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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

Link

P 11

Link

11 العدد )16286( - السنة السابعة واألربعون - الثالثاء 29 ربيع األول 1444هـ - 25 أكتوبر 2022م

أكد الشيخ حسن الحسيني 
أن المشروع القرآني الذي أعلنه 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خــلــيــفــة مــمــثــل جـــاللـــة الــمــلــك 
ــة وشـــئـــون  ــيـ ــانـ ــسـ ــال اإلنـ ــمـ لـــأعـ
الـــشـــبـــاب لـــتـــجـــويـــد وتــحــفــيــظ 
أفرحت  مبادرة  الكريم،  القرآن 

قلوب شعب البحرين.
ــي تـــصـــريـــح بـــهـــذه  ــ وقـــــــال فـ
المناسبة »تعّد مملكة البحرين 
بقيادة حضرة صاحب الجاللة 
ــمـــد بــــن عـــيـــســـى آل  ــلـــك حـ ــمـ الـ
المعظم،  الــبــالد  عــاهــل  خليفة 
القرآن  في مجال خدمة  رائــدة 
ومعارفه.  علومه  ونشر  الكريم، 
وبحمد اهلل تعالى عرفت مملكة 

البرامج  باحتضانها  البحرين 
ــابــــقــــات  والــــفــــعــــالــــيــــات والــــمــــســ
عــلــى  يـــخـــفـــى  وال  الــــقــــرآنــــيــــة، 
القاصي والداني تقديمها كاّفة 
أشكال الدعم للمراكز القرآنية 
والمعاهد الشرعية، لذا حققت 
على  قرآنية  انــجــازات  البحرين 
والــعــربــي  الخليجي  الــمــســتــوى 

والدولي«.
ــــخ حـــســـن  ــيـ ــ ــشـ ــ وأضـــــــــــــاف الـ
ــادرات  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــن الـ ــ ــ الـــحـــســـيـــنـــي »مـ
واإلشــادة:  الشكر  تستحق  التي 
الــمــشــروع الــقــرآنــي الـــذي أعلن 
عـــنـــه ســـمـــو الـــشـــيـــخ نـــاصـــر بــن 
جاللة  ممثل  خليفة  آل  حمد 
الـــمـــلـــك لـــأعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة 

ــؤون الــشــبــاب، وهـــو مــشــروع  ــ وشـ
يتبّنى تجويد وتحفيظ القرآن 
الكريم، وهذه المبادرة الجميلة 

ــبــــحــــريــــن،  أفــــــرحــــــت أهــــــالــــــي الــ
الــخــبــر عــلــى جميع  فــتــنــاقــلــوا 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
داعــــــيــــــن لــــســــمــــوه بـــالـــتـــوفـــيـــق 

والسداد«.
ــّوه  ــلـــق ســـمـ وتــــابــــع »لــــقــــد عـ
الـــــكـــــريـــــم وســــــــــام شــــــــرف عــلــى 
فــي حسابه  كتب  صـــدري، حين 
عــلــى االنــســتــغــرام: »بــعــد الــشــور 
حسن،  الشيخ  يــا  منك  الطيب 
أعـــلـــن عـــن مـــشـــروعـــي الــخــاص 
لــتــدريــس الــتــجــويــد وتــحــفــيــظ 
القرآن الكريم. وأتمنى أن تكون 

من يساعدني في إنجازه«.
ــل مــعــانــي الــشــكــر  ــعـــث كـ وابـ
لمنحه  ســـمـــوه  إلــــى  والــتــقــديــر 

ــرة،  ــيـ ــبـ ــكـ إيــــــــاي هــــــذه الـــثـــقـــة الـ
وقــــــال: »اخـــتـــيـــاري ألكـــــون معه 
ــه الــــــخــــــاص فــي  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ فــــــي مـ
الكريم وتجويده  القرآن  خدمة 
أكـــون  أن  اهلل  وأســـــأل  وعـــلـــومـــه، 
عــنــد حــســن ظــــّن ســـمـــوه، آمـــاًل 
الــثــقــة  بـــهـــذه  ــًرا  ــديــ أكـــــون جــ أن 
ــذا  ــ ــا، وهـ ــ ــاهــ ــ الــــتــــي مـــنـــحـــنـــي إيــ
االختيار مسؤولية على عاتقي، 
أمانٍة  سأجتهد في حملها بكل 
وإخــــــــــالص.. تــمــنــيــاتــي لــســمــّو 
الشيخ ناصر بن حمد بالتوفيق 
مـن  المزيد  وتحقيـق  والنجـاح، 
الـتي  والــنــجــاحــات،  ــازات  اإلنـــجـ
تعّز من مكانة مملكة البحرين، 
في كافة الميادين والمجاالت«.

لتجويد  ح��م��د  ب��ن  ن��ا���ص��ر  م�����ص��روع  ال��ح�����ص��ي��ن��ي:  ح�����ص��ن  ال�����ص��ي��خ 

وت��ح��ف��ي��ظ ال����ق����راآن ال��ك��ري��م اأف�����رح ق���ل���وب ���ش��ع��ب ال��ب��ح��ري��ن

} الشيخ حسن الحسيني.

 أكــــــــد الــــشــــيــــخ راشــــــــــد بــن 
خـــلـــيـــفـــة  آل  عـــــبـــــدالـــــرحـــــمـــــن 
مــحــافــظ مــحــافــظــة الــعــاصــمــة، 
حرص المحافظة على متابعة 
تـــطـــويـــر الــــمــــرافــــق الـــخـــدمـــيـــة 
الـــعـــامـــة والــتــنــمــويــة بــالــتــعــاون 
المعنية،  الجهات  مختلف  مع 
ــار حــرصــهــا على  وذلــــك فـــي إطــ
عن  األهــالــي  احتياجات  تلمس 
ــلـــى آرائــــهــــم  قـــــرب والـــــوقـــــوف عـ
ــبـــهـــم ورصـــــــد الـــقـــصـــور  ــالـ ومـــطـ
المعنية  الجهات  مع  للتنسيق 
بمستوى  ــاء  ــقــ واالرتــ لــتــالفــيــهــا 
الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى 
أهمية التنسيق مع كل الجهات 
تصب  شراكة  لتحقيق  المعنية 
في مصلحة الوطن والمواطن. 
ــارة  ــزيــ ــــالل الــ ــــك خـ ــاء ذلـ ــ جـ
سوق  إلى  للمحافظ  التفقدية 
ــزي، بــمــعــيــة  ــ ــركـ ــ ــمـ ــ الـــمـــنـــامـــة الـ
المهندس محمد سعد الَسهلي 
ــة الــعــاصــمــة،  ــانــ مـــديـــر عـــــام أمــ
عبداهلل  حسن  السيد  وبحضور 
ــــب الـــمـــحـــافـــظ،  ــائـ ــ الــــمــــدنــــي نـ

ــيــــن فــي  وعــــــــدد مـــــن الــــمــــســــؤولــ
الـــمـــحـــافـــظـــة واألمــــــانــــــة، حــيــث 
تــابــع الــمــحــافــظ خـــالل الــزيــارة 
الــمــيــدانــيــة مــالحــظــات الــتــجــار 
المرافق  حول  السوق  ومرتادي 
والـــخـــدمـــات الـــتـــي تــحــتــاج إلــى 
ــر، كـــمـــا اطــلــع  ــويــ صـــيـــانـــة وتــــطــ
التي  التطويرية  الخطط  على 
أعدتها أمانة العاصمة لالرتقاء 
مؤهاًل  مــركــزًا  ليصبح  بالسوق 
بـــكـــافـــة الـــمـــرافـــق الـــتـــي تــخــدم 

الباعة والمتسوقين. 
العاصمة  واستمع محافظ 
إلى شرح مفصل حول المشاريع 
تنفذ  الــتــي  للسوق  التطويرية 
مشروع  تتضمن  والــتــي  حــالــيــًا، 
تنظيم مواقف الشاحنات الذي 
القطاع  مــع  مــؤخــرًا  وقــع عقده 
تأهيل  إعــادة  ومشروع  الخاص، 
الــمــرافــق الــعــامــة الـــذي سينفذ 
تظليل  ومشروع  الحالي،  العام 
مــنــطــقــة الــشــحــن والــتــفــريــغ 2 
لبيع المواد الغذائية بالجملة، 
تقوية  من  االنتهاء  إلى  إضافة 
المكيفات في مختلف األقسام 
السوق  وتزويد  األبواب  وصيانة 

بمصائد الذباب. 
الَسهلي  م.  أكــد  مــن جهته، 
حــــرص أمـــانـــة الــعــاصــمــة على 

تجار سوق  مــع  الــشــراكــة  تعزيز 
ــة الـــــمـــــركـــــزي، وذلـــــك  ــامــ ــنــ ــمــ الــ
لتقديم بيئة خدماتية متكاملة 
مــلــبــيــة لــلــطــمــوحــات تــتــمــاشــى 
مــع الــمــكــانــة الــعــريــقــة لــلــســوق، 
ولــلــنــهــوض بـــه كــونــه يــعــد أحــد 
أهـــم وأبــــرز األســـــواق الــمــركــزيــة 
والمصدر األكبر لأمن الغذائي 

في البحرين. 
ــعـــمـــل  وبـــــيـــــن أنــــــــه جــــــــــاٍر الـ
المشاريع  مــن  عــدد  طــرح  على 
تركيب  مــشــروع  منها  األخــــرى، 
محطات  فــي  الــطــاقــة  مكثفات 
الكهرباء الفرعية داخل السوق، 
6 محطات،  عددها  يبلغ  والتي 

استهالك  تقليل  بما يسهم في 
عام،  بشكل  السوق  في  الطاقة 
إلى جانب مشروع تركيب مظلة 
في سوق مزاد األسماك، إضافة 
إلــــى تــركــيــب إنــــــارة بــاســتــخــدام 
مختلف  في  الشمسية  الخاليا 

مناطق السوق. 
إلــــى  ــلــــي  ــهــ ــَســ الــ م.  وأشــــــــــار 
ــتــــكــــمــــال أمـــــانـــــة الـــعـــاصـــمـــة  اســ
ــاطـــق  ــنـ ــمـ ــر الـ ــيـ ــروع تـــشـــجـ ــ ــشــ ــ مــ
بناًء  وذلــك  للسوق،  الخارجية 
على دراسة من المجلس األعلى 
بــــأن منطقة  اوضـــحـــت  لــلــبــيــئــة 
المناطق  أكثر  من  تعد  السوق 
حرارة في المملكة، لذلك جاء 

الــتــشــجــيــر وزيــــــادة الــمــســاحــات 
ــن خـــطـــط  ــ ــمــ ــ الـــــــخـــــــضـــــــراء ضــ
تــطــويــر الــمــنــاطــق الــخــارجــيــة 
الكلي  الـــعـــدد  لــيــصــبــح  لــلــســوق 
ظـــل،  شــــجــــرة   618 لــلــتــشــجــيــر 
نسبة  في  الزيادة  بلغت  وبذلك 
في  الــســوق  بمحيط  التشجير 
التابعة  الخارجية  المساحات 
ــع  ــوضــ لــــــه ســـبـــعـــة أضــــــعــــــاف الــ
ــــذي يــســاعــد  ــر الـ ــ الـــســـابـــق، األمـ
السامة  االنــبــعــاثــات  تقليل  فــي 
وزيادة  الحرارة  درجــات  وخفض 
باإلضافة  المظللة،  المساحات 
الجمالي  المنظر  تحسين  إلى 

للمنطقة. 

