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الـــســـمـــو  صــــــاحــــــب  رأس 
الــــمــــلــــكــــي األمـــــــيـــــــر ســـلـــمـــان 
ولــــي  خـــلـــيـــفـــة  آل  حــــمــــد  بـــــن 
ــد رئــــــــيــــــــس مــــجــــلــــس  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
االعتيادي  االجــتــمــاع  الــــوزراء 
ــوزراء  ــ األســبــوعــي لــمــجــلــس الـ
الــــــــــذي عــــقــــد أمــــــــس بــقــصــر 

القضيبية.
في بداية االجتماع، أشاد 
مجلس الوزراء بنتائج الزيارة 
صاحب  حضرة  بها  قــام  التي 
ــلـــك حـــمـــد بــن  ــمـ الـــجـــالـــة الـ
عيسى آل خليفة عاهل الباد 
ــة اإلمـــــــــارات  ــ ــدولـ ــ ــفــــدى لـ ــمــ الــ
الشقيقة  الــمــتــحــدة  الــعــربــيــة 
مع  جالته  لــقــاءات  وبأهمية 
الشيخ  السمو  صــاحــب  أخــيــه 
ــد آل مــكــتــوم  ــ مــحــمــد بـــن راشـ
ــارات  ــ ــة اإلمــ ــ نـــائـــب رئـــيـــس دولـ
الشقيقة،  المتحدة  العربية 
ــوزراء حاكم  الــ رئــيــس مجلس 
ــه صـــاحـــب الــســمــو  ــيـ ــي وأخـ دبــ
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــــد آل 
نـــهـــيـــان ولــــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي 
للقوات  األعــلــى  القائد  نائب 
الــمــســلــحــة بــــدولــــة اإلمـــــــارات 
العربية المتحدة الشقيقة في 
دعم وتعزيز العاقات األخوية 

ــة بــــيــــن الـــبـــلـــديـــن  ــ ــخــ ــ ــراســ ــ الــ
ــا الـــشـــقـــيـــقـــيـــن،  ــهــــمــ ــيــ ــبــ ــعــ وشــ
مــنــوهــًا الــمــجــلــس بــمــا وصــل 
ــامـــل  ــكـ ــتـ إلــــيــــه الـــتـــنـــســـيـــق والـ
من  الشقيقين  البلدين  بين 
مـــســـتـــويـــات مــتــقــدمــة تــعــكــس 
البحرينية  الــعــاقــات  مــتــانــة 

-اإلماراتية.
ثـــم نــــوه مــجــلــس الــــــوزراء 
بــنــتــائــج قــمــة مـــبـــادرة الــشــرق 
األوســــــط األخـــضـــر ومــنــتــدى 
االســتــثــمــار  مستقبل  مـــبـــادرة 
الــبــحــريــن  ــد  وفــ رأس  ــلــــذان  الــ
إليهما صاحب السمو الملكي 
ولـــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس 
الوزراء، مشيدًا المجلس بدور 
السعودية  الــعــربــيــة  المملكة 
ــادم  ــ ــ ــة بـــــقـــــيـــــادة خـ ــقــ ــيــ ــقــ الــــشــ
الملك  الشريفين  الحرمين 
ــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز آل  ســـلـــمـــان بــ
سعود عاهل المملكة العربية 
ــم صــاحــب  ــدعــ ــة وبــ ــوديـ ــعـ ــسـ الـ
السمو الملكي األمير محمد 
آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن 
سعود ولي العهد نائب رئيس 
الــدفــاع  الــــوزراء وزيـــر  مجلس 
فــــي تــبــنــي الــــمــــبــــادرات الــتــي 
حول  الدولية  الجهود  توحد 

تنمي مسارات  التي  األهــداف 
االســتــثــمــار الــعــالــمــي وتــكــفــل 

الحفاظ على األمن البيئي.
ــا تــضــمــنــتــه  وفـــــي إطــــــار مــ
ــة لــحــضــرة  ــيـ ــامـ الـــكـــلـــمـــة الـــسـ
صاحب الجالة عاهل الباد 
المفدى، بمناسبة افتتاح دور 
الــرابــع مــن الفصل  االنــعــقــاد 
التشريعي الخامس لمجلسي 
الــــــشــــــورى والـــــــنـــــــواب، والــــتــــي 
دعــــا فــيــهــا جــالــتــه أصــحــاب 
ــن قـــطـــاعـــات  ــمــ األعــــــمــــــال ضــ
والخدمية  اإلنتاجية  الــدولــة 
ــتــــراح  ــى اقــ ــ ــة إلــ ــاديــ ــصــ ــتــ واالقــ
المزيد من المبادرات لتنمية 
اقتصادية شاملة األبعاد، فقد 
إطــاق  الــــوزراء  مجلس  أعلن 

خطة التعافي االقتصادي. 
وفــي ضــوء الــعــرض الــذي 
تـــضـــمـــنـــتـــه مـــــذكـــــرة الـــلـــجـــنـــة 
ــلـــشـــؤون الــمــالــيــة  ــة لـ ــ ــوزاريــ ــ الــ
واالقتصادية والتوازن المالي 
فإن الخطة تستهدف تحقيق 
بــرامــج   تتضمنها  أولــويــات   5
وهــي خلق فــرص عمل واعــدة 
وجعل المواطن الخيار األول 
إلى  وتهدف  العمل،  ســوق  في 
بــحــريــنــي  ألـــــف   20 تـــوظـــيـــف 

وتدريب  االقتصاد  في  سنويًا 
10.000 بحريني سنويا حتى 
عام 2024، وتسهيل اإلجراءات 
الـــتـــجـــاريـــة وزيـــــــادة فــعــالــيــتــهــا 
ــاب اســــتــــثــــمــــارات   ــطــ ــقــ ــتــ الســ
ــوق 2.5  ــفـ تـ بــقــيــمــة  ــبـــاشـــرة  مـ
بحلول  أمــريــكــي  دوالر  مــلــيــار 
مشاريع  وإطــــاق   ،2023 عـــام 
 30 تفوق  بقيمة  استراتيجية 
وتنمية  أمريكي،  دوالر  مليار 
القطاعات الواعدة بما يسهم 
فـــــي نــــمــــو الــــنــــاتــــج الــمــحــلــي 
اإلجمالي غير النفطي بنسبة 
وتــعــزيــز   ،2022 عــــام  فـــي   %5
المالية  االســتــدامــة  مــســاعــي 
واالســـتـــقـــرار االقــتــصــادي من 
الــتــوازن  خــال هــدف تحقيق 

المالي بحلول عام 2024.
ــلـــس  ــا أكـــــــــــد مـــجـ ــ ــدهــ ــ ــعــ ــ ــ ب
البحرين  دعم مملكة  الــوزراء 
السعودية  الــعــربــيــة  للمملكة 
ــة الســـــتـــــضـــــافـــــة  ــ ــقــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــشــ ــ الــ
إكــــــســــــبــــــو2030، مــــنــــوهــــًا بــمــا 
قـــدرات  مــن  المملكة  تمتلكه 
ومهارات في تنظيم المحافل 
فـــي توحيد  وريـــــادة  الـــدولـــيـــة، 
الجهود الدولية نحو مواجهة 
الــــتــــحــــديــــات وتــــعــــزيــــز آفـــــاق 

الــتــنــمــيــة والـــتـــطـــور. ثـــم نظر 
الــمــجــلــس فـــي الــمــوضــوعــات 
أعماله  جــدول  على  المدرجة 

وقرر ما يلي:
عــلــى  الــــمــــوافــــقــــة   - أواًل 

المذكرات التالية:
ــؤون  ــ شـ وزيـــــــر  ــرة  ــ ــذكـ ــ مـ  .1
ــــس الـــــــــــــــــــــوزراء بــــشــــأن  ــلـ ــ ــجـ ــ مـ
مـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ مـــاحـــظـــات 
المالية  الرقابة  ديــوان  تقرير 
 )2021-2020( واإلداريـــــــــــــــة 
ــة،  ــظــ مــــاحــ  289 ــة  ــ ــغـ ــ ــالـ ــ ــبـ ــ الـ
 3 إحــالــة  المجلس  قــرر  حيث 
شبهة  تشوبها  قــد  ماحظات 
الــعــامــة  اإلدارة  إلــــى  جــنــائــيــة 
لــمــكــافــحــة الـــفـــســـاد واألمـــــن 
ــادي واإللـــكـــتـــرونـــي،  ــصــ ــتــ االقــ
إلـــى  مـــاحـــظـــة   12 ــة   ــ ــالـ ــ وإحـ
الـــلـــجـــنـــة الــــــوزاريــــــة لـــلـــشـــؤون 
فيما  والتشريعية   القانونية 
أحال 274 ماحظة للمتابعة 
اإلدارية مع الوزارات والجهات 

الحكومية.
2. مذكرة اللجنة الوزارية 
للشؤون القانونية والتشريعية 
بـــشـــأن مـــذكـــرتـــي تــفــاهــم بين 
مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن ودولــــــــة 
اإلمــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة 

تستهدفان  واللتين  الشقيقة، 
فتح مجاالت جديدة للتعاون 

الثنائي بين البلدين.
الــــلــــجــــنــــة  مـــــــــذكـــــــــرة   .3
الــــوزاريــــة لــلــشــؤون الــقــانــونــيــة 
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة حـــــول مـــشـــروع 
التعامل  كيفية  بتنظيم  قــرار 
ــيــــة  مــــــع الــــطــــلــــبــــات الــــخــــارجــ
بــــــــاســــــــتــــــــرداد الـــــــمـــــــوجـــــــودات 
واألمـــــــــــوال الـــمـــتـــحـــصـــلـــة مــن 
ــهــــدف  نــــــشــــــاط إجـــــــــرامـــــــــي، بــ
الفاسدة  الممارسات  مكافحة 
المصدر  ذات  األمـــوال  وإعـــادة 
غــيــر الـــمـــشـــروع إلــــى بــلــدانــهــا 

األصلية.
الــــلــــجــــنــــة  مـــــــــذكـــــــــرة   .4
الــــوزاريــــة لــلــشــؤون الــقــانــونــيــة 
طلب  بخصوص  والتشريعية 
األمم المتحدة بتطبيق اتفاق 
مملكة  بــيــن  الـــعـــاقـــة  يــنــظــم 
المقيم  والــمــنــســق  الــبــحــريــن 
قــرارهــا  بعد  المتحدة  لــأمــم 
بــفــصــل مــهــامــه عـــن الــمــمــثــل 
ــم لــــبــــرنــــامــــج األمــــــم  ــيــ ــقــ ــمــ الــ

المتحدة اإلنمائي.
ثـــم اســـتـــعـــرض الــمــجــلــس 

الموضوع التالي:
الــــلــــجــــنــــة  مـــــــــذكـــــــــرة   .1

الــــوزاريــــة لــلــشــؤون الــقــانــونــيــة 
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة حـــــول مـــشـــروع 
قــانــون بــتــعــديــل بــعــض أحــكــام 
الــمــرســوم بــقــانــون بــشــأن نقل 
ــاء الــبــشــريــة.  وزراعـــــــة األعــــضــ
بعدها أخذ المجلس علمًا من 
خـــال تــقــاريــر الــــــوزراء، بشأن 
المشاركة في أعمال الدورة 76 
لمجلس  التنفيذي  للمكتب 

االجــتــمــاعــيــة  الــــشــــؤون  وزراء 
أعمال  في  والمشاركة  العرب، 
الـــلـــقـــاء الـــتـــشـــاوري الـــســـادس 
ــلــــدول اآلســـيـــويـــة الــمــرســلــة  لــ
ــلــــعــــمــــالــــة  والــــمــــســــتــــقــــبــــلــــة لــ
والمشاركات الخارجية للوزراء 
إلى  األجنبية  الوفود  وزيــارات 
مملكة البحرين لشهر نوفمبر 

.2021

برئا�سة ولي العهد رئي�س الوزراء

م��ج��ل�����س ال��������وزراء ي��ط��ل��ق خ��ط��ة ال��ت��ع��اف��ي االق��ت�����ص��ادي

مجل�س الوزراء ي�سيد بنتائج زيارة الملك للإمارات وما و�سل اإليه التن�سيق والتكامل بين البلدين

التنوي���ه بنتائ���ج قم���ة مب���ادرة ال�ص���رق االأو�ص���ط االأخ�ص���ر ومنت���دى مب���ادرة م�ص���تقبل اال�ص���تثمار

} �سمو ولي العهد رئي�س الوزراء يتراأ�س جل�سة مجل�س الوزراء.

الإ���������س��������ادة ب���������دور ال���������س����ع����ودي����ة ف�����ي ت���ب���ن���ي ال�����م�����ب�����ادرات 

ل��ت��ن��م��ي��ة م���������س����ارات ال����س���ت���ث���م���ار ال���ع���ال���م���ي والأم����������ن ال��ب��ي��ئ��ي

اإح�����ال�����ة ث������اث م���اح���ظ���ات ل���ت���ق���ري���ر دي��������وان ال����رق����اب����ة ال��م��ال��ي��ة 

واالإل��������ك�����ت�����رون��ي االق��������ت�����������ص��ادي  واالأم�������ن  ال��ف��������ص��اد  مكاف��حة  اإدارة  اإل�����ى 

تــــنــــفــــيــــذًا لـــــقـــــرار مــجــلــس 
ــة 3 مــاحــظــات  ــالـ الــــــــوزراء إحـ
ديـــــــــوان  ــر  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ تـ فـــــــي  واردة 
ــابــــة الـــمـــالـــيـــة واإلداريـــــــــة  الــــرقــ
الــثــامــن عــشــر للسنة  الــســنــوي 
إلــى   )2020-2021( الــمــهــنــيــة 
لــمــكــافــحــة  الــــعــــامــــة  اإلدارة 
ــن االقــتــصــادي  ــ الــفــســاد واألمــ
واإللـــــكـــــتـــــرونـــــي، وإحــــــالــــــة 12 
الوزارية  اللجنة  إلى  ماحظة 
للشؤون القانونية والتشريعية 
لــلــمــتــابــعــة  مــــاحــــظــــة  و274 
ــع الــــــــــــوزارات، أكـــد  اإلداريـــــــــة مــ
الـــســـيـــد مــحــمــد بــــن إبـــراهـــيـــم 
ــر شــــؤون مجلس  الــمــطــوع وزيــ
ــاذ  ــ ــخــ ــ الـــــــــــــــــــــوزراء أنـــــــــــه تــــــــم اتــ
ــة بـــشـــأن  ــ ــازمــ ــ اإلجــــــــــــــراءات الــ
ــة الـــمـــاحـــظـــات الـــثـــاث  ــالــ إحــ
المشار إليها إلى اإلدارة العامة 
ــاد واألمــــــن  ــفــــســ لـــمـــكـــافـــحـــة الــ
ــي،  ــرونــ ــتــ ــكــ ــادي واإللــ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ

الــلــجــنــة  إلـــــى  مـــاحـــظـــة  و12 
ــة لــلــشــؤون الــقــانــونــيــة  ــوزاريــ الــ
ماحظة  و274  والــتــشــريــعــيــة، 
الوزارات  اإلدارية مع  للمتابعة 
لتصحيحها.  وأكد  المختصة 
الـــســـيـــد مــحــمــد بــــن إبـــراهـــيـــم 
المطوع حرص الحكومة على 
للتأكد  الــمــســتــمــرة  الــمــتــابــعــة 
من تنفيذ الماحظات الواردة 
ــي تـــقـــريـــر ديـــــــــوان الـــرقـــابـــة  ــ فـ
الــمــالــيــة واإلداريــــــة، فــي سياق 
ــريـــس مـــبـــدأ  ــكـ ــتـ اهـــتـــمـــامـــهـــا بـ
كنهٍج  والــمــســاءلــة  المحاسبة 
راســـــخ فـــي الــعــمــل الــحــكــومــي 
لــتــحــقــيــق أفــضــل الــمــمــارســات 
وتطوير  العام  المال  إدارة  في 
الحكومة،  فــي  اإلداري  العمل 
ــداف الــمــســيــرة  ــ بــمــا يـــدعـــم أهــ
الـــتـــنـــمـــويـــة الـــشـــامـــلـــة بــقــيــادة 
ــة  ــالــ ــجــ ــب الــ ــ ــاحــ ــ ــرة صــ ــ ــضــ ــ حــ
الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 

خليفة عاهل الباد المفدى.
وأشــار وزيــر شــؤون مجلس 
الــوزراء إلى أن مجلس الوزراء 
فــــــي جـــلـــســـتـــه الـــــتـــــي عـــقـــدت 
أمـــس بــرئــاســة صــاحــب السمو 
ــر ســـلـــمـــان بــن  ــيــ الـــمـــلـــكـــي األمــ
حــمــد آل خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء أكـــد 
الجهات  كافة  تقوم  أن  ضــرورة 
الــتــي تـــم تــســجــيــل مــاحــظــات 
ــي تـــقـــريـــر الـــرقـــابـــة  ــ عـــلـــيـــهـــا فـ
الــثــامــن عــشــر للسنة  الــســنــوي 
ــورا  الــمــهــنــيــة بــتــصــحــيــحــهــا فــ
ــي  ــتـ واتـــــــخـــــــاذ اإلجــــــــــــــــراءات الـ
تــضــمــن عـــدم تــكــرارهــا فـــي أي 
الرقابة  لديوان  مقبلة  تقارير 
عن  معربًا  ــة،  ــ واإلداريـ المالية 
ديــوان  وتــقــديــره لجهود  شــكــره 
الرقابة المالية واإلدارية وكافة 
به  تتميز  ومـــا  فــيــه  الــعــامــلــيــن 
تقاريره من مهنية تدعم جهود 

الحكومة الرقابية.
 وأشــــــــار الــــمــــطــــوع إلــــــى أن 
ديوان  ماحظات  مع  التعامل 
يتم  واإلداريـــة  المالية  الرقابة 
تحدد  دقيقة  معايير  بحسب 
والقانونية  اإلدارية  اإلجراءات 
ــا بــشــأنــهــا،  ــاذهــ ــب اتــــخــ ــ ــواجـ ــ الـ
بالشكل الذي يضمن الوصول 
إدارة  في  األساليب  أفضل  إلى 
الــمــال الــعــام والــحــفــاظ عليه، 
ــهــــج الـــــــــذي رســـمـــتـــه  ــنــ وهـــــــو الــ
الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة مــســبــقــًا 
ــوان  ــ لــلــتــعــامــل مــــع تـــقـــاريـــر ديـ
ــابــــة الـــمـــالـــيـــة واإلداريـــــــــة  الــــرقــ
المتابعة  بأسلوب مهني يكفل 
ــزز  ــعــ ــة الــــــتــــــي تــ ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ والـ
مـــخـــرجـــات الــعــمــل الــحــكــومــي 
على كافة المستويات وتحقيق 
والمثلى  القصوى  االســتــفــادة 
واإلداريـــة  المالية  الــمــوارد  من 

المتاحة. 

وزير �سوؤون مجل�س الوزراء:

التعام��ل م��ع ماحظ��ات دي��وان الرقاب��ة يت��م بح�ص��ب معايي��ر دقيق��ة

أشــــــــــــار ســــمــــيــــر عـــــبـــــداهلل 
نـــاس رئــيــس اتــحــاد غـــرف دول 
ــاون الــخــلــيــجــي  ــعـ ــتـ مــجــلــس الـ
رئــيــس غــرفــة تـــجـــارة وصــنــاعــة 
التجارة  تنمية  بــأن  البحرين، 
الــعــربــيــة الــخــارجــيــة يــجــب أن 
لإلصالح  برامج  معها  تتزامن 
االقــــــــتــــــــصــــــــادي واإلنــــــتــــــاجــــــي 
والـــــــخـــــــدمـــــــي، مــــــــؤكــــــــدًا عـــلـــى 
ــثـــمـــار  ــتـ ضـــــــــرورة تـــوجـــيـــه االسـ
ــة بــــهــــدف  ــيــ ــتــ ــحــ ــتــ لـــلـــبـــنـــيـــة الــ
اللوجستية،  الخدمات  تطوير 
الــتــجــارة  إجـــــراءات  ولتحسين 
ــبـــر الـــــحـــــدود، وكــــذلــــك فـــان  عـ
اســـتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا من 
ــم فــعــالــة  ــظـ ــتــــمــــاد نـ خــــــالل اعــ
الــــتــــداول غير  وســـريـــعـــة مــثــل 
الورقي العابر للحدود سيسهم 

في سرعة انجاز المعامالت.
جاء ذلك خالل مشاركته، 
االجتماع  بعد،  أمــس، عن  يوم 
وزراء  الجـــتـــمـــاع  االفــــتــــراضــــي 
ــارة بـــــالـــــدول الـــعـــربـــيـــة،  ــجــ ــتــ الــ
وذلـــــــك فــــي إطـــــــار الــتــحــضــيــر 
لالجتماع الوزاري الثاني عشر 
لــمــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة 
ــــي جــنــيــف،  ــده فـ ــقــ ــرر عــ ــقــ ــمــ الــ
ــر الــتــجــارة رئــيــس  وافــتــتــح وزيــ
الــعــامــة  الــهــيــئــة  إدارة  مــجــلــس 
لـــلـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة مــاجــد 
ــبـــداهلل الــقــصــبــي جـــدول  بـــن عـ
ــال االجــــتــــمــــاع الـــــــــوزاري  ــ ــمـ ــ أعـ
الــمــنــعــقــد، وبــمــشــاركــة األمــيــن 
لــدول  التعاون  لمجلس  الــعــام 

الخليج العربية الدكتور نايف 
الــحــجــرف، وجامعة  فـــالح  بــن 
ــة، ومــنــظــمــة  ــيــ ــربــ ــعــ الـــــــــدول الــ
واتــحــادات  العالمية،  الــتــجــارة 
الــــغــــرف الـــتـــجـــاريـــة الــعــربــيــة 

والخليجية والسعودية.
ومــــن جـــانـــبـــه، أكــــد رئــيــس 
غـــرف  ــاد  ــ ــحـ ــ اتـ إدارة  مـــجـــلـــس 
ــاون الــخــلــيــجــي  ــعـ ــتـ مــجــلــس الـ
ورئــيــس غــرفــة تــجــارة وصناعة 
ــريـــن، أهـــمـــيـــة الــتــكــامــل  ــبـــحـ الـ
االقتصادي لينمو بشكل مطرد 
الــعــربــي،  بــالــعــمــق  ــبـــط  ارتـ اذا 
ــا تــتــمــتــع بــه  ــك بــفــضــل مــ ــ وذلــ
تنوع  من  العربية  االقتصادات 
فــي األســـــواق والـــمـــوارد تسهم 
قوة  التكامل وتحقق  في خلق 
مهم  دور  لها  كبيرة  اقتصادية 

في االقتصاد العالمي.
إلــــــــــى أن  نــــــــــاس  وأشـــــــــــــــار 

ــارة الــعــربــيــة  ــتـــجـ انــســيــابــيــة الـ
تــعــتــبــر أهـــــم ركـــــن مــــن أركـــــان 
العربي،  االقتصادي  التكامل 
بــحــيــث تـــكـــون نــســب الــتــجــارة 
الــعــربــيــة الــبــيــنــيــة أفــضــل مما 
إلـــى  داعــــيــــًا  اآلن،  عــلــيــه  ــي  هــ
حلحلة التحديات والمعوقات 
الــــتــــي تــــواجــــه هـــــذه الـــتـــجـــارة 
والتي تواجه القطاع الخاص، 
التطلع لوجود جهود  ووجــوب 
اطر  وضمن  ومتكاملة  حثيثة 
مثل  لعالجها  مــحــددة  زمنية 
الجـمركــية  غــير  اإلجــــــراءات 
ــود اإلداريــــــــــة والــفــنــيــة  ــيــ ــقــ والــ
والـرسـوم والـضرائـب ذات األثر 
الجمركية،  التعرفة  الـمـمــاثل 
ــنـــقـــل  ــــ وقــــــواعــــــد الـــمـــنـــشـــأ والـ
الـبـري، وصعوبة تنــقــل األفراد 
الــــدول  بــيــن  األمــــــوال  ورؤوس 

العربية.
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أعلنت شركة بتلكو أمس نتائجها المالية 
لــلــربــع الــثــالــث مــن عـــام 2021، لــفــتــرة األشــهــر 
الثالثة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، وكذلك 
العام،  هــذا  مــن  األولـــى  التسعة  األشــهــر  لفترة 

الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021.
وكــــشــــفــــت بـــتـــلـــكـــو عــــــن صـــــافـــــي األربــــــــــاح 
لــمــســاهــمــي الــشــركــة لــلــربــع الــثــالــث مــن 2021 
 41.6( بــحــريــنــي  ديـــنـــار  مــلــيــون   15.7 بــقــيــمــة 
مليون دوالر أمريكي( بزيادة نسبتها 9% مقارنة 
بـ14.4 مليون دينار بحريني )38.2 مليون دوالر 
بينما   .2020 عــام  مــن  ذاتــهــا  للفترة  أمــريــكــي( 
الشركة لألشهر  األربــاح لمساهمي  بلغ صافي 
مليون   53.2 2021م  عـــام  مــن  األولــــى  التسعة 
دينار بحريني )141.1 مليون دوالر أمريكي( أّي 
زيادة بنسبة 6%، من 50.3 مليون دينار بحريني 
ذاتها  للفترة  أمــريــكــي(  دوالر  مليون   133.4(
الزيادة في صافي  من عام 2020. وجاءت هذه 
األرباح نتيجة الرتفاع اإليرادات خالل األشهر 
العائدات  العام. وقد بلغت  التسعة األولى من 
من  الثالث  الــربــع  خــالل  الــواحــد  السهم  على 
عام 2021م 9.5 فلوس مقارنة بـ8.7 فلوس في 
العائدات  وبلغت   ،2020 عام  من  الثالث  الربع 
عــلــى الــســهــم الــواحــد خـــالل الــفــتــرة الــمــذكــورة 
32.2 فلًسا، مقارنة بـ30.4 فلًسا في عام 2020.
لمساهمي  الشامل  الــدخــل  مجموع  وبلغ 
الــشــركــة لــلــربــع الــثــالــث مـــن هـــذا الـــعـــام 13.4 
دوالر  مــلــيــون   35.5( بــحــريــنــي  ــنـــار  ديـ مــلــيــون 
مــقــارنــة  ــدره %25  قــ بــانــخــفــاض  أي  أمـــريـــكـــي(، 
مليون   47.2( بــحــريــنــي  ديــنــار  مــلــيــون  ـــ17.8  ــ بـ
دوالر أمريكي( في الربع الثالث من عام 2020، 

فــروق ترجمة  إلــى  أساسي  ذلــك بشكل  ويرجع 
ــنــســب مــجــمــوع  الـــعـــمـــالت األجــنــبــيــة. بــيــنــمــا ُي
الـــدخـــل الـــشـــامـــل لــمــســاهــمــي الـــشـــركـــة خــالل 
بقيمة   2021 عــام  مــن  األولـــى  التسعة  األشــهــر 
مليون   160.7( بــحــريــنــي  ديــنــار  مــلــيــون   60.6
مقارنة   %41 قدرها  بزيادة  أي  أمريكي(،  دوالر 
مليون   114.1( بحريني  ديــنــار  مليون  بــــ43.0 

دوالر أمريكي( للفترة ذاتها في 2020.
ــت إيـــــــــــرادات الــــربــــع الـــثـــالـــث مــن  ــعــ ــفــ وارتــ
ديــنــار  مــلــيــون   95.9 مــن   %2 بنسبة   2021 عـــام 
إلى  أمــريــكــي(،  دوالر  مليون   254.4( بحريني 
مليون   260.5( بــحــريــنــي  ديــنــار  مــلــيــون   98.2
فترة  إيـــــرادات  شــهــدت  بينما  أمــريــكــي(.  دوالر 
األشــهــر الــتــســعــة األولــــى مــن عـــام 2021 زيـــادة 
بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، 
وذلك من 285.7 مليون دينار بحريني )757.8 
مليون دوالر أمريكي( إلى 296.4 مليون دينار 
بحريني )786.2 مليون دوالر أمريكي(. وترجع 
إيرادات  ارتفاع  إلى  أساسي  الزيادة بشكل  هذه 
البرودباند الثابت والخدمات الرديفة وخدمات 
 %15 بنسبة  أساس سنوي  على  بالجملة  البيع 

و15% و3% على التوالي.
الثالث  للربع  التشغيلية  األربــاح  وارتفعت 
مــلــيــون   21.8 إلــــى   %8 بــنــســبــة   2021 عــــام  مـــن 
أمريكي(  دوالر  مليون   57.8( بحريني  ديــنــار 
مليون   53.6( بحريني  دينار  مليون   20.2 من 
دوالر أمريكي( في الربع الثالث من عام 2020؛ 
ــاح الــتــشــغــيــلــيــة على  ــ ــ فـــي حــيــن ارتـــفـــعـــت األربـ
أساس سنوي بنسبة 5% من 67.6 مليون دينار 
بحريني )179.3 مليون دوالر أمريكي( من عام 

 188.3( دينار بحريني  71.0 مليون  إلى   2020
مليون دوالر أمريكي( من عام 2021.

