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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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هـــشـــام  د.  الــــنــــائــــب  أكـــــــد 
تــطــويــر  أن  الــعــشــيــري  أحـــمـــد 
الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة يـــجـــب أن 
ــكــــون مــــن األولــــــويــــــات ومـــن  يــ
يــــجــــب أن  الـــــتـــــي  الــــخــــطــــط 
رأس  عــلــى  الــحــكــومــة  تضعها 
بــرامــجــهــا واســتــراتــيــجــيــاتــهــا 
مؤكدا  القادمة،  الفترة  خالل 
يــكــشــف  ــار  ــ ــــطـ األمـ مـــوســـم  أن 
مدى الحاجة للقيام بمشاريع 
ــر الـــــشـــــوارع  ــويـ ــطـ ــتـ ــلــــة لـ عــــاجــ
الرئيسية والفرعية بما يخدم 

المواطنين.
العديد من  أن  إلى  وأشــار 
الحديثة  السكنية  المناطق 
ــيــــث ال  ــانــــي األمـــــــريـــــــن، حــ تــــعــ
ــة ولـــم  ــيــ ــرابــ زالــــــــت الـــــطـــــرق تــ
يجري رصفها، باإلضافة إلى 
تحولها مع اإلمطار إلى وحل، 
يــصــعــب اســتــخــدامــه مــن قبل 
القاطنين، وكذلك تعذر مرور 
الـــســـيـــارات عــلــيــه بــشــكــل آمـــن، 
الواقع   262 مجمع  أن  مؤكدا 
الـــمـــحـــرق،  درة  مــخــطــط  فــــي 
ــكــــو مــــــن غـــــيـــــاب الـــبـــنـــيـــة  يــــشــ

التحتية الالزمة.

الــعــديــد  تلقينا  ــاف:  ــ وأضـ
مــــــــن الـــــــشـــــــكـــــــاوى مــــــــن قـــبـــل 
الــمــواطــنــيــن فــي مــجــمــع 262 
ــع  ــ ــواقـ ــ الـ الــــمــــحــــرق  درة  ــي  ــ فــ
ــة  ــادســ ــســ ــن الـــــــدائـــــــرة الــ ــمــ ضــ
تعذر  إذ  الــمــحــرق،  بمحافظة 
على بعضهم إخراج سياراتهم 
مــن الــكــراجــات بــســبــب تحول 
لبيوتهم  المقابلة  المساحات 
لتجمعات كبيرة للمياه، فيما 
األهالي  بعض  سيارات  علقت 

في الوحل.
بإيجاد  العشيري  وطالب 
حـــــلـــــول ســــريــــعــــة لـــمـــعـــالـــجـــة 
الــمــشــكــلــة الــقــائــمــة فـــي هــذا 
ــع، وفـــــــــي مـــخـــتـــلـــف  ــ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ الـ
وكافة  الـــدائـــرة،  فــي  المناطق 
إلى  وأشـــار  البحرين،  مناطق 
الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة  تـــوفـــيـــر  أن 
العالية  الــجــودة  معايير  ذات 
وتكامل أنظمة العمل وآلياته 
بما يرفع من كفاءة العمل على 
المتعلقة  الــمــشــاريــع  تــنــفــيــذ 
بـــالـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة ويـــــــوازن 
بـــيـــن مــخــتــلــف االحـــتـــيـــاجـــات 
والحفاظ على البيئة والهوية 

الـــحـــضـــريـــة الــبــحــريــنــيــة، هــو 
لخططها  الــحــكــومــة  إعـــــالن 
ينعكس  أن  وينبغي  السابقة، 
تلبية  الواقع  أرض  على  ذلــك 

الحتياجات المواطنين.
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اإلى اإدارة المرور

.. مع التحية

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

فــي الــبــنــوك يــقــاس اإلنــجــاز مــن خـــالل زيــــادة األربـــــاح.. في 
الــمــؤســســات يــقــاس مـــن خــــالل مــضــاعــفــة الـــمـــشـــروعـــات.. وفــي 
المستشفيات من خالل عالج الناس.. في الجامعات من خالل 
الناس عن  والــدراســات.. وفي األوطــان من خالل رضا  األبحاث 
معيشتهم والخدمات التي تقدم لهم وفاعلية الشراكة في صنع 
أي مجتمع  فــي  إدارة  أي  إنــجــاز  يقاس  واتــخــاذه.. هكذا  الــقــرار 

وجماعة وتشكيل.
الــنــاس  إنـــجـــازهـــا مـــن خــــالل حــمــايــة  يـــقـــاس  الـــمـــرور  إدارة 
واألرواح.. ومن خالل تقليل المخالفات والحوادث.. ومن خالل 
التزام الناس والمجتمع باإلجراءات واألنظمة والقوانين.. وهي 
تحقيقها  مــن  الــمــرور  إدارة  تتمكن  لــن  واجــبــة،  تشاركية  عالقة 
تــمــامــا.. لن  بــمــفــردهــا، مهما عملت وضــاعــفــت مــن جــهــودهــا.. 
هناك  تــكــن  لــم  مــا  الـــحـــوادث  تخفيض  مــن  الــمــجــتــمــع  يتمكن 
المخالفين  جــمــاح  وتكبح  الــعــامــة،  العملية  تنظم  مـــرور  إدارة 

والمتهورين.
عدد  بشأن  »بحريننا«  موقع  في  إحصائية  تابعت  باألمس 
حيث   ،2022 نوفمبر  شهر  حتى  البحرين  مملكة  في  المركبات 
بلغ أكثر من 745 ألف مركبة، وتجاوز السرعة بنسبة 40%، وتجاوز 
وانتهاء   ،%8 الخاطئ  والــوقــوف   ،%16 بنسبة  الــحــمــراء  اإلشـــارة 
)الليسن( 7%، وحزام األمان 3%، واستعمال الهاتف أثناء القيادة 

1% ومخالفات أخرى %25.
أمــا عــن اإلصــابــات فــي الــحــوادث الــمــروريــة فقد بلغت %53 
وفاتهم،  في  الحادث  تسبب  و%6  متوسطة،  و%41  بليغة،  إصابة 
وكشفت اإلحصائية أن شهر يناير شهد أعلى نسبة في اإلصابات 

البليغة واألقل في نسبة الوفيات.
ومستمرة،  متواصلة  مــشــكــورة،  بجهود  تــقــوم  الــمــرور  إدارة 
خليفة  آل  عبداهلل  بن  راشــد  الشيخ  معالي  أول  الفريق  بقيادة 
وزير الداخلية، ولدينا المجلس األعلى للمرور، وهناك تخطيط 
وترتيب وتنظيم مروري في البحرين، وهناك مبادرات وحمالت 
كنا  التي  المرور  توعوية مرورية، ولطالما سعدنا بوجود روضة 
للمدارس  الميدانية  والــزيــارات  الــمــروري،  األســبــوع  فــي  نــزورهــا 
والــجــامــعــات ومــواقــع الــعــمــل، بــل حــتــى تــوعــيــة ســائــقــي مركبات 

ودراجات »توصيل الطعام«.
من  المزيد  الــمــرور  إدارة  مــن  يتوقع  البعض  يـــزال  ال  ربــمــا 
التي  تلك  وخاصة  المجتمعية،  اإليجابية  واألفــكــار  المبادرات 
تــتــعــلــق بــتــخــفــيــض رســــوم الــمــخــالــفــات أو حــتــى إلــغــائــهــا، وفــق 
كان  وربما  النقاط،  بنظام  تعمل  مرورية  والتزامات  اشتراطات 
ــرور الــتــوســع أكــثــر فـــي الــتــواصــل  ــمـ الــبــعــض يــأمــل مـــن إدارة الـ
للتذكير بوقت  النقال  الهاتف  االلكتروني وعبر خدمات رسائل 
التسجيل، وموعد تجديد رخصة القيادة، وحتى موعد تسديد 
العالقة  التي تسهم في تطوير  األمور  المخالفات، وغيرها من 

الحسنة واإليجابية بين إدارة المرور وأصحاب المركبات. 
رجــال  يقدمها  الــتــي  والــخــدمــات  التضحيات  حجم  نـــدرك 
المرور، والتطور والجاهزية والحرفية التي يتمتعون بها.. ولهم 

منا كل التحية.

القادم اأجمل 

أكدت سعادة وزيرة السياحة فاطمة بنت جعفر الصيرفي 
تحديدا  العربي  والخليج  األوســط  الشرق  منطقة  أن  على 
أصبحت تمثل جهة الفتة وجاذبة للسياحة الدولية، وذلك 
بفضل الجهود التي تقوم بها دول المنطقة لتنويع مصادر 
الدخل، وعدم االعتماد على النفط كمصدر رئيسي، والتي 
أثمرت عن عوائد فاقت كل التوقعات، وقد جاء ذلك خالل 
نظمتها  والــتــي  والسفر  للسياحة  العالمي  المجلس  قمة 
»السفر من  السعودية مؤخرا تحت شعار  العربية  المملكة 

أجل مستقبل أفضل«.
األخيرة  الفترة  خالل  البحرين  ساحة  على  يحدث  ما 
تداعيات جائحة  تجاوز  في  المملكة  نجاح  يؤكد على  إنما 
كورونا، وعلى تحقيقها التعافي االقتصادي، وعلى الخروج 
من تلك األزمة بأقل الخسائر الممكنة، وعلى وضعها قطاع 
السياحة ضمن أهم ركائزها، وهذا ما أشارت إليه الصيرفي، 
باعتبارها ضمن  لها  الدولية  السمعة  الــذي عزز من  األمــر 
أفضل ثمانية أماكن للعيش والعمل وفقا الستطالع »اتش 

اس بي سي« الصادر في العام الماضي.
لقد شهدت البحرين في شهر نوفمبر الماضي العديد 
بالحضور  اكتظت  والتي  والناجحة،  الهامة  الفعاليات  من 
المحلي والعالمي واإلقليمي، وحققت خاللها نجاحا الفتا 
الــمــجــاالت، وهــو ما  الــمــســتــويــات، وفــي مختلف  كــافــة  على 
يؤكد تلك المكانة التي تتمتع بها، وما تملكه من إمكانيات 
السياحة  عــالــم  فــي  الــعــالــمــيــة  للمنافسة  تــؤهــلــهــا  ــــدرات  وقـ

وصناعة المؤتمرات والمعارض.
من أهم تلك الفعاليات افتتاح مركز البحرين العالمي 
يعكس  الـــذي  بالصخير  الــجــديــد  والــمــؤتــمــرات  لــلــمــعــارض 
واستثمارية مميزة، ومعرض سيتي سكيب  واجهة سياحية 
ومعرض  الــعــربــيــة،  الــجــواهــر  ومــعــرض  الــعــقــاري،  البحرين 
الشرق  بين  الــحــوار  وملتقى  لــلــطــيــران،  الــدولــي  البحرين 
والغرب، ومنتدى حوار المنامة، وكل هذا تزامن مع إجراء 
األمــر  ونــجــاح،  سالسة  بكل  والبلدية  النيابية  االنتخابات 
الذي يعكس تلك المكانة المرموقة التي تحتلها مملكتنا 

اليوم على الخارطة العالمية.
هــــذا الـــنـــجـــاح الـــبـــاهـــر فـــي جــــذب الـــــــزوار والــفــعــالــيــات 
واالســتــثــمــارات الــداعــمــة لالقتصاد الــوطــنــي، وتــوفــر أجــواء 
االنفتاح والتطور لم يأت من فراغ، وإنما هو نتاج توجيهات 
ـــذل جــهــود جـــبـــارة الســتــتــبــاب األمـــن  الــقــيــادة الـــرشـــيـــدة، وبـ
ــان، واالســـتـــقـــرار، وتــجــهــيــز الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وإعــــداد  ــ واألمــ
الكوادر المؤهلة بهدف الوصول إلى هذه الجاهزية العالية 

الالزمة لبلوغ هذه اإلنجازات الرائعة. 
قادتها..  وعلى  مملكتنا..  على  أنفسنا  نهنئ  نحن  وإذ 

والقادم أجمل!!

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

كتبت: فاطمة علي

حالة  المملكة  أجــواء  تشهد 
مـــــن عـــــــدم االســـــتـــــقـــــرار نــتــيــجــة 
ــوي بــعــد  ــ ــا بــمــنــخــفــض جـ ــأثـــرهـ تـ
غـــــد الـــــثـــــالثـــــاء، تـــتـــهـــيـــأ بـــعـــدهـــا 
الفرصة لسقوط أمطار متفاوتة 
الــــغــــزارة وذلـــــك وفــــق تــحــديــثــات 
نشرتها  الــتــي  الجوية  الــخــرائــط 
ــوزارة  ــ بــ الـــجـــويـــة  األرصــــــــاد  إدارة 
ــمــــواصــــالت واالتـــــصـــــاالت عــبــر  الــ
موقعها اإللكتروني، موضحة بأن 
الــقــادمــة ستكون  األمــطــار  موجة 
رعـــديـــة مــصــحــوبــة بــمــوجــة ريـــاح 
تـــتـــراوح شدتها  جــنــوبــيــة شــرقــيــة 
و 12 عقدة وتصل من 15   7 بين 
تتحول  ثم  أحيانًا  عقدة   20 إلــى 
ــي وقـــت  إلـــــى شـــمـــالـــيـــة غـــربـــيـــة فــ
الحــق مــن مــســاء الــثــالثــاء، فيما 
درجة  البحرين  ستسجل مناطق 

حرارة 14 درجة مئوية.
بأن  الجوية  وذكــرت األرصـــاد 
باردا  يوم األحد سيكون  الطقس 
مع بعض السحب ولكنه معتدل 
خالل النهار، فيما ستكون الرياح 
شمالية غربية تتراوح شدتها من 
5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 
ستكون  بينما  أحــيــانــًا،  عقدة   17
ــاه  ــوم االثـــنـــيـــن مــتــقــلــبــة االتـــجـ ــ يـ

عــمــومــًا شــمــالــيــة مـــن 7 إلــــى 12 
عقدة تتحول إلى جنوبية شرقية 

عند المساء.
وكشفت عن أن كمية األمطار 
المسجلة يوم الجمعة الموافق 6 
البحرين  مــطــار  فــي  بلغت  يناير 
الملك  جسر  مــم،   11.2 الــدولــي 
ــم،  مـ  14.6 ــرة  ــتــ ســ ــم،  ـــ مـ  9 ــد  ــهـ فـ
حلبة  مــــم،   26.4 الــبــحــريــن  درة 
مـــم،   18.2 الـــدولـــيـــة  الـــبـــحـــريـــن 
ــم، وجــامــعــة  ــورة عــالــي 11.8 مـ هــ

البحرين 17.4 مم.

وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل ذكـــر 
المختص  )ويـــذر(  بحرين  موقع 
بــــــشــــــؤون الــــطــــقــــس أمــــــــس بــــأن 
ــنـــمـــاذج الـــجـــويـــة بـــــدأت بــوضــع  الـ
تــوقــعــاتــهــا لــأيــام الــقــادمــة حيث 
ــر الــمــمــلــكــة  ــأثــ ــن الـــمـــتـــوقـــع تــ ــ مـ
االول  ــن  ــيــ ــويــ جــ بـــمـــنـــخـــفـــضـــيـــن 
ستكون تأثيراته بعد غد الثالثاء 
الجمعة، مشيرا  يــوم  في  واآلخــر 
ــي يضع  ــ االوربــ الــنــمــوذج  أن  الـــى 
ــاوز 20  ــتـــجـ ــد تـ ــرة قــ ــيــ كـــمـــيـــات وفــ
ببدء  التوقعات  تشير  فيما  ملم، 

القصير  الــمــدى  ضمن  الــدخــول 
والـــــمـــــدى  االول  لـــلـــمـــنـــخـــفـــض 

المتوسط للمنخفض الثاني.
مـــن جــانــبــهــا كــشــفــت وزارتـــــا 
ــلــــديــــات  ــبــ األشـــــــغـــــــال وشـــــــــــؤون الــ
ــرق األمـــطـــار في  فــ أن  والــــزراعــــة 
أكــثــر من  مــع  تعاملت  الــوزارتــيــن 
815 مــوقــعــا مــبــاشــرة مـــن خــالل 
شفط تجمعات مياه األمطار في 
مختلف مناطق مملكة البحرين 
كشفتا عن  كما  24 ساعة،  خــالل 
ــع 127 صــهــريــجــا و94  تــم دفـ ــه  أنـ

تجمعات  مـــع  لــلــتــعــامــل  مــضــخــة 
مياه األمطار.

ــدد مــــن الـــصـــور  ــ كـــمـــا نـــشـــر عـ
من  األمــطــار  مياه  شفط  لجهود 

عدة مناطق مختلفة.
جدير بالذكر أن رقم اإلبالغ 
األمــطــار في  مــيــاه  عــن تجمعات 
الشوارع الرئيسية هو 17545544، 
كما أن رقــم اإلبــالغ عن الحاالت 
األمطار  مياه  وتجمعات  الطارئة 
فــي الـــشـــوارع الــفــرعــيــة واألحــيــاء 

السكنية هو 80008188.

ــــالل  ــهـ ــ ــيــــة الـ ــت جــــمــــعــ ــ ــرمــ ــ كــ
متطوعيها  البحريني  األحــمــر 
مـــن مــخــتــلــف لـــجـــان الــجــمــعــيــة 
ــا خـــالل  ــوهـ ــذلـ ــود بـ ــهـ لـــقـــاء الـــجـ
التطوعي  ونشاطهم   2022 عــام 
في  الفعالة  ومشاركتهم  المميز 
مــــبــــادرات ومـــشـــروعـــات وبـــرامـــج 
مجاالت  مختلف  في  الجمعية 

العمل اإلغاثي واإلنساني.
بمبادرة  التكريم  هــذا  وجــاء 
مـــن لــجــنــة اإلســـعـــافـــات األولــيــة 
لــتــثــمــيــن جـــهـــود الــمــتــطــوعــيــن 
على  المخلص  عملهم  وتقدير 
مدار العام والذي أسهم في رفع 
وتطبيق  الجمعية  نمو  مستوى 
ســـيـــاســـات اســـتـــثـــمـــار الـــطـــاقـــات 
الشبابية في بيئة عمل تفاعلية 
ــوادر  ــكــ ــذه الــ ــ ــتـــفـــادة مــــن هـ لـــالسـ

بما  المستقبل  فــي  الــتــطــوعــيــة 
الوطنية  األهـــداف  مع  يتماشى 
لــتــنــمــيــة الـــمـــؤســـســـات وتــطــويــر 
ــة. وأعــــربــــت  ــريــ ــشــ ــبــ الــــــكــــــوادر الــ
الــجــمــعــيــة عـــن شــكــرهــا لــفــنــدق 
الــدومــيــن الـــذي اســتــضــاف هــذه 
الفعالية وقدم كل الدعم الالزم 

لنجاحها.

وقالت الدكتورة كوثر العيد 
األولية  اإلسعافات  لجنة  رئيس 
إطــار  فــي  يأتي  التكريم  هــذا  إن 
ــم على  ــدائـ حــــرص الــجــمــعــيــة الـ
ومتطوعيها  منتسبيها  تشجيع 
التي  الطيبة  للجهود  وتــقــديــرًا 
التطوعي. العمل  في  يبذلونها 

ــالــــت األســــتــــاذة  مــــن جـــانـــبـــهـــا قــ

فــاطــمــة عـــبـــداهلل عــبــدالــرحــمــن 
نــائــب رئــيــس لــجــنــة االســعــافــات 
الجمعية  استقطاب  إن  األولــيــة 
تعزيز  إلــى  يهدف  للمتطوعين 
مهاراتهم وقدراتهم في مختلف 
المجاالت ورفع نسبة المساهمة 
التطوعي  الــنــشــاط  فــي  الــعــامــة 

الوطني. 

