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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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الــــــــــدائــــــــــرة الـــــــعـــــــاشـــــــرة فـــي 
الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة شــهــدت 
هــــــي األخــــــــــــرى إقــــــبــــــاال كــثــيــفــا 
بــشــكــل مــبــكــر. ومـــن الــافــت في 
النسائي  الحضور  الــدائــرة  هــذه 

الكثيف. 
وهم  المتنافسون  واصطف 
وأربــعــة  النيابي  للمجلس  ستة 
ــاركـــة  ــون مـــشـ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــلــــدي، يـ ــبــ ــلــ لــ
األهــــــالــــــي بــــمــــزيــــج مـــــن الـــقـــلـــق 
األمــــــل. فــيــمــا كــــان الــمــنــظــمــون 
وذوي  الــــســــن  ــار  ــبــ كــ ــدون  ــاعــ ــســ يــ
إنهاء  على  خــاص  بشكل  الهمم 

إجراءات االقتراع. 
ــيــــن مــن  ــبــ ــلــــمــــراقــ ووفــــــقــــــا لــ

عملية  فإن  األهلية،  الجمعيات 
وسرعة  بساسة  ســارت  االقتراع 
ــدة  ــوســــط مــ ــتــ الفـــــتـــــة، وكـــــــــان مــ
ثانية   40 يتجاوز  ال  اإلجــــراءات 

للشخص. 

ــيــــس  ــه أكـــــــــد رئــ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مـــــــن جـ
والفرز  االقــتــراع  بمركز  اللجنة 
المستشار عيسى جمعة الكعبي 
أن المركز الواقع بمدرسة العهد 
الـــزاهـــر الــثــانــويــة لــلــبــنــات شهد 

األولــــــى لفتح  الــلــحــظــات  مــنــذ 
ــا مــن  ــتــ الـــصـــنـــاديـــق إقــــبــــاال الفــ
الذين حرصوا على  المواطنين 
في  الــدســتــوري  مــبــاشــرة حقهم 
يمثلهم  وانتخاب من  التصويت 

لاستمرار  البرلمان  قبة  تحت 
والنمو  الــتــطــور  دعــم عجلة  فــي 

في المملكة. 
عــمــلــيــة  أن  الـــكـــعـــبـــي  وأكـــــــد 
الـــتـــصـــويـــت لــــم تــشــبــهــا مــشــاكــل 
تــذكــر على  قــانــونــيــة أو عــراقــيــل 
الـــرغـــم مـــن الــحــضــور الــكــثــيــف، 
الجيد  التنظيم  نتيجة  وذلـــك 
وتـــخـــصـــيـــص مـــــســـــارات خـــاصـــة 
لــلــنــســاء ولـــكـــبـــار الـــســـن ولــــذوي 
االحــتــيــاجــات ومــنــطــقــة خــاصــة 
التعاون  جــانــب  الــى  للمنقبات، 
الكبير سواء من قبل المرشحين 
المراقبة  األهلية  الجمعيات  أو 

أو المواطنين أنفسهم.

في   12 الـــدائـــرة  مــبــكــرة شهدتها  كــثــافــة 
وانسيابية،  هدوء  ثم  الشمالية،  المحافظة 
في منتصف  أخــرى  مرة  متزايد  إقبال  تاه 
الـــيـــوم. واســـتـــطـــاع الــمــنــظــمــون بــتــوجــيــهــات 
عميلة  وتيرة  على  الحفاظ  اللجنة  رئيس 

االقتراع بسرعة وساسة. 
واسعة  بمشاركة  الــدائــرة  هــذه  وتميزت 
ـــذي بــلــغ  ــ مــــن قـــبـــل الـــعـــنـــصـــر الـــنـــســـائـــي الــ
الفترات.  فــي بعض  الــرجــال  أضــعــاف عــدد 
بمدرسة  الواقعة  اللجنة  في  ُخصص  وقــد 
الــمــالــكــيــة االبـــتـــدائـــيـــة اإلعــــداديــــة لــلــبــنــات 
على  تنافس  فيما  للنساء.  خــاص  مــدخــل 
مرشحين،  عشرة  للدائرة  النيابي  المقعد 
إلــــى جـــانـــب ســتــة تــنــافــســوا عــلــى الــمــقــعــد 

البلدي. 
ــي تــصــريــح لــــ»أخـــبـــار الــخــلــيــج«، أكــد  وفـ
ــرز،  ــفـ ــراع والـ ــتــ رئـــيـــس الــلــجــنــة بــمــركــز االقــ
رئـــيـــس الــنــيــابــة مــشــعــل عــلــي الــمــنــاعــي أن 
المواطنين  قبل  الكثيف من  الحضور  هذا 
ــــي الـــمـــواطـــن في  إنـــمـــا يــعــكــس حــــرص ووعـ
ممارسة حقه في ظل المشروع اإلصاحي 
لـــجـــالـــة الـــمـــلـــك الـــمـــعـــظـــم، حـــيـــث أصــبــح 
القرار  صنع  فــي  أساسيا  شريكا  الــمــواطــن 
وســـن الــقــوانــيــن الــتــي تــصــب فـــي مصلحة 
الــوطــن والـــمـــواطـــن. والـــيـــوم يــقــع الــواجــب 
واختيار  للمشاركة  مــوطــن  كــل  عــاتــق  على 
ــأ، كــمــا أن مـــا لــمــســنــاه من  ــفـ الــمــرشــح األكـ
وعي وتعاون من قبل الجميع أسهم في أن 

تسير عملية التصويت بكل ساسة وهدوء. 
ــور الــافــتــة في  ــاف الــمــنــاعــي: مــن األمـ وأضـ
للعنصر  الافت  الحضور  هو  الــدائــرة  هــذه 
ــانـــب، ولـــــذوي الــهــمــم من  الــنــســائــي مـــن جـ

وتفاعلوا  الجميع  تعاون  وقــد  آخــر.  جانب 
تــؤكــد  بـــصـــورة  التنظيمية  اإلجـــــــراءات  مـــع 
وهو  الهدف  الوطن هو  بأن  الجميع  إيمان 
الرابح األول من هذا العرس الديمقراطي.

أكـــــــــــد األمــــــــيــــــــن الــــــعــــــام 
لألعمال  الملكية  للمؤسسة 
مصطفى  الدكتور  اإلنسانية 
السيد حرصه على المشاركة 
ــي االنـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة  فــ
ــر عــــن بــالــغ  ــبـ ــة، وعـ ــديـ ــلـ ــبـ والـ

ــنـــجـــاح الــتــجــربــة  ســـعـــادتـــه بـ
ــي الــبــحــريــن  الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة فــ
وفكري  نظامي  نــجــاح  ألنــهــا 

وإداري.
ــد حــق حــريــة اختيار  وأكـ
البرلمان  قبة  في  يمثله  من 

من خال مشاركته في مثل 
هذه االنتخابات.

وأشار إلى حسن التنظيم 
ــات  ــ ــهـ ــ ــــجـ الـــــــــــــذي بـــــذلـــــتـــــه الـ
ــة الســــتــــقــــبــــال  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــخـ ــ ــمـ ــ الـ

الناخبين في أكمل وجه.

الت�صوي���ت ع�مل�ي����ة  لإت�م����ام  ق�ي����ا�صي  رق���م 

١١ الدائ��رة  اأهال��ي  م��ن  حما�ص��ية  وم�ص��اركة   .. متناف�ص��ا   ١8
ســــــارت عــمــلــيــة االقـــــتـــــراع فــي 
الدائرة الحادية عشرة بالمحافظة 
منذ  وهـــدوء  بانسيابية  الشمالية 
ــواب  ــ الـــلـــحـــظـــات األولـــــــى لــفــتــح أبـ
الــمــركــز فـــي مـــدرســـة ابــــن طــفــيــل. 
وتسابق بعض المواطنين من أجل 
في  تــصــويــت  اســـتـــمـــارة  أول  ــع  وضــ
المواطن  بأن  والتباهي  الصناديق 
كان أول من صوت في هذه الدائرة. 
ــوا حــمــاســيــا  ــــذي خــلــق جــ ــر الـ ــ األمـ

داخل المركز.   
ــرة بــعــدد  ــدائــ ــذه الــ وتــمــيــزت هــ
الــمــرشــحــيــن الــــذي يــصــل إلـــى 18 
مـــرشـــحـــيـــن   9 ــع  ــ ــواقــ ــ بــ ــا،  ــ ــــحـ ــرشـ ــ مـ
مرشحين  و9  الــنــيــابــي  للمجلس 

للمجلس البلدي. 
وعــــــــكــــــــف رئــــــــيــــــــس الــــلــــجــــنــــة 

الــمــســتــشــار يــوســف الــصــبــاغ على 
مــتــابــعــة ســيــر الــعــمــلــيــة والــتــنــقــل 
التصويت،  عملية  مــحــطــات  بــيــن 

ومساعدة كبار السن واألميين. 

وفــــــــــي تـــــصـــــريـــــح لـــــــ»أخــــــبــــــار 
ــيــــس الــلــجــنــة  ــد رئــ ــ الـــخـــلـــيـــج«، أكــ
ســـارت  االنــتــخــابــيــة  الــعــمــلــيــة  أن 
بــســاســة ويــســر مــنــذ بــدايــة الــيــوم 

النطاق  األولــى  اللحظات  ومنذ 
شهدت  حــيــث  الــتــصــويــت.  عملية 
اللجنة إقباال الفتا منذ للحظات 
األولـــــى مـــن قــبــل أهـــالـــي الـــدائـــرة 

ــن مــخــتــلــف  ــ ــ مـــــن الـــجـــنـــســـيـــن ومـ
األعـــمـــار، إلـــى جــانــب حـــرص ذوي 
االحتياجات الخاصة وكبار السن 
على الحضور والمشاركة، حيث تم 
تثبت تصويتهم بمشاركة وإشراف 

رئيس اللجنة وأعضائها. 
الرغم  على  الصباغ:  وأضــاف 
والناخبين،  المرشحين  عــدد  من 
نسجل  لـــم  الــحــمــد  وهلل  أنـــنـــا  إال 
ــة  ــمـ ــريـ جـ أو  ــة  ــفــ ــالــ ــخــ مــ حــــــــــاالت 
االقتراع  عملية  وسارت  انتخابية، 
مــن دون مــشــاكــل. وبــالــنــســبــة إلــى 
الــحــاالت الــتــي ال نــجــد أســمــاءهــا 
ــة فـــي جــــــداول الــنــاخــبــيــن،  مـــدرجـ
لــلــقــانــون ال يمكن  ــا  ووفـــقـ فــإنــهــا 
نــنــصــحــهــم  وبـــــدورنـــــا  ــوت،  تــــصــ أن 

بمراجعة اللجنة اإلشرافية. 

ــي ثــالــثــة  ــ ــيـــن فـ ــبـ ــاخـ ــنـ ــر الـ ــيــ ــوابــ ــدت طــ ــ ــتـ ــ امـ
ألمتار،  االنتخابي  المركز  خــارج  إلى  الشمالية 
ــدأ الـــمـــواطـــنـــون فـــي االصـــطـــفـــاف منذ  حــيــث بــ
المركز  فتح  قبل  صباحا،  والنصف   7 الساعة 

بنصف ساعة.
عن  الشمالية  ثالثة  في  مرشحة  وتحدثت 
االنتخابي، حيث  الصمت  يوم  مخالفات خال 
ــام بــعــض الــمــرشــحــيــن فــي دائــرتــهــا بتحريك  قـ

إلى  السابقة  االنتخابية من مواقعها  لوحاتهم 
أقل  بعد  وعلى  االنتخابي،  للمقر  أقــرب  مواقع 

من 200 متر.
الترويج  عمليات  الخليج«  »أخــبــار  ورصــدت 
للمرشحين في نفس الدائرة على بعد أقل من 
200 متر من موقع المركز. كما تواجدت بكثافة 
الخيم االنتخابية للمرشحين على مقربة من 

المركز، ولكن ليس في مسافة مخالفة.

ط����واب����ي����ر ان����ت����ظ����ار ال��ن��اخ��ب��ي��ن

ف�������ي ث�����ال�����ث�����ة ال�������ص���م���ال���ي���ة 

يعك�س  ال��م�����ص��ارك��ة  ح��ج��م   :١2 ال����دائ����رة  ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 

وع�������ي ال�����م�����واط�����ن ب�����������دوره ف������ي ����ص���ن���ع ال�����ق�����رار
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واإداري وف���ك���ري  ن��ظ��ام��ي  ن���ج���اح 

أكدت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة بنت السيد 
جواد حسن أن مملكة البحرين حرصت على توفير 
للناخبين  تكفل  التي  والتسهيات  اإلجـــراءات  كل 
الــتــصــويــت في  فــي  الــدســتــوريــة  مــمــارســة حقوقهم 
أمس  انطلقت  التي  والبلدية  النيابية  االنتخابات 
السبت، في إطار المسيرة الديمقراطية والتنموية 
الــشــامــلــة الــتــي يــقــودهــا حــضــرة صــاحــب الــجــالــة 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــاد 
الــمــعــظــم، وبـــدعـــم ومـــســـانـــدة مـــن صــاحــب الــســمــو 

ولــي  خليفة  آل  حــمــد  بــن  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي 
العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقالت وزيرة الصحة في تصريحات للصحفيين 
االنتخابات  في  بصوتها  اإلدالء  بعد  واإلعاميين 
بــمــركــز االقـــتـــراع الــعــام بحلبة الــبــحــريــن الــدولــيــة، 
للمصابين  انتخابي خاص  مقر  تخصيص  تم  إنه 
مــن خال  إصابتهم  تــأكــدت  ممن  كــورونــا  بفيروس 
الــســريــع، في  أو االخــتــبــار   PCR الــفــحــص  نــتــيــجــة 
الدولي  البحرين  بمركز  عشرة  الخامسة  اللجنة 

لاقتراع  عامة  لجنة  وهي  والمؤتمرات،  للمعارض 
والفرز، وذلك لضمان ممارستهم حقهم الدستوري 
في االنتخاب الختيار ممثليهم في مجلس النواب 

والمجالس البلدية.
وأوضحت الدكتورة جليلة السيد أنه تم توفير 
التي  االحترازية  االنتخابية  التدابير  من  سلسلة 
تضمن سامة جميع الموجودين في مركز االقتراع 
بمركز البحرين الدولي للمعارض، من خال توفير 
وكــوادر  الصحية  المستلزمات  بكل  مجهزة  عــيــادة 

والتأكد من سامة تلك  الحاالت،  مؤهلة لمتابعة 
في  االنتخاب  عملية  إنجاح  إلــى  سعًيا  اإلجـــراءات 

هذا اليوم المهم في تاريخ مملكة البحرين.
تــم ربطها  الــعــيــادة  الــصــحــة أن  وذكــــرت وزيــــرة 
بالمركز  الصحية  للمعلومات  الــوطــنــي  بــالــنــظــام 
الطبي بمستشفى البحرين الدولي، وتوفر للناخب 
الرعاية في حال استدعت حالته الصحية توجهه 
للنساء  أقسام خاصة  توفير  مع  العيادة،  تلك  إلى 

والرجال.
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البحرينية  ل��ل��دي��م��ق��راط��ي��ة  ال��ح�����ص��اري��ة  ال�����ص��ورة  ع��ك�����س 
شــؤون  مستشار  الــحــمــادي  عبدالرحمن  بــن  عيسى  السيد  أكــد 
البحريني  المواطن  قــوة ومــدى وعــي  أن  العهد  ولــي  اإلعــام بديوان 
مملكة  تشهده  الــذي  الكبير  الديمقراطي  العرس  في  بوضوح  بــرزت 
لخبرات  نتاج  هــي  الديمقراطية  الممارسة  أن  موضًحا  البحرين، 
إلـــى أخــرى  تــراكــمــيــة للمرشحين والــنــاخــبــيــن وتــتــطــور مــن مــرحــلــة 
وتتقدم إلى األمام، وهذا ما يميز التجربة الديمقراطية في مملكة 
الملك  الجالة  صاحب  لحضرة  الثاقبة  الـــرؤى  ظــل  فــي  البحرين 
صاحب  ومتابعة  المعظم،  الباد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
العهد رئيس  الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي  السمو 

مجلس الوزراء.
الخليج« خال  لـ»أخبار  تصريحات خاصة  في  الحمادي،  وأشار 
وجوده في اللجنة العامة لاقتراع بالمحافظة الجنوبية في صالة 
في  المشاركة  على  الــواســع  اإلقــبــال  أن  إلــى  والتعليم،  التربية  وزارة 
الــمــواطــن  وعـــي  يعكس   2022 لــعــام  والــبــلــديــة  النيابية  االنــتــخــابــات 
مبينًا  الوطنية،  المحافل  جميع  فــي  الــوطــن  لــنــداء  االستجابة  فــي 
أن اإلقـــبـــال الــكــبــيــر عــلــى الــعــرس االنــتــخــابــي يــمــثــل جــمــيــع شــرائــح 
المجتمع مع مشاركة واسعة والفتة من المرأة والشباب في الترشيح 

واالنتخاب.
البرلمان  قبة  تحت  السلطتين  مشاركة  إن  الحمادي:  وأضــاف 
في صنع القرار تسهم في رسم الحاضر األفضل والمستقبل األمثل 

لمملكتنا الغالية وجميع أبنائها.

