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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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بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
البالد المفدى برقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية 

الشقيقة.
المواساة  وصـــادق  التعازي  خالص  عــن  البرقية  فــي  جاللته  وأعـــرب 
ألخيه خادم الحرمين الشريفين في وفاة صاحبة السمو الملكي األميرة 
لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود رحمها اهلل، سائاًل جاللته المولى 
القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته، 

وأن يلهم العائلة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء
آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  بعث صاحب  كما 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية 
الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة، أعــــرب فــيــهــا ســمــوه عــن خــالــص الــتــعــازي وصـــادق 
بن  فهد  بنت  لــولــوة  األمــيــرة  الملكي  السمو  وفــاة صاحبة  فــي  الــمــواســاة 
عبدالعزيز آل سعود رحمها اهلل، سائاًل المولى القدير أن يتغمد الفقيدة 
بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم العائلة 

المالكة الكريمة جميل الصبر والسلوان.
الــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  الملكي  السمو  صاحب  بعث  كما 
برقية تعزية مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

} ولي العهد السعودي.} سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.} خادم الحرمين الشريفين.} جاللة الملكالدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

ال��م��ل��ك وول�����ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال�������وزراء ي��ع��زي��ان خ�����ادم ال��ح��رم��ي��ن 
���س��ع��ود اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن  ف��ه��د  ب��ن��ت  ل���ول���وة  الأم����ي����رة  وف����اة  ف���ي 

} ولي العهد رئي�س الوزراء يتراأ�س اللجنة التن�سيقية.

»ال���ت���ن�������س���ي���ق���ي���ة« ت����ن����اق���������س ال���ت���ط���ل���ع���ات 
2026/2023 ال��ح��ك��وم��ة  ل��ب��رن��ام��ج  ال��م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  تــرأس 
ــوزراء  الــ رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  حــمــد 
اجتماع اللجنة التنسيقية الـ423 الذي عقد عن بعد.

ــي الـــعـــهـــد« عــلــى  ــ ــاب »أخــــبــــار ســـمـــو ولـ ــسـ وذكــــــر حـ
اللجنة  أن  أمس  »تويتر«  االجتماعي  التواصل  موقع 
الموحد  اإلطـــار  مستجدات  آخــر  ناقشت  التنسيقية 

الثالثة  نسخته  في  األولوية  ذات  الحكومية  للبرامج 
الحكومة  بــرنــامــج  مــخــرجــات  ناقشت  كما  الــمــحــدثــة، 
بــشــأن  الــمــقــتــرحــة  الـــعـــمـــل  ــارات  ــ ــسـ ــ ومـ  2022/2019
التطلعات المستقبلية لبرنامج الحكومة 2026/2023.

واطلعت اللجنة التنسيقية على آخر مستجدات 
مشروع خصخصة الفحص الطبي للعمالة. 

أكد الشيخ سلمان بن أحمد بن سلمان 
آل خليفة رئيس ديوان ولي العهد أن اعتزاز 
بن  الملك حمد  الــجــاللــة  حــضــرة صــاحــب 
الــمــفــدى،  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
وتــثــمــيــن صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد 
الوطنية  للجهود  الـــــوزراء،  مجلس  رئــيــس 
الــمــخــلــصــة لــكــل الــعــامــلــيــن فـــي الــصــفــوف 
األمــامــيــة لــلــتــصــدي لــفــيــروس كـــورونـــا من 
الــــكــــوادر الــصــحــيــة، وقــــوة دفــــاع الــبــحــريــن، 
المساندة،  الجهات  وكــل  الداخلية،  ووزارة 
العزم  بـــذات  العمل  لمواصلة  دافــعــًا  يمثل 
بــالــجــهــود  الـــواحـــد، مــشــيــًدا  الــفــريــق  وروح 
لموظفي  الـــبـــارزة  واإلســهــامــات  المخلصة 
ــوان ولـــي الــعــهــد فــي الــتــصــدي لجائحة  ديــ

فيروس كورونا.
وقــــــال رئـــيـــس ديــــــــوان ولـــــي الـــعـــهـــد إن 
يوليه  ما  يعكس  السامي  الملكي  التكريم 
الــمــفــدى وصـــاحـــب السمو  الــمــلــك  جــاللــة 
الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  الملكي 
مــن رعـــايـــٍة واهــتــمــام لــتــقــديــر جــهــود أبــنــاء 

ــي الــصــفــوف  ــن الـــعـــامـــلـــيـــن فــ الـــبـــحـــريـــن مــ
األمامية والجهات الحكومية المساندة.

لــدى تفضله أمــس بتسليم  جــاء ذلــك 
»وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق 
الطبي« للكوادر الوطنية من منتسبي ديوان 
السامي  الملكي  لألمر  إنــفــاًذا  العهد،  ولــي 
الملكي  السمو  صــاحــب  توجيه  إطـــار  وفــي 
ولــــي الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء لكل 
الجهات المعنية بتسليم الوسام للعاملين 
في الصفوف األمامية من الكوادر الصحية، 
وكل  الداخلية،  ووزارة  البحرين،  دفاع  وقوة 
أن هذا  إلى  أشــار  المساندة، حيث  الجهات 
التكريم يعد دافًعا وحافًزا لمواصلة العمل 
من  مــزيــٍد  لتحقيق  البحرين  فريق  ضمن 
اســــم مملكة  ورفـــــع  الــوطــنــيــة  الـــمـــنـــجـــزات 

البحرين عالًيا.
وهـــــنـــــأ رئـــــيـــــس ديــــــــــــوان ولــــــــي الـــعـــهـــد 
ــر ســلــمــان  ــيـ الــحــاصــلــيــن عــلــى »وســــــام األمـ
ــبـــي«، مــعــرًبــا  بـــن حــمــد لــالســتــحــقــاق الـــطـ
ــزازه بــجــهــودهــم الــتــي كــان  ــتـ عــن فــخــره واعـ
والتي  الــيــوم،  حتى  تحقق  فيما  األثــر  لها 

والعطاء  البذل  قصص  أروع  فيها  سطروا 
العمل  مواصلة  مؤكًدا  الوطن،  خدمة  في 
بـــــروح الـــفـــريـــق الــــواحــــد فـــريـــق الــبــحــريــن، 
والمضي قدًما بذات العزم وبنفس الوتيرة 

من أجل خير ونماء الوطن.
ــــرب مــنــتــســبــو ديــــوان  مـــن جــانــبــهــم؛ أعـ

تــشــرفــوا بتسلم وســام  الــذيــن  الــعــهــد  ولـــي 
األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي 
التكريم  بــهــذا  واالعــتــزاز  الفخر  بــالــغ  عــن 
السامي، مؤكدين أن هذا الوسام يعد دافًعا 
المزيد  العزم وبذل  العمل بذات  لمواصلة 

في خدمة الوطن. 

رئ���ي�������س دي�������وان ول�����ي ال���ع���ه���د ي�����س��ل��م م��ن��ت�����س��ب��ي ال����دي����وان 
و�����س����ام الأم����ي����ر ���س��ل��م��ان ب����ن ح���م���د ل��ا���س��ت��ح��ق��اق ال��ط��ب��ي

} رئيس ديوان ولي العهد يكرم منتسبي الديوان.
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أكد علي بن محمد الرميحي وزير اإلعالم، 
أن اعتزاز حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
الــمــفــدى،  الــبــالد  عــاهــل  آل خليفة  عيسى  بــن 
األمير سلمان  الملكي  السمو  وتثمين صاحب 
رئيس مجلس  العهد  ولي  آل خليفة  بن حمد 
الــــــــوزراء، لــلــجــهــود الــوطــنــيــة الــمــخــلــصــة لكل 
الــصــفــوف األمــامــيــة للتصدي  فـــي  الــعــامــلــيــن 
لفيروس كورونا من الكوادر الصحية، وقوة دفاع 
الجهات  وجميع  الــداخــلــيــة،  ووزارة  البحرين، 
بذات  العمل  لمواصلة  دافعا  يمثل  المساندة، 
شــؤون  وزارة  منتسبي  بــجــهــود  مــشــيــدا  الـــعـــزم، 
ــام فـــي تــأديــة  اإلعـــــالم واإلعـــالمـــيـــيـــن بــشــكــل عــ
مــهــامــهــم وواجــبــاتــهــم الــوطــنــيــة لــمــا فــيــه خير 

وصالح مملكة البحرين.
ــر  وأكــــــد عـــلـــي بــــن مــحــمــد الـــرمـــيـــحـــي وزيــ

اإلعالم أن الحفاظ على ما تحقق حتى اليوم 
للوصول  الــجــهــود  مــن  الــمــزيــد  بـــذل  يستدعي 
اســم مملكة  ورفـــع  الــمــنــشــودة،  النجاحات  إلــى 
الــمــحــافــل اإلقليمية  كــل  الــبــحــريــن عــالــيــا فــي 

والدولية.
جاء ذلك لدى تسليم وزير اإلعالم »وسام 
الطبي«  لالستحقاق  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 
شـــؤون  وزارة  منتسبي  مـــن  الــوطــنــيــة  لــلــكــوادر 
إنــفــاذا لألمر  مــن اإلعالميين،  وعـــددا  اإلعـــالم 
الــمــلــكــي الــســامــي وفــــي إطــــار تــوجــيــه صــاحــب 
الــســمــو الــمــلــكــي ولــــي الــعــهــد رئـــيـــس مجلس 
الـــــــوزراء لــكــل الــجــهــات الـــمـــعـــن    يـــة بتسليم 
من  األمامية  الصفوف  فــي  للعاملين  الــوســام 
ووزارة  البحرين،  دفــاع  وقــوة  الصحية،  الــكــوادر 

الداخلية، وجميع الجهات المساندة.

»وســام  على  الحاصلين  الــوزيــر  هنأ  وقــد   
الطبي«،  لالستحقاق  حمد  بن  سلمان  األمير 
وزارة  منتسبي  لكل  وتقديره  شكره  عن  معربا 
ــــالم عــلــى جــهــودهــم وإســهــامــاتــهــم  ــؤون اإلعــ ــ شـ
ضـــمـــن الـــجـــهـــود الـــوطـــنـــيـــة لـــفـــريـــق الــبــحــريــن 
وإبــراز  كــورونــا،  فــيــروس  لجائحة  التصدي  فــي 
مـــنـــجـــزات الــمــمــلــكــة الــتــنــمــويــة والـــحـــضـــاريـــة، 

متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.
شــؤون  وزارة  منتسبو  أعـــرب  جانبهم،  مــن 
ــام األمــيــر  تــشــرفــوا بتسلم وســ الــذيــن  اإلعــــالم 
سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي، عن بالغ 
فــخــرهــم واعـــتـــزازهـــم بــهــذا الــتــكــريــم الــســامــي، 
مؤكدين تشرفهم بنيل الوسام الذي يعد حافزا 

لمواصلة العمل والعطاء خدمة للوطن.

وزي�ر الإع�الم ي�س�لم منت�س�بي ال�وزارة وع�ددا م�ن الإعالميي�ن  
الطبي ل��ال���س��ت��ح��ق��اق  ح��م��د  ب��ن  ���س��ل��م��ان  الأم���ي���ر  و���س��ام 

فـــي خــطــوة أقـــل مـــا تــوصــف 
أَقــَدم زعيم حزب  به أنها شائنة، 
»الـــخـــط الــمــتــشــدد« الــدنــمــاركــي 
الخميس  يوم  بالودان  راسموس 
الماضي في تجمع ألنصاره على 
إحراق نسخة من القرآن الكريم 
جنوبي  لينشوبينغ  مــديــنــة  فــي 

السويد تحت حماية الشرطة.
وإذ تستنكر جمعية اإلصالح 
هذا العمل االستفزازي لمشاعر 
ــاء  ــحـ ــى أنـ ــتـ الــمــســلــمــيــن فــــي شـ

أن مثل  العالم، فإنها تحذر من 
المسؤولة  غير  التصرفات  هــذه 
وتهدد  الكراهية  مشاعر  تــؤجــج 
إلى  مشيرة  السلمي،  التعايش 
ــل يـــتـــنـــافـــى مــــع كــــل مــا  ــعـ أنــــــه فـ
ــغـــرب مـــن مــبــادئ  ــه الـ يــتــشــدق بـ
ــــوق اإلنــــــســــــان والــــحــــريــــات  ــقـ ــ حـ
األســـاســـيـــة واحـــــتـــــرام الـــمـــبـــادئ 

الدينية.
وتــطــالــب جــمــعــيــة اإلصـــالح 
الـــســـلـــطـــات الـــســـويـــديـــة بــاتــخــاذ 

كـــل اإلجـــــــــراءات تـــجـــاه مــرتــكــبــي 
المقيت  العنصري  العمل  هــذا 
أعــمــال عبثية تسيء  وغــيــره مــن 
إلى الدين اإلسالمي ومقدساته 
وتحرض ضد المسلمين وتخلق 
بيئة لتنامي الكراهية والتطرف 

واإلقصاء.
ــــالح  وتــــدعــــو جــمــعــيــة اإلصــ
ــى  ــاء األمـــــــة اإلســــالمــــيــــة إلـ ــ ــنـ ــ أبـ
الــتــصــدي لــمــثــل هـــذه الـــدعـــوات 
ــوة  ــوح وقـ ــ الــمــشــيــنــة بـــحـــزم ووضــ

ــاج  ــتـــجـ ــبــــذل كــــل وســــائــــل االحـ بــ
ــلــــمــــي ومــــضــــاعــــفــــة جـــهـــود  الــــســ
تعاليمه  ونشر  لــإســالم  الــدعــوة 
ملتزمين  المسلمين  غــيــر  بــيــن 
تـــعـــالـــى  اهلل  بـــــقـــــول  ذلــــــــك  فــــــي 
ِباْلِحْكَمِة  ــَك  ـ َرِبّ َسِبيِل  ِإَلــى  »اْدُع 
َواْلــَمــْوِعــَظــِة اْلــَحــَســَنــِة َوَجــاِدْلــُهــم 
ــَك ُهــَو  ــ َرَبّ ِإَنّ  ــِتــي ِهـــَي أَْحــَســُن  ِبــاَلّ
َوُهــَو  َسِبيِلِه  َعن  َضــَلّ  ِبَمن  أَْعَلُم 

أَْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن«.

ج��م��ع��ي��ة الإ�������س������الح: اإح���������راق ن�����س��خ��ة م��ن 
ال�����ق�����راآن ب��ال�����س��وي��د ع���م���ل ع��ن�����س��ري ���س��ائ��ن

ــدن حـــضـــرة صــاحــب  ــة ســامــيــة مـــن لــ ــايـ تــحــت رعـ
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد  الــمــلــك  الــجــاللــة 
الـــبـــالد الـــمـــفـــدى، أقـــــام الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــشــئــون 
ــيـــة  اإلســـالمـ والـــــشـــــؤون  الــــعــــدل  ووزارة  ــة  ــيــ اإلســــالمــ
الــثــالثــاء عــن طريق االتصال  أمــس  واألوقــــاف مساء 
والعشرين  السادسة  للدورة  الختامي  الحفل  المرئي 
وذلــك  الــكــريــم،  للقرآن  الكبرى  البحرين  جــائــزة  مــن 
آل  راشــد  بن  بن محمد  الشيخ عبدالرحمن  بحضور 
اإلسالمية،  للشؤون  األعلى  المجلس  رئيس  خليفة 
ــد بــــن عـــلـــي آل خــلــيــفــة وزيــــــر الـــعـــدل  ــالـ ــيـــخ خـ والـــشـ
والــشــؤون اإلســالمــيــة واألوقــــاف، وأصــحــاب الفضيلة 
السنية  األوقــاف  ورئيسْي مجلسْي  المجلس،  أعضاء 
والجعفرية، وعدد من المسؤولين ومئات المشاركين 

من المراكز والحلقات القرآنية والقراء والجمهور.
الحكيم  الذكر  من  آيــات  بتالوة  الحفل  واستهل 
ثم  عــبــداهلل،  عــدنــان  الــقــارئ محمد  المتسابق  تالها 
آل  راشــد  بــن  محمد  بــن  عبدالرحمن  الشيخ  تفضل 
المناسبة  بهذه  كلمة  بإلقاء  المجلس  رئيس  خليفة 
رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
الملكي  السمو  صاحب  وإلــى  المفدى،  البالد  عاهل 
العهد رئيس  آل خليفة ولي  األمير سلمان بن حمد 
الــوزراء، والحكومة، وشعب البحرين الكريم،  مجلس 
رمــضــان  واألمــــة اإلســالمــيــة جــمــعــاء، بمناسبة شــهــر 
الــمــبــارك، والــعــشــر األواخـــــر الــتــي فــيــهــا لــيــلــة الــقــدر 
المباركة، معرًبا عن جزيل الشكر والتقدير والعرفان 
لــجــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى عــلــى تفضله بــرعــايــة هــذه 
يوليه جاللته من  مــا  يعكس  مــا  الــمــبــاركــة،  الــجــائــزة 
ولألنشطة  العزيز،  اهلل  لكتاب  ورعــايــٍة  ودعـــٍم  حــرٍص 

والفعاليات، والبرامج والمسابقات المرتبطة به. 
لهذه  الكريمة  الملكية  الــرعــايــة  »تــلــك  أن  وأكـــد 
ــه إلــيــه جاللته دائــًمــا مــن ضــرورة  الــجــائــزة، ومــا يــوجِّ
االهتمام بالقرآن الكريم، وترسيخ قيمه السامية في 
النفوس، وما توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب 
الــســمــو الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
المجلس  دور  مــن  ز  عـــزَّ مــا  هــو  اهــتــمــاٍم ومتابعة،  مــن 

األعـــلـــى لــلــشــؤون اإلســالمــيــة فـــي خــدمــة المصحف 
الشريف، ودعم مراكز تعليمه، ورعاية قرائه وَحَفَظته، 

واالهتمام بالفعاليات المتعلقة به«. 
ــرآن الـــكـــريـــم هــــو مـــعـــجـــزة األمــــة  ــ ــقـ ــ وأضــــــــاف: »الـ
يهدي  إليها؛  ربها  وكتاب  الصافي،  ونبعها  الخالدة، 
إلــى الــحــق، ويــدل على الــهــدى، ويــدعــو إلــى التقوى، 
ويــحــض عــلــى الــبــر واإلحـــســـان والـــمـــعـــروف، ويجمع 

الخير والفضائل«. 
ــزازه بــمــا ُأنــجــز مــن مــنــجــزات دينية  ــتـ وأبــــدى اعـ
وطــنــيــة فـــي هـــذا الــمــجــال؛ أهــمــهــا طــبــاعــة مصحف 
من  لثالثة  الصوتية  الختمات  وتسجيل  البحرين، 
ج في هذه الجائزة  قرائنا البحرينيين، وهم ممن تخرَّ
من  القرآنية  الحركة  تشهده  ما  جانب  إلــى  الطيبة، 
تطور وازدهار وهلل الحمد. معلًنا في هذا الصدد قرب 
وإعــداد  الــقــراءات  بمعهد  الدراسية  البرامج  انطالق 
معلمي القرآن الكريم، ليكون ذلك تتويًجا للمسيرة 

القرآنية المباركة في البالد. 
بهذه  وتعتز  لتفتخر  البحرين  »إن مملكة  وقــال: 
عْت  الجائزة المباركة وبمخرجاتها الطيبة، فقد شجَّ
ــرن اآلالف مـــن أبــنــائــنــا  ــع قــ عــلــى مــــدى أكـــثـــر مـــن ربــ
الحفظ  ميادين  فــي  الشريف  التنافس  على  الــكــرام 
الموهوبين،  من  الكثير  وأبـــرزت  والتجويد،  والــتــالوة 
الذين  الُمِجيدين،  اء  الــقــرَّ من  بمئاٍت  البالد  ورفــدت 
ه في الجوامع  يصدحون اليوم بكالم اهلل تعالى وِذْكــرِ
العشرات  َلت  وأهَّ والعبادة،  الذكر  وَمواطن  والمساجد 
لنيل المراكز العالمية المتقدمة، ورفع راية البحرين 

في المسابقات الدولية للقرآن الكريم«. 
ــأ الــمــتــســابــقــيــن الــــذيــــن حــــصــــدوا الـــمـــراكـــز  ــنـ وهـ
الــمــتــقــدمــة فــي فـــروع الــجــائــزة فــي دورتـــهـــا الــســادســة 

القرآنية  وللمراكز  ولذويهم  لهم  مبارًكا  والعشرين، 
ف،  مشرِّ نجاح  من  حققوه  بما  إليها  ينتسبون  التي 
سائاًل اهلل لهم دوام التوفيق والسداد في مستقبلهم. 
كما عبر عن شكره لكل من: وزارة الداخلية، ووزارة 
التربية والتعليم، ووزارة العمل والتنمية االجتماعية، 
مسابقات  تخصيص  فــي  وتــعــاونــهــم  شــراكــتــهــم  عــلــى 
تستهدف  الــجــائــزة،  مــســابــقــات  خــاصــة مهمة ضــمــن 
)غــفــران(،  في مسابقة  والتأهيل  اإلصــالح  دور  نــزالء 
في  التعليمية  المراحل  بمختلف  الــمــدارس  وطلبة 
)أجــران(،  مسابقة  في  الهمم  وذوي  )بــيــان(،  مسابقة 
ــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه عـــن شــكــره لــــــوزارة الــعــدل  مــعــرًب
ــة الــعــامــة  ــانــ ــؤون اإلســـالمـــيـــة واألوقــــــــاف، واألمــ ــشــ والــ
الجهود  على  اإلسالمية،  للشؤون  األعلى  للمجلس 
المخلصة والكبيرة في التنظيم والتنسيق والمتابعة 
إلنجاح الجائزة وإخراجها على الوجه األمثل، مقدًرا 
ومشرفيها  الــكــريــم  الـــقـــرآن  تعليم  مــراكــز  مــســاهــمــة 

ومعلميها ومنتسبيها. 
وهــي:  الشريكة  الــجــهــات  تكريم  جــرى  ذلــك  بعد 
العمل  ووزارة  والتعليم  التربية  ووزارة  الداخلية  وزارة 
التحكيم  لجنة  مـــت  ُكـــرِّ ثــم  االجــتــمــاعــيــة،  والــتــنــمــيــة 
المسابقات  جــوائــز  ُمــنــحــت  ثــم  المنظمة،  والــلــجــنــة 
حصدوا  متسابًقا  ـــ96  لـ المختلفة  بفروعها  السبع 
الفردية لثالثة  الجوائز  المراكز األولــى. كما منحت 
وأصغر  متسابق،  أكــبــر  جــائــزتــْي  حــصــدوا  متسابقين 
إعـــالن  ــى جـــانـــب  إلــ داود،  ــار  مـــزمـ مــتــســابــق، وجـــائـــزة 
الفائزين بجائزة )أسرة في ظالل القرآن(، وجائزتْي 
أفضل مركز تحفيظ مشارك، وأفضل مسابقة قرآنية 

محلية معتمدة. 

تحت رعاية �صامية من ح�صرة �صاحب الجاللة الملك
اختتام الدورة ال�26 من الجائزة الكبرى للقراآن الكريم بتكريم 102 مت�سابق

مثمنا دعم وزير الداخلية للبرنامج

وزي����ر الإع������الم: ب��رن��ام��ج »ك��ف��و« 
م��ب��ادرات  اإح���دى  ي��ك��ون  ب���اأن  يفخر 
ال��خ��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة »ب��ح��ري��ن��ن��ا«

ــمـــد  ــي بــــــــن مـــحـ ــ ــلــ ــ ــن عــ ــ ــمــ ــ ثــ
الــرمــيــحــي، وزيــــر اإلعــــــالم، دعــم 
الــشــيــخ  أول  الـــفـــريـــق  ومـــتـــابـــعـــة 
راشد بن عبداهلل آل خليفة، وزير 
متابعة  لجنة  رئــيــس  الــداخــلــيــة 
لتعزيز  الوطنية  الخطة  تنفيذ 
االنــتــمــاء الــوطــنــي وتــرســيــخ قيم 
الـــمـــواطـــنـــة »بـــحـــريـــنـــنـــا«، والــــذي 
ــر بـــالـــغ فــــي الــنــجــاح  ــ ــه أثـ ــان لــ ــ كـ
الـــــذي حققه  الــنــظــيــر  مــنــقــطــع 
الـــبـــرنـــامـــج الــتــلــفــزيــونــي »كـــفـــو« 
وظــــهــــوره بــالــشــكــل الــــــذي يــلــيــق 
البحرين  مملكة  ومكانة  بسمعة 
متابعة  أن  إلــى  منوها  وشعبها، 

وزير الداخلية ودوره األساسي في هذا النجاح يأتي في إطار دعم مستمر 
للوزارة في مجال االنتاج البرامجي التلفزيوني واالذاعي.

وأوضح أن فريق عمل البرنامج، والذي تم بثه عبر تلفزيون البحرين 
»بحريننا«  مــع  بــالــتــعــاون  اإلعـــالم  وزارة  وأنتجته  الــكــريــم  الشهر  خــالل 
وشركة STC البحرين، أدى دوره بكل اعتزاز ومهنية باعتبار هذا اإلنتاج 
الوطني  االنتماء  لتعزيز  الوطنية  الخطة  الوطني جزًءا من  اإلعالمي 
وأهـــداف  مــبــادرات  مــن  تحمله  بما  »بحريننا«،  المواطنة  قيم  وترسيخ 
نموذج  الوطني  العمل  هذا  أن  للمجتمع، مضيفًا  الخير  تحقق  سامية 
الشراكة المجتمعية البناءة بين القطاعين العام والخاص وأبرز نحو 18 
قيمة من القيم الوطنية التي ترتكز عليها الخطة الوطنية »بحريننا« 

وأبرزها الفخر واالعتزاز والعطاء والتضامن والمواطنة الصالحة. 
وشدد وزير اإلعالم على أن الوزارة مستمرة في شراكاتها الفاعلة مع 
بالنفع  ويعود  المشتركة  الوطنية  بما يحقق األهداف  الخاص  القطاع 
مثمًنا  مجاالته،  مختلف  فــي  واالتــصــال  اإلعـــالم  بقطاع  االرتــقــاء  على 
STC البحرين وشركة ستوديو ماستر باعتبارهم شركاء في  دعم شركة 
والنجاح  واإلقليمي،  المحلي  المستوى  على  اإلعالمي  النجاح  صناعة 

الكبير الذي حققه البرنامج في نسخته الثانية.
ما  مع  وعربيا  داخليا  الجماهيري  التفاعل  أن  اإلعــالم  وزيــر  وأكــد 
مختلف  على  حلقاته  لجميع  اإليجابي  والصدى  »كفو«،  برنامج  قدمه 
وسائل التواصل االجتماعي، يعكس ما يمثله المجتمع البحريني من 
الوطنية،  اللحمة  وتعزيز  اإليجابي  التأثير  في  وعربي  خليجي  نموذج 
في  ونشرها  التقدير  ثقافة  ترسيخ  هو  البرنامج  هــدف  أن  إلــى  مشيًرا 
قائده جاللة  من  البحرين  يستمدها شعب  ثقافة  باعتبارها  المجتمع 
على  والــثــنــاء  التكريم  فــي  جميًعا  قــدوتــنــا  يعد  الـــذي  الــمــفــدى  الملك 
البحرين  لمملكة  خــدمــًة  يعمل  مــن  وكـــل  الــمــمــيــزة  الــوطــنــيــة  الــنــمــاذج 

وشعبها العزيز.
الجدير بالذكر أن الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ 
قيم المواطنة »بحريننا« تم تدشينها في مارس 2019، وتشمل أكثر من 
وبتعاون  حكومية  ومؤسسة  جهة   27 تنفيذها  في  ويشارك  مبادرة   100
برامج  تتمحور في  أساسية  مـسـارات   5 الخاص، عبر  القطاع  ودعم من 
الى  باإلضافة  االعــالم،  ومــبــادرات  العامة،  العالقات  وحمالت  االنتماء، 

مبادرات المناهج والمقررات ومبادرات التشريعات واألنظمة. 

} وزير اإلعالم.

} رئيس المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية.

ثمن رئيس اللجنة المالية واالقتصادية 
بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم 
تفضل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
المفدى  البالد  آل خليفة عاهل  بن عيسى 
ــم )16(  ومــصــادقــة جــاللــتــه عــلــى قـــانـــون رقـ
لسنة 2022، بتعديل المادة )1( من القانون 
االحــتــيــاطــي  بــشــأن   2006 لــســنــة   )28( رقـــم 
لألجيال القادمة بعد إقرار مجلسي الشورى 
والنواب.وأكد أن التعديل سيسهم في الدفع 
االقتصادي،  التعافي  خطة  بتسريع  قدًما 
التي تعمل عليها الحكومة الموقرة برئاسة 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب 

رئيس مجلس  العهد  ولــي  آل خليفة  حمد 
الــــــوزراء، وســعــيــهــا الــمــســتــمــر إلـــى الــوصــول 
المالي من خالل اتخاذ  التوازن  الى نقطة 
كان  التي  واإلجـــراءات  التدابير  العديد من 
التنفيذية  السلطتين  بين  الوثيق  للتعاون 
الــتــأكــيــد على  فـــي  بـــــارز  دور  والــتــشــريــعــيــة 
االنسجام وتحقيق هذه التطلعات الواعدة.

اطــار  وفــي  الــمــوقــرة  الحكومة  أن  وذكـــر 
سعيها الدؤوب لتقليل الدين العام، ودخول 
جـــائـــحـــة فــــيــــروس كـــــورونـــــا، والــــتــــي جــــاءت 
ــًدا من  فــي وقـــت كــانــت الــبــحــريــن قــريــبــة جــ
الرؤية  أن  إال  وتطلعاتها،  أهدافها  تحقيق 

لفريق  لسموه  المتميزة  والــقــيــادة  الثاقبة 
ــلـــمـــوس عــلــى  ــبـــحـــريـــن حــــافــــظ بـــشـــكـــل مـ الـ
صــحــة الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن، واتـــخـــاذ 
اإلجــراءات الالزمة عن طريق دعم القطاع 
الخاص، وتوجيه الدعوم للفئات المتضررة 
والــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة الــتــي تــأثــرت من 
االغــــــــالق مــــن مــنــطــلــق رؤيــــــة نـــاجـــحـــة فــي 
المباشر  لتأثيرها  الــمــؤســســات  هـــذه  بــقــاء 
عــلــى االقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
ــائــــف الــبــحــريــنــيــيــن  مــحــافــظــتــهــا عـــلـــى وظــ
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص وعــــدم تــضــرر األســـر 
اقــتــطــاع دوالر  أن  إلـــى  ــار  ــ الــبــحــريــنــيــة، وأشـ

ــد مــن ســعــر كــل بــرمــيــل نفط  أمــريــكــي واحــ
البحرين  مملكة  خـــارج  تــصــديــره  يتم  خــام 
وال  أمــريــكــًيــا  دوالًرا   40 عــلــى  ســعــره  يــزيــد 
يجاوز 80 دوالًرا، في حين يزيد المبلغ الى 
الى  النفط  برميل  وصــل سعر  اذا  دوالريـــن 
المبلغ  كــذلــك  ويــزيــد   ،120 يــجــاوز  وال   80
سعر  زاد  اذا  دوالرات  ثـــالث  الـــى  المقتطع 
دوالًرا،   120 عــلــى  الـــخـــام  الــنــفــط  بــرمــيــل 
لصالح صــنــدوق األجــيــال الــقــادمــة، والــذي 
مــوازنــة  توفير  فــي  أســاســيــة  ضمانة  سيوفر 
خاصًة من الممكن استثمارها بالطرق التي 

تسمح في زيادة هذه المبالغ. 

