مـــن أجــل 
تــغــطــيــة الـــعـــديـــد مــــن الــنــقــاط 

المتعلقة بهذا الشأن.
ردوده  فــي  الــوزيــر  أشـــار  كما 
النيابية  األسئلة  من  عدد  على 
خــــال جــلــســة مــجــلــس الـــنـــواب 
الــبــحــريــن سباقة  أن  إلـــى  أمـــس 
ــمـــالـــي ولــديــهــا  ــاع الـ ــطـ ــي الـــقـ فــ

ابـــتـــكـــارات وتــشــريــعــات مــتــطــورة 
فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، مــضــيــفــا أن 
ــكــــة أصــــبــــحــــت مــــركــــزا  ــلــ ــمــ ــمــ الــ
المالية،  التقنيات  فــي  عالميا 
عملة  إصـــدار  نحو  التوجه  وأن 
رقــمــيــة يــقــابــلــه عــمــل كــبــيــر من 
أجــــل تــوفــيــر حــمــايــة وضـــوابـــط 
صحيحة لعدم إساءة استخدام 

تلك العمات.
كــمــا نـــوه وزيـــر الــمــالــيــة بما 
ــن أجــــــل تــنــمــيــة  ــ ــلـــه مـ يـــتـــم عـــمـ
ــات غــــيــــر الـــنـــفـــطـــيـــة  ــ ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
واإلنجازات الكبيرة في المجال 
ــا  ــنـ ــا أنـ ــفـ ــيـ ــضـ االقــــــتــــــصــــــادي، مـ
نـــرى الــنــتــائــج واضــحــة فــي نمو 
خال  النفطية  غير  القطاعات 
 ،2020 إلــــى   2002 ــن  مـ الـــفـــتـــرة 
العمل  هذا  في  وأننا مستمرون 
عـــبـــر إطــــــــاق خـــطـــة الـــتـــعـــافـــي 

مع  تتماشى  الــتــي  االقــتــصــادي 
هذا التوجه الذي يتم بالشراكة 
مع السلطة التشريعية والقطاع 

الخاص.
هـــذه  ــل  ــ كـ أن  إلــــــى  ولــــفــــت   
الـــنـــجـــاحـــات الـــتـــي تــتــحــقــق في 
للقطاعات  االقــتــصــادي  الــنــمــو 
العقدين  خـــال  النفطية  غــيــر 
ــا  ــ ــرارهــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــن واســ ــيـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــمـ ــ الـ
تــســاعــد فــي خــلــق فـــرص واعـــدة 
ولـــرواد  البحرينيين  لــتــوظــيــف 
ــم تــحــســن في  ــن ثـ األعــــمــــال ومــ
للمواطنين  الــدخــل  مــســتــويــات 
ما ينعكس إيجابا على الحركة 

االقتصادية.
ــرورة الــعــمــل على  ــ ــد ضــ ــ وأكـ
ــة الـــمـــالـــيـــة وتــنــويــع  ــدامــ ــتــ االســ
ــادر الــــدخــــل، تــمــاشــيــا مــع  مــــصــ
االقتصادية،  القطاعات  تنويع 

مشيرا إلى وجود نمو في العديد 
مــن الــقــطــاعــات، بــاإلضــافــة إلى 
دخـــول قــطــاعــات أخـــرى جديدة 
فــي االقــتــصــاد الــوطــنــي، مشيدا 
بــنــجــاح الــبــحــريــن بــالــرغــم من 
الـــجـــائـــحـــة فــــي الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الوضعين الصحي واالقتصادي، 
ــمــــل حـــالـــيـــا عـــلـــى تــنــويــع  ــعــ والــ
الــحــركــة االقــتــصــاديــة مــن أجــل 
للحكومة  الــدخــل  ــوارد  مــ ــادة  زيــ
وزيادة الميزانية العامة للدولة، 
مضيفا أن أهم شيء هو العمل 
بـــروح الــفــريــق الــواحــد وتــشــارك 
الجميع في العمل نحو اقتصاد 
أكــبــر وفـــرص اقــتــصــاديــة واعـــدة 

يستفيد منها المواطنون. 

أظــهــرت الــمــؤشــرات االقــتــصــاديــة الــتــي رصدتها 
 ،2021 عام  خال  الوطني  واالقتصاد  المالية  وزارة 
مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق، اســتــمــرار تــعــافــي عـــدد من 
في  تحسنًا  أظــهــرت  حيث  االقــتــصــاديــة،  القطاعات 
الماضي،  للعام  رصدها  تم  التي  المؤشرات  معظم 
فــيــمــا تـــجـــاوز مــســتــوى بــعــض الـــمـــؤشـــرات مـــا قبل 
العقاري،  القطاع  مؤشرات  إلى  بالنسبة  الجائحة. 
الصادرة بنسبة %21.4،  البناء  ارتفعت أعداد رخص 
فيما ارتفعت مساحة البناء للرخص الصادرة بنسبة 
المعامات  عــدد  ارتفع  ذلــك  إلــى  باإلضافة   .%55.8
العقارية المسجلة لدى جهاز المساحة والتسجيل 

العقاري بنسبة %29.
أما فيما يخص مؤشرات القطاع السياحي، فقد 
الوافدة  السياحة  إيــرادات  إجمالي  نمو  نسبة  بلغت 
بنسبة  نــمــوًا  السياحية  الليالي  عــدد  وشــهــد   ،%161
179% خال عام 2021. وقد انعكس ذلك على نسبة 

بنسبة  ارتفعت  التي  نــجــوم(  و5   4( الفنادق  إشــغــال 
.%60.7

فيما بينت مؤشرات قطاع التجارة ارتفاع أعداد 
السجات التجارية الجديدة للشركات في عام 2021 
الجديدة  التجارية  السجات  بنسبة 38.7% وكذلك 
لأفراد بنسبة 7.8%، كما نمت قيمة المبيعات عند 
الــصــادرة في  اآللــي  الــصــراف  لبطاقات  البيع  نقاط 

البحرين بنسبة %17.1. 
أمـــا عــلــى صــعــيــد الــتــجــارة الــخــارجــيــة، فبلغت 
خال  النفطية  غير  لــلــصــادرات  اإلجمالية  القيمة 
بــحــريــنــي،  ديـــنـــار  مـــلـــيـــارات   4.7 حـــوالـــي   2021 ــام  عــ
إذ   ،2020 بعام  مقارنة   %52.6 بنسبة  زيــادة  مسجلًة 
بنسبة  المنشأ  الــوطــنــيــة  الـــصـــادرات  قيمة  ارتــفــعــت 

67.3% لتبلغ 4 مليارات دينار.

أكد تقرير دولي جديد أن البحرين تواصل 
تحقيق أداء أفضل من معظم األسواق الناشئة 
لقطاع  الــمــواتــيــة  الــظــروف  بخلق  يتعلق  فيما 
األعمال. فقد صنف مؤشر أجليتي اللوجيستي 
الــبــحــريــن في  لـــعـــام 2022  الــنــاشــئــة  لــــأســــواق 
المرتبة الخامسة من بين 50 دولة فيما يتعلق 
ــو مــقــيــاس  ــ بـــأســـاســـيـــات مـــمـــارســـة األعــــمــــال وهـ
والحصول  التجارية  األعمال  استهال  لسهولة 
على االئتمان ودفع الضرائب وتسوية النزاعات 

التعاقدية. 
على  قياسا  درجتين  البحرين  صعدت  وقــد 
الــتــي  ــات  ــ ــــاحـ اإلصـ بــفــضــل  ــام 2021  ــ عـ ــر  مـــؤشـ
أحدثتها في مناخ األعمال. وقال التقرير الذي 
ينظر في القدرات التنافسية إن البحرين تعرض 
الصناعية  القطاعات  مناطق حرة في مختلف 
وتتيح ملكية األجانب للمؤسسات بنسبة %100، 

وإلــــى ذلـــك تــخــطــط الــبــحــريــن لــجــذب الــمــزيــد 
مــن الــصــنــاعــات إلـــى أراضــيــهــا بــاالســتــثــمــار في 
زيادة إنتاج األلمنيوم والبتروكيماويات ومصادر 
الــطــاقــة الــمــتــجــددة فـــي إطــــار خــطــة اإلنــعــاش 

االقتصادي لسنوات 2026-2022.
وقد قامت بإعداد المؤشر شركة »ترانسبورت 
إنتلجنس«، وهي شركة بريطانية رائدة في مجال 
اللوجستية،  الــخــدمــات  قــطــاع  وأبــحــاث  تحليل 
المهنيين  مــن   756 نحو  استطاع  أســاس  على 
الصين في  التوريد. جاءت  في صناعة ساسل 
المرتبة األولى تليها الهند في قائمة 50 سوقا 
ناشئة في العالم فيما يتعلق بالقدرة التنافسية 
الـــ15 في  المرتبة  البحرين في  العامة، وجــاءت 
حين احتلت اإلمارات المرتبة الـ)3( والسعودية 

الـ)6( وقطر الـ)7( ضمن الدول العشر األول.

أخـــطـــرت  الــــــوكــــــاالت:   – واشــــنــــطــــن 
ــوا جــمــهــوريــا  عــــضــ مــــن 33  مـــجـــمـــوعـــة 
بــمــجــلــس الــشــيــوخ األمـــريـــكـــي الــرئــيــس 
جو بايدن يوم اإلثنين بأنهم سيعملون 
على إعــاقــة أي اتــفــاق نـــووي جــديــد مع 
إيران إذا لم تسمح حكومته للكونجرس 

بمراجعة شروطه والتصويت عليها.
يــوم اإلثنين  بايدن  إلــى  وفــي رسالة 
أبــلــغ أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ بــقــيــادة 
ــروز الــمــعــارض مــنــذ وقـــت طويل  تــيــد كــ
عام  إيـــران  مــع  المبرم  الــنــووي  لاتفاق 
»الــنــطــاق  ســيــســتــخــدمــون  بــأنــهــم   2015
الــكــامــل مــن الــخــيــارات والــنــفــوذ المتاح 
لهم« لضمان التزام حكومته بالقوانين 
اتفاق جديد  أي  التي تحكم  األمريكية 

مع إيران.
الــمــحــادثــات  فيينا  فــي  واســتــؤنــفــت 
غــيــر الــمــبــاشــرة بــيــن إيـــــران والـــواليـــات 

النووي.  االتفاق  إحياء  بشأن  المتحدة 
إلى  التوصل  احتمال  عــن  أنــبــاء  ووردت 

اتفاق.
وأبلغ كروز وغيره من كبار األعضاء 
الرئيس  الشيوخ  بمجلس  الجمهوريين 
ــأن تــنــفــيــذ أي اتــــفــــاق جــديــد  ــ بـ ــايــــدن  بــ
يكن  لــم  إن  كبير  بشكل  إعــاقــتــه  »ستتم 
بااللتزامات  يف  لم  إذا  نهائية«  بصورة 
الـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى ضــمــان 
إشـــــراف الــكــونــجــرس عــلــى الــتــعــديــات 
االتفاق  على  طــرأت  التي  التغييرات  أو 

النووي المبرم عام 2015.

ــدن:  ــايـ ــبـ ــن لـ ــيـ ــيـ ــكـ ــريـ ــواب الأمـ ــ ــنـ ــ عـــ�ـــســـرات الـ
اإيـــــــران مــــع  ــد  ــ ــدي ــ ج اتــــفــــاق  اأي  �ـــســـنـــعـــرقـــل 

البحريـن واأمريكا.. �سـراكة بيـن اأ�سدقاء وحلفاء

البحرين الخام�سة عالميا في الظروف المواتية لقطاع الأعمالارتفـاع المعامـلت العقاريـة 29% والإيـرادات ال�سـياحية %161

البلدي��ن بي�ن  والدف�اع��ي  الع�سك��ري  بالتن�سي��ق  ي���سيد  ال�م�ل��ك 

التقاعـد الـحـكـومــة مـلـتزمــة بتمديـد عمـر �سناديـق  الـمـالـيــة:  وزيــر 
تنميـة القطاعـات غيـر النفطيـة تخلـق فر�سـا واعـدة لتح�سـين م�سـتويات دخـل المواطنيـن

} جالة الملك خال استقبال قائد القيادة المركزية األمريكية.
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} وزير المالية خال جلسة مجلس النواب أمس.

صرح رئيس نيابة محافظة 
ــأن الــنــيــابــة الــعــامــة  الــمــحــرق بــ
مكافحة  إدارة  مــن  باغا  تلقت 
المخدرات مفاده ما أسفرت عنه 
الــتــحــريــات مــن اعــتــزام شخص 
القدوم إلى المملكة عبر مطار 
الــبــحــريــن الـــدولـــي، ومــحــاولــتــه 
تهريب مواد مخدرة في أحشائه 
فيها  واالتــجــار  ترويجها  بقصد 
بالباد، وبناء عليه تم التنسيق 
الــجــمــارك  وشــــؤون  اإلدارة  بــيــن 
الــمــتــهــم، وبفحص  وتـــم ضــبــط 
كبسولة   91 على  عثر  أحــشــائــه 
بلغ  مــخــدرة  مــواد  تحتوي على 

وزنها 690 جراما.

العامة  النيابة  باشرت  وقد 
ــي الــــواقــــعــــة فـــور  ــ الـــتـــحـــقـــيـــق فـ
ــوبـــت  ــتـــجـ تـــلـــقـــيـــهـــا الـــــبـــــاغ واسـ
اعـــتـــرف بجلبه  الــــذي  الــمــتــهــم 
مادة الشبو المخدرة عن طريق 
أمــرت  فــتــرات. وقـــد  بلعها عــلــى 
الـــنـــيـــابـــة بـــحـــبـــســـه احــتــيــاطــيــا 
ــة الــتــحــقــيــق، ونـــدبـــت  ــ عـــلـــى ذمـ
لفحص  المختصين  الــخــبــراء 

المضبوطات.
ــات  ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ ــتـ الـ تـــــــــــزال  وال 
الواقعة  شهود  لسماع  مستمرة 
تــمــهــيــدا لــتــقــديــم الــمــتــهــم ومــن 
يثبت اشتراكه في الجريمة إلى 

المحاكمة الجنائية. 

} جو بايدن.

ص8 عربية ودولية

 91 بـلـــع  مـتـهــم  مــع  الـتـحـقـيــق 
المخـدرة ال�سـبو  مـادة  مـن  كب�سـولة 

} حمد المرزوق.

} سمو الشيخ ناصر بن حمد.

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية.

»�سركة ا�ستيراد ال�ستثمارية« تحقق 
%126 بلغ  الربح  �سافي  في  نموا 

إدارتها  مجلس  اجتماع  في  االستثمارية  استيراد  شركة  أعلنت 
السنوية  المالية  النتائج  فبراير 2022   8 الثاثاء  انعقد أمس  الذي 
للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2021، حيث بلغ صافي الربح العائد 
لمساهمي الشركة األم لهذا العام 1.707.221 ديناًرا بحرينًيا مقارنة 
ارتــفــاع  إلــى  يشير  مما  الــمــاضــي،  للعام  بحرينًيا  ديــنــاًرا  ـــ753.827  ــ بـ
المال  رأس  أرباح نقدية بنسبة 6% من  بتوزيع  بنسبة 126%، وأوصت 

في الجمعية العمومية المقبلة.
هشام  االستثمارية  اســتــيــراد  شــركــة  إدارة  مجلس  رئــيــس  وصـــرح 
الريس معلًقا على النتائج المالية، قائًا: »إنه من دواعي السرور أن 
تحقق استيراد تلك النتائج القوية في ظل التحديات الصعبة التي 
في  األداء  هــذا  ويعزى   ،»2021 عــام  خــال  المالية  األســـواق  شهدتها 
المقام األول إلى التخارج من شركة لفيفر الخليج في الربع األخير 
من عام 2021 واالستحواذ على حصة في األصول العقارية الفندقية 

ذات العائد المرتفع.

ص2 صور أخرى
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أصـــدر الــســيــد أحــمــد بن 
ــد رئـــيـــس جــهــاز  ــ ــزايـ ــ زايــــــد الـ
توجيهات  المدنية  الخدمة 
ــم )1(  الــخــدمــة الــمــدنــيــة رقـ
لــقــرار  تــنــفــيــذًا   2022 لــســنــة 
اليوم  بشأن  الـــوزراء  مجلس 
لمملكة  الــريــاضــي  الــوطــنــي 
ــوم  ــن الـــــمـــــوافـــــق يــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
2022م،  فبراير   10 الخميس 
وأن يــتــم اعــتــمــاد هـــذا الــيــوم 
كنصف يوم عمل للموظفين 
فـــــــي الـــــقـــــطـــــاع الــــحــــكــــومــــي 
وأجهزتها  المملكة  بــــوزارات 
ــيـــن  ــعـ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الـــخـــاضـ

لقانون الخدمة المدنية رقم )48( لسنة 2010م.
السيد  المدنية  الخدمة  رئيس جهاز  أكــد  ذلــك  حــول 
الــوزارات  كل  تكلف  التوجيهات  أن  الزايد  زايــد  بن  أحمد 
والمؤسسات والهيئات العامة واألجهزة الحكومية العمل 
على إعداد برامج رياضية وإفساح المجال أمام موظفيها 
للمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي من الساعة الحادية 
عــشــرة صــبــاحــًا وحــتــى الــثــانــيــة بــعــد الــظــهــر، بــمــا يكرس 
اتباع  أهمية  تأكيد  مــع  مجتمعية،  كثقافة  الرياضة  دور 
اإلجراءات االحترازية والحرص على التباعد االجتماعي 
أثــنــاء الــفــعــالــيــات بــمــا يــضــمــن صــحــة وســامــة الجميع. 
والتنسيق مع موظفيها لضمان استمرار سير العمل بها، 

بما ال يؤثر في الخدمات المقدمة للجمهور. 

ن�صف  ي��ع��ت��م��د  ال��م��دن��ي��ة«  »ال��خ��دم��ة 
ي����وم ع��م��ل ف���ي ال���ي���وم ال��ري��ا���ص��ي

} أحمد الزايد.

ــا بــنــت عــيــســى بــن دعــيــج آل  اســتــقــبــلــت د. الــشــيــخــة رنـ
رئيس  نائب  العالي  التعليم  لمجلس  العام  األمين  خليفة 
الدكتور  بمكتبها  الــعــالــي  التعليم  مجلس  أمــنــاء  مجلس 
كيران أوكاهون الرئيس التنفيذي لكلية البحرين للتقنية 
حيث  منصبه،  في  تعيينه  البحرين( بمناسبة  )بوليتكنك 
رحبت األمين العام بالرئيس التنفيذي متمنيه له التوفيق 

في مهام عمله الحالي.
بعملية  المتعلقة  الــجــوانــب  بحث  تــم  الــلــقــاء،  وخــال 
مختلف  في  للطلبة  تقدمه  ومــا  األكاديمية  البرامج  سير 

متعددة  خــيــارات  لهم  تتيح  التي  والتخصصات  المجاالت 
في مجال التعليم وتمكنهم من مهارات الحياة المستقبلية 
كيران  الــدكــتــور  عبر  جانبه  مــن  العمل.  ســوق  فــي  للدخول 
التعليم  لمجلس  العام  األمين  بلقاء  اعتزازه  عن  أوكاهون 
به  يحظى  لما  وامتنانه  تقديره  عميق  عن  معبرا  العالي، 
القطاع  لــهــذا  مــا  يعكس  دعـــم،  مــن  الــعــالــي  التعليم  قــطــاع 
مؤكدا  البحرين.  مملكة  فــي  كبيرين  وتقدير  اهتمام  مــن 
سعيه إلى مواصلة العمل على االرتقاء بالنظام التعليمي 

ومنظومتها في بوليتكنك البحرين.

على  ت��ط��ل��ع  ال���ع���ال���ي«  »ال��ت��ع��ل��ي��م  ع����ام  اأم���ي���ن 
���ص��ي��ر ال���ب���رام���ج الأك���ادي���م���ي���ة ل��ب��ول��ي��ت��ك��ن��ك

} د. الشيخة رنا آل خليفة خال استقبال الرئيس التنفيذي لكلية بوليتكنك البحرين.

أقامت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بالتعاون مع شريكها التعليمي 
مؤسسة كليفر بلي مؤخًرا أولى جلسات حديث الفضاء لهذا العام. ويعتبر 
الفضاء بجميع  الحوارية حول  السلسة  الثالث النطاقة هذه  العام  هذا 
أجــزائــه المهمة واالحــتــفــاء بــاألفــراد الــذيــن يخطون خــطــوات واســعــة في 
استكشاف الفضاء. اجتذبت مبادرة »حديث الفضاء« عبر اإلنترنت العديد 
من المشاركين من بينهم فتى صغير لديه ميول قوية لعلم الفلك. الهدف 
الفضاء  علوم  حــول  والناشئة  الشباب  فضول  إثــارة  هو  المبادرة  هــذه  من 
ــا، ويــتــركــز هـــذا بــإثــارة االهــتــمــام  ــ ولــفــت أنــظــارهــم إلـــى الــســمــاء ومـــا وراءهـ
عن  والبحث  والــريــاضــيــات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  بموضوعات 
اإلرشاد واإللهام من المتحمسين وأصحاب الشغف والمهتمين بالفضاء.

شهدت هذه الندوة االفتراضية استضافة أحد المتميزين في مجاالت 
المتحدة  العربية  اإلمـــارات  دولــة  مــن  القيسية  ثابت  السيد  هــو  الفضاء 
أبوظبي.  في  السديم  لمرصد  المؤسس  والشريك  المالك  وهو  الشقيقة 
يقع مشروعه الذي بدأ في عام 2016 في وسط الصحراء ويمنح مراقبي 
الكون  لرؤية  نوعها  فريدة من  متعة  العالم  من  الجانب  هذا  السماء من 
يتوسع يوًما بعد يوم. ويؤمن السيد ثابت بأنه يمنح الناس فرصة فريدة 

يمكنهم من خالها التأمل في الفضاء ليوقظ حبهم الفطري للفضاء.
مــدار  عــلــى  الــمــشــوق  والــحــديــث  بالتميز  اتــســمــت  الــحــواريــة  الجلسة 
Zoom وشهدت تفاعًا كبيرًا من الذين تابعوا  ساعة كاملة على منصة 

البرنامج عبر طرح مجموعة من األسئلة والمقترحات واالستفسارات.
الهيئة  مــوقــع  بــزيــارة  تفضل  بالفضاء  المتصلة  ــداث  األحــ لمواكبة 
على  الهيئة  حساب  تابع  أو   NSSA.gov.bh الفضاء  لعلوم  الوطنية 

.nssa_bh :االنستغرام من خال

ه��ي��ئ��ة ال��ف�����ص��اء ت��د���ص��ن ح��دي��ث
ب��ن��������ج��������اح  2022 ال��ف�����������ص��اء 

بــن خليفة  عــلــي  بــن  الــشــيــخ خليفة  ــام ســمــو  قـ
بــزيــارة  الــجــنــوبــيــة  الــمــحــافــظــة  مــحــافــظ  آل خليفة 
ميدانية لتفقد عدد من المرافق العامة والمنشآت 
بمدينة الرفاع، ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية 
الزيارة  شملت  حيث  المحافظة،  مناطق  لمختلف 
مــتــابــعــة احـــتـــيـــاجـــات ومـــقـــتـــرحـــات األهــــالــــي، الــتــي 
الخدمات  أفــضــل  توفير  على  ســمــوه  حــرص  تعكس 
للمواطنين، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في 

المحافظة.
وبهذه المناسبة، أكد سمو محافظ المحافظة 
الــجــنــوبــيــة أن الــمــحــافــظــة حــريــصــة عــلــى مــواصــلــة 
جهودها في تعزيز التواصل الميداني بكل المناطق 
لتفقد احتياجات األهالي واالستماع لمقترحاتهم 
السديدة لحضرة  للتوجيهات  تنفيذًا  ومتطلباتهم، 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عــاهــل الــبــاد الــمــفــدى، ودعــــم مــن صــاحــب السمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء.

إلى  الجنوبية  المحافظة  وأشــار سمو محافظ 
أن متابعة مراحل سير العمل للعديد من المنشآت 
والــــمــــرافــــق الـــخـــدمـــيـــة تــــأتــــي ضـــمـــن الـــمـــخـــرجـــات 
مع  ومتابعتها  التنسيقي  المجلس  من  المنبثقة 
من  الحكومية،  الجهات  كل  من  المجلس  أعضاء 
أجل االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لألهالي 
في  واحتياجاتهم  تطلعاتهم  لتلبية  والمواطنين 

مختلف مناطق المحافظة.
الشيخ  سمو  أكد  الميدانية  الزيارة  ختام  وفي 
محافظ  خليفة  آل  خليفة  بــن  عــلــي  بــن  خليفة 
والتعاون  التنسيق  استمرار  الجنوبية  المحافظة 
التي  بــالــصــورة  المختصة  الجهات  مــع  المشترك 
يــتــطــلــع إلــيــهــا األهـــالـــي، وتــقــديــم أفــضــل مستوى 

للخدمات في المجال الخدمي والتنموي.

محاف���ظ الجنوبي���ة يتفقد عددا م���ن المرافق والمن�ص���اآت بمدين���ة الرفاع

} محافظ الجنوبية خال الجولة التفقدية.

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء يلتقي قائد القيادة المركزية األمريكية بحضور سمو الرائد بحري الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة.

ولي الع�ه�د رئي��س ال�وزراء ي�صدر قرارا
والتج�ارة بال�صناع�ة  م�ديري��ن  بتعيي�ن 

صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
بتعيين   2022 لسنة   )17( رقــم  قــرار  الـــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولــي 

مديرين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، جاء فيه:
المادة األولى

ُيعين في وزارة الصناعة والتجارة كل من:
الــتــجــارة  الــمــنــاعــي مــديــرًا إلدارة  عــلــي  أحـــمـــد  مـــنـــاف  الــســيــد   -1

الخارجية والملكية الصناعية.
الــمــنــاطــق  الـــقـــاف مـــديـــرًا إلدارة  عــلــي حــســيــن  الــســيــد خــالــد   -2

الصناعية.
عــبــدالــعــال مــديــرًا إلدارة حماية  عــلــي  مــهــدي  انــتــصــار  الــســيــدة   -3

المستهلك.
المادة الثانية

القرار،  هذا  أحكام  تنفيذ  والسياحة  والتجارة  الصناعة  وزير  على 
وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية. 

الوزراء  رئي�س  ال�عه�د  ل�ول��ي  ق�رار  في 
للريا�صة العامة  الهيئة  في  مدير  تعيين 

صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
بتعيين   2022 لسنة   )16( رقــم  قــرار  الـــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولــي 

مدير في الهيئة العامة للرياضة، جاء فيه:
المادة األولى

ُيــعــيــن الــســيــد مــحــمــد شــوقــي عــبــدالــلــطــيــف ســلــيــس مـــديـــرًا إلدارة 
الرقابة والتدقيق في الهيئة العامة للرياضة.

المادة الثانية
على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تنفيذ أحكام هذا 

القرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة 
القائد العام لقوة دفاع البحرين، في مكتبه بالقيادة العامة 
أول ركن  الفريق  الثاثاء 8 فبراير 2022م، سمو  صباح أمس 
الوطني.  الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس 
الــتــعــاون والتنسيق  تــم اســتــعــراض عــاقــات  الــلــقــاء  وخــــال 
الوطني، كما تم  والحرس  البحرين  دفاع  المشترك بين قوة 

بحث عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

} جانب من اللقاء.

ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ورئ��ي�����س ال��ح��ر���س 
التعاون عالقات  ي�صتعر�صان  الوطني 

سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  أكــد 
القائد  نــائــب  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  بــن حــمــد 
ــوزراء أن الــعــاقــات  ــ ــ األعـــلـــى رئــيــس مــجــلــس الـ
التاريخية واالستراتيجية بين مملكة البحرين 
والـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة هــي األســـاس 
الثنائي  التعاون  يشهده  الــذي  للتقدم  الراسخ 
ــمــــجــــاالت وخــــاصــــة الــعــســكــريــة  فــــي جـــمـــيـــع الــ

والـــدفـــاعـــيـــة لــتــحــقــيــق الــتــطــلــعــات الــمــشــتــركــة 
تحظى  والتي  الصديقين،  والشعبين  للبلدين 
باهتمام ورعاية حضرة صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى 
الــقــائــد األعـــلـــى، مــنــوًهــا ســمــوه بـــالـــدور الـــذي 
إلى  األمريكية  المتحدة  الــواليــات  به  تضطلع 
تعزيز  فــي  والــصــديــقــة  الشقيقة  الـــدول  جــانــب 

األمن واالستقرار إقليميا ودوليًا.
جـــاء ذلـــك لـــدى لــقــاء ســمــوه أمـــس بقصر 
الـــرفـــاع، بــحــضــور ســمــو الـــرائـــد بــحــري الشيخ 
الفريق  عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، 
المركزية  الــقــيــادة  قــائــد  ماكينزي  كينيث  أول 
سموه  رحــب  حيث  المرافق،  والوفد  األمريكية 
بــقــائــد الــقــيــادة الــمــركــزيــة األمــريــكــيــة والــوفــد 

الــــمــــرافــــق، مـــشـــيـــًدا بـــكـــل الـــجـــهـــود الــمــشــتــركــة 
ــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة والــتــعــاون  ــواليـ مــع الـ
مـــع الــــــدول الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة لــمــواجــهــة 
الــتــحــديــات الـــراهـــنـــة فـــي الــمــنــطــقــة بــمــا يــعــزز 
اللقاء  تــم خــال  األمــن واالســتــقــرار فيها، كما 
والــدولــيــة  اإلقليمية  الــمــســتــجــدات  اســتــعــراض 

والمواضيع ذات االهتمام المشترك.

ول�����ي ال���ع���ه���د رئ���ي�������س ال�����������وزراء: ال����ت����ع����اون م����ع اأم���ري���ك���ا 
ي��ح��ق��ق ت��ط��ل��ع��ات ال���ب���ل���دي���ن وي�����ص��ه��م ف����ي اأم������ن ال��م��ن��ط��ق��ة

الزياني  راشــد  بن  عبداللطيف  الدكتور  استقبل 
ــوزارة أمـــس، الــســيــدة بــاوال  ــ ــر الــخــارجــيــة، بمقر الـ وزيـ
أمــــادي ســفــيــرة الــجــمــهــوريــة اإليــطــالــيــة لـــدى مملكة 

البحرين.
وتـــم خـــال الــلــقــاء بــحــث عــاقــات الــصــداقــة بين 
تشهده  وما  اإليطالية  والجمهورية  البحرين  مملكة 
من تطور ونماء في مختلف المجاالت، وسبل تعزيز 

أرحــب،  مستويات  إلــى  بــه  واالرتــقــاء  الثنائي  التعاون 
بين  الموقعة  التفاهم  مــذكــرات  تفعيل  ذلــك  في  بما 
بما  والتنموية  االقــتــصــاديــة  الــمــجــاالت  فــي  البلدين 
عــدد  إلـــى  بــاإلضــافــة  الــمــشــتــركــة،  يــخــدم مصالحهما 
المشترك.  االهتمام  ذات  والقضايا  الموضوعات  من 
قطاع  رئيس  القرينيس  إبراهيم  أحمد  اللقاء  حضر 

الشؤون األوروبية.

وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة وال�����ص��ف��ي��رة الإي��ط��ال��ي��ة 
ي��ب��ح��ث��ان ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون ال��م�����ص��ت��رك

} وزير الخارجية خالل ا�ستقبال ال�سفيرة الإيطالية.

بحثت لجنة الخدمات بمجلس 
الــــشــــورى، بــرئــاســة الـــدكـــتـــورة جــهــاد 
ــي اجــتــمــاعــهــا  ــل فــ ــاضـ ــفـ ــداهلل الـ ــبــ عــ
)الثاثاء(،  أمــس  ُبعد  عن  المنعقد 
ــانـــون بــتــعــديــل بــعــض  ــراح بـــقـ ــ ــتـ ــ االقـ
أحــكــام الــمــرســوم بــقــانــون رقـــم )21( 
ــات  ــسـ ــؤسـ ــمـ الـ بــــشــــأن   2015 ــنـــة  لـــسـ
الصحية الخاصة المعدل بالقانون 
رقم )1( لسنة 2019م، وذلك بحضور 
الرئيس  الجاهمة  مريم  الــدكــتــورة 
لتنظيم  الوطنّية  للهيئة  الّتنفيذّي 
الــــمــــهــــن والــــــخــــــدمــــــات الـــصـــحـــيـــة، 
والدكتورة لمياء محمود نائب رئيس 
لجنة الصحة بغرفة صناعة وتجارة 

البحرين.
ونــاقــشــت الــلــجــنــة مـــع الــجــهــات 
ــواد الــقــانــونــيــة الــتــي  ــمــ الــمــعــنــيــة الــ
ــانـــون، فيما  بـــقـ االقــــتــــراح  تــضــمــنــهــا 
وآراء  ــر  ــظــ ــنــ الــ وجــــــهــــــات  تـــــــداولـــــــت 
األعـــضـــاء، وتــبــاحــثــت مــجــمــوعــة من 
تطبيق  بأثر  المتعلقة  الماحظات 

ــة فــــي حـــال  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـــتـــعـــديـــات الـ
إقرارها.

