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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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مــن  دينار  ماليـيـن   3.7 مـن  �أكـثـر 

»التمويل الكويتي« لم�شروع الغارمين
في  الغارمين  سهم  لمشروع  تبرعا  الكويتي  التمويل  بيت  قــدم 
ديــنــار   3,745,950 قـــدره  بمبلغ   2021 عـــام  خـــال  الــخــامــســة  نسخته 
المجموعة،  إدارة  قبل مجلس  المبلغ من  إقــرار  بعد  وذلــك  بحريني، 
ل فريقا لمتابعة سير المشروع واالطاع على تجربة مملكة  كما شكَّ

البحرين في تنفيذ هذا المشروع.
وأعرب وزير العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف الشيخ خالد بن 
علي بن عبداهلل آل خليفة خال استقباله العضو المنتدب الرئيس 
يعقوب  الحكيم  عبد  )البحرين(  الكويتي  التمويل  لبيت  التنفيذي 
الخياط عن شكره وتقديره إلسهامات مجموعة بيت التمويل الكويتي 
المتواصلة والمميزة لمشاريع الصندوق، السيما التبرع السخي الذي 

حظي به مشروع سهم الغارمين بنسخته الخامسة لعام 2021م.

ــر في  ــو�ف ــت ــريــع م ــ�ــس ــار �ل ــب ــت �الخ

�إ�سد�ر  مع  و�لم�ست�سفيات  �ل�سيدليات 

�شهادة معتمدة للم�شافرين عبر الج�شر
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية توافر  أكدت 
السريع للكشف عن فيروس كورونا وسهولة الحصول عليه  االختبار 
الطبية  والــمــراكــز  والمستشفيات  الــخــاصــة  الــصــيــدلــيــات  جميع  فــي 
السعودية  العربية  المملكة  مــن  لــأشــقــاء  وذلـــك  البحرين  بمملكة 
إلى  فهد  الملك  جسر  طريق  عن  بالسفر  الراغبين  المسافرين  وكل 
االختبار  لنتيجة  ومختومة  معتمدة  شــهــادة  إصـــدار  مــع  الــســعــوديــة، 

. )PCR(السريع، باإلضافة إلى توافر الفحص المختبري

»بن�ك ال�ش�ام« يحق�ق 21.4 مليون 
2021 لع�ام  �شافي�ا  رب�ح��ا  دي�ن��ار 

ــســــام صــافــي  حـــقـــق بـــنـــك الــ
أرباح للسنة المالية المنتهية في 
 ،%134 بنسبة   2021 ديسمبر   31
العائد  الربح  صافي  ارتفع  حيث 
مليون   21.4 ليبلغ  للمساهمين 
دينار بحريني )56.7 مليون دوالر 
عــام 2021، مقارنة  عــن  أمــريــكــي( 
بحريني  ديــنــار  مــايــيــن   9.1 مــع 

)24.2 مليون دوالر أمريكي.
كما حقق البنك صافي أرباح 
بمبلغ 5.1 مايين دينار بحريني 
أمـــريـــكـــي(  دوالر  مـــلـــيـــون   13.6(
خال الربع الرابع من عام 2021، 

أمريكي(  دوالر  مليون   2.8( بحريني  دينار  مليون   1.1 بالمقارنة مع 
إدارة بنك  رئــيــس مجلس  وقـــال  عــام 2020.  الــرابــع مــن  الــربــع  خــال 
لمبادرات  الناجح  التنفيذ  إن  المعشني  مستهيل  بــن  خالد  الــســام 

النمو انعكس بشكل إيجابي على أداء البنك القوي في عام 2021.

اعتبرت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن تمرير اإلصاحات 
العشرة التي تقدمت بها السلطة التنفيذية في أغسطس 2020 
بالتزاماتها  للوفاء  التقاعد  ومعاشات  صناديق  على  للحفاظ 
تجاه المتقاعدين والمشتركين، مسئولية وطنية تسهم في تعزيز 
الــتــدفــقــات الــمــالــيــة لــصــنــاديــق الــتــقــاعــد وتــحــافــظ عــلــى مصالح 
أطراف اإلنتاج الثاثة »الحكومة - أصحاب األعمال – العمال«.

وقالت في بيان لها أمس إن الموافقة على تمرير اإلصاحات 
الــحــكــومــيــة الــراهــنــة لــلــصــنــاديــق الــتــقــاعــديــة يــضــمــن عـــدم تــأثــر 
في  المتقاعدين  مستحقات  حــمــايــة  فــي  ويــســاهــم  المكتسبات 
الــقــطــاعــيــن الـــعـــام والـــخـــاص، مـــشـــددة عــلــى أهــمــيــة االســتــجــابــة 
جميع  حقوق  حماية  يضمن  بما  فــوري  بشكل  األولــويــات  لتلك 
أي  وأن  والتأمينية،  التقاعدية  الــقــوانــيــن  ألحــكــام  الخاضعين 

تعديات أخرى يمكن التوافق حولها مستقبا
القائمة،  الــتــشــاورات  فــي  إشــراكــهــا  أهمية  إلــى  الغرفة  ودعــت 
للقطاع  رئيسيا  ممثا  باعتبارها  وتوصياتها  بمرئياتها  واألخــذ 

الخاص والمعبرة عن آرائه وحماية مصالحه، مضيفة أن إدخال 
القطاع  يحّمل  االجتماعي  التأمين  نظام  في  البحرينيين  غير 
على  السلبية  تأثيراته  جانب  إلى  إضافية  مالية  أعباء  الخاص 

معدالت السيولة لدى الشركات.
ونــوهــت الــغــرفــة بـــضـــرورة وضـــع آلــيــة مـــدروســـة فــيــمــا يتعلق 
بإدماج األجانب في صناديق التقاعد، وخاصة مصير االشتراكات 
األجنبي،  العامل  هــروب  حــال  في  العمل  صاحب  من  المدفوعة 
بعد  آخــر  عمل  صــاحــب  إلــى  انتقاله  أو  العمل  بعقد  إخــالــه  أو 
الفتًة  القانون،  عليه  ينص  لما  وفقًا  واحــدة  ميادية  سنة  مــرور 
إلـــى أن هــنــاك تـــســـاؤالت كــثــيــرة لـــدى أصــحــاب األعـــمـــال تحيط 
بالتعديات المقترحة من المهم والضروري توضيحها للوقوف 
على متطلبات هذا القطاع وتذليل المعوقات أمامه في مواجهة 

التحديات المختلفة.

كتب وليد دياب:

الجبالي  عــلــي  الــدكــتــور حنفي  الــمــســتــشــار  أكـــد 
ــعـــاقـــات  الـ الـــمـــصـــري ان  ـــواب  ــنــ ــ الـ ــيــــس مـــجـــلـــس  رئــ
أن  يجب  لما  مثالي  نموذج  البحرينية   – المصرية 
تكون عليه العاقات العربية – العربية، واصفا إياها 
كافة األصعدة  والتاريخية على  الراسخة  بالعاقات 

والمستويات.
بالتهنئة  المصري  النواب  وتقدم رئيس مجلس 
إلى حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خــلــيــفــة مــلــك مــمــلــكــة الــبــحــريــن والـــــى الــشــعــب 
على  التصويت  ذكــرى  بمناسبة  الشقيق  البحريني 
وأرسى   ،2001 فبراير   14 في  الوطني،  العمل  ميثاق 

قــواعــد انــطــاق الــديــمــقــراطــيــة فــي الــبــحــريــن ونــرى 
للغاية عكست  نيابية متميزة  أثرها اآلن في تجربة 

مثاال يحتذى به في عالمنا العربي.
وقــــال فــي تــصــريــحــات لـــ»أخــبــار الــخــلــيــج« خــال 
ــد نــيــابــي رفــيــع الــمــســتــوى إلــى  زيـــارتـــه عــلــى رأس وفـ
استكماال  يعد  البديلة  العقوبات  قانون  إن  المملكة 
أصـــيـــا لــمــســيــرة اإلصــــــاح الـــتـــي يــنــتــهــجــهــا جــالــة 
العدالة  الملك، وخاصة في مجال تطوير منظومة 
الجنائية بما يراعي البعد اإلنساني للمحكوم عليهم 
مرة  المجتمع  فــي  دمجهم  ــادة  إلعـ الــطــريــق  ويمهد 

أخرى.
الملفات  مــن  اإلنــســان  حقوق  ملف  أن  رأى  كما 
بها ألغراض  الــدول  من  الكثير  استهداف  يتم  التي 

دور  عــلــيــهــم  الــبــرلــمــانــيــيــن  وأن  ومــشــبــوهــة،  خــبــيــثــة 
جوهري في تبيان حقيقة األوضاع في بلداننا، عبر 
الحوار مع نظرائهم البرلمانيين في كل دول العالم 
المشبوهة  ــاءات  االدعــ تلك  وتفنيد  الحقيقة  لنقل 

والمضللة.
تجربة  المصري  الــنــواب  رئيس مجلس  ووصــف 
ــرأة الــبــحــريــنــيــة بــالــمــتــمــيــزة والــمــلــهــمــة  ــمـ تــمــكــيــن الـ
للغاية، مضيفا أن صعودها الى منصب بحجم وثقل 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب يــعــكــس إرادة صــادقــة ورؤيـــة 
المرأة  لوضع  البحرين  مملكة  جانب  من  مستنيرة 

في المكانة التي تستحقها في المجتمع.

الغرفة تتحفظ على اإدماج الأجانب في التقاعد
ال��م��ط��ال��ب��ة ب��ال��م�����ش��ارك��ة ف��ي ال��م�����ش��اورات ب��ي��ن ال��ح��ك��وم��ة وال��ب��رل��م��ان

م�ث��ال�����ي ن���م����وذج  ال�ب�ح��ري��ن��ي����ة   – ال��م���ش��ري����ة  ال��ع��اق����ات 

} رئيس مجلس النواب المصري.
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} خالد المعشني.

وطني�ة م�ش�وؤولية  ال�شنادي�ق  اإ�شاح�ات  تمري�ر 

رئي��س البرلم�ان الم�س�ري ل�»اأخب�ار الخلي�ج«: الميث�اق اأر�س�ى تجرب�ة ديمقراطي�ة متميزة

دور مه�م للبرلمانيي�ن ف�ي مواجه�ة ال�ش�تغال الخبي�ث لحق�وق الإن�ش�ان
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أكد الشيخ خالد بن علي بن 
ــر الــعــدل  عـــبـــداهلل آل خــلــيــفــة وزيــ
ــاف  ــ ــؤون اإلســـامـــيـــة واألوقــ ــشــ والــ
حرص صندوق الزكاة والصدقات 
بين  حقيقية  شـــراكـــة  عــقــد  عــلــى 
الــقــطــاعــات الــرســمــيــة واألهــلــيــة، 
لارتقاء بأداء ومخرجات مؤسسة 
ُتــعــنــى بــالــركــن الــثــالــث مــن أركـــان 
الدين اإلسامي الحنيف لتمارس 
دورها التوعوي والخيري، وصواًل 
معاني  يؤصل  اجتماعي  لتكافل 

التاحم والتراحم.
ــاء ذلــــك خــــال اســتــقــبــالــه  جــ
عــبــدالــحــكــيــم يـــعـــقـــوب الــخــيــاط 
ــيــــس  ــرئــ ــــدب الــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــو الـ ــ ــــضـ ــعـ ــ الـ
التنفيذي لبيت التمويل الكويتي 
ــور كــــل مــن  ــن(، بـــحـــضـ ــريــ ــحــ ـــبــ )الـ
المناعي  ســامــي  عيسى  الــقــاضــي 
العدل والشؤون اإلسامية،  وكيل 
القطان  طــاهــر  محمد  والــدكــتــور 
ــلــــشــــؤون  الـــــوكـــــيـــــل الــــمــــســــاعــــد لــ
ــيـــة، وعــيــســى الــدويــشــان  اإلســـامـ
رئيس التدقيق الشرعي الداخلي 
ومحمد  الكويتي،  التمويل  لبيت 
حسين عبداهلل أمين سر مجلس 
الكويتي،  التمويل  لبيت  اإلدارة 
ــو حـــمـــود مــديــر  ــم حــســن بـ ــاسـ وجـ
وصــاح  ــالــــوزارة،  بــ الــتــنــفــيــذ  إدارة 
ــنـــدوق  ــيــــس صـ ــيــــدر حـــســـيـــن رئــ حــ

الزكاة والصدقات.
ــــدل خـــال  ــعـ ــ أعـــــــرب وزيـــــــر الـ
ــاء عــــــن شـــــكـــــره وتــــقــــديــــره  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ
إلسهامات مجموعة بيت التمويل 
الــكــويــتــي الــمــتــواصــلــة والــمــمــيــزة 
ــاريـــع الــــصــــنــــدوق، الســيــمــا  لـــمـــشـ
الــتــبــرع الــســخــي الــــذي حــظــي به 
بنسخته  الغارمين  سهم  مــشــروع 
الفــتــًا  2021م،  لــلــعــام  الــخــامــســة 
إلـــى أن تــعــاون الــجــهــات الــداعــمــة 

ألنـــشـــطـــة الـــصـــنـــدوق ســـاهـــم فــي 
اســـــتـــــمـــــرار أنـــشـــطـــتـــه وتـــحـــقـــيـــق 
أهدافه على أرض الواقع، كما أكد 
الحرص على تعزيز هذا التعاون 
الــمــتــمــيــز بــيــن الــبــنــك وصـــنـــدوق 
الزكاة والصدقات لتحقيق أهدافه 

المعلنة في خدمة المجتمع.
عبدالحكيم  أكد  جانبه،  من 
يعقوب الخياط العضو المنتدب 
الرئيس التنفيذي لبيت التمويل 
هـــذا  أن  )الـــبـــحـــريـــن(  الـــكـــويـــتـــي 
إيمان  مــن  انطاقًا  يأتي  التبرع 
الكويتي  التمويل  بيت  مجموعة 
ــهـــود  ــم كــــافــــة الـــجـ ــ ــ بــــــضــــــرورة دعـ
الـــرســـمـــيـــة واألهــــلــــيــــة الـــرامـــيـــة 
االجــتــمــاعــي،  الــتــكــافــل  لتحقيق 
مشيدًا بالدور الفاعل الذي يقوم 
بـــه صـــنـــدوق الـــزكـــاة والــصــدقــات 
ــرائـــح  ــاعـــدة مــخــتــلــف الـــشـ ــمـــسـ بـ
ــر  ــوزيـ الـــمـــحـــتـــاجـــة، كـــمـــا شـــكـــر الـ
والــقــائــمــيــن عــلــى الــمــشــروع على 
الــشــفــافــيــة الــتــامــة الــتــي تـــم من 

بآلية  الــمــشــروع  تنفيذ  خــالــهــا 
واضحة ومعايير دقيقة مما عزز 
المتبرع  بين  واالطمئنان  الثقة 

والصندوق.
ــا اســــتــــعــــرض الـــخـــيـــاط  ــمــ كــ
التمويل  بــيــت  مجموعة  مــبــادرة 
سهم  لمشروع  بتبرعهم  الكويتي 
الخامسة  نسخته  فــي  الغارمين 
اإلدارة  مجلس  مــن  كبير  بــدعــم 
ورئـــيـــســـهـــا حـــمـــد عــبــدالــمــحــســن 
ــــك اســـتـــعـــرض  ــــذلـ ــرزوق، وكـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
ــق فــــــي دعــــم  ــ ــريـ ــ ــعـ ــ تــــاريــــخــــهــــم الـ
الــمــشــاريــع الــهــادفــة وتــبــرعــاتــهــم 
بيت  عليها  عكف  التي  الخيرية 
تأسيسه  منذ  الكويتي  التمويل 
أبـــرز  إلــــى  أشـــــار  كــمــا   ،1977 فـــي 
القائمين  وتــكــاتــف  مساهماتهم 
ــادرات تـــعـــزز الــتــكــافــل  ــبـ ــمـ عــلــيــه بـ
ــعــــون  ــي ومـــــــد يـــــد الــ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
لــفــعــل الـــخـــيـــر، وأكــــــد الــخــيــاط 
دعم  في  االستمرار  على  عزمهم 
أنشطة الصندوق بما يساهم في 

تحقيق أهدافه وتوسيع أنشطته 
وانـــــعـــــكـــــاس الـــــــصـــــــورة الـــمـــثـــلـــى 
المتواصل في  والعطاء  للشراكة 

خدمة المجتمع.
بــيــت  أن  الـــــخـــــيـــــاط  وذكــــــــــر 
لمشروع  تبرع  الكويتي  التمويل 
ــن فـــــي نــســخــتــه  ــيــ ــارمــ ــغــ ســـهـــم الــ
الخامسة خال عام 2021 بمبلغ 
بحريني،  دينار   3,745,950 وقدره 
وذلــــــك بـــعـــد إقـــــــرار الــمــبــلــغ مــن 
الــمــجــمــوعــة،  إدارة  مــجــلــس  قــبــل 
كــمــا شــكــل فــريــقــا لــمــتــابــعــة سير 
واالطـــاع على تجربة  الــمــشــروع 
هذا  تنفيذ  في  البحرين  مملكة 

المشروع.
ــك بــعــد أن أطــلــق  ــأتـــي ذلــ ويـ
صندوق الزكاة والصدقات التابع 
لوزارة العدل والشؤون اإلسامية 
الغارمين  واألوقاف مشروع سهم 
فــــي نــســخــتــه الـــخـــامـــســـة نــهــايــة 
فبراير من العام 2021، والذي أتى 
الزكاة  انطاقًا من رؤية صندوق 

الفّعال  والــصــدقــات فــي اإلســهــام 
لــتــعــزيــز الـــتـــكـــافـــل االجــتــمــاعــي 
بما  المؤسسي،  الخيري  والعمل 
ينعكس أثره في خدمة المجتمع 
وخصوًصا الحاجات المجتمعية 
التوعية  رســالــة  حــامــًا  الملّحة، 
شرعية،  كفريضة  الزكاة  بأهمية 
آليات  وتنمية مصادرها، وتطوير 
والصدقات  الــزكــاة  وصــرف  جمع 
لــلــمــســتــحــقــيــن، وفــــقــــًا لــأســس 
ــيـــة مـــن أجــل  ــابـ الــشــرعــيــة والـــرقـ
الــــوصــــول إلــــى أعـــلـــى مــســتــويــات 
وأن  ــة،  ــيـ ــمـــصـــداقـ والـ الــشــفــافــيــة 
ُتجسد  المجتمعية  الــبــادرة  هــذه 
للدين  الحضارية  المعالم  أحــد 
بــه شعب  اإلســامــي، ومــا يتمتع 
للخير  دائــم  سعي  مــن  البحرين 
سهم  مشروع  وُيعنى  واإلحــســان. 
من  مديونيات  بــســداد  الغارمين 
ثبت إعــســارهــم وتــوجــد إجـــراءات 
جــبــريــة جــاريــة ضــدهــم، بــشــروط 

ومعايير شرعية معتمدة. 

وزير العدل ي�سيد بدعم »بيت التمويل الكويتي« لم�سروع �سهم الغارمين

} وزير العدل يستقبل الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي.

ــب الــمــجــلــس الــوطــنــي  ــ رّحــ
الــوزراء  بإعان مجلس  للفنون 
ــيــــة  ــبــ إطـــــــــــاق اإلقــــــــامــــــــة الــــذهــ
فـــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، والــتــي 
ــي ضـــمـــن خـــطـــة الـــتـــعـــافـــي  ــأتــ تــ
االقــتــصــادي، مــؤكــدًا أنــه سيعزز 
مــــن مـــكـــانـــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ويـــجـــعـــلـــهـــا مـــركـــزًا الســتــقــطــاب 
ــب والـــــــكـــــــفـــــــاءات مــن  ــ ــواهــ ــ ــمــ ــ الــ
الفنانين والمؤلفين المبدعين.
 وقــــــــال الـــشـــيـــخ راشــــــــد بــن 
ــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة  بــ خــلــيــفــة 
رئيس المجلس الوطني للفنون 
بدعم  يحظى  الفنون  قطاع  إّن 
حضرة صاحب الجالة الملك 
آل خــلــيــفــة  عـــيـــســـى  بــــن  ــد  ــمـ حـ
عاهل الباد المفدى، الفتًا إلى 
تــوجــيــهــات جــالــتــه الــمــســتــمــّرة 
ــواع الــفــنــون ووضــع  لــدعــم كــل أنـ
لتطويرها  وطنية  استراتيجية 
ونشر الوعي بأهميتها وتأثيرها 
باهتمام  مشيدًا  المجتمع،  في 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

الــــوزراء،  رئــيــس مجلس  الــعــهــد 
ــلــــى تــهــيــئــة  وحــــــــرص ســــمــــوه عــ
الـــســـبـــل الـــكـــفـــيـــلـــة بـــالـــنـــهـــوض 
بــالــفــنــون والــفــنــانــيــن وتــطــويــر 

المجال الثقافي واإلبداعي.
ولفت إلى أهمية استقطاب 
التاقي  يعزز  والــذي  الفنانين، 
ــافــــي وتــــبــــادل  ــقــ ــثــ ــري والــ ــكــ ــفــ الــ
الـــــخـــــبـــــرات الـــفـــنـــيـــة وتـــطـــويـــر 
الــــــــكــــــــفــــــــاءات الــــمــــحــــلــــيــــة فـــي 

ــًا بــــدور  ــنــــوهــ ــال، مــ ــجــ ــمــ هــــــذا الــ
الفنية  الذائقة  تنمية  وأهمية 
ــز مـــجـــال  ــزيــ ــعــ والــــجــــمــــالــــيــــة وتــ
االســتــثــمــار الــفــنــي إلــــى جــانــب 
الفنية  الــمــواهــب  إبــــراز  ضــــرورة 
ــة الــــتــــي تــحــتــضــنــهــا  ــوعـ ــنـ ــتـ ــمـ الـ

البحرين.
مــمــلــكــة  أّن  إلــــــــى  وأشــــــــــــار 
الــبــحــريــن كــانــت ومـــازالـــت عبر 
الــزمــن مــرفــأ الــثــقــافــة والــفــنــون 
وهـــي مــركــز تــاقــي الــحــضــارات، 
ــًا أهـــــمـــــّيـــــة اســـتـــقـــطـــاب  ــنــ ــيــ ــبــ مــ
ــون، والــــــذي  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الــــمــــواهــــب والـ
ــعـــكـــاس إيــجــابــي  ــه انـ ســـيـــكـــون لــ
إلبـــــراز الــبــحــريــن كــمــركــز فــنــي، 
الفـــتـــًا إلــــى الــنــقــلــة الــحــضــاريــة 
لــلــمــســيــرة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة 
الملك  الجالة  بقيادة صاحب 
دور  ــّزز  ــ ــعــ ــ ــ ُت والـــــتـــــي  الــــمــــفــــدى، 
الجانب  وتبرز  والفنون  الفنان 
الـــحـــضـــاري والــثــقــافــي والــفــنــي 
للبحرين، بما يوّفر بيئة منتجة 
ــة  ــامــ اإلقــ إعـــــــان  وأن  لـــلـــفـــنـــان 

الذهبية سيحّقق ذلك.

باأهمية  ي��ن��وه  ل��ل��ف��ن��ون«  »ال��وط��ن��ي  رئ��ي�����س 
الفني��ة المواه��ب  لج��ذب  الذهبي��ة  الإقام��ة 

} الشيخ راشد بن خليفة.

العام  األمــيــن  الــســّيــد  الــدكــتــور مصطفى  أّكـــد 
مملكة  أن  اإلنسانية  لأعمال  الملكية  للمؤسسة 
الــبــحــريــن راكــمــت خــبــراتــهــا وتــجــاربــهــا فــي مجال 
حــضــرة صاحب  لــرؤيــة  تحقيقًا  األطـــفـــال،  رعــايــة 
آل خليفة عاهل  بن عيسى  الملك حمد  الجالة 
الباد المفّدى، وتوجيهات صاحب السمّو الملكي 
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولـــي العهد  األمـــيـــر ســلــمــان 
رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف سمو الشيخ ناصر 
الملك لأعمال  آل خليفة ممثل جال  بن حمد 
اإلنسانية وشؤون الشباب، وذلك عبر استراتيجية 
ألعلى  وفقًا  احترافي  وبأسلوب  المعايير،  محددة 

مؤشرات الجودة والتمّيز.
ــقـــه وفــــــٌد مــن  ــــال زيــــارتــــه يـــرافـ ــــك خـ ــاء ذلـ ــ جـ
رعاية  دار  اإلنسانية  لأعمال  الملكية  المؤسسة 
األطفال في العاصمة األردنية عّمان، وهي إحدى 
الدور الحكومية التابعة لوزارة التنمية االجتماعية 
من  الــذكــور  األطــفــال  وحماية  برعاية  تعنى  التي 
الخدمات  اّطلع على  16 سنة، حيث  الــى   10 عمر 
التي تقدمها الدار لهذه الفئة من األطفال األيتام 
والمتمّثلة  والــعــنــف،  األســــري  الــتــفــكــك  وضــحــايــا 

بــخــدمــات اإليــــــواء كــالــطــعــام والـــلـــبـــاس والــمــبــيــت 
للنهوض  خــاصــة،  مـــدارس  فــي  والتعليم  والصحة 
والتعليمية  االجتماعية  الــنــواحــي  مــن  بسويتهم 

والفكرية والنفسية والثقافية والصحية.
تبادل األمين  الــدار  أقسام  وخال تجواله في 
ــام لــلــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لــأعــمــال اإلنــســانــيــة  ــعـ الـ
المقدمة،  الخدمات  بشأن  األطفال  مع  الحديث 
من  لهم،  المقدمة  الخدمات  مستوى  على  مثنيًا 
خال العمل على تأهيلهم ومساعدتهم على بناء 
المزيد  بــذل  على  إّياهم  محفزًا  أفضل،  مستقبل 
أهدافه  منهم  كــلُّ  ليحقق  واإلرادة  التصميم  مــن 

وطموحاته.
ــد مــديــر الــــدار أنـــس غــلــيــات أّن  مــن جهته أّكـ
تــوّفــر لــأطــفــال خــدمــات اإلرشـــــاد النفسي  الــــدار 
واالجتماعي وتعديل السلوك، إضافة إلى األنشطة 
في  ومحاضرات  الحاسوب،  دروس  مثل  المنهجية 
العديد من الموضوعات الدينية واالجتماعية من 
من  ومتطوعات  الـــدار  فــي  يعملن  مشرفات  خــال 
ترفيهية  رحـــات  إلــى  إضــافــة  المحلي،  المجتمع 

ورحات عمرة ألطفال الدار.

} جانب من الزيارة.

وفد من الموؤ�س�سة الملكية للأعمال الإن�سانية يزور 
عّمان الأردنية  العا�سمة  في  الأطفال  رعاية  دار 

سوق  تنظيم  هيئة  نفذت 
العمل ممثلة بقطاع الضبط 
ــونـــي حــمــلــة تــفــتــيــشــيــة  ــانـ ــقـ الـ
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة  ـــظــ ــافـ ــحــ ــمــ ــالــ بــ
الجنسية  شؤون  مع  بالتعاون 
والــــجــــوازات واإلقــــامــــة بــــوزارة 
الــصــنــاعــة  ووزارة  الـــداخـــلـــيـــة 
والتجارة والسياحة، ومديرية 
شــرطــة مــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، 
شملت عدًدا من مواقع العمل 

بالمحافظة.
وأســــــفــــــرت الـــحـــمـــلـــة عــن 
ضــبــط عـــدد مــن الــمــخــالــفــات 
الـــتـــي تــتــعــلــق بــأحــكــام قــانــون 
هــيــئــة تــنــظــيــم ســـــوق الــعــمــل 
وقــــــانــــــون اإلقــــــامــــــة بــمــمــلــكــة 
الــبــحــريــن، وضـــبـــط عــــدد من 
لأنظمة  المخالفين  العمال 
اإلجراءات  واتخاذ  والقوانين، 

القانونية حيالها.
ولـــفـــتـــت الـــهـــيـــئـــة إلـــــى أن 
اســتــمــراًرا  تــأتــي  الحملة  هــذه 
للجهود المكثفة التي تبذلها 
هــيــئــة تــنــظــيــم ســـــوق الــعــمــل 
الداخلية  وزارة  مــع  بالتعاون 
ذات  الـــحـــكـــومـــيـــة  والــــجــــهــــات 
العمل  بيئة  لتطوير  العاقة 
والـــتـــصـــدي لــكــل الــمــمــارســات 
الــتــي مــن شــأنــهــا أن تــؤثــر في 
ــة  ــرونــ تـــنـــافـــســـيـــة وعـــــدالـــــة ومــ
ســـــــوق الــــعــــمــــل، عــــــــاوة عــلــى 
األمن  في  السلبية  تأثيراتها 

االجتماعي.

