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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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ــة  ــيــ ــربــ ــتــ الــ وزارة  ــت  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
والتعليم أن اليوم األحد الموافق 
30 يناير 2022، هو أول أيام بدء 
الـــدراســـة مــن الــفــصــل الــدراســي 
الــثــانــي لـــلـــمـــدارس الــحــكــومــيــة، 
ستستقبل  المدارس  جميع  وأن 
ــات بــشــكــل  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــــطـ الـــــطـــــاب والـ
ــان مــعــمــواًل  ــق مـــا كـ اعــتــيــادي وفـ
بــه فــي الــفــصــل الـــدراســـي األول 
ووفق خيارات أولياء األمور التي 
أبنائهم  لــــدوام  ســابــقــًا  حــددوهــا 
الفعلي  الــحــضــور  وبــنــاتــهــم عــبــر 
اإللكترونية،  المنصات  عبر  أو 
دوام  نسبة  تزيد  أال  مــراعــاة  مــع 
الــطــلــبــة فــــي جــمــيــع الــــمــــدارس 

الــطــاقــة  عـــن 50% مـــن إجــمــالــي 
االستيعابية لكل مدرسة التزامًا 
بنظام اإلشارة الضوئية المعتمد 

في مستوى اللون األصفر. 
وعليه، فإن على إدارات جميع 
ما  اتــخــاذ  الحكومية  الـــمـــدارس 
يلزم للتواصل مع أولياء األمور 
مع  الــطــلــبــة  والســتــقــبــال جميع 
االلـــــتـــــزام بــجــمــيــع اإلجـــــــــراءات 
االحترازية المعتمدة التي تمت 
مع  االجتماعات  فــي  مناقشتها 
ــرات الــــمــــدارس،  ــ ــديـ ــ مــــديــــري ومـ
الدليل  فــي  عليها  والمنصوص 
االســــتــــرشــــادي الــــــذي أصـــدرتـــه 
والعمل  والتعليم،  التربية  وزارة 

ــوم  ــيــ ــان انــــتــــظــــام الــ ــ ــمـ ــ ــلــــى ضـ عــ
الــدراســي والــحــصــص الــدراســيــة 
أو عبر  الــفــعــلــي  الــحــضــور  عــبــر 
ــنـــصـــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة بــكــل  ــمـ الـ

انسيابية.
كــمــا تـــؤكـــد الــــــــوزارة ضــــرورة 
تطبيق نظام العمل من المنزل 
الحكومية  الــمــدارس  جميع  في 
مــن   %30 تــــتــــجــــاوز  ال  بـــنـــســـبـــة 
إجـــمـــالـــي عــــدد الــمــوظــفــيــن في 
ــدة، الــتــزامــًا  كــل مــدرســة عــلــى حـ
ــر  ــفـ ــتـــوى األصـ ــمـــسـ بـــمـــعـــايـــيـــر الـ
الـــخـــاصـــة بــمــوظــفــي الــحــكــومــة 
ــق تــعــلــيــمــات جـــهـــاز الــخــدمــة  وفــ

المدنية.

فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه يــبــاشــر 
ــة الــــمــــدرســــيــــة  ــ ــحـ ــ ــــصـ ــق الـ ــ ــريــ ــ فــ
بــقــطــاع شـــؤون الـــمـــدارس بـــوزارة 
زياراته  اليوم،  والتعليم،  التربية 
الــتــزام  مــن  للتحقق  الــتــفــقــديــة 
جـــمـــيـــع الـــــمـــــدارس الــحــكــومــيــة 
بـــــــــــــاإلجـــــــــــــراءات االحـــــــتـــــــرازيـــــــة 
الــدلــيــل  فــي  عليها  الــمــنــصــوص 
االســـــــتـــــــرشـــــــادي لـــلـــمـــؤســـســـات 
وزارة  عـــن  ــادر  الــــصــ الــتــعــلــيــمــيــة 
التربية والتعليم، وذلك مع بدء 
أول أيام الفصل الدراسي الثاني 
أهم  ومــن  الحكومية.  للمدارس 
التحقق  يــتــم  الــتــي  اإلجــــــراءات 
تعليمات  اتباع  بها  االلــتــزام  من 

الــتــعــقــيــم والــــنــــظــــافــــة، وقـــيـــاس 
ــبـــل دخــــول  ــرارة قـ ــ ــحــ ــ درجــــــــات الــ
المدارس، والتحقق من التباعد 
النقل  حــافــات  فــي  االجتماعي 
والمكاتب،  الــدراســيــة  والفصول 
ووجــــود غـــرف لــلــعــزل، وااللــتــزام 
بارتداء الكمامات، والتحقق من 
وجود فرق عمل ولجان مختصة 
االحترازية  ــراءات  اإلجـ بتطبيق 
ــة، وغـــيـــر ذلــــك.  ــ ــدرسـ ــ فــــي كــــل مـ
عــلــمــًا بــــأن الـــفـــريـــق الــمــخــتــص 
يــقــوم بــرفــع تــقــاريــر يــومــيــة عن 
المدرسية  اإلدارات  التزام  مــدى 
ــيـــع اإلجـــــــــــراءات  ــمـ بـــتـــطـــبـــيـــق جـ

االحترازية. 

الي���وم.. ع���ودة الدرا�س���ة بالمدار����س الحكومي���ة اختياري���ا
ال��م��ن��زل م����ن  ي��ع��م��ل��ون  ال��م��وظ��ف��ي��ن  م����ن  و%30  م���در����س���ة  ل���ك���ل  ال��ط��ل��ب��ة  ح�������س���ور  ن�����س��ب��ة   %50

ف�����ري�����ق ال�������س���ح���ة ال����م����در�����س����ي����ة ي��ت��ح��ق��ق 

م����ن االل�����ت�����زام ب�������االإج�������راءات االح����ت����رازي����ة 

عشرة  الخامسة  جلسته  خــال  الــشــورى  مجلس  يناقش 
في دور االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، اليوم 
رقم  بقانون  المرسوم  حــول  الخدمات  لجنة  تقرير  )األحـــد(، 
 )19( رقـــم  الــقــانــون  أحــكــام  بــعــض  بــتــعــديــل   2021 لــســنــة   )21(
توصية  والمتضمن  الــعــمــل،  ســـوق  تنظيم  بــشــأن   2006 لسنة 
إلى  يــهــدف  الـــذي  بــقــانــون،  الــمــرســوم  على  بالموافقة  اللجنة 
فصل مهمة وضع الخطة الوطنية لسوق العمل التي تتضمن 
الوطنية  العمالة  لتشغيل  الــعــامــة  والــســيــاســة  االستراتيجية 
واألجنبية عن مهمة تنفيذها، وذلك بإناطة مهمة وضعها إلى 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية، بالتنسيق مع هيئة تنظيم 
سوق العمل، على أن تكون مدة الخطة أربع سنوات )بداًل من 
ســنــتــيــن(، مــع اإلبــقــاء عــلــى جـــواز تضمينها وضـــع حــد أقصى 

للعدد اإلجمالي لتصاريح العمل.
التي  الزمنية  الفترة  زيــادة  أن  اللجنة في تقريرها  وأكــدت 
تغطيها الخطة الوطنية بشأن سوق العمل لتصبح أربع سنوات 
بداًل من سنتين مع جواز إعدادها عند االقتضاء لفترات أقصر، 
وانــســجــام  الــعــمــل  ســـوق  وإدارة  اســتــقــرار تخطيط  فــي  يــســاهــم 

االقــتــصــاديــة  التنمية  وتنفيذ خــطــط  إعــــداد  فــتــرات  مــع  ذلـــك 
ــة ومـــســـيـــرة اإلصــــــــاح االقــــتــــصــــادي الـــوطـــنـــيـــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ واالجـ
مشيرة  والعدالة،  والتنافسية  االستدامة  وأولويات  ومتطلبات 
على  أكدت   2030 البحرين  لمملكة  االقتصادية  الرؤية  أن  إلى 
أن الحكومة سوف تقوم بعد التنسيق مع السلطة التشريعية 
والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بوضع خطط 
هذه  بتحويل  كفيلة  تنفيذية  وخطط  مفصلة،  استراتيجية 
الــطــمــوحــات إلـــى واقــــع يــحــقــق تــطــلــعــات الــقــيــادة والــمــجــتــمــع 
البحريني، وبشكل خاص سيتم ترجمة الرؤية االقتصادية إلى 
استراتيجية وطنية متناسقة يتم االلتزام بها من قبل مختلف 

الوزارات والهيئات الحكومية. 
كما يناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة 
بعض  بتعديل   2021 لسنة   )18( رقــم  بقانون  الــمــرســوم  بشأن 
مزاولة  تنظيم  شــأن  في   2014 لسنة   )51( رقــم  القانون  أحكام 
الــمــهــن الــهــنــدســيــة، والــمــتــضــمــن تــوصــيــة الــلــجــنــة بــالــمــوافــقــة 
المهن  رفــع مستوى  إلــى  يهدف  والــذي  بقانون،  المرسوم  على 
جديدة  عمل  فرص  وخلق  بها،  واالرتقاء  والنهوض  الهندسية 

للمهندسين البحرينيين، وسد النقص الذي تعانيه السوق من 
والفروع،  التخصصات  بعض  في  الهندسية  المكاتب  عدد  قلة 

وذلك من خال تشجيع االستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن المرسوم بقانون يهدف 
القطاع  في  العاملة  الشركات  تأسيس  أمــام  العوائق  إزالــة  إلــى 
التراخيص  إصــدار  ومتطلبات  إجــراءات  تسهيل  عبر  الهندسي 
لها في مختلف التخصصات، وإجازة تراخيص مزاولة المهنة 
بإنشاء المكاتب الهندسية في شكل مؤسسات تجارية فردية بما 
يتيح استمرارها بعد وفاة المرخص له وفًقا لضوابط تستهدف 
للخاضعين  الــتــأديــبــي  الــنــظــام  تــطــويــر  وكـــذا  الـــورثـــة،  مصلحة 
إلى  جديدة،  تأديبية  عقوبات  استحداث  عبر  القانون  ألحكام 
المهنة،  مـــزاولـــي  والــتــفــتــيــش عــلــى  الــرقــابــة  تــعــزيــز دور  جــانــب 
الهندسية  المهن  مزاولة  تنظيم  اختصاصات مجلس  وتدعيم 

بما يضفي عليه مزيًدا من االستقال.
فيما يبحث المجلس تقريًرا أخًرا للجنة الخدمات بشأن 
لسنة   )57( رقــم  القانون  أحــكــام  بعض  بتعديل  قــانــون  مــشــروع 

2006، بإنشاء صندوق العمل.

»ال�������س���ورى« ي��ن��اق�����س ال��ي��وم م��ر���س��وم��ي��ن ب��ق��ان��ون ب�����س��اأن

تنظي���م �س���وق العم���ل وتنظي���م مزاول���ة المه���ن الهند�س���ية

تــــرأس أيــمــن بـــن تــوفــيــق الــمــؤيــد وزيـــر 
والـــريـــاضـــة رئـــيـــس مجلس  الــشــبــاب  شــــؤون 
إدارة صــــنــــدوق االمــــل االجــــتــــمــــاع الــخــامــس 
إدارة الــصــنــدوق، وذلــك عبر تقنية  لمجلس 

االتصال المرئي عن بعد.
ــاع رحـــــــب وزيـــــر  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وفـــــــي بـــــدايـــــة االجـ
مجلس  بأعضاء  والــريــاضــة  الشباب  شــؤون 
يقدمونه  بــمــا  إدارة صــنــدوق األمــل مــشــيــدا 
البرامج  إنــجــاح  أجــل  مــن جــهــود كبيرة مــن 
والتي  الصندوق  يقدمها  التي  والــمــبــادرات 
ــة ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر بن  ــ تــتــوافــق مـــع رؤيـ
الــمــلــك  حـــمـــد آل خــلــيــفــة مـــمـــثـــل جــــالــــة 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب والرامية 
الــشــبــاب  الــمــثــالــيــة أمــــام  الــبــيــئــة  الـــى تهيئة 
البحريني لتنمية قدراتهم وامكانياتهم في 
الصغيرة  والمشروعات  االستثمار  مجاالت 

والمتوسطة والعمل على تنميتها. 
أن  والرياضة  الشباب  شؤون  وزير  وبين 
ــل يــطــرح حــالــيــا الــعــديــد من  صـــنـــدوق االمــ
الـــمـــبـــادرات الــمــتــمــيــزة الــتــي القـــت حــضــورا 

البحريني  الشباب  ومشاركة فاعلة من قبل 
الــحــريــص عــلــى تــنــمــيــة مــواهــبــه واالرتـــقـــاء 
بــمــشــروعــاتــه مـــؤكـــدا عــلــى أهــمــيــة مــواصــلــة 
المقبلة  المرحلة  في  مرتفع  بشكل  العمل 
الى  الــصــنــدوق  مــن خالها  والــتــي سيسعى 
طــرح ومــبــادرات وبــرامــج رائــدة أمــام الشباب 

البحريني. 
اإلدارة  ــلــــس  مــــجــ اجـــــتـــــمـــــاع  وخــــــــــال 
نــاقــش الــمــجــتــمــعــون اســتــراتــيــجــيــة مجلس 
ــم  إدارة صـــنـــدوق لـــلـــمـــرحـــلـــة الــــقــــادمــــة وأهــ
ــي ســـتـــطـــرح أمــــــام الــشــبــاب  ــتـ ــادرات الـ ــبــ ــمــ الــ
لهم  الفرص  توفير  إلــى  الرامية  البحريني 
األعــمــال،  ــادة  ريـ فــي  بمشاريعهم  لانطاق 
مشاريع  إستراتيجية  على  االطــاع  تم  كما 
األمل 2022 وما تتضمنه االستراتيجية من 
البحريني،  الــشــبــاب  تــجــاه  وخــطــط  بــرامــج 
بيبان  برنامج  على خطة  االطــاع  تم  فيما 
والمرحلة التي وصل اليها، والذي سيعرض 

على تلفزيون البحرين ومنصة شاهد. 
وتم خال االجتماع االطاع على نتائج 

نــفــذتــه وزارة شــؤون  الــــذي  بــرنــامــج »المــــع« 
الــشــبــاب والــريــاضــة بــاعــتــبــاره مــن الــبــرامــج 
همم  استنهاض  تستهدف  الــتــي  المتميزة 
الــشــبــاب والــعــمــل عــلــى اشــراكــهــم فــي وضــع 
الــخــطــط والــبــرامــج الــوطــنــيــة فــي مختلف 

المجاالت. 
وفي ختام االجتماع أكد رئيس وأعضاء 
مــجــلــس إدارة صـــنـــدوق األمـــل عـــلـــى أهــمــيــة 
ــــازم  ــلـــة الـــعـــمـــل وتـــقـــديـــم الــــدعــــم الـ مـــواصـ

للشباب البحريني في مختلف المجاالت.

وزير ال�سباب: �سندوق االأمل طرح برامج  متميزة اأ�سهمت في تطوير م�سروعات ال�سباب 

} المشاركون في اجتماع مجلس إدارة صندوق األمل.

استقبل الشيخ راشد بن خليفة بن حمد آل 
إيتان  للفنون  الوطني  المجلس  رئيس  خليفة 
نائي سفير دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين.

للفنون  الوطني  المجلس  رئيس  رحــب  وقــد 
التوفيق  دوام  لــه  تمنياته  عــن  معربا  بالسفير، 
البحرين  أن  إلــى  مشيرا  منصبه،  فــي  والــنــجــاح 
ورعاية  دعــم  بفضل  متميزا،  فنيا  حــراكــا  تشهد 
حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك الــمــفــدى، ومــا 
الملكي  السمو  صاحب  بقيادة  الحكومة  توليه 
اهتمام  الـــــوزراء مــن  رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي 

لتطوير كل مجاالت الفنون واإلبداع.
يعمل  للفنون  الوطني  المجلس  أن  وأوضــح 
على أن يكون حاضنة لألنشطة الفنية من خال 
تبني المبادرات والبرامج النوعية التي تسهم في 
تنمية  على  يساعد  مــا  الفنون،  قطاع  استدامة 

يحمل  الــفــن  أن  إلـــى  مــنــوهــا  واإلبـــــداع،  التفكير 
بين طياته رسائل هادفة ومؤثرة، ويعتبر إحدى 
المجتمعات  بين  الــحــوار  فــي  الفعالة  الــوســائــل 

ونشر القيم اإليجابية بين الشعوب.
للفنون  الوطني  المجلس  رئيس  أطلع  وقد 
سفير دولـــة إســرائــيــل، خـــال جــولــة بــيــن أقــســام 
مؤسسة راشد بن خليفة للفنون، على ما تشتمل 
إبــداعــيــة  بــراقــة وأعــمــال  لــوحــات فنية  عليه مــن 
مــتــمــيــزة، مــشــيــرا إلـــى تــرحــيــب الــمــؤســســة بــزيــارة 

المهتمين باألنشطة الفنية. 
ــة إســـرائـــيـــل  ــ ــدى ســفــيــر دولــ ــ  مــــن جـــهـــتـــه، أبــ
خليفة  بن  راشــد  مؤسسة  تحتضنه  بما  إعجابه 
لــلــفــنــون مـــن لـــوحـــات وأعـــمـــال فــنــيــة وإبـــداعـــيـــة، 
البحرين  مملكة  تبديه  الـــذي  االهــتــمــام  تعكس 

بقطاع الفنون.

} الشيخ راشد بن خليفة يستقبل السفير اإلسرائيلي.

ال�سيخ را�سد بن خليفة: »الوطني للفنون« حا�سنة للأن�سطة

النوعي�ة المب�ادرات والبرام�ج  الفني�ة م�ن خ�لل تبن�ي 

أكــــد الــســيــد مـــولـــود جــاويــش 
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي  ــ ــو وزيـ ــلـ أوغـ
البحرينية  التركية  العاقات  ان 
تستمد قوتها من الروابط القوية 
البلدين،  شعوب  بين  والتضامن 
جنبا  وقفا  الدولتين  ان  مضيفا 
إلـــى جــنــب فــي األوقــــات الصعبة، 
ــان جـــالـــة الــمــلــك حمد  حــيــث كــ
زعيم  أول  خليفة  آل  عيسى  بــن 
مـــن الــمــنــطــقــة يـــــزور تــركــيــا بعد 
ــتـــي  الــــمــــحــــاولــــة االنــــقــــابــــيــــة الـ
شهدتها تركيا في 15 يوليو 2016، 
مــشــيــرا إلــــى أن الــشــعــب الــتــركــي 
والقيادة التركية سيتذكرون دائًما 
للتضامن  الصريح  الموقف  هــذا 

في وجه مثل هذا التحدي.
فــي تصريح لوزير  ذلــك  جــاء 
الخارجية التركي بمناسبة زيارته 
»بعد  قــائــا:  الــبــحــريــن،  لمملكة 
البحرين مرة  بــزيــارة  أقـــوم  فــتــرة، 
أخـــرى ألؤكـــد الــتــزامــنــا بــاالرتــقــاء 
المستوى  إلى  الثنائية  بعاقاتنا 
الــــذي يــضــمــن الــعــاقــات الــقــويــة 
البلدين  بين  الــجــذور  والعميقة 

ــه  ــى انـ ــ ــرا الــ ــيـ ــشـ الـــشـــقـــيـــقـــيـــن«، مـ
عبداللطيف  الدكتور  زيارة  خال 
الــخــارجــيــة لتركيا  وزيـــر  الــزيــانــي 
االتفاق  تــم  الماضي  نوفمبر  فــي 
على تنشيط العاقات المشتركة، 
ــدا ان زيــــارتــــه الــحــالــيــة إلــى  ــؤكـ مـ
ــر عــلــى  ــ الـــمـــنـــامـــة هــــي مـــؤشـــر آخـ
لتوسيع  المشتركة  البلدين  إرادة 

وتعميق تلك العاقات.
أكثر من  توقيع  تــم  انــه  وذكــر 
أربـــعـــيـــن اتـــفـــاقـــيـــة وبــــروتــــوكــــوالت 
وتعميق  لتوسيع  تفاهم  ومــذكــرة 
الــتــعــاون بــيــن الــبــلــديــن، وتــطــويــر 
العديد  فــي  بــاســتــمــرار  الــعــاقــات 
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــل الـ ــثــ ــن الـــــمـــــجـــــاالت مــ ــ مــ
ــارة والـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم  ــجــ ــتــ والــ

والثقافة والسياحة.
ــة  رؤيــ ــى ان هـــنـــاك  ــ الـ وأشـــــــار 
بما  للمنطقة وخارجها،  مشتركة 
في ذلك منطقة خليجية موحدة 
ومــســتــقــرة وآمـــنـــة، الفــتــا الــــى ان 
ــدة مـــن الـــحـــوار  ــديـ الــحــقــبــة الـــجـ
الــمــنــطــقــة ستوفر  فـــي  والـــتـــعـــاون 
الــســام  لتحقيق  ســانــحــة  فــرصــة 

الدائم واالستقرار واالزدهار.
ــة  ــ ــــامـ ــسـ ــ ــة الـ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ واكـــــــــــــد أهــ
للعالم  الــخــلــيــج  ــن  وأمــ الــبــحــريــة 
البحرية  القوات  ان  بأسره، مبينا 
التركية تسهم بشكل فعال في قوة 
على  للحفاظ  المشتركة  المهام 
قــائــا:  للخليج،  الــبــحــري  األمـــن 
»بــصــفــتــنــا شـــريـــًكـــا اســتــراتــيــجــًيــا 

لمجلس التعاون الخليجي، فإننا 
نقدر بشدة وحدة مجلس التعاون 
كما  الــمــركــزي،  ودوره  الخليجي 
بين  االقــتــصــادي  التكامل  نــدعــم 
الخليجي،  التعاون  مجلس  دول 
الــمــفــاوضــات  ونــعــتــقــد أن إحـــيـــاء 
بـــشـــأن اتــفــاقــيــة الـــتـــجـــارة الــحــرة 
التعاون  مجلس  ودول  تركيا  بين 
ــنــــمــــو  ــز الــ ــفــ ــحــ ــيــ الــــخــــلــــيــــجــــي ســ
ــــرص الــعــمــل في  ــادي وفـ ــتـــصـ االقـ

جميع أنحاء المنطقة«.
مستعدة  تركيا  ان  الى  ولفت 
بــدورهــا من خــال تطوير  للقيام 
الــــتــــعــــاون عـــبـــر الـــمـــنـــطـــقـــة عــلــى 
أساس االحترام المتبادل والرؤية 
بصفتها  تهدف  وأنها  المشتركة، 
عضًوا في مجموعة العشرين ومع 
قــطــاعــهــا الـــخـــاص الــديــنــامــيــكــي، 
إلى تحسين روابطها االقتصادية 

من أجل االزدهار في منطقتنا.
دول  ــع  ــيــ ــمــ جــ ان  وأضـــــــــــــاف 
المنطقة تواجه تحديات مماثلة 
مـــثـــل جـــائـــحـــة كــــورونــــا واالتــــجــــار 
بالبشر واإلرهاب وأشكاال مختلفة 

ــيـــرا الـــــى ان  ــتــــطــــرف، مـــشـ مــــن الــ
انتشار اإلساموفوبيا مصدر قلق 
العامين  ان  الـــى  الفــتــا  مــشــتــرك، 
الماضيين أظهرا أننا أقوى بكثير 
بعضنا  ونــدعــم  مــًعــا  نقف  عندما 
ــثـــل هـــذه  بـــعـــضـــا فــــي مـــواجـــهـــة مـ
التحديات المشتركة، لذلك فإننا 
نرحب ببزوغ فجر عهد جديد من 
والــتــعــاون  والدبلوماسية  الــحــوار 
بشكل  ونقدر  المنطقة،  دول  بين 
الناجحة  البحرين  جهود  خــاص 

في هذا المجال.
التركي  الخارجية  وزيــر  واكــد 
هــــذه  أن  تـــصـــريـــحـــه  ــام  ــ ــتـ ــ خـ فـــــي 
الــمــنــاســبــة لجعل  الــلــحــظــة  هـــي 
الــعــاقــات بــيــن تــركــيــا والــبــحــريــن 
وقــت مضى، قائا:  أي  أقــوى مــن 
من  اللحظة،  هــذه  نغتنم  »دعــونــا 
عــام 2023،  أن  نتأكد من  أن  أجــل 
الخمسين  الذكرى  الذي يصادف 
يصبح  الــدبــلــومــاســيــة،  لعاقاتنا 
عامة فارقة حقيقية في تعاوننا 

الثنائي«. 

وزير الخارجية التركي بمنا�سبة زيارته للبحرين:

ال��ع��لق��ات ب��ي��ن ت��رك��ي��ا وال��ب��ح��ري��ن ق��وي��ة وع��م��ي��ق��ة ال��ج��ذور

ال���م���رك���زي ودوره  ال���خ���ل���ي���ج���ي  ال����ت����ع����اون  م��ج��ل�����س  وح�������دة  ب�������س���دة  ن����ق����در 

كتب: محمد القصاص} وزير الخارجية التركي.

صــــــرح عـــضـــو الــمــجــلــس 
الجنوبية  بالمنطقة  البلدي 
عمر  الــرابــعــة  الـــدائـــرة  ممثل 
عــبــدالــرحــمــن بـــأنـــه تـــم فتح 
عــطــاءات الــمــنــاقــصــة إلنــشــاء 
ــكــــة لــــلــــصــــرف الـــصـــحـــي  ــبــ شــ
ــة  ــريــ قــ فـــــــي   645 ــع  ــمــ ــجــ ــمــ بــ
النويدرات, مشيرًا إلى أن مدة 
ستستغرق  الــمــشــروع  تنفيذ 
االنتهاء  بعد  وذلك  12 شهرًا 
من إجراءات ترسية المشروع.

الحتياجات  وفــقــًا  ــال:  وقـ
ــي تـــتـــابـــع مــن  ــتـ الــمــنــطــقــة الـ
قــبــل الــمــجــلــس الــبــلــدي فــإن 
إنشاء شبكة  يشمل  المشروع 
 45 لخدمة  الصحي  للصرف 
عقارًا, حيث سيتم بناء خط 
صــــرف صــحــي رئـــيـــس قــطــره 
مــتــرا   459 بـــطـــول  مــــم   200
ولــلــخــطــوط الــفــرعــيــة قــطــره 

150 مم بطول 460 مترا.
وأكد أهمية المشروع في 
توفير خدمة الصرف الصحي 
ــذا الــــعــــدد مــــن الـــعـــقـــارات  ــهـ لـ
ــذي يــنــتــظــره  ــ بــالــمــنــطــقــة والــ
ــرة, الفــتــا  ــتــ ــــي مـــنـــذ فــ ــالـ ــ األهـ
تــبــلــور من  الــمــشــروع  إلـــى أن 
المستمرة  المتابعات  خــال 
الرابعة  الــدائــرة  الحتياجات 

فــــي الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة 
ــة إلـــــــى بــعــض  ــاجــ ــي بــــحــ ــ ــتـ ــ الـ
الخدمات إلى جانب الجهود 
األشــغــال  وزارة  تــبــذلــهــا  الــتــي 
وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني واالهتمام والتعاون 
االحتياجات  تلبية  أجــل  مــن 
وتــوفــيــر الــخــدمــات بــمــا يلبي 

تطلعات المواطنين.

ف��ت��ح ع����ط����اءات م�������س���روع ���س��ب��ك��ة ال�����س��رف 

ال���ن���وي���درات ف����ي   645 ب��م��ج��م��ع  ال�����س��ح��ي 

} عمر عبدالرحمن.
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بــــــحــــــضــــــور وزيـــــــــــــــر الــــعــــمــــل 
والــتــنــمــيــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة الــســيــد 
حميدان،  علي  محمد  بن  جميل 
ــر الـــمـــواصـــات واالتـــصـــاالت  ــ ووزيـ
الــــمــــهــــنــــدس كـــــمـــــال بــــــن أحـــمـــد 
محمد رئيس مجلس إدارة شركة 
مـــطـــار الـــبـــحـــريـــن، تـــم فـــي مــطــار 
الــبــحــريــن الــدولــي تــوقــيــع مــذكــرة 
العمل والتنمية  تفاهم بين وزارة 
االجتماعية وشركة »ها بحرين«، 
ــة الـــضـــيـــافـــة واالســـتـــقـــبـــال  ــركــ شــ
الــمــمــلــوكــة مــن قــبــل شــركــة مطار 
البحرين ومزود خدمات الضيافة 
البحرين  فــي مــطــار  واالســتــقــبــال 
الــــــــدولــــــــي، لـــــتـــــدريـــــب عــــــــدد مــن 
الباحثين عن عمل ضمن برنامج 
»فـــرص«، وذلــك في إطــار الجهود 
التي تبذلها الوزارة لتسريع وتيرة 
توظيف المواطنين عبر إدخالهم 
ــاء  ــقـ لـــارتـ ــة  ــيـ ــبـ تـــدريـ دورات  فــــي 
بــقــدراتــهــم الــمــهــنــيــة ومــهــاراتــهــم 
الــفــنــيــة، إلدمــاجــهــم فــي مختلف 

منشآت القطاع الخاص.
ــرة مـــــن جـــانـــب  ــ ــــذكـ ــمـ ــ ــع الـ ــ ــ وقـ
لشؤون  المساعد  الوكيل  الـــوزارة 
الــحــايــكــي،  أحــمــد جعفر  الــعــمــل، 
بــيــنــمــا وقــعــهــا مـــن جـــانـــب شــركــة 
ها بحرين للضيافة واالستقبال 
الـــشـــركـــة  إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ
الرئيس  البنفاح،  يوسف  محمد 
التنفيذي لشركة مطار البحرين، 
ــان مـــذكـــرة  ــ ــريـ ــ ــكــــون مــــــدة سـ ــتــ وســ
يــتــم خالها  ســنــوات   3 الــتــفــاهــم 
تـــدريـــب عــــدد مـــن الــبــاحــثــيــن عن 
ــم فــــــي قـــطـــاع  ــهــ ــفــ ــيــ عــــمــــل وتــــوظــ

الضيافة.
وفــــــــــي تـــــصـــــريـــــح لــــــــه بــــهــــذه 
المناسبة، أكد حميدان أن الوزارة 
ــرات  ــذكــ ــع مــ ــيـ ــوقـ ــــي تـ مـــســـتـــمـــرة فـ
القطاعات  مختلف  مع  التفاهم 
عن  الباحثين  إلدمـــاج  االنتاجية 
عمل في منشآت القطاع الخاص، 

الفتًا إلى أن توقيع هذه المذكرة 
مــع شــركــة هــا بــحــريــن يــأتــي في 
تسهم  التي  الجهود  تكثيف  إطــار 
فـــي تــحــقــيــق تــطــلــعــات الــحــكــومــة 
الــمــوقــرة بــرئــاســة صــاحــب السمو 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ــي  ــ آل خــلــيــفــة، ولـ
مجلس الوزراء، في تطبيق خطة 
»الــتــعــافــي االقـــتـــصـــادي« الــهــادفــة 
إلى تنمية االقتصاد وخلق فرص 
المواطنين  أمــام  النوعية  العمل 
ــم الــــــخــــــيــــــار األفـــــضـــــل  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ وجـ
لــلــتــوظــيــف،  وتــحــقــيــقــًا ألهــــداف 
اطلقه سمو  الــذي  برنامج فرص 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
الممثل الشخصي لجالة الملك 
لألعمال الخيرية وشؤون الشباب 
للشباب  االعــلــى  المجلس  رئيس 
الــوزارة  أن  إلى  مشيرًا  والرياضة، 
ــال الـــفـــتـــرة الــمــاضــيــة  عــمــلــت خــ
على ادماج عدد من الباحثين عن 
عمل في برامج تدريب على رأس 
الهندسية  الــمــجــاالت  فــي  العمل 
والــطــبــيــة واإلداريـــــــــة والــتــجــاريــة 
الــصــنــاعــيــة وتــقــنــيــة الــمــعــلــومــات، 
منوهًا إلى أنه تم تدريب وتوظيف 
ما يقرب من 500 باحث عن عمل 

منذ تدشين البرنامج. 
وأكـــــــد الـــــوزيـــــر حــــمــــيــــدان أن 
من  واالســتــقــبــال  الضيافة  قــطــاع 
ــو أحــد  الــقــطــاعــات الــــواعــــدة، وهــ
نــمــوًا،  الــتــي ستشهد  الــقــطــاعــات 
ــي  ــافـ ــعـ ــتـ ـــة الـ ــطـ وخــــــاصــــــة مــــــع خــ
االقــتــصــادي، مــشــيــرًا إلــى أن هذا 
ــًا  يـــــــزال جــــاذبــ كـــــان وال  الـــقـــطـــاع 
للباحثين عن عمل، نظرًا لفرص 
الترقي المهني والتطور الوظيفي 
داعيًا  القطاع،  هذا  في  للعاملين 
الشباب البحريني لاستفادة من 
التي  المجانية  الــتــدريــب  بــرامــج 
مهاراتهم  لتعزيز  الـــوزارة  توفرها 
الــمــهــنــيــة إلــــى جــانــب مــؤهــاتــهــم 

االكاديمية لردم أي فجوة مهارية 
ــم فــــي ســـوق  ــهــ ــاجــ قــــد تـــعـــيـــق إدمــ

العمل.
مـــــــــن جــــــانــــــبــــــه قــــــــــــال وزيـــــــــر 
الـــــــــمـــــــــواصـــــــــات واالتــــــــــصــــــــــاالت 
انــطــاقــًا مـــن تــوجــيــهــات صــاحــب 
ــر ســلــمــان  ــيـ الــســمــو الــمــلــكــي األمـ
العهد  ولــي  خليفة،  آل  حمد  بــن 
فــي جعل  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس مجلس 
المواطن البحريني الخيار األول 
فـــي االســتــثــمــار وتــنــمــيــة الـــكـــوادر 
الوطنية وتعزيز مهاراتهم وصقل 
المزيد  من خال خلق  خبراتهم 
للمواطنين  النوعية  الفرص  من 
تلحق  والمؤسسات،  الشركات  في 
ـــ»شـــركـــة  شــــركــــة »هـــــا بـــحـــريـــن« بـ

الى  باالنضمام  البحرين«  مطار 
برنامج »فرص« الذي أطلقه سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
ــثــــل الــــشــــخــــصــــي لـــجـــالـــة  ــمــ ــمــ الــ
وشؤون  الخيرية  لألعمال  الملك 
الوطني  األمن  ومستشار  الشباب 
للشباب  األعــلــى  المجلس  رئيس 
والرياضة، والذي يهدف الى دعم 
عبر  البحريني  الــشــبــاب  وتــطــويــر 
تــوفــيــر فـــرص تــدريــبــيــة لــهــم على 
إكــســابــهــم  الــعــمــل مـــن أجــــل  رأس 

المهارات والخبرات الازمة.
الخطوة  هــذه  أن  الــى  مشيرًا 
ــوات  ــطــ ــخــ ــلــ تــــــأتــــــي مــــــواصــــــلــــــة لــ
الــــمــــســــتــــمــــرة الــــــتــــــي تـــتـــخـــذهـــا 
ــريــــن« فــي  ــبــــحــ ــة مــــطــــار الــ ــ ــركـ ــ »شـ

وتوفير  الوطنية  الــكــوادر  تنمية 
فــــرص تــدريــبــيــة ومـــواصـــلـــة لعب 
على  الــحــفــاظ  فـــي  أســـاســـي  دوٍر 
ــتــــصــــادي عــبــر  ــار الـــنـــمـــو االقــ ــسـ مـ
عام  بشكل  الطيران  قطاع  تنمية 
ــاع الـــضـــيـــافـــة واالســـتـــقـــبـــال  وقــــطــ
بشكل خاص كونه من القطاعات 
الــــواعــــدة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
شركة  استراتيجية  مــع  وتماشيًا 
»ها بحرين« الرامية الى توسيع 
خــدمــاتــهــا فـــي مـــطـــار الــبــحــريــن 
ــيـــران  ــي مـــبـــنـــى الـــطـ ــ الـــــدولـــــي وفــ
ــقـــدم خــدمــاتــه  ــذي يـ ــ الــــخــــاص الــ
ــبـــار الـــشـــخـــصـــيـــات وأصــــحــــاب  لـــكـ

الطائرات الخاصة.

مذكرة تفاهم لتدريب وتوظيف عدد من الباحثين عن عمل �ضمن برنامج »فر�ص«

} خال توقيع مذكرة التفاهم.

�ض���بيل  ف���ي  �ض���وطا كبي���را  الزراع���ة: قطعن���ا  وكي���ل 

135 نوع���ا نباتي���ا ف���ي »الحا�ضن���ات الزراعية« اإنت���اج 

والثروة  الزراعة  وكيل  قال 
ــال  ــ ــغـ ــ ــة بــــــــــــوزارة األشـ ــريــ ــبــــحــ الــ
والتخطيط  البلديات  وشـــؤون 
الــعــمــرانــي الــمــهــنــدس إبــراهــيــم 
حسن الحواج إن الوكالة قطعت 
شوطًا كبيرًا في تنفيذ خطتها 
الرامية إلنتاج 135 نوعًا نباتيًا 
الزراعية  الحاضنات  مركز  في 
والــــذي يتضمن  عــالــي،  بــهــورة 
الداخلية  الزينة  أشجار  زراعــة 
والخارجية والفاكهة والنباتات 
والشجيرات،  األشجار  الطبية، 

واألزهار الموسمية.
ــارة  ــ ــ ــال زيـ ــ ــ ــــك خـ ــ ــاء ذلـ ــ ــ جـ
الوكيل الحواج للمركز بحضور 
ــؤون  ــشــ ــد لــ ــاعــ ــســ ــمــ الــــوكــــيــــل الــ
الـــزراعـــة الــدكــتــور عــبــدالــعــزيــز 
ــر  ــديـ ــم ومـ ــريـ ــكـ ــدالـ ــبـ مـــحـــمـــد عـ
إدارة الثروة النباتية المهندس 
وعــدد من  الليث  حسين جــواد 

مسئولي الوكالة. 
ــواج إلــــــى أن  ــ ــحــ ــ وأشـــــــــار الــ
ــرًا عــلــى  ــيــ ــثــ ــّول كــ ــ ــعـ ــ الــــوكــــالــــة تـ
ــة  ــيـ ــزراعـ ــنـــات الـ مـــركـــز الـــحـــاضـ
التجارب  لتنفيذ  مركزًا  ليكون 
البحرين  مملكة  فــي  الــزراعــيــة 

ــى تــهــيــئــتــه لــيــكــون  ــلـ عـــــــاوة عـ
ــاءات  ــفــ ــكــ ــتــــدريــــب الــ مـــحـــطـــة لــ
الــزراعــي  القطاع  فــي  المحلية 
ــن،  ــيـ ــيـ ــزراعـ الـ ــال  ــ ــمـ ــ األعـ ورواد 
وذلـــــــك بـــتـــوجـــيـــهـــات ومــتــابــعــة 
ــال وشــــــؤون  ــ ــغــ ــ ــن وزيــــــــر األشــ ــ مـ
ــات والــــتــــخــــطــــيــــط  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ـــبـ ــ ــ ال
بن  المهندس عصام  العمراني 
عــبــداهلل خــلــف.  وعــلــى صعيد 
المركز  من  االستفادة  تعظيم 
ــال الـــــتـــــدريـــــب، بــيــن  ــ ــجـ ــ فـــــي مـ
وضــعــت  الـــوكـــالـــة  أن  الــــحــــواج 
توظيف  استراتيجيتها  ضمن 
ــرات الـــمـــتـــراكـــمـــة لــديــهــا  ــبـ ــخـ الـ

الــمــركــز إلطــاق  بفضل وجـــود 
ــمـــجـــاالت  ــيــــة بـ ــبــ بـــــرامـــــج تــــدريــ
ــار  ــثـ ــدون تــــربــــة، وإكـ ــ ــة بــ ــ ــزراعـ ــ الـ
ــنـــة  ــار الـــمـــثـــمـــرة والـــزيـ ــ ــجـ ــ األشـ
النبات،  ووقــايــة  بــهــا،  والــعــنــايــة 
والممارسات الزراعية الحديثة، 
وأساليب الري الحديثة، وذلك 
لــتــدريــب الـــكـــوادر الــوطــنــيــة في 
مــــجــــاالت الـــــزراعـــــة الــحــديــثــة 
ــم فـــــي هــــذا  ــ ــهـ ــ ــاجـ ــ ــًا إلدمـ ــيــ ــعــ ســ
ــذي يــشــكــل أهــمــيــة  ــ الـــقـــطـــاع الـ
ــلـــى صـــعـــيـــد تــحــقــيــق  ــيـــرة عـ ــبـ كـ
أمـــن غــذائــي مــســتــدام لمملكة 

البحرين. 

} وكيل الزارعة خال زيارة مركز الحاضنات الزراعية بهورة عالي.

م�خ�ال�ف�ة 8 م�ط�اع�م وم�ق�ه�ى ل�مخالف�تها الإجراءات
فـــي إطـــــار تــكــثــيــف الـــحـــمـــات الــتــفــتــيــشــيــة، 
أعلنت وزارة الصحة عن رصد 8 مخالفات خال 
وذلك  والمقاهي  للمطاعم  التفتيشية  الزيارات 
مساء يوم الجمعة الموافق 28 يناير 2022، حيث 
تم اتخاذ اإلجــراءات القانونية الازمة تجاههم 
والمقاهي،  المطاعم  لــهــذه  مخالفات  بتحرير 
لمخالفتها اإلجراءات االحترازية واالشتراطات 
المعلن عنها للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-

ضمن  األصــفــر  المستوى  تحت  الــمــدرجــة   ،)19
فيروس  انتشار  لمستوى  الضوئية  اإلشــارة  آلية 

كورونا، وتم إحالتها للجهات القانونية.
التي  التفتيشية  الــزيــارات  جــاء ذلــك خــال 

الداخلية،  وزارة  مــع  والتنسيق  بــالــتــعــاون  تمت 
وهيئة  والــســيــاحــة،  والــتــجــارة  الــصــنــاعــة  ووزارة 
البحرين للسياحة والمعارض، في إطار تكثيف 
التأكد  إلــى  تــهــدف  والــتــي  التفتيشية  الـــزيـــارات 
بــاالشــتــراطــات الصحية  الــمــنــشــآت  ــتـــزام  الـ مـــن 
األصفر  المستوى  ضمن  المدرجة  واإلجـــراءات 
وفـــق آلــيــة اإلشـــــارة الــضــوئــيــة لــمــســتــوى انــتــشــار 

فيروس كورونا.
وقد قام مأمورا الضبط القضائي بالجهات 
الــمــعــنــيــة بـــرصـــد الــمــخــالــفــات خــــال الـــزيـــارات 
من  مــنــشــأة   144 ــارة  زيــ تــمــت  حــيــث  التفتيشية، 

المطاعم والمقاهي.

الشيخ  أول  الــفــريــق  حــضــر 
ــبــــداهلل آل خــلــيــفــة  عــ بــــن  راشــــــد 
وزراء  مــع  امــس  الداخلية،  وزيــر 
الداخلية بدول مجلس التعاون 
لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، حفل 
ختام فعاليات التمرين التعبوي 
المشترك لألجهزة األمنية بدول 
الخليج  »أمـــن  الــتــعــاون  مجلس 
بالمملكة  عقد  الذي  العربي3«، 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة، 
حــيــث كـــان فــي االســتــقــبــال لــدى 
وصولهم صاحب السمو الملكي 
بن  سعود  بن  عبدالعزيز  األمير 
الداخلية  وزيـــر  ســعــود  آل  نــايــف 
بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
الـــشـــقـــيـــقـــة الـــرئـــيـــس الـــفـــخـــري 
لمجلس وزراء الداخلية العرب.

الخليج  »أمــن  تمرين  ويأتي 
وزراء  لقرارات  تنفيذا  العربي3« 
فيما  المجلس،  بدول  الداخلية 
كـــان الــتــمــريــن الــثــانــي قـــد عقد 
في فبراير 2020 بدولة اإلمارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة الــشــقــيــقــة، 
ــبـــحـــريـــن  ــكـــة الـ ــلـ وتــــشــــرفــــت مـــمـ
فــي  األول  الـــتـــمـــريـــن  بــتــنــظــيــم 

نوفمبر 2016.
وبــهــذه الــمــنــاســبــة أكـــد وزيــر 
الــتــمــاريــن  هـــــذه  أن  ــيـــة  ــلـ الـــداخـ
ــا مــن  الـــنـــوعـــيـــة تــــأتــــي انــــطــــاقــ
دول  لـــــقـــــادة  الـــثـــاقـــبـــة  ــة  ــ ــرؤيــ ــ الــ
لقرار  وتنفيذا  التعاون،  مجلس 
وحــدة  ظــل  فــي  الداخلية،  وزراء 
ــهــــدف والـــمـــصـــيـــر الــمــشــتــرك  الــ

والــــحــــرص عــلــى تــعــزيــز الــعــمــل 
الــخــلــيــجــي، مــا يتطلب  األمــنــي 
ــداد،  ــعــ ــتــ رفـــــع الـــجـــاهـــزيـــة واالســ
وتــوحــيــد الــمــفــاهــيــم لــمــواجــهــة 
كل المخاطر المحيطة وحماية 
مقدرات ومكتسبات دول مجلس 
الــــــتــــــعــــــاون، وهــــــــو مــــــا يــنــعــكــس 
إيــجــابــا على األمـــن واالســتــقــرار 

اإلقليمي.
الــــــتــــــدريــــــب  أن  وأضــــــــــــــــاف 
ــتــــمــــاد عـــلـــى الــمــنــظــومــات  واالعــ
والتوسع  الحديثة  التكنولوجية 
الذكاء  تطبيقات  اســتــخــدام  فــي 
ــنــــاعــــي تـــشـــكـــل عــنــاصــر  االصــــطــ
للعمل  أساسيا  ورافـــدا  جوهرية 
ــرات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ األمـــــــنـــــــي وتــــــــبــــــــادل الـ
إلى  منوها  الناجحة،  والتجارب 
والــتــنــســيــق  الـــتـــعـــاون  تــعــزيــز  أن 
الموقف  ودراســة  الشأن  في هذا 
ظل  فــي  المشتركة  واإلمــكــانــات 
الــمــعــطــيــات الـــراهـــنـــة مـــن شــأنــه 
زيادة القدرات لدى دول مجلس 
التحديات  مجابهة  في  التعاون 

األمنية.
وأعـــــــرب الــــوزيــــر عــــن شــكــره 
وتــقــديــره لـــــوزارة الــداخــلــيــة في 
الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
الــشــقــيــقــة، عــلــى مــا قــدمــتــه من 
في  اسهم  وتقني  تنظيمي  دعــم 
ــيـــة  ــاسـ تــحــقــيــق األهـــــــــداف األسـ
للتمرين، وتعزيز التعاون وتبادل 
الــمــجــلــس  دول  بــيــن  ــرات  ــبـ ــخـ الـ
لمواجهة التهديدات والمخاطر 

اإلقليمية، معبرا عن تقديره لما 
المشاركة  األمنية  القوات  أبدته 
مــن اســتــعــداد وجــاهــزيــة وكــفــاءة 
عالية وما قدمته من أداء أمني 

احترافي.
تمرين  فعاليات  بـــدأت  وقــد 

بتنفيذ  العربي3«  الخليج  »أمــن 
بالتنسيق  الفرضيات  مــن  عــدد 
مـــع فــريــق الــقــيــادة والــســيــطــرة، 
ــدرات الـــمـــيـــدانـــيـــة  ــ ــقــ ــ عـــكـــســـت الــ
التعامل  فــي  األمــنــيــة  والــكــفــاءة 
ــا  ــتـــهـ ــجـ ــع األحـــــــــــــــداث ومـــعـــالـ ــ ــ مـ

القوات  نفذت  حيث  باحترافية، 
الــمــنــوطــة  األدوار  الـــمـــشـــاركـــة 
ــدريــــب عــلــى  ــتــ ــا فــــي إطـــــــار الــ بـــهـ
ومنظومة  متعددة  سيناريوهات 
عــمــل تــكــامــلــيــة مــشــتــركــة؛ حيث 
يـــهـــدف الـــتـــمـــريـــن إلـــــى تـــدريـــب 

عــلــى كيفية  األمــنــيــة  الــعــنــاصــر 
الطارئة،  األحـــداث  مع  التعامل 
ورفع مستوى الجاهزية األمنية 
ــن خــــــال تـــعـــزيـــز مـــســـتـــويـــات  ــ مـ
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق لــمــواجــهــة 
األزمـــــــات والـــمـــواقـــف الـــطـــارئـــة، 

الميداني  بالتنسيق  واالرتـــقـــاء 
وتبادل الخبرات.

وقــدمــت الـــقـــوات الــمــشــاركــة 
ــيـــج  ــلـ فــــــي تــــمــــريــــن »أمــــــــــن الـــخـ
الـــعـــربـــي3« اســتــعــراضــًا مــيــدانــيــا 
للمهارات العملية، قامت خاله 

وأداء  الــمــنــصــة  ــام  ــ أمــ بـــالـــمـــرور 
ــهـــرت كــفــاءة  الــتــحــيــة، حــيــث أظـ
وانــضــبــاطــا ومـــســـتـــوى مــتــقــدمــا 
تتمتع  ومــا  المتميز،  األداء  من 
ألداء  واستعداد  جاهزية  من  به 

الواجبات.

} وزير الداخلية خال حضوره ختام »أمن الخليج العربي3«

موؤكدا خالل ح�ضوره ختام »اأمن الخليج العربي3« تعزيز العمل الأمني الخليجي... 