ويــــــهــــــدف االقــــــــتــــــــراح بــــقــــانــــون 
الـــمـــقـــدم مـــن األعــــضــــاء: الـــدكـــتـــورة 
ــام مـــحـــمـــد الـــــــــــدالل، جـــمـــال  ــســ ــتــ ابــ
الــزايــد،  فــخــرو، دالل جــاســم  محمد 
ــد، والــــدكــــتــــور  ــؤيــ ــمــ ــنـــى يــــوســــف الــ مـ
محمد علي حسن علي، إلى مواكبة 
لتنظيم  الــراهــن  الــوضــع  متطلبات 
الصحي،  القطاع  الرقابة على  عمل 
وتحديد مسؤوليات الهيئة الوطنية 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية، 
ــنـــفـــذ لـــلـــســـيـــاســـات  بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــمـ
ــذلــــك بــالــنــســبــة إلـــى  الـــصـــحـــيـــة، وكــ
باعتباره  للصحة  األعلى  المجلس 
ــات الـــصـــحـــيـــة  ــاســ ــيــ ــســ ــلــ الـــــــراســـــــم لــ
والــذي  الهيئة،  أداء  على  والمشرف 
يباشر كافة االختصاصات التي يقوم 
بعد صدور  الهيئة  إدارة  بها مجلس 
لسنة   )32( ــم  رقـ بــقــانــون  الــمــرســوم 
القانون  أحكام  بعض  بتعديل   2015

رقم )38( لسنة 2009 بإنشاء الهيئة 
والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية 
ــا رفـــــعـــــت الـــلـــجـــنـــة  ــمــ ــة. كــ ــيــ ــحــ ــصــ الــ
مجلس  لمكتب  الــنــهــائــي  تــقــريــرهــا 
الـــشـــورى بــخــصــوص مـــشـــروع قــانــون 
 )25( المادة  )أ( من  الفقرة  بتعديل 
 2006 لسنة   )19( رقــم  الــقــانــون  مــن 
المعد  الــعــمــل،  ســـوق  تنظيم  بــشــأن 
بصيغته  بقانون  االقــتــراح  في ضــوء 
المعدلة المقدم من مجلس النواب، 
والــذي يهدف إلى زيــادة المدة التي 
أن  قبل  األجنبي  العامل  بها  يلتزم 
إلى صاحب عمل  االنتقال  له  يحق 
آخر من دون موافقة صاحب العمل 
أن  بعد  لتصبح ثاث سنوات  األول، 
ــدة، حــيــث تــدارســت  ــ كــانــت ســنــة واحــ
ــــال االجـــتـــمـــاع مـــســـودة  الــلــجــنــة خـ
الـــتـــقـــريـــر الـــمـــقـــدم مــــن الــمــســتــشــار 
القانوني بخصوص مشروع القانون، 
وأجرت مجموعة من التعديات قبل 

اعتماده. 

»خ����دم����ات ال���������ص����ورى« ت��ب��ح��ث م����ع »ال���م���ه���ن ال�����ص��ح��ي��ة« و»ال���غ���رف���ة«
اق����ت����راح����ا ي���ه���دف اإل������ى ت��ن��ظ��ي��م ع���م���ل رق����اب����ة ال���ق���ط���اع ال�����ص��ح��ي

} اجتماع لجنة خدمات ال�سورى مع هيئة المهن ال�سحية.
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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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ُأقيم تحت رعاية المشير الركن الشيخ 
العام  القائد  خليفة  آل  أحــمــد  بــن  خليفة 
لقوة دفاع البحرين حفل افتتاح المختبرات 
الطبية وعيادة الحاالت اليومية بالخدمات 
الملكية لقوة دفاع البحرين، حيث  الطبية 
أناب القائد العام الفريق الركن عبداهلل بن 
الدفاع لحضور  وزير شؤون  النعيمي  حسن 
الحفل، وذلك صباح أمس الثالثاء 8 فبراير 
دفاع  قوة  تأسيس  ذكــرى  مع  تزامنًا  2022م، 

البحرين 5 فبراير.
آيـــات مــن الــذكــر الحكيم،  تـــالوة  وبــعــد 
ألقى اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي 
الملكية  الطبية  الخدمات  قائد  خليفة  آل 
كلمة بهذه المناسبة عبر فيها عن سعادته 
المرموق  المستوى  مــؤكــدًا  االنــجــاز،  بــهــذا 

الذي وصل إليه المستشفى العسكري.
وأضاف قائد الخدمات الطبية الملكية 
في كلمته بأن البرج الجنوبي يشتمل على 
تخصيص  تــم  حيث  رئيسية،  أقــســام  ثــالثــة 
الطابق األرضي من البرج للحاالت اليومية، 
والطابق األول لغرف العمليات، أما الطابق 

الثاني والثالث للمختبرات الطبية.
ــبـــرج الــجــنــوبــي  الــجــديــر بــالــذكــر أن الـ
يــتــصــل مـــبـــاشـــرة بــالــمــســتــشــفــى الــعــســكــري 
الطبية  األجنحة  وإلــى  من  المرضى  لنقل 

بالمستشفى.
وتــكــمــن أهــمــيــة تــخــصــيــص طـــابـــق من 
المشروع للحاالت اليومية نظرًا الى اإلقبال 
العمليات  مــن  النوعية  هــذه  على  الــشــديــد 
العملية  إلجــراء  قصيرًا  وقتًا  تستلزم  التي 

مقارنة بالعمليات الجراحية المعقدة.
عــلــى  يـــحـــتـــوي  فـــهـــو  األول  الـــــــدور  ــا  ــ أمـ
للعمليات  8 غرف  بإضافة  العمليات  وحدة 
مـــــــزودة بــــأحــــدث الـــتـــجـــهـــيـــزات والــتــقــنــيــات 
إال  الــجــراحــيــة  الــعــمــلــيــات  إلتــمــام مختلف 
هـــو تخصيص  الـــوحـــدة  هــــذه  يــمــيــز  مـــا  أن 
ــرف الــعــمــلــيــات كـــغـــرفـــة مــهــجــنــة  ــ إحــــــدى غـ
روبــوت  بجهاز  الغرفة  هــذه  تزويد  تم  حيث 
التصوير  يعتمد على  بنظام مالحة  مزودة 
الدقيق لجراحة األوعية الدموية، وجراحة 

ــاب، وجـــراحـــة الـــعـــظـــام، وبـــاألخـــص  األعــــصــ
كسور الحوض.

بـــاإلضـــافـــة إلــــى قــســم الــمــخــتــبــر الـــذي 
ــم كــل  يــشــغــل طــابــقــيــن مــــن الــمــبــنــى ويـــضـ
قسم  الــــدم،  بــنــك  مــثــل  المخبرية  األقــســام 
الدقيقة، قسم  األحياء  قسم  بالدم،  التبرع 
الكيمياء الحيوية، قسم أمراض الدم، قسم 
األنسجة  وقسم  والمناعة،  الفيروسات  علم 
والخاليا، وقد زود قسم المختبرات الطبية 
ــزة لــلــتــحــالــيــل الــمــخــبــريــة  ــهــ بـــأحـــدث األجــ
يساعد  مما  التشخيص  في  الدقة  لتوفير 

في الحفاظ على عالج وصحة المرضى.
المرافق  كما تم تزويد المبنى بجميع 
والممرضين  والجراحين  لألطباء  الالزمة 
مثل  الــمــســانــدة  الطبية  الــمــهــن  ومنتسبي 
قـــاعـــات لــالجــتــمــاعــات وغــــرف لــالســتــراحــة 

وغيرها.
ــم قــــائــــد الــــخــــدمــــات الــطــبــيــة  ــتــ ــتــ واخــ
الملكية كلمته مؤكدًا أن هذه اإلنجازات ما 
الذي  المستمر  الدعم  لوال  لتتحقق  كانت 
من  الملكية  الطبية  الخدمات  بــه  تحظى 
الملك حمد  الجاللة  صاحب  لــدن حضرة 
المفدى  البالد  آل خليفة عاهل  بن عيسى 
القائد األعلى، ومن صاحب السمو الملكي 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
مجلس  رئيس  األعلى  القائد  نائب  العهد 
الـــــوزراء، والــدعــم الــالمــحــدود مــن المشير 
خليفة  آل  أحمد  بن  خليفة  الشيخ  الركن 
بعدها  البحرين.  دفـــاع  لــقــوة  الــعــام  القائد 
الستار  بــإزاحــة  الــدفــاع  وزيـــر شـــؤون  تفضل 
وعيادة  الطبية  المختبرات  بافتتاح  إيذانًا 
الــيــومــيــة، وجـــرى ضــمــن فعاليات  الــحــاالت 
للمنشآت  تعريفي  فيديو  عرض  االحتفال 
ــم قـــــام بـــجـــولـــة تــفــقــديــة فــي  ــدة، ثــ ــديــ الــــجــ
وعيادة  الطبية  المختبرات  أقسام  مختلف 

الحاالت اليومية الجديدة.
وأكد وزير شؤون الدفاع أن المستشفى 
الــعــســكــري بـــالـــخـــدمـــات الــطــبــيــة الــمــلــكــيــة 
ــبـــح مــــن أفــضــل  ــاع الـــبـــحـــريـــن أصـ ــ ــوة دفــ ــقـ لـ
المستشفيات على مستوى المنطقة وذلك 

بــفــضــل مـــن اهلل ثـــم بــدعــم ورعـــايـــة حــضــرة 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
الــقــائــد  الــمــفــدى  الــبــالد  عــاهــل  آل خليفة 
صاحب  من  المتواصل  واالهتمام  األعلى، 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
خــلــيــفــة ولـــي الــعــهــد نــائــب الــقــائــد األعــلــى 
مستمرة  وبمتابعة  الــــوزراء،  مجلس  رئيس 
الشيخ خليفة  الركن  المشير  من  ومباشرة 
بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع 

البحرين. 
بذلت  التي  الطيبة  بالجهود  أشاد  كما 
إلنشاء المختبرات الطبية وعيادة الحاالت 
رفـــع مستوى  فــي  والــتــي ستسهم  الــيــومــيــة 
الخدمات العالجية بالمستشفى العسكري، 
الملكية  مثمنًا ما تبذله الخدمات الطبية 
على الدوام وبشكل مستمر في سبيل توفير 
الرعاية الصحية المتقدمة من خالل توفير 
بالمعدات  وتجهيزها  الحديثة  المنشآت 
والــمــتــطــورة،  المتقدمة  واألجــهــزة  الطبية 

فــضــاًل عــن تــأهــيــل الـــكـــوادر الــطــبــيــة بأعلى 
الـــمـــســـتـــويـــات فــــي مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات 
إلـــى االهــتــمــام بتوفير  بــاإلضــافــة  الــطــبــيــة 
أحــــدث نــظــم الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والــوقــايــة 
الــطــبــيــة، مــوضــحــًا أن الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة 
الملكية بقوة دفاع البحرين تحرص وبشكل 
ــم ومــســتــمــر عـــلـــى الـــنـــهـــوض بــمــســتــوى  ــ دائــ
وتطوير  والتشخيصية  العالجية  الخدمة 
بــأفــضــل وأحــــدث ما  الــخــدمــات الطبية  كــل 
الحديثة  الطبية  التقنيات  إلــيــه  تــوصــلــت 
والــعــالجــيــة.  الصحية  الــرعــايــة  مــجــال  فــي 
حضر االحتفال الدكتور وليد المانع وكيل 
عبدالعزيز  مهندس  والــلــواء  الصحة،  وزارة 
فضل البوعينين مدير األشغال العسكرية، 
المدير  المحمود  عبداهلل  إبراهيم  والــلــواء 
الــمــالــي، والـــلـــواء طــبــيــب فــــؤاد عــبــدالــقــادر 
المدير التنفيذي لمركز محمد بن خليفة 
من  وعـــدد  للقلب،  التخصصي  سلمان  بــن 

كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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كتاب »اأ�ل الر�ؤى �شلمان« 7-3

ولي العهد رئي�س الوزراء بلور مفهوما وطنيا وا�شحا ل�شرعية الحكم عبر بوابتين اأرادهما الملك

�شرعية الحكم لآل خليفة الكرام تعلو بالبحرين فوق اأي تحد وت�شتوعبه وتحيله اإلى فر�شة جديدة للنمو والتقدم

»أول الرؤى سلمان« الذي صدر عن مركز البحرين  ُيقدم كتاب 
للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة »دراسات« ُجهدًا ُمخلًصا 
للقراءة في شخصية ومسيرة صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء، الذي عايش 

المسؤولية ُمنذ طفولته الُمبكرة. 
ويأتي نشر هذه الحلقات عن فصول الكتاب »أول الرؤى سلمان« 
فــي إطـــار الــحــرص على إثـــراء الــذاكــرة الــوطــنــيــة، وإتــاحــة الفرصة 
البحرين  لــرجــاالت  الوطني  النهج  لــقــراءة  الــقــادمــة  األجــيــال  أمــام 
في  القيادة  دور  وإبـــراز  تجاربهم،  من  والـــدروس  العبر  واستخالص 

صياغة مبادئ وقيم العمل الوطني والتنموي في المملكة. 
التي نفذها  الملكية  التوجيهات  أن  إلى  الثالث  الفصل  ويشير 
بأبويٍة  وصانه  وطٍن صاغه  برنامج  كانت  واقتداٍر  براعٍة  بُكل  سموه 
آل  بن عيسى  الملك حمد  الجاللة  وبــحــزٍم حضرة صاحب  دافــقــٍة 
فيها  تسلم  التي  السنوات  المفدى، على مدار  البالد  خليفة عاهل 

مسؤولية الُحكم.
ويــمــضــي الــفــصــل الســتــعــراض مــجــمــوعــٍة مــن الــمــحــطــات التي 
تجلت فيها حكمة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
عبر  الــُحــكــم  لشرعية  واضــًحــا  وطــنــًيــا  مفهوًما  بــلــور  ــوزراء، حين  ــ الـ
المفدى،  الــبــالد  الــجــاللــة عــاهــل  أرادهــمــا حــضــرة صــاحــب  بوابتين 
التاريخية، وكيفية  الراسخة والشرعية  البحرين  هما هوّية مملكة 

آلل  الُحكم  شرعية  فكانت  المحتوم،  والــقــدر  الُمنطلق  اعتبارها 
خليفة الكرام تعلو بالبحرين فوق أي تحدٍّ وتستوعبه وُتحيله إلى 
أبرزها  التي  الُمشرقة  الصور  ومن  والتقدم.   للنمو  جديدٍة  ُفرصٍة 
هذا الفصل تعميق صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
لمفهوم  الريادي  دوره  الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي  آل خليفة 
الشرعية التاريخية، وعمله على بلورة مفاهيٍم جديدٍة ُتضاف إلى 
حضرة  عهد  مــن  جعلت  التي  البحرين،  مملكة  فــي  الُحكم  عــدالــة 
التاريخية  الشرعية  روح  الــمــفــدى  الــبــالد  عــاهــل  الــجــاللــة  صــاحــب 
التاريخية  للشرعية  الــداعــمــة  التالية  الشرعية  أمــا  الخليفية.  
السمو  صاحب  ُيعتبر  التي  اإلنجاز،  شرعية  فكانت  عنها  والُمعبرة 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الــرمــضــانــيــة وعمق  الــمــجــالــس  فــي  نــراهــا  ُمهندسها حــيــن  الـــــوزراء 
التواصل بين القيادة والشعب، ومثابرة سموه على تطوير التعليم 
بِشّقيه العام والعالي واالهتمام بجودة التعليم والتدريب، واالرتقاء 
الوطن  فــي  نوعها  مــن  فــريــدٍة  وطنيٍة  تجربٍة  وإنــجــاز  العمل  بسوق 
»تــمــكــيــن«، وأضحت  العمل  فــي صــنــدوق  الــتــي تمثلت  ُكــلــه،  الــعــربــي 
وتحقيق  العربي،  العالم  مستوى  على  نجاٍح  وقصة  ريــاديــًة  تجربًة 
قفزاٍت نوعيٍة في تحّسن نمو الحياة ومستواها، بمؤازرٍة وترابٍط مع 
الوطنية  بالناقلة  والنهوض  التعبير،  وحرية  السياسي  االستقرار 
»طيران الخليج«، وغيرها من الُمنجزات التي تحققت عبر السنوات 

الماضية. 
الملك  حكمة  البحرين  بها  مــرت  التي  التحديات  أثبتت  لقد 
بــأن تكون مملكة  يــرى ويسمع،  أن  ُيــريــد  مــن  درســه على  يتلو  وهــو 
الحدث  وقد تجّلى في قلب  واحــدًة،  أســرًة  وأن تظل  أواًل،  البحرين 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، طاقًة في 
رآه فيه وعمل من  والتنفيذ لحكمة جاللته، وصــورًة لما  التحقيق 
أجله، وفطرًة وموهبًة في القيادة ظّللها بوعٍي وبخبرٍة تراكمت عبر 
السنين التي قضاها في كنف حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد 
المفدى، لُيثبت أنه رجل دولٍة وسياسي بارز نجح في أن يكون صورًة 

لتحقيق الطموحات كافة. 
مـــا تــنــاولــه الــفــصــل مـــن ســــرٍد لـــصـــوٍر أبـــــرزت حــكــمــة ســمــوه في 
التعامل مع ُمختلف التحديات يؤكد دور سموه في صناعة الحاضر 
ليكون  والــمــســؤول  الــواعــي  الجيل  وتجهيز  للُمستقبل  والتحضير 
ــٌة  الــبــحــريــن هــي واحـ بــوطــنــّيــتــه، وأن مملكة  الــتــمــّســك  ــادًرا عــلــى  ــ قـ
للتسامح والــتــعــايــش والــطــمــوح، وهــو مــا لّخصه ســمــوه فــي إحــدى 
فينا،  ويعيش  فيه  نعيش  البحرين وطٌن  »إن  قال:  خطاباته حينما 
وطٌن نشأنا على ترابه، وترعرعنا في ربوعه وال ُمستقبل لنا إال بين 
أحضانه، من أجله نصنع من أرواحنا ُسّلًما يرتقي به، ومن جراحنا 
في  آمال شعبنا  ُيحقق  غٍد  إلى  فوقها  نعبر  وآالمنا نصنع جسوًرا، 

التنمية والتقدم في شتى المجاالت«. 

�ش���موه اأثبت اأنه رجل د�لة ��شيا�شي بارز نجح في اأن يكون �شورة لتحقيق الطموحات كافة

محميد احملميد

أول السطر:
أنها  البلديات  وشــؤون  األشــغــال  وزارة  أكــدت   2020 فبراير  في 
بصدد إصدار قرار بشأن منع بيع وزراعة واستيراد نباتات الداماس 
قــراًرا يسمح  الـــوزارة  أصــدرت   2022 فبراير  وفــي  )الكونوكاربس(.. 
فيه بزراعة بذور وعقل نبتة الداماس »الكونوكاربس«.. وبين هذه 
الفترة )عامان فقط( هل حصلت تطورات إيجابية في النبات ذاته، 
أدت إلى تغيير القرار، وخاصة أن أضرار نباتات )الكونوكاربس( لم 

تتغير..؟؟
حكاية مواطنة مع شركة التأمين:

للتأمين، شأنها  شــركــة  مــع  الــمــواطــنــات  هــذه حكاية إلحـــدى 
التأمين، وكــذلــك مــع عــامــات المنازل  شــأن حــكــايــات أخـــرى مــع 
هذه األيام، حيث يسمح لهن العقد الجديد بالراحة ليوم واحد، 
دخول  يعني  ما  المنزل،  خــارج  قضائه  في  يرغبن  منهن  والكثير 
المخالطة  أو  مــن اإلصــابــة  الــخــوف  دوام  فــي  وأســرتــه  المنزل  رب 

بفيروس كورونا، وتلك حكاية أخرى سننشرها الحقا.
عموما، نعود إلى موضوعنا األساسي، حيث تقول المواطنة: 
على سيارتي،  التأمين  بغرض  التأمين  إحــدى شركات  إلى  ذهبت 
ألن األون الين مالهم متوقف بحكم اندماجهم مع شركة ثانية.. 
المهم أّمنت على السيارة، وعطاني الموظف أربع أوراق حتى أوقع 

عليهم.
الورقة األولى، أوقع عليها ألني ما أريد الخدمة على الطريق، 
وكانت خالية من أي معلومة، فقلت للموظف أوال اكتب ما فيها، 
الخدمة،  أنك ال تريدين  أوقعها، فقال: سأكتب  إياها  ثم أعطني 
فقلت له: طالما ال أريد الخدمة فلماذا أوقع؟ فقال: خاص ماله 

داعي.
قلت  توقعينها،  والزم  إجبارية  هذه  لي:  قال  الثانية  والورقة   
لـــه: عــن مـــاذا هـــذه الـــورقـــة؟ فــقــال: عــن الــمــعــلــومــات الشخصية، 
بهذا  له: طبعا ال، ألن  قلت  فيها،  أن تتصرف  للشركة  وإنــه يحق 
إزعــاج، فقال:  بأي  أرغب  وأنا ال  التوقيع ستأتيني رسائل إعانية 
استقبال  فــي  رغبتك  عــدم  تبين  الــتــي  الــخــانــة  تختارين  »ممكن 
الرسائل الهاتفية«، فقلت له: ولكن معلوماتي ستكون لديكم في 
الحاجة  دون  بياناتي، من  على  تتطلعون  وبإمكانكم  )السيستم(، 
إلـــى الـــورقـــة، فــأصــر عــلــى أنــهــا ورقــــة إجــبــاريــة، وأمــــام رفــضــي قــام 
باالتصال بمسؤوله الذي أبلغه بعدم اإلجبار واإللزامية بالتوقيع 

وملء هذه الورقة.
أما الورقتين األخيرتين، وهنا الطامة الكبرى، حيث إن الورقة 
الثالثة تفيد بتسلمي بطاقة التأمين، وأنا لم أتسلم البطاقة حتى 
اآلن، فأعطاني أوراق تأمين السيارة، وعندها قمت بالتوقيع، ولكنه 

أخبرني بأن الورقة غير ملزمة بالتوقيع..!!
الــشــركــة ستقوم  أن  كـــان فيها  الــرابــعــة واألخـــيـــرة  الــورقــة  أمـــا 
فــي حال  ديــنــار،  مليون  لــه نصف  المؤمن  غير  الــطــرف  بتعويض 
أنني كنت متسببة في الحادث إذا كان هناك شيء يخص ممتلكات 
الغير كعقار وغيره، يعني الشركة تدفع 350 ألف دينار، وأنا أدفع 
150 ألف دينار، وفي حالة كّلف 5 مايين دينار، فإن الشركة تدفع 

4 مايين دينار، وأنا أدفع مليون دينار..!!
لــه:  قــلــت  بــالــدفــع،  تــلــزمــنــي  الــشــركــة  إذا وقــعــت عليها  يــعــنــي 
ديــنــار..؟! وانصرفت من  أدفــع لكم مليون  أوقــع، ولماذا  مستحيل 
لــو طلبتها  عــنــدي  ــر  األمـ بــهــذا  تفيد  الــتــي  واألوراق  عــــودة..  دون 
وسعرها   .2008 مــوديــل  ســيــارتــي  بــأن  علما  المختصة..  الــجــهــات 
ديــنــار..!! ومنا  أكثر من ثاثة آالف  السوق لن يتجاوز  حاليا في 

إلى من يعنيه األمر.
آخر السطر:

فكرة جميلة ومبدعة، مجانية وال تكلف الناس أي فلس، تلك 
التي أقدمت عليها المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية بالتعاون 
واحد  دينار  بمبلغ  بالتبرع  قيامه  خــال  من  المصارف،  أحــد  مع 
انستغرام  حساب  على  البنك  لحساب  جديدة  متابعة  كل  مقابل 
الـــتـــابـــع لــلــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لـــألعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة، وتــخــصــيــص 
في  للخير  باب  وهذا  المرضية..  والحاالت  السمع  لعاج  المبلغ 
السوشيال ميديا ندعوكم إلى المشاركة فيه، ونيل األجر والثواب، 
ألن المشاركة تعني تبرع المصرف مباشرة لصالح المحتاجين.. 

فألف تحية للمصرف وللمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية.

malmahmeed7@gmail.com

حكاية مواطنة

 مع �شركة التاأمين

تأُخذنا غفلُة الزمن
ولــكــن الــذكــرى الــراســخــة فــي األعــمــاق ال تــكــاُد تفارقنا.. 
مهما طالت األيــام... ومهما ابتعدت الشهور، فتبقى أنَت في 

أعماق الزمن.. بكل المعاني والِقَيم والمبادئ.
فأنت  عّنا،  األيــاُم  أبَعَدتك  الــوالــد.. مهما  أيها  أنــت  هكذا 
الكريم ال يفارقنا في  أيها األب  راســٌخ في األعماق، وطيُفك 

كل الحركات والَسكنات...
وفـــي مــثــل هـــذا الــوقــت تــأتــي الـــذكـــرى األولــــى لــفــراقــك.. 
وتجتاحني عواصُف الذكريات.. وتجتاُح قلبي مرابع االنتماِء 
إلى الطفولة والزمان والمكان حيث ُكنَت َمثَلَنا األعلى.. في 
بالمبادئ  الزمان  لك  ويشهد  الخلق..  وحسن  والكرم  الوفاء 
الــســامــيــة حــيــث ُكــنــَت الــمــثــال الــــذي ُيــْحــَتــذى بــه فــي جميع 
قويًا في مواجهة  ا  وســّدً كنت حصنًا منيعًا..  المواقف.. فقد 
والمغفرة،  بالرحمِة  الزمن.. وفي ذكراك دعواتي لك  تقّلباِت 

ولنا المزيد من الصبِر والسلوان.

الذكرى الرا�شخة
 بقلم:  فائزة املؤيــد

ــقـــدم ســمــو  وبــــهــــذه الــمــنــاســبــة تـ
بخالص  خليفة  آل  حمد  بــن  نــاصــر 
إلى حضرة صاحب  والتقدير  الشكر 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
خليفة عاهل الباد المفدى الرئيس 
الفخري للمؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنـــســـانـــيـــة، وإلــــــى صـــاحـــب الــســمــو 
آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
الوزراء، على االهتمام الكبير والدعم 
المتواصل الذي توليه القيادة لألسر 
الــبــحــريــنــيــة فـــي مــخــتــلــف الـــظـــروف 
الــحــيــاتــيــة، ســائــًا الــمــولــى عــز وجــل 
أن يــنــعــم عــلــيــهــمــا بــمــوفــور الــصــحــة 
وعوًنا  ذخــًرا  يجعلهما  وأن  والعافية 
ــنــــًدا لــلــوطــن والـــمـــواطـــنـــيـــن، وأن  وســ
مــوازيــن حسناتهما،  في  ذلــك  يجعل 
مؤكًدا أن المؤسسة الملكية لألعمال 
رؤى  تحقيق  عــلــى  تعمل  اإلنــســانــيــة 
وتــطــلــعــات جـــالـــة الــمــلــك الــمــفــدى 
ــي تــقــديــم كل  وتــنــفــيــذ تــوجــيــهــاتــه فـ

أشكال الدعم للمواطنين.
ــن  ــيــ ــدم األمــ ــ ــقـ ــ ــه تـ ــبــ ــانــ ومـــــــن جــ
لألعمال  الملكية  للمؤسسة  الــعــام 
السيد  مصطفى  الدكتور  اإلنسانية 
ــر إلـــى  ــقــــديــ ــتــ بـــخـــالـــص الـــشـــكـــر والــ
حـــضـــرة صـــاحـــب الـــجـــالـــة الــمــلــك 

حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
الباد المفدى، وإلى صاحب السمو 
آل  بــن حمد  سلمان  األمــيــر  الملكي 
خــلــيــفــة ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
الــوزراء، وإلى سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة ممثل جالة الملك 
الشباب  وشــؤون  اإلنسانية  لألعمال 
بمساعدة  الكريمة  التوجيهات  على 
األســـــر الــبــحــريــنــيــة الــمــتــضــررة من 
ــار الــتــي هــطــلــت على  مــوجــة األمـــطـ
ــبــــاد، األمـــــر الـــــذي يـــؤكـــد حــرص  الــ
القيادة على الوقوف مع المواطنين 

في مختلف الظروف.

كـــمـــا ثـــمـــن تــكــلــيــف الــمــؤســســة 
ــي  ــانــ ــســ ــذا الـــــــــــدور اإلنــ ــ ــهـ ــ ــيــــام بـ ــلــــقــ لــ
ــررة مــن  ــتـــضـ ــمـ لـــمـــســـاعـــدة األســــــر الـ
ــن أنــــــه فـــور  ــيــ ــول األمــــــطــــــار، وبــ ــطــ هــ
تــلــقــي الــتــوجــيــهــات الـــكـــريـــمـــة، فقد 
التقديم  باب  بفتح  المؤسسة  قامت 
اإللــكــتــرونــي لــتــلــقــي طــلــبــات الــدعــم 
ــتــــضــــررة عـــبـــر مــوقــعــهــا  ــر الــــمــ لــــألســ
اإللــكــتــرونــي، وتــم تسلم حــوالــي 880 
بــاشــرت اللجنة  بــعــدهــا  طــلــب دعــــم، 
المعنية المختصة بدراسة الطلبات 
المقدمة بحسب معايير واشتراطات 
المؤسسة ودراســة شدة الضرر الذي 
ــه الـــمـــنـــازل مــــن الــمــطــر  تـــعـــرضـــت لــ
وبناًء  المطلوبة،  للمستندات  وفــقــًا 
عــلــى ذلـــك تــم اعــتــمــاد قــائــمــة األســر 

الــمــســتــحــقــة لــلــمــســاعــدة، وتــحــويــل 
مبالغ الدعم في الحسابات البنكية 
لــتــســهــم بــذلــك فـــي مــعــالــجــة بعض 

األضرار التي لحقت بالمنازل.
الـــدكـــتـــور مصطفى  أثـــنـــى  كــمــا 
ــلــــى جــــهــــود فــــريــــق عــمــل  الــــســــيــــد عــ
ــال  ــمــ ــة لــــألعــ ــيــ ــكــ ــلــ ــمــ الــــمــــؤســــســــة الــ
اإلنـــســـانـــيـــة وحـــرصـــهـــم عــلــى دراســــة 
كـــافـــة الــطــلــبــات الــمــســتــلــمــة دراســــة 
وافــــــيــــــة، والـــــبـــــت فـــــي اســـتـــحـــقـــاقـــهـــا 
ــًيـــا نـــحـــو إيــــصــــال الـــمـــســـاعـــدات  ســـعـ
إلــــى الــمــســتــحــقــيــن، حــيــث تــحــرص 
الــمــؤســســة فــي كــافــة جــوانــب عملها 
لــتــقــديــم الـــمـــســـاعـــدات وفـــــق نــظــام 
ــات  ــ ــراطـ ــ ــتـ ــ ــل ومــــعــــايــــيــــر واشـ ــامـ ــكـ ــتـ مـ

محددة.

بناًء على توجيهات نا�صر بن حمد

ال��م��ل��ك��ي��ة ل����أع���م���ال الإن�����ص��ان��ي��ة ت�����ص��رف م��ب��ال��غ 
ال����دع����م ل����أ����ص���ر ال���م���ت�������ص���ررة م����ن الأم����ط����ار

} سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

بناء على توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
األسر  بمساعدة  الشباب،  وشؤون  اإلنسانية  الملك لألعمال  جالة 
المتضررة من موجة األمطار التي هطلت على الباد خال اآلونة 
باإلشراف  اإلنسانية  لألعمال  الملكية  المؤسسة  وتكليف  األخيرة، 
على صرف المساعدات، قامت المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 

بصرف مبالغ الدعم المستحقة لألسر.

} د. مصطفى السيد.

} المرح�م م�ؤيد اأحمد الم�ؤيد.

5العدد )16028( - السنة السابعة واألربعون - األربعاء 8 رجب 1443هـ - 9 فبراير 2022م 

ــة  ــ ــالـ ــ أكــــــــــــــدت األســـــــــــتـــــــــــاذة هـ
األنصاري األمين العام للمجلس 
ــــرص مــمــلــكــة  ــلـــمـــرأة حـ ــلــــى لـ األعــ
التعاون مع  تعزيز  البحرين على 
في  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة 
بالنهوض  الصلة  ذات  المجاالت 
بالمرأة واألسرة وتعزيز االستقرار 
النهضة  إلــى  بالنظر  المجتمعي 
ــة الـــتـــي  ــارعــ ــتــــســ ــمــ الـــتـــنـــمـــويـــة الــ
الشقيقتان  المملكتان  تشهدها 

في إطار رؤية البلدين 2030. 
إن  األنــــــــــــصــــــــــــاري  وقـــــــــالـــــــــت 
مخرجات هذا التعاون الوثيق من 
شأنها أن تسهم وبفاعلية في دعم 
وتــســريــع ســيــاقــات تمكين  جــهــود 
لضمان  الخليجية  المرأة  وتقدم 
تـــحـــقـــيـــق الــــــتــــــوازن واالســــتــــقــــرار 
األسري بشكل عام، وذلك استنادًا 
إلــــــى الـــمـــشـــتـــركـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة 
دول  بين  والثقافية  والــحــضــاريــة 
هذه  تحرزه  ومــا  العربي،  الخليج 
الــــدول مــن إنـــجـــازات نــوعــيــة على 

صعيد المرأة.