دور  أهمية  الهيئة  وأكــدت 
الـــمـــجـــتـــمـــع فــــي دعــــــم جــهــود 
ــيـــة الـــتـــي  ــكـــومـ ــات الـــحـ ــهــ الــــجــ
ــى لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى  ــعــ ــســ تــ
واجتماعيا  أمــنــيــا  المجتمع 

وصــحــيــا واقـــتـــصـــاديـــا، داعــيــة 
إلــى اإلبـــاغ عــن أي  الجمهور 
ــاوى تــتــعــلــق بــمــخــالــفــات  ــكــ شــ
ــوق الــعــمــل والــعــمــالــة غير  ســ

النظامية.

������س�����وق ال����ع����م����ل ت����ن����ف����ذ ح��م��ل��ة 
ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة ب��ال��م��ح��اف��ظ��ة ال��ج��ن��وب��ي��ة كتبت فاطمة علي: 

الشمالية  المنطقة  بــلــديــة  نــفــذت 
عملية تنظيف وإزالة أنقاض ومخلفات 
بــنــاء تــم رصــدهــا فــي ســاحــل بــاربــار، ما 
العامة  النظافة  قــانــون  أحــكــام  يخالف 
الساحلية،  البيئة  تــلــوث  فــي  والتسبب 
ــارب 13 شحنة  ــقـ يـ ــا  مـ ازالــــــة  ــم  تـ حــيــث 
بــواســطــة شــاحــنــات كــبــيــرة ونــقــلــهــا الــى 

مكب النفايات.
البلدي  المجلس  أكــد عضو  بــدوره 
الدائرة  ممثل  الشمالية  المنطقة  في 
ــور ســيــد شــبــر إبــراهــيــم  ــتـ ــدكـ األولــــــى الـ
الوداعي أنه من أجل ضمان عدم تكرار 
الجهاز  مــع  بــالــتــعــاون  تــقــرر  المخالفة 
التنفيذي العمل على اتخاذ جملة من 
اإلجراءات الرقابية والقاطنين بالقرب 
مــــن الـــمـــوقـــع والــمــجــتــمــع واســـتـــخـــدام 
وســـائـــل الــتــتــبــع والـــمـــراقـــبـــة الــحــديــثــة 
لضبط المخالفين، محذرا من تكرارها 
المخالفين  ومــعــاقــبــة  ضــبــط  سيتم  إذ 
ــا لـــلـــقـــانـــون وفـــــــرض اإلجــــــــــراءات  ــقــ وفــ
ــزاءات الــقــانــونــيــة عــلــيــهــم، داعــيــا  ــجــ والــ
األهالي إلى التعاون في تشديد الرقابة 

وضبط المخالفين.
ــه وزيــــــــر األشــــغــــال  ــيـ ــتـــوجـ وأشـــــــــاد بـ
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
المهندس عصام بن عبداهلل خلف ودعم 
الشمالية  المنطقة  بــلــديــة  عـــام  مــديــر 
ــوســـف الــفــضــالــة  الــمــهــنــدســة لـــمـــيـــاء يـ
بــالــعــمــل عــلــى إزالـــــة هــــذه الــمــخــلــفــات، 
المخالفة  اكتشاف  بعد  أنه  الى  مشيرا 
تـــم ضــبــط الــحــالــة وتــوثــيــقــهــا بــالــصــور 
يناير   14 الجمعة  يــوم  بــتــاريــخ  ورفــعــهــا 
الـــذي عمل  ــر األشــغــال  وزيـ الـــى  2022م 
باتخاذ  التنفيذي  الجهاز  توجيه  على 

ما يلزم من اجراء.
وقال الوداعي ان الجهاز التنفيذي 
بالتنسيق مع ممثل الدائرة بدأ البحث 
عـــن أســـبـــاب الــمــخــالــفــة والــتــحــقــق من 
مصادرها بالتعاون مع أصحاب المنازل 
القريبة من الساحل للتمكن من معرفة 
المخالفين للحد من تكرار المخالفة، 
مــبــيــنــا ان الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي وشــركــة 
ــدوا تـــعـــاونـــا في  ــ أوربـــســـيـــر الــبــحــريــن أبــ
وتحقيقا  الــســاحــل،  بتنظيف  ــراع  االســ
ــارة مشتركة  زيــ الــغــرض نــظــمــوا  لــذلــك 
2022م  فـــبـــرايـــر   8 بـــتـــاريـــخ  لـــلـــســـاحـــل 
بمشاركة رئيس قسم النظافة في بلدية 
المنطقة الشمالية ومدير المنطقة في 
في  والمفتش  البحرين  أوربسير  شركة 
قسم النظافة في البلدية وذلك بهدف 

لتنظيف  التنفيذية  اإلجراءات  تحديد 
الساحل.

ــدا لــــمــــا تــم  ــيــ وأفــــــــــــاد بـــــأنـــــه تــــجــــســ
التخطيط له تم العمل بتاريخ 9 فبراير 
الجاري بإزالة االنقاض والمخلفات من 
استعراض  بعد  أنه  الى  الموقع، منوها 
الـــصـــور الــســابــقــة لــلــســاحــل ومــقــارنــتــهــا 
بالوضع الحالي للساحل تبين أن هناك 
المبينة في  الــحــدود  تــجــاوز  دفـــان  آثـــار 
تنظيف  بعد  التقاطها  تم  التي  الصور 
2021م  أغــســطــس   20 بــتــاريــخ  الــســاحــل 
ما  األشـــغـــال،  وزيـــر  لــتــوجــيــهــات  تنفيذا 
اتــخــاذ  يتطلب مــن جــهــة االخــتــصــاص 
اإلجراءات القانونية واإلدارية المطلوبة 

إلعادة الموقع إلى وضعه السابق.

المخالفين بمحا�سبة  وتتوعد  باربار  �ساحل  من  الأنقا�س  تزيل  البلديات 

وفــــي تــصــريــح لــــه، بــمــنــاســبــة 
الـــــذكـــــرى الــــحــــاديــــة والـــعـــشـــريـــن 
لــلــتــصــويــت عــلــى مــيــثــاق الــعــمــل 
ــيــــس مــجــلــس  الــــوطــــنــــي، رفــــــع رئــ
الــشــورى أجــمــل الــتــهــانــي وأطــيــب 
الــتــبــريــكــات إلــــى جـــالـــة الــمــلــك 
ــى صـــاحـــب الــســمــو  ــ الـــمـــفـــدى، وإلـ
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ــي  ــ آل خــلــيــفــة، ولـ
مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، وإلــــــــى شــعــب 

ــا عــن  ــرًبـ ــعـ الـــبـــحـــريـــن الـــكـــريـــم، مـ
المناسبة  بهذه  واالعــتــزاز  الفخر 
الوطنية، التي تستذكر فيها قصة 
كأنموذج  البحرين،  مملكة  نجاح 
رائــــد فــي الــتــحــول الــديــمــقــراطــي 
وإقامة دولة القانون والمؤسسات، 
بإرادتها الوطنية الحرة، وبمبادرة 
ملكية سامية من صاحب الجالة 
الملك المفدى، بتشكيل »اللجنة 
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا إلعــــداد مــشــروع 

ــــي« مــن  ــنـ ــ ــوطـ ــ ــثــــاق الــــعــــمــــل الـ ــيــ مــ
شخصيات وطنية تمثل كل فئات 
العمل  ميثاق  ليشكل  المجتمع 
والــوحــدة  للعهد  وثــيــقــة  الــوطــنــي 

الوطنية.
ــــس مـــجـــلـــس  ــ ــيـ ــ ــ وأوضـــــــــــــــح رئـ
العمل  مــيــثــاق  إقــــرار  أن  الـــشـــورى 
حضارية  انطاقة  شّكل  الوطني 

ــة رائـــــــــدة، لــمــســيــرة  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ وديـ
ــــاح والــتــحــديــث والــتــنــمــيــة  اإلصــ
الــشــامــلــة، وشـــــارك فــيــهــا الــشــعــب 
بــكــل أطــيــافــه وفــئــاتــه، وبــمــوافــقــة 
فــي  ــن  ــيــ ــنــ ــواطــ ــمــ الــ مــــــن   %98.4
ـــل حــدثــا  ــاريـــخـــي مـــثَّ اســـتـــفـــتـــاء تـ
دولــة  أركـــان  ترسيخ  فــي  مفصلًيا 
المؤسسات والقانون، ومهد آفاًقا 
رحبة لحصد إنجازات ديمقراطية 

وتنموية شاملة.
ــاق  ــثــ ــيــ مــ أّن  إلــــــــــى  وأشـــــــــــــــار 
الــعــمــل الـــوطـــنـــي عـــــّزز الــحــريــات 
ــعــــدالــــة، وتــكــافــؤ  الــشــخــصــيــة، والــ
الــفــرص، والــمــســاواة بــيــن الــنــاس 
والكرامة  والواجبات  الحقوق  في 
اإلنسانية، ال تمييز بينهم بسبب 
أو  الــلــغــة  أو  األصـــــل  أو  الــجــنــس 
تأكيده  تم  ما  العقيدة،  أو  الدين 
بـــمـــوجـــب الـــتـــشـــريـــعـــات الــوطــنــيــة 
الدستور  أحــكــام  مــع  والمتوافقة 
أكــثــر من  إلــى  المملكة  وانــضــمــام 
وفي  دولــيــة،  حقوقية  اتفاقية   30
ــدان الـــدولـــيـــان  ــهـ ــعـ مــقــدمــتــهــا: الـ

لــلــحــقــوق الــمــدنــيــة والــســيــاســيــة 
واالقـــــتـــــصـــــاديـــــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والــثــقــافــيــة، واتــفــاقــيــة مــنــاهــضــة 
التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل 
ذوي  األشخاص  حقوق  واتفاقية 
اإلعــاقــة، واتــفــاقــيــة الــقــضــاء على 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

)السيداو(.
وأعــــرب عــن عــظــيــم االعــتــزاز 
التي  التشريعية  اإلنــجــازات  بكل 
وحتى  2002م  عــام  منذ  تحققت 
اآلن، بتعاون مثمر بين السلطتين 
أجل  من  والتنفيذية؛  التشريعية 
تــحــديــث وســـن الــتــشــريــعــات التي 
ــمـــواطـــن،  تـــصـــب فــــي مــصــلــحــة الـ
ــزز نـــمـــاء مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــعــ وتــ
وتــقــدمــهــا عــلــى األصــــعــــدة كــافــة، 
كـــمـــا تــــعــــزز مـــكـــانـــتـــهـــا كـــأنـــمـــوذج 
ــادئ  ــبـ ــــخ مـ حــــضــــاري رائــــــــد، يــــرسِّ
في  الدينية  التسامح والــحــريــات 
والــرأي  الفكر  إطــار حماية حرية 
والمعتقد، وضمان حرية  والدين 

ممارسة الشعائر الدينية.

رئ��ي�����س م��ج��ل�����س ال�������س���ورى: ذك����رى م��ي��ث��اق ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي 
وال��ن��م��اء ال��خ��ي��ر  دروب  ُت�����س��يء  و���س��ع��ل��ًة  خ���ال���دًة  ت��ب��ق��ى 

} رئيس مجلس الشورى.

أكـــد عــلــي بـــن صــالــح الــصــالــح، رئــيــس مــجــلــس الـــشـــورى، أنَّ 
األيام  يوًما من  تعد  الوطني  العمل  ميثاق  على  التصويت  ذكرى 
دروب  كل  بها  ُتضاء  وشعلة  خــالــًدا،  وسيبقى  المجيدة،  الوطنية 
الخير والنماء والتقدم، التي تشهدها مملكة البحرين منذ تولي 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل 
الباد المفدى حفظه اهلل ورعاه مقاليد الحكم، منّوًها بالنهضة 
جميع  فــي  المملكة  تحققه  الــذي  المستدام  والتقدم  التنموية 
الراعي  المفدى،  الملك  ومساندة جالة  دعم  بفضل  المجاالت، 

لمسيرة النماء والتطور واالزدهار في المملكة.

ج��م��ارك ال��م��ط��ار 
ت��ح��ب��ط ت��ه��ري��ب 
من  ج��رام��ا   3550

ال�����س��ب��و ال��م��خ��در
ــة مـــحـــافـــظـــة  ــابــ ــيــ ــــس نــ ــيـ ــ صـــــــرح رئـ
المحرق بأن النيابة العامة تلقت باغا 
بتمكن  الــمــخــدرات  مكافحة  إدارة  مــن 
ضـــبـــاط الـــجـــمـــارك بــمــطــار الــبــحــريــن 
الدولي من ضبط متهم من الجنسية 
اآلســيــويــة إثـــر مــحــاولــتــه تــهــريــب مــادة 
بلغ  وقــد  الــمــخــدرة  الشبو  أنها  يشتبه 
بتخبئتها  وذلــــك  جــرامــا   3550 وزنــهــا 
فـــي مـــواضـــع خــفــيــة بــحــقــيــبــة الــســفــر 
بقصد  وذلــــك  كشفها  دون  للحيلولة 

ترويجها واالتجار فيها بالباد.
ــة الـــعـــامـــة  ــابــ ــيــ ــنــ ــرت الــ ــ ــاشــ ــ وقـــــــد بــ
ــور تــلــقــيــهــا  ــ ــة فـ ــعـ ــواقـ الــتــحــقــيــق فــــي الـ
ــــرت  الــــبــــاغ واســـتـــجـــوبـــت الــمــتــهــم وأمـ
بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، 
لفحص  المختصين  الخبراء  ونــدبــت 
ــات  ــريــ ــحــ ــــت تــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــات وطـ ــ ــــوطـ ــبـ ــ ــــضـ ــمـ ــ الـ
التحقيقات  ــازالـــت  ومـ ــذا  هـ الــشــرطــة، 
مستمرة لسماع شهود الواقعة تمهيًدا 
إلحالة المتهم ومن يثبت اشتراكه في 

الجريمة إلى المحاكمة الجنائية.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16032/pdf/1-Supplime/16032.pdf?fixed2768
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1284976
http://media.akhbar-alkhaleej.com/sup.php?i=/source/16032/pdf/3-MAIN/3.pdf?fixed08195#page=1&zoom=auto,-25,1663
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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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لعلوم  الوطنية  الهيئة  شــاركــت 
الفضاء في المنتدى رفيع المستوى 
عن  المنبثق  الــمــســتــدامــة  للتنمية 
القمة العالمية لمجتمع المعلومات 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
الدولي  اليوم  بمناسبة  عقد  والــذي 
ــلـــوم وقـــد  ــعـ ــلـــمـــرأة والـــفـــتـــاة فــــي الـ لـ
حمل شــعــار: »تــوحــيــد الــجــهــود نحو 
مستقبل متساٍو وشامل«، وتأتي هذه 
فريق  مــن  لــدعــوة  تلبية  الــمــشــاركــة 
بمجتمع  المعني  الــمــتــحــدة  األمـــم 
ـــة الـــعـــالـــمـــيـــة  ــمـ ــقــ ــلــــومــــات والــ الــــمــــعــ

لمجتمع المعلومات.
الوطنية  الهيئة  مــشــاركــة  حــول 
لعلوم الفضاء في هذا المنتدى قال 
العسيري  إبــراهــيــم  محمد  الــدكــتــور 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة: »ان 
هيئات  من  الفضاء  مؤسسات  دعــوة 

ووكاالت للمشاركة في هذا المنتدى 
كونها  أهــمــيــة  مــن  تحتله  مــا  يــؤكــد 
المعلومات  منظومة  مكونات  أحــد 
واالتـــصـــاالت الــدولــيــة، ولــمــا تــوفــره 
األقـــمـــار الــصــنــاعــيــة مـــن مــعــلــومــات 
مــــهــــمــــة تــــــدعــــــم جــــــهــــــود مـــجـــتـــمـــع 
إلى  باإلضافة  العالمي،  المعلومات 
مــا تــقــدمــه عــلــوم وتــقــنــيــات الفضاء 
مختلف  فــي  جليلة  مساهمات  مــن 
التنمية ولما تسهم به في  مجاالت 
أهــداف  الـــدول لتحقيق  دعــم جهود 

التنمية المستدامة«.
ــــال  وأضـــــــــــاف الــــعــــســــيــــري: »خــ
من  العديد  استعراض  تم  المنتدى 
بتمكين  الــمــتــعــلــقــة  ــدول  ــ الـ تـــجـــارب 
ــراط  ــ ــخـ ــ ــــن االنـ الـــــمـــــرأة والــــفــــتــــاة مـ
ــة وتــقــنــيــة  ــدســ ــنــ ــهــ ــوم والــ ــلــ ــعــ فـــــي الــ
الــمــعــلــومــات، وعــلــى الــرغــم مــن كون 

قــارات  إلــى  تنتمي  المشاركة  الـــدول 
أن  إال  مختلفة  جــغــرافــيــة  ومـــواقـــع 
مــعــظــم الــتــجــارب تــشــتــرك فـــي ذات 
التحديات. إن مما يدعو إلى الفخر 
سباقة  تعتبر  الــبــحــريــن  مملكة  أن 

اتخذتها  التي  الخطوات  في جميع 
ذات  األهـــداف  لتحقيق  العالم  دول 
البحرين  لمملكة  أن  كــمــا  الــصــلــة، 
بها في مجال  تتفوق  قصص نجاح 
تــعــزيــز مــشــاركــة الــمــرأة والــفــتــاة في 
العلوم والهندسة وتقنية المعلومات 
ــذا الــتــفــوق  ــ ــلـــوم الــمــســتــقــبــل، وهـ وعـ
التي  الحكيمة  السياسات  إلى  يعود 
حضرة  بــقــيــادة  الــمــمــلــكــة  تنتهجها 
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك الــمــفــدى، 
وبدعم من الحكومة الموقرة برئاسة 
العهد  ولــي  الملكي  السمو  صاحب 
المجلس  وبــجــهــود  الــــــوزراء،  رئــيــس 
ــاســـة صــاحــبــة  ــرئـ ــرأة بـ ــمـ ــلـ ــى لـ ــلــ األعــ
الباد  عاهل  قرينة  الملكي  السمو 
الـــمـــفـــدى. الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــعــلــوم 
تلك  في  إسهامات  لها  كــان  الفضاء 
وبناء  منتسباتها  دعــم  عبر  الجهود 

المتقدمة  الــتــقــنــيــات  فــي  قــدراتــهــم 
الــفــضــاء  وعــلــوم  المستقبل  وعــلــوم 
ــكـــل %64  تـــشـ الــــــمــــــرأة  بــــاتــــت  حــــتــــى 
مــن مــجــمــوع مــوظــفــي الــهــيــئــة، كما 
قيادية  مناصب  تــولــي  مــن  مكنتهم 
بـــاإلضـــافـــة   ،%67 تــمــثــيــلــهــم  لــيــبــلــغ 
إلــــى جـــهـــود الــهــيــئــة الــمــتــمــثــلــة في 
علوم  بأهمية  توعية  حمات  تنفيذ 
الــفــضــاء وعـــلـــوم الــمــســتــقــبــل والــتــي 
العمرية  الــمــراحــل  مختلف  شملت 
المملكة  في  التعليمية  والخلفيات 
ــوات  ــنـ ــر مــــن 4 سـ ــثــ ــلــــى مـــــــدار أكــ وعــ
مـــتـــواصـــلـــة. كــبــحــريــنــيــيــن يــجــب أن 
لمملكة  الفاعلة  بالمشاركة  نفخر 
الــبــحــريــن فــي كــل الــجــهــود الــرامــيــة 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
بما يحقق الرخاء واالزدهار للوطن 

والمواطنين«.
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يقول األمين العام لألمم المتحدة سابقا بان كي مون »إن االنترنت 
هي خير مثال يوضح كيف يمكن لإلرهابيين أن يمارسوا نشاطهم على 
وتعمل  تفكر  أن  للدول  ينبغي  لذلك  وتصديا  للحدود حقا..  عابر  نحو 

على نحو عابر للحدود أيضا«!
األيــام، حين  بقوة هذه  الساحة  وتبرز على  تعود  إنما  المقولة  تلك 
أنماط  بــروز  إلــى  دفــع  المستجد  الفيروس  أن  مــؤشــرات حديثة  أظهرت 
جديدة من اإلرهاب والتطرف والتوجه نحو تجنيد واستقطاب عناصر 
جديدة، إلى جانب وجود تطور نوعي في العمليات اإلرهابية التقليدية، 
مــا أثـــار تــســاؤالت حــول تــداعــيــات الجائحة على هــذه الــظــاهــرة، ومــدى 
تأثيرها في أجندات الجماعات اإلرهابية وطبيعتها، على اعتبار انشغال 

الحكومات بانتشار كوفيد 19 ومكافحته.
بريطانيا  تتعرض  أن  احتمالية  من  بريطانيون  خبراء  حذر  لذلك 
لموجة دموية من الهجمات اإلرهابية بما يعرف باسم »الذئاب المنفردة« 
يشنها »متطرفو غرف النوم« وهو المصطلح الذي بات يستخدم لوصف 
في  انعزالهم  خــال  االنترنت  عبر  للتطرف  تعرضوا  الذين  األشخاص 
منازلهم في فترة إغــاق وبــاء كــورونــا.  وقــد جــاء ذلــك في الوقت الذي 
تحقق فيه الشرطة البريطانية فيما إذا كان المتهم باإلرهاب البالغ من 
العمر 25 عاما الذي تم القبض عليه لاشتباه في قتل عضو البرلمان 
االنترنت بسبب  التطرف عبر  إلى  والــذي تحول  المحافظين  من حزب 

الوباء، وقضاء الشباب الكثير من الوقت على االنترنت.
أنحاء  جميع  في  المتطرفين  سعي  من  شديد  تخوف  هناك  اليوم 
إرهابية  تنفيذ ضربات  وتشجيعهم على  تنشيط مجنديهم،  إلى  العالم 
أســتــاذ  نــيــومــان  بيتر  ــار  أشـ الــمــتــحــدة، حــيــث  المملكة  أنــحــاء  فــي جميع 
الدراسات األمنية إلى أن اكتشاف الذئاب المنفردة سيتطلب من األجهزة 
األمنية التسلل إلى المنتديات عبر االنترنت، حيث يتواجدون ويعملون، 
اإلرهابي على  ويتفاعلون مع االشخاص، محذرا من محاوالت حصول 

التأييد واالعجاب عبر هذه الشبكة بشتى الطرق. 
تتعدد السناريوهات والتوقعات حول مستقبل ظاهرة اإلرهاب خال 
لإلرهاب  أشكال جديدة  لظهور  توقع  فهناك  الوباء،  أزمــة  انتهاء  وعقب 
الجماعات  طبيعة  في  تغير  وحــدوث  الحكومات،  ضد  الموجه  وللعنف 
أنماط  وظهور  الفيروس،  أزمة  نتيجة  وتوجهاتها،  التقليدية،  اإلرهابية 
عــنــف وتــطــرف تختلف عــن الــمــعــهــود، إلـــى جــانــب اتــســاع مــوجــة جــرائــم 
الــكــراهــيــة فــي بــقــاع شــتــى مــن الــعــالــم، األمــــر الــــذي يــحــذر الــمــســؤولــون 
الحكوميون والباحثون قادة العالم من التراخي في مواجهة التهديدات 
األمنية العالمية، ومحاولة تصدر المشهد من قبل التنظيمات اإلرهابية 

.
عنوان:  تريسكو تحت  دراســة جيسيكا  أهمية  تأتي  االطــار  وفي هذا 
»التصدي الستغال اإلرهابيين للشباب«، والتي اصدرها معهد »أمريكان 
اليوم مصدرا  انتربرايز« والتي أكدت فيها أن الشباب واألطفال يمثلون 
حيويا لدعم العديد من التنظيمات اإلرهابية التي تسوق لنفسها  بكافة 
لتعزيز  فاعلية  أكثر  حكومية  بــرامــج  وجــود  بــضــرورة  مطالبة  األشــكــال، 

مكافحة تجنيد  هذه الفئات والتصدي للتطرف داخل األسر نفسها. 
ان اإلرهاب في األساس هو إنكار لحقوق االنسان وتدمير لها.. لذلك 
تبقى محاربته هي وسيلة لحماية هذه الحقوق.. ولإلبقاء عليها.. ليس 

فقط في غرف النوم .. بل وفي كل ركن من أركان الحياة!!

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

متطرفو غرف النوم 
مجل�س اأمناء الم�ست�سفيات الحكومية يبحث الخطة اال�ستراتيجية لعام 2022 

هيئة الف�ساء ت�سارك في فعاليات القمة العالمية لمجتمع المعلومات

} د. محمد إبراهيم العسيري.

ترأس الشيخ هشام بن عبدالعزيز 
أمـــنـــاء  مــجــلــس  رئـــيـــس  آل خـــلـــيـــفـــة، 
االجتماع  الحكومية،  المستشفيات 
المستشفيات  أمناء  الدوري لمجلس 
الحكومية، بحضور أعضاء المجلس، 
والــدكــتــور أحــمــد مــحــمــد األنـــصـــاري، 
للمستشفيات  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
الــــحــــكــــومــــيــــة، وعـــــــــــدٍد مــــــن أعــــضــــاء 
المستشفيات  فــي  التنفيذية  اإلدارة 

الحكومية.
ــاع رفــــع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وفـــــــي مـــســـتـــهـــل االجـ
المستشفيات  أمــنــاء  مجلس  رئــيــس 
أعضاء  جميع  عن  ونيابة  الحكومية 
المجلس وكل منتسبي القطاع اسمى 
صاحب  حضرة  لمقام  التهاني  آيــات 
ــن عــيــســى  ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــ الـــجـــالـ
الـــمـــفـــدى،  ــبــــاد  الــ مـــلـــك  آل خــلــيــفــة 
ولـــصـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي األمـــيـــر 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
قرب  بمناسبة  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
حــلــول ذكـــرى الــتــصــويــت عــلــى ميثاق 
ــتــــي تــعــتــبــر مــن  ــنـــي والــ الـــعـــمـــل الـــوطـ

المحطات الوطنية الخالدة.
المجلس  نـــوه  الــمــنــاســبــة  وبـــهـــذه 

به  يحظى  التي  المستمرة  بالرعاية 
الــقــطــاع الــصــحــي فـــي الــمــمــلــكــة من 
لدن قيادة جالة الملك وبمؤازرة من 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولـــي العهد 
ــا تــولــيــه  ــ ــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء ومـ رئـ
ــغ بــمــا  ــالــ ــام بــ ــمــ ــتــ ــن اهــ ــ الـــحـــكـــومـــة مـ
الخدمات  بجودة  االرتــقــاء  في  يسهم 

الصحية.
ــــس  ــلـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ ثــــــــــم اســــــــتــــــــعــــــــرض الـ
الــمــوضــوعــات الــُمــدرجــة عــلــى جــدول 
بالخطة  والمتعلقة  االجتماع  أعمال 
المرافق  2022م،  لسنة  االستراتيجية 
فيروس  حــاالت  لمتابعة  المخصصة 
ــة لــلــمــســتــشــفــيــات  ــعــ ــابــ ــتــ ــا والــ ــ ــورونــ ــ كــ
ــت مـــنـــاقـــشـــة  ــمــ ــا تــ ــمــ ــة، كــ ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
مستجدات مشاريع خصخصة بعض 
األعمال في المستشفيات الحكومية، 
ــال مـــشـــروع الــتــســيــيــر الـــذاتـــي،  ــمــ وأعــ
بــاإلضــافــة إلـــى مــنــاقــشــة مــســتــجــدات 
التطرق  تم  كما  والكهرباء.  الصيانة 
ــن الــــمــــحــــاور الـــهـــادفـــة  ــ إلــــــى عــــــــدٍد مـ
الصحية  بالخدمات  لارتقاء  وذلــك 
الــمــقــدمــة لــلــمــرضــى، وتــقــديــم رعــايــة 

صحية ذات نوعيٍة عالية للجميع.