وزي������ر ال���داخ���ل���ي���ة: ال���ت���دري���ب والع����ت����م����اد ع���ل���ى ال��م��ن��ظ��وم��ات 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة راف����د اأ���ض��ا���ض��ي ل��ل��ع��م��ل الأم���ن���ي وت���ب���ادل ال��خ��ب��رات
الأم��ن��ي��ة ال��ت��ح��دي��ات  مجابهة  ف��ي  ال���ق���درات  زي����ادة  ���ض��اأن��ه  م��ن  الم�ضتركة  والإم��ك��ان��ات  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز 
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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

P  6

P  6

Link

Link

العدد )16018( - السنة السادسة واألربعون - األحد 27 ُجمادى اآلخرة 1443هـ - 30 يناير 2022م6

المجتمعات  نشأت  عندما 
المدنية ومع تطورها بدأ ظهور 
الدولة حيث بدأ بمفهوم الدولة 
الــحــارســة الــتــي ال تــتــدخــل اال 
لتحقيق األمن والعدالة فقط، 
المفاهيم  ضــمــن  تــحــّولــت  ثـــم 
الــتــطــوريــة الــحــديــثــة مــن دولــة 
ــى دولــــــة مــتــدخــلــة،  ــ ــة إلـ ــارســ حــ
ونعيش اآلن في كنف ما تسمى 
ــلـــة والـــتـــي  بــــالــــدولــــة الـــمـــتـــدخـ
ــل الـــنـــشـــاطـــات  ــ ــــي كـ ــل فـ ــدخـ ــتـ تـ
إلقـــامـــة الــــتــــوازن االجــتــمــاعــي 
حــــيــــن يــــتــــعــــرض لــــاخــــتــــال، 
فـــيـــكـــون لـــهـــا ســلــطــة الــتــوجــيــه 
ــات  ــاســ ــيــ ــســ ــلــ ــــط لــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ والـ
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االقــــتــــصــــاديــــة واالجـ
ــلــــدولــــة بــحــيــث  ــة لــ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ والـ
ــة  ــريــ ــاقــــص هـــــامـــــش الــــحــ ــنــ ــتــ يــ

الفردية لصالح المصلحة الجماعية للمجتمع، 
ويصبح تدخل الدولة أمــرًا الزمــًا من أجل كفالة 

وتعزيز واحترام وحماية حقوق اإلنسان.
بــنــهــجــهــا  الــــبــــحــــريــــن  ــة  ــكـ ــلـ ــمـ مـ إن  وحـــــيـــــث 
الديمقراطي هي دولة قانون ومؤسسات تقوم على 
مبدأ سيادة القانون، الذي يقتضي إقامة النظام 
الثاث  السلطات  مظلة  تحت  الحقوق  وإعــمــال 
والتنفيذية  التشريعية  السلطة  وهي  الدولة  في 
والقضائية، ويقوم نظام الحكم فيها على أساس 
الــمــادة  ألحــكــام  وفــقــًا  تعاونها  مــع  بينها  الفصل 
 ،2002 المعدل  البحرين  دستور مملكة  )32( من 
بمهام  الــســلــطــات  مــن  سلطة  كــل  تضطلع  حــيــث 
لبعضها  مكمّلة  ولكنها  مختلفة  واخــتــصــاصــات 

وتتعاون فيما بينها.
السلطة  أجهزة  أهــم  من  األمــن  أجهزة  وتعد 
األمن  حفظ  على  وتعمل  الــدولــة  في  التنفيذية 
باإلضافة  العام،  النظام  أهم عناصر  كأحد  العام 
إلــى الــمــهــام الــمــتــعــددة والــجــوهــريــة الــتــي تؤديها 
والتحقيق  الــجــرائــم  عــن  الــبــاغــات  تلقي  ومنها 
تمهيدًا  بها  المتعلقة  االســتــدالالت  وجمع  فيها 

إلحالتها إلى السلطة القضائية.
قضايا  إلــى  تحولتا  قضيتين  هنا  وسأتناول 
رأي عام وفزعة، والفزعة هي تصرف إنساني ولكن 
إذا لم ُيحَسن توظيفها،  قد يترتب عليها أضــرار 
تؤثر  أنها  إال  نبيلة  الجمهور  دوافــع  تكون  قد  إذ 
السلطة  عمل  على  القضايا  هــذه  مثل  في  سلبًا 

المختصة وتضّر بمصلحة التحقيق.
وهــمــا قــضــيــتــا طــفــل الـــرفـــاع وطــفــلــة مدينة 
موضوعيهما  في  مختلفتان  والقضيتان  عيسى، 
شــؤون  المتولين  إهــمــال  فكرة  فــي  تتفقان  ولكن 
فيه  أسهمت  الــذي  المجتمعي  والــدور  الطفلين، 
شــهــامــة الــمــواطــنــيــن بــالــمــشــاركــة فــي الــبــحــث من 
باب الفزعة المعهودة في أهل البحرين وهي من 
مجتمعنا،  بها  يتمتع  الــتــي  الحميدة  الــخــصــال 
ناهيك عن كونها فطرة وسمة كونية موجودة في 
أحيانًا  ولكن  متفاوتة،  بنسب  اهلل  مخلوقات  كل 
وفي المواضيع الشخصية واألسرية قد يكون لها 
آثار جانبية وأضرار ال ُيدركها صاحب الفزعة، لذا 
أجد من المهم توعية الجمهور بهذا الشأن ولعل 

هذا المقال يكون دليًا لتنويرهم.
وعودًة إلى القضيتين، فاألول طفل ذو خمس 
ســنــوات مــريــض بــالــتــوّحــد لــذلــك فـــإن قــيــام أهــل 
ُيعّد  عنه  بالبحث  خيرًا-  اهلل  -جزاهم  المنطقة 
ضرورة بحكم مرضه وعدم إدراكه، مع أن البحث 
اختصاص  األصـــل  مــن حيث  هــو  والــتــحــري عنه 
للجهات األمنية في وزارة الداخلية والتي ُتعد من 
أكفأ العناصر على المستوى الدولي، ولكن مرض 
تعاونًا  عنه  بالبحث  للمتطوعين  يشفع  الطفل 

وحفاظًا على سامته وسرعة الوصول إليه.
تدّخل  فــإن  عيسى،  مدينة  طفلة  قضية  أمــا 
قضية  إلــى  الموضوع  وتحويل  بالنداءات  العامة 
الفوضوية  من  كبير  إلى حد  قريبًا  كان  عام  رأي 

والـــتـــدخـــل فـــي مـــهـــام الــجــهــات 
انتهاك  إلى  باإلضافة  األمنية 
ــرة الــتــي ُتــعــد  ــ خــصــوصــيــة األسـ
مـــن حــقــوق اإلنـــســـان الــمــدنــيــة 
المهمة، فالطفلة ُممّيَزة وبالغة 
يجعل  مــــرض  مـــن  تــعــانــي  وال 
الــبــحــث عــنــهــا مــهــمــة لــلــعــمــوم، 
وتفاصيل  صورها  نشر  أن  كما 
غير دقيقة حول اختفاءها قبل 
األمنية ذلك  الجهات  تعلن  أن 
وبــالــطــريــقــة الــتــي حــدثــت، هو 
نــواٍح  أبــعــاٍد سلبية مــن  أمــر ذو 
شخصية وأسرية وأمنية، منها: 
كــونــه داللـــة عــلــى خــلــٍل تــربــوٍي 
ُيحسب على ذويها وقد يترتب 
ــقـــاط الــحــضــانــة عن  عــلــيــه إسـ
حضانة  في  فالطفلة  والدتها، 
ــا وهـــــــي الــــمــــســــؤولــــة عــن  ــ ــهـ ــ أمـ
رعايتها والحفاظ عليها، كما ترتب عليه التشهير 
والــخــارج وهو  الــداخــل  فــي  العامة  أمــام  بالطفلة 
بها وبسمعتها، ال سيما مع  إضــرار  نتج عنه  أمر 
نشر صورها في مراحل عمرية مختلفة، ضرر لم 
السلطات  إلــى  األمــر  ُتــرك  لــو  فيما  يكن ليحدث 
األمنية التي تعمل باحتراف وبسرّية لتصل إلى 
الحقائق من خال البحث والتحري با ضرر وال 
ضرار، كما أن النشر في مرحلة البحث والتحّري 
يـــؤثـــر عــلــى ســـامـــة ســيــر التحقيق  ــر قـــد  هـــو أمــ
والـــبـــحـــث بــحــيــث يــتــنــبــه الـــجـــانـــي إلــــى تــحــركــات 
السلطات األمنية وُيخفي آثاره، وقد يحدث ما ال 
ُيحمد عقباه لطفلة بريئة ال ذنب لها، ولكن ستر 

اهلل احتواها وحفظها وأعادها إلى أهلها.
أن  وأبــــنــــاءكــــم-  أبـــنـــاءنـــا  اهلل  –حفظ  أعـــلـــم 
ــا، هـــو مــصــاب جلل  مـــوضـــوع اخــتــفــاء شــخــص مــ
أمر  عنه  بحثهم  وأن  ذويـــه،  إلــى  بالنسبة  ومــؤلــم 
الزم بجانب الجهة المختصة، ولكن كلما أحيط 
الــمــرجــّوة،  النتائج  تحققت  بالسرية  الــمــوضــوع 
فــقــد كـــان مـــن األفـــضـــل واألســـلـــم، قــيــام عائلتها 
البحث  بعملية  وســّريــة  بصمت  منها  والمقربون 
ــرك الــمــهــمــة  ــ ــدود إمــكــانــيــاتــهــم وتـ ــ فـــي نـــطـــاق وحــ

الرئيسية في المقام األول للجهات األمنية. 
ذلك أن اختفاء األشخاص قد يكون محاطًا 
معها  التعامل  ُيحسن  ال  وأمنية  بأسباب جنائية 
تستطيع  التي  المختصة  األمنية  الجهات  سوى 
إلــى  الــوصــول  االحــتــرافــيــة  وبــقــدراتــهــا  بخبراتها 
الحقيقة عبر االستماع إلى أقوال المبّلغ والشهود 
ــتـــدالل. لـــذا، فــإن  ومـــن خـــال جــمــع األدلــــة واالسـ
تداول معلومات تتعلق باختفاء األشخاص غالبًا 
ومغلوطة  بــل  دقيقة  وال  صحيحة  غير  تكون  مــا 
ثم  واالجــتــهــاد،  للتأويل  األبـــواب  تفتح  قــد  أيضا 
ُيسفر التحقيق الرسمي عن قصص مختلفة عما 
الصحيحة  المعلومة  استقاء  فــإن  لــذا  نشره،  تم 
يكون من مصادرها الرسمية ومن خال ما تسمح 
جهة التحقيق بنشره فقط، ولذلك ُيجّرم قانون 
والنشر  والــطــبــاعــة  الصحافة  وقــانــون  الــعــقــوبــات 
من  القضايا  بعض  فــي  التحقيق  مجريات  نشر 

دون إذن جهة التحقيق ويعاقب عليها.
ــو مــــن كــــل مــــن قـــــام بــنــشــر  ــ ــ لـــــذا فـــإنـــنـــي أرجـ
ــــن وســـائـــل  ــــي أي وســـيـــلـــة مـ الـــطـــفـــلـــة، فـ صـــــــورة 
احترامًا  بمحوها  يقوم  أن  االجتماعي  التواصل 

لخصوصيتها وحماية لمستقبلها.
أعّرج  أن  المقال  يهمّني في خاتمة هذا  كما 
بهاتين  ارتبط  ومستهجن  مستغرب  سلوك  على 
الــحــادثــتــيــن وهـــو مــحــاوالت امــتــطــاء ســنــام مبدأ 
الـــفـــزعـــة الـــســـامـــي فـــي مــعــانــيــه، مـــن قــبــل بعض 
النيابية،  لــانــتــخــابــات  الــتــرشــح  عــلــى  المقبلين 
غير  سلوك  وهو  ألنفسهم،  للترويج  واستخدامه 
يصّح  فــا  واٍع،  مجتمع  فــي  ُمستحب  وال  مــائــم 

أبدًا أن نقتات على مصائب اآلخرين. 
Hanadi_aljowder@hotmail.com

محاذير الفزعة في دولة القانون

بقلم: احملامية 
د. هنادي عيسى اجلودر

التقاعد.. 

م�صاريع خارج ال�صندوق

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

لضمان  التقاعد  صندوق  إصــاح  ألهمية  وتفهمنا  دعمنا  مع 
ديمومته واستمراره في اإليفاء بحقوق المتقاعدين والمشتركين 
ســنــوات أطـــول، أتــصــور أنــنــا بحاجة إلــى إطـــاق مــشــاريــع جــديــدة، 
مبتكرة واستثنائية، تسهم في دعم شريحة المتقاعدين، من خارج 
صندوق التقاعد، ذلك أن االستمرار في دعم المتقاعد من خال 
التي يمر بها،  التقاعد فقط، وفي ظل األوضاع الحرجة  صندوق 
إليه  تضاف  أن  يجب  أمــر  الــدولــة،  تبذلها  التي  الكريمة  والجهود 
جــهــود ومــشــاريــع أخــــرى، بــهــدف وضـــع حــلــول ومــعــالــجــات جــديــدة، 
المواصلة بأسلوب واحد فقط لن  الدولة.. وإال فإن  تساند جهود 
تصل بنا إلى نتيجة متميزة، وكما يقال إن االستمرار في استخدام 

ذات الوسائل لن يحقق نتيجة مغايرة. 
لدينا تجارب ناجحة ومتصاعدة ورائدة، ونشاط حيوي وفاعل 
ومشهود حاليا، في التوطين والتوظيف، ونأمل له االستمرار، ونثق 
دعم  بجانب  الشأن،  هــذا  في  جهدها  قصارى  تبذل  الحكومة  بــأن 
األسر المنتجة، وفي تمكين الشباب، وفي تقدم المرأة، وفي إطاق 
ورائــــدات األعــمــال، والمشاريع  لــريــادة األعــمــال  منصات ومــشــاريــع 
الــتــي تساند تلك  األفــكــار  الــعــديــد مــن  ولــديــنــا  الصغيرة وغــيــرهــا، 

الفئات، من دون االعتماد فقط على التوظيف الحكومي.
فـــي الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة مــثــا، تـــم إطــــاق بــرنــامــج 
ومستفيدون(  )متقاعدون  البرنامج  لعماء  يمكن  )تقدير(، حيث 
االستفادة من الخدمات والعروض التي يقدمها شركاء »تقدير« من 
خال خمسة مسارات رئيسية تقدم خدمات متنوعة للمتقاعدين 
وعـــائـــاتـــهـــم، تــلــبــي احــتــيــاجــاتــهــم وتــلــبــي تــطــلــعــاتــهــم بــالــعــروض 

والخدمات.
برنامج  بتقديم  السعودي،  العقاري  التنمية  صندوق  قام  كما 
خاص لدعم المتقاعدين، بجانب مبادرة برنامج التنمية الريفية 
وهو  فــيــه،  بالمشاركة  للمتقاعدين  بالسماح  هــنــاك،  المستدامة 
برنامج مخصص لدعم المزارعين وأسرهم، باإلضافة إلى إشراكهم 

في مجاالت للعمل تتناسب مع خبراتهم وأعمارهم.
وفي دولة اإلمارات كذلك، تم إطاق مبادرات مجتمعية تنموية 
لدعم المتقاعدين والمقبلين على التقاعد، وذلك في إطار تحقيق 
المهمة،  المجتمعية  الفئة  لــهــذه  والــمــادي  المعنوي  االســتــقــرار 
وتحفيز االستفادة من خبرات كبار المواطنين، بما يرسخ التاحم 
التنموية  االســتــدامــة  تحقيق  فــي  ويــســهــم  والــوطــنــي  المجتمعي 
التي  والطاقات  والتجارب  الخبرات  إلــى  باالستناد  واالقتصادية، 
االجتماعي  االستقرار  تحقيق  في  وأثرها  المتقاعدون،  يمتلكها 

لهم وألسرهم وعلى نطاق المجتمع بشكل عام.
محور  ضمن  بالمتقاعدين  المعنية  الــمــبــادرات  تضمنت  وقــد 
والمقبلين  المتقاعدين  الى  موجهة  مبادرات  اإلماراتي  المجتمع 
التهيئة  وبرامج  للتقاعد،  الوطنية  المنصة  تشمل:  التقاعد  على 
والتوعية بالتقاعد للمقبلين على التقاعد، والمجالس االستشارية 

للمتقاعدين، وباقات خدمات المتقاعدين.
بــعــض الــــــدول، قـــامـــت وبـــالـــشـــراكـــة مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص في 
الضخمة  المشاريع  من  العديد  في  باألسهم  المتقاعدين  إدخــال 
وبذلك  التنموية،  والمشاريع  البترول  محطات  وحتى  والناجحة، 
فتحت المجال لهم لتوفير مصادر دخل أخرى، من دون االعتماد 

فقط على مكافأة ورواتب ومعاشات وزيادات صندوق التقاعد.
ومملكة البحرين قادرة على التشجيع لتنويع مصادر الدخل 
التقاعد،  صندوق  خــارج  ومشاريع  أفكار  خــال  من  للمتقاعدين، 
ووجدنا  الشباب،  مشكلة  عالجنا  أننا  يــوم  ذات  نكتشف  ال  وحتى 
المستدامة  التنمية  وألن جوهر  المتقاعدين،  مشكلة  في  أنفسنا 

وأساسها وركيزتها تعني االستدامة للجميع.

ــل الـــمـــســـاعـــد  ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ صــــــــرح الـ
لــــــلــــــطــــــرق بـــــــــــــــــــــوزارة األشــــــــغــــــــال 
وشــــــؤون الـــبـــلـــديـــات والــتــخــطــيــط 
علي  كــاظــم  المهندس  الــعــمــرانــي 
اإلنــجــاز  نسبة  بـــأن  عبداللطيف 
فـــي أعـــمـــال إنـــشـــاء شــــارع خــدمــي 
ضمن أعمال الحزمة الثانية من 
تطوير  لمشروع  األولــى  المرحلة 
شارع جنوب البحرين الدائري قد 

بلغت %48. 
الــعــمــل حاليًا  يــتــم  أنـــه  وذكـــر 
ــة لــتــصــريــف  ــكـ ــبـ ــلــــى إنـــــشـــــاء شـ عــ
العمل  يــتــم  فيما  األمـــطـــار،  مــيــاه 
كــذلــك عــلــى أعــمــال الــطــرق، كما 
يــتــم الــعــمــل فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
والخدمات  الكهرباء  أعمال  على 

االخرى.
ــيـــف أن  ــطـ ــلـ ــدالـ ــبـ وأوضــــــــــح عـ
إنــشــاء  الــمــشــروع تتضمن  أعــمــال 

شـــــارع مـــا يـــقـــارب 8 كــيــلــومــتــرات 
أمتار  بــعــرض 7.50  مــســاريــن  مــن 
الجهة  الرئيسي من  للشارع  مواز 
الــغــربــيــة وتــشــمــل إنـــشـــاء مــداخــل 
ومـــخـــارج مـــن الـــشـــارع الــرئــيــســي، 
ــيــــف مـــمـــر مـــشـــاة بـــعـــرض 2  ورصــ

متر، كما يتضمن أعمال الرصف 
ــز  ــواجـ ــيـــب الـــحـ ــركـ بـــاألســـفـــلـــت، تـ
األمـــنـــيـــة، أعـــمـــال تــصــريــف مــيــاه 
األمــــــــطــــــــار، تــــركــــيــــب الــــعــــامــــات 
الــمــروريــة، بــاإلضــافــة إلــى تركيب 

إنارة الشوارع.

»الأ�صغال«: اإنجاز 48% من اإن�صاء ال�صارع الخدمي  

�صمن اأعمال تطوير م�صروع جنوب البحرين الدائري

تقدمي: أحمد عبداحلميد

صــــرح رئـــيـــس نــيــابــة الــتــنــفــيــذ 
ــأن الـــمـــحـــكـــوم عــلــيــه فــــي قــضــايــا  ــ بـ
مؤخرًا  تسليمه  تم  والــذي  إرهابية 
في  أودع  قــد  البحرينية  للسلطات 
لتنفيذ  والــتــأهــيــل  مــركــز اإلصــــاح 
أربع  وهي  بها،  المحكوم  العقوبات 
وعقوبة  المؤبد،  بالسجن  عقوبات 
لمدة عشر سنوات  بالسجن  أخــرى 
كما  المالية؛  الــغــرامــات  عــن  فضًا 
ــي هــذه  ــن الــطــعــن فـ ــم تــمــكــيــنــه مـ تـ

األحكام وفقًا لما يجيزه القانون.
وُيـــــعـــــّد الـــمـــحـــكـــوم عـــلـــيـــه مــن 
كان  إذ  اإلرهــابــيــة،  العناصر  أخطر 
عن  األول  والـــمـــســـؤول  الــمــخــطــط 
ــيــــة شــهــدتــهــا  ــابــ عـــــدة عـــمـــلـــيـــات إرهــ
الماضية،  الحقبة  خــال  المملكة 
والــشــروع في  والــتــي نتج عنها قتل 
قــتــل رجــــال الــشــرطــة والــمــدنــيــيــن؛ 
ــيــــمــــه وإدارتــــــــــــــه  ــنــــظــ مـــــــن خـــــــــال تــ
خــايــا ومــجــمــوعــات مـــن الــعــنــاصــر 
اإلرهــابــيــة وتــدريــبــهــم عــلــى تصنيع 
األسلحة  واســتــعــمــال  الــمــتــفــجــرات 
الثوري  الــحــرس  بمساعدة  الــنــاريــة 
اإليـــرانـــي وآخــريــن بــالــعــراق، وذلــك 
الــعــام من  بقصد اإلخـــال بــاألمــن 
خال استهداف األماكن الحساسة 
والـــحـــيـــويـــة بــالــمــمــلــكــة، والـــتـــعـــدي 
ــاق األضــــرار  عــلــى الــســلــطــات وإلـــحـ
بــالــمــمــتــلــكــات الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة، 

فضًا عن اضطاعه بتنظيم وإدارة 
وتوجيهها  اإلرهــابــيــة  المجموعات 
ــيـــات وتـــدبـــيـــر  ــلـ ــمـ ــعـ ــي ارتـــــكـــــاب الـ ــ فـ
ــد شـــارك  ــازم لـــهـــا، وقــ ــ الــتــمــويــل الــ
المحكوم عليه فعليًا في بعض هذه 
هرب  أن  إلــى  اإلرهــابــيــة؛  العمليات 
مع  بالتنسيق  واســتــمــر  ــران  إيــ إلـــى 
فــي وضع  الــثــوري  الــحــرس  عناصر 
مــخــطــطــات الــعــمــلــيــات اإلرهـــابـــيـــة 
أبــرز  ومــن  البحرين،  مملكة  داخـــل 
ــهـــداف قـــوات  ــتـ هــــذه الــعــمــلــيــات اسـ
األمــــن الـــعـــام بــمــنــطــقــة الـــديـــه عــام 
استشهاد  عنها  نــجــم  والــتــي   2014
ــراد الــشــرطــة  ــ ضــابــط وعــــدد مـــن أفـ
وإصــــابــــة آخــــريــــن، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
العديد من التفجيرات في مناطق 
متفرقة، منها إحداث تفجير مركز 
األمنية  األجهزة  وكانت  المعارض. 
في إطار جهودها لماحقة الجناة 
آنذاك  تمكنت  قد  الوقائع  في هذه 
مختلفة  نــاريــة  أسلحة  ضبط  مــن 
األنـــــــــواع وكـــمـــيـــات مــــن الـــذخـــائـــر، 
ذات  المتفجرة  العبوات  مــن  وعــدد 
والــتــي أعدها  انــفــجــاري شديد  أثــر 
المتهم والعناصر اإلرهابية العاملة 
تحت قيادته الستعمالها في تنفيذ 
عن  فضًا  اإلرهابية،  مخططاتهم 
كميات من المواد المستخدمة في 
تصنيعها. وقد صدرت ضد المحكوم 

لثبوت  إليها  المشار  األحكام  عليه 
مـــســـؤولـــيـــتـــه عــــن تـــلـــك الــعــمــلــيــات 
ــابــــيــــة بــــأدلــــة مــــاديــــة قــاطــعــة،  اإلرهــ
وظـــل مــاحــقــًا دولـــيـــًا بــمــوجــب أمــر 
قبض دولي، ومن خال اإلجراءات 
النيابة  اتــخــذتــهــا  الــتــي  الــقــانــونــيــة 
الـــدولـــيـــة  ــؤون  ــشــ الــ وإدارة  الـــعـــامـــة 
واالنتربول بوزارة الداخلية، إلى أن 
وتسليمه  مــؤخــرًا  عليه  القبض  تم 
لــلــســلــطــات فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لما  وفــقــا  القانوني  لطلبها  تلبيًة 
تنص عليه االتفاقيات الدولية ذات 
والتعاون  اإلرهاب  بمكافحة  الصلة 

القضائي الدولي في هذا الصدد.
أنها  العامة  النيابة  وأوضــحــت 
المتهم  ضــد  أشـــد  بعقوبة  طــالــبــت 
ــيــــة  ــابــ ــرا إلــــــى الــــجــــرائــــم اإلرهــ ــظــ نــ
المحكمة  أن  إال  فيها،  تــورط  التي 
بحسب  المعلنة  أحكامها  أصـــدرت 

النظام القضائي البحريني. 
من جانبه تابع مركز )الرصد( 
حقوق  لمراقبة  البحرين  لجمعية 
ــان تـــصـــريـــح رئــــيــــس نــيــابــة  ــ ــســ ــ اإلنــ
التنفيذ بالبحرين، بشأن المحكوم 
عــلــيــه فـــي قــضــايــا إرهـــابـــيـــة والــــذي 
تــــم تــســلــيــمــه مـــــؤخـــــرًا لــلــســلــطــات 
االجراءات  وثمن عاليا  البحرينية، 
القانونية والشفافية التي اتخذتها 
الـــشـــؤون  وإدارة  ــة  ــامـ ــعـ الـ الـــنـــيـــابـــة 

الدولية واالنتربول بوزارة الداخلية 
لما  وفقًا  القضية  لهذه  بالبحرين 
تــنــص عــلــيــه االتـــفـــاقـــيـــات الــدولــيــة 
اإلرهــــــاب  بــمــكــافــحــة  الـــصـــلـــة  ذات 
والتعاون القضائي الدولي في هذا 

الصدد ويعرب عن إدانته الستغال 
الــثــوري اإليــرانــي الشباب  الــحــرس 
الـــعـــربـــي فـــي تــنــفــيــد الــمــخــطــطــات 
بـــالـــدول الــعــربــيــة، منها  اإلرهــابــيــة 

مملكة البحرين.

متورط في ��صت�صهاد �صابط وعدد من �أفر�د �ل�صرطة و�إ�صابة �آخرين عام 2014..
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العامة بحبس ثاثة  والجهات  الــوزارات  نيابة  أمــرت 
احتياطيا  هــارب  أحدهما  وآسيويين  بحريني  أشــخــاص 
مزاولة  بتهمة  للمحكمة  لتقديمهم  التحقيق  ذمة  على 
دون  من  وتخزينها  الغذائية  الــمــواد  تعبئة  إعــادة  نشاط 
ــتـــصـــدار تــرخــيــص بـــذلـــك مـــن الـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة،  اسـ
الصاحية،  ومنتهية  تالفة  غــذائــيــة  بــمــواد  واالحــتــفــاظ 
فــضــًا عــن الــتــاعــب فــي مــلــصــقــات الــمــنــتــجــات وإضــافــة 

أسماء تجارية أخرى.

العامة بتلقي  الــوزارات والجهات  وصرح رئيس نيابة 
والــتــجــارة  الــصــنــاعــة  وزارة  ــًا مـــن  بـــاغـ الــعــامــة  الــنــيــابــة 
محًا  القضائيين  مــأمــوريــهــا  ضــبــط  مــفــاده  والــســيــاحــة 
وآسيويين  بحريني  أشــخــاص،  ثاثة  فيه  يـــزاول  تجاريًا 
ــادة تــعــبــئــة الـــمـــواد الــغــذائــيــة  ــ ــارب، نــشــاط إعـ ــ أحــدهــمــا هـ
وتخزينها من دون استصدار ترخيص بذلك من الجهات 
ومنتهية  تالفة  غــذائــيــة  بــمــواد  واالحــتــفــاظ  المختصة، 
المنتجات  في ملصقات  التاعب  الصاحية، فضًا عن 

على  التحفظ  تم  وعليه  أخــرى،  تجارية  أسماء  وإضافة 
المنتجات وغلق المحل إداريًا.

وقد باشرت نيابة الوزارات والجهات العامة تحقيقاتها 
فور تلقي ذلك الباغ، واستدعت مأمور الضبط القضائي 
لسماع أقواله بخصوص الواقعة وأمرت بضبط وإحضار 
المقبوض  المتهمين  اســتــجــوبــت  كــمــا  الـــهـــارب.  المتهم 
التحقيق  ذمة  على  احتياطيًا  بحبسهما  وأمــرت  عليهما 

تمهيدًا لتقديمهما للمحاكمة.

الحب����ص الحتياط���ي لثالث���ة اأ�ص���خا�ص خزن���وا م���واد غذائي���ة م���ن دون ترخي�ص

التنفيذي  الرئيس  صــرح 
لــلــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
الـــــــدكـــــــتـــــــور أحـــــــمـــــــد مـــحـــمـــد 
األنصاري بأنه تم التعامل مع 
حريق بسيط نشب في مخزن 
صــغــيــر تــابــع ألحــــد االجــنــحــة 
الطبي  السلمانية  مجمع  في 
صباح أمس، ولم يسفر عن أية 

إصابات وهلل الحمد.
وأوضـــح د. األنــصــاري أنه 
تـــم تــفــعــيــل خــطــط الـــطـــوارئ 

ــة فـــــي الــمــســتــشــفــى  ــعـ ــبـ ــتـ ــمـ الـ
بشكل فوري، وتم نقل عدد من 
الــمــرضــى إلـــى أجــنــحــة أخــرى 
التنسيق  جرى  كما  احترازيًا. 
لــلــدفــاع  ــة  ــامـ ــعـ الـ اإلدارة  ــع  مــ
المدني التي تعاملت مشكورة 
مـــع الـــحـــادث بــســرعــة وكـــفـــاءة 

عالية.
وطـــــــــــــمـــــــــــــأن الــــــــرئــــــــيــــــــس 
ــأّن األمــــور عــادت  الــتــنــفــيــذي بــ
المستشفى  وأن  إلى طبيعتها 

ــتــــاد،  ــعــ ــالــــشــــكــــل الــــمــ يـــعـــمـــل بــ
واٍف  تــحــقــيــق  ــراء  ــ إجــ وســيــتــم 
ــذا الــحــادث  بــشــأن مــســبــبــات هـ
اإلدارة  مع  بالتعاون  المحدود 
العامة للدفاع المدني، مؤكدًا 
الحرص الدائم للمستشفيات 
كافة  تطبيق  على  الحكومية 
في  والسامة  الصحة  معايير 
جميع األوقات وتقديم أفضل 
الــخــدمــات لــجــمــيــع الــمــرضــى 

والمترددين.

كتب: عبداألمير الساطنة
بعدما  )السبت(  أمــس  عصر  آسيوي  أصيب 
تدهور الشاحنة التي يستقلها على جسر الحد.

بالدجاج  محملة  شاحنة  يقود  آسيوي  كــان 
وبرفقته راكبان في الساعة الواحدة والنصف من 
عصر أمس على جسر الشيخ خليفة بن سلمان 
الــقــيــادة وانقلبت  الــســيــطــرة عــلــى عــجــلــة  وفــقــد 

الشاحنة واصيب احدهم بإصابات متفرقة فيما 
تضررت الشاحنة.

المرور  الحادث شرطة  وقــوع  فور  وقد حضر 
الــقــادمــة فــي نفس  الــســيــارات  تــم تسهيل  حــيــث 
ــادة  ــم اعـ ــول رافــعــة كــبــيــرة وتـ الــمــســار لــحــيــن وصــ
الشاحنة الى وضعها الطبيعي وإزاحتها وبعدها 
فتح الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة أسبابه.

حريق ب�صيط في اأحد المخازن ال�صغيرة في مجمع »ال�صلمانية«..

ع��ن  ي�������ص���ف���ر  ل�����م  ال�����ح�����ادث  الأن�������������ص������اري:  د. 

اح���ت���رازي���ا اأج���ن���ح���ة  واإخ��������الء  اإ������ص�����اب�����ات..  اأي 

اإ�صابة اآ�صيوي بعد تدهور �صاحنة »دجاج« على ج�صر الحد

} رجال الدفاع المدني خال رفع الشاحنة المتدهورة بعد الحادث.

تــوصــلــت دراســــــة عــلــمــيــة في 
ــى أن وقـــود  جــامــعــة الــبــحــريــن إلــ
يحل بنسبة  الحيوي قد  الــديــزل 
الـــديـــزل  ــتـــخـــدام  اسـ مــحــل   %10
)األحـــــــــفـــــــــوري( الـــتـــقـــلـــيـــدي فــي 
2025م.  ــام  ــ عـ بـــحـــلـــول  الــمــمــلــكــة 
السياسات  تعزيز  المترقب  ومــن 
وقــود  استعمال  بدعم  الحكومية 
إنتاجه  وتنمية  الحيوي،  الديزل 
يـــصـــل حــجــم  إذ  الـــمـــمـــلـــكـــة،  فــــي 
إلى 110  للمنتج  المتوقع  السوق 

آالف لتر يوميًا.
الطالبة في  الدراسة  وقدمت 
برنامج الماجستير بقسم اإلدارة 
إدارة األعمال  والتسويق في كلية 
منى رمضان سهوان، تحت عنوان 
»دراســــــــــة جـــــــدوى لــمــصــنــع وقــــود 
الـــــديـــــزل الـــحـــيـــوي بـــالـــبـــحـــريـــن« 
بــهــدف قــيــاس الـــجـــدوى الــمــالــيــة 

للمشروع. 
الــدراســة عميد  وأشـــرف على 
ــاذ  ــتــ االســ األعـــــمـــــال  ادارة  كـــلـــيـــة 
المصري،  محمود  حاتم  الدكتور 

ونــاقــش الــطــالــبــة فــي أطــروحــتــهــا 
ــز- عــمــيــد  ــمــ ــيــ ــر بــــرنــــامــــج تــ ــ ــبـ ــ -عـ
العلمي  البحث  العليا  الــدراســات 
بجامعة البحرين الدكتور محمد 
ــًا،  ــيــ ــلــ رضــــــا قــــــــادر مـــمـــتـــحـــنـــًا داخــ
الدولية  الخوارزمي  كلية  ورئيس 
ــيـــة الــمــتــحــدة  بــــــاإلمــــــارات الـــعـــربـ
األســـتـــاذ الــدكــتــور نــبــيــل الــقــاضــي 

ممتحنًا خارجيًا. 
ولدعم وقود الديزل الحيوي، 
ــاد  ــمــ ــتــ اقـــــتـــــرحـــــت الـــــــــدراســـــــــة اعــ
استعمال  مــاديــًا  تدعم  تشريعات 
الــطــاقــات الــمــتــجــددة عــامــة، ومن 
جــهــة أخــــرى مــنــع الــتــخــلــص من 
بطريقة  المستعملة  القلي  زيوت 
غير صديقة للبيئة أو تصديرها.  

درا����ص���ة ب��ج��ام��ع��ة ال��ب��ح��ري��ن ت��دع��و اإل����ى ا���ص��ت��ب��دال 

ال�����دي�����زل الأح������ف������وري ب����ال����دي����زل ال���ح���ي���وي

} الطالبة منى رمضان سهوان خال تقديم الدراسة.
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المجتمعات  نشأت  عندما 
المدنية ومع تطورها بدأ ظهور 
الدولة حيث بدأ بمفهوم الدولة 
الــحــارســة الــتــي ال تــتــدخــل اال 
لتحقيق األمن والعدالة فقط، 
المفاهيم  ضــمــن  تــحــّولــت  ثـــم 
الــتــطــوريــة الــحــديــثــة مــن دولــة 
ــى دولــــــة مــتــدخــلــة،  ــ ــة إلـ ــارســ حــ
ونعيش اآلن في كنف ما تسمى 
ــلـــة والـــتـــي  بــــالــــدولــــة الـــمـــتـــدخـ
ــل الـــنـــشـــاطـــات  ــ ــــي كـ ــل فـ ــدخـ ــتـ تـ
إلقـــامـــة الــــتــــوازن االجــتــمــاعــي 
حــــيــــن يــــتــــعــــرض لــــاخــــتــــال، 
فـــيـــكـــون لـــهـــا ســلــطــة الــتــوجــيــه 
ــات  ــاســ ــيــ ــســ ــلــ ــــط لــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ والـ
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االقــــتــــصــــاديــــة واالجـ
ــلــــدولــــة بــحــيــث  ــة لــ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ والـ
ــة  ــريــ ــاقــــص هـــــامـــــش الــــحــ ــنــ ــتــ يــ

الفردية لصالح المصلحة الجماعية للمجتمع، 
ويصبح تدخل الدولة أمــرًا الزمــًا من أجل كفالة 

وتعزيز واحترام وحماية حقوق اإلنسان.
بــنــهــجــهــا  الــــبــــحــــريــــن  ــة  ــكـ ــلـ ــمـ مـ إن  وحـــــيـــــث 
الديمقراطي هي دولة قانون ومؤسسات تقوم على 
مبدأ سيادة القانون، الذي يقتضي إقامة النظام 
الثاث  السلطات  مظلة  تحت  الحقوق  وإعــمــال 
والتنفيذية  التشريعية  السلطة  وهي  الدولة  في 
والقضائية، ويقوم نظام الحكم فيها على أساس 
الــمــادة  ألحــكــام  وفــقــًا  تعاونها  مــع  بينها  الفصل 
 ،2002 المعدل  البحرين  دستور مملكة  )32( من 
بمهام  الــســلــطــات  مــن  سلطة  كــل  تضطلع  حــيــث 
لبعضها  مكمّلة  ولكنها  مختلفة  واخــتــصــاصــات 

وتتعاون فيما بينها.
السلطة  أجهزة  أهــم  من  األمــن  أجهزة  وتعد 
األمن  حفظ  على  وتعمل  الــدولــة  في  التنفيذية 
باإلضافة  العام،  النظام  أهم عناصر  كأحد  العام 
إلــى الــمــهــام الــمــتــعــددة والــجــوهــريــة الــتــي تؤديها 
والتحقيق  الــجــرائــم  عــن  الــبــاغــات  تلقي  ومنها 
تمهيدًا  بها  المتعلقة  االســتــدالالت  وجمع  فيها 

إلحالتها إلى السلطة القضائية.
قضايا  إلــى  تحولتا  قضيتين  هنا  وسأتناول 
رأي عام وفزعة، والفزعة هي تصرف إنساني ولكن 
إذا لم ُيحَسن توظيفها،  قد يترتب عليها أضــرار 
تؤثر  أنها  إال  نبيلة  الجمهور  دوافــع  تكون  قد  إذ 
السلطة  عمل  على  القضايا  هــذه  مثل  في  سلبًا 

المختصة وتضّر بمصلحة التحقيق.
وهــمــا قــضــيــتــا طــفــل الـــرفـــاع وطــفــلــة مدينة 
موضوعيهما  في  مختلفتان  والقضيتان  عيسى، 
شــؤون  المتولين  إهــمــال  فكرة  فــي  تتفقان  ولكن 
فيه  أسهمت  الــذي  المجتمعي  والــدور  الطفلين، 
شــهــامــة الــمــواطــنــيــن بــالــمــشــاركــة فــي الــبــحــث من 
باب الفزعة المعهودة في أهل البحرين وهي من 
مجتمعنا،  بها  يتمتع  الــتــي  الحميدة  الــخــصــال 
ناهيك عن كونها فطرة وسمة كونية موجودة في 
أحيانًا  ولكن  متفاوتة،  بنسب  اهلل  مخلوقات  كل 
وفي المواضيع الشخصية واألسرية قد يكون لها 
آثار جانبية وأضرار ال ُيدركها صاحب الفزعة، لذا 
أجد من المهم توعية الجمهور بهذا الشأن ولعل 

هذا المقال يكون دليًا لتنويرهم.
وعودًة إلى القضيتين، فاألول طفل ذو خمس 
ســنــوات مــريــض بــالــتــوّحــد لــذلــك فـــإن قــيــام أهــل 
ُيعّد  عنه  بالبحث  خيرًا-  اهلل  -جزاهم  المنطقة 
ضرورة بحكم مرضه وعدم إدراكه، مع أن البحث 
اختصاص  األصـــل  مــن حيث  هــو  والــتــحــري عنه 
للجهات األمنية في وزارة الداخلية والتي ُتعد من 
أكفأ العناصر على المستوى الدولي، ولكن مرض 
تعاونًا  عنه  بالبحث  للمتطوعين  يشفع  الطفل 

وحفاظًا على سامته وسرعة الوصول إليه.
تدّخل  فــإن  عيسى،  مدينة  طفلة  قضية  أمــا 
قضية  إلــى  الموضوع  وتحويل  بالنداءات  العامة 
الفوضوية  من  كبير  إلى حد  قريبًا  كان  عام  رأي 

والـــتـــدخـــل فـــي مـــهـــام الــجــهــات 
انتهاك  إلى  باإلضافة  األمنية 
ــرة الــتــي ُتــعــد  ــ خــصــوصــيــة األسـ
مـــن حــقــوق اإلنـــســـان الــمــدنــيــة 
المهمة، فالطفلة ُممّيَزة وبالغة 
يجعل  مــــرض  مـــن  تــعــانــي  وال 
الــبــحــث عــنــهــا مــهــمــة لــلــعــمــوم، 
وتفاصيل  صورها  نشر  أن  كما 
غير دقيقة حول اختفاءها قبل 
األمنية ذلك  الجهات  تعلن  أن 
وبــالــطــريــقــة الــتــي حــدثــت، هو 
نــواٍح  أبــعــاٍد سلبية مــن  أمــر ذو 
شخصية وأسرية وأمنية، منها: 
كــونــه داللـــة عــلــى خــلــٍل تــربــوٍي 
ُيحسب على ذويها وقد يترتب 
ــقـــاط الــحــضــانــة عن  عــلــيــه إسـ
حضانة  في  فالطفلة  والدتها، 
ــا وهـــــــي الــــمــــســــؤولــــة عــن  ــ ــهـ ــ أمـ
رعايتها والحفاظ عليها، كما ترتب عليه التشهير 
والــخــارج وهو  الــداخــل  فــي  العامة  أمــام  بالطفلة 
بها وبسمعتها، ال سيما مع  إضــرار  نتج عنه  أمر 
نشر صورها في مراحل عمرية مختلفة، ضرر لم 
السلطات  إلــى  األمــر  ُتــرك  لــو  فيما  يكن ليحدث 
األمنية التي تعمل باحتراف وبسرّية لتصل إلى 
الحقائق من خال البحث والتحري با ضرر وال 
ضرار، كما أن النشر في مرحلة البحث والتحّري 
يـــؤثـــر عــلــى ســـامـــة ســيــر التحقيق  ــر قـــد  هـــو أمــ
والـــبـــحـــث بــحــيــث يــتــنــبــه الـــجـــانـــي إلــــى تــحــركــات 
السلطات األمنية وُيخفي آثاره، وقد يحدث ما ال 
ُيحمد عقباه لطفلة بريئة ال ذنب لها، ولكن ستر 

اهلل احتواها وحفظها وأعادها إلى أهلها.
أن  وأبــــنــــاءكــــم-  أبـــنـــاءنـــا  اهلل  –حفظ  أعـــلـــم 
ــا، هـــو مــصــاب جلل  مـــوضـــوع اخــتــفــاء شــخــص مــ
أمر  عنه  بحثهم  وأن  ذويـــه،  إلــى  بالنسبة  ومــؤلــم 
الزم بجانب الجهة المختصة، ولكن كلما أحيط 
الــمــرجــّوة،  النتائج  تحققت  بالسرية  الــمــوضــوع 
كـــان مـــن األفـــضـــل واألســـلـــم، قــيــام عائلتها  فــقــد 
البحث  بعملية  وســّريــة  بصمت  منها  والمقربون 
ــرك الــمــهــمــة  ــ ــدود إمــكــانــيــاتــهــم وتـ ــ فـــي نـــطـــاق وحــ

الرئيسية في المقام األول للجهات األمنية. 
ذلك أن اختفاء األشخاص قد يكون محاطًا 
معها  التعامل  ُيحسن  ال  وأمنية  بأسباب جنائية 
تستطيع  التي  المختصة  األمنية  الجهات  سوى 
إلــى  الــوصــول  االحــتــرافــيــة  وبــقــدراتــهــا  بخبراتها 
الحقيقة عبر االستماع إلى أقوال المبّلغ والشهود 
ــتـــدالل. لـــذا، فــإن  ومـــن خـــال جــمــع األدلــــة واالسـ
تداول معلومات تتعلق باختفاء األشخاص غالبًا 
ومغلوطة  بــل  دقيقة  وال  صحيحة  غير  تكون  مــا 
ثم  واالجــتــهــاد،  للتأويل  األبـــواب  تفتح  قــد  أيضا 
ُيسفر التحقيق الرسمي عن قصص مختلفة عما 
الصحيحة  المعلومة  استقاء  فــإن  لــذا  نشره،  تم 
يكون من مصادرها الرسمية ومن خال ما تسمح 
جهة التحقيق بنشره فقط، ولذلك ُيجّرم قانون 
والنشر  والــطــبــاعــة  الصحافة  وقــانــون  الــعــقــوبــات 
من  القضايا  بعض  فــي  التحقيق  مجريات  نشر 

دون إذن جهة التحقيق ويعاقب عليها.
ــو مــــن كــــل مــــن قـــــام بــنــشــر  ــ ــ لـــــذا فـــإنـــنـــي أرجـ
ــــن وســـائـــل  ــــي أي وســـيـــلـــة مـ الـــطـــفـــلـــة، فـ صـــــــورة 
احترامًا  بمحوها  يقوم  أن  االجتماعي  التواصل 

لخصوصيتها وحماية لمستقبلها.
أعّرج  أن  المقال  يهمّني في خاتمة هذا  كما 
بهاتين  ارتبط  ومستهجن  مستغرب  سلوك  على 
الــحــادثــتــيــن وهـــو مــحــاوالت امــتــطــاء ســنــام مبدأ 
الـــفـــزعـــة الـــســـامـــي فـــي مــعــانــيــه، مـــن قــبــل بعض 
النيابية،  لــانــتــخــابــات  الــتــرشــح  عــلــى  المقبلين 
غير  سلوك  وهو  ألنفسهم،  للترويج  واستخدامه 
يصّح  فــا  واٍع،  مجتمع  فــي  ُمستحب  وال  مــائــم 

أبدًا أن نقتات على مصائب اآلخرين. 
Hanadi_aljowder@hotmail.com

محاذير الفزعة في دولة القانون

بقلم: احملامية 
د. هنادي عيسى اجلودر

التقاعد.. 

م�صاريع خارج ال�صندوق

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

لضمان  التقاعد  صندوق  إصــاح  ألهمية  وتفهمنا  دعمنا  مع 
ديمومته واستمراره في اإليفاء بحقوق المتقاعدين والمشتركين 
ســنــوات أطـــول، أتــصــور أنــنــا بحاجة إلــى إطـــاق مــشــاريــع جــديــدة، 
مبتكرة واستثنائية، تسهم في دعم شريحة المتقاعدين، من خارج 
صندوق التقاعد، ذلك أن االستمرار في دعم المتقاعد من خال 
التي يمر بها،  التقاعد فقط، وفي ظل األوضاع الحرجة  صندوق 
إليه  تضاف  أن  يجب  أمــر  الــدولــة،  تبذلها  التي  الكريمة  والجهود 
جــهــود ومــشــاريــع أخــــرى، بــهــدف وضـــع حــلــول ومــعــالــجــات جــديــدة، 
المواصلة بأسلوب واحد فقط لن  الدولة.. وإال فإن  تساند جهود 
تصل بنا إلى نتيجة متميزة، وكما يقال إن االستمرار في استخدام 

ذات الوسائل لن يحقق نتيجة مغايرة. 
لدينا تجارب ناجحة ومتصاعدة ورائدة، ونشاط حيوي وفاعل 
ومشهود حاليا، في التوطين والتوظيف، ونأمل له االستمرار، ونثق 
دعم  بجانب  الشأن،  هــذا  في  جهدها  قصارى  تبذل  الحكومة  بــأن 
األسر المنتجة، وفي تمكين الشباب، وفي تقدم المرأة، وفي إطاق 
ورائــــدات األعــمــال، والمشاريع  لــريــادة األعــمــال  منصات ومــشــاريــع 
الــتــي تساند تلك  األفــكــار  الــعــديــد مــن  ولــديــنــا  الصغيرة وغــيــرهــا، 

الفئات، من دون االعتماد فقط على التوظيف الحكومي.
فـــي الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة مــثــا، تـــم إطــــاق بــرنــامــج 
ومستفيدون(  )متقاعدون  البرنامج  لعماء  يمكن  )تقدير(، حيث 
االستفادة من الخدمات والعروض التي يقدمها شركاء »تقدير« من 
خال خمسة مسارات رئيسية تقدم خدمات متنوعة للمتقاعدين 
وعـــائـــاتـــهـــم، تــلــبــي احــتــيــاجــاتــهــم وتــلــبــي تــطــلــعــاتــهــم بــالــعــروض 

والخدمات.
برنامج  بتقديم  السعودي،  العقاري  التنمية  صندوق  قام  كما 
خاص لدعم المتقاعدين، بجانب مبادرة برنامج التنمية الريفية 
وهو  فــيــه،  بالمشاركة  للمتقاعدين  بالسماح  هــنــاك،  المستدامة 
برنامج مخصص لدعم المزارعين وأسرهم، باإلضافة إلى إشراكهم 

في مجاالت للعمل تتناسب مع خبراتهم وأعمارهم.
وفي دولة اإلمارات كذلك، تم إطاق مبادرات مجتمعية تنموية 
لدعم المتقاعدين والمقبلين على التقاعد، وذلك في إطار تحقيق 
المهمة،  المجتمعية  الفئة  لــهــذه  والــمــادي  المعنوي  االســتــقــرار 
وتحفيز االستفادة من خبرات كبار المواطنين، بما يرسخ التاحم 
التنموية  االســتــدامــة  تحقيق  فــي  ويــســهــم  والــوطــنــي  المجتمعي 
التي  والطاقات  والتجارب  الخبرات  إلــى  باالستناد  واالقتصادية، 
االجتماعي  االستقرار  تحقيق  في  وأثرها  المتقاعدون،  يمتلكها 

لهم وألسرهم وعلى نطاق المجتمع بشكل عام.
محور  ضمن  بالمتقاعدين  المعنية  الــمــبــادرات  تضمنت  وقــد 
والمقبلين  المتقاعدين  الى  موجهة  مبادرات  اإلماراتي  المجتمع 
التهيئة  وبرامج  للتقاعد،  الوطنية  المنصة  تشمل:  التقاعد  على 
والتوعية بالتقاعد للمقبلين على التقاعد، والمجالس االستشارية 

للمتقاعدين، وباقات خدمات المتقاعدين.
بــعــض الــــــدول، قـــامـــت وبـــالـــشـــراكـــة مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص في 
الضخمة  المشاريع  من  العديد  في  باألسهم  المتقاعدين  إدخــال 
وبذلك  التنموية،  والمشاريع  البترول  محطات  وحتى  والناجحة، 
فتحت المجال لهم لتوفير مصادر دخل أخرى، من دون االعتماد 

فقط على مكافأة ورواتب ومعاشات وزيادات صندوق التقاعد.
ومملكة البحرين قادرة على التشجيع لتنويع مصادر الدخل 
التقاعد،  صندوق  خــارج  ومشاريع  أفكار  خــال  من  للمتقاعدين، 
ووجدنا  الشباب،  مشكلة  عالجنا  أننا  يــوم  ذات  نكتشف  ال  وحتى 
المستدامة  التنمية  وألن جوهر  المتقاعدين،  مشكلة  في  أنفسنا 

وأساسها وركيزتها تعني االستدامة للجميع.

ــل الـــمـــســـاعـــد  ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ صــــــــرح الـ
لــــــلــــــطــــــرق بـــــــــــــــــــــوزارة األشــــــــغــــــــال 
وشــــــؤون الـــبـــلـــديـــات والــتــخــطــيــط 
علي  كــاظــم  المهندس  الــعــمــرانــي 
اإلنــجــاز  نسبة  بـــأن  عبداللطيف 
فـــي أعـــمـــال إنـــشـــاء شــــارع خــدمــي 
ضمن أعمال الحزمة الثانية من 
تطوير  لمشروع  األولــى  المرحلة 
شارع جنوب البحرين الدائري قد 

بلغت %48. 
الــعــمــل حاليًا  يــتــم  أنـــه  وذكـــر 
ــة لــتــصــريــف  ــكـ ــبـ ــلــــى إنـــــشـــــاء شـ عــ
العمل  يــتــم  فيما  األمـــطـــار،  مــيــاه 
كــذلــك عــلــى أعــمــال الــطــرق، كما 
يــتــم الــعــمــل فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
والخدمات  الكهرباء  أعمال  على 

االخرى.
ــيـــف أن  ــطـ ــلـ ــدالـ ــبـ وأوضــــــــــح عـ
إنــشــاء  الــمــشــروع تتضمن  أعــمــال 

شـــــارع مـــا يـــقـــارب 8 كــيــلــومــتــرات 
أمتار  بــعــرض 7.50  مــســاريــن  مــن 
الجهة  الرئيسي من  للشارع  مواز 
الــغــربــيــة وتــشــمــل إنـــشـــاء مــداخــل 
ومـــخـــارج مـــن الـــشـــارع الــرئــيــســي، 
ــيــــف مـــمـــر مـــشـــاة بـــعـــرض 2  ورصــ

متر، كما يتضمن أعمال الرصف 
ــز  ــواجـ ــيـــب الـــحـ ــركـ بـــاألســـفـــلـــت، تـ
األمـــنـــيـــة، أعـــمـــال تــصــريــف مــيــاه 
األمــــــــطــــــــار، تــــركــــيــــب الــــعــــامــــات 
الــمــروريــة، بــاإلضــافــة إلــى تركيب 

إنارة الشوارع.