جمعي��ة ال�ه���ال الأح�م���ر ال�بح�رين���ي تك��رم متطوعيه��ا

 كتب محمد القصاص:

)مــجــمــع 606 طــريــق 657(  أهـــالـــي  ــدى  أبــ
بــمــنــطــقــة الـــخـــارجـــيـــة فـــي ســـتـــرة اســتــيــاءهــم 
الــتــي غمرت  تــكــرار تجمع مــيــاه األمــطــار  مــن 
فضال  حركتهم  وأعــاقــت  وطرقاتهم  ممراتهم 
عــن إحــســاســهــم بــالــروائــح الــكــريــهــة يـــوم أمــس 
تم  أن  ســبــق  الــمــنــطــقــة  أن  مــوضــحــيــن  األول، 
حين  ولــكــن  المياه  تجمع  لمعالجة  تأهيلها 
هطول األمطار لم يجد مشروع التأهيل نفعا.
وقال محمد عبداهلل أحد قاطني المنطقة 
إنهم اتصلوا بالجهات المعنية لشفط المياه 
فـــور ارتـــفـــاع مــنــســوب الــمــيــاه لــأعــلــى بالقرب 

الصهاريج  جميع  أن  الـــرد  وكـــان  بيوتهم،  مــن 
ــــاالت  ــــصـ ــــن االتـ ــد الــــمــــزيــــد مـ ــعــ ــة، وبــ ــولـ ــغـ ــشـ مـ
ــر والــتــدخــالت  ــ والــــوصــــول لــمــن يــعــنــيــهــم األمـ
المياه عقب  األخــرى حظينا بصهريج سحب 

تسربها إلى داخل أحد البيوت المجاورة.
ولفت إلى أن مسؤول وزارة األشغال السابق 
أثناء جولته الميدانية بالمنطقة وجه بوضع 
إلــــى محيط  مـــن مــجــمــع 606  مــمــتــد  أنـــبـــوب 
وذلــك  الــخــارجــيــة،  الــمــجــاور لمنطقة  الــبــحــر 
لدفع تجمعات المياه مباشرة إلى مياه البحر 
أسوة بمشروع منطقة اللوزي، ولكن لم يؤخذ 
بــهــذا الــتــوجــيــه حــيــث تـــم عــمــل خــــزان أرضـــي 
المياه  لشفط  الصهريج  ويأتي  المياه  لجمع 

مما  يرحل،  ثم  لأعلى  منسوبها  ارتفاع  عند 
جعل هذا الخزان يعجز عن استيعاب كميات 
المنطقة،  فــي  مــؤخــرا  الــتــي هطلت  األمــطــار 
يتم حلها  لن  المياه  أن مشكلة تجمع  مؤكدا 
»الطين  زادت  بــل  الــحــال  هــذه  على  بقيت  إن 
وزيــادة  الــشــارع  اهــتــراء  بلة«، حيث تسببت في 

الحفر فيه.
الجهات  تــتــحــرك  أن  ــرورة  عــلــى ضــ ــدد  وّشــ
بتقويم  وذلـــك  المشكلة،  لمعالجة  المعنية 
الــعــيــوب بــغــيــة تــحــّمــل كــمــيــات مــيــاه األمــطــار 
المعنية  الجهات  مطالبا  هطولها،  حــال  فــي 
لتصريف  والنهائية  الجذرية  الحلول  بإيجاد 

المياه نظرا إلى تكرار تجمعها بمنطقتهم.

ت����ج����م����ع ال������م������ي������اه م��������ج��������ددًا ف�������ي م���ج���م���ع 
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المزارعين  لــســوق  المنظمة  اللجنة  أعلنت 
الــبــحــريــنــيــيــن أن الــســوق اســتــقــطــب فــي أســبــوعــه 
من  ــر  ــ زائـ آالف   )10( مـــن  أكـــثـــر  أمــــس  الــخــامــس 

المواطنين والمقيمين وزوار مملكة البحرين.
وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن هذا اإلقبال 
استطاع  الــذي  النجاح  مــدى  يعكس  السوق  على 
العام  هــذا  فــي  يحتفل  الـــذي  الــســوق  يحققه  أن 

بنسخته العاشرة.
ويــــضــــم ســـــــوق الــــمــــزارعــــيــــن الــبــحــريــنــيــيــن 
تنسيق  يتم  والــتــي  المنتجة  لــأســر  خــاصــًا  ركــنــًا 

مشاركتهم من خالل وزارة التنمية االجتماعية.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال أحـــــد الـــمـــشـــاركـــيـــن ضــمــن 
جناحي  مــبــارك  البحريني  المنتجة  األســـر  ركــن 
هو  المزارعين  »إن سوق  إقــدع(:  )صاحب مشروع 
فرصة لالنتشار قبل أن يكون فرصة لالستثمار«، 
وأضاف: استفدنا من الحضور الجماهيري الكبير 
في السوق في استقطاب زبائن جدد دائمين وهو 

الشيء األهم.
وعـــن انــطــبــاعــات الـــــزوار بــخــصــوص مــشــاركــة 
األســـر الــمــنــتــجــة، قـــال: »لــقــيــنــا إقـــبـــااًل كــبــيــرًا من 
الــــنــــاس، ولــمــســنــا الـــفـــرحـــة عـــنـــدمـــا يــــجــــدون أن 
الــبــحــريــنــي هـــو مـــن يــنــتــج ويــبــيــع، كــمــا ال نغفل 

اإلقبال من الزوار األجانب أيضًا«.
إلـــى ذلــــك، قــالــت إحــــدى الــمــشــاركــات ضمن 
زينب عبدالجبار  البحرينية  المنتجة  األسر  ركن 
حـــســـن )صـــاحـــبـــة مــــشــــروع عـــجـــائـــب الـــطـــبـــاخـــة(: 

»حــقــقــت اســتــفــادة كــبــيــرة مــن وراء الــمــشــاركــة في 
سوق المزارعين البحرينيين، وهذه المشاركة هي 
الكبير  األثر  للسوق  كان  وقد  السوق،  في  الثانية 
فــي دفــع مشروعي إلــى األمـــام، ودافـــع إلــى تغيير 
طريقة اإلنتاج، ففي األوقات التي تسبق مشاركتي 
كل  مـــرة  المنتجات  بعمل  ــوم  أقـ كــنــت  الــســوق  فــي 
أسبوعين أو مرة في الشهر بحسب اإلقبال، ولكن 
التي  الكمية  فــإن  الــســوق  فــي  فترة مشاركتي  فــي 

أنتجها أبيعها في نفس األسبوع«.
وذكرت أنها خالل مشاركتها في السوق تدعم 
المواد  شــراء  خــالل  مــن  البحرينيين  المزارعين 
من  منتجاتها  فــي  تستخدمها  الــتــي  األســاســيــة 
أن  إلى  ولفتت  السوق،  في  المزارعين  معروضات 
ذلك ساهم في ابتكار منتجات جديدة القت إقبااًل 

من المستهلكين.

ركــن األسر  الكبير على  اإلقبال  إلــى  وأشــارت 
البيت  في  تنتج  المنتجات  أن  والسبب  المنتجة، 

البحريني.
ــاركــــات  ــمــــشــ ــــت إحـــــــــدى الــ ــفـ ــ إلـــــــى ذلـــــــــك، وصـ
ضــمــن ركــــن األســــر الــمــنــتــجــة الــبــحــريــنــيــة أمــيــنــة 
عبدالرحمن )صاحبة مشروع أجار ان( مشاركتها 
مترددة  كنت  وقــالــت:  »ممتعة«،  بأنها  الــســوق،  في 
وزارة  في  المعنيين  أقنعوني  ولكن  المشاركة،  في 
التنمية االجتماعية بمدى الفائدة من المشاركة، 
الزبائن  مع  التقيت  إذ  كثيرًا  استمتعت  وبالفعل 
ــم تــعــريــفــهــم بــطــريــقــة صــنــاعــة  ــ ــه وتـ ــًا لـــوجـ ــهــ وجــ
على  الناس  من  كبيرًا  إقبااًل  ووجــدت  المنتجات، 
البحريني.  الــمــنــزل  فــي  الــمــصــنــوعــة  الــمــنــتــجــات 
وأشارت إلى أن هذه المشاركة هي األولى لها وهي 

دافع للمشاركة في السنوات المقبلة.

اأ�شبوعه الخام�س 10 اآلف زائر في  �شوق المزارعين ي�شتقطب 

اإق���ب���ال ك��ب��ي��ر ع��ل��ى ����س���راء م��ن��ت��ج��ات الأ����س���ر ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ال��م��ن��ت��ج��ة 

مت�أثرة بمنخف�ض جوي..

موج�ة اأمط�ار متج�ددة عل�ى البحري�ن يوم�ي الثاث�اء والجمع�ة

ال��م��م��ل��ك��ة اأن����ح����اء  م��خ��ت��ل��ف  ف���ي  م��وق��ع��ا   851 م���ن  الأم����ط����ار  م���ي���اه  ���س��ف��ط 

النائ�ب الع�ش�يري يطال�ب بحل�ول عاجل�ة لمعالج�ة

م�شكل���ة البني��ة الت�ح�تي���ة ف��ي )درة المح��رق(

بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــســادســة 
والـــعـــشـــريـــن لـــتـــأســـيـــس الـــحـــرس 
ــن أعــضــاء  ــدد مـ ــد عــ الـــوطـــنـــي، أكــ
مجلس النواب على الدور الكبير 
الـــذي يــقــوم بــه الــحــرس الوطني 
ــلــــى أمـــــــن وســــامــــة  ــاظ عــ ــفـ ــحـ لـــلـ
الوطن والمواطن، وما يمثله من 
قوة فاعلة في الذود عن مكتسبات 
الوطن وتأمين المنشآت الحيوية 
إلــــى أن الــقــطــاع  فـــيـــه، مــشــيــريــن 
األمـــنـــي جـــزء أصــيــل مـــن مسيرة 
الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة الــتــي يــقــودهــا 
حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الملك 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
الـــبـــاد الــمــعــّظــم الــقــائــد األعــلــى 
ــة، وبــــدعــــم  ــحــ ــلــ ــســ ــمــ ــوات الــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
ــدة مــــن صــــاحــــب الــســمــو  ــانــ ــســ ومــ
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
رئيس  المسلحة  للقوات  األعــلــى 

مجلس الوزراء.
وقـــال الــنــائــب الــدكــتــور حسن 
بــوخــمــاس رئــيــس لــجــنــة الــشــؤون 
الــــخــــارجــــيــــة والـــــــدفـــــــاع واألمـــــــن 
ــنــــي بـــمـــجـــلـــس الـــــنـــــواب إن  الــــوطــ
الـــحـــرس الـــوطـــنـــي يــشــكــل عــمــقــًا 
إذ  البحرين  دفـــاع  لــقــوة  عسكريًا 
الكفاءة  من  عالية  بدرجة  يمتاز 
والـــجـــاهـــزيـــة الــقــتــالــيــة والـــقـــدرة 
واقتدار  كفاءة  بكل  التنفيذ  على 
بالتعاون مع كل األجهزة األمنية 
في مملكة البحرين، وذلك بهدف 
واالستقرار  األمــن  على  الحفاظ 
ــبــــات مــمــلــكــة  ــتــــســ ــكــ وحـــــمـــــايـــــة مــ
ــع بــالــعــجــلــة  ــ ــدفــ ــ ــن، والــ ــريــ ــبــــحــ الــ
التنموية من خــال صــون نهضة 
ــبـــحـــريـــن وســــامــــة مــواطــنــيــهــا  الـ

والمقيمين على أرضها.
ـــاد بـــوخـــمـــاس بــالــجــهــود  ــ وأشــ
الحرس  منتسبي  لكل  المخلصة 
ــهـــم لــلــقــيــام  ــتـ ــزيـ ــاهـ الـــوطـــنـــي وجـ
باألدوار المهمة التي يضطلع بها 
والمنجزات  الوطني  الصرح  هــذا 
التي تحققت منذ تأسيسه ضمن 
التي  الشاملة  التنموية  المسيرة 
أرســــى دعــائــمــهــا حــضــرة صــاحــب 

الجالة ملك الباد المعظم.
من جانبه، أكد النائب محمد 
ــؤون  ــشـ ــيـــس لــجــنــة الـ ــمــــد رئـ األحــ
بمجلس  واالقــتــصــاديــة  الــمــالــيــة 
ــواب الــــــدور الــكــبــيــر لــلــحــرس  ــنــ الــ
الـــوطـــنـــي فــــي حـــمـــايـــة الــمــنــشــآت 
فـــي مملكة  الــحــيــويــة  والـــمـــواقـــع 
البحرين، إضافة إلى تعزيز األمن 
»إن  وقــال:  الباد،  في  واالستقرار 
ــة والـــعـــشـــريـــن  ــادســ ــرى الــــســ ــ ــذكـ ــ الـ
لــتــأســيــس الـــحـــرس الــوطــنــي هي 
نستذكر  مــهــمــة  وطــنــيــة  مــنــاســبــة 
الكبير  الوطني  الحرس  دور  فيها 
في تأمين القطاعات الحيوية من 
النفطية  والمواقع  الدولة  وزارات 
على  العالية  قدرتهم  جانب  إلــى 

مواجهة األزمات«.
وأوضــــح األحــمــد أن الــحــرس 
ــازات  ــ ــجــ ــ ــق إنــ ــقــ ــد حــ ــ ــــي قــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
بالكفاءة  فيها  له  يشهد  متتالية 
الــســلــطــة  أن  مـــــؤكـــــدًا  والـــتـــمـــيـــز، 
وداعمة  مساندة  تقف  التشريعية 
لــكــل جـــهـــود رجـــــال األمـــــن عــامــة 

والحرس الوطني خاصة.
فــيــمــا أكــــد الـــنـــائـــب الــدكــتــور 

هـــشـــام الـــعـــشـــيـــري رئـــيـــس لــجــنــة 
والــقــانــونــيــة  التشريعية  الـــشـــؤون 
بـــمـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب عــــلــــى دعــــم 
التشريعات  لكل  الــنــواب  مجلس 
إلـــى تطوير  الــرامــيــة  والــقــوانــيــن 
النوعية،  الوطني  الحرس  قــدرات 
المستمر  التدريب  أهمية  مؤكدا 
والــتــجــهــيــز بــالــمــعــدات الــحــديــثــة 
وسامة  أمــن  لتأمين  والمتطورة 

واستقرار الباد.
ــيــــري بــــالــــدور  ــعــــشــ وأشــــــــــاد الــ
الــكــبــيــر الــــذي يــطــلــع بــه الــحــرس 
الـــوطـــنـــي فـــي حــمــايــة مــكــتــســبــات 
الوطن الحضارية، وكل اإلنجازات 
الحرس  تأسيس  مــن  المتحققة 
ــاءت مـــن أجــل  الــوطــنــي والـــتـــي جــ
الحفاظ على المكتسبات في ظل 

عملية التطوير الشاملة.
وأشـــــاد الــنــائــب عــبــدالــحــكــيــم 
الــشــنــو بــالــجــهــود الــراســخــة التي 
ــا رجــــــــال ومـــنـــتـــســـبـــو قـــوة  ــبـــذلـــهـ يـ
الوطني  والــدور  الوطني،  الحرس 
ــه في  الــعــظــيــم الـــــذي يـــقـــومـــون بـ
ــة  ــلــــى أمـــــــن وســــامــ الــــحــــفــــاظ عــ
واستقرار وتقدم مملكة البحرين 
ــيــــرة الـــتـــنـــمـــويـــة  ــمــــســ فـــــي ظـــــل الــ
الشاملة لحضرة صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

عاهل الباد المفدى.
الرفيع  بالمستوى  أشــاد  كما 
ــي الـــــذي  ــنــ ــوطــ لــــهــــذا الـــــصـــــرح الــ
أمــنــًيــا منيًعا،  ــا  ــ ودرًعـ ُعــمــًقــا  يــعــد 
ــه مــنــتــســبــو الــحــرس  ومــــا يـــقـــوم بـ
الــوطــنــي مــن ضــبــاط وأفـــــراد من 
في  كبير،  وعطاء  مخلصة  جهود 

النهوض بواجبهم الوطني.
الحكيم  عــبــد  الــنــائــب  وقــــدم 
الشنو التهنئة للفريق أول الركن 
ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عيسى 
آل خليفة رئيس الحرس الوطني 
ولجميع منتسبي الحرس، مؤكدا 
الــــقــــوة، عــــزز من  ــاء هــــذه  ــشـ إنـ أن 
والتي  األمنية،  المنظومة  تكامل 
تــكــرســت مـــن أجــلــهــا جـــهـــود قـــّوة 
ــاع  ــوة دفـ الـــحـــرس الــوطــنــي مـــع قــ
الــبــحــريــن والــمــؤســســات األمــنــيــة 
األخرى في تحقيق رؤى وتطلعات 
القيادة الحكيمة، وبما يصب في 

مصلحة الوطن والمواطنين.
ــنـــائـــب الـــشـــنـــو عــن  وأعـــــــرب الـ
ثنائه لما يبديه الحرس الوطني 
مــن تــأهــب وجــاهــزيــة لــلــدفــاع عن 
المملكة،  واســتــقــرار  وأمــــان  أمـــن 
من  الوطني  الحرس  يقدمه  ومــا 
الخطط  نتيجة  مــتــمــيــزة  نــتــائــج 
رفع  إلــى  الــهــادفــة  االستراتيجية 
مستمرة،  بصفة  الكفاءة  مستوى 

الــفــريــق أول  والــتــي أرســاهــا سمو 
الركن رئيس الحرس الوطني.

ومـــــن جـــهـــتـــه، أشــــــاد الــنــائــب 
ــالـــح رئـــيـــس لــجــنــة  ــدوح الـــصـ ــمــ مــ
الخدمات بمجلس النواب بالدور 
الـــذي يــقــوم بــه الــحــرس الوطني 
نظامية  عــســكــريــة  ــوة  قـ بــاعــتــبــاره 
مــســلــحــة تــشــكــل عــمــقــًا عــســكــريــًا 
ا  أَْمِنّيً ودرعــا  البحرين  دفــاع  لقوة 
لـــقـــوات األمــــن الـــعـــام فـــي الــدفــاع 
عن الوطن وحمايته والمحافظة 

على أمنه وسامة أراضيه.
أداء  ــور  تــــطــ الــــصــــالــــح  وأكـــــــد 
ــنـــي بــشــكــل الفـــت  الــــحــــرس الـــوطـ
ــاحــــب  مـــــنـــــذ تــــــولــــــي حــــــضــــــرة صــ
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
المعّظم  الــبــاد  ملك  خليفة  آل 
القائد األعلى للقوات المسلحة، 
الذي حرص وبعد عام واحد من 
تولي جالته مقاليد الحكم على 
إصـــــدار مـــرســـوم بــقــانــون رقــــم 20 
المهام  حــدد  والـــذي   2000 لسنة 
والــــــواجــــــبــــــات الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي 
يتوالها الحرس الوطني، وكان له 
وتنظيم  تكوين  فــي  الفضل  أكبر 
الوطنية  المؤسسات  أبــرز  إحــدى 
في المملكة، والتي تتسم بدرجة 
عــالــيــة مـــن الــكــفــاءة والــجــاهــزيــة 
التنفيذ  عــلــى  والـــقـــدرة  القتالية 

بكل كفاءة واقتدار.
وأشــــاد الــنــائــب أحــمــد صباح 
المشرف  الوطني  بالدور  السلوم 
الذي يقوم به جميع منتسبي قوة 
الحرس الوطني، منوها بالجهود 
الـــمـــبـــذولـــة مـــن قــبــل هــــذه الــقــوة 
الــعــســكــريــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــحــفــاظ 
وتقدمه في  واستقراره  أمنه  على 
الشاملة  التنموية  المسيرة  ظــل 
الملك  الجالة  صاحب  لحضرة 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 

الباد المعظم.
ــن فــخــره  ــوم عــ ــلـ ــسـ وأعـــــــرب الـ
واعـــتـــزازه بــمــا وصـــل إلــيــه جميع 

ــــي مــن  ــنـ ــ ــــوطـ ــرس الـ ــ ــحــ ــ رجـــــــــال الــ
جاهزية قتالية عالية نتيجة لما 
يتلقونه من أعلى برامج التدريب 
من  يستخدمونه  ومــا  العسكرية، 
واألدوات  واألجهزة  الطرق  أحدث 
ــلـــحـــة الــتــكــنــولــوجــيــة الــتــي  واألسـ
االســتــعــداد،  أهــبــة  عــلــى  جعلتهم 
الـــحـــرس  ــود  ــهــ جــ كــــل  أن  مــــؤكــــدا 
واعــتــزاز  فخر  محل  هــي  الوطني 

كل بحريني.
بــدورهــا، أكــدت عضو مجلس 
ــيــــحــــي أن  ــرمــ الــــــنــــــواب لـــــولـــــوة الــ
الــحــرس الــوطــنــي يــعــد أحـــد أبــرز 
حماية  فــي  الوطنية  المؤسسات 
والتفاني  الــواجــب  وأداء  الــوطــن 
واحة  البحرين  تظل  أن  أجل  من 
أمــــن واســـتـــقـــرار بــفــضــل مـــن اهلل 
الجالة  وقـــيـــادة حــضــرة صــاحــب 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ــبــــاد الــمــعــظــم الـــداعـــم  مـــلـــك الــ
أسهم  مــا  المنظومة  لــهــذه  األول 
ومكتسبات  مـــقـــدرات  حــمــايــة  فــي 
بقية  مع  بالتعاون  وذلك  الوطن، 

األجهزة الوطنية.
بالجهود  الرميحي  ــادت  وأشــ
ــحـــرس الــوطــنــي  الـــتـــي يــبــذلــهــا الـ
الشيخ  سمو  أول  الفريق  برئاسة 
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة،  مــحــمــد 
مسلحة  نظامية  عسكرية  كــقــوة 
دفــاع  لقوة  عسكريًا  عمقًا  تشكل 
الـــبـــحـــريـــن، ودرعــــــا أمــنــيــا لــقــوات 
األمــــن الـــعـــام، وذلــــك لــلــدفــاع عن 
الـــوطـــن وحــمــايــتــه والــمــحــافــظــة 

على سامة أراضيه.
إلــى ذلـــك، قــال الــنــائــب منير 
الوطني صرح  »الــحــرس  إن  ســرور 
مــهــم وقــامــة أســاســيــة ومــهــمــة في 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــمــا لــهــم من 
على  الـــحـــفـــاظ  فـــي  رئــيــســي  دور 
ــرار فــي  ــقــ ــتــ ــان االســ ــمــ األمــــــن وضــ
ــاد، فـــجـــهـــودهـــم مــلــحــوظــة  ــ ــبــ ــ الــ
ــع الــمــهــمــة،  ــواقــ ــمــ ــيـــن الــ فــــي تـــأمـ
الحفاظ  فــي  واضــحــة  وبصمتهم 