اصــــطــــحــــب رئــــيــــس مـــقـــدونـــيـــا 
 11 العمر  من  تبلغ  فتاة  الشمالية 
إلــى  بــمــتــازمــة داون  عــاًمــا مــصــابــة 
المدرسة بعد أن سمع أنها تتعرض 
لــلــتــنــمــر. وذكــــــــرت شــبــكــة »ســـــي إن 
الــرئــيــس ستيفو  أن  األمــريــكــيــة  إن« 
بـــنـــداروفـــســـكـــي، أمـــســـك بــيــد إمــبــا 
إلى  معها  يمشي  كــان  بينما  أديمي 
مــدرســتــهــا االبـــتـــدائـــيـــة فـــي مــديــنــة 
»غــوســتــيــفــار«. ونــقــلــت الــشــبــكــة عن 
متحدث باسم الرئيس قوله: »إمبا 
ــانـــت مــــن الــتــنــمــر فــــي الـــمـــدرســـة  عـ
 – داون  بمتازمة  إصابتها  نتيجة 
صعوبات  تسبب  وراثــيــة  حالة  وهــي 
ــلــــم، ومــــشــــاكــــل صـــحـــيـــة،  ــتــــعــ فـــــي الــ
وخــصــائــص مــمــيــزة لــلــوجــه«. وقــال 
مكتب بنداروفسكي في بيان نشرته 
الــشــبــكــة إن الــرئــيــس »تـــحـــدث إلــى 
التي  التحديات  إمبا حول  والــدْي 
أساس  على  وعائلتها  هي  تواجهها 

يومي«، وناقشوا الحلول. 
وجـــاء فــي الــبــيــان أن »الــرئــيــس 
إن سلوك من يعرضون حقوق  قال 
ــيـــر مـــقـــبـــول،  ــال لــلــخــطــر غـ ــ ــفـ ــ األطـ
ـــر  ــ ــلــــق األمــ ــتــــعــ ــا يــ ــ ــــدمـ ــنـ ــ ــة عـ ــ ــاصــ ــ خــ
بــاألطــفــال الــذيــن يــعــانــون مــن نمو 
ــر الــرئــيــس أنهم  غــيــر نــمــطــي«. وذكــ
التي  بالحقوق  يتمتعوا  أال  يجب 
أن  يجب  بــل  فحسب،  يستحقونها 
أيًضا بالمساواة والترحيب  يشعروا 
ــة، وســـاحـــات  ــدرســ ــمــ ــي مـــكـــاتـــب الــ فــ

المدرسة، إنه التزامنا كدولة، ولكن 
أيـــًضـــا كــــأفــــراد، والــعــنــصــر األســــاس 
ــذه الــمــهــمــة الــمــشــتــركــة هــو  ــ فــــي هـ
حديثه،  الرئيس  وتــابــع  التعاطف. 
ــال مثل  ــفــ ــًا: »ســنــســاعــد األطــ ــائــ قــ
أيًضا  سيساعدنا  ذلــك  لكن  إمــبــا، 
عـــلـــى الــتــعــلــم مــنــهــم كـــيـــف نــبــتــهــج 
ــامـــن«.  ــتـــضـ ــارك ونـ ــشــ ــتــ بــــصــــدق، ونــ
إلــــى أن الــرئــيــس  ولــفــتــت الــشــبــكــة 
الــمــقــدونــي نــشــر مــقــطــع فــيــديــو له 
االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  على 

ــبــــا،  ــلــــة إمــ ــائــ وهـــــــو جــــالــــس مـــــع عــ
الــهــدايــا، ثــم وهــو يلّوح  ويــقــدم لها 
لــهــا عــنــد بـــوابـــة الـــمـــدرســـة. ونــقــل 
بنداروفسكي  عن  الصحفي  البيان 
»نــحــن جميًعا مــتــســاوون في  قــولــه: 
هــــذا الــمــجــتــمــع.. لــقــد جــئــت إلــى 
بأن  وللتوعية  دعــمــي،  لتقديم  هنا 

اإلدماج مبدأ أساس«. 
وقـــــــــال الــــرئــــيــــس إنـــــــه »شـــجـــع 
ودعـــم« والـــدي إمــبــا فــي كفاحهما 
مــن أجـــل حــمــايــة حــقــوق األطــفــال 

»إن األحكام  ابنتهما، مضيًفا:  مثل 
الــمــســبــقــة فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق هــي 
مجتمع  بناء  أمــام  الرئيسة  العقبة 
كما شدد  للجميع«.  وعادل  متساٍو، 
على وجود »التزام قانوني وأخاقي 
ينصب  إذ  الشامل،  التعليم  لتوفير 
ــلــــى تــنــمــيــة  ــيــــز الــــرئــــيــــس عــ ــتــــركــ الــ
األطفال  لدى  والــقــدرات  المهارات، 
ــن لـــديـــهـــم عـــمـــلـــيـــات تــنــمــويــة  ــذيــ الــ
مختلفة«، مؤكدا الحاجة إلى زيادة 

الوعي العام بهذه القضية.

االآالف يتجهزون لقذف يخت الملياردير 
الـفـا�ســد بـالـبـيـ�ض  بــيــزو�ض  جـيــف 

قال دعاة الحفاظ على البيئة الهولنديون إنهم سوف يقصفون يخت 
الملياردير جيف بيزوس الفاخر بالبيض الفاسد إذا تم تفكيك جزء من 
سكان  وعبر  يملكه.  يخت  أمــام  المجال  إلفــســاح  عاما   140 عمره  جسر 
أن جــزءا من جسر  روتــردام في »فيسبوك« عن غضبهم من األنباء حول 
كونينجشيفن، ستتم إزالته مؤقتا بحيث يمكن ليخت بيزوس الذي يبلغ 
ارتفاعه 417 قدما والصواري الثاثة الكبيرة أن يمر، حيث قام المواطن 
السكان  فيها  حث  »فيسبوك«  في  دعــوة  بنشر  عاما(   40( سترمان  بابلو 
المحليين على اتخاذ إجراء من خال إحضار علبة بيض فاسد معهم إذا 

كان اليخت يشق طريقه عبر الممر المائي. 
ــي إن  ــتـــرورمـــان فـــي »فـــيـــســـبـــوك«، كــمــا ورد فـــي صــحــيــفــة »بــ وكـــتـــب سـ
ديستيم« الهولندية اليومية: »تم بناء روتردام من تحت األنقاض بواسطة 
روترداميرز، ونحن ال نفككها فقط من أجل الملياردير المصاب بجنون 
العظمة.. ليس من دون قتال«.. منشور سترورمان جذب انتباه ما يقرب 
من 3000 شخص قالوا إنهم »سيحضرون« بينما أشار 10000 آخرون إلى 
أنهم »مهتمون«.  عندما سئل عن الدافع الذي دفعه إلى القيام بالدعوة، 
لديهم  الذين  األشخاص  أن  وأعتقد  روتـــردام  من  »ألنني  ستورمان:  قــال 
كــل شــيء يسير  أنــه ال يمكنك جعل  يــدركــوا  أن  الــمــال يجب  مــن  الكثير 
في طريقك بالضبط.. من خال هذه المكالمة نجعل صوتنا مسموعا 

بطريقة مرحة، وأعتقد أن هذا يسير على ما يرام«. 
بشأن  نهائي  قــرار  اتخاذ  روتـــردام  نفى عمدة  الماضي،  األسبوع  وفــي 
المدينة  ووعــد مجلس   .2017 عــام  في  الــذي خضع إلصاحات  المعلم، 
الــســكــان بــعــدم الــعــبــث بــالــجــســر بــعــد تــجــديــد عـــام 2017. لــكــن بــيــزوس 
وأوشينكو، شركة بناء السفن الهولندية التي تستعد للكشف عن اليخت، 

تعهدا بدفع فاتورة التفكيك. 
وقالت الشركة، التي تبني اليخت في أعلى النهر في بلدة الباسيردام، 
إن تفكيك جزء من الجسر هو الطريقة الوحيدة إلبحار اليخت، إذ كان 
من  األوســــط  الــجــزء  تجميع  وإعــــادة  تفكيك  يستغرق  أن  الــمــتــوقــع  مــن 

الجسر أكثر من أسبوعين.

و�ـــســـاأنـــك..  ــك  ــرك ــت ي ال  ــا  ـــ ــورون ـــ ك

ــد الــتــعــافــي  ــع ــدة ب ــديـ ــض جـ ــ ــرا� ــ اأع
بعد  كــورونــا،  بفيروس  المصابين  أجسام  في  أعــراضــا  العلماء  رصــد 
تعافيهم من اإلصابة، وهي عامة تظهر اآلثار الطويلة المدى لإلصابة 
بــمــرض»كــوفــيــد-19« الـــذي يسببه الــفــيــروس. ووجـــدت دراســـة نــشــرت في 
أم جيه« أن 32 من بين كل 100 مصاب بكورونا من  المجلة الطبية »بي 
كبار السن عام 2020. عانوا من أعراض جديدة تتطلب عناية طبية في 
األشهر التالية لإلصابة. وبدأ العلماء في رصد تداعيات اإلصابة بكورونا 
بعد التعافي، لكن القليل من الدراسات رصد الخطر الذي تشكله تلك 
التداعيات، وقالت الدراسة إن األعراض تشمل تغيرات في أعضاء الجسم 

وأنظمته، بما في ذلك القلب والكلى والرئتين والكبد.
وكــان  العقلية.  بالصحة  أضـــرارا  ألحقت  كــورونــا  عــدوى  أن  وأضــافــت 
مرضى »كوفيد-19« يواجهون بشكل كبير التهابا رئويا وتعبا في الجسم، 
الفيروس  أن  أن يتضح  قبل  الــوبــاء،  بداية  في  األطــبــاء  رصــد  ما  بحسب 
الــدراســة خطط  الباحثون في  وراجــع  الجسم.  أخــرى في  أجــزاء  يضرب 
أبريل  قبل  بكورونا  ألف مصاب   133 أكثر من  لتحديد  الصحي  التأمين 
2020.  وبعد ذلك، الحظ الباحثون ظهور أعراض جديدة بعد 21 يوما 
على المرضى بعد تشخيص اإلصابة بكورونا. وطالب 32 في المئة من 
المتعافين عناية طبية لمواجهة مشكلة صحية جديدة.  مرضى كورونا 
ــار الطويلة  يــدرســون اآلثـ العلماء  يـــزال فيه  الــدراســة فــي وقــت ال  وتــأتــي 

المدى لكورونا.

تعترض عائشة امتياز الطالبة الهندية المسلمة 
على قرار كلّيتها طرد المحجبات وتعتبره قرارا مهينا 
وتقول  والتعليم.  الدين  بين  االختيار  على  سيرغمها 
حي  تسكن  التي  عاما   21 العمر  من  البالغة  الطالبة 
أودوبــــي بــواليــة كــارنــاتــاكــا بــجــنــوب الــبــاد حــيــث بــدأت 
احتجاجات على حظر الحجاب: »اإلهانة التي شعرت 
بها حين أمرني مسؤولو الكلّية بمغادرة قاعة الدرس 

ألني محجبة هزت وجداني«. 
وأضافت لرويترز: »عقيدتي تواجه تشكيكا وإهانة 

وقالت  تعليميا«.  صرحا  أعتبره  كنت  مكان  ِقبل  مــن 
بعد أن درست خمس سنوات في كلية المهاتما غاندي 
التذكارية في أودوبي: »األمر أشبه بأن يطلب منك أحد 
أن تختار بين دينك أو تعليمك. هذا يجانب الصواب«.  
عارضن  الاتي  المسلمات  عددا من  إن  تقول  وتابعت 
الحظر تلقين مكالمات تهديد ويخشين الخروج من 
المنزل. ويقول مسؤولو الكلية إنه مسموح للطالبات 
بــوضــع وشـــاح عــلــى الــــرأس فــي الــحــرم الــجــامــعــي لكن 
عــلــيــهــن خــلــعــه داخــــل قـــاعـــات الــــــدرس. وحــــي أودوبــــي 

واحــــد مـــن ثــاثــة أحـــيـــاء بــالــمــنــطــقــة الــســاحــلــيــة ذات 
معاقل  أحد  كارناتاكا  واليــة  في  الدينية  الحساسيات 
حزب بهاراتيا جاناتا اليميني الذي ينتمي إليه رئيس 

الوزراء ناريندرا مودي.
وزادت المواجهة من مشاعر الخوف والغضب بين 
األقلية المسلمة التي تقول إن دستور الباد يمنحها 
على  االحتجاجات  وتصاعدت  تريد.  ما  ارتــداء  حرية 
الشهر في مظاهرات في  المئات هذا  وشــارك  الحظر 

مدينتي كولكاتا وتشيناي.
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} جيف بيزوس

} صورة السلطان على أغلى بندقية.

رئي�ض مقدونيا ي�سطحب طفلة م�سابة بمتالزمة داون اإلى المدر�سة

�سـورة ال�سـلطان قابو�ـض علـى 

العالـم« فـي  بــندقية  »اأغـلــى 
ــداول مــواطــنــون مـــن ســلــطــنــة عــمــان على  ــ تـ
لبندقية  ــورا  االجــتــمــاعــي صــ الــتــواصــل  مــواقــع 
قابوس  الــراحــل  السلطان  صـــورة  عليها  نحتت 
»أثــيــر«  صحيفة  وكشفت  تــيــمــور،  بــن  سعيد  بــن 

معلومات عن نوع وقيمة البندقية.
هذه  أن  ُذكــر  المتداولة،  الــصــور  ومــع ظهور 
البندقية تعد األغلى في العالم من نوعها حيث 
أي  أمريكي،  دوالر   980.000 إلــى  قيمتها  تصل 
قرابة 375 ألف ريال عماني. وتشير المعلومات 
ــذه الــبــنــادق تــعــد األغــلــى فــي العالم  إلـــى أن »هـ
ألف   820 إلــى  النحت  دون  مــن  قيمتها  وتــصــل 
عــددا  الــشــركــة  هـــذه  وتستقبل  أمــريــكــي«.  دوالر 
ــا، حـــيـــث تــقــوم  ــويـ ــنـ مــــحــــدودا مــــن الـــطـــلـــبـــات سـ
في  تــبــدأ  وال  الــطــلــب،  رقـــم  بــحــســب  بصناعتها 
األول.  الطلب  انتهاء  حتى  بعده  الــذي  الطلب 
بأن  الصحيفة  نقلتها  أخــرى  معلومات  وأفــادت 
قليل ألشخاص  عــدد  منها  البنادق صنع  »هــذه 
بــن سعيد  قــابــوس  السلطان  أبــرزهــم  مــحــدديــن 
ــادس عــشــر،  ــسـ والــشــيــخ زايـــــد، والــمــلــك كــــارل الـ
بن  والــشــيــخ محمد  ــد،  زايــ بــن  والــشــيــخ محمد 
راشـــد، والــشــيــخ حــمــدان بــن محمد بــن راشـــد«. 
البندقية  ــور  صـ بــنــشــر  نفسها  الــشــركــة  وقــامــت 
بن  سعيد  بــن  قــابــوس  السلطان  صـــورة  وعليها 
»انستجرام«  فــي  الرسمي  حسابها  على  تيمور 
قبل عامين، معزية في وفاته. يذكر أن الشركة لم 
توضح على حسابها أي معلومات عن البندقية 

أو قيمتها ومتى تم صنعها أو تسليمها.

} عائشة امتياز أمام الكلية وفي قاعة الدرس.

} الرئيس بنداروفسكي يصطحب الطفلة إميا إلى المدرسة.

عبداملنعم إبراهيم

هل اأمريكا تخطط لحرب اأوروبية–رو�سية حول اأوكرانيا؟
يــبــدو أن الــواليــات المتحدة األمــريــكــيــة خــرجــت مــن )حـــروب الــنــوافــذ( 
لتدخَل )حروَب األبواب المفتوحة(، فهي خرجت بقواتها العسكرية وحلفائها 
ر نفَسها للخروج من  في )الناتو( من أفغانستان في أغسطس 2021. وتحضِّ
العراق أيًضا.. وهي نوافذ خلفية للمصالح األمريكية االستراتيجية، ولكنها 
ر نفَسها الحتماٍل أكبر، وهو )دخوُل حرٍب كونية( محتملة ضد روسيا  تحضِّ
والصين.. وهي مسألٌة أعلنها الرئيس األمريكي )جو بايدن( بنفسه في أول 
من  إنــه سيقلل  قــال  األبــيــض(، حين  )البيت  دخوله  بعد  له  رئاسي  خطاٍب 
الروسي  النفوِذ  يركُز على مواجهِة  بالشرق األوسط، وسوف  أمريكا  اهتمام 

والصيني في العالم.
وإذا كانت الصين في األجندة األمريكية مؤجلة مواجهتها حالًيا بشكل 
على  تغلي  أصبحت  )روســيــا(  مع  الساخنة  المواجهَة  فــإن  مباشر،  عسكري 
ا حول األزمة الروسية – األوكرانية.. لكن أمريكا ال تريد أن  مرجل النار يومّيً
تدخَل في صراٍع عسكري مباشر مع روسيا في أوكرانيا، وإنما عبر حلفائها 
 – أن تندلَع حرٌب )روسية  األوروبيين، بتعبير آخر، من مصلحة )واشنطن( 
الرئيُس  دعــا  أن  بعد  أمريكية(، خصوًصا   – )روســيــة  حــرب  وليس  أوروبــيــة(، 
أوكرانيا  مــغــادرة  إلــى  مواطنيه  الماضي،  الخميس  يــوم  )بــايــدن(  األمريكي 
نفي موسكو  رغم  األوكرانية،  لألراضي  روســي  فــوًرا، وسط مخاوف من غزو 
نيتها غزو أوكرانيا، وبحسب )فرانس برس( بلغ منسوُب التوتِر بين واشنطن 
إن  األمريكية  التقديراِت  بعُض  وتقول  الباردة،  الحرب  منذ  ذروتــه  وموسكو 
قرابَة 130 ألف عسكري روسي يحتشدون في عشرات الوحدات القتالية قرب 
الحدود مع أوكرانيا، وقال بايدن: »نحن نتعامل مع أحد أكبر الجيوش في 
أن هذا وضع مختلف  الروسي، مشدًدا على  الجيش  إلى  إشــارة  في  العالم، 
جًدا، واألمــور يمكن أن تصبح جنونية بسرعة، وكرر أنه لن يرسل تحت أي 
ظرف قوات إلى الميدان في أوكرانيا، حتى من أجل إجاء أمريكيين في حال 
إن األمر سيكون بمثابة )حرب  أيضا..  الباد، وقال  إلى  حصول غزو روسي 
عالمية( عندما يبدأ األمريكيون والروس بإطاق النار على بعضهم، ونحن 

في عالم مختلف كثيًرا.
ُطــعــم صــنــارة للسمكة  الــرئــيــس )بـــايـــدن( هـــذا يمكن اعــتــبــاره  تــصــريــح 
الــروســيــة إلغــرائــهــا بــدخــول قــواتــهــا الحــتــال أوكــرانــيــا، ذلــك أن )واشــنــطــن( 
تــريــد تــوريــط )مــوســكــو( بــاتــخــاذهــا خــطــوة كــهــذه ضــد أوكــرانــيــا، لــكــي تنفذ 

ضد  الــدولــيــة  والبنكية  االقتصادية  العقوبات 
روســـيـــا بــحــســب تـــهـــديـــدات أمــريــكــا ســـابـــًقـــا، بل 
للرئيس  مباشرة  ومالية  اقتصادية  وتهديدات 

السيناريو  هذا  ويدخل ضمن  آخرين..  روس  وقــادة  نفسه،  )بوتين(  الروسي 
واشنطن  أرســلــت  فقد  أوروبــــا،  فــي  المتصاعد  األمــريــكــي  العسكري  الحشد 
قوات عسكرية أمريكية إلى رومانيا وإلى ألمانيا وبولندا وبريطانيا، وبعض 
إلى  وعتادا متقدما  الشرقية، ومساعدات عسكرية  أورويــا  البلطيق في  دول 

)أوكرانيا( دعًما لحكومة )كييف( ضد الحشود الروسية على الحدود.
ويبقى السؤال: هل الدول األوروبية على استعداد أن تدخل حرًبا كونية 
ضــد روســـيـــا؟.. رغـــم الــتــصــريــحــات الــتــي تــصــدر مــن أكــثــر مــن زعــيــم أوروبــــي، 
وقــــادة حــلــف الــنــاتــو )األطــلــســي( بــأنــهــم مــوحــدون فــي مــواجــهــة الــتــهــديــدات 
تحاول  أوروبية  دولــة  أكثر من  هناك  أن  إال  أوكرانيا،  مع  والوقوف  الروسية، 
وبشكل خاص  مــًعــا،  والــروســيــة  األمــريــكــيــة  العسكرية،  الــتــوجــهــات  )فــرمــلــة( 
ــل االتــحــاد  ــيـــة الــشــرقــيــة )داخــ مــن فــرنــســا وألــمــانــيــا.. وبــعــض الــــدول األوروبـ
وســط،  حــلــول  بــإيــجــاد  الدبلوماسية  الــحــلــول  إلــى  يميلون  فهم  األوروبـــــي(، 
الشرقية،  في حدودها  )الناتو(  توسع حلف  روسيا حول  ئ من مخاوف  تهدِّ
وخــصــوًصــا عـــدم انــضــمــام )أوكـــرانـــيـــا( إلـــى الــحــلــف، أو تــزويــدهــا بــصــواريــخ 
مــتــقــدمــة، تعتبرها )مــوســكــو( تــهــديــًدا ألمــنــهــا االســتــراتــيــجــي، وإيــجــاد حل 
– األوكرانية الحالية.. وليس سًرا القول إنه حتى الرئيس  لألزمة الروسية 
األوكراني )فولوديمير زيلينسكي( قلق من التصريحات األمريكية المتكررة 
للحل  استساًما  ذلك  ويعتبر  بــاده،  روسيا ضد  انــدالع حرب  حول حتمية 
مع  والــدبــلــومــاســيــة  السلمية  الــحــلــول  تــفــضــل  حــكــومــتــه  بينما  الــعــســكــري، 
روسيا  )بين  القادمة  الرباعية  القمة  على  )زيلينسكي(  ويؤمل  )موسكو(.. 
التوتر  حالة  وإنــهــاء  سياسية  بحلول  للخروج  وأوكــرانــيــا(  وألمانيا  وفرنسا 

العسكري على الحدود بين باده وروسيا.
في  الدبلوماسية  الحلول  تدعم  ســوف  )واشنطن(  هل  الــســؤال:  ويبقى 
بأكملها في حــرب ضد  أوروبـــا  إقحام  تريد  أو  الروسية   – األوكــرانــيــة  األزمــة 
في  مباشر  بشكل  األمريكية  العسكرية  قواتها  تصطدم  أن  دون  من  روسيا، 

صراع مسلح مع الجيش الروسي؟

والتعليـم  الـديــن  بـيــن  االختيـار  يفر�ـض  الحجـاب  حـظــر  هنديـات:  طالبـات 

لعـالج  اإماراتـي  م�ست�سـفى  افتتـاح 
مـ�سـابــي »كـورونـــا« فــي غـــزة

المستشفى  الــســبــت  أمـــس  ــزة  غـ قــطــاع  فـــي  الــصــحــة  وزارة  افــتــتــحــت 
بتمويل  »كورونا«،  فيروس  مرضى  لعاج  المخصص  اإلماراتي  الميداني 

من دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
وقال وكيل وزارة الصحة في غزة يوسف أبو الريش، في كلمة بمناسبة 
افتتاح المستشفى، إن »هذا المستشفى يأتي تتويجا لجهود ممتدة ودعم 
توفير سيارات  »تم  أنه  الريش  أبو  وأضــاف  اإلمـــارات«.  دولــة  متواصل من 
اإلسعاف واللقاحات واألدوية لقطاع غزة، الذي يعيش في هذه اللحظات 

ذروة الموجة الرابعة لجائحة كورونا، التي ال نعلم متى ستنتهي«. 
بــاألجــهــزة الطبية  وتــزويــده  المستشفى  »افــتــتــاح هــذا  أن  إلــى  وأشـــار 
لسكان  جــدا  مناسب  وقــت  فــي  يأتي  اإلسرائيلي  االحــتــال  يمنعها  التي 
قطاع غزة«. وجاء االفتتاح بوجود ممثلين عن التيار اإلصاحي لحركة 
ذروة  ظــل  فــي  وســيــاســيــة،  وطنية  وشخصيات  بــغــزة،  الصحة  ووزارة  فتح 
رابــعــة مــن تفشي  كــورونــا، حيث دخــل القطاع فــي مــوجــة  فــيــروس  تفشي 
الفيروس، سجل خالها القطاع أرقاما قياسية من اإلصابات. وتم تشييد 
المستشفى على مساحة بلغت 8 دونمات كاملة، ويضم حوالي 216 سريرا، 
منها 56 للعناية المركزة، باإلضافة إلى 15 سريرا شبه عناية مركزة على 

مستوى عاٍل، و18 سريرا لغسل الكلى.

} افتتاح المستشفى.

حريق يلتهم اأكبر �سوق 
العا�سمة  في  لالأحذية 
االإيــرانــيــة طــهــران

قالت وسائل إعام رسمية إيرانية صباح 
بازار  إن حريًقا هائًا شبَّ في  السبت  أمس 
»كفاشهاي« أكبر سوق لألحذية في العاصمة 
طـــهـــران. ونــقــلــت تــلــك الــوســائــل عـــن جــال 
في  اإلطــفــاء  إدارة  بــاســم  المتحدث  ملكي، 
طهران، قوله إن »الحريق أدى إلى تدمير 30 

متجًرا، كما دمرَّ البضائع الموجودة«. 
ــوافــــذ  ــنــ الــ »بــــعــــض  أن  ــي  ــكـ ــلـ مـ وأوضــــــــــح 
والجدران في هذا الجزء من السوق تدمرت 
نتيجة الحادثة«، مشيًرا إلى أن »المعلومات 
التفصيلية عن الضحايا والخسائر المالية 

ليست متوافرة بعد«. 
ــازار »كــفــاشــهــاي« مــن أهـــم وأكــبــر  وُيــعــد بــ
مراكز التسوق في سوق طهران الكبير، وهو 

مخصص لبيع األحذية.
وسوق طهران الكبير هو القلب النابض 
للتجارة واالقتصاد في العاصمة، ويستضيف 
فــــي طـــهـــران  والــــشــــركــــات  ــاص  ــخــ األشــ آالف 
ــوم، كــمــا يــعــد أيـــًضـــا أحـــد أهــم  وإيـــــران كـــل يــ
حادث  وفــي  طــهــران.  في  السياحية  المراكز 
اإلطــفــاء  إدارة  بــاســم  المتحدث  أعــلــن  آخـــر، 
في بلدية طهران جال ملكي، أمس السبت، 
انــدالع حريق في مبنى مكون من 8 طوابق 
العاصمة طهران.  »ونــك« وسط  في منطقة 
وأضاف ملكي أن »المبنى الذي اندلعت فيه 
طوابق،   8 من  مكون  السبت،  فجر  النيران، 

وفي كل طابق وحدتان سكنيتان«.
وأشار إلى أن »الحريق اندلع في المبنى 
ــي، وانـــتـــشـــر الــلــهــب مـــن الـــمـــنـــور إلــى  ــانـ ــثـ الـ
السطح، وأمكن رؤيته من الشوارع المحيطة 

بمنطقة ونك«.

} بازار »كفاشهاي«.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16032/pdf/1-Supplime/16032.pdf?fixed2768
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1284954
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1284922
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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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دعت لإ�صر�كها يف �مل�صاور�ت �حلكومية �لربملانية.. »�لغرفة«: 

�إدماج �لأجانب يف �لتقاعد يحّمل �لقطاع �خلا�ص �أعباء مالية

جددت غرفة جتارة و�صناعة البحرين دعمها لكل الإجراءات 

القت�صادي  النمو  لتحقيق  الرامية  احلكومية  واخلطوات 

وال�صتدامة املالية ل�صناديق التقاعد.

وحول التعديالت التى نوق�صت خالل الجتماع امل�صرتك الذي 

النواب  مبجل�صي  اخلدمات  جلنتي  مع  احلكومي  الفريق  جمع 

وال�صورى، دعت الغرفة اإىل اأهمية اإ�صراكها فى الت�صاورات القائمة 

بني ال�صلطتني الت�صريعية والأخذ مبرئياتها وتو�صياتها باعتبارها 

ممثالً رئي�صًيا للقطاع اخلا�ص واملعربة عن اآرائه وحماية م�صاحله.

وفيما يتعلق باحلديث حول اإدخال غري البحرينيني يف نظام 

القطاع  يحّمل  الطرح  هذا  اإن  الغرفة  قالت  الجتماعي،  التاأمني 

على  ال�صلبية  تاأثرياته  جانب  اإىل  اإ�صافية  مالية  اأعباء  اخلا�ص 

معدلت ال�صيولة لدى ال�صركات.

اإدماج  واأ�صافت: »عالوة على ذلك، فاإن حالت متعددة تربك 

الأجانب يف �صناديق التقاعد، مثل حالت هروب العامل الجنبي 

اأو اإخالله بعقد العمل اأو انتقاله اإىل �صاحب عمل اآخر بعد مرور 

�صنة ميالدية واحدة«.

�لبحرين تدعو �ملو�طنني لعدم �ل�صفر �إىل �أوكر�نيا.. و�أو�صاع �لطلبة �لبحرينيني يف رو�صيا طبيعية

�ت�صالت �للحظة �لأخرية و»�حتكاك« بحري �أمريكي - رو�صي

عوا�صم - وكالت:

بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�صني  بني  ات�صال  جرى 

ونظريه الرو�صي فالدميري بوتني اأم�ص لبحث الت�صعيد 

اإن  الأبي�ص  البيت  اأوكرانيا. وقال  الرو�صي على حدود 

اأكرث من �صاعة واحدة. الت�صال ا�صتمر 

باأن  بوتني  اأبلغ  بايدن  ان  الأبي�ص  البيت  وقال 

»ول�صيناريوهات  للدبلوما�صية  م�صتعدة  اأمريكا 

بوتني  اأبلغ  بايدن  اأن  البي�ص  البيت  واأ�صاف  اأخرى«. 