محافظ العا�سمة تفقد احتياجات ال�سوق

تظليل منطقة مزاد الأ�شماك وا�شتخدام الطاقة ال�شم�شية لإنارة »المركزي«

الطب  لكليات  االعــتــمــاد  لجنة  زارت 
ــتـــي تــضــم فـــي عــضــويــتــهــا  ــنـــديـــة الـ اإليـــرلـ
والبروفيسور  دونــهــيــو،  جــون  البروفيسور 
بيكوك  توني  والبروفيسور  مــوراي،  باترك 
جـــامـــعـــة الــخــلــيــج الـــعـــربـــي ضـــمـــن جــولــة 
ــة أيـــــــام؛ وذلــــك  ــتـــمـــرت ثـــالثـ مـــيـــدانـــيـــة اسـ
بهدف اعتماد البرنامج األكاديمي »دكتور 
منذ  الجامعة  تطرحه  الـــذي  الــطــب«  فــي 

انطالق مسيرتها في عام 1980.
لكليات  االعتماد  لجنة  أعضاء  وعقد 
الــطــب اإليــرلــنــديــة، وهـــي إحـــدى اللجان 
العالمي  االتــحــاد  قبل  مــن  بها  المعترف 
االجتماعات  مــن  عـــددا  الــطــبــي،  للتعليم 
العربي  الخليج  جامعة  رئــيــس  نــائــب  مــع 
ــة الــدكــتــور عــبــدالــرحــمــن  ــ لــلــشــؤون اإلداريــ
الجامعة  رئيس  ونائب  إسماعيل،  يوسف 
لـــلـــشـــؤون األكـــاديـــمـــيـــة والـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
وعميد  الناصر،  وهيب  الدكتور  واالبتكار 
ــلـــوم الــطــبــيــة الــدكــتــور  كــلــيــة الـــطـــب والـــعـ
تــعــرفــوا  عــبــدالــحــلــيــم ضــيــف اهلل، حــيــث 
الجامعة  اهــــداف  عــلــى  االجــتــمــاع  خـــالل 
ورؤيــتــهــا االســتــراتــيــجــيــة وأبــــرز إنــجــازاتــهــا 
الــمــمــتــدة أكــثــر مــن أربــعــة عــقــود، والــتــقــوا 
ــادات  ــيــ ــقــ ــن الــ ــ ــيـــد وعــــــــدد مـ ــواب الـــعـــمـ ــ ــنـ ــ بـ
اإلدارية ورؤساء األقسام االكاديمية بكلية 
الهيئة  وأعــضــاء  الطبية  والــعــلــوم  الــطــب 
االكـــاديـــمـــيـــة، حــيــث نــاقــشــوا الــعــديــد من 
الموضوعات والمحاور كان ابرزها معايير 

الطلبة  تقييم  ومعايير  بالكلية،  القبول 
برامج  وتطوير  الدراسية،  السنوات  طوال 
الدراسات العليا في التخصصات الطبية 
في  الميداني  التدريب  وآليات  المختلفة 
فـــي مختلف  الــحــكــومــيــة  الــمــســتــشــفــيــات 
المستمرة  والــمــســاعــي  الــطــبــيــة  األقـــســـام 
إلــى  بالكلية،  الطبية  الــمــنــاهــج  لتطوير 
جــانــب االطــــالع عــلــى ســيــاســة االســتــدامــة 

المالية بالجامعة. 
وفـــي ســيــاق الـــزيـــارة الــتــقــوا بــأعــضــاء 
مجلس الطلبة وعدد من الطلبة الدارسين 
المختلفة،  الــمــراحــل  فـــي  الــطــب  بــكــلــيــة 
مدى  تقيس  ــة  دراسـ نتائج  على  واطــلــعــوا 
بالجامعة،  التعليمية  البيئة  عــن  الــرضــا 
والتسهيالت  الــخــدمــات  على  تعرفوا  كما 
الــتــي تــقــدمــهــا الــجــامــعــة لــطــلــبــتــهــا، كما 
اطلعوا على المختبرات الطبية والقاعات 
الـــدراســـيـــة ومـــركـــز الــمــحــاكــاة والــمــهــارات 
التعلم  مــصــادر  ومــركــز  والمكتبة  الطبية 
ووحدة التقييم واالختبارات ومركز تقنية 
ــرة الــجــوهــرة  ــيــ الــمــعــلــومــات ومـــركـــز األمــ
للطب الجزيئي وعلوم المورثات، وتعرفوا 
الملك  في مدينة  المستجدات  آخر  على 
عبداهلل الطبية التي تشّكل تجسيدًا لعمق 
البحرين  مملكة  بين  األخــويــة  العالقات 

والمملكة العربية السعودية الشقيقة.
أعضاء لجنة  التقى  ذلك،  إلى جانب 
االعتماد لكليات الطب اإليرلندية الفريق 

طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة 
ووزيــر  للصحة،  األعــلــى  المجلس  رئــيــس 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم رئــيــس مــجــلــس أمــنــاء 
ماجد  الــدكــتــور  الــعــالــي  التعليم  مجلس 
رنا  الشيخة  والدكتورة  النعيمي،  علي  بن 
األمين  خليفة  آل  دعــيــج  بــن  عيسى  بنت 
العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس 
الــعــالــي،  التعليم  مجلس  أمــنــاء  مجلس 
والدكتور أحمد محمد األنصاري الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
بمجمع السلمانية الطبي، إلى جانب عدد 
في  الطبي  القطاع  في  القيادات  كبار  من 
مملكة البحرين، في الوقت الذي اطلعوا 
فيه خالل زيارتهم الميدانية على تجربة 
مــجــمــع الــســلــمــانــيــة الــطــبــي ومــســتــشــفــى 
بن  ومركز محمد  الجامعي  الملك حمد 
خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي 
للقلب في عوالي في تدريب طلبة الطب.

البروفيسور  أشـــاد  الــزيــارة  وفــي خــتــام 
باترك موراي،  والبروفيسور  جون دونهيو، 
التي  بالجهود  بيكوك  توني  والبروفيسور 
لالرتقاء  العربي  الخليج  جامعة  تبذلها 
بــمــخــرجــاتــهــا الـــطـــبـــيـــة، مــثــمــنــيــن ريـــــادة 
الــجــامــعــة فــي طـــرح الــبــرامــج االكــاديــمــيــة 
الــمــبــتــكــرة، وحــرصــهــا عــلــى ضــبــط جـــودة 
الطبية  األكاديمية  برامجها  في  التعليم 
ــاء بــالــعــمــلــيــة  ــ ــقـ ــ ــالرتـ ــ ــل مـــســـتـــمـــر لـ ــكـ ــشـ بـ

التعليمية. 

ل��ج��ن��ة الع��ت��م��اد ل��ك��ل��ي��ات ال��ط��ب الإي��رل��ن��دي��ة
ت�ش��يد ب���جودة التعلي��م ال�طب���ي ب�ج���امعة الخلي��ج

ستنفذ قوة دفاع البحرين صباح غٍد األربعاء 26 
أكتوبر 2022م تمرينًا مشتركًا ميدانيًا لخطة الطوارئ، 
استعدادًا لمعرض البحرين الدولي للطيران 2022م، 
الطرق  إلــى  إضــافــًة  الجوية،  الصخير  بقاعدة  وذلــك 
المؤدية من وإلى المستشفى العسكري، وبذلك تنوه 
قوة دفاع البحرين للمواطنين والمقيمين بأنه سيبدأ 
الساعة  التاسعة صباحًا ولغاية  الساعة  التمرين من 
كــل مــن وزارة  التمرين  الــرابــعــة عــصــرًا، ويــشــارك فــي 
وشؤون  الصحة،  ووزارة  الوطني،  والحرس  الداخلية، 

الطيران المدني، وشركة مطار البحرين.
التنسيق واإلعداد المسبق  التمرين إلى  ويهدف 
لــمــواجــهــة أي حــدث  الــمــعــنــيــة  الــجــهــات  مــع مختلف 
المصابين  إخــــالء  عــمــلــيــات  عــلــى  والـــتـــدريـــب  ــارئ،  ــ طـ
دفــاع  قــوة  تــحــرص  حيث  العسكري،  المستشفى  إلــى 
التمارين لما لها من  البحرين على إجراء مثل هذه 
عمليات  فــي  المتبعة  األساليب  تطوير  فــي  مهم  دور 
الجهود  وتنسيق  واالستعداد،  الجاهزية  مستوى  رفع 

المشتركة بين الجهات المعنية.

ا�ستعدادا لمعر�ض البحرين للطيران..

ق��������وة ال�������دف�������اع ت����ن����ف����ذ ت���م���ري���ن���ا 
م���ي���دان���ي���ا م�����ش��ت��رك��ا ل��خ��ط��ة ال����ط����وارئ

»ال��م��ع��ام��ي��ر ال��خ��ي��ري��ة« ت��ق��ي��م ال�����زواج 
ال��ج��م��اع��ي ال�����ش��اد���س دي�����ش��م��ب��ر ال��ق��ادم

كتب: محمد القصاص

أعـــلـــنـــت جــمــعــيــة الــمــعــامــيــر 
إلقامة  استعدادها  عــن  الخيرية 
عشر  الــســادس  الجماعي  الــــزواج 
ــي ديــســمــبــر  ــ ــة( فـ ــبــ ــحــ ــة ومــ ــ ــفـ ــ )إلـ
الــعــام الــجــاري. وعــرضــت جمعية 
المعامير الخيرية عبر منشوراتها 
الذي  اإللكتروني(  )الباركود  رمز 
الــدخــول عليه  يوضح مــن خــالل 
للمشاركة  التطوعية  االســتــمــارة 
والثقافية  اإلعــالمــيــة  لجانه  فــي 
ــات والـــديـــكـــور  ــدمـ ــخـ والـــعـــامـــة والـ
والمشتريات  والمالية  والمسرح 
والــضــيــافــة بــاإلضــافــة إلـــى لجنة 

تنظيم المرور.

وحظيت الزيجات الجماعية 
لــجــمــعــيــة الـــمـــعـــامـــيـــر الــخــيــريــة 
ــدوق الـــمـــعـــامـــيـــر الـــخـــيـــري  ــ ــنـ ــ )صـ
على  لشمولها  بالتّميز  ســابــقــا( 
مختلف الفعاليات المنبثقة من 
ثــقــافــة الــعــمــل الــتــطــوعــي وحـــازت 
األعـــمـــال الــتــطــوعــيــة فـــي مــجــال 
الــتــنــظــيــم والــتــصــمــيــم واإلعـــــالم 
الثقافية  والــبــرامــج  واالســتــقــبــال 
على إعجاب الكثير الذين شهدوا 

فعاليات الزيجات السابقة.
ــب آخـــــــر انـــتـــهـــت  ــ ــانـ ــ وفـــــــي جـ
جـــمـــعـــيـــة الـــمـــعـــامـــيـــر الـــخـــيـــريـــة 
ــادي الــمــعــامــيــر  ــ بـــالـــتـــعـــاون مــــع نــ
الــثــقــافــي والـــريـــاضـــي مـــن حملة 
الـــرســـول األعـــظـــم لــلــتــبــرع بــالــدم 

والتي شارك فيها قرابة 32 كادرا 
من إداريين ومنظمين وذلك من 
التي  الــتــبــرع  حملة  تنظيم  أجــل 
النصف  فــي  كــيــســا   120 حــصــدت 
ــاري. وبــحــســب  ــ ــجـ ــ مــــن الـــشـــهـــر الـ
رئيس الجمعية علي عبدالحسن 
حملة  فــي  المتبرعين  عـــدد  فـــإن 
الــرســول األعــظــم وصــل إلــى 204 
اشخاص قاموا بدورهم اإلنساني 
تتجاوز  لم  فترة  والمجتمعي في 
بالجهود  مشيدا  ســاعــات  خمس 
المبذولة من قبل الكوادر الطبية 
والتطوعية والمساهمين بالتبرع 
على تعاونهم الملحوظ في سير 
لبقية  المستمرة  الحملة  عملية 

األعوام القادمة بإذن اهلل.
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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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البحرين وعمانالبحرين وعمان
وزير الداخلية يبحث برامج التعاون 

االأمني مع �سفري البحرين لدى الواليات املتحدة

ا�شتقبل الفريق اأول ال�شيخ را�شد بن عبداهلل 

اآل خليفة وزير الداخلية، اأم�س، ال�شيخ عبداهلل 

اآل خليفة �شفري مملكة البحرين لدى  بن را�شد 

الوليات املتحدة الأمريكية.