ــى الـــمـــكـــتـــســـبـــات الـــحـــضـــاريـــة  ــلـ عـ
بالجاهزية  مــشــيــدًا  الــوطــن«،  فــي 
القتالية التي يحظى بها الحرس 
الـــوطـــنـــي فـــي حــمــايــة مــكــتــســبــات 
وتعزيز  نهضته،  وصـــون  الــوطــن، 
أمــنــه واســتــقــراره وضــمــان سامة 

المواطنين والمقيمين.
ــائـــب  ــنـ ــه، لــــفــــت الـ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
إلـــى مـــا يمثله  الــرفــاعــي  مــحــمــد 
الــحــرس الــوطــنــي مــن قـــوة مهمة 
ــزة  ــيــ ــحـــريـــن وركــ ــــي مـــمـــلـــكـــة الـــبـ فـ
أســـاســـيـــة لــلــمــنــظــومــة الــدفــاعــيــة 
يمثلون  »إنــهــم  وقــــال:  واألمــنــيــة، 
ــزاز لما  ــ ــتـ ــ مـــصـــدرا لــلــفــخــر واالعـ
الــوطــنــي من  الــحــرس  بــه  يتمتع 
كـــفـــاءة وجــاهــزيــة عــالــيــة، إضــافــة 
إلى التطّور الهائل والمستمر في 
العسكرية  وقــدراتــهــا  إمــكــانــيــاتــهــا 
والـــبـــشـــريـــة، مـــن خــــال الــنــقــات 
ــة فـــــي كـــــل قـــطـــاعـــاتـــه  ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ ــمـ الـ
الواجب في مختلف  لتلبية نداء 
والمساهمة  الــوطــنــيــة  الــمــيــاديــن 
ــق األمــــــن  ــيـ ــقـ ــحـ ــة فــــــي تـ ــالــ ــعــ ــفــ الــ

واالستقرار لمملكة البحرين«.
ــيـــب  ــجـ وأشــــــــــــــــاد الـــــــنـــــــائـــــــب نـ
من  المخلصة  بالجهود  الكواري 
كـــل مــنــتــســبــي الـــحـــرس الــوطــنــي 
الحيوي في تعزيز األمن  والــدور 
جانب  إلى  بالمملكة  واالستقرار 
قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية 
ــزة األمــنــيــة األخــــرى لما  ــهـ واألجـ
أساسية  ركيزة  من  األمــن  يشكله 
ــارات  ــسـ ــلـــة تــحــقــيــق مـ فــــي مـــواصـ
الــتــنــمــيــة، الفــتــًا إلـــى أن الــحــرس 
متسارعًا  تــطــورًا  يشهد  الــوطــنــي 
وتــقــويــة  والــجــاهــزيــة،  األداء  فـــي 
ــاون مــــع مــخــتــلــف  ــعــ ــتــ أواصــــــــر الــ

الدول.
به  تتميز  مــا  الـــكـــواري  وأكــــد 
الوطني بقيادته  وحدات الحرس 
ورجــــالــــه الـــبـــواســـل كـــونـــهـــم عــلــى 
أهبة االستعداد وكامل الجاهزية 
للذود عن حياض الوطن وحماية 
ــه ضـــمـــن نـــهـــج الــتــطــويــر  ــ ــيـ ــ أراضـ
ــاءة عـــالـــيـــة  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ ــث، بـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والـ
واحـــتـــرافـــيـــة مـــشـــهـــودة لــلــحــفــاظ 
ــة  ــيـ ــنـ ــوطـ ــى الـــمـــكـــتـــســـبـــات الـ ــلــ عــ
وصيانة أمن الوطن والمواطنين.

فــيــمــا أكــــــدت عـــضـــو مــجــلــس 
النواب باسمة مبارك أن الحرس 
ــنــــي يـــمـــثـــل قــــــوة عــســكــريــة  الــــوطــ
تــشــكــل عمقا  نــظــامــيــة مــســلــحــة 
ــاع الــبــحــريــن،  ــ عــســكــريــا لـــقـــوة دفـ
مشيدة بالدور الكبير الذي يقوم 
وبقية  الوطني  الحرس  رجــال  به 
األجـــــهـــــزة األمـــنـــيـــة فــــي حــمــايــة 

وحفظ األمن.

القراء األعزاء،
ــام بــدايــة  ــعـ ــذا الـ ــدأ هــ بــ
حـــمـــاســـيـــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــــالــــمــــواضــــيــــع األســــــريــــــة، 
ــنـــاء عــلــى  حـــيـــث حـــضـــرت بـ
ــــن لــجــنــة  دعـــــــوة كـــريـــمـــة مـ
ــام األســـــــــرة  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــون أحـ ــ ــ ــانـ ــ ــ قـ
ووثـــيـــقـــة عــقــد الـــــــزواج في 
في  نــدوة  النسائي  االتحاد 
عنوان  تحت  العام  مستهل 
الزوجين  وواجبات  )حقوق 
فـــي الـــقـــانـــون الــبــحــريــنــي( 
جمعية  مــقــر  فـــي  أقــيــمــت 
وشــــــارك  ــة  ــيـ ــائـ ــسـ ــنـ الـ أوال 
الزيرة  منى  األســتــاذة  فيها 
والــمــحــامــي ســامــي ســيــادي 
والمحامي حسن إسماعيل.

وواجبات  الحديث حول حقوق  دار  وإذ 
الــــــذي ســـبـــق لــــي ان تــنــاولــتــهــا  الـــزوجـــيـــن 
دائــمــا من  تبقى  ولكنها  قــديــم،  مــقــال  فــي 
المرور  تستلزم  التي  المتجددة  المواضيع 
وإن  الســيــمــا  واألخــــرى  الفينة  بــيــن  عليها 
لكل  مختصين  قــبــل  مــن  مناقشتها  تــمــت 
رأيه المختلف، علمًا بأن االختاف  منهم 
نــظــرًا  أمــــر صــحــي  الــقــانــونــيــة  اآلراء  فـــي 
الختاف الفكر القانوني، ويختلف تفسير 
لتباين  وفقًا  وتطبيقها  وفهمها  النصوص 

هذا الفكر.
وقد جاء الحديث عن حقوق وواجبات 
الزوجين من منطلق البحث عن أرض ثابتة 
باعتبارها  األســــرة  عليها  تستقر  ومــبــادئ 
المجتمعي،  النسيج  الخلية األساسية في 
والرحمة  المودة  على  ُتبنى  أن  يجب  التي 
والــتــوافــق  والــتــســامــح  واالحـــتـــرام  والمحبة 
بــا تعسف وال طــغــيــان، بحيث  والــتــشــارك 
ُتصبح موطنًا آمنًا، ال أن تكون بوابة للظلم 
والــعــبــوديــة وال لــهــضــم حــقــوق واإلفــتــئــات 
أفرادها، بل تقوم على مبادئ  على حريات 
ــاواة وُحــســن  ــعـــدالـــة واالنــــصــــاف والــــمــــســ الـ
اإلنسانية  الكرامة  تحفظ  التي  المعاملة 

لمكوناتها.
البعض على  يقدم  لماذا  والسؤال هو: 

تكوين أسرة وما هو هدفهم من ذلك؟ 
تكوين  مـــن  الـــهـــدف  أن  الــمــعــلــوم  ومـــن 
الُسكنى واألمان  األسرة لدى األسوياء هو 
والتكاثر للحفاظ على النسل الذي يرتبط 
بــفــكــرة االحـــصـــان مــن قــبــل كــا الــزوجــيــن، 
وتربية األبناء، لذا لم تختلف التشريعات 
في  كثيرًا  مناقشتها  تمت  الــتــي  المقارنة 
ــانـــت لـــدول  ــا كـ ــهـ هــــذه األســـــس بــاعــتــبــار أنـ
البحريني  الــقــانــون  مــع  تشترك  إســامــيــة 
الذي جعل من أحكام الشريعة االسامية 

مصدرًا رئيسًا للتشريع.
من  و40   39  ،38 الــمــواد  تناولت  وحيث 
قانون األسرة البحريني الحقوق والواجبات 
الزوجة  وحقوق  الزوجين،  بين  المتبادلة 
عــلــى زوجــهــا وحــقــوق الــــزوج عــلــى زوجــتــه، 
وســأتــوقــف هــنــا عــنــد نــمــاذج مــن عــبــاراتــهــا 

العامة وغير الدقيقة.
ــعــــاشــــرة  ــمــ ومــــنــــهــــا عــــــبــــــارة )حـــــســـــن الــ
والمحافظة على األسرة، احترام كل منهما 
العناية  لــآخــر وألبــويــه وأهــلــه األقــربــيــن، 
تنشئتهم  يــكــفــل  بــمــا  وتــربــيــتــهــم  بــــــاألوالد 
بــهــا واالنــفــاق  )الــعــنــايــة  تنشئة صــالــحــة(، 
عليها ومعاشرتها بالمعروف، عدم االضرار 
ــًا ومــعــنــويــًا، الــســمــاح لــهــا بصلة  ــاديـ بــهــا مـ
وطاعته  به  )العناية  بالمعروف(،  أرحامها 
منها،  أوالده  رعاية  بالمعروف،  ومعاشرته 
عــــدم تــركــهــا مــســكــن الـــزوجـــيـــة بــغــيــر عــذر 

شرعي(. 

التي  الــعــبــارات  جــمــيــع 
واجــبــات  بــاعــتــبــارهــا  وردت 
ــيـــن  ــيـــن الـــزوجـ ــة بـ ــادلـ ــبـ ــتـ مـ
تــقــع عــلــى عاتق  أو حــقــوق 
اآلخـــر، هي  تــجــاه  أحدهما 
فــي واقـــع األصـــل يــجــب أن 
تــكــون ثــقــافــة مــغــروســة في 
ــرفـــي  ــوك طـ ــ ــلــ ــ أخـــــــــاق وســ
السيما  الــزوجــيــة،  العاقة 
بــاألمــر  لــيــس  وأن شــرحــهــا 
غير  معانيها  ألن  اليسير 
ــل انــهــا  ــة بــ ــتـ ــابـ مــطــلــقــة وثـ
بــاخــتــاف  تختلف  نسبية 
األفراد وفكرهم وثقافتهم، 
فليس هناك تعريف واحد 
ثــابــت عــلــى ســبــيــل الــمــثــال 

لجملة )حسن المعاشرة(.
النصوص  هـــذه  أغــلــب  تطبيق  أن  كــمــا 
السوية،  االنــســان  بفطرة  مــبــاشــرة  يرتبط 
كرعاية األبناء والعناية بهم إذ من الطبيعي 
أن تكون األم هي األكثر حبًا ورعاية وعناية 
لها  الــســمــاح  ــا  أمـ أيــضــا،  بــأطــفــالــهــا واألب 
فــهــو حــكــم تسلطي جعل  أرحــامــهــا  بــصــلــة 
مع  وعاقتها  التنقل  فــي  الــمــرأة  حــق  مــن 
أصولها وأرحامها بيد الزوج دون وجه حق 
وخافًا ألحكام الشريعة التي توصي بصلة 

الرحم.
ــم مــعــضــات  ــد أهــ ــا االنـــفـــاق هـــو أحــ أمــ
يــتــم عمل  ــتـــرح أن  الـــزوجـــيـــة، وأقـ الــعــاقــة 
دراسة استفتائية للتحقق من نسبة األزواج 
أتوقع  والتي  زوجاتهم  الذين ينفقون على 
أن تكون ضئيلة جدًا، فلم يعد هناك الكثير 
من الرجال الذين ينفقون على زوجاتهم بل 
مثقًا  الزوجة  كاهل  وأصبح  اآلية  انقلبت 
وعلى  أبنائها  وعلى  نفسها  على  باإلنفاق 
مــســكــن الــزوجــيــة، فــمــا هــو حــكــم الــقــوامــة 

المرتبطة باإلنفاق في هذه الحال؟ 
وفي المجمل أعتقد بأن قانون األسرة 
مؤمًا  كــان  كما  األســـرة  يــخــدم  لــم  بأكمله 
التي  القضاء  منه، كما لم تخدمها أحكام 
تعّول في مجملها على السلطة التقديرية 
ونوع  الضرر  النفقة،  احتساب  في  للقضاة 

الطاق الواجب ايقاعه.
الــــزواج وتكوين  الــحــق فــي  إن مــوضــوع 
األسرة الدائمة المستقرة يستوجب العمل 
على تهيئة األجيال والمقبلين منهم على 
الـــــــزواج بـــوجـــه خــــاص الســتــيــعــاب أهــمــيــة 
بناء  فــي  بــدورهــا  والتوعية  ــرة  األسـ تكوين 
المجتمع واستمرار تقدمه وبقاء البشرية 
السيما في هذه المرحلة التي نشطت فيها 
التي تسعى لتغيير شكل األسرة  األصــوات 
هي  تكون  قد  بصور  واستبدالها  الطبيعية 
البشرية  بــقــاء  نعش  فــي  األخــيــر  المسمار 

واستمرار النسل.
يمكن  السلوك  بــأن  أرى  فإنني  وأخــيــرًا 
تنظيمه بنص ولكن من المستحيل أن يتم 
قــانــونــيــة ألنها  بــنــصــوص  االخــــاق  تنظيم 
نفسي  وتــاريــخ  وقــنــاعــات  ثقافة  مــن  تنبثق 
كل  ومــحــيــط  بــتــجــارب  يتعلق  واجــتــمــاعــي 
أن األســرة لن  المؤكد  شخص بذاته، ومــن 
التفاهم  على  ُبنيت  إذا  إال  مستقرة  تكون 
والــمــشــاركــة واالحـــتـــرام والـــتـــزام كــل طــرف 
بواجباته تجاه اآلخر وربما في رأيي بإلغاء 
القسم المتعلق بالزواج وآثاره من القانون 
واستبداله بوثيقة عقد زواج شاملة تحفظ 
الحقوق الواجبة الحفظ كانفصال الذمة 
الــمــالــيــة والـــحـــريـــة الــشــخــصــيــة  وســامــة 

الجسد وحقوق األبناء والنفقة والسكن. 

Hanadi_aljowder@hotmail.com

نريد للأ�سرة قانونًا واقعيًا وعمليًا
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مواطن���ون ومقيم���ون يقبل���ون على اأخذ تطعي���م »فاي���زر« المطور الم�س���اد لكورونا

المجتم���ع �س���امة  عل���ى  للحف���اظ  التطعيم���ات  وتوفي���ر  الوقائي���ة  الخط���ط  بجمي���ع  الإ�س���ادة 

وفــــــــي هــــــــذا الـــــجـــــانـــــب ومـــــواكـــــبـــــًة 
الــصــحــة  وزارة  دعـــــت  لـــلـــمـــســـتـــجـــدات، 
المواطنين  من  المؤهلة  الفئات  كافة 
ــيـــن إلـــــــى الـــــمـــــبـــــادرة بـــأخـــذ  ــمـ ــيـ ــقـ ــمـ والـ
ــًا عــلــى  ــ ــاظـ ــ ــفـ ــ ــور حـ ــ ــــطـ ــمـ ــ الـــتـــطـــعـــيـــم الـ
الــوزارة  كما حثت  صحتهم وسامتهم، 
ــى اإلصـــابـــة  ــر عـــرضـــة إلــ ــثـ الـــفـــئـــات األكـ
بــمــخــاطــر الــفــيــروس ومــضــاعــفــاتــه إلــى 
ــذ الــتــطــعــيــم وبــخــاصــة األشـــخـــاص  أخــ
ــة  ــنـ ــزمـ ــمـ ــيــــن بــــــــاألمــــــــراض الـ ــابــ الــــمــــصــ
كــأمــراض الــقــلــب وارتـــفـــاع ضــغــط الــدم 
والسمنة  الــمــنــاعــة  وضــعــف  والــســكــري 
رفع  أجل  وذلك من  وغيرها،  المفرطة 
مناعة الجسم ضد اإلصابة بالفيروس.

تــوافــر  الــصــحــة  وزارة  إعــــان  وبــعــد 
التطعيم المطور في العديد من مراكز 
في  الموزعة  األولية  الصحية  الرعاية 
مختلف محافظات المملكة، شهد هذا 
من  العديد  من جانب  إقبااًل  التطعيم 
المواطنين والمقيمين الراغبين بأخذ 
الــتــوجــه  خـــال  مــن  الــمــطــور  التطعيم 
التابعة  الصحية  المراكز  إلــى  مباشرة 
إلى  الحاجة  دون  من  سكنهم  لمناطق 
الموعد  لحجز  اإللكتروني  التسجيل 

مسبقًا، حيث يمكن االطاع على أحدث 
الــمــســتــجــدات الــصــحــيــة والــبــروتــوكــول 
الــمــتــعــلــق بـــهـــذا الـــمـــوضـــوع مـــن خــال 
لوزارة  التابع  اإللكتروني  الموقع  زيــارة 
https://healthalert. الصحة 

. gov.bh
ـــــرب الـــمـــواطـــنـــون والــمــقــيــمــون  وأعـ
الكبير للجهود  عن شكرهم وتقديرهم 
مدى  تعكس  التي  والمساعي  الوطنية 
على  البحرين  مملكة  وحــرص  اهتمام 
الممكنة  الوقاية  سبل  مختلف  توفير 
ــات والــــطــــاقــــات  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ وبــــأقــــصــــى اإلمـ
ــهــــود الـــتـــصـــدي  ــتـــاحـــة فــــي ظــــل جــ ــمـ الـ
كافة  وسامة  صحة  وتعزيز  للفيروس 

أفراد المجتمع البحريني.
وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، أكــــــد مــحــمــد 
»فايزر-بيونتك«  لــقــاح  أخــذ  أنــه  ســعــود 
الــمــطــور لــكــونــه مـــن الــفــئــات الــمــؤهــلــة 
ألخذ التطعيم، وذلك حرصًا منه على 
وصــحــة جميع  عــلــى صحته  الــحــفــاظ 
أفراد أسرته والمحيطين به، واستجابة 
الصحية  والتوصيات  للتعليمات  منه 
المختصة  الطبية  الفرق  من  الصادرة 
التطعيم  أن  تؤكد  والــتــي  الــشــأن،  بهذا 

من  المطلوبة  الحماية  يوفر  المطور 
إلى  مشيرًا  ومتحوراته،  كورونا  فيروس 
وهــذا هو  العاج«  »الوقاية خير من  أن 
الذين  عائلته  هــو  يّتبعه  الـــذي  النهج 
التطعيمات  كــافــة  ــذ  أخـ عــلــى  حــرصــوا 
بالمراكز  تــوافــرهــا  إعـــان  فــور  الــازمــة 

الصحية.
وأكد محمد سعود أنه لم يعان من 
تطعيم  أخــذ  بعد  جانبية  أعـــراض  أي 
ــمــــطــــور، والـــتـــي  »فـــــايـــــزر- بـــيـــونـــتـــك« الــ
يوضحها الفريق الطبي المختص عند 
إلمام  الفرد على  ليكون  التطعيم  أخذ 
تام بما قد ُيصاب به من أعراض، مبّينًا 
أن إجــــــراءات أخـــذ الــتــطــعــيــم بــالــمــركــز 
ــر،  ــسـ ــة ويـ ــولـ ــهـ ــل سـ ــكـ ــت بـ ــمـ ــي تـ ــحـ الـــصـ
مشددًا على ثقته باإلجراءات الصحية 
ــــن ضــمــنــهــا  ــة، مـ ــيــ ــائــ ــوقــ ــر الــ ــيــ ــدابــ ــتــ والــ

مهمة  خــطــوة  يعتبر  والــــذي  التطعيم 
لــلــحــفــاظ عــلــى صــحــة الـــفـــرد وضــمــان 
ســامــتــه وحــمــايــتــه مــن اإلصـــابـــة بهذا 
الــفــيــروس ومــتــحــوراتــه والــمــضــاعــفــات 
الــنــاجــمــة عــنــه مــن خـــال رفـــع منحنى 

المناعة لدى الجسم.
الفئات  كافة  سعود  محمد  ونصح 
ــة  ــاصــ ــي الـــمـــجـــتـــمـــع وخــ ــ ــة فــ ــلــ ــؤهــ ــمــ الــ
الــمــصــابــيــن بــــاألمــــراض الــمــزمــنــة إلــى 
على  حفاظًا  التطعيم  بأخذ  المبادرة 
المناعة  ولتعزيز  وسامتهم  صحتهم 

المجتمعية.
مـــن جــهــتــهــا أكــــدت مــنــيــرة عــبــداهلل 
التطعيم  بــأخــذ  بـــــادرت  أنــهــا  ــادي  الـــحـ
ــلـــى أخـــــذ كــافــة  الـــمـــطـــور لـــحـــرصـــهـــا عـ
ــات الــــــازمــــــة والـــتـــطـــعـــيـــمـــات  ــ ــرعـ ــ ــجـ ــ الـ
ــع مــنــاعــة الــجــســم  الـــتـــي تــســهــم فـــي رفــ

واالســــتــــجــــابــــة الـــمـــنـــاعـــيـــة الــــمــــضــــادة 
وخاصة  )كــوفــيــد-19(  كــورونــا  لفيروس 
أنها من المصابين باألمراض المزمنة، 
مملكة  ُتقّدمها  التي  بالجهود  مشيدًة 
التطعيمات  مختلف  لتوفير  البحرين 
وإتاحتها  مجانًا  الضرورية  واللقاحات 
ومقيمين  مواطنين  من  الجميع  أمــام 