باأنه اإذا غزت رو�صيا اأوكرانيا �صيكون هناك رد حا�صم 

و�صريع.

لنظريه  ماكرون  اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�ص  وكرر 

الرو�صي خالل مكاملة هاتفية يف وقت �صابق اأم�ص »عزم« 

عملية  مو�صكو  نفذت  اإذا  الرد«  »على  الغربية  الدول 

ع�صكرية يف اأوكرانيا.

واأعلن اجلي�ص الأمريكي �صحب عنا�صر من احلر�ص 

قال  فيما  اأوكرانيا،  يف  ن�صرها  مت  قد  كان  الوطني 

لإخالء  خطة  تعد  وا�صنطن  اإن  اأمريكيون  م�صوؤولون 

�صفارتها يف كييف.

اإنرتفاك�ص  اأنباء  وكالة  نقلت  لفت،  تطور  ويف 

�صفينة  اإن  اأم�ص  قولها  الدفاع  وزارة  عن  الرو�صية 

املياه  يف  اأمريكية  غوا�صة  طاردت  رو�صية  حربية 

الغوا�صة  اأن جتاهلت  الهادي بعد  الرو�صية يف املحيط 

واأ�صافت  املياه.  �صطح  اإىل  بال�صعود  الرو�صي  الأمر 

الوزارة اأن طاقم الغوا�صة الأمريكية جتاهل الأمر، مما 

�صابو�صنيكوف  مار�صال  الرو�صية  الفرقاطة  طاقم  دفع 

لدفع  حتددها،  مل  منا�صبة«،  »و�صائل  ا�صتخدام  اإىل 

الغوا�صة اإىل مغادرة املياه.

املواطنني  البحرين  خارجية  وزارة  دعت  ذلك،  اإىل 

كما  الراهن،  الوقت  يف  لأوكرانيا  ال�صفر  عدم  اإىل 

مغادرتها  اإىل  اأوكرانيا  يف  املتواجدين  املواطنني  دعت 

التي  الأخرية  للتطورات  نظًرا  �صالمتهم،  على  حفاًظا 

ودعت  الأمني.  ال�صتقرار  وعدم  اأوكرانيا  بها  متر 

العمليات  مكتب  رقم  على  معها  للتوا�صل  الوزارة 

من  امل�صاعدة.  طلب  حال  يف   0097317227555

ال�صاعاتي  اأحمد  رو�صيا  يف  البحرين  �صفري  قال  جهته، 

والبالغ  رو�صيا  يف  البحرينيني  الطلبة  اأو�صاع  اإن 

عددهم 50 طالًبا طبيعية. واأ�صار اإىل اأنه ل يوجد طلبة 

اأوكرانيا. بحرينيون يف 

��صتقاللية �ل�صركات على غر�ر 

 »ممتلكات« ولي�صت تابعة لها

ت�صحيًحا ملا مت ن�صره يف عدد اأم�ص بخ�صو�ص و�صع 

عن  وف�صلها  بقانون،  املر�صوم  يف  وردت  التي  ال�صركات 

وزارة النفط، فاإن ا�صتقاللية ال�صركات كما ورد يف املر�صوم 

على غرار �صركة ممتلكات القاب�صة ولي�صت تابعة لها. 

تقرير  يف  ورد  )مطبعي(  مادي  خلطاأ  تدارًكا  وذلك 

اللجنة املالية مبجل�ص النواب.

»بنفت« ت�صجل معامالت

�إلكرتونية مالية بـ20 مليار دينار

بنفت،  �صركة  اأعلنت 

هائل  منــو  ت�صجيل  عــن 

الدفع  معامالت  حجم  يف 

العام  يف  الإنــرتنــت  عرب 

معدل  بلغ  حيث   ،2021

الـــدفـــع من  ــالت  ــام ــع م

التحويالت  نظام  خــالل 

ــــكــــرتوين  املـــالـــيـــة الإل

 %164 بن�صبة  بارتفاع  وذلك  معاملة،   159،321،294

 ،2021 عام  يف  دينار  مليار   20 تفوق  اإجمالية  وبقيمة 

وذلك مقابل 16 مليار دينار مت ت�صجيلها يف العام 2020، 

اأي بزيادة قدرها %26.

17 �ألف زيارة �صحية.. »�ل�صحة«:

�إغالق 283 حمالً خالفت قانون �لنظافة

م�صطفى ال�صاخوري:

�صوؤال  على  رًدا  ال�صحة  وزارة  اأكدت 

لبيع  حمالً   283 باإغالق  قامت  اأنها  برملاين 

النيابة  اإىل  وحتويلها  اإدارًيا  اإغالًقا  الأغذية 

لوجود  وذلك  �صنوات،   3 خالل  العامة 

بالنظافة  بالإخالل  ترتبط  عدة  خمالفات 

وعدم  ال�صحية  ال�صرتاطات  وجتاوز  العامة 

اإىل  بالإ�صافة  مكافحة احل�صرات والقوار�ص، 

قيامها مبخالفات اأخرى تتطلب هذا الإجراء. 

باأكرث من 25  اأنها قامت  الوزارة  واأكدت 

خالل  الأغذية  بيع  ملحال  �صحية  زيارة  األف 

العام 2019، كما قامت بـ17 األف زيارة يف 

وزيرة ال�صحة العام 2020.

77 حمامًيا �صوتو� من �أ�صل 99 �صددو� ��صرت�كاتهم 

�نتخاب جمل�ص �إد�رة جديد لـ»�ملحامني«

حمرر ال�صوؤون املحلية:

املحامني  جمعية  انتخابات  اأ�صفرت 

بديوي،  ح�صن  املحامني:  من  كل  فوز  عن 

و�صناء  الذوادي  وحممد  املدفع،  و�صالح 

فتيل،  وحممد  الأيوبي،  وطالل  بوحمود، 

ويا�صر ال�صحاف.

فداء  الحتياط:  الأع�صاء  كان  فيما 

عبداهلل، وحممود العريبي.

جمعيتها  املحامني  جمعية  وعقدت 

العمومية م�صاء اأم�ص ال�صبت عند اخلام�صة 

م�صاء اأمام مقر اجلمعية مبنطقة العدلية.

اأ�صل  من  حمامًيا   77 �صوت  وقد 

لهم  وحق  ال�صرتاكات  بت�صديد  قاموا   99

جمل�ص  اأع�صاء  واختاروا  الت�صويت، 

الإدارة للدورة اجلديدة.

�لغناه: تعزيز �لقدر�ت 

�لتناف�صية للمقاول 

�لبحريني على 

م�صتوى �ملنطقة

21.4 مليون دينار 
�صايف �أرباح بنك 

�ل�صالم يف �لعام 
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بايدن لبوتني: م�صـــتعدون للدبلوما�صـــية و»�صـــيناريوهات �أخرى«

مناورات م�صرتكة بني رو�صيا ورو�صيا البي�صاء على حدود اأوكرانيا

09

توفر �لختبار �ل�صريع بال�صيدليات 

و�مل�صت�صفيات لل�صعوديني �مل�صافرين عرب �جل�صر

اأكدت الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية 

كورونا  فريو�ص  عن  للك�صف  ال�صريع  الختبار  توفر 

اخلا�صة  ال�صيدليات  جميع  يف  عليه  احل�صول  و�صهولة 

وذلك  البحرين  مبملكة  الطبية  واملراكز  امل�صت�صفيات  و 

امل�صافرين  وكافة  ال�صعودية  العربية  اململكة  من  لالأ�صقاء 

الراغبني بال�صفر عن طريق ج�صر امللك فهد اإىل ال�صعودية، 

الختبار  لنتيجة  وخمتومة  معتمدة  �صهادة  اإ�صدار  مع 

.)PCR( ال�صريع، بالإ�صافة اإىل توفر الفح�ص املختربي
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�شفرينا يف وا�شنطن يجتمع مع ممثلي 

 »Colorado Business Roundtable «

املتحدة  الوليات  لدى  البحرين  مملكة  �سفري  �سارك 

زيارته  اأثناء  خليفة،  اآل  را�سد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  الأمريكية 

 Colorado اإىل ولية كولورادو، يف اجتماع نظمته منظمة

التجارة  مركز  مع  بالتعاون   Business Roundtable
العاملي يف دينفر، وهي منظمة غري ربحية غري حزبية تتكون 

الولية  يف  الأعمال  رجال  كبار  ومن  تنفيذيني  مديرين  من 

يعملون على تعزيز البيئة القت�سادية يف كولورادو. 

بال�سراكة  البحرين  مملكة  اعتزاز  عن  ال�سفري  واأعرب 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  مع  التاريخية  ال�سرتاتيجية 

القت�سادية  املجالت  �سمنها  ومن  املجالت  من  العديد  يف 

واإن�ساء  احلرة  التجارة  اتفاقية  مقدمتها  ويف  والتجارية 

منطقة التجارة احلرة الأمريكية يف مملكة البحرين.

ال�ستمرار يف  البحرين على  اأن حر�ص مملكة  واأ�ساف 

تطور وانفتاح البيئة القت�سادية التي اأر�سى دعائمها النهج 

الإ�سالحي ل�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، 

عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، وباملتابعة امل�ستمرة من 

قبل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، 

ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء حفظه اهلل، عطًفا على اأن 

اأكرث  �ستكون   2030 القت�سادية  البحرين  مملكة  روؤية 

قابلية للتحقيق بالتعاون مع القطاع ال�سناعي الأمريكي مبا 

 Colorado Business مبنظمة  املرتبطة  ال�سناعات  فيها 

كال  تطور  �ست�ساهم يف  العالقات  هذه  واإن   ،Roundtable
البلدين ال�سديقني لتحقيق م�ستقبل اأكرث ازدهاًرا وا�ستقراًرا. 

اجتماع جمل�س اأمناء امل�شت�شفيات احلكومية

بحث اخلطة اال�شرتاتيجية واملراكز املخ�ش�شة لـ »كورونا«

بن  ه�سام  ال�سيخ  تراأ�ص 

عبدالعزيز اآل خليفة، رئي�ص جمل�ص 

احلكومية،  امل�ست�سفيات  اأمناء 

اأمناء  ملجل�ص  الدوري  الجتماع 

بح�سور  احلكومية،  امل�ست�سفيات 

اأحمد  والدكتور  املجل�ص،  اأع�ساء 

التنفيذي  الرئي�ص  الأن�ساري،  حممد 

وعدد  احلكومية،  للم�ست�سفيات 

يف  التنفيذية  الإدارة  اأع�ساء  من 

امل�ست�سفيات احلكومية.

رفع  الجتماع  م�ستهل  ويف 

امل�ست�سفيات  اأمناء  جمل�ص  رئي�ص 

اأع�ساء  احلكومية ونيابة عن جميع 

املجل�ص وكل منت�سبي القطاع اأ�سمى 

�ساحب  ح�سرة  ملقام  التهاين  اآيات 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه،  ملك 

ول�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ص 

جمل�ص الوزراء حفظه اهلل، مبنا�سبة 

على  الت�سويت  ذكرى  حلول  قرب 

تعترب  والتي  الوطني  العمل  ميثاق 

من املحطات الوطنية اخلالدة.

املجل�ص  نوه  املنا�سبة  وبهذه   

به  يحظى  التي  امل�ستمرة  بالرعاية 

لدن  من  اململكة  يف  ال�سحي  القطاع 

من  ومبوؤازرة  امللك  جاللة  قيادة 

العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

توليه  وما  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص 

احلكومة املوقرة من اهتمام بالغ مبا 

اخلدمات  بجودة  الرتقاء  يف  ي�سهم 

ال�سحية.

املجل�ص  ا�ستعر�ص  ثم 

جدول  على  املُدرجة  املو�سوعات 

باخلطة  واملتعلقة  الجتماع  اأعمال 

ال�سرتاتيجية ل�سنة 2022، املرافق 

فريو�ص  حالت  ملتابعة  املخ�س�سة 

للم�ست�سفيات  والتابعة  كورونا 

مناق�سة  متت  كما  احلكومية، 

م�ستجدات م�ساريع خ�سخ�سة بع�ص 

احلكومية،  امل�ست�سفيات  يف  الأعمال 

الذاتي،  الت�سيري  م�سروع  واأعمال 

م�ستجدات  مناق�سة  اإىل  بالإ�سافة 

ال�سيانة والكهرباء، كذلك مت التطرق 

وذلك  الهادفة،  املحاور  من  عدد  اإىل 

املقدمة  ال�سحية  باخلدمات  لالرتقاء 

للمر�سى، وتقدمي رعاية �سحية ذات 

نوعية عالية للجميع.

تربع بثالثة ماليني و�شبعمائة وخم�شة واأربعني األف دينار 

وزير العدل ي�شيد بدعم »بيت التمويل الكويتي« مل�شروع »�شهم الغارمني«

اأكد ال�سيخ خالد بن علي بن عبداهلل اآل 

الإ�سالمية  وال�سوؤون  العدل  وزير  خليفة 

ــــاف حــر�ــص �ــســنــدوق الــزكــاة  والأوق

بني  حقيقية  �سراكة  عقد  على  وال�سدقات 

لالرتقاء  والأهلية،  الر�سمية  القطاعات 

بالركن  ُتعنى  موؤ�س�سة  وخمرجات  باأداء 

الثالث من اأركان الدين الإ�سالمي احلنيف 

واخلــريي،  التوعوي  ــا  دوره لتمار�ص 

معاين  يوؤ�سل  اجتماعي  لتكافل  و�سولً 

التالحم والرتاحم.

عبداحلكيم  ا�ستقباله  خالل  ذلك  جاء 

الرئي�ص  املنتدب  الع�سو  اخلياط  يعقوب 

الكويتي  التمويل  لبيت  التنفيذي 

القا�سي  من  كل  بح�سور  )البحرين(، 

العدل  وكيل  املناعي  �سامي  عي�سى 

حممد  والدكتور  الإ�سالمية،  وال�سوؤون 

لل�سوؤون  امل�ساعد  الوكيل  القطان  طاهر 

رئي�ص  الدوي�سان  وعي�سى  الإ�سالمية، 

التمويل  لبيت  الداخلي  ال�سرعي  التدقيق 

�سر  اأمني  عبداهلل  ح�سني  وحممد  الكويتي، 

الكويتي،  التمويل  لبيت  الإدارة  جمل�ص 

وجا�سم ح�سن بوحمود مدير اإدارة التنفيذ 

رئي�ص  ح�سني  حيدر  و�سالح  بالوزارة، 

�سندوق الزكاة وال�سدقات.

�سكره  عن  اللقاء  خالل  اأعــرب  وقد 

وتقديره لإ�سهامات جمموعة بيت التمويل 

مل�ساريع  واملميزة  املتوا�سلة  الكويتي 

الذي  ال�سخي  التربع  �سيما  ال�سندوق، 

حظي به م�سروع �سهم الغارمني بن�سخته 

اخلام�سة للعام 2021، لفًتا اإىل اأن تعاون 

اأ�سهم  ال�سندوق  لأن�سطة  الداعمة  اجلهات 

يف ا�ستمرار اأن�سطته وحتقيق اأهدافه على 

اأر�ص الواقع، كما اأكد احلر�ص على تعزيز 

و�سندوق  البنك  بني  املتميز  التعاون  هذا 

املعلنة  اأهدافه  لتحقيق  وال�سدقات  الزكاة 

يف خدمة املجتمع. 

يعقوب  عبداحلكيم  اأكد  جانبه،  من 

اخلياط الع�سو املنتدب الرئي�ص التنفيذي 

لبيت التمويل الكويتي )البحرين( اأن هذا 

جمموعة  اإميان  من  انطالًقا  ياأتي  التربع 

كل  دعم  ب�سرورة  الكويتي  التمويل  بيت 

اجلهود الر�سمية والأهلية الرامية لتحقيق 

الفاعل  بالدور  م�سيًدا  الجتماعي،  التكافل 

الذي يقوم به �سندوق الزكاة وال�سدقات 

كما  املحتاجة،  ال�سرائح  مب�ساعدة خمتلف 

�سكر الوزير والقائمني على امل�سروع على 

التامة التي مت من خاللها تنفيذ  ال�سفافية 

دقيقة،  ومعايري  وا�سحة  باآلية  امل�سروع 

املتربع  بني  والطمئنان  الثقة  عزز  ما 

وال�سندوق.

مــبــادرة  اخلــيــاط  ا�ستعر�ص  كما 

بتربعهم  الكويتي  التمويل  بيت  جمموعة 

ن�سخته  يف  الغارمني  �سهم  مل�سروع 

الإدارة  جمل�ص  من  كبري  بدعم  اخلام�سة 

ــرزوق،  امل عبداملح�سن  حمد  ورئي�سها 

يف  العريق  تاريخهم  ا�ستعر�ص  وكذلك 

دعم امل�ساريع الهادفة وتربعاتهم اخلريية 

الكويتي  التمويل  بيت  عليها  عكف  التي 

اإىل  اأ�سار  كما   ،1977 يف  تاأ�سي�سه  منذ 

عليه  القائمني  وتكاتف  اإ�سهاماتهم  اأبرز 

ومد  الجتماعي  التكافل  تعزز  مببادرات 

اخلياط  ــد  واأك اخلــري،  لفعل  العون  يد 

اأن�سطة  دعم  يف  ال�ستمرار  على  عزمهم 

اأهدافه  حتقيق  يف  ي�سهم  مبا  ال�سندوق، 

ال�سورة  وانعكا�ص  اأن�سطته  وتو�سيع 

يف  املتوا�سل  والعطاء  لل�سراكة  املثلى 

خدمة املجتمع.

وذكر اخلياط اأن بيت التمويل الكويتي 

ن�سخته  يف  الغارمني  �سهم  مل�سروع  تربع 

مببلغ   2021 العام  خــالل  اخلام�سة 

بحرينًيا،  ديناًرا   3،745،950 وقدره 

جمل�ص  قبل  من  املبلغ  اإقــرار  بعد  وذلك 

ملتابعة  فريًقا  �سكل  كما  املجموعة،  اإدارة 

�سري امل�سروع والطالع على جتربة مملكة 

البحرين يف تنفيذ هذا امل�سروع.

�سندوق  اأطلق  اأن  بعد  ذلك  وياأتي 

العدل  لوزارة  التابع  وال�سدقات  الزكاة 

م�سروع  والأوقاف  الإ�سالمية  وال�سوؤون 

�سهم الغارمني يف ن�سخته اخلام�سة نهاية 

فرباير من العام 2021، والذي اأتى انطالًقا 

يف  وال�سدقات  الزكاة  �سندوق  روؤية  من 

الإ�سهام الفّعال لتعزيز التكافل الجتماعي 

ينعك�ص  مبا  املوؤ�س�سي،  اخلريي  والعمل 

ا  خ�سو�سً املجتمع،  خدمة  يف  اأثـــره 

ر�سالة  امللّحة، حامالً  املجتمعية  احلاجات 

�سرعية،  كفري�سة  الزكاة  باأهمية  التوعية 

جمع  اآليات  وتطوير  م�سادرها،  وتنمية 

للم�ستحقني،  وال�سدقات  الزكاة  و�سرف 

وفًقا لالأ�س�ص ال�سرعية والرقابية من اأجل 

ال�سفافية  م�ستويات  اأعلى  اإىل  الو�سول 

املجتمعية  البادرة  هذه  واأن  وامل�سداقية، 

للدين  احل�سارية  املعامل  اأحــد  جُت�سد 

البحرين  �سعب  به  يتمتع  وما  الإ�سالمي، 

وُيعنى  والإح�سان.  للخري  دائم  �سعي  من 

مديونيات  ب�سداد  الغارمني  �سهم  م�سروع 

من ثبت اإع�سارهم وتوجد اإجراءات جربية 

�سرعية  ومعايري  ب�سروط  �سدهم،  جارية 

معتمدة.

ت�سكيل  مت  قد  ــه  اأن بالذكر  اجلدير 

و�سع  اجلانبني،  من  م�سرتك  عمل  فريق 

من خالله خطة العمل مع عقد اجتماعات 

والإجراءات  امل�سروع  �سري  ملتابعة  دورية 

امل�سداقية  ملبادئ  تعزيًزا  لتنفيذه  املتخذة 

من  التام  الطالع  عرب  وذلك  وال�سفافية، 

امل�سروع  تنفيذ  على جمريات  املتربع  قبل 

بح�سب  املرجوة  النتائج  اإىل  للو�سول 

املطلوب  وال�سرتاطات  ال�سرعية  املعايري 

�سهم  عرب  الزكاة  م�ستحق  يف  توافرها 

الغارمني.

وال�سدقات  الــزكــاة  �سندوق  ــام  وق

بتنفيذ مراحل  الوزارة  املكلف من  والفريق 

بدور  القيام  ال�سندوق  بادر  كما  امل�سروع، 

الو�ساطة مع عدد من الدائنني بهدف الإ�سهام 

يف تخفي�ص الديون عن عدد من املع�سرين 

يف اإطار م�سروع �سهم الغارمني، وقد اأ�سهمت 

هذه املبادرة يف اإ�سقاط مبلغ وقدره مليون 

واأربعمائة األف دينار، وهو ما �سكل اإ�سافة 

مهمة يف دعم �سهم الغارمني.

اخلارجية: اإحلاق �شابط اإ�شرائيلي ياأتي

يف اإطار ترتيبات متعلقة بتحالف دويل

ما مت  اأن  البحرين  اخلارجية يف مملكة  وزارة  اأكدت 

اإحلاق  عن  الأجنبية  الإعالم  و�سائل  بع�ص  يف  تداوله 

�سابط اإ�سرائيلي ياأتي يف اطار ترتيبات متعلقة بتحالف 

بتاأمني  ويقوم  دولة،  وثالثني  اأربع  من  اأكرث  ي�سم  دويل، 

حرية املالحة يف املياه القليمية للمنطقة وحماية التجارة 

الدولية ومواجهة اأعمال القر�سنة والإرهاب يف املنطقة.

»اجلوازات«: تفعيل تطبيق

جديد حلجز املواعيد ابتداء من 14 فرباير

اأعلنت �سوؤون اجلن�سية واجلوازات والإقامة اإنه ابتداء من يوم الإثنني 14 فرباير �سيتم تفعيل نظام 

حجز املواعيد امل�سبقة عرب تطبيق MAWAEID، حيث باإمكان املراجعني الكرام من يوم الحد املوافق 

13 فرباير ال�ساعة اخلام�سة م�ساء البدء يف حجز املواعيد لزيارة مراكز اخلدمة، اإذ ميكن من خالل هذا 

التطبيق، اإمكانية حجز املواعيد امل�سبقة عن طريق حتميل التطبيق من APP store اأو Play store، ومن 

ثم ت�سجيل البيانات ال�سخ�سية واختيار مركز اخلدمة املطلوب، وحتديد نوع اخلدمة املطلوبة والتاريخ 

ا خا�سية تعديل اأو اإلغاء املواعيد، و�سيكون لكل �سخ�ص  والوقت املنا�سب، كما يوفر هذا التطبيق اأي�سً

حجز موعد واحد فقط عن طريق اإدخال رقم الهوية.

الرقم  على  الت�سال  مركز  مع  التوا�سل  الكرام  املراجعني  باإمكان  ا�ستف�سار  اأي  وجود  حال  يف 

17077077 من يوم الأحد اإىل اخلمي�ص من ال�ساعة 7:30 �سباًحا اإىل 6:00 م�ساًء.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11999/pdf/INAF_20220213012735006.pdf
https://www.alayam.com/alayam/first/947168/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/947162/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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ب�إ�سراف: ح�سني املرزوق

ترحب »الأيام« بر�شائل القراء وم�شاهماتهم، وتوجه قراءها اإىل ذكر ال�شم كامالً والعنوان م�شفوعني بعنوان الربيد الإلكرتوين اإذا وجد ورقم الت�شال.  وحتتفظ »الأيام« لنف�شها بحق التعديل والخت�شار وفق مقت�شيات الن�شر.
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ع�������������ذرا اأي��������ه��������� ال����������ك����������ورون�����������.. ل��������ن ت����خ����ي����ف����ن�����!
علينا  مير  مل  جماملة،  ودون  �شراحة  وبكل  لك  نقول  الكورونا  اأيها 

طوال حياتنا �شيفا ثقيال مثلك، لقد جتاوزت مدة ال�شيافة ومل تلتزم باآدابها 

واأ�شولها الأخالقية والإن�شانية، ثالث �شنوات واأنت تفرت�س ال�شغار والكبار 

و�شددت يف هجماتك ال�شر�شة على الأباء والأمهات واجلدات والأجداد، وكاأن 

واأمرا�شهم  �شعيفة  واأج�شادهم  م�شاملون  اأنهم  رغم  قدميا،  ثاأرا  وبينه  بينك 

مزمنة، لي�س لديهم القدرة على مقاومتك، ملاذا مل تغادر بالدنا وبلدان العامل 

حتى هذه اللحظة ؟وملاذا تخف�س فرتة ق�شرية من �شحاياك ثم تعود بتحور 

اآخر وتاأتي للنا�س بقوة م�شاعفة ع�شرات املرات من حيث ل ي�شعرون؟ هل 

املطلوب  بالقدر  الالزمة  ال�شحية  بالحتياطات  ناأخذ  ومل  نحرتز  مل  لأننا 

اأنت تع�شع�س يف جمتمعنا؟ هل لأنك اعتربت ت�شاهلنا املفرط يف احتفالتنا 

وجمال�شنا وزياراتنا ويف ت�شييع املوتى اأننا نتحداك؟ ل واهلل مل يخطر ببال 

اأحد اأن يتحداك وهو يعرف اأنك جمنون ل عقل لك ولي�س لك اإلً ول ذمة، من 

حقك اأن تقول كل ما نحدثه يف حمافلنا هو اجلهل بعينه بعواقبك اخلطرية، 

ولكن لي�س من حقك اأن حت�شر يف كل جتمع ب�شري وحت�شد ما ت�شاء منه من 

غري اإ�شتئذان من اأحد، مل يرق قلبك على اأي اإن�شان حتى ولو كان ذلك قد فقد 

عدد من اأهله ب�شببك، اأمل يكفيك ما فعلته يف الإن�شانية جمعاء، لقد خطفت 

الب�شرية  جميع  باأ�شم  نحن  ها  بالدنا،  يف  وجودك  طوال  لنا  اأحباب  اأرواح 

نقول لك، رجاء غادر ول تعد مرة اأخرى لنا، ول حتاول اأن تتنوع وتتحور 

وقاحتها،  ونتحمل  ن�شتوعبها  نعد  مل  التي  حماقاتك  علينا  لتخدعنا ومترر 

األ يكفيك �شل كل �شيء يف حياتنا؟ اأمل جتعل ال�شفر بعبعا للكثري منا؟ اأمل 

واأنت  امل�شينة؟  اأفعالك  ومن  منك  على طالبه  يخاف  التعليم وجعلته  تربك 

مدة  معك  التكيف  ي�شتطع  م�شتعدا ل�شتقبالك ومل  يكن  التعليم مل  اأن  تعلم 

طويلة، �شحيح اأنك ك�شفت الكثري من الأخطاء يف مواقع كثرية، لقد اأتعبت 

منهم  واأ�شبت  كثريا،  واملمر�شات  واملمر�شني  والطبيبات  الأطباء  واأنهكت 

ول  اقت�شاد ول جتارة  يبق  منهم، مل  الكثريين  على  وق�شيت  كبرية  اأعداًدا 

رحمة،  غري  من  وهاجمتها  �شغتلها  اإل  ودرا�شات  اأبحاث  مراكز  ول  �شياحة 

النا�س مل  اأكرث  لأن  هل  الف�س؟  الأ�شلوب  بهذا  معنا  تتعامل  ملاذا  عليك  باهلل 

يحرتزوا منك ومل ياأخذوا بالحتياطات ال�شحية الالزمة حلماية اأنف�شهم من 

اأنك لن تغادر بالدنا  اأيها الكورونا  �شرك و�شوء فعلك؟ هل نفهم من جنابك 

اأيها الفريو�س اللعني لو خاطبتك  حتى نعي خطورتك على الب�شرية؟ عذرا 

بهذه الكلمات القا�شية، لأنك زودتها كثريا كما يقولون، يف مهاجمتك ل�شحة 

النا�س، وجعلت حياتهم تعي�شة كئيبة ل حالوة فيها ول ونا�شة، قرر املغادرة 

من جمتمعاتنا، والب�شرية �شتقول لك �شاحمك اهلل على كل فعلته يف العامل 

الإن�شاين.