»الأ�صغال«: اإنجاز 48% من اإن�صاء ال�صارع الخدمي  

�صمن اأعمال تطوير م�صروع جنوب البحرين الدائري

تقدمي: أحمد عبداحلميد

صــــرح رئـــيـــس نــيــابــة الــتــنــفــيــذ 
ــأن الـــمـــحـــكـــوم عــلــيــه فــــي قــضــايــا  ــ بـ
مؤخرًا  تسليمه  تم  والــذي  إرهابية 
في  أودع  قــد  البحرينية  للسلطات 
لتنفيذ  والــتــأهــيــل  مــركــز اإلصــــاح 
أربع  وهي  بها،  المحكوم  العقوبات 
وعقوبة  المؤبد،  بالسجن  عقوبات 
لمدة عشر سنوات  بالسجن  أخــرى 
كما  المالية؛  الــغــرامــات  عــن  فضًا 
ــي هــذه  ــن الــطــعــن فـ ــم تــمــكــيــنــه مـ تـ

األحكام وفقًا لما يجيزه القانون.
وُيـــــعـــــّد الـــمـــحـــكـــوم عـــلـــيـــه مــن 
كان  إذ  اإلرهــابــيــة،  العناصر  أخطر 
عن  األول  والـــمـــســـؤول  الــمــخــطــط 
ــيــــة شــهــدتــهــا  ــابــ عـــــدة عـــمـــلـــيـــات إرهــ
الماضية،  الحقبة  خــال  المملكة 
والــشــروع في  والــتــي نتج عنها قتل 
قــتــل رجــــال الــشــرطــة والــمــدنــيــيــن؛ 
ــيــــمــــه وإدارتــــــــــــــه  ــنــــظــ مـــــــن خـــــــــال تــ
خــايــا ومــجــمــوعــات مـــن الــعــنــاصــر 
اإلرهــابــيــة وتــدريــبــهــم عــلــى تصنيع 
األسلحة  واســتــعــمــال  الــمــتــفــجــرات 
الثوري  الــحــرس  بمساعدة  الــنــاريــة 
اإليـــرانـــي وآخــريــن بــالــعــراق، وذلــك 
الــعــام من  بقصد اإلخـــال بــاألمــن 
خال استهداف األماكن الحساسة 
والـــحـــيـــويـــة بــالــمــمــلــكــة، والـــتـــعـــدي 
ــاق األضــــرار  عــلــى الــســلــطــات وإلـــحـ
بــالــمــمــتــلــكــات الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة، 

فضًا عن اضطاعه بتنظيم وإدارة 
وتوجيهها  اإلرهــابــيــة  المجموعات 
ــيـــات وتـــدبـــيـــر  ــلـ ــمـ ــعـ ــي ارتـــــكـــــاب الـ ــ فـ
ــد شـــارك  ــازم لـــهـــا، وقــ ــ الــتــمــويــل الــ
المحكوم عليه فعليًا في بعض هذه 
هرب  أن  إلــى  اإلرهــابــيــة؛  العمليات 
مع  بالتنسيق  واســتــمــر  ــران  إيــ إلـــى 
فــي وضع  الــثــوري  الــحــرس  عناصر 
مــخــطــطــات الــعــمــلــيــات اإلرهـــابـــيـــة 
أبــرز  ومــن  البحرين،  مملكة  داخـــل 
ــهـــداف قـــوات  ــتـ هــــذه الــعــمــلــيــات اسـ
األمــــن الـــعـــام بــمــنــطــقــة الـــديـــه عــام 
استشهاد  عنها  نــجــم  والــتــي   2014
ــراد الــشــرطــة  ــ ضــابــط وعــــدد مـــن أفـ
وإصــــابــــة آخــــريــــن، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
العديد من التفجيرات في مناطق 
متفرقة، منها إحداث تفجير مركز 
األمنية  األجهزة  وكانت  المعارض. 
في إطار جهودها لماحقة الجناة 
آنذاك  تمكنت  قد  الوقائع  في هذه 
مختلفة  نــاريــة  أسلحة  ضبط  مــن 
األنـــــــــواع وكـــمـــيـــات مــــن الـــذخـــائـــر، 
ذات  المتفجرة  العبوات  مــن  وعــدد 
والــتــي أعدها  انــفــجــاري شديد  أثــر 
المتهم والعناصر اإلرهابية العاملة 
تحت قيادته الستعمالها في تنفيذ 
عن  فضًا  اإلرهابية،  مخططاتهم 
كميات من المواد المستخدمة في 
تصنيعها. وقد صدرت ضد المحكوم 

لثبوت  إليها  المشار  األحكام  عليه 
مـــســـؤولـــيـــتـــه عــــن تـــلـــك الــعــمــلــيــات 
ــابــــيــــة بــــأدلــــة مــــاديــــة قــاطــعــة،  اإلرهــ
وظـــل مــاحــقــًا دولـــيـــًا بــمــوجــب أمــر 
قبض دولي، ومن خال اإلجراءات 
النيابة  اتــخــذتــهــا  الــتــي  الــقــانــونــيــة 
الـــدولـــيـــة  ــؤون  ــشــ الــ وإدارة  الـــعـــامـــة 
واالنتربول بوزارة الداخلية، إلى أن 
وتسليمه  مــؤخــرًا  عليه  القبض  تم 
لــلــســلــطــات فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لما  وفــقــا  القانوني  لطلبها  تلبيًة 
تنص عليه االتفاقيات الدولية ذات 
والتعاون  اإلرهاب  بمكافحة  الصلة 

القضائي الدولي في هذا الصدد.
أنها  العامة  النيابة  وأوضــحــت 
المتهم  ضــد  أشـــد  بعقوبة  طــالــبــت 
ــيــــة  ــابــ ــرا إلــــــى الــــجــــرائــــم اإلرهــ ــظــ نــ
المحكمة  أن  إال  فيها،  تــورط  التي 
بحسب  المعلنة  أحكامها  أصـــدرت 

النظام القضائي البحريني. 
من جانبه تابع مركز )الرصد( 
حقوق  لمراقبة  البحرين  لجمعية 
ــان تـــصـــريـــح رئــــيــــس نــيــابــة  ــ ــســ ــ اإلنــ
التنفيذ بالبحرين، بشأن المحكوم 
عــلــيــه فـــي قــضــايــا إرهـــابـــيـــة والــــذي 
تــــم تــســلــيــمــه مـــــؤخـــــرًا لــلــســلــطــات 
االجراءات  وثمن عاليا  البحرينية، 
القانونية والشفافية التي اتخذتها 
الـــشـــؤون  وإدارة  ــة  ــامـ ــعـ الـ الـــنـــيـــابـــة 

الدولية واالنتربول بوزارة الداخلية 
لما  وفقًا  القضية  لهذه  بالبحرين 
تــنــص عــلــيــه االتـــفـــاقـــيـــات الــدولــيــة 
اإلرهــــــاب  بــمــكــافــحــة  الـــصـــلـــة  ذات 
والتعاون القضائي الدولي في هذا 

الصدد ويعرب عن إدانته الستغال 
الــثــوري اإليــرانــي الشباب  الــحــرس 
الـــعـــربـــي فـــي تــنــفــيــد الــمــخــطــطــات 
بـــالـــدول الــعــربــيــة، منها  اإلرهــابــيــة 

مملكة البحرين.

متورط في ��صت�صهاد �صابط وعدد من �أفر�د �ل�صرطة و�إ�صابة �آخرين عام 2014..

ب���دء تنفي���ذ الأح���كام ال�ص���ادرة �ص���د اأخط���ر العنا�ص���ر الإرهابي���ة
م���ر����ص���د ح���ق���وق���ي ي�����ص��ي��د ب�����ص��ف��اف��ي��ة الإج������������راءات ال���ق���ان���ون���ي���ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة

العامة بحبس ثاثة  والجهات  الــوزارات  نيابة  أمــرت 
احتياطيا  هــارب  أحدهما  وآسيويين  بحريني  أشــخــاص 
مزاولة  بتهمة  للمحكمة  لتقديمهم  التحقيق  ذمة  على 
دون  من  وتخزينها  الغذائية  الــمــواد  تعبئة  إعــادة  نشاط 
ــتـــصـــدار تــرخــيــص بـــذلـــك مـــن الـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة،  اسـ
الصاحية،  ومنتهية  تالفة  غــذائــيــة  بــمــواد  واالحــتــفــاظ 
فــضــًا عــن الــتــاعــب فــي مــلــصــقــات الــمــنــتــجــات وإضــافــة 

أسماء تجارية أخرى.

العامة بتلقي  الــوزارات والجهات  وصرح رئيس نيابة 
والــتــجــارة  الــصــنــاعــة  وزارة  ــًا مـــن  بـــاغـ الــعــامــة  الــنــيــابــة 
محًا  القضائيين  مــأمــوريــهــا  ضــبــط  مــفــاده  والــســيــاحــة 
وآسيويين  بحريني  أشــخــاص،  ثاثة  فيه  يـــزاول  تجاريًا 
ــادة تــعــبــئــة الـــمـــواد الــغــذائــيــة  ــ ــارب، نــشــاط إعـ ــ أحــدهــمــا هـ
وتخزينها من دون استصدار ترخيص بذلك من الجهات 
ومنتهية  تالفة  غــذائــيــة  بــمــواد  واالحــتــفــاظ  المختصة، 
المنتجات  في ملصقات  التاعب  الصاحية، فضًا عن 

على  التحفظ  تم  وعليه  أخــرى،  تجارية  أسماء  وإضافة 
المنتجات وغلق المحل إداريًا.

وقد باشرت نيابة الوزارات والجهات العامة تحقيقاتها 
فور تلقي ذلك الباغ، واستدعت مأمور الضبط القضائي 
لسماع أقواله بخصوص الواقعة وأمرت بضبط وإحضار 
المقبوض  المتهمين  اســتــجــوبــت  كــمــا  الـــهـــارب.  المتهم 
التحقيق  ذمة  على  احتياطيًا  بحبسهما  وأمــرت  عليهما 

تمهيدًا لتقديمهما للمحاكمة.

الحب����ص الحتياط���ي لثالث���ة اأ�ص���خا�ص خزن���وا م���واد غذائي���ة م���ن دون ترخي�ص

التنفيذي  الرئيس  صــرح 
لــلــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
الـــــــدكـــــــتـــــــور أحـــــــمـــــــد مـــحـــمـــد 
األنصاري بأنه تم التعامل مع 
حريق بسيط نشب في مخزن 
صــغــيــر تــابــع ألحــــد االجــنــحــة 
الطبي  السلمانية  مجمع  في 
صباح أمس، ولم يسفر عن أية 

إصابات وهلل الحمد.
وأوضـــح د. األنــصــاري أنه 
تـــم تــفــعــيــل خــطــط الـــطـــوارئ 

ــة فـــــي الــمــســتــشــفــى  ــعـ ــبـ ــتـ ــمـ الـ
بشكل فوري، وتم نقل عدد من 
الــمــرضــى إلـــى أجــنــحــة أخــرى 
التنسيق  جرى  كما  احترازيًا. 
لــلــدفــاع  ــة  ــامـ ــعـ الـ اإلدارة  ــع  مــ
المدني التي تعاملت مشكورة 
مـــع الـــحـــادث بــســرعــة وكـــفـــاءة 

عالية.
وطـــــــــــــمـــــــــــــأن الــــــــرئــــــــيــــــــس 
ــأّن األمــــور عــادت  الــتــنــفــيــذي بــ
المستشفى  وأن  إلى طبيعتها 

ــتــــاد،  ــعــ ــالــــشــــكــــل الــــمــ يـــعـــمـــل بــ
واٍف  تــحــقــيــق  ــراء  ــ إجــ وســيــتــم 
ــذا الــحــادث  بــشــأن مــســبــبــات هـ
اإلدارة  مع  بالتعاون  المحدود 
العامة للدفاع المدني، مؤكدًا 
الحرص الدائم للمستشفيات 
كافة  تطبيق  على  الحكومية 
في  والسامة  الصحة  معايير 
جميع األوقات وتقديم أفضل 
الــخــدمــات لــجــمــيــع الــمــرضــى 

والمترددين.

كتب: عبداألمير الساطنة
بعدما  )السبت(  أمــس  عصر  آسيوي  أصيب 
تدهور الشاحنة التي يستقلها على جسر الحد.

بالدجاج  محملة  شاحنة  يقود  آسيوي  كــان 
وبرفقته راكبان في الساعة الواحدة والنصف من 
عصر أمس على جسر الشيخ خليفة بن سلمان 
الــقــيــادة وانقلبت  الــســيــطــرة عــلــى عــجــلــة  وفــقــد 

الشاحنة واصيب احدهم بإصابات متفرقة فيما 
تضررت الشاحنة.

المرور  الحادث شرطة  وقــوع  فور  وقد حضر 
الــقــادمــة فــي نفس  الــســيــارات  تــم تسهيل  حــيــث 
ــادة  ــم اعـ ــول رافــعــة كــبــيــرة وتـ الــمــســار لــحــيــن وصــ
الشاحنة الى وضعها الطبيعي وإزاحتها وبعدها 
فتح الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة أسبابه.

حريق ب�صيط في اأحد المخازن ال�صغيرة في مجمع »ال�صلمانية«..

ع��ن  ي�������ص���ف���ر  ل�����م  ال�����ح�����ادث  الأن�������������ص������اري:  د. 

اح���ت���رازي���ا اأج���ن���ح���ة  واإخ��������الء  اإ������ص�����اب�����ات..  اأي 

اإ�صابة اآ�صيوي بعد تدهور �صاحنة »دجاج« على ج�صر الحد

} رجال الدفاع المدني خال رفع الشاحنة المتدهورة بعد الحادث.

تــوصــلــت دراســــــة عــلــمــيــة في 
ــى أن وقـــود  جــامــعــة الــبــحــريــن إلــ
يحل بنسبة  الحيوي قد  الــديــزل 
الـــديـــزل  ــتـــخـــدام  اسـ مــحــل   %10
)األحـــــــــفـــــــــوري( الـــتـــقـــلـــيـــدي فــي 
2025م.  ــام  ــ عـ بـــحـــلـــول  الــمــمــلــكــة 
السياسات  تعزيز  المترقب  ومــن 
وقــود  استعمال  بدعم  الحكومية 
إنتاجه  وتنمية  الحيوي،  الديزل 
يـــصـــل حــجــم  إذ  الـــمـــمـــلـــكـــة،  فــــي 
إلى 110  للمنتج  المتوقع  السوق 

آالف لتر يوميًا.
الطالبة في  الدراسة  وقدمت 
برنامج الماجستير بقسم اإلدارة 
إدارة األعمال  والتسويق في كلية 
منى رمضان سهوان، تحت عنوان 
»دراســــــــــة جـــــــدوى لــمــصــنــع وقــــود 
الـــــديـــــزل الـــحـــيـــوي بـــالـــبـــحـــريـــن« 
بــهــدف قــيــاس الـــجـــدوى الــمــالــيــة 

للمشروع. 
الــدراســة عميد  وأشـــرف على 
ــاذ  ــتــ االســ األعـــــمـــــال  ادارة  كـــلـــيـــة 
المصري،  محمود  حاتم  الدكتور 

ونــاقــش الــطــالــبــة فــي أطــروحــتــهــا 
ــز- عــمــيــد  ــمــ ــيــ ــر بــــرنــــامــــج تــ ــ ــبـ ــ -عـ
العلمي  البحث  العليا  الــدراســات 
بجامعة البحرين الدكتور محمد 
ــًا،  ــيــ ــلــ رضــــــا قــــــــادر مـــمـــتـــحـــنـــًا داخــ
الدولية  الخوارزمي  كلية  ورئيس 
ــيـــة الــمــتــحــدة  بــــــاإلمــــــارات الـــعـــربـ
األســـتـــاذ الــدكــتــور نــبــيــل الــقــاضــي 

ممتحنًا خارجيًا. 
ولدعم وقود الديزل الحيوي، 
ــاد  ــمــ ــتــ اقـــــتـــــرحـــــت الـــــــــدراســـــــــة اعــ
استعمال  مــاديــًا  تدعم  تشريعات 
الــطــاقــات الــمــتــجــددة عــامــة، ومن 
جــهــة أخــــرى مــنــع الــتــخــلــص من 
بطريقة  المستعملة  القلي  زيوت 
غير صديقة للبيئة أو تصديرها.  

درا����ص���ة ب��ج��ام��ع��ة ال��ب��ح��ري��ن ت��دع��و اإل����ى ا���ص��ت��ب��دال 

ال�����دي�����زل الأح������ف������وري ب����ال����دي����زل ال���ح���ي���وي

} الطالبة منى رمضان سهوان خال تقديم الدراسة.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16018/pdf/1-Supplime/16018.pdf?fixed5687
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283227
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283243
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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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قد يحل حمل الديزل التقليدي بن�سبة 10% 

درا�سة بجامعة البحرين تدعو ال�ستعمال وقود الديزل احليوي 

خمالفة 8 مطاعم ومقهى ملخالفتهم 

اإجراءات امل�ستوى االأ�سفر �سمن اآلية »االإ�سارة ال�سوئية«

يف  علمية  درا�سة  تو�سلت 

وقود  اأن  اإىل  البحرين  جامعة 

بن�سبة  يحل  قد  احليوي  الديزل 

الديزل  ا�ستخدام  حمل   %10

اململكة  يف  التقليدي  )الأحفوري( 

بحلول العام 2025. ومن املرتقب 

تعزيز ال�سيا�سات احلكومية بدعم 

احليوي،  الديزل  وقود  ا�ستعمال 

وتنمية اإنتاجه يف اململكة، اإذ ي�سل 

اإىل  للمنتج  املتوقع  ال�سوق  حجم 

110 اآلف لرت يومًيا. 

يف  الطالبة  الدرا�سة  وقدمت 

الإدارة  بق�سم  املاج�ستري  برنامج 

والت�سويق يف كلية اإدارة الأعمال، 

منى رم�سان �سهوان، يوم الثالثاء 

حتت  2020م(،  يونيو   25(

مل�سنع  جدوى  »درا�سة  عنوان 

بالبحرين«  الديزل احليوي  وقود 

املالية  اجلدوى  قيا�س  بهدف 

للم�سروع. 

عميد  الدرا�سة  على  واأ�سرف 

كلية ادارة الأعمال ال�ستاذ الدكتور 

وناق�س  امل�سري،  حممود  حامت 

-عرب  اأطروحتها  يف  الطالبة 

الدرا�سات  عميد  تيمز-  برنامج 

بجامعة  العلمي  البحث  العليا 

البحرين الدكتور حممد ر�سا قادر 

كلية  ورئي�س  داخلًيا،  ممتحًنا 

بالإمارات  الدولية  اخلوارزمي 

الدكتور  الأ�ستاذ  املتحدة  العربية 

نبيل القا�سي ممتحًنا خارجًيا. 

ولدعم وقود الديزل احليوي، 

اقرتحت الدرا�سة اعتماد ت�سريعات 

الطاقات  ا�ستعمال  مادًيا  تدعم 

اأخرى  جهة  ومن  عامة،  املتجددة 

القلي  زيوت  من  التخل�س  منع 

�سديقة  غري  بطريقة  امل�ستعملة 

للبيئة اأو ت�سديرها. 

التوجه  اأن  الدرا�سة  ووجدت 

العام يف كل بلدان العامل يدعو اإىل 

املتجددة  الطاقات  ا�ستعمال  دعم 

خلف�س  وذلك  للبيئة،  وال�سديقة 

الغازية  النبعاثات  م�ستوى 

املناخية،  للتغريات  امل�سببة 

الكربون،  انبعاثات  وخا�سة 

بديل  على  العثور  يعد  وبذلك 

احلايل  اخلام  الأحفوري  للوقود 

اأمًرا بالغ  امل�ستق من النفط اخلام 

الأهمية. 

مملكة  فاإن  ال�سياق،  هذا  ويف 

كميات  تقليل  اىل  ت�سعى  البحرين 

اإعادة  زيادة  خالل  من  النفايات 

ب�سكل  منها  وال�ستفادة  تدويرها 

تقلي�س  يف  ي�سهم  ما  اأف�سل، 

عام،  ب�سكل  الكربونية  الب�سمة 

وتعزيز ال�ستدامة، وتقليل التاأثري 

على تغري املناخ. 

للوقود  البدائل  واأحد 

الأحفوري اخلام هو وقود الديزل 

الذي   ،)Bio Diesel( احليوي 

ا با�سم اإ�سرت ميثيل  ي�سار اإليه اأي�سً

 ،)FAME( الدهنية  الأحما�س 

معاجلة  طريق  عن  اإنتاجه  ويتم 

الزيوت النباتية مثل زيت النخيل، 

وزيت عباد ال�سم�س، اأو مبعاجلة 

بقايا زيت الطهي. 

جدير بالذكر اأنه قد مت اإن�ساء 

الديزل  وقود  لإنتاج  م�سنع 

البحرين،  مملكة  يف  احليوي 

ال�سناعية  املنطقة  يف  وبالتحديد 

اإىل  ت�سل  اإنتاجية  بقدرة  باحلد، 

با�ستخدام  �سهرًيا،  طًنا   350

كمواد  امل�ستخدمة  القلي  زيوت 

الوقود  »�سركة  وتعد  اأولية. 

احليوي املحدودة« اأول م�سنع من 

هذا القبيل يف البحرين.

احلمالت  تكثيف  اإطار  يف 

ال�سحة  وزارة  اأعلنت  التفتي�سية، 

خالل  خمالفات   8 ر�سد  عن 

للمطاعم  التفتي�سية  الزيارات 

اأم�س  يوم  م�ساء  وذلك  واملقاهي، 

يناير   28 املوافق  اجلمعة  الأول 

2022، حيث مت اتخاذ الإجراءات 

القانونية الالزمة جتاههم بتحرير 

واملقاهي،  املطاعم  لهذه  خمالفات 

الحرتازية  الإجراءات  ملخالفتها 

وال�سرتاطات املعلن عنها للت�سدي 

)كوفيد-19(،  كورونا  لفريو�س 

الأ�سفر  امل�ستوى  حتت  املدرجة 

ال�سوئية  الإ�سارة  اآلية  �سمن 

مل�ستوى انت�سار فريو�س كورونا، 

ومت اإحالتها للجهات القانونية.

الزيارات  خالل  ذلك  جاء 

بالتعاون  متت  التي  التفتي�سية 

الداخلية،  وزارة  مع  والتن�سيق 

والتجارة  ال�سناعة  ووزارة 

البحرين  وهيئة  وال�سياحة، 

اإطار  يف  واملعار�س،  لل�سياحة 

التفتي�سية  الزيارات  تكثيف 

التزام  من  التاأكد  اإىل  تهدف  التي 

ال�سحية  بال�سرتاطات  املن�ساآت 

�سمن  املدرجة  والإجراءات 

امل�ستوى الأ�سفر وفق اآلية الإ�سارة 

ال�سوئية مل�ستوى انت�سار فريو�س 

كورونا.

ال�سبط  ماأمور  قام  وقد 

املعنية  باجلهات  الق�سائي 

الزيارات  خالل  املخالفات  بر�سد 

زيارة  متت  حيث  التفتي�سية، 

144 من�ساأة من املطاعم واملقاهي.

»حريق ب�سيط« باأحد املخازن ال�سغرية

 يف »ال�سلمانية« واإخالء اأجنحة احرتازًيا

فتح عطاءات م�سروع �سبكة

 ال�سرف ال�سحي مبجمع 645 يف النويدرات

للم�ست�سفيات  التنفيذي  الرئي�س  �سرح 

الأن�ساري  حممد  اأحمد  الدكتور  احلكومية 

اأنه مت التعامل مع حريق ب�سيط يف خمزن 

جممع  يف  الجنحة  لأحد  تابع  �سغري 

ي�سفر  ومل  اأم�س،  �سباح  الطبي  ال�سلمانية 

عن اأية اإ�سابات وهلل احلمد.

تفعيل  مت  اأنه  الأن�ساري  د.  واأو�سح 

خطط الطوارئ املتبعة يف امل�ست�سفى ب�سكل 

فوري، ومت نقل عدد من املر�سى اإىل اأجنحة 

مع  التن�سيق  جرى  كما  احرتازًيا.  اأخرى 

تعاملت  التي  املدين  للدفاع  العامة  الإدارة 

م�سكورة مع احلادث ب�سرعة وكفاءة عالية.

الأمور  باأن  التنفيذي  الرئي�س  وطماأن 

يعمل  امل�ست�سفى  واأن  طبيعتها  اإىل  عادت 

حتقيق  اإجراء  و�سيتم  املعتاد،  بال�سكل 

املحدود  احلادث  هذا  م�سببات  ب�ساأن  واٍف 

العامة للدفاع املدين،  الإدارة  بالتعاون مع 

للم�ست�سفيات  الدائم  احلر�س  موؤكًدا 

احلكومية على تطبيق كل معايري ال�سحة 

وال�سالمة يف جميع الأوقات وتقدمي اأف�سل 

اخلدمات جلميع املر�سى واملرتددين.

باملنطقة  البلدي  املجل�س  ع�سو  �سّرح 

عمر  الرابعة  الدائرة  ممثل  اجلنوبية 

عبدالرحمن باأنه مت فتح عطاءات املناق�سة 

مبجمع  ال�سحي  لل�سرف  �سبكة  لإن�ساء 

645 يف قرية النويدرات م�سرًيا اإىل اأن مدة 

تنفيذ امل�سروع �ست�ستغرق 12 �سهًرا، وذلك 

بعد النتهاء من اإجراءات تر�سية امل�سروع.

التي  املنطقة  لحتياجات  وفًقا  وقال 

تتابع من قبل املجل�س البلدي فاإن امل�سروع 

ال�سحي  لل�سرف  �سبكة  اإن�ساء  ي�سمل 

خط  بناء  �سيتم  حيث  عقاًرا،   45 خلدمة 

�سرف �سحي رئي�س قطره 200 مم بطول 

459 مرًتا وللخطوط الفرعية قطره 150 

مم بطول 460 مرًتا. 

توفري  يف  امل�سروع  اأهمية  على  واأكد 

من  العدد  لهذا  ال�سحي  ال�سرف  خدمة 

الأهايل  ينتظره  والذي  باملنطقة  العقارات 

من  تبلور  امل�سروع  اأن  اإىل  لفتا  فرتة  منذ 

لحتياجات  امل�ستمرة  املتابعات  خالل 

اجلنوبية  املحافظة  يف  الرابعة  الدائرة 

اإىل  اخلدمات  بع�س  اإىل  بحاجة  التي 

جانب اجلهود التي تبدلها وزارة الأ�سغال 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�سوؤون 

تلبية  اأجل  من  والتعاون  والهتمام 

يلبي  مبا  اخلدمات  وتوفري  الحتياجات 

تطلعات املواطنني. 

عبدالرحمن  عمر  الع�سو  واأ�ساد 

الأ�سغال  الذي يلم�سه من وزارة  بالتعاون 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�سوؤون 

الرابعة  الدائرة  من خالل تلبية احتياجات 

برنامج  �سمن  اجلنوبية  باملحافظة 

التي  ال�ساملة  اخلطة  اإطار  يف  احلكومة 

اجلنوبية  املحافظة  يف  الوزارة  بها  تقوم 

التحتية  البنية  �سعًيا منها لتوفري خدمات 

املنطقة  تلك  يف  الوطنية  الأولويات  �سمن 

البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  وزير  �ساكًرا 

والتخطيط العمراين املهند�س ع�سام خلف 

وجميع طاقم وزارته على اجلهود املبذولة 

يف تطوير البنية التحتية وما يقدمونه من 

تعاون لالرتقاء مب�ستوى اخلدمات.

د. اأحمد حممد الأن�صاري

عمر عبدالرحمن

لتدريب وتوظيف عدد من الباحثني عن عمل �سمن برنامج »فر�ص«

»العمل« توقع مذكرة مع »هال بحرين« لل�سيافة واال�ستقبال باملطار 

والتنمية  العمل  وزير  بح�سور 

الجتماعية، جميل بن حممد علي حميدان، 

املهند�س  والت�سالت،  املوا�سالت  ووزير 

جمل�س  رئي�س  حممد،  اأحمد  بن  كمال 

مطار  يف  مت  البحرين،  مطار  �سركة  اإدارة 

تفاهم بني  الدويل، توقيع مذكرة  البحرين 

وزارة العمل والتنمية الجتماعية و�سركة 

»هال بحرين«، �سركة ال�سيافة وال�ستقبال 

البحرين  مطار  �سركة  قبل  من  اململوكة 

يف  وال�ستقبال  ال�سيافة  خدمات  ومزود 

من  عدد  لتدريب  الدويل،  البحرين  مطار 

الباحثني عن عمل �سمن برنامج »فر�س«، 

وذلك يف اإطار اجلهود التي تبذلها الوزارة 

عرب  املواطنني  توظيف  وترية  لت�سريع 

لالرتقاء  تدريبية  دورات  يف  اإدخالهم 

الفنية،  ومهاراتهم  املهنية  بقدراتهم 

القطاع  من�ساآت  خمتلف  يف  لإدماجهم 

اخلا�س.

الوزارة  جانب  من  املذكرة  وقع 

اأحمد  العمل،  ل�سوؤون  امل�ساعد  الوكيل 

جانب  من  وقعها  بينما  احلايكي،  جعفر 

وال�ستقبال  لل�سيافة  بحرين  هال  �سركة 

رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة حممد يو�سف 

ل�سركة مطار  التنفيذي  الرئي�س  البنفالح، 

مذكرة  �سريان  مدة  و�ستكون  البحرين، 

التفاهم 3 �سنوات يتم خاللها تدريب عدد 

من الباحثني عن عمل وتوظيفهم يف قطاع 

ال�سيافة.

اأكد  املنا�سبة،  بهذه  له  ت�سريح  ويف 

توقيع  يف  م�ستمرة  الوزارة  اأن  حميدان 

القطاعات  خمتلف  مع  التفاهم  مذكرات 

يف  عمل  عن  الباحثني  لإدماج  الإنتاجية 

من�ساآت القطاع اخلا�س، لفًتا اإىل اأن توقيع 

ياأتي  بحرين  هال  �سركة  مع  املذكرة  هذه 

يف  ت�سهم  التي  اجلهود  تكثيف  اإطار  يف 

املوقرة برئا�سة  حتقيق تطلعات احلكومة 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة، ويل  حمد 

خطة  تطبيق  يف  اهلل،  حفظه  الوزراء، 

تنمية  اإىل  الهادفة  القت�سادي«  »التعايف 

النوعية  العمل  فر�س  وخلق  القت�ساد 

الأف�سل  اخليار  وجعلهم  املواطنني  اأمام 

للتوظيف، وحتقيًقا لأهداف برنامج فر�س 

حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  اأطلقه  الذي 

امللك  جلاللة  ال�سخ�سي  املمثل  خليفة،  اآل 

ال�سباب رئي�س  لالأعمال اخلريية و�سوؤون 

املجل�س الأعلى لل�سباب والريا�سة، م�سرًيا 

اإىل اأن الوزارة عملت خالل الفرتة املا�سية 

على ادماج عدد من الباحثني عن عمل يف 

برامج تدريب على راأ�س العمل يف املجالت 

والتجارية  والإدارية  والطبية  الهند�سية 

باأنه  منوًها  املعلومات،  وتقنية  ال�سناعية 

 500 من  يقارب  ما  وتوظيف  تدريب  مت 

باحث عن عمل منذ تد�سني الربنامج. 

واأكد الوزير حميدان اأن قطاع ال�سيافة 

وهو  الواعدة،  القطاعات  من  وال�ستقبال 

خا�سة  منًوا  �ست�سهد  التي  القطاعات  اأحد 

اإىل  م�سرًيا  القت�سادي،  التعايف  خطة  مع 

اأن هذا القطاع كان ول زال جاذًبا للباحثني 

املهني  الرتقي  لفر�س  نظًرا  عمل،  عن 

والتطور الوظيفي للعاملني يف هذا القطاع، 

من  لال�ستفادة  البحريني  ال�سباب  داعًيا 

توفرها  التي  املجانية  التدريب  برامج 

اإىل  املهنية  مهاراتهم  لتعزيز  الوزارة 

جانب موؤهالتهم الكادميية لردم اأي فجوة 

مهارية قد تعيق اإدماجهم يف �سوق العمل.

املوا�سالت  وزير  قال  جانبه  من 

توجيهات  من  انطالًقا  اإنه  والت�سالت 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة، ويل  حمد 

البحريني  املواطن  جعل  يف  الوزراء 

اخليار الأول يف ال�ستثمار وتنمية الكوادر 

الوطنية وتعزيز مهاراتهم و�سقل خرباتهم 

من خالل خلق املزيد من الفر�س النوعية 

واملوؤ�س�سات،  ال�سركات  يف  للمواطنني 

بـ»�سركة  بحرين«  »هال  �سركة  تلحق 

برنامج  اىل  بالن�سمام  البحرين«  مطار 

نا�سر  ال�سيخ  �سمو  اأطلقه  الذي  »فر�س« 

ال�سخ�سي  املمثل  خليفة،  اآل  حمد  بن 

و�سوؤون  اخلريية  لالأعمال  امللك  جلاللة 

رئي�س  الوطني  الأمن  وم�ست�سار  ال�سباب 

املجل�س الأعلى لل�سباب والريا�سة، والذي 

يهدف اإىل دعم وتطوير ال�سباب البحريني 

عرب توفري فر�س تدريبية لهم على راأ�س 

العمل من اأجل اإك�سابهم املهارات واخلربات 

الالزمة.

تاأتي  اخلطوة  هذه  اأن  اإىل  واأ�سار 

موا�سلة للخطوات امل�ستمرة التي تتخذها 

»�سركة مطار البحرين« يف تنمية الكوادر 

الوطنية وتوفري فر�س تدريبية وموا�سلة 

م�سار  على  احلفاظ  اأ�سا�سي يف  دور  لعب 

النمو القت�سادي عرب تنمية قطاع الطريان 

وال�ستقبال  ال�سيافة  وقطاع  عام  ب�سكل 

القطاعات  من  كونه  خا�س  ب�سكل 

مع  ومتا�سًيا  البحرين  مملكة  يف  الواعدة 

الرامية  بحرين«  »هال  �سركة  ا�سرتاتيجية 

البحرين  مطار  يف  خدماتها  تو�سيع  اإىل 

الذي  اخلا�س  الطريان  مبنى  ويف  الدويل 

يقدم خدماته لكبار ال�سخ�سيات واأ�سحاب 

الطائرات اخلا�سة.

 ال�سيخ را�سد بن خليفة

 ي�ستقبل �سفري دولة اإ�سرائيل

خليفة  اآل  حمد  بن  خليفة  بن  را�سد  ال�سيخ  ا�ستقبل 

دولة  �سفري  نائي  اإيتان  للفنون،  الوطني  املجل�س  رئي�س 

اإ�سرائيل لدى مملكة البحرين.

بال�سفري،  للفنون  الوطني  املجل�س  رئي�س  رحب  وقد 

معرًبا عن متنياته له بدوام التوفيق والنجاح يف من�سبه، 

بف�سل  متميًزا،  فنًيا  حراًكا  ت�سهد  البحرين،  اأن  اإىل  م�سرًيا 

املفدى، حفظه  امللك  اجلاللة  دعم ورعاية ح�سرة �ساحب 

�ساحب  بقيادة  املوقرة  احلكومة  توليه  وما  ورعاه،  اهلل 

ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، 

من اهتمام بتطوير جمالت الفنون والإبداع كافة.

اأن  على  يعمل  للفنون،  الوطني  املجل�س  اأن  واأو�سح 

املبادرات  تبني  الفنية من خالل  لالأن�سطة  يكون، حا�سنة 

والربامج النوعية التي ت�سهم يف ا�ستدامة قطاع الفنون، ما 

ي�ساعد على تنمية التفكري والإبداع، منوًها باأن الفن يحمل 

الو�سائل  اأحد  ويعترب  وموؤثرة،  هادفة  ر�سائل  طياته  بني 

الإيجابية  القيم  ون�سر  املجتمعات  بني  احلوار  يف  الفعالة 

بني ال�سعوب.

اأطلع رئي�س املجل�س الوطني للفنون، �سفري  هذا، وقد 

بن  را�سد  موؤ�س�سة  اأق�سام  بني  اإ�سرائيل، خالل جولة  دولة 

خليفة للفنون، على ما ت�ستمل عليه من لوحات فنية براقة 

واأعمال اإبداعية متميزة، م�سرًيا اإىل ترحيب املوؤ�س�سة بزيارة 

املهتمني بالأن�سطة الفنية. 

مبا  اإعجابه  اإ�سرائيل،  دولة  �سفري  اأبدى  جهته،  من   

لوحات  من  للفنون  خليفة  بن  را�سد  موؤ�س�سة  حتت�سنه 

واأعمال فنية واإبداعية، تعك�س الهتمام الذي تبديه مملكة 

البحرين بقطاع الفنون.
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قد يحل حمل الديزل التقليدي بن�سبة 10% 

درا�سة بجامعة البحرين تدعو ال�ستعمال وقود الديزل احليوي 

خمالفة 8 مطاعم ومقهى ملخالفتهم 

اإجراءات امل�ستوى االأ�سفر �سمن اآلية »االإ�سارة ال�سوئية«

يف  علمية  درا�سة  تو�سلت 

وقود  اأن  اإىل  البحرين  جامعة 

بن�سبة  يحل  قد  احليوي  الديزل 

الديزل  ا�ستخدام  حمل   %10

اململكة  يف  التقليدي  )الأحفوري( 

بحلول العام 2025. ومن املرتقب 

تعزيز ال�سيا�سات احلكومية بدعم 

احليوي،  الديزل  وقود  ا�ستعمال 

وتنمية اإنتاجه يف اململكة، اإذ ي�سل 

اإىل  للمنتج  املتوقع  ال�سوق  حجم 

110 اآلف لرت يومًيا. 

يف  الطالبة  الدرا�سة  وقدمت 

الإدارة  بق�سم  املاج�ستري  برنامج 

والت�سويق يف كلية اإدارة الأعمال، 

منى رم�سان �سهوان، يوم الثالثاء 

حتت  2020م(،  يونيو   25(

مل�سنع  جدوى  »درا�سة  عنوان 

بالبحرين«  الديزل احليوي  وقود 

املالية  اجلدوى  قيا�س  بهدف 

للم�سروع. 

عميد  الدرا�سة  على  واأ�سرف 

كلية ادارة الأعمال ال�ستاذ الدكتور 

وناق�س  امل�سري،  حممود  حامت 

-عرب  اأطروحتها  يف  الطالبة 

الدرا�سات  عميد  تيمز-  برنامج 

بجامعة  العلمي  البحث  العليا 

البحرين الدكتور حممد ر�سا قادر 

كلية  ورئي�س  داخلًيا،  ممتحًنا 

بالإمارات  الدولية  اخلوارزمي 

الدكتور  الأ�ستاذ  املتحدة  العربية 

نبيل القا�سي ممتحًنا خارجًيا. 

ولدعم وقود الديزل احليوي، 

اقرتحت الدرا�سة اعتماد ت�سريعات 

الطاقات  ا�ستعمال  مادًيا  تدعم 

اأخرى  جهة  ومن  عامة،  املتجددة 

القلي  زيوت  من  التخل�س  منع 

�سديقة  غري  بطريقة  امل�ستعملة 

للبيئة اأو ت�سديرها. 

التوجه  اأن  الدرا�سة  ووجدت 

العام يف كل بلدان العامل يدعو اإىل 

املتجددة  الطاقات  ا�ستعمال  دعم 

خلف�س  وذلك  للبيئة،  وال�سديقة 

الغازية  النبعاثات  م�ستوى 

املناخية،  للتغريات  امل�سببة 

الكربون،  انبعاثات  وخا�سة 

بديل  على  العثور  يعد  وبذلك 

احلايل  اخلام  الأحفوري  للوقود 

اأمًرا بالغ  امل�ستق من النفط اخلام 

الأهمية. 

مملكة  فاإن  ال�سياق،  هذا  ويف 

كميات  تقليل  اىل  ت�سعى  البحرين 

اإعادة  زيادة  خالل  من  النفايات 

ب�سكل  منها  وال�ستفادة  تدويرها 

تقلي�س  يف  ي�سهم  ما  اأف�سل، 

عام،  ب�سكل  الكربونية  الب�سمة 

وتعزيز ال�ستدامة، وتقليل التاأثري 

على تغري املناخ. 

للوقود  البدائل  واأحد 

الأحفوري اخلام هو وقود الديزل 

الذي   ،)Bio Diesel( احليوي 

ا با�سم اإ�سرت ميثيل  ي�سار اإليه اأي�سً

 ،)FAME( الدهنية  الأحما�س 

معاجلة  طريق  عن  اإنتاجه  ويتم 

الزيوت النباتية مثل زيت النخيل، 

وزيت عباد ال�سم�س، اأو مبعاجلة 

بقايا زيت الطهي. 

جدير بالذكر اأنه قد مت اإن�ساء 

الديزل  وقود  لإنتاج  م�سنع 

البحرين،  مملكة  يف  احليوي 

ال�سناعية  املنطقة  يف  وبالتحديد 

اإىل  ت�سل  اإنتاجية  بقدرة  باحلد، 

با�ستخدام  �سهرًيا،  طًنا   350

كمواد  امل�ستخدمة  القلي  زيوت 

الوقود  »�سركة  وتعد  اأولية. 

احليوي املحدودة« اأول م�سنع من 

هذا القبيل يف البحرين.

احلمالت  تكثيف  اإطار  يف 

ال�سحة  وزارة  اأعلنت  التفتي�سية، 

خالل  خمالفات   8 ر�سد  عن 

للمطاعم  التفتي�سية  الزيارات 

اأم�س  يوم  م�ساء  وذلك  واملقاهي، 

يناير   28 املوافق  اجلمعة  الأول 

2022، حيث مت اتخاذ الإجراءات 

القانونية الالزمة جتاههم بتحرير 

واملقاهي،  املطاعم  لهذه  خمالفات 

الحرتازية  الإجراءات  ملخالفتها 

وال�سرتاطات املعلن عنها للت�سدي 

)كوفيد-19(،  كورونا  لفريو�س 

الأ�سفر  امل�ستوى  حتت  املدرجة 

ال�سوئية  الإ�سارة  اآلية  �سمن 

مل�ستوى انت�سار فريو�س كورونا، 

ومت اإحالتها للجهات القانونية.

الزيارات  خالل  ذلك  جاء 

بالتعاون  متت  التي  التفتي�سية 

الداخلية،  وزارة  مع  والتن�سيق 

والتجارة  ال�سناعة  ووزارة 

البحرين  وهيئة  وال�سياحة، 

اإطار  يف  واملعار�س،  لل�سياحة 

التفتي�سية  الزيارات  تكثيف 

التزام  من  التاأكد  اإىل  تهدف  التي 

ال�سحية  بال�سرتاطات  املن�ساآت 

�سمن  املدرجة  والإجراءات 

امل�ستوى الأ�سفر وفق اآلية الإ�سارة 

ال�سوئية مل�ستوى انت�سار فريو�س 

كورونا.

ال�سبط  ماأمور  قام  وقد 

املعنية  باجلهات  الق�سائي 

الزيارات  خالل  املخالفات  بر�سد 

زيارة  متت  حيث  التفتي�سية، 

144 من�ساأة من املطاعم واملقاهي.

»حريق ب�سيط« باأحد املخازن ال�سغرية

 يف »ال�سلمانية« واإخالء اأجنحة احرتازًيا

فتح عطاءات م�سروع �سبكة

 ال�سرف ال�سحي مبجمع 645 يف النويدرات

للم�ست�سفيات  التنفيذي  الرئي�س  �سرح 

الأن�ساري  حممد  اأحمد  الدكتور  احلكومية 

اأنه مت التعامل مع حريق ب�سيط يف خمزن 

جممع  يف  الجنحة  لأحد  تابع  �سغري 

ي�سفر  ومل  اأم�س،  �سباح  الطبي  ال�سلمانية 

عن اأية اإ�سابات وهلل احلمد.

تفعيل  مت  اأنه  الأن�ساري  د.  واأو�سح 

خطط الطوارئ املتبعة يف امل�ست�سفى ب�سكل 

فوري، ومت نقل عدد من املر�سى اإىل اأجنحة 

مع  التن�سيق  جرى  كما  احرتازًيا.  اأخرى 

تعاملت  التي  املدين  للدفاع  العامة  الإدارة 

م�سكورة مع احلادث ب�سرعة وكفاءة عالية.

الأمور  باأن  التنفيذي  الرئي�س  وطماأن 

يعمل  امل�ست�سفى  واأن  طبيعتها  اإىل  عادت 

حتقيق  اإجراء  و�سيتم  املعتاد،  بال�سكل 

املحدود  احلادث  هذا  م�سببات  ب�ساأن  واٍف 

العامة للدفاع املدين،  الإدارة  بالتعاون مع 

للم�ست�سفيات  الدائم  احلر�س  موؤكًدا 

احلكومية على تطبيق كل معايري ال�سحة 

وال�سالمة يف جميع الأوقات وتقدمي اأف�سل 

اخلدمات جلميع املر�سى واملرتددين.

باملنطقة  البلدي  املجل�س  ع�سو  �سّرح 

عمر  الرابعة  الدائرة  ممثل  اجلنوبية 

عبدالرحمن باأنه مت فتح عطاءات املناق�سة 

مبجمع  ال�سحي  لل�سرف  �سبكة  لإن�ساء 

645 يف قرية النويدرات م�سرًيا اإىل اأن مدة 

تنفيذ امل�سروع �ست�ستغرق 12 �سهًرا، وذلك 

بعد النتهاء من اإجراءات تر�سية امل�سروع.

التي  املنطقة  لحتياجات  وفًقا  وقال 

تتابع من قبل املجل�س البلدي فاإن امل�سروع 

ال�سحي  لل�سرف  �سبكة  اإن�ساء  ي�سمل 

خط  بناء  �سيتم  حيث  عقاًرا،   45 خلدمة 

�سرف �سحي رئي�س قطره 200 مم بطول 

459 مرًتا وللخطوط الفرعية قطره 150 

مم بطول 460 مرًتا. 

توفري  يف  امل�سروع  اأهمية  على  واأكد 

من  العدد  لهذا  ال�سحي  ال�سرف  خدمة 

الأهايل  ينتظره  والذي  باملنطقة  العقارات 

من  تبلور  امل�سروع  اأن  اإىل  لفتا  فرتة  منذ 

لحتياجات  امل�ستمرة  املتابعات  خالل 

اجلنوبية  املحافظة  يف  الرابعة  الدائرة 

اإىل  اخلدمات  بع�س  اإىل  بحاجة  التي 

جانب اجلهود التي تبدلها وزارة الأ�سغال 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�سوؤون 

تلبية  اأجل  من  والتعاون  والهتمام 

يلبي  مبا  اخلدمات  وتوفري  الحتياجات 

تطلعات املواطنني. 

عبدالرحمن  عمر  الع�سو  واأ�ساد 

الأ�سغال  الذي يلم�سه من وزارة  بالتعاون 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�سوؤون 

الرابعة  الدائرة  من خالل تلبية احتياجات 

برنامج  �سمن  اجلنوبية  باملحافظة 

التي  ال�ساملة  اخلطة  اإطار  يف  احلكومة 

اجلنوبية  املحافظة  يف  الوزارة  بها  تقوم 

التحتية  البنية  �سعًيا منها لتوفري خدمات 

املنطقة  تلك  يف  الوطنية  الأولويات  �سمن 

البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  وزير  �ساكًرا 

والتخطيط العمراين املهند�س ع�سام خلف 

وجميع طاقم وزارته على اجلهود املبذولة 

يف تطوير البنية التحتية وما يقدمونه من 

تعاون لالرتقاء مب�ستوى اخلدمات.

د. اأحمد حممد الأن�صاري

عمر عبدالرحمن

لتدريب وتوظيف عدد من الباحثني عن عمل �سمن برنامج »فر�ص«

»العمل« توقع مذكرة مع »هال بحرين« لل�سيافة واال�ستقبال باملطار 

والتنمية  العمل  وزير  بح�سور 

الجتماعية، جميل بن حممد علي حميدان، 

املهند�س  والت�سالت،  املوا�سالت  ووزير 

جمل�س  رئي�س  حممد،  اأحمد  بن  كمال 

مطار  يف  مت  البحرين،  مطار  �سركة  اإدارة 

تفاهم بني  الدويل، توقيع مذكرة  البحرين 

وزارة العمل والتنمية الجتماعية و�سركة 

»هال بحرين«، �سركة ال�سيافة وال�ستقبال 

البحرين  مطار  �سركة  قبل  من  اململوكة 

يف  وال�ستقبال  ال�سيافة  خدمات  ومزود 

من  عدد  لتدريب  الدويل،  البحرين  مطار 

الباحثني عن عمل �سمن برنامج »فر�س«، 

وذلك يف اإطار اجلهود التي تبذلها الوزارة 

عرب  املواطنني  توظيف  وترية  لت�سريع 

لالرتقاء  تدريبية  دورات  يف  اإدخالهم 

الفنية،  ومهاراتهم  املهنية  بقدراتهم 

القطاع  من�ساآت  خمتلف  يف  لإدماجهم 

اخلا�س.

الوزارة  جانب  من  املذكرة  وقع 

اأحمد  العمل،  ل�سوؤون  امل�ساعد  الوكيل 

جانب  من  وقعها  بينما  احلايكي،  جعفر 

وال�ستقبال  لل�سيافة  بحرين  هال  �سركة 

رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة حممد يو�سف 

ل�سركة مطار  التنفيذي  الرئي�س  البنفالح، 

مذكرة  �سريان  مدة  و�ستكون  البحرين، 

التفاهم 3 �سنوات يتم خاللها تدريب عدد 

من الباحثني عن عمل وتوظيفهم يف قطاع 

ال�سيافة.

اأكد  املنا�سبة،  بهذه  له  ت�سريح  ويف 

توقيع  يف  م�ستمرة  الوزارة  اأن  حميدان 

القطاعات  خمتلف  مع  التفاهم  مذكرات 

يف  عمل  عن  الباحثني  لإدماج  الإنتاجية 

من�ساآت القطاع اخلا�س، لفًتا اإىل اأن توقيع 

ياأتي  بحرين  هال  �سركة  مع  املذكرة  هذه 

يف  ت�سهم  التي  اجلهود  تكثيف  اإطار  يف 

املوقرة برئا�سة  حتقيق تطلعات احلكومة 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة، ويل  حمد 

خطة  تطبيق  يف  اهلل،  حفظه  الوزراء، 

تنمية  اإىل  الهادفة  القت�سادي«  »التعايف 

النوعية  العمل  فر�س  وخلق  القت�ساد 

الأف�سل  اخليار  وجعلهم  املواطنني  اأمام 

للتوظيف، وحتقيًقا لأهداف برنامج فر�س 

حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  اأطلقه  الذي 

امللك  جلاللة  ال�سخ�سي  املمثل  خليفة،  اآل 

ال�سباب رئي�س  لالأعمال اخلريية و�سوؤون 

املجل�س الأعلى لل�سباب والريا�سة، م�سرًيا 

اإىل اأن الوزارة عملت خالل الفرتة املا�سية 

على ادماج عدد من الباحثني عن عمل يف 

برامج تدريب على راأ�س العمل يف املجالت 

والتجارية  والإدارية  والطبية  الهند�سية 

باأنه  منوًها  املعلومات،  وتقنية  ال�سناعية 

 500 من  يقارب  ما  وتوظيف  تدريب  مت 

باحث عن عمل منذ تد�سني الربنامج. 