على حد سواء.
لطالما  إنــه  الحادي  منيرة  وقالت 
كـــانـــت مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن ســـبـــاقـــة فــي 
ــي تـــوفـــيـــر كــافــة  ــ الـــمـــجـــال الـــصـــحـــي وفـ
الــعــالــيــة  الــمــأمــونــيــة  الــتــطــعــيــمــات ذات 
ــنــــذ الـــطـــفـــولـــة  لـــمـــخـــتـــلـــف الــــفــــئــــات مــ
الــجــهــود  هــــذه  جــمــيــع  وأن  اآلن،  حــتــى 
ــدرة وتـــعـــكـــس مـــدى  ــ ــقـ ــ ــادرات مـ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ والــ
سبل  كافة  بتأمين  واالهتمام  الحرص 
لتعزيز  الــمــمــكــنــة  والـــوقـــايـــة  الــحــمــايــة 

وبما  المجتمعية  والــســامــة  الــصــحــة 
المطلوبة  المناعة  رفــع  فــرص  يحقق 

ضد مضاعفات الفيروس ومتحوراته.
بدورها أكدت أمل أحمد، التي كانت 
الصفوف  ضمن  سابق  وقــت  فــي  تعمل 
األمـــامـــيـــة لــلــتــصــدي لــفــيــروس كــورونــا 
)كوفيد-19(، أن نجاح مملكة البحرين 
التصدي  مجال  في  الرائدة  وتجربتها 
أثمر  والـــذي  كــورونــا  فــيــروس  ومجابهة 
عودة الحياة إلى طبيعتها وهلل الحمد، 
يتطلب االستمرار في أخذ التطعيمات 
ــرة والـــمـــتـــاحـــة لـــصـــالـــح كــافــة  ــوافـ ــتـ ــمـ الـ
مؤكدة  والمستهدفة،  المؤهلة  الفئات 
أنها بادرت بأخذ تطعيم فايزر المطور 
ــــب فـــــي اكــــتــــســــاب مـــنـــاعـــة  ــرغـ ــ ــا تـ ــ ــهـ ــ ألنـ
أكــبــر ضــد اإلصــابــة  مضاعفة وحــمــايــة 
بــفــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد-19(، كما أن 
أفراد عائلتها ملتزمون جميعهم بأخذ 
جــمــيــع الــتــطــعــيــمــات الــتــي يــتــم إعـــان 
تـــوافـــرهـــا بـــمـــراكـــز الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 

األولية.
إلــى  المجتمع  أحــمــد  أمـــل  ودعــــت 
المبادرة بأخذ التطعيم المطور لدوره 
الــمــهــم والــفــّعــال فــي مــواصــلــة مــراحــل 
في  الــفــيــروس  مــن مضاعفات  الــوقــايــة 
حال اإلصابة به، مبّينة أنه لم يتسبب 
لــهــا بـــأي أعــــراض جــانــبــيــة ُتــذكــر ســوى 
ــان اإلبــــــــرة، وهــــذا  ــكـ ــم بــســيــط فــــي مـ ــ ألـ
ــا ســيــوّضــحــه الــمــخــتــصــون لــمــتــلــّقــي  مـ
درايــة  على  وليكون  لطمأنته  التطعيم 

بها.
أمـــا محمد أحــمــد فــقــد أشـــار بعد 
أخذه تطعيم )فايزر- بيونتك( المطور 
إلــــى أن الــتــطــعــيــم يــضــاعــف الــحــمــايــة 
أهمية  مؤكدًا  بالفيروس،  اإلصابة  من 

الـــمـــبـــادرة وســـرعـــة االســـتـــجـــابـــة بــأخــذ 
الـــتـــطـــعـــيـــمـــات حــــــال إعـــــــان تـــوافـــرهـــا 
ــذه الــخــطــوات  بــالــمــراكــز الــصــحــيــة، وهــ
ضرورية الستمرار الحفاظ على صحة 
المجتمع وتعزيز مناعة  أفراد  وسامة 
الــجــســم لــلــشــخــص نــفــســه ولــآخــريــن 
التطعيمات  فـــإن  الــحــمــد  وهلل  كــذلــك، 
الصحي  الــوضــع  استقرار  فــي  ساهمت 
في المملكة، معربًا عن شكره وتقديره 
وزارة  بها  تقوم  التي  المثمرة  للجهود 
الصحة والمختصون في هذا الجانب، 
وذلــــك مـــن خــــال تــوفــيــر الــتــطــعــيــمــات 
بينهم  مــن  للجميع،  مجانًا  المأمونة 
الــمــنــاعــة  الــمــرضــى وذوي  األفـــــراد مـــن 

الضعيفة وكبار السن.
أّمـــــا ســيــد عـــبـــداألمـــيـــر الــمــوســوي 
أخـــــذ  عـــــلـــــى  اإلقــــــــبــــــــال  أن  فـــــــأوضـــــــح 
وبحسب  متكاملة  بصورة  التطعيمات 
ــات الــصــحــيــة  ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ اإلرشـــــــــــــادات والـ
ــام تــعــزيــز  ــ الــمــعــلــنــة ُيـــشـــّكـــل ضـــمـــانـــًا أمـ
وقــــايــــة الــــفــــرد والــمــجــتــمــع مــــن خـــال 
الحرص على أخذ الجرعات المنشطة 
ورفع  االطمئنان  زيــادة  في  تسهم  التي 
مـــســـتـــوى الـــمـــنـــاعـــة لــتــوفــيــر الــحــمــايــة 
الـــفـــرديـــة والــمــجــتــمــعــيــة ضـــد مــخــاطــر 

اإلصابة بالفيروس ومتحوراته.
كما أشار سيد عبداألمير الموسوي 
أمــام  المتاحة  ــراءات  ــ اإلجـ سهولة  إلــى 
ــذ الــتــطــعــيــم والــتــي  الــجــمــيــع لــــدى أخــ
الــحــصــول عــلــى أي مــوعــد  تــتــطــلــب  ال 
بشكل مسبق، داعيًا الجميع إلى إنجاح 
الـــجـــهـــود الـــوطـــنـــيـــة والـــمـــســـاعـــي الــتــي 
تهدف إلى الحفاظ على صحة وسامة 

جميع أفراد المجتمع.

} سيد عبداألمير الموسوي.} محمد سعود.} أمل أحمد.
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ــار حــــرص واهـــتـــمـــام وزارة الــصــحــة بــمــواصــلــة تــوفــيــر أحـــدث  ــ فـــي إطـ
والمقيمين،  المواطنين  كافة  وســامــة  صحة  على  حفاظًا  التطعيمات 
الوقائية  والــتــدابــيــر  االحــتــرازيــة  اإلجـــــراءات  مــن  وذلـــك ضــمــن مجموعة 
)كوفيد-19(،  كورونا  لفيروس  العالمية  المستجدات  مجمل  تواكب  التي 
تــم تــوفــيــر تطعيم ) فــايــزر-بــيــونــتــك( الــمــطــور الــمــضــاد لــفــيــروس كــورونــا 
والــمــتــحــورات الــجــديــدة منه فــي مــراكــز الــرعــايــة الصحية األولــيــة، وذلــك 
للفئة العمرية من 12 عامًا فما فوق، لضمان استمرار توفير الحماية ضد 

هذا الفيروس ومتحوراته

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16095/pdf/1-Supplime/16095.pdf?fixed8492
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دولة رئي�س الوزراء ووزير الدفاع بالأردن يغادر البالد
رئي�س  اخل�صاونة  هاين  ب�صر  الدكتور  دولة  اأم�س،  البالد  غادر 

والوفد  ال�صقيقة  الها�صمية  الأردنية  باململكة  الدفاع  ووزير  الوزراء 

املرافق، بعد زيارة ململكة البحرين ا�صتغرقت اأربعة اأيام �صارك خاللها 

يف الجتماع اخلام�س للجنة العليا البحرينية الأردنية امل�صرتكة.

وكان يف وداع دولة الدكتور ب�صر هاين اخل�صاونة لدى مغادرته 

وزير  الزياين  را�صد  بن  عبداللطيف  الدكتور  الدويل،  البحرين  مطار 

اخلارجية رئي�س بعثة ال�صرف، وحمد بن في�صل املالكي وزير �صوؤون 

جمل�س الوزراء، و�صلمان بن عي�صى بن هندي املناعي حمافظ املحرق، 

�صفري  الدبلوما�صي  ال�صلك  عميد  العدوان  وريكات  �صالح  ورامي 

اململكة الأردنية الها�صمية لدى مملكة البحرين، وال�صفري اأحمد يو�صف 

الرويعي �صفري مملكة البحرين لدى اململكة الأردنية الها�صمية، وحمد 

يعقوب املحميد مدير عام مكتب رئي�س جمل�س الوزراء، وعدد من كبار 

ال�صباط من قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية واحلر�س الوطني، 

وعدد من املودعني.

امللك وويل العهد رئي�س الوزراء 

يعزيان العاهل الأردين

امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  بعث 

البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد 

تعزية  برقية  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم 

اجلاللة  �صاحب  اأخيه  اإىل  وموا�صاة 

الها�صمية امللك عبداهلل الثاين ابن احل�صني 

ال�صقيقة. الها�صمية  الأردنية  اململكة  ملك 

واأعرب جاللته يف الربقية عن خال�س 

العاهل  لأخيه  موا�صاته  و�صادق  تعازيه 

عبدال�صالم  الدكتور  وفاة  يف  الأردين 

للمملكة  الأ�صبق  الوزراء  رئي�س  املجايل 

العلي  اهلل  راجًيا  الها�صمية،  الأردنية 

رحمته  بوا�صع  الفقيد  يتغمد  اأن  القدير 

جناته،  ف�صيح  وي�صكنه  ور�صوانه 

ال�صرب  جميل  وذويه  اأهله  يلهم  واأن 

وال�صلوان.

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  وبعث 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

برقية  اهلل،  الوزراء حفظه  رئي�س جمل�س 

تعزية وموا�صاة اإىل اأخيه �صاحب اجلاللة 

الها�صمية امللك عبداهلل الثاين ابن احل�صني 

ال�صقيقة. الها�صمية  الأردنية  اململكة  ملك 

واأعرب �صموه يف الربقية عن خال�س 

العاهل  لأخيه  موا�صاته  و�صادق  تعازيه 

عبدال�صالم  الدكتور  وفاة  يف  الأردين 

للمملكة  الأ�صبق  الوزراء  رئي�س  املجايل 

العلي  اهلل  راجياً  الها�صمية،  الأردنية 

رحمته  بوا�صع  الفقيد  يتغمد  اأن  القدير 

جناته،  ف�صيح  وي�صكنه  ور�صوانه 

ال�صرب  جميل  وذويه  اأهله  يلهم  واأن 

وال�صلوان.

لأهميته يف رفع مناعتهم �صد الإ�صابة بفريو�س كورونا 

مواطنون ومقيمون يقبلون على تطعيم »فايزر-بيونتك« املطور

مبوا�صلة  ال�صحة  وزارة  واهتمام  حر�س  اإطار  يف 

و�صالمة  �صحة  على  حفاظا  التطعيمات  اأحدث  توفري 

من  جمموعة  �صمن  وذلك  كافة  واملقيمني  املواطنني 

تواكب  التي  الوقائية  والتدابري  الحرتازية  الإجراءات 

جممل امل�صتجدات العاملية لفريو�س كورونا )كوفيد-19(، 

امل�صاد  املطور  )فايزر-بيونتك(  تطعيم  توفري  مت  فقد 

مراكز  يف  منه  اجلديدة  واملتحورات  كورونا  لفريو�س 

 12 من  العمرية  للفئة  وذلك  الأولية،  ال�صحية  الرعاية 

هذا  �صد  احلماية  توفري  ا�صتمرار  ل�صمان  فوق،  فما  عاما 

الفريو�س ومتحوراته.

وزارة  دعت  للم�صتجدات،  ومواكبة  اجلانب  هذا  ويف 

اإىل  واملقيمني  املواطنني  من  املوؤهلة  الفئات  كل  ال�صحة 

�صحتهم  على  حفاظا  املطور  التطعيم  باأخذ  املبادرة 

اإىل  عر�صة  الأكرث  الفئات  الوزارة  حثت  كما  و�صالمتهم، 

الإ�صابة مبخاطر الفريو�س وم�صاعفاته اإىل اأخذ التطعيم 

وبخا�صة الأ�صخا�س امل�صابني بالأمرا�س املزمنة كاأمرا�س 

املناعة  و�صعف  وال�صكري  الدم  �صغط  وارتفاع  القلب 

مناعة  رفع  اأجل  من  وذلك  وغريها،  املفرطة  وال�صمنة 

اجل�صم �صد الإ�صابة بالفريو�س.

اإعالن وزارة ال�صحة عن توافر التطعيم املطور  وبعد 

يف العديد من مراكز الرعاية ال�صحية الأولية املوزعة يف 

خمتلف حمافظات اململكة، �صهد هذا التطعيم اإقبال من جانب 

العديد من املواطنني واملقيمني الراغبني باأخذ التطعيم املطور 

من خالل التوجه مبا�صرة اإىل املراكز ال�صحية التابعة ملناطق 

�صكنهم دون احلاجة اإىل الت�صجيل الإلكرتوين حلجز املوعد 

م�صبقا، حيث ميكن الطالع على اأحدث امل�صتجدات ال�صحية 

والربوتوكول املتعلق بهذا املو�صوع من خالل زيارة املوقع 

healthalert. / /:https الإلكرتوين التابع لوزارة ال�صحة

 .gov.bh
وتقديرهم  �صكرهم  عن  واملقيمون  املواطنون  واأعرب 

مدى  تعك�س  التي  وامل�صاعي  الوطنية  للجهود  الكبري 

اهتمام وحر�س مملكة البحرين على توفري خمتلف �صبل 

املتاحة  والطاقات  الإمكانيات  وباأق�صى  املمكنة  الوقاية 

يف ظل جهود الت�صدي للفريو�س وتعزيز �صحة و�صالمة 

اأفراد املجتمع البحريني كافة.

لقاح  اأخذ  باأنه  �صعود  حممد  اأكد  ال�صدد،  هذا  ويف 

لأخذ  املوؤهلة  الفئات  من  كونه  املطور  »فايزر-بيونتك« 

التطعيم، وذلك حر�صا منه للحفاظ على �صحته و�صحة 

جميع اأفراد اأ�صرته واملحيطني به، وا�صتجابة منه للتعليمات 

والتو�صيات ال�صحية ال�صادرة من الفرق الطبية املخت�صة 

بهذا ال�صاأن، والتي توؤكد باأن التطعيم املطور يوفر احلماية 

املطلوبة من فريو�س كورونا ومتحوراته.

ومن جهتها اأكدت منرية عبداهلل احلادي باأنها بادرت 

اجلرعات  كل  اأخذ  على  حلر�صها  املطور  التطعيم  باأخذ 

مناعة  رفع  يف  ت�صاهم  التي  والتطعيمات  الالزمة 

كورونا  لفريو�س  امل�صادة  املناعية  وال�صتجابة  اجل�صم 

بالأمرا�س  امل�صابني  من  واأنها  خا�صة  )كوفيد-19( 

املزمنة.

وبدورها اأكدت اأمل اأحمد، والتي كانت تعمل يف وقت 

�صابق �صمن ال�صفوف الأمامية للت�صدي لفريو�س كورونا 

وجتربتها  البحرين  مملكة  جناح  باأن  )كوفيد-19(، 

كورونا  فريو�س  وجمابهة  الت�صدي  جمال  يف  الرائدة 

احلمد،  وهلل  طبيعتها  اإىل  احلياة  عودة  عنها  اأثمر  والذي 

واملتاحة  املتوافرة  التطعيمات  اأخذ  يف  ال�صتمرار  يتطلب 

ل�صالح الفئات املوؤهلة وامل�صتهدفة.

اأخذه لتطعيم )فايزر- اأ�صار بعد  اأحمد فقد  اأما حممد 

من  احلماية  ي�صاعف  التطعيم  اأن  اإىل  املطور  بيونتك( 

و�صرعة  املبادرة  اأهمية  على  موؤكدا  بالفريو�س،  الإ�صابة 

توافرها  عن  الإعالن  حال  التطعيمات  باأخذ  ال�صتجابة 

ل�صتمرار  �صرورية  اخلطوات  وهذه  ال�صحية  باملراكز 

احلفاظ على �صحة و�صالمة اأفراد املجتمع وتعزيز مناعة 

فاإن  اجل�صم لل�صخ�س نف�صه ولالآخرين كذلك، وهلل احلمد 

يف  ال�صحي  الو�صع  ا�صتقرار  يف  �صاهمت  التطعيمات 

التي  املثمرة  للجهود  وتقديره  �صكره  عن  معربا  اململكة، 

تقوم بها وزارة ال�صحة واملخت�صني يف هذا اجلانب وذلك 

املاأمونة جمانا للجميع ومن  التطعيمات  من خالل توفري 

ال�صعيفة وكبار  املناعة  املر�صى وذوي  الأفراد من  بينهم 

ال�صن.

ال�صيد ي�صارك يف الجتماع التح�صريي للموؤمتر الدويل لدعم باك�صتان

حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  من  برت�صيح 

الإن�صانية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل 

الأمم  يف  املنظمني  من  وبدعوة  ال�صباب  و�صوؤون 

الأمني  ال�صيد  م�صطفى  الدكتور  �صارك  املتحدة 

يف  الإن�صانية  لالأعمال  امللكية  للموؤ�ص�صة  العام 

الجتماع التح�صريي ملوؤمتر دعم واإغاثة ال�صعب 

املتحدة  الأمم  مقر  يف  �صيعقد  والذي  الباك�صتاين 

الأ�صبوع  يف  جنيف  ال�صوي�صرية  بالعا�صمة 

القادم يف جنيف لدعم واغاثة ال�صعب الباك�صتاين 

خالل حمنتهم الإن�صانية الإليمة التي ميرون بها 

خلفت  التي  الغزيرة  والفي�صانات  الأمطار  جراء 

دماراً كبريا يف البنية التحتية وارتفاعاً يف عدد 

ال�صحايا واجلرحى وامل�صردين.

م�صطفى  الدكتور  نقل  م�صاركته  بداية  ويف 

ال�صيد حتيات وتقدير �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد 

للموؤمتر  �صموه  ومتنيات  للم�صاركني  خليفة  اآل 

بالتوفيق والنجاح واخلروج بقرارات وتو�صيات 

الأ�صقاء يف جمهورية  الأخوة  ت�صب يف م�صلحة 

باك�صتان الإ�صالمية 

من  القرتاحات  من  ال�صيد جمموعة  قدم  كما 

املوؤ�ص�صة  خربة  على  بناء  املوؤمتر  اإجناح  اأجل 

املنكوبة  ال�صعوب  اإغاثة  جمال  يف  العريقة 

وفل�صطني  �صوريا  ال�صومال  يف  وجتاربها 

وواليمن.
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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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المهلة القانونية المتبقية 
إلقرار برنامج الحكومة

1 2

»الشورى« يناقش اليوم مرسومي 
 »إنشاء المحكمة الدستورية«

و»شعار مملكة البحرين«
يعق��د مجلس الش��ورى جلس��ته االعتيادية الثالث��ة في دور 
االنعقاد األول من الفصل التش��ريعي الس��ادس اليوم، حيث 
يناقش المجلس، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 
بخصوص المرس��وم بقانون رقم )35( لس��نة 2022 بتعديل 
الم��ادة )3( م��ن المرس��وم بقان��ون رقم )27( لس��نة 2002 
بإنش��اء المحكمة الدس��تورية، والمتضمن توصي��ة اللجنة 

بالموافقة على المرسوم بقانون.
وُيجي��ز المرس��وم بقان��ون تجدي��د عضوية رئي��س وأعضاء 
المحكمة الدس��تورية ِلُمدٍد ُأخرى مماثل��ة؛ بغية المحافظة 
على ُقضاة المحكمة الدستورية، لما يتمتعون به من خبرات 
قضائي��ة تراكمية ف��ي المجال الدس��توري، والت��ي يجب أن 
تتوافر لدى رئيس ونواب وأعضاء المحكمة الدس��تورية، بما 
يتناس��ب مع طبيعة عمل القضاء الدس��توري باعتباره حاميًا 

لحرمة وسمو مقتضيات الوثيقة الدستورية.
كما يبح��ث المجلس في ذات الجلس��ة تقرير لجنة الش��ؤون 
التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم )39( 
لس��نة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم )72( لس��نة 
2006 بش��أن ش��عار مملك��ة البحرين، والمتضم��ن توصية 

اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون.
ويهدف المرس��وم بقانون إلى تعديل شعار مملكة البحرين 
بما يتناس��ب مع النظ��ام الملكي لمملك��ة البحرين، بإضافة 
التاج الملكي بخمس��ة مثلثات إلى الش��عار وما يعنيه من أن 

حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي.
وين��ص المرس��وم بقان��ون عل��ى أن »يتألف ش��عار مملكة 
البحرين من رس��م لعلم المملكة داخل إطار على ش��كل درع 
مكون من ثالثة أضلع قاعدته إلى أعلى مستقيمة، ومنقوش 
ف��ي جوانب��ه زخارف عربي��ة الط��راز، ويعتليه الت��اج الملكي 

بخمسة مثلثات، وفقًا لألنموذج المرافق لهذا القانون«.

