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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

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

P  5

Link

P  6

Link

تسوية  لجنة  رئــيــس  صــرح 
مـــشـــاريـــع الـــتـــطـــويـــر الــعــقــاريــة 
الـــمـــتـــعـــثـــرة الــــقــــاضــــي صــــاح 
قد  اللجنة  بــأن  القطان  أحمد 
أصـــدرت قـــرارات فــي مشروعين 
من المشاريع المنظورة أمامها 
ــة إلــــيــــهــــا بـــمـــوجـــب  ــ ــالـ ــ ــــحـ ــمـ ــ والـ
 )66( ــــم  رقـ بـــقـــانـــون  ــوم  ــرسـ ــمـ الـ

لسنة 2014. 
الــلــجــنــة أصـــدرت  وبــيــن ان 
قراراتها في الجلسة المنعقدة 
الموافق 8 فبراير  الثاثاء  يوم 

2022، في المشروعين وهما:
1. مشروع مارينا بريز.

2. مشروع العرين هومز.
وبـــعـــد  ــنـــة  ــلـــجـ الـ إن  حـــيـــث 
المقدمة  األوراق  جميع  دراسة 
إليها من المشترين والدائنين 
الفنيين  الخبراء  انتداب  وبعد 

والمحاسبين قررت اآلتي: 

في مشروع مارينا بريز: 
مــديــونــيــة  اســـتـــبـــعـــاد  أوال: 
ــيـــد/ عـــبـــدالـــمـــنـــان مــحــمــد  الـــسـ
عبدالمنعم  والسيد/  البستكي 
ــيـــد/  ــسـ مـــحـــمـــد الـــبـــســـتـــكـــي والـ

ماجد محمود.
ــــى  ــة إلـ ــبــ ــســ ــنــ ــالــ ثــــــانــــــيــــــًا: بــ
بسداد  قاموا  الذين  المشترين 
السكنية  الــوحــدات  ثمن  كامل 
بــشــرائــهــا، عليهم  قـــامـــوا  الــتــي 
ــــى الــلــجــنــة لــتــســلــم  الـــتـــقـــدم إلـ
إجــراءات  واستكمال  وحداتهم، 
نقل الملكية إليهم غير محملة 

بأي أعباء أو التزامات.
ــى  ــ ــة إلـ ــبــ ــســ ــنــ ــالــ ثــــــالــــــثــــــًا: بــ
فــي ذمتهم  الــذيــن  الــمــشــتــريــن 
ـــن ثـــمـــن  ــغ مـــتـــبـــقـــيـــة مــــ ــ ــالـ ــ ــبـ ــ مـ
الـــــوحـــــدات الـــســـكـــنـــيـــة، عــلــيــهــم 
الرجوع إلى اللجنة لسداد تلك 
تسلم  لهم  يحق  حتى  المبالغ 
إجـــراءات  واستكمال  وحــداتــهــم 
نقل الملكية إليهم غير محملة 

بأي أعباء أو التزامات.
رابـــعـــًا: الــمــشــتــريــن الــذيــن 
ــام بـــشـــأن  ــ ــكـ ــ ــى أحـ ــلـ ــوا عـ ــلـ ــصـ حـ
وحـــــــداتـــــــهـــــــم الــــــخــــــاصــــــة فـــي 
إلى  الــتــقــدم  عليهم  الــمــشــروع، 
اللجنة لعمل التسوية الازمة 

بشأنها.
في مشروع العرين هومز: 

إلــــــى  بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة  أوال: 
المشترين الذين قاموا بسداد 
السكنية  الــوحــدات  ثمن  كامل 
بــشــرائــهــا، عليهم  قــامــوا  الــتــي 
لتسلم  الــلــجــنــة  إلــــى  الـــتـــقـــدم 
إجــراءات  واستكمال  وحداتهم، 
ــم غــيــر  ــهــ ــيــ ــة إلــ ــيـ ــكـ ــلـ ــمـ ــل الـ ــقــ نــ

محملة بأي أعباء أو التزامات.
ــى  ــ ــة إلـ ــبــ ــســ ــنــ ــالــ ــا: بــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ثــ
الــذيــن فــي ذمتهم  الــمــشــتــريــن 
مــــبــــالــــغ مـــتـــبـــقـــيـــة مــــــن ثــمــن 
ــدات الــســكــنــيــة، عــلــيــهــم  ــ ــوحـ ــ الـ
الــــرجــــوع إلــــى الــلــجــنــة لــســداد 
لهم  يحق  حتى  المبالغ  تلك 
تــســلــم وحـــداتـــهـــم واســتــكــمــال 
إليهم  الملكية  نــقــل  ــراءات  ــ إجـ
غـــيـــر مــحــمــلــة بـــــأي أعــــبــــاء أو 

التزامات.
ــا: تـــــوزيـــــع الـــمـــبـــالـــغ  ــثــ ــالــ ثــ
الوحدات  المتحصلة من ثمن 
الــمــســتــلــمــة مـــن قــبــل الــلــجــنــة 

على الدائنين قسمة غرماء.
ونـــــوه رئـــيـــس الــلــجــنــة إلــى 
تسليم  إعــان موعد  أنه سيتم 
الـــوثـــائـــق الــعــقــاريــة فـــي األيــــام 
الــقــلــيــلــة الـــقـــادمـــة لــلــمــشــاريــع 
الــتــي تـــم الــبــت فــيــهــا مـــن قبل 

اللجنة. 
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عبداللطيف  الدكتور  استقبل 
الخارجية،  وزيــر  الزياني  راشــد  بن 
يائيل  اآلنسة  أمــس،  ــوزارة  الـ بمقر 
لــمــبــرت الــقــائــم بــأعــمــال مــســاعــد 
المتحدة  الــواليــات  خارجية  وزيـــر 
األدنــى،  الشرق  لشؤون  األمريكية 
بمناسبة زيارتها لمملكة البحرين.

تم خال اللقاء بحث عاقات 
ــة الــتــاريــخــيــة والـــشـــراكـــة  الـــصـــداقـ
االســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي تـــربـــط بين 
ـــن والـــــــواليـــــــات  ـــريـ ـــحـ ـــبـ ــة الـ ــكـ ــلـ ــمـ مـ
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة الــصــديــقــة، 
ــل تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي  وســـبـ
إلــى مستويات أشمل  به  واالرتــقــاء 
بين  المشتركة  للمصالح  خــدمــة 
الــبــلــديــن والــشــعــبــيــن الــصــديــقــيــن، 

ــيـــق الـــمـــشـــتـــرك  ــنـــسـ ــتـ وتــــطــــويــــر الـ
لــمــعــالــجــة الــتــحــديــات الــســيــاســيــة 
تـــواجـــهـــهـــا دول  ــي  ــتــ الــ واألمــــنــــيــــة 
والسلم  األمـــن  وتــعــزيــز  المنطقة، 

فيها.
ــاء،  ــ ــقــ ــ ــلــ ــ ــا تــــــــم خـــــــــــال الــ ــ ــمــ ــ كــ
اســـتـــعـــراض عــــدد مـــن الــمــواضــيــع 
والقضايا ذات االهتمام المشترك، 
عــــلــــى الــــســــاحــــتــــيــــن اإلقـــلـــيـــمـــيـــة 

والدولية.
الشيخ  السفير  اللقاء  حضر 
رئيس  خليفة  آل  علي  بن  عبداهلل 
بـــوزارة  األمريكيتين  شـــؤون  قــطــاع 
كريغ  ستيفن  والسفير  الخارجية، 
المتحدة  الــواليــات  سفير  بــونــدي 

األمريكية لدى مملكة البحرين.

وزي���ر الخارجي���ة يبح���ث م���ع م�س���اعد وزي���ر الخارجي���ة

اال�س���تراتيجية وال�س���راكة  التع���اون  عالق���ات  االأمريك���ي 

} استقبال وزير الخارجية للمسؤولة األمريكية.

أقـــيـــم تـــحـــت رعــــايــــة الـــمـــشـــيـــر الــــركــــن الــشــيــخ 
لقوة  الــعــام  الــقــائــد  خليفة  آل  أحــمــد  بــن  خليفة 
دفاع البحرين حفل افتتاح مبنى اإلدارة والمخازن 
ــة لـــلـــمـــؤســـســـة االســـتـــهـــاكـــيـــة  ــعـ ــابـ ــتـ والــــخــــدمــــات الـ
واالقتصادية العسكرية التابعة لقوة دفاع البحرين، 
بــن صقر  الــركــن ذيــاب  الفريق  الــعــام  القائد  وأنـــاب 
النعيمي رئيس هيئة األركان لحضور الحفل، وذلك 
مع  تزامنًا  2022م،  فبراير   9 أمــس األربــعــاء  صباح 

ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين 5 فبراير.
وقــــــام رئـــيـــس هــيــئــة األركــــــــان بــــإزاحــــة الــســتــار 
ــًا بـــافـــتـــتـــاح مــبــنــى  ــ ــذانـ ــ ــة إيـ ــاريـ ــذكـ ــتـ ــلـــوحـــة الـ عــــن الـ
للمؤسسة  الــتــابــعــة  والــخــدمــات  والــمــخــازن  اإلدارة 
االستهاكية واالقتصادية العسكرية، وأوضح ان ما 
البحرين من تقدم وجاهزية  إليه قوة دفاع  وصلت 
ــن ثـــم الــرعــايــة  قـــد تـــم بــفــضــل مـــن اهلل تــعــالــى ومــ
الملك  الجالة  صاحب  حضرة  لسيدي  السامية 
المفدى  الــبــاد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
السمو  صاحب  سيدي  وتوجيهات  األعــلــى،  القائد 
الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل خليفة ولــي 
الــوزراء،  رئيس مجلس  األعلى  القائد  نائب  العهد 
والمتابعة الحثيثة للمشير الركن الشيخ خليفة بن 

أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين.
ــروره الفــتــتــاح هـــذه المنشأة  كــمــا أعـــرب عــن ســ
قوة  تأسيس  بذكرى  االحتفال  تزامنا مع  الحديثة 
ذلك  ليضاف  والخمسين،  الرابعة  البحرين  دفــاع 
إلى انجازات قوة دفاع البحرين لتكون إضافة مهمة 
واإلسناد  الدعم  لتوفير  اللوجستية  المشاريع  في 
البحرين من  دفــاع  قــوة  ووحـــدات  أسلحة  لمختلف 
العمل  الناحية اإلدارية والعسكرية، والمتمثلة في 

على توفير كافة المتطلبات المتقدمة والحديثة.
بـــدأ االحــتــفــال بــتــاوة آيـــات عــطــرة مــن الــذكــر 
سمير  بحري  الركن  العميد  ألقى  بعدها  الحكيم، 
جاسم محمد شويطر مدير المؤسسة اإلستهاكية 
قدم  المناسبة  بهذه  كلمة  العسكرية  واالقتصادية 
المبنى  يتضمنها  الــتــي  األقــســام  عــن  إيــجــاز  فيها 
أهــداف  مــن  التوسعة  هــذه  عليه  تشتمل  مــا  وعــلــى 
لـــزيـــادة حــجــم ومـــدة الــمــخــزون االســتــراتــيــجــي من 
أسلحة  لمختلف  واالستهاكية  التموينية  المواد 

ووحدات قوة دفاع البحرين على فترات أطول.
بـــعـــدهـــا قــــــام رئــــيــــس هـــيـــئـــة األركـــــــــــان بــجــولــة 
مختلف  عــلــى  خــالــهــا  اطــلــع  المبنى  تفقدية في 

األقسام والمرافق والتجهيزات.

ــواء الــــركــــن عـــلـــي صــقــر  ــ ــلـ ــ ــاح الـ ــتــ ــتــ حـــضـــر االفــ
ــلـــواء ركــن  الــنــعــيــمــي مــديــر اإلمـــــداد والــتــمــويــن، والـ
ساح  قائد  مساعد  هجرس  محمد  صــاح  بحري 

البحرية الملكي البحريني، واللواء إبراهيم عبداهلل 
المحمود المدير المالي، وعدد من كبار ضباط قوة 

دفاع البحرين.

بالإنابة عن القائد العام

رئي�س االأركان يفتتح مبنى االإدارة والمخازن والخدمات للم�ؤ�س�سة اال�ستهالكية

} رئيس هيئة األركان يفتتح المبنى الجديد.

لجنة ت�س�ية م�ساريع التط�ير العقارية المتعثرة ت�سدر 

ق�رارات ف�ي م�س�روعي مارين�ا بري�ز والعري�ن ه�م�ز

} القاضي صاح القطان.

غ���ل���ق ال���م�������س���ار االأي����م����ن ب�����س��ارع 

ال��م��ع�����س��ك��ر ال��م��ت��ج��ه اإل�����ى ع���ال��ي
الــعــمــرانــي  الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط  أعــلــنــت وزارة األشـــغـــال وشـــــؤون 
أعمال صيانة   أن  الداخلية،  بــوزارة  للمرور  العامة  اإلدارة  مع  بالتنسيق 
فيوز،  رفــاع  مــن  بالقرب   95 رقــم  شــارع  مــع  تقاطعه  عند  المعسكر  شــارع 
وسيتم  عوالي،  إلى  غربًا  المتجه  للمرور  األيمن   المسار  غلق  تستدعي 

توفير مسار واحد للحركة المرورية.
يــوم الخميس  ابــتــدًءا مــن  الــمــذكــور  الــمــوقــع  وســـوف يتم العمل فــي 
الموافق  السبت   يوم  إلى  مساًء   11:00 الساعة  من  2022/02/10م  تاريخ 
الــمــواطــنــيــن   مـــن  يــرجــى  لـــذا  صــبــاحــا،   11:00 الــســاعــة  2022/02/12م 
عــلــى سامة  الــمــروريــة حــفــاظــا  بــالــقــواعــد  االلـــتـــزام  الــكــرام  والمقيمين 

الجميع.

أكـــدت األســـتـــاذة فــائــقــة بنت 
سعيد الصالح وزيرة الصحة أن 
الجالة  صاحب  حضرة  اعــتــزاز 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
الــمــفــدى، وتثمين  الــبــاد  عــاهــل 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
ــوزراء  ــ الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــ
للجهود الوطنية المخلصة لكل 
العاملين في الصفوف األمامية 
لــلــتــصــدي لــفــيــروس كـــورونـــا من 
الــــكــــوادر الــصــحــيــة، وقـــــوة دفـــاع 
الـــداخـــلـــيـــة،  ووزارة  الـــبـــحـــريـــن، 
وكـــل الــجــهــات الــمــســانــدة، يمثل 
الوتيرة  بنفس  للمواصلة  دافعًا 
والعمل بروح الفريق الواحد بما 
يسهم في الدفع بمسيرة النماء 
واالزدهـــــــــار لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
ــيـــق مـــخـــتـــلـــف األهــــــــداف  وتـــحـــقـ
المنشودة في التصدي لجائحة 
بجهود  مشيدًة  كــورونــا،  فــيــروس 
للحفاظ  وحرصهم  الموظفين 
للمملكة  الــصــحــي  ــن  األمــ عــلــى 
ــر عـــطـــائـــهـــم الـــمـــســـتـــمـــر فــي  ــبـ عـ
االستثنائية  الــظــروف  مــواجــهــة 
لجائحة فيروس كورونا، وما تم 
بذله من جهود جبارة وتضحيات 

عظيمة.
إلى  الصحة  وزيـــرة  ــارت  وأشــ
أن الحفاظ على ما تحقق حتى 
اليوم يستدعي بذل المزيد من 
الجهود للوصول إلى النجاحات 
التقدير  هـــذا  إّن  إذ  الــمــنــشــودة، 

محدود  ال  دعــمــًا  يمثل  الملكي 
فـــي مختلف  الــطــبــيــة  ــكـــوادر  ــلـ لـ
ــع، وتـــكـــريـــمـــا لــلــعــطــاء  ــ ــواقـ ــ ــمـ ــ الـ
يسعى  الــذي  المخلص  الوطني 
إلــــــى جـــعـــل مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
نـــمـــوذًجـــا مــتــقــدًمــا فـــي الــقــطــاع 

الصحي واإلنساني.
جــــــــاء ذلــــــــك لــــــــدى تــفــضــل 
ــنـــت ســعــيــد  ــة بـ ــقـ ــائـ ــاذة فـ ــ ــتــ ــ األســ
الـــصـــالـــح وزيــــــرة الــصــحــة أمــس 
سلمان  األمـــيـــر  ــام  ــ »وسـ بتسليم 
الطبي«  لــاســتــحــقــاق  بــن حــمــد 
الــوطــنــيــة مــن منتسبي  لــلــكــوادر 
لــأمــر  ــاًذا  ــ ــفـ ــ إنـ ــة،  الـــصـــحـ وزارة 

ــار  ــ ــامــــي وفــــــي إطـ ــســ ــلـــكـــي الــ الـــمـ
الملكي  السمو  صــاحــب  توجيه 
ولــــــــي الــــعــــهــــد رئـــــيـــــس مــجــلــس 
المعنية  الــجــهــات  لــكــل  ــوزراء  ــ الــ
في  للعاملين  الـــوســـام  بتسليم 
الــكــوادر  مــن  األمامية  الصفوف 
البحرين،  دفـــاع  وقـــوة  الصحية، 
الجهات  وكــل  الــداخــلــيــة،  ووزارة 

المساندة.
وقـــــــــــــد هــــــــنــــــــأت الــــــــــوزيــــــــــرة 
األمــيــر  »وســــام  عــلــى  الحاصلين 
ســلــمــان بـــن حــمــد لــاســتــحــقــاق 
وزارة  مــنــتــســبــي  ــن  ــ مـ ــبــــي«  الــــطــ
العمل  مواصلة  مؤكدًة  الصحة، 

وبـــــــــذل الــــمــــزيــــد مـــــن الـــجـــهـــود 
ــات  الـــمـــخـــلـــصـــة لـــتـــقـــديـــم خـــدمـ
صحية ووقائية وعاجية بأعلى 
المواطنين  لــكــل  ممكنة  جـــودة 
ــًة لــهــم  ــيـ ــنـ ــمـ ــتـ والــــمــــقــــيــــمــــيــــن، مـ
التوفيق والنجاح لتحقيق مزيٍد 
من اإلنجازات لمملكة البحرين.
رفـــع منتسبو  مــن جــانــبــهــم، 
تــشــرفــوا  الـــذيـــن  الــصــحــة  وزارة 
ــر ســلــمــان  ــيــ بــتــســلــم وســــــام األمــ
بـــن حــمــد لــاســتــحــقــاق الــطــبــي 
أسمى آيات الشكر والعرفان إلى 
حــضــرة صــاحــب الــجــالــة عاهل 
الباد المفدى على أمر جالته 

ــــى صـــاحـــب الــســمــو  الــســامــي وإلـ
الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء على توجيهات سموه لكل 
الجهات المعنية بتسليم الوسام 
للعاملين في الصفوف األمامية 
الكوادر الصحية، وقوة دفاع  من 
وكل  الداخلية،  ووزارة  البحرين، 
ــانـــدة، مــعــربــيــن  ــسـ ــمـ الـــجـــهـــات الـ
ــن فـــخـــرهـــم واعــــتــــزازهــــم بـــأن  عــ
يــكــونــوا ضــمــن فــريــق الــبــحــريــن، 
يعد  الوسام  أن هذا  إلى  الفتين 
دافــًعــا لــبــذل الــمــزيــد فــي خدمة 
تقدمها  ودعــم  البحرين  مملكة 

وازدهارها.

وزيرة ال�سحة ت�سلم منت�سبي ال�زارة و�سام االأمير �سلمان بن حمد لال�ستحقاق الطبي

} صورة جماعية للمكرمين بالوسام.

المناعي  هندي  بن  عيسى  بن  سلمان  رفــع 
محافظ محافظة المحرق شكر وتقدير أهالي 
لـــدور رجـــال األمـــن ومــراكــز  الــمــحــرق  محافظة 
جهود  من  توليه  ما  على  لها  التابعة  الشرطة 
حثيثة للحفاظ على األمن والنظام واستتبابه 
فــي كــل مــدن وقــرى المحافظة وأشـــاد بسعيهم 
الــوطــن  الــــدؤوب للحفاظ عــلــى مــنــجــزات هـــذا 
وتــواصــلــهــم الــدائــم مــع الــمــواطــنــيــن.جــاء ذلــك 
الــمــحــافــظ وبــحــضــور العميد  خـــال اســتــقــبــال 
عـــبـــداهلل بـــن خــلــيــفــة الـــجـــيـــران نــائــب مــحــافــظ 
مــحــافــظــة الــمــحــرق والــعــمــيــد صــالــح بــن راشــد 
الدوسري مدير عام مديرية محافظة المحرق 
رئيس  الحسيني  راشــد  محمد  العقيد  لتكريم 

مــركــز شــرطــة الــحــد والــعــقــيــد عــيــســى عــبــداهلل 
السليطي رئيس مركز شرطة سماهيج بمناسبة 
المحافظة، شاكرا لهم  للعمل خارج  انتقالهما 
فــتــرة خدمتهم في  الــمــبــذولــة طـــوال  جــهــودهــم 

هذه المراكز وتعاونهم المستمر. 
كـــمـــا رحــــــب الـــمـــحـــافـــظ بـــــرؤســـــاء مـــراكـــز 
الــشــرطــة الـــجـــدد وهـــم الــعــقــيــد الـــركـــن أســامــة 
والمقدم  الرميحي  عيسى  والعقيد  المحري 
ــًدا ضـــــــــرورة تــكــاتــف  ــ ــؤكــ ــ ــدي مــ ــعــ ــســ خـــلـــيـــفـــة الــ
الوطن  أمــن  على  للحفاظ  وتعاونهم  الجميع 
في جميع محافظات  واالستقرار  والمواطنين 
المملكة في ظل القيادة الحكيمة حفظها اهلل 

ورعاها.

} المناعي يكرم رؤساء المراكز.

م���ح���اف���ظ ال����م����ح����رق ي����ك����رم ب��ع�����س 

روؤ�����س����اء م���راك���ز ���س��رط��ة ال��م��ح��اف��ظ��ة

تحت رعاية وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل بن 
الــوزارة  وكيل  بأعمال  القائم  وبإنابة  حميدان،  علي  محمد 
عــبــدالــرحــمــن  الــمــجــتــمــع خــالــد  الــمــســاعــد لتنمية  الــوكــيــل 
إسحاق الكوهجي، نظمت جمعية نهضة فتاة البحرين أمس 
وتطلعات  »واقـــع  بعنوان  الميدانية  الــدراســة  تدشين  حفل 
يتيم  عــائــشــة  مــركــز  الــبــحــريــن..  بمملكة  األســــري  ــاد  ــ اإلرشـ
إدارة  رئــيــســة مجلس  بــحــضــور  نــمــوذجــا«،  لــإرشــاد األســــري 
األكاديمي  البحثي  والفريق  ابتسام علي خميس،  الجمعية 
الذي قام بالدراسة من قسم علم النفس بجامعة البحرين 
المسؤولين  مــن  وعـــدد  الــعــمــران،  جيهان  الــدكــتــورة  برئاسة 
األسري  واإلرشــاد  التوجيه  في  واالختصاصيين  والعاملين 
فــي مملكة الــبــحــريــن، وذلـــك فــي مــقــر مــركــز عــائــشــة يتيم 

لإرشاد األسري بمدينة حمد.
ــر العمل  وفـــي كــلــمــة ألــقــاهــا الــكــوهــجــي نــيــابــة عـــن وزيــ
والتنمية االجتماعية، أشاد حميدان بجهود جمعية نهضة 

فتاة البحرين واهتمامها بقضايا المرأة عبر تنفيذ البرامج 
التنموية الداعمة للمرأة واألسرة والطفولة، مشيرًا إلى ما 
حققته الجمعية من أهداف تنموية منذ تأسيسها في عام 
1955 كأول جمعية نسائية في مملكة البحرين وفي الخليج 

العربي.
وفي السياق ذاته، نوه حميدان بالمبادرات التي تتبناها 
جمعية نهضة فتاة البحرين، وما تعكسه من صور حضارية 
وخاصة  المجاالت،  مختلف  في  البحرينية  للمرأة  مشرفة 
فــي مــجــال رعــايــة األســـرة وحــمــايــة حــقــوق الــمــرأة وتحقيق 
االســتــقــرار األســــري عــبــر تــقــديــم خــدمــات اإلرشــــاد األســـري 
مركز  خــال  من  للمرأة،  والقانوني  واالجتماعي  والنفسي 
عــائــشــة يــتــيــم لـــإرشـــاد األســــري الــــذي يستحق كــل الــدعــم 
البحث  تنشيط حركة  في  الجمعية  بدور  منوهًا  والتقدير، 
والدراسات العلمية المختصة باألسرة والمرأة، األمر الذي 
الــوزارة  مساندة  مؤكدًا  إنجازاتها،  إلــى  مهمة  إضافة  يشكل 

لكل الجمعيات النسائية التي تعمل من أجل تمكين المرأة 
البحرينية ودعم عطائها وتعزيز وإنماء االستقرار األسري 

لها.
وضع  ضـــرورة  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزيــر  وأكــد 
رؤية وطنية لتطوير خدمات اإلرشاد األسري وفقًا للمعايير 
للعاملين في  الــمــيــثــاق األخــاقــي  بــجــانــب وضـــع  الــدولــيــة، 
األساسية  والمعايير  االشتراطات  وتحديد  األسري  اإلرشاد 

الموحدة لمنح التراخيص المهنية لمزاولة اإلرشاد.
نهضة  جمعية  إدارة  مجلس  رئيسة  أثنت  جانبها،  مــن 
فتاة البحرين ابتسام علي خميس على الدراسة التي قامت 
اإلرشــاد األسري  وتطلعات  واقــع  البحرين حول  بها جامعة 
الــتــي  الــــدراســــات  هـــذه  مــثــل  أن  مـــؤكـــدة  الــبــحــريــن،  بمملكة 
التزمت المعايير الدولية من شأنها أن تعزز اإلرشاد األسري 
الذي يهدف إلى تماسك واستقرار األسرة البحرينية الذي 

ينعكس إيجابًا على األمن االجتماعي.

وزي�����ر ال��ع��م��ل ي���دع���� اإل�����ى و����س���ع روؤي������ة وط��ن��ي��ة ل��ت��ط���ي��ر

خ���دم���ات االإر������س�����اد االأ�����س����ري وف���ق���ا ل��ل��م��ع��اي��ي��ر ال��دول��ي��ة
ــلــــدي  ــبــ صــــــــرح الــــعــــضــــو الــ
بالمجلس  الــتــاســعــة  لـــلـــدائـــرة 
الــبــلــدي لــلــمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة 
بأنه  القبيسي  مــبــارك  عــبــداهلل 
ــاب الــتــظــلــمــات  ــطــ ــم رفــــــع خــ ــ تـ
المتضررين  المنازل  ألصحاب 
مــنــطــقــة  ــي  ــ فـ  1205 بـــمـــجـــمـــع 
عــدد طلبات  بلغ  وقــد  الــلــوزي، 
طلبا   35 المرفوعة  التظلمات 
لم  لمواطنين  طلبات  بين  مــا 
عن  التعويض  مبالغ  يتسلموا 
ــرار الــنــاشــئــة عـــن هــطــول  ــ األضــ
أمطار الخير على الباد، وبين 
قد  آخــريــن  لمواطنين  طلبات 
عن  الــتــعــويــض  مــبــالــغ  تسلموا 
و700   150 بــيــن  مـــن  األضـــــــرار 

ــة تــــضــــررهــــم مــا  ــبـ ــسـ ديـــــنـــــار، ونـ
يقارب من %80.

ــل مــع  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ كــــمــــا تــــــم الــ
وزيـــــــــــــــر األشـــــــــــغـــــــــــال وشــــــــــــؤون 
الـــــــبـــــــلـــــــديـــــــات والــــتــــخــــطــــيــــط 
الـــعـــمـــرانـــي الـــمـــهـــنـــدس عــصــام 
عـــبـــداهلل خــلــف، ورئـــيـــس لجنة 
فتحي  الــمــهــنــدس  الــتــظــلــمــات 
الــــــفــــــارع بــــخــــصــــوص مــــوضــــوع 
ــيــــن، وقـــــــــد أبـــــــــدوا  ــمــ ــلــ ــتــــظــ ــمــ الــ
في  النظر  إلعـــادة  استعدادهم 
الموضوع السالف ذكره. وصرح 
رئيس التظلمات قائا: )سوف 
ــدة،  ــل طـــلـــب عـــلـــى حــ نــــــدرس كــ
وعلى حسب المعطيات ونتائج 

الزيارات الميدانية(.

