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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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الملك حمد  الجاللة  صــادق حضرة صاحب 
على  المعظم  الــبــالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن 
قانون رقم )20( لسنة 2022 بتعديل المادة )5( من 
بقانون  بالمرسوم  الصادر  المباني  تنظيم  قانون 
رقم )13( لسنة 1977، بعد إقرار مجلسي الشورى 

والنواب، وأصدره.
المادة األولى

تنظيم  قانون  من   )5( المادة  بنص  ُيستبدل 
المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )13( لسنة 

1977 النص اآلتي:
بــعــد تقديم  الــتــرخــيــص إال  إعــطــاء  يــجــوز  ال 

الرسومات والوثائق اآلتية:
الــعــمــومــي مــوضــحــا عليه  لــلــمــوقــع  رســــم   -1
قطرها  نصف  ــرة  دائـ ضمن  المتاخمة  الــعــقــارات 
البنايات  باستثناء  وذلــك  األقــل،  )100( متر على 

الصغيرة التي تحددها الالئحة التنفيذية.
بالنسبة  الــبــنــاء  مــوقــع  عليه  مبين  رســـم   -2
الــقــائــمــة عليها وقــت  الــمــنــشــآت  لــــأرض وكــذلــك 

تقديم الطلب.
والــمــذكــرة  للبناء  الــمــعــمــاريــة  الــرســومــات   -3

الحسابية اإلنشائية.
وجميع  لأساسات  اإلنشائية  الرسومات   -4

الطوابق.

البناء  سيتم  التي  للتربة  فحص  شــهــادة   -5
عليها.

6- أن يقدم طالب الترخيص ما يبين صفته 
أو عالقته بموقع البناء أو العمل.

 وتصدر البلدية األنظمة الخاصة بالمقاييس 
واجــبــة االتـــبـــاع فــي الــرســومــات والــوثــائــق سالفة 
تراها  التي  والوثائق  األخــرى  وبالرسومات  الذكر 

ضرورية.
 وتــبــيــن الــالئــحــة الــتــنــفــيــذيــة لــهــذا الــقــانــون 
شــــروط وإجـــــــراءات قــبــول شـــهـــادة فــحــص الــتــربــة 
الــمــبــيــنــة فــي الــبــنــد )5( مــن الــفــقــرة األولــــى من 
هــذه الــمــادة، وكــذلــك أحـــوال اإلعــفــاء مــن تقديم 
من   )4  ،3  ،2  ،1( الــبــنــود  فــي  المبينة  الــرســومــات 
الفقرة األولى من هذه المادة على أن يكون سبب 
إقامة  المزمع  األرض  مساحة  صغر  هو  اإلعــفــاء 
قلة  أو  الــبــنــاء  قــيــمــة  انــخــفــاض  أو  عليها  الــبــنــاء 
تكاليف حفر األرض أو ردمها أو لأسباب األخرى 
التي تقررها الالئحة التنفيذية وتتعلق بالظروف 

الخاصة بكل طلب«.
 المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -ُكٌل فيما 
يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، وُيعمل به من 
اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

ال���م���ل���ك ي�������ص���ادق ع���ل���ى ال���ق���ان���ون 
ال����م����ع����دل ل���ت���ن���ظ���ي���م ال���م���ب���ان���ي

ــب  ــاحــ بـــــعـــــث حــــــضــــــرة صــ
الــــجــــاللــــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن 
مـــلـــك  ــة  ــفــ ــيــ ــلــ خــ آل  عــــيــــســــى 
تهنئة  برقية  المعظم  الــبــالد 
إلـــى فــخــامــة الــرئــيــس ألــبــرتــو 
ــيـــس جــمــهــوريــة  فـــرنـــانـــديـــز رئـ
األرجــــــنــــــتــــــيــــــن الـــــصـــــديـــــقـــــة، 
بمناسبة ذكرى العيد الوطني 
ــبــــالده، وأعــــــرب جــاللــتــه في  لــ
ــيـــب تــهــانــيــه  الـــبـــرقـــيـــة عــــن أطـ