م�شت�شار �شوؤون الإعالم بديوان ولي العهد:

قوة وعي المواطن البحريني برزت بو�صوح في العر�س الديمقراطي

أكد الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة 
أن نجاح الماراثون االنتخابي 2022، يعكس 
الصورة الحضارية للديمقراطية البحرينية 
النهج  تلبية  على  البحرين  شعب  وحـــرص 
اإلصاحي لحضرة صاحب الجالة الملك 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل الــبــاد 
المعظم، بما يحقق كل المسارات التنموية 
الــشــامــلــة عــلــى جــمــيــع األصـــعـــدة ومختلف 

المجاالت.
ولفت خال إدالئه بصوته االنتخابي في 
المواطنين  إقبال  أن  إلى  الجنوبية،  سابعة 
الافت على صناديق االقتراع يمثل مؤشرًا 
ــن الــتــجــربــة الــديــمــقــراطــيــة  مــهــمــًا يـــعـــزز مـ
والبلدية  النيابية  االنتخابات  في  المتمثلة 
ــة  ــاركـ ــشـ ــمـ الـ فـــــي  الـــمـــمـــلـــكـــة  رؤى  ويـــحـــقـــق 
حقوقهم  تعزيز  عبر  للمواطنين  السياسية 

الدستورية.
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قيمة ما نحن فيه

ــوزراء الــبــريــطــانــي شــفــقــة أو  ــ ــار رئــيــس الــ فــي وقـــت ســابــق أثــ
وذلـــك حين  الــتــواصــل،  وســائــل  البعض على  بــاألحــرى سخرية 
البريطانيين  إلقناع  محاولة  في  شعبه  إلــى  يتحدث  وهــو  ظهر 
الكهربائية بنوعية أحدث تأخذ وقتا أقل  الماء  بتغيير غاليات 
لغلي الماء، بهدف توفير عشرة باوند من فاتورة الكهرباء سنويا.
البعض، فبالطبع هناك  إلى  بالنسبة  تافها  يبدو األمر  قد 
أوجه أخرى أهم يمكن ترشيد االستهالك ومن ثم االنفاق من 
خاللها، ولكني بصراحة شديدة لم أجد مبررا لتلك التعليقات 
الــســاخــرة عــلــى رســالــتــه الــمــوجــهــة لــشــعــبــه، ألنــنــي مــع المغزى 
وبعيد  واسع  بأفق  إلى حديثه  النظر  يتطلب  الذي  ورائها،  من 

المدى.
لقد أفادت صحيفة ديلي تلجراف البريطانية بأن المملكة 
المتحدة تواجه وضعا اقتصاديا صعبا، قد يجبرها على طلب 
المساعدة من صندوق النقد الدولي، في ظل أزمة الطاقة التي 
النظر  أنه نتيجة للسياسة قصيرة  تعاني منها، حيث أوضحت 
في قطاع الطاقة في البالد قد يرتفع مستوى الفقر بين السكان 
بشكل حاد، مشيرة إلى أن مستوى المعيشة في المملكة سوف 
يستمر في االنخفاض بسرعة إلى أن يستقر الوضع في أوروبا. 
المعيشة  أزمة غالء  أنه مع  المعلومات  نتيجة لذلك تؤكد 
الطبخ،  في  الرغبة  لديهم  تعد  لم  البريطانيين  أغلب  أن  يبدو 
ــر الــــذي دفــعــهــم إلـــى الــوجــبــات  ســعــيــا لتقليص الــنــفــقــات، األمــ
الضربة  بسبب  ملحوظ  بشكل  أسعارها  ارتــفــاع  رغــم  السريعة، 
تشير  آخـــر  بمعنى  الــمــطــاعــم،  تــواجــه جميع  الــتــي  الــمــزدوجــة 
األوضاع التي يمر بها الشعب البريطاني إلى أنه مقدم على أزمة 

مالية وصحية جراء تغيير العادات الغذائية.
ليست بريطانيا وحدها التي تمر بهذا المأزق االقتصادي، 
الصغيرة  والشركات  الحرفيين  أجرتها جمعية  دراسة  ذكرت  بل 
في إيطاليا أن حوالي أربعة ماليين أسرة معرضون لخطر فقر 
بسبب  صعوبات  تواجه  التي  األســر  على  أجريت  الطاقة، حيث 
توصف  التي  األســر  أن  والــغــاز، موضحة  الكهرباء  فواتير  زيــادة 
بأنها في حالة فقر في الطاقة هي التي ال تستطيع استخدام 
بسبب  الصيف،  في  التبريد  ونظام  الشتاء،  في  التدفئة  نظام 

الظروف االقتصادية غير المستقرة.
وفـــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة هـــدد الــرئــيــس بــايــدن 
بفرض  الكبرى  النفط  غير مسبوقة شركات  في خطوة  مؤخرا 
األسعار،  ارتفاع  وطــأة  تخفيف  من  كنوع  أرباحها،  على  ضرائب 
عن  فضال  األخيرة،  الفترة  في  قياسية  مستويات  سجلت  التي 
توجهه للضغط على الكونجرس للتفكير في قيود أخرى، داعيا 
أسعار  فــي خفض  أربــاحــهــا  استثمار  إعـــادة  إلــى  النفط  شــركــات 

الطاقة.
دولــة  بأنها  تصنف  مــا  منها  متقدمة  دول  فــي  ذلــك  يحدث 
عظمى، وصاحبة االقتصاد األقــوى، وهي نماذج فقط لما يمر 
البعض في  الـــذي يتحلطم فيه  الــوقــت  فــي  أجــمــع،  الــعــالــم  بــه 
مجتمعنا على أوضاعه التي هي في واقع األمر أفضل من غيره 
بمراحل، ويغض النظر عن الكثير من النعم والمكتسبات التي 
تقدم له على طبق من ذهب، وليكن األقرب إلى ذهني في هذه 
لكل  دينارا   25 العهد بصرف  ولى  السمو  قرار صاحب  اللحظة 
طالب مع بداية العام الدراسي للمساهمة في توفير احتياجات 
الحقيبة المدرسة بتوجيهات ملكية سامية، فضال عن التأمين 
ــــالوة الـــغـــالء وغــيــر ذلـــك مــمــا ال تــتــســع هــذه  ضـــد الــبــطــالــة، وعـ

السطور لسرده.
إن تكاليف ومسؤوليات الحياة اليوم باتت مشكلة تؤرق كل 
دول العالم العظمى منها والصغرى، والمتقدمة والنامية على 
الــذي يتطلب بالفعل شد األحزمة، وتقليص  حد ســواء، األمــر 
االستهالكية،  سلوكياتنا  في  النظر  إعــادة  خــالل  من  النفقات، 
حتى لو تعلق ذلك بنوعية غالية المياه كما اقترح رئيس الوزراء 

األسبق بوريس جونسون وسخر منه العالم.
واألهم هو إدراك واستشعار قيمة ما نحن فيه من نعم!!

halakamal99@hotmail.comمحميد احملميدهالة كمال الدين

ونــســاء، شبابا وصــغــارا،  رجـــاال  الغفيرة،  الــجــمــوع  كــل هــذه 
والتي قامت بالتصويت، وشاركت في العملية االنتخابية، ودعم 
مرشحيها، وخرجت منذ الصباح الباكر، وظلت تنتظر وتترقب 
النتائج حتى ساعات متأخرة من الليل.. تستحق كل التقدير 

واإلشادة.
كل هذا التنظيم الرائع، الذي قامت به الجهات المختصة 
في وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة اإلعالم، ووزارة الصحة، 
كل  تستحق  وغيرها..  الرقابية  والجهات  االنتخابات،  ولجنة 

الشكر واالمتنان. 
شهدناه  ما  على  للبحرينيين..  وشكرا  للبحرين..  مبروك 
من منظر ديمقراطي حضاري، يعكس تقدم وتطور وثقافة هذا 
المجتمع، الذي يتطلع دائما نحو صياغة قصة نجاح جديدة 
في كل مرة ليبهر العالم، ويبدد أوهام المحاوالت اليائسة، التي 

تحطمت أمام اإلرادة البحرينية الوطنية الحرة.
الــبــحــريــن أصبحت  بــكــل فــخــر واعـــتـــزاز نــقــول إن مــمــلــكــة 
ــادة اإلقــبــال  فــي الــمــركــز األول فــي الــعــمــل االنــتــخــابــي، وفـــي زيــ
كمرشحين وناخبين، وفي حسن التنظيم واإلعــداد، وأصبحت 
نشهد  التي  انتخابية،  عملية  كل  في  نفسها  تنافس  البحرين 
معها في كل مرة مضاعفة العدد في المرشحين والمرشحات، 
الوعي  يؤكد  وهــذا  والــخــارج،  الداخل  في  الناخبين  إقبال  وفي 

الوطني واإلصرار على المشاركة.
التي  واالحــتــرافــيــة،  الشاملة  اإلعــالمــيــة،  التغطية  أن  كما 
الــتــلــفــزيــون واإلذاعــــــــة، بــجــانــب  قـــامـــت بــهــا وزارة اإلعـــــالم فـــي 
أسهمت  االجتماعي،  التواصل  وحسابات  الوطنية  الصحافة 
بشكل كبير في إبراز هذا النجاح ونقل الحدث أوال بأول، وهي 

تستحق الثناء واالمتنان. 
بها،  ونفتخر  عندها،  نتوقف  أن  يجب  جــدا،  مهمة  نقطة 
البحرينية  االنتخابية  العملية  بــه  تحلت  مــا  وهــي  ونــبــرزهــا، 
مـــن شــفــافــيــة ونـــزاهـــة، وضـــوابـــط وإجــــــــراءات، مـــن أول لحظة 
ــراف الــقــضــائــي،  ــ حــتــى الــفــرز وإعــــالن الــنــتــائــج، بــــدءا مــن اإلشـ
ورقابة مؤسسات المجتمع المدني، ودور بارز لوسائل اإلعالم، 
ـــرض لــكــشــوف الــنــاخــبــيــن مـــع إتـــاحـــة الــفــرصــة لــالعــتــراض  وعـ
قـــرارات  على  الــقــضــاء  لــدى  الطعن  وإتــاحــة  عليها،  والــتــعــديــل 
مواعيد  ووجــود  االنتخابات،  ونتيجة  اإلشرافية  اللجان  قضاة 
زمــنــيــة مــحــددة لــمــراحــل العملية االنــتــخــابــيــة، وكــذلــك وجــود 
والفرز،  التصويت  عملية  سير  لمتابعة  ووكالئهم  المرشحين 
تتيح  الــتــي  التصويت  كبائن  مــع  الشفافة،  الصناديق  ووجـــود 
للناخب اإلدالء بصوته بسرية، بجانب مواصفات خاصة لورقة 
االقـــتـــراع عشوائيا  أوراق  وتــوزيــع  تــصــويــرهــا،  ومــنــع  الــتــصــويــت 
أن  واحــدة، كما  الناخب مرة  الموظفين، وضمان تصويت  على 
سكان  خــارج  مــن  اختيارهم  يتم  االنتخابية  المراكز  موظفي 
التصويت  لــبــدء  ومعلن  مــحــدد  وقــت  وهــنــاك  نفسها،  الــدائــرة 
ونهايته، باإلضافة إلى أنه بعد انتهاء التصويت يتم قفل فتحة 

صناديق االقتراع بشريط أمني. 
الــثــانــيــة، وكل  الــجــولــة  ونــبــدأ اآلن  الــجــولــة األولــــى،  انتهت 
ــه أســـهـــم في  ــردي، لــيــتــأكــد أنــ ــفــ ــم يــحــقــق الـــنـــجـــاح الــ مـــرشـــح لـ
الــنــجــاح األكــبــر، وهـــو نــجــاح الــبــحــريــن.. وكـــل عــامــل فــي فريق 
النجاح  فــي  إيجابيا  كــان  أنــه  ليتأكد  يفز،  لــم  مرشح  أي  عمل 
األعظم للبحرين، خالل فترة االنتخابات وفي الجولة األولى، 

وجميعهم يستحقون التحية واالحترام.
أتــمــنــى مـــن كـــل مـــرشـــح لـــم يــتــمــكــن مـــن خــــوض الــجــولــة 
الــرقــم  الــمــشــاركــة، فــهــم اآلن  أنــصــاره عــلــى  الــثــانــيــة، أن يشجع 
الصعب، وهم من سيحدد المرشح الفائز، وهم من سيعزز من 
اختيار المرشح األنسب لخدمة الوطن والمواطنين، والدائرة 

االنتخابية، للسنوات األربع المقبلة.
ــى مــن االنــتــخــابــات، وبــقــيــت الجولة  انــتــهــت الــجــولــة األولــ

الثانية، وهي األهم.. ومبروك للوطن.. وشكرا للمواطن.

malmahmeed7@gmail.com

مبروك للوطن..

 و�شكرا للمواطن
تــلــقــى حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الملك 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــالد 
بن  عــادل  الفريق  من  تهنئة  برقية  المعظم 
خــلــيــفــة الــفــاضــل رئــيــس جــهــاز الــمــخــابــرات 
الوطني بمناسبة النجاح الكبير الذي حققه 
ــي الــمــشــتــرك  ــاراتــ الــتــمــريــن الــبــحــريــنــي اإلمــ

لمكافحة اإلرهاب )جلمود3(.
الوطني  المخابرات  جهاز  رئيس  وتقدم 
فـــي بــرقــيــتــه إلــــى الــمــقــام الــســامــي لــحــضــرة 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك الــمــعــظــم بــاســمــه 
ونيابة عن جميع منتسبي جهاز المخابرات 
والتبريكات  التهاني  آيـــات  بأسمى  الــوطــنــي 
التي  المناسبة  وبهذه  الريادي  اإلنجاز  بهذا 
أبنائه  واعـــتـــزازه  للوطن  افــتــخــار  مبعث  هــي 

بــقــائــدهــم عــلــى حــرصــه الـــدائـــم وتــوجــيــهــاتــه 
الـــســـديـــدة لـــالرتـــقـــاء بــمــســتــوى الــجــاهــزيــة 
ــل وجـــــــه، بـــمـــا يـــعـــزز  ــمــ ــكـــريـــة عـــلـــى أكــ الـــعـــسـ
الــعــمــل فــي مــواجــهــة الــمــخــاطــر ضــمــن أعلى 
المعايير وعلى كافة المستويات والذي تميز 
بـــه الــتــمــريــن مـــن حــيــث الــتــخــطــيــط وكــفــاءة 
التنفيذ في إطار التعاون المشترك مع قوات 

دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
كما تلقى صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء برقية تهنئة من الفريق عادل 
المخابرات  جهاز  رئيس  الفاضل  خليفة  بن 
الوطني بمناسبة النجاح الكبير الذي حققه 
ــي الــمــشــتــرك  ــاراتــ الــتــمــريــن الــبــحــريــنــي اإلمــ

لمكافحة اإلرهاب )جلمود3(.
الوطني  المخابرات  جهاز  رئيس  وتقدم 
ــــى صـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي  فــــي بــرقــيــتــه إلـ
ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء باسمه 
ونيابة عن جميع منتسبي جهاز المخابرات 
والتبريكات  التهاني  آيـــات  بأسمى  الــوطــنــي 
كبيًرا  إنـــجـــاًزا  يــعــد  الـــذي  الــنــجــاح  بمناسبة 
المتميز  واإلعداد  الدقيق  التخطيط  وثمرة 
ــل الــتــمــريــن  ــراحـ ــذي انــعــكــس فـــي كـــافـــة مـ ــ الـ
دولــة  قــوات  مــع  المشترك  التعاون  إطــار  فــي 
األمر  الشقيقة،  المتحدة  العربية  اإلمـــارات 
بالغ األثــر في تعزيز منظومة  له  الــذي كان 
بين  المشاركة  الــقــوات  بين  الــخــبــرات  تــبــادل 

البلدين الشقيقين.