وفي الختام نتقدم بالشكر 
ــر  ــوافــ ــان الــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــزيــــل واالمـ الــــجــ
لسمو ولي العهد رئيس الوزراء 
ــيــــر ســـلـــمـــان بــــن حـــمـــد بــن  األمــ
جهوده  على  خليفة  آل  عيسى 
فــي خــدمــة الــوطــن والــمــواطــن، 
السديدة  الكريمة  وتوجيهاته 
بــأســرع  الــمــتــضــرريــن  بتعويض 
ــــت مـــمـــكـــن، وكــــذلــــك الــشــكــر  وقـ
مـــــــوصـــــــول لـــــــوزيـــــــر األشــــــغــــــال 
والتخطيط  البلديات  وشـــؤون 
الـــعـــمـــرانـــي الـــمـــهـــنـــدس عــصــام 
ــذلــــك إلـــى  ــداهلل خـــلـــف، وكــ ــبــ عــ
فتحي  التظلمات  لجنة  رئيس 
ــهــــم فــي  ــل مــــن أســ ــ ــارع، وكــ ــ ــفــ ــ الــ

خدمة المواطنين الكرام.
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كتبت فاطمة علي: 
حمد  الملك  مستشفى  حقق 
الجامعي أعلى مستويات التعقيم 
ــر ضــــــد الــــفــــيــــروســــات  ــيــ ــهــ ــطــ ــتــ والــ
فــيــروس  ضمنها  ومـــن  والبكتيريا 
أجــنــحــتــه  بــجــمــيــع   »19 ــيــــد  »كــــوفــ
ومرافقه بنسبة 99.9%، مستعينا 
بروبوت التعقيم الذكي الذي يطلق 
طيف من األشعة فوق البنفسجية 
ــات بــكــل  ــروســ ــيــ ــفــ تـــقـــضـــي عـــلـــى الــ
ــلــــى تــطــهــيــر  ــا وتــــعــــمــــل عــ ــ ــهـ ــ ــواعـ ــ أنـ
مدة  في  واألسطح  الهواء  وتعقيم 
يــمــثــل  فــيــمــا  ثـــــــوان،  تـــتـــعـــدى 6  ال 
الروبوت أحدث حلول التكنولوجيا 
من  ما  اآلمــن،  للتعقيم  المتطورة 
شأنه ضمان تجربة آمنة للمرضى 
األقسام  في جميع  الطبي  والكادر 
والمرافق، إذ يمكن للروبوت إكمال 
الــتــعــقــيــم مـــن دون تــدخــل  عــمــلــيــة 
بشرى وفي وقت قياسي ال يتعدى 
ــق لــغــرفــة عــمــلــيــات كــامــلــة  ــائـ 7 دقـ

وبجودة وكفاءة عالية.
صرح بذلك لــ »أخبار الخليج« 
الـــلـــواء طــبــيــب الــشــيــخ ســلــمــان بن 
عطية اهلل آل خليفة قائد مستشفى 
موضًحا  الــجــامــعــي،  حمد  الملك 
أنه تم توفير الروبوت الذكي والذي 
يعد ابتكاًرا ثورًيا في عالم التعقيم 
من  أضـــواء  بتقنية  ويعمل  اآلمـــن، 
فوق  لألشعة  القصيرة  الــمــوجــات 

للجراثيم  الــمــبــيــدة  البنفسجية 
القضاء عليها بنسبة  لكفاءته في 
كورونا  فيروس  ومن ضمنها   %99
يستخدم  أنــــه  مــشــيــًرا  ــارس،  ــســ والــ
حـــالـــًيـــا لــتــعــقــيــم وتـــطـــهـــيـــر غـــرف 
الــعــمــلــيــات بــالــمــســتــشــفــى، ووحـــدة 
الــعــنــايــة الـــمـــركـــزة بـــاإلضـــافـــة إلــى 
وغرف  والممرات  األجنحة  جميع 
ــؤكـــدا أن  ــادات الـــخـــارجـــيـــة، مـ ــيـ ــعـ الـ
الفيروسات  على  القضاء  بإمكانه 
واألسطح  الهواء  وتعقيم  وتطهير 
تـــتـــعـــدى عــــن 6 ثــــوان  ــدة ال  ــ فــــي مـ

ــات و7  ــروســ ــيــ ــفــ لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى الــ
وهذا  كاملة  عمليات  لغرفة  دقائق 
مـــا أكـــدتـــه األبـــحـــاث واالخـــتـــبـــارات 
ــل  ــريـــت عــلــيــه ســـــواء داخـ الـــتـــي أجـ

المستشفى أو من خبراء األوبئة.
ــن جــانــبــهــا أفـــــــادت رئــيــس  ــ ومـ
إدارة األجهزة الطبية بالمستشفى 
أن  إلــى  المناعي  بــدور  المهندسة 
الـــــروبـــــوت يــــوفــــر تــغــطــيــة بــــزاويــــة 
تعقيم  مـــن  لــيــتــمــكــن  درجـــــة   360
كــل الـــزوايـــا واالتــجــاهــات وأصــعــب 
الــوصــول  الــتــي ال يمكن  األمـــاكـــن 

إليها بالتعقيم التقليدي وبإضافة 
استشعار  بــأجــهــزة  ــزود  مــ ــه  أنـ ــى  إلـ
تحفزه على التوقف قبل االقتراب 
يعترض خط سيره  أي جسم  من 
وذلك منعا لالصطدام به، ما يوفر 

درجة عالية من األمان.
وأفـــــــــــادت بــــــأن آلــــيــــة تــشــغــيــل 
الــــــــروبــــــــوت ذاتـــــــــي الـــــقـــــيـــــادة تــتــم 
برمجته عبر جهاز لوحي وتحميل 
الــخــريــطــة الــتــفــصــيــلــيــة لــمــرافــق 
ــاكـــن  ووحــــــدات الــمــســتــشــفــى واألمـ
ــراد تــعــقــيــمــهــا بـــعـــدهـــا يــتــم  ــ ــمــ ــ الــ

األوامــر  عبر  المواقع  إلــى  إرســالــه 
الــتــي يــتــم إدخـــالـــهـــا، مــشــيــرة إلــى 
تنبيها  يظهر  اللوحي  الجهاز  أن 
بانتهاء مهمة التعقيم وأنه جاهز 
إلنـــجـــاز مـــهـــام أخــــــرى، مــبــيــنــة أن 
وتعقيم  تطهير  يمكنه  ــروبـــوت  الـ
يمكن  ال  الــتــي  البكتيريا  وتدمير 
الوصول إليها من خالل التنظيف 
مـــواد  أي  يــطــلــق  وال  الـــنـــمـــوذجـــي 

كيميائية أو أبخرة سامة.
مستشفى  أن  بالذكر  الجدير 
ــي يـــقـــوم  ــعـ ــامـ ــجـ ــد الـ ــمـ ــلـــك حـ ــمـ الـ

بتقديم أفضل الخدمات الصحية 
فــي ظــل وجــــود بــيــئــة آمــنــة خالية 
مــــن الــــعــــدوى لــلــمــرضــى والـــــــزوار 
والـــعـــامـــلـــيـــن فــــيــــه، حـــيـــث تــعــمــل 
ــه عـــلـــى ضــــمــــان ســـالمـــة  ــ ــاتـ ــ ــويـ ــ أولـ
ــيـــع داخــــــــل مــــرافــــقــــه، كــمــا  ــمـ الـــجـ
يـــولـــى اهــتــمــامــا كــبــيــرا ومــســتــمــرا 
ــقـــطـــاب أحــــــــدث الــتــقــنــيــات  ــتـ ــاسـ بـ
ــتــــي تـــفـــيـــد فــي  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الــ
ــيـــة،  ــه الـــصـــحـ ــتـ ــومـ ــنـــظـ ــر مـ ــويــ تــــطــ
ــاء بــالــمــعــايــيــر الــعــالــمــيــة  ــ ــقـ ــ واالرتـ

لصحة المرضى.
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بتكنولوجيا التعقيم الآمن وبن�سبة %99.9

»حم���د الجامعي« يعق���م ويطهر غ���رف العملي���ات والأجنحة بالروب���وت الذكي

محميد احملميد

أول السطر:
أكثر من مليون  البحرين لعام 2021،  السكاني لمملكة  التعداد  بلغ 
ونصف مليون نسمة، وهذا بحد ذاته يشكل تحديا كبيرا للدولة، وفرصا 
ومن  الحدث،  هــذا  استيعاب  على  قــادرة  البحرين  ومملكة  كذلك،  كثيرة 
األهمية أن ترتبط المشاريع والبرامج بهذا العدد، ومن الضروري كذلك 

أن يطلع الرأي العام على تفاصيل التعداد السكاني.
»اإلقامة الذهبية«.. مميزاتها وفوائدها:

تأتي ضمن  التي  الذهبية«،  »اإلقــامــة  إطــالق  الـــوزراء  إعــالن مجلس 
ستعود  ومــتــطــورة،  ومتقدمة  موفقة  خطوة  االقــتــصــادي،  التعافي  خطة 
بالنفع على الوطن ومستقبله، وكذلك في تطوير الجانب االستثماري.. 

استثمار في األموال والمشاريع، واستقطاب للمواهب والعقول.
لذلك، فإن التعامل والتعاطي »بخفة« سياسية من البعض، مع هذا 
المشروع الرائد، أسلوب ونهج اعتاد عليه الرأي العام من تلك الجهات، 
التي ال شأن وال دور لها سوى النقد لمجرد النقد، عبر منصات التواصل، 
في حين أن ذات الجهات »تهلل« لمثل تلك المشاريع من إقامة وتسهيالت، 

حينما يتم إعالنها والعمل بها في الدول األجنبية..!
يــؤدون دورا  ما علينا من تغريدة فــالن، وتعليقات عــالن، ألن هــؤالء 
يهمنا  مــا  ولــكــن  الــعــقــالء،  عــن  تغيب  ال  سيئة  مهمة  ويــمــارســون  سلبيا، 
التعافي  أهـــداف خطة  ومــبــادراتــهــا لتحقيق  الــدولــة  مــشــاريــع  نــجــاح  هــو 
االقتصادي، التي يعمل أبناء البلد بكل إخالص وتفان من أجل مستقبلنا 

ومستقبل أجيالنا القادمة.
تسويق  في  الوطنية  الجهود  وتتعاضد  تتكاتف  أن  جــدا،  المهم  من 
هذا المشروع »اإلقامة الذهبية«، وهنا يأتي دور المؤسسات المحلية، في 
حث ممن تنطبق عليهم الشروط لالستفادة من مميزات وفوائد »اإلقامة 

الذهبية«.
المساهمة  عن  ومسؤولة  معنية  الــخــارج،  في  سفاراتنا  هي  وكذلك 
نكتفي  أن  دون  من  والتسجيل،  والمشاركة  االنضمام  على  التشجيع  في 
اإلعــالن  وأن  خــاصــة  المحلي،  اإلعــالمــي  التسويق  على  بالتركيز  فقط 
لقي انتشارا واسعا في الوسائل اإلعالمية العربية واألجنبية، وأي رصد 
إعالمي خالل اليومين الماضيين، سيكشف كيف أن خبر إعالن »اإلقامة 
البحرين، تصدر األخبار، واحتل موقعا متميزا في  الذهبية« في مملكة 

النشرات والتقارير اإلعالمية العربية والعالمية. 
مملكة  تنافسية  تعزيز  فــي  ))ستسهم  الذهبية«  »اإلقــامــة  أن  وكــمــا 
االقتصادية،  القطاعات  مختلف  في  التطوير  مسارات  ودعــم  البحرين، 
واالســتــثــمــاريــة، والــخــدمــيــة، واســتــقــطــاب الــكــفــاءات، وفــتــح الــمــجــال لها، 
ولــعــائــالتــهــم((،  لهم  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي  دائــمــة  إقــامــة  على  للحصول 
فهي كذلك ستسهم في وجود فئة تستثمر أموالها في الداخل، وستفيد 
قــطــاعــات كــثــيــرة وعــديــدة فــي الــبــالد، بـــدال مــن االســتــثــمــار والــتــحــويــالت 

للخارج.
نثق تمام الثقة، أن »اإلقامة الذهبية« سيتم تطويرها وزيادة مميزاتها 
وفوائدها، وحتى في توسعة اشتراطاتها وفئاتها، بعد كل عام وفترة زمنية، 
كما هو الحاصل في الدول التي طبقت المشروع، وتمسكت به وحافظت 
عليه، ألنه في النهاية مشروع ناجح يستوجب أن يستمر ويتواصل، بدال 
من محاولة نقده، والتحلطم عليه، بعد مرور يومين فقط من إعالنه..!!

آخر السطر:
نتمنى أن يشهد يوم البحرين الرياضي، الذي يقام اليوم الخميس 
أفكارا متميزة استثنائية غير تقليدية.. وهذا رهان كبير  وغدا الجمعة، 

نأمل أن تنجح فيه اللجنة المنظمة العليا.

malmahmeed7@gmail.com

»الإقامة الذهبية«..

 مميزاتها وفوائدها

ــة االســتــراتــيــجــيــة  ــرؤيــ ــار الــ ــ فــــي إطــ
بتوفير خدمات طبية نوعية وجلب أبرز 
رحب مستشفى  للمستشفى،  الكفاءات 
رويال البحرين بانضمام الدكتورة سارة 
عــلــي شــاكــر اســتــشــاريــة أمــــراض النساء 
الطبيين  الخبراء  فريق  إلــى  والـــوالدة، 
بــالــمــســتــشــفــى، مـــا ســيــعــزز مـــن كــفــاءة 
ــة بــقــســم  ــقـــدمـ ــُمـ وجـــــــودة الــــخــــدمــــات الـ

ــــراض الــنــســاء والــــــوالدة الــــذي يضم  أمـ
أحــــدث جــهــاز تــصــويــر الــثــدي بــاألشــعــة 

السينية.
وتمتلك الدكتورة سارة التي تنحدر 
ــة لــبــنــان أكـــثـــر مـــن 10 ســنــوات  ــ مـــن دولـ
في  ذلــك 4سنوات  في  )بما  الخبرة  من 
عالج  في  السعودية(  العربية  المملكة 
بــالــمــرأة،  المتعلقة  المعقدة  الــحــاالت 

وهـــي حــاصــلــة عــلــى شــهــادة اخــتــصــاص 
فــي الــتــولــيــد والــجــراحــة الــنــســائــيــة من 
جراحة  في  ودبلوم  اللبنانية،  الجامعة 
يوسف  القديس  جامعة  من  المناظير 
اللبنانية، باإلضافة إلى شهادة التدريب 
ــة  ــيــ ــة الــــدولــ ــيـ ــعـ ــمـ األســــــاســــــي مـــــن الـــجـ
ــوق الــصــوتــيــة فــي أمـــراض  لــلــمــوجــات فـ

النساء والتوليد، لبنان.

تشمل الخبرة اإلكلينيكية للدكتورة 
ســـارة رعــايــة مــا قبل الــــوالدة، والــــوالدة، 
ــاالت  ــ ــحــ ــ ــيــــط األســـــــــــــري، والــ ــتــــخــــطــ والــ
أمـــراض  وجــراحــة  بــالــحــمــل،  المتعلقة 
النساء ويشمل ذلك: إجراء المسحات، 
والــتــنــظــيــر الــمــهــبــلــي، وتــنــظــيــر الــرحــم، 
المثانة  واستئصال  الرحم  واستئصال 

المبيضية.

لتعزيز خدمات اأمرا�ض الن�ساء والولدة

م�شت�شفى رويال يرحب بان�شمام الدكتورة �شارة علي �شاكر اإلى الطاقم الطبي

} د. سارة علي شاكر.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16029/pdf/1-Supplime/16029.pdf?fixed5927
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1284548
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1284569
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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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كتبت فاطمة علي: 
حمد  الملك  مستشفى  حقق 
الجامعي أعلى مستويات التعقيم 
ــر ضــــــد الــــفــــيــــروســــات  ــيــ ــهــ ــطــ ــتــ والــ
فــيــروس  ضمنها  ومـــن  والبكتيريا 
أجــنــحــتــه  بــجــمــيــع   »19 ــيــــد  »كــــوفــ
ومرافقه بنسبة 99.9%، مستعينا 
بروبوت التعقيم الذكي الذي يطلق 
طيف من األشعة فوق البنفسجية 
ــات بــكــل  ــروســ ــيــ ــفــ تـــقـــضـــي عـــلـــى الــ
ــلــــى تــطــهــيــر  ــا وتــــعــــمــــل عــ ــ ــهـ ــ ــواعـ ــ أنـ
مدة  في  واألسطح  الهواء  وتعقيم 
يــمــثــل  فــيــمــا  ثـــــــوان،  تـــتـــعـــدى 6  ال 
الروبوت أحدث حلول التكنولوجيا 
من  ما  اآلمــن،  للتعقيم  المتطورة 
شأنه ضمان تجربة آمنة للمرضى 
األقسام  في جميع  الطبي  والكادر 
والمرافق، إذ يمكن للروبوت إكمال 
الــتــعــقــيــم مـــن دون تــدخــل  عــمــلــيــة 
بشرى وفي وقت قياسي ال يتعدى 
ــق لــغــرفــة عــمــلــيــات كــامــلــة  ــائـ 7 دقـ

وبجودة وكفاءة عالية.
صرح بذلك لــ »أخبار الخليج« 
الـــلـــواء طــبــيــب الــشــيــخ ســلــمــان بن 
عطية اهلل آل خليفة قائد مستشفى 
موضًحا  الــجــامــعــي،  حمد  الملك 
أنه تم توفير الروبوت الذكي والذي 
يعد ابتكاًرا ثورًيا في عالم التعقيم 
من  أضـــواء  بتقنية  ويعمل  اآلمـــن، 
فوق  لألشعة  القصيرة  الــمــوجــات 

للجراثيم  الــمــبــيــدة  البنفسجية 
القضاء عليها بنسبة  لكفاءته في 
كورونا  فيروس  ومن ضمنها   %99
يستخدم  أنــــه  مــشــيــًرا  ــارس،  ــســ والــ
حـــالـــًيـــا لــتــعــقــيــم وتـــطـــهـــيـــر غـــرف 
الــعــمــلــيــات بــالــمــســتــشــفــى، ووحـــدة 
الــعــنــايــة الـــمـــركـــزة بـــاإلضـــافـــة إلــى 
وغرف  والممرات  األجنحة  جميع 
ــؤكـــدا أن  ــادات الـــخـــارجـــيـــة، مـ ــيـ ــعـ الـ
الفيروسات  على  القضاء  بإمكانه 
واألسطح  الهواء  وتعقيم  وتطهير 
تـــتـــعـــدى عــــن 6 ثــــوان  ــدة ال  ــ فــــي مـ

ــات و7  ــروســ ــيــ ــفــ لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى الــ
وهذا  كاملة  عمليات  لغرفة  دقائق 
مـــا أكـــدتـــه األبـــحـــاث واالخـــتـــبـــارات 
ــل  ــريـــت عــلــيــه ســـــواء داخـ الـــتـــي أجـ

المستشفى أو من خبراء األوبئة.
ــن جــانــبــهــا أفـــــــادت رئــيــس  ــ ومـ
إدارة األجهزة الطبية بالمستشفى 
أن  إلــى  المناعي  بــدور  المهندسة 
الـــــروبـــــوت يــــوفــــر تــغــطــيــة بــــزاويــــة 
تعقيم  مـــن  لــيــتــمــكــن  درجـــــة   360
كــل الـــزوايـــا واالتــجــاهــات وأصــعــب 
الــوصــول  الــتــي ال يمكن  األمـــاكـــن 

إليها بالتعقيم التقليدي وبإضافة 
استشعار  بــأجــهــزة  ــزود  مــ ــه  أنـ ــى  إلـ
تحفزه على التوقف قبل االقتراب 
يعترض خط سيره  أي جسم  من 
وذلك منعا لالصطدام به، ما يوفر 

درجة عالية من األمان.
وأفـــــــــــادت بــــــأن آلــــيــــة تــشــغــيــل 
الــــــــروبــــــــوت ذاتـــــــــي الـــــقـــــيـــــادة تــتــم 
برمجته عبر جهاز لوحي وتحميل 
الــخــريــطــة الــتــفــصــيــلــيــة لــمــرافــق 
ــاكـــن  ووحــــــدات الــمــســتــشــفــى واألمـ
ــراد تــعــقــيــمــهــا بـــعـــدهـــا يــتــم  ــ ــمــ ــ الــ

األوامــر  عبر  المواقع  إلــى  إرســالــه 
الــتــي يــتــم إدخـــالـــهـــا، مــشــيــرة إلــى 
تنبيها  يظهر  اللوحي  الجهاز  أن 
بانتهاء مهمة التعقيم وأنه جاهز 
إلنـــجـــاز مـــهـــام أخــــــرى، مــبــيــنــة أن 
وتعقيم  تطهير  يمكنه  ــروبـــوت  الـ
يمكن  ال  الــتــي  البكتيريا  وتدمير 
الوصول إليها من خالل التنظيف 
مـــواد  أي  يــطــلــق  وال  الـــنـــمـــوذجـــي 

كيميائية أو أبخرة سامة.
مستشفى  أن  بالذكر  الجدير 
ــي يـــقـــوم  ــعـ ــامـ ــجـ ــد الـ ــمـ ــلـــك حـ ــمـ الـ

بتقديم أفضل الخدمات الصحية 
فــي ظــل وجــــود بــيــئــة آمــنــة خالية 
مــــن الــــعــــدوى لــلــمــرضــى والـــــــزوار 
والـــعـــامـــلـــيـــن فــــيــــه، حـــيـــث تــعــمــل 
ــه عـــلـــى ضــــمــــان ســـالمـــة  ــ ــاتـ ــ ــويـ ــ أولـ
ــيـــع داخــــــــل مــــرافــــقــــه، كــمــا  ــمـ الـــجـ
يـــولـــى اهــتــمــامــا كــبــيــرا ومــســتــمــرا 
ــقـــطـــاب أحــــــــدث الــتــقــنــيــات  ــتـ ــاسـ بـ
ــتــــي تـــفـــيـــد فــي  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الــ
ــيـــة،  ــه الـــصـــحـ ــتـ ــومـ ــنـــظـ ــر مـ ــويــ تــــطــ
ــاء بــالــمــعــايــيــر الــعــالــمــيــة  ــ ــقـ ــ واالرتـ

لصحة المرضى.
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»حم���د الجامعي« يعق���م ويطهر غ���رف العملي���ات والأجنحة بالروب���وت الذكي

محميد احملميد

أول السطر:
أكثر من مليون  البحرين لعام 2021،  السكاني لمملكة  التعداد  بلغ 
ونصف مليون نسمة، وهذا بحد ذاته يشكل تحديا كبيرا للدولة، وفرصا 
ومن  الحدث،  هــذا  استيعاب  على  قــادرة  البحرين  ومملكة  كذلك،  كثيرة 
األهمية أن ترتبط المشاريع والبرامج بهذا العدد، ومن الضروري كذلك 

أن يطلع الرأي العام على تفاصيل التعداد السكاني.
»اإلقامة الذهبية«.. مميزاتها وفوائدها:

تأتي ضمن  التي  الذهبية«،  »اإلقــامــة  إطــالق  الـــوزراء  إعــالن مجلس 
ستعود  ومــتــطــورة،  ومتقدمة  موفقة  خطوة  االقــتــصــادي،  التعافي  خطة 
بالنفع على الوطن ومستقبله، وكذلك في تطوير الجانب االستثماري.. 

استثمار في األموال والمشاريع، واستقطاب للمواهب والعقول.
لذلك، فإن التعامل والتعاطي »بخفة« سياسية من البعض، مع هذا 
المشروع الرائد، أسلوب ونهج اعتاد عليه الرأي العام من تلك الجهات، 
التي ال شأن وال دور لها سوى النقد لمجرد النقد، عبر منصات التواصل، 
في حين أن ذات الجهات »تهلل« لمثل تلك المشاريع من إقامة وتسهيالت، 

حينما يتم إعالنها والعمل بها في الدول األجنبية..!
يــؤدون دورا  ما علينا من تغريدة فــالن، وتعليقات عــالن، ألن هــؤالء 
يهمنا  مــا  ولــكــن  الــعــقــالء،  عــن  تغيب  ال  سيئة  مهمة  ويــمــارســون  سلبيا، 
التعافي  أهـــداف خطة  ومــبــادراتــهــا لتحقيق  الــدولــة  مــشــاريــع  نــجــاح  هــو 
االقتصادي، التي يعمل أبناء البلد بكل إخالص وتفان من أجل مستقبلنا 

ومستقبل أجيالنا القادمة.
تسويق  في  الوطنية  الجهود  وتتعاضد  تتكاتف  أن  جــدا،  المهم  من 
هذا المشروع »اإلقامة الذهبية«، وهنا يأتي دور المؤسسات المحلية، في 
حث ممن تنطبق عليهم الشروط لالستفادة من مميزات وفوائد »اإلقامة 

الذهبية«.
المساهمة  عن  ومسؤولة  معنية  الــخــارج،  في  سفاراتنا  هي  وكذلك 
نكتفي  أن  دون  من  والتسجيل،  والمشاركة  االنضمام  على  التشجيع  في 
اإلعــالن  وأن  خــاصــة  المحلي،  اإلعــالمــي  التسويق  على  بالتركيز  فقط 
لقي انتشارا واسعا في الوسائل اإلعالمية العربية واألجنبية، وأي رصد 
إعالمي خالل اليومين الماضيين، سيكشف كيف أن خبر إعالن »اإلقامة 
البحرين، تصدر األخبار، واحتل موقعا متميزا في  الذهبية« في مملكة 

النشرات والتقارير اإلعالمية العربية والعالمية. 
مملكة  تنافسية  تعزيز  فــي  ))ستسهم  الذهبية«  »اإلقــامــة  أن  وكــمــا 
االقتصادية،  القطاعات  مختلف  في  التطوير  مسارات  ودعــم  البحرين، 
واالســتــثــمــاريــة، والــخــدمــيــة، واســتــقــطــاب الــكــفــاءات، وفــتــح الــمــجــال لها، 
ولــعــائــالتــهــم((،  لهم  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي  دائــمــة  إقــامــة  على  للحصول 
فهي كذلك ستسهم في وجود فئة تستثمر أموالها في الداخل، وستفيد 
قــطــاعــات كــثــيــرة وعــديــدة فــي الــبــالد، بـــدال مــن االســتــثــمــار والــتــحــويــالت 

للخارج.
نثق تمام الثقة، أن »اإلقامة الذهبية« سيتم تطويرها وزيادة مميزاتها 
وفوائدها، وحتى في توسعة اشتراطاتها وفئاتها، بعد كل عام وفترة زمنية، 
كما هو الحاصل في الدول التي طبقت المشروع، وتمسكت به وحافظت 
عليه، ألنه في النهاية مشروع ناجح يستوجب أن يستمر ويتواصل، بدال 
من محاولة نقده، والتحلطم عليه، بعد مرور يومين فقط من إعالنه..!!

آخر السطر:
نتمنى أن يشهد يوم البحرين الرياضي، الذي يقام اليوم الخميس 
أفكارا متميزة استثنائية غير تقليدية.. وهذا رهان كبير  وغدا الجمعة، 

نأمل أن تنجح فيه اللجنة المنظمة العليا.

malmahmeed7@gmail.com

»الإقامة الذهبية«..

 مميزاتها وفوائدها

ــة االســتــراتــيــجــيــة  ــرؤيــ ــار الــ ــ فــــي إطــ
بتوفير خدمات طبية نوعية وجلب أبرز 
رحب مستشفى  للمستشفى،  الكفاءات 
رويال البحرين بانضمام الدكتورة سارة 
عــلــي شــاكــر اســتــشــاريــة أمــــراض النساء 
الطبيين  الخبراء  فريق  إلــى  والـــوالدة، 
بــالــمــســتــشــفــى، مـــا ســيــعــزز مـــن كــفــاءة 
ــة بــقــســم  ــقـــدمـ ــُمـ وجـــــــودة الــــخــــدمــــات الـ

ــــراض الــنــســاء والــــــوالدة الــــذي يضم  أمـ
أحــــدث جــهــاز تــصــويــر الــثــدي بــاألشــعــة 

السينية.
وتمتلك الدكتورة سارة التي تنحدر 
ــة لــبــنــان أكـــثـــر مـــن 10 ســنــوات  ــ مـــن دولـ
في  ذلــك 4سنوات  في  )بما  الخبرة  من 
عالج  في  السعودية(  العربية  المملكة 
بــالــمــرأة،  المتعلقة  المعقدة  الــحــاالت 

وهـــي حــاصــلــة عــلــى شــهــادة اخــتــصــاص 
فــي الــتــولــيــد والــجــراحــة الــنــســائــيــة من 
جراحة  في  ودبلوم  اللبنانية،  الجامعة 
يوسف  القديس  جامعة  من  المناظير 
اللبنانية، باإلضافة إلى شهادة التدريب 
ــة  ــيــ ــة الــــدولــ ــيـ ــعـ ــمـ األســــــاســــــي مـــــن الـــجـ
ــوق الــصــوتــيــة فــي أمـــراض  لــلــمــوجــات فـ

النساء والتوليد، لبنان.

تشمل الخبرة اإلكلينيكية للدكتورة 
ســـارة رعــايــة مــا قبل الــــوالدة، والــــوالدة، 
ــاالت  ــ ــحــ ــ ــيــــط األســـــــــــــري، والــ ــتــــخــــطــ والــ
أمـــراض  وجــراحــة  بــالــحــمــل،  المتعلقة 
النساء ويشمل ذلك: إجراء المسحات، 
والــتــنــظــيــر الــمــهــبــلــي، وتــنــظــيــر الــرحــم، 
المثانة  واستئصال  الرحم  واستئصال 

المبيضية.

لتعزيز خدمات اأمرا�ض الن�ساء والولدة

م�شت�شفى رويال يرحب بان�شمام الدكتورة �شارة علي �شاكر اإلى الطاقم الطبي

} د. سارة علي شاكر.

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي: وليد دياب
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دعـــت مــديــريــة شــرطــة جــســر الملك 
فــهــد بـــــاإلدارة الــعــامــة ألمـــن الــمــنــافــذ كل 
الــمــســافــريــن عــبــر الــجــســر إلــــى الــتــقــيــد 
باإلجراءات االحترازية لمكافحة جائحة 
ــتـــي أقـــرهـــا الـــفـــريـــق الــوطــنــي  كــــورونــــا، الـ
الطبي، ومن بينها تقديم شهادة الفحص 
وما   »PCR« كــورونــا  لفيروس  المختبري 
المقررة  اللقاحات  المسافر،  تلقي  يفيد 

بموجب هذه التدابير.
ــيـــع عــلــى  ــمـ ــة الـــجـ ــريــ ــديــ ــمــ وحــــثــــت الــ
فحص  شهادة  وتقديم  بالقانون  االلتزام 
إلى  وقانونية، منوهة  مختبري صحيحة 
أن أي واقــعــة تــزويــر فــي هــذا الــشــأن، تعد 

القانون، وقد يصل  جريمة يعاقب عليها 
ــنـــوات، كما  إلـــى الــســجــن 10 سـ عــقــوبــتــهــا 
هذه  في  المساعدة  بتقديم  يقوم  من  أن 

الجريمة يعتبر شريكا في ارتكابها.
الملك  وأشــارت مديرية شرطة جسر 
الــتــي وضعها  أن االشـــتـــراطـــات  إلـــى  فــهــد 
الفريق الوطني الطبي لمكافحة جائحة 
إلـــى  األول  ــام  ــقـ ــمـ الـ ــي  فــ تـــهـــدف  كــــورونــــا 
والحد  العامة  والسالمة  الصحة  تأمين 
مــن انــتــشــار الــفــيــروس، مــؤكــدًة أن الوعي 
المجتمعي هو الركيزة األساسية لتحقيق 
األهداف المرجوة، وإنجاح جهود المملكة 

في مواجهة الجائحة.

مديرية ج�سر الملك فهد:

�صحيحة ك����ورون����ا  ف��ح�����ص  ب�����ص��ه��ادة  ال��م�����ص��اف��ري��ن  ال����ت����زام  �����ص����رورة 

���س��ن��وات  10 اإل����ى  ع��ق��وب��ت��ه��ا  ت�����ص��ل  ج��ري��م��ة  ت��ع��د  ت���زوي���ر  واق���ع���ة  واأي 

»���ص��رط��ة ال��ع��ا���ص��م��ة« ت��ت��م��ك��ن م���ن ا���ص��ت��رداد 

اآ���س��ي��وي��ي��ن  6 ���ص��رق��ه��ا  ذه��ب��ي��ة  م�����ص��وغ��ات 
ــة شــرطــة  ــريـ ــديـ تــمــكــنــت مـ
مــــحــــافــــظــــة الـــــعـــــاصـــــمـــــة مـــن 
استرداد مصوغات ذهبية تمت 
آسيويين   6 قــبــل  مــن  سرقتها 
تتراوح أعمارهم بين )25 و53( 
المجوهرات،  من أحد محالت 
ألف  بـــ31  قيمتها  تقدر  والــتــي 

دينار.
وأوضــــــــحــــــــت الــــمــــديــــريــــة 
ــه فــــور تــلــقــي بــــالغ الــســرقــة،  أنــ
ــة الـــمـــديـــريـــة  ــ ــرطـ ــ ــرت شـ ــ ــاشــ ــ بــ
عمليات البحث والتحري التي 
تــمــكــنــت خــاللــهــا مـــن تــحــديــد 
المتورطين،  األشخاص  هوية 
البالد  والذين كانوا قد غادروا 
مشيرًة  الواقعة،  يوم  نفس  في 
تــمــكــنــت من  الــشــرطــة  إلـــى أن 
ــان الـــمـــســـروقـــات،  ــكـ تـــحـــديـــد مـ
لقيام  تــوصــلــوا  أن  بــعــد  وذلـــك 
ــد الـــمـــتـــورطـــيـــن بــمــحــاولــة  ــ أحـ
تهريبها مع أمتعته الشخصية 
وإرسالها إلى الخارج عن طريق 

أحد مكاتب تخليص البضائع، 
إذن من  تــم اســتــصــدار  وعــلــيــه 
الـــنـــيـــابـــة لــتــفــتــيــش األمـــتـــعـــة، 
والــــعــــثــــور عـــلـــى الـــمـــســـروقـــات 

وتسليمها لصاحبها.
وأشـــــــارت مـــديـــريـــة شــرطــة 
ــــى  ــة إلـ ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ ــة الـ ــظــ ــافــ ــحــ مــ
أنـــــــه تـــــم اتـــــخـــــاذ اإلجــــــــــــراءات 

الـــقـــانـــونـــيـــة الــــالزمــــة تــمــهــيــدًا 
النيابة  إلـــى  الــقــضــيــة  إلحــالــة 
ــم مـــبـــاشـــرة  ــ الــــعــــامــــة، فـــيـــمـــا تـ
إدارة  عــبــر  والتنسيق  الــتــعــاون 
الـــشـــؤون الــدولــيــة واإلنــتــربــول 
لــلــتــعــمــيــم عـــلـــى الــمــتــورطــيــن 
خارج البحرين لتقديمهم إلى 

العدالة. 

اإ����ص���اب���ة اآ����ص���ي���وي ف���ي ح�����ادث م�����روري ب��ي��ن ���ص��ي��ارة ودراج������ة ن��اري��ة
كتب عبداألمير السالطنة:

تعرض آسيوي إلصابات متفرقة إثر حادث مروري بين سيارة ودراجة 
نارية على شارع الجنبية مساء أمس األربعاء.

كان آسيوي يقود دراجته النارية في الساعة الثامنة من مساء أمس 
نتج  شــاب بحريني،  يــقــودهــا  ســيــارة  بــه  واصــطــدمــت  الجنبية  شـــارع  على 
دراجته  واحــتــراق  متفرقة  بإصابات  الــدراجــة  إصــابــة سائق  عــن  الــحــادث 
فيما  الطبي  السلمانية  مجمع  إلــى  الوطني  اإلسعاف  بوسطة  نقله  تم 
مساره  السائقين  أحــد  تغيير  بسبب  الــحــادث  جــاء  المركبتان،  تــضــررت 

بشكل مفاجئ.
وقــد حضر فــور وقـــوع الــحــادث ســيــارة شــرطــة الــنــجــدة وقـــام أفــرادهــا 
شرطة  وصــول  لحين  االتجاه  نفس  في  القادمة  السيارات  سير  بتسهيل 
إزاحة المركبتين من موقع الحادث، وبعدها فتحت الجهات  المرور وتم 

} ال�سيارة والدراجة النارية بعد الحادث.الرسمية التحقيق لمعرفة أسباب الحادث. 