وبـــلـــغـــت األربــــــــاح قـــبـــل تــكــالــيــف الــتــمــويــل 
والــــضــــرائــــب واالســــتــــهــــالك واالســـتـــقـــطـــاعـــات 
 2021 عـــام  مــن  الــثــالــث  الــربــع  فــي   )EBITDA(
 107.7( بحريني  ديــنــار  مــلــيــون   40.6 حــوالــي 
مليون  بـــــ38.2  مــقــارنــة  أمــريــكــي(  دوالر  مليون 
أمريكي(  دوالر  مليون   101.3( بحريني  دينار 
يمثل  مـــا  ــام 2020،  عــ مـــن  الــثــالــث  الـــربـــع  فـــي 
التسعة  األشــهــر  مــدى  وعلى   .%6 بنسبة  زيـــادة 
ــاح قبل  ــ األولـــــى مـــن هـــذا الـــعـــام ارتــفــعــت األربــ
تــكــالــيــف الــتــمــويــل والـــضـــرائـــب واالســـتـــهـــالك 
من   %5 بــنــســبــة   )EBITDA( واالســتــقــطــاعــات 
مليون   318.6( بحريني  ديــنــار  مليون   120.1

دوالر أمريكي( خالل الفترة ذاتها من عام 2020 
إلى 126.0 مليون دينار بحريني )334.2 مليون 
نسبة  بلغت  بينما  2021؛  فــي  أمــريــكــي(  دوالر 
هامش األرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب 

واالستهالك واالستقطاعات %43.
وقد حافظت الميزانية العمومية للشركة 
على قوتها مع إجمالي حقوق الملكية العائدة 
مليون   478.6 بقيمة  الــشــركــة  مساهمي  إلـــى 
أمريكي(  دوالر  )1269.5 مليون  دينار بحريني 
في 30 سبتمبر 2021، أي بزيادة تبلغ 1% مقارنة 
بـ473.2 مليون دينار بحريني )1255.2 مليون 
وبلغ   .2020 ديــســمــبــر   31 فــي  أمــريــكــي(  دوالر 
بحريني  دينار  مليون   999.1 األصول  إجمالي 
)2650.1 مليون دوالر أمريكي( في 30 سبتمبر 

 992.2 مقابل   %1 بنسبة  زيــادة  محقًقا   ،2021
دوالر  مليون   2631.8( بحريني  ديــنــار  مليون 
أمريكي( في 31 ديسمبر 2020. وارتفع صافي 
إلـــى 517.4  لــيــصــل  بــنــســبــة %1،  بــتــلــكــو  ــول  أصــ
دوالر  مليون   1372.4( بحريني  ديــنــار  مليون 
أمريكي( في 30 سبتمبر 2021 مقارنة بـ512.1 
دوالر  مليون   1358.4( بحريني  ديــنــار  مليون 
بلغت  بينما   .2020 ديسمبر   31 فــي  أمــريــكــي( 
البنكية للشركة 196.1  النقد واألرصــدة  قيمة 
دوالر  مــلــيــون   520.2( بــحــريــنــي  ديــنــار  مــلــيــون 
المؤقتة  األربــاح  توزيعات  يعكس  ما  أمريكي(، 
لعام 2021 البالغة 13.5 فلسا لكل سهم مدفوع 

في شهر أغسطس 2021.
الشيخ  بــتــلــكــو  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  ــام  وقــ
النتائج  بإعالن  خليفة  آل  خليفة  بن  عبداهلل 
المالية للربع الثالث من عام 2021، في أعقاب 
بــتــاريــخ  اإلدارة  مــجــلــس  بـــأعـــضـــاء  اجــتــمــاعــه 
بتلكو  لشركة  الرئيسي  المقر  فــي  أكــتــوبــر   31

بمنطقة الهملة.
وصرح الشيخ عبداهلل بن خليفة آل خليفة 
بــالــنــتــائــج  ســعــيــد  اإلدارة  مــجــلــس  »إن  قـــائـــاًل: 
المالية لألشهر التسعة األولى من عام 2021، 
وذلك مع التوجه اإليجابي الحاصل في كل من 
الربع األول والثاني والمستمر أيًضا في الربع 
العائدات  في  زيــادة  نشهد  أن  ويسرنا  الثالث. 
التسعة  باألشهر  مقارنة  الــواحــد  السهم  على 
األولــى من عــام 2020، وذلــك بما يتماشى مع 
النتائج المالية والتزام مجلس اإلدارة بتقديم 

أفضل العوائد للمساهمين«.
مـــن جــانــبــه، قـــال مــيــكــيــل فــيــنــتــر الــرئــيــس 

بنجاحنا  جًدا  »نعتز  بتلكو:  لشركة  التنفيذي 
في المحافظة على تحقيق نتائج مالية جيدة 
خـــالل األشــهــر الــســتــة األولــــى مــن عـــام 2021، 
وذلـــك نــظــًرا إلـــى ارتـــفـــاع إيـــــرادات الــبــرودبــانــد 
أســاس  عــلــى   %15 بنسبة  الــرديــفــة  والــخــدمــات 
بنسبة  بالجملة  البيع  عــائــدات  وزيـــادة  سنوي، 

.»%3
شبكات  تطّور  رحلة  »تستمر  قــائــاًل:  وتابع 
الشركة  وتــبــاشــر  الــمــحــمــولــة،  لــلــهــواتــف  بتلكو 
تعزيز تغطية شبكة الجيل الخامس )5G( في 
التابعة  الكبرى  العمرانية  والمشاريع  المدن 
لــــــوزارة اإلســـكـــان ولــلــمــطــوريــن الــعــقــاريــن من 
أفضل  تقديم  لضمان  وذلك  الخاص،  القطاع 
انتقال  ولتسهيل  االتــصــاالت.  وحــلــول  تــجــارب 
الخامس،  الجيل  شبكة  خــدمــات  إلــى  الزبائن 
توفر بتلكو تشكيلة واسعة من أحدث األجهزة 
ضمنها  ومــن   ،)5G( تقنية  تدعم  التي  الذكية 
أجهزة )أبل–Apple( الجديدة التي تم طرحها 

مؤخًرا لزبائن بتلكو«.
لــوقــف  بــتــلــكــو  «تـــســـتـــعـــد  بـــقـــولـــه:  وأردف 
نهائيا   )2G( الــثــانــي  الــجــيــل  شــبــكــة  خـــدمـــات 
ــزة، وذلــــك مـــع انــتــهــاء فــتــرة  ــيـ خــــالل فــتــرة وجـ
أكثر  مــــرور  وبــعــد  للشبكة  الــتــدريــجــي  الــوقــف 
من 27 عاًما من إطالقها للزبائن. وتأتي هذه 
الخطوة لمواكبة التقدم التكنولوجي وتحديث 
شبكات الهواتف المحمولة، حيث سيتم إعادة 
ليتم   )2G( لشبكة  المخصصة  السعة  توجيه 
الثالث  الجيل  توسيع شبكات  في  استخدامها 
والرابع والخامس، بما يسهم في تلبية الطلب 

المتزايد على خدمات إنترنت الموبايل«.

كتبت: نوال عباس
الــعــام للمجلس  أكـــد األمــيــن 
العام للبنوك والمؤسسات المالية 
ــة، عـــبـــداإللـــه بــلــعــتــيــق  ــيــ اإلســــالمــ
الــبــنــوك اإلسالمية  اهــتــمــام  مــدى 
لتتأقلم  الــمــســتــدامــة  بــالــتــنــمــيــة 
ــع الــــتــــحــــوالت الــــتــــي تـــقـــع فــي  ــ مـ
الــعــالــم، وذلـــك مــن خــالل تنظيم 
ــدة اجــتــمــاعــات  ــ حــمــلــة تــوعــيــة وعـ
وفـــعـــالـــيـــات مــــع مــنــظــمــات األمــــم 
جعل  كيفية  لتسهيل  الــمــتــحــدة، 
ــــن ضـــمـــن الــعــمــل  ــة مـ ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ االسـ
هــنــاك  أن  وخــــاصــــة  ــي،  ــرفـ ــمـــصـ الـ
اهتماما كبيرا بالعمل المصرفي، 
الــبــنــوك اإلســالمــيــة  لــذلــك تعمل 
االســتــدامــة مع  إيــجــاد عمل  على 
أعضاء البنوك إليجاد دليل حول 

االستدامة.
مسودة  عملنا  »لقد  وأضـــاف: 
ــتــــدامــــة،  حـــــــول الـــتـــنـــمـــيـــة الــــمــــســ
وســـيـــكـــون الــنــشــر خــــالل الــشــهــور 
الــمــقــبــلــة بــعــد الــتــنــقــيــح، وهــنــاك 
ــادئ تــســيــر عــلــيــهــا الــتــنــمــيــة  ــبـ 5 مـ
الــمــســتــدامــة لــلــقــطــاع الــمــصــرفــي 
ــة  ــة، والـــحـــوكـــمـ ــمــ ــوكــ ومـــنـــهـــا الــــحــ
والتقارير،  والشفافية  الشرعية، 
مما يجعل االستدامة تعمل داخل 
الهيكلية للبنوك وذلك  اإلطــارات 
بين أصحاب  الــتــعــاون  مــن خــالل 
المشكلة لتبادل الخبرات لكيفية 
إدخــــــال االســـتـــدامـــة فـــي الــقــطــاع 

المصرفي.
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــالل مـــؤتـــمـــر 
صــحــفــي عــقــد صــبــاح أمــــس على 
التنفيذي  البرنامج  عقد  هامش 
ــع لــلــمــجــلــس  ــابــ ــســ الـــمـــشـــتـــرك الــ
ــات  ــســ ــؤســ ــمــ ــلــــبــــنــــوك والــ ــام لــ ــ ــعــ ــ الــ
آيفي  المالية اإلسالمية مع كلية 
»الــمــرونــة  ــول:  حـ األعـــمـــال،  إلدارة 
االســتــراتــيــجــيــة، أســـلـــوب الــقــيــادة 
الفّعال  الفريق  وإدارة  والتطوير، 
وسيمتد  التنظيمية«،  والــثــقــافــة 
البرنامج مدة أربعة أيام عن ُبعد.

لــنــجــاح تنظيم  تــتــابــعــًا  وجـــاء 
الــبــرامــج الــتــنــفــيــذيــة الــمــشــتــركــة، 
التنفيذي  الــبــرنــامــج  تنظيم  تــم 
لــهــذا الــعــام لــصــقــل مـــهـــارات قــادة 
للتكيف  وتــأهــيــلــهــم  الــمــؤســســات 
التغير  الــعــمــل ســريــعــة  بــيــئــة  مـــع 
المتوقعة  غير  األزمــات  ومعالجة 
 ،19  – كوفيد  جائحة  انتشار  مثل 
ــة الــعــمــل فـــي ظـــل هــذه  ــلـ ــواصـ ومـ
استراتيجيات  ابتكار  مع  األزمــات 

جديدة للتوسع والنمو.
ــلـــب عــلــى  ــغـ ــتـ ــيـــل الـ ــبـ وفـــــــي سـ
مــعــظــم الــتــحــديــات الــنــاتــجــة عن 

المحيطة  الـــظـــروف  فـــي  الــتــغــيــر 
تجربة  تصميم  تــم  العمل،  ببيئة 
لتعلم  المستوى  رفيعة  تعليمية 
ومهارات  الناجحة  القيادة  أســرار 
تمكين  وســـبـــل  الـــفـــعـــالـــة،  اإلدارة 
ــارات الــفــنــيــة في  ــهـ ــمـ وتــوظــيــف الـ
للمساهمة  العمل  استراتيجيات 

في نجاح المؤسسات وتطورها.
ولقد شهد البرنامج التنفيذي 
المديرين  كبار  مــن  عــدد  مشاركة 
ــاب الـــقـــرار  ــحــ والـــمـــســـؤولـــيـــن وأصــ
المالية  والمؤسسات  البنوك  في 
التنظيمية  والهيئات  اإلســالمــيــة 
فـــــــي جـــــلـــــســـــات نــــقــــاشــــيــــة حـــــول 
فريق  وإدارة  التنظيمي  التفكير 
تبادل  مــن خــالل  الــنــاجــح،  العمل 
نمط  لتغيير  المهنية  الــتــجــارب 
المؤسسي.  الــنــظــام  ــل  داخـ الــنــمــو 
التي  الراهنة  التحديات  وفي ظل 
اليوم، يجب على  العالم  يشهدها 
قـــــادة الـــمـــؤســـســـات الــتــركــيــز على 
تــحــفــيــز الـــعـــامـــلـــيـــن ورفــاهــيــتــهــم 
العامل األساسي في نجاح  ألنهم 
األيام  وخــالل  المؤسسات،  وتطور 
مجموعة  عرض  سيتم  التدريبية 
للمناقشة  العملية  الــحــاالت  مــن 
والخبرات  النظر  وجــهــات  وتــبــادل 
في  الــمــشــاركــيــن  مـــهـــارات  لتنمية 
المواهب  وتوظيف  األزمـــات  إدارة 
الــمــهــنــيــة فـــي نــجــاح الــمــؤســســات، 
ــن الــــمــــشــــاركــــون  ــكـ ــمـ ــتـ ــيـ حــــيــــث سـ

الــمــصــلــحــة  أصــــحــــاب  إدارة  مــــن 
والــخــارجــيــيــن بشكل  الــداخــلــيــيــن 
صحيح واتخاذ القرارات السليمة 

لخلق قيمة مضافة للمؤسسات.
في  الــعــام  المجلس  ويستمر 
اإلسالمية  المالية  الصناعة  دعم 
ــذ عـــــــــدد مـــن  ــيــ ــفــ ــنــ مـــــــن خـــــــــالل تــ
تسعى  التي  والمبادرات  األنشطة 
البشرية  الكوادر  ونمو  تعزيز  إلى 
إلدارة  مــؤهــل  قــيــادي  جيل  لخلق 
األزمات واالضطرابات في القطاع 
ــى تــوفــيــر  ــ الـــمـــالـــي، بـــاإلضـــافـــة إلـ
منصات تعليمية رفيعة المستوى 
لـــمـــنـــاقـــشـــة الـــقـــضـــايـــا الـــنـــاشـــئـــة، 
وتـــبـــادل الــمــعــرفــة بــيــن األعـــضـــاء 

وأصحاب المصلحة.
إلــــــــــى أن  ــق  ــيــ ــتــ ــعــ ــلــ بــ ولــــــفــــــت 
الـــتـــغـــيـــرات الــمــنــاخــيــة وتــأثــيــرهــا 
ــي اســتــكــمــال  ــتــــحــــوالت فــ عـــلـــى الــ
الــطــاقــة ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر على 
الــــذي ينبه  الــمــصــرفــي،  الــقــطــاع 
حــــــــول الـــــــخـــــــروج مــــــن تــــأثــــيــــرات 
الــمــنــاخــيــة الــمــاضــيــة واســتــخــدام 
طــاقــات مــتــجــددة، حــتــى ال يكون 
هناك تأثيرات كبيرة على القطاع 

المصرفي.
إلــــــــــى أن  ــيــــق  ــتــ ــعــ ــلــ بــ وأشــــــــــــــار 
ــلــــس الــــــعــــــام يـــعـــمـــل عــلــى  الــــمــــجــ
للمؤسسة  الكربون  بصمة  حساب 
المحافظ  في  اإلسالمية  المالية 
االستثمارية، وهذه فرصة للبنوك 

لتتتبع  كــربــون  بصمة  لها  ليكون 
تحويالتها.

ــاد  ــمــ ــتــ وفـــــــــي ســـــــــــؤال عـــــــن اعــ
ــنـــة  ــمـ ــمــــالت الـــرقـــمـــيـــة والـــرقـ ــعــ الــ
»العمالت  بلعتيق  قــال  مستقبال 
له  والفنتك،  والرقمنة  المشفرة 
تــأثــيــر عــلــى الــقــطــاع الــمــصــرفــي، 

من  كبيرا  اهتماما  الحظنا  ولقد 
الـــبـــنـــوك وتــفــوقــهــا عــلــى الــبــنــوك 
ــبـــادرات الــرقــمــنــة،  الــتــقــلــيــديــة بـــمـ
ــد نـــظـــمـــنـــا مـــجـــمـــوعـــة عــمــل  ــقــ ولــ
الــشــهــر الــمــقــبــل، ولـــقـــد الحــظــنــا 
رقمية   %100 أصبحت  البنوك  ان 
البنوك  الجائحة، ما جعل  خالل 
الـــــتـــــي كــــــــان لــــديــــهــــا نــــقــــص فــي 
الدخول  على  تعمل  أن  المشاريع 
في مجال التحديات، أما بالنسبة 
إلى العمالت المشفرة فهي تصدر 
وتكون  المركزية  البنوك  قبل  من 
مــعــروفــة ولــهــا قــيــمــة فـــي الــســوق، 
ــوات  ــنــ ــســ ــا فـــــي الــ ــنــ ــظــ ــد الحــ ــ ــقـ ــ ولـ
األخيرة أن الشركات الكبيرة مثل 
الفيس بوك، وابل، دخلت المجال 
المركزية  للبنوك  سيتيح  وذلـــك 
لــلــتــعــامــل مــع  تـــجـــد طـــريـــقـــة  أن 
ــكـــون فــي  ــيـ ــوع والــــــــذي سـ ــوضــ ــمــ الــ
أجــنــدتــهــا فــي الــســنــوات الــقــادمــة، 
وهــنــاك تــجــارب وبــحــوث فــي عــدة 
دول مثل الصين ودول أخرى حول 

ذلك.  
استفسار  على  بلعتيق  وعلق 
ــتــــي تـــواجـــه  حـــــول الـــتـــحـــديـــات الــ
تكون  أن  يجب  الرقمية  العمالت 
هناك حماية للبيانات الشخصية، 
وإمكانيات تحويلها أو استعمالها 
ــر قـــانـــونـــيـــة،  ــيــ ــي مــــعــــامــــالت غــ ــ فــ
على  يقع  وهـــذا  المالي  والــتــوازن 
ولقد  اإلشـــرافـــيـــة،  الــســلــطــات  دور 
المركزية  الــبــنــوك  مــن   %80 بـــدأت 
في تطبيق وتبحث داخليا موضوع 

استخدام العمالت الرقمية.

نـــا�س: تنميــة �لتجــارة �لعـربيــة يجـــــب �أن

�القت�صــادي لالإ�صــالح  بر�مـج  معهــا  تتـز�مــن 

بزيادة ن�ضبتها 9% مقارنة بالعام املا�ضي..

»بتلكو« تعلن اأرباحا بقيمة 15.7 مليون دينار في الربع الثالث

} ميكيل فينتر.}  الشيخ عبداهلل بن خليفة آل خليفة. 

اإطالق الربنامج التنفيذي ال�ضابع للمجل�س العام بالتعاون مع اآيفي..

اإن�ساء ح�ساب ب�سمة الكربون للموؤ�س�سات المالية الإ�سالمية 

البنوك اأ�ضبحت رقمية بن�ضبة 100% خالل اجلائحة 

»طيران الخليج« تطلق خدمة الطائرات الخا�سة الم�ستاأجرة 
لمملكة  الوطنية  -الناقلة  الخليج  طــيــران  أعلنت 
ما  الخاصة  الطائرات  تأجير  خدمة  إطــالق  البحرين- 
الخاصة  رحالتهم  بحجز  العالم  حول  لعمالئها  يسمح 

مباشرة من أنحاء العالم وبحسب الطلب. 
الـــخـــدمـــة الــــجــــديــــدة مـــتـــاحـــة لـــلـــوفـــود الــحــكــومــيــة 
العائلية  والعطالت  الزفاف  واألفــراد وحفالت  والشركات 

الخاصة، وكذلك شحنات البضائع الخاصة. 
ويمكن حجز خدمة التأجير الخاصة على أسطول 
الصغير  الحجم  ذات  الحديثة  الــطــائــرات  مــن  الناقلة 
أو  أر،  أل  نيو   321 وااليـــربـــاص  نيو   320 االيــربــاص  مــن 
بوينج   787-9 طــراز  مــن  الكبير  الحجم  ذات  الــطــائــرات 

دريمالينر. 
لتصبح  استراتيجيتها  مع  وتماشيًا   ،2019 عام  في 
شركة الطيران المفضلة للعمالء، أعلنت طيران الخليج 
على  تركيزها  سيعزز  الـــذي  للسفر  الــجــديــد  مفهومها 

الضيافة،  صناعة  فــي  وكــمــا  الــعــمــالء.  وتــجــربــة  المنتج 
مختلفة  طــيــران  كشركة  نفسها  الخليج  طــيــران  تميز 
وفـــريـــدة مــن نــوعــهــا مــقــارنــة بــنــظــيــراتــهــا األكــبــر حجمًا 
مستمد  الجديد  المفهوم  هذا  الكم.  على  تعتمد  التي 
خدماتها  لتقديم  الوطنية  الناقلة  أعــمــال  نــمــوذج  مــن 
الرئيسية  الخدمات  إبــراز  مع  للعمالء  تخصًصا  األكثر 
الخاصة  الطائرات  خدمة  وستسمح  بها.  تشتهر  التي 
ــن بـــيـــن عـــــدد مــن  ــيــــار مــ ــتــ الـــمـــســـتـــأجـــرة لـــلـــعـــمـــالء االخــ
اختيار  مثل  الطائرة  متن  على  والتفضيالت  الخدمات 
وخدمة  المختصة،  الــراحــة  ووســائــل  الطبيعية،  الــزهــور 
الــــــ»واي فــــاي« غــيــر الــمــحــدود، ومــجــمــوعــة مــخــتــارة من 
قائمة  واخــتــيــار  التلفزيونية،  والــبــرامــج  األفـــالم  أحـــدث 
من  وقوائم مخصصة  المفضلة،  والمشروبات  األطعمة 
الوجبات الباردة والساخنة التي يقدمها طاقم الضيافة 

من جنسيات متعددة.

القائم  قــال  الــجــديــدة،  الخدمة  هــذه  على  وتعليًقا 
القبطان  الخليج  لطيران  التنفيذي  الرئيس  بأعمال 
وليد عبدالحميد العلوي: »يعد هذا إنجاًزا كبيرًا للناقلة 
بتعزيز  اآلن  سنقوم  حيث  البحرين؛  لمملكة  الوطنية 
المميزين.  لعمالئنا  مختصة  خدمات  ليشمل  تميزنا 
لكل  الطلب  بحسب  متميزة  خــدمــات  بتقديم  سنقوم 
الــعــالــم كــثــيــًرا منذ  رحــلــة طــيــران مــســتــأجــرة. لقد تغير 
أن تلحق  الــصــنــاعــات  كــل  ويــجــب على  عــام 2020  أوائـــل 
بــالــركــب مــن خـــالل إيــجــاد طـــرق جــديــدة ومــبــتــكــرة لما 
آفــاق  إلــى  نــطــاق وصــولــهــا  تقدمه مــن خــدمــات لتوسيع 
أرحــــب. مــع أســطــولــنــا الــجــديــد كــلــًيــا، وتــقــنــيــات الــراحــة 
واألطـــعـــمـــة والـــمـــشـــروبـــات الـــتـــي نــقــدمــهــا، واإلضــــافــــات 
تكون  أن  إلـــى  نتطلع  طــلــب،  لــكــل  خصيًصا  المصممة 
ــتـــداًدا لــمــا تقدمه  خــدمــاتــنــا لــلــطــائــرات الــمــســتــأجــرة امـ

عالمتنا التجارية المميزة«.
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حكومة ن�شطة تواكب 

التطلعات ال�سامية

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

ــرور شــهــر كــامــل عــلــى الــخــطــاب الملكي  ــذه الـــمـــرة، وقــبــل مــ هـ
المفدى  الملك  الجاللة  الذي تفضل به حضرة صاحب  السامي، 
الفصل  مــن  الـــرابـــع  االنــعــقــاد  دور  افــتــتــاح  فــي  ــاه،  ــ ورعـ اهلل  حفظه 
برئاسة  النشطة،  الــمــوقــرة  بالحكومة  فـــإذا  الــخــامــس،  التشريعي 
بــدأت في  قد  اهلل،  الـــوزراء حفظه  رئيس مجلس  العهد  ولــي  سمو 
تنفيذ وترجمة مضامين الخطاب الملكي السامي، لخدمة الوطن 

والمواطنين والرؤى السامية.
ــاألمـــس أعـــلـــن مــجــلــس الــــــــــوزراء إطــــــالق خـــطـــة الــتــعــافــي  ــبـ فـ
برامج  تتضمنها  أولــويــات   5 تحقيق  تستهدف  التي  االقــتــصــادي، 
ــدة، وجــعــل الــمــواطــن الــخــيــار  ــ رفــيــعــة، وهـــي خــلــق فـــرص عــمــل واعـ
ألـــف بحريني  تــوظــيــف 20  ــى  إلـ وتـــهـــدف  الــعــمــل،  فـــي ســـوق  األول 
عام  حتى  سنويًا  بحريني   10.000 وتــدريــب  االقــتــصــاد  فــي  سنويًا 
الستقطاب  فعاليتها  وزيــادة  التجارية  ــراءات  اإلجـ وتسهيل   ،2024
أمريكي بحلول  دوالر  مليار   2.5 تفوق  بقيمة  استثمارات مباشرة، 
مليار   30 تفوق  بقيمة  استراتيجية  مشاريع  وإطـــالق   ،2023 عــام 
دوالر أمريكي، وتنمية القطاعات الواعدة بما يسهم في نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2022، وتعزيز 
مساعي االستدامة المالية واالستقرار االقتصادي من خالل هدف 

تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
تــعــاطــي وتــفــاعــل وحـــــراك الــحــكــومــة الـــمـــوقـــرة الــنــشــطــة، مع 
ــاءت وفـــق منهجية وتــخــطــيــط، وأهــــداف  الــســامــيــة، جــ الــتــطــلــعــات 
والتقدير من الجميع، ألنها عبرت عن  وبرامج، القت كل اإلشــادة 
ومطالب  الحتياجات  وعملي،  تنفيذي  بشكل  الكريمة  مساعيها 
الــمــواطــنــيــن، وخــاصــة فــي مــجــال الــتــوظــيــف، والــهــدف األكــبــر وهو 

االقتصاد.
بلد  فــي  االقــتــصــادي،  التعافي  مرحلة  هــي  المقبلة  المرحلة 
وبدعم  وشعبه،  حكومته  إرادة  ويــعــرف  ــوارده،  ومــ إمكانياته  يعرف 
من قيادته الحكيمة.. فهذا وطن يعشق التحدي، وحكومة نشطة 
ينشد  وشعب  واالســتــثــمــارات،  الــفــرص  وتخلق  التحديات  تتجاوز 

التميز واالنجاز دائما.
رائـــد، جامع  التعافي االقــتــصــادي والــتــوظــيــف.. هــدف وطــنــي 
العام  الــقــطــاع  الجميع،  خــاللــه  مــن  ويعمل  فيه  يشترك  وشــامــل، 
ويساند  يكمل  وكــل  األعــمــال،  ورجــال  المواطن  الــخــاص،  والقطاع 
المطلوب معا من  ننجز  الهدف.. وســوف  أجل تحقيق  اآلخــر من 

أجل الحاضر ومستقبل األجيال.
خطة الحكومة النشطة خطة ذكية، المست مشاعر المواطن، 
أبنائه،  توظيف  ضمان  في  وهواجسه،  الحتياجاته  ملبية  وجــاءت 
من أجل الحياة الكريمة، وهي خطة محددة بزمن وفترة محددة، 
نتمنى لها التوفيق والنجاح، ألنها ستخدم المواطن أوال، باعتباره 

محور التنمية. 
التعاون  مضاعفة  يستوجب  الخطة  أهــداف  تحقيق  أن  وكما 
يستلزم  فكذلك  والمؤسسات،  السلطات  بين  والتكامل  والتنسيق 
المزيد من الشراكة المجتمعية والوعي في دعم الجهود الكريمة 
مشوارا  نبدأ  اهلل..  بركة  وعلى  البحرين..  مملكة  أبــنــاء  أجــل  مــن 

جديدا ومسيرة استثنائية في العمل واإلنجاز.

