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AGQRƒdG ¢ù«FQ øY áHÉ«f

á«∏«μ``°ûàdG ¿ƒæØ∏d 46```dG øjôëÑdG ¢``Vô©e í``ààØj ∑QÉ``Ñe øH ó``ªëe
øjôëÑdG »a »aÉ≤ãdG ∑GôëdG ¢ùμ©J á«æa ∫ÉªYCG øe ¢Vô©ªdG õ«ªj ÉªH ó«°ûj √ƒª°S

 Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  øcôdG  ô«°ûªdG  πÑ≤à°SG
 AGôØ°ùdG  ,Ω2020 ôjÉæj  15 AÉ©HQC’G  ¢ùeCG  ìÉÑ°U áeÉ©dG  IOÉ«≤dÉH  øjôëÑdG  ´ÉaO
 :ºgh  á≤jó°üdGh  á≤«≤°ûdG  ∫hódG  øe  OóY  iód  ø«æ«©ªdG  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  OóédG
 ó«°ùdGh ,á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL iód áμ∏ªªdG ô«Ø°S QOƒédG óªëe ΩÉ°ûg ó«°ùdG
 »∏Y ìÓ°U ó«°ùdGh É«dÉ£jEG  ájQƒ¡ªL iód áμ∏ªªdG  ô«Ø°S »°Tƒ∏ÑdG  óªëe ô°UÉf
 øH ¬∏dGóÑY øcôdG ≥jôØdG Qƒ°†ëH ∂dPh ,âjƒμdG ádhO iód áμ∏ªªdG ô«Ø°S »μdÉªdG

.´ÉaódG ¿hDƒ°T ôjRh »ª«©ædG ø°ùM
 áÑ°SÉæªH  ºgCÉægh ,OóédG  AGôØ°ùdÉH  øjôëÑdG  ´ÉaO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  ÖMQh
 º¡eÉ¡e  AGOCG  »a  OGó°ùdGh  ≥«aƒàdG  º¡d  É k«æªàe  ,IójóédG  º¡Ñ°UÉæe  »a  º¡æ««©J

.øjôëÑdG áμ∏ªe ídÉ°Uh ô«N ¬«a Ée πμd ,IójóédG á«°SÉeƒ∏HódG
 ,áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  ¿Gƒ`̀jO  ôjóe  ó©°S  óªëe  ø°ùM  øcôdG  AGƒ∏dG  AÉ≤∏dG  ô°†M
 QÉÑc øe OóYh ,…ôμ°ù©dG ¿hÉ©àdG ôjóe IOÉ°ùdG º°TÉg óªëe …ôëH øcôdG AGƒ∏dGh

.øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb •ÉÑ°V

 á``«μ∏ªdG á``jô«îdG ø``«H π``ªY ≥``jôa
QÉ£eC’G …Qô°†àe ºYód ∞«°ùdG äGQÉ≤Yh

 äGQÉ≤Y ácô°T ™e ¿hÉ©J á«bÉØJG ™«bƒJ øY á«μ∏ªdG ájô«îdG á°ù°SDƒªdG âæ∏YCG
 ,ÇQGƒ£dG ä’ÉM á¡LGƒªd ø««æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG øe »Yƒ£J ≥jôa π«μ°ûàd ∞«°ùdG
 ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  äÉ¡«Lƒàd  G kò«ØæJ  ∂`̀ dPh
 ájô«îdG á°ù°SDƒªdG AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th ájô«îdG ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG

.á«μ∏ªdG ájô«îdG ±Gô°TEGh á©HÉàªH ¬dÉªYCG »Yƒ£àdG ≥jôØdG …ODƒ«°Sh .á«μ∏ªdG
 QƒàcódG  á«μ∏ªdG ájô«îdG á°ù°SDƒª∏d ΩÉ©dG ø«eC’G πÑb øe á«bÉØJ’G ™«bƒJ ºJh
 ,∞°Sƒj óªMCG ó«°ùdG ∞«°ùdG äGQÉ≤Y ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh ,ó«°ùdG ≈Ø£°üe
 ácô°Th  á«μ∏ªdG  ájô«îdG  á°ù°SDƒªdG  ÖfÉL  øe  ∑ôà°û oe  ≥jôa  π«μ°ûJ âæª°†Jh
 áfÉ«°Uh ìÓ°UEGh º«eôJh QÉ£eC’G ∫RGƒY Ö«côJ ≈∏Y ±Gô°TEÓd ,∞«°ùdG äGQÉ≤Y

 .QÉ£eC’G øe IQô°†àe ádƒØμe ô°SCG 10 ∫RÉæe
 á°ù°SDƒª∏d  ΩÉ©dG  ø«eC’G  ó«°ùdG  ≈Ø£°üe  QƒàcódG  OÉ°TCG  ,áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 »Yƒ£J  ≥jôa  π«μ°ûJ  »a  ∞«°ùdG  äGQÉ`̀≤`̀Y  ácô°T  áªgÉ°ùªH  á«μ∏ªdG  ájô«îdG
 ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ¬∏«μ°ûàd  ¬ qLh  å«M  ,ÇQGƒ£dG  ä’ÉM  á¡LGƒªd
 CGóÑe  π«©ØJ  »a  äGQOÉÑªdG  √òg  äÉeÉ¡°SEG  ≈dEG  ≈Ø£°üe  QƒàcódG  QÉ°TCGh  .áØ«∏N
 ™jQÉ°ûªdG  ºYO  »a  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  Oƒ¡L  ™e  Öæéd  É kÑæL  á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG

.á«fÉ°ùfE’Gh ájô«îdG
 äGQÉ≤Y  ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ∞°Sƒj  óªMCG  ó«°ùdG  ≈æKCG  ,¬ÑfÉL  øeh
 ,áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  É¡d  ÉYO  »àdG  IQOÉÑªdG  √òg  ≈∏Y  ∞«°ùdG
 Óc  øe ø«Yƒ£àªdG  øe  ≥jôa  π«μ°ûJh  ÇQGƒ£dG  ä’ÉM á¡LGƒªd  §£îdG  øª°V
 AÉæÑdG  Rõ©J  äGQOÉÑªdG  √òg  πãe  ¿CG  ≈dG  ∞°Sƒj  óªMCG  ó«°ùdG  √ qƒ`̀fh  .ø«ÑfÉédG
 ô°ûf  ÖfÉL ≈dEG  ,AÉªàf’Gh AÉ£©dG  ìhQ ¢Sô¨Jh øjôëÑdG  áμ∏ªe »a »YÉªàL’G

.™ªàéªdÉH »fÉ°ùfE’Gh …ô«îdG πª©dG »a ´ƒ£àdG áaÉ≤K

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÜÉ``̀fCG
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G
 ƒª°S  ,AGQRƒ```````dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉÑe  øH  óªëe  ï«°ûdG
 ìÉÑ°U ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf
 øjôëÑdG  ¢`̀Vô`̀©`̀e  ìÉ`̀à`̀à`̀a’  ¢`̀ù`̀eCG
 »a  á«∏«μ°ûàdG  ¿ƒæØ∏d  …ƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG
 áÄ«g  ¬ª¶æJ  …ò`̀ dGh  ,46```̀dG  ¬`̀ JQhO
 øe πc »a QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG
 ìô°ùeh  »æWƒdG  øjôëÑdG  ∞ëàe

.»æWƒdG øjôëÑdG
 ï«°ûdG  ƒª°S  ∫ƒ`̀ °`̀Uh  ió```dh
 ¿Éμe ≈dEG áØ«∏N ∫BG ∑QÉÑe øH óªëe
 √ƒª°S ∫É`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG  »`̀ a  ¿É``̀c  π`̀Ø`̀ë`̀dG
 áØ«∏N  ∫BG  óªëe  âæH  »e  áî«°ûdG
 áaÉ≤ã∏d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀Ä`̀«`̀g  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ
 ∂`̀ dPh ,√ƒ`̀ª`̀°`̀S ΩÉ``̀b å`̀«`̀M QÉ````̀KB’Gh
 ∫BG ¬∏dGóÑY øH ódÉN ï«°ûdG Qƒ°†ëH
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N
 πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa  Ió«°ùdGh
 ó«°ùdGh  ÜGƒ``æ``dG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ
 ¢ù«FQ  í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG  í`̀dÉ`̀°`̀U  ø``̀H  »`̀∏`̀Y
 OóY  ≈`̀ dEG  áaÉ°VEG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée
 ø«dhDƒ°ùªdG  QÉ`̀Ñ`̀ch  AGQRƒ````̀dG  ø`̀e
 ΩÓYE’G  πFÉ°Sh  »∏ãªeh  AGôØ°ùdGh
 ø«fÉæØdGh  ø«Ø≤ãªdG  ø`̀e  á`̀Ñ`̀î`̀fh
 »a  »aÉ≤ãdG  ∑Gô`̀ë`̀dÉ`̀H  ø«ªà¡ªdGh
 §jô°T  ¢`̀ü`̀≤`̀H  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e
 »a ∫ƒ`̀é`̀ à`̀ dGh ¢`̀Vô`̀©`̀ª`̀dG ìÉ`̀à`̀à`̀aG
 ìô°T ≈dEG É©ªà°ùe ¬JGôªeh ¬eÉ°ùbCG
 áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g  á°ù«FQ  øe
 ø«cQÉ°ûªdG  ø«fÉæØdG  øeh  QÉ`̀ KB’Gh
 É«∏«μ°ûJ  ÉfÉæa  68  ºgOóY  ≠dÉÑdGh
 Gòg  ¢Vô©ªdG  ¬æª°†àj  Ée  º`̀gCG  øY

.á«YGóHEG ∫ÉªYCG øe ΩÉ©dG
 »dÉàdG íjô°üàdÉH √ƒª°S ≈dOCGh
 …RGõ`̀ à`̀YG ø`̀Y ÜGô````̀YE’G »`̀fô`̀°`̀ù`̀j{
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U áHÉfEÉH
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N
 ìÉààaÉH  Ωƒ````bCG  ¿CÉ```̀H  »``d  AGQRƒ`````̀dG
 ¿ƒæØ∏d  …ƒæ°ùdG  øjôëÑdG  ¢Vô©e
 …ò`̀ dGh  46  ¬``̀JQhO  »`̀a  á«∏«μ°ûàdG
 áaÉ≤ã∏d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀Ä`̀«`̀g  ¬`̀ª`̀¶`̀æ`̀J
 øe  Ωƒ«dG  √Éfó¡°T  Ée  ¿EG  .QÉ``̀ KB’Gh
 á«∏«μ°ûJ  ∫É``̀ª``̀YCGh  á`̀«`̀æ`̀a  äÉ``̀Mƒ``̀d
 øe  øjôëÑdG  ¬H  äõ«ªJ  Ée  ¢ùμ©J
 ácQÉ°ûªH  ≥jôY  »æah  »aÉ≤K  ∑GôM
 ∞∏àîe  ≈`̀∏`̀Y  É`̀¡`̀FÉ`̀æ`̀HCG  ø``̀e  á`̀Ñ`̀î`̀f
 ƒYóJ  á«YGóHE’Gh  á«æØdG  º¡JÉgÉéJG

 ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  øY  ÜGô``̀YE’G  ≈`̀ dEG
 áØ«∏N  ∫BG  óªëe  âæH  »e  áî«°û∏d
 áeÉbEG ájQGôªà°SG ≈∏Y áÄ«¡dG á°ù«FQ
 »àdG  á«KGôàdGh  á«aÉ≤ãdG  äÉ«dÉ©ØdG
 øjôëÑdG áμ∏ªe çGôJh áaÉ≤K ó°ùéJ
 á¶aÉëªdGh  áØ∏àîªdG  É¡J’Éée  »a
 áHPÉédG ÉgQƒ°U »a ÉgRGôHEGh É¡«∏Y
 ø«cQÉ°ûª∏d ôjó≤àdG øYh ,IôÑ©ªdGh
 øjôëÑdG AÉæHCG øe ¢Vô©ªdG Gòg »a
 ≥«aƒàdG º¡d É«æªàe É¡«a ø«ª«≤ªdGh
 Ée π``X »``a ìÉ`̀é`̀æ`̀dG ø``e ó`̀jõ`̀ª`̀ dGh
 áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g  º¡d  ¬eó≤J
 ƒg  ΩÉªàgGh  ™«é°ûJ  ø`̀e  QÉ```KB’Gh

.zôjó≤àdGh ÜÉéYE’G ™°Vƒe
 »e  áî«°ûdG  âeó≤J  É`̀gQhó`̀H
 áÄ«g  á°ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  óªëe  âæH
 πjõéH  QÉ```̀KB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG
 ÖMÉ°üd  ¿É`̀æ`̀à`̀e’G  ≥«ªYh  ôμ°ûdG
 øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 áªjôμdG  √ƒª°S  ájÉYQ  ≈∏Y AGQRƒdG
 áà°S  πÑb  ¬àbÓ£fG  òæe  ¢Vô©ª∏d
 á`̀jÉ`̀YQ ¿EG  á`̀∏`̀FÉ`̀b  ,É`̀eÉ`̀Y  ø`̀«`̀©`̀HQCGh
 ∑GôëdG πª°ûJ »àdGh áªFGódG √ƒª°S
 πμH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  »aÉ≤ãdG
 ≈∏Y ¢`̀Uô`̀ë`̀dG  ¢`̀ù`̀μ`̀©`̀J  ¬`̀∏`̀«`̀°`̀UÉ`̀Ø`̀J

 É¡JQƒ°üd èjhôàdGh øjôëÑdG ájƒg
.™ªLCG ºdÉ©dG iód πªLC’G

 Égôμ°T  ¢üdÉN øY âHôYCG  Éªc
 øH  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°ùd  Égôjó≤Jh
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N ∫BG ∑QÉÑe
 ¬Øjô°ûJh  ¬∏°†ØJ  ≈`̀∏`̀Y  AGQRƒ`````dG
 ÖMÉ°U øY áHÉ«f ¢Vô©ªdG ìÉààa’

.AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ¢Vô©e  QGôªà°SG  ¿CG  äó``̀ cCGh
 á«∏«μ°ûàdG ¿ƒæØ∏d …ƒæ°ùdG øjôëÑdG
 øe  á«æØdG  äÉYGóHE’G  ÜÉ£≤à°SG  »a
 øeh  »∏«μ°ûàdG  ø`̀Ø`̀dG  á`̀cô`̀M  OGhQ
 ,ácQÉ°ûª∏d ¢ùªëàªdG ÜÉ°ûdG π«édG
 »aÉ≤ãdG ∑GôëdG ¬H õ«ªàj Ée ¢ùμ©j
 »a  áaÉãc  øe  øjôëÑdG  »a  »æØdGh
 ,äÉ`̀gÉ`̀é`̀J’G  »`̀a  ´ƒ`̀æ`̀Jh  •É°ûædG
 á`̀MÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀H ¬````fCG á`̀Ø`̀«`̀°`̀†`̀e
 ¿ƒæØdGh  ∫Éªé∏d  ºFÓªdG  ñÉæªdGh
 É`̀¡`̀HÉ`̀£`̀N á``̀¨``̀d ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG Rõ```©```J
 Üƒ©°ûdG  ™e  É¡∏°UGƒJh  …QÉ°†ëdG