وف���اة محكوم ف���ي ق�صاي���ا جنائي���ة بال�ص���كتة القلبية

أعلنت »اإلصالح والتأهيل« بوزارة الداخلية وفاة 
محكوم في قضايا جنائية بعد نقله إلى المستشفى، 
إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة، حيث كان يقضي 

في  عاما   12 السجن  إلى  باإلضافة  بالمؤبد،  عقوبة 
أنــه تم  بــاإلكــراه. وأضــافــت  قضايا قتل عمد وســرقــة 

اتخاذ كل اإلجراءات القانونية المقررة.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16029/pdf/1-Supplime/16029.pdf?fixed5927
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/1284554
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1284570
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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
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محمد بن زايد ي�ستقبل 

اإنفانتينو و�سلمان بن اإبراهيم

انطالق بطولة خالد بن 

حمد الأولى للبولينج

الأمن الإذاعي يخ�س�ص حلقة 

بمنا�سبة اليوم الريا�سي

ص 4ص 3ص 2 في الموقع اإللكتروني

اقـــرأ
 الملحق الرياضي

تقام يف حلبة البحرين الدولية مع مراعاة االحرتازات الطبيةتقام يف حلبة البحرين الدولية مع مراعاة االحرتازات الطبية

البحرين تحتفل باليوم الريا�سي الوطني بم�ساركة وا�سعةالبحرين تحتفل باليوم الريا�سي الوطني بم�ساركة وا�سعة

 تحتفل مملكة البحرين اليوم، بالنسخة 
الــذي  الوطني  الرياضي  الــيــوم  مــن  السادسة 
سنويا،  البحرينية  األولمبية  اللجنة  تنظمه 
بدول  األولمبية  اللجان  رؤســاء  لقرار  تنفيذا 
ــوم  مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي بــتــنــظــيــم »يـ
األسبوع  في  المجلس  دول  كافة  في  رياضي« 
الــثــانــي مــن شهر فــبــرايــر مــن كــل عـــام. وكانت 
الوطني  الرياضي  اليوم  من  األولــى  النسخة 
انطلقت عام 2017 ومنذ ذلك الوقت حظيت 
هــــذه الــمــنــاســبــة بــمــشــاركــة رســمــيــة وشــعــبــيــة 
وكــل  المجتمع  أطــيــاف  مختلف  مــن  واســعــة 
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة وشـــركـــات  ــئـ ــيـ ــهـ الـــــــــــوزارات والـ
سمو  وبتوجيه  الــخــاص.  القطاع  ومــؤســســات 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول 
والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس  لرئيس 
اللجنة  رئيس  للرياضة  العامة  الهيئة  رئيس 
باليوم  االحتفال  سيتم  البحرينية  األولمبية 
ــام فــــي حــلــبــة  ــعــ ــذا الــ ــهـ ــنـــي لـ الـــريـــاضـــي الـــوطـ

ــاة االحـــتـــرازات  الــبــحــريــن الــدولــيــة مـــع مـــراعـ
الطبية للحد من تفشي فايروس »كوفيد-19« 
الـــدرع  حــامــلــي  لجميع  وسيسمح  المستجد 
األخـــضـــر واألطــــفــــال الــمــرافــقــيــن لــهــم فقط 
جميع  ان  ذكـــره  وجـــذيـــًرا  للحلبة.  بــالــدخــول 
الــفــعــالــيــات واأللــــعــــاب ســتــقــام فـــي الــمــنــاطــق 
الــخــارجــيــة تــبــعــًا لــتــوجــيــهــات الــفــريــق الطبي 
لمكافحة فيروس كورونا بدًءا من الساعة 11 

صباحًا حتى 10 مساء.
ــاديـــن  ــحـ ــه، أعــــــرب رئـــيـــس االتـ ــبـ ــانـ ــن جـ مــ
رئيس  للجميع  للرياضة  والدولي  البحريني 
ــيـــوم الــبــحــريــن  الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة الــعــلــيــا لـ
الـــريـــاضـــي عــيــســى مــحــمــد عــبــدالــرحــيــم، عن 
ــا سمو  ــ فـــخـــره واعــــتــــزازه بــالــثــقــة الـــتـــي أوالهــ
لالتحاد  خليفة،  ال  حــمــد  بــن  خــالــد  الــشــيــخ 
مهمة  لــتــولــي  للجميع  لــلــريــاضــة  الــبــحــريــنــي 
تنظيم هذه الفعالية الرياضية الوطنية تحت 
هذا  واصفا  للرياضة،  العامة  الهيئة  إشــراف 

أعضاء  لجميع  تشريفا  سموه  مــن  التكليف 
ومنتسبي التحاد، مؤكدا أن الدعم الذي وجه 
بــه ســمــوه إلنــجــاح هـــذه الــفــعــالــيــة الــريــاضــيــة 
ــاد لــتــســخــيــر كــافــة  ــ ــحـ ــ ــة، يـــدفـــع االتـ ــيـ ــنـ ــوطـ الـ
والميدانية  ــة  ــ اإلداريـ والــخــبــرات  اإلمــكــانــيــات 
ــراز هــذا الــحــدث الــريــاضــي بــصــورة مميزة  إلبـ

شكال ومضمونا.
وأضاف: »لقد سعدت كثيرا بمقابلة سمو 
للوقوف  خليفة،  آل  حــمــد  بــن  خــالــد  الــشــيــخ 
عــلــى الــتــحــضــيــرات الــخــاصــة بــفــعــالــيــات يــوم 
ــام، ولــمــســت  ــعــ ــي لـــهـــذا الــ ــاضـ ــريـ الــبــحــريــن الـ
هذه  نجاح  على  واهتمام سموه،  مدى حرص 
سموه  متابعة  خــالل  مــن  الوطنية،  الفعالية 

ألدق التفاصيل وتوجيهات سموه لكل الجهات 
المعنية بضرورة التعاون مع اللجنة المنظمة 
جهودنا  نضاعف  يجعلنا  األمــر  وهــذا  العليا، 

للوصول إلى أعلى درجات التنظيم«.
اليوم  لهذا  التحضيرات  »إن  قائال:  وتابع 
بدأت فور صدور توجيهات سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة بإسناد المهمة إلى االتحاد 
الــبــحــريــنــي لــلــريــاضــة لــلــجــمــيــع، حــيــث بـــدأت 

مقدمتها  وفــي  المعنية،  الجهات  بمخاطبة 
الموقع  بــاعــتــبــارهــا  الــدولــيــة  الــبــحــريــن  حلبة 
الــرســمــي لــلــفــعــالــيــات الــرئــيــســيــة، وقـــد جــاءت 
الشرارة  بمثابة  الفورية  الحلبة  إدارة  موافقة 
الـــتـــي جــعــلــتــنــا نــنــطــلــق لــمــخــاطــبــة الــــــوزارات 
والــشــركــات والــمــؤســســات الــخــاصــة والــجــهــات 
الــريــاضــيــة ودعــوتــهــا لــلــمــشــاركــة الــفــاعــلــة في 
أن  إال  يفوتني  وهــنــا، ال  الــيــوم.  هــذا  فعاليات 

أتقدم إلى جميع الوزارات والهيئات الحكومية 
واالتــحــادات  الخاصة  والمؤسسات  والشركات 
على  والــتــقــديــر  بالشكر  الــريــاضــيــة  واألنـــديـــة 
ــع الـــلـــجـــنـــة الــمــنــظــمــة الــعــلــيــا،  تـــجـــاوبـــهـــم مــ
التمهيدي  االجتماع  حضور  على  وحرصهم 
اتسم  والــذي  أسبوعين،  الــذي عقد قبل نحو 
بالشفافية وكشف عن جدية الجميع إلنجاح 

هذا الحدث الوطني الكبير«.

مبنا�ضبة يوم البحرين الريا�ضي

»وزير الأ�سغال«: تنفيذ من�ساآت ريا�سية تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار
عــبــداهلل خلف  بــن  المهندس عصام  صــرح 
الــبــلــديــات والتخطيط  ــر األشــغــال وشــــؤون  وزيـ
ــوم الــبــحــريــن الــريــاضــي  الــعــمــرانــي بــمــنــاســبــة يـ
المشاريع  تنفيذ  فــي  دعمها  تــقــدم  الــــوزارة  أن 
الرياضية تنفيذًا لرؤية البحرين 2030 الرامية 
طاقاتهم  مــن  واالســتــفــادة  الشباب  تمكين  إلــى 
اإلبداعية وتحفيز مقدراتهم اإلنتاجية لصنع 
في  البحرين  لمملكة  أجمل  ومستقبل  حاضر 
ظــل الــعــهــد الــزاهــر لــحــضــرة صــاحــب الجاللة 
الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
بقيادة  الحكومة  وبتوجيهات  المفدى،  البالد 
صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بن 
رئــيــس مجلس  الــعــهــد  حــمــد آل خــلــيــفــة ولــــي 
الـــــوزراء، مــن خـــالل تــطــويــر الــقــطــاع الــريــاضــي 
واالهــتــمــام بــالــشــبــاب والــريــاضــيــيــن مــن خــالل 
التركيز على تطوير البنية التحتية الرياضية 
وتشييد المنشآت الرياضية بهدف رفع مستوى 

الرياضة البحرينية.
قــامــت بتنفيذ  ــوزارة  ــ الـ أن  الــوزيــر  وأضــــاف 
األعوام  خالل  الرياضية  المنشآت  من  العديد 
الــمــاضــيــة بــقــيــمــة تــتــجــاوز 100 مــلــيــون ديــنــار 
بــحــريــنــي، مـــا كــــان لـــه بـــالـــغ األثـــــر فـــي نهضة 
متقدمة  مكانة  وتــبــوأهــا  البحرينية  الــريــاضــة 
بدعم  رياضية  إنــجــازات  وتحقيق  الـــدول،  بين 
بـــن حــمــد آل خليفة  مـــن ســمــو الــشــيــخ نــاصــر 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 

ــلــــى لــلــشــبــاب  ــبـــاب رئـــيـــس الــمــجــلــس األعــ الـــشـ
الشيخ  ســمــو  مــن  ومــتــابــعــة حثيثة  والــريــاضــة 
خـــالـــد بــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة رئـــيـــس الــلــجــنــة 

األولمبية البحرينية.
ــؤون األشـــغـــال  ــ ــار الــــوزيــــر خــلــف أن شـ ــ وأشــ
نــفــذت الــعــديــد مــن الــمــنــشــآت الــريــاضــيــة وفــق 
الفنية  والمواصفات  العالمية  المعايير  أعلى 
وأرقــى  التقنية  التجهيزات  بــأحــدث  والــمــزودة 
النهضة  مــع  لتتماشى  المعمارية  التصاميم 
المملكة،  تــشــهــدهــا  الــتــي  الــهــائــلــة  الــعــمــرانــيــة 
ولعل من أبرزها حلبة البحرين الدولية لسباق 
الــســيــارات الــفــورمــوال 1، وهـــو أحـــد الــمــشــاريــع 
الــكــبــرى الــتــي وضــعــت الــبــحــريــن عــلــى خــارطــة 
استطاعت  وقــد  إليها،  األنــظــار  وجـــذب  العالم 
ــمــــشــــروع الــــرائــــد  الــــــــــوزارة مــــن تــنــفــيــذ هـــــذا الــ
للسباق  اســتــعــدادًا   2004 مـــارس  فــي  وتسليمه 
مــتــفــرج،  ألــــف   50 الــحــلــبــة  وتــســتــوعــب  األول. 
إلــى جانب  الــمــشــروع خمس حلبات،  وقــد ضــم 
برج  على  شملت  والــمــرافــق  المباني  مــن  عــدد 
للمتفرجين  رئيسية  ومنصة  الضيوف،  لكبار 
ضيافة  وأجــنــحــة  مــتــفــرج،  آالف   10 تــســتــوعــب 
الــدرجــة األولـــى، ومــركــز تجميع معلومات  مــن 
تقنية خاص بسيارات الفورموال واحد، ومباني 
عالميًا،  فريقًا   18 لتستوعب  خصيصا  معدة 
واالستقبال،  اإلداريـــة  للشئون  خاصة  ومباني 
ومنصة  استقبال  أجنحة  يتضمن  ثــاٍن  ومبنى 

مركز  إلى  باإلضافة  متفرج.  آالف   3 تستوعب 
طبي معد وفقا لمواصفات السباقات الدولية، 
ومـــركـــز بـــث تــلــفــزيــونــي وإذاعـــــــي لــلــصــحــافــة 
مجهز  إعــالمــي  ومــركــز  والعالمية،  المحلية 
يستوعب  الــصــحــافــيــة  الــمــســتــلــزمــات  بــكــافــة 
أرض  تحت  أنفاق  جانب  إلــى  صحافي.   500
ــات، ومــراكــز  ــيــ الــحــلــبــة لــتــنــقــل الــمــشــاة واآللــ

للمبيعات والتسوق. 
العام  في  الرياضية  عيسى  مدينة  وإنشاء 
2011، والتي تضم ثالث قاعات رياضية وصالة 
لـــأللـــعـــاب الـــبـــديـــنـــة وغــــــرف تـــبـــديـــل الــمــالبــس 
باإلضافة إلى سكن مكون من 40 غرفة فندقية 
ونادي صحي ومكاتب إدارية وقاعات اجتماعات 
ــق والـــخـــدمـــات  ــرافـ ــمـ ــدد مــــن الـ ــ وكـــافـــتـــيـــريـــا وعــ
والمسطحات  والــتــشــجــيــر  الــســيــارات  ومــواقــف 

الخارجية.
كذلك تم االنتهاء من أعمال تأهيل استاد 
البحرين الوطني في العام 2012، والتي شملت 
تــجــديــد الــمــضــمــار والــمــقــاعــد وإنـــــارة االســتــاد 
لبيع  نقاط  وتوفير  المقصورة  إلــى  باإلضافة 
الحمامات  عــدد  وزيـــادة  والمشروبات  األطعمة 

والمرافق والخدمات ذات الصلة.
ومدينة الشيخ خليفة الرياضية في العام 
لـ  يتسع  القدم  لكرة  ملعبًا  تضم  والتي   ،2012
3600 متفرج وصالة رياضية متعددة األغراض 
كرة  لمباريات  أن تستوعب 3600 متفرج  يمكن 
اليد وكرة السلة والكرة الطائرة وتنس الريشة. 
جناًحا  تــضــم  مسبح  صــالــة  عــلــى  تشتمل  كــمــا 
متًرا   50 بطول  ومسبًحا  متفرج،   500 لـ  يتسع 
ومسبًحا للغطس بعمق خمسة أمتار، باإلضافة 
إلى غرف تغيير المالبس، وقاعة تدريب ومركز 
وصالة  مؤتمرات،  وقاعة  إداريــة،  ومكاتب  طبي 
ــرف تــبــديــل مــالبــس.  ــ لــكــبــار الــشــخــصــيــات، وغـ

باإلضافة إلى الخدمات والمرافق األخرى.
ــوزارة بــتــنــفــيــذ عــــدد من  ــ ــ وكـــذلـــك قــامــت الـ
األندية النموذجية في العام 2009، التي تهدف 
ريــاضــيــًا  متنفسًا  ولــتــكــون  الــشــبــاب  الحــتــضــان 
والــريــاضــيــيــن  المنطقة  أبــنــاء  لجميع  شــامــاًل 
للمساهمة الفعالة في تطوير الحركة الرياضية 
، مثل نادي النجمة ونادي الرفاع ونادي سترة 
ونادي الشباب، حيث يشتمل النادي النموذجي 
على العديد من المرافق المتنوعة التي تلبي 
لــلــنــادي ومنها  الـــفـــرق الــريــاضــيــة  احــتــيــاجــات 
الــصــالــة الــريــاضــيــة مــتــعــددة األغــــــراض الــتــي 
مساحة  ناحية  مــن  المملكة  فــي  األكــبــر  تعتبر 
الـــلـــعـــب، ومــلــعــبــيــن لـــكـــرة الـــقـــدم مـــن الــنــجــيــل 
الطبيعي، ومقر إداري للنادي يتألف من قاعات 
اجــتــمــاعــات ومــكــاتــب إداريـــــة، إلـــى جــانــب قاعة 

للياقة البدنية مزودة بأحدث األجهزة.
الى جانب ذلك، فان الوزارة أنشأت العديد 
التي تتميز بصاالتها  المدارس الحكومية  من 
الــمــتــعــددة االســتــخــدامــات، لتزويد  الــريــاضــيــة 
وتنمية  الــمــطــلــوبــة  الــبــدنــيــة  بــالــلــيــاقــة  الطلبة 

مواهبهم الرياضية المختلفة.
عصام  المهندس  أشــار  ذاتـــه،  السياق  وفــي 
خلف إلى أن الوزارة نفذت في العام 2021 إنشاء 
مــســار مــخــصــص لـــلـــدراجـــات الــهــوائــيــة بــطــول 
أمــتــار، وذلــك  كــيــلــومــتــرات وبــعــرض خمسة   10
الدائري، حيث  البحرين  بمحاذاة شارع جنوب 

للحركة  إضافة جديدة  بمثابة  المسار  هذا  ان 
الرياضية، السيما وأنه تم إنشاء رصيف مشاة 
الدرجات  لمسار  مواٍز  المشي  رياضة  لممارسة 
الــهــوائــيــة بــاســتــخــدام الــطــوب ثــالثــي األبــعــاد، 
باإلضافة إلى إنشاء استراحات مظللة، ويفصل 
ممٌر  والممشى  الهوائية  الــدراجــات  مسار  بين 
بعرض مترين تم تخصيصه ألعمال التشجير 
والتجميل على طول الشارع. و سيتم مستقباًل 
ربط مسار الدراجات الهوائية بمضمار متكامل 
الزالق موازيًا لشارع خليج  ابتداء من منطقة 
الدائري  البحرين  شــارع  إلــى  وصــواًل  البحرين 

بطول إجمالي قدره 51 كيلومترًا.
في  متمثلة  الـــــوزارة  أن  فــيــه  ومــمــا الشـــك 
شئون البلديات نفذت عدد كبير من المماشي 
فـــي مــخــتــلــف مــحــافــظــات الــمــمــلــكــة لــمــمــارســة 
رياضة المشي، حيث تسعى ضمن خطتها إلى 
جذب  مــراكــز  إلــى  »المماشي«  مشاريع  تحويل 
رياضية من خالل تزويدها باأللعاب الرياضية 
المختلفة وبنظام تبريد يعمل بالرش الضبابي 
»مضامير مشي  المشي  وجعل بعض مضامير 
التحتية  البنى  وتوفير  تهيئة  مطاطية« بهدف 
التي تكفل تمتع المواطنين والمقيمين ببيئة 
ممارسة  على  وتشجعهم  صحية  وحــيــاة  آمــنــة 

الرياضات المختلفة بوصفها أسلوب حياة.

}  سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

}  شعار اليوم الرياضي.

}  جانب من مجسم القرية الرياضية المصغر.

}  نادي الشباب. }  مدينة خليفة الرياضية.}  استاد البحرين الوطني.}  حلبة البحرين الدولية.

وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي: وليد دياب
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دعـــت مــديــريــة شــرطــة جــســر الملك 
فــهــد بـــــاإلدارة الــعــامــة ألمـــن الــمــنــافــذ كل 
الــمــســافــريــن عــبــر الــجــســر إلــــى الــتــقــيــد 
باإلجراءات االحترازية لمكافحة جائحة 
ــتـــي أقـــرهـــا الـــفـــريـــق الــوطــنــي  كــــورونــــا، الـ
الطبي، ومن بينها تقديم شهادة الفحص 
وما   »PCR« كــورونــا  لفيروس  المختبري 
المقررة  اللقاحات  المسافر،  تلقي  يفيد 

بموجب هذه التدابير.
ــيـــع عــلــى  ــمـ ــة الـــجـ ــريــ ــديــ ــمــ وحــــثــــت الــ
فحص  شهادة  وتقديم  بالقانون  االلتزام 
إلى  وقانونية، منوهة  مختبري صحيحة 
أن أي واقــعــة تــزويــر فــي هــذا الــشــأن، تعد 

القانون، وقد يصل  جريمة يعاقب عليها 
ــنـــوات، كما  إلـــى الــســجــن 10 سـ عــقــوبــتــهــا 
هذه  في  المساعدة  بتقديم  يقوم  من  أن 

الجريمة يعتبر شريكا في ارتكابها.
الملك  وأشــارت مديرية شرطة جسر 
الــتــي وضعها  أن االشـــتـــراطـــات  إلـــى  فــهــد 
الفريق الوطني الطبي لمكافحة جائحة 
إلـــى  األول  ــام  ــقـ ــمـ الـ ــي  فــ تـــهـــدف  كــــورونــــا 
والحد  العامة  والسالمة  الصحة  تأمين 
مــن انــتــشــار الــفــيــروس، مــؤكــدًة أن الوعي 
المجتمعي هو الركيزة األساسية لتحقيق 
األهداف المرجوة، وإنجاح جهود المملكة 

في مواجهة الجائحة.

مديرية ج�سر الملك فهد:

�صحيحة ك����ورون����ا  ف��ح�����ص  ب�����ص��ه��ادة  ال��م�����ص��اف��ري��ن  ال����ت����زام  �����ص����رورة 

���س��ن��وات  10 اإل����ى  ع��ق��وب��ت��ه��ا  ت�����ص��ل  ج��ري��م��ة  ت��ع��د  ت���زوي���ر  واق���ع���ة  واأي 

»���ص��رط��ة ال��ع��ا���ص��م��ة« ت��ت��م��ك��ن م���ن ا���ص��ت��رداد 

اآ���س��ي��وي��ي��ن  6 ���ص��رق��ه��ا  ذه��ب��ي��ة  م�����ص��وغ��ات 
ــة شــرطــة  ــريـ ــديـ تــمــكــنــت مـ
مــــحــــافــــظــــة الـــــعـــــاصـــــمـــــة مـــن 
استرداد مصوغات ذهبية تمت 
آسيويين   6 قــبــل  مــن  سرقتها 
تتراوح أعمارهم بين )25 و53( 
المجوهرات،  من أحد محالت 
ألف  بـــ31  قيمتها  تقدر  والــتــي 

دينار.
وأوضــــــــحــــــــت الــــمــــديــــريــــة 
ــه فــــور تــلــقــي بــــالغ الــســرقــة،  أنــ
ــة الـــمـــديـــريـــة  ــ ــرطـ ــ ــرت شـ ــ ــاشــ ــ بــ
عمليات البحث والتحري التي 
تــمــكــنــت خــاللــهــا مـــن تــحــديــد 
المتورطين،  األشخاص  هوية 
البالد  والذين كانوا قد غادروا 
مشيرًة  الواقعة،  يوم  نفس  في 
تــمــكــنــت من  الــشــرطــة  إلـــى أن 
ــان الـــمـــســـروقـــات،  ــكـ تـــحـــديـــد مـ
لقيام  تــوصــلــوا  أن  بــعــد  وذلـــك 
ــد الـــمـــتـــورطـــيـــن بــمــحــاولــة  ــ أحـ
تهريبها مع أمتعته الشخصية 
وإرسالها إلى الخارج عن طريق 

أحد مكاتب تخليص البضائع، 
إذن من  تــم اســتــصــدار  وعــلــيــه 
الـــنـــيـــابـــة لــتــفــتــيــش األمـــتـــعـــة، 
والــــعــــثــــور عـــلـــى الـــمـــســـروقـــات 

وتسليمها لصاحبها.
وأشـــــــارت مـــديـــريـــة شــرطــة 
ــــى  ــة إلـ ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ ــة الـ ــظــ ــافــ ــحــ مــ
أنـــــــه تـــــم اتـــــخـــــاذ اإلجــــــــــــراءات 

الـــقـــانـــونـــيـــة الــــالزمــــة تــمــهــيــدًا 
النيابة  إلـــى  الــقــضــيــة  إلحــالــة 
ــم مـــبـــاشـــرة  ــ الــــعــــامــــة، فـــيـــمـــا تـ
إدارة  عــبــر  والتنسيق  الــتــعــاون 
الـــشـــؤون الــدولــيــة واإلنــتــربــول 
لــلــتــعــمــيــم عـــلـــى الــمــتــورطــيــن 
خارج البحرين لتقديمهم إلى 

العدالة. 

اإ����ص���اب���ة اآ����ص���ي���وي ف���ي ح�����ادث م�����روري ب��ي��ن ���ص��ي��ارة ودراج������ة ن��اري��ة
كتب عبداألمير السالطنة:

تعرض آسيوي إلصابات متفرقة إثر حادث مروري بين سيارة ودراجة 
نارية على شارع الجنبية مساء أمس األربعاء.

كان آسيوي يقود دراجته النارية في الساعة الثامنة من مساء أمس 
نتج  شــاب بحريني،  يــقــودهــا  ســيــارة  بــه  واصــطــدمــت  الجنبية  شـــارع  على 
دراجته  واحــتــراق  متفرقة  بإصابات  الــدراجــة  إصــابــة سائق  عــن  الــحــادث 
فيما  الطبي  السلمانية  مجمع  إلــى  الوطني  اإلسعاف  بوسطة  نقله  تم 
مساره  السائقين  أحــد  تغيير  بسبب  الــحــادث  جــاء  المركبتان،  تــضــررت 

بشكل مفاجئ.
وقــد حضر فــور وقـــوع الــحــادث ســيــارة شــرطــة الــنــجــدة وقـــام أفــرادهــا 
شرطة  وصــول  لحين  االتجاه  نفس  في  القادمة  السيارات  سير  بتسهيل 
إزاحة المركبتين من موقع الحادث، وبعدها فتحت الجهات  المرور وتم 

} ال�سيارة والدراجة النارية بعد الحادث.الرسمية التحقيق لمعرفة أسباب الحادث. 

وف���اة محكوم ف���ي ق�صاي���ا جنائي���ة بال�ص���كتة القلبية

أعلنت »اإلصالح والتأهيل« بوزارة الداخلية وفاة 
محكوم في قضايا جنائية بعد نقله إلى المستشفى، 
إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة، حيث كان يقضي 

في  عاما   12 السجن  إلى  باإلضافة  بالمؤبد،  عقوبة 
أنــه تم  بــاإلكــراه. وأضــافــت  قضايا قتل عمد وســرقــة 

اتخاذ كل اإلجراءات القانونية المقررة.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16029/pdf/1-Supplime/16029.pdf?fixed5927
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1284618
http://media.akhbar-alkhaleej.com/sup.php?i=/source/16029/pdf/3-MAIN/8.pdf?fixed07603#page=1&zoom=auto,-6,1668
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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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ب�إ�سراف: ح�سني املرزوق

ترحب »االأيام« بر�شائل القراء وم�شاهماتهم، وتوجه قراءها اإىل ذكر اال�شم كامالً والعنوان م�شفوعني بعنوان الربيد االإلكرتوين اإذا وجد ورقم االت�شال.  وحتتفظ »االأيام« لنف�شها بحق التعديل واالخت�شار وفق مقت�شيات الن�شر.
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التعليم يواجه ج�ئحة كورون�

�سكر وعرف�ن

تتوجه جمموعة ال�شيادين يف فر�شة قاليل بجزيل 

بالكهرباء  الفر�شة  تزويد  مبنا�شبة  واالمتنان  ال�شكر 

اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اإىل 

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

ورعاه واإىل وزير �شوؤون االأ�شغال والبلديات املهند�س 

ع�شام خلف املحرتم واإىل ع�شو املجل�س النيابي خالد 

الكهرباء  تو�شيل  من جهد يف  بذلوه  ما  على  بوعنق 

يف  �شاهم  من  جميع  اإىل  مو�شول  وال�شكر  للفر�شة، 

هذا املجال، ووفق اهلل اجلميع ملا فيه م�شلحة الوطن 

واملواطن. 

مب�رك ن��سر الف�س�لة

عن جمموعة ال�سي�دين بفر�سة قاليل

مهددة ب�لطرد من �سقتي

 واحلب�س ب�سبب تراكم الإيج�رات

مت  وزوجي  واأنا  متزوجة،  بحرينية  �شيدة  اأنا 

�شقة  يف  ون�شكن  اجلائحة،  ب�شبب  العمل  من  ف�شلنا 

نتيجة  منها  بالطرد  مهددون  نحن  باالإيجار، وحاليا 

يف  علينا  ق�شية  رفع  مت  وقد  االإيجارات،  تراكم 

اإمر قب�س علي، واأنا من هذا املنرب  املحكمة، واإ�شدار 

اأو من  اأنا�شد املعنيني مل�شاعدتي �شواء من امل�شوؤولني 

اأ�شحاب االيادي البي�شاء، اإذ اإنني ال اأ�شتطيع دفع اأي 

مبلغ نتيجة عدم وجود مدخول لدي.

البي�ن�ت لدى املحرر

زوجي م�س�ب بجلطة دم�غية 

ول اأ�ستطيع ال�سيطرة عليه

تعر�س  وزوجي  متزوجة  بحرينية  مواطنة  اأنا 

على  القدرة  عدمي  اأ�شبح  ونتيجتها  دماغية  جللطة 

احلركة والتحكم يف نف�شه حتى اأ�شبح غري قادر على 

يرف�س  ما  دائما  اأنه  كما  اهلل،  اجلكم  للحمام  الدخول 

فهو يعاين  ال�شيطرة عليه  اال�شتحمام وي�شعب علي 

املنزل،  يف  والتوتر  القلق  لنا  ت�شبب  ا�شطرابات  من 

الدكتورة  ال�شحة  وزيرة  اأنا�شد  املنرب  هذا  من  واأنا 

دخوله  يف  مل�شاعدتنا  ال�شالح،  �شعيد  بنت  فائقة 

مل�شت�شفى الطب النف�شي حتى تتم رعايته ومعاجلته 

واأبنائي  عليه  ال�شيطرة  على  قادرة  غري  اإنني  حيث 

�شغار يف ال�شن.

البي�ن�ت لدى املحرر

ب�نتظ�ر احل�سول على

 اجلن�سية منذ 2006 

اجلن�شية  عربية  من  متزوج  بحريني  مواطن  اأنا 

واجلوازات  الهجرة  الإدارة  وتقدمت  عام 2003  منذ 

البحرينية  اجلن�شية  على  باحل�شول  الت�شرف  بهدف 

يف  للمراجعة  تاريخ  منحنا  ومت   2006 العام  يف 

منح  اأو  بنا  االت�شال  يتم  االآن مل  واإىل  العام 2011 

زوجتي اجلن�شية، واأنا من هذا املنرب اأنا�شد امل�شوؤولني 

املعنيني باإدارة الهجرة واجلوازات مل�شاعدتنا.

البي�ن�ت لدى املحرر

من ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة 

ومنزيل يحت�ج ل�سي�نة

اأتقدم اإىل امل�شوؤولني املعنيني بر�شالتي هذه مقرونا 

والعافية  ال�شحة  موفور  عليكم  اهلل  يدمي  اأن  بدعائي 

وطول العمر واأن يحفظ البحرين حكومة و�شعبا من 

البالد  عاهل  املفدى  مليكنا  قيادة  ظل  يف  مكروه  كل 

حفظه اهلل ورعاه، راجيا وملتم�شا عتونكم وم�شاعدتكم 

ت�شملوين  واأن  وال�شفقة  الراأفة  بعني  يل  تنظروا  واأن 

امل�شت�شعفني من رعاياكم  الذي تخ�شون به  بعطفكم 

ال�شعاب واملحن وها  واأنتم مالذنا عند  واملحتاجني، 

متع�شما  ال�شبل  بي  �شاقت  اأن  بعد  اإليكم  اأجلاأ  اأنا 

وطامعا يف ف�شل اهلل ثم ف�شلكم باأن متدوا ايل اأياديكم 

البي�شاء. واأرجو من �شعادتكم تقدمي امل�شاعدة يل يف 

�شيانة منزيل حيث اإن منزيل قدمي البناء ويحتاج اإىل 

ترميم وتوجتد ت�شققات يف املنزيل، واأفيدكم علما اأنني 

و�شندا  ذخرا  ودمتم  اخلا�شة،  االحتياجات  ذوي  من 

لهذا البلد الغايل على قلوبنا جميعا.

البي�ن�ت لدى املحرر

من��سدة لوزير الأ�سغ�ل و�سوؤون البلدي�ت والتخطيط العمراين

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  اال�شغال  لوزير  اأتقدم  اأن  يل  يطيب   

املهند�س ع�شام بن عبداهلل خلف بجزيل ال�شكر على ما يقوم به من جهود متميزة 

يف �شبيل االرتقاء باخلدمات املقدمة للمواطنني من خالل زياراته امليدانية ونزوله 

امل�شاكل  الأغلب  واإيجاد احللول  املواطنني  احتياجات  لتلم�س  املواقع �شخ�شيا  اإىل 

التي يعاين منها املواطنون ح�شب االإمكانات املتوافرة بالوزارة. 

 209 مبجمع  متال�شقني  عقارين  ا�شتمالك  طلب  باقرتاح  اأتقدم  اأن  وي�شرين 

باملحرق ال�شتخدامه كموقف لل�شيارات، حيث يت�شبب الوقوف اخلطاأ للمقيمني يف 

هذه املنطقة ل�شيق الطريق للمارة، وذلك لنق�س مواقف ال�شيارات قرب العقارين 

اللذين اأحدهما مهجور والثاين مق�شم وهما ال يدخالن من �شمن البيوت الرتاثية 

وال االأثرية، اآمال اأن ال تكون امليزانية عائق لتنفيذ اال�شتمالك حيث اإنه من املوؤكد 

اأن التكلفة لن تكون عالية اأ�شوة باال�شتمالكات االأخرى ل�شغر م�شاحة العقارين 

الذي �شي�شع اأقل من ع�شرين �شيارة تقريبا وكذلك �شتظهر واجهة البيوت الرتاثية 

موافقتكم،  بعد  تنفيذه  على  املوافقة  اإزالتهما حال  بعد  العقارين  لهذين  املال�شقة 

واإين على ثقة تامة با�شتجابة الوزير املوقر لهذا املقرتح املتوا�شع. 