�سلم�ن عبداهلل

وزارة العمل والتنمية االجتم�عية ترد على اإلغ�ء بط�قة »نحن معك«
بالإ�شارة اإىل املو�شوع املن�شور يف �شحيفة الأيام، العدد 

)11972( تاريخ 17 يناير 2022م، حتت عنوان »وزارة 

ت�شاوؤل  ت�شمن  والذي  معك-«،  نحن   - بطاقة  واإلغاء  العمل 

مواطنه حول اأ�شباب اإلغاء وزارة العمل والتنمية الجتماعية 

بع�س  ت�شهيل  للمعاق  تتيح  والتي  وحدك«  »ل�شت  لبطاقة 

ا عنها معاق يف بطاقة الهوية،  الأمور املعي�شية، وو�شع عو�شً

وزارة  ي�شر  فاإنه  املعاق،  على  حرج  من  ذلك  ي�شببه  وما 

العمل والتنمية الجتماعية اأن تتقدم لكم وللمواطنة بالتحية 

والتقدير، واأن تفيدكم مبا يلي:

بالًغا  اهتماًما  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  تويل 

املايل  الدعم  وفرت  كما  الإعاقة،  ذوي  الأ�شخا�س  رعاية  يف 

ما  نو�شح  ان  ي�شرنا  املجال  هذا  ويف  الفئة،  لهذه  واملعنوي 

يلي: 

خمتلف  يف  احلديثة  التطبيقات  مواكبة  اإطار  يف  اأولً: 

الإعاقة  ذوي  على  والتي�شري  الوطنية،  وامل�شاريع  املبادرات 

د�شنت هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية يف مايو 2020، 

املطورة،  الن�شخة  مع  العاقة  املدجمة مبعرف  الهوية  بطاقة 

وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الجتماعية، حيث 

مت فيها دمج بيانات بطاقة ذوي الإعاقة مع الن�شخة املطورة 

الإعاقة  ذوي  بيانات  وحفظ  البحرينية،  الهوية  لبطاقة 

ونوعية الإعاقة امل�شورة عرب نظام بطاقة الهوية الإلكرتوين 

التابع للهيئة، مع ترميز الإعاقة بح�شب نوعيتها على �شطح 

خلف  اأيقونة  تظهر  اإذ  لكتابتها  احلاجة  دون  الهوية  بطاقة 

البطاقة بنوعية العاقة، ولذا فاإن جميع الأ�شخا�س من ذوي 

الإعاقة باإمكانهم جتديد هوياتهم بالن�شخة املطورة من بطاقة 

الهوية والتي تت�شمن بيانات الإعاقة.

اللكرتونية  واحلكومة  املعلومات  هيئة  قامت  ثانًيا: 

الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  مع  والتعاون  بالتن�شيق 

من  لالنتهاء  ون�شف  عام  مدى  على  خطة  واعتماد  باإعداد 

الإعاقة  الهوية املحدثة لالأ�شخا�س ذوي  حتديث كل بطاقات 

باإمكان  كان  اإذ  القدمية،  التعريفية  بطاقاتهم  انتهاء  قبل 

التعريفية  بطاقاتهم  من  ال�شتفادة  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س 

اأن  كما   ،2021 العام  نهاية  مع  متاًما  اإلغائها  قبل  ال�شابقة 

على  احل�شول  يف  الدقة  ي�شمن  البطاقة  يف  الدمج  م�شروع 

البيانات والح�شائيات الر�شمية ال�شحيحة.

اأنظمة  يف  امل�شجلني  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س  ثالثاً: 

بن�شختها  الهوية  بطاقة  وحاملي  الإلكرتونية  احلكومة 

متنحها  التي  املزايا  كافة  على  يح�شلون  �شوف  اجلديدة 

الوزارة عن  التي ت�شدرها  ال�شابقة  التعريفية  الإعاقة  بطاقة 

طريق مركز خدمات ذوي الإعاقة )ل�شت وحدك(، ومن اأبرزها 

ال�شتفادة من تخفي�شات عدد من املوؤ�ش�شات واملحال التجارية 

بن�شبة ترتاوح بني 5% اإىل 50%، بالإ�شافة اإىل احل�شول على 

العامة  الإدارة  من  الإعاقة  بذوي  اخلا�شة  للمواقف  مل�شق 

ج�شر  موؤ�ش�شة  يف  ا  خا�شً م�شاًرا  منحهم  عن  ف�شالً  للمرور، 

امللك فهد وخ�شم مبقدار الن�شف على ر�شوم عبور اجل�شر.

يعانون  الإعاقة  ذوي  من  الأ�شخا�س  غالبية  اإن  رابًعا: 

من بع�س امل�شاكل ال�شحية التي ت�شتدعي انتباه من يتعامل 

معهم ب�شكل مبا�شر وبخا�شة يف الدوائر الر�شمية التي تتطلب 

هي  الهوية  اأن  للجميع  املعروف  من  اأنه  كما  الهوية،  اظهار 

بطاقة �شخ�شية غري ظاهرة للعيان اإل يف حال احلاجة، والتي 

ت�شتدعي انتباه مقدمي اخلدمة لها، وهو حق م�شروع لذوي 

الإعاقة اأن يتم اإعطاوؤهم النتباه والأولوية يف تقدمي اخلدمة، 

ف�شالً عن اأن املجتمع ميتلك ثقافة جمتمعية يف تقبله جلميع 

اأنواع العاقات ويتعامل مع اأ�شحابها بكل تقدير واحرتام.

التاأكيد  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  تود   وختاًما 

على ا�شتمرارها يف اإطالق املبادرات التي من �شاأنها اأن ت�شهم 

ذوي  عليها  يح�شل  التي  والمتيازات  اخلدمات  حت�شني  يف 

الإعاقة.

التقدير  فائق  بقبول  وتف�شلوا  تو�شيحه،  لزم  ما  هذا   

والحرتام.

اإدارة االت�س�ل

وزارة العمل والتنمية االجتم�عية

تهنئة يف يوم قوة دف�ع البحرين

من  فرباير   5 البحرين يف  دفاع  قوة  حتتفل 

وطنية  منا�شبة  وهي  تاأ�شي�شها،  بذكرى  عام  كل 

لها وقع خا�س يف نفو�س �شعب مملكة البحرين 

منذ  البحرين  دفاع  قوة  حظيت  ولقد  جميعا، 

الإهتمام والرعاية من لدن  بالكثري من  تاأ�شي�شها 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

دفاع  لقوة  الأعلى  القائد  البحرين  مملكة  ملك 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  ورعاية  ودعم  البحرين، 

الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب 

واملتابعة  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  الأعلى  القائد 

احلثيثة وامل�شتمرة من معايل امل�شري الركن ال�شيخ 

خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع 

الدفاع  يف  الوطني  بدورها  والقيام  البحرين، 

اأمنه  الوطن وحمايته واملحافظة على  عن حدود 

وا�شتقالله و�شيادته �شد اأي تهديد خارجي.

احلمد  وهلل  البحرين  دفاع  قوة  حققت  ولقد 

املجالت  خمتلف  يف  ونوعية  كبرية  قفزات 

واأ�شبحت  امل�شلحة،  قطاعاتها  وبكافة  الع�شكرية 

اأكرث ا�شتعداًدا وجاهزية لأداء مهامها ليكون بعد 

اهلل �شبحانه وتعاىل اأبناوؤها الأوفياء ح�شًنا منيًعا 

اأو  تهديد  اأي  من  الغايل  الوطن  اأمن  عن  للدفاع 

عدوان داخلي وخارجي.

وبهذه املنا�شبة الغالية ل ي�شعني اإل اأن اأهنئ 

البحرين  دفاع  قوة  حققته  مبا  وال�شعب  القيادة 

من اجنازات وكفاءة واإخال�س ومتيز واحرتافية، 

واحلفاظ  املواطنني  وا�شتقرار  اأمن  على  وحر�س 

على مكت�شبات الوطن.

اهتمام  من  احلكيمة  القيادة  توليه  ما  اإن 

دفاع  لقوة  الأعلى  القائد  من  فائقة  وعناية 

البحرين جاللة امللك حفظه اهلل يف جمال التدريب 

والتطوير بهدف تهيئة اجلنود البوا�شل من خالل 

خطط وبرامج التدريب والبتعاث اإىل اجلامعات 

وتوفري  والداخل،  اخلارج  يف  املتقدمة  والكليات 

التطور  التدريبية والتعليمية ملواكبة  املوؤ�ش�شات 

الهائل يف خمتلف املجالت الع�شكرية، فاإننا اليوم 

جميًعا نفخر مبا و�شلت اإليه قوة دفاع البحرين 

يف عهد جاللة امللك املفدى يف تعزيز دور مملكة 

للخطر  والت�شدي  والدويل،  الإقليمي  البحرين 

والدفاع عن حدود الوطن وحمايته، من خالل ما 

ومهام  وت�شحيات  خدمات  من  ويقدمونه  قدموه 

م�شتقًرا  اآمًنا  الوطن  هذا  جعلت  وم�شوؤوليات 

يوا�شل اإجنازات امل�شرية التنموية ال�شاملة.

اأحمد عبداهلل العق�ب

م�سروعي تعرث 

وتراكمت علي الديون

من  مطلوب  بحريني  مواطن  اأنا 

دينار  اآلف   10،000 مببلغ  املحكمة 

ب�شبب تراكم الديون علي، فقد خ�شرت 

يطالبون  والعمال  م�شروعي  يف 

باأجورهم وتراكمت علي الديون من كل 

الكهرباء  فاتورة  اإىل  بالإ�شافة  جانب، 

الذين  والنا�س  املرتاكم  والإيجار 

م�شاريف  كذلك  بالديون،  يطالبوين 

من  املكونة  اأ�شرتي  اأعيل  فاأنا  البيت 

يومي،  قوت  اأملك  ول  اأ�شخا�س   7

يـد  مد  الكـرمي  �شـموكم  من  فاألتم�س 

اأم�س  يف  اأنني  اهلل  ويعلم  يل،  العون 

احلاجة مل�شاعدة �شاحب ال�شمو امللكي 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل 

ورعاه.

البي�ن�ت لدى املحرر

وك�لة الرثوة احليوانية ترد على »مع�ن�تن� م�ستمرة مع الكالب ال�س�لة«
البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  وزارة  يف  احليوانية  الرثوة  وكالة  اأكدت 

اإليها  الواردة  البالغات  مع  م�شتمر  ب�شكل  تتعامل  اأنها  العمراين  والتخطيط 

تتخذ  البحرين حيث  مناطق  ال�شالة يف خمتلف  الكالب  بخ�شو�س جتمعات 

الإجراءات الالزمة فور ورود هذه البالغات.

امللتقى  �شفحة  يف  املواطن  �شكوى  على  تعقيبها  يف  الوكالة  واأ�شارت 

اأن ال�شركة املخت�شة  بخ�شو�س تواجد الكالب ال�شالة يف املحافظة ال�شمالية 

الفرتة  يف  املذكور  البالغ  بتغطية  بالفعل  قامت  قد  ال�شالة  الكالب  ب�شيد 

املا�شية �شمن حملة ا�شطياد الكالب ال�شالة ح�شب الإجراءات املتبعة يف هذا 

اخل�شو�س.

ال�شكوى  �شاحب  املواطن  مع  بالتوا�شل  املخت�شة  ال�شركة  قامت  كما 

لن�شب  الكالب  فيها  تكرث  والتي  للمواقع جمددا  بزيارة  للقيام  معه  والتفاق 

م�شائد �شيد الكالب ال�شالة. 

البالغات  تقدمي  على  واملقيمني  املواطنني  احليوانية  الرثوة  وكالة  وحتث 

اخلا�شة بالكالب ال�شالة يف املناطق ال�شكنية حيث اأ�شبحت متاحة اإلكرتونيا 

حاليا. ويعتمد تقدمي خدمة جمع وا�شطياد الكالب ال�شالة يف املناطق ال�شكنية 

على ال�شتجابة لبالغات املواطنني واملقيمني على اأر�س مملكة البحرين، حيث 

عن  بالغ  بتقدمي  اخلا�شة  ال�شتمارة  ملء  عرب  اإلكرتونيا  البالغ  تقدمي  ميكن 

وجود الكالب ال�شالة يف املناطق ال�شكنية. 

اإر�شال  عرب  الأ�شبوع  اأيام  طوال  ال�شاعة  مدار  على  البالغات  تقدمي  ويتم 

النظام  يقوم  حيث   38099994 الرقم  على  اآب«  »وات�س  ر�شالة  امل�شتكي 

ا�شتمارة يقوم امل�شتكي مبلئها مبا�شرة، و�شتقوم  اإر�شال رابط  اآليا عرب  بالرد 

ال�شتمرار يف  اإىل  بالإ�شافة  ال�شتمارة  الالزم فور ملء  املعنية بعمل  ال�شركة 

من   17155363 ال�شاخن  باخلط  املبا�شر  بالت�شال  البالغات  تقدمي  خدمة 

يوم ال�شبت اإىل اخلمي�س من ال�شاعة 7 �شباحا اىل 3 ظهرا.

العالق�ت الع�مة واالإعالم - وك�لة الرثوة احليوانية 
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70 م�ظًفا يراقب�ن »حمال الأغذية«.. وزارة ال�سحة رًدا على �س�ؤال برملاين:

اإغالق 283 حمالً لالأغذية خالفت قان�ن النظافة العامة خالل 3 �سن�ات

مقدم  برملاين  �س�ؤال  على  اجابتها  يف  ال�زارة  واأ�سارت 

ح�ل  زينل  عبداهلل  بنت  ف�زية  الن�اب  جمل�س  رئي�سة  من 

ب�ساأن  ال�سحة  وزارة  بها  تق�م  التي  والإجراءات  اخلطط 

يف  الأغذية  وبيع  �سناعة  وحمالت  املطاعم  على  التفتي�س 

باإدارة ال�سحة  الأغذية  اأن ق�سم مراقبة  اإىل  البحرين  مملكة 

املن�ساآت  ومتابعة  لتغطية  �سن�ية  خطة  ي�سع  العامة 

بال�س�ابط  التزامها  مدى  من  للتحقق  وذلك  الغذائية، 

امل�ستجد،  ك�رونا  لفريو�س  الت�سدي  وا�سرتاطات  ال�سحية 

و�سحب  الغذائية  والت�سممات  ال�سكاوى  متابعة  جانب  اإىل 

من  والتاأكد  لتحليلها  واملياه  الأغذية  من  دوريا  العينات 

�سالمتها ومطابقتها للمقايي�س واملعايري املعتمدة وحتت�ي 

يف  ت�سب  التي  واملبادرات  امل�ساريع  من  عدد  على  اخلطة 

تعزيز اأمناط احلياة ال�سحية و�سبل ال�قاية من الأمرا�س، 

ومنها على �سبيل املثال م�سروع املل�سق الأخ�سر الذي يعد 

املن�ساآت  اأن�اع  لبع�س  يعطى  وت�سجيعيا،  اإيجابيا  م�ؤ�سرا 

الغذائية امللتزمة بال�سرتاطات واملعايري ال�سحية املطل�بة، 

اإىل  وبالتايل  ال�سحية  غري  املمار�سات  تقليل  اإىل  ويهدف 

تقليل الت�سممات الغذائية مما يخلق التناف�س الإيجابي بني 

املن�ساآت للح�س�ل عليه.

م�سروع  اأي�سا  الإدارة  تتبعها  التي  امل�ساريع  بني  ومن 

النمط  تغيري  مبداأ  على  يق�م  الذي  الذكي«  »التفتي�س 

الب�لي�سي يف التفتي�س اإىل اآخر قائم على خلق عالقة �سداقة 

املتاحة  امل�ارد  وا�ستغالل  الغذائية،  باملن�ساآت  العاملني  مع 

يف عملية الت�ا�سل معهم، خا�سة مع تعدد لغاتهم والبيئة 

الثقافية التي قدم�ا منها لرفع م�ست�ى ال�عي لديهم بال�سالمة 

ال�سحية  واملعايري  بال�سرتاطات  اللتزام  ومدى  الغذائية، 

نقل  عربات  لرتخي�س  اللكرتوين  النظام  بجانب  املطل�بة، 

وتداول الأغذية ومياه ال�سرب، والنظام اللكرتوين للرقابة 

على الأغذية امل�ست�ردة واملن�ساآت الغذائية.

الق�سم  تنفيذا خلطة  املد�سنة  امل�ساريع  »من  واأ�سافت:   

عرب  املنق�لة  لالأمرا�س  والتق�سي  املخاطر  اإدارة  برنامج 

الغذاء، وكذلك م�سروع ترخي�س وت�سجيل خمازن الأغذية، 

واملنتجات  امل�سانع  على  والرقابة  التفتي�س  وحمالت 

يف  املقدمة  والأطعمة  وامل�ست�ردة،  املحلية  الزراعية 

امل�ست�سفيات احلك�مية واخلا�سة ويف امل�ؤ�س�سات التعليمية 

احلك�مية واخلا�سة«. 

يت�ىل  الذي  ال�ظيفي  الكادر  وم�ؤهالت  اأعداد  وح�ل 

مهمة  يت�ىل  اأنه  ال�زارة  اأكدت  واخت�سا�ساته  املهمة 

التفتي�س والرقابة على حمال بيع وتداول وت�سنيع الأغذية 

من  �سخ�سا   70 من  يقارب  مما  مك�ن  متخ�س�س  كادر 

العامة  ال�سحة  جمال  يف  والبكال�ري��س  الدبل�م  حملة 

اخت�سا�سيني  يت�زع�ن بني  والأحياء، حيث  الغذاء  وعل�م 

واخت�سا�سيني اأوائل وروؤ�ساء جمم�عات، وحتر�س ال�زارة 

وامل�ساندة  الأمامية  منت�سبيها و�سف�فها  م�ست�ى  رفع  على 

التدريب  برامج  خالل  من  ومعارفهم  مبهاراتهم  والرتقاء 

وال�ر�س  الندوات  امل�ساركة يف  اإىل جانب  واملهني،  العلمي 

وامل�ؤمترات والجتماعات املحلية واخلليجية والعاملية ذات 

العالقة بال�سحة العامة و�سالمة الغذاء.

م�سطفى ال�ساخ�ري:

�أكدت وز�رة �ل�سحة رد� على �سوؤ�ل برملاين �أنها قامت باإغالق 283 حمال لبيع �لأغذية �غالقا �إد�ريا وحتويلها �إىل 

�لنيابة �لعامة خالل 3 �سنو�ت، وذلك لوجود خمالفات عدة ترتبط بالإخالل بالنظافة �لعامة وجتاوز �ل�سرت�طات �ل�سحية 

وعدم مكافحة �حل�سر�ت و�لقو�ر�ض، بالإ�سافة �إىل قيامها مبخالفات �أخرى تتطلب هذ� �لإجر�ء. 

و�أكدت �لوز�رة �نها قامت باأكرث من 25 �ألف زيارة �سحية ملحال بيع �لأغذية خالل �لعام 2019، كما قامت بـ17 �لف 

زيارة يف �لعام 2020 و18300 زيارة خالل �لعام �ملا�سي 2021 ملحال بيع �لأغذية مبختلف حمافظات �ململكة.

وحول �برز �ملخالفات �لتي تر�سدها �لوز�رة، �أو�سحت �أن �ملخالفات تتعلق بالنظافة �لعامة، وممار�سات �لعمال �ملخالفة 

ملعايري �ل�سحة �لعامة، وق�سم كبري من �لتجاوز�ت يخت�ض مبخالفة �إجر�ء�ت �لت�سدي لالأمر��ض �ملعدية خالل فرتة �جلائحة 

مثل خمالفة �إجر�ء�ت �لوقاية من فريو�ض كورونا، �إىل جانب خمالفات �لتقيد بفح�ض �لعاملني كل �سنتني و�لتي مت ر�سدها 

موؤخر� بعد تفعيل قانون �لز�مية �لفح�ض �لطبي �لدوري للعاملني كل عامني، ويتم �سبط وتثبيت �ملخالفات و�إعد�د �لتقارير 

�ل�ساملة وحما�سر �ل�سبط �لق�سائي، ويتم �إحالة �ملخالفني للقو�نني �إىل �لنيابة �لعامة و�لتي تقوم باتخاذ �لالزم بحقهم.
وزيرة �ل�سحة رئي�ض جمل�ض �لنو�ب

خمالفات البناء ل ت�سقط بالتقادم.. وزارة الأ�سغال رًدا على �س�ؤال برملاين:

اإحالة 89 من اأ�سل 238 خمالفة بناء مبدينة حمد للنيابة 
اأبرار �سكري: 

ك�سفت وزارة الأ�سغال و�س�ؤون 

العمراين  والتخطيط  البلديات 

ال�زارة  اأن  برملاين  �س�ؤال  على  ردا 

مبدينة  بناء  خمالفة   238 ر�سدت 

منها  اأحيلت  �سن�ات   3 خالل  حمد 

89 خمالفة للنيابة العامة.

خمالفات  عدد  اأن  واأو�سحت 

حمد  مدينة  يف  املر�س�دة  البناء 

العام  خالل  ال�سمالية  باملحافظة 

متت  خمالفة،   56 بلغت   )2019(

للنيابة  منها  خمالفة   19 اإحالة 

العامة، فيما يجري العمل على حل 

ومتابعة 37 خمالفة اأخرى.

 83 ر�سد  مت  اأنه  واأكدت 

العام )2020(  بناء خالل  خمالفة 

للنيابة   35 منها  اأحيل  باملحافظة 

 48 ومتابعة  حل  يتم  فيما  العام 

خمالفة منها حاليا.

ر�سد  مت  اأنه  اإىل  واأ�سارت 

املا�سي  العام  خالل  خمالفة   99

خمالفة   35 منها  اأحيل   )2021(

للنيابة العامة فيما يتم العمل على 

متابعة حل 64 خمالفة.

وح�ل اأبرز املخالفات واأن�اعها 

اأكدت ال�زارة اأنها تتعلق بالبناء دون 

واإ�سافة  ترخي�س،  على  احل�س�ل 

على  احل�س�ل  دون  بناءات  وفتح 

البناء  اإىل  اإ�سافة  بذلك،  ترخي�س 

غري القان�ين املخالف للال�سرتاطات 

التنظيمية للبناء.

الأ�سغال  وزارة  واأ�سارت 

والتخطيط  البلديات  و�س�ؤون 

العمراين يف ردها على �س�ؤال برملاين 

اإىل  الذوادي  خليفة  عبداهلل  للنائب 

مت  قدمية  خمالفة   327 وج�د 

رقم  القان�ن  �سدور  قبل  ارتكابها 

)42( ل�سنة 2014 بتعديل بع�س 

اأحكام قان�ن تنظيم املباين ال�سادر 

ل�سنة   )13( رقم  بقان�ن  مبر�س�م 

1977 تبلغ »327« وهي خمالفات 

العام  من  الفرتة  خالل  ر�سدها  مت 

2010 حتى عام 2014.

وح�ل اإجراءات ر�سد املخالفات 

الر�سد  باأن  بينت  عليها  والرقابة 

خالل  من  تتم  ورقابتها  للمخالفات 

الك�سف امليداين، وورود �سكاوى من 

اجلهات احلك�مية اأو امل�اطنني. 

حال  يف  اأنه  اأو�سحت  كما 

ومت  العقار  يف  بناء  وج�د خمالفة 

قدمية  كانت  واإن  حديثا،  ر�سدها 

فهي تعترب خمالفة حديثة وت�سري 

عليها الإجراءات القان�نية الالزمة، 

ول يعتمد ذلك على الفرتة الزمنية 

ل�ق�ع املخالفات.

بيانيا  ر�سما  ال�زير  واأرفق 

تلك  حت�يل  اآلية  فيه  م��سحا 

املخالفات للق�ساء.

باتخاذ  ال�زارة  قيام  ونفى 

املخالفات  حيال  خمتلفة  اجراءات 

املخالفات  اأن  م�ؤكدا  املت�سابهة، 

للق�ساء  حتال  فاإنها  ت�سابهت  واإن 

بتطبيق  اإل  بالت�س�ية  حتال  ول 

على  باحل�س�ل  ال�سرتاطات 

الرتاخي�س الالزمة اأو اإزالة املخالفة.

م�سرية اإىل اأن ل م�اد قان�نية يف 

كل قان�ن تنظيم املباين تبني �سق�ط 

وحت�ل  بالتقادم  البناء  خمالفات 

الإجراءات  البلدية  اتخاذ  دون 

القان�نية حيال هذه املخالفة واتخاذ 

ما يلزم حيالها.

 عبد�هلل �لذو�دي وزير �ل�سغال

ت�جه �س�ري للم�افقة

على اإعادة اإحياء »الآيلة لل�سق�ط«

ال�ساخ�ري: م�سطفى 

جل�سته  خالل  ال�س�رى  جمل�س  يتجه 

لإن�ساء  بقان�ن  م�سروع  على مترير  الي�م 

لل�سق�ط،  الآيلة  البي�ت  مت�يل  �سندوق 

من  امل�اطنني  حق  حفظ  اإىل  يهدف  والذي 

ميلك�ن  ل  الذين  اأو  املحدود  الدخل  ذوي 

الالئق  ال�سكن  على  احل�س�ل  يف  دخالً 

مل�سكلة  حل  وو�سع  الكرمية،  واحلياة 

اإىل  حتتاج  والتي  لل�سق�ط  الآيلة  البي�ت 

�سندوق  خالل  من  بناء  اإعادة  اأو  الرتميم 

ال�سيانة  يت�ىل  الغر�س  لهذا  ين�ساأ 

على  حفاًظا  البناء،  واإعادة  والرتميم 

ال�سكن  ت�فري  يف  امل�اطنني  ه�ؤلء  حق�ق 

الآمن لهم.

الأ�سغال  وزارة  بينت  جانبها  من 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�س�ؤون 

التنمية  »اإدارة  ل�سان  على  �سابق  رد  يف 

الآيلة  البي�ت  ترميم  اأن  احل�سرية« 

هيئة  مظلة  حتت  اأ�سبحت  لل�سق�ط 

امليزانية  واأن  م�ؤخًرا،  العمراين  التخطيط 

البي�ت تخ�س�س  لبناء وترميم  املر�س�دة 

واأن  الإ�سكان،  وزارة  ميزانية  �سمن  من 

الهدف من م�سروع القان�ن املرتبط بجانب 

ترميم املنازل متحقق على اأر�س ال�اقع.

يف  النظر  باإعادة  ال�زارة  وطالبت 

املقرتحة  والتعديالت  القان�ن  م�سروع 

من  املرج�ة  الغاية  اأن  اأهمها  لأ�سباب 

واأن  بالفعل،  متحققة  القان�ن  م�سروع 

وكذلك  العامة،  امليزانية  �سريهق  تنفيذه 

امل��س�عية  ال�سروط  فيه  تت�افر  ل  فاإنه 

واآليات  ال�سندوق  مالمح  على  لل�ق�ف 

وزارة  واأن  واإدارته،  وهيكلته  عمله 

امل�ساكن  باإن�ساء  املخت�سة  هي  الإ�سكان 

جمل�س  رئي�س  لقرار  طبًقا  وترميمها 

ال�زراء.

العامة  املرافق  دعت جلنة  جانبها  من 

على  للم�افقة  ال�س�رى  مبجل�س  والبيئة 

ا  امل�سروع بقان�ن ملا له من اأهمية خ�س��سً

فيما يرتبط بحفظ حق امل�اطنني من ذوي 

دخالً  ميلك�ن  ل  الذين  اأو  املحدود  الدخل 

واحلياة  الالئق  ال�سكن  على  احل�س�ل  يف 

الكرمية، وو�سع حل مل�سكلة البي�ت الآيلة 

اأو  الرتميم  اإىل  حتتاج  والتي  لل�سق�ط 

لهذا  ين�ساأ  �سندوق  خالل  من  بناء  اإعادة 

واإعادة  والرتميم  ال�سيانة  يت�ىل  الغر�س 

البناء، حفاًظا على حق�ق ه�ؤلء امل�اطنني 

يف ت�فري ال�سكن الآمن لهم.

خالل م�ساركته يف م�ؤمتر امل�اطنة حتت رعاية الرئي�س ال�سي�سي

»الع�س�مي«: الروؤية امل�ستنرية للملك جعلت البحرين واحة للتعاي�س 
اأكد عادل بن عبدالرحمن الع�س�مي رئي�س الربملان 

العربي اأن الروؤية امل�ستنرية حل�سرة �ساحب اجلاللة 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

واحة  البحرين  مملكة  جعلت  ورعاه،  اهلل  حفظه 

ويف  امل�اطنة،  اأ�س�س  على  القائم  امل�سرتك  للتعاي�س 

م�سيًفا  الفر�س،  وتكاف�ؤ  وامل�ساواة  العدالة  مقدمتها 

الركيزة  اململكة، ميثل  ال�طني يف  النتماء  تعزيز  اأن 

عاهل  يق�دها  التي  ال�ساملة  التنمية  مل�سرية  الرئي�سة 

بـ»م�سروع  ال�سياق  هذا  يف  م�سيًدا  املفدى،  البالد 

املدر�سة املُعِززة للم�اطنة وحق�ق الإن�سان يف مملكة 

باملدار�س  الطلبة  تن�سئة  اإىل  البحرين«، والذي يهدف 

واحرتام  امل�اطنة  قيم  فيهم  تغر�س  مدنية  تن�سئة 

التن�ع والختالف.