جـــاء ذلـــك خـــال لــقــاء -عبر 
عقده  الــمــرئــي-  االتـــصـــال  تقنية 
الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى لـــلـــمـــرأة مــع 
مجلس شؤون األسرة في المملكة 
العربية السعودية، وقدمت خاله 
ــؤون  ــام لــمــجــلــس شــ ــعــ ــن الــ ــيــ األمــ
التويجري  الــدكــتــورة هــا  األســـرة 
ــة  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ عــــرضــــا حــــــول »االسـ
ــة لـــــــألســـــــرة« الـــــتـــــي تــم  ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
لتعزيز  مـــؤخـــرًا،  مــنــهــا  االنــتــهــاء 
مكانة األسرة السعودية وتمكينها 
من القيام بأداء دورها في التنمية 

بكل مجاالتها.
وأوضحت الدكتورة التويجري 
ــات  ــهــ تــــوجــ أن  ــاء،  ــ ــقــ ــ ــ ــل ــ الــ خــــــــال 
تنطلق  الــوطــنــيــة  االســتــراتــيــجــيــة 
من كون األســرة ركيزة المنظومة 
ومن  السعودية،  في  االجتماعية 
رؤية ألسر مستقرة معتزة بقيمها 
الوطنية وقادرة على اتخاذ قرارات 
مستنيرة لتحقق كامل إمكانياتها 

في ظل بيئة داعمة ومتماسكة. 
ولفتت إلى أن االستراتيجية 

أساسية،  ركائز  خمس  على  بنيت 
هـــــــي ســــــامــــــة وأمــــــــــــن األســــــــــــرة، 
والمساواة والشمولية، واالستقرار 
واالزدهــــــــــــــــــــــــــــار، والـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة 
االجتماعية، والقيم والهوية، كما 
تطرقت إلى جهود مجلس شؤون 
ــرة مــتــابــعــة تــنــفــيــذ مـــبـــادرات  ــ األسـ
لتشمل  الوطنية  االستراتيجية 

كافة أفراد األسرة.
ــاء، جــــددت  ــقـ ــلـ ــام الـ ــتـ ــــي خـ وفـ
ــاري اســـتـــعـــداد الــمــجــلــس  ــ ــــصـ األنـ
وانطاقا  الكامل؛  للمرأة  األعلى 
مـــن كــونــه بــيــت خــبــرة وطــنــي في 
ــرأة؛  ــمـ ــا يــتــعــلــق بــقــضــايــا الـ كـــل مـ
ــاحـــة خــبــراتــه فـــي مــجــال  عــلــى إتـ
ــًا فــي  ــوصــ ــصــ ــقــــدم الــــــمــــــرأة، وخــ تــ
االستراتيجي  التخطيط  مجال 
اآلليات  عمل  يعتبر جوهر  الــذي 
المختصة  والــمــجــالــس  الوطنية 
ــانــــدة الــــــدولــــــة فـــــي تــلــبــيــة  ــســ ــمــ لــ
ــا الــــدســــتــــوريــــة تــجــاه  ــهـ ــاتـ ــتـــزامـ الـ
اســـتـــدامـــة تـــقـــدم الـــمـــرأة وتــعــزيــز 
مــشــاركــتــهــا فــــي الـــحـــيـــاة الــعــامــة 

ــفـــظ مـــســـتـــويـــات اســـتـــقـــرارهـــا  وحـ
ــق الــــجــــانــــبــــان  ــ ــفــ ــ األســــــــــــــري.  واتــ
ختام  فــي  والــســعــودي  البحريني 
في  التشاور  مواصلة  على  اللقاء 

واالستراتيجيات  الخطط  وضــع 
الــتــنــمــويــة بــشــكــل عــــــام، وبــشــكــل 
ــــاص فــــي كــــل مــــا يـــخـــص مــلــف  خـ
الــــــمــــــرأة واألســــــــــــــرة، والـــتـــنـــســـيـــق 

ــعـــدد مــن  الـــمـــشـــتـــرك الــمــتــعــلــق بـ
الثنائية  المستقبلية  الفعاليات 
ذات  ــة  ــيـ الـــدولـ أو  الــخــلــيــجــيــة  أو 

الصلة.

خالل لقاء عمل مع اأمين عام مجل�س �صوؤون الأ�صرة بال�صعودية.. الأن�صاري: 

التعاون البحريني - ال�صعودي في تمكين المراأة والأ�صرة يفتح اآفاقا جديدة للتطوير

} الم�شارك�ن في اللقاء.

إدارة  أن  ــيـــون  دولـ خـــبـــراء  أكـــد 
الــمــخــلــفــات تــعــد أولـــويـــة عــالــمــيــة، 
لها عوائد متعددة تشمل تحسين 
جودة الحياة من خال االستهاك 
االدخــار لدى  يعزز  الذي  المعتدل 
الفرد، ويسهم من ناحية أخرى في 
المنزلية؛  النفايات  كمية  تخفيف 
والصحية  البيئية  بــآثــارهــا  مــــرورًا 
ــــال تــخــفــيــف االنـــبـــعـــاثـــات  مــــن خـ
ــاتــــجــــة عـــــن حـــــــرق الـــنـــفـــايـــات  ــنــ الــ
إدارة  مـــجـــال  أن  كـــمـــا  ردمــــهــــا؛  أو 
استثماريا  مجاال  يعد  المخلفات 
ما  إذا  عالية  ربحية  عوائد  يحقق 
التي  المبتكرة  الفرص  استثمرت 

يتيحها بشكل متجدد ومتطور. 
ــات الـــمـــالـــيـــة  ــانــ ــيــ ــبــ وتـــشـــيـــر الــ
إدارة  سوق  حجم  أن  إلى  العالمية 
 383.83 بلغ  العالمية  المخلفات 
مليار دوالر أمريكي في عام 2020، 
بــنــســبــة  يــنــمــو  الـــمـــتـــوقـــع أن  ــن  ــ ومـ
 2021( التوقعات  فترة  خــال   %5
إدارة  ســــوق  بــلــغ  فــيــمــا   ،)2026  -
الــمــخــلــفــات الــصــنــاعــيــة الــعــالــمــيــة 
1.249.64 مليار دوالر أمريكي في 
يصل  أن  المتوقع  ومــن   2018 عــام 
إلى 2.513.74 مليار دوالر أمريكي 

بحلول عام 2025.
إلــى جانب ذلــك، أقــام برنامج 
الدبلوم المهني في إدارة المخلفات 
ســلــســلــة مــــحــــاضــــرات تــخــصــصــيــة 
في  وتــدريــبــيــة  تعليمية  احــتــرافــيــة 
كجزء  متنوعة  ابــتــكــاريــة  مــجــاالت 
ــول عــلــى  ــن مـــتـــطـــلـــبـــات الــــحــــصــ ــ مـ
إدارة  فــي  المهني  الــدبــلــوم  شــهــادة 
الــمــخــلــفــات والــمــعــتــمــدة مـــن قبل 
المخلفات  إلدارة  الــدولــي  المعهد 
البرنامج  واستقطب  ببريطانيا. 

أكـــتـــوبـــر 2021  فــــي  مـــنـــذ تــدشــيــنــه 
الــدولــيــيــن  الــمــســؤولــيــن  مــن  نخبة 
ــة الـــخـــلـــيـــج  ــعــ ــامــ وخــــــبــــــراء مـــــن جــ
المتحدة  األمــم  وبرنامج  العربي، 
لــلــبــيــئــة مــكــتــب غــــرب آســيــا بــهــدف 
نقل خبراتهم للطلبة الملتحقين 

بالبرنامج. 
وبــيــنــت رئــيــســة قــســم الـــمـــوارد 
الطبيعية والبيئة بجامعة الخليج 
الــعــربــي الـــدكـــتـــورة ســمــيــة يــوســف، 
اســتــقــطــب خــبــرات  الـــبـــرنـــامـــج  أن 
المخلفات  إدارة  في  مميزة  دولية 
قدمت رؤى مميزة حول السياسات 
للتطبيق  الـــازمـــة  والــتــطــبــيــقــات 
األمثل في مجال إدارة المخلفات.

ـــان مــــن بـــيـــن الــمــشــاركــيــن  وكــــ
فـــي الـــحـــزم الـــدراســـيـــة لــلــبــرنــامــج 
الرئيس التنفيذي لمجموعة إدارة 
الشمالية  أيــرلــنــدا  فــي  المخلفات 
رئيس إدارة المخلفات في مجلس 
مــديــنــة بــلــفــاســت وعـــضـــو الــمــعــهــد 
الدولي المعتمد إلدارة المخلفات 
الدكتور تيم ووكر، والذي استعرض 
في محاضراته التوجه العالمي في 
هذا القطاع، مناقشًا فرص اإلدارة 
الــمــتــكــامــلــة لــلــمــخــلــفــات الــصــلــبــة 
والبلدية في دول مجلس التعاون، 
وأبرز التحديات التي تواجهها في 
أبــرز  أن  مبينًا  الحالية.  المرحلة 
التحديات تتمثل في غياب األطر 
مرحلة  لكل  الــداعــمــة  التشريعية 
المتكاملة  اإلدارة  من مراحل هرم 
تبدأ  والــتــي  الــمــخــلــفــات  إدارة  فــي 
والتشريعات  الــســيــاســات  بصياغة 
بــدءا  والعقوبات  الــحــوافــز  وإيــجــاد 
المصدر  مــن  والتقليل  المنع  مــن 
ــادة  ــة، مــــــرورا بــتــقــنــيــات إعــ ــويـ ــأولـ كـ

إلى  المخلفات  وتــحــويــل  الــتــدويــر 
ــى الــتــخــلــص  ــ ــ طـــــاقـــــة، وصــــــــــواًل إلـ
تــصــفــيــر كمية  والـــهـــدف  الــصــحــي 
الــمــخــلــفــات الــمــتــوجــهــة لــلــمــرادم 
تحتوي  والتي  التصميم  الحديثة 
أنــظــمــة لــمــنــع تــســرب غـــاز الــمــردم 
ــان( واســـتـــغـــالـــه كــمــصــدر  ــثـ ــيـ ــمـ )الـ

لتوليد الطاقة الكهربائية. 
النوعية  المشاركات  بين  ومن 
ــة لــبــرنــامــج  ــيــ ــدراســ ــزم الــ ــحــ ــي الــ فــ
لــلــمــخــلــفــات،  الــمــتــكــامــلــة  اإلدارة 
مــشــاركــة رئــيــس بــلــديــة عــمــان في 
الـــعـــبـــادي،  ــر  ــائـ ثـ الـــدكـــتـــور  األردن 
والــــــذي دعــــا إلــــى إغـــــاق الـــمـــرادم 
ــادة مـــن األراضــــــي بشكل  ــفـ ــتـ واالسـ
تقنيات  بــاســتــخــدام  إنتاجية  أكــثــر 
والــمــســتــدامــة  الــمــتــكــامــلــة  اإلدارة 
لــلــمــخــلــفــات الــصــلــبــة والـــبـــلـــديـــة، 
وخـــاصـــة فـــي الـــــدول الـــتـــي تــواجــه 
ــة وكـــثـــافـــة  ــاحــ ــســ ــمــ مـــــحـــــدوديـــــة الــ

السكان.
مـــن جــانــبــه تـــعـــرض الــدكــتــور 
عــصــام حــســن مـــن مــعــهــد الــكــويــت 

لــألبــحــاث الــعــلــمــيــة والــخــبــيــر في 
الــمــخــلــفــات الــصــنــاعــيــة والــطــبــيــة 
ــتـــه فــي  ــاركـ ــــال مـــشـ ــرة خــ ــطــ ــخــ والــ
ــى  ــ مــــــحــــــاضــــــرات الــــــبــــــرنــــــامــــــج، إلـ
المستدامة  والتقنيات  الممارسات 
المخلفات  مــن  الــنــوع  هـــذا  إلدارة 
ــان ســامــة  ــمـ ــات لـــضـ ــاطــ ــيــ ــتــ واالحــ
ــذه  ــ ــــص مـــــــن هـ ــلـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــل والـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
سامة  تضمن  بحيث  المخلفات 

اإلنسان والبيئة.
البرنامج  محاضرات  وشهدت 
مـــشـــاركـــة الــــدكــــتــــورة آنـــــا وولـــــــردج 
ــذي لـــعـــمـــلـــيـــات  ــيــ ــفــ ــنــ الـــــرئـــــيـــــس تــ
التشغيل في شركة خدمات األمان 
المستقلة ببريطانيا، المتخصصة 
في إدارة المخلفات الطبية، والتي 
تطرقت إلى أهمية إدارة المخلفات 
الطبية وتحدياتها وخاصة في ظل 

أزمة كورونا. 
الدكتورة  تناولت  جانبها  مــن 
ــاذ الــهــنــدســة  ــتــ ســمــيــة يـــوســـف أســ
الــبــيــئــيــة الـــمـــســـاعـــد فــــي جــامــعــة 
إدارة  مـــوضـــوع  ــربـــي،  ــعـ الـ الــخــلــيــج 
ومعالجتها  الصحي  الصرف  مياه 
مــجــلــس  دول  ــي  ــ فــ ــا  ــهــ ــاتــ ــديــ ــحــ وتــ
ينتج  مــا  أن  إلــى  الــتــعــاون، مشيرة 
عن معالجة مياه الصرف الصحي 
ألــف طن من   21 يقارب  ما  سنويا 
الــــمــــادة شــبــه الــصــلــبــة )الـــســـلـــدج( 
تعد  والــتــي  بالحمأة  يسمى  مــا  أو 
العضوية  الصلبة  المخلفات  مــن 
التي يتم ردمها حاليا في المرادم، 
والتي ينتج عن تخمرها ال هوائيا 
ــاز الـــمـــيـــثـــان الــــذي  ــ فــــي الــــمــــردم غـ
االحتباس  ــازات  غـ أخــطــر  مــن  يعد 
ــا  ــ ــهـ ــ إدارتـ يـــتـــم  ــم  ــ لـ إن  الـــــــحـــــــراري، 

بطريقة مستدامة.

جامعة الخليج العربي ت�صت�صيف نقا�صا دوليا حول العوائد المتعددة لإدارة المخلفات

فــي إنــجــاز جــديــد ضــمــن سلسلة اإلنـــجـــازات 
الــتــي حــقــقــتــهــا جــامــعــة الــعــلــوم الــتــطــبــيــقــيــة في 
مشوارها لتحقيق الريادة وتعزيز مكانتها العلمية 
والعربي،  المحلي،  المستويين  على  واألكاديمية 
الثالثة  المرتبة  في  الجامعة  ُصنفت  والعالمي، 
على مستوى البحرين وضمن أفضل 5000 جامعة 
ماتريكس  ويــب  تصنيف  في  العالم  مستوى  على 
وهو   webometrics rankings  2022 لعام 
اإللكترونية  المواقع  لجودة  العالمي  التصنيف 

للجامعات على مستوى العالم.
 ،2004 عــام  ماتريكس  ويــب  تصنيف  وانطلق 
أكــبــر مــركــز أبحاث  ويــصــدر عــن فــريــق بحث يتبع 
اسباني CSIC ويرتبط بوزارة التربية والتعليم في 
مدريد، ويهدف إلى تشجيع نشر المعلومات على 
مواقع الجامعات، وهو يصنف الجامعات بحسب 
والــمــتــوافــرة  بها  الــعــاقــة  وذات  عنها  المعلومات 
فــي مــواقــعــهــا عــلــى االنــتــرنــت، حــيــث يــغــطــي هــذا 
التعليم  أكثر من 17000 من مؤسسات  التصنيف 
العالي في جميع أنحاء العالم منها حوالي 500 
أول  بتصنيف  ويــقــوم  العربي،  العالم  فــي  جامعة 
ويقوم  كما  العالم،  المستوى  على  12000 جامعة 
بتصنيف أول 100 جامعة بحسب القارة أو بحسب 

المنطقة.
غسان  الدكتور  األســتــاذ  الجامعة  رئيس  هنأ 
عواد كا من رئيس مجلس اإلدارة الوجيه سمير 
نـــاس ورئــيــس مــجــلــس األمـــنـــاء األســـتـــاذ الــدكــتــور 
اإلدارة  مجلسي  أعــضــاء  وجميع  الــخــاجــة  وهــيــب 
واألمـــنـــاء، مــعــربــًا عــن فــخــره بــحــصــول الجامعة 
ــد مــن أشهر  عــلــى هـــذا الــمــركــز الــمــتــقــدم فــي واحـ
الــتــصــنــيــفــات عــلــى مــســتــوى الــعــالــم الــــذي يعني 
بــجــودة الــمــواقــع اإللــكــتــرونــيــة لــلــجــامــعــات، حيث 
يشكل هذا اإلنجاز يشكل دافعًا للجامعة للمضي 
سمعتها  لتعزيز  والتحديث  التطوير  نحو  قدمًا 

وتقدمها العلمي في مختلف المجاالت.

كــــمــــا أعــــــــرب رئــــيــــس الــــجــــامــــعــــة عـــــن شـــكـــره 
واألمــانــة  الــعــالــي  التعليم  مجلس  إلـــى  وتــقــديــره 
الحثيثة  الجهود  على  التعليم  لمجلس  العامة 
ــة لـــدعـــم الـــمـــنـــظـــومـــة الــتــعــلــيــمــيــة فــي  ــذولـ ــبـ ــمـ الـ
محمد  الدكتور  إلى  بالشكر  تقدم  كما  البحرين، 
والمالية  اإلداريـــة  للشؤون  الرئيس  نائب  يوسف 
الجامعة  خدمة  في  دوره  على  المجتمع  وخدمة 
ومــســاهــمــاتــه الــكــبــيــرة لــلــوصــول إلـــى هـــذا المركز 

المتقدم في تصنيف ويب ماتريكس العالمي.
المركز  هــذا  على  الــحــصــول  فــي  وبنجاحها 
على  نفسها  فرضت  قد  الجامعة  تكون  المتقدم 
خــارطــة الــجــامــعــات الــمــتــمــيــزة لــيــس فــقــط على 
العربي  المستويين  على  بل  المحلي  المستوى 
والـــعـــالـــمـــي فــفــي تــصــنــيــف كــيــو إس لــلــجــامــعــات 
بــالــمــرتــبــة  تــصــنــيــفــهــا  تـــم  لـــعـــام 2022  الــعــالــمــيــة 
أفضل  ضمن  تصنيفها  إلى  باإلضافة   ،600-591

عـــامـــا على   50 عــمــر  تــحــت  نــاشــئــة  150 جــامــعــة 
الجامعة  ارتقت  كما   ،2021 لعام  العالم  مستوى 
في تصنيف كيو إس للجامعات العربية 2022 إلى 
مملكة  في  الوحيدة  الجامعة  وهــي   ،22 المرتبة 
في  نــجــوم  أربـــع  ترتيب  على  الحاصلة  البحرين 
أفضل  ضمن  ُصنفت  كما   ،QS   Starsتصنيف
550 جامعة على مستوى العالم في تصنيف كيو 
إس لمدى قابلية توظيف الخريجين لسنة 2022 
في  الــمــركــز401+  على  حصولها  إلــى  باإلضافة   ،
وتحقيق  التأثير  فــي  العالمي  التايمز  تصنيف 
أهـــــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، وحــقــقــت تــرتــيــبــا 
العالمي  مــاتــريــك  جــريــن  تصنيف  فــي  مــتــقــدمــا 
في  بحلولها   ،2021 لــعــام  الــخــضــراء  للجامعات 
الخاصة  الجامعات  مستوى  على  األول  المركز 
محليًا للسنة الرابعة على التوالي، وتقدمها إلى 

المركز 459 عالميًا.

اإنج���ازا عالمي���ا جدي���دا ف���ي  جامع���ة العل���وم التطبيقي���ة ت�ص���جل 
ت�صني���ف وي���ب ماتريك����س لج���ودة المواق���ع الإلكتروني���ة للجامعات

} د. سمية يوسف.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16028/pdf/1-Supplime/16028.pdf?fixed5069
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1284436
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1284402


العدد:  16028

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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الوطني  واالقتصاد  المالية  وزيــر  أكد 
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة االلتزام 
إلى  التقاعدية  الصناديق  إلــى  بالوصول 
المتقاعدين،  يخدم  أكبر  افــتــراضــي  عمر 
مـــؤكـــدا اســـتـــمـــرار الـــتـــعـــاون والـــنـــقـــاش مع 

ــة مــــــن اجــــل الــــــــســــــــلــــــــطــــــــة  ــيــ ــعــ ــريــ ــتــــشــ الــ
ــة الـــعـــديـــد  ــيـ ــغـــطـ تـ
مــــــــــن الــــــنــــــقــــــاط 
الــمــتــعــلــقــة بــهــذا 

الشأن.
اعتبر  ــدوره  ــ بـ
الـــــنـــــائـــــب مـــحـــمـــد 
ــيــــســــى الـــعـــبـــاســـي  عــ
تــــعــــديــــل  مـــــــــرســـــــــوم  ان 
الـــــوزراء مخالف  تــقــاعــد 
لـــلـــدســـتـــور، مــضــيــفــا ان 
هذا التعديل أدرج ضمن 
بالرغم  الــتــقــاعــد  قــانــون 
مــن انـــه لــم يــعــرض على 
وبالتالي  الــنــواب  مجلس 
إجــراء  للنواب  يمكن  كيف 
ــل عــــلــــيــــه وهـــــــــم لـــم  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ تـ
األســاس،  مــن  عليه  يصوتوا 
الــنــقــطــة  هــــــذه  ان  مـــضـــيـــفـــا 
بالتأكيد بها الكثير من الكالم 

بشأن دستوريتها.
وتابع في تعليقه على سؤاله 

لوزير المالية بشأن مرسوم تعديل تقاعد 
الوزراء، ان االختالف بين المرسوم بقانون 
ال  الوزير  ان  هو   2021 و مرسوم   2014 في 

يجمع بين المعاش التقاعدي والراتب.
ــر الــمــالــيــة  عــلــى جــانــب آخـــر نـــوه وزيــ
بن  سلمان  الشيخ  الــوطــنــي  واالقــتــصــاد 
خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة بــمــا يــتــم عــمــلــه من 
النفطية  غــيــر  الــقــطــاعــات  تــنــمــيــة  أجـــل 
ــال  ــجـ ــمـ ــيــــرة فـــــي الـ ــبــ ــكــ واالنــــــــجــــــــازات الــ
النتائج  نــرى  أنــنــا  مضيفا  االقــتــصــادي، 
واضحة في نمو القطاعات غير النفطية 
وأننا   2020 إلــى   2002 الفترة من  خــالل 
مــســتــمــرون فــي هـــذا الــعــمــل عــبــر إطــالق 
خطة التعافي االقتصادي التي تتماشى 
مع هذا التوجه الذي يتم بالشراكة مع 

السلطة التشريعية والقطاع الخاص.
ولفت إلى أن كل هذه النجاحات التي 
تتحقق في النمو االقتصادي للقطاعات 
غير النفطية خالل العقدين الماضيين 
ــا يــســاعــد فـــي خــلــق فــرص  ــرارهـ ــمـ ــتـ واسـ
ــرواد  ــ واعـــــدة لــتــوظــيــف الــبــحــريــنــيــيــن ولـ
األعــمــال ومــن ثــم تحسن فــي مستويات 
إيجابا  ينعكس  مما  للمواطنين  الدخل 

على الحركة االقتصادية.
تعليقه على سؤال  الــوزيــر في  وأكــد 
غير  القطاعات  بشأن  زايــد  علي  للنائب 
النفطية، ضرورة العمل على االستدامة 

تماشيا  الدخل،  مصادر  وتنويع  المالية 
مع تنويع القطاعات االقتصادية، مشيرا 
إلى وجود نمو في العديد من القطاعات، 
بــاإلضــافــة إلـــى دخــــول قــطــاعــات أخـــرى 
جــديــدة فــي االقــتــصــاد الــوطــنــي، مشيدا 
الجائحة  مــن  بالرغم  البحرين  بنجاح 
فــي الــحــفــاظ عــلــى الــوضــعــيــن الصحي 
تنويع  على  حاليا  والعمل  واالقتصادي، 
الـــحـــركـــة االقـــتـــصـــاديـــة مـــن أجــــل زيــــادة 
موارد الدخل للحكومة وزيادة الميزانية 
شــيء  أهـــم  أن  لــلــدولــة، مضيفا  الــعــامــة 
هو العمل بروح الفريق الواحد وتشارك 
أكبر  اقــتــصــاد  نــحــو  الــعــمــل  فــي  الجميع 
منها  يستفيد  واعــدة  اقتصادية  وفــرص 

المواطنون.

ــد إنــنــا  ــدوره قـــال الــنــائــب عــلــي زايــ ــ بـ
القطاعات  تنمية  فــي  زيـــادة  إلــى  نحتاج 
السياحي  القطاع  خاصة  النفطية  غير 
وتشجيع المستثمرين من داخل أو خارج 
الــبــحــريــن لــتــقــويــة االقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
واستغالل موقع البحرين االستراتيجي 
أن  مضيفا  والغرب،  الشرق  بين  الرابط 
وصل  نقطة  القدم  منذ  كانت  البحرين 
للتجارة العالمية بين المشرق والمغرب.
أجل  باقتراح من  تقدم  أنــه  وأضــاف 
إنـــشـــاء جـــزيـــرة صناعية  دراســـــة جــــدوى 
ثم  ومن  إلقامة مشاريع صناعية عليها 
وتــنــوع مــصــادر الدخل  خلق فــرص عمل 
وأيـــضـــا إبـــعـــاد الــمــصــانــع عـــن الــمــنــاطــق 

السكنية. 
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المالية  وزيــر  إجابة  ان  السلوم  احمد  النائب   أكــد 
واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة 
بين  اختالفا  هناك  ان  أظهرت  الرقمية  العمالت  بشأن 
الــعــمــلــة الــرقــمــيــة وبــيــن مــا يــســمــى بــالــعــمــلــة الــمــشــفــرة، 
ــر فـــي غـــايـــة األهـــمـــيـــة، وخـــاصـــة ان  مــضــيــفــا ان هــــذا أمــ
والعملة  المشفرة  العملة  بين  تفرق  ال  الــنــاس  غالبية 
الرقمية وان العمالت المشفرة التي يوجد منها المئات 
العمالت  من األنــواع حاليا تختلف اختالفا جذريا عن 
ــدة منها  ــدار واحــ الــرقــمــيــة والــتــي تــنــتــوي الــبــحــريــن إصــ

متمثلة في الدينار الرقمي.
وأضاف خالل تعليقه على إجابة وزير المالية، انه 
من الضرورة ان يتم تعريف الناس بهذا الفرق، وخاصة 
فـــي ظـــل انــتــشــار الـــمـــضـــاربـــات فـــي الــعــمــالت الــمــشــفــرة 
الفتا  فيها،  لالستثمار  كبيرة  مبالغ  على  واستحواذها 
غير  جهات  بــإصــدارهــا  تقوم  المشفرة  العمالت  ان  إلــى 
وتــكــون محفوفة  أي ضــمــانــة،  بـــدون  شــركــات  أو  معلومة 
بالكثير من المخاطر مثل عدم استقرار أسعارها وتباين 
قيمتها، باإلضافة إلى عدم وجود رقابة من قبل أجهزة 

الرقمية  العملة  عكس  على  األمـــوال،  تلك  على  الدولة 
التي تصدرها الدولة وتضمنها وتراقبها.

ــاد الــوطــنــي  ــتــــصــ بـــــــدوره أكـــــد وزيــــــر الـــمـــالـــيـــة واالقــ
ان الــبــحــريــن ســبــاقــة فــي الــمــجــال الــمــالــي واالبــتــكــارات 
أصبحت  فقد  المجال،  هذا  في  المتطورة  والتشريعات 
مركزا عالميا، وخاصة في التقنيات المالية، ومستمرون 

في هذا االتجاه وهناك عمل كبير تم من قبل المصرف 
ــتـــي تــجــعــل  الـــمـــركـــزي لـــوضـــع الـــتـــشـــريـــعـــات الــــالزمــــة الـ
البحرين في الصدارة في التقنيات المالية، مضيفا ان 
والمشفرة،  الرقمية  العمالت  نحو  كبيرا  اتجاها  هناك 
لعدم  يكون هناك حماية وضوابط صحيحة  ان  ويجب 

سوء استخدام تلك العمالت.

مــن جــانــبــه أشـــار رشــيــد الــمــعــراج رئــيــس المصرف 
المركزي الى انه خالل الفترة السابقة حرص المصرف 
من خالل الوسائل المتاحة على أهمية التعامل الحذر 
بانها  إيــاهــا  واصــفــا  الــمــشــفــرة،  بــالــعــمــالت  يتعلق  فيما 
لــيــســت عــمــالت وانــمــا هــي أصــــول حــالــهــا مــثــل األصـــول 
الجهات  بإصدارها  العمالت فهي ما يقوم  اما  األخــرى، 
في  المركزية  الــبــنــوك  وكــل  للرقابة  وتخضع  الرسمية 
ألصحاب  وتوضح  بحذر  التعامل  على  حرصت  العالم 
المشفرة محفوف  تلك األصــول  التعامل مع  ان  الشأن 
بــالــمــخــاطــر. وأضـــــاف ان مـــشـــروع الــمــصــرف الــمــركــزي 
الدائم  السعي  إطــار  في  يأتي  الرقمية  العملة  إلصــدار 
لمواكبة أحدث التطورات في القطاع المالي الذي يشهد 
تغيرات كبيرة، ولذلك سعينا لمواكبة هذا التغير، مؤكدا 
للتقنيات  المهمة  الــمــراكــز  مــن  أصبحت  البحرين  ان 
المالية وخالل السنوات الخمس الماضية وضعنا األطر 
والتشريعات المناسبة إلطالق هذه الخدمات والبحرين 
لعبت دورا مؤثرا في المنطقة من اجل تشجيع الجهات 

األخرى من اجل تبني مثل هذه األفكار.

�أكبر  وزير المالية: ملتزمون بالو�ضول ب�ضناديق التقاعد اإلى عمر افترا�ضي 

الأن�ضاري م�ضتاء 
من اللجنة الخارجية

تعمل  ايــادي خفية  ان هناك  األنــصــاري  احمد  النائب  أكــد 
على تغيير هوية الشعب البحريني وبث السموم في عقول أبنائنا 
ولعب  األفــالم  من خالل  المحرمة  والعالقات  الشذوذ  لتقبلهم 
الفسق  تغلغل  وقــد  منا  الغرب  يريد  »مــاذا  متسائال:  األطــفــال، 
الديمقراطية  تقيم  الدولية  المنظمات  وباتت  فيهم  والفساد 

والتقدم في دول العالم على نسبة تقبلهم لتلك الشواذ«.
اإلعـــالم  وزارة  مــراقــبــة  بــشــأن  ــار خـــالل مناقشة ســؤالــه  وأشــ
لألفالم، ان هناك ألعابا بدأت تغزو األسواق وتنشر ألوان قوس 
تلك  لتقبل  مبرمج  أمــر  هناك  فهل  المثليين،  شعار  وهــو  قــزح 
الفئة باعتبارها فئة طبيعية، منتقدا عدم إصرار لجنة الشؤون 
لمجابهة  قدمهما  بــقــانــون  مقترحين  تــمــريــر  عــلــى  الــخــارجــيــة 
المقترحين  وضــع  تم  »انــه  قائال  المحرمة  والعالقات  المثلية 

في االدراج«.
ان مــا يحصل في  الرميحي  وزيــر اإلعـــالم علي  قــال  بـــدوره 
الــعــالــم الــيــوم أمـــر يــخــالــف الــفــطــرة، مــؤكــدا ان الــبــحــريــن رغــم 
انفتاحها اال انها بلد محافظ  وحريص على الدفاع عن عقيدته 

وعاداته وتقاليده.

قمبر: م�ضاركة الريا�ضيين
 في القناة الريا�ضية مجانا

كشف النائب عمار قمبر عن ان كل من يتم استضافته من 
أي مبالغ  الرياضية ال يتقاضون  القناة  رياضيين في  محللين 
وتكون مشاركتهم مجانا، مضيفا انه على الرغم من ذلك تقوم 
مبالغ  بــاي  المطالبة  بعدم  إقــرار  على  بتوقيعهم  اإلعــالم  وزارة 

مقابل مشاركتهم في البرامج الرياضية.
وأشار قمبر خالل مناقشة سؤاله لوزير اإلعالم حول تطوير 
القناة الرياضية، ان ما جاء في اإلجابة بشأن وجود 46 برنامجا 
خالل 2021 و2022 في القناة الرياضية، هي في الحقيقة اغلبها 
برامج وقتية وموسمية وهناك برامج توقفت بسبب عدم وجود 
أداء  تقييم ومراجعة  يتم  »هل  لها، متسائال  المناسب  التمويل 
الوقت  ثابتة طوال  برامج  هناك  يكون  ولماذا ال  البرامج،  تلك 
لمناقشة الشأن الرياضي في البحرين، وخاصة ان أكثر الشعب 

يحب الرياضة ويرغب في متابعتها«.
ــر اإلعــــالم ان هــنــاك اهــتــمــامــا كــبــيــرا بقطاع  بــــدوره أكـــد وزيـ
الشباب والرياضة في ظل ما تشهده البحرين من حراك رياضي 
كبير، مؤكدا انه ال يمكن مقارنة قناة البحرين الرياضية بقنوات 
النقل الحدى  بان حقوق  مثاال  عالمية، ضاربا  أخــرى  رياضية 

البطوالت العالمية تكلفت 500 مليون دوالر.
قال  الــقــنــاة  فــي  الرياضيين  الــضــيــوف  مــع  التعامل  وحـــول 
الوزير انها أمور إدارية شخصية حتى ال يكون هناك أي التزامات 
على القناة أو أي حقوق للمتداخلين أو الضيوف، الفتا إلى انه 

سيقوم بمراجعة هذا األمر.

ال�ضالح ينتقد ت�ضرف �ضو�ضن كمال

والرئي�ضة ترد: لم تدر اإ�ضابتها بكورونا
انتقد النائب ممدوح الصالح تصرف النائب د. سوسن 
كمال قائال انها مصابة بكورونا وكانت تعلم مسبقا وبالرغم 
من ذلك أصرت على المجيء إلى المجلس، مضيفا ان هذا 
فــي حين  بالمجلس،  الــمــوجــوديــن  فيه خــطــورة على  األمـــر 
ردت رئيسة مجلس النواب ان د. سوسن كمال لم تكن تعلم 
الــالزم وغــادرت المجلس  بإصابتها، وانــه تم اتخاذ اإلجــراء 

فور علمها باإلصابة.
في حين تواصلت النائب د. سوسن كمال مع الجريدة 
الــنــواب ضدها،  أحــد  بـــ»هــيــاج«  وصفته  لما  تعجبها  وأبـــدت 
الجلسة  بحضور  طالبت  بــاإلصــابــة  علمها  فــور  انها  قائلة 
عن بعد وفقا لإلجراءات االحترازية حرصا منها على عدم 

الغياب عن الجلسة.

ال�ضلوم: �ضرورة التفريق بين العملة الم�ضفرة والعملة الرقمية
المعــراج: »الم�ضفــرة« محفـوفـة بالمخـاطـر ويجــب التعــامـل معـهــا بحــذر

} أحمد السلوم.} رشيد المعراج.

كتب وليد دياب:
تصوير - عبداالمير السالطنة 

وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة 
رئيسة مجلس النواب على المرسوم بقانون بشأن 
القضائية،  السلطة  قــانــون  أحــكــام  بعض  تعديل 
ــزاع قبل  ــنـ ــاق بــيــن أطـــــراف الـ ــفـ الــــذي يــجــيــز االتـ
غير  لغة  اختيار  على  القضائية  الدعوى  تقديم 
اللغة العربية من اللغات التي يمكن استخدامها 
القضاة  تعيين  نطاق  وســع  كما  المحكمة،  أمــام 
من غير الدول العربية بما يعزز من تقدم مملكة 
البحرين في مؤشر البنك الدولي إلنفاذ العقود، 

وأحيل المرسوم إلى مجلس الشورى.
وأوضـــــح وزيــــر الـــعـــدل والــــشــــؤون اإلســالمــيــة 
واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة في رده 
على عدد من تساؤالت النواب أن القضاء خصص 
لحل نزاع نتيجة معامالت معينة تتطلب االطالع 

على جميع األمور، وأن تشعب العالقات التجارية 
باعتبارها  اإلنجليزية  اللغة  اســتــخــدام  يتطلب 
المعامالت  مجال  في  العالم  في  انتشارا  األكثر 
وأوراق  المستندات  ترجمة  أن  مضيفا  الدولية، 
أحد  أن  إلــى  الفتا  كبيرة،  مبالغ  تكلف  القضايا 
القضايا كانت كلفة ترجمتها فقط 50 ألف دينار.