 راجيا من الوزير املوقر �شرعة النظر يف الطلب املقدم باأقرب فر�شة ممكنة 

على اأن يكون من �شمن اهتمامكم به �شخ�شيا وزيارة املوقع مع الع�شو البلدي 

للدائرة الثانية واالأخذ القليل من وقتكم الثمني، موجها لكم جزيل ال�شكر واالمتنان 

على جهودكم املخل�شة وجلميع امل�شوؤولني واملوظفني بوزارتكم املوقرة يف خدمة 

القيادة احلكيمة جلاللة امللك املفدى و�شمو ويل العهد رئي�س  وطننا الغايل بظل 

جمل�س الوزراء واحلكومة الر�شيدة.

البي�ن�ت لدى املحرر

دوري�ت مدنية ملخ�لفة من ي�ستخدم اله�تف النق�ل يف اأثن�ء القي�دة

 

احل�سن احل�سني 

قوة دف�ع البحرين

يف  عام  كل  من  نحتفل 

بذكرى  فرباير  من  اخلام�س 

عزيزة وغالية على اجلميع وهي 

قوة  احل�شني  احل�شن  تاأ�شي�س 

دفاع البحرين، فمنذ عام تاأ�شي�س 

هذا الكيان يف عهد املغفور له باإذن 

اهلل تعاىل ال�شيخ عي�شى بن �شلمان 

ومنذ  الراحل  االأمري  خليفة  اآل 

تويل جاللة امللك املفدى حفظه اهلل 

وهي  البحرين  دفاع  قوة  ورعاه 

تطور حيث  اإىل  تطور  من  تتطور 

االأ�شلحة  كل  الدفاع  قوة  متتلك 

جلميع  التكنولوجيا  ومنظومة 

ال�شرح  هذا  ي�شهد  اإذ  الوحدات، 

من  االأ�شعدة  كل  على  تطورات 

منت�شبي  جميع  وتدريب  تطوير 

عن  للدفاع  البحرين  دفاع  قوة 

هلل  واحلمد  الغالية،  االأر�س  هذه 

امللك  جاللة  �شيدي  من  االهتمام 

االأعلى و�شيدي ويل  القائد  املفدى 

رئي�س  االأعلى  القائد  نائب  العهد 

الوزراء، والقائد العام لقوة دفاع 

ركن  اللواء  و�شمو  البحرين، 

اآل خليفة،  نا�شر بن حمد  ال�شيخ 

خالد  ال�شيخ  ركن  الرائد  و�شمو 

بن حمد اآل خليفة، ووزير الدفاع، 

ورئي�س االأركان، وجميع منت�شبي 

هذا ال�شرح ال�شامخ. 

كل  من  البحرين  اهلل  حفظ 

مكروه، وعا�شت حرة اأبية.

ط�رق الغنيم

من��سدة لأ�سح�ب القلوب الرحيمة

اأنا�شد اأ�شحاب القلوب الرحيمة النظر يف مو�شوعي وم�شاعدتي مبا جتود به 

اأنف�شهم الكرمية، فاأنا مواطن بحريني اجلن�شية متزوج ومتقاعد عن العمل، وقد 

خدمت يف القطاع احلكومي طيلة 21 عاما، واإجمايل ما اأ�شتلمه من راتب تقاعدي 

�شامل العالوات االجتماعية وحت�شن املعي�شة هو مبلغ )300( دينار بحريني، 

اإال )130(  اأنه ال ي�شفى منه  اأي  القر�س )170( دينارا �شهريا،  اأق�شاط  واأدفع 

دينارا �شهريا مل�شروفاتي املعي�شية يل ولزوجتي، حيث اإن علي مبلغ )17000( 

املادي واملعي�شي �شيء جدا، وال  البحرين، وو�شعي  البنوك يف  اأحد  دينار لدى 

اأ�شتطيع اأن اأحتمل تكاليف احلياة املرتاكمة واملتزايدة عاما بعد عام.

حيث اإنني اأ�شكن يف غرفة اأنا وزوجتي مبنزل والدي ولي�س لدي �شكن خا�س، 

كما اأننا ننام على االأر�س حيث اإن الغرفة تفتقر اإىل اأب�شط االأثاث واالأجهزة حتى 

لها،  يرثى  وبحالة  اأثاث  اأي  بها  يوجد  ال  اإنها  اإذ  غرفة،  اإنها  اأقول  اأن  اأ�شتطيع 

واأنا يف حرية من اأمري وال اأ�شتطيع توفري اأب�شط االأمور املعي�شية يل ولزوجتي، 

يخنقني،  وبات  املعي�شية  اأعبائي  من  زاد  الذي  والغالء  االأ�شعار  عن  ناهيكم 

واأرجو م�شاعدتي ماديا مببلغ �شهري، باالإ�شافة اإىل توفري غرفة منا�شبة واأجهزة 

كهربائية على اأقل تقدير.

 وكلي اأمل وثقة باأن تلقى ر�شالتي هذه اهتمام امل�شوؤولني واأ�شحاب االأيادي 

البي�شاء، من اأجل م�شاعدتي مبا جتود به اأياديهم اخلرية واملعروفة منذ القدم، 

العطاء،  اأهل  اإال  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  بعد  من  يل  ولي�س  ال�شبل  بي  �شاقت  فقد 

فجزاكم اهلل كل خري.

البي�ن�ت لدى املحرر

 لوحظ يف االآونة االأخرية من قبل بع�س 

ا�شتخدام  يف  املباالة  عدم  املركبات  �شواق 

الهاتف النقال يف اأثناء القيادة وعدم االكرتاث 

على  حتث  التي  املرورية  القوانني  ومراعاة 

عدم ا�شتخدام الهاتف النقال يف اأثناء القيادة، 

عند  الهاتف  ي�شتخدم  اأن  البع�س  يتعمد  كما 

ال�شري  اأثناء  يف  واالآخر  ال�شوئية  االإ�شارات 

بال�شوارع والطرق وتعطيل حركة املرور.

ا اأن يتم  وعليه، نطالب نحن ك�شواق اأي�شً

ر�شد هوؤالء املخالفني من خالل دوريات مدنية 

�شوارع  يف  الظاهرة  هذه  من  وحتد  تخالف 

مملكة البحرين، ل�شالمة الطريق وعدم تعطيل 

م�شالح االآخرين ب�شبب هذا اال�شتهتار.

�سلم�ن عبدالوه�ب ال�سيخ

التنمية  منظومة  وا�شتمرار  االأمم،  لنه�شة  االأ�شا�شية  الركيزة  هو  التعليم  اإن 

امل�شتدامة، لذلك فقد اأوىل للعلم والتعليم مكانه كبرية منذ القدم اإىل ع�شرنا هذا، 

وقد قال ر�شول اهلل )�س(: »اإن العلماء ورثة االأنبياء، واإن االأنبياء مل يورثوا دينارا 

وال درهما، اإمنا ورثوا العلم، فمن اأخذه اأخذ بحظ وافر«.

وهنا تبيان اأهمية توريث العلم ملا له من قيمه للب�شر وا�شتمرارية احلياة يف 

اأن التعليم قد واجه هذه  هذا العامل، ونحن يف ظل جائحة كورونا �شاهدنا كيف 

اجلائحة با�شتخدام و�شائل التكنولوجيا التي طورها الب�شر، وا�شتطاع اأن يوظفها 

يف معظم القطاعات وعلى اأ�شا�شها التعليم، فقد مت ا�شتخدام التعليم عن بعد كخيار 

اآمن ومتاح للجميع يف ظل هذه اجلائحة التي تهدد �شالمة االأفراد.

 ورغم العوائق وبع�س التحديات التي تواجه االأفراد يف التعليم عن بعد اإال اإنه 

قائم وفعال ويوؤدي النتائج املرجوة يف اإي�شال التعليم للفئة امل�شتهدفة من االأفراد، 

اأن يح�شل عليه، لذلك يف  اأن التعليم حق من حقوق االإن�شان ويجب  فنحن نعلم 

مملكة البحرين يكون التعليم اإلزاميا من عمر 7 اأعوام ويتم اتخاذ االإجراءات الالزمة 

يف حال تخلف الوالدين عن ت�شجيل اأبنائهم يف املدر�شة، وقد اعتمد تاريخ 24 يناير 

من كل عام لالحتفال بالتعليم الذي اأقرته جمعية االأمم املتحدة )اليون�شكو(. 

اأ . ه��سمية نور 

اأخ�س�ئية �سعوب�ت التعلم
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اللجنة الوطنية للمعلومات وال�سكان جتتمع برئا�سة الوزير املطوع

ا�ستعرا�ض مالحظات ديوان الرقابة املتعلقة بتنفيذ اأهداف التنمية 

الوطنية  اللجنة  عقدت 

للمعلومات وال�سكان برئا�سة حممد 

�سوؤون  وزير  املطوع  اإبراهيم  بن 

جمل�س الوزراء اجتماًعا، عرب تقنية 

اأع�ساء  مب�ساركة  املرئي،  االت�سال 

اللجنة.

اللجنة  وا�ستعر�ست 

جدول  على  املدرجة  املو�سوعات 

مالحظات  راأ�سها  وعلى  االأعمال، 

واالإدارية  املالية  الرقابة  ديوان 

التنمية  اأهداف  بتنفيذ  املتعلقة 

الوطنية  واللجنة  امل�ستدامة 

وم�سروع  وال�سكان  للمعلومات 

الر�سمية  االإح�ساءات  قانون 

املتحدة  االأمم  جلنة  وتو�سيات 

لغربي  واالجتماعية  االقت�سادية 

مراجعة  ب�ساأن  )االإ�سكوا(  اآ�سيا 

التنمية  موؤ�سرات  منهجيات 

من�سة  يف  ون�سرها  امل�ستدامة 

البحرين للبيانات املفتوحة ومن�سة 

التنمية  الأهداف  البحرين  مملكة 

االأولويات  وحتديد  امل�ستدامة 

التنمية  اأهداف  اإطار  يف  الوطنية 

امل�ستدامة 2030.

االجتماع  ا�ستعر�س  كما 

يف  البحرين  مملكة  م�ساركة 

العربي  لالأ�سبوع  الرابعة  الن�سخة 

�سيعقد  الذي  امل�ستدامة  للتنمية 

 13 من  الفرتة  خالل  القاهرة  يف 

بتنظيم   2022 فرباير   16 اإىل 

العربية ووزارة  الدول  من جامعة 

التخطيط بجمهورية م�سر العربية 

واملنتدى العربي للتنمية امل�ستدامة 

بريوت  يف  �سيعقد  الذي   2022

 17 اإىل   15 من  الفرتة  خالل 

مار�س 2022 بتنظيم من االإ�سكوا 

بالتعاون مع جامعة الدول العربية 

يف  العاملة  املتحدة  االأمم  وهيئات 

املنطقة العربية اإذ �ستكون امل�ساركة 

تقنية  وعرب  ح�سورًيا  متاحة 

االت�سال املرئي. 

وناق�س االجتماع اأهمية حتديد 

اأهداف  بتنفيذ  املعنية  اجلهات 

اجلهات  وتلك  امل�ستدامة  التنمية 

املوؤ�سرات،  باحت�ساب  املعنية 

امل�سوح  حتديد  اإىل  باالإ�سافة 

تنفيذها  يتطلب  التي  االإح�سائية 

لتوفري البيانات املطلوبة ال�ستيفاء 

موؤ�سرات اأهداف التنمية امل�ستدامة.

جمل�س  �سوؤون  وزير  واأكد 

بقيادة  البحرين  اأن مملكة  الوزراء 

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

املفدى، ودعم �ساحب ال�سمو امللكي 

االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء، تويل 

اهتماًما بالًغا بتنفيذ اأهداف التنمية 

حققت  وقد   ،2030 امل�ستدامة 

جناحات كبرية يف هذا ال�سدد من 

خالل تنفيذ برامج احلكومة وروؤية 

البحرين االقت�سادية 2030.

جميع  بتعاون  الوزير  واأ�ساد 

املوؤ�س�سات واجلهات احلكومية يف 

ومتابعة  املطلوبة  البيانات  توفري 

تنفيذ االأهداف وحث على موا�سلة 

يف  القيادة  روؤية  لتحقيق  العمل 

م�ستويات  اأعلى  اإىل  الو�سول 

اجلودة والكفاءة يف تنفيذ الربامج 

وامل�ساريع التنموية. 

الدكتور زكريا  اأكد  من جانبه، 

الرئي�س  نائب  اخلاجة  اأحمد 

االإلكرتوين  للتحول  التنفيذي 

واحلكومة  املعلومات  هيئة  يف 

مالحظة  اأخذ  مت  اأنه  االإلكرتونية 

بحيث  االعتبار  يف  الرقابة  ديوان 

مت و�سع خطة واآلية ملتابعة تنفيذ 

و�سيتم  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف 

اأع�ساء  عر�س اخلطة واالآلية على 

اللجنة يف اجتماعها القادم.

وقال اخلاجة اإن ما مت حتقيقه 

من اأهداف التنمية امل�ستدامة وا�سادة 

مملكة  بتقدم  الدولية  املنظمات 

املوؤ�سرات،  جميع  يف  البحرين 

اجلهات  وحر�س  تعاون  يعك�س 

وتنفيذ  متابعة  يف  احلكومية 

برامج احلكومة التنموية وا�ستيفاء 

متطلبات اأهداف التنمية امل�ستدامة.

االأمم  جلنة  تو�سيات  وب�ساأن 

واالجتماعية  االقت�سادية  املتحدة 

ب�ساأن  )االإ�سكوا(  اآ�سيا  لغربي 

موؤ�سرات  منهجيات  مراجعة 

ون�سرها  امل�ستدامة  التنمية 

للبيانات  البحرين  من�سة  يف 

البحرين  مملكة  ومن�سة  املفتوحة 

اأكد  امل�ستدامة،  التنمية  الأهداف 

للتحول  التنفيذي  الرئي�س  نائب 

املعلومات  هيئة  يف  االإلكرتوين 

اأهم  اأن  االإلكرتونية  واحلكومة 

يف  تلخ�ست  التعاون  خمرجات 

التاأكد من �سحة احت�ساب املوؤ�سرات 

ومقارنة البيانات الوطنية املتوفرة 

يف  املتوافرة  وتلك  الهيئة  لدى 

باالإ�سافة  املتحدة،  االأمم  منظمات 

من  جديدة  جمموعة  احت�ساب  اإىل 

املوؤ�سرات.

مع  م�ستمر  التن�سيق  اإن  وقال 

)االإ�سكوا( وبقية املنظمات الدولية 

للتاأكيد  االأ�سعدة  خمتلف  على 

البحرين بتنفيذ  التزام مملكة  على 

االأهداف.

تزوير �سهادة فح�ض خمتربي عقوبتها 10 �سنوات

مديرية ج�سر امللك فهد تدعو للتقّيد باإجراءات مكافحة كورونا

موؤكًدا اأن التكرمي دافع ملوا�سلة العطاء والعمل اجلاد لتحقيق الأهداف

مدير مكتب رئي�ض جمل�ض الوزراء ي�سّلم املوظفني و�سام الأمري �سلمان

دعت مديرية �سرطة ج�سر امللك فهد باالإدارة العامة 

التقيد  اإىل  اجل�سر  عرب  امل�سافرين  جميع  املنافذ  الأمن 

التي  كورونا،  جائحة  ملكافحة  االحرتازية  باالإجراءات 

�سهادة  تقدمي  بينها  ومن  الطبي،  الوطني  الفريق  اأقرها 

الفح�س املختربي لفريو�س كورونا »PCR«، وما يفيد 

تلقي امل�سافر اللقاحات املقررة مبوجب هذه التدابري.

وحثت املديرية اجلميع على االلتزام بالقانون وتقدمي 

�سهادة فح�س خمتربي �سحيحة وقانونية، الفتة اإىل اأن 

اأي واقعة تزوير يف هذا ال�ساأن هي جرمية يعاقب عليها 

القانون، وقد ي�سل عقوبتها اإىل 10 �سنوات، كما اأن من 

�سريكا يف  ُيعد  اجلرمية  هذه  امل�ساعدة يف  بتقدمي  يقوم 

ارتكابها.

اأن  اإىل  فهد  امللك  ج�سر  �سرطة  مديرية  واأ�سارت 

اال�سرتاطات التي و�سعها الفريق الوطني الطبي ملكافحة 

اإىل تاأمني ال�سحة  جائحة كورونا تهدف يف املقام االأول 

وال�سالمة العامة واحلد من انت�سار الفريو�س، موؤكدًة اأن 

الوعي املجتمعي هو الركيزة االأ�سا�سية لتحقيق االأهداف 

املرجوة، واإجناح جهود اململكة يف مواجهة اجلائحة.

اأكد حمد بن في�سل املالكي مدير عام مكتب رئي�س جمل�س 

الوزراء واأمني عام جمل�س الوزراء اأن اعتزاز ح�سرة �ساحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، 

وتثمني �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، للجهود الوطنية املخل�سة 

لكل العاملني يف ال�سفوف االأمامية للت�سدي لفريو�س كورونا 

من الكوادر ال�سحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، 

وجميع اجلهات امل�ساندة، ميثل دافًعا ملوا�سلة العمل بذات 

م�سارات  اإجنازات يف  من  نتاجها  م�سيًدا مبا حتقق  العزم، 

اأبداه موظفو مكتب  التعامل مع الفريو�س حتى اليوم، وما 

رئي�س جمل�س الوزراء من جهود كبرية طوال اجلائحة.

وقال مدير عام مكتب رئي�س جمل�س الوزراء واأمني عام 

جمل�س الوزراء اإن املتابعة امل�ستمرة من �ساحب ال�سمو امللكي 

العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة ويل  االأمري �سلمان بن حمد 

متوا�سل  ودعم  رعاية  من  �سموه  يوليه  ما  توؤكد  الوزراء 

يقدمونه  مبا  واالعتزاز  املجاالت،  كل  يف  الوطنية  للكوادر 

الظروف  خمتلف  يف  الوطن  اأجل  من  وت�سحيات  بذل  من 

والتحديات. 

جاء ذلك لدى تف�سل اأم�س بت�سليم »و�سام االأمري �سلمان 

بن حمد لال�ستحقاق الطبي« للكوادر الوطنية من منت�سبي 

مكتب رئي�س جمل�س الوزراء، اإنفاًذا لالأمر امللكي ال�سامي ويف 

اإطار توجيه �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س 

يف  للعاملني  الو�سام  بت�سليم  املعنية  اجلهات  كل  الوزراء، 

ال�سفوف االأمامية من الكوادر ال�سحية، وقوة دفاع البحرين، 

اإىل  اأ�سار  اإذ  امل�ساندة،  اجلهات  وجميع  الداخلية،  ووزارة 

الرفيع حمل فخر واعتزاز جلميع منت�سبي  التكرمي  اأن هذا 

املكتب، ودافع ملوا�سلة م�سرية العطاء والعمل اجلاد لتحقيق 

مزيد من االإجنازات ململكة البحرين.

�سلمان  االأمري  »و�سام  على  احلا�سلني  املالكي  هناأ  وقد 

بن حمد لال�ستحقاق الطبي«، معرًبا عن �سكره لهم على ما 

قدموه من عطاء من اأجل الوطن واملواطنني، منوًها مبا اأبداه 

موظفو مكتب رئي�س جمل�س الوزراء من جهود كبرية طوال 

اجلائحة ومعرًبا عن �سكره لهم على ما قدموه من عطاء من 

البحرين  اأبناء  اأن ما �سطره  الوطن واملواطنني، موؤكًدا  اأجل 

من مواقف وت�سحيات جتلت بعملهم الدوؤوب بروح الفريق 

املواطنني  و�سالمة  �سحة  على  احلفاظ  �سبيل  يف  الواحد، 

العمل  م�سرية  تاريخ  م�سيئة يف  �سيبقى حمطة  واملقيمني، 

الوطني يفخر بها اجلميع.

نقل موقع ال�سكراب من موقعه احلايل م�ستقباًل

حتقيق ال�سيولة املرورية يف دوار ال�ساعة

تخريج دورة لالأفراد امل�ستجدين

 يف اإحـــدى وحـــدات قــــوة الدفـــــاع

بن  را�سد  ال�سيخ  اأول  الفريق  ا�ستقبل 

اأم�س  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

عبداهلل  بن  ع�سام  املهند�س  االأربعاء، 

البلديات  و�سوؤون  االأ�سغال  وزير  خلف 

والتخطيط العمراين، بح�سور رئي�س االأمن 

العام.

من  عدد  بحث  اللقاء  خالل  ومت 

االأمن  بتعزيز  تتعلق  التي  املو�سوعات 

و�سع  بينها  من  العامة،  وال�سالمة 

يف  لل�سكراب  احلايل  للموقع  ا�سرتاطات 

االإ�سهام  �ساأنها  من  اجلنوبية،  املحافظة 

اإىل  باالإ�سافة  العامة،  ال�سالمة  حماية  يف 

من  ال�سكراب  بنقل  تتعلق  درا�سة  مناق�سة 

التعاون  اإطار  م�ستقبالً، يف  احلايل  موقعه 

والتن�سيق بني وزارتي الداخلية واالأ�سغال 

العمراين،  والتخطيط  البلديات  و�سوؤون 

ت�سهم  التي  والق�سايا  املو�سوعات  وبحث 

يف تطوير العمل امل�سرتك. 

ال�سبل  مناق�سة  االجتماع  ت�سمن  كما 

الكفيلة بتحقيق ال�سيولة املرورية املطلوبة 

يف منطقة دوار ال�ساعة بالرفاع، باالإ�سافة 

مواقف  تنظيم  عملية  كفاءة  رفع  اإىل 

العا�سمة،  بالعدادات يف مناطق  ال�سيارات 

بالتعاون مع احدى ال�سركات املتخ�س�سة.

باإحدى وحدات قوة دفاع  اأم�س  اأقيم 

لالأفراد  دورة  تخريج  حفل  البحرين 

الركن  اللواء  بح�سور  امل�ستجدين، 

م�ساعد  خليفة  اآل  را�سد  بن  علي  ال�سيخ 

رئي�س هيئة االأركان للقوى الب�سرية.

عطرة  اآيات  بتالوة  احلفل  وا�ستهل 

من الذكر احلكيم، بعدها األقيت كلمة بهذه 

وما  الدورة  عن  اإيجاًزا  وقدم  املنا�سبة، 

ا�ستملت عليه من مراحل تدريبية ومواد 

اخلريجون  قدم  بعدها  ع�سكرية،  نظرية 

اأدى  ثم  للم�ساة،  ميدانًيا  ع�سكرًيا  ا  عر�سً

اخلريجون الق�سم القانوين.

رئي�س  م�ساعد  قام  احلفل  ويف ختام 

بتوزيع  الب�سرية  للقوى  االأركان  هيئة 

على  التقديرية  وال�سهادات  اجلوائز 

املتفوقني بالدورة.

الركن  اللواء  التخريج  وح�سر 

قائد  خليفة  اآل  ح�سن  بن  خليفة  ال�سيخ 

عي�سى  الركن  واللواء  امللكية،  املدفعية 

اخلا�سة  القوة  قائد  الرميحي  حممد 

امللكية، وعدد من كبار �سباط قوة دفاع 

البحرين.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11996/pdf/INAF_20220210045650423.pdf
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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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ينطلق »اليوم الريا�ضي« اليوم حامالً يف طيّاته اأهداًفا 

وطنية واجتماعية متكاملة، ت�ضتثمر من خاللها الطاقات 

كل  بني  التالحم  وحدة  لتج�ضيد  املجتمع،  لدى  الكامنة 

اأطيافه وفئاته، واإبراز قيم املحبة واملودة بني اجلميع من 

خالل الريا�ضة.

العماله  فيه  ماتقوم  يف  التهاون  يتم  متى  اىل 

يف البحر من تدمري البيئة وا�ضتنزاف لرثوات البلد 

هذه  ال�ضيادين.  من  لكثري  دخل  م�ضدر  يعترب  ،هذا 

مبا  وتدمر  ا�ضتُنزف  بها.البحر  احق  البلد  ابناء  املاليني 

فيه الكفاية.
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وانتهاء  املغ�ل  اأيدي  يف  بغداد  �شق�ط   -  258

اخلالفة العبا�شية.

1863 - املخرتع الأمريكي اآلن�ش�ن كراين يح�شل 

يف  احلرائق  لإطفاء  جهاز  اأول  اخرتاع  براءة  على 

ال�ليات املتحدة.

1931 - ني�دلهي ت�شبح عا�شمة الهند.

1932 - �شعيد بن تيم�ر يت�ىل حكم عمان وم�شقط 

بعد تنحي اأبيه تيم�ر بن في�شل.

الزعيم اجلزائري فرحات عبا�ص ي�شدر   -  1943

الن�ص  البيان  هذا  ويعد  اجلزائري،  لل�شعب  بياًنا 

انتهت  التي  اجلزائرية  التحرير  لث�رة  املرجعي 

با�شتقالل اجلزائر.

1964 - الرئي�ص العراقي عبدال�شالم عارف يتفق 

مع الزعيم الكردي م�شطفى البارزاين على وقف اإطالق 

النار ومنح الأكراد حكًما ذاتًيا يف �شمال العراق.

احتاد  اإىل  اخليمة  راأ�ص  اإمارة  ان�شمام   -  1972

الإمارات العربية املتحدة.

كاأ�ص  يح�شد  القدم  لكرة  م�شر  منتخب   -  2008

غانا  يف  املقامة  والع�شرين  ال�شاد�شة  الأفريقية  الأمم 

للمرة ال�شاد�شة يف تاريخة.

عجوز تعود اإىل مقاعد الدرا�سة يف �سن 98

جل�شت  كينيا،  يف  الريفية  املت�شدع  ال�ادي  مبنطقة  باحلجارة  مبنية  درا�شة  قاعة  يف 

اإىل  جنًبا  مالحظات  لتدّون  اجلمعة،  ي�م  والت�شعني،  التا�شعة  تبلغ  التي  �شيتيني،  بري�شيال 

جنب مع تالميذ ي�شغرونها باأكرث من 80 عاًما.

وارتدت �شيتيني الزي املدر�شي امل�ؤلف من ث�ب رمادي و�شرتة خ�شراء، وقالت اإنها رغبت 

يف الع�دة اإىل املدر�شة لت�شرب املثل لأحفاد اأولدها و�شعًيا للعمل مبهنة جديدة.

وقالت: »اأريد اأن اأ�شبح طبيبة لأنني كنت اأعمل قابلة«، م�شيفة اأن اأبناءها اأيدوا قرارها.

وبداأت احلك�مة الكينية دعم تكاليف التعليم البتدائي يف 2003، وه� ما اأتاح لبع�ص 

الأفراد الأكرب �شًنا الذين ت�شرب�ا من التعليم الع�دة اإىل املدر�شة لتحقيق اأحالمهم.

واأعاد ذلك بع�ص التالميذ الأكرب �شًنا اإىل املدر�شة، ومنهم �شيتيني التي �شافرت اإىل باري�ص 

اجلدة  تعني  التي  »ج�ج�«  ا�شم  يحمل  ق�شتها  ح�ل  يدور  فيلم  لإطالق  املا�شي،  العام  يف 

ا اإىل ني�ي�رك حل�ش�ر عر�ص الفيلم هناك. بلغتها املحلية. و�شت�شافر اأي�شً

ا بالأن�شطة  وتدر�ص �شيتيني الآن يف ال�شف ال�شاد�ص البتدائي. وقالت اإنها ت�شتمتع اأي�شً

املدر�شية الأخرى مع اأحفاد اأبنائها ومنها درو�ص الرتبية البدنية. وي�شتغل املعلم�ن خربتها 

ال�ا�شعة للحفاظ على الهدوء يف اأثناء الدرو�ص.وقالت معلمتها لي�نيدا تالم: »اأجعلها تراقب 

قاعة الدرا�شة لر�شد امل�شاغبني. وجنحت يف ذلك، فعندما اأغادر القاعة يظل الهدوء �شارًيا«.

يف اأقل من 24 �ساعة.. اأغنية 

حممد رم�سان »باي باي ثانوية« الثالثة عاملًيا

اأغنية  اأقل من 24 �شاعة على بثها، ح�شدت  خالل 

»باي باي ثان�ية« للفنان امل�شري حممد رم�شان املرتبة 

الثالثة عاملًيا على م�قع الفيدي�هات »ي�تي�ب«.

عرب  عاملًيا،  الأغنية  ترتيب  امل�شري  الفنان  ون�شر 

العاملني..  ح�شابه على »ت�يرت«، معلًقا: »احلمد هلل رب 

اأغنية م�شرية الـ3 على العامل يف اأقل من 24 �شاعة.. 

 باي باي ثان�ية تريند ي�تي�ب«.

الغنائي  الكليب  عمل  فريق  ي�شم  اأنه  اإىل  ي�شار 

»باي باي ثان�ية«: اإ�شالم �شندي الذي �شارك يف كتابة 

اأحمد  ت�ش�ير  ومدير  اأجنبي،  فريق  مع  الأغنية  كلمات 

عبدالقادر، ومهند�ص ديك�ر رامي دراج، والكليب تنفيذ 

ومن  رم�شان،  حمم�د  عام  واإ�شراف  ال�شيخ،  حمم�د 

اإخراج يا�شر �شامي. يذكر اأن هذا التعاون الغنائي ُيعد 

يا�شر  واملخرج  رم�شان  حممد  بني  يجمع  الذي  الثاين 

�شامي يف عامل الكليبات بعد تعاونهما معا لأول مرة يف 

ا يف  كليب اأغنية »مافيا«، كما �شبق اأن تعاونا مًعا اأي�شً

الدراما التلفزي�نية من خالل م�شل�شل »ن�شر ال�شعيد«.

يف  اأوميكرون  املتح�ر  اكت�شاف  يثري 

ني�ي�رك  يف  الأبي�ص  الذيل  ذات  الغزلن 

خماوف من اأن هذا الن�ع، الذي يبلغ عدده 

30 ملي�ًنا يف ال�ليات املتحدة، قد ي�شبح 

حا�شًنا ل�شاللة جديدة من فريو�ص ك�رونا.

وياأتي هذا الكت�شاف، وهي املرة الأوىل 

التي يظهر فيها اأوميكرون يف حي�ان بري، 

يف ال�قت الذي تنح�شر فيه الزيادة الكبرية 

يف حالت الإ�شابة بك�فيد 19 والتي تعزى 

ال�ليات  �شكان  بني  اأوميكرون  للمتح�ر 

وبع�ص  الدم  عينات  وك�شفت  املتحدة. 

غزالة   131 من  امل�شح�بة  الأنف  م�شحات 

مت ا�شطيادها يف جزيرة �شتاتن بني�ي�رك 

ما  لدى  للفريو�ص  م�شادة  اأج�شام  وج�د 

يقرب من 15% منها، بح�شب )رويرتز(.

وقال باحث�ن بقيادة علماء يف جامعة 

تلك  اأن  اإىل  ت�شري  النتائج  اإن  بن�شلفانيا 

يف  ك�رونا  بفريو�ص  اأ�شيبت  احلي�انات 

اأخرى  مرة  لالإ�شابة  عر�شة  واأنها  ال�شابق 

مبتح�رات جديدة.

عامل  ك�ت�شيب�دي  �ش�ري�ص  قال 

جامعة  يف  البيطرية  املجهرية  الأحياء 

بن�شلفانيا ي�م الثالثاء: »انت�شار الفريو�ص 

يف قطعان احلي�انات ي�شري دوًما لإمكانية 

اأنه  اإىل الب�شر، ولكن الأهم من ذلك  ع�دته 

ليتط�ر  للفريو�ص  الفر�ص  من  املزيد  ي�فر 

اإىل متح�رات جديدة«.

يتح�ر  »عندما  ك�ت�شيب�دي:  واأ�شاف 

قادًرا  ي�شبح  فاإنه  كامل،  ب�شكل  الفريو�ص 

ي�فرها  التي  احلماية  من  الإفالت  على 

حينها  علينا  �شيك�ن  لذا  احلايل،  اللقاح 

تغيري اللقاح مرة اأخرى«.

»كتاب طاولة« ميطر دونالد ترامب مباليني الدوالراتللمرة االأوىل.. اأوميكرون  بني غزالن نيويورك

»رحلتنا مًعا« كتاب ح�شد ماليني الدولرات للرئي�ص الأمريكي ال�شابق دونالد ترامب، 

الذي �شبق اأن وقع عقًدا ملي�نًيا ل��شع كتاب طاولة القه�ة، مت�شمًنا �شيالً من �ش�ر ت�ثق 

رحلته الرئا�شية وقد ذيلها بعبارات بع�شها بخط يده لي�شل �شعر الن�شخة امل�قعة منه اإىل 

230 دولًرا اأمريكًيا.