العربي  الربملان  رئي�س  م�ساركة  خالل  ذلك  جاء 

متحدًثا رئي�ًسا يف اأعمال امل�ؤمتر الدويل الثاين والثالثني 

الذي نظمه املجل�س الأعلى لل�س�ؤون الإ�سالمية ب�زارة 

الأوقاف امل�سرية، والذي ُعقد حتت رعاية عبدالفتاح 

ال�سي�سي رئي�س جمه�رية م�سر العربية، حتت عن�ان 

املجتمعي  ال�سالم  حتقيق  يف  واأثره  امل�اطنة  »عقد 

والعلماء  ال�زراء  من  عدد  بح�س�ر  وذلك  والعاملي«، 

وخمتلف  والإ�سالمية  العربية  الدول  من  واملفكرين 

دول العامل.

رئي�س  اأكد  الفتتاحية،  اجلل�سة  يف  كلمته  ويف 

اأ�سبح  امل�اطنة  قيم  تعزيز  اأن  العربي  الربملان 

م�سدًدا  الأوىل،  بالدرجة  وق�مي  وطني  اأمن  ق�سية 

اأن امل�اطنة تعد ال�سالح الأق�ى والأكرث فاعلية  على 

والتع�سب  العنف  ونبذ  املتطرف  الفكر  م�اجهة  يف 

واأمن  املجتمع  �سالمة  على  واحلفاظ  والكراهية، 

من  اأخطر  ي�جد  ل  اأنه  م�سيًفا  الدولة،  وا�ستقرار 

واخلالفات  الفرقة  واإثارة  امل�اطنة  وتر  على  اللعب 

اأبناء ال�طن ال�احد، ك�سبيل للتدخل يف �س�ؤونه  بني 

الداخلية  وحدته  وتهديد  ق�ته  واإ�سعاف  الداخلية 

واأمنه املجتمعي.
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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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لل�سقوط،  الآيلة  البيوت  م�سروع  اإحياء  اإعادة 

يف  املدرجة  البيوت  من  املزيد  اإ�سافة  على  �سيعمل 

على  ال�سغط  و�سيخفف  البلدية  املجال�س  قوائم 

من  العديد  ل�ستفادة  يهدف  مبا  »الرتميم«،  م�سروع 

الأ�سر من ذوي الدخل املحدود. 

العمل  ميثاق  اعالن  ذكرى  فرباير   14 يوم 

للم�سروع  ال�سا�سية  الركيزة  ي�سكل  الذي  الوطني 

ال�سالحي الذي يقوده �سيدي �ساحب اجلاللة امللك 

املفدى  البحرين  مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

حفظه اهلل ورعاه
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2800 ما�سة تزين تاج
ملكة بريطانيا امل�ستقبلية

اليزابيث  للملكة  امتنانه  ت�شارلز عن  الأمري  اأعرب 

كاميال  زوجته  منح  عزمها  اأعلنت  اأن  بعد  الثانية 

باركر �شفة امللكة القرينة، عند اعتالء زوجها العر�ص، 

لكي  العهد،  ويل  لزوجة  الطريق  امللكة  اإعالن  وميهد 

احلكم  ت�شارلز  الأمري  ت�يل  عند  كاميال  امللكة  لت�شبح 

يف امل�شتقبل.

كاميال  فاإن  ميل«،  »ديلي  م�قع  ن�شره  ما  وح�شب 

�شت�شع على راأ�شها تاج امللكة الأم البالتيني والأملا�شى 

الذي ل يقدر بثمن عندما ي�شبح ت�شارلز ملًكا، والذي مت 

ت�شنيعه لتت�يج امللك ج�رج ال�شاد�ص يف عام 1937، 

حتمل  كما  ما�شة،  بـ2800  الأم  امللكة  تاج  ويزدان 

قراط،   105 ب�زن  ال�شهرية  ك�هن�ر  ما�شة  واجهته 

بـ2800  مر�شع  البالتني  من  باإطار  التاج  ويتميز 

للملكة   Regal Circlet من  منها  الكثري  جاء  ما�شة، 

فيكت�ريا، وحتت�ي على اأملا�شة ك�هن�ر ال�شهرية.

قدمها  ثانية،  كبرية  ما�شة  على  التاج  ويحت�ي 

ال�شلطان عبداملجيد، حاكم الإمرباط�رية العثمانية، اإىل 

فيكت�ريا عام 1856، كبادرة امتنان للدعم الربيطاين 

ا للملكة الأم من  خالل حرب القرم، �شنع التاج خ�شي�شً

وارتدته  جريار&ك�،  امللكية  املج�هرات  �شائغي  قبل 

حكم  فرتة  خالل  للدولة  الربملان  افتتاح  عند  امللكة 

زوجها، ويف تت�يج ابنتها امللكة اإليزابيث الثانية.

اأطلقت النجمة جينيفر لوبيز موؤخًرا فيلمها اجلديد Marry Me مبنا�سبة قرب حلول عيد احلب. 

وقد ج�سدت فيه دور عرو�س تاألقت بثوب زفاف فاخر حمل توقيع م�سممها املف�سل زهري مراد.

اإذاعة البحرين الأوىل..

اأول اإذاعة ي�سمعها اأهل اخلليج من قلب البحرين

متام اب��شايف:

العام  يف  الال�شلكية  البحرين  اإذاعة  انطالقة  �شكلت 

1940، نقلة ن�عية لي�شت يف البحرين فح�شب، بل يف منطقة 

خالية  منطقة  يف  تبث  اإذاعة  اول  لك�نها  باأكملها،  اخلليج 

متاماً من الإذاعات، ويف مرحلة زمنية كان جهاز الرادي� �شيد 

امل�قف يف ت�جيه املجتمعات �شيا�شياً يف زمن احلرب. 

ويع�د تاأ�شي�ص هذه الإذاعة- التي عرفت بالإذاعة الأوىل- 

املانيا  كانت  حني   1940 العام  من  ن�فمرب  من  الرابع  اىل 

مب�افقة  بالعربية  الناطقة  برلني  اإذاعة  اأ�ش�شت  قد  النازية 

اىل  م�جهة  اإعالمية  اأداة  لتك�ن  هتلر  ادولف  النازية  زعيم 

ال�شع�ب العربية بهدف �شحن ال�شارع العربي �شد بريطانيا، 

بحري  ي�ن�ص  املذيع  وابرزهم  الإذاعي  فريقها  على  معتمدة 

الذي ن�شح ادارته ببث اآيات قرانية خالل �شاعات البث لتك�ن 

اذاعته اكرث تاأثريا وقربا من م�شاعر اجلمه�ر العربي.

يف  الإذاعات  اأهمية  اىل  بريطانيا  تطلعت  املقابل،  يف 

املنطقة العربية لنقل اخبار احلرب، ويف نف�ص ال�قت م�اجهة 

التاأثري الذي احدثته اإذاعة برلني العربية، ولتكذيب ما كانت 

ال�ج�د الربيطاين يف  النازية اجتاه  الإعالمية  املاكينة  تبثه 

اإذاعة البحرين الأوىل لتغطي  منطقة اخلليج، فجاءت ولدة 

منطقة اخلليج، وت�شكل ن�اة التط�ر الإذاعي يف البحرين. 

ويف 31 اأكت�بر من العام 1940 بعث م�شت�شار احلك�مة 

ال�شري بلجريف ر�شالة اىل حاكم البالد �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

حمد بن عي�شى ال خليفة لرتتيبات حفل افتتاح الإذاعة الذي 

اليه  ودعي  الق�شيبية،  ق�شر  ن�فمرب 1940 يف   4 اأقيم يف 

نح� 400 �شخ�ص. 

عي�شى  بن  ال�شم�ال�شيخ حمد  �شاحب  وقد حمل خطاب 

اآل خليفة حاكم البالد اآنذاك- الذي القاه اثناء حفل الفتتاح 

العاملية  احلرب  جمريات  خطابه  يف  تناول  هامة  م�شامني 

الثانية، وم�قع البحرين الرائد الذي �شيحت�شن اول اإذاعة يف 

منطقة اخلليج العربي. 

اآل خليفة يف خطابه  ال�شيخ حمد بن عي�شى  وقال �شم� 

املنامة  مدينتنا  من  نتكلم  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  »نحن 

الر�شمي  الفتتاح  للعامل  مذيعني  البحرين  جزر  عا�شمة 

ملحطة الإذاعة الأوىل يف اخلليج. نغتنم هذه الفر�شة فرن�شل 

العامل  اأنحاء  كافة  الكثريين يف  اأ�شدقائنا  كافة  اإىل  حتياتنا 

اإن  الإذاعة،  اإىل هذه  الذين ي�شتمع�ن  امل�شلمني  اإخ�اننا  واىل 

تاأ�شي�ص هذه الإذاعة اجلديدة ينيلنا بهجة عظيمة ذلك لأننا 

نعتقد  اأي�شاً  ولأننا  اخلليج  لأبناء  مهمة  �شتك�ن  اأنها  نعتقد 

عالقاتنا  �شتح�شن  اأنها  حيث  ذلك  من  باأو�شع  �شتق�م  اأنها 

الطيبة مع جاراتنا املمالك العربية«.

التي  الهجمات  خطابه  يف  حمد  ال�شيخ  �شم�  تناول  كما 

اأيام من  قبل  البحرين  اإيطالية �شد  قد �شنتها طائرات  كانت 

تاريخ انطالقة الذاعة بالق�ل »اإنني اآ�شف اأن اأق�ل اأن ق�شماً 

كبرياً من العامل الي�م م�شغ�ل بتطاحن ط�يل مر دام. ففي 

اأ�شباب مربرة  اأوروبا تلغي املعاهدات بدون  اأقطار  كثري من 

الدميقراطية  اأن  املمالك.  وتباد  النا�ص  نف��ص  وتزهق  قطعاً 

التي متثلها الإمرباط�رية الربيطانية تقاتل �شد الدكتات�رية 

التي متثلها اأملانيا واإيطاليا«. 

قا�شينا  اإننا  يعلم�ن  اإلينا  امل�شتمعني  اأن  »كما  واأ�شاف 

اأيام م�شت -  جميعاً يف جزيرتنا ال�شغرية هذه - منذ عدة 

وكان  القنابل  قاذفات  من  ايطالية  طيارات  قبل  من  هج�ماً 

اتبع  قد  الهج�م  هذا  فان  املبارك  رم�شان  �شهر  خالل  ذلك 

باإدعاء غري حقيقي  الر�شمية  الأملانية واليطالية  الإذاعة  من 

البتة. و�ش�ف ل ن�شمح ملثل هذا الهج�م اأو ملثل هذه الإذاعة 

الكاذبة اإن تغريرّ من اإخال�شنا الذي اأذعناه على العامل اأجمع«.

اىل  خطابة  يف  خليفة  ال  عي�شى  بن  حمد  ال�شيخ  ولفت 

بالق�ل« اجل�  امل�شتخدمة يف احلرب  والدعايات  التناق�شات 

الدعايات ذات ن�عني  الي�م ممل�ء بدعايات متناق�شة وهذه 

فهناك ن�ع من الدعايات اأ�شا�شه الأكاذيب املختلفة التي ق�شد 

يرتكز  الدعاية  من  اآخر  ن�ع  وهناك  والت�شليل  الإقناع  بها 

على احلقيقة وال�شدق. ونحن نرغب اأن نق�ل مل�شتمعينا هذه 

من  �شنذيعها  التي  الإذاعات  جميع  اأن  اأجمع  وللعامل  الليلة 

البحرين �شتك�ن من الن�ع الأخري ذلك يعني اأنها قائمة على 

احلقيقة كل احلقيقة واحلقيقة لي�ص اإل. 

فيما القى �شاعر البحرين الكبري اإبراهيم العري�ص خالل 

ابياتها  التي حملت  العدل«  ا�شم« راية  احلفل ق�شيدة حملت 

مفاهيم ح�ل ال�شلم واحلرب.

تن�ع املحت�ى العالمي لإذاعة البحرين الال�شلكية، حيث 

العاملية  احلرب  ح�ل  برامج  ابرزها  خمتلفة،  برامج  قدمت 

من  م�شتفيدة  ال�شيا�شي  التعليق  تناولت  وبرامج  الثانية، 

اإبراهيم العري�ص يف اعمال الرتجمة لرتجمة بع�ص  خربات 

امل�اد الإعالمية التي تبثها بي بي �شي الإجنليزية اىل العربية، 

وكذلك برامج ثقافية وتاريخية، واجتماعية و�شحية وترب�ية 

ابرز  الفتيات  تعليم  اىل  الدع�ى  �شكلت  فيما  الطفال،  ح�ل 

الر�شائل الإعالمية التي كانت حا�شرة يف اثريها. كذلك كانت 

الغنية ال�شعبية حا�شرة يف تن�عها. امل�شت�ى ال�شعبي، فقد 

خ�ش�شت من �شاعات بثها فقرات لالأغنية ال�شعبية. 

الأوىل  البحرين  اإذاعة  يف  عمل  فقد  عملها،  فريق  اما 

املذيعني �شامل العري�ص وحممد دويغر، وكذلك احمد العمران. 

ورغم ان الإذاعة قد ارتبطت بظروف احلرب العاملية، 

بناء  قاعدة يف  �شكلت  انها  ال   ،1945 العام  يف  واأغلقت 

اول اإذاعة ر�شمية �شينطلق بثها بعد ع�شرة اأع�ام من ذلك 

العام.

»ال�سحة«: ت�سجيل 4623 اإ�سابة جديدة 

بفريو�س »كورونا«.. و4 حالت وفاة

امل�افق  ال�شبت  اأم�ص  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

12فرباير 2022، اأن الفح��شات الي�مية للك�شف عن 

فريو�ص ك�رونا بلغت 26018 فح�شاً، ليك�ن بذلك 

اإجمايل الفح��شات التي اأجرتها ال�شحة 9134783 

فح�شاً.

كما ك�شفت الفح��شات عن ت�شجيل 4623 حالة 

قائمة جديدة م�شابة بفريو�ص ك�رونا، ليبلغ اإجمايل 

املتعافني  عدد  وبلغ  حالة،   55332 القائمة  احلالت 

الي�م 7691 حالة، لبيلغ اإجمايل املتعافني401782. 

حالة..   115 بلغت  بامل�شت�شفى  القائمة  واحلالت 

وحتت العناية 16 حالة.

واأعلنت ال�شحة عن 4 حالت وفاة نتيجة املر�ص، 

ليبلغ اجمايل ال�فيات 1425 حالت وفاة.

بعد اأ�سهر من التعذيب.. الطفل 

املختطف فواز قطيفان بني اأح�سان اأهله

اإعالم  ل��شائل  درعا  �شرطة  قيادة  يف  م�شدر  اأفاد 

قطيفان  ف�از  املختطف  الطفل  اأن  ال�شبت،  م�شاء  �ش�رية 

اأ�شبح بني اأهله وحالته ال�شحية جيدة.

على  تدوينة  يف  ال�ش�رية  الداخلية  وزارة  واأكدت 

ف�از  الطفل  حترير  »في�شب�ك«  على  الر�شمية  �شفحتها 

قطيفان، م�شرية اإىل اأن �شحته جيدة.

قطيفان يف  عبداحلكيم  ال�ش�ري  الفنان  قال  وبدوره، 

تدوينة على »في�شب�ك«: »واأخري بعد انتظار مرير وقا�ص 

الدافىء  اأهله  حل�شن  الربيء  املالك  عاد  وخطر  وط�يل 

مربوك  واألف  ف�از..  ياعم�  �شالمتك  على  هلل  احلمد  األف 

لأهله وعائلته وعميق ال�شكر والمتنان واملحبة لكل الذين 

�شارك�نا ق�شاوة وقلق وقهر اللحظات وال�شاعات والأيام 

قتلة  اأيدي  على  اأهله  عن  ف�از  فيها  غاب  التي  وال�شه�ر 

جمرمني �شفله اأوبا�ص«.

يذكر اأن جمه�لني اختطف�ا الطفل ف�از اأثناء ذهابه اإىل 

اأ�شهر،   3 منذ نح�  درعا،  بريف  اإبطع  مدينة  املدر�شة يف 

وطلب�ا فدية كبرية 500 ملي�ن لرية )140 األف دولر(.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11999/pdf/INAF_20220213012735006.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/online/local/947129/News.html
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 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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بيت التمويل الكويتي يتبرع  
بـ 3.745.950 دينار لسهم 

الغارمين خالل 2021

 الخزاعي أمينًا عامًا 
لالتحاد الهندسي الخليجي

 بديوي رئيسًا 
لجمعية المحامين البحرينية

 حجز مواعيد »الجوازات« عبر
 تطبيق MAWAEID من الغد

 90 منظمة إقليمية ودولية 
تطالب بتصنيف الحوثي »جماعة إرهابية«
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مواطنون لـ               : ال شبكة أمطار ومالعب

 أهالي البديع يشكون تردي 
البنية التحتية ويطالبون بحل جذري

حسن الستري «

ش��كا عدد من أهالي البديع من ضعف البنية 
التحتي��ة بالقري��ة وطالبوا بحل ج��ذري لها، 

خصوصًا شبكة تصريف مياه األمطار.
وأكدوا أن المنطقة ال يوجد بها إال مدخل واحد 
رئيس ومدخالن فرعيان وعليهما ضغط كبير، 
ويكفي أن تحدث مناسبة بسيطة حتى تنعزل 
عن بقية المناطق ألن المداخل فيها غير كافية، 
وطالبوا بتوسعة مداخل القرية وتوفير مداخل 
إضافية لتقليل االزدحامات بالقرية. وش��ددوا 
عل��ى ض��رورة توفير م��دارس ثانوي��ة للبنين 
والبنات بمنطقة البديع إضافة إلى مركز صحي 
يعم��ل على مدار الس��اعة. وذك��روا أن البديع 
تفتقر إلى المالع��ب الخاصة ب�»الفرجان«، إذ 
 ال يوجد به��ا إال ملعب واحد ويفتقر للصيانة.

ولفت��وا إل��ى أن مرف��أ البديع يفتقر ألبس��ط 
الخدم��ات التي يطال��ب بها البح��ارة منذ 20 

عامًا، وإلى اآلن لم ينفذ منها شيء.

 »الغرفة«: إدماج األجانب بالتقاعد 
يؤثر على التدفقات والسيولة

دع��ت غرفة تج��ارة وصناع��ة البحرين إلى أهمية إش��راكها في 
التشاورات القائمة حول إدخال غير البحرينيين في نظام التأمين 
االجتماع��ي. واعتب��رت الغرف��ة أن ه��ذا الطرح يحّم��ل القطاع 
الخ��اص أعباء مالي��ة إضافية إلى جانب تأثيراته الس��لبية على 
معدالت الس��يولة لدى الش��ركات، فضاًل عن أن حاالت متعددة 
تربك إدم��اج األجانب في صناديق التقاع��د، مثل حاالت هروب 
العام��ل األجنب��ي أو إخالله بعقد العم��ل أو انتقاله إلى صاحب 

عمل آخر بعد مرور سنة ميالدية واحدة.

 عرض جزيرة خاصة 
للبيع في مزاد بـ9 ماليين دينار

عباس المغني «

وال��ش��ؤون  ال��ع��دل  ووزارة  ل��ل��م��زادات  العربية  أعلنت 
اإلس��الم��ي��ة واألوق�����اف، ع��ن ع��رض ج��زي��رة خ��اص��ة للبيع 
في  دي��ن��ار  م��الي��ي��ن   9 بقيمة  ال��ب��ح��ري��ة  ال��واج��ه��ة   ف��ي 
للجزيرة،  إضافة  المزاد  ويضم  الجاري.  الشهر  من   28 المزاد 
أبراج سكنية و13 أرض فضاء، و14 منزاًل سكنيًا، و11 فلة   3
ومبنى  تجارية،  سكنية  مباٍن  و4  سكنية،  مباٍن  و6  سكنية، 

سكنيًا استثماريًا.

 بعد إعالن تمديد استضافة البحرين السباق حتى 2036

4 مليارات دوالر عوائد البحرين من »الفورموال1« 

أيمن شكل «

قدر خب��راء اقتصادي��ون العوائد غير المباش��رة 
القتصاد مملكة البحرين من اس��تضافة س��باق 
الفورم��وال1 بنح��و 4 مليارات دوالر خالل العش��ر 

سنوات المقبلة.

وقالوا : »إن البحرين تحقق عوائد التقل عن 400 
مليون دوالر سنويًا من استضافة السباق، وعليه 
س��تصل العوائد االقتصادية غير المباشرة على 
االقتصاد الوطني بعد تمديد استضافة البحرين 
لس��باقات الفورموال1 حتى 2036 إلى ما يفوق 4 

مليارات دوالر«.

واعتب��روا أن اإلعالن عن تجديد عقد اس��تضافة 
البحري��ن لس��باقات الفورم��وال1 مع المؤسس��ة 
المنظمة للسباقات العالمية يعد أكبر دليل على 
نج��اح البحرين في تنظيم هذا الس��باق العالمي، 
وأن ذلك سيسهم في تحقيق المزيد من العوائد 

المضاعفة في السنوات القادمة.

 20 مليار دينار 
معامالت »بنفت« في 2021

أعلنت ش��ركة بنفت، أن معامالت الدفع عبر اإلنترنت في 2021، 
فاقت 159 مليون معاملة، بارتفاع 164% وبقيمة إجمالية تفوق 

20 مليار دينار مقابل 16 مليار دينار في 2020، بزيادة %26.
وس��جلت معامالت »فوري بلس« أكثر م��ن 140 مليون معاملة، 
فيم��ا تخطى ع��دد المعام��الت عبر خدم��ة »ف��وري« 9 ماليين 
معامل��ة. وارتفعت مدفوعات التحويالت المالية اإللكترونية من 
خالل »بنفت بي« 111% لتتجاوز 4.8 مليار دينار في 2021 مقابل 

2.3 مليار دينار في 2020.

 »المهن الصحية«: توفر »اختبار كورونا السريع« 
بالصيدليات الخاصة والمستشفيات والمراكز الطبية 

إصدار شهادة معتمدة للسعوديين المسافرين عبر الجسر
أكدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية »نهرا« توفر االختبار الس��ريع للكش��ف 
عن في��روس كورونا وس��هولة الحص��ول عليه 
ف��ي جميع الصيدليات الخاصة والمستش��فيات 
والمراك��ز الطبي��ة بمملك��ة البحري��ن وذل��ك 
لألشقاء من المملكة العربية السعودية وكافة 
المس��افرين الراغبين بالس��فر عن طريق جسر 
الملك فهد إلى الس��عودية، مع إصدار ش��هادة 
معتم��دة ومختوم��ة لنتيجة االختبار الس��ريع، 
.)PCR( باإلضافة إلى توفر الفحص المختبري

وأص��درت الهيئ��ة الوطنية للمه��ن الصحية 
تعليماتها إلى جميع المستش��فيات والمراكز 
الطبية والصيدليات الخاصة بمملكة البحرين 
بإتاحة إص��دار ش��هادة معتم��دة ومختومة 
لنتيج��ة االختب��ار الس��ريع للمس��افرين عب��ر 

الجسر.

 بيريك آرين لـ                 : 
البحرين من أوائل الداعمين 
لكازاخستان بأزمتها األخيرة

محمد نصرالدين  «

أكد سفير جمهورية كازاخستان
ل��دى البحرين بيري��ك آرين، أن 
مقاتلين محترفي��ن من الخارج 
أش��علوا األحداث التي شهدتها 
بالده الش��هر الماض��ي وحرفوا 
المظاه��رات الس��لمية ألعمال 
بنهاي��ة  ت��م  لك��ن  إرهابي��ة 
المط��اف إعادة االس��تقرار إلى 

ربوع البالد.
وق��ال، في حوار مع »الوط��ن« إن مملكة البحرين، كانت من 
أوائل ال��دول الصديقة الت��ي عبرت ع��ن تضامنها ودعمها 

لكازاخستان في هذه األزمة.

بيريك آرين

ا�ن
ادفع قيمة اشتراكك 

بصحيفة
عبر بنفت على الرقم

قسم االشتراكات
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ضرورة حجز مواعيدهم إلكترونيًا وبصورة مسبقة.. صباح بن حمد:

19820 معاملة بطاقة هوية منجزة إلكترونيًا
كش��ف مدي��ر إدارة الهوية والس��جل 
الس��كاني الش��يخ صباح ب��ن حمد آل 
خليفة عن أبرز معامالت وإحصائيات 
المنج��زة  الهوي��ة  بطاق��ة  خدم��ات 
إلكترونيًا خالل ش��هر يناير من العام 
2022، إذ بي��ن ب��أن إجمال��ي ع��دد 
المنج��زة  الهوي��ة  بطاق��ة  خدم��ات 
إلكترونيًا عب��ر البوابة الوطنية والتي 
تم تس��ليمها للعمالء عب��ر البريد قد 
بلغت أكثر من 19820 معاملة، وبلغ 
مجموع معامالت طلب الحصول على 
رقم ش��خصي مميز نحو 138معاملة، 
وطباعة 2494 إشعارًا إلكترونيًا حول 
خدمات بطاق��ة الهوية عب��ر البوابة 
الوطني��ة، مع تنفيذ 131 طلبًا إلصدار 
رقم وحدة المنش��أة، مع إنجاز 2882 
معامل��ة لبطاقة الهوي��ة عبر منصة 

أجهزة الخدمة الذاتية. 
وبين بأن هيئة المعلومات والحكومة 
اإللكترونية قد وفرت لألفراد والجهات 
باقة  األعم��ال  الحكومي��ة وأصح��اب 

متنوع��ة من خدم��ات بطاقة الهوية 
إلكترونيًا عبر موق��ع البوابة الوطنية 
bahrain.bh، وم��ن خ��الل منص��ات 
 ،)Kiosk( الخدم��ة الذاتية المط��ورة
والتي تتيح لهم س��رعة إنجاز مختلف 
معامالت البطاق��ة، دون الحاجة إلى 
أخ��ذ مواعيد مس��بقة وزي��ارة مراكز 
تقديم الخدمة، داعي��ا جميع العمالء 
إلى االس��تفادة م��ن ه��ذه الخدمات 
اإللكتروني��ة والتي تس��هم في حفظ 

وقتهم وجهدهم.
كما أكد الشيخ صباح بن حمد ضرورة 
الراغبي��ن  العم��الء  والت��زام  ح��رص 
بطاقة  لمراك��ز  الش��خصي  بالحضور 
الهوية إلنج��از معامالتهم المتعلقة 
بإص��دار أو تجديد بطاق��ة الهوية أو 
إصدار ب��دل فاقد أو تال��ف أو تحديث 
بيانات الش��ريحة إلى حجز مواعيدهم 
بصورة إلكترونية ومسبقة، من خالل 
خدمة الحجز واالستفسار عن المواعيد 
الوطني��ة  البواب��ة  عب��ر  والمتاح��ة 

bahrain.bh، والت��ي تمكنه��م م��ن 
حجز موع��د جديد أو االستفس��ار عن 

المواعيد أو إلغائها.
أن��ه س��يكون بإم��كان  إل��ى  وأش��ار 
مواعيده��م  حج��ز  بع��د  العم��الء 
إلكتروني��ًا مراجع��ة مراك��ز الخدم��ة 
إلنج��از معامالته��م، منوه��ًا إلى أن 

جميع المراكز التابعة للهيئة، والتي 
تش��مل مركز خدمات بطاقة الهوية 
)ف��رع مدينة عيس��ى(، ومركز خدمات 
ترح��ب  المح��رق(،  )ف��رع  البطاق��ة 
باستقبال المراجعين يوميًا من األحد 
إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحًا 
حتى الساعة 5:30 مساء ما عدا يومي 
الجمعة والس��بت. كما يستقبل مركز 
خدمات البطاقة )فرع ميناء س��لمان( 
المراجعي��ن من األحد إل��ى الخميس 
من الس��اعة 7:30 صباًحا حتى 2:00 
ظه��رًا، داعي��ًا العمالء عن��د مراجعة 
مراك��ز بطاق��ة الهوي��ة وبع��د إنجاز 
معامالتهم إلى المشاركة في تقييم 
مس��توى وجودة الخدمة التي ُقدمت 
له��م، وذلك بمس��ح رمز االس��تجابة 
الس��ريعة )QR( المت��اح له��م عل��ى 
مكات��ب الموظفي��ن بمراك��ز بطاقة 
الهوي��ة. وح��ول أبرز خدم��ات بطاقة 

الهوية والت��ي يمكن للعم��الء إنجاز 
معامالته��ا حضوري��ًا أو عب��ر البوابة 
bahrain.bh فقد بين مدير  الوطنية 
إدارة الهوية والس��جل الس��كاني بأن 
من أبرز هذه الخدمات خدمات العائلة 
والتي تشمل خدمات إصدار أو تجديد 
البطاقة أو إص��دار بدل فاقد أو تالف، 
والخدمات الشاملة والتي تتيح إصدار 
بطاق��ة الهوي��ة لخدم المن��ازل ومن 
هم دون س��ن العاش��رة، إل��ى جانب 
تجدي��د وإص��دار ب��دل فاق��د أو تالف 
للبحرينيي��ن وغير البحرينيين، وخدمة 
إصدار رقم ش��خصي ممي��ز، وخدمات 
تحديث بيان��ات البطاقة مثل تحديث 
العناوين الس��كنية وإصدار رقم وحدة 
أو منش��أة وخدم��ات العناوين والتي 
تش��مل طلب تعديل أو إلغ��اء عنوان 
موجود، وطباعة شهادة العنوان، إلى 
جانب خدمات منصات الخدمة الذاتية 

المط��ورة )Kiosk( والتي تضم ثالثة 
أن��واع من الخدم��ات، وه��ي تحديث 
شريحة بطاقة الهوية والتسجيل في 
خدمة اإلشعارات الوطنية وتحديثها، 

وخدمة قارئ البطاقة.
ه��ذا وللحص��ول عل��ى المزي��د م��ن 
المعلومات واالستفس��ار عن خدمات 
بطاق��ة الهوي��ة ومختل��ف الخدمات 
الت��ي  اإللكتروني��ة  والتطبيق��ات 
تقدمها الهيئ��ة فإنه يمكن للعمالء 
ومقترحاتهم  استفس��اراتهم  تقديم 
ومالحظاته��م عب��ر النظ��ام الوطني 
)تواص��ل(  والش��كاوى  للمقترح��ات 
أو م��ن خ��الل تطبيق تواص��ل والذي 
يمكن تحميله من خ��الل زيارة متجر 
اإللكتروني��ة  الحكوم��ة  تطبيق��ات 
االتص��ال  أو   ،bahrain.bh/apps
المباش��ر بمرك��ز اتص��ال الخدم��ات 

الحكومية 80008001.