واأكد الوزير حميدان اأن قطاع ال�سيافة 

وهو  الواعدة،  القطاعات  من  وال�ستقبال 

خا�سة  منًوا  �ست�سهد  التي  القطاعات  اأحد 

اإىل  م�سرًيا  القت�سادي،  التعايف  خطة  مع 

اأن هذا القطاع كان ول زال جاذًبا للباحثني 

املهني  الرتقي  لفر�س  نظًرا  عمل،  عن 

والتطور الوظيفي للعاملني يف هذا القطاع، 

من  لال�ستفادة  البحريني  ال�سباب  داعًيا 

توفرها  التي  املجانية  التدريب  برامج 

اإىل  املهنية  مهاراتهم  لتعزيز  الوزارة 

جانب موؤهالتهم الكادميية لردم اأي فجوة 

مهارية قد تعيق اإدماجهم يف �سوق العمل.

املوا�سالت  وزير  قال  جانبه  من 

توجيهات  من  انطالًقا  اإنه  والت�سالت 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة، ويل  حمد 

البحريني  املواطن  جعل  يف  الوزراء 

اخليار الأول يف ال�ستثمار وتنمية الكوادر 

الوطنية وتعزيز مهاراتهم و�سقل خرباتهم 

من خالل خلق املزيد من الفر�س النوعية 

واملوؤ�س�سات،  ال�سركات  يف  للمواطنني 

بـ»�سركة  بحرين«  »هال  �سركة  تلحق 

برنامج  اىل  بالن�سمام  البحرين«  مطار 

نا�سر  ال�سيخ  �سمو  اأطلقه  الذي  »فر�س« 

ال�سخ�سي  املمثل  خليفة،  اآل  حمد  بن 

و�سوؤون  اخلريية  لالأعمال  امللك  جلاللة 

رئي�س  الوطني  الأمن  وم�ست�سار  ال�سباب 

املجل�س الأعلى لل�سباب والريا�سة، والذي 

يهدف اإىل دعم وتطوير ال�سباب البحريني 

عرب توفري فر�س تدريبية لهم على راأ�س 

العمل من اأجل اإك�سابهم املهارات واخلربات 

الالزمة.

تاأتي  اخلطوة  هذه  اأن  اإىل  واأ�سار 

موا�سلة للخطوات امل�ستمرة التي تتخذها 

»�سركة مطار البحرين« يف تنمية الكوادر 

الوطنية وتوفري فر�س تدريبية وموا�سلة 

م�سار  على  احلفاظ  اأ�سا�سي يف  دور  لعب 

النمو القت�سادي عرب تنمية قطاع الطريان 

وال�ستقبال  ال�سيافة  وقطاع  عام  ب�سكل 

القطاعات  من  كونه  خا�س  ب�سكل 

مع  ومتا�سًيا  البحرين  مملكة  يف  الواعدة 

الرامية  بحرين«  »هال  �سركة  ا�سرتاتيجية 

البحرين  مطار  يف  خدماتها  تو�سيع  اإىل 

الذي  اخلا�س  الطريان  مبنى  ويف  الدويل 

يقدم خدماته لكبار ال�سخ�سيات واأ�سحاب 

الطائرات اخلا�سة.

 ال�سيخ را�سد بن خليفة

 ي�ستقبل �سفري دولة اإ�سرائيل

خليفة  اآل  حمد  بن  خليفة  بن  را�سد  ال�سيخ  ا�ستقبل 

دولة  �سفري  نائي  اإيتان  للفنون،  الوطني  املجل�س  رئي�س 

اإ�سرائيل لدى مملكة البحرين.

بال�سفري،  للفنون  الوطني  املجل�س  رئي�س  رحب  وقد 

معرًبا عن متنياته له بدوام التوفيق والنجاح يف من�سبه، 

بف�سل  متميًزا،  فنًيا  حراًكا  ت�سهد  البحرين،  اأن  اإىل  م�سرًيا 

املفدى، حفظه  امللك  اجلاللة  دعم ورعاية ح�سرة �ساحب 

�ساحب  بقيادة  املوقرة  احلكومة  توليه  وما  ورعاه،  اهلل 

ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، 

من اهتمام بتطوير جمالت الفنون والإبداع كافة.

اأن  على  يعمل  للفنون،  الوطني  املجل�س  اأن  واأو�سح 

املبادرات  تبني  الفنية من خالل  لالأن�سطة  يكون، حا�سنة 

والربامج النوعية التي ت�سهم يف ا�ستدامة قطاع الفنون، ما 

ي�ساعد على تنمية التفكري والإبداع، منوًها باأن الفن يحمل 

الو�سائل  اأحد  ويعترب  وموؤثرة،  هادفة  ر�سائل  طياته  بني 

الإيجابية  القيم  ون�سر  املجتمعات  بني  احلوار  يف  الفعالة 

بني ال�سعوب.

اأطلع رئي�س املجل�س الوطني للفنون، �سفري  هذا، وقد 

بن  را�سد  موؤ�س�سة  اأق�سام  بني  اإ�سرائيل، خالل جولة  دولة 

خليفة للفنون، على ما ت�ستمل عليه من لوحات فنية براقة 

واأعمال اإبداعية متميزة، م�سرًيا اإىل ترحيب املوؤ�س�سة بزيارة 

املهتمني بالأن�سطة الفنية. 

مبا  اإعجابه  اإ�سرائيل،  دولة  �سفري  اأبدى  جهته،  من   

لوحات  من  للفنون  خليفة  بن  را�سد  موؤ�س�سة  حتت�سنه 

واأعمال فنية واإبداعية، تعك�س الهتمام الذي تبديه مملكة 

البحرين بقطاع الفنون.
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قد يحل حمل الديزل التقليدي بن�سبة 10% 

درا�سة بجامعة البحرين تدعو ال�ستعمال وقود الديزل احليوي 

خمالفة 8 مطاعم ومقهى ملخالفتهم 

اإجراءات امل�ستوى االأ�سفر �سمن اآلية »االإ�سارة ال�سوئية«

يف  علمية  درا�سة  تو�سلت 

وقود  اأن  اإىل  البحرين  جامعة 

بن�سبة  يحل  قد  احليوي  الديزل 

الديزل  ا�ستخدام  حمل   %10

اململكة  يف  التقليدي  )الأحفوري( 

بحلول العام 2025. ومن املرتقب 

تعزيز ال�سيا�سات احلكومية بدعم 

احليوي،  الديزل  وقود  ا�ستعمال 

وتنمية اإنتاجه يف اململكة، اإذ ي�سل 

اإىل  للمنتج  املتوقع  ال�سوق  حجم 

110 اآلف لرت يومًيا. 

يف  الطالبة  الدرا�سة  وقدمت 

الإدارة  بق�سم  املاج�ستري  برنامج 

والت�سويق يف كلية اإدارة الأعمال، 

منى رم�سان �سهوان، يوم الثالثاء 

حتت  2020م(،  يونيو   25(

مل�سنع  جدوى  »درا�سة  عنوان 

بالبحرين«  الديزل احليوي  وقود 

املالية  اجلدوى  قيا�س  بهدف 

للم�سروع. 

عميد  الدرا�سة  على  واأ�سرف 

كلية ادارة الأعمال ال�ستاذ الدكتور 

وناق�س  امل�سري،  حممود  حامت 

-عرب  اأطروحتها  يف  الطالبة 

الدرا�سات  عميد  تيمز-  برنامج 

بجامعة  العلمي  البحث  العليا 

البحرين الدكتور حممد ر�سا قادر 

كلية  ورئي�س  داخلًيا،  ممتحًنا 

بالإمارات  الدولية  اخلوارزمي 

الدكتور  الأ�ستاذ  املتحدة  العربية 

نبيل القا�سي ممتحًنا خارجًيا. 

ولدعم وقود الديزل احليوي، 

اقرتحت الدرا�سة اعتماد ت�سريعات 

الطاقات  ا�ستعمال  مادًيا  تدعم 

اأخرى  جهة  ومن  عامة،  املتجددة 

القلي  زيوت  من  التخل�س  منع 

�سديقة  غري  بطريقة  امل�ستعملة 

للبيئة اأو ت�سديرها. 

التوجه  اأن  الدرا�سة  ووجدت 

العام يف كل بلدان العامل يدعو اإىل 

املتجددة  الطاقات  ا�ستعمال  دعم 

خلف�س  وذلك  للبيئة،  وال�سديقة 

الغازية  النبعاثات  م�ستوى 

املناخية،  للتغريات  امل�سببة 

الكربون،  انبعاثات  وخا�سة 

بديل  على  العثور  يعد  وبذلك 

احلايل  اخلام  الأحفوري  للوقود 

اأمًرا بالغ  امل�ستق من النفط اخلام 

الأهمية. 

مملكة  فاإن  ال�سياق،  هذا  ويف 

كميات  تقليل  اىل  ت�سعى  البحرين 

اإعادة  زيادة  خالل  من  النفايات 

ب�سكل  منها  وال�ستفادة  تدويرها 

تقلي�س  يف  ي�سهم  ما  اأف�سل، 

عام،  ب�سكل  الكربونية  الب�سمة 

وتعزيز ال�ستدامة، وتقليل التاأثري 

على تغري املناخ. 

للوقود  البدائل  واأحد 

الأحفوري اخلام هو وقود الديزل 

الذي   ،)Bio Diesel( احليوي 

ا با�سم اإ�سرت ميثيل  ي�سار اإليه اأي�سً

 ،)FAME( الدهنية  الأحما�س 

معاجلة  طريق  عن  اإنتاجه  ويتم 

الزيوت النباتية مثل زيت النخيل، 

وزيت عباد ال�سم�س، اأو مبعاجلة 

بقايا زيت الطهي. 

جدير بالذكر اأنه قد مت اإن�ساء 

الديزل  وقود  لإنتاج  م�سنع 

البحرين،  مملكة  يف  احليوي 

ال�سناعية  املنطقة  يف  وبالتحديد 

اإىل  ت�سل  اإنتاجية  بقدرة  باحلد، 

با�ستخدام  �سهرًيا،  طًنا   350

كمواد  امل�ستخدمة  القلي  زيوت 

الوقود  »�سركة  وتعد  اأولية. 

احليوي املحدودة« اأول م�سنع من 

هذا القبيل يف البحرين.

احلمالت  تكثيف  اإطار  يف 

ال�سحة  وزارة  اأعلنت  التفتي�سية، 

خالل  خمالفات   8 ر�سد  عن 

للمطاعم  التفتي�سية  الزيارات 

اأم�س  يوم  م�ساء  وذلك  واملقاهي، 

يناير   28 املوافق  اجلمعة  الأول 

2022، حيث مت اتخاذ الإجراءات 

القانونية الالزمة جتاههم بتحرير 

واملقاهي،  املطاعم  لهذه  خمالفات 

الحرتازية  الإجراءات  ملخالفتها 

وال�سرتاطات املعلن عنها للت�سدي 

)كوفيد-19(،  كورونا  لفريو�س 

الأ�سفر  امل�ستوى  حتت  املدرجة 

ال�سوئية  الإ�سارة  اآلية  �سمن 

مل�ستوى انت�سار فريو�س كورونا، 

ومت اإحالتها للجهات القانونية.

الزيارات  خالل  ذلك  جاء 

بالتعاون  متت  التي  التفتي�سية 

الداخلية،  وزارة  مع  والتن�سيق 

والتجارة  ال�سناعة  ووزارة 

البحرين  وهيئة  وال�سياحة، 

اإطار  يف  واملعار�س،  لل�سياحة 

التفتي�سية  الزيارات  تكثيف 

التزام  من  التاأكد  اإىل  تهدف  التي 

ال�سحية  بال�سرتاطات  املن�ساآت 

�سمن  املدرجة  والإجراءات 

امل�ستوى الأ�سفر وفق اآلية الإ�سارة 

ال�سوئية مل�ستوى انت�سار فريو�س 

كورونا.

ال�سبط  ماأمور  قام  وقد 

املعنية  باجلهات  الق�سائي 

الزيارات  خالل  املخالفات  بر�سد 

زيارة  متت  حيث  التفتي�سية، 

144 من�ساأة من املطاعم واملقاهي.

»حريق ب�سيط« باأحد املخازن ال�سغرية

 يف »ال�سلمانية« واإخالء اأجنحة احرتازًيا

فتح عطاءات م�سروع �سبكة

 ال�سرف ال�سحي مبجمع 645 يف النويدرات

للم�ست�سفيات  التنفيذي  الرئي�س  �سرح 

الأن�ساري  حممد  اأحمد  الدكتور  احلكومية 

اأنه مت التعامل مع حريق ب�سيط يف خمزن 

جممع  يف  الجنحة  لأحد  تابع  �سغري 

ي�سفر  ومل  اأم�س،  �سباح  الطبي  ال�سلمانية 

عن اأية اإ�سابات وهلل احلمد.

تفعيل  مت  اأنه  الأن�ساري  د.  واأو�سح 

خطط الطوارئ املتبعة يف امل�ست�سفى ب�سكل 

فوري، ومت نقل عدد من املر�سى اإىل اأجنحة 

مع  التن�سيق  جرى  كما  احرتازًيا.  اأخرى 

تعاملت  التي  املدين  للدفاع  العامة  الإدارة 

م�سكورة مع احلادث ب�سرعة وكفاءة عالية.

الأمور  باأن  التنفيذي  الرئي�س  وطماأن 

يعمل  امل�ست�سفى  واأن  طبيعتها  اإىل  عادت 

حتقيق  اإجراء  و�سيتم  املعتاد،  بال�سكل 

املحدود  احلادث  هذا  م�سببات  ب�ساأن  واٍف 

العامة للدفاع املدين،  الإدارة  بالتعاون مع 

للم�ست�سفيات  الدائم  احلر�س  موؤكًدا 

احلكومية على تطبيق كل معايري ال�سحة 

وال�سالمة يف جميع الأوقات وتقدمي اأف�سل 

اخلدمات جلميع املر�سى واملرتددين.

باملنطقة  البلدي  املجل�س  ع�سو  �سّرح 

عمر  الرابعة  الدائرة  ممثل  اجلنوبية 

عبدالرحمن باأنه مت فتح عطاءات املناق�سة 

مبجمع  ال�سحي  لل�سرف  �سبكة  لإن�ساء 

645 يف قرية النويدرات م�سرًيا اإىل اأن مدة 

تنفيذ امل�سروع �ست�ستغرق 12 �سهًرا، وذلك 

بعد النتهاء من اإجراءات تر�سية امل�سروع.

التي  املنطقة  لحتياجات  وفًقا  وقال 

تتابع من قبل املجل�س البلدي فاإن امل�سروع 

ال�سحي  لل�سرف  �سبكة  اإن�ساء  ي�سمل 

خط  بناء  �سيتم  حيث  عقاًرا،   45 خلدمة 

�سرف �سحي رئي�س قطره 200 مم بطول 

459 مرًتا وللخطوط الفرعية قطره 150 

مم بطول 460 مرًتا. 

توفري  يف  امل�سروع  اأهمية  على  واأكد 

من  العدد  لهذا  ال�سحي  ال�سرف  خدمة 

الأهايل  ينتظره  والذي  باملنطقة  العقارات 

من  تبلور  امل�سروع  اأن  اإىل  لفتا  فرتة  منذ 

لحتياجات  امل�ستمرة  املتابعات  خالل 

اجلنوبية  املحافظة  يف  الرابعة  الدائرة 

اإىل  اخلدمات  بع�س  اإىل  بحاجة  التي 

جانب اجلهود التي تبدلها وزارة الأ�سغال 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�سوؤون 

تلبية  اأجل  من  والتعاون  والهتمام 

يلبي  مبا  اخلدمات  وتوفري  الحتياجات 

تطلعات املواطنني. 

عبدالرحمن  عمر  الع�سو  واأ�ساد 

الأ�سغال  الذي يلم�سه من وزارة  بالتعاون 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�سوؤون 

الرابعة  الدائرة  من خالل تلبية احتياجات 

برنامج  �سمن  اجلنوبية  باملحافظة 

التي  ال�ساملة  اخلطة  اإطار  يف  احلكومة 

اجلنوبية  املحافظة  يف  الوزارة  بها  تقوم 

التحتية  البنية  �سعًيا منها لتوفري خدمات 

املنطقة  تلك  يف  الوطنية  الأولويات  �سمن 

البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  وزير  �ساكًرا 

والتخطيط العمراين املهند�س ع�سام خلف 

وجميع طاقم وزارته على اجلهود املبذولة 

يف تطوير البنية التحتية وما يقدمونه من 

تعاون لالرتقاء مب�ستوى اخلدمات.

د. اأحمد حممد الأن�صاري

عمر عبدالرحمن

لتدريب وتوظيف عدد من الباحثني عن عمل �سمن برنامج »فر�ص«

»العمل« توقع مذكرة مع »هال بحرين« لل�سيافة واال�ستقبال باملطار 

والتنمية  العمل  وزير  بح�سور 

الجتماعية، جميل بن حممد علي حميدان، 

املهند�س  والت�سالت،  املوا�سالت  ووزير 

جمل�س  رئي�س  حممد،  اأحمد  بن  كمال 

مطار  يف  مت  البحرين،  مطار  �سركة  اإدارة 

تفاهم بني  الدويل، توقيع مذكرة  البحرين 

وزارة العمل والتنمية الجتماعية و�سركة 

»هال بحرين«، �سركة ال�سيافة وال�ستقبال 

البحرين  مطار  �سركة  قبل  من  اململوكة 

يف  وال�ستقبال  ال�سيافة  خدمات  ومزود 

من  عدد  لتدريب  الدويل،  البحرين  مطار 

الباحثني عن عمل �سمن برنامج »فر�س«، 

وذلك يف اإطار اجلهود التي تبذلها الوزارة 

عرب  املواطنني  توظيف  وترية  لت�سريع 

لالرتقاء  تدريبية  دورات  يف  اإدخالهم 

الفنية،  ومهاراتهم  املهنية  بقدراتهم 

القطاع  من�ساآت  خمتلف  يف  لإدماجهم 

اخلا�س.

الوزارة  جانب  من  املذكرة  وقع 

اأحمد  العمل،  ل�سوؤون  امل�ساعد  الوكيل 

جانب  من  وقعها  بينما  احلايكي،  جعفر 

وال�ستقبال  لل�سيافة  بحرين  هال  �سركة 

رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة حممد يو�سف 

ل�سركة مطار  التنفيذي  الرئي�س  البنفالح، 

مذكرة  �سريان  مدة  و�ستكون  البحرين، 

التفاهم 3 �سنوات يتم خاللها تدريب عدد 

من الباحثني عن عمل وتوظيفهم يف قطاع 

ال�سيافة.

اأكد  املنا�سبة،  بهذه  له  ت�سريح  ويف 

توقيع  يف  م�ستمرة  الوزارة  اأن  حميدان 

القطاعات  خمتلف  مع  التفاهم  مذكرات 

يف  عمل  عن  الباحثني  لإدماج  الإنتاجية 

من�ساآت القطاع اخلا�س، لفًتا اإىل اأن توقيع 

ياأتي  بحرين  هال  �سركة  مع  املذكرة  هذه 

يف  ت�سهم  التي  اجلهود  تكثيف  اإطار  يف 

املوقرة برئا�سة  حتقيق تطلعات احلكومة 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة، ويل  حمد 

خطة  تطبيق  يف  اهلل،  حفظه  الوزراء، 

تنمية  اإىل  الهادفة  القت�سادي«  »التعايف 

النوعية  العمل  فر�س  وخلق  القت�ساد 

الأف�سل  اخليار  وجعلهم  املواطنني  اأمام 

للتوظيف، وحتقيًقا لأهداف برنامج فر�س 

حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  اأطلقه  الذي 

امللك  جلاللة  ال�سخ�سي  املمثل  خليفة،  اآل 

ال�سباب رئي�س  لالأعمال اخلريية و�سوؤون 

املجل�س الأعلى لل�سباب والريا�سة، م�سرًيا 

اإىل اأن الوزارة عملت خالل الفرتة املا�سية 

على ادماج عدد من الباحثني عن عمل يف 

برامج تدريب على راأ�س العمل يف املجالت 

والتجارية  والإدارية  والطبية  الهند�سية 

باأنه  منوًها  املعلومات،  وتقنية  ال�سناعية 

 500 من  يقارب  ما  وتوظيف  تدريب  مت 

باحث عن عمل منذ تد�سني الربنامج. 

واأكد الوزير حميدان اأن قطاع ال�سيافة 

وهو  الواعدة،  القطاعات  من  وال�ستقبال 

خا�سة  منًوا  �ست�سهد  التي  القطاعات  اأحد 

اإىل  م�سرًيا  القت�سادي،  التعايف  خطة  مع 

اأن هذا القطاع كان ول زال جاذًبا للباحثني 

املهني  الرتقي  لفر�س  نظًرا  عمل،  عن 

والتطور الوظيفي للعاملني يف هذا القطاع، 

من  لال�ستفادة  البحريني  ال�سباب  داعًيا 

توفرها  التي  املجانية  التدريب  برامج 

اإىل  املهنية  مهاراتهم  لتعزيز  الوزارة 

جانب موؤهالتهم الكادميية لردم اأي فجوة 

مهارية قد تعيق اإدماجهم يف �سوق العمل.

املوا�سالت  وزير  قال  جانبه  من 

توجيهات  من  انطالًقا  اإنه  والت�سالت 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة، ويل  حمد 

البحريني  املواطن  جعل  يف  الوزراء 

اخليار الأول يف ال�ستثمار وتنمية الكوادر 

الوطنية وتعزيز مهاراتهم و�سقل خرباتهم 

من خالل خلق املزيد من الفر�س النوعية 

واملوؤ�س�سات،  ال�سركات  يف  للمواطنني 

بـ»�سركة  بحرين«  »هال  �سركة  تلحق 

برنامج  اىل  بالن�سمام  البحرين«  مطار 

نا�سر  ال�سيخ  �سمو  اأطلقه  الذي  »فر�س« 

ال�سخ�سي  املمثل  خليفة،  اآل  حمد  بن 

و�سوؤون  اخلريية  لالأعمال  امللك  جلاللة 

رئي�س  الوطني  الأمن  وم�ست�سار  ال�سباب 

املجل�س الأعلى لل�سباب والريا�سة، والذي 

يهدف اإىل دعم وتطوير ال�سباب البحريني 

عرب توفري فر�س تدريبية لهم على راأ�س 

العمل من اأجل اإك�سابهم املهارات واخلربات 

الالزمة.

تاأتي  اخلطوة  هذه  اأن  اإىل  واأ�سار 

موا�سلة للخطوات امل�ستمرة التي تتخذها 

»�سركة مطار البحرين« يف تنمية الكوادر 

الوطنية وتوفري فر�س تدريبية وموا�سلة 

م�سار  على  احلفاظ  اأ�سا�سي يف  دور  لعب 

النمو القت�سادي عرب تنمية قطاع الطريان 

وال�ستقبال  ال�سيافة  وقطاع  عام  ب�سكل 

القطاعات  من  كونه  خا�س  ب�سكل 

مع  ومتا�سًيا  البحرين  مملكة  يف  الواعدة 

الرامية  بحرين«  »هال  �سركة  ا�سرتاتيجية 

البحرين  مطار  يف  خدماتها  تو�سيع  اإىل 

الذي  اخلا�س  الطريان  مبنى  ويف  الدويل 

يقدم خدماته لكبار ال�سخ�سيات واأ�سحاب 

الطائرات اخلا�سة.

 ال�سيخ را�سد بن خليفة

 ي�ستقبل �سفري دولة اإ�سرائيل

خليفة  اآل  حمد  بن  خليفة  بن  را�سد  ال�سيخ  ا�ستقبل 

دولة  �سفري  نائي  اإيتان  للفنون،  الوطني  املجل�س  رئي�س 

اإ�سرائيل لدى مملكة البحرين.

بال�سفري،  للفنون  الوطني  املجل�س  رئي�س  رحب  وقد 

معرًبا عن متنياته له بدوام التوفيق والنجاح يف من�سبه، 

بف�سل  متميًزا،  فنًيا  حراًكا  ت�سهد  البحرين،  اأن  اإىل  م�سرًيا 

املفدى، حفظه  امللك  اجلاللة  دعم ورعاية ح�سرة �ساحب 

�ساحب  بقيادة  املوقرة  احلكومة  توليه  وما  ورعاه،  اهلل 

ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، 

من اهتمام بتطوير جمالت الفنون والإبداع كافة.

اأن  على  يعمل  للفنون،  الوطني  املجل�س  اأن  واأو�سح 

املبادرات  تبني  الفنية من خالل  لالأن�سطة  يكون، حا�سنة 

والربامج النوعية التي ت�سهم يف ا�ستدامة قطاع الفنون، ما 

ي�ساعد على تنمية التفكري والإبداع، منوًها باأن الفن يحمل 

الو�سائل  اأحد  ويعترب  وموؤثرة،  هادفة  ر�سائل  طياته  بني 

الإيجابية  القيم  ون�سر  املجتمعات  بني  احلوار  يف  الفعالة 

بني ال�سعوب.

اأطلع رئي�س املجل�س الوطني للفنون، �سفري  هذا، وقد 

بن  را�سد  موؤ�س�سة  اأق�سام  بني  اإ�سرائيل، خالل جولة  دولة 

خليفة للفنون، على ما ت�ستمل عليه من لوحات فنية براقة 

واأعمال اإبداعية متميزة، م�سرًيا اإىل ترحيب املوؤ�س�سة بزيارة 

املهتمني بالأن�سطة الفنية. 

مبا  اإعجابه  اإ�سرائيل،  دولة  �سفري  اأبدى  جهته،  من   

لوحات  من  للفنون  خليفة  بن  را�سد  موؤ�س�سة  حتت�سنه 

واأعمال فنية واإبداعية، تعك�س الهتمام الذي تبديه مملكة 

البحرين بقطاع الفنون.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11985/pdf/INAF_20220130011140099.pdf
https://www.alayam.com/alayam/first/944918/News.html
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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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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

عثمان املاجد

عثمان 

املاجد

من الكوادر الرتبوية والتعليمية بوزارة الرتبية والتعليم، 

عرفته عندما ُعينّ يف اإدارة املناهج، فكان نعم ال�شخ�ص امللتزم 

يف عمله واملتقن له واملتعاون، �شاهم م�شاهمة فاعلة يف تعديل 

وحقوق  واملواطنة  التاريخ  كتب  وخا�شة  ومراجعتها  الكتب 

اإنه الأ�شتاذ عثمان  الإن�شان ب�شهادة من َعِمَل معه يف الإدارة، 

اإبراهيم املاجد.

حيث  1952م،  عام  قاليل  يف  املاجد  عثمان  الأ�شتاذ  ولد 

عا�ص يف هذه املنطقة الوادعة يف اأق�شى �شمال جزيرة املحرق، 

وت�شرنّب من عادات اأهل قاليل وتقاليدهم، واأ�شوة باأقرانه كانت 

مراحل  يف  �شخ�شيته  �شقل  يف  هام  دور  ع(  )املطونّ للكتاتيب 

ع عبداهلل  عمره املبكرة، اإذ در�ص على يد اثني منهم وهما املطونّ

ع جابر، بعدها التحق باملدار�ص النظامية، اإذ  ال�شروقي واملطونّ

الأوىل كانت  فاملدر�شة  البتدائية بي مدر�شتي؛  املرحلة  انهى 

حممد  الأ�شتاذ  عهد  يف  للبني  البتدائية  �شماهيج  مدر�شة 

املحمود والأ�شتاذ اأحمد املالود، و�شبب درا�شته يف هذه املدر�شة 

هو تاأخر افتتاح مدر�شة يف قاليل حتى عام 1964م، واملدر�شة 

الثانية فهي مدر�شة قاليل البتدائية للبني عند ما كان مديرها 

الأ�شتاذ اأحمد املحميد، ويف املرحلة البتدائية كان لالأ�شتاذ علي 

بن حممد املناعي دور بارز يف �شقل �شخ�شية الأ�شتاذ عثمان 

املاجد عند ما كان طالًبا، اأما املرحلة الإعدادية فكانت مدر�شة 

الأ�شتاذ  مديرها  كان  ما  عند  للبني  الإعدادية  زياد  بن  طارق 

الثانوية  املرحلة  اإىل  انتقل  بعدها  اهلل،  رحمه  خليفة  اآل  عمر 

مبدر�شة الهداية اخلليفية الثانوية للبني عند ما كان مديرها 

الأ�شتاذ حممد عبدامللك، حيث التحق بالق�شم التجاري، اإذ كان 

معلم املحا�شبة الأ�شتاذ اأ�شامة والأ�شتاذ عبدالرحيم روزبه من 

باملدر�شة  اهتماًما  املاجد  عثمان  الأ�شتاذ  اأولوا  الذين  املعلمي 

عند ما كان طالًبا.

وبعد اأن تخرج الأ�شتاذ عثمان املاجد من املرحلة الثانوية 

التحق ب�شركة األبا يف بدايات تاأ�شي�شها يف ق�شم املحا�شبة ملدة 

عامي من عام 1972م حتى عام 1974م، ونظًرا لطموحه 

مبوا�شلة درا�شته رغم عدم قبول خريجي املدار�ص التجارية 

خا�ص  بوجه  العربي  اخلليج  منطقة  جامعات  من  عدد  يف 

واملنطقة العربية بوجه عام يف ظل حمدودية هذه اجلامعات 

اإل انه فكر باللتحاق بجامعة ال�شداقة بي ال�شعوب )باتري�ص 

درجة  على  عام 1974م، حيث ح�شل  مو�شكو  لوبومبا( يف 

املاج�شتري يف التاريخ عام 1980م.

ومن عام 1980م حتى عام 1989م ظل الأ�شتاذ عثمان 

يف  اجلامعة  هذه  موؤهل  تقييم  لعدم  العمل  عن  عاطالً  املاجد 

ا�شطره  مما  العربي،  اخلليج  دول  وبع�ص  البحرين  مملكة 

العربية  المارات  دولة  يف  والعمل  البحرين  مملكة  ملغادرة 

املتحدة وحتديًدا يف جوازات مطار اأبوظبي.

البحرين  مملكة  اإىل  املاجد  عثمان  الأ�شتاذ  عودة  وبعد 

ُعينّ معلًما يف مدر�شة مدينة عي�شى الإعدادية للبني من عام 

1989م حتى عام 1991م عند ما كان مديرها الأ�شتاذ عبداهلل 

عجالن رحمه اهلل.

مدر�شة  اإىل  املاجد  الأ�شتاذ عثمان  ُنِقَل  ويف عام 1991م 

اأبوبكر ال�شديق البتدائية للبني عند ما كان مديرها الأ�شتاذ 

ح�شن الن�شف رحمه اهلل ملدة عام درا�شي واحد، وبعدها اأي يف 

عام 1992م ُنِقَل اإىل مدر�شة الهداية اخلليفية الثانوية للبني 

وبقي فيها حتى عام 1994م يف عهد الأ�شتاذ حممد عبدامللك، 

ويف هذه الأثناء التحق الأ�شتاذ عثمان املاجد بجامعة البحرين، 

حيث ح�شل على دبلوم الدرا�شات العليا يف الرتبية، هذا املوؤهل 

عطًفا على حاجة وزارة الرتبية والتعليم اإىل اخت�شا�شيي يف 

التعليم الثانوي ُعينّ الأ�شتاذ عثمان املاجد اخت�شا�شي تربوي 

يف اإدارة التعليم الثانوي من عام 1997م حتى عام 2000م.

اإدارة  اإىل  املاجد  عثمان  الأ�شتاذ  ُنِقَل  2000م  عام  ويف 

متنّ  حيث  2003م،  عام  حتى  فيها  وبقي  اخلا�ص،  التعليم 

مديرة  خليفة  اآل  خليفة  لولوة  الأ�شتاذة  قبل  من  تر�شيحه 

العلوم  ق�شم  يف  املناهج  اإدارة  اإىل  لالنتقال  اآنذاك  املناهج 

عام  العمل  عن  تقاعده  حتى  الق�شم  هذا  يف  وبقي  الإن�شانية، 

2017م.

واجلدير بالذكر اأن الأ�شتاذ عثمان املاجد �شارك يف العديد 

وزارة  تقيمها  التي  واملوؤمترات  التخ�ش�شية  الدورات  من 

الرتبية والتعليم والتي خارج حميطها وخا�شة تلك املوؤمترات 

املتخ�ش�شة يف مو�شوع املواطنة وحقوق الن�شان يف املناهج 

يف العديد من الدول من مثل جمهورية م�شر العربية، اململكة 

املتحدة  الوليات  التون�شية،  اجلمهورية  الها�شمية،  الأردنية 

الأمريكية، واأملانيا.

من  العديد  تاأليف  يف  ا�شهامات  املاجد  عثمان  ولالأ�شتاذ 

الكتب وامل�شاركة يف تعديل عدد منها وخا�شة كتب التاريخ.

ح�شل  والإجنازات  امل�شاركات  من  اخل�شم  هذا  واأمام 

الأ�شتاذ عثمان املاجد على العديد من التكرميات من قبل وزارة 

الرتبية والتعليم، وقد تونّجت هذه التكرميات بتكرميه يف عيد 

العلم يف بدايات الت�شعينيات من القرن املا�شي من قبل �شاحب 

ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه.

املاجد يف  عثمان  الأ�شتاذ  على عمل  ال�شتار  ُي�شدل  وبذلك 

وزارة الرتبية والتعليم بعد تقاعده عام 2017م ليكون عموًدا 

من اأعمدة مئوية التعليم يف مملكة البحرين.

موؤكدة اأن ت�سهيل اخلدمات وخف�ص الأ�سعار لت�سجيع النا�ص على الفح�ص 

 م�ست�سفيات خا�سة تخف�ص اأ�سعار فح�ص الكورونا اإىل 7 دنانري

خديجة العرادي:

فريو�ص  فح�ص  اأ�شعار  انخف�شت 

بع�ص  يف  اآر(  �شي  )بي  كورونا 

 7 اىل  وو�شلت  اخلا�شة  امل�شت�شفيات 

 45-40 بي  ما  تفاوتت  اأن  بعد  دنانري، 

دفعة  دينارا   65 اىل  وو�شلت  دينارا، 

واحدة يف بع�ص امل�شت�شفيات.

واأرجع البع�ص اأ�شباب خف�ص اأ�شعار 

الفح�ص يف امل�شت�شفيات للمناف�شة الكبرية 

بي امل�شت�شفيات يف تقدمي هذه اخلدمة، اىل 

بالفريو�ص  الإ�شابة  حالت  كرثة  جانب 

يف  م�شبوقة  غري  اأرقام  اىل  وو�شولها 

الذين  امل�شافرين  اهتمام  كذلك  اململكة، 

باإجراء  الدول  بع�ص  قرارات  األزمتهم 

اآر(  �شي  )بي  كورونا  فريو�ص  فح�ص 

�شرطا اأ�شا�شيا لدخول البالد، اأو الراغبي 

بنف�ص  التقرير  نتائج  على  باحل�شول 

هذا  حدوث  يف  اأ�شهم  الذي  الأمر  اليوم، 

باجليد  البع�ص  ي�شفه  الذي  النخفا�ص 

ويف متناول اجلميع.

وبهذا اخل�شو�ص، اأكد م�شدر طبي يف 

القطاع اخلا�ص اأن القطاع اخلا�ص الطبي 

العينات  باأخذ  اأكرب  دورا  ياأخذ  اأ�شبح 

القطاع  مع  جنب  اىل  جنبا  والوقوف 

بالنظام  مرتبطة  هي  -التي  احلكومي 

تاأخذ  النهائية  النتيجة  اأن  اأي  الوطني-، 

من تطبيق )جمتمع واعي(.

وقال اإن �شعر الفح�ص يف امل�شت�شفيات 

عليه  كان  مبا  مقارنة  انخف�ص  اخلا�شة 

اإعطاء  يعك�ص  هذا  ان  موؤكدا  ال�شابق،  يف 

اإجراء  يف  اأكرب  دورا  اخلا�ص  القطاع 

اأن  اىل  م�شريين  الطبية،  الفحو�شات 

لالأ�شخا�ص  اخلا�شة  املراكز  يف  الفح�ص 

غري املخالطي ولي�شت لديهم اأعرا�ص.

بدورها، دعت وزارة ال�شحة، متمثلة 

فريو�ص  ملكافحة  الوطنية  احلملة  يف 

املواطني  عموم  كوفيد-19،  كورونا 

بالأعرا�ص  �شعورك  حال  واملقيمي 

املرتبطة بفريو�ص كورونا )كوفيد-19(، 

الت�شال بالرقم 444.

اإمكانية  ال�شحة  وزارة  وتطرح 

اإجراء  بعد  جماًنا  التقرير  على  احل�شول 

الع�شوائية  الفح�ص  باأماكن  الفح�ص 

املركز  يف  موعد  حجز  اأو  العادية،  اأو 

ال�شحي الذي يتبعه ال�شخ�ص الذي اأجرى 

قبل  من  املعتمد  التقرير  وطلب  الفح�ص، 

الطبيب املعالج هنالك.

الرفاع  عيادة  اأطلقت  ذاته،  ال�شاأن  يف 

وحدة  التخ�ش�شي  البحرين  م�شت�شفى   -

طبية متنقلة لإجراء فحو�ص الك�شف عن 

فريو�ص كورونا كوفيد-19.

هذه  اإن  الرفاع  عيادة  مدير  وقال 

فئات  جميع  خدمة  اإىل  تهدف  الوحدة 

يف  كوفيد-19  فح�ص  وتوفري  املجتمع 

جميع املواقع واأماكن العمل، خا�شة كبار 

يف  الهمم  واأ�شحاب  واملقيمي  املواطني 

اىل  واجلامعات،  واملدار�ص  اإقامتهم  حمل 

والأفراد  العوائل  جلميع  توفريها  جانب 

يف  اإقامتهم  مقر  يف  املوجودين  ال�شياح 

الفنادق.

متوافرة  اخلدمة  هذه  اأن  اأو�شح  كما 

اأي�شا ملكاتب ال�شفر وال�شياحة وللحمالت 

كورونا  فح�ص  اإجراء  يف  الراغبي 

النتائج  على  واحل�شول  مل�شافريهم، 

�شريعا.

بتخ�شي�ص  قام  امل�شت�شفى  اأن  وذكر 

مت  اإ�شعاف«  »مركبة  خا�شة  وحدة 

وعملت  متنقلنّة،  فح�ص  وحدة  جتهيزها 

على  الداخلية  وطاقاتها  ذاتية  بجهود 

من  بالكامل  للمركبة  الت�شميم  اإعادة 

طبيعة  مع  يتالءم  مبا  والداخل،  اخلارج 

احتياجات الطاقم لتقدمي هذه اخلدمة.

على  احل�شول  يف  الراغبي  ودعا 

اختبار )RT-PCR( يف املنزل واحل�شول 

املنا�شب،  الوقت  يف  دقيقة  نتائج  على 

الدقيقة،  الطبية  التحاليل  من  وغريها 

اأو  الرفاع،  يف  العيادة  خمترب  زيارة  اإىل 

الت�شال هاتفيا بالرقم 13381338.

دينارا   12 الفح�ص  قيمة  اأن  وذكر 

بحرينية  دنانري  و10  الواحد،  لل�شخ�ص 

يف حال كانوا اأكرث من خم�شة اأ�شخا�ص.

يف  كورونا  فح�ص  نتائج  اإن  وقال 

تتميز  التخ�ش�شي  امل�شت�شفى  خمترب 

اإذ  الإجناز،  يف  وال�شرعة  العالية  بالدقة 

وخالل  �شاعة   24 خالل  النتيجة  تظهر 

اأن  اىل  الطارئة، لفتا  للحالت  �شاعات   5

هذه اخلدمة ت�شاعد الكثري من الأ�شخا�ص 

الراغبي يف احل�شول على �شهادات فح�ص 

كورونا لل�شفر.

»نظرا  اأنه  الرفاع  عيادة  مدير  وتابع 

لزدياد اأعداد امل�شافرين، فاإننا نوفر خدمة 

بعد  كورونا  من  اخللونّ  �شهادة  اإ�شدار 

�شركات  قبل  من  تعتمد  والتي  الفح�ص، 

الطريان الدولية«.

امل�شت�شفى  اإدارة  »حر�شت  واأ�شاف: 

هذه  يف  العاملة  الكوادر  تكون  ان  على 

اإجراء  على  عاليا  تدريبا  مدربة  املحطة 

اللتزام  مع  �شحيحة،  بطريقة  الفح�ص 

ال�شخ�شية  الوقاية  اأدوات  با�شتخدام 

جميع  خالل  العامة  ال�شالمة  واإجراءات 

�شالمة  على  حر�شا  الفح�ص،  مراحل 

املراجعي والكوادر ال�شحية«.

وخيارات  اآخر  عر�ص  هناك  وكان 

الأو�شط  ال�شرق  م�شت�شفى  من  مقدمة 

لإجراء فح�ص كورونا، وهي »10 دنانري 

لل�شخ�ص وظهور النتيجة بعد 12 �شاعة، 

 4 بعد  والنتيجة  لل�شخ�ص  دينارا  و20 

خا�شة  مركبة  بتوفري  قام  اإذ  �شاعات«، 

لعمل الفحو�شات.

من جهته اأي�شا، قدم مركز دار احلياة 

لفح�ص  �شعر  الأقل  هو  عر�شا  الطبي 

وذلك  جدا،  حمدودة  ولفرتة   ،19 كوفيد 

واحلمالت  للمجموعات  فقط  دنانري  بـ7 

املعتمدة للم�شافرين وال�شركات مع �شهادة 

معتمدة  النتائج  جميع  اأن  موؤكدا  طبية، 

 24 مدار  على  متوافر  والفح�ص  لل�شفر، 

�شاعة.

بدء تنفيذ الأحكام ال�سادرة �سد اأخطر العنا�سر الإرهابية.. 

اأربعة اأحكام بال�سجن املوؤبد واآخر لع�سر �سنوات وغرامات مالية
باأن  التنفيذ  نيابة  رئي�ص  �شرح 

والذي  اإرهابية  ق�شايا  يف  عليه  املحكوم 

مت ت�شليمه موؤخراً لل�شلطات البحرينية قد 

اأودع يف مركز الإ�شالح والتاأهيل لتنفيذ 

العقوبات املحكوم بها وهي اأربع عقوبات 

بال�شجن  اأخرى  وعقوبة  املوؤبد،  بال�شجن 

الغرامات  عن  ف�شالً  �شنوات  ع�شر  ملدة 

املالية؛ كما مت متكينه من الطعن يف هذه 

الأحكام وفقاً ملا يجيزه القانون.

اأخطر  من  عليه  املحكوم  وُيعد 

املخطط  كان  اإذ  الإرهابية،  العنا�شر 

وامل�شوؤول الأول عن عدة عمليات اإرهابية 

املا�شية  احلقبة  خالل  اململكة  �شهدتها 

قتل  يف  وال�شروع  قتل  عنها  نتج  والتي 

خالل  من  واملدنيي؛  ال�شرطة  رجال 

وجمموعات  خاليا  واإدارته  تنظيمه 

على  وتدريبهم  الإرهابية  العنا�شر  من 

الأ�شلحة  وا�شتعمال  املتفجرات  ت�شنيع 

الثوري  احلر�ص  مب�شاعدة  النارية 

بق�شد  وذلك  بالعراق،  واآخرين  الإيراين 

الإخالل بالأمن العام من خالل ا�شتهداف 

باململكة،  واحليوية  احل�شا�شة  الأماكن 

والتعدي على ال�شلطات واإحلاق الأ�شرار 

عن  ف�شالً  واخلا�شة،  العامة  باملمتلكات 

املجموعات  واإدارة  بتنظيم  ا�شطالعه 

الإرهابية وتوجيهها يف ارتكاب العمليات 

�شارك  وقد  لها،  الالزم  التمويل  وتدبري 

هذه  بع�ص  يف  فعلياً  عليه  املحكوم 

العمليات الإرهابية؛ اإىل اأن هرب اإىل اإيران 

احلر�ص  عنا�شر  مع  بالتن�شيق  وا�شتمر 

العمليات  خمططات  و�شع  يف  الثوري 

ومن  البحرين،  مملكة  داخل  الإرهابية 

اأبرز هذه العمليات ا�شتهداف قوات الأمن 

والتي   2014 عام  الدية  مبنطقة  العام 

جنم عنها ا�شت�شهاد �شابط وعدد من اأفراد 

اإىل  بالإ�شافة  اآخرين،  واإ�شابة  ال�شرطة 

العديد من التفجريات يف مناطق متفرقة 

منها احداث تفجري مركز املعار�ص.

اإطار  يف  الأمنية  الأجهزة  وكانت 

الوقائع  جهودها ملالحقة اجلناة يف هذه 

اأ�شلحة نارية  اآنذاك من �شبط  قد متكنت 

الذخائر،  من  وكميات  الأنواع  خمتلفة 

اأثر  ذات  املتفجرة  العبوات  من  وعدد 

املتهم  اأعدها  والتي  �شديد  انفجاري 

حتت  العاملة  الإرهابية  والعنا�شر 

خمططاتهم  تنفيذ  يف  ل�شتعمالها  قيادته 

املواد  من  كميات  عن  ف�شالً  الإرهابية، 

امل�شتخدمة يف ت�شنيعها.

عليه  املحكوم  �شد  �شدرت  وقد 

م�شوؤوليته  لثبوت  اإليها  امل�شار  الأحكام 

مادية  باأدلة  الإرهابية  العمليات  تلك  عن 

مبوجب  دولياً  مالحقاً  وظل  قاطعة، 

الإجراءات  خالل  ومن  دويل،  قب�ص  اأمر 

العامة  النيابة  اتخذتها  التي  القانونية 

والنرتبول  الدولية  ال�شوؤون  واإدارة 

بوزارة الداخلية، اإىل اأن مت القب�ص عليه 

مملكة  يف  لل�شلطات  وت�شليمه  موؤخراً 

البحرين تلبيًة لطلبها القانوين ووفقاً ملا 

تن�ص عليه التفاقيات الدولية ذات ال�شلة 

الق�شائي  والتعاون  الإرهاب  مبكافحة 

الدويل يف هذا ال�شدد.

واأو�شحت النيابة العامة اأنها طالبت 

للجرائم  نظًرا  املتهم  �شد  اأ�شد  بعقوبة 

الإرهابية التي تورط فيها، اإل اأن املحكمة 

النظام  ح�شب  املعلنة  اأحكامها  اأ�شدرت 

الق�شائي البحريني.

فتح باب تلقي طلبات الرتخي�ص ملزاولة اأعمال كاتب العدل اخلا�ص للدفعة اخلام�سة

وال�شوؤون  العدل  وزارة  اأعلنت 

الباب  فتح  عن  والأوقاف  الإ�شالمية 

من  اخلام�شة  الدفعة  طلبات  لتلقي 

اأعمال  ملزاولة  بالرتخي�ص  الراغبي 

ممن  العربية،  للغة  اخلا�ص  املوثق 

ال�شروط املقررة، وذلك من  تتوافر فيهم 

تاريخ 1 اإىل 17 فرباير 2022.

ل�شوؤون  امل�شاعد  الوكيل  وبي 

عبدالرحيم  حممد  والتوثيق  املحاكم 

بوجريي، اأنه ُي�شرتط يف مقدم الطلب اأن 

ي�شغل  ل  واأن  اجلن�شية،  بحريني  يكون 

وظيفة لدى الغري، واأن يكون قد اأم�شى 

تقل عن 4  ل  مدة  القانونية  الأعمال  يف 

�شطب  �شبق  قد  يكون  ل  واأن  �شنوات، 

ا�شمه من �شجل كاتب العدل اخلا�ص، واأن 

كما  التوثيق،  اأعمال  ملزاولة  مقًرا  يوفر 

الختبارات  اجتياز  املتقدم  على  يتعي 

واملقابالت والربامج التدريبية املقررة. 

ل�شوؤون  امل�شاعد  الوكيل  اأفاد  كما 

�شتتلقى  الوزارة  اأن  والتوثيق،  املحاكم 

ملزاولة  بالرتخي�ص  الراغبي  طلبات 

العربية، من خالل  املوثق اخلا�ص للغة 

واملن�شورة  لذلك  املعدة  ال�شتمارة  ملء 

www.moj.gov. الوزارة  موقع  على 

الإلكرتوين:  الربيد  عرب  واإر�شالها   ،bh
notary-applicat ions@moj .

�شهادة  من  بن�شخة  م�شفوعة   gov.bh
البكالوريو�ص يف القانون اأو ما يعادلها، 

العمل  مزاولة  �شهادة  من  ون�شخة 

القانوين ملدة ل تقل عن 4 �شنوات. 

اأعمال  تنظيم  ب�شاأن  للقرار  وطبًقا 

العدل  كاتب  وجزاءات  والتزامات 

يجوز  التوثيق،  باأعمال  للقيام  اخلا�ص 

اأو  بكل  القيام  اخلا�ص  العدل  لكاتب 

عليها  املن�شو�ص  التوثيق  اأعمال  بع�ص 

يف القانون، على اأن يقوم مكتب التوثيق 

الفنية  الرقابة  بوزارة العدل مب�شوؤولية 

واملالية والإدارية على عمل كاتب العدل 

اخلا�ص. حممد بوجريي

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

الأحد 27 جمادى الآخر 1443 ـ العدد 11985
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@mohsensaffar

الأزواج  بني  �سيّما  ل  الطالق  حالت  تزايد  مع 

لتنظيم دورات عن مبادئ  الوقت  اأمل يحن  ال�سباب، 

احلياة الزوجية وطرق تفادي اخلالفات للمقبلني على 

الزواج؟

عائلتك  ول  ن�سبك  ول  ا�سمك  تخرت  مل  اأنت 

ول دينك ول وطنك، ولكن بيدك اخليار اأن تكون 

فخًرا لكل هوؤلء اأو عاًرا عليهم.
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1649 - تنفيذ حكم الإعدام بحق ت�شارلز الأول ملك 

اإجنلرتا.

1835 - الرئي�ص الأمريكي اأندرو جاك�ش�ن يتعر�ص 

ملحاولة اغتيال يف اأثناء وج�ده يف قاعة جمل�ص الن�اب، 

وهي اأول حماولة اغتيال لرئي�ص اأمريكي.

يف  ب�ينا«  »يربا  قرية  ا�شم  تغيري   -  1847

كاليف�رنيا اإىل �شان فران�شي�شك�.

عن  يعف�  الثاين  حلمي  عبا�ص  اخلدي�ي   -  1893

اأع�شاء الث�رة العرابية املنفيني اإىل �شرنديب.

للرايخ  م�شت�شاًرا  ي�شبح  هتلر  اأدولف   -  1933

الأملاين الثالث.

1948 - اغتيال مهامتا غاندي على يد اأحد الهندو�ص 

املتطرفني.

1956 - حلف وار�ش� يعلن ان�شمام اأملانيا ال�شرقية 

اإليه.

1984 - اكت�شاف ثالثة قنابل يدوية من الن�ع الذي 

ي�شتخدمه اجلي�ص الإ�شرائيلي اأمام باب الأ�ش�د، وكانت 

القنابل خمباأة يف اإحدى ثمار القرع.

2013 - ك�ريا اجلن�بية تطلق �شاروخها احلامل 

الأول »نارو-1«، حامالً قمًرا ا�شطناعًيا لأغرا�ص بحثية.

املغرب  ع�دة  عن  ت�شفر  اأبابا  اأدي�ص  قمة   -  2017

ر�شمًيا لالحتاد الأفريقي بعد تاأييد 40 دولة لع�دته.

مل يت�سبب باأي حادث.. يقود 

�سيارته 70 عاًما دون رخ�سة

ظل  رجالً  اأن  بريطانيا  يف  �شحافية  تقارير  ك�شفت 

تاأمني، طيلة 70  يق�د �شيارته دون رخ�شة �شياقة ول 

اأمره من قبل �شرطة املرور، كما  ُيكت�شف  اأن  عاًما، دون 

اأي  يلحق  ومل  �شري،  حادثة  باأي  ي�ًما  يت�شبب  مل  اأنه 

�شرر بالغري، طيلة العق�د الط�يلة التي ظل يق�د فيها 

ال�شيارة.

منطقة  �شرطة  فاإن  »غارديان«،  �شحيفة  وبح�شب 

ن�تينغهام اكت�شفت اأمر هذا ال�شائق، م�ؤخًرا، خالل عملية 

روتينية، يف م�اقف تابعة لأحد متاجر »ال�ش�برماركت«، 

ي�م الأربعاء املا�شي.