ثمن م�صادقة العاهل على تعديل قانون احتياطي الأجيال القادمة

ال�س�لوم: موؤ�س�رات ارتف�اع الإيرادات النفطية �ست�س�رع من خطة التعاف�ي القت�سادي

} أحمد صباح السلوم.
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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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ــن مـــــــبـــــــادرات جــمــعــيــة  ــمــ ضــ
الــمــهــنــدســيــن الــبــحــريــنــيــة خــال 
احــتــفــاالتــهــا بــالــيــويــل الــذهــبــي 
جمعية  رئيس  أعلن  لتأسيسها، 
الدكتور  البحرينية  المهندسين 
ضياء عبدالعزيز توفيقي إطاق 
ــــة  ــــدراسـ ــنــــح دراســــــيــــــة لـ ــر مــ عــــشــ
البحرين  جــامــعــة  فــي  الــهــنــدســة 
اسم  تحت  البحرين  وبولتكنيك 
ــبـــي« وهــي  »مـــنـــح الــيــوبــيــل الـــذهـ
مــنــح تــضــاف إلــــى مــنــح بــرنــامــج 
الــجــمــعــيــة الــتــي تــقــدمــهــا بشكل 
مستمر منذ إطاق البرنامج في 

عام 1992م.
منح  أن  إلــى  توفيقي  ــار  وأشـ
لطلبة  متوافرة  الذهبي  اليوبيل 

البحرين  جــامــعــة  فــي  الــهــنــدســة 
وجــامــعــة بــولــتــكــنــيــك الــبــحــريــن، 
الجامعات  لطلبة  يمكن  أنــه  إال 
الخاصة المحلية االستفادة من 
هذه المنح، على أن يكون حجم 
لطلبة  مساويًا  منها  االســتــفــادة 
وذلك  المذكورتين،  الجامعتين 
لـــدراســـة بــكــالــوريــوس الــهــنــدســة 
ــي الـــتـــخـــصـــصـــات الــهــنــدســيــة  ــ فـ

المختلفة.
وأكد توفيقي أن برنامج منح 
الــيــوبــيــل الـــذهـــبـــي أعـــلـــن ضمن 
ــادرات جــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن  ــبــ مــ
ــة بـــــالـــــتـــــزامـــــن مــع  ــيــ ــنــ ــريــ ــبــــحــ الــ
احــتــفــاالتــهــا بــالــيــوبــيــل الــذهــبــي 
منتصف  في  الجمعية  لتأسيس 

ــذا  ــ هـ وأن  الــــــمــــــاضــــــي،  مـــــــــــارس 
البرنامج وبرنامج منح الجمعية 
ــاءا انــطــاقــًا من  االعـــتـــيـــادي، جــ
الـــــتـــــزام جـــمـــعـــيـــة الــمــهــنــدســيــن 
البحرينية في الخدمة والشراكة 
المجتمعية في مملكة البحرين، 
وعمًا بمسؤوليتها االجتماعية، 
حيث دأبت الجمعية منذ بدايات 
الطلبة  تشجيع  على  تأسيسها 
الهندسية،  التخصصات  لدراسة 
مــشــيــرًا إلـــى أن هـــذه الــمــبــادرات 
إلـــى  1992م  ــام  ــ عـ مـــنـــذ  تــــطــــورت 
برنامج منتظم استفاد منه أكثر 

من 200 طالب منذ إطاقه.
ودعــــــــــــــــا رئــــــــيــــــــس جــــمــــعــــيــــة 
الطلبة  البحرينية  المهندسين 

البحرينيين ممن تنطبق عليهم 
منح  بحسب  واألحــكــام  الشروط 
أن  وأهمها  االعتيادية  الجمعية 

يكون المتقدم بحريني الجنسية 
ــًا عــلــى عــضــويــة طــالــب  وحــــاصــ
فـــي الــجــمــعــيــة، ســـرعـــة االطــــاع 
الموقع  ــارة  زيــ خـــال  مــن  عليها 
http:// للجمعية  اإللكتروني 
الراغبين  داعــيــًا   bse.bh/en
التقديم لاستفادة من هذا  في 
الــبــرنــامــج عــن طــريــق الــتــواصــل 
على البريد اإللكتروني الخاص 
sajeda@ الـــدراســـيـــة  بــالــمــنــح 

لــتــعــبــئــة   mohandis.org
االســـــتـــــمـــــارة الــــخــــاصــــة بــطــلــب 
ــن ثــــم الـــنـــظـــر فــي  ــ الـــمـــنـــحـــة، ومـ
كـــل الــطــلــبــات مـــن قــبــل الــلــجــنــة 
جمعية  فــي  بالمنح  المختصة 

المهندسين البحرينية.

مخ�س�سة لدرا�سة الهند�سة في الجامعات المحلية..

ج��م��ع��ي��ة »ال��م��ه��ن��د���س��ي��ن« ت��ع��ل��ن م��ن��ح ال��ي��وب��ي��ل ال��ذه��ب��ي 

} د. ضياء عبدالعزيز.

كانو  عبدالرحمن  مركز  نظم 
الثقافي في يوم الثاثاء محاضرة 
بـــعـــنـــوان »الـــخـــبـــر الــصــحــفــي بين 
لألستاذة  والتحديات«  اإلمكانات 
الحوار  وأدارت  الموسوي،  عصمت 

الدكتورة زهرة حرم. 
الموسوي  األســتــاذة  استهلت 
الصحافة  قــيــام  بأهمية  حديثها 
بها، حيث تواجه  المنوط  بدورها 
ــعــــديــــد مــن  ــوم الــ ــ ــيـ ــ الـــصـــحـــافـــة الـ
وتقليص  كاالنكماش  التحديات 
الطباعة  أعباء  وزيــادة  الصفحات 
وشــــح اإلعـــــان وضـــعـــف الـــمـــوارد. 
الصحفية  التغطية  أن  وأضــافــت 
تحقيق،  مــن  الخبر  أســـاس  تمثل 
ومقال،  واستطاع  تقرير،  ولقاء، 
من  البعض  بعضها  تخدم  وكلها 
حيث التوظيف.. وقد تشكل مادة 
األدبــيــة  للقصص  الحــقــا  خصبة 

ــد تـــتـــحـــول إلــــــى أعـــمـــال  ــ ــي قـ ــتــ الــ
درامية.

وأكدت الموسوي في حديثها 
أن قيمة الخبر ال تكمن في نشره 

وتأثيره  ارتــداداتــه  وإنما في  فقط 
القرار،  الناس وعلى صاحب  على 
الــحــاذق  الصحفي  أن  بينت  وقـــد 
الــخــبــر ويغطيه  يــتــابــع  لــيــس مــن 

فحسب وإنما من يستشرف حدوثه 
ــذي يــتــتــبــع ويــحــلــل  ــ ويــتــوقــعــه والــ
ــوم مــتــابــعــات، وال  ــل يــ ويــحــصــل كـ
يمكن أن يفلس أو يجلس منعدم 
الخبرية  المنصة  إن  بل  األخــبــار، 
ــبـــر عــلــى  ــنـــاجـــحـــة يـــأتـــيـــهـــا الـــخـ الـ
التحديات  يخص  وفيما  رجليه. 
التي يواجهها الصحفي أوضحت 
التحديات  أن  الموسوي  األستاذة 
ــد مــن  ــديـ ــعـ الــصــحــفــيــة تــشــمــل الـ
األشـــكـــال إحـــداهـــا قـــد يـــكـــون من 
الجانب الرسمي، وقد يكون كذلك 
الـــذي يحد  الصحافة  قــانــون  مــن 

من حرية الصحفي.
وفـــي خــضــم حــديــثــهــا شـــددت 
عليها  الــصــحــافــة  أن  الـــمـــوســـوي 
اليوم أن تعتمد على ذاتها وتبحث 
ولنجاحها  لتمكينها  مــصــادر  عــن 
ألنــهــا ستترك يــومــا دونــمــا عــودة، 

هي  بالثقة  الــجــديــرة  فالصحافة 
الــعــام،  الــــرأي  لــهــا  الــتــي يتحسب 
الـــتـــي ال يــخــشــاهــا  فــالــصــحــيــفــة 
فقدت  قــد  تكون  الفساد  ممارسو 
ســلــطــتــهــا، ولــلــصــحــافــة الـــورقـــيـــة 
عــمــر مــحــدد قــبــل إســــدال الــســتــار 
من  العديد  توقعت  كما  النهائي، 
الـــدراســـات، ولــكــن هــنــاك أمـــل في 
تطويل عمرها إن هي أرادت. وفي 
الموسوي  الحديث وضحت  ختام 
أن تعدد المنابر الصحفية يحقق 
التنافس ويمنح الرأي العام فرصة 
إغــــاق الصحف  لــكــن  لــاخــتــيــار، 
يحول دون هذه االختيارات وعلى 
التوازن  لعبة  تفقد  أال  الصحافة 
والــنــاس،  الــحــكــومــات  وبــيــن  بينها 
وعليها أن تتذكر أن الصحافة هي 
سلطة شعبية وتوجه خطابها إلى 

الناس أوال.

كان�و الثقافي ينظ�م محا�س�رة »الخبر ال�سحفي بين الإمكان�ات والتحديات«

} مركز كانو الثقافي خال استضافة المحاضرة.

 وأكـــد الــوزيــر أن هــذا اإلنــجــاز 
ــلـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك  جـــــاء ثــــمــــرة لـ
ضــمــن الــجــهــات ذات الــصــلــة، وهــم 
هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق 
الــعــمــل )تـــمـــكـــيـــن(، وغـــرفـــة تــجــارة 
وصناعة البحرين ممثلة ألصحاب 
ــى أن مــنــظــومــة  ــ إلـ ــًا  ــتــ الـــعـــمـــل، الفــ
العمل المتكامل بين هذه األطراف 
أسهمت في تسريع وتيرة التوظيف 
لجائحة  االستثنائي  الظرف  بعد 
في  قدمًا  والمضي  كــورونــا  فيروس 

خطة التعافي االقتصادي.
ــال الـــوزيـــر فــي تــصــريــح له   وقــ
الربع  نتائج  اســتــعــراض  بمناسبة 
لـــمـــبـــادرة   2022 عــــــام  ــن  ــ مـ األول 
الــتــوظــيــف ضــمــن خــطــة الــتــعــافــي 
ــوزراء  الــ أمـــام مجلس  االقــتــصــادي 

االثنين  يوم  المنعقدة  في جلسته 
الـــمـــواطـــنـــيـــن  عـــــــدد  إجــــمــــالــــي  إن 
الموظفين في القطاع الخاص بلغ 
7.740 متوظفًا في الربع األول من 
من   %39 يشكل  مــا  أي   2022 عــام 
بزيادة  المستهدف،  العدد  إجمالي 
بــذات  مقارنة   %32 نسبتها  بلغت 
إلى  مشيرًا   ،2021 عــام  من  الفترة 
تم توظيفها  التي  األعــداد  أن هذه 
خال هذه الفترة تؤكد أن المبادرة 
تسير وفق ما هو مرسوٌم لها ضمن 

خطة التعافي االقتصادي.
وأشــار الوزير إلى أن عــدًدا من 
ملحوًظا  نــمــوًا  شــهــدت  القطاعات 
في نسب توظيف العمالة الوطنية، 
القطاع  في  التوظيف  ارتفع  حيث 
الـــربـــع األول مـــن عــام  الــمــالــي فـــي 

مـــقـــارنـــة   %184 ــبـــة  ــنـــسـ بـ  2022
بــالــفــتــرة ذاتــهــا فــي عـــام 2021، أمــا 
فــجــاء في  الــخــاص  التعليم  قــطــاع 
المرتبة الثانية من حيث نسبة نمو 
الــتــوظــيــف، وذلـــك بــارتــفــاع %149 
مقارنة  العام  األول من هذا  للربع 

بذات الفترة من العام الماضي.
ــه عــلــى  ــ ــى أنـ ــ ــفـــت الــــوزيــــر إلـ ولـ
بالقطاع  الــحــكــومــة  اهــتــمــام  ضـــوء 
الصناعي باعتباره أحد القطاعات 
النوعية  الفرص  في خلق  الواعدة 
عدد  ارتفع  للمواطنين،  والجاذبة 
هذا  في  البحرينيين  المتوظفين 
خـــال   ،%111 بـــنـــســـبـــة  ــاع  ــقــــطــ الــ
ــاري،  الـــجـ ــام  ــعـ الـ مـــن  األول  ــربـــع  الـ
مقارنة بذات الفترة من عام 2021، 
الــمــنــشــآت  اســـتـــقـــطـــاب  أن  مــــؤكــــدًا 

إلى  يرجع  للمواطنين  الصناعية 
للباحثين  وتأهيلها  ــوزارة  الـ إعــداد 
دورات  فــــي  وإدمــــاجــــهــــم  عـــمـــل  عــــن 
مؤسسات  مع  بالتعاون  تخصصية 
التدريب الخاصة، مؤكدًا أن قطاع 
التجزئة ال يزال يستقطب المزيد 

من المواطنين.
ــرى، أكـــد الــوزيــر   مــن جــهــٍة أخــ
ارتــــفــــاع تــوظــيــف الــجــامــعــيــيــن في 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، الفـــتـــًا إلــــى أن 
التي  الجامعية  التخصصات  أكثر 
تـــم إدمــاجــهــم فــيــهــا هـــي الــهــنــدســة 

والتصميم الداخلي.
 وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــمــتــدربــيــن، 

الــــوزيــــر إن عــــدد الــمــتــدربــيــن  قــــال 
ارتفع إلى 36% مقارنة مع الفترة 
ذاتـــهـــا مـــن الـــعـــام الــمــاضــي، أي ما 
الــعــدد  يــشــكــل 37% مـــن إجــمــالــي 
ــم تـــدريـــب  ــ الـــمـــســـتـــهـــدف، حـــيـــث تـ
شهر  نهاية  حتى  بحرينيًا   3.722
ــى أن  مـــــارس الـــمـــاضـــي، مـــشـــيـــرًا إلــ

طبقتها  التي  الجديدة  المبادرات 
الــــوزارة فــي مــجــال تأهيل وتــدريــب 
الـــمـــواطـــنـــيـــن هــــي الـــتـــدريـــب عــلــى 
رأس العمل )فرص(، مؤكدًا أهمية 
التدريب لتعزيز المهارات المهنية 

للموارد البشرية الوطنية.. 

وزير العمل ي�ستعر�ض النتائج الأولية لمبادرة التوظيف:

ارتف��اع توظي��ف الخريجي��ن الجامعيي��ن ف��ي الرب��ع الأول م��ن الع��ام الج��اري
الما�سي في القطاع الخا�ض اآلف مواطن حتى نهاية مار�ض  اأكثر من �سبعة  توظيف 

حميدان        علي  محمد  بــن  جميل   أكــد 
نتائج  مــؤشــرات  أن  االجتماعية  والتنمية 
الـــجـــاري لــمــبــادرة  الـــعـــام  الـــربـــع األول مـــن 
التوظيف ضمن خطة التعافي االقتصادي 
التعافي  لخطة  اإليــجــابــي  المسار  تعكس 
ــوق الــعــمــل،  ــ ــتــــصــــادي عـــلـــى صــعــيــد سـ االقــ
لخلق مزيد من الوظائف النوعية وخاصة 

الـــواعـــدة، مــشــيــدًا باهتمام  فــي الــقــطــاعــات 
ومــتــابــعــة صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
العهد  ولـــي  بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة  ســلــمــان 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء وحــــــرص ســمــوه 
عــلــى اســتــمــراريــة خــلــق الـــفـــرص الـــواعـــدة 
األول  الخيار  المواطن  وجعل  للمواطنين 

في سوق العمل.

} وزير العمل.

األليم  الخبر  يأتي  الوضع،  وطــوارئ  الفقد  مقدمات  رغــم 
صادمًا لنشرق بالدمع، محبيها وأهلها وكل من عرفها..

ترحل عنا األستاذة والصديقة والقامة الشامخة من جيل 
ويقرأ  بالمتنبي  يستشهد  جيل  بالمسلمات،  يقبل  ال  مذهل 

التاريخ، ومنه تعلمنا.
من  تملكه  ما  بعمق  لها  مثيل  يتكرر  ال  الــشــيــراوي«  »نــورة 

معرفة ومن محبة تصل إلى كل من التقاها..
أضاءت لنا كثيرا من الدروب ورصدت تاريًخا ومعالم كادت 
تندثر.. إليها كنا نستمع، ومنها كنا نتعلم.. عزاؤنا الوحيد في 
تظل  وذاكــرة  وتوثيق لصوت  المراسات  من  كم  األليم،  الفقد 
راسخة بأعماقنا.. رحم اهلل األستاذة نورة الشيراوي.. لها جنات 

النعيم ولها المكانة الثابتة في قلوبنا.

مي آل خليفة

وعقولن��ا لقلوبن��ا  ن��وًرا  كن��ِت 

أكــــــد ســـمـــو الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة 
آل خليفة  خــلــيــفــة  بـــن  عــلــي  بـــن 
محافظ المحافظة الجنوبية أن 
صاحب  حــضــرة  ورؤى  تــوجــيــهــات 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
المفدى،  الباد  آل خليفة عاهل 
تعد نبراس عمل لتعزيز التواصل 
ــنــــيــــن  ــل مــــــع الــــمــــواطــ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ والـ
والمقيمين واألخذ باحتياجاتهم 
لمواكبة  ومــقــتــرحــاتــهــم  ــم  ــهـ وآرائـ
تحقيق التنمية الشاملة والتقدم 
ــًا بــالــمــتــابــعــة  ــوهــ ــنــ ــاء، مــ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ والـ
الــمــســتــمــرة مـــن صـــاحـــب الــســمــو 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ولـــــي  آل خــلــيــفــة 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، فــــي تــحــقــيــق 
ــول اإللــــكــــتــــرونــــي لـــكـــافـــة  ــ ــّحـ ــ ــتـ ــ الـ
المقدمة  والتعامات  الخدمات 
والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  لــعــمــوم 
ــة الـــفـــاعـــلـــيـــة مــع  ــان ســــرعــ ــمـ لـــضـ

مختلف االحتياجات.
جــــــاء ذلــــــك بـــمـــنـــاســـبـــة نــيــل 

الـــمـــحـــافـــظـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة جـــائـــزة 
العماء  التواصل مع  التميز في 
ــام  ــنــــظــ الــ ضــــمــــن   2021 ــنــــة  لــــســ
والشكاوى  للمقترحات  الوطني 
)تـــــواصـــــل( لـــلـــعـــام الـــثـــانـــي عــلــى 
في  الــتــمــيــز  وتحقيقها  الــتــوالــي 
وكــفــاءة  ســرعــة  مـــن حــيــث  األداء 
ــتــــرحــــات  االســـــتـــــجـــــابـــــة مـــــــع مــــقــ
وشكاوى المتعاملين بنسب بلغت 

100% من مؤشرات قياس األداء.
ــافــــظ  ــحــ ــو مــ ــ ــمــ ــ وأعــــــــــــــــرب ســ
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة عــن بالغ 
الــذي  بالتكريم  واعـــتـــزازه  فــخــره 
الجنوبية  المحافظة  به  حظيت 
الملكي  السمو  صاحب  قبل  مــن 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
ــمــــوه لــلــجــهــات  ــكـــريـــم ســ ــــال تـ خــ
ــة الــــحــــاصــــلــــة عــلــى  ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
الــتــواصــل مع  فــي  التمّيز  جــائــزة 
)تــواصــل(،   2021 لسنة  الــعــمــاء 
مــبــيــنــًا ســمــو الــمــحــافــظ أن هــذا 

توسيع  نحو  دافــعــًا  يعد  اإلنــجــاز 
ــاعـــل األهــــالــــي فــي  ــفـ ــة وتـ ــاركـ مـــشـ
رصــــد احــتــيــاجــاتــهــم الــتــنــمــويــة، 
ومواصلة تقديم أفضل الخدمات 
بتميز  والمقيمين  للمواطنين 
وجــــودة عــالــيــة، مـــؤكـــدًا ســمــوه أن 
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة مــاضــيــة 
ــي خــطــتــهــا لـــتـــطـــويـــر قــنــواتــهــا  فــ

بمنظومة  رفدها  عبر  التواصلية 
ذات جودة وفعالية.

ــافـــظ أن  ــحـ ــمـ ــو الـ ــمـ وأكـــــــد سـ
دعم الفريق أول الشيخ راشد بن 
عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية، 
كان له بالغ األثر في تحقيق هذا 
في  المستمر  لتوجيهه  اإلنــجــاز، 
تلبية ومتابعة احتياجات األهالي 
والمواطنين بما يخدم ذلك مبدأ 
الشراكة المجتمعية الذي تنشده 
الــمــحــافــظــة، انــســجــامــًا ذلـــك مع 
ــتــــي تــنــص  رؤيـــــــة الـــمـــحـــافـــظـــة الــ
ــنـــة مـــزدهـــرة  عــلــى »مــحــافــظــة آمـ

بالتواصل مع األهالي«.
ونـــــــــــــــــوه ســـــــمـــــــو مـــــحـــــافـــــظ 
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة الــــى أن 
قــنــاة »تـــواصـــل« تــعــتــبــر مـــن أهــم 
للتواصل  االلكترونية  المنصات 
مـــع الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن، 
لـــدورهـــا فــي بــنــاء صــــورة شاملة 
لما يتطلع له أهالي المحافظة، 
إلســــهــــام الـــمـــنـــصـــة فــــي تــطــويــر 

التنموية  الخدمات  من  العديد 
وإيجاد أفضل الحلول للعماء، 
ــا يــحــظــى  ــمــ ــوه بــ ــ ــمـ ــ ــدًا سـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ مـ
ــة لــــدى  ــقــ بـــــه »تـــــــواصـــــــل« مـــــن ثــ
تلبية  ــي  فـ لــــــدوره  مــســتــخــدمــيــه 

تطلعات مستخدميه.
أن  بــــــــالــــــــذكــــــــر  الــــــــجــــــــديــــــــر 
الـــمـــحـــافـــظـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة فــــازت 
مؤخرًا بجائزة التميز للحكومة 
فــئــة  ــن  عــ 2021م  اإللـــكـــتـــرونـــيـــة 
أفــضــل ممارسة  الــعــام-  الــقــطــاع 
ــة االلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــاركــ ــشــ ــمــ فـــــي الــ
»المجلس  لمشروع  المجتمعية 
ــافــــظــــة  ــمــــحــ ــلــ االفـــــــــتـــــــــراضـــــــــي لــ
الــجــنــوبــيــة«، كــمــا وصـــل مجموع 
واإللكترونية  المباشرة  القنوات 
تــأتــي  مــخــتــلــفــة  ــاة  ــنــ قــ ــى 23  ــ إلــ
جـــمـــيـــعـــهـــا لـــتـــســـهـــيـــل عـــمـــلـــيـــة 
تلقي  فــي  والمتمثلة  الــتــواصــل 
والــمــقــتــرحــات  اآلراء  ــتــــام  واســ
وإيصالها إلى الجهات الحكومية 

المعنية.

ن��ب��را���س عمل ال��م��ل��ك  ت��وج��ي��ه��ات  ال��ج��ن��وب��ي��ة:  م��ح��اف��ظ 
والمقيمي���ن المواطني���ن  م���ع  والتفاع���ل  التوا�س���ل  لتعزي���ز 

} سمو الشيخ خليفة بن علي.

ــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــرئـ أكــــــدت الـ
المهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة 
ــات الــصــحــيــة الـــدكـــتـــورة  والـــخـــدمـ
سرعة  أن  الجاهمة  عذبي  مريم 
اإلنجاز وجودة الخدمة الحكومية 
مـــنـــطـــلـــٌق لــتــحــقــيــق الـــتـــمـــّيـــز فــي 
بــمــا يسهم في  الــحــكــومــي  الــعــمــل 
تحقيق أهداف المسيرة التنموية 
الــشــامــلــة بــقــيــادة حــضــرة صاحب 
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجالة 

آل خليفة عاهل الباد المفدى.
أن  إلــى  الجاهمة  د.  ولفتت 
السمو  صــاحــب  واهــتــمــام  متابعة 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
رئيس مجلس  العهد  ولي  خليفة 
ــوزراء، ومـــا يــولــيــه مــن تشجيٍع  ــ الــ
تقديم  أجـــل  مــن  للتنافس  ــم  داعـ
الـــخـــدمـــة الـــحـــكـــومـــيـــة الــفــضــلــى 
مستمًرا  دافًعا  تشكل  للمواطنين 

لمواصلة اإلنجازات.
عن  الــجــاهــمــة  د.  ــربــــت  وأعــ
والــشــكــر لصاحب  ــتـــزاز  بــالــغ االعـ
رئيس  العهد  ولي  الملكي  السمو 
ــلــــى تـــكـــريـــم  ــلـــس الـــــــــــــوزراء عــ مـــجـ
لتنظيم  الــوطــنــيــة  للهيئة  ســمــوه 

ــهـــن والــــخــــدمــــات الــصــحــيــة،  ــمـ الـ
ضمن الجهات الحكومية الفائزة 
مع  التواصل  فــي  التميز  بجائزة 
تحقيق  بعد   2021 لعام  العماء 
بالنظام  األداء  في  التمّيز  الهيئة 
والــشــكــاوى  للمقترحات  الــوطــنــي 
)تواصل( من حيث سرعة وكفاءة 
االستجابة مع مقترحات وشكاوى 
 %100 بلغت  بنسب  المتعاملين 
من مؤشرات قياس األداء، مشيدًة 
الملكي  الــســمــو  صــاحــب  بتوجيه 
الوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي 
بــوضــع مــعــايــيــر إضــافــيــة لــجــائــزة 
الــتــمــيــز فـــي خــدمــة الــعــمــاء بما 
بين  التنافسية  ــادة  زيــ فــي  يسهم 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة اســـتـــمـــراًرا 
ــة  ــي تـــحـــســـيـــن الــــخــــدمــ ــاعــ ــســ ــمــ لــ
تتضمن  للمواطنين  الحكومية 
ــرة الــزمــنــيــة  ــتــ ــفــ جـــــــودة الـــــــرد والــ

المستغرقة لانتهاء منه.
ــالــــغ الــفــخــر  ــت عــــن بــ ــ ــربـ ــ وأعـ
المشرف  اإلنجاز  بهذا  واالعــتــزاز 
الـــذي يــأتــي تــقــديــرًا لــلــدور الــذي 
ــئــــة فــــــي تـــعـــزيـــز  ــيــ ــهــ تـــــقـــــوم بــــــه الــ
الـــتـــواصـــل مـــع مــنــتــســبــي الــقــطــاع 

الصحي وعموم المستفيدين من 
يسهم  وبــمــا  الصحية،  الــخــدمــات 
في تحقيق تطلعات الحكومة في 
تكريس نهج التواصل والتميز في 
األداء وتعزيز الشراكة المجتمعية 
المستفيدين,  تطلعات  وتحقيق 
ــوقــــت ذاتــــــه جــهــود  مــثــمــنــة فــــي الــ
على  والقائمين  الهيئة  منتسبي 
يقدمونه  مــا  نظير  تــواصــل  نظام 
من جهود تسهم إيجابا في تعزيز 
في  الصحي  القطاع  وتميز  جودة 

المملكة. 

»ال���م���ه���ن ال�������س���ح���ي���ة« ت����وؤك����د ال��م�����س��ي 
ف����ي ت���ع���زي���ز ال���ت���وا����س���ل م����ع ال��م��ج��ت��م��ع

} د. مريم الجاهمة
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محميد احملميد

بلدية  في   »8« رقم  كونتر  وقفت عند  باألمس 
المحرق الستالم أكياس القمامة المتأخرة، وكان 
تعامل الموظف لطيفا ومؤدبا جدا، ولكن الحظت 
وجـــود الفــتــة أمـــام المكتب فــي واجــهــة الــنــاس كي 
ــا، فــاعــتــقــدت أنـــهـــا تــعــلــيــمــات بــخــصــوص  يـــقـــرؤوهـ

استالم األكياس، ولكنها كانت غير ذلك..!! 
بشأن  قــانــونــيــة  مــــواد  عليها  مــكــتــوب  الــالفــتــة 
الـــتـــطـــاول على  أو  ــتــــداء  عــقــوبــات وجـــــــزاءات االعــ
الموظف العام أثناء تأدية عمله، فسألت الموظف 
ــد تــبــيــن لـــي أن الـــوضـــع من  ــــك؟ وقــ عـــن ســبــب ذلـ
ــرار  الــبــعــض غــيــر ســلــيــم بــتــاتــا، حــيــنــمــا يــتــم اإلصــ
بحجة  القانون،  أكثر بخالف  أكياس  استالم  على 
الفلوس  دفع  وكأن  للبلدية«..!!  »فلوسا  ندفع  أننا 
يطبق  الــذي  العام  الموظف  على  للتطاول  مبرر 
أن  أكـــدت  أن  سبق  البلديات  بــأن  علما  الــقــانــون.. 
تــوزيــع األكـــيـــاس لــيــس مــن الـــرســـوم الــشــهــريــة في 

الفاتورة. 
تُلم  مــعــي: ال  كـــان  الـــذي  زمــيــلــي  أبلغني  وقـــد 
الموظف، ألنني شاهدت بالفعل تصرفات وتطاوال 
مـــن الــبــعــض عــلــى الــمــوظــف الـــعـــام حــيــن اســتــالم 
األكياس، وشّن الغضب والصراخ بحجة أن األكياس 
ناقصة، وليست بالعدد المطلوب لألشهر الفائتة.. 
في حين أن البلدية وفرت للناس ماكينات وأجهزة 
فــي األمـــاكـــن الــعــامــة الســتــالم األكـــيـــاس مــن دون 

اللجوء إلى البلدية.
كان   :»8« كونتر  في  وللموظف  لزميلي  فقلت 
اهلل في عون الموظف العام، من هكذا نوعيات من 

البشر، وخاصة في شهر رمضان المبارك. 
وفي مشهد آخر.. فإن حالة الشوارع قبيل أذان 
بأنها  المبارك توحي  المغرب خالل شهر رمضان 
الجميع  »الــفــورمــوال«..  سباق  ساحة  إلــى  تحولت 
ــتـــواجـــد فـــي الـــمـــنـــزل قبيل  يــتــســابــق مـــن أجــــل الـ
األذان.. وكأن هناك فتوى ملزمة بوجوب اإلفطار 

مع األذان، حتى لو تسببت في حوادث مرورية..!!
الضوئية  اإلشــارات  الصفراء وسط  المربعات 
في  والــدخــول  بها،  وااللــتــزام  الحترامها  مكان  ال 

المسارات الخاطئة تصرف ال يليق، وتجاوز طابور 
السيارات ظاهرة غير حضارية، وعدم فسح المجال 
ألي سيارة، والعناد لعدم مرور أي سيارة من طريق 
آخر، بجانب اإلصرار على تجاوز اإلشارة المرورية، 
أجل  من  يسرع  والجميع  سليمة..  غير  أمــور  هي 
الــوصــول إلــى الــمــنــزل.. وكــأن اإلفــطــار بعد األذان 

بربع ساعة يبطل الصيام..!!
ــة.. شــــاحــــنــــات تــــتــــجــــاوز..  ــ ــرعـ ــ ــسـ ــ ســــــيــــــارات مـ
دراجات.. شركات توصيل الطعام »تخيط الشوارع 
والـــمـــســـارات«.. فــضــال عــن حــركــات غــيــر أخــالقــيــة 
والــســب مــن هنا وهــنــاك.. وال  وصــرخــات الغضب 

أحد يتوقف عن آداب الصيام لحظتها..!!
للمرور  العامة  اإلدارة  مــبــادرة  أعجبتني  وقــد 
بالتعاون مع شركة »طلبات« البحرين لبحث تقديم 
الدعم والتدريب لسائقي الشركة بعدة لغات، من 
حث  بهدف  اإلدارة،  تقدمها  التي  البرامج  خــالل 
السواق على االلتزام باألنظمة والقواعد المرورية 

لتحقيق السالمة على الطريق.