وتــمــنــيــاتــه لــفــخــامــتــه مــوفــور 
ــادة ولــشــعــب  ــعــ ــســ الـــصـــحـــة والــ
جمهورية األرجنتين الصديق 
تــحــقــيــق الــمــزيــد مـــن الــتــقــدم 

واالزدهار.
ــــب الـــســـمـــو  ــاحـ ــ ــــث صـ ــعـ ــ وبـ
ــيــــر ســـلـــمـــان بــن  الــمــلــكــي األمــ
العهد  ولـــي  خــلــيــفــة  آل  حــمــد 
ــــس الـــــــــــــــوزراء  ــلـ ــ ــجـ ــ رئـــــــيـــــــس مـ
بـــرقـــيـــة تـــهـــنـــئـــة إلــــــى فــخــامــة 

الـــرئـــيـــس ألـــبـــرتـــو فـــرنـــانـــديـــز 
رئــيــس جــمــهــوريــة األرجــنــتــيــن 
الـــصـــديـــقـــة، بــمــنــاســبــة الــعــيــد 
سموه  أعـــرب  لــبــالده.  الوطني 
تهانيه  أطيب  البرقية عن  في 
وتــمــنــيــاتــه لــفــخــامــتــه مــوفــور 
ــادة ولــشــعــب  ــعــ ــســ الـــصـــحـــة والــ
جمهورية األرجنتين الصديق 
تــحــقــيــق الــمــزيــد مـــن الــتــقــدم 

واالزدهار.

ال��م��ل��ك وول�����ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال��������وزراء ي��ت��ل��ق��ي��ان 
ب���رق���ي���ت���ي ����ص���ك���ر م�����ن اإم������ب������راط������ور ال����ي����اب����ان

ــب  ــاحــ تــــلــــقــــى حــــــضــــــرة صــ
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك البالد المعظم 
جاللة  مــن  جوابية  شكر  برقية 
إمبراطور  ناروهيتو  اإلمبراطور 
برقية  على  ردًا  وذلـــك  الــيــابــان، 

جاللته  بها  بعث  التي  التهنئة 
ــد مـــيـــالد  ــيــ ــة عــ ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ ــه بـ ــ ــيـ ــ إلـ

جاللته.
وتــــلــــقــــى صـــــاحـــــب الـــســـمـــو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
ــي الــعــهــد رئــيــس  آل خــلــيــفــة ولــ

مــجــلــس الــــــــــوزراء بـــرقـــيـــة شــكــر 
اإلمبراطور  جاللة  من  جوابية 
ــبـــراطـــور الــيــابــان،  نــاروهــيــتــو إمـ
ســمــوه  بــرقــيــة  عــلــى  رًدا  وذلـــــك 
المهنئة له بمناسبة عيد ميالد 

جاللته.

الــمــلــك حمد  الــجــاللــة  تلقى حــضــرة صــاحــب 
برقية  المعظم  البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن 
شكر جوابية من صاحبة الجاللة الملكة إليزابيث 
الثانية ملكة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية 
رئيسة الكومنولث، ردًا على برقية التهنئة التي بعث 

بها جاللته إليها بمناسبة عيد ميالد جاللتها.

عن  الثانية  إليزابيث  الملكة  جاللة  وأعــربــت 
المعظم  الملك  لجاللة  وتــقــديــرهــا  شكرها  بــالــغ 
لجاللته  متمنية  الــطــيــبــة،  جــاللــتــه  مــشــاعــر  عــلــى 
دوام الصحة والسعادة ولمملكة البحرين ولشعبها 
المزيد من التقدم واالزدهار في ظل قيادة جاللته 

الحكيمة.

م����ل����ك ال������ب������اد ي���ت���ل���ق���ى ب����رق����ي����ة ���ص��ك��ر 
ج���واب���ي���ه م����ن ال��م��ل��ك��ة اإل���ي���زاب���ي���ث ال��ث��ان��ي��ة

يهنئان  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  ال��ع��ه��د  وول����ي  ال��م��ل��ك 
ال���رئ���ي�������س الأرج���ن���ت���ي���ن���ي ب���ال���ع���ي���د ال��وط��ن��ي