 االتحاد البرلماني العربي: دور كبير 
للبحرين في دعم العمل المشترك

أشادت اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي 
ف��ي دورتها التاس��عة والعش��رين، والت��ي عقدت 
أمس في العاصمة المصرية القاهرة، بالدور الذي 
تضطلع به مملك��ة البحرين بقيادة حضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المعظم، في دعم مس��يرة العمل البرلماني 
العرب��ي المش��ترك، وم��ا تبديه من ح��رص دائم 
على مس��اندة الفعاليات البرلمانية المختلفة بما 
يعزز م��ن التع��اون لتحقيق األه��داف والتطلعات 

المشتركة.
وأعرب��ت الوف��ود البرلماني��ة لل��دول األعضاء في 
اللجن��ة التنفيذي��ة لالتحاد البرلمان��ي العربي عن 
ش��كرها وتقديرها للس��لطة التش��ريعية بمملكة 
البحري��ن، عل��ى الجه��ود التي تبذله��ا لدعم عمل 
االتحاد البرلماني العربي من خالل ترؤسها ألعمال 
ال��دورة الحالية ممثلة برئيس مجلس النواب أحمد 
المسلم، ودوره في توطيد العالقات البرلمانية بين 
الدول العربية بما ينهض بدور االتحاد، ويحقق له 

المزيد من اإلنجازات.
من جهت��ه نق��ل النائ��ب الثاني لرئي��س مجلس 
الن��واب، رئي��س الوف��د المش��ارك أحم��د قراطة، 
تحي��ات رئي��س مجل��س الن��واب رئي��س االتح��اد 
البرلمان��ي العرب��ي للمش��اركين ف��ي االجتم��اع، 
وتأكي��ده على أهمي��ة العمل عل��ى تحقيق المزيد 
م��ن اإلنجازات لالتحاد، بما يحق��ق تطلعات الدول 
األعضاء، ويس��هم في تنس��يق الجه��ود والمواقف 

في التجمع��ات البرلماني��ة الدولية، مؤك��دًا على 
التزام الش��عبة البرلمانية لمملكة البحرين، بدعم 
القضايا العربية والمشاركة الفاعلة في المنظمات 
واالتحادات البرلمانية اإلقليمية والدولية لمساندة 
قضاي��ا األم��ة، باعتب��ار ذل��ك ج��زءًا أساس��يًا من 

الدبلوماسية البرلمانية لمملكة البحرين.
يأت��ي ذل��ك فيم��ا بحث��ت اللجن��ة التنفيذية خالل 
االجتم��اع تقري��ر األمين الع��ام لالتح��اد، وتقارير 
اللج��ان الخاص��ة والتي تضمن��ت ميث��اق االتحاد 
البرلماني العربي، والنظام الداخلي لالتحاد، فضاًل 
عن الجرائ��م البيئية والملكي��ة الفكرية، والجرائم 

اإللكترونية.

كما ش��مل االجتم��اع بح��ث اس��تراتيجية االتحاد 
لألعوام )2023-2026(، ومش��روع برنامج العمل، 
ومش��روع الموازنة للع��ام )2023(، وتحديد موقع 
مقر االتحاد، ومش��روع جدول أعم��ال المؤتمر 34 
لالتح��اد البرلمان��ي العرب��ي، مع إق��رار التوصيات 

والقرارات.
الجدير بالذكر أن وفد الش��عبة البرلمانية برئاسة 
النائ��ب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة، 
يضم ف��ي عضويته عض��و مجلس الش��ورى نائب 
رئي��س الوف��د فاطم��ة الكوهجي، وعض��و مجلس 
الش��ورى جمعة الكعبي، والنائب محم��ود فردان، 

والنائب زينب عبد األمير.

 »الشعبة البرلمانية« تشارك في 
اجتماعات الجمعية البرلمانية اآلسيوية بأنطاليا

يش��ارك وفد الش��عبة البرلماني��ة في اجتماع��ات الجلس��ة العامة ال�13 
للجمعية البرلمانية اآلس��يوية، المقرر انعقادها خالل الفترة 8-10 يناير 
الج��اري في أنطالي��ا بالجمهورية التركية، تحت عن��وان »تعزيز تعددية 

األطراف في الديناميات العالمية المتغيرة«.
ويضم وفد الش��عبة: عضو مجلس الش��ورى رئيس الوفد عبدالعزيز أبل، 
وعضوي مجلس الشورى ابتس��ام الدالل وجميلة السلمان، والنواب أحمد 

السلوم وعبداهلل الرميحي ومريم الصائغ.
ومن المقرر أن يش��ارك الوفد ف��ي اجتماع المجل��س التنفيذي للجمعية 
البرلماني��ة اآلس��يوية، واجتماع��ات اللج��ان الدائم��ة األرب��ع: الش��ؤون 

االجتماعي��ة والثقافية، والش��ؤون االقتصادي��ة والتنمية المس��تدامة، 
والش��ؤون السياس��ية، والموازنة والتخطي��ط، حيث س��يتم اختيار نواب 
لرئيس الجمعية البرلمانية اآلسيوية للعام 2023م بناًء على الترشيحات 

المقدمة، وكذلك اختيار رئاسة الجمعية للفترة 2025-2024.
وس��تنظر اجتماعات الجمعية البرلمانية اآلسيوية في حزمة من القرارات 
والمش��اريع ذات االهتمام البرلماني المش��ترك، والتي من بينها س��يادة 
القان��ون والتمكين القضائي، والممارس��ات البرلماني��ة الجيدة، وتعزيز 
االزدهار في آس��يا م��ن خالل الصداقة والتعاون، والتنمية المتس��قة من 

خالل الديمقراطية، وغيرها.
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توجه نحو تمسك المجلس بمرئياته والتوافق حولها قبل 17 يناير 

 مصدر برلماني: اجتماع نيابي اليوم 
للوقوف على الردود الحكومية

محمد رشاد  «

كش��ف مصدر برلماني ع��ن عقد اللجن��ة النيابية 
المعنية بدراسة برنامج الحكومة للسنوات 2023-
2026، اجتماعًا مفتوحًا اليوم مع أعضاء المجلس 
لمناقش��ة ردود الحكوم��ة على مرئي��ات وطلبات 
الن��واب، مش��يرًا إل��ى أن اللجنة تتج��ه للتوصية 
بالتمس��ك بالمرئيات التي رفعها المجلس بشأن 
أولوية تحس��ين مستوى المعيشة واإلصرار عليها 
ف��ي االتفاق��ات النيابية-الحكومي��ة قب��ل موعد 
التصويت على البرنامج في الجلسة العامة في 17 
يناير الجاري م��ع تحديد جدول لتطبيق ما ورد في 

البرنامج. 
وأوض��ح، أن اللجنة تس��تعرض الي��وم أجوبة نحو 
73 س��ؤااًل، وردت من الحكومة على استفس��ارات 
ومرئي��ات النواب المقدمة بش��أن البرنامج والتي 
ت��م رفعه��ا منذ نح��و 10 أي��ام، كاش��فًا أن ردود 
الحكومة محل دراس��ة من األعضاء لتجهيز الردود 
عليه��ا وتس��لميها للفري��ق الحكومي ف��ي أقرب 

اجتماع مقبل يجمع الطرفين.
ونوه المص��در إلى أن اللجنة في حال توافق كامل 
ح��ول التمس��ك بكل م��ا يصب في صال��ح تحقيق 
مكاس��ب نوعية للمواطنين في أقرب وقت ممكن 
لالس��تفادة م��ن المكاس��ب االقتصادي��ة الت��ي 
حققته��ا البحرين خالل الس��نوات الماضية، مبينًا 

أن هن��اك مرئي��ات مدروس��ة وموضوعة بش��كل 
متقن هدفها األسمى خدمة الصالح العام وصالح 
المواطنين ف��ي مملكة البحرين وه��و األمر الذي 
ترتك��ز علي��ه اللجنة من��ذ تش��كيلها ويطفو على 
غالبية مناقشاتها حول برنامج الحكومة للسنوات 

الثالث المقبلة. 

»الهالل األحمر« تكرم 
متطوعيها خالل 2022

كرمت جمعية الهالل األحمر البحريني متطوعيها من مختلف 
لج��ان الجمعي��ة لقاء الجه��ود التي بذلوها خ��الل عام 2022 
ونشاطهم التطوعي المميز ومشاركتهم الفعالة في مبادرات 
ومش��روعات وبرام��ج الجمعي��ة ف��ي مختلف مج��االت العمل 
اإلغاث��ي واإلنس��اني. وج��اء ه��ذا التكريم بمب��ادرة من لجنة 
اإلسعافات األولية لتثمين جهود المتطوعين وتقدير عملهم 
المخلص على مدار العام، والذي أس��هم في رفع مستوى نمو 
الجمعية وتطبيق سياس��ات اس��تثمار الطاقات الش��بابية في 
بيئ��ة عمل تفاعلية لالس��تفادة من هذه الك��وادر التطوعية 
في المس��تقبل، بما يتماش��ى م��ع األهداف الوطني��ة لتنمية 

المؤسسات وتطوير الكوادر البشرية.
وقال��ت رئي��س لجنة اإلس��عافات األولية كوث��ر العيد إن هذا 
التكري��م يأتي في إط��ار حرص الجمعية الدائم على تش��جيع 
منتسبيها ومتطوعيها، وتقديرًا للجهود الطيبة التي يبذلونها 
في العمل التطوعي من خ��الل التكريمات المنتظمة وبرامج 
الحوافز، مؤك��دًة حرص الجمعية على وض��ع الخطط وابتكار 
السياسات التي تحفز استدامة نمو النشاط التطوعي وتحقيق 
أهداف الجمعية التي تصب في مصلحة المنتسبين جميعهم. 
وأضافت أن الجمعية تعتز بالكوادر المتطوعة من الجنس��ين 
في جميع لجان الجمعية الصحية والتوعوية، مشيرًة إلى الدور 
الكبير الذي يلعبه المتطوعون في الفعاليات واألنشطة التي 
تنظمها الجمعية على مدار العام، وإلى أهمية التطوع كقيمة 
إنس��انية وأنه رمز من رموز الحضارة والتقدم وعنصر أساسي 

في العملية التنموية االقتصادية واالجتماعية.
من جانبها قالت نائب رئيس لجنة اإلسعافات األولية فاطمة 
عبدالرحمن إن اس��تقطاب الجمعي��ة للمتطوعين يهدف إلى 
تعزيز مهاراتهم وقدراتهم في مختلف المجاالت ورفع نس��بة 
المس��اهمة العام��ة في النش��اط التطوعي الوطن��ًي منوهة 
بدق��ة الجمعي��ة في تحقيق االس��تفادة المثلى من النش��اط 
التطوعي بما يرفع من إنتاجية الجمعية والكوادر المتطوعة، 
حيث أك��دت أن الجمعية تقوم بتصنيف المتطوعين بحس��ب 
قدراتهم لالس��تعانة بهم في فعالي��ات وبرامج الجمعية، ما 

يقوي قدراتهم وخبراتهم في مجاالت اهتماماتهم.

 مواطنون ومقيمون يقبلون على المراكز 
ر الصحية ألخذ تطعيم »فايزر - بيونتك« المطوَّ

ش��هدت مراكز الرعاية الصحي��ة األولية، إقبااًل من 
قبل المواطنين والمقيمين ألخ��ذ تطعيم »فايزر-
بيونتك« المط��ور للفئة العمرية من 12 عامًا فما 
فوق، نظرًا ألهميته في رفع مناعتهم ضد اإلصابة 

بفيروس كورونا »كوفيد-19« ومتحّوراته.
ودع��ت وزارة الصح��ة، كافة الفئ��ات المؤهلة من 
المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بأخذ التطعيم 
المط��ور حفاظ��ًا عل��ى صحتهم وس��المتهم، كما 
حث��ت الفئات األكث��ر عرضة إل��ى اإلصابة بمخاطر 
الفيروس ومضاعفاته إل��ى أخذ التطعيم وبخاصة 
األش��خاص المصابين باألمراض المزمنة كأمراض 
القل��ب وارتف��اع ضغ��ط ال��دم والس��كري وضعف 
المناعة والسمنة المفرطة وغيرها، وذلك من أجل 

رفع مناعة الجسم ضد اإلصابة بالفيروس.
ع��ن ش��كرهم  والمقيم��ون  المواطن��ون  وأع��رب 
وتقديره��م الكبي��ر للجه��ود الوطنية والمس��اعي 
التي تعكس م��دى اهتمام وح��رص البحرين على 
توفي��ر مختلف س��بل الوقاي��ة الممكن��ة وبأقصى 
اإلمكاني��ات والطاق��ات المتاح��ة ف��ي ظ��ل جهود 
التص��دي للفي��روس وتعزيز صحة وس��المة كافة 

أفراد المجتمع البحريني.
وأكد محمد س��عود، أنه أخذ لقاح »فايزر-بيونتك« 
ر كونه من الفئات المؤهلة ألخذ التطعيم،  المط��وَّ
حرصًا من��ه للحفاظ على صحته وصحة جميع أفراد 
أس��رته والمحيطين به، واستجابة منه للتعليمات 

والتوصي��ات الصحي��ة الصادرة من الف��رق الطبية 
المختصة بهذا الش��أن، والتي تؤكد بأن التطعيم 
ر يوفر الحماية المطلوبة من فيروس كورونا  المطوَّ

ومتحّوراته.
وأش��ار إلى أن »الوقاية خير م��ن العالج« وهذا هو 
النهج الذي يّتبعه ه��و وعائلته الذين حرصوا على 
أخ��ذ كاف��ة التطعيم��ات الالزمة ف��ور اإلعالن عن 

توافرها بالمراكز الصحية.
وأكد س��عود أنه ل��م يعاِن من أي أع��راض جانبية 
ر، والتي يوضحها الفريق  بعد أخذ التطعيم المطوَّ
الطبي المخت��ص عند أخذ التطعي��م ليكون الفرد 

على إلمام تام بما قد ُيصاب به من أعراض.
فيما أكدت منيرة الحادي أنها بادرت بأخذ التطعيم 
ر لحرصها على أخذ كاف��ة الجرعات الالزمة  المط��وَّ
والتطعيمات التي تس��اهم في رفع مناعة الجس��م 
واالس��تجابة المناعي��ة المضادة لفي��روس كورونا 
خاصة وأنها م��ن المصابين باألم��راض المزمنة، 
مش��يدًة بالجهود الت��ي ُتقّدمها البحري��ن لتوفير 
مختل��ف التطعيم��ات واللقاح��ات الضرورية مجانًا 
وإتاحتها أمام الجميع من مواطنين ومقيمين على 

حد سواء.
وقالت الحادي: »لطالما كانت البحرين س��باقة في 
المجال الصحي وفي توفي��ر كافة التطعيمات ذات 
المأموني��ة العالية لمختلف الفئ��ات منذ الطفولة 
وحت��ى اآلن، وأن جميع ه��ذه الجه��ود والمبادرات 

مق��درة وتعكس مدى الح��رص واالهتمام بتأمين 
كافة س��بل الحماي��ة والوقاي��ة الممكن��ة لتعزيز 
الصحة والس��المة المجتمعية وبم��ا يحقق فرص 
رفع المناع��ة المطلوبة ض��د مضاعفات الفيروس 

ومتحّوراته«.
بدوره��ا أكدت أمل أحمد -والت��ي كانت تعمل في 
وقت س��ابق ضم��ن الصف��وف األمامي��ة للتصدي 
لفي��روس كورون��ا- أن نج��اح البحري��ن وتجربتها 
الرائدة في مجال التصدي ومجابهة فيروس كورونا 
والذي أثمر عنها عودة الحياة إلى طبيعتها، يتطلب 
االستمرار في أخذ التطعيمات المتوافرة والمتاحة 

لصالح كافة الفئات المؤهلة والمستهدفة.
ر  وأضافت أنها ب��ادرت بأخذ تطعيم فاي��زر المطوَّ
ألنها ترغب في اكتس��اب مناعة مضاعفة وحماية 
أكب��ر ض��د اإلصاب��ة بفي��روس كورون��ا، كم��ا أن 
أف��راد عائلته��ا ملتزم��ون جميعهم بأخ��ذ جميع 
التطعيم��ات التي يتم اإلعالن عن توافرها بمراكز 

الرعاية الصحية األولية.
ودع��ت المجتم��ع إل��ى المب��ادرة بأخ��ذ التطعيم 
ر لدوره المه��م والفّعال في مواصلة مراحل  المطوَّ
الوقاية من مضاعف��ات الفيروس في حال اإلصابة 
به، مبّينة بأنه لم يتس��بب لها بأي أعراض جانبية 
ُتذكر س��وى ألم بس��يط في مكان اإلبرة، وهذا ما 
س��يوّضحه المختصون لمتلّقي التطعيم لطمأنته 

وليكون على دراية بها.

المهلة القانونية المتبقية 
إلقرار برنامج الحكومة

1 2

»الشورى« يناقش اليوم مرسومي 
 »إنشاء المحكمة الدستورية«

و»شعار مملكة البحرين«
يعق��د مجلس الش��ورى جلس��ته االعتيادية الثالث��ة في دور 
االنعقاد األول من الفصل التش��ريعي الس��ادس اليوم، حيث 
يناقش المجلس، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 
بخصوص المرس��وم بقانون رقم )35( لس��نة 2022 بتعديل 
الم��ادة )3( م��ن المرس��وم بقان��ون رقم )27( لس��نة 2002 
بإنش��اء المحكمة الدس��تورية، والمتضمن توصي��ة اللجنة 

بالموافقة على المرسوم بقانون.
وُيجي��ز المرس��وم بقان��ون تجدي��د عضوية رئي��س وأعضاء 
المحكمة الدس��تورية ِلُمدٍد ُأخرى مماثل��ة؛ بغية المحافظة 
على ُقضاة المحكمة الدستورية، لما يتمتعون به من خبرات 
قضائي��ة تراكمية ف��ي المجال الدس��توري، والت��ي يجب أن 
تتوافر لدى رئيس ونواب وأعضاء المحكمة الدس��تورية، بما 
يتناس��ب مع طبيعة عمل القضاء الدس��توري باعتباره حاميًا 

لحرمة وسمو مقتضيات الوثيقة الدستورية.
كما يبح��ث المجلس في ذات الجلس��ة تقرير لجنة الش��ؤون 
التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم )39( 
لس��نة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم )72( لس��نة 
2006 بش��أن ش��عار مملك��ة البحرين، والمتضم��ن توصية 

اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون.
ويهدف المرس��وم بقانون إلى تعديل شعار مملكة البحرين 
بما يتناس��ب مع النظ��ام الملكي لمملك��ة البحرين، بإضافة 
التاج الملكي بخمس��ة مثلثات إلى الش��عار وما يعنيه من أن 

حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي.
وين��ص المرس��وم بقان��ون عل��ى أن »يتألف ش��عار مملكة 
البحرين من رس��م لعلم المملكة داخل إطار على ش��كل درع 
مكون من ثالثة أضلع قاعدته إلى أعلى مستقيمة، ومنقوش 
ف��ي جوانب��ه زخارف عربي��ة الط��راز، ويعتليه الت��اج الملكي 

بخمسة مثلثات، وفقًا لألنموذج المرافق لهذا القانون«.

 االتحاد البرلماني العربي: دور كبير 
للبحرين في دعم العمل المشترك

أشادت اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي 
ف��ي دورتها التاس��عة والعش��رين، والت��ي عقدت 
أمس في العاصمة المصرية القاهرة، بالدور الذي 
تضطلع به مملك��ة البحرين بقيادة حضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المعظم، في دعم مس��يرة العمل البرلماني 
العرب��ي المش��ترك، وم��ا تبديه من ح��رص دائم 
على مس��اندة الفعاليات البرلمانية المختلفة بما 
يعزز م��ن التع��اون لتحقيق األه��داف والتطلعات 

المشتركة.
وأعرب��ت الوف��ود البرلماني��ة لل��دول األعضاء في 
اللجن��ة التنفيذي��ة لالتحاد البرلمان��ي العربي عن 
ش��كرها وتقديرها للس��لطة التش��ريعية بمملكة 
البحري��ن، عل��ى الجه��ود التي تبذله��ا لدعم عمل 
االتحاد البرلماني العربي من خالل ترؤسها ألعمال 
ال��دورة الحالية ممثلة برئيس مجلس النواب أحمد 
المسلم، ودوره في توطيد العالقات البرلمانية بين 
الدول العربية بما ينهض بدور االتحاد، ويحقق له 

المزيد من اإلنجازات.
من جهت��ه نق��ل النائ��ب الثاني لرئي��س مجلس 
الن��واب، رئي��س الوف��د المش��ارك أحم��د قراطة، 
تحي��ات رئي��س مجل��س الن��واب رئي��س االتح��اد 
البرلمان��ي العرب��ي للمش��اركين ف��ي االجتم��اع، 
وتأكي��ده على أهمي��ة العمل عل��ى تحقيق المزيد 
م��ن اإلنجازات لالتحاد، بما يحق��ق تطلعات الدول 
األعضاء، ويس��هم في تنس��يق الجه��ود والمواقف 

في التجمع��ات البرلماني��ة الدولية، مؤك��دًا على 
التزام الش��عبة البرلمانية لمملكة البحرين، بدعم 
القضايا العربية والمشاركة الفاعلة في المنظمات 
واالتحادات البرلمانية اإلقليمية والدولية لمساندة 
قضاي��ا األم��ة، باعتب��ار ذل��ك ج��زءًا أساس��يًا من 

الدبلوماسية البرلمانية لمملكة البحرين.
يأت��ي ذل��ك فيم��ا بحث��ت اللجن��ة التنفيذية خالل 
االجتم��اع تقري��ر األمين الع��ام لالتح��اد، وتقارير 
اللج��ان الخاص��ة والتي تضمن��ت ميث��اق االتحاد 
البرلماني العربي، والنظام الداخلي لالتحاد، فضاًل 
عن الجرائ��م البيئية والملكي��ة الفكرية، والجرائم 

اإللكترونية.