تكون  لــن  اإلنجليزية  اللغة  أن  الــوزيــر  وأكـــد 
القضايا  في  وإنما  المحاكم،  كل  في  مستخدمة 
الطرفين  بين  فيها  االتــفــاق  يتم  التي  التجارية 
تقل  أال  بــشــرط  اإلنجليزية  اللغة  اخــتــيــار  على 
دينار،  ألف  الدعوى عن 500  المطالبة في  قيمة 
قليلة  نسبة  تمثل  القضايا  تلك  مثل  أن  مؤكدا 
جدا ولكنها في نفس الوقت مهمة جدا، قائال إن 
أحد القضايا صدر فيها حكم تم ترجمته بشكل 
المالية  البحرين  سمعة  على  وأثــر  صحيح  غير 

واضطررنا إلى إعادة الترجمة بشكل صحيح.
القضايا  تلك  أن يكون مجمل  الوزير  وتوقع 
فــي الــبــحــريــن ال تــتــجــاوز 44 قــضــيــة فــي الــســنــة، 

قانونيين  أحــســن  فــيــهــا  يــتــأتــى  ولــكــن 
يأتوا  لم  أنهم  العالم، مضيفا  في 

لتحمسهم  ولــكــن  مــالــي،  لــســبــب 
بأن البحرين دولة في طور النمو 
دولــيــة  بــخــبــرات  وتستعين  دائــمــا 

ــعــــزل الـــمـــحـــكـــمـــة عــن  بـــشـــكـــل ال يــ
مجتمعها.

وأشار الوزير إلى أن هذا المرسوم 
لن يؤثر بأي شكل من األشكال على فئة 
هناك  يــكــون  أن  يــجــب  وال  الــمــحــامــيــن، 
مخاوف من مهنة المحامين بهذا األمر، 
ستفيد  الــدولــيــة  الــخــبــرات  بالعكس  بــل 

الجميع وليست بمعزل عن مجتمعنا.
بدوره أكد النائب فاضل السواد رئيس 
أن  والقانونية  التشريعية  الــشــؤون  لجنة 
التقاضي  كلفة  فــي  سيوفر  المرسوم  هــذا 
ــائــــي فــي  ــقــــضــ ــلــــك الــ ــســ وســــيــــطــــور مـــــن الــ

البحرين.

م�ستمرون يف تنمية القطاعات غري النفطية خللق فر�ص واعدة للبحرينيني

} أحمد األنصاري.

} رئيسة مجلس النواب.

} وزير العدل.

} فاضل السواد.} حوار جانبي بين العشيري وعباس.

} عمار قمبر.} وزير اإلعالم.

} محمد عيسى.} علي زايد.

»النواب« يقر ا�ضتخدام الإنجليزية في الق�ضايا التجارية
وزير العدل: القانون يوفر كلفة التقا�سي و�سنكت�سب اخلربات من الق�ساة الأجانب

} موظفو المجلس خالل عملية تعقيم القاعة.

} وزير المالية.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16028/pdf/1-Supplime/16028.pdf?fixed5069
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1284430
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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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لدى ا�ستقباله قائد القيادة املركزية الأمريكية.. القائد العام لقوة الدفاع: 

تطوير التن�سيق امل�ستمر مع الوليات املتحدة يف ال�ساأن الدفاعي

اآل  اأحمد  بن  خليفة  ال�شيخ  الركن  امل�شري  اجتمع 

خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين يف نادي �شباط 

كينيث  اجلرنال  مع  اأم�س،  �شباح  البحرين  دفاع  قوة 

ماكينزي قائد القيادة املركزية الأمريكية والوفد املرافق، 

وذلك بح�شور الفريق الركن عبداهلل بن ح�شن النعيمي 

وزير �شوؤون الدفاع.

دفاع  لقوة  العام  القائد  رّحب  الجتماع  وخالل 

البحرين بقائد القيادة املركزية الأمريكية والوفد املرافق 

بني  تربط  التي  الوثيقة  التعاون  بعالقات  م�شيًدا  له، 

مملكة البحرين والوليات املتحدة الأمريكية وما ت�شهده 

�شاأنها  والتي من  كافة،  الأ�شعدة  من تطور ومناء على 

متمنًيا  امل�شرتك،  والتن�شيق  بالتعاون  الرتقاء  تعزيز 

ال�شوؤون  خمتلف  يف  والتعاون  التن�شيق  هذا  ا�شتمرار 

�شالح  يف  ي�شب  مبا  الع�شكري،  املجال  يف  �شيما  ل 

ال�شاأن  يف  امل�شتمر  والتن�شيق  ال�شداقة  عالقات  تطوير 

الدفاعي بني البلدين ال�شديقني. ويف ختام اللقاء، جرى 

تبادل الهدايا التذكارية بني اجلانبني، واأقام القائد العام 

لقوة دفاع البحرين ظهر اأم�س ماأدبة غداء لقائد القيادة 

املركزية الأمريكية والوفد املرافق له، بنادي �شباط قوة 

دفاع البحرين.

�شعد  حممد  ح�شن  الركن  اللواء  الجتماع  وح�شر 

ال�شيخ علي  الركن  العامة، واللواء  القيادة  مدير ديوان 

اآل خليفة م�شاعد رئي�س هيئة الأركان للقوى  بن را�شد 

اآل  خالد  بن  �شلمان  ال�شيخ  الركن  واللواء  الب�شرية، 

خليفة مدير التخطيط والتنظيم والتقنية، واللواء الركن 

بحري حممد يو�شف الع�شم قائد �شالح البحرية امللكي 

البحريني، واللواء الركن طيار ال�شيخ حممد بن �شلمان 

كبار  من  وعدد  الع�شكري،  التعاون  مدير  خليفة  اآل 

�شباط قوة دفاع البحرين.

»الوطنية حلقوق الإن�سان« تختتم برناجمها 

التدريبي ملنت�سبي جهاز املخابرات الوطني

»الأ�سغال«: تركيب اإ�سارة �سوئية جديدة 

على �سارع 47 مع طرق 4449 يف عراد

الإن�شان برناجمها  الوطنية حلقوق  املوؤ�ش�شة  اختتمت 

يف  الوطني  املخابرات  جهاز  ملنت�شبي  اخلا�س  التدريبي 

بذات  العام  املفت�س  مكتب  مع  بالتعاون  الرابعة،  ن�شخته 

اجلهاز، والذي ا�شتمر على مدى اأربعة اأ�شابيع عرب تقنية 

الت�شال املرئي، تخللها جمموعة من املحا�شرات يف جمال 

حقوق الإن�شان.

وقد تناولت املحا�شرات التي قّدمها عدد من املخت�شني 

به  ت�شطلع  الذي  الدور  والقانوين  احلقوقي  املجال  يف 

املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان يف جمال تعزيز وحماية 

القانون  بني  الإن�شان  حقوق  ومفاهيم  الإن�شان،  حقوق 

املنظمة  احلقوقية  وال�شمانات  الوطني،  والقانون  الدويل 

قواعد  اإىل  اإ�شافة  واملعنوية،  ال�شالمة اجل�شدية  للحق يف 

الأمم املتحدة اخلا�شة بحقوق الأ�شخا�س املقيدة حريتهم، 

ف�شالً عن ال�شمانات املقررة لالأ�شخا�س املقيدة حريتهم يف 

قانون موؤ�ش�شة الإ�شالح والتاأهيل ولئحته التنفيذية.

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  وزارة  تعلن 

بوزارة  للمرور  العامة  الإدارة  مع  وبالتن�شيق  العمراين 

اإ�شارة �شوئية جديدة على  باأنها قامت برتكيب  الداخلية، 

تطوير  اأعمال  �شمن  وذلك   ،4449 طريق  مع   47 �شارع 

�شارع 47 يف منطقة عراد مبحافظة املحرق.

ابتداًء  ال�شوئية اجلديدة  الإ�شارة  و�شوف يتم ت�شغيل 

يرجى  لذا   ،2022  /02  /9 املوافق  الأربعاء  اليوم  من 

املرورية،  بالقواعد  اللتزام  الكرام  واملقيمني  املواطنني  من 

حفاًظا على �شالمة اجلميع.

القاء ال�سوء على حمطات مهمة من �سرية �سموه.. كتاب »اأ�ل الر�ؤى �سلمان« 7-3:

الأمري �سلمان مهند�س الإجناز �عمق التوا�سل بني القيادة �ال�سعب

التوجيهات  اأن  اإىل  الثالث  الف�شل  وي�شري 

امللكية التي نفذها �شموه بكل براعة واقتدار كانت 

برنامج وطن �شاغه و�شانه باأبوية دافقة وبحزم 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

خليفة عاهل البالد املفدى، على مدار ال�شنوات التي 

ت�شلم فيها م�شوؤولية احلكم.

من  جمموعة  ل�شتعرا�س  الف�شل  ومي�شي 

ال�شمو  �شاحب  حكمة  فيها  جتلت  التي  املحطات 

حني  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي 

عرب  احلكم  ل�شرعية  وا�شًحا  وطنًيا  مفهوًما  بلور 

عاهل  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  اأرادهما  بوابتني 

البالد املفدى، وهما هوية مملكة البحرين الرا�شخة 

املنطلق  اعتبارها  وكيفية  التاريخية،  وال�شرعية 

لآل خليفة  احلكم  �شرعية  فكانت  املحتوم،  والقدر 

وت�شتوعبه  حتد  اأي  فوق  بالبحرين  تعلو  الكرام 

وحتيله اإىل فر�شة جديدة للنمو والتقدم. 

الف�شل  هذا  اأبرزها  التي  امل�شّرقة  ال�شور  ومن 

تعميق �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه 

التاريخية،  ال�شرعية  ملفهوم  الريادي  دوره  اهلل 

وعمله على بلورة مفاهيم جديدة ت�شاف اإىل عدالة 

عهد  من  جعلت  التي  البحرين،  مملكة  يف  احلكم 

ح�شرة �شاحب اجلاللة عاهل البالد املفدى حفظه 

اهلل ورعاه، روح ال�شرعية التاريخية اخلليفية. 

لل�شرعية  الداعمة  التالية  ال�شرعية  اأما 

الإجناز،  �شرعية  فكانت  عنها  واملعربة  التاريخية 

التي يعترب �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن 

حمد اآل خليفة، ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

مهند�شها حني نراها يف املجال�س الرم�شانية وعمق 

التوا�شل بني القيادة وال�شعب، ومثابرة �شموه على 

والهتمام  والعايل  العام  ب�شقيه  التعليم  تطوير 

ب�شوق  والرتقاء  والتدريب،  التعليم  بجودة 

نوعها  من  فريدة  وطنية  جتربة  واإجناز  العمل 

�شندوق  يف  متثلت  التي  كله،  العربي  الوطن  يف 

وق�شة  ريادية  جتربة  واأ�شحت  »متكني«،  العمل 

جناح على م�شتوى العامل العربي، وحتقيق قفزات 

نوعية يف حت�شن منو احلياة وم�شتواها، مبوؤازرة 

التعبري،  وحرية  ال�شيا�شي  ال�شتقرار  مع  وترابط 

اخلليج«،  »طريان  الوطنية  بالناقلة  والنهو�س 

ال�شنوات  عرب  التي حتققت  املنجزات  من  وغريها 

املا�شية. 

البحرين  بها  مرت  التي  التحديات  اأثبتت  لقد 

حكمة امللك وهو يتلو در�شه على من يريد اأن يرى 

وي�شمع، باأن تكون مملكة البحرين اأولً، واأن تظل 

قلب احلدث �شاحب  واحدة، وقد جتلى يف  اأ�شرة 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو 

جاللته،  حلكمة  والتنفيذ  التحقيق  يف  طاقة 

وفطرة  اأجله،  من  وعمل  فيه  راآه  ملا  و�شورة 

القيادة ظللها بوعي وبخربة تراكمت  وموهبة يف 

عرب ال�شنني التي ق�شاها يف كنف ح�شرة �شاحب 

اجلاللة عاهل البالد املفدى، ليثبت اأنه رجل دولة 

و�شيا�شي بارز جنح يف اأن يكون �شورة لتحقيق 

الطموحات كافة. 

ما تناوله الف�شل من �شرد ل�شور اأبرزت حكمة 

�شموه يف التعامل مع خمتلف التحديات توؤكد دور 

للم�شتقبل  والتح�شري  احلا�شر  �شناعة  �شموه يف 

وجتهيز اجليل الواعي وامل�شوؤول ليكون قادًرا على 

البحرين هي واحة  واأن مملكة  التم�شك بوطنيته، 

خل�شه  ما  وهو  والطموح،  والتعاي�س  للت�شامح 

�شموه يف اإحدى خطاباته حينما قال: »اإن البحرين 

وطن نعي�س فيه ويعي�س فينا، وطن ن�شاأنا على 

ترابه، وترعرعنا يف ربوعه ول م�شتقبل لنا اإل بني 

اأح�شانه، من اأجله ن�شنع من اأرواحنا �شلًما يرتقي 

نعرب  ج�شوًرا،  ن�شنع  واآلمنا  جراحنا  ومن  به، 

فوقها اإىل غد يحقق اآمال �شعبنا يف التنمية والتقدم 

يف �شتى املجالت«.

 يقّدم كتاب »اأول الروؤى �صلمان« الذي �صدر عن مركز البحرين للدرا�صات اال�صرتاتيجية والدولية والطاقة »درا�صات«، جهًدا خمل�ًصا للقراءة 

يف �صخ�صية وم�صرية �صاحب ال�صم� امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ش جمل�ش ال�زراء حفظه اهلل، الذي عاي�ش امل�ص�ؤولية 

منذ طف�لته املبكرة. 

وياأتي ن�صر هذه احللقات عن ف�ص�ل الكتاب »اأول الروؤى �صلمان«، يف اإطار احلر�ش على اإثراء الذاكرة ال�طنية، واإتاحة الفر�صة اأمام االأجيال 

القادمة لقراءة النهج ال�طني لرجاالت البحرين وا�صتخال�ش العرب والدرو�ش من جتاربهم، واإبراز دور القيادة يف �صياغة مبادئ وقيم العمل 

ال�طني والتنم�ي يف اململكة.

ل تغري يف اللقاحات املعتمدة.. »ج�سر امللك فهد«:

فح�س »PCR« ال�سعودي للتنقل بني ال�سعودية �البحرين

فهد  امللك  جل�شر  العامة  املوؤ�ش�شة  قطعت 

 PCR فح�س  بخ�شو�س  والتخمينات  ال�شكوك 

بني  ال�شفر  يخ�س  فيما  ال�شعودية  من  ال�شادر 

يحق  باأنه  مو�شحة  والبحرين،  ال�شعودية 

ترددت  بعدما  به،  التنقل  ال�شعودي  للمواطن 

من  ال�شادر  الفح�س  يقبل  لن  باأنه  اإ�شاعات 

ال�شعودية م�شرطة اأن ل تتجاوز الفح�س مدة 48 

�شاعة، واأ�شافت املوؤ�ش�شة باأن ال�شعودي ل يلزمة 

الفح�س  باإح�شار  ويكتفي  اإ�شايف   PCR فح�س 

 PCR فح�س  يلزم  ال�شعوديني  ولغري  الأول، 

اإ�شايف بعد انتهاء مدة احلجر بنتيجة �شلبية.

امل�شافر  على  يجب  باأنه  املوؤ�ش�شة  وبّينت 

اإح�شار �شهادة معتمدة  الذي لديه فح�س �شريع 

يو�شح فيها نوع الفح�س.

يف  تغري  يوجد  ل  باأنه  املوؤ�ش�شة  واأ�شارت 

اللقاحات املعتمدة ويجب احل�شول على اجلرعات 

مفيدة  املعنية،  اجلهات  تعليمات  ح�شب  املحددة 

للح�شول  عاًما   16 دون  هم  من  يلزم  ل  باأنه 

على اجلرعة التن�شيطية ح�شب تعليمات اجلهات 

باأن  فهد  امللك  ج�شر  موؤ�ش�شة  وبينت  املعنية، 

القدوم  عند   PCR لفح�س  امل�شتثناة  الفئات 

لل�شعودية من هم دون 8 اأعوام لل�شعوديني وغري 

ال�شعوديني.

حتديث  يخ�س  فيما  باأنه  املوؤ�ش�شة  واأبانت 

عند  البحرين  مملكة  مواطني  دخول  اإجراءات 

�شالحية  مدة  لتغيري  يعود  لل�شعودية  القدوم 

م�شح PCR اإىل 48 �شاعة.
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جاللته ي�صتقبل قائد �لقيادة �ملركزية �لأمريكية.. �مللك:

تطوير �لتن�صيق �لع�صكري و�لدفاعي مع �أمريكا
اأكد ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

الذي  املحوري  الدور  على  الأعلى  القائد 

وجهودها  الأمريكية  الإدارة  به  ت�صطلع 

احلليفة  الدول  مع  بالتعاون  الفاعلة 

يف  وال�صتقرار  الأمن  دعائم  تر�صيخ  يف 

الدوليني،  وال�صلم  الأمن  وتعزيز  املنطقة 

موؤكًدا دعم اململكة الدائم وم�صاندتها لهذه 

اجلهود وامل�صاعي الإقليمية والدولية

جاللته  ا�صتقبال  خالل  ذلك  جاء 

قائد  ماكينزي  كينيث  اأول  الفريق  اأم�س، 

مبنا�صبة  الأمريكية  املركزية  القيادة 

بالتقدم  جاللته  واأ�صاد  للمملكة.  زيارته 

امل�صتمر الذي ت�صهده العالقات البحرينية 

ظل  يف  املجالت  كافة  يف  الأمريكية 

احلر�س املتبادل على تطويرها وتنميتها 

وبخا�صة على �صعيد التن�صيق الع�صكري 

الأهداف  يحقق  مبا  الدفاعي  والتعاون 

وامل�صالح امل�صرتكة.

»�ملوؤ�ص�صة �مللكية«: �صرف 

مبالغ �لدعم �مل�صتحقة لالأ�صر

توجيهات  على  بناًء 

�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد 

اآل خليفة ممثل جاللة امللك 

لالأعمال الإن�صانية و�صوؤون 

الأ�صر  مب�صاعدة  ال�صباب، 

موجة  من  املت�صررة 

هطلت  التي  الأمطار 

الآونة  خالل  البالد  على 

املوؤ�ص�صة  قامت  الأخرية، 

الإن�صانية  لالأعمال  امللكية 

الدعم  مبالغ  ب�صرف 

امل�صتحقة لالأ�صر.

ت�صكيل �ملجل�س �لبحريني للدر��صات �ل�صحية.. »�لتن�صيقية«:

 تفعيل �لقر�ر�ت �ملعززة حلماية �لبيئة

اآل خليفة  ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد  تراأ�س �صاحب 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء اجتماع اللجنة التن�صيقية 416 

الذي ُعقد عن ُبعد.

وت�صكيل  اإن�صاء  م�صروع  م�صتجدات  اآخر  اللجنة  وا�صتعر�صت 

البحريني للدرا�صات والتخ�ص�صات ال�صحية، ثم ناق�صت  املجل�س 

ناق�صت  كما  البيئة.  حلماية  املعززة  القرارات  تفعيل  م�صتجدات 

كورونا  فريو�س  مع  التعامل  م�صتجدات  اآخر  التن�صيقية  اللجنة 

»كوفيد-19« والإجراءات املتعلقة بذلك.

�سمو ويل العهد رئي�س الوزراء

�ل�صادر�ت و�لو�رد�ت جتاوزت م�صتويات ما قبل �جلائحة.. »�ملالية«:

حت�ّصن �لقطاع �ل�صياحي و�رتفاع �ملعامالت �لعقارية
القطاعات  ا�صتمرار تعايف عدد من  اإىل  الوطني  املالية والقت�صاد  اأكدت وزارة 

للعام  ر�صدها  مت  التي  املوؤ�صرات  معظم  يف  حت�صًنا  اأظهرت  حيث  القت�صادية، 

2021، فيما جتاوز م�صتوى بع�س املوؤ�صرات ما قبل اجلائحة.

بالن�صبة ملوؤ�صرات القطاع العقاري، ارتفعت اأعداد رخ�س البناء ال�صادرة بن�صبة 

21.4%، فيما ارتفعت م�صاحة البناء للرخ�س ال�صادرة بن�صبة 55.8%، بالإ�صافة 

والت�صجيل  امل�صاحة  جهاز  لدى  امل�صجلة  العقارية  املعامالت  عدد  ارتفع  ذلك  اإىل 

العقاري بن�صبة %29.

وفيما يخ�س مبوؤ�صرات القطاع ال�صياحي، فقد بلغت ن�صبة منو اإجمايل اإيرادات 

ال�صياحية منًوا بن�صبة 179% خالل  الليايل  الوافدة 161%، و�صهد عدد  ال�صياحة 

والتي  )4 و5 جنوم(  الفنادق  اإ�صغال  ن�صبة  على  ذلك  انعك�س  وقد  عام 2021، 

ارتفعت بن�صبة %60.7.

اجلديدة  التجارية  ال�صجالت  اأعداد  ارتفاع  التجارة  قطاع  موؤ�صرات  وبّينت   

لل�صركات بن�صبة %38.7.

غري  لل�صادرات  الإجمالية  القيمة  بلغت  اخلارجية،  التجارة  �صعيد  وعلى   

النفطية خالل العام 2021 حوايل 4.7 مليار دينار بحريني، م�صجلًة زيادة بن�صبة 

52.6% مقارنة بالعام 2020.

من جانب اآخر، جتاوزت قيمة كل من ال�صادرات والواردات م�صتويات اأداء ما 

قبل اجلائحة، اإذ ارتفعت قيمة ال�صادرات بن�صبة 73.8%، و�صهدت قيمة الواردات 

منًوا بنحو 6.7% مقارنة بالعام 2019.

243.4 مليون دينار كويتي
 �صايف �أربـــاح »بيتـــــك«

الكويتي  التمويل  بيت  يف  الإدارة  جمل�س  رئي�س  قال 

�صايف  حقق  »بيتك«  اإن  املرزوق،  عبداملح�صن  حمد  »بيتك«، 

اأرباح للم�صاهمني لعام 2021، قدرها 243.4 مليون دينار 

كويتي، بن�صبة منو 64.0% مقارنة بالعام ال�صابق 2020.

بـ17.74  مقارنة  فل�س   28.59 ال�صهم  ربحية  وبلغت 

وبلغت   .%61.2 زيادة  وبن�صبة  ال�صابق،  العام  عن  فل�س 

اإيرادات الت�صغيل 811.0 مليون دينار كويتي لعام 2021، 

بن�صبة منو بلغت 1.9% مقارنة بالعام ال�صابق. وبلغ �صايف 

اإيرادات الت�صغيل 503.1 مليون دينار كويتي لعام 2021، 

بن�صبة منو بلغت 0.7% مقارنة بالعام ال�صابق.

�سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد 

عبدالوهاب الر�سود

ر�سالة رفعتها كمال اإىل رئي�سة املجل�س

وليد كانو

حمد املرزوق
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وليد كانو: حتفيز �ل�صتثمار 

�لتكنولوجي لتعزيز �لتناف�صية

كتلة »جتار22« خلو�س  مر�صح  كانو  وليد  قال 

انتخابات غرفة جتارة و�صناعة البحرين اإن برنامج 

كتلة جتار ي�صعى اإىل تعزيز تناف�صية مملكة البحرين 

على امل�صتويني الإقليمي والدويل، وهذا لن يتحقق اإل 

من خالل وجود بيئة حمفزة لال�صتثمار التكنولوجي 

ملواكبة التطورات.

زيادة  اإىل  اأدت  كورونا  جائحة  اأن  اإىل  واأ�صار 

ا�صتخدام التقنيات احلديثة يف اململكة.

»كورونا كمال« ُتثري �لنو�ب.. �لنيابي:

زيادة ��صتقطاع مبيعات �لنفط لـ»�حتياطي �لأجيال«

وافق جمل�س النواب على م�صروع قانون ب�صفة م�صتعجلة 

زيادة  اإىل  يهدف  والذي  القادمة،  لالأجيال  الحتياطي  ب�صاأن 

ن�صب ال�صتقطاع من مبيعات النفط اخلام الذي يتم ت�صديره 

القادمة،  الجيال  احتياطي  ل�صالح  البحرين،  مملكة  خارج 

باحتياطي  مرتبطني  قانون  م�صروعي  رف�س  املجل�س  وقّرر 

احل�صاب  تقدمي  بوجوب  يق�صي  اأحدهما  القادمة  الجيال 

اخلتامي املدقق من قبل الديوان اإىل جمل�صي ال�صورى والنواب 

لالعتماد، والثاين يق�صي بفر�س اقتطاع دولر اأمريكي واحد 

من �صعر كل برميل نفط خام ي�صتخرج من اأي حقل يف اململكة، 

واأحالهما اإىل جمل�س ال�صورى. اإىل ذلك، ت�صبب ح�صور النائب 

اإ�صابتها بفريو�س  اأم�س رغم  املجل�س  قاعة  اإىل  �صو�صن كمال 

القاعة  لتعقيم  وذلك  اجلل�صة؛  انطالق  اأّخرت  بربكة  كورونا 

الرئي�صة، وت�صّببت مب�صادات داخل املجل�س، الأمر الذي ا�صتفّز 

بالفريو�س  باإ�صابتها  تعلم  تكن  اأنها مل  واأكدت  كمال،  النائب 

قبيل ح�صور اجلل�صة.
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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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بحث برامج التعاون الأمني مع �سفري البحرين لديها.. وزير الداخلية:

فتح اآفاق جديدة من التعاون مع بريطانيا خالل املرحلة املقبلة

اأكد اأهمية ال�سراكة مع امل�ؤ�س�سات الأهلية والقطاع اخلا�ص 

خلف يبحث مع »جمعية ال�حدة ال�طنية« ملف الأمن الغذائي

ا�شتقبل الفريق اأول ال�شيخ را�شد 

بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، 

اأم�س، ال�شيخ فواز بن حممد اآل خليفة 

اململكة  لدى  البحرين  مملكة  �شفري 

املتحدة، وذلك بح�شور رئي�س الأمن 

العام ووكيل وزارة الداخلية.

وقد رّحب الوزير بال�شيخ فواز، 

تعزيز  يف  ال�شفارة  بدور  م�شيًدا 

مملكة  بني  والتن�شيق  التعاون 

البحرين واململكة املتحدة، بالإ�شافة 

ملواطني  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  اإىل 

اململكة  يف  املوجودين  البحرين 

املتحدة.

برامج  بحث  اللقاء،  خالل  ومت 

البلدين  بني  الأمني  التعاون 

اآفاق  فتح  على  والعمل  ال�شديقني 

املرحلة  خالل  التعاون  من  جديدة 

بن  فواز  ال�شيخ  واأعرب  املقبلة، 

حممد اآل خليفة عن �شكره وتقديره 

لوزير الداخلية على توا�شله الدائم 

التعاون  تطوير  على  وحر�شه 

امل�شرتك.

اأ�شاد وزير الأ�شغال و�شوؤون 

العمراين  والتخطيط  البلديات 

بالدور  خلف  عبداهلل  بن  ع�شام 

جمعية  به  تقوم  الذي  الوطني 

الوطنية،  الوحدة  جتمع 

بها  تقدمت  التي  وباملبادرات 

بجانب  يتعلق  فيما  اجلمعية 

يف  املجتمعي  والتثقيف  التوعية 

الغذائي  بالأمن  امل�شاهمة  جمال 

والبيئة. 

خالل  خلف  الوزير  واأ�شار 

رئي�س  مع  عقده  الذي  اللقاء 

الوطنية  الوحدة  جتمع  جمعية 

من  وعدد  احلويحي  عبداهلل 

اأع�شاء جمل�س اإدارة اجلمعية اإىل 

لتوفري  ا�شتعداد  الوزارة على  اأن 

جمال  يف  التدريبية  اإمكاناتها 

ال�شمكي  وال�شتزراع  الزراعة 

م�شددا  املجتمعية،  لال�شتفادة 

على اأن من الأهداف ال�شرتاتيجية 

الغذائي  الأمن  ملف  يف  للوزارة 

املهتمني  البحرينيني  تدريب  هو 

يف جمال الزراعة والأمن الغذائي 

على الأ�شاليب والتقنيات احلديثة 

يف هذا املجال. 

وكانت جمعية جتمع الوحدة 

حول  ندوة  نظمت  قد  الوطنية 

الأمن الغذائي موؤخًرا �شارك فيها 

واملعنيني  املخت�شني  من  عدد 

الزراعة  جمال  يف  واملهتمني 

والأمن الغذائي، والرثوة ال�شمكية 

من  عدد  اإىل  وخل�شت  والبيئة، 

اإىل  اجلمعية  رفعتها  التو�شيات، 

البلديات  الأ�شغال و�شوؤون  وزير 

هذا  خالل  العمراين  والتخطيط 

الوكيل  ح�شره  والذي  اللقاء، 

امل�شاعد ل�شوؤون الزراعة الدكتور 

عبدالعزيز حممد عبدالكرمي، ومن 

الوطنية  الوحدة  جتمع  جمعية 

وحممد  ال�شويف،  علي  الدكتور 

الرفاعي، و�شماء الرئي�س.

خالل  خلف  الوزير  وقال 

الأمن  مو�شوع  »اإن  اللقاء: 

الوطنية  امللفات  من  هو  الغذائي 

العمل  اأولويات  ومن  املهمة، 

دور  على  موؤكًدا  الوزارة«،  لدى 

يف  اخلا�س  والقطاع  املجتمع 

وتفعيل  الوزارة  اأهداف  حتقيق 

حتقيق  يف  ت�شهم  التي  املبادرات 

الأمن الغذائي يف مملكة البحرين. 

اهتمام  اأن  على  خلف  واأكد 

انطالًقا  ياأتي  امللف  بهذا  الوزارة 

ال�شامي  امللكي  التوجيه  من 

امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة 

عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد 

النعقاد  دور  افتتاح  خالل 

الت�شريعي  الف�شل  من  الثاين 

ال�شورى  ملجل�شي  اخلام�س 

والنواب يف اأكتوبر 2019، حيث 

م�شروع  لو�شع  جاللته  وجه 

الوطني  لالإنتاج  ا�شرتاتيجي 

للغذاء.

الوزارة  جهود  اأن  واأو�شح 

ترتكز يف تنفيذ التوجيهات امللكية 

الوطنية  القدرات  تطوير  على 

الغذائية،  ال�شناعات  جمال  يف 

الإنتاج  ن�شبة  رفع  على  والعمل 

املحلي، ف�شالً عن تقدمي املحفزات 

خربة  على  للحفاظ  والت�شهيالت 

يف  وبخا�شة  املهن  اأ�شحاب 

جمالت الأمن الغذائي.

اإن�ساء خط�ط رئي�سية جديدة م�ؤدية اإىل البحرية لت�سريف مياه الأمطار 

»الأ�سغال« ُتعيد تهيئة املنحدرات ال�ساحلية املت�سلة ببحرية الل�زي

اإف�ساح املجال للم�ظفني للم�ساركة يف فعالياته من 11 �سباًحا.. »اخلدمة املدنية«:

اعتماد ن�سف ي�م عمل يف الي�م ال�طني الريا�سي

انتهت وزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط 

تهيئة  واإعادة  �شيانة  م�شروع  اأعمال  من  العمراين 

يف  الواقعة  اللوزي  ببحرية  ال�شاحلية  املنحدرات 

على  امل�شروع  اأعمال  �شملت  حيث  ال�شمالية،  املحافظة 

ترميم املنحدرات ال�شاحلية باجلهة ال�شرقية من البحرية 

التي متتد بطول 650 مرًتا وتوفري احلماية الالزمة لها.

البحرية تعترب مقر جتمع مياه  اأن  الوزارة  وذكرت 

ت�شريف  �شبكة  خالل  من  ت�شريفها  يتم  التي  الأمطار 

 650 تقارب  ا�شتيعابية  وبطاقة  باملنطقة  الأمطار  مياه 

للمنطقة  البيئية  اأهميتها  اإىل  بالإ�شافة  األف مرت مكعب، 

والنباتات  الطيور  من  خمتلفة  اأنواعا  جتذب  والتي 

وتوفر واجهات ومناظر بحرية طبيعية لأهايل و�شكان 

احللول  من  عدد  بدرا�شة  الوزارة  تقوم  كما  املنطقة، 

وجتنب  البحرية  املياه  نظافة  على  للمحافظة  املتاحة 

تدفق املياه منها عند جتاوز طاقتها ال�شتيعابية وتزويد 

خمرج لت�شريف املياه اإىل ال�شاحل عند احلالت الطارئة 

بطريقة بيئية �شليمة.

تطويرية  اأعمال  من  ا  اأي�شً انتهت  الوزارة  باأن  علًما 

اإن�شاء  للبنية التحتية يف منطقة اللوزي �شمن م�شروع 

�شارع  �شرق  جنوب  اللوزي  اإ�شكان  اإىل  املوؤدية  الطرق 

يت�شمن  والذي  اللوزي  بحرية  وغرب  عمرية  بن  زيد 

موؤدية  جديدة  رئي�شية  خطوط  اإن�شاء  ا  اأي�شً امل�شروع 

اإىل البحرية لت�شريف مياه الأمطار اإىل جانب م�شخات 

وخزانات مياه جديدة.

وياأتي ذلك �شمن مبادرات الوزارة ومبتابعة حثيثة 

من قبل املجل�س البلدي ال�شمايل ب�شاأن تطوير اخلدمات 

ال�شمالية  املحافظة  منطقة  ل�شكان  التحتية  والبنية 

فيها  واملقيمني  املواطنني  وتطلعات  احتياجات  وتلبية 

وتقدمي اأف�شل خدمات البنية التحتية لهم.