ــي الــعــاصــمــة  اجـــتـــمـــع فــ
الــبــريــطــانــيــة لــنــدن الــدكــتــور 
ــن عـــلـــي الــنــعــيــمــي  مـــاجـــد بــ
وزيــــــــر الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم 
رئيس مجلس أمناء مجلس 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي بــالــســيــد 
 Kristian( كريستيان رامبل
Rumble( مدير الشراكات 
آن  ــدة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــالـ ــ وبـ ــة  ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ الــ
 )Anne Moore  ( مــــور 
في  الــدولــي  المدير  مساعد 
 Advanced HE مؤسسة 
الـــمـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي مـــجـــال 

التعليم العالي.
وخـــــــالل االجــــتــــمــــاع تــم 
ــتـــكـــمـــال مـــجـــاالت  بـــحـــث اسـ
ــات  ــســ ــؤســ ــاون مــــــع مــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الــ
مملكة  فــي  العالي  التعليم 
ــًا مــن  ــ ــــالقـ ــطـ ــ ــن، انـ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
ــاء  ــ ــنـ ــ ــلــــس أمـ ــجــ اهـــــتـــــمـــــام مــ
ــالـــي بــتــطــويــر  ــعـ الــتــعــلــيــم الـ
ــات عـــلـــى  ــ ــســ ــ ــؤســ ــ ــمــ ــ هـــــــــذه الــ
الــــصــــعــــيــــديــــن الـــتـــعـــلـــيـــمـــي 
ــي، بــــمــــا فـــــي ذلــــك  ــنــ ــهــ ــمــ والــ
بتطوير  المتعلقة  البرامج 
والذي  األكاديمية،  القيادات 
سيكون له األثر الكبير على 
مــخــرجــات الــتــعــلــيــم الــعــالــي 

واالرتقاء بمستواها.
تنفيذ  تــم  أن  سبق  وقــد 
الــعــمــل  ورش  ــــن  مـ الـــكـــثـــيـــر 
ــج الـــتـــدريـــبـــيـــة فــي  ــرامــ والــــبــ
مجال تمهين أعضاء هيئات 
التدريس بعدد من مؤسسات 
الحكومية  الــعــالــي  التعليم 

والخاصة.
الوزير عن شكره  وأعرب 
التعاون  لمستوى  وتــقــديــره 

ــبـــيـــن،  ــم بــــيــــن الـــجـــانـ ــائــ ــقــ الــ
الــزيــادة  عــنــه  ــذي نتجت  والــ
ــداد أعــضــاء  ــ الــكــبــيــرة فـــي أعـ
ــذه  ــهـ ــات الـــــتـــــدريـــــس بـ ــئــ ــيــ هــ
حصلوا  الــذيــن  المؤسسات، 
عـــــلـــــى زمـــــــالـــــــة أكــــاديــــمــــيــــة 
البريطانية،  العالي  التعليم 
كـــمـــا حـــصـــل بــعــضــهــم عــلــى 
هذه  مستويات متقدمة من 

الزمالة.
كما تم استعراض األمور 
الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة الــمــتــعــلــقــة 
ــة عــيــســى  ــعـ ــامـ بـــتـــأســـيـــس جـ
الكبير - الهداية الخليفية، 
ــر شـــرحـــًا  ــ ــوزيـ ــ حـــيـــث قـــــدم الـ
مفصاًل لما تم إنجازه حتى 
اآلن، واالتصاالت التي تمت 
ــعـــات  ــامـ ــن الـــجـ ــ ــع عــــــدد مـ ــ مـ
الــمــرمــوقــة فـــي الــكــثــيــر من 

ــدول بــخــصــوص الــبــرامــج  ــ الـ
التي  والتدريبية  األكاديمية 
ســيــتــم طـــرحـــهـــا، والــخــطــط 
بالحرم  الخاصة  اإلنشائية 
ــي والــــــمــــــراحــــــل  ــ ــعــ ــ ــامــ ــ ــجــ ــ الــ
ــذه،  ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ الــــمــــخــــتــــلــــفــــة لــ
والـــمـــتـــطـــلـــبـــات الــمــتــعــلــقــة 
ــتـــوى  ــبــــة عــــلــــى مـــسـ ــلــ بــــالــــطــ
ــي الــــبــــكــــالــــوريــــوس  ــ ــادتـ ــ ــهـ ــ شـ
ــيــــث تــم  ــيــــر، حــ ــتــ والــــمــــاجــــســ
ــلــــى اســـتـــكـــمـــال  االتــــــفــــــاق عــ
مناقشته  تمت  مــا  إجـــراءات 
ــي هـــــذا االجـــتـــمـــاع خـــالل  فــ

