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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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من المهم تسليط الضوء على مخاطر 
ودورها  أضرارها  ومدى  المخدرات  قضايا 
والمجتمعات،  األفـــراد  سالمة  تهديد  فــي 
ــات والـــمـــؤســـســـات  ــومـ ــكـ حـــيـــث تــعــمــل الـــحـ
والمنظمات المحلية والعالمية على وضع 
االســتــراتــيــجــيــات والــخــطــط الــتــي تــهــدف 
إلـــى مــنــع انــتــشــار الــمــخــدرات والــمــؤثــرات 
الخاطئ  االســتــخــدام  ومكافحة  العقلية، 
يستوجب  مما  القانون،  يخالف  فيما  لها 
آفة  انتشار  مــن  الــوقــايــة  بكيفية  التوعية 
المخدرات من خالل التنشئة االجتماعية 
في  الــشــبــاب  احــتــيــاجــات  وتلبية  السليمة 
وقت مبكر بما يتناسب مع نموهم الفكري 

والجسدي.
وجــمــيــعــنــا يــعــلــم الــــــدور الـــهـــام الـــذي 
والتربية  الرعاية  األسرة في مجال  تلعبه 
والتنشئة الصالحة ومتابعة األبناء، وذلك 
تصرفاتهم  ومــراقــبــة  توعيتهم  خــالل  مــن 
يكونوا  حتى  لهم،  المقربين  وأصدقائهم 
عــلــى اطــــالع دائــــم بــالــتــغــيــيــرات الــتــي قد 
تحدث ألبنائهم واكتشاف أي حالة إدمان 

والسيطرة عليها وإخضاعهم للعالج.
وهـــنـــاك دالئــــل تــشــيــر إلــــى الــتــعــاطــي، 
يتحمل  ال  الــمــزاج  عصبي  المدمن  فترى 
الــضــغــط الــعــصــبــي الــنــاتــج مـــن الــمــشــاكــل 
مع  واالنطواء،  لالبتعاد  ويميل  الحياتية، 
االجتماعية  بالمسؤولية  اإلحساس  فقد 
أكــدت جميع  كما  الزوجية،  أو  العائلية  أو 
يتميز  المتعاطي  أن  العلمية  الــدراســات 
الــالمــبــاالة  إلــــى  والــمــيــل  اإلرادة  بــضــعــف 

ويبتعد عن الدراسة ويكره العلم والعمل، 
فضاًل عن أن ولي األمر يمكن أن يالحظ 
تدهور صحة ابنه، وقد يتأخر بعض أولياء 
اكتشاف هذه األمــور الخطيرة  األمــور في 
وبالتالي يتحول الشخص من متعاط إلى 
مدمن يصعب عالجه، فاإلدمان هو الخراب 
والدمار ولذا ننبه أولياء األمور إلى ضرورة 
ــان  ــار تـــدل عــلــى اإلدمــ ـــود آثــ مــالحــظــة وجـ
وهي ضمور جسم المدمن وشحوب وجهه، 
وتغير في طريقة مشيته وضعف أعصابه، 
أو  الــيــومــي  مــصــروفــه  يستنفد  والــمــدمــن 
األســبــوعــي بــشــكــل ســريــع أمـــا فــي مرحلة 
ــان فــإن الــمــدمــن يلجأ  مــتــأخــرة مــن اإلدمــ
عليها  يعاقب  جنائية  جرائم  ارتــكــاب  إلــى 
إرادة  أدنــى  دون  شديدة  بعقوبات  القانون 
ألن المدمن هدفه هو شراء المخدر سواء 
حصل على المال بالسرقة أو االحتيال أو 

بأية طريقة أخرى.
كما يمكن لولي األمر أن يتعرف على 
بعض العالمات كاحمرار العين باستمرار 
والتعرق في الجو البارد وسرعة اإلحساس 
بالتعب واإلرهــــاق واالبــتــعــاد عــن األلــعــاب 
ــهـــذه األلــــعــــاب،  ــم تــعــلــقــه بـ ــ الـــريـــاضـــيـــة رغـ
ــنـــزل ومـــرافـــقـــة  ــاًل خــــــارج الـــمـ ــيـ والـــســـهـــر لـ
كافة  فــي  الــمــتــزايــد  واإلهــمــال  المدمنين 
األنشطة، وإن رأى ولي األمر ظهور بعض 
من هذه الدالئل فعليه أن يعرض المدمن 
ويــحــســن  يـــســـرع  وأن  الــمــخــتــصــيــن  عـــلـــى 
التصرف فالوقاية خير من العالج، لنتقي 

شر المخدرات.

الثقافة الأمنية 

اك���ت�������ش���اف ح����ال����ة الإدم���������ان

ــة  اإلداريـ الكبرى  المحكمة  ألــزمــت 
آالف   6 أكثر من  دفع  استثمارية  شركة 
بــدل  قــيــمــة  االشـــغـــال  وزارة  إلــــى  ديـــنـــار 
تأجير  مــقــابــل  عليه  المتفق  االنــتــفــاع 
مــشــروع  إلنــشــاء  أرض  لقطعة  الــشــركــة 
لتربية االحياء البحرية إال أنها أخلت 
باالتفاق ولم تقم بتنفيذ المشروع ولم 

تدفع المستحق عليها. 
وكـــانـــت الــــــوزارة قـــد طــالــبــت بــإلــزام 
المدعى عليها أن تؤدي لها مبلغا قدره 
الــرســوم  إلــزامــهــا  مــع  ديــنــار   6602.740
والـــمـــصـــاريـــف الــقــضــائــيــة، وذكــــــرت أنــه 
ــع فـــي 2015  بــمــوجــب عــقــد انــتــفــاع وقــ
الـــوزارة  الــمــدعــى عليها مــن  اســتــأجــرت 
مساحتها  البالغ  البرية  االرض  قطعة 
6000 متر مربع، لغرض إنشاء وتشغيل 

مشروع تربية األحياء البحرية.
فترة  عليها  الــمــدعــى  مــنــحــت  وقـــد 
سماح مدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ 
تنفيذ  من  الرغم  وعلى  العقد،  توقيع 
المدعى  فـــإن  الــتــزمــاتــه  ــوزارة جميع  ــ الـ
ــلـــت بــبــنــود الــعــقــد والــغــايــة  عــلــيــهــا أخـ
من  الرغم  وعلى  اجلها،  من  أبــرم  التي 
 2020 عــام  اضافية حتى  آجــاال  منحها 
طلبها،  عــلــى  بــنــاء  الــتــزامــاتــهــا  لتنفيذ 
فــإنــهــا فــشــلــت فـــي الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا 
االنتفاع  بدل  وتخلفت عن سداد مبلغ 
المتفق عليه مما ترصد بذمتها مبلغ 

المطالبة.
الــمــســتــقــر  إن  الـــمـــحـــكـــمـــة  وقــــالــــت 
كــان  إذا  ــا  ــ ــ إدارًي يعتبر  الــعــقــد  أن  عــلــيــه 

ــــد طـــرفـــيـــه شـــخـــًصـــا مـــعـــنـــوًيـــا عـــاًمـــا  أحـ
ومتضمًنا  عام  بمرفق  نشاطه  ومتصال 
القانون  نطاق  في  مألوفة  غير  شروًطا 
تبرم عقًدا  اإلدارة حينما  وأن  الخاص، 
إدارًيـــا؛  عقدا  بذاته  يعد  ال  العقود  من 
تبرمها كشخص  التي  العقود  إن  حيث 
الــعــام بمناسبة  الــقــانــون  مــن أشــخــاص 
المرافق  إدارة  في  لنشاطها  ممارستها 
فمنها  ســواء،  ليست  وتسييرها  العامة 
ما يعد إدارًيا تأخذ فيه اإلدارة بوسائل 
الــقــانــون الــعــام بــوصــفــهــا ســلــطــة عامة 
يتمتع  ــازات ال  ــيـ ــتـ وامـ بــحــقــوق  تــتــمــتــع 
بمثلها المتعاقد معها, وقد تنزل منزلة 
األفراد في تعاقدهم فتبرم عقوًدا مدنية 
تستعين فيها بوسائل القانون الخاص.

وأشارت إلى أنه إذا فقد العقد شرًطا 
بــتــوافــرهــا  الــتــي يتحقق  الـــشـــروط  مــن 
من  العقد  صــار  اإلداري،  العقد  مناط 
عقود القانون الخاص، وذلك كأن تفقد 
اإلدارة صفتها كشخص معنوي عام، أو 
العقد متصال بمرفق عام من  ال يكون 
أو  تسييًرا-  أو  -تنظيًما  نشاطه  حيث 
أتى العقد على غرار عقود األفــراد بأن 
يــكــون خــالــًيــا مــن األخــــذ فــيــه بــأســلــوب 
القانون العام بحيث ال يتضمن شروًطا 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة غـــيـــر مـــألـــوفـــة فــــي عــقــود 

القانون الخاص.
وأوضحت أن الثابت من األوراق أن 
االشغال  وزارة  باعتباره ممثل  المدعي 
وشؤون البلديات -وهي شخص معنوي 

بتاريخ  الــمــدعــى عليها  مــع  أبـــرم  عـــام- 
2015/5/12 عقد انتفاع بقطعة االرض 
متر   6000 مــســاحــتــهــا  الــبــالــغ  الــبــريــة 
إنــشــاء وتشغيل مــشــروع  لــغــرض  مــربــع 
التداعي  البحرية محل  تربية األحياء 
مدة  للطرفين،  منسوب  بتوقيع  مذيال 
العقد،  توقيع  تاريخ  من  تبدأ  سنة   30
ــدره 500 فلس  ــ قـ انــتــفــاع  بــــدل  مــقــابــل 
للمتر المربع للسنوات الخمس االولى 
على ان يزداد ذلك المقابل بواقع %10 
كــل خــمــس ســنــوات حــتــى نــهــايــة العقد 
تلتزم المدعى عليها بسدادها بدءا من 
انتهاء فترة السماح المنصوص عليها 

في العقد المقدرة بثالث سنوات.
 ولما كانت صورة العقد لم تجحد 
تكون حجة  اعتراض  عليها  يقدم  ولــم 
على المدعى عليه بما تضمنته ويكون 
المدعي قد أقام البينة على نشأة التزام 
بالعين  االنتفاع  ببدل  عليها  المدعى 
الـــتـــداعـــي، وحـــيـــث إن الــمــدعــى  مــحــل 
عليها لم تحضر جلسات التداعي رغم 
إعالنها بالدعوى قانونًا لتدفعها بثمة 
ــاع قـــد يــنــال مــنــهــا أو يــقــدم  دفـــع أو دفــ
دلــيــل الــســداد، األمـــر الـــذي تستخلص 
بمبلغ  ذمــتــهــا  انــشــغــال  المحكمة  مــنــه 
ــاب حكمت  ــبــ األســ فــلــهــذه  الــمــطــالــبــة، 
ــإلـــزام الــمــدعــى عــلــيــهــا أن  الــمــحــكــمــة بـ
 6602.740 قدره  مبلًغا  للمدعية  تؤدي 
ديــنــار )ســتــة آالف وســتــمــائــة وديــنــاريــن 
وألزمتها  فــلــســا(،  واربــعــيــن  وسبعمائة 

الرسوم والمصروفات. 

بعد اإخاللها بتنفيذ م�شروع تربية الأحياء البحرية..

اإل�زام �ش�ركة ا�ش�تثمارية دفع 6 اآلف لوزارة الأ�ش�غال ب�دل انتفاع

كتب عبداألمير السالطنة:
ــررت ســــيــــارتــــان نــتــيــجــة  ــ ــضـ ــ تـ
حـــادث مـــروري وقــع فــي الساعات 
األولى من صباح أمس على شارع 
الـــفـــاتـــح نــتــيــجــة تـــجـــاوز اإلشـــــارة 

الحمراء.
وتــشــيــر الــتــفــاصــيــل األولـــيـــة 
بحرينيا  شــابــا  أن  إلـــى  لــلــحــادث 

ــلـــى شــــارع  كـــــان يــــقــــود ســـيـــارتـــه عـ
الــفــاتــح فــي الــســاعــة الــثــانــيــة من 
صــبــاح أمـــس وأثـــنـــاء وصــولــه إلــى 
إحدى اإلشارات الضوئية اصطدم 
بسيارة خليجية يقودها خليجي، 
السيارتين  تــضــرر  ذلـــك  عــن  نــتــج 
وقـــوع  دون  مـــن  كــبــيــرة  بــتــلــفــيــات 
ــاء الــــحــــادث بــســبــب  ــ ــات. جـ ــ ــابـ ــ إصـ
ــارة  ــ تـــجـــاوز أحــــد الــســائــقــيــن اإلشـ

الحمراء.
وقد حضر فور وقوع الحادث 
ــا  ــرادهــ شـــرطـــة الـــنـــجـــدة وقــــــام أفــ
الـــســـيـــارات لحين  بــتــســهــيــل ســيــر 
وصــول شرطة الــمــرور وتــم إزاحــة 
وبعدها  الـــشـــارع،  مــن  المركبتين 
ــة  ــيــ ــمــ ــرســ فــــتــــحــــت الــــــجــــــهــــــات الــ
الــذي  السائق  لمعرفة  التحقيق 

تجاوز اإلشارة الحمراء. 

ت���������ش����رر �����ش����ي����ارت����ي����ن ف������ي ح������ادث 
ب�����ش��ب��ب ت����ج����اوز الإ�������ش������ارة ال���ح���م���راء

قـــــــررت الـــمـــحـــكـــمـــة الـــكـــبـــرى 
الــجــنــائــيــة تــأجــيــل قــضــيــة شــاب 
ــى شـــرطـــي  ــلـ ــعــــدى عـ بـــحـــريـــنـــي تــ
انتظارا لعرضه  البحرين  بمطار 
قــواه  لبيان  النفسي  الطب  على 
الــعــقــلــيــة ومــــدى مــســؤولــيــتــه عن 
باإلضافة  عدمها،  من  تصرفاته 
ــب شــــــــاب آخــــــــر مــتــهــم  ــلــ إلــــــــى جــ
بتعاطي المخدرات من محبسه.

ــان الــشــرطــي عــلــى واجـــب  وكــ
ــوزن بــالــمــطــار،  ــ عــمــلــه بــصــالــة الــ

ــد الــمــتــهــم يــبــكــي ويـــقـــوم  ــاهــ وشــ
ــات غـــيـــر طــبــيــعــيــة تــثــيــر  ــركــ بــــحــ
فتوجه  الفوضى  ويفتعل  الشك 
ــاول الــمــتــهــم الـــهـــرب،  ــحــ إلـــيـــه فــ
ــه بــحــالــة  وبـــعـــد ضــبــطــه تــبــيــن أنــ
مكتب  إلــى  فجلبه  طبيعية  غير 
األمـــــن لــالســتــعــالم عـــن حــالــتــه، 
بالمكتب  المتهم  تــواجــد  وأثــنــاء 
كانت تبدو عليه عالمات الخوف، 
ــقـــوم  ــم يـ ــ ــحــــك، ثــ وبــــعــــدهــــا يــــضــ
بــحــركــات غــيــر طــبــيــعــيــة ويــنــادي 

فطلب  موجودين،  غير  أشخاصا 
ــهــــدوء وحــــاول  مــنــه الـــشـــرطـــي الــ
وقـــف  الــمــتــهــم  أن  إال  طــمــأنــتــه 
عن  ــاع  ــدفــ الــ وقــــت  »اآلن  قـــائـــال: 
الشرطي  على  واعتدى  النفس«، 
الـــســـيـــطـــرة عــلــيــه،  تـــمـــت  ــــى أن  إلـ
وتبين مع التحقيقات أن المتهم 
تـــعـــاطـــى الــــمــــواد الـــمـــخـــدرة ومـــا 
يعانيه هو من هالوس التعاطي.

وأفاد المتهم في التحقيقات 
اآلسيوي  رفقة صديقه  كان  بأنه 

ــا الــــمــــواد  ــيـ ــعـــاطـ فــــي ســـيـــارتـــه وتـ
المخدرة، وكان بينهما موعد مع 
إال  كــراج لتصليح سيارة  صاحب 
أن صــديــقــه اعـــتـــذر عـــن الــتــوجــه 
للقاء  أنــه سيذهب  له  وقــرر  معه 
خالف  بينهما  فنشب  صديقته، 
شديد بسبب اإلخالل باتفاقهما 
فـــهـــدده صــديــقــه بــالــضــرب، وأنـــه 
ســيــتــواصــل مـــع آخـــريـــن لــضــربــه 
فــنــزل مــن الــســيــارة هــاربــا، إال أن 
الــتــهــديــد ظـــل عــالــقــا فـــي ذهــنــه 
وظــن أنــه مــراقــب وأن هــنــاك من 

يترصده لقتله.
وعــنــدمــا كــان بــجــوار المطار 
دخــــــــل بـــــهـــــدف االخــــــتــــــبــــــاء عــن 
أعـــيـــن الــمــتــرصــديــن لــــه، ويــظــن 
ضـــمـــن  يـــــشـــــاهـــــده  مـــــــن  كـــــــل  أن 
الــــجــــمــــاعــــة الــــتــــي تــــريــــد قـــتـــلـــه، 
فـــكـــان يــســتــعــد لــلــمــواجــهــة إلـــى 
أن حــضــر لـــه لــلــشــرطــي ودفــعــتــه 
ــه لـــالعـــتـــداء عــلــيــه ظــنــا  هــــالوســ

مــن  عـــلـــيـــه  الــــمــــجــــنــــي  أن  ــه  ــنــ مــ
ضــمــن الــمــجــمــوعــات الــتــي تريد 
إلى  النيابة  فأحالته  استهدافه، 
الــمــحــكــمــة الـــكـــبـــرى الــجــنــائــيــة 
المتهم  على  القبض  تم  أن  بعد 
الــثــانــي صــديــقــه اآلســيــوي الــذي 
ــر بــتــعــاطــي الـــمـــخـــدرات رفــقــة  أقــ

المتهم األول.
المتهم  إلــى  النيابة  أســنــدت 
عـــائـــدا  كـــونـــه  حــــــاول  أنـــــه  األول 
ــة جـــســـم  ــ ــالمــ ــ ــــى ســ ــلـ ــ ــدى عـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اعـ
قــوات  مــن  -عــضــو  عليه  المجني 
ــة وظــيــفــتــه  ــأديــ ــاء تــ ــنــ األمـــــــن- أثــ
الموصوفة  اإلصابات  به  فأحدث 
بالتقرير الطبي، ولم يفض فعل 
االعــتــداء إلــى عــجــزه عــن القيام 
ــدة تزيد  بــأعــمــالــه الــشــخــصــيــة مـ
أسندت  كما  يــومــا،  عشرين  على 
إلى المتهمين أنهما حازا المواد 
الـــمـــخـــدرة بــقــصــد الــتــعــاطــي في 
غير األحوال المصرح بها قانونا.