 ،1938 م�اليد  من  ال�شائق  هذا  اأن  امل�شدر  واأورد 

ي�ًما على رخ�شة �شياقة  اإنه مل يح�شل  لل�شرطة  وقال 

الثانية  يف  كان  اأن  منذ  القيادة  على  وداأب  تاأمني،  ول 

ع�شرة من عمره، ومل يتم ت�قيفه من طرف ال�شرطة يف 

اأي ي�م من الأيام.

باأي  ي�ًما  يت�شبب  مل  اأنه  ال�شائق  هذا  غرائب  ومن 

حادثة �شري، كما مل يلحق اأي �شرر بالغري، طيلة العق�د 

الط�يلة التي ظل يق�د فيها ال�شيارة، وفًقا ملا نقله م�قع 

�شكاي ني�ز عربية.

�شيارة  قيادة  فاإن  بريطانيا،  يف  القان�ن  ومب�جب 

دون الت�افر على رخ�شة �شياقة يعر�ص لعق�بة ترتاوح 

املخالفة  درجة  على  الأمر  ويعتمد  نقاط،  و6   3 بني 

املرتكبة. كما ميكن اإ�شدار خمالفة غري حمددة يف حال مل 

تكن ال�شيارة م�ؤمنة.

غري  ال�شيارة  بحجز  تق�م  اأن  ال�شرطة  وب��شع 

امل�ؤمنة، يف حني مل يتم الإعالن عن الإجراء املتخذ بحق 

الرجل امل�شن، لكن من املرجح اأن يك�ن قد عاد م�شًيا اإىل 

بيته.

عر�ض �سيارة ملك العراق في�سل االأول مبزاد علني يف الواليات املتحدة

اأفاد م�قع »كار �شك�وب�ص« الأمريكي 

متحًفا  باأن  ال�شيارات،  يف  املتخ�ش�ص 

اإنديانا  ب�لية  اإندياناب�لي�ص  مبدينة 

الأمريكية، �شيعر�ص للبيع يف مزاد علني 

�شيارة تع�د مللك العراق في�شل الأول.

يف  املتخ�ش�ص  امل�قع  وقال 

اإندياناب�لي�ص �شبيد  ال�شيارات: »متحف 

واي لل�شيارات �شي�ا�شل عر�ص �شيارات 

ي�شتح�ذ عليها للبيع يف مزادات علنية، 

بينز«،  مر�شيد�ص  �شيارتي  و�شيطرح 

مت�قًعا اأن حتقق �شعًرا كبرًيا.

املعرو�شتني  ال�شيارتني  بني  ومن 

العام  م�ديل  بينز  مر�شيد�ص  �شيارة 

�ش�ى  منها  ي�شنع  مل  والتي   1930

 1930 عامي  بني  �شيارة   117

)بغداد  ل�حة  يحمل  وهيكلها  و1939 

– 83807(، كان قد طلبها امللك في�شل 
اأب�اب،  باأربعة  جتهيزها  وجرى  الأول، 

جانب  من  للرفع،  قابل  ثالثي  و�شقف 

يف  الأملانية  وروهربيك«  »ف�ل  �شركة 

ال�شيارة  اأن  اإىل  امل�قع  واأ�شار  برلني. 

عهد  يف  العراقية  للدولة  تابعة  ظلت 

الثاين،  امللك غازي وامللك في�شل  كل من 

»م�ؤ�ش�شة  ملكية  من  اأ�شبحت  لكنها 

يف  م�ت�رز«  �شبيدواي  اإندياناب�لي�ص 

جتديدها  اإكمال  وجرى   ،1967 العام 

خالل ال�شبعينيات.

الأ�شل  العراقية  ال�شيارة  و�شاركت 

منذ ذلك ال�قت يف م�شريات ا�شتعرا�شات 

لل�شيارات القدمية.

وال�شيارة �ش�داء الل�ن، ومت جتديد 

ب�شعة  وحمركها  الأحمر،  بالل�ن  فر�شها 

يدوي  حركة  ناقل  ولها  ليرتات،   7.7

بثالث �شرعات.

فنــــــان تايلنـــــدي يتــــزوج 8 ن�ســـــاء! للمرة الثانية.. كورونا يطيح بالفنانة امل�سرية دينا

يف واقعة تعد الأغرب من ن�عها، 

البالد،  حديث  تايلندي  فنان  اأ�شبح 

زوجات،   8 لديه  اأن  اأعلن  بعدما 

حد  على  طبيعية  حياة  ويعي�ش�ن 

و�شفهم.

الت�ا�شل  م�اقع  رواد  وتداول 

ال�ش�ر،  من  جمم�عة  الجتماعي 

بعدما  وزوجاته،  التايلندي  للفنان 

الإعالم، خالل  اأ�شبح حديث و�شائل 

ال�شاعات املا�شية.

جند  »لن  الزوجات:  وتق�ل 

عائلة  فنحن  الرجل،  هذا  من  اأف�شل 

بينما  بجن�ن«،  ونحبه  �شعيدة 

الزوج: »كل زوجاتي يعملن  اأ�شاف 

اأ�شرف  ل  فاأنا  للبيت،  املال  لت�فري 

عليهن«.

الزوج  مع  مقابلة  وانت�شرت 

امل�شاهدات  وو�شلت  الـ8،  وزوجاته 

»ي�تي�ب«،  مب�قع  ملي�ن   3.3 اإىل 

ولديه اآلف من الإعجابات.

اأعلنت الفنانة امل�شرية دينا اإ�شابتها بفريو�ص ك�رونا 

كتبته  من�ش�ر  خالل  من  وذلك  الثانية،  للمرة  امل�شتجد 

الجتماعي  الت�ا�شل  ال�شخ�شي على م�قع  عرب ح�شابها 

»اإن�شتغرام«.

للمرة  اإيجابي ك�رونا  »اأنا  املن�ش�ر:  دينا يف  وقالت 

الثانية.. دع�اتكم«.

و�شبق اأن اأ�شيبت الفنانة امل�شرية بالفريو�ص يف �شهر 

م�شل�شل  يف  م�شاهدها  ت�ش�ير  اأثناء  يف   ،2021 فرباير 

»هي«، مع الفنانة وفاء عامر، اإذ ج�شدت �شخ�شية �شيدة 

اأعمال �شهرية.

واأ�شيب العديد من م�شاهري الفن وال�شينما وامل��شيقى 

بفريو�ص  العامل  ويف  العربية  منطقتنا  يف  والإعالم 

ك�رونا امل�شتجد.

»نقل  م�شل�شل  دينا  للفنانة  اأخرى، يعر�ص  من جهة 

لبطل  الثانية  الزوجة  �شخ�شية  فيه  جت�شد  الذي  عام« 

العمل حمم�د حميدة. تدور اأحداث امل�شل�شل يف 30 حلقة 

مت�شلة، يناق�ص خاللها اأو�شاع الأ�شرة امل�شرية يف اإطار 

اجتماعي ت�ش�يقي.

اختارت النجمة 

اللبنانية زينة مكي 

اإطاللة مبتكرة 

حملت توقيع دار 

Hussein B -

zaza. وقد جتلت 
فيها لعبة ال�سفافية 

والتطريز بطابع 

ع�سري لفت 

يف حفل �سناع 

 Joy الرتفيه

 Awards 2022
�سمن فعاليات 

مو�سم الريا�ض.

ال�سحة: ت�سجيل 6708 اإ�سابة 

جديدة بكورونا وحالة وفاة

اأن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

 27085 بلغ عددها  التي  الفحو�سات 

اأظهرت   ،2022 يناير   29 يوم  يف 

جديدة،  قائمة  حالة   6708 ت�سجيل 

كما تعافت 3684 حالة اإ�سافية لي�سل 

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد 

320946، كما مت ت�سجيل حالة وفاة 
واحدة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11985/pdf/INAF_20220130011140099.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/944911/News.html
https://www.alayam.com/online/local/944864/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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»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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الحواج: إنتاج 135 نوعًا نباتيًا في »الحاضنات الزراعية«

أك��د وكي��ل الزراعة والث��روة البحرية بوزارة األش��غال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إبراهيم الحواج 
أن الوكال��ة قطع��ت ش��وطًا كبيرًا في تنفي��ذ خطتها 
الرامية إلنت��اج 135 نوعًا نباتيًا ف��ي مركز الحاضنات 
الزراعي��ة بهورة عال��ي، والذي يتضمن زراعة أش��جار 
الزينة الداخلية والخارجية والفاكهة والنباتات الطبية، 

واألشجار والشجيرات، واألزهار الموسمية.
جاء ذلك خالل زيارته للمركز بحضور الوكيل المساعد 
لشؤون الزراعة الدكتور عبدالعزيز عبدالكريم، ومدير 

إدارة الثروة النباتية حسين الليث.
وأشار إلى أن الوكالة تعّول كثيرًا على مركز الحاضنات 
الزراعي��ة ليكون مرك��زًا لتنفيذ التج��ارب الزراعية في 
البحرين، ع��الوة على تهيئته ليك��ون محطة لتدريب 
الكف��اءات المحلية في القطاع الزراع��ي ورواد األعمال 
الزراعيي��ن، بتوجيه��ات ومتابع��ة من وزير األش��غال 

وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف.
وعل��ى صعي��د تعظي��م االس��تفادة م��ن المركز في 
مجال التدريب، بي��ن الحواج أن الوكالة وضعت ضمن 
إس��تراتيجيتها توظي��ف الخب��رات المتراكم��ة لديها 

بفضل وجود المركز إلط��الق برامج تدريبية بمجاالت 
الزراعة ب��دون تربة، وإكثار األش��جار المثمرة والزينة 
والعناية به��ا، ووقاية النبات، والممارس��ات الزراعية 
الحديث��ة، وأس��اليب ال��ري الحديثة، لتدري��ب الكوادر 
الوطنية في مجاالت الزراعة الحديثة س��عيًا إلدماجهم 

في هذا القطاع.
وذكر أن المرك��ز والجهود المبذولة م��ن خالله، تعُد 
مص��در فخر واعتزاز، كم��ا ينظر إلى المرك��ز باعتباره 
م��ن أه��م المرافق التابعة لش��ؤون الزراع��ة، وإحدى 
التج��ارب الرائدة ف��ي مملكة البحري��ن، إذ يقوم على 
اعتماد التقنيات الزراعية الحديثة في البيوت المحمية 

واستخدام نظم الزراعات المائية المبتكرة.
وبي��ن الح��واج أن الوكال��ة، وضم��ن اس��تراتيجيتها 
للنه��وض بالقطاع الزراعي، تعم��ل في الوقت الحالي 
على تحديد أفضل الممارسات لوسائل اإلنتاج المحلي 
م��ن المحاصي��ل الزراعي��ة بم��ا يتوافق م��ع الظروف 
المناخي��ة، دعمًا للجهود الرس��مية الرامية لمضاعفة 
مس��اهمة اإلنتاج المحلي ف��ي تحقيق االكتفاء الذاتي 

وفي دعم األمن الغذائي النسبي في البحرين.

 »األشغال«: إنجاز 48٪ من الشارع 
الخدمي بجنوب البحرين الدائري

أك��د الوكيل المس��اعد للطرق بوزارة األش��غال وش��ؤون 
البلدي��ات والتخطي��ط العمران��ي كاظم علي، أن نس��بة 
اإلنجاز في أعمال إنشاء شارع خدمي ضمن أعمال الحزمة 
الثانية من المرحلة األولى لمش��روع تطوير شارع جنوب 

البحرين الدائري بلغت %48.
وذكر أنه يتم العمل حاليًا على إنشاء شبكة لتصريف مياه 
األمطار، فيما يتم العم��ل كذلك على أعمال الطرق، كما 

يتم العمل على أعمال الكهرباء والخدمات األخرى.
وأوض��ح عبداللطيف أن أعمال المش��روع تتضمن إنش��اء 
ش��ارع ما يقارب 8 كيلومترات من مسارين بعرض 7.50 
مت��ر مواٍز للش��ارع الرئيس من الجهة الغربية، وتش��مل 
إنش��اء مداخ��ل ومخارج م��ن الش��ارع الرئي��س، ورصيف 
ممر مش��اة بع��رض 2 متر، كما يتضم��ن أعمال الرصف 
باإلس��فلت، وتركيب الحواج��ز األمنية، وأعم��ال تصريف 
مي��اه األمطار، وتركيب العالمات المرورية، باإلضافة إلى 

تركيب إنارة الشوارع.
وأض��اف أن المش��روع بتكامله يعزز وتي��رة جهود النمو 
والتطوير، كون ش��ارع جنوب البحرين يعد إضافة مهمة 
لشبكة الطرق ومحفزًا لمزيد من االستثمار والتطوير في 

المنطقة تحقيقًا لرؤية البحرين االقتصادية 2030.
يذك��ر أن ال��وزارة انتهت م��ن أعمال الحزم��ة األولى من 
المرحلة األول��ى والتي تضمنت التمهيد وردم وتس��وية 
األرض بعرض 20 مترًا على طول الش��ارع من أجل توفير 
المس��ار المحدد على المستوى المطلوب لممرات كابالت 
نقل الكهرباء وأنابيب توزيع المياه. كما ش��ملت األعمال 

إنش��اء قنوات تصريف األمطار مع توفير الممرات الالزمة 
والمناسبة لظروف الموقع.

كما انتهت من المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع 

جنوب البحرين الدائري الذي تضمن إنش��اء ش��ارع مكون 
من مس��ارين بطول 10 كيلومترات، وبعرض 7.50 متر، 
مواٍز للشارع الرئيس من الجهة الغربية، ومسار مخصص 

للدراج��ات الهوائي��ة بط��ول 10 كيلومت��رات وبعرض 5 
أمت��ار، بمحاذاة الش��ارع الرئي��س الممتد م��ن التقاطع 

شمااًل وصواًل لمنتجع جميرا خليج البحرين جنوبًا.

 تلقي طلبات ترخيص مزاولة 
أعمال الموثق الخاص للدفعة الخامسة

والش��ؤون  الع��دل  وزارة  أعلن��ت 
اإلس��المية واألوقاف، عن فتح الباب 
لتلقي طلبات الدفعة الخامس��ة من 
الراغبين بالترخيص لمزاولة أعمال 
الموثق الخاص للغة العربية، ممن 
المقررة،  الش��روط  فيه��م  تتواف��ر 
ف��ي الفترة م��ن 1 حت��ى 17 فبراير 
المقب��ل. وبي��ن الوكي��ل المس��اعد 
لش��ؤون المحاك��م والتوثيق محمد 
بوجي��ري، أن��ه ُيش��ترط ف��ي مقدم 
الطلب أن يكون بحريني الجنس��ية، 
وأال يش��غل وظيفة ل��دى الغير، وأن 
يكون أمض��ى في األعمال القانونية 
م��دة ال تق��ل ع��ن 4 س��نوات، وأال 
يكون سبق ش��ْطب اسمه من سجل 
كات��ب الع��دل الخ��اص، وأن يوف��ر 
التوثي��ق،  أعم��ال  لمزاول��ة  مق��رًا 
كم��ا يتعين عل��ى المتق��دم اجتياز 
والبرام��ج  والمقاب��الت  االختب��ارات 

التدريبي��ة المقررة.  وأف��اد الوكيل 
المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق 
أن الوزارة س��تتلقى طلبات الراغبين 
بالترخيص لمزاولة الموثق الخاص 
للغ��ة العربي��ة، م��ن خ��الل م��لء 

االستمارة المعدة لذلك والمنشورة 
www.moj.gov. على موقع ال��وزارة

bh، وإرسالها عبر البريد اإللكتروني: 
notary-applications@moj.
م��ن  بنس��خة  مش��فوعة   gov.bh
ش��هادة البكالوريوس ف��ي القانون 
أو ما يعادلها، ونس��خة من شهادة 
مزاولة العمل القانوني لمدة ال تقل 

عن 4 سنوات. 
وطبق��ًا للقرار بش��أن تنظيم أعمال 
والتزام��ات وج��زاءات كات��ب العدل 
الخ��اص للقي��ام بأعم��ال التوثيق، 
يج��وز لكاتب العدل الخ��اص القيام 
التوثي��ق  أعم��ال  بع��ض  أو  ب��كل 
المنص��وص عليه��ا ف��ي القان��ون، 
على أن يقوم مكتب التوثيق بوزارة 
الفنية  الرقاب��ة  العدل بمس��ؤولية 
والمالي��ة واإلدارية على عمل كاتب 

العدل الخاص.

محمد بوجيري

 األنصاري: حريق بسيط 
في مخزن صغير بـ»السلمانية« وال إصابات

أكد الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية الدكتور 
أحمد األنص��اري، أنه تم التعامل مع حريق بس��يط في 
مخ��زن صغير تاب��ع ألحد األجنحة في مجمع الس��لمانية 

الطبي أمس، ولم يسفر عن أية إصابات.
وأوض��ح أنه ت��م تفعيل خط��ط الط��وارئ المتبعة في 
المستش��فى بش��كل فوري، وتم نقل عدد من المرضى 
إلى أجنحة أخرى احترازيًا. كما جرى التنس��يق مع اإلدارة 
العام��ة للدف��اع المدن��ي الت��ي تعاملت مش��كورة مع 

الحادث بسرعة وكفاءة عالية.
وطم��أن الرئي��س التنفي��ذي ب��أّن األم��ور ع��ادت إلى 
طبيعته��ا وأن المستش��فى يعم��ل بالش��كل المعتاد، 
وس��يتم إجراء تحقيق واٍف بشأن مس��ببات هذا الحادث 
المح��دود بالتعاون مع اإلدارة العام��ة للدفاع المدني، 
مؤك��دًا الحرص الدائ��م للمستش��فيات الحكومية على 
تطبيق كافة معايير الصحة والسالمة في جميع األوقات 

وتقديم أفضل الخدمات لجميع المرضى والمترددين.
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 راشد بن خليفة: 
مبادرات نوعية لتحويل 

»الوطني للفنون« إلى حاضنة

أك��د رئي��س المجلس الوطني للفنون الش��يخ راش��د بن 
خليف��ة بن حم��د آل خليفة، أن المجل��س يعمل على أن 
يكون، حاضنة لألنشطة الفنية من خالل تبني المبادرات 
والبرامج النوعية التي تسهم في استدامة قطاع الفنون، 

ما يساعد على تنمية التفكير واإلبداع.
ج��اء ذل��ك، خالل اس��تقباله س��فير دولة إس��رائيل لدى 
مملك��ة البحري��ن إيتان نائي، مش��يرًا إل��ى أن البحرين، 
تش��هد حراكًا فني��ًا متميزًا، بفضل دع��م ورعاية حضرة 
صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى، وما توليه الحكومة بقيادة صاحب السمو 
الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، من اهتمام بتطوير كافة مجاالت 

الفنون واإلبداع.
ونوه الش��يخ راش��د بن خليفة، إلى أن الف��ن يحمل بين 
طيات��ه رس��ائل هادفة ومؤث��رة، ويعتبر أحد الوس��ائل 
الفعالة في الحوار بين المجتمعات ونشر القيم اإليجابية 

بين الشعوب.
وأطل��ع رئيس المجل��س الوطن��ي للفنون، س��فير دولة 
إسرائيل، خالل جولة بين أقسام مؤسسة راشد بن خليفة 
للفن��ون، على ما تش��تمل عليه من لوح��ات فنية براقة 
وأعمال إبداعية متميزة، مش��يرًا إلى ترحيب المؤسس��ة 

بزيارة المهتمين باألنشطة الفنية.
م��ن جهته، أب��دى س��فير دول��ة إس��رائيل، إعجابه بما 
تحتضنه المؤسس��ة من لوحات وأعمال فنية وإبداعية، 

 فريق الصحة المدرسية يباشر التحقق تعكس االهتمام الذي تبديه البحرين بقطاع الفنون.
من االلتزام باإلجراءات االحترازية

يباش��ر فريق الصحة المدرس��ية بقطاع ش��ؤون 
الم��دارس ف��ي وزارة التربي��ة والتعلي��م، اليوم، 
زيارات��ه التفقدي��ة للتحق��ق م��ن الت��زام جميع 
االحترازي��ة  باإلج��راءات  الحكومي��ة  الم��دارس 
المنص��وص عليه��ا ف��ي الدلي��ل االسترش��ادي 
للمؤسس��ات التعليمية الصادر عن وزارة التربية 

والتعليم، مع بدء أول أيام الفصل الدراسي الثاني 
للمدارس الحكومية.

ومن أهم اإلجراءات التي يتم التحقق من االلتزام 
به��ا اتباع تعليمات التعقي��م والنظافة، وقياس 
درجات الحرارة قبل دخول المدارس، والتحقق من 
التباعد االجتماعي في حاف��الت النقل والفصول 

الدراسية والمكاتب، ووجود غرف للعزل، وااللتزام 
بارت��داء الكمامات، والتحقق من وجود فرق عمل 
ولجان مختصة بتطبيق اإلجراءات االحترازية في 
كل مدرس��ة، وغير ذلك. علمًا ب��أن الفريق يقوم 
برف��ع تقاري��ر يومية عن م��دى الت��زام اإلدارات 

المدرسية بتطبيق جميع اإلجراءات االحترازية.

برعاية رئيس »الشورى«.. انطالق 
ملتقى متطوع المستقبل 

للشباب مارس المقبل

رحب الرئيس الفخري لجمعية البحرين للعمل التطوعي 
حس��ن بوخم��اس، بالخليجيين المش��اركين ف��ي ملتقى 
متطوع المستقبل للشباب »ربيع التطوع«، الذى تقيمه 
الجمعي��ة، برعاية رئي��س مجلس الش��ورى علي الصالح 

خالل الفترة 3-5 مارس.
وأك��د أن البحرين دائم��ًا وأبدا البي��ت المضياف للجميع 
لما يملك��ه أهله من كرم الضيافة واالبتس��امة القلبية 
للجمي��ع، موضح��ًا أن قل��وب البحرينيين جميع��ًا ترحب 

بالجميع من مختلف دول العالم.
من جانب��ه، أكد األمين المالي رئي��س العالقات العامة 
بالجمعية عدي الهرمي أن مشاركة دول مجلس التعاون 
الخليجي س��يضيف على الملتقى قوة، مبينا أن الجمعية 
أكمل��ت اس��تعدادتها اإلدارية والتنظيم��ة لهذا الحدث 
الش��بابي الخليجي، الذى نسعى من خالله إلى غرس روح 
المواطنة وتعزيز قيم العمل التطوعي وتواصل وش��ائج 

األخوة الخليجية بين أبناء الخليج والسيما فئة الشباب.

عدى الهرمي حسن عيد بوخماس

 االلتزام بالعمل من المنزل 
بنسبة 30٪ للكادر التعليمي

 تخيير الطلبة بين الحضور 
الفعلي أو »عن بعد«

 عودة الطلبة للدراسة اليوم.. 
والطاقة االستيعابية 50٪ لكل مدرسة

أعلن��ت وزارة التربي��ة والتعلي��م ع��ن انط��الق 
الفصل الدراس��ي الثان��ي للم��دارس الحكومية 
اليوم، مع مراعاة أال تزيد نسبة دوام الطلبة في 
جميع الم��دارس عن 50% م��ن إجمالي الطاقة 
االس��تيعابية لكل مدرسة التزامًا بنظام اإلشارة 

الضوئية المعتمد في مستوى اللون األصفر.
وأوضحت أن جميع المدارس ستستقبل الطالب 
والطالبات بش��كل اعتيادي وفق ما كان معمواًل 
ب��ه في الفص��ل الدراس��ي األول ووف��ق خيارات 
أولياء األمور التي حددوها سابقًا لدوام أبنائهم 
وبناته��م عبر الحضور الفعل��ي أو عبر المنصات 

اإللكترونية.
ودع��ت إدارات جميع الم��دارس الحكومية اتخاذ 
م��ا يلزم للتواص��ل مع أولياء األمور والس��تقبال 
جمي��ع الطلب��ة م��ع االلت��زام بجميع اإلج��راءات 
االحترازي��ة المعتم��دة الت��ي تمت مناقش��تها 
في االجتماعات م��ع مديري ومديرات المدارس، 
والمنصوص عليها في الدليل االسترشادي الذي 
أصدرت��ه ال��وزارة، والعمل على ضم��ان انتظام 
اليوم الدراسي والحصص الدراسية عبر الحضور 
الفعل��ي أو عب��ر المنص��ات اإللكتروني��ة ب��كل 

انسيابية.
وأكدت الوزارة ض��رورة تطبيق نظام العمل من 
المنزل في جميع المدارس الحكومية بنس��بة ال 
تتج��اوز 30% م��ن إجمالي ع��دد الموظفين في 
كل مدرسة على حدة، التزامًا بمعايير المستوى 
وف��ق  الحكوم��ة  بموظف��ي  الخاص��ة  األصف��ر 

تعليمات جهاز الخدمة المدنية.

 مخالفة 8 مطاعم 
ومقاه لعدم االلتزام بـ»األصفر« 

أعلن��ت وزارة الصحة، عن رص��د 8 مخالفات خالل الزيارات 
التفتيش��ية للمطاع��م والمقاه��ي مس��اء الجمعة، حيث 
ت��م اتخاذ اإلج��راءات القانونية الالزم��ة تجاههم بتحرير 
مخالفات لهذه المطاعم والمقاهي، لمخالفتها اإلجراءات 
االحترازية واالش��تراطات المعلن عنها للتصدي لفيروس 
كورون��ا، المدرج��ة تح��ت المس��توى األصفر ضم��ن آلية 
اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، وتمت 

إحالتها للجهات القانونية.
جاء ذلك، خالل زيارات تفتيشية تمت بالتعاون والتنسيق 
مع وزارة الداخلي��ة، ووزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة، 
وهيئ��ة البحرين للس��ياحة والمعارض، في إط��ار تكثيف 
الزيارات التفتيش��ية والتي تهدف إل��ى التأكد من التزام 
المنشآت باالشتراطات الصحية واإلجراءات المدرجة ضمن 
المس��توى األصفر وفق آلية اإلش��ارة الضوئية لمس��توى 

انتشار فيروس كورونا.
وقام مأمورو الضبط القضائ��ي بالجهات المعنية برصد 
المخالف��ات خالل الزيارات التفتيش��ية، حي��ث تمت زيارة 

144 منشأة من المطاعم والمقاهي.

 دراسة بجامعة البحرين تدعو الستعمال 
وقود الديزل الحيوي وتنمية إنتاجه

توصل��ت دراس��ة علمي��ة ف��ي جامع��ة 
البحرين إل��ى أن وقود الديزل الحيوي قد 
يحل بنس��بة 10% محل استخدام الديزل 
المملك��ة  التقلي��دي ف��ي  »األحف��وري« 
بحلول عام 2025. ومن المرتقب تعزيز 
السياس��ات الحكومي��ة بدعم اس��تعمال 
وقود الديزل الحيوي، وتنمية إنتاجه في 
المملكة، إذ يصل حجم الس��وق المتوقع 

للمنتج إلى 110 آالف لتر يوميًا.
وقدم��ت الدراس��ة الطالبة ف��ي برنامج 
الماجستير بقس��م اإلدارة والتسويق في 
كلية إدارة األعمال، منى سهوان بعنوان 
»دراس��ة ج��دوى لمصن��ع وق��ود الديزل 
الحيوي بالبحرين« بهدف قياس الجدوى 

المالية للمشروع.
وأش��رف على الدراس��ة عميد كلية إدارة 
األعمال الدكتور حاتم المصري، وناقش 
الطالب��ة ف��ي أطروحته��ا -عب��ر برنامج 
تيم��ز- عميد الدراس��ات العلي��ا والبحث 

العلمي بجامعة البحرين الدكتور محمد 
رضا ق��ادر ممتحنًا داخلي��ًا، ورئيس كلية 
الخوارزم��ي الدولي��ة باإلم��ارات العربية 
المتحدة األس��تاذ الدكتور نبيل القاضي 

ممتحنًا خارجيًا.
ولدعم وق��ود الدي��زل الحي��وي اقترحت 
الدراسة اعتماد تش��ريعات تدعم ماديًا 
استعمال الطاقات المتجددة عامة، ومن 
جهة أخرى منع التخلص من زيوت القلي 
المستعملة بطريقة غير صديقة للبيئة 

أو تصديرها.
ووجدت الدراسة أن التوجه العام في كل 
بل��دان العالم يدعو إلى دعم اس��تعمال 
الطاق��ات المتجددة والصديق��ة للبيئة؛ 
لخف��ض مس��توى االنبعاث��ات الغازي��ة 
المس��ببة للتغي��رات المناخي��ة، وخاصة 
انبعاث��ات الكربون، وبذل��ك يعد العثور 
على بديل للوقود األحفوري الخام الحالي 
المش��تق م��ن النفط الخ��ام أم��رًا بالغ 

األهمية.
وفي هذا الس��ياق، فإن البحرين تس��عى 

لتقلي��ل كمي��ات النفاي��ات م��ن خ��الل 
زي��ادة إعادة تدويرها واالس��تفادة منها 

بش��كل أفضل. ما يس��اهم ف��ي تقليص 
البصمة الكربونية بش��كل عام، وتعزيز 
االس��تدامة، وتقلي��ل التأثي��ر على تغير 

المناخ.
وأح��د البدائ��ل للوقود األحف��وري الخام 
 ،)Bio Diesel( هو وقود الديزل الحي��وي
الذي يش��ار إليه أيضًا باسم إستر ميثيل 
ويت��م   ،)FAME( الدهني��ة  األحم��اض 
إنتاج��ه ع��ن طري��ق معالج��ة الزي��وت 
النباتي��ة مثل زي��ت النخي��ل، وزيت عباد 
الشمس، أو بمعالجة بقايا زيت الطهي.

يذكر أنه تم إنش��اء مصن��ع إلنتاج وقود 
الديزل الحيوي ف��ي البحرين، وبالتحديد 
ف��ي المنطق��ة الصناعية بالح��د، بقدرة 
إنتاجي��ة تص��ل إل��ى 350 طنًا ش��هريًا، 
باس��تخدام زي��وت القل��ي المس��تخدمة 
كم��واد أولي��ة. وتع��د »ش��ركة الوقود 
الحيوي المح��دودة«، أول مصنع من هذا 

القبيل في البحرين.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/30/watan-20220130.pdf?1643516129
https://alwatannews.net/article/987194
https://alwatannews.net/article/987196
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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

1011

5

4

11

3

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

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 راشد بن خليفة: 
مبادرات نوعية لتحويل 

»الوطني للفنون« إلى حاضنة

أك��د رئي��س المجلس الوطني للفنون الش��يخ راش��د بن 
خليف��ة بن حم��د آل خليفة، أن المجل��س يعمل على أن 
يكون، حاضنة لألنشطة الفنية من خالل تبني المبادرات 
والبرامج النوعية التي تسهم في استدامة قطاع الفنون، 

ما يساعد على تنمية التفكير واإلبداع.
ج��اء ذل��ك، خالل اس��تقباله س��فير دولة إس��رائيل لدى 
مملك��ة البحري��ن إيتان نائي، مش��يرًا إل��ى أن البحرين، 
تش��هد حراكًا فني��ًا متميزًا، بفضل دع��م ورعاية حضرة 
صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى، وما توليه الحكومة بقيادة صاحب السمو 
الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، من اهتمام بتطوير كافة مجاالت 

الفنون واإلبداع.
ونوه الش��يخ راش��د بن خليفة، إلى أن الف��ن يحمل بين 
طيات��ه رس��ائل هادفة ومؤث��رة، ويعتبر أحد الوس��ائل 
الفعالة في الحوار بين المجتمعات ونشر القيم اإليجابية 

بين الشعوب.
وأطل��ع رئيس المجل��س الوطن��ي للفنون، س��فير دولة 
إسرائيل، خالل جولة بين أقسام مؤسسة راشد بن خليفة 
للفن��ون، على ما تش��تمل عليه من لوح��ات فنية براقة 
وأعمال إبداعية متميزة، مش��يرًا إلى ترحيب المؤسس��ة 

بزيارة المهتمين باألنشطة الفنية.
م��ن جهته، أب��دى س��فير دول��ة إس��رائيل، إعجابه بما 
تحتضنه المؤسس��ة من لوحات وأعمال فنية وإبداعية، 

 فريق الصحة المدرسية يباشر التحقق تعكس االهتمام الذي تبديه البحرين بقطاع الفنون.
من االلتزام باإلجراءات االحترازية

يباش��ر فريق الصحة المدرس��ية بقطاع ش��ؤون 
الم��دارس ف��ي وزارة التربي��ة والتعلي��م، اليوم، 
زيارات��ه التفقدي��ة للتحق��ق م��ن الت��زام جميع 
االحترازي��ة  باإلج��راءات  الحكومي��ة  الم��دارس 
المنص��وص عليه��ا ف��ي الدلي��ل االسترش��ادي 
للمؤسس��ات التعليمية الصادر عن وزارة التربية 

والتعليم، مع بدء أول أيام الفصل الدراسي الثاني 
للمدارس الحكومية.

ومن أهم اإلجراءات التي يتم التحقق من االلتزام 
به��ا اتباع تعليمات التعقي��م والنظافة، وقياس 
درجات الحرارة قبل دخول المدارس، والتحقق من 
التباعد االجتماعي في حاف��الت النقل والفصول 

الدراسية والمكاتب، ووجود غرف للعزل، وااللتزام 
بارت��داء الكمامات، والتحقق من وجود فرق عمل 
ولجان مختصة بتطبيق اإلجراءات االحترازية في 
كل مدرس��ة، وغير ذلك. علمًا ب��أن الفريق يقوم 
برف��ع تقاري��ر يومية عن م��دى الت��زام اإلدارات 

المدرسية بتطبيق جميع اإلجراءات االحترازية.

برعاية رئيس »الشورى«.. انطالق 
ملتقى متطوع المستقبل 

للشباب مارس المقبل

رحب الرئيس الفخري لجمعية البحرين للعمل التطوعي 
حس��ن بوخم��اس، بالخليجيين المش��اركين ف��ي ملتقى 
متطوع المستقبل للشباب »ربيع التطوع«، الذى تقيمه 
الجمعي��ة، برعاية رئي��س مجلس الش��ورى علي الصالح 

خالل الفترة 3-5 مارس.
وأك��د أن البحرين دائم��ًا وأبدا البي��ت المضياف للجميع 
لما يملك��ه أهله من كرم الضيافة واالبتس��امة القلبية 
للجمي��ع، موضح��ًا أن قل��وب البحرينيين جميع��ًا ترحب 

بالجميع من مختلف دول العالم.
من جانب��ه، أكد األمين المالي رئي��س العالقات العامة 
بالجمعية عدي الهرمي أن مشاركة دول مجلس التعاون 
الخليجي س��يضيف على الملتقى قوة، مبينا أن الجمعية 
أكمل��ت اس��تعدادتها اإلدارية والتنظيم��ة لهذا الحدث 
الش��بابي الخليجي، الذى نسعى من خالله إلى غرس روح 
المواطنة وتعزيز قيم العمل التطوعي وتواصل وش��ائج 

األخوة الخليجية بين أبناء الخليج والسيما فئة الشباب.

عدى الهرمي حسن عيد بوخماس

 االلتزام بالعمل من المنزل 
بنسبة 30٪ للكادر التعليمي

 تخيير الطلبة بين الحضور 
الفعلي أو »عن بعد«

 عودة الطلبة للدراسة اليوم.. 
والطاقة االستيعابية 50٪ لكل مدرسة

أعلن��ت وزارة التربي��ة والتعلي��م ع��ن انط��الق 
الفصل الدراس��ي الثان��ي للم��دارس الحكومية 
اليوم، مع مراعاة أال تزيد نسبة دوام الطلبة في 
جميع الم��دارس عن 50% م��ن إجمالي الطاقة 
االس��تيعابية لكل مدرسة التزامًا بنظام اإلشارة 

الضوئية المعتمد في مستوى اللون األصفر.
وأوضحت أن جميع المدارس ستستقبل الطالب 
والطالبات بش��كل اعتيادي وفق ما كان معمواًل 
ب��ه في الفص��ل الدراس��ي األول ووف��ق خيارات 
أولياء األمور التي حددوها سابقًا لدوام أبنائهم 
وبناته��م عبر الحضور الفعل��ي أو عبر المنصات 

اإللكترونية.
ودع��ت إدارات جميع الم��دارس الحكومية اتخاذ 
م��ا يلزم للتواص��ل مع أولياء األمور والس��تقبال 
جمي��ع الطلب��ة م��ع االلت��زام بجميع اإلج��راءات 
االحترازي��ة المعتم��دة الت��ي تمت مناقش��تها 
في االجتماعات م��ع مديري ومديرات المدارس، 
والمنصوص عليها في الدليل االسترشادي الذي 
أصدرت��ه ال��وزارة، والعمل على ضم��ان انتظام 
اليوم الدراسي والحصص الدراسية عبر الحضور 
الفعل��ي أو عب��ر المنص��ات اإللكتروني��ة ب��كل 

انسيابية.
وأكدت الوزارة ض��رورة تطبيق نظام العمل من 
المنزل في جميع المدارس الحكومية بنس��بة ال 
تتج��اوز 30% م��ن إجمالي ع��دد الموظفين في 
كل مدرسة على حدة، التزامًا بمعايير المستوى 
وف��ق  الحكوم��ة  بموظف��ي  الخاص��ة  األصف��ر 

تعليمات جهاز الخدمة المدنية.

 مخالفة 8 مطاعم 
ومقاه لعدم االلتزام بـ»األصفر« 

أعلن��ت وزارة الصحة، عن رص��د 8 مخالفات خالل الزيارات 
التفتيش��ية للمطاع��م والمقاه��ي مس��اء الجمعة، حيث 
ت��م اتخاذ اإلج��راءات القانونية الالزم��ة تجاههم بتحرير 
مخالفات لهذه المطاعم والمقاهي، لمخالفتها اإلجراءات 
االحترازية واالش��تراطات المعلن عنها للتصدي لفيروس 
كورون��ا، المدرج��ة تح��ت المس��توى األصفر ضم��ن آلية 
اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، وتمت 

إحالتها للجهات القانونية.
جاء ذلك، خالل زيارات تفتيشية تمت بالتعاون والتنسيق 
مع وزارة الداخلي��ة، ووزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة، 
وهيئ��ة البحرين للس��ياحة والمعارض، في إط��ار تكثيف 
الزيارات التفتيش��ية والتي تهدف إل��ى التأكد من التزام 
المنشآت باالشتراطات الصحية واإلجراءات المدرجة ضمن 
المس��توى األصفر وفق آلية اإلش��ارة الضوئية لمس��توى 

انتشار فيروس كورونا.
وقام مأمورو الضبط القضائ��ي بالجهات المعنية برصد 
المخالف��ات خالل الزيارات التفتيش��ية، حي��ث تمت زيارة 

144 منشأة من المطاعم والمقاهي.

 دراسة بجامعة البحرين تدعو الستعمال 
وقود الديزل الحيوي وتنمية إنتاجه

توصل��ت دراس��ة علمي��ة ف��ي جامع��ة 
البحرين إل��ى أن وقود الديزل الحيوي قد 
يحل بنس��بة 10% محل استخدام الديزل 
المملك��ة  التقلي��دي ف��ي  »األحف��وري« 
بحلول عام 2025. ومن المرتقب تعزيز 
السياس��ات الحكومي��ة بدعم اس��تعمال 
وقود الديزل الحيوي، وتنمية إنتاجه في 
المملكة، إذ يصل حجم الس��وق المتوقع 

للمنتج إلى 110 آالف لتر يوميًا.
وقدم��ت الدراس��ة الطالبة ف��ي برنامج 
الماجستير بقس��م اإلدارة والتسويق في 
كلية إدارة األعمال، منى سهوان بعنوان 
»دراس��ة ج��دوى لمصن��ع وق��ود الديزل 
الحيوي بالبحرين« بهدف قياس الجدوى 

المالية للمشروع.
وأش��رف على الدراس��ة عميد كلية إدارة 
األعمال الدكتور حاتم المصري، وناقش 
الطالب��ة ف��ي أطروحته��ا -عب��ر برنامج 
تيم��ز- عميد الدراس��ات العلي��ا والبحث 

العلمي بجامعة البحرين الدكتور محمد 
رضا ق��ادر ممتحنًا داخلي��ًا، ورئيس كلية 
الخوارزم��ي الدولي��ة باإلم��ارات العربية 
المتحدة األس��تاذ الدكتور نبيل القاضي 

ممتحنًا خارجيًا.
ولدعم وق��ود الدي��زل الحي��وي اقترحت 
الدراسة اعتماد تش��ريعات تدعم ماديًا 
استعمال الطاقات المتجددة عامة، ومن 
جهة أخرى منع التخلص من زيوت القلي 
المستعملة بطريقة غير صديقة للبيئة 

أو تصديرها.
ووجدت الدراسة أن التوجه العام في كل 
بل��دان العالم يدعو إلى دعم اس��تعمال 
الطاق��ات المتجددة والصديق��ة للبيئة؛ 
لخف��ض مس��توى االنبعاث��ات الغازي��ة 
المس��ببة للتغي��رات المناخي��ة، وخاصة 
انبعاث��ات الكربون، وبذل��ك يعد العثور 
على بديل للوقود األحفوري الخام الحالي 
المش��تق م��ن النفط الخ��ام أم��رًا بالغ 

األهمية.
وفي هذا الس��ياق، فإن البحرين تس��عى 

لتقلي��ل كمي��ات النفاي��ات م��ن خ��الل 
زي��ادة إعادة تدويرها واالس��تفادة منها 

بش��كل أفضل. ما يس��اهم ف��ي تقليص 
البصمة الكربونية بش��كل عام، وتعزيز 
االس��تدامة، وتقلي��ل التأثي��ر على تغير 

المناخ.
وأح��د البدائ��ل للوقود األحف��وري الخام 
 ،)Bio Diesel( هو وقود الديزل الحي��وي
الذي يش��ار إليه أيضًا باسم إستر ميثيل 
ويت��م   ،)FAME( الدهني��ة  األحم��اض 
إنتاج��ه ع��ن طري��ق معالج��ة الزي��وت 
النباتي��ة مثل زي��ت النخي��ل، وزيت عباد 
الشمس، أو بمعالجة بقايا زيت الطهي.

يذكر أنه تم إنش��اء مصن��ع إلنتاج وقود 
الديزل الحيوي ف��ي البحرين، وبالتحديد 
ف��ي المنطق��ة الصناعية بالح��د، بقدرة 
إنتاجي��ة تص��ل إل��ى 350 طنًا ش��هريًا، 
باس��تخدام زي��وت القل��ي المس��تخدمة 
كم��واد أولي��ة. وتع��د »ش��ركة الوقود 
الحيوي المح��دودة«، أول مصنع من هذا 

القبيل في البحرين.
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 راشد بن خليفة: 
مبادرات نوعية لتحويل 

»الوطني للفنون« إلى حاضنة

أك��د رئي��س المجلس الوطني للفنون الش��يخ راش��د بن 
خليف��ة بن حم��د آل خليفة، أن المجل��س يعمل على أن 
يكون، حاضنة لألنشطة الفنية من خالل تبني المبادرات 
والبرامج النوعية التي تسهم في استدامة قطاع الفنون، 

ما يساعد على تنمية التفكير واإلبداع.
ج��اء ذل��ك، خالل اس��تقباله س��فير دولة إس��رائيل لدى 
مملك��ة البحري��ن إيتان نائي، مش��يرًا إل��ى أن البحرين، 
تش��هد حراكًا فني��ًا متميزًا، بفضل دع��م ورعاية حضرة 
صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى، وما توليه الحكومة بقيادة صاحب السمو 
الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، من اهتمام بتطوير كافة مجاالت 

الفنون واإلبداع.
ونوه الش��يخ راش��د بن خليفة، إلى أن الف��ن يحمل بين 
طيات��ه رس��ائل هادفة ومؤث��رة، ويعتبر أحد الوس��ائل 
الفعالة في الحوار بين المجتمعات ونشر القيم اإليجابية 

بين الشعوب.
وأطل��ع رئيس المجل��س الوطن��ي للفنون، س��فير دولة 
إسرائيل، خالل جولة بين أقسام مؤسسة راشد بن خليفة 
للفن��ون، على ما تش��تمل عليه من لوح��ات فنية براقة 
وأعمال إبداعية متميزة، مش��يرًا إلى ترحيب المؤسس��ة 

بزيارة المهتمين باألنشطة الفنية.
م��ن جهته، أب��دى س��فير دول��ة إس��رائيل، إعجابه بما 
تحتضنه المؤسس��ة من لوحات وأعمال فنية وإبداعية، 

 فريق الصحة المدرسية يباشر التحقق تعكس االهتمام الذي تبديه البحرين بقطاع الفنون.
من االلتزام باإلجراءات االحترازية

يباش��ر فريق الصحة المدرس��ية بقطاع ش��ؤون 
الم��دارس ف��ي وزارة التربي��ة والتعلي��م، اليوم، 
زيارات��ه التفقدي��ة للتحق��ق م��ن الت��زام جميع 
االحترازي��ة  باإلج��راءات  الحكومي��ة  الم��دارس 
المنص��وص عليه��ا ف��ي الدلي��ل االسترش��ادي 
للمؤسس��ات التعليمية الصادر عن وزارة التربية 

والتعليم، مع بدء أول أيام الفصل الدراسي الثاني 
للمدارس الحكومية.

ومن أهم اإلجراءات التي يتم التحقق من االلتزام 
به��ا اتباع تعليمات التعقي��م والنظافة، وقياس 
درجات الحرارة قبل دخول المدارس، والتحقق من 
التباعد االجتماعي في حاف��الت النقل والفصول 

الدراسية والمكاتب، ووجود غرف للعزل، وااللتزام 
بارت��داء الكمامات، والتحقق من وجود فرق عمل 
ولجان مختصة بتطبيق اإلجراءات االحترازية في 
كل مدرس��ة، وغير ذلك. علمًا ب��أن الفريق يقوم 
برف��ع تقاري��ر يومية عن م��دى الت��زام اإلدارات 

المدرسية بتطبيق جميع اإلجراءات االحترازية.

برعاية رئيس »الشورى«.. انطالق 
ملتقى متطوع المستقبل 

للشباب مارس المقبل

رحب الرئيس الفخري لجمعية البحرين للعمل التطوعي 
حس��ن بوخم��اس، بالخليجيين المش��اركين ف��ي ملتقى 
متطوع المستقبل للشباب »ربيع التطوع«، الذى تقيمه 
الجمعي��ة، برعاية رئي��س مجلس الش��ورى علي الصالح 

خالل الفترة 3-5 مارس.
وأك��د أن البحرين دائم��ًا وأبدا البي��ت المضياف للجميع 
لما يملك��ه أهله من كرم الضيافة واالبتس��امة القلبية 
للجمي��ع، موضح��ًا أن قل��وب البحرينيين جميع��ًا ترحب 

بالجميع من مختلف دول العالم.
من جانب��ه، أكد األمين المالي رئي��س العالقات العامة 
بالجمعية عدي الهرمي أن مشاركة دول مجلس التعاون 
الخليجي س��يضيف على الملتقى قوة، مبينا أن الجمعية 
أكمل��ت اس��تعدادتها اإلدارية والتنظيم��ة لهذا الحدث 
الش��بابي الخليجي، الذى نسعى من خالله إلى غرس روح 
المواطنة وتعزيز قيم العمل التطوعي وتواصل وش��ائج 

األخوة الخليجية بين أبناء الخليج والسيما فئة الشباب.

عدى الهرمي حسن عيد بوخماس

 االلتزام بالعمل من المنزل 
بنسبة 30٪ للكادر التعليمي

 تخيير الطلبة بين الحضور 
الفعلي أو »عن بعد«

 عودة الطلبة للدراسة اليوم.. 
والطاقة االستيعابية 50٪ لكل مدرسة

أعلن��ت وزارة التربي��ة والتعلي��م ع��ن انط��الق 
الفصل الدراس��ي الثان��ي للم��دارس الحكومية 
اليوم، مع مراعاة أال تزيد نسبة دوام الطلبة في 
جميع الم��دارس عن 50% م��ن إجمالي الطاقة 
االس��تيعابية لكل مدرسة التزامًا بنظام اإلشارة 

الضوئية المعتمد في مستوى اللون األصفر.
وأوضحت أن جميع المدارس ستستقبل الطالب 
والطالبات بش��كل اعتيادي وفق ما كان معمواًل 
ب��ه في الفص��ل الدراس��ي األول ووف��ق خيارات 
أولياء األمور التي حددوها سابقًا لدوام أبنائهم 
وبناته��م عبر الحضور الفعل��ي أو عبر المنصات 

اإللكترونية.
ودع��ت إدارات جميع الم��دارس الحكومية اتخاذ 
م��ا يلزم للتواص��ل مع أولياء األمور والس��تقبال 
جمي��ع الطلب��ة م��ع االلت��زام بجميع اإلج��راءات 
االحترازي��ة المعتم��دة الت��ي تمت مناقش��تها 
في االجتماعات م��ع مديري ومديرات المدارس، 
والمنصوص عليها في الدليل االسترشادي الذي 
أصدرت��ه ال��وزارة، والعمل على ضم��ان انتظام 
اليوم الدراسي والحصص الدراسية عبر الحضور 
الفعل��ي أو عب��ر المنص��ات اإللكتروني��ة ب��كل 

انسيابية.
وأكدت الوزارة ض��رورة تطبيق نظام العمل من 
المنزل في جميع المدارس الحكومية بنس��بة ال 
تتج��اوز 30% م��ن إجمالي ع��دد الموظفين في 
كل مدرسة على حدة، التزامًا بمعايير المستوى 
وف��ق  الحكوم��ة  بموظف��ي  الخاص��ة  األصف��ر 

تعليمات جهاز الخدمة المدنية.

 مخالفة 8 مطاعم 
ومقاه لعدم االلتزام بـ»األصفر« 

أعلن��ت وزارة الصحة، عن رص��د 8 مخالفات خالل الزيارات 
التفتيش��ية للمطاع��م والمقاه��ي مس��اء الجمعة، حيث 
ت��م اتخاذ اإلج��راءات القانونية الالزم��ة تجاههم بتحرير 
مخالفات لهذه المطاعم والمقاهي، لمخالفتها اإلجراءات 
االحترازية واالش��تراطات المعلن عنها للتصدي لفيروس 
كورون��ا، المدرج��ة تح��ت المس��توى األصفر ضم��ن آلية 
اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، وتمت 

إحالتها للجهات القانونية.
جاء ذلك، خالل زيارات تفتيشية تمت بالتعاون والتنسيق 
مع وزارة الداخلي��ة، ووزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة، 
وهيئ��ة البحرين للس��ياحة والمعارض، في إط��ار تكثيف 
الزيارات التفتيش��ية والتي تهدف إل��ى التأكد من التزام 
المنشآت باالشتراطات الصحية واإلجراءات المدرجة ضمن 
المس��توى األصفر وفق آلية اإلش��ارة الضوئية لمس��توى 

انتشار فيروس كورونا.
وقام مأمورو الضبط القضائ��ي بالجهات المعنية برصد 
المخالف��ات خالل الزيارات التفتيش��ية، حي��ث تمت زيارة 

144 منشأة من المطاعم والمقاهي.