ــي أحـــد  ــ ــي خـــطـــبـــة الـــجـــمـــعـــة الـــمـــاضـــيـــة فـ ــ فـ
الجوامع، والتي كانت تصادف ليلة نصف رمضان، 
والـــنـــاس ســتــحــتــفــل فـــي الــمــســاء بــــ»الـــقـــرقـــاعـــون« 
ــوروث شــعــبــي جـــمـــيـــل، أصـــــر الـــخـــطـــيـــب عــلــى  ــ ــمـ ــ كـ
»القرقاعون«، وأن فيه عبارات  الحديث عن حرمة 
على  األطفال  وتشجع  والشريعة،  الدين  تخالف 
المصلون  أدري هل فهم  وال  والطرارة..!!  التسول 
أنها  لــو  الــتــي تمنيت  الــخــطــبــة،  تــلــك  اآلســيــويــون 
تــنــاولــت ســـلـــوك الــســيــاقــة فـــي رمـــضـــان ومــركــبــات 

توصيل الطلبات، وخاصة قبيل أذان المغرب.
فيه  تختفي  الـــذي  الــيــوم  يــأتــي  أن  أتمنى  كــم 
التزام  عند  المحرق،  بلدية  في   )8( كونتر  الفتة 
ــعـــام.. كــمــا أتمنى  الــجــمــيــع بــاحــتــرام الــمــوظــف الـ
ــــذي يــلــتــزم فــيــه جميع  الـ الـــيـــوم  يـــأتـــي  كـــذلـــك أن 
ألن  الــمــغــرب،  أذان  قبيل  السياقة  بـــآداب  الــســواق 
يبطل  ــن  لـ األذان  ــن  مـ ســـاعـــة  ربــــع  بــعــد  ــار  اإلفــــطــ

الصيام.

malmahmeed7@gmail.com

كونتر رقم »8«.. 

وحالة ال�شوارع قبيل الإفطار

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

ألـــزمـــت الــمــحــكــمــة اإلداريــــــــة الــكــبــرى 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــتــأمــيــنــات بــتــســجــيــل 8 
ســنــوات ضــمــن مـــدة خــدمــة بــحــريــنــي، بعد 
التعاقدية مع  اثبات عالقته  ان تمكن من 
جهة عمله خالل تلك الفترة، حيث رفضت 
ــدم اثــبــات  الــهــيــئــة تــســجــيــلــه عــلــى ســنــد عــ
الــمــدعــي فــتــرة عــمــلــه خـــالل تــلــك الــفــتــرة 
يــشــتــرط  ال  أنــــه  أكـــــدت  الــمــحــكــمــة  ان  إال 
إثبات عقد العمل بالكتابة بل يجوز إثباته 

بجميع طرق اإلثبات.
رفــع دعــواه وطلب فيها  المدعي  وكــان 
المدعى  وبــيــن  بينه  الــعــمــل  عــالقــة  إثــبــات 
عــلــيــهــا األولـــــــى )جـــهـــة عــمــلــه الـــســـابـــقـــة( 
وحـــتـــى   2008/4/1 ــن  ــ مـ ــرة  ــتــ ــفــ الــ خــــــالل 
العامة  الهيئة  ــزام  وإلــ  2016/4/25 تــاريــخ 
للتأمينات بتسجيله في سجالتها الرسمية 
عن فترة عمله لدى المدعى عليها األولى 
خــــالل تــلــك الــفــتــرة وذكــــر أنــــه كــــان يعمل 
عقد  بموجب  األولــى  عليها  المدعى  لدى 
وحتى   2008/4/1 مــن  الفترة  خــالل  عمل 
تاريخ 2016/4/25 بوظيفة مدير مشتريات 
وقد  دينارا،  قــدره 230  راتــب شهري  مقابل 
تلك  عــن  لتسجيلها  بطلب  للهيئة  تــقــدم 
وقدم   بالرفض،  قوبل  طلبه  أن  إال  الفترة 
نسخة من السجل التجاري المدعى عليها 
األولـــــى ونــســخــة مـــن عــقــد الــعــمــل وإفــــادة 
صادرة من المؤسسة المدعى عليه األولى 
ثابت بها فترة عمل المدعي لديها وكشوف 

تسلم رواتبه.

الدعوى  الدعوى حضرت  وخالل نظر 
رد  مذكرة  وقدمت  الثانية  عليها  المدعى 
طــلــبــت فــيــهــا رفـــض الـــدعـــوى لــعــدم كفاية 
إلثبات  المدعي  من  المقدمة  المستندات 
عالقة العمل الفعلية، بينما حضرت مالكة 
وأقــرت أن  المؤسسة المدعى عليه األولــى 
الــمــدعــي كـــان يــعــمــل لــديــهــا بــصــفــة مــديــر 
تقم  لــم  وأنــهــا  الــفــتــرة  تلك  للمركز خــالل 

بالتأمين عليه في حينه.
في حيثيات حكمها  المحكمة  وأكــدت 
أن من المقرر في قضاء التمييز أن )العامل 
المستثناة  الــفــئــات  غير  مــن   - البحريني 
ــادة 3 مـــــن قـــــانـــــون الـــتـــأمـــيـــن  ــ ــمــ ــ بـــنـــص الــ

االجتماعي - ويعتبر مؤمنا عليه إجباريا 
العمل  ولو لم يقم صاحب  القانون  وبقوة 
بــاالشــتــراك عــنــه أثـــر ذلـــك كــمــا أن أحــكــام 
التأمين االجتماعي وسريانها على  قانون 
انهم  طالما  عمل  عقد  بموجب  العاملين 
على  استثناهم  الــذيــن  الفئات  مــن  ليسوا 
مــنــاط ســريــان  أن  ــاف  الــحــصــر وأضــ سبيل 
ــانـــون الــتــأمــيــن االجــتــمــاعــي هو  ــام قـ ــكـ أحـ
قيام عالقة عمل فعلية بين المؤمن عليه 
والمؤسسة المؤمنة  بأن يقوم العامل بأداء 
عمل سواء كان ماديا  أو قانونيا لقاء أجر 
لدى صاحب عمل –المؤمن-  وتحت إدارته 
تستخلص  العمل  عالقة  وأن  إشــرافــه،   أو 

قد  مادامت  المحكمة  واستمرارها  قيامها 
استندت إلى أسباب سائغة.

كــان  من  وقالت هديا بما تقدم، فلما 
إثبات عقد  انه ال يشترط  عليه  المستقر 
بجميع  إثــبــاتــه  يــجــوز  بــل  بالكتابة  العمل 
تدليال على  المدعي   وكان  اإلثبات،  طرق 
قــيــام  عــالقــة الــعــمــل بــيــنــه وبــيــن الــمــدعــى 
ــن عــقــد  ــ عـــلـــيـــهـــا الـــثـــانـــيـــة قــــــدم نـــســـخـــا مـ
الــعــمــل الـــمـــبـــرم كــمــا قـــــدم  كـــشـــوف تسلم 
الخدمة  انهاء  إلى رسالة  باإلضافة  رواتب 
الصادرة  من المدعى عليها األولى، فضال 
األولــى -صاحب  المدعى عليها  اقــرار  عن 
الــعــمــل- أمــــام الــمــحــكــمــة بــعــمــل الــمــدعــي 
الــذي  األمـــر  للمركز،  مــديــر  بصفة  لديها 
يكون معه المدعي قد أثبت عالقة العمل 
خالل  األولـــى   عليها  المدعى  وبين  بينه 
ــان الــعــامــل  ــ الــفــتــرة مـــوضـــوع الــــدعــــوى، وكـ
المستثناة  الــفــئــات  غير  مــن   - البحريني 
ــادة 3 مـــــن قـــــانـــــون الـــتـــأمـــيـــن  ــ ــمــ ــ بـــنـــص الــ
إجباريا  عليه  مؤمنا  يعتبر   - االجتماعي 
العمل  ولو لم يقم صاحب  القانون  وبقوة 
الــذي تقضي معه  بــاالشــتــراك عنه، األمــر 
المحكمة بإجابة المدعي. فلهذه األسباب 
عليها  المدعى  بــإلــزام  المحكمة   حكمت 
لدى  المدعي  فترة عمل  بتسجيل  الثانية 
الــمــدعــى عليها األولـــى خــالل الــفــتــرة من 
براتب قدره  2008/4/1 وحتى 2016/4/25 
الــرســمــيــة مـــع ما  ــارا بــســجــالتــهــا  ــنـ 230 ديـ

يترتب على ذلك من آثار.

يجوز اإثبات عقد العمل بجميع الطرق..

حكم باإلزام »التاأمينات« اإ�شافة 8 �شنوات اإلى مدة خدمة بحريني
آسيوي  قضية  الجنائية  الــكــبــرى  المحكمة  تنظر 
اســــتــــدرج فــتــاتــيــن مـــن بــلــدهــمــا بـــوهـــم الــعــمــل فـــي أحــد 
ــام بــإجــبــارهــمــا عــلــى ممارسة  الــمــطــاعــم بــراتــب مــجــٍز وقـ
الدعارة تحت اإلكراه والتهديد. وتعود تفاصيل القضية 
إلى ورود بالغ من المجني عليها تفيد قيام المتهم واخر 
بإجبارها على ممارسة الدعارة، واستغاللها والتكسب من 
ورائها بعد أن قاما بحجز حريتها في شقة للدعارة وبعدم 
الــســمــاح لها بــالــعــودة إلــى بــالدهــا، وحــجــز جـــواز سفرها 
واعتمادهما  البغاء،  وإجبارها على ممارسة  إلخضاعها، 
على ما تكسبه من ممارسة الدعارة. وقالت إنها حضرت 
الى مملكة البحرين للعمل في أحد المطاعم عن طريق 
المتهم الذي قام بتوفير تذكرة سفر لها وأنهى إجراءات 
الى  ونقلها  استقبالها  في  وكــان  حضرت  حيث  وصولها 
عملها  أن  أخبرها  وبعدها  أسبوع  مدة  فيه  مكثت  فندق 
أنها ستحصل على 3  الدعارة مدعيا  سيكون في مجال 
بالصراخ عليها  أنها رفضت، فقام  إال  آالف دينار شهريا 
وحجز حريتها وسحب جواز سفرها وعين حارس البناية 
من  الزبائن  أحــد  على  تعرفت  أنها  وأشـــارت  لمراقبتها. 

جنسيتها واخبرته بالواقعة وحاول التفاهم مع المتهم 
المتهم  أن  إال  ســراحــهــا  إطـــالق  مــقــابــل  لــه  مبلغا  ــع  ودفـ
المشاكل  من  للكثير  وتعرضها  بالضرب  وهددها  رفــض 
أنــهــا استغلت  بــآخــريــن، مضيفة  اســتــنــجــادهــا  فــي حــالــة 
ــــذي حــضــر فيها  ــد الـــمـــرات الـ انــشــغــال الــمــتــهــم فـــي أحــ
بتحريرها،  قــامــت  الــتــي  الــشــرطــة  مــع  وتــواصــلــت  للشقة 
مضمون  بنفس  الــثــانــيــة  عليها  المجني  أضــافــت  فيما 
المتهم في  تبين تورط  التحريات  بالغ األولى، وبإجراء 
وآخر  أنه  للمتهم  العامة  النيابة  أسندت  حيث  الواقعة، 
شخص  في  اتجرا   2022 يناير  حتى   2021 ديسمبر  من 
شقة  إلــى  ونقالهما  استقبالهما  بــأن  عليهما،  المجني 
بغرض  وذلــك  حريتهما،  وحــجــزا  فيها  بإيوائهما  وقــامــا 
فــي حياتهما  واعــتــمــدا  الــدعــارة،  فــي  استغاللهما  إســـاءة 
وأنهما  عليهما،  المجني  تكسبه  مــا  عــلــى  كلية  بصفة 
الــدعــارة،  ارتــكــاب  على  عليهما  المجني  وســاعــدا  حرضا 
وأنهما حجزا المجني عليهما المذكورين بغير وجه حق 
قانوني مدة تزيد على الشهر بغرض الكسب وكان ذلك 

مصحوًبا باستعمال التهديد.

اآ������ش�����ي�����وي ي���������ش����ت����درج ف����ت����ات����ي����ن ب���ف���ر����ص
ع���م���ل وه���م���ي���ة وي���ج���ب���ره���م���ا ع���ل���ى ال����دع����ارة

 17 جلسة  األولــى  الجنائية  الكبرى  المحكمة  حجزت 
مايو 2022 للحكم على موظف )26 سنة( زور شهادة فحص 
بواقعة  علمه  المتهم  أنــكــر  حيث  كــورونــا،  بفيروس  خــاصــة 
التزوير، وادعى أنه توجه لجسر الملك فهد إليصال صديقة 
بشكل  الفحص  سيجريان  بأنهما  أوهمه  الــذي  الخليجي، 
سريع على الجسر، إال أن صديقه الخليجي ورطه من دون 

علمه.
فــي 28  أنــه  المتهم  إلــى  الــعــامــة وجــهــت  النيابة  وكــانــت 
في  تزوير  ارتكاب  في  آخــر مجهول  مع  اشترك   2022 يناير 

السجل االلكتروني الرسمي بأن أمد ذلك المجهول ببياناته 
فحص  شــهــادة  الصحيح  غـــرار  عــلــى  فاصطنع  الشخصية 
إلى  الصدور  منسوبة  كوفيد-19  المستجد  كورونا  فيروس 

وزارة الصحة بمملكة البحرين.
وتعود تفاصيل القضية بحسب ما ذكره شاهد الواقعة 
إلـــى أنـــه بــيــوم الــواقــعــة تــلــقــى اتـــصـــاال مـــن عـــيـــادة الــجــانــب 
المتهم يقدم شهادة فحص  السعودي للجسر بشأن ضبط 
أنها مــزورة، وذلــك من  ار( من خالل هاتفه وتبين  )بي سي 

خالل مسح الباركود.

وقــرر  مــتــوتــرا حينها  كـــان  المتهم  أن  الــشــاهــد  وأوضــــح 
الفحص  أجــرى  وأنــه  الشهادة صحيحة  أن  البداية  لهم في 
الشاهد  قام  التأكد  وبعد  وعليه  فيها..  المبين  التاريخ  في 
ــدوا أن آخــر  ــ بــالــتــواصــل مــع عــيــادة الــجــانــب الــبــحــريــنــي وأكـ
سؤال  فعاود   2022 يناير   21 في  كــان  المتهم  أجــراه  فحص 
المتهم فأصر األخير أن الفحص صحيح، فتواصلت اإلدارة 
فأكد  الشهادة  على  اسمه  الظاهر  المستشفى  مع  األمنية 
المتهم  أقر  وحينها  صحيح،  غير  الفحص  أن  المستشفى 

بارتكاب الواقعة. 

ات�شال هاتفي بمركز طبي يك�شف تزوير ع�شريني فح�ص »كورونا«

75% ن�ش���بة الإنج���از بم�ش���روع تطوي���ر ط���رق بمجم���ع 245 ف���ي عراد 
صرح مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق بوزارة 
العمراني  والتخطيط  الــبــلــديــات  وشــــؤون  األشــغــال 
الــمــهــنــدس ســيــد بـــدر عــلــوي بـــأن نسبة اإلنــجــاز في 
عــراد  منطقة  فــي   245 مجمع  طــرق  تطوير  أعــمــال 
)المرحلة األولى(، بلغت 75%، والمدرج ضمن برنامج 
واالرتــقــاء  التحتية  البنية  لتطوير  الحكومة  عمل 

بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. 
وأضاف أن الــوزارة انتهت بنحو 85% من أعمال 
إنجاز  تم  األمطار، في حين  مياه  خطوط تصريف 
شارع  من  االنتهاء  تم  كما  الــطــرق،  أعمال  من   %60
رقم 45، ويجرى العمل حاليًا على رصف الطرقات 
الداخلية وإنشاء شبكة للطرق بطريق 4511، حيث 
تعمل الوزارة على تطوير شبكة الطرق في مختلف 
محافظات المملكة تحقيقًا ألهداف رؤية البحرين 
المواطنين  الحتياجات  وتلبية   2030 االقتصادية 
والمقيمين لضمان انسيابية الحركة المرورية ورفع 

مستوى السالمة المرورية على الطريق.
وذكـــــر الــمــهــنــدس ســيــد بــــدر عـــلـــوي أن أعــمــال 
مشروع تطوير الطرق بمجمع 245 في عراد والذي 
يخدم نحو 120 منزال وعقارا تشتمل على األعمال 
رصف  وإعــادة  لرصف  الالزمة  واإلسفلتية  المدنية 
الــطــرق والـــمـــمـــرات، وإنـــشـــاء شــبــكــة لــتــصــريــف مياه 
العمل على  كما يشمل  األرصــفــة،  وإنشاء  األمــطــار، 
السالمة  وسائل  تركيب  وكذلك  للسيارات،  مواقف 
والــعــالمــات الــمــروريــة، بــاإلضــافــة إلــى إنــشــاء قنوات 
مع  تتعارض  التي  الخدمات  ونقل  وحماية  أرضية 

أعمال المشروع. 
الجدير بالذكر، أن شركة الجهرمي للمقاوالت 
تقوم بأعمال التنفيذ بعد ترسيته من قبل مجلس 
بــلــغــت 714.999  بــكــلــفــة  ــزايـــدات  والـــمـ الــمــنــاقــصــات 
دينارا. )سبعمائة وأربعة عشر ألفا وتسعمائة وتسعة 

وتسعين دينارا(. 

كتب: فاضل منسي

  تنفيذا المر صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي 
بمباشرة  الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد 
المتقاعدين  بمعاشات  الــزيــادة  صــرف 
شــهــر  حـــتـــى   2021 لـــعـــام  رجـــعـــي  بـــأثـــر 
فــي  وإدخــــالــــهــــا  ــام 2022  ــ عـ مــــن  أبــــريــــل 
حـــســـابـــاتـــهـــم الـــمـــصـــرفـــيـــة بـــتـــاريـــخ 20 
مـــوعـــد  ــع  ــ مـ ــتــــزامــــن  ــالــ بــ  2022 ــــل  ــريـ ــ إبـ
صــرف الــمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة، اتخذت 
ــة كــل  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــات االجـ ــنـ ــيـ ــأمـ ــتـ هـــيـــئـــة الـ
اإلجـــــراءات لــصــرف الــمــبــالــغ وإيــداعــهــا 
فـــي الـــحـــســـابـــات الــمــصــرفــيــة لــحــوالــي 
وبينت  الــيــوم،  صــبــاح  متقاعد  ألــف   95
الهيئة في توضيح لـ»أخبار الخليج« أن 
موعد  مــع  بالتزامن  سُتصرف  الــزيــادة 
صـــرف الــمــعــاشــات، ولــكــن ســيــتــم إيـــداع 
أوال ثم مبلغ األثر  التقاعدي  المعاش 
الرجعي للمستحقين، أي أن المتقاعد 

سيتسلم رسالتين نصيتين على هاتفه 
تفيدان بإيداع مبلغ الزيادة منفردا عن 

المعاش.
أن جــمــيــع  ــى  ــ إلــ الـــهـــيـــئـــة  وأشــــــــــارت 
 2021 عـــــــام  ــبــــل  قــ مـــــا  الــــمــــتــــقــــاعــــديــــن 
 %6 مــقــدارهــا  ــادة  زيــ عــلــى  سيحصلون 
بسبب أن الزيادة تحتسب في يناير من 
الجدد  المتقاعدين  زيــادة  أما  عــام،  كل 
فستكون بالنسبة والتناسب على حسب 

تاريخ تقاعدهم.
أمــــا بــخــصــوص الــمــتــقــاعــديــن في 
الزيادة  أن  الهيئة  أوضحت   ،2022 عــام 
الــمــتــقــاعــديــن مـــا قــبــل يناير  ســتــشــكــل 

2022 فقط.
وأوضحت الهيئة أن طريقة احتساب 
مبلغ األثر الرجعي لزيادة المتقاعدين 
الـــتـــقـــاعـــدي 500  الـــمـــعـــاش  ــراض  ــتـ ــافـ بـ
 240 عــلــى  الــمــتــقــاعــد  ديــنــار، سيحصل 
عن  دينارا  و61.8   2021 عــام  عن  دينارا 

العام الحالي بمجموع 301.8 دينار. 

اإيداع زيادة معا�شات المتقاعدين اليوم

م�شتفيد  م��ت��ق��اع��د  األ����ف   95 ال��خ��ل��ي��ج«:  ل����»اأخ���ب���ار  ال��ت��اأم��ي��ن��ات 
واإي��������داع م��ب��ل��غ الأث������ر ال���رج���ع���ي ب��ع��د ال��م��ع��ا���ص ال��ت��ق��اع��دي 
المتقاعدون قبل عام 2021 �شيح�شلون على زيادة مقدارها 6% الحت�شاب الزيادة في يناير

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16098/pdf/1-Supplime/16098.pdf?fixed1188
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1292851
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/section/EVNT
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ابتكار املزيد من الربامج الهادفة.. رئي�س »الت�سجيل العقاري«:

بذل اجلهود لتحقيق اأعلى مراتب اجلودة والتميز احلكومي

الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة التنظيم العقاري:

نعمل با�ستمرار لتنفيذ اخلطط والربامج احلكومية املميزة

اأكد ال�ضيخ �ضلمان بن عبداهلل بن حمد 

اآل خليفة رئي�س جهاز امل�ضاحة والت�ضجيل 

م�ؤ�ض�ضة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العقاري 

و�ضرعة  التفاعل  اأن  العقاري  التنظيم 

واحدة  ُتعد  اخلدمات  وتط�ير  ال�ضتجابة 

حتقيق  نح�  العمل  ج�دة  اأ�ضا�ضيات  من 

حتقيق  يف  ي�ضهم  مبا  امل�ضتدامة،  التنمية 

اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  وتطلعات  روؤى 

امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد 

التي  ال�ضاملة  التنم�ية  وامل�ضرية  املفدى، 

اأر�ضى دعائمها جاللته، وامل�ضاركة بفعالية 

يف الربامج التط�يرية التي ت�ضرف عليها 

امللكي  ال�ضم�  �ضاحب  برئا�ضة  احلك�مة 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  الأمري 

اهلل،  ال�زراء، حفظه  العهد رئي�س جمل�س 

لتقدمي اأف�ضل اخلدمات احلك�مية املقرونة 

بال�ضرعة والتميز والإبداع.

جاء ذلك مبنا�ضبة ف�ز جهاز امل�ضاحة 

على  الثانية  للمرة  العقاري  والت�ضجيل 

مع  الت�ا�ضل  يف  التميز  بجائزة  الت�ايل 

العمالء لعام 2021.

عبداهلل  بن  �ضلمان  ال�ضيخ  واأعرب 

ال�ضم�  ل�ضاحب  �ضكره  عن  خليفة  اآل 

ال�زراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي 

والت�ضجيل  امل�ضاحة  جهاز  تكرميه  على 

امل�ضاحة  جهاز  ا�ضتمرار  م�ؤكدا  العقاري، 

والت�ضجيل العقاري نح� تط�ير اخلدمات 

وابتكار مزيد من الربامج الهادفة اإىل تقدمي 

خدمات مميزة ت�ضهم يف حتقيق اأكرب قدر 

اأهداف  يحقق  ومبا  املتعاملني،  ر�ضى  من 

احلك�مة.

ال�ضم�  �ضاحب  ت�جيهات  ثمن  كما 

ال�زراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي 

التميز  جلائزة  اإ�ضافية  معايري  ب��ضع 

حت�ضني  يف  ي�ضهم  مبا  العمالء  خدمة  يف 

ومبا  للمتعاملني،  احلك�مية  اخلدمة 

و�ضرعة  النتظار  فرتات  من  يقل�س 

الجناز، وي�ضهم يف حتقيق التناف�ضية يف 

العمل احلك�مي.

بجهاز  العمل  فريق  قدمه  مبا  واأ�ضاد 

وتعاون  العقاري  والت�ضجيل  امل�ضاحة 

�ضرعة  نح�  اجلهاز  منت�ضبي  جميع 

ومقرتاحات  �ضكاوى  مع  ال�ضتجابة 

مزيد  لبذل  م�جها  واملتعاملني،  امل�اطنني 

العمل  فريق  بروح  والعمل  اجله�د  من 

اجل�دة  مراتب  اأعلى  لتحيقق  ال�احد 

من  العمالء  جمه�ر  خلدمة  والتميز 

امل�ضتفيدين من خدمات اجلهاز.

اأكد ال�ضيخ حممد بن خليفة اآل خليفة 

التنظيم  مل�ؤ�ض�ضة  التنفيذي  الرئي�س 

العقاري  التنظيم  م�ؤ�ض�ضة  اأن  العقاري 

اخلدمات  اأف�ضل  تقدمي  اإىل  دائما  ت�ضعى 

لتحقيق روؤى وتطلعات امل�ضرية التنم�ية 

اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  بقيادة  ال�ضاملة 

امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد 

جميع  انعكا�س  اإىل  تهدف  والتي  املفدى، 

الربامج واخلدمات التنم�ية لي�ضتفيد منها 

م�ضيفا  التنمية،  اأ�ضا�س  وجعله  امل�اطن، 

الربامج  تنفيذ  على  تعمل  امل�ؤ�ض�ضة  اأن 

برئا�ضة  احلك�مة  تطلقها  التي  احلك�مية 

بن  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضم�  �ضاحب 

رئي�س جمل�س  العهد  اآل خليفة ويل  حمد 

م�ضت�ى  رفع  يف  اأ�ضهمت  التي  ال�زراء 

باأف�ضل  وتطبيقها  احلك�مية  اخلدمات 

املمار�ضات والتجارب العاملية.

ويل  �ضم�  تف�ضل  مبنا�ضبة  ذلك  جاء 

اهلل،  ال�زراء، حفظه  العهد رئي�س جمل�س 

�ضمن  العقاري  التنظيم  م�ؤ�ض�ضة  بتكرمي 

التميز  بجائزة  الفائزة  اجلهات احلك�مية 

للمرة   2021 لعام  ت�ا�ضل  برنامج  يف 

ال�ضكر  اأ�ضمى  رافًعا  الت�ايل،  على  الثانية 

ويل  امللكي  ال�ضم�  �ضاحب  اإىل  والعرفان 

هذا  على  ال�زراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

من  مزيد  لبذل  حافًزا  ُيعد  الذي  التكرمي 

اجلهد والعطاء لتحقيق اخلطط والربامج 

لرفع  امل�قرة  احلك�مة  تطلقها  التي 

م�ضت�ى اأداء امل�ؤ�ض�ضات احلك�مية.

مل�ؤ�ض�ضة  التنفيذي  الرئي�س  ولفت 

تعمل  امل�ؤ�ض�ضة  اأن  اإىل  العقاري  التنظيم 

وبراجمها  خططها  خالل  ومن  با�ضتمرار 

نح� تقدمي مزيد من اخلدمات املميزة ومبا 

واملمار�ضات  املعايري  اأف�ضل  مع  يت�افق 

اأهداف  حتقيق  يف  ي�ضهم  ومبا  العاملية 

والريادة،  التناف�ضية  لتعزيز  احلك�مة 

وجميع  العمل  لفريق  �ضكره  عن  معربا 

امل�ضئ�لني وامل�ظفني يف م�ؤ�ض�ضة التنظيم 

بذل�ها  التي  جه�دهم  على  العقاري 

بذل  نح�  م�جًها  النتائج،  هذه  لتحقيق 

وتقدمي مزيد من اجله�د لتحقيق ت�جيهات 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�ضم�  �ضاحب 

جمل�س ال�زراء، بتطبيق املعايري اجلديدة 

الجناز  اأف�ضل اخلدمات و�ضرعة  لتحقيق 

واملتعاملني  العمالء  ر�ضى  يف  ي�ضهم  مبا 

وامل�ضتفيدين من اخلدمات احلك�مية.

ال�سيخ �سلمان بن عبداهلل

ال�سيخ حممد بن خليفة

موؤكًدا اأن هيئة املعلومات ما�سية يف تنفيذ اخلطط التطويرية للتطبيق

القائد: »توا�سل« اأحدث نقلة اإيجابية نوعية يف اخلدمات العامة
لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اأ�ضاد 

حممد  الإلكرتونية  واحلك�مة  املعل�مات 

ال�طني  النظام  به  يحظى  مبا  القائد 

من  )ت�ا�ضل(  وال�ضكاوى  للمقرتحات 

دعم م�ضتمر من قبل �ضاحب ال�ضم� امللكي 

الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س ال�زراء، حفظه اهلل، م�ؤكًدا 

واملتابعة  الدائمة  �ضم�ه  ت�جيهات  اأن 

والهيئات  امل�ؤ�ض�ضات  لتفاعل  امل�ضتمرة 

مع  جتاوبها  �ضرعة  ومدى  احلك�مية 

امل�اطنني  قبل  من  ال�اردة  املالحظات 

عظيم  لها  كان  النظام  عرب  واملقيمني 

منظ�مة  تط�ير  على  حتفيزها  يف  الأثر 

اإىل  بها  وال��ض�ل  احلك�مية،  اخلدمات 

مبا  والإنتاجية  اجل�دة  م�ضت�يات  اأرقى 

يحقق الأهداف املرج�ة. 