ع�����ر������ض ث���اث���ي���ن���ي م���ت���ه���م ب�����الع�����ت�����داء ع����ل����ى ����ش���رط���ي 
ع���ل���ى ال����ل����ج����ان ال���ط���ب���ي���ة ل��ل��ك�����ش��ف ع���ل���ى ق�������واه ال��ع��ق��ل��ي��ة 

ــق حـــــرص  ــلــ ــطــ ــنــ مـــــــن مــ
والـــتـــجـــارة  الــصــنــاعــة  وزارة 
الوطني  والجهاز  والسياحة 
ــرادات عــلــى الــتــطــبــيــق  ــ ــإيـ ــ لـ
الــمــضــافــة  للقيمة  الــســلــيــم 
ــا الــفــنــيــة  ــهــ ــبــ ــافــــة جــــوانــ ــكــ بــ
والــتــنــظــيــمــيــة واإلجـــرائـــيـــة 
ــذي يــكــفــل  ــ ــ عـــلـــى الـــنـــحـــو الـ
مـــصـــلـــحـــة الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن 
من  وكــجــزء  رئــيــســي،  بشكل 
والرقابة  التفتيش  إجراءات 
على المنشآت التجارية في 

محافظات مملكة البحرين، 
ــنــــاعــــة  الــــصــ وزارة  ــت  ــ ــامــ ــ قــ
ــة  ــ ــاحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والــــــــتــــــــجــــــــارة والـ
بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــــــع الــــجــــهــــاز 
بتفتيش  لإيرادات  الوطني 
69 مــحــاًل ومــنــشــأة تــجــاريــة 
فــــــي عــــــــدد مــــــن الـــمـــنـــاطـــق 
منها  الــحــيــويــة،  الــتــجــاريــة 
منطقة  الــبــحــريــن،  )خــلــيــج 
الــبــســيــتــيــن، مــنــطــقــة ســـوق 
ــنــــطــــقــــة جـــد  الـــــمـــــنـــــامـــــة، مــ
حــــفــــص(، وذلـــــــك لـــالطـــالع 
السليم  التطبيق  آلية  على 
بنسبتها  المضافة  للقيمة 
ــة الــــمــــعــــدلــــة فــي  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ األسـ
التجارية  الــمــنــشــآت  جميع 
ونـــــشـــــر الــــــوعــــــي بــــاآللــــيــــات 
هذه  خالل  اتباعها  الواجب 

المرحلة.
وتــــــم خــــــالل الـــحـــمـــالت 
 55 رصـــــــــــد  الــــتــــفــــتــــيــــشــــيــــة 
مــخــالــفــة تــســتــوجــب فــرض 
الــغــرامــات اإلداريـــة التي قد 
ديــنــار  آالف   10 إلــــى  تــصــل 

ــًا لـــقـــانـــون  ــ ــقــ ـــ بــــحــــريــــنــــي وفـ
القيمة المضافة, إلى جانب 
رصـــد بــعــض الــحــاالت التي 
ــن حــــــاالت عـــدم  ــد تـــعـــّد مــ قــ
لتطبيق  السليم  االمــتــثــال 
ــة الـــمـــضـــافـــة وفـــًقـــا  ــيـــمـ ــقـ الـ
لــقــانــون الــقــيــمــة الــمــضــافــة 
والتي استوجبت غلق محل 
عليه  وبناًء  تحفظيًا،  واحــد 
فإن وزارة الصناعة والتجارة 
الوطني  والجهاز  والسياحة 
ــاذ  لــــــإيــــــرادات بــــصــــدد اتـــخـ
حيال  القانونية  اإلجـــراءات 
المنشآت المخالفة، وإحالة 
مـــن يــثــبــت ارتـــكـــابـــه إلحـــدى 
القيمة  مــن  التهرب  جــرائــم 
تصل  قــد  -والــتــي  المضافة 
مــدة  الــســجــن  إلـــى  عقوبتها 
ــنــــوات والــــغــــرامــــة الــتــي  5 ســ
القيمة  أمــثــال  ثالثة  تــعــادل 
عنها-  الــمــتــهــرب  الــمــضــافــة 
ــهــــات الــمــخــتــصــة  إلــــــى الــــجــ
الجنائية  الدعوى  لتحريك 

في مواجهته.

غ��ل��ق م��ح��ل ت��ح��ف��ظ��ي��ا ل���ع���دم الم��ت��ث��ال 
ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق ال�����ش��ل��ي��م ل��ل��ق��ي��م��ة ال��م�����ش��اف��ة

} مأمور الضبط القضائي خالل تنفيذ الغلق.
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 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
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 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

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

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

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
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 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
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 وفاة الإعالمي الم�شري وائل الإبرا�شي
وائل  المصري  الصحفي  والكاتب  اإلعالمي  األحد،  أمس  توفي، 
اإلبراشي، عن عمر ناهز 59 عاما بعد رحلة طويلة من المعاناة مع 

فيروس كورونا تخطت عاما كامال. 
ــف فـــي الـــرئـــة إثــــر إصــابــتــه بــفــيــروس  وعـــانـــى اإلبــــراشــــي مـــن تــلــيُّ
العام الماضي، مما أدى الى دخوله  أواخر شهر ديسمبر من  كورونا، 
بالفيروس، لكنه  أكثر من مرة حتى تعافى من اإلصابة  المستشفى 
كان يحتاج الى بعض الوقت، وفًقا للمصادر الطبية، حتى تعود الرئة 

الى عملها بصورة طبيعية. 
إلى  وعــاد  إصابته،  منذ  اإلعالمية،  الساحة  اإلبراشي عن  وغــاب 
بيته الستكمال العالج في شهر مارس الماضي، بعد ثالثة أشهر من 

العالج في المستشفى، لكنه ظل يعالج حتى توفي مساء األحد. 
ــالن وفـــاتـــه بــثــالث ســاعــات  ــان آخـــر مـــا نــشــره حــســابــه قــبــل إعــ وكــ
لرئيس  السابق  النائب  الجبالي،  تهاني  مصرية،  قاضية  ألول  نعيه 
المحكمة الدستورية العليا في مصر، التي توفيت األحد أيضا، بعد 

إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 71 عاما.
دلتا  في  الدقهلية  محافظة  في  المولود  اإلبــراشــي  وائــل  ويعد   
ــدا مـــن أشــهــر اإلعــالمــيــيــن الــذيــن  ــ الــنــيــل فـــي 26 أكــتــوبــر 1963 واحـ
كانوا يديرون المناظرات الفكرية ومناقشات تلفزيونية وكانت تتسم 
ــرأة. كــمــا أنـــه عــمــل عــلــى مــلــفــات صحفية  حــلــقــاتــه بــالــســخــونــة والـــجـ
أثارت سجاال مثل قضية لوسي أرتين، وغرق عّبارة السالم، ومذبحة 
الرئيس  اغتيال  وأسباب  اإليدز في مصر،  بني مزار، ومعاناة مرضى 
الراحل محمد أنور السادات، وسلسلة الهاربين في لندن، والتعذيب 

في السجون المصرية.
 وكـــان االبـــراشـــي يــقــدم بــرنــامــج »الــتــاســعــة« عــلــى الــقــنــاة األولـــى 
المصرية الحكومية، قبل أن يصاب بفيروس كورونا. وقد انتقل إليها 
قادما من قناة دريم الخاصة، حيث كان يقدم برنامجا مسائيا ) توك 

شو( يحمل اسم »العاشرة مساء«.
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درا�شة طبية تحذر من نمو حالت الخرف في دول الخليج وقطر اأبرزها

نشر قصر كنسينجتون البريطاني 
يــوم السبت ثــالث صــور جديدة لدوقة 
عيد  بمناسبة  كــيــت  األمــيــرة  كــمــبــردج 

ميالدها األربعين. 
ــم عـــــــــرض الـــــــصـــــــور الــــتــــي  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ وسـ
الــتــقــطــهــا مـــصـــور األزيـــــــاء االيــطــالــي 
المخضرم باولو روفرسي خالل جولة 
العام  هذا  بريطانيا  أنحاء  جميع  في 
قبل إضافتها إلى المجموعة الدائمة 
ترعاه  الــذي  الوطني  الصور  لمعرض 

األميرة كيت.
وانضمت األميرة كيت إلى العائلة 
تزوجت  عندما   2011 عام  في  المالكة 
ــام حـــفـــيـــد الــمــلــكــة  ــ ــيـ ــ ــر ولـ ــ ــيـ ــ ــن األمـ ــ مـ
الــيــزابــيــث والــثــانــي فـــي تــرتــيــب واليـــة 
العرش في حفل مبهر يعتقد أن مئات 
الــمــاليــيــن مــن األشــخــاص فــي جميع 

أنحاء العالم شاهدوه. 
وتظهر إحدى الصور األميرة كيت 
أبيض  ثوبا  مرتدية  تنظر جانبا  وهي 

مشابها لفستان الزفاف. 
ويــظــهــر فـــي الــــصــــورة بــشــكــل بـــارز 
خاتم خطوبتها المصنوع من الياقوت 
الذي كانت تضعه األميرة ديانا والدة 

األمير وليام في إصبعها. 
وتظهر صورة أخرى وهي الوحيدة 
ــيـــرة كــيــت  الـــمـــلـــونـــة مــــن الــــصــــور لـــأمـ
تـــرتـــدي ثــوبــا أحــمــر وهـــي تــنــظــر نحو 

الكاميرا بابتسامة عريضة. 
وتــعــرض الـــصـــورة الــثــالــثــة الــجــزء 

العلوي من ثوب أبيض ترتديه األميرة 
كيت وهي تبتسم مرة أخرى للكاميرا. 
وقــــال قــصــر كــنــســيــنــجــتــون انــــه تم 
التقاط الصور الثالث في نوفمبر في 

حدائق كيو بغرب لندن. 
أن  إلى  للرأي  استطالعات  وتشير 
المستقبل  في  بريطانيا  وملكة  ملك 
واللذين لديهما ثالثة أطفال أصبحا 
اآلن أكثر أفراد العائلة المالكة شعبية 
بعد الملكة البالغة من العمر 95 عاما.

العلمية  نشرتها مجلة النسيت  دراســة  رجحت 
إلى  إضــافــة  الخليج  دول  جميع  تــكــون  أن  العريقة 
نمو  مــعــدل  فــي  دول   10 أعــلــى  بين  واألردن  الــعــراق 
الخرف بزيادة تتجاوز 500 في المائة عن مستويات 
الــشــرق األوســـط في  تــكــون دول  أن  وتــوقــعــت   .2019
العقود  فــي غــضــون  الــخــرف  ارتــفــاع حـــاالت  طليعة 
الـــثـــالثـــة الــمــقــبــلــة، حــيــث تــضــطــر الــمــنــطــقــة إلــى 
شيخوخة  على  المترتبة  الصحية  اآلثـــار  مواجهة 

أســرع  المنطقة  ستشهد  لــلــدراســة  ووفــقــًا  سكانها. 
عـــدد مــتــزايــد مـــن األشـــخـــاص الــمــصــابــيــن بــمــرض 
الحياة  نمط  تغييرات  بسبب  العالم  في  الزهايمر 
ويقول  والــشــيــخــوخــة.  السكاني  بالنمو  المرتبطة 
الــخــرف بصفة عامة  ــوا  درسـ إنــهــم  الــدراســة  مؤلفو 
خبراء  يميز  إذ  معين،  نــوع  على  التركيز  دون  مــن 
ــن الــــمــــرض، مثل  ـــواع مــخــتــلــفــة مـ ــ الــصــحــة بــيــن أنـ
الخرف الوعائي أو ضعف اإلدراك، والزهايمر. وقال 

بــاحــثــون إن قــطــر يــمــكــن أن تــشــهــد أكــبــر زيــــادة في 
إلــى 2050  الــحــاالت من 2019  زيــادة في  العالم مع 
بنسبة 1926 في المائة، تليها اإلمارات بنسبة 1795 
في المائة، ثم البحرين، التي يمكن أن تشهد أيضا 
ُعمان قد  المائة، وفي  الحاالت 1084 في  زيــادة في 
 898 السعودية  وفــي  المائة،  فــي   943 بمعدل  تنمو 
 850 الكويت  في  النسبة  تبلغ  قد  فيما  المائة،  في 

في المائة. 

} وائل اإلبراشي.

ال�شعودية تحقق في م�شاركة 
فـرقـة اأجنـبـيـة راق�شة في 
مـهـرجـان بـجـنـوب الـبـالد 

تحقيقا  السعودية  السلطات  فتحت 
مهرجان  في  راقــصــة«  »فرقة  مشاركة  في 
تــرفــيــهــي فـــي مــديــنــة جـــــازان فـــي جــنــوب 
ــي تــشــهــد انـــفـــتـــاحـــا غــيــر  ــتـ الــمــمــلــكــة، الـ
مسبوق لكّنه ال يزال يثير أيضا حفيظة 

الكثير من المحافظين.
ــهـــرت لــقــطــات مـــصـــورة مــتــداولــة  وأظـ
ثالث  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
راقــصــات أجــنــبــيــات عــلــى األقـــل بمالبس 
وأرجــلــهــن  بطونهن  تكشف  ــاء  زرقــ رقـــص 

وهن يسرن وسط شارع عام. 
ــار  ــعــــرض الــــراقــــص فــــي إطــ وجــــــاء الــ
الساحلية  جــازان  مدينة  شتاء  مهرجان 
المطلة على البحر األحمر جنوب البالد. 
لعقود  كــانــت  الــتــي  المملكة  وتــشــهــد 
اجتماعية  إصــالحــات  للغاية،  محافظة 
ــة حــفــالت  ــامـ غــيــر مــســبــوقــة تــضــمــنــت إقـ
غـــنـــائـــيـــة وفـــنـــيـــة تـــشـــهـــد اخـــتـــالطـــا بــيــن 

الرجال والنساء. 
وقــــرر أمــيــر منطقة جــــازان فــي وقــت 
ــبـــت »ســــرعــــة الـــتـــحـــقـــيـــق فــي  مـــبـــكـــر الـــسـ
مــشــاركــة فــرقــة راقــصــة بــفــعــالــيــات وســط 

البلد في شتاء جازان«. 
كما أكد في قراره المنشور على تويتر 
ــراءات لمنع أي  ــ »اتــخــاذ مــا يــلــزم مــن إجـ

تجاوزات«. 
الحكومية  اإلخــبــاريــة  قــنــاة  ونــشــرت 
وقد طمست  الفني  العرض  من  مقاطع 

أجساد الراقصات. 
والـــتـــقـــت الــمــحــطــة بــشــخــص يــدعــى 
محمد البجوي ألقى باللوم على »منّظم 

الفاعلية« الذي أحضر الفرقة. 
ال  أخالقية  »سلوكيات  هــذه  إّن  وقــال 
تمت للدين وأخالق المجتمع أو أخالق 

المنطقة«.

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

اإ�شابات

األيـــام  فــي  بــكــورونــا  ازدادت اإلصـــابـــات 
البحرين  كانت  أن  بعد  الماضية  القليلة 
تسجيل  وتـــم  التصفير،  عــلــى  أوشــكــت  قــد 
7392 إصــابــة خـــالل أســبــوع واحـــد بــزيــادة 
سبقه،  ــذي  الــ ــبـــوع  األسـ عـــن   %146 قـــدرهـــا 
إلى  ذلــك قد وصلت  كانت اإلصــابــات قبل 
مستوى متدٍن جدا، حيث كانت اإلصابات 
يوميا ال تتعدى العشرين إصابة، ما جعل 
الــنــاس يــفــرحــون بـــأن الــمــرض قــد تالشى 
ــل، وربــمــا كـــان هـــذا هــو الــســبــب الــذي  ورحــ
احــتــيــاطــات  ــذ  أخـ فــي  يــتــســاهــلــون  جعلهم 
التباعد االجتماعي والبعد عن التجمعات 
الــعــائــلــيــة الــكــبــيــرة الــتــي يــبــدو أنــهــا كانت 
الصورة  بهذه  الفيروس  نشر  وراء  السبب 

المتسارعة والكبيرة.
ــود  ــع وجــ ــر الـــمـــخـــتـــصـــون أنـــــه مــ ــذكــ ويــ
تحورات جديدة لكورونا فإنه من الطبيعي 
أن تزداد الحاالت، لكن والحمد هلل أن من 
أعدادهم  المركزة  العناية  إلــى  يحتاجون 
في  ُيعالجون  الذين  وكذلك  قبل  من  أقــل 

المستشفيات.
يواصل  أن  المهم  مــن  فإنه  ذلــك  رغــم 
الـــنـــاس صــبــرهــم عــلــى أخـــذ االحــتــيــاطــات 
ــة وعــلــى الـــحـــذر لــكــي ال نــعــود من  الـــالزمـ
وضـــع  وإلــــــى  األول  ــع  ــربـ ــمـ الـ إلـــــى  جـــديـــد 
الــبــحــريــن الــســابــق الـــذي أجــهــد الــطــواقــم 
بشكل  والمواطنين  األســر  وأتعب  الطبية 
ــة الــكــثــيــر مـــن الــجــهــد  ــدولــ ــلـــف الــ عــــام وكـ

والصرف.
إنــه مجرد  الكثير،  يتطلب  والــحــذر ال 
االبــتــعــاد عــن الــتــجــمــعــات الــتــي كــانــت هي 
الــســبــب فــي نــقــل الــمــرض مــؤخــرا إلـــى 11 
أســــرة مـــن ثــالثــة تــجــمــعــات عــائــلــيــة، فهل 
أنفسنا  ونحمي  الجميل  صبرنا  نــواصــل 
هــذه  ــزوال  بــ اهلل  يـــأذن  أن  إلـــى  ومجتمعنا 

عبداملنعم إبراهيمالغمة.

اأحداث كازاخ�شتان محاولة غربية لإ�شغال رو�شيا بحروب خارجية
ال يمكُن فصل ما يحدُث في كازاخستان من مظاهراٍت وصداماٍت دموية 
في عدِة مدٍن وقرى من البالد عن ما يحدُث من مناوشاٍت على الحدود بين 
الــحــدودي  فــي خالفها  األطلسي ألوكــرانــيــا  وتأييد حلف  وروســيــا،  أوكــرانــيــا 
على  وبولندا  بيالروسيا  بين  توتر سياسي  من  ما حدث  وأيضا  روسيا،  ضد 
خلفية محاولة عبور آالف المهاجرين لدخول بالد االتحاد األوروبــي.. كلُّ 
هذه األحداِث مترابطة وتتداخُل لتصَل إلى نتيجٍة واحدة مفادها الخالف 
تطلبها  التي  األمنية  الضمانات  حــول  وأمــريــكــا  روســيــا  بين  االستراتيجي 
باشتراك  )الناتو(  األطلسي  شمال  حلف  تمدد  بعدم  واشنطن  من  موسكو 
الحلف  السوفيتي( ومحاذية جغرافيا لروسيا في  دول سابقة في )االتحاد 

العسكري األطلسي.
في  الحالية  لالحتجاجات  داخــلــيــة  أســبــاب  وجـــود  ينفي  ال  هــذا  طبعا 
كازاخستان، حيث جاء غضب المتظاهرين ليس فقط رًدا على ارتفاع أسعار 
السابق  الكازاخستاني  الرئيس  ضد  أيضا  ولكن  والبنزين،  والــديــزل  الغاز 
)نور سلطان نزارباييف( المتهم بالفساد، والذي حكم البالد من عام 1989 
حتى عام 2019. ويرى البعُض أنه ال يزال يتمتُع بالسلطة ويتحكم في أمور 
البالد من خلف الكواليس.. لكن مما يوحي بأن األحداَث األخيرَة لها أصابع 
خارجية أجنبية، ويتورط فيها مسؤولون سابقون، هو ما يتضُح من خالل ما 
أعلنته لجنة األمن الوطنية )كاي.إن.ي( في كازاخستان، أن مديرها السابق 
)كريم ماسيموف( أوقف الخميس الماضي بعد بدء تحقيق بتهمة )الخيانة 
العظمى(، وهو أول مسؤول كبير يعتقل منذ بدء االضطرابات قبل حوالي 
أسبوع، وكان يعد حليفا مقربا من الرئيس السابق )نور سلطان نزارباييف(.