كما ش��مل االجتم��اع بح��ث اس��تراتيجية االتحاد 
لألعوام )2023-2026(، ومش��روع برنامج العمل، 
ومش��روع الموازنة للع��ام )2023(، وتحديد موقع 
مقر االتحاد، ومش��روع جدول أعم��ال المؤتمر 34 
لالتح��اد البرلمان��ي العرب��ي، مع إق��رار التوصيات 

والقرارات.
الجدير بالذكر أن وفد الش��عبة البرلمانية برئاسة 
النائ��ب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة، 
يضم ف��ي عضويته عض��و مجلس الش��ورى نائب 
رئي��س الوف��د فاطم��ة الكوهجي، وعض��و مجلس 
الش��ورى جمعة الكعبي، والنائب محم��ود فردان، 

والنائب زينب عبد األمير.

 »الشعبة البرلمانية« تشارك في 
اجتماعات الجمعية البرلمانية اآلسيوية بأنطاليا

يش��ارك وفد الش��عبة البرلماني��ة في اجتماع��ات الجلس��ة العامة ال�13 
للجمعية البرلمانية اآلس��يوية، المقرر انعقادها خالل الفترة 8-10 يناير 
الج��اري في أنطالي��ا بالجمهورية التركية، تحت عن��وان »تعزيز تعددية 

األطراف في الديناميات العالمية المتغيرة«.
ويضم وفد الش��عبة: عضو مجلس الش��ورى رئيس الوفد عبدالعزيز أبل، 
وعضوي مجلس الشورى ابتس��ام الدالل وجميلة السلمان، والنواب أحمد 

السلوم وعبداهلل الرميحي ومريم الصائغ.
ومن المقرر أن يش��ارك الوفد ف��ي اجتماع المجل��س التنفيذي للجمعية 
البرلماني��ة اآلس��يوية، واجتماع��ات اللج��ان الدائم��ة األرب��ع: الش��ؤون 

االجتماعي��ة والثقافية، والش��ؤون االقتصادي��ة والتنمية المس��تدامة، 
والش��ؤون السياس��ية، والموازنة والتخطي��ط، حيث س��يتم اختيار نواب 
لرئيس الجمعية البرلمانية اآلسيوية للعام 2023م بناًء على الترشيحات 

المقدمة، وكذلك اختيار رئاسة الجمعية للفترة 2025-2024.
وس��تنظر اجتماعات الجمعية البرلمانية اآلسيوية في حزمة من القرارات 
والمش��اريع ذات االهتمام البرلماني المش��ترك، والتي من بينها س��يادة 
القان��ون والتمكين القضائي، والممارس��ات البرلماني��ة الجيدة، وتعزيز 
االزدهار في آس��يا م��ن خالل الصداقة والتعاون، والتنمية المتس��قة من 

خالل الديمقراطية، وغيرها.
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توجه نحو تمسك المجلس بمرئياته والتوافق حولها قبل 17 يناير 

 مصدر برلماني: اجتماع نيابي اليوم 
للوقوف على الردود الحكومية

محمد رشاد  «

كش��ف مصدر برلماني ع��ن عقد اللجن��ة النيابية 
المعنية بدراسة برنامج الحكومة للسنوات 2023-

2026، اجتماعًا مفتوحًا اليوم مع أعضاء المجلس 
لمناقش��ة ردود الحكوم��ة على مرئي��ات وطلبات 
الن��واب، مش��يرًا إل��ى أن اللجنة تتج��ه للتوصية 
بالتمس��ك بالمرئيات التي رفعها المجلس بشأن 
أولوية تحس��ين مستوى المعيشة واإلصرار عليها 
ف��ي االتفاق��ات النيابية-الحكومي��ة قب��ل موعد 
التصويت على البرنامج في الجلسة العامة في 17 
يناير الجاري م��ع تحديد جدول لتطبيق ما ورد في 

البرنامج. 
وأوض��ح، أن اللجنة تس��تعرض الي��وم أجوبة نحو 
73 س��ؤااًل، وردت من الحكومة على استفس��ارات 
ومرئي��ات النواب المقدمة بش��أن البرنامج والتي 
ت��م رفعه��ا منذ نح��و 10 أي��ام، كاش��فًا أن ردود 
الحكومة محل دراس��ة من األعضاء لتجهيز الردود 
عليه��ا وتس��لميها للفري��ق الحكومي ف��ي أقرب 

اجتماع مقبل يجمع الطرفين.
ونوه المص��در إلى أن اللجنة في حال توافق كامل 
ح��ول التمس��ك بكل م��ا يصب في صال��ح تحقيق 
مكاس��ب نوعية للمواطنين في أقرب وقت ممكن 
لالس��تفادة م��ن المكاس��ب االقتصادي��ة الت��ي 
حققته��ا البحرين خالل الس��نوات الماضية، مبينًا 

أن هن��اك مرئي��ات مدروس��ة وموضوعة بش��كل 
متقن هدفها األسمى خدمة الصالح العام وصالح 
المواطنين ف��ي مملكة البحرين وه��و األمر الذي 
ترتك��ز علي��ه اللجنة من��ذ تش��كيلها ويطفو على 
غالبية مناقشاتها حول برنامج الحكومة للسنوات 

الثالث المقبلة. 

»الهالل األحمر« تكرم 
متطوعيها خالل 2022

كرمت جمعية الهالل األحمر البحريني متطوعيها من مختلف 
لج��ان الجمعي��ة لقاء الجه��ود التي بذلوها خ��الل عام 2022 
ونشاطهم التطوعي المميز ومشاركتهم الفعالة في مبادرات 
ومش��روعات وبرام��ج الجمعي��ة ف��ي مختلف مج��االت العمل 
اإلغاث��ي واإلنس��اني. وج��اء ه��ذا التكريم بمب��ادرة من لجنة 
اإلسعافات األولية لتثمين جهود المتطوعين وتقدير عملهم 
المخلص على مدار العام، والذي أس��هم في رفع مستوى نمو 
الجمعية وتطبيق سياس��ات اس��تثمار الطاقات الش��بابية في 
بيئ��ة عمل تفاعلية لالس��تفادة من هذه الك��وادر التطوعية 
في المس��تقبل، بما يتماش��ى م��ع األهداف الوطني��ة لتنمية 

المؤسسات وتطوير الكوادر البشرية.
وقال��ت رئي��س لجنة اإلس��عافات األولية كوث��ر العيد إن هذا 
التكري��م يأتي في إط��ار حرص الجمعية الدائم على تش��جيع 
منتسبيها ومتطوعيها، وتقديرًا للجهود الطيبة التي يبذلونها 
في العمل التطوعي من خ��الل التكريمات المنتظمة وبرامج 
الحوافز، مؤك��دًة حرص الجمعية على وض��ع الخطط وابتكار 
السياسات التي تحفز استدامة نمو النشاط التطوعي وتحقيق 
أهداف الجمعية التي تصب في مصلحة المنتسبين جميعهم. 
وأضافت أن الجمعية تعتز بالكوادر المتطوعة من الجنس��ين 
في جميع لجان الجمعية الصحية والتوعوية، مشيرًة إلى الدور 
الكبير الذي يلعبه المتطوعون في الفعاليات واألنشطة التي 
تنظمها الجمعية على مدار العام، وإلى أهمية التطوع كقيمة 
إنس��انية وأنه رمز من رموز الحضارة والتقدم وعنصر أساسي 

في العملية التنموية االقتصادية واالجتماعية.
من جانبها قالت نائب رئيس لجنة اإلسعافات األولية فاطمة 
عبدالرحمن إن اس��تقطاب الجمعي��ة للمتطوعين يهدف إلى 
تعزيز مهاراتهم وقدراتهم في مختلف المجاالت ورفع نس��بة 
المس��اهمة العام��ة في النش��اط التطوعي الوطن��ًي منوهة 
بدق��ة الجمعي��ة في تحقيق االس��تفادة المثلى من النش��اط 
التطوعي بما يرفع من إنتاجية الجمعية والكوادر المتطوعة، 
حيث أك��دت أن الجمعية تقوم بتصنيف المتطوعين بحس��ب 
قدراتهم لالس��تعانة بهم في فعالي��ات وبرامج الجمعية، ما 

يقوي قدراتهم وخبراتهم في مجاالت اهتماماتهم.

 مواطنون ومقيمون يقبلون على المراكز 
ر الصحية ألخذ تطعيم »فايزر - بيونتك« المطوَّ

ش��هدت مراكز الرعاية الصحي��ة األولية، إقبااًل من 
قبل المواطنين والمقيمين ألخ��ذ تطعيم »فايزر-

بيونتك« المط��ور للفئة العمرية من 12 عامًا فما 
فوق، نظرًا ألهميته في رفع مناعتهم ضد اإلصابة 

بفيروس كورونا »كوفيد-19« ومتحّوراته.
ودع��ت وزارة الصح��ة، كافة الفئ��ات المؤهلة من 
المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بأخذ التطعيم 
المط��ور حفاظ��ًا عل��ى صحتهم وس��المتهم، كما 
حث��ت الفئات األكث��ر عرضة إل��ى اإلصابة بمخاطر 
الفيروس ومضاعفاته إل��ى أخذ التطعيم وبخاصة 
األش��خاص المصابين باألمراض المزمنة كأمراض 
القل��ب وارتف��اع ضغ��ط ال��دم والس��كري وضعف 
المناعة والسمنة المفرطة وغيرها، وذلك من أجل 

رفع مناعة الجسم ضد اإلصابة بالفيروس.
ع��ن ش��كرهم  والمقيم��ون  المواطن��ون  وأع��رب 
وتقديره��م الكبي��ر للجه��ود الوطنية والمس��اعي 
التي تعكس م��دى اهتمام وح��رص البحرين على 
توفي��ر مختلف س��بل الوقاي��ة الممكن��ة وبأقصى 
اإلمكاني��ات والطاق��ات المتاح��ة ف��ي ظ��ل جهود 
التص��دي للفي��روس وتعزيز صحة وس��المة كافة 

أفراد المجتمع البحريني.
وأكد محمد س��عود، أنه أخذ لقاح »فايزر-بيونتك« 
ر كونه من الفئات المؤهلة ألخذ التطعيم،  المط��وَّ
حرصًا من��ه للحفاظ على صحته وصحة جميع أفراد 
أس��رته والمحيطين به، واستجابة منه للتعليمات 

والتوصي��ات الصحي��ة الصادرة من الف��رق الطبية 
المختصة بهذا الش��أن، والتي تؤكد بأن التطعيم 
ر يوفر الحماية المطلوبة من فيروس كورونا  المطوَّ

ومتحّوراته.
وأش��ار إلى أن »الوقاية خير م��ن العالج« وهذا هو 
النهج الذي يّتبعه ه��و وعائلته الذين حرصوا على 
أخ��ذ كاف��ة التطعيم��ات الالزمة ف��ور اإلعالن عن 

توافرها بالمراكز الصحية.
وأكد س��عود أنه ل��م يعاِن من أي أع��راض جانبية 
ر، والتي يوضحها الفريق  بعد أخذ التطعيم المطوَّ
الطبي المخت��ص عند أخذ التطعي��م ليكون الفرد 

على إلمام تام بما قد ُيصاب به من أعراض.
فيما أكدت منيرة الحادي أنها بادرت بأخذ التطعيم 
ر لحرصها على أخذ كاف��ة الجرعات الالزمة  المط��وَّ
والتطعيمات التي تس��اهم في رفع مناعة الجس��م 
واالس��تجابة المناعي��ة المضادة لفي��روس كورونا 
خاصة وأنها م��ن المصابين باألم��راض المزمنة، 
مش��يدًة بالجهود الت��ي ُتقّدمها البحري��ن لتوفير 
مختل��ف التطعيم��ات واللقاح��ات الضرورية مجانًا 
وإتاحتها أمام الجميع من مواطنين ومقيمين على 

حد سواء.
وقالت الحادي: »لطالما كانت البحرين س��باقة في 
المجال الصحي وفي توفي��ر كافة التطعيمات ذات 
المأموني��ة العالية لمختلف الفئ��ات منذ الطفولة 
وحت��ى اآلن، وأن جميع ه��ذه الجه��ود والمبادرات 

مق��درة وتعكس مدى الح��رص واالهتمام بتأمين 
كافة س��بل الحماي��ة والوقاي��ة الممكن��ة لتعزيز 
الصحة والس��المة المجتمعية وبم��ا يحقق فرص 
رفع المناع��ة المطلوبة ض��د مضاعفات الفيروس 

ومتحّوراته«.
بدوره��ا أكدت أمل أحمد -والت��ي كانت تعمل في 
وقت س��ابق ضم��ن الصف��وف األمامي��ة للتصدي 
لفي��روس كورون��ا- أن نج��اح البحري��ن وتجربتها 
الرائدة في مجال التصدي ومجابهة فيروس كورونا 
والذي أثمر عنها عودة الحياة إلى طبيعتها، يتطلب 
االستمرار في أخذ التطعيمات المتوافرة والمتاحة 

لصالح كافة الفئات المؤهلة والمستهدفة.
ر  وأضافت أنها ب��ادرت بأخذ تطعيم فاي��زر المطوَّ
ألنها ترغب في اكتس��اب مناعة مضاعفة وحماية 
أكب��ر ض��د اإلصاب��ة بفي��روس كورون��ا، كم��ا أن 
أف��راد عائلته��ا ملتزم��ون جميعهم بأخ��ذ جميع 
التطعيم��ات التي يتم اإلعالن عن توافرها بمراكز 

الرعاية الصحية األولية.
ودع��ت المجتم��ع إل��ى المب��ادرة بأخ��ذ التطعيم 
ر لدوره المه��م والفّعال في مواصلة مراحل  المطوَّ
الوقاية من مضاعف��ات الفيروس في حال اإلصابة 
به، مبّينة بأنه لم يتس��بب لها بأي أعراض جانبية 
ُتذكر س��وى ألم بس��يط في مكان اإلبرة، وهذا ما 
س��يوّضحه المختصون لمتلّقي التطعيم لطمأنته 

وليكون على دراية بها.

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t 24 صفحة   |   210 فلس

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

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/digital/08012023
https://alwatannews.net/Bahrain/article/1045245/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://alwatannews.net/digital/08012023
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سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

جهود كبيرة لعناصر وزارة الداخلية في التعامل مع تداعيات األمطار وانسيابية الحركة المرورية وحماية األرواح والممتلكات.

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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الدور اإلنســاني المحلي واإلقليمي والدولي للمؤسســة 
الملكية لألعمال اإلنســانية رســالة خير من البحرين إلى 

العالم كي تنعم البشرية باألمن والسالم واالستقرار.

باألحمر
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رئيس التحرير

إيهاب أحمد
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شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن
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 »ناسا«: قمر صناعي قديم على
وشك السقوط في األيام المقبلة

قالت وكالة ناس��ا إن قم��رًا صناعيًا 
متقاعدًا تابع��ًا لها يبلغ من العمر 
38 عامًا على وش��ك الس��قوط من 
الس��ماء. وذكرت أن فرصة سقوط 
الحطام على أي ش��خص »منخفضة 

للغاية«.
 ووفقًا لوكالة ناس��ا، ف��إن معظم 
القم��ر الصناع��ي الذي يبل��غ وزنه 
كيلوغرام��ًا(   2450( رط��ل   5400
س��يحترق عند إع��ادة الدخول. لكن 
من المتوقع أن تبقى بعض القطع 

متماسكة.
وق��درت وكال��ة الفض��اء احتماالت 
المتس��اقط  الحطام  اإلصابة م��ن 

بنحو 1 في 9400.
وم��ن المتوق��ع أن يس��قط القمر 
الصناعي العلمي مس��اء األحد، في 
غضون 17 ساعة أو يستغرقها، ومع 
ذلك، فإن شركة إيروسبيس كورب 
التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها 
تس��تهدف صب��اح ي��وم االثنين، أو 
تزيد أو تس��تغرق 13 س��اعة، على 

طول مس��ار يمر فوق إفريقيا وآسيا 
والش��رق األوس��ط ومناطق أقصى 

غرب أمريكا الشمالية والجنوبية.

إش��عاع  ميزاني��ة  »قم��ر  وأطل��ق 
األرض« ف��ي ع��ام 1984 على متن 
مك��وك الفض��اء تش��النجر. وعل��ى 

الرغم من أن العمر المتوقع لعمله 
كان عامي��ن، إال أن القمر الصناعي 
اس��تمر في إجراء قياس��ات األوزون 
وغيرها من قياس��ات الغالف الجوي 

حتى تقاعده في عام 2005.
كيفي��ة  الصناع��ي  القم��ر  ودرس 
امتصاص األرض وتوليدها للطاقة 

من الشمس.
وحص��ل القمر الصناع��ي على وداع 
خاص م��ن تش��النجر. وأطلقت أول 
ام��رأة أمريكية في الفضاء، س��الي 
راي��د، القم��ر الصناعي ف��ي المدار 

باستخدام ذراع الروبوت للمكوك.
وش��هدت نفس المهمة أيضًا أول 
مهمة س��ير في الفضاء قامت بها 
امرأة أمريكية: كاثرين س��وليفان. 
وكانت ه��ذه هي المرة األولى التي 
تطي��ر فيه��ا رائدتان ف��ي الفضاء 

معًا.
وكانت هذه ه��ي الرحلة الفضائية 
الثانية واألخيرة لرايد، التي توفيت 

في عام 2012.

ذوبان ثلثي األنهار الجليدية في العالم بنهاية القرن
خلصت دراسة علمية جديدة إلى أن 
ثلث��ي األنهار الجليدي��ة في العالم 
ف��ي طريقه��ا إل��ى ال��زوال بحلول 
نهاي��ة الق��رن في ظ��ل االتجاهات 

الحالية لتغير المناخ.
وأج��رت الدراس��ة التي نش��رت في 
لجميع  تحلي��ال  مجل��ة »س��اينس« 
األنهار الجليدية ف��ي العالم والتي 

يبلغ عددها 215 ألف نهر جليدي.
وخلص��ت إلى أن هذه األنهار تذوب 
يعتق��د  أس��رع مم��ا كان  بش��كل 
العلماء. لكن مدى س��رعة ذوبانها 
يعتم��د على مق��دار ارتف��اع درجة 

حرارة الكوكب.
 وأوضح��ت الدراس��ة أن��ه ل��م يعد 

باإلم��كان التح��رك إلنق��اذ العديد 
من األنهار الجليدية الصغيرة، ألن 

األوان قد فات بالفعل.
أن  الجدي��دة  الدراس��ة  وتتوق��ع   
يتسبب االحتباس الحراري العالمي 

في ذوبان ما بين 38 و64 تريليون 
طن متري من الجليد من اآلن وحتى 
نهاية القرن، م��ا يعني إضافة 3.5 
إلى 6.5 بوصة إلى مستويات سطح 

البحر.

 إنقاذ سلحفاتين من خطر 
االنقراض بسبب البالستيك

أعاد اختصاصي��ون في األحياء المائية باألرجنتين س��لحفاتين خضراوين 
إلى المحيط كانتا قد ُأنقذتا بعد أن علقتا في شباك صيد.

وتخلصت واحدة من السلحفاتين المعرضتين لخطر االنقراض من فضالت 
بالستيكية ابتلعتها من البحر. وأمضت السلحفاتان شهرًا في مركز إعادة 
تأهي��ل حيوانات بالمنظمة العالمية للحي��اة المائية حيث فحص العلماء 
سباحتهما، وساعداهما في حميتهما الغذائية ومنحاهما فرصة لتطهير 
أمعائهما من البالستيك في العملية المعروفة بالديتوكس. وأعيدتا إلى 
المياه على شواطئ س��ان كليمنتي. وخضعت سلحفاتا البحر الخضراوان، 
المصنفت��ان ف��ي خانة مه��دد باالنق��راض، لفحوص دم وأش��عة لتفقد 
مساراتهما الهضمية ورئتيهما. وجاء بعض منها في السابق إلى المركز، 

وأخرجت نحو 22 غرامًا من القمامة كانت قد ابتلعتها.

