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 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG
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.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh
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 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
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…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
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محميد احملميد

ــوم  يـ ــد  يــــوجــ ـــه  ــ أنـ أعـــــــرف  ــرة  ــ مــ أول  ــذه  ــ هــ
كراهية  لمكافحة  الدولي  »اليوم  اسمه  دولــي 
ــام«، ويــتــم االحــتــفــاء بــه يـــوم 15 مــارس  ــ اإلسـ
ــل عـــــام، وقــــد انــطــلــق مــنــذ عــــام 2021،  ــن كـ مـ
ــم الــمــتــحــدة  ــ ــادر عـــن األمـ ــ ــا لــتــقــريــر صـ ــقـ ووفـ
أن  كشف  المعتقد،  أو  الدين  بحرية  المعني 
تجاه  الصريحة  والكراهية  والتمييز  الشك 

المسلمين قد وصلت إلى أبعاد وبائية.
ــا يــجــب أن تـــركـــز عــلــيــه الــتــقــاريــر  ــذا مـ هــ
في  رؤوســنــا  تصدع  والتي  والغربية  األجنبية 
في  الدينية  الــحــريــات  حــول  بتقرير  عــام  كــل 
ومصانة  مكفولة  الدينية  فالحريات  بــادنــا، 
وإنـــمـــا  تــضــيــيــق،  وال  تــمــيــيــز  وال  دولــــنــــا،  فــــي 
تلك  فــي  المسلمون  يواجهه  فيما  المشكلة 
ومعتقدهم  الديني  انتمائهم  بسبب  الـــدول، 
ومتهما  مــدانــا  مسلم  كــل  وأصــبــح  العقائدي، 

في األساس.
المعظم  الملك  دعوة جالة  تأتي  لذلك 
حــفــظــه اهلل ورعــــــاه، إلــــى الــمــجــتــمــع الـــدولـــي 
إقــرار  فــي  حكيمة،  ومعالجة  مضيئة  كــمــنــارة 
الكراهية  خــطــابــات  لتجريم  دولــيــة  اتــفــاقــيــة 
بجميع  والــعــنــصــريــة  والــطــائــفــيــة  الــديــنــيــة 
ــنـــع إســــــاءة اســـتـــغـــال الــحــريــات  ــا، ومـ ــورهــ صــ
ازدراء  والــمــنــصــات اإلعــامــيــة والــرقــمــيــة فــي 
األديان أو التحريض على التعصب والتطرف 
واإلرهــاب، والعمل الجماعي على نشر ثقافة 
عرى  وتعزيز  اآلخــر،  وقبول  والتفاهم  السام 
ــاج هذه  الــتــآخــي والــصــداقــة بين األمـــم، وإدمــ
التعليمية  الــمــنــاهــج  فـــي  وتــعــمــيــمــهــا  الــقــيــم 
واألنــشــطــة الــديــنــيــة والــثــقــافــيــة والــريــاضــيــة، 
لحقوق  العالمي  اإلعـــان  بمبادئ  اســتــرشــادًا 
ــان كــافــة إلــى التسامح  اإلنــســان، ودعـــوة األديــ

والمحبة. 
أذكـــر أثــنــاء أول احــتــفــال بــالــيــوم الــدولــي 
 ،2021 عــام  اإلســـام  كــراهــيــة  لمكافحة  األول 
أنطونيو  المتحدة  لألمم  الــعــام  األمــيــن  قــال 
بأن  يذكرنا  الكريم  الــقــرآن  ))إن  غوتيريس: 
الشعوب والقبائل ُخلقت لتتعارف، وأن التنوع 
ثــــراء ولــيــس تــهــديــدا، كــمــا أن الــتــعــصــب ضد 
لــعــودة  أوســــع،  تــيــار  مــن  هــو جـــزء  المسلمين 

الجديدة،  والــنــازيــة  العرقية،  القومية  ظهور 
ووصــــمــــة الــــعــــار وخــــطــــاب الـــكـــراهـــيـــة الــــذي 

يستهدف بعض الفئات السكانية..((
ويكشف تقرير لألمم المتحدة أنه غالًبا 
ما يتعرض المسلمون للتمييز في الحصول 
عــلــى الــســلــع والـــخـــدمـــات، وفــــي الــعــثــور على 
عمل وفي التعليم، كما يتم استهداف النساء 
الــمــســلــمــات بــشــكــل غــيــر مــنــاســب فـــي جــرائــم 
كراهية اإلسام. وتشير الدراسات التي نشرتها 
األمم المتحدة في موقعها إلى أن عدد جرائم 
الكراهية المعادية لإلسام يزداد بشكل متكرر 
وقــوع ما يعد خارجا عن سيطرة معظم  بعد 
المسلمين، بما في ذلك الهجمات اإلرهابية، 
وإقامة احتفاالت سنوية بمثل تلك الهجمات. 
تنسب  كيف  المحفزة  الــوقــائــع  هــذه  وتــوضــح 
قليلة  قلة  أفــعــال  مسؤولية  اإلســـام  كــراهــيــة 
جدا إلى كاهل جميع المسلمين، مما يغذي 

بالتالي الخطاب التحريضي.
اإلســام  كراهية  لمكافحة  الــدولــي  الــيــوم 
فـــرصـــة ســـانـــحـــة، نــتــمــنــى أن تـــكـــون ســـفـــارات 
الخارج حاضرة  في  واإلســام  العربية  الــدول 
وفاعلة معه، ولو من خال التنسيق والتعاون 
ــرك، إلبــــــــــراز الــــــصــــــورة الــصــحــيــحــة  ــتــ ــشــ ــمــ الــ

والحضارية عن اإلسام. 
ــه فـــي أحــد  خـــتـــامـــا.. تـــقـــول الــحــكــايــة، إنــ
األيـــــام بــمــديــنــة نـــيـــويـــورك كــانــت هــنــاك فــتــاة 
هجم  وفــجــأة  الــمــنــتــزه،  فــي  تتمشى  أمريكية 
واستنجدت  الــفــتــاة  فــصــرخــت  »كــلــب«،  عليها 
بالناس، فسمعها شاب كان قريبا منها، وركض 
واستمر  رقبته  من  الكلب  فأمسك  لنجدتها، 
بخنقه إلى أن قتله وأنقذ الفتاة منه.. وعند 
أيها  أحسنت  الشرطي:  قال  الشرطة،  حضور 
ــدًا ستكتب أغــلــب جــرائــد  الــشــاب الــشــجــاع، غـ
أمريكي  ))شـــاب  العريض:  بالبنط  نيويورك 
شجاع ينقذ فتاة من الموت بعد أن هاجمها 
كلب مسعور((، فرد عليه الشاب: ولكني لست 
يــا ســيــدي، فــأنــا طــالــب عــربــي مسلم  أمريكيا 
ستكتب  إًذا  الــشــرطــي:  لــه  فــقــال  هــنــا.  أدرس 
الجرائد غدًا: ))إرهابي مسلم يقتل كلبا بريئا 

في أحد منتزهات نيويورك((..!! 

malmahmeed7@gmail.com

اليوم الدولي لمكافحة
 كراهية الإ�سالم

عــــــيــــــنــــــت شــــــــركــــــــة نــــفــــط 
الــبــحــريــن )بـــابـــكـــو( الــدكــتــورة 
إلدارة  مــديــرا  صليبيخ  لــبــنــى 
ــي حــيــث  ــسـ ــؤسـ ــمـ االتـــــصـــــال الـ
ــا حــلــقــة  ــ ــهـ ــ ســـتـــكـــون عـــبـــر إدارتـ
وصــــــــل مــــــع الــــصــــحــــف فــيــمــا 
يــتــعــلــق بـــاألخـــبـــار الــصــحــفــيــة 
ــتــــي تــقــيــمــهــا  والـــفـــعـــالـــيـــات الــ
يتعلق  مــا  وكــل  )بابكو(  شركة 

باالتصال ونشر اإلنجازات.
التنفيذي  الرئيس  وأشــاد 
للشركة الدكتور عبد الرحمن 
جـــــــواهـــــــري بــــمــــا تـــتـــمـــتـــع بــه 
من  صليبيخ  لبنى  الــدكــتــورة 
ــيـــة فــي  ــلـ ــرة عـــلـــمـــيـــة وعـــمـ ــبــ خــ
جميع المناصب التي تبوأتها 
ــدى أكــثــر مـــن عشرين  عــلــى مـ

عاما من العطاء والعمل.
صليبيخ  لــبــنــى  الــدكــتــورة 

تــعــد مـــن الـــكـــفـــاءات الــوطــنــيــة 
الــمــمــيــزة، وهـــي تــحــمــل درجـــة 
الــــــــدكــــــــتــــــــوراة فــــــــي دراســــــــــــات 
ــة مــن  ــ ــيــ ــ ـــدولــ ــ ــيـــــاســـــات الـ الـــــســـ
ــيــــري( بــالــمــمــلــكــة  جــامــعــة )ســ
ــدة، بــــاإلضــــافــــة إلـــى  ــتــــحــ ــمــ الــ
ــر مـــن  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــاجـ ــ ــمـ ــ درجـــــــــــــة الـ
ــة  ــ ــاســـل( ودرجـ ــوكـ ــيـ جـــامـــعـــة )نـ
ــــن جــامــعــة  ــوريــــوس مـ ــالــ ــكــ ــبــ الــ
)ســـتـــراثـــكـــايـــد( بــإســكــتــلــنــدا. 
عديد  على  حاصلة  أنــهــا  كما 
مــــن الـــعـــضـــويـــات اإلقــلــيــمــيــة 
نائبا  كــانــت  ــيـــة، حــيــث  والـــدولـ
التنفيذي  المجلس  لــرئــيــس 
واألمــيــن  )األلــكــســو(  بمنظمة 
الـــــــــعـــــــــام الـــــــســـــــابـــــــق لـــلـــجـــنـــة 
للتربية  الــوطــنــيــة  الــبــحــريــن 
لمنظمات  والــثــقــافــة  والــعــلــوم 
)األلــــكــــســــو(  و  )الـــيـــونـــســـكـــو( 

تتمتع  كــمــا  ــيـــســـكـــو(،  )األسـ و 
  20 مــن  بأكثر  لبنى  الــدكــتــورة 
ــرة الــعــلــمــيــة  ــبـ عـــامـــا مــــن الـــخـ
والعملية في جميع المناصب 

التي تبوأتها.

�سليبي���خ مديرا  لبن���ى  الدكت���ورة  تعيي���ن 
ب��)بابك���و( الموؤ�س�س���ي  الت�س���ال  لإدارة 

} د. لبنى صليبيخ.

أطلقت المؤسسة الملكية 
لــألعــمــال اإلنــســانــيــة مــبــادرة 
)أثـــر( لــإلرشــاد األســـري لعام 
انــطــاًقــا  تــأتــي  والــتــي   ،2023
بأهمية  المؤسسة  إيمان  من 
نشر الوعي والثقافة األسرية 
أنــواعــهــا  بمختلف  الــنــاجــحــة 
ألسرها، وتتضمن سلسلة من 
والوقائية  التوعوية  البرامج 
والــنــمــائــيــة لــضــمــان فــاعــلــيــة 
الصحة  وتعزيز  األســرة  أدوار 
االستقرار  وتحقيق  النفسية 
األسري والمجتمعي بمملكة 

البحرين.
وقــــــــالــــــــت رئـــــــيـــــــس قـــســـم 
بالمؤسسة  األســـري  ــاد  اإلرشــ
اإلنسانية  لألعمال  الملكية 
تأتي هذه  بن علي:  آل  أمينة 
الـــمـــبـــادرة لــمــواصــلــة الــدعــم 
الـــنـــفـــســـي واألســــــــــــري الـــــذي 
تـــقـــدمـــه الـــمـــؤســـســـة لــجــمــيــع 
األسر من منتسبي المؤسسة 
بما يحقق االستقرار األسري 
ــق تـــنـــظـــيـــم  ــ ــريــ ــ ــم عـــــــن طــ ــ ــهـ ــ لـ
األسرية  اإلرشــاديــة  اللقاءات 
تهدف  كما  المكفولة،  لألسر 
بأهم  المجتمع  تثقيف  إلــى 
من خال  األســريــة  الجوانب 
والوقائية  التوعية  الــبــرامــج 
ــل اإليــجــابــيــة  ــائـ ــرسـ ــر الـ ونـــشـ
حول الصحة النفسية وإدارة 
األســــرة بــفــاعــلــيــة عــن طريق 

اللقاءات الحوارية المباشرة. 
ــدت أهـــمـــيـــة مــشــاركــة  ــ كـــمـــا أكــ
ــي الــتــفــاعــل مع  الــجــمــهــور فـ
ــل الــــــبــــــرامــــــج وطـــــــرح  ــمــ ــجــ مــ
المختصين  على  التساؤالت 
ــأن األســــــــري، حــيــث  ــشــ ــي الــ فــ
نخبة  المؤسسة  ستستضيف 
التربويين  االستشاريين  من 
من داخل البحرين وخارجها 
عبر حسابها على اإلنستغرام.

دشــــــــــنــــــــــت الــــــمــــــؤســــــســــــة 
الــــمــــبــــادرة مــــن خــــــال لــقــاء 
مـــديـــر  أداره  شـــيـــق  حـــــــــواري 
االجــتــمــاعــيــة  الـــرعـــايـــة  إدارة 
ــدر عــلــي قمبر  بــ بــالــمــؤســســة 
حول مفهوم )األسرة والهوية 
ــة( مــــــن خــــال  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ فــــــي الـ
استضافت الدكتور مصطفى 
النفسي  أبوسعد االستشاري 

والتربوي.

»ال��م��ل��ك��ي��ة ل��الأع��م��ال الإن�����س��ان��ي��ة« 
2023 ل��ع��ام  »اأث����ر«  م��ب��ادرة  تطلق 

 أصدر وزير العدل والشؤون 
اإلســامــيــة واألوقــــاف نـــواف بن 
موافقة  بعد  الــمــعــاودة،  محمد 
ــــى لـــلـــقـــضـــاء،  ــلـ ــ الـــمـــجـــلـــس األعـ
تــعــديــًا عــلــى نــطــاق اســتــخــدام 
المحاكم  في  اإلنجليزية  اللغة 
لــســنــة   )117( رقـــــــم  بـــــالـــــقـــــرار 
الــلــغــة  ــتـــخـــدام  اسـ بـــشـــأن   2021
ــة أمـــــــام الــمــحــاكــم  ــزيـ ــيـ ــلـ ــجـ اإلنـ
وغــــــرفــــــة الــــبــــحــــريــــن لـــتـــســـويـــة 
ــنـــازعـــات، وذلـــــك بـــنـــاء على  الـــمـ
ذلك  على  النزاع  أطــراف  اتفاق 

قبل رفع الدعوى.
وطــبــقــًا لــقــرار وزيـــر الــعــدل، 

ــكــــون اتــــفــــاق األطــــــــــراف عــلــى  يــ
ــتـــخـــدام الــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة  اسـ
فـــي الــعــقــد مـــوضـــوع الـــنـــزاع هو 
اللغة  لــجــواز اســتــخــدام  أســـاس 
ــتـــقـــاضـــي  ــة فـــــي الـ ــزيــ ــيــ ــلــ ــجــ اإلنــ
لتسوية  الــبــحــريــن  غــرفــة  أمــــام 
منازعات  في  وذلــك  المنازعات، 
الـــتـــي  أو  ــة،  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ الــــتــــجــــارة 
طرفاها بنوك أو شركات تجارية، 
في  الــمــطــالــبــة  قيمة  تــزيــد  وأن 
ــلـــى نـــصـــف مــلــيــون  ــوى عـ ــ ــدعـ ــ الـ

دينار.
الـــقـــرار تحديد  تـــنـــاول  كــمــا 
ــتــــي يــجــوز  بـــعـــض الـــــدعـــــاوى الــ

النزاع فيها أن يتفقوا  ألطــراف 
اإلنجليزية  اللغة  اختيار  على 
ــلـــتـــقـــاضـــي قــبــل  ــٍة لـ ــلــــغــ ــا كــ ــهـ ــيـ فـ
رفــــع أيــــة دعـــــوى مـــن الـــدعـــاوى 
للجدول  وفًقا  نوعًيا  المحددة 
المرفق بالقرار، متى ما توافرت 
يكون  أن  اآلتـــيـــة:  االشـــتـــراطـــات 
ــوى مـــحـــرًرا  ــدعــ الــعــقــد ســنــد الــ
بــلــغــة غــيــر الــلــغــة الــعــربــيــة، وأن 
يكون االتفاق على اختيار اللغة 
اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة مـــنـــصـــوًصـــا عــلــيــه 
أو في  الــدعــوى  العقد سند  فــي 
العقد  أطـــراف  الــمــراســات بين 

أو في اتفاق خاص.

وفي هذا السياق، بّين القرار 
ــراف الـــنـــزاع أن  ــ ــه يـــجـــوز ألطــ أنــ
اللغة  اختيار  عن  كتابًة  يعدلوا 
اإلنجليزية كلغٍة للتقاضي قبل 
اللغة  واستخدام  الــدعــوى،  رفــع 

العربية كأصل عام.
تــكــون  ــرار أن  ــقــ الــ أكــــد  كــمــا 
الــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة هـــي الــلــغــة 
إذا  المحاكم  أمــام  المستخدمة 
اللغة  هــي  التحكيم  لــغــة  كــانــت 
اإلنــجــلــيــزيــة، وذلـــك عــنــد طلب 
أو  رده،  أو  بتعيين محكم  األمــر 
تدابير  باتخاذ  األمر  عند طلب 
أو  المحكمة،  جانب  من  مؤقتة 

عند طلب تنفيذ حكم التحكيم 
أو طلب الحكم ببطانه، وذلك 
القيمة  كــانــت  إذا  حــال  فــي  كله 

تزيد على نصف مليون دينار.
ويأتي ذلك في إطار تطبيق 
الــتــعــديــات الــتــي أجــريــت على 
سنة  القضائية  السلطة  قانون 
التعامات  لتطور  تلبية   2021
ومقتضيات  والبنكية  التجارية 
الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة الــمــعــاصــرة، 
وخـــــــصـــــــوًصـــــــا فــــــــي الــــقــــضــــايــــا 
المتشابكة  والتجارية  المالية 
الــطــبــيــعــة  وذات  والــــمــــعــــقــــدة، 

الدولية واإلقليمية.

يجوز »العدول« وا�ستخدام اللغة العربية.. وزير العدل:

ال��ل��غ��ة الإن��ج��ل��ي��زي��ة ف���ي ال��ع��ق��ود ال��ت��ج��اري��ة وال��م��ال��ي��ة 
اأ����س���ا����س ات���ف���اق الأط�������راف ل���س��ت��خ��دام��ه��ا ب��ال��ت��ق��ا���س��ي

والــــــشــــــؤون  الــــــعــــــدل  وزارة  نــــظــــمــــت 
االســامــيــة واألوقــــــاف طـــاولـــة مــســتــديــرة 
بمشاركة مركز سنغافورة للتحكيم الدولي 
)SIAC( والعديد من المهنيين الماليين 
والقانونيين في مملكة البحرين، لتبادل 
وجــهــات الــنــظــر حـــول أحـــدث االتــجــاهــات 
ــل الـــمـــنـــازعـــات  الــمــطــبــقــة فــــي مـــجـــال حــ
الــبــديــلــة وبـــاألخـــص الــتــحــكــيــم الــتــجــاري 

والوساطة في القضايا المدنية.