بن  عبداهلل  بال�شيخ  الوزير  رّحب  وقد 

اأوجه  تعزيز  يف  ال�شفارة  بدور  م�شيًدا  را�شد، 

اأف�شل اخلدمات لرعايا مملكة  التعاون وتقدمي 

اللقاء،  املتحدة. ومت خالل  بالوليات  البحرين 

مملكة  بني  الأمني  التعاون  برامج  ا�شتعرا�س 

البحرين والوليات املتحدة وفتح اآفاق جديدة 

خالل املرحلة املقبلة، وذلك يف اإطار العمل على 

تطوير عالقات التعاون والتن�شيق بني البلدين 

ال�شديقني.

لدى  البحرين  مملكة  �شفري  اأعرب  وقد 

لوزير  وتقديره  �شكره  عن  املتحدة  الوليات 

على  وحر�شه  الدائم  توا�شله  على  الداخلية 

تطوير التعاون امل�شرتك.

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

الرئي�س  اإىل  تهنئة  برقية  ورعاه  اهلل  حفظه  املعظم  البالد  ملك 

قا�شم جومارت توكاييف رئي�س جمهورية كازاخ�شتان، مبنا�شبة 

اأطيب  عن  فيها  جاللته  اأعرب  لبالده،  اجلمهورية  يوم  ذكرى 

ول�شعب  وال�شعادة،  ال�شحة  لفخامته مبوفور  ومتنياته  تهانيه 

جمهورية كازاخ�شتان ال�شديق باملزيد من التقدم والزدهار.

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 

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

جمهورية  رئي�س  توكاييف  جومارت  قا�شم  الرئي�س  اإىل  تهنئة 

كازاخ�شتان مبنا�شبة ذكرى يوم اجلمهورية لبالده، اأعرب �شموه 

ال�شحة  مبوفور  لفخامته  ومتنياته  تهانيه  خال�س  عن  فيها 

من  باملزيد  ال�شديق  كازاخ�شتان  ول�شعب جمهورية  وال�شعادة، 

النماء والتقدم.

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 

رئي�س  اإ�شماعيلوف  خان  علي  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية  الوزراء 

وزراء جمهورية كازاخ�شتان.

امللك وويل العهد رئي�س الوزراء 

يهنئان رئي�س كازاخ�ستان 

قوة الدفاع: اإجراء رماية بالذخرية 

احلية مبنطقة »هري �ستيه«
رماية  تنفيذ  البحرين  دفاع  لقوة  العامة  القيادة  اأعلنت 

بالذخرية احلية باملنطقة البحرية ال�شمالية »هري �شتيه«، اليوم 

الثالثاء املوافق 25 اأكتوبر اجلاري من ال�شاعة العا�شرة �شباًحا 

ولغاية ال�شاعة الواحدة ظهًرا. ودعت القيادة العامة لقوة دفاع 

املذكورة  الرماية  منطقة  عن  البتعاد  الأمر  يهمهم  من  البحرين 

اأعاله، وذلك حفاًظا على �شالمتهم.

خالل الزيارة التفقدية ملحافظ العا�سمة ومدير عام »االأمانة«

تظليل منطقة مزاد االأ�سماك يف »املركزي« وا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية
اآل  عبدالرحمن  بن  را�شد  ال�شيخ  اأكد 

العا�شمة حر�س  خليفة حمافظ حمافظة 

املرافق  تطوير  متابعة  على  املحافظة 

بالتعاون  والتنموية  العامة  اخلدمية 

يف  وذلك  املعنية،  اجلهات  خمتلف  مع 

احتياجات  تلم�س  على  حر�شها  اإطار 

اآرائهم  على  والوقوف  قرب  عن  الأهايل 

للتن�شيق  الق�شور  ور�شد  ومطالبهم 

والرتقاء  لتالفيها  املعنية  اجلهات  مع 

اإىل  م�شرًيا  املقدمة،  اخلدمات  مب�شتوى 

املعنية  اجلهات  كل  مع  التن�شيق  اأهمية 

لتحقيق �شراكة ت�شب يف م�شلحة الوطن 

واملواطن. جاء ذلك خالل الزيارة التفقدية 

املركزي،  املنامة  �شوق  اإىل  للمحافظ 

عام  مدير  ال�شهلي  �شعد  حممد  مبعية 

عبداهلل  ح�شن  وبح�شور  العا�شمة،  اأمانة 

املدين نائب املحافظ، وعدد من امل�شوؤولني 

املحافظ  تابع  اإذ  والأمانة،  املحافظة  يف 

التجار  مالحظات  امليدانية  الزيارة  خالل 

ومرتادي ال�شوق حول املرافق واخلدمات 

كما  وتطوير،  �شيانة  اإىل  حتتاج  التي 

اطلع على اخلطط التطويرية التي اأعدتها 

اأمانة العا�شمة لالرتقاء بال�شوق لي�شبح 

مركًزا موؤهالً بكل املرافق التي تخدم الباعة 

واملت�شوقني. وا�شتمع حمافظ العا�شمة اإىل 

التطويرية  امل�شاريع  حول  مف�شل  �شرح 

تت�شمن  والتي  حالًيا،  تنفذ  التي  لل�شوق 

الذي  ال�شاحنات  مواقف  تنظيم  م�شروع 

اخلا�س،  القطاع  مع  موؤخًرا  عقده  وقع 

وم�شروع اإعادة تاأهيل املرافق العامة الذي 

تظليل  وم�شروع  اجلاري،  العام  �شينفذ 

املواد  لبيع   2 والتفريغ  ال�شحن  منطقة 

النتهاء  اإىل  اإ�شافة  باجلملة،  الغذائية 

الأق�شام  خمتلف  يف  املكيفات  تقوية  من 

و�شيانة الأبواب وتزويد ال�شوق مب�شائد 

الذباب. 

حر�س اأمانة  ال�شهلي  اأكد  جهته،  من 

جتار  مع  ال�شراكة  تعزيز  على  العا�شمة 

لتقدمي  وذلك  املركزي،  املنامة  �شوق 

للطموحات  ملبية  متكاملة  خدمية  بيئة 

لل�شوق،  العريقــة  املكانـــة  مع  تتما�شى 

وللنهو�س به كونه يعد اأحد اأهم واأبـــرز 

لالأمن  الأكرب  وامل�شدر  املركزية  الأ�شواق 

الغذائي يف البحرين.  

ا�ستقبل رئي�س واأع�ساء جمعية املحامني البحرينية.. النائب العام:

تطوير العمل القانوين امل�ستمر اأحد اأهم متطلبات دعم العدالة

ا�شتقبل الدكتور علي بن ف�شل البوعينني النائب العام، مبكتبه اأم�س، رئي�س 

جمعية املحامني البحرينية ح�شن اأحمد بديوي، ونائب الرئي�س املحامي �شالح 

اإدارة اجلمعية، بح�شور املحامي العام الأول  اأع�شاء جمل�س  املدفع، وعدًدا من 

امل�شت�شار وائل بوعالي م�شاعد النائب العام وعدد من امل�شوؤولني بالنيابة العامة.

 وخالل اللقاء، ثّمن النائب العام جهود رئي�س واأع�شاء جمل�س اإدارة جمعية 

املحامني البحرينية يف �شبيل حتقيق ر�شالة العدالة، منوًها مبا يقدمه املحامون 

من مقرتحات يف اإطار الهتمام امل�شرتك الهادف اإىل دعم مهنة املحاماة وتعزيز 

فاعلية اإجراءات اأداء عملهم. كما اأثنى على م�شاركتهم يف مبادرة النيابة العامة 

القانونية للفئات  الجتماعية »رعاية« من خالل تقدمي اخلدمات وال�شت�شارات 

امل�شتهدفة يف املبادرة من طفل وامراأة واأ�شرة.

واأكد اأن تطوير العمل القانوين امل�شتمر ي�شّكل اأحد اأهم متطلبات دعم م�شرية 

العدالة وتكري�س مبادئ حكم القانون، م�شيًدا بتعاون جمعية املحامني البحرينية 

الدائم مع النيابة العامة لتذليل ال�شعوبات والرتقاء بالعمل القانوين.

رئي�س هيئة االأركان يرتاأ�س

 اجتماع اللجنة االأمنية امل�سرتكة

رئي�س  النعيمي  �شقر  بن  ذياب  الركن  الفريق  تراأ�س 

وذلك  امل�شرتكة،  الأمنية  اللجنة  اجتماع  الأركان  هيئة 

�شباح اأم�س الثنني 24 اأكتوبر 2022.

بتطوير  الكفيلة  ال�شبل  بحث  الجتماع  خالل  ومت 

الأجهزة  بني  التن�شيق  تقوية  �شاأنه  من  الذي  التعاون 

الوطن  و�شالح  خري  فيه  ملا  باململكة  والأمنية  الع�شكرية 

واملواطنني.

ح�شر الجتماع الفريق طارق بن ح�شن احل�شن رئي�س 

الأمن العام، والفريق الركن ال�شيخ عبدالعزيز بن �شعود اآل 

خليفة مدير اأركان احلر�س الوطني، واللواء الركن بحري 

حممد يو�شف الع�شم قائد �شالح البحرية امللكي البحريني، 

وعدد من كبار ال�شباط وامل�شوؤولني باجلهات املعنية.

ا�شتقبل رئي�س هيئة الت�شريع والراأي القانوين املدير 

عبداهلل  نواف  امل�شت�شار   2022 لنتخابات  التنفيذي 

الوطني  املجل�س  ل�شوؤون  الدولة  حمزة وفًدا من وزارة 

ال�شقيقة  املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة  الحتادي 

اأحمد  الدكتور  واملتابعة  التن�شيق  اإدارة  مدير  برئا�شة 

الهدابي، وذلك مبنا�شبة زيارته ململكة البحرين لالطالع 

واللوج�شتية  الإدارية  والرتتيبات  التجهيزات  على 

لالنتخابات النيابية والبلدية يف مملكة البحرين.

وقد رحب رئي�س الهيئة بالدكتور اأحمد الهدابي، اإذ 

ا�شتعر�س معه اأبرز ال�شتعدادات الإدارية واللوج�شتية 

القانوين  والراأي  الت�شريع  هيئة  بها  قامت  التي 

لالنتخابات.

واأكد امل�شت�شار حمزة اأهمية تبادل مثل هذه الزيارات 

لتعزيز اأوا�شر العالقات والتعاون امل�شرتك وفتح اآفاق 

التجارب واخلربات بني هيئة  للتن�شيق وتبادل  جديدة 

ل�شوؤون  الدولة  وزارة  وبني  القانوين  والراأي  الت�شريع 

العربية  الإمارات  بدولة  الحتادي  الوطني  املجل�س 

املتحدة.

والراأي  الت�شريع  هيئة  رئي�س  نائب  اللقاء  ح�شر 

اآل  عبدالوهاب  بنت  مرمي  ال�شيخة  امل�شت�شارة  القانوين 

خليفة، ومديرو الإدارات يف الهيئة.

امل�ست�سار حمزة ي�ستقبل وفًدا من وزارة 

�سوؤون املجل�س الوطني باالإمارات

باخل�شاب  املتعلقة  الوراثية  الدم  اأمرا�س  ُتعد 

الأمرا�س  اأنواع  اأكرث  من  )الهيمغلوبني(  ال�شبغي 

الوراثية انت�شاًرا حول العامل، وهي اأكرث تركيًزا يف دول 

حو�س املتو�شط.