يقول شاعر العرب الفذ أبو الطيب المتنبي: 
الدنى سرج سابح، وخير جليس  في  »أعز مكان 
في الزمان كتاب«. تعد القراءة اللبنة األساسية 
لحياة المجتمعات اإلنسانية، وحلقة الوصل بين 
الحضارات المختلفة، والعمود الفقري لمهارات 
الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن. وال شــك أن الــقــدرة 
على القراءة من أهم المهارات التي يحتاج إليها 
والوجدانية،  الفكرية  التنمية  لتحقيق  األفــراد 
حيث إن الهدف األساسي منها هو الفهم، الذي 
ودمجها  جديدة  معلومات  استخالص  فيه  يتم 
توليد معنى جديد  مع معلومات سابقة بقصد 
أشــارت  ومما  وتقدمه.  الــفــرد  تنمية  فــي  يساعد 
ــود صــلــة وثــيــقــة بــيــن طريقة  إلــيــه الــبــحــوث وجــ
الذي  فالطالب  الصحيحة،  والــقــراءة  التدريس 
كارها  ينشأ  سليمة  غير  بطريقة  القراءة  يتعلم 
تجعله  التي  الكافية  المهارات  لديه  وليس  لها 
بــد من  لــذلــك ال  كــبــيــرة.  بــصــورة  يستفيد منها 
من  الــقــراءة،  في  فعالة  استراتيجيات  استخدام 
أهــمــهــا وأشــهــرهــا االســتــراتــيــجــيــة الــتــي وضعها 
 Francis( العالم الفرنسي فرانسيس روبنسون
عليها  أطلق  التي   ،)1941( عــام   )Robinson

اسم )SQ3R( نسبة إلى خطواتها الخمس. 
ــيـــة روبـــنـــســـون  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ يـــمـــكـــن تـــعـــريـــف اسـ
منظمة  وخــــطــــوات  إجــــــــراءات  بــأنــهــا   )SQ3R(
والنصوص  الكتب  ــراءة  قـ على  الــطــالــب  تساعد 
استراتيجيات  مــن  وهـــي  فــعــال،  بشكل  العلمية 
التي   )Metacognition( المعرفة  وراء  مــا 
فالفيل  جــون  األمريكي  النفس  عالم  بها  نــادى 
)John Flavell( من خالل أبحاثه التي ركزت 
الموضوعات  تذكر  على  الــطــالب  مساعدة  على 
التي  بالعمليات  التفكير  طريق  عن  المختلفة 
الــمــوضــوعــات.  هــذه  تعلمهم  أثــنــاء  بها  يــقــومــون 
وتـــركـــز هـــذه االســتــراتــيــجــيــة عــلــى جــعــل عملية 
بتوفير  وذلــك  معنى،  ذات  لغوية  مهارة  الــقــراءة 
فـــي كيفية  الــمــعــالــم  خــريــطــة طـــريـــق واضـــحـــة 

التعامل مع النص القرائي.
ومـــن أهـــم فــوائــد هـــذه االســتــراتــيــجــيــة أنها 
الفهم  مــن  عالية  مستويات  تحقيق  فــي  تسهم 
معالجة  على  قدرتهم  من  وتزيد  الطالب،  لــدى 
وتقلل  التذكر  على  تساعدهم  كما  المعلومات، 
مـــن الــحــاجــة إلـــى الــمــراجــعــة الــدقــيــقــة لــلــمــادة 
التعليمية قبل االختبارات كونها قراءة متقدمة 
ومن  المسبقة.  الــمــراجــعــة  على  تشجع  للنص 
فـــوائـــد هـــذه االســتــراتــيــجــيــة أيـــضـــًا أنــهــا تنشط 
محور  كونه  الطالب  دور  وتفعل  الــذاتــي  التعلم 
تنمي  أنــهــا  إلــى  بــاإلضــافــة  التعليمية،  العملية 

قــدرتــه عــلــى االعــتــمــاد عــلــى الــنــفــس فــي عملية 
التعلم.

 )SQ3R( روبــنــســون  اســتــراتــيــجــيــة  وتــتــكــون 
مــــن خـــمـــس خــــطــــوات: الـــمـــســـح أو االســـتـــطـــالع 
ــتــــســــاؤل  الــ أو  ــة  ــ ــلـ ــ ــئـ ــ واألسـ  ،)Surveying(
 ،)Reading( والـــقـــراءة   ،)Questioning(
والــــمــــراجــــعــــة   ،)Reciting( ــع  ــيــ ــمــ ــســ ــتــ والــ
يلقي  الــمــســح  خــطــوة  فــفــي   .)Reviewing(
الطالب نظرة شاملة وسريعة على النص بهدف 
تكوين فكرة عامة عن الموضوع، مع التساؤل عن 
العناوين الفرعية وما تشير إليه، أما في خطوة 
األسئلة فيسأل الطالب نفسه عما يريد معرفته 
مـــن الـــنـــص الـــمـــقـــروء، ومــــا يــتــوقــع مـــن الــنــص 
للرجوع  األسئلة  تلك  تــدويــن  مــع  عنه،  اإلجــابــة 
الخطوة  هــذه  تلي  الالحقة.  الخطوة  في  إليها 
بقراءة  فيها  الطالب  يقوم  التي  القراءة،  خطوة 
النص قراءة موجهة فاحصة للبحث عن إجابات 
لــأســئــلــة الــتــي طــرحــهــا فــي الــخــطــوة الــســابــقــة، 
محاواًل قراءة كل ما يتضمنه النص من البيانات 

والجداول واإلحصائيات المختلفة. 
التسميع،  خــطــوة  إلـــى  الــطــالــب  ينتقل  ثــم 
الــتــي يــجــيــب فــيــهــا عـــن األســئــلــة الــتــي طرحها 
ــه واســتــيــعــابــه، ويــلــخــص أفــكــار  ــراءتـ فـــي ضـــوء قـ
الـــمـــوضـــوع، ويـــربـــط بــيــنــهــا ويــصــيــغــهــا بــأســلــوبــه 
الخاص، ويسمعها لنفسه بصوت مسموع، ويدون 
الــمــلــخــص بــأســلــوبــه الــخــاص مــشــيــرًا إلـــى تلك 
بالخطوة  بالطالب  الــمــطــاف  وينتهي  األفــكــار. 
ـــي الـــمـــراجـــعـــة، الـــتـــي يـــقـــوم فــيــهــا  األخــــيــــرة وهــ
بمراجعة ما تم قراءته وكتابته، بمعنى أنه يقوم 
معلومات  مــن  تحصيله  تــم  فيما  النظر  بــإعــادة 
إليها،  توصل  التي  اإلجــابــات  صحة  من  ويتأكد 
ويتأكد من أنه استوعب وتذكر ما وجب استيعابه 
الخطوة  هــذه  وفــي  القرائي.  النص  من  وتــذكــره 
التي يعتقد  الطالب بوضع األسئلة  أيضًا يقوم 
أنها في غاية األهمية ويحتفظ بها مع إجاباتها 

لمراجعتها عند الحاجة.
استراتيجية  أن  الــتــربــويــون  ــرى  يـ وأخـــيـــرًا، 
روبــنــســون تــصــلــح لــلــقــراءة الــدراســيــة ومــراجــعــة 
أنها ال تصلح  االختبارات، في حين  قبل  الكتب 
بعض  وتشير  والروايات.  القصص  لقراءة  كثيرًا 
في  ونجاحها  فعاليتها  إلى  الحديثة  الــدراســات 
العربية  تعليم  مجال  في  الــقــراءة  نص  تدريس 
تمييز  على  لقدرتها  وذلك  بها،  الناطقين  لغير 
من  الــرئــيــســيــة  واألفــــكــــار  اآلراء،  مـــن  الــحــقــائــق 

الثانوية.

ا�ستخدام ا�ستراتيجية 

روبن�شون »SQ3R« للقراءة الذكية 

شؤون  عمادة  إشــراف  تحت  الطلبة  أقــام مجلس 
الطلبة في جامعة البحرين للتكنولوجيا )UTB( أول 
فعالية اجتماعية تقام وجهًا لوجه في مبنى الجامعة 
االستقبال  قاعة  في  وذلــك  كورونا،  جائحة  بدء  منذ 
أكتوبر  الموافق 27  في الحرم الجامعي يوم األربعاء 
ومجلس  الجامعة  إدارة  مــن  تشجيعًا  وذلـــك   ،2021
كما  للجامعة،  الطلبة  حــضــور  تكثيف  على  الطلبة 
تأتي هذه الفعالية تقديرًا لإلبداع الفني في مختلف 
لــالرتــقــاء  المهمة  األدوات  كــإحــدى  والــرســم  الــفــنــون 
شارك  حيث  للطلبة.  واإلبــداعــي  الذهني  بالمستوى 
فــي هـــذه الــفــعــالــيــة عـــدد كــبــيــر مــن الــطــلــبــة وأعــضــاء 
الــدكــتــور  يتقدمهم  واإلداريـــــة  األكــاديــمــيــة  الهيئتين 
حسن علي المال رئيس الجامعة، كما شارك في هذه 
الفعالية كذلك عدد من طلبة المرحلة الثانوية في 
تأتي مشاركتهم ضمن جهود  بريتوس، حيث  مدرسة 
المجتمعية  الشراكة  فــي  دورهـــا  تأكيد  فــي  الجامعة 
الــمــشــاركــة ألفـــراد  فـــرص  وتــوفــيــر  المجتمع  وخــدمــة 
المجتمع والمؤسسات التربوية واالجتماعية وغيرها 
في الفعاليات التي تقيمها الجامعة بين فترة وأخرى.
األنشطة  مــن  عــدد  على  الفعالية  اشتملت  وقــد 
الــكــمــان،  عـــزف  مــثــل  والــتــفــاعــلــيــة  الــفــنــيــة  المختلفة 
والرسم، والحرف اليدوية، والخط، والتصوير، والفن 
فيفا  للعبة  فيديو  مسابقات  إلى  باإلضافة  الرقمي، 
على  كــذلــك  الفعالية  اشتملت  كما  الــقــدم،  لــكــرة   21
تــقــديــم األطــعــمــة والــمــشــروبــات مــع الــتــنــويــه إلـــى أن 
بالضوابط  الجميع  التزام  الفعالية تمت وسط  هذه 
وذلك حفاظًا  الوطني  الفريق  المقررة من  الصحية 
ــرب الـــمـــشـــاركـــون من  ــ ــد أعـ عــلــى صــحــة الــجــمــيــع. وقــ
ــذة والـــــزوار عــن ســعــادتــهــم وشكرهم  ــاتـ الــطــلــبــة واألسـ
الطلبة  شـــؤون  وعــمــادة  الطلبة  لمجلس  وتــقــديــرهــم 

على  الجامعة  وإدارة  الــحــاوي  عمر  الدكتور  برئاسة 
هذه المبادرة التي أتاحت للجميع فرصة لقاء فعلية 
للمشاركة واالستمتاع بمختلف األنشطة داخل الحرم 
عن  المال  علي  حسن  الدكتور  أعــرب  كما  الجامعي، 
المتضافرة  والجهود  الفعالية  هذه  لتنظيم  سعادته 

من قبل الجميع التي أدت إلى نجاح هذه الفعالية.
 الجدير بالذكر أن جامعة البحرين للتكنولوجيا 
تبذل جهودًا كبيرة ومتواصلة لجعل الحياة الطالبية 
فــي الــجــامــعــة جــاذبــة ومــشــوقــة وخــالقــة وبــيــئــة تمتاز 
على  عــالوة  واالجتماعي،  والعلمي  الثقافي  بتنوعها 
وحــرم  كبيرة  إمــكــانــيــات  مــن  الجامعة  لهم  تــوفــره  مــا 
جامعي حديث ومرافق متعددة وفرص متنوعة تسهم 
واالرتــقــاء  الطالبية  الحياة  ــراء  إثـ فــي  كبيرة  بــصــورة 

بالتحصيل العلمي للطلبة.

} فعالية جامعة البحرين للتكنولوجيا.
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الــدكــتــور ماجد  اســتــقــبــل 
بن علي النعيمي وزير التربية 
والتعليم رئيس مجلس أمناء 
مـــجـــلـــس الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي، 
ــورة الــشــيــخــة  ــتـ بــحــضــور الـــدكـ
آل  دعــيــج  بــن  رنــا بنت عيسى 
مجلس  رئــيــس  نــائــب  خليفة 
أمناء مجلس التعليم العالي 
وفدًا  للمجلس،  العام  األمين 
مــن جــامــعــة مــحــمــد بــن زايــد 
لــلــعــلــوم اإلنـــســـانـــيـــة، بــرئــاســة 
الدكتور خالد سالم اليبهوني 
الـــظـــاهـــري مـــديـــر الــجــامــعــة، 
ــهــــم  ــارتــ ــبـــة زيــ ــاسـ ــنـ ــمـ وذلــــــــك بـ

لمملكة البحرين، حيث رّحب 
بــهــم الـــوزيـــر، وأطــلــعــهــم على 
مشاريع قطاع التعليم العالي 
بالعالقات  مشيدًا  والتعليم، 
الــمــتــمــيــزة الـــتـــي تـــربـــط بين 
مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن ودولــــــــة 
اإلمــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة 
الشقيقة في كافة المجاالت، 
للمكانة  تقديره  عــن  ومــعــربــًا 
الرفيعة والمستوى التعليمي 
بن  محمد  لجامعة  المتميز 
ومــا  اإلنــســانــيــة،  للعلوم  زايـــد 
تــقــدمــه مــن بــرامــج أكــاديــمــيــة 

متطورة ومستوى عاٍل.

ومــــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أعــــــــرب 
ــد بــن  ــمـ ــعــــة مـــحـ ــامــ مــــديــــر جــ
ــيـــة  ــانـ ــال اإلنـــسـ ــمــ زايــــــــد لــــأعــ
مملكة  ــارة  ــزيــ بــ ســـعـــادتـــه  عـــن 
التربية  وزيــر  ولقاء  البحرين 
والتعليم رئيس مجلس أمناء 
مجلس التعليم العالي، حيث 
ــتــــطــــرق إلــــــى مـــجـــاالت  ــم الــ ــ تـ
الــــــتــــــعــــــاون الــــــعــــــديــــــدة مـــثـــل 
العلمية  والــبــحــوث  الــتــدريــس 
تهم  التي  التخصصات  وكافة 

الطرفين.  
ــدد مــن  ــ ــاء عـ ــقـ ــلـ حـــضـــر الـ

المسؤولين.

} وزير التربية لدى استقبال الوفد.

وزي�����ر ال��ت��رب��ي��ة ي�����س��ت��ق��ب��ل وف����د ج��ام��ع��ة 

م��ح��م��د ب���ن زاي�����د ل��ل��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة

وقد تم انتخاب كل من: 
رئيسة   - الــصــبــاح  إيــمــان   *

لمجلس اإلدارة.
نائبة   - الــجــفــيــري  كــوثــر   *

لرئيسة مجلس اإلدارة.
أمين   - الــبــردولــي  أحــمــد   *

مالي.
* هدى القباط - عضًوا.

* محمود عبداهلل - عضًوا.
* محمد الشهاب - عضًوا.

* محمد نظام - عضًوا.
* ياسمين الصفار - عضًوا.
ــلــــك أعـــــضـــــاء مــجــلــس  ــمــ ويــ
مهنية  خلفيات  الجديد  اإلدارة 
مــتــعــددة بــاإلضــافــة إلـــى ســنــواٍت 
عــــديــــدة مــــن الـــخـــبـــرة الــقــيــاديــة 
المجتمع  لــدعــم  والتخصصية 
الــبــحــريــنــي بــمــا فــيــه مـــن طلبة 
ــن خـــالل  ــ وخـــريـــجـــيـــن وذلــــــــك مـ
وورش  المهنية  الفعاليات  إقامة 
المجتمعية  واألنــشــطــة  الــعــمــل 

المختلفة.
األولــى  الـــدورة  انتهاء  وبعد 
من  اإلدارة  لمجلس  االفتتاحية 
أســمــاء  وإعــالنــنــا   2021  -  2019
اإلدارة  لــمــجــلــس  الــمــنــتــخــبــيــن 
أن  يسعدنا  للجمعية،  الــجــديــد 
نعلن أن عمل الجمعية وتحقيق 
أهدافها كان وال يزال يعتمد على 
الــتــعــاون الــمــتــبــادل بــيــن أعــضــاء 
مجلس اإلدارة ومختلف الجهات 
وقـــد تمكنا منذ  الــمــمــلــكــة.   فــي 
الــتــأســيــس مـــن تــنــفــيــذ عـــدد من 
واألكاديمية  المهنية  الفعاليات 
واالجــتــمــاعــيــة لــدعــم الــعــمــل في 

المدارس والجامعات والمجتمع 
الواسع في البحرين. وكما صرح 
محمود عبداهلل، الرئيس السابق 
ــن خـــالل  ــ لــلــجــمــعــيــة قــــائــــال: »مــ
مــجــمــوعــة واســعــة مــن الــخــبــرات 
ووجهات النظر والشغف العميق 
لــخــدمــة الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي، 
ســـوف يــقــوم الــمــجــلــس الــجــديــد 
ــة  ــاديـ ــيـ ــقـ ــرات الـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــر الـ ــيـ ــوفـ ــتـ بـ
والـــتـــوجـــيـــهـــات االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لدعم برامج وفعاليات الجمعية 
الـــقـــادمـــة مــنــطــلــقــيــن مـــن شغف 
ــة  ــدمـ ــخـ ــق بـ ــيــ ــمــ ــعــ األعـــــــضـــــــاء الــ

المجتمع البحريني«.
وأضــــافــــت إيــــمــــان الـــصـــبـــاح، 
الرئيسة الجديدة للجمعية: »إن 
بكل  سيعمل  الجديد  المجلس 
جهد واجتهاد من أجل أن يكون 
عام 2022 عاًما حافاًل باإلنجازات 
لبرامجنا  التخطيط  وسنواصل 
اإلرشاد  وبرامج  الرائدة  المهنية 
ــار الــــذاتــــي واســتــضــافــة  ــكــ ــتــ واالبــ
الــفــعــالــيــات وورش  مـــن  الــمــزيــد 
تــطــويــر الــــقــــدرات«. تـــم تــأســيــس 
جــمــعــيــة خــريــجــي بـــرنـــامـــج ولــي 
العهد للمنح الدراسية العالمية 
من  لـــالســـتـــفـــادة   2019 عــــام  فـــي 
خـــبـــرات خــريــجــي الــبــرنــامــج من 
المهنية  األنشطة  تنظيم  خالل 
واألكــــاديــــمــــيــــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
التوجيه  األنــشــطــة  هـــذه  تــشــمــل 
األكــــاديــــمــــي والـــمـــهـــنـــي وكـــذلـــك 
المبادئ  في  عــام  بشكل  اإلسهام 
العهد  ولي  برنامج  وضعها  التي 

للمنح الدراسية العالمية.

ج�معي����ة خ�ريج����ي ب�رنام����ج ولي ال�عه����د 

ل��ل��م��ن��ح ت��ن��ت��خ��ب م��ج��ل�����س��ه��ا ال��ج��دي��د

للمنح  الــدولــي  العهد  ولــي  بــرنــامــج  خريجي  جمعية  أعلنت 
الدراسية انتخاب مجلس إدارتها الجديد وتكون مدة عمله سنتين 

من 2021 وحتى 2023.

الــــعــــامــــة  اإلدارة  مــــــن  حـــــرصـــــا 
لــلــمــبــاحــث واألدلـــــــة الــجــنــائــيــة على 
للجمهور،  الــخــدمــات  أفــضــل  تــقــديــم 
الــجــنــائــيــة  الـــمـــعـــلـــومـــات  إدارة  ــوه  ــنـ تـ
ــرام  ــكـ ــه عـــلـــى الـــمـــراجـــعـــيـــن الـ ــ ــى أنـ ــ إلـ
)شهادة  على  الحصول  في  الراغبين 
والتوظيف،  والــســلــوك  السير  حسن 
وشــهــادة أضـــرار إلــى مــن يهمه األمــر، 
وبـــطـــاقـــة الــبــصــمــة( ضــــــرورة طــبــاعــة 
قبل  وملئها  الطلب  تقديم  استمارة 
اإلدارة  لــفــرعــي  شــخــصــيــًا  الـــحـــضـــور 
والجنوبية،  المحرق  محافظتي  في 
الحصول  يمكنهم  أنهم  إلــى  مشيرًة 
اإلدارة  مــوقــع  عــبــر  االســـتـــمـــارة  عــلــى 
www.cri. الــرســمــي:  اإللــكــتــرونــي 

ت�ن�وي����ه م����ن اإدارة الأدل���ة الجنائي���ة للمراجعي���ن �س���يارة  تفجير  تدي���ن  »الخارجي���ة« 

مفخخ���ة ق���رب مدخ���ل مط���ار عدن

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين واستنكرت بشدة تفجير 
بالجمهورية  الــدولــي  عــدن  مــطــار  مــدخــل  قــرب  ســيــارة مفخخة 
اليمنية الشقيقة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، 
الضحايا  وذوي  ألهالي  والــمــواســاة  التعازي  خالص  عن  معربة 
وللحكومة والشعب اليمني الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل 

لجميع المصابين جراء هذا العمل اإلرهابي الدنيء. 
وتضامنها  البحرين  مملكة  وقــوف  الخارجية  وزارة  وتــؤكــد 
تتخذه من  ما  كل  الشقيقة في  اليمنية  الجمهورية  الكامل مع 
والحفاظ  اليمن  سيادة  عن  والدفاع  الدولة  الستعادة  إجــراءات 
على أمنه واستقراره، مجددة موقفها الثابت الرافض لكل أشكال 

وصور التطرف واإلرهاب. 

استقبل الدكتور محمد مبارك بن 
الــمــدارس  لــشــؤون  الــعــام  المدير  أحمد 
التربية والتعليم األستاذة مريم  بوزارة 
مبارك ثاني المستشار القانوني بقطاع 
شؤون المدارس، حيث أهدته نسخة من 
أطروحة الماجستير في القانون، والتي 
البحرين،  جــامــعــة  مــن  عليها  حصلت 
تحت عنوان: السلطة التقديرية لإلدارة 
في نقل الموظف العام والرقابة عليها. 
ــاد الــمــديــر الـــعـــام لــشــؤون  ــ ــد أشـ وقــ
الباحثة من جهد  بذلته  بما  المدارس 
في إنجاز هذه الدراسة، مؤكدًا إسهامها 
اإلداريــــــة  األدوات  تــطــبــيــق  تــعــزيــز  فـــي 
عن  معبرًا  الحكومية،  المؤسسات  فــي 
ــزازه بــالــبــاحــثــة ونــتــاجــهــا الــعــلــمــي  ــتــ اعــ
البحرينية  الـــكـــفـــاءات  مـــن  بــاعــتــبــارهــا 
العاملة في قطاع التعليم، ومتمنيًا لها 

كل التوفيق والنجاح. 

اأهدته ن�سخة من اأطروحة الماج�ستير

المدي���ر العام ل�س���وؤون المدار����س ي�س���يد بعطاء 

الم�ست�س���ارة مري���م ثان���ي ف���ي قط���اع التعلي���م

} د. محمد بن أحمد يستقبل األستاذة مريم مبارك ثاني.

الطبي  الوطني  الفريق  أعلن 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-

19( أنه بعد العرض وأخذ موافقة 
الـــلـــجـــنـــة الــتــنــســيــقــيــة، وبــحــســب 
ــدات، تــم  ــتـــجـ ــسـ ــمـ الــمــعــطــيــات والـ
تــحــديــث آلــيــة اإلشــــــارة الــضــوئــيــة 
كــورونــا  فــيــروس  انــتــشــار  لمستوى 
بـــدًءا مــن يــوم األحــد الموافق 31 
اآللية  تعتمد  2021. حيث  أكتوبر 
اليومي  المتوسط  المحدثة على 
لعدد الحاالت في العناية المركزة 

على النحو التالي:
الــمــســتــوى األخـــضـــر: حين   -
يــبــلــغ الــمــتــوســط الـــيـــومـــي لــعــدد 
 50 المركزة  العناية  في  الــحــاالت 

حالة أو أقل مدة 14 يوًما.
األصـــفـــر: حين  الــمــســتــوى   -
يــبــلــغ الــمــتــوســط الـــيـــومـــي لــعــدد 
الــــحــــاالت فــــي الـــعـــنـــايـــة الـــمـــركـــزة 

51-100 حالة مدة 7 أيام.
حين  البرتقالي:  المستوى   -
يــبــلــغ الــمــتــوســط الـــيـــومـــي لــعــدد 
الحاالت في العناية المركزة 101-

200 حالة مدة 4 أيام.
األحــــمــــر: حين  الــمــســتــوى   -
يــبــلــغ الــمــتــوســط الـــيـــومـــي لــعــدد 
الحاالت في العناية المركزة 201 
ــام. وبــّيــن  حــالــة أو أكــثــر مـــدة 3 أيــ
للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق 
االنــتــقــال من  أن  كــورونــا  لفيروس 
ا يستوجب  مستوى إلى آخر تنازلّيً
البقاء في المستوى نفسه مدة ال 
تــقــل عــن أســـبـــوع، ولــكــن االنــتــقــال 
ا ال  من مستوى إلى آخر تصاعدّيً
المحددة  الــمــدة  إتــمــام  يستوجب 
لكل مستوى، حيث يمكن االنتقال 
ــبــــاشــــرًة  ــل الــــمــــثــــال مــ ــيـ ــبـ ــلــــى سـ عــ
ــى  ــر إلــ ـــ ــضـ ــ ــوى األخــ ــتــ ــســ ــمــ ــن الــ ـــ مـ

المستوى األحمر من دون المرور 
بالمستويين األصفر والبرتقالي. 
الوطني  للفريق  يمكن  أنـــه  ــوه  ونـ
الطبي التوصية باالنتقال إلى أي 
مستجدات  أي  على  بناء  مرحلة 
الضوابط  أن  إلــى  مشيًرا  طــارئــة، 
آلية  وفـــق  للمستويات  الــمــحــددة 
اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار 
للتغيير  قــابــلــة  ــا  ــورونــ كــ فـــيـــروس 
بحسب المعطيات والمستجدات.

الطبي  الوطني  الفريق  وبين 
ــلــــى تــــحــــديــــث آلـــيـــة  أنـــــــه بـــــنـــــاًء عــ
اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار 
دليل  تــم تحديث  كــورونــا  فــيــروس 
آللية عمل  الصحية  االشتراطات 
اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار 

فيروس كورونا وسينشر في الموقع 
الصحة  لــوزارة  التابع  اإللكتروني 
https://healthalert.gov.
عــلــى  ــاًء  ــنــ بــ ــه  ــ أنـ ــا  ــًحـ مـــوضـ  ،/bh
الــتــحــديــث ســيــتــم إلـــغـــاء إلــزامــيــة 
بيانات  وتسجيل  الــحــرارة  فحص 
غير المطعمين عند الدخول إلى 
أي منشأة إلى جانب فتح مناطق 
االلتزام  ضــرورة  مــؤكــًدا  االنتظار، 
ــي الــمــنــاطــق  بــلــبــس الــكــمــامــات فـ
ــلـــة إجــــــراءات  الـــداخـــلـــيـــة، ومـــواصـ
ــتــــمــــرة،  ــورة مــــســ ــ ــ ــصـ ــ ــ ــم بـ ــيــ ــقــ ــعــ ــتــ الــ
والدفع  المسبق  وتشجيع الحجز 
ــتــــرونــــي، إلـــــى جـــانـــب اتـــبـــاع  ــكــ اإللــ
اإلجـــراءات االحــتــرازيــة للحد من 

انتشار الفيروس.

اعتماد اآلية الإ�سارة ال�سوئية لنت�سار فيرو�س كورونا 

بح�سب المتو�سط اليومي لعدد حالت العناية المركزة
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امللك يهنئ الرئي�س اجلزائري 

بذكرى ثورة الأول من نوفمرب املجيدة

ويل العهد رئي�س الوزراء يهنئ

 اجلزائر بذكرى ثورة الأول من نوفمرب 

وزير اخلارجية يبحث

 اأوجه التعاون مع وزير التجارة

البحرين تدين تفجري �سيارة 

مفخخة قرب مطار عدن الدويل

البحرين حتتفل

 بال�سهر العاملي ل�سرطان الرئة

اآل  بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، برقية تهنئة 

اجلمهورية  رئي�س  تبون  عبداملجيد  الرئي�س  اأخيه  اإىل 

اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية ال�سقيقة، مبنا�سبة ذكرى 

ثورة الأول من نوفمرب املجيدة لبالده. 

تهانيه ومتنياته  اأطيب  عن  الربقية  اأعرب جاللته يف 

جمهورية  ول�سعب  وال�سعادة،  ال�سحة  مبوفور  لفخامته 

التقدم  من  باملزيد  ال�سقيق  ال�سعبية  الدميقراطية  اجلزائر 

والزدهار.

اآل  بن حمد  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث 

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

تهنئة اإىل اأخيه الرئي�س عبداملجيد تبون رئي�س اجلمهورية 

اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية ال�سقيقة، مبنا�سبة ذكرى 

�سموه  اأعرب  لبالده،  املجيدة  نوفمرب  من  الأول  ثورة 

مبوفور  لفخامته  ومتنياته  تهانيه  اأطيب  عن  الربقية  يف 

ال�سحة وال�سعادة، ول�سعب جمهورية اجلزائر الدميقراطية 

ال�سعبية ال�سقيق باملزيد من التقدم والزدهار.

 كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء، برقية تهنئة مماثلة اإىل اأخيه اأمين بن عبدالرحمن 

الوزير الأول باجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 

ال�سقيقة.

ا�ستقبل وزير اخلارجية عبداللطيف بن را�سد الزياين، 

اأم�س الأحد يف مكتبه مبقر وزارة اخلارجية، وزير ال�سناعة 

والتجارة وال�سياحة زايد بن را�سد الزياين.

التعاون  اأوجه  تعزيز  �سبل  بحث  اللقاء  خالل  مت 

ووزارة  اخلارجية  وزارة  بني  القائم  امل�سرتك  والتن�سيق 

الهتمام  ذات  املجالت  يف  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة 

واملواطنني،  الوطن  م�سالح  خدمة  �ساأنه  من  ملا  امل�سرتك، 

وتعزيز امل�سرية التنموية ال�ساملة ململكة البحرين واأهدافها 

ال�سامية.

امل�ساعد  الوكيل  الأ�سراف  عبدالعزيز  اللقاء  ح�سر 

للموارد واخلدمات بوزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة، 

بوزارة  واملمتلكات  امل�ساريع  ق�سم  رئي�س  كمال  ومرمي 

اخلارجية.