بشأن  قيمة  رؤى  المناقشة  وقــدمــت 
التحكيم  قــطــاع  فـــي  الــمــســتــجــدات  أبــــرز 
المستوى  وعــلــى  البحرين  فــي  الــتــجــاري 

الدولي.
وأشار المشاركون إلى الثقافة والوعي 
التحكيم  البحرين عن  بمملكة  المتزايد 
ــلــــى حـــــد ســـــــواء،  ــر والــــمــــؤســــســــي عــ ــ ــــحـ الـ
مستعرضين مثال العقود في قطاع البناء 
شــرط  غالبيتها  تتضمن  الــتــي  والــطــاقــة 

التحكيم.
مملكة  أن  إلــــى  ــاركـــون  الـــمـــشـ ولـــفـــت 
ــادة فــي الــلــجــوء إلــى  الــبــحــريــن شــهــدت زيــ
الـــوســـاطـــة فـــي الـــســـنـــوات االخــــيــــرة، مما 
يعكس الوعي المتزايد بأهمية الوساطة 

باعتبارها وسيلة فعالة لحل النزاعات.
كــمــا أكـــد الــمــشــاركــون عــلــى مــا تــوفــره 
الـــبـــحـــريـــن مــــن بــيــئــة قـــانـــونـــيـــة مــســانــدة 
للتحكيم، ومنها القضاء الداعم وسهولة 

إنفاذ قرارات التحكيم، مما جعلها مركًزا 
جذاًبا للتحكيم والوساطة في المنازعات 

التجارية ذات القيمة العالية.
وســلــطــت الــمــنــاقــشــات الـــضـــوء على 
الوسائل  تطبيق  لتعزيز  البحرين  جهود 
ــازعـــات وأبـــرزهـــا  ــنـ الــبــديــلــة لــتــســويــة الـــمـ
ــراءات  اإلجـ واتــخــاذ  والــوســاطــة،  التحكيم 
الكفيلة بتيسير عملية تسوية المنازعات 
التجارية من خال العديد من المبادرات.

»وزارة العدل« تنظم طاولة م�ستديرة حول التحكيم التجاري في البحرين

نــوف  الــســيــدة  باستقبلت 
الرئيس  عبدالرحمن جمشير 
التنفيذي لهيئة تنظيم سوق 
بالهيئة  مــكــتــبــهــا  فـــي  الــعــمــل 
الــســيــد أنــطــونــيــو فــيــتــوريــنــو، 
ــام لــلــمــنــظــمــة  ــ ــعــ ــ الــــمــــديــــر الــ

الدولية للهجرة.
وحـــــضـــــر االجـــــتـــــمـــــاع كــل 
مــــن عـــثـــمـــان بــلــبــيــســي مــديــر 
للمنظمة  اإلقليمي  المكتب 
الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة لــمــنــطــقــة 
الــــــشــــــرق األوســــــــــــط وشــــمــــال 
عبدالمنعم  حــســن  أفــريــقــيــا، 
كبير المستشارين اإلقليميين 
ــيــــا والــــشــــرق  لــــشــــمــــال إفــــريــــقــ
األوسط في المنظمة الدولية 
لــلــهــجــرة، ومــحــمــد الــزرقــانــي 
رئيس بعثة المنظمة الدولية 
للهجرة لدى مملكة البحرين، 
ســـــــــاري األســـــــيـــــــري، مـــســـاعـــد 
السيد  جانب  إلى  السياسات، 

خالد المقود المنسق المقيم 
لألمم المتحدة في البحرين، 

ومسؤولون من الهيئة.
ــر مـــع  ــيــ ــشــ ــمــ وبـــــحـــــثـــــت جــ

فــيــتــوريــنــو مـــجـــاالت الــتــعــاون 
والتنسيق المستمر بين هيئة 
تنظيم سوق العمل والمنظمة 
في  السيما  للهجرة،  الدولية 

ــادل  ــبــ ــب وتــ ــدريــ ــتــ مــــجــــاالت الــ
ــرات فــــــي الــــمــــجــــاالت  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ الــ
الــعــمــالــيــة ومــكــافــحــة االتــجــار 
الحفاظ  بهدف  باألشخاص، 

على بيئة عمل تحفظ حقوق 
وتوفر  العمل،  أطـــراف  جميع 
ــي تـــكـــفـــل حــمــايــة  ــتــ آلــــيــــات الــ
مـــحـــاوالت  أي  ــن  مــ الـــعـــمـــالـــة 
أو ما شابه  أو استغال  اتجار 

ذلك.
دور  عــلــى  جمشير  وأثــنــت 
تقديم  في  الدولية  المنظمة 
الــدعــم الــفــنــي لــعــمــل الــمــركــز 
ــاء  ــنـ ــتـــدريـــب وبـ ــلـ ــمـــي لـ ــيـ ــلـ اإلقـ
ــقــــدرات لــمــكــافــحــة االتــجــار  الــ
ــا في  ــودهـ ــهـ بـــاألشـــخـــاص، وجـ
تــنــظــيــم الــــــــدورات الــتــدريــبــيــة 
ــى االرتــــقــــاء  ــ ــهــــدف إلــ ــتــــي تــ الــ
بــــكــــفــــاءة وقــــــــــــدرات مـــوظـــفـــي 
الـــصـــفـــوف األولــــــــى لــلــتــعــرف 
االتجار  والتعامل مع ضحايا 
الــضــحــايــا  أو  بــــاألشــــخــــاص، 
الــمــحــتــمــلــيــن، مـــؤكـــدة أهــمــيــة 
تعزيز مجاالت التعاون بصورة 

مستمرة.

بحث التعاون بين هيئة �سوق العمل والمنظمة الدولية للهجرة

فاطمة  البحرينية  حلت 
أحمد  عبدالرحمن  عبداهلل 
نائب رئيس لجنة اإلسعافات 
الهال  جمعية  فــي  األولــيــة 
الــبــحــريــنــي ضمن  األحـــمـــر 
قــائــمــة الـــنـــســـاء الــمــلــهــمــات 
فـــــــــي جـــــمـــــعـــــيـــــات الــــــهــــــال 
األحــمــر والــصــلــيــب األحــمــر 
وفــــقــــًا لـــلـــمـــركـــز الــمــرجــعــي 
لجمعيات  الــدولــي  لاتحاد 
الــصــلــيــب األحـــمـــر والـــهـــال 
األحــمــر، وذلـــك لــدورهــا في 
مــجــال اإلســـعـــافـــات األولــيــة 
ومـــســـاهـــمـــاتـــهـــا فــــي خــطــط 
وبرامج ومبادرات من شأنها 
ــوعـــي الــمــجــتــمــعــي  تــعــزيــز الـ
وتــأهــيــل األفـــــراد فــي مجال 

اإلسعافات األولية.
ــاء احـــتـــفـــال الــمــركــز  ــ وجـ
الــدولــي  لــاتــحــاد  المرجعي 
األحمر  الصليب  لجمعيات 
ــر بــالــنــســاء  ــمـ والــــهــــال األحـ

ــات الــــــمــــــؤثــــــرات  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ الـ
ــي جـــمـــعـــيـــات  ــ الـــــعـــــامـــــات فــ
الـــهـــال األحـــمـــر والــصــلــيــب 
تزامنًا  العالم  حول  األحمر 
ــرأة الــعــالــمــي  ــ ــمـ ــ مــــع يـــــوم الـ
ــذي يـــصـــادف الــثــامــن من  الــ
مـــــارس كـــل عـــــام، وذلـــــك في 
الــدور الحيوي  إطــار ترسيخ 
وتقديرًا  المرأة  تلعبه  الــذي 
بها  تــقــوم  الــتــي  للمسؤولية 
فـــي مــجــال الــعــمــل اإلغــاثــي 

واإلنساني.
أن  ــز  ــ ــركــ ــ ــمــ ــ الــ وأوضــــــــــــــح 
تم  الملهمات  النساء  هؤالء 
من  أحدثنه  لما  اختيارهن 
تأثير كبير في مجتمعاتهن، 
مــــن تــــدريــــب الــمــتــطــوعــيــن 
ــى االســـتـــجـــابـــة لـــحـــاالت  ــ إلــ
كما جــرت عملية  الــطــوارئ، 
االختيار وفق معيار أساسي 
ــنـــســـاء فــي  ــود الـ ــهـ يــقــيــس جـ
اإلنسانية  اإلغــاثــة  تحقيق 

ــا فــي  ــهـ ــولـ ــر الــــوعــــي حـ ــشــ ونــ
ــان  ــيـــث كـ مـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــن، حـ
فـــي توفير  عــمــلــهــن حــاســمــًا 
المساعدة واإلغاثة لمن هم 

في أمس الحاجة إليها.
ــة،  ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ وبــــــــهــــــــذه الـ
ــدة فـــاطـــمـــة  ــ ــيــ ــ ــســ ــ قــــــالــــــت الــ
ــيـــس لــجــنــة  ــائـــب رئـ ــد نـ ــمـ أحـ
ــات األولــــــيــــــة فــي  ــ ــافــ ــ ــعــ ــ اإلســ

جـــمـــعـــيـــة الـــــهـــــال األحــــمــــر 
ــي امـــــرأة  ــونــ الـــبـــحـــريـــنـــي: »كــ
فــاالهــتــمــام  ومـــمـــرضـــة،  وأم 
والرعاية لذوي الحاجة من 
مـــرضـــى ومـــصـــابـــيـــن غـــريـــزة 
فطرية لدي، لذلك كان من 
توجهي  يــكــون  أن  الطبيعي 
نــحــو تـــدريـــبـــات اإلســـعـــافـــات 
األولـــيـــة، ألقــــدم مـــن خــالــه 
ــلـــم الـــــــذي يـــهـــيـــئ فــئــات  ــعـ الـ
وشرائح مختلفة من الناس 
لـــتـــقـــديـــم الــــمــــســــاعــــدة فــي 

الحاالت الحرجة«.
ــافــــت: »ســـعـــادتـــي أن  وأضــ
أرى قصص نجاح في اإلنقاذ 
واإلســـعـــاف مـــن الــمــتــدربــيــن 
تــوصــف، اإلحــســاس  معي ال 
لمعرفتي  بــالــرضــى  الــغــامــر 
ــيــــر عــلــى  ــأثــ انـــــــه كـــــــان لـــــي تــ
جـــودة حــيــاة شخص مصاب 
قدمتها  معلومة  خــال  مــن 

بشغف ال يقدر بثمن«.

فاطمة  الــســيــدة  وقـــالـــت 
أحمد إن إدراجها ضمن هذه 
الــقــائــمــة كـــالـــمـــرأة الــعــربــيــة 
يرجع  الوحيدة  والخليجية 
فـــي جـــانـــب مــنــه أيـــضـــا إلــى 
ــــال  ــهـ ــ ــيــــة الـ ــعــ حـــــــــرص جــــمــ
ــنـــي عــلــى  ــبـــحـــريـ ــر الـ ــ ــمـ ــ األحـ
تـــنـــظـــيـــم بـــــرامـــــج الـــتـــأهـــيـــل 
والــــــتــــــدريــــــب فــــــي مــخــتــلــف 
مجال  فيها  بما  الــمــجــاالت 
األولــيــة، مؤكدة  اإلســعــافــات 
الــتــي  الــمــائــمــة  الــبــيــئــة  أن 
توفرها الجمعية مكنتها من 
حول  توعوية  بــرامــج  تنفيذ 
بفاعلية  األولية  اإلسعافات 
ــرة وتـــحـــقـــيـــق الــنــتــائــج  ــيـ ــبـ كـ
المنشودة، معربًة عن الشكر 
الــهــال  لجمعية  والــتــقــديــر 
ــنـــي عــلــى  ــبـــحـــريـ ــر الـ ــ ــمـ ــ األحـ
احتضان مختلف المبادرات 
اإلنــســانــيــة وتـــقـــديـــم كـــل ما 

يلزم من دعم لنجاحها.

بجمعي���ات الملهم���ات  الن�س���اء  قائم���ة  �سم���ن  بحريني���ة 
ال��ه��الل الأح���م���ر وال�����س��ل��ي��ب الأح���م���ر ل��ل��م��رة الأول����ى

} فاطمة عبدالرحمن.

} سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة.
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األمير  الملكي  السمو  تلقى  صاحب 
العهد  ولـــي  آل خليفة  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
ــة شــكــر  ــيـ ــرقـ ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، بـ رئــ
نواف  الشيخ  السمو  صاحب  من  جوابية 
ــيــــر دولــــة  األحــــمــــد الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح أمــ
برقية  على  ا  رًدّ وذلــك  الشقيقة،  الكويت 
أمير  لسمو  بها سموه  بعث  التي  التهنئة 
السنوية  الــذكــرى  بمناسبة  الكويت  دولــة 
يوم  وذكرى  الكويت  لدولة  الوطني  للعيد 

التحرير.
وقد أعرب سمو أمير دولة الكويت في 
البرقية عن جزيل شكره وتقديره لصاحب 

رئيس مجلس  العهد  ولي  الملكي  السمو 
المناسبة  بهذه  تهنئة سموه  الــوزراء على 
البادرة  عاليًا هذه  الوطنية، مثمنًا سموه 
الــطــيــبــة الـــتـــي تــجــســد عـــمـــق الـــعـــاقـــات 
الــتــاريــخــيــة الـــراســـخـــة الـــتـــي تـــربـــط بين 
متمنيًا  الشقيقين،  والشعبين  البلدين 
لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
والعافية  الصحة  مــوفــور  ــوزراء  الـ مجلس 
الــبــحــريــن وشــعــبــهــا كـــل الخير  ولــمــمــلــكــة 
والــنــمــاء فـــي ظـــل قـــيـــادة حــضــرة صــاحــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

ملك الباد المعظم. 

ول���ي العه���د رئي����س ال���وزراء يتلقى 
برقي�ة �ش�كر جوابي�ة م�ن اأمي�ر الكوي�ت

ــيـــد جـــمـــيـــل بــــن مـــحـــمـــد عــلــي  ــقـــى الـــسـ ــتـ الـ
هيئة  إدارة  رئيس مجلس  العمل  وزير  حميدان 
فيتورينو،  أنطونيو  السيد  العمل،  تنظيم سوق 
المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، وذلك 
أمــس األحـــد فــي مكتبه بـــالـــوزارة، يــرافــقــه عدد 
مـــن الــمــســؤولــيــن بــالــمــنــظــمــة، والــســيــد محمد 
الزرقاني، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة 
نوف  السيدة  جانب  الــى  البحرين،  مملكة  فــي 
عبد الرحمن جمشير، الرئيس التنفيذي لهيئة 

تنظيم سوق العمل.
ــأتــــي زيـــــــارة الـــســـيـــد فــيــتــوريــنــو لــمــمــلــكــة  وتــ
ــتـــعـــاون بــيــن الــمــنــظــمــة  الــبــحــريــن فـــي إطـــــار الـ
الصلة  ذات  الجهات  ومختلف  للهجرة  الدولية 
وهيئة  العمل  وزارة  ومنها  الــبــحــريــن،  بمملكة 
المشترك  الــســعــي  حــيــث  الــعــمــل،  ســـوق  تنظيم 
لــتــعــزيــز الــتــواصــل وتـــبـــادل أفــضــل الــمــمــارســات 
التنمية  أهــــداف  تحقيق  أجـــل  مــن  والــخــبــرات 
مكتبًا  المنظمة  فتح  بعد  السيما  المستدامة، 
لــهــا فــي الــبــحــريــن فــي الــــعــــام2019، وخــاصــة ان 
المملكة هي عضو بصفة مراقب في المنظمة 

الدولية للهجرة منذ العام 2006.
ــلـــقـــاء بـــحـــث ســـبـــل اســـتـــفـــادة  ــــال الـ ــم خـ ــ وتـ
مجال  فــي  المنظمة  خــبــرات  مــن  الــعــمــل  وزارة 
االتـــجـــار بـــاألشـــخـــاص، وبــشــكــل خــــاص تــدريــب 
وكذلك  الملف،  هــذا  على  المعنيين  العاملين 
العمل  ســوق  تنظيم  هيئة  بين  الخبرات  تبادل 
القدرات،  وبناء  التدريب  مجال  في  والمنظمة 

إلـــى جــانــب الــتــعــاون فـــي مــجــال نــشــر وتعميم 
واحــتــرام  بــاألشــخــاص  االتــجــار  مكافحة  ثقافة 

حقوق العمال.
البحرين  تجربة  حــمــيــدان  اســتــعــرض  وقــد 
الحماية  لتعزيز  النوعية  المبادرات  إطاق  في 
ذات  التشريعات  وتطوير  للعمال،  االجتماعية 
لمعايير  وفــقــًا  العمالة  وحماية  بتنقل  الصلة 
العمل الدولية، الى جانب مكافحة جميع أشكال 
مجال  فــي  مــمــارســات  ألي  والــتــصــدي  التمييز 
االتــجــار بــاألشــخــاص، مــؤكــدًا فــي هــذا السياق 
سعي الحكومة لتكثيف التعاون مع المنظمات 
المتخصصة، ومنها المنظمة الدولية للهجرة، 
ــراء  حــيــث الــحــرص عــلــى تــبــنــي الـــدراســـات وإجــ
البحوث المتعلقة بتعزيز الحماية االجتماعية 

وحقوق اإلنسان بشكل عام.
مــن جــانــبــه، أشـــاد الــمــديــر الــعــام للمنظمة 
الدولية للهجرة بجهود حكومة مملكة البحرين 
في مواكبة تشريعاتها الوطنية لتحقيق مبادئ 
ــاواة بــيــن الــجــمــيــع، ومـــنـــع كـــافـــة أشــكــال  ــسـ ــمـ الـ
الــتــمــيــيــز، وســعــيــهــا الــمــســتــمــر لــتــرســيــخ مــبــادئ 
حقوق االنسان وضمان العيش الكريم للجميع 
ــديـــن، حــيــث تــعــد البحرين  مــن مــواطــنــيــن ووافـ
نموذجًا يحتذى في مجال صون ورعاية حقوق 
القوى العاملة، الفتًا في هذا السياق الى سعي 
المنظمة لتنمية تعاونها مع مجموعة الشركاء 
ــدول الــعــربــيــة، وذلــــك تــحــقــيــقــًا ألهـــداف  ــ فـــي الـ

المنظمة بما يعود بالنفع على الجميع. 

أول  الــــفــــريــــق  اســـتـــقـــبـــل 
الــشــيــخ راشـــد بــن عــبــداهلل آل 
أمس،  الداخلية  وزيــر  خليفة 
الــســيــد أنــطــونــيــو فــيــتــوريــنــو 
الدولية  المنظمة  عــام  مدير 
ــرة، وذلـــــــــك بـــحـــضـــور  ــجــ ــهــ ــلــ لــ
الــــفــــريــــق طـــــــــارق بـــــن حــســن 
الــعــام،  األمـــن  رئــيــس  الحسن 
والشيخ هشام بن عبدالرحمن 
وزارة  وكــــــيــــــل  ــة  ــفــ ــيــ ــلــ خــ آل 
الجنسية  لــشــؤون  الــداخــلــيــة 

والجوازات واإلقامة.
وفي مستهل اللقاء، رحب 
المنظمة  بمدير عام  الــوزيــر 
عن  معربا  للهجرة،  الــدولــيــة 
بما  البحرين،  مملكة  اعتزاز 
وإمكانات  قــدرات  من  تمتلكه 
االتــجــار  مكافحة  مــجــال  فــي 
مكانتها  عـــززت  بــاألشــخــاص، 
األولى  الفئة  ضمن  الدولية، 
مــــــن حــــيــــث أفـــــضـــــل الــــــــدول 

كفاءة في هذا الشأن، مشيدا 
بالتعاون القائم مع المنظمة 
العديد  في  للهجرة  الدولية 
مــن الــمــجــاالت، مــنــهــا تــبــادل 

الخبرات وتنظيم ورش العمل 
أهمية  مــؤكــدًا  المتخصصة، 
اســـتـــمـــرار هــــذا الــتــعــاون  لــمــا 

فيه مصلحة الجانبين.