 دراسة بجامعة البحرين تدعو الستعمال 
وقود الديزل الحيوي وتنمية إنتاجه

توصل��ت دراس��ة علمي��ة ف��ي جامع��ة 
البحرين إل��ى أن وقود الديزل الحيوي قد 
يحل بنس��بة 10% محل استخدام الديزل 
المملك��ة  التقلي��دي ف��ي  »األحف��وري« 
بحلول عام 2025. ومن المرتقب تعزيز 
السياس��ات الحكومي��ة بدعم اس��تعمال 
وقود الديزل الحيوي، وتنمية إنتاجه في 
المملكة، إذ يصل حجم الس��وق المتوقع 

للمنتج إلى 110 آالف لتر يوميًا.
وقدم��ت الدراس��ة الطالبة ف��ي برنامج 
الماجستير بقس��م اإلدارة والتسويق في 
كلية إدارة األعمال، منى سهوان بعنوان 
»دراس��ة ج��دوى لمصن��ع وق��ود الديزل 
الحيوي بالبحرين« بهدف قياس الجدوى 

المالية للمشروع.
وأش��رف على الدراس��ة عميد كلية إدارة 
األعمال الدكتور حاتم المصري، وناقش 
الطالب��ة ف��ي أطروحته��ا -عب��ر برنامج 
تيم��ز- عميد الدراس��ات العلي��ا والبحث 

العلمي بجامعة البحرين الدكتور محمد 
رضا ق��ادر ممتحنًا داخلي��ًا، ورئيس كلية 
الخوارزم��ي الدولي��ة باإلم��ارات العربية 
المتحدة األس��تاذ الدكتور نبيل القاضي 

ممتحنًا خارجيًا.
ولدعم وق��ود الدي��زل الحي��وي اقترحت 
الدراسة اعتماد تش��ريعات تدعم ماديًا 
استعمال الطاقات المتجددة عامة، ومن 
جهة أخرى منع التخلص من زيوت القلي 
المستعملة بطريقة غير صديقة للبيئة 

أو تصديرها.
ووجدت الدراسة أن التوجه العام في كل 
بل��دان العالم يدعو إلى دعم اس��تعمال 
الطاق��ات المتجددة والصديق��ة للبيئة؛ 
لخف��ض مس��توى االنبعاث��ات الغازي��ة 
المس��ببة للتغي��رات المناخي��ة، وخاصة 
انبعاث��ات الكربون، وبذل��ك يعد العثور 
على بديل للوقود األحفوري الخام الحالي 
المش��تق م��ن النفط الخ��ام أم��رًا بالغ 

األهمية.
وفي هذا الس��ياق، فإن البحرين تس��عى 

لتقلي��ل كمي��ات النفاي��ات م��ن خ��الل 
زي��ادة إعادة تدويرها واالس��تفادة منها 

بش��كل أفضل. ما يس��اهم ف��ي تقليص 
البصمة الكربونية بش��كل عام، وتعزيز 
االس��تدامة، وتقلي��ل التأثي��ر على تغير 

المناخ.
وأح��د البدائ��ل للوقود األحف��وري الخام 
 ،)Bio Diesel( هو وقود الديزل الحي��وي
الذي يش��ار إليه أيضًا باسم إستر ميثيل 
ويت��م   ،)FAME( الدهني��ة  األحم��اض 
إنتاج��ه ع��ن طري��ق معالج��ة الزي��وت 
النباتي��ة مثل زي��ت النخي��ل، وزيت عباد 
الشمس، أو بمعالجة بقايا زيت الطهي.

يذكر أنه تم إنش��اء مصن��ع إلنتاج وقود 
الديزل الحيوي ف��ي البحرين، وبالتحديد 
ف��ي المنطق��ة الصناعية بالح��د، بقدرة 
إنتاجي��ة تص��ل إل��ى 350 طنًا ش��هريًا، 
باس��تخدام زي��وت القل��ي المس��تخدمة 
كم��واد أولي��ة. وتع��د »ش��ركة الوقود 
الحيوي المح��دودة«، أول مصنع من هذا 

القبيل في البحرين.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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استبيان

 »BIBF« يهنئ 
 خريجيه المشاركين 

في النسخة األولى من »المع«
هنأ المدير العام لمعهد البحرين للدراس��ات المصرفية 
والمالي��ة »BIBF« الدكت��ور أحم��د الش��يخ، خريجي��ه 
الفائزين والمش��اركين في النس��خة األولى من برنامج 
»المع«، خالل الحفل الختامي الذي نظمته وزارة شؤون 
الش��باب والرياضة برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، بهدف اكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية 

البحرينية في مختلف المجاالت.
وأشاد بهذه المبادرة الش��بابية التي تترجم رؤية سمو 
الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة لتطوير العمل الشبابي 
واالرتق��اء ب��ه من خ��الل تقدي��م كافة الدعم للش��باب 
البحرين��ي وتأهيله وتمكينه لتب��وء مناصب قيادية في 

مختلف المواقع والمجاالت.
وأعرب الش��يخ ع��ن فخ��ره بخريّجي المعه��د الذين تم 
تكريمهم من قبل س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
تقديرًا لجهودهم، ومنهم فاطمة البستكي خريجة كلية 
لندن لالقتصاد، وس��عود الحدي خري��ج جامعة بانغور، 
وش��يرين القط��ان خريجة جامع��ة بانغ��ور، ونارين آغا 
 ،ADIF خريجة الدبلوم المتقدم في التمويل اإلس��المي
وفاطم��ة فروتن ومني��رة الجابر خريجت��ي مؤهل إدارة 

.CIPD الموارد البشرية

إيمان القالف تتصدر النساء في استبيان الوطن

 »بي نت« تنّظم ورشة عمل 
حول استراتيجيتها المحدثة

الوطني��ة  الش��ركة  ن��ت«،  »ب��ي  أقام��ت 
المسؤولة عن البنية التحتية لالتصاالت في 
البحرين، مؤخرًا ورش��ة العمل اإلستراتيجية 
األول��ى له��ذا الع��ام والت��ي أطلق��ت م��ن 
خالله��ا اس��تراتيجيتها المحدث��ة، بحضور 
الرئيس التنفيذي للش��ركة أحمد الدوسري، 
ومس��ؤولي الش��ركة من مختل��ف اإلدارات، 
بقاع��ة »المجل��س« ف��ي الن��ادي الملك��ي 

للغولف.
يذك��ر أن اله��دف الرئيس من الورش��ة هو 
تحقيق التميز التش��غيلي وتعزي��ز االبتكار 
م��ن خالل التحس��ينات المس��تمرة من ِقَبل 
فري��ق ُملهم من قادة الش��ركة، من منطلق 

»فريق واحد، رؤية واحدة«. 
وس��لطت الورش��ة الضوء على ع��دة محاور 
رئيس��ة اش��تملت على عرض رؤية الشركة 
ومهمته��ا المحدث��ة، كما تم اس��تعراض 
األه��داف االس��تراتيجية المحس��نة والت��ي 
تس��عى بي نت من خاللها إلى المس��اهمة 
ف��ي تحقيق رؤية المملك��ة لتصبح »مملكة 
ذكية« من خالل دعمها ببنية تحتية لأللياف 

البصرية فعالة وموثوقة.
وأك��د الدوس��ري، أن »بي ن��ت« تهدف من 
خالل الورش��ة إلى رسم استراتيجيات العمل 
داخل الشركة خالل السنوات القادمة، والذي 
يأتي ضمن سياق الخطوات التطويرية التي 

تقوم بها الشركة لتحقيق أهدافها وضمان 
تماشي اس��تراتيجيتها مع تطلعات أصحاب 
المصلحة والتي تتمحور حول رضى عمالئنا 
م��ن خ��الل تقدي��م تجرب��ة عمالء سلس��ة، 
وتكري��س الجهود للمس��اهمة ف��ي إحداث 

تأثير إيجابي لمجتمعنا.
وحرص��ت »بي نت«، من خالل الورش��ة على 
فت��ح النق��اش انطالق��ًا من إيمانه��ا بمدى 
أهمية مناقشة مسودة الخطة االستراتيجية 
ل��كل اإلدارات به��دف إثرائه��ا بالمزيد من 
المخرجات التي ستس��هم إيجابيًا بإنجاحها 
والتي س��ينبع منها خطة تنفيذية متكاملة 

على مدار السنوات الثالث المقبلة.

 البناي: مكانة رفيعة 
 لكرة اليد البحرينية 

على المستوى العالمي
اللجنة  رئي��س  رفع 
الدائم��ة  النوعي��ة 
اإلنس��ان،  لحق��وق 
عضو لجنة الشؤون 
الخارجي��ة والدف��اع 
الوطن��ي  واألم��ن 
الن��واب  بمجل��س 
أسمى  البناي،  عمار 
التهان��ي  آي��ات 
إل��ى  والتبري��كات 
صاح��ب  حض��رة 
المل��ك  الجالل��ة 

حم��د ب��ن عيس��ى آل 
خليفة عاه��ل البالد المفدى، والى صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء بمناس��بة تأهل منتخبنا الوطن��ي للرجال لكرة اليد 
إلى المباراة النهائية في البطولة اآلس��يوية العشرين بعد 

الفوز المستحق على المنتخب السعودي.
 وهنأ البناي س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس 
المجل��س األعلى للش��باب والرياض��ة بهذا لإلنج��از الذي 
يترج��م حج��م االهتمام ال��ذي يولي��ه س��موه للمنتخبات 
الوطنية والذي كان له األثر المباش��ر فيما وصلت اليه كرة 

اليد البحرينية من رفعة ومكانه واحترافية.
وأش��اد البناي برؤى واهتمام ومتابعة س��مو الش��يخ خالد 
بن حمد آل خليف��ة النائب األول لرئي��س المجلس األعلى 
للش��باب والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األولمبي��ة البحرينية، 
الحثيث��ة والمحف��زة ألبطال منتخبن��ا الوطني لك��رة اليد، 
والتي عززت من احترافية الرياضي البحرين، وساهمت في 
الوصول إلى هذه المكانة الرفيعة على المستوى العالمي.

واثن��ى عل��ى دور االتح��اد البحريني لكرة اليد ف��ي االرتقاء 
بمستوى كرة اليد البحرينية، مؤكدًا أن ما تحقق اليوم من 
إنجاز هو ثمرة الجهود والعمل الجبار الذي انعكس بش��كل 

واضح على أداء المنتخب المشرف خالل البطولة.
كما اش��اد ب��دور الجماهي��ر البحرينية ودعمه��م المحفزة 
دائم��ًا لمنتخبنا الوطن��ي لكرة اليد، متمني��ًا الفوز باللقب 
وتحقيق المزيد من النجاح االنتصارات المشرفة التي تليق 
بمس��توى منتخبنا الوطني وتطلع��ات الجماهير البحرينية 

العريقة.

عمار البناي

 األنصاري: أهمية مواصلة اإلجراءات 
االحترازية الصادرة من الفريق الوطني

الخدم��ات  لجن��ة  رئي��س  أك��د 
بمجلس الن��واب أحمد األنصاري، 
اإلج��راءات  مواصل��ة  أهمي��ة 
االحترازي��ة الصادرة م��ن الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس 

كورونا )كوفيد-19(.
وأشاد، بتوجيهات صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
وتحدي��ث  بمراجع��ة  ال��وزراء، 
اإلج��راءات الخاص��ة بالصالة في 
الجوامع والمس��اجد ودور العبادة 
بما يس��هم في ع��ودة الصلوات 
إل��ى ما كان��ت عليه في الس��ابق 
مع األخ��ذ باإلج��راءات االحترازية 
الالزم��ة  الوقائي��ة  والتدابي��ر 

التي تمك��ن المصلين م��ن أداء 
عباداته��م وصالته��م في يس��ر 

وسهولة.
ون��وه األنص��اري ب��دور الفري��ق 
الوطني لمواجهة فيروس كورونا 
بقي��ادة صاح��ب الس��مو الملكي 
األمير ول��ي العهد رئيس الوزراء، 
مؤك��دًا أن أهل ورواد المس��اجد 
بس��رور  الق��رار  ه��ذا  اس��تقبلوا 
التراص  وس��عادة، بع��د ع��ودة 
لصف��وف المصلي��ن لم��ا له��ذا 
م��ن تأثي��ر ف��ي توحي��د القلوب 

واالصطفاف ألداء الصالة.
وق��ال األنص��اري: »إن أهل ورواد 
المساجد تلقوا الخبر بفرح وسرور 
حيث جاء ه��ذا التوجيه نتيجة ما 
قدموه من التزام تام باإلجراءات 
االحترازي��ة واألخ��ذ بالتوجيهات 

الوطن��ي«، مؤكدًا  الفري��ق  م��ن 
باإلرش��ادات  االلت��زام  أهمي��ة 
والتوجيه م��ن الجهات المختصة 

في آلية العودة إلى المساجد.
وبي��ن أن فريق البحري��ن بقيادة 
س��مو ولي العهد رئي��س الوزراء 
والش��كر  الدع��م  كل  يس��تحق 
خ��الل  قدم��وه  لم��ا  والتقدي��ر 
الجائحة م��ن توفير العالج الالزم 
وتوفير  المس��تمرة  والفحوصات 
اللقاحات التي ساهمت في تقليل 
ح��االت الدخول إلى وحدة العناية 
المرك��زة وتراج��ع ع��دد الحاالت 
التي تتطلب الع��الج، مما يؤكد 
أن البحري��ن في طريقه��ا لتجاوز 

هذه الجائحة.

أحمد االنصاري
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د. إنتصار البناء

ماذا لو...؟

ذاكرة السمكة
قي��ل الكثير عن الس��مكة وذاكرتها، ورويت العديد من األس��اطير عن هذا 
الموضوع. والش��ائع في المعتقد الشعبي أن للسمكة ذاكرة قصيرة. لذلك 
يضرب بها المثل لضعاف الذاكرة، كثيري النس��يان. ولكن األبحاث العلمية 
تثبت أن الس��مكة من أكثر الحيوانات تمتع��ًا بذاكرة قوية وطويلة المدى. 
إذ بإمكانه��ا تذكر األماكن التي تزورها وبعض األش��ياء التي تهمها لمدة 
تتجاوز خمس��ة األش��هر. علمًا بأن ثم��ة حيوانات تمت��از ذاكرتها بالقصر 
مث��ل الذباب والنح��ل. والبعض اآلخر يعد من عديم��ي الذاكرة مثل بعض 

الحيوانات البحرية. 
ضع��ف الذاك��رة الكبير عن��د الحيوانات، مقارن��ة باإلنس��ان، ال يعيقها عن 
متابعة حياتها بسالس��ة وأمان. ألنها تعتمد باألس��اس على اس��تمرارية 
النظ��ام اليومي. فالنحلة وهي من أذكى الحيوان��ات، ال تتجاوز قدرتها على 
تذك��ر األش��ياء ألكثر م��ن 2.5 ثاني��ة. غير أن اس��تعانتها بباق��ي الحواس 
ومواالته��ا على ارتياد نف��س المواقع يوميًا للحصول عل��ى الغذاء والرحيق 
والعودة للخلية م��رة أخرى، تجعلها تتذكر الطرق والمس��ارات التي تؤدي 
بها يوميًا لتل��ك األماكن. وفي بعض التجارب ت��م حبس بعض الحيوانات 
كالقط��ط والكالب والخي��ول عدة أش��هر ومنعها من الوجود ف��ي أماكنها 

المعتادة، ثم حين تمت إعادتها هناك مرة أخرى، تبين أنها نسيت الموقع 
تمامًا. وكانت بحاجة إلى تكرار النظام اليومي للعودة إلى سلوكها السابق. 
واإلنس��ان وهو أذك��ى مخلوق��ات األرض يتمت��ع بذاكرة جب��ارة. وبإمكانه 
اس��تعادة تفاصيل دقيق��ة لمواقع وأحداث غادرها منذ عق��ود طويلة. وهو 
يتمتع بذاكرة اختيارية تمكنه من استعادة ما يريد وقت ما يريد. وعمليات 
االس��ترجاع الدائمة في الذاكرة هي التي تمكن الماضي من البقاء حيًا في 
وجداننا. وذاكرة اإلنسان ليست تمييزية أو غريزية مثل ذاكرة الحيوان. إنها 

ذاكرة تسجيلية ترصد وتوثق جميع التفاصيل دون استثناء. 
التمع��ن والتأمل في طرائف ذاكرة الحيوانات وعجائبها يقودنا للتفكير في 
إس��تراتيجية إدارة الحيوانات لذاكرتها وتوظيفها في تس��يير أمور حياتها. 
إن الحيوان��ات تتذكر فقط ما يكون في نظامه��ا اليومي أو القصير المدى، 
بتك��راره يبقى جزءًا من س��لوكها ونمط حياتها، وباالنقطاع عنه، تنس��اه، 
وتتوقف عن ممارسته، وبإمكاننا التعلم من الحيوان، نتوقف عن استعادة 
ما يؤلمن��ا ويحزننا أو ال يهمنا، ونحفز فقط الذاك��رة اإليجابية التي تبقينا 
س��عداء ومستقرين نفسيًا وذهنيًا. التذكر إجراء اختياري ال ينبغي أن يتحول 

إلى هاجس يطاردنا.

سلسلة الجائحة.. الصحة النفسية! »3«
ل��م تتوقف آثار الجائحة عند السياس��ة والس��ياحة واالقتص��اد والطيران، بل 
امتدت إلى أبعد من ذلك بكثير حتى وصلت ألعماق ال نراها بالعين المجّردة، 
فتداعت آثار الجائحة على تركيب اإلنسان النفسي بعيدًا عن أعراض فيروس 
كورونا الصحية، فاآلثار النفس��ية للجائحة تج��اوزت اإلصابات العضوية حتى 
بات تأثيره��ا غير مرئي ويتجاوز أعضاء اإلنس��ان ليعبث بكينونته وس��المه 

الداخلي.
فالعال��م خالل فترة الجائحة مر بتجربة فريدة من نوعها، وهي انقطاعه عن 
العال��م الحقيقي والمجتمعات الحقيقية المليئة بالبش��ر والتفاعل البش��ري 
ليقب��ع خلف شاش��ته وعالم افتراضي يتش��كل في��ه بغير طبيعت��ه بل تجره 
الخوارزميات إلى ما ال يش��بهه وتجعله متيقنًا بأن هذا األنس��ب له من خالل 

التفاعل الوهمي وتجارة التفاعل والصداقات االفتراضية.
وفي تقري��ر لمنظمة الصحة العالمية أكدت في��ه أن الجائحة كان لها أثرها 
الفادح، على الصحة النفس��ية للناس، وفي دراسة نشرت في مجلة »النسيت« 
الطبي��ة الدولي��ة، أكدت أن حاالت االكتئ��اب والقلق، زادت ف��ي أنحاء العالم، 
بأكثر من الربع على مدى العام 2020، وهو العام الذي ش��هد التفشي األكبر 
للوب��اء، وتظهر نتائج الدراس��ة أن هناك زيادة كبيرة في ح��االت اضطرابات 
االكتئاب الحاد واضطرابات القلق، بنس��بة 28% و26%، وتقول إن هناك زيادة 
خ��الل الع��ام 2020، بمعدل 76 مليون حالة الضطراب��ات القلق، و53 مليون 
حالة الضطرابات االكتئاب الش��ديد في العالم، وكلها على صلة بتفشي وباء 
)كوفيد 19(، ومن أبرز ما تكشفه الدراسة، هو أن النساء كّن األكثر تضررًا من 

الذكور، في حين كان الشباب أكثر تضررًا من الفئات األكبر سنًا.
مع هذه األرقام والنتائج وما نشهده من تصرفات غريبة على مواقع التواصل 
االجتماعي نجد أنفس��نا أمام تحدٍّ كبير بعد انحسار الوباء، وهو معالجة اآلثار 
النفس��ية طويل��ة المدى التي ترتبت عل��ى الوباء، والتي قد ت��الزم الكثيرين 
ج��ّراء الخوف من اإلصابة بالم��رض والحجر أو الذين فقدوا أحبتهم خالل هذه 

الجائحة.
كل ه��ذه العالمات تدق ناق��وس الخطر وتلفت نظر الحكوم��ات والقطاعات 
الصحية إلى التركيز على قطاعات الصحة النفسية وعدم تهميشها أو التقليل 
من أهميتها، حيث إن اآلث��ار الواضحة وخصوصًا على جيل النشء الذي أصبح 
ال يجي��د التعامل مع الواق��ع، بل أصبح يفّضل الحي��اة االفتراضية على الحياة 
االجتماعية، ويفتقد أبس��ط مهارات ال��ذكاء العاطفي واالجتماعي، بل أصبح 
كثيرون منهم يعانون من الس��منة ويفضلون الجلوس أمام الشاشات بعيدًا 

عن االحتكاك واللعب والرياضات البدنية بمختلف أنواعها.
ولذلك فإنه على األهالي اليوم الحرص على دفع األبناء إلى الحياة الواقعية من 
خالل مش��اركتهم لنظرائهم في السن، ومش��اركتهم اهتماماتهم وميولهم 
مما س��يخفف عنهم ضغط التفكير في الجائح��ة، ويتيح لهم نوعًا من الحياة 
الطبيعية للفرد، والمقصد األساس��ي هو أن يدرك الطفل أن العالم الواقعي 

هو ما يعيشه بحواسه كلها وليس العالم القابع خلف الشاشات.

أزمة السيولة وشّح الدينار الحقيقي
ال يجب أن أبدأ المقالة بكورونا )كوفيد19( وسلبياتها 
وأربط أزمة السيولة وشّح الدينار منذ أن بدأت الجائحة 
قب��ل عامين، عل��ى العكس تمامًا، حيث يش��ير معظم 
االقتصاديي��ن إل��ى أن مش��اكل الكس��اد االقتص��ادي 
العالمي أعظم من مشاكل االنكسار على ما يبدو، ومن 
أهم المش��اكل غير المحسوس��ة التي يجب مواجهتها 

أزمة السيولة وشّح الدينار.
أزمات الس��يولة كانت وليدة األزم��ات االقتصادية منذ 
الع��ام 2014 إل��ى 2018 والت��ي كانت تعرف باس��م 

الرك��ود العظيم والتي وصل��ت موج��ة تأثيراتها إلى 
دول الخليج العربي، وعلى ضوئها قامت الدول بإعادة 
هيكل��ة اقتصادها ومحاولة اس��تدراك موضوع الديون 

وإعادة هيكلة ما يعرف بالدين العام.
وبما أننا جزء من الدولة - وبالتالي بال ش��ك س��نتأثر 
جميع��ًا اقتصاديًا - فالكثير منا غير مس��توعب لوضع 
السوق، ولتبسيط الشرح، هناك الكثير من المؤسسات 
الصغي��رة تواجه أزمات بيع حقيقية س��واء للخدمات أو 
المنتجات ليس بس��بب قل��ة الدعاية أو س��وء المنتج، 

لكن نتيجة للتغيرات الس��ريعة جدا لالقتصاد بس��بب 
قلة السيولة الداخلية على ما يبدو.

وبالتالي، م��ن المنطقي أن الحكوم��ة حفظها اهلل قد 
أبدت اهتمامه��ا في الملتقى الحكومي 2018 و2019 
بموض��وع صن��دوق الس��يولة وه��و األمر الذي س��بق 
)كوفيد19( إلنقاذ الش��ركات عبر إعادة هيكلة نفسها 
إذا كانت مدركة للوضع والذي لربما س��بب لها كورونا 
)كوفيد19( مفاجأة غير س��عيدة وهم إضافي أكبر من 
السابق، ثم معالجات أخرى بمساعدات صندوق العمل 
»تمكي��ن«، ومن ث��م االقتراض من صن��دوق التنمية 
للمتعثري��ن حي��ث قد أخال��ف البعض ف��ي االقتراض 
لتجنب العبء المالي، إال أنه في بعض األحيان ضرورة 

ال مفر منها لتأجيل الدين وقد يكون لتأجيل الغرق.
والحقيقة التي قد أق��ف عليها كاقتصادية، أننا ننتظر 
جل��ب اس��تثمارات جديدة من خ��ارج إط��ار الصناديق 
االس��تثمارية الداخلية، والقيام بمشاريع حقيقية تحت 
التنفيذ لضخ سيولة جديدة تحرك دينمو االقتصاد عبر 
المش��اركة الفعالة بالتطور االقتص��ادي بدل التأجيل 

والتدوير لكس��ب الوقت ومحاولة تدارك حقبة الكساد 
العالمي، عل��ى أمل أن نصحو غدًا ويكوُن يوٌم مش��رٌق 
اقتص��ادٌي جمي��ٌل، علمًا بأن الواق��ع الحقيقي ال يحمل 

هذا المعنى أبدًا.
نح��ن الي��وم في منافس��ة حقيقية عالمي��ة نقلتنا إلى 
مصاف ال��دول المتط��ورة، حيث إن التح��ول الصناعي 
للبحري��ن، كان ج��زءًا مهم��ًا م��ن ه��ذا التوج��ه بداًل 
م��ن التركيز على الس��ياحة والتي كانت تش��تهر بها 
البحري��ن، إال أن��ي اليوم وأن��ا أعيد تقييم ه��ذه األمور 
أكتش��فت أن مردودات االستثمارات الصناعية أصبحت 
تأخذ وقتًا من الزمن، بس��بب توافر استثمارات أسهل 
وأس��رع من ناحي��ة المردود المالي بنس��ب أرباح أعلى 
كمجال الترفيهة والدعاية واإلعالن والسوش��ال ميديا 
والعم��الت الرقمية والت��ي ما زلت عل��ى قناعة بمدة 
جديته��ا أو أراها فت��رة صغيرة وس��تنتهي إلى أحقية 
وجود أعمال أكثر حقيقية مبنية على أسس مؤسساتية 

واضحة.

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية

تغيير نهج الحاكمين
م��ن األمور الت��ي ال ُيختلف عليها أن��ه حتى أوائل األلفي��ة الجديدة كانت كل 
دول مجلس التعاون تنتهج نموذج الدولة المركزية، لكنها بعد ذلك اختارت 
االتج��اه نحو نظام جدي��د من الحكم وأن ه��ذا االختيار جاء ف��ي جزئه األكبر 
تعبي��رًا ع��ن رغبة الحكام ف��ي اإلصالح وف��ي جزئه اآلخر تجاوب��ًا مع ضغوط 
خارجية ومطالب داخلية تصب في االتجاه نفس��ه، وهذا وذاك وغيره دفع نحو 
التوافق على تطوير عقد اجتماعي جديد أساسه التفاعل مع القواعد الشعبية 
والتواف��ق مع دول اإلقليم. واألكيد أنه لوال هذا االختيار لتمكن مريدو الس��وء 
م��ن تخريب العالقة بي��ن الحاكم والمحك��وم في جل وربم��ا كل هذه الدول 
ولربما تمكن��وا من الوصول إلى غايتهم خصوصًا وأنهم يس��تمدون قوتهم 
م��ن دول ومنظمات تتخذ موقفًا س��البًا م��ن الحكم ف��ي دول الخليج العربي 

وتتربص.
المتابع للش��أن الخليجي يقر ويبصم بالعش��رة على أن التطور الذي تش��هده 
دول مجلس التعاون اليوم في مختلف المجاالت هو نتاج طبيعي لذلك التحول 
في نهج الحكم، وهو يفعل الش��يء نفسه عند الحديث عن سبب التمكن من 

السيطرة على كل تجاوز وتطاول على الحياة واالستقرار في هذه الدول.
 النه��ج الجديد وف��ر المصدات الالزمة لمنع كل محاوالت التخريب وإفش��الها 
والت��ي مثالها م��ا حصل هنا في فبراي��ر 2011 حيث تبّين للعالم س��ريعًا أن 
قائم��ة المطالب التي أعلنت س��رعان ما فقدت قيمتها بس��بب أن المملكة 
وفرته��ا من دون تأخير وتجاوزته��ا، ففقد مريدو الس��وء كل التعاطف الذي 
حصل��وا علي��ه في البداي��ة وعمدوا إل��ى اس��تغالله وتوظيفه، وهذا يش��مل 

المطالبات المتعلقة بالديمقراطية وحقوق اإلنسان.
ما نعيش��ه اليوم هنا في مملكة البحرين ونفتخر به يحس��دنا عليه اآلخرون، 
فم��ا حققه صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد 
المفدى حفظه اهلل ورعاه في أقل من عقدين  يؤكد صحة النهج الذي اعتمده 
جاللت��ه ويؤكد في الوقت نفس��ه هزالة التكتيك الذي اعتمده مريدو الس��وء 

والدول والمنظمات التي تقف من ورائهم.

ميالد ملك
أعكف هذه األيام على القراءة والتمعن في كتب 
األنظمة السياس��ية، والتع��رف على التفاعالت 
التي من خاللها يتم تحديد القيم بشكل رسمي 
للمجتمع، ودراس��ة النظم السياسية المختلفة 
في صورها وأش��كالها المختلفة »المجتمعية 

والسلوكية والتنظيمية«. 
وبالطب��ع فإنن��ي أح��اول أن ُأس��قط م��ا أقرُؤُه 
عل��ى واقعنا الحالي، الس��يما ما يتعلق بعالقة 
الحاكم بالشعب، وهنا أقف مشدوهة من عالقة 
ملكنا وعاهلنا المفدى بأفراد ش��عبه. عالقة ال 
تس��تطيع كتب العلوم السياس��ية أن تصفها، 
عالقة قوي��ة قائمة على الح��ب المتبادل بين 
الحاكم والش��عب، والوالء المطلق من الشعب 

للملك وللعائلة الملكية الحاكمة. 
ولنا في يوم ميالد جاللة الملك خير مثال، حيث 
يص��ادف يوم ميالد الملك 28 من ش��هر يناير، 
وفي هذا اليوم تس��ابق الكثيرون من أبناء هذا 
الش��عب الوف��ي لتقديم التهنئ��ة لجاللته عبر 

مختلف وس��ائل اإلع��الم وتطبيق��ات التواصل 
االجتماع��ي، ولكن لي��س هذا م��ا لفت نظري 
وحس��ب، بل ما لفت نظري بش��كل أكبر هو أن 
الكثير من المواطني��ن وضعوا صورًا تجمعهم 
بصاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاه��ل الب��الد المف��دى في مناس��بات 
مختلفة، مما يجعلني أجزم بالقرب بين الحاكم 

وشعبه. 
حدثني أحد الزمالء من إحدى الدول الش��قيقة، 
قائ��اًل: »ما ش��اء اهلل عليكم، أنت��م محظوظون 
بقائدك��م وملككم، واضح جدًا قرب��ه من أبناء 
شعبه، فالكثيرون يملكون صورًا شخصية لهم 
م��ع جاللت��ه«، ويق��ول: »من كثرة األش��خاص 
الذين وضعوا صورًا شخصية مع جاللته حفظه 
اهلل، ش��عرت بأن��ه التق��ى بكل فرد م��ن أفراد 
ش��عبه، وهذا إذا دل على شيء فإنما يدل على 
أن جاللة الملك حفظ��ه اهلل »معكم« و»قريب 

منكم«، كم أنتم محظوظون«. 

رأيي المتواضع
بالفع��ل نح��ن محظوظ��ون بملكن��ا المف��دى، 
محظوظ��ون بعالق��ة جاللت��ه م��ع جمي��ع أفراد 
شعبه، فجاللته حريص كل الحرص على االلتقاء 
بجميع مكونات أفراد الشعب، والتواصل معهم، 
واالس��تماع إليه��م والتش��اور معه��م ش��خصيًا 
وبش��كل دائ��م ومس��تمر، رغ��م جمي��ع الظروف 

والمتغيرات. 
أتمنى أن أكون أحد الش��اهدين على هذا العصر، 
وأكت��ب في مج��ال عالق��ة قائدن��ا وملكنا حمد 
بشعبه، وأن أدون ما تقع عليه عيني، وما أسمعه 
بأذن��ي لكي أنقل للجميع متان��ة وصالبة وروعة 
العالق��ة الت��ي تجمع بي��ن جاللة المل��ك وأفراد 

شعبه. 
مي��الد ملك، أف��رز لنا ملحمة جدي��دة من مالحم 
ال��والء وال��ود بي��ن قائ��د وش��عب.. ف��كل عام 

وجاللتكم الخير لهذا البلد المزدهر.

»أوميكرون«.. بداية النهاية!
قبل ش��هرين تقريبًا وصلت »األعداد القائمة« للمصابين بفيروس كورونا 
لدين��ا في البحرين إل��ى ما يقل عن 400 حالة قائم��ة، وهو رقم جعل الكل 
يتف��اءل بأننا عل��ى الطريق الصحيح للقض��اء تمامًا على ه��ذا الوباء، وهذا 

تفاؤل طبيعي بحكم المعطيات واألرقام حينها.
فج��أة، ظهر متحور جديد س��ريع االنتش��ار أطلق علي��ه »أوميكرون«، ودخل 
العال��م موجة ثالثة إن صح القول من مواجه��ة فيروس كورونا ومتحوراته 
المختلف��ة، والفارق هنا ب��أن هذا المتحور »أوميكرون« ش��ديد االنتش��ار، 
ويتفش��ى بش��كل س��ريع وجنوني، إال أن أعراضه وتأثيراته أخف بكثير من 

كورونا األصلي أو »دلتا« المتحور منه. 
المش��كلة مع »أوميكرون« تكمن في أرقام��ه وإحصائياته أكثر مما تكمن 
في س��رعة انتش��اره! وهنا لنوضح مغزى القول، إذ واقع الناس اليوم متأثر 
تمامًا بما تتناقله وسائل اإلعالم من معلومات وأرقام وإحصائيات، بالتالي 
حينم��ا يرى الناس بأن ألمانيا مثاًل كس��رت حاجز ال�200 أل��ف إصابة يوميًا 
بالمتحور الجديد، وبريطانيا وصلت إلى 150 ألفًا يوميًا وتفوقها في العدد 
فرنس��ا، وهكذا دواليك، فإن التخّوف والتوجس س��يصالن إلى أعلى مستوى 

بالضرورة. 
ف��ي البحرين وصلنا من بعد أق��ل من 400 حالة قائمة قبل ش��هرين، إلى 
أكثر من 36 ألفًا و600 حالة، وبالتأكيد هي معنّية بأوميكرون نظرًا لسرعة 

االنتشار. 
ورغ��م اإلجراءات التي تق��وم بها مملكة البحرين وأس��اليب التعامل وطرق 
تطبيق نظام اإلش��ارة الضوئية وكل ما يرتبط بالمراحل المختلفة بحسب 
األلوان، إال أن األعداد تتزايد بش��كل يومي، وهو م��ا جعل كثيرًا من الناس 

يدل��ون بآرائهم ف��ي مواق��ع التواصل االجتماع��ي س��عيًا للتفكير بأفضل 
أساليب التعامل مع الوضع القائم. 

آراء عدي��دة، وأفكار كثيرة، أغلبها تدفع باتج��اه تطبيق نظام اللون األحمر، 
أو التشديد في إغالق المرافق، وكذلك إلزامية التطعيم. إال أن هناك بعض 
التعليق��ات كان��ت تدعو للتس��ليم ب�«التعاي��ش الطبيعي« م��ع الفيروس 
واعتباره كأي م��رض آخر مثل اإلنفلونزا الموس��مية، وهذا طبعًا يحاكي ما 

قررت تطبيقه كثير من الدول األجنبية على رأسها بريطانيا. 
وس��ط كل هذه المعمعة تبرز اآلراء الطبية باعتبارها التي تملك »بصيص 
أمل« بشأن المستقبل. وعليه فيما يخص »أوميكرون«، يقول خبير أمريكي 
يدعى »جيمس كرو« يعمل بمركز »جامعة فاندربيلت« األمريكية للقاحات 
إن هذا المتحور بفضل س��رعة انتشاره واألهم عدم خطورة أعراضه، يملك 
مواصف��ات تجعله يحقق مناعة س��ريعة لدى الجهاز المناعي للبش��ر، وهو 
أمر س��يحول الفيروس غير القاتل من مرحلة الوباء إلى االستيطان، وهو ما 
يعن��ي بعدها ترويضه والقضاء عليه، وهو ما اعتبره كرو ب�«ببداية النهاية 

لكورونا«. 
النقطة المهمة التي أش��ار لها كرو أيضًا ب��أن »أوميكرون« يملك أكثر من 
30 طفرة في البروتين الشوكي وهو ما أثر على فعالية اللقاحات ضده، لكن 
مع التش��ديد على أهمية أخذ كافة اللقاحات والجرعات المنشطة ألنها هي 

التي تمنع »األعراض القاتلة« لكورونا وكافة متحوراته. 
نأم��ل أن تص��دق مثل ه��ذه اآلراء الطبية، وحتى زوال ه��ذا الوباء، البد من 
االلت��زام بما يدعوكم إلي��ه الفريق الوطني الطبي من إج��راءات واحترازات، 

والمولى عز وجل هو الحافظ.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/30/watan-20220130.pdf?1643516129
https://alwatannews.net/article/987251
https://alwatannews.net/article/987351
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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سوسن الشاعر

كلمة أخيرة
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عودة الطالب للدراســة اليوم تستلزم التعاون مع وزارة 
التربية في تطبيق اإلجــراءات االحترازية وأخذ التطعيم 

حتى نضمن حماية كاملة ألبنائنا من الجائحة.

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
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المحاولة رقم المليون
الحراك اإلعالمي المحموم لخدم إيران عبر قنواتهم التلفزيونية وتركيزها على 
البحرين هذه األيام في جميع منصاتهم وحساباتهم على وسائل التواصل لم 
يأِت من فراغ، وليس تحركًا عشوائيًا، وليس عبثًا، فهو حراك فضائي مرتبط 
بما يحدث في ساحات المعارك األرضية بين الشعوب العربية وبين مليشيات 

إيران وخدمها من »األفندية« المتحالفين مع إيران. 
فهن��اك من تحالف مع الخدم اإليراني تح��ت ذريعة الدين، وهناك من تحالف 
معه��م تح��ت ذريعة وحدة اله��دف وال يلبس اللبوس الدين��ي، بل هناك من 
تحالف معهم وهو من المس��يحيين، وفي النهاية وحدة الهدف المتمثلة في 

إسقاط »الدول الوطنية« تجمعهم. 
ف��ال أح��د يضع ي��ده أو يتواصل أو يتعام��ل مع أي منصة م��ن منصات الخدم 
اإليران��ي إال وهو موافق ويتفق مع هدفهم، ف��ال تغرنا المصطلحات أو اللغة 
أو النب��رة، فدعم المنصات اإلعالمية اإليرانية هو دعم إليران نقطة ومن أول 

السطر. 
إنما ما الذي حرك تلك المنصات بشكل محموم هذه األيام وجعلها تحاول أن 
تعود لدائرة الجدل والنقاش؟ الس��بب واضح فهي محاولة كي يش��عر الجميع 
بأن المشروع مازال موجودًا، وأن إيران تدعمهم فال ييأس الخدم اإليراني في 
ال��دول العربية والخليجية من األخب��ار التي تصلهم وتدل على أن إيران بدأت 
تخس��ر مواقع كانت ضمن المضمون وضمن الدائرة المطمئنة بأنها تابعة 

لها. 
فخس��ارتها في العراق ال تخطئها عين، خس��رت مليش��ياتها في االنتخابات، 
وفش��ل محاولة قآني خليفة سليماني في لملمة ش��تات المليشيات اإليرانية 
المتناح��رة هناك واضحة، فعاد يجر أذيال الخيبة مما اضطره إلى ضرب مطار 

بغداد بصاروخ حتى يغطي على فشل المحاولة. 
في لبنان يجد حس��ن نصر اهلل نفس��ه معزواًل في كل اتجاه حتى من حلفائه 
والغضب الش��عبي بانتظار إش��ارة فقط ليصب جام غضبه عليه، فلن يخسر 
اللبنانيون أكثر مما خس��روا، ولم تنجح بروباغندا ش��احنات المازوت اإليرانية 

في الضحك على الشعب اللبناني. 
ف��ي اليم��ن الحوث��ي يحصد خس��ائره وقت��اله ومواقع��ه عل��ى األرض، وفي 
س��وريا تحاصر المليش��يات اإليرانية ومواقع الحرس الثوري اإليراني بالقصف 

اإلسرائيلي. 
نع��م مازال إلي��ران يد، نعم هناك مش��روع دولي لتمكين إي��ران، نعم إيران 
تلعب للحفاظ على تحالفاتها األوروبية، وتزيد عليها الصينية والروسية كما 
أنها تستند إلى تيار متعاطف معها عند الحزب الديمقراطي األمريكي لدرجة 

أنه إيراني أكثر من اإليرانيين، تلك أوراق مازالت في يدها، ولكن.. 
جميع تلك التحالفات قابلة للتغير في أي لحظة، فما يوحدها مصالح ليس��ت 
ثابتة، ورقعة الش��طرنج اآلن في حراك دائم وهذا ما تعلمه إيران فال تراهن 
عل��ى تحالفاتها، رهانها األهم هو على »خدمه��ا« في المنطقة، هم حصيلة 
جهدها وتعبها، هم من بيدهم اس��تمرار مش��روعها أو نهايته، وِمن دوِنهم 

سيضيع كل مجهود قامت به إيران طوال األربعين عامًا الماضية. 
لذل��ك بدأت إيران تتوجع من خس��ائر مواقعها األمنية وهي ترى س��يطرتها 
عل��ى العواصم العربي��ة قد بدأت تتضعض��ع، ولذلك بدأت تح��ث منصاتها 
اإلعالمي��ة على التحرك بش��كل متناغم مما يثبت أن ش��بكة الخدم اإلعالمية 
واحدة في لبنان واليمن والعراق والبحرين، فالقيادة واحدة، وما ذلك إال لرفع 

معنويات طاقم الخدم الذي بدأ يتحسس لحيته!! 
لذل��ك حين ترون نش��اطًا إعالميًا محموم��ًا لتلك الش��بكة اإليرانية الناطقة 
بالعربي��ة، فاعلموا أنهم يتوجع��ون، واعلموا أنهم يحاول��ون أن يجدوا لهم 

منفذًا جديدًا إلعادة إحياء المحاولة رقم »المليون«!!!

 دبي تدشن أغلى وأسرع 
سيارة إسعاف بالعالم 

دش��نت مؤسس��ة دب��ي لخدمات 
الخارق«  »المس��تجيب  اإلس��عاف 
وه��ي أغل��ى س��يارة إس��عاف في 
العالم في مقر إكسبو 2020 دبي، 
وهي س��يارة إماراتي��ة الصنع من 
طراز »اليكن هايبر سبورت«، وفقًا 
لما ذكرت صحيفة اإلمارات اليوم. 
والس��يارة من إنتاج شركة »دبليو 
موتورز« التي تتخذ من دبي مقرا 
13 مليون درهم  لها، وتكلفته��ا 
لمًا تتميز به من أعلى مستويات 

الفخامة.
وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة 
دب��ي لخدم��ات اإلس��عاف، خليفة 
ال��دراي، أن دب��ي ارتبط��ت دائما 
بتميزه��ا بالعدي��د م��ن المالمح 
الت��ي تعد وحيدة م��ن نوعها في 
العال��م، فيم��ا يأتي إط��الق هذه 
السيارة كرمز لتفرد دبي بين أكبر 
وأه��م م��دن العالم، ف��ي حين ال 
تخلو السيارة من الفائدة العملية 
من ناحية س��رعتها الخارقة التي 
تخدم ف��ي الوصول إل��ى الحاالت 
الطارئة الت��ي تحتاج تدخال فائق 

السرعة.  
وتحمل السيارة شعار »دبي أفضل 

مدينة للحياة في العالم« وش��عار 
»وجهات_دب��ي«، وه��ي المبادرة 
التي أطلقها مؤخ��را مجلس دبي 
لإلع��الم بهدف التعري��ف بمواقع 
في  متمي��زة  ومعال��م  ووجه��ات 
اإلم��ارة، فيم��ا تضي��ف الس��يارة 

جدي��دا  معلم��ا  الق��درة  فائق��ة 
ونقطة ج��ذب إضافي��ة لمعرض 

إكسبو 2020 دبي.  
اإلض��اءة  وح��دات  تزوي��د  وت��م 
األمامية للسيارة بنحو 440 ماسة 
مبطنة، فيما تم اس��تخدام خيوط 

الذهب في حياكة البطانة الجلدية 
الداخلية للس��يارة الت��ي تم طالء 
س��قفها الداخلي بالذه��ب وتبلغ 
س��رعتها القص��وى 400 كيلومتر 
في الس��اعة، لتك��ون بذلك أيضا 

أسرع سيارة إسعاف في العالم.

ضمن ثمار »مدارس المستقبل«

 »المالكية للبنات« نموذج للتمكين الرقمي

برزت مدرسة المالكية االبتدائية اإلعدادية للبنات 
كنموذج مش��رق للمدارس الحكومية المتميزة في 
التمكين الرقمي في التعليم، إذ تجاوزت المدرسة 
جان��ب إكس��اب الطالبات الق��درة على اس��تخدام 
المحتوى الرقم��ي، واالبتكار واإلب��داع في إنتاجه 

م��ن قبله��ن، ووصلت إل��ى مرحلة تش��كيل فريق 
طالب��ي مبدع يقدم ورش��ًا متنوعة ح��ول الخرائط 

الذهنية والقصص الرقمية والتصميم وغيرها.
أما في مجال االبتكار في إنتاج المحتوى التعليمي 
الرقم��ي، فقد تمي��زت طالبات المدرس��ة في هذا 

المجال، بما في ذلك إنتاجهن مؤخرًا سلس��لة من 
القص��ص الرقمي��ة المتصلة باالس��تخدام اآلمن 
للتكنولوجيا، إلى جانب تنفيذ المسابقة الطالبية 
لألف��الم القصي��رة لتج��ارب العلوم على مس��توى 

مدارس البحرين.

 غفران القصاب.. موهبة بحرينية 
استثنائية في تأليف القصص

»األديب��ة البحريني��ة الصغيرة«، و«روائية البحرين في المس��تقبل«، 
وغيرها من ألقاب تحفيزية أطلقه��ا المقربون من الطالبة المبدعة 
غفران عمار عبدالرزاق القصاب من مدرسة السالم االبتدائية للبنات، 
والت��ي تتمتع بقدرات اس��تثنائية ف��ي تأليف القص��ص ذات األفكار 
المبتكرة، مع ش��غف وطالقة في القراءة، وصوت وأداء مميز في سرد 
قصصه��ا أمام الجمه��ور، وهي ذات موهبة تفوق عمرها ومس��توى 
م��ن هم ف��ي نفس مرحلته��ا الدراس��ية. وقالت غفران: »إن عش��ق 
اللغ��ة ومهاراتها انطلق في حياتها منذ الصغ��ر، حيث الحظت ذلك 
معلماتها، وخاصة المعلمة أماني العراقي، التي تميزت بتشجيعها 
الدائم وترش��يحها لدخول مس��ابقات القراءة وكتاب��ة القصص، لما 
رأته فيها من تفوق دراسي وحبها العميق للقراءة والكتابة، وقدمت 
لها المدرس��ة الدع��م الكبير وكل ما تحتاجه لالس��تمرار واكتس��اب 

أساسيات الكتابة القصصية بصورة علمية متقنة«.

 تغريدة من تركي آل الشيخ 
تظهر محمد عبده بصورة مع أطفاله

في صورة تفيض بجو األسرة وحنان األبوة، ظهر فنان العرب محمد عبده وهو 
برفقة أطفاله محتضنًا أصغرهم والذي س��ّماه »سلمان«. ونشر رئيس هيئة 
الترفيه في الس��عودية المستشار تركي آل الش��يخ، على حسابه الرسمي في 
»تويتر«، ص��ورة حديثة للفنان محمد عبده مع أطفال��ه، وقد حظيت الصورة 
بمتابعة نش��طاء التواصل االجتماعي الذين علقوا بأن أحد أبناء محمد عبده 
نس��خة عن وال��ده الذي يعتبر رم��زًا من رم��وز الفن الس��عودي وأيقونة من 
أيقوناته��ا. وُعرف فن��ان العرب في بداياته الفنية »بأب��ي نورة« لكون ابنته 
ن��ورة هي أكب��ر أبنائه، بينما ظل الس��ؤال المت��داول بين نش��طاء التواصل 
االجتماع��ي عن عدد أبناء محم��د عبده الذي تزوج مرتي��ن، كانت األولى من 
الس��يدة الس��عودية نجوى بنوي ع��ام 1977 التي أنجبت ل��ه 7 أوالد، قبل أن 
ينفصال عام 2003 بعد زواٍج اس��تمر لمدة 26 عامًا. أما زيجته الثانية فكانت 
من الس��يدة الفرنسية ذات األصول الجزائرية والتي تكتم الفنان محمد عبده 
عن معلوماتها الشخصية، باس��تثناء إفصاحه عن تعرفه عليها أثناء تواجده 
في فرنسا لتلقي العالج إثر إصابته بأزمة قلبية، حيث تم إعالن زواجهما عام 
2013، وق��د أنجبت له 4 أبناء، ليكون بذل��ك عدد أبناء وبنات فنان العرب 11 
ولدًا وبنتًا، بينهم 10 فقط على قيد الحياة، بعد وفاة ابنه األكبر عبدالرحمن.

 طفل ينفق ألفي دوالر 
من هاتف والدته أثناء اللهو به

أنف��ق طفل أمرك��ي حوال��ي 1987 دوالرًا من حس��اب والدته 
البنكي على مش��تريات أث��اث عبر خدمة التس��ّوق اإللكتروني 

أثناء اللهو بهاتفها.
وحس��ب ما نقل موق��ع قن��اة News12، فقد تفاج��أت عائلة 
الطف��ل أيانش البال��غ 22 ش��هرًا بوصول عدد م��ن صناديق 
الكرت��ون المحملة بقطع أث��اث من أحد مراك��ز »وول مارت« 

للتسوق من دون علمها بطلب الشراء.
وقالت األم مادو كومار لقناة News12: »إنهم تابعوا بدهشة 
وص��ول العامل األول بالطرد غير المتوقع، ثم الثاني والثالث، 
إلى أن اكتشفوا أن المشتريات تمت بالفعل لمنزلهم الجديد، 
بعدما كانت قد اشترت بالفعل أغراضًا جديدة أخرى للمنزل«.
وقدرت األس��رة حجم الط��رود إلى وصلت إل��ى المنزل بحوالي 
75% م��ن قائمة المش��تريات التي طلبها الطف��ل أثناء اللهو 

بالهاتف.
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ذاكرة السمكة
قي��ل الكثير عن الس��مكة وذاكرتها، ورويت العديد من األس��اطير عن هذا 
الموضوع. والش��ائع في المعتقد الشعبي أن للسمكة ذاكرة قصيرة. لذلك 
يضرب بها المثل لضعاف الذاكرة، كثيري النس��يان. ولكن األبحاث العلمية 
تثبت أن الس��مكة من أكثر الحيوانات تمتع��ًا بذاكرة قوية وطويلة المدى. 
إذ بإمكانه��ا تذكر األماكن التي تزورها وبعض األش��ياء التي تهمها لمدة 
تتجاوز خمس��ة األش��هر. علمًا بأن ثم��ة حيوانات تمت��از ذاكرتها بالقصر 
مث��ل الذباب والنح��ل. والبعض اآلخر يعد من عديم��ي الذاكرة مثل بعض 

الحيوانات البحرية. 
ضع��ف الذاك��رة الكبير عن��د الحيوانات، مقارن��ة باإلنس��ان، ال يعيقها عن 
متابعة حياتها بسالس��ة وأمان. ألنها تعتمد باألس��اس على اس��تمرارية 
النظ��ام اليومي. فالنحلة وهي من أذكى الحيوان��ات، ال تتجاوز قدرتها على 
تذك��ر األش��ياء ألكثر م��ن 2.5 ثاني��ة. غير أن اس��تعانتها بباق��ي الحواس 
ومواالته��ا على ارتياد نف��س المواقع يوميًا للحصول عل��ى الغذاء والرحيق 
والعودة للخلية م��رة أخرى، تجعلها تتذكر الطرق والمس��ارات التي تؤدي 
بها يوميًا لتل��ك األماكن. وفي بعض التجارب ت��م حبس بعض الحيوانات 
كالقط��ط والكالب والخي��ول عدة أش��هر ومنعها من الوجود ف��ي أماكنها 

المعتادة، ثم حين تمت إعادتها هناك مرة أخرى، تبين أنها نسيت الموقع 
تمامًا. وكانت بحاجة إلى تكرار النظام اليومي للعودة إلى سلوكها السابق. 
واإلنس��ان وهو أذك��ى مخلوق��ات األرض يتمت��ع بذاكرة جب��ارة. وبإمكانه 
اس��تعادة تفاصيل دقيق��ة لمواقع وأحداث غادرها منذ عق��ود طويلة. وهو 
يتمتع بذاكرة اختيارية تمكنه من استعادة ما يريد وقت ما يريد. وعمليات 
االس��ترجاع الدائمة في الذاكرة هي التي تمكن الماضي من البقاء حيًا في 
وجداننا. وذاكرة اإلنسان ليست تمييزية أو غريزية مثل ذاكرة الحيوان. إنها 

ذاكرة تسجيلية ترصد وتوثق جميع التفاصيل دون استثناء. 
التمع��ن والتأمل في طرائف ذاكرة الحيوانات وعجائبها يقودنا للتفكير في 
إس��تراتيجية إدارة الحيوانات لذاكرتها وتوظيفها في تس��يير أمور حياتها. 
إن الحيوان��ات تتذكر فقط ما يكون في نظامه��ا اليومي أو القصير المدى، 
بتك��راره يبقى جزءًا من س��لوكها ونمط حياتها، وباالنقطاع عنه، تنس��اه، 
وتتوقف عن ممارسته، وبإمكاننا التعلم من الحيوان، نتوقف عن استعادة 
ما يؤلمن��ا ويحزننا أو ال يهمنا، ونحفز فقط الذاك��رة اإليجابية التي تبقينا 
س��عداء ومستقرين نفسيًا وذهنيًا. التذكر إجراء اختياري ال ينبغي أن يتحول 

إلى هاجس يطاردنا.