وبعد ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى في المظاهرات من المواطنين 
كــازاخــســتــان، أعلنت روسيا  وأيــضــا بين صفوف رجــال األمــن والــشــرطــة فــي 
كانت  دوال  تضم  والــتــي  الجماعي(  األمــن  )معاهدة  منظمة  فــي  وحلفاؤها 
األولــى من قوات حفظ  الكتيبة  إرســاَل  السابق  السوفيتي(  )االتحاد  ضمن 
الروسية  الدبلوماسية  بــاســم  المتحدثة  وقــالــت  كــازاخــســتــان،  إلــى  الــســالم 
)ماريا زاخاروفا( إنه تم إرساُل قوة جماعية لحفظ السالم إلى كازاخستان 
مهمة  وستكون  وتطبيعه،  الوضع  استقرار  أجل ضمان  من  لفترة محدودة، 
هذه القوات التي تضم وحدات )روسية وبالروسية وأرمينية وطاجيكستانية 
وقرغيزستانية( حماية منشآت الدولة والمنشآت العسكرية ومساعدة قوات 
القانون(،  دولة  وإعادة  االستقرار  إحالل  الكازاخستانية على  النظام  حفظ 

دخــول  أوروبــيــة  ودول  أمــريــكــا  استنكرت  وطبعا 
قـــوات روســيــة وأجــنــبــيــة إلـــى كــازاخــســتــان لدعم 
الــرئــيــس الــحــالــي )قــاســم جــومــرت تــوكــايــيــف(، 
ووقف أعمال العنف والشغب والقتل في المدن 

والقرى الكازاخستانية.
هذه هي بعض التفاصيل الداخلية التي تتعلق باألحداث األخيرة في 
تتعلق  أكبر  أحـــداث  عــن  تنفصل  ال  إنها  الــقــول  سبق  كما  لكن  كازاخستان، 
بالخالف الراهن بين روسيا من جهة وأمريكا وحلف الناتو من جهة أخرى.. 
حيث يرى البعض أن أفضل طريقة بالنسبة إلى الغرب في مواجهة روسيا 
إشغال  هو  )كييف(  تدعي  مثلما  أوكرانيا  قواتها  اجتياح  فكرة  عن  وردعها 
التي  العنيفة  االحــتــجــاجــات  وكــانــت  األطــــراف،  فــي  مبعثرة  بحرائق  روســيــا 
الغرب في  التي يشجع عليها  الحرائق  كازاخستان هي واحــدة من  شهدتها 
الحدائق الخلفية للدولة الروسية.. أي إشغال روسيا بإخماد حرائق وحروب 
صغيرة، وتشتيت الجيش الروسي في عدة جبهات قتالية لفك الحصار عن 

الحدود األوكرانية.
لــيــس هـــذا فــحــســب، بــل يــتــحــرك الــغــرب إلشــغــال روســيــا بــدعــاوى حــول 
)حقوق اإلنسان( في الشيشان أيضا، وقد قالت )فرانس برس( يوم أمس إن 
300 شيشاني تجمعوا في )ستراسبورغ( أمام مجلس أوروبا تحت شعار )حياة 
الشيشان مهمة(! احتجاجا على موجة االعتقاالت التي استهدفت – بحسب 
قولهم– أقارب معارضي النظام، ومن المقرر أن يسلم وفد من المتظاهرين 
الــدولــة(، وتدعو جميع دول  )إرهــاب  أوروبــا تدين  إلى ممثل مجلس  مذكرة 
االتحاد األوروبي إلى الكف عن ترحيل الالجئين السياسيين الشيشان إلى 

روسيا.
إذن لـــو نــظــرنــا إلـــى مـــا يــحــدث فـــي كــازاخــســتــان والــشــيــشــان وأوكــرانــيــا 
وبالروسيا من خالل )عين الصقر( لوجدناه ال ينفصل عن محاوالت غربية 
وأمريكية إلرباك روسيا في محيطها الجغرافي بحروب صغيرة ومبعثرة لكي 
تبتعد القوات الروسية عن الحدود مع أوكرانيا، وأن تسقط أيضا مطالبات 
)الناتو(  أمريكا واالتحاد األوروبــي وحلف  روسية بتوقيع وثيقة رسمية من 
بالتعهد بعدم قبول عضوية أية دولة مجاورة لروسيا لدخول )الناتو( ألنه 
الحقيقية  الرؤية  الروسي، وهذه هي  األمن  يشكل خطرا جيوسياسيا على 

لأمور بين الدول الكبرى هناك.

} كيت تحتفل بعيد ميالدها األربعين.

البريطانية كيت بمنا�شبة عيد ميالدها الأربعين ن�شر �شور جديدة لالأميرة 

نا�شـــر بـــن حمد ينيـــب خالـــد بن حمـــد لفتتـــاح معر�ـــض »البرقع«
خال���د ب���ن حم���د ي�ض���يد مب���ا ت�ض���هده اململك���ة م���ن نه�ض���ة فني���ة وثقافي���ة

خليفة  آل  حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ  سمو  أنـــاب 
وشــؤون  اإلنــســانــيــة  لــأعــمــال  الملك  ممثل جــاللــة 
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
ســمــو الــشــيــخ خــالــد بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة الــنــائــب 
والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس  لرئيس  األول 
رئـــيـــس الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة رئـــيـــس الــلــجــنــة 
»الــبــرقــع«  مــعــرض  الفــتــتــاح  البحرينية،  األولــمــبــيــة 
للفنانة الشيخة هال بنت محمد آل خليفة، المقام 
بــالــرفــاع،  الــفــاتــح  أحــمــد  بــن  سلمان  الشيخ  بقلعة 
الذي يستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 يناير 
ــاري، وشـــهـــد حــفــل افــتــتــاح الــمــعــرض حــضــور  الــــجــ
أصــحــاب السمو والــمــعــالــي الــشــيــوخ الــكــرام، وعــدد 
الصحافة  ورجال  والمدعوين  المسؤولين  كبار  من 

واإلعالم.
ويأتي هذا المعرض التشكيلي »البرقع« مزيجا 
بين الماضي والحاضر، بين »البرقع« الذي يوضع 
على الصقور ووضع الكمامة التي فرضتها الظروف 

الراهنة جراء جائحة كورونا كوفيد-19.
بن  الشيخ خالد  أعــرب سمو  المناسبة،  وبهذه 

الفنانة  بــمــســاهــمــة  ــتـــزازه  اعـ عــن  خليفة  آل  حــمــد 
الــشــيــخــة هـــال بــنــت مــحــمــد آل خــلــيــفــة فـــي إبــــراز 
من  الصقور،  برياضة  المرتبط  األصــيــل  الــمــوروث 
راقــيــة بمعرض  فنية  أعــمــال  مــن  مــا قدمته  خــالل 
»البرقع«، التي المست تاريخ وتراث مملكة البحرين، 
وما تتمتع به البحرين من وجه حضاري استطاعت 
الفكر  عكست  مميزة  أعمال  عبر  تصويره  الفنانة 

واإلبداع والثقافة. 
نهضة  مــن  المملكة  تشهده  بما  ســمــوه  ــاد  وأشـ
فنية وثقافية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
البالد المفدى، مثمنا سموه جهود صاحب السمو 
الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل خليفة ولــي 
الفنية  الــوزراء على دعمه للحركتين  رئيس  العهد 

والثقافية.
ــوه ســمــو الــشــيــخ خــالــد بــن حــمــد آل خليفة  ونـ
بــمــا تــزخــر بـــه مــمــلــكــة الــبــحــريــن مـــن رواد أعــمــال 
الحراك  دعــم  في  أسهموا  مبدعين،  وفنانين  فنية 
قدموه  مــا  خــالل  مــن  البحريني،  والثقافي  الفني 

قادتهم  بالجماليات،  مفعمة  وأعمال  إبداعات  من 
نحو التألق والوصول إلى العالمية، متمنيا سموه 
كل  خليفة  آل  محمد  بــنــت  هــال  الشيخة  للفنانة 

التوفيق والنجاح في مسيرتها الفنية.
بنت  هال  الشيخة  الفنانة  وجهت  جهتها،  من 
محمد آل خليفة شكرها وتقديرها إلى سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة على تفضل سموه برعاية 
إلى  والتقدير  الشكر  كما وجهت  »البرقع«،  معرض 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على تفضل 
ودعــم سموه  البرقع  افتتاح معرض  سموه بحضور 
لــلــحــراك الــثــقــافــي، مــنــوهــة بــالــدور الـــذي يضطلع 
الوطني،  الــمــوروث  على  الحفاظ  فــي  سموهما  بــه 
الموروث  رياضات  لدعم  من خالل جهود سموهما 
البحرين،  وتــراث مملكة  تاريخ  التي تعد جزءا من 
موجهة الدعوة لحضور معرض »البرقع«، مؤكدة ان 
المعرض يعكس تراث وطن وواقعا نعيشه هو مصدر 
أرادت  أنها  مضيفة  الفني،  المعرض  لهذا  الوحي 
مــن خــاللــه تأكيد وجـــود »الــبــرقــع« الــيــوم وبــاألمــس 

كموروث شعبي متعلق بالحراك الرياضي.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1281038
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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عقارات واأرا�ٍض كثرية تابعة للأوقاف اجلعفرية 

لل�ستثمار  عر�سها  يتم  ال  ملاذا  ومهجورة..  مهملة 

واال�ستفادة منها؟

م�ستقبلً  تنت�سر  فلن  والقرون  االأزمان  طالت  مهما 

اأفكار  الطوائف وع�سبيّتها، ولن تنت�سر قوى االإرهاب، وال 

التجهيل واخلرافات، وال كتبة التاريخ املحّرف، وال ملي�سيات 

القمع والرتهيب، وال اأعداء املراأة، �سيُخلق جيل متحرر، بداأ يت�سكل، 

�سريف�ض العبودية والتبعية العمياء، وي�سنع جمتمعاته املدنيّة املتح�ّسرة.
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النبي  بقيادة  امل�شلمني  اأيدي  630 - فتح مكة على 

حممد.

1863 - بدء العمل يف لندن لأول خط قطار اأنفاق 

يف العامل.

1920 - عقد اأول اجتماع ملنظمة ع�شبة الأمم، ويف 

احلرب  اأنهت  التي  فر�شاي  معاهدة  اأقرت  الجتماع  هذا 

العاملية الأوىل.

الفا�شي  بالزعيم  يلتقي  ب�رقيبة  احلبيب   -  1943

األي�شبيجي، وذلك  بينيت� م��ش�ليني يف ق�شر  الإيطايل 

بعد اإفراج الق�ات الأملانية عنه اإثر اعتقاله يف فرن�شا..

ت�شي  ماو  بقيادة  ال�شينية  الث�رة  اندلع   -  1949

ت�نغ.

ت�شتاأنفان  والفاتيكان  املتحدة  ال�ليات   -  1984

عالقاتهما الدبل�ما�شية.

1989 - بداية جالء الق�ات الك�بية من اأنغ�ل.

م�شروع  من  كجزء  ويكيبيديا  بداية   -  2001

ني�بيديا لت�شبح م�شتقلة بعد خم�شة اأيام.

الأفريقية  الأمم  كاأ�ص  بط�لة  افتتاح   -  2006

اخلام�شة والع�شرين املقامة يف م�شر.

بعد �صراع مع كورونا.. رحيل 

الإعالمي الكبري وائل الإبرا�صي

ت�يف ليلة اأم�ص الإعالمي وائل الإبرا�شي بعد �شراع 

اإ�شابته بفريو�ص ك�رونا، ومل  بعد  املر�ص، خا�شة  مع 

اأو  اجلنازة  و�شالة  اجلثمان  ت�شييع  م�عد  حتديد  يتم 

اإقامة العزاء.

�شهدت  الإبرا�شي  وائل  الإعالمي  حالة  اأن  اإىل  ُي�شار 

معاناة  بعد  املا�شية،  الفرتة  خالل  اإيجابية  تط�رات 

ذكره  ملا  ووفًقا  ك�رونا،  م�شاعفات فريو�ص  مع  ط�يلة 

ملكافحة  العلمية  اللجنة  رئي�ص  الدكت�ر ح�شام ح�شني، 

ك�رونا، يف مداخلة هاتفية لأحد الربامج التليفزي�نية - 

خالل �شهر �شبتمرب املا�شي - اأكد اأن حالة الإعالمي وائل 

الإبرا�شي باتت ت�شهد حت�شًنا كبرًيا، وذلك بعدما ك�شفت 

تط�رات  دوري  ب�شكل  يجريها  التي  ك�رونا  حتاليل 

اإيجابية باملقارنة مع حالته يف بداية اإ�شابته بالفريو�ص 

نهاية العام املا�شي.

اأن رئتيه تعافتا ب�شكل  واأكد الدكت�ر ح�شام ح�شني 

اأن  اأخرى، مت�قًعا  لق�تها مرة  اأن�شجتهما  كبري، وعادت 

ل�شتئناف  اأخرى  مرة  عمله  اإىل  الكبري  الإعالمي  يع�د 

تقدمي برناجمه على �شا�شة التلفزي�ن امل�شري.

بعد 343 عاًما.. العثور على ال�صفينة »امللعونة«
عرث م�شتك�شفان على حطام ال�شفينة »جريفن« التي ُتعد واحدة من 

الألغاز البحرية �شهرة يف ال�ليات املتحدة الأمريكية، واختفت  اأكرث 

يف  كافاليي،  روبرت  ريني  الفرن�شي  بناها  التي  الكبرية  ال�شفينة 

رحلتها الأوىل منذ ح�ايل 343 عاًما. وفًقا مل�قع »رو�شيا الي�م«، ُبنيت 

ال�شفينة بهدف اإيجاد طريق عرب البحريات العظمى يف اأمريكا ال�شمالية 

لل��ش�ل اإىل ال�شني واليابان، ولكن يف اأثناء حملها �شحنة ثمينة من 

الفراء، اختفت و�شط �شائعات باأن نبًيا من قبيلة اإيروك�ا الأ�شلية قد 

لعنها. ومنذ اختفائها مت اعتبارها على نطاق وا�شع »الكاأ�ص املقد�شة« 

ل�شيادي حطام ال�شفن يف البحريات العظمى، وغالًبا ما ُتعد هذه اأول 

�شفينة مفق�دة يف منطقة البحريات العظمى، ومل يعرف عنها �ش�ى 

القليل، حتى بداأ ال�شيادان �شتيفي وكاثي ليربت بحثهما عنها.

وقال ليربت: »هناك العديد من النظريات ح�ل ما حدث جلريفن، 

ويق�ل  عنيفة.  عا�شفة  يف  �شاعت  اإنها  هينيبني  ل�ي�ص  الأب  وقال 

البع�ص اإن الهن�د احلمر الأ�شليني �شعدوا اإىل ال�شفينة وقتل�ا الطاقم، 

ثم اأ�شعل�ا النار يف ال�شفينة«.

10 �صعوديات يتناف�صَن يف اأول �صوط ن�صائي لالإبل ناطحة �صحاب ُتثري قلق �صكان مدينة �صان فران�صي�صكو الأمريكية

كثيف،  ن�شائي  ح�ش�ر  و�شط 

امللك  مهرجان  ح�ش�ر  ا�شتمتع 

اأول �ش�ط  عبدالعزيز لالإبل، بعرو�ص 

للن�شاء لأول مرة يف تاريخ املهرجان، 

الفردي  الن�شائي  ال�شباق  اأقيم  اإذ 

األ�انها،  بجميع  للمغاتري  املخ�ش�ص 

وتناف�شن للح�ش�ل على مراكز متقدمة 

ت�شجيل  اأجل  من  ال�شباق،  هذا  يف 

اأ�شمائهن يف اأول �شباق ن�شائي لالإبل.

امل�شاركة  الفرديات  دخ�ل  و�شهد 

امل�شتحدث  املفت�ح  الن�شاء  �ش�ط  يف 

امللك  مهرجان  مناف�شات  �شمن 

ال�شاد�شة  بن�شخته  لالإبل  عبدالعزيز 

وبلغ  اجلن�بية،  ال�شياهد  يف  املقامة 

فئة  يف  م�شاركة   38 امل�شاركات  عدد 

ا�شتعر�شت  حني  يف  املغاتري.  فردي 

اأمام  ال�ش�ط  يف  امل�شاركة  الفرديات 

وجمه�ر  النهائي  التحكيم  جلنة 

الفائزات، وبلغ عدد  املدرجات لتت�يج 

 38 الن�شائي  ال�ش�ط  يف  امل�شاركات 

م�شاركة، وه� �ش�ط ت�شجيعي يف فئة 

املغاتري فرديات، وكل م�شرتكة ت�شارك 

املبدئي  الفرز  وعند  واحدة،  فردية  يف 

تاأهل 10 م�شاركات الالتي مت عر�شهن 

التحكيم، ومن ثم ح�شد 5  اأمام جلان 

الأوىل. وهدفت  املراكز  على  م�شاركات 

اإىل  املهرجان  يف  الن�شائية  امل�شاركة 

ال�شع�دية  املراأة  م�شاركة  مفه�م  ن�شر 

بالزي ال�شعبي.

�شكان  قلق  �شحاب  ناطحة  تثري 

الأمريكية،  فران�شي�شك�  �شان  مدينة 

املعماريني  املهند�شني  اأحد  ك�شف  اإذ 

اأنها متيل مبقدار 3 ب��شات �شن�ًيا، 

رونالد  الإن�شائي  املهند�ص  وقال 

ا�شتماع  جل�شة  يف  هامربجر،  اأو 

اإ�شالًحا حمدًثا  باملدينة عر�ص فيها 

وه�  »ميليني�م«،  برج  لأ�شا�ص 

يف  فاخرة  �شكنية  �شحاب  ناطحة 

مييل  املبنى  اإن  فران�شي�شك�،  �شان 

مبعدل 3 اإن�شات كل عام، وينغر�ص 

يف الأر�ص اأكرث. وفًقا مل�قع »�شكاي 

 58 من  مك�ن  الربج  فاإن  ني�ز«، 

قدًما،   645 ارتفاعه  ويبلغ  طابًقا 

عام 2009،  للمقيمني  افتتاحه  ومت 

�شمالً  ب��شة   26 الآن  ومييل 

وغرًبا، يف قلب احلي املايل يف �شان 

فران�شي�شك�. 

منطقة حي�ية،  املبنى يف  ويقع 

وحمطة  حافالت  حمطة  قرب 

حمتملة،  م�شتقبلية  حديدية  �شكك 

احلديدية  ال�شكك  ل�شبكة  تابعة 

قيد  كاليف�رنيا،  يف  ال�شرعة  عالية 

 2016 عام  ويف  حالًيا.  الإن�شاء 

ي�شتقر  املبنى  اأن  ال�شكان  اإبالغ  مت 

اأن  يبدو  لكن  مت�شاو،  غري  ب�شكل 

ال�شتقرار  لتحقيق  املبذولة  اجله�د 

تفاقم  اإىل  اأدت  ال�شحاب  ناطحة  يف 

عملية  اإطالق  ولإعادة  الأم�ر. 

ركائز  عدد  خف�ص  اقرتح  الإ�شالح، 

الدعم اأ�شفل الربج من 52 اإىل 18.

اأعلنت االإعلمية 

امل�سرية ب�سمة وهبة 

اإ�سابتها مبتحّور 

فريو�ض كورونا 

اجلديد »اأوميكرون«.

وقالت ب�سمة، 

اأم�ض عرب ح�سابها 

ال�سخ�سي يف 

»اإن�ستغرام«: »�سنني 

بهرب واأجري 

وا�ستخبّى من 

الفريو�ض امللعون، 

ولكن احلذر ال مينع 

القدر«.

�سبت 
ُ
واأ�سافت: »اأ

باأوميكرون، واحلمد 

هلل على كل حال«.

ال�صحة ت�صجل 

1694 حالة كورونا وتعايف 853

اأعلنت   وزارة   ال�شحة   اأن   الفح��شات   يف   ي�م   الأحد  

 9   يناير2022   ،   اأظهرت   ت�شجيل   1694حالة   قائمة  

 جديدة،   كما   تعافت   853   حالة   اإ�شافية   لي�شل   العدد  

 الإجمايل   للحالت   املتعافية   اإىل . 280114   

وبلغ   العدد   الجمايل   للحالت   القائمة 11061    

 حالة،   منها   29      حالة   تخ�شع   للعالج   بامل�شت�شفى   ول  

 ي�جد   اي   حالة   يف   العناية   املركزة . 
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حممد بن مبارك يطلع على ا�ستعدادات البحرين

ال�ست�سافة موؤمتر اإطالق وثيقة تطوير التعليم بالعامل العربي

اآل  مبارك  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 

رئي�س  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة 

والتدريب  التعليم  لتطوير  الأعلى  املجل�س 

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور 

ع�شو  الع�شومي،  عبدالرحمن  عادل  والتعليم، 

حيث  العربي،  الربملان  رئي�س  النواب  جمل�س 

اإطالق  موؤمتر  ب�شاأن  تقرير  على  �شموه  اطلع 

الذي  العربي،  العامل  التعليم يف  وثيقة تطوير 

املقبلة  الأيام  خالل  البحرين  مملكة  ت�شت�شيفه 

التعليم  تطوير  بوابة  »البحرين  �شعار  حتت 

يف العامل العربي«، وتهدف اإىل تطوير التعليم 

التحديات  مع  يتواءم  مبا  العربية  بالدول 

الراهنة ويوؤدي لأنظمة تعليمية متقدمة.

 وخالل اللقاء، اأعرب �شمو ال�شيخ حممد بن 

املخل�شة  للجهود  تقديره  عن  خليفة  اآل  مبارك 

التي يبذلها عادل عبدالرحمن الع�شومي وجميع 

الق�شايا  خدمة  يف  العربي  الربملان  اأع�شاء 

على  بالتعليم  والرتقاء  عامة  ب�شفة  العربية 

على  حر�شهم  توؤكد  والتي  اخل�شو�س  وجه 

العاملية وتعزيز  التطورات واملتغريات  مواكبة 

امل�شالح العربية امل�شرتكة، م�شيًدا �شموه بدور 

الدكتور ماجد بن علي النعيمي يف تنفيذ روؤية 

عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، 

البحرين  مبملكة  التعليمية  امل�شرية  بتطوير 

مكانتها  من  يعزز  ومبا  كافة  امل�شتويات  على 

ملا  الإقليمي والدويل، وتقديره  ال�شعيدين  على 

والتعليم  الرتبية  وزارة  منت�شبي  جميع  يبذله 

من جهود م�شاعفة ملوا�شلة العملية التعليمية 

�شالمة  ي�شمن  ومبا  الراهنة  الظروف  ظل  يف 

الطلبة والعاملني يف القطاع التعليمي.