تنفيذ  مبا�ضرة  اإىل  القائد  واأ�ضار 

العهد  ويل  امللكي  ال�ضم�  �ضاحب  ت�جيه 

معايري  ب��ضع  ال�زراء  جمل�س  رئي�س 

اإ�ضافية جلائزة التميز يف خدمة العمالء 

والفرتة  الرد  ج�دة  تت�ضمن  )ت�ا�ضل( 

مبا  منه،  لالنتهاء  امل�ضتغرقة  الزمنية 

اجلهات  بني  التناف�ضية  زيادة  يف  ي�ضهم 

حت�ضني  مل�ضاعي  ا�ضتمراًرا  احلك�مية 

م�ضرًيا  للم�اطنني،  احلك�مية  اخلدمة 

داأبت عليه  الذي  النهج  اأن ذلك ميثل  اإىل 

دمي�مة  على  املحافظة  يف  احلك�مة 

ك�نها  اخلدمات  منظ�مة  تط�ير  عملية 

التنمية  لتحقيق  الداعمة  الع�امل  اأحد 

القت�ضادية  البحرين  وروؤية  امل�ضتدامة 

.2030

ت�جيهات  اأن  اإىل  القائد  ولفت 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�ضم�  �ضاحب 

تفعيل  ب�ضرورة  ال�زراء  جمل�س 

�ضيا�ضة  وحتقيق  الإلكرتونية  امل�ضاركة 

قن�ات  تاأمني  خالل  من  املفت�ح،  الباب 

امل�اطنني  بني  ومبا�ضرة  دائمة  ت�ا�ضل 

جميع  يف  احلك�مية  اجلهات  وم�ض�ؤويل 

جت�ضد  احلك�مية،  والهيئات  ال�زارات 

عرب عدة مبادراتها ومنها النظام ال�طني 

الذي  )ت�ا�ضل(  وال�ضكاوى  للمقرتحات 

قناة   2014 العام  يف  �ضم�ه  د�ضنه 

تعزيز  يف  خمرجاتها  اأ�ضهمت  حك�مية 

لتقدمي  الأداء احلك�مي  م�ؤ�ضرات وج�دة 

ت�اكب  التي  اخلدمة  م�ضت�يات  اأف�ضل 

التطلعات  وتلبي  امل�طنني  احتياجات 

امل�ضتقبلية، مبيًنا اأن حر�س احلك�مة على 

تكرمي اجلهات احلك�مية ومنحها جائزة 

خالل  العمالء  مع  الت�ا�ضل  يف  التميز 

الأع�ام  خالل  احلك�مي  امللتقى  اأعمال 

املا�ضية ت�ؤكد تبني �ضم�ه ل�ضيا�ضة التميز 

انعك�س  وقد  اجلمه�ر،  مع  الت�ا�ضل  يف 

ذلك من خالل زيادة عدد اجلهات املكرمة 

 3 تكرمي  مت  اأنه  م��ضًحا  عام،  بعد  عاًما 

جهات حك�مية يف العام 2017، يف حني 

اجلائزة  على  ح�ضلت 11 جهة حك�مية 

يف 2018، و16 جهة حك�مية يف العام 

العام  يف  جهة   20 اإىل  و�ض�لً   ،2019

2020، و30 جهة يف العام 2021.

نظام  ميثلها  التي  الأهمية  وح�ل 

النظام  اأن  القائد  حممد  اأكد  )ت�ا�ضل(، 

اخلدمات  ن�عية يف  اإيجابية  نقلة  اأحدث 

م�حد  نظام  اأنه  اإىل  م�ضرًيا  العامة، 

مكنها  والذي  احلك�مية  اجلهات  جلميع 

من حتقيق خططها وا�ضرتاتيجياتها، من 

املمكنة  التط�ير  جمالت  حتديد  خالل 

احلل�ل  وتقدمي  احلك�مية  الأنظمة  يف 

تكرارها  جتنب  يف  ي�ضهم  مبا  اجلذرية 

التفاعل  اأن  اإىل  لفًتا  امل�ضتقبل،  يف 

املالحظات  مع  الف�رية  وال�ضتجابة 

من  هي  ودرا�ضتها  النظام  عرب  ال�اردة 

احلك�مية  اجلهات  دفعت  التي  الأم�ر 

اإجراءات  هند�ضة  اإعادة  نح�  الت�جه  اإىل 

على  بناًء  اإلكرتونًيا  وت�فريها  خدماتها 

ال�قت  يف  م�ؤكًدا  امل�ضتخدمني،  رغبات 

احلك�مية  اجلهات  جميع  حر�س  نف�ضه 

الإلكرتوين  التح�ل  مبادرات  دعم  على 

املجتمعية،  امل�ضاركة  على  املعتمدة 

والعدالة  ال�ضتدامة  مبادئ  حتقق  والتي 

مبا  احلك�مية،  اخلدمات  يف  والتناف�ضية 

هذه  وفاعلية  كفاءة  تط�ير  يف  ي�ضهم 

اخلدمات. 

ال�طني  النظام  اأن  اإىل  القائد  ولفت 

يعد  )ت�ا�ضل(  وال�ضكاوى  للمقرتحات 

املبا�ضر  الت�ا�ضل  اأتاحت  متكاملة  من�ضة 

bahrain. الإلكرتوين  امل�قع  عرب 

اخلا�س  والتطبيق   ،Tawasul  /bh
قيمة  يقدم  الذكية  والأجهزة  باله�اتف 

م�ضافة و�ضهلة التناول من قبل اجلميع.

حممد القائد

مدير عام املرور: جائزة 

»التميز« حافز ملزيد من التطوير

العام  املدير  اأكد 

العامة  ـــــالإدارة  ل

العميد  ــرور  ــم ــل ل

عبدالرحمن  ال�ضيخ 

بــن عــبــدالــ�هــاب 

ف�ز  اأن  خليفة  اآل 

الــعــامــة  الإدارة 

بجائزة  لــلــمــرور 

الت�ا�ضل  يف  التميز 

لعام  العمالء  مــع 

وتكرميها   ،2021

�ضاحب  قــبــل  ــن  م

العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضم� 

اأول  الفريق  ت�جيهات  نتاج  جاء  ال�زراء،  جمل�س  رئي�س 

يف  الداخلية  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�ضد  ال�ضيخ 

للجمه�ر وال�ضتماع  امل�جهة  ال�ضتمرار بتط�ير اخلدمات 

ال�طني  النظام  عرب  معها  والتجاوب  مالحظاتهم  اإىل 

�ضرعة  ن�ضبة  بلغت  اإذ  )ت�ا�ضل(،  وال�ضكاوى  للمقرتحات 

املتعاملني  و�ضكاوى  مقرتحات  مع  ال�ضتجابة  وكفاءة 

100% من م�ؤ�ضرات قيا�س الأداء.

اآل  عبدال�هاب  بن  عبدالرحمن  ال�ضيخ  العميد  وقال 

بجائزة  وف�زها  للمرور  العامة  الإدارة  تكرمي  اإن  خليفة 

التميز حافز كبري جلميع املنت�ضبني لبذل مزيد من اجله�د 

اآلية  و�ضع  ومت  للجمه�ر،  خدمة  اأف�ضل  وتقدمي  لت�ضهيل 

ا�ضتجابة،  اأ�ضرع  ل�ضمان  باملرور  الإدارات  جميع  ت�ضم 

واحلر�س على تقدمي م�ضت�يات متقدمة، مبا يعك�س حر�س 

احلك�مة على خدمة امل�اطنني والت�ا�ضل معهم.

ال�سيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب 

الكوهجي: التجاوب مع مقرتحات 

و�سكاوى املتعاملني بن�سبة %100

رئي�س  اأكد 

الهيئة  اإدارة  جمل�س 

للتاأمني  العامة 

حمم�د  الجتماعي 

الك�هجي  ها�ضم 

اعتزازه بف�ز الهيئة 

يف  التميز  بجائزة 

الت�ا�ضل مع العمالء 

الذي   ،2021 لعام 

لقيم  تاأكيًدا  جاء 

العمل  يف  التمّيز 

ي�ضهم  مبا  احلك�مي 

يف حتقيق اأهداف امل�ضرية التنم�ية ال�ضاملة بقيادة ح�ضرة 

�ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى، حفظه اهلل ورعاه، ودعم ومتابعة واهتمام �ضاحب 

العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضم� 

اخلدمة  تقدمي  اأجل  من  للتناف�س  ال�زراء،  جمل�س  رئي�س 

احلك�مية الأف�ضل للم�اطنني.

الأداء  يف  التميز  حققت  العامة  الهيئة  اأن  واأ�ضاف 

بن�ضبة  )ت�ا�ضل(  وال�ضكاوى  للمقرتحات  ال�طني  بالنظام 

تت�يًجا  ليك�ن  الأداء،  قيا�س  م�ؤ�ضرات  من   %100 بلغت 

اأعلى  تقدمي  يف  الهيئة  منت�ضبي  جلميع  املخل�ضة  للجه�د 

البالغ  م�ضت�يات اخلدمة، رافًعا �ضكره وتقديره واعتزازه 

ال�زراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�ضم�  ل�ضاحب 

على تكرمي �ضم�ه للهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، �ضمن 

اجلهات احلك�مية الفائزة بجائزة التميز يف الت�ا�ضل مع 

ال�ضتجابة  وكفاءة  �ضرعة  من حيث  لعام 2021  العمالء 

مع مقرتحات و�ضكاوى املتعاملني بن�ضب بلغت 100% من 

م�ؤ�ضرات قيا�س الأداء.

حممود الكوهجي

مبنا�سبة ح�سول الكهرباء على جائزة التميز يف التوا�سل مع العمالء.. وزير الكهرباء: 

تكرمي ويل العهد رئي�س الوزراء دافع للمزيد من البذل والإجناز

ثمن وزير �ض�ؤون الكهرباء واملاء وائل 

التنفيذي  والرئي�س  املبارك،  نا�ضر  بن 

بن  ن�اف  ال�ضيخ  واملاء  الكهرباء  لهيئة 

ال�ضم�  ل �ضاحب  تف�ضّ اآل خليفة،  اإبراهيم 

امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

اهلل،  ال�زراء، حفظه  العهد رئي�س جمل�س 

بتكرمي هيئة الكهرباء واملاء �ضمن اجلهات 

يف  التميز  بجائزة  الفائزة  احلك�مية 

الت�ا�ضل مع العمالء لعام 2021، �ضمن 

وال�ضكاوى  للمقرتحات  ال�طني  النظام 

»ت�ا�ضل«.

هيئة  حققته  ما  اإن  ال�زير  وقال   

من  »ت�ا�ضل«  نظام  يف  واملاء  الكهرباء 

الت�ايل  على  الرابع  للعام  اإيجابي  اأداء 

خطة  يف  امللم��س  للنجاح  انعكا�س  ه� 

الهيئة،  قبل  من  املقدمة  اخلدمات  تط�ير 

تعزيز  يف  �ضت�ضتمر  الهيئة  اأن  م�ؤكًدا 

املبا�ضر  الت�ضال  عملية  بتعزيز  جه�دها 

ملالحظاتهم  وال�ضتماع  اجلمه�ر،  مع 

واقرتاحاتهم، والرد على ت�ضاوؤلتهم كافة، 

ب�ضاأن  اجل�دة  معايري  اأعلى  ي�ضمن  مبا 

النظام  عرب  �ضّيما  تقدمها،  التي  اخلدمات 

ال�طني للمقرتحات وال�ضكاوى »ت�ا�ضل« 

وتطبيقه الإلكرتوين.

بن  ن�اف  ال�ضيخ  اأكد  جانبه،  من   

اإبراهيم اآل خليفة اأن الهيئة قامت بتط�ير 

الإنتاجية،  م�ضت�ى  وحت�ضني  العمل  اآلية 

املتعلقة  اخلدمات  اأف�ضل  تقدمي  وم�ا�ضلة 

بالكهرباء واملاء وفق اأعلى معايري اجل�دة 

امل�اطنني واملقيمني  لك�ضب ر�ضا  والكفاءة 

وتعزيز ثقتهم بخدمات الهيئة، الأمر الذي 

ال�ضاملة  التنم�ية  امل�ضرية  دعم  ي�ضهم يف 

ململكة البحرين.

نظام  اإن  التنفيذي  الرئي�س  وقال   

فيها  يتم  مبا�ضرة  من�ضة  ميّثل  »ت�ا�ضل« 

واملقيمني  امل�اطنني  بني  الفعال  الت�ا�ضل 

مع امل�ض�ؤولني ومن هذا املنطلق يتم تلبية 

ملالحظاتهم،  وال�ضتماع  احتياجاتهم، 

اآرائهم ومقرتحاتهم، مثمًنا دور  وت�ضجيل 

اهتمام  من  به  يحظى  وما  الربنامج  هذا 

باحلك�مة  امل�ض�ؤولني  قبل  من  ومتابعة 

املالحظة  رفع  يتم  اإذ  مبا�ضر،  ب�ضكل 

املختلفة  الإدارية  امل�ضت�يات  اإىل  امل�ضتلمة 

خالل  الرد  عدم  حال  يف  تلقائي  ب�ضكل 

الفرتة الزمنية املحددة للرد.

التنفيذي  والرئي�س  ال�زير  واأ�ضاد   

»ت�ا�ضل«  بنظام  واملاء  الكهرباء  لهيئة 

متيز  كما  العمل،  اآلية  عزز  باعتباره 

مع  املبا�ضر  الت�ا�ضل  عملية  بت�ضهيل 

اأن  وا�ضتطاع  الخت�ضا�س،  ذات  اجلهات 

الهيئة  اأن  م�ؤكدين  اجلميع،  ر�ضا  يحقق 

خدماتها  وحت�ضني  لتقدمي  قدًما  �ضتم�ضي 

�ضتق�م  اأنها  كما  واملقيمني،  للم�اطنني 

لرفع  التقنية  احلل�ل  اأف�ضل  بت�ظيف 

ج�دة خدماتها واخت�ضار وقت اخلدمة.

وزير �سوؤون الكهرباء واملاء

»املهن ال�سحية«: تعزيز التوا�سل

 مع املجتمع وتعزيز اخلدمات

الدكت�رة  اأكدت 

اجلالهمة  عذبي  مرمي 

الرئي�س التنفيذي للهيئة 

املهن  لتنظيم  ال�طنية 

اأن  ال�ضحية  واخلدمات 

وج�دة  الإجناز  �ضرعة 

احلك�مية  اخلدمة 

التمّيز  لتحقيق  منطلق 

احلك�مي،  العمل  يف 

حتقيق  يف  ي�ضهم  مبا 

اأهداف امل�ضرية التنم�ية 

ال�ضاملة بقيادة ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى.

ولفتت د. اجلالهمة اإىل اأن متابعة واهتمام �ضاحب ال�ضم� 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  الأمري  امللكي 

من  للتناف�س  داعم  ت�ضجيع  من  ي�ليه  وما  ال�زراء،  جمل�س 

اأجل تقدمي اخلدمة احلك�مية الأف�ضل للم�اطنني، ي�ضكل دافًعا 

م�ضتمًرا مل�ا�ضلة الإجنازات.

واأعربت د. اجلالهمة عن بالغ العتزاز وال�ضكر ل�ضاحب 

تكرمي  ال�زراء على  رئي�س جمل�س  العهد  امللكي ويل  ال�ضم� 

ال�ضحية،  واخلدمات  املهن  لتنظيم  ال�طنية  للهيئة  �ضم�ه 

�ضمن اجلهات احلك�مية الفائزة بجائزة التميز يف الت�ا�ضل 

مع العمالء لعام 2021 بعد حتقيق الهيئة التمّيز يف الأداء 

بالنظام ال�طني للمقرتحات وال�ضكاوى )ت�ا�ضل( من حيث 

�ضرعة وكفاءة ال�ضتجابة مع مقرتحات و�ضكاوى املتعاملني 

بن�ضب بلغت 100% من م�ؤ�ضرات قيا�س الأداء، م�ضيدة بت�جيه 

ال�زراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�ضم�  �ضاحب 

ب��ضع معايري اإ�ضافية جلائزة التميز يف خدمة العمالء مبا 

ي�ضهم يف زيادة التناف�ضية بني اجلهات احلك�مية.

مرمي اجلالهمة
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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
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مثمًنا دعم وزير الداخلية للربنامج.. وزير الإعالم:

برنامج »كفو« يفخر باأن يكون اإحدى مبادرات اخلطة الوطنية »بحريننا«
ثّمن علي بن حممد الرميحي وزير الإعالم دعم ومتابعة 

الفريق اأول ال�ضيخ را�ضد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية 

رئي�س جلنة متابعة تنفيذ اخلطة الوطنية لتعزيز النتماء 

له  كان  اإذ  »بحريننا«،  املواطنة  قيم  وتر�ضيخ  الوطني 

الربنامج  حققه  الذي  النظري  منقطع  النجاح  يف  بالغ  اأثر 

ب�ضمعة  يليق  الذي  بال�ضكل  وظهوره  »كفو«  التلفزيوين 

ومكانة مملكة البحرين و�ضعبها، لفتا اإىل اأن متابعة وزير 

اإطار  يف  ياأتي  النجاح  هذا  يف  الأ�ضا�ضي  ودوره  الداخلية 

دعم م�ضتمر للوزارة يف جمال النتاج الرباجمي التلفزيوين 

والذاعي.

عرب  بثه  مت  الذي  الربنامج،  عمل  فريق  اأن  واأو�ضح 

وزارة  واأنتجته  الكرمي  ال�ضهر  خالل  البحرين  تلفزيون 

البحرين،   STC »بحريننا« و�ضركة  بالتعاون مع  الإعالم 

هذا  باعتبار  ومهنية  اعتزاز  بكل  دوره  اأدى 

اخلطة  من  جزًءا  الوطني  الإعالمي  الإنتاج 

الوطنية لتعزيز النتماء الوطني وتر�ضيخ 

من  حتمله  مبا  »بحريننا«،  املواطنة  قيم 

اخلري  حتقق  �ضامية  واأهداف  مبادرات 

الوطني  العمل  هذا  اأن  م�ضيًفا  للمجتمع، 

بني  البناءة  املجتمعية  ال�ضراكة  منوذج 

القطاعني العام واخلا�س واأبرز نحو 18 قيمة 

من القيم الوطنية التي ترتكز عليها اخلطة الوطنية 

»بحريننا«، واأبرزها الفخر والعتزاز والعطاء والت�ضامن 

واملواطنة ال�ضاحلة. 

يف  م�ضتمرة  الوزارة  اأن  على  الإعالم  وزير  و�ضدد 

الأهداف  يحقق  اخلا�س مبا  القطاع  مع  الفاعلة  �ضراكاتها 

الرتقاء  بالنفع على  امل�ضرتكة ويعود  الوطنية 

بقطاع الإعالم والت�ضال يف خمتلف جمالته، 

البحرين و�ضركة   STC �ضركة  مثمًنا دعم 

يف  �ضريكني  باعتبارهما  ما�ضرت  �ضتوديو 

امل�ضتوى  على  الإعالمي  النجاح  �ضناعة 

الذي  الكبري  والنجاح  والإقليمي،  املحلي 

حققه الربنامج يف ن�ضخته الثانية.

واأكد وزير الإعالم اأن التفاعل اجلماهريي 

داخلًيا وعربًيا مع ما قدمه برنامج »كفو«، وال�ضدى 

التوا�ضل  و�ضائل  خمتلف  على  حلقاته  جلميع  الإيجابي 

الجتماعي، يعك�س ما ميثله املجتمع البحريني من منوذج 

اللحمة  وتعزيز  الإيجابي  التاأثري  يف  وعربي  خليجي 

ثقافة  الربنامج هو تر�ضيخ  اأن هدف  اإىل  الوطنية، م�ضرًيا 

ي�ضتمدها  ثقافة  باعتبارها  املجتمع  يف  ون�ضرها  التقدير 

اهلل،  اأيده  املفدى،  امللك  جاللة  قائده  من  البحرين  �ضعب 

الذي يعد قدوتنا جميًعا يف التكرمي والثناء على النماذج 

البحرين  ململكة  خدمة  يعمل  من  وكل  املميزة  الوطنية 

و�ضعبها العزيز.

النتماء  لتعزيز  الوطنية  اخلطة  اأن  بالذكر  اجلدير 

الوطني وتر�ضيخ قيم املواطنة »بحريننا« مت تد�ضينها يف 

وي�ضارك  مبادرة   100 من  اأكرث  وت�ضمل   ،2019 مار�س 

تنفيذها 27 جهة وموؤ�ض�ضة حكومية وبتعاون ودعم  يف 

تتمحور  اأ�ضا�ضية  مـ�ضـارات   5 عرب  اخلا�س،  القطاع  من 

ومبادرات  العامة،  العالقات  النتماء، وحمالت  برامج  يف 

املناهج واملقررات ومبادرات  اىل مبادرات  اإ�ضافة  العالم، 

الت�ضريعات والأنظمة.

حميدان ي�سّلم منت�سبي »العمل« و�سام الأمري �سلمان لال�ستحقاق الطبي

الجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  اأكد 

اعتزاز  اأن  حميدان  علي  حممد  بن  جميل 

ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 

اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  وتثمني  ورعاه، 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان 

جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، للجهود الوطنية 

الأمامية  ال�ضفوف  العاملني يف  لكل  املخل�ضة 

)كوفيد19(  كورونا  لفريو�س  للت�ضدي 

البحرين،  دفاع  وقوة  ال�ضحية،  الكوادر  من 

كافة،  امل�ضاندة  واجلهات  الداخلية،  ووزارة 

ميثل دافًعا ملوا�ضلة العمل بذات العزم والعمل 

مملكة  خدمة  نحو  الواحد  الفريق  بروح 

ومنت�ضبي  موظفي  بجهود  م�ضيًدا  البحرين، 

الوزارة وحر�ضهم على تقدمي اأف�ضل اخلدمات 

الجتماعية  واحلماية  العمالية  املجالت  يف 

يف البالد.

والتنمية  العمل  وزير  واأو�ضح   

حتى  حتقق  ما  على  احلفاظ  اأن  الجتماعية 

اجلهود  من  املزيد  بذل  ي�ضتدعي  اليوم 

اأن  موؤكًدا  املن�ضودة،  للنجاحات  للو�ضول 

هذا التكرمي امللكي يعد دافًعا ملوا�ضلة العمل 

بنف�س الوترية وبذات العزم لتحقيق مزيٍد من 

الإجنازات الوطنية.

العمل  وزير  تف�ضل  لدى  ذلك  جاء   

مبركز  الثالثاء  اأم�س  الجتماعية،  والتنمية 

الأمري  »و�ضام  بت�ضليم  الثقايف،  عي�ضى 

للكوادر  الطبي«  �ضلمان بن حمد لال�ضتحقاق 

العمل والتنمية  الوطنية من منت�ضبي وزارة 

ال�ضامي ويف  امللكي  لالأمر  اإنفاًذا  الجتماعية، 

اإطار توجيه �ضاحب ال�ضمو امللكي ويل العهد 

املعنية  اجلهات  لكل  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

بت�ضليم الو�ضام للعاملني يف ال�ضفوف الأمامية 

البحرين،  دفاع  وقوة  ال�ضحية،  الكوادر  من 

ووزارة الداخلية، واجلهات امل�ضاندة كافة.

الوزير احلا�ضلني على »و�ضام   وقد هناأ 

الطبي«،  لال�ضتحقاق  حمد  بن  �ضلمان  الأمري 

الوزارة  ملنت�ضبي  وتقديره  �ضكره  عن  معرًبا 

جلهودهم واإ�ضهاماتهم املخل�ضة.

وزير الإعالم ي�سّلم منت�سبي الوزارة 

وعدًدا من الإعالميني و�سام الأمري �سلمان

الإعالم  وزير  الرميحي  حممد  بن  علي  اأكد 

اأن اعتزاز ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن 

وتثمني  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى 

حمد  بن  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 

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

يف  العاملني  لكل  املخل�ضة  الوطنية  للجهود 

كورونا  لفريو�س  للت�ضدي  الأمامية  ال�ضفوف 

البحرين،  دفاع  وقوة  ال�ضحية،  الكوادر  من 

ووزارة الداخلية، واجلهات امل�ضاندة كافة، ميثل 

دافعا ملوا�ضلة العمل بذات العزم، م�ضيدا بجهود 

والإعالميني  الإعالم  �ضوؤون  وزارة  منت�ضبي 

ب�ضكل عام يف تاأدية مهامهم وواجباتهم الوطنية 

ملا فيه خري و�ضالح مملكة البحرين.

واأكد علي بن حممد الرميحي وزير الإعالم 

اأن احلفاظ على ما حتقق حتى اليوم ي�ضتدعي 

للنجاحات  للو�ضول  اجلهود  من  املزيد  بذل 

البحرين عاليا يف  ا�ضم مملكة  املن�ضودة، ورفع 

املحافل الإقليمية والدولية كافة.

الإعالم بت�ضليم  جاء ذلك لدى تف�ضل وزير 

لال�ضتحقاق  حمد  بن  �ضلمان  الأمري  »و�ضام 

وزارة  منت�ضبي  من  الوطنية  للكوادر  الطبي« 

اإنفاذا  الإعالميني،  من  وعددا  الإعالم  �ضوؤون 

اإطار توجيه �ضاحب  ال�ضامي ويف  امللكي  لالأمر 

ال�ضمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

لكل اجلهات املعنية بت�ضليم الو�ضام للعاملني يف 

وقوة  ال�ضحية،  الكوادر  من  الأمامية  ال�ضفوف 

دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكل اجلهات 

امل�ضاندة.

رئي�س ديوان ويل العهد ي�سّلم منت�سبي الديوان 

و�سام الأمري �سلمان بن حمد لال�ستحقاق الطبي

اأكد ال�ضيخ �ضلمان بن اأحمد بن �ضلمان اآل خليفة رئي�س 

اأن اعتزاز ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك  ديوان ويل العهد 

اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد 

بن  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  وتثمني  ورعاه، 

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

اهلل، للجهود الوطنية املخل�ضة لكل العاملني يف ال�ضفوف 

الأمامية للت�ضدي لفريو�س كورونا من الكوادر ال�ضحية، 

وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، واجلهات امل�ضاندة 

كافة، ميثل دافًعا ملوا�ضلة العمل بذات العزم وروح الفريق 

البارزة  والإ�ضهامات  املخل�ضة  باجلهود  م�ضيًدا  الواحد، 

فريو�س  جلائحة  الت�ضدي  يف  العهد  ويل  ديوان  ملوظفي 

كورونا.

وقال رئي�س ديوان ويل العهد اإن التكرمي امللكي ال�ضامي 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  امللك  جاللة  يوليه  ما  يعك�س 

و�ضاحب ال�ضمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

اأبناء البحرين  حفظه اهلل، من رعاية اهتمام بتقدير جهود 

احلكومية  واجلهات  الأمامية  ال�ضفوف  يف  العاملني  من 

امل�ضاندة.

الأمري  »و�ضام  بت�ضليم  اأم�س،  تف�ضله،  لدى  ذلك  جاء 

الوطنية من  للكوادر  الطبي«  �ضلمان بن حمد لال�ضتحقاق 

منت�ضبي ديوان ويل العهد، اإنفاًذا لالأمر امللكي ال�ضامي ويف 

اإطار توجيه �ضاحب ال�ضمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س 

للعاملني  الو�ضام  بت�ضليم  املعنية  اجلهات  لكل  الوزراء 

دفاع  وقوة  ال�ضحية،  الكوادر  من  الأمامية  ال�ضفوف  يف 

اإذ  كافة،  امل�ضاندة  واجلهات  الداخلية،  ووزارة  البحرين، 

اأ�ضار اإىل اأن هذا التكرمي يعد دافًعا وحافًزا ملوا�ضلة العمل 

�ضمن فريق البحرين لتحقيق مزيد من املنجزات الوطنية 

ورفع ا�ضم مملكة البحرين عالًيا.

وهناأ رئي�س ديوان ويل العهد احلا�ضلني على »و�ضام 

الأمري �ضلمان بن حمد لال�ضتحقاق الطبي«، معرًبا عن فخره 

حتى  حتقق  فيما  الأثر  لها  كان  التي  بجهودهم  واعتزازه 

اليوم، والتي �ضطروا فيها اأروع ق�ض�س البذل والعطاء يف 

خدمة الوطن، موؤكًدا موا�ضلة العمل بروح الفريق الواحد 

فريق البحرين، وامل�ضي قدًما بذات العزم وبنف�س الوترية 

من اأجل خري ومناء الوطن.

الذين  العهد  ويل  ديوان  منت�ضبو  اأعرب  جانبهم،  من 

لال�ضتحقاق  حمد  بن  �ضلمان  الأمري  و�ضام  بت�ضلم  ت�ضرفوا 

ال�ضامي،  التكرمي  بهذا  والعتزاز  الفخر  بالغ  عن  الطبي 

بذات  العمل  ملوا�ضلة  دافًعا  يعد  الو�ضام  هذا  اأن  موؤكدين 

العزم وبذل املزيد يف خدمة الوطن.

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://www.alayam.com/alayam/local/957876/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/957884/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12065/pdf/INAF_20220420014729141.pdf
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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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مثمًنا دعم وزير الداخلية للربنامج.. وزير الإعالم:

برنامج »كفو« يفخر باأن يكون اإحدى مبادرات اخلطة الوطنية »بحريننا«
ثّمن علي بن حممد الرميحي وزير الإعالم دعم ومتابعة 

الفريق اأول ال�ضيخ را�ضد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية 

رئي�س جلنة متابعة تنفيذ اخلطة الوطنية لتعزيز النتماء 

له  كان  اإذ  »بحريننا«،  املواطنة  قيم  وتر�ضيخ  الوطني 

الربنامج  حققه  الذي  النظري  منقطع  النجاح  يف  بالغ  اأثر 

ب�ضمعة  يليق  الذي  بال�ضكل  وظهوره  »كفو«  التلفزيوين 

ومكانة مملكة البحرين و�ضعبها، لفتا اإىل اأن متابعة وزير 

اإطار  يف  ياأتي  النجاح  هذا  يف  الأ�ضا�ضي  ودوره  الداخلية 

دعم م�ضتمر للوزارة يف جمال النتاج الرباجمي التلفزيوين 

والذاعي.

عرب  بثه  مت  الذي  الربنامج،  عمل  فريق  اأن  واأو�ضح 

وزارة  واأنتجته  الكرمي  ال�ضهر  خالل  البحرين  تلفزيون 

البحرين،   STC »بحريننا« و�ضركة  بالتعاون مع  الإعالم 

هذا  باعتبار  ومهنية  اعتزاز  بكل  دوره  اأدى 

اخلطة  من  جزًءا  الوطني  الإعالمي  الإنتاج 

الوطنية لتعزيز النتماء الوطني وتر�ضيخ 

من  حتمله  مبا  »بحريننا«،  املواطنة  قيم 

اخلري  حتقق  �ضامية  واأهداف  مبادرات 

الوطني  العمل  هذا  اأن  م�ضيًفا  للمجتمع، 

بني  البناءة  املجتمعية  ال�ضراكة  منوذج 

القطاعني العام واخلا�س واأبرز نحو 18 قيمة 

من القيم الوطنية التي ترتكز عليها اخلطة الوطنية 

»بحريننا«، واأبرزها الفخر والعتزاز والعطاء والت�ضامن 

واملواطنة ال�ضاحلة. 

يف  م�ضتمرة  الوزارة  اأن  على  الإعالم  وزير  و�ضدد 

الأهداف  يحقق  اخلا�س مبا  القطاع  مع  الفاعلة  �ضراكاتها 

الرتقاء  بالنفع على  امل�ضرتكة ويعود  الوطنية 

بقطاع الإعالم والت�ضال يف خمتلف جمالته، 

البحرين و�ضركة   STC �ضركة  مثمًنا دعم 

يف  �ضريكني  باعتبارهما  ما�ضرت  �ضتوديو 

امل�ضتوى  على  الإعالمي  النجاح  �ضناعة 

الذي  الكبري  والنجاح  والإقليمي،  املحلي 

حققه الربنامج يف ن�ضخته الثانية.