وا�ستنكرت  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  اأدانت 

ب�سدة تفجري �سيارة مفخخة قرب مدخل مطار عدن الدويل 

اإىل �سقوط ع�سرات  اأدى  ال�سقيقة، ما  اليمنية  باجلمهورية 

واملوا�ساة  التعازي  خال�س  عن  معربة  واجلرحى،  القتلى 

اليمني  وال�سعب  وللحكومة  ال�سحايا  وذوي  لأهايل 

ال�سقيق، ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني جراء 

هذا العمل الإرهابي الدينء.

البحرين  مملكة  وقوف  اخلارجية  وزارة  واأكدت 

ال�سقيقة يف كل  اليمنية  الكامل مع اجلمهورية  وت�سامنها 

ما تتخذه من اإجراءات ل�ستعادة الدولة والدفاع عن �سيادة 

موقفها  جمددة  وا�ستقراره،  اأمنه  على  واحلفاظ  اليمن 

الثابت الراف�س جلميع اأ�سكال و�سور التطرف والإرهاب.

ب�سرطان  للتوعية  العاملي  بال�سهر  العامل  دول  حتتفل 

عام،  كل  من  نوفمرب  اإىل 30  الأول  من  الفرتة  الرئة خالل 

�سيوًعا يف  ال�سرطان  اأنواع  اأكرث  الرئة من  ُيعد �سرطان  اإذ 

العامل، وي�سكل ن�سبة وفيات �سنوًيا اأكرب من جمموع الوفيات 

احلا�سلة ب�سبب �سرطان الثدي والقولون والربو�ستاتا مًعا، 

وت�سارك مملكة البحرين دول العامل الحتفال بال�سهر العاملي 

وتقليل  الرئة،  �سرطان  عن  الوعي  لزيادة  الرئة،  ل�سرطان 

الوفيات املتعلقة به، ودعم الأبحاث التي ت�سعى اإىل اإيجاد 

العالج، وتثقيف املعر�سني خلطر الإ�سابة ب�سرطان الرئة، 

ورفع م�ستوى الوعي باأ�سرار التدخني.

على ما قامت به البحرين من اإجراءات جتاه ت�سريح وزير الإعالم اللبناين

خادم احلرمني ي�سكر امللك وي�سيد بت�سامن اململكتني 

مبنا�سبة اإحالته اإىل التقاعد

وزير الداخلية ي�سيد بالعطاء الوطني لقائد خفر ال�سواحل

 اإحالة 3 مالحظات لإدارة مكافحة الف�ساد.. وزير �سوؤون جمل�س الوزراء:

التعامل مع مالحظات »الرقابة املالية« يتم بح�سب معايري دقيقة

تلقى ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، ات�ساالً 

هاتفيًا من اأخيه خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 

بن عبدالعزيز اآل �سعود عاهل اململكة العربية ال�سعودية 

ال�سقيقة، حفظه اهلل، عبرّ خالله عن �سكره جلاللة امللك 

اإجراءات  من  البحرين  به مملكة  قامت  ما  على  املفدى 

يج�سد  ومبا  اللبناين،  االإعالم  وزير  ت�سريح  جتاه 

ت�سامن اململكتني، ويعك�س وحدة دول جمل�س التعاون 

اخلليجي.

االت�سال، عمق  املفدى، خالل  امللك  اأكد جاللة  وقد 

العالقات بني مملكة البحرين واململكة العربية ال�سعودية 

ال�سقيقة ومتا�سك دول جمل�س التعاون اخلليجي، داعيًا 

عليها  ويدمي  الكبى  ال�سقيقة  يحفظ  اأن  وجل  عز  اهلل 

اأمنها وا�ستقرارها، يف ظل قيادتها احلكيمة.

اآل  عبداهلل  بن  را�سد  ال�سيخ  اأول  الفريق  ا�ستقبل 

بن  طارق  الفريق  بح�سور  الداخلية،  وزير  خليفة 

ح�سن احل�سن رئي�س الأمن العام، اللواء ركن بحري 

مبنا�سبة  ال�سواحل،  خفر  قائد  �سيادي  عبداهلل  عالء 

للتقاعد. اإحالته 

اللواء  قدمه  مبا  الوزير  اأ�ساد  اللقاء،  بداية  ويف 

عالء �سيادي من جهود وطنية خمل�سة وعطاء ممتد 

مثمنا  الوطن،  خدمة  يف  طويلة  �سنوات  مدار  على 

للواء  املتميز  الأمني  الأداء  يف  والحرتافية  املهنية 

�سيادي الذي مل يقت�سر عطاوؤه على خفر ال�سواحل، 

بل امتد للعديد من جمالت العمل الأمني.

عالء  بحري  ركن  اللواء  اأن  اإىل  الوزير  واأ�سار 

�سيادي ترك ب�سمة وا�سحة يف قيادة خفر ال�سواحل، 

واأ�سهم  الأمنية،  القيادة  يف  م�سرفا  منوذجا  وكان 

�سف  و�سباط  �سباط  من  معه  العاملني  حتفيز  يف 

الأداء  يف  والإبداع  املتميز  للعمل  ودفعهم  واأفراد 

متقدمة  اأمنية  خدمات  تقدمي  على  احلر�س  اإطار  يف 

واملقيمني. للمواطنني 

واأعرب عن فخره واعتزازه بهذا الأداء والإخال�س 

للواء  متمنيا  الوطن،  اأمن  حفظ  جمال  يف  والتفاين 

�سيادي موفور ال�سحة والعافية ودوام التوفيق.

بالغ  عن  �سيادي  عالء  اللواء  اأعرب  جهته،  من 

الداخلية، معربا عن اعتزازه  �سكره وامتنانه لوزير 

الدعم  مقدرا  الفرتة،  هذه  طوال  اإمرته  بالعمل حتت 

الذي تلقاه على امتداد م�سريته العملية.

باإحالة  الوزراء  جمل�س  لقرار  تنفيًذا 

ديوان  تقرير  يف  واردة  مالحظات   3

الثامن  ال�سنوي  والإدارية  املالية  الرقابة 

 )2020-2021( املهنية  لل�سنة  ع�سر 

اإىل الإدارة العامة ملكافحة الف�ساد والأمن 

 12 واإحالة  والإلكرتوين،  القت�سادي 

لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  اإىل  مالحظة 

مالحظة  و274  والت�سريعية  القانونية 

اأكد  فقد  الوزارات،  مع  الإدارية  للمتابعة 

بن  حممد  الوزراء  جمل�س  �سوؤون  وزير 

الإجراءات  اتخاذ  مت  اأنه  املطوع  اإبراهيم 

الثالثة  املالحظات  اإحالة  ب�ساأن  الالزمة 

ملكافحة  العامة  الإدارة  اإىل  اإليها  امل�سار 

والإلكرتوين،  القت�سادي  والأمن  الف�ساد 

الوزارية  اللجنة  اإىل  مالحظة  و12 

و274  والت�سريعية،  القانونية  لل�سوؤون 

الوزارات  مع  الدارية  للمتابعة  مالحظة 

املخت�سة لت�سحيحها.

 واأكد املطوع حر�س احلكومة باملتابعة 

املالحظات  تنفيذ  من  للتاأكد  امل�ستمرة 

املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  يف  الواردة 

بتكري�س  اهتمامها  �سياق  يف  والإدارية، 

مبداأ املحا�سبة وامل�ساءلة كنهج را�سخ يف 

العمل احلكومي لتحقيق اأف�سل املمار�سات 

العمل  وتطوير  العام  املال  اإدارة  يف 

اأهداف  يدعم  مبا  احلكومة،  يف  الإداري 

بقيادة ح�سرة  ال�ساملة  التنموية  امل�سرية 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

خليفة عاهل البالد املفدى.

  واأ�سار وزير �سوؤون جمل�س الوزراء 

التي  جل�سته  يف  الوزراء  جمل�س  اأن  اإىل 

ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  اأم�س  يوم  عقدت 

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه 

اجلهات  تقوم جميع  اأن  �سرورة  اأكد  اهلل، 

التي مت ت�سجيل مالحظات عليها يف تقرير 

الرقابة ال�سنوي الثامن ع�سر لل�سنة املهنية 

التي  الإجراءات  واتخاذ  فوًرا  بت�سحيحها 

مقبلة  تقارير  اأي  تكرارها يف  ت�سمن عدم 

معرًبا  والإدارية،  املالية  الرقابة  لديوان 

عن �سكره وتقديره جلهود ديوان الرقابة 

املالية والدارية والعاملني فيه كافة، وما 

تدعم جهود  مهنية  من  تقاريره  به  تتميز 

احلكومة الرقابية.

مع  التعامل  اأن  اإىل  املطوع  ولفت 

مالحظات ديوان الرقابة املالية والإدارية 

يتم بح�سب معايري دقيقة حتدد الإجراءات 

اتخاذها  الواجب  والقانونية  الإدارية 

الو�سول  ي�سمن  الذي  بال�سكل  ب�ساأنها، 

العام  املال  اإدارة  يف  الأ�ساليب  لأف�سل 

ر�سمته  الذي  النهج  عليه، وهو  واحلفاظ 

مع  للتعامل  م�سبًقا  التن�سيقية  اللجنة 

والإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  تقارير 

واملحا�سبة  املتابعة  يكفل  مهني  باأ�سلوب 

احلكومي  العمل  خمرجات  تعزز  التي 

على امل�ستويات كافة، وحتقيق ال�ستفادة 

املالية  املوارد  من  واملثلى  الق�سوى 

والإدارية املتاحة.

خادم احلرمني ال�سريفنيجاللة امللك

اإبراهيم املطوع
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اجتماًعا  والت�شريعية  التنفيذية  ال�شلطتان  عقدت 

م�شرتًكا، مت خالله ا�شتعرا�ض الأولويات والربامج املتعلقة 

عقدت  حيث  القت�شادي،  النمو  لتعزيز  القادمة  باملرحلة 

اأم�ض  يوم  اجتماًعا  والت�شريعية  التنفيذية  ال�شلطتان 

املالية  وزير  خليفة  اآل  خليفة  بن  �شلمان  ال�شيخ  بح�شور 

والقت�شاد الوطني وغامن بن ف�شل البوعينني وزير �شوؤون 

رئي�ض  ال�شلوم  �شباح  واأحمد  والنواب،  ال�شورى  جمل�شي 

جلنة ال�شوؤون املالية والقت�شادية مبجل�ض النواب، وخالد 

والقت�شادية  املالية  ال�شوؤون  رئي�ض جلنة  امل�شقطي  ح�شني 

مبجل�ض ال�شورى، واأحمد حممد العامر نائب رئي�ض اللجنة 

فرج  عبداهلل  ور�شا  النواب،  مبجل�ض  والقت�شادية  املالية 

ال�شورى،  املالية والقت�شادية مبجل�ض  اللجنة  نائب رئي�ض 

واأع�شاء اللجنتني مبجل�شي النواب وال�شورى.

والقت�شاد  املالية  وزير  ا�شتعر�ض  الجتماع  وخالل 

والتي  املقبلة،  للمرحلة  والربامج  الأولويات  اأهم  الوطني 

جاءت يف اإطار ما ت�شّمنته الكلمة ال�شامية حل�شرة �شاحب 

املفدى  البالد  عاهل  اآل خليفة  عي�شى  بن  امللك حمد  اجلاللة 

حفظه اهلل ورعاه مبنا�شبة افتتاح دور النعقاد العادي الرابع 

والنواب،  ال�شورى  الت�شريعي اخلام�ض ملجل�شي  الف�شل  من 

قطاعات  �شمن  الأعمال  اأ�شحاب  جاللته  فيها  دعا  والتي 

الدولة الإنتاجية واخلدمية والقت�شادية اإىل اقرتاح املزيد من 

الأفكار واملبادرات لتنمية اقت�شادية �شاملة الأبعاد، وتطّرق 

من  ت�شمنته  وما  القائمة  للمرحلة  املبادرات  مرتكزات  اإىل 

برامج واأولويات ت�شتهدف حتقيق منو اقت�شادي قائم على 

التناف�شية،  البحرين  مملكة  ملكانة  وداعم  والبتكار  املعرفة 

املواطن اخليار  للمواطنني وجعل  وخلق فر�ض عمل واعدة 

الأول يف �شوق العمل، وت�شهيل الإجراءات التجارية وزيادة 

فعاليتها، وتنفيذ امل�شاريع ال�شرتاتيجية، وتنمية القطاعات 

القت�شادي  وال�شتقرار  املالية  ال�شتدامة  وحتقيق  الواعدة، 

البحرين  روؤية  اأهداف  ويحقق  امل�شتدامة  التنمية  يدعم  مبا 

القت�شادية 2030.

املالية  اآل خليفة وزير  ال�شيخ �شلمان بن خليفة  واأ�شاد 

والقت�شاد الوطني بالنتائج املثمرة التي اأ�شفر عنها التعاون 

ي�شهم  والت�شريعية، مبا  التنفيذية  ال�شلطتني  بني  وال�شراكة 

يف تعزيز امل�شرية التنموية ال�شاملة بقيادة ح�شرة �شاحب 

اآل خليفة عاهل البالد. منوًها  اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

ودعم  ال�شامية  امللكية  بالتوجيهات  البحرين  مملكة  اأن 

اآل خليفة ويل  الأمري �شلمان بن حمد  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

�شموه  ومتابعة  اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  العهد 

امل�شتمرة للجهود الوطنية ت�شري بخطى ثابتة بطرح وتبني 

وحتفزه  القت�شادي  النمو  ا�شتدامة  تعزز  التي  املبادرات 

نحو زيادة تطوير ومناء خمتلف القطاعات، لفًتا اإىل اأهمية 

دور ال�شلطة الت�شريعية يف دعم املبادرات الهادفة للو�شول 

ي�شب يف  املايل مبا  ال�شتقرار  وتعزيز  القت�شادي  للتعايف 

�شالح الوطن واملواطنني. من جهته، اأكد النائب اأحمد �شباح 

ال�شلوم رئي�ض جلنة ال�شوؤون املالية والقت�شادية اأن جتاوز 

تقت�شي  بعدها  وما  منها  والتعايف  كورونا  جائحة  مرحلة 

وهو  والتنفيذية  الت�شريعية  ال�شلطتني  بني  اجلهود  ت�شافر 

ما يحدث حالًيا من لقاءات م�شرتكة بني جلان جمل�ض النواب 

واأع�شائه واأ�شحاب الوزراء يف احلكومة املوقرة، م�شرًيا اإىل 

والقرتاحات، بني ممثلي  النظر واحللول  تبادل وجهات  اأن 

التداعيات  مواجهة  ل�شيما يف  امل�شوؤولني،  وال�شادة  ال�شعب 

اأمام القت�شاد الوطني، قد اأدت اإىل حتقيق الكثري من النتائج 

والإجنازات التي ت�شب يف �شالح الوطن واملواطنني.

عامة،  ب�شفة  النواب  جمل�ض  حر�ض  اإىل  ال�شلوم  ونّوه 

على  خا�شة،  ب�شفة  والقت�شادية  املالية  ال�شوؤون  وجلنة 

التعاون امل�شتمر والتن�شيق الدائم مع وزارة املالية والقت�شاد 

الأداء  يف  العالية  الكفاءة  ا�شتمرارية  اأجل  من  الوطني 

الأ�شا�شية  الأهداف  يحقق  للمملكة، ومبا  واملايل  القت�شادي 

اأهداف  العامة، ول �شيما حتقيق  الوطنية واملوازنة  للخطة 

اخلدمات  وا�شتدامة  جودة  و�شمان  املايل  التوازن  برنامج 

املقدمة  والإ�شكانية  والتعليمية  وال�شحية  الجتماعية 

للمواطنني.

والقت�شادية  املالية  ال�شوؤون  جلنة  رئي�ض  اأكد  بدوره، 

اأولويات  اأهمية  امل�شقطي  ح�شني  خالد  ال�شورى  مبجل�ض 

املرحلة القادمة للنمو القت�شادي و�شرورة دعمها باعتبارها 

الواقع  يف  نوعية  نقلة  اإحداث  �شاأنه  من  ا�شرتاتيجي  خيار 

التي  الإيجابية  باملوؤ�شرات  م�شيًدا  للمملكة،  القت�شادي 

يحققها القت�شاد الوطني من خالل جتاوز تداعيات انت�شار 

تبني  والتي  العامل،  م�شتوى  على  كورونا  فريو�ض  جائحة 

تقدم اململكة وقدرتها على حتقيق معدلت اأعلى من التنمية 

القت�شادية  القطاعات  على  انعكا�شها  لها  �شيكون  والتي 

والتجارية. 

بداية  �شيكون  اأم�ض  عقد  الذي  الجتماع  اأن  اإىل  ولفت 

املعنيني  الوزراء  مع  �شتعقد  التي  الجتماعات  من  ملجموعة 

بالأولويات.

خالل اجتماع م�شرتك بني ال�شلطتني التنفيذية والت�شريعية.. وزير املالية:

اأهمية دور ال�شلطة الت�شريعية يف دعم مبادرات التعايف االقت�شادي

النائب  م�شاعد  الأول  العام  املحامي  �شّرح 

حمكمة  باأن  بوعالي  وائل  امل�شت�شار  العام 

من  ال�شادر  احلكم  اأيدت  قد  العليا  ال�شتئناف 

حمكمة اأول درجة باإدانة البنك املركزي الإيراين 

وبنك  الإيرانية  البنوك  من  عدد  مع  بال�شرتاك 

باإدانة  وذلك  م�شوؤوليه،  من  و�شتة  امل�شتقبل 

بنك  م�شوؤويل  مبعاقبة  وذلك  جميًعا،  املتهمني 

للمتهمني  �شنوات  ع�شر  ملدة  بال�شجن  امل�شتقبل 

احلكم  مت  فقد  ال�شاد�ض  املتهم  عدا  ما  جميًعا 

وكذلك  �شنوات،  خم�ض  ملدة  بال�شجن  عليه 

بحريني،  دينار  مليون  مبلغ  منهم  كل  تغرمي 

وكذلك تغرمي البنك املركزي الإيراين وغريه من 

بحريني  دينار  مليون  مبلغ  املتوّرطة  البنوك 

لكل منهم، ف�شالً عن م�شادرة مبالغ التحويالت 

وواحد  مليون  واأربعني  وثمانية  املقدرة مبائة 

دولًرا  ع�شر  وثمانية  وثمامنائة  األًفا  و�شبعني 

اأمريكًيا وت�شعة وثالثني �شنًتا، ومبلغ ت�شعمائة 

و�شبعة  وت�شعمائة  مليون  و�شتني  و�شبعة 

األًفا و�شتمائة و�شبعة وع�شرين يورو  وثالثني 

وخم�شني  ثالثة  ومبلغ  �شنًتا،  ع�شر  وثالثة 

مليون وثالثمائة وخم�شني األف درهم اإماراتي، 

وثالثة  ملياًرا  وثالثني  وخم�شة  مائتني  ومبلغ 

ريال  األف  وخم�شني  ومائتني  مليوًنا  وت�شعني 

اإيراين.

احلكم  على  ال�شاد�ض  املتهم  طعن  حيث 

ال�شادر �شده فيما ق�شى به كما طعنت النيابة 

الغرامة  عقوبة  ت�شديد  طالبًة  عليه  العامة 

وبتوقيع عقوبة اجلرمية الأ�شلية بحق املتهمني 

ما  املحكمة  نظرت  وقد  القانون  موجبات  وفق 

قّدمه الطرفان من مذكرات ومرافعات، ومن ثم 

اأ�شدرت حكمها بتاأييد احلكم ال�شادر.

اأن  �شابقاً  اأعلنت  قد  العامة  النيابة  وكانت 

لغ�شل  �شخم  خمطط  عن  ك�شفت  حتقيقاتها 

الذي مت  امل�شتقبل  الدولرات عرب بنك  مليارات 

من  فيه  والتحكم  البحرين  مملكة  يف  تاأ�شي�شه 

اإيران  جلمهورية  مملوكني  اإيرانيني  بنكني  قبل 

وبنك  »ملي«  الإيراين  الوطني  البنك  وهما 

�شادرات اإيران؛ وذلك لتمرير املعامالت املالية 

وعلى  الإيرانية  الكيانات  ل�شالح  امل�شبوهة 

راأ�شها البنك املركزي الإيراين باملخالفة للقوانني 

واللوائح، حيث ك�شفت التحقيقات املكثفة التي 

جتريها النيابة العامة عن ممار�شات م�شرفية 

ثبت  حيث  القانون  اأحكام  خالف  على  اأجريت 

تعليماته  باإ�شدار  اليراين  املركزي  البنك  قيام 

نظام  ا�شتخدام  ب�شاأن  امل�شتقبل  بنك  اإىل 

العمليات  لإمتام  معتمد  غري  بديل  حتويالت 

امل�شرفية، وذلك بغر�ض اإخفاء م�شدر وحركة 

البنوك  ول�شالح  خالله  من  املحولة  الأموال 

الدولية  العقوبات  على  والتحايل  الإيرانية 

جمال  يف  الإيرانية  الكيانات  على  املفرو�شة 

مكافحة  ل�شرورات  امل�شرفية  املعامالت 

يف  م�شتغالً  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�شل 

�شادرات  و  اإيران  ملي  بنكي  �شيطرة  ذلك 

وتوجيه  امل�شتقبل  بنك  على  الت�شغيلية  اإيران 

الوقت  ذات  يف  تبعيتهما  عن  ف�شالً  �شيا�شاته 

الإيراين؛  املركزي  والبنك  الإيرانية  للحكومة 

بنك  م�شوؤولو  قام  التعليمات  لتلك  وتنفيذاً 

م�شئويل  من  اآخرين  مع  بال�شرتاك  امل�شتقبل 

الإيراين  املركزي  والبنك  الإيرانية  البنوك 

اأكرث  وتلقي  وحتويل  اإر�شال  عمليات  بتنفيذ 

اأمريكي  دولر  مليون  وثالثمائة  مليار  من 

وذلك  البديل،  النظام  ذلك  ا�شتخدام  عرب 

واأ�شاف  الأموال،  لغ�شل  �شخم  خمطط  �شمن 

يف  م�شتمرة  زالت  ل  التحقيقات  باأن  بوعالي 

بنك  قيام  ت�شّمنت  والتي  الوقائع  بقية  �شاأن 

الأغرا�ض  ولذات  الإيرانية  والبنوك  امل�شتقبل 

لقانون  باملخالفة  الدولية  املعامالت  بتنفيذ 

حظر ومكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب 

من  اإنه  حيث  امل�شرفية،  والأنظمة  والقوانني 

املتوقع الك�شف عن متورطني اأكرث يف املخطط، 

اإىل املحاكمة  الق�شايا  وذلك متهيًدا لإحالة تلك 

اجلنائية.

اال�شتئناف العليا توؤيد احلكم ال�شادر يف اأ�شخم ق�شية غ�شل اأموال يف تاريخ البحرين

اإدانـــــــة بـــنـــــك الـــمـــ�شـــتـــقبــــل و6 مــــن م�شوؤوليـــــــه 

وائل بوعالي

اعتماد اآلية االإ�شارة ال�شوئية وفق املتو�شط اليومي للحاالت يف العناية املركزة.. »الفريق الوطني«: 

اإلغاء اإلزامية فح�ص احلرارة وت�شجيل بيانات غري املتطعمني

اأعلن الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�ض 

واأخذ  العر�ض  بعد  اأنه  )كوفيد-19(  كورونا 

املعطيات  وبح�شب  التن�شيقية،  اللجنة  موافقة 

ال�شوئية  الإ�شارة  اآلية  حتديث  مت  وامل�شتجدات، 

اأم�ض  من  بدًءا  كورونا  فريو�ض  انت�شار  مل�شتوى 

تعتمد  حيث   ،2021 اأكتوبر   31 املوافق  الأحد 

الآلية املحدثة على املتو�شط اليومي لعدد احلالت 

يف العناية املركزة على النحو التايل:

املتو�شط  يبلغ  حني  الأخ�شر:  امل�شتوى   -

 50 املركزة  العناية  يف  احلالت  لعدد  اليومي 

حالة اأو اأقل ملدة 14 يوًما.

املتو�شط  يبلغ  حني  الأ�شفر:  امل�شتوى   -

-51 املركزة  العناية  يف  احلالت  لعدد  اليومي 

100 حالة ملدة 7 اأيام.

املتو�شط  يبلغ  حني  الربتقايل:  امل�شتوى   -

اليومي لعدد احلالت يف العناية املركزة 101-

200 حالة ملدة 4 اأيام.

املتو�شط  يبلغ  حني  الأحمر:  امل�شتوى   -

 201 املركزة  العناية  يف  احلالت  لعدد  اليومي 

حالة اأو اأكرث ملدة 3 اأيام.

للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق  وبنّي 

لآخر  م�شتوى  من  النتقال  اأن  كورونا  لفريو�ض 

تنازلًيا ي�شتوجب البقاء يف نف�ض امل�شتوى ملدة ل 

اإىل  م�شتوى  من  النتقال  ولكن  اأ�شبوع،  عن  تقل 

اآخر ت�شاعدًيا ل ي�شتوجب اإمتام املدة املحددة لكل 

املثال  �شبيل  على  النتقال  ميكن  حيث  م�شتوى، 

مبا�شرًة من امل�شتوى الأخ�شر اإىل امل�شتوى الأحمر 

دون املرور بامل�شتويني الأ�شفر والربتقايل.

الطبي  الوطني  للفريق  ميكن  اأنه  ونّوه 

اأي  على  بناًء  مرحلة  اأي  اإىل  بالنتقال  التو�شية 

املحددة  ال�شوابط  باأن  م�شرًيا  طارئة،  م�شتجدات 

اآلية الإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى  للم�شتويات وفق 

بح�شب  للتغيري  قابلة  كورونا  فريو�ض  انت�شار 

املعطيات وامل�شتجدات.

على  بناًء  اأنه  الطبي  الوطني  الفريق  وبنّي 

انت�شار  مل�شتوى  ال�شوئية  الإ�شارة  اآلية  حتديث 

فريو�ض كورونا �شيتم حتديث دليل ال�شرتاطات 

مل�شتوى  ال�شوئية  الإ�شارة  عمل  لآلية  ال�شحية 

املوقع  يف  و�شين�شر  كورونا  فريو�ض  انت�شار 

https://    ال�شحة لوزارة  التابع  الإلكرتوين 

على  بناًء  اأنه  مو�شًحا   ،healthalert.gov.bh
احلرارة  فح�ض  اإلزامية  اإلغاء  �شيتم  التحديث 

وت�شجيل بيانات غري املتطعمني عند الدخول لأي 

موؤكًدا  النتظار،  مناطق  فتح  جانب  اإىل  من�شاأة 

على �شرورة اللتزام بلب�ض الكمامات يف املناطق 

التعقــيم  اإجـراءات  وموا�شــلة  الداخليــة، 

امل�شبق  احلجز  وت�شــجيع  م�شتمــرة،  ب�شورة 

والدفع الإلكرتوين.

مدير عام �شوؤون املدار�ص يت�شّلم ن�شخة

 من اأطروحة املاج�شتري للم�شت�شارة مرمي ثاين

ا�شتقبل املدير العام ل�شوؤون املدار�ض بوزارة الرتبية والتعليم حممد مبارك بن اأحمد، 

الأ�شتاذة مرمي مبارك ثاين امل�شت�شار القانوين بقطاع �شوؤون املدار�ض، اإذ اأهدته ن�شخة من 

عنوان  حتت  البحرين،  جامعة  من  عليها  ح�شلت  التي  القانون  يف  املاج�شتري  اأطروحة 

»ال�شلطة التقديرية لالإدارة يف نقل املوظف العام والرقابة عليها«. وقد اأ�شاد املدير العام 

اإ�شهامها يف  الدرا�شة، موؤكًدا  اإجناز هذه  الباحثة من جهد يف  ل�شوؤون املدار�ض مبا بذلته 

بالباحثة  اعتزازه  عن  معرًبا  احلكومية،  املوؤ�ش�شات  يف  الإدارية  الأدوات  تطبيق  تعزيز 

ونتاجها العلمي باعتبارها من الكفاءات البحرينية العاملة يف قطاع التعليم، متمنًيا لها 

كل التوفيق والنجاح.
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اأبعاد

اأ�ضرف املرزوق

هو �ضرط �ضهل ال يحتاج اإىل مهارة

 ملن اعتاد تبديل جلده وتغيري والءاته

كم م�ضروًعا عمالًقا انطلق �ضغرًيا اأو انطلق �ضاحبه يف 

بنائه وقد جتاوز عتبة اخلم�ضني اأو ال�ضتني من العمر

عثمان املاجد oalmajed2000@gmail.com

بالقلم الر�ضا�ص

�ضالح اجلودر sh.s.aljowder@gmail.com

مراجعات

وجدتها وجدتها.. حكاية متقاعد

 ثمة قول يتكرر على م�سامعنا نحن مع�سر املتقاعدين هم�ًسا وجهًرا 

اأبًدا نهاية  اأن بلوغ ال�سن القانونية للتقاعد ل يعني  ويف كل حني وهو 

الوظيفي  امل�سار  يف  زمني  جزء  التقاعد  واأن  والعطاء،  البذل  مطاف 

وحمطته الأخرية التي فيها يرتجل املوظف من على �سهوة اأعوام العطاء 

مودًعا مهنته التي قطع من عمره �سوًطا من الزمن، تتفاوت مدده، يتاأهل 

لها. التقاعد، يف قول اآخر، لي�س اإل بداية جديدة لرحلة جديدة حمفوفة 

والعقل  القدرة  متقاعد  كل  فهل ميلك  لها.  التخطيط  ينبغي  بالنجاحات 

واملال؛ لالحتفاظ مبن�سوب عطائه ال�سابق حتى يوجهه وجهة اأخرى كاأن 

ُين�سئ له م�سروًعا �سغرًيا يدر عليه ربًحا ي�سهم يف تعوي�سه عن الفاقد 

يف معا�سه التقاعدي؟

النرتنت،  عرب  كانت  واإن  حتى  �سغرية،  م�ساريع  يف  ال�ستثمار   

ال�سوق واآليات العر�س  باإجراء درا�سة واقعية ملجريات  اأن يتم  ينبغي 

والطلب فيه فذلك هو ال�سبيل لتعوي�س املوظف عما خ�سره من امتيازات 

غالبا  التي  الأ�سرية  باللتزامات  الوفاء  لي�ستطيع  تقاعده؛  بعد  العمل 

املتقاعد،  اأ�سرة  كانت  اأن  فبعد  الأ�سرة،  اأفراد  تزايد  ب�سبب  تت�ساعف  ما 

ممتدة،  اأ�سرة  �سنوات  بعد  اأ�سبحت  نووية،  �سيوًعا،  احلالت  اأغلب  يف 

ومتطلبات الأ�سرة النووية وم�ساريفها تختلف عن الأ�سرة املمتدة على 

اأي حال. 