يتلقيان ال���وزراء  رئي����س  العه���د  وول���ي  المل���ك 

برقيت�ي تهنئ�ة م�ن رئي��س جه�از المخاب�رات الوطن�ي

حــصــل مــكــتــب الــمــحــامــيــة هيا 
ــد آل خــلــيــفــة عــلــى حــكــم صـــادر  راشــ
فــــي دعــــــوى تــحــكــيــمــيــة فــــي مــمــلــكــة 
الشركات  إحـــدى  لصالح  البحرين، 
ــقــــاوالت الـــهـــنـــدســـيـــة  ــمــ ــلــ ــرى لــ ــبــ ــكــ الــ
المدنية بمبلغ يزيد على 7 ماليين 
دينار بحريني. وحكم التحكيم صادر 
في مملكة البحرين، إعمااًل لقانون 
التحكيم رقم 9 لسنة 2015 بتطبيق 
ــرال الـــنـــمـــوذجـــي  ــتــ ــيــ ــســ قــــانــــون األونــ
لــلــتــحــكــيــم الـــتـــجـــاري الـــدولـــي لــعــام 
اعتمدت  التي  التعديالت  مع   1985
الــتــعــديــالت  وهـــــذه   ،2006 عــــام  فـــي 
البحرين  مملكة  رئــاســة  إبـــان  كــانــت 
المتحدة.  لألمم  العامة  للجمعية 
إعــادة صياغة  التعديالت  هــذه  ومــن 
– تــحــت عــنــوان  الــرابــع )أ(  الــفــصــل 
الدولية،  واألوامــر  المؤقتة  التدابير 

وقــد   )2( فــقــرة   35 ــادة  ــمـ الـ وكـــذلـــك 
الشيخة  الــتــعــديــالت  اعــتــمــدت هـــذه 
رئيسة   – خليفة  آل  راشــد  بنت  هيا 
المتحدة  لــألمــم  الــعــامــة  الجمعية 

فــي دورتـــهـــا الــحــاديــة والــســتــيــن عــام 
الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  اعــتــمــدت   .2006
ــانــــون لــلــتــحــكــيــم  ــقــ تــطــبــيــق هـــــذا الــ
الـــتـــجـــاري الــــدولــــي عــلــى الــتــحــكــيــم 
ــي والـــداخـــلـــي أيـــضـــًا وبــعــض  ــدولــ الــ
أيــضــًا  الــقــانــون مستمدة  هـــذا  مـــواد 
مــن أحــكــام اتــفــاقــيــة نــيــويــورك لعام 
تنفيذ  بــشــروط  يتعلق  وذلـــك   1958
أحكام المحكمين األجنبية. مملكة 
الــبــحــريــن كــانــت ســبــاقــة حــيــن تبنت 
تــطــبــيــق قـــواعـــد الــتــحــكــيــم الــدولــيــة 
عــلــى الــتــحــكــيــم الــوطــنــي، وبــالــتــالــي 
الوطنية  المحكمين  أحــكــام  تنفيذ 
طــبــقــًا لـــشـــروط اتــفــاقــيــة نــيــويــورك 
ــام األجـــنـــبـــيـــة، مما  ــكــ لــتــنــفــيــذ األحــ
بتنفيذ  لــــألطــــراف  ضـــمـــانـــًا  يــعــطــي 
ــيــــة  ــنــ ــام الــــمــــحــــكــــمــــيــــن الــــوطــ ــ ــ ـــكـ ــ أحــ
ــيـــر دولـــــيـــــة صـــاغـــهـــا  ــًا لـــمـــعـــايـ ــبــــقــ طــ

ومملكة  الــــدولــــي،  الـــقـــانـــون  خـــبـــراء 
ــن أوائـــــــل الـــــدول  الـــبـــحـــريـــن تـــعـــد مــ
الــتــي طــبــقــت قـــواعـــد األونــســيــتــرال 
يرقى  مما  الداخلي.  التحكيم  على 
بــتــشــريــعــات مــمــلــكــة الــبــحــريــن إلــى 
حصول  وضمانه  الدولي،  المستوى 
التجاري  التحكيم  في  المتقاضين 
ــًا  ــقــ ــى حـــقـــوقـــهـــم وفــ ــلــ الـــمـــحـــلـــي عــ
لــمــعــايــيــر دولـــيـــة. وتــطــبــيــق الــقــضــاء 
في البحرين لهذه النصوص يعكس 
للقواعد  الــبــحــريــن  مملكة  احــتــرام 
ــيـــة الـــتـــي صــاغــهــا الــمــجــتــمــع  الـــدولـ
ــفــــاظ عــلــى  الـــــدولـــــي لـــضـــمـــان الــــحــ
حــقــوق الــمــحــكــوم لــهــم عــنــد صـــدور 
أو الدولي  أحكام التحكيم الداخلي 
ويـــكـــون لــذلــك مـــــردود إيــجــابــي من 
الــنــاحــيــة االقــتــصــاديــة والــقــانــونــيــة 

والسياسية.

دعوى تحكيمية تح�شل على حكم باأحقية �شركة مقاوالت ب�7 ماليين دينار

} هيا راشد آل خليفة.

ــمــــد مــحــمــد  ــور أحــ ــتــ ــدكــ ــد الــ ــ أكــ
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــرئــ ــاري الــ ــ ــ ــصـ ــ ــ األنـ
قسم  أّن  الحكومية،  للمستشفيات 
العمليات بمجمع السلمانية الطبي 
خالل  جــراحــيــة  عملية   1684 أنــجــز 
ــات  ــيـ ــتـــوبـــر الـــمـــاضـــي، ضـــمـــن اآللـ أكـ
الــتــنــفــيــذيــة لــخــطــة تــقــلــيــص قــوائــم 

االنتظار الجاري العمل عليها.
بأن  األنصاري  الدكتور  وأوضــح 
العمليات شملت 13 تخصصًا طبيًا 
في مجمع السلمانية الطبي، منوهًا 
الحكومية  المستشفيات  باستمرار 
الكفيلة  االســتــراتــيــجــيــات  تبني  فــي 
بـــتـــطـــويـــر الـــــخـــــدمـــــات فـــــي جــمــيــع 
السيما  الــحــكــومــيــة  الــمــســتــشــفــيــات 

مقارنة  الطبي،  السلمانية  بمجّمع 
بسبتمبر  جــراحــيــة  عملية   1648 بـــ 

الماضي.
ــه تــــّم  ــ ــ ــاري أنـ ــ ــ ــصـ ــ ــ وأضــــــــــاف األنـ
األسنان  لجراحة  عملية   29 إجـــراء 
والفكين، و414 عملية جراحة عامة، 
و47  العظام،  لجراحة  عملية  و313 
الــدمــويــة،  األوعــيــة  لــجــراحــة  عملية 
و21 عملية لجراحة طب األعصاب، 
و114 عملية لجراحة األنف واألذن، 
ووالدة،  نــســاء  جــراحــة  عملية  و150 
الــمــســالــك  لـــجـــراحـــة  عــمــلــيــة  و122 
البولية، و93 عملية جراحة أطفال، 
و50 عملية جراحة حروق وتجميل، 
الكلى،  لزراعة  جراحية  عملية  و14 

إجــراءات مناظير، و16  و233 عملية 
عملية إجراءات تخدير، و82 عملية 
ــاد الــرئــيــس  ــ لـــجـــراحـــة الـــعـــيـــون. أشــ
الحكومية  للمستشفيات  التنفيذي 
ــة الــــــكــــــوادر الــصــحــيــة  ــافــ بـــجـــهـــود كــ
السلمانية  العمليات بمجمع  بقسم 
بإخالصها  اســهــمــت  والــتــي  الــطــبــي، 
وعـــمـــلـــهـــا الــــجــــاد فــــي خــــدمــــة عــــدٍد 
قوائم  وتقليص  الــمــرضــى  مــن  أكــبــر 
الــعــمــل  إلــــى أن  االنـــتـــظـــار، مـــشـــيـــرًا 
مــســتــمــر إلعـــــادة جـــدولـــة الــمــواعــيــد 
في  مؤكدًا  المقررة،  المنهجية  وفق 
المرضى  الــتــزام  أهمية  ذاتــه  الــوقــت 
لــهــم لضمان  الــمــحــددة  بــالــمــواعــيــد 
الصحية  الخدمات  على  حصولهم 

فـــي الـــوقـــت الــمــنــاســب وعـــــدم تــأثــر 
خططهم العالجية.

�شم���ن االآلي���ات التنفيذي���ة لخط���ة تقلي����س قوائ���م االنتظ���ار..   مجم���ع 
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} د. أحمد محمد األنصاري.

اســتــقــبــل الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى 
ــام لــلــمــؤســســة  ــعــ ــيــــن الــ الـــســـيـــد األمــ
تيرثا  اإلنسانية  لألعمال  الملكية 
لـــدى  ــال  ــبـ ــيـ ــنـ الـ ســـفـــيـــر  واجـــــــل  راج 
مكتبه  في  وذلــك  البحرين،  مملكة 
لألعمال  الملكية  المؤسسة  بمقر 

اإلنسانية بضاحية السيف.
وفي بداية اللقاء رحب الدكتور 
مصطفى السيد بالسفير النيبالي، 
مــشــيــدًا بــالــعــالقــات الــمــتــمــيــزة بين 
الجهود  مثمنًا  الصديقين  البلدين 
قــبــل ســعــادة  الــمــبــذولــة مــن  الطيبة 
السيد تيرثا راج واجل لإلسهام في 
الثنائية  الــعــالقــات  وتــوطــيــد  تعزيز 
البلدين  بين  التعاون  آفاق  وتوسيع 
في العديد من المجاالت ما يخدم 
ــح الـــمـــشـــتـــركـــة لــلــبــلــديــن  ــالـ ــصـ ــمـ الـ

والشعبين الصديقين.
ــور مــصــطــفــى  ــتـ ــدكـ ــــدم الـ كـــمـــا قـ
السيد خالل اللقاء نبذة عن تاريخ 
الــمــؤســســة وعــــدد األيـــتـــام واألرامــــل 
الملك  جاللة  قبل  من  المكفولين 
من  المستفيدة  والفئات  المعظم، 
عمل المؤسسة وأنواع الرعاية التي 
تــقــدم لــهــم فـــي ســبــيــل اإلســـهـــام في 
تربية األبناء واالرتقاء بمستوياتهم 
والمشاريع  واالجتماعية،  العلمية 
ــوم الــمــؤســســة  ــقـ ــي تـ ــتـ الــتــنــمــويــة الـ
المجاالت  شتى  فــي  تنفيذها  على 
الــرعــائــيــة واإلغــاثــيــة والــمــســاعــدات 
المؤسسة  قدمتها  التي  الخارجية 
للدول الشقيقة والصديقة بتوجيه 
من جاللة الملك المعظم الرئيس 
ــري لـــلـــمـــؤســـســـة الـــمـــلـــكـــيـــة  ــ ــخـ ــ ــفـ ــ الـ
لـــألعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة، وبـــدعـــم من 
صاحب  بقيادة  الــرشــيــدة  الحكومة 
بن  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 

رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
ــادة ســمــو  ــيــ ــقــ مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، وبــ
بــن حــمــد آل خليفة  نــاصــر  الــشــيــخ 
ــة الـــمـــلـــك لـــألعـــمـــال  ــاللــ مـــمـــثـــل جــ

اإلنسانية وشؤون الشباب.
من جانبه أشاد تيرثا راج واجل 
السامية لحضرة  الملكية  بالرعاية 
المعظم  الــمــلــك  الــجــاللــة  صــاحــب 
بارز  اهتمام  من  جاللته  يوليه  ومــا 
واإلنساني  الخيري  للعمل  ورعــايــة 
ــاعــــدة الـــمـــحـــتـــاجـــيـــن وإغــــاثــــة  ومــــســ
المنكوبين في مختلف دول العالم، 
ــم الـــحـــكـــومـــة الـــرشـــيـــدة  ــ ــا دعـ مــثــمــًن
وجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة في إدارة العمل اإلنساني 
الملكية  الــمــؤســســة  تــقــدمــه  الــــذي 
لـــألعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة واإلنــــجــــازات 
خالل  من  المؤسسة  حققتها  التي 

الــتــي تقدمها  الــرعــائــيــة  الــخــدمــات 
البحرين  مملكة  فــي  للمحتاجين 
والمشروعات التنموية التي تنفذها 
ــلـــف الــــــــــدول الــشــقــيــقــة  ــتـ فـــــي مـــخـ
والــصــديــقــة مـــا أســهــم بــشــكــل كبير 
وفعال في ترسيخ األمن واالستقرار 

النفسي للشعوب.
وخــــالل الــــزيــــارة قــــدم الــدكــتــور 
مصطفى السيد لوحة فنية رسمها 
فنان نيبالي كان يوثق حجم الدمار 
وما  النيبالية  بالعاصمة  حل  الذي 
البنية  عــلــى  كــبــيــرة  آثـــار  مــن  خلفه 
التحتية والبيئة في النيبال وحجم 
الــخــســائــر الــمــاديــة والــبــشــريــة التي 
اإلغاثية  والــجــهــود  الــزلــزال  خلفها 
الفنان  تزامن عمل  المبذولة حيث 
التوثيقي بالرسم ليوثق في الوقت 
نفسه طيبة أهل البحرين وفزعتهم 

وفــد  جــهــود  وثـــق  حــيــث  للمنكوبين 
الــــمــــؤســــســــة الـــمـــلـــكـــيـــة لــــألعــــمــــال 
ــرس الــمــلــكــي  ــحــ ــع الــ ــة مــ ــيـ ــانـ ــسـ اإلنـ
ينصبون  وهــم  البحرين  دفــاع  بقوة 
ــام وعـــلـــم مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــيـ ــخـ الـ
يرفرف عاليًا في هذا الميدان وقد 
وفـــق وفـــد الــبــحــريــن فـــي الــحــصــول 
على هذه اللوحة الفنية التاريخية 
السيد  مصطفى  الــدكــتــور  وقــدمــهــا 
ــة لــلــســفــيــر الـــنـــيـــبـــالـــي الــــذي  ــديــ هــ
خالص  عن  وعبر  كثيرًا  بها  أعجب 
البحرين  لمملكة  وتــقــديــره  شــكــره 
دعمهم  على  وشعبًا  وحكومة  قيادة 
الـــكـــريـــم لــلــشــعــب الــنــيــبــالــي خـــالل 
النيبال  أن  مــؤكــدًا  اإلنسانية  أزمته 
الــمــوقــف اإلنــســانــي  لــن تنسى هـــذا 
تــذكــره  وســتــظــل  الــبــحــريــن  لمملكة 

بالخير دائمًا.
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رفـــــع الـــدكـــتـــور عــبــدالــلــطــيــف 
الخارجية  وزيــر  الزياني  راشــد  بن 
والتبريكات  الــتــهــانــي  آيـــات  أســمــى 
ــامــــي لــحــضــرة  ــام الــــســ ــقــ ــمــ إلــــــى الــ
صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الـــمـــلـــك حــمــد 
البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن 
ــاحـــب الــســمــو  ــى صـ ــ الـــمـــعـــظـــم، وإلــ
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة 
أبناء الشعب  وإلــى جميع  الـــوزراء، 
نجاح  بمناسبة  الــوفــي  البحريني 
االنـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة والــبــلــديــة 
ــا الـــســـادســـة، فـــي أجـــواء  ــهـ فـــي دورتـ
ديـــمـــقـــراطـــيـــة وحــــضــــاريــــة تــتــســم 

بالنزاهة والشفافية.
وأعــــــــــرب الــــــوزيــــــر عـــــن فـــخـــره 
للعملية  الكبير  بالنجاح  واعتزازه 
عالية  وبنسبة مشاركة  االنتخابية 
عـــالمـــة  بـــاعـــتـــبـــارهـــا   ٪73 ــلـــغـــت  بـ
المسيرة  اســتــدامــة  عــلــى  مضيئة 
الشاملة  والتنموية  الديمقراطية 
الملك  الــجــاللــة  صــاحــب  لحضرة 
والوالء  للعهد  وتجديًدا  المعظم، 
ــادة جـــاللـــتـــه الــحــكــيــمــة مــنــذ  ــيـ ــقـ لـ
ــاع الـــشـــعـــبـــي عـــلـــى مــيــثــاق  ــ ــمـ ــ اإلجـ
الملكية  وإقــــــرار  الــوطــنــي  الــعــمــل 
وتأكيًدا  عقدين،  قبل  الدستورية 
ــًدا عــلــى وعــــي الــمــواطــنــيــن،  ــديــ جــ
رجااًل ونساًء، بحقوقهم السياسية 
واجباتهم  تــأديــة  أهمية  وإدراكـــهـــم 
اختيار  فــي  والــدســتــوريــة  الوطنية 
لتمثيلهم  األنـــســـب  الــمــرشــحــيــن 
ــة مـــــجـــــلـــــس الــــــــنــــــــواب  ــ ــويــ ــ ــضــ ــ ــعــ ــ لــ
سادسة  لــدورة  البلدية  والمجالس 
في ظل دولة القانون والمؤسسات.