وتـــم خـــال الــلــقــاء، بحث 
ــرة  ــجـ ــهـ ــا الـ ــايـ عـــــــدد مـــــن قـــضـ
ــات  ــ ــوعـ ــ ــــوضـ ــمـ ــ ــل والـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والـ
المتعلقة بالعمالة األجنبية، 

ــن حــقــوق  ــه مــ ومـــــا تــتــمــتــع بــ
ــر أشــــكــــال  ــويــ ــطــ قــــانــــونــــيــــة وتــ
التعاون مع المنظمة الدولية 

للهجرة.

استقبل الدكتور عبداللطيف بن 
راشـــد الــزيــانــي، وزيـــر الــخــارجــيــة، في 
مــقــر الـــــوزارة الـــيـــوم، كـــًا مــن الشيخ 
سفير  خليفة،  آل  عبداهلل  بن  حمود 
ــبــــحــــريــــن الــــســــابــــق لــــدى  مـــمـــلـــكـــة الــ
وهشام  السعودية،  العربية  المملكة 
مـــحـــمـــد الـــــــجـــــــودر، ســـفـــيـــر مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن الـــســـابـــق لــــدى جــمــهــوريــة 
الدائم لدى  العربية ومندوبها  مصر 
جامعة الدول العربية، وعبداللطيف 
ــران، الــقــنــصــل الـــعـــام  ــكــ ــســ جـــاســـم الــ
السابق لمملكة البحرين في النجف، 
عملهم  فترة  انتهاء  بمناسبة  وذلــك 

الدبلوماسي في وزارة الخارجية. 
ــر الــخــارجــيــة عن  ــد أعــــرب وزيــ وقـ
ــادة الــحــكــيــمــة  ــيــ ــقــ ــكـــر وتـــقـــديـــر الــ شـ
ــا  ــهــ ــذلــ ــتــــي بــ ــة الــ ــبــ ــيــ ــطــ ــود الــ ــهــ ــجــ ــلــ لــ
ــوال فــتــرة عملهم  الــدبــلــومــاســيــون طـ
إسهاماتهم  على  مثنًيا  الدبلوماسي، 
البحرين  تمثيل مملكة  في  المقدرة 
خير تمثيل لتعزيز عاقات المملكة 
ورعاية مصالح  الشقيقة،  الــدول  مع 
ــرام فــي  ــ ــكــ ــ وشـــــــــؤون الـــمـــواطـــنـــيـــن الــ
تأدية  على  حرصهم  مثمًنا  الــخــارج، 
متمنًيا  واقتدار،  كفاءة  بكل  واجبهم 

لهم دوام التوفيق والنجاح. 
ــراء  ــفـ ــسـ مــــن جـــهـــتـــهـــم، أعـــــــرب الـ
عــــن امــتــنــانــهــم وتـــقـــديـــرهـــم لــلــدعــم 
لــدن  مــن  الــتــي لمسوها  والــمــســانــدة 
حــــضــــرة صــــاحــــب الـــجـــالـــة الــمــلــك 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، ملك  حــمــد 
الـــبـــاد الـــُمـــعـــظـــم، وصـــاحـــب الــســمــو 
آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 

خــلــيــفــة، ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
الوزراء، وكل المسؤولين في المملكة 
لها  كــان  والتي  الخارجية  وزارة  وفــي 
بــالــغ األثـــر فــي إنــجــاح مــهــام عملهم 

الدبلوماسي. 
حــــضــــر االســـــتـــــقـــــبـــــال، الـــســـفـــيـــر 
ــزاد، وكــيــل  ــهـ الــدكــتــور مــحــمــد عــلــي بـ
القنصلية  للشؤون  الخارجية  وزارة 

واإلدارية، والسفير طال عبدالسام 
ــاري، مــديــر عـــام شــــؤون وزارة  األنــــصــ
ــيـــة، والـــســـفـــيـــر عــبــدالــعــزيــز  ــارجـ الـــخـ
مــحــمــد الــعــيــد، رئــيــس قــطــاع شـــؤون 
ــيـــد أحــمــد  ــسـ ــاون، والـ ــعــ ــتــ مــجــلــس الــ
ــيــــس قـــطـــاع  ــفــــي، رئــ ــريــ مـــحـــمـــد الــــطــ
وعــدد  واإلفــريــقــيــة،  العربية  الــشــؤون 

من كبار المسؤولين في الوزارة. 

اأ�شاد بالتعاون القائم مع المنظمة

وزير الداخلية ي�شتقبل مدير عام المنظمة الدولية للهجرة

وزي���ر الخارجي���ة ي�ش���تقبل ع���ددا م���ن ال�ش���فراء ال�ش���ابقين

وزي�������ر ال���ع���م���ل ي��ل��ت��ق��ي ال���م���دي���ر 
ال���ع���ام ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ال���دول���ي���ة ل��ل��ه��ج��رة

شويطر  راشـــد  لــولــوة  الــدكــتــورة  استقبلت 
الصحية  الرعاية  لمراكز  التنفيذي  الرئيس 
األولية، أحمد العلي المدير التنفيذي لمركز 
للجمعية  الـــتـــابـــع  داون  بــمــتــازمــة  الــعــنــايــة 
سبل  لبحث  وذلك  داون،  لمتازمة  البحرينية 
الــمــشــتــرك لتحسين خــدمــات  الــتــعــاون  تــعــزيــز 
داون  متازمة  لفئة  األولية  الصحية  الرعاية 
فــي مــراكــز الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـــيـــة، وذلــك 
بحضور عدد من المسؤولين من مراكز الرعاية 

الصحية األولية.
التنفيذي  الرئيس  أكــدت  اللقاء،    وخــال 
لمراكز الرعاية الصحية األولية الحرص على 
مواصلة تقديم أفضل الخدمات لفئة متازمة 
وتسهيل  وتطويرها  استدامتها  وضــمــان  داون 
الصحية،  الــمــراكــز  فــي  وشموليتها  تقديمها 
ومــــن أبـــــرز الـــخـــدمـــات الـــُمـــقـــدمـــة هـــي خــدمــة 
الوحدات  خال  من  األولية  الصحية  الرعاية 
الــمــتــنــقــلــة وخــــدمــــة قـــســـم الــــعــــاج الــطــبــيــعــي 
ــات قــســم صحة  ــات الــتــمــريــض، وخـــدمـ وخـــدمـ
الفم واألسنان والبحث االجتماعي والفحص 

الدوري والخدمات الوقائية.
الــدور المهم  الدكتورة شويطر   كما ثمنت 

ــم الــجــمــعــيــة الــبــحــريــنــيــة  ــ لـــمـــواصـــلـــة دعـ
عاتقها  عــلــى  يــقــع  الــتــي  داون  لــمــتــازمــة 
هــــدف إنـــســـانـــي نــبــيــل فـــي مـــســـانـــدة فئة 
الــمــمــلــكــة،  عــلــى مــســتــوى  داون  مــتــازمــة 
ــاء واإلخــــــاص  ــطـ ــعـ ــي الـ والـــمـــســـاهـــمـــة فــ
إلى  العمل،  مــواقــع  مختلف  فــي  للوطن 
جــانــب تــجــديــد االلـــتـــزام بــدعــم مختلف 
لتحقيق  الــمــدنــي  الــمــجــتــمــع  مــؤســســات 
ــه مــــن مـــشـــاريـــع إنــســانــيــة  ــيـ ــا تــصــبــو إلـ مــ

واجتماعية هادفة.
ــيــــد أحـــمـــد  ــر الــــســ ــ ــّبـ ــ ــه عـ ــبــ ــانــ  مـــــن جــ
العناية  لمركز  التنفيذي  المدير  العلي 
بمتازمة داون عن خالص شكره وتقديره 
على  األولــيــة  الصحية  الــرعــايــة  لــمــراكــز 
ولمؤسسات  للجمعية  المستمر  دعمها 
مــؤكــدًا  المملكة،  فــي  الــمــدنــي  المجتمع 
الــصــحــيــة  ــة  ــايـ ــرعـ الـ أن مـــســـانـــدة مـــراكـــز 
له  الجمعية  ومــبــادرات  لألنشطة  األولية 
أطيب األثر في تطوير مستوى الخدمات 
داون  مــتــازمــة  لفئة  المقدمة  الصحية 
خصوصًا من األطفال، بما يساعدها على 

خدمة شريحة أكبر من المستفيدين.

رئي�س مراكز الرعاية ال�شحية الأولية:

راشد تقديم اأف�شل الخدمات لفئة متالزمة داون بن  عبداللطيف  الدكتور  أشــاد 
جواز  بتدشين  الخارجية،  وزيــر  الزياني، 
المعايير  أحــدث  وفــق  اإللكتروني  السفر 
التقنية واألمنية، باعتباره إضافة مميزة 
لــلــخــدمــات الــحــكــومــيــة الــرقــمــيــة الــرائــدة 
التنموية  المسيرة  ظــل  فــي  والمتكاملة 
والــحــضــاريــة الــشــامــلــة لــحــضــرة صــاحــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك الباد المعظم، وتوجهات الحكومة 

بــرئــاســة صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
العهد  ولــي  خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان 

رئيس مجلس الوزراء.
ـــر الــخــارجــيــة عـــن شــكــره  وأعــــــرب وزيــ
راشــــد  ــخ  ــيـ ــشـ الـ أول  لـــلـــفـــريـــق  ــره  ــديــ ــقــ وتــ
ــر الــداخــلــيــة،  بـــن عـــبـــداهلل آل خــلــيــفــة وزيــ
عـــلـــى دعـــمـــه لــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة بــرئــاســة 
والـــجـــوازات  للجنسية  الــمــســاعــد  الــوكــيــل 
الخارجية،  وزارة  في  وممثليها  واإلقــامــة 

وهيئة  واالتـــصـــاالت،  الــمــواصــات  ووزارة 
الـــمـــعـــلـــومـــات والـــحـــكـــومـــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، 
إنجاز  فــي  لجهودها  الــدائــمــة  ومساندته 
مشروع جواز السفر اإللكتروني في جميع 
الــســديــدة  للتوجيهات  تــنــفــيــًذا  مــراحــلــه، 
ومتابعة  بدعم  المعظم،  الملك  لجالة 
مــن صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولـــي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
ـــر وزيــــر الــخــارجــيــة عـــن إعــجــابــه  وعـــبَّ

ــواز الــســفــر اإللـــكـــتـــرونـــي وفــق  ــ بـــإنـــجـــاز جـ
تتوافق  عصرية  وتقنية  أمنية  مواصفات 
ــع أحـــــدث مــعــايــيــر الــمــنــظــمــة الــدولــيــة  مـ
للطيران المدني التابعة لألمم المتحدة، 
المقدمة  الخدمات  تعزيز  في  يسهم  بما 
والتنقل  الــســفــر  مــجــال  فــي  للمواطنين 
التأشيرات  وتسهيل فرص الحصول على 
واإلعــــفــــاء مــنــهــا ورفـــــع تــصــنــيــف الـــجـــواز 

البحريني عالمًيا.

وزي������ر ال���خ���ارج���ي���ة: ج������واز ال�������ش���ف���ر الإل����ك����ت����رون����ي اإ����ش���اف���ة 
م��م��ي��زة ف���ي م�����ش��ي��رة ال���خ���دم���ات الأم���ن���ي���ة وال��رق��م��ي��ة ال��م��ت��ك��ام��ل��ة

قـــــــــــــال عـــــــلـــــــي بــــــــــن مــــحــــمــــد 
الخارجية  رئيس لجنة  الرميحي 
والدفاع واألمن الوطني بمجلس 
السفر  جـــواز  تدشين  إن  الــشــورى 
اإللـــكـــتـــرونـــي لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
فـــي سلسلة  نــوعــيــة  نــقــلــة  يــمــثــل 
وزارة  تــقــدمــهــا  الـــتـــي  ــات  الـــخـــدمـ
النهضة  مسيرة  ضمن  الداخلية 
يقودها  الــتــي  الشاملة  التنموية 

حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الملك 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
مملكة  في  وإننا  المعظم،  الباد 
حقيقية  ريـــادة  نسجل  البحرين 
اإللكترونية  الخدمات  قطاع  في 
بــفــضــل دعـــم وتــوجــيــهــات صاحب 
بن  األمير سلمان  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
ــي تــســتــنــد  ــتـ مــجــلــس الــــــــــوزراء، الـ

عــلــى تــكــويــن بــنــيــة تــحــتــيــة قــويــة 
الرقمي  للتحول  المملكة  تــقــود 

واالرتقاء بكافة الخدمات.
خال  لمسناه  ما  قائا:  وأكــد 
العرض الذي تم تقديمه حول جواز 
السفر اإللكتروني هو محل اعتزاز 
المباركة  الــخــطــوات  ــذه  وهـ وفــخــر، 
الــتــي يــقــودهــا مــعــالــي الــفــريــق أول 
الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة 

وزارة  ــة  رؤيـ تعكس  الــداخــلــيــة  ــر  وزيـ
الداخلية في استشراف المستقبل 
ــبـــة الـــتـــطـــورات الــمــتــســارعــة  ومـــواكـ
ــمــــي  ــرقــ فــــــي مـــــجـــــال الـــــتـــــحـــــول الــ
المملكة  يضع  والذي  واإللكتروني 
ــاف الــــدولــــة الــمــتــقــدمــة،  فــــي مـــصـ
الشيخ  وإســهــامــات  بجهود  مــشــيــدًا 
خليفة  آل  عبدالرحمن  بــن  هــشــام 
لـــشـــؤون  ــيــــة  ــلــ الــــداخــ وزارة  ــل  ــيــ وكــ

والــجــوازات واإلقــامــة في  الجنسية 
الحلول  وتقديم  الخدمات  تطوير 
المبتكرة الحديثة في هذا القطاع 

المهم.

رئي�س لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بال�شورى:

جواز ال�شفر الإلكتروني يمثل ريادة حقيقية في الخدمات الإلكترونية

} علي بن محمد الرميحي.

الشيخ عيسى  نقل سمو 
ــلــــمــــان بـــــن حــــمــــد آل  بـــــن ســ
أمناء  خليفة رئيس مجلس 
ــيـــســـى بـــــن ســـلـــمـــان  وقـــــــف عـ
تهاني  الــخــيــري  الــتــعــلــيــمــي 
ــب الـــجـــالـــة  ــاحــ ــرة صــ ــضــ حــ
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
خليفة ملك الباد المعظم 
وصــــاحــــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي 
آل  بــن حمد  األمــيــر سلمان 
ــي الــعــهــد رئــيــس  خــلــيــفــة ولــ
مجلس الــوزراء إلى أخيهما 

ــاحــــب الــــجــــالــــة الــمــلــك  صــ
عبداهلل الثاني ابن الحسين 
ــة  ــ ــيـ ــ مـــلـــك الـــمـــمـــلـــكـــة األردنـ
الــهــاشــمــيــة الــشــقــيــقــة، وإلــى 
ــة الــمــلــكــة  صـــاحـــبـــة الـــجـــالـ
رانـــيـــا الـــعـــبـــداهلل، بــمــنــاســبــة 
ــران صــاحــبــة السمو  قــ عــقــد 
بنت  إيمان  األمــيــرة  الملكي 
السيد  على  الثاني  عــبــداهلل 
ترميوتس،  ألكساندر  جميل 
حياة  للزوجين  وتمنياتهما 

زوجية سعيدة.

جــــاء ذلــــك لــــدى حــضــور 
ــران  ــقـ ــوه حـــفـــل عـــقـــد الـ ــمـ سـ
األردن  بيت  فــي  أقــيــم  الـــذي 
الــعــامــر، حــيــث أعـــرب سموه 
عن خالص تهانيه وتمنياته 
للزوجين حياة زوجية ملؤها 

الخير والسعادة.
ورافق سموه خال حفل 
سلمان  الشيخ  الــقــران  عقد 
ــلـــمـــان آل  بــــن أحــــمــــد بــــن سـ
خــلــيــفــة رئـــيـــس ديــــــوان ولــي 

العهد.

بمنا�شبة عقد قران الأميرة اإيمان..

ال�شيخ عي�شى بن �شلمان ينقل تحيات الملك
وولي العهد رئي�س الوزراء اإلى ملك الأردن

LinkLink

https://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16425/pdf/1-Supplime/16425.pdf?fixed3136
https://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1325642
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1325651
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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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12
على غرار »بحرين فارما« و»جلف بايوتك«.. د. العو�ضي:

البحرين بحاجة لإن�ضاء م�ضنع لأدوية الإن�ضولني و�ضغط الدم
اأ�شماء عبداهلل:

اخلليج  ل�شيدلية  التنفيذي  الرئي�س  اأكد 

د. خالد العو�شي اأن البحرين بحاجة الإن�شاء 

وعالجات  االن�شولني  اأدوية  لت�شنيع  م�شنع 

اخل�شو�س؛  وجه  على  الدم  �شغط  ارتفاع 

يف  املر�شني  بهذين  االإ�شابة  الرتفاع  نظًرا 

االأدوية  هذه  توافر  وغياب  البحرين،  مملكة 

ي�شّبب  ما  للمر�شى،  �شرفها  عند  اأحياًنا 

اأدويتهم  غياب  عند  �شحتهم  على  خطورة 

لفرتات طويلة. 

اإن  االقت�شادي«  لـ»االأيام  العو�شي  وقال 

اإنتاج  قادرعلى  متكامل  م�شنع  اإن�شاء  تكلفة 

مليون   35 مايقارب  الدواء  من  نوًعا   60

مع  بال�شراكة  امل�شنع  تاأ�شي�س  وميكن  دينار، 

اال�شتثمار يف  على  للت�شجيع  اخلا�س  القطاع 

ال�شحي  القطاع  وتطوير  الدوائية  ال�شناعات 

ودعمها كجزء من اجلهود الوطنية يف حتقيق 

اخلليج  دول  اأن  اىل  الفًتا  الدوائي،  االأمن 

الإحراز  الدواء  من  �شنف  اآالف   4 اىل  بحاجة 

االأدوية  �شناعة  جمال  يف  ملحوظ  تقدم 

والعقاقري ذات اجلودة العالية. 

و�شناعة  جتارة  غرفة  »تعمل  واأ�شاف: 

جلنة  واأهداف  اخلطط  تنفيذ  على  البحرين 

القطاع ال�شحي، املت�شمنة دعم توافر االأدوية 

و�شمان عدم نفادها، واإمتام الدرا�شة الداعمة 

يف  لالأ�شتثمار  حتفيزية  حتتية  بنية  الإن�شاء 

القطاع اخلا�س، باالإ�شافة اىل تطوير وتعزيز 

التعاون بني الهيئة الوطنية لتنظيم املهن«.