عبدالرحمن  عادل  اأعرب  جانبهما،  من   

الع�شومي والدكتور ماجد بن علي النعيمي عن 

خال�س �شكرهما ل�شمو ال�شيخ حممد بن مبارك 

اآل خليفة على ا�شتقبالهما وتقديرهما وامتنانهما 

ملا يوليه �شموه من اهتمام دائم ودعم متوا�شل 

لقطاع التعليم، وحر�س �شموه على كل ما ي�شهم 

يف تطويره والرتقاء به وحت�شني خمرجاته من 

برامج ومبادرات تعليمية وتدريبية.

ي�سمن عدم دخول اأية اأدوية مزورة للمملكة.. اجلالهمة لـ»االأيام«:

نظام اإلكرتوين لتتبع حركة الدواء حتى و�سوله اإىل املري�ض

خديجة العرادي: 

الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ك�شفت 

الدكتورة  ال�شحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

مرمي اجلالهمة عن تطبيق نظام اإلكرتوين �شامل 

لتتبع توريد الدواء من اإنتاجه يف امل�شنع حتى 

الدواء  �شرف  ي�شمن  مبا  للمري�س،  و�شوله 

الأدوية  فيها  ومبا  املطلوبة  الإجراءات  بح�شب 

من  الأخري  الربع  وذلك يف  للرقابة،  اخلا�شعة 

العام اجلاري 2022م.

موعد  اآخر  باأن  »الأيام«  اجلالهمة  واأبلغت 

لت�شجيل جميع ال�شركات يف النظام الذي �شيتم 

نهاية  من  الأخري  الربع  يف  بالكامل  تطبيقه 

العام  من  مايو  �شهر  نهاية  �شيكون  العام، 

اجلاري 2022، معلنة ت�شجيل اأكرث من %70 

التي ت�شتورد ما ن�شبته 94%من  ال�شركات  من 

الأدوية ململكة البحرين.

للم�شروع  املنفذة  ال�شركة  اإن  اإىل  واأ�شارت 

التوريد  �شل�شلة  تتبع  من�شة  بت�شغيل  �شتقوم 

الدوائية ل�شمان تلبية جميع متطلبات المتثال 

العاملية  ال�شيدلنية  املعايري  ح�شب  التنظيمية 

وتزويد اجلهة الرقابية بالتتبع الفعلي جلميع 

�شل�شلة  مراحل  من  مرحلة  كل  يف  املنتجات 

البيع  نقطة  اإىل  الأ�شلي  الت�شنيع  من  التوريد 

داخل مملكة البحرين.

به  العمل  بداأ  النظام  هذا  اأن  اإىل  ولفتت 

فعليا، م�شرية اإىل »اأن النظمة القادمة اجلديدة 

وت�شجيل  الطبية  بالجهزة  عالقة  لها  �شتكون 

الأدوية«.

الهيئة  وقالت: »نحن نطمح لتحويل نظام 

بع�س  عدا  كامل،  ب�شكل  الكرتوين  نظام  اىل 

موجودة  �شتظل  التي  ال�شخ�شية  اخلدمات 

ال�شتقبال  وق�شم  امل�شتثمرين  مكتب  خالل  من 

بالطابق الأر�شي، ل�شتقبال جميع ال�شتف�شارات 

الهيئة  نظام  حول  املرتددين  قبل  من  الواردة 

اللكرتوين«.

تنفيذاً  ياأتي  النظام  هذا  اإطالق  اإن  وذكرت 

تتبع  نظام  اإ�شدار  ب�شاأن   41 القرار  لن�س 

مملكة  داخل  الأدوية  توريد  ل�شل�شلة  وتعقب 

م�شنعو  يلتزم  اأن  على  ن�س  والذي  البحرين، 

الدويل  الباركود  با�شتخدام  الأدوية  وموزعو 

لل�شلع لكل الأدوية التي يتم تداولها يف اململكة، 

من  م�شتوردة  اأو  ال�شنع  حملية  كانت  �شواء 

ت�شنيعها  يتم  التي  اأو  ال�شنع،  تامة  اخلارج 

يف اخلارج ويتم تعبئتها وتغليفها يف م�شانع 

ليحتوي  موا�شفات  اإعداد  ويتم  اململكة.  داخل 

وتاريخ  بالدواء.  اخلا�س   )GTIN( رقم  على 

الت�شغيلية  ورقم  الدواء  �شالحية  انتهاء 

الت�شل�شل اخلا�س  )Batch Number(. ورقم 

.)Serial Number( بكل عبوة

واأفادت الرئي�س التنفيذي للهيئة باأن اململكة 

رائدة على م�شتوى العامل يف وقف بيع الأدوية 

النظام  هذا  �شاأن  من  اأّن  اىل  م�شرية  املزيفة، 

اأكرث  للبحرين  الدوائية  التوريد  �شل�شلة  جعل 

للنظام  وفًقا  نظامنا  �شممنا  لقد  م�شيفة:  اأماناً 

متول  حيث  الأدوية،  من  للتحقق  الأوروبي 

النظام  ب�شكل جماعي  الأدوية  ت�شنيع  �شركات 

بناًء على املبيعات. دون اأي تكلفة مالية تتحملها 

وال�شيدليات  امل�شت�شفيات  ت�شطر  ولن  الهيئة 

ووكالء ال�شترياد اإىل دفع اأي ر�شوم اإ�شافية.

الأعلى  املجل�س  بقرار  اجلالهمة  واأ�شادت  

املتطور، م�شرية  بتنفيذ مثل هذا احلل  لل�شحة 

التحقق  ميكنهم  النظام  لهذا  املنظمني  اأّن  اإىل 

ميكن  كما  التزوير.  ملنع  املنتجات  �شحة  من 

وامل�شت�شفيات  بالتجزئة  البيع  ل�شيدليات 

للتحقق  �شرفها  قبل  �شوئيا  املنتجات  م�شح 

حت�شني  على  �شتعمل  التي  البيانات  قاعدة  من 

�شالمة املر�شى من خالل تقليل الأخطاء الطبية 

وحت�شني دقة عمليات ال�شيدلة.

مرمي اجلالهمة

ا�ستقبال 9223 طلًبا خالل 2021 عرب املن�سات االإلكرتونية.. حمافظ اجلنوبية: 

ا�ستثمار التحّول الرقمي واحللول املبتكرة يف التوا�سل باالأهايل

بن  خليفة  ال�شيخ  �شمو  اأكد 

اآل خليفة حمافظ اجلنوبية،  علي 

على  حري�شة  املحافظة  باأن 

والتفاعل  التوا�شل  تعزيز 

عموم  مع  ال�شتجابة  و�شرعة 

را�شخ  نهج  من  انطالًقا  الأهايل، 

مبداأ  حتقيق  نحو  ونربا�س 

الرائدة،  املجتمعية  ال�شراكة 

ال�شديدة  للتوجيهات  تنفيًذا 

امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة 

ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

والدعم  املفدى،  البحرين  مملكة 

الالحمدود من قبل �شاحب ال�شمو 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

اللكرتوين  التحول  يف  الوزراء، 

لكافة اخلدمات والتعامالت املقدمة 

وتقدميها  واملقيمني  للمواطنني 

باأ�شاليب حديثة ومبتكرة.

حمافظ  �شمو  واأو�شح 

اجلنوبية، اأن اإحدى اأبرز اجلوائز 

اجلنوبية  املحافظة  نالتها  التي 

التميز  بجائزة  املحافظة  فوز  هي 

2021م  الإلكرتونية  للحكومة 

اأف�شل   - العام  القطاع  فئة  عن 

ممار�شة يف امل�شاركة اللكرتونية 

»املجل�س  مل�شروع  املجتمعية 

الإفرتا�شي للمحافظة اجلنوبية«.

حتقق  ذلك  باأن  �شموه  واأكد 

واخلطة  اجلهود  على  بناًء 

تنتهجها  التي  ال�شرتاتيجية 

الدائم  التوا�شل  يف  املحافظة 

عرب  واملقيمني  املواطنني  مع 

التي  التوا�شل  من�شات  خمتلف 

ذلك  بو�شف  املحافظة،  تقدمها 

التوا�شلي  للدور  بارًزا  موؤ�شًرا 

والت�شاركي الذي تن�شده املحافظة، 

اأول  الفريق  لتوجيهات  تنفيًذا 

اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ  ركن 

لتحقيق  الداخلية  وزير  خليفة 

لتلبية  الرامية  الروؤى والتطلعات 

الأهايل  احتياجات  ومتابعة 

ما  على  ولالإ�شارة  واملواطنني، 

املحافظة  ا�شتقبلت  فقد  �شبق، 

حوايل  2021م،  عام  نهاية  مع 

ومقرتًحا،  و�شكوى  طلًبا   9223

عرب خمتلف قنوات املحافظة، فقد 

مع  الإدارات  اإح�شائيات  ت�شمنت 

الواردة  وال�شتف�شارات  الطلبات 

عدد 4459 ات�شالً وعدد 3229 

بلغت  فيما  اإلكرتونًيا،  بريًدا 

ال�شتعالمات  ق�شم  اإح�شائيات 

توّزع   1535 عدد  وال�شكاوى 

للمجال   %)71( ذلك  جمموع 

للخدمي،  و)21(%  الإجتماعي، 

و)8(% للمجال الأمني.

باأن  املحافظ  �شمو  ونّوه 

تفاعالً  �شهدت  احلديثة  املن�شات 

اإليها  الو�شول  �شهولة  نظري 

»املجل�س  ومنها  معها،  والتفاعل 

والذي  ال�شبوعي«،  الفرتا�شي 

ل�شتالم  هامة  من�شة  يعترب 

ودرا�شتها،  الأهايل  مقرتحات 

ال�شكاوى  عدد  بلغت  حيث 

 121 الواردة  وال�شتف�شارات 

طلبا ومقرتحا لالأهايل يف خمتلف 

من�شة  اإىل  بالإ�شافة  املجالت، 

يعمل  والذي  اجلنوبية«  »تطبيق 

من خالل ت�شخري الإبداع والبتكار 

التقنية  التطبيقات  ا�شتخدام  عرب 

عدد  بلغ  حيث  منها،  وال�شتفادة 

املقرتحات وال�شكاوى 331 طلًبا، 

ومن�شة »توا�شل« املن�شة الوطنية 

بلغ  حيث  وال�شكاوى  للمقرتحات 

عدد املقرتحات واملالحظات عربها 

كذلك  ومالحظة،  مقرتًحا   218

ا�شتقبلت خدمة الربيد اللكرتوين 

complaints@southern .

طلًبا،   159 جمموعة   gov.bh
هواتفها  عرب  ا�شتقبلت  كما 

 17750057 -17750000

عرب  طلًبا  و69  طلًبا،   566 عدد 

اخلري  �شباح  الإذاعي  الربنامج 

الذكي  املكتب  اأما  بحرين،  يا 

ف�شهد ورود 15 طلًبا و56 طلًبا 

ملبنى  ال�شخ�شي  احل�شور  عرب 

اأنه  اإىل  �شموه  واأ�شار  املحافظة. 

التوا�شل  املحافظة  واجب  من 

مالحظاتهم  وتلقي  الأهايل  مع 

املحافظة  وّفرت  فقد  وطلباتهم، 

يدلل  مما  توا�شلية،  قناة   22

يف  املحافظة  جهود  على  ذلك 

حديثة  و�شائل  وطرح  ا�شتحداث 

عمالئها  على  ت�شهيالً  للتوا�شل، 

التزاًما  كورونا  جائحة  ظل  يف 

املعمول  الحرتازية  بالإجراءات 

�شبق  ما  واإ�شهام  جهة،  من  بها 

يتطلع  ملا  �شاملة  �شورة  بناء  يف 

اإىل  ا�شتناًدا  املحافظة،  اأهايل  له 

�شلم  من  يعد  الذي  البتكار  عامل 

من  واأهدافها  املحافظة  اأولويات 

�شياق  مع  متا�شًيا  ثانية،  جهة 

اللكرتوين  البداع  ا�شتثمار 

والتقنيات الذكية وتوفري احللول 

اإىل  باخلدمات  والو�شول  املبدعة 

يكون  بحيث  امل�شتويات،  اأرقى 

العميل اأكرث ر�شا �شواء من ناحية 

يف  مقرتحه  اأو  ملالحظته  تقدميه 

امل�شافات و�شرعة عملية  اخت�شار 

الو�شول اإىل اخلدمات املتاحة.

دعيج بن �سلمان يهنئ امللك 

بذكرى تاأ�سي�ض احلر�ض الوطني

خليفة  اآل  �شلمان  بن  دعيج  ال�شيخ  رفع 

لل�شباب  الأعلى  املجل�س  رئي�س  نائب 

والريا�شة اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل 

امللك حمد بن عي�شى  ح�شرة �شاحب اجلاللة 

الأعلى،  القائد  املفدى  البالد  ملك  خليفة،  اآل 

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  واإىل   �شاحب 

حمد اآل خليفة، ويل العهد نائب القائد الأعلى 

 رئي�س جمل�س الوزراء، واإىل الفريق اأول ركن 

�شمو ال�شيخ حممد بن عي�شى اآل خليفة، رئي�س 

اخلام�شة  الذكرى  مبنا�شبة  الوطني،   احلر�س 

والع�شرين لتاأ�شي�س احلر�س الوطني.

اآل  �شلمان  بن  دعيج  ال�شيخ  واأ�شار 

حققها  التي  واملكت�شبات  املنجزات  اإىل  خليفة 

عاًما،  قبل 25  تاأ�شي�شه  منذ  الوطني  احلر�س 

اململكة  وا�شتقرار  اأمن  بدوره يف حفظ  م�شيًدا 

ووزارة  البحرين  دفاع  قوة  اإىل  وم�شاندته 

الداخلية وكل الأجهزة الأمنية يف البالد، بهدف 

دعم وتعزيز م�شرية النه�شة ال�شاملة يف العهد 

املفدى  امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  الزاهر 

حفظه اهلل ورعاه.

واأعرب ال�شيخ دعيج بن �شلمان اآل خليفة 

عن اعتزاز وفخر كل بحريني بالكفاءات التي 

جميع  باأن  مبيًنا  الوطني،  احلر�س  به  يتمتع 

والقدرات  باجلاهزية  ميتازون  منت�شبيه 

العالية، التي ت�شهم يف خدمة الوطن واحلفاظ 

على �شيادته وحماية املوطنني واملقيمني وكل 

املن�شاآت يف اململكة.

د. مريزا �سفرًيا دولًيا يف برنامج

 ال�سفراء الدوليني للم�سوؤولية املجتمعية

علي  بن  عبداحل�شني  الدكتور  ا�شتقبل 

مريزا رئي�س هيئة الطاقة امل�شتدامة، وفًدا من 

الحتاد الدويل للم�شوؤولية املجتمعية يتقدمهم 

الهيئة  رئي�س  عبدالغفار  يو�شف  الربوفي�شور 

للم�شوؤولية  الدويل  لالحتاد  ال�شت�شارية 

للتنمية  الدويل  املركز  ورئي�س  املجتمعية 

امل�شتدامة.

 ومت خالل اللقاء، تن�شيب الدكتور مريزا 

ال�شفراء  برنامج  يف  دويل  ك�شفري  ر�شمًيا 

والذي ي�شم  املجتمعية،  للم�شوؤولية  الدوليني 

والدولية  العربية  ال�شخ�شيات  من  نخبة 

املجتمعية  امل�شوؤولية  جمالت  يف  املوؤثرة 

والتنمية امل�شتدامة.

 واأكد وفد الحتاد اأن تقليد الدكتور مريزا 

ك�شفري دويل يف الربنامج ياأتي ا�شتحقاًقا على 

حر�شه واهتمامه لكل املبادرات الرامية خلدمة 

املجتمع، وتقديره لدور املوؤ�ش�شات واملنظمات 

املجتمعية يف الدفع بعجلة التنمية يف مملكة 

ال�شعيد  على  اإ�شهاماتها  وتعزيز  البحرين 

الإقليمي والعاملي كذلك.

رفع ال�شيخ اأحمد بن حممد اآل خليفة 

والإدارية،  املالية  الرقابة  ديوان  رئي�س 

اإىل املقام  اآيات التهاين والتربيكات  اأ�شمى 

امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  ال�شامي 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

�شاحب  واإىل  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 

الوزراء  رئي�س جمل�س  العهد  ويل  خليفة 

�شمو  ركن  اأول  الفريق  واإىل  اهلل،  حفظه 

اآل خليفة رئي�س  ال�شيخ حممد بن عي�شى 

الذكرى  مبنا�شبة  الوطني،   احلر�س 

احلر�س  لتاأ�شي�س  والع�شرين  اخلام�شة 

الوطني.

عن  حممد  بن  اأحمد  ال�شيخ  وعرّب 

كاأحد  الوطني  باحلر�س  واعتزازه  فخره 

الكفوؤة  الوطنية  الع�شكرية  ال�شروح 

القادرة على حماية املكت�شبات واملنجزات، 

يوؤديها  التي  الكبرية  اجلهود  اإىل  م�شرًيا 

منت�شبوه، والدور امل�شهود لهم يف تعزيز 

املنظومة  �شمن  وال�شتقرار  الأمن  اأ�ش�س 

مبا  البحرين،  ململكة  املتكاملة  الأمنية 

اأهداف  وحمايـــة  حتقيق  يف  ي�شــهم 

يقودها  التي  ال�شاملة  التنموية  امل�شرية 

ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك املفدى حفظه 

اهلل ورعاه.

رئي�ض ديوان الرقابة يهنئ

 امللك بذكرى تاأ�سي�ض احلر�ض الوطني

ال�شيخ اأحمد بن حممد

ا�ستقبل الباحث زين الدين.. ال�سالح: 

البحرين تويل اهتماًما كبرًيا باأهداف التنمية 

الأوقاف  جمل�س  رئي�س  ا�شتقبل 

مكتبه  يف  ال�شالح  �شالح  بن  يو�شف 

اإداري  الدين،  زين  �شادق  باقر  الباحث 

له  قدم  والذي  بالإدارة،  الرئي�س  مكتب 

مبوجبها  نال  التي  ر�شالته  من  ن�شخة 

الأهلية،  اجلامعة  من  املاج�شتري  درجة 

النخب  »اجتاهات  عنوان  حملت  والتي 

التوا�شل  مواقع  دور  نحو  الإعالمية 

التنمية  باأهداف  التوعية  يف  الجتماعي 

امل�شاواة بني اجلن�شني  امل�شتدامة 2030، 

منوذًجا«.

الأوقاف  جمل�س  رئي�س  واأكد 

ظل  يف  البحرين  مملكة  اأن  اجلعفرية 

بن  حمد  امللك  جلاللة  الزاهر  العهد 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى 

من  كرمية  ومبوؤازرة  ورعاه،  اهلل  حفظه 

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة ويل  حمد 

كبرًيا  اهتماًما  تويل  اهلل،  حفظه  الوزراء 

امل�شتدامة ودجمها �شمن  التنمية  باأهداف 

من  العديد  من خالل  الوطنية  الأولويات 

ال�شرتاتيجيات واملبادرات التنموية.

ال�شيخ دعيج بن �شلمان

https://www.alayam.com/alayam/local/941966/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/941815/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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11
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Tue 8 Oct 2019السنة 14    | العدد 5050 |  الثالثاء 9 صفر 1441هـ      |

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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االهتمــام الكبير مــن مملكة البحرين بتطويــر التعليم 
وتحســين مخرجاتــه عبر المبــادرات والبرامــج المختلفة 

يتجاوز الشأن المحلي ليصل إلى العالم العربي.