اجلدير بالذكر اأنه مت تنفيذ امل�شروع من قبل �شركة 

بلغت  بقيمة  ذ.م.م  والبناء  للحفريات  الدور  مقاولت 

145،058 ديناًرا بحرينًيا.

رئي�س  الزايد  زايد  بن  اأحمد  اأ�شدر 

جهاز اخلدمة املدنية توجيهات اخلدمة 

تنفيًذا   2022 ل�شنة   )1( رقم  املدنية 

اليوم  ب�شاأن  الوزراء  جمل�س  لقرار 

البحرين  ململكة  الريا�شي  الوطني 

فرباير   10 اخلمي�س  يوم  املوافق 

اليوم  هذا  اعتماد  يتم  واأن   ،2022

القطاع  للموظفني يف  كن�شف يوم عمل 

واأجهزتها  اململكة  بوزارات  احلكومي 

اخلدمة  لقانون  اخلا�شعني  املختلفة 

املدنية رقم )48( ل�شنة 2010.

حول ذلك اأكد رئي�س جهاز اخلدمة 

اأن  على  الزايد  زايد  بن  اأحمد  املدنية 

الوزارات  جميع  تكلف  التوجيهات 

واملوؤ�ش�شات والهيئات العامة والأجهزة 

برامج  اإعداد  على  بالعمل  احلكومية 

موظفيها  اأمام  املجال  واإف�شاح  ريا�شية 

الريا�شي  اليوم  للم�شاركة يف فعاليات 

الثانية  ال�شاعة 11 �شباًحا وحتى  من 

الريا�شة  دور  يكر�س  مبا  الظهر،  بعد 

كثقافة جمتمعية، مع التاأكيد على اأهمية 

واحلر�س  الحرتازية  الإجراءات  اتباع 

اأثناء  يف  الجتماعي  التباعد  على 

و�شالمة  �شحة  ي�شمن  مبا  الفعاليات 

اجلميع، والتن�شيق مع موظفيها ل�شمان 

يوؤثر  ل  مبا  بها،  العمل  �شري  ا�شتمرار 

على اخلدمات املقدمة للجمهور.

�أحمد 

�لز�يد

وزير اخلارجية يبحث تعزيز 

التعاون مع ال�سفرية الإيطالية

الرميحي ي�سيد بدور الكاتبة الك�يتية

 ال�سيخة ح�سة يف تط�ير احلركة ال�سحفية

ا�شتقبل وزير اخلارجية عبداللطيف بن را�شد الزياين، مبقر الوزارة يوم اأم�س، �شفرية 

اجلمهورية الإيطالية لدى مملكة البحرين باول اأمادي.

ومت خالل اللقاء بحث عالقات ال�شداقة بني مملكة البحرين واجلمهورية الإيطالية وما 

ت�شهده من تطور ومناء يف خمتلف املجالت، و�شبل تعزيز التعاون الثنائي والرتقاء به 

اىل م�شتويات اأرحب، مبا يف ذلك تفعيل مذكرات التفاهم املوقعة بني البلدين يف املجالت 

القت�شادية والتنموية مبا يخدم م�شاحلهما امل�شرتكة، بالإ�شافة اإىل عدد من املو�شوعات 

والق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك.

ح�شر اللقاء رئي�س قطاع ال�شوؤون الأوروبية اأحمد اإبراهيم القريني.

وزير  الرميحي  حممد  بن  علي  ا�شتقبل 

الكويتية  الكاتبة  اأم�س  مكتبه  يف  الإعالم 

ال�شباح،  ال�شامل  احلمود  ح�شة  ال�شيخة 

مبنا�شبة زيارتها ململكة البحرين.

بالكاتبة  الوزير  رّحب  اللقاء  وخالل 

واأ�شاد  ال�شباح،  احلمود  ح�شة  ال�شيخة 

بعمق الروابط الأخوية والعالقات التاريخية 

الوثيقة بني البلدين وال�شعبني ال�شقيقني، وما 

الرعاية  ظل  يف  وازدهار  تطور  من  ت�شهده 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  من  الكرمية 

واأخيه  املفدى  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى 

اجلابر  الأحمد  نواف  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

ال�شباح اأمري دولة الكويت.

كتاب  من  ن�شخة  الوزير  ت�شلّم  كما 

ال�شيخة ح�شة احلمود ال�شباح بعنوان »يف 

ع�شق الكويت« املت�شمن جمموعة من مقالتها 

ال�شحف  من  عدد  يف  املن�شورة  ال�شحفية 

م�شيًدا  والإلكرتونية،  والدولية  الكويتية 

تطوير  الكاتبة يف  واإ�شهامات  بدور  �شعادته 

واعتزازه  والإعالمية،  ال�شحفية  احلركة 

ال�شحفية  والإعالمية  الأ�شرة  ت�شهده  مبا 

اخلليجية من تطور ومناء يف �شتى املجالت.

د. رنا بنت عي�سى تبحث �سري 

الربامج الأكادميية يف »الب�ليتكنك«

خليفة  اآل  دعيج  بن  عي�شى  بنت  رنا  ال�شيخة  د.  ا�شتقبلت 

اأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  العايل  التعليم  ملجل�س  العام  الأمني 

جمل�س التعليم العايل مبكتبها الدكتور كريان اأوكاهون الرئي�س 

التنفيذي لكلية البحرين للتقنية )بوليتكنك البحرين( مبنا�شبة 

تعيينه يف من�شبه، حيث رحبت الأمني العام بالرئي�س التنفيذي 

متمنية له التوفيق يف مهام عمله احلايل.

وخالل اللقاء، مت بحث اجلوانب املتعلقة بعملية �شري الربامج 

الأكادميية وما تقدمه للطلبة يف خمتلف املجالت والتخ�ش�شات 

التعليم ومتكنهم من  لهم خيارات متعددة يف جمال  تتيح  التي 

مهارات احلياة امل�شتقبلية للدخول يف �شوق العمل.

امل�ت يغّيب ا�ست�ساري الأمرا�ص 

النف�سية الدكت�ر �سرب القاهري

 خديجة العرادي: 

ـــب املــــوت  ـــّي غ

الأمرا�س  ا�شت�شاري 

النف�شية الدكتور �شرب 

القاهري. 

�شرب  والــدكــتــور 

ـــس  الـــقـــاهـــري در�

جمهورية  يف  الطب 

اأوكرانيا، ويف حوايل 

وعمل  ال�شحة،  بوزارة  التحق  الثمانينات  منت�شف 

الزمالة  على  وح�شل  النف�شي،  الطب  م�شت�شفى  يف 

اململكة  من  وماج�شتري  النف�شي  الطب  يف  العربية 

املتحدة ببعثة من قبل وزارة ال�شحة، ومنذ �شنوات 

اختار العمل يف قطاع الطب اخلا�س. 

د. �شرب �لقاهري

�سارة جنيب:

اأفادت املحاميتان زاهدة ال�سيد اأحمد وهدى �سلمان باأن املحكمة الكربى 

الإدارية الأوىل اأ�سدرت حكًما باإلزام اإدارة �سوؤون الهجرة واجلوازات والإقامة 

باإ�سدار جواز �سفر لطفل بحريني مقيم مع والدته يف اإحدى الدول اخلليجية.

وت�سري التفا�سيل اإىل اأنه �سبق التوافق بني والد الطفل البحريني ووالدته 

التي حتمل جن�سية اإحدى الدول اخلليجية، على عدم انتزاع الطفل من اأمه، 

وبقائه معها مقابل التنازل عن جميع طلباتها.

واأو�سحت املحاميتان اأن الأم توجهت ل�سفارة مملكة البحرين يف نوفمرب 

2019 لتجديد جواز البن، واملحدد تاريخ انتهائه يف يناير 2020، اإل اأنه 

مت المتناع عن جتديد جواز ال�سفر واحتجازه لدى ال�سفارة، دون املبا�سرة 

اأن  من  بالرغم  وت�سليمه،  اجلواز  لتجديد  الالزمة  القانونية  الإجراءات  يف 

الأم دفعت ر�سوم التجديد كما هو مثبت بر�سيد ال�ستالم لدى �سفارة مملكة 

البحرين، على اعتبار اأنه بحريني اجلن�سية ومولود من اأب بحريني.

م�سطفى ال�ساخوري:

وقع حريق ع�سر ام�س الثنني 

مبنطقة  الواقعة  املنازل  احد  يف 

طريق   ،1020 جممع  اللوزي 

2014 ت�سررت جراءه اغلب اجزاء 

انفجار ب�سبب �سغط  املنزل ب�سبب 

بني  ا�سابات  وقوع  دون  حراري 

قاطنيه.

من جانبها اكدت ع�سو جمل�س 

الدائرة  ممثل  ال�سمالية  بلدي 

الدرازي  زينب  باملحافظة  التا�سعة 

منطقة  يف  يقع  املت�سرر  املنزل  ان 

وقعت  التي  وال�سرار  اللوزي 

املعنيني  مطالبة  جدا،  كبرية  به 

وتاأهيل  ترميم  اعادة  يف  بال�سراع 

املنزل ليتمكن اهله من العودة اليه 

يف اقرب وقت ممكن.

من  املنزل  معاينة  ومتت  هذا 

قبل ممثلي وزارة الأ�سغال و�سئون 

العمراين..  والتخطيط  البلديات 

وح�سر  بحجم  تقرير  لرفع 

اعمال  اجراءات  ملتابعة  ال�سرار 

ال�سرتاطات  وفق  املنزل  �سيانة 

الطارئة  للحالت  للرتميم  املطلوبة 

كما  والقرى،  املدن  تنمية  بق�سم 

حمافظة  من  املنزل  معاينة  متت 

املحافظة ال�سمالية ووزارة التنمية 

الجتماعية.

طالبت  مت�سل  �سعيد  وعلى 

املعنية  اجلهات  جميع  الدرازي 

حمد  مدينة  جمعية  وكذلك 

واأ�سحاب  اخلريية  واجلمعيات 

الأيادي البي�ساء بالتكاتف مل�ساعدة 

يف  معاناتهم  وانهاء  املت�سررين 

اأ�سرع وقت ممكن.

�ساحب  طالب  جانبه  من 

اللوزي  منطقة  يف  املحرتق  املنزل 

حديثه  يف  جا�سم  عبدالكرمي 

ترميم  اعادة  ب�سرعة  لـ»الأيام« 

وبكل  بالكامل  ت�سرر  الذي  املنزل 

اللكرتونية  واجهزته  مقتنياته 

ابناءه  وان  خ�سو�سا  والكهربائية 

اخلم�سة لزالوا يف مرحلة الدرا�سة.

حمليات 06www.alayam.com

الأربعاء 8 رجب 1443 ـ العدد 11995

Wednesday 9th February 2022 - No. 11995

20X3
SUBSCRIPTION

اإلزام »الهجرة واجلوازات« باإ�صدار جواز لطفل بحريني مقيم بدولة خليجية

حريق يلتهم منزالً ي�صكنه 7 اأفراد مبنطقة اللوزي

اأُقيم حتت رعاية امل�سري الركن ال�سيخ خليفة 

بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين 

احلالت  وعيادة  الطبية  املختربات  افتتاح  حفل 

دفاع  لقوة  امللكية  الطبية  باخلدمات  اليومية 

البحرين، حيث اأناب الفريق الركن عبداهلل بن ح�سن 

النعيمي وزير �سوؤون الدفاع حل�سور احلفل، وذلك 

تزامًنا  2022م،  فرباير   8 الثالثاء  اأم�س  �سباح 

بذكرى تاأ�سي�س قوة دفاع البحرين 5 فرباير.

وبعد تالوة اآيات من الذكر احلكيم، األقى اللواء 

قائد  خليفة  اآل  علي  بن  خالد  ال�سيخ  بروفي�سور 

عرب  املنا�سبة  بهذه  كلمة  امللكية  الطبية  اخلدمات 

فيها عن �سعادته بهذا الإجناز، موؤكًدا على امل�ستوى 

املرموق الذي و�سل اإليه امل�ست�سفى الع�سكري.

يف  امللكية  الطبية  اخلدمات  قائد  واأ�ساف 

كلمته باأن الربج اجلنوبي ي�ستمل على ثالثة اأق�سام 

الأر�سي من  الطابق  رئي�سية، حيث مت تخ�سي�س 

لغرف  الأول  والطابق  اليومية،  للحالت  الربج 

للمختربات  والثالث  الثاين  الطابق  اأما  العمليات، 

الطبية.

يت�سل  اجلنوبي  الربج  اأن  بالذكر  واجلدير 

من  املر�سى  لنقل  الع�سكري  بامل�ست�سفى  مبا�سرة 

واإىل الأجنحة الطبية بامل�ست�سفى.

امل�سروع  من  طابق  تخ�سي�س  اأهمية  وتكمن 

هذه  على  ال�سديد  لالإقبال  نظًرا  اليومية  للحالت 

ق�سرًيا  وقًتا  ت�ستلزم  التي  العمليات  من  النوعية 

اجلراحية  بالعمليات  مقارنة  العملية  لإجراء 

املعقدة.

وحدة  على  يحتوي  فهو  الأول  الدور  اأما 

مزودة  للعمليات  غرف   8 باإ�سافة  العمليات 

خمتلف  لإمتام  والتقنيات  التجهيزات  باأحدث 

العمليات اجلراحية اإل اأن ما مييز هذه الوحدة هو 

مهجنة  كغرفة  العمليات  غرف  اإحدى  تخ�سي�س 

حيث مت تزويد هذه الغرفة بجهاز روبوت مزودة 

بنظام مالحة يعتمد على الت�سوير الدقيق جلراحة 

وجراحة  الأع�ساب،  وجراحة  الدموية،  الأوعية 

العظام، وبالأخ�س ك�سور احلو�س.

بالإ�سافة اإىل ق�سم املخترب الذي ي�سغل طابقني 

من املبنى وي�سم جميع الأق�سام املخربية مثل بنك 

الدم، وق�سم التربع بالدم، وق�سم الأحياء الدقيقة، 

الدم،  اأمرا�س  وق�سم  احليوية،  الكيمياء  وق�سم 

الأن�سجة  وق�سم  واملناعة،  الفريو�سات  علم  وق�سم 

واخلاليا، وقد زود ق�سم املختربات الطبية باأحدث 

يف  الدقة  لتوفري  املخربية  للتحاليل  الأجهزة 

عالج  على  احلفاظ  يف  ي�ساعد  مما  الت�سخي�س 

و�سحة املر�سى.

الالزمة  املرافق  بجميع  املبنى  تزويد  مت  كما 

املهن  ومنت�سبي  واملمر�سني  واجلراحني  لالأطباء 

وغرف  لالجتماعات  قاعات  مثل  امل�ساندة  الطبية 

لال�سرتاحة وغريها.

كلمته  امللكية  الطبية  اخلدمات  قائد  وختم 

لتتحقق  كانت  ما  الإجنازات  هذه  اأن  على  موؤكًدا 

اخلدمات  به  حتظى  الذي  امل�ستمر  الدعم  لول 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  لدن  من  امللكية  الطبية 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

�ساحب  ومن  ورعاه،  اهلل  حفظه  الأعلى  القائد 

ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

الوزراء،  الأعلى رئي�س جمل�س  القائد  نائب  العهد 

والدعم الالحمدود من �ساحب املعايل امل�سري الركن 

ال�سيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة 

دفاع البحرين.

باإزاحة  الدفاع  �سوؤون  وزير  تف�سل  بعدها 

وعيادة  الطبية  املختربات  بافتتاح  اإيذاًنا  ال�ستار 

احلالت اليومية، وجرى �سمن فعاليات الحتفال 

قام  ثم  اجلديدة،  للمن�ساآت  تعريفي  فيديو  عر�س 

بجولة تفقدية يف خمتلف اأق�سام املختربات الطبية 

وعيادة احلالت اليومية اجلديدة.

امل�ست�سفى  باأن  الدفاع  �سوؤون  وزير  واأكد 

دفاع  لقوة  امللكية  الطبية  باخلدمات  الع�سكري 

على  امل�ست�سفيات  اأف�سل  من  اأ�سبح  البحرين 

بدعم  ثم  اهلل  من  بف�سل  وذلك  املنطقة،  م�ستوى 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  ورعاية 

عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى القائد الأعلى 

حفظه اهلل ورعاه، والهتمام املتوا�سل من �ساحب 

ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  الأعلى  القائد  نائب  العهد 

ومبا�سرة  م�ستمرة  ومبتابعة  ورعاه،  اهلل  حفظه 

من �ساحب املعايل امل�سري الركن ال�سيخ خليفة بن 

اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين.

التي بذلت لإن�ساء  الطيبة  اأ�ساد باجلهود  كما 

املختربات الطبية وعيادة احلالت اليومية والتي 

العالجية  اخلدمات  م�ستوى  رفع  يف  �ست�سهم 

اخلدمات  تبذله  ما  مثمًنا  الع�سكري،  بامل�ست�سفى 

يف  م�ستمر  وب�سكل  الدوام  على  امللكية  الطبية 

من خالل  املتقدمة  ال�سحية  الرعاية  توفري  �سبيل 

باملعدات  وجتهيزها  احلديثة  املن�ساآت  توفري 

ف�سالً  واملتطورة،  املتقدمة  والأجهزة  الطبية 

امل�ستويات  باأعلى  الطبية  الكوادر  تاأهيل  عن 

اإىل  بالإ�سافة  الطبية  التخ�س�سات  خمتلف  يف 

ال�سحية  الرعاية  نظم  اأحدث  بتوفري  الهتمام 

الطبية  اخلدمات  اأن  مو�سًحا  الطبية،  والوقاية 

دائم  وب�سكل  البحرين حتر�س  دفاع  بقوة  امللكية 

وم�ستمر على النهو�س مب�ستوى اخلدمة العالجية 

الطبية  اخلدمات  جميع  وتطوير  والت�سخي�سية 

الطبية  التقنيات  اإليه  تو�سلت  ما  واأحدث  باأف�سل 

احلديثة يف جمال الرعاية ال�سحية والعالجية.

افتتاح املختربات الطبية وعيادة احلاالت اليومية باخلدمات الطبية امللكية.. وزير الدفاع:

امل�صت�صفى الع�صكـري اأ�صبــح من اأف�صل امل�صت�صفيــات يف املنطقــة

مدير �صوؤون املدار�س: البطولة �صت�صكل نقلة ب�صجل الريا�صات املدر�صية

اإطالق بطولة نا�صر بن حمد للمدار�س الثانوية يف كرة القدم العام القادم
املدير  اأحمد  بن  مبارك  حممد  الدكتور  اأعلن 

والتعليم  الرتبية  بوزارة  املدار�س  ل�سئون  العام 

بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  من  كرمية  بتوجيهات  اأنه 

حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�سانية 

لل�سباب  الأعلى  املجل�س  رئي�س  ال�سباب  و�سوؤون 

الدرا�سي  العام  اعتباًرا من  �سيتم  فاإنه  والريا�سة، 

للمدار�س  حمد  بن  نا�سر  »بطولة  اإطالق  القادم 

�سنوية  بطولة  لتكون  القدم«،  كرة  يف  الثانوية 

املدر�سية،  الريا�سات  فعاليات  جدول  على  ثابتة 

الريا�سات  �سجل  يف  نوعية  نقلة  ي�سكل  ومبا 

الثانوية  للمدار�س  املدر�سية وحافًزا ودافًعا كبرًيا 

احلكومية واخلا�سة للم�ساركة املكثفة بكل اإ�سرار 

وحتدي والتناف�س من اأجل حتقيق املراكز املتقدمة 

يف هذه البطولة املرتقبة.

بهذه  املدار�س  ل�سوؤون  العام  املدير  وتقدم 

املنا�سبة باأ�سدق معاين ال�سكر والمتنان اإىل �سمو 

ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك 

لالأعمال الإن�سانية و�سوؤون ال�سباب رئي�س املجل�س 

الكرمية  رعايته  على  والريا�سة،  لل�سباب  الأعلى 

ودعمه الالحمدود للريا�سات املدر�سية وتطويرها 

والرتقاء مب�ستواها لتكون داعًما ورافًدا للريا�سة 

يف  م�سيًدا  ودولًيا،  واإقليمًيا  حملًيا  البحرينية 

الوقت نف�سه بكرمي العناية واملتابعة التي حتظى 

بن  خالد  ال�سيخ  �سمو  من  املدر�سية  الريا�سة  بها 

حمد اآل خليفة النائب الأول لرئي�س املجل�س الأعلى 

لل�سباب والريا�سة رئي�س الهيئة العامة للريا�سة 

الدور  مثمًنا  البحرينية،  الأوملبية  اللجنة  رئي�س 

يف  للريا�سة  العامة  الهيئة  به  تقوم  الذي  الكبري 

والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  امل�ستمر  التن�سيق 

مب�ستوى  والرتقاء  املدر�سية  الريا�سة  لتطوير 

الإعالن  هذا  جاء  وقد  فيها.  الريا�سية  الألعاب 

الرتبية والتعليم  الذي نظمته وزارة  خالل احلفل 

لتكرمي موظفيها واأع�ساء اللجان العاملة يف قطاع 

اخلدمات التعليمية الذين عملوا على تنظيم وتنفيذ 

بطولة كرة القدم للمدار�س الثانوية منذ انطالقتها 

النهائية، والتي �سهدت تتويج مدر�سة  املباراة  اإىل 

واملركز  البطولة  بكاأ�س  للبنني  الثانوية  التعاون 

الأول فيها.

العنزور  حبيب  كفاية  عربت  جانبها  ومن 

اعتزازها  عن  التعليمية  للخدمات  امل�ساعد  الوكيل 

برعاية �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة ممثل 

ال�سباب  و�سوؤون  الإن�سانية  لالأعمال  امللك  جاللة 

رئي�س املجل�س الأعلى لل�سباب والريا�سة للريا�سة 

املدر�سية، والدور الرائد الذي يقوم به �سمو ال�سيخ 

لرئي�س  الأول  النائب  خليفة  اآل  حمد  بن  خالد 

الهيئة  رئي�س  والريا�سة  لل�سباب  الأعلى  املجل�س 

العامة للريا�سة رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية 

يف الرتقاء بالريا�سة الطالبية وتنويعها، م�سرية 

بقطاع  الريا�سية  الرتبية  اإدارة  منت�سبي  اأن  اإىل 

�سئون املدار�س قد غمرتهم ال�سعادة البالغة باإطالق 

بطولة »نا�سر بن حمد للمدار�س الثانوية يف كرة 

القدم«، موؤكدة اعتزازهم الكبري بهذا الت�سريف من 

نحو  لهم  دافع وحمفز  اأكرب  يعد  ذلك  واأن  �سموه، 

املزيد من التفاين يف العمل والإجناز.

ز�هدة �أحمدهدى �سلمان

 �أ�سر�ر كبرية �حلقها �حلريق باملنزل 

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11995/pdf/INAF_20220209021826264.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/946499/News.html
https://www.alayam.com/online/local/946399/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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@NawafAlsayed

تدوير  اعادة  يف  اال�ستثمار  معدالت  تزال  ال 

املخلفات متدنية جًدا بالنظر حلجم املخلفات مبختلف 

اأنواعها �سنوًيا.

االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  باأن  االعتقاد 

تف�ّسي  �سبب  هو  املعرفة  لتلقي  مقبول  م�سدر 

والتفاهة،  النف�سية  واالأمرا�ض  والع�سبية  التطرف 

واأ�س�سها  ومبانيها  مقدماتها  املرء  يعلم  ال  التي  املعلومة 

تتحول اإىل دجل ودعوة للتطرف!
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1946 - وفاة رئي�ض الديوان امللكي يف م�سر 
اأحمد ح�سنني با�سا، وذلك نتيجة حادث �سيارة فوق 

كوبري ق�سر النيل.

1963 - اإعدام رئي�ض وزراء العراق عبدالكرمي 
حماكمة  واإجراء  به  االإطاحة  من  يوم  بعد  قا�سم 

�سريعة له.

1964 - اأول ظهور علني لفرقة الروك البيتلز 
يف برنامج اأيد �سوليفان.

اإىل   14 اأبولو  الف�ساء  مركبة  عودة   -  1971
االأر�ض بعد هبوطها على �سطح القمر.

امللك ح�سني  قرينة  علياء  امللكة  مقتل   - 1977
اأثناء  تقلها  التي  املروحية  ب�سقوط  االأردن  عاهل 

رحلتها التفقدية جلنوب االأردن.

رئي�ًسا  جديد  بن  ال�ساذيل  انتخاب   -  1979
للجزائر.

»غرينفيل«  االأمريكية  الغوا�سة   -  2001
ت�سطدم ب�سفينة يابانية مما يوؤدي اإىل غرقها.

ال�ستوية  االأوملبية  االألعاب  انطالق   -  2018
2018 يف بيونغت�سانغ، كوريا اجلنوبية.

2020 - الفيلم الكوري طفيلي يفوز باأو�سكار 
اأف�سل ممثل، رينيه  اأف�سل فيلم، خواكني فينيك�ض 

توزيع  حفل  �سمن  وذلك  ممثلة،  اأف�سل  زيلويغر 

جوائز االأو�سكار الثاين والت�سعني.

2021 - و�سول م�سبار االأمل اإىل كوكب املريخ.

�سريحة اإلكرتونية ت�ساعد مر�سى ال�سلل على ال�سري جمدداً

ا�شتعاد مي�شال روكاتي القدرة على امل�شي بف�شل اإجناز جديد 

يف عمليات زرع النخاع ال�ش�كي، بعدما اأ�شيب عام 2017 ب�شلل 

يف اجلزء ال�شفلي من ج�شمه جراء حادث تعّر�ص له اأثناء رك�به 

دراجة نارية.

وتر�شل �شريحة نب�شات كهربائية اإىل ع�شالت روكاتي حتاكي 

اأ�شخا�ص  م�شاعدة  من  ما  ي�ًما  تتمّكن  اأن  وميكن  الدماغ،  عمل 

يعان�ن اإ�شابات خطرة يف العم�د الفقري على ال�ق�ف وامل�شي 

والتمرين.

بحثي  م�شار  اإىل  العلمي  الإجناز  هذا  على  القائم�ن  وا�شتند 

ط�يل اعتمد على ا�شتخدام النب�شات الكهربائية لتح�شني ن�عية 

احلياة لدى اأ�شخا�ص يعان�ن من اإ�شابات يف النخاع ال�ش�كي، مبا 

ا  ي�شمل درا�شة اأجراها الفريق نف�شه عام 2018 �شاعدت اأ�شخا�شً

م�شابني ب�شلل يف الق�شم ال�شفلي من ج�شمهم على امل�شي جمدًدا.

فيها  �ُشّغلت  التي  الأوىل  املرة  اإّن  لل�شحافيني  روكاتي  وقال 

»جتربة  �شّكلت  خط�ات  ال�شري  من  ومتّكن  الكهربائية  النب�شات 

م�شح�نة للغاية بالع�اطف«.

»نيت�شر  جملة  نتائجها  ن�شرت  التي  الدرا�شة  واأجريت 

ميدي�شن« على روتاكي واثنني اآخرين عاجزين عن حتريك اجلزء 

املر�شى  ومتّكن  حل�ادث.  تعر�شهم  بعد  اأج�شامهم  من  ال�شفلي 

�شريحة  زرع  على  وجيزة  فرتة  بعد  خط�ات  ال�شري  من  الثالثة 

يبلغ ط�لها �شّتة �شنتيمرات و�شبط نب�شاتها.

اأمريكي يدخل مو�سوعة »غيني�س« 

باأكله اأكرث من 32 األف �سطرية »بيغ ماك«

حطم امل�اطن الأمريكي دون غ�ر�شكي الرقم القيا�شي 

بتناول �شطائر »بيغ ماك« من �شل�شلة املطاعم ال�شهرية 

»ماكدونالدز«، حيث تناول 32340 �شطرية على مدى 

ما يقارب الـ50 عاًما.

ويق�ل دون عن ن�عه املف�شل من �شطائر الهمربغر: 

اأف�شل �شاندوي�ص يف العامل«. وو�شف دون نف�شه  »اإنه 

باأنه »عندما يحب �شيًئا يالزمه ط�ال ال�قت، اأتناول كل 

ي�م �شطريتني، اأي 14 �شطرية يف الأ�شب�ع«.

»ه��شي  قال:  بال�شطرية  التعلق  هذا  �شبب  وعن 

الهمربغر«.  ل�شطائر  ب�شبب حبي  ه�  ماك  بيغ  ب�شطرية 

»يف  »اله��ص«:  هذا  مع  بدايته  ق�شة  عن  دون  وحتدث 

اإىل  قدتها  يل،  �شيارة  اأول  ا�شرتيت   ،1972 ماي�   17

ووقتها  ماك،  بيغ  �شطرية  اأول  وتناولت  ماكدونالدز، 

قررت اأنني �شاأتناولها لبقية حياتي«.

ال�شطائر  لعدد  ح�شابه  كيفية  عن  �ش�ؤاله  وعند 

الكرت�نية  بالعلب  »يحتفظ  باأنه  اأجاب  تناولها،  التي 

بت�اريخ  املرفقة  للف�اتري  اإ�شافة  لل�جبة،  تناوله  بعد 

ال�شراء«.

يخربين  »مل  غ�ر�شكي:  ماري  دون،  زوجة  وقالت 

دون به��شه بالبيغ ماك عندما تقابلنا لأول مرة، مل اأكن 

ا�شتمر  عندما  ذلك  من  تاأكدت  ولكني  ه��ص،  اأنه  واثقة 

بتناولها لالأبد، اأنا ب�شحة جيدة لأنني ن�شيط حيث اأنني 

ن�شيط واأم�شي 6 اأميال ي�مًيا«.

�سّكلت جمموعة 

امل�سمم، زياد 

نكد، التي قّدمها 

موؤخًرا على هام�ض 

اأ�سبوع باري�ض 

لالأزياء الراقية، 

اإحدى اأجمل 

جمموعات هذا 

االأ�سبوع واأكرثها 

اأناقة. فهي متيّزت 

بفخامة جاءت 

مواكبة لعنوانها 

 »MuZeum«

الذي ي�ستح�سر 

اأجواء تليق بعراقة 

املتاحف وطابعها 

الفني الراقي.

دث ثورة يف جمال خ�سارة الوزن وداًعا للجراحة.. حقنة تحُ

ح�شلت حقنة جديدة خل�شارة ال�زن، اعتربت ث�رية، 

نقلته  ما  بح�شب  بريطانيا،  ل�شتخدامها يف  امل�افقة  على 

�شحيفة »ديلي ميل«.

اأن  الربيطانية  ال�شحة  هيئة  يف  امل�ش�ؤول�ن  ويعتقد 

احلقنة، التي يطلق عليها ا�شم »Wegovy jab«، �شتلعب 

دوًرا رئي�شًيا يف مكافحة اأزمة ال�شمنة يف اململكة املتحدة. 

ومتنح احلقنة مرة واحدة يف الأ�شب�ع ملدة اأ�شهر.

الثالثاء،  اأم�ص  بريطانيا،  يف  ال�شحة  م�ش�ؤول�  اأعلن 

املفرطة  ال�شمنة  من  يعان�ن  بالغ  ملي�ن  من  اأكرث  اأن 

�شي�شبح�ن م�ؤهلني قريباً للح�ش�ل على احلقنة.

تعمل  التي  احلقنة،  اأن  العلمية  الدرا�شات  واأظهرت 

ت�ؤديها  الذي  نف�شها  للنتائج  ت�ؤدي  الده�ن،  تك�شري  على 

جراحة ربط املعدة. واأظهرت اإحدى التجارب اأن املر�شى، 

الذين خ�شع�ا للعالج بهذه احلقنة اخلارقة، فقدوا كمية 

اأكرب من وزنهم من اأولئك الذين اأخذوا عالًجا وهمًيا.

و�شف باحث� جامعة ليفرب�ل، الذين قادوا الدرا�شة، 

العقار باأنه »يغري ق�اعد اللعبة«.

تعمل حقنة »Wegovy« عن طريق تنظيم ال�شهية يف 

وبالتايل،  اجل�ع.  تقليل  اإىل  ي�ؤدي  مما  والدماغ،  اجل�شم 

تقليل تناول ال�شعرات احلرارية.

بهذا  لالأدوية  املنظمة  الربيطانية  الهيئة  واأو�شت 

الذين  وويلز  اإجنلرتا  مقاطعتي  يف  لالأ�شخا�ص  الدواء 

لديهم م�ؤ�شر كتلة اجل�شم 35، ما يجعلهم يعان�ن ال�شمنة 

املفرطة، وهم الفئة الأكرث بدانة، ولديهم على الأقل عامل 

واحد يزيد من خطر ال�فاة مرتبط بال�زن.

ب��شاطة  باأنف�شهم  احلقنة  اأخذ  من  املر�شى  �شيتمكن 

قلم. لكن �شُيطلب منهم عدم الت�قف فجاأة عن تناوله دون 

ب�شكل  ا�شتخدم�ه  الذين  بع�ص  لكن  الطبيب.  ا�شت�شارة 

غ�ش�ن  يف  النتائج  روؤية  بعد  اأخذه  عن  ت�قف�ا  خا�ص 

اأ�شهر.

»ال�سحة«: ت�سجيل 7121 اإ�سابة 

جديدة بفريو�س »كورونا« وحالتا وفاة

اأن الفحو�سات التي بلغ  اأعلنت وزارة ال�سحة 

اأظهرت   ،2022 8 فرباير  28360 يف يوم  عددها 

تعافت  كما  جديدة،  قائمة  حالة   7121 ت�سجيل 

7090 حالة اإ�سافية لي�سل العدد االإجمايل للحاالت 
املتعافية اإىل 372847.

 60981 القائمة  العدد االجمايل للحاالت  وبلغ 

حالة، منها 133 حالة تخ�سع للعالج بامل�ست�سفى 

و19 حالة يف العناية املركزة.
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ال�سماح باإجراء جل�سات املحاكمة باللغة االجنليزية.. 