سلسلة الجائحة.. الصحة النفسية! »3«
ل��م تتوقف آثار الجائحة عند السياس��ة والس��ياحة واالقتص��اد والطيران، بل 
امتدت إلى أبعد من ذلك بكثير حتى وصلت ألعماق ال نراها بالعين المجّردة، 
فتداعت آثار الجائحة على تركيب اإلنسان النفسي بعيدًا عن أعراض فيروس 
كورونا الصحية، فاآلثار النفس��ية للجائحة تج��اوزت اإلصابات العضوية حتى 
بات تأثيره��ا غير مرئي ويتجاوز أعضاء اإلنس��ان ليعبث بكينونته وس��المه 

الداخلي.
فالعال��م خالل فترة الجائحة مر بتجربة فريدة من نوعها، وهي انقطاعه عن 
العال��م الحقيقي والمجتمعات الحقيقية المليئة بالبش��ر والتفاعل البش��ري 
ليقب��ع خلف شاش��ته وعالم افتراضي يتش��كل في��ه بغير طبيعت��ه بل تجره 
الخوارزميات إلى ما ال يش��بهه وتجعله متيقنًا بأن هذا األنس��ب له من خالل 

التفاعل الوهمي وتجارة التفاعل والصداقات االفتراضية.
وفي تقري��ر لمنظمة الصحة العالمية أكدت في��ه أن الجائحة كان لها أثرها 
الفادح، على الصحة النفس��ية للناس، وفي دراسة نشرت في مجلة »النسيت« 
الطبي��ة الدولي��ة، أكدت أن حاالت االكتئ��اب والقلق، زادت ف��ي أنحاء العالم، 
بأكثر من الربع على مدى العام 2020، وهو العام الذي ش��هد التفشي األكبر 
للوب��اء، وتظهر نتائج الدراس��ة أن هناك زيادة كبيرة في ح��االت اضطرابات 
االكتئاب الحاد واضطرابات القلق، بنس��بة 28% و26%، وتقول إن هناك زيادة 
خ��الل الع��ام 2020، بمعدل 76 مليون حالة الضطراب��ات القلق، و53 مليون 
حالة الضطرابات االكتئاب الش��ديد في العالم، وكلها على صلة بتفشي وباء 
)كوفيد 19(، ومن أبرز ما تكشفه الدراسة، هو أن النساء كّن األكثر تضررًا من 

الذكور، في حين كان الشباب أكثر تضررًا من الفئات األكبر سنًا.
مع هذه األرقام والنتائج وما نشهده من تصرفات غريبة على مواقع التواصل 
االجتماعي نجد أنفس��نا أمام تحدٍّ كبير بعد انحسار الوباء، وهو معالجة اآلثار 
النفس��ية طويل��ة المدى التي ترتبت عل��ى الوباء، والتي قد ت��الزم الكثيرين 
ج��ّراء الخوف من اإلصابة بالم��رض والحجر أو الذين فقدوا أحبتهم خالل هذه 

الجائحة.
كل ه��ذه العالمات تدق ناق��وس الخطر وتلفت نظر الحكوم��ات والقطاعات 
الصحية إلى التركيز على قطاعات الصحة النفسية وعدم تهميشها أو التقليل 
من أهميتها، حيث إن اآلث��ار الواضحة وخصوصًا على جيل النشء الذي أصبح 
ال يجي��د التعامل مع الواق��ع، بل أصبح يفّضل الحي��اة االفتراضية على الحياة 
االجتماعية، ويفتقد أبس��ط مهارات ال��ذكاء العاطفي واالجتماعي، بل أصبح 
كثيرون منهم يعانون من الس��منة ويفضلون الجلوس أمام الشاشات بعيدًا 

عن االحتكاك واللعب والرياضات البدنية بمختلف أنواعها.
ولذلك فإنه على األهالي اليوم الحرص على دفع األبناء إلى الحياة الواقعية من 
خالل مش��اركتهم لنظرائهم في السن، ومش��اركتهم اهتماماتهم وميولهم 
مما س��يخفف عنهم ضغط التفكير في الجائح��ة، ويتيح لهم نوعًا من الحياة 
الطبيعية للفرد، والمقصد األساس��ي هو أن يدرك الطفل أن العالم الواقعي 

هو ما يعيشه بحواسه كلها وليس العالم القابع خلف الشاشات.

أزمة السيولة وشّح الدينار الحقيقي
ال يجب أن أبدأ المقالة بكورونا )كوفيد19( وسلبياتها 
وأربط أزمة السيولة وشّح الدينار منذ أن بدأت الجائحة 
قب��ل عامين، عل��ى العكس تمامًا، حيث يش��ير معظم 
االقتصاديي��ن إل��ى أن مش��اكل الكس��اد االقتص��ادي 
العالمي أعظم من مشاكل االنكسار على ما يبدو، ومن 
أهم المش��اكل غير المحسوس��ة التي يجب مواجهتها 

أزمة السيولة وشّح الدينار.
أزمات الس��يولة كانت وليدة األزم��ات االقتصادية منذ 
الع��ام 2014 إل��ى 2018 والت��ي كانت تعرف باس��م 

الرك��ود العظيم والتي وصل��ت موج��ة تأثيراتها إلى 
دول الخليج العربي، وعلى ضوئها قامت الدول بإعادة 
هيكل��ة اقتصادها ومحاولة اس��تدراك موضوع الديون 

وإعادة هيكلة ما يعرف بالدين العام.
وبما أننا جزء من الدولة - وبالتالي بال ش��ك س��نتأثر 
جميع��ًا اقتصاديًا - فالكثير منا غير مس��توعب لوضع 
السوق، ولتبسيط الشرح، هناك الكثير من المؤسسات 
الصغي��رة تواجه أزمات بيع حقيقية س��واء للخدمات أو 
المنتجات ليس بس��بب قل��ة الدعاية أو س��وء المنتج، 

لكن نتيجة للتغيرات الس��ريعة جدا لالقتصاد بس��بب 
قلة السيولة الداخلية على ما يبدو.

وبالتالي، م��ن المنطقي أن الحكوم��ة حفظها اهلل قد 
أبدت اهتمامه��ا في الملتقى الحكومي 2018 و2019 
بموض��وع صن��دوق الس��يولة وه��و األمر الذي س��بق 
)كوفيد19( إلنقاذ الش��ركات عبر إعادة هيكلة نفسها 
إذا كانت مدركة للوضع والذي لربما س��بب لها كورونا 
)كوفيد19( مفاجأة غير س��عيدة وهم إضافي أكبر من 
السابق، ثم معالجات أخرى بمساعدات صندوق العمل 
»تمكي��ن«، ومن ث��م االقتراض من صن��دوق التنمية 
للمتعثري��ن حي��ث قد أخال��ف البعض ف��ي االقتراض 
لتجنب العبء المالي، إال أنه في بعض األحيان ضرورة 

ال مفر منها لتأجيل الدين وقد يكون لتأجيل الغرق.
والحقيقة التي قد أق��ف عليها كاقتصادية، أننا ننتظر 
جل��ب اس��تثمارات جديدة من خ��ارج إط��ار الصناديق 
االس��تثمارية الداخلية، والقيام بمشاريع حقيقية تحت 
التنفيذ لضخ سيولة جديدة تحرك دينمو االقتصاد عبر 
المش��اركة الفعالة بالتطور االقتص��ادي بدل التأجيل 

والتدوير لكس��ب الوقت ومحاولة تدارك حقبة الكساد 
العالمي، عل��ى أمل أن نصحو غدًا ويكوُن يوٌم مش��رٌق 
اقتص��ادٌي جمي��ٌل، علمًا بأن الواق��ع الحقيقي ال يحمل 

هذا المعنى أبدًا.
نح��ن الي��وم في منافس��ة حقيقية عالمي��ة نقلتنا إلى 
مصاف ال��دول المتط��ورة، حيث إن التح��ول الصناعي 
للبحري��ن، كان ج��زءًا مهم��ًا م��ن ه��ذا التوج��ه بداًل 
م��ن التركيز على الس��ياحة والتي كانت تش��تهر بها 
البحري��ن، إال أن��ي اليوم وأن��ا أعيد تقييم ه��ذه األمور 
أكتش��فت أن مردودات االستثمارات الصناعية أصبحت 
تأخذ وقتًا من الزمن، بس��بب توافر استثمارات أسهل 
وأس��رع من ناحي��ة المردود المالي بنس��ب أرباح أعلى 
كمجال الترفيهة والدعاية واإلعالن والسوش��ال ميديا 
والعم��الت الرقمية والت��ي ما زلت عل��ى قناعة بمدة 
جديته��ا أو أراها فت��رة صغيرة وس��تنتهي إلى أحقية 
وجود أعمال أكثر حقيقية مبنية على أسس مؤسساتية 

واضحة.

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية

تغيير نهج الحاكمين
م��ن األمور الت��ي ال ُيختلف عليها أن��ه حتى أوائل األلفي��ة الجديدة كانت كل 
دول مجلس التعاون تنتهج نموذج الدولة المركزية، لكنها بعد ذلك اختارت 
االتج��اه نحو نظام جدي��د من الحكم وأن ه��ذا االختيار جاء ف��ي جزئه األكبر 
تعبي��رًا ع��ن رغبة الحكام ف��ي اإلصالح وف��ي جزئه اآلخر تجاوب��ًا مع ضغوط 
خارجية ومطالب داخلية تصب في االتجاه نفس��ه، وهذا وذاك وغيره دفع نحو 
التوافق على تطوير عقد اجتماعي جديد أساسه التفاعل مع القواعد الشعبية 
والتواف��ق مع دول اإلقليم. واألكيد أنه لوال هذا االختيار لتمكن مريدو الس��وء 
م��ن تخريب العالقة بي��ن الحاكم والمحك��وم في جل وربم��ا كل هذه الدول 
ولربما تمكن��وا من الوصول إلى غايتهم خصوصًا وأنهم يس��تمدون قوتهم 
م��ن دول ومنظمات تتخذ موقفًا س��البًا م��ن الحكم ف��ي دول الخليج العربي 

وتتربص.
المتابع للش��أن الخليجي يقر ويبصم بالعش��رة على أن التطور الذي تش��هده 
دول مجلس التعاون اليوم في مختلف المجاالت هو نتاج طبيعي لذلك التحول 
في نهج الحكم، وهو يفعل الش��يء نفسه عند الحديث عن سبب التمكن من 

السيطرة على كل تجاوز وتطاول على الحياة واالستقرار في هذه الدول.
 النه��ج الجديد وف��ر المصدات الالزمة لمنع كل محاوالت التخريب وإفش��الها 
والت��ي مثالها م��ا حصل هنا في فبراي��ر 2011 حيث تبّين للعالم س��ريعًا أن 
قائم��ة المطالب التي أعلنت س��رعان ما فقدت قيمتها بس��بب أن المملكة 
وفرته��ا من دون تأخير وتجاوزته��ا، ففقد مريدو الس��وء كل التعاطف الذي 
حصل��وا علي��ه في البداي��ة وعمدوا إل��ى اس��تغالله وتوظيفه، وهذا يش��مل 

المطالبات المتعلقة بالديمقراطية وحقوق اإلنسان.
ما نعيش��ه اليوم هنا في مملكة البحرين ونفتخر به يحس��دنا عليه اآلخرون، 
فم��ا حققه صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد 
المفدى حفظه اهلل ورعاه في أقل من عقدين  يؤكد صحة النهج الذي اعتمده 
جاللت��ه ويؤكد في الوقت نفس��ه هزالة التكتيك الذي اعتمده مريدو الس��وء 

والدول والمنظمات التي تقف من ورائهم.

ميالد ملك
أعكف هذه األيام على القراءة والتمعن في كتب 
األنظمة السياس��ية، والتع��رف على التفاعالت 
التي من خاللها يتم تحديد القيم بشكل رسمي 
للمجتمع، ودراس��ة النظم السياسية المختلفة 
في صورها وأش��كالها المختلفة »المجتمعية 

والسلوكية والتنظيمية«. 
وبالطب��ع فإنن��ي أح��اول أن ُأس��قط م��ا أقرُؤُه 
عل��ى واقعنا الحالي، الس��يما ما يتعلق بعالقة 
الحاكم بالشعب، وهنا أقف مشدوهة من عالقة 
ملكنا وعاهلنا المفدى بأفراد ش��عبه. عالقة ال 
تس��تطيع كتب العلوم السياس��ية أن تصفها، 
عالقة قوي��ة قائمة على الح��ب المتبادل بين 
الحاكم والش��عب، والوالء المطلق من الشعب 

للملك وللعائلة الملكية الحاكمة. 
ولنا في يوم ميالد جاللة الملك خير مثال، حيث 
يص��ادف يوم ميالد الملك 28 من ش��هر يناير، 
وفي هذا اليوم تس��ابق الكثيرون من أبناء هذا 
الش��عب الوف��ي لتقديم التهنئ��ة لجاللته عبر 

مختلف وس��ائل اإلع��الم وتطبيق��ات التواصل 
االجتماع��ي، ولكن لي��س هذا م��ا لفت نظري 
وحس��ب، بل ما لفت نظري بش��كل أكبر هو أن 
الكثير من المواطني��ن وضعوا صورًا تجمعهم 
بصاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاه��ل الب��الد المف��دى في مناس��بات 
مختلفة، مما يجعلني أجزم بالقرب بين الحاكم 

وشعبه. 
حدثني أحد الزمالء من إحدى الدول الش��قيقة، 
قائ��اًل: »ما ش��اء اهلل عليكم، أنت��م محظوظون 
بقائدك��م وملككم، واضح جدًا قرب��ه من أبناء 
شعبه، فالكثيرون يملكون صورًا شخصية لهم 
م��ع جاللت��ه«، ويق��ول: »من كثرة األش��خاص 
الذين وضعوا صورًا شخصية مع جاللته حفظه 
اهلل، ش��عرت بأن��ه التق��ى بكل فرد م��ن أفراد 
ش��عبه، وهذا إذا دل على شيء فإنما يدل على 
أن جاللة الملك حفظ��ه اهلل »معكم« و»قريب 

منكم«، كم أنتم محظوظون«. 

رأيي المتواضع
بالفع��ل نح��ن محظوظ��ون بملكن��ا المف��دى، 
محظوظ��ون بعالق��ة جاللت��ه م��ع جمي��ع أفراد 
شعبه، فجاللته حريص كل الحرص على االلتقاء 
بجميع مكونات أفراد الشعب، والتواصل معهم، 
واالس��تماع إليه��م والتش��اور معه��م ش��خصيًا 
وبش��كل دائ��م ومس��تمر، رغ��م جمي��ع الظروف 

والمتغيرات. 
أتمنى أن أكون أحد الش��اهدين على هذا العصر، 
وأكت��ب في مج��ال عالق��ة قائدن��ا وملكنا حمد 
بشعبه، وأن أدون ما تقع عليه عيني، وما أسمعه 
بأذن��ي لكي أنقل للجميع متان��ة وصالبة وروعة 
العالق��ة الت��ي تجمع بي��ن جاللة المل��ك وأفراد 

شعبه. 
مي��الد ملك، أف��رز لنا ملحمة جدي��دة من مالحم 
ال��والء وال��ود بي��ن قائ��د وش��عب.. ف��كل عام 

وجاللتكم الخير لهذا البلد المزدهر.

»أوميكرون«.. بداية النهاية!
قبل ش��هرين تقريبًا وصلت »األعداد القائمة« للمصابين بفيروس كورونا 
لدين��ا في البحرين إل��ى ما يقل عن 400 حالة قائم��ة، وهو رقم جعل الكل 
يتف��اءل بأننا عل��ى الطريق الصحيح للقض��اء تمامًا على ه��ذا الوباء، وهذا 

تفاؤل طبيعي بحكم المعطيات واألرقام حينها.
فج��أة، ظهر متحور جديد س��ريع االنتش��ار أطلق علي��ه »أوميكرون«، ودخل 
العال��م موجة ثالثة إن صح القول من مواجه��ة فيروس كورونا ومتحوراته 
المختلف��ة، والفارق هنا ب��أن هذا المتحور »أوميكرون« ش��ديد االنتش��ار، 
ويتفش��ى بش��كل س��ريع وجنوني، إال أن أعراضه وتأثيراته أخف بكثير من 

كورونا األصلي أو »دلتا« المتحور منه. 
المش��كلة مع »أوميكرون« تكمن في أرقام��ه وإحصائياته أكثر مما تكمن 
في س��رعة انتش��اره! وهنا لنوضح مغزى القول، إذ واقع الناس اليوم متأثر 
تمامًا بما تتناقله وسائل اإلعالم من معلومات وأرقام وإحصائيات، بالتالي 
حينم��ا يرى الناس بأن ألمانيا مثاًل كس��رت حاجز ال�200 أل��ف إصابة يوميًا 
بالمتحور الجديد، وبريطانيا وصلت إلى 150 ألفًا يوميًا وتفوقها في العدد 
فرنس��ا، وهكذا دواليك، فإن التخّوف والتوجس س��يصالن إلى أعلى مستوى 

بالضرورة. 
ف��ي البحرين وصلنا من بعد أق��ل من 400 حالة قائمة قبل ش��هرين، إلى 
أكثر من 36 ألفًا و600 حالة، وبالتأكيد هي معنّية بأوميكرون نظرًا لسرعة 

االنتشار. 
ورغ��م اإلجراءات التي تق��وم بها مملكة البحرين وأس��اليب التعامل وطرق 
تطبيق نظام اإلش��ارة الضوئية وكل ما يرتبط بالمراحل المختلفة بحسب 
األلوان، إال أن األعداد تتزايد بش��كل يومي، وهو م��ا جعل كثيرًا من الناس 

يدل��ون بآرائهم ف��ي مواق��ع التواصل االجتماع��ي س��عيًا للتفكير بأفضل 
أساليب التعامل مع الوضع القائم. 

آراء عدي��دة، وأفكار كثيرة، أغلبها تدفع باتج��اه تطبيق نظام اللون األحمر، 
أو التشديد في إغالق المرافق، وكذلك إلزامية التطعيم. إال أن هناك بعض 
التعليق��ات كان��ت تدعو للتس��ليم ب�«التعاي��ش الطبيعي« م��ع الفيروس 
واعتباره كأي م��رض آخر مثل اإلنفلونزا الموس��مية، وهذا طبعًا يحاكي ما 

قررت تطبيقه كثير من الدول األجنبية على رأسها بريطانيا. 
وس��ط كل هذه المعمعة تبرز اآلراء الطبية باعتبارها التي تملك »بصيص 
أمل« بشأن المستقبل. وعليه فيما يخص »أوميكرون«، يقول خبير أمريكي 
يدعى »جيمس كرو« يعمل بمركز »جامعة فاندربيلت« األمريكية للقاحات 
إن هذا المتحور بفضل س��رعة انتشاره واألهم عدم خطورة أعراضه، يملك 
مواصف��ات تجعله يحقق مناعة س��ريعة لدى الجهاز المناعي للبش��ر، وهو 
أمر س��يحول الفيروس غير القاتل من مرحلة الوباء إلى االستيطان، وهو ما 
يعن��ي بعدها ترويضه والقضاء عليه، وهو ما اعتبره كرو ب�«ببداية النهاية 

لكورونا«. 
النقطة المهمة التي أش��ار لها كرو أيضًا ب��أن »أوميكرون« يملك أكثر من 
30 طفرة في البروتين الشوكي وهو ما أثر على فعالية اللقاحات ضده، لكن 
مع التش��ديد على أهمية أخذ كافة اللقاحات والجرعات المنشطة ألنها هي 

التي تمنع »األعراض القاتلة« لكورونا وكافة متحوراته. 
نأم��ل أن تص��دق مثل ه��ذه اآلراء الطبية، وحتى زوال ه��ذا الوباء، البد من 
االلت��زام بما يدعوكم إلي��ه الفريق الوطني الطبي من إج��راءات واحترازات، 

والمولى عز وجل هو الحافظ.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/30/watan-20220130.pdf?1643516129
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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تأهـــل منتخبنا الوطني لكرة اليد الى المباراة النهائية 
فـــي البطولـــة اآلســـيوية العشـــرون، وذلك بعـــد فوزه 
علـــى صاحـــب األرض والجمهور المنتخب الســـعودي 
بنتيجـــة )29/20( فـــي اللقـــاء الـــذي جمـــع المنتخبيـــن 
ضمن منافســـات الدور قبل النهائي بالبطولة.  وضرب 
األحمـــر موعـــدًا في النهائي اآلســـيوي أمـــام المنتخب 
القطري يوم اإلثنين القادم وذلك بعد فوز األخير على 

إيران في المباراة األولى بنتيجة )34/19(.

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

مؤكدا في حضوره ختام “أمن الخليج العربي 3” تعزيز العمل األمني الخليجي... وزير الداخلية:

التدريب واالعتماد على التكنولوجيا رافد للعمل األمني
أكد وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة 
أن التدريـــب واالعتمـــاد علـــى المنظومـــات التكنولوجيـــة الحديثـــة 
والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي، تشكل عناصر 
جوهرية ورافدا أساســـيا للعمـــل األمني وتبادل الخبرات والتجارب 

الناجحة.
وحضـــر وزيـــر الداخليـــة، أمس، مـــع وزراء الداخلية بـــدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، حفل ختام فعاليات التمرين التعبوي 
المشـــترك لألجهـــزة األمنيـــة بـــدول مجلـــس التعـــاون “أمـــن الخليج 

)05(العربي3” والذي عقد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

تدريب وتوظيف 500 باحث 
عن عمل منذ تدشين “فرص”

)02(
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اللجنة اإلعالمية

أن  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  أعلنـــت 
اليـــوم األحد هو أول أيام بدء الدراســـة 
من الفصـــل الدراســـي الثانـــي للمدارس 
المـــدارس  جميـــع  وأن  الحكوميـــة، 
ستســـتقبل الطـــاب والطالبـــات بشـــكل 
اعتيـــادي وفـــق مـــا كان معمـــوالً بـــه في 
الفصـــل الدراســـي األول ووفق خيارات 
أولياء األمور التي حددوها سابقًا لدوام 
أبنائهم وبناتهـــم عبر الحضور الفعلي أو 
عبـــر المنصـــات اإللكترونية، مـــع مراعاة 
أال تزيـــد نســـبة دوام الطلبـــة فـــي جميع 
المدارس عن 50 %  من إجمالي الطاقة 
االســـتيعابية لكل مدرســـة التزامًا بنظام 
اإلشـــارة الضوئية المعتمد في مســـتوى 

اللون األصفر.

المنامة - وزارة الداخلية

)02(

قال السفير الماليزي شازريل بن زاهيران إن حجم التبادل التجاري ما بين البحرين وماليزيا بلغ 
600 مليــون دوالر. وأبــدى فــي لقــاء خــص به “البالد” عــن رغبة بالده بزيادة المبــادالت، وترحيبه 
بالمســتثمرين البحرينيين الستكشــاف الفرص االســتثمارية في ماليزيا والعكس صحيح، مؤكدا 

أنها عملية تبادلية تحتاج إلى شركاء حقيقيين من كال البلدين.

وأشـــار بن زاهيران على هامـــش اللقاء، إلى 
نجاح المملكة باإليفـــاء بالتزاماتها الصحية 
تجـــاه األفـــراد مـــن مواطنيـــن ومقيمين في 
فتـــرة جائحـــة كورونـــا، مؤكـــًدا أنهـــا تقـــدم 
أفضـــل الجهـــود المبذولـــة مقارنة بمســـتوى 
الـــدول األخـــرى، وعلـــى أعلـــى المســـتويات 

اإلجرائية. 
وفـــي ســـياق آخر، ذكـــر الســـفير الماليزي أن 
عدد الطاب بالســـابق مرتفع نسبًيا من 200 
إلـــى 300 طالب بحريني، ولكنه مال للنزول 

ليصل إلى 80 طالبا فقط.
وقـــال إن عـــدد الماليزييـــن الموجودين في 
البحرين بالسابق بحدود 800 شخص، ولكن 

هـــذا الرقم انخفـــض اآلن إلـــى ما بين 
300 - 500 شـــخص. وذكـــر أن هنـــاك 

تعاونـــا واضحـــا فـــي مجـــال تصديـــر 
الغذائيـــة،  المنتجـــات  واســـتيراد 

ولكـــن هنـــاك مزيـــد مـــن الفرص 
استكشـــافها  علينـــا  التـــي 

منها المجال اإلنشـــائي، 
منتعشـــا  كان  والـــذي 

بالســـابق، كما يجب 
نستكشـــف  أن 
البحريني  االهتمـــام 

لتوفيـــر بنيـــة تحتية 
متطورة.

انخفاض الدراسين البحرينيين بكوااللمبور من 300 إلى 80 فقط
600 مليون دوالر حجم التبادل التجاري مع ماليزيا... السفير الماليزي لـ “^”:

السفير الماليزي في 
حوار مع “البالد”

)٠٤(
)٠٦(

)٠٦(

تخيير الطلبة بين الحضور أو الدراسة عن بعد

إبراهيم النهام | تصوير- رسول الحجيري

التنفيـــذي  الرئيـــس  صـــرح 
أحمـــد  الحكوميـــة  للمستشـــفيات 
األنصاري أنه تم التعامل مع حريق 
بســـيط نشـــب فـــي مخـــزن صغيـــر 
تابـــع ألحـــد األجنحـــة فـــي مجمـــع 
السلمانية الطبي صباح أمس، ولم 
يسفر عن أية إصابات. وأوضح أنه 

تم تفعيـــل خطط الطوارئ المتبعة 
في المستشـــفى بشكل فوري، وتم 
نقل عدد مـــن المرضى إلى أجنحة 
أخرى احترازيًا. كما جرى التنسيق 
مـــع اإلدارة العامة للدفـــاع المدني 
التـــي تعاملت مع الحادث بســـرعة 

وكفاءة عالية.

حريق بمخزن في “السلمانية”... وال إصابات
المنامة - المستشفيات الحكومية

صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات 
العامـــة بتلقي النيابة العامة باغًا من 
وزارة الصناعـــة والتجارة والســـياحة 
مفـــاده ضبـــط مأموريهـــا القضائييـــن 
محـــاً تجاريًا يزاول فيه 3 أشـــخاص 
بحريني وآســـيويين أحدهمـــا هارب، 
نشـــاط إعادة تعبئـــة المـــواد الغذائية 
وتخزينهـــا دون اســـتصدار ترخيـــص 
المختصـــة،  الجهـــات  مـــن  بذلـــك 

تالفـــة  غذائيـــة  بمـــواد  واالحتفـــاظ 
واســـتدعت  الصاحيـــة.  ومنتهيـــة 
النيابة مأمور الضبط القضائي لسماع 
أقوالـــه بخصـــوص الواقعـــة وأمـــرت 
الهـــارب.  المتهـــم  وإحضـــار  بضبـــط 
كمـــا اســـتجوبت المتهميـــن المقبوض 
عليهمـــا وأمـــرت بحبســـهما احتياطيًا 
على ذمة التحقيـــق تمهيدًا لتقديمهم 

للمحاكمة.

حبس متهمين تالعبوا بتاريخ انتهاء األغذية
المنامة - النيابة العامة

المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيس نيابة التنفيـــذ بأن المحكوم 
عليه في قضايا إرهابية والذي تم تسليمه 
مؤخرًا للســـلطات البحرينية قد أودع في 
مركز اإلصاح والتأهيل؛ لتنفيذ العقوبات 
المحكـــوم بهـــا، وهي 4 عقوبات بالســـجن 
المؤبـــد، وعقوبة أخرى بالســـجن لمدة 10 
ســـنوات، فضاً عن الغرامات المالية. كما 
تـــم تمكينه من الطعن فـــي األحكام وفقًا 
لمـــا يجيزه القانـــون. وُيعد المحكوم عليه 
مـــن أخطر العناصر اإلرهابية.  وأوضحت 
النيابـــة العامـــة أنهـــا طالبت بعقوبة أشـــد 
ضد المتهم نظـــرُا للجرائم اإلرهابية التي 
المحكمـــة أصـــدرت  أن  إال  تـــورط فيهـــا، 
أحكامهـــا المعلنة حســـب النظام القضائي 

البحريني. 

بدء تنفيذ األحكام ضد أخطر عنصر إرهابي
“النيابة” طالبت بعقوبة أشد... لكن المحكمة أصدرت أحكامها حسب النظام القضائي

بعد فشـــل كافـــة جهود ومســـاعي اإلصـــاح بينهمـــا، وتعرضها 
لاعتـــداء المتكـــرر مـــن زوجها، قـــررت المحكمة تطليق شـــابة 
بحرينيـــة وأم لولدين من زوجها الثاثينـــي طلقة بائنة؛ للضرر 
واســـتحالة العشـــرة. وتعـــود تفاصيـــل القضية إلـــى أن الزوجة 
تقدمت بدعواها للمحكمة طالبة الطاق؛ العتداء زوجها الدائم 
عليهـــا بالضرب المبـــرح، حتى وصل به الحـــال ألن يهددها في 
إحـــدى الوقائع بالقتل والتلويح بالســـكين فـــي وجهها، وتعديه 

عليها بالقذف والطعن في شـــرفها وإهانتها والبصق عليها أمام 
ذويه في الطريق العام. وحيث لم تفتر المشـــكات بينهما، بلغ 
الحـــال بهـــا إلى أن تقدم ضده باغا في مركز الشـــرطة، وغيره 
مـــن الباغـــات الجنائيـــة والتقارير الطبيـــة التـــي أودع فيها ما 
لحق بها من أضرار جســـدية، أدت إلى اســـتحالة العشرة بينهما 
بالمعروف، حيث توثق ذلك االعتداء وما تبعه من آثار بســـبب 

الضرب في الصور الضوئية المرفقة بالائحة.
ولفت والد الزوجة في شهادته إلى أنه حين تواصل مع الزوج، 

إال أن رده كان أنه يؤدبها بذلك.

بصق عليها بالشارع فطلبت الطالق.. والزوج: كنت أؤدبها

“األحمر” يتأهل الى النهائي اآلسيوي

سيد علي المحافظة
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ترك خيار نوع التعليم لألهالي و50 % حضور الطالب بالمدارس
30 % نسبة العمل من المنزل لموظفي كل مدرسة... “التربية”:

أعلنـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم أن اليـــوم األحد هـــو أول أيام 
بدء الدراســـة من الفصل الدراسي الثاني للمدارس الحكومية، 
وأن جميـــع المـــدارس ستســـتقبل الطـــاب والطالبـــات بشـــكل 
اعتيـــادي وفـــق مـــا كان معموالً بـــه في الفصل الدراســـي األول 
ووفق خيارات أولياء األمور التي حددوها سابقًا لدوام أبنائهم 
وبناتهـــم عبر الحضـــور الفعلي أو عبر المنصات اإللكترونية، مع 
مراعاة أال تزيد نســـبة دوام الطلبة في جميع المدارس عن ٥٠ 
% من إجمالي الطاقة االســـتيعابية لكل مدرســـة التزامًا بنظام 
اإلشـــارة الضوئية المعتمد في مســـتوى اللـــون األصفر. وعليه، 
فـــإن علـــى إدارات جميـــع المـــدارس الحكومية اتخـــاذ ما يلزم 
للتواصل مع أولياء األمور والستقبال جميع الطلبة مع االلتزام 
بجميـــع اإلجـــراءات االحترازية المعتمدة التي تمت مناقشـــتها 
فـــي االجتماعات مع مديري ومديرات المـــدارس، والمنصوص 
عليهـــا فـــي الدليل االسترشـــادي الـــذي أصدرتـــه وزارة التربية 
والتعليم، والعمل على ضمان انتظام اليوم الدراسي والحصص 
الدراســـية عبـــر الحضور الفعلـــي أو عبر المنصـــات اإللكترونية 
بكل انســـيابية. وأكدت الوزارة ضرورة تطبيق نظام العمل من 
المنزل في جميع المدارس الحكومية بنســـبة ال تتجاوز ٣٠ % 
مـــن إجمالي عدد الموظفين في كل مدرســـة على حدة، التزامًا 
بمعاييـــر المســـتوى األصفـــر الخاصـــة بموظفـــي الحكومة وفق 

تعليمات جهاز الخدمة المدنية.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

فتح تلقي طلبات الترخيص لمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص
من 1 حتى 17 فبراير المقبل... وللدفعة الخامسة

والشـــؤون  العـــدل  وزارة  أعلنـــت 
اإلســـامية واألوقاف عـــن فتح الباب 
لتلقـــي طلبـــات الدفعـــة الخامســـة من 
الراغبيـــن بالترخيـــص لمزاولـــة أعمال 
الموثـــق الخـــاص للغـــة العربيـــة، ممن 
تتوافر فيهم الشـــروط المقررة، وذلك 
اعتباًرا من 1 حتى 17 فبراير المقبل.

لشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل  ـــن  وبيَّ
المحاكم والتوثيق محمد عبدالرحيم 
مقـــدم  فـــي  ُيشـــترط  أنـــه  بوجيـــري، 
الطلـــب أن يكـــون بحريني الجنســـية، 
الغيـــر،  لـــدى  وظيفـــة  يشـــغل  وأال 
وأن يكـــون قـــد أمضـــى فـــي األعمـــال 

القانونيـــة مدة ال تقل عن 4 ســـنوات، 
و أال يكـــون قـــد ســـبق شـــْطب اســـمه 
من ســـجل كاتب العـــدل الخاص، وأن 
يوفـــر مقـــرًا لمزاولـــة أعمـــال التوثيق، 
اجتيـــاز  المتقـــدم  علـــى  يتعيـــن  كمـــا 
والبرامـــج  والمقابـــات  االختبـــارات 

التدريبية المقررة.
كمـــا أفـــاد الوكيـــل المســـاعد لشـــؤون 
الـــوزارة  بـــأن  والتوثيـــق  المحاكـــم 
ســـتتلقى طلبات الراغبين بالترخيص 
لمزاولـــة الموثق الخـــاص للغة العربية 
مـــن خـــال مـــلء االســـتمارة المعـــدة 
لذلك والمنشـــورة على موقـــع الوزارة 
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بنسخة من شـــهادة البكالوريوس في 
القانـــون أو مـــا يعادلهـــا، ونســـخة من 
شـــهادة مزاولة العمل القانوني لمدة ال 

تقل عن 4 سنوات.
وطبقـــًا للقـــرار بشـــأن تنظيـــم أعمـــال 
والتزامـــات وجـــزاءات كاتـــب العـــدل 
الخاص للقيام بأعمال التوثيق، يجوز 
لكاتـــب العـــدل الخاص القيـــام بكل أو 
بعض أعمال التوثيق المنصوص عليها 
فـــي القانـــون، علـــى أن يقـــوم مكتـــب 
بمســـؤولية  العـــدل  بـــوزارة  التوثيـــق 
الرقابة الفنية والمالية واإلدارية على 

عمل كاتب العدل الخاص.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

محمد بوجيري

“العمل” و”هال بحرين”: تدريب العاطلين ضمن “فرص”
حميدان: مذكرات التفاهم تسمح بإدماج المواطنين في “الخاص”

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  بحضـــور 
االجتماعيـــة جميـــل حميـــدان، ووزيـــر 
بـــن  كمـــال  واالتصـــاالت  المواصـــات 
شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أحمـــد، 
مطار البحرين، تم فـــي مطار البحرين 
الدولـــي، توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم بيـــن 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزارة 
وشـــركة “ها بحرين”، شـــركة الضيافة 
واالســـتقبال المملوكـــة من قبل شـــركة 
مطار البحرين ومزود خدمات الضيافة 
البحريـــن  مطـــار  فـــي  واالســـتقبال 
الدولـــي؛ لتدريـــب عـــدد مـــن الباحثين 
عن عمل ضمـــن برنامج “فرص”، وذلك 
في إطـــار الجهود التـــي تبذلها الوزارة 
لتسريع وتيرة توظيف المواطنين عبر 
إدخالهم في دورات تدريبية؛ لارتقاء 
بقدراتهـــم المهنيـــة ومهاراتهـــم الفنية؛ 
إلدماجهم في مختلف منشآت القطاع 

الخاص.
الـــوزارة  جانـــب  مـــن  المذكـــرة  وقـــع 
الوكيل المســـاعد لشـــؤون العمل أحمد 
الحايكي، بينما وقعها من جانب شركة 
واالســـتقبال  للضيافـــة  بحريـــن  هـــا 
رئيس مجلـــس إدارة الشـــركة الرئيس 
التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد 
البنفاح، وستكون مدة سريان مذكرة 
التفاهم 3 ســـنوات يتم خالها تدريب 
عدد من الباحثين عن عمل وتوظيفهم 

في قطاع الضيافة.
وفـــي تصريح له بهـــذه المناســـبة، أكد 
فـــي  مســـتمرة  الـــوزارة  أن  حميـــدان 
توقيـــع مذكـــرات التفاهم مـــع مختلف 
القطاعـــات اإلنتاجية إلدماج الباحثين 
عن عمل في منشـــآت القطاع الخاص، 
الفتـــًا إلـــى أن توقيع هـــذه المذكرة مع 
شـــركة هـــا بحريـــن يأتـــي فـــي إطـــار 
تكثيف الجهود التي تسهم في تحقيق 
تطلعات الحكومة الموقرة برئاسة ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة في تطبيق خطـــة “التعافي 
تنميـــة  إلـــى  الهادفـــة  االقتصـــادي” 
االقتصاد وخلق فـــرص العمل النوعية 

الخيـــار  وجعلهـــم  المواطنيـــن،  أمـــام 
األفضـــل للتوظيـــف، وتحقيقًا ألهداف 
برنامـــج فـــرص الـــذي أطلقـــه الممثـــل 
لألعمـــال  الملـــك  لجالـــة  الشـــخصي 
رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون  الخيريـــة 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
مشيرًا إلى أن الوزارة عملت في الفترة 
الماضية على إدماج عدد من الباحثين 
عـــن عمل في برامج تدريب على رأس 
العمل في المجاالت الهندسية والطبية 
واإلدارية والتجارية الصناعية وتقنية 
المعلومـــات، منوهًا إلـــى أنه تم تدريب 
وتوظيـــف مـــا يقـــارب مـــن 500 باحث 

عن عمل منذ تدشين البرنامج. 
وأكد الوزير حميدان أن قطاع الضيافة 
واالســـتقبال مـــن القطاعـــات الواعدة، 

وهـــو أحـــد القطاعـــات التـــي ستشـــهد 
التعافـــي  خطـــة  مـــع  خصوصـــا  نمـــوًا 
االقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا القطاع 
كان ومـــازال جاذبًا للباحثين عن عمل؛ 
نظـــرًا لفـــرص الترقي المهنـــي والتطور 
الوظيفـــي للعامليـــن في هـــذا القطاع، 
داعيًا الشباب البحريني لاستفادة من 
برامج التدريب المجانية التي توفرها 
الـــوزارة؛ لتعزيز مهاراتهـــم المهنية إلى 
جانب مؤهاتهـــم األكاديمية؛ لردم أي 
فجـــوة مهارية قد تعيـــق إدماجهم في 

سوق العمل.
المواصـــات  وزيـــر  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
واالتصـــاالت انطاقـــًا مـــن توجيهـــات 
العهـــد  الملكـــي ولـــي  الســـمو  صاحـــب 
جعـــل  فـــي  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
المواطـــن البحريني الخيـــار األول في 

االســـتثمار وتنميـــة الكـــوادر الوطنيـــة 
وتعزيـــز مهاراتهم وصقل خبراتهم من 
خال خلق المزيد من الفرص النوعية 
للمواطنين في الشركات والمؤسسات، 
تلحـــق شـــركة “هـــا بحرين” بـ “شـــركة 
إلـــى  باالنضمـــام  البحريـــن”  مطـــار 
برنامـــج “فـــرص” الـــذي أطلقـــه الممثل 
لألعمـــال  الملـــك  لجالـــة  الشـــخصي 
الخيرية وشـــؤون الشـــباب ومستشـــار 
األمن الوطنـــي رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة، والـــذي يهدف إلى 
دعـــم وتطويـــر الشـــباب البحريني عبر 
توفيـــر فـــرص تدريبية لهـــم على رأس 
العمـــل؛ مـــن أجـــل إكســـابهم المهـــارات 

والخبرات الازمة.
إلـــى أن هـــذه الخطـــوة تأتـــي  وأشـــار 
مواصلـــة للخطـــوات المســـتمرة التـــي 
تتخذهـــا “شـــركة مطـــار البحريـــن” في 
وتوفيـــر  الوطنيـــة،  الكـــوادر  تنميـــة 
فـــرص تدريبيـــة ومواصلـــة لعـــب دوٍر 
أســـاس في الحفـــاظ على مســـار النمو 
االقتصـــادي عبر تنميـــة قطاع الطيران 
عمومـــا وقطـــاع الضيافة واالســـتقبال 
خصوصا؛ كونه من القطاعات الواعدة 
مـــع  وتماشـــيًا  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
بحريـــن”  “هـــا  شـــركة  إســـتراتيجية 
فـــي  خدماتهـــا  توســـيع  إلـــى  الراميـــة 
مطـــار البحريـــن الدولـــي وفـــي مبنـــى 
الطيـــران الخاص الذي يقـــدم خدماته 
لكبار الشخصيات وأصحاب الطائرات 

الخاصة.

مدينة عيسى - وزارة العمل

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

برزت مدرســـة المالكيـــة االبتدائية 
اإلعداديـــة للبنات كنموذج مشـــرق 
للمـــدارس الحكوميـــة المتميزة في 
التمكيـــن الرقمـــي فـــي التعليـــم، إذ 
تجاوزت المدرســـة جانب إكســـاب 
الطالبـــات القـــدرة علـــى اســـتخدام 
واالبتـــكار  الرقمـــي،  المحتـــوى 
واإلبـــداع فـــي إنتاجـــه مـــن قبلهن، 
ووصلت إلى مرحلة تشـــكيل فريق 
طابـــي مبدع يقدم ورشـــًا متنوعة 
حـــول الخرائـــط الذهنية والقصص 

الرقمية والتصميم وغيرها.
أمـــا في مجـــال االبتكار فـــي إنتاج 
المحتـــوى التعليمـــي الرقمـــي، فقد 
تميـــزت طالبات المدرســـة في هذا 
المجـــال، بمـــا فـــي ذلـــك إنتاجهـــن 
القصـــص  مـــن  سلســـلة  مؤخـــرًا 
باالســـتخدام  المتصلـــة  الرقميـــة 
جانـــب  إلـــى  للتكنولوجيـــا،  اآلمـــن 
تنفيـــذ المســـابقة الطابيـــة لألفام 
علـــى  العلـــوم  لتجـــارب  القصيـــرة 

مستوى مدارس البحرين.

“المالكية للبنات”... نموذج التمكين الرقمي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

“األديبـــة البحرينية الصغيـــرة”، و”روائية البحرين في المســـتقبل”، وغيرها 
مـــن ألقـــاب تحفيزيـــة أطلقهـــا المقربون مـــن الطالبـــة المبدعة غفـــران عمار 
عبدالـــرزاق القصـــاب من مدرســـة الســـام االبتدائيـــة للبنـــات، والتي تتمتع 
بقـــدرات اســـتثنائية فـــي تأليف القصـــص ذات األفكار المبتكرة، مع شـــغف 
وطاقة في القراءة، وصوت وأداء مميز في ســـرد قصصها أمام الجمهور، 
وهـــي ذات موهبـــة تفـــوق عمرهـــا ومســـتوى مـــن هـــم فـــي نفـــس مرحلتها 

الدراسية.
وقالـــت غفران إن عشـــق اللغة ومهاراتها قد انطلـــق في حياتها منذ الصغر، 
حيث الحظت ذلك معلماتها، وخاصة األستاذة أماني العراقي، التي تميزت 
بتشجيعها الدائم وترشيحها لدخول مسابقات القراءة وكتابة القصص، لما 
رأتـــه فيها من تفوق دراســـي وحبهـــا العميق للقـــراءة والكتابة، وقدمت لها 

المدرسة الدعم الكبير وكل ما تحتاجه لاستمرار.

“غفران القصاب”.. موهبة صاعدة في تأليف القصص

جائحة وال أخطر..!!
يبــدو أننــا لســنا فــي نهايــة جائحــة مثلما قالــت لنــا الناس، ويبــدو أن 
غــارات الفيــروس اللعيــن لــم تتوقف عن الــكام المباح؛ ألنهــا مازالت 
مطلقة الســراح، وأن الذين خرجوا من خنادقهم والذين فكوا حصار 
الســنين والذيــن لــم يميطــوا اللثــام عــن أشــكال حياتهــم صدمتهــم 
الجائحــة بمتحور جديد أطلــق عليه العلماء “أميكرون” بصرف النظر 
إذا كان لدينــا متحور واحــد معروف، ومتحورات أخرى غير معروفة 
وغيــر مفهومــة وغيــر معلومــة، إال أن وصــول أعــداد المصابيــن لدينا 
لمــا يفــوق الخمســة آالف ألول مرة منذ التفشــي الرهيــب يدفعنا إلى 
الخــروج للنــاس؛ لكــي نحذرهــم مــن انســيابية االنطــاق المجتمعــي 
وكأن شــيئا لــم يكــن، صحيــح أننــا لــن ننــادي بالغلــق االقتصــادي؛ ألن 
الخطــر الداهــم لــم يزل بعيدًا وأن أعداد من هــم في العناية المركزية 
ال يكاد يتجاوز العشرة مصابين، والوفيات تصل إلى حدود متناهية 
فــي الضآلــة تحــت أي مقيــاس طبــي، وأي معيــار زمنــي، إال أن الحذر 

الشديد قد أصبح واجبًا.
التوافــق الحكومــي المجتمعــي علــى حــد ســواء أصبــح مــن األهميــة 
بمكان بحيث يجب أال يغفل الجميع ضراوة انتشار المتفشي الجديد، 

والمتحور الغامض، والفيروس القادر على التلون بألف لون ولون.
يقولــون إنهــا بداية النهاية لهذه الجائحــة وربما تحولها ألول مرة من 
جائحــة كونية إلــى وباء مكاني، ويقولون الوقت مازال مبكرًا للحكم 
علــى مســارات الفيــروس اللعيــن، وأن الواقع هو خيــر برهان، وأعداد 
اإلصابات هي خير دليل، وبروتوكوالت التعاطي مع ســاعات الحســم 
األخيــرة ينبغــي أن تأخــذ فــي جميــع األحــوال مجراهــا، وتتخــذ مــن 

القرارات ما يناسب مساراتها ووجهاتها وضحاياها.
ينبغــي مثــًا أن يكــون لاحتراز الواجب ألف وجــه ووجه، وأن يكون 
التعــاون والتكاتف مع اللجنة التنســيقية العليــا والفريق الوطني ألف 
دور ودور، وأن نرتفع بالوعي المجتمعي إلى حدود وسقوف جديدة، 
وإلــى آفــاق أكثــر دقة واحتــرازًا مما نحــن عليه، ذلك أن مــا نحن فيه 
يدفعنــا إلــى ضــرورة التوقــف عن زيادة االنتشــار على هيئــة متوالية 

هندسية يصعب التحكم في وجهتها وال حتى في آثارها.
وللتكاتــف  المعتبــرة،  وجهتــه  االجتماعــي  للتباعــد  يكــون  أن  نريــد 
المجتمعــي توجهــه المحمــود ودقتــه المتناهيــة، وللتحذيــر مما قد ال 
تحمــد عقبــاه، ذلــك اإلنــذار المــدوي الــذي ال يجــب أن يــؤرق مســامع 
المتفائلين من أن الجائحة رغم أنها أصبحت أقل فتكًا، لكنها مازالت 
أشد ضراوة، وأن االستخفاف بما هو موجود، وأنه “لن يصيبنا اال ما 
كتبه هللا لنا” ســوف يدفعنا إلى القول بأننا ال يجب أن نلقي بأنفســنا 

إلى التهلكة وهللا خير حافظًا.

د. عبد اهلل الحواج
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.
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الدراسون البحرينيون في كوااللبمــور تقلـص عددهــم مــن 300 إلى 80 فقــط

البحرين تفوقت على دول عالمية في احتواء كورونا
يدا بيد لمنع انتشار “اإلسالم فوبيا”... السفير الماليزي لـ “^”:

إبراهيم النهام | تصوير- عبدالرسول الحجيري

كيف تقرأ العالقات الثنائية بين  «
البلدين الصديقين؟ وهل هي 

بمستوى الطموح؟

العالقة بيـــن البلدين متميـــزة وفريدة 
وتتجـــه إلـــى األفضل خالل الســـنوات 
المقبلـــة، ومتوازية بفضل إشـــراف من 
جاللة الملك شخصيَا، وأعبر بذلك عن 

عظيم شكري وتقديري لجاللته.
ولقـــد عبـــر جاللتـــه لـــي بأنهـــا عالقـــة 
أشـــقاء مع بعضهم، ولهـــا خصوصيتها. 
ويظهر لك هذا مدى أهميتها مع نموها 

المتسارع خالل السنوات الماضية.
فـــي  لماليزيـــا  وأنـــوي كســـفير جديـــد 
مملكـــة البحريـــن بـــأن أذهـــب بهـــا إلى 
نبحـــث  وأن  أكثـــر،  متقدمـــة  مراحـــل 
كيفية االرتقاء بها إلى مستويات أكثر، 

خصوصا على المستوى االقتصادي.

كيف تنظرون لجهود مملكة  «
البحرين في مكافحة فيروس 

كورونا؟ وهل هنالك تعاون 
بحريني ماليزي بهذا الشأن؟

غايـــة  بـــذل  فـــي  البحريـــن  نجحـــت 
الجهـــد فـــي مكافحة الفيـــروس، وهي 
مـــن أفضـــل الجهـــود المبذولـــة مقارنة 
بمســـتوى الدول األخـــرى، وعلى أعلى 
المستويات اإلجرائية، ولقد استفاد من 
هذه اإلجراءات العديد من الجنسيات 
المختلفـــة الموجـــودة بالبحرين، حيث 
حرصت األخيـــرة على أن تقدم أفضل 
الخدمـــات الصحيـــة لمواطنيها ولبقية 

الجنسيات األخرى المقيمة هنا.
كما أوفـــت البحرين بجميـــع التزاماتها 
الصحية؛ لضمان حياة الناس بمختلف 
أطيافهم، ولـــم تتأخر أو ترتبك لفرض 
نموذجهـــم المناســـب للبلـــد مـــن حيث 
اإلجراءات الصحية والوقائية؛ لحصر 

الفيروس بأضيق نطاق ممكن.
ومـــع تفاعـــل البحرينييـــن والمقيميـــن 
الســـلس لهـــذه اإلجـــراءات، يمكننـــا أن 
ندعو الدول األخرى ألن تتخذ المملكة 

كنموذج بذلك.
ولألســـف لم يكـــن الكثير مـــن التعاون 
بيننـــا وبين البحرين في هـــذا المجال، 
ومـــع ذلك كنا علـــى اســـتعداد للتعاون 
وفـــي  مفتـــوح،  بشـــكل  بعضنـــا  مـــع 
ماليزيـــا كان تعاوننا مـــع الجيران ومع 
المســـاعدات األمميـــة كافيـــا لمواجهـــة 
الفيـــروس، والســـيطرة عليـــه، وأشـــير 
إلـــى أن هنالك آفاقا في مجال صناعة 
بـــه  تتميـــز  والـــذي  الصحيـــة  الرعايـــة 

مملكة البحرين.