.ºdÉ©dG ∫ƒM
 øjôëÑdG  ¢Vô©e  »a  ∑QÉ°ûjh
 Gòg  á«∏«μ°ûàdG  ¿ƒæØ∏d  …ƒæ°ùdG
 15 ≈`̀ à`̀M ô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀j …ò````̀ dGh ΩÉ``̀©``̀dG
 ¿ƒ«æjôëH  ¿ƒfÉæa  Ω2020ôjGôÑa
 ¿ƒ`̀eó`̀≤`̀j á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG »``̀a ¿ƒ`̀ª`̀«`̀≤`̀eh

 ¢SQGóªdG  áaÉc  ≈`̀ dEG  »ªàæJ  ’É`̀ª`̀YCG

 Oó©àJ  å«M  ,á«æØdG  äÉ`̀gÉ`̀é`̀J’Gh

 ,âëf øe É¡àYÉæ°Uh É¡æjƒμJ ¥ôW

 ¿ƒ`̀æ`̀ah ,»`̀ aGô`̀Zƒ`̀ Jƒ`̀ a ô`̀jƒ`̀°`̀ü`̀Jh

 ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SÉ`̀H º``̀°``̀Sô``̀dGh ,∂``̀«``̀aGô``̀L

 ∫Éμ°TC’Gh OGƒªdGh äÉeÉîdG ∞∏àîe

.Ö«côàdGh ƒjó«ØdG ∫ÉªYCGh

 OóY  ¢Vô©ªdG  »a  ∑QÉ°ûj  Éªc

 á«æjôëÑdG  á«æØdG  ácôëdG  OGhQ  øe

 á«æØdG  ¥Ghô````dG  áMÉ°ùe  ø`̀e  π``̀ch

 øØdG  á°üæeh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  øe

 á``̀ dhO  ø``̀e   (CAP)  ô`̀°`̀UÉ`̀©`̀ª`̀dG

.âjƒμdG

 IõFÉéH  õFÉØdG  ¿CG  ≈``̀dEG  QÉ°ûj

 ƒg  ΩÉ`̀©`̀ dG  Gò``̀g  ¢Vô©ªd  zá``̀fGó``̀dG{

 ¬∏ªY  ø`̀Y  »`̀Ñ`̀jô`̀©`̀dG  ôØ©L  ¿É`̀æ`̀Ø`̀dG

 »fÉãdG  õcôªdG  É`̀eCG  ,z»Ä«H  ¿RGƒ`̀J{

 óªMCG  ó`̀°`̀TGQ  ¿É`̀æ`̀Ø`̀dG  ¬«∏Y  π°üëa

 ,zá©æ°üe  áaÉ≤K{  ¬∏ªY  øY  »Øjô©dG

 ¿ÉæØdG  ¬«∏Y  π°üM  ådÉãdG  õcôªdGh

 …ò`̀ dG  ¬∏ªY  ø`̀Y  ∑QÉ`̀Ñ`̀e  ∫BG  óªëe

.z≈°VƒØdG »a è°ùf{ ¿GƒæY πªëj

 º«μëJ áæéd ¿CG  ôcòdÉH ôjóédG

 Ió«°ùdG  ø`̀e  Ó`̀c  âª°V  ¢`̀Vô`̀©`̀ª`̀dG

 Iô``̀jó``̀eh á`̀ °`̀ ù`̀ °`̀ SDƒ`̀e ƒ``̀fÉ``̀c ¿É``̀«``̀H

 áfÉæØdGh  ¿ƒæØ∏d  ¥Ghô``̀ dG  áMÉ°ùe

 ¬∏dGóÑY  âØY  ájOƒ©°ùdG  IQƒàcódG

 ,»∏«μ°ûàdG  ø`̀Ø`̀dG  IPÉ`̀ à`̀ °`̀ SCG  ≥`̀Yó`̀a

 óªëe  »Hô¨ªdG  »∏«μ°ûàdG  ¿ÉæØdGh

.»£HGôªdG

á``̀ª``̀ FGó``̀ dG AGQRƒ`````````̀ dG ¢``̀ù``̀ «``̀ FQ á```̀ jÉ```̀ YQ :»````̀ e á``î``«``°``û``dG
á`̀μ`̀ ∏`̀ ª`̀ ª`̀ dG á```̀jƒ```̀g ≈``̀ ∏``̀Y ¢``̀ Uô``̀ ë``̀ dG ¢`̀ ù`̀ μ`̀ ©`̀ J ¢``Vô``©``ª``∏``d

Oó``édG á``μ`∏ªªdG AGôØ````°S πÑ≤à``°ùj ó`ª`MCG øH á```Ø`«∏`N ô«```°û`ªdG

π`̀ Ñ`̀≤`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ j ΩÉ````̀ ©````̀ dG ó```̀ FÉ```̀ ≤```̀ dG
»``°``SÉ``Ñ``©``dG ¥É```̀ ë```̀ °```̀ SEG ó``̀ª``̀ë``̀e
 Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG áØ«∏N ∫BG óªMCG øH áØ«∏N ï«°ûdG øcôdG ô«°ûªdG πÑ≤à°SG

 ,Ω2020  ôjÉæj  15  AÉ©HQC’G  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  »a  øjôëÑdG  ´É`̀aO

.ájOƒdG åjOÉMC’G ∫OÉÑJ AÉ≤∏dG ∫ÓN ºJh »°SÉÑ©dG ¥Éë°SEG óªëe ó«°ùdG

»æWƒdG øeC’G QÉ°ûà°ùe øY áHÉ«f
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 AGƒ```̀∏```̀dG ƒ``̀ª``̀°``̀S ÜÉ```````̀ fCG
 øH ô`̀ °`̀UÉ`̀f ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ø``̀cô``̀dG
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 π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG  å``̀«``̀M  ,Ω2020
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 ¢`̀Sô`̀ë`̀dG ó``̀FÉ``̀b Ö``̀FÉ``̀f ΩÉ````b
 ƒª°S  äÉ«ëJ  π≤æH  »μ∏ªdG
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توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم يف جماالت ال�سفر وال�سريفة وال�سياحة

وزير اخلارجية: تعزيز خمتلف اأوجه التعاون االقت�سادي مع �سي�سل

حممد  بن  اأحمد  بن  خالد  ال�شيخ  قام 

موري�س  مع  اخلارجية،  وزير  خليفة  اآل 

والتجارة  املالية  وزير  للن  لو�شتو 

القت�شادي  والتخطيط  وال�شتثمار 

عدد  على  بالتوقيع  �شي�شل،  بجمهورية 

مملكة  بني  تفاهم  ومذكرات  اتفاقات  من 

على  وذلك  �شي�شل،  وجمهورية  البحرين 

بها  يقوم  التي  الر�شمية  الزيارة  هام�س 

الرئي�س داين فور رئي�س جمهورية �شي�شل 

ال�شديقة اإىل مملكة البحرين.

العفاء  اتفاق  على  التوقيع  مت  وقد 

جوازات  حلملة  التاأ�شرية  متطلبات  من 

ال�شفر الدبلوما�شية واخلا�شة اأو الر�شمية 

وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بني 

عام  تعاون  واتفاق  �شي�شل،  جمهورية 

وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بني 

بني  تفاهم  ومذكرة  �شي�شل،  جمهورية 

م�شرف البحرين املركزي والبنك املركزي 

يف جمهورية �شي�شل، ومذكرة تفاهم ب�شاأن 

مملكة  بني  ال�شياحة  جمال  يف  التعاون 

البحرين وجمهورية �شي�شل.

مبا  اخلارجية  وزير  اأ�شاد  وقد 

بني  القائمة  ال�شداقة  عالقات  ت�شهده 

من  �شي�شل  وجمهورية  البحرين  مملكة 

على  التوقيع  اأن  موؤكًدا  وتقدم،  تطور 

يعك�س  التفاهم  ومذكرات  التفاقات  هذه 

للتن�شيق  وتطلعهما  البلدين  حر�س 

بالعالقات  للم�شي  وم�شاعيهما  امل�شرتك، 

جميع  وتعزيز  اأرحب  لآفاق  الثنائية 

ال�شيا�شية  املجالت  يف  التعاون  اأوجه 

والثقافية  والعلمية  والقت�شادية، 

تقنية  وجمالت  وال�شحية،  والتعليمية، 

وال�شناعات  والت�شال،  املعلومات 

والتجارة  املالية  واخلدمات  الإن�شائية، 

وال�شتثمار وال�شياحة وغريها، مبا يعود 

وال�شعبني  البلدين  على  واملنفعة  باخلري 

ال�شديقني.

لو�شتو  موري�س  اأكد  جانبه،  من 

على  �شي�شل  جمهورية  حر�س  للن 

البحرين  مملكة  مع  العالقات  توطيد 

املتاحة  الفر�س  خمتلف  من  وال�شتفادة 

امل�شتويات  على  امل�شرتك  التعاون  لتنمية 

التقدم  البحرين دوام  كافة، متمنًيا ململكة 

والزدهار.

بلدي »الجنوبية«

»بلدي اجلنوبية« يوافق على تطوير 4 �سوارع حتمل اأ�سماء عوا�سم عربية

ح�شني املرزوق:

اأم�س  جل�شته  يف  اجلنوبية  املحافظة  جمل�س  وافق 

ا�شماء لعوا�شم عربية وهي:  لها  على تطوير 4 �شوارع 

»الريا�س، بغداد، دم�شق، والقاهرة« نظرا لو�شولها اىل 

نهاية عمرها الفرتا�شي، وجاء هذا املقرتح بهدف ت�شهيل 

اجلنوبية،  باملحافظة  واملقيمني  للمواطنني  التنقل  حركة 

بالإ�شافة لتح�شني املظهر اجلمايل للمنطقة ومنحها مظهرا 

ح�شاريا.

»هذه  باأن  للمقرتح  الإي�شاحية  املذكرة  يف  وجاء 

ال�شفلتة  واإعادة  وال�شيانة  للر�شف  حتتاج  ال�شوارع 

واي�شا �شيانة املرتفعات ور�شف جوانب الطريق بالطوب 

ال�شروخ  وتواجد  ال�شوارع  هذه  لت�شرر  نظرا  الحمر، 

ع�شو  قالت  ال�شاأن  هذا  وحول  بها.  الكبرية  وال�شقوق 

ال�شروري  »من  القالف:  اميان  اجلنوبي  البلدي  املجل�س 

من  بالقرب  المطار  مياه  جتمع  حول  بالعتبار  الخذ 

الريا�شي وجمعية  عي�شى  مدينة  ونادي  احلنني  رو�شة 

الح�شان وم�شجد �شبيكة الن�شاري«.

ال�شوارع  احد  يعترب  بغداد  �شارع  »ان  وا�شافت: 

مهمة  موؤ�ش�شات  عليه  وتتواجد  عي�شى  مبدينة  احليوية 

عي�شى  مدينة  ومدر�شة  الريا�شي،  عي�شى  مدينة  كنادي 

خليفة  مدينة  من  قربه  عن  ف�شال  للبنني،  البتدائية 

ت�شمل  ان  التطوير  اعمال  »على  وتابعت:  الريا�شية«، 

وال�شارع  خا�س،  ب�شكل  العلمي  للمركز  املقابل  ال�شارع 

الواقع خلف مدر�شة اميمة بنت النعمان الثانوية للبنات 

عي�شى  مدينة  مدر�شة  خلف  الواقع  ال�شارع  واأي�شا 

العدادية للبنني«، كما طالبت مبعاجلة انخفا�س م�شتوى 

ب�شبكة  ت�شريبات  وجود  �شببها  يعود  والتي  الطريق، 

كافة  و�شباغة  ب�شيانة  واو�شت  ال�شحي،  ال�شرف 

مرتفعات �شارع بغداد.

اجتمع وزير �شوؤون الكهرباء واملاء املهند�س وائل بن نا�شر 

بدولة  وال�شناعة  الطاقة  وزير  املزروعي  �شهيل  مع  املبارك 

ال�شيخ  من  كل  بح�شور  ال�شقيقة،  املتحدة  العربية  الإمارات 

الكهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اآل خليفة  اإبراهيم  بن  نواف 

التنفيذي  الرئي�س  دينه  بن  مبارك  حممد  والدكتور  واملاء، 

للمجل�س العلى للبيئة.

اأ�شبوع  فعاليات  هام�س  على  عقد  الذي  الجتماع  وخالل 

بني  امل�شرتك  التعاون  �شبل  مناق�شة  متت  لال�شتدامة،  ابوظبي 

مملكة البحرين ودولة المارات العربية املتحدة ال�شقيقة.

البحرين  مملكة  اإن  املبارك  الوزير  قال  املنا�شبة؛  وبهذه 

خطوات  قطعت  ال�شقيقة  املتحدة  العربية  المارات  ودولة 

وا�شعة يف �شبيل التعاون يف جمال الكهرباء واملاء، وذلك بناًء 

على التوجيهات ال�شامية من القيادة الر�شيدة، وبني يف حديثه 

الهدف من هذا الجتماع فهو ي�شعى اإىل تطوير وتعزيز التعاون 

التعاون  جمالت  ا�شتعرا�س  مت  كما  البلدين،  بني  امل�شرتك 

القائمة وامل�شتقبلية، وتبادل اخلربات والتجارب ونقل املعرفة 

واأف�شل املمار�شات بني اجلانبني.

الربط  هيئة  جناح  اإىل  بزيارة  الوزير  قام  ذلك  وبعد 

الكهربائي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، حيث 

يف  امل�شاركة  من  الدول  ميكن  اخلليجي  الكهربائي  الربط  اأن 

م�شادر الطاقة �شواء املنتجة اأو احتياطي الطاقة، واطلع الوزير 

واآليات  اخلليجي  الربط  هيئة  معر�س  على  املرافق  والوفد 

وجتارة  امل�شتقبلي،  والتخطيط  الكهربائي،  الربط  وعمليات 

الطاقة، وا�شتعر�س رئي�س هيئة الربط اأحمد بن علي الإبراهيم 

للعوائد  اإ�شافة  اخلليجي،  الربط  ل�شبكة  املحققة  الإجنازات 

جتارة  من  تتحقق  التي  ال�شبكة  من  واملجتمعية  القت�شادية، 

الطاقة، بالإ�شافة اإىل بناء �شوق لتجارة الطاقة من خالل �شبكة 

الربط الكهربائي اخلليجي، وحلول ال�شيانة امل�شتدامة، وكذلك 

ال�شتدامة يف ال�شبكات.

اخلليجي،  الربط  هيئة  جهود  الوزير  �شكر  اخلتام،  ويف 

متمنًيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

ا�ستعرا�ض م�ستجدات ال�سوق اخلليجية للطاقة الكهربائية

املبارك يبحث تبادل اخلربات مع وزير الطاقة االإماراتي

وزير الرتبية: م�ساق 

»خدمة املجتمع« جتربة تربوية فريدة 

»خدمة  م�شاق  والتعليم  الرتبية  وزارة  ا�شتحدثت 

املجتمع« يف العام الدرا�شي 2005/ 2006، ليتم تطبيقه 

الثانوية  باملرحلة  الأكادميية  امل�شارات  �شمن نظام توحيد 

ومغايرة  فريدة  روؤية  مت�شمًنا  للتخّرج،  اأ�شا�شًيا  متطلًبا 

تتلخ�س يف تر�شيخ قيم املواطنة والنتماء لدى الطلبة من 

خالل قيامهم بالأعمال التطوعية داخل املدر�شة وخارجها، 

مبا ي�شهم كذلك يف اإك�شابهم اخلربات واملهارات التي تعينهم 

الدرا�شية  النجاح على الأ�شعدة  اأكرب قدر من  على حتقيق 

والجتماعية واملهنية.