وتوجه وزير الخارجية بالشكر 
الشيخ  أول  الفريق  إلــى  والتقدير 
راشــد بــن عــبــداهلل آل خليفة وزيــر 
الوزارة  منتسبي  وجميع  الداخلية 
عــلــى تـــأديـــة واجـــبـــاتـــهـــم الــوطــنــيــة 
بــكــفــاءة واقـــتـــدار فـــي ضــمــان سير 
العملية االنتخابية بأمان وسالسة 

بتأمين  بــدًءا  مراحلها،  في جميع 
وتــســيــيــر  ــراع،  ــ ــ ــتـ ــ ــ االقـ أوراق  نـــقـــل 
الدوريات األمنية، وتنظيم الحركة 
ــة  ــارسـ ــمـ الــــــمــــــروريــــــة، وتـــســـهـــيـــل مـ
الــنــاخــبــيــن حــقــوقــهــم الــســيــاســيــة 
بحرية وطمأنينة في جميع مراكز 
االقـــتـــراع الــعــامــة والــفــرعــيــة تحت 

شعار )نصّوت للبحرين(.
وأشــــــاد بـــــدور الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
ــلــــى ســـالمـــة  لــــــإلشــــــراف الـــــعـــــام عــ
ــواف بــن  ــ ــ االنــــتــــخــــابــــات بـــرئـــاســـة نـ
ــعـــدل  مـــحـــمـــد الــــمــــعــــاودة وزيـــــــر الـ
ــــاف،  ــؤون اإلســـالمـــيـــة واألوقـــ ــشــ والــ
اللجنة  مــع  بالتنسيق  وجــهــودهــا 
الــتــنــفــيــذيــة لــالنــتــخــابــات بــرئــاســة 
الــمــســتــشــار نــــواف عـــبـــداهلل حــمــزة 
ــتـــشـــريـــع والـــــــرأي  ــيــــس هـــيـــئـــة الـ رئــ
الــقــانــونــي، فـــي تــوفــيــر الــضــمــانــات 
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــظــيــمــيــة إلتــمــام 
في  وشفافية  بــنــزاهــة  االنــتــخــابــات 
ورقابة  كامل،  قضائي  إشــراف  ظل 
المجتمع المدني، والتزام اإلعالم 
الــوطــنــي بــجــمــيــع وســائــلــه بــرصــد 
وتغطية هذا الحدث الديمقراطي 
بــمــهــنــيــة وحـــيـــاديـــة ومـــوضـــوعـــيـــة، 
وتــــعــــاون الـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة في 
السن وذوي  توفير تسهيالت لكبار 
الخاصة، وتخصيص  االحتياجات 
الناخبين  لتصويت  مستقل  مركز 

المصابين بفيروس كورونا.
ــة عــن  ــيـ ــارجـ ــر وزيــــــر الـــخـ ــ ــبَّ وعــ
ــود لــجــنــة  ــهـ ــكــــره واعــــــتــــــزازه بـــجـ شــ
الــــتــــحــــضــــيــــر واإلشـــــــــــــــــــراف عـــلـــى 
البعثات  فــي  النيابية  االنتخابات 
الدبلوماسية لمملكة البحرين في 
الــدكــتــور  السفير  بــرئــاســة  الــخــارج 
وزارة  وكـــيـــل  ــزاد  ــهــ بــ عـــلـــي  مــحــمــد 
ــلـــشـــؤون الــقــنــصــلــيــة  الـــخـــارجـــيـــة لـ
واإلداريــــــــة، عــلــى دورهـــــا بــالــتــعــاون 
العام  لإلشراف  العليا  اللجنة  مع 
على سالمة االنتخابات، والتنسيق 
الدبلوماسية  البعثات  رؤســـاء  مــع 

ــارج وجميع  الـــخـ فـــي  والــقــنــصــلــيــة 
الــــكــــوادر الــدبــلــومــاســيــة واإلداريــــــة 
داخــل  العمليات  غــرفــة  خــالل  مــن 
ــهــــم فــــي تــســهــيــل  الــــــــــــوزارة، مــــا أســ
المقيمين  الــمــواطــنــيــن  مــمــارســة 
بـــالـــخـــارج حــقــهــم االنـــتـــخـــابـــي في 
بــســهــولــة  دبـــلـــومـــاســـًيـــا  مــــقــــًرا   37
العملية  نجاح  واكتمال  وشفافية، 
االنــتــخــابــيــة بــضــم أصـــواتـــهـــم إلــى 

باقي المشاركين داخل الوطن.
وأشــــــار وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة إلــى 
الــكــبــيــر من  الــشــعــبــي  أن اإلقـــبـــال 
ــن، داخــــــــل الــمــمــلــكــة  ــيــ ــنــ ــواطــ ــمــ الــ
ــة فــي  ــاركـ ــشـ ــمـ وخــــارجــــهــــا، عـــلـــى الـ
االنـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة والــبــلــديــة 
لفريق  نجاح جديدة  بمثابة قصة 
الـــبـــحـــريـــن بــجــمــيــع مـــكـــونـــاتـــه فــي 
ــره وتــمــســكــه بــقــيــم  وعـــيـــه وتـــحـــضـ
ــيـــة  ــنـ االنـــــتـــــمـــــاء والـــــــوحـــــــدة الـــوطـ
التعبير  في  الديمقراطي  والخيار 
عـــن الــــــرأي والـــمـــشـــاركـــة بــفــاعــلــيــة 
ــن أجــــــل مــصــلــحــة  ــ ــة مـ ــيــ ومــــســــؤولــ
ــن وتـــدعـــيـــم مـــســـيـــرتـــه عــلــى  ــوطــ الــ
طريق البناء والتطور الديمقراطي 
ــدة  ــ والــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة، ووحـ
ــة الــشــائــعــات  ــهـ الـــصـــف فــــي مـــواجـ
ــاط  ــبـ والـــحـــمـــالت الـــمـــغـــرضـــة وإحـ
للحقد  المثيرة  الفاشلة  الدعوات 

والكراهية.
ــذه  ــ هــ نـــــــجـــــــاح  أن  وأضــــــــــــــــاف 
االنــتــخــابــات هـــو انــتــصــار لــلــوطــن 
ــات  ــبـ ــسـ ــتـ ــكـ ــمـ ــم والـ ــيـ ــقـ ــلـ وإعـــــــــــالء لـ
ــة  ــيــ ــوقــ ــقــ ــحــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
الــــــــراســــــــخــــــــة، ومـــــبـــــعـــــث لـــلـــفـــخـــر 
مملكة  مكانة  تأكيد  في  واالعتزاز 
الــبــحــريــن الــغــالــيــة كـــأنـــمـــوذج في 
الـــتـــطـــور الـــديـــمـــقـــراطـــي واحـــتـــرام 
حـــــــقـــــــوق اإلنــــــــــســــــــــان وحــــــريــــــاتــــــه 
الــســيــاســيــة والــمــدنــيــة، مـــن خــالل 
ــلــــة الـــبـــرلـــمـــان بــمــجــلــســيــه  مــــواصــ
الــــــــــشــــــــــورى والــــــــــــنــــــــــــواب مــــهــــامــــه 
ــيــــة، وإثــــــراء  ــابــ الــتــشــريــعــيــة والــــرقــ
دور  وتعزيز  الديمقراطية،  الحياة 
البحرين الفاعل في الدبلوماسية 
البرلمانية وال سيما مع جاهزيتها 
الجمعية  اجــتــمــاعــات  الســتــضــافــة 
العامة لالتحاد البرلماني الدولي 
فـــــي دورتــــــهــــــا الــــــــــــ146 فـــــي مـــــارس 

المقبل.
وأكد الدكتور عبداللطيف بن 
أن  الخارجية  وزيـــر  الــزيــانــي  راشـــد 
تــمــضــي بنجاح  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة 
مسيرتها  في  جديدة  مرحلة  نحو 
الرائدة،  والديمقراطية  التنموية 
في ظل النهج اإلصالحي الشامل 
الملك  الــجــاللــة  صــاحــب  لحضرة 
الــــمــــعــــظــــم، وجــــــهــــــود وتــــوجــــهــــات 
الـــــحـــــكـــــومـــــة بــــــرئــــــاســــــة صــــاحــــب 
رئيس  العهد  ولــي  الملكي  السمو 
الشراكة  وتكريس  الــوزراء،  مجلس 
أهـــداف  تــحــقــيــق  فـــي  المجتمعية 
الرؤية االقتصادية 2030 ومبادئها 
المرتكزة على االستدامة والعدالة 
والــتــنــافــســيــة، والــخــطــة الــوطــنــيــة 
 ،)2026-2022( اإلنـــســـان  لــحــقــوق 
ــا  ــهـ ــاتـ ــويـ واضــــعــــة فــــي مـــقـــدمـــة أولـ
احــتــرام حــقــوق اإلنــســان وحــريــاتــه 
ديمقراطي  مجتمع  في  ورفاهيته 

آمن ومتماسك ومستدام.

هناأ الملك وولي العهد رئي�س الوزراء بنجاح اال�ستحقاق الديمقراطي

وزي�����ر ال���خ���ارج���ي���ة: االن���ت���خ���اب���ات ال��ن��ي��اب��ي��ة وال��ب��ل��دي��ة 

ع���الم���ة م�����ش��ي��ئ��ة ف���ي ال��م�����ش��ي��رة ال��ت��ن��م��وي��ة ال�����ش��ام��ل��ة

} وزير الخارجية.
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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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�سمن فعاليات اليوم التعريفي للطلبة امل�ستجدين يف كلية الآداب والعلوم

الأهلية ت�ستقبل املتميزين يف تخ�س�سي »الإعالم« و»الت�سميم الداخلي«

جمل�س اإدارة جمعية البحرين

اخلريية يعقد اجتماعه الأول برئا�سة فوزي كانو

كلية  عميد  باأعمال  القائم  اأكد 

ع�سلي  عماد  د.  والعلوم  الآداب 

والتميز  بالإبداع  اعتزازه  على 

طلبة  من  الكثري  به  يت�سف  الذي 

باجلامعة  والعلوم  الآداب  كلية 

تقدم  الكلية  اأن  اإىل  لفًتا  الهلية، 

من  الكثري  يجتذبان  برناجمني 

ا  خ�سو�سً واملبدعني  املميزين 

واأنهما برناجمان يتنامى الهتمام 

م�ساحة  تت�سع  فيما  عاملًيا  بهما 

العمل،  �سوق  يف  اإليهما  احلاجة 

وهما البكالوريو�س يف »الت�سال 

العامة«  والعالقات  اجلماهريي 

بالإعالم  عنه  نعرب  والذي 

»الت�سميم  يف  والبكالوريو�س 

الكلية  باأن  منوها  الداخلي«، 

امل�ستجدات  مواكبة  على  حتر�س 

يحقق  مبا  املجالني  هذين  يف 

والتفوق  التميز  خلريجيها 

املطلوب يف �سوق العمل. 

جاء ذلك يف كلمته الفتتاحية 

لليوم التعريفي يف الكلية، الهادفة 

امل�ستجدين  الطلبة  تعريف  اإىل 

الأكادميية  الهيئة  باأع�ساء 

واأن�سطة وفعاليات الكلية العلمية 

الدرا�سية  واملناهج  والجتماعية، 

وامل�ستجد ب�ساأنها.

عميد  باأعمال  القائم  ورحب 

عماد  د.  والعلوم  الآداب  كلية 

يف  امل�ستجدين  بالطلبة  ع�سلي 

درا�سًيا  عاًما  لهم  ومتنى  الكلية 

الرتدد  عدم  اإىل  ودعاهم  ناجحا 

يف طرح الأ�سئلة، موؤكًدا اأن اأبواب 

التدري�س  هيئة  اأع�ساء  جميع 

وم�سرًيا  للطالب،  دائًما  مفتوحة 

اإىل اأنهم على توا�سل دائم معه.

واأو�سحت باأن جمال الت�سميم 

اإليه  اأمام الدار�سني  الداخلي يفتح 

اأبواب �سركات الت�سميم و�سركات 

واأن  وغريها،  املعمارية  الهند�سة 

مع  وثيقة  عالقات  اجلامعة  لدى 

العديد من العالقات مع العديد من 

املحلية  العالقة  ذات  املوؤ�س�سات 

منها والعاملية مثل الحتاد الدويل 

وجامعة  الداخلي  للت�سميم 

كما  وغريها،  الهند  يف  وك�سني 

املميزة  الت�ساميم  الكلية  حتت�سن 

جملة  يف  ن�سرها  عرب  لطلبتها 

متخ�س�سة يف هذا املجال.

رئي�س  باأعمال  القائم  وبداأت 

ق�سم الإعالم والعالقات العامة د. 

التعريفي  العر�س  ديري  حورية 

الطالب  �سوؤال  بق�سمها  اخلا�س 

املجال،  لهذا  اختيارهم  �سبب  عن 

عن  الطالب  بع�س  تكلم  حيث 

تطرق  فيما  العالم  اأهمية  تنامي 

اآخرون اإىل متيز اجلامعة الأهلية 

يف تدري�س هذا املجال.

التدري�س  هيئة  ع�سو  وقال   

اإن  ع�سيدة  حممد  د.  بالق�سم 

النف�س  علم  على  موؤ�س�س  الأعالم 

وال�سيا�سة  الجتماع  وعلم 

نظريات  باأن  منوها  والقت�ساد، 

العلوم  هذه  من  م�ستقة  الإعالم 

الإعالم  ق�سم  اأن  واأكد  الأربعة. 

دائًما  يحاول  العامة  والعالقات 

ربط املقررات الدرا�سية بكل ما هو 

وتقنيات  التكنولوجيا  يف  جديد 

الإعالم  اأن  اإىل  م�سرًيا  الإعالم، 

احلياة  جوانب  كل  يف  موجود 

ت�سويق  رئي�س يف  �سق  اإنه  حيث 

اأي فكرة و�سلعة.

عقد جمل�س اإدارة جمعية البحرين اخلريية اجتماعه الأول للدورة 

النتخابية اجلديدة )17( برئا�سة فوزي كانو، والذي مت خالله توزيع 

املنا�سب الإدارية على الأع�ساء.

فوزي  يتوىل  اأن  على  بالإجماع  اجلديد  الإدارة  جمل�س  و�سوت   

اأحمد كانو من�سب رئي�س املجل�س، والدكتور توفيق عبدالرحمن املوؤيد 

من�سب نائب رئي�س جمل�س الإدارة، واأن يتوىل د. ح�سن اإبراهيم كمال 

من�سب اأمني عام اجلمعية، ووائل علي �سيار اأميًنا مالًيا، وعارف �سالح 

جم�سري رئي�ًسا للجنة ترميم و�سيانة املنازل، وحممد علي اأجور رئي�ًسا 

للجنة الرعاية واخلدمات الجتماعية، و�سوقي علي فخرو رئي�ًسا للجنة 

للجنة  رئي�ًسا  ال�ساعي  ريا�س  والدكتور  املوارد،  وتنمية  ال�ستثمار 

الطالب اجلامعي، وفريال عبداهلل نا�س رئي�سة اللجنة الن�سائية، وجالل 

عبدامللك،  اأحمد  يو�سف  وعدنان  نا�س،  عبداهلل  و�سمري  جالل،  حممد 

اأع�ساء مبجل�س الإدارة.

 واأكد رئي�س جمل�س اإدارة جمعية البحرين اخلريية خالل الجتماع 

الفرتة  الإدارة خالل  �سيبحثها جمل�س  التي  امللفات  من  عدًدا  هناك  اأن 

القادمة ت�ساهم يف تطوير واإثراء عمل اجلمعية، منوًها باأهمية التعاون 

والتكاتف بني اأع�ساء جمل�س الإدارة لتحقيق تطلعات اجلمعية العمومية 

والنهو�س بالعمل اخلريي.

افتتاح قاعة عبدالرحمن كانو مبنا�سبة 25 عاًما من التميز

حافالً  العام  هذا  يعترب  التعليم  يف  التميز  من  عاًما   25 مبنا�سبة 

ملجموعة عبدالرحمن التعليمية، والذي ي�سهد الذكرى ال�سنوية البارزة 

كانو،  بن جا�سم  الراحل عبدالرحمن  الوحيد،  موؤ�س�سها وممولها  لإرث 

وحتقيق اإجنازات مل يكن ليت�سورها اأبًدا لول امل�ساعي اخلريية التي قام 

بها جمل�س الأمناء با�سمه.

وتعد اإعادة ت�سمية قاعة يف مدر�سة عبدالرحمن كانو الدولية اليوم 

مت  والتي  والع�سرين،  اخلام�سة  ال�سنوية  بالذكرى  لالحتفالت  بداية 

حتديدها على مدار العام الدرا�سي، حيث �ست�سهد جمموعة متنوعة من 

اأع�ساء  و  واخلريجني  والطالب  املوظفون  ي�ست�سيفها  التي  الفعاليات 

الثاين  املدر�سي  للحرم  الر�سمي  الفتتاح  �ست�سهد  كما  الآباء.  جمل�س 

.)ARKS( امل�ستقل - مدر�سة عبدالرحمن كانو يف ديار

الأمناء -ولأول مرة-  اأع�ساء جمل�س  �سي�ساهد  نف�سه،  الوقت  ويف 

اأ�سبحت  والتي  كانو،  جا�سم  عبدالرحمن  للمرحوم  املدجمة  ال�سورة 

مرادفة للذكرى اخلام�سة والع�سرين. 

اإنه متثيل لرحلة موؤ�س�سنا، ور�سالته ذات الروؤية املتمثلة يف جعل 

التعليم يف متناول اجلميع من اأبناء املجتمع البحريني. وتتكون ال�سورة 

الإجمالية من �سور من جميع الطالب احلاليني واملوظفني، وت�سمل كل 

خريج على مدار 25 عاًما من تاريخ مدر�سة عبدالرحمن كانو الدولية. 

هذه ال�سورة من ت�سميم الأ�ستاذة فاطمة العايل، ومتثل هذه ال�سورة 

القوية جوهر روؤية موؤ�س�سنا ور�سالته، ودعوة جميع الذين مروا عرب 

اأبواب مدر�سة عبدالرحمن كانو الدولية والآن مدر�سة عبدالرحمن كانو 

لل�سري على هذا النهج واملحافظة على هذا الإرث الكبري.

 Érah Pilates - افتتاح مركز »اإيراه بيالت�س ويلن�س

Wellness Centre« ال�سحي يف الليوان بالهملة

»iWorld« تعيد افتتاح متجر

 »Apple« يف �سارع املعار�س باملنامة

عيادة الرفاع تنظم حملة توعوية عن

�سرطان الثدي يف رو�سة الفاحت النموذجية

ويلن�س  بيالت�س  »اإيراه  مركز  اأعلن 

 »Érah Pilates Wellness Centre  -

فروعه  اأحدث  افتتاح  عن  موؤخًرا  ال�سحي 

ال�ستخدامات  متعدد  الليوان  مب�سروع 

الذي طورته �سركة عقارات ال�سيف مبنطقة 

الهملة يف املحافظة ال�سمالية. 

ويلن�س  بيالت�س  »اإيراه  مركز  ويعترب 

 »Érah Pilates Wellness Centre  -

م�ستوى  على  نوعه  من  الأول  ال�سحي 

مملكة البحرين ويقدم املركز مفهوًما جديًدا 

يف عامل التمارين الريا�سية ليكون مبثابة 

باأحدث  جمهز  البدنية  للياقة  ا�ستوديو 

اأجهزة ريا�سة البيالت�س، وذلك �سمن بيئة 

معززة للطاقة الإيجابية وراحة البال وفق 

الن�سباط يف  يحقق  متكامل  ريا�سي  نهج 

الرتكيز  مع  امل�سرتكني،  حياة  من  جزء  كل 

للنحت  بالكامل  اجل�سم  حركات  على 

والتناغم.