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  ومنحت 

اأول  الإن�شاء  الرتخي�س  ال�شحية  واخلدمات 

»بحرين  الغذائية  املكمالت  الإنتاج  م�شنع 

اإىل  و�شل  والذي   ،2019 العام  يف  فارما« 

اأول م�شنع  وُيعد  التجاري،  الت�شغيل  مرحلة 

حملي لالأدوية والفيتامينات، ومن اأهم اأهداف 

احليوية«  للتكنولوجيا  »اخلليج  امل�شنعني 

اإنتاج  خط  تخ�شي�س  فارما«  و»البحرين 

لالأدوية املهمة واملتطلب توافرها يف البحرين 

ب�شدد  املذكورين  امل�شنعني  اأن  كما  واملنطقة، 

اخلليج  يف  تتوافر  ال  التي  االأدوية  اإنتاج 

يعتمد  اإذ  الطلب،  عليها  يكرث  والتي  العربي 

يف  االزدواجية  عدم  مبداأ  على  امل�شنعني  كال 

اإنتاج االأدوية املماثلة مل�شانع خليجية اأخرى، 

ويتوجهان الإنتاج مواد ذات جودة تعتمد من 

الدول العربية واالأجنبية.

وهو   - فارما  البحرين  م�شنع  وينتج 

ال�شيدلية  امل�شتح�شرات   - �شعودي  ا�شتثمار 

اأو كب�شوالت رخوية، بينما  على �شكل �شراب 

�شينتج م�شنع جلف بايوتك - وهو ا�شتثمار 

تعطى  التي  االأدوية   - بحريني  �شعودي 

االأدوية  جميع  وتغطي  احلقن  طريق  عن 

ال�شرورية حلاالت الطوارئ. ورفعت ال�شركة 

واحد  اإنتاج  خط  من  اال�شتيعابية  طاقتها 

 600 الإنتاج  5 خطوط  اإىل  كب�شولة  مللياري 

�شراب يف  علبة  مليون  كب�شولة و20  مليون 

الوقت احلايل؛ ب�شبب الطلب عليها يف املنطقة 

منذ االإعالن عنها.

لتنظيم  الوطنية  الهيئة  اأعلنت  ذلك،  اإىل 

اإ�شدار  موؤخًرا،  ال�شحية،  واخلدمات  املهن 

للتكنولوجيا  اخلليج  مل�شنع  الرتخي�س 

احلقن  اأدوية  لت�شنيع  موقع  كاأول  احليوية 

موقع  ثاين  يجعله  ما  البحرين،  مملكة  يف 

مرخ�س لت�شنيع االأدوية يف مملكة البحرين. 

حقوق  على  ح�شل  قد  امل�شنع  يكون  وبهذا 

بعد  احلقن  الأدوية  االأولية  الدفعات  اإنتاج 

عر�س درا�شات امل�شتح�شرات املنتجة والتاأكد 

من التحاليل الثباتية الناجحة لها.

و�شيكون امل�شنع �شيكون االأول من نوعه 

يف ال�شرق االأو�شط الإنتاج االأدوية التي تعطى 

خطوط  با�شتخدام  وذلك  احلقن،  طريق  عن 

انتاج بتقنية عالية جًدا من اإنتاج �شركة بو�س 

ت�شمن  التي   )Isolator system( االأملانية 

العمل التقني كاماًل دون تدخل ب�شري.

د. خالد العو�صي

ويل العهد ال�ضعودي يعلن

تاأ�ضي�ض »طريان الريا�ض«

بدعم من جمل�ض التنمية.. »تيكن�ضي« ت�ضتثمر 

3 ماليني دولر يف تو�ضعة اأعمالها باململكة

اأعلن �شاحب ال�شمو امللكي االأمري حممد 

بن �شلمان بن عبدالعزيز ويل العهد رئي�س 

رئي�س جمل�س  ال�شعودي،  الوزراء  جمل�س 

اإدارة �شندوق اال�شتثمارات العامة، تاأ�شي�س 

ل�شركة  العامة  اال�شتثمارات  �شندوق 

الوطني  اجلوي  الناقل  الريا�س«،  »طريان 

النقل  قطاع  تطوير  يف  لالإ�شهام  اجلديد، 

اجلوي وتعزيًزا ملوقع اململكة اال�شرتاتيجي 

العامل؛  قارات  اأهم  من   3 بني  يربط  الذي 

رفع  على  والعمل  واأوروبا،  واأفريقيا  اآ�شيا 

وفق  الوطنية  لل�شركات  التناف�شية  القدرة 

م�شتهدفات روؤية ال�شعودية 2030. 

من  تتخذ  التي  ال�شركة  وت�شعى 

الإدارة  رئي�ًشا  مركًزا  الريا�س  العا�شمة 

لرحالتها،  ومنطلًقا  الت�شغيلية،  عملياتها 

متطورة،  طائرات  اأ�شطول  امتالك  عرب 

ت�شتهدف من خالله تطبيق اأف�شل ممار�شات 

يف  املعتمدة  عاملًيا  وال�شالمة  اال�شتدامة 

اأحدث  توفري  جانب  اإىل  الطريان،  جمال 

التقنيات الرقمية للريادة يف هذا املجال.

و�شيقود �شركة »طريان الريا�س« نخبة 

ويراأ�س  والدوليني،  املحليني  اخلرباء  من 

الرميان  عثمان  بن  يا�شر  اإدارتها  جمل�س 

حمافظ �شندوق اال�شتثمارات العامة، بينما 

تنفيذًيا  رئي�ًشا  دوغال�س  توين  تعيني  مت 

لل�شركة. ويجلب دوغال�س خربة تفوق 40 

واخلدمات  والطريان  النقل  قطاع  يف  عاًما 

اللوج�شتية. 

ل�شندوق  بالكامل  مملوكة  وك�شركة 

قدرات  �شت�شهم  العامة،  اال�شتثمارات 

اال�شتثمارية،  وخرباته  املالية،  ال�شندوق 

يف متكني ال�شركة من التو�شع يف عملياتها 

امل�شتقبلية  خططها  يدعم  مبا  الت�شغيلية 

يف  وعاملية  رائدة  وطنية  �شركة  لتكون 

قطاع الطريان.

تهدف  امل�شافرين،  جتربة  والإثراء 

رحالت  الإطالق  الريا�س«  »طريان  �شركة 

العامل  حول  وجهة   100 من  الأكرث  ت�شل 

م�شتويات  و�شتقدم   ،2030 العام  بحلول 

ا�شتثنائية من اخلدمات املتكاملة، ممزوجة 

بطابع ال�شيافة ال�شعودي االأ�شيل. 

الريا�س«  اإطالق »طريان  كما �شي�شهم 

لل�شياح  الفر�س  من  املزيد  اإتاحة  يف 

للو�شول  العامل  اأنحاء  من جميع  والزوار 

والطبيعية  ال�شياحية  املواقع  اأجمل  اإىل 

يف اململكة، لت�شكل حقبة جديدة يف جمال 

ال�شفر والطريان، عرب زيادة خيارات النقل 

امل�شافرين  اأعداد  زيادة  مع  تزامًنا  اجلوي 

من واإىل اململكة، ورفع الطاقة اال�شتيعابية 

واخلدمات  وال�شحن  النقل  خلدمات 

يف  ي�شهم  مبا  اال�شرتاتيجية،  اللوج�شتية 

والربط  الدوليني  امل�شافرين  حركة  جذب 

مدينة  لتكون  املختلفة،  العامل  قارات  بني 

عاملية  ووجهة  للعامل،  بوابة  الريا�س 

ي�شهم  مبا  وال�شياحة،  والتجارة  للنقل 

الوطنية  اال�شرتاتيجية  اأهداف  حتقيق  يف 

قطاع  يف  اللوج�شتية  واخلدمات  للنقل 

النقل اجلوي.

التكنولوجية  احللول  مزود  يتجه 

دوالر  ماليني   3 ا�شتثمار  اإىل  »تيكن�شي« 

اأمريكي لتو�شعة اأعماله يف مملكة البحرين، 

التنمية  جمل�س  من  ودعم  بت�شجيع  وذلك 

بالرتويج  املعنية  اجلهة  االقت�شادية، 

لال�شتثمارات يف اململكة.

احللول  تقدمي  اإىل  »تيكن�شي«  وت�شعى 

لالت�شاالت  املتطورة  التكنولوجية 

اململكة،  يف  التفاعلية  املتعددة  والو�شائط 

بروتوكول  تلفزيون  خدمات  ذلك  يف  مبا 

التلفزيون  وخدمات   ،)IPTV( االإنرتنت 

املدفوع، وتطبيقات امل�شاهدة عند الطلب، اإىل 

جانب خدمات حتليل البيانات. كما وتهدف 

اإ�شرتاتيجية  �شراكات  عمل  اإىل  »تيكن�شي« 

وامل�شاريع  االت�شاالت،  خدمات  مزودي  مع 

العقارات،  ومطوري  وال�شكنية،  التجارية 

ال�شيافة.  جمال  يف  التجارية  والعالمات 

ت�شميم  تب�شيط  اإىل  »تكن�شي«  وت�شعى 

البنية املبتكر خلدمات تلفزيون بروتوكول 

ويحقق  اأكرب  فعالية  ي�شمن  ما  االإنرتنت، 

جتربة م�شاهدة اأف�شل للعمالء.

املدير  عبداهلل  م�شعب  ت�شريح  ويف 

قطاع  يف  االأعمال  لتطوير  التنفيذي 

تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت مبجل�س 

»نحن  فيه:  قال  االقت�شادية،  التنمية 

كمركز  البحرين  مكانة  بتعزيز  ملتزمون 

بالتواكب مع خطة  الرقمي، وذلك  لالبتكار 

و�شمن خطتنا  االقت�شادي  للتعايف  اململكة 

تنوًعا  اأكرث  اقت�شاد  خللق  اال�شرتاتيجية 

وا�شتدامة. كما اإننا م�شرورون بدعم م�شاعي 

تيكن�شي يف تو�شعة اأعمالها والذي �شيكون 

له تاأثري اإيجابي على االقت�شاد الرقمي«.

من جانبه، قال اأثول توما�س بيني مدير 

تطوير االأعمال وال�شراكات لدى »تيكن�شي«:

يف  ريادتها  البحرين  مملكة  »اأثبتت 

ما  خالل  من  املنطقة  يف  الرقمي  التحول 

لقطاع  متطورة  حتتية  بنية  من  به  تتميز 

ومع  واالت�شاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 

زيادة حزمة امل�شروعات التجارية وال�شكنية 

مثلى  ببيئة  كم�شتثمرين  نحظى  الكربى، 

من  اململكة  به  حتظى  ما  من  لال�شتفادة 

خالل  من  ون�شعى  منتجاتنا.  لعر�س  منو 

والتطوير  البحث  جمال  يف  �شراكاتنا 

تطوير  و�شراكات  االأمريكية  الربامج  عرب 

نوعية  نقلة  اإحداث  اإىل  االأوروبية  االأجهزة 

يف جتربة م�شاهدة التلفزيون لعمالئنا«.

»تيكن�شي«  ل�شركة  الرئي�س  املقر  ويقع 

ال�شركة  تخدم  اإذ  البحرين،  مملكة  يف 

يف  مبا  املنطقة  اأنحاء  جميع  يف  العمالء 

واالإمارات  ال�شعودية  العربية  اململكة  ذلك 

العربية املتحدة وجمهورية م�شر العربية، 

لالت�شال  التقنية  حلولها  اإىل  باالإ�شافة 

وتقدم  كما  املتعددة.  التفاعلية  والو�شائط 

اخلدمات  من  وا�شعة  جمموعة  »تيكن�شي« 

وتطوير  الربامج،  تطوير  ذلك  يف  مبا 

وتطبيقات  اخلا�شة،  باملوا�شفات  االأجهزة 

التفاعلي،  والت�شميم  املختلط،  الواقع 

وخدمات تكامل االأنظمة.

م�صعب عبداهلل 

لإن�ضاء م�ضروع حديقة الطاقة ال�ضم�ضية

»األبا« توؤّمن متوياًل من بنك البحرين والكويت بقيمة 1.6 مليون دينار

53 مركبة مهجورة يف املطار واإنذار اأ�ضحابها بالإزالة 

�س.م.ب  البحرين  اأملنيوم  �شركة  اأعلنت 

العامل  يف  لالأملنيوم  م�شهر  اأكرب  )األبا(، 

التمويل  لقر�س  تاأمينها  ال�شني،  با�شتثناء 

بحريني  دينار  مليون   1.6 بقيمة  امل�شتدام 

من بنك البحرين والكويت، البنك يف خدمات 

التجارية،  امل�شرفية  واخلدمات  التجزئة 

الإن�شاء م�شروع حديقة الطاقة ال�شم�شية فيها.

بهذا  اتفاقية  لتوقيع  حفل  اأقيم  وقد 

يف   2023 مار�س   12 بتاريخ  اخل�شو�س 

الرئي�س  ح�شره  األبا،  ب�شركة  الدانة  قاعة 

األبا علي البقايل، والدكتور  التنفيذي ل�شركة 

عبدالرحمن �شيف الرئي�س التنفيذي ملجموعة 

كبار  بح�شور  والكويت،  البحرين  بنك 

امل�شوؤولني من اجلانبني. 

وبهذه املنا�شبة، �شرح الرئي�س التنفيذي 

»روؤيتنا  قائالً:  البقايل  علي  األبا  ل�شركة 

اأو  االأملنيوم  اإنتاج  من  اأبعد  هو  ملا  تطمح 

عليها.  نعتمد  التي  الت�شغيلية  العمليات 

يف  لالأملنيوم  م�شهر  كاأكرب  اليوم،  فطموحنا 

اأف�شل  حتقيق  هو  ال�شني،  با�شتثناء  العامل 

املوظفني  من  املعنية،  االأطراف  جلميع  قيمة 

املختلفة،  املجتمعية  والفئات  والعمالء 

م�شينا  اإن  البحرين.  ململكة  ذلك  من  واالأهم 

يوؤكد  ال�شم�شية  الطاقة  حديقة  م�شروع  يف 

جزء  هي  املناخي  للتغري  ا�شرتاتيجيتنا  اأن 

القيمة للمعنيني  ال يتجزاأ من هدفنا بتحقيق 

�شريكنا  مع  �شراكتنا  خالل  ومن  بال�شركة. 

فقد  والكويت،  البحرين  بنك  امل�شريف 

عن  البيئي  امل�شروع  هذا  متويل  من  متكنا 

خريطة  مع  متا�شًيا  االأخ�شر  التمويل  طريق 

واالجتماعية  البيئية  للجوانب  األبا  طريق 

واحلوكمة. فكل خطوة نخطوها مًعا - مهما 

حتقيق  من  تقربنا  �شوف   - �شغرية  كانت 

اأهداف اململكة بالو�شول اإىل احلياد الكربوين 

ال�شفري بحلول عام 2060«. 

التنفيذي  الرئي�س  اأ�شاف  جانبه،  من 

ملجموعة بنك البحرين والكويت قائالً: 

»نتعهد بدعم جميع الربامج وال�شيا�شات 

حت�شني  اإىل  والرامية  اململكة  تطبقها  التي 

النمو  عجلة  ودفع  الطاقة  ا�شتهالك  كفاءة 

نحو اال�شتغالل االأمثل ملوارد الطاقة النظيفة 

بنك  ويقدم  فيها.  امل�شتدامة  التنمية  لتحقيق 

وهي  األبا،  ل�شركة  دعمه  والكويت  البحرين 

اإحدى كربى ال�شركات ال�شناعية الوطنية يف 

باالعتماد  م�شروعها  لتنفيذ  البحرين،  مملكة 

الطاقة  ا�شتغالل  يف  التقنيات  اأحدث  على 

يف  األبا  �شركة  ندعم  اأن  وي�شرفنا  املتجددة. 

مهمتها باأن ت�شبح ال�شركة الرائدة يف تطوير 

العالية ملوارد  امل�شاريع ذات اجلودة  وتنفيذ 

الطاقة املتجددة وتقدمي مثال حتتذي به باقي 

بني  التعاون  كيفية  والبنوك حول  امل�شارف 

جمال  يف  وال�شركات  امل�شرفية  املوؤ�ش�شات 

الطاقة النظيفة«. 

حمرر ال�شوؤون االقت�شادية:

عن  امل�شوؤولة  اجلهة   - البحرين  مطار  �شركة  اأعلنت 

اإدارة وت�شغيل مطار البحرين الدويل - وجود 53 مركبة 

مهجورة يف مواقف مطار البحرين الدويل، وحددت ال�شركة 

موعًدا اأق�شاه 22 مار�س 2023 الإزالة املركبات.

املركبات  من   29 اأن  ال�شركة  ن�شرته  تعميم  ويظهر 

ذات  منها  مركبة  و17  بحرينية،  لوحات  ذات  املهجورة 

اإىل  باالإ�شافة  اإماراتيتني،  ومركبتني  �شعودية،  لوحات 

مركبتني كويتيتني، بينما بلغ عدد ال�شيارات التي من غري 

�شفروليه  كابر�س،  �شفروليه  نوع  من  �شيارات   3 لوحات 

جيب، والند روفر جيب.

املركبات  اأ�شحاب  البحرين  مطار  �شركة  ودعت 

اإىل ق�شم ال�شوؤون  اأو من ينوب عنهم  للح�شور ال�شخ�شي 

التجارية والت�شويق، مع اإح�شار امل�شتندات الالزمة الإثبات 

ملكية املركبة، ودفع املبالغ املالية امل�شتحقة.
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يو�صف ال�صالحمي العتيبي باقر زين الدينالنائب حم�صن الع�صبول عبداحل�صني مريزا

ت�شلمت �شحيفة »االأيام« املزيد من التهاين 

والتربيكات مبنا�شبة الذكرى الرابعة والثالثني 

اإذ تقدمت رئي�س جمل�س  االأول،  العدد  الإ�شدار 

اأمناء مدر�شة بيان البحرين ال�شيخة الدكتورة 

التهاين  بخال�س  العتيبي  �شليمان  بنت  مي 

والتربيكات مبنا�شبة الذكرى ال�شنوية لتاأ�شي�س 

ُتعد  »االأيام«  اأن  اىل  »االأيام«، م�شرية  �شحيفة 

من اأهم ال�شحف املحلية واخلليجية والعربية، 

م�شيدة مبا تقوم به ال�شحيفة من دور اإعالمي 

املهنية  ال�شحفية  التغطيات  خالل  من  متميز 

مب�شداقية  والعاملية  املحلية  االأحداث  جلميع 

ال�شحافة  به  تتمتع  ما  ظل  يف  واحرتافية، 

الزاهر  العهد  ظل  يف  حرية  من  البحرينية 

ل�شاحب اجلاللة عاهل البالد املعظم.

برقية  الع�شبول  حم�شن  النائب  وبعث 

التوفيق  دوام  عن  خاللها  من  عربرّ  تهنئة، 

والتقدم واالزدهار لل�شحيفة.

اجلعفرية  االأوقاف  جمل�س  رئي�س  وبعث 

يو�شف ال�شالح برقية تهنئة عرب من خاللها عن 

خال�س االأمنيات بهذه املنا�شبة، واأعرب عن اأمله 

باأن حتقق ال�شحيفة املزيد من التقدم والنجاح.

مريزا  عبداحل�شني  الدكتور  واأر�شل 

القاب�شة  ال�شركة  اإدارة  ملجل�س  امل�شت�شار 

اإنه  فيها  قال  تهنئة،  برقية  والغاز  للنفط 

التهاين  حال�س  يبعث  باأن  وي�شرفه  ي�شعده 

الرابعة  الذكرة  مبنا�شبة  والتربيكات 

معرًبا  »االأيام«،  �شحيفة  لتاأ�شي�س  والثالثني 

عن اأمله باأن حتقق اجلريدة املزيد من التميز 

يف جمال ال�شحافة واالإعالم.