ويت�شمن امل�شاق 60 �شاعة درا�شية ُتنفذ على مرحلتني، 

الأوىل داخل املدر�شة بواقع 30 �شاعة يقوم الطالب خاللها 

بامل�شاهمة يف خدمة املجتمع املدر�شي، اإ�شافة اإىل 30 �شاعة 

اأخرى يق�شيها الطالب يف التطبيق اخلارجي خالل عطلتي 

منت�شف العام الدرا�شي ونهايته، بالتعاون مع العديد من 

املوؤ�ش�شات مثل دور رعاية امل�شنني، واملراكز املعنية بذوي 

م�شادر  ومراكز  ال�شحية،  واملراكز  اخلا�شة،  الحتياجات 

املعرفة العامة.

عطلة  يف  للم�شاق  اخلارجي  التطبيق  بدء  ومبنا�شبة 

قام   ،2020 /2019 اجلاري  الدرا�شي  العام  منت�شف 

والتعليم  الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور 

بزيارة ميدانية للوقوف على عملية تطبيق هذا امل�شاق الذي 

يف  وطالبة،  طالب   9500 حوايل  العام  هذا  منه  ي�شتفيد 

167 موؤ�ش�شة متعاونة مع الوزارة.

املجتمع  خدمة  م�شاق  اأن  الوزير  اأكد  الزيارة،  وخالل 

على  نوعها  من  فريدة  بحرينية  تربوية  جتربة  مُيّثل 

الدرا�شية  املناهج  تعزيز  جمال  يف  العربي،  امل�شتوى 

على  اإيجاًبا  تنعك�س  التي  العملية  بالتطبيقات  النظرية 

معارف الطلبة وقدراتهم ومهاراتهم.

�سلمان بن خليفة: اأ�س�ض را�سخة 

للتفاهـــم وال�سراكـــة مــع �سي�سل

م�شت�شار  خليفة  اآل  خليفة  بن  �شلمان  ال�شيخ  �شمو  اأقام 

ع�شاء  ماأدبة  اأم�س  م�شاء  الوزراء،  رئي�س  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

ال�شديقة  �شي�شل  جمهورية  رئي�س  فور  داين  للرئي�س  تكرمًيا 

مملكة  اإىل  احلالية  زيارته  مبنا�شبة  وذلك  له،  املرافق  والوفد 

البحرين.

اإىل  �شي�شل  جمهورية  رئي�س  فخامة  بزيارة  �شموه  ورّحب 

اململكة، والتي تاأتي يف اإطار عالقات التعاون وال�شداقة املتميزة 

من  را�شخة  اأ�ش�س  على  ترتكز  والتي  البلدين،  بني  تربط  التي 

واأكد  امل�شرتك.  الهتمام  ذات  الق�شايا  من  العديد  جتاه  التفاهم 

�شموه حر�س مملكة البحرين على توطيد اأوا�شر التعاون الثنائي 

وبخا�شة  املجالت،  خمتلف  يف  ال�شديقة  �شي�شل  جمهورية  مع 

يف القطاعات القت�شادية وال�شتثمارية وال�شياحية وامل�شرفية، 

والو�شول بها اإىل م�شتويات تلبي تطلعات البلدين ال�شديقني.

ونوه �شموه اإىل اأهمية الزيارات املتبادلة بني كبار امل�شوؤولني 

بالبلدين يف فتح اآفاق جديدة للتعاون حتقق امل�شالح امل�شرتكة 

�شي�شل  جلمهورية  �شموه  متمنًيا  ال�شديقني،  وال�شعبني  للبلدين 

ال�شديقة دوام التقدم والزدهار.

ا�شتقبل العقيد ال�شيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة مدير 

املديرية،  مببنى  اجلنوبية،  املحافظة  �شرطة  مديرية  عام 

عا�شم عبداللطيف عبداهلل مدير عام بلدية املنطقة اجلنوبية.

الزيارة  اأن  اجلنوبية  �شرطة  مديرية  عام  مدير  واأكد 

تاأتي يف اإطار اجلهود امل�شرتكة لتعزيز التعاون والتن�شيق 

يف جمالت العمل ذات ال�شلة، منوًها باأعمال التطوير التي 

تقوم بها البلدية يف جمال خدمة املواطنني واملقيمني.

مدير عام �سرطة »اجلنوبية« ومدير

 بلديتها يبحثان التن�سيق امل�سرتك

 »اجلنوبية« تر�سد املخالفات

 ال�سحية واالإ�سغاالت يف املطاعم واملحالت

نفذت بلدية املنطقة اجلنوبية، ممثلة يف ق�شم الرقابة 

والتفتي�س على الرتاخي�س، حملة م�شرتكة، بالتعاون مع 

اأمن  ومديرية  والتجارة  ال�شناعة  ووزارة  ال�شحة  وزارة 

والبلدية  ال�شحية  املخالفات  لر�شد  اجلنوبية؛  املحافظة 

والإدارية على املطاعم والكافيرتيات والأ�شواق واملحالت 

التجارية.

خمالفات  حترير  عن  امل�شرتكة  احلملة  هذه  واأ�شفرت 

اإ�شغال طريق على جمموعة من املحالت التجارية، اإذ قام 

العامة، فيما متت م�شادرة بع�س  املواقف  بع�شها بحجز 

املواد الغذائية املنتهية ال�شالحية.

بحث اإجراءات ا�ستكمال ت�سنيفها بني قوائم الفئتني الذهبية والف�سية

جلنة »تقييم« تتابع م�ستجدات قيا�ض اأداء مراكز اخلدمة احلكومية

اخلدمة  مراكز  تقييم  جلنة  عقدت 

احلكومية )تقييم( يف دورتها الثانية اجتماعا 

التنفيذي  الرئي�س  القائد  علي  حممد  برئا�شة 

الإلكرتونية،  واحلكومة  املعلومات  لهيئة 

�شري  م�شتجدات  اأبرز  متابعة  بهدف  وذلك 

عمل اللجنة. وقد جرى خالل الجتماع بحث 

الأعمال،  جدول  على  املدرجة  املو�شوعات 

ت�شنيف  ا�شتكمال  اإجراءات  مناق�شة  ومنها 

الذهبية  الفئتني  قوائم  بني  اخلدمة  مراكز 

التي  التقييم  نتائج  بح�شب  وذلك  والف�شية 

)تقييم2(،  الثانية  للدورة  اللجنة  ت�شلمتها 

عن  املراكز  هذه  اأداء  تطور  مدى  وقيا�س 

اللجنة  اإىل  لرفعها  متهيدا  ال�شابقة،  الدورة 

التن�شيقية برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي ويل 

العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء لالعتماد.

املوظفني  حتفيز  مقرتح  بحث  مت  كما 

الفئتني،  �شمن  احلكومية  اخلدمة  مراكز  يف 

ا�شتيفاء  يف  املحرز  التقدم  ن�شبة  ومناق�شة 

مراكز  جميع  م�شتوى  على  التقييم  معايري 

التطوير  اآليات  درا�شة  عن  ف�شال  اململكة، 

للمرحلة القادمة. يذكر اأن اأعمال جلنة تقييم 

�شهر  خالل  انطلقت  قد  الثانية  دورتها  يف 

�شبتمرب من عام 2019، وجرى تنظيم عدد 

من الزيارات امليدانية والت�شوق ال�شري لأكرث 

لقيا�س جودة  من 70 مركًزا خدمًيا حكومًيا 

اأداء عملها، ومدى التزامها باملعايري الرئي�شة 

املركز  اإىل  الو�شول  �شهولة  يف  املتمثلة 

مالءمة  ومدى  اخلدمة،  توفري  يف  والتميز 

بيئة العمل يف املركز، و�شال�شة اإدارة العمالء، 

املطبقة،  الإدارية  العمليات  فاعلية  ومدى 

امل�شتفيدين  العمالء  اآراء  ا�شتطالع  ف�شال عن 

من خدماتها.

حممد 

القائد
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ات�شاالت هاتفية ت�شطاد الزبائن بكالم مع�شول وب�شائع »بال جودة«

فيمن  اثق  اأال  املريرة  التجارب  علمتني  لقد 

يت�شلون بي هاتفيا للرتويج لب�شائعهم، ومبا انني 

خليجي امتاز ب�شالمة النية، ولي�س من طبعي الغ�س 

واخلداع، جتاوبت مع احد املت�شلني الذي األحَّ بعر�س 

ب�شاعته علّي، وما ان ح�شر اىل منزيل حتى بداأ يف 

�شرح مميزات ب�شاعته الفريدة من نوعها )على حد 

للجهاز  بقطع غيار جمانية  يزودين  ان  قوله(، على 

اإياها  اأعوام هذا بخالف هدية مينحني  وملدة خم�شة 

يف حالة املوافقة على �شراء اجلهاز او عدمه.

لقد كان حمدثي من دولة �شرق او�شطية معروف 

اغراين  وقد  الكالم،  وفن  الل�شان  ف�شاحة  عنهم 

جعلني  ما  بال�شم  امل�شوب  املع�شول  بالكالم  حمدثي 

اأوافق على �شراء اجلهاز، وعندما طالبته باإح�شاره 

للمعاينة امتنع بحجة عدم ال�شماح له باإخراجه من 

فوافقت  مقدما،  الثمن  كامل  له  ادفع  مل  ما  املخزن 

بح�شن نية و�شلمته ثمنا عاليا جلهاز مل ا�شاهده. 

اح�شر  الثمن  كامل  ا�شتالمه  من  يوم  وبعد 

ذلك  ذكره  ما  كل  عن  متاما  يختلف  به  فاإذا  اجلهاز 

ال  كوؤو�س  من  نوعية  فكانت  هديته  اما  ال�شخ�س، 

اأنني  �شعرت  عندها  اخرى،  مرة  ا�شتخدامها  يعاد 

اأملي  ان  اال  الغ�شا�س،  هذا  �شحايا  احد  اأ�شبحت 

يخيب  لن  التجارة  بوزارة  امل�شتهلك(  )حماية  يف 

ذلك  من  حمايتي  يف  اأمال  �شكوى  بتقدمي  دفعني  ما 

املخادع.

واأملا  خيبة  زادوين  امل�شتهلك(  )حماية  ان  بيد 

عندما ا�شتدعوا ذاك ال�شخ�س واكتفوا مبا نقله اليهم 

معه،  ي�شتدعوين  ان  دون  امللف  واأغلقوا  اكاذيب  من 

والعقاب،  امل�شاءلة  من  ال�شخ�س  ذلك  جنا  وهكذا 

حيث مت تركه ال�شطياد املزيد من ال�شحايا.

ومبا انني مل افقد االأمل يف حما�شبة ذلك ال�شخ�س 

الذي ي�شلل املواطنني باحلديث املنمق، توجهت مرة 

عدم  على  الألومهم  امل�شتهلك  حماية  ادارة  اىل  اخرى 

اخلالف  اىل طريف  لال�شتماع  اخل�شم  مع  ا�شتدعائي 

اىل  تو�شلنا  »لقد  احلقيقة وكان جوابهم:  ال�شتنباط 

كل مالب�شات الق�شية واأغلقنا ملف الق�شية«! وعليه 

اأحذر املواطنني بعدم التعامل مع كل من يت�شل بهم 

هاتفيا للرتويج على ب�شاعته. 

اأحمد حممد االأن�شاري

الطرق الربية واال�شرتاحات

 بحاجة اإىل عناية واهتمام

باحلجاج  اخلا�شة  الربية  الطرق  عن  امل�شوؤولني  اىل 

للتنقل  النا�س  يرتادها  التي  وال�شوارع  واملعتمرين 

بها  االهتمام  نتمنى  العربي،  اخلليج  دول  بني  عام  ب�شكل 

باحلجاج  اخلا�شة  البا�شات  من  تخلو  ال  فهي  وتطويرها 

واملعتمرين، وكذلك مرور ال�شاحنات و�شيارات امل�شافرين 

اىل الدول ال�شقيقة.

واالإنارة  الر�شف  اىل  ما�شة  بحاجة  ال�شوارع  تلك  اإن 

احلوادث  من  والتقليل  امل�شافرين  ارواح  على  حفاظا 

انتباه  ب�شبب عدم  االرواح  الكثري من  فقدنا  فقد  املرورية، 

ال�شواق وتدين ن�شبة الروؤية، وذلك للظالم الدام�س وتداخل 

ال�شاحنات على ال�شيارات وكرثة التجاوز بينهم، لذا يجب 

ان يكون الطريق ممهدا وم�شاء لل�شائقني.

اال�شرتاحات  امل�شوؤولني عدم نظافة  كما ال يخفى على 

املوجودة على تلك الطرق فبع�شها بدون ماء، لذا اأمتنى من 

التجار والباحثني عن االجر بناء ا�شرتاحات على م�شتوى 

امل�شلني  العربي، لكي تكون مالب�س  اململكة ودول اخلليج 

طاهرة ونظيفة.

ونامل  البارد،  اجلو  خالل  دافئ  ماء  توفري  ناأمل  كما 

لرمي  ا�شرتاحة  كل  يف  للقمامة  خم�ش�شة  �شالل  توفري 

االو�شاخ، واالأهم من ذلك توفري املنظفني للتنظيف امل�شتمر 

كي يرتاح الزائر ويتمكن من الراحة بكل هدوء ونظافة.

اأم العنود

َ ال حتول مواقف لمِ

 ال�شيارات لق�شم طوارئ اإ�شايف؟

طوارئ  اىل  توجهت  اجلديدة  ال�شنة  من  يوم  اول  يف 

وعكة  اثر  �شقيقتي  ال�شطحاب  الطبي  ال�شلمانية  جممع 

�شاعة   12 يقارب  ما  هناك  مكثنا  وقد  بها،  اأملت  �شحية 

متوا�شلة حتى حان دور حتويل اختي على اجلناح.

ابرزها  اليوم  ذلك  يف  املاآ�شي  من  الكثري  �شهدت  لقد 

الكرا�شي  على  يئنون  املر�شى  كان  حيث  االأ�شّرة،  نق�س 

كما  اآالمهم،  يريح  �شرير  عن  يبحثون  االأ�شّرة  وبجانب 

الحظت نق�شا كبريا يف عدد املمر�شني واملمر�شات، وكذلك 

حجم  مع  يتنا�شب  ال  االطباء  من  املخ�ش�س  العدد  كان 

املر�شى املرتددين على ق�شم الطوارئ.

له  يكون  قد  اقرتاح  يف  فكرت  كمواطنة  فاإنني  لذا 

ا�شتغالل  وهي  امل�شكلة؛  هذه  تدارك  يف  االإيجابي  االأثر 

الطوارئ واملخ�ش�شة حاليا ملواقف  لق�شم  املقابلة  االر�س 

�شيارات وحتويلها اىل ق�شم ا�شايف للطوارئ، بحيث يتم 

عمل مواقف �شيارات يف الطوابق العلوية منها، على غرار 

ت�شميم املجمعات التجارية.

الطبي  الطاقم  افراد  جلميع  وتقديري  �شكري  مع 

املبذولة يف  الطوارئ على جهودهم  والتمري�شي يف ق�شم 

�شبيل راحة املر�شى، والتخفيف من معاناتهم واآالمهم، فهم 

يوؤدون اعمالهم بكل جهد واإخال�س بيد ان ال�شغط الواقع 

عليهم قد يقلل من جودة اخلدمات ب�شكل غري مق�شود. 