ويف هذا الإطار، تقيم دول العامل واملنظمات ال�شحية 

يف الأ�شبوع الأخري من �شهر اأكتوبر فعالياتها التوعوية 

 ،)Haemoglobinopathies( الوراثية  الدم  باأمرا�س 

اإذ تهدف هذه الفعاليات العلمية والعملية والجتماعية 

الدم  اأمرا�س  ب�شاأن  ال�شحي  الوعي  ثقافة  تعزيز  اإىل 

املنتقلة وراثًيا من جيل لآخر، وطرق التكاتف والتعاون 

املقبلة،  لالأجيال  انت�شارها  من  للحد  والطبي  املجتمعي 

اإ�شافة لتناول طرق رفع جودة حياة امل�شابني بها عن 

طريق املحافظة على ا�شتقرار و�شعهم ال�شحي، وجتنب 

التحكم  طريق  عن  الإمكان  قدر  ال�شديدة  امل�شاعفات 

باملتغريات التي قد تفاقم احلالة.

ومن اأبرز اأمرا�س الدم الوراثية هي فقر الدم املنجلي 

الثال�شيميا بنوعيها   ،)Sickle Cell Disease( ال�شكلر

)Alpha & Beta(، مر�س الهيموفيليا )�شيولة الدم(، 

ناجتة  اأمرا�س  وجميعها   ،)G6PD( اخلمرية  ونق�س 

عن خلل وراثي يف كريات الدم احلمراء يوؤدي اإىل ظهور 

اأعرا�س مر�شية تقلل من قدرة كريات الدم احلمراء على 

القيام بوظائفها احليوية املهمة.

مكافحة  يف  البحرين  مملكة  جلهود  وا�شتمراًرا 

الأمرا�س الوراثية، فقد مت اإن�شاء مركز اجلينوم الوطني 

�شيا�شات  بناء  اإىل  بدوره  ي�شعى  الذي  عام 2018  يف 

اخلريطة  نتائج  على  مبنية  و�شاملة،  حديثة  �شحية 

اإذ  البحرين،  مملكة  ملواطني  والرتكيبية  اجلينية 

ت�شتهدف هذه ال�شيا�شات دمج الطب التقليدي مع الطب 

اخلدمات  كفاءة  من  يح�شن  الذي  وال�شخ�شي  اجليني 

الوقائية والعالجية ملثل هذه الأمرا�س.

حتديد  اإىل  الوطني  اجلينوم  مركز  يهدف  كما 

الأمرا�س الوراثية املنت�شرة والنادرة بني اأفراد املجتمع 

الوراثية  الرتكيبة  عن  والك�شف  لدرا�شتها،  البحريني 

للبالغني واملواليد، عن طريق تقنيات الت�شل�شل اجليني 

وذلك   ،)Whole Genome Sequencing( ال�شامل 

املراحل  يف  الأمريكية  هارفارد  جامعة  مع  بالتعاون 

الأوىل.

القدرة  بناء  على  الوطني  اجلينوم  مركز  ويعكف 

يف  ودجمها  اجلينية  الختبارات  بهذه  للقيام  املحلية 

بالأمرا�س  امل�شابني  املواطنني  مت�س  التي  اخلدمات 

الوراثية وال�شليمني، من خالل فحو�شات ما قبل الزواج، 

فح�س املواليد، وفحو�شات ال�شيدلية اجلينية الدقيقة، 

وغريها.

منطلق  ومن  الوراثية،  الدم  اأمرا�س  اأ�شبوع  ويف 

�شحية  خدمات  توفري  ب�شمان  ال�شحة  وزارة  حر�س 

�شاملة ومتكاملة للجميع، يوؤكد مركز اجلينوم الوطني 

املجتمع  فئات  خمتلفة  مع  املجتمعية  ال�شراكة  اأهمية 

عن  الوراثية،  الدم  باأمرا�س  امل�شابني  بفئة  للنهو�س 

طريق م�شاركتهم الفاعلة يف م�شروع اجلينوم الوطني 

يف  اجليني  العالج  قواعد  اإر�شاء  يف  اأهمية  من  له  ملا 

امل�شتقبل القريب لهم، اإذ مت جمع اأكرث من 30000 عينة 

يف ال�شنوات املا�شية، ول يزال جمال امل�شاركة مفتوًحا 

اأمام املواطنني عن طريق التوجه لق�شم املخترب يف املركز 

ال�شحي.

البحرين ت�سارك العامل االحتفال باأ�سبوع التوعية بـ»اأمرا�س الدم الوراثية«
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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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متام ابو�صايف

عفًوا اأوباما.. مل يكن خطاأ

كان اجراء لقاء �سحفي مع وزير اخلارجية االإيراين اال�سبق 

منو�سهر متكي اهم ما �سعيت اليه ك�سحفية يف برنامج زيارتي 

اىل ايران يف العام 2009 والتي حدد موعدها قبل بدء االنتخابات 

يف  اللقاء  خالل   - متكي  الوزير  بدا  �سهر.  من  باأقل  االإيرانية 

مكتبه يف مبنى اخلارجية االإيرانية يف طهران - مرحبًا ولطيًفا 

على خالف االنطباع الذي كان قد ت�سكل لدي منذ اخر موؤمتر 

املنامة يف  �سحفي كان قد عقده يف مبنى وزارة اخلارجية يف 

االمريكية  بـ»املحاوالت  له  �سوؤايل  و�سف  عندما  العام،  نف�س 

اخلبيثة« بعد ان عرفت عن نف�سي خالل املوؤمتر كمرا�سلة الإحدى 

االإذاعات االمريكية الدولية، ففهمت ان »لعن« ال�سيطان االأكرب لدى 

الدبلوما�سيني االإيرانيني هو مبثابة »طقو�س« يجب التاأكيد عليها يف 

املوؤمترات ال�سحفية. و�سلنا اىل ال�سوؤال الذي كان ال بد منه حول 

االإدارة االمريكية اجلديدة بقيادة الرئي�س االأمريكي االأ�سبق براك 

اأوباما، الذي مل يكن قد م�سى �سوى �سهور قليلة على و�سوله اىل 

البيت االأبي�س، وافرت�ست ان نربة الوزير �سوف حتتد، وندخل 

يف �سياق العبارات الهجومية التي كنت قد اعتدت على �سماعها 

ل�سنوات خالل اي لقاء مع م�سوؤول اإيراين عندما ياأتي ذكر الواليات 

املتحدة، لكن على خالف ذلك، بدا الوزير االإيراين اكرث دبلوما�سية 

باحلديث عن االإدارة اجلديدة، بل قلل فعليًا من احتمالية ان تتجه 

االإدارة االمريكية اجلديدة الأي �سيا�سات ت�سعيدية مع طهران، 

وكاأن حال ل�سانه يقول ان اخر ما تريده االإدارة االمريكية اجلديدة 

املزيد من املتاعب بعد »ورطة« العراق. واقعيًا، كانت ايران اول 

الرابحني من حرب الواليات املتحدة يف العراق م�ستفيدة من الفراغ 

ال�سيا�سي الذي احدثه ا�سقاط نظام �سدام ح�سني، وهو ما �ساعدها 

على مد نفوذها اىل جميع املوؤ�س�سات الر�سمية يف العراق بف�سل 

الروابط »اال�ستخباراتية« وال�سيا�سية مع عدة اطراف يف العراق. 

كما و�سفته تقارير دولية باملنافع اال�سرتاتيجية غري املتوقعة التي 

ح�سدتها ايران بف�سل هذه احلرب »1«. لقد تورط االمريكان عرب 

الوجود يف العراق، فيما ك�سب االإيرانيون النفوذ، وهو ما كان يعرب 

عنه دوًما ال�سفري االإيراين االأ�سبق لدى البحرين ح�سني عبداللهيان 

»2« يف كل لقاء �سحفي اجريته معه بنربة ال تخلو من التباهي 

بعبارة »لدى االمريكان وجود يف العراق، اما نحن فلدينا النفوذ«. 

لذلك �سكلت »الثورة اخل�سراء« التي اندلعت يف ايران يف اعقاب 

نتائج االنتخابات التي اأتت نتائجها املعلنة ل�سالح الرئي�س احمدي 

جناد - حزيران 2009 ما ميكن و�سفه مب�سدر احراج للرئي�س 

الثورة،  لهذه  الدعم  تقدمي  وا�سح  ب�سكل  حتا�سى  الذي  اأوباما 

بخالف ت�سريحات حمدودة تظهر �سيئا من الت�سامن امام الراأي 

العام العاملي الذي كان ي�ساهد »البا�سيج« وهم يقعمون املتظاهرين 

»3«. لكن خلف كوالي�س هذه الت�سريحات، كان الرئي�س اوباما قد 

امر وكالة اال�ستخبارات االمريكية »�سي اأي ايه« بقطع االت�ساالت 

مع موؤيدي الثورة اخل�سراء، »4« وهو ما يتناق�س متاًما مع تعاطي 

الحًقا،  العربية  املنطقة  �سهدتها  التي  االحداث  مع  ذاتها  االإدارة 

والتي عرفت بـ»الربيع العربي« يف العام 2011 ومن بينها احداث 

م�سر، حني حث الرئي�س اأوباما الرئي�س امل�سري الراحل ح�سني 

مبارك على التنحي والرحيل على الفور بلغة ا�ستفزت من يختلف 

مع الرئي�س مبارك قبل من يتفق معه! هذا التعاطي االأمريكي مع 

حليف قوي له ثقله اال�سرتاتيجي يف ال�سرق االو�سط مثل م�سر مل 

يكن واقعيًا نتيجة لالحتجاجات.

فقبل ذلك عقد احد م�سوؤويل حقوق االن�سان يف اخلارجية 

االمريكية لقاء مع ال�سحافيني خالل م�ساركته يف »حوار املنامة 

2010« »5«، ودون مقدمات حتدث امل�سوؤول عن م�سر بلغة ال 

ت�سبه عقودا من ال�سداقة وال�سراكة بني البلدين، يومها خرجت 

بانطباع واحد من هذا اللقاء ميكن تلخي�سه بعبارة �سعبية نرددها 

يف بالدنا« اللي يتغطى باالمريكان ينام عريان»، لذلك عندما يخرج 

الرئي�س االأمريكي االأ�سبق اأوباما قبل اأيام قليلة بت�سريحات يعترب 

لي�س  فهذا  االإيرانيني يف 2009 »خطاأ«  لثورة  فيها عدم دعمه 

كان  الذي  اأوباما  الرئي�س  اعتمدها  ا�سرتاتيجية  بل  خطاأ،  جمرد 

يبحث عن �سيء واحد فقط، وهو التو�سل اىل اتفاقية مع ايران، 

لذلك مل تكن الثورة اخل�سراء وما تخللتها من اعدامات بالر�سا�س 

احلي لتغري �سيئا يف ح�سابات اأوباما الذي مد يده �سًرا لطهران 

كان  لو  حتى  رئا�سته  لفرتة  يح�سب  اجناز  �سناعة  وراء  �سعيًا 

اأوباما  اخلروج باتفاقية ولدت م�سوهة. وهذا ما يف�سر قرارات 

»احلقوقية« حني األغى بنف�سه برنامج الواليات املتحدة االمريكية 

الذي كان ي�ستهدف توثيق انتهاكات حقوق االن�سان يف ايران! لقد 

فهم االإيرانيون اأوباما اكرث من حماوالته قراءتهم. واليوم ال يبدو 

هذا االعرتاف ذا قيمة امام تراجع الدميقراطيني يف ا�ستطالعات 

الراأي قبيل انتخابات الن�سف التي �ستجرى ال�سهر املقبل، وال تاأثري 

واقعي لهذا االعرتاف من رئي�س �سابق راهن على»اخليار االإيراين« 

رغم كل االعتبارات.

هوام�ش

»1« تقرير لفورين بول�سي حتت عنوان »من ك�سب يف 

العراق؟« ن�سر يف مار�س 2007.

منذ  الإيراين  اخلارجية  وزير  عبداللهيان،  ح�سني   »2«

للجمهورية  �سفري  من�سب  �سغل  قد  كان   ،2021 �سيف 

الإ�سالمية لدى مملكة البحرين »2010-2007«.