الشيخ صباح بن حمد آل خليفة

 الخارجية تدعو المواطنين 
في أوكرانيا إلى مغادرتها

دع��ت وزارة الخارجي��ة المواطنين إلى عدم الس��فر ألوكرانيا ف��ي الوقت الراهن، كما دع��ت المواطنين 
المتواجدي��ن في أوكرانيا إلى مغادرتها حفاظًا على س��المتهم، نظرًا للتط��ورات األخيرة التي تمر بها 

أوكرانيا وعدم االستقرار األمني.

 السماح للمستشفيات والمراكز والصيدليات 
بإصدار شهادة االختبار السريع للمسافرين

أص��درت الهيئ��ة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تعليماتها إلى جميع المستش��فيات والمراكز الطبية 
والصيدليات الخاصة بمملكة البحرين بإتاحة إصدار شهادة معتمدة ومختومة لنتيجة االختبار السريع الذي يمكن 

.)PCR( إجراؤه للراغبي���ن بالسف��ر عن طريق جسر الملك فهد، باإلضافة إلى توفر الفحص المختبري

»التربية« تفتح التسجيل لطلبة المنازل الثالثاء
أعلن��ت وزارة التربي��ة والتعلي��م عن فتح باب التس��جيل 
االس��تثنائي لطلبة االنتس��اب عن طريق المنازل للفصل 
الثان��ي م��ن الع��ام الدراس��ي 2021-2022، للخريجين 
والراغبين في تحسين المعدل والطلبة المتوقع تخرجهم، 

وذلك خالل الفترة من 15 وحتى 22 فبراير 2022.
ويش��مل التس��جيل طلب��ة المرحل��ة الثانوي��ة الخريجين 
)المتبقي لهم 36 س��اعة أو أقل(، وطلب��ة التعليم الفني 
والمهن��ي الخريجي��ن، وطلبة تحس��ين المع��دل لخريجي 
العامين الدراسيين )2020/2019 -2021/2020( فقط.

وسوف يكون التسجيل بملء استمارة تقديم الطلب.
وعند االنتهاء من ملء البيانات، يتم إرس��ال المس��تندات 
المطلوبة عبر البريد اإللكتروني الموجود في االستمارة، 
وس��وف يتم اس��تكمال إجراءات تس��جيل الطالب والدفع 
في مركز المراجعين ف��ي وزارة التربية والتعليم بمدينة 

عيس��ى، في حال الموافقة على الطلب برسالة عبر البريد 
اإللكتروني.

وتشمل المس��تندات المطلوبة للبحرينيين: آخر شهادة 
وس��جل دراس��ي للطالب، وإفادة التخرج لطلبة تحس��ين 
المعدل، ونس��خة م��ن بيانات البطاق��ة الذكية مقروءة، 
أما بالنس��بة للطلبة غير البحرينيين فمس��تنداتهم هي 
آخر ش��هادة وس��جل دراس��ي للطال��ب، وإف��ادة التخرج 
لطلب��ة تحس��ين المع��دل الحاصلين عليها م��ن مملكة 
البحرين، ونس��خة من البطاقة الذكية مقروءة، ورس��الة 
إدارة التعلي��م الفن��ي والمهني لطلبة المس��ار الصناعي 
الخريجين، ونس��خة اإلقام��ة الفعلية بمملك��ة البحرين 
خالل مدة الدراس��ة، ونس��خة م��ن عقد ال��زواج للزوج أو 
الزوجة / شهادة الميالد، مع نسخة من جواز السفر للزوج 

أو الزوجة أو األم.

 انتخاب بديوي رئيسًا 
لـ»جمعية المحامين« لدورة ثالثة

أيمن شكل «

عقدت جمعي��ة المحامين البحرينية  
ف��ي  أم��س  العمومي��ة  جمعيته��ا 
اله��واء الطلق وأمام مق��ر الجمعية 
بالعدلي��ة، حيث ت��م انتخاب أعضاء 
المحام��ي  واختي��ار  اإلدارة  مجل��س 
حس��ن بديوي رئيس��ًا للدورة الثالثة 

على التوالي.
المس��جلين  الحض��ور  ع��دد  وكان 
77 محامي��ًا م��ن أص��ل 99 محامي��ًا 
قام��وا بتس��ديد االش��تراكات ويحق 
له��م التصوي��ت، واخت��اروا أعض��اء 
الجدي��دة  لل��دورة  اإلدارة  مجل��س 
المدف��ع  ص��الح  المحام��ون  وه��م 
نائب��ًا للرئي��س وبعضوي��ة كل من 
المحامين محمد الذوادي أمينًا للسر 
وس��ناء بوحمود مقررة لجنة شؤون 

المهن��ة والم��رأة وط��الل األيوب��ي 
اللجن��ة االجتماعي��ة ومحم��د فتيل 
اللجن��ة الثقافي��ة وياس��ر الصح��اف 
المال��ي، واألعضاء االحتياط  األمين 

فداء عبداهلل ومحمود العريبي.
وكان مجلس اإلدارة السابق برئاسة 
المحامي حسن بديوي قد تم تعيينه 

لفترة 4 أش��هر بسبب ظروف جائحة 
كورونا، ليتقرر عقد االنتخابات أمس 
في أجواء شتوية أمام مقر الجمعية. 
ول��م يحض��ر ممث��ل وزارة التنمي��ة 
االجتماعية لإلشراف على االنتخابات 
بحس��ب ما قال��ه بديوي ف��ي بداية 

انعقاد الجمعية العمومية.

إصدار شهادة معتمدة لألشقاء السعوديين المسافرين عبر الجسر

 »المهن الصحية«: توفر االختبار السريع 
بالصيدليات الخاصة والمستشفيات والمراكز الطبية

أكدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
توفر االختبار السريع للكشف عن فيروس كورونا وسهولة 
الحصول عليه في جميع الصيدليات الخاصة والمستشفيات 
والمراك��ز الطبي��ة بمملك��ة البحرين وذلك لألش��قاء من 

المملكة العربية الس��عودية وكافة المسافرين الراغبين 
بالس��فر عن طريق جس��ر الملك فهد إلى السعودية، مع 
إصدار شهادة معتمدة ومختومة لنتيجة االختبار السريع، 

.)PCR( باإلضافة إلى توفر الفحص المختبري

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/13/watan-20220213.pdf?1644735901
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/989803
https://alwatannews.net/article/989803
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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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@fareedbinesa

فريد أحمد حسن
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د. لولوة بودالمة

رأيي المتواضع

Mohammed.lori@gmail.com
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حبر جاف
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بتول شبر

زووم

entesaralbana@gmail.com
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د. إنتصار البناء

ماذا لو...؟

روح السعودية
ليس��ت زيارتي األولى، بل إنني أتردد بشكل دائم على 
مدين��ة الرياض من أجل العمل، لكنه��ا كانت زيارتي 

السياحية األولى، والتي لن تكون األخيرة بإذن اهلل.  
تلقيت دعوة من الهيئة السعودية للسياحة، للتعرف 
عن كثب على موسم الرياض، وتشرفت بقبول الدعوة 
الس��يما أن أنظ��ار العال��م تتوجه كلها تجاه موس��م 
الرياض. منذ اللحظة األولى لوصولي، لمس��ت »الروح 
الس��عودية«، بدءًا من حس��ن الضياف��ة العربية التي 
امتاز بها أهل الخليج عامة، وأهل نجد خاصة، ولمست 
حفاوة الترحيب واالستقبال من جميع من رافقوني في 
هذه الزيارة. لألمانة لم أشعر قط بأنهم يؤدون عمال، 
بل ش��عرت بأنهم يس��تضيفونني ف��ي بيتهم، كانت 
الوطنية هي السمة التي تطغى عليهم، يتحدثون بود 
وحب وفخر واعتزاز عن بالدهم وعن الجهد الجبار الذي 
تقوم به المملكة م��ن أجل تنفيذ رؤية 2030، والتي 

تهدف إلى رفعة شأن الوطن والمواطن. 
زرت العدي��د م��ن األماكن، أماكن جعلتني أعرف س��ر 
اختيار ش��عار »تخيل أكثر«، ش��يء من الخيال والروعة 
والرق��ي جعلني فع��اًل أرى الخيال حقيق��ة أمام عيني. 
فعاليات مختلفة ومتنوعة وتتناسب مع ذوق الجميع، 
جعلتني أجزم على اس��تحقاق الس��عودية لتكون أحد 

الوجه��ات المثالية للس��فر والس��ياحة، فق��د روعيت 
صياغ��ة المنتج الس��ياحي بش��كل متكامل يتناس��ب 
مع مختل��ف األذواق والطبق��ات االقتصادي��ة، ناهيك 
عن »الروح الس��عودية« التي ل��ن تجدها في أي دولة 
حول العالم، أمن وأمان، ومس��توى خدمة راق، وبرامج 
متنوعة باإلضافة إلى العنصر البشري السعودي الذي 
يمث��ل الس��ر الحقيقي وراء نج��اح الموس��م، فالهوية 
الس��عودية حاض��رة ف��ي كل زاوية م��ن الزوايا، فهم 
أصحاب األفكار، وهم من يعكفون على تطبيقها، وهم 

من يروجون للمملكة العربية السعودية.  

رأيي المتواضع
لن أتحدث عن روع��ة األماكن التي زرتها إليماني أنه 
بوج��ود الميزانية يمك��ن أن نحول الصح��راء القاحلة 
إل��ى جنة غناء، بل س��أتحدث عن »الروح الس��عودية« 
التي ميزت موس��م الرياض، فإيمان القيادة بالعنصر 
البش��ري الس��عودي وتمكينه، جعل الروح السعودية 
تطغى على روعة األماكن الرائعة التي زرتها. وحرص 
القائمين على هذا الموس��م بإش��راك القطاع الخاص 
لك��ي يكون ش��ريكًا في الربح والنجاح هو مؤش��ر على 

نجاح هذا الموس��م، كما أن وجود إستراتيجية واضحة 
وتكاملي��ة بي��ن جمي��ع القطاع��ات كانت م��ن وجهة 
نظري أحد أهم األسباب في ارتفاع مؤشر السياحة في 

المملكة.  
وإذا م��ا تحدثن��ا بلغة األرقام، يعد القطاع الس��ياحي 
أح��د أه��م ركائ��ز تحقي��ق رؤي��ة المملك��ة 2030، 
لإلس��هام في تنويع قاعدة االقتصاد الوطني، وجذب 
االس��تثمارات، وزيادة مصادر الدخ��ل، وتوفير فرصة 
عم��ل للمواطنين. وتضم منظومة الس��ياحة كل من 
وزارة الس��ياحة، وصندوق التنمية السياحي، والهيئة 
الس��عودية للس��ياحة، والتي تتكامل أدوارها لتنفيذ 
اإلس��تراتيجية الوطنية للس��ياحة، وتحقيق طموحات 
وأه��داف القطاع. وتش��ير مؤش��رات القي��اس للعام 
الحال��ي إلى أن الس��عودية تنوي الوص��ول إلى 29.5 
مليون زائر من خارج المملكة، و32.5 مليون زائر من 
خالل السياحة الداخلية، بما يساهم بما نسبته %5.3 
من إجمال��ي الناتج المحلي وخل��ق أكثر من 836 ألف 

وظيفة جديدة.    
جهود س��عودية متكاملة، خلقت لنا موس��مًا سياحيًا 
نتباهى ب��ه نحن أهل الخليج العربي قاطبة، فش��كرًا 

للمملكة العربية السعودية.

سلسلة »الجائحة 5«.. الفراغ!
عاش العالم لحظات مرعب��ة، فمنذ مخاوف الطاعون والجدري 
واألوبئ��ة المختلف��ة في األزمن��ة القديمة والت��ي كان الناس 
يختبئون منها ألنها كان��ت تحصد األرواح تباعًا، توقفت هذه 
الظاه��رة م��ع تطور العلم حت��ى أقبل علينا ضي��ف جديد أعاد 
العال��م لبيوتها، وأعلن عن إغالق مدن بل دول بأكملها، فهو 
في��روس أصغر م��ن أن ُيرى أو ُيحس، ولكن��ه أجبر العالم على 

التكاتف من أجل تخطي هذه المحنة.
اس��تطاع فيروس كورونا )كوفيد 19( إخالء الش��وارع والطرق، 

بل واستطاع إيقاف أماكن العبادة المقدسة، فالكل كان خلف 
األبواب خائفًا يترقب ماذا يفعل هذا الفيروس بمصير العالم 
والبش��رية، تس��اقطت الكثير من األجس��اد وارتفعت أرواحها 
لبارئها حتى اس��تطاع العلم أن ينتصر للبش��رية بتوفيق من 
اهلل وتس��ديده إلنتاج اللقاح ال��الزم للقضاء على هذه الجائحة 
عل��ى مراحل عدة. ولكن خ��الل هذه الفترة من��ذ بداية الحجر 
والحظر والتباعد االجتماعي بات لدى الش��عوب مساحة مليئة 
بالف��راغ، فالعمل أصبح ع��ن بعد، والتعلي��م أصبح عن بعد، 

وكل م��آالت الحياة تحول��ت لعمليات في العال��م االفتراضي، 
فأقبل الن��اس بكثرة تجاه هذا العالم لم��لء هذا الفراغ الذي 
كان مليئًا باألحداث اليومية واألش��خاص والمشاعر الحقيقية 

والتواصل المباشر حتى بات إلكترونيًا بحتًا!!
فتنوعت ردود أفعال البش��ر تجاه الف��راغ الغريب الذي اقتحم 
حياته��م فجأة، فبدأ البع��ض منهم في ص��رف مدخراته عن 
طري��ق التس��ّوق اإللكتروني وهذا ما أوصل جي��ف بيزوس إلى 
قم��ة أغنياء العالم حي��ث تصدرت أمازون عناوي��ن األخبار في 
منتص��ف ش��هر أبريل، بوصفها أح��د أبرز الرابحي��ن من أزمة 
في��روس كورونا؛ بعد تدف��ق الزبائن إل��ى مواقعها ليصرفوا 
على عمليات الشراء منها ما يقدر، حسب تقارير، بنحو 11 ألف 
دوالر ف��ي الثانية. والبعض اآلخر كانت األفالم والمسلس��الت 
هي الحشو الذي مأل فراغه وكانت نتيجة ذلك إعالن نتفليكس 
في 22 أبريل عن انضمام نحو 16 مليون زبون جديد إليها في 

فترات الحجر الكامل في بداية الجائحة.
وفي جانب آخر، ولكنه يعبر عن االستغالل الجيد لوقت الفراغ 
ال��ذي عش��ناه خالل فترة الجائح��ة يقول أدريان ك��ورن، مدير 

مؤسس��ة »تريس البس« الكندية للبحث عن المفقودين، إن 
عدد المتطوعين زاد منذ تفش��ي وباء كورونا، وتنظم الشركة 
منافس��ات يش��ارك فيها قراصنة إنترنت لجم��ع أكبر قدر من 

المعلومات التي تساعد في العثور على المفقودين.
بسرعة البرق تكون فريق من 16000 متطوع كانوا يشاركون 
في مش��روع »رينفول ريس��كيو« لتحويل الس��جالت المكتوبة 
بخط اليد عن الطق��س البريطاني إلى ملفات رقمية، وتحوي 
المس��تندات الورقية التي تحتفظ بها هيئ��ة األرصاد الجوية 
البريطانية 3.5 مليون معلومة وتعود إلى عام 1820، ويقول 
إي��د هاوكينز، عال��م الطق��س بجامعة ريدينغ المش��رف على 
المشروع: »أدركنا أن المتطوعين كان لديهم وقت فراغ طويل 
أتاح لهم الفرصة الس��تكمال المشروع في 16 يومًا فقط، في 
حين كنا نتوقع أن يس��تغرق 16 أس��بوعًا«. وستستخدم هذه 

البيانات في تحسين دقة تنبؤات الطقس مستقباًل.
الف��راغ قات��ل فالبع��ض يس��تخدمه لخدم��ة نفس��ه وذاته 
ليطوره��ا، والبعض اآلخر يحش��وها بما يضي��ع الوقت فقط، 

فاختر كيف تقضي فراغك؟!

محمد ناصر لوري

مكتب الترويج السياحي.. أعين االستثمارات على البحرين
طالعتنا الصحف مؤخرًا، بإعالن وزير الصناعة والتجارة والس��ياحة زايد الزياني، 
عن تدش��ين مكتب للترويج الس��ياحي في منطقة »القادمون« بمطار البحرين 
الدولي، وهي خطوة موفقة وفي الطريق الصحيح لجذب االس��تثمارات السياحية 
والعقارية، فعلى الرغم من أن هذه الخطوة جاءت متأخرة وكانت مطلبًا أساسيًا 
لمجتمع األعمال والتجار من أجل تشجيع االستثمارات السياحية المحلية، إال أنها 
تتماشى في الوقت نفسه مع خطة التعافي االقتصادي التي أطلقتها الحكومة 

الموقرة، بهدف تعزيز البيئة االستثمارية في مختلف المجاالت.
نح��ن كمجتمع أعمال، نرى أن هذه الخطوة، يجب أن تتبعها مبادرات أخرى من 
قب��ل وزارة الصناع��ة والتجارة والس��ياحة وهيئة البحرين للس��ياحة والمعارض 
والجه��ات ذات الصل��ة، منها العم��ل على إلغاء فح��ص كورون��ا للقادمين إلى 
البحرين وتقديم المزيد من التس��هيالت لكافة الزوار بما فيهم المس��تثمرين، 
خصوصًا وأن البحرين مقبلة على اس��تضافة سباقات »الفورموال1« خالل الشهر 

المقبل، وبالتالي تعزيز موقعها على خارطة السياحة العالمية.
 لك��ن، أتوقع، زي��ادة االس��تثمارات الس��ياحية والعقارية األجنبي��ة حتى نهاية 
النص��ف األول م��ن الع��ام الحالي عل��ى أقل تقدير، بع��د إعالن مجل��س الوزراء 
 األس��بوع الماض��ي برئاس��ة صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حمد

آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه اهلل، عن إطالق اإلقامة الذهبية، ضمن 
خطة التعافي االقتصادي، لتعزيز تنافسية البحرين ودعم مسارات التطوير في 

مختلف القطاعات االقتصادية واالستثمارية والخدمية.
وال ننس��ى كذلك، خطط التطوير في شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة، والتي 
تعززت بش��كل كبير بتوجيهات ودعم من وزير الداخلية الفريق أول ركن معالي 
الش��يخ راشد بن عبداهلل آل خليفة، بما يعزز من البيئة االستثمارية في مجاالت 
عدي��دة، ويدع��م االقتصاد الوطن��ي وفقًا لتطلع��ات الحكومة ورؤي��ة البحرين 

االقتصادية 2030.
م��ن وجهة نظ��ري، أرى أن ه��ذه اإلجراءات الت��ي قامت بها الحكوم��ة الموقرة 
 وف��ي فترة قصيرة م��ن الزمن، ال تتجاوز العام الواح��د، وعلى الرغم من جائحة

)كوفي��د 19(، وما تبعه من فيروس »أوميكرون« المتح��ور، إال أن هذه الخطوة 
الت��ي قام��ت بها البحري��ن بإطالق اإلقام��ة الذهبي��ة وافتتاح مكت��ب للترويج 
السياحي في مطار البحرين الدولي، ستفتح شهية المستثمرين األجانب لدخول 
البحرين وبالتالي توفير فرص عمل نوعية للمواطنين وتقليل معدالت البطالة.

 وم��ن هن��ا، نأم��ل م��ن الجه��ات المعني��ة، تقدي��م المزي��د من التس��هيالت 
للمس��تثمرين ورواد األعمال، كي ينطلقوا بمشاريعهم دون قيود، حتى تتمكن 
مملكة البحرين من تعزيز موقعها الريادي االستثماري -والذي بدأته بالفعل- 

في القريب العاجل.

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية

 تحديات التقاعد 
في الصندوق وخارج الصندوق

عم االرتياح الكبير موظفي الدولة بعد االجتماع المشترك الذي ُعقد بين مجلس 
النواب والحكومة، ونوقش��ت فيه مس��ألة صناديق التقاع��د. واتفق الطرفان في 
ه��ذا االجتماع اله��ام على التأكيد على عدم زيادة س��ن التقاع��د، وعدم خفض 
رواتب التقاعد. مع إضافة س��نوات خدمة اختيارية وتحفيزية لرفع راتب التقاعد، 
وفتح المجال لغير البحرينيين لالشتراك في صندوق التقاعد. هذه البنود الناجعة 
خفف��ت من القل��ق العام الذي انتاب المواطنين طوال س��نوات مناقش��ة تطوير 
نظ��ام التقاعد، لكنها مرحل��ة يمكن اعتبارها أولية لوض��ع خطة فعالة لحل كل 
مش��كالت صنادي��ق التقاعد التي ب��دأت تتفاقم في العالم بأكمل��ه، وليس في 

البحرين فحسب. 
موضوع »التقاعد« في حد ذاته يعد مسألة كبيرة تتعامل معه الدول المتقدمة 
بصفته برنامجًا واس��تراتيجية متكامل��ة. تبدأ بقوانين التقاعد، وتحديد س��نه 
ونسبة اس��تقطاع والراتب المستحق. والش��روط الضابطة لتفعيل مواد قانون 
التقاع��د. ث��م التعام��ل مع فئ��ة المتقاعدي��ن التي ي��زداد عدده��م وأعمارهم 
عبر الس��نوات مع تحس��ن ملحوظ في صحتهم العامة. األمر ال��ذي يترتب عليه 
حصولهم على رواتب التقاعد لسنوات طويلة قد تتجاوز سنوات عملهم. وضرورة 
زي��ادة موازن��ات الدولة في اإلنفاق على خدمات كبار الس��ن وتحس��ين جودتها. 
وفي الوطن العربي، ال تحظى نس��بة كبيرة م��ن مواطنيه بمزايا تقاعدية جيدة. 
فالكثير م��ن العاملين في القطاع الخاص، وفي الزراع��ة وبعض الحرف تحديدًا، 
ليس لهم أي راتب تقاعد أو ضمان اجتماعي. مما يرفع نس��بة الفقر والعوز بين 

المسنين في بعض الدول العربية. 
التحدي��ان الل��ذان فاقما مش��كالت صناديق التقاع��د في العالم، وب��دآ يزحفان 
لعالمن��ا العرب��ي، ومؤخ��رًا دول الخليج، هما: التح��ول الديمغراف��ي، حيث قلت 
نس��بة المواليد مقارنة بارتفاع متوس��ط األعمار. خصوصًا في دول الخليج التي 
تق��دم أنظمة تقاعد مريحة تتيح للموظف الخ��روج من وظيفة في عمر منتصف 
األربعينات وبداية الخمسينات. مما يعني أن النسبة المتوقعة التي تنفقها هذه 
الصنادي��ق على المتقاعدين بدأت تختل وتميل نحو الزيادة التي تهدد مدخرات 
الصنادي��ق. والتحدي الثاني هو فش��ل كثي��ر من صناديق التقاعد في اس��تثمار 
مدخراته��ا وزيادته��ا. إضافة إل��ى الجمود عل��ى قوانين التقاع��د ذاتها، وعدم 

التفكير في حلول مبتكرة لتطويرها. 
أفكار كثيرة يناقش��ها العالم لتعزيز ما يسمى ب�»صناعة صناديق التقاعد« التي 
تع��د من أهم وأكبر الموازنات االحتياطية للدول. أغلب الدول، ومنها دول أوربية 
متقدمة في مجال خدمات التقاعد مثل ألمانيا وهولندا، لجأت للحلول الس��ريعة 
ف��ي عالج العجز المتراكم في الصناديق بتعدي��ل قوانين التقاعد التي ترفع من 
نس��بة االس��تقطاع من الراتب ورفع س��ن التقاع��د من 60 إل��ى 65 عامًا. ولكن 
ثم��ة حلول مبتكرة تنفذها دول آس��يوية مثل الياب��ان وماليزيا تقدم حلواًل أكثر 
توازنًا، وال تضر بمصالح المتقاعدين، مثل تطوير دور شركات التأمين والقطاع 
الخاص للمس��اهمة في إث��راء الصناديق. وفتح مجال االدخار الفردي في حس��اب 
التقاعد واس��تثمار الموظف له في بنوك محددة وتحت إش��راف الدولة مما يزيد 

من مداخيل الصناديق ويرفع نصيب الفرد في راتب التقاعد. 
مش��كالت التقاعد وقضاياه كثيرة، وهي تس��تحق دراسة أكثر عمقًا وتكاماًل من 
قب��ل مجلس النواب الموقر والجهات المعنية في الحكومة لبس��طها على طاولة 
الحوارات الطويلة. وتحويلها إلى مشاريع وبرامج ذات رؤى مغايرة وتنبؤية بتطور 
تلك المش��كالت. وهذا س��يجعل من خطط الحكومة وإجراءاتها أكثر استشرافية 

وفاعلية في مواجهة األزمات.

دروس غير مستوعبة من فتنة فبراير
من الحقائق التي ينبغي أن يدركها أولئك الذين يعتبرون أنفس��هم »معارضة« 
ويسعون إلى إحياء ذكرى فتنة فبراير هي أن اختيارهم لهذا الشعار أو ذاك ال يغير 
من األمر ش��يئًا، فالحل ليس في االتفاق على شعار موحد وال يمكن أن يأتي عبر 

الطريق الذي يسلكونه ألنه ببساطة خذلهم طوياًل.
الحل المنش��ود هو في االعتراف أواًل بالخطأ ال��ذي ارتكبوه، وباالعتذار عن األذى 
الذي تس��ببوا فيه للوطن وللمواطني��ن، وفي توفير المثال تلو المثال على صدق 
رغبتهم في إنهاء المش��كلة. عدا هذا فإن كل ما يجدفون به لن يوصلهم إلى بر 
القبول بهم، فللقبول ش��روط ازدادت بس��بب تأخرهم عن سلك الطريق الصحيح 

وبسبب تراكم أخطائهم.
األولى من االتفاق على الش��عار والتحش��يد له هو دراسة الساحة بواقعية وتبين 
م��ا يجري فيها من تطورات وتغيرات والتيقن من أنها ال تصب في صالحهم وأن 
ال��دول والمنظمات التي »زهزهت« لهم لن تفيدهم بل ستتس��بب في تكبدهم 

المزيد من الخسائر ومن النفور منهم.  
إن أقصى ما يمكن أن يفعلوه في مثل هذه المناس��بة هو إصدار بيانات ال تأثير 
لها وال قيمة ودفع عدد من مسلوبي اإلرادة إلى حوار شارع أو أكثر ليرفعوا الفتات 
تحمل ش��عارات ال تأثير وال قيمة لها أيضًا وممارس��ة »لعلعة« عبر الفضائيات 
السوس��ة والمواقع اإللكترونية ووسائل التواصل االجتماعي، هي األخرى ال تأثير 

لها وال قيمة.
م��ا ينبغ��ي أن يدرك��ه أولئك أيضًا ه��و أنهم لم يع��ودوا يمتلك��ون القدرة على 
مواصلة ما بدأوه وأن الش��عار الموحد ال يمكن أن يوحدهم ألنهم في األس��اس 
مختلفون فيما بينهم اختالف��ًا كبيرًا، واألهم هو أن ضحاياهم الذين تمكنوا من 
السيطرة على عقولهم لبعض الوقت تحرروا من رقبتهم ولم يعودوا معهم، بل 
لم يعودوا حتى من الجمهور المتابع لما يقولونه، فلكل واحد منهم اليوم حياته 

ومسؤولياته.
كثيرة هي دروس فتنة فبراير لكنهم لن يستوعبوها كعادتهم إال متأخرين.