 ما المقصود بتحسين
مستوى المعيشة؟

ال ب��د م��ن توحيد لغة خطابنا حتى نزيل س��وء الفهم فيم��ا بيننا وتكون 
توقعاتنا واقعية وممكنة، حين تتحدث السلطة التشريعية مع التنفيذية 

بخصوص بند تحسين مستوى المعيشة ومفهومه لدى المواطن.
فالحديث عن »تحس��ين مستوى المعيشة« ال بد من أن يكون على أرضية 

واحدة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والناس.
إذ إن مفهوم تحس��ين مستوى المعيشة للمواطن البحريني لدى السلطة 
التنفيذية أوس��ع بكثير ويشمل نواحي عدة في حياة المواطن، فهي تفكر 
في مس��توى تعليم أبناء المواطن ونوعيته وتحس��ين جودته ومس��توى 
عالجه ومس��توى حمايته م��ن األمراض؛ وهذه كلها تقع ضمن تحس��ين 
مستوى المعيشة، وكذلك بالنسبة للطرق التي يسير عليها والطاقة التي 
يحتاجه��ا ومحروقاته واتصاالته ومعها بقية الخدم��ات و.. و.. و..و.. و.. 
فكلها حسابات تدخل ضمن مفهوم تحسين مستوى المعيشة بشموليته، 
لذلك السلطة التنفيذية وافقت على إضافة هذا البند في برنامج الحكومة 
ول��م تعط أي تفاصيل؛ ألن ما في ذهنيتها يختلف عما في ذهنية العديد 
من النواب الذين يقصدون بتحس��ين مستوى المعيشة للبحريني مقصدًا 
محددًا يتمثل في زيادة دخله أو على األقل عدم المساس به، أما المجتمع 
البحريني فيفهمها في صورة واحدة فقط، وهي زيادة راتبه مباش��رة، فال 
تقل لي وفرت لك تعليمًا أو كهرباء أو سكنًا أو طرقات أو مستشفيات أو ال 
يق��ل نصيبك من الدخل موزعًا بين راتبك وبين الصرف على خدماتك، فال 

أرى تحسين مستوى معيشتي إال من خالل زيادة راتبي.
هذه الص��ور الثالث المختلف بعضها عن بعض هي التي تس��بب للناس 
خيبات األم��ل واإلحباط، وهي التي تجعل من أي خبر عن زيادة وإن كانت 
طفيف��ة في الرات��ب حتى وإن كانت زيادة في الدع��م يصب عليها كالماء 

البارد وتخرج التعليقات اليائسة البائسة.
المواط��ن ينتظر عند زاوية معينة واقفًا عن��د بابها بانتظار أن تفرج من 
هن��ا وأن تفتح أبوابها، ويقال له زدنا روات��ب الموظفين )هالقد( ودعمنا 
رواتب الخاص »هالقد« فال يعنيه تبعات هذه السياس��ة من تضخم ومن 

سوء خدمات إلخ.
وحين يفاجأ بأن الباب الذي فتح كان في زاوية أخرى لم تكن في حسبانه 

يصاب بخيبة أمل.
كثير م��ن الناس يقولون أعطون��ا كل المبالغ المرص��ودة أي نصيبه من 
الدخل »كاش« ودعوني أش��تِر الخدمات من القطاع الخاص، نريد حس��بة 
نصيب الفرد من التعليم والصحة ونحن سنتصرف، فأنا اآلن أدفع لتعليم 
أبنائ��ي وأنا أدفع لعالج مرضي وأنا أدفع لش��راء بيتي فنصيبي من الدخل 

المحسوب علي ال أستفيد منه، أعطوني إياه كاش. 
المطلوب فقط أن نعلم ماذا يقصد كل منا »بتحسين مستوى المعيشة« 
وك��م المبالغ الت��ي يمكن رصدها ف��ي الميزانية وكيف ستحتس��ب وأين 

ستصب تحديدًا؟

تطوير فرشاة ذكية تنظف 
األسنان خالل 10 ثواٍن فقط

 Y-Brush طورت ش��ركة فرنس��ية فرش��اة أس��نان أطلق عليها
ألولئك الذي��ن ال يلتزمون بنصائح الخب��راء، وتزعم أنها تنظف 

األسنان في 10 ثواٍن فقط.
الفرش��اة الجدي��دة Y-Brush عبارة عن جهاز على ش��كل واقي 
الفم مع 35000 شعيرة نايلون تهتز فوق األسنان، بينما يمضغ 

المستخدمون وعاء من السيليكون ويديرونها داخل أفواههم.
وال تدعي Y-Brush أنها أكثر فاعلية من فرش األسنان الرائدة، 

ولكنها تروج لنفسها كوسيلة للتنظيف السريع.
وجرى عرض الجهاز في معرض اإللكترونيات االستهالكية هذا 
األسبوع في الس فيجاس، ولكن يمكن شراؤه أيضا من أمازون 

مقابل 89.99 دوالر.

صدمة تهّز الوسط الفني.. وفاة 
نجل سلطان الطرب جورج وسوف

بعدما ش��غلت حالت��ه الصحية مواقع التواص��ل االجتماعي عصر 
الجمعة، أفادت وسائل إعالمية محلية في لبنان مساء، وفاة وديع 

وسوف نجل سلطان الطرب جورج وسوف.
وكانت حالة وديع وس��وف الصحية قد تدهورت نتيجة مضاعفات 
عملية جراحي��ة أجراها قبل أيام، قيل إنه��ا عملية »ربط معدة« 
أدت إلى مضاعفات تس��ببت بوفاته الي��وم. وقالت مصادر طبية 
في مستش��فى لبناني ش��رق العاصمة بيروت لموقع سكاي نيوز 
عربية إن وديع وس��وف دخل المستشفى وهو بحالة الخطر نتيجة 
تعرض��ه لنزيف حاد، بس��بب عدم التزامه بنصائ��ح الطبيب الذي 

أجرى له عملية تصغير معدة منذ حوالي 10 أيام.
وكان ودي��ع ق��د دخل إلى أح��د مستش��فيات لبنان إلج��راء عمل 
جراحي وعانى من بعض المضاعفات، ما اس��تدعى طلب وحدات 
دم له، وبعد أن انتش��ر الخبر بشكل واسع على السوشيال ميديا، 
ش��ارك اليوم جورج وس��وف جونيور صورة لشقيقه على إنستغرام 
يدعو فيه له بالش��فاء. ُيش��ار إلى أن وديع هو االبن األكبر للفنان 
الس��وري من زوجته األولى ش��اليمار التي ارتبط بها بزواج مدني 
في العاصمة الفرنسية باريس بعد رفض عائلتها هذا االرتباط.

س��بق وش��ارك وديع صورة منذ أس��بوع عاي��د فيها وال��ده جورج 
بمناس��بة عيد ميالده عبر إنس��تغرام، معلقًا »عيد ميالد س��عيد 

لوالدي، أخي، أعز أصدقائي. أحبك«.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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1011

5

4

11

3

Tue 8 Oct 2019السنة 14    | العدد 5050 |  الثالثاء 9 صفر 1441هـ      |

»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

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/Opinion/article/1045397/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9
https://alwatannews.net/digital/08012023
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في إطار حرص واهتمام وزارة الصحة بمواصلة توفير أحدث التطعيمات حفاًظا على صحة وسالمة جميع المواطنين والمقيمين 
وذلــك ضمــن مجموعــة مــن اإلجراءات االحترازيــة والتدابير الوقائيــة التي تواكب مجمل المســتجدات العالميــة لفيروس كورونا 
)كوفيد 19(، فقد تم توفير تطعيم )فايزر - بيونتك( المطور المضاد لفيروس كورونا والمتحورات الجديدة منه في مراكز الرعاية 

الصحية األولية، وذلك للفئة العمرية من 12 عاًما فما فوق، لضمان استمرار توفير الحماية ضد هذا الفيروس ومتحوراته.
وفـــي هذا الجانب ومواكبًة للمســـتجدات، 
دعت وزارة الصحة جميع الفئات المؤهلة 
مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن إلـــى المبادرة 
علـــى  حفاًظـــا  المطـــور  التطعيـــم  بأخـــذ 
صحتهـــم وســـامتهم، كمـــا حثت الـــوزارة 
الفئات األكثر عرضة إلى اإلصابة بمخاطر 
الفيـــروس ومضاعفاته إلـــى أخذ التطعيم 
خصوصا األشـــخاص المصابين باألمراض 
المزمنـــة كأمـــراض القلـــب وارتفاع ضغط 
الدم والســـكري وضعف المناعة والســـمنة 
المفرطـــة وغيرهـــا، وذلـــك مـــن أجـــل رفع 

مناعة الجسم ضد اإلصابة بالفيروس.
وبعـــد إعـــان وزارة الصحـــة عـــن توافـــر 
التطعيـــم المطـــور فـــي العديد مـــن مراكز 
الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة الموزعـــة فـــي 
مختلـــف محافظـــات المملكـــة، شـــهد هـــذا 
التطعيـــم إقبـــاًل مـــن جانـــب العديـــد مـــن 
بأخـــذ  الراغبيـــن  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
التوجـــه  خـــال  مـــن  المطـــور  التطعيـــم 
التابعـــة  الصحيـــة  المراكـــز  إلـــى  مباشـــرة 
إلـــى  الحاجـــة  دون  ســـكنهم  لمناطـــق 
الموعـــد  لحجـــز  اإللكترونـــي  التســـجيل 
مســـبًقا، حيث يمكن الطـــاع على أحدث 
والبروتوكـــول  الصحيـــة  المســـتجدات 
المتعلـــق بهـــذا الموضوع من خـــال زيارة 
الموقـــع اإللكتروني التابع لـــوزارة الصحة 

 .healthalert.gov.bh / /:https
عـــن  والمقيمـــون  المواطنـــون  وأعـــرب 

للجهـــود  الكبيـــر  وتقديرهـــم  شـــكرهم 
الوطنيـــة والمســـاعي التـــي تعكـــس مـــدى 
اهتمـــام وحـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى 
الممكنـــة  الوقايـــة  توفيـــر مختلـــف ســـبل 
وبأقصـــى اإلمكانـــات والطاقـــات المتاحة 
في ظـــل جهود التصدي للفيروس وتعزيز 

صحة وسامة أفراد المجتمع البحريني.
وفـــي هـــذا الصدد، أكـــد محمد ســـعود أنه 
أخـــذ لقاح “فايزر - بيونتـــك” المطور كونه 
من الفئات المؤهلة ألخـــذ التطعيم، وذلك 
حرًصا منـــه للحفاظ علـــى صحته وصحة 
بـــه،  والمحيطيـــن  أســـرته  أفـــراد  جميـــع 
واســـتجابة منـــه للتعليمـــات والتوصيـــات 
الطبيـــة  الفـــرق  مـــن  الصـــادرة  الصحيـــة 
المختصـــة بهـــذا الشـــأن، والتـــي تؤكـــد أن 
التطعيـــم المطور يوفـــر الحماية المطلوبة 
من فيـــروس كورونا ومتحوراته، مشـــيًرا 
إلـــى أن “الوقايـــة خيـــر من العـــاج” وهذا 
هـــو النهج الـــذي يّتبعـــه هو عائلتـــه الذين 
التطعيمـــات  كافـــة  أخـــذ  علـــى  حرصـــوا 
الازمـــة فور اإلعان عن توافرها بالمراكز 

الصحية.
وأكـــد محمـــد ســـعود أنه لـــم يعـــان من أي 
أعـــراض جانبية بعد أخـــذ تطعيم “فايزر - 
بيونتك” المطور، والتـــي يوضحها الفريق 
الطبي المختص عند أخذ التطعيم ليكون 
الفـــرد على إلمام تـــام بما قد ُيصاب به من 
أعـــراض، مبّيًنا أن إجراءات أخذ التطعيم 

بالمركز الصحي تمت بكل ســـهولة ويســـر، 
مشـــدًدا على ثقتـــه باإلجـــراءات الصحية 
والتدابيـــر الوقائية ومن ضمنهـــا التطعيم 
الـــذي يعتبـــر خطـــوة مهمـــة للحفـــاظ على 
صحـــة الفـــرد وضمـــان ســـامته وحمايته 
مـــن اإلصابة بهـــذا الفيـــروس ومتحوراته 
والمضاعفات الناجمـــة عنه من خال رفع 

منحنى المناعة لدى الجسم.
الفئـــات  جميـــع  ســـعود  محمـــد  ونصـــح 
المؤهلة فـــي المجتمع خصوصا المصابين 
باألمـــراض المزمنـــة إلـــى المبـــادرة بأخـــذ 
التطعيم حفاًظا على صحتهم وســـامتهم 

ولتعزيز المناعة المجتمعية.
بدورهـــا، أكدت منيرة عبدهللا الحادي أنها 
بـــادرت بأخـــذ التطعيـــم المطـــور لحرصها 
الازمـــة  الجرعـــات  جميـــع  أخـــذ  علـــى 
والتطعيمات التي تســـاهم في رفع مناعة 
الجســـم والســـتجابة المناعيـــة المضـــادة 
لفيروس كورونا )كوفيد 19( خصوصا أنها 
من المصابين باألمراض المزمنة، مشـــيدًة 
بالجهـــود التـــي ُتقّدمهـــا مملكـــة البحريـــن 
لتوفيـــر مختلـــف التطعيمـــات واللقاحـــات 
الضروريـــة مجاًنـــا وإتاحتها أمـــام الجميع 

من مواطنين ومقيمين على حد سواء.
وقالـــت منيـــرة الحـــادي إنـــه لطالمـــا كانت 
المجـــال  فـــي  ســـباقة  البحريـــن  مملكـــة 
الصحـــي وفـــي توفيـــر جميـــع التطعيمات 
ذات المأمونيـــة العاليـــة لمختلـــف الفئـــات 

منـــذ الطفولة وحتى اآلن، وأن جميع هذه 
الجهود والمبـــادرات مقدرة وتعكس مدى 
الحـــرص والهتمـــام بتأميـــن جميع ســـبل 
الحماية والوقايـــة الممكنة لتعزيز الصحة 
والســـامة المجتمعيـــة وبمـــا يحقق فرص 
رفـــع المناعـــة المطلوبـــة ضـــد مضاعفـــات 

الفيروس ومتحوراته.
من جهتهـــا، أكدت أمل أحمـــد، التي كانت 
تعمـــل فـــي وقـــت ســـابق ضمـــن الصفوف 
األمامية للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 
19(، أن نجـــاح مملكة البحريـــن وتجربتها 
الرائـــدة فـــي مجـــال التصـــدي ومجابهـــة 
فيـــروس كورونـــا والـــذي أثمر عنهـــا عودة 
الحيـــاة إلى طبيعتها وللـــه الحمد، يتطلب 
الســـتمرار في أخذ التطعيمات المتوافرة 
المؤهلـــة  الفئـــات  لصالـــح  والمتاحـــة 
والمســـتهدفة، مؤكـــدة أنهـــا بـــادرت بأخذ 
تطعيـــم فايـــزر المطـــور ألنهـــا ترغـــب فـــي 
اكتساب مناعة مضاعفة وحماية أكبر ضد 
اإلصابة بفيروس كورونا )كوفيد 19(، كما 
أن أفـــراد عائلتهـــا ملتزمون جميعهم بأخذ 
جميـــع التطعيمـــات التي يتـــم اإلعان عن 

توافرها بمراكز الرعاية الصحية األولية.
ودعـــت أمل أحمـــد المجتمع إلـــى المبادرة 
المهـــم  لـــدوره  المطـــور  التطعيـــم  بأخـــذ 
والفّعـــال في مواصلـــة مراحل الوقاية من 
مضاعفـــات الفيـــروس فـــي حـــال اإلصابة 
بـــه، مبّينة أنه لم يتســـبب لهـــا بأي أعراض 
جانبيـــة ُتذكر ســـوى ألم بســـيط في مكان 
اإلبـــرة، وهـــذا مـــا ســـيوّضحه المختصون 
لمتلّقـــي التطعيـــم لطمأنتـــه وليكـــون على 

دراية بها.
أمـــا محمـــد أحمـــد فقـــد أشـــار بعـــد أخـــذه 
تطعيـــم )فايـــزر - بيونتك( المطـــور إلى أن 
التطعيـــم يضاعـــف الحمايـــة مـــن اإلصابة 
بالفيروس، مؤكًدا أهمية المبادرة وسرعة 
الستجابة بأخذ التطعيمات حال اإلعان 
وهـــذه  الصحيـــة  بالمراكـــز  توافرهـــا  عـــن 
الحفـــاظ  الخطـــوات ضروريـــة لســـتمرار 
على صحة وسامة أفراد المجتمع وتعزيز 
مناعة الجســـم للشخص نفســـه ولآلخرين 
التطعيمـــات  فـــإن  الحمـــد  وللـــه  كذلـــك، 
ساهمت في اســـتقرار الوضع الصحي في 
المملكة، معرًبا عن شكره وتقديره للجهود 

المثمـــرة التـــي تقـــوم بهـــا وزارة الصحـــة 
والمختصيـــن فـــي هذا الجانـــب وذلك من 
خال توفيـــر التطعيمـــات المأمونة مجاًنا 
للجميـــع ومـــن بينهم األفراد مـــن المرضى 

وذوو المناعة الضعيفة وكبار السن.
إلى ذلك، أوضح سيد عبداألمير الموسوي 
أن اإلقبـــال على أخـــذ التطعيمات بصورة 
متكاملة وبحســـب اإلرشادات والتعليمات 
الصحيـــة المعلـــن عنها ُيشـــّكل ضماًنا أمام 
تعزيـــز وقاية الفـــرد والمجتمـــع من خال 
الحـــرص علـــى أخـــذ الجرعـــات المنشـــطة 
الطمئنـــان  زيـــادة  فـــي  تســـاهم  والتـــي 
ورفـــع مســـتوى المناعـــة لتوفيـــر الحماية 
الفردية والمجتمعية ضد مخاطر اإلصابة 

بالفيروس ومتحوراته.
وختاًما، أشـــار ســـيد عبداألمير الموســـوي 
أمـــام  المتاحـــة  إلـــى ســـهولة اإلجـــراءات 
الجميع لدى أخذ التطعيم والتي ل تتطلب 
الحصـــول علـــى أي موعد بشـــكل مســـبق، 
داعًيـــا الجميع إلى إنجاح الجهود الوطنية 
والمســـاعي التي تهدف إلـــى الحفاظ على 

صحة وسامة جميع أفراد المجتمع.

المنامة - وزارة الصحة

مواطنون ومقيمون يقبلون على لقاح “فايزر” المطور
حفاظاً على سالمتهم من متحورات “كورونا”

سيدعبداألمير الموسوي محمد سعود أمل أحمد

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

تســـتمر سوق المزارعين البحرينيين في استقطاب 
فعالياتهـــا  عبـــر  أســـبوعيا  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
المتعـــددة وما تقدمه من منتجات زراعية بحرينية 
بأســـعار تنافســـية، كمـــا تقـــدم بضائـــع متنوعـــة من 
خـــال مشـــاركة األســـر المنتجـــة التي وجـــدت في 

سوق المزارعين منصة مهمة لتسويق منتجاتها.
وقـــد أعلنـــت اللجنـــة المنظمـــة لســـوق المزارعيـــن 
البحرينييـــن أن الســـوق اســـتقطبت فـــي أســـبوعها 
الخامـــس أمس الســـبت أكثر مـــن 10 آلف زائر من 

المواطنين والمقيمين وزوار مملكة البحرين.
وأشـــارت اللجنـــة المنظمة إلى أن هـــذا اإلقبال على 
الســـوق يعكس مـــدى النجـــاح الذي اســـتطاعت أن 

تحققه السوق التي تحتفل في هذا العام بنسختها 
العاشرة.

وتضـــم ســـوق المزارعيـــن البحرينييـــن ركًنـــا خاًصا 
لألســـر المنتجـــة، التي يتم تنســـيق مشـــاركتهم من 

خال وزارة التنمية الجتماعية.
مـــن جهتـــه، قال أحد المشـــاركين ضمن ركن األســـر 
المنتجة البحريني مبارك جناحي )صاحب مشروع 
إقـــدع(: إن ســـوق المزارعيـــن فرصة لانتشـــار قبل 
اســـتفدنا  مردًفـــا:  لاســـتثمار،  فرصـــة  يكـــون  أن 
مـــن الحضـــور الجماهيـــري الكبيـــر في الســـوق في 

استقطاب زبائن جدد دائمين وهو الشيء األهم.
وعـــن انطباعـــات الزوار بخصوص مشـــاركة األســـر 
المنتجة، قال: لقينا إقباًل كبيًرا من الناس، ولمســـنا 

الفرحـــة عندمـــا يجدون أن البحرينـــي هو من ينتج 
ويبيع، كما ل نغفل اإلقبال من الزوار األجانب أيًضا.
ووجه جناحي الشـــكر لـــوزارة التنميـــة الجتماعية 
إلتاحة الفرصة أمام مشـــاركة األســـرة المنتجة في 
ســـوق المزارعين، وهو األمر الذي يحفز هذه األسر 

نحو مزيد من التطوير في مشروعاتها.
بدورها، قالت إحدى المشـــاركات ضمن ركن األســـر 
المنتجـــة البحرينية زينب حســـن )صاحبة مشـــروع 
عجائـــب الطباخـــة(: حققـــت اســـتفادة كبيـــرة مـــن 
المشـــاركة في ســـوق المزارعين البحرينيين، وهذه 
المشـــاركة هي الثانية في الســـوق، وقد كان للسوق 
األثـــر الكبير في دفع مشـــروعي إلى األمـــام، ودافع 
لتغييـــر طريقة اإلنتـــاج، ففي األوقات التي تســـبق 

مشـــاركتي في الســـوق كنت أقوم بعمـــل المنتجات 
الشـــهر بحســـب  فـــي  مـــرة كل أســـبوعين أو مـــرة 
اإلقبال، ولكن في فترة مشـــاركتي في الســـوق فإن 

الكمية التي أنتجها أبيعها في نفس األسبوع.
وذكـــرت أنهـــا خـــال مشـــاركتها فـــي الســـوق تدعم 
المزارعيـــن البحرينييـــن مـــن خـــال شـــراء المـــواد 
التـــي تســـتخدمها فـــي منتجاتهـــا مـــن  األساســـية 
معروضـــات المزارعيـــن فـــي الســـوق، ولفتـــت إلـــى 
أن ذلـــك ســـاهم في ابتـــكار منتجـــات جديدة لقت 
إقباًل من المســـتهلكين. وتحدثت زينب عن اإلقبال 
الكبير على ركن األســـر المنتجة، عازيًة الســـبب بأن 

المنتجات تنتج في البيت البحريني.
ووجهت الشـــكر لكل القائمين على الســـوق، إلتاحة 

الفرصـــة أمـــام المشـــروعات المنزلية للمشـــاركة في 
الســـوق. إلى ذلك، وصفت إحدى المشاركات ضمن 
ركن األســـر المنتجـــة البحرينية أمينـــة عبدالرحمن 
)صاحبة مشـــروع أجار ان( مشـــاركتها في الســـوق، 
بأنها “ممتعة”، وقالت: كنت مترددة في المشـــاركة، 
التنميـــة  وزارة  فـــي  المعنيـــون  أقنعنـــي  ولكـــن 
الجتماعيـــة بمدى الفائـــدة من المشـــاركة، وبالفعل 
اســـتمتعت كثيًرا حيث التقيـــت الزبائن وجًها لوجه 
وتـــم تعريفهـــم علـــى طريقـــة صناعـــة المنتجـــات، 
ووجـــدت إقبـــاًل كبيـــًرا من النـــاس علـــى المنتجات 
المصنوعة فـــي المنزل البحريني. وأشـــارت إلى أن 
هذه المشـــاركة هي األولى لها وهي دافع للمشاركة 

في السنوات المقبلة.