باألحمر
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والشكـاوى

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن

Mon 10 Jan 2022  |  السنة 17  |   العدد 5875   |  االثنين 07 جمادى اآلخرة 1443هـ

ُترى من الذي سيتدخل هذه المرة لمنح 
الحصانة إليران ولعميلها الحوثي؟

في ديسمبر قبل ثالث سنوات أوشكت القوات الشرعية اليمنية والقوات 
العمالي��ق الجنوبي��ة دخ��ول مدينة الحدي��دة وتحريرها م��ن االحتالل 
اإليران��ي عب��ر وس��يطها الحوث��ي، وهنا هبت ال��دول الغربي��ة واألمم 
المتح��دة وقدمت طوق النج��اة للحوثي تحت ذريعة وق��ف إطالق النار 

والجلوس على طاولة المفاوضات! 
وإبداًء لحسن النية وافقت الحكومة الشرعية وقوات التحالف وتم توقيع 
اتفاقية ستوكهولم في 13ديسمبر 2018، اجتمع في ستوكهولم وفد 
لألم��م  الع��ام  حضور األمي��ن  اليمنية والحوثيين ف��ي  عن الحكوم��ة 
المتحدة أنطونيو غوتيريس، حيث عقدت محادثات تمخضت عن اتفاق 
لوقف كامل إلطالق النار وانسحاب عسكري لكافة األطراف من محافظة 
الحديدة. تضمن االتفاق إش��راف ق��وى محلية على النظام في المدينة، 
لتبق��ى الحدي��دة مم��رًا آمنًا للمس��اعدات اإلنس��انية. يقض��ي االتفاق 
بانسحاب ميليشيات الحوثي من المدينة والميناء خالل 14 يومًا، وإزالة 
أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها. 
وأك��دت المص��ادر، أن االتفاق ينص أيضًا على انس��حاب الميليش��يات 
من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيس��ى إلى ش��مال طريق صنعاء، 

في مرحلة أولى خالل أسبوعين. 
وتش��كلت لجنة لإلشراف على إعادة انتشار القوات اليمنية في الحديدة 
بإش��راف من األمم المتحدة، على أن تتولى السلطات المحلية اإلشراف 

على المدينة وفق القوانين اليمنية. 
وستش��رف لجنة تنس��يق إعادة االنتش��ار على عمليات إعادة االنتش��ار 

والمراقبة، هذا إلى جانب عملية إزالة األلغام من الحديدة ومينائها. 
وين��ص االتفاق أيضًا، أن تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف 
ورأس عيس��ى في البن��ك المرك��زي اليمني م��ن خالل فرع��ه الموجود 
ف��ي الحديدة للمس��اهمة في دف��ع مرتبات موظفي الخدم��ة المدنية 

بمحافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن. 
و خالل األعوام الثالثة الماضية انتهك الحوثي االتفاقية عدد عش��رات 
اآلالف بمعن��ى الكلم��ة ال مجازًا، وبش��كل يوم��ي، وتم تقدي��م األدلة 
والبراهين على تلك االنتهاكات التي تجري تحت سمع وبصر المنظمات 
األممية التي من المفروض أنها تش��رف على تنفيذ االتفاقية!! ونضع 

مليون خط تحت هذا السطر ومليون عالمة تعجب..!!!
في األيام الماضية تحرك التحالف وس��اند القوات الشرعية والعماليق 
لف��ك الحص��ار الجائر ال��ذي تفرض��ه إيران عل��ى مأرب الت��ي قصفت 
بالصواريخ الباليس��تية اإليرانية وتقدمت القوات الش��رعية بمس��اندة 
طيران التحالف إلى مش��ارف مدينة البيض��ا ومدينة الحديدة مما أربك 
إيران وحلفاءها في المنطقة، وعقد باألمس التحالف مؤتمره الصحفي 
أورد العميد تركي المالكي المتحدث الرس��مي لق��وات التحالف األدلة 
والبراهي��ن بالص��ور والفيدي��و التي تثب��ت انتهاك الحوث��ي التفاقية 
س��توكهولم وتحويل موانئ الحديدة الثالثة إلى موانئ لتهريب جميع 
أنواع األس��لحة القادم��ة من إيران، ب��ل وأدلة وبراهي��ن على عمليات 
القرصن��ة التي اتخ��ذت من تلك الموان��ئ منصة له��ا وعملية تلغيم 
المم��ر المائي الدولي، وأثبت أن تطورًا خطيرًا لألوضاع بانتقال أعمال 
القرصن��ة والتلغيم وص��ل إلى ممر باب المندب مه��ددًا األمن الدولي 

وموارد الطاقة وحرية المالحة. 
األمم المتح��دة تعرف والوالي��ات المتحدة تعرف وبريطانيا وفرنس��ا 
تعرف عز المعرفة أن إيران تنتهك القوانين الدولية وتمارس اإلرهاب 
في ه��ذه المياه الدولي��ة وتحتل اليمن وتهرب للمليش��يات الصواريخ 
وتمارس القرصنة وتسرق المساعدات اإلنسانية ومع ذلك هناك صمت 

متواطئ لجميع تلك االنتهاكات. 
بع��د المؤتمر الصحفي باألمس يجوز ش��رعًا وعرف��ًا وضمن القوانين 
الدولية ع��دم االعتراف باالتفاقي��ة من جانب التحال��ف والتصرف بما 
يحمي حدودها ومدنييها وحماية مياهها اإلقليمية، إنما من س��يتقدم 

هذه المرة منقذًا الحوثي؟!!

 ديسمبر 2021 خامس أحر أشهر
 نهاية العام بتاريخ البحرين

ذكرت إدارة األرص��اد الجوية بوزارة المواصالت 
واالتص��االت في تقريرها الش��هري بأن ش��هر 
ديس��مبر 2021 كان خامس أحر أشهر ديسمبر 

في تاريخ البحرين منذ عام 1902.
 وبل��غ المتوس��ط الش��هري لدرج��ات الح��رارة 
21.3 د.م وذل��ك بزيادة قدرها 1.6د.م قياس��ًا 
بالمع��دل العام لش��هر ديس��مبر. ويعتبر هذا 
خام��س أعلى مع��دل لدرج��ات الحرارة لش��هر 
ديس��مبر من��ذ ع��ام 1902. علم��ًا ب��أن أعل��ى 
متوسط شهري لدرجات الحرارة لشهر ديسمبر 
بلغ 22.5 د.م المسجل في سنة 2001. كما بلغ 
المتوس��ط الش��هري لدرجات الحرارة العظمى 
23.9 د.م وذل��ك بزيادة قدرها 1.0 د.م قياس��ًا 
بالمعدل العام. علمًا بأن أعلى متوسط شهري 
لدرج��ات الحرارة العظمى لش��هر ديس��مبر بلغ 

26.3 د.م المسجل في سنة 2001.
وبلغ��ت أعل��ى درج��ة ح��رارة 27.9 د.م والت��ي 
س��جلت بتاريخ 2 ديس��مبر في مط��ار البحرين 
 الدول��ي. ولكن ت��م تس��جيل 28.8 د.م بتاريخ 

21 ديسمبر في حلبة البحرين الدولية.
أما المتوسط الشهري لدرجات الحرارة الصغرى 
فقد كان 18.7 د.م وذلك بزيادة قدرها 1.9 د.م 
قياس��ًا بالمعدل العام. ويعتبر ه��ذا رابع أعلى 
معدل لدرجات الحرارة الصغرى لش��هر ديسمبر 
منذ عام 1946. علمًا بأن أعلى متوسط شهري 
لدرج��ات الحرارة الصغرى لش��هر ديس��مبر بلغ 

19.6 د.م المسجل في سنة 2001.

كما بلغ��ت أدنى درجة حرارة لش��هر ديس��مبر 
15.5 د.م بتاريخ 28 ديسمبر في مطار البحرين 
 الدول��ي ولك��ن ت��م تس��جيل 13.1 د.م بتاريخ 

 5 ديسمبر في درة البحرين. 
وبلغ المتوسط الش��هري للرطوبة النسبية في 
ش��هر ديس��مبر 66%، في حين بلغ المتوس��ط 
الشهري للرطوبة النس��بية العظمى 80% وبلغ 
المتوسط الش��هري للرطوبة النسبية الصغرى 
51%. وبلغ��ت أعل��ى قيم��ة للرطوبة النس��بية 

المس��جلة 93% بتاري��خ 1 ديس��مبر، أم��ا أدنى 
 قيم��ة للرطوب��ة النس��بية بلغ��ت 27% بتاريخ 

20 ديسمبر.
وقد بلغ مجموع هطول األمطار لش��هر ديسمبر 
10.9 مل��م في مطار البحرين الدولي. علمًا بأن 
المتوس��ط الش��هري للهطول لش��هر ديسمبر 
يبلغ 15.2 ملم. وقد س��جلت أعلى كمية هطول 
لشهر ديس��مبر في مطار البحرين الدولي سنة 

2006 حيث بلغت 119.6ملم. 

 »الصحة العالمية« تكشف سبب
الزيادة الحادة بإصابات »أوميكرون«

صرحت الدكتورة ماريا فان كيركوف، خبيرة علم األوبئة والمسؤولة التقنية 
في منظمة الصحة العالمية عن مكافحة كورونا، أن متحور أوميكرون، وهو 
المتغير األح��دث الُمصنف تحت »مثير للقلق« والذي تتبعه منظمة الصحة 
العالمية، ينتشر على نطاق واسع بكل بلدان العالم. وأشارت دكتور كيركوف 
إلى حقيقة أنه تم اكتش��اف انتشار المتحور الجديد في كافة المناطق التي 
يتوافر فيها نظم رصد جيدة لتسلسل طفرات فيروس سارس-كوف-2، وأن 

البيانات تفيد بأن هناك زيادة حادة للغاية في عدد الحاالت.
وأضاف��ت ماريا في تصري��ح متلفز، تم بث��ه عبر حس��ابات منظمة الصحة 
العالمية الرس��مية على منصات التواصل، أنه وفًق��ا آلخر تحديث لمنظمة 
الصح��ة العالمية، ت��م اإلبالغ عن ما يقرب من 10 ماليي��ن حالة في األيام 
الس��بعة الماضية. وسّجلت أوروبا أكبر عدد من اإلصابات الجديدة بمجموع 
7,211,290 حالة خالل سبعة أيام بزيادة 47% مقارنة مع األسبوع الفائت.

وس��جل كل من الواليات المتح��دة وكندا 49% و33% م��ن الحاالت التي تم 
إحصاؤها ف��ي العالم خالل أس��بوع، بمجم��وع 4,808,098 إصابة وبزيادة 
نس��بتها 76% مقارنة باألس��بوع الماضي. وال تترافق موجة تفش��ي الوباء 
حاليًا مع ارتفاع في عدد الوفيات. وش��رحت دكت��ور كيركوف أن هناك عددا 
من األس��باب وراء تلك الزيادة الحادة، من بينه��ا أن الطفرات، التي يحتوي 
عليها متحور أوميكرون، أكثر قدرة على االلتصاق بالخاليا البشرية بسهولة 

أكبر.
أما ثاني األس��باب، بحسب ما ذكرته المسؤولة التقنية عن مكافحة كورونا 

ف��ي المنظمة األممي��ة، فهو ما يس��مى »الهروب المناع��ي«، والذي يعني 
أنه يمكن تعرض األش��خاص للعدوى مجدًدا، والسبب الثالث هو أن عدوى 
متحور أوميكرون تصيب وتستنسخ في الجهاز التنفسي العلوي، وهو مختلف 
عن متحور دلتا والمتغيرات األخرى، وصواًل إلى التسلسل األصلي للفيروس 
والذي يصيب ويتكاثر في الجهاز التنفسي السفلي بالرئتين، وبالتالي فإن 
ه��ذا المزيج من العوامل س��مح ألحدث متغيرات فيروس س��ارس-كوف-2 
باالنتش��ار بس��هولة أكبر. وأف��ادت دكت��ور كيرك��وف أن المعلومات حتى 
اآلن توض��ح أن خط��ر اإلصابة بحالة مرضية ش��ديدة بس��بب عدوى متحور 

أوميكرون، هي أقل حدة من متغير دلتا.

 وفاة تهاني الجبالي ووائل اإلبراشي 
بعد صراع مع »كورونا«

توفي��ت تهاني الجبال��ي، أول قاضية 
ت��م تعيينه��ا في مص��ر، وذل��ك إثر 
مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.

المصري��ة  األنب��اء  وكال��ة  وأف��ادت 
الرسمية، بأن »الجبالي نائب رئيس 
المحكمة الدس��تورية العليا س��ابقًا 
»أعلى هيئة قضائية بالبالد« توفيت 
صب��اح األحد، عن عمر ناهز 71 عامًا، 
ج��راء مضاعف��ات إصابتها بفيروس 

كورونا قبل أيام«.
والجبال��ي م��ن موالي��د 20 نوفمب��ر 
1950، وعينت ف��ي عام 2003 كأول 
قاضي��ة في الب��الد ونائب��ة لرئيس 
المحكم��ة الدس��تورية العلي��ا، بعد 
موافق��ة المجل��س األعل��ى للهيئات 
القضائية، والت��زال المرأة المصرية 
الت��ي احتل��ت المنص��ب القضائ��ي 

األعلى في تاريخ مصر.
في س��ياق متصل، توف��ي اإلعالمي 
المص��ري المعروف وائل اإلبراش��ي، 
األحد، ع��ن عمر 59 عام��ًا، بعد نحو 
ع��ام م��ن المضاعفات إث��ر إصابته 

بفيروس كورونا.
وقال نقي��ب اإلعالميي��ن المصريين 
ط��ارق س��عدة لموقع »س��كاي نيوز 
عربية«، إن اإلعالمي الراحل بحس��ب 
التقاري��ر الطبية كان قد ش��في من 
فيروس كورونا ودخ��ل فترة نقاهة، 
لكن »يبدو أن��ه تعرض لمضاعفات 
بس��بب تأثير الفيروس على جس��ده 

بحسب تأكيد األطباء«.

نقاب��ة  أن  عل��ى  س��عدة  وش��دد 
اإلعالميين تواصلت مع أسرة الفقيد 
فور علمه��ا بنبأ وفات��ه، حيث يجري 
حاليًا ترتيب إجراءات الجنازة والدفن.
وكان حس��ن اإلبراش��ي نجل ش��قيق 
اإلعالمي ق��د كتب في منش��ور على 
»فيسبوك«: »إنا هلل وإنا إليه راجعون 
البق��اء وال��دوام هلل. عم��ي اإلعالمي 
وائ��ل اإلبراش��ي في ذم��ه اهلل. أرجو 

الدعاء له بالرحمة والمغفرة«.
وأصيب اإلبراش��ي بفي��روس كورونا 
من��ذ حوالي عام، وعان��ى مضاعفات 
ش��ديدة في الجهاز التنفسي تسببت 

في ابتعاده عن اإلعالم.
واإلبراش��ي م��ن موالي��د محافظ��ة 
الدقهلية شمال القاهرة عام 1963، 
وب��دأ حيات��ه المهني��ة مح��ررًا ف��ي 
صحيفة »روزاليوسف«، وتدرج بعدها 
في العم��ل اإلعالمي، كما قدم عددًا 
م��ن البرام��ج التلفزيوني��ة كان من 

أشهرها »العاشرة مساء«.
والراح��ل صاحب مس��يرة طويلة في 
العمل اإلعالمي والوطني، وكان آخر 
برنامج لإلبراش��ي »التاس��عة« على 
القن��اة األول��ى المصرية الرس��مية، 

سبقه تقديم برنامج »كل يوم«.
واشتهر اإلبراشي بأس��لوبه الخاص 
والمميز في الحوار، فضاًل عن طرحه 
قضايا عادة ما تك��ون مثيرة للجدل 

في برامجه الحوارية.

 تهاني الجبالي وائل اإلبراشي

 العثور على حطام السفينة
»الملعونة« في البحيرات العظمى

عثر مستكشفان على حطام السفينة الملعونة 
»غريف��ن« التي تعتبر واح��دة من أكثر األلغاز 
البحرية ش��هرة ف��ي الواليات المتح��دة والتي 

اختفت منذ رحلتها األولى قبل 343 عامًا.
السفينة »غريفن«، بناها الفرنسي ريني روبرت 
كافالي��ي به��دف إيج��اد طريق عب��ر البحيرات 
العظم��ى في أمري��كا الش��مالية للوصول إلى 

الصين واليابان. 
ولك��ن أثناء حملها ش��حنة ثمينة م��ن الفراء، 
اختفت، وسط شائعات تفيد بأن نبيًا من قبيلة 
إيروكوا األصلية قد لعنها.ومنذ اختفائها، تم 
اعتبارها على نطاق واس��ع »الكأس المقدسة« 

لصيادي حطام السفن في البحيرات العظمى.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة
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االهتمــام الكبير مــن مملكة البحرين بتطويــر التعليم 
وتحســين مخرجاتــه عبر المبــادرات والبرامــج المختلفة 

يتجاوز الشأن المحلي ليصل إلى العالم العربي.
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ُترى من الذي سيتدخل هذه المرة لمنح 
الحصانة إليران ولعميلها الحوثي؟

في ديسمبر قبل ثالث سنوات أوشكت القوات الشرعية اليمنية والقوات 
العمالي��ق الجنوبي��ة دخ��ول مدينة الحدي��دة وتحريرها م��ن االحتالل 
اإليران��ي عب��ر وس��يطها الحوث��ي، وهنا هبت ال��دول الغربي��ة واألمم 
المتح��دة وقدمت طوق النج��اة للحوثي تحت ذريعة وق��ف إطالق النار 

والجلوس على طاولة المفاوضات! 
وإبداًء لحسن النية وافقت الحكومة الشرعية وقوات التحالف وتم توقيع 
اتفاقية ستوكهولم في 13ديسمبر 2018، اجتمع في ستوكهولم وفد 
لألم��م  الع��ام  حضور األمي��ن  اليمنية والحوثيين ف��ي  عن الحكوم��ة 
المتحدة أنطونيو غوتيريس، حيث عقدت محادثات تمخضت عن اتفاق 
لوقف كامل إلطالق النار وانسحاب عسكري لكافة األطراف من محافظة 
الحديدة. تضمن االتفاق إش��راف ق��وى محلية على النظام في المدينة، 
لتبق��ى الحدي��دة مم��رًا آمنًا للمس��اعدات اإلنس��انية. يقض��ي االتفاق 
بانسحاب ميليشيات الحوثي من المدينة والميناء خالل 14 يومًا، وإزالة 
أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها. 
وأك��دت المص��ادر، أن االتفاق ينص أيضًا على انس��حاب الميليش��يات 
من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيس��ى إلى ش��مال طريق صنعاء، 

في مرحلة أولى خالل أسبوعين. 
وتش��كلت لجنة لإلشراف على إعادة انتشار القوات اليمنية في الحديدة 
بإش��راف من األمم المتحدة، على أن تتولى السلطات المحلية اإلشراف 

على المدينة وفق القوانين اليمنية. 
وستش��رف لجنة تنس��يق إعادة االنتش��ار على عمليات إعادة االنتش��ار 

والمراقبة، هذا إلى جانب عملية إزالة األلغام من الحديدة ومينائها. 
وين��ص االتفاق أيضًا، أن تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف 
ورأس عيس��ى في البن��ك المرك��زي اليمني م��ن خالل فرع��ه الموجود 
ف��ي الحديدة للمس��اهمة في دف��ع مرتبات موظفي الخدم��ة المدنية 

بمحافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن. 
و خالل األعوام الثالثة الماضية انتهك الحوثي االتفاقية عدد عش��رات 
اآلالف بمعن��ى الكلم��ة ال مجازًا، وبش��كل يوم��ي، وتم تقدي��م األدلة 
والبراهين على تلك االنتهاكات التي تجري تحت سمع وبصر المنظمات 
األممية التي من المفروض أنها تش��رف على تنفيذ االتفاقية!! ونضع 

مليون خط تحت هذا السطر ومليون عالمة تعجب..!!!
في األيام الماضية تحرك التحالف وس��اند القوات الشرعية والعماليق 
لف��ك الحص��ار الجائر ال��ذي تفرض��ه إيران عل��ى مأرب الت��ي قصفت 
بالصواريخ الباليس��تية اإليرانية وتقدمت القوات الش��رعية بمس��اندة 
طيران التحالف إلى مش��ارف مدينة البيض��ا ومدينة الحديدة مما أربك 
إيران وحلفاءها في المنطقة، وعقد باألمس التحالف مؤتمره الصحفي 
أورد العميد تركي المالكي المتحدث الرس��مي لق��وات التحالف األدلة 
والبراهي��ن بالص��ور والفيدي��و التي تثب��ت انتهاك الحوث��ي التفاقية 
س��توكهولم وتحويل موانئ الحديدة الثالثة إلى موانئ لتهريب جميع 
أنواع األس��لحة القادم��ة من إيران، ب��ل وأدلة وبراهي��ن على عمليات 
القرصن��ة التي اتخ��ذت من تلك الموان��ئ منصة له��ا وعملية تلغيم 
المم��ر المائي الدولي، وأثبت أن تطورًا خطيرًا لألوضاع بانتقال أعمال 
القرصن��ة والتلغيم وص��ل إلى ممر باب المندب مه��ددًا األمن الدولي 

وموارد الطاقة وحرية المالحة. 
األمم المتح��دة تعرف والوالي��ات المتحدة تعرف وبريطانيا وفرنس��ا 
تعرف عز المعرفة أن إيران تنتهك القوانين الدولية وتمارس اإلرهاب 
في ه��ذه المياه الدولي��ة وتحتل اليمن وتهرب للمليش��يات الصواريخ 
وتمارس القرصنة وتسرق المساعدات اإلنسانية ومع ذلك هناك صمت 

متواطئ لجميع تلك االنتهاكات. 
بع��د المؤتمر الصحفي باألمس يجوز ش��رعًا وعرف��ًا وضمن القوانين 
الدولية ع��دم االعتراف باالتفاقي��ة من جانب التحال��ف والتصرف بما 
يحمي حدودها ومدنييها وحماية مياهها اإلقليمية، إنما من س��يتقدم 

هذه المرة منقذًا الحوثي؟!!