نتائج  �سد  اندلعت  التي  الإيرانية  الحتجاجات   »3«

انتخابات الرئا�سة الإيرانية يف العام 2009 دعًما للمر�سحني 

ال�سالحيني مري ح�سني مو�سوي ومهدي كروبي. وقد �سميت 

حينها بـ»الثورة اخل�سراء«، و»ال�سحوة الفار�سية«، والتي 

خلفت مئات من القتلى والف املعتقلني.

جاي  الأمريكي  للكاتب  ايران«  »حروب  كتاب   »4«

�سولومون - �سغل �سابًقا كبري مرا�سلي ال�سوؤون الدولية يف 

�سحيفة »وول �سرتيت«.

»5« القمة الأمنية ال�سابعة »حوار املنامة 2010« عقدت 

يف 3-5 دي�سمرب 2010.

اجلاليـــة الهندو�صيـــة   حتتفــل   بعيــد   الأنـوار »    ديوايل « 

من�سور   �ساكر  : 

احتفلت   اجلالية   الهندو�سية   يف   البحرين،   م�ساء   اأم�س،  

 باأعياد    »ديوايل«     وهو   ما   يعرف   بـ»عيد   الأنوار « ،   حيث  

 �سهد   العيد   هذا   العام   م�ساركة   كبرية   كالأعوام   الذي   �سبقت  

 اجلائحة،   اإذ   احتفل   الهندو�س   بح�سور   وم�ساركة   كبرية   من  

 خمتلف   الطوائف   واجلاليات   املوجودة   باململكة،   وكان   من   بني  

 احل�سور   الكثري   من   املواطنني   الذين   تواجدوا   لتقدمي   التهاين  

 والتربيك   لأ�سدقائهم   واحبائهم   من   الهندو�س،   واأكد   املحتفلون  

 لـ»الأيام«    ان   ما   مييز   الحتفال   بعيد    »دوايل«     يف   البحرين   هو  

 تواجد   اجلميع   يف   هذا   العيد   حيث   ان   العيد   هنا   ل   يخت�سر  

 طائفة   واحدة   وامنا   للجميع   فت�ساهد   هنا   املواطنني   وخمتلف  

 اجلن�سيات   وحتى   ال�سخ�سيات   الكربى   والبارزة،   م�سيفني: 

 لذلك   البحرين   هي   منوذج   فريد    » للتعاي�س   بني   الطوائف  

 والأديان « ،   وان   حرية   املعتقد   وممار�سة   الطقو�س   وال�سعائر  

 حمفوظة   للجميع،   ونوجه   �سكرنا   الكبري   كالعادة   يف   كل   عام  

 اإىل   كل   البحرينيني   واجلاليات   املختلفة   مل�ساركتهم   يف   الحتفال  

 بالعيد  . 

وعرب   املحتفلون   عن   �سعادتهم   حل�سور   البحرينيني  

 وجميع   اجلاليات   والفعاليات   مل�ساركتهم   فرحتهم   بالعيد.  

 وحر�س   العديد   من   ال�سخ�سيات   البارزة   على   التواجد   يف   هذا  

 الحتفال.    وعن   اجواء   الحتفال   بالعيد   يف   البحرين   بهذا   العام،  

 قال   القائمون   على   التنظيم   لـ»الأيام«:  نحتفل   بالعيد   يف   كل  

 عام   وكاأننا   يف   بالدنا   اإذ   ل   يوجد   اأي   اختالف،   فالبحرين   حترتم  

 اإقامة   هذا   العيد   بل   ي�ساركنا   اجلميع   فيه   لذلك   الجواء   جميلة  

ً   ونعي�س   عيد   حقيقي،   وبعد   التخل�س   من   اجلائحة   عادت    جدا

 احتفالتنا   كما   كانت   عليه   يف   ال�سابق   بف�سل   من   اهلل   وثم   فريق  

 البحرين   الوطني،   اأما   عن   ماذا   يعني   هذا   العيد   فقال   املنظمون:   

 عيد   الديوايل،   اأو   ما   يعرف   بعيد   الأنوار،   هو   عيد   ياأتي   مع  

 ف�سل   اخلريف   من   كل   عام   وي�ستمر   خم�سة   اأيام،   ويحتفي   به  

 الهندو�س   وال�سيخ   واجلايني   يف   جميع   اأنحاء   العامل،   ويتزامن  

 مع   بداية   ال�سنة   الهندية   اجلديدة   التي »    تب�سر   ببدايات   جديدة،  

 وانت�سار   اخلري   على   ال�سر   والنور   على   الظالم « ،   كما   ي�سّكل  

 منا�سبة   لالحتفال   باحلياة   والأمل   والتفاوؤل   ومتتني   العالقات  

 الجتماعية  . وت�ستعد   العائالت   التي   تنتمي   للطائفة   ال�سيخية  

 والهندو�سية   لـ»عيد   الأنوار«    ب�سراء   مالب�س   وديكورات  

 واأك�س�سوارات   جديدة،   كما   يقومون   بتنظيف   منازلهم   ا�ستعدادا  

 لهذا   اليوم . 

وا�سافوا:  ويف   يوم   العيد   تزّين   املنازل   واملحال   التجارية  

 والأماكن   العامة   مب�سابيح   زيتية   �سغرية   ت�سمى »ديا�س « ،   كما     

 ي�ستمتع   النا�س   اأي�سا   بالألعاب   النارية   ويعّدون   بع�س   اأنواع  

 احللويات   الهندية   التي   حتظى   ب�سعبية   كبرية   لدى   الأطفال . 

حمذًرا من خطورة اإطالة النظر املبا�صرة على �صبكية العني.. العري�ش: 

»التحديق« يف اأ�صعة ال�صم�ش اأثناء الك�صوف قد يوؤّدي لفقدان الب�صر

خديجة العرادي:

حذر ا�ست�ساري اأول طب وجراحة �سبكية 

التخ�س�سي  العري�س للعيون  العيون مبركز 

الدكتور ح�سن العري�س من النظر املبا�سر اإىل 

الك�سوف اجلزئي  اأثناء عملية  ال�سم�س  قر�س 

الذي �ستمر به البالد اليوم الثالثاء من ال�ساعة 

1:32 ظهًرا اإىل ال�ساعة 3:50 م�ساًء، وتكون 

النظر  اإطالة  اأن  ال�ساعة 2:40، مبيًنا  الذروة 

قد توؤدي اإىل فقدان الب�سر.

اأثناء  ال�سم�س  قر�س  اإىل  النظر  اإن  وقال 

مركز  على  ال�سرر  ي�سبب  اجلزئي  الك�سوف 

فوق  الأ�سعة  ب�سبب  ال�سبكية  يف  الإب�سار 

النظر  مدة  طالت  كلما  اأنه  مبيًنا  البنف�سجية، 

�سيزيد ال�سرر ما يوؤدي اإىل احرتاق يف مركز 

داعًيا  ال�سم�سي،  ال�سبكية  اعتالل  اأو  الإب�سار 

اإىل  اململكة  يف  ومقيمني  مواطنني  من  اجلميع 

وعدم  ال�سم�س  لقر�س  املبا�سر  النظر  »عدم 

اإىل  العني  تتعر�س  قد  اإذ  بالهواتف  الت�سوير 

اإىل  م�سرًيا  الت�سوير«،  وقت  ال�سارة  الأ�سعة 

اأنه »ميكن متابعة احلدث عرب و�سائل الإعالم 

والقنوات التلفزيونية حفاظا على العني«.

واأو�سح العري�س يف ت�سريح لـ»الأيام« 

نادرة  كونية  ظاهرة  ال�سم�س  ك�سوف  اأن 

اليوم  العامل  من  واأجزاء  البحرين  �ست�سهدها 

اأكتوبر اجلاري، هذه  املوافق 25 من  الثالثاء 

النا�س  �سغف  وتثري  نادرة  الكونية  الظواهر 

اإن  حيث  اإليها،  للنظر  وغريها  البحرين  يف 

القمر،  بظالل  جزئًيا  يتغطى  ال�سم�س  قر�س 

ال�ساعة  اإىل  ظهًرا   1:32 ال�ساعة  عند  وترى 

3:50 م�ساًء.

تثري  الظاهرة  هذه  باأن  الدكتور  وذكر 

اإىل  النظر  الكثري  ويحاول  الكثري،  اهتمام 

ونحن  الأطفال،  وخا�سة  مبا�سرة  ال�سم�س 

مبا�سرة  النظر  حذاًرا  ثم  حذاًرا  ونحّذر  نقول 

ال�سم�س اجلزئي؛ لأنها خطرة جًدا  اإىل قر�س 

والتي  ال�سبكية  مقلة   - العني  �سبكية  على 

و�سط  يف  جدا  الدقيق  احل�سا�س  اجلزء  هي 

ال�سبكية.

و�سدد الدكتور العري�س على عدم القيام 

الك�سوف،  اأثناء  ال�سم�س  قر�س  اإىل  بالنظر 

وت�سبب  جًدا،  تتاأثر  ال�سبيكة  اأن  مو�سحا 

الب�سرية  اخلاليا  يف  دائم  تغري  يف  الأ�سعة 

النهارية، والتي ترى يف اأثناء النهار، مبينا اأن 

هذه اخلاليا تختلف عن خاليا الب�سر الليلية.

فوق احلمراء  بالأ�سعة  باأن اخلاليا  وبني 

اإىل  وتوؤدي  ولثواين،  حتى  لها  بالنظر  تتاأثر 

تغريات يف تركيبة اخللية ال�سوئية امل�ستقبلية 

تدخل  والتي  ال�سم�س،  من  املنطلقة  لالأ�سعة 

اإىل تغريات  ال�سوئية  الأ�سعة  العني وتتحول 

وبعدها  ف�سيولوجية  وبعدها  كيميائية، 

اإىل املركز الب�سري يف املخ،  ع�سبية وتنطلق 

لأنها  احلمراء؛  فوق  الأ�سعة  لي�ست  ولكن 

وكاأنها  الب�سرية،  ال�سوئية  اخلاليا  حترق 

اأن  نريد  ول  واخلاليا  الربوتينات  حترق 

اإنها »عملية �سواء داخل العني«، موؤكًدا  نقول 

اخللية  يفقد  القوي  احلراري  التاأثري  هذا  باأن 

ا�سرتجاعها  ميكن  ول  الأبد،  اإىل  وظيفتها 

الأطفال  الفرد ب�سره خا�سة عند  ومعها يفقد 

الف�سول  باب  من  الأ�سعة  اإىل  ينظرون  الذين 

والتحقق.

متنع  خا�سة  نظارات  هناك  باأن  واأفاد 

مقلة  وتقي  ا�ستعمالها  وميكن  الأ�سعة،  هذه 

الب�سرية  اخلاليا  على  التاأثريات  من  العني 

وهي حرق كامل للخلية، م�سرًيا اإىل اأن اأغلب 

اخلا�سة  احلماية  نظارات  ميلكون  ل  النا�س 

التي متكنهم من مراقبة هذه الظاهرة الكونية، 

ومراقبة  متابعة  اإىل  الأمور  اأولياء  داعًيا 

اأولدهم وعدم ال�سماح لهم بالنظر املبا�سر اإىل 

قر�س ال�سم�س وا�ستعمال النظارة الواقية من 

الأ�سعة التحت حمراء.

د. ح�سن العري�س

ويل العهد رئي�ش الوزراء ُينيب �صموه لزيارة عدد من الأ�صر مبنا�صبة ديوايل.. حممد بن �صلمان:

البحريـــــــن واحــــــــة للمحبـــــــة والت�صامــــــح وال�صــــالم
حمد  بن  ال�سيخ  �سمو  اأكد 

البحرين  مملكة  اأن  خليفة  اآل 

اأ�سحت واحًة للمحبة والت�سامح 

الروؤى  بف�سل  وال�سالم 

ال�سامية  امللكية  والتطلعات 

امللك  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة 

ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

اهلل ورعاه،  املعظم حفظه  البالد 

�ساحب  من  امل�ستمرة  واملتابعة 

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

اهلل، م�سرًيا اإىل اأن اململكة توا�سل 

قيم  بتكري�س  الثابت  نهجها 

التعاي�س والتعددية بني اجلميع 

ما جعل منها اأمنوذًجا ح�سارًيا 

متميًزا.