واأكد وزير الإعالم اأن التفاعل اجلماهريي 

داخلًيا وعربًيا مع ما قدمه برنامج »كفو«، وال�ضدى 

التوا�ضل  و�ضائل  خمتلف  على  حلقاته  جلميع  الإيجابي 

الجتماعي، يعك�س ما ميثله املجتمع البحريني من منوذج 

اللحمة  وتعزيز  الإيجابي  التاأثري  يف  وعربي  خليجي 

ثقافة  الربنامج هو تر�ضيخ  اأن هدف  اإىل  الوطنية، م�ضرًيا 

ي�ضتمدها  ثقافة  باعتبارها  املجتمع  يف  ون�ضرها  التقدير 

اهلل،  اأيده  املفدى،  امللك  جاللة  قائده  من  البحرين  �ضعب 

الذي يعد قدوتنا جميًعا يف التكرمي والثناء على النماذج 

البحرين  ململكة  خدمة  يعمل  من  وكل  املميزة  الوطنية 

و�ضعبها العزيز.

النتماء  لتعزيز  الوطنية  اخلطة  اأن  بالذكر  اجلدير 

الوطني وتر�ضيخ قيم املواطنة »بحريننا« مت تد�ضينها يف 

وي�ضارك  مبادرة   100 من  اأكرث  وت�ضمل   ،2019 مار�س 

تنفيذها 27 جهة وموؤ�ض�ضة حكومية وبتعاون ودعم  يف 

تتمحور  اأ�ضا�ضية  مـ�ضـارات   5 عرب  اخلا�س،  القطاع  من 

ومبادرات  العامة،  العالقات  النتماء، وحمالت  برامج  يف 

املناهج واملقررات ومبادرات  اىل مبادرات  اإ�ضافة  العالم، 

الت�ضريعات والأنظمة.

حميدان ي�سّلم منت�سبي »العمل« و�سام الأمري �سلمان لال�ستحقاق الطبي

الجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  اأكد 

اعتزاز  اأن  حميدان  علي  حممد  بن  جميل 

ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 

اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  وتثمني  ورعاه، 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان 

جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، للجهود الوطنية 

الأمامية  ال�ضفوف  العاملني يف  لكل  املخل�ضة 

)كوفيد19(  كورونا  لفريو�س  للت�ضدي 

البحرين،  دفاع  وقوة  ال�ضحية،  الكوادر  من 

كافة،  امل�ضاندة  واجلهات  الداخلية،  ووزارة 

ميثل دافًعا ملوا�ضلة العمل بذات العزم والعمل 

مملكة  خدمة  نحو  الواحد  الفريق  بروح 

ومنت�ضبي  موظفي  بجهود  م�ضيًدا  البحرين، 

الوزارة وحر�ضهم على تقدمي اأف�ضل اخلدمات 

الجتماعية  واحلماية  العمالية  املجالت  يف 

يف البالد.

والتنمية  العمل  وزير  واأو�ضح   

حتى  حتقق  ما  على  احلفاظ  اأن  الجتماعية 

اجلهود  من  املزيد  بذل  ي�ضتدعي  اليوم 

اأن  موؤكًدا  املن�ضودة،  للنجاحات  للو�ضول 

هذا التكرمي امللكي يعد دافًعا ملوا�ضلة العمل 

بنف�س الوترية وبذات العزم لتحقيق مزيٍد من 

الإجنازات الوطنية.

العمل  وزير  تف�ضل  لدى  ذلك  جاء   

مبركز  الثالثاء  اأم�س  الجتماعية،  والتنمية 

الأمري  »و�ضام  بت�ضليم  الثقايف،  عي�ضى 

للكوادر  الطبي«  �ضلمان بن حمد لال�ضتحقاق 

العمل والتنمية  الوطنية من منت�ضبي وزارة 

ال�ضامي ويف  امللكي  لالأمر  اإنفاًذا  الجتماعية، 

اإطار توجيه �ضاحب ال�ضمو امللكي ويل العهد 

املعنية  اجلهات  لكل  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

بت�ضليم الو�ضام للعاملني يف ال�ضفوف الأمامية 

البحرين،  دفاع  وقوة  ال�ضحية،  الكوادر  من 

ووزارة الداخلية، واجلهات امل�ضاندة كافة.

الوزير احلا�ضلني على »و�ضام   وقد هناأ 

الطبي«،  لال�ضتحقاق  حمد  بن  �ضلمان  الأمري 

الوزارة  ملنت�ضبي  وتقديره  �ضكره  عن  معرًبا 

جلهودهم واإ�ضهاماتهم املخل�ضة.

وزير الإعالم ي�سّلم منت�سبي الوزارة 

وعدًدا من الإعالميني و�سام الأمري �سلمان

الإعالم  وزير  الرميحي  حممد  بن  علي  اأكد 

اأن اعتزاز ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن 

وتثمني  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى 

حمد  بن  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 

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

يف  العاملني  لكل  املخل�ضة  الوطنية  للجهود 

كورونا  لفريو�س  للت�ضدي  الأمامية  ال�ضفوف 

البحرين،  دفاع  وقوة  ال�ضحية،  الكوادر  من 

ووزارة الداخلية، واجلهات امل�ضاندة كافة، ميثل 

دافعا ملوا�ضلة العمل بذات العزم، م�ضيدا بجهود 

والإعالميني  الإعالم  �ضوؤون  وزارة  منت�ضبي 

ب�ضكل عام يف تاأدية مهامهم وواجباتهم الوطنية 

ملا فيه خري و�ضالح مملكة البحرين.

واأكد علي بن حممد الرميحي وزير الإعالم 

اأن احلفاظ على ما حتقق حتى اليوم ي�ضتدعي 

للنجاحات  للو�ضول  اجلهود  من  املزيد  بذل 

البحرين عاليا يف  ا�ضم مملكة  املن�ضودة، ورفع 

املحافل الإقليمية والدولية كافة.

الإعالم بت�ضليم  جاء ذلك لدى تف�ضل وزير 

لال�ضتحقاق  حمد  بن  �ضلمان  الأمري  »و�ضام 

وزارة  منت�ضبي  من  الوطنية  للكوادر  الطبي« 

اإنفاذا  الإعالميني،  من  وعددا  الإعالم  �ضوؤون 

اإطار توجيه �ضاحب  ال�ضامي ويف  امللكي  لالأمر 

ال�ضمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

لكل اجلهات املعنية بت�ضليم الو�ضام للعاملني يف 

وقوة  ال�ضحية،  الكوادر  من  الأمامية  ال�ضفوف 

دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكل اجلهات 

امل�ضاندة.

رئي�س ديوان ويل العهد ي�سّلم منت�سبي الديوان 

و�سام الأمري �سلمان بن حمد لال�ستحقاق الطبي

اأكد ال�ضيخ �ضلمان بن اأحمد بن �ضلمان اآل خليفة رئي�س 

اأن اعتزاز ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك  ديوان ويل العهد 

اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد 

بن  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  وتثمني  ورعاه، 

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

اهلل، للجهود الوطنية املخل�ضة لكل العاملني يف ال�ضفوف 

الأمامية للت�ضدي لفريو�س كورونا من الكوادر ال�ضحية، 

وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، واجلهات امل�ضاندة 

كافة، ميثل دافًعا ملوا�ضلة العمل بذات العزم وروح الفريق 

البارزة  والإ�ضهامات  املخل�ضة  باجلهود  م�ضيًدا  الواحد، 

فريو�س  جلائحة  الت�ضدي  يف  العهد  ويل  ديوان  ملوظفي 

كورونا.

وقال رئي�س ديوان ويل العهد اإن التكرمي امللكي ال�ضامي 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  امللك  جاللة  يوليه  ما  يعك�س 

و�ضاحب ال�ضمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

اأبناء البحرين  حفظه اهلل، من رعاية اهتمام بتقدير جهود 

احلكومية  واجلهات  الأمامية  ال�ضفوف  يف  العاملني  من 

امل�ضاندة.

الأمري  »و�ضام  بت�ضليم  اأم�س،  تف�ضله،  لدى  ذلك  جاء 

الوطنية من  للكوادر  الطبي«  �ضلمان بن حمد لال�ضتحقاق 

منت�ضبي ديوان ويل العهد، اإنفاًذا لالأمر امللكي ال�ضامي ويف 

اإطار توجيه �ضاحب ال�ضمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س 

للعاملني  الو�ضام  بت�ضليم  املعنية  اجلهات  لكل  الوزراء 

دفاع  وقوة  ال�ضحية،  الكوادر  من  الأمامية  ال�ضفوف  يف 

اإذ  كافة،  امل�ضاندة  واجلهات  الداخلية،  ووزارة  البحرين، 

اأ�ضار اإىل اأن هذا التكرمي يعد دافًعا وحافًزا ملوا�ضلة العمل 

�ضمن فريق البحرين لتحقيق مزيد من املنجزات الوطنية 

ورفع ا�ضم مملكة البحرين عالًيا.

وهناأ رئي�س ديوان ويل العهد احلا�ضلني على »و�ضام 

الأمري �ضلمان بن حمد لال�ضتحقاق الطبي«، معرًبا عن فخره 

حتى  حتقق  فيما  الأثر  لها  كان  التي  بجهودهم  واعتزازه 

اليوم، والتي �ضطروا فيها اأروع ق�ض�س البذل والعطاء يف 

خدمة الوطن، موؤكًدا موا�ضلة العمل بروح الفريق الواحد 

فريق البحرين، وامل�ضي قدًما بذات العزم وبنف�س الوترية 

من اأجل خري ومناء الوطن.

الذين  العهد  ويل  ديوان  منت�ضبو  اأعرب  جانبهم،  من 

لال�ضتحقاق  حمد  بن  �ضلمان  الأمري  و�ضام  بت�ضلم  ت�ضرفوا 

ال�ضامي،  التكرمي  بهذا  والعتزاز  الفخر  بالغ  عن  الطبي 

بذات  العمل  ملوا�ضلة  دافًعا  يعد  الو�ضام  هذا  اأن  موؤكدين 

العزم وبذل املزيد يف خدمة الوطن.
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مثمًنا دعم وزير الداخلية للربنامج.. وزير الإعالم:

برنامج »كفو« يفخر باأن يكون اإحدى مبادرات اخلطة الوطنية »بحريننا«
ثّمن علي بن حممد الرميحي وزير الإعالم دعم ومتابعة 

الفريق اأول ال�ضيخ را�ضد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية 

رئي�س جلنة متابعة تنفيذ اخلطة الوطنية لتعزيز النتماء 

له  كان  اإذ  »بحريننا«،  املواطنة  قيم  وتر�ضيخ  الوطني 

الربنامج  حققه  الذي  النظري  منقطع  النجاح  يف  بالغ  اأثر 

ب�ضمعة  يليق  الذي  بال�ضكل  وظهوره  »كفو«  التلفزيوين 

ومكانة مملكة البحرين و�ضعبها، لفتا اإىل اأن متابعة وزير 

اإطار  يف  ياأتي  النجاح  هذا  يف  الأ�ضا�ضي  ودوره  الداخلية 

دعم م�ضتمر للوزارة يف جمال النتاج الرباجمي التلفزيوين 

والذاعي.

عرب  بثه  مت  الذي  الربنامج،  عمل  فريق  اأن  واأو�ضح 

وزارة  واأنتجته  الكرمي  ال�ضهر  خالل  البحرين  تلفزيون 

البحرين،   STC »بحريننا« و�ضركة  بالتعاون مع  الإعالم 

هذا  باعتبار  ومهنية  اعتزاز  بكل  دوره  اأدى 

اخلطة  من  جزًءا  الوطني  الإعالمي  الإنتاج 

الوطنية لتعزيز النتماء الوطني وتر�ضيخ 

من  حتمله  مبا  »بحريننا«،  املواطنة  قيم 

اخلري  حتقق  �ضامية  واأهداف  مبادرات 

الوطني  العمل  هذا  اأن  م�ضيًفا  للمجتمع، 

بني  البناءة  املجتمعية  ال�ضراكة  منوذج 

القطاعني العام واخلا�س واأبرز نحو 18 قيمة 

من القيم الوطنية التي ترتكز عليها اخلطة الوطنية 

»بحريننا«، واأبرزها الفخر والعتزاز والعطاء والت�ضامن 

واملواطنة ال�ضاحلة. 

يف  م�ضتمرة  الوزارة  اأن  على  الإعالم  وزير  و�ضدد 

الأهداف  يحقق  اخلا�س مبا  القطاع  مع  الفاعلة  �ضراكاتها 

الرتقاء  بالنفع على  امل�ضرتكة ويعود  الوطنية 

بقطاع الإعالم والت�ضال يف خمتلف جمالته، 

البحرين و�ضركة   STC �ضركة  مثمًنا دعم 

يف  �ضريكني  باعتبارهما  ما�ضرت  �ضتوديو 

امل�ضتوى  على  الإعالمي  النجاح  �ضناعة 

الذي  الكبري  والنجاح  والإقليمي،  املحلي 

حققه الربنامج يف ن�ضخته الثانية.

واأكد وزير الإعالم اأن التفاعل اجلماهريي 

داخلًيا وعربًيا مع ما قدمه برنامج »كفو«، وال�ضدى 

التوا�ضل  و�ضائل  خمتلف  على  حلقاته  جلميع  الإيجابي 

الجتماعي، يعك�س ما ميثله املجتمع البحريني من منوذج 

اللحمة  وتعزيز  الإيجابي  التاأثري  يف  وعربي  خليجي 

ثقافة  الربنامج هو تر�ضيخ  اأن هدف  اإىل  الوطنية، م�ضرًيا 

ي�ضتمدها  ثقافة  باعتبارها  املجتمع  يف  ون�ضرها  التقدير 

اهلل،  اأيده  املفدى،  امللك  جاللة  قائده  من  البحرين  �ضعب 

الذي يعد قدوتنا جميًعا يف التكرمي والثناء على النماذج 

البحرين  ململكة  خدمة  يعمل  من  وكل  املميزة  الوطنية 

و�ضعبها العزيز.

النتماء  لتعزيز  الوطنية  اخلطة  اأن  بالذكر  اجلدير 

الوطني وتر�ضيخ قيم املواطنة »بحريننا« مت تد�ضينها يف 

وي�ضارك  مبادرة   100 من  اأكرث  وت�ضمل   ،2019 مار�س 

تنفيذها 27 جهة وموؤ�ض�ضة حكومية وبتعاون ودعم  يف 

تتمحور  اأ�ضا�ضية  مـ�ضـارات   5 عرب  اخلا�س،  القطاع  من 

ومبادرات  العامة،  العالقات  النتماء، وحمالت  برامج  يف 

املناهج واملقررات ومبادرات  اىل مبادرات  اإ�ضافة  العالم، 

الت�ضريعات والأنظمة.

حميدان ي�سّلم منت�سبي »العمل« و�سام الأمري �سلمان لال�ستحقاق الطبي

الجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  اأكد 

اعتزاز  اأن  حميدان  علي  حممد  بن  جميل 

ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 

اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  وتثمني  ورعاه، 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان 

جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، للجهود الوطنية 

الأمامية  ال�ضفوف  العاملني يف  لكل  املخل�ضة 

)كوفيد19(  كورونا  لفريو�س  للت�ضدي 

البحرين،  دفاع  وقوة  ال�ضحية،  الكوادر  من 

كافة،  امل�ضاندة  واجلهات  الداخلية،  ووزارة 

ميثل دافًعا ملوا�ضلة العمل بذات العزم والعمل 

مملكة  خدمة  نحو  الواحد  الفريق  بروح 

ومنت�ضبي  موظفي  بجهود  م�ضيًدا  البحرين، 

الوزارة وحر�ضهم على تقدمي اأف�ضل اخلدمات 

الجتماعية  واحلماية  العمالية  املجالت  يف 

يف البالد.

والتنمية  العمل  وزير  واأو�ضح   

حتى  حتقق  ما  على  احلفاظ  اأن  الجتماعية 

اجلهود  من  املزيد  بذل  ي�ضتدعي  اليوم 

اأن  موؤكًدا  املن�ضودة،  للنجاحات  للو�ضول 

هذا التكرمي امللكي يعد دافًعا ملوا�ضلة العمل 

بنف�س الوترية وبذات العزم لتحقيق مزيٍد من 

الإجنازات الوطنية.

العمل  وزير  تف�ضل  لدى  ذلك  جاء   

مبركز  الثالثاء  اأم�س  الجتماعية،  والتنمية 

الأمري  »و�ضام  بت�ضليم  الثقايف،  عي�ضى 

للكوادر  الطبي«  �ضلمان بن حمد لال�ضتحقاق 

العمل والتنمية  الوطنية من منت�ضبي وزارة 

ال�ضامي ويف  امللكي  لالأمر  اإنفاًذا  الجتماعية، 

اإطار توجيه �ضاحب ال�ضمو امللكي ويل العهد 

املعنية  اجلهات  لكل  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

بت�ضليم الو�ضام للعاملني يف ال�ضفوف الأمامية 

البحرين،  دفاع  وقوة  ال�ضحية،  الكوادر  من 

ووزارة الداخلية، واجلهات امل�ضاندة كافة.

الوزير احلا�ضلني على »و�ضام   وقد هناأ 

الطبي«،  لال�ضتحقاق  حمد  بن  �ضلمان  الأمري 

الوزارة  ملنت�ضبي  وتقديره  �ضكره  عن  معرًبا 

جلهودهم واإ�ضهاماتهم املخل�ضة.

وزير الإعالم ي�سّلم منت�سبي الوزارة 

وعدًدا من الإعالميني و�سام الأمري �سلمان

الإعالم  وزير  الرميحي  حممد  بن  علي  اأكد 

اأن اعتزاز ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن 

وتثمني  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى 

حمد  بن  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 

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

يف  العاملني  لكل  املخل�ضة  الوطنية  للجهود 

كورونا  لفريو�س  للت�ضدي  الأمامية  ال�ضفوف 

البحرين،  دفاع  وقوة  ال�ضحية،  الكوادر  من 

ووزارة الداخلية، واجلهات امل�ضاندة كافة، ميثل 

دافعا ملوا�ضلة العمل بذات العزم، م�ضيدا بجهود 

والإعالميني  الإعالم  �ضوؤون  وزارة  منت�ضبي 

ب�ضكل عام يف تاأدية مهامهم وواجباتهم الوطنية 

ملا فيه خري و�ضالح مملكة البحرين.

واأكد علي بن حممد الرميحي وزير الإعالم 

اأن احلفاظ على ما حتقق حتى اليوم ي�ضتدعي 

للنجاحات  للو�ضول  اجلهود  من  املزيد  بذل 

البحرين عاليا يف  ا�ضم مملكة  املن�ضودة، ورفع 

املحافل الإقليمية والدولية كافة.

الإعالم بت�ضليم  جاء ذلك لدى تف�ضل وزير 

لال�ضتحقاق  حمد  بن  �ضلمان  الأمري  »و�ضام 

وزارة  منت�ضبي  من  الوطنية  للكوادر  الطبي« 

اإنفاذا  الإعالميني،  من  وعددا  الإعالم  �ضوؤون 

اإطار توجيه �ضاحب  ال�ضامي ويف  امللكي  لالأمر 

ال�ضمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

لكل اجلهات املعنية بت�ضليم الو�ضام للعاملني يف 

وقوة  ال�ضحية،  الكوادر  من  الأمامية  ال�ضفوف 

دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكل اجلهات 

امل�ضاندة.

رئي�س ديوان ويل العهد ي�سّلم منت�سبي الديوان 

و�سام الأمري �سلمان بن حمد لال�ستحقاق الطبي

اأكد ال�ضيخ �ضلمان بن اأحمد بن �ضلمان اآل خليفة رئي�س 

اأن اعتزاز ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك  ديوان ويل العهد 

اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد 

بن  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  وتثمني  ورعاه، 

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

اهلل، للجهود الوطنية املخل�ضة لكل العاملني يف ال�ضفوف 

الأمامية للت�ضدي لفريو�س كورونا من الكوادر ال�ضحية، 

وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، واجلهات امل�ضاندة 

كافة، ميثل دافًعا ملوا�ضلة العمل بذات العزم وروح الفريق 

البارزة  والإ�ضهامات  املخل�ضة  باجلهود  م�ضيًدا  الواحد، 

فريو�س  جلائحة  الت�ضدي  يف  العهد  ويل  ديوان  ملوظفي 

كورونا.

وقال رئي�س ديوان ويل العهد اإن التكرمي امللكي ال�ضامي 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  امللك  جاللة  يوليه  ما  يعك�س 

و�ضاحب ال�ضمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

اأبناء البحرين  حفظه اهلل، من رعاية اهتمام بتقدير جهود 

احلكومية  واجلهات  الأمامية  ال�ضفوف  يف  العاملني  من 

امل�ضاندة.

الأمري  »و�ضام  بت�ضليم  اأم�س،  تف�ضله،  لدى  ذلك  جاء 

الوطنية من  للكوادر  الطبي«  �ضلمان بن حمد لال�ضتحقاق 

منت�ضبي ديوان ويل العهد، اإنفاًذا لالأمر امللكي ال�ضامي ويف 

اإطار توجيه �ضاحب ال�ضمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س 

للعاملني  الو�ضام  بت�ضليم  املعنية  اجلهات  لكل  الوزراء 

دفاع  وقوة  ال�ضحية،  الكوادر  من  الأمامية  ال�ضفوف  يف 

اإذ  كافة،  امل�ضاندة  واجلهات  الداخلية،  ووزارة  البحرين، 

اأ�ضار اإىل اأن هذا التكرمي يعد دافًعا وحافًزا ملوا�ضلة العمل 

�ضمن فريق البحرين لتحقيق مزيد من املنجزات الوطنية 

ورفع ا�ضم مملكة البحرين عالًيا.

وهناأ رئي�س ديوان ويل العهد احلا�ضلني على »و�ضام 

الأمري �ضلمان بن حمد لال�ضتحقاق الطبي«، معرًبا عن فخره 

حتى  حتقق  فيما  الأثر  لها  كان  التي  بجهودهم  واعتزازه 

اليوم، والتي �ضطروا فيها اأروع ق�ض�س البذل والعطاء يف 

خدمة الوطن، موؤكًدا موا�ضلة العمل بروح الفريق الواحد 

فريق البحرين، وامل�ضي قدًما بذات العزم وبنف�س الوترية 

من اأجل خري ومناء الوطن.

الذين  العهد  ويل  ديوان  منت�ضبو  اأعرب  جانبهم،  من 

لال�ضتحقاق  حمد  بن  �ضلمان  الأمري  و�ضام  بت�ضلم  ت�ضرفوا 

ال�ضامي،  التكرمي  بهذا  والعتزاز  الفخر  بالغ  عن  الطبي 

بذات  العمل  ملوا�ضلة  دافًعا  يعد  الو�ضام  هذا  اأن  موؤكدين 

العزم وبذل املزيد يف خدمة الوطن.
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/957877/News.html
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.
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بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

وت�سهيل  امل�ستثمرين  لدعم  التوّجه  ظل  يف 

الإجراءات وت�سجيع رواد الأعمال ال�سباب.. ما زالت 

هناك بع�ض اجلهات تعرقل هذا التوّجه عرب اإجراءاتها 

غري املنطقية.

اأن كمية الطعام املُلقاة يف النفايات ي�مًيا  هل تعلم 

على  بناًء  طن  رم�شان 400  �شهر  #البحرين خالل  يف 

التابعة  النفايات  من  التخل�ص  وحدة  من  معل�مات 

للمجل�ص الأعلى للبيئة، فمتى �شنعرف قيمة النعمة؟ وهل 

تعلم اأنه يزداد هدر الطعام يف #�شهر_رم�شان بن�شبة 30%؟ هل 

اأنت اأو اأنِت ممن يهدر النعمة؟
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�سكان عزبة حمادة يجتمعون لتناول وجبة الإفطار، خالل �سهر رم�سان املبارك يف مدينة املطرية بالقاهرة

من  عا�سمتها  تغرّي  اليابان   -  1868
كيوتو اإىل اإيدو.

يف  الربيدية  اخلدمات  بداية   -  1871
طوكيو وكيوتو واأو�ساكا.

1901 - افتتاح اأول جامعة ن�سائية يف 
اليابان.

بني  اإجنرامز  هدنة  اإعالن   -  1905
القبائل احل�سرمية يف اليمن.

بر�سلونة  اتفاقية  توقيع   -  1921
اخلا�سة بتنظيم حرية العبور.

1925 - بداية الربيد اجلوي بني طوكيو 
واأو�ساكا وفوكوكا.

الدويل  البولي�ض  جهاز  اإن�ساء   -  1929
الإنرتبول.

1947 - عقد اأول انتخابات برملانية يف 
اليابان.

 16 اأبولو  الف�سائي  املكوك   -  1972
يهبط على �سطح القمر.

1999 - وقوع مذبحة ثانوية كوملباين 
كولورادو  ولية  يف  دنفر،  مدينة  يف 

الأمريكية.

ديربان  موؤمتر  انعقاد   -  2009
الذي  ب�سوي�سرا  جنيف  يف  ال�ستعرا�سي 

مناه�سة  بهدف  املتحدة  الأمم  نظمته 

العن�سرية.

2020 - انهيار تاريخي يف �سعر برميل 
ما  اإىل  الأمريكي  تك�سا�ض  غرب  خام  نفط 

لأول  للربميل(  دولًرا   -37( ال�سفر  دون 

كورونا  جائحة  بتاأثري  التاريخ،  يف  مرة 

وحرب الأ�سعار بني ال�سعودية ورو�سيا.

العثورعلى لوحة فنية عمرها 400 عام

ُعرث على ل�حة ه�لندية عمرها 400 عام خالل اأعمال ترميم يف 

عقار مبقاطعة ني� �شاوث ويلز الأ�شرتالية، وقيم اخلرباء �شعرها

بـ5 ماليني دولر اأ�شرتايل )3.682 ملي�ن دولر(، واأطلق على 

العمل ا�شم »�شتل ليف«.

وت�ش�ر الل�حة التي تع�د اإىل القرن ال�شابع ع�شر اإعداداً فخماً 

ملائدة على طاولة تظهر الع�شر الذهبي اله�لندي، وي�شري اخلرباء 

اأن جريت ويليمز هيدا ه� �شاحب الل�حة.

وقالت ريبيكا بين�شني، مالكة املجمع ال�شكني الذي عرثت فيه 

الل�حة: »العث�ر على ل�حة اأ�شلية من القرن الـ17 اأمر مثري، ومت 

التاأكد من اأن الل�حة حقيقية مع ت�قيع الر�شام وهي فر�شة واحدة 

يف امللي�ن باحلدوث«.

عرب  اأ�شرتاليا  اإىل  جلبت  رمبا  الل�حة  اأن  اإىل  اخلرباء  واأ�شار 

رجل الأعمال الأ�شرتايل األفريد فريفاك�ص الذي كان ميلك املبنى عام 

1868وكان حينها جمع الأعمال الفنية رائجاً يف ذلك احلني.

و�شيتم عر�ص الل�حة يف اأكادميية وورف�رد كجزء من مهرجان 

الرتاث الأ�شرتايل.

وفاة عازف البيانو الروماين ال�شهري رادو لوبو

ال�شهري  الروماين  البيان�  عازف  ت�يف 

رادو ل�ب� يف �ش�ي�شرا، عن عمر 76 عاًما.

اأم�ص  »تيلني«،  وكالته  اأكدت  وقد 

الف�شح،  عيد  ي�م  ت�يف  ل�ب�  اأن  الثالثاء، 

الأحد املا�شي.

بالفعل  ت�قف  البيان�  عازف  وكان 

الأداء امل�شرحي يف عام 2019 ب�شبب  عن 

املر�ص.

الكبرية  وثروته  الرائع  لأدائه  ونظًرا 

من اللم�شات اخلا�شة، كان ل�ب� ُيعد عازف 

بيان� ا�شتثنائًيا.

تيمب�ص«  »ل�  �شحيفة  وكتبت 

الراحل:  الفنان  عن  الفرن�شية  ال�ش�ي�شرية 

»لقد ترك ب�شماته على اأجيال من امل�شتمعني 

باأ�شل�به الرقيق ومل�شاته الدقيقة املبهجة«.

وكتب منظم� مهرجان ج�رج اإني�شك�، 

كربى  كال�شيكية  م��شيقية  م�شابقة  وهي 

يف رومانيا، على م�قعهم الإلكرتوين: »لقد 

كان م��شيقًيا لطيًفا ومت�ا�شًعا، له ظه�ر 

اإعالمي نادر وح�ص خا�ص لبتكار واإعادة 

تقدمي امل��شيقى على خ�شبة امل�شرح«.

و�شارك يف  دولية،  بج�ائز  ل�ب�  وفاز 

اأ�شهر  ومع  الدولية  املهرجانات  من  العديد 

فرق الأورك�شرتا يف العامل.

اأغنى رجل يف العامل ينام عند اأ�شدقائه وال ميلك منزالً!

ال�قت  اأمتلك مكاًنا يف  »اأنا ل 

عند  حرفًيا  اأقيم  فاأنا  ــايل،  احل

ك�شف  الكلمات  بهذه  اأ�شدقائي«، 

ت�قعه  ميكن  ل  ما  ما�شك  اإيل�ن 

من اأغنى رجل يف العامل.

ت�شريحات  جــــاءت  فــقــد 

ت�شال  ل�شركتي  التنفيذي  الرئي�ص 

مقابلة  خــالل  اإك�ص،  و�شبي�ص 

اأندر�ش�ن  كري�ص  مع  بالفيدي� 

رئي�ص منظمي م�ؤمتر TED، التي 

ن�شرت الثنني.

واأ�شاف فيها »اإذا �شافرت اإىل 

منطقة اخلليج، حيث ت�جد معظم 

ت�شال،  ل�شركة  الهند�شية  الأعمال 

فاأنا اأتنقل اأ�شا�ًشا بني غرف الن�م 

الإ�شافية لالأ�شدقاء«.

وكان ما�شك، الذي تقدر ثروته 

ال�شافية بنح� 251 مليار دولر 

تعليق  على  يرد  لبل�مربغ،  وفًقا 

اأندر�ش�ن باأن الكثريين م�شتاوؤون 

نظًرا  املليارديرات،  مفه�م  من 

الرثوة،  يف  العاملية  للتفاوتات 

بح�شب م�قع »بيزن�ص اإن�شايدر«.

املثري  الــرجــل  ــال  ق كــذلــك، 

»بالتاأكيد،  لأندر�ش�ن:  للجدل 

كنت  اإذا  كبرية  م�شكلة  �شتك�ن 

�شن�ًيا  الدولرات  مليارات  اأنفق 

لكن  ال�شخ�شي،  ال�شتهالك  يف 

اأنه  هذا لي�ص ه� احلال«، م�شيًفا 

اإجازات  يق�شي  اأو  يخًتا  ل ميتلك 

اأنه ميتلك  من  الرغم  على  فعلية، 

طائرة نفاثة �شخ�شية.

ل�  كما  الأمر  »لي�ص  واأو�شح 

مرتفع،  ال�شخ�شي  ا�شتهالكي  اأن 

ه�  ال�حيد  ال�شتثناء  اأعــنــي، 

اأ�شتخدم  مل  اإذا  لكن  الطائرة، 

�شاعات  ــدي  ل فـــاإن  الــطــائــرة، 

اأن  اإىل  اإ�شارة  يف  للعمل«،  اأقــل 

ه�  ال�حيد  املرتفع  ال�شتهالك 

لديه  التي  ال�شخ�شية  الطائرة 

للتنقل من اأجل عمله.