�شمرية البو�شقر

بيـــن طائــر احلــداأة ومــوت الفجـــاأة
النبوي  االإعجاز  يف  والطاعنون  امل�شككون  زال  ما 

او قول  اأي �شبهة �شاذة او حديث �شعيف  يبحثون عن 

واالإعجاز  ترى  البينات  زالت  وما  الأهوائهم،  ينت�شر 

حوادث  يف  االأخرى  الفينة  بني  يبزغ  العلمي  النبوي 

و�شواهد نعاينها بالعني، وكان منها ما حدث يف اأ�شرتاليا 

من حرائق الغابات التي ق�شت على االأخ�شر والياب�س، 

الب�شر واحليوان.

االأيام  ك�شفت  حتى  اأ�شبابها  يف  املناخيون  حار  وقد 

امل�شكني  اجلمل  لي�س  احلرائق  لهذه  الكبري  امل�شبب  اأن 

اأعدم منه اآالف، ولي�س االحتبا�س احلراري، واإمنا  الذي 

املفرت�شة  البازية  الطيور  ف�شيل  من  وهو  احلداأة  طائر 

اأينما كان  وهو طائر لئيم فو�شوي ي�شطو على الطعام 

ويخرب �شباك ال�شيد يف االأنهار، وك�شفت �شري احلرائق 

يف  االأخرية  االأيام  يف  وال�شحف  العاملية  والوكاالت 

اأ�شرتاليا اأن اأ�شرابا من هذا الطري تنقل االأغ�شان ال�شغرية 

املحرتقة وتن�شرها يف ربوع احلقول والغابات، ما ت�شبب 

مبوجة حرائق كبرية قتلت الكثري من احليوانات واأتلفت 

الزروع والثمار والبيوت. 

بقتل  �شنة   1400 منذ  )�س(  النبي  اأو�شى  وقد 

يف  وم�شلم  البخاري  روى  حيث  الفا�شق(،  )الطائر  هذا 

�شحيحهما عن عائ�شة ر�شي اهلل عنها قالـت: قال ر�شول 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: خم�س من الدواب كلهن فا�شق 

والفاأرة،  والعقرب،  واحلداأة،  الغراب،  احلرم:  يقتلن يف 

والطيور  احليوانات  هذه  قتل  و�شرع  العقور«،  والكلب 

ملا ت�شبب من اأمرا�س واأوبئة واأ�شرار وف�شاد يف معي�شة 

االإعجاز  �شدق  داللة  على  احلديث  هذا  ودّل  النا�س، 

طويلة يف حتذيرنا  قرون  منذ  املطهرة  وال�شنة  النبوي 

اخلرباء  واأ�شاد  االإن�شان.  على  اخلطرة  الدواب  هذه  من 

الكرمي  النبي  عن  املروي  باحلديث  �شيدين  يف  والعلماء 

الذي اأو�شى بقتل هذا الطائر يف احلل واحلرم.

واالأمر االآخر الذي انت�شر ب�شكل الفت وموت الفجاأة، 

فهو �شيحة نذير لكل غافل اأن ينتبه ولكل عا�س اأن يتوب 

ولكل ظامل اأن يعيد احلقوق اإىل اأهلها ولكل مق�شر يف اهلل 

اأن يزيد من اأعماله وعبادته، فموت الفجاأة اأ�شبح يطرق 

باب قلب كل �شليم و�شقيم، �شحيح البدن وطريح فرا�س، 

غني وفقري، وال يفرق يف االأعمار بني ال�شغري والكبري، 

وامل�شارح  املن�شات  وعلى  اأعمالهم  يف  النا�س  داهم 

ننعى  و�شحاها  ليلة  يف  بتنا  حتى  والبيوت  واملالعب 

من كان بيننا باالأم�س ي�شحك معنا فاأ�شبح حمموال على 

االأكتاف والتابوت.

ب�شكل  اإال  بالوفيات  ن�شمع  ال  قريب  عهد  قبل  وكنا 

اأما االن فاأ�شبح االأمر ب�شكل  قليل يف االأخبار واجلرائد، 

يومي حتى امتالأت اجلوامع و املاآمت والقاعات باملعزين 

واملعزيات ملن فقدوا االأعزاء عليهم، وهذا االأمر من �شروط 

ال�شاعة ال�شغرى، فقد روي عن اأن�س بن مالك ر�شي اهلل 

عنه: اأن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم قال: اإن من اأمارات 

وح�شنه  الطرباين  رواه  الفجاأة.  موت  يظهر  اأن  ال�شاعة 

االألباين. 

فقط؛  قلبية  �شكتة  على  يقت�شر  ال  الفجاأة  واملوت 

واإمنا قد يكون بحادث �شيارة اأو �شقوط طيارة اأو عار�س 

�شحي من �شلل اأو جلطة، وغريها من التي ت�شيب الفرد 

مبا مل يكن يف احل�شبان، ولكن اهلل قدر وكتب حدوثها، 

امل�شلمني. ويفيد اجلمع بني  ارحم موتانا وموتى  فاللهم 

احلديثني ب�شدق ما قاله النبي الكرمي -عليه اأمت ال�شالة 

تطبيق  على  واحلر�س  وقوعها  و�شدق  الت�شليم-  واأمت 

ما  وجتاه  ي�شرنا  ما  جتاه  واالأفعال  االأقوال  من  �شنته 

اآتنا  »ربنا  املوت. واخلتام،  غفلتنا وينبهنا حيال  يوقظ 

يف الدنيا ح�شنة ويف االآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار«. 

عامر املدين

اأن�شد فر�شة عمل اأعيل

فيها اأخوتي ال�شغار واأبي املعاق!!

�شيئة  واجتماعية  اأ�شرية  ظروف  بعد 

املرحلة  يف  واأنا  درا�شتي  عن  توقفت  �شادفتني، 

العلمي  م�شتقبلي  على  اأثر  الذي  االأمر  االعدادية، 

عدة  وظائف  ل�شغل  بعدها  تقدمت  حيث  واملهني، 

او  حكومية  وزارة  اأي  يف  الفر�شة  اأجد  مل  لكني 

حتى �شركة خا�شة.

بعد �شنوات، تقدمت بطلب توظيف لدى وزارة 

الداخلية وقد اأنهيت جميع االإجراءات والفحو�شات 

الالزمة، ومازلت اأنتظر على اأمل الظفر باأية وظيفة 

تعر�س  بعد  والخوتي،  يل  ومعيالً  عوًنا  تكون 

والدي اىل جلطة يف الراأ�س جعلته يف حكم املعاق. 

بعد  يعيلنا  عليه(  اهلل  )رحمة  جدي  كان  لقد 

اأ�شبح  عام  قبل  وفاته  بعد  ولكن  والدي  مر�س 

الو�شع املادي لنا اأكرث ق�شاوة من ذي قبل، اإذ بتنا 

نعي�س على م�شاعدات اجلمعيات اخلريية واإعانات 

وزارة التنمية االجتماعية ولكنها رغم اأهميتها يف 

هذا  يف  قليلة  اأنها  اإال  ال�شرورية،  احتياجاتنا  �شد 

الزمن مع غالء املعي�شة وال�شرائب. 

البيانات لدى املحررة

هل �شيتم قبول طلب زوجي

 واإدخال الفرحة على قلبي؟

ان�شد اجلهات املعنية باململكة النظر يف امكانية ا�شتبدال 

عقوبة زوجي فيما تبقى من مدة حكمه، حيث ام�شى اكرث 

من ن�شف املدة مبركز اال�شالح والتاهيل، اذ يتطلع زوجي 

الن يكون رجال �شاحلا يخدم جمتمعه ووطنه، وهو نادم 

ا�شد الندم على ما قام به من جرم يف حق نف�شه وبلده.

 كلي امل ورجاء باأن يتم قبول طلبي واإدخال الفرحة 

اإىل قلبي برجوع زوجي اإيّل بعد �شنني طويلة عانيت فيها 

عز  اهلل  بعد  يل  لي�س  اذ  ال�شوؤال،  وذل  واحلرمان  ال�شياع 

احلكيمة  قيادتنا  من  عهدنا  فلقد  عليه،  اأتكئ  غريه  وجل 

عزاً  لنا  ودمتم  البحرين..  �شعب  م�شلحة  على  حر�شهم 

وللوطن ذخراً.

البيانات لدى املحررة

ِلَم ال تحول مواقف السيارات لقسم طوارئ إضافي؟

https://www.alayam.com/alayam/multaqa/836830/News.html
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“كوفي شوبات مودرن”.. للقهوة و“المفن” والقراءة
ــة ــي ــس ــي ــول ــو” بـــنـــكـــهـــة روايـــــــــة ب ــنـ ــيـ ــشـ ــتـ ــابـ ــكـ ــب تـــرتـــشـــف “الـ ــ ــري ــ ــغ ــ أمـــيـــنـــة ال

 في بادرة ثقافية وفكرية جميلة، بدأت ظاهرة “رفوف الكتب” تغزو الكثير من المقاهي بروح جديدة، تعّبر عن الرغبة 
فــي تحييــد الشــباب البحرينــي عن هدر وقته بالهواتف الذكيــة، والتوجه للكتاب الورقي من جديــد، والذي كان معبًرا 

وجسًرا نقل الكثيرين إلى عوالم صنعوا خاللها االختالف والتغيير لهم، ولغيرهم.

 والحـــق ُيقـــال بأنه ليـــس ســـهالً التغلغل إلى 
عقـــول الشـــباب، ونفـــض األغبـــرة المتراكمة 
علـــى رفـــوف الكتـــب، ولكـــن هـــذه المبـــادرة 
والتي هي أقرب للدواوين الثقافية من مقاه 
عصرية تقدم المشـــروبات الساخنة والباردة 
تجّســـد  الشـــهية،  الكيـــك  وقطـــع  و”المفـــن” 
بمكنونها الحي محاوالت جادة لتغيير أنماط 

معيشة الناس، ومسارات حياتهم.

رائحة الحبر

تتفـــّوق  تحديـــًدا،  الوقـــت  هـــذا  وفـــي   
التكنولوجيـــا علـــى الكتاب الورقـــي بمراحل 

كثيـــرة، نازعة حضـــور الـــورق ورائحة الحبر 
النفـــاث مـــن حياة الناس اليوميـــة، في وقت 
ســـابق كانت بالنسبة لهم، كاستنشاق الزهور 
مـــن حديقـــة غنـــاء تغـــرق بهـــا، إنهـــا ظاهـــرة 
ثقافية واجتماعية رائعة تســـتحق االهتمام. 
تجلـــس الشـــابة أمينـــة الغريـــب فـــي إحـــدى 
المقاهـــي األنيقـــة في “الزالق ســـبرنج” وهي 
تتجـــّرع “الكابتشـــينو” الثقيـــل، وفـــي يدهـــا 
األخـــرى رواية بوليســـية للكاتبـــة اإلنجليزية 
األشـــهر اجاتا كريســـتي، ســـألتها “البالد” بعد 
ترحـــاب متبادل عـــن مصدر الرواية وســـبب 
بهـــدوء  بســـبابتها  فأشـــارت  لهـــا،  اختيارهـــا 

إلـــى رف مـــن أصـــل 10 رفوف أخـــذت جانًبا 
متوســـًطا مـــن المقهـــى، قبـــل أن تجيب “من 

هناك”.
عشـــاق  مـــن  أنـــا  تقـــول”  أن  قبـــل  لحظـــات 
عـــن  توقفـــت  ولقـــد  البوليســـية،  الروايـــات 
القراءة من منذ قرابة السبعة أعوام لظروف 
االنشـــغال، فالحياة كما ترى ســـريعة، وثقيلة 
المســـئوليات والمهام، والمشـــاوير والطلبات 

ال تتوقف”.
وتتابـــع “وألنهـــا الحـــال كذلك، فأنـــا دائمة 
االنشـــغال عـــن النظر لما هو جميـــل، للورد 
المنتشـــر فـــي الحديقـــة األماميـــة لمنزلـــي 

وأنـــا أغادره صباًحا، وللكتب الكثيفة التي 
تتكـــّدس في إحـــدى غرف البيـــت، والذي 
استغرقت مني لجمعها، أكثر من 17 عاًما، 
وربمـــا أمـــور أخـــرى ال تســـتحضرني بهـــا 
الذاكـــرة اآلن”. وتزيد “اليـــوم، وبينما كنت 
قريبـــة من هذا المكان، آثرت الجلوس هنا 
وشـــرب القهوة، رأيـــت زاويـــة رف الكتب 

هـــذه، فأثارت بداخلي أحاســـيس ومعاني 
كثيـــرة، دفعتنـــي ألن أتناول هـــذه الرواية 
بهاتفـــي  أبالـــي  أن  دون  قراءتهـــا  وأبـــدأ 
الـــذي يزعجنـــي برنـــة “الرســـائل” أو برنين 
االتصـــال، ثالثـــون صفحـــة قرأتهـــا بمتعة 
دون أن أشـــعر بمـــرور النصف ســـاعة التي 
أمينـــه”  وتكمـــل  لقراءتهـــا”.  اســـتهلكتها 
ظاهـــرة رفـــوف الكتـــب بالمقاهـــي ظاهرة 
جميلـــة، نأمل أن نراها في كل مكان، ألنها 

تمثل إضافة لنا وألوالدنا”.
وفي حديث مع زكريا ماثيو المسؤول عن 
مقهـــى يهتم بزاوية الكتب، قال “نهتم ألن 
يكـــون لنـــا دور إيجابي بنشـــر الثقافة بين 
أوساط الشباب في مملكة البحرين، وألن 
يكون هنالك اســـتثمار حقيقـــي ونافع لهم 

أثناء تواجدهم هنا”.
ويزيـــد ماثيـــو “نهتـــم بشـــكل عميـــق، ألن 

نعيد للكتـــاب وللرواية الورقيـــة مكانتهما 
المفقودة، بشـــكل يســـاعد علـــى خلق نمط 
حيـــاه جديـــدة وإيجابية لروادنـــا، وبنكهة 
عصريـــة حداثية تكـــون نافعه لهـــم، ولمن 

هم في محيط حياتهم االجتماعي”.

تجربة ستنجح

الكتـــب”  “رفـــوف  انتشـــار  ســـياق  وفـــي   
بعـــض  الذاكـــرة  تســـتحضر  بالمقاهـــي، 
المقاهـــي التي ذاع صيتهـــا وأصبحت في 
بعـــض البلـــدان مـــن المقاصـــد الســـياحية 
المهمة والرئيســـة، مثل مقهى “الطاحونه” 
الـــذي جلس بـــه الروائـــي الشـــهير غابريل 

غاريسيا ماركيز كثيًرا وانطلق منه.
 وفـــي القاهـــرة هنالك مقهـــى “ريش” وهو 
ا كان من  المقهـــى الذي أقام منتـــدى ثقافيًّ

أبرز رواده الدائمين نجيب محفوظ.

local@albiladpress.com

الخميس 16 يناير 2020 - 21 جمادى األولى 1441 - العدد 4111
06

بدور المالكي

مروة خميس

كشـــف وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية صباح الدوســـري لـ”البالد” عن وجود 
2600 وظيفـــة شـــاغرة لـــدى بنك الشـــواغر في الـــوزارة، إلى جانـــب تنظيم معارض 

التوظيف باستمرار لعرض فرص العمل للباحثين عن العمل.
وكشـــف الدوســـري عن تنظيـــم وإقامة 7 معارض توظيف هذا العـــام الجاري، والذي 
ســـتنظمه وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة في أشـــهر متفرقة؛ لتوفيـــر الوظائف 

للعمالة الوطنية المؤهلة لدمجها في سوق العمل.
وقـــال: “إن اثنيـــن مـــن معـــارض التوظيـــف هـــذا العـــام ســـيكونان شـــامالن لجميـــع 
التخصصـــات المختلفـــة، و5 معارض تخصصية، إذ ســـتكون المعـــارض التخصصية 

لوظائف في المحاسبة والسفر والسياحة ومبيعات التجزئة وشركات التأمين”.
وأكـــد الدوســـري فـــي تصريحـــه أن عدد المســـتفيدين من معـــارض التوظيـــف التي 
أقامتها وزارة العمل والتنمية االجتماعية نتج عن توظيف 9 آالف باحث عن عمل.
 وعـــن البرنامج الوطني للتوظيف، أشـــار إلـــى أن البرنامج يعد من أنجح المشـــاريع 
الـــذي قامت بها وزارة العمـــل والتنمية االجتماعية في التوظيـــف، وذلك بدعم ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة الذي قدمه سموه لمعالجة ملف الباحثين عن العمل 

إلى جانب تعاون الشركات في التوظيف.