ملي�ن  بلغت 20  الكتاب  مبيعات  اأن  الأمريكية  اإن«  اإن  لـ»�شي  وك�شف م�شدر مطلع 

دولر يف اأقل من �شهرين منذ اإطالقه يف الأ�ش�اق يف ن�فمرب املا�شي. وتع�د �شهرة العمل 

على الأرجح اإ�شافة للتعليقات على ال�ش�ر، بع�ص العبارات ال�شاخنة التي اأقحمها ترامب.

ويعترب دار ن�شر »وينينغ تيم« مل�ؤ�ش�شه �شريجي� غ�ر اجلمه�ري العتيق بال�شراكة مع 

ترامب ج�ني�ر ابن دونالد البكر امل�ش�ؤول عن اإ�شدار اأوىل الكتب على الإطالق.

وقد و�شفه غ�ر باأنه يعك�ص ترامب بالتمام، وبرزت فيه �ش�رة للقائه برئي�شة جمل�ص 

الن�اب الأمريكي نان�شي بيل��شي معلًقا عليها بعبارة: »حماولً الإ�شغاء لنان�شي بيل��شي 

يف املكتب البي�شاوي - حالة تنافر طبيعية«.

من جهته ج�ن ريزنيك�ف، م�ؤ�ش�ص اأر�شيف اجلامعات ال�شالع يف �شراء وبيع مئات 

الأغرا�ص الرئا�شية عرب اأربعة عق�د من العمل يف جمال املزادات، لفت اإىل اأنه مل ي�شبق له 

اأن راأى كتاًبا رئا�شًيا مليًئا بهذا الكم من امل�اقف ال�شخ�شية جتاه الآخرين.

فازت النجمة 

اآديل فجر اأم�س 

الأربعاء بـ3 

 ،Brit جوائز

حيث نالت 

جائزة فنان 

العام واأف�ضل 

األبوم واأغنية 

العام.

»ال�سحة«: ت�سجيل 6581 اإ�سابة جديدة بفريو�س 

»كورونا«.. وتعايف 7489 حالة وحالتا وفاة

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2022 فرباير   9 ي�م  يف   29312

حالة   7489 تعافت  كما  جديدة،  قائمة  حالة   6581

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية 

.380336

وبلغ العدد الجمايل للحالت القائمة 60071 حالة، 

منها 122 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى و18 حالة 

يف العناية املركزة وحالتا وفاة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11996/pdf/INAF_20220210045650423.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/last-page/946671/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

1011

5

4

11

3
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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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 توقيع اتفاقية لتقديم مساعدات 
إنسانية عاجلة لالجئين السوريين في األردن

وقعت المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنسانية 
والمفوضي��ة الس��امية لش��ؤون الالجئين في 
عم��ان بالمملكة األردنية الهاش��مية اتفاقية 
لتقدي��م مس��اعدات عاجل��ة لدع��م لألش��قاء 
الالجئي��ن الس��وريين ف��ي المملك��ة األردنية 

الهاشمية.
ويأتي ذلك تنفي��ذًا لتوجيهات حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الب��الد المف��دى حفظ��ه اهلل ورع��اه الرئي��س 
الفخري للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى الالجئين 
الس��وريين في ظل الظروف المناخية القاسية 
التي يعانون منها خالل شهور الشتاء، على أن 
تتولى المؤسس��ة برئاسة س��مو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب مهمة اإلشراف على 

هذه المساعدات اإلنسانية.
ورفع س��مو الش��يخ ناص��ر بن حم��د آل خليفة 
خال��ص الش��كر والتقدير إلى حض��رة صاحب 
الجالل��ة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه 
على دعم جاللت��ه لعمل المؤسس��ة الملكية 
لألعمال اإلنس��انية ومواقف جاللته المشرفة 
تج��اه المحتاجي��ن والمنكوبين من الش��عوب 
والدول الش��قيقة والصديقة ف��ي مختلف دول 
العالم انطالقًا من الروابط اإلنسانية الجامعة 
بي��ن مختلف ش��عوب العالم، مش��يدًا س��موه 
بتوجيهات جاللته السامية واللفتة اإلنسانية 
الكريم��ة لمس��اعدة األش��قاء الس��وريين في 
األردن، وم��د ي��د الع��ون والمس��اعدة له��م 
لتخفي��ف المعاناة الحياتية الت��ي يمرون بها 
في ظل الظروف المناخية الصعبة يمرون بها 
خالل ش��هور الش��تاء لهذا العام والذي ش��هد 
انخفاضًا حادًا في درجة الحرارة، مثمنًا س��موه 
الدع��م المتواصل الذي تلقاه المؤسس��ة من 
قبل الحكومة برئاس��ة صاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل.
وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بأنه 
بن��اء على التوجيه��ات الملكية الس��امية فقد 
واصلت المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
تنفيذ برامجها اإلغاثية وتحركاتها الميدانية 
تجاه الالجئي��ن المتأثرين من تداعيات فصل 

الش��تاء القارس ه��ذا العام والذي أثر بش��كل 
كبير ف��ي حياة الالجئين خصوص��ًا في مناطق 
المملكة األردنية الهاشمية، مشيرًا سموه إلى 
أن جاللة الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه يتابع 
الظ��روف المناخية وتداعياته��ا على الالجئين 
الس��وريين، داخ��ل المخيم��ات وخارجها، حيث 
ج��اءت توجيهات جاللته بتقديم المس��اعدات 
اإلنس��انية العاجل��ة التي تق��ي الالجئين من 

تداعيات البرد وأعراضه الصحية.
وأوض��ح س��موه بأن ه��ذه المس��اعدات تأتي 
ضم��ن مس��اهمة البحري��ن لدع��م الجه��ود 
اإلنس��انية التي تقوم بها المملك��ة األردنية 
الهاشمية في اس��تضافة األش��قاء السوريين 
وتقدي��م الع��ون والمس��اعدة له��م ف��ي ظل 

الظروف التي يمرون بها.
من جانبه أعرب الدكتور مصطفى الس��يد عن 
عميق ش��كره وتقديره لحضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
المف��دى حفظ��ه اهلل ورعاه، وصاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس ال��وزراء حفظه اهلل، على 
الدعم الكبير والتش��جيع المستمر الذي تحظى 
ب��ه المؤسس��ة الملكي��ة لألعمال اإلنس��انية 
والمتابعة المس��تمرة من قبل س��مو الش��يخ 

ناصر بن حمد آل خليفة.
وأك��د أن ه��ذه المس��اعدات اإلنس��انية تأتي 
في إطار الجه��ود المتواصلة لمملكة البحرين 
الملكي��ة لألعم��ال  المؤسس��ة  ممثل��ة ف��ي 

الالجئي��ن  م��ن  األش��قاء  لدع��م  اإلنس��انية، 
الس��وريين حي��ث إن الفت��رة الحالي��ة تعتب��ر 
م��ن أقس��ى الفت��رات لالجئي��ن القاطنين في 
المخيمات بس��بب الش��تاء الق��ارس وصعوبة 
الحصول على مواد التدفئة والمواد األساسية 
للش��تاء، فضاًل ع��ن الحاجة للع��الج والرعاية 

الطبية لألطفال وغيرها من التحديات.
وبين الدكتور الس��يد بأن المفوضية السامية 
لش��ؤون الالجئي��ن أع��دت دراس��ة تفصيلية 
الحتياجات الالجئين الس��وريين خ��الل الفترة 
ما بين يناي��ر ويونيو من الع��ام الجاري وعلى 
وجه الخص��وص احتياجات الالجئين في مخيم 
الزعت��ري أكب��ر مخيمات الالجئي��ن في األردن 
حيث قامت المؤسس��ة بإنشاء مجمع البحرين 
العلمي ف��ي مخيم الزعتري المكون من أربعة 
مدارس لخدم��ة الالجئين الس��وريين، إضافة 
إل��ى مجمع البحرين الس��كني حيث تس��تهدف 
المس��اعدات تقديم العون لألشقاء القاطنين 
ف��ي مجمع البحري��ن الس��كني بالدرجة األولى 
وكذل��ك ف��ي المجمع��ات الس��كنية األخ��رى 
ف��ي المخيم، وذل��ك في إطار جه��ود المملكة 
القائم بش��كل كبير على ترسيخ صفة التكافل 
اإلنس��اني ونشر الس��الم ودعم جهود التنمية 
المس��تدامة لتوفير حياة كريمة لإلنس��ان في 

جميع أنحاء العالم.
من جهته أش��اد مستش��ار المفوض السامي 
وممثل المفوضية ل��دى دول مجلس التعاون 
الخليجي خالد خليف��ة بجهود البحرين ودورها 

الرائد في دع��م الالجئين الس��وريين انطالقًا 
م��ن واجبه��ا اإلنس��اني واألخوي، مؤك��دًا أن 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية ستدعم 
بموجب ه��ذه االتفاقية حوالي 100 ألف الجئ 
سوري في األردن من خالل تقديم المساعدات 
النقدي��ة ل���253 عائل��ة الجئة تعي��ش خارج 
المخيم��ات )حوال��ي 1000 الج��ئ( عل��ى مدى 
األش��هر الس��تة المقبل��ة، وذلك عب��ر برنامج 
المس��اعدات النقدية الذي تنف��ذه المفوضية 
في المناط��ق الحضرية، لتأمي��ن االحتياجات 
العاجلة كدفع اإليجار، وس��داد الفواتير، وشراء 
الطعام، وتغطية تكالي��ف األدوية، باإلضافة 
إل��ى توزيع مس��اعدات نقدية عل��ى حوالي 20 
أل��ف عائلة من الالجئين الس��وريين في مخيم 
الزعت��ري ف��ي األردن، لتغطية نفق��ات التزود 
بغاز الطهي خالل الفترة الممتدة من يناير إلى 
يونيو من العام الجاري. كما أشاد خالد خليفة 
به��ذا الدع��م وبجه��ود البحرين والمؤسس��ة 
الملكية لألعمال اإلنس��انية وق��ال: »ممتنون 
للثقة والش��راكة مع المؤسسة، ممثلة بسمو 
الش��يخ ناصر ب��ن حمد آل خليف��ة، حيث تأتي 
هذه المساهمة الكريمة في الوقت المناسب، 
ونأم��ل بأن تخفف بعضًا م��ن التحديات التي 
فرضتها جائحة كوفيد-19 كمحدودية س��بل 
العي��ش، والتي تفاقم الصعوبات المعيش��ية 
الت��ي يواجها الالجئون، بهدف تمكين األس��ر 
احتياج��ا م��ن تأمي��ن مس��تلزماتها  األكث��ر 

بطريقة كريمة«.

وعبر خالد خليفة عن تقديره لمواقف البحرين 
تج��اه الالجئين، حيث تعتبر م��ن أوائل الدول 
المب��ادرة ف��ي تقدي��م الع��ون والمس��اعدات 
اإلنس��انية للش��عوب والدول المنكوبة، حيث 
أنش��أت مملكة البحرين من خالل المؤسس��ة 
الملكي��ة لألعم��ال اإلنس��انية العدي��د م��ن 
المش��اريع التنموي��ة كالمدارس والمس��اكن، 
ووف��رت مص��ادر المي��اه بمخيم��ات الالجئين 
والنازحي��ن في العديد م��ن الدول دون تفريق 
بس��بب الجن��س أو الدين أو القومي��ة، مؤكدًا 

إعجابه الشديد بهذه المشاريع.
ون��وه بأن ما تقوم به البحرين قيادة وحكومة 
وش��عبًا يعتب��ر نموذج��ًا للعم��ل اإلنس��اني 
المتمي��ز، وأن ذل��ك خي��ر دليل عل��ى همتها 
ونش��اطها في تقديم العمل اإلنس��اني ودعم 
قضايا الالجئين في العالم، مؤكدًا أن المجتمع 
الدولي يق��در لمملكة البحري��ن أهمية دورها 
في تقديم المس��اعدات اإلنس��انية وجهودها 
اإلغاثي��ة ف��ي ضم��ان االس��تقرار االجتماعي 
واالقتص��ادي للبل��دان المتأث��رة بالصراعات 

والكوارث الطبيعية.
من جانبه، أشاد سفير البحرين في عمان أحمد 
الرويع��ي بتوجيه��ات حضرة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
المف��دى حفظه اهلل ورعاه، ف��ي تقديم العون 
ومس��اعدة المحتاجين والمنكوبين، وما يوليه 
جاللته من اهتمام ورعاية بالعمل اإلنس��اني 

داخل وخارج المملكة.

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

 تسليم »وسام األمير سلمان« 
لمنتسبي مكتب رئيس مجلس الوزراء

أك��د مدير عام مكت��ب رئيس مجلس ال��وزراء وأمين 
عام مجلس ال��وزراء حمد المالك��ي، أن اعتزاز حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى، وتثمين صاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء، للجهود الوطنية المخلص��ة لكافة العاملين 
في الصفوف األمامي��ة للتصدي لفيروس كورونا من 
الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، 
وكاف��ة الجه��ات المس��اندة، يمثل دافع��ًا لمواصلة 
العم��ل بذات العزم، مش��يدًا بما تحق��ق نتاجها من 
إنج��ازاٍت ف��ي مس��ارات التعامل مع الفي��روس حتى 
اليوم، وما أبداه موظفو مكتب رئيس مجلس الوزراء 

من جهوٍد كبيرة طوال الجائحة.
وق��ال المالكي، إن المتابعة المس��تمرة من صاحب 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العه��د رئيس مجلس الوزراء تؤكد ما يوليه س��موه 
من رعايٍة ودع��م متواصل للك��وادر الوطنية في كل 
المجاالت، واالعتزاز بما يقدمونه من بذٍل وتضحيات 

من أجل الوطن في مختلف الظروف والتحديات. 
جاء ذلك لدى تس��ليمه اليوم »وس��ام األمير سلمان 
ب��ن حمد لالس��تحقاق الطبي« للك��وادر الوطنية من 
منتس��بي مكتب رئيس مجلس ال��وزراء، إنفاذًا لألمر 
الملك��ي الس��امي وفي إط��ار توجيه صاحب الس��مو 
الملك��ي ولي العه��د رئيس مجل��س ال��وزراء، كافة 
الجه��ات المعني��ة بتس��ليم الوس��ام للعاملي��ن في 
الصف��وف األمامية من الكوادر الصحي��ة، وقوة دفاع 
البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة الجهات المس��اندة، 
حيث أشار إلى أن هذا التكريم الرفيع محل فخٍر واعتزاز 
لجميع منتس��بي المكت��ب، ودافع لمواصلة مس��يرة 
العط��اء والعمل الج��اد لتحقيق مزيٍد م��ن اإلنجازات 

لمملكة البحرين.
وهنأ المالكي الحاصلين على »وس��ام األمير س��لمان 
بن حمد لالس��تحقاق الطبي«، معربًا عن شكره لهم 

على ما قدموه من عطاٍء من أجل الوطن والمواطنين، 
منوهًا بما أبداه موظفو مكتب رئيس مجلس الوزراء 
من جهوٍد كبي��رة طوال الجائحة ومعربًا عن ش��كره 
له��م عل��ى م��ا قدموه م��ن عط��اٍء من أج��ل الوطن 
والمواطني��ن. مؤكدًا أن ما س��طره أبناء البحرين من 

مواق��ف وتضحي��اٍت تجل��ت بعملهم ال��دؤوب بروح 
الفريق الواحد في س��بيل الحفاظ على صحة وسالمة 
المواطنين والمقيمين س��تبقى محط��ة مضيئة في 

تاريخ مسيرة العمل الوطني يفخر بها الجميع.
م��ن جانبهم، أعرب منتس��بو مكت��ب رئيس مجلس 

الوزراء الذين تشرفوا بتسلم وسام األمير سلمان بن 
حمد لالستحقاق الطبي، عن بالغ الفخر بهذا التكريم 
السامي، مؤكدين مواصلة العمل بعزٍم وعزيمة لكل 
ما من ش��أنه رفعة مملكة البحري��ن وبلوغ األهداف 

المنشودة على كافة األصعدة.
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سموه استقبل القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية األمريكي

ولي العهد رئيس الوزراء: مواجهة األفكار 
واأليديولوجيات الهدامة المغذية للكراهية واإلرهاب

أكد صاحب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء على أن 
التحدي��ات المعاص��رة تتطل��ب تكاتف ال��دول التي 
تؤمن بالس��ام نهجًا وخي��ارًا اس��تراتيجيًا ومواجهة 
األفكار واأليديولوجيات الهدامة التي تغذي الكراهية 

والتطرف واإلرهاب.
وأش��ار س��موه إل��ى أهمي��ة االس��تمرار ف��ي ترس��يخ 
أس��س التعاون االس��تراتيجي بين الحلفاء والش��ركاء 
االس��تراتيجيين لترس��يخ دعائم األمن واالستقرار في 

المنطقة بما يصب في دعم مس��ارات التنمية إقليميًا 
ودوليًا، الفتًا س��موه إلى حرص البحرين على مواصلة 
تعزيز أفق التعاون والتنس��يق م��ع الواليات المتحدة 
األمريكية ودعم الش��راكة الثنائية بين البلدين والتي 
تحظ��ى بكامل االهتم��ام من حضرة صاح��ب الجالة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الباد المفدى 

حفظه اهلل ورعاه.
جاء ذلك لدى استقبال سموه حفظه اهلل بقصر الرفاع 
أمس بحضور س��مو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد 

آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راش��د للفروسية 
وس��باق الخيل ووزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن 
راش��د الزياني ووزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ 
س��لمان بن خليفة آل خليفة، القائمة بأعمال مساعد 
وزير الخارجية األمريكي لش��ؤون الشرق األدنى يائيل 

المبرت.
ونوه س��موه بالعاقات التاريخية التي تربط مملكة 
البحري��ن والواليات المتح��دة األمريكية وش��عبيهما 
الصديقين والتي شكلت على الدوام الباعث لمواصلة 

التعاون الثنائي ودعم انطاقته نحو اآلفاق التي تعزز 
التكامل فيم��ا يتقاس��مانه البلدي��ن الصديقين من 
اهتمام مشترك في تعزيز األمن في المنطقة، منوهًا 
س��موه بالدور ال��ذي تضطلع ب��ه الوالي��ات المتحدة 
األمريكي��ة إل��ى جان��ب ال��دول الش��قيقة والصديقة 
والحلف��اء ف��ي تعزي��ز األم��ن واالس��تقرار اإلقليم��ي 

والعالمي.
وتم خ��ال اللقاء اس��تعراض المس��تجدات اإلقليمية 

والدولية والموضوعات ذات االهتمام المشترك.

 »شرطة الجسر«: 10 سنوات 
عقوبة تقديم شهادة PCR غير صحيحة

دعت مديرية ش��رطة جس��ر الملك فهد ب��اإلدارة العامة 
ألم��ن المنافذ، كافة المس��افرين عبر الجس��ر إلى التقيد 
باإلج��راءات االحترازي��ة لمكافح��ة جائحة كورون��ا، التي 
أقرها الفريق الوطني الطبي، ومن بينها تقديم ش��هادة 
الفح��ص المختب��ري لفيروس كورون��ا »PCR« وما يفيد 

تلقي المسافر، اللقاحات المقررة بموجب هذه التدابير.
وحثت المديرية، الجميع عل��ى االلتزام بالقانون وتقديم 
ش��هادة فحص مختبري، صحيحة وقانوني��ة، منوهة إلى 
أن أي واقعة تزوير في هذا الش��أن، جريمة يعاقب عليها 

القان��ون، وق��د يصل عقوبته��ا إلى 10 س��نوات، كما أن 
من يق��وم بتقديم المس��اعدة في ه��ذه الجريمة يعتبر 
ش��ريكًا في ارتكابها. وأشارت مديرية شرطة جسر الملك 
فه��د إلى أن االش��تراطات التي وضعه��ا الفريق الوطني 
الطبي لمكافحة جائحة كورون��ا، تهدف في المقام األول 
إل��ى تأمين الصحة والس��امة العامة والحد من انتش��ار 
الفي��روس، مؤك��دًة أن الوع��ي المجتمعي ه��و الركيزة 
األساس��ية لتحقي��ق األه��داف المرج��وة، وإنج��اح جهود 

المملكة في مواجهة الجائحة.

 »لولو هايبرماركت« تدعم برنامج 
ولي العهد للمنح الدراسية العالمية

اس��تقبل الشيخ محمد بن عيس��ى آل خليفة، مستشار 
الش��ؤون السياس��ية واالقتصادية بديوان ولي العهد 
وعضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة المالية واإلدارية 
لبرنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية، بمكتبه، 
المدير اإلقليمي لمجموعة لولو البحرين هايبرماركت 
جوزي��ر روب��اواال، حيث ق��ام بتقديم دع��م المجموعة 

للبرنامج ضمن الفئة الفضية لرعاة البرنامج.
وخ��ال ه��ذا اللقاء أع��رب الش��يخ محمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة ع��ن بالغ ش��كره وتقدي��ره لمجموعة لولو 
البحري��ن هايبرمارك��ت على ه��ذه الرعاي��ة الكريمة 
وعلى الدعم والتعاون الذي تقدمه المجموعة، والذي 

يسهم في تحقيق أهداف البرنامج الذي يسعى لتوفير 
أفضل الفرص التعليمي��ة والتدريبية لطلبة البحرين 
المتفوقين لنيل شهادات جامعية من أعرق الجامعات 
العالمي��ة وتعريفه��م على ثقاف��ات عالمية مختلفة 

وإعدادهم لسوق العمل على مستوى عالمي.
وأش��اد جوزير روباواال بجهود صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة، ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، في دعم شباب البحرين، مؤكدًا حرص 
المجموع��ة على دع��م البرامج التدريبي��ة والتعليمية 
الهادف��ة إل��ى تطوي��ر الش��باب البحرين��ي وتنمي��ة 

مواهبهم.

 حميدان: رؤية وطنية لتطوير خدمات 
اإلرشاد األسري وفقًا للمعايير الدولية

تح��ت رعاية وزير العم��ل والتنمي��ة االجتماعية، جميل بن 
محمد علي حميدان، وبإناب��ة القائم بأعمال وكيل الوزارة، 
الوكيل المساعد لتنمية المجتمع، خالد عبدالرحمن إسحاق 
الكوهج��ي، نظمت جمعية نهضة فت��اة البحرين، األربعاء، 
حفل تدش��ين الدراس��ة الميدانية بعنوان »واقع وتطلعات 
اإلرش��اد األس��ري بمملك��ة البحري��ن.. مركز عائش��ة يتيم 
لإلرش��اد األس��ري نموذجًا«، بحضور رئيس��ة مجل��س إدارة 
الجمعية، إبتس��ام علي خميس، والفريق البحثي األكاديمي 
الذي قام بالدراس��ة من قسم علم النفس بجامعة البحرين 
برئاس��ة الدكتورة جيهان العمران، وعدد من المسؤولين 
والعاملين واالختصاصيين في التوجيه واإلرشاد األسري في 
مملكة البحرين، وذلك في مقر مركز عائش��ة يتيم لإلرشاد 

األسري بمدينة حمد.
وأش��اد حميدان، في كلمة ألقاها الكوهجي، بجهود جمعية 
نهضة فت��اة البحرين واهتمامها بقضايا المرأة عبر تنفيذ 
البرامج التنموية الداعمة للمرأة واألسرة والطفولة، مشيرًا 
إل��ى ما حققته الجمعية من أهداف تنموية منذ تأسيس��ها 
في العام 1955 كأول جمعية نس��ائية في مملكة البحرين 

وفي الخليج العربي.
ونوه حميدان بالمبادرات التي تتبناها جمعية نهضة فتاة 
البحرين، وما تعكس��ه من ص��ور حضارية مش��ّرفة للمرأة 
البحريني��ة في مختل��ف المجاالت، وخاصة ف��ي مجال رعاية 

األس��رة وحماية حقوق المرأة وتحقيق االس��تقرار األس��ري 
عبر تقديم خدمات اإلرش��اد األس��ري والنفسي واالجتماعي 
والقانون��ي للمرأة، من خال مركز عائش��ة يتيم لإلرش��اد 
األس��ري الذي يس��تحق كل الدع��م والتقدير، منوه��ًا بدور 
الجمعي��ة في تنش��يط حركة البح��ث والدراس��ات العلمية 
المختصة باألسرة والمرأة، األمر الذي يشكل إضافة مهمة 
إل��ى إنجازاته��ا، مؤكدًا مس��اندة الوزارة لكاف��ة الجمعيات 
النس��ائية الت��ي تعمل من أج��ل تمكين الم��رأة البحرينية 

ودعم عطائها وتعزيز وإنماء االستقرار األسري لها.
وأكد وزير العمل والتنمي��ة االجتماعية ضرورة وضع رؤية 
وطني��ة لتطوير خدمات اإلرش��اد األس��ري وفق��ًا للمعايير 
الدولي��ة، بجان��ب وضع الميث��اق األخاق��ي للعاملين في 
اإلرشاد األس��ري وتحديد االشتراطات والمعايير األساسية 
الموحدة لمنح التراخيص المهنية لمزاولة اإلرشاد، مشيرًا 
إل��ى الحاجة الملح��ة لتمهي��ن وتدريب فئة المرش��دين 
النفس��يين واالجتماعيين، وتعزيز الرؤى المس��تقبلية في 
مجال العمل اإلرش��ادي، للنهوض بحقوق األس��رة وحماية 
أفراده��ا، ضم��ن المعايير العلمي��ة والبيئة التش��ريعية 
المناس��بة، لضم��ان ج��ودة اإلرش��اد األس��ري، وااللت��زام 
بالقواني��ن واألنظم��ة المتبعة للحصول عل��ى التراخيص 
الازمة الفتتاح مكاتب اإلرشاد األسري، من قبل المؤهلين 

المختصين في المجال النفسي واالجتماعي.
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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
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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إدخال غير البحرينيين باحتساب مكافأة نهاية الخدمة في نظام التأمين االجتماعي

توافق مبدئي على التقاعد االختياري عند 65 عامًا مصدر نيابي لـ               : 

اجتماع برلماني حكومي األحد لمناقشة التقاعد 
مريم بوجيري «

كشف مصدر نيابي مطلع لـ»الوطن«، أن االجتماع 
الحكومــي مع البرلمان لمناقشــة قانون التقاعد 
انتهى بالتوافق المبدئي على التقاعد االختياري 
لســن فوق 65 عامًا بحيث يحصل الموظف نسبة 
زيــادة فــي الراتب التقاعــدي بـ 10% فــي حالة 
اســتمراره علــى رأس العمل بعد ســن 65 عامًا، 
فــي حين لم يتحــدد بعد إقرار الزيادة الســنوية 
للمتقاعديــن المقــررة بنســبة 3% وذلك لحين 

التوافق على بقية النقاط األخرى ضمن مشــروع 
قانون التقاعد.

وأكد المصدر أن االجتماع كان تمهيدي تنسيقي 
للمرحلــة المقبلــة، حيــث ســيتم عقــد اجتماع 
آخــر مــع الحكومــة بمشــاركة لجنتــي الخدمات 
بمجلــس النواب والشــورى األحد المقبــل، مبينًا 
أن تقريــر الخبيــر االكتواري لم يتم اســتعراضه 
خالل االجتماع المذكور وســيتم استعراض بقية 

التفاصيل في االجتماعات المقبلة.
أما بشــأن الزيادة الســنوية للمتقاعدين، أوضح 

المصــدر »فضــل عــدم ذكــر اســمه« أن تلــك 
المسألة تنتظر التوافق على بعض النقاط للبت 

في تفاصيلها.
وبشــأن تفاصيل التقاعد االعتيادي عند سن 60 
عامًا واالختياري عند ســن 65 عامًا، ذكر المصدر 
أنه سيحتسب لكل ســنه بعد التقاعد االعتيادي 
نســبة 2%، بمعنــى أنه كل عام سيســتمر فيها 
الموظــف على رأس عمله ســيحصل على 2% في 
حين إذا وصل لســن 65 عامًا يحصل على نســبة 

.%10

1025 بناية قيد اإلنشاء.. و»العاصمة« في الصدارة بـ359

 »األشغال«: شركة عالمية لدراسة 
استعماالت األراضي المستقبلية

محمد رشاد  «

وشــؤون  األشــغال  وزارة  كشــفت 
البلديات والتخطيــط العمراني ردًا 
على سؤال برلماني عن إصدار نحو 
1863 ترخيصًا إلنشاء شقق سكنية 
خــالل الفتــرة مــا بيــن 2018 إلى 
2022، منها 576 بالعاصمة، و672 
بالشــمالية، و290 بالمحرق، و325 
بالجنوبية. وأضافت أن إجمالي عدد 
الموافقات لبيع الشــقق الســكنية، 
التنظيــم  مؤسســة  إنشــاء  منــذ 
العقاري، بلغ نحو 125 موافقة منها 
36 موافقة بمحافظة المحرق، و18 
بمحافظــة العاصمة، بينما أصدرت 
60 موافقة،  الشــمالية  لمحافظــة 
و11 للمحافظة الجنوبية مشيرًا إلى 
أنــه تم إصدار نحــو 1863 ترخيصًا 
إلنشاء الشقق السكنية خالل الفترة 
مــا بيــن 2018 إلــى 2022، منها 
576 بالعاصمة، و672 بالشمالية، 

و290 بالمحرق، و325 بالجنوبية. 
وذكرت في ردها على سؤال للنائب 
سوسن كمال -حول اآللية المتبعة 
في إعطاء التصاريح إلنشــاء بنايات 
فــي  وعددهــا  الســكنية،  الشــقق 
أن  البحريــن-  مختلــف محافظــات 
البنايــات التي مازالت قيد اإلنشــاء 
بلغت خــالل الفترة مــا بين 2018 
إلى 2022، ما مجموعه 1025 منها 
359 بمحافظــة العاصمــة، ونحــو 
176 بمحافظة المحرق، فيما بلغت 

346 بالشمالية، و144 بالمحافظة 
الجنوبية.

وأوضحــت أن اآلليــة المتبعــة في 
إعطــاء التصاريــح إلنشــاء بنايــات 
الشــقق الســكنية، تتم عبــر نظام 
بنايات لألراضي الفضاء، بينما يتم 
تقديــم الطلب عبــر النظــام اآللي 
لترخيص البنــاء إذا كان الترخيص 
للمبانــي  البنــاء  وإعــادة  للهــدم 

القائمة.
وأشــارت إلــى أنــه فــي حــال رغبة 
المالــك أو المطــور بيــع الوحــدات 
الســكنية فــي المباني بنظــام بيع 
الطبقات والشــقق فيكون من خالل 
تقديــم طلب من المطــور العقاري 
إلــى مؤسســة التنظيــم العقــاري 
والتي بدورها تقــوم بإحالة الطلب 
للبلديــات للتأكد من خلو البناء من 

أية مخالفات. 
ولفتت إلــى أنه في حال عدم وجود 
أي مخالفات للمباني يتم الموافقة 
علــى الطلــب ويحال المشــروع إلى 
جهاز المســاحة والتسجيل العقاري 
إلعــداد شــهادات المســح ووثائق 
الملكية، أما في حال وجود مخالفات 
بالمباني يطلب من صاحب الطلب 
تعديل المخالفات الموجودة حسب 
متطلبات البلديــة وبما يتوافق مع 
للتعمير  التنظيميــة  االشــتراطات 

بمختلف مناطق مملكة البحرين.
االســتراتيجي  المخطــط  وحــول 
والسياســات  للبحريــن  الهيكلــي 
بــه،  المرتبطــة  واالســتراتيجيات 
أكــدت الــوزارة أنه يتــم مراجعتها 
ســنوات   5 كل  دوريــة  بصــورة 
تقريبــًا، بهــدف مواكبــة التغيرات 
االقتصاديــة ومواءمــة االحتياجات 
المســتقبلية وجعل البحرين مركزًا 
اقتصاديًا ومنطقة جذب استثماري 
فــي مختلــف قطاعات  بالمنطقــة 
التنميــة. وبينــت أنه مــن المزمع 
تكليف إحدى الشــركات االستشارية 
المخطــط  لمراجعــة  العالميــة، 
االســتراتيجي ودراســة استعماالت 
األراضــي المســتقبلية والتــي من 
المســموح فيها  المناطق  ضمنهــا 

إنشاء بنايات سكنية.
ونوهــت بــأن المخطــط الهيكلي 
الحاجة  راعى   ،2030 االســتراتيجي 
إلنشــاء البنايات الســكنية بناًء على 

االحتياجات المســتقبلية المرتبطة 
بالنمو الســكاني وبما يعزز الرؤية 
االقتصادية لمملكة البحرين، الفتًا 
إلــى أنه بنــاًء على رؤيــة المخطط 
االســتراتيجي فقد تم تحديد اإلطار 
العــام الســتعماالت األراضي التي 
تتماشــى مع طبيعة هذه المشاريع 
بما يلبي االحتياجات اإلسكانية إلى 

 .2030
وفيمــا يتعلــق بتصنيفات الشــقق 
الســكنية، أوضحت بأنه يسمح بها 
 »RB«في مناطق السكن الخاصة بـ
وتصنيــف مناطق الســكن المتصل 
بـــ»RHB«، مبينــة أنه تــم إيقاف 
هذا التصنيف حاليــًا لحين االنتهاء 
التنظيمية  االشــتراطات  إعادة  من 
للتعمير، وتصنيف مناطق الســكن 
المتصــل بـــ»HRA«، أمــا بشــأن 
الســكن الحدائقي فإنه يسمح فيه 
بالشــقق الحدائقية وكذلك مناطق 
العمارات التي تحتوي على 3 إلى 4 

طوابق. 
الشــقق  تصنيفــات  أن  وأضافــت 
باســتخدامها  ســمحت  الســكنية 
مناطــق  فــي  للعامليــن  كســكن 
المعارض التجاريــة، بينما منعتها 
فــى مناطــق الصناعــات الخفيفــة 
ومناطق الورش وخدمــات الصيانة 
والمناطق الخدمية وســمحت فقط 
باســتخدامها كســكن عمال وليس 
شــققًا إســكانية تســتخدم لسكن 

العوائل.