النواب مي�سي قانون برفع اال�ستقطاعات النفطية ل�سالح احتياطي االأجيال

م�شطفى ال�شاخوري - اأبرار �شكري:

ال�شادر  الق�شائية  ال�شلطة  قانون  من   )4( املادة  تعديل  على  اأم�س،  يوم  جل�شته  خالل  النواب،  جمل�س  وافق 

يز لأطراف النزاع اأن يتفقوا كتابًة على اختيار لغة غري اللغة  باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002، بحيث تجُ

املنّظمة  والقواعد  تطبيقها  واآلية  بتحديدها  ي�شدر  والتي  املحكمة،  اأمام  ا�شتخدامها  التي ميكن  اللغات  من  العربية 

لرتجمتها و�شماع ال�شهود فيها قرار من الوزير املعني ب�شوؤون العدل بعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء، وتعديل 

يز تعيني ق�شاة مّمن ينتمون بجن�شياتهم اإىل دول  البند )اأ( من املادة )22( من قانون ال�شلطة الق�شائية بحيث تجُ

اأخرى بدلً مما هو قائم حاليًا من جواز تعيني ق�شاة مّمن ينتمون بجن�شياتهم اإىل اإحدى الدول العربية.

كما وافق املجل�س على قانون اآخر يق�شي بتطوير اأحكام الإثبات يف املواد املدنية والتجارية والهادف اإىل معاجلة 

تراكم الدعاوى املنظورة اأمام املحاكم والتي يتطلب قبل الف�شل فيها اللجوء اإىل اخلربة الفنية، ومتكني اخل�شوم من 

اللجوء مبا�شرة اإىل اخلربة املنا�شبة يف اأي مرحلة من مراحل الدعوى.

اإىل  كما وافق املجل�س على م�شروع قانون ب�شفة م�شتعجلة ب�شاأن الحتياطي لالأجيال القادمة، والذي يهدف 

زيادة ن�شب ال�شتقطاع من مبيعات النفط اخلام الذي يتم ت�شديره خارج مملكة البحرين، ل�شالح احتياطي الجيال 

القادمة، كما قرر املجل�س رف�س م�شروعي قانون مرتبطان باحتياطي الجيال القادمة اأحدهما يق�شي بوجوب تقدمي 

احل�شاب اخلتامي املدقق من قبل الديوان اإىل جمل�شي ال�شورى والنواب لالعتماد، والثاين يق�شي بفر�س اقتطاع 

دولر اأمريكي واحد من �شعر كل برميل نفط خام ي�شتخرج من اأي حقل يف اململكة، واإحالهما اإىل جمل�س ال�شورى.

الالزمة ل�شغل  املوؤهالت  للبحرينيني احلا�شلني على  التوظيف  الأولوية يف  املجل�س على قانون لإعطاء  ووافق 

الوظائف التعليمية والتدريبية يف القطاع اخلا�س.

تطوير قطاع النفط والغاز.. وزير املالية:

القطاعات غري النفطية متثل 80% من االقت�ساد الوطني

وزير االإعالم رًدا على النائب قمرب:

 ال مقارنة بني قناة البحرين الريا�سية والقنوات العاملية

اأكد ال�سيخ �سلمان بن خليفة اآل خليفة وزير 

املالية والقت�ساد الوطني اأن التنوع القت�سادي 

القت�ساد  يف  النفطية  غري  والقطاعات  قوي، 

تنوع  اإىل  موؤ�سر  وهو   ،%80 فاقت  الوطني 

القت�ساد يف مملكة البحرين. 

واأ�سار اإىل اأن هذا التنوع القت�سادي الناجح 

يجب اأن ينعك�س على اإيرادات امليزانية العامة 

لت�سكل قاعدة �سلبة للفر�س القت�سادية.

احلركة  يف  كثرية  فر�س  »هناك  وقال: 

يتم  اأن  املمكن  من  الوا�سعة  القت�سادية 

ال�ستفادة منها بالطريقة ال�سحيحة، كالتطوير 

يف قطاع النفط والغاز مبا يتمتع به من فر�س 

واعدة ميكن ال�ستثمار فيها«.

املالية  وزير  ا�سار  اآخر،  جانب  من 

كبرًيا  اإقبالً  هناك  اأن  اإىل  الوطني  والقت�ساد 

على العمالت الرقمية والعمالت امل�سفرة، لفًتا 

اإىل �سرورة و�سع احلماية ال�سحيحة ل�سمان 

خالل  واأ�ساف  العمالت،  هذه  ا�ستغالل  �سوء 

مملكة  اأن  اأم�س  يوم  النواب  جمل�س  جل�سة 

والت�سريعات  املايل  املجال  يف  �سباقة  البحرين 

املتطورة واحلديثة، اإذ اأ�سبحت مركًزا عاملًيا يف 

البحرين يف  ل�ستمرار  م�سرًيا  املالية،  التقنيات 

هذا الجتاه. 

البحرين  م�سرف  »و�سع  قائالً:  وتابع 

مملكة  جلعل  الالزمة  الت�سريعات  املركزي 

البحرين يف ال�سدارة يف جمال التقنيات املالية«.

اأكد علي الرميحي وزير �سوؤون الإعالم 

، خالل رده على �سوؤال للنائب عمار قمرب 

ب�ساأن قناة البحرين الريا�سية، اأنه ل ميكن 

مقارنة قناة البحرين الريا�سية بالقنوات 

العاملية، معترًبا اأن املجهود الذي يقوم به 

ال�سباب البحريني العامل يف القناة يجعلها 

الريا�سية  بالقنوات  مقارنة  ال�سدارة  يف 

الر�سمية يف القنوات الر�سمية الأخرى هي 

للفعاليات الريا�سية جميعها  اأكرثها نقالً 

دون ا�ستثناء.

دائم  توا�سل  على  اأنه  اإىل  واأ�سار 

والأندية  الحتادات  روؤ�ساء  مع  �سخ�سًيا 

ملحاولة دعم القطاع الريا�سي.

مداخلة  على  رًدا  الوزير،  وقال 

الع�سو قمرب اأكد فيها ت�سلّم بع�س حمللي 

يف  الريا�سية  والربامج  ال�ستديوهات 

يقومون  باأنهم  تذّكرهم  اأوراًقا  القناة 

بالتحليل دون حق املطالبة باملكافاآت: »اإن 

القناة  تتحمل  ل  اأن  يف  يتمثل  املو�سوع 

ولكي  تلبيتها،  لت�ستطيع  باهظة  تكاليف 

من  قانونية  مطالبات  هنالك  يكون  ل 

املو�سوع  اأن  اإىل  م�سرًيا  كان«،  طرف  اأي 

قانوين بحت.

هناك  »�سيكون  قائالً:  الرميحي  وتابع 

خالل  الريا�سية  الربامج  بجودة  اهتمام 

الفرتة املقبلة«.

ال�سلوم: لتكثيف التوعية املرتبطة بالعمالت الرقمية

6 ماليني دينار كلفة تقاعد الوزراء ومن يف حكمهم

ال�سلوم  اأحمد  النائب  دعا 

تكثيف  �ـــســـرورة  اإىل 

التوعوية  ــالت  ــم احل

بالعمالت  املــرتــبــطــة 

لالإقبال  نظًرا  امل�سفرة؛ 

املجتمع  اأفراد  من  الكبري 

ال�سرائح  خمتلف  ــن  وم

فيها. لال�ستثمار 

هذه  اأن  يظنون  كثريين  اأن  واأكد 

العمالت هي عمالت حقيقية حالها حال 

اأي عملة اأخرى، والأمر اأنها تختلف عن 

ولي�ست  احلقيقية  العمالت 

امل�سارف  عــن  ــادرة  �ــس

بل  الر�سمية،  املركزية 

ا�ستثمارية  اأ�سول  هي 

لها خماطر كبرية.

�سرورة  اإىل  ولفت 

ــذه  ــل ه ــث ــة مب ــي ــوع ــت ال

من  العديد  ترده  اإذ  العمالت، 

عن  لال�ستف�سار  النا�س  من  املكاملات 

النا�س  يخ�سر  ل  لكي  العمالت،  هذه 

اأموالهم.

حممد  الــنــائــب  قــــال 

تعليقه على  العبا�سي، يف 

ال�سادر  املر�سوم  تعديل 

تقاعد  ب�ساأن   2021 يف 

الوزراء ومن يف حكمهم، 

 119 املادة  يخالف  اإنه 

من الد�ستور، اإذ يرتب على 

ا�سرتاكات  دفع  الدولة  خزانة 

ما  ال�سناديق  ويحمل  الـــوزراء،  عن 

ي�سدر  اأن  يجب  ــان  وك حتتمل،  ل 

بـ»مر�سوم بقانون«.

اأنه من خالل بحثه  العبا�سي  وبّي 

التحقيق  جلنة  اأوراق  يف 

تبّي  ال�سابقة،  النيابية 

الـــوزراء  تقاعد  اأن  لــه 

موازنة  يكلف  ال�سابقي 

 2،934 �سنوًيا  الدولة 

فيما  ديــنــار،  مــلــيــون 

النواب  تقاعد  تكلفة  تبلغ 

ال�سابقي 3،200 مليون دينار.

)معا�سات(  تقاعد  تكلفة  اأن  واأكد 

ال�سابقي  والنواب  ال�سابقي  الــوزراء 

ماليي   6 يفوق   )2018 نواب  )قبل 

دينار.

م�سرف  حمــافــظ  حـــّذر 

ر�سيد  املركزي  البحرين 

ي�سمى  ــا  مم املـــعـــراج 

امل�سفرة«  »الــعــمــالت 

التعامل  اأن  مـــوؤكـــًدا 

ــعــمــالت املــ�ــســفــرة  ــال ب

حمفوف باملخاطر الكبرية، 

لعملها ول  اأنه ل �سوابط  كما 

اأ�سول  هي  واإمنا  حقيقية  عمالت  ُتعد 

تعمل  ولكنها  الأ�ــســول،  من  كغريها 

بطريقة خمتلفة. 

بجل�سة  له  مداخلة  خــالل  ــد  واأك

امل�سرف  حر�س  اأم�س  النواب  جمل�س 

�سواء  املتاحة،  الو�سائل  خــالل  من 

او  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 

التوا�سل مع العالم، على التاكيد على 

مبا  يتعلق  فيما  احلذر  التعامل  اأهمية 

»اإننا  امل�سفرة، م�سيًفا:  العمالت  ي�سمى 

امل�سفرة  العمالت  ي�سمى  ما  نعترب  ل 

عمالت حقيقية، واإمنا هي جمرد اأ�سول 

م�سفرة حالها حال اأي اأ�سول اأخرى يتم 

ال�ستثمار فيها ولكن بطريقة خمتلفة«.

-كما  العمالت  اأن  واأكــد 

باإ�سدارها  تقوم  نفهم- 

اجلـــهـــات الــر�ــســمــيــة 

وتخ�سع لرقابة اجلهات 

دولة،  كل  يف  الر�سمية 

فاإن  املنطلق  هــذا  ومــن 

ــوك املــركــزيــة  ــن ــب ــل ال ك

اأن  على  حر�ست  العامل  يف 

اأ�سحاب  لكل  وتو�سح  بحذر  تتعامل 

الأ�سول  هذه  مع  التعامل  اأن  ال�ساأن 

امل�سفرة حمفوف مبخاطر كبرية، لعدم 

بالن�سبة  وجود �سوابط كما هو احلال 

للعمالت الر�سمية.

املركزي  امل�سرف  م�سروع  وحول 

لإ�سدار عملة رقمية ر�سمية، اأكد املعراج 

ال�سنوات  طــوال  البحرين  مملكة  اأن 

اخلم�سي املا�سية مل تتوقف عن مواكبة 

املالية،  ال�سناعة  يف  التطورات  اأحدث 

وهذه اإحدى امليزات التي حافظت عليها 

مملكة البحرين خالل ال�سنوات املا�سية، 

امل�سوؤولي  تفكري  من  جزًءا  واأ�سبحت 

بالقطاع املايل.

املعراج يحّذر: العمالت امل�سفرة

 لي�ست عمالت.. وخطر التعامل بها كبري

زايد: الإيجاد البدائل التي تقّوي االقت�ساد

اأكد النائب الثاين لرئي�س 

جمل�س النواب علي زايد، 

ب�ساأن  له  مداخلة  خالل 

القطاعات  م�ساهمة 

الناجت  يف  النفطية  غري 

املهم  مــن  اأن  املحلي، 

غري  القطاعات  م�ساهمة 

املحلي  الناجت  يف  النفطية 

مطالًبا  ودعمها،  الدولة  جهود  لبيان 

بدائل  لإيجاد  اجلهد  من  املزيد  ببذل 

لقت�ساد قوي بعيًدا عن جيب املواطن. 

ب�سكره  ــد  زاي وتــوّجــه 

على  ــة  ــي ــال امل لــوزيــر 

ــوده الــكــبــرية يف  ــه ج

ــاد  ــس ــ� ــت خـــدمـــة الق

بذل  مــوؤكــًدا  الوطني، 

ــود  املـــزيـــد مـــن اجلــه

لإيجاد  وامل�سرتكة  املكثفة 

اقــتــ�ــســاد بــحــريــنــي قــوي 

روؤى  و�سلب ومتنوع ومتما�سك وفق 

على  اإيجاًبا  تنعك�س  ا�سرتاتيجية 

الوطن واملواطني.

�سلمان ي�ساأل: من �ساحب اخت�سا�ص

 تعديل قانون ال�سلطة الق�سائية؟

اأكد النائب الأول لرئي�س جمل�س النواب عبدالنبي 

اأحكام  بع�س  تعديل  ب�ساأن  مداخلته  خالل  �سلمان، 

الأعلى  املجل�س  رد  اأن  الق�سائية،  ال�سلطة  قانون 

للق�ساء باأنه لي�س جهة اخت�سا�س يف التعديل على 

اأن  مو�سًحا  �سحيح،  غري  الق�سائية  ال�سلطة  قانون 

املجل�س هو املعني ب�سورة مبا�سرة بالقانون. 

الأعلى  املجل�س  بتو�سيح موقف  �سلمان  وطالب 

قرار  اتخاذ  للمجل�س  ليت�سنى  ال�ساأن؛  بهذا  للق�ساء 

�سحيح ي�سب يف خدمة الهيئة الق�سائية يف مملكة 

البحرين.

وعلّق النائب فا�سل ال�سواد على مداخلة النائب 

راأيه  اأبدى  للق�ساء  الأعلى  »املجل�س  بالقول:  �سلمان 

يف املو�سوع، وما قاله النائب الأول بهذا اخل�سو�س 

غري دقيق«.

كمال يف اجلل�سة رغم اإ�سابتها بكورونا

6 نواب يعتذرون عن عدم ح�سور اجلل�سة »الأ�سباب �سحية«

اإىل  �سو�سن  النائب  ح�سور  ت�سبب 

اإ�سابتها  رغم  اأم�س  يوم  املجل�س  قاعة 

انطالق  اأّخرت  بربكة  كورونا  بفريو�س 

الرئي�سة  القاعة  لتعقيم  وذلك  اجلل�سة، 

داخل  مب�سادات  ت�سببت  كما  باملجل�س، 

ح�سرت  باأنها  لها  واتهامات  املجل�س 

تعلم  كانت  اأنها  من  بالرغم  اجلل�سة 

بنتيجة ا�سابتها بالفريو�س م�سبًقا، الأمر 

اأنها  اأكدت  اإذ  كمال،  النائب  ا�ستفّز  الذي 

مل تكن تعلم باإ�سابتها بفريو�س كورونا 

قبيل ح�سور جل�سة النواب �سباح اأم�س.

علمت  اأن  بعد  اأنها  كمال  واأكدت 

بنتيجة اإ�سابتها بفريو�س كورونا طلبت 

ح�سور اجلل�سة عن ُبعد، وفق الإجراءات 

الغياب  عدم  على  ا  حر�سً الحرتازية 

�سبب  نعلم  »ل  واأ�سافت:  اجلل�سة،  عن 

هيجان اأحد النواب �سدنا«، من جانبه، 

طلب النائب ممدوح ال�سالح من رئا�سة 

�سالحياتها  ا�ستخدام  النواب  جمل�س 

بحق كمال التي تبّي اإ�سابتها بفريو�س 

املجل�س.  قاعة  والتي ح�سرت  كورونا، 

وقال: »اإن النائب امل�سابة والتي ح�سرت 

زالت  وما  كمال،  �سو�سن  هي  اجلل�سة 

دخول  على  ت�سّر  ال�سيارات  مواقف  يف 

باإ�سابتها  معرفتها  من  بالرغم  املجل�س 

بكورونا منذ البارحة، واإعالمها من قبل 

اأنها  اإل  بذلك،  واملجل�س  الطبي  الفريق 

ت�سّر على دخول القاعة«.

وعقبت رئي�س جمل�س النواب فوزية 

زينل على ح�سور النائبة �سو�سن كمال 

تعلم  تكن  مل  »النائب  بالقول:  للجل�سة 

و�سولها  عند  بالفريو�س  م�سابة  اأنها 

فور  املجل�س  غادرت  اأنها  كما  للقاعة، 

اإعالمها«.

ح�سور  عدم  عن  نواب   6 اعتذر 

اأم�س  يوم  النوب  جمل�س  جل�سة 

اإبراهيم  النواب  لظروف �سحية، وهم 

وزينب  الكوهجي،  وحمد  النفيعي، 

وعي�سى  كمال،  و�سو�سن  عبدالأمري، 

وعمار  اإ�سحاقي،  وعلي  القا�سي، 

البناي.

النواب  من  كل  ا  اأي�سً اعتذر  كما 

حممد بوحمود وبا�سم املالكي وعي�سى 

بينما  ال�سي�سي،  وحممد  الكوهجي 

نواب   4 اجلل�سة  ح�سور  عن  تاأخر 

اآخرين لظروف خا�سة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11995/pdf/INAF_20220209021826264.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/946431/News.html
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/946471/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

P  1
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 افتتاح المختبرات الطبية وعيادة 
الحاالت اليومية بالخدمات الطبية الملكية

ُأقي��م أمس تح��ت رعاي��ة القائد العام لق��وة دفاع 
 البحري��ن المش��ير الركن الش��يخ خليفة ب��ن أحمد 
آل خليف��ة، حفل افتتاح المختب��رات الطبية وعيادة 
الحاالت اليومي��ة بالخدمات الطبي��ة الملكية لقوة 
دف��اع البحرين، حيث أناب الفريق الركن عبداهلل بن 
حسن النعيمي وزير ش��ؤون الدفاع لحضور الحفل، 
وذلك، تزامنًا مع ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين.

وبع��د تالوة آي��ات من الذك��ر الحكي��م، ألقى قائد 
الخدمات الطبية الملكية اللواء بروفيس��ور الش��يخ 
خال��د ب��ن عل��ي آل خليفة كلم��ة بهذه المناس��بة 
عب��ر فيها عن س��عادته بهذا اإلنج��از، مؤكدًا على 
المس��توى المرموق ال��ذي وصل إليه المستش��فى 

العسكري.
وأض��اف ب��أن الب��رج الجنوبي يش��تمل عل��ى ثالثة 
أقسام رئيس��ة، حيث تم تخصيص الطابق األرضي 
م��ن البرج للح��االت اليومية، والطاب��ق األول لغرف 
العمليات، أم��ا الطابق الثان��ي والثالث للمختبرات 

الطبية.
والجدير بالذك��ر أن البرج الجنوبي يتصل مباش��رة 
بالمستش��فى العس��كري لنقل المرض��ى من وإلى 

األجنحة الطبية بالمستشفى.
وتكمن أهمية تخصيص طابق من المشروع للحاالت 
اليومية نظرًا لإلقبال الشديد على هذه النوعية من 
العمليات التي تس��تلزم وقتًا قصيرًا إلجراء العملية 

مقارنة بالعمليات الجراحية المعقدة.
أم��ا الدور األول فه��و يحتوي على وح��دة العمليات 
بإضافة 8 غرف للعمليات مزودة بأحدث التجهيزات 
والتقني��ات إلتم��ام مختلف العملي��ات الجراحية إال 
أن م��ا يميز هذه الوحدة ه��و تخصيص إحدى غرف 
العملي��ات كغرف��ة مهجن��ة حي��ث ت��م تزويد هذه 
الغرف��ة بجهاز روبوت م��زودة بنظام مالحة يعتمد 
عل��ى التصوي��ر الدقي��ق لجراحة األوعي��ة الدموية، 
وجراح��ة األعص��اب، وجراح��ة العظ��ام، وباألخص 

كسور الحوض.
باإلضافة إلى قس��م المختبر الذي يش��غل طابقين 
م��ن المبنى ويضم كاف��ة األقس��ام المخبرية مثل 

بنك الدم، قسم التبرع بالدم، قسم األحياء الدقيقة، 
قس��م الكيمياء الحيوية، قس��م أمراض الدم، قسم 
علم الفيروسات والمناعة، وقسم األنسجة والخاليا، 
وقد زود قس��م المختبرات الطبي��ة بأحدث األجهزة 
للتحاليل المخبرية لتوفير الدقة في التشخيص مما 

يساعد في الحفاظ على عالج وصحة المرضى.
كم��ا ت��م تزوي��د المبنى بجمي��ع المراف��ق الالزمة 
لألطباء والجراحين والممرضين ومنتس��بي المهن 
الطبية المس��اندة مثل قاع��ات لالجتماعات وغرف 

لالستراحة وغيرها.
واختت��م قائ��د الخدم��ات الطبية الملكي��ة كلمته 
مؤك��دًا أن ه��ذه اإلنج��ازات ما كان��ت لتتحقق لوال 
الدعم المس��تمر الذي تحظى ب��ه الخدمات الطبية 
الملكية م��ن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى، 
ومن صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العه��د نائب القائ��د األعلى رئيس 
مجل��س الوزراء، والدعم الالمحدود من القائد العام 

لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن 
أحمد آل خليفة.

بعده��ا تفضل وزير ش��ؤون الدفاع بإزاحة الس��تار 
إيذان��ًا بافتتاح المختبرات الطبي��ة وعيادة الحاالت 
اليومي��ة، وجرى ضم��ن فعالي��ات االحتفال عرض 
فيديو تعريفي للمنشآت الجديدة، ثم قام سعادته 
بجولة تفقدية في مختلف أقسام المختبرات الطبية 

وعيادة الحاالت اليومية الجديدة.
وأكد وزير شؤون الدفاع بأن المستشفى العسكري 
بالخدمات الطبية الملكية لقوة دفاع البحرين أصبح 
م��ن أفضل المستش��فيات على مس��توى المنطقة 
وذل��ك بفضل م��ن اهلل ثم بدع��م ورعاي��ة حضرة 
صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المفدى القائ��د األعل��ى، واالهتمام 
المتواصل من صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ول��ي العهد نائب القائد األعلى 
رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة ومباشرة 
من القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن 

الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة.
كم��ا أش��اد بالجه��ود الطيب��ة التي بذلت إلنش��اء 
المختب��رات الطبية وعيادة الح��االت اليومية والتي 
ستس��هم ف��ي رف��ع مس��توى الخدم��ات العالجية 
بالمستشفى العس��كري، مثمنًا ما تبذله الخدمات 
الطبي��ة الملكية على الدوام وبش��كل مس��تمر في 
س��بيل توفير الرعاية الصحي��ة المتقدمة من خالل 
توفي��ر المنش��آت الحديث��ة وتجهيزه��ا بالمعدات 
الطبي��ة واألجه��زة المتقدم��ة والمتط��ورة، فضاًل 
عن تأهي��ل الكوادر الطبية بأعلى المس��تويات في 
مختلف التخصصات الطبية باإلضافة إلى االهتمام 
بتوفي��ر أح��دث نظ��م الرعاي��ة الصحي��ة والوقاية 
الطبية، موضح��ًا أن الخدمات الطبية الملكية بقوة 
دفاع البحرين تحرص وبش��كل دائم ومس��تمر على 
النهوض بمس��توى الخدمة العالجية والتشخيصية 
وتطوي��ر كافة الخدمات الطبي��ة بأفضل وأحدث ما 
توصلت إلي��ه التقنيات الطبي��ة الحديثة في مجال 

الرعاية الصحية والعالجية.

 الملك يتسلم أوراق اعتماد 
سفراء الجزائر وإندونيسيا والواليات المتحدة

تس��لم حضرة صاح��ب الجالل��ة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد 
المف��دى حفظه اهلل ورعاه ف��ي احتفال 
ج��رى في قص��ر الصخي��ر أم��س، أوراق 
اعتم��اد ثالثة س��فراء جدد لدى مملكة 

البحرين.
وتس��لم جالل��ة العاهل المف��دى أوراق 
اعتماد كل من سعادة السيد عبدالحميد 
أحمد خوجة سفير الجمهورية الجزائرية 
السيد  الش��عبية، وسعادة  الديمقراطية 
جمهوري��ة  س��فير  هيرم��اوان  أردي 
إندونيس��يا، وس��عادة الس��يد س��تيفن 
كريغ بوندي س��فير الوالي��ات المتحدة 

األمريكية.
وقد تب��ادل جالل��ة المل��ك المفدى مع 
السفراء الجدد الكلمات الترحيبية بهذه 
المناس��بة، وأش��اد حفظ��ه اهلل ورع��اه 
بالعالق��ات الثنائي��ة الوثيق��ة القائمة 
بين مملكة البحرين ودولهم الش��قيقة 
والصديق��ة وم��ا تش��هده م��ن تط��ور 
مس��تمر على كافة المستويات، متمنيًا 
جاللت��ه لهم دوام التوفي��ق والنجاح في 
لتعزي��ز  الدبلوماس��ية  مهامه��م  أداء 

عالقات التعاون والصداق��ة الطيبة مع 
البحرين.

ونقل السفراء إلى جاللة الملك المفدى 
تحي��ات وتقدير رؤس��اء دولهم وأخلص 
الصح��ة  بواف��ر  لجاللت��ه  تمنياته��م 
والس��عادة، ولمملكة البحرين وشعبها 
بالمزيد من التقدم واالزدهار، مشيدين 
بالعالقات الثنائية الوطيدة التي تربط 
بلدانهم مع مملكة البحرين على مختلف 

الصعد.
 حض��ر مراس��م تقدي��م أوراق االعتماد 
س��مو الممثل الش��خصي لجاللة الملك 
المف��دى، وس��مو النائ��ب األول لرئيس 
المجل��س األعل��ى للش��باب والرياض��ة 
رئي��س الهيئة العام��ة للرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية، ومعالي وزير 
الديوان الملكي، وسعادة وزير الخارجية، 

وسعادة رئيس المراسم الملكية.
 وكان الس��فراء الج��دد ق��د وصل��وا إلى 
قص��ر الصخير كل على ح��دة، حيث كان 
في استقبالهم رئيس المراسم الملكية، 
وجرت لهم المراس��م المعتادة في مثل 

هذه المناسبات.

)CAWAN 630(  رقم التسجيل 2 فلـــس 16 صفحة 2 0
»شاملة الضريبة«

 »النواب« احتساب االستقطاع الجديد 
لـ»احتياطي األجيال« بالميزانية المقبلة
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قريب�
أكبر منصة رياضية

العاهل يتناول مع قائد القيادة المركزية األمريكية التطورات اإلقليمية.. الملك:في البحرين

ترسيخ استقرار المنطقة وتعزيز األمن والسلم الدوليين
ولي العهد رئيس الوزراء: جهود مشتركة مع الواليات المتحدة لمواجهة التحديات

اس��تقبل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى القائ��د األعلى حفظه 
اهلل ورع��اه في قص��ر الصخير أمس الفري��ق أول كينيث 
ماكينزي قائد القي��ادة المركزية األمريكية بمناس��بة 

زيارته للمملكة.
ورح��ب صاح��ب الجالل��ة بقائ��د القي��ادة المركزي��ة 

األمريكي��ة، معرب��ًا ع��ن اعت��زاز مملك��ة البحرين بما 
يجمعه��ا بالواليات المتح��دة األمريكية م��ن عالقات 
تاريخية راس��خة وش��راكة وثيقة ترتك��ز دعائمها منذ 
عقود طويلة على الثقة واالحترام والتنس��يق المشترك 

كأصدقاء وحلفاء. 
وأشاد جاللته بالتقدم المستمر الذي تشهده العالقات 

البحرينية األمريكية في المجاالت كافة في ظل الحرص 
المتب��ادل عل��ى تطويره��ا وتنميته��ا، وبخاص��ة على 
صعيد التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بما يحقق 

األهداف والمصالح المشتركة.
وأثن��ى جاللته على ال��دور المحوري ال��ذي تضطلع به 
اإلدارة األمريكي��ة وجهوده��ا الفاعل��ة بالتع��اون مع 

الدول الحليفة في ترس��يخ دعائم األمن واالستقرار في 
المنطقة وتعزيز األمن والس��لم الدوليين، مؤكدًا دعم 
المملكة الدائم ومس��اندتها لهذه الجهود والمساعي 
اإلقليمية والدولية، منوهًا حفظه اهلل بجهود الفريق أول 
كينيث ماكينزي في تطوير التعاون البحريني األمريكي 

في المجال العسكري والدفاعي.

 »التنسيقية« تناقش 
 تفعيل قرارات حماية البيئة 

و»المجلس البحريني للدراسات الصحية« 
ت��رأس صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليف��ة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء 
اجتماع اللجنة التنس��يقية ال���416 والذي عقد عن 

بعد.
واستعرضت اللجنة آخر مس��تجدات مشروع إنشاء 

وتشكيل المجلس البحريني للدراسات والتخصصات 
الصحية.

كما ناقش��ت مس��تجدات تفعيل القرارات المعززة 
لحماي��ة البيئ��ة، وآخ��ر مس��تجدات التعام��ل مع 

فيروس كورونا »كوفيد 19«

ارتفاع المعامالت العقارية 29٪.. »المالية«:

زيادة الشركات 38.7٪ وسجالت األفراد ٪7.8
أعلنت وزارة المالية واالقتصاد الوطني عن ارتفاع أعداد رخص البناء الصادرة بنسبة 
21.4% م��ن خالل مؤش��رات القطاع العقاري فيم��ا ارتفعت مس��احة البناء للرخص 
الصادرة بنسبة 55.8%. باإلضافة إلى ذلك ارتفع عدد المعامالت العقارية المسجلة 

لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري بنسبة %29.
كما أشارت الوزارة ضمن ملخص أداء عدد من المؤشرات االقتصادية التي ترصدها 
الوزارة بش��كل دوري خالل 2021 مقارنة بالعام الس��ابق، إلى نم��و إجمالي إيرادات 
الس��ياحة الوافدة 161% وشهد عدد الليالي الس��ياحية نموًا بنسبة 179% خالل عام 
2021. وقد انعكس ذلك على نس��بة إش��غال الفن��ادق »4 و5 نجوم« والتي ارتفعت 
بنس��بة 60.7%، وارتفع كذلك متوسط اإلنفاق اليومي للزائر ليبلغ 75 دينارًا في عام 

2021 مقارنة ب�67.7 دينارًا في عام 2020. 
فيما بينت مؤشرات قطاع التجارة ارتفاع أعداد السجالت التجارية الجديدة للشركات 
ف��ي عام 2021 بنس��بة 38.7% وكذلك الس��جالت التجارية الجديدة لألفراد بنس��بة 
7.8%، وارتفع��ت كذل��ك حركة الش��احنات ال��واردة والصادرة عبر جس��ر الملك فهد 

بنسبة %6.9.

أداء أبرز المؤشرات االقتصادية 
للعام 2021

29%

 عدد المعامالت
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جميع النسب المشار إليها أعاله مقارنة بالعام 2020
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البحرين الـ5 في »ممارسة األعمال«
احتل��ت البحري��ن المركز الخامس عش��ر من 
حيث قدراتها التنافسية من بين 50 دولة في 
مؤش��ر أجيليتي اللوجستي الس��نوي لألسواق 

الناش��ئة. وحصدت البحري��ن المركز ال� 5 في 
تصني��ف أساس��يات ممارس��ة األعم��ال، وهو 
تصني��ف تمي��زت في��ه دول منطقت��ي الخليج 

العربي والشرق األوسط وشمال إفريقيا، حيث 
حلت اإلمارات المركز األولى وجاءت السعودية 

ثالثًا.

عبدالوهاب الرشودحمد المرزوق

243.4 مليون دينار كويتي 
صافي أرباح »بيتك« بـ2021

حقق بيت التمويل الكويتي »بيتك« صافي أرباح للمساهمين 
لع��ام 2021 قدرها 243.4 مليون دينار كويتي، بنس��بة نمو 
64.0% مقارنة ب� 2020. وبلغت ربحية الس��هم 28.59 فلس��ًا 
مقارن��ة ب�17.74 فلس��ًا ع��ن العام الس��ابق، وبنس��بة زيادة 

.%61.2

 »دوام الخميس الرياضي« 
إلى 11 صباحًا

أصدر رئي��س جهاز الخدمة المدني��ة أحمد الزايد 
توجيه��ات الخدمة المدنية رقم )1( لس��نة 2022 
تنفي��ذًا لقرار مجلس الوزراء بش��أن اليوم الوطني 
الرياض��ي لمملكة يوم الخمي��س 10 فبراير، وأن 
يتم اعتماد هذا اليوم كنصف يوم عمل للموظفين 
في القط��اع الحكومي بوزارات المملكة وأجهزتها 

المختلفة.
وأك��د الزايد بأن التوجيه��ات تكلف كافة الوزارات 
واألجه��زة  العام��ة  والهيئ��ات  والمؤسس��ات 
الحكومية العمل على إعداد برامج رياضية وفس��ح 
المج��ال أمام موظفيها للمش��اركة ف��ي فعاليات 
الي��وم الرياضي م��ن الس��اعة 11 صباح��ًا وحتى 

الثانية بعد الظهر.