2600 وظيفة شاغرة ببنك الوظائف

شركة حراسة “فّنشت” بحرينيين بـ “القرعة”
ــــب ــان ــ أج ووظـــــفـــــت  ــا  ــيـ ــنـ ــريـ ــحـ بـ  23 عـــــن  ــت  ــنـ ــغـ ــتـ اسـ

شـــكا مواطن تقاعســـت وزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة عـــن إنصافـــه 
بعـــد فصلـــه و22 مـــن زمالئـــه فصالً 

ا دون سابق إنذار. تعسفيًّ
وقـــال لـ”البـــالد”: 23 أســـرة يدفعـــون 
ثمن تقاعس جهات حكومة عن عدم 

تسديد مستحقات شركة حراسة”.
وقـــال المواطـــن إنـــه اتجـــه للقضـــاء 
الذي حكـــم له بـ150 دينـــاًرا تعويًضا 
بعـــد عمله 10 ســـنوات لدى الشـــركة 
لـــم ترجـــع  فـــي حيـــن أن المحكمـــة 
إلى محاضـــر وزارة العمـــل والتنمية 
االجتماعيـــة ولم تطلـــب رأي الوزارة 

قبل إصدار الحكم.

 وقال المواطن إن شـــركة الحراســـة 
التـــي عمـــل فيهـــا ألكثر مـــن عقد من 
حارًســـا   23 عـــن  اســـتغنت  الزمـــان 
فـــي ســـبتمبر الماضي بـــدون إخطار 

مسبق.
وذكـــر أن مديـــر عام الشـــركة اجتمع 
مع المســـئولين في وزارة العمل بعد 
شكوى تقدم بها الحراس المفصولون 
للوزارة وبّرر الفصل بتقاعس البلدية 
عن دفع مســـتحقات الشـــركة حسب 
العقـــود بينهما منـــذ بداية 2019 وأن 
الشركة تكّفلت بدفع رواتب 8 شهور 

وهو ما ال تستطيع تحمله.
وزارة  فـــي  المســـؤولين  إن  وتابـــع   

العمـــل واجهـــوا الشـــركة بمخالفتهـــا 
الحـــراس  إخطـــار  لعـــدم  للقانـــون 
وعـــدم  يوًمـــا   30 قبـــل  بالتســـريح 
عنهـــم  االســـتغناء  عـــن  تعويضهـــم 
للحـــراس  الشـــركة عرًضـــا  وقدمـــت 
شـــهرين  بمســـتحقات  بتعويضهـــم 

فقط.

 23 عـــن  اســـتغنت  الشـــركة  وإن   
الذيـــن  البحرينييـــن  الحـــراس  مـــن 
دينـــار،   300 رواتبهـــم  تتجـــاوز  ال 
واســـتبدلتهم بحراس من الجنســـية 
الكينيـــة فـــي ذات المواقـــع وأبقـــت 
فـــي  بحرينييـــن   6 حـــراس  علـــى 
مواقع ومبان حكومية منذ ســـبتمبر 

الماضي.
 وذكـــر المواطـــن أن الشـــركة طّبقت 
المفصوليـــن  الختيـــار  القرعـــة 
واإلبقاء علـــى آخرين، وقال إن هذه 
القرعـــة تســـّببت في تراكـــم الديوان 
والقروض ومالحقات البنوك لنا/  أما 
أسرنا وأطفالنا فيعانون بسبب عدم 
اســـتجابة الشـــركة وتعويضنا منذ 5 

أشهر.

النيابي يفسخ عقد إيجار سيارتي عبدالنبي وزايد
قــال مصــدر نيابــي لـ “البــالد” إن هيئة مكتب مجلس النواب قررت باجتماع ســابق 

فسخ التعاقد لتأجير سيارة ثانية لنائبي رئاسة مجلس النواب.

وأوضـــح المصـــدر أنه تبيـــن وجود خطأ 
فـــي اســـتمرار العرف بمنـــح نائبي رئيس 
مجلـــس النواب عبدالنبي ســـلمان وعلي 
زايـــد ســـيارة ثانيـــة، إضافـــة لحصولهما 
 750( للســـيارة  نقـــدي  مخصـــص  علـــى 

دينارا( ضمن المخصص الشهري.
الـــذي  الوفـــر  قيمـــة  أن  المصـــدر  وذكـــر 
سيتحقق بميزانية مجلس النواب يصل 
إلى 23 ألف دينار للسيارتين، وهي قيمة 
تأجيـــر الســـيارتين حتـــى حلـــول الربـــع 
األخيـــر مـــن العـــام 2022 أّي نهايـــة عمر 

البرلمان الحالي.
وبيـــن المصـــدر أن قـــرار فســـخ التعاقـــد 
الحاضريـــن  األعضـــاء  باجتمـــاع  اتخـــذ 

لالجتماع.
أثـــار  النائـــب فاضـــل الســـواد قـــد  وكان 
لنائبـــي  الســـيارتين  تأجيـــر  موضـــوع 

الرئاسة.
 وشـــهد هذا الموضوع جدال داخليا فيما 

بين األعضاء حول الموضوع. 
وتال ذلك استعراض للموقف القانوني. 

وتحـــرك نـــواب لتشـــكيل لجنـــة تحقيـــق 
بالموضـــوع، ولكـــن قـــرار فســـخ التعاقد 
علي زايد وعبدالنبي سلمانيطلق رصاصة الرحمة على هذا الطلب.

فاضل السواد

قيمة التوفير 
23 ألف دينار

كشفت أحدث دراسة صادرة من مكتب األمانة العامة لدول مجلس التعاون إلى 
أن السمنة أصبحت تشكل تحديا كبيرا لدول المجلس بعد أن وصلت إلى معايير 
عالمية تجاوزت الحدود لمثل هذه الظاهرة، مبينة أن الدراســات كشــفت الى أن 

أكثر من ثلث مواطني دول المجلس يعانون من السمنة.

وكشـــفت أن اإلحصـــاءات األخيـــرة في 
البحرين والتـــي أصدرتها وزارة الصحة 
أعلنـــت أن 40 % مـــن طـــالب المدارس 
فـــي البحرين يعانـــون من زيـــادة الوزن 
والسمنة، بينما يشير مختصون وأطباء 
إلـــى أن نســـبة زيـــادة الســـمنة والـــوزن 
فـــي البحريـــن تجـــاوزت الــــ %50 لـــدى 
العديـــد  وان  بالبحريـــن،  المواطنيـــن 
منهم أصبح يلجأ إلـــى عمليات التكميم 
والربـــط بعد أن فشـــلت البرامج األخرى 

كافـــة معهـــم، وبعد أن أصبحت الســـمنة 
عائقا يؤثر على حياتهم.

وفـــي مبـــادرة حديثـــة لمحاربة الســـمنة 
انتشـــارها أطلـــق االتحـــاد  مـــن  والحـــد 
العالمـــي للســـمنة شـــبكة جديـــدة لدعـــم 
األشـــخاص الذيـــن يعانـــون من الســـمنة 
في دول الخليج العربي من خالل فريق 
من أألطباء المختصين والذين يعملون 
كمتطوعيـــن مـــع االتحـــاد ويضـــم عددا 
مـــن األطبـــاء مـــن البحرين والســـعودية 

والكويت واإلمارات.
وقام االتحاد ولتحقيق أكبر أثر لدى هذه 
الفئـــة في دول الخليج بتصميم برنامج 
خـــاص باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزيـــة 
يهدف لزيادة الوعي باألسباب المتعددة 
للســـمنة وتوفيـــر إمكانيـــة الوصول إلى 
المعلومـــات المتعلقـــة بخيـــارات اتبـــاع 
وخيـــارات  الصحيـــة  الحيـــاة  أســـاليب 

العالج واإلدارة المستمرة للمرضى.

وستســـاعد هـــذه المبـــادرة النـــاس على 
اتخـــاذ قـــرارات مســـتنيرة بشـــأن أنماط 
العـــالج  وخيـــارات  الصحيـــة  الحيـــاة 
المختلفـــة المتاحـــة لهـــم، حيـــث تعتبـــر 
السمنة أحد األمراض المعقدة المرتبطة 
البيئـــة  منهـــا  العوامـــل  مـــن  بالعديـــد 
المعيشية والتقاليد الثقافية والمورثات، 
وتشـــكل حاليا أحد التحديات الرئيســـة 
المتعلقة بالصحة وأســـلوب الحياة التي 
تواجـــه الحكومـــات بالبحرين والمنطقة 
التـــي  المزمنـــة  باألمـــراض  الرتباطهـــا 
تصيب شـــريحة كبيرة مـــن البحرينيين 
ومنها الســـكري والضغط، حيث ستقوم 
الشبكة بتقديم دعمها للمرضى، وتكون 
فرصـــة لألشـــخاص لمشـــاركة تجاربهـــم 
الخاصـــة مـــع بعـــض، ومـــن خـــالل دعم 

األشـــخاص اآلخرين الذيـــن يعانون من 
الســـمنة إلدارة فقـــدان الـــوزن والعيـــش 

وفق نمط حياة صحي ونشط.
وستقدم الشـــبكة العالمية للمرضى أدلة 
وميـــزات حـــول عـــدة عوامـــل أساســـية 
مرتبطـــة بالســـمنة فـــي دول الخليج بما 
فـــي ذلك: التغيـــرات في عـــادات تناول 
الوجبـــات  اســـتهالك  وزيـــادة  الطعـــام 
السريعة وارتفاع مستويات السمنة لدى 
األطفـــال، ودعم الرجال والنســـاء الذين 
يعانـــون مـــن الســـمنة وشـــرح خيـــارات 
مســـتويات  لزيـــادة  والترويـــج  العـــالج 
مصـــدر  خـــالل  ومـــن  البدنـــي  النشـــاط 
موثـــوق للمعلومات المبنيـــة على األدلة 
العلميـــة، حيث تقـــدم الشـــبكة للمرضى 
مصـــدرًا موثوقـــًا للحقائـــق والمعلومات 

للحد من السمنة وتقليل الوزن.
مبـــادرة  صاحبـــة  أوضحـــت  وبدورهـــا 
“الســـمنة ال تليق بي” التـــي انطلقت في 
البحريـــن بجهـــود شـــخصية وكمبـــادرة 
تطوعيـــة مســـتمرة أطلقتها استشـــارية 
طب العائلة كوثر العيد، أن الحملة تعمل 
علـــى الحد من الســـمنة في المجتمع من 
خالل تقديمها لبرامج صحية وتوعوية 
تعتمـــد علـــى المعاير العلميـــة من خالل 
والنفســـي  الغذائـــي والرياضـــي  النمـــط 
ونشـــرت نتائجها في المجالت العلمية، 
ووصل عـــدد متابعيها ومنفذي برامجها 

إلى حوالي 30 ألف حاليا.

ــول لـــمـــواجـــهـــة زيـــــــــادة الــــــوزن ــ ــل ــ ــح ــ ــيـــم آخــــــر ال ــمـ ــكـ ــتـ الـ

40 % مــن طـلـبــة البـحــريــن... “مـتـــان”

شبكة عالمية 
مجانية لمحاربة 
السمنة بالخليج

كوثر العيد

راشد الغائب

ليلى مال اهلل

إبراهيم النهام

أمينة الغريب

الديون والبنوك 
تالحقهم.. 

والقضاء يعّوضهم 
150 ديناًرا
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أكــد عضــو مجلــس النواب عمار آل عبــاس لصحيفة “البالد” أن ابريل المقبل سيشــهد 
إعــادة افتتــاح مستشــفى ســترة للوالدة وتحويل المستشــفى بعد تجديده الســتقبال 
حــاالت اإلقامــة الطويلــة بــدالً من حــاالت الوالدة بضعــف طاقته االســتيعابية، حيث 

سيشمل 20 سريًرا مخّصًصا لهذه الحاالت المحولة من مستشفى السلمانية.

في  مستمرة  الصيانة  أعمال  أن  وأضــاف 
المحددة  الفترة  ليكون جاهًزا في  المركز 
الــتــي خصصت  الــصــحــة  وزارة  قــبــل  مــن 
المركز الستقبال الحاالت اإلقامة الطويلة.
ــح الــنــائــب أن الــلــقــاء األخــيــر الــذي  وأوضـ
جمعه بوزيرة الصحة فائقة الصالح جرى 
الصحية  الــحــاالت  لبعض  مناقشة  خالله 

العاجلة، كما تم التطرق إلى سبل التعاون 
وعموم  المنطقة  أهالي  لخدمة  المشتركة 
أهــالــي الــبــحــريــن، بــمــا فــي ذلـــك مــوضــوع 
الصحية  اإلنسانية  والفعاليات  المبادرات 
الــتــعــاون  وكــيــفــيــة  بالمجتمع  وأهــمــيــتــهــا 
أكبر  وغــايــات  أهـــداف  لتحقيق  المشترك 

وأجمل من خاللها.

عمل مستمر تشطيبات

شحنات تنتظر التثبيت بالمستشفى

آل عباس لـ“^”: افتتاح مستشفى سترة للوالدة بعد 3 أشهر
ــة ــل ــوي ــط ال ــة  ــامـ ــإقـ لـ ســــريــــًرا  و20  ــه...  ــ ــ ــاق ــ ــ إغ عـــلـــى  ــوات  ــ ــن ــ س  8 بـــعـــد 
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 افتتح مستشفى سترة للوالدة العام 1956 بطاقة استيعابية تقدر بـ 10 أسّرة، ومع  «
ا في مستشفى سترة بعد افتتاح مستشفيات الوالدة  انخفاض حاالت الوالدة تدريجيًّ

األخرى خصصت 8 أسرة لإلقامة الطويلة وخصص سريران لحاالت الوالدة.
 بعد 56 سنة من العمل أغلقت وزارة الصحة مستشفى سترة للوالدة بغرض أعمال  «

الصيانة في سبتمبر 2012، وقالت الوزارة في بيانها الصادر آنذاك أن المستشفى 
سيغلق لمدة 6 شهور بداعي تطويره واالرتقاء بخدماته الصحية.

ودعت الوزارة وقتها جميع المرضى للتوجه إلى مستشفى جدحفص للوالدة أو  «
إلى مجمع السلمانية الطبي لالستفادة من خدماتهما مؤكدة أنها ستعلن افتتاح 

المستشفى فور انتهاء أعمال الصيانة.
وبعد قرابة 4 سنوات أعلنت وزارة الصحة وفي فبراير 2016 االنتهاء من أعمال صيانة  «

مستشفى الوالدة بكلفة بلغت 78 ألف دينار، وحصره في استقبال حاالت اإلقامة 
الطويلة إال أنه لم يتم افتتاحه في ذاك العام رغم تصريحات الوزيرة بذلك.