يو�سف،  اأحمد  �سرح  املنا�سبة،  وبهذه 

ال�سيف  عقارات  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 

عن  بالإعالن  م�سرورون  »نحن  قائاًل: 

ويلن�س  بيالت�س  اإيراه  مركز  افتتاح 

يقدمه  مبا  ا�ستثنائًيا  يعد  والذي  ال�سحي، 

يف  نوعها  من  فريدة  ريا�سية  خدمات  من 

ال�سوق املحلي، حيث �سي�سكل اإ�سافة لفتة 

معامله  الآخر  تلو  يوًما  تزداد  الذي  لليوان 

من  املزيد  دخول  مع  و�سوًحا  الرئي�سة 

خمتلف  يف  املرموقة  التجارية  العالمات 

قطاعات ال�سيافة والرتفيه والتجارة وفتح 

اأبوابها لزوار الهملة«.

من جانبها، قالت همريا خالد املوؤ�س�س 

بيالت�س  »اإيراه  ملركز  التنفيذي  والرئي�س 

 Érah Pilates Wellness  - ويلن�س 

فخورون  »نحن  ال�سحي:   »Centre
بافتتاح اأول مركز ريا�سي لنا على الإطالق 

انطالًقا من الليوان يف الهملة. ترتكز فل�سفة 

م�سامل  عامل  اإىل  عمالئنا  نقل  على  اإيراه 

متخم بال�سرتخاء وراحة البال«.

اأعلنت »iWorld« عن اإعادة افتتاح متجر 

Apple Mono-AAR يف �سارع املعار�س 
بتاريخ 24 اأكتوبر املا�سي. و�ستتاح للعمالء 

وجتربة  ا�ستك�ساف  فر�سة  الإطار  هذا  يف 

مع  املبتكرة   Apple وحلول  منتجات 

جمموعة وا�سعة من الإك�س�سوارات يف اأجواء 

ترحيبية مميزة.

 iWorld ،وقال بيجيت مانقل، املدير العام

 Apple متجر  افتتاح  »ي�سعدنا   :connect
العمالء  �سي�ستمتع  املعار�س، حيث  �سارع  يف 

بتجربة ت�سوق من الطراز الأول. كما ي�ستطيع 

الآن العمالء الراغبني يف التعرف على املجموعة 

والإك�س�سوارات   Apple ملنتجات  الكاملة 

الأخرى، من التوا�سل ب�سكل مبا�سر و�سخ�سي 

 .»Apple مع عدد من امل�ست�سارين املدربني لدى

تتوافر يف iWorld، جمموعة من امل�ست�سارين 

على  التعرف  يف  العمالء  مل�ساعدة  املدربني 

 iPhone ذلك  Apple مبا يف  اأحدث منتجات 

 Pro، Apple Watch -  14 iPhone  ،14

 ULTRA، AirPods Pro،  /SE  /8  Series
 MacBook air، iPad pro، and iPad

.10.9

الرفاع  عيادة  يف  الطبي  الفريق  نظم 

التابعة مل�ست�سفى البحرين التخ�س�سي حملة 

رو�سة  يف  وذلك  الثدي،  ب�سرطان  توعوية 

اإدارة الرو�سة  الفاحت النموذجية، مب�ساركة 

)�سهر  اأكتوبر  �سهر  مع  تزامًنا  واملوظفات؛ 

التوعية ب�سرطان الثدي(.

وبهذه املنا�سبة، اأو�سح نا�سر الها�سمي 

مدير اإدارة الرفاع اأن الهدف من هذه الفعالية 

املجتمع  اأفراد  عند  الوعي  م�ستوى  رفع  هو 

الثدي  �سرطان  عن  املبكر  الك�سف  باأهمية 

وو�سائل الوقاية.

يف  ياأتي  الفعالية  هذه  تنظيم  اإن  وقال 

اإطار ال�سراكة والتعاون البناء مع املوؤ�س�سات 

باململكة  واخلا�سة  احلكومية  وال�سركات 

والرو�سات،  واملدار�س  اجلامعات  فيها  مبا 

ويهدف اإىل تعزيز اجلانب الوقائي والك�سف 

املبكر عن الأمرا�س، م�سيًدا بجهود القائمني 

اإدارة  من  التوعوية  الفعالية  هذه  على 

م�ستوى  رفع  يف  البارز  ودورهم  الرو�سة، 

متقدًما  موظفاتهم،  لدى  ال�سحي  الوعي 

يف  و�سارك  �ساهم  من  لكل  ال�سكر  بخال�س 

هذه الفعالية.

وخالل الفعالية، األقى ا�ست�ساري الأورام 

حما�سرة  التخ�س�سي  البحرين  مب�ست�سفى 

توعوية عن �سرطان الثدي، حتدث فيها عن 

اأورام �سرطان الثدي واأنواعه واأ�سبابه وطرق 

املبكر  الك�سف  اأن  اإىل  م�سرًيا  منه،  الوقاية 

ا بعد  ي�ساهم يف العالج ب�سكل كبري خ�سو�سً

�سن الأربعني.  وقال الها�سمي اإن امل�ست�سفى 

اإقامة  يف  ترغب  جهة  اأي  لدعم  م�ستعد 

فعاليات توعوية خالل الأ�سهر القادمة، واإنه 

توعوية  برامج  لتقدمي  ال�ستعداد  اأمت  على 

للمجتمع للقطاعني احلكومي واخلا�س، ويف 

هذا  عرب  التوا�سل  ميكنكم  ال�ستف�سار  حال 

الإمييل nasser@bsh.com.bh اأو الت�سال 

على الرقم 13381338.
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فعاليات

باإ�سراف: عبدعلي قربان

�سمن فعاليات اليوم التعريفي للطلبة امل�ستجدين يف كلية الآداب والعلوم

الأهلية ت�ستقبل املتميزين يف تخ�س�سي »الإعالم« و»الت�سميم الداخلي«

جمل�س اإدارة جمعية البحرين

اخلريية يعقد اجتماعه الأول برئا�سة فوزي كانو

كلية  عميد  باأعمال  القائم  اأكد 

ع�سلي  عماد  د.  والعلوم  الآداب 

والتميز  بالإبداع  اعتزازه  على 

طلبة  من  الكثري  به  يت�سف  الذي 

باجلامعة  والعلوم  الآداب  كلية 

تقدم  الكلية  اأن  اإىل  لفًتا  الهلية، 

من  الكثري  يجتذبان  برناجمني 

ا  خ�سو�سً واملبدعني  املميزين 

واأنهما برناجمان يتنامى الهتمام 

م�ساحة  تت�سع  فيما  عاملًيا  بهما 

العمل،  �سوق  يف  اإليهما  احلاجة 

وهما البكالوريو�س يف »الت�سال 

العامة«  والعالقات  اجلماهريي 

بالإعالم  عنه  نعرب  والذي 

»الت�سميم  يف  والبكالوريو�س 

الكلية  باأن  منوها  الداخلي«، 

امل�ستجدات  مواكبة  على  حتر�س 

يحقق  مبا  املجالني  هذين  يف 

والتفوق  التميز  خلريجيها 

املطلوب يف �سوق العمل. 

جاء ذلك يف كلمته الفتتاحية 

لليوم التعريفي يف الكلية، الهادفة 

امل�ستجدين  الطلبة  تعريف  اإىل 

الأكادميية  الهيئة  باأع�ساء 

واأن�سطة وفعاليات الكلية العلمية 

الدرا�سية  واملناهج  والجتماعية، 

وامل�ستجد ب�ساأنها.

عميد  باأعمال  القائم  ورحب 

عماد  د.  والعلوم  الآداب  كلية 

يف  امل�ستجدين  بالطلبة  ع�سلي 

درا�سًيا  عاًما  لهم  ومتنى  الكلية 

الرتدد  عدم  اإىل  ودعاهم  ناجحا 

يف طرح الأ�سئلة، موؤكًدا اأن اأبواب 

التدري�س  هيئة  اأع�ساء  جميع 

وم�سرًيا  للطالب،  دائًما  مفتوحة 

اإىل اأنهم على توا�سل دائم معه.

واأو�سحت باأن جمال الت�سميم 

اإليه  اأمام الدار�سني  الداخلي يفتح 

اأبواب �سركات الت�سميم و�سركات 

واأن  وغريها،  املعمارية  الهند�سة 

مع  وثيقة  عالقات  اجلامعة  لدى 

العديد من العالقات مع العديد من 

املحلية  العالقة  ذات  املوؤ�س�سات 

منها والعاملية مثل الحتاد الدويل 

وجامعة  الداخلي  للت�سميم 

كما  وغريها،  الهند  يف  وك�سني 

املميزة  الت�ساميم  الكلية  حتت�سن 

جملة  يف  ن�سرها  عرب  لطلبتها 

متخ�س�سة يف هذا املجال.

رئي�س  باأعمال  القائم  وبداأت 

ق�سم الإعالم والعالقات العامة د. 

التعريفي  العر�س  ديري  حورية 

الطالب  �سوؤال  بق�سمها  اخلا�س 

املجال،  لهذا  اختيارهم  �سبب  عن 

عن  الطالب  بع�س  تكلم  حيث 

تطرق  فيما  العالم  اأهمية  تنامي 

اآخرون اإىل متيز اجلامعة الأهلية 

يف تدري�س هذا املجال.

التدري�س  هيئة  ع�سو  وقال   

اإن  ع�سيدة  حممد  د.  بالق�سم 

النف�س  علم  على  موؤ�س�س  الأعالم 

وال�سيا�سة  الجتماع  وعلم 

نظريات  باأن  منوها  والقت�ساد، 

العلوم  هذه  من  م�ستقة  الإعالم 

الإعالم  ق�سم  اأن  واأكد  الأربعة. 

دائًما  يحاول  العامة  والعالقات 

ربط املقررات الدرا�سية بكل ما هو 

وتقنيات  التكنولوجيا  يف  جديد 

الإعالم  اأن  اإىل  م�سرًيا  الإعالم، 

احلياة  جوانب  كل  يف  موجود 

ت�سويق  رئي�س يف  �سق  اإنه  حيث 

اأي فكرة و�سلعة.

عقد جمل�س اإدارة جمعية البحرين اخلريية اجتماعه الأول للدورة 

النتخابية اجلديدة )17( برئا�سة فوزي كانو، والذي مت خالله توزيع 

املنا�سب الإدارية على الأع�ساء.

فوزي  يتوىل  اأن  على  بالإجماع  اجلديد  الإدارة  جمل�س  و�سوت   

اأحمد كانو من�سب رئي�س املجل�س، والدكتور توفيق عبدالرحمن املوؤيد 

من�سب نائب رئي�س جمل�س الإدارة، واأن يتوىل د. ح�سن اإبراهيم كمال 

من�سب اأمني عام اجلمعية، ووائل علي �سيار اأميًنا مالًيا، وعارف �سالح 

جم�سري رئي�ًسا للجنة ترميم و�سيانة املنازل، وحممد علي اأجور رئي�ًسا 

للجنة الرعاية واخلدمات الجتماعية، و�سوقي علي فخرو رئي�ًسا للجنة 

للجنة  رئي�ًسا  ال�ساعي  ريا�س  والدكتور  املوارد،  وتنمية  ال�ستثمار 

الطالب اجلامعي، وفريال عبداهلل نا�س رئي�سة اللجنة الن�سائية، وجالل 

عبدامللك،  اأحمد  يو�سف  وعدنان  نا�س،  عبداهلل  و�سمري  جالل،  حممد 

اأع�ساء مبجل�س الإدارة.

 واأكد رئي�س جمل�س اإدارة جمعية البحرين اخلريية خالل الجتماع 

الفرتة  الإدارة خالل  �سيبحثها جمل�س  التي  امللفات  من  عدًدا  هناك  اأن 

القادمة ت�ساهم يف تطوير واإثراء عمل اجلمعية، منوًها باأهمية التعاون 

والتكاتف بني اأع�ساء جمل�س الإدارة لتحقيق تطلعات اجلمعية العمومية 

والنهو�س بالعمل اخلريي.

افتتاح قاعة عبدالرحمن كانو مبنا�سبة 25 عاًما من التميز

حافالً  العام  هذا  يعترب  التعليم  يف  التميز  من  عاًما   25 مبنا�سبة 

ملجموعة عبدالرحمن التعليمية، والذي ي�سهد الذكرى ال�سنوية البارزة 

كانو،  بن جا�سم  الراحل عبدالرحمن  الوحيد،  موؤ�س�سها وممولها  لإرث 

وحتقيق اإجنازات مل يكن ليت�سورها اأبًدا لول امل�ساعي اخلريية التي قام 

بها جمل�س الأمناء با�سمه.

وتعد اإعادة ت�سمية قاعة يف مدر�سة عبدالرحمن كانو الدولية اليوم 

مت  والتي  والع�سرين،  اخلام�سة  ال�سنوية  بالذكرى  لالحتفالت  بداية 

حتديدها على مدار العام الدرا�سي، حيث �ست�سهد جمموعة متنوعة من 

اأع�ساء  و  واخلريجني  والطالب  املوظفون  ي�ست�سيفها  التي  الفعاليات 

الثاين  املدر�سي  للحرم  الر�سمي  الفتتاح  �ست�سهد  كما  الآباء.  جمل�س 

.)ARKS( امل�ستقل - مدر�سة عبدالرحمن كانو يف ديار

الأمناء -ولأول مرة-  اأع�ساء جمل�س  �سي�ساهد  نف�سه،  الوقت  ويف 

اأ�سبحت  والتي  كانو،  جا�سم  عبدالرحمن  للمرحوم  املدجمة  ال�سورة 

مرادفة للذكرى اخلام�سة والع�سرين. 

اإنه متثيل لرحلة موؤ�س�سنا، ور�سالته ذات الروؤية املتمثلة يف جعل 

التعليم يف متناول اجلميع من اأبناء املجتمع البحريني. وتتكون ال�سورة 

الإجمالية من �سور من جميع الطالب احلاليني واملوظفني، وت�سمل كل 

خريج على مدار 25 عاًما من تاريخ مدر�سة عبدالرحمن كانو الدولية. 

هذه ال�سورة من ت�سميم الأ�ستاذة فاطمة العايل، ومتثل هذه ال�سورة 

القوية جوهر روؤية موؤ�س�سنا ور�سالته، ودعوة جميع الذين مروا عرب 

اأبواب مدر�سة عبدالرحمن كانو الدولية والآن مدر�سة عبدالرحمن كانو 

لل�سري على هذا النهج واملحافظة على هذا الإرث الكبري.

 Érah Pilates - افتتاح مركز »اإيراه بيالت�س ويلن�س

Wellness Centre« ال�سحي يف الليوان بالهملة

»iWorld« تعيد افتتاح متجر

 »Apple« يف �سارع املعار�س باملنامة

عيادة الرفاع تنظم حملة توعوية عن

�سرطان الثدي يف رو�سة الفاحت النموذجية

ويلن�س  بيالت�س  »اإيراه  مركز  اأعلن 

 »Érah Pilates Wellness Centre  -

فروعه  اأحدث  افتتاح  عن  موؤخًرا  ال�سحي 

ال�ستخدامات  متعدد  الليوان  مب�سروع 

الذي طورته �سركة عقارات ال�سيف مبنطقة 

الهملة يف املحافظة ال�سمالية. 

ويلن�س  بيالت�س  »اإيراه  مركز  ويعترب 

 »Érah Pilates Wellness Centre  -

م�ستوى  على  نوعه  من  الأول  ال�سحي 

مملكة البحرين ويقدم املركز مفهوًما جديًدا 

يف عامل التمارين الريا�سية ليكون مبثابة 

باأحدث  جمهز  البدنية  للياقة  ا�ستوديو 

اأجهزة ريا�سة البيالت�س، وذلك �سمن بيئة 

معززة للطاقة الإيجابية وراحة البال وفق 

الن�سباط يف  يحقق  متكامل  ريا�سي  نهج 

الرتكيز  مع  امل�سرتكني،  حياة  من  جزء  كل 

للنحت  بالكامل  اجل�سم  حركات  على 

والتناغم.

يو�سف،  اأحمد  �سرح  املنا�سبة،  وبهذه 

ال�سيف  عقارات  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 

عن  بالإعالن  م�سرورون  »نحن  قائاًل: 

ويلن�س  بيالت�س  اإيراه  مركز  افتتاح 

يقدمه  مبا  ا�ستثنائًيا  يعد  والذي  ال�سحي، 

يف  نوعها  من  فريدة  ريا�سية  خدمات  من 

ال�سوق املحلي، حيث �سي�سكل اإ�سافة لفتة 

معامله  الآخر  تلو  يوًما  تزداد  الذي  لليوان 

من  املزيد  دخول  مع  و�سوًحا  الرئي�سة 

خمتلف  يف  املرموقة  التجارية  العالمات 

قطاعات ال�سيافة والرتفيه والتجارة وفتح 

اأبوابها لزوار الهملة«.

من جانبها، قالت همريا خالد املوؤ�س�س 

بيالت�س  »اإيراه  ملركز  التنفيذي  والرئي�س 

 Érah Pilates Wellness  - ويلن�س 

فخورون  »نحن  ال�سحي:   »Centre
بافتتاح اأول مركز ريا�سي لنا على الإطالق 

انطالًقا من الليوان يف الهملة. ترتكز فل�سفة 

م�سامل  عامل  اإىل  عمالئنا  نقل  على  اإيراه 

متخم بال�سرتخاء وراحة البال«.