عالج البحرينيين في الخارج
دفع��ت حكومة البحرين منذ عام 2018 إلى س��بتمبر م��ن عام 2021 ما قيمته 48 
مليون دينار لعالج 2843 مواطنًا في الخارج، في اس��تمرار لنهج الحكومة منذ عقود 
لتوفي��ر الع��الج للمواطن، وخاص��ة في الحاالت الت��ي ال يتوافر فيه��ا العالج داخل 

البحرين. 
بداية نشكر النائب يوس��ف الذوادي على توجيهه سؤااًل لوزارة الصحة بشأن »عدد 
المرض��ى الذين على قوائم االنتظار للعالج بالخارج، وعدد المبتعثين منهم للخارج 
منذ نهاية 2018«، والذي اس��توجب الرد من قب��ل وزارة الصحة التي بينت بدورها 

مشكورة األرقام المشار إليها أعاله. 
بعض األسئلة النيابية جيدة؛ ألنها تدفع الجهات الحكومية للرد والتوضيح وبالتالي 
تكش��ف لعموم الناس عن معلومات وتفاصيل مهمة قد تك��ون غائبة عن العلم، 
أو تكون ضمن إطار الس��رية المهنية لوجودها ضمن عمليات إجرائية ال تس��تدعي 

النشر واإلعالن واإلشهار. 
وقوفن��ا عند هذه النقطة مس��ألة مهمة؛ فنحن نتحدث عن أح��د الملفات المهمة 
الت��ي تخص المواطن، وأحد الخدمات اإلنس��انية التي تقدمه��ا البحرين منذ عقود 
طويل��ة جدًا، وهي تأتي في إطار جهود مس��اعدة المواطن عل��ى العالج واالهتمام 
بصحته، وكثيرة بالتالي هي األرقام لمواطنين شفاهم اهلل وكتب لهم العالج وكان 
الفضل من بعده الهتمام الحكومة واآلليات التي تضعها لتس��هيل عالج كثير من 

الحاالت في الخارج. 
إجاب��ة وزارة الصحة فيه��ا إيضاحات إيجابية وتدعو لإلش��ادة بهذه الجهود، إذ من 
ناحي��ة قوائ��م االنتظام بينت الوزارة أن��ه ال توجد حاالت قائمة ب��ل توجد »حاالت 
تم��ت الموافقة عليها وت��م إجراء الالزم بش��أنها من حيث التواص��ل مع المريض 
والمستش��فيات بالخارج، وهي مقيدة إما بانتظار سفر المرضى بحسب المواعيد أو 

بحسب رد المستشفيات أو استالم المستندات المطلوبة«.
طبع��ًا االبتعاث للعالج في الخارج يخصص للح��االت التي ال يتوافر لها عالجات في 
البحري��ن، وبينت ال��وزارة العديد من التصنيفات من ضمنه��ا »زراعة األعضاء مثل 

زراعة الكل��ى لألطفال، وزراعة الكبد، وزراعة القلب، وزراعة الرئة، فضاًل على بعض 
أنواع زراعات النخ��اع لألورام وبعض أنواع العالج اإلش��عاعي غير المتوافر لمرضى 
الس��رطان، مث��ل العالج البتكوني كذلك بع��ض عملي��ات األورام وعمليات الصرع، 
وعمليات تركيب أجهزة عالج مرض الباركنسون، وعمليات قلب األطفال المعقدة«.

في حين أن مناقش��ة طلبات العالج في الخارج تس��تغرق ثالثة أيام، وقد تس��تغرق 
يوم��ًا واح��دًا في الحاالت الطارئ��ة، أي أن عملية إنقاذ أرواح الناس والمس��ارعة في 

توفير سبل العالج لهم هو الهدف األسمى لحكومة البحرين في هذا الجانب.
معرفة هذه المعلومات ونش��رها بهذا الشكل الواضح والشفاف أمر يدفعنا لتقدير 
كثير م��ن األمور اإليجابية الت��ي تقدمها بالدن��ا وحكومتنا لمواطنيه��ا، فابتعاث 
المواطنين للعالج في الخارج من األمور األساس��ية الت��ي تهتم بها البحرين وأيضًا 
شقيقاتها دول الخليج العربي، وهي عملية ال تراها في كثير من الدول حول العالم، 
وهي أمور تؤكد أهمية اإلنسان بالنسبة لبالده، وتبين كيف أن البحرين منذ سنوات 
طوال ترصد الميزانيات المليونية وتحسن اإلجراءات وتوفر الخيارات ألبنائها الذين 
إن عان��وا من مرض ال عالج له ف��ي الداخل، فإن عليهم الثق��ة بأن بالدهم معهم 
تسندهم وتساعدهم وتحرص على عالجهم وتعافيهم. هذه من النعم التي نحمد 

اهلل أن حبانا بها في بالدنا الغالية. 

اتجاه معاكس
بمناس��بة ه��ذا الموض��وع تذكرت التفاع��ل الس��ريع الدائم ال��ذي كان يتم لعالج 
البحرينيي��ن في الخارج خالل عهد أميرنا الراحل الغالي خليفة بن س��لمان طيب اهلل 
ث��راه كلم��ا وصل إلى علمه احتي��اج مواطن لتوفير العالج له ف��ي الخارج، وهذا هو 
النه��ج البحريني األصيل الذي مازالت بالدنا تمضي وتطور فيه مثلما يفعل ويوجه 
ويأمر به صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد ول��ي العهد رئيس الوزراء 

حفظه اهلل؛ فالمواطن هو ثروة هذا الوطن.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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اعتماد الفحص السريع بالصيدليات للراغبين في السفر 
عبــر الجســر خطــوة مهمــة تحد من قيــود الســفر التي 

فرضتها »كورونا« وتسهل على الكثيرين.
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 الحرب على »الشذوذ« 
معركة الصين القادمة

»في أحد أيام أغسطس 2021م، اختفت تشاو وي، وانتقلت من كونها إحدى 
أشهر الممثالت في الصين إلى اختفاء تام من الحياة العامة، وهذا بحد ذاته 
أثار ضجة، ولكّن اختفاَءها لم يكن اختفاًء جزئيًا، وإنما تم مسح آثارها من 
 »Weibo« ش��بكة اإلنترنت، وصفحتها في موقع التواصل االجتماعي ويبو
ذات ال��� »86.000.000« س��تة وثمانين مليون متابع ت��م تعطيلها، وتّم 
كذلك تعطيُل المواقع اإللكترونية التي أنشأها لها معجبوها، وال توجد أّي 

نتائَج عند البحث عن أفالمها ومسلسالتها في مواقع البث! 
ُأزيَل اس��ُم »تش��او« من قائمة األس��ماء في ش��ارة النهاية للمشاريع التي 
ش��اركت فيها أو أنتجتها، وُعوِّض مكاُن اس��مها بفراغ، وحتى المناقش��اُت 
على شبكة اإلنترنت، والتي ذكرتها باالسم، أضحت تحت الرقابة فجأًة. ولم 
يب��َق غيُر أث��ٍر ضئيل فقط يدّل على أن الفنانة المش��هورة ذات ال� 45 عامًا 

كانت موجودًة يومًا ما! 
ل��م تكن حالتها فريدة، ففنان��ون آخرون بدؤوا باالختف��اء أيضًا تزامنًا مع 
إع��الن الحكوم��ة الصينية حملًة صارمة لفرض نظام يهدف إلى الس��يطرة 
على مش��اهير اإلنترنت المبتذلين، الذين يرّوجون أنماط الحياة الفاسدة، 
وإلى حل مش��كلة الفوضى التي أنش��أتها ثقافة المعجبين على اإلنترنت، 
هؤالء الذين يقل��دون المظاهر الجمالية األنثوية للنج��وم الذكور في فرق 
 »xiao xian rou« :�الغناء الكورية، الذين يوصفون بش��كل ُملف��ت للنظر ب
أو »little fresh meat«، - وه��و مصطلح صيني يش��ير إل��ى النجوم الصغار 
الذكور الوسيمين - هم الفئة التالية على القائمة بعدما قطعت الحكومة 
ا للرجال المخّنثين وظهورهم على شاشات  عهدًا على نفس��ها بأن تضع حدًّ
الشّبان سريعي التأثر بما يرون« تقرير للكاتب أن أس ليونز بعنوان »وانغ 

هيونغ االنتصار والرعب«.
اكتش��فت الصين أن الليبرالية الغربية التي تحاربه��ا وترفضها ال تتمثل 
ف��ي صناديق االقت��راع واألدوات الديمقراطية وحقوق اإلنس��ان فقط، إنما 
الليبرالي��ة الغربية الحديثة وهي أش��مل من ذلك بكثير تس��طو حتى على 
المفاهيم الثقافية والفكرية ونمط الحياة االس��تهالكية التي غزت الصين 
فعاًل، وهنا تش��كل الرعب الصيني بأن هزيمتها باتت قريبة، لذلك شمرت 
ع��ن ذراعيه��ا وأعلنتها حربًا عل��ى ذلك الغزو ألنها تعلم أنه��ا ِإْن تغاضت 

فذلك يعني أنها ُهِزمت من الداخل!! 
 ث��م أض��اف التقرير »ه��ذا أيضًا هو س��بب اختفاء مش��اهير مث��ل الفنانة 
المش��هورة تش��او وي، وس��بب منع األطفال الصينيين من لع��ب »الجرعة 
الروحي��ة« من ألعاب الفيديو ألكثر من 3 س��اعات أس��بوعيًا، وس��بب حذف 
مجموع��ات المثليي��ن »LGBT« م��ن ش��بكة اإلنترن��ت، وس��بب تش��ديد 
ج له على وس��ائل  ح المنش��ور الوطني الذي ُروِّ ضواب��ط اإلجهاض، كما وضَّ
اإلع��الم الوطنية، إذا س��محنا ل� »إس��تراتيجية الحد األدنى م��ن الترفيه«، 
»tittytainment strategy« الليبرالي��ة الغربي��ة بالنج��اح ف��ي »جعل جيل 
الش��باب يفقد صالبت��ه ورجولته، فعندها سنس��قط.. كما ح��دث لالتحاد 
الس��وفييتي«. إن هدف حمل��ة »التحول الجذري« للرئيس الصيني »ش��ي« 
ه��ي للتأكيد على أن »الس��وق الثقافي ل��ن يكون جنة للنج��وم المخنثين، 
ولن يس��مح بتمجيد الثقاف��ة الغربية في األخبار ومس��احات الرأي العام«، 
تابع للتقرير الس��ابق. لنمعن النظر بما تفعله روس��يا والصين في صيانة 
الهوية الوطنية والقومية لش��عبيهما وحمايتها، لنَر كم هي مسألة هامة 
وأولوية قصوى تعنى بها الرئاسة في الدولتين مباشرة كأهم قلعة حربية 
تواجه��ان به��ا خصومهم��ا وال تتركانها كمس��ألة ثانوي��ة وكأنها مجرد 

هوايات تراثية أو فلكلور يحتفى بها. 
ب��ل لنَر دول��ًة كاإلم��ارات كيف جعل��ت »الهوي��ة الوطنية« مس��ألة تالزم 

االستعداد العسكري واالقتصادي واألمني.
 إنها مس��ألة بقاء، حي��اة أو موت، انتصار أو هزيمة، وخس��ارتهما في هذه 
المعركة تش��كل رعبًا لل��روس والصين، لذلك فإنهما ل��م ينصتا لألصوات 
التي تصيح وتنتحب على الحريات الش��خصية والحقوق الفردية.. وللحديث 

بقية.

 صورة السلطان قابوس 
على »أغلى بندقية في العالم«

تداول مواطنون من سلطنة عمان على مواقع التواصل االجتماعي 
ص��ورًا لبندقية نحت��ت عليها صورة الس��لطان الراحل قابوس بن 
س��عيد بن تيمور، وكش��فت صحيف��ة »أثير« معلوم��ات عن نوع 
وقيم��ة البندقي��ة. ومع ظه��ور الص��ور المتداولة، ُذك��ر أن هذه 
البندقي��ة تعد األغلى ف��ي العالم من نوعها حي��ث تصل قيمتها 
إل��ى 980،000 دوالر، أي قراب��ة 375 أل��ف ري��ال عماني. وتوضح 
المعلوم��ات التي بحثت عنها صحيفة »أثي��ر« أن »هذا النوع من 
البنادق تقوم بصنعه شركة سويدية تدعى »VO Vapen« نسبة 
إلى مؤسس��ها Viggo Olsson )فيجو أولسون( الذي أسسها سنة 

1977، حيث تقوم بصناعة هذا النوع من البنادق يدويًا«.
وتش��ير المعلومات إلى أن »هذه البنادق تع��د األغلى في العالم 

وتصل قيمتها بدون النحت إلى 820 ألف دوالر أمريكي«.
وتس��تقبل هذه الش��ركة عددًا محدودًا من الطلبات سنويًا، حيث 
تقوم بصناعتها حسب رقم الطلب، وال تبدأ في الطلب الذي بعده 

حتى انتهاء الطلب األول.
وأف��ادت معلومات أخرى نقلتها الصحيفة بأن »هذه البنادق صنع 
منها عدد قليل ألش��خاص محددين أبرزهم السلطان قابوس بن 
سعيد والش��يخ زايد، والملك كارل الس��ادس عشر، والشيخ محمد 
بن زايد، والش��يخ محمد بن راشد، والش��يخ حمدان بن محمد بن 

راشد«.
يذكر أن الشركة لم توضح على حسابها أي معلومات عن البندقية 

أو قيمتها ومتى تم صنعها أو تسليمها.

صيام رمضان مرتين في 2030
وفق��ًا للتقويم الميالدي، 
الفلكي��ة،  والحس��ابات 
فإن عام 2030 سيش��هد 
حدثًا ال يتكرر كثيرًا وهو 
اس��تقبال ش��هر رمضان 
س��يأتي  حي��ث  مرتي��ن، 
م��ع بداي��ة ع��ام 2030، 
وتحدي��دًا ي��وم 5 يناي��ر، 
الهجري  الع��ام  ويواف��ق 
رمضان  يأتي  ثم   ،1451
في نفس العام الميالدي 
2030، م��رة ثاني��ة يوم 
26 ديسمبر، حيث يوافق 

1452 هجريًا.

 العثور على طفل عراقي
 جرفته السيول قبل شهرين

ف��ي منتصف ديس��مبر الماض��ي، ضربت 
إقلي��م  عاصم��ة  أربي��ل،  مدين��ة  س��يول 
كردس��تان العراق، وجرفت السيول معها 

رضيعا ولم يعثر عليه إال السبت.
وبع��د قرابة ش��هرين م��ن البح��ث الذي 
نفذته فرق اإلنقاذ ومتطوعون في أربيل، 
أعلن��ت الس��لطات المحلي��ة العث��ور على 
الطف��ل ال��ذي جرفته الس��يول م��ن أمام 

منزله في إحدى ضواحي المدينة.
وكان الرضي��ع دانر نبز بلغ بالكاد ش��هره 

العاش��ر في ديسمبر الماضي، حينما اختفى بفعل موجة األمطار والفيضانات 
المدمرة التي اجتاحت عاصمة كردستان العراق وضواحيها.

وأفاد مراس��ل »سكاي نيوز عربية« بأن سكانا عثروا على هيكل عظمي متناثر 
لطفل في أحد حقول القصب، التي كانت مغمورة بالمياه إثر الفيضانات، في 

ناحية شماموك التابعة ألربيل.
وأبل��غ هؤالء الس��لطات األمنية، الت��ي تواصلت هي بدورها م��ع والد الرضيع 
للتعرف عليه، وبالفعل أكد أن المالبس الموجودة على الهيكل العظمي، هي 

ذاتها التي كان يرتديها دانر قبل أن تسحبه السيول من يدي والده.
وبعد إجراء الفحوص الطبية للتأكد من هوية الرفات، اس��تلمه والد الضحية، 
وبحضور محافظ أربيل، أوميد خوش��ناو.وكان الرضيع دان��ر قد تحول إلى رمز 
لمعان��اة آالف المتضرري��ن من ج��راء كارث��ة الفيضانات تل��ك، ممن فقدوا 

أحباءهم أو أصيبوا وخسروا بيوتهم وممتلكاتهم.

 األسماك المعلبة مصادر
 بديلة للكالسيوم

حليب األبقار غني بالكالس��يوم، العنصر الضروري إلى جانب 
فيتامين »د« من أجل بناء عظام قوية وكثيفة، لكن البعض 
ال يرغب في شرب حليب األبقار ألسباب عدة، والبعض اآلخر 
ال يس��تطيع ش��ربه الرتفاع ثمن��ه في بع��ض األحيان، فما 

البديل؟
يقول موقع )lifehacker( إن هن��اك بدائل لمنتجات األلبان 
وتحتوي على كميات من الكالس��يوم، مثل الخضراوات ذات 

األوراق الخضراء والمكسرات والبذور واألسماك المعلبة.
وأض��اف أن بعض األطعمة مدعومة بالكالس��يوم المضاف 
مث��ل فول الصويا واألرز والش��وفان. ونصح الموقع باالطالع 
على لوحة معلومات التغذية في ملصقات الطعام، لمعرفة 
كمية الكالسيوم التي تحتوي عليها. ومع ذلك، يصعب على 
الجسم امتصاص الكالسيوم من األطعمة مقارنة بمنتجات 
األلبان، وهذا يعني حاجة الجس��م لتناول مزيد من األطمعة 
التي تحتوي على الكالسيوم لتحسين صحة العظام. وتختلف 
حاجة جس��م اإلنسان للكالسيوم، بناًء على عوامل عدة منها 
العمر والجنس، وتتراوح الكمية بين 360- 1000 ملليغرام 

يوميًا للمراهقين والنساء األكبر عمرًا.

 أنباء عن ترشح هيالري كلينتون 
 النتخابات الرئاسة األمريكية 2024

بع��د غياب طوي��ل، تعود السياس��ّية األمريكي��ة هيالري 
كلينت��ون، إلى الواجهة من جديد في حدث خاص بالحزب 
الديمقراطي، وس��ط تكهنات باحتمال ترشحها لرئاسة 

الواليات المتحدة في انتخابات عام 2024.
ومن المقرر أن تش��ارك كيلنتون ف��ي مؤتمر »تحفيزي« 
للحزب الديمقراطي، الذي تنتمي إليه، في والية نيويورك.
وستتحدث هيالري كلينتون في المؤتمر المقرر عقده في 
فندق ش��يراتون خالل األس��بوع الجاري، بحسب ما أوردت 

شبكة »سي إن بي سي« اإلخبارية األمريكية.
وقال مصدر إن كلينتون »محبوبة« من قبل االتجاه العام 
في الحزب الديمقراطي، ومن المرجح أن تكون شعبيتها 

أكبر من شعبية الرئيس جو بايدن.
ومن جانبه، قال القي��ادي في الحزب الديمقراطي بوالية 
نيوي��ورك، جاي جاكوب��س، إن الحزب تواصل مع عدد من 
األش��خاص لكي يلق��وا كلمات في الحفل، مش��يرا إلى أن 

الحزب ال يزال ينتظر تأكيدا من عدد منهم.
ورف��ض اإلفصاح عم��ا إذا كانت هي��الري كلينتون واحدة 
م��ن ه��ؤالء األش��خاص. وقالت وس��ائل إع��الم أمريكية 
إن التكهن��ات تتزاي��د بش��أن احتم��ال ترش��ح كلينتون 
للرئاس��ة في عام 2024، مس��تفيدة م��ن التراجع الكبير 
في شعبية الرئيس بايدن، التي قد تؤدي لخسارة الحزب 

هيالري كلينتونالديمقراطي انتخابات التجديد النصفي.

إنقاذ فتاة بتونس بعد ساعات من سقوطها في بئر
ف��ي حادث��ة ذّك��رت بالطفل ريان، س��قطت 
تلمي��ذة ف��ي بئر في تون��س. وعل��ى الفور، 
تدخل��ت قوات الحماي��ة المدنية التي نجحت 
بعد مح��اوالت مضني��ة في إنق��اذ التلميذة 

البالغة من العمر 17 سنة.
وتمكنت الحماية المدنية من انتش��الها من 
البئر وعمقها 14 مترًا بجهة نعسان التابعة 

لوالية بن عروس.
وذكرت وس��ائل إعالم تونس��ية أن التلميذة 
تدعى ملكة الحس��ناوي وكانت رفقة زمالئها 
بصدد الهروب من شخص مختل عقليًا خالل 
عودته��ا إل��ى منزلها، لتنزل��ق قدماها وتقع 

داخل بئر مهجورة.
وأفادت وس��ائل اإلعالم بأنه ت��م على الفور 
إع��الم الحماية المدنية الت��ي تحولت لموقع 
الحادث ونجحت بعد عملية اس��تغرقت قرابة 
الس��اعتين في إخراج التلميذة وهي على قيد 

الحياة.
وتم نقل التلميذة إلى مستشفى بالعاصمة 
تونس حي��ث تتلقى حاليًا العناية الطبية إثر 

تعرضها لبعض الكدمات والكسور.
وأكد الحرس الوطني أن��ه فتح بحثًا لمعرفة 
أس��باب الحادثة، داعيًا إلى مزيد من االنتباه 

خاصة إغالق اآلبار المهجورة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/13/watan-20220213.pdf?1644735901
https://alwatannews.net/article/989912
https://alwatannews.net/article/989906
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أعلنت شـــركة بنفت، الشركة المبتكرة والرائدة 
وخدمـــة  الماليـــة  التكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي 
فـــي مملكـــة  اإللكترونيـــة  الماليـــة  المعامـــات 
البحريـــن، أخيـــًرا عـــن تســـجيل نمـــّو هائل في 
حجـــم معامات الدفع عبـــر اإلنترنت في العام 
2021، حيـــث بلـــغ معـــدل معامـــات الدفع من 
خـــال نظـــام التحويـــات الماليـــة اإللكترونـــي 

(EFTS) 159.32 مليون معاملة، بارتفاع بنسبة 164 % وبقيمة إجمالية 
تفوق 20 مليار دينار في العام 2021، مقابل 16 مليار دينار تم تسجيلها 

في العام 2020، أي بزيادة قدرها 26 %.

“بنفت”: معامالت مالية إلكترونية 
بـ 20 مليار دينار في 2021

)19(
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أعلـــن بنـــك الســـام عـــن تحقيـــق 
صافـــي أربـــاح عائدة للمســـاهمين 
بمبلـــغ 5.1 مليـــون دينـــار بحريني 

(13.6 مليـــون دوالر( فـــي الربع الرابع من العـــام 2021، بالمقارنة مع 
1.1 مليون دينار )2.8 مليون دوالر( في الربع الرابع من العام 2020، 

أّي بزيادة قدرها 381 %.

21.4 مليون دينار صافي أرباح 
بنك السالم 2021 بزيادة 134 %

١٨

حـــّذر الرئيـــس االميركي جـــو بايدن 
نظيره الروســـي فاديمير بوتين في 
مكالمة هاتفية أمس من أن الواليات 
وتفـــرض  بحـــزم  “ســـترد  المتحـــدة 
تكاليف باهظة وفورية على روســـيا” 

إذا غزت أوكرانيا.
شـــدد  األبيـــض،  البيـــت  وبحســـب 
بايدن على أنـــه “فيما تبقى الواليات 
الـــى  للجـــوء  مســـتعدة  المتحـــدة 
الدبلوماســـية، بالتنســـيق الكامـــل مع 
حلفائنا وشـــركائنا، نحن مســـتعدون 
لســـيناريوهات  نفســـه  الوقـــت  فـــي 

أخرى”. 
علـــى صعيد متصل، قال مســـؤولون 
أميركيـــون، أمس، إن واشـــنطن تعد 
خطـــة إلخـــاء ســـفارتها فـــي كييـــف 

تحسبا ألي غزو روسي ألوكرانيا. 
وأشاروا إلى أن الخارجية األميركية 

ســـتعلن خطـــة إجـــاء دبلوماســـييها 
من الســـفارة بكييف، مع احتمال نقل 

عدد مـــن الدبلوماســـيين األميركيين 
غرب أوكرانيا عند الحدود البولندية، 

وسط تكهنات أميركية وأوروبية عن 
غزو روسي وشيك ألوكرانيا.

قـــرع طبـــول الحــرب بأوكرانـيـــا
بايدن يحذر بوتين: “كلفة باهظة وفورية” للغزو

عواصم - وكاالت

)١٢(

)07(

األنصاري في حوار شامل مع “^” بمناسبة ذكرى الميثاق:

ا من رئاسة البحرينية لـ “الشورى” أو البلديات ال مانع دستوريًّ

فـــي  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  قـــال 
روســـيا االتحاديـــة أحمـــد الســـاعاتي 
إن األوضـــاع فـــي روســـيا علـــى خيـــر 
مـــا يـــرام، حيـــث ال توجـــد أي مظاهر 
لتوترات أمنية في العاصمة الروسية 
موســـكو التـــي يتواجـــد فيهـــا الطلبة 
البحرينيـــون، وإنهم ينعمـــون بأجواء 
مســـقرة وآمنة ويمارســـون أنشطتهم 

الســـفير  وأكـــد  طبيعـــي.  بشـــكل 
لــــ  خـــاص  تصريـــح  فـــي  الســـاعاتي 
“الباد” أن الســـفارة علـــى تواصل مع 
جميع البحرينييـــن المتواجدين على 

األراضي الروسية.
ولفت إلى أن البحرينيين الموجودين 
فـــي روســـيا ال يتجـــاوز أكثـــر من 50 

بحرينيًا في الوقت الراهن.

الساعاتي لـ “^”: البحرينيون 
بروسيا ينعمون بأجواء آمنة

دعـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة البحريـــن المواطنيـــن، فـــي بيـــان أمـــس، 
إلـــى عدم الســـفر ألوكرانيا في الوقـــت الراهن، داعيًة فـــي ذات الوقت، 
المواطنين الموجودين في أوكرانيا إلى مغادرتها حفاًظا على سامتهم، 
وذلـــك نظًرا للتطـــورات األخيرة التي تمر بها أوكرانيا وعدم االســـتقرار 
األمني. ولطلب المساعدة يرجى التواصل على وزارة الخارجية )مكتب 

العمليات(: 0097317227555.

دعوة المواطنين إلى عدم السفر ألوكرانيا
المنامة - وزارة الخارجية

سيدعلي المحافظة

أجرى الحوار: راشد الغائب

ال تـــرى األمين العـــام للمجلس األعلى 
مانـــع  أي  األنصـــاري  هالـــة  للمـــرأة 
دستوري أو قانوني أو تنظيمي من أن 
تصل المرأة البحرينية لرئاسة مجلس 
أو  البلديـــة  المجالـــس  أو  الشـــورى 
مجلس أمانة العاصمة وفق مســـطرة 
الكفـــاءة والخبرة المتراكمـــة النوعية 

لبلوغ هذه المراكز او استحقاقها.
جاء ذلك في حوار شامل مع صحيفة 
الســـنوية  الذكـــرى  بمناســـبة  “البـــاد” 
للتصويـــت على ميثاق العمل الوطني 
“بيعـــة  تســـميه  أن  ـــل  تفضِّ كمـــا  أو 

)04 - 05(البحرين الثالثة”.

السماح للمستشفيات والمراكز الخاصة والصيدليات 
بإصدار شهادة لالختبار السريع للمسافرين عبر “الجسر”

المنامة -نهرا

المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة  الهيئـــة  أصـــدرت 
والخدمـــات الصحيـــة تعليماتهـــا إلـــى جميـــع 
المستشـــفيات والمراكز الطبيـــة والصيدليات 
إصـــدار  بإتاحـــة  البحريـــن  بمملكـــة  الخاصـــة 
شـــهادة معتمـــدة ومختومة لنتيجـــة االختبار 
الســـريع الذي يمكن إجراؤه للراغبين بالســـفر 
عـــن طريق جســـر الملـــك فهـــد، باإلضافة إلى 

.)PCR( توافر الفحص المختبري

األنصاري: خدمات الدولة اإلسكانية عادلة في توجهاتها وتراعي ظروف األسرة 
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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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