بروفايل

ليلى مال اهلل

افتتاح مستشفى سترة للوالدة

آل عباس متفقًدا المستشفى

أكــد وزيــر شــؤون الكهربــاء والمــاء وائــل المبــارك أن هيئــة الكهربــاء والمــاء ال تفرض غرامــات وال تقوم بالمحاســبة إال علــى المياه 
المستخدمة بالفعل. وأوضح أن الهيئة تقوم بالمحاسبة عما تسجله العدادات أو ما يتم تقديره بوسائل فنية منضبطة كما خولتها 

المادة )5( من مرسوم )1( لسنة 1996 المشار إليه في حال االستهالك الغير قانوني.

وقال إن كل من اختلس أو استهلك 
كمية  أية  التدليس  أو  الغش  بطريق 
مــن الــكــهــربــاء أو الــمــاء مــمــا تــوردهــا 
مرتكبا  یــكــون  تــمــلــكــهــا  أو  الـــــــوزارة 
بالعقوبة  ويعاقب  السرقة  لجريمة 

المقررة لها في قانون العقوبات.
السؤال  على  رده  في  المبارك،  ونــوه 
الــشــورى  مــن عضو مجلس  الــمــوجــه 
ــقــوانــيــن الــتــي  ــداد عـــن ال ــحـ أحــمــد الـ
والــمــاء  الكهرباء  هيئة  إليها  تستند 
عند  العقار  مالك  على  تفرض  عندما 
 30 المستأجر تسديد مبلغ  خلوه من 
عداد  في  تسرب  حــدوث  عند  ديناًرا 
بطريقة  المياه  اســتــخــدام  أو  المياه 
لــأنــظــمــة وقـــــــرارات هيئة  مــخــالــفــة 
الكهرباء والماء، إلى أن الوزارة تقوم 
بتنبيه المخالف بعدم تكرار المخالفة، 
على  حــفــاظــا  الهيئة  صــالــح  بحسب 

وحماية  الــعــام  الصالح 
شــبــكــة ومـــرافـــق 

الـــهـــيـــئـــة 

ــتــي هـــي مـــال عـــام وتــنــقــل خــدمــة  ال
للجميع  عنها  غــنــى  ال  إستراتيجية 
وأن  والــتــجــاري،  السكني  لالستهالك 
تــكــرار الــتــعــدي عــلــى الــشــبــكــة خــارج 
تــرخــيــص من  ــقــانــون ودون  ال ــار  إطــ
الــهــيــئــة فــيــه أضــــرار ال تــخــفــى تؤثر 
الخدمة فضال  على استدامة وصول 
لتوصيالت  المخالف  اســتــخــدام  عــن 
المواصفات  بمعايير  تفي  ال  وأدوات 
تمديدات  بنظام  المقررة  والــشــروط 
لسنة   )1( رقــم  بالقرار  الــصــادر  المياه 
من  كميات  إهـــدار  عــن  فضال   ،2004
الــقــانــون وإهـــدار  المياه خـــارج إطـــار 
لتوفير  الدولة  أنفقتها  التي  األمــوال 

هذه الخدمة اإلستراتيجية.
تفرض  ال  الــهــيــئــة  أن  ــمــبــارك  ال وأكـــد 
كما  ولكن  المشتركين  على  غــرامــات 
ال  السابقة،  اإلجابات  بيانه في  سلف 
التي  المياه  قيمة  إال  تحصيل  يتم 
التعرفة  وهــذه  استهالكها،  يتم 
مـــــقـــــررة بـــنـــص الـــقـــانـــون 
وقــــــرارات 

للمرسوم  تنفيذا  الــصــادرة  التعرفة 
بقانون رقم )1( لسنة 1996 وبموافقة 

مجلس الوزراء.
تنفذ  الــهــيــئــة حــالــيــا  أن  “كــمــا  وقــــال 
الذكية،  الـــعـــدادات  تركيب  مــشــروع 
عالمية ودقتها  ذات مواصفات  وهي 
في القراءة عالية جدا ونسبة الخطأ 
وعلى فرض  لكن  تذكر،  تكاد  ال  فيها 
ــود خــلــل فــنــي فـــي عـــداد  ثــبــوت وجــ
صحيحة  غير  الــقــراءات  وأن  المياه 
رد  يتم  بالفعل  فإنه  المشترك  لصالح 
أية مبالغ تم تحصيلها إلى المشترك”.

على  مبالغ  تــفــرض  ال  “الهيئة  وتــابــع 
ســؤال عضو  في  إليها  المشار  الحالة 
الــمــجــلــس، ولــكــن فــقــط تــقــوم الهيئة 
المياه  الستهالك  الفعلية  بالمحاسبة 
الــتــي يــتــم قــراءتــهــا بــواســطــة عــداد 
ألحكام  وفًقا  بالعقار  المسجل  المياه 
المرسوم بقانون رقم )1( لسنة 1996 
تنص  إذ  ــاء،  ــمــ ــ وال ــاء  ــكــهــرب ال بــشــأن 
تقاس كمية  أنه:  )5( منه على  المادة 
الــكــهــربــاء  ــدات  وحــ مــن  يستهلك  مــا 

ــعـــدادات  ــمـــاء بــواســطــة الـ والـ
الــتــي تــوفــرهــا الــــوزارة أو 

ــرى الــتــي  ــ ــالــطــرق واألســـالـــيـــب األخـ ب
تراها مناسبة لك”. 

أنــه يتم تحصيل رســوم  إلــى  ــار  وأشـ
والخدمات  والماء  الكهرباء  استهالك 
األخرى بموجب فاتورة تعد بناء على 
التي  العدادات  تسجلها  التي  القراءة 
التي  باألساليب  أو  الـــوزارة  توفرها 
تراها  التي  بالتقديرات  أو  تعتمدها، 
في  حـــدوث خلل  حــالــة  فــي  مناسبة 
العداد، ويجب دفع رسوم االستهالك 
تحددها  التي  المدد  أو  المدة  خــالل 
ــتــزام  الـــــوزارة لــذلــك وفـــي ضـــوء االل
ــإن  ــذه الـــــمـــــادة فـ ــ بـــحـــكـــم هــ
بالمحاسبة  تــقــوم  الــهــيــئــة 
العداد  قراءة  حسب 

ــمــســجــل بـــاســـم الــمــشــتــرك ولــيــس  ال
شخصا آخر.

المرسوم  في  المشرع  أن  “كما  وقــال 
المشار   )1996 لسنة   91( رقم  بقانون 
إليه حظر استهالك المياه بشكل غير 
وقــــرارات  لأنظمة  مــخــالــف  قــانــونــي 
الهيئة، إذ نص في المادة )7( على أنه 
بطريق  استهلك  أو  اختلس  من  )كــل 
الــغــش أو الــتــدلــيــس أيــــة كــمــيــة من 
الــوزارة  تــورده  الماء مما  أو  الكهرباء 

مرتكبا  یكون  تملكه  أو 
ــة الـــســـرقـــة  ــمـ ــريـ لـــجـ
ويــعــاقــب بــالــعــقــوبــة 
ــا فــي  ــهــ ــ ــررة ل ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ

قانون العقوبات(”.
ولــفــت إلـــى أنـــه في 

ــادة فــإنــه في  ضــــوء حــكــم هــــذه الـــمـ
الكهرباء  للمختصين بهيئة  حال ثبت 
القضائي  الضبط  ومــوظــفــي  ــمــاء  وال
غير  اســتــهــالك  حــالــة  وجـــود  بالهيئة 
ــــات هـــذه  ــب ــ ــمــيــاه يـــتـــم إث ــل قـــانـــونـــي ل
الجهات  وإحالتها  وتوثيقها  المخالفة 

االختصاص؛ التخاذ الالزم.
وبين أن تقدير كمية المياه المستهلكة 
ضوء  فــي  يتم  المخالفة  مــدة  خــالل 
بقانون  المرسوم  من   )5( المادة  نص 
الكهرباء  بشأن   1996 السنة   )1( رقم 
الهيئة بحسبانها  التي أعطت  والماء، 
والمنوط  المرفق  إدارة  على  القائمة 
باستدامة  الــمــيــاه  خــدمــة  توفير  بها 
وموثوقية وحماية شبكتها من التعدي 
عليها، أن تقدر بما لها من وسائل فنية 
غير  بشكل  المستهلكة  المياه  كمية 
قانوني بوسائل تضمن حق الهيئة في 
الحصول على قيمة المياه المستهلكة 
من شبكتها بطريق غير قانوني ودون 
ترخيص من الهيئة، وضمان أن يكون 
واألدوات  الــمــيــاه  شــبــكــة  اســتــخــدام 
المقرة  المواصفات  وفق  المستخدمة 
بنظام تمديدات المياه الصادر بالقرار 
الوزاري رقم )1( لسنة 2004 
المخالف  وحق 
يــكــون  أن  فـــي 
الـــتـــقـــديـــر فــي 
ــا تم  نـــطـــاق مـ
ــه  ــهــــالكــ ــتــ اســ

بالفعل.

حـــــدوث خلل حــــال  فـــي  الــمــبــالــغ  ونـــــرد  ــات  ــ ــرام ــ غ ــرض  ــفـ نـ ال  الـــمـــبـــارك: 

الغــش باستهــالك الكهــربــاء “سـرقــة”

مروة خميس

أحمد الحداد وزير هيئة الكهرباء والماء
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الحمر يتفقد مشروع عمارات “الجفير” اإلسكاني
قـــام وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمـــر صباح 
أمس بزيارة تفقدية إلى عمارات مشـــروع 
النائـــب عمـــار  بمعيـــة  اإلســـكاني  الجفيـــر 
البناي وبحضور وكيل الوزارة الشيخ عبد 
هللا بن أحمد آل خليفة والوكيل المســـاعد 
للمشاريع اإلسكانية سامي بوهزاع، وعدد 

من المسئولين بالوزارة وبنك اإلسكان.
 وخالل الزيـــارة اطلع الحمر على المرافق 
اكتملـــت  والتـــي  بالعمـــارات  المشـــتركة 
نســـب اإلنجاز بها، فضالً عن تفقد الشـــقق 
الســـكنية، وذلـــك تزامًنـــا مع قيـــام الوزارة 
الســـكنية  الوحـــدات  مفاتيـــح  بتســـليم 
وتسكين المواطنين المستحقين من ذوي 

طلبات شقق التمليك بها.

 وخـــالل الزيـــارة، أكـــد وزيـــر اإلســـكان أن 
عمارات مشـــروع الجفير اإلســـكاني تمثل 
الجيل الجديد من تصاميم شقق التمليك 
المعتمـــدة فـــي تنفيـــذ المشـــاريع الحالية، 
والذي تمتاز بزيادة المساحات البنائية إلى 
أكثـــر من 200 متـــر مربع، مـــع توفير كافة 
المرافق الخدمية بالمشـــروع، واســـتخدام 
أحدث مواد البنـــاء كمواد العزل الحراري، 
باإلضافـــة إلى تخصيص مســـاحات داخل 

المبنى لمواقف السيارات.
 وأضـــاف الوزيـــر أن تطويـــر نمـــاذج بنـــاء 
شـــقق التمليك والتوســـع في بناء مشاريع 
العمـــارات يأتـــي فـــي ظـــل زيـــادة الطلـــب 
علـــى خدمة شـــقق التمليك التـــي توفرها 
األساســـية،  الخدمـــات  كإحـــدى  الـــوزارة 

منّوًها إلى أن مشـــاريع أم الحصم وتوبلي 
والبرهامة والجفير باإلضافة إلى مشاريع 
العمارات قيد اإلنشـــاء فـــي مدن البحرين 
الجديـــدة شـــهدت اســـتخدام هـــذا الجيل 
مـــن نماذج الشـــقق، وحظيت باستحســـان 
المســـتفيدين منهـــا.  من جهـــة أخرى، قال 
وزيـــر اإلســـكان إن مشـــروع برنامـــج دعم 
وتمكيـــن اتحـــادات المنتفعيـــن “اتحادات” 
الـــذي أطلقتـــه الوزارة مؤخـــًرا، يهدف إلى 
تدريب االتحادات المنتخبة في العمارات 
التابعة لوزارة اإلســـكان على إدارة شئون 
الصيانـــة بالعمـــارات، وإن هـــذا البرنامـــج 
من شـــأنه إحداث تطور كبيـــر على صعيد 
تطويـــر خدمة شـــقق التمليك فـــي مرحلة 
مـــا بعـــد التســـكين، مشـــيًرا إلـــى أن هـــذا 

الً لحزمـــة التطويرات  البرنامـــج يأتي مكمِّ
التي شهدتها تلك الخدمة خالل السنوات 
األخيرة.  وأردف أن تطوير تلك الخدمات 
في مشـــاريع العمارات الســـكنية يســـتلزم 

ضرورة الحفاظ عليهـــا من خالل الصيانة 
الدوريـــة واالهتمام بالنظافة للحفاظ على 
والمرافـــق  للعمـــارات  االفتراضـــي  العمـــر 
الخاصـــة بهـــا، لذلك حرصت الـــوزارة على 

تقديم الدعم الـــالزم لالتحادات المنتخبة 
لمســـاعدتهم على القيـــام بالمهام المنوطة 

بتلك االتحادات بصورة احترافية.
 ونـــّوه إلى أن خدمـــات برنامج “اتحادات” 
مشـــاريع  جميـــع  علـــى  تعميمهـــا  ســـيتم 
قامـــت  التـــي  التمليـــك  شـــقق  عمـــارات 
الوزارة بتنفيذها، القديمة منها والحديثة، 
منّوًهـــا إلـــى وجـــود فريـــق عمـــل مشـــترك 
بيـــن الـــوزارة وشـــركة عقـــارات اإلســـكان 
يضـــم متخصصين في الشـــئون القانونية 
بتطبيـــق  يقـــوم  والتنظيميـــة،  واإلداريـــة 
علـــى  زمنـــي  لجـــدول  وفًقـــا  البرنامـــج 
العمـــارات وبصورة تدريجيـــة، كما يعكف 
الفريـــق علـــى التقييـــم المســـتمر للبرنامج 

والعمل على تطويره باستمرار.