 ديسمبر 2021 خامس أحر أشهر
 نهاية العام بتاريخ البحرين

ذكرت إدارة األرص��اد الجوية بوزارة المواصالت 
واالتص��االت في تقريرها الش��هري بأن ش��هر 
ديس��مبر 2021 كان خامس أحر أشهر ديسمبر 

في تاريخ البحرين منذ عام 1902.
 وبل��غ المتوس��ط الش��هري لدرج��ات الح��رارة 
21.3 د.م وذل��ك بزيادة قدرها 1.6د.م قياس��ًا 
بالمع��دل العام لش��هر ديس��مبر. ويعتبر هذا 
خام��س أعلى مع��دل لدرج��ات الحرارة لش��هر 
ديس��مبر من��ذ ع��ام 1902. علم��ًا ب��أن أعل��ى 
متوسط شهري لدرجات الحرارة لشهر ديسمبر 
بلغ 22.5 د.م المسجل في سنة 2001. كما بلغ 
المتوس��ط الش��هري لدرجات الحرارة العظمى 
23.9 د.م وذل��ك بزيادة قدرها 1.0 د.م قياس��ًا 
بالمعدل العام. علمًا بأن أعلى متوسط شهري 
لدرج��ات الحرارة العظمى لش��هر ديس��مبر بلغ 

26.3 د.م المسجل في سنة 2001.
وبلغ��ت أعل��ى درج��ة ح��رارة 27.9 د.م والت��ي 
س��جلت بتاريخ 2 ديس��مبر في مط��ار البحرين 
 الدول��ي. ولكن ت��م تس��جيل 28.8 د.م بتاريخ 

21 ديسمبر في حلبة البحرين الدولية.
أما المتوسط الشهري لدرجات الحرارة الصغرى 
فقد كان 18.7 د.م وذلك بزيادة قدرها 1.9 د.م 
قياس��ًا بالمعدل العام. ويعتبر ه��ذا رابع أعلى 
معدل لدرجات الحرارة الصغرى لش��هر ديسمبر 
منذ عام 1946. علمًا بأن أعلى متوسط شهري 
لدرج��ات الحرارة الصغرى لش��هر ديس��مبر بلغ 

19.6 د.م المسجل في سنة 2001.

كما بلغ��ت أدنى درجة حرارة لش��هر ديس��مبر 
15.5 د.م بتاريخ 28 ديسمبر في مطار البحرين 
 الدول��ي ولك��ن ت��م تس��جيل 13.1 د.م بتاريخ 

 5 ديسمبر في درة البحرين. 
وبلغ المتوسط الش��هري للرطوبة النسبية في 
ش��هر ديس��مبر 66%، في حين بلغ المتوس��ط 
الشهري للرطوبة النس��بية العظمى 80% وبلغ 
المتوسط الش��هري للرطوبة النسبية الصغرى 
51%. وبلغ��ت أعل��ى قيم��ة للرطوبة النس��بية 

المس��جلة 93% بتاري��خ 1 ديس��مبر، أم��ا أدنى 
 قيم��ة للرطوب��ة النس��بية بلغ��ت 27% بتاريخ 

20 ديسمبر.
وقد بلغ مجموع هطول األمطار لش��هر ديسمبر 
10.9 مل��م في مطار البحرين الدولي. علمًا بأن 
المتوس��ط الش��هري للهطول لش��هر ديسمبر 
يبلغ 15.2 ملم. وقد س��جلت أعلى كمية هطول 
لشهر ديس��مبر في مطار البحرين الدولي سنة 

2006 حيث بلغت 119.6ملم. 

 »الصحة العالمية« تكشف سبب
الزيادة الحادة بإصابات »أوميكرون«

صرحت الدكتورة ماريا فان كيركوف، خبيرة علم األوبئة والمسؤولة التقنية 
في منظمة الصحة العالمية عن مكافحة كورونا، أن متحور أوميكرون، وهو 
المتغير األح��دث الُمصنف تحت »مثير للقلق« والذي تتبعه منظمة الصحة 
العالمية، ينتشر على نطاق واسع بكل بلدان العالم. وأشارت دكتور كيركوف 
إلى حقيقة أنه تم اكتش��اف انتشار المتحور الجديد في كافة المناطق التي 
يتوافر فيها نظم رصد جيدة لتسلسل طفرات فيروس سارس-كوف-2، وأن 

البيانات تفيد بأن هناك زيادة حادة للغاية في عدد الحاالت.
وأضاف��ت ماريا في تصري��ح متلفز، تم بث��ه عبر حس��ابات منظمة الصحة 
العالمية الرس��مية على منصات التواصل، أنه وفًق��ا آلخر تحديث لمنظمة 
الصح��ة العالمية، ت��م اإلبالغ عن ما يقرب من 10 ماليي��ن حالة في األيام 
الس��بعة الماضية. وسّجلت أوروبا أكبر عدد من اإلصابات الجديدة بمجموع 
7,211,290 حالة خالل سبعة أيام بزيادة 47% مقارنة مع األسبوع الفائت.

وس��جل كل من الواليات المتح��دة وكندا 49% و33% م��ن الحاالت التي تم 
إحصاؤها ف��ي العالم خالل أس��بوع، بمجم��وع 4,808,098 إصابة وبزيادة 
نس��بتها 76% مقارنة باألس��بوع الماضي. وال تترافق موجة تفش��ي الوباء 
حاليًا مع ارتفاع في عدد الوفيات. وش��رحت دكت��ور كيركوف أن هناك عددا 
من األس��باب وراء تلك الزيادة الحادة، من بينه��ا أن الطفرات، التي يحتوي 
عليها متحور أوميكرون، أكثر قدرة على االلتصاق بالخاليا البشرية بسهولة 

أكبر.
أما ثاني األس��باب، بحسب ما ذكرته المسؤولة التقنية عن مكافحة كورونا 

ف��ي المنظمة األممي��ة، فهو ما يس��مى »الهروب المناع��ي«، والذي يعني 
أنه يمكن تعرض األش��خاص للعدوى مجدًدا، والسبب الثالث هو أن عدوى 
متحور أوميكرون تصيب وتستنسخ في الجهاز التنفسي العلوي، وهو مختلف 
عن متحور دلتا والمتغيرات األخرى، وصواًل إلى التسلسل األصلي للفيروس 
والذي يصيب ويتكاثر في الجهاز التنفسي السفلي بالرئتين، وبالتالي فإن 
ه��ذا المزيج من العوامل س��مح ألحدث متغيرات فيروس س��ارس-كوف-2 
باالنتش��ار بس��هولة أكبر. وأف��ادت دكت��ور كيرك��وف أن المعلومات حتى 
اآلن توض��ح أن خط��ر اإلصابة بحالة مرضية ش��ديدة بس��بب عدوى متحور 

أوميكرون، هي أقل حدة من متغير دلتا.

 وفاة تهاني الجبالي ووائل اإلبراشي 
بعد صراع مع »كورونا«

توفي��ت تهاني الجبال��ي، أول قاضية 
ت��م تعيينه��ا في مص��ر، وذل��ك إثر 
مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.
المصري��ة  األنب��اء  وكال��ة  وأف��ادت 
الرسمية، بأن »الجبالي نائب رئيس 
المحكمة الدس��تورية العليا س��ابقًا 
»أعلى هيئة قضائية بالبالد« توفيت 
صب��اح األحد، عن عمر ناهز 71 عامًا، 
ج��راء مضاعف��ات إصابتها بفيروس 

كورونا قبل أيام«.
والجبال��ي م��ن موالي��د 20 نوفمب��ر 
1950، وعينت ف��ي عام 2003 كأول 
قاضي��ة في الب��الد ونائب��ة لرئيس 
المحكم��ة الدس��تورية العلي��ا، بعد 
موافق��ة المجل��س األعل��ى للهيئات 
القضائية، والت��زال المرأة المصرية 
الت��ي احتل��ت المنص��ب القضائ��ي 

األعلى في تاريخ مصر.
في س��ياق متصل، توف��ي اإلعالمي 
المص��ري المعروف وائل اإلبراش��ي، 
األحد، ع��ن عمر 59 عام��ًا، بعد نحو 
ع��ام م��ن المضاعفات إث��ر إصابته 

بفيروس كورونا.
وقال نقي��ب اإلعالميي��ن المصريين 
ط��ارق س��عدة لموقع »س��كاي نيوز 
عربية«، إن اإلعالمي الراحل بحس��ب 
التقاري��ر الطبية كان قد ش��في من 
فيروس كورونا ودخ��ل فترة نقاهة، 
لكن »يبدو أن��ه تعرض لمضاعفات 
بس��بب تأثير الفيروس على جس��ده 

بحسب تأكيد األطباء«.

نقاب��ة  أن  عل��ى  س��عدة  وش��دد 
اإلعالميين تواصلت مع أسرة الفقيد 
فور علمه��ا بنبأ وفات��ه، حيث يجري 
حاليًا ترتيب إجراءات الجنازة والدفن.
وكان حس��ن اإلبراش��ي نجل ش��قيق 
اإلعالمي ق��د كتب في منش��ور على 
»فيسبوك«: »إنا هلل وإنا إليه راجعون 
البق��اء وال��دوام هلل. عم��ي اإلعالمي 
وائ��ل اإلبراش��ي في ذم��ه اهلل. أرجو 

الدعاء له بالرحمة والمغفرة«.
وأصيب اإلبراش��ي بفي��روس كورونا 
من��ذ حوالي عام، وعان��ى مضاعفات 
ش��ديدة في الجهاز التنفسي تسببت 

في ابتعاده عن اإلعالم.
واإلبراش��ي م��ن موالي��د محافظ��ة 
الدقهلية شمال القاهرة عام 1963، 
وب��دأ حيات��ه المهني��ة مح��ررًا ف��ي 
صحيفة »روزاليوسف«، وتدرج بعدها 
في العم��ل اإلعالمي، كما قدم عددًا 
م��ن البرام��ج التلفزيوني��ة كان من 

أشهرها »العاشرة مساء«.
والراح��ل صاحب مس��يرة طويلة في 
العمل اإلعالمي والوطني، وكان آخر 
برنامج لإلبراش��ي »التاس��عة« على 
القن��اة األول��ى المصرية الرس��مية، 

سبقه تقديم برنامج »كل يوم«.
واشتهر اإلبراشي بأس��لوبه الخاص 
والمميز في الحوار، فضاًل عن طرحه 
قضايا عادة ما تك��ون مثيرة للجدل 

في برامجه الحوارية.

 تهاني الجبالي وائل اإلبراشي

 العثور على حطام السفينة
»الملعونة« في البحيرات العظمى

عثر مستكشفان على حطام السفينة الملعونة 
»غريف��ن« التي تعتبر واح��دة من أكثر األلغاز 
البحرية ش��هرة ف��ي الواليات المتح��دة والتي 

اختفت منذ رحلتها األولى قبل 343 عامًا.
السفينة »غريفن«، بناها الفرنسي ريني روبرت 
كافالي��ي به��دف إيج��اد طريق عب��ر البحيرات 
العظم��ى في أمري��كا الش��مالية للوصول إلى 

الصين واليابان. 
ولك��ن أثناء حملها ش��حنة ثمينة م��ن الفراء، 
اختفت، وسط شائعات تفيد بأن نبيًا من قبيلة 
إيروكوا األصلية قد لعنها.ومنذ اختفائها، تم 
اعتبارها على نطاق واس��ع »الكأس المقدسة« 

لصيادي حطام السفن في البحيرات العظمى.

https://alwatannews.net/morearticles/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%87/Health
https://alwatannews.net/article/983746
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شوريون مخالطون شاركوا بالجلسة عن بعد
بمشـــاركة 13 عضوا )عـــن بعد(، عقد 
الثانيـــة  الجلســـة  الشـــورى  مجلـــس 
عشرة من دور االنعقاد العادي الرابع 
الخامـــس،  التشـــريعي  الفصـــل  مـــن 
فيمـــا اعتـــذر عـــن حضـــور الجلســـة 
العضـــو جواد عبـــاس لظرف صحي، 
ولم تشـــهد الجلســـة تغيـــب أحد من 

أعضائها.
فعلـــي  بحضـــور  الجلســـة  وعقـــدت 
لبعـــض األعضاء، وافتراضي للبعض 
بعـــض  مخالطـــة  بســـبب  اآلخـــر، 
الشوريين لمصابين بفيروس كورونا 
ورغبـــة أعضـــاء غيـــر مخالطين في 

صورة لعدد من الشوريين المشاركين عن بعدااللتزام بالتدابير الصحية.

جمشير: خطأ مطبعي بالتقرير.. فخرو: 20 مليون دينار نصيب كل مساهم

الحداد يسأل عن غياب 4 ماليين سهم في “جيبك”
علـــى  الشـــورى  مجلـــس  ^وافـــق 
مشـــروع قانـــون بتعديـــل بعـــض أحـــكام 
األساســـي  والنظـــام  التأســـيس  عقـــد 
لشـــركة الخليج لصناعة البتروكيماويات 

)جيبك(. 
وقبـــل التصويت، قـــال العضو أحمد 
الحداد إن النظام األساســـي لشـــركة 
البتروكيماويـــات  لصناعـــة  الخليـــج 
 20 بــــ  الـــدول  إلـــى مســـاهمة  يشـــير 
مليون دينار لكل من مملكة البحرين 
والمملكـــة العربية الســـعودية ودولة 
الكويـــت، وإن عـــدد األســـهم هـــو 60 
مليـــون ســـهم، متســـائال عـــن غيـــاب 
4 مالييـــن ســـهم فـــي تقريـــر لجنـــة 
الشـــؤون الماليـــة واإلدارية الذي ذكر 
أن عدد األســـهم 56 مليون ســـهم.من 
جانبـــه، أكـــد العضو عبدالرحمن جمشـــير 

تواصلـــه مـــع الرئيـــس التنفيذي الســـابق 
للشـــركة، الـــذي أكـــد أن عدد األســـهم 60 
مليـــون ســـهم، أمـــا ورود 56 ســـهما فـــي 

التقرير هو خطأ مطبعي. 
من جانبـــه، أوضح النائـــب األول لرئيس 

المجلـــس جمال فخرو أن الشـــركة بدأت 
فـــي  والبحريـــن  الكويـــت  دولتـــي  بيـــن 
1979 وحـــدد رأس المـــال بــــ 56 مليـــون 
دينـــار، وتـــم إيـــداع 5 % من هـــذا المبلغ 
المركـــزي  البحريـــن  لمصـــرف  للتأســـيس 

حينهـــا، وعنـــد دخـــول المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية كشـــريك تم رفـــع رأس المال 
إلـــى 60 مليونا وتوزيعه بالتســـاوي على 
الـــدول وبذلـــك كان نصيـــب كل دولة 20 

مليون دينار.

أحمد الحدادفخرو والحاجي والرئيس الصالح

الشـــورى  مجلـــس  ^اســـترد 
االقتـــراح بقانـــون بتعديـــل بعـــض 
أحكام المرســـوم بقانون رقم )26( 
لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات 
دعاوى اكتساب األسماء واأللقاب 
وتعديلهـــا، والـــذي يهـــدف إلى منع 
ال  بأســـماء  األشـــخاص  تســـمية 
تليـــق بهم أو بكرامتهم أو بأســـماء 
مســـيئة لهم أو لمملكة البحرين، أو 
بأي تسمية ُتخالف أحكام الشريعة 
اإلسالمية، ويمنع األسماء المركبة، 
كمـــا يهـــدف إلـــى حماية األنســـاب 

والعوائل واألصول بالحد من انتســـاب من ليس لهم أصول في العائلة، وذلك بوسائل 
شـــتى، منها أن يكون شـــهود طالب االنتســـاب أقرباء قرابة مباشـــرة أو قرابة حواٍش، 
وليس فقط من العائلة، واالســـتعانة بقوائم المعرفين المعتمدين للعوائل، وتضع هذه 

القائمة اللجنة المختصة بنظر دعوى االنتساب.

سحب مقترح منع األسماء المركبة

الفاضل: ال توجد فترة طويلة.. العرادي: مخالفة صريحة.. الرئيس: قد توجد طعون

رفض مساواة البلديين مع البرلمانيين بموعد صرف أول مكافأة
الشـــورى  مجلـــس  ^رفـــض 
مشروع قانون يمنح مكافأة للبلديين 
من تاريخ اكتســـاب العضوية كما هو 
معمول به بالنســـبة ألعضاء مجلسي 
الشـــورى والنواب وليس مـــن تاريخ 
أداء القســـم كمـــا هو جـــاٍر مع أعضاء 

المجالس البلدية.
وأوضـــح رئيس لجنة المرافق العامة 
والبيئـــة محمـــد حســـن أنـــه ال فـــرق 
يســـتدعي تعديل القانون بين إعالن 

النتيجة العامة وأداء القسم.
وقالت الشـــورية جهـــاد الفاضل بأنه 
ال توجـــد فترة طويلة بين يوم الفوز 
عـــن  نتحـــدث  حتـــى  القســـم  ويـــوم 

ظاهرة تستلزم التعديل التشريعي.
وذكـــر رئيـــس مجلس الشـــورى علي 

الصالح: قد تكـــون هناك طعون على 
المجالـــس البلديـــة وتتطلب 3 أشـــهر 

حتى يتم حسم النتائج.
وأفـــاد عضـــو مجلـــس النـــواب علـــي 

المقتـــرح  التعديـــل  بـــأن  العـــرادي 
مخالفة صريحة لمادة قانونية.

عـــادل  العضـــو  تحفـــظ  جهتـــه،  مـــن 
المعـــاودة على توصية لجنة المرافق 

العامة برفض مشروع القانون، وقال 
إن أعضاء المجالس البلدية اشـــتكوا 
مـــن تأخـــر المكافـــآت ألكثر من شـــهر 

في إحدى الدورات السابقة.

النعيمي والعرادي والغتم

مقعد تمثيل الهيئة شاغر بالجلسة لمشاركة الرئيس التنفيذي عن بعد

جهاد الفاضل

المسقطي: ال تعطيل لواجبات الهيئة

النعيمي يرفض عرض حسابات التأمينات على البرلمان
^أجـــاز مجلس الشـــورى بالغالبية اقتـــراح بقانون 
يهدف إلى بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال 
العام؛ لضمان حســـن إدارته والحفـــاظ عليه، إذ يوجب 
عـــرض الحســـاب الختامي للهيئة علـــى مجلس النواب 
ثم مجلس الشـــورى، ويكون اعتماد الحساب الختامي 
المذكـــور بقـــرار يصـــدر من مجلـــس الشـــورى ومجلس 

النواب مشفوًعا بمالحظاتهما. 
وبينـــت لوحـــة التصويـــت موافقـــة 29 عضـــوا ورفض 
العضو فيصل النعيمي وامتناع العضو صباح الدوسري.
وأكد رئيس لجنة الشـــؤون الماليـــة واالقتصادية خالد 
المسقطي أن الحساب الختامي للتأمينات االجتماعية 

ال يـــؤدي إلى أي نـــوع من التعطيل والتأخيـــر لما تقوم 
به الهيئة من مســـؤوليات بالنســـبة لتوزيع المستحقات 

وصرفها والتعامل مع المصروفات.
وبين أن مالحظات مجلســـي الشورى والنواب باعتماد 
الحســـاب الختامـــي تختلـــف عمـــا تأتي بـــه مالحظات 
المدققيـــن؛ بهدف تطويـــر وتحســـين أداء إدارة أموال 
الصنـــدوق، مشـــددا علـــى أنـــه لن يكـــون هنـــاك تعطيل 
أو تأخيـــر فـــي قيـــام الهيئـــة بواجباتهـــا. وبيـــن أن هذه 
المالحظـــات أدت إلـــى تحســـين أداء هيئـــات تعـــرض 
حســـاباتها الختاميـــة علـــى الســـلطة التشـــريعية، كمـــا 
ســـيكون هنـــاك طمأنينـــة بالنســـبة لمن تتعلـــق أمورهم 
بالهيئـــة، فضـــال عـــن اطمئنـــان الســـلطة التشـــريعية لما 

تقوم به الهيئة.