املتقاعدين،  اآذان  بع�سهم  به  ي�سم  الذي  كثري  ومثله  الكالم  هذا   

لهم يف �سورة  يقدم  مليونري!  برتبة  الوظيفة  من  املتقاعد خارج  وكاأن 

ن�سائح هي اأحيانا كتلك التي تقدم لل�سباب يف هذا ال�ساأن؛ حتى يوؤ�س�سوا 

مل�ستقبل ل يعتمد على الوظيفة ملحدوديتها يف زمن تخ�سع فيه الوظائف 

اإعادة النظر يف جدوى  اإىل  اأو  يف القطاعني العام واخلا�س اإىل تقلي�ٍس 

بع�سها مّما ميكن ا�ستبدال التقنيات احلديثة بها، وُيعر�س عليهم اأحيانا 

اأخرى يف �سورة مالحظات وتنبيهات ولفت نظر كالتي �سرد تفا�سيلها 

اأبواب ال�سرف امل�ستجدة  علّي �سديق متقاعد يف م�ساألة ال�ستثمار ل�سد 

والتي بداأ ابنه ي�ست�سعر �سغوطاتها من كرثة التململ و»التحندي«، كما 

روى يل، التي تظهر على ال�سديق يف �سور واأ�سكال متنوعة.

 حكي يل ال�سديق اأنه يف يوم من الأيام القليلة املا�سية بعد �سنوات 

قليلة من تقاعده، جاءه اإبني با�س الوجه، وبدا كمن وجد احلل الناجع 

لإخراج اأبيه من حالة ال�سيق وال�سنك التي بدت توؤثر يف نف�سية اأفراد 

الذي  التقاعدي  املعا�س  وبقاء  ال�سهرية  م�ساريفه  تزايد  ب�سبب  الأ�سرة 

يفاحته  ابنه وهو  هيئة  ال�سديق  على حاله. و�سف  �سهر  كل  يتقا�ساه 

امل�سهورة  �سيحته  يف  اأرخميد�س  وكاأنه  »اأعلنها  قائالً:  امل�سروع  بفكرة 

واأ�ساف  الطفو«،  قانون  اكت�سافه  بها  اأعلن  التي  وجدتها(  )وجدتها 

ال�سديق مف�سالً: �ساألني ابني منت�سًيا باكت�سافه العجيب، اإذا ما كان لدي 

مبلغ من املال اأ�ستطيع اأن اأ�ستغني عنه لوقت معني. وقد حدد يل مقدار 

ا من  املبلغ، فا�ستف�سرت �سائال: »ملاذا هذا املبلغ؟« قال: لت�سرتي به بع�سً

خالل  من  البيت،  يف  واأنت  يتم  ذلك  وكل  العمالت،  من  وقليالً  الأ�سهم 

ال�سديق  يقول  املربحة.  والعمالت  الأ�سهم  بع�س  يل  وحدد  النرتنت، 

جتاوبي مع اإبني كان �سعيًفا، لي�س ب�سبب عدم الثقة مبا فكر فيه، ولكن 

لعدم وجود معلومات وافية ُتطمئن للدخول يف مثل هذا امل�سروع، الذي 

اأعده مقامرة اإن ف�سلت ف�سيزداد احلال �سوًءا على �سوء.

 �ساألت ال�سديق، اإًذا اأنت عازم على الأخذ بن�سيحة ابنك، و�ستكون من 

رجال الأعمال يف امل�ستقبل القريب؟! فرد قائالً: احلقيقة بودي م�ساطرته 

الراأي وتوفري املبلغ الذي اقرتحه، ولكن لالأ�سف فقد دخلت من دون اأن 

يعلم اأحد من اأهل البيت، م�سروعا فور ح�سويل على مكافاأة العمل املجزية 

حًقا بعد التقاعد، وخ�سرت يف اأيام ثالثة مبلغا كبريا يف التعامل بالذهب. 

مل اأرد اإخبار ابني بنتيجة مقامرتي تلك حتى ل اأحبطه؛ فبودي اأن اأدفعه 

ليجرب بنف�سه لعله يحقق جناحا عجزت اأنا عن بلوغه وحتقيقه.

خيبة  ي�ستح�سر  وهو  وحالته  واأقواله،  ابنه  مع  ال�سديق  حادثة   

اأفكر لي�س يف و�سع املتقاعد فح�سب، بل يف  مقامرته املا�سية، جعلتني 

و�سع كثري من ال�سباب الطموح الذي كثرًيا ما تدفعه حما�سة ال�سباب اأو 

اإىل مغامرات غري  ال�سريع -كحال �سديقي-  الربح  الطمع يف  �سيء من 

َ ل نعلّم اأبناءنا  حم�سوبة العواقب، فت�ساءلت فيما بيني وبني نف�سي: ملمِ

اإدارة الأموال حتى ل يقعوا  قواعد ال�سوق املالية، ومنكنهم من مهارات 

ت�ساعدهم  ا�ست�سارية  للمتقاعدين خدمات  نوفر  ل  املقامرة؟ ومل  فخ  يف 

من  �سيبعثونه  ليكونوا مبا  اخلدمة؛  نهاية  مكافاأة  ا�ستثمار  على ح�سن 

من  ممكنة  اأخرى  ورافعة  احلاجة،  اأو  الفاقة  من  ماأمن  يف  م�سروعات 

رافعات القت�ساد الوطني الذي يتقدم باملوؤ�س�سات ال�سغرى مثلما يتقدم 

انطلق  اأو  �سغريا،  انطلق  عمالقا  م�سروعا  وكم  العمالقة؟  باملوؤ�س�سات 

�ساحبه يف بنائه وقد جتاوز عتبة اخلم�سني اأو ال�ستني من العمر؛ ليخط 

بق�سة جناحه فيه بداية جديدة حلياته.

امل�ضيو جورج قرداحي

الكحل يف عني الرمدة خ�سارة

اللبناين  الإعالمي  املرة  هذه  يفجرها  جديدة  اأزمة 

احت�سنته،  دول  عدائية �سد  بت�سريحات  قرداحي  جورج 

اأموالها،  من  العني  قرير  عا�س  حتى  ورفعته  و�سنعته، 

ولكن كما قيل قدمًيا )الكحل يف عني الرمدة خ�سارة(، فقد 

ح�سر عن وجهه الكالح �سد دول اخلليج ويف مقدمتهم بالد 

الإمارات  )دولة  زايد  ال�سيخ  وبالد  )ال�سعودية(  احلرمني 

العربية املتحدة(، وهما الدولتان الالتي ي�سار لهما بالبنان 

ملواقفها امل�سرفة يف كل الق�سايا.

فامل�سيو جورج قرداحي قلب احلقائق، وزور الوقائع 

يحمل  اأن  يجب  الذي  الإعالمي  وهو  اليمنية،  الق�سية  يف 

اأكرث من غريه يعلم  اأمانة الكلمة وم�سئولية املوقف، فهو 

الأمل  مرارة  جترع  الذي  اليمني  ال�سعب  معاناة  حجم 

ب�سبب الجتياح احلوثي للعا�سمة �سنعاء والنقالب على 

ال�سرعية اليمنية، ناهيك عن النتهاكات التي يتعر�س لها 

من  املدعوم  احلوثي  ع�سابات  اأيدي  على  اليمني  ال�سعب 

النظام الإيراين التو�سعي.

)برملان  برنامج  يف  املرة  هذه  خرج  قرداحي  امل�سيو 

الراقع،  على  اخلرق  ويزيد  بلة،  الطني  ليزيد   )2 �سعب 

اهلل  حزب  ب�سبب  الأمرين  يعاين  الذي  اللبناين  فال�سعب 

اأعمال  ليربر  القرداحي  اإيران، يخرج  املدعوم من  اللبناين 

وامل�سريات  البال�ستية،  ال�سواريخ  اإطالق  من  احلوثي 

ال�سارع  به  اأغ�سب  الذي  الأمر  ال�سعودية،  املدن  لت�سرب 

العربي واخلليجي!

قرداحي  جورج  اللبناين  الإعالم  وزير  ت�سريحات 

الدول  من  جمموعة  دفع  ما  كبرًيا،  عربًيا  �سخًطا  اأثارت 

�سفراء  مغادرة  وطلب  لبنان،  يف  �سفرائها  ا�ستدعاء  اإىل 

الت�سريحات  تلك  على  احتجاًجا  اأرا�سيها  من  لبنان 

قبل  قد جاءت  املقابلة  تلك  اأن  �سك  بال  للعالقات،  امل�سيئة 

توليه من�سبه اجلديد باحلكومة اللبنانية كوزير لالأعالم، 

احلكومة التي ت�سكلت يف اأغ�سط�س املا�سي )2021(، وقد 

نطق بل�سانه اأن )احلوثي يدافع عن نف�سه يف وجه اعتداء 

اأن تتوقف(،  اليمنية عبثية يجب  خارجي(، واأن )احلرب 

اإل  العربية  الدول  من  وال�سعبي  الر�سمي  ال�سغط  ورغم 

عن  يرتاجع  ومل  اللقاءات،  اأحد  يف  موقفه  على  اأ�سر  اأنه 

على  يوؤكد  الذي  الأمر  وهو   ،2 �سعب  برملان  ذكره يف  ما 

من خريها  اأكل  التي  اخلليجية  الدول  من  العدائي  موقفه 

حتى انتفخت اأوداجه، فهو قبل وبعد املقابلة مل يتغري.

امل�سحك يف امل�سهد اللبناين اأن هذا البلد يحاول جاهًدا 

البحث عن اأ�سخا�س يقومون بعملية ترميم العالقات حتى 

لو كانت من باب ال�سحك على الذقون، اإل اأنه يف كل مرة 

يخطاأ احل�سابات ويعود باأ�سخا�س مثل القرداحي والوزير 

)البدو(، لبنان اليوم لي�س هو لبنان الأم�س، لبنان اليوم 

بلًدا  ليقودوا  والطائفيني  والإرهابيني  القتلة  ي�ستقطب 

بلبنان  اأن  اجلميع  يعلم  كما  نعلم  يحتويهم،  اأن  ميكن  ل 

�سرفاء وخمل�سني، ولكن املوؤ�سف اأنه مل يعد باأيديهم �سيء 

بعد اأن و�سع حزب اهلل التابع لإيران اأياديه على مفا�سل 

الدولة.

بع�س املغردين حاولوا تنظيف �ساحة امل�سيو قرداحي، 

واأنه يجهل هذا الأمر، واأن ذلك راأيه ال�سخ�سي، واآخرون 

قالوا اإن املقابلة قبل اأن ي�سبح وزيرا، كل ذلك ل يقدم ول 

من  تاأكل  التي  النماذج  تلك  مثل  على  تعودنا  فقد  يوؤخر، 

باأمن  الذي عبث  الإيراين  للنظام  خريات اخلليج وولوؤها 

العراق و�سوريا ولبنان واليمن، وهذا الأمر يعلمه امل�سيو 

قرداحي اأكرث من غريه، فقد عمل كاإعالمي ل�سنوات طويلة، 

ومنها قناة اأم بي �سي �سمن برنامج )من �سريبح املليون( 

ثم برنامج )امل�سامح كرمي(.

اأزمة  يف  اللبناين  احلكومة  قرداحي  امل�سيو  اأدخل  لقد 

جديدة مع دول اخلليج، ففي الوقت الذي يحاول فيه رئي�س 

اللبناين جنيب ميقاتي ت�سميد جراحه، وحت�سني  الوزراء 

بتلك  قرداحي  امل�سيو  يخرج  اخلليج  دول  مع  العالقات 

الت�سريحات امل�سيئة، لذا طلب منه ميقاتي اأن يت�سرف يف 

اإ�سارة اإىل اأحد الأمرين، اأما العتذار اأو ال�ستقالة، وهو بال 

�سك يف حرية من اأمره، فحزب اهلل الذي دفعه لهذا املن�سب 

يرف�س كل الأمرين، لأن كالهما مرة!!

ب�سبب  هو  اليوم  اجلريح  لبنان  يعي�سه  الذي  املاأزق 

جمموعة من الت�سريحات غري امل�سوؤولة، ففي الوقت الذي 

ي�سعى فيه لبنان لإعادة العالقات مع دول اخلليج يخرج 

والنتيجة  العالقات،  لتاأزمي  اللبنانيني  امل�سوؤولني  بع�س 

اأتع�س  العروبي  اللبناين  ال�سعب  يعي�س  اأن  النهائية 

مراحله، من هنا فاإن ال�سعب اللبناين اأمامه اليوم خيارين، 

اما احل�سن العربي بطرد حزب اهلل التابع لإيران واأذنابه 

من اأرا�سيه، واإما اخل�سوع وال�ست�سالم لالإيرانيني يعبثوا 

بلبنان، وعلى الدنيا ال�سالم!!

يبّدلون جلودهم.. قرداحي منوذًجا ومثاالً

كرث من حولنا الذين يبّدلون جلودهم ويتحّورون كفريو�س الكورونا 

والذي  »ربيعهم«،  ظواهر  من  ظاهرة  ولعلّها  احلرباء،  كما  ويتلّونون 

تلب�ستهم فيه ظاهرة تبديل اجللود والوجوه والقم�سان.

وتلك لعمري ظاهرة ك�سفت لنا احلقائق الدفينة والنوايا الدفينة ملن 

يظهرون خالف ما يبطنون لنا من نوايا �سيئة واأحقاد تنامت وتنا�سلت 

ا متوح�سة ع�سّية على العالج. داخلهم اأمرا�سً

وجه  بغري  واتهم  تطاول  الذي  قرداحي  بت�سريح جورج  نتفاجاأ  مل 

البع�س  التي خدع بها  اأظهر حقيقته  ال�سعودية والإمارات، فهو قد  حق 

لبع�س الوقت حني بداأ ميّهد الطريق للو�سول اإىل الوزارة وزيًرا لالإعالم 

فكال ق�سائد القري�س واملدح يف حزب زمريه لي�س حًبا فيه ولكنه يعلم 

علم اليقني اأن اأ�سهل واأقرب الطرق اإىل مقعد الوزير هو عن طريق ر�سا 

واإعجاب مندوب ووكيل قم وطهران يف لبنان، فهو الذي �سيمنحه �سكوك 

املهم  واإمكاناته  كفاءته  من  النظر  بغ�ّس  الوزارة  جنة  لدخول  الغفران 

اإعالن الولء التام للوكيل الر�سمي املعتمد لإيران.

وهو �سرط اأو مطلب �سهل ل يحتاج اإىل كثري مهارة ملن اعتاد وتعّود 

تبديل جلده وتغيري ولءاته كما يغرّي قم�سانه، وهذه النوعية م�ستعدة اأن 

تذهب اإىل ما هو اأبعد يف �سبيل الر�سا والقبول ثم الو�سول.

بات  ال�ساحية حتى  على طريق بريوت  امل�ستبدلة  تكّد�ست جلودهم 

�سراع اجللود امل�ستبدلة �سراًعا معلًنا وعلنًيا يف خطابات وت�سريحات 

ولقاءاٍت مدفوعة الأجر مقّدًما ملن�سات ال�سم�سمرة على اجللود امل�ستبدلة.

قرداحي اأقفل وراءه باب دول اخلليج بعد اأن دخل منه بوجه وخرج 

منه بوجه اآخر، ويف الطريق ا�ستبدل جلده الذي غّطاه طوال وجوده يف 

اخلليج وارتدى اجللد اجلديد حاملًا باملقعد والكر�سي الفارغ الذي تت�سارع 

عليه اجللود امل�ستبدلة وكان ل بد له من اأن يزايد يف ت�سريحات الهجوم، 

فهو يوجه ر�سالة اإىل �سّيد ال�ساحية وغري معني ول مهتم ب�سيء اآخر.

ت�سريح املدعو قرداحي اأ�سّر بال�سعب اللبناين كثرًيا واأ�ساء له فعلًيا 

اأغ�سبت  التي واإن  بلًّة ملوثة مبفردات تطاوله  اأزماته  وعملًيا وزاد طني 

اأبناء خليجنا العربي لكنها ل ت�سر بهم.

اللبناين  ال�سعب  على  وبالً  يقع  ت�سريحاته  من  ال�سرر  كل  فال�سرر 

املنكوب بهكذا وزراء وم�سوؤولني يت�سّولون ر�سا �ساحب ال�ساحية ووكيل 

اإيران.

الأنانية املفرطة التي احتلّت قرداحي وهيمنت على جوانحه حجبت 

اآثار وتداعيات نفاقه حلزب زمريه على �سعب  اأن يقراأ  عنه ومنعته من 

لبنان وفقراته وُبوؤ�سائه وما اأكرثهم.

يقطع  اأن  اأراد  لبنان  يف  الر�سمي  اإيران  وكيل  اإن  رمبا  نقول  رمبا 

الطريق على ميقاتي وهو يتطلع وي�سعى لتذليل زيارات يتمّناها للخليج 

ولل�سعودية والإمارات حتديًدا، فجاء ت�سريب هذه املقابلة ليقطع الطريق 

عليه.

قرداحي  ت�سريح  يظل  الأخري  يف  لكن  معلومًة،  ولي�س  حتليل  هذا 

اللبناين  ال�سعب  امل�ساألة« مب�سلحة  ا »وهنا  لأهل اخلليج وم�سرًّ م�ستفًزا 

امل�سغوط حّد الختناق باأزماته اليومية واملعي�سية الطاحنة.

وقرداحي اأداة من اأدوات كثرية معرو�سة لال�ستعمال ح�سب الطلب، 

وال�سعب اللبناين كان اأول الغا�سبني واملحتّجني على ما قال وما �سّرح يف 

توقيت اأ�ساء للبنان كل لبنان.

�ساأل قرداحي بعد ح�سوله  اللبناين  ال�سعب  اأن  ن�ستذكر هنا  ولعلّنا 

على املن�سب »من �سي�سرق املليون يا قرداحي؟«.

ليــــــــــــــــ�ص يا وزيــــــــــــــــرة ال�ضحــــــــــــة؟!

حًقا  لي�س  احلكومية  والأجهزة  والوزراء  الوزارات  لأداء  ال�سريح  التقييم 

�سقف  ل  البناء  فالنقد  رابعة،  ك�سلطة  ال�سحافة  واجب  هو  بل  فقط،  مكت�سًبا 

اخلطاب  واأدب  واملو�سوعية  دافًعا  والتطوير  الت�سحيح  �ساحبه  التزم  ما  له 

منهًجا، وبالتوازي فاإن على امل�سوؤول مهما عال من�سبه اأن يت�سع �سدره للراأي 

الآخر، طاملا اختار لنف�سه ت�سدر ال�ساأن العام وحتمل م�سوؤولية خدمة املجتمع 

والنا�س، وبالتاأكيد فاإن وزارة ال�سحة باإداراتها ووزيرتها لي�ست ا�ستثناء من 

تلك القاعدة.

كورونا  فريو�س  بعدوى  اأ�سبت  اأن  املا�سي  ال�سهر  مطلع  يل  اهلل  قدر 

)كوفيد-19(، ولأخو�س بنف�سي هذه املرة )جمرًبا( جتربة واقعية كنت فيها 

�ساهًدا على احلدث ولي�س ناقالً له.

بداأ الأمر بفح�س تاأكد فيه اإ�سابتي بالفريو�س، تاله ا�ستدعاء هاتفي ملراجعة 

م�ست�سفى ال�سامل امليداين يف منطقة عايل، ومن مكتب ال�ستقبال اإىل غرفة طبيب 

اأجرى معي حتقيًقا عن حالتي ال�سحية وتاريخي املر�سي قبل اأن يحيلني اإىل 

عيادة الأج�سام امل�سادة يف ذات املوقع، حيث توىل جمموعة من الأطباء تطبيق 

اإجراءات الربوتوكول العالجي املعتمد، واإذ لوحظت بع�س الأعرا�س ال�سريرية 

املقلقة وخ�سية من تفاقمها فقد تقرر اإر�سايل ب�سيارة الإ�سعاف اإىل وحدة العناية 

املركزة امليدانية يف امل�ست�سفى الع�سكري، وهي الوحدة التي �سيدت يف الطابق 

�سهر  افتتحت  حيث  للم�ست�سفى،  التابعة  ال�سيارات  مواقف  مبنى  من  الثالث 

اأبريل املا�سي وجهزت جتهيًزا كامالً يف زمن قيا�سي ا�ستغرق �سبعة اأيام فقط، 

وحتتوي على 130 �سريًرا ملعاجلة احلالت امل�سابة بالفريو�س.

املالحظة احلثيثة، مل  اأيام حتت  املركزة خم�سة  العناية  مكثت يف �سيافة 

تتوقف فيها الفحو�سات املكثفة والتحاليل املخربية و�سور الأ�سعات مع جرعات 

الدواء املعززة للمناعة، كما مل تنقطع خاللها ات�سالت املتابعة والطمئنان من 

ا�ستقرار  العامة، واإىل حني  ال�سامل وال�سحة  الطبي يف م�ست�سفى  الفريق  قبل 

حالتي ال�سحية وال�سماح يل باملغادرة.

ما ح�سل يل مل يكن ليخ�سني وحدي، فيحق يل اأن اأوثق �سهادتي باأن ذات 

الرعاية والهتمام قد تدفقت باإن�سانيتها الغامرة اإىل جميع املر�سى حويل من 

مواطنني ووافدين وجهاء وب�سطاء بال اأدنى تفريق، واإن ما مل�سته من رقي وكفاءة 

يف اأداء الطواقم الطبية واأغلبها من املواطنني اأمر ي�ستحق الفخر والر�سا، واإن 

ما ر�سدته من تطور وتنظيم ونظافة يف اخلدمات والأجهزة واملرافق ف�سر يل 

�سر متيز مملكتنا وجناح فريق البحرين يف حتدي اجلائحة العاملية يوم تعرث 

وارتبك واأخفق كثريون.

دعيت موؤخًرا اإىل موؤمتر �سحفي لوزيرة ال�سحة الأ�ستاذة فائقة ال�سالح، 

ورغبتي  التجربة  عن  الإيجابي  انطباعي  ل�سعادتها  لأنقل  فر�ستي  فكانت 

باإي�سال امتناين ملن وقف اإىل جانبي يف حمنتي. تقدمت اإليها ويف الذهن �سوؤال 

بنربة الأمنية: »لي�س يا وزيرة ال�سحة ل يتاح يل املجال لتكرمي فريقك الرائع 

وقد تعمدت حفظ اأ�سمائهم«؟!! ومل اأكد اأنتهي من �سرد اأمنيتي اإل وبرد الوزيرة 

تعلوه البت�سامة: »مت، ولك ما اأردت، �ساأدعوكم جميًعا ملكتبي واأ�سكرهم اأمامك 

بنف�سي ولت�ساركني تكرميهم وفرحتهم«.

وبالفعل، مت اللقاء �سباح اأم�س الأحد وحتقق املراد.

كاإعالميني  واجبنا  علينا  يحتم  وكما  وعليها،  لها  ال�سحة  وزارة  خدمات 

ال�سطفاف اإىل جانب كل �سكوى اأو نقد حمق لأدائها، فاإن �سمرينا املهني يلزمنا 

ال�سحة  مقامه، ووزارة  الثناء يف  يكون  اأح�سنت حيث  لها ولغريها  نقول  اأن 

ال�سفوف  تقدمت  ممن  بالتحديد،  كورونا  ملف  اأدارت  التي  الهيئات  وجميع 

ووقفت على خط التما�س الأول يف معركة الدفاع عن �سالمة الوطن و�ساكنيه 

من هجوم الفريو�س ال�سر�س، �سطرت بال �سك اأروع مالحم الت�سدي وال�سمود 

والن�سر، ما رفع ا�سم و�سمعة مملكتنا عالًيا كنموذج عاملي يحتذى، فا�ستحقوا 

عن جدارة اأن يقال لهم جميًعا: �سكًرا لكم ومنها لالأعلى، و»ع�ساكم على القوة«.
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اال�شت�شراف  يف  والريادة  ال�شبق  يف  دائًما  البحرين 

والتخطيط.. بدًءا من احلزم املالية خالل اجلائحة واالإجراءات 

تعبرّ  التي  االقت�شادي  التعايف  اإىل خطط  ال�شحيرّة.. وو�شواًل 

عن روؤيٍة م�شتقبلية �شاملة للمرحلة القادمة بتفا�شيل تاأخذ يف 

معاجلتها  و�ُشبل  التحديرّات  وجميع  املعطيات  كافة  احل�شبان 

باحلكمة واالأفكار الواقعية.

البحرين  مملكة  عزم  يكون  كبريًا  التحدي  كان  ما  كل 

االقت�شادي متثرّل منظومة عمل متكاملة  التعايف  اأكب. خطة 

وبحر�ص  �شامية  ملكية  بتوجيهات  جاءت  طريق  وخارطة 

وبتعاون  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  العهد  ويل  �شمو  من  ومتابعة 

وتناغم ما بني ال�شلطتني التنفيذية والت�شريعية. هذه هي #البحرين.
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الإيطايل لكرة  الي�فنت��ص  تاأ�شي�ص نادي   - 1897

القدم.

1927 - »جمل�ص النقد الفل�شطيني« ي�شدر اجلنيه 

الفل�شطيني الذي بقي متداولً يف فل�شطني والأردن حتى 

عام 1950.

للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  تاأ�شي�ص   -  1945

والعلم والثقافة )ي�ن�شك�(.

اأّدت  التي  اجلزائرية  الث�رة  اندلع   -  1954

ل�شتقالل اجلزائر.

الفرن�شيني  ممتلكات  ت�شادر  م�شر   -  1956

العالقات  يقطعان  والأردن  و�ش�ريا  والربيطانيني، 

الدبل�ما�شية مع فرن�شا، وذلك يف اأثناء العدوان الثالثي.

مركبة  اأول  ُيطلق  ال�ش�فيتي  الحتاد   -  1962

ف�شائية اإىل املريخ.

مبرور  لل�شماح  م�ؤقًتا  برلني  جدار  فتح   -  1964

الذين جتازوا �شن اخلام�شة وال�شتني.

بني  النار  اإطالق  ل�قف  اتفاق  ت�قيع   -  1969

احلك�مة اللبنانية ومنظمة التحرير الفل�شطينية.

العمل ر�شمًيا  تبداأ  العربية  الدول  1990 - جامعة 

من القاهرة بعد ع�دتها اإليها من مقّرها امل�ؤقت يف ت�ن�ص.

مل يغادر غرفته ملدة 27 �صاعة متوا�صلة.. 

اأبو فلة »جمع مليون دوالر« مل�صاعدة 5 اآالف عائلة الجئة
قال الي�تي�بر ال�شهري ح�شن �شليمان 

يت�قع  يكن  اإنه مل  فلة«  بـ»اأب�  املعروف 

من  التربعات  جلمع  حملته  تلقى  اأن 

منقطع  تفاعاًل  ال�ش�ريني،  الالجئني  اأجل 

النظري.

�شليمان  ح�شن  الك�يتي  والي�تي�بر 

ه� حالًيا �شاحب اأكرب قناة على ي�تي�ب 

 20 من  اأكرث  ويتابعه  العامل  يف  منً�ا 

من  اأكرث  ر�شيده  ويف  م�شتخدم،  ملي�ن 

ملياري م�شاهدة.

ا  »اأب� فلة« حمت�ى متخ�ش�شً ويقّدم 

يف الألعاب، بالإ�شافة اإىل حلقات خا�شة 

الأ�شب�ع  هذا  لكنه  متن�عة،  مب�ا�شيع 

عن  ابتعد  اإذ  غريه،  يحققه  مل  ما  حقق 

عادة  يقّدمها  التي  الفيدي�هات  اأن�اع  كل 

جلمع  قناته  على  مفت�ح  بث  يف  وخرج 

تربعات ل�شالح الالجئني ال�ش�ريني.

ملي�ن  جمع  الأ�شا�شي  هدفه  وكان 

ال�شامية  املف��شية  مع  بالتعاون  دولر 

خالل  الالجئني،  ل�ش�ؤون  املتحدة  لالأمم 

بث مبا�شر ل ينتهي حتى ينجح يف جمع 

كامل املبلغ، وه� ما حدث.