كما بعث باقر زين الدين من مكتب رئي�س 

اأخرى،  ا برقية  اأي�شً االأوقاف اجلعفرية بدوره 

بدوام  ال�شادقة  االأمنيات  عن  خاللها  من  عربرّ 

التقدم واالزدهار لل�شحيفة. 

»                « تتلقى التهاين والإ�شادات بدورها املهني واحرتافيتها

خالد الأمني يفتتح مكتب

املهند�شني اأيوب اأ�شد وعبدالـله البزاز

خالد  االأعمال  رجل  من  كرمية  برعاية 

املجتمع  من  هالة  وح�شور  االأمني،  علي 

الت�شميم  مكتب  افتتاح  مت  التجاري، 

 )narrative design studio( الداخلي 

للمهند�شني اأيوب اأ�شد وعبداهلل البزاز الكائن 

يف منطقة ال�شيف.

من  امل�شروع  اإن  اأ�شد  اأيوب  وقال 

مكتبنا  اإذ  املنطقة،  يف  الواعدة  امل�شاريع 

ويخطط  احلا�شر  ويتابع  املا�شي  يوثق 

للم�شتقبل، هدفنا حتويل اأحالمكم التجارية 

با�شتخدام  مذهلة  حقيقة  اإىل  وال�شكنية 

اأحدث التقنيات لتجربة ت�شور ال مثيل لها.

»ُيعد  بقوله:  االأمني  خالد  واأ�شاف 

التي  االأمور  من  للم�شتقبل  التخطيط 

اأمورنا الفنية،  اأهمية حيوية يف كل  ت�شكل 

وال�شيا�شية،  واالجتماعية،  والثقافية، 

)فن  عليه  يطلق  ما  وهو  واالقت�شادية، 

و�شع  يعني  وهو  امل�شتقبل(،  ا�شت�شراف 

عليها  ن�شري  وا�شرتاتيجيات  خطط 

اأهداف معينة وتطوير جمتمعاتنا  لتحقيق 

والعامل، اإذ ال ميكن حتقيق اأي تطور دون 

ت�شاعدنا  فنية  و�شيا�شات  خطط  و�شع 

الطرق وت�شهل مراحل تطورنا،  لنا  وتفتح 

واال�شت�شراف يتم عن طريق درا�شة الو�شع 

اخلطط  و�شع  ثم  ومن  وتف�شيله  احلايل 

التي  واملعلومات  والبيانات  امل�شتقبلية 

التطور  وهو  للهدف  الو�شول  على  ت�شاعد 

والتقدم«.

»ديار املحرق« تثّمن التكرمي

»�شوق الرباحة« يفوز بجائزة اأف�شل داعم مل�شاريع الأ�شر املنتجة

 بجوائز ت�شل اإىل 10 اآلف دينار بحريني

»البحرين الإ�شالمي« يكّرم الفائزين يف جائزة الإجنازات املتميزة

الرباحة  �شوق  اإدارة  فوز  اإثر 

بجائزة اأف�شل راٍع وداعم مل�شاريع 

املهند�س  اأعرب  املنتجة،  االأ�شر 

الرئي�س  العمادي  علي  اأحمد 

التنفيذي ل�شركة ديار املحرق عن 

واالمتنان  والتقدير  ال�شكر  جزيل 

امللكي  ال�شمو  �شاحبة  من  لكل 

اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة  االأمرية 

املعظم  البالد  عاهل  قرينة  خليفة 

للمراأة،  االأعلى  املجل�س  رئي�شة 

ال�شيخة ح�شة بنت خليفة  و�شمو 

اإدارة  جمل�س  رئي�شة  خليفة  اآل 

اأ�شاد  كما  البحرين«.  »اإجناز 

االجتماعية  التنمية  وزارة  بجهود 

جلائزة  املنظمة  اجلهات  وجميع 

االأمرية  امللكي  ال�شمو  �شاحبة 

خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة 

 ،2023 املنتجة  االأ�شر  لت�شجيع 

بن�شختها ال�شاد�شة ع�شرة.

االإيجابي  الدور  اإىل  واأ�شار 

اجلائزة  هذه  تلعبه  الذي  الفاعل 

املنتجة  البحرينية  االأ�شر  دعم  يف 

وحتى   2007 يف  انطالقها  منذ 

يومنا هذا، ومدى ترجمتها لالأبعاد 

لروؤية  والتنموية  االجتماعية 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

عي�شى اآل خليفة ملك البالد املعظم، 

واحلكومة املوقرة برئا�شة �شاحب 

بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

الدعم  اأن  واأكد  الوزراء.  جمل�س 

املتوا�شل وامل�شتمر من لدن قرينة 

نوعية  نقلة  حقق  قد  البالد  عاهل 

املنتجة  االأ�شر  متكني  م�شار  يف 

ال�شغرية،  احلرفية  وامل�شاريع 

جهودها  تطوير  يف  اأ�شهم  مبا 

لترتك  بها  واالرتقاء  واإمكاناتها 

االأعمال،  عامل  يف  وا�شحة  ب�شمة 

كرمًيا  اقت�شادًيا  م�شدًرا  وت�شبح 

كما  االأ�شرة.  الأفراد  وم�شتداًما 

اأعرب املهند�س اأحمد علي العمادي 

عن خال�س �شكره وتقديره ل�شركة 

للجهود  وذلك  ال�شيف؛  عقارات 

الرباحة  �شوق  اإدارة  يف  احلثيثة 

وتقدمي خدمات �شاملة، اأ�شهمت يف 

ت�شوق  مركز  امل�شروع  هذا  جعل 

ديار  مدينة  يف  ناجًحا  ا�شتثنائًيا 

املحرق.

االإ�شالمي  البحرين  بنك  اأعلن 

تقدمي  يف  الرائد  البنك   ،)BisB(

الرقمية،  امل�شرفية  اخلدمات 

بنك  جائزة  يف  الفائزين  اأ�شماء 

لالإجنازات  االإ�شالمي  البحرين 

يف  البنك  اأطلقها  والتي  املتميزة، 

االحتفاء  بهدف  املا�شي  دي�شمرب 

يف  املتميزين  بالبحرينيني 

اإجنازات  حققوا  ممن  املجتمع، 

املجاالت،  خمتلف  يف  رائدة 

نقدية  بجوائز  البنك  ليكافئهم 

دينار   10000 اإىل  ت�شل 

اخلطوة  هذه  وتاأتي  بحريني. 

يف  واملبتكرين  للمميزين  تقديًرا 

خالل  من  البحريني  املجتمع 

اإجنازاتهم  على  ال�شوء  وت�شليط 

اإقليمًيا  حملًيا،  وجناحاتهم 

وعاملًيا.

 »iHand« مبادرة  فازت  وقد 

حميد  من  كل  ِقبل  من  املبتكرة 

بـمبلغ  اأ�شد،  واأيوب  مرهون 

وهي  بحريني،  دينار   5000

يهدف  رقمي  تطبيق  عن  عبارة 

اجلهات  مع  الهمم  ذوي  لربط 

بدعم  املعنيني  واالأ�شخا�س 

وتاأهيل و�شقل مواهب هذه الفئة، 

خلق  يف  التطبيق  هذا  ي�شهم  اإذ 

ومي�شرة  فاعلة  توا�شل  من�شة 

وا�شعة  اآفاق  يفتح  مبا  بينهما 

لذوي  املقدم  الدعم  اأوجه  من 

الهمم، عالوة على ك�شر احلواجز 

ق�ش�س  با�شتعرا�س  واملخاوف 

امل�شاندة  �شبل  وتوفري  النجاح 

وفر�س العمل والتدريب.

البحريني  البطل  فاز  وقد 

االأخرى  باجلائزة  ن�شيف  ح�شن 

بحريني،  دينار   5000 والبالغة 

لغز  حل  يف  االحرتافية  ملهاراته 

حا�شل  فهو  الروبيك،  مكعبات 

م�شتوى  على  البطولة  لقب  على 

باملركز  مرتني  لفوزه  البحرين 

باملركز  الو�شيف  ولقب  االأول 

اإذ  اخلليج،  م�شتوى  على  الثالث 

البطوالت  من  العديد  يف  �شارك 

واالإقليمية،  املحلية  وامل�شابقات 

يف  اململكة  متثيل  يف  وجنح 

املعنية  املحافل  من  العديد 

الثالثية  امليكانيكية  باالألغاز 

عاٍل  بطموح  يتمتع  وهو  االأبعاد 

العاملية لرفع  اإىل  �شعًيا للو�شول 

ا�شم اململكة وتعزيز مكانتها على 

خريطة الريا�شية الدولية.

يا�شر  �شررّح  املنا�شبة،  وبهذه 

لبنك  التنفيذي  الرئي�س  ال�شريفي 

»نيابة  قائاًل:  االإ�شالمي  البحرين 

البحرين  بنك  منت�شبي  عن جميع 

االإ�شالمي، اأتقدم بالتهنئة لكل من 

حميد مرهون واأيوب اأ�شد وح�شن 

م�شابقة  يف  لفوزهم  ن�شيــف 

نقدية  بجائزة  بحريني«  »االأول 

قدرها 5000 دينار بحريني لكل 

فائز منهم«.

البحرين اخلريية تعنّي خالد احلمادي

رئي�ًشا للجنة الأن�شطة والفعاليات والبتكار

بحرينية �شمن قائمة الن�شاء امللهمات بجمعيات 

الهالل الأحمر وال�شليب الأحمر للمرة الأوىل

اخلريية  البحرين  جمعية  اأعلنت 

رئي�شا  احلمادي  حممد  خالد  تعيني 

واالبتكار يف  والفعاليات  االأن�شطة  للجنة 

مبادرات  اإطالق  مهام  ليتوىل  اجلمعية، 

تطلعات  يواكب  مبا  مبتكرة  نوعية 

رئي�س  يبذلها  التي  واجلهود  اجلمعية 

ب�شكل  اجلمعية  ادارة  جمل�س  واأع�شاء 

ال�شيد فوزي  واأكد  املجال،  خا�س يف هذا 

ادارة اجلمعية  احمد كانو رئي�س جمل�س 

قيادة  على  احلمادي  خالد  بقدرة  ثقته 

جهود اللجنة يف هذا املجال. 

اإن  احلمادي  خالد  قال  جانبه،  من 

يف  واالبداع  االبتكار  للجنة  رئا�شته 

له  �شتتيح  اخلريية  البحرين  جمعية 

الرتويج حمليا و اإقليميا وعامليا للجمعية 

يف  ت�شهم  مبتكرة  افكار  خلق  وحماولة 

ن�شر ثقافة العمل اخلريي يف املجتمع 

عمل  اأهداف  اأن  احلمادي  واأ�شاف 

طرق  وا�شتخدام  اال�شتدامة،  هو  اللجنة 

التربعات،  جلمع  مبتكرة  واأ�شاليب 

مع  مبتكر  خطاب  اأ�شلوب  ا�شتخدام 

�شرائح جديدة يف املجتمع، واالعتماد على 

فعال  ب�شكل  ت�شهم  جديدة  فر�س  ابتكار 

ترعاها  التي  املتعففة  االأ�شر  م�شاعدة  يف 

والتي  اجلمعية  م�شرية  وتعزز  اجلمعية 

م�شى على تاأ�شي�شها قرابة 43 عاما.

عبداهلل  فاطمة  البحرينية  حلت 

جلنة  رئي�س  نائب  اأحمد،  عبدالرحمن 

االإ�شعافات االأولية يف جمعية الهالل االأحمر 

البحريني، �شمن قائمة الن�شاء امللهمات يف 

االأحمر  وال�شليب  االأحمر  الهالل  جمعيات 

الدويل  لالحتاد  املرجعي  للمركز  وفًقا 

جلمعيات ال�شليب االأحمر والهالل االأحمر، 

االأولية  االإ�شعافات  وذلك لدورها يف جمال 

ومبادرات  وبرامج  خطط  يف  واإ�شهاماتها 

وتاأهيل  املجتمعي  الوعي  تعزيز  �شاأنها  من 

االأفراد يف جمال االإ�شعافات االأولية.

لالحتاد  املرجعي  املركز  احتفال  وجاء 

والهالل  االأحمر  ال�شليب  جلمعيات  الدويل 

االأحمر بالن�شاء امللهمات املوؤثرات العامالت 

يف جمعيات الهالل االأحمر وال�شليب االأحمر 

العاملي  املراأة  يوم  مع  تزامًنا  العامل  حول 

عام،  كل  مار�س  من  الثامن  ي�شادف  الذي 

وذلك يف اإطار تر�شيخ الدور احليوي الذي 

تلعبه املراأة وتقديًرا للم�شوؤولية التي تقوم 

بها يف جمال العمل االإغاثي واالإن�شاين.

الن�شاء  هوؤالء  اأن  املركز  واأو�شح 

تاأثري  اأحدثنه من  ملا  اختيارهن  امللهمات مت 

كبري يف جمتمعاتهن، من تدريب املتطوعني 

اإىل اال�شتجابة حلاالت الطوارئ، كما جرت 

اأ�شا�شي يقي�س  عملية االختيار وفق معيار 

جهود الن�شاء يف حتقيق االإغاثة االإن�شانية 

ون�شر الوعي حولها يف جمتمعاتهن، اإذ كان 

عملهن حا�شًما يف توفري امل�شاعدة واالإغاثة 

ملن هم يف اأم�سرّ احلاجة اإليها.

وبهذه املنا�شبة، قالت فاطمة اأحمد نائب 

رئي�س جلنة االإ�شعافات االأولية يف جمعية 

امراأة  »كوين  البحريني:  االأحمر  الهالل 

لذوي  والرعاية  فاالهتمام  وممر�شة،  واأًما 

احلاجة من مر�شى وم�شابني غريزة فطرية 

يكون  اأن  الطبيعي  من  كان  لذلك   ، لديرّ

توجهي نحو تدريبات االإ�شعافات االأولية«.

خالد احلمادي

فاطمة عبداهلل

باإ�شراف: عبدعلي قربان
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  6302
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 وزير الخارجية: جواز السفر اإللكتروني
إضافة مميزة في مسيرة الخدمات األمنية

أش��اد وزي��ر الخارجي��ة الدكت��ور عبداللطيف بن 
راشد الزياني، بتدش��ين جواز السفر اإللكتروني 
وفق أحدث المعايير التقني��ة واألمنية، باعتباره 
إضاف��ة ممي��زة للخدم��ات الحكومي��ة الرقمية 
الرائدة والمتكاملة في ظل المس��يرة التنموية 
والحضاري��ة الش��املة لحض��رة صاح��ب الجاللة 
الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة، مل��ك البالد 
المعظم، حفظ��ه اهلل ورعاه، وتوجهات الحكومة 
برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 

حفظه اهلل.
وأعرب الزياني عن شكره وتقديره لوزير الداخلية 
الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة، على 
دعمه للجنة الوطنية برئاس��ة الوكيل المساعد 
للجنسية والجوازات واإلقامة وممثليها في وزارة 
الخارجية، ووزارة المواصالت واالتصاالت، وهيئة 

المعلومات والحكومة اإللكترونية، ومس��اندته 
الدائمة لجهودها في إنجاز مش��روع جواز السفر 
اإللكتروني في جميع مراحله، تنفيذًا للتوجيهات 
السديدة لجاللة الملك المعظم، بدعم ومتابعة 
م��ن صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
وعبَّر وزير الخارجية عن إعجابه بإنجاز جواز السفر 
اإللكتروني وفق مواصفات أمنية وتقنية عصرية 
تتواف��ق مع أح��دث معايي��ر المنظم��ة الدولية 
للطي��ران المدني التابعة لألم��م المتحدة، بما 
يس��هم في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين 
في مجال السفر والتنقل وتسهيل فرص الحصول 
عل��ى التأش��يرات واإلعف��اء منها ورف��ع تصنيف 
الج��واز البحرين��ي عالميا، هذا إل��ى جانب تميزه 
في تصميم��ه بجوانب جمالية تعك��س التاريخ 
العريق لمملك��ة البحرين وإنجازاته��ا التنموية 

والحضاري��ة والدبلوماس��ية، وتعمي��ق االعتزاز 
بالهوي��ة الوطني��ة في ض��وء مب��ادرات »الخطة 
الوطني��ة لتعزيز االنتماء الوطني وترس��يخ قيم 

المواطنة«.
وأكد الزياني أن مملك��ة البحرين بقيادة حضرة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك الُمعظ��م، وتوجه��ات 
الحكوم��ة برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي ولي 
العه��د رئي��س مجل��س ال��وزراء، حفظهما اهلل، 
ماضي��ة ف��ي إنجازاته��ا الرائ��دة والمميزة في 
مجال االبتكار والتحول الرقمي، وتبني التقنيات 
الحديثة والذكاء االصطناعي في تحس��ين جودة 
وكف��اءة الخدم��ات الحكومي��ة مع ضم��ان أمن 
المعلوم��ات واألم��ن الس��يبراني، بالتواف��ق مع 
برنامج الحكومة )2023-2026(، ورؤية البحرين 
االقتصادية 2030 على أس��س من االس��تدامة 

والتنافسية والعدالة.

»سوق العمل«: حملة تفتيشية 
مع »الجوازات« والشرطة بالمحرق

نفذت هيئة تنظيم س��وق العمل، حملة تفتيشية مشتركة 
ف��ي محافظ��ة المح��رق بالتنس��يق مع ش��ؤون الجنس��ية 
والج��وازات واإلقام��ة ب��وزارة الداخلي��ة، ومديرية ش��رطة 
محافظة المحرق، شملت عددًا من المحال التجارية ومواقع 
العمل وأماكن تجمع العمالة بالمحافظة، أسفرت عن رصد 
مخالفات تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم س��وق العمل 
وقان��ون اإلقام��ة ف��ي البحري��ن، وضبط عدد م��ن العمال 
المخالفي��ن لألنظم��ة والقواني��ن، منّوهة بأنه ت��ّم اتخاذ 

اإلجراءات القانونية بشأنها.
وج��ددت الهيئ��ة دعوتها جميع أف��راد المجتم��ع إلى دعم 
جه��ود الجه��ات الحكومي��ة للتص��دي للممارس��ات غي��ر 
القانونية في س��وق العمل والعمال��ة غير النظامية حماية 
للمجتم��ع ككل، داعي��ة المجتم��ع لإلبالغ عن أية ش��كاوى 
تتعلق بمخالفات س��وق العمل والعمالة غير النظامية من 
خالل ملء االس��تمارة اإللكتروني��ة المخصصة لإلبالغ على 
الموقع الرس��مي للهيئ��ة www.lmra.bh أو االتصال على 

مركز اتصال الهيئة 17506055.

 الرميحي: جواز 
 السفر اإللكتروني ريادة 

حقيقية في قطاع الخدمات

ق��ال رئي��س لجن��ة الخارجية 
الوطن��ي  واألم��ن  والدف��اع 
بمجل��س الش��ورى عل��ي بن 
محم��د الرميحي إن تدش��ين 
اإللكترون��ي  الس��فر  ج��واز 
لمملك��ة البحرين يمثل نقلة 
الخدمات  نوعية في سلس��لة 
التي تقدمه��ا وزارة الداخلية 
النهض��ة  مس��يرة  ضم��ن 
الت��ي  الش��املة  التنموي��ة 
يقودها حضرة صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه 
اهلل ورعاه.