اأعلنت »iWorld« عن اإعادة افتتاح متجر 

Apple Mono-AAR يف �سارع املعار�س 
بتاريخ 24 اأكتوبر املا�سي. و�ستتاح للعمالء 

وجتربة  ا�ستك�ساف  فر�سة  الإطار  هذا  يف 

مع  املبتكرة   Apple وحلول  منتجات 

جمموعة وا�سعة من الإك�س�سوارات يف اأجواء 

ترحيبية مميزة.

 iWorld ،وقال بيجيت مانقل، املدير العام

 Apple متجر  افتتاح  »ي�سعدنا   :connect
العمالء  �سي�ستمتع  املعار�س، حيث  �سارع  يف 

بتجربة ت�سوق من الطراز الأول. كما ي�ستطيع 

الآن العمالء الراغبني يف التعرف على املجموعة 

والإك�س�سوارات   Apple ملنتجات  الكاملة 

الأخرى، من التوا�سل ب�سكل مبا�سر و�سخ�سي 

 .»Apple مع عدد من امل�ست�سارين املدربني لدى

تتوافر يف iWorld، جمموعة من امل�ست�سارين 

على  التعرف  يف  العمالء  مل�ساعدة  املدربني 

 iPhone ذلك  Apple مبا يف  اأحدث منتجات 

 Pro، Apple Watch -  14 iPhone  ،14

 ULTRA، AirPods Pro،  /SE  /8  Series
 MacBook air، iPad pro، and iPad

.10.9

الرفاع  عيادة  يف  الطبي  الفريق  نظم 

التابعة مل�ست�سفى البحرين التخ�س�سي حملة 

رو�سة  يف  وذلك  الثدي،  ب�سرطان  توعوية 

اإدارة الرو�سة  الفاحت النموذجية، مب�ساركة 

)�سهر  اأكتوبر  �سهر  مع  تزامًنا  واملوظفات؛ 

التوعية ب�سرطان الثدي(.

وبهذه املنا�سبة، اأو�سح نا�سر الها�سمي 

مدير اإدارة الرفاع اأن الهدف من هذه الفعالية 

املجتمع  اأفراد  عند  الوعي  م�ستوى  رفع  هو 

الثدي  �سرطان  عن  املبكر  الك�سف  باأهمية 

وو�سائل الوقاية.

يف  ياأتي  الفعالية  هذه  تنظيم  اإن  وقال 

اإطار ال�سراكة والتعاون البناء مع املوؤ�س�سات 

باململكة  واخلا�سة  احلكومية  وال�سركات 

والرو�سات،  واملدار�س  اجلامعات  فيها  مبا 

ويهدف اإىل تعزيز اجلانب الوقائي والك�سف 

املبكر عن الأمرا�س، م�سيًدا بجهود القائمني 

اإدارة  من  التوعوية  الفعالية  هذه  على 

م�ستوى  رفع  يف  البارز  ودورهم  الرو�سة، 

متقدًما  موظفاتهم،  لدى  ال�سحي  الوعي 

يف  و�سارك  �ساهم  من  لكل  ال�سكر  بخال�س 

هذه الفعالية.

وخالل الفعالية، األقى ا�ست�ساري الأورام 

حما�سرة  التخ�س�سي  البحرين  مب�ست�سفى 

توعوية عن �سرطان الثدي، حتدث فيها عن 

اأورام �سرطان الثدي واأنواعه واأ�سبابه وطرق 

املبكر  الك�سف  اأن  اإىل  م�سرًيا  منه،  الوقاية 

ا بعد  ي�ساهم يف العالج ب�سكل كبري خ�سو�سً

�سن الأربعني.  وقال الها�سمي اإن امل�ست�سفى 

اإقامة  يف  ترغب  جهة  اأي  لدعم  م�ستعد 

فعاليات توعوية خالل الأ�سهر القادمة، واإنه 

توعوية  برامج  لتقدمي  ال�ستعداد  اأمت  على 

للمجتمع للقطاعني احلكومي واخلا�س، ويف 

هذا  عرب  التوا�سل  ميكنكم  ال�ستف�سار  حال 

الإمييل nasser@bsh.com.bh اأو الت�سال 

على الرقم 13381338.
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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 المالية: معرض البحرين للطيران 
ينعكس إيجابًا على االقتصاد الوطني

رفع وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ س��لمان بن خليفة 
آل خليفة أس��مى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي 
لحض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك 
الب��الد المعظم حفظه اهلل ورعاه، وإلى صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء حفظه اهلل، بمناس��بة نجاح فعالي��ات معرض البحرين 
الدولي للطيران في نس��خته السادسة والذي احتفى هذا العام 

بمرور 10 سنوات على انطالقته.
وأش��اد بالنج��اح الباهر الذي حقق��ه معرض البحري��ن الدولي 
للطي��ران والذي يش��كل بدوره فرص��ة قيمة لتب��ادل التجارب 
والخبرات في قطاع الطي��ران، حيث حاز المعرض على اإلعجاب 
الدولي ووضع مملكة البحرين على خارطة االستثمار في قطاع 
الطي��ران العالمي��ة ف��ي ظل توجيهات س��مو الش��يخ عبد اهلل 
ب��ن حمد آل خليفة الممثل الش��خصي لجالل��ة الملك المعظم 
ورئي��س اللجن��ة العلي��ا المنظمة لمع��رض البحري��ن الدولي 

للطي��ران، إضاف��ًة إلى التعاون المش��ترك بي��ن كافة الجهات 
المعنية والتي حققت األثر البارز والملموس في إنجاح فعاليات 

المعرض وتحقيق كافة أهدافه المرجوة.
وأض��اف الوزير أن نجاح معرض البحري��ن الدولي للطيران منذ 
انطالقت��ه قبل 10 س��نوات، أس��هم ف��ي الدفع بعجل��ة النمو 
االقتص��ادي لمملك��ة البحري��ن لم��ا يمثله من منص��ة لعقد 
الشراكات وجذب االس��تثمارات، مؤكدًا اعتزاز مملكة البحرين 
بقيادة صاحب الجاللة الملك المعظم بالزيارة األخوية لصاحب 
الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان رئي��س دولة اإلمارات 
العربي��ة المتحدة الش��قيقة إلى قاعدة الصخي��ر الجوية والتي 

جسدت عمق العالقات بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.
وأض��اف الوزي��ر أن مع��رض البحري��ن الدول��ي للطي��ران منذ 
انطالقته قبل 10 س��نوات، يش��كل بدوره عالم��ة فارقة وحدثًا 
هامًا لقطاع الطيران في مملكة البحرين من خالل ما يتضمنه 
من فرص استثمارية قيمة لعقد الصفقات التجارية ومذكرات 

التفاه��م واس��تقطاب كبريات الش��ركات العالمية ذات الصلة 
بصناع��ة الطيران بمختل��ف قطاعاتها بما يس��هم في تعزيز 
مكانة مملكة البحرين كمركٍز مالي وتجاري ولوجستي إقليمي 

وعالمي.
وعبر عن فخ��ره بتزامن معرض البحري��ن الدولي للطيران مع 
اختيار مط��ار البحرين الدولي كأفضل مط��ار جديد في العالم 
لهذا العام، وحصول منفذ المط��ار على أعلى تقييم في تقرير 
جودة خدمات المطارات الصادر م��ن مجلس المطارات الدولي 
عن فئة »المس��اعدة والتعاون في خدمة المس��افرين«، الفتًا 
إل��ى أن مملك��ة البحرين تس��طر يومًا بعد ي��وم قصص نجاٍح 
ب��ارزة بإرادة وعزيمة فريق البحرين وما تبذله الكوادر الوطنية 
من جهوٍد طيبة ومش��هودة الس��تضافة الفعالي��ات واألحداث 
العالمي��ة ما مّكن المملكة ألن تكون وجه��ًة متميزة وجاذبة 
لمع��ارض الطيران ف��ي المنطقة في ظل الرؤي��ة االقتصادية 

الطموحة للمملكة. وزير المالية واالقتصاد الوطني

 رئيس هيئة الكهرباء: مكتسبات 
اقتصادية وتنموية لمعرض البحرين للطيران

رف��ع رئيس هيئة الكهرباء والم��اء المهندس كمال بن أحمد محمد 
أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، حفظه 
 اهلل ورع��اه، وإل��ى صاحب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء حفظه اهلل، بمناس��بة 
نج��اح فعالي��ات مع��رض البحري��ن الدول��ي للطيران في نس��خته 
السادس��ة وال��ذي انطلق منذ 10 س��نوات وكان له األث��ر الكبير في 
تعزيز المكاس��ب التنموية واالقتصادية للمملكة.  ونوه بما يحظى 
ب��ه المعرض من دعم ومس��اندة من لدن جالل��ة الملك المعظم، 

ومتابعة مستمرة من قبل صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، ووزارات ومؤسس��ات المملكة، الت��ي بذلت كل جهد ممكن 
في إنجاح هذه الفعالية التي أصبحت منذ انطالقتها وجهة لشركات 
الطي��ران وصن��اع التكنولوجي��ا المتقدم��ة الذي��ن يحرص��ون على 
المشاركة به منذ انطالقته.  وتقدم بالشكر إلى سمو الشيخ عبداهلل 
بن حمد آل خليفة الممثل الش��خصي لجاللة الملك المعظم رئيس 
اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران الذي كان 
له الدور المتميز في إنجاح المعرض والوصول به إلى مرحلة أضحى 

رئيس هيئة الكهرباء والماءفيها من أبرز الفعاليات الدولية والعالمية ذات الحضور البارز.

 الصندوق الملكي لشهداء الواجب 
ينّظم زيارة ألسر الشهداء لمعرض الطيران

أكد مدير الجهاز اإلداري للصندوق الملكي لش��هداء 
الواجب الشيخ خالد بن س��لمان بن خالد آل خليفة 
الح��رص عل��ى مواصلة تنفي��ذ توجيه��ات صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئي��س مجلس الوزراء رئي��س الهيئة العليا 
للصندوق الملكي لش��هداء الواج��ب، في أن تحظى 
ش��ؤون أس��ر الش��هداء بكل االهتم��ام والمتابعة 
تقديًرا للتضحيات التي قدمها ش��هداء الواجب في 

سبيل الدفاع عن الوطن تلبيًة لنداء الحق.
جاء ذلك بمناسبة تنظيم الصندوق الملكي لشهداء 

الواجب زيارة ألس��ر الش��هداء وذويهم إلى معرض 
البحري��ن الدول��ي للطيران في نس��خته السادس��ة 
بقاع��دة الصخي��ر الجوي��ة، حيث لفت الش��يخ خالد 
ب��ن س��لمان ب��ن خال��د آل خليف��ة إل��ى أن الجهاز 
اإلداري للصن��دوق يح��رص عل��ى تعزي��ز التواصل 
مع أس��ر ش��هداء الواجب وذويهم تقدي��ًرا وعرفاًنا 
لتضحي��ات الش��هداء، ويض��ع أمام عيني��ه روزنامة 
الفعالي��ات الكب��رى التي تقيمها مملك��ة البحرين 
لتنظيم الزيارات إليها ف��ي إطار ما يوليه الصندوق 
من اهتماٍم بتقوي��ة العالقات ومد أواصر التواصل 

وتعزيز التراب��ط االجتماعي بين الصندوق الملكي 
وأس��ر الش��هداء وأبنائه��م وذويه��م ف��ي مختلف 

المناسبات.
وكان معرض البحرين الدولي للطيران الذي احتفى 
هذا العام بمرور 10 س��نوات على انطالقه منذ عام 
2010، ق��د خصص منطق��ة ترفيهية للجمهور من 
األفراد والعائالت تتيح لهم االس��تمتاع بالعروض 
الجوية، وتش��تمل على القري��ة التراثية ومهرجان 
المأك��والت وعرب��ات الطع��ام، فضاًل عن أنش��طة 

تعليمية وترفيهية ومسابقات متنوعة لألطفال.

 إنجاز 1684 عملية 
جراحية في السلمانية 

الطبي خالل أكتوبر

أك��د الرئي��س التنفي��ذي للمستش��فيات 
الحكومي��ة الدكتور أحمد محمد األنصاري، 
أّن قس��م العملي��ات بمجم��ع الس��لمانية 
الطب��ي أنج��ز 1684 عملي��ة جراحية خالل 
أكتوبر الماض��ي، ضمن اآلليات التنفيذية 
لخط��ة تقلي��ص قوائ��م االنتظ��ار الجاري 

العمل عليها.
  وأوض��ح الدكتور األنصاري ب��أن العمليات 
ش��ملت 13 تخصص��ًا طبي��ًا ف��ي مجم��ع 
باس��تمرار  منوه��ًا  الطب��ي،  الس��لمانية 
تبن��ي  ف��ي  الحكومي��ة  المستش��فيات 
االس��تراتيجيات الكفيلة بتطوير الخدمات 
في جميع المستشفيات الحكومية السيما 
بمجّمع السلمانية الطبي، مقارنة ب�1648 

عملية جراحية بسبتمبر الماضي.
وأضاف األنصاري أنه ت��ّم إجراء 29 عملية 
لجراحة األس��نان والفكي��ن، و414 عملية 
جراحة عامة، و313 عملية لجراحة العظام، 
و47 عملي��ة لجراح��ة األوعي��ة الدموي��ة، 
و21 عملية لجراح��ة طب األعصاب، و114 
و150  واألذن،  األن��ف  لجراح��ة  عملي��ة 
عملية جراحة نس��اء ووالدة، و122 عملية 
لجراح��ة المس��الك البولي��ة، و93 عملي��ة 
جراح��ة أطفال، و50 عملي��ة جراحة حروق 
وتجمي��ل، و14 عملي��ة جراحي��ة لزراع��ة 
الكلى، و233 عملية إجراءات مناظير، و16 
عملية إجراءات تخدير، و82 عملية لجراحة 

العيون.
وأش��اد الرئيس التنفيذي للمستش��فيات 
الحكومي��ة بجهود كافة الك��وادر الصحية 
بقسم العمليات بمجمع السلمانية الطبي، 
والتي س��اهمت بإخالصه��ا وعملها الجاد 
في خدمة عدٍد أكبر من المرضى وتقليص 
قوائ��م االنتظ��ار، مش��يرًا إل��ى أن العمل 
مس��تمر إلع��ادة جدول��ة المواعي��د وفق 
المنهجية المقررة، مؤكدًا في الوقت ذاته 
على أهمي��ة الت��زام المرض��ى بالمواعيد 
المح��ددة له��م لضم��ان حصوله��م على 
الخدم��ات الصحية ف��ي الوقت المناس��ب 

وعدم تأثر خططهم العالجية.

 وزير الخارجية: نجاح االنتخابات انتصار 
للوطن وإعالء للقيم والمكتسبات الديمقراطية

الدكت��ور  الخارجي��ة  وزي��ر  أك��د 
نج��اح  أن  الزيان��ي،  عبداللطي��ف 
االنتخابات هو انتصار للوطن وإعالء 
للقي��م والمكتس��بات الديمقراطية 

والحقوقية الراسخة.
وأع��رب عن فخره واعت��زازه بالنجاح 
الكبير للعملية االنتخابية باعتبارها 
اس��تدامة  عل��ى  مضيئ��ة  عالم��ة 
المس��يرة الديمقراطي��ة والتنموية 
الش��املة لصاح��ب الجالل��ة الملك 
المعظ��م، وتجديدًا للعه��د والوالء 
لقيادة جاللته الحكيمة منذ اإلجماع 
الش��عبي على ميثاق العمل الوطني 
وإق��رار الملكي��ة الدس��تورية قب��ل 
عقدي��ن، وتأكيدًا جدي��دًا على وعي 
رجااًل ونساًء، بحقوقهم  المواطنين، 
السياس��ية وإدراكه��م أهمية تأدية 
واجباتهم الوطنية والدس��تورية في 
اختيار المرشحين األنسب لتمثيلهم 
والمجالس  النواب  مجلس  لعضوية 
البلدية لدورة سادسة في ظل دولة 
الوزير  القانون والمؤسس��ات. ورفع 

التهان��ي والتبري��كات إل��ى المقام 
الجاللة  الس��امي لحض��رة صاح��ب 
المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك البالد المعظ��م، وإلى صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء، وإل��ى جمي��ع أبناء 
الش��عب البحريني الوفي بمناس��بة 
نج��اح االنتخابات النيابي��ة والبلدية 
ف��ي دورتها السادس��ة، ف��ي أجواء 
تتس��م  وحضاري��ة  ديمقراطي��ة 

بالنزاهة والشفافية.
ووج��ه الش��كر والتقدي��ر إل��ى وزير 
الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د 
وجمي��ع  خليف��ة  آل  عب��داهلل  ب��ن 
تأدي��ة  عل��ى  ال��وزارة  منتس��بي 
واجباتهم الوطني��ة بكفاءة واقتدار 
في ضمان س��ير العملية االنتخابية 
بأمان وسالس��ة في جميع مراحلها، 
ب��دءًا بتأمي��ن نق��ل أوراق االقتراع، 
وتس��يير الدوريات األمنية، وتنظيم 
الحركة المرورية، وتسهيل ممارسة 

الناخبين حقوقهم السياسية بحرية 
وطمأنينة ف��ي جميع مراكز االقتراع 
ش��عار  تح��ت  والفرعي��ة  العام��ة 

»نصّوت للبحرين«.
وأش��اد بدور اللجنة العليا لإلش��راف 
االنتخاب��ات  س��المة  عل��ى  الع��ام 
والش��ؤون  الع��دل  وزي��ر  برئاس��ة 
اإلسالمية واألوقاف نواف المعاودة، 