وبداأ اأب� فلة البث قبل اأم�ص وا�شتمر 

ملدة 27 �شاعة مت�ا�شلة، لينجح يف جمع 

امللي�ن دولر، جعلته يبكي على اله�اء، 

ليتح�ل اإىل حديث كل امل�اقع الجتماعية 

يف العامل العربي.

ح�ار  يف  �شليمان،  ح�شن  وقال 

اإنه  عربية«،  ني�ز  »�شكاي  مع  خا�ص 

اأذرف الدم�ع على املبا�شر؛ لأنه جنح يف 

حتقيق هدفه يف مدة قيا�شية.

من  متكنت  لأنني  »بكيت  واأ�شاف: 

جمع ملي�ن دولر مل�شاعدة 5 اآلف عائلة، 

اأي 17 األف �شخ�ص.. بكيت لأنني بلغت 

الهدف، مل اأت�قع اأبًدا اأنني �شاأجنح.. كان 

اخلري  »اأهل  اأن  مربًزا  م�ؤثًرا«،  �شيًئا  هذا 

م�ج�دون وكل �شيء ممكن«.

فيها  حقق  التي  القيا�شية  املدة  وعن 

كان  اأنه  فلة«  »اأب�  ك�شف  دولر،  امللي�ن 

ي�ًما،   14 �شي�شتغرق  الأمر  اأن  يعتقد 

اأنني  اأي  م�شرًيا »كنت جاهًزا لأ�شب�عني، 

حتى  اأ�شب�عني  ملدة  غرفتي  اأغادر  لن 

اأحقق الهدف.. لكن الأمر حتقق وهلل احلمد 

يف اأقل من املدة املت�قعة«.

اأ�شبوع املو�شة العربي ي�شع دبي على خريطة املو�شة العاملية، بعد اأن �شهدت مدينة دبي موؤخًرا فعاليات اأ�شبوع املو�شة 

قيم ح�شورًيا بعد غياب ق�شري فر�شه وباء كورونا.
ُ
العربي لربيع و�شيف 2022، الذي اأ

 اأقيم هذا احلدث بني 24 و28 اجلاري م�شت�شيًفا جمموعة من امل�شمرّمني املحليني واالإقليميني والعامليني، وقد تخللته حلقات 

حوارية ا�شتقطبت نخبة من املهتمني بتطوير �شناعة املو�شة.

ا�صتخدام روبوت الأول 

مّرة يف عملية جراحية

اإحدى  يف  �شن�ات  منذ  خيالً  كان  حلٌم  حتّقق 

الروب�ت  ا�شتخدام  التي جنحت يف  امل�شرية  اجلامعات 

الإ�شهام  اإذ �شاعد ذلك يف  ال�شناعي يف عملية جراحية، 

يف تقليل ن�شب انتقال العدوى للطاقم الطبي امل�شارك يف 

العمليات اجلراحية ب�شكل عام.

الطبيب  عبدالرازق  حممد  الدكت�ر  قال  جهته،  من 

اإن  لـ»الحتاد«  ن�عها  من  الأوىل  العملية  على  امل�شرف 

اإذ تدّرب الفريق  العملية متت ملري�شة عمرها 18 عاًما، 

الروب�ت  ا�شتخدام  على  كاملة  اأ�شهر   4 قرابة  الطبي 

امل�شنع ه� الآخر ب��شاطة باحثني يف جامعة عني �شم�ص 

والبحث  العلمي  التعليم  ل�زارة  والتابعة  احلك�مية، 

العلمي.

واأ�شار الطبيب العامل مب�شت�شفى جامعة عني �شم�ص 

من  العديد  يف  بالفعل  ا�شتخدامه  بدء  اإىل  التخ�ش�شي 

دول العامل، خا�شة مع اإثبات حجم تقليل ن�شب العدوى 

على  كامل  ب�شكل  العتماد  يتم  فيما  الطبية،  الأطقم  بني 

لالأطقم  وت�شليمها  الطبية  الأدوات  حمل  يف  الروب�ت 

ي�جد  فيما  معها،  التعامل  على  بالفعل  املدّربة  الطبية 

فريق تقني م�شرف على الروب�ت املمر�ص.

راأ�س اخليمة ت�صتعد لدخول »غيني�س« يف راأ�س ال�صنة
ال�شنة  راأ�ص  احتفالت  لتنظيم  العليا  اللجنة  اأعلنت 

قيا�شيني  رقمني  لت�شجيل  ا�شتعدادها  عن  اخليمة  راأ�ص  يف 

ين�شمان اإىل اإجنازاتها ال�شابقة يف م��ش�عة غيني�ص لالأرقام 

القيا�شية عرب عر�ص مذهل لالألعاب النارية، احتفاًء بقدوم 

العام اجلديد 2022. و�شيت�شمن العر�ص طائرات من دون 

وت�شكيالت  واأل�اًنا  رائعة  واأ�ش�اء   PyroDrones طيار 

مذهلة. و�شيمتد العر�ص املفت�ح اأمام اجلمه�ر مل�شافة 4.7 

احلمرا  وقرية  املرجان  جزيرة  بني  ال�شاطئ  عند  كيل�مرت 

م��شيقية  مقط�عات  وترافقه  دقيقة،   12 ملدة  وي�شتمر 

تعك�ص روح التفاوؤل بالعام اجلديد. وت�شت�شيف الحتفالت 

باقة من الأن�شطة والفعاليات العائلية حتى م�عد بدء العد 

لالأطفال ومنطقة  األعاب  مناطق  للعر�ص، وت�شمل  التنازيل 

جتمعات عائلية ومطاعم. 

باإطالق   2021 عام  اخليمة  راأ�ص  اإمارة  وا�شتقبلت 

 10 ملدة  ا�شتمرت  التي  املذهلة  النارية  الألعاب  عرو�ص 

دقائق واأ�شرت قل�ب العامل، وبعثت بر�شالة عن�انها الأمل 

رقمني  بت�شجيل  الإمارة  جنحت  كما  والإجنازات.  وال�شالم 

قيا�شيني يف »غيني�ص« خالل احتفالت راأ�ص ال�شنة 2020، 

لإطالق  طيار  دون  من  الطائرات  من  عدد  »اأكرب  فئتي  عن 

الألعاب النارية يف وقت واحد« و»اأط�ل �شالل من الألعاب 

النارية«. وح�شلت الإمارة كذلك على رقمني قيا�شيني اآخرين 

مع »اأط�ل �شل�شلة لالألعاب النارية يف العامل« و»اأط�ل خط 

راأ�ص  احتفالت  يف  العامل«  يف  النارية  لالألعاب  م�شتقيم 

ال�شنة 2019.

م�صل�صل اجل�صر..

 جديد نيللي كرمي وعمرو �صعد

ت�ش�ير  �شعد  وعمرو  كرمي  نيللي  النجمان  ي�ا�شل 

حلقات،   6 من  املك�ن  »اجل�شر«  م�شل�شل  يف  م�شاهدهما 

خالل  الرقمية  »�شاهد«  من�شة  عرب  للعر�ص  ُيعد  والذي 

الفرتة املقبلة، وي�شارك يف بط�لته معهما كل من حممد عالء 

من  وه�  ن�شار،  ومها  ال�شامي،  �شارة  كمال،  خالد  جاميكا، 

تاأليف حممد �شليمان عبدامللك، ومن اإخراج بيرت ميمي.

ما  ح�ل  اأحداثه  تدور  علمي،  خيال  فانتازيا  امل�شل�شل 

و�شل اإليه الب�شر بعد انتهاء احلياة على ك�كب الأر�ص، يف 

فرتة ما بعد نهاية العامل بـ70 عاًما.

الذي  اجلديد  مل�شل�شلها  كرمي  ر  حت�شّ اآخر،  جانب  على 

تخ��ص به م��شم الدراما يف رم�شان املقبل، بعن�ان »اأح�ال 

�شخ�شية«، ويتناول العديد من م�شاكل الأح�ال ال�شخ�شية 

يف قاعات املحاكم امل�شرية، لتعك�ص العديد من م�شاكل الأ�شر 

امل�شرية بني الأزواج والزوجات، والثمن الذي يدفعه الأبناء 

ب�شبب خالفات الآباء.

ال�صحة: 35 حالة 

م�صابة بكورونا وال وفيات

التي  الفح��شات  اأن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

بلغ عددها 17783 يف ي�م 31 اأكت�بر 2021، 

اأظهرت ت�شجيل 35 حالة قائمة جديدة.

العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

حالتني، واحلالت التي يتطلب و�شعها ال�شحي 

تلقي العالج 9 حالت يف حني مل ت�شجل وزارة 

ال�شحة اأي حالة وفاة ب�شبب الإ�شابة بك�رونا.
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العاهل تلقى اتصااًل هاتفيًا من الملك سلمان

خادم الحرمين الشريفين يشكر الملك على 
إجراءات البحرين تجاه تصريح وزير اإلعالم اللبناني

تلق��ى حض��رة صاحب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل 
ورع��اه اتصااًل هاتفي��ًا من أخيه خ��ادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
عاه��ل المملك��ة العربية الس��عودية الش��قيقة 
حفظ��ه اهلل، عّبر خالله عن ش��كره لجاللة الملك 
المف��دى على م��ا قامت به مملك��ة البحرين من 
إجراءات تجاه تصريح وزي��ر اإلعالم اللبناني، بما 
يجس��د تضامن المملكتين، ويعكس وحدة دول 

مجلس التعاون الخليجي.
وقد أكد جاللة الملك المفدى خالل االتصال عمق 
العالقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية 
الس��عودية الش��قيقة، وتماس��ك دول مجل��س 
التع��اون الخليجي، داعيًا اهلل ع��ز وجل أن يحفظ 
الشقيقة الكبرى ويديم عليها أمنها واستقرارها، 

خادم الحرمين الشريفينفي ظل قيادتها الحكيمة. عاهل البالد المفدى

 الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان 
الرئيس الجزائري بذكرى ثورة األول من نوفمبر

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، 
برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد 
تبون رئيس الجمهوري��ة الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية الشقيقة، بمناسبة ذكرى ثورة األول من 

نوفمبر المجيدة لبالده. 
وأع��رب جاللت��ه في البرقي��ة عن أطي��ب تهانيه 
وتمنيات��ه لفخامت��ه بموفور الصحة والس��عادة 

ولشعب جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية 
الشقيق بالمزيد من التقدم واالزدهار.

كما بعث صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئي��س مجلس 
الوزراء برقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبدالمجيد 
تبون رئيس الجمهوري��ة الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية الشقيقة، بمناسبة ذكرى ثورة األول من 
نوفمبر المجيدة لبالده، أعرب س��موه في البرقية 

ع��ن أطي��ب تهاني��ه وتمنياته لفخامت��ه موفور 
الصح��ة والس��عادة ولش��عب جمهوري��ة الجزائر 
الديمقراطية الشعبية الشقيق مزيدًا من التقدم 

واالزدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس ال��وزراء برقي��ة تهنئة مماثل��ة إلى أخيه 
أيم��ن بن عبدالرحمن، الوزي��ر األول بالجمهورية 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.
البحرين تدين تفجير سيارة 

مفخخة قرب مطار عدن باليمن

 وزير الداخلية: 
قائد خفر السواحل تميز 

باالحترافية في األداء األمني

أكد وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة أن 
قائد خفر الس��واحل اللواء ركن بحري عالء سيادي تميز بالمهنية 
واالحترافي��ة ف��ي األداء األمني المتميز، حيث ل��م يقتصر عطاؤه 
على خفر السواحل بل امتد إلى العديد من مجاالت العمل األمني.

ج��اء ذل��ك، خالل اس��تقباله أمس، بحض��ور رئيس األم��ن العام 
الفريق طارق الحسن، اللواء سيادي بمناسبة إحالته إلى التقاعد، 
حي��ث أش��اد الوزير بما قدم��ه من جهود وطني��ة مخلصة وعطاء 

ممتد على مدار سنوات طويلة في خدمة الوطن.
وأش��ار إلى أن اللواء ركن بحري عالء س��يادي ترك بصمة واضحة 
في قيادة خفر السواحل، وكان نموذجًا مشرفًا في القيادة األمنية 
وساهم في تحفيز العاملين معه من ضباط وضباط صف وأفراد 
ودفعهم للعمل المتميز واإلبداع في األداء في إطار الحرص على 

تقديم خدمات أمنية متقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأع��رب عن فخره واعت��زازه بهذا األداء واإلخ��الص والتفاني في 
مج��ال حفظ أمن الوط��ن، متمنيًا للواء س��يادي موف��ور الصحة 
والعافي��ة ودوام التوفيق. من جهته، أعرب س��يادي عن ش��كره 
لوزير الداخلية، معبرًا عن اعتزازه بالعمل تحت إمرته طيلة هذه 

الفترة، مقدرًا الدعم الذي تلقاه على امتداد مسيرته العملية.

المستوى األخضر من 50 حالة وأقل.. واألصفر بين 51 و100
 »الفريق الوطني«: اعتماد اإلشارة الضوئية

وفق المتوسط اليومي لحاالت العناية
الطب��ي  الوطن��ي  الفري��ق  أعل��ن 
كورون��ا  لفي��روس  للتص��دي 
الع��رض  بع��د  أن��ه  )كوفي��د19( 
وأخذ موافق��ة اللجنة التنس��يقية، 
والمستجدات،  المعطيات  وبحسب 
تم تحديث آلية اإلش��ارة الضوئية 
لمس��توى انتش��ار فيروس كورونا 
)كوفي��د19( بدءًا م��ن أمس، حيث 
عل��ى  المحدث��ة  اآللي��ة  تعتم��د 
المتوس��ط اليومي لع��دد الحاالت 
ف��ي العناي��ة المركزة عل��ى النحو 

التالي:
- المس��توى األخض��ر: حي��ن يبلغ 
المتوس��ط اليومي لع��دد الحاالت 
في العناية المركزة 50 حالة أو أقل 

لمدة 14 يومًا.
- المس��توى األصف��ر: حي��ن يبل��غ 
المتوس��ط اليومي لع��دد الحاالت 
في العناية المركزة بين 51 و100 

حالة لمدة 7 أيام.
- المس��توى البرتقال��ي: حين يبلغ 
المتوس��ط اليومي لع��دد الحاالت 
في العناية المرك��زة من 101 إلى 

200 حالة لمدة 4 أيام.
- المس��توى األحم��ر: حي��ن يبل��غ 
المتوس��ط اليومي لع��دد الحاالت 
في العناية المرك��زة 201 حالة أو 

أكثر لمدة 3 أيام.
الطب��ي  الوطن��ي  الفري��ق  وبّي��ن 
كورون��ا  لفي��روس  للتص��دي 
م��ن  االنتق��ال  أن  )كوفي��د19( 
مس��توى آلخ��ر تنازلي��ًا يس��توجب 
البقاء ف��ي نفس المس��توى لمدة 
ال تقل عن أس��بوع، ولكن االنتقال 
من مس��توى إلى آخ��ر تصاعديًا ال 
يس��توجب إتمام الم��دة المحددة 
لكل مستوى، حيث يمكن االنتقال 
على س��بيل المث��ال مباش��رًة من 
المس��توى األخضر إلى المس��توى 
األحم��ر دون المرور بالمس��تويين 

األصفر والبرتقالي.
ون��وه بأنه يمك��ن للفريق الوطني 
الطب��ي التوصي��ة باالنتق��ال إل��ى 
أي مرحلة بناء على أي مس��تجدات 

طارئة، مش��يرًا إل��ى أن الضوابط 
المح��ددة للمس��تويات وف��ق آلية 
اإلش��ارة الضوئية لمستوى انتشار 
)كوفي��د19(  كورون��ا  في��روس 
قابل��ة للتغيير بحس��ب المعطيات 

والمستجدات.
وبي��ن الفريق الوطن��ي الطبي أنه 
بن��اًء عل��ى تحدي��ث آلية اإلش��ارة 
الضوئية لمس��توى انتشار فيروس 
كورونا )كوفيد19( تم تحديث دليل 
الصحي��ة آللية عمل  االش��تراطات 
اإلش��ارة الضوئية لمستوى انتشار 
فيروس كورونا )كوفيد19( وسينشر 
في الموقع اإللكتروني التابع لوزارة 
https://healthalert.gov. الصحة

bh/، موضحًا أنه بناًء على التحديث 
س��يتم إلغاء إلزامية فحص الحرارة 
وتس��جيل بيانات غير المتطعمين 

عند الدخول ألي منش��أة إلى جانب 
فتح مناطق االنتظ��ار، مؤكدًا على 
ض��رورة االلتزام بلب��س الكمامات 
ف��ي المناطق الداخلي��ة، ومواصلة 
إجراءات التعقيم بصورة مستمرة، 
وتش��جيع الحج��ز المس��بق والدفع 
اتب��اع  جان��ب  إل��ى  اإللكترون��ي، 
اإلج��راءات االحترازي��ة للح��د م��ن 
انتش��ار الفي��روس، مش��ددًا عل��ى 
ض��رورة التزام الجمي��ع باإلجراءات 
التي تم اإلعالن عنها مس��بقًا وفق 
كل مس��توى م��ن مس��تويات آلية 
اإلش��ارة الضوئية لمستوى انتشار 
الفيروس، ومواصل��ة البناء على ما 
تحقق م��ن إنجازات في إطار خطط 
التصدي للفيروس بما يس��هم في 

حفظ صحة وسالمة الجميع.

 ميرزا: الخطتان الوطنيتان للطاقة
تقلالن 24٪ من االنبعاثات الكربونية

رفع رئيس هيئة الطاقة المس��تدامة 
الدكت��ور عبدالحس��ين ميرزا الش��كر 
لم��ا  الرش��يدة  للقي��ادة  والتقدي��ر 
قامت المملك��ة بتبنيه كهدف وطني 
الصفري��ة  الحيادي��ة  إل��ى  للوص��ول 
للكربون بحلول 2060، لما لذلك من 

انعكاسات إيجابية عدة على النواحي 
االقتصادي��ة والبيئي��ة واالجتماعي��ة 
ويسهم في تحقيق االستدامة لألجيال 
القادمة، مؤك��دًا ما لهذا اإلعالن من 
أهمي��ة على صعيد تحقي��ق المملكة 
التزاماته��ا الدولي��ة واالنضمام إلى 
الركب العالمي في جهود االستدامة 
والتصدي للتغير المناخي، وخاصة أن 
اإلعالن عن ه��دف المملكة للحيادية 
الصفري��ة يأت��ي تزامنًا م��ع انطالقة 
أعم��ال المؤتم��ر الدول��ي للتص��دي 
لتغير المناخ COP26 الذي يقام هذا 

العام في جالس��كو ويحضره أكثر من 
200 من ق��ادة دول العالم وممثلين 
عنهم، مؤكدًا أن الخطتين الوطنيتين 
للطاق��ة المتج��ددة وكف��اءة الطاقة 
تحقيق  ف��ي  تس��همان  ومبادراتهما 
ما يقارب 24% من تقليل لالنبعاثات 
الكربونية، وهو ما يعكس دور الهيئة 

في الوصول إلى الحيادية الصفرية.
ج��اء ذل��ك خ��الل ترؤس��ه االجتماع 
الخامس والعش��رين للجن��ة الوطنية 
لمتابعة وتنفيذ الخطتين الوطنيتين 
للطاق��ة المتج��ددة وكف��اءة الطاقة 

الذي تم عق��ده عن بعد باس��تخدام 
نظ��ام التواص��ل المرئي، بمش��اركة 
أعض��اء اللجن��ة المكون��ة م��ن كبار 
المس��ؤولين م��ن عدد من ال��وزارات 
والجه��ات الحكومية، بحضور الممثل 
المتح��دة  األم��م  لبرنام��ج  المقي��م 
اإلنمائ��ي ف��ي البحرين. وأض��اف أنه 
باإلم��كان تقليل كمي��ة إضافية من 
زراعة األش��جار  االنبعاثات بواس��طة 
الكهربائي��ة  المركب��ات  واس��تخدام 
وتبن��ي االقتص��اد الدائ��ري للكربون 

وزيادة استخدام الطاقة المتجددة.

أدانت وزارة الخارجية واس��تنكرت بش��دة، تفجير س��يارة مفخخة 
ق��رب مدخل مطار ع��دن الدولي بالجمهورية اليمنية الش��قيقة، 
مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، معربة عن خالص 
التعازي والمواس��اة ألهالي وذوي الضحايا وللحكومة والش��عب 
اليمني الش��قيق، وتمنياتها بالش��فاء العاجل لجميع المصابين 
ج��راء هذا العم��ل اإلرهابي الدن��يء. وأك��دت »الخارجية« وقوف 
البحرين وتضامنها الكامل مع الجمهورية اليمنية الش��قيقة في 
كل ما تتخذه من إجراءات الس��تعادة الدولة والدفاع عن س��يادة 
اليم��ن والحفاظ على أمنه واس��تقراره، مج��ددة موقفها الثابت 

الرافض لكافة أشكال وصور التطرف واإلرهاب.
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زاوية القبطان

األرقام ال تعكس الحقيقة يا وزارة العمل!
أعلنت وزارة العمل والتنمية االجتماعية مؤخرًا عن نتائج البرنامج الوطني للتوظيف 
2، والذي جاء بأرقام كبيرة في شأن توظيف المواطنين بمؤسسات القطاع الخاص، 

وال أريد التشكيك في تلك األرقام بقدر ما هي تساؤالت الشارع أنقلها في عجالة.
تس��اءل بعض المواطنين عن هذا العدد المعلن من الوظائف التي من المفترض 
أن يك��ون قد حصل عليها أبناؤه��م والتي تجاوزت 20 ألف وظيف��ة، بينما أبناؤهم 
قاعدين في البيوت ولم يتصل بهم أحد ليبش��رهم بوظيفة، بل أن بعضهم تجاوز 
أكثر من س��نتين وثالث ورباع بعد التخرج، فمن هم المجهولون الذين حصلوا على 

الوظائف، وهل هي فعاًل في البحرين أم في دولة أخرى؟
لقد ذكر س��عادة الوزي��ر جميل حميدان في ح��وار لصحيفة »الوط��ن« أن معدالت 
الوظائف أصبحت -حس��ب الهدف الذي تنشده الوزارة- بواقع 2000 عملية توظيف 
ش��هريًا، وهو رقم أيضًا تسبب في رفع حواجب مئات المواطنين، تعبيرًا عن العجب 
م��ن هذا الكالم، وقال بعضهم: إذا كان هذا هو المعدل الش��هري، فالبد أن تكون 

البطالة قد شارفت على نهايتها في مملكتنا الحبيبة.
ذهب بعض المواطنين إلى موقع الوزارة لينظروا في األرقام الموثقة لشركات قامت 
بتعيين أبنائهم، حيث كانت األرقام ال تعبر عن الحقيقة -بحس��ب ما ذكره الناس- 
وتساءلوا عن الشركات الخاصة التي وظفت عشرات ومئات الموظفين البحرينيين، 

بينما ال ينم نشاطها عن توظيف أكثر من 15 موظفًا سيكون نصفهم من األجانب، 
وأش��ار أحدهم إلى أن معظم الوظائف المعروضة في قائمة الش��ركات والبنوك لم 
تك��ن أصاًل موجودة في مع��رض الوظائف، فمن أين أتت وم��ن توظف فيها، وهل 
يمكن إرفاق أسماء المحظوظين ممن تم توظيفهم والمسجلة والمثبتة أسماؤهم 

لدى الوزارة الموقرة؟
ومن بين األمور التي يعاني منها أبناؤنا في عملية التوظيف، هي مشكلة التدريب 
الذي يس��تهلك طاقة ومال المتعطل، ثم يتخرج ليدخل في دورة جديدة ألن األولى 
لم تكن مناسبة للوظائف المتاحة، ويظل العاطل في دوامة التدريب إلى أن ييأس، 

وعندها يغلق ملفه بذريعة عدم التزامه.
وفئة أخرى من أبنائنا الذين تم فصلهم من وظائفهم، لم يجدوا معونة مادية وال 
معنوية من الوزارة، فال حق لهم في بدل التعطل، وال وظائف لهم إلى أن يشاء اهلل.
نرج��و تكرم ال��وزارة مراجعة تلك األرق��ام وتوضيحها، وأن تحدثن��ا بما يعقل ألن 
الحقيقة تخالف األرقام المذكورة تمامًا، وألن الخبر كان مس��تفزًا ألكبر شريحة من 

الشباب العاطل وأهاليهم.

* قبطان - رئيس تحرير جريدة »ديلي تربيون« اإلنجليزية

أطباء يناشدون مجلس الوزراء إلنصافهم
يقول ديوان الخدمة المدنية بأنه ال يوجد أي موظف بحريني يعمل في الجهات 
الرس��مية بعقد مؤقت. وأن كل العاملين في القطاع الحكومي يعملون بعقود 

دائمة.
قب��ل أربعة أعوام، وف��ي 2018 تحدي��دًا، وبعد ضغوطات مس��تمرة ومعانات 
عصيبة عاشها مجموعة من خريجي الطب، تم توظيف مجموعة منهم في وزارة 
الصح��ة بعق��ود مؤقتة. عمر هذه العقود هي 4 أع��وام فقط. في هذه الحالة، 
��ا أن يك��ون ديوان الخدمة ال يعلم بطبيعة هذه العق��ود، أو أن وزارة الصحة  إمَّ
تعم��ل بخالف أنظمة ديوان الخدم��ة المدنية. وفي الحالتين، هناك ألف عالمة 

استفهام في هذا الشأن!!
بع��د أن تم توظي��ف األطباء الش��باب »طبعًا كله��م من البحرينيي��ن« بعقود 
مؤقت��ة في وزارة الصح��ة، ومن دون تأمي��ن إطالقًا -وه��ذه مخالفة قانونية 
جس��يمة أيضًا- قامت الوزارة مؤخرًا باالجتماع معهم لتخبرهم وبكل بساطة، 
أن عقودهم انتهت وعليهم العمل في القطاع الخاص. مع العلم أن المسؤولة 
الكبي��رة الت��ي اجتمع��ت معهم لم تك��ن تعلم بأن ه��ؤالء األطباء ل��م ينهوا 
امتحانات »عرب بورد« كاملة، وأنهم كانوا يعملون في المستشفيات أكثر من 
كونه��م متدربي��ن، بل أنهم كانوا »يغط��ون« نوبات تصل م��ا بين 8 إلى 12 
نوبة في الش��هر، بينما يج��ب أن ال تتجاوز نوبات المت��درب أكثر من 4 نوبات 

»بالكثير« كل ش��هر حس��ب العقد. ولم تعلم هذه المسؤولة أو ربما تعلم، أن 
ه��ؤالء األطباء لم يحصلوا عل��ى فلس واحد من خالل عمله��م في نوبات عمل 
قاتلة. الوزارة تطلق عليهم اس��م »متدربون«، بينما هم يمارس��ون ما يمارسه 
الطبيب المقي��م وأكثر. وفي مرحلة كورونا، حمل��وا الوطن على أكتافهم، ومع 
ذل��ك لم يحصلوا أيض��ًا على فلس أحم��ر لجهودهم، ألنهم ليس��وا من قائمة 

المستحقين!!!
أخبرته��م وزارة الصح��ة بعد أن اجتمعت بهم »بأن يتيس��روا من الوزارة واهلل 
يوفقه��م« للعمل في القطاع الخ��اص. دون النظر إلى ال� 4 أعوام التي قضوها 

وأشرفوا على تقديم االمتحانات الخاصة »بالعرب بورد«.
هؤالء األطب��اء المظلومون، حاولوا االتصال بقس��م الموارد البش��رية لمعرفة 
مصيرهم فرفضوا اس��تقبالهم، وحاولوا لقاء الرئيس التنفيذي للمستش��فيات 
الحكومية ولمدة 40 يوم��ًا متواصلة ولم يفلحوا. وها هم اليوم يالقون مصيرًا 
قاتمًا ومجه��واًل، لتعيدهم وزارة الصحة متعم��دة للمربع األول، فترميهم في 

ين ال غير. منازلهم، أو مستشفيات خاصة يعملون فيها كأطباء عامِّ
هؤالء األطباء يعول��ون اليوم في حل أزمتهم على مجلس الوزراء الموقر ال غير، 
فهم يدركون بأن صاحب الس��مو الملكي ولي العه��د رئيس الوزراء ال يقبل أن 

يعامل الطبيب البحريني بهذا االستخفاف أبدًا.