منتجات المنزل البحريني تلقى إقباًل واسًعا في السوق

“المزارعيـــن” تستقطــب 10 آالف زائــر بيــوم واحــــد
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

1113162320

عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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أرســـى مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات 
فـــي شـــهر نوفمبـــر الماضـــي 183 مناقصة 
حكوميـــة  جهـــة   41 لــــ  تابعـــة  ومزايـــدة 
بقيمـــة إجماليـــة تجـــاوزت 70.66 مليـــون 
دينـــار، وذلك وفًقا ألحدث بيانات رســـمية 

منشورة بالجريدة الرسمية.
وكانـــت أعلى 5 جهات حكومية من حيث 
قيمـــة ترســـيات المناقصـــات والمزايـــدات 
فـــي شـــهر نوفمبـــر الماضـــي بنحـــو 55.5 
مليون دينار تمثل ما نســـبته 78.5 % من 
المناقصـــات والمزايـــدات  إجمالـــي قيمـــة 
المرســـاة، حيـــث تصدرت وزارة األشـــغال 
قيـــم  حيـــث  مـــن  الحكوميـــة  الجهـــات 
المناقصات التي تم ترســـيتها خالل شـــهر 
نوفمبـــر الماضي بنحـــو 23.3 مليون دينار 
)32.99 % مـــن إجمالي قيمة الترســـيات(، 
تليهـــا هيئـــة الكهربـــاء والماء بنحـــو 12.6 
مليون دينار )17.9 %(، ثالًثا شركة طيران 
الخليج بنحو 9.1 مليون دينار )12.9 %(، 
رابًعـــا شـــركة نفـــط البحرين )بابكـــو( بنحو 
6.7 مليـــون دينـــار )9.5 %(، وأخيًرا وزارة 

الصحة بنحو 3.7 مليون دينار )5.2 %(.
لـــوزارة  مناقصـــة   40 المجلـــس  وأرســـى 

األشـــغال، كان من أبرزها: مناقصة لتعيين 
لتقديـــم  هندســـية  استشـــارات  شـــركة 
الخدمات االستشـــارية الهندســـية )دراسة 
الجدوى( لشـــارع البحرين الشـــمالي فازت 
بها شـــركة دار الهندسة لالستشارات بنحو 
1.9 مليون دينار، ومناقصة إلنشـــاء شبكة 
الصرف الصحي بمجمع 1038 في منطقة 
صـــدد )طريـــق 3872 والطـــرق المحيطـــة( 
فـــازت بها شـــركة المملكة لإلســـفلت بنحو 

1.4 مليون دينار.
كمـــا أرســـى المجلـــس 17 مناقصـــة لهيئـــة 

الكهربـــاء والماء، كان من أبرزها: مناقصة 
 6.7 بنحـــو  كهربائيـــة  محـــوالت  لتوفيـــر 
مليـــون دينـــار، ومناقصـــة أخـــرى لتوفيـــر 
عدادات مياه إلكترونية نوع “راديو” بنحو 
1.1 مليـــون دينار، ومناقصة إلنشـــاء ربط 
إضافي جهـــد 220 كيلوفولت بين محطة 
الحـــد ومحطـــة العزل لنقـــل الكهرباء جهد 

220 كيلوفولت بنحو 1.1 مليون دينار.
وكذلك أرسى المجلس 12 مناقصة لشركة 
طيـــران الخليج، كان مـــن أبرزها: مناقصة 
لتعييـــن مـــزود خدمـــة قـــادر علـــى تقديم 

للمســـافرين  األرضيـــة  المناولـــة  خدمـــات 
والشـــحن في مطار يانـــي هافاليماني في 
اســـطنبول بتركيـــا لمدة 5 ســـنوات، فازت 
األرضيـــة  المناولـــة  خدمـــات  شـــركة  بهـــا 

التركية بنحو 6.2 مليون دينار.
وأيًضـــا أرســـى المجلس في شـــهر نوفمبر 
أبرزهـــا:  مـــن  كان  مناقصـــات،  الماضـــي 
مناقصة لشـــركة تطويـــر للبتـــرول لتوريد 
خطـــوط األنابيـــب من أجـــل تجديد نظام 
المخـــزون وتلبية جميع الحـــاالت العاجلة 
وحاالت الطوارئ لخطط الصيانة الدورية 

المســـتقبلية  وللمشـــروعات  المســـتقبلية 
والحالية فازت بها شـــركة الطاقة العالمية 
لخدمـــات النفط بنحـــو 2.7 مليـــون دينار، 
مناقصـــة لشـــركة نفـــط البحريـــن )بابكـــو( 
والتحديـــث  الدعـــم  خدمـــات  لتقديـــم 
للبرامـــج الفنية والتحكم فازت بها شـــركة 
مليـــون   1.2 بنحـــو  أســـبنتك تكنولوجيـــز 
دينـــار، مناقصـــة للشـــركة القابضـــة للنفط 
والغاز لتوفير خدمات استشارات للشركة 
بنحـــو 204.3 ألـــف دينار فازت بها شـــركة 
هيل انـــد نولتن، ومناقصة لوزارة شـــؤون 
األرشـــيف  منظومـــة  الســـتبدال  اإلعـــالم 
التلفزيونـــي فـــي الوزارة فازت بها شـــركة 

)Qvest Media( بنحو 972.9 ألف دينار.
إضافة إلى ذلك، أرســـى المجلس: مزايدة 
والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن  لهيئـــة 
لتأجير أرض في شـــاطئ خليـــج البحرين 
)القطعة أ( فازت بها شـــركة الدانة الدولية 
بنحـــو 1.9 مليـــون دينـــار، مناقصـــة لهيئة 
البحريـــن للثقافة واآلثـــار لتقديم خدمات 
التنظيـــف االحترافيـــة لمختلـــف المبانـــي 
والمواقـــع التابعة للهيئـــة بنحو 1.2 مليون 
دينـــار، مناقصة أخرى للهيئة لتوفير عمال 
الترميم والتدخل الطارئ للبيوت التراثية 
التابعة لمشـــروع مســـار اللؤلـــؤ بنحو 320 

ألـــف دينـــار، ومناقصـــة لـــوزارة اإلســـكان 
لتقديـــم خدمـــات  العمرانـــي  والتخطيـــط 
استشارية إلجراء المسح الميداني لجميع 
البحريـــن  فـــي  األراضـــي  اســـتخدامات 
الســـيارات  مواقـــف  متطلبـــات  ومعاييـــر 
فازت بها شركة الرؤيا العمرانية بقيمة 94 

ألف دينار.
عالوة على ذلك، أرســـى المجلس مناقصة 
للشـــركة العامـــة للدواجـــن لتوريـــد 8,386 
طـــن علف دجاج بياض فازت بها الشـــركة 
العربيـــة للخدمـــات المتكاملـــة بنحـــو 1.7 
مليـــون دينـــار، مناقصـــة للمجلـــس األعلى 
للبيئـــة لتشـــغيل وصيانـــة محطتين لرصد 
جـــودة الهـــواء المحيـــط فازت بها شـــركة 
انفيـــرو انـــد سولوشـــنز الشـــرق األوســـط 
بنحو 146.4 ألـــف دينار، مناقصة لمجلس 
فـــي  العـــرض  لتوفيـــر شاشـــات  الشـــورى 
الشـــورى  لمجلســـي  الرئيســـية  القاعـــة 
والنـــواب بنحو 56.1 ألف دينار، ومناقصة 
لهيئة التشـــريع والـــرأي القانونـــي لترجمة 
القوانين والتشريعات الصادرة في مملكة 
البحريـــن فـــاز بهـــا مركـــز بيرلتـــز للتدريب 

بنحو 121 ألف دينار.

إجمالي قيمة ترسيات المناقصات في نوفمبر 2022
“الكهرباء”: توفير محوالت كهربائية بـ6.7 مليون دينار
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ينطلــق معــرض “ســوبر سورســينج آرابيــا 2023” فــي البحريــن اليــوم وسيســتمر فــي 
الفترة من 8 إلى 10 يناير 2023 بفندق كراون بالزا حيث يستقطب قطاعات التصدير 

الهندية المتنوعة إلى المملكة.
إلـــى  الهنديـــة  الصـــادرات  إجمالـــي  وبلـــغ 
األولـــى  الســـبعة  األشـــهر  فـــي  البحريـــن 
)أبريل - أكتوبر( من الســـنة المالية الحالية 
454.15 مليـــون دوالر أميركـــي، وفًقـــا لما 
ذكرتـــه هيئـــة الصـــادرات الهنديـــة، اتحـــاد 
منظمات التصدير الهندية )FIEO(. وتعتبر 
البحرين واحدة من األسواق الرئيسة التي 
تركز عليها الهند في دول مجلس التعاون 
الخليجـــي حيـــث تقـــوم الدولـــة بتوســـيع 
اتفاقيـــات التجارة الحـــرة الخاصة بها في 
المنطقة، ال سيما بموجب اتفاقية الشراكة 
االقتصادية الشاملة. )CEPA( وقال أجاي 
ســـاهي، المدير العام والرئيس التنفيذي لـ 
FIEO: “إن المفاوضـــات مـــع دول مجلـــس 
التعاون الخليجي، بمـــا في ذلك البحرين، 
في مرحلة متقدمة، ما يشير إلى مستقبل 
نمـــو قـــوي يـــؤدي إلى تســـريع وتيـــرة نمو 
العالقـــات التجارية اإلقليميـــة في منطقة 

الخليج والشرق األوسط وإفريقيا”.

Su-  وعند اإلعالن عن اســـتضافة معرض
متعـــدد   per Sourcing Arabia 2023
 FIEO القطاعـــات فـــي المملكـــة، صرحـــت
بأن آفاق الصـــادرات الهندية إلى البحرين 
ودول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي كانـــت 
علـــى منحنـــى نمـــو متســـارع، وسيســـاعد 
المعـــرض بشـــكل أكبر في تســـريع االتجاه 
الـــذي يســـتفيد منـــه العالقـــات التجاريـــة 

الثنائية بين البلدين.
ويعـــد معـــرض “ســـوبر سورســـينج ارابيـــا 
 Verifair شـــركة  تنظمـــه  الـــذي   ،”2023
ومقرهـــا دبي، هو معـــرض فريد من نوعه 
في ســـلة المنتجـــات المتنوعة. وســـيكون 
نوعهـــا  مـــن  فريـــدة  فرصـــة  المعـــرض 
ألصحـــاب المصلحة في صناعـــة التجزئة 
والتجـــارة اإللكترونية في البحرين ودول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، للتواصل مع 
المصّدريـــن الهنـــود عبـــر قطاعات رأســـية 
متعـــددة، بمـــا فـــي ذلـــك المـــواد الغذائيـــة 

وشركات السلع االستهالكية غير الغذائية، 
والمنتجـــات الثابتة، والمنتجـــات الورقية 
ومســـتحضرات  والتغليـــف،  والتعبئـــة 
والمنـــزل  الصحيـــة،  والرعايـــة  التجميـــل، 
والمعيشـــة، ومعـــدات الســـالمة ومنتجات 
األزيـــاء وأســـلوب الحيـــاة، وأمـــور أخرى. 
وسيساعد “سوبر سورسينج ارابيا 2023” 

المصّدرين الهنود على التواصل مع صناع 
القرار في محالت السوبر ماركت والهايبر 
ماركت وسالســـل البيـــع بالتجزئة ووكالء 
الشراء والمستوردين في الشرق األوسط 
ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة 

إفريقيا.
وقـــال ســـاهي “يقـــام المعـــرض فـــي وقت 

مناسب لعودة العمل بعد الجائحة وزيادة 
اإلنفاق على التجزئة في جميع األســـواق. 
حيـــث كانـــت هنـــاك مؤشـــرات قويـــة في 
هـــذا االتجاه مع اســـتمرار ارتفـــاع أحجام 
“الصـــادرات  أن  إلـــى  وأشـــار  الصـــادرات، 
التعـــاون  مجلـــس  دول  إلـــى  الهنديـــة 
 -  2021 الماليـــة  الفتـــرة  فـــي  الخليجـــي 
2022 بلغـــت 43.9 مليـــار دوالر أميركـــي، 
بنمـــو 44 %، مضيًفا أنه بصرف النظر عن 
النمـــو القوي في الصـــادرات إلى البحرين، 
ســـجلت دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 

األخرى نمًوا كبيًرا.
وأفاد ســـاهي بأنه نمت الصادرات الهندية 
إلـــى اإلمارات العربية المتحدة بنســـبة 68 
%، وبنســـبة 49 % إلـــى المملكـــة العربيـــة 
ُعمـــان،  إلـــى   % 33 وبنســـبة  الســـعودية، 
وبنســـبة 43 % إلـــى قطـــر وبنســـبة 17 % 
إلـــى الكويـــت. وتابع “نحن نـــرى أن اتجاه 
النمـــو في صعود أثناء هذه الســـنة المالية 

أيًضا”. 
وعلـــى صعيـــٍد آخـــر، يضم معرض “ســـوبر 
مجموعـــة   ”2023 ارابيـــا  سورســـينج 

كبيـــرة مـــن المشـــاركين في تجارة الســـلع 
اإلنفـــاق  مـــع  يتماشـــى  بمـــا  االســـتهالكية 
االســـتهالكي اإلقليمـــي المتزايـــد في هذا 
القطـــاع. ووفًقا أللبن كابيتال، يقدر قطاع 
التجزئـــة غيـــر الغذائيـــة وحـــده فـــي دول 
 154 بنحـــو  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 
مليـــار دوالر أميركـــي مـــع توقـــع إجمالـــي 
معدل نمو ســـنوي بنسبة 4.7 % في العام 

.2023
وفـــي الختـــام قـــال جيـــن جوشـــوا، مدير 
شركة Verifier “لقد غّير سيناريو الكوفيد 
ســـوق  بالتأكيـــد  الســـابقة  الســـنوات  فـــي 
الســـلع االســـتهالكية، وعـــزز نظـــم التجارة 
اإللكترونيـــة لتصـــل إلـــى مســـتويات غيـــر 
مســـبوقة، مـــا ســـاهم فـــي دفـــع الســـوق، 
ونعتقـــد أن هـــذا االتجـــاه سيســـتمر فـــي 
التنامـــي خـــالل الفتـــرة المقبلة، ويســـاهم 
معرض “ســـوبر سورســـينج ارابيـــا 2023” 
كعامـــل إضافـــي لذلـــك مـــن خـــالل تقديم 
منصة شـــراكة غنية بالمصادر للتجارة في 

دول مجلس التعاون الخليجي”.

انطالق معرض “سوبر سورسينج آرابيا 2023” في البحرين اليوم
454 مليون دوالر الصادرات الهندية للمملكة في األشهر السبعة األولى 2022

أمل الحامد

 مليون دينار

70.66
ــار  ــون دينـ ــطنبول بــــ 6.2 مليـ ــي اسـ ــار فـ ــة بمطـ ــات أرضيـ ــر خدمـ ــج”: توفيـ ــران الخليـ  “طيـ
الـــبـــحـــريـــن ــج  ــيـ ــلـ خـ ــئ  ــ ــاط ــ ــش ــ ب أرض  ــر  ــيـ ــأجـ ــتـ لـ ديـــــنـــــار  ــون  ــ ــي ــ ــل ــ م  1.9

فازت شركة انترناشونال تكنولوجي بلس 
بمناقصة للمجلس األعلى للصحة لتوفير 
الذاتي  التسيير  لمشروع  صحتي  بطاقة 
بقيمة  األولــيــة  الصحية  الــرعــايــة  لمراكز 

314.6 ألف دينار.
ويـــهـــدف الـــبـــرنـــامـــج الـــوطـــنـــي لــتــطــويــر 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة “صـــحـــتـــي”، لــتــطــويــر  
المملكة،   الهيكل   المؤسسي   الصحي   في 
الصحية  الخدمات  بمنظومة  واالرتــقــاء 
وتحقيق  والمقيمين  للمواطنين  المقدمة 
جميع  وتلبية  الشاملة  الصحية  التغطية 

االحتياجات الصحية لألهالي.            
من  الــعــديــد  “صــحــتــي”  بــطــاقــة  وتتضمن 
لحاملها  أنــهــا تضمن  أبــرزهــا  مــن  الــمــزايــا، 
الصحية  الخدمات  جميع  على  الحصول 

األساسية، وتمّكنه من الدخول على ملفه 
الــصــحــي بــمــا يــضــمــن خــصــوصــيــتــه، وبما 
يمكن األطباء ومقدمي الخدمات الصحية 
لحامل  عالجية  خدمة  أفضل  تقديم  من 
البطاقة عبر السماح لهم بالنفاذ للمعلومات 
المرتبطة بالسجل الصحي لحامل البطاقة 
التــخــاذ  ومــراجــعــتــهــا  الــحــالــة  وتشخيص 

القرار العالجي المناسب.
وشهد شهر نوفمبر الماضي ترسية مجلس 
المناقصات والمزايدات 30 مناقصة تابعة 
القطاع  في  عاملة  حكومية  جهات  ألربــع 
األعلى  المجلس  الصحة،  )وزارة  الصحي 
األولية،  الصحية  الرعاية  مراكز  للصحة، 
 5.1 بنحو  الــحــكــومــيــة(  والــمــســتــشــفــيــات 

مليون دينار.
مناقصة   24 المناقصات  مجلس  وأرســى 
دينار،  مليون   3.7 بنحو  الصحة  لــوزارة 
كان من أبرزها: مناقصة لتوريد لقاحات 
بــهــا 3  ــازت  ــف ديــنــار فــ بــنــحــو 428.6 ألـ
ــل بنحو  ــ صــيــدلــيــات هـــي )صــيــدلــيــة وائ
الخليج  صــيــدلــيــة  ــار،  ــنـ ديـ ألـــف   350.5
بنحو 4.4 ألف دينار، وصيدلية البحرين 
ألــف   73.7 بــنــحــو  الــعــمــومــي  ومــتــجــرهــا 

دينار(.
ــى الــمــجــلــس مــنــاقــصــة أخـــرى  ــ كــمــا أرسـ
ــتــوفــيــر  ــمــجــلــس األعــــلــــى لــلــصــحــة ل ــل ل
والمخزون  الــعــام  الــمــخــزون  احتياجات 
ــهــا 7  ــازت ب ــ االســتــراتــيــجــي لـــألدويـــة فـ
صيدليات ومستفشيات بنحو 279.8 ألف 
دينار. وكذلك أرسى المجلس مناقصتين 
أولهما  األولية،  الصحية  الرعاية  لمراكز 

األمــنــيــة في  الــحــراســة  لتوفير خــدمــات 
ــهــا شــركــة  ــا، فـــــازت ب 15 مـــركـــزا صــحــي
ألف   726.4 النسر األمن والسالمة بنحو 
مبردات  خدمات  لتقديم  والثانية  دينار، 
وقنينات مياه الشرب واألكواب الورقية 
بنحو  األولــيــة  الصحية  الــرعــايــة  لمراكز 
المجلس  أرسى  وأيًضا  دينار.  ألف   46.7

الحكومية،  للمستشفيات  مناقصتين 
ــتـــرونـــي  ــكـ ــع إلـ ــ ــوق ــاء مــ ــ ــشـ ــ ــا إلنـ ــمــ ــ ــه ــ أول
للمستشفيات الحكومية مع تقديم الدعم 
والثانية  ديــنــار،  ألــف   14.7 بنحو  الــالزم 
لمركز  عامة  ومواد  أثاث  وتزويد  لشراء 
التصلب اللويحي بنحو 37.6 ألف دينار.

توفير بطاقة “صحتي” ضمن مشروع التسيير الذاتي بـ 314.6 ألف دينار

 280 ألف دينار الحتياجات المخزون العام أمل الحامد
و“اإلستـراتيجي” لـألدويـة

428.6 ألـف دينـار لتوريـد لقاحاـت لـوزارة 
الصحـة

 مليون دينار
 قيمـــة ترســـية مناقصـــات القطـــاع الصحـــي5.1 
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