وجهوده��ا بالتنس��يق م��ع اللجن��ة 
التنفيذية لالنتخابات برئاسة نواف 
حمزة رئيس هيئة التش��ريع والرأي 
الضمانات  توفي��ر  ف��ي  القانون��ي، 
إلتم��ام  والتنظيمي��ة  التش��ريعية 
االنتخاب��ات بنزاه��ة وش��فافية في 
ظل إش��راف قضائي كام��ل، ورقابة 
المجتم��ع المدني، والت��زام اإلعالم 
برص��د  وس��ائله  بجمي��ع  الوطن��ي 
وتغطي��ة هذا الح��دث الديمقراطي 
وموضوعي��ة،  وحيادي��ة  بمهني��ة 
وتع��اون الجه��ات المختص��ة ف��ي 
توفير تس��هيالت لكبار السن وذوي 
االحتياج��ات الخاص��ة، وتخصي��ص 
الناخبين  مركز مس��تقل لتصوي��ت 

المصابين بفيروس كورونا.
وعبَّر الوزير عن ش��كره بجهود لجنة 
التحضير واإلش��راف على االنتخابات 
النيابي��ة في البعثات الدبلوماس��ية 
لمملكة البحرين في الخارج برئاسة 
للش��ؤون  الخارجي��ة  وزارة  وكي��ل 
القنصلية واإلداري��ة الدكتور محمد 

به��زاد، عل��ى دورها بالتع��اون مع 
اللجن��ة العليا لإلش��راف العام على 
والتنس��يق  االنتخاب��ات،  س��المة 
مع رؤس��اء البعث��ات الدبلوماس��ية 
وجمي��ع  الخ��ارج  ف��ي  والقنصلي��ة 
الكوادر الدبلوماس��ية واإلدارية من 
خالل غرف��ة العمليات داخل الوزارة، 
ما أس��هم ف��ي تس��هيل ممارس��ة 
المواطنين المقيمين بالخارج حقهم 
االنتخاب��ي في 37 مقرًا دبلوماس��يًا 
نجاح  واكتمال  بسهولة وش��فافية، 
أصواتهم  االنتخابية بضم  العملية 
اليوم إل��ى باقي المش��اركين داخل 
اإلقب��ال  أن  إل��ى  وأش��ار  الوط��ن. 
المواطنين،  م��ن  الكبي��ر  الش��عبي 
عل��ى  وخارجه��ا،  المملك��ة  داخ��ل 
المش��اركة في االنتخاب��ات النيابية 
والبلدي��ة بمثابة قصة نجاح جديدة 
لفري��ق البحري��ن بجمي��ع مكوناته 
في وعيه وتحضره وتمس��كه بقيم 
االنتم��اء والوحدة الوطني��ة والخيار 
الديمقراطي ف��ي التعبير عن الرأي 

ومس��ؤولية  بفاعلي��ة  والمش��اركة 
م��ن أج��ل مصلحة الوط��ن وتدعيم 
مس��يرته على طريق البناء والتطور 
الديمقراطي والتنمية المس��تدامة، 
ووحدة الصف في مواجهة الشائعات 
وإحب��اط  المغرض��ة  والحم��الت 
الدع��وات الفاش��لة المثي��رة للحقد 
والكراهي��ة. وأض��اف أن نج��اح هذه 
االنتخابات، مبع��ث للفخر واالعتزاز 
في تأكي��د مكانة مملك��ة البحرين 
التط��ور  ف��ي  كأنم��وذج  الغالي��ة 
الديمقراطي واحترام حقوق اإلنسان 
والمدني��ة،  السياس��ية  وحريات��ه 
البرلم��ان  مواصل��ة  خ��الل  م��ن 
بمجلسيه الش��ورى والنواب لمهامه 
التش��ريعية والرقابية، وإثراء الحياة 
الديمقراطي��ة، وتعزيز دور البحرين 
البرلمانية  الدبلوماسية  الفاعل في 
وال س��يما مع جاهزيتها الستضافة 
اجتماعات الجمعية العامة لالتحاد 
البرلماني الدولي في دورتها ال�146 

في مارس المقبل.

وزير الخارجية
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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يوم أغر سيظل خالدا في وجدان مسيرتنا الديمقراطية
مدلًيا بصوته في اللجنة العامة بحلبة البحرين الدولية... الشيخ خالد بن عبداهلل:

قـــال نائـــب رئيس مجلـــس الـــوزراء وزير 
البنية التحتية الشيخ خالد بن عبدهللا آل 
خليفة، لدى إدالئه بصوته في االنتخابات، 
إن إقبال المواطنين منذ ســـاعات الصباح 
األولـــى وتوجههـــم المبكـــر إلـــى صناديـــق 
االقتـــراع الختيـــار ممثليهـــم فـــي مجلس 
النواب والمجالـــس البلدية ما هو إال دليل 
فـــي  الشـــعبية  المشـــاركة  بأهميـــة  وعـــي 
الشـــؤون العامة، وهو مبدأ ترســـخ بفضل 
النهـــج الديمقراطـــي الذي أرســـى قواعده 
عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة عبر مشـــروعه 
اإلصالحي المتطور والمستنير، والمستمد 
من ثوابتنا الوطنية وما أجمع عليه شعب 

البحرين في ميثاق العمل الوطني.
وأكـــد نائب رئيـــس مجلس الـــوزراء وزير 
البنيـــة التحتيـــة أن هذا اليـــوم األغر الذي 
نشهد فيه تنظيم االنتخابات في موعدها 
تشـــريعي  لفصـــل  والممهـــدة  الدســـتوري، 
األيـــام  كســـائر  خالـــدا  ســـيظل  جديـــد، 
الراســـخة فـــي ذاكـــرة ووجدان مســـيرتنا 
الديمقراطيـــة، لما يمثله هذا االســـتحقاق 
إيجابـــي وتطلـــع  تاريخـــي  مـــن منعطـــف 
نحـــو مزيد مـــن المكتســـبات الوطنية في 

ظـــل حرص الحكومة برئاســـة ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
على تعزيـــز الثقة والتعـــاون والتوافق مع 
الســـلطة التشـــريعية وأعضائهـــا بمـــا يعود 
بالخيـــر والنمـــاء واالزدهـــار علـــى الوطـــن 

والمواطنين.
وكان الشـــيخ خالـــد بن عبـــدهللا آل خليفة 
قد شارك في االنتخابات النيابية والبلدية 
التي شـــهدتها المملكة السبت، حيث أدلى 
بصوته في اللجنة العامة لالقتراع والفرز 

بحلبة البحرين الدولية.
وبهذه المناســـبة، رفع أسمى آيات التهاني 
والتبريـــكات إلى المقام الســـامي لصاحب 
الجاللـــة ملك البالد المعظم، وإلى صاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 

الوزراء، وإلى شعب البحرين الوفي.
هـــذه  فـــي  خاســـر  ال  أنـــه  علـــى  وشـــدد 
االنتخابـــات، فالجميـــع فائـــز بفـــوز الوطن 
بأبنائـــه األوفيـــاء المتكاتفيـــن الذيـــن لبوا 
وناخبيـــن،  مترشـــحين  الواجـــب  نـــداء 
وســـاهموا كشركاء في نســـج قصة نجاح 
بحرينية جديـــدة يترقب الجميع نتائجها، 
إيمانـــا منهـــم بحتمية المشـــاركة الشـــعبية 

السياسية في صنع القرار.
كما أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
البنيـــة التحتيـــة الشـــيخ خالد بـــن عبدهللا 
آل خليفة بما شـــهده خالل مشـــاركته في 
العمليـــة االنتخابيـــة مـــن أجـــواء نزيهـــة، 
إلـــى تمكيـــن  وإجـــراءات ميســـرة ترمـــي 
الناخبين من مباشـــرة حقوقهم السياسية 
وممارســـة دورهـــم الوطنـــي المأمـــول في 

معربـــا  والتنميـــة،  والتطويـــر  اإلصـــالح 
عـــن شـــكره وتقديـــره للســـلطة القضائيـــة 
وكوادرها الوطنية التي تدير هذه العملية 
بكل حياد وشـــفافية واســـتقاللية وفق ما 
تقتضيه أحكام الدســـتور والقانون، وذلك 
مـــن منطلـــق الحرص علـــى ضمـــان تأمين 
وحمايـــة اإلرادة الشـــعبية وســـط إشـــراف 

قضائي ورقابة أهلية مقدرة.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية
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المنامة - بنا

لجاللـــة  الخـــاص  الممثـــل  قـــام 
الشـــيخ  ســـمو  المعظـــم  الملـــك 
خليفـــة  آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد 
صبـــاح أمـــس الســـبت بـــاإلدالء 
بصوته فـــي انتخابـــات مجلس 
الدائـــرة  فـــي  وذلـــك  النـــواب، 

السابعة بمحافظة العاصمة.
وأشـــاد ســـموه بالجهود الكبيرة 
المعنيـــة  األجهـــزة  لجميـــع 
وفـــرت  والتـــي  باالنتخابـــات 
الكفيلـــة  اإلمكانـــات  جميـــع 

بإنجاح العملية االنتخابية.

محمد بن مبارك يشيد بالجهود 
المبذولة إلنجاح العملية االنتخابية

قال وزير اإلســـكان الســـابق باســـم 
الحمر خالل مشاركته باالنتخابات 
“نحـــن  الجنوبيـــة”:  “ســـابعة  فـــي 
الوطنـــي  اليـــوم  بهـــذا  ســـعيدون 
الجميل من أيام البحرين المزدهرة، 
وقـــد حرصنـــا علـــى الحضـــور مـــع 
الوطنـــي  الواجـــب  لتلبيـــة  األســـرة 

خدمة لبلدنا”.
الحضـــور  “هـــذا  الحمـــر  وأضـــاف 
والحـــرص مـــن المواطنيـــن بأعداد 
كثيفة يخدم تجربتنا الديمقراطية 
الجميلـــة، وحريصـــون علـــى بقائها 
لتخدم األجيال القادمة. ونأمل من 

الفائزين بمقاعد البرلمان والبلديين 
النيابيـــة  التجربـــة  إثـــراء  الجـــدد 
والبلديـــة وأن يكونـــوا قريبيـــن من 
المجتمـــع، مرتكزين فـــي ذلك على 
العطـــاء والبـــذل فـــي ســـبيل رفعة 

الوطن والمواطنين”.

الحمر: الحضور الكثيف يخدم 
تجربتنا الديمقراطية

المنامة - بنا

أكـــد رئيـــس األمـــن العـــام الفريـــق 
أمـــس  جـــاء  أنـــه  الحســـن  طـــارق 
حقـــه  يمـــارس  مواطنـــا  باعتبـــاره 
األكفـــأ  واختيـــار  التصويـــت  فـــي 
ممـــن يمثلـــه فـــي مجلـــس النـــواب 
يـــوم  وهـــو  البلديـــة،  والمجالـــس 
وطنـــي يشـــارك فيـــه الجميـــع ممن 
تجـــاه  المســـؤولية  حـــس  لديهـــم 
وطنهـــم، وهـــو دليـــل واضـــح على 
المســـيرة  إلتمـــام  المواطـــن  رغبـــة 
التـــي يقودهـــا  الشـــاملة  التنمويـــة 
صاحـــب  المعظـــم  البـــالد  عاهـــل 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
آل خليفـــة، بدعـــم ومســـاندة مـــن 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 

سلمان بن حمد آل خليفة.
وقـــال رئيـــس األمـــن العـــام لوكالة 
أنبـــاء البحريـــن )بنا( أثنـــاء وجوده 
فـــي مركـــز االقتـــراع العـــام بحلبـــة 
عمليـــة  إن  الدوليـــة،  البحريـــن 
االنتخـــاب شـــهدت حضـــورا كبيـــرا 
الجنســـين  مـــن  المواطنيـــن  مـــن 
وذوي  الســـن  كبـــار  فئـــة  ووجـــود 
االحتياجـــات الخاصة، وهـــو دليل 
واضـــح علـــى مـــدى وعي الشـــعب 
البحرينـــي.  وشـــكر الفريـــق طارق 
الحســـن القائمين على سير العملية 
االنتخابية في المركز، حيث الحظ 
حرصهـــم على تســـهيل اإلجراءات 
إلنجـــاح  المواطنيـــن  ومســـاعدة 

العملية االنتخابية.

رئيس األمن العام: مشاركتي لكوني 
مواطنا يمارس حقه في االنتخاب

محرر الشؤون المحلية

أكدت وزيرة الصحة جليلة السيد 
أن مملكـــة البحرين حرصت على 
توفير مقر انتخابـــي للمصابين بـ 
“كوفيـــد 19” وســـط سلســـلة من 
التدابير واإلجراءات االحترازية؛ 
لضمان سالمة المنتخبين وكذلك 

القائمين على المركز.
عيـــادات  علـــى  المقـــر  واحتـــوى 

متكاملة للنســـاء وللرجال مزودة 
بالمســـتلزمات الطبية والصحية، 
مـــن  العديـــد  هنـــاك  كان  كمـــا 
الكـــوادر الطبيـــة والصحيـــة فـــي 
المقر االنتخابي؛ لتســـهيل عملية 
الناخبيـــن  وحصـــول  االنتخـــاب 
فـــي  الدســـتوري  حقهـــم  علـــى 

التصويت.

السيد: تصويت المصابين 
بكورونا وفق تدابير السالمة

وزير الداخلية: تعامل 
فوري للمحاوالت اليائسة 

الستهداف االنتخابات
فـــي  أمـــس  صبـــاح  بصوتـــه  إدالئـــه  عقـــب 
وزيـــر  هنـــأ  والبلديـــة،  النيابيـــة  االنتخابـــات 
بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول  الفريـــق  الداخليـــة 
عبـــدهللا آل خليفـــة، صاحـــب الجاللـــة الملك 
والمشـــاركة  االنتخابـــات  بنجـــاح  المعظـــم 

الوطنية الالفتة التي اعتادت عليها البحرين 
مـــن أبنائهـــا. وأضـــاف الوزيـــر “تـــم التعامـــل 
وبشـــكل فوري مـــع المحاوالت اليائســـة التي 
اســـتهدفت النيل من االنتخابـــات، والحضور 
الوطنـــي الواضح خير رد وجـــواب على تلك 

المحاوالت اليائسة”.

 محرر الشؤون المحلية

وزير اإلعالم: لم أشهد 
حضورا كثيفا لالنتخابات 

مثل هذه المرة
قـــال وزير اإلعـــالم رمـــزان النعيمي 
حلبـــة  فـــي  بصوتـــه  اإلدالء  بعـــد 
لمملكـــة  “أبـــارك  الدوليـــة  البحريـــن 
البحريـــن قيـــادة وشـــعبا هـــذا اليوم 
المبارك وهذا النجاح الكبير الفتتاح 

الحضـــور  وكذلـــك  االقتـــراع  مقـــار 
الكثيف الذي لم أشهد مثله من قبل 
عبـــر تجربتي الشـــخصية”. وأضاف 
ودليـــل  كبيـــرة  قفـــزة  هنـــاك  “فعـــال 
والنمـــوذج  النجـــاح  اســـتمرار  علـــى 

الدســـتوري الناجح لمملكة البحرين 
المواطنيـــن  جميـــع  حـــرص  وعلـــى 
بمختلف مكوناتهم وفئاتهم العمرية 

للمشـــاركة والقيام بالـــدور الوطني. 
بنمـــوذج  تنعـــم  البحريـــن  مملكـــة 

دستوري مميز”.