إضافة سنوات تحفيزية اختيارية توصل المعاش التقاعدي إلى ٪90

 الحكومة والبرلمان: ال تخفيض 
للمعاشات التقاعدية وال تغيير في سن التقاعد

برئاســة رئيســة مجلــس النواب 
فوزية زينــل، وحضور وزير المالية 
واالقتصاد الوطني الشــيخ سلمان 
عقــدت  خليفــة،  آل  خليفــة  بــن 
لجنتــا الخدمات بمجلســي النواب 
الحكومــي،  والفريــق  والشــورى 
عــن  أمــس  مشــتركًا  اجتماعــًا 
بعد، بمشــاركة أعضاء اللجنتين، 
وممثلــي وزارة المالية واالقتصاد 
للتأمين  العامة  والهيئة  الوطني، 

االجتماعي.
وخالل االجتماع الذي تناول أهمية 
الصناديــق التقاعديــة والحــرص 
علــى تحقيــق اســتدامتها لحفظ 
حقوق المتقاعدين والمشــتركين 
الوفــاء  علــى  قدرتهــا  وضمــان 
تــم  المســتقبلية،  بالتزاماتهــا 
التأكيــد على مد عمــر الصناديق 
التقاعديــة وضمــان اســتدامتها 
المتقاعدين  على حقوق  والحفاظ 
والمؤمــن عليهــم، حيث تتضمن 

التعديالت ما يأتي:
بالمعاشــات  تخفيــض  ال   -1

التقاعدية.
2- ال تغييــر علــى ســن التقاعــد 

االعتيادي.
3- إضافة خمس سنوات تحفيزية 
التقاعــد  الســن  فــوق  اختياريــة 
االعتيادي لمن يرغب في الوصول 

إلى معاش تقاعدي بنسبة %90.
4- إدخال غير البحرينيين من خالل 
احتساب مكافأة نهاية الخدمة في 

نظام التأمين االجتماعي.
وتم خالل االجتماع المشترك بين 
الحكومــة والســلطة التشــريعية 
التأكيد علــى مواصلة العمل بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية 
التحديــات  تخطــي  فــي  للنجــاح 
الصناديــق لتمكينها  التي تواجه 
مــن الوفــاء بالتزاماتهــا المالية 
ومعالجة العجــز االكتواري، وذلك 
مــن منطلــق الحــرص المتبــادل 
على توحيد الجهود بما يصب في 

مصلحة الوطن والمواطنين.
وأعربت رئيسة مجلس النواب عن 
حرص مجلســي الشــورى والنواب 
والحكومــة لتعزيز نهــج التعاون 
الفاعــل والمثمــر لمــا فيــه خير 
وصالح الوطن والمواطنين، تنفيذًا 
الســامية  الملكيــة  للتوجيهــات 

من حضرة صاحــب الجاللة الملك 
حمد بــن عيســى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى، مشــيدة بمنهجية 
التعــاون والتنســيق الرفيــع التي 
يقودهــا صاحــب الســمو الملكي 
األمير ســلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهــد رئيس مجلس الوزراء، 
وبحث المواضيــع والتحديات وفق 
رؤية وطنية توافقية تسعى دائمًا 

لوضع الحلول والمعالجات تحقيقًا 
لمصلحة الوطن والمواطنين.

وزيــر  جهــود  وثمنــت   
الوطنــي  واالقتصــاد  الماليــة 
خليفــة  بــن  ســلمان   الشــيخ 
الحكومــي  والوفــد  خليفــة،  آل 
تقديمــه  يتــم  ومــا  المرافــق، 
وإجابــات  مفصــل  شــرح  مــن 
وافيــة لتســاؤالت األعضــاء خالل 

والتي  والمناقشــات،  االجتماعات 
تســاهم في توضيح األمور بصورة 

شاملة ومتكاملة.
وقد أعرب وزير المالية واالقتصاد 
وتقديــره  شــكره  عــن  الوطنــي 
لرئيســة مجلس النــواب ولرئيس 
وأعضاء لجنتي الخدمات بمجلسي 
النواب والشورى على ما أبدوه من 
تعاون ودعــم للجهــود المبذولة 

لمواجهة التحديات في الصناديق 
التقاعديــة بمــا يصب فــي صالح 

المواطنين،
وأشــار إلــى أن الجهــود متواصلة 
مــع الســلطة التشــريعية إلنجاح 
والبرامــج  الخطــط  مســارات 
الصناديــق  لدعــم  الحكوميــة 
التقاعدية بمــا يصب في مصلحة 

الوطن والمواطن.
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 مقترح نيابي لزيادة 
متوسط أعمار البحرينيين

محمد رشاد  «

تقدمت نائبة رئيس لجنة الخدمات النيابي سوســن كمال، 
باقتــراح برغبة بشــأن وضــع اآلليــات للبدء بتنفيــذ وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية بالتعاون والتنســيق مع وزارة 
الصحة خطة عمل لبناء قاعدة بيانات طبية تتضمن دراسة 
إحصائيــة لمتوســط عمــر المواطنين، وذلــك بهدف رفع 
متوسط أعمار البحرينيين بما يواكب التوجهات العالمية. 
وكشــفت كمال أن رؤيتهــا تنطلق من معرفــة آثار برامج 
الرعايــة الصحيــة علــى متوســط عمــر اإلنســان إلعادة 
صياغة تعريف المســن بما يتناســب مع الوضع االجتماعي 
والصحي والنفسي واالقتصادي، تماشيًا مع أهداف التنمية 
المستدامة التي من بينها تحقيق »الصحة الجيدة والرفاه« 
مشــيرة إلى أن تحقيق هذه الرغبة يسهم في تعزيز مكانة 
البحرين على الصعيدين اإلقليمي والدولي إلى جانب حماية 
حقوق كبار الســن من المواطنين في الحياة الطبيعية دون 

النظرة التمييزية تجاه المسنيين. 
ودعت وزارة التنمية االجتماعية إلى إطالق استبانات تقدم 
للمواطنين وإجراء مقابالت وتحليالت لمعرفة الســن الذي 
يرى فيه الفرد البحريني نفســه مســنًا والســن الذي يعتبر 
فيه الفرد مســنًا، باإلضافة إلى البيانات المقدمة من وزارة 
الصحــة، الفتًة إلى أهمية دراســة التأثير النفســي العتبار 
الفرد مســنًا وهو بكامل عطائه ولياقتــه الصحية من أجل 
تأميــن الحماية الصحيــة والصحة والرفاه فــي ظل ارتفاع 
متوســط عمر اإلنســان عالميــًا بفعل االهتمــام الصحي 

واالجتماعي الذي تقدمة الدول.
وقالت كمــال، إن الفرد فــي مجتمعاتنا يعتبر مســنًا عند 
بلوغ عمر الستين، أما في ظل ارتفاع متوسط األعمار، يعد 
ذلك تســرعًا في الحكم على عطاء الفرد باالنتهاء واستباقًا 
على المرحلة العمرية التي ينطبق عليها لفظ المســن وما 
يترتب عليها من انكفــاء وانعزال وتوقف عن الفاعلية بما 
يؤثر على الصحة النفســية والحالة المزاجية واإلقبال على 
الحيــاة، بينمــا يعد هذا العمر عمر الحكمــة الذي يبدأ فيه 
الفــرد في تعليم تجاربــه لآلخرين ويمنحهــم طرق النجاح 

واإلنجاز.

بحثت لجنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة بمجلس 
الشورى، أمس السالمة الدســتورية والقانونية للمرسوم 
بقانون رقم )12( لسنة 2021 بإضافة بند جديد برقم )6( 
إلــى الفقرة )ج( من المادة )8( من المرســوم بقانون رقم 
)78( لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وقد أحالت 
رأيها بسالمته دستوريًا وقانونيًا إلى لجنة الخدمات لبحثه 

من الناحية الموضوعية.

»تشريعية الشورى«: تقر  
السالمة الدستورية لتعديل 

التأمين ضد التعطل

سوسن كمال

 ذكرى فتنة فبراير تضع 
أصحابها أمام خيارين

ليس صحيحًا القول إن فرص حل المشكلة التي تسبب فيها أولئك الذين ظنوا 
في لحظة أنهم قادرون على تحقيق ما يريدون وأن األمر ليس إال صبر س��اعة 
ل��م تعد موج��ودة، فالفرص رغم كل ش��يء متوفرة هنا ف��ي كل حين وليس 
على أولئك س��وى العمل على االس��تفادة منها، بمراجعة أنفسهم واالعتراف 
بخطئه��م أواًل، وبالتوقف عن التحليق في فضاء ال يفضي إال إلى المس��تحيل 
ثاني��ًا، وبتوفير المثال العملي على كل ذلك فيضعوا أساس��ًا للثقة التي من 

دونها ال يمكنهم التوصل إلى مفيد.
اقتراب ذكرى فتنة فبراير 2011 التي أساؤوا بها إلى هذا الوطن فرصة ينبغي 
أال يضيعوها، فأن يقوموا بذلك ويسارعوا إلى مد يدهم أفضل لهم من تكرار 
م��ا ظل��وا يقولونه في كل عام وال يزيدهم إال خس��ارًا.. والمش��كلة إال تعقيدًا 

والحكومة إال نفورًا منهم.
فعلهم هذا من ش��أنه أن يوفر المثال على أنهم راجعوا أنفس��هم وأنهم ما 
ع��ادوا يفتقدون الحكمة وأنه��م صاروا قادرين على اتخ��اذ القرار الذي يعود 
عليهم بالمنفعة وقد يجعل الذين تسببوا في أذاهم يسامحونهم ويغفرون.

اس��تمرارهم في موقفهم الس��الب ال يفيدهم وال يمكن أن يغير من أحوالهم 
أي��ًا كانت التطورات والتغيرات اإلقليمية والدولي��ة التي يعولون عليها ألنها 
في كل األحوال لن تكون في صالحهم وس��تعيدهم إل��ى المربع األول وتجّرع 

المزيد من الخسائر والهزائم.
اس��تمرارهم في رفع الش��عارات التي يرفعونها ولم تعد ُتطرب الذين ُخدعوا 
بها بعض الوقت سيفضي بهم إلى مزيد من الهزائم ومزيد من النفور منهم.

أمور كثيرة تغّيرت في السنوات العشر ونيف الماضيات يفترض أنها جعلتهم 
يدركون أنهم اليوم بين خيارين ال ثالث لهما، توفير المثال على أنهم راجعوا 
أنفس��هم وتبّينوا أخطاءهم وأنهم يريدون بالفعل العمل لصالح هذا الوطن، 
فيربحون، أو االس��تمرار في نظرتهم القاصرة إلى األم��ور واعتقادهم بأنهم 

بهكذا تفكير وهكذا فعل يخدمون الوطن والمواطن، فيخسرون.

قوة دفاع البحرين.. منظومة عسكرية متكاملة
مرت منذ أيام، ذكرى عزيزة على قلوب البحرينيين، 
حي��ن تحتفل البحرين قيادة وش��عبًا، في الخامس 
م��ن فبراير، بذكرى تأس��يس قوة دف��اع البحرين، 
الت��ي وصلت بدوره��ا إلى مس��توى متط��ور جدًا، 
كمنظومة عسكرية متكاملة، قادرة على استكمال 
مهماته��ا الوطنية والعس��كرية واإلنس��انية بكل 
نجاح، ألنها تستمد بشكل مباشر الرعاية الكريمة، 
والثقة الملكية الس��امية، لحضرة صاحب الجاللة، 
المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة، عاه��ل البالد 

المفدى، القائد األعلى، حفظه اهلل ورعاه. 
تش��رفت خ��الل مس��يرتي اإلعالمي��ة والصحفية، 
باللق��اء م��ع الداع��م األول لق��وة دف��اع البحرين، 
والداع��م األهم لحري��ة الصحافة وحري��ة التعبير، 
جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في لقاء لن 
أنساه طوال حياتي، تعلمت من خالل هذه التجربة 
العزي��زة على قلب��ي، أن رعاية جاللت��ه للمنظومة 
العسكرية، والسلطة الرابعة، والقلم الوطني الحر، 
حققت لن��ا كبحرينيين، األمن واالس��تقرار، إليمان 

جاللت��ه الصادق، في أهمية حماية وحدة وس��يادة 
البحرين، وصون مقدراتها ومكتسباتها.  

باللغ��ة  ح��وارات  ع��دة  إج��راء  ش��رف  ل��ي  وكان 
اإلنجليزي��ة، مع صاح��ب المعالي، المش��ير الركن، 
الش��يخ خليفة بن أحم��د آل خليف��ة، القائد العام 
لق��وة دف��اع البحري��ن، المس��ت به��ا االهتم��ام 
والتخطي��ط االس��تراتيجي، ال��ذي حصل��ت علي��ه 
المؤسس��ة العسكرية، كما المست احترام وتقدير 
قياداتنا العس��كرية، للصحافة البحرينية، مما كان 
له األثر البالغ على نفس��ي كصحفية، احترم البدلة 
العس��كرية، والنظر لها بكل فخر وامتنان، ألن من 
يرتديها ه��و هيبة الدولة، وصم��ام أمانها، وألننا 
نفتخ��ر في م��ن يرتدي ه��ذه البدلة، م��ن قيادات 
بحريني��ة عظيم��ة، مثل معالي المش��ير الذي فتح 
للصحافة واإلعالم األبواب بكل شفافية، في رسالة 
مهمة، أن أمن واستقرار البحرين، خط أحمر، وقوة 
دفاع البحرين، قادرة عل��ى الدفاع عن الوطن، ضد 

أي اعتداء وتهديد. 

تمكن��ت قوة دف��اع البحري��ن خ��الل 54 عامًا، من 
تحقيق العديد من اإلنجازات االستثنائية، والتأكيد 
عل��ى جاهزيتها الدفاعي��ة، وإمكانياته��ا الكبيرة، 
من خ��الل المش��اركة ف��ي العديد م��ن العمليات 
العسكرية واإلنس��انية، مثل مشاركة قوة الواجب، 
ضم��ن التحال��ف العربي بقي��ادة الس��عودية، في 
محاربة اإلره��اب الحوثي في اليمن، بهدف تحقيق 
األمن واالس��تقرار للش��عب اليمني، باإلضافة إلى 
نجاح المهمات اإلنسانية، أحدثها تنفيذ قوة دفاع 
البحري��ن عمليات إج��الء ناجحة من أفغانس��تان، 
األم��ر الذي يعزز من خبرات منتس��بي المؤسس��ة 
العس��كرية، ويضاع��ف رصي��د مملك��ة البحري��ن 

الدولي، في العمل اإلغاثي واإلنساني.   
ويطيب لي ختام��ًا، المباركة لكافة منتس��بي قوة 
دف��اع البحري��ن، م��رور ه��ذه المناس��بة العزيزة، 
العريق��ة، كل  العس��كرية  متمني��ن لمؤسس��تنا 
التوفي��ق والنجاح. كما أنتهز الفرصة، للترحم على 

شهداء الواجب، رحمهم اهلل، وأسكنهم الجنة.

 اإلقامة الذهبية.. 
خطوة نحو التنافسية

»تعزي��ز تنافس��ية مملك��ة البحري��ن ودع��م مس��ارات التطوير ف��ي مختلف 
القطاعات االقتصادية واالستثمارية والخدمية واستقطاب الكفاءات«، بهذه 
الكلمات لخص وكيل وزارة الداخلية لش��ؤون الجنس��ية والج��وازات واإلقامة، 
الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، األهداف الرئيسة لقرار مجلس الوزراء 
األخير المتعلق بالبدء بإصدار اإلقامة الذهبية لعدد من الفئات المستهدفة.

والش��ك بأن هذه الخطوة الفريدة، وإن س��بقنا إليها األش��قاء في السعودية 
واإلمارات، ستس��اهم في تعزيز مس��توى المملكة في التصنيف��ات الدولية، 
س��واء على المس��توى االقتصادي أو الحقوقي أو اإلنس��اني، وس��تفتح الباب 
واس��عًا الس��تقطاب كفاءات وخب��رات متميزة في مختلف المجاالت س��تكون 
البحرين بحاجتها مس��تقباًل تعزيزًا لبرامجها التنموية، إلى جانب استقطاب 
رج��ال األعم��ال، والذين يتطلعون إل��ى بيئة آمنة وحيوي��ة وقوانين عصرية 

وبنية تحتية قوية، إلدارة واستثمار أموالهم.
ق��د ينظر البعض إلى قرار مملكة البحرين بأنه نوع من المنافس��ة مع الدول 
الشقيقة، وهو أمر إيجابي دون شك، متسائلين ما الذي قد يدفع هذه الفئات 

إلى تفضيل البحرين واختيارها لتكون محاًل إلقامتهم الذهبية؟!
الجواب على ذلك قد يتطلب كثيرًا من الشرح والتفصيل، ومع تأكيد احترامنا 
وتقديرن��ا لألش��قاء واألهل والعزوة »والنع��م فيهم جميع��ًا« إال أن لمملكة 
البحرين روحها الخاصة والمتميزة، وبيئتها المتسامحة المسالمة والمرتكزة 

على قيم المجتمع األصلية الممتدة جذورها إلى مئات السنين.
عندما يختار أحدهم أي بلد لإلقامة، فهناك اعتبارات ال يمكن قياسها بالورقة 
والقلم، ومعايير تتجاوز الحس��ابات االقتصادي��ة والمادية الصرفة، فالطيبة 
والتس��امح وتقب��ل اآلخر وأج��واء العائلة الدافئ��ة التي يمتاز به��ا المجتمع 

البحريني، تكون على رأس تلك االعتبارات.
أما االعتبارات المادية واالقتصادية للقرار فبالتأكيد أن الحكومة قد درستها 
بعناي��ة، ووجدت أن قرار إصدار اإلقامة الذهبية يس��اهم في تعزيز االقتصاد 
الوطن��ي، وفق ما تبنته الحكومة عبر رؤية البحرين االقتصادية 2030 وخطة 

التعافي االقتصادي، وبما يواكب التطورات العالمية.

إضاءة
اليوم، العاش��ر من فبراير تحتفل البحرين بيومها الرياضي، والذي أصبح من 
األح��داث الس��نوية الهامة، بهدف تعزي��ز فكرة الرياضة للجمي��ع وأن تكون 

أسلوب حياة يساهم في تحسين مستوى الصحة العامة للمجتمع ككل.
وال ش��ك بأن هذه المبادرة الرائدة التي تبنتها المملكة منذ س��نوات، تؤكد 
على الرؤية الملكية الس��امية في تش��جيع الرياضة كسلوك مجتمعي وتعزيز 

الوعي بأهميتها ودورها في حياة األفراد.
ويأتي هذا اليوم أيضًا من منطلق تأكيد المملكة على سعيها لتحقيق تنمية 
بش��رية مس��تدامة، ترتكز على تعزيز وتفعيل العنصر البشري، كأهم ركائز 
وعناصر هذه التنمية، والذي يتطلب رفع تحس��ين مس��تواه البدني والنفسي، 

إلى جانب متطلبات أخرى كالتعليم والثقافة واالقتصاد.

استلهام قيم ميثاق العمل الوطني
نس��تذكر ف��ي ه��ذه األي��ام من ش��هر فبراي��ر، تلك 
ة التي خطاها جاللة الملك المفدى،  الخطوات المهمَّ
في نهاية العام 2000. عندما طرح تصّوره لمش��روٍع 
إصالحيِّ »يستعيد نهضة البحرين التاريخية«. وكيف 
شّكل ميثاُق العمل الوطنيِّ أبرَز مالمح هذا المشروع 
يمقراطي��ِة. فجاء االس��تفتاُء عل��ى الميثاق  لبن��اء الدِّ
بموافقِة الغالبية العظمى من أبناء البحرين. وليفتح 
مرحل��ًة جديدًة من اإلص��الح، وليكون نقط��َة تّحوٍل 

كبيرة في تاريخ البحرين المعاصر. 
لقد أس��هَم الميث��اُق، وما انبثق عنه من تش��ريعات 
وإج��راءات وق��رارات جريئ��ٍة، ف��ي ح��لِّ العدي��د من 
اإلش��كاالت التي كانت قائمًة، مثل مش��اركة المرأة 
في الحياة السياس��ية، وطبيعة المش��اركة الشعبية، 
ونوع العالق��ة بين المجل��س التش��ريعي المنتخب 
والمجلس االستشاري، والعفو التشريعي العام، وكل 

ما يتعلَّق بالحقوق والحريات.
لقد كان المشروُع اإلصالحيُّ مدركًا، منذ البداية، لما 
تحمله التحّوالت الدوليُة واإلقليميُة من انعكاس��اٍت 
وتحديات. وما يفرضُه الواقُع المحليُّ من استحقاقات 
وتطلعاٍت، في س��بيل تحقيق االس��تقرار السياس��يِّ 

، في ظلِّ نظاٍم ملتزٍم  والنَّماء االقتصاديِّ واالجتماعيِّ
ياسيِة، وبالمساواة  يمقراطيِة كأساٍس للحياِة السِّ بالدِّ
وتكافؤ الفرص وتعزيز المواطنة كأساس لالنتماء. 

ك��رى الوطني��ة، نحو 21  والي��وم يم��رُّ على ه��ذه الذِّ
س��نة، ومع ذلك يبقى ميثاُق العم��ل الوطني مرجعًا 
جامعًا. ويبقى المشروُع اإلصالحيُّ قوَة دفٍع للتَّطوير 
والتَّجدي��ِد، ل��م تس��تنفد طاقتها. وعن��د تذكر تلك 
اللحظات اإليجابية، البد من استعادة الثوابت والقيم 
التي ج��اء بها الميثاق والمش��روع مع��ًا، خاصة وأن 
البحرين قد خط��ت خطواٍت كبيرًة، وحقَّقت طموحات 
��عوب  كبي��رة، وبقيت -كما ه��و الحال في تاريخ الشُّ
الحيَّ��ِة الُمتج��ددِة- آم��اٌل أخ��رى يجُب العم��ُل على 
تحقيقه��ا، وآفاٌق مفتوحة، لتعزي��ز وتطوير التجربة 
الديمقراطي��ة، وتفعي��ِل دور مؤسس��ات المجتم��ع 

، بما يعزُِّز الوحدَة الوطنيَة.  المدنيِّ
ل عالمة  إنَّ حجم ما تحقق من مكتسبات كبيٌر، ويشكِّ
. إال أن هذه التجربة  واضحٌة في اإلص��الح السياس��يِّ
تبقى تجرب��ًة مهّمًة، البد من تطويرها باس��تمراٍر، 
استنادًا إلى ثوابت ميثاق العمل الوطني الذي يجسد 
حالة إجماٍع ملهمًة، يمكن اس��تعادتها، واس��تلهام 

دًا نح��و المزيد من  ف��ِع مج��دَّ قيمه��ا باس��تمراٍر، للدَّ
التَّطوي��ر الذي يعّزز الوح��دَة الوطني��ة وُيثريها، في 
ياسية،  س��ياِق التَّوافق بين األطراِف االجتماعيِة، السِّ
والعم��ِل الدؤوِب على تحقيق المزي��د من التَّوازناِت، 
والتمّس��ك بمجتمٍع عادٍل، يجد في��ه الجميُع الفرصَة 
المناس��بة؛ ألن الت��وازن ه��و الّس��مُة الب��ارزُة ف��ي 
، بأبعاده السياسية واالقتصادية  المشروع اإلصالحيِّ
واالجتماعي��ة والثقافي��ة، م��ن أجل التجس��يد الحيِّ 

للعدالِة االجتماعيِة وإشاعِة روح التَّسامح والبناِء.

همس
كان للنَّهر ضفتان.

وللنَّخِل رائحُة الفرح والَحماِم.

وللعرِق طعُم العشق والقمر.
اكتمل المساُء، 

ولم يبَق في القلب 
باح. غيُر وجِع الصَّ

لم يبَق للنهر ضفتان، وال نخٌل.
لهفي على النَّخِل، وعلى النَّهر،

يشتاُق ضفَته األخرى.

بين مصاب أو مخالط!
مع تزاي��د حاالت اإلصاب��ة بفيروس كورون��ا )كوفيد 19( 
والتي واصل��ت االرتفاع لتصل إلى أكث��ر من 7 آالف حالة 
يوميًا، هذا العدد المرتفع من الحاالت بالفيروس المتحور 
الجدي��د »أوميك��رون« ق��د أصاب م��ا يقارب ربع س��كان 
البحري��ن ولكن أعراضه خفيفة مقارنة بالفيروس »دلتا« 
ال��ذي توفي بس��بب مضاعفاته العديد م��ن المصابين، 
فاليوم هن��اك مواطنون ومقيمون بين مصاب أو مخالط، 
ولك��ن بفضل من اهلل تعالى ثم بجه��ود الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا والتوجيهات التي تصدر 

بش��أن اإلجراءات وتحديثها وفقًا للمعطيات بشأن انتشار 
الفي��روس نرى أن��ه ورغم ارتف��اع الح��االت إال أن الوضع 
مطمئن وحاالت الوفاة قليل��ة، وقد كان تطبيق »مجتمع 
واع��ي« يحتوي على الس��جل الصح��ي ألي مصاب ويمكنه 
متابع��ة حالته ونتائ��ج الفحص والحصول على ش��هادة 
الع��زل وش��هادة التعاف��ي، خدم��ات كثي��رة يوفرها هذا 

التطبيق الذي تم بأيٍد وطنية بحرينية.
حقيق��ة الحظن��ا أن هناك عنايًة ومتابع��ة حثيثة للحاالت 
المصابة م��ن قبل الصح��ة العامة س��واًء باالتصال على 

المصابين وإرس��ال االستمارة الخاصة بالمخالطين والذي 
كان له فريق خاص يتتبع ذلك ويرس��ل الرس��ائل النصية 
لهم وحج��ز المواعيد إلجراء المس��حة والحجر حتى ظهور 
النتيجة، لنا أن نتخيل حجم العمل في تتبع كل من خالط 
حالة مصابة منعًا النتش��ار الفيروس وحجز تلك المواعيد 
إلج��راء الفح��ص له��م وتوزيعهم عل��ى مراك��ز الفحص 
للتأك��د من إصابتهم بالفيروس م��ن عدمه، فالدولة لم 
تتواَن في بذل الجهود وتس��خير اإلمكانيات لكل ذلك، في 
الوق��ت الذي نرى دول في العالم ال تهتم بهذه التفاصيل 
أو أن المواط��ن يق��وم بذل��ك على حس��ابه الخ��اص وهو 
بالش��ك مكلف، في حين أن البحرين تقوم بكل ذلك سواًء 

للمواطنين وحتى المقيمين بالمجان.
كنت أنا وبعض أفراد أس��رتي م��ن المصابين بالفيروس 
وعايش��نا اإلصابة وم��ا صاحبها من أع��راض، وهلل الحمد 
كان��ت خفيفة نوع��ًا ما، إال أن��ه في بداي��ة اإلصابة بدت 
بعض تلك األع��راض واضحة ولكنها مع مرور فترة الحجر 
تتالش��ى شيئًا فشيئًا، ولكن ما لمسته شخصيًا بأن هناك 
اهتمام��ًا م��ن المعنيين ب��وزارة الصح��ة والقائمين على 

متابع��ة الح��االت المصابة يؤكد مدى ح��رص قيادة هذا 
الوط��ن ممثلة بحضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، حفظه اهلل ورعاه، 
ومن توجيه��ات تؤكد بأن صحة المواطني��ن هي أولوية 
وهذا ما ترجمته الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو 
الملك��ي األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
رئي��س مجلس الوزراء حفظه اهلل ورع��اه على أرض الواقع 
م��ن الفريق الوطني الطبي والك��وادر الطبية على اختالف 

مواقعها في متابعة أية حالة مصابة.

همسة
الي��وم ينته��ي الحج��ر المن��زل لي وألف��راد أس��رتي من 
المصابين بفيروس كورونا، وهلل الحمد والش��كر بأننا قد 
شفينا من هذا الفيروس، وهنا أتقدم حقيقة بجزيل الشكر 
وعظي��م االمتن��ان لكل من س��أل عن صحت��ي من األهل 
واألصدقاء، وما لمس��ته م��ن اهتمام ومتابع��ة يجعلني 

أقول »الحمد هلل على نعمة البحرين«.
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@fareedbinesa

فريد أحمد حسن
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اتجاهات
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عهدية أحمد السيد

ghazi.alghurairi@gmail.com

@ghazialghurairi

غازي الغريري

همسات

صراخ حسن نصر الشيطان
هناك مقطع فيديو شهير واسع االنتشار ألمين عام 
حزب الش��يطان حسن نصر اهلل يتحدث فيه بلحيته 
الس��وداء حينها كيف أن سعيه هو جعل لبنان جزءًا 
م��ن الجمهوري��ة اإلس��المية الكبرى تح��ت قيادة 
مرشده األعلى الخميني. وخالل العام الماضي ظهر 
فيديو لحس��ن نصر اهلل يتحدث فيه بصراحة تامة 
عن أن ميزانية حزب اهلل ورواتب كوادره الش��هرية 
وكل ش��يء هو من أم��وال الجمهورية اإلس��المية 

اإليرانية. 
مقطعان فقط يبينان »العمالة الكاملة« لشخص 
يدع��ي العروب��ة لكنه في النهاية »بي��دق إيراني« 
ُيس��تخدم لض��رب العرب أنفس��هم، وكله��ا أمور 
معروفة للعالم وليس��ت بكش��ف جديد، فتوصيف 
ح��زب اهلل اللبنان��ي هو »الذراع العس��كري إليران« 
وهن��ا ال موق��ع ل�»لبن��ان« في التوصيف س��وى أن 
هذه الميليش��يات اإلرهابية تحتل الجنوب اللبناني 
وتعب��ث بمق��درات ه��ذا البل��د العربي الش��قيق، 
ووصل��ت حتى إلى اغتيال القيادات السياس��ية فيه 

والتي تخالفها التوجه مثل رفيق الحريري. 
كل العال��م يع��رف م��ا ه��و دور حزب اهلل، ليس��ت 
محاربة إس��رائيل كما يروج لها ف��ي مقام أول، بل 

محارب��ة العرب وكل من يضعه��م النظام اإليراني 
على قائمته ف��ي ظل »الخطة الخمس��ينية« وبما 
يحقق »حلم التوسع الصفيوني« عبر ابتالع الخليج 
العربي واإليغال في »تأليه« المرشد اإليراني علي 

خامنئي. 
كل ه��ذا مع��روف، ولكن م��ا يدفعن��ا للحديث عن 
»العميل اإليراني« هذا هو مس��عاه الخبيث إلعادة 
اس��تنهاض الفوض��ى وإقالق األمن ف��ي البحرين، 
وذل��ك عب��ر تصريح��ات خرجت ل��ه ف��ي اليومين 
الماضيين يحاول فيها إيهام من مازال منساقًا وراء 
الحل��م اإليراني ومن مازال يعتبر نفس��ه »خادمًا« 
للولي الفقيه، بأن هناك إمكانية إلعادة استنس��اخ 

انقالب جديد. 
حس��ن نص��ر اهلل وحزب��ه كان لهم��ا دور كبير في 
تدري��ب عناص��ر إرهابية ف��ي معاقله��م بالجنوب 
ليع��ودوا إل��ى البحري��ن وينفذوا عملي��ات إرهابية 
تس��تهدف بالقتل رجال األمن. كما ال ننسى الدور 
اإلعالمي الذي تمارس��ه القنوات اإليرانية الناطقة 
بالعربية مثل »المن��ار« التابعة للحزب و»العالم« 
التي تبث من طهران في منح مس��احة لإلرهابيين 
وكاره��ي البحرين ليخرجوا عليها ويمارس��وا أش��د 

أنواع الكذب والتضليل بشأن الداخل البحريني، بل 
وليس��تخدموها منصة تشويه لما تحققه البحرين 

من إنجازات على مختلف األصعدة. 
يصرخ هذا اإلرهابي بشأن فشل المخطط اإليراني 
على أرض البحرين، تس��معونه ينوح كمدًا بش��أن 
انتق��ال درع الجزي��رة إلى البحري��ن لمنع المخطط 
اآلث��م اإليران��ي حينه��ا، ث��م يتحدث ع��ن الحقوق 
والحري��ات في وقت هو نفس��ه ال يج��رؤ على قول 
كلمة حق واحدة بش��أن انتهاكات حقوق اإلنس��ان 
التي يمارس��ها النظام اإليراني بحق أبناء ش��عبه، 
وه��ي انتهاكات مدانة عالميًا من قبل أغلب الدول 

والمنظمات والمؤسسات. 
حدي��ث حس��ن نص��ر اهلل وهجومه المس��تمر على 
البحري��ن أم��ر متوق��ع ومع��روف دوافع��ه، لك��ن 
الغري��ب فيم��ن م��ازال يدع��ي أن والءه للبحري��ن 
بينم��ا  العرب��ي  للخلي��ج  وانتمائه��ا  وعروبته��ا 
ه��و يهل��ل ويكبر لخط��ب وكلم��ات المس��ؤولين 
اإليرانيي��ن ومرش��دهم وأذياله��م بحق ب��الده! ال 
ويزعل��ون بعده��ا حينم��ا يوص��ف بأن��ه »خائن« 
 لبل��ده! أو ليس م��ن يبيع ب��الده ويوال��ي أعداءها

ب�»خائن«؟!
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 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
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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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@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

أبطال وزارة الصحة يتسلمون وسام األمير سلمان لالستحقاق الطبي.