مييز  مبا  �سموه  ونوه 

اململكة من اإرث ثقايف وح�ساري 

التعاي�س  قيم  على  قائم  عريق 

والتعددية واحرتام الأديان منذ 

النهج  هذا  على  و�سار  القدم، 

اأ�سبحت  حتى  اململكة  اأبناء 

الثقافات  ملختلف  ملتقى  اململكة 

والأديان.

جاء ذلك لدى زيارة �سموه، 

امللكي  ال�سمو  عن �ساحب  نيابًة 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

كبار  من  عدد  بح�سور  الوزراء، 

الأ�سر  من  لعدد  امل�سوؤولني، 

مبنا�سبة  احتفالتها  مل�ساركتها 

الهندية،  ال�سنة  وراأ�س  ديوايل 

مملكة  اأن  اإىل  �سموه  اأ�سار  اإذ 

التعاي�س  اأر�س  باتت  البحرين 

والت�سامح ملجتمٍع ت�سوده املحبة 

وال�سالم والتاآخي، وتتجلى فيه 

القائمة  ال�سامية  واملبادئ  القيم 

على احرتام الديانات، واحلوار، 

تنوع  على  القائم  والنفتاح 

الثقافات.

ال�سيخ حممد  وقد نقل �سمو 

بن �سلمان بن حمد حتيات وتهاين 

�ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد 

لأ�سر  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

وكيولرام،  وفايديا،  كافالين، 

بهذه  وماجليمال،  واأ�ساربوتا، 

املنا�سبة.

كما اأعرب �سموه عن خال�س 

مبا  م�سيًدا  الأ�سر،  لهذه  تهانيه 

خدمة  يف  عطاء  من  به  تقوم 

على  الدائم  وحر�سها  املجتمع 

التوا�سل مع اجلميع.

الأ�سر  اأعربت  جانبها،  من   

ل�ساحب  وتقديرها  �سكرها  عن 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو 

اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س 

على  الدائم  �سموه  حر�س  على 

التوا�سل مع اأطياف املجتمع كافة 

التوا�سل  قيم  تعزيز  وموا�سلة 

امتنانهم  عن  معربني  والرتابط، 

بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  مل�ساركة 

�سلمان بن حمد اآل خليفة يف هذه 

املعاين  تعك�س  والتي  املنا�سبة، 

التي  والنبيلة  ال�سامية  والقيم 

البحريني،  املجتمع  بها  يتحلى 

متمنني ململكة البحرين مزيًدا من 

النماء والزدهار.

ت�صوير - ح�صن قربان
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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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البحرين وعمانالبحرين وعمان

وكيل الداخلية ي�شارك يف االجتماع 

التح�شريي الجتماع وزراء الداخلية بدول التعاون

�ضارك ال�ضيخ نا�ضر بن عبدالرحمن اآل خليفة وكيل وزارة الداخلية يف الجتماع التح�ضريي 

الذي عقده وكالء وزارات الداخلية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، مبقر الأمانة العامة 

للمجل�س يف الريا�س، بح�ض�ر الأمني امل�ضاعد لل�ض�ؤون الأمنية بالأمانة العامة ملجل�س التعاون.

وقد بحث الجتماع التح�ضريي، الذي ياأتي متهيًدا لالجتماع التا�ضع والثالثني ل�زراء الداخلية 

بدول املجل�س، امل��ض�عات املدرجة على جدول الأعمال، والتي ت�ضهم يف تعزيز م�ضرية التعاون 

الأمني اخلليجي امل�ضرتك، كما مت الطالع على ال�ضتعدادات اخلا�ضة بالتمرين التعب�ي امل�ضرتك 

لالأجهزة الأمنية بدول املجل�س )اأمن اخلليج العربي 4(، والربط الأمني التقني امل�ضرتك.

قوة الدفاع تنفذ مترين خطة الطوارئ

 مبعر�ض البحرين الدويل للطريان 

م�ضرتًكا  متريًنا   2022 اأكت�بر   26 الأربعاء  غد  �ضباح  البحرين  دفاع  ق�ة  �ضتنفذ 

ميدانًيا خلطة الط�ارئ، ا�ضتعداًدا ملعر�س البحرين الدويل للطريان 2022، وذلك بقاعدة 

ال�ضخري اجل�ية، اإ�ضافًة اإىل الطرق امل�ؤدية من واإىل امل�ضت�ضفى الع�ضكري، وبذلك تلغ ق�ة 

�ضباًحا  التا�ضعة  ال�ضاعة  من  التمرين  �ضيبداأ  اأنه  اإىل  واملقيمني  امل�اطنني  البحرين  دفاع 

الداخلية، واحلر�س  التمرين كل من وزارة  الرابعة ع�ضًرا، وي�ضارك يف  ال�ضاعة  ولغاية 

ال�طني، ووزارة ال�ضحة، و�ض�ؤون الطريان املدين، و�ضركة مطار البحرين.

ويهدف التمرين اإىل التن�ضيق والإعداد امل�ضبق مع خمتلف اجلهات املعنية مل�اجهة اأي 

حدث طارئ، والتدريب على عمليات اإخالء امل�ضابني اإىل امل�ضت�ضفى الع�ضكري.

ل ديون من اختال�ض 118 ديناًرا براءة حم�شّ

 بعد اأن ق�شت حمكمة اأول درجة بحب�شه ملدة �شهر

حمكمة  اأن  خليل  اإبراهيم  املحامي  ذكر 

بحب�س  درجة  اأول  حكم  األغت  ال�ضتئناف 

تهمة  من  برباءته  وق�ضت  �ضهر،  ملدة  م�كله 

اختال�س مبلغ 118 ديناًرا و27 فل�ًضا. 

حكمها  حيثيات  �ضمن  املحكمة  وقالت 

تبنى  اأن  يجب  اجلنائية  امل�اد  الأحكام يف  اإن 

والحتمال  الظن  على  ل  واليقني،  اجلزم  على 

والفرو�س والعتبارات املجردة. 

وتابعت املحكمة اأن ما �ضاقته النيابة العامة 

من اأق�ال �ضاهدي الإثبات يف مقام التدليل على 

ل  اإليه  اأ�ضندتها  التي  للجرمية  املتهم  مقارفة 

يكفي لإثباتها يف حقه، واأن �ضاهدي الإثبات قد 

قّررا ب�ق�ع اختال�س، اإل اأنهما مل يجزما بذلك، 

وكانت ق�لهما ا�ضتنتاًجا على �ضند من اأن املتهم 

واأمني  ال�ضركة  يف  التح�ضيل  ماأم�ري  من  ه� 

العهدة امل�ض�ؤول عنها اأًيا كان �ضبب هذا العجز، 

ما  على �ضحة  دليالً  يقدم  اأًيا منهما مل  اأن  مع 

قّرراه ب�ضاأن ذلك العجز، وه� ق�ل مر�ضل منهما 

يع�زه الدليل على �ضحته، خا�ضة اأن الأوراق 

خلت من دليل فني يفيد ذلك. 

اإىل ما ورد  اأنها ل تطمئن  وبّينت املحكمة 

باأق�ال �ضاهدي الإثبات؛ اإذ اإنهما مل يقّدما �ضنًدا 

عن كيفية اإ�ضناد مبلغ العجز للمتهم واختال�ضه 

له من دون وج�د م�ضتندات تفيد ذلك. 

الإن�ضان  يف  الأ�ضل  اأن  املحكمة  واأكدت 

النظام  يف  اأ�ضا�ضية  قاعدة  وُتعد  الرباءة، 

حقائق  تفر�ضها  فيها  ترخ�س  ل  التهامي 

الإجرائية  ال�ضرعية  وتقت�ضيها  الأ�ضياء، 

التحكم  �ض�ر  م�اجهة  يف  الفرد  وحماية 

والتحامل مبا يح�ل دون اعتبار واقعة تق�م 

بها اجلرمية ثابتة بغري دليل جاد قاطع يبلغ 

ل�ضبهة  جماًل  يدع  ول  واليقني،  اجلزم  مبلغ 

ل  ذلك  ودون  فيها،  ال�ضك  اأو  التهمة  انتفاء 

ينهدم اأ�ضل الرباءة. 

وملا كان ذلك، وكانت املحكمة ل تطمئن اإىل 

اأدلة الثب�ت التي ا�ضتندت اإليها �ضلطة التهام، 

وترى فيها اأنها جمرد اأدلة فنية واحتمالية ل 

الختال�س، ومن  املتهم بجرمية  لإدانة  ت�ضلح 

ثم يتعنّي الق�ضاء برباءته مما اأ�ضند اإليه.

اأقر�شها ل�شراء �شقة �شكنية

املحكمة ُتلزم زوجة ب�شداد 77 األف دينار لزوجها

علي طريف: 

باأن  رجب  بن  فاطمة  املحامية  اأفادت 

مدعى  باإلزام  ق�ضت  املدنية  الكربى  املحكمة 

املدعي  اإىل  ت�ؤدي  باأن  »الزوجة«  عليها 

نظري  وذلك  دينار،  األف   77 مبلغ  »زوجها« 

اإقرا�ضها ذلك املبلغ ل�ضراء �ضقة �ضكنية. 

وب�ضاأن تفا�ضيل الدع�ى، اأو�ضحت رجب 

عليها  باملدعى  مرتبط  »الزوج«  م�كلها  اأن 

»الزوجة« منذ اأكرث من 10 �ضن�ات، اإذ اأبدت 

الأخرية رغبتها يف امتالك �ضقة �ضكنية ت�ضّجل 

با�ضمها، وطلبت من املدعي »الزوج« �ضراءها 

اأن تق�م ب�ضداد الثمن لحًقا، ونظًرا  لها على 

املدعي  من  ورغبًة  بينها  الزوجية  للعالقة 

الزوجية قام ب�ضراء تلك  ا�ضتمرار احلياة  يف 

يف  ذلك  وكان  دينار،  األف   77 مقابل  ال�ضقة 

عام 2017. 

وبّينت رجب اأن م�كلها جلاأ للق�ضاء بعد 

5 �ضن�ات من امتناع زوجته عن �ضداد املبلغ، 

بالرغم من اإنذارها بعام 2020 وحتى �ضهر 

مار�س مع العام احلايل ب�ضداد املبلغ امل�ضتحق 

يف ذمتها للمدعي دون جدوى. 

�ضمن  قالت  املحكمة  اأن  رجب  وتابعت 

امللكية  ب�ثيقة  ثابت  اإنه  حكمها  حيثيات 

اأقرت  »الزوجة«  عليها  املدعي  اأن  العقارية 

»الزوج«  املدعي  بقيام  منها  املقدمة  باملذكرة 

ثمنها  و�ضداد  التداعي  م��ض�ع  العني  ب�ضراء 

وكانت  ذلك،  كان  ملا  با�ضمها  وت�ضجيلها 

وجهت  الدليل  ا�ضتكمال  �ضبيل  يف  املحكمة 

بال�ضيغة  حلفها  الذي  للمدعي  املهمة  اليمني 

اأن  احللف  م�ضم�ن  وكان  باحلكم،  ال�اردة 

للمدعي  املدعي  اإعطاء  به  املطالب  املبلغ  ذلك 

ولي�س  القر�س  �ضبيل  على  »الزوجة«  عليها 

على �ضبيل العطية. 

اأنها تخل�س لثب�ت  اإىل  واأ�ضارت املحكمة 

ل�ضالح  املبلغ  بهذا  الأخرية  ذمة  ان�ضغال 

املدعي، واإذ اإن الأوراق قد خلت مما يفيد قيامها 

ب�ضداده، الأمر الذي ل ي�ضع معه املحكمة وعلى 

�ضند مما تقدم اإل اإجابة املدعي اإىل طلبه، وذلك 

على النح� الذي �ضريد باملنط�ق.