الفترة القادمة.
حــــــــضــــــــر االجــــــــتــــــــمــــــــاع 
المانع  أحمد  مانع  األستاذ 
بسفارة  الثقافي  المستشار 
بالمملكة  البحرين  مملكة 

المتحدة.

في اجتماع ل�زير التربية مع م�س�ؤولين بلندن..

ب��ح��ث زي�����ادة ال��م�����ص��ارك��ي��ن ف���ي ب���رام���ج زم��ال��ة 
اأك���ادي���م���ي���ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ال���ي ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة

} وزير التربية يلتقي م�س�ؤولي الأكاديمية.

جاللته هناأ العاهل االأردني بذكرى اال�ستقالل

الملك يوؤكد حر�س البحرين على توطيد العاقات مع الأردن

} ملك المملكة األردنية.
} جاللة الملك.

بــــــعــــــث صـــــــاحـــــــب الــــســــمــــو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
تهنئة  بــرقــيــة  الــــــوزراء،  مجلس 
ــيــــه صــــاحــــب الـــجـــاللـــة  ــى أخــ ــ إلــ
ــبــــداهلل  ــلــــك عــ الـــهـــاشـــمـــيـــة الــــمــ
ــانــــي ابــــــن الـــحـــســـيـــن مــلــك  ــثــ الــ
ــة الــهــاشــمــيــة  ــيــ الــمــمــلــكــة األردنــ
عيد  ذكــرى  بمناسبة  الشقيقة، 

االستقالل لبالده.
ــي الــبــرقــيــة  ــرب ســـمـــوه فـ ــ أعـ
ــيـــب تــهــانــيــه وتــمــنــيــاتــه  عــــن أطـ
األردنــي موفور الصحة  للعاهل 
ــادة ولـــشـــعـــب الــمــمــلــكــة  ــعــ ــســ والــ
األردنــــيــــة الــهــاشــمــيــة الــشــقــيــق 
الــمــزيــد مــن الــتــقــدم واالزدهــــار 
في ظل قيادة جاللته الحكيمة.
به  تتمتع  بــمــا  ونـــوه ســمــوه 
مملكة  بين  الثنائية  العالقات 

الــبــحــريــن والــمــمــلــكــة األردنـــيـــة 
ــة ومــــــا تـــشـــهـــده مــن  ــيـ ــمـ ــاشـ ــهـ الـ
تطوٍر متناٍم على األصعدة كافة 
بفضل ما تحظى به من رعايٍة 
البلدين  قــيــادتــي  مــن  واهــتــمــام 
الشقيقين، مؤكدًا سموه حرص 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن عــلــى تــعــزيــز 
المشترك  والــتــنــســيــق  الــتــعــاون 
بما يحقق التطلعات المشتركة 
ــود بــالــخــيــر والـــنـــمـــاء على  ــعـ ويـ
البلدين والشعبين الشقيقين.

كــمــا بــعــث صـــاحـــب الــســمــو 
ــكـــي ولــــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس  ــلـ ــمـ الـ
تهنئة  بــرقــيــة  الــــــوزراء  مــجــلــس 
ــة إلــــــى أخــــيــــه صـــاحـــب  ــلـ ــاثـ ــمـ مـ
السمو الملكي األمير الحسين 
بـــن عـــبـــداهلل الــثــانــي ولــــي عهد 
ــة الــهــاشــمــيــة  ــيــ الــمــمــلــكــة األردنــ

الشقيقة.

ولي العهد رئي�س الوزراء يهنئ ملك الأردن وولي عهده بذكرى ال�صتقال

} ولي عهد الأردن.} �سم� ولي العهد رئي�س ال�زراء.