التنفيـــذي  الرئيـــس  ^أكـــدت 
االجتماعـــي  للتأميـــن  العامـــة  للهيئـــة 
إيمـــان المرباطـــي أن اختصاص إدارة 
أمـــوال صنـــدوق التقاعـــد والتأمينات 
الميزانيـــة  واعتمـــاد  االجتماعيـــة 
الختاميـــة  والحســـابات  التقديريـــة 
للهيئـــة تـــم تنظيمهـــا بموجـــب أحكام 
قانون إنشـــاء الهيئة، إذ راعى التوازن 
بيـــن الســـرعة التـــي يتطلبهـــا صـــرف 
المستحقات والمعاشات والرقابة على 
الصندوق من حيث تفويض صالحية 

اعتماد الميزانية لمجلس اإلدارة. 
وآليـــة  الرقابـــة  نظـــم  بـــأن  وأفـــادت 

تدقيـــق الحســـابات تتـــم مـــن خـــالل 
خضـــوع جميع عمليات الهيئة لتدقيق 
الحســـابات خارجيـــا فضال عـــن رقابة 
الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر 
والتوصيـــات  القـــرارات  جميـــع  علـــى 
التـــي يتخذهـــا المجلـــس، مضيفـــًة أن 
ديوان الرقابـــة اإلدارية والمالية يقوم 
بتدقيـــق علـــى أعمـــال الهيئـــة بشـــكل 

دوري بشأنها. 
وذكـــرت أن عمليـــة الرقابـــة متحققـــة 
علـــى أرض الواقـــع من خـــالل مجلس 
العـــام  القطـــاع  يضـــم  الـــذي  اإلدارة 

والخاص والمتقاعدين.

األول  النائـــب  ^تســـاءل 
لرئيـــس المجلـــس جمال فخرو 
عـــن نوع الرقابة التي تبســـطها 
الســـلطة التشـــريعية على أداء 
الهيئة، وتأثير عـــدم إقرار أحد 
المجلســـين، الشـــورى والنواب، 
للهيئـــة  الختاميـــة  للبيانـــات 
االجتماعـــي  التأميـــن  العامـــة 
وتأثيرها على الشركات التابعة 

للهيئة. 
من جهته، توقـــع العضو صباح 
زمـــالؤه  يقـــدم  أن  الدوســـري 

مزيـــدا من المقترحات لبســـط الرقابة علـــى باقي الهيئات فـــي الدولة. وقال: 
فرض السلطة على الهيئات يعوق مهامها.

التأمينات: آلية التدقيق على حساباتنا متحققة

الدوسري: ال لفرض السلطة على الهيئات 
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خالد المسقطي

عادل المعاودة

^انتقد العضو عبدالرحمن 
جمشـــير تبريـــر الهيئـــة العامـــة 
للتأمين االجتماعي لوجود كل 
أســـباب الرقابة والتدقيق على 
حســـاباتها الختاميـــة وتحققها 
علـــى أرض الواقـــع، مضيفـــا “ال 
يجوز أن يكون مجلس اإلدارة 

هو الخصم والحكم”.
وردت مقـــرر التشـــريع العضـــو 
يجـــوز  ال  أنـــه  المؤيـــد  منـــى 
لمجلـــس إدارة الهيئة أن ينفرد 
بـــكل المهام دون وجود ســـلطة 

رقابية برلمانية لتقييم األداء بمعايير المقارنة وقياس العائد على االســـتثمار 
وتجنب المخاطر.

مجلس “التأمينات”.. الخصم والحكم

منى المؤيد

صباح الدوسري
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اســتعرض رئيــس مجلــس بلــدي المنطقة الجنوبيــة بدر التميمــي لمندوب 
الصحيفــة أهــم المشــروعات التطويريــة التي تشــهدها الجنوبيــة، والتي 
ستمثل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد 

سواء.

حديثـــه  فـــي  التميمـــي  وأوضـــح 
هـــذه  رأس  علـــى  أن  “البـــاد”  لــــ 
المعـــارض  مركـــز  المشـــروعات، 
والمؤتمـــرات الجديد الـــذي يتضمن 
وصـــاالت  للمعـــارض  قاعـــات 
المعـــدة  واالجتماعـــات  للمؤتمـــرات 
الفعاليـــات  مختلـــف  الســـتضافة 
واالحتفاالت والمناســـبات، ومجهزة 
بأحـــدث التكنولوجيـــا، كمـــا يتضمن 
بارتفاعـــات  للعـــرض  قاعـــات   10
مختلفـــة وبمســـاحة إجماليـــة تقـــدر 
بــــ 95,000 متـــر مربـــع تشـــمل كافة 
إضـــاءة  مـــن  الازمـــة  الخدمـــات 
وتكييف وخدمات فنية، إضافة إلى 
مســـاحات تخزين خاصة بكل قاعة، 

ومخارج ومداخل مستقلة.
المشـــروع  قلـــب  “يتكـــون  وأضـــاف 
مـــن البهـــو المركزي الـــذي يربط بين 
ويعتبـــر  األخـــرى  المكونـــات  كافـــة 
موقًعـــا مســـانًدا للفعاليـــات المقامـــة 
فـــي المركـــز، إذ يشـــتمل علـــى عـــدد 
مـــن المطاعـــم والمحـــات التجارية 
ومحـــات التجزئـــة المرتبطة بكافة 

قاعات العرض”.
بحســـب  المؤتمـــرات،  مركـــز  أمـــا 
التميمـــي، فإنـــه يتكـــون مـــن صالـــة 
 4 لقرابـــة  تســـع  رئيســـة  مؤتمـــرات 
 4500 بمســـاحة  شـــخص  آالف 
متـــر مربـــع يمكـــن تقســـيمها إلـــى 3 
بأحـــدث  قاعـــات منفصلـــة مجهـــزة 
وســـائل العـــرض والخدمـــات الفنية 
الســـتضافة المؤتمرات العالمية، كما 
يمكن اســـتخدامها للفعاليات الفنية 
والحفات والمناسبات األخرى، كما 
يشـــتمل المركـــز عـــددا مـــن القاعات 
للمؤتمرات واالجتماعات المتوسطة 
والصغيـــرة يبلـــغ عددهـــا 27 قاعـــة 
بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 1700 

متر مربع.

مركز خليفة الصحي

وفي سؤال لـ “الباد” عن مستجدات 
مركـــز مدينـــة خليفة الصحـــي، قال 
المنطقـــة  بلـــدي  مجلـــس  رئيـــس 
يقـــوم  أن  المقـــرر  “مـــن  الجنوبيـــة 
المركـــز بتوفير العديد من الخدمات 
األساســـية،  والوقائيـــة  العاجيـــة 
تشـــمل خدمـــات عيـــادات األطبـــاء 
األســـنان،  العامـــة، وخدمـــات طـــب 
وخدمـــات مســـاندة مثـــل خدمـــات 
الصحيـــة،  الســـجات  التمريـــض، 
الصيدلية، المختبر، األشـــعة، العاج 
الطبيعي، رعايـــة األمومة والطفولة 
والبحـــث االجتماعـــي، كمـــا ســـيضم 
المركـــز 12 عيـــادة لألطبـــاء، قســـم 
قســـم  األشـــعة،  قســـم  الصيدليـــة، 
المختبر، قسم الطوارئ، قسم صحة 
الفـــم واألســـنان ويضـــم 6 عيـــادات، 
قسم العاج الطبيعي، وقسم رعاية 
الطفولـــة واألمومـــة، وتـــم تشـــييده 

علـــى أرض مســـاحتها 17,244 متـــر 
مربع وبمســـاحة بناء تقـــدر بحوالي 
11,765 متـــر مربـــع تقريًبا وبتمويل 

من بنك البحرين الوطني.
وقال “ستكون أوقات العمل بالمركز 
مـــن يوم األحـــد إلى يـــوم الخميس، 
ومن الســـاعة الســـابعة صباحا حتى 
بشـــكل  مســـاء  الســـابعة  الســـاعة 
متواصل، ولقد تـــم تأجيل افتتاحه 

حتى الشهر المقبل”.

مركز الشيخ عبداهلل بن خالد لغسيل الكلى

بـــن  عبـــد هللا  الشـــيخ  وعـــن مركـــز 
مرضـــى  لرعايـــة  خليفـــة  آل  خالـــد 
أن  التميمـــي  أكـــد  الكلـــى،  غســـيل 
“المبنـــى الرئيس للمركـــز يتكون من 
طابقيـــن بطاقة اســـتيعابية تبلغ 60 
ســـريًرا، ويتضمـــن الطابـــق األرضي 
و6  والتســـجيل  لاســـتقبال  صالـــة 
عيـــادات خارجية، إضافة إلى غرف 
العـــاج ومختبـــر للتحاليـــل الطبيـــة 
وقســـم  وصيدليـــة  المتخصصـــة 
لألشـــعة وقاعـــات النتظـــار المرضي 
وغـــرف لطاقـــم التمريـــض ومخـــزن 

مركزي”.
بينما يتضمن الطابق األول 3 أجنحة 
للغسيل الكلوي البريتوني والغسيل 
الدمـــوي و جناح للعـــزل، إضافة إلى 
محطة لتنقية السوائل المستخدمة 
في الغسيل الُكلوي وورشة إلصاح 
األجهـــزة، هـــذا إلـــى جانـــب مكاتـــب 
للهيئة اإلدارية و الخدمات اإلدارية 
المســـاندة والمرافق العامة كدورات 
الميـــاه ومحطـــة الكهربـــاء الفرعيـــة 
للحـــارس وســـور خارجـــي  وغرفـــة 
كمـــا تـــم توفيـــر مواقـــف مفتوحـــة 
للسيارات بطاقة اســـتيعابية قدرها 

232 سيارة.
ولفـــت إلى أن تأخيـــر افتتاح المركز 
يعـــود للنقـــص ببعض األجهـــزة التي 

يتوقع أن يتم توفيرها قريًبا.

مركز الشيخ عبداهلل بن خالد الصحي

وعـــن مركـــز الشـــيخ عبـــد هللا بـــن 

خالـــد آل خليفة الصحـــي، الذي تم 
المركـــز  كبديـــل  مؤخـــًرا  افتتاحـــه 
الرفـــاع الشـــرقي الصحـــي، أوضح 
إنشـــائه  كلفـــة  “بلغـــت  التميمـــي 
مليـــون   6.7 وتجهيـــزه  وتأثيثـــه 
دينار، على مســـاحة تقـــدر بحوالي 
18 ألف متـــر مربع، ويضم أكثر من 
لمركبـــات  مخصـــص  موقـــف   200

الموظفين والمرضى.
تصميـــم  “يتوافـــق  التميمـــي  وزاد 
المركـــز مع أعلـــى المعايير الصحية 
والفنيـــة، وهـــو مكون مـــن دورين، 
ويحتـــوي األرضي منـــه على غرف 
للفحص الســـريري، ويشـــتمل على 
15 عيـــادة لطب العائلـــة، وخدمات 
المختبـــر، وغرف تصنيف المرضى، 
واإلقامـــة  المعالجـــة  وخدمـــات 
القصيـــرة، باإلضافـــة إلـــى خدمات 
والمواعيـــد  واألشـــعة  الصيدليـــة 
الطبية، أما الدور األول فيشمل 14 
عيادة لألسنان، و8 عيادات لرعاية 
وعيادتـــي  واألمومـــة،  الطفولـــة 
واألمـــراض  المركزيـــة  الســـكر 
المزمنة، وقســـم الوحـــدة المتنقلة، 
إضافـــة لتوافر قاعات لاجتماعات 
والتعليـــم الطبـــي ومكاتـــب إدارية 

ومخازن متعددة”.

سوق الرفاع المركزية

وفي تساؤل لـ “الباد” عن مشروع 

تطويـــر الســـوق المركزيـــة الحالية 
بالرفاع والذي طال انتظارها، علق 
رئيـــس المجلس “المشـــروع يهدف 
إلـــى تطوير المبنى القائم والمكون 
مـــن 5 عقـــارات، هي أســـواق الزاد 
ومبنى سوق الخضروات والفاكهة 
واللحـــم،  الســـمك  ســـوق  ومبنـــى 
إضافـــة إلـــى عـــدد مـــن الخدمـــات 
والمرافـــق العامـــة كـــدورات المياه 
وغرفة الحارس، ويشـــمل التطوير 
تصميـــم لواجهـــات المبنـــى ومبنى 
أسواق الزاد وإعادة توزيع الفرش 
احتياجـــات  مـــع  يتناســـب  بمـــا 

البائعين”.
وعن المســـاحة اإلجمالية للتطوير، 
أفصح أنها ســـتصل إلى 1500 متر 
مربع وبكلفـــة 400 ألف دينار، وأنه 
مـــن المتوقـــع االنتهاء منهـــا خال 

الربع الثاني من العام المقبل.

السوق المركزية بمدينة خليفة

وعن مشـــروع إنشاء ســـوق مركزي 
التميمـــي  توقـــع  خليفـــة،  بمدينـــة 
االنتهـــاء منها فـــي الربـــع الثاني من 
العام 2022، بمســـاحة تبلغ 10 آالف 

متر مربع.

تكييف السوق الشعبية 

الســـوق  تكييـــف  مشـــروع  وعـــن 
عيســـى،  مدينـــة  بمنطقـــة  الشـــعبي 

قـــال التميمي إن المشـــروع ســـينفذ 
من قبل “األشـــغال” بكلفـــة تقديرية 
تبلغ 650 ألـــف دينار، دون أن يحدد 

الوقت الزمني لذلك.

مدينة الملك عبداهلل الطبية

وفي تســـاؤل عن مستجدات مدينة 
الملـــك عبدهللا الطبيـــة، أكد التميمي 
 2022 العـــام  افتتاحهـــا  ســـيتم  أنـــه 
و300  طبـــي  كادر   1200 وســـتضم 
سرير ومراكز أبحاث، إذ تبلغ مساحة 

المستشفى مليون متر مربع.
وتابـــع “ســـيتكون مستشـــفى مدينة 
الملك عبـــدهللا بن عبدالعزيز الطبية 
منفصلـــة  مرضـــى  غرفـــة   288 مـــن 
عمليـــات  غرفـــة  و17  عيـــادة  و74 
ومختبـــًرا حديًثـــا ومركـــًزا للتصوير 
آالت  بأحـــدث  مـــزوًدا  اإلشـــعاعي 
جانـــب  إلـــى  الــــمقطعي،  التصويـــر 
تزويد المستشـــفى بمركـــز للطوارئ 
مع مهبط لطائرة الهليكوبتر ومركًزا 

للعـاج الطبيعي”.
وقـــال “كمـــا أعـــدت جامعـــة الخليج 
لتحديـــد  أخـــرى  دراســـة  العربـــي 
برنامج مساحي للوظائف المختلفة 
مرافـــق  بقيـــة  منهـــا  تتكـــون  التـــي 

المدينة”.

22 مسجدا جديدا في العام )2021 - 2022( 

العبـــادة  دور  عـــن  حديـــث  وفـــي 

الجديدة، أوضح التميمي أن هناك 
22 مســـجدا جديـــدا، إذ ســـيكون 
بالمحافظـــة  الثامنـــة  للدائـــرة 
 9 بــــ  األســـد  نصيـــب  الجنوبيـــة 
مساجد، ومشـــروع واحد بالدائرة 
للدائـــرة  ومشـــروعين  الثالثـــة، 
الرابعة، ومشـــروعين أيضا للدائرة 

السادسة وغيرها. 

مجمع الخدمات االجتماعية 

وعن مجمع الخدمات االجتماعية 
بمدينة عيســـى، أكـــد التميمي أن 
المشـــروع يهـــدف إلنشـــاء مجمع 
االجتماعيـــة  للرعايـــة  شـــامل 
لذوي العزيمـــة بفئاتهم المختلفة 
إذ  الجنســـين،  مـــن  والمســـنين 
ســـيتضمن المجمع 4 مبـــان، منها 
مركز للتأهيل األكاديمي والمهني 
ومركـــز  المســـنين  لرعايـــة  ودار 
اجتماعـــي مـــع جميـــع الخدمـــات 
للخدمـــات  ومبنـــى  المصاحبـــة 

والمرافق اإلدارية.
المركـــز  هـــدم  “ســـيتم  وقـــال 
االجتماعي الحالي بمدينة عيسى 
 35,432 حوالـــي  مســـاحة  علـــى 
مجمـــع  بنـــاء  ليتـــم  مربـــع  متـــر 
الشـــامل  االجتماعيـــة  الخدمـــات 
مكانه بإجمالي مساحة بناء تبلغ 
حوالي 15,050 متر مربع، كما تم 
األخذ بعين االعتبار في التصميم 
متطلبات ومواصفات االستدامة 
وتطبيـــق  الخضـــراء  والمبانـــي 
سياسة ترشيد اســـتهاك الطاقة 
البيئـــة والمـــوارد  للحفـــاظ علـــى 

الطبيعية”.
وأردف التميمـــي “كما روعي في 
التصميـــم توفير كل التســـهيات 
لتنقـــل وحركـــة ذوي العزيمـــة أو 
العزيمـــة،  ذوي  مـــن  الموظفيـــن 
وأيًضـــا توفيـــر المنحـــدرات عنـــد 
المجمـــع،  مبانـــي  مداخـــل  كافـــة 
إلـــى جانب تصميـــم أماكن جميع 
المختلفـــة  بالمبانـــي  المصاعـــد 
المداخـــل  مـــن  بالقـــرب  لتكـــون 
ومعـــدة لضمـــان ســـهولة تنقلهـــم 
دورات  وتوفيـــر  الطوابـــق  عبـــر 
مـــع  ميـــاه ذات حجـــم يتناســـب 

احتياجاتهم”.

المدارس الجديدة بالجنوبية

وعـــن مشـــروعات وزارة التربية 
والتعليـــم إلنشـــاء مـــدارس فـــي 
قـــال  الجنوبيـــة،  المحافظـــة 
التميمي لـ “الباد”: ســـيتم إنشاء 
3 مـــدارس جديدة، هي مدرســـة 
فـــي  للبنـــات  ابتدائيـــة إعداديـــة 
وادي الســـيل، وســـيتم البدء في 
إنشـــائها 2022، ومدرســـة مدينة 
خليفـــة الشـــاملة للبنين وســـيتم 
البدء في إنشائها 2023، وأخيًرا 
مدرسة ثانوية للبنات في الرفاع 
وسيتم البدء في إنشائها 2023.

22 مسجًدا و3 مدارس جديدة وافتتاح “خليفة الصحي”
أبرزها مركز المعارض ويستوعب 4 آالف شخص... التميمي يستعرض مشروعات “الجنوبية”:

اقتراح نيابي بإنشاء ناد علمي للناشئة والشباب
لتنمية مواهبهم وقدراتهم في العلوم المختلفة

تقدم النواب خالد بوعنق وعبدهللا الذوادي، وباسم المالكي، وإبراهيم النفيعي، ومحمد بوحمود، باقتراح برغبة بشأن إنشاء ناد علمي 
للناشئة والشباب لتنمية مواهبهم وقدراتهم في مجاالت العلوم المختلفة.

اإليضاحيـــة  المذكـــرة  وأشـــارت 
للمقتـــرح إلى أنه يتعلق بإنشـــاء 
الحكومـــة لنـــادي علمي للناشـــئة 
والشـــباب فـــي مملكـــة البحرين، 
أســـوة باألندية والمراكز العلمية 
الخليـــج  دول  فـــي  الموجـــودة 
العربي الشقيقة، كالنادي العلمي 
الكويتي، والذي يعتبر من أعرق 
األنديـــة العلميـــة علـــى مســـتوى 
الوطن العربي والشرق األوسط.