يدخل مو�شوعة »غيني�س«

 ك�شاحب اأ�شخم ل�شان يف العامل

دخل �شاب اأمريكي، يدعى دانتي بارنز، م��ش�عة »غيني�ص« لالأرقام القيا�شية، بعد اأن 

مت ت�شجيله �شاحب اأ�شخم ل�شان يف العامل.

اإنه عندما  اإذ  العامل،  ل�شان يف  اأكرب حميط  له  بارنز  اإن  وقالت م��ش�عة »غيني�ص« 

يتمدد ي�شل ل�شانه اإىل ارتفاع 42 ملم، وعر�ص 40 ملم.

ون�شرت امل��ش�عة مقطع فيدي� يظهر �شخامة ل�شان بارنز ال�شتثنائية، اإذ بدا كاأنه 

ميالأ فمه بالكامل، كما و�شع ال�شاب بي�شة اإىل ج�ار ل�شانه ليظهر الل�شان مقارًبا اإىل حد 

كبري حلجم البي�شة.

 ايلون ما�سك 

»ال�شحة« ت�شجل 592 اإ�شابة

جديدة بكورونا وتعايف 485 حالة

الفح��شات  اأن  الثالثاء،  اأم�ص  ال�شحة،  وزارة  اأعلنت 

حالة   592 ت�شجيل  اأظهرت   ،3303 عددها  بلغ  التي 

قائمة جديدة، كما تعافت 485 حالة اإ�شافية لي�شل العدد 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 558931.

حالة،   3771 القائمة  للحالت  الجمايل  العدد  وبلغ 

منها 15 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى و3 حالت حتت 

العناية.
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ترحب »الأيام« بر�ضائل القراء واإ�ضهاماتهم، وتوجه قراءها اإىل ذكر ال�ضم كامالً والعنوان م�ضفوعني بعنوان الربيد الإلكرتوين اإذا وجد ورقم الت�ضال. وحتتفظ »الأيام« لنف�ضها بحق التعديل والخت�ضار وفق مقت�ضيات الن�ضر.
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اأن��سد ويل العهد رئي�س الوزراء اإن�س�يف من »التج�رة«
ب�ضيًطا  افتتح مطعًما ومقهى  اأن  لدي طموح  كان  �ضاب  اأنا مواطن بحريني 

مل�ضاعدتي على تكاليف اأعباء احلياة، اإل انني مل اأتوقع اأن يكون طموحي �ضبًبا 

خل�ضارتي نتيجة خطاأ من وزارة التجارة وال�ضناعة.

اأ�ضتثمر فيه بافتتاح  اأن  فاأحببت  لقد ح�ضلت على مكان معرو�س لالإيجار، 

مطعم ومقهى للماأكولت وامل�ضروبات، وقبل اأن اأتقدم با�ضتئجار املحل، توجهت 

اإىل ال�ضجل التجاري م�ضطحًبا عنوان املحل للتاأكد من �ضالمة الإجراءات قبل اأن 

اأ�ضتاأجره، فطلب مني التوجه لوزارة البلديات للتاأكد من الإجراءات القانونية، 

ومت التقدمي على ال�ضجل وح�ضلت على املوافقات كافة وفًقا ملا طلبته اإدارة ال�ضجل 

التجاري، مبا فيها موافقة وزارة البلديات باأنها ل متانع من اإقامة حمل جتاري 

ال�ضحة،  ووزارة  املدين  الدفاع  اإدارة  موافقة  وكذلك  املخ�ض�س،  العنوان  على 

فقمت بتنفيذ ما ُطلب مني ومت اإعطائي جميع املوافقات املطلوبة لالفتتاح املحل، 

تخ�ضي�س  اأقوم  اأن  على  التجاري،  ال�ضجل  من  نهائية  موافقة  على  وح�ضلت 

ذاتي و�ضتارة هوائية، واأن  اأبواب مزودة بغلق  للمدخنني، وتركيب  ق�ضم مغلق 

الطابوق  من  م�ضنوعة  والأ�ضقف  واجلدران  تكييف،  بنظام  مزوًدا  املحل  يكون 

وال�ضمنت، واأن تتوافر يف املحل الإ�ضاءة املنا�ضبة والتهوية الكافية، باإل�ضافة 

اإىل توافر معدات مكافحة احلريق.

وبعد اأن قمت با�ضتئجار املحل والتعاقد مع ال�ضركات لتنفيذ ما هو مطلوب 

مني، تفاجاأت اأن الوزارة قامت برف�س الطلب! ملاذا مل ترف�س الوزارة الطلب عند 

التقدم للح�ضول على املوافقة املبدئية؟ ومن �ضيعّو�ضني عن هذه اخل�ضائر التي 

ت�ضبب الوزارة بها؟ واأنا مل اأتوجه بهذه املنا�ضدة اإل بعد اأن طرقت اأبواب الوزارة 

لإعادة النظر يف رف�ضها لطلبي.

البي�ن�ت لدى املحرر

اأو�سكت على بلوغ الـ60 ع�ًم� 

والإ�سك�ن تطلب مني اإخالء �سقتي

اأنا مواطن بحريني تقدمت بطلب احل�ضول على وحدة 

�ضكنية بوزارة الإ�ضكان يف العام 2002، ويل عائلة مكونة 

اأ�ضكن يف �ضقة تابعة لوزارة الإ�ضكان، وقد  اأفراد،  من 10 

اأ�ضبنا بفريو�س كورونا ومل نتمكن من عزل اأنف�ضنا، اإذ اإن 

للوزارة  مراجعتي  وعند  فقط،  غرفتني  من  مكونة  ال�ضقة 

يخربونني اأن علّي النتظار، مع العلم اأنني متقاعد وعمري 

يقرتب من الـ60 عاًما، وهناك من لديهم طلبات من بعدي 

من  الرغم  وعلى  قبلي،  الإ�ضكانية  بالوحدات  انتفعوا  وقد 

تفيد  الإ�ضكان  وزارة  من  ر�ضالة  تلقيت  اأنني  اإل  انتظاري 

هذه  بعد  لالإيجار  �ضقة  عن  اأبحث  واأن  ال�ضقة،  باإخالء 

ال�ضنوات الطويلة من النتظار!

الأمري  امللكي  ال�ضمو  اأنا�ضد �ضاحب  املنرب  واأنا من هذا 

�ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

حفظه اهلل ورعاه، النظر يف م�ضكلتي هذه وم�ضاعدتي على 

حلها، فاأنا ل�ضت بعمر ميكنني من البحث عن �ضقة والنتقال 

اليها.

البي�ن�ت لدى املحرر

مت ت�سجيلي راف�سًة 

للعمل بوزارة العمل 

من دون مراع�ة »حملي«

تقدمت  عمل،  عن  اأبحث  بحرينية  مواطنة  اأنا 

العمل  بوزارة  وظيفة  على  احل�ضول  بطلب 

يف  �ضعوبات  لقيت  وقد  الجتماعية  والتنمية 

مرة  بي  الت�ضال  مت  اإذ  وظيفة،  على  احل�ضول 

واحدة، وقبل اأن اأمتكن من الإجابة عن الهاتف مت 

الثانية  واملرة  الوظيفة،  رف�ضت  باأنني  ت�ضجيلي 

ا باأنني راف�ضة  اأي�ضً مت الت�ضال بي ومت ت�ضجيلي 

للعمل بعد اأن تاأخرت على اإجراء املقابلة للتوظيف 

ب�ضبب وجودي يف امل�ضت�ضفى ملتابعة حملي، ومت 

العمل  وزارة  ولكن  العمل  جهة  يف  عذري  تقبل 

عذر  ولدّي  ا،  اأي�ضً للعمل  راف�ضة  بت�ضجيلي  قامت 

التوا�ضل  دون  من  ملفي  اإغالق  مت  ولكن  طبي 

وظيفة  توفري  ومت  بهم،  الت�ضال  حاولت  معي. 

مت  للمقابلة  ذهابي  وعند  اأمن،  حار�ضة  يل  اأخرى 

اإخباري اأنه �ضيكون دوامي خالل الليل ول يوجد 

غرفة لال�ضرتاحة ول ميكنني اجللو�س، فاأخربتهم 

م�ضطرة  ولكني  الثامن  ال�ضهر  يف  حامل  باأنني 

راف�ضة  الثالثة  للمرة  ت�ضجيلي  مت  ولكن  للعمل، 

للعمل، وبعدها مت اإيقاف مبلغ التعطل واأخربوين 

للمحكمة  التوجه  علّي  امللف  فتح  اأردت  اذا  اأنه 

ديناًرا   32 مبلغ  ودفع  العمل  لوزارة  التابعة 

واإبراز الأدلة وعقد عدة جل�ضات.

ولول حاجتي للعمل مل اأتقدم باحل�ضول على 

وظيفة، فاأنا متزوجة ولدي اأطفال وراتب زوجي 

املنرب  هذا  من  واأنا  الأ�ضرة،  على  لالإنفاق  يكفي  ل 

بن  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  اأنا�ضد 

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

حفظه اهلل ورعاه، النظر يف اأمري، اإذ  اإنني اأحتاج 

للعمل، ولعمل يراعي حالتي ال�ضحية.

البي�ن�ت لدى املحرر

م�س�ب ب�رتف�ع �سغط

 الدم والأدوية غري متوافرة 

ويتم و�ضف  الدم  ب�ضغط  م�ضاب  بحريني  مواطن  اأنا 

فرتة  منذ  ولكن  ال�ضحي،  املركز  من  بانتظام  يل  الدواء 

اختفى الدواء الذي يتم و�ضفه يل من املركز ال�ضحي، وعند 

على  قادر  غري  واأنا  مكلف  اأنه  ات�ضح  الدواء  لهذا  �ضرائي 

حتمل تكاليف هذا الدواء، ومن حقي احل�ضول على الدواء 

كوين مواطًنا بحرينًيا ن�ضاأ على هذه الأر�س الطيبة. 

البي�ن�ت لدى املحرر

انـــــــطـــــــفـــــــ�أ نــــــــــــور املـــــــــحـــــــــرق يـــــــــ� نـــــــــورة
�ضديقة  رحيلك  و�ضفت  هكذا  املحرق..  نور  انطفاأ 

عمرك والدتي نورية عندما �ضمعنا خرب رحيلك.

غاليتي...

مل ي�ضلك مبلح ال�ضايف الذي وعدتك به كما حتبينه 

)ما�ضخ من غري ذرة ملح(..

يل  يت�ضنَّ  ومل  بعد  الأوىل  روايتي  جتهز  ومل 

اأقرب  باإجنازها يف  اأِف بوعدي لك  مناق�ضتها معك ومل 

وقت...

خالتي...

احتياجاتي، وما  ينا�ضب  م�ضكن  اأبحث عن  زلت  ما 

زال الكل يتندر برحالتنا املكوكية وبحثنا الدوؤوب معا 

منذ اأكرث من عقدين من الزمان.. �ضاء اهلل اأن ترحلي من 

م�ضكنك الذي �ضعيِت لرتكة اىل م�ضكن اآخر اأجمل بكثري 

�ضيفة عند اأكرم الأكرمني.

نف�ضي  اأتدارك  مل  الأخري  مبر�ضك  علمت  عندما 

واأ�ضبت باإعياء وكاأين انف�ضلت عن الواقع.. انتابني هلع 

املرة  هذه  باأن  املزعج  الإح�ضا�س  ذلك  وجاءين  مفاجئ 

لي�ضت ككل مرة، ليته مل ي�ضدق ذلك احلد�س.

ما زلت كما عهدتني.. اأعمل يف الظل ومل جتِد معي 

الن�ضائح.. اعذريني هذه �ضجيتي..

غاليتي...

انقطع الدرب مع هذه اجلائحة وكاأن رب العباد اأراد 

اأن يخفف اأمل البعد وال�ضتياق، حلليني...

ملن ل يعرف نورة ال�ضرياوي: 

اأم مل تنجب /  واأديبة و�ضاعرة وموؤرخة وروائية 

فيه  يجتمع  اأدبي  �ضالون  بيتها  خا�س.  طراز  من 

واملثقف،  الأمي  والداين،  والقا�ضي  وال�ضغري  الكبري 

ح�س    / وثقايف  و�ضيا�ضي  اأدبي  منجم  ون�ضاء/   رجال 

بهجة  اإليها  وال�ضتماع    / مدر�ضة  /  جمال�ضتها  مرهف 

/  ح�ضنها وقبالتها ودعاوؤها ت�ضعد يومك /  وفكاهتها 

ممتع  عتابها    / فريد  �ضيء  باملرارة  املخلوط  ومزحها 

ون�ضيحتها علم /  �ضعلة ذكاء /  �ضخ�ضية غري تقليدية 

بكل ما حتمله الكلمة من معنى /  متمردة على زمانها /  

م�ضاغبة بروحها /  هذه نورة يا كرام.

 

من�ل كم�ل

م�سجد �سمو ال�سيخ حممد بن �سلم�ن اآل خليفة
اآل خليفة تغمدة اهلل بوا�ضع الرحمة  ال�ضيخ حممد بن �ضلمان  ُيعد م�ضجد �ضمو 

واملغفرة ب�ضوق واقف مبدينة حمد من اأقدم امل�ضاجد يف تلك املدينة، جزى اهلل خري 

اجلزاء من اأ�ضهم يف بناه. ول اأخفي للقارئ الكرمي اأين مررت يف اإحدى ليايل رم�ضان 

داخل  امل�ضلني  بزحمة  يكتّظ  امل�ضجد  كان  وقد  والرتاويح،  الع�ضاء  ل�ضالة  املبارك 

وخارج امل�ضجد، وُيعد امل�ضجد قدمًيا وقد خطر ببايل التوجيهات الكرمية ل�ضاحب 

ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد بن عي�ضى اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء، 

يف  م�ضجًدا   20 و�ضيانة  وترميم  �ضلمان  مدينة  يف  م�ضجًدا   12 ببناء  اهلل،  حفظة 

خمتلف حمافظات البحرين.

وهذه مبادرة خرّية ي�ضكر كل ال�ضكر والتقدير على تلك الفتة الكرمية. 

ب�ضوق  اآل خليفة  �ضلمان  بن  ال�ضيخ  حممد  �ضمو  ت�ضمل م�ضجد  اأن  اأمتنى  وكنت 

واقف تلك املكرمة الكرمية نظًرا لأهمية وموقع امل�ضجد ولكونه قدمًيا، اإذ تاأ�ض�س ذلك 

امل�ضجد يف بداية تاأ�ضي�س �ضوق واقف، وهو بحاجة كرمية للفتة كرمية من �ضاحب 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد  بن  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو 

ويل العهد، اأو لفتة كرمية من جهة الخت�ضا�س يف �ضيانة وتو�ضعة امل�ضجد، فهو 

قدمًيا،  اليوم  اأ�ضبح  ولكونه  املهم  ملوقعه  نظًرا  وال�ضيانة  للتو�ضعة  ما�ضة  بحاجة 

اآل خليفة تغمده  ال�ضيخ حممد بن �ضلمان  ال�ضمو  ا�ضم �ضاحب  ل �ضيما وهو يحمل 

اهلل بوا�ضع الرحمة واملغفرة، والذي كان له الب�ضمات الأوىل يف بناء ذلك امل�ضجد. 

اأمتنى لفتة كرمية لذلك امل�ضجد، فهو بحاجة ما�ضة لل�ضيانة والرتميم او التو�ضعة، 

وجزى خري اجلزاء كل القائمني عليه. 
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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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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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الرئيس التنفيذي للتنظيم 
العقاري: نعمل على تنفيذ 
البرامج الحكومية المميزة

التنفيذي  الرئيس  أكد 
التنظي��م  لمؤسس��ة 
العقاري الش��يخ محمد 
بن خليف��ة آل خليفة، 
تعمل  المؤسس��ة  أن 
خالل  ومن  باس��تمرار 
وبرامجه��ا  خططه��ا 
نحو تقدي��م مزيد من 
الممي��زة  الخدم��ات 
وبما يتوافق مع أفضل 
والممارسات  المعايير 
العالمية وبما يس��هم 
أه��داف  تحقي��ق  ف��ي 

الحكومة لتعزيز التنافسية والريادة.  
وأضاف، أن المؤسس��ة تسعى دائمًا إلى تقديم أفضل الخدمات 
لتحقيق رؤى وتطلعات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة 
صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد 
المف��دى، والتي تهدف إل��ى انعكاس جميع البرام��ج والخدمات 

التنموية ليستفيد منها المواطن، وجعله أساس التنمية.
جاء ذلك، بمناس��بة تفضل صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء، بتكريم 
المؤسس��ة ضمن الجهات الحكومية الفائ��زة بجائزة التميز في 
برنام��ج تواصل لع��ام 2021 للمرة الثانية عل��ى التوالي، رافعًا 
الش��كر والعرفان إلى صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء على هذا التكريم الذي يعتبر حافزًا لبذل مزيد من 
الجهد والعطاء لتحقيق الخطط والبرامج التي تطلقها الحكومة 

لرفع مستوى أداء المؤسسات الحكومية.
ولفت الش��يخ محمد ب��ن خليفة، إلى أن المؤسس��ة تعمل على 
تنفي��ذ البرام��ج الحكومي��ة الت��ي تطلقه��ا الحكومة برئاس��ة 
صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء، التي 
أس��همت في رفع مستوى الخدمات الحكومية وتطبيقها بأفضل 

الممارسات والتجارب العالمية.
وقدم ش��كره، إلى فريق العمل وجميع المس��ؤولين والموظفين 
ف��ي مؤسس��ة التنظيم العق��اري عل��ى جهودهم الت��ي بذلوها 
لتحقي��ق ه��ذه النتائ��ج، موجه��ًا نحو ب��ذل وتقدي��م مزيد من 
الجه��ود لتحقيق توجيهات صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق المعايير الجديدة لتحقيق أفضل 
الخدمات وسرعة اإلنجاز بما يسهم في رضا العمالء والمتعاملين 

والمستفيدين من الخدمات الحكومية.

الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة

 سلمان بن عبداهلل: بذل مزيد من الجهود
لتحقيق أعلى مراتب التميز في العمل الحكومي

المس��احة  جه��از  رئي��س  وج��ه 
رئيس مجلس  العقاري  والتس��جيل 
إدارة مؤسس��ة التنظي��م العقاري،  
الش��يخ س��لمان ب��ن عب��داهلل ب��ن 
حمد آل خليفة، إل��ى بذل مزيد من 
الجهود والعم��ل بروح فريق العمل 
الواحد لتحيقق أعلى مراتب الجودة 
والتميز لخدمة جمهور العمالء من 

المستفيدين من خدمات الجهاز.
وس��رعة  التفاع��ل  أن  وأض��اف، 
االستجابة وتطوير الخدمات، تعتبر 
واحدة من أساس��يات جودة العمل 
نحو تحقيق التنمية المستدامة بما 
يس��هم في تحقي��ق رؤى وتطلعات 
حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد 
التنموي��ة  والمس��يرة  المف��دى، 

دعائمه��ا  أرس��ى  الت��ي  الش��املة 
جاللت��ه، والمش��اركة بفعالية في 
التي تش��رف  التطويري��ة  البرام��ج 
عليه��ا الحكوم��ة برئاس��ة صاحب 

الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء، لتقدي��م أفض��ل 
المقرون��ة  الحكومي��ة  الخدم��ات 

بالسرعة والتميز واإلبداع.
ف��وز جه��از  بمناس��بة  ذل��ك  ج��اء 
العقاري للمرة  المساحة والتسجيل 
الثانية عل��ى التوالي بجائزة التميز 
ف��ي التواص��ل م��ع العم��الء لعام 
2021، مقدمًا ش��كره إل��ى صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس 
مجل��س الوزراء عل��ى تكريمه جهاز 

المساحة والتسجيل العقاري.
وأكد اس��تمرار الجه��از نحو تطوير 
الخدمات وابت��كار مزيد من البرامج 
الهادفة إل��ى تقديم خدمات مميزة 
تس��هم في تحقي��ق أكبر ق��در من 

رضا المتعاملين وبما يحقق أهداف 
الحكومة.

كما ثمن توجيهات صاحب الس��مو 
الملكي ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء، بوض��ع معايي��ر إضافي��ة 
لجائ��زة التميز في خدم��ة العمالء 
بما يس��هم ف��ي تحس��ين الخدمة 
الحكومية للمتعاملين، وبما يقلص 
من فترات االنتظار وسرعة اإلنجاز، 
ويس��هم في تحقيق التنافسية في 

العمل الحكومي.
وأش��اد بم��ا قدم��ه فري��ق العمل 
والتس��جيل  المس��احة  بجه��از 
العق��اري وتع��اون جميع منتس��بي 
الجه��از نحو س��رعة االس��تجابة مع 
المواطني��ن  ومقترح��ات  ش��كاوى 

والمتعاملين،

 وزير اإلعالم: »كفو« يفخر بكونه
إحدى مبادرات الخطة الوطنية »بحريننا«

أك��د وزير اإلعالم عل��ي الرميحي، أن 
البرنام��ج التلفزيون��ي »كفو« يفخر 
ب��أن يكون إح��دى مب��ادرات الخطة 
الوطني��ة لتعزي��ز االنتم��اء الوطني 

وترسيخ قيم المواطنة »بحريننا«.
وثمن، دعم ومتابعة وزير الداخلية 
رئيس لجنة متابع��ة تنفيذ الخطة 
الوطني��ة لتعزي��ز االنتم��اء الوطني 
وترس��يخ قيم المواطن��ة »بحريننا«  
الفريق أول الش��يخ راشد بن عبداهلل 
آل خليفة، والذي كان له األثر البالغ 
في النجاح منقطع النظير الذي حققه 
»كفو« وظهوره بالش��كل الذي يليق 

بسمعة ومكانة البحرين وشعبها.
ونوه إلى أن متابع��ة وزير الداخلية 
ودوره األساسي في هذا النجاح، يأتي 
ف��ي إطار دعم مس��تمر لل��وزارة في 
مجال اإلنت��اج البرامجي التلفزيوني 

واإلذاعي.
وأوض��ح أن فري��ق عم��ل البرنامج، 
والذي تم  بثه عبر تلفزيون البحرين 
خالل الش��هر الكريم وأنتجته وزارة 
»بحريننا«  م��ع  بالتع��اون  اإلع��الم 

وش��ركة STC البحري��ن، أدى دوره 
ب��كل اعت��زاز ومهنية باعتب��ار هذا 
اإلنت��اج اإلعالمي الوطن��ي جزءًا من 
الخط��ة الوطني��ة لتعزي��ز االنتماء 
الوطن��ي وترس��يخ قي��م المواطن��ة 
»بحريننا«، بما تحمله من مبادرات 
الخي��ر  تحق��ق  س��امية  وأه��داف 

للمجتمع.
وأض��اف، أن ه��ذا العم��ل الوطن��ي 
البناءة  المجتمعية  الشراكة  نموذج 

بين القطاعين العام والخاص وأبرز 
نح��و 18 قيم��ة من القي��م الوطنية 
الت��ي ترتكز عليه��ا الخطة الوطنية 
»بحرينن��ا« وأبرزها الفخ��ر واالعتزاز 
والمواطن��ة  والتضام��ن  والعط��اء 

الصالحة.
وش��دد الرميح��ي، عل��ى أن ال��وزارة 
الفاعلة  ف��ي ش��راكاتها  مس��تمرة 
م��ع القط��اع الخ��اص بم��ا يحق��ق 
األهداف الوطنية المش��تركة ويعود 
بالنفع على االرتق��اء بقطاع اإلعالم 
واالتص��ال ف��ي مختل��ف مجاالت��ه، 
مثمن��ًا دعم STC البحرين وش��ركة 
باعتبارهما شركاء  ماستر،  ستوديو 
ف��ي صناع��ة النج��اح اإلعالمي على 
واإلقليم��ي،  المحل��ي  المس��توى 
والنج��اح الكبير الذي حققه البرنامج 

في نسخته الثانية.
وأك��د أن التفاعل الجماهيري داخليًا 
وعربيًا مع ما قدمه »كفو«، والصدى 
اإليجابي لجميع حلقاته على مختلف 
وسائل التواصل االجتماعي، يعكس 
م��ا يمثل��ه المجتم��ع البحريني من 

نم��وذج خليجي وعربي ف��ي التأثير 
اإليجابي وتعزيز اللحمة الوطنية.

ولف��ت إل��ى أن ه��دف البرنامج هو 
ترس��يخ ثقافة التقدير ونشرها في 
المجتمع باعتبارها ثقافة يستمدها 
ش��عب البحري��ن من قائ��ده جاللة 
المل��ك المفدى أي��ده اهلل الذي يعد 
قدوتن��ا جميعًا ف��ي التكريم والثناء 
على النم��اذج الوطنية المميزة وكل 
من يعمل خدم��ًة لمملكة البحرين 

وشعبها العزيز.
يذك��ر أن الخط��ة الوطني��ة لتعزيز 
قي��م  وترس��يخ  الوطن��ي  االنتم��اء 
المواطن��ة »بحريننا« تم تدش��ينها 
في مارس 2019، وتش��مل أكثر من 
100 مبادرة ويش��ارك ف��ي تنفيذها 
حكومي��ة  ومؤسس��ة  جه��ة   27
وبتعاون ودعم من القطاع الخاص، 
عبر 5 م�س�ارات أساسية تتمحور في 
برام��ج االنتماء، وحم��الت العالقات 
العامة، ومبادرات اإلعالم، باإلضافة 
إل��ى مب��ادرات المناه��ج والمقررات 

ومبادرات التشريعات واألنظمة.

الشيخ سلمان بن عبداهلل آل خليفة

وزير اإلعالم

»التنسيقية« تناقش مستجدات البرامج 
الحكومية وخصخصة الفحص الطبي للعمالة

ت��رأس صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد 
رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة التنسيقية 
ال���423، حيث ناقش��ت آخر مس��تجدات 
اإلط��ار الموح��د للبرام��ج الحكومية ذات 

األولوية في نسخته الثالثة المحدثة.
كما ناقش��ت اللجنة التنسيقية مخرجات 
 ،2022-2019 الحكوم��ة  برنام��ج 
بش��أن  المقترح��ة  العم��ل  ومس��ارات 
التطلعات المستقبلية لبرنامج الحكومة 
آخ��ر  عل��ى  واطلع��ت   .2026-2023
الفحص  مس��تجدات مش��روع خصخصة 

الطبي للعمالة.

 »المهندسين« 
تطلق 10منح دراسية 

أعل��ن رئي��س جمعي��ة المهندس��ين البحريني��ة الدكت��ور ضياء 
عيدالعزيز توفيقي عن إطالق عشر منح دراسية لدراسة الهندسة 
في جامعة البحرين وبولتكنيك البحرين تحت اسم »منح اليوبيل 
الذهب��ي« وهي منح تضاف لمنح برنام��ج الجمعية التي تقدمها 

بشكل مستمر منذ إطالق البرنامج في العام 1992.
وأشار توفيقي إلى منح اليويبيل الذهبي متوفرة لطلبة الهندسة 
في جامع��ة البحرين وجامعة بولتكنيك البحري��ن، إال أنه يمكن 
لطلب��ة الجامعات الخاصة المحلية االس��تفادة م��ن هذه المنح، 
على أن يكون حجم االس��تفادة منها مس��اويًا لطلبة الجامعتين 
المذكورتين، وذلك لدراسة بكالوريوس الهندسة في التخصصات 

الهندسية المختلفة.
وأكد توفيقي على أن برنامج منح اليوبيل الذهبي أعلن عنه ضمن 
مبادرات جمعية المهندس��ين البحرينية بالتزامن مع احتفاالتها 
باليوبيل الذهبي لتأسيس الجمعية في منتصف مارس الماضي، 
وأن ه��ذا البرنامج وبرنامج منح الجمعية االعتيادي، جاءا انطالقًا 
من التزام جمعية المهندس��ين البحرينية في الخدمة والش��راكة 
المجتمعية في مملكة البحرين، وعماًل بمسؤوليتها االجتماعية، 
حيث دأبت الجمعية منذ بدايات تأسيس��ها على تش��جيع الطلبة 
لدراس��ة التخصصات الهندس��ية، مش��يرًا إلى أن هذه المبادرات 
تطورت منذ العام 1992إلى برنامج منتظم استفاد منه أكثر من 

200 طالب منذ إطالقه.
ودعا رئيس جمعية المهندس��ين البحريني��ة الطلبة البحرينيين 
مم��ن تنطب��ق عليهم الش��روط واألحكام حس��ب من��ح الجمعية 
االعتيادية وأهمها أن يكون المتقدم بحريني الجنس��ية وحاصاًل 
عل��ى عضوي��ة طالب ف��ي الجمعية، إلى س��رعة االط��الع عليها 
http://bse.bh/ من خ��الل زيارة الموق��ع اإللكتروني للجمعي��ة
en، داعي��ًا الراغبي��ن في التقديم لالس��تفادة من ه��ذا البرنامج 
ع��ن طريق التواص��ل عل��ى البري��د اإللكتروني الخ��اص بالمنح 
الدراس��ية sajeda@mohandis.org لتعبئة االستمارة الخاصة 
بطلب المنحة، ومن ث��م النظر في كافة الطلبات من قبل اللجنة 

المختصة بالمنح في جمعية المهندسين البحرينية.

انتخاب فرع البحرين في الجمعية العالمية لإلنترنت
انتخ��ب مجل��س إدارة الجمعية العالمية لإلنترنت - ف��رع البحرين أحمد عطية 
اهلل الحجيري رئيس��اً له، وعلي المش��عل نائبًا للرئيس، فيما جرى انتخاب راشد 
السنان أمينًا ماليًا، وعزة فاضل س��كرتير مجلس اإلدارة، والسيدتين دعاء عامر 
وم��روة رض��وان عضوتين في مجل��س إدارة هذه الجمعية الت��ي هي عبارة عن 

تجمع معني باإلنترنت داخل جمعية البحرين لشركات التقنية »بتك«.
جاء ذلك عش��ية عق��د الجمعية العالمي��ة لإلنترنت - ف��رع البحرين جمعيتها 
العمومية العادية، صادق خاللها األعضاء على التقريرين األدبي والمالي، بعد 

اس��تعراض إنجازات العامين السابقين 2020-2021، ونقاش خطط ومبادرات 
وبرامج الجمعي��ة للعامين القادمين. وأكد الحجي��ري أن مجلس إدارة الجمعية 
س��يعمل على المضي قدمًا ف��ي تحقيق األهداف الطموحة التي رس��مها، وبما 
يدع��م تطور صناع��ة اإلنترنت في البحرين ف��ي إطار الخط��ة الوطنية الرابعة 
لالتص��االت، واأله��داف الطموحة الس��تراتيجية قطاع االتص��االت وتكنولوجيا 
المعلومات واالقتصاد الرقم��ي )2022-2026(، إضافة إلى تعزيز العالقات مع 

الهيئات المعنية بقطاع تقنية المعلومات واالتصاالت ككل.