المنامة - وزارة اإلسكان

بلدية “الجنوبية” ترصد مخالفات المطاعم والمحالت
ــة ــي ــاح ــص ــتــهــيــة ال ــواد الـــغـــذائـــيـــة مــن ــ ــم ــ ــادرة بــعــض ال ــ ــص ــ م

نّفـــذت بلدية المنطقة الجنوبية ممثلة في 
قســـم الرقابة والتفتيش على التراخيص، 
حملة مشتركة بالتعاون مع وزارة الصحة 
ووزارة الصناعـــة والتجـــارة ومديرية أمن 
المخالفـــات  المحافظـــة الجنوبيـــة لرصـــد 
الصحية والبلدية واإلدارية على المطاعم 
والمحـــالت  واألســـواق  والكافيتريـــات 

التجارية.
 وأســـفرت هـــذه الحملـــة المشـــتركة عـــن 
علـــى  طريـــق  إشـــغال  مخالفـــات  تحريـــر 
مجموعـــة من المحـــالت التجاريـــة، حيث 
قـــام بعضها بحجـــز المواقـــف العامة، فيما 
الغذائيـــة  المـــواد  بعـــض  مصـــادرة  تمـــت 

المنتهية الصالحية.
 وأعلنت رئيس قســـم الرقابـــة والتفتيش 
المهندســـة مريـــم الصديقـــي أن الحمـــالت 
التي تنظمها البلدية مستمرة بشكل دوري 

لرصـــد كل الممارســـات الســـلبية والقضاء 
عليهـــا، وضبـــط كل مـــن يمارســـها واتخاذ 
اإلجـــراءات القانونية بحقـــه وفق اللوائح 
فـــرق  جهـــود  أثمـــرت  حيـــث  القانونيـــة، 
التفتيش خالل الحملـــة بتحرير مجموعة 
مـــن المخالفـــات علـــى المحـــالت التجارية 

والتي تعرض خارج حدود الملك.
 مـــن جانبـــه، أوضـــح اختصاصي ســـالمة 

أغذيـــة مشـــرف المنطقـــة الجنوبيـــة فهـــد 
الغريب أن هذه الحمالت شـــملت المتاجر 
واألســـواق والمحالت التجارية في مجال 
تقديـــم خدمـــات األطعمـــة والمشـــروبات 
خضـــروات  مـــن  الغذائيـــة  المـــواد  وبيـــع 
وفواكـــه ولحوم وغيرها بغرض التأكد من 
التزامهـــا وتطبيق االشـــتراطات الصحية، 
واتباعهـــا الممارســـات الصحيـــة الســـليمة 

التي تتضمن سالمة المواد الغذائية.
 ودعت البلدية أصحاب المحال التجارية 
بضـــرورة االلتزام باالشـــتراطات وقوانين 
الســـجالت  أوضـــاع  وتصحيـــح  البلديـــة 
التجاريـــة، مؤكـــدًة أن الحمالت ستســـتمر 
المخالفـــات  لضبـــط  دوري  وبشـــكل 
واالشـــتراطات  للقوانيـــن  والتجـــاوزات 

البلدية.

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية

ضاحية السيف - المؤسسة الخيرية الملكية

أعلنت المؤسســـة الخيرية الملكية عن توقيع اتفاقية 
تعـــاون مـــع شـــركة عقـــارات الســـيف لتشـــكيل فريـــق 
تطوعـــي مـــن الشـــباب البحرينييـــن لمواجهـــة حاالت 
الطـــوارئ؛ تنفيـــًذا لتوجيهـــات ممثـــل جاللـــة الملـــك 
لألعمـــال الخيريـــة وشـــؤون الشـــباب رئيـــس مجلس 
أمناء المؤسســـة الخيرية الملكية ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة. وسيؤدي الفريق التطوعي أعماله 

بمتابعة وإشراف الخيرية الملكية.
وتـــم توقيـــع االتفاقيـــة مـــن األميـــن العام للمؤسســـة 
الخيرية الملكية مصطفى الســـيد، والرئيس التنفيذي 
لشـــركة عقـــارات الســـيف أحمـــد يوســـف، وتضمنـــت 
تشـــكيل فريق ُمشـــترك من جانب المؤسسة الخيرية 
الملكيـــة وشـــركة عقـــارات الســـيف، لإلشـــراف علـــى 
تركيـــب عـــوازل األمطـــار وترميـــم وإصـــالح وصيانة 

منازل 10 أسر مكفولة متضررة من األمطار. 
وأشـــاد الســـيد بمســـاهمة شـــركة عقارات السيف في 
تشـــكيل فريـــق تطوعـــي لمواجهـــة حاالت الطـــوارئ، 
حيث وّجه لتشـــكيله ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 

خليفـــة.  وأشـــار إلـــى إســـهامات هـــذه المبـــادرات في 
تفعيـــل مبـــدأ الشـــراكة المجتمعيـــة جنًبـــا لجنـــب مـــع 
جهـــود القطـــاع الخاص في دعـــم المشـــاريع الخيرية 

واإلنسانية.
مـــن جانبه، أثنى يوســـف علـــى المبادرة التـــي دعا لها 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ضمن الخطط 
مـــن  فريـــق  وتشـــكيل  الطـــوارئ  حـــاالت  لمواجهـــة 

المتطوعين من كال الجانبين.

توقيع االتفاقية

“الخيرية الملكية” توقع اتفاقية تعاون مع “عقارات السيف”
فريق تطوعي لدعم المتضررين من األمطار

المنامة - وزارة شؤون الكهرباء والماء

اجتمـــع وزيـــر شـــؤون الكهربـــاء والمـــاء 
وائـــل المبارك مع وزيـــر الطاقة والصناعة 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة 
سهيل المزروعي بحضور كل من الرئيس 
التنفيـــذي لهيئـــة الكهرباء والماء الشـــيخ 
نواف بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة، والرئيس 
التنفيـــذي للمجلس األعلـــى للبيئة محمد 
مبارك بـــن دينه.وفي االجتماع الذي عقد 
علـــى هامـــش فعاليـــات أســـبوع أبوظبي 
لالســـتدامة تـــم مناقشـــة ســـبل التعـــاون 
المشـــترك بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولـــة 

اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وبهذه المناســـبة قـــال الوزيـــر المبارك إن 
مملكـــة البحرين ودولة اإلمـــارات العربية 
المتحدة الشقيقة قطعت خطوات واسعة 
في ســـبيل التعـــاون في مجـــال الكهرباء 
التوجيهـــات  علـــى  بنـــاًء  وذلـــك  والمـــاء 
وبيـــن  الرشـــيدة،  القيـــادة  مـــن  الســـامية 

فـــي حديثـــه الهـــدف مـــن هـــذا االجتماع 
فهو يســـعى إلـــى تطوير وتعزيـــز التعاون 
المشـــترك بين البلدين، كما تم استعراض 
مجـــاالت التعـــاون القائمة والمســـتقبلية، 
وتبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة 

وافضل الممارسات بين الجانبين.
وبعـــد ذلـــك زار الوزير جنـــاح هيئة الربط 
التعـــاون  مجلـــس  لـــدول  الكهربائـــي 
لـــدول الخليـــج العربيـــة، حيـــث إن الربط 
الكهربائـــي الخليجـــي يمكـــن الـــدول مـــن 

ســـواء  الطاقـــة  مصـــادر  فـــي  المشـــاركة 
المنتجة أو احتياطي الطاقة.

المرافـــق علـــى  الوزيـــر والوفـــد   واطلـــع 
معـــرض هيئـــة الربـــط الخليجـــي وآليات 
وعمليـــات الربط الكهربائـــي، والتخطيط 
المســـتقبلي، وتجارة الطاقة، واستعرض 
اإلبراهيـــم  أحمـــد  الربـــط  هيئـــة  رئيـــس 
الربـــط  لشـــبكة  المحققـــة  اإلنجـــازات 
الخليجـــي، إضافـــة للعوائـــد االقتصادية، 

والمجتمعية.

اســتعراض اإلنجــازات المحققة لشــبكة الربــط الخليجي
بحث التعاون مع اإلمارات بمجال الكهرباء
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هيئة الربط

العربـــي  البرلمـــان  عضـــو  دعـــا 
إلـــى  الصالـــح  ممـــدوح  النائـــب 
عربيـــة  رؤيـــة  إيجـــاد  ضـــرورة 
موحدة تســـتهدف حفـــظ اآلثار 
والتـــراث فـــي الوطـــن العربـــي، 
وتضـــع الخطـــط والحلـــول مـــن 
أجل اســـتعادة الكثير من القطع 
األثرية الموجـــودة في متاحف 
عالميـــة، بينما تعود ملكيتها في 

األصل لدول عربية وإسالمية.
جاء ذلـــك ضمن مداخلة للنائب 
ممـــدوح الصالـــح فـــي الجلســـة 
العامة الثانية مـــن دور االنعقاد 
الرابـــع مـــن الفصـــل التشـــريعي 
الثانـــي للبرلمـــان العربي، والتي 
انعقدت صباح أمس بجمهورية 

مصر العربية.
ووافـــق البرلمـــان العربـــي علـــى 
تضميـــن المالحظات الجوهرية 
النـــواب  مجلـــس  قدمهـــا  التـــي 

البحريني في مشـــروع القانون 
اآلثـــار  لحفـــظ  االسترشـــادي 

العربية.
العربـــي  البرلمـــان  تبنـــى  كمـــا 
مقتـــرح النائب ممـــدوح الصالح 
األثريـــة  القطـــع  الســـتعادة 
العربيـــة  بالـــدول  الخاصـــة 
والموجـــودة فـــي متاحـــف عدد 
مـــن الـــدول األجنبية، والســـعي 
عمـــل  اســـتراتيجية  إليجـــاد 

لتحقيق ذلك.

البرلمان العربي يتبنى اقتراح الصالح الستعادة اآلثار

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

تنفيًذا لتوجيهات ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، بدأت وزارة 
األشغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
العمراني بالتعاون والتنسيق مع مجلس 
المشـــاريع  مـــن  حزمـــة  تنفيـــذ  النـــواب 
التطويريـــة ذات الطابـــع الخدمـــي مـــن 
المقدمـــة  الخدمـــات  تحســـين  أجـــل 
للمواطنين فـــي إطار المشـــاريع البلدية 
مملكـــة  مناطـــق  بمختلـــف  المشـــتركة 
البحرين بما يســـهم فـــي تحقيق أهداف 
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 

عيسى آل خليفة.

وقـــام وزير األشـــغال وشـــئون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
والنائب عبدهللا الذوادي )ممثل الدائرة 
الثامنـــة بالمحافظـــة الشـــمالية( بجولـــة 
تفقدية لمشروع تطوير الطرق الداخلية 
في ســـوق واقف بمجمع 1203وإنشـــاء 
متنزه بمجمـــع 1204، حيث أفاد الوزير 
أن المشروع يشتمل على تطوير طريق 
الخدمـــة الموازي لشـــارع ولي العهد مع 
توفير مواقف ســـيارات في المساحات 
زيـــادة  علـــى  يشـــتمل  كمـــا  المتاحـــة، 
مداخـــل ومخـــارج ســـوق واقـــف، مـــن 
خـــالل إعادة تأهيل طريـــق 308 وفتح 
مدخـــل ومخرج من شـــارع ولـــي العهد 
إلـــى طريـــق 308، واســـتحداث مخـــرج 

جديـــد مـــن الســـوق إلى شـــارع الشـــيخ 
حمد، كما أنه يجري حاليًا التنســـيق مع 
المالك لدراسة تنظيم الحركة المرورية 

بمنطقـــة الســـوق عبـــر تحويـــل الطـــرق 
وذلـــك  واحـــد،  اتجـــاه  إلـــى  الداخليـــة 
لتحســـين انســـيابية الحركـــة المروريـــة 

فـــي المنطقـــة، أخذًا باالعتبـــار المداخل 
والمخارج المقترحة للمشروع.

المشـــروع  أن  خلـــف  الوزيـــر  وأضـــاف 
يتضمن أيضًا تحسين اإلنارة في الطرق 
المذكـــورة وتركيب العالمـــات المرورية 
المطلوبة وذلك لرفع مســـتوى الســـالمة 
المروريـــة، الفتـــًا إلى أن المشـــروع في 
التفصيليـــة  التصاميـــم  إعـــداد  مرحلـــة 
ومن ثم ســـيتم التنســـيق مع الخدمات 
للبدء بالعمل ومن المؤمل البدء بأعمال 
التنفيـــذ خـــالل الربـــع الثانـــي مـــن العام 
الجاري، على أن يســـتغرق المشـــروع 8 

أشهر.
وبيـــن أن “متنزه مدينـــة حمد يعتبر من 
المشـــاريع االســـتراتيجية على مستوى 
المحافظـــة الشـــمالية تحقيقـــا لمبـــادرة 

الوزارة لتوسعة الرقعة الخضراء حيث 
يقـــام المشـــروع على مســـاحة 62,000 

متر مربع في مجمع 1204”.
عناصـــر  فـــي  “روعـــي  بالقـــول  وذكـــر 
التصميـــم المطلوبـــة للمتنزه أن يتضمن 
الخضـــراء،  المســـاحات  علـــى  المتنـــزه 
هنـــاك  تكـــون  وأن  زراعيـــة  وحدائـــق 
مســـاحات مخصصة للجلسات العائلية، 
إضافـــة الـــى ممشـــى رياضـــي وألعـــاب 
رياضيـــة ومســـار للدراجـــات ومناطـــق 

ألعاب أطفال ومالعب”.
هنـــاك  “ســـتكون  قائـــال  الوزيـــر  وختـــم 
مناطق مخصصة لالستثمار بما يتناسب 
مع نشـــاطات المتنزه، إلى جانب مراعاة 
احتياجـــات ذوي الهمـــم فـــي التصميـــم 

كجزء ال يتجزأ من المجتمع”.

ــى ريــاضــيــا ــش ــم ــات خـــضـــراء وم ــاح ــس ــد يــتــضــمــن م ــم ــزه بــمــديــنــة ح ــن ــت إنـــشـــاء م

خلف والذوادي يتابعان تطوير الطرق بسوق واقف
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“العدل” ردا على وقف الحربي سنة: تحريك الشكوى ضدك بعد إدانتك قضائيا
ــب ــأدي ــت ال لــمــجــلــس  ــم أحـــيـــل  ــة ثـ ــ لــمــحــكــمــة أول درجـ ــم اإلدانــــــة  ــك ــد ح ــ أّيـ ــاف  ــن ــئ ــت االس

أفـــاد مكتـــب المســـجل العـــام بـــوزارة 
اإلســـامية  والشـــؤون  العـــدل 
واألوقـــاف؛ ردا على موضوع نشـــرته 
المحامـــي  بوقـــف  “البـــاد”  صحيفـــة 
حمـــد الحربي من مزاولـــة المهنة عاما 
بقـــرار تأديبي، بـــأن تحريك الشـــكوى 
المحفوظة جـــاء بعد صدور حكم من 
محكمـــة االســـتئناف بتأييد حكم أول 
درجة بإدانة الحربي، وفي ضوء ذلك 

صـــدر قـــرار بإعـــادة تحريك الشـــكوى 
بحقـــه  المشـــكو  وإحالـــة  التأديبيـــة 
الحربي إلى مجلس تأديب المحامين 
فـــي ذات العام بناًء علـــى ما ثبت في 

الحكم الجنائي. 
وفيمـــا يأتـــي نـــص الـــرد الـــوارد مـــن 

الوزارة:
تعقيًبـــا علـــى ما ُنشـــر فـــي صحيفتكم 
الغراء اليوم األربعاء بتاريخ 15 يناير 

2020، تحـــت عنـــوان “إيقاظ شـــكوى 
محفوظة منذ 3 أعوام قاد لوقفي عن 
المحاماة ســـنة”، يود مكتب المســـجل 
والشـــؤون  العـــدل  بـــوزارة  العـــام 

اإلسامية واألوقاف اإلشارة لآلتي:
العـــام  فـــي  الموكليـــن  أحـــد  تقـــدم   -
2013 بشكوى ضد صاحب الموضوع 
المنشـــور )الصادر بحقه قـــرار تأديبي 
المحاميـــن  تأديـــب  مجلـــس  مـــن 

االســـتئنافي بمنعه مـــن مزاولة المهنة 
لمدة عام(.