المجلس  مكتب  هيئة  جــدد 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــنــظــمــة الــعــربــيــة 
ــة  ــافـ ــقـ ــثـ لـــلـــتـــربـــيـــة والــــعــــلــــوم والـ
ــقــــة بــمــمــلــكــة  ــثــ )األلــــــكــــــســــــو(، الــ
ــًا  ــبـ ــائـ ــا نـ ــهـ ــابـ ــتـــخـ ــانـ ــبــــحــــريــــن بـ الــ
للرئيس بإجماع الدول األعضاء، 
إنجازات  من  تحقق  لما  تقديرًا 
المجلس  نوعية في عمل  ونقلة 
برئاسة  السابقة،  الفترة  خــالل 
الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 

الشقيقة. 
جـــــــاء ذلـــــــك ضــــمــــن أعــــمــــال 
الــمــؤتــمــر الـــعـــام لــلــمــنــظــمــة في 
دورته العادية الـ26 المنعقدة في 
مقر المنظمة بجمهورية تونس 
الشقيقة، حيث أشاد المشاركون 
بــالــدور الــقــيــادي الـــذي تــقــوم به 
في  السعودية  العربية  المملكة 
رئــــاســــة الـــمـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي، 

كنائب  الــبــحــريــن  مملكة  وبــــدور 
التي  الجهود  وأهمية  للرئيس، 
تم بذلها لتعزيز برامج المنظمة 

وشراكاتها في العالم العربي.
ــور مــاجــد  ــتـ ــدكـ وقــــد أنـــــاب الـ
التربية  وزيـــر  النعيمي  علي  بــن 
خليفة  لبنى  الدكتورة  والتعليم 
الـــعـــام للجنة  األمـــيـــن  صــلــيــبــيــخ 
ــة لــلــتــربــيــة  ــيـ ــنـ ــوطـ ــن الـ ــريـ ــبـــحـ الـ
في  للمشاركة  والثقافة  والعلوم 
الــدورة من المؤتمر،  أعمال هذه 
حــيــث أعــربــت عــن شــكــر وتقدير 
العام  للمدير  البحرين  مملكة 
لــلــمــنــظــمــة األســـــتـــــاذ الـــدكـــتـــور 
بما  مــشــيــدًة  أعــمــر،  ولـــد  محمد 
قــدمــتــه الــمــنــظــمــة مــن مــبــادرات 
ــهــــة تــــحــــديــــات جـــائـــحـــة  لــــمــــواجــ
المجلس  ولــرئــيــس  كـــوفـــيـــد-19، 
ــانــــي  الــــتــــنــــفــــيــــذي األســــــــتــــــــاذ هــ

الــمــقــبــل، مــثــمــنــًة وضـــع خــارطــة 
طــــريــــق لـــلـــمـــجـــلـــس عــــــــززت مــن 
االســـتـــراتـــيـــجـــي  الــمــنــظــمــة  دور 

ومكانتها عربيًا ودوليًا.
بمراسيم  المؤتمر  بــدأ  وقــد 
ــر إلـــى  ــمـ ــؤتـ ــمـ تــســلــيــم رئــــاســــة الـ
جمهورية  مــن  الــعــراق  جمهورية 
المتحدة  الــفــدرالــيــة  الــصــومــال 
الـــ25،  الـــدورة  تترأس  كانت  التي 
ثم تمت مناقشة عدة موضوعات 
ــنـــود الــمــتــعــلــقــة  ــبـ مــــن بــيــنــهــا: الـ
بــبــرامــج الــمــنــظــمــة وأنــشــطــتــهــا، 
ومشروع الخطة العربية للتعليم 
ــات،  ــ فــي حـــاالت الـــطـــوارئ واألزمـ
ومـــنـــاقـــشـــة األوضـــــــــاع الـــتـــربـــويـــة 
والــعــلــمــيــة والــثــقــافــيــة، وتــعــيــيــن 
اإلدارات  مــن  عــــدٍد  فــي  مــديــريــن 
التابعة للمنظمة كإدارة التربية، 
العلمي،  والبحث  العلوم  وإدارة 

ــن الــمــســائــل  ومـــنـــاقـــشـــة عـــــدد مــ
المنظمة  تــخــصُّ  الــتــي  الــمــالــيــة 

اإلقليمية  والــمــعــاهــد  والــمــراكــز 
التابعِة لها.