وأضاف: »إننا في مملكة البحرين نسجل ريادة حقيقية في 
قطاع الخدمات اإللكترونية بفضل دعم وتوجيهات صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، والتي تستند على تكوين 
بنية تحتية قوي��ة تقود المملكة للتحول الرقمي واالرتقاء 

بكافة الخدمات«.
وبّين: »ما لمسناه خالل العرض الذي تم تقديمه حول جواز 
الس��فر اإللكتروني هو محل اعتزاز وفخ��ر، وهذه الخطوات 
المباركة التي يقودها معالي الفريق أول الش��يخ راشد بن 
عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية تعكس رؤية وزارة الداخلية 
في استش��راف المس��تقبل ومواكبة التطورات المتسارعة 
في مجال التحول الرقمي واإللكتروني والذي يضع المملكة 
في مصاف الدولة المتقدمة، مش��يدًا بجهود وإس��هامات 
الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية 
لشؤون الجنس��ية والجوازات واإلقامة في تطوير الخدمات 
وتقديم الحلول المبتكرة الحديثة في هذا القطاع المهم«.

علي الرميحي

التنسيق مع »الشؤون اإلسالمية« لتدريب منتسبين من الوزارة

 »التربية«: أكثر من 300 معلم ومعلمة 
يستعدون لتقديم دروس التالوة

أكدت وزارة التربية والتعليم أنها قامت بحصر منتسبي الوزارة من حملة 
شهادات التالوة والتجويد وحفظ القرآن الكريم بالتنسيق مع وزارة العدل 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف وذلك في إطار االستعدادات الجارية لتقديم 
حصتين في تالوة القرآن الكريم لطلب��ة الحلقة األولى االبتدائية اعتبارًا 

من العام الدراسي المقبل.
وقال إن ع��دد المعلمين بل��غ عددهم 335 من المعلمي��ن والمعلمات، 
ويض��اف إليهم 206 معلمي��ن ومعلمات من الراغبين ف��ي بدء التدريب 
الالزم للحصول على ش��هادات الت��الوة والتجويد وحفظ الق��رآن الكريم، 
ليبل��غ إجمالي ع��دد المعلمين والمعلم��ات الذين س��يقومون بتدريس 
حصتي تالوة القرآن الكريم 541 معلمًا ومعلمة من منتس��بي المدارس 

الحكومية. 
وبين��ت الوزارة، أنه بناء على قرار وزير التربية والتعليم، فإنه س��وف يتم 
البدء في عمليات التدريب التنشيطية لحملة الشهادات تحت إشراف وزارة 

العدل والش��ؤون اإلسالمية واألوقاف، وستحتسب لهم 5 ساعات تدريبية 
معتمدة ضمن س��جلهم الوظيفي، ومن ثم سيتم البدء في تنفيذ برنامج 
تدريبي تحت إشراف إدارة المناهج لحملة هذه الشهادات وستحتسب لهم 
15 ساعة تدريبية معتمدة، كما يجري التنسيق مع وزارة العدل والشؤون 
اإلس��المية واألوقاف للبدء في تدريب الراغبين في الحصول على شهادات 

التالوة والتجويد وحفظ القرآن الكريم وفق برنامج زمني محدد.
وأك��دت أن اإلجراءات واالس��تعدادات التي تقوم به��ا لتنفيذ قرار تقديم 
حصتي��ن في الق��رآن الكري��م لطلبة الحلقة األولى س��وف تك��ون كفيلة 
بالوف��اء بمتطلب��ات التنفيذ للعام الدراس��ي القادم، الفت��ة إلى أن نجاح 
الخطة المقررة للتنفيذ من شأنه أن يحقق عدة مكاسب وأهداف تعليمية 
وتربوية، في مقدمتها التنشئة السليمة للطلبة في هذه الفئة العمرية 
الصغيرة، وتحسين مخارج الحروف ونطق الكلمات، فضاًل عن تقوية اللغة 

العربية وزيادة المخزون المعرفي من المفردات اللغوية.

 وزير الخارجية يبحث
مع مدير منظمة الهجرة 

الدولية التنسيق المشترك

اس��تقبل وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، 
بمقر ال��وزارة، أنطونيو فيتورينو، مدير ع��ام منظمة الهجرة 

الدولية، بمناسبة زيارته للمملكة.
وتم خالل اللقاء تدارس س��بل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق 
المش��ترك بين وزارة الخارجية ومنظمة الهج��رة الدولية، وال 
سيما في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة، وبحث عدد من 

الموضوعات والمسائل محل االهتمام المشترك.

بمناسبة انتهاء فترة عملهم الدبلوماسي

وزير الخارجية يستقبل عددًا من السفراء السابقين
اس��تقبل وزير الخارجي��ة الدكتور 
عبداللطي��ف ب��ن راش��د الزياني، 
ف��ي مقر ال��وزارة، كاًل من الش��يخ 
حمود بن عبداهلل آل خليفة، سفير 
البحري��ن الس��ابق ل��دى المملكة 
العربية السعودية، وهشام محمد 
الج��ودر، س��فير البحرين الس��ابق 
ل��دى جمهوري��ة مص��ر العربي��ة 
ومندوبه��ا الدائ��م ل��دى جامعة 
وعبداللطي��ف  العربي��ة،  ال��دول 
جاس��م الس��كران، القنصل العام 
الس��ابق لمملك��ة البحري��ن ف��ي 
النج��ف، وذل��ك بمناس��بة انتهاء 
فت��رة عمله��م الدبلوماس��ي في 

وزارة الخارجية. 
وأع��رب وزي��ر الخارجية عن ش��كر 
وتقدير القي��ادة الحكيمة للجهود 
الطيبة التي بذلها الدبلوماسيون 
طوال فترة عملهم الدبلوماس��ي، 
مثني��ًا على إس��هاماتهم المقدرة 
في تمثي��ل البحرين خي��ر تمثيل 
لتعزيز عالقات المملكة مع الدول 
ورعاية مصالح وشؤون  الشقيقة، 
الخارج،  الك��رام ف��ي  المواطني��ن 
مثمًنا حرصهم على تأدية واجبهم 

بكل كفاءة واقت��دار، متمنيًا لهم 
دوام التوفيق والنجاح. 

م��ن جهتهم، أعرب الس��فراء عن 
للدع��م  وتقديره��م  امتنانه��م 
والمس��اندة الت��ي لمس��وها من 
لدن حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة، ملك 
البالد الُمعظم، حفظه اهلل ورعاه، 
وصاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 

س��لمان بن حم��د آل خليفة، ولي 
العه��د رئي��س مجل��س ال��وزراء، 
حفظ��ه اهلل، وكافة المس��ؤولين 
في المملكة وف��ي وزارة الخارجية 
والتي كان لها بالغ األثر في إنجاح 

مهام عملهم الدبلوماسي. 
حضر االس��تقبال، السفير الدكتور 
محم��د علي به��زاد، وكي��ل وزارة 
القنصلي��ة  للش��ؤون  الخارجي��ة 

ط��الل  والس��فير  واإلداري��ة، 
عبدالس��الم األنص��اري، مدير عام 
ش��ؤون وزارة الخارجية، والس��فير 
عبدالعزي��ز محمد العي��د، رئيس 
قط��اع ش��ؤون مجل��س التعاون، 
الطريف��ي، رئيس  وأحمد محم��د 
قطاع الشؤون العربية واألفريقية، 
وعدد م��ن كبار المس��ؤولين في 

الوزارة.

 األنصاري: رفع الوعي المجتمعي 
حول السمع وزراعة القوقعة

نظم��ت المستش��فيات الحكومي��ة بالتعاون مع 
فريق »س��حابة أمل« التطوع��ي، فعالية توعوية 
ف��ي مجمع األفني��وز بخليج البحرين يوم الس��بت، 
لنش��ر الوعي ح��ول الس��مع وزراع��ة القوقعة في 
مملك��ة البحرين، وذلك بمناس��بة اليوم العالمي 
للسمع وزراعة القوقعة الذي يصادف 3 مارس من 

كل عام.
وأعرب الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية 
أحمد األنصاري، عن شكره وتقديره لفريق سحابة 
أمل على جهوده الفعالة في رفع الوعي المجتمعي 
فيم��ا يخص زراعة القوقعة، وم��ا يقدمه في هذا 
الش��أن من حم��الٍت توعوية وفعالي��اٍت متنوعة 

تستهدف مختلف فئات المجتمع.
وأش��ار إلى أن مشاركة المستش��فيات الحكومية 
في ه��ذه الفعاليات التوعوية تأت��ي تأكيدًا على 
األهمي��ة البالغ��ة لتعزيز الوعي الصح��ي، معربًا 
عن فخ��ره باألطباء المتطوعي��ن الموجودين في 

المنصة.
وأك��د ض��رورة تكات��ف كاف��ة األطراف ف��ي إطار 

أج��ل دع��م كاف��ة  المجتمعي��ة م��ن  الش��راكة 
المرضى وتحس��ين تجربتهم العالجية والحفاظ 

على األنماط الصحية الس��ليمة ل��دى كافة أفراد 
المجتمع.
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البرلمان

 مريم الظاعن: جهود كبيرة 
للبحرين باستضافة »البرلماني الدولي«

أش��ادت النائب مريم الظاعن باس��تضافة 
الجمعي��ة  الجتماع��ات  البحري��ن  مملك��ة 
العامة ال� 146 لالتح��اد البرلماني الدولي، 
والذي يأتي تحت عن��وان »تعزيز التعايش 
للجميع:  الش��املة  والمجتمعات  الس��لمي، 
لتمكي��ن  ويه��دف  التعص��ب«،  مكافح��ة 
البرلمانات والبرلمانيين من تعزيز السالم 

والديمقراطية والتنمية المستدامة.
وأوضح��ت أن نج��اح مملك��ة البحري��ن في 
اس��تضافة هذا االجتماع الدولي جاء نتيجة 
للجه��ود الكبي��رة الت��ي تبذله��ا المملكة، 
والثق��ة والمكان��ة الكبي��رة الت��ي تبوأتها 
ف��ي ش��تى المجاالت، م��ن خ��الل تجربتها 
البرلماني��ة المتمي��زة وم��ا حققت��ه م��ن 
إنج��ازات على مس��توى برلمان��ات العالم، 
كم��ا أن البحري��ن تعتب��ر نموذج��ًا واقعيًا 
منذ القدم للتس��امح والتعايش اإلنساني، 
حيث يعتب��ر »التعايش الس��لمي« المحور 
األساسي لالجتماع، فضاًل عن ريادة البحرين 
ومبادرته��ا المهم��ة التي تص��ب في إطار 
تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة.

وأكدت أن اس��تضافة مملكة البحرين لهذا 
التجم��ع البرلمان��ي رفي��ع المس��توى يأتي 
بفضل الرعاية واالهتمام من حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
الب��الد المعظم، وإيمان جاللت��ه بالمبادئ 

والمواضيع التي تناقشها الجمعية.
الملك��ي  الس��مو  صاح��ب  دع��م  وثمن��ت 
األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د آل خليف��ة ولي 
العهد رئيس مجلس ال��وزراء، لتوفير كافة 
س��بل نجاح ه��ذه الجمعية وتس��خير كافة 
اإلمكانيات بالتنس��يق م��ع مختلف الجهات 
لنجاح االس��تضافة، منوهة بجاهزية البنية 
التحتي��ة المتكاملة، الحتض��ان أكبر تجمع 

برلماني دولي.
جه��ود  بتعمي��ق  أمله��ا  ع��ن  وأعرب��ت 
البرلمانات من خالل هذه الفعالية الكبرى، 
وتقريب وجهات النظر من أجل نشر مبادئ 
الديمقراطية والس��الم والتعايش السلمي 
بين الش��عوب، وس��يمثل االجتم��اع فرصة 
للتعريف باإلنجازات التي حققتها المملكة 

على مختلف األصعدة.

 الشعبة البرلمانية: المنظومة التشريعية 
في البحرين تدعم دور المرأة كعنصر فاعل بالتنمية

أك��د وف��د الش��عبة البرلماني��ة لمملك��ة 
البحرين خالل مشاركته أمس، في منتدى 

النس��اء البرلماني��ات، والمنعق��د ضم��ن 
أعمال الجمعية ال� 146 لالتحاد البرلماني 

الدولي، على أن المنظومة التشريعية في 
البحري��ن تدعم دور الم��رأة كعنصر فاعل 

ومس��اهم في التنمية الوطني��ة، لتحقيق 
رؤى وأه��داف المملكة في كافة المجاالت، 
بما فيها تل��ك المتعلقة بالبيئة والمناخ، 

واألمن المائي والغذائي.
وأشار وفد الشعبة البرلمانية على هامش 
أعمال المنتدى إلى أهمية إشراك القيادات 
النسائية في بناء االستراتيجيات والخطط 
األزم��ات  لمجابه��ة  المع��دة  والبرام��ج 
العالمي��ة، والتي يس��توجب  والتحدي��ات 
التعام��ل معه��ا وف��ق نظ��رة ش��مولية 
ومعالج��ات نوعي��ة تضم��ن االس��تجابة 
المالئم��ة لكاف��ة الحيثي��ات المترابط��ة 

والمتداخلة لهذه األزمات.
ولفت إل��ى أن البحرين تعمل وبكل جدية 
عل��ى تعزي��ز ش��راكات مواجه��ة األخطار 
والتحدي��ات عل��ى اختالفه��ا، وم��ن بينها 
التحدي��ات البيئي��ة من خالل رف��ع الوعي، 
التش��اركية  المس��ؤولية  أهمي��ة  وبي��ان 
للتغلب على آثار ذلك، إضافة إلى التشجيع 
على اس��تخدام التقني��ات الصديقة للبيئة 
والتصدي للمش��كالت المختلف��ة، وتوفير 
بيئ��ة آمنة ومس��تدامة للجميع مع ضمان 
إدراج منظور التوازن بين الجنسين لتحقيق 
المن��اخ  التزام��ات تغي��ر  التكام��ل بي��ن 
واالحتياج��ات االقتصادي��ة واالجتماعي��ة 

للتنمية المستدامة.

برلماني برتغالي: الفقر وعدم المساواة سببا سوء الصحة عالميًا
أكد عض��و البرلم��ان البرتغالي ومؤس��س ش��بكة 
البرلمانيي��ن للصحة العالمية ريكاردو بابتيس��ا، أن 
الفقر وعدم المس��اواة هما أهم أسباب سوء الصحة 

عالميًا.
وقال بابتيس��ا ل�»الوطن«: »أنا عضو مؤس��س في 
ش��بكة البرلمانيين للصحة العالمي��ة، والتي تضم 
ممثلين عن شعوب العام في 95 دولة حول العالم، 
ونقوم من خالل عملنا للترويج للسياس��ات الداعمة 
للصحة العامة في مختلف دول العالم، بالشراكة مع 

منظمة الصحة العالمية«.
وتاب��ع: »نجتم��ع اليوم ف��ي البحرين لمناقش��ة أثر 
التحديات الصحية عل��ى العالم، ووضع الرؤى وطرح 
األفكار والحلول المناسبة لمختلف التحديات، العالم 
الي��وم يواج��ه تحديات مختلف��ة، وهن��اك أزمة في 
انع��دام األمن الغذائ��ي في عدد م��ن دول العالم، 
وتكلف��ة الطاقة مرتفعة، وهناك صراعات مس��لحة 

في مختلف المناطق«. 
وأكد بابتيس��ا أن الفقر وعدم المس��اواة بين البشر 
هما المحركان األساسيان لس��وء الصحة في أي بلد 
ف��ي العالم، وأن ذلك يتعزز في ظل الحروب واختفاء 
الطاقة وانعدام األمن الغذائي، ونحن هنا في االتحاد 
البرلماني الدولي نناقش أهمية السالم والتعايش.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

العدد:  5263
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^أشارت رئيسة مجموعة االتحاد البرلماني 
الدولـــي التركـــي رافـــزا كفاكجـــي إلـــى أن شـــعار 
اجتماعات الجمعية العامة 146 لالتحاد البرلماني 
الدولـــي تحـــت عنـــوان “تعزيز التعايش الســـلمي 
والمجتمعات الشـــاملة ومكافحة التعصب” له أثر 
كبير على المســـلمين فيما يتعلق بقضايا اإلسالم 

التي يواجهونها في مختلف أنحاء العالم.
وأكدت أهمية الدبلوماســـية البرلمانية في العالم 
لمـــا تلعبـــه من دور كبيـــر في مناقشـــة التحديات 
ووضـــع الحلـــول المثلى مشـــيرة إلـــى أن االتحاد 
البرلمانـــي الدولي يمثل شـــعوب 178 دولة، األمر 
الذي يمنحه الفرصة والزخم الكبير بغية تحقيق 

األهداف المرجوة منه.

^عبـــر عضـــو البرلمـــان بجمهوريـــة جـــزر 
فيجي ووزير الدفاع السابق إينيا سيرويراتو 
عن خالص تقديره لمملكة البحرين الستضافة 
حفـــاوة  وعلـــى  الدولـــي،  البرلمانـــي  االتحـــاد 
االســـتقبال وحســـن التنظيـــم الـــذي لقيـــه هذا 

الحدث.
وأكـــد خـــالل حديثـــه لــــ “البـــالد” علـــى هامش 
لالتحـــاد  الــــ146  العامـــة  الجمعيـــة  اجتمـــاع  
غايـــة  اللقـــاء  هـــذا  أن  الدولـــي،  البرلمانـــي 
فـــي األهميـــة وســـعيدون لكوننـــا جـــزءا مـــن 
المشـــاركة  يعـــزز  ممـــا  منـــه  االجتماعـــات 
األخـــرى  الـــدول  خبـــرات  مـــن  واالســـتفادة 

المشاركة.

تشـــاكيل  ايســـن  التركيـــة  الســـفيرة  ^رفعـــت 
مملكـــة  إلـــى  والتبريـــكات  التهانـــي  آيـــات  أســـمى 
البحرين وقيادتها وذلك الحتضانها أعمال الجمعية 
الـ 146 لالتحاد البرلماني الدولي مؤكدة أن االتحاد 
البرلماني الدولي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على 

استمرارية العيش المشترك.
وقالت السفيرة التركية: مرة أخرى تنجح البحرين 
باستضافة فعالية دولية مهمة للغالية، والتي نفخر 

بأن نكون جزءًا منها.
وأوضحـــت خـــالل حديثهـــا لـ”البـــالد” علـــى هامش 
اجتمـــاع الجمعية الـ146 لالتحـــاد البرلماني الدولي 
مشاركة وفد من 7 أعضاء من مجلس األمة التركي 
)البرلمـــان التركـــي( ضمـــن أعمـــال جمعيـــة  الكبيـــر 

االتحاد.
كما تجولت السفيرة بمنطقة 

ــي  ــ ــالمـ ــ ــز اإلعـ ــ ــركـ ــ ــمـ ــ الـ
الــــــــمــــــــصــــــــاحــــــــب 

الجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
االتحاد البرلماني 
قامت  إذ  الدولي 

بـــــــزيـــــــارة جـــنـــاح 
صحيفة البالد.

^أشـــاد أميـــن ســـر الشـــعبة البرلمانيـــة وعضـــو 
بنجـــاح  المهـــان  محمـــد  الكويتـــي  األمـــة  مجلـــس 
اســـتضافة مملكـــة البحريـــن الجتماعـــات الجمعيـــة 
العامـــة 146 لالتحـــاد البرلمانـــي الدولـــي، مثنيا على 
حســـن التنظيم وكرم الضيافة لهـــذا المحفل الدولي 

الفخـــم والرائـــع الـــذي يضـــم 157 دولـــة. 
لــــ  المهـــان خـــالل حديثـــه  وذكـــر 

“البالد” أن الفعالية “مفخرة 
مجلـــس  كـــدول  لنـــا 

تعاون وأسأل هللا أن 
يحقـــق هـــذا االتحاد 
الدولـــي  البرلمانـــي 
أهداف الدول العربية 

واإلســـالمية لمـــا فيـــه 
الخير في سبيل التالحم 

والتكاتف والترابط”.