السماح للشركات عبر اإلنترنت 
بـ»اشتر اآلن وادفع الحقًا« 

أص��در مصرف البحري��ن المركزي أمس، تعدي��الت على مجّلد 
التوجيه��ات الخام��س »الفئة 3: ش��ركات التمويل«، إلضافة 
نماذج أعمال جدي��دة ومبتكرة لش��ركات التمويل للمنتجات 
االس��تهالكية، وذل��ك ضم��ن األنش��طة االئتماني��ة قصيرة 
األجل، لتتواكب م��ع التطورات في بيئة األعم��ال واحتياجات 

المستهلك للخدمات المالية.
وأوضح المصرف أن التعديالت ستس��اهم في تس��هيل دخول 
شركات جديدة إلى السوق في هذا المجال، مثل المنصات عبر 
اإلنترن��ت التي تقدم التمويل قصير األجل »اش��تر اآلن وادفع 

.)BNPL( »الحقًا
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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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 »التنسيقية« تناقش تفعيل قرارات 
حماية البيئة ومستجدات »كورونا«

ترأس صاح��ب الس��مو الملكي 
آل  حم��د  ب��ن  س��لمان  األمي��ر 
رئي��س  العه��د  ول��ي  خليف��ة، 
مجلس ال����وزراء، اجتماع اللجنة 
التنس��يقية ال� 416 والذي عقد 

عن بعد. 
آخ����ر  اللجن���ة  واس���تعرضت 
إنش��اء  مش��روع  مس��تجدات 
البحرين��ي  المجل��س  وتش��كيل 
والتخصص�����ات  للدراس������ات 

الصحية.
التنسيقية  اللجنة  ناقش��ت  كما 
الق��رارات  تفعي��ل  مس��تجدات 
البيئ��ة، وآخر  المع��ززة لحماية 
مس��تجدات التعامل مع فيروس 

كورونا )كوفيد19(.

 وزير الخارجية يبحث 
مع سفيرة إيطاليا تفعيل 

مذكرات التفاهم بين البلدين

اس��تقبل وزي��ر الخارجية الدكت��ور عبداللطيف بن راش��د الزياني 
بمقر الوزارة أمس السفيرة اإليطالية لدى البحرين باوال أمادي.

وت��م خالل اللقاء بح��ث عالقات الصداقة بي��ن البحرين وإيطاليا 
وما تش��هده من تطور ونماء في مختلف المجاالت، وسبل تعزيز 
التعاون الثنائي واالرتقاء به إلى مس��تويات أرحب، بما في ذلك 
تفعي��ل مذكرات التفاه��م الموقعة بين البلدي��ن في المجاالت 
االقتصادي��ة والتنموي��ة بم��ا يخ��دم مصالحهم��ا المش��تركة، 
باإلضاف��ة إلى ع��دد من الموضوع��ات والقضاي��ا ذات االهتمام 
المش��ترك. حض��ر اللقاء رئيس قط��اع الش��ؤون األوروبية أحمد 

إبراهيم القرينيس.

 سفيرة البحرين في بانكوك تبحث 
مع وكيل خارجية تايالند التعاون المشترك

اس��تقبل وكيل وزارة خارجي��ة تايلند 
ثان��ي ثونغفاك��دي، بمق��ر ال��وزارة، 
س��فير البحري��ن ف��ي بانك��وك منى 

عباس رضي.
وأك��د ثونغفاك��دي عم��ق العالقات 
الثنائي��ة بي��ن البلدي��ن الصديقين، 
معرب��ًا ع��ن ش��كره ل��دور البحري��ن 
المه��م في المنطق��ة، وجهودها في 
تكثيف التنس��يق والتعاون المستمر 
لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين 
الصديقين على المس��تويين الثنائي 
المق��دم  الدع��م  والدول��ي، الس��يما 
اإلقليمي��ة والدولية،  المحاف��ل  خالل 
مشيدًا برئاسة مملكة البحرين لحوار 
التع��اون اآلس��يوي، متطلع��ًا لمزيد 
من التعاون في إط��ار هذه المنظمة 
اإلقليمي��ة المهمة. كم��ا رحب وكيل 
وزارة خارجية مملكة تايلند بالتعاون 
القائم بين البلدين في مجالي التجارة 

واالقتص��اد، منوه��ًا بنج��اح مش��روع 
السوق التايلندي في البحرين، مؤكدًا 
دعمه لكافة الجهود التي من شأنها 
أن تعزز التبادل التجاري بين البلدين 
الصديقي��ن وتش��جيع رج��ال األعمال 
التايلنديي��ن للتواصل م��ع نظرائهم 

في البحرين واالس��تفادة من الفرص 
المتاحة في كال البلدين، بما يس��هم 
ف��ي االرتق��اء بالعالق��ات إل��ى أعلى 
المستويات، ويعود بالخير والمنفعة 

على البلدين والشعبين.
وتقدم وكي��ل وزارة خارجي��ة تايالند 

الرعاي��ة  عل��ى  والتقدي��ر  بالش��كر 
حكوم��ة  تقدمه��ا  الت��ي  الكريم��ة 
البحري��ن للجالي��ة التايلندي��ة، األمر 
الذي أس��هم في تعزيز العالقات بين 

البلدين والشعبين الصديقين.
من جانبها، أش��ادت الس��فيره رضي 
بما وصل��ت إلي��ه عالق��ات الصداقة 
والتع��اون بين البلدي��ن الصديقين، 
مؤكدًة تطلع البحرين لزيادة التعاون 
واالس��تثماري  واالقتصادي  التج��اري 
واالس��تفادة من الفرص المتاحة في 

كال البلدين على كافة األصعدة.
كم��ا ت��م خ��الل اللق��اء، بحث س��بل 
تعزيز العالق��ات الثنائي��ة المتميزة 
وس��بل  وتايالن��د،  البحري��ن  بي��ن 
االرتق��اء بها إلى آفاق أرحب في جميع 
المجاالت، السيما في مجاالت التجارة 
واالقتصاد، والصح��ة العامة، واألمن 

الغذائي، والسياحة، وغيرها.

 األنصاري: التعاون البحريني - السعودي 
يفتح آفاقًا جديدة في تمكين المرأة

أك��دت األمين��ة العام��ة للمجل��س 
األعلى للمرأة هالة األنصاري حرص 
البحري��ن عل��ى تعزيز التع��اون مع 
السعودية في المجاالت ذات الصلة 
بالنهوض بالمرأة واألس��رة وتعزيز 
االس��تقرار المجتمع��ي بالنظ��ر إلى 
النهضة التنموية المتس��ارعة التي 
تشهدها المملكتان الشقيقتان في 

إطار رؤية البلدين 2030.
وقال��ت األنص��اري إن مخرجات هذا 
الوثي��ق م��ن ش��أنها أن  التع��اون 
تس��هم وبفاعلي��ة في دع��م جهود 
وتس��ريع س��ياقات تمكي��ن وتقدم 
الخليجي��ة لضم��ان تحقيق  الم��رأة 
التوازن واالس��تقرار األس��ري بشكل 
عام، وذلك اس��تنادًا إلى المشتركات 
التاريخية والحضارية والثقافية بين 
دول الخلي��ج العربي، وما تحرزه هذه 
الدول من إنجازات نوعية على صعيد 

المرأة.
ج��اء ذل��ك خ��الل لق��اء عب��ر تقنية 
االتص��ال المرئ��ي عق��ده المجلس 
األعل��ى للم��رأة مع مجلس ش��ؤون 
العربي��ة  المملك��ة  ف��ي  األس��رة 

الس��عودية، وقدمت خالل��ه األمين 
األس��رة  ش��ؤون  لمجل��س  الع��ام 
الدكتورة ه��ال التويجري عرضًا حول 
»االس��تراتيجية الوطني��ة لألس��رة« 
الت��ي ت��م االنته��اء منه��ا مؤخ��رًا، 
لتعزي��ز مكانة األس��رة الس��عودية 
وتمكينها من القيام بأداء دورها في 

التنمية بكافة مجاالتها.
وأوضحت الدكت��ورة التويجري خالل 
اللق��اء، أن توجه��ات االس��تراتيجية 
الوطني��ة تنطل��ق من كون األس��رة 
ركي��زة المنظوم��ة االجتماعي��ة في 

السعودية، ومن رؤية ألسر مستقرة 
معت��زة بقيمه��ا الوطني��ة وق��ادرة 
على اتخاذ قرارات مس��تنيرة لتحقق 
كام��ل إمكانياته��ا ف��ي ظ��ل بيئة 
داعم��ة ومتماس��كة. ولفتت إلى أن 
االس��تراتيجية قد بنيت على خمس 
ركائ��ز أساس��ية، هي س��المة وأمن 
والش��مولية،  والمس��اواة  األس��رة، 
والمسؤولية  واالزدهار،  واالس��تقرار 
االجتماعي��ة، والقي��م والهوية، كما 
تطرق��ت إلى جهود مجلس ش��ؤون 
األس��رة متابع��ة تنفي��ذ مب��ادرات 

االستراتيجية الوطنية لتشمل كافة 
أفراد األسرة.

وف��ي ختام اللقاء، ج��ددت األنصاري 
اس��تعداد المجل��س األعل��ى للمرأة 
الكام��ل؛ وانطالق��ًا م��ن كونه بيت 
خب��رة وطن��ي ف��ي كل م��ا يتعل��ق 
بقضاي��ا المرأة؛ عل��ى إتاحة خبراته 
في مجال تقدم المرأة، وخصوصًا في 
مجال التخطيط االس��تراتيجي الذي 
يعتب��ر جوهر عمل اآللي��ات الوطنية 
لمس��اندة  المختص��ة  والمجال��س 
التزاماته��ا  تلبي��ة  ف��ي  الدول��ة 
الدس��تورية تج��اه اس��تدامة تقدم 
المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة 
العامة وحفظ مستويات استقرارها 

األسري.
واتفق الجانبان البحريني والسعودي 
في ختام اللقاء على مواصلة التشاور 
في وض��ع الخطط واالس��تراتيجيات 
التنموية بشكل عام، وبشكل خاص 
في كل ما يخص ملف المرأة واألسرة، 
والتنس��يق المشترك المتعلق بعدد 
الثنائية  المستقبلية  الفعاليات  من 

أو الخليجية أو الدولية ذات الصلة.

 »مزاد البحرين« تتسلم
 »مزادات الجمارك« 

اس��تقبل رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة بمكتبه 
صب��اح أم��س، الرئي��س التنفيذي لش��ركة م��زاد البحرين طالل 

العريفي.
وتم خالل اللقاء بحث مجاالت التعاون والتنس��يق، وذلك تمهيدًا 
الس��تالم شركة مزاد البحرين مزادات شؤون الجمارك التي سوف 
تطرح مس��تقباًل، بما يس��هم في تحقيق رؤي��ة وأهداف الجمارك 

ويصب في المصلحة المشتركة.
حض��ر اللقاء مدير عام اإلدارة العام��ة للموارد ونظم المعلومات 

بشؤون الجمارك، ومدير إدارة العمليات بشركة مزاد البحرين.

 »النيابة« تباشر التحقيق 
في واقعة تهريب شخص مخدرات في أحشائه

صرح رئي��س نياب��ة محافظة المح��رق بأن 
النيابة العامة تلقت بالغًا من إدارة مكافحة 
المخدرات مفاده ما أس��فرت عن��ه التحّريات 
من اعتزام ش��خص القدوم إلى المملكة عبر 
مط��ار البحري��ن الدول��ي، ومحاولته تهريب 
م��واد مخدرة في أحش��ائه بقص��د ترويجها 
واالتج��ار فيه��ا بالبالد، وعليه تم التنس��يق 
فيم��ا بي��ن اإلدارة وش��ؤون الجم��ارك وتم 
ضب��ط المتهم، وبفحص أحش��ائه عثر على 
91 كبس��ولة تحت��وي على م��واد مخدرة بلغ 

وزنها 690 غرامًا.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة 
فور تلقيها البالغ واس��تجوبت المتهم الذي 
اعترف بجلبه مادة الشبو المخدرة عن طريق 
بلعه��ا على فت��رات. وأمرت النيابة بحبس��ه 
احتياطيًا عل��ى ذمة التحقيق، وندبت الخبراء 
المختصي��ن لفحص المضبوط��ات. ومازالت 
التحقيقات مس��تمرة لسماع شهود الواقعة 
تمهيدًا لتقديم المتهم ومن يثبت اشتراكه 

في الجريمة للمحاكمة الجنائية.

إطالق بطولة »ناصر بن حمد 
للمدارس الثانوية في كرة 

القدم« العام المقبل

أعلن المدير العام لش��ؤون المدارس ب��وزارة التربية والتعليم 
محمد مبارك، أنه بتوجيهات كريمة من س��مو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون 
الش��باب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، فإنه سيتم 
اعتب��ارًا م��ن العام الدراس��ي المقبل إطالق »بطول��ة ناصر بن 
حمد للمدارس الثانوية في كرة القدم«، لتكون بطولة س��نوية 
ثابتة على جدول فعاليات الرياضات المدرس��ية، وبما يش��ّكل 
نقلة نوعية في س��ّجل الرياضات المدرسية وحافزًا ودافعًا كبيرًا 
للمدارس الثانوية الحكومية والخاصة للمشاركة المكثفة بكل 
إص��رار وتحدٍّ والتنافس من أجل تحقي��ق المراكز المتقدمة في 

هذه البطولة المرتقبة.
وتقدم المدير العام لش��ؤون المدارس بهذه المناسبة بأصدق 
معاني الشكر واالمتنان إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون الشباب رئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة، على رعايته الكريمة ودعمه 
الالمحدود للرياضات المدرسية وتطويرها واالرتقاء بمستواها 
لتكون داعمًا ورافدًا للرياض��ة البحرينية محليًا وإقليميًا ودوليًا، 
مش��يدًا في الوقت نفسه بكريم العناية والمتابعة التي تحظى 
بها الرياضة المدرسية من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
النائب األول لرئيس المجلس األعلى للش��باب والرياضة رئيس 
الهيئ��ة العام��ة للرياضة رئي��س اللجنة األولمبي��ة البحرينية، 
ومثمنًا الدور الكبي��ر الذي تقوم به الهيئة العامة للرياضة في 
التنسيق المس��تمر مع وزارة التربية والتعليم لتطوير الرياضة 

المدرسية واالرتقاء بمستوى األلعاب الرياضية فيها.
وق��د جاء هذا اإلعالن خ��الل الحفل الذي نظمت��ه وزارة التربية 
والتعلي��م لتكريم موظفيها وأعضاء اللج��ان العاملة في قطاع 
الخدمات التعليمي��ة الذين عملوا على تنظي��م وتنفيذ بطولة 
ك��رة الق��دم للم��دارس الثانوية من��ذ انطالقتها إل��ى المباراة 

النهائية.
من جانبها، عّبرت الوكيل المس��اعد للخدمات التعليمية كفاية 
العن��زور عن اعتزازها برعاية س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون الشباب 
رئي��س المجلس األعلى للش��باب والرياضة حفظه اهلل للرياضة 
المدرس��ية، والدور الرائد الذي يقوم به س��مو الش��يخ خالد بن 
حمد آل خليف��ة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للش��باب 
والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 

البحرينية في االرتقاء بالرياضة الطالبية وتنويعها.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

فنان سعودي يوثق المعالم الجمالية في الحرم المكي الشريف.

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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خطر اإلشاعة
خال أسللبوع واحد فقط انتشللرت ثللاُث معلومات خطيرة 
لكنهللا من دون مصللدر في وسللائل التواصللل االجتماعي 
»هللذا ما رصدُتلله بجولة سللريعة«، وربما هنللاك أكثر من 
هذا الرقم، وجميعها معلومات من شللأنها أن تجّيش الرأي 
العام وتتسّبب بالبلبلة، وبعُضها اتهامات بسرقات، ويبدو 
للدة لمرحلة ما قبللل االنتخابات  أن الفتللرة القادمة الممهِّ

ستشهد المزيد من تلك النوعية من األخبار! 
إذ أصبحللت عمليللة إلقاء الُتهللم أو بّث األخبللار دون تدقيق 
وتناقلهللا عمليًة سللهلًة جدًا فللي البحرين لدرجللة أْن َدَخَل 
معترَكهللا شللخصياٌت محسللوبة علللى تيللارات سياسللية 
وصحافيللون وحسللابات تواصللل مشللهورة بللل وفنانللون! 
وجميعهللم تناقلللوا معلومات لم تثُبت صحُتهللا ولم ُتذكر 
مصادُرهللا، قاموا بنشللرها أو ذكرها والتعليللق عليها على 

أساس أن ما يقومون به هو »حّرية تعبير«!! 
الفوضى ليسللت في الشللوارع فقللط، الفوضى ليسللت في 
الحللرق والتخريب المادي فقط، بللل الفوضى هي أن تترَك 
أيَّ نشللاط بشري دون ضوابط سواء كان تجّمعًا في الشارع 
أو كان تعبيللرًا، خاصة إذا كان هذا النشللاط البشللري يجري 
على نطاق سريع الحركة واالنتشار كما هي وسائل التواصل 

االجتماعي. 
فللي المملكة العربيللة السللعودية وفي اإلمللارات العربية 
المتحللدة َوَجللَدْت الدولة أن هناك مْسللَرحًا مهّيللًأ لمن أراد 
اإلضللرار بأمنها من خال نشللر »الفوضللى«، وأن هناك َمن 
ُيِعللدُّ الُعللّدة للدخللول إلللى هذا المسللرح المهيَّللأ ألغراض 
وأجندات خطيرة، وأن هناك مئات اآلالف من المتلّقين الذين 
يسللاهمون بوعي أو بدونه في إلحاق الضرر، فاسللتعّدْت له 
مللن خال تعديل أجرتلله على المنظومة التشللريعية ومن 
خللال التواجد الدائم على هذا المسللرح وعللدم تركه فارغًا 

ُيعبث به دون رادع ودون تصحيح. 
فطالبللْت النيابة العامة فللي المملكة العربية السللعودية 
باسللتقاء المعلومة من مصدرها الرسللمي كمطلب وطني 
ُيرّسللخ التوعيللة المجتمعيللة وُيعللزز األمللن المعلوماتي، 
وأكللدت علللى المتلّقي أال يكون شللريكًا في إشللاعة األخبار 
مجهولللة المصللدر الماّسللة بالنظللام العام عبر وسللائط 
التواصل االجتماعي التي من شأنها تصعيد مستوى الهلع 

لدى المجتمع، نأيًا بالنفس عن الُمساءلة الجزائية. 
رت من إنتاج اإلشللاعات والتي من شللأنها المسللاس  وحللذَّ
بالنظام العام، سللواء إعدادها أو إرسالها عن طريق الشبكة 
العنكبوتيللة ُيعللدُّ جريمًة ُيعاقللب مرتكبها بالَسللجن مدة 
خمللس سللنوات وبغرامة تصل إلى 3 ماييللن ريال. )صحف 

سعودية( 
وفي اإلمارات..

طبقًا للمادة 52 ِمن المرسوم بقانون المذكور آنفًا، ُيعاقب 
بالحبللس مّدة ال تقل عن سللنة، والغرامللة التي ال تقل عن 
100 ألف درهم، كلُّ من اسللتخدم الشللبكة المعلوماتية أو 
وسلليلة تقنية المعلومات إلذاعة أو نشللر أو إعادة نشللر أو 
تللداول أو إعادة تللداول، أخبار أو بيانات زائفللة أو تقارير أو 
إشللاعات كاذبة أو ُمغرضة أو مضّللة أو مغلوطة، أو ُتخالف 
ما ُأعلن عنه رسميًا، أو بّث دعايات مثيرة تؤّلب الرأي العام 
أو تثيللره أو تكّدر األمللن العام أو ُتلقي الرعللب بين الناس 
أو ُتلحللق الضرر بالمصلحة العامللة أو باالقتصاد الوطني أو 

بالنظام العام أو بالصحة العامة. 
وتكون العقوبة الحبس مّدة ال تقل عن سللنتين، والغرامة 
التللي ال تقللل عللن 200 ألف درهللم، إذا ترتب علللى أيٍّ من 
األفعللال المذكورة، تأليُب الرأي العللام أو إثارته ضد إحدى 
سلللطات الدولة أو مؤسسللاتها، أو إذا ارتبط بزمن األوبئة 

واألزمات والطوارئ أو الكوارث. 
ويأتي نشللر هذه المعلومات في إطللار حملة النيابة العامة 
للدولة المسللتمرة، لتعزيز الثقافة القانونية في المجتمع، 
ونشللر جميع التشريعات المستحدثة والمحّدثة في الدولة، 
ورفع مسللتوى وعي الجمهور بالقانون، بهدف نشللر ثقافة 

القانون أسلوب حياة. )صحف إماراتية( 
في البحرين.. 

وبنللاًء على توصية من »بسلليوني« -وَضللْع خطّين هنا- تم 
تعديللل المللادة 168 ِمن قانللون العقوبات الخاّصة بنشللر 
األخبار وتداولها، أال ُيعاقب من نشللرها إال بعد وقوع الضرر 
وعلى النيابة أو المّدعي أن يثبتا في هذه الحالة ارتباط هذا 
الضرر بتلك المعلومة، وإال لن يؤثم أو ُيعاقب صاحبها، أي 
أّن علينا أن ننتظر وقوع الضرر ومن ثم يحقُّ لنا أن نتحّرك!! 

هكذا أوصانا بسيوني! 
»ُيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سللنتين وبالغرامة التي 
ال تتجاوز مائتي دينللار أو إحدى هاتين العقوبتين من أذاع 
عمدًا أخبللارًا كاذبة مع علمه بأنها مللن الممكن أن ُتحدث 
ضللررًا باألمن الوطني أو بالنظام العللام أو بالصحة العامة، 

متى ترتب على ذلك حدوُث الضرر«. 
تمامللًا مثلما ُتشللاهد أحدًا يصنع قنبلللًة وال يحّق لك منعه، 
إلللى أن تنفجللر القنبلللة، وِمن ثم يحللّق لك القبللض عليه 

ومحاسبته!! 
قارنوا بين العقوبة في دولنا الثاث وقارنوا بين استشللعار 

الخطر عندهم وعندنا. 
َأَعِلْمُتللم لللَم أرُضنللا ُمسللتباحة؟!! هل ترون أيَّ مؤشللر هنا 

للفوضى الخّاقة بَلبوسها الجديد؟ 
أترُك لكم حّرية التفكير واالستنتاج.

جديد »واتساب«.. ميزة طال 
انتظارها للرسائل الصوتية

في ميزة جديدة انتظرها مطواًل مسللتخدمي تطبيق »واتسللاب«، يعمللل تطبيق التواصل 
الشللهير حاليًا، على توسلليع نطاق خدمة مشّغل الرسللائل الصوتية )voice note(، لتشمل 
الحواسلليب. وسللتمكن تلك الخدمة مسللتخدمي »واتساب« من االسللتماع إلى الماحظات 
الصوتيللة الواردة إليهم من أصدقائهم، حتللى بعد خروجهم من المحادثة مع الصديق إلى 

محادثة أخرى، بحسب ما أفاد موقع »WABetaInfo« اإلخباري التقني.
كما ستسللاهم عمليًا في اختصار الوقت أمام المسللتخدمين، خاصللة أنه في الوقت الراهن 
ال يمكن لمشللغلي التطبيق الشهير االسللتماع للماحظات الصوتية والقيام بمهمة أخرى. 
وبمجرد إطاق هذه الخدمة، سيكون بوسللع المستخدمين االستماع إلى الرسائل الصوتية 
أثناء التنقل في »واتساب«، دون أن تتوقف تلك الماحظات وهو ما يوفر الكثير من الوقت. 
وكان »واتسللاب« بللدأ في طرح الخدمة فللي اإلصدار التجريبي له فللي الهواتف التي تعمل 
بنظام »IOS«، أي هواتف آيفون، وال يعرف على وجه التحديد متى سيتم إدراجها في هواتف 

»أندرويد«، رغم تقارير تحدثت عن أن التطبيق يختبر هذه الخاصية لهذه األجهزة.

ابتكار سعودي لإلنقاذ من السقوط في اآلبار االرتوازية
بعللد أن أثللرت وفاة الطفللل المغربي 
ريان في العالم العربي، كشف المبتكر 
السللعودي، عبدالعزيللز جلخللف، عللن 
تفاصيل اختراعلله الجديد لإلنقاذ من 

السقوط في اآلبار االرتوازية.
وفللي مقابلة مللع برنامللج »الراصد«، 
أوضح عبدالعزيز جلخف قائًا: »تجهيز 
الجهللاز بالكامللل للعمل، يحتللاج إلى 
13 دقيقللة، وعملية اإلنقللاذ الفعلي، 
وأنا مثلللت الفكرة في بئللر بعمق 30 

 متللرًا، وتمللت عملية االنتشللال خال
9 دقائق«.

وأضللاف: »خللال هللذه التجربللة تللم 
اسللتخدام دمية بوزن 30 كيلوغرامًا«، 
الفتللًا إلللى أنه »أجللرى هللذه التجربة 
لشهر ونصف، وأن هنالك عوامل أخرى 
لمدة عمليللة اإلنقاذ، حيث إن لكل بئر 
وضعًا محددًا، ولكللن في المجمل تتم 
عمليللة اإلنقاذ فللي وقت قصيللر جدًا، 

مقارنة بعمليات اإلنقاذ العادية«.

العلماء يكشفون ألوان المالبس الجاذبة للبعوض
ينجللذب البعللوض المزعج أكثللر إلى األشللخاص الذين 
يرتدون مابس حمراء أو برتقالية أو سوداء، وفقا لبحث 
جديللد. ويقللول العلمللاء إن البعوض يميللل إلى تجنب 
األشللخاص الذين يرتدون مابس خضراء أو أرجوانية أو 

زرقاء أو بيضاء.
وتطير الحشللرات نحو ألوان معينة - بمجرد شللم رائحة 

عمود من ثاني أكسيد الكربون من أنفاس اإلنسان. 
وقال كبيللر المعدين، البروفيسللور جيفللري ريفيل، من 
جامعة واشللنطن، سللياتل: »يبدو أن البعوض يستخدم 
الروائح لمساعدته على تمييز ما هو قريب، مثل مضيف 
يعض. وعندما يشللم رائحة مركبللات معينة، مثل ثاني 
أكسلليد الكربون من أنفاسللنا، فإن تلللك الرائحة تحفز 
العينيللن على البحللث عن ألوان معينللة وأنماط بصرية 

أخرى مرتبطة بمضيف محتمل، والتوجه إليها«.
وقد يتوقللف تجنب البعوض في فصلللي الربيع والصيف 
علللى االختيار الصحيللح للزي الذي يغطي بشللرتك، كما 

يقول الفريق األمريكي.
وينجذب البعوض نحو اللون األحمر والبرتقالي واألسود 
واألكللوا مثل السللماوي - متجاها الظللال األخرى مثل 

األخضر واألرجواني واألزرق واألبيض.
 ،Nature Communications فللي  النتائللج  وتسلللط 
الضللوء على سللبب مهاجمة البعوض لبعللض األفراد - 

وترك اآلخرين بمفردهم.
وتصدر بشرة اإلنسان »إشارة« حمراء برتقالية قوية إلى 
أعينهللا، بغض النظر عن الصبغة الكلية. وتؤثر حاسللة 
الشللم لدى البعوضة على كيفية اسللتجابتها لإلشللارات 

البصرية.
وقللال البروفيسللور ريفيل، عالللم األحياء: »أحد األسللئلة 
األكثر شلليوعا التللي طرحت هو »مللاذا يمكنني أن أفعل 
لمنللع البعوض من لدغي؟«، وكنللت أقول إن هناك ثاث 
إشارات رئيسية تجذب البعوض: أنفاسك وعرقك ودرجة 
حرارة بشرتك. وفي هذه الدراسللة، وجدنا مؤشرًا رابعًا: 
اللون األحمر، والذي ال يمكن العثور عليه على مابسللك 
فحسللب، بل يوجد أيضًا في بشللرة الجميع. وال يهم لون 
بشللرتك، فنحن جميعللًا نمنح أثرًا أحمر قويللًا. وتصفية 
تلك األلوان الجذابة في بشرتنا، أو ارتداء مابس تتجنب 
تلللك األلوان، يمكللن أن يكون طريقة أخللرى لمنع لدغة 
البعللوض«. ويعطللي جلد اإلنسللان أيضا إشللارة طويلة 

الموجة في النطاق األحمر البرتقالي.

ا�ن
ادفع قيمة اشتراكك 

بصحيفة
عبر بنفت على الرقم

قسم االشتراكات
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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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المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفـــة في مكتبه بالقيادة العامة صبـــاح أمس الثالثاء، رئيس الحرس الوطني 

سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة.
وتـــم اســـتعراض عالقات التعاون والتنســـيق المشـــترك بين قوة دفـــاع البحرين 

والحرس الوطني، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا آل خليفة، ســـفير 
مملكـــة البحريـــن لدى المملكة المتحدة الشـــيخ فواز بن محمـــد آل خليفة، بحضور 
رئيـــس األمـــن العام ووكيـــل وزارة الداخلية. ورحب الوزير بالشـــيخ فواز، مشـــيدا 
بدور السفارة في تعزيز التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، 
باإلضافـــة إلى تقديم أفضل الخدمـــات لمواطني البحرين المتواجدين في المملكة 
المتحـــدة. وتم بحث برامـــج التعاون األمني بين البلديـــن الصديقين، والعمل على 
فتح آفاق جديدة من التعاون في المرحلة المقبلة. وأعرب الشـــيخ فواز بن محمد 
آل خليفـــة عن شـــكره وتقديره لوزيـــر الداخلية على تواصلـــه الدائم وحرصه على 

تطوير التعاون المشترك.

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، بمقر الوزارة أمس، سفيرة الجمهورية 
اإليطالية لدى مملكة البحرين باوال أمادي.

وتـــم خـــالل اللقـــاء، بحـــث عالقـــات الصداقـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن والجمهورية 
اإليطالية وما تشهده من تطور ونماء في مختلف المجاالت، وسبل تعزيز التعاون 
الثنائـــي واالرتقـــاء به إلى مســـتويات أرحب، بما في ذلك تفعيـــل مذكرات التفاهم 
الموقعـــة بيـــن البلدين في المجـــاالت االقتصادية والتنموية بمـــا يخدم مصالحهما 

المشتركة، باإلضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات االهتمام المشترك.

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف الزيانـــي في مكتبه بـــوزارة الخارجية أمس 
عـــارف الزياني الذي أهدى الوزير نســـخة من كتابه المعنـــون “التحقيق اإلداري مع 
الموظـــف العمومـــي - دراســـة مقارنـــة”. وأعرب وزيـــر الخارجية عن شـــكره لعارف 
الزيانـــي على اإلهداء، مشـــيًدا بالجهد البحثي المميز الذي بذلـــه في إنجاز الكتاب 
فـــي القانـــون العـــام، وما احتوته الدراســـة من مفاهيـــم ومضامين نظريـــة وعملية 
أســـهمت في تحليل إجـــراءات التحقيق اإلداري بمملكة البحرين بشـــكل أكاديمي، 
متمنًيا له دوام التوفيق في مواصلة جهوده العلمية؛ إلثراء المكتبة المحلية بمزيد 

من األبحاث والمؤلفات القيمة.

اســـتقبل وزيـــر اإلعالم علي الرميحي فـــي مكتبه أمس، الكاتبة الكويتية الشـــيخة 
حصة الحمود السالم الصباح، بمناسبة زيارتها لمملكة البحرين.

وأشـــاد الوزير بعمـــق الروابط األخويـــة والعالقات التاريخية الوثيقـــة بين البلدين 
والشـــعبين الشـــقيقين، وما تشـــهده من تطور وازدهار في ظل الرعاية الكريمة من 
ملـــك البـــالد صاحـــب الجاللة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة وأخيـــه أمير دولة 

الكويت صاحب السمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح.
كما تسلم الوزير نسخة من كتاب الشيخة حصة الحمود الصباح بعنوان “في عشق 
الكويت” المتضمن مجموعة من مقاالتها الصحفية المنشورة في عدد من الصحف 
الكويتيـــة والدوليـــة واإللكترونيـــة، مشـــيًدا بـــدور وإســـهامات الكاتبة فـــي تطوير 
الحركة الصحفية واإلعالمية، واعتزازه بما تشـــهده األســـرة الصحفية  واإلعالمية 

الخليجية من تطور ونماء في شتى المجاالت.

تنسيق مشترك بين “الدفاع” والحرس الوطني

“الداخلية” وسفارتنا بلندن: بحث برامج التعاون األمني

االرتقاء بالعالقات مع إيطاليا إلى مستويات أرحب

وزير الخارجية يشيد بمؤلف عارف الزياني

الرميحي: العالقات مع الكويت تاريخية

“العسكري” من أفضل المستشفيات بالمنطقة
أجهزة الروبوت تقتحم غرف العمليات الجراحية... وزير الدفاع:

تحت رعاية القائد العام لقوة دفاع البحرين المشـــير 
الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، أقيم أمس 
الثالثـــاء، حفـــل افتتـــاح المختبرات الطبيـــة وعيادة 
الحـــاالت اليوميـــة بالخدمـــات الطبيـــة الملكية لقوة 
دفاع البحرين، حيث أناب القائد العام، وزير شـــؤون 
الدفـــاع الفريـــق الركـــن عبـــدهللا النعيمـــي لحضـــور 
الحفل؛ تزامنًا بذكرى تأســـيس قوة دفاع البحرين 5 

فبراير.
وبعـــد تـــالوة آيـــات مـــن الذكـــر الحكيـــم، ألقـــى قائـــد 
الخدمات الطبية الملكية اللواء الشيخ خالد بن علي 
آل خليفة كلمة بهذه المناســـبة عبر فيها عن ســـعادته 
بهـــذا اإلنجاز، مؤكدًا المســـتوى المرمـــوق الذي وصل 

إليه المستشفى العسكري.
وأضـــاف قائـــد الخدمات الطبيـــة الملكية فـــي كلمته 
أن البرج الجنوبي يشـــتمل على ثالثة أقسام رئيسة، 
للحـــاالت  األرضـــي  الطابـــق  تخصيـــص  تـــم  حيـــث 
اليومية، والطابـــق األول لغرف العمليات. أما الطابق 

الثاني والثالث، فللمختبرات الطبية.
يذكر أن البرج الجنوبي يتصل مباشـــرة بالمستشفى 
العســـكري لنقـــل المرضـــى من وإلى األجنحـــة الطبية 

بالمستشفى.
وتكمن أهمية تخصيص طابق من المشروع للحاالت 
اليومية؛ نظرًا لإلقبال الشـــديد على هذه النوعية من 
العمليات التي تســـتلزم وقتًا قصيـــرًا إلجراء العملية 

مقارنة بالعمليات الجراحية المعقدة.
ويحتـــوي الدور األول على وحـــدة العمليات بإضافة 
ثمانـــي غـــرف للعمليات مـــزودة بأحـــدث التجهيزات 
والتقنيـــات؛ إلتمـــام مختلف العمليـــات الجراحية، إال 
أن مـــا يميـــز هذه الوحدة هـــو تخصيص إحدى غرف 
العمليات كغرفة مهجنة، حيث تم تزويد هذه الغرفة 
بجهـــاز روبـــوت مـــزودة بنظـــام مالحـــة يعتمـــد على 
التصوير الدقيق لجراحة األوعية الدموية، وجراحة 
األعصاب، وجراحة العظام، خصوصا كسور الحوض، 
باإلضافة إلى قســـم المختبر الذي يشغل طابقين من 
المبنـــى، ويضـــم كافـــة األقســـام المخبريـــة مثل بنك 
الدم، وقســـم التبرع بالدم، وقســـم األحيـــاء الدقيقة، 
وقسم الكيمياء الحيوية، وقسم أمراض الدم، وقسم 
علم الفيروسات والمناعة، وقسم األنسجة والخاليا، 
وقـــد زود قســـم المختبرات الطبية بأحـــدث األجهزة 
للتحاليل المخبرية؛ لتوفير الدقة في التشخيص مما 

يساعد في الحفاظ على عالج وصحة المرضى.
الالزمـــة  المرافـــق  بجميـــع  المبنـــى  تزويـــد  تـــم  كمـــا 
لألطبـــاء والجراحيـــن والممرضين ومنتســـبي المهن 
الطبيـــة المســـاندة مثـــل قاعات لالجتماعـــات وغرف 

لالستراحة وغيرها.