تجديد الثقة في البحرين نائبا لرئي����س المجل�س التنفيذي ل�»الألك�صو«

} د. لبنى خليفة.

اســتــقــبــل الــمــشــيــر الــركــن 
آل  أحــمــد  بــن  الــشــيــخ خليفة 
خــلــيــفــة الـــقـــائـــد الـــعـــام لــقــوة 
الفريق طبيب  البحرين  دفاع 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عـــبـــداهلل 
الــمــجــلــس  رئـــيـــس  آل خــلــيــفــة 
األعلى للصحة، وذلك صباح 
أمس الثالثاء 24 مايو 2022م.
ــــب  وخـــــــــــالل الـــــلـــــقـــــاء رحـ
الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لــــقــــوة دفـــــاع 
المجلس  بــرئــيــس  الــبــحــريــن 
بما  مشيدًا  للصحة،  األعــلــى 

ــلـــس األعـــلـــى  ــمـــجـ يـــقـــدمـــه الـ
ــن جــــهــــود طــيــبــة  ــ لـــلـــصـــحـــة مـ
الطبية  الــخــدمــات  إدارة  فـــي 
والرعاية الصحية في مملكة 
باالهتمام  مــنــوهــًا  الــبــحــريــن، 
ــيــــه  الــــمــــســــتــــمــــر الــــــــــــذي يــــولــ
الــمــجــلــس الســـتـــدامـــة تــطــور 
الطبية  واألنظمة  المؤسسات 
وتــحــســيــن جــودتــهــا، لــمــواكــبــة 
الــتــحــديــث فـــي هـــذا الــمــجــال 
المواطن  يخدم  بما  الحيوي 

والمقيم.

ال���ق���ائ���د ال���ع���ام ي�����ص��ي��د ب�����دور رئ��ي�����س ال��م��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
وال��ط��ب��ي��ة ال�����ص��ح�����ي��ة  ال���خ�������دم���ات  اإدارة  ف����ي  ل��ل�����ص��ح��ة 

استقبل الفريق أول الشيخ 
خليفة  آل  ــبـــداهلل  عـ بـــن  ــد  ــ راشـ
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة، امـــــس، سمو 
ــلـــي آل  ــيـــخ خــلــيــفــة بــــن عـ الـــشـ
خــلــيــفــة مــحــافــظ الــمــحــافــظــة 
اللقاء،  بــدايــة  وفــي  الجنوبية. 
قــــدم ســمــو الـــمـــحـــافـــظ، لــوزيــر 
الـــداخـــلـــيـــة، الــتــقــريــر الــســنــوي 
لــلــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة لــلــعــام 
سلسلة  تــضــمــن  والــــذي   ،2021
مــــن اإلنـــــجـــــازات والـــنـــجـــاحـــات 
الــــتــــي حـــقـــقـــتـــهـــا الـــمـــحـــافـــظـــة 
عــلــى مــــدار الـــعـــام فـــي الــعــديــد 
مــن الــمــجــاالت الــتــنــمــويــة، من 
خالل المبادرات والبرامج التي 
في  المحافظة  جــهــود  تــتــرجــم 

ــد احــتــيــاجــات الــمــواطــنــيــن  رصـ
ــة تــنــفــيــذ الـــمـــشـــاريـــع  ــعـ ــابـ ــتـ ومـ
بالتعاون والتنسيق مع الجهات 
الـــمـــعـــنـــيـــة، وتـــرســـيـــخ الــعــالقــة 
ــي هـــــذا الـــشـــأن،  الــتــكــامــلــيــة فــ
منوها إلى نهج المحافظة في 
ســرعــة االســتــجــابــة والــتــفــاعــل، 
الشراكة  منظومة  إلى  استنادا 
الرقمي  والتحول  المجتمعية 

لكل الخدمات والمعامالت.
وقــــــد تــــــم، خــــــالل الـــلـــقـــاء، 
بــحــث عــــدد مـــن الــمــوضــوعــات 
التي تتعلق بشؤون المحافظة 
يتم  الــتــي  والــبــرامــج  الجنوبية 