كم عدد الطلبة البحرينيين  «
الدارسين في ماليزيا؟ وهل 

هنالك توجه لفتح جامعات أو 
أكاديميات ماليزية في البحرين؟

يجـــب  تحديـــدًا،  المجـــال  هـــذا  فـــي 
علينـــا أن نركز جهودنا لتنميته بشـــكل 
كبيـــر، ولقد كان عدد الطالب بالســـابق 
مرتفعًا نســـبيًا من 200 إلى 300 طالب 
بحريني، ولكنه مال للنزول ليصل إلى 

80 طالبا فقط.
وقد يرجع ذلك إلى أن مجال االهتمام 
المتوفـــرة  للتخصصـــات  الدراســـي 
بماليزيـــا قـــد تغيـــر كأولويـــة بالنســـبة 
للطالـــب البحرينـــي، وهنـــا يقـــع دورنـــا 
بـــأن نطلع على التخصصـــات المطلوبة 
للبحرينييـــن؛ لكي نركـــز عليها كالعلوم 

الطبيـــة، وأن ندفع بتقديـــم المزيد من 
التسهيالت الدراسية بهذا الشأن.

وعـــن أهـــم التخصصـــات التـــي يرغب 
بهـــا البحرينيـــون فـــي ماليزيـــا، فهـــي 
االتصـــاالت والتكنولوجيا، والهندســـة، 
ومجـــاالت  اآللـــي،  الحاســـب  وعلـــوم 

العلوم المختلفة، والدراسات العليا.
فـــروع  لفتـــح  للتعـــاون  بالنســـبة  أمـــا 
للجامعـــات الماليزيـــة فـــي البحرين، ال 
يوجـــد توجـــه لذلـــك اآلن، ولكننا نعمل 
لخلـــق تعـــاون بحثـــي وأكاديمـــي بيـــن 
جامعات البلدين، يشـــرف عليها خبراء 
متخصصـــون، منهـــا البرامـــج الخاصة 

بكوفيد 19.
ومـــن خـــالل لقاءاتـــي مـــع عـــدد مـــن 
المختصين األكاديميين، فإن االهتمام 
بهذا األمر هو عالي المســـتوى من قبل 

الجانب الماليزي.

كم هي نسبة التبادل التجاري  «
بين البلدين؟ وهل هي بمستوى 

الطموح؟

حجـــم التبـــادل التجاري بحـــدود 600 
مليـــون دوالر، وهـــو مـــا يعتبـــر نســـبة 
منخفضـــة، ويبـــدو أننـــا لـــم نركـــز على 
مجاالت التعاون االقتصادية المناسبة، 
ومعظـــم التبادل التجـــاري بين البلدين 

هو بمجاالت التصنيع.
فـــي  تعاونـــا واضحـــا  هنالـــك  أن  كمـــا 
مجـــال تصديـــر واســـتيراد المنتجـــات 
مـــن  المزيـــد  هنالـــك  ولكـــن  الغذائيـــة، 
الفـــرص التـــي علينـــا استكشـــافها منها 
المجال اإلنشـــائي، والذي كان منتعشا 
نستكشـــف  أن  يجـــب  كمـــا  بالســـابق، 
االهتمام البحريني لتوفير بنية تحتية 

متطورة.
وعلينـــا كممثليـــن للشـــأن الماليـــزي أن 
نســـوق للمســـتثمر الماليـــزي الحوافـــز 
التـــي توفرهـــا حكومة البحريـــن بهذه 
مـــع  بذلـــك  نعمـــل  وأن  المجـــاالت، 

القطاعين الحكومي والخاص.

إلى أين وصل التبادل الثقافي،  «
وهل هنالك مشاريع ثقافية 

قادمة بين البلدين الشقيقين؟

بهـــا  تتمتـــع  التـــي  الثقافيـــة  الطبيعـــة 
البحرين تستدعي االهتمام والدراسة، 
هـــذا  عـــن  المســـؤولون  نجـــح  ولقـــد 
البحرينيـــة  الثقافـــة  بتقديـــم  القطـــاع 
بـــكل احترافيـــة ومهنيـــة، وهـــذا األمر 

بحـــد ذاتـــه يحيلنا إلى طبيعة الشـــعب 
البحرينـــي وثقافاته المتنوعـــة، والتي 
هي نتاج كون البحرين مرفأ مهمًا منذ 

اآلالف السنين، وكذلك ماليزيا.
ومثل هذه الشـــعوب تتفهم االختالف 
مـــا بين الناس، وتعزز ثقافتها باحتواء 
اآلخـــر، والقطاع اآلثاري فـــي البحرين 
يـــزورا  أن  الماليزييـــن  وعلـــى  بـــارز، 
فـــي  األثريـــة  الســـياحية  المـــزارات 

البحرين.
ولقد قمنا في الســـابق بتقديم عروض 
عـــن الثقافـــة والتاريـــخ الماليـــزي فـــي 
البحريـــن، وننوي تكرار ذلـــك، ويمكننا 
النتـــاج  أو  راقصـــة  عروضـــا  نبـــرز  أن 
الســـينمائي الماليـــزي، وهو مـــا يحتاج 
وأن  خصوصـــًا  محنـــك،  جهـــد  إلـــى 
التعـــاون بيننـــا ال يركـــز علـــى القطـــاع 

الدبلوماسي بشكل أساس.
وأعتقد أيضًا بأننا يجب أن نعتمد على 
آليـــات مختلفة إلبراز الثقافة الماليزية 
ليـــس فـــي البحريـــن فحســـب، وإنمـــا 
بالمنطقـــة ككل، خصوصـــا وأن هنالـــك 

صـــورة نمطيـــة بـــأن الثقافـــة الماليزية 
هي شبيهة بجيرانها.

ما أهم الصناعات والواردات  «
التجارية بين البلدين؟ وهل 

هنالك آفاق لفتح المزيد من 
التعاون االقتصادي؟ 

بالطبع هنالك مجاالت عديدة، تشـــمل 
قطاعـــات صناعيـــة تجاريـــة وإنتاجية 
بالقطـــاع  يتعلـــق  وفيمـــا  متعـــددة، 
التجـــاري، فلقـــد الحظـــت بـــأن المنتج 
األبرز المصدر من البحرين لماليزيا هو 

األلمنيوم.
وبهـــذا القطـــاع تحديـــدا أن نعمـــل من 
إلـــى  الصـــادرات  تنويـــع  علـــى  خاللـــه 
ماليزيا، وكنا نـــرى بأن البحرين ترغب 
بتوســـيع صناعـــة التصديـــر مـــع وجود 
اإلمكانـــات والفـــرص، وهـــو مـــا ننـــوي 

عمله تلبية لالحتياجات المتبادلة.
ندعـــو  فإننـــا  ذلـــك،  مـــع  وبالتزامـــن 
المســـتثمر البحرينـــي لالســـتثمار فـــي 
قطـــاع التكنولوجيـــا الماليـــزي، حيـــث 

إن لدينا فـــي ماليزيا العديد من مراكز 
تكنولوجيـــا المعلومـــات، كما أن الدولة 

تحفز المستثمرين في هذا القطاع.
هنالك 14 والية بماليزيا، كل والية منها 
تقدم محفـــزات مختلفة للمســـتثمرين 
المنصـــات  تنـــوع  مـــع  المحتمليـــن، 
الصناعيـــة العاملـــة، ونحـــن بالســـفارة 
البحرينييـــن  بالمســـتثمرين  نرحـــب 
الستكشـــاف الفرص االســـتثمارية في 
ماليزيـــا، والعكس صحيح، فهي عملية 
تبادليـــة تحتاج إلى شـــركاء حقيقيين 

من كال البلدين.

كم عدد الماليزيين الموجودين  «
في البحرين؟ وما أهم 

القطاعات التي يعملون بها؟

 800 بحـــدود  بالســـابق  عددهـــم  كان 
شخص، ولكن هذا الرقم انخفض اآلن 
إلى ما بين 500-300 شـــخص، ويتركز 
عمـــل الخبـــراء الماليزييـــن بالبحريـــن 
)تاريخيا( في القطاع العام، كمهندسين 
مدنييـــن وتشـــغيليين، تجـــاوزت فترة 
عمل البعض منهم الخمسة عشر عامًا، 
كما يعمل البعض منهم بقطاعات األمن 

واالستثمار التكنولوجي واالتصاالت.

هل ترون بأن التحديات  «
السياسية واألمنية في 

المنطقة تتطلب تعزيز المزيد من 
التعاون اإلسالمي؟ كيف تنظر 

ماليزيا لذلك؟

مفهـــوم التعـــاون اإلســـالمي يجـــب أن 
يصـــب فـــي تفهـــم اآلخـــر، واحتوائـــه، 
يســـمى  مـــا  انتشـــار  وعـــدم  لطمأنتـــه 
“اإلســـالم فوبيـــا”. أمـــا بالنســـبة لقطاع 
األمـــن، فـــال يمكننـــا أن نـــوازن مـــا بين 
األمن والقطاع الديني، وعلينا التمييز 

بينهما بشكل حاسم.
الديـــن يمثـــل نمـــط حيـــاه، فـــي حيـــن 
اســـتجابة  عـــن  عبـــارة  هـــو  األمـــن  أن 
لتهديـــدات واحتياجـــات، وعلى العالم 
اإلســـالمي أن يتعاون مـــع الجميع في 
هـــذا األمر، فهو أمـــر متبـــادل ومفهوم 

للجميع.
لزيـــادة  مبادريـــن  نكـــون  أن  وعلينـــا 
الوعي والتفهم بهذا المجال، خصوصا 
لألجيال الناشئة، ليعبروا عن ثقافاتهم 
اإلســـالمية دون أن يثيـــروا مخـــاوف 
النظـــر كونهـــم  اآلخـــر منهـــم، وبغـــض 
بـــأي  أو  المنطقـــة،  بهـــذه  متواجديـــن 

مـــكان آخـــر، كما هـــو حاصـــل معنا في 
ماليزيـــا، حيث لدينا ثقافـــات متعددة، 
وأديان متعايشة، وكما ألمس ذلك في 
البحريـــن، فالمبـــادرة بالفهـــم الصحيح 
هـــو  الصحيحـــة  التعايـــش  لنمـــاذج 
المفتاح للكثير من المشـــكالت، ناهيك 
أن توحد العالم اإلســـالمي يضمن أمنه 
بـــأن  اآلخريـــن،  واحتـــرام  وســـالمته، 

يطوروا آليات متفهمة للعمل معًا.

كيف تنظرون لمحاوالت  «
التغلغل في الثقافات العربية 

واإلسالمية عبر المنصات 
التلفازية العالمية والمعاهدات 

والمواثيق الدولية والتي تتغلف 
بالشأن الحقوقي؟

كمـــا  يســـتجيب  الماليـــزي  المجتمـــع 
هـــو حاصـــل بالمجتمـــع البحرينـــي من 
خـــالل عـــدد مـــن العناصـــر المتشـــابكة 
والمتفاعلـــة، وهنالـــك أدوات للتعاطي 
مع الشـــأن الدولي، كما هو المعمول به 
بالعديد من الدول العربية واإلسالمية.
القـــرارات  تجـــاه  الحساســـية  وتكمـــن 
إذا  بأنـــك  الشـــأن،  هـــذا  فـــي  الدوليـــة 
مـــا أصبحـــت عضـــوا فـــي مثـــل هـــذه 
االتفاقيـــات، فعليـــك االلتـــزام بما جاء 
بها مـــن قرارات وتوصيـــات، ومع ذلك 
فـــإن القوانيـــن والتشـــريعات المحليـــة 
تحـــدد آليـــات تطبيـــق هـــذه القـــرارات 

محليًا.
وفي ســـياق التزام ماليزيـــا بمثل هذه 
القـــرارات الدوليـــة، نحن لســـنا أعضاء 
فيهـــا، لكننـــا نعكف على دراســـتها؛ ألن 
هنالـــك العديد من العوامل الحساســـة 
فـــي  نأخذهـــا  أن  علينـــا  يجـــب  التـــي 

االعتبار.
وأتفهـــم تمامـــًا بـــأن البعض ينظـــر إلى 
االلتـــزام بمثل هـــذه المعاهـــدات بنوع 
مـــن النقـــد، وبالمقابل، فـــإن هنالك نقد 
للجانـــب اآلخر لعدم توفيـــه التزاماتك 
بهذا الجانـــب، وعلى الجميع أن يتفهم 
الخصوصيـــات المحلية التـــي ال يمكن 

أن تترجم بذات النمط والتوجه.
قـــرارات دوليـــة  وفـــي حـــال صـــدرت 
مطلـــوب االلتـــزام بهـــا، علينـــا أن نبين 
أوطاننـــا  ورؤيـــة  اإلســـالمية  الرؤيـــة 
لنمـــط التطبيـــق لمثـــل هذه القـــرارات، 
والتـــي تحمـــل عناصـــر يمكـــن للدولـــة 
اإلسالمية أن ترفع الصوت بشأنها، وال 
يســـتدعي ذلك حـــدوث العزلة الدولية 
أو المحاصـــرة ألي دولـــة، بقـــدر التفهم 

لخصوصيتها.

كلمة أخيرة. «

أشـــكر صحيفة البالد علـــى إتاحة هذه 
للشـــعب  نفســـي  ألقـــدم  لـــي  الفرصـــة 
البحريني، وكسفير لماليزيا في مملكة 
البحريـــن أود أن أركـــز علـــى القطـــاع 
ومهمـــة،  خاصـــة  بصفـــة  االقتصـــادي 
وأن نتواصـــل إلـــى إيجـــاد عالقـــات ما 
بيـــن الناس، وهـــو عنصر مهـــم لتقوية 
جســـر العالقات ما بين ماليزيا ومملكة 

البحرين.
وبالرغـــم مـــن متانـــة العالقـــات ما بين 
أقويـــاء  أفـــرادا  نريـــد  فأننـــا  البلديـــن، 
يعبرون الجسر ما بين البلدين، وأحب 
أن أكرر رســـالتي للمســـتثمر البحريني؛ 
لكي نـــرى عالقات اســـتثمارية جديدة 

ومتنوعة.

ًثا لـ “البالد” السفير الماليزي ُمتحّدِ

قــال الســفير الماليــزي شــازريل بــن زاهيــران إن حجــم التبــادل 
التجاري ما بين البحرين وماليزيا بلغ 600 مليون دوالر.

وأبــدى فــي لقــاء خص به “البالد” رغبــة بالده بزيادة المبــادالت، وترحيبه 
فــي ماليزيــا،  الفــرص االســتثمارية  البحرينييــن الستكشــاف  بالمســتثمرين 

والعكــس صحيــح، مؤكدا أنها عمليــة تبادلية تحتاج إلى شــركاء حقيقيين من 
كال البلدين.

وأشــار بــن زاهيــران علــى هامــش اللقاء، إلــى نجــاح المملكة فــي باإليفاء 
بالتزاماتهــا الصحيــة تجــاه األفــراد مــن مواطنيــن ومقيميــن فــي فترة 
جائحــة كورونــا، مؤكدًا أنها تقــدم أفضل الجهــود المبذولة مقارنة 
بمســتوى الــدول األخــرى، وعلى أعلــى المســتويات اإلجرائية. 

وفيما يلي نص الحوار:

600 مليون دوالر حجم 
المبادالت والقطاع اإلنشائي 

فرصة استثمارية واعدة

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/01/485630022316.pdf
https://www.albiladpress.com/news/2022/4856/finance/742932.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بتلقي 
النيابـــة العامة بالغًا مـــن وزارة الصناعـــة والتجارة 
والســـياحة مفاده ضبط مأموريها القضائيين محالً 
تجاريًا يزاول فيه 3 أشـــخاص بحريني وآسيويين 
أحدهما هارب، نشـــاط إعادة تعبئـــة المواد الغذائية 
مـــن  بذلـــك  ترخيـــص  اســـتصدار  دون  وتخزينهـــا 
غذائيـــة  بمـــواد  واالحتفـــاظ  المختصـــة،  الجهـــات 
تالفـــة ومنتهية الصالحية، فضالً عـــن التالعب في 
ملصقات المنتجات وإضافة أســـماء تجارية أخرى، 
وعليـــه تـــم التحفظ علـــى المنتجات وغلـــق المحل 

إداريًا.
وباشرت نيابة الوزارات والجهات العامة تحقيقاتها 
فـــور تلقي ذلـــك البالغ، واســـتدعت مأمـــور الضبط 
القضائي لســـماع أقواله بخصـــوص الواقعة وأمرت 
بضبـــط وإحضـــار المتهـــم الهـــارب. كما اســـتجوبت 
بحبســـهما  وأمـــرت  عليهمـــا  المقبـــوض  المتهميـــن 
احتياطيـــًا علـــى ذمـــة التحقيـــق تمهيـــدًا لتقديمهم 

للمحاكمة.

هرب إلى إيران وأدار 
عمليات إرهابية داخل 
المملكة بالتنسيق مع 

الحرس الثوري 

العمليات نتج عنها قتل 
وشروع بقتل شرطة 

ومدنيين وشارك فعليا 
ببعض العمليات

محكوم عليه في 
قضايا إرهابية وسلمه 
“اإلنتربول” للسلطات 

البحرينية

تفجير العديد من 
األماكن في مناطق 
متفرقة منها أحداث 
تفجير مركز المعارض

درب خاليا إرهابية على 
تصنيع المتفجرات واستعمال 

األسلحة بمساعدة الحرس 
الثوري اإليراني  

تم استهداف الشرطة 
بالديه العام ٢٠١٤ نجم عنه 

استشهاد ضابط وعدد من 
أفراد الشرطة وإصابة آخرين
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صـــرح رئيـــس نيابة التنفيـــذ بأن المحكـــوم عليه 
فـــي قضايـــا إرهابيـــة والذي تـــم تســـليمه مؤخرًا 
للسلطات البحرينية قد أودع في مركز اإلصالح 
والتأهيـــل؛ لتنفيذ العقوبات المحكـــوم بها، وهي 
أربـــع عقوبـــات بالســـجن المؤبـــد، وعقوبـــة أخرى 
بالســـجن لمدة 10 ســـنوات، فضالً عـــن الغرامات 
الماليـــة. كمـــا تـــم تمكينـــه مـــن الطعـــن فـــي هذه 

األحكام وفقًا لما يجيزه القانون.
العناصـــر  أخطـــر  مـــن  عليـــه  المحكـــوم  وُيعـــد 
اإلرهابيـــة، إذ كان المخطـــط والمســـؤول األول 
عن عدة عمليات إرهابية شـــهدتها المملكة خالل 
الحقبة الماضية والتي نتج عنها قتل والشـــروع 
فـــي قتل رجـــال الشـــرطة والمدنييـــن من خالل 
تنظيمـــه وإدارته خاليا ومجموعات من العناصر 
اإلرهابيـــة، وتدريبهـــم علـــى تصنيـــع المتفجرات 
واســـتعمال األســـلحة النارية بمســـاعدة الحرس 
الثـــوري اإليراني وآخرين بالعـــراق، وذلك بقصد 
اســـتهداف  خـــالل  مـــن  العـــام  باألمـــن  اإلخـــالل 
األماكن الحساســـة والحيوية بالمملكة، والتعدي 
علـــى الســـلطات وإلحـــاق األضـــرار بالممتلـــكات 
العامـــة والخاصـــة، فضالً عـــن اضطالعه بتنظيم 
وإدارة المجموعـــات اإلرهابيـــة وتوجيههـــا فـــي 
ارتـــكاب العمليـــات وتدبيـــر التمويـــل الـــالزم لها، 
وقد شـــارك المحكوم عليه فعليـــًا في بعض هذه 

العمليات اإلرهابية.
إلـــى أن هـــرب إلى إيران واســـتمر بالتنســـيق مع 
عناصـــر الحـــرس الثـــوري فـــي وضـــع مخططات 
العمليـــات اإلرهابية داخـــل مملكة البحرين، ومن 
أبـــرز هذه العمليات اســـتهداف قوات األمن العام 
بمنطقـــة الديـــه العـــام ٢٠١٤ والتـــي نجـــم عنهـــا 
استشهاد ضابط وعدد من أفراد الشرطة وإصابة 
آخريـــن، باإلضافـــة إلـــى العديـــد مـــن التفجيرات 
فـــي مناطـــق متفرقة منهـــا أحـــداث تفجير مركز 

المعارض.

إطـــار جهودهـــا  فـــي  وكانـــت األجهـــزة األمنيـــة 
لمالحقـــة الجنـــاة فـــي هـــذه الوقائـــع قـــد تمكنت 
آنـــذاك من ضبط أســـلحة نارية مختلفـــة األنواع 
العبـــوات  مـــن  وعـــدد  الذخائـــر،  مـــن  وكميـــات 
المتفجرة ذات أثر انفجاري شـــديد والتي أعدها 
المتهـــم والعناصر اإلرهابية العاملة تحت قيادته 

الســـتعمالها فـــي تنفيـــذ مخططاتهـــم اإلرهابيـــة، 
فضـــالً عـــن كميـــات من المـــواد المســـتخدمة في 

تصنيعها.
وصدرت ضد المحكوم عليه األحكام المشار إليها 
لثبوت مســـؤوليته عـــن تلك العمليـــات اإلرهابية 
بأدلـــة مادية قاطعة، وظل مالحقًا دوليًا بموجب 

أمر قبض دولي، ومن خالل اإلجراءات القانونية 
التـــي اتخذتهـــا النيابـــة العامـــة وإدارة الشـــؤون 
الدوليـــة واإلنتربـــول بـــوزارة الداخليـــة، إلـــى أن 
تم القبض عليه مؤخرًا وتســـليمه للســـلطات في 
مملكـــة البحريـــن تلبيـــًة لطلبهـــا القانونـــي ووفقًا 
لمـــا تنـــص عليه االتفاقيـــات الدوليـــة ذات الصلة 

بمكافحة اإلرهاب والتعاون القضائي الدولي في 
هذا الصدد.

 وأوضحـــت النيابـــة العامـــة أنها طالبـــت بعقوبة 
أشـــد ضد المتهـــم نظـــرُا للجرائـــم اإلرهابية التي 
تـــورط فيهـــا، إال أن المحكمـــة أصـــدرت أحكامها 

المعلنة حسب النظام القضائي البحريني. 

المنامة - النيابة العامة

بـــدء تنفيـذ األحكـام ضـد أخطـر عنصـر إرهابـي
“النيابة” طالبت بعقوبة أشد ضد المتهم... لكن المحكمة أصدرت أحكامها المعلنة حسب النظام القضائي

خطط لعمليات إرهابية من خالل تنظيم وإدارة خاليا ومجموعات إجراميةضبط أسلحة نارية وذخائر وعبوات مفخخة أعدها المتهم والعناصر اإلرهابية
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المنامة - النيابة العامة

حبس متهمين تالعبوا بتاريخ انتهاء صالحية مواد غذائية

تفتيش 144 منشأة يفضي عن رصد 8 مخالفات
مطاعم ومقاٍه لم تلتزم بإجراءات “األصفر”

في إطـــار تكثيف الحمالت التفتيشـــية، 
 8 رصـــد  عـــن  الصحـــة  وزارة  أعلنـــت 
مخالفـــات خـــالل الزيـــارات التفتيشـــية 
للمطاعم والمقاهي وذلك مساء الجمعة 
الماضـــي، حيـــث تـــم اتخاذ اإلجـــراءات 
بتحريـــر  تجاههـــم  الالزمـــة  القانونيـــة 
والمقاهـــي،  المطاعـــم  لهـــذه  مخالفـــات 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  لمخالفتهـــا 
للتصـــدي  عنهـــا  المعلـــن  واالشـــتراطات 
لفيروس كورونا )كوفيـــد 19(، المدرجة 
آليـــة  األصفـــر ضمـــن  المســـتوى  تحـــت 
انتشـــار  لمســـتوى  الضوئيـــة  اإلشـــارة 
فيـــروس كورونـــا، وتم إحالتهـــا للجهات 

القانونية.

جـــاء ذلك خـــالل الزيـــارات التفتيشـــية 
التي تمت بالتعاون والتنسيق مع وزارة 
الداخليـــة، ووزارة الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة، وهيئـــة البحريـــن للســـياحة 
والمعـــارض، في إطار تكثيـــف الزيارات 
التفتيشـــية والتي تهدف إلى التأكد من 
التزام المنشآت باالشـــتراطات الصحية 
واإلجـــراءات المدرجة ضمن المســـتوى 
األصفـــر وفـــق آليـــة اإلشـــارة الضوئيـــة 

لمستوى انتشار فيروس كورونا.
وقام مأمـــورا الضبط القضائي بالجهات 
خـــالل  المخالفـــات  برصـــد  المعنيـــة 
الزيارات التفتيشـــية، حيـــث تمت زيارة 

144 منشأة من المطاعم والمقاهي.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - المستشفيات الحكومية

صـــرح الرئيس التنفيذي للمستشـــفيات 
الحكوميـــة أحمـــد محمد األنصـــاري أنه 
تم التعامل مع حريق بســـيط نشب في 
مخـــزن صغيـــر تابع ألحـــد األجنحة في 
مجمـــع الســـلمانية الطبي صبـــاح أمس، 
ولم يسفر عن أية إصابات ولله الحمد.

وأوضح األنصاري أنه تم تفعيل خطط 
الطوارئ المتبعة في المستشفى بشكل 
فـــوري، وتـــم نقـــل عـــدد مـــن المرضـــى 
إلـــى أجنحة أخرى احترازيـــًا. كما جرى 
للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  مـــع  التنســـيق 
المدنـــي التـــي تعاملت - مشـــكورة - مع 

الحادث بسرعة وكفاءة عالية.
وطمـــأن الرئيـــس التنفيذي بـــأّن األمور 
عـــادت إلـــى طبيعتهـــا وأن المستشـــفى 
يعمـــل بالشـــكل المعتاد، وســـيتم إجراء 
هـــذا  مســـببات  بشـــأن  واٍف  تحقيـــق 
الحـــادث المحدود بالتعـــاون مع اإلدارة 
العامـــة للدفاع المدنـــي، مؤكدًا الحرص 

الدائـــم للمستشـــفيات الحكوميـــة علـــى 
تطبيق كافة معايير الصحة والســـالمة 
فـــي جميـــع األوقـــات، وتقديـــم أفضـــل 
الخدمات لجميع المرضى والمترددين.

حريق بمخزن في “السلمانية” لم يسفر عن إصابات

إخالء أجنحة 
احترازيًا.. 

والتحقيق جاٍر 
بشأن المسببات

األنصاري:  “حريق 
بسيط”... والدفاع 
المدني تعامل مع 

الحادث بكفاءة وسرعة
صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بتلقي 
النيابـــة العامة بالغًا مـــن وزارة الصناعـــة والتجارة 
والســـياحة مفاده ضبط مأموريها القضائيين محالً 
تجاريًا يزاول فيه 3 أشـــخاص بحريني وآسيويين 
أحدهما هارب، نشـــاط إعادة تعبئـــة المواد الغذائية 
مـــن  بذلـــك  ترخيـــص  اســـتصدار  دون  وتخزينهـــا 
غذائيـــة  بمـــواد  واالحتفـــاظ  المختصـــة،  الجهـــات 
تالفـــة ومنتهية الصالحية، فضالً عـــن التالعب في 
ملصقات المنتجات وإضافة أســـماء تجارية أخرى، 
وعليـــه تـــم التحفظ علـــى المنتجات وغلـــق المحل 

إداريًا.
وباشرت نيابة الوزارات والجهات العامة تحقيقاتها 
فـــور تلقي ذلـــك البالغ، واســـتدعت مأمـــور الضبط 
القضائي لســـماع أقواله بخصـــوص الواقعة وأمرت 
بضبـــط وإحضـــار المتهـــم الهـــارب. كما اســـتجوبت 
بحبســـهما  وأمـــرت  عليهمـــا  المقبـــوض  المتهميـــن 
احتياطيـــًا علـــى ذمـــة التحقيـــق تمهيـــدًا لتقديمهم 

للمحاكمة.

هرب إلى إيران وأدار 
عمليات إرهابية داخل 
المملكة بالتنسيق مع 

الحرس الثوري 

العمليات نتج عنها قتل 
وشروع بقتل شرطة 

ومدنيين وشارك فعليا 
ببعض العمليات

محكوم عليه في 
قضايا إرهابية وسلمه 
“اإلنتربول” للسلطات 

البحرينية

تفجير العديد من 
األماكن في مناطق 
متفرقة منها أحداث 
تفجير مركز المعارض

درب خاليا إرهابية على 
تصنيع المتفجرات واستعمال 

األسلحة بمساعدة الحرس 
الثوري اإليراني  

تم استهداف الشرطة 
بالديه العام ٢٠١٤ نجم عنه 

استشهاد ضابط وعدد من 
أفراد الشرطة وإصابة آخرين
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صـــرح رئيـــس نيابة التنفيـــذ بأن المحكـــوم عليه 
فـــي قضايـــا إرهابيـــة والذي تـــم تســـليمه مؤخرًا 
للسلطات البحرينية قد أودع في مركز اإلصالح 
والتأهيـــل؛ لتنفيذ العقوبات المحكـــوم بها، وهي 
أربـــع عقوبـــات بالســـجن المؤبـــد، وعقوبـــة أخرى 
بالســـجن لمدة 10 ســـنوات، فضالً عـــن الغرامات 
الماليـــة. كمـــا تـــم تمكينـــه مـــن الطعـــن فـــي هذه 

األحكام وفقًا لما يجيزه القانون.
العناصـــر  أخطـــر  مـــن  عليـــه  المحكـــوم  وُيعـــد 
اإلرهابيـــة، إذ كان المخطـــط والمســـؤول األول 
عن عدة عمليات إرهابية شـــهدتها المملكة خالل 
الحقبة الماضية والتي نتج عنها قتل والشـــروع 
فـــي قتل رجـــال الشـــرطة والمدنييـــن من خالل 
تنظيمـــه وإدارته خاليا ومجموعات من العناصر 
اإلرهابيـــة، وتدريبهـــم علـــى تصنيـــع المتفجرات 
واســـتعمال األســـلحة النارية بمســـاعدة الحرس 
الثـــوري اإليراني وآخرين بالعـــراق، وذلك بقصد 
اســـتهداف  خـــالل  مـــن  العـــام  باألمـــن  اإلخـــالل 
األماكن الحساســـة والحيوية بالمملكة، والتعدي 
علـــى الســـلطات وإلحـــاق األضـــرار بالممتلـــكات 
العامـــة والخاصـــة، فضالً عـــن اضطالعه بتنظيم 
وإدارة المجموعـــات اإلرهابيـــة وتوجيههـــا فـــي 
ارتـــكاب العمليـــات وتدبيـــر التمويـــل الـــالزم لها، 
وقد شـــارك المحكوم عليه فعليـــًا في بعض هذه 

العمليات اإلرهابية.
إلـــى أن هـــرب إلى إيران واســـتمر بالتنســـيق مع 
عناصـــر الحـــرس الثـــوري فـــي وضـــع مخططات 
العمليـــات اإلرهابية داخـــل مملكة البحرين، ومن 
أبـــرز هذه العمليات اســـتهداف قوات األمن العام 
بمنطقـــة الديـــه العـــام ٢٠١٤ والتـــي نجـــم عنهـــا 
استشهاد ضابط وعدد من أفراد الشرطة وإصابة 
آخريـــن، باإلضافـــة إلـــى العديـــد مـــن التفجيرات 
فـــي مناطـــق متفرقة منهـــا أحـــداث تفجير مركز 

المعارض.

إطـــار جهودهـــا  فـــي  وكانـــت األجهـــزة األمنيـــة 
لمالحقـــة الجنـــاة فـــي هـــذه الوقائـــع قـــد تمكنت 
آنـــذاك من ضبط أســـلحة نارية مختلفـــة األنواع 
العبـــوات  مـــن  وعـــدد  الذخائـــر،  مـــن  وكميـــات 
المتفجرة ذات أثر انفجاري شـــديد والتي أعدها 
المتهـــم والعناصر اإلرهابية العاملة تحت قيادته 

الســـتعمالها فـــي تنفيـــذ مخططاتهـــم اإلرهابيـــة، 
فضـــالً عـــن كميـــات من المـــواد المســـتخدمة في 

تصنيعها.
وصدرت ضد المحكوم عليه األحكام المشار إليها 
لثبوت مســـؤوليته عـــن تلك العمليـــات اإلرهابية 
بأدلـــة مادية قاطعة، وظل مالحقًا دوليًا بموجب 

أمر قبض دولي، ومن خالل اإلجراءات القانونية 
التـــي اتخذتهـــا النيابـــة العامـــة وإدارة الشـــؤون 
الدوليـــة واإلنتربـــول بـــوزارة الداخليـــة، إلـــى أن 
تم القبض عليه مؤخرًا وتســـليمه للســـلطات في 
مملكـــة البحريـــن تلبيـــًة لطلبهـــا القانونـــي ووفقًا 
لمـــا تنـــص عليه االتفاقيـــات الدوليـــة ذات الصلة 

بمكافحة اإلرهاب والتعاون القضائي الدولي في 
هذا الصدد.

 وأوضحـــت النيابـــة العامـــة أنها طالبـــت بعقوبة 
أشـــد ضد المتهـــم نظـــرُا للجرائـــم اإلرهابية التي 
تـــورط فيهـــا، إال أن المحكمـــة أصـــدرت أحكامها 

المعلنة حسب النظام القضائي البحريني. 

المنامة - النيابة العامة

بـــدء تنفيـذ األحكـام ضـد أخطـر عنصـر إرهابـي
“النيابة” طالبت بعقوبة أشد ضد المتهم... لكن المحكمة أصدرت أحكامها المعلنة حسب النظام القضائي

خطط لعمليات إرهابية من خالل تنظيم وإدارة خاليا ومجموعات إجراميةضبط أسلحة نارية وذخائر وعبوات مفخخة أعدها المتهم والعناصر اإلرهابية
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المنامة - النيابة العامة

حبس متهمين تالعبوا بتاريخ انتهاء صالحية مواد غذائية

تفتيش 144 منشأة يفضي عن رصد 8 مخالفات
مطاعم ومقاٍه لم تلتزم بإجراءات “األصفر”

في إطـــار تكثيف الحمالت التفتيشـــية، 
 8 رصـــد  عـــن  الصحـــة  وزارة  أعلنـــت 
مخالفـــات خـــالل الزيـــارات التفتيشـــية 
للمطاعم والمقاهي وذلك مساء الجمعة 
الماضـــي، حيـــث تـــم اتخاذ اإلجـــراءات 
بتحريـــر  تجاههـــم  الالزمـــة  القانونيـــة 
والمقاهـــي،  المطاعـــم  لهـــذه  مخالفـــات 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  لمخالفتهـــا 
للتصـــدي  عنهـــا  المعلـــن  واالشـــتراطات 
لفيروس كورونا )كوفيـــد 19(، المدرجة 
آليـــة  األصفـــر ضمـــن  المســـتوى  تحـــت 
انتشـــار  لمســـتوى  الضوئيـــة  اإلشـــارة 
فيـــروس كورونـــا، وتم إحالتهـــا للجهات 

القانونية.

جـــاء ذلك خـــالل الزيـــارات التفتيشـــية 
التي تمت بالتعاون والتنسيق مع وزارة 
الداخليـــة، ووزارة الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة، وهيئـــة البحريـــن للســـياحة 
والمعـــارض، في إطار تكثيـــف الزيارات 
التفتيشـــية والتي تهدف إلى التأكد من 
التزام المنشآت باالشـــتراطات الصحية 
واإلجـــراءات المدرجة ضمن المســـتوى 
األصفـــر وفـــق آليـــة اإلشـــارة الضوئيـــة 

لمستوى انتشار فيروس كورونا.
وقام مأمـــورا الضبط القضائي بالجهات 
خـــالل  المخالفـــات  برصـــد  المعنيـــة 
الزيارات التفتيشـــية، حيـــث تمت زيارة 

144 منشأة من المطاعم والمقاهي.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - المستشفيات الحكومية

صـــرح الرئيس التنفيذي للمستشـــفيات 
الحكوميـــة أحمـــد محمد األنصـــاري أنه 
تم التعامل مع حريق بســـيط نشب في 
مخـــزن صغيـــر تابع ألحـــد األجنحة في 
مجمـــع الســـلمانية الطبي صبـــاح أمس، 
ولم يسفر عن أية إصابات ولله الحمد.

وأوضح األنصاري أنه تم تفعيل خطط 
الطوارئ المتبعة في المستشفى بشكل 
فـــوري، وتـــم نقـــل عـــدد مـــن المرضـــى 
إلـــى أجنحة أخرى احترازيـــًا. كما جرى 
للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  مـــع  التنســـيق 
المدنـــي التـــي تعاملت - مشـــكورة - مع 

الحادث بسرعة وكفاءة عالية.
وطمـــأن الرئيـــس التنفيذي بـــأّن األمور 
عـــادت إلـــى طبيعتهـــا وأن المستشـــفى 
يعمـــل بالشـــكل المعتاد، وســـيتم إجراء 
هـــذا  مســـببات  بشـــأن  واٍف  تحقيـــق 
الحـــادث المحدود بالتعـــاون مع اإلدارة 
العامـــة للدفاع المدنـــي، مؤكدًا الحرص 

الدائـــم للمستشـــفيات الحكوميـــة علـــى 
تطبيق كافة معايير الصحة والســـالمة 
فـــي جميـــع األوقـــات، وتقديـــم أفضـــل 
الخدمات لجميع المرضى والمترددين.

حريق بمخزن في “السلمانية” لم يسفر عن إصابات

إخالء أجنحة 
احترازيًا.. 

والتحقيق جاٍر 
بشأن المسببات

األنصاري:  “حريق 
بسيط”... والدفاع 
المدني تعامل مع 

الحادث بكفاءة وسرعة

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/01/485630022316.pdf
https://www.albiladpress.com/news/2022/4856/bahrain/742837.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4856/bahrain/742844.html


P  8

Link

اإلنترنت  خطوط  بتركيب  المعنية  الشركة  مواطنة  ناشدت 
بالشبكة؛  منطقتها  بتوصيل  طلبها  تلبية  )فايبر(  األرضــيــة 
ــادرة عــلــى اســتــيــعــاب  ــ ــتــوفــر عــلــى شــبــكــة قـ إلعــانــتــهــا فـــي ال
متطلبات  يحقق  فيما  خصوصًا  البيانات،  مــن  احتياجاتها 

التعلم عن بعد.
إنها  “الــبــاد”  قــراء  بريد  عبر  رسالتها  فــي  المواطنة  وقــالــت 
أن  إال  سكناها  لمنطقة  فايبر  خط  لتركيب  بطلبين  تقدمت 
طلباتها قوبلت بالرفض، في حين أن الخيارات المناسبة لها 
في منطقتها تتمثل في خط الفايبر وشبكة الجيل الخامس 

.)5G(
تبلغ  الحالي  التي تتحملها لإلنترنت  الفاتورة  أن  إلى  ولفتت 
في  ستتحملها  التي  الفاتورة  مبلغ  ضعف  نحو 
الفايبر،  بشبكة  توصيلها  تــم  حــال 
وهــــو مـــا يــشــكــل عــبــئــًا على 
ــرة،  مــيــزانــيــة األســ
السيما في ظل 
الحاجة الماسة 
والــــضــــروريــــة 
لــــــــشــــــــبــــــــكــــــــة 
اإلنترنت ألداء 
ــات  ــ ــب ــ ــل ــطــ ــ ــت مــ
أبـــــــنـــــــائـــــــهـــــــا 

التعليمية.

مواطنة تطلب تركيب “فايبر” 
الستيعاب احتياجاتها التعليمية

^أناشـــد وزارة اإلســـكان التدخـــل العاجل إلرجـــاع طلبي الذي 
ألغي ألســـباب مغلوطة ال صحة لها.  وتم دراســـة حالتي عدة مرات 

إال أن إرجاع الطلب بيد الوزير.
وأنـــا أنتظـــر بيـــت العمر منـــذ 14 ســـنة. وطلبي وحدة ســـكنية برقم 

2008U04084، في سنة 2008.

طه محمد

غلط إلغاء طلبي اإلسكاني

ترحب “^” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.
يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني )algayeb@gmail.com( متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.

“التربية” ترفض معادلة 
شهادة طبيبة متفوقة

تخرجت من جامعة إماراتية بطب األسنان

خريجـــة  مواطنـــة  أنـــا   ^
طـــب أســـنان منـــذ ســـنة ٢٠٢٠ 
للعلـــوم  عجمـــان  جامعـــة  مـــن 
االمـــارات.  فـــي  والتكنولوجيـــا 
فـــي  االمتيـــاز  ســـنة  أجريـــت 
كلبـــاء  مركـــز  فـــي  اإلمـــارات 
لطـــب  التخصصـــي  والفجيـــرة 
األســـنان وانتهيت في ديســـمبر 
 GPA(( ٢٠٢١. معدلي التراكمي
3.49، وكانت دراســـتي بالخارج 

على نفقة أسرتي. 

ومن المؤســـف أن وزارة التربية 
تعـــادل شـــهادتي  لـــم  والتعليـــم 
قبـــل  بأننـــي  علمـــا  اآلن،  حتـــى 
الجامعيـــة  للدراســـة  الســـفر 
بالخارج فقد درســـت بالمدرسة 
الهنديـــة بالبحريبـــن، وهـــي مـــن 

أصعب المدارس الخاصة.
فـــي  بالنظـــر  الـــوزارة  وأناشـــد 
طلبي واإلســـراع في إيجاد حل 
لمشـــكلتي؛ مـــن أجـــل الحصول 

على الوظيفة المناسبة.

rashed.ghayeb@albiladpress.com
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ما يحصل ال يعقل
مشـــكورة  القطاعـــات  جميـــع  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  جهـــود 
وباألخـــص فـــي القطاع الصحي، ولكن مـــن األمور التي وقف 
األغلـــب عندهـــا متســـائاً هـــي فـــرض الرســـوم علـــى مواقف 
السيارات بالمستشـــفيات الحكومية، مجمع السلمانية الطبي 

مثاال.
حقيقـــًة غير منطقـــي بتاتًا أن يدفع المريـــض أو حتى مرافق 
المريض ثمن موقف السيارات بهذه المستشفيات وخصوصًا 
أن مـــدة البقـــاء غيـــر معلومـــة واألكثـــر مـــن ذلك وجـــوده في 
المستشـــفى لغرض عاجي ال ترفيهي ليقنع ويستسلم للحال 

ويدفع ما يلزم
أغلب مرتادي هذه المستشفيات ظروفهم يسيرة، فدفع هذه 
الرســـوم لهذه المواقف أكاد أجزم بأنهـــا تحملهم أعباًء مادية 
إضافيـــة، ولـــو كان حالهـــم أفضـــل ويمتلكون مدخـــوال ماديا 
وفيـــرا لذهبوا لاستشـــاريين المتخصصين فـــي العيادات أو 

حتى في المستشفيات الخاصة مباشرة.
صحيـــح أن وزارة الصحة - مشـــكورة - بنت مواقف متعددة 
الطوابـــق مؤخـــرًا، ولكـــن فـــرض الرســـوم عليهـــا تكمـــن فيـــه 

اإلشكالية
لـــو كان المريـــض يدخل المستشـــفى ومباشـــرة يتوجه لغرفة 
المعالجـــة أو االستشـــارة دون تأخيـــر لـــكان “أرحـــم” وربما لن 
يلتفـــت لهذه الرســـوم، ولكن ما هو حاصل ومـــن واقع تجربة 
الكثيرين هو أن المريض يذهب إلى المستشـــفى قبل موعده 
بفتـــرة وينتظـــر حتـــى يحيـــن موعـــده وفـــي الغالـــب يضطـــر 
أن ينتظـــر لنصف ســـاعة أو ســـاعة أو أكثر حتـــى يدخل على 
الطبيب؛ بســـبب زحمة المواعيد، والحال نفســـه عندما يأخذ 
دواءه ِمـــن الصيدليـــة، فينتظـــر حتـــى يحيـــن دوره بحكم أن 
عـــددا محـــدودا مـــن “الكاونتـــرات” مفتوحـــة، وبالطبـــع عداد 

المواقف “شغال” والفاتورة “تحسب”.
أتمنـــى أن أحصـــل علـــى رد أســـتوضح أنا والقـــراء الكرام من 
خالـــه ســـبب فـــرض الرســـوم علـــى مواقـــف المستشـــفيات 
الحكومية وعدم مجانيتها، وفي حال تشـــكيل هذه الرســـوم 
فارقا لهذه الجهات، فمن منظور شخصي أرى أن فرضها على 
مواقـــف الســـيارات بالمجمعـــات التجارية أولـــى من أن تكون 
علـــى المستشـــفيات الحكوميـــة؛ بدليـــل الغرض مـــن التواجد 

فيها ألنه ال يعقل ما يحدث والعاج مجاني.

منال الشيخ

مواطن: تسربات المياه تهاجم بيتي الجديد
“اإلسكان” غسلت يدها.. والقاطنون بين مطرقة األضرار وسندان األمراض

^نحن عائلـــه بحرينية من 
ســـكنه مدينـــة ســـلمان اســـتلمنا 
الوحدة السكنيه في يناير ٢٠١٩ 
بعـــد انتظـــار دام عـــدة ســـنوات، 
وفرحتنـــا كانـــت ال توصـــف من 

بعد عناء.
كانـــت هنـــاك أشـــياء وُجب على 
الـــوزارة إصاحهـــا مـــن ضمنهـــا 
بعـــض  بهـــا  كان  إذ  الحمامـــات، 
التلفيـــات وتم إصاحهـــا، ولكن 
فرحتنـــا لـــم تكتمل، فبعـــد مرور 
ظهـــرت  ســـكننا  علـــى  ســـنتين 
مشكلة من تحت البيت تحديدًا، 
حيث بدأت تبرز تسربات للمياه 
نعلـــم  ال  المنـــزل  أرضيـــه  مـــن 

مصدرها.
بداية كانت في “حوش “ المنزل 
على شـــكل مستنقع بسيط، لكن 
مـــع مرور األيـــام وصلـــت المياه 

لجدار المنزل من الخارج.
اتصلنا بقسم الصيانة في وزارة 
وتفحصـــوا  فجـــاءوا  االســـكان، 
“بـــأن  ردهـــم  فـــكان  المـــكان، 
التســـرب يحـــدث خـــارج المنزل 
وليـــس بداخلـــه، مشـــيرين إلـــى 
مـــن  ليســـت  المشـــكلة  أن هـــذه 
اإلســـكان؛  وزارة  اختصـــاص 
لـــذا يجـــب علينا نحـــن أصحاب 
المنـــزل إيجـــاد المشـــكلة وحلها 

على حسابنا الخاص”.
من ثـــم أحضرنـــا عمـــال صيانة؛ 
ليعالجوا التســـرب، فلـــم يعرفوا 

ســـببه، استشـــرنا أكثر من عامل 
صيانـــة وأجمعـــوا جميعهم على 
الكام نفسه “بأن التسرب يأتي 

من تحت البيت”.
وحين ضاقت بنا الســـبل اتصلنا 
وزارة  فـــي  الميـــاه  بطـــوارئ 
الكهربـــاء والمـــاء، وبعـــد البحث 
أي  توجـــد  ال  “أنـــه  ردهـــم  كان 
تســـربات للميـــاه، وأخبرونـــا بأن 
استهاكنا للماء أقل من المعدل 

المتعارف عليه”.

المشـــكلة باتـــت تكبـــر يوميا، إذ 
وصلت المياه إلى داخل المنزل، 
مســـببة بذلك أضـــرارا في جدار 
المنـــزل، كمـــا بـــدأت تخـــرج من 
تحت “الباط” )المخزن - الصالة 
- المجلـــس - الحمام في الطابق 
األرضـــي - الحجرة فـــي الطابق 

األرضي(.
حينها تواصلنا مع النائب البلدي 
وضعنـــا  لـــه  وشـــرحنا  للمنطقـــه 
مـــع  نواجههـــا  التـــي  والمشـــكله 

والـــذي  لألضـــرار  صـــور  إرفـــاق 
بـــدوره تواصل - مشـــكورًا - مع 
وزارة اإلســـكان، وباليوم نفســـه 
أتى إلى بيتنا عمال للصيانة من 
وزارة اإلســـكان؛ لمعاينـــة البيت 
وأكـــدوا بـــأن التســـرب يأتي من 

تحت البيت.
وخـــال معاينتهم اكتشـــفنا بأن 
يوجـــد  األول  بالطابـــق  الحمـــام 
بـــه تســـرب لعـــدم حـــرص عمال 
عملهـــم  تأديـــه  علـــى  الـــوزارة 

بالشكل المطلوب.
وقال موظف الوزارة إنه سوف 
يجري صيانـــة للمخزن والحمام 
بالطابـــق األرضي وعمـــل الازم 
والمجلـــس،  للصالـــة  بالنســـبة 
ووعدنا بأنه سوف يرسل تقريرًا 
مفصـــاً يذكر فيـــه كل ما أخبرنا 
موعـــد  لتحديـــد  للـــوزارة؛  بـــه 
مســـتعجل ليبـــدأ العمـــل. وحدد 
لنـــا موعـــدا فـــي١١ ينايـــر، ومـــا 
حصـــل أن العامل جاء ليقول لنا 
مجددا بأن المشـــكلة ليست من 
اختصاص الـــوزارة لنعود للمربع 

األول.
المعنييـــن  المســـؤولين  أناشـــد 
بوزارة اإلســـكان؛ إليجـــاد الحل 
المناسب لمشكلتي، حيث بدأت 
تظهـــر حشـــرات مؤذيـــه بســـبب 

الرطوبة بالبيت.

عزام إبراهيم

زياد السعدون

السعدون يدعو الحترام الخصوصية الزوجية
أزواج يهملون زوجاتهم ويفشون أسرارهم ألمهاتهم

قـــال االختصاصي في أحـــكام الطاق 
واألحـــوال الشـــخصية زياد الســـعدون 
بأن “هنالك إشـــكالية كبـــرى لدى بعض 
المتزوجيـــن حديثـــًا، وتكمـــن بأنهـــم ال 
يفرقون فترة مـــا قبل الحياة الزوجية 
التصرفـــات  حيـــث  مـــن  بعدهـــا،  ومـــا 

والسلوكيات الشخصية”.
وأشار السعدون عبر حسابه الشخصي 
علـــى تطبيـــق “انســـتغرام” بـــأن بعضـــا 
منهم ينقل ســـلوكياته العزوبية للحياة 
الزوجيـــة كما هـــي، كأن يأتيـــه اتصال 

من صديـــق، فيتـــرك زوجته وينشـــغل 
بالحديـــث معـــه لفتـــرة طويلـــة، ولربما 
يتركهـــا بالغرفـــة وحدهـــا، ويذهب إلى 
مكان آخر بالبيت للحديث معه، مردفا 
“أو أن يقول لها سأذهب لمدة ساعتين 
للقـــاء والدتـــي، ثـــم تتحول الســـاعتان 
بقـــدرة قـــادر إلـــى يوميـــن، أو أن يطلع 
أمـــه أو اختـــه بأخبـــار حياتـــه الزوجية 

أوالً بأول”.
واختتـــم الســـعدون “البـــد مـــن احترام 
خصوصيات الحياة الزوجية، وهو أمر 
أوصانا به هللا عز وجل بكتابه الكريم”.

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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