 متقاعدون: أمر ولي العهد رئيس الوزرا ء
بصرف الزيادة بأثر رجعي أثلج صدورنا

أكد مواطن��ون متقاعدون، أن أمر صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، بمباش��رة ص��رف الزيادة بمعاش��ات المتقاعدين 
بأثر رجعي للع��ام 2021 وحتى أبريل 2022 وإدخالها في 
حساباتهم المصرفية بالتزامن مع موعد صرف المعاشات 

التقاعدية، أفرحنا وأثلج صدورنا.
وأع��رب المتقاعدون عن فرحتهم بهذا التوجيه، مؤّكدين 
أن ص��رف الزيادة س��يعزز من قدرة المتقاع��د في ترتيب 
أولويات��ه وتدبي��ر ش��ؤون حيات��ه م��ن خ��الل توظيفها 
واس��تثمارها وإدارته��ا بالش��كل األمثل، آملي��ن مواصلة 
حفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين في أنظمة التقاعد 

وصون مكتسباتهم.
وأك��د المواطن عبدهلل الجيب، أن مثل هذه القرارات تؤكد 
حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء، عل��ى تلبية احتياج��ات وتطلعات 

المواطنين، من خالل تسريع إصدار األوامر التي تصب في 
صالح المواطن.

وأشار إلى أنه كان ينتظر هذه الزيادة المبشرة التي تحقق 
له وألس��رته المنفعة وتس��هم في توفير الحياة الكريمة 
لهم، حيث ق��ال: »كنا نتطلع لهذه الزيادة الس��نوية التي 
ستسهم في رفع مس��توى معيشتنا، حتى جاء أمر وتوجيه 
سموه الكريم بصرف المستحقات وبأثر رجعي، األمر الذي 
أثل��ج صدورن��ا وأفرحنا، الس��يما في هذا الش��هر الفضيل 

ونحن مقبلون على عيد الفطر المبارك«.
ووجه الجيب الشكر للسلطتين التنفيذية والتشريعية على 
تعاونه��ا المثمر والفاعل في تلبي��ة احتياجات وتطلعات 
المواطني��ن، وخروجهم بأفض��ل التص��ورات والحلول بما 
يحق��ق المصلح��ة العام��ة، آم��اًل مواصل��ة حف��ظ حقوق 
المتقاعدي��ن والمش��تركين ف��ي أنظم��ة التقاعد وصون 

مكتسباتهم.

فيما ذكر المواطن سعد سلطان علي، أّن أمر صاحب السمو 
الملك��ي ولي العهد رئيس مجلس ال��وزراء، بصرف الزيادة 
بأثر رجعي يؤكد حرص س��موه الدائم واهتمامه بتغليب 
مصلحة المواطني��ن وضمان حقهم وأخ��ص المتقاعدين 
منه��م، حي��ث كان هذا األم��ر انفراجة للعديد من األس��ر 
البحرينية التي يعيلها مواطن متقاعد، وذلك من خالل ما 

سيسهم به من تحسين ظروف الحياة المعيشية.
وتابع قائاًل: »نحن على ثق��ة تامة بقرارات الحكومة التي 
تباشر وضع السياسات واالستراتيجيات الهادفة إلى تحقيق 
المنفعة العامة بما يضمن حقوق المتقاعدين واستدامة 
الصناديق التقاعدية، حيث حرصت على تنفيذ العديد من 
الخطوات اإليجابية في األعوام الس��ابقة، ونحن على يقين 
بأنه��ا لن تألو جهدًا في صياغة المب��ادرات ووضع الحلول 

المستدامة التي تصب في صالح الجميع«.
أما المواطن عبد اهلل ناصر، فثّمن توجيهات صاحب السمو 

الملكي ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء، متطلعًا إلى أن 
تتحقق االستدامة للصناديق التقاعدية بما يضمن حقوق 

المشتركين ويحقق المصلحة الوطنية.
وأضاف أّن المتقاعد سيس��تفيد بالش��ك من هذه الزيادة 
الس��نوية التي أثلجت صدور األس��ر البحريني��ة، خاصًة مع 
قرب حلول عيد الفطر المبارك، حيث س��تتمكن األس��ر من 
موازنة الصرف خالل األش��هر القادمة بع��د الحصول على 

األثر الرجعي.
وقال: »نعرب عن الش��كر والتقدير لجهود الحكومة وكافة 
أعضاء مجلس��ي الش��ورى والنواب، لوصولهم إلى توافقات 
إيجابية تس��هم في تحقيق الهدف المنش��ود للجميع وفقًا 
لمصلح��ة المتقاعدين والمش��تركين وبم��ا ينعكس على 
مس��تقبل الصنادي��ق التقاعدي��ة، ونحن على ثق��ة تامة 
بق��رارات الحكومة الموقرة التي تض��ع المواطن البحريني 

نصب أولوياتها«.
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ارتفاع توظيف الجامعيين والهندسة والتصميم الداخلي األكثر اندماجًا

 وزير العمل: توظيف أكثر من 7 آالف
مواطن في »الخاص« حتى نهاية مارس

أكد وزير العم��ل والتنمية االجتماعية جميل بن 
محمد علي حميدان أن مؤشرات نتائج الربع األول 
من العام الجاري لمب��ادرة التوظيف ضمن خطة 
التعاف��ي االقتص��ادي تعكس المس��ار اإليجابي 
لخط��ة التعافي االقتص��ادي على صعيد س��وق 
العمل، لخلق مزيد من الوظائف النوعية وخاصة 
في القطاعات الواعدة، مشيدًا باهتمام ومتابعة 
 صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
اهلل وحرص س��موه على اس��تمرار خل��ق الفرص 
الواعدة للمواطني��ن وجعل المواطن الخيار األول 

في سوق العمل.
وأكد أن هذا اإلنجاز جاء ثمرة للتعاون المشترك 
ضم��ن الجهات ذات الصلة، وه��ي: هيئة تنظيم 
س��وق العمل، وصن��دوق العمل)تمكين(، وغرفة 
تج��ارة وصناع��ة البحري��ن ممثل��ة ع��ن أصحاب 
العم��ل، الفتًا إلى أن منظوم��ة العمل المتكامل 
بي��ن ه��ذه األطراف أس��همت في تس��ريع وتيرة 
لجائح��ة  االس��تثنائي  الظ��رف  التوظي��ف بع��د 
فيروس كورونا والمضي قدمًا في خطة التعافي 

االقتصادي.
وقال الوزير في تصريح له بمناس��بة استعراض 
نتائ��ج الرب��ع األول م��ن الع��ام 2022 لمب��ادرة 
التوظي��ف ضم��ن خط��ة التعاف��ي االقتص��ادي 
أمام مجلس ال��وزراء في جلس��ته المنعقدة يوم 
أم��س األول اإلثنين إن إجمالي ع��دد المواطنين 
الموظفين في القطاع الخاص بلغ 7,740 متوظفًا 
في الربع األول من عام 2022 أي ما يش��كل %39 
من إجمالي العدد المس��تهدف، بزيادة بلغت ما 
نسبته 32% مقارنة بذات الفترة من عام 2021، 
مش��يرًا إلى أن ه��ذه األعداد التي ت��م توظيفها 
خالل هذه الفترة تؤكد أن المبادرة تسير وفق ما 
هو مرسوٌم لها ضمن خطة التعافي االقتصادي.
وأش��ار إل��ى أن عددًا م��ن القطاعات ش��هد نموًا 
ملحوظ��ًا في نس��ب توظي��ف العمال��ة الوطنية، 
حيث ارتفع التوظيف في القطاع المالي في الربع 
األول م��ن الع��ام 2022 بنس��بة 184% مقارن��ة 
بالفت��رة ذاتها في عام 2021، أما قطاع التعليم 
الخاص فجاء في المرتبة الثانية من حيث نس��بة 
نمو التوظيف، وذلك بارتف��اع 149% للربع األول 
م��ن هذا الع��ام مقارنة بذات الفت��رة من العام 

الماضي.
ولف��ت الوزير إلى أنه في ض��وء اهتمام الحكومة 
بالقطاع الصناعي باعتباره أحد القطاعات الواعدة 

في خل��ق الفرص النوعي��ة والجاذبة للمواطنين، 
فق��د ارتف��ع ع��دد المتوظفي��ن البحرينيين في 
ه��ذا القط��اع بنس��بة 111%، خالل الرب��ع األول 
م��ن العام الجاري، مقارنة ب��ذات الفترة من عام 
2021، مؤكدًا أن اس��تقطاب المنشآت الصناعية 
للمواطني��ن يرج��ع إلى إع��داد ال��وزارة وتأهيلها 
للباحثين عن عمل ودمجهم في دورات تخصصية 
بالتعاون مع مؤسسات التدريب الخاصة، مؤكدًا 
أن قط��اع التجزئ��ة ال يزال يس��تقطب مزيدًا من 

المواطنين.
م��ن جه��ٍة أخ��رى، أك��د الوزي��ر ارتف��اع توظيف 
الجامعيين في القطاع الخاص، الفتًا إلى أن أكثر 

التخصص��ات الجامعية التي ت��م دمجها فيه هي 
الهندسة والتصميم الداخلي.

وفيم��ا يتعل��ق بالمتدربين، ق��ال الوزير إن عدد 
المتدربي��ن ارتفع إل��ى 36% مقارنة م��ع الفترة 
ذاته��ا م��ن العام الماض��ي، أي ما يش��كل %37 
من إجمالي العدد المس��تهدف، حيث تم تدريب 
3,722 بحرينيًا حتى نهاية شهر مارس الماضي، 
مش��يرًا إلى أن المبادرات الجدي��دة التي طبقتها 
الوزارة ف��ي مجال تأهيل وتدريب المواطنين هي 
التدريب على رأس العمل )فرص(، مؤكدًا  أهمية 
التدري��ب لتعزي��ز المه��ارات المهني��ة للموارد 

البشرية الوطنية.

فتح باب التسجيل في »اختر طبيبك« 
بـ3 مراكز صحية في المحرق

كش��فت الرئيس التنفيذي لمراك��ز الرعاية الصحية األولية 
الدكت��ورة جليل��ة الس��يد، ع��ن إع��ادة فتح باب التس��جيل 
للجمه��ور الختيار طبي��ب العائلة بمحافظ��ة المحرق بدءًا 
م��ن 18 أبري��ل وحتى 18 ماي��و، في 3 مراك��ز صحية وهي 
مرك��ز بنك البحرين والكويت الصح��ي في الحد، ومركز بنك 
البحري��ن الوطني الصحي في الدي��ر، وبنك البحرين الوطني 

الصحي في عراد.
وأوضحت، أن التسجيل سيكون من خالل الموقع اإللكتروني 
www.phc.gov.bh، منوهة بأن ذلك يأتي في إطار تطوير 

الخدمات الصحية وفق مفهوم طب العائلة.
ولفت��ت إل��ى أّن مراك��ز الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة تدع��و 
المس��تفيدين التابعي��ن للمراك��ز الصحي��ة المش��ار إليها 
بالمبادرة الختيار طبيب العائلة لضمان اختيارهم للطبيب 
المفضل لديهم وس��يتم توزيع من لم يبادر بالتسجيل من 
المس��تفيدين على حس��ب الش��واغر المتبقية بعد انتهاء 

المدة المحددة للتسجيل.

 مدير المرور: جائزة »التميز« 
حافز لمزيد من التطوير

ل��إدارة  الع��ام  المدي��ر  أك��د 
العام��ة للمرور العميد الش��يخ 
 عبدالرحم��ن ب��ن عبدالوه��اب 
آل خليفة، أن فوز المرور بجائزة 
التميز في التواصل مع العمالء 
لعام 2021 وتكريمها من قبل 
صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليف��ة 
ول��ي العه��د رئي��س مجل��س 
ال��وزراء، ج��اء نت��اج توجيهات 
وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 
راشد بن عبداهلل آل خليفة، في 

االس��تمرار بتطوير الخدمات الموجهة للجمهور واالس��تماع إلى 
مالحظاته��م والتجاوب معها عب��ر النظام الوطن��ي للمقترحات 
والشكاوى »تواصل« إذ بلغت نسبة سرعة وكفاءة االستجابة مع 
مقترحات وشكاوى المتعاملين 100% من مؤشرات قياس األداء.

وأشار، إلى أن تكريم اإلدارة العامة للمرور وفوزها بجائزة التميز، 
حاف��ز كبير لجميع المنتس��بين لبذل مزيد من الجهود لتس��هيل 
وتقدي��م أفض��ل خدم��ة للجمهور، وت��م وضع آلي��ة تضم جميع 
اإلدارات بالمرور لضمان أس��رع اس��تجابة، والحرص على تقديم 
مس��تويات متقدم��ه بم��ا يعكس ح��رص الحكومة عل��ى خدمة 

المواطنين والتواصل معهم.

مدير إدارة المرور

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/20/watan-20220420.pdf?1650434046
https://alwatannews.net/article/1001980
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/1001911
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تخفيض رسوم الغرف الخاصة في السلمانية على ذوي اإلعاقة من المواطنين بنسبة ٪50.

 بناء مركز ومستشفى صحي ومدارس وسوق مركزي 
والمرافق الحيوية في مدينة سلمان »المدينة الشمالية«

دراسة تفاوت األقساط الشهرية للمواطنين المنتفعين من الخدمات اإلسكانية

شمول يوم الخميس 5 مايو ضمن إجازة عيد الفطر المبارك الرسمية

تعويض البحارة الذين لم يتم تعويضهم من ضمن المتضررين من توقيفهم في قطر

إعادة تصنيف وإصدار وثائق الملكية لبيوت مشروع »حدائق الدير«

البدء في المرحلة الثانية من تطوير شارع ريا في المحرق

 خلف: ارتفاع طلبات 
 تراخيص البيوت السكنية 

خالل 2022-2021

مريم بوجيري «

أكد وزير األش��غال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام 
خلف عن وجود زيادة في االستفادة من بيع الطبقات كأحد برامج 
التطوي��ر العقاري مؤخ��رًا. وأوضح في رده على س��ؤال برلماني 
للنائب سوس��ن كم��ال أن التعمير يرتبط بالحاجة إلى الش��قق 

وحاجة المجتمع لها و»السوق يعدل نفسه«.
وبين أن الوزارة من خالل رصدها األسبوعي وجدت ارتفاع التركيز 
على البيوت الس��كنية ورخص البناء في العام الحالي والماضي ما 
يعكس اتجاه المطورين للبيوت السكنية بداًل عن الشقق بما ينم 

عن وجود تشبع في الشقق السكنية.

اقتراحات نيابية مستعجلة للحكومة

األنصاري: لجنة الخدمات تعرضت النتقادات غير مبررة حول القانون

قانون الصحافة يرحل لـ»نواب 2022«
مريم بوجيري «

أك��د رئي��س لجنة الخدم��ات أحم��د األنصاري أن 
اللجن��ة اتخ��ذت قراره��ا بطلب تأجيل مناقش��ة 
قانون الصحافة الجدي��د وذلك من باب التعاون 

مع الصحافة المحلية.
وأش��ار األنص��اري إل��ى ورود مرئي��ات صحيفتين 
بالتقري��ر الحال��ي وصحيفتي��ن س��يتم االجتماع 
بهما بعد تأجيل مناقشة التقرير لمدة أسبوعين 
وذلك من ب��اب التعاون المش��ترك بين مجلس 

النواب والصحافة البحرينية.
وق��ال: »قانون الصحافة من أه��م القوانين التي 
تنظم عمل الس��لطة الرابعة، وقد تعرضت لجنة 
الخدمات النتق��ادات غير مبررة وغير صحيحة من 
قبل بعض الصحف ومواقع التواصل بعد أن قمنا 
بش��رح بعض نقاط القانون بأن اللجنة تجاهلت 

مقترح��ات الصح��ف ويج��ب أن أبي��ن للمجل��س 
والش��ارع بأن أصل المشروع من الحكومة وتاريخ 
إحالته للجنة في يولي��و 2021 واالنتهاء منه تم 
في مارس 2022 حيث عقدت اللجنة 6 اجتماعات 
لمناقش��ة المشروع«. وأردف: »أرس��لت اللجنة 4 
خطابات لوزارة ش��ؤون اإلع��الم لطلب المرئيات 
وردت ال��وزارة عليها جميعها، كما حصلت اللجنة 
عل��ى رد المؤسس��ة الوطني��ة لحق��وق اإلنس��ان 
وجمعية الصحفيي��ن البحرينية، هناك صحيفتان 
ل��م تقوما بال��رد علينا رغ��م تذكيرهم��ا مرتين 
ونطلب س��حب المش��روع لالجتماع م��ع الصحف 

التي لم ترد قبل إعداد التقرير«.
إلى ذلك وافق المجلس على الطلب وأعيد التقرير 
للجن��ة لمزيد م��ن الدراس��ة مدة أس��بوعين، ما 
يعني عمليا ترحيله للفصل القادم، كون الجلسة 

القادمة هي األخيرة بمجلس النواب.

 »النواب« يفصل الرياضة عن السياسة
مريم بوجيري «

أثير الجدل خالل الجلس��ة أثناء مناقشة مشروع قانون لتنظيم عمل األندية 
الش��بابية والرياضية، حيث جزم النائب سيد فالح هاش��م بأن هذا القانون 
يثب��ت التفرقة، وقال: »هناك قوانين أجازت االنتماء للجمعيات السياس��ية 
وأعتقد أن هناك مادة في القانون تتعارض مع ما نص عليه الدس��تور حول 
حرية الش��خص في االنتماء لجمعية سياس��ية، كيف نمنع أعضاء الجمعيات 

السياسية من االنتماء لألندية الرياضية؟«.
إلى ذل��ك رد عليه النائب حم��د الكوهجي بقوله: »الوض��ع بيتحول ألحزاب 

سياسية ما يصير ندخل الرياضة في السياسة«.

وتسببت مداخلة النائب علي إس��حاقي في امتعاض النائب األول عبدالنبي 
سلمان، حيث عبر إس��حاقي بأن رئيس نادي شيلسي على سبيل المثال منع 
من إدارة ش��ؤون النادي بس��بب الحرب بين روس��يا وأوكرانيا مع أنه يملك 
الن��ادي وتم تخيي��ره بين االبتع��اد عن الن��ادي والوضع السياس��ي القائم 
ف��ي بلده، ليعود عبدالنبي وي��رد عليه: »أنت رئيس اتح��اد وعضو في أكبر 
مؤسس��ة سياسية وهي مجلس النواب هل يضر ذلك بمصداقيتك؟ يجب أال 

يناقض نفسه في هذا الموضوع«.
إلى ذلك انتهى المجلس بالموافقة على مشروع القانون الذي يهدف إلعادة 

تنظيم القطاع الشبابي والرياضي بالمملكة.

 إبقاء شهادة حسن السيرة 
لطالبي رخص الصيد

أيمن شكل «

وافق مجلس النواب على توصية لجنة المرافق 
العامة والبيئة برفض االقتراح بقانون بتعديل 
المادة السادس��ة م��ن المرس��وم بقانون رقم 
)20( لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغالل 
وحماية الث��روة البحرية، من حيث المبدأ، حول 
إلغاء ش��رط شهادة حس��ن الس��يرة والسلوك 

لطالب الرخصة.
وف��ي بداي��ة مناقش��ة االقتراح طلبت رئيس��ة 
المجل��س التصوي��ت على ال��رأي األبعد والذي 
قدم��ه النائب س��يد هاش��م ف��الح بالموافقة 
على االقت��راح بقانون ولم يحص��ل على أغلبية 
س��واء بالموافقة أو الرف��ض، لكن النائب حمد 
الكوهجي طلب توضيح ماهية طلب التصويت، 
وقال: »أرجو التوضيح للنواب ما هو قرار اللجنة 
والقرار األبع��د، لكن مقرر اللجنة النائب محمد 
بوحم��ود أوضح أن��ه واضح حيث تم مناقش��ته 
للمرة الرابعة«. وأشار بوحمود إلى أن االقتراح 
كان مرفوض��ًا من حيث المبدأ بش��أن إلغاء رد 

االعتب��ار، فيما أوض��ح النائب خال��د بوعنق أن 
المادة المقترح��ة تخالف القان��ون المتبع في 
كاف��ة الطلب��ات المقدم��ة في أعم��ال الدولة، 

وق��ال: »ببس��اطة نح��ن نطالب ب��أن يقدم أي 
ش��خص لطلب رخصة أن يقدم ش��هادة حسن 

سيرة وسلوك وهذا هو كل ما نريده«.

الدراسات المرورية عطلت الرسومات التفصيلية للمشروع

تأخير في تطوير سوق مدينة حمد
مريم بوجيري «

اعترف وزير األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمران��ي عصام خلف بواقع 
التأخي��ر في تطوير س��وق مدين��ة حمد وذلك بس��بب األم��ور الفني��ة المتعلقة 

بالدراسات المرورية.
وقال الوزير في رده على س��ؤال برلماني للنائب باسم المالكي: »تأخير المشروع 
لألس��ف واقع، هناك تأخي��ر من المطور للبدء في هذا المش��روع وال��وزارة وقعت 

االتفاقية معه ونحن على تواصل إلنهاء الرسومات التفصيلية للمشروع.
كما أكد الوزير أن المش��روع مس��تمر مطمئنًا بأنه يحظى باهتم��ام الوزارة وهو 
قائم وهناك أمور فنية تتعلق بالدراس��ات المرورية المطلوبة للمشروع أخرت من 
إنهاء الرس��ومات التفصيلية والبدء في المشروع، في حين سيتم العمل فيه بعد 
االنتهاء من تلك التفاصيل البس��يطة وس��يكون مركز تسوق لعموم مدينة حمد 

والمناطق والقرى المجاورة.

 تأجيل مناقشة 
»تحقيق الجعفرية« أسبوعًا

أيمن شكل «

بع��د نقاش طوي��ل حول أس��باب 
مجل��س  واف��ق  التأجي��ل،  وزم��ن 
النواب على تأجيل مناقش��ة تقرير 
لجن��ة التحقيق البرلمانية بش��أن 
مخالف��ات األوقاف الجعفرية لمدة 
أس��بوع واحد، وذلك بعد طلب من 
وزير العدل قدمه وزير المجلسين.

وزي��ر  ش��رح  مداخلت��ه،  وف��ي 
المجلسين غانم البوعينين السبب 
في التأجيل، مش��يرًا إل��ى أن وزير 
الع��دل أك��د حاجة التقري��ر مزيدًا 
م��ن الوق��ت للتباحث م��ع أعضاء 
إدارة األوق��اف الجعفرية  مجل��س 
الستيضاح بعض األمور استعدادًا 
لجلس��ة المناقش��ة، مش��ددًا على 
جدي��ة الوزير وأعضاء مجلس إدارة 
األوق��اف في الحض��ور، خاصة بعد 

تأجيله في جلس��ة س��ابقة بس��بب الظرف الصحي وإبداء مجلس 
األوقاف اس��تعدادهم للحضور االفتراضي لك��ن النواب اعترضوا 

على ذلك وأصروا على الحضور الشخصي.
وأك��د البوعينين أن الوزير انكب على دراس��ة التقرير بكل جدية، 
وما استجد هو طلبه بعض االستيضاحات من األوقاف الجعفرية، 

وقد كان الوقت ضيقًا جدًا خاصة في شهر رمضان.
لك��ن النائب عبدالنبي س��لمان أك��د أن عدم ني��ة إدارة األوقاف 
الجعفرية الحضور بس��بب ما ورد من مخالفات ال يمكن تبريرها، 
وق��ال: »أحد األعض��اء خرج من الحجر الصحي بع��د 10 أيام ليتم 
ترقيت��ه بينما ال توجد كف��اءات في اإلدارة، وم��ا ورد في التقرير 
هو غيض م��ن فيض، لمئ��ات الماليين من الدناني��ر المضيعة 
والسبب فيها إدارة األوقاف الجعفرية الذين مازالوا يداومون في 

مكاتبهم«.
لكن النائب حمد الكوهجي اعترض على كالم سلمان، مشددًا على 
أن رئي��س األوقاف الجعفرية جاء بإرادة وتعيين ملكي وقال: »إذا 
كانت هناك مخالفات فالكل يعلم أنها سابقة وأرفض الطعن في 
التعيين��ات الملكية«، وهو ما رد عليه مقرر اللجنة النائب ممدوح 
الصال��ح بأن مداخلة عبدالنبي س��لمان لم تش��كك في تعيينات 
جالل��ة الملك ألي فرد لكن المخالفات قديمة وس��ابقة على تلك 

التعيينات، وأشار إلى أن مجلس النواب يحاسب كل من يخطئ.
م��ن جانبه طلب رئيس اللجنة النائب علي إس��حاقي التعاون مع 
الوزي��ر في طلب التأجيل وقال: »ال نش��ك في جدي��ة وزير العدل 
وتعاون��ه في المل��ف الذي تعبت عليه اللجن��ة ألنه فعاًل األوقاف 
الجعفري��ة يحتاج��ون لوقت طوي��ل للخروج مما دخل��وا فيه من 
مش��اكل، وأطلب الموافقة على طلب وزير العدل بالتأجيل لمدة 

أسبوع واحد فقط«.

»الشورى« يستنكر قيام 
متطرفين في السويد بإحراق 

نسخ من القرآن الكريم
أعرب مجلس الشورى عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام عدد 
من المتطرفين بحرق نس��خ من الق��رآن الكريم في إحدى المدن 
السويدية، وهو األمر الذي يشكل عماًل استفزازيًا ويسيء لمشاعر 

المسلمين ومقدساتهم، ويدعو إلى العنف والكراهية.
وأكد مجلس الش��ورى أنَّ هذه الممارسات العدائية ضد اإلسالم، 
تتناف��ى مع مبادئ وقي��م حرية األديان والمتعق��دات، والدعوات 
المتواصلة للتعايش الس��لمي والتس��امح بين الدول والشعوب، 
مش��يرًا المجل��س إلى أن عل��ى المجتم��ع الدولي اس��تنكار هذه 
الممارس��ات، وتكثي��ف العم��ل والجه��ود لتعزيز حري��ة األديان 
والمعتقدات، ومواجه��ة األفكار المتطرف��ة والمتعصبة، وعدم 

السماح للمتطرفين بالتعرض واإلساءة لألديان والمعتقدات.
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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
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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أكد وزير العمـــل والتنمية االجتماعية جميل 
حميدان، أن مؤشـــرات نتائج الربع األول من 
العـــام الجاري لمبـــادرة التوظيف ضمن خطة 
التعافي االقتصادي، تعكس المسار اإليجابي 
لخطة التعافي االقتصادي على صعيد سوق 
العمـــل، لخلـــق المزيد مـــن الوظائـــف النوعية 
مشـــيًدا  الواعـــدة،  القطاعـــات  فـــي  خاصـــة 
باهتمـــام ومتابعـــة ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وحـــرص ســـموه علـــى 
اســـتمرارية خلق الفرص الواعدة للمواطنين 
وجعـــل المواطـــن الخيـــار األول فـــي ســـوق 

العمل.
ثمـــرة  الوزيـــر أن هـــذا اإلنجـــاز جـــاء  وأكـــد 
للتعاون المشـــترك ضمن الجهات ذات الصلة، 
وهـــم هيئـــة تنظيم ســـوق العمـــل، وصندوق 

وصناعـــة  تجـــارة  وغرفـــة  )تمكيـــن(،  العمـــل 
البحريـــن ممثلـــة عـــن أصحـــاب العمـــل، الفًتا 
إلـــى أن منظومـــة العمـــل المتكامـــل بين هذه 
األطراف أســـهم في تســـريع وتيرة التوظيف 
بعـــد الظـــرف االســـتثنائي لجائحـــة فيـــروس 
كورونـــا والمضـــي قدًمـــا فـــي خطـــة التعافي 

االقتصادي.
بمناســـبة  لـــه  تصريـــح  فـــي  الوزيـــر  وقـــال 
استعراض نتائج الربع األول من العام 2022 
التعافـــي  خطـــة  ضمـــن  التوظيـــف  لمبـــادرة 
االقتصادي أمام مجلس الوزراء في جلســـته 
المنعقـــدة يوم أمس اإلثنين، إن إجمالي عدد 
المواطنيـــن الموظفيـــن في القطـــاع الخاص 
مـــن  الربـــع األول  فـــي  7,740 متوظًفـــا  بلـــغ 
العـــام 2022 أي ما يشـــكل 39 % من إجمالي 
العـــدد المســـتهدف، بزيـــادة بلغـــت ما نســـبته 
32 % مقارنـــة بذات الفتـــرة من العام 2021، 

مشيًرا إلى أن هذه األعداد التي تم توظيفها 
خـــال هـــذه الفترة تؤكـــد أن المبادرة تســـير 
وفق ما هو مرســـوٌم لهـــا ضمن خطة التعافي 

االقتصادي.
وأشـــار الوزيـــر إلـــى أن عـــدًدا مـــن القطاعات 
ا ملحوًظا في نسب توظيف العمالة  شهد نموًّ
الوطنيـــة، حيث ارتفـــع التوظيف في القطاع 
المالي في الربع األول من العام 2022 بنسبة 
184 % مقارنة بالفترة ذاتها في العام 2021، 
أما قطاع التعليـــم الخاص فجاء في المرتبة 
الثانية من حيث نســـبة نمو التوظيف، وذلك 
بارتفـــاع 149 % للربـــع األول مـــن هـــذا العام 

مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
ولفـــت الوزيـــر إلـــى أنـــه علـــى ضـــوء اهتمام 
الحكومـــة بالقطـــاع الصناعـــي باعتبـــاره أحد 
القطاعـــات الواعدة في خلق الفرص النوعية 
عـــدد  ارتفـــع  فقـــد  للمواطنيـــن،  والجاذبـــة 

المتوظفيـــن البحرينييـــن فـــي هـــذا القطـــاع 
بنســـبة 111 %، خـــال الربـــع األول من العام 
الجاري، مقارنة بذات الفترة من العام 2021، 
الصناعيـــة  المنشـــآت  اســـتقطاب  أن  مؤكـــًدا 
للمواطنين يرجع إلى إعداد الوزارة وتأهيلها 
للباحثيـــن عـــن عمـــل وإدماجهم فـــي دورات 
تخصصيـــة بالتعاون مع مؤسســـات التدريب 
الخاصـــة، مؤكـــًدا أن قطـــاع التجزئـــة اليزال 

يستقطب المزيد من المواطنين.
مـــن جهة أخـــرى، أكد الوزيـــر ارتفاع توظيف 
الجامعيـــن في القطاع الخـــاص، الفًتا إلى أن 
أكثر التخصصات الجامعية التي تم إدماجهم 

فيها هي الهندسة والتصميم الداخلي.
وفيمـــا يتعلـــق بالمتدربيـــن، قـــال الوزيـــر إن 
عـــدد المتدربين ارتفع إلـــى 36 % مقارنة مع 
الفتـــرة ذاتها من العام الماضي، أي ما يشـــكل 
37 % مـــن إجمالي العدد المســـتهدف، حيث 

ا حتى نهاية شـــهر  تـــم تدريب 3,722 بحرينيًّ
مـــارس الماضـــي، مشـــيًرا إلـــى أن المبادرات 
الجديـــدة التـــي طبقتهـــا الـــوزارة فـــي مجال 
تأهيـــل وتدريـــب المواطنيـــن هـــي التدريـــب 
أهميـــة  )فـــرص(، مؤكـــًدا  العمـــل  علـــى رأس 
التدريـــب لتعزيـــز المهـــارات المهنيـــة للموارد 