باإلزام  املحكمة  فقد ق�ضت  الأ�ضباب  ولهذا 

للمدعي  ت�ؤدي  باأن  »الزوجة«  عليها  املدعى 

»الزوج« مبلغ 77،000 دينار بحريني.

 املحامية فاطمة بن رجب

املحكمة الد�شتورية تعقد جل�شتها 

غــــًدا االأربعــــــاء للنظر يف دعوى د�شتوريــــة

جل�ضتها  الد�ضت�رية  املحكمة  تعقد 

ح�ضن  بن  عبداهلل  امل�ضت�ضار  برئا�ضة 

 26 امل�افق  الأربعاء  ي�م  الب�عينني 

العا�ضرة  ال�ضاعة  متام  يف   2022 اأكت�بر 

الد�ضت�رية  الدع�ى  يف  للنظر  �ضباًحا، 

امل�ضي  ب�ضاأن  )م.ت/  1/  2022(  رقم 

يف  الد�ضت�رية  املحكمة  حكم  تنفيذ  يف 

امللكية  والإحالة  )د/  1/  2020(  الدع�ى 

العتداد  وعدم  )اإ.ح.م/  1/  2009(،  رقم 

العمايل  النزاع  يف  التحكيم  هيئة  بحكم 

رقم  العمالية  املنازعة  دعاوى  ال�ضادر يف 

1/  2007 و2/  2020م. امل�شت�شار عبداهلل البوعينني 

مواكبة خطط تطوير �شركة الفنادق الوطنية مع ا�شرتاتيجية ال�شياحية.. ال�شرييف:

توفري املزيد من فر�ض اال�شتثمار اأمام ال�شركات ال�شياحية الوطنية
جعفر  بنت  فاطمة  اأكـــدت 

ال�ضياحة  ـــرة  وزي الــ�ــضــرييف 

على  ال�ضياحة  وزارة  حر�س 

ت�فري املزيد من فر�س ال�ضتثمار 

اأمام خمتلف امل�ضتثمرين  اجلاذبة 

ويف  ال�ضياحي،  الــقــطــاع  يف 

ال�طنية  ال�ضركات  مقدمتهم 

الذي  النم�  م�اكبة  يف  الراغبة 

منه  وال�ضتفادة  القطاع  ي�ضهده 

هذا  م�ضارات  ودعــم  جهة،  من 

النم� من جهة اأخرى.

ا�ضتقبال  خــالل  ــك  ذل جــاء 

اإدارة  جمل�س  لرئي�س  ال�زيرة 

ال�طنية  الفنادق  �ضركة  واأع�ضاء 

الأربــعــني  ــرى  ــذك ال مبنا�ضبة 

اأ�ضادت  اإذ  ال�ضركة،  لتاأ�ضي�س 

تط�ير  يف  ال�ضركة  باإ�ضهامات 

والفندقي  ال�ضياحي  القطاع 

العق�د  تلك  مدى  على  البحريني 

الراهن. ال�قت  وحتى 

التنفيذية  الإدارة  واأطلعت 

ال�طنية  ــادق  ــن ــف ال ل�ضركة 

الهيئة  يف  وامل�ض�ؤولني  ال�زيرة 

مالمح  اأبرز  على  الجتماع  خالل 

لل�ضركة  ال�ضرتاتيجية  اخلطة 

ال�ضركة  وم�ضاعي  املقبلة،  للفرتة 

الأداء  على  بناء  والنم�  للت��ضع 

الآونة  خالل  حتقق  الذي  اجليد 

عليه  برهنت  ــذي  وال ــرية،  الأخ

ال�ضركة. اأداء  م�ؤ�ضرات 

ربط  �ضبل  الجتماع  وبحث 

�ضركة  ــدى  ل التط�ير  خطط 

ــداف  اأه مع  ال�طنية  الفنادق 

ململكة  ال�ضياحية  ال�ضرتاتيجية 

 ،2026-2022 الــبــحــريــن 

لــالأهــداف  ال�ضركة  وم�ضاندة 

هذه  ت�ضمنتها  التي  الطم�حة 

تطرق  كــمــا  ال�ــضــرتاتــيــجــيــة، 

اإىل  الجتماع  خــالل  اجلانبان 

القطاع  تط�ير  فر�س  مناق�ضة 

فر�س  الأخ�س  وعلى  ال�ضياحي، 

لل�اجهات  والتط�ير  ال�ضتثمار 

املتاحة. البحرية  والأن�ضطة 

خالل  اجلانبان  وا�ضتعر�س 

نتائج يف  الجتماع ما حتقق من 

لإنعا�س  بالن�ضبة  املا�ضية  الفرتة 

وا�ضتعرا�س  ال�ضياحي  القطاع 

ال�ضياحية  والفعاليات  الربامج 

م�ضت�ى  رفع  وفر�س  القادمة، 

وال�ضتفادة  الفندقي  الإ�ضغال 

البحرين  مملكة  فنادق  يف  منها 

املقبلة. الفرتة  خالل 

�شفري البحرين لدى الواليات املتحدة االأمريكية يزور 

م�شروع »امللك حمد - م�شت�شفى االإر�شالية االأمريكية«

خليفة  اآل  را�ضد  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  قام 

املتحدة  ال�ليات  لدى  البحرين  مملكة  �ضفري 

م�ضت�ضفى  مل�ضروع  بزيارة  اأم�س،  الأمريكية، 

م�ضت�ضفى   - حمد  »امللك  الأمريكية  الإر�ضالية 

والذي  عايل،  مبنطقة  الأمريكية«،  الإر�ضالية 

البناء فيه على النتهاء. وكان  اأعمال  اأو�ضكت 

يف ا�ضتقباله الدكت�ر ج�رج �ضرييان الرئي�س 

الإر�ضالية  م�ضت�ضفى  لدى  لل�ضركات  التنفيذي 

الأمريكية.

اآل  را�ضد  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  ا�ضتمع  وقد 

مراحل  ح�ل  لإيجاز  الزيارة  خالل  خليفة 

بناء م�ضروع امل�ضت�ضفى اجلديد املقرر افتتاحه 

يف  تفقدية  بج�لة  قام  كما   .2023 يناير  يف 

اأق�ضام امل�ضت�ضفى واملرافق الذي يحت�ي عليها، 

واخلدمات الطبية والعالجية التي �ضيقدمها.

واأ�ضاد �ضفري مملكة البحرين لدى ال�ليات 

الذي  الطبي  امل�ضروع  بهذا  الأمريكية  املتحدة 

ويت�ضمن  البحرين  مملكة  اأر�س  على  يقام 

وبامل�ضت�ى  متعددة،  طبية  تخ�ض�ضات 

الإر�ضالية  اإليه م�ضت�ضفى  الذي و�ضل  املرم�ق 

كانت  ما  الإجنازات  هذه  اأن  م�ؤكًدا  الأمريكية، 

به  حتظى  الذي  امل�ضتمر  الدعم  ل�ل  لتتحقق 

�ضاحب  ح�ضرة  لدن  من  الطبية  اخلدمات 

اآل خليفة عاهل  بن عي�ضى  امللك حمد  اجلاللة 

امللكي  ال�ضم�  �ضاحب  ومن  املعظم،  البالد 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  الأمري 

رئي�س جمل�س ال�زراء.

به  ي�ضطلع  الذي  البارز  الدور  وثّمن 

ت�فري  على  حر�ضه  خالل  من  امل�ضت�ضفى 

الرعاية ال�ضحية املتقدمة، وجتهيزه باملن�ضاآت 

املتقدمة  الطبية  والأجهزة  واملعدات  احلديثة 

الت�فيق  كل  فيه  للعاملني  متمنًيا  واملتط�رة، 

من  التي  املرج�ة  الأهداف  لتحقيق  والنجاح 

�ضاأنها اأن ت�ضهم يف حت�يل مملكة البحرين اإىل 

تنفيًذا  املنطقة  يف  العالجية  لل�ضياحة  وجهة 

ال�طنية  اخلطة  حددتها  التي  للت�جهات 

لل�ضحة.

البحرين حتقق املركز االأول يف م�شابقة ماليزيا القراآنية

رفع   وزير العدل وال�ض�ؤون الإ�ضالمية 

والأوقاف ن�اف بن حممد املعاودة التهاين 

اإىل مقام ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�ضى اآل خليفة ملك البالد املعظم، واإىل 

�ضاحب ال�ضم� امللكي الأمري �ضلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء، 

يف  الأول  باملركز  البحرين  ف�ز  مبنا�ضبة 

يف  الكرمي  للقراآن  الدولية  ماليزيا  م�ضابقة 

دورتها 62 املقامة يف العا�ضمة ك�الملب�ر.

حممد  للمت�ضابق  املتميز  بالأداء  واأ�ضاد 

يف  الأول  املركز  حقق  الذي  جماهد  �ضمري 

فرع التالوة وح�ضن الأداء مع مراعاة اأحكام 

اأقيمت  التج�يد يف م�ضابقة ماليزيا، والتي 

مب�ضاركة اأكرث من 41 مت�ضابًقا ومت�ضابقة، 

ميثل�ن اأكرث من 31 دولة.

يذكر اأن املت�ضابق جماهد من الدار�ضني 

اآل خليفة  ال�ضيخ عي�ضى بن علي  يف مركز 

يف  البحرين  ومثل  الكرمي،  القراآن  لتعليم 

مراكز  وحقق  الدولية  امل�ضابقات  من  عدد 

متقدمة فيها.
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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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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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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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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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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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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 وزير الداخلية يبحث فتح آفاق
جديدة للتعاون األمني مع أمريكا

اس��تقبل وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راشد 
ب��ن عب��د اهلل آل خليفة، أم��س، س��فير مملكة 
البحرين لدى الواليات المتحدة األمريكية الشيخ 

عبداهلل بن راشد آل خليفة.
ورحب الوزير بالش��يخ عبداهلل بن راش��د، مشيدًا 
بدور الس��فارة في تعزيز أوجه التعاون وتقديم 
أفضل الخدمات لرعايا مملكة البحرين بالواليات 

المتحدة. 
وت��م خالل اللق��اء، اس��تعراض برام��ج التعاون 
األمن��ي بين مملكة لبحري��ن والواليات المتحدة 
وفتح آف��اق جديدة خالل المرحلة المقبلة، وذلك 
في إط��ار العمل عل��ى تطوير عالق��ات التعاون 

والتنسيق بين البلدين.
وقد أعرب س��فير مملكة البحري��ن لدى الواليات 
المتحدة عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على 
تواصل��ه الدائ��م وحرصه على تطوي��ر التعاون 

المشترك.