علـــى أن يتكون النـــادي المقترح 
تأسيســـه من عـــدد من األقســـام 

التخصصـــات  فـــي  العلميـــة 
األكثـــر اهتمامـــًا علـــى المســـتوى 
اإلقليمـــي والعالمـــي منهـــا علـــى 
ســـبيل المثـــال: علـــوم الفضـــاء، 
االلكترونيات والذكاء الصناعي، 
واألجهـــزة  الحواســـيب  برمجـــة 
الخضـــراء،  الطاقـــة  الذكيـــة، 
وغيرهـــا  االختراعـــات،  تطويـــر 
مـــا  حســـب  التخصصـــات  مـــن 
تـــراه الجهـــة الحكوميـــة صاحبة 

االختصاص.
ويهـــدف النـــادي محـــل االقتراح 

إلى تنميـــة المواهـــب البحرينية 
قدراتهـــم،  وتطويـــر  الناشـــئة، 
وصقـــل مهاراتهـــم فـــي مجاالت 
العلوم المختلفة، وتعزيز الثقافة 
اإلبـــداع  روح  وتنميـــة  العلميـــة، 
واالبتكار لديهم من خال توفير 
الحتضـــان  المناســـب  المنـــاخ 
المواهب البحرينية الشابة التي 

تزخر بهم مملكة البحرين.
العلـــوم  ربـــط  الـــى  يهـــدف  كمـــا 
بالصناعـــات والحياة العلمية من 
خـــال توفير اإلمكانـــات الازمة 

ومختبـــرات  ورش  مـــن  لذلـــك، 
والتجـــارب  باألنشـــطة  للقيـــام 
بالتخصصات  المرتبطـــة  العلمية 

العلمية المختلفة.
 باإلضافـــة إلى ذلك ســـينتج عن 
هـــذا النـــادي كفـــاءات ومواهـــب 
مملكـــة  اســـم  ترفـــع  بحرينيـــة 
البحرين، وتمثلها خير تمثيل في 
المســـابقات، والمعارض المحلية 
والدولية مـــن خال اختراعاتهم 

المختلفة.
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إبراهيم النهام اســتلم أوليــاء األمــور رســالة مــن مدرســة خاصــة يدرس بهــا أوالدهــم، تدعوهم 
لتزويدهــم بالمعلومــات التفصيليــة حــول البلــدان التــي ســافروا لهــا مــع أوالدهم 
فــي االجــازة التــي انتهت قبــل يومين، والتي تأتي بشــكل فصلي مــن اصل ثالثة 

فصول.

وطالبت المدرســـة بنـــاء على توجيهات 
جميـــع  مـــن  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
االجـــازة  فـــي  ســـافروا  الذيـــن  الطلبـــة 
لتطبيق العزل االحترازي بعدم الحضور 
مـــن  أيـــام   10 مضـــي  قبـــل  للمدرســـة 
الرجـــوع لمملكة البحرين )بعد الحصول 
علـــى نتيجـــة الفحـــص الثالث الســـلبية 
لفايـــروس كورونـــا، لمـــن ينطبـــق عليهم 

الفحص(.

وقالـــت المدرســـة فـــي رســـالة اســـتلمها 
أوليـــاء األمـــور ”مـــن منطلـــق المحافظة 
على ســـامة الجميع، ومع تحول مؤشر 
بمســـتوى  الخاصـــة  الضوئيـــة  اإلشـــارة 
جائحـــة  مـــع  البحريـــن  مملكـــة  تعامـــل 
كورونـــا، نـــود اباغكـــم بأنه ســـوف يتم 
إعادة توزيع الطلبة المسجلين للحضور 
الشـــخصي المدرســـي، داخـــل الصفوف 

على مجموعتين”.
وأضافت ”ويهدف ذلك إلى زيادة مسافة التباعد الجسدي بين الطلبة حسب التعليمات  «

الصادرة من الفريق الطبي الوطني لمكافحة فايروس كورونا، وسيكون حضور كل 
مجموعة للحرم المدرسي، بمعدل يوم وترك”.

مدرسة خاصة تستفسر عن الدول 
التي سافر لها الطالب

إبراهيم النهام

مشروعات الطرق

نسبة اإلنجازاسم المشروع

100 %تطوير طرق مدينة عيسى مجمع 805

100 %تطوير طرق مدينة عيسى مجمع 807

100 %تطوير شارع الحنينية

100 %رصف الطريق 107 والطرق المحيطة به بمجمع 901 في الرفاع

70 %الزالق مجمع 1056 رصف الطريق رقم 5615 والطرق المحيطة

سيتم البدء قريًبامشاريع صيانة الطرق الداخلية بالمحافظة الجنوبية بالمجمعات )903 - 905 - 909(

100 %إعادة رصف بعض الطرق بمجمع 926 - الرفاع

إبراهيم النهام
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

https://albiladpress.com/news/2022/4836/bahrain/740403.html
https://albiladpress.com/news/2022/4836/bahrain/740411.html


العدد:  4836
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

24 صفحة - 200 فلس
ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Safar 1441 1غرة صفر
SEPTEMBER 2019 3030 سبتمبر

Year: 11السنة
No: 4003العدد
MONاالثنين

البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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أعلنت صادرات البحرين عن إبرامها لعقد 
شراكة مؤخرًا مع مجموعة رامز العالمية، 
تسمح بموجبها بتوفير مساحة مخصصة 
للمنتجات المصنوعة في مملكة البحرين 
في جميع فروع رامز داخل وخارج مملكة 
البحرين. وتأتي هذه الشراكة تماشيًا مع 
رؤيـــة صـــادرات البحريـــن لتوفيـــر حلول 
جديدة تســـهم في تسريع نمو الصادرات 
وتشـــجيع المنتجـــات البحرينيـــة الصنـــع 
فـــي العمل على رفـــع جودتها التنافســـية 
لتحقيق وصولها إلى األســـواق اإلقليمية 

والعالمية.
وتســـعى صـــادرات البحرين لعقـــد المزيد 
التجزئـــة  أســـواق  مـــع  الشـــراكات  مـــن 
عالميـــًا  تمتلـــك حضـــورًا  التـــي  العالميـــة 
وذلـــك في إطار ُمبـــادرة مبيعات التجزئة 
الدولية والتي ُدشـــنت بهـــدف رفع وتيرة 
نمو األعمال التجارية المحلية ومنتجاتها 
ودعـــم وترســـيخ حضورهـــا الدولـــي مـــن 
التـــي  المميـــزات  مـــن  االســـتفادة  خـــال 
فـــي  الكبـــرى  المتاجـــر  سلســـلة  تمتلكهـــا 
المنطقـــة، وفـــي الوقـــت ذاتـــه، ُمســـاعدة 
البحريـــن  مـــن  تتخـــذ  التـــي  الشـــركات 
مقـــرًا علـــى التوســـع ألســـواق جديدة في 

المنطقة.
وســـيكون بإمـــكان المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة العاملـــة فـــي المملكـــة مـــن 

توســـيع نطـــاق أعمالهـــا الحاليـــة لتكـــون 
متواجـــدة فـــي جميـــع فروع رامـــز داخل 
وخـــارج البحريـــن، بما يســـاهم فـــي إبراز 
المنتـــج  وتمكيـــن  الوطنيـــة  المنتجـــات 
البحريني من التوسع عبر تنمية العاقات 
مـــع سلســـلة األســـواق العالميـــة الرائـــدة، 
وصـــوال إلى تعزيز موقـــع مملكة البحرين 

كمركز عالمي استراتيجي للتصدير. 
ستســـتفيد  الشـــراكة،  هـــذه  وبموجـــب 
الشـــركات القائمـــة بمملكـــة البحريـــن من 
فرصـــة عرض ُمنتجاتها بصورة بارزة في 
أقســـام ُمخصصـــة لذلـــك في ُجـــل فروع 
رامز الُمنتشـــرة بمملكة البحرين، ومنطقة 
الخليج العربي وعالميًا وهو ما ســـُيحقق 

لهـــا ُمكتســـبات عديـــدة بمـــا يتماشـــى مع 
طموحاتهـــا لوصولهـــا آلفـــاق أرحـــب مـــن 

االزدهار.
ولضمـــان نجـــاح هذه الشـــراكة، ســـتعمل 
صـــادرات البحريـــن عـــن قـــرب مـــع رامـــز 
الختيـــار الُمنتجات التـــي ترقى لتطلعات 
واحتياجـــات الُمســـتهلكين وبمـــا ُيواكـــب 

التطـــورات الُمتزايـــدة فـــي أســـواق البيع 
بالتجزئة وهو ما ســـينصب لصالح توفير 
ُمنتجـــات محليـــة ُمتنوعـــة وذات جـــودة 

عالية تحت سقف واحد. 
وبهذه المناســـبة، صرحت صفاء شـــريف 
الرئيـــس  بأعمـــال  القائـــم  عبدالخالـــق 
التنفيذي لصادرات البحرين بالقول “نحن 
واثقون بأن هذه الشـــراكة االستراتيجية 
الجديدة ستخلق فرصًا جديدة للشركات 
التـــي تتخذ من مملكـــة البحرين مقرًا لها، 
مـــع فتح آفـــاق جديـــدة لفـــرص التصدير 
العالميـــة وتمهيـــد الطريق لفـــرص فريدة 
للعماء والزبائن على الســـواء. سنواصل 
شـــراكات  لعقـــد  الحثيثـــة  مســـاعينا 
ُمبتكـــرة  حلـــول  وتوفيـــر  اســـتراتيجية 
بمـــا يكفـــل تعزيز موقـــع مملكـــة البحرين 

كُمصدر عالمي”. 
بدوره، قال محمد رامز العواضي الرئيس 
التنفيـــذي لمجموعة رامـــز العالمية “نحن 
مســـرورون بالعمل مع صـــادرات البحرين 
فـــي هـــذه المبـــادرة فـــي وطننـــا الحبيب 
ونأمـــل أن يتم االســـتفادة القصـــوى منها 
مـــن قبـــل أصحـــاب المشـــاريع الصغيـــرة 
والمتوسطة من خال تقديمهم لمنتجات 
ذات جـــودة عالية والتي طالما اشـــتهرت 
بهـــا مملكة البحرين، ونحـــن مؤمنون أنها 
ســـتؤتي ثمارهـــا المخطـــط لهـــا مـــن قبل 
صـــادرات البحرين ونســـعى ســـويا للعمل 
مع المبادرة لتحقيـــق ذلك وتقديم كل ما 

بوسعنا إلنجاحها”.

“صادرات البحرين” تبرم شراكة استراتيجية مع مجموعة رامز العالمية
لتوفير حلول جديدة تسهم في تسريع نمو التصدير وتشجيع المنتجات

أثناء إبرام الشراكة بين الطرفين
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مركز محمد جاسم كانو الصحي يخدم نحو 35  ألف نسمة
دأبت شـــركة يوســـف بن أحمد كانو، 
منـــذ تأسيســـها علـــى تأكيـــد أهميـــة 
وتبنـــي  االجتماعيـــة  المشـــاركة 
األعمال الخيريـــة بحيث يكون ذلك 
ضمـــن أهـــم مرتكزاتهـــا للتواصل مع 
المجتمـــع وهـــي بذلك تـــؤدي دورين 

في آن واحد.
ومـــن المعتـــاد رؤية اســـم عائلة كانو 
علـــى العديد من المبانـــي في مملكة 
البحريـــن. فلقد ارتبط االســـم نفســـه 
مجـــاالت  فـــي  الخيريـــة  باألعمـــال 
الرعاية الصحيـــة والتعليم والمراكز 

المجتمعية والمساجد وغيرها.
االجتماعيـــة  المســـؤولية  وتتجســـد 
للمجموعة في أحد األعمال الخيرية 
بمجـــال الصحـــة متمثلـــة فـــي مركـــز 
محمد جاســـم كانو، الذي يخدم نحو 

خمســـة وثاثين ألف نســـمة، كما أنه 
يوفر خدمات طبية شـــاملة بما فيها 
خدمات األســـنان واألشعة والمختبر 

والعاج الطبيعي.
وتولـــي عائلـــة كانو بشـــكل متواصل 
أهميـــة كبيـــرة للمســـاهمة فـــي دعـــم 
األعمال الخيريـــة، حيث يعتبر مركز 
محمـــد جاســـم كانـــو صرحـــا جديدا 
يضـــاف إلى سلســـلة اإلنجـــازات في 
القطـــاع الصحـــي وهـــو إنجـــاز معبر 
عـــن صورة من صـــور العطاء وتأدية 

الواجب. 
ُأفتتـــح المركـــز فـــي ديســـمبر 2001 
رعايـــة  تحـــت  المحـــرق  بمدينـــة 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  المرحـــوم 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة، 
حيـــث كان المركـــز يخـــدم 90 ألـــف 

شـــخص من أهالـــي المنطقـــة آنذاك. 
وُبنـــي هـــذا المركز، الـــذي يعمل على 
مدار الساعة، ليستوعب أكثر من 19 
ألف مريض شـــهرًيا في ذلك الوقت، 
وذلك خال فترتي العمل الصباحية 

مريًضـــا   359 بمعـــدل  والمســـائية، 
يومًيـــا فـــي الفتـــرة الصباحية و443 

مريًضا في الفترة المسائية.
يذكـــر أن إرث عائلة كانو انطلق  في 
العطـــاء على ســـاعد المرحوم الحاج 

يوســـف بـــن أحمـــد كانو، ومنـــذ ذلك 
الوقـــت مر بعدة مراحـــل من التغيير 
والتطوير. وقـــد تم دعم العائلة  في 
مســـاعيها الخيرية من خال العاقة 
الوثيقة والرعايـــة الملكية من حكام 
البحريـــن، بدًءا من المغفـــور له بإذن 
هللا تعالى سمو األمير الشيخ سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة )1942-1961 ( 
، والمغفـــور له بإذن هللا تعالى ســـمو 
األمير الشـــيخ عيســـى بن سلمان آل 
خليفـــة  )1999-1961 ( ، إلى القيادة 
الرشـــيدة الحاليـــة لمملكـــة البحرين. 
وتسعى عائلة كانو اليوم إلى تقديم 
شـــعوب  إلـــى  مســـاهمات مدروســـة 
المنطقة تلبي احتياجاتهم الحقيقية 
وتعمـــل فـــي انســـجام مـــع المشـــهد 

السياسي واالجتماعي للمملكة.

 اسم عائلة كانو 
ارتبط بدعم 

األعمال الخيرية 
واإلنسانية

هبة محسن

زاوية تسلط الضوء على أبرز 
مبادرات المسؤولية االجتماعية 
للشركات المعروفة في البحرين، 

ودور هذه العطاءات في المساهمة 
التنموية ببناء بالدنا.

الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
ميـــرزا،  الحســـين  عبـــد  المســـتدامة 
بمكتبـــه في المرفأ المالي، في ســـياق 
للمســـؤولية  دولـــي  كســـفير  دوره 
المجتمعية، وفًدا رفيع المســـتوى من 
االتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية 
يتقدمهـــم يوســـف عبدالغفـــار رئيـــس 
الهيئـــة االستشـــارية لاتحـــاد الدولي 
للمسؤولية المجتمعية ورئيس المركز 
الدولـــي للتنميـــة المســـتدامة، إذ تـــم 
عقد مقاليد التنصيب الرسمية لميرزا 
كســـفير دولـــي فـــي برنامج الســـفراء 
المجتمعيـــة،  للمســـؤولية  الدولييـــن 
الـــذي يضـــم نخبـــة مـــن الشـــخصيات 
فـــي  المؤثـــرة  والدوليـــة  العربيـــة 
المجتمعيـــة  المســـؤولية  مجـــاالت 
وفـــد  أكـــد  إذ  المســـتدامة،  والتنميـــة 
االتحاد أن تقليد ميرزا كســـفير دولي 
اســـتحقاق  هـــو  إنمـــا  البرنامـــج  فـــي 
علـــى ضـــوء حرصـــه واهتمامـــه لـــكل 
المبـــادرات الرامية لخدمـــة المجتمع، 
وتقديره لدور المؤسسات والمنظمات 
المجتمعية في الدفـــع بعجلة التنمية 

في مملكة البحرين وتعزيز إسهاماتها 
والعالمـــي  اإلقليمـــي  الصعيـــد  علـــى 

كذلك.
وخـــال اللقـــاء، اســـتعرض ميـــرزا مع 
الوفد أبرز المبادرات التي والفعاليات 
مـــع  بالتعـــاون  الهيئـــة  تطلقهـــا  التـــي 
ومـــا  والشـــركاء،  الجهـــات  مختلـــف 
أبعـــاد  مـــن  المجتمعيـــة  للمســـؤولية 
هامـــة البد مـــن تفعيلهـــا واالســـتفادة 
منهـــا في هـــذه المبـــادرات والفعاليات 
وفـــي مختلـــف المبادرات والمشـــاريع 
تعنـــى  التـــي  تلـــك  خاصـــة  التنمويـــة 

باستدامة موارد الطاقة.
وفي ختـــام اللقاء، شـــكر رئيس هيئة 
الطاقة المستدامة وفد االتحاد مثمًنا 
التميز الـــذي حققه االتحاد على ُصُعد 
عّدة خصوصا في عملية نشـــر الوعي 
في المجاالت المتعلقة بأهداف مبادرة 
الشرق األوسط والمشـــاريع والخطط 
المتضمنة فيها، مؤكـــًدا بأهمية تعزيز 
الشـــراكة بيـــن المؤسســـات الرســـمية 
المجتمعية  والمؤسســـات والمنظمات 
تحقيـــق  فـــي  فاعـــًا  شـــريًكا  كونهـــا 

أهداف التنمية المستدامة.

تم تنصيبه سفيرا دوليا بـ “برنامج السفراء الدوليين”

ميرزا يناقش أبعاد المسؤولية المجتمعية في تنمية الوعي

ميرزا مستقبال الوفد الدولي للمسؤولية المجتمعية

 ،RESA Power علــى  اســتحواذها  عــن  انفســتكورب،  أعلنــت 
المزود الرائد لخدمات الطاقة التي تعزز سالمة وكفاءة أنظمة 

الطاقة الكهربائية. 

ويقـــع المقـــر الرئيس لشـــركة 
RESA في هيوســـتن، ولديها 
أكثـــر من 20 مقـــًرا في أنحاء 
وكنـــدا.  المتحـــدة  الواليـــات 
وهي شـــركة رائدة في توفير 
الصيانـــة واالختبـــار، وتكامل 
األنظمـــة، وخدمـــات التوزيـــع 
عبـــر  للعمـــاء  الصلـــة  ذات 
المتجـــددة  الطاقـــة  أســـواق 
فـــي  والصناعيـــة  والتجاريـــة 

أميركا الشمالية. 
تعليًقـــا علـــى اولصفقـــة، قـــال 
الشريك اإلداري النفستكورب 
يوســـف  الخاصـــة،  للثـــروات 
اليوســـف “يســـعدنا أن نقـــوم 
 RESA علـــى  باالســـتحواذ 
فـــي  أنهـــا  ونعتقـــد   ،power
وضع جيد للنمـــو. وتعمل في 

سوق خدمات الطاقة الكبيرة 
والمدفوعـــة  والمتناميـــة 
بالعديد من العوامل المؤاتية 
فـــي االقتصاد الكلـــي، بما في 
ذلك الحاجة إلى ترقية البنية 
العامـــة  الكهربائيـــة  التحتيـــة 
والخاصـــة. ونحن نقدر جهود 
فـــي  والموظفيـــن  الفنييـــن 
الشركة خال فترة الجائحة، 
والتـــي ســـاهمت فـــي تعزيـــز 
العشـــرين  مـــدار  علـــى  النمـــو 
شـــهًرا الماضيـــة، كمـــا نتطلـــع 
إلـــى االســـتفادة مـــن خبراتنـــا 
ومواردنـــا لدعـــم RESA فـــي 
ســـعيها لتسريع نمّوها وتعزيز 

موقعها التنافسي”.
من جهته، قال مونتي روتش 
“نعتقـــد أن فهم إنفســـتكورب 

الخدمـــات  ألعمـــال  العميـــق 
الصناعية القائمة على الفروع 
والتـــي تركز علـــى رأس المال 
البشـــري يجعلها شريًكا مثالًيا 
للمرحلـــة التالية من النمو في 
مســـيرة RESA. وستســـاعدنا 
موارد إنفســـتكورب وخبراتها 
في تسريع نمونا عضوًيا ومن 

خال عمليات االستحواذ”.

تملك 20 مقًرا في أنحاء الواليات المتحدة وكندا

”RESA Power“ انفستكورب” تستحوذ على“

يوسف اليوسف
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