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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 »األرصاد«: يناير 2022 كان حارًا 
نسبيًا مع زيادة في األمطار

ذك��رت إدارة األرص��اد الجوية ب��وزارة المواصالت 
واالتصاالت أن ش��هر يناير 2022 كان حارًا نسبيًا 
بالنس��بة إلى درج��ات الحرارة مع زي��ادة في كمية 

األمطار مقارنة بالمعدل العام.
وكان الشهر ممطرًا حيث بلغت الكمية اإلجمالية 
للهطول 58.0 ملم هطلت خالل 6 أيام من الشهر 
في مطار البحرين الدول��ي. ويعتبر هذا المجموع 
سادس أعلى مجموع للهطول لشهر يناير منذ عام 
1902، وتفوق ه��ذه الكمية تقريبًا ثالثة أضعاف 
المع��دل العام للهطول لش��هر يناي��ر والذي يبلغ 
18.1 مل��م. علمًا بأن أعلى كمية للهطول لش��هر 
يناير تبلغ 135.9 ملم وقد سجلت سنة 1959. كما 
سجل شهر يناير س��قوط كمية قليلة من األمطار 
ل��م تتجاوز 0.05 ملم بتاري��خ 16 يناير 2022 في 

مطار البحرين الدولي.
وبلغ المتوسط الشهري لدرجات الحرارة 17.8د/م 
وذل��ك بزي��ادة قدره��ا 0.3 د/م قياس��ًا بالمعدل 

العام لشهر يناير الذي يبلغ 17.5د/م.
كم��ا بل��غ المتوس��ط الش��هري لدرج��ات الحرارة 
العظم��ى 20.4د/م وهذا أقل م��ن المعدل العام 
ب���0.3د/م. وبلغت أعل��ى درجة ح��رارة 25.5د/م 
والتي س��جلت بتاريخ 13 يناي��ر في مطار البحرين 
الدول��ي. ولكن ت��م تس��جيل 26.6د/م بتاريخ 27 

يناير في حلبة البحرين الدولية.
أما المتوس��ط الش��هري لدرجات الحرارة الصغرى 
فق��د كان 15.1د/م وذلك بزي��ادة قدرها 0.6د/م 

قياسًا بالمعدل العام.
وبالرغ��م م��ن ارتفاع درج��ات الحرارة نس��بيًا عن 

المعت��اد بش��كل ع��ام إال أن مملك��ة البحرين قد 
تأث��رت خالل الفترة م��ن 20 إلى 22 يناير بموجة 
باردة صاحبها انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة 
ورياح ش��مالية غربية نش��طة إلى قوية الس��رعة 
ويعزى سبب ذلك إلى تحرك منخفض جوي قطبي 
متبوعًا بكتلة هوائية باردة باتجاه ش��به الجزيرة 
العربية. حيث كان للرياح الشمالية الغربية تأثير 
ملحوظ في اإلحس��اس ببرودة الجو حيث س��جلت 
أق��ل درجة للح��رارة 10.5د/م في مط��ار البحرين 
الدولي، 9.7د/م في جزيرة س��ترة و حلبة البحرين 
الدولي��ة، 9.1د/م في درة البحري��ن و 9.0د/م في 
جس��ر الملك فهد بتاريخ 22 يناير 2022. وسجلت 
درجات الحرارة المحسوس��ة أق��ل من 5د/م بفعل 

تأثير الرياح.

 »وذّكر.. فإن الذكرى 
تنفع المؤمنين«

للمواط��ن -أّيًا كان موقع��ه- الحقُّ في معرف��ة تفاصيل كيفية 
إدارة مجلس اإلدارة لصندوق التقاعد باعتبار المواطن مس��اهمًا 

فيه. 
هذا أواًل؛ وثانيًا، ال يمكن ألحد أن يس��لبه حّق المعرفة واالطالع، 
وال ُيعتبر َطَلُب المعلومة تعّديًا أو فعاًل ُمدانًا، فكّل نقاش وحوار 
وكتابة ت��دور حول الصندوق هو حقُّ مش��روع للجميع، بل له أن 

ُيطالب بتحقيق تفصيلي عن كيفية إدارة الصندوق. 
ثالث��ًا، ين��وب ع��ن المواطن س��عادة الس��ادة األفاض��ل النواب 
المنتَخبون في اس��تخدام األدوات الرقابي��ة الُمتاحة لهم والتي 
تمنحهم الحصانة التاّمة والصالحيات التاّمة لطلب أّي معلومة 
أو مس��تند متعّلق بموضوع التحقيق، ألنه َيحّق للنواب تش��كيل 

لجان التحقيق. 
ه��ذه حقائق مف��روغ منها لم يتطّرق أحٌد له��ا، ولم ُيطالب أحد 
بمنعها، ألن��ه باختصار ال َيحّق له ذلك، وم��ا ُنطالب به ومازلنا 
متمّسكين به هو حّق االطالع على نتائج التحقيق وتقديم األدلة 
والبراهي��ن على تلك النتائ��ج حتى يكون الرأي الع��ام عونًا ألّي 

طرف يسعى للحفاظ على األموال العامة. 
رابعًا، للمواطن أن ُيناقَش ويعترَض على طريقة إدارة الصندوق 
عل��ى القرارات التي س��نَّها مجلس اإلدارة عل��ى أوجه صرفه على 
اس��تثماراتها... إل��خ، لكن حين َيطرح َم��ن ُيحقق في موضوعها 
رقم��ًا محّددًا ويّتهم أيَّ طرف بأن هذا الرقم تّم صرفه دون وجه 
م الدليل لنا على وجود مث��ل هذا الرقم وعلى  حق فالب��د أن ُيقدِّ

قرار الصرف. 
ما ُنطالب به حتى ال تكوَن فوضى أال ُنرسل االتهامات دون دليل 
ودون بّينة حتى تتبّين نتائج التحقيق، وهذا ما نقوم به في كّل 
مرة، ألننا نريد أن ُنثبت أعرافًا وتقاليَد تقوم على أسس العدالة 

في التقاضي وفي إجراء التحقيق أيًا كان موضع التحقيق. 
وَأس��تغرُب حقيق��ًة ِمن الذي��ن اعترضوا عل��ى َطَلِبن��ا »البّينة« 
و»الدليل«، وَطَلِبنا محاس��بة من ُيلق��ي بالّتهم جزافًا دون دليل، 
ألننا بحاجة لتكوين رأي وُحكم عادل قدر اس��تطاعتنا، فهذه أول 
مّرة أسمُع أن هناك من يعترض على طلب الدليل على االتهامات 

بشكل عام!! 
َطَلُب الدليل والُبرهان والبّينة حقٌّ ال ُيمكن التنازل عنه في قانون 
اإلنس��انية والعدالة بشكل عام، َطَلُب البّينة نحن أحوج ما نكون 
له كمواطنين، وإاّل سيحّق ألّي جهة أو فرد يومًا ما اتهامنا كأفراد 
وس��يصبح االتهام ُحك��َم إدانة بحّد ذاته، ألن جه��َة االتهام غير 
ُمطاَلبة أن ُتقّدم الدليل، يكفينا أن تقوَل الجهة أنا لجنة تحقيق 
أو أنا وزير، أو أنا مسؤول رفيع المستوى، فال ُألزم بتقديم الدليل، 
فل��ك أن تتخّيَل أن ُتداَن باتهامات ال أس��اَس لها ألن القانون ال 

ُيلزم المدعي بتقديم البّينة. 
أّما أن يكون َطَلُب البّينة انتقائيًا، فتلك بدعة جديدة، بمعنى إذا 
أعجبني االتهام وس��ار على هواَي فال أحتاُج إلى بّينة، وإذا أضّرني 
االته��ام وخالَف ه��واَي فُأطاِلب بالبّينة؟ هك��ذا أصبحْت العدالة 

تسير على هوى ما يطلبه المّتهمون!! 
خالصة القول؛ نحترم الس��ادة النواب ونقّدر ُجهدهم وُنطالُبهم 

باإلعالن عن نتائج التحقيق بالتفصيل. 
وللتذكي��ر؛ ألّن ذاكرتن��ا ضعيفة، قبل عام من الي��وم بالتحديد 
في فبراير 2021 َتش��ّكلت لجنة تحقيق وَرَأَس��ها النائب الفاضل 
إبراهيم النفيعي، وهذا التصريح منش��ور ف��ي الصحافة لرئيس 

اللجنة عن اختفاء 900 مليون دينار، تذكرونه؟ 
»كش��ف رئيس لجن��ة التحقيق النيابية في اس��تثمارات صناديق 
التقاع��د النائ��ب البحريني إبراهي��م النفعي النق��اب عن وجود 
تباين كبير بين األرقام التي س��لمتها الهيئة العامة للتأمينات 

االجتماعية وبين األرقام المدققة لحسابات الهيئة. 
وأعلن أن الفروقات بين ما قدمته الهيئة وبين األرقام المدققة 

تصل إلى 898 مليون دينار. 
إذ أوردت التأمين��ات أرقام��ًا ع��ن صافي الموج��ودات عن العام 

2018 بقيمة إجمالية تبلغ 2.930 مليار دينار. 
بينما الموجود في الحسابات المدققة للهيئة أن صافي الموجود 

عن ذات العام 3.828 مليار دينار«. انتهى الخبر 
ثم جاء ردُّ الهيئة حينها وُنشر: 

»تود الهيئة العام��ة للتأمين االجتماعي أن توضح ما يلي حول 
ما نش��رته صحيفة الب��الد من تصريح لس��عادة النائب إبراهيم 

النفيعي: 
أواًل: ال يوجد تباين بين األرقام أو فروقات بالمبالغ حيث يبدو أن 
ما تم عقده من مقارنة كانت غير س��ليمة بتاتًا بين الحس��ابات 
الختامي��ة المدقق��ة للس��نتين الماليتي��ن 2017 و2018 وبين 
األرقام المدققة بش��أن الوض��ع اإلكتواري للس��نتين الماليتين 
ذاتهم��ا، حيث إن الفرق هو بيانات حس��اب صندوق التأمين ضد 
التعطل التي ش��ملها التقرير األول ولم يشملها التقرير الثاني 
الخ��اص بالوضع اإلكتواري وهو أمر س��ليم م��ن النواحي الفنية 

والمحاسبية. 
ثانيًا: وحول ما تمَّ نشره بشأن استفسار لجنة التحقيق البرلمانية 
عن التفاوت في األرقام وعدم استالم رد الهيئة، فقد طرح أعضاء 
لجن��ة التحقيق الس��ؤال ذاته خ��الل اجتماعه��م بالهيئة، وقام 
سعادة رئيس مجلس اإلدارة بالرد على االستفسار وتوضيح ذلك، 
وقامت اللجنة بعد ذلك بإرس��ال الخطاب المتضمن استفسارات 
اللجن��ة للمزيد من التوضيح بتاري��خ 2 فبراير 2021 ولم تتجاوز 
الهيئة المهل��ة القانونية لتزويد اللجنة بردودها حس��ب ما تمَّ 

ذكره«.
وبس واهلل...
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 زوكربيرغ يهدد بإغالق 
»فيسبوك«.. وأوروبا: »الحياة أحلى«

ل��م تمر تهديدات الرئيس التنفيذي ومالك تطبيقي فيس��بوك 
وإنس��تغرام مارك زوكربيرغ، بإغالق عملياته ف��ي أوروبا، مرور 
الكرام، بل جاء الرد مباشرًا وربما ساخرًا من القادة األوروبيين.

وأوضح وزير االقتصاد األلماني الجديد روبرت هابيك للصحافيين 
خ��الل اجتماع ف��ي باريس أنه عاش من دون فيس��بوك وتويتر 
لم��دة أربع س��نوات بع��د تعرضه لالخت��راق، »وكان��ت الحياة 
رائعة«، على حد تعبيره. من جانبه، أكد وزير المالية الفرنسي 
برون��و لو مي��ر، متحدثًا إلى جان��ب زميله األلمان��ي، أن الحياة 

.»CITYA.M« ستكون جيدة جدًا بدون فيسبوك، وفق موقع

وجاء تعليق الوزيرين على تصريح ش��ركة ميتا بأنه إذا لم يتم 
منحها خيار نقل وتخزين ومعالجة البيانات من المس��تخدمين 
األوروبيين على خوادم مقرها الواليات المتحدة، فقد يتم إغالق 
فيس��بوك وإنس��تغرام في جميع أنحاء أوروب��ا. وكان زوكربيرغ 
حذر في تقريره الس��نوي من أن المش��كلة الرئيس��ة لش��ركته 
ه��ي عمليات نقل البيان��ات عبر المحيط األطلس��ي، والتي يتم 
تنظيمه��ا عبر ما يس��مى Privacy Shield واالتفاقيات األخرى 
الت��ي تس��تخدمها ميت��ا لتخزي��ن البيانات من المس��تخدمين 

األوروبيين على الخوادم األمريكية. مارك زوكربيرغ

جسر معّلق في الهند أعلى من برج إيفل

شكلت سكة الحديد األكثر ارتفاعًا في العالم محور دهشة متابعي مواقع التواصل 
االجتماعي بعد أن نش��ر وزير سكك الحديد الهندي أشويني فايشناو صورًا مذهلة 
لجسر حديدي بني على ارتفاع 359 مترًا فوق مستوى النهر بما يجعله أعلى سكة 

حديد في العالم.
وتوالت التغريدات لش��خصيات سياسية ووزراء آخرين كذلك، فعلق جيتندرا سينغ 
وزير الدولة للعلوم والتكنولوجيا في تغريدة عبر »تويتر« قائاًل: »س��يكون جسر 
ش��يناب لدى اكتمال عملية البناء أعلى من برج إيفل في باريس مما يجعله أعلى 
جس��ر سكة حديد في العالم«. وكان س��ينغ قد نشر »صورًا رائعة للقوس الممتد 
بطول 1315 مترًا وهو قيد عملية إنشاء سريعة الوتيرة في تقسيم راسي بوالية 

جامو وكشمير«.
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أبطال وزارة الصحة يتسلمون وسام األمير سلمان لالستحقاق الطبي.
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 »األرصاد«: يناير 2022 كان حارًا 
نسبيًا مع زيادة في األمطار

ذك��رت إدارة األرص��اد الجوية ب��وزارة المواصالت 
واالتصاالت أن ش��هر يناير 2022 كان حارًا نسبيًا 
بالنس��بة إلى درج��ات الحرارة مع زي��ادة في كمية 

األمطار مقارنة بالمعدل العام.
وكان الشهر ممطرًا حيث بلغت الكمية اإلجمالية 
للهطول 58.0 ملم هطلت خالل 6 أيام من الشهر 
في مطار البحرين الدول��ي. ويعتبر هذا المجموع 
سادس أعلى مجموع للهطول لشهر يناير منذ عام 
1902، وتفوق ه��ذه الكمية تقريبًا ثالثة أضعاف 
المع��دل العام للهطول لش��هر يناي��ر والذي يبلغ 
18.1 مل��م. علمًا بأن أعلى كمية للهطول لش��هر 
يناير تبلغ 135.9 ملم وقد سجلت سنة 1959. كما 
سجل شهر يناير س��قوط كمية قليلة من األمطار 
ل��م تتجاوز 0.05 ملم بتاري��خ 16 يناير 2022 في 

مطار البحرين الدولي.
وبلغ المتوسط الشهري لدرجات الحرارة 17.8د/م 
وذل��ك بزي��ادة قدره��ا 0.3 د/م قياس��ًا بالمعدل 

العام لشهر يناير الذي يبلغ 17.5د/م.
كم��ا بل��غ المتوس��ط الش��هري لدرج��ات الحرارة 
العظم��ى 20.4د/م وهذا أقل م��ن المعدل العام 
ب���0.3د/م. وبلغت أعل��ى درجة ح��رارة 25.5د/م 
والتي س��جلت بتاريخ 13 يناي��ر في مطار البحرين 
الدول��ي. ولكن ت��م تس��جيل 26.6د/م بتاريخ 27 

يناير في حلبة البحرين الدولية.
أما المتوس��ط الش��هري لدرجات الحرارة الصغرى 
فق��د كان 15.1د/م وذلك بزي��ادة قدرها 0.6د/م 

قياسًا بالمعدل العام.
وبالرغ��م م��ن ارتفاع درج��ات الحرارة نس��بيًا عن 

المعت��اد بش��كل ع��ام إال أن مملك��ة البحرين قد 
تأث��رت خالل الفترة م��ن 20 إلى 22 يناير بموجة 
باردة صاحبها انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة 
ورياح ش��مالية غربية نش��طة إلى قوية الس��رعة 
ويعزى سبب ذلك إلى تحرك منخفض جوي قطبي 
متبوعًا بكتلة هوائية باردة باتجاه ش��به الجزيرة 
العربية. حيث كان للرياح الشمالية الغربية تأثير 
ملحوظ في اإلحس��اس ببرودة الجو حيث س��جلت 
أق��ل درجة للح��رارة 10.5د/م في مط��ار البحرين 
الدولي، 9.7د/م في جزيرة س��ترة و حلبة البحرين 
الدولي��ة، 9.1د/م في درة البحري��ن و 9.0د/م في 
جس��ر الملك فهد بتاريخ 22 يناير 2022. وسجلت 
درجات الحرارة المحسوس��ة أق��ل من 5د/م بفعل 

تأثير الرياح.

 »وذّكر.. فإن الذكرى 
تنفع المؤمنين«

للمواط��ن -أّيًا كان موقع��ه- الحقُّ في معرف��ة تفاصيل كيفية 
إدارة مجلس اإلدارة لصندوق التقاعد باعتبار المواطن مس��اهمًا 

فيه. 
هذا أواًل؛ وثانيًا، ال يمكن ألحد أن يس��لبه حّق المعرفة واالطالع، 
وال ُيعتبر َطَلُب المعلومة تعّديًا أو فعاًل ُمدانًا، فكّل نقاش وحوار 
وكتابة ت��دور حول الصندوق هو حقُّ مش��روع للجميع، بل له أن 

ُيطالب بتحقيق تفصيلي عن كيفية إدارة الصندوق. 
ثالث��ًا، ين��وب ع��ن المواطن س��عادة الس��ادة األفاض��ل النواب 
المنتَخبون في اس��تخدام األدوات الرقابي��ة الُمتاحة لهم والتي 
تمنحهم الحصانة التاّمة والصالحيات التاّمة لطلب أّي معلومة 
أو مس��تند متعّلق بموضوع التحقيق، ألنه َيحّق للنواب تش��كيل 

لجان التحقيق. 
ه��ذه حقائق مف��روغ منها لم يتطّرق أحٌد له��ا، ولم ُيطالب أحد 
بمنعها، ألن��ه باختصار ال َيحّق له ذلك، وم��ا ُنطالب به ومازلنا 
متمّسكين به هو حّق االطالع على نتائج التحقيق وتقديم األدلة 
والبراهي��ن على تلك النتائ��ج حتى يكون الرأي الع��ام عونًا ألّي 

طرف يسعى للحفاظ على األموال العامة. 
رابعًا، للمواطن أن ُيناقَش ويعترَض على طريقة إدارة الصندوق 
عل��ى القرارات التي س��نَّها مجلس اإلدارة عل��ى أوجه صرفه على 
اس��تثماراتها... إل��خ، لكن حين َيطرح َم��ن ُيحقق في موضوعها 
رقم��ًا محّددًا ويّتهم أيَّ طرف بأن هذا الرقم تّم صرفه دون وجه 
م الدليل لنا على وجود مث��ل هذا الرقم وعلى  حق فالب��د أن ُيقدِّ

قرار الصرف. 
ما ُنطالب به حتى ال تكوَن فوضى أال ُنرسل االتهامات دون دليل 
ودون بّينة حتى تتبّين نتائج التحقيق، وهذا ما نقوم به في كّل 
مرة، ألننا نريد أن ُنثبت أعرافًا وتقاليَد تقوم على أسس العدالة 

في التقاضي وفي إجراء التحقيق أيًا كان موضع التحقيق. 
وَأس��تغرُب حقيق��ًة ِمن الذي��ن اعترضوا عل��ى َطَلِبن��ا »البّينة« 
و»الدليل«، وَطَلِبنا محاس��بة من ُيلق��ي بالّتهم جزافًا دون دليل، 
ألننا بحاجة لتكوين رأي وُحكم عادل قدر اس��تطاعتنا، فهذه أول 
مّرة أسمُع أن هناك من يعترض على طلب الدليل على االتهامات 

بشكل عام!! 
َطَلُب الدليل والُبرهان والبّينة حقٌّ ال ُيمكن التنازل عنه في قانون 
اإلنس��انية والعدالة بشكل عام، َطَلُب البّينة نحن أحوج ما نكون 
له كمواطنين، وإاّل سيحّق ألّي جهة أو فرد يومًا ما اتهامنا كأفراد 
وس��يصبح االتهام ُحك��َم إدانة بحّد ذاته، ألن جه��َة االتهام غير 
ُمطاَلبة أن ُتقّدم الدليل، يكفينا أن تقوَل الجهة أنا لجنة تحقيق 
أو أنا وزير، أو أنا مسؤول رفيع المستوى، فال ُألزم بتقديم الدليل، 
فل��ك أن تتخّيَل أن ُتداَن باتهامات ال أس��اَس لها ألن القانون ال 

ُيلزم المدعي بتقديم البّينة. 
أّما أن يكون َطَلُب البّينة انتقائيًا، فتلك بدعة جديدة، بمعنى إذا 
أعجبني االتهام وس��ار على هواَي فال أحتاُج إلى بّينة، وإذا أضّرني 
االته��ام وخالَف ه��واَي فُأطاِلب بالبّينة؟ هك��ذا أصبحْت العدالة 

تسير على هوى ما يطلبه المّتهمون!! 
خالصة القول؛ نحترم الس��ادة النواب ونقّدر ُجهدهم وُنطالُبهم 

باإلعالن عن نتائج التحقيق بالتفصيل. 
وللتذكي��ر؛ ألّن ذاكرتن��ا ضعيفة، قبل عام من الي��وم بالتحديد 
في فبراير 2021 َتش��ّكلت لجنة تحقيق وَرَأَس��ها النائب الفاضل 
إبراهيم النفيعي، وهذا التصريح منش��ور ف��ي الصحافة لرئيس 

اللجنة عن اختفاء 900 مليون دينار، تذكرونه؟ 
»كش��ف رئيس لجن��ة التحقيق النيابية في اس��تثمارات صناديق 
التقاع��د النائ��ب البحريني إبراهي��م النفعي النق��اب عن وجود 
تباين كبير بين األرقام التي س��لمتها الهيئة العامة للتأمينات 

االجتماعية وبين األرقام المدققة لحسابات الهيئة. 
وأعلن أن الفروقات بين ما قدمته الهيئة وبين األرقام المدققة 

تصل إلى 898 مليون دينار. 
إذ أوردت التأمين��ات أرقام��ًا ع��ن صافي الموج��ودات عن العام 

2018 بقيمة إجمالية تبلغ 2.930 مليار دينار. 
بينما الموجود في الحسابات المدققة للهيئة أن صافي الموجود 

عن ذات العام 3.828 مليار دينار«. انتهى الخبر 
ثم جاء ردُّ الهيئة حينها وُنشر: 

»تود الهيئة العام��ة للتأمين االجتماعي أن توضح ما يلي حول 
ما نش��رته صحيفة الب��الد من تصريح لس��عادة النائب إبراهيم 

النفيعي: 
أواًل: ال يوجد تباين بين األرقام أو فروقات بالمبالغ حيث يبدو أن 
ما تم عقده من مقارنة كانت غير س��ليمة بتاتًا بين الحس��ابات 
الختامي��ة المدقق��ة للس��نتين الماليتي��ن 2017 و2018 وبين 
األرقام المدققة بش��أن الوض��ع اإلكتواري للس��نتين الماليتين 
ذاتهم��ا، حيث إن الفرق هو بيانات حس��اب صندوق التأمين ضد 
التعطل التي ش��ملها التقرير األول ولم يشملها التقرير الثاني 
الخ��اص بالوضع اإلكتواري وهو أمر س��ليم م��ن النواحي الفنية 

والمحاسبية. 
ثانيًا: وحول ما تمَّ نشره بشأن استفسار لجنة التحقيق البرلمانية 
عن التفاوت في األرقام وعدم استالم رد الهيئة، فقد طرح أعضاء 
لجن��ة التحقيق الس��ؤال ذاته خ��الل اجتماعه��م بالهيئة، وقام 
سعادة رئيس مجلس اإلدارة بالرد على االستفسار وتوضيح ذلك، 
وقامت اللجنة بعد ذلك بإرس��ال الخطاب المتضمن استفسارات 
اللجن��ة للمزيد من التوضيح بتاري��خ 2 فبراير 2021 ولم تتجاوز 
الهيئة المهل��ة القانونية لتزويد اللجنة بردودها حس��ب ما تمَّ 

ذكره«.
وبس واهلل...
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 زوكربيرغ يهدد بإغالق 
»فيسبوك«.. وأوروبا: »الحياة أحلى«

ل��م تمر تهديدات الرئيس التنفيذي ومالك تطبيقي فيس��بوك 
وإنس��تغرام مارك زوكربيرغ، بإغالق عملياته ف��ي أوروبا، مرور 
الكرام، بل جاء الرد مباشرًا وربما ساخرًا من القادة األوروبيين.

وأوضح وزير االقتصاد األلماني الجديد روبرت هابيك للصحافيين 
خ��الل اجتماع ف��ي باريس أنه عاش من دون فيس��بوك وتويتر 
لم��دة أربع س��نوات بع��د تعرضه لالخت��راق، »وكان��ت الحياة 
رائعة«، على حد تعبيره. من جانبه، أكد وزير المالية الفرنسي 
برون��و لو مي��ر، متحدثًا إلى جان��ب زميله األلمان��ي، أن الحياة 

.»CITYA.M« ستكون جيدة جدًا بدون فيسبوك، وفق موقع

وجاء تعليق الوزيرين على تصريح ش��ركة ميتا بأنه إذا لم يتم 
منحها خيار نقل وتخزين ومعالجة البيانات من المس��تخدمين 
األوروبيين على خوادم مقرها الواليات المتحدة، فقد يتم إغالق 
فيس��بوك وإنس��تغرام في جميع أنحاء أوروب��ا. وكان زوكربيرغ 
حذر في تقريره الس��نوي من أن المش��كلة الرئيس��ة لش��ركته 
ه��ي عمليات نقل البيان��ات عبر المحيط األطلس��ي، والتي يتم 
تنظيمه��ا عبر ما يس��مى Privacy Shield واالتفاقيات األخرى 
الت��ي تس��تخدمها ميت��ا لتخزي��ن البيانات من المس��تخدمين 

األوروبيين على الخوادم األمريكية. مارك زوكربيرغ

جسر معّلق في الهند أعلى من برج إيفل

شكلت سكة الحديد األكثر ارتفاعًا في العالم محور دهشة متابعي مواقع التواصل 
االجتماعي بعد أن نش��ر وزير سكك الحديد الهندي أشويني فايشناو صورًا مذهلة 
لجسر حديدي بني على ارتفاع 359 مترًا فوق مستوى النهر بما يجعله أعلى سكة 

حديد في العالم.
وتوالت التغريدات لش��خصيات سياسية ووزراء آخرين كذلك، فعلق جيتندرا سينغ 
وزير الدولة للعلوم والتكنولوجيا في تغريدة عبر »تويتر« قائاًل: »س��يكون جسر 
ش��يناب لدى اكتمال عملية البناء أعلى من برج إيفل في باريس مما يجعله أعلى 
جس��ر سكة حديد في العالم«. وكان س��ينغ قد نشر »صورًا رائعة للقوس الممتد 
بطول 1315 مترًا وهو قيد عملية إنشاء سريعة الوتيرة في تقسيم راسي بوالية 

جامو وكشمير«.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/10/watan-20220210.pdf?1644466914
https://alwatannews.net/article/989351
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/989421
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المنامة - وزارة الداخلية

استقبل رئيس الجمارك الشيخ أحمد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، بمكتبـــه صباح 
لـــدى  إســـرائيل  أمـــس، ســـفير دولـــة 
مملكة البحرين ايتان نائيه بمناســـبة 

تعيينه.
وفـــي مســـتهل اللقـــاء، رحـــب رئيس 
الجمارك بالســـفير، معربـــًا عن تمنياته 
لـــه بالتوفيق والنجـــاح في أداء مهام 
عملـــه، مؤكـــدًا أهمية تعزيـــز التعاون 
وتبـــادل الخبـــرات المشـــتركة خاصة 

في المجال الجمركي.
وتـــم خـــال اللقـــاء، بحـــث عـــدد من 
الموضوعات ذات االهتمام المشـــترك 
وســـبل تعزيز التنســـيق المســـتمر بما 
يخدم المجاالت الجمركية المشتركة.

كما اطلع الســـفير خـــال الزيارة على 
واســـتمع  والبحـــري  الجـــوي  المنفـــذ 
إليجـــاز عـــن اإلجـــراءات الجمركيـــة 
لعمليـــة انتقـــال الشـــحنات التجارية، 
والمشـــغل المعتمـــد لخدمـــة الشـــحن 
تتيـــح  والتـــي  والجويـــة  البحريـــة 
انتقال البضائع التجارية )الشـــحنات( 
بيـــن ميناء خليفة بن ســـلمان ومطار 
ســـاعتين  خـــال  الدولـــي  البحريـــن 

فقط.
دولـــة  ســـفير  أعـــرب  جهتـــه،  مـــن 
إسرائيل عن شـــكره وتقديره لرئيس 
اســـتمرار  بأهميـــة  منوهـــًا  الجمـــارك، 
تعزيـــز كل أوجه التعاون بين البلدين 

الصديقين.