افتتاح »اإلرسالية األمريكية« في عالي يناير المقبل
أوش��كت أعم��ال البناء في مش��روع مستش��فى 
اإلرس��الية األمريكية »الملك حمد - مستش��فى 
األمريكي��ة« بمنطق��ة عال��ي عل��ى  اإلرس��الية 
االنته��اء، حي��ث من المق��رر افتتاحه ف��ي يناير 

.2023
وق��ام س��فير مملك��ة البحري��ن ل��دى الواليات 
المتحدة األمريكية الش��يخ عبداهلل بن راش��د آل 
خليفة، أمس، بزيارة للمشروع، بحضور الرئيس 
التنفيذي للش��ركات لدى مستش��فى اإلرس��الية 

األمريكية الدكتور جورج شيريان.
واس��تمع الش��يخ عب��داهلل ب��ن راش��د آل خليفة 
خ��الل الزي��ارة إليجاز ح��ول مراحل بناء مش��روع 
المستشفى الجديد. كما قام بجولة تفقدية في 
أقسام المستشفى والمرافق التي يحتوي عليها، 

والخدمات الطبية والعالجية التي سيقدمها.
وأش��اد س��فير مملك��ة البحري��ن ل��دى الواليات 
المتحدة األمريكية بهذا المش��روع الطبي الذي 
ُيقام عل��ى أرض البحري��ن ويتضمن تخصصات 
طبية متعددة، وبالمستوى المرموق الذي وصل 

إليه مستشفى اإلرسالية األمريكية.
وأك��د أن ه��ذه اإلنجازات ما كان��ت لتتحقق لوال 
الدعم المستمر الذي تحظى به الخدمات الطبية 
من لدن حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة، عاهل الب��الد الُمعظم، ومن 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وثّمن الدور البارز الذي يضطلع به المستش��فى 
من خ��الل حرصه عل��ى توفير الرعاي��ة الصحية 
الحديث��ة،  بالمنش��آت  وتجهي��زه  المتقدم��ة 
المتقدم��ة  الطبي��ة  واألجه��زة  والمع��دات 
والمتطورة، متمنيًا للعاملي��ن فيه كل التوفيق 
والنج��اح لتحقي��ق األه��داف المرج��وة التي من 
ش��أنها أن تس��هم ف��ي تحوي��ل البحري��ن إل��ى 
وجهة للس��ياحة العالجية ف��ي المنطقة تنفيذًا 
للتوجهات التي حددتها الخطة الوطنية للصحة.
من جانب��ه، أعرب ش��يريان عن ش��كره لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 

مل��ك الب��الد الُمعظم، وتوجيه��ات جاللته لرفع 
مس��توى الخدمات الطبية والعالجي��ة في كافة 

مستشفيات البحرين.
وأش��اد باهتمام س��فير البحرين ل��دى الواليات 
ومش��اريع  برام��ج  إلنج��اح  ودعم��ه  المتح��دة 
المستشفى، مؤكدًا بأن المستشفى يضع ضمن 
أولويات��ه االرتق��اء بالرعاية الصحي��ة من خالل 
االعتماد على أفضل األطباء والتقنيات وذلك في 
إطار الس��عي بأن يكون مرك��زًا للرعاية الصحية 
ف��ي المملك��ة من خ��الل التع��اون م��ع أنظمة 

الرعاية الصحية الرائدة في العالم.

 النائب العام: جهود كبيرة
لـ»المحامين« في تحقيق العدالة

اس��تقبل النائب العام علي البوعيني��ن بمكتبه أمس، رئيس 
جمعية المحامين حسن بديوي ونائب الرئيس صالح المدفع 
وعدد من أعض��اء مجلس إدارة الجمعي��ة، وبحضور المحامي 
الع��ام األول المستش��ار وائ��ل بوعالي مس��اعد النائب العام 

وعدد من المسؤولين بالنيابة العامة.
وخالل اللقاء، ثمن النائب العام جهود رئيس وأعضاء مجلس 
إدارة جمعي��ة المحامي��ن في س��بيل تحقيق رس��الة العدالة، 
منوه��ًا بما يقدمه المحامون من مقترحات في إطار االهتمام 
المش��ترك الهادف إل��ى دعم مهنة المحام��اة وتعزيز فاعلية 
إج��راءات أداء عمله��م. كما أثنى على مش��اركتهم في مبادرة 
النيابة العامة االجتماعية »رعاية« من خالل تقديم الخدمات 
واالستشارات القانونية للفئات المستهدفة في المبادرة من 

طفل وامرأة وأسرة. 
وأك��د أن تطوير العمل القانوني المس��تمر ُيش��كل أحد أهم 
متطلبات دعم مسيرة العدالة وتكريس مبادئ حكم القانون. 
مش��يدًا بتعاون جمعية المحامين الدائم م��ع النيابة العامة 

لتذليل الصعوبات واالرتقاء بالعمل القانوني.

 ناصر بن عبدالرحمن يشارك
في اجتماع وكالء وزراء 

الداخلية بدول مجلس التعاون

ش��ارك وكيل وزارة الداخلية الش��يخ ناصر ب��ن عبدالرحمن آل 
خليف��ة، في االجتم��اع التحضي��ري الذي عق��ده وكالء وزارات 
الداخلية ب��دول مجلس التعاون لدول الخلي��ج العربية، بمقر 
األمانة العامة للمجلس في الرياض، بحضور األمين المساعد 

للشؤون األمنية باألمانة العامة لمجلس التعاون.
وبح��ث االجتماع التحضي��ري، والذي يأتي تمهي��دًا لالجتماع 
التاسع والثالثين لوزراء الداخلية بدول المجلس، الموضوعات 
المدرجة على جدول األعمال، والتي تس��هم في تعزيز مسيرة 
التع��اون األمن��ي الخليجي المش��ترك، كما ت��م االطالع على 
االس��تعدادات الخاصة بالتمرين التعبوي المشترك لألجهزة 
األمنية بدول المجلس )أمن الخليج العربي4(، والربط األمني 

التقني المشترك.

محافظ العاصمة ومدير »األمانة« يتفقدان السوق

 تظليل »مزاد األسماك« واستخدام الطاقة
الشمسية وتنظيم المواقف في »المنامة المركزي«

أكد محافظ العاصمة الش��يخ راشد بن عبدالرحمن 
آل خليف��ة، ح��رص المحافظة عل��ى متابعة تطوير 
المراف��ق الخدمية العام��ة والتنموية بالتعاون مع 
مختل��ف الجه��ات المعنية، وذلك ف��ي إطار حرصها 
على تلم��س احتياجات األهالي ع��ن قرب والوقوف 
عل��ى آرائهم ومطالبه��م ورصد القصور للتنس��يق 
مع الجه��ات المعنية لتالفيها واالرتقاء بمس��توى 
الخدمات المقدمة، مش��يرًا إلى أهمية التنسيق مع 
كافة الجه��ات المعنية لتحقيق ش��راكة تصب في 
مصلحة الوط��ن والمواطن. جاء ذل��ك خالل الزيارة 
التفقدي��ة إل��ى س��وق المنام��ة المرك��زي، بمعية 
مدي��ر عام أمانة العاصمة المهندس محمد س��عد 
الَس��هلي، وبحض��ور نائب المحافظ حس��ن عبداهلل 
المدن��ي، وعدد م��ن المس��ؤولين ف��ي المحافظة 
واألمانة، حيث تابع المحافظ خالل الزيارة الميدانية 
مالحظ��ات التجار ومرتادي الس��وق ح��ول المرافق 
والخدم��ات التي تحت��اج إلى صيان��ة وتطوير، كما 
اطلع عل��ى الخطط التطويرية الت��ي أعدتها أمانة 
العاصم��ة لالرتقاء بالس��وق ليصبح مرك��زًا مؤهاًل 

بكافة المرافق التي تخدم الباعة والمتسوقين.
واس��تمع محافظ العاصمة إلى ش��رح مفصل حول 
المش��اريع التطويري��ة للس��وق التي تنف��ذ حاليًا، 
والتي تتضمن مش��روع تنظيم مواقف الش��احنات 
الذي وقع عقده مؤخرًا مع القطاع الخاص، ومشروع 
إع��ادة تأهي��ل المرافق العامة الذي س��ينفذ العام 
الجاري، ومشروع تظليل منطقة الشحن والتفريغ 2 
لبيع المواد الغذائي��ة بالجملة، إضافة إلى االنتهاء 
من تقوية المكيفات في مختلف األقس��ام وصيانة 

األبواب وتزويد السوق بمصائد الذباب.
من جهته، أكد م. الَس��هلي حرص أمانة العاصمة 
عل��ى تعزي��ز الش��راكة م��ع تج��ار س��وق المنام��ة 
المركزي، وذل��ك لتقديم بيئ��ة خدماتية متكاملة 
ملبي��ة للطموحات تتماش��ى مع المكان��ة العريقة 
للس��وق، وللنهوض ب��ه كونه يعد أح��د أهم وأبرز 
األس��واق المركزية والمصدر األكبر لألمن الغذائي 

في البحرين. 
وبين أنه جاري العمل على طرح عدد من المش��اريع 
األخرى، منها مش��روع تركي��ب مكثفات الطاقة في 

محطات الكهرباء الفرعية داخل السوق، والتي يبلغ 
عددها 6 محطات، بما يس��هم في تقليل استهالك 
الطاقة في الس��وق بش��كل عام، إلى جانب مشروع 
تركي��ب مظلة في س��وق م��زاد األس��ماك، إضافة 
إلى تركيب إنارة باس��تخدام الخاليا الشمس��ية في 

مختلف مناطق السوق.
وأش��ار م. الَس��هلي إلى اس��تكمال أمانة العاصمة 
مش��روع تش��جير المناطق الخارجية للسوق، وذلك 
بناًء على دراسة من المجلس األعلى للبيئة أوضحت 
بأن منطقة الس��وق تعد من أكث��ر المناطق حرارة 
في المملكة، لذلك جاء التش��جير وزيادة المساحات 
الخض��راء ضمن خط��ط تطوير المناط��ق الخارجية 
للس��وق ليصبح العدد الكلي للتش��جير 618 شجرة 
ظ��ل، وبذل��ك بلغ��ت الزيادة في نس��بة التش��جير 
بمحيط السوق في المساحات الخارجية التابعة له 
سبعة أضعاف الوضع السابق، األمر الذي يساعد في 
تقليل االنبعاثات الس��امة وخف��ض درجات الحرارة 
وزيادة المس��احات المظللة، باإلضافة إلى تحسين 

المنظر الجمالي للمنطقة.

إجراء رماية بالذخيرة الحية 
بالمنطقة البحرية »هير شتيه«

أعلن��ت القيادة العام��ة لقوة دفاع البحرين ع��ن تنفيذ رماية 
بالذخيرة الحية بالمنطقة البحرية الش��مالية »هير ش��تيه«، 
اليوم الثالثاء من الس��اعة العاش��رة صباحًا ولغاية الس��اعة 

الواحدة ظهرًا.
 ودعت القيادة العامة لق��وة دفاع البحرين من يهمهم األمر 
االبتع��اد عن منطق��ة الرماي��ة المذكورة أع��اله حفاظًا على 

سالمتهم.

 البحرين تحقق المركز األول
في مسابقة ماليزيا القرآنية

ف��ارت مملكة البحرين بالمركز األول في مس��ابقة ماليزيا الدولية للقرآن 
الكريم في دورتها ال�62 والمقامة في العاصمة كوااللمبور.

ورفع وزير العدل والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف نواف المعاودة التهاني 
إل��ى مقام حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك 
الب��الد المعظم، وإلى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذه المناس��بة، مش��يدًا باألداء 
المتميز للمتس��ابق محمد س��مير مجاهد الذي حقق المركز األول في فرع 
التالوة وحسن األداء مع مراعاة أحكام التجويد في مسابقة ماليزيا، والتي 
أقيمت بمش��اركة أكثر من 41 متسابقًا ومتسابقة، يمثلون أكثر من 31 

دولة.
يذكر أن المتس��ابق مجاهد من الدارسين في مركز الشيخ عيسى بن علي 
آل خليفة لتعليم القرآن الكريم، ومثل البحرين في عدد من المس��ابقات 

الدولية وحقق مراكز متقدمة فيها.

 رئيس هيئة األركان
 يترأس اجتماع اللجنة

األمنية المشتركة

ترأس رئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب بن صقر 
النعيمي أمس اجتماع اللجنة األمنية المشتركة.

وت��م خ��الل االجتم��اع بح��ث الس��بل الكفيل��ة بتطوير 
التعاون الذي من ش��أنه تقوية التنس��يق بين األجهزة 
العس��كرية واألمني��ة بالمملك��ة لم��ا فيه خي��ر وصالح 

الوطن والمواطنين.
حضر االجتم��اع رئيس األم��ن العام الفري��ق طارق بن 
حس��ن الحس��ن، ومدي��ر أركان الحرس الوطن��ي الفريق 
الرك��ن الش��يخ عبدالعزيز بن س��عود آل خليف��ة، وقائد 
سالح البحرية الملكي البحريني اللواء الركن بحري محمد 
يوس��ف العس��م، وعدد من كبار الضباط والمس��ؤولين 

بالجهات المعنية.