واختتم قائد الخدمات الطبية الملكية كلمته، مؤكدًا 
أن هـــذه اإلنجـــازات مـــا كانـــت لتتحقـــق لـــوال الدعـــم 
المســـتمر الذي تحظى بـــه الخدمات الطبيـــة الملكية 
مـــن عاهل البالد القائد األعلى صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، ومـــن ولي العهـــد نائب 
القائـــد األعلى رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، والدعم 
الالمحـــدود مـــن القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحريـــن 

المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة.
إيذانـــًا  الســـتار  الدفـــاع  أزاح وزيـــر شـــؤون  بعدهـــا، 
بافتتاح المختبرات الطبية وعيادة الحاالت اليومية، 
فيديـــو  عـــرض  االحتفـــال  فعاليـــات  ضمـــن  وجـــرى 
تعريفي للمنشـــآت الجديـــدة، ثم قـــام بجولة تفقدية 
فـــي مختلـــف أقســـام المختبـــرات الطبيـــة وعيـــادة 

الحاالت اليومية الجديدة.
وأكد وزير شـــؤون الدفاع أن المستشـــفى العســـكري 
بالخدمات الطبية الملكية لقوة دفاع البحرين أصبح 
من أفضل المستشفيات على مستوى المنطقة وذلك 
بفضـــل من هللا ثـــم بدعم ورعاية عاهـــل البالد القائد 
األعلـــى، واالهتمـــام المتواصـــل مـــن صاحب الســـمو 
الملكي ولـــي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس 
الوزراء، وبمتابعة مســـتمرة ومباشرة من القائد العام 

لقوة دفاع البحرين.

إلنشـــاء  بذلـــت  التـــي  الطيبـــة  بالجهـــود  أشـــاد  كمـــا 
المختبـــرات الطبية وعيادة الحـــاالت اليومية والتي 
العالجيـــة  الخدمـــات  مســـتوى  رفـــع  فـــي  ستســـهم 
بالمستشـــفى العســـكري، مثمنـــًا مـــا تبذلـــه الخدمـــات 
الطبيـــة الملكيـــة علـــى الـــدوام وبشـــكل مســـتمر فـــي 
ســـبيل توفيـــر الرعايـــة الصحية المتقدمـــة من خالل 
توفير المنشآت الحديثة وتجهيزها بالمعدات الطبية 
واألجهـــزة المتقدمـــة والمتطـــورة، فضالً عـــن تأهيل 
الكـــوادر الطبيـــة بأعلـــى المســـتويات فـــي مختلـــف 
التخصصـــات الطبية باإلضافة إلـــى االهتمام بتوفير 
أحـــدث نظـــم الرعايـــة الصحيـــة والوقايـــة الطبيـــة، 
موضحـــًا أن الخدمـــات الطبيـــة الملكيـــة بقـــوة دفاع 
البحرين تحرص وبشكل دائم ومستمر على النهوض 
بمســـتوى الخدمـــة العالجية والتشـــخيصية وتطوير 
كافـــة الخدمـــات الطبية بأفضل وأحـــدث ما توصلت 
إليـــه التقنيـــات الطبية الحديثـــة في مجـــال الرعاية 

الصحية والعالجية.
حضـــر االحتفـــال وكيـــل وزارة الصحـــة وليـــد المانع، 
ومديـــر األشـــغال العســـكرية عبدالعزيـــز البوعينيـــن، 
والمديـــر المالـــي اللـــواء إبراهيـــم المحمـــود، والمدير 
ســـلمان  بـــن  خليفـــة  بـــن  محمـــد  لمركـــز  التنفيـــذي 
التخصصـــي للقلـــب اللـــواء طبيـــب فـــؤاد عبدالقادر، 

وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

المنامة - بنا

وزير شؤون الدفاع يحضر حفل افتتاح المختبرات الطبية وعيادة الحاالت اليومية بالخدمات الطبية الملكية  

الدعم الحكومي محفــــز لإلبـــداع والتميــز
مشيًدا بمشاركة منتسبي الوزارة في “فكرة”... وكيل اإلعالم:

اســـتقبل وكيل وزارة اإلعالم عبدالرحمن بحر أمس 
موظفـــي الـــوزارة المشـــاركين في مســـابقة االبتكار 
الحكومي )فكرة( في نســـختها الرابعة، التي أطلقها 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، في إطار 
حرص ســـموه على تطوير العمـــل الحكومي وتعزيز 

ثقافة اإلبداع واالبتكار.
وخـــالل اللقـــاء أكـــد بحـــر دعـــم وزيـــر اإلعـــالم علي 
مشـــيدا  بالـــوزارة،  المبدعـــة  للطاقـــات  الرميحـــي 
بالمســـتوى المتميز لمشـــاركة منتســـبي الـــوزارة في 
هذه المســـابقة الرائـــدة، وما نالته مـــن تكريم محفز 
من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء، وهـــو مـــا يشـــكل دافعـــا لجميـــع موظفـــي 
الـــوزارة لالنطـــالق نحو فضاء اإلبـــداع والتميز، في 
ظل ما تتيحه هذه المســـابقة وغيرها من المبادرات 
الطاقـــات  لتشـــجيع  واســـع؛  أفـــق  مـــن  الحكوميـــة 

الحكوميـــة وتعزيز روح اإلبداع واالبتكار في العمل 
الحكومـــي بما يحقق الـــرؤى والتطلعـــات الطموحة 

للحكومة في التطوير والتحديث.
وهنأ وكيل الوزارة المستشار مهند سليمان النعيمي 
بمناســـبة فوز الفكرة التي قدمها للمســـابقة باختيار 
الجمهـــور، وهـــي فكـــرة المنصـــة الوطنيـــة لالتصال 
المرئـــي للصـــم )نســـمعك(، وما عكســـته مـــن قدرات 

إبداعيـــة طموحة وكفـــاءة عالية، متمنيـــا لهم دوام 
التوفيق والنجاح.

مـــن جانبهـــم، عبـــر المشـــاركون فـــي المســـابقة عـــن 
شـــكرهم وامتنانهـــم لوكيـــل الوزارة على ما لمســـوه 
من تقدير وتشـــجيع مســـتمر من جانب الوزارة، بما 
يحفزهـــم على مواصلة العطـــاء واإلبداع في خدمة 

المسيرة الوطنية لمملكة البحرين.

المنامة - بنا

المشير: استمرار التنسيق الدفاعي مع أميركا
نماء العالقات بين البلدين على األصعدة كافة

اجتمـــع القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحرين المشـــير الركن 
الشـــيخ خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة في نـــادي ضباط قوة 
دفـــاع البحرين، أمس الثالثاء، مع قائـــد القيادة المركزية 
األميركيـــة الجنـــرال كينيـــث ماكينـــزي والوفـــد المرافـــق، 
بحضـــور وزيـــر شـــؤون الدفـــاع الفريق الركـــن عبدهللا بن 

حسن النعيمي.
وخـــالل االجتماع، رحب القائد العـــام لقوة دفاع البحرين 
بقائـــد القيـــادة المركزيـــة األميركيـــة والوفـــد المرافـــق له، 
مشـــيدًا بعالقـــات التعاون الوثيقة التـــي تربط بين مملكة 
البحريـــن والواليات المتحـــدة األميركية وما تشـــهده من 
تطـــور ونماء علـــى األصعدة كافة والتي من شـــأنها تعزيز 
االرتقـــاء بالتعـــاون والتنســـيق المشـــترك، متمنيًا المشـــير 
اســـتمرار هـــذا التنســـيق والتعـــاون في مختلف الشـــؤون 
والســـيما فـــي المجـــال العســـكري، بمـــا يصـــب فـــي صالح 
تطوير عالقات الصداقة والتنســـيق المســـتمر في الشـــأن 

الدفاعي بين البلدين الصديقين.
وفـــي ختـــام اللقـــاء جـــرى تبـــادل الهدايـــا التذكاريـــة بين 

الجانبيـــن، وقـــد أقـــام القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحرين 
ظهـــر أمس مأدبة غداء لقائد القيـــادة المركزية األميركية 

والوفد المرافق له بنادي ضباط قوة دفاع البحرين.
حضـــر االجتماع مدير ديوان القيـــادة العامة اللواء الركن 
حســـن سعد، ومساعد رئيس هيئة األركان للقوى البشرية 
اللـــواء الركـــن الشـــيخ علي بـــن راشـــد آل خليفـــة، ومدير 

التخطيط والتنظيم والتقنية اللواء الركن الشـــيخ سلمان 
بن خالد آل خليفة، وقائد سالح البحرية الملكي البحريني 
التعـــاون  ومديـــر  العســـم،  بحـــري محمـــد  الركـــن  اللـــواء 
العســـكري اللواء الركن طيار الشـــيخ محمد بن سلمان آل 

خليفة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

المنامة - بنا

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/02/486609024700.pdf
https://www.albiladpress.com/news/2022/4866/bahrain/744416.html
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زينل: النائب علمت باإلصابة في قاعة المجلس وغادرت

^أثار حضور النائب سوســـن 
كمـــال المصابـــة بفيـــروس كورونـــا 
جلســـة النواب أمس الثالثاء جدال 
فـــي قاعـــة المجلـــس، حيـــث تأخر 
انعقاد الجلســـة حتى خروجها من 
القاعـــة وتعقيمهـــا، وطالـــب النائب 
الرئاســـة  مـــن  الصالـــح  ممـــدوح 
استخدام صالحياتها بحق النائب، 
مؤكدا إصرارها على دخول القاعة 

رغم علمها بإصابتها مسبقا.
وأوضحت رئيســـة مجلس النواب 

لـــم تكـــن  فوزيـــة زينـــل أن كمـــال 
تعلـــم أنهـــا مصابـــة عنـــد وصولهـــا 
القاعة، وأنها غادرت المجلس فور 

إعالمها. 
مـــن جهتها، قالـــت النائب سوســـن 
إصابتهـــا  تأكـــد  بعـــد  إنهـــا  كمـــال 
أمـــس  صبـــاح  كورونـــا  بفيـــروس 
طلبـــت حضور جلســـة النـــواب عن 
بعد وفـــق اإلجـــراءات االحترازية؛ 
عـــن  الغيـــاب  عـــدم  علـــى  حرصـــا 
الجلسة، واستغربت كمال الهجوم 

ضدها.
خطيـــة  برســـالة  وتقدمـــت 
لرئاسة المجلس تؤكد فيها 
الحضـــور  علـــى  إصرارهـــا 
وتأديـــة دورهـــا البرلمانـــي 
بالطريقـــة التـــي تتفـــق مع 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
مـــن داخـــل الحجـــر، كمـــا 
قدمـــت مداخلـــة صوتية 
بشـــأن مشروع احتياطي 

األجيال.

التنوع االقتصادي قوي ويثري الميزانية العامة... وزير المالية:

القطاعات غير النفطية تمثل 80 % من االقتصاد
^أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد 
الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل 
خليفـــة أن التنـــوع االقتصـــادي قوي، 
مشيرا إلى أن القطاعات غير النفطية 
فـــي االقتصـــاد الوطني فاقـــت 80 % 
االقتصـــاد  تنـــوع  علـــى  مؤشـــر  وهـــو 
التنـــوع  هـــذا  أن  إلـــى  ولفـــت  ككل، 
االقتصادي الناجـــح يجب أن ينعكس 
على إيرادات الميزانية العامة لتشكل 

قاعدة صلبة للفرص االقتصادية.
وأشـــار إلـــى أن هنـــاك فرًصـــا كثيـــرة 
الواســـعة  االقتصاديـــة  الحركـــة  فـــي 
مـــن الممكـــن أن يتـــم االســـتفادة منها 
عـــن  فضـــال  الصحيحـــة،  بالطريقـــة 
أولويـــة التطويـــر فـــي قطـــاع النفـــط 

والغـــاز بما يتمتع بـــه من فرص واعدة 
يمكن االستثمار فيها.

ولفـــت الوزيـــر أن الحكومة مســـتمرة 
في تنويـــع االقتصاد بإطـــالق برنامج 

غطـــى  والـــذي  االقتصـــادي  التعافـــي 
جميع القطاعات ذات األولوية، مشيرا 
إلـــى أن الخطـــط تتماشـــى مـــع جميع 
الخطط الجهات الحكومية بالتنســـيق 
والقطـــاع  التشـــريعية  الســـلطة  مـــع 

الخاص.
 وتابع أن النمو في التنوع االقتصادي 
للمواطنيـــن  واعـــدة  فرًصـــا  يخلـــق 
فـــي  والريـــادة  شـــركات  لتأســـيس 
األعمـــال والتوظيـــف بمـــا يزيـــد دخل 
المواطن ويدعم الحركة االقتصادية، 
مبينا أن العمل على االستدامة المالية 
وتنويـــع مصادر الدخل فـــي الميزانية 
ســـاعد علـــى دخول قطاعـــات جديدة 

في االقتصاد ونمو قطاعات أخرى.

محمـــد  النائـــب  ^قـــال 
العباســـي إن المرســـوم الصادر 
في 2021 بشأن تقاعد الوزراء 
يخالـــف  حكمهـــم  فـــي  ومـــن 
المادة 119 من الدســـتور حيث 
الدولـــة  خزانـــة  علـــى  يترتـــب 
دفـــع اشـــتراكات عـــن الـــوزراء، 
وكان يجب أن يصدر مرســـوم 
بقانـــون وليـــس بالطريقة التي 
صـــدر بصيغة مرســـوم لـــم يمر 
على السلطة التشريعية مطالبا 

بإعادة النظر فيه وإيقافه.
 وأضـــاف أن التكلفة الســـنوية لتقاعـــد الوزراء تبلغ 2.934 مليـــون دينار، في 
حيـــن تقاعـــد النـــواب الســـابقين يبلغ 3.200 مليـــون دينار، موضحـــا أن نواب 

2022-2018 غير مستحقين للتقاعد وال يؤثرون على الصناديق التقاعدية.

العباسي: مرسوم تقاعد الوزراء مخالف للدستور

التعامل بها محفوف بالمخاطر الكبيرة

المعراج: “المركزي” يتعامل بحذر مع العمالت المشفرة
مصـــرف  محافـــظ  ^قـــال 
البحريـــن المركـــزي رشـــيد المعـــراج 
الفتـــرة  فـــي  حـــرص  المصـــرف  إن 
الســـابقة علـــى التعامـــل الحـــذر فـــي 
التعامل بالعمالت المشفرة، وأوضح 
“ال نعتبرهـــا عمـــالت، بل هـــي أصول 
مشـــفرة كغيرهـــا مـــن األصـــول التي 

يتم االستثمار فيها”.
وتابـــع أن العمالت هـــي من تصدرها 
الجهات الرســـمية وتخضع لرقابتها، 
وأن كل البنـــوك المركزيـــة في العالم 
حرصت على التعامل بحذر وتوضح 
ألصحـــاب الشـــأن بـــأن التعامـــل مـــع 
األصول المشفرة محفوف بالمخاطر 

الكبيرة؛ نتيجة عدم وجود ضوابط.
وأفـــاد بأن المصـــرف يواكب التغيير 

فـــي الصناعـــة الماليـــة، ويهتـــم بكل 
المنتجات المتعلقة به، وأن البحرين 

المنطقـــة  فـــي  مؤثـــرا  دورا  لعبـــت 
العربية؛ الحتضان مثل هذه األفكار، 
مردفـــا أن إطـــالق أول بيئـــة رقابية 
اســـتقطبت  العربيـــة  المنطقـــة  فـــي 
كثيرا من الشركات المحلية والعربية 

واألجنبية.
ولفت إلى أن المصرف يحرص على 
تغطية الجوانـــب القانونية والفنية؛ 
للتأكد واالطمئنان من إصدار الدينار 
الجوانـــب  كل  أن  مؤكـــدا  الرقمـــي، 
المتعلقـــة بـــه ســـتكون بالترتيـــب مع 
السلطات التشـــريعية بحيث يضمن 
وفـــق  العملـــة  هـــذه  مثـــل  إطـــالق 

الضوابط المضمونة.

^وافـــق مجلـــس النـــواب 
رقـــم  بقانـــون  المرســـوم  علـــى 
)27( لسنة 2021 بتعديل بعض 
أحكام قانون السلطة القضائية 
بقانـــون  بالمرســـوم  الصـــادر 
رقـــم )42( لســـنة 2002 والـــذي 
يهدف إلى الســـماح باستخدام 
اللغـــة العربيـــة فـــي  لغـــة غيـــر 
المحاكم، وإجازة تعيين قضاة 
أجانـــب من غير العـــرب؛ لتولي 

المناصب القضائية.
النائـــب  أيـــدت  جهتهـــا،  مـــن 

معصومـــة عبدالرحيـــم فتح المجـــال؛ لتطوير مهـــارات المحاميـــن والعاملين 
فـــي وزارة العـــدل خصوصـــا في ظـــل مبـــادرة اإلقامـــة الذهبية واســـتقطاب 

المستثمرين.
واقترح النائب هشـــام العشـــيري إعـــادة تأهيـــل المحامين باللغـــة اإلنجليزية 
عبـــر برامج “تمكين”، فضال عن خريجي آداب اللغة اإلنجليزية وتأهيلهم في 

مجال الترجمة والدعم اإلداري للمحامين والقضاة.
وذكـــر النائـــب أحمـــد الســـلوم أن المرســـوم حدد التقاضـــي في الدعـــاوى من 
500 ألـــف دينـــار، فمـــا فـــوق لتكـــون للقضايـــا التجاريـــة، واعتبر أن المرســـوم 
يرفـــع الكفـــاءة في األحكام القضائية على المســـتوى اإلقليمـــي والدولي، مما 
يفتح المجال لتكون البحرين صديقة لألعمال التجارية واســـتقطاب رؤوس 

األموال األجنبية.

إجازة استخدام غير العربية في المحاكم 
وتعيين أجانب لتولي مناصب قضائية

في حال زيادة قيمة المطالبة في الدعوى على نصف مليون دينار

ا يتم التقاضي فيها باإلنجليزية وزير العدل: 44 قضية سنويًّ
^قـــّدر وزيـــر العـــدل والشـــؤون 
اإلســـالمية واألوقـــاف الشـــيخ خالد 
بن علي آل خليفة عدد القضايا التي 
تتطلـــب لغة تقاضـــي غيـــر العربية بـ 
44 قضية ســـنويا يشارك فيها أفضل 
القانونييـــن فـــي العالـــم، موضحا أنه 
يتفقـــوا  أن  النـــزاع  يجـــوز ألطـــراف 
كتابـــة قبـــل رفـــع أي دعـــوى الختيار 
اللغة اإلنجليزية كلغة تستخدم أمام 
المحكمة عند نظر الدعوى، في حالة 
زيـــادة قيمـــة المطالبـــة فـــي الدعوى 
علـــى 500 ألـــف دينـــار. موضحـــا أن 
الهدف من المرســـوم حل النزاع دون 

إضافة تكلفة ترجمة.
 وأكـــد الوزيـــر أن هذا العـــدد لن يؤثر 
الضليعيـــن  غيـــر  المحاميـــن  علـــى 

أن  مفيـــدا  اإلنجليزيـــة،  اللغـــة  فـــي 
عـــدد الشـــركات القانونيـــة األجنبيـــة 

المرخصـــة لهـــا بالعمـــل فـــي البحرين 
بهـــا 30 بحرينيا لديهم شـــهادات من 
بريطانيا والواليات المتحدة وال يتم 

استغالل خبراتهم في المحاكم.
وتابـــع أن هنـــاك عـــدًدا ضخًمـــا مـــن 
الخريجين من كليات الحقوق، الفتا 
إلـــى أنـــه يجـــري التعامـــل مـــع مهنـــة 
المنفذ الخاص، وجاٍر توســـعة ســـوق 
القانونييـــن المســـاند. مضيفـــا أنه تم 
التعامـــل مـــع خريجي كليـــة الحقوق 
معقـــواًل  مســـتوى  يمتلكـــون  الذيـــن 
مـــن اللغة اإلنجليزيـــة للحصول على 
شـــهادات للتعامـــل مع العقـــود باللغة 

اإلنجليزية.

النـــواب  مجلـــس  ^وافـــق 
علـــى مشـــروع قانـــون يحـــدد مبالغ 
صنـــدوق  لصالـــح  االســـتقطاع 
احتياطـــي األجيال القادمـــة ليكون 
فـــي حال تراوح ســـعر برميل النفط 
 1.75 دوالرا  و80  دوالرًا   70 بيـــن 
ســـعر  تجـــاوز  حـــال  وفـــي  دوالر، 
البرميـــل 90 دوالرًا وال يتجاوز 100 
دوالر يكون االستقطاع 2.25 دوالر. 
أما إذا تجاوز 100 دوالر ولم يتجاوز 
االســـتقطاع  يكـــون  دوالرات   110
2.50، دوالر، وفـــي حال تجاوز 120 
دوالرًا يكون االستقطاع 3 دوالرات.

وقال النائب محمد العباســـي، يجب 
تعويض صندوق احتياطي األجيال 
بمـــا صرف منه فـــي الحائجـــة، وهو 
450 مليـــون دوالر في أســـرع وقت، 

بعـــد  بالتعديـــل  العمـــل  إلـــى  داعيـــا 
صـــدوره مباشـــرة وليس مـــن بداية 

السنة القادمة.
الـــوزارة  وكيـــل  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
الماليـــة  بـــوزارة  الماليـــة  للشـــؤون 
واالقتصـــاد الوطنـــي يوســـف حمود 
إن هناك التزامات كبيرة فيما يتعلق 
بالميزانيـــة العامـــة، فضـــال عن عجز 
كبير فـــي الموازنة يتطلـــب تقليصه 
فـــي أســـرع وقـــت ممكـــن وحســـب 
يجـــب  المالـــي  التـــوازن  برنامـــج 

االنتهاء منه بحلول 2024.
وأضـــاف “نحـــن فـــي دورة مالية لم 
تنته بعد ومن غير المناســـب إدخال 
تغيير الســـتقطاع إيـــرادات قد تؤثر 
مـــوارد الميزانيـــة فـــي ظـــل وجـــود 

عجز”.

3 دوالرات لـ “احتياطي األجيال” إذا 
تجاوز برميل النفط 120 دوالراً

الصالح الستخدام الصالحيات ضدها... كمال: أستغرب الهجوم!
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“لـــن أتنـــازل”، مبدأ تمثلته النائب سوســـن 
كمـــال حقيقـــًة، وواقعـــًا وّثقتـــه عدســـات 
المصوريـــن مـــن قلب بيت الشـــعب، أماط 
اللثـــام عـــن عاصفة مختمرة مـــن الحرص 
خلـــف  مختبئـــًا  ظـــل  الـــذي  والحمـــاس، 
ابتســـامة هادئة على مدى ســـنوات العمل 

البرلماني الماضية.
تأخـــر  أســـباب  عـــن  اســـتفهام  عالمـــات 
انعقـــاد الجلســـة، وأنبـــاء تناقلـــت إصابـــة 
أحـــد النـــواب بفيـــروس كورونـــا، دفعـــت 
النائـــب ممـــدوح الصالـــح إلماطـــة اللثـــام 
عنها بالصـــوت والصورة “لتكـــون الصورة 
واضحـــة، واالســـم يكـــون معلًنـــا؛ ألنها قد 
تتســـبب بالخطـــر ليس لمن هـــم في قاعة 

البرلمان، بل لمن هم خارجها”.
وتابع: “عليك يا معالي الرئيسة استخدام 
أدواتـــك وصالحياتـــك  فـــي هـــذا الشـــأن، 
والنائـــب هـــو سوســـن كمال، وذلـــك حتى 
ال يتهـــم أحد النـــواب بمخالفـــة إجراءات 
الحجر الصحي، في حين أنه يجب عليها 
أن تكـــون أول الملتزمين في هذا الشـــأن، 
إال أنهـــا مازالـــت فـــي مواقـــف الســـيارات 

ومصّرة على دخول المجلس”.
فـــردت عليـــه رئيســـة المجلـــس: “واضـــح 
هللا يســـلمك، تـــم اتخـــاذ اإلجـــراء الالزم، 
وهـــي غادرت المجمع بأكمله، وليس فقط 
فـــي هـــذا المجلـــس، أتـــت ولم تكـــن تعلم 
أنهـــا مصابـــة، وبعد ذلك قيـــل لها وذهبت، 
ونتمنـــى لهـــا ولزمالئهـــا ولـــكل المرضـــى 

الشفاء العاجل”.
كمـــال  سوســـن  النائبـــة  مغـــادرة  وبعـــد 
للمجلـــس، ونظـــرًا لوجود خلـــل تقني في 
الشبكة وعدم تمكن النواب المصابين من 
المشـــاركة عن بعد، أكـــدت كمال إصرارها 
على المشاركة بتسجيل صوتي لمداخلتها 
باحتياطـــي  الخـــاص  التشـــريع  بشـــأن 

األجيال القادمة.
الصوتيـــة  مداخلتهـــا  كمـــال  وافتتحـــت 
بقولهـــا: “شـــاء هللا أن أصـــاب بفيـــروس 
كورونا قبل دخول جلســـة مجلس النواب 
الموقـــر اليوم، والشـــكر لكل من ســـأل عن 
صحتـــي، أنـــا بخيـــر وللـــه الحمـــد، وأتابـــع 

باهتمام مناقشات زمالئي النواب”.
ولـــم تكتِف النائب بذلـــك، حيث أوضحت 

فـــي رســـالة نصيـــة الحقـــة موقفهـــا 
قائلـــًة: “بعـــد علمنـــا باإلصابـــة طلبنـــا 
الحضـــور عـــن بعد وفـــق اإلجراءات 
االحترازية؛ حرصًا على عدم الغياب 
عـــن الجلســـة”، مضيفـــة “وال نعلـــم 

سبب هيجان أحد النواب ضدنا”.
حادثـــة فتحـــت بـــاب الســـؤال عن 
الكيفيـــة التي تمكنـــت فيها النائب 
مـــن دخـــول قاعـــة المجلـــس، في 
حين أن المجلس يحرص قبل كل 
جلسة على إجراء الفحص لجميع 
المدعويـــن لحضور الجلســـة قبل 
يوم، عند الســـاعة 11 صباحًا و1 

ظهرًا.

قـــال الممثـــل البلدي لســـابعة المحـــرق فاضل 
العـــود إن وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
علـــى  حالًيـــا  تعمـــل  العمرانـــي  والتخطيـــط 
اســـتكمال مشـــاريع مواقـــف الســـيارات فـــي 

منطقتي الدير وسماهيج، حيث يجري العمل 
علـــى توفيـــر 45 موقف ســـيارات على طريق 
3650 بمجمع 236 بسماهيج، بعد انتهائها من 
تنفيذ مشروع توفير 15 موقف سيارات على 

شارع 26 بمجمع 232 بقرية الدير.
وأشار إلى أن توفير هذه المواقف يأتي تلبية 

الحتياجات المنطقتين من مواقف السيارات، 
ا، وارتفاًعا في  حيث تشهدان اكتظاًظا سكانيًّ
أعداد الســـيارات لدى القاطنين في المنطقة، 
لمواقـــف  االســـتيعابية  الطاقـــة  يفـــوق  بمـــا 
المنازل واألرصفـــة المحاذية لها، حيث يغلب 
علـــى المنطقـــة التصنيفـــات القديمـــة التـــي ال 

تتوفر على مواقف للسيارات.
ولفـــت إلـــى أن إنجـــاز هـــذه المشـــروعات من 
شـــأنها أن تمنـــع مـــا يمكـــن أن ينتج عن شـــح 
المســـاحات التـــي يمكـــن اســـتغاللها لمواقـــف 
ســـلبية،  اجتماعيـــة  تأثيـــرات  مـــن  ســـيارات 
ونشـــوء الخالفات فيما بين األهالي وتمزيق 

النسيج االجتماعي.
ونوه بتجاوب الوزارة الســـريع مع احتياجات 
األهالي وتنفيذ المشروعات التي تساهم في 
تطوير واقـــع المنطقة، وتمثـــل خطوة لألمام 
نحـــو تطويـــر البنيـــة التحتيـــة لقريتـــي الدير 

وسماهيج.

ما قصة دخول سوسن كمال المصابة بـ “كورونا” قاعة البرلمان؟

إنشــاء 45 مــوقــف سيــارات جــديــًدا بسمــاهيــج

“لن أتنازل”... عاصفة مختمرة خلف ابتسامة هادئة

العود: خطوة إيجابية لمنع نشوء الخالفات بين األهالي

المحـــرق  بلـــدي  مجلـــس  رئيـــس  قـــال 
غـــازي المرباطي إن مصير االشـــتراطات 
المناطـــق  فـــي  للتعميـــر  التنظيميـــة 
اإلســـكانية بـــات مجهوالً، بعد مـــرور أكثر 
من عام على انتهاء مناقشـــات تعديالتها 
بيـــن  بشـــأنها  توافقـــات  إلـــى  والتوصـــل 
مختلـــف الجهـــات ذات العالقـــة. وأشـــار 
المرباطـــي إلـــى أنـــه كان مـــن المؤمـــل أن 

تســـاهم هـــذه التعديـــالت الجديـــدة على 
االشـــتراطات في تحقيق نقلة نوعية في 
إطـــار التعديـــالت علـــى بيوت اإلســـكان، 
وإخراج العديد من المدرجين على قوائم 
المخالفات اإلسكانية من تلك المخالفات.

وتســـاءل عـــن مصيـــر هـــذه التعديـــالت 
بعـــد رفعهـــا مـــن قبـــل المجالـــس البلديـــة 

إلـــى وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
تأخـــر  وأســـباب  العمرانـــي،  والتخطيـــط 

إصدارها من قبل الجهات المعنية.
وأكـــد أهميـــة اإلســـراع فـــي إصـــدار هذه 
االشـــتراطات التي ستسمح للمستفيدين 
مـــن الخدمـــات اإلســـكانية مـــن اإلضافـــة 

والتوسع بشكل قانوني وبحرية أكبر.

التعديالت تخرج المستفيدين من دائرة المخالفات... المرباطي:

مصير مجهول يكتنف اشتراطات بيوت اإلسكان الجديدة

مواقف مجمع 236 بسماهيج مواقف مجمع 232 بالدير 

العامـــة  الخدمـــات والمرافـــق  لجنـــة  رئيـــس  كشـــف 
بمجلس أمانة العاصمة عبدالواحد النكال عن موعد 
تســـليم مفاتيـــح طلبـــات الدفعـــة األولى فـــي مدينة 
شـــرق ســـترة، مبينا أنه وفـــق الخطوات المتســـارعة 
التـــي تشـــهدها وزارة اإلســـكان، فـــإن الحـــد األقصى 

للتسليم سيتزامن مع العيد الوطني المقبل.
وأشـــار النكال أن ما تم توزيعه مؤخرا من شـــهادات 
اســـتحقاق على المواطنين في مدينة شـــرق ســـترة 
لطلبـــات 2003 يعتبـــر مـــن ضمـــن الدفعـــة الثانيـــة، 
مضيفـــا أن طلبـــات الدفعـــة األولى تمتد إلى األشـــهر 
األولـــى مـــن العام 2001 بحســـب ما جاء على لســـان 

وزير اإلسكان.
وتطـــرق النـــكال إلـــى سياســـة شـــهادة االســـتحقاق 
التي تبنتها وزارة اإلســـكان منذ فترة ليســـت بعيدة، 
تحديـــد  هـــو  االســـتحاق  شـــهادة  دور  أن  موضحـــا 
المشـــروع اإلســـكاني الـــذي ســـيحصل فيـــه صاحب 
الطلـــب علـــى الوحدة أو القســـيمة الســـكنية، وكذلك 
من شأنها طمأنة المواطنين بحصولهم على الخدمة 

اإلسكانية.

مـــن جانبـــه، أكـــد النائب عمـــار آل عبـــاس أن طلبات 
الدفعة األولى في مشـــروع شـــرق ســـترة اإلســـكاني 
سيتسلمون مفاتيح وحداتهم اإلسكانية نهاية العام 
2022 وعددهـــم 1077 طلبا إســـكانيا. أما بخصوص 
الدفعـــة الثانيـــة، فلم يتم لحد اآلن البدء في إنشـــاء 
وحداتهـــم اإلســـكانية، وســـيعلن ذلـــك فـــي القريـــب 
العاجل، ولكن بحســـب ما نمتلك مـــن معلومات أنهم 
 2025 العـــام  فـــي  مفاتيـــح وحداتهـــم  سيتســـلمون 

وعددهم 1269.

1077 إجمالي عدد الطلبات... النكال  لـ “^”:

العيد الوطني موعد تسليم الدفعة األولى من “شرق سترة”
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/02/486609024700.pdf
https://www.albiladpress.com/news/2022/4866/bahrain/744465.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4866/bahrain/744469.html