العمالت الرقمية وحلم الماليين
الماليين، حلم الجميع والذي هو اآلن حاضر بقوة لدى الشباب البحريني، فال يوجد 

مجلس أو محفل أو تجمع إال تجدهم يتحدثون عن الثراء وأحالم الماليين.
كيف ذلك، ينشط هذه األيام لدى كثير من الشباب التوجه لدخول عالم العمالت 
الرقمي��ة، فمنهم من س��مع ودخل هذا العالم قبل س��نوات ولديه نظرة وخلفية 
جي��دة عن هذا العال��م الغامض، وهناك من تأثر ممن س��بقه ف��ي هذا المجال 
محققًا أرباحًا وخبرة جيدة، وخالل الفترة األخيرة والبس��يطة -أعتقد شخصيًا- أن 

العدد الذي دخل هذا المجال أضعاف ما دخل خالل األربع سنوات الماضية.
وأكثر ما ش��د الفئ��ة األخيرة لدخول ه��ذا المجال هو بريق عمل��ة رقمية جديدة 
اس��مها »ح��زم« عرفت نفس��ها بأنها عبارة عن مش��روع عربي يس��عى لتقديم 
عمل��ة يمكن اس��تخدامها في عمليات البيع والش��راء في منطق��ة الخليج، وأغلب 
مؤسس��يها هم ش��خصيات بحرينية، وهذه العملة انطلقت في أغسطس 2021 
ومنذ انطالقها وحتى هذه األيام ارتفعت بمعدل 8250% !! أي أنك لو وضعت 50 
دينارًا في أغسطس لكنت اليوم تملك أكثر من 4175 دينارًا، وهو ما شجع الكثير 
ه��ذه الفترة للدخ��ول فيها، فمنهم من اقترض ومنهم من س��حب كل مدخراته 

ومنهم من باع ما يملك.
معلومات لم يتم تأكيدها أو نفيها من قبل الجهات الرسمية في الدول الخليجية، 
وال أدري إن كان هن��اك من جهة انتبهت لذلك. وال أس��عى هنا لتخويف أو انتقاد 
ه��ذه العملة أو من يقف خلفها، بل أتوجه بالس��ؤال إلى الجهات المعنية خاصة 
»مص��رف البحري��ن المركزي«، فهي الجه��ة األكثر قربًا من هذه األنش��طة حتى 
اآلن. فهل لديها رقابة على مش��اريع العمالت الرقمية العربية ؟ هل يتم تسجيل 
هذه العم��الت الرقمية العربية والبحرينية كعملة مرخصة ؟ هل توجد ضمانات 

يطلبها المركزي من قبل الجهات التي تصدر هذه العملة؟
إجابة هذه التساؤالت قد تكون ضمانًا للمتداولين وسبب رئيس لدعم واستقرار 
ه��ذه العمالت، فمش��اريع ما يعرف ب�)س��كام( أي المغشوش��ة تع��د باآلالف في 
منص��ات التداول الرقمية، ومهم��ا كانت نتائج هذه المش��اريع فإن الضحية هو 

دائمًا المتداول.
إن من أهم أس��باب خس��ائر أي متداول ف��ي عالم العمالت الرقمي��ة هو اختياره 
لبع��ض المنص��ات التي ال يعرف عنها ش��يئًا، فمن الضروري عل��ى أي متداول أو 
الساعي لدخول هذا العالم أن يبحث عن المنصات المعروفة بالسمعة واحتوائها 
عل��ى العمالت الموثق��ة فقط، فهناك منص��ات أغلب عمالتها عبارة عن أس��اٍم 

لحيوانات وطيور، وهي عبارة عن مشاريع ال مشاريع لها، فقط عملة بال هدف.
من حق أي ش��خص دخول عالم العمالت الرقمية وتحمل مس��ؤولية قراره، وحتى 
اآلن ه��ذه الحق مفتوح وهو ما نريده، فقط نري��د بعض التوجيه والمراقبة من 
قب��ل الجهات المختصة، فال نري��د أن نرى منظر 2006 حين جن جنون الناس في 

فترة انهيار سوق األسهم الخليجية وتبخر المليارات في لحظات.

بايدن يستعد للحرب العالمية الثالثة
س��حب القوات من الش��رق األوس��ط وإيجاد قاع��دة لغواصات 
أمريكية نووية في أس��تراليا، وتجهيزات تجرى على قدم وساق 
لحص��ار الصين التي تطم��ح بتحقيق حلمها في ض��م تايوان، 

حيث تستعد واشنطن لصد أي مغامرة من بكين.

هكذا السيناريو الذي ترسمه اإلدارة األمريكية الجديدة بقيادة 
الرئيس جو بايدن، فهي تس��عى بأن تضع��ف القوى الصينية 
عبر إيق��اف طموحها االقتصادي ولكونها منافس ش��رس لها، 
وف��ي هذا الس��ياق تق��وم واش��نطن بالتحاور مع إي��ران إلنهاء 

الملفات بالش��رق األوس��ط وس��ط فوضى عارمة تجتاح الدول 
العربية وعلى رأس��ها الم��د الذي صنعته طه��ران من العراق 

امتدادًا لسوريا ولبنان وبالجنوب قوى اإلرهاب الحوثيين.
م��ن الواض��ح أن أمريكا س��ترمي كل هذه الملف��ات جانبًا ولن 
يهمه��ا حل القضاي��ا العالقة كالملف اإليران��ي مثاًل، وبالتالي 
فهي تصب تركيزها حول الصين وليس سواها، ولعل الهجمات 
السيبرانية المتكررة على أمريكا أفقدت واشنطن صبرها والتي 
تؤك��د التقاري��ر المس��ربة من وس��ائل اإلعالم بأنه��ا صينية 
المصدر، وأن اإلدارة األمريكية باتت على وش��ك اتخاذ خطوات 
استباقية لصد هذه الهجمات عبر خطوات دبلوماسية واضحة.

غي��ر أن تاي��وان س��تكون الدول��ة التي تش��عل ش��رارة الحرب 
العالمي��ة الثالثة في حال ق��ررت بكين التهور وضمها للصين، 
حيث حذر الرئيس األمريكي جو بايدن رئيس الصين ش��ي جين 

بينغ من ذلك في لقاء افتراضي عقد بين الرئيسيين.
خالصة الموضوع، أن أمريكا ال ترى حاليًا ملفًا أهم من الصين، 
وال تتح��رك إال عب��ره، وأن التح��ركات م��ا هي إال اس��تعدادات 
واضحة لواش��نطن بأن تك��ون تلك الح��رب أو التهيئة لها أمر 
ال رجع��ة فيه، وأن األمر أصبح مس��ألة وج��ود وليس كما يظن 
البع��ض ما ه��ي إال ح��رب إعالمي��ة، فالتقارير المنش��ورة في 
الصحف والمواقع األمريكية جميعها تنصب حول أن الصين هي 
الع��دو األول ألمريكا، وأن اإلطاحة بذلك التنين هو أس��اس أي 
تحركات دبلوماسية أو عس��كرية قادمة، وعلى الشرق األوسط 
أن يس��تعد لس��يناريو قد يكون بعيدًا في الفترة الحالية لكنه 
ليس مس��تحياًل، فالرئيس جو بايدن ليس لديه ما يخسره ألنه 
يعلم بأنه لن يترش��ح لوالي��ة جديدة، بمعنى أن��ه جاء ليتخذ 

القرارات الصعبة ويرحل.

إعالمي »القصاص«
ودعنا فجأة قبل أيام محمد الشروقي أحد أبرز اإلعالميين الذين أنجبتهم البحرين 
في العقدين الماضيين. ودعنا بطاًل ال يهاب لومة الئم ومحاربًا بالحجة السليمة 

والكلمة الجريئة. 
الش��روقي، الش��رس في ردوده عل��ى من يخطىء ف��ي حق بالده، ع��رف بقدراته 
اللغوية الفائق��ة تحدثًا وكتابة وبتمكنه التام من اللغة العربية وقواعدها مما 
جعله أحد أفضل قراء نشرات األخبار ومقدمي برامج الحوارات الجادة وساعده في 
ذلك اطالعه المكثف على الش��أن السياسي س��واء المحلي أو اإلقليمي واهتمامه 

بالتاريخ العربي واإلسالمي واألدب. 
وش��هدت بداية األلفية الجديدة تنقل الشروقي بين عدة محطات كمراسل أخبار 
وكمقدم نش��رات أخبار ليكون م��ن أوائل اإلعالميين المحليي��ن الذين طلوا على 
شاش��ات خليجية وكان من ضمنها شاش��ة تلفزيون أبوظبي التي قرأ فيها نشرة 
األخبار. وفي العقد الثاني من األلفية وبعد رجوعه للبحرين ابتعد الش��روقي عن 
اإلعالم التقليدي ليؤس��س لنفس��ه حض��ورًا إعالميًا طاغيًا ف��ي منصات التواصل 

وليكون من األكثر مشاهدة ومن األكثر تأثيرًا في ساحتنا المحلية. 
فسلس��لة حلقات��ه على منص��ة »يوتيوب« الت��ي طرحت مواضي��ع جريئة للغاية 
وناقش��ت قضاي��ا الس��احتين المحلية والعربية ب��كل مصداقية وج��رأة حصدت 
جمهورًا وفيًا كان ينتظر إطاللته أسبوعيًا ويتفاعل معه تفاعاًل عجيبًا. فالشروقي 
لم يكن يظهر ليجامل أو ليتملق أو ليتكلم بدبلوماسية بل كان سيفًا مسلطًا على 
المتمردين والمنافقين والجبناء. وكان هدفه األول كشف الحقائق والتصدي بكل 
الحج��ج والبراهين لمروجي الكذب والحاقدين على الخليج بش��كل عام والكارهين 

للبحرين بشكل خاص. 
تصدى الشروقي لجميع المؤذين و لم يترك أي وقح بدون أن يلقنه درسًا موجعًا. 
وأذكر عندما س��ألته قبل بضعة ش��هور في إحدى جلساتي معه عن الحافز الذي 
يجعل��ه يرد على الجميع دون أن يترك أحدًا من المتطاولين فأجاب بكلمة واحدة 
وهي »القصاص«! وعندما استرس��ل، فهمت أن��ه يؤمن بمبدأ القصاص - أي أن 
يتلق��ى المخط��ىء عقابه بمثل ما فعل - ويؤمن كثيرًا باس��ترداد الحق وكش��ف 
الحقيق��ة خاصة إذا كان األمر يتعلق بالوطن مما يجعله ال يتواني حتى وهو في 
حالة صحية معقدة نظرًا لمش��اكل الظهر والعظام التي كان يعاني منها من أن 
يجل��س أمام الكاميرا ليس��جل فيها حلقة مطولة يرد فيه��ا على محترفي الكذب 

والتدليس باألدلة الجازمة المقنعة و بأسلوب فيه الكثير من الشجاعة. 
ونظرًا لكاريزمته الطاغية أمام العدس��ة وقدراته الكبيرة في الحوار استعانت به 
قنوات عريقة ليكون محلاًل للش��أن السياسي وضيفًا في برامجها المهمة وأبرزها 

قناة »بي بي سي عربي« التي تبث من لندن. 
وعلى الرغم أن تواصلي معه كان غير منتظم لظروف الحياة لكن شاء الرحمن أن 
أس��تلم منه مكالمة قبل يومين فقط من وفاته حدثن��ي فيها عن أمور إعالمية 
وكان الوعد أن نلتقي في نهاية األس��بوع. وهذه المكالمة لم أكن أتوقعها لكن 
أش��عر اآلن أنها كان��ت طريقته ليقول فيه��ا وداعًا وكأنه كان يعل��م أنه مغادر 

قريبًا! 
رحم��ك اهلل ي��ا محمد وغفر لك، س��أفتقدك وس��يفتقدك جمه��ورك الكبير كثيرًا 

وسيفتقدك كل من أحب البحرين حبًا مخلصًا.

الكلمة نور.. وكلمات »قرداحي« قبور!!
»الكلم��ة نور، وبع��ض الكلمات قبور«، والسياس��ي المحنك ه��و من يقيم 
تصريحات��ه قبل أن يطلقها، وربما تلك ه��ي الخطيئة الكبرى التي ارتكبها 
وزي��ر اإلعالم اللبناني جورج قرداحي، س��واء بقصد أو بغي��ر قصد، حتى وإن 
كان��ت قبل تولي��ه حقيب��ة وزارة اإلع��الم، بتصريحاته المس��يئة للمملكة 
العربي��ة الس��عودية، ودول اإلمارات العربي��ة المتحدة، عن ح��رب اليمن، 
لكونه اصطف في معسكر إيران و»حزب اهلل« و»التيار الوطني الحر«، ضاربًا 
عرض الحائط بمصلحة بالده كون تلك التصريحات تؤثر بشكل سلبي كبير 
على العالقات مع الحلفاء واألشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وكون 

تلك الدول مشهود لها بالوقوف مع الدولة اللبنانية في السراء والضراء.
ولألسف، التصريحات المس��يئة وغير المسؤولة من بعض المسؤولين في 
لبن��ان دائمًا متكررة، وتأتي في توقيتات صعبة على لبنان، فقبل س��نوات، 
رفض وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل، »صهر الرئيس اللبناني 
ميشال عون«، التوقيع والموافقة على إدانة تدخالت »حزب اهلل« في شؤون 
البحري��ن، في البي��ان الختامي الجتماع مجلس جامعة ال��دول العربية على 
المس��توى الوزاري بدورت��ه غير العادية ال��ذي عقد في القاه��رة، في يناير 
2016، بناء على طلب الرياض، والذي أكد »التضامن الكامل مع السعودية 
في مواجهة األعمال العدائية واالس��تفزازات اإليرانية، وإدانة االعتداء على 
البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، وإدانة استمرار تدخالت طهران 
في الش��ؤون الداخلي��ة للبحرين ودعمه��ا للجماعات التي تش��كل تهديدًا 
ألمنها واستقرارها، ورفض تدخالت »حزب اهلل« اللبناني اإلرهابي في شؤون 
البحرين«، زاعمًا أن »الحزب هو حزب وطني لبناني ويش��ارك في الحكومة«، 
مبررًا ذلك بقوله »رفضنا ربط اس��م »ح��زب اهلل« باألعمال اإلرهابية«، وهو 
الحزب التاب��ع إليران جملة وتفصياًل، والذراع العس��كري لطهران في لبنان 
والمنطق��ة، والمصنف على قائمات اإلره��اب البحرينية والخليجية والعربية 

واألوروبية واألمريكية.
وفي مايو الماضي، أعلنت الرئاس��ة اللبنانية أن وزي��ر الخارجية في حكومة 
تصريف األعمال، ش��ربل وهبة، طلب من الرئيس ميش��ال عون اإلعفاء من 
مه��ام منصبه، بع��د تصريحات أدلى بها خالل مقابل��ة تلفزيونية أدت إلى 
توت��ر العالقات م��ع دول مجلس التعاون الخليجي عندم��ا زعم دعم األخيرة 

لتنظيم الدولة »داعش«. 
وأخي��رًا ج��اء وزير اإلع��الم اللبناني ج��ورج قرداحي ليصب الزي��ت على النار، 
ويفج��ر أزم��ة دبلوماس��ية كبيرة بين ب��الده ودول المجلس، لك��ن الغريب 
ف��ي منط��ق قرداحي هو تصريحات��ه األخيرة التي ذكرها أم��س، في حديث 
م��ع قن��اة »الجديد«، حي��ث أعلن أن »اس��تقالته من الحكومة غي��ر واردة«، 
وكأنه بس��ذاجة منقطعة النظير يعتقد أن استقالته ربما تصلح ما أفسده 

بتصريحاته المسيئة لدول الخليج.
ربما اختلف الوضع قلياًل مع قرداحي، وأثارت تصريحاته استنكاًر كبيرًا، كونه 
كان يعمل في قناة »إم بي سي« السعودية، وكذلك ابنته، حيث تعد القناة 
صاحب��ة فضل كبير عليه، فيما وصل إليه من ش��هرة، وما حّصل من أموال، 
وربما صدق من قال أنه »لوال اإلعالم السعودي لكان قرداحي مقدمًا للنشرة 

الجوية في قناة »المنار«!«.
إن بعض السياس��يين والقائمين على صناعة الق��رار في لبنان يعانون من 
ضيق أفق سياسي، وسذاجة في الطرح، وسذاجة في التبرير، ومنهم بطبيعة 
الح��ال، وزير اإلع��الم اللبناني جورج قرداحي، لذلك اعتق��دوا عبثًا أن تقديم 
األخي��ر اس��تقالته ربما يك��ون حاًل لألزمة الدبلوماس��ية المعق��دة مع دول 

الخليج، والتي فجرها بتصريحاته قبل توليه حقيبة اإلعالم.
إن قرداح��ي بعدما أطلق الني��ران على حكومة نجي��ب ميقاتي بتصريحاته 
المسيئة للمملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة حول 
ح��رب اليمن، وضع ميقاتي في موقف ال يحس��د عليه، بل إنه يتبين لنا جليًا 
أنه من يجب أن يقدم اس��تقالته هو رئيس الوزراء اللبناني نفسه، كي ينأى 
بنفسه، ويهرب من جحيم تس��لط قوى »حزب اهلل« و»التيار الوطني الحر«، 
ألنه ببس��اطة كيف س��يعمل رئيس الوزراء اللبناني في حكومة بها معسكر 
يش��عل النار في يدي��ه، ويطلق النار على قدميه، بينم��ا البالد تواجه أزمات 

على كافة المستويات؟!
لق��د آن اآلوان للش��عب اللبناني أن يحاكم الطغمة السياس��ية الحاكمة في 
الب��الد، بتهمة الغباء السياس��ي، وينتفض ض��د تصريحاتهم وتصرفاتهم 
الرعن��اء التي يعاني منه��ا هو أواًل وأخيرًا، فهو المتض��رر الوحيد على أرض 

الواقع، على كافة المستويات واألصعدة، السيما من الناحية االقتصادية.
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سحابة »ألبا« تؤشر القتراب منخفض جوي بارد
أيمن شكل  «

نشر موقع بحرين ويذر صورًا لسحابة ظهرت فوق مصنع ألبا، 
نقله��ا عن أحد المتابعين، وأش��ار الموق��ع المتخصص في 
األرصاد الجوية إلى أن ظهور الس��حابة يؤشر القتراب دخول 

منخفض جوي بارد أو عدم استقرار في درجات الحرارة.
ووصف الموقع على حس��ابه في انس��تغرام الس��حابة التي 
صوره��ا أحد المواطنين بأنها س��حابة محلية التكون، حيث 
تتك��ون عادة فوق مصه��ر مصنع ألبا، وذل��ك نتيجة لوجود 
طبقة جوية علوية باردة تالقت مع س��خونة المصهر لتكون 

السحابة المميزة من التفاعل الحراري.
ولفت الموقع إلى أن السحابة ظهرت في المواسم السابقة، 
م��ع بداية انخف��اض درج��ات الح��رارة حيث تعتبر مؤش��رًا 
القت��راب دخول أجواء باردة تابع��ة لمنخفض جوي قادم، أو 

مؤشرًا لتواجد حالة عدم استقرار قريبة.

 بدء بيع تذاكر عرض باليه 
»األميرة النائمة« القادم من سانت بطرسبرغ

أعلنت هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
أم��س، انط��الق بي��ع تذاك��ر عرض 
بالي��ه »األمي��رة النائم��ة«، وال��ذي 
يقام يوم��ي 12 و13 نوفمبر الحالي 
على خش��بة مسرح البحرين الوطني، 
الذي تحتفي الهيئة بمناسبة ذكرى 

تأسيسه التاسعة.   
وكان مس��رح البحرين، تم تش��ييده 
بدع��م من حض��رة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المف��دى، وتم افتتاحه 
ي��وم 12 نوفمب��ر م��ن ع��ام 2012 
وكان��ت المنام��ة عاصم��ة للثقافة 
مش��اريع  أه��م  كأح��د  العربي��ة، 
»االس��تثمار في الثقافة«، ليبدأ من 
بعدها المسرح في تشكيل المشهد 
الثقافي في البحرين عبر اس��تضافة 
أش��هر العروض الفنية والموسيقية 

من حول العالم. 
وي��وم 12 نوفمب��ر س��يقام العرض 
يق��ام  7:00 مس��اًء فيم��ا  الس��اعة 
الع��رض ي��وم 13 نوفمبر الس��اعة 
3:00 مس��اًء، للجمه��ور من 8 أعوام 

فم��ا فوق، حي��ث يمك��ن الحصول على 
تذاكر العرض من خالل محالت فيرجين 
ميغا ستور البحرين سيتي سنتر أو على 

الموقع اإللكتروني للمحالت. 

ونوهت الهيئة، إلى أنه وحفاظًا على 
سالمة الجمهور في البحرين واّتباعًا 
لإلجراءات الوقائية واالحترازية لمنع 
تفش��ي فيروس كورونا، فإن حضور 

الع��رض مقتصر عل��ى المتطّعمين 
والمتعافي��ن الحاصلي��ن على الدرع 
األخض��ر، ولألطفال ما بي��ن 8 و11 
عام��ًا ف��إن التطعي��م غي��ر مطلوب 
المرافقي��ن  عل��ى  ولك��ن  للحض��ور 
البالغي��ن أن يكون��وا حاصلين على 

شعار الدرع األخضر.   
ويقّدم ه��ذا العرض، ال��ذي يتكون 
م��ن ثالث��ة أج��زاء، مس��رح ليوني��د 
باكويس��ون للبالي��ه م��ن أكاديمية 
أخرج��ه  حي��ث  بطرس��برغ،  س��انت 
وصّمم رقصاته الفرنسي جان-غيوم 

بارت. 
وتستكش������ف ه��ذه الحكاي�������ة 
الكالسيكية مش��اعر وحكايات حول 
الح��ّب وأس��اطير الس��حر، ويق��وم 
مس��رح باكويس��ون خ��الل العرض 
ببث حياة جديدة في الفرق الخيالية 
كأوروا  الش����هيرة  والش��خ�صيات 
وماليفيس��نت. وسيكون الحاضرون 
عل��ى موع��د م��ع مش��اهد رائعة، 
تصميم مس��رحي فريد وموس��يقى 

أّخاذة لتايكوفسكي.

وقع مذكرة تفاهم مع »بي كي إس«

»كباب أمين« يدخل السوق الهندية
وق��ع مطعم تكة وكب��اب أمين مؤخرًا 
مذكرة تفاهم مع ش��ركة بي كي إس 
للتوسع في الهند، اس��تمرارًا لمسيرة 
النج��اح الت��ي حققه��ا المطع��م على 
المدى الطويل. وقال المدير التنفيذي 
ال��ذي ينتمي إل��ى الجي��ل الثالث من 
عائل��ة أمين حس��ين أمي��ن: »نود أن 
نقدم قائمة مأك��والت بحرينية بدفء 
الضيافة العائلية. كما نتمنى أن نتيح 
تجرب��ة ت��ذوق المأك��والت البحرينية 

التقليدية البحرينية عالميًا«.
م��ن جهت��ه، ق��ال العض��و المنتدب 
لش��ركة بي كي إس للضياف��ة مهراز 
إبراهيم، والذي أطلق مؤخرًا أول صالة 
طع��ام ذات عالم��ات تجاري��ة وطنية 
وعالمي��ة في الهند: »المطبخ الش��رق 
األوس��طي مهيأ للتوس��ع ف��ي الهند، 
نظي��ر مكوناته وبس��اطة تحضيراته 
سيكون هناك نمو هائل في المطاعم 
الجانبي��ة عل��ى الطري��ق، والمطاع��م 
س��ريعة الخدمة وفندق خمس نجوم، 

كم��ا أن العالمات التجاري��ة العالمية 
ينظ��رون إل��ى الس��وق الهن��دي على 
أن��ه فرص��ة لالس��تثمار بعالماته��م 
التجاري��ة«. من جانبه ق��ال مدير عام 
مجموعة بي ك��ي إس للضيافة جوبي 
كوري��ان: »ح��ان الوق��ت لمزي��د م��ن 
المطاب��خ العربي��ة لتصل إل��ى الحنك 
الهن��دي وستش��هد البالد مزي��دًا من 

بالمأك��والت  المهتمي��ن  األش��خاص 
العربية«. يذك��ر أن تكة وكباب أمين 
بحرين��ي عرب��ي متخص��ص  مطع��م 
في تقدي��م التكة والكب��اب التقليدي 
ويعتبر من ضمن أشهر مطاعم التكة 
ف��ي البحري��ن ودول الخلي��ج العربي، 
حي��ث أس��س ع��ام 1948 م��ن قب��ل 
الس��يد أمين وتم إعادة تأسيسه بعد 

الش��راكة مع ديفيدند جي��ت كابيتال 
ف��ي ع��ام 2018، حيث ش��هدت هذه 
الفترة توسعًا ملحوظًا من خالل إعادة 
إحياء هذه العالمة التجارية التاريخية 
لينطل��ق خ��ارج المملك��ة، وافتتح أول 
فرع خ��ارج المملكة ف��ي أبوظبي عام 
2019. والمعروف أن ش��ركة ديفيدند 
جي��ت كابيت��ال تمتلك المه��ارات في 
ع��دة قطاع��ات تجاري��ة وق��د أثبتت 
الش��ركة خالل هذه الفت��رة القصيرة 
نج��اح المنه��ج الفري��د ال��ذي اتبعته 
في إدارة ش��ركاتها عبر تشجيع النمو 
في القطاعات االقتصادية األساس��ية. 
ووفق��ًا لنائ��ب رئي��س العملي��ات في 
للضياف��ة  كابيت��ال  ديفيدن��د جي��ت 
عدي، فتعتبر تكة وكباب أمين عالمة 
تجارية مميزة وتس��تحق التجربة في 
جميع أنحاء العالم، كما ستس��اهم بي 
كي إس الهند عل��ى دفع نمو العالمة 
التجاري��ة في جميع المدن الرئيس��ية 

في الهند.

 األزمة اللبنانية 
ليست خارج السياق

سواء كانت لبنان أو اليمن أو سوريا أو العراق فإننا نتعامل مع إيران 
ال مع هذه الدول، مشكلتنا ليست حتى مع حزب اهلل وال مع التيار الحر 
وال مع ميقاتي وال مع الحكومة اللبنانية، فكل هؤالء ال يملكون قرارًا 
لبنانيًا، القرار مسلوب منهم. كل هؤالء يمثلون المصالح اإليرانية، 
فالدولة اللبنانية بأكملها رهينة لتلك المصالح اإليرانية، فقط ردًا 
على ما ذكره »قرداحي« أن »ال أحد يملي علينا ما نقوله«، وللتذكير، 

وجودك أصاًل كوزير في الحكومة مرهون بكلمة من إيران.
هذه الدول العربية األربع ُتضاف كحزمة واحدة مع إيران، ومواقفها 
ستظل مرهونة دون أي ضمانات أليٍّ من المسؤولين فيها، حتى لو 
أرادوا. اس��تالب السيادة واإلرادة كامل في هذه الدول بقوة السالح، 

ومن خالله فقط تحكم إيران هذه الدول األربع.
لوال س��الح حزب اهلل والحش��د والحوثي والميليش��يات اإليرانية في 
س��وريا لما اس��تطاعت إيران أن تبق��ي على نفوذه��ا مثلما كانت 
تفعل قبل عشر سنوات، حين خدعت العقول بقصة حماية الطائفة 
واشترت النفوس واإلرادات بالمال واإلغراءات من طوائف أخرى كما 
فعلت في لبنان والعراق. اليوم فقدت هذه األوراق قوتها وضعفت، 
وتبق��ى إلي��ران ورقة واحدة فق��ط هي التهديد بالس��الح، بالقتل، 
بالحرب األهلية... والس��الح اإليراني اآلن مرفوع بوجه شعوب تلك 

المنطقة، ومنها اللبناني.
 اللبنانيون أو العراقيون أو اليمنيون وحتى الس��وريون لن يتمكنوا 
بالتأكي��د م��ن االس��تقالل أو الس��يادة الكامل��ة عل��ى أراضيهم إال 
بالتخل��ص من أس��لحة تلك الميليش��يات قب��ل التفكي��ر بالعودة 

للحضن العربي.
ولن تس��تطيع تلك الشعوب الفكاك من التسلط اإليراني واحتالله 
وامت��الك قراره��ا بيدها إال بالتخلص من س��الحها، وهذا لن يكون 
إال بح��رب أهلية أو بتدخل الجيوش، واألهم أنه لن يكون إال باتفاق 
أمريكي روس��ي وصيني، وهذا شبه مس��تحيل، فالثالثة يلعبون مع 

إيران لعبة تقاسم القوى.
مهما تفاوضنا مع إيران، ومهما تحاورنا من خلف الكواليس، ومهما 
لعبناها سياس��ة، معتقدين أننا نريد »تصفير« المش��اكل والتفرغ 
للتنمية في دولنا، فنظام الماللي لديه مش��روع توس��عي أحرز فيه 
إنج��ازًا كبيرًا بالوصول للبحر األبيض المتوس��ط والبحر األحمر عبر 
وكالئه وس��الحهم، والتنازل عن هذه المكاسب لن يكون بسهولة 
أبدًا إن لم يكن مستحياًل، فقد كلفته تلك المكاسب الكثير بعد أن 

جعلها من أولوياته، وقدمها على رفاهية شعبه.
األم��ر اآلخ��ر أن نفوذ إيران في ال��دول األربع حص��ل عليه بموافقة 
ودع��م قوى عظمى، وارتبط باتفاقيات بما فيها اتفاقية إس��رائيل 

وحزب اهلل على خطوط التماس.
وآخر األمر، فإن إعادة رس��م خارطة الش��رق األوسط مازالت قائمة، 
ومازال��ت أدواته فاعلة بما فيه��ا التمويل والدعم القطري، واألزمة 

اللبنانية ليست خارج السياق.
ل��ذا فإننا ما لم ننظر ل��كل هذه العناصر ضمن إط��ار واحد، ضمن 
مش��روع واحد، ضمن أدوات متعاضدة متكاتف��ة موجهة لوجودنا 
ولمس��تقبلنا ومعطلة لتنميتنا وازدهارنا، أو على األقل تمثل عائقًا 
متك��ررًا لها، ما لم تكن لدينا رؤي��ة واضحة مترابطة الخطوة فيها 
مدروس��ة وتعرف ما الذي يليها وأي س��يناريو سيواجهها، أي ما لم 
نواج��ه المش��روع اإليراني التوس��عي بوحدة واحدة، فإننا س��نظل 
نعال��ج األزمات المتك��ررة بفقء كل دم��ل على ح��دة ونتجاهل أن 

مفرخة الدمامل تعمل بال كلل على إنتاج المزيد.
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المؤتمر الصحفي لالعالن عن خطة التعافي االقتصادي  

االثنين 1 نوفمبر 2021 - 26 ربيع األول 1443 - العدد 4766

أكــد وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطنــي الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفة 
فــي رده علــى ســؤال لـــ “البــاد“ أن الحكومــة ضخــت نحــو 250 مليــون دينــار 
لمصروفــات الرعايــة الصحيــة الشــاملة لجائحة فيروس كورونــا “كوفيد 19” 
فــي العاميــن الماضيين، شــاملًة اللقاحات والعاج للحاالت وغيرها من ســبل 
مكافحــة الجائحــة، موضحــا وال تتضمــن هــذه الفاتــورة أي متعلقــات تخــص 

الصحة العامة.