انتقال الشحنات بين ميناء خليفة والمطار خالل ساعتين فقط

ختام الموسم األول من برنامج إثراء الشباب لعام 2022
استقطب 60 مشاركاً بالتعاون مع 20 مدرًبا

أعلنت مؤسســـة المبـــرة الخليفية عن 
اختتـــام الموســـم األول مـــن برنامـــج 
إثـــراء الشـــباب فـــي نســـخته الرابعـــة 
طبـــق”  حقـــق..  “اكتشـــف..  بعنـــوان: 
 60 حوالـــي  مشـــاركة  شـــهد  والـــذي 
مشـــاركا بالتعـــاون مـــع 20 مدربا ممن 
يتمتعـــون بخبـــرة عريقـــة فـــي مجـــال 
تعزيـــز المهـــارات الشـــخصية وغـــرس 
ثقافـــة العطاء فـــي المجتمـــع والوطن 

والمساهمة في تحديد أهدافهم. 
الموســـم  ينطلـــق  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الثانـــي خـــال العطلـــة الصيفيـــة فـــي 
يوليـــو 2022، حيـــث تـــم التواصل مع 
المشـــاركين المســـجلين مســـبًقا ممـــن 
التســـجيل  شـــروط  عليهـــم  تنطبـــق 
لتحديـــد مواعيـــد البرنامـــج واســـتام 
األدوات الازمـــة للمشـــاركة والتفاعل 

في الورش المقدمة.
وتضمن الموســـم األول برنامجا يوميا 
متنوعـــا شـــمل تقديـــم الـــورش بنظام 
وافتراضًيـــا  حضورًيـــا  أّي  الدمـــج، 
اتباًعـــا  وذلـــك  )زووم(  برنامـــج  عبـــر 
والفريـــق  الصحـــة  وزارة  لتعليمـــات 
الوطنـــي لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا، 
ممـــا مّكـــن المشـــاركين مـــن االنخراط 
ضمـــن أنشـــطة ذهنيـــة وبدنية ســـعت 
لغرس القّيـــم التعليميـــة للبرنامج عبر 
عدة مراحـــل: األولى “اكتشـــف ذاتك” 
والتـــي يتعـــرف فيهـــا المشـــارك علـــى 

جوانـــب القـــوة والمهارات الشـــخصية 
التـــي يتمتع بهـــا؛ والثانية )خذ خطوة( 
والتي تساهم بتعزيز مهارات المشارك 
وقيمـــه مـــن خـــال األنشـــطة البدنيـــة 
المرحلـــة  أمـــا  المناســـبة؛  والذهنيـــة 
الثالثة فهـــي بعنـــوان: “فاجأني” وهي 
تهـــدف إلـــى منـــح المشـــاركين فرصة 
منوعـــة.  وقيـــم  مهـــارات  اســـتعراض 
وفي المرحلة األخيرة “أنجز”، وسيتم 
فتح المجال للمشاركين لعمل مشروع 
نهائـــي جامع شـــامل لكل ما تـــم تعلمه 

خال البرنامج.
وقـــد تم تصميـــم هذا البرنامـــج الرائد 
احتياجـــات  دراســـة  اعتمـــاد  عبـــر 
المشـــاركين وتحليـــل نتائـــج التقييـــم 
الذاتي، ليتمكن المشـــارك من اكتشاف 
ذاته وتطوير مهاراتـــه، وذلك بتوجيه 
تحقيـــق  نحـــو  الشـــبابية  الطاقـــات 
المسيرة التنموية التي تشهدها مملكة 

البحرين. 
ويحـــرص برنامـــج إثـــراء علـــى صقل 
المواهـــب وإبرازهـــا مـــع التركيـــز على 
تطويـــر وتنميـــة عـــدد مـــن المهـــارات 
الهامـــة أبرزهـــا: المهـــارات التوظيفية 
والحياتيـــة.  واالجتماعيـــة  والتقنيـــة 
المشـــاريع،  عمـــل  إدارة  علـــى  عـــاوة 
الجامعيـــة  الحيـــاة  علـــى  والتعـــرف 

والمهن وغيرها.
تعزيـــز  إلـــى  إثـــراء  برنامـــج  ويهـــدف 
مهارات الشباب الشخصية والحياتية، 
وغـــرس ثقافـــة العطـــاء فـــي المجتمع 
تكويـــن  فـــي  والمســـاهمة  والوطـــن، 
أهدافهم عن طريق األنشـــطة الذهنية 
والبدنية التـــي تغرس القيم التعليمية 
مدربيـــن  مـــع  بالتعـــاون  للبرنامـــج 
هـــذا  فـــي  عريقـــة  بخبـــرة  يتمتعـــون 

المجال.
برامجهـــا  أن  المؤسســـة  وأوضحـــت 

تســـعى لخلـــق شـــباب بحرينـــي مفعم 
بالحيويـــة ليكونـــوا ســـباقين، ملّميـــن 
وقادريـــن على إضافـــة قيمة وإحداث 
فـــرق إيجابي في المجتمـــع، وذلك بما 
يتماشـــى مـــع رؤيـــة تمكيـــن المتمثلـــة 
فـــي تمكيـــن البحرينيين مـــن االزدهار 
االقتصـــاد  تعزيـــز  فـــي  والمســـاهمة 

الوطني. 
ويستهدف برنامج إثراء، وهو برنامج 
تدريبـــي يمتـــد لمـــدة ثـــاث ســـنوات، 
فئتين من المشـــاركين وهما، الشـــباب 
الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم مـــا بيـــن 13 
– 17 عاًمـــا، حيـــث يتم توفيـــر تجربة 
تعليميـــة فريـــدة من نوعهـــا من خال 
أنشطة ذهنية وبدنية تتناسب مع قيم 
البرنامج. والفئة األخرى هم المدربون 
الذين تحرص المؤسســـة على منحهم 
دورات متقدمـــة في التدريب وكيفية 

التعامل مع المشاركين.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

دعـــت مديرية شـــرطة جســـر الملك 
فهـــد بـــاإلدارة العامـــة ألمـــن المنافذ 
، كافـــة المســـافرين عبر الجســـر إلى 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  التقيـــد 
التـــي  كورونـــا،  جائحـــة  لمكافحـــة 
الطبـــي،  الوطنـــي  الفريـــق  أقرهـــا 
ومـــن بينهـــا تقديم شـــهادة الفحص 
 ”PCR“ المختبري لفيـــروس كورونا
ومـــا يفيد تلقي المســـافر، اللقاحات 

المقررة بموجب هذه التدابير.
علـــى  الجميـــع  المديريـــة  وحثـــت 
االلتـــزام بالقانـــون وتقديـــم شـــهادة 
صحيحـــة   ، مختبـــري  فحـــص 
وقانونيـــة ، منوهة إلى أن أي واقعة 
تزويـــر فـــي هـــذا الشـــأن ، جريمـــة 
يعاقـــب عليهـــا القانـــون ، وقد يصل 
عقوبتها إلى 10 سنوات، كما أن من 
يقـــوم بتقديم المســـاعدة فـــي هذه 
الجريمة يعتبر شريكا في ارتكابها.

جســـر  شـــرطة  مديريـــة  وأشـــارت 
إلـــى أن االشـــتراطات  الملـــك فهـــد 
الوطنـــي  الفريـــق  وضعهـــا  التـــي 
الطبـــي لمكافحـــة جائحـــة كورونا ، 
تهـــدف في المقـــام األول إلى تأمين 
الصحة والسامة العامة والحد من 
انتشار الفيروس، مؤكدًة أن الوعي 
المجتمعـــي هـــو الركيزة األساســـية 
المرجـــوة،  األهـــداف  لتحقيـــق 
وإنجاح جهود المملكة في مواجهة 

الجائحة.

”PCR“ جسر الملك فهد: 10 سنوات لتزوير الـ

المنامة - وزارة الداخلية

التحريـــات  إدارة  مديـــر  ترأســـت 
لـــدول  اإلقليمـــي  الممثـــل  الماليـــة، 
الشرق األوسط وشـــمال أفريقيا في 
مجموعـــة األجمونـــت الشـــيخة مـــي 
بنـــت محمـــد آل خليفـــة، االجتمـــاع 
اإلقليمي األول الذي أقيم عبر تقنية 
االتصـــال المرئي، بمشـــاركة رؤســـاء 

الوحدات ومنتسبيها.
وقد تم خال االجتماع مناقشة عدد 
مـــن المواضيـــع ذات العاقـــة بأعمال 
والمجموعـــة،  الماليـــة  التحريـــات 
باإلضافة إلى اتخاذ عدد من القرارات 

والتوصيـــات اتجاهها وفقًا لألهداف 
االســـتراتيجية التـــي وضعتهـــا دول 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
يشـــار إلـــى أن مجموعـــة األجمونـــت 
هي منظمـــة دولية تضم 167 عضوًا، 
فيما تضم المجموعة اإلقليمية لدول 
أفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 
14 عضـــوًا، حيـــث ُتعنـــى المجموعة 
بأعمـــال التحريـــات الماليـــة وتعزيـــز 
تبـــادل المعلومات المتعلقة بمكافحة 
اإلرهـــاب  وتمويـــل  األمـــوال  غســـل 

والجرائم ذات الصلة.

البحرين تترأس اجتماعًا إقليميًا لمحاربة غسيل األموال

المالكي: مواصلة مسيرة العطاء لتحقيق المزيد من اإلنجازات
مسلًِّما منتسبي مكتب رئيس الوزراء وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي

أكـــد مدير عـــام مكتـــب رئيس مجلس 
الـــوزراء وأميـــن عام مجلـــس الوزراء 
عاهـــل  اعتـــزاز  أن  المالكـــي  حمـــد 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وتثميـــن ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة للجهـــود الوطنية المخلصة 
لكافـــة العاملين في الصفوف األمامية 
للتصدي لفيـــروس كورونا من الكوادر 
الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة 
الداخليـــة، وكافـــة الجهات المســـاندة، 
يمثـــل دافعـــًا لمواصلـــة العمـــل بـــذات 
العزم، مشـــيًدا بمـــا تحقـــق نتاجها من 
إنجـــازاٍت فـــي مســـارات التعامـــل مـــع 
أبـــداه  ومـــا  اليـــوم،  حتـــى  الفيـــروس 
موظفـــو مكتب رئيس مجلس الوزراء 

من جهوٍد كبيرة طوال الجائحة.
وقـــال مدير عام مكتب رئيس مجلس 
الـــوزراء وأميـــن عام مجلـــس الوزراء 
إن المتابعـــة المســـتمرة مـــن صاحـــب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
مجلس الوزراء، تؤكد ما يوليه ســـموه 
مـــن رعايـــٍة ودعـــم متواصـــل للكوادر 
الوطنية فـــي كل المجاالت، واالعتزاز 
بمـــا يقدمونه من بـــذٍل وتضحيات من 
أجـــل الوطـــن فـــي مختلـــف الظـــروف 

والتحديات. 
جـــاء ذلك لـــدى تفضله أمس بتســـليم 
حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  “وســـام 

لاســـتحقاق الطبي” للكوادر الوطنية 
مـــن منتســـبي مكتـــب رئيـــس مجلس 
الـــوزراء، إنفاًذا لألمر الملكي الســـامي 
وفـــي إطـــار توجيـــه صاحـــب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 

المعنيـــة  الجهـــات  كافـــة  الـــوزراء، 
بتسليم الوسام للعاملين في الصفوف 
األماميـــة من الكـــوادر الصحية، وقوة 
الداخليـــة،  ووزارة  البحريـــن،  دفـــاع 
وكافة الجهات المســـاندة، حيث أشار 

إلى أن هذا التكريم الرفيع محل فخٍر 
المكتـــب،  لجميـــع منتســـبي  واعتـــزاز 
العطـــاء  مســـيرة  لمواصلـــة  ودافـــع 
والعمـــل الجـــاد؛ لتحقيـــق مزيـــٍد مـــن 

اإلنجازات لمملكة البحرين.
وقد هنأ المالكي الحاصلين على “وسام 
األميـــر ســـلمان بـــن حمد لاســـتحقاق 
الطبـــي”، معرًبا عن شـــكره لهم على ما 
قدمـــوه مـــن عطاٍء؛ مـــن أجـــل الوطن 
والمواطنين، منوهـــًا بما أبداه موظفو 
مكتـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء مـــن 
جهـــوٍد كبيرة طـــوال الجائحة، ومعرًبا 
عـــن شـــكره لهـــم على مـــا قدمـــوه من 
عطـــاٍء من أجـــل الوطـــن والمواطنين، 
مؤكـــًدا أن مـــا ســـطره أبنـــاء البحريـــن 
مـــن مواقف وتضحياٍت تجلت بعملهم 
الـــدءوب بـــروح الفريـــق الواحـــد فـــي 
ســـبيل الحفـــاظ علـــى صحة وســـامة 
المواطنين والمقيمين ســـتبقى محطة 
العمـــل  مســـيرة  تاريـــخ  فـــي  مضيئـــة 

الوطني يفخر بها الجميع.
مـــن جانبهـــم، أعـــرب منتســـبو مكتب 
رئيس مجلس الوزراء الذين تشـــرفوا 
بتســـلم وســـام األمير ســـلمان بن حمد 
لاســـتحقاق الطبـــي، عـــن بالـــغ الفخر 
مؤكديـــن  الســـامي،  التكريـــم  بهـــذا 
مواصلـــة العمل بعـــزٍم وعزيمة لكل ما 
من شأنه رفعة مملكة البحرين وبلوغ 
األهـــداف المنشـــودة علـــى األصعـــدة 

كافة.

المنامة - بنا

استبعاد مديونية 3  في “مارينا بريز” وتوزيع عوائد “العرين هومز”
تسليم الوثائق العقارية للمشاريع المتعثرة خالل أيام... “األعلى للقضاء”:

مشـــاريع  تســـوية  لجنـــة  رئيـــس  صـــرح 
التطوير العقارية المتعثرة، القاضي صاح 
القطـــان، بـــأن اللجنة قد أصـــدرت قرارات 
فـــي مشـــروعين مـــن المشـــاريع المنظورة 
أمامهـــا والمحالـــة إليها بموجب المرســـوم 

بقانون رقم )66( لسنة 2014. 
وبّيـــن أن اللجنـــة أصـــدرت قرارتهـــا فـــي 
الجلســـة المنعقدة يوم الثاثاء الموافق 8 

فبراير 2022، في المشروعين وهما:
-1 مشروع مارينا بريز.

-2 مشروع العرين هومز.
جميـــع  دراســـة  وبعـــد  اللجنـــة  إن  حيـــث 
المشـــترين  مـــن  إليهـــا  المقدمـــة  األوراق 
والدائنيـــن وبعد انتـــداب الخبـــراء الفنين 

والمحاسبين وقررت اآلتي: 
في مشروع مارينا بريز: 

أوالً: اســـتبعاد مديونيـــة عبدالمنان محمد 
البســـتكي وعبدالمنعـــم محمـــد البســـتكي 

وماجد محمود.

ثانيـــًا: بالنســـبة للمشـــترين الذيـــن قامـــوا 
الســـكنية  الوحـــدات  ثمـــن  كامـــل  بســـداد 
الذيـــن قاموا بشـــرائها التقدم إلـــى اللجنة 
الســـتام وحداتهم، واســـتكمال إجراءات 
نقل الملكيـــة إليهم غير محملة بأية أعباء 

أو التزامات.
فـــي  الذيـــن  للمشـــترين  بالنســـبة  ثالثـــًا:   
ذمتهـــم مبالـــغ متبقيـــة من ثمـــن الوحدات 
الســـكنية الرجـــوع إلى اللجنة لســـداد تلك 
المبالـــغ حتى يحق لهم اســـتام وحداتهم 
واســـتكمال إجـــراءات نقل الملكيـــة إليهم 

غير محملة بأية أعباء أو التزامات.
 رابعـــًا: المشـــترون الذيـــن حصلـــوا علـــى 
فـــي  الخاصـــة  وحداتهـــم  بشـــأن  أحـــكام 
المشـــروع عليهم التقدم إلـــى اللجنة لعمل 

التسوية الازمة بشأنها.
في مشروع العرين هومز: 

قامـــوا  الذيـــن  للمشـــترين  بالنســـبة  أوال: 
الســـكنية  الوحـــدات  ثمـــن  كامـــل  بســـداد 

الذيـــن قاموا بشـــرائها التقدم إلـــى اللجنة 
الســـتام وحدتهـــم، واســـتكمال إجراءات 
نقل الملكيـــة إليهم غير محملة بأية أعباء 

أو التزامات.
فـــي  الذيـــن  للمشـــترين  بالنســـبة  ثانيـــا:   
ذمتهـــم مبالـــغ متبقيـــة من ثمـــن الوحدات 
الســـكنية الرجـــوع إلى اللجنة لســـداد تلك 
المبالـــغ حتى يحق لهم اســـتام وحداتهم 
واســـتكمال إجـــراءات نقل الملكيـــة إليهم 

غير محملة بأية أعباء أو التزامات.
 ثالثـــا: توزيـــع المبالغ المتحصلـــة من ثمن 
الوحدات المســـتلمة من قبـــل اللجنة على 

الدائنين قسمة غرماء.
ونوه رئيس اللجنة بأنه سيتم اإلعان عن 
موعد تســـليم الوثائـــق العقارية في االيام 
القليلـــة القادمـــة للمشـــاريع التي تـــم البّت 

فيها من قبل اللجنة. 
وأضـــاف أن كل الجهود المبذولة والنتائج 
للقانـــون  تطبيقـــًا  جـــاءت  إنمـــا  المحققـــة 
ومســـايرة لتوجـــه مملكة البحريـــن بقيادة 
عاهل البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، وبجهود الحكومة، 
برئاســـة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، الحريصـــة كل الحـــرص 
ومصالـــح  حقـــوق  وحمايـــة  حفـــظ  علـــى 
األحـــوال  فـــي كل  والمؤسســـات  األفـــراد 

وبكل السبل.

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

صالح القطان

المنامة - النيابة العامة

صرح رئيس نيابة محافظة العاصمة 
بـــأن النيابة العامــــة تلقـــت باًغا من 
إدارة مكافحـــة الجرائم االقتصادية 
بوزارة الداخلية بشـــأن القبض على 
شخصيــــن يقومـــان بتزييف عمات 

نقدية الرتكاب جريمة االحتيال.
وباشـــرت النيابـــة العامـــة إجراءات 
التحقيـــق فـــور تلقيها البـــاغ، حيث 
اســـتجوبت المتهميـــن ووجهت لهما 
تهمـة تزييف العمات النقدية بقصد 
ترويجهـا في مملكة البحرين، وتهم 
لتزييـــف  أدوات مخصصــــة  حيـــازة 
العمـــات المتداولـــة والشـــروع فـــي 
االحتيـــال، وذلـــك بعـــد أن تم ضبط 
هـــذه األدوات لديهـــم، إضافـــًة إلـــى 

ضبط عمات نقدية أجنبية.
بحبـــس  العامـــة  النيابـــة  وأمــــرت 

ذمـــة  علـــى  احتياطيـــًا  المتهميـــن 
التحقيـــق، وتم عرض المضبوطــــات 
الجنــــائي  البحـــث  مختبـــر  علـــى 
لفحصهــــا وبيان طبيعتهــــا والغرض 

من استعمالها.
وجاٍر استكمـال إجراءات التحقيق، 
تمهيًدا إلحالتهم للمحاكمة الجنائية.

حبس اثنين في واقعة تزييف عمالت نقدية
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كما هو معروف سياســـيا وإعالميا، فإن الدول الكبرى تســـعى للسيطرة على 
بقيـــة الـــدول بكل المجـــاالت، من أجل إما تحقيق سياســـة القطـــب الواحد، 
أو لكـــي تكون بصـــدارة القوة العســـكرية والسياســـية واالقتصادية وفرض 
مصالحهـــا على اآلخرين. فالصين تســـتخدم نظرية التعـــاون االقتصادي مع 
الدول، وفرنسا أيضا تستخدمها نظرا ألن القوة العسكرية أو السياسية غير 
مجديـــة لها، وأثبتت فشـــلها بتحقيق وفرض مصالـــح باريس على اآلخرين، 
أما روســـيا فتمزج بين القوة العسكرية والتعاون االقتصادي، بينما النظرية 
األنجلوسكســـونية تتـــراوح مـــا بيـــن انتظار اشـــتعال النار ومن ثـــم الدخول 
إلطفائهـــا وهـــي النظرية األميركية، وما بين مـــزج الحيادية وكل من “أنا مع 
وأنـــا ضـــد”، وهي النظريـــة البريطانية حتى تحقق مصالحهـــا ولكن من دون 

دفع ثمن كبير إذا ما خسرت.
هـــذا مع الـــدول الكبرى أعضاء مجلس األمن الخمســـة الدائميـــن، لكن األمر 
يختلف مع بعض الدول اإلقليمية التي تسعى للسيطرة على جيرانها، نظرا 
لعدم امتالكها نفس قوة الدول الكبرى، والصفويون من هؤالء، وقبل شرح 
أســـس النظرية السياســـية اإليرانية، علينا أن نعـــرف حقيقة تاريخية وهي 

أن العـــرب المســـلمين هم من أســـقطوا حضـــارة الفرس وأنهوهـــا لألبد وإلى 
غيـــر رجعة، وهذا ما جعل إســـماعيل الصفوي يســـعى لجمع مخلفات وبقايا 
بعض القبائل المشردة ضمن ما يعرف بالهالل القوقازي، والممتد من حدود 
أفغانستان الشمالية اآلن إلى حدود شمال أذربيجان حاليا، ليبث فيهم روح 
الصفويـــة الفارســـية حتى تنتهـــي عروبة بالد فارس لألبـــد وتصبح صفوية 
خالصة كما هي اآلن، ولهذا فإن أســـس النظرية السياســـية اإليرانية تستمد 

روحها من هذه الحقيقية التاريخة.
وعليه فإن صفونة العرب والبالد العربية وتدمير هويتها العربية اإلسالمية، 
ومســـح تاريخهـــا العربـــي اإلســـالمي وتغييـــر العقيدة اإلســـالمية الشـــيعية 
والســـنية واســـتبدالها بعقيـــدة صفويـــة دينية، وضـــرب العـــرب بالعرب عبر 
اســـتخدام العمـــالء المتصفونيـــن، وتدميـــر البنـــى التحتيـــة ألي بلـــد عربـــي 
يدخلون به، ونشـــر ثقافة التطرف والطائفية وتقســـيم المســـلمين إلى كفار 

وموالين للولي السفيه، أسس النظرية السياسية اإليرانية.
وبنظرة بســـيطة لما حدث للعراق وسوريا ولبنان واليمن من دمار، ستتضح 

حقيقة تطبيق أسس هذه النظرية على البالد والهوية العربية.

tariq@ 
carinter.org

د. طارق آل شيخان

النظرية السياسية اإليرانية

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

للتواصل: 17111483

اإلقامة الذهبية.. قوة جذب لتدعيم البناء
تقدم العالم بشكل مذهل ولم تعد البيئات مقفلة على ذاتها قليال أو كثيرا، 
إنمـــا انفتحـــت أبـــواب األوطـــان جميعهـــا على بعضهـــا البعـــض، وأصبحت 
الشـــعوب بما ال يدع مجاال للشـــك بحاجة إلى التالقـــي ودق ناقوس العلم 
فـــي مجاالت عدة، والبلـــد الناجح هو الذي يجد طريق المســـتقبل ويفتح 
ذراعيه لنهج التقدم أيا كان، وتأتي خطوة مجلس الوزراء بإعالن إطالق 
اإلقامة الذهبية التي تأتي ضمن خطة التعافي االقتصادي لدعم مسارات 
التطويـــر في مختلـــف القطاعات، خطوة عملية واســـعة رائدة على اعتبار 
أن الحياة ابتكار وتجديد، وأننا نعيش في عصر الخطط العملية الحاسمة 

التي تبنى عليها السياسات الثابتة للدول.
الشـــقيقة الكبـــرى المملكـــة العربيـــة الســـعودية منحـــت الجنســـية لعـــدد 
مـــن أصحـــاب الكفـــاءات والخبـــرات بغـــرض تعزيز عجلـــة التنميـــة ودعم 
مشـــروعات التحـــول االقتصـــادي الـــذي تشـــهده، ودولة اإلمـــارات العربية 
المتحدة الشقيقة طبقت نظام اإلقامة الذهبية لفئات معينة ومحددة من 
المقيمين، كرجال األعمال، وأصحاب المواهب المتخصصة، والمهندســـين 
فـــي مجـــاالت التكنولوجيا وهندســـة الكمبيوتر واإللكترونيـــات والبرمجة 

وغيرهـــا، واليـــوم مملكـــة البحرين تســـير على هـــذا النهج في اســـتقطاب 
الكفاءات والمبدعين والمستثمرين ورؤوس األموال والنوابغ، ما سيؤدي 
إلـــى خلـــق قوة اقتصاديـــة مضاعفـــة تليق بمكانـــة البحرين فـــي المجتمع 

الدولي.
رجـــل األعمال فاروق المؤيد قال قبل أيـــام لـ “البالد”: “الكثير من األجانب 
والمتقاعدين المســـتثمرين يرغبون فـــي اإلقامة الدائمة بالبحرين، والقرار 
ســـينعش القطـــاع العقاري بشـــكل كبير كمـــا فعل في البلـــدان التي طبقت 
القرار من قبل واســـتفادت اقتصاديا ومهنيا، وأوضح المؤيد أن القرار من 
شـــأنه استقطاب المســـتثمرين ورؤوس األموال في عدة قطاعات، كما أن 
اإلقامـــة الذهبية سيســـتفيد منها قطاع التجزئة وأصحـــاب الهايبرماركت 

ومعارض السيارات وجميع القطاعات الخدمية بمملكة البحرين”.
علينا استيعاب ثمار الثورة التكنولوجية ومالحقة كل ما يتوصل إليه  «

العلم بحيث تصبح مملكة البحرين بقيادة سيدي جاللة الملك المفدى 
حفظه الله ورعاه، ومؤازرة سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

حفظه الله ورعاه، قوة جذب لتدعيم البناء.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

شكرا ألبطال مصر
مبـــاراة رائعة وجميلة، وأداء عالمي قدمـــه العبو المنتخب المصري 
الشـــقيق في مواجهتهم الســـاخنة مع المنتخب الســـنغالي في نهاية 
كأس األمم األفريقية مســـاء األحـــد الماضي، والتي ختمت فصولها 

بتتويج السنغال بطال للقارة بعد ركالت الترجيح الحاسمة.
ولم تكن المباراة بشـــوطيها األساســـيين واإلضافيين ملحمة كروية 
فقـــط، بـــل جمعـــت قلـــوب أبناء الوطـــن العربـــي في بوتقـــة واحدة، 
وتحـــت رايـــة علـــم مصـــر، تمامًا كمـــا كان المشـــهد في وفـــاة الطفل 
المغربـــي الجميـــل ريـــان رحمـــه هللا، والـــذي جمـــع القلـــوب كلها من 

المحيط إلى الخليج.
وبالرغـــم مـــن خســـارة المنتخب المصـــري، إال أن ما قدمـــه الفراعنة 
مـــن مالحم بطولية منذ المباراة األولى للبطولة وحتى األخيرة كان 

كافيا وأكثر من ذلك، وإن لم يظفروا بالنصر األخير.
فالعبرة هنا هي ترسيخ مفاهيم حب األوطان، والكفاح ألجل إسعاد 
الشـــعوب، وتعليـــم األجيـــال الجديـــدة مبـــادئ اإلصـــرار والشـــجاعة 
والصبـــر والثبـــات حتـــى تحقيق الحلـــم الكبيـــر.. وكل العب مصري 
شـــارك بالبطولـــة، قـــدم بطريقتـــه الخاصـــة قصـــص إلهـــام للشـــباب 
المصـــري والعربـــي، بدءا مـــن العالمي محمد صالح ومـــرورًا بمحمد 

النني ووصوال ألبوجبل وبقية الالعبين.
فـــي المقابـــل، تابعت بأســـف كبير، عبارات الشـــماتة والتشـــفي التي 
أطلقها البعض في حسابات التواصل االجتماعي لخسارة المنتخب 
المصري الشـــقيق، وبتناقـــض يعكس االنفصام بالشـــخصية والغيرة 

والفشل الشخصي.
من المؤســـف بحق، أن نرى اصطفاف البعض مع الغريب، على أبناء 
الجيـــرة والدم الواحد، واإلجهار بذلك على العلن، دون أخذ االعتبار 
لروابط األخوة مع الشـــعب المصري الشـــقيق، والـــذي له الفضل بعد 
هللا في تحقيق الكثير من عالمات النهضة بالعالم العربي، والمواقف 

العروبية األصيلة، حتى هذه اللحظة.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

أنت مجرمة!
هـــي مصابة بفيروس كورونـــا، وثبت كذلك أن زوجها وأبناءها اآلخرين 
مصابـــون بالفيـــروس، إال أن أحد األبناء لم تظهـــر عليه أعراض المرض، 
ورغـــم اعتبـــاره مخالطـــًا، ووجـــب عليـــه أن ُيحجر فـــي المنـــزل، إال أنها 
أرسلته للمدرسة ليحضر حصصه المدرسية! حالة من االستنفار حدثت 
في المدرســـة، طلـــب من أهالي الطلبـــة الحضور فورًا الســـتالم أبنائهم، 
واضطـــر جميع مـــن خالط الطالب من مدرســـين وطلبـــة إلجراء فحص 
كورونـــا للتأكد مـــن عدم انتقال الفيـــروس لهم، واألم مصـــرة على رأيها 
وكذلـــك األب “مـــا المشـــكلة في حضـــوره المدرســـة؟ ال توجـــد عليه أية 

أعراض”!
أهناك استهتار وعدم مسؤولية وال مباالة أكثر من هذا؟ أعداد المصابين 
المســـجلة يوميـــًا في تصاعـــد، بل وصلت إلـــى أرقام غير مســـبوقة، وال 
يـــزال هنـــاك مـــن يتصرف بـــال ذمة وضميـــر، لو كانـــت هـــذه األم ال تعلم 
بإصابتها بالفيروس ولم تظهر نتيجة فحص أسرتها المصابة به، لعذرت 
في تصرفها األرعن هذا.. لكن أن تكون على بينة، ونتيجة الفحص بين 

يديها وتؤكد إصابتها، فهي لألسف مجرمة!
مجرمـــة، ألنهـــا تعلم مدى خطـــورة الفيروس، ومدى عـــدم قدرة البعض 
على تحمله، وإمكانية انتشاره على نطاق واسع، هناك مدرسات ينتقلن 
مـــن فصـــل آلخر، فكـــم عدد الطلبـــة المخالطيـــن لهن؟ والطلبـــة بدورهم 
ســـيخالطون طلبـــة آخرين، وســـيذهبون لمنازلهم وســـينقلون الفيروس 
ألسرهم وحيثما تنقلوا، والطامة إن كان الطفل يعيش في منزل متعدد 
األســـر! وقس على ذلك باقي السلســـلة التي لن تنتهي، والتي تفسر في 
النهاية سبب تصاعد أعداد المصابين إلى حاجز 8 آالف إصابة يومية. 

مـــن بين “المعلمات المرعوبات” بعد إشـــاعة الخبر في المدرســـة، معلمة 
ُتعاني من الســـرطان، ومناعتها ضعيفة بال شـــك، وانتقـــال الفيروس لها 
يعنـــي تعريـــض حياتهـــا للخطر، ومن بيـــن األطفال من يعانـــي من الربو 
وضيق التنفس وغيرهم من الحاالت المرضية التي ال تحتمل أجسادهم 

فيروسا يضعف أبدانهم أكثر ويعرض حياتهم للخطر.
أنتـــم مســـؤولون عن إصابـــة غيركم إذا علمتم بإصابتكـــم بالفيروس، أو 
ظهرت عليكم أعراض المرض وتنقلتم هنا وهناك، فال تكونوا مجرمين.

ياسمينة: قليل من المسؤولية... نحفظ بها أرواحنا وأرواح الغير. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

أعلنـــت الواليات المتحدة األميركية األســـبوع الماضي تصفية زعيم تنظيم 
داعـــش اإلرهابـــي أبـــو إبراهيم الهاشـــمي القرشـــي، وذلك بعد مـــا يربو على 
العامين، بعد ما اســـتطاعت اإلجهاز على ســـلفه أبوبكر البغدادي، مما ال شك 
فيه أن عملية استهداف القرشي خطوة تحسب لإلدارة األميركية والمجتمع 
الدولـــي الـــذي اســـتطاع مـــن خـــالل هـــذه العملية اإلطاحـــة بـــرأس التنظيم 
اإلرهابـــي، والـــذي أعلنـــت االنتصار عليه فـــي 2019، إال أنه مـــن الواضح أن 
فلوله مازالت موجودة ومنتشـــرة وإن كانت في فترة خمول وهدوء نسبي 

ومن الصعب مسحها عن بكرة أبيها.
تناولت العديد من القنوات والصحف عملية تصفية القرشي، حيث ناقشت 
كل قنـــاه إعالمية تحليل العملية مـــن جانب معين، إال أن الجميع اتفق على 
أن المعركـــة مازالت مفتوحة، فإزاحة رئيـــس التنظيم ال تعني القضاء عليه 
حتـــى إن كان ذلـــك مـــن شـــأنه إضعافهم بشـــكل كبير خصوصًا مـــن الجانب 

النفسي.
أعتقـــد أن مجابهـــة داعـــش أو أي تنظيم إرهابي قبـــل أن يكون على األرض 

يجب أن يكون في العقول، فغرس مفاهيم الســـالم والتعايش وتقبل اآلخر 
مـــن أهـــم العقائد التي يمكن مـــن خاللها مجابهة الفكـــر الظالمي الذي تدعو 
لـــه هذه التنظيمـــات اإلرهابية وتقتات عليه، نعم نختلـــف مع بعضنا البعض 
وليس بالضرورة أن نتفق مع الكل، ربما تتم اإلســـاءة لنا في بعض األحيان 
بالقول أو حتى بالفعل، لكن ليس من المقبول أن نواجه الخطأ بالخطأ، ليس 
مـــن المقبول أن نزرع قي عقول الناشـــئة تلك المفاهيـــم القائمة على العنف 

واالعتداء واإلرهاب.
معركتنـــا األساســـية تبدأ فـــي بيوتنا ومســـاجدنا ومدارســـنا، معركتنا عقلية 
ومفاهيمية قبل أن تكون في ساحات المعارك، فكل منا يتحمل جزءا كبيرا 
من المســـؤولية في حديثه وتصرفاته التي تعكس ما يؤمن به وما يناصره 
مـــن فكـــر داع لتقبل اآلخـــر وتقبل االختـــالف. دحر داعـــش والقاعدة وبوكا 
حرام وعســـكر طيبة وغيرها من التنظيمات اإلرهابية الدموية التي مازالت 
تســـتقطب الشـــباب اليافع لن يكون أبدًا في استهداف قياداتها وأفرادها بل 

في استهداف نمط تفكير وقناعات أفراد المجتمع بأسره.

بدور عدنان

هل انتهى تنظيم داعش بمقتل القرشي؟

bedoor.articles
@gmail.com
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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

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/02/486710030752.pdf
https://www.albiladpress.com/news/2022/4867/bahrain/744574.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4867/columns/744644.html