األنصاري: مشاركة المرأة في االنتخابات مظهر حضاري
أكـــدت األميـــن العام للمجلـــس األعلى 
للمـــرأة هالـــة األنصـــاري أن مشـــاركة 
المرأة البحرينية وإقبالها الكثيف على 
المشـــاركة فـــي االنتخابـــات النيابيـــة 
لهـــو  وناخبـــة،  مترشـــحة  والبلديـــة، 
مظهر من مظاهر البحرين الحضارية، 
وينبع مـــن عراقة شـــراكتها في البناء 
الوطنـــي، ويبشـــر بانطالقـــة جديـــدة 
واثقة نحو مســـتقبل تعمل المرأة فيه 
بجـــوار شـــقيقها الرجـــل علـــى أســـس 
راســـخة مـــن العدالة وتكافـــؤ الفرص؛ 
من أجل ما تصبو له البحرين من نماء 

وارتقاء ورخاء وازدهار.
خـــالل  بتصريـــح  األنصـــاري  وأدلـــت 
مشـــاركتها في التصويت باالنتخابات 
إذ  الســـيف،  بمجمـــع  العـــام  بالمركـــز 
أعربـــت عـــن الفخـــر واالعتزاز بنســـاء 
مملكة البحرين اللواتي يحرصن على 
ممارســـة حقوقهـــن الدســـتورية فـــي 
الترشـــح واالنتخاب لعضوية مجلس 
النواب والمجالس البلدية، ويحصدن 
مـــرة أخـــرى ثمار ما أرســـاه المشـــروع 
اإلصالحـــي مـــن مبـــادئ رفيعـــة وقيم 

حضارية للدولة المدنية.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

وزير “المواصالت”: أصوت مثل المواطنين إلنجاح التجربة
عبر وزيـــر المواصالت واالتصاالت 
لــــ  تصريـــح  فـــي  الكعبـــي  محمـــد 
فـــي  ســـروره  بالـــغ  عـــن  “البـــالد” 
المشـــاركة في هذا العرس الوطني 
الجميـــل، والذي يعكـــس ويعبر عن 
الديمقراطية فـــي مملكة البحرين، 
وتحـــدث قائـــاًل ”أنا كونـــي مواطنا 
النيابيـــة  فـــي االنتخابـــات  أشـــارك 
والبلديـــة وأدلـــي بصوتـــي ألكـــون 
مشاركا في نجاح التجربة المميزة، 

التـــي هي من تطلعات جاللة الملك 
المعظـــم وســـمو ولي العهـــد رئيس 
مجلـــس الوزراء، وشـــعب البحرين 

بأكمله”.
وتطـــرق إلـــى أن “مـــا شـــاهدناه من 
إقبـــال كبيـــر مـــن قبـــل المواطنيـــن 
ســـعي  يؤكـــد  االنتخابـــات،  علـــى 
ورغبة شـــعب البحريـــن في إنجاح 
هذا العـــرس الديمقراطـــي وإنجاح 

التجربة الديمقراطية”.
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فـــي الثالثیـــن من شـــهر ســـبتمبر، أطلقـــت قوات حـــرس خامنئي النـــار على 
المصلين في مدینة  زاهدان واستشـــهد أكثر من 100 منهم. وفي الرابع من 
نوفمبـــر الجـــاري، أي فـــي اليوم الخمســـين لالنتفاضة الشـــاملة، هتف أهالي 
محافظـــة سيســـتان وبلوشســـتان المضطهـــدون فـــي مدن خـــاش وزاهدان 
وراسك وسراوان وسرباز وإيرانشهر وسوران بـ “الموت لخامنئي” و”الموت 
للباســـيج” و”المـــوت الديكتاتور”، ونزلوا إلى الشـــوارع، لكن قـــوات خامنئي 
القمعية بدأت قتل األشـــخاص العزل هذه المرة في مدینة خاش واستشهد 
مـــا ال يقـــل عن 20 منهم فـــي هذه المدينة، وجرح ما ال يقـــل عن 100 منهم. 
ربمـــا يكون الســـبب أن خامنئي كان لفترة مـــن الوقت ضيًفا على أهل خاش 

في عهد الشاه، وقد عامله أهل خاش بكرم الضيافة!.
األرقـــام واإلحصائيـــات لعـــدد الشـــهداء في  يومـــي الجمعـــة الدامية لخاش 
وزاهـــدان، يظهر أن الثوار البلوش وأهالي بلوتشســـتان دفعوا الثمن األعلى 
مقارنة بالمناطق األخرى في إيران. وأشار خامنئي في خطابه سالف الذكر 
أيًضـــا إلی أكـــراد إيران وقال: “إن الشـــعب الكـــردي أيًضا من أكثر الشـــعوب 
اإليرانية تقدًما في والئهم بالوطن واإلسالم والنظام”، لكن خامنئي تجاهل 
متعمـــدا قضيـــة مطالبـــة المحتجيـــن األكـــراد بإســـقاط نظامـــه بمظاهراتهم 
وشـــعاراتهم كل يوم، ولماذا تقوم القوات األمنيـــة والقمعية التابعة له بقتل 

المنتفضیـــن الكـــرد فـــي التظاهـــرات بإطـــالق النـــار مباشـــرة على رؤوســـهم 
وقلوبهم كل يوم في مدن ســـنندج ومهاباد وبوكان وبيرانشـــهر وغیرها من 

المدن الكردیة؟
عـــالوة علـــى ذلك، األذريون، مـــن أردبيل إلـــى تبريز وأورمية، شـــعارهم هو 
“لســـنا مع الشـــاه ولســـنا مـــع الماللی نحـــن وطنیـــون”، المعنى البســـيط لهذا 
الشعار هو ترسيم “ال للشاه وال للماللي” وهو الفرز المبدئي للبديل الحقيقي 
لهـــذا النظـــام، أي المجلس الوطني للمقاومـــة اإليرانية المتمركز حول محور 
مجاهـــدي خلـــق اإلیرانیة، وهذا المبدأ تبلور في األســـس التـــي بنيت علیها 
جبهة التضامن الوطني. أيضا في محافظة لورستان، وخالل مراسم تشييع 
شـــهداء االنتفاضـــة، خصوصـــا في تأبین نيكا شـــاكرمي الـــذي أقيم بحضور 
حشـــد كبيـــر في مدینـــة  خرم آبـــاد عاصمـــة  المحافظة، عبـــر الحاضرون عن 
كراهيتهم لنظام والية الفقيه. لقد أســـفرت انتفاضة الشـــعب اإليراني، التي 
انتشرت في 216 مدينة على األقل وفي جميع المحافظات اإليرانية، حتى 
اآلن عن أكثر من 530 شـــهيًدا وما ال يقل عن 25 ألف اعتقال، إال أن شـــعب 
إيـــران ورغم القمع الشـــديد قـــد تغلب على خوفـــه ويريد اإلطاحـــة الكاملة 

بنظام والية الفقيه.

* كاتب حقوقي وخبير في الشأن اإليراني

* نظام مير محمدي

الشعب اإليراني بجميع تنوعاته يريد إسقاط النظام )2(

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

للتواصل: 17111483

كان ميدانا لسباق الوفاء واإلخالص للبحرين
ما شـــاهدناه يوم أمس يفوق الوصف والتحديدات، حيث قام المواطن 
البحرينـــي بتلبيـــة الواجـــب الوطنـــي مـــن خـــالل المشـــاركة الفاعلة في 
االنتخابـــات النيابيـــة والبلدية وتأدية دوره المنـــوط به على أكمل وجه، 
وذلـــك من أجل تحقيق التطلعات واآلمال والنهوض بالمجتمع سياســـيا 
واقتصاديا واجتماعيا كما رســـمها قائد المسيرة سيدي صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملـــك البالد المعظم حفظه هللا ورعاه، 
ومؤازرة سيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه.
إن مملكـــة البحريـــن وبفضل المشـــروع اإلصالحي لســـيدي جاللة الملك 
المعظم حفظه هللا ورعاه، تســـير بثقة وثبات وتحقق االنتصارات يوما 
بعـــد يـــوم، فجميعنا نضـــع يدنا في يـــد جاللته أيده هللا مـــن أجل البناء 
والتطوير ومن أجل بحرين المستقبل. هذا هو المعنى الحقيقي لألمانة 
واإلخـــالص وخدمـــة البحرين دون االلتفـــات ألية اعتبـــارات طائفية أو 
مذهبية أو سياسية، وقد أثبت شعب البحرين على الدوام أنه على قدر 
المســـؤولية وشريك فاعل في صنع القرار عبر اختيار ممثليه تحت قبة 

البرلمان والمجالس البلدية.
بحكـــم عملنـــا في الصحافـــة تواجدنا منـــذ الصباح الباكـــر ولغاية إعالن 
النتائـــج فـــي مختلـــف الدوائـــر االنتخابيـــة، وكثيـــرة هي المشـــاهد التي 
عكست التزام ووعي المواطن وتقديمه صورة حضارية رائعة لهذا البلد 
العزيـــز، فالمرض لم يمنع صاحبه من تلبية الواجب الوطني، ومن تقدم 
بـــه العمـــر كان أول الحضـــور لإلدالء بصوتـــه. كان ميدانا لســـباق الوفاء 
واإلخـــالص للبحريـــن العزيـــزة وقيادتها، وعرســـا وطنيا بـــكل ما تحمله 

الكلمة من معنى.
مـــع تصويتنـــا وتلبيتنا الواجب الوطني، نكون قـــد دخلنا مرحلة جديدة 
مـــن مراحـــل البنـــاء والتنميـــة والتطويـــر والتصميم علـــى الحفاظ على 
منجزاتنا ومكتســـباتنا، وبلوغ الهدف المنشود والمستقبل الزاهر بقيادة 
ســـيدي جاللة الملك المعظم حفظه هللا ورعاه، وسيدي سمو ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه.

*كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

من جديد اجتمع العالم كله للتباحث حول سبل مواجهة أزمة المناخ 
الخطيرة التي تهدد العالم كله وتزداد خطورتها يوما بعد يوم.

انعقـــد مؤتمـــر األمـــم المتحـــدة حـــول التغيـــر المناخي فـــي دورته الـ 
٢٧ هـــذه المرة بشـــرم الشـــيخ، تلـــك المدينة المصرية التي اســـتعدت 
الســـتقبال زعمـــاء العالـــم كما ينبغـــي أن يكون، وتحولـــت بالفعل إلى 

مدينة خضراء تدار بالطاقة الخضراء النظيفة.
لكن هل ينجح العالم هذه المرة في االتفاق على خطة معينة للتصدي 
لالنبعاثات الضارة التي تهدد اإلنســـان والحيوان والنبات وتؤدي إلى 

كوارث بيئية وصحية ال يعلمها إال هللا؟
هـــل يقوم الملوثون الكبار في هذا العالم بتأدية ما عليهم من واجب 
أخالقـــي تجـــاه الكـــرة األرضية وأهلهـــا؟ والمقصود بالملوثيـــن الكبار 
مجموعـــة الـــدول التـــي تعـــد علـــى أصابـــع اليـــد الواحدة التـــي تقوم 

بإطالق أكثر من نصف االنبعاثات الضارة في العالم بســـبب إصرارها 
على الكسب المادي وتحقيق الثراء دون مراعاة لبقاء الكرة األرضية 

أو عدم بقائها؟
هـــل سيســـدد هـــؤالء ضريبـــة مـــا كســـبوه مـــن صناعاتهـــم الملوثـــة 
واســـتخدامهم الفحـــم والوقـــود األحفـــوري لحمايـــة بقيـــة العالم من 
األذى الـــذي ال ذنـــب لهـــم فيه؟ أســـئلة كثيرة تطرح على هذا الحشـــد 
العالمـــي الهائـــل المنعقـــد فـــي مصـــر الشـــقيقة مـــن ٦ إلـــى ١٨ نوفمبر 
الجـــاري، لكننا نعتقـــد أن القادة لن يحققوا شـــيئا كبيرا في ظل حالة 
الصراع العالمي الحالية التي يلعب الوقود فيها دورا كبيرا؟ ال أعتقد 
أن الدول األوروبية التي تستعد حاليا لمواجهة برد الشتاء ومواجهة 

نقص الوقود سيكون لها دور في مواجهة أزمة المناخ.

*كاتبة وأكاديمية بحرينية

B7747@hotmail.com

* بثينة خليفة قاسم

 ”COP27“ مؤتمر المناخ

نجاح بحريني بمجلس حقوق اإلنسان
اســـتمعت جيـــدًا لكلمة وزيـــر الخارجية الدكتـــور عبداللطيف بن راشـــد الزياني 
أمـــام مجلـــس حقـــوق اإلنســـان المعني باالســـتعراض الـــدوري الشـــامل بدورته 
الحاديـــة واألربعيـــن، حيث كانـــت مركزة، وواضحـــة، وشـــفافة، وتعكس العزم 
البحرينـــي الدائـــم في إرســـاء قيم التعايـــش والتســـامح، وتعزيز حريـــة الدين 
والمعتقـــد، واستشـــهد الوزيـــر الزياني بهذا الشـــأن، بمقولة مهمـــة لجاللة الملك 
المعظـــم بأنه “ســـيظل انتهاج الديمقراطيـــة واحترام حقوق اإلنســـان جناحين 
تطيـــر بهمـــا البحريـــن إلى آفـــاق المســـتقبل”، هـــذا التوجـــه الملكـــي الكريم، هو 
تكريـــس مســـتمر لثوابت أصيلة، نابعـــة من قيم البحريـــن التاريخية، والدينية، 
والحضاريـــة، ومنظومتها التشـــريعية والمؤسســـية، والتي يعيشـــها المواطنون 
يوميًا، ويلمسونها في شؤون الحياة وتدرجاتها. ولم تأت زيارة البابا فرانسيس 
إلـــى البحريـــن، إال لتؤكد للعالـــم قصة النجاح هـــذه، وبأن هذه البقعـــة المضيئة 
من العالم، ســـتظل واحة لألمن، والســـالم، والتعايش مع اآلخر، والتنوع الفريد 

للثقافات واألعراق واألديان المختلفة.
وأشـــار الوزير الزياني في ســـياق كلمته، حتى ال يفوتني ذكر ذلك، إلحصائيات 
عديدة ودقيقة، منها تقرير التنمية البشـــرية الصادر عن األمم المتحدة، والذي 
ســـجلت فيه البحرين المرتبة الخامسة والثالثين عالميًا، والثالثة على مستوى 
الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا بهذا الشـــأن، وتحدث الزياني أيضًا عن تطور 
الخدمـــات الصحية، وما تم تحقيقه بفترة جائحة “كورونا” وبميزانية مفتوحة 
وضعتهـــا الدولـــة لذلك، بال أي اســـتثناء، أو تفرقة بين مواطن ومقيم، وبنســـبة 
فحوصـــات تخطـــت الــــ )600( بالمئـــة مـــن عـــدد الســـكان، وأشـــار أيضـــًا لتنفيـــذ 
الحكومـــة 5 حـــزم اقتصاديـــة وماليـــة، بكلفة تخطـــت 12 مليـــار دوالر، وهو ما 
يعـــادل ثلـــث الناتج المحلي اإلجمالـــي، متضمنة أربعين مبادرة إلســـناد األفراد، 
والقطاع الخاص، والقطاعات األكثر تضررًا، تبعتها خطة التعافي االقتصادية.

كلمة مهمة، أشـــارت كذلك لدعم التحول الرقمي بالخدمات الحكومية الصحية 
والتعليمية، ومحافظة البحرين على تصنيفها في الفئة األولى لمكافحة االتجار 
باألشخاص للعام الخامس على التوالي، وفقًا لتقرير الخارجية األميركي للعام 
2022 بإنجـــاز فريد ووحيد على مســـتوى الشـــرق األوســـط. وأيضًا ما تشـــهده 
المملكـــة هذه األيـــام من انتخابات نيابيـــة وبلدية، تعزز وتكـــرس الديمقراطية 
الشـــعبية فـــي البـــالد، وكذلك تعزيـــز العدالة الجنائيـــة وإنفاذ القانـــون، وحقوق 
الطفـــل، والحقـــوق المدنية والسياســـية والدينيـــة، وغيرها الكثيـــر. هذه الكلمة 
النابضـــة بالـــدم البحريني األصيل، هي قصة نجاح تعكس ثقافة دولة وشـــعب، 
منذ القدم، وألن األمر كذلك، القت البحرين يومها إشادة جماعية ألغلب الدول 
الحاضرة بإنجازاتها، وبالخطة الوطنية لحقوق اإلنســـان من 84 دولة من أصل 

93، ودمتم بخير.

*كاتب بحريني

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

* إبراهيم النهام

ال تهدموهم حبا!
ببســـاطة شـــديدة ودون لـــف ودوران وبكلمـــات مبســـطة، يجب علينـــا من اآلن 
فصاعدا أن نعزز مشـــاعر الحـــب بيننا وبين أبنائنا، وأقصد بالحب هنا المشـــاعر 
واألحاســـيس، وليس الماديات، فالكثير مـــن األمهات واآلباء يعتقدون أن تلبية 
احتياجـــات األبنـــاء مـــن طلبات دليل قاطـــع على الحب، لكنني هنـــا ومن منبري 
اإلعالمـــي والتربـــوي أود أن أؤكـــد أن تلبية كل رغبات االبن ال ينتج عنها ســـوى 
إنســـان فاســـد يعتقـــد أن كل رغباتـــه وأوامـــره مجابـــة، وعندمـــا يخـــرج للحياة 
يصطدم بأنها مختلفة عن ما عاشـــه في كنف أبويه، فيفشـــل فشـــال ذريعا أو أنه 

يواصل حياته عالة مجتمعية على الجميع، أرجوكم أوقفوا هذا العبث!
ودعونـــي أوضـــح لكم أن الحـــب هنا هو لمســـة وضمة وكلمات تشـــجيع، وليس 
طلعـــات ومطاعم وأمواال ومالبس وغيرها، الحب أن يشـــعر الطفل باألمان وأن 
والديه في ظهره لتشـــجيعه وإرشـــاده وتقويته، والنشء يحتاج فعال لذلك، وال 
بأس من تلبية الماديات له أو لها دون اســـتماتة، وإن كان وضع األبوين يســـمح 
بذلـــك، أمـــا أن يضغط اآلبـــاء واألمهات على أنفســـهم لتلبية طلبـــات المتنعمين 

الصغار فهذا أكبر خطأ وأكبر وسيلة فساد تقدمها لألبناء دون قصد!
كل ما عليك هو أن ترشـــده وأن تعزز فيه صفات الرجولة إذا ما كان شـــابا، وأن 
تغرز فيها صفات األنوثة إذا كانت طفلة، خصوصا مع ما نعيشه حاليا من عبث 
المتناهـــي في مســـائل الحرية والفوضـــى األخالقية، ادعموا الجنســـين بالحب 
الالمشـــروط ودون ضغوطات نفســـية نختلقها لنوفر لهم الحياة الكريمة، فذلك 
الحب ســـيكون صمام األمان، فال تقع الفتاة ضحية لنرجســـي أو متالعب، فيما 
يشـــتد عود الشـــاب ويســـتطيع أن يقاوم الحياة بصعابها، ما نفعله اآلن هو لين 
غير مبرر، هدم لجيل بأسره، واختالط للحابل بالنابل، فالمنعم الذي ال ُيرفض له 
طلب يود أن يجرب كل شـــيء في الحياة، كل شـــيء بمعنى الكلمة دون حدود 
أو مضامين، والسبب في ذلك ما صنعته أيدينا بأسلوب تربية ناقص وفاسد ال 

يبني جيال، إنما يبني عويال!.
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