البشرية الوطنية.
وأكـــد الوزيـــر أهميـــة التعـــاون بيـــن مختلف 
الجهـــات ذات االختصـــاص لمواصلة تحقيق 
التعافـــي  خطـــة  ضمـــن  التوظيـــف  مبـــادرة 
االقتصادي، مشـــيًدا في هذا الســـياق بتعاون 
المشـــروعات  هـــذه  مـــع  العمـــل  أصحـــاب 
والمبادرات انطاًقا من المسؤولية الوطنية، 
وعطًفا على التجارب الناجحة للمنشآت التي 
اعتمـــدت علـــى العنصر الوطني فـــي الحفاظ 
علـــى اســـتقرارها وتحقيق نموها في ســـوق 

العمل.
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7.7 ألف متوظف بحريني في “الخاص” بالربع األول
شغل الوظائف يرتفع 184 % بالقطاع المالي وفي التعليمي 149 %... حميدان:

المنامة - بنا

ثّمـــن وزيـــر اإلعـــام  علـــي الرميحـــي، دعم 
ومتابعة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة 
تنفيـــذ الخطـــة الوطنيـــة لتعزيـــز االنتمـــاء 
الوطني وترســـيخ قيـــم المواطنة “بحريننا” 

الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، والذي كان له أثر بالغ في 
النجـــاح منقطـــع النظيـــر الذي حققـــه البرنامـــج التلفزيوني “كفـــو” وظهوره 
بالشـــكل الـــذي يليق بســـمعة ومكانـــة مملكة البحريـــن وشـــعبها، منّوًها بأن 
متابعة وزير الداخلية ودوره األساسي في هذا النجاح يأتي في إطار دعم 

مستمر للوزارة في مجال اإلنتاج البرامجي التلفزيوني واإلذاعي.
وأوضـــح أن فريـــق عمـــل البرنامـــج، والـــذي تم بثه عبـــر تلفزيـــون البحرين 
خال الشـــهر الكريم وأنتجته وزارة اإلعام بالتعاون مع “بحريننا” وشـــركة 
STC البحرين، أدى دوره بكل اعتزاز ومهنية باعتبار هذا اإلنتاج اإلعامي 
الوطنـــي جزًءا مـــن الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترســـيخ قيم 
المواطنـــة “بحريننا”، بما تحمله من مبادرات وأهداف ســـامية تحقق الخير 
للمجتمع، مضيًفا أن هذا العمل الوطني نموذج الشـــراكة المجتمعية البناءة 
بيـــن القطاعين العام والخـــاص وأبرز نحو 18 قيمة من القيم الوطنية التي 
ترتكـــز عليها الخطة الوطنيـــة “بحريننا” وأبرزها الفخـــر واالعتزاز والعطاء 

والتضامن والمواطنة الصالحة.
وشـــدد وزيـــر اإلعام علـــى أن الوزارة مســـتمرة فـــي شـــراكاتها الفاعلة مع 
القطـــاع الخاص بما يحقق األهداف الوطنية المشـــتركة ويعود بالنفع على 
االرتقـــاء بقطاع اإلعام واالتصال في مختلف مجاالته، مثّمًنا دعم شـــركة 
STC البحريـــن وشـــركة ســـتوديو ماســـتر باعتبارهـــم شـــركاء فـــي صناعة 
النجـــاح اإلعامي على المســـتوى المحلي واإلقليمـــي، والنجاح الكبير الذي 

حققه البرنامج في نسخته الثانية.
ا مـــع ما قدمه  ـــا وعربيًّ وأكـــد وزيـــر اإلعـــام أن التفاعـــل الجماهيـــري داخليًّ
برنامـــج “كفـــو”، والصـــدى اإليجابـــي لجميـــع حلقاتـــه على مختلف وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي، يعكـــس مـــا يمثلـــه المجتمـــع البحريني مـــن نموذج 
خليجـــي وعربي فـــي التأثيـــر اإليجابـــي وتعزيز اللحمـــة الوطنية، مشـــيًرا 
إلـــى أن هـــدف البرنامج هو ترســـيخ ثقافة التقدير ونشـــرها فـــي المجتمع 
باعتبارها ثقافة يســـتمدها شـــعب البحرين من قائده جالـــة الملك المفدى 
أيده هللا الذي يعد قدوتنا جميًعا في التكريم والثناء على النماذج الوطنية 

المميزة وكل من يعمل خدمًة لمملكة البحرين وشعبها العزيز.
يذكـــر أن الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترســـيخ قيم المواطنة 
“بحريننـــا” تـــم تدشـــينها في مـــارس 2019، وتشـــمل أكثر مـــن 100 مبادرة 

ومؤسســـة  جهـــة   27 تنفيذهـــا  فـــي  ويشـــارك 
القطـــاع  مـــن  ودعـــم  وبتعـــاون  حكوميـــة 

الخاص، عبر 5 مسارات أساسية تتمحور 
فـــي برامج االنتماء، وحمات العاقات 
العامـــة، ومبـــادرات اإلعـــام، باإلضافة 
والمقـــررات  المناهـــج  مبـــادرات  إلـــى 

ومبادرات التشريعات واألنظمة.

“كفو” يفخر بأن يكون إحدى مبادرات “بحريننا”

العمل بروح الفريق لتحقيق مزيد من اإلنجازات الوطنية
تسليم منتسبي الوزارة وسام األمير سلمان الطبي... حميدان:

أكـــد وزير العمل والتنميـــة االجتماعية جميل حميدان أن 
اعتزاز عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، وتثميـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
للجهود الوطنية المخلصـــة لجميع العاملين في الصفوف 
19( مـــن  لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد  للتصـــدي  األماميـــة 
الكـــوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، 
ومختلف الجهات المســـاندة، يمثـــل دافعا لمواصلة العمل 
بـــذات العـــزم والعمـــل بـــروح الفريـــق الواحد نحـــو خدمة 
مملكة البحرين، مشيدا بجهود موظفي ومنتسبي الوزارة 
وحرصهـــم علـــى تقديـــم أفضـــل الخدمات فـــي المجاالت 

العمالية والحماية االجتماعية في الباد.
وأوضح وزير العمل والتنمية االجتماعية أن الحفاظ على 
مـــا تحقـــق حتى اليوم يســـتدعي بـــذل مزيد مـــن الجهود 
للوصـــول للنجاحـــات المنشـــودة، مؤكـــًدا أن هـــذا التكريم 
الملكـــي يعـــد دافًعا لمواصلة العمل بنفـــس الوتيرة وبذات 

العزم لتحقيق مزيد من اإلنجازات الوطنية.

جاء ذلك لدى تسليم الوزير، أمس بمركز عيسى الثقافي، 
“وسام األمير سلمان بن حمد لاستحقاق الطبي” للكوادر 
الوطنيـــة من منتســـبي وزارة العمل والتنمية االجتماعية، 
إنفـــاًذا لألمـــر الملكي الســـامي وفي إطـــار توجيه صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء لجميع 
الجهات المعنية بتســـليم الوســـام للعامليـــن في الصفوف 
األماميـــة مـــن الكـــوادر الصحيـــة، وقـــوة دفـــاع البحرين، 

ووزارة الداخلية، ومختلف الجهات المساندة.
وهنأ الوزير الحاصلين على “وسام األمير سلمان بن حمد 

لاســـتحقاق الطبي”، معربا عن شـــكره وتقديره لمنتسبي 
الـــوزارة لجهودهم وإســـهاماتهم المخلصـــة ضمن الجهود 
الوطنية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، متمنيا للجميع 

دوام التوفيق والنجاح.
من جانبهم، أعرب منتســـبو الوزارة الذين تشـــرفوا بتسلم 
وســـام األميـــر ســـلمان بـــن حمد لاســـتحقاق الطبـــي، عن 
بالـــغ فخرهـــم واعتزازهم بهذا التكريم الســـامي، مؤكدين 
تشـــرفهم بتســـلم هذا الوســـام الـــذي يعد حافـــزا لمواصلة 

العطاء والعمل واإلنجاز لخدمة مملكة البحرين.
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فتح التسجيل لـ “اختر طبيبك” في 3 مراكز صحية بالمحرق
أكــدت الرئيــس التنفيــذي لمراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة جليلــة الســيد جواد أنــه تم إعــادة فتح باب 
التســجيل للجمهــور الكريــم الختيار طبيــب العائلة في محافظة المحرق بدءا مــن 18 أبريل 2022 لغاية 
18 مايو 2022، وذلك في 3 مراكز صحية هي مركز بنك البحرين والكويت الصحي في الحد، ومركز بنك 

البحرين الوطني الصحي في الدير، وبنك البحرين الوطني الصحي في عراد.

ســـيكون  التســـجيل  إن  وقالـــت 
اإللكترونـــي  الموقـــع  خـــال  مـــن 
إلى  www.phc.gov.bh، مشيرة 
أن ذلـــك يأتـــي فـــي إطـــار تطوير 
الخدمـــات الصحية وفـــق مفهوم 
طب العائلة، الفتـــة إلى أّن مراكز 
الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة تدعو 
للمراكـــز  التابعيـــن  المســـتفيدين 
الصحيـــة المشـــار إليهـــا بالمبادرة 
الختيـــار طبيـــب العائلـــة لضمـــان 
المفضـــل  للطبيـــب  اختيارهـــم 
لديهم وسيتم توزيع من لم يبادر 

بالتســـجيل من المستفيدين على 
بعـــد  المتبقيـــة  الشـــواغر  حســـب 
انتهاء المدة المحددة للتسجيل.

اختـــر  برنامـــج  بـــأن  وتابعـــت 
رضـــا  لزيـــادة  يهـــدف  طبيبـــك 
الخدمـــات  مـــن  المســـتفيدين 
واســـتمراريتها وتعزيـــز الخدمات 
عـــن  المبكـــر  والكشـــف  الوقائيـــة 
األمـــراض، حيـــث تبيـــن بمتابعـــة 
المؤشـــرات الصحيـــة قبـــل وبعـــد 
تطبيق البرنامج بشـــكل تجريبي 
فـــي عـــدد مـــن المراكز فـــي العام 

الكشـــف  نســـبة  زيـــادة   ،2018
الـــدم  ضغـــط  الرتفـــاع  المبكـــر 
ومـــرض الســـكري للمتردديـــن من 
الفئة العمريـــة 40 عاما وما فوق، 
كمـــا زادت نســـبة الكشـــف المبكر 
الرتفاع نســـبة الدهـــون ولفحص 
ســـرطان البروستاتا للرجال للفئة 
العمرية 50 عاما، والكشف المبكر 
لســـرطان الثدي للنســـاء من الفئة 

العمرية 40 عاما.
ُيشار إلى أن تدشين برنامج اختر 
طبيبك يأتي تماشيا مع األهداف 

التـــي وضعتهـــا الخطـــة الوطنيـــة 
والتـــي   2025  -  2016 للصحـــة 
أقرهـــا مجلـــس الـــوزراء، بهـــدف 
تطوير الهيكل المؤسسي الصحي 
والجـــودة  بالتنافســـية  ليمتـــاز 
العالية، ويعـــد البرنامج من ضمن 
العناصر األساسية الداعمة لنظام 
الضمـــان الصحـــي والذي يســـعى 
إلـــى توفيـــر عاقـــة بيـــن الطبيب 
واألســـرة، وهـــو مـــا يتماشـــى مع 
المعايير العالمية للعاج لتحسين 
جـــودة الخدمـــات المقدمـــة وفق 

نهج الرعاية الصحية األولية.

المنامة - بنا

رفع اسم البحرين في جميع المحافل اإلقليمية والدولية
الرميحي يسلم منتسبي الوزارة وسام األمير سلمان الطبي

أكـــد وزير اإلعـــام علي الرميحي، أن اعتـــزاز عاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتثمين 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، للجهـــود الوطنيـــة 
المخلصة لجميع العاملين في الصفوف األمامية للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا مـــن الكـــوادر الصحيـــة، وقـــوة دفـــاع 
البحرين، ووزارة الداخلية، وكل الجهات المســـاندة، يمثل 
دافعًا لمواصلة العمل بالعزم ذاته، مشيدًا بجهود منتسبي 
وزارة شـــؤون اإلعـــام واإلعامييـــن عمومـــًا فـــي تأديـــة 
مهامهـــم وواجباتهم الوطنية لمـــا فيه خير وصالح مملكة 
البحريـــن.  وأكـــد وزير اإلعام أن الحفـــاظ على ما تحقق 
حتـــى اليوم يســـتدعي بـــذل مزيد مـــن الجهـــود للوصول 
للنجاحات المنشودة، ورفع اسم مملكة البحرين عاليًا في 

جميع المحافل اإلقليمية والدولية.
 جاء ذلك لدى تســـليم وزير اإلعام، “وسام األمير سلمان 
بن حمد لاستحقاق الطبي” للكوادر الوطنية من منتسبي 
وزارة شـــؤون اإلعام وعدد مـــن اإلعاميين، إنفاذًا لألمر 

الملكي الســـامي وفي إطار توجيه صاحب السمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء لكل الجهـــات المعنية 
بتســـليم الوســـام للعامليـــن فـــي الصفـــوف األماميـــة مـــن 
الكـــوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، 

وكل الجهات المساندة.
 وهنـــأ الوزيـــر الحاصليـــن علـــى “وســـام األمير ســـلمان بن 
حمد لاســـتحقاق الطبي”، معربًا عن شـــكره وتقديره لكل 
منتسبي وزارة شؤون اإلعام على جهودهم وإسهاماتهم 

ضمـــن الجهـــود الوطنيـــة لفريـــق البحريـــن فـــي التصـــدي 
لجائحة فيروس كورونا، وإبراز منجزات المملكة التنموية 

والحضارية، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.
 مـــن جانبهـــم، أعرب منتســـبو وزارة شـــؤون اإلعام الذي 
تشـــرفوا بتسلم وسام األمير ســـلمان بن حمد لاستحقاق 
الطبي، عن بالغ فخرهم واعتزازهم بهذا التكريم السامي، 
مؤكدين تشـــرفهم بنيل الوســـام الذي يعد حافزًا لمواصلة 

العمل والعطاء خدمة للوطن.

المنامة - بنا
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أزمة أوكرانيا... أين موقع العرب؟
الحرب غير المباشـــرة التي يخوضها كل من القطبين األكبرين “موسكو 
لنـــدن”، أو ألكـــون أكثـــر صراحـــة، الحـــرب  وواشـــنطن المتحالفـــة مـــع 
غيـــر المباشـــرة بيـــن الســـافية الشـــرقية التـــي تتمثـــل بروســـيا، وبيـــن 
األنجلوسكســـونية الجديـــدة التـــي تتمثـــل بتحالف لندن مع واشـــنطن، 
لكـــن مـــا يهمنا هو أين موقعنا كعرب من هذه الحرب؟ وهل حقق العرب 

مصلحتهم في خضم هذه الحرب؟
ســـنختصر علـــى القـــارئ ونقدم لـــه الخاصة على المســـتوى السياســـي 
واالقتصادي، فنرى أن سياسة العرب في هذه الحرب ضربت عصفورين 
بحجر، أولهما توجيه رسالة واضحة لسياسة واشنطن، من خال رفض 
تهديداتهـــا بوجـــوب انصيـــاع كل الدول بمـــا فيها الـــدول العربية، لدعم 
كل ما تســـنه وتفرضه بخصـــوص هذه األزمة أو الحرب غير المباشـــرة، 
فباســـتثناء عمـــاء العثمانييـــن، والضغط الغربي الكبير على فلســـطين، 
نـــرى أن العـــرب امتنعـــوا عـــن التصويـــت بالجمعيـــة العموميـــة لحقـــوق 
اإلنســـان باألمم المتحدة، ناهيك عن تصويت الجزائر وسوريا ضد قرار 
واشـــنطن وحلفائهـــا بتعليـــق عضوية روســـيا بمجلس حقوق اإلنســـان، 

وهي رسالة واضحة لإلدارة األميركية عليها أن تدركها.
أما الرسالة الثانية فهي تحقيق العرب مصالحهم االقتصادية أوال وقبل 
كل شيء، من خال التزامهم بقرارات منظمة أوبك برفض زيادة اإلنتاج 
خافا لما تطلبه واشـــنطن، ما أثبت قوة الموقف العربي ضد ضغوطات 
وتهديدات اإلدارة األميركية لزيادة إنتاج النفط، أما العصفور الثاني فهو 
إرســـال رســـالة لكل من روســـيا والصين بأن الرهان على العرب وقوتهم 
فـــي التصدي لـــكل الضغوطات الخارجية هو رهان سياســـي واقتصادي 
ناجح بكل المقاييس لبكين وموســـكو، ويبدو أن الضغط الروســـي على 
إيران بضرورة إنهاء سياســـتها باليمن وإنهاء اســـتخدام الحوثي لطعن 
الرياض وأبوظبي، كان عربون شكر لإلمارات والسعودية على التزامهما 
بتحقيق مصلحتيهما أوال، ناهيك عن التزام بكين بتحقيق كل ما تطلبه 
الرياض وأبوظبي خصوصا على المســـتوى العســـكري، أما مصر فسعت 
أيضـــا لتحقيق مصلحتهـــا أوال وأخيرا بكل وضوح سياســـيا واقتصاديا 
وعسكريا، لهذا فإن األزمة األوكرانية شهدت نهوضا عربيا على الساحة 

الدولية لم يكن أحد يتوقعه.

tariq@carinter.org

د. طارق آل شيخان

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

اإلخوان في الخليج.. أغبياء حتى االختناق في فضح أنفسهم
سلســـلة كاملـــة مـــن األعمـــال اإلرهابيـــة التـــي أنجزتها جماعـــة اإلخوان 
المســـلمين الرجعيـــة في بعـــض البلدان، ولعـــل جمهورية مصـــر العروبة 
والشـــموخ من أكثر الدول التي تعرضت لألعمال المتطرفة والمزايدات 
والمتاجـــرة باســـم الدين من قبـــل اإلخوان، ومحاولتهـــم الغبية تخريب 
الحياة السياسية والثقافية بل والحياة المدنية االعتيادية، أما في دول 
الخليج فقد نشـــطوا في الشـــعارات والبرامج وتلويث واغتصاب عقول 
الشـــباب، حيـــث كانت لديهم مهمة رئيســـية ملحة هـــي التجهيز للكارثة 
التي وضعها البرنامج السياســـي لمرشدهم للدول والمجتمعات العربية، 
وكذلك التحالف المتين مع النظام اإليراني اإلرهابي بمختلف النظريات 

والمنطلقات اإلجرامية.
كلما تضاعف جهد ورجعية اإلخوان المســـلمين عشـــرات المرات في أي 
مجتمـــع كان، كلمـــا تضاعف وعي النـــاس في كشـــفهم ومعرفة صفاتهم 
وأرجلهم الملطخة باألوبئة والجراثيم وكل ما هو مخز يندى له الجبين.. 
كلمـــا خـــرج لســـان الكـــذب والطغيـــان والحقـــد الدمـــوي الوقـــح، قطعته 
الشـــعوب ورمته خلف سدود الغباء البشري حيث يجلس مرشدهم في 

الحصن الرجعي القديم.
دولنـــا الخليجيـــة تعرفهـــم جيـــدا بالحـــرف واللـــون، فهـــم أغبيـــاء حتى 
االختنـــاق في فضح أنفســـهم، وذلـــك عبر التطبيـــل لقيادتهـــم المركزية 
فـــي وســـائل التواصل االجتماعي، وتعاطفهم مـــع الحركات والجماعات 
التي صنفتها دول الخليج إرهابية، ودائما تراهم يتكلمون بغير اكتراث 
وباســـتخفاف بالـــغ عـــن التوجـــه الرســـمي للدولـــة، أو يكونـــون كســـالى 
وفارغـــي البـــال عندما يتـــم اإلعان عن الســـموم والشـــعوذة اإلخوانية، 
ألن أية جريمة يقوم بها اإلخوان تصيبهم بالخدر والنعاس، ويحرصون 
دائما على أن ال ينســـوا شـــيئا ما يفضحهم، لكن كيف ال يعرف من ينشـــر 
الموت والدمار، ومن يمأل رأســـه ويشـــل عقله اإلرهاب ويتحرك ويجري 
ويقفز ويعلو ويهبط في جيب قميص المرشد وعيناه وارمتان وسكين 

خيانته للبلد تلمع مع أشعة الشمس.
إخـــوان الخليـــج يطلبون من إبليـــس أن يروا دائرة بيضـــاء في بحرهم 
األســـود الـــذي يمتـــد أمامهـــم، حيث يجاهـــدون للوصـــول إليهـــا، لكن ال 

يجدون منه غير شرب كؤوس الذل صباحا ومساء.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مازلنـــا في رحاب الشـــهر الفضيـــل، والتأمات ال تزال قائمة والتســـاؤالت عن مصير 
اإلنســـانية المعذبة موصولة، والجميع يتطلع إلى مرفأ نجأة من هذا الزمن العاصف. 
لقـــد أثبتـــت التجربة العملية أن العولمة لم تشـــف النفس اإلنســـانية، على الرغم مما 
قدمتـــه من مغريات، وما أتاحته من تســـهيات حياتيـــة، لكن ظل هناك فراغ روحي 
وأخاقـــي، وقـــد قال أحد الفاســـفة ذات مرة إن قلب اإلنســـان أقرب مـــا يكون إلى 
المثلـــث، فيمـــا األرض كرويـــة، وعليـــه فإذا وضعنـــا األرض برمتها في قلب اإلنســـان 

ستظل هناك فراغات ال يمكن أن تمتلئ.
هل البشـــرية في هذه األوقات التي يعن للبعض تســـميتها بأنها زمن ما بعد العولمة، 
بحاجـــة إلـــى مشـــروع أخاقـــي، ينتشـــلها من عبوديـــة الرأســـمالية المتوحشـــة التي 
ســـلعت اإلنســـان؟ يبدو الجواب لدى المفكر السويسري الذي رحل مؤخرا عن عالمنا 
البروفيســـور هانز كونج، صاحب فكرة المشـــروع األخاقي العالمي، والذي عنده أنه 
لن ينعم العالم بالســـام، إال إذا عاشـــت األديان المختلفة على ســـطح الكرة األرضية 
فـــي مـــودة مـــع بعضها البعض، وهـــو هنا ال يقصد فقـــط األديـــان اإلبراهيمية، بل كل 

األديان التوحيدية والنواميس الوضعية كما نسميها.
إعـــان األخـــاق العالميـــة الذي نادى به كونـــج في حقيقة األمر يمثـــل نوبة صحيان 
ألبنـــاء األديان اإلبراهيميـــة بداية األمر، ولكل أصحاب المذاهب الوضعية تاليا، ذلك 

أنه باعتبارنا أشخاصا متدينين ذوي توجهات روحانية، ونؤسس حياتنا على حقيقة 
أخيرة، نســـتمد منها قوة روحانية وأما، بالتـــوكل والصاة أو التأمل الروحي، نطقا 
أو صمتـــا، فنحن لدينـــا التزام خاص جدا بتحقيق خير اإلنســـانية جمعاء، واالعتناء 
بكوكـــب األرض، نحن ال نعتبر أنفســـنا أفضل من اآلخريـــن، لكننا على ثقة بأن حكمة 
أدياننا العريقة في القدم يمكن أن ترشدنا إلى سبل المستقبل. ما هو وضع اإلنسانية 
اليـــوم وإلى أين تمضي؟ الشـــاهد أنـــه بعد حربين عالميتين، ونهايـــة الحرب الباردة، 
وبعد انهيار الفاشية والنازية، وزلزلة الشيوعية واالستعمار، دخلت اإلنسانية مرحلة 
جديدة من تاريخها، ولعله من المفترض أن اإلنسانية تمتلك اليوم موارد اقتصادية، 
ثقافية، وفكرية كافية لتأســـيس نظام عالمي أفضل، إال أن توترات إثنية، وقومية، 
اجتماعيـــة، واقتصاديـــة، ودينيـــة قديمـــة وحديثـــة، تهدد التأســـيس الســـلمي لعالم 

أفضل.
صحيـــح أن عصرنـــا شـــهد تقدمـــا علميـــا وتكنولوجيا أعظـــم من أي وقـــت مضى، إال 
أننـــا نواجـــه رغم ذلك حقيقـــة أن معدالت الفقر، والجوع، ووفـــاة األطفال، والبطالة، 
واإلمـــاق، وتدمير الطبيعة على مســـتوى العالم، لـــم تتراجع، بل زادت، ولهذا تواجه 
شـــعوب كثيرة خطر الدمار االقتصادي، والتفكك االجتماعي، والتهميش السياســـي، 

والكوارث البيئية، واالنهيار القومي. “المقال كاما في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

اإلنسانية وما بعد العولمة... إلى أين؟

“برنامج كفو... انتوا كفو”
برنامـــج يعـــد نقلة نوعية على مســـتوى اإلنتـــاج التلفزيوني، فقد 
القى استحسان المواطنين لما تضمن من مشاهد مؤثرة، وبسبب 
األســـلوب الراقي اإلنســـاني النبيل في تكريم شـــخصيات وطنية 
قامت بأعمال عظيمة تستحق منا كل الشكر على هذه التضحيات 

التي ال تنسى، حتى انتشر صيتهم وأثرهم بين الناس.
نشـــكر جميع القائميـــن والداعميـــن لبرنامج “كفو”، هـــذا البرنامج 
الـــذي اســـتطاع في أولـــى حلقاتـــه أن يحقق صدى واســـعا داخل 
وخـــارج مملكـــة البحريـــن، فقد تـــرك البرنامـــج أثرا كبيـــرا بفكرته 
اإلنســـانية الجديـــدة المعبرة فـــي نفوس المشـــاهدين، نتعلم منها 
دروســـا في التفاني والتضحية والعطاء دون مقابل، خرجت من 
القلب فوصلت للقلب مامســـة مشـــاعرنا، مشـــاهد جعلتنا نذرف 
الدموع من شـــدة الحب والكرم واإليثـــار الذي رأيناه من ضيوف 

الحلقة.
تنافســـت هذا العـــام الكثير مـــن البرامج والمسلســـات، وحاولت 
أن تخرج لنا بالشـــكل المرغوب وســـعت للنجاح بـــكل الطرق، كما 
صرفـــت عليها مايين الدنانير، ليأتي لنا برنامج بحريني بســـيط 
ومتواضـــع يجتمـــع على نجاحه وتقبله الجميـــع، برنامج كبير في 
قيمتـــه اســـتطاع منافســـة هذه األعمـــال الكثيـــرة والباهظة، نكرر 
شـــكرنا وتقديرنـــا لـــكل العاملين على هـــذا البرنامـــج، ونقول لهم 
“انتوا كفو”، متمنين لهم االســـتمرار والتوفيق والنجاح المشـــرف 

الدائم.
ليتنـــا نتعلم من فكرة هذا البرنامـــج ليكون عبرة في كل مجاالت 
الحيـــاة، لـــم ال يكرم من يســـتحق التكريم.. لمـــاذا يمتنع أو يتردد 
البعـــض فـــي أن يقول كلمة “انـــت كفو” لمن يســـتحق، ليتنا نتعلم 
الســـخاء في التعبير، والتكريم إن لم يكن بالمال والجوائز يكون 
بالكلمـــة والتصفيـــق، لنكن جميعًا من فاعلـــي الخير بأن نحفز في 
مجتمعنـــا العطـــاء واإلنســـانية، حتـــى نصبـــح مجتمعـــا متماســـكا 

مترابطا يقوم على المبادئ والقيم واألخاق والحب.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

لاحتفاء معنى من أعمق المعاني الوطنية، بل لنقل من أجمل السمات البحرينية، 
ذلـــك االحتفـــاء الـــذي يغمر بـــه حضرة صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة عاهل الباد المفدى حفظـــه هللا ورعاه المواطنين في لقاءاته الرمضانية، 
بـــل وفـــي لقاءاته حيثما وأينما كانت المناســـبة، ودائًما وأبًدا يشـــعرك جالته بأن 
كل مواطـــن قريب من قلبه، وكل مقيم علـــى أرض البحرين الغالية هو في وطنه 
وبين أهله، وهل ذاك إال من أعطر شمائل أهل البحرين التي توارثوها أًبا عن جد.. 
حكاًما ومحكومين.. لهذا ترتســـم على الوجوه أجمل عامات األريحية والسعادة 

في كل لقاء مع جالته أطال هللا عمره وسدد على طريق الخير خطاه.
هـــا نحـــن كأهل بيت واحد نحف بمجلس جالته بعد أن تجاوزنا أصعب الظروف 
التـــي حرمتنا خـــال العاميـــن الماضيين من مجالســـنا الرمضانية بســـبب جائحة 
كورونا التي أثبتت فيها البحرين، قيادة وشعًبا، وبجهود اللجنة التنسيقية برئاسة 
صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والفريق الوطني الطبي 
لمكافحـــة الفيـــروس وكل الكـــوادر فـــي وزارة الصحة والمؤسســـات الطبية، وكل 
األجهـــزة التي جعلت من البحريـــن رغم محدودية اإلمكانيـــات وصعوبة الظرف، 
نموذًجا عالمًيا مميًزا، وعادت لنا المجالس لننهل من الكلمات الســـامية والمشـــاعر 
النبيلة والجواهر الثمينة من لدن جالة العاهل أيده هللا، وكم هي عميقة ومؤثرة 

ومشـــرفة لكل مواطن بحريني حين نســـمع من جالته الشـــكر الموجه للمواطنين 
علـــى نبيـــل طباعهم وســـمو أخاقهم كنمـــوذج للتعايش والتســـامح فـــي “بحرين 
السام واألمان” كما يعرفها العالم كموطن للحضارات اإلنسانية المتآلفة، واألعلى 

مرتبة هو الشكر والتقدير لكل مخلص يسعى لرفعة وطنه.
تمثلت أمامي الكثير من المعاني في لقاء جالة العاهل المفدى مع سماحة السيد 
عبـــدهللا الغريفـــي، وألن جالتـــه القائـــد والوالـــد واألب واألخ والصديـــق والراعي 
المحـــب لرعيتـــه، ال تشـــعر بأيـــة حواجز من نبـــل التواضـــع الجم وكـــرم االحتفاء 
والتقديـــر والتكريـــم، وقد قرأنا كيف عبـــر جالة العاهل المفدى عن أن “انســـجام 
المشـــاِعر اإلنســـانيِة فـــي أمتنـــا اإلســـامية يرســـخ عّزتهـــا ويديُم قوتهـــا ويحفُظ 
حقوقُهـــا َويحقُق أســـباب المنعِة والعنوان الحقيقي لألخوة اإلنســـانية المســـتمدة 
من المنهج اإلســـامي القويم القائم على الرحمِة والتســـامحِ  وقبول اآلخر، وثناء 
جالته على جهود الســـيد الغريفي في بحوثه الدينية واإلرشادية، والتأكيد على 
أن علمـــاء الديـــن القـــدوة والمثل في الدين والخلق والخطاب الراشـــد المســـتنير، 
ألنهم يســـهمون في النهوض ببناِء أوطانهم ويســـعون إلى ترســـيِخ مفاهيم الخير 
والســـام والمحبة ببصيرة الحكمة ورشـــد الموعظة الحســـنة”. “المقال كاما في 

الموقع اإللكتروني”.
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