كفاكجي: دور مهم للدبلوماسية 
البرلمانية في مواجهة التحديات

سيرويراتو: سعيدون لكوننا 
جزًءا من اجتماعات “العمومية”

السفيرة التركية: البحرين 
تستضيف حدثًا مهمًا

المهان: المحفل الدولي 
الفخم مفخرة لدول المجلس

^رفع سفير دولة فلسطين لدى 
مملكة البحرين طه عبدالقادر أسمى 
ــتــبــريــكــات لملك  الــتــهــانــي وال آيــــات 
البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 

خليفة،  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
ــيــس  ــهـــد رئ ــعـ وولـــــــي الـ

مــجــلــس الــــــــوزراء 
صـــاحـــب الــســمــو 
الــمــلــكــي األمــيــر 
ســــــلــــــمــــــان بـــن 
حمد آل خليفة، 

البحرين  ومملكة 
مجلس  ــاء  ــضــ وأعــ

ــورى  ــ ــشـ ــ ــواب والـ ــ ــ ــن ــ ــ ال
على  البحريني  والــشــعــب 

هـــذا اإلنـــجـــاز الــمــمــيــز مــن خــالل 
العامة  الجمعية  اجتماعات  رعــايــة 

146 لالتحاد البرلماني، وعلى نجاح 
ذات  فــي  مــشــيــدا  الــفــعــالــيــة،  تنظيم 
ــتــي ُتــنــاقــش  الـــوقـــت بــالــمــواضــيــع ال
مملكة  أن  مــؤكــدا  بسالسة،  بكل 
ــبــحــريــن تــســتــحــق الــتــهــنــئــة  ال
ــشــعــب الــبــحــريــنــي  ــل ال وكــ
ــيــجــي والــعــربــي  ــخــل وال
على نجاح الترتيبات، 
الفـــــتـــــا إلــــــــى أنــــه 
حظَي  شخصيا 
ــدة  ــ ــاهــ ــ ــشــ ــ ــ ــم ــ ــ ب
ــذي  ــ الـــجـــهـــد الـ
ــه الـــمـــشـــرفـــون  ــ ــذل ــ ب
سواء  الترتيبات  هــذه  على 
أم  شوريين  أم  برلمانيين  أكانوا 
جميعًا  لهم  مردفا  رسمية،  جهات 

كل المحبة والتقدير.

^أكــدت عضــو مجلــس الشــيوخ المصــري عايــدة نصيــف أن 
اآلخــر  علــى  واالنفتــاح  والحــوار  التســامح  بلــد  البحريــن  مملكــة 
والحضارة العريقة والتطور، بدليل احتضانها عددا من المبادرات 

اإلنسانية.

وأشـــادت بالعالقات األخوية التي تجمع مملكـــة البحرين وجمهورية 
مصر العربية على كافة األصعدة.

وأوضحـــت نصيـــف أن االتحـــاد البرلمانـــي الدولـــي فـــي هـــذه الدورة 
يسلط الضوء على تحقيق تطلعات الشعوب الممثلة بنوابها في هذه 
االجتماعات من خالل نبذ التعصب ونشر السالم مؤكدة أن االلتفاف 
حـــول هـــذه األهداف كفيـــل بتعزيز أهـــداف مواجهة التغيـــر المناخي 
واألوبئـــة لمـــا لها مـــن تأثير على حياة األفراد في كافـــة مناحي العالم 

بعيدًا عن أي تمييز.
وقالـــت إن اســـتضافة جمهورية مصر العربيـــة لما يفوق 
180 دولـــة فـــي مؤتمـــر المنـــاخ )OP-27( الـــذي انعقد 
في شـــرم الشـــيخ يعتبر مقدمة لما يناقشه اجتماع 
الدولـــي  البرلمانـــي  لالتحـــاد  العامـــة  الجمعيـــة 
ولكـــون أن األهـــداف تتشـــابه وذلـــك بقصـــد 
تحقيق السلم االجتماعي الدولي ومواجهة 
تحديـــات تغيـــر المنـــاخ وآثـــاره الســـلبية 
على اإلنســـان مختتمة “علينا كبرلمانيين 
االلتفاف حول قضية االقتصاد األخضر”.

ــد رئــيــس الــمــجــلــس الــوطــنــي  ^أكــ
مملكة  أن  فــتــوح  روحـــي  الفلسطيني 
الراقية  ــدول  الـ مــع  تــتــســاوى  البحرين 
ــتـــوى الـــعـــالـــي فــي  ــمـــسـ ــيـــث الـ مــــن حـ

لالجتماعات  واالدارة  التنظيم 
االسقبال  بحسن  مشيًدا 

ــتــرحــيــب بـــه من  وال
إلى  حين وصوله 

مملكة البحرين.
بخالص  وتــقــدم 
ملك  إلى  التهنئة 

ــمــعــظــم  ــالد ال ــ ــبـ ــ الـ
ــة  ــاللـ ــجـ ــب الـ ــ ــاحـ ــ صـ

عيسى  بــن  حمد  الملك 
الــنــجــاح  عــلــى  آل خــلــيــفــة، 

الباهر الذي تحقق. بفضل التنظيم 
األمر  الكبير،  رائع والحضور  األكثر من 

دور  ايجابي على  بشكل  ينعكس  الذي 
ودور  الــدولــي  المجتمع  فــي  المملكة 
البرلمانات  وســط  البحريني  البرلمان 
الــعــالــمــيــة فـــي االتـــحـــاد الــبــرلــمــانــي 

الدولي.
يسير  المؤتمر  فتوح:  وقــال 
نتوقع  لذلك  حسنا،  سيرا 
المؤتمر  هذا  يشكل  أن 
نقلة نوعية وبالنسبة 
كفلسطينيين  لنا 
القضية  أن  نجد 
الــفــلــســطــيــنــيــة 
حــــاضــــرة بـــامـــتـــيـــاز، 
ــدا بــدعــم  ــ ــيــر جـ وبـــشـــكـــل كــب
ــدعــم األشـــقـــاء الــعــرب،  ــالدكــم وب ب
األصدقاء  بدعم  الوقت  نفس  وفــي 
وأغــلــبــيــة األصـــدقـــاء الــمــشــاركــيــن بهذا 

السفير الفلسطيني يهنئ البحرين بنجاح تنظيم االجتماعات

نصيف: لاللتفاف حول االقتصاد األخضر

روحي فتوح: نتمنى أن تتحقق العدالة لفلسطين
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تغطيــــــة: منـــال الشيــــخ

تصويــــــــر: رسول الحجيري

آفاق واسعة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجاالت بين المنامة وموسكو
روسيا تحتضن أكثر من 200 مجموعة إثنية ناطقة بأكثر من 200 لغة في السالم... كوساتشوف:

^أكــد نائــب رئيس مجلس االتحــاد التابع للجمعية الفيدرالية لروســيا االتحادية 
قســطنطين كوساتشــوف أن الشعار الرئيسي للجمعية التي يمثلها يتلّخص معناه في 
مكافحــة التعّصــب وهــو شــعار دقيق ومناســب للغايــة، الفتًا إلى أن ظاهــرة التعّصب 

تؤدي دائمًا إلى نشوب النزاعات وتحرم الناس من القدرة على التفاهم. 

وتابع “عندمـــا نناقش هذا الموضوع أثناء 
دولـــة  كّل  تتقـــّدم  الجمعيـــة،  اجتماعـــات 
باقتراحاتهـــا وأفكارها ورؤاها في ســـبيل 

وضع أفضل الحلول للقضية المذكورة”.
بالفرصـــة  واعتـــزازه  فخـــره  عـــن  وعبـــر 
المتاحـــة أمامه لتمثيل روســـيا االتحادية 
كونهـــا بـــالدًا تتعايـــش فـــي أراضيهـــا أكثر 
مـــن 200 مجموعة إثنيـــة ناطقة بأكثر من 
200 لغـــة في الســـالم والوئام والمســـاواة، 
مردفـــًا أن مـــن أبـــرز الدالئـــل علـــى نجـــاح 
التجربـــة الروســـية مـــن هـــذه الناحية هو 
الرفض القاطع من طرف جميع القوميات 
واإلثنيـــات فـــي روســـيا للفكـــر االنفصالي 
وتمّســـكها بنهـــج الوحـــدة والتعايـــش مـــا 
الظـــروف  تكفـــل  المنظومـــة  أن  يعنـــي 
المالئمـــة للحياة الكريمة بالرخاء لكل تلك 

المجموعات بدون استثناء.
وقـــال نائب رئيس مجلـــس االتحاد التابع 
للجمعيـــة الفيدراليـــة لروســـيا االتحادية”: 
“إننـــي علـــى يقين مـــن أن عـــددًا كبيرًا من 
المجتمعات في شـــتى أنحـــاء العالم التي 
لـــم تتمّكن بعد مـــن حّل القضايـــا التي كّنا 
نواجههـــا فـــي الماضـــي، قـــد تســـتفيد من 
التجربـــة الروســـية التي اكتســـبناها خالل 
إلـــى  مشـــيرًا  الطويلـــة  والقـــرون  العقـــود 
أن روســـيا االتحاديـــة ومملكـــة البحريـــن 
الزاويـــة،  هـــذه  مـــن  شـــبيهتان  الصديقـــة 
وتربطهمـــا االتصـــاالت المكّثفـــة والروابط 

القوية بين البرلمانين في البلدين.
لمملكـــة  الخارجيـــة  بالسياســـة  وأشـــاد 
البحريـــن التـــي تتصـــف بالنهج المســـتقل 
والســـيادي والمســـتدام الفتًا إلى أن هناك 

آفاقًا واســـعة لتعزيز التعـــاون الثنائي في 
مختلف المجـــاالت وخصوصًا في المجال 

االقتصادي والتجاري.
وقال: بشـــكل عام  بوســـعنا أن نساهم معًا 
مســـاهمًة أكبـــر فـــي بنـــاء النظـــام العالمي 
الطريـــق  هـــو  وهـــذا  األقطـــاب  المتعـــدد 
الوحيد لمنع أي قوة أو أي تكتل من الدول 
مـــن فرض قيمه ومصالحه الحصرية على 
الـــدول األخـــرى بـــدون مراعـــاة واحتـــرام 

قيمهـــا  البحريـــن  فلمملكـــة  لمصالحهـــا، 
وهـــذا  الخاصـــة  ومصالحهـــا  وتقاليدهـــا 
الشـــيء ينطبق على روسيا وحتى عندما 
ال تتطابـــق تقّرباتنا أو مواقفنا من مســـألة 
مـــا، نحـــن متحـــدون فـــي ســـعينا لحمايـــة 
اســـتقالليتنا وســـيادتنا وفي حرصنا على 
علـــى  وتدعيمهـــا  مصالحنـــا  عـــن  الدفـــاع 
المســـتوى العالمـــي وهذا ما نشـــاطرها مع 

أصدقائنا البحرينيين.

نائب رئيس مجلس االتحاد التابع للجمعية الفيدرالية لروسيا االتحادية

السفيرة التركية عايدة نصيف 

رئيسة مجموعة االتحاد البرلماني الدولي التركي عضو البرلمان بجمهورية جزر فيجي ووزير الدفاع السابق

^أكد عضو مجلس األمة 
الــكــويــتــي وأمـــيـــن صــنــدوق 
عادل  البرلمانية حمد  الشعبة 
البحرين  مملكة  أن  العبيد 

ــع  ــيــ ــمــ ــجــ ــ أبــــــــهــــــــرت ال
بـــاســـتـــضـــافـــتـــهـــا 

ــات  ــاعــ ــ ــم ــ ــت اجــ
الـــجـــمـــعـــيـــة 
 146 العامة 
لـــــالتـــــحـــــاد 
الـــبـــرلـــمـــانـــي 

الـــــــــــدولـــــــــــي 
ــا  ــهــ ــمــ ــيــ ــــظــ ــن ــ وت

ــع،  األكــثــر مــن رائـ
واســـتـــقـــبـــالـــهـــا لــلــكــم 

الهائل من الوفود.
ــن شــكــره  ــرب الــعــبــيــد عـ ــ وأعــ

ــمــيــن عــلــى  ــائ ــق ــل ــره ل ــ ــدي ــقــ ــ وت
الدولية  الفعالية  استضافة 
التنظيم  حسن  وعلى  المهمة 

وكرم الضيافة.
وذكـــــــر الـــعـــبـــيـــد خـــالل 
أن  “الــبــالد”  لـــ  حديثه 
االجتماعات  “هــذه 
ــة ومـــؤثـــرة  ــال فــع
وقد تم خاللها 
على  االتفاق 
تــــــرتــــــيــــــب 
ــات  ــ ــوي ــ األول
ــى  ــ إضـــــــافـــــــة إلـ
ــة الـــمـــقـــدســـات  ــايـ ــمـ حـ
ــــت  ــواب ــ ــث ــ االســــالمــــيــــة وال
بــأي حــال من  تقبل  التي ال 

األحوال أن تمس”.

العبيد: حماية المقدسات اإلسالمية والثوابت

جناح “^” يشهد حضوًرا واسًعا

^شـــاركت صحيفـــة البالد بتغطيـــة اجتماعـــات الجمعيـــة العامة 146 
لالتحـــاد البرلماني الدولي والذي تســـتضيفها مملكـــة البحرين للمرة األولى 
مـــن خالل إجراء اللقـــاءات وتصويـــر الفيديوهات وأخـــذ التصريحات من 

المسؤولين وأبرز المشاركين في هذا الحدث الضخم.
وحظي جناح صحيفة البالد بزيارة عدد واسع من المسؤولين والوفود من 
مختلف الدول. كما تجولت وزيرة الصحة جليلة السيد بين أجنحة االتحاد 

البرلماني الدولي بما في ذلك أجنحة الصحافة ومن بينها “البالد”.
وزار الجنـــاح عدد من أعضاء مجلس النـــواب وهم جالل المحفوظ، ومنير 
ســـرور ولولـــوة الرميحي. ومن المالحظ أنه ورغم المشـــاركة الواســـعة من 
الـــدول باجتماعـــات االتحـــاد البرلمانـــي الدولي إال أن الســـودان لم تشـــارك 
إضافـــة إلـــى تونس. ورصـــدت “البالد” توافـــر جناح “انترنـــت كافيه” حيث 
يوفـــر عـــددا من الخدمات المجانية التي تشـــمل الطباعة والنســـخ وأجهزة 
كمبيوتـــر ولوحـــة مفاتيـــح باللغـــة الفرنســـية إضافـــة إلـــى إنترنـــت مجاني 
ومتحدثين ومترجمين باللغة العربية واالنجليزية والفرنسية ووجود ركن 
خاص للترجمة الفورية بمختلف لغات العالم في جميع الجلســـات إذ يفوق 

عدد المترجمين 20 مترجمًا في القاعة الواحدة.
وتســـتمر اجتماعـــات االتحاد البرلماني الدولي لغاية يـــوم األربعاء الموافق 
15 مـــارس ومـــن المتوقع أن يحظى جنـــاح صحيفة البالد بزيارة شـــريحة 

واسعة من الحضور.
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أن  أجيـــري  باميـــال  اإلكـــوادور  مـــن  البرلمانيـــة  أكـــدت 
اجتماعـــات الجمعيـــة العامـــة لالتحـــاد البرلمانـــي الدولـــي 

تعـــد فرصة للتقريب بيـــن البرلمانيين من مختلف دول 
العالـــم، ألنهم يمثلون أصوات الشـــعوب، مؤكدة 

أيضـــا أهميـــة عنـــوان المؤتمر كونـــه يتعلق 
بتعزيـــز التعايـــش الســـلمي، مردفة أن 

لـــكل دولـــة ثقافـــة ويجـــب أال تكون 
هنـــاك أي نظـــرة اســـتعالئية من أي 

دولة ألخرى.
التعايـــش كفيـــل  أن  إلـــى  وأشـــارت 

الشـــعوب  بيـــن  التعـــارف  بتعزيـــز 
واالحترام المتبادل وان هذا مايتطلعون 

االتحـــاد  فـــي  تواجدهـــم  خـــالل  مـــن  إليـــه 
البرلمانـــي الدولـــي ويأتي هذا المؤتمـــر بهدف أن 

ال تتحـــول العالقات الدولية إلى صراعات وحروب تهدد 
مصالح دول العالم كافة.

 وأكدت أهمية الدبلوماسية البرلمانية من خالل االستماع 
لمختلـــف أوجه النظر إضافة إلى احتـــرام التنوع الثقافي 
والحضـــاري بمـــا يســـهم فـــي الوصـــول إلـــى تفاهمات 
مشـــتركة وذلـــك بغيـــة تحقيـــق التنميـــة للجميـــع 
وتوفيـــر المعرفـــة والتكنولوجيـــا والصحة لهم 

كذلك.
وأوضحـــت أن البرلمـــان فـــي اإلكـــوادور 
يضم نحو  50 % من السيدات، مؤكدة 
أهمية مشـــاركة النســـاء في العملية 
مـــن  بـــه  يحظيـــَن  لمـــا  السياســـية 
رؤى مختلفـــة لألوضـــاع السياســـية 
واالقتصادية إضافة إلى االجتماعية كونهن 

يساهمن في طرح العديد من القضايا والملفات.
ونوهـــت أجيـــري بالـــدور الفاعـــل الـــذي يلعبـــه الشـــباب 
البرلمانيـــون في صياغة حلول للتحديـــات التي تواجههم 

في مسيرة التنمية.

أجيري: برلمان األكوادور يضم 50 % من النساء
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عواصم ـ وكاالت

نفــى البيــت األبيــض، أمــس األحــد، تأكيــدات إيرانية بشــأن التوصــل التفاق 
تبادل ســجناء بين واشــنطن وطهــران. وكانت إيران أعلنــت أنها توصلت مع 
الواليــات المتحــدة إلــى اتفــاق مبدئــي لتبــادل الســجناء، حســبما أعلــن وزير 

الخارجية اإليراني حسين أمير عبد اللهيان للتلفزيون الحكومي، أمس.

وأعـــرب عبـــد اللهيـــان عـــن أمله أن يســـفر 
االتفاق عن عملية لتبادل السجناء قريبا.

إال أن مســـؤوال فـــي البيـــت األبيـــض نفـــى 
التصريحات اإليرانية، وقال إن “الواليات 
المتحـــدة ملتزمـــة بتأميـــن اإلفـــراج عـــن 

األميركيين المحتجزين في إيران”.
وقال متحدث باسم مجلس األمن القومي 
بالبيت األبيض، إن “ادعاءات المســـؤولين 
اإليرانيين بأننا توصلنا إلى اتفاق لإلفراج 

عـــن المواطنيـــن األميركييـــن المحتجزين 
خطأ من قبل إيران، كاذبة”.

لـــن  الحـــظ  “لســـوء  المتحـــدث:  وأضـــاف 
يتردد المسؤولون اإليرانيون في اختالق 
األمور، وستؤدي المزاعم القاسية األخيرة 
إلـــى مزيـــد مـــن الحـــزن لعائالت ســـياماك 
نمـــازي وعماد شـــرقي ومراد طهبـــاز”، في 
إشارة إلى 3 إيرانيين أميركيين مزدوجي 

الجنسية محتجزين في إيران.