- وحيـــث إن موضـــوع الشـــكوى ذاته 
كان معروًضـــا آنـــذاك أمـــام المحاكـــم 
بحفـــظ  قـــرار  صـــدر  فقـــد  الجنائيـــة، 
الشـــكوى لحيـــن الفصـــل فـــي الدعوى 

الجنائية.
- فـــي العـــام 2016 صدر حكـــم نهائي 
مـــن محكمة االســـتئناف فـــي الدعوى 

الجنائيـــة موضـــوع الشـــكوى بتأييـــد 
حكم أول درجة بإدانة المشكو بحقه، 
وفـــي ضوء ذلـــك صـــدر قـــرار بإعادة 
تحريـــك الشـــكوى التأديبيـــة وإحالـــة 
المشـــكو بحقـــه إلـــى مجلـــس تأديـــب 
المحاميـــن في ذات العام بناًء على ما 

ثبت في الحكم الجنائي.
- وفـــي العام 2016 صدر قرار مجلس 
تأديـــب المحاميـــن بمعاقبـــة المحامي 

المشكو بحقه بعقوبة المنع من مزاولة 
المهنة لمدة عام واحد.

- في تاريخ 31 ديســـمبر 2019 أصدر 
مجلس تأديب المحامين االستئنافي 
قرارا بتأييد القرار المستأنف من قبل 

المشكو بحقه.
هذا ما لزم بيانه.

االحتـــرام  فائـــق  بقبـــول  وتفضلـــوا 
والتقدير.
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حــّذرت منظمــة الصحــة العالميــة التابعــة لألمــم المتحــدة، مبديــة قلقهــا 
الشديد من خطورة انتشار فيروس ناشئ حديث يرتبط بمسّبب السارس 
القاتــل، مشــيرة إلــى أن هــذا قــد يكــون المســئول عــن التفشــي المفاجــئ 
لاللتهاب الرئوي في الصين، ويأتي ذلك وســط مخاوف من أن يكون هذا 
المرض مرتبًطا بعودة انتشار متالزمة االلتهاب الرئوي الحاد “سارس”، أو 

بأعراض قاتلة لمرض تنفسي آخر.

 وحـــّذر مختصون وخبـــراء فضلوا عدم 
ذكـــر أســـمائهم، أن المخـــاوف تكمن في 
أن يكـــون هـــذا المـــرض مرتبًطـــا بعـــودة 
انتشـــار متازمة االلتهـــاب الرئوي الحاد 
لمـــرض  قاتلـــة  بأعـــراض  أو  “ســـارس”، 
تنفســـي آخـــر، مؤكديـــن ســـهولة وصول 
الخليـــج  دول  فـــي  المـــرض  وانتشـــار 
والبحريـــن إذا لم تتخـــذ الحكومات في 
هـــذه الدول إجراءات وقائية لصد ومنع 

وصول المرض إلى دولها.
 وأوضحوا أن وجود العمالة اآلســـيوية، 
خصوًصـــا الصينيـــة تزيـــد أعدادها على 
اآلالف في دول الخليج ومنها البحرين، 
مشـــددين وربما ينقل هؤالء المسافرين 
المـــرض إلى البحرين في حالة إصابتهم 
األعـــراض  عليهـــم  تظهـــر  أن  دون  بـــه 

المصاحبة له.
 وأشـــاروا إلـــى أن علـــى القائميـــن علـــى 

األمـــراض والوقاية منها تنبيـــه األطباء 
لانتباه لفيروس كورونا الجديد، خاصة 
لـــدى المرضى الذين يعانون من أعراض 
ومراقبـــة  الرئـــوي،  بااللتهـــاب  شـــبيهة 
أي عـــوارض غيـــر اعتياديـــة قـــد تظهـــر 
المســـافرين  المرضـــى، خصوًصـــا  علـــى 
أو القادميـــن مـــن الصيـــن أو دول شـــرق 
آسيا إلى البحرين خال الفترة الحالية، 
وكشف أي مسببات للعدوى في األماكن 
ا،  التـــي تتجمع فيها هـــذه الجاليات حاليًّ
موضحيـــن أن الصين وعـــدًدا من الدول 
بـــدأت بفحص القادميـــن إليها خوًفا من 

انتشار المرض.
 ودعـــوا المســـئولين فـــي البحريـــن إلـــى 
ضرورة اتخاذ اإلجراءات واالحتياطات 

المعتمـــدة التي تتخذها دائًمـــا لمواجهة 
تفشـــي الفيروســـات فـــي دول الجـــوار، 
وهـــو مـــا يجعلنا نتســـاءل عـــن الخطط 

الجهـــات  أعدتهـــا  التـــي  والبرامـــج 
الحكوميـــة لمنـــع انتشـــار أو وصول هذا 

المرض.

قد يصل للبحرين 
مع “العمالة 

الصينية”
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محطات سفير
Û  تحتفــل مملكــة البحريــن في الرابع عشــر من

شــهر يناير مــن كل عــام باليوم الدبلوماســي، 
احتفاًء بالســلك الدبلوماســي وما يحققه من 
إنجــازات فــي خدمــة مملكة البحريــن ورفعة 
هــو  اليــوم  هــذا  مثــل  إن تخصيــص  شــأنها. 
تكريــم كبيــر من قبل حضــرة صاحب الجالة 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة، ملك الباد 
المفــدى، حفظه هللا ورعاه، يبعث على الفخر 
واالعتــزاز لنــا المنتســبين لــوزارة الخارجيــة، 
ويســرني بهذه المناســبة الســعيدة أن أشــارك 
القــراء األعــزاء جزًءا مــن تجربتي في العمل 

بالسلك الدبلوماسي في السطور التالية.
Û  خــال فتــرة عملي عضــوا في البعثــة الدائمة

فــي  المتحــدة  األمــم  لــدى  البحريــن  لمملكــة 
الماضــي  القــرن  تســعينات  فــي  نيويــورك 
اكتسبت خبرة شاملة عن أوضاع العالم خال 
تلــك الفتــرة، كمــا جعلتنــي مــدرًكا باهتمامات 
الــدول المختلفة وما تتعرض له من تحديات 
ومشــاكل، ومدى تأثيــر الصراعات والنزاعات 
حيــث  الدوليــة،  العاقــات  علــى  المســلحة 
تشكل األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة 
المنبثقــة عنها مــا يعرف بالنمط الدبلوماســي 
Multilateral Diploma- )المتعــدد األطــراف 
cy(، مــا يتيــح للدبلوماســيين الممثليــن عــن 
حكوماتهــم التباحــث وتبــادل اآلراء واألفكار 
بشــأن مختلــف القضايــا التــي تســتحوذ على 
اهتمام تلك الحكومات وتتطلب التوصل إلى 
حلول دولية جماعية لها. كما حظيت بفرصة 
العمــل فــي أروقــة مجلــس األمن خــال فترة 
حصــول مملكة البحريــن على مقعد غير دائم 
في مجلس األمن في العامين ١٩٩٨ - ١٩٩٩، 
وتعرفــت علــى الكثيــر مــن األمــور المتعلقــة 
بآلية العمل في هذا المجلس بدًءا من صياغة 
القــرارات والتفــاوض بشــأن موادهــا وبنودها 
لعبــت  إلــى لحظــة إقرارهــا وتنفيذهــا، وقــد 
البحريــن مــع بقيــة الــدول األعضــاء بمجلــس 
األمــن الــذي يأخــذ علــى عاتقــه حفــظ األمــن 
والسلم الدوليين خال تلك الفترة دوًرا بارًزا 
فــي العديــد مــن القضايــا الدوليــة مــن خــال 

القــرارات التــي تــم إقرارهــا وأبرزهــا القضية 
الفلســطينية” ومــا  “القضيــة  العربيــة األولــى 
يتعلق بالغزو العراقي لدولة الكويت الشقيقة 
والحصار الدولي المفروض على ليبيا آنذاك. 

Û  ومــن أبــرز األمــور التــي أعتــز بها في مســيرة
ســيدي  زيــارة  ترتيــب  الدبلوماســي،  عملــي 
حضــرة صاحــب الجالــة الملــك المفــدى إلــى 
جمهورية ألمانيا االتحادية في ٢٧ و٢٨ أكتوبر 
٢٠٠٨، عندما كنت رئيًسا للبعثة الدبلوماسية 
التقــى جالتــه خالهــا  برليــن،  فــي  للمملكــة 
آنــذاك  ألمانيــا االتحاديــة  برئيــس جمهوريــة 
الســيد هورســت كولــر والمستشــارة األلمانية 
أنجيــا ميــركل، وقــد أســهمت تلــك الزيــارة 
فــي تنميــة التعــاون االقتصادي بيــن البلدين، 
مــن خــال زيــادة حجــم المبــادالت التجارية، 
المتاحــة فــي  الفــرص االســتثمارية  وعــرض 
مملكــة البحريــن، والتســهيات التــي تقدمهــا 
تــم  كمــا  للمســتثمرين،  البحرينيــة  الحكومــة 
علــى إثــر هــذه الزيــارة الشــروع فــي إقامــة 
عــدد من المشــروعات المشــتركة بين القطاع 
الخاص في البلدين في العديد من المجاالت.

Û  ومن أبرز التحديات التي واجهتني في عملي
البحريــن  مملكــة  عــن  الدفــاع  الدبلوماســي، 
مــن  واجهتــه  مــا  إزاء  الحيويــة  ومصالحهــا 
تحديــات وأخطــار خارجيــة خــال األحــداث 
المؤســفة التي وقعت في العام ٢٠١١، وذلك 
في فترة عملي ســفيرا للمملكة في بروكســل 
ورئيــس بعثتها لــدى االتحاد األوروبي، حيث 
عملــت علــى إقناع أعضــاء البرلمان األوروبي 
مملكــة  فــي  جــرت  التــي  األحــداث  بحقيقــة 
اإليجابيــة  الخطــوات  إلــى  البحريــن إضافــة 
التــي اتخذتهــا القيــادة السياســية مــن أجــل 
واســتمرار  بالمملكــة  الديمقراطيــة  تعزيــز 
العمل بالمشــروع اإلصاحي لحضرة صاحب 
مختلــف  فــي  المفــدى  البــاد  ملــك  الجالــة 
االدعــاءات  لتفنيــد  وكذلــك  المجــاالت، 
المغرضــة والموجهة ضــد المملكة ولتصحيح 
المعلومــات المغلوطــة التي يتــم بثها للجهات 
الخارجية بشــأن تطورات األوضــاع بالمملكة 

الدوليــة  بالمواثيــق  المملكــة  التــزام  وتأكيــد 
المعنية بحقوق اإلنسان. 

Û  بالمملكــة المعنيــة  الجهــات  مــع  وبالتعــاون 
لوفــد  زيــارة  تنظيــم  تــم  مــن هللا  وبتوفيــق 
البحريــن  لمملكــة  األوروبــي  البرلمــان  مــن 
السياســية  لاطــاع علــى حقيقــة األوضــاع 
وحقــوق اإلنســان في المملكــة من خال لقاء 
الحكوميــة  والجهــات  المعنييــن  المســؤولين 

وغير الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان. 
Û  منذ استام مهمتي رئيًسا للبعثة الدبلوماسية

فــي طوكيــو مطلــع العــام ٢٠١٨، وبالرغم مما 
وصلــت إليه العاقات من تطور وازدهار بين 
المملكة واليابان في جميع المجاالت إال أنني 
عملــت على تعزيز العاقــات االقتصادية بين 
البلديــن الصديقيــن، واالســتفادة مــن تجربــة 
اليابــان الفريــدة في النهضــة االقتصادية بعد 
المركــز  واحتالهــا  الثانيــة  العالميــة  الحــرب 
مــن  لفتــرة  العالــم  الثانــي كأكبــر اقتصــادات 
الزمــن قبــل أن تتخطاها الصين مؤخًرا، وفي 
قطــاع األعمال والتجــارة تلعب مجموعة من 
األطــراف دوًرا بــارًزا فــي تحديــد سياســات 
هذيــن القطاعين باليابــان، لعل أبرزها منظمة 
 ،)JETRO( الخارجيــة  للتجــارة  اليابــان 
 ،)Keidanren( لألعمــال  اليابانــي  واالتحــاد 
وغيرهمــا  الجهتيــن  هاتيــن  مــع  التعــاون  أن 
ضــرورة للوصول إلى المســتثمرين اليابانيين 
علــى  وتشــجيعهم  القطاعــات،  فــي مختلــف 
االستثمار بمملكة البحرين من خال الترويج 
للبيئــة االســتثمارية التــي تتميــز بهــا المملكة 
عــن طريــق النــدوات الترويجيــة أو اللقاءات 

الثنائية المباشرة مع المسؤولين المعنيين.
Û  وخــال العاميــن الماضييــن، شــهدت اليابــان

مرحلــة انتقاليــة مهمة فــي تاريخها الحديث، 
أكيهيتــو  الســابق  اليابــان  امبراطــور  بتنــازل 
عــن العــرش، واعتــاء االمبراطــور ناروهيتو 
للعــرش، وانتهــاء فتــرة “هيســي” وبداية عهد 
جديــد أطلق عليه “ريــوا” التي تعني “التناغم 
أمنــاء مجلــس  الجميــل” أو كمــا أشــار كبيــر 
الوزراء الياباني الســيد ســوغا بأن اسم العهد 

الجديــد يشــير إلــى أن “الثقافــة ســوف تنمــو 
وتترعــرع بينما تتجمع قلــوب الناس مًعا في 

تناغم ووئام بطريقة جميلة”. 
Û  وفي ذات السياق، فقد تشرفت بترتيب زيارة

سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الوزراء للمشــاركة في مراســم تنصيب جالة 
جديــًدا  امبراطــوًرا  ناروهيتــو،  االمبراطــور 
لليابــان خــال االحتفــاالت التــي أقيمــت فــي 

٢٢و٢٣ من شهر أكتوبر الماضي.
Û  وأخيــًرا وليــس آخًرا، فإنني أعتبر نفســي من

الدبلوماســيين المحظوظيــن الذيــن تتلمــذوا 
علــى يــد عميد الدبلوماســية البحرينية ســمو 
الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة وتخرجت 
مــن هــذه المدرســة العريقة، إذ تبوأت رئاســة 
وزيــر  يــد  علــى  عــدة  دبلوماســية  بعثــات 
الخارجيــة معالــي األخ الشــيخ خالد بن أحمد 

بن محمد آل خليفة.
Û  وختاًمــا، إذا أمكــن ألي بلــد أن يجيد توظيف

عوامــل القــوة لديــه، ســواء كانــت سياســية، 
اقتصاديــة، تاريخيــة أو ثقافيــة، فإنه بإمكان 
دبلوماســية هــذا البلد أن تصــل بهذه العوامل 
فــوق مــا هــو متوقــع، وأن دبلوماســية علــى 
واالقتــدار  والكفــاءة  التميــز  مــن  عــاٍل  قــدر 
يمكنهــا أن تحقــق تناغًما وانســجاًما تاًما بين 
مــا يملكــه البلد مــن مقومــات وأدوات للتأثير 
وبين ما يخطط له من أهداف وتطلعات يراد 
تحقيقهــا. ومــن هــذا المنطلــق تولــي القيــادة 
السياســية العليا ومعالي وزير الخارجية جل 
االهتمام باالرتقاء بجودة أدائها الدبلوماســي 
تحــت مختلــف الظــروف عــن طريــق الدعــم 
وتعزيز كفاءة الوزارة ومنتسبيها والذي توج 
مؤخــًرا بإنشــاء أكاديميــة محمــد بــن مبــارك 

للدراسات الدبلوماسية.
Û  وكل عــام ومملكتنــا الغاليــة فــي عــز وأمــان

واستقرار، ودبلوماسيتنا في تقدم ونماء.

أحمد محمد الدوسري 
سفير مملكة البحرين لدى اليابان

 بدور المالكي

محرر الشؤون المحلية