يرد على “^” 

وفي رده على سؤال رئيس تحرير “البالد” 
المـــردي بشـــأن خطـــط اســـتثمار  مؤنـــس 
األراضـــي باألوقـــاف الســـنية والجعفريـــة، 
أشـــار وزيـــر المالية إلى أن لهـــا خصوصية 
وقـــد أوقفـــت ألغـــراض معينـــة وال تدخل 
ضمن ملكيـــة الدولية، موضًحا أن المنصة 
مطروحـــة أمامهـــم إذا رغبـــوا فـــي عـــرض 

األوقاف عليها.
وأشـــار وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
فـــي المؤتمـــر الصحافـــي الـــذي عقـــد ظهر 
أمس فـــي قصـــر القضيبية خـــالل إجابته 
عن الســـؤال الثاني لرئيس تحرير “البالد” 
بشـــأن اتفاقيـــة التجارة مـــع بريطانيا، إلى 
أن العمل والتفاوض بدأ من خالل تشكيل 
فريق خليجي برئاســـة وزيـــر التجارة في 
الســـعودية، ويشـــمل ممثلين من البحرين 
وممثلين عن جميع دول الخليج باإلضافة 

إلى العمل مع دول أخرى في المنطقة.
ونوه الوزير بأن مفاوضات االتفاقية تضم 
العديـــد مـــن الفصـــول وكل فصـــل يتعلـــق 
بمحـــور خـــاص، منهـــا مـــا يتعلـــق بالســـلع 
والخدمات وما يشمل إعفاء جزئيا أو كليا 
ومرحليـــا بعـــد ســـنوات معينـــة أو العكس 
إلغـــاء اإلعفـــاء لســـلع، مؤكـــدا أن الفريـــق 
الخليجـــي المتكامـــل فـــي األمانـــة العامـــة 

لمجلس التعاون، يقـــوم بالتفاوض، مردفا 
وهنـــاك العديد من االتفاقـــات مع عدد من 
الدول والتي نقـــوم معها بالتفاوض لمزيد 
مـــن االتفاقات االســـتثمارية في الجوانب 

االقتصادية والتجارية.

الخطة بدأت

وقـــال وزيـــر المالية فـــي رده على ســـؤال 
من رئيس تحرير الزميلة “أخبار الخليج”، 
ومفاده “متى ســـيبدأ العمـــل بالخطة”، بأن 
الخطـــة التي تم اإلعالن عنها أمس قد بدأ 
العمـــل والتنفيـــذ الفعلـــي لهـــا، موضحا تم 
التركيـــز في البداية على األولويات لوضع 
اإلستراتيجيات الرئيسة للقطاعات الستة 
المستهدفة والمعتمدة من مجلس الوزراء 

ومجلس التنمية االقتصادية.

600 شركة

وأوضـــح وزيـــر المالية أن الشـــركات التي 
قدمـــت لالســـتفادة من صندوق الســـيولة، 
قـــد تجـــاوزت الـ 600 شـــركة، مشـــيرا إلى 
قرب إصدار بيان بشأن تفاصيل الشركات 

وعددها.
المنافســـة مـــن  ا علـــى ســـؤال بشـــأن  وردًّ
دول الجوار والهدف الخاص باســـتقطاب 
ملياريـــن ونصـــف المليـــار دوالر فـــي فترة 

وجيزة، قال وزير المالية إن أي استثمارات 
تجـــرى فـــي دول المنطقـــة تســـتفيد منهـــا 
االقتصـــادات  تحركـــت  وكلمـــا  البحريـــن، 
المجاورة، فإن البحرين تســـتفيد من ذلك، 
كما شـــدد علـــى أن الخطط التـــي وضعت 
واألرقام المســـتهدفة لحجم االستثمارات 
هـــي قابلة للتنفيذ. وأضـــاف وزير المالية: 
حققنـــا المســـتهدف فـــي خطة هـــذا العام، 
وهدفنا تحقيق مليار دوالر، على أن ترتفع 
فـــي الســـنوات المقبلة، في العـــام الماضي 
مـــن ناحيـــة االســـتثمارات كانـــت حســـب 
الخطـــة، ونســـتهدف زيـــادة االســـتثمارات 

في األعوام المقبلة 2023 - 2024.
وأوضح وزير الماليـــة واالقتصاد الوطني 
للخطـــط  رصدهـــا  تـــم  التـــي  األرقـــام  أن 

والمشروعات هي قابلة للتنفيذ وأكثر.

20 ألف فرصة عمل 

وأشـــار وزيـــر العمل والتنميـــة االجتماعية 
جميـــل حميدان فـــي رده على ســـؤال عن 
عمـــل الـــوزارة لخلـــق مـــا يقـــارب 20 ألـــف 

وظيفـــة فـــي عام واحـــد والمميـــزات التي 
ســـيحصل عليهـــا أصحـــاب العمـــل مقابـــل 
توظيف المواطنيـــن، أن أصحاب األعمال 
المميـــزات  مـــن  العديـــد  علـــى  يحصلـــون 
بالفعل، مشيرا إلى دعم رواتب الموظفين 
ودعـــم الزيادات الســـنوية وإتاحـــة برامج 
تدريـــب مجانيـــة وغيرهـــا مـــن المميـــزات 
التـــي يحصل عليها صاحـــب العمل مجانا، 
مؤكـــدا أن دول الخليج بدأت تلتفت لتلك 

االمتيازات وتطبقها.

زيادة رسوم العمل 

وأوضـــح الوزيـــر حميـــدان فـــي رده علـــى 
ســـؤال مفاده، كـــم تبلغ الزيـــادة المتوقعة 
أنـــه  فأجـــاب  األجنبيـــة،  العمالـــة  لرســـوم 
يجـــري النظـــر فيهـــا تبعـــا لقـــدرة أصحاب 
العمل، مشـــيرا إلـــى إجراء دراســـة خاصة 

بهذا الشأن.

400 ألف دينار للشباب من الخاص

من جانبه، كشـــف وزير الشباب والرياضة 

أيمن المؤيد عن اســـتثمار مـــا يقارب 400 
ألـــف دينار من قبـــل القطاع الخاص، مبينا 
أنـــه وخـــالل األســـبوعين الماضييـــن كان 
هناك إقبال أيضا على المبادرات والبرامج 

الشبابية لبرنامج أمل.

شراكات الصندوق

معظـــم  أن  إلـــى  المؤيـــد  الوزيـــر  وأشـــار 
بهـــا صنـــدوق  التـــي يقـــوم  االســـتثمارات 
السيولة بشراكة مع رأس المال من القطاع 
الخاص وذلك يعني ال سقف محدد للمبالغ 
آخر أســـبوعين 400 ألف دينار بالمشـــاريع 
مـــن  الواســـع  اإلقبـــال  مؤكـــدا  الشـــبابية، 
القطاع الخاص ورجال األعمال على دعم 
الصندوق؛ من أجل الشباب ومشروعاتهم 

الرائدة.

تأثيرات الجائحة على               

قطاعات العمل 

رده  فـــي  حميـــدان  الوزيـــر  وأوضـــح 

علـــى ســـؤال عـــن تأثيـــرات الجائحـــة أن 
خططنـــا وأهدافنـــا تتماشـــى حتـــى خالل 
فتـــرة الجائحـــة، موضحـــا أن هنـــاك بعض 
القطاعـــات التـــي تأثـــرت بالجائحـــة، بينما 
هنـــاك قطاعـــات أخـــرى اســـتفادت ونمـــت 

خالل الجائحة.
وأردف وزيـــر العمـــل، هنـــاك أصحاب عمل 
حصلـــوا علـــى امتيـــازات كثيـــرة ومهمـــة 
خـــالل فترة الجائحـــة لدعمهم وتجاوزهم 
الجائحـــة مـــن دون خســـائر، ومنهـــا دعـــم 
الراتب البحرينـــي، مردفا: وهذا بحد ذاته 
يمثل حجما كبيرا من إنفاق صاحب العمل، 
باإلضافـــة إلـــى ما تـــم تقديمه مـــن برامج 
للموظفيـــن  المجانـــي  للتدريـــب  وورش 
والعاملين في الشـــركات والمؤسسات من 
خالل مبادرات قامت بها الوزارة بالتعاون 
مـــع تمكين، حيث تحملـــت تمكين الزيادة 
الســـنوية لســـنتين، باإلضافة إلى أن هناك 
كثيـــرا من االمتيـــازات التي حصـــل عليها 

أصحاب العمل في فترة الجائحة.

وزير المالية لـ “^” 

وقال وزير المالية واالقتصاد الوطني في 
رده على ســـؤال لـ “البـــالد” إن الحكومة ال 
تحســـب أي مبلـــغ أو فاتـــورة يتـــم صرفها 
علـــى تعافي المواطن، مؤكدا أن الحكومة 
تضـــع كل إمكاناتهـــا ومواردهـــا مـــن أجـــل 

خدمة المواطن.
وأوضح في رده على سؤال آخر لـ “البالد” 
أن خطـــة التعافـــي تتفـــق وتتماشـــى مـــع 
خطة ورؤيـــة البحرين االقتصادية 2030، 
وتتفـــق معهـــا فـــي تحقيـــق أهـــداف هـــذه 
الرؤيـــة االقتصاديـــة المهمة والتـــي تعمل 

الحكومة على تحقيقها.

وزير المالية: 250 مليون دينار فاتورة الرعاية الصحية لـ “كوفيد 19”
تشمل اللقاحات وعالج الحاالت... وال عالقة لها بالصحة العامة

خطة طموحة ومبادرات متقدمة
Û  كان تشريًفا سامًيا ومستنهًضا للهمم، كما كان تكليًفا رفيًعا

موجًبــا لمزيــد مــن العمــل عندمــا دعــا عاهــل البــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته الجامعة 
بافتتاح دور االنعقاد الرابع من الفصل التشــريعي الخامس 
لمجلســي الشــورى والنواب فــي أكتوبــر 2021، إلى اقتراح 

مزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة األبعاد.
Û  عليهــا وافــق  التــي  االقتصــادي”  “التعافــي  وجــاءت خطــة 

مجلــس الــوزراء الموقــر، وتــم اإلعــالن عنهــا مســاء أمــس 
والمنشــورة علــى صفحاتنــا اليــوم بــكل تفاصيلهــا وجوانبها 
المختلفــة، جــاءت علــى قــدر الطموحــات الوطنيــة وعلــى 
مســتوى التحديــات الداخليــة والخارجية، ولتؤكــد ما ذكره 

عاهل البالد المفدى في خطابه عن وجاهة وفعالية البرامج 
الحكومية لتحقيق التوازن المالي واالكتفاء الذاتي كمدخل 

أساسي لتنمية واستدامة مواردنا وثرواتنا الوطنية.
Û  فمــن الواضــح أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب

أراد  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي  الســمو 
لهــذه الخطــة أن تكــون مرتكــزا قويــا ومرجعــا صلبــا للعمل 
الوطنــي فــي المرحلــة المقبلــة فــي كل المجــاالت التنمويــة 
مملكــة  لتواصــل  واالجتماعيــة؛  والماليــة  واالقتصاديــة 
البحريــن وتنتقــل مــن نجاحهــا المبهــر وتعاملهــا المســؤول 
والواعــي مــع جائحة فيــروس كورونا )كوفيــد 19( وتمكنها 
مــن إرســاء تجربــة ملهمــة فــي مواجهــة هــذه األزمــة نالــت 

عليهــا إشــادات عالميــة مهمة إلــى مرحلة أخرى تســتوجب 
مــن الجميــع جهــًدا مضاعًفــا وعمــاًل حثيًثا وجهــًدا متكاماًل، 
حيــث تعــج بتحديــات غيــر مســبوقة بالتزامن مــع تطلعات 
وطموحــات كبيرة، الســيما بعد فتــرة الجائحة وما صاحبها 
مــن “إرهــاق” كبيــر للــدول والشــعوب مًعــا وعلــى مختلــف 

المستويات.
Û  ال شــك أن كل مواطــن وجــد فيمــا تــم اإلعــالن عنــه أمــس

ومنشور اليوم ما كان يأمل فيه ويطمح إليه، حيث جاءت 
الجميــع  الحتياجــات  ومســتوعبة  وافيــة  التعافــي  خطــة 
وملبيــة لتطلعاتهم الوظيفية واالجتماعية والتجارية، وبدا 
واضًحــا أنهــا رســخت المبــدأ الــذي توليــه قيادتنــا الحكيمة 

اهتمامهــا األكبــر فــي كل قراراتهــا وسياســاتها ومبادراتهــا، 
وأن  أداتهــا،  وهــو  التنميــة  غايــة  هــو  المواطــن  أن  وهــو 
االســتثمار فــي هــذا المواطن هو االســتثمار الرابــح في كل 

الظروف واألحوال ومهما كانت التكلفة والتضحيات.
Û  وكمــا المســت الخطــة همــوم كل مواطــن وتطلعاتــه، فقــد

جــاءت أيًضــا بنــاء علــى رؤيــة كليــة موضوعيــة مســؤولة 
القتصادنا الوطني بشتى قطاعاته ووضعت من المبادرات 
والمشــروعات والميزانيــات واالســتثمارات مــا يضمــن لهذا 
االقتصاد الحيوية الكاملة؛ ليواصل مسيرته بكل قوة، وأن 
يحفــظ للمملكــة مكانتهــا بيــن الــدول المتقدمــة فــي مجال 

التنمية المستدامة.
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أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي 
أنـــه   )19 )كوفيـــد  لفيـــروس كورونـــا 
بعـــد العـــرض وأخـــذ موافقـــة اللجنة 
المعطيـــات  وبحســـب  التنســـيقية، 
آليـــة  تحديـــث  تـــم  والمســـتجدات، 
اإلشـــارة الضوئيـــة لمســـتوى انتشـــار 
فيروس كورونا بـــدًءا من يوم األحد 
حيـــث   ،2021 أكتوبـــر   31 الموافـــق 
تعتمد اآللية المحدثة على المتوسط 
اليومـــي لعـــدد الحـــاالت فـــي العناية 

المركزة على النحو التالي:
يبلـــغ  حيـــن  األخضـــر:  المســـتوى   -
المتوســـط اليومي لعدد الحاالت في 
العناية المركزة 50 حالة أو أقل لمدة 

14 يوًما.
يبلـــغ  حيـــن  األصفـــر:  المســـتوى   -
المتوســـط اليومي لعدد الحاالت في 
العنايـــة المركزة 51 - 100 حالة لمدة 

7 أيام.
يبلـــغ  حيـــن  البرتقالـــي:  المســـتوى   -
المتوســـط اليومي لعدد الحاالت في 
حالـــة   200  -  101 المركـــزة  العنايـــة 

لمدة 4 أيام.
يبلـــغ  حيـــن  األحمـــر:  المســـتوى   -
المتوســـط اليومي لعدد الحاالت في 
العنايـــة المركـــزة 201 حالـــة أو أكثـــر 

لمدة 3 أيام.
وبّين الفريق الوطني الطبي للتصدي 
مـــن  االنتقـــال  أن  لفيـــروس كورونـــا 
مستوى آلخر تنازلًيا يستوجب البقاء 
في المســـتوى نفســـه لمدة ال تقل عن 
أســـبوع، ولكـــن االنتقال من مســـتوى 
يســـتوجب  ال  تصاعدًيـــا  آخـــر  إلـــى 
إتمـــام المـــدة المحددة لكل مســـتوى، 
حيـــث يمكـــن االنتقـــال علـــى ســـبيل 
المثال مباشرًة من المستوى األخضر 
إلـــى المســـتوى األحمـــر دون المـــرور 

بالمستويين األصفر والبرتقالي.
ونوه أنه يمكن للفريق الوطني الطبي 
التوصية باالنتقال إلى أي مرحلة بناء 
علـــى أي مســـتجدات طارئة، مشـــيًرا 
بأن الضوابـــط المحددة للمســـتويات 
وفق آلية اإلشـــارة الضوئية لمستوى 
انتشار فيروس كورونا قابلة للتغيير 

بحسب المعطيات والمستجدات.
وبيـــن الفريق الوطني الطبي أنه بناًء 
علـــى تحديث آلية اإلشـــارة الضوئية 
كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار  لمســـتوى 
ســـيتم تحديـــث دليـــل االشـــتراطات 
الصحية آللية عمل اإلشارة الضوئية 
كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار  لمســـتوى 
وسينشر في الموقع اإللكتروني التابع 
healthalert. / /:https لوزارة الصحة
علـــى  بنـــاًء  أنـــه  موضًحـــا   ، /gov.bh
إلزاميـــة  إلغـــاء  ســـيتم  التحديـــث 
فحص الحرارة وتسجيل بيانات غير 

المتطعمين عند الدخول ألي منشـــأة 
إلـــى جانـــب فتـــح مناطـــق االنتظـــار، 
بلبـــس  االلتـــزام  ضـــرورة  مؤكـــًدا 
الكمامـــات فـــي المناطـــق الداخليـــة، 
ومواصلة إجـــراءات التعقيم بصورة 
مســـتمرة، وتشـــجيع الحجز المســـبق 
والدفـــع اإللكتروني، إلى جانب اتباع 
مـــن  للحـــد  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 

انتشار الفيروس.
وشـــّدد الفريـــق الوطنـــي الطبي على 
ضـــرورة التـــزام الجميـــع باإلجراءات 
التي تم اإلعالن عنها مسبًقا وفق كل 
مســـتوى من مســـتويات آلية اإلشارة 
الضوئية لمســـتوى انتشار الفيروس، 
ومواصلـــة البنـــاء على مـــا تحقق من 
إنجـــازات في إطـــار خطـــط التصدي 
للفيروس بما يســـهم في حفظ صحة 

وسالمة الجميع.

المنامة - بنا

آلية جديدة لإلشارة الضوئية وفق عدد الحاالت في العناية
إلغاء إلزامية فحص الحرارة وتسجيل بيانات غير المتطعمين

المشاركة االقتصادية للمرأة ركيزة أساسية لتقدمها
مساعد أمين “األعلى للمرأة” باألسبوع العالمي لالستثمار:

ضمـــن  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  شـــارك 
لالســـتثمار  العالمـــي  فعاليـــات  األســـبوع 
المالئكـــي والتـــي تهـــدف إلى دعـــم ريادة 
األعمـــال والشـــركات  الناشـــئة، ومناقشـــة 
لهـــا،  المســـاندة  التحتيـــة  النظـــم والُبنـــى 
الماليـــة  التكنولوجيـــا  اســـتثمار  وســـبل 
للشـــركات  المتوفـــرة  الدوليـــة  والفـــرص 
الصغيرة والمتوسطة للحصول على رأس 
المـــال االســـتثماري )االســـتثمار المالئكي( 

الالزم لنموها اقتصاديًا. 
فرصـــة  الدوليـــة  المشـــاركة  هـــذه  وتعـــد 
ريـــادة األعمـــال  للوقـــوف علـــى أوضـــاع 
والشـــركات  الناشـــئة في مملكـــة البحرين 
ومنطقة الشرق األوسط والعالم، وللتغلب 
علـــى التحديـــات العالميـــة التـــي تواجهها 

في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وخـــالل الفعالية، أشـــارت مســـاعد األمين 

العام للمجلس األعلى للمرأة الشيخة دينا 
بنـــت  راشـــد آل خليفـــة فـــي كلمة رئيســـة 
عـــن “جهـــود مملكـــة البحريـــن فـــي دعـــم 
االســـتثمار والمشاركة االقتصادية للمرأة” 
إلـــى أن رؤية مملكة البحرين االقتصادية 
2030 التي ترتكز على مبادئ االســـتدامة 
والتنافســـية والعدالـــة، تعد أحـــد الدوافع 
الرئيســـة لدعم البيئة االســـتثمارية ودعم 

رواد االعمـــال، مؤكدًة أن المجلس األعلى 
للمرأة يلتـــزم بتنفيـــذ اختصاصاته والتي 
تتضمـــن متابعـــة تنفيـــذ الخطـــة الوطنية 
لنهـــوض المـــرأة البحرينيـــة بما يتماشـــى 
مـــع تلـــك الرؤيـــة، وأن الخطـــة الوطنيـــة 
للمـــرأة  االقتصاديـــة  المشـــاركة  تعتبـــر 
ركيـــزة أساســـية لتقدمهـــا، ويتكامـــل هذا 
مـــع جهـــود البحريـــن نحـــو الحفـــاظ على 

اقتصـــاد قائـــم علـــى مبـــدأ تكافـــؤ الفرص 
وزيـــادة آفاق التعلم مـــدى الحياة؛ لتعزيز 
القـــدرة التنافســـية للمـــرأة وتقدمهـــا فـــي 
ســـوق العمـــل، ويطبـــق ذلـــك مـــن خـــالل 
نمـــوذج وطني لحوكمة تطبيقات التوازن 
بين الجنســـين محدد المحاور أســـهم منذ 
تفعيله فـــي تقدم المرأة البحرينية وســـد 
الفجوات المرصودة في جميع المجاالت.
األعلـــى  المجلـــس  مشـــاركة  وتعكـــس 
للمـــرأة فـــي هـــذه الفعاليـــة حرصـــه علـــى 
تبـــادل الخبـــرات واالطـــالع علـــى أفضـــل 
الممارســـات  بين الدول المشـــاركة لتنمية 
قطاع ريادة األعمال وتنمية المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة  وتذليل المعوقات 
أمامهـــا فـــي ظـــل الظـــروف االقتصاديـــة 
العالميـــة الراهنة ليؤكد دوره كمركز خبرة 

وطني مختص في شؤون المرأة.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المجلس األعلى للمرأة يشارك في األسبوع العالمي لالستثمار المالئكي

المنامة - بنا

اســـتقبلت األميـــن العـــام لمجلس 
رئيـــس  نائـــب  العالـــي  التعليـــم 
مجلـــس أمنـــاء مجلـــس التعليـــم 
العالـــي الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بمكتبهـــا  خليفـــة  آل  دعيـــج  بـــن 
المعيـــن  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير 
لـــدى جمهورية الســـودان الســـفير 

عبدهللا ربيعة.
وخالل اللقاء، هنأت الشـــيخة رنا 
بنت عيســـى بن دعيـــج آل خليفة 
للثقـــة  ربيعـــة  عبـــدهللا  الســـفير 
الملكية الســـامية بتعيينه ســـفيرًا 
لمملكـــة البحريـــن لـــدى جمهورية 
لـــه  متمنيـــًة  الشـــقيقة،  الســـودان 
فـــي  مهامـــه  أداء  فـــي  التوفيـــق 
تطويـــر وتنمية العالقات األخوية 
بين البلدين في شـــتى المجاالت، 
لمـــا فيـــه خيـــر وصالـــح شـــعبيهما 

الشقيقين.
مـــن جانبـــه، عّبـــر الســـفير عبدهللا 
ربيعـــة عـــن اعتزازه بلقـــاء األمين 
العالـــي  التعليـــم  لمجلـــس  العـــام 
الشيخة رنا، متمنيًا لها كل التوفيق 

والسداد فيما تبذله من جهود في 
تعزيز مســـيرة التعليـــم العالي في 
مملكة البحريـــن، وتنمية التعاون 
التعليمـــي واألكاديمـــي والبحثـــي 
بين مملكة البحرين ودول العالم.

رنا بنت عيسى تهنئ ربيعة بالثقة الملكية السامية

تطوير وتنميــة العالقــات مع السـودان

أعلنت وزارة العمل والتنمية االجتماعية أنه تم في الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر 2021 توظيف )519( باحثًا عن عمل في )402( شــركة ومؤسســة عاملة في 
القطاع الخاص من مختلف المؤهالت الدراسية وذلك في التخصصات والمجاالت الوظيفية والمهنية المالئمة، إلى جانب تدريب )527( شخصًا في مختلف 

البرامج التدريبية.

وبالتالـــي، فقـــد بلـــغ العـــدد اإلجمالي 
 )5912( فـــي   )20859( للمتوظفيـــن 
منشـــأة مـــن أصـــل 25 ألـــف وظيفـــة 
الوطنـــي  البرنامـــج  يســـتهدفها 

للتوظيـــف في نســـخته الثانية خالل 
بينمـــا وصـــل إجمالـــي   ،2021 العـــام 
مـــن تـــم تدريبهـــم )9584( متدربًا من 
أصـــل عشـــرة آالف فرصـــة تدريبيـــة 

الفتـــرة  فـــي  البرنامـــج  يســـتهدفها 
نفسها.

ويمكن للمهتمين االطالع على قائمة 
أسماء الشركات والمؤسسات بصورة 

تفصيلية، وكذلك أعـــداد المتوظفين 
فـــي كل منشـــأة والتي يتـــم تحديثها 
بشكل دوري، وذلك عبر موقع الوزارة 

.www.mlsd.gov.bh :اإللكتروني

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

تدريب 527 وتوظيف 519 باحثا عن عمل
في الفترة من 24 حتى 30 أكتوبر الماضي

المنامة - بنا

البحريـــن  رئيســـة هيئـــة  اســـتقبلت 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنت 
مكتبهـــا  فـــي  خليفـــة  آل  محمـــد 
بنفـــت  شـــركة  مـــن  وفـــًدا  أمـــس، 
برئاســـة الرئيـــس التنفيذي للشـــركة 
تـــم  حيـــث  جناحـــي،  عبدالواحـــد 
ذات  الثقافيـــة  القضايـــا  مناقشـــة 

االهتمام المشترك.
وتوجهـــت بالشـــكر إلـــى عبدالواحد 
جناحـــي علـــى تعاونـــه الدائـــم لمـــا 
فـــي  الثقافـــي  الحـــراك  خيـــر  فيـــه 

مملكة البحريـــن، مؤكدة أن تحقيق 
ثمـــرة  هـــو  الحضاريـــة  المنجـــزات 
العمـــل الجماعـــي وتكاتـــف مختلف 
األطـــراف والتواصـــل البنـــاء ما بين 

القطاعين العام والخاص.
من جانبه، أشـــاد الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة بنفت بالحـــراك الثقافي في 
المملكة البحرين، مؤكًدا اســـتعداده 
الدائـــم للعمـــل مـــن أجـــل االرتقـــاء 
البحريـــن  فـــي  الثقافـــي  بالعمـــل 
والترويج للصورة األجمل للمملكة.

مي بنت محمد تناقش القضايا الثقافية مع رئيس “بنفت”

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل رئيـــس الجمـــارك الشـــيخ أحمد 
شـــؤون  موظفـــي  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
الجمارك المســـاهمين فـــي الحصول على 
جائـــزة التميز للحكومة اإللكترونية للعام 
2021 عن أفضل ممارســـة في المشـــاركة 
اإللكترونية المجتمعية، وفي فئة األفراد 

“أفضل مقترح حكومي”.
وأشـــار إلى أهمية الجوائز التي حصدتها 
رؤيتهـــا  تحقيـــق  فـــي  الجمـــارك  شـــؤون 
والتـــي تهـــدف إلى تســـليط الضـــوء على 
الخدمـــات واالنظمـــة واللوائـــح التـــي من 
والشـــركاء  األفـــراد  تســـاعد  أن  شـــأنها 
والعمالء، مشـــيرا إلى أن شؤون الجمارك 
التطـــور  بمواكبـــة  بالغـــة  أهميـــة  تولـــي 
قنـــوات  إنشـــاء  تـــم  حيـــث  اإللكترونـــي 
اتصـــال إلكترونّيـــة عـــدة بهـــدف ضمـــان 
التواصـــل الفّعال والمســـتمر مـــع عمالئها 
من خالل التطبيقات اإللكترونية “تويتر، 

واإلنســـتغرام، الموقع اإللكتروني، النظام 
الوطني لالقتراحات والشكاوى “تواصل” 
ومركز خدمـــة العمالء الذي يحتوي على 
4 وســـائل اتصال وهي االتصال السمعي 
)الهاتـــف(، البريـــد اإللكترونـــي، التواصـــل 
عبر )الواتساب(. وأشاد بمناسبة حصول 

الجمركيـــة  التراخيـــص  إدارة  مديـــر 
الجمـــارك  بشـــؤون  العمـــالء  وخدمـــة 
الشـــيخة منيرة بنـــت محمـــد آل خليفة، 
على جائزة التميز للحكومة اإللكترونية 
عـــن فئة األفراد أفضل مقترح إلكتروني 

.)GOV4GOOD(

مكرًما الموظفين للفوز بجائزة التميز للحكومة اإللكترونية

رئيس الجمارك: اهتمام بالغ بمواكبة التطور اإللكتروني

https://alwatannews.net/article/868946
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