اتفاق تبادل السجناء.. طهران تؤكد وواشنطن تنفي

واشنطن ـ وكاالت

قال نائـــب الرئيس األميركي الســـابق 
مايـــك بنـــس، إن “التاريخ سيحاســـب 
دونالـــد  الســـابق  األميركـــي  الرئيـــس 
الهجـــوم  فـــي  دوره  علـــى  ترامـــب 
علـــى مبنـــى الكونغرس في الســـادس 
مـــن ينايـــر”. موجهـــًا بذلـــك أحد أشـــد 

االنتقادات حتى اآلن إلى ترمب.
مبنـــى  فـــي  بنـــس  وكان 

الكونغـــرس )الكابيتول( 
عندمـــا اقتحم اآلالف 
ترامـــب  أنصـــار  مـــن 
فـــي محاولة  المبنـــى 

مـــن  الكونغـــرس  لمنـــع 
نتائـــج  علـــى  التصديـــق 

لعـــام  الرئاســـية  االنتخابـــات 
2020، التي خســـرها ترامب أمام 

جو بايدن.
ونظرًا إلى أن نائب الرئيس يشغل في 
الوقـــت نفســـه منصب رئيـــس مجلس 

الشـــيوخ فقد كان بنـــس يترأس مهمة 
المجمـــع  أصـــوات  علـــى  التصديـــق 

االنتخابي الختيار الرئيس ونائبه.
وقال بنس للصحافيين خالل مناسبة 
ســـنوية فـــي واشـــنطن “كان الرئيـــس 
“لـــم يكـــن  ترامـــب مخطئـــًا”. مضيفـــًا 
لي الحـــق في تغييـــر النتائج، لقد 
تســـببت كلماته غير المســـؤولة 
وكل  عائلتـــي  تعـــرض  فـــي 
الكابيتـــول  فـــي  شـــخص 
للخطر فـــي ذلك اليوم، 
وأنـــا أعلم أن التاريخ 

سيحاسب ترامب”.
قامـــت  الهجـــوم،  وخـــالل 
ســـلطات إنفاذ القانون بنقل بنس 
إلـــى مـــكان آمـــن. ويفكر بنـــس حاليًا 
فـــي التنافـــس لنيـــل ترشـــيح الحـــزب 
انتخابـــات  لخـــوض  لـــه  الجمهـــوري 

الرئاسة المقررة العام المقبل.

بنس: التاريخ سيحاسب ترامب على هجوم الكابيتول
طهران ـ وكاالت

ذكر موقع “امتداد” اإلخباري اإليراني، 
في  العليا  المحكمة  أن  األحــد،  أمــس 
ــدت حــكــم اإلعــــدام الــصــادر  ــران أيـ ــ إي
بــحــق الــمــعــارض اإليـــرانـــي الــســويــدي 

حبيب فرج هللا كعب.
ــرج هللا كــعــب فــي 2022  وحــوكــم فـ

هــجــوم على  فــي  الــضــلــوع  بتهمة 
 2018 عــام  عسكري  عــرض 

ــن مــقــتــل 25  أســـفـــر عــ
ــال عــن  ــضـ شـــخـــصـــا فـ
ــرات  ــ ــي ــجــ ــفــ ــ عـــــــــدة ت

أخرى.
أصـــــــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة 

بــاإلعــدام  حكمًا  إيــرانــيــة 
مــتــهــمــيــن  رجــــــــال   6 عـــلـــى 

إرهابية”  “مجموعة  إلى  باالنتماء 
نـــفـــذت هــجــمــات فـــي جـــنـــوب غــرب 
ما  2019، وفــق  إلــى   2017 البالد من 
التابعة للسلطة  أفادت وكالة “ميزان” 

الوكالة  وذكــرت  اإليرانية.  القضائية 
“حكمًا  أصـــدرت  األهـــواز  محكمة  أن 
باإلعدام على 6 أشخاص من أعضاء 
حركة النضال مدانين بتنفيذ عمليات 

مسلحة في محافظة خوزستان”.
4 أشخاص  بقتل  المجموعة  واُتهمت 
بــيــنــهــم شـــرطـــي وعـــنـــصـــران من 
بين  “الباسيج”  التعبئة  قوات 
ــارس  ــ ــ وم  2017 مـــــــارس 
أوامر  على  “بناء   ،2019
في  المقيمين  قادتهم 
أوروبــا، مثل حبيب 
فرج  حبيب  نبغان، 
هللا كعب”، بحسب المصدر 

نفسه.
حبيب  السويدي  اإليراني  واختفى 
فرج هللا كعب خالل زيارة إلى تركيا 
مـــجـــدًدا  وظـــهـــر   2020 أكــتــوبــر  فـــي 

معتقاًل في إيران.

تأييد حكم بإعدام معارض إيراني سويدي
جنيف ـ وكاالت

ــام مــنــظــمــة الــصــحــة  ــال مـــديـــر عــ قــ
ــدروس أدهــــانــــوم  ــ ــيـ ــ ــالـــمـــيـــة، تـ الـــعـ
منشأ  مــعــرفــة  إن  غــيــبــريــســوس، 
كورونا هو “واجب أخالقي، ويجب 

التقصي عن كل الفرضيات”.
يدلي  تصريحات  أقــوى  تلك  وتعد 

يتعلق  مــا  فــي  غيبريسوس  بها 
المنظمة  الــتــزام  باستمرار 

كيفية  ــــى  إل ــتــوصــل  ال
ظهور الفيروس.

ــــت صــحــيــفــة  ــل ــقــ ــ ون
ــريــــت  ــتــ ســ “وول 

جـــــــورنـــــــال” تـــقـــديـــر 
إحــــــــــــدى الـــــــوكـــــــاالت 

الــجــائــحــة  أن  األمــيــركــيــة 
نتيجة  األرجـــح  على  انتشرت 

تــســرب غــيــر مــقــصــود مـــن مختبر 
صــيــنــي، مــمــا يـــزيـــد الــضــغــط على 
لتقديم  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة  منظمة 

ذلك  صحة  بكين  وتنفي  إجــابــات. 
ــال غــيــبــريــســوس، في  الــتــقــديــر. وقـ
تــغــريــدة عــلــى “تــويــتــر” فـــي وقــت 
ــســبــت، “فــهــم  مــتــأخــر مـــن مــســاء ال
ــا والــتــقــصــي عـــن كل  مــنــشــأ كـــورونـ
ــرورة علمية  ــ يــظــل ضـ الــفــرضــيــات 
لمساعدتنا على منع حدوث أي 
تفش في المستقبل، وواجبًا 
أخالقيًا من أجل الماليين 
ــاتـــوا وأولــئــك  الـــذيـــن مـ
بيننا  يعيشون  الذين 
ــون آثــــــــارًا  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ويـ
جانبية طويلة األمد 

بعد اإلصابة به”.
لمناسبة  تــصــريــحــاتــه  وجــــاءت 
مـــرور ثــالث ســنــوات على إطــالق 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة وصــف 
تفشي  على  مــرة  ألول  “الــجــائــحــة” 

المرض عالميًا.

غيبريسوس: التوصل لمنشأ كورونا واجب أخالقي

العراق يعلن مقتل 22 داعشيا 
من بينهم “والي الفلوجة”

أمس  الــعــراق،  في  اإلرهـــاب  مكافحة  جهاز  أعلن 
األحــد، مقتل 22 من عناصر تنظيم “داعــش” في 

محافظة األنبار، من بينهم قيادات بارزة.
في  الساعدي  الــوهــاب  عبد  الجهاز  رئيس  وقــال 
مــؤتــمــر صــحــفــي نــقــلــت تــفــاصــيــلــه وكــالــة األنــبــاء 
في  قــيــادي  القتلى  بين  مــن  إن  )واع(،  العراقية 

“داعش” كان يلقب بـ”والي الفلوجة”.
بينهم  من  إرهابيا   22 “قتل  إنــه  الساعدي  وقــال 
الذي  بــرزان حسين علي  اهمهم  قيادات معروفة 
شغل منصب والي الفلوجة وكذلك والي الجنوب، 
وروكــان حميد عــاوي، إضافة إلى أسماء أخرى 

تمت معرفة 14 منهم”.

المبعوث األممي يعلن استئناف المشاورات لتبادل األسرى بين الحوثيين والحكومة

عودة العالقات السعودية ـ اإليرانية تمهد لتسوية األزمة اليمنية
يذهب اتفاق السعودية وإيران على 
اســـتئناف العالقـــات الدبلوماســـية 
بعـــد  اإلقليميتيـــن  القوتيـــن  بيـــن 
ســـنوات مـــن التوتـــرات والقطيعة 
إلـــى أبعد مـــن مجرد اتفـــاق ثنائي، 
حيـــث مـــن المتوقـــع أن تكـــون لـــه 
ارتـــدادات سياســـية إقليمية مهمة 
إن التزمـــت طهران بمبادئ حســـن 
أنشـــطتها  عـــن  وتوقفـــت  الجـــوار 
المزعزعة الســـتقرار المنطقة ومن 
بينها تمويل وتســـليح وكالئها في 

اليمن والعراق ولبنان وسوريا.
وتتجـــه األنظار حاليا إلـــى أثر هذا 
االتفـــاق على مســـار األزمة اليمنية 
وســـط حـــراك وزخـــم دبلوماســـي 
إلعادة تنشـــيط محادثات الســـالم 
بين الحكومـــة اليمنية والمتمردين 

الحوثيين.
وصـــدرت كثيـــر مـــن ردود الفعـــل 
هـــذه  تبـــارك  والدوليـــة  اإلقليميـــة 
ال  لكـــن  الدبلوماســـية،  المصالحـــة 
تـــزال قـــوى غربيـــة تنظـــر لالتفاق 
بريبـــة خاصة في مـــا يتعلق بمدى 
أن  إال  باالتفـــاق.  إيـــران  التـــزام 
االتفـــاق عمومـــا قـــد يعطـــي دفعة 
قويـــة لجهـــود إرســـاء الســـالم في 
اليمن وإنهاء حرب مدمرة وضعت 
أحد أفقر بلـــدان العالم، على حافة 

االنهيار الشامل.
إليـــران  الدائمـــة  البعثـــة  وأعلنـــت 
لـــدى األمـــم المتحدة أن اســـتئناف 
العالقات السياســـية مع السعودية 
سيســـرع في تحقيق وقف إطالق 
اليمـــن. وهـــذه أوضـــح  فـــي  النـــار 
إشـــارة من طهران توحي بإمكانية 
إرســـاء تهدئـــة اســـتجابة لمبـــادرة 
الرياض األخيرة التي كشـــف وزير 
الخارجية الســـعودي األمير فيصل 
بـــن فرحـــان عـــن بعـــض تفاصيلهـــا 
ومـــن ضمنهـــا الدفـــع لوقـــف دائـــم 
إلطـــالق النـــار والبنـــاء علـــى ذلـــك 

كأســـاس لبـــدء حـــوار يمني-يمني 
على طريق تســـوية األزمة ووضع 

حّد للحرب.
ونقلـــت وكالـــة أنباء مهـــر المحلية 
أمس األحد عن البعثة أن العالقات 
اإليرانيـــة الســـعودية مهمـــة علـــى 
ثالثة مســـتويات: ثنائية وإقليمية 
اســـتئناف  أن  مضيفـــة  ودوليـــة، 
العالقـــات السياســـية بيـــن البلدين 
علـــى جميـــع المســـتويات الثالثـــة، 
والعالـــم  المنطقـــة  ذلـــك  فـــي  بمـــا 

اإلسالمي، سيكون إيجابيا.
وأعربـــت عن اعتقادها بأن يســـرع 
اســـتئناف العالقات السياسية بين 
تحقيـــق  فـــي  والســـعودية  إيـــران 
وقف إطـــالق النار في اليمن وبدء 
الحـــوار اليمنـــي وتشـــكيل حكومة 

وطنية شاملة.
قـــد  وإيـــران  الســـعودية  وكانـــت 
أعلنتا الجمعة اســـتئناف العالقات 
فتـــح  وإعـــادة  الدبلوماســـية 
شـــهرين  غضـــون  فـــي  الســـفارات 
برعايـــة  مباحثـــات  عقـــب  وذلـــك 
صينيـــة فـــي بكيـــن، بحســـب بيان 

مشترك للبلدان الثالثة.
وفي تطـــور متصل، أعلن المبعوث 
األممي إلى اليمن هانس غروندبرغ 
بدء جولة جديدة من المشـــاورات 
بين الحكومـــة اليمنية والحوثيين 
فـــي سويســـرا لتبادل األســـرى بين 
الجانبيـــن بينما يتوقـــع أن يحصل 
تقـــدم سياســـي إلنهـــاء األزمة في 
بعـــد  الحـــرب  دمرتـــه  الـــذي  البلـــد 
اتفاق عـــودة العالقات بين طهران 

والرياض.
مكتـــب  عـــن  صـــادر  بيـــان  وأفـــاد 
المبعـــوث األممي إلى اليمن “ينعقد 
االجتماع الســـابع للجنة اإلشرافية 
لتنفيـــذ اتفـــاق تبـــادل المحتجزين 

في سويسرا”.
وأضاف أنه “يترأس اللجنة مكتب 
المبعـــوث األممـــي بالمشـــاركة مـــع 
اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب األحمـــر 
فـــي  النـــزاع  أطـــراف  وعضويـــة 

اليمن”.
ونقل البيـــان عن غروندبـــرغ “آمل 
أن تكـــون األطراف على اســـتعداد 
لالنخـــراط فـــي مناقشـــات جديـــة 

وصريحـــة لالتفـــاق علـــى إطـــالق 
مـــن  ممكـــن  عـــدد  أكبـــر  ســـراح 

المحتجزين”.
وأردف “مع اقتراب شـــهر رمضان، 
أحـــث األطـــراف علـــى الوفـــاء بما 
تجـــاه  بـــه  االلتـــزام  علـــى  اتفقـــوا 
تجـــاه  وأيًضـــا  البعـــض،  بعضهـــم 
اآلالف من األسر اليمنية التي طال 

انتظارها لعودة ذويها”.
الســـويد  فـــي  مشـــاورات  وخـــالل 
عـــام 2018، قـــدم الطرفـــان قوائم 
بأكثـــر مـــن 15 ألف أســـير ومعتقل 
ومختطـــف، لكـــن ال يتوفر إحصاء 
رســـمي دقيـــق لألعـــداد بعـــد هـــذا 

التاريخ.
ويعانـــي اليمـــن حربـــا بـــدأت عقب 
ســـيطرة الحوثيين علـــى العاصمة 
صنعـــاء وعـــدة محافظـــات نهايـــة 
2014، بإســـناد من قـــوات الرئيس 
الســـابق علـــي عبدهللا صالـــح الذي 
قتـــل فـــي 2017، بمواجهـــات مـــع 
انتهـــاء  إثـــر  الجماعـــة  مســـلحي 

التحالف بينهما.

عواصم ـ وكاالت

عودة العالقات بين الرياض وطهران مفتاح السالم في اليمن

الضفة الغربية ـ أ ف ب

أمـــس  فلســـطينيين  ثالثـــة  استشـــهد 
إســـرائيليين  جنـــود  برصـــاص  األحـــد 
الضفـــة  بشـــمال  نابلـــس  مـــن  بالقـــرب 
الغربيـــة المحتلة، فيما تغـــرق المنطقة 
في صـــراع دموي يصعب الخروج منه 
أمـــام سياســـة التصعيد التـــي تنتهجها 
حكومـــة بيناميـــن نتنياهـــو، متحديـــة 
األوضـــاع  أن  مـــن  التحذيـــرات  كافـــة 
تتجه إلى االنفجار ومتجاهلة في اآلن 
ذاته نـــداءات التهدئة وخفـــض التوتر 
خاصة وأن شهر رمضان على األبواب.

إن  اإلســـرائيلي  الجيـــش  وقـــال 
عنـــد  قتلـــوا  الثالثـــة  الفلســـطينيين 
حاجز صـــرة جيت في منطقة خاضعة 
للســـيطرة األمنيـــة اإلســـرائيلية غـــرب 
نابلـــس، المدينـــة الفلســـطينية الكبيرة 
التـــي تشـــكل معقـــال لفصائل مســـلحة 
فيهـــا  ينفـــذ  التـــي  المنطقـــة  وتشـــكل 

منـــذ  عمليـــات  اإلســـرائيلي  الجيـــش 
حوالى عام بؤرة للعنف.

وقـــال ســـكان فـــي صـــرة إنهم ســـمعوا 
عيـــارات نـــاري، بينمـــا ذكـــرت مصـــادر 
طبيـــة فلســـطينية أنـــه لم يتـــم إدخال 
قتلـــى إلى مشـــرحة نابلس، مما يوحي 
يحتفـــظ  اإلســـرائيلي  الجيـــش  بـــأن 

بالجثامين.
ونددت فصائل فلسطينية أمس األحد 
بالعمليـــة متوعدًة تل أبيـــب بالرد على 
مشـــددًة  الجديـــدة،  “الجريمـــة”  هـــذه 
على أن الحكومة اإلســـرائيلية برئاسة 
“تصديـــر  تحـــاول  نتنياهـــو  بنياميـــن 

أزماتها الداخلية”.

الفصائل تندد.. وتتهم حكومة نتنياهو بمحاولة تصدير أزمتها الداخلية

قتلى فلسطينيون برصاص إسرائيلي قرب نابلس

جنود إسرائيليون يطلقون النار على متظاهرين فلسطينيين.

عواصم ـ وكاالت

شنت إســـرائيل، أمس األحد، ضربات 
جويـــة علـــى مســـتودع لألســـلحة في 
غرب سوريا، مما أدى إلى مقتل اثنين 
مـــن المقاتلين الموالين إيـــران وجرح 
ثالثة عســـكريين سوريين، بحسب ما 
ذكر المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
وقـــال مديـــر المرصـــد، المتمركـــز فـــي 
بريطانيـــا ويديـــر شـــبكة واســـعة مـــن 
عبـــد  رامـــي  ســـوريا  فـــي  المصـــادر 
اإلســـرائيلي  “القصـــف  الرحمـــن، 
تابعـــًا  أســـلحة  مســـتودع  اســـتهدف 
لمجموعات مواليـــة إيران في منطقة 
محافظتـــي  بيـــن  متداخلـــة  جبليـــة 

طرطوس )غرب( وحماة )وسط(”.
وأضاف عبد الرحمن لوكالة الصحافة 
الفرنســـية، القصـــف “أدى إلـــى مقتـــل 
طهـــران،  موالييـــن  اثنيـــن  مقاتليـــن 
وإصابـــة ثالثـــة عســـكريين ســـوريين 

بجروح”.
الســـورية  العربيـــة  الوكالـــة  وذكـــرت 
شـــنت  إســـرائيل  أن  )ســـانا(  لألنبـــاء 
ضربات صاروخية علـــى نقاط بريفي 

حماة وطرطوس، أمس األحد.
وأوضحـــت الوكالـــة أن القصـــف جرى 
“مـــن اتجاه شـــمال لبنـــان”. مســـتهدفًا 

طرطـــوس  بريفـــي  النقـــاط  بعـــض 
وحماة. ولـــم يذكر التقريـــر مزيدًا من 
التفاصيـــل. ونقالً عن مصدر عســـكري 
ذكـــرت الوكالـــة أن ثالثـــة عســـكريين 
القصـــف اإلســـرائيلي  جرحـــوا جـــراء 
فـــي وســـط  اســـتهدف مواقـــع  الـــذي 

وغرب سوريا.

مقتل مقاتلين اثنين مواليين لطهران وإصابة ثالثة عسكريين

إسرائيل تقصف مستودع أسلحة غرب سوريا

القصف الذي طال ريف منطقة مصياف بحماة
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