تنفيذها لخدمة المواطنين.
ــرب الـــوزيـــر عـــن شــكــره  ــ وأعــ

وتقديره لجهود سمو المحافظ 
بالمحافظة  العاملين  وجميع 
فــي إطـــار تــعــزيــز الــتــواصــل مع 

أهمية  إلى  منوها  المواطنين، 
ــود الــــهــــادفــــة  ــهــ ــجــ ــة الــ ــلــ ــواصــ مــ
إلـــى الــتــعــرف عــلــى احــتــيــاجــات 

الــمــواطــنــيــن بـــهـــدف االرتـــقـــاء 
متمنيا  المقدمة،  بالخدمات 

للجميع التوفيق والسداد.

وزير الداخلية يت�ص���لم تقري���را باإنجازات المحافظ���ة الجنوبية

} وزير الداخلية يلتقي محافظ الجنوبية.

} القائد العام خالل لقاء رئيس المجلس األعلى للصحة.

الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  بعث 
الــبــالد  مــلــك  آل خليفة  عــيــســى  بــن  حــمــد 
صاحب  أخــيــه  إلــى  تهنئة  برقية  المعظم 
الثاني  عبداهلل  الملك  الهاشمية  الجاللة 
ــــن الــحــســيــن مـــلـــك الــمــمــلــكــة األردنــــيــــة  ابـ
عيد  ذكــرى  بمناسبة  الشقيقة،  الهاشمية 

االستقالل لبالده.
ــي الـــبـــرقـــيـــة عــن  ــ وأعـــــــــرب جـــاللـــتـــه فـ
األردنـــي  للعاهل  وتمنياته  تهانيه  أطــيــب 
المملكة  ولشعب  والسعادة  الصحة  موفور 
من  الــمــزيــد  الشقيق  الهاشمية  األردنـــيـــة 
الــتــقــدم واالزدهـــــار فــي ظــل قــيــادة جاللته 
عمق  بمستوى  جاللته  مشيدًا  الحكيمة، 
الــعــالقــات األخــويــة الــوطــيــدة الــتــي تجمع 
ومــا  الشقيقين  والشعبين  الــبــلــديــن  بــيــن 
تشهده من تطور ونمو في شتى المجاالت، 
البحرين  مملكة  حـــرص  جــاللــتــه  مـــؤكـــدًا 
على تطوير وترسيخ هذه العالقات الطيبة 
بين البلدين والشعبين واالرتقاء بها، بما 

يخدم مصالحهما المشتركة.

ب�ج�ائ��زة  ال�ف�ائ�زي��ن  ت�ك�ري��م 

يو�س�ف ب�ن �أحم�د كان�و 30 ماي�و
أكـــــــد الــــوجــــيــــه خـــالـــد 
محمد كانو رئيس مجلس 
أمـــنـــاء جـــائـــزة يـــوســـف بن 
أحمد كانو أن حفل تكريم 
الفائزين للنسخة العاشرة 
المقرر إقامته يوم 30 مايو 
ــأتــــي فــــي إطــــار  ــاري يــ ــ ــجـ ــ الـ
حـــــــرص الـــقـــائـــمـــيـــن عــلــى 
ــزة عــلــى االحــتــفــاء  ــائـ الـــجـ
ــيـــرة  ــبـ بــــالــــمــــجــــهــــودات الـــكـ
في  الباحثون  بذلها  الــتــي 
تقديم دراســات علمية ذات 
أهـــمـــيـــة تـــصـــب فــــي خــدمــة 
ــة ســـــواء  ــافــ ــقــ ــثــ ــلــــم والــ ــعــ الــ
الــبــلــدان  أو  الــبــحــريــن  فـــي 

العربية، مشيرا إلى أن االستعدادات قائمة إلطالق النسخة الحادية 
عشرة من الجائزة فور االنتهاء من حفل التكريم. 

وأشــــاد بــالــقــدرات الــعــلــمــيــة واإلبـــداعـــيـــة الــمــمــيــزة الــتــي أظــهــرهــا 
المشاركون، موضحا أن الوقت أصبح مناسبا إلقامة الحفل في هذه 
المكافآت  توزيع  الحفل  الوباء، وسيشمل  تجاوز مخاطر  بعد  الفترة 
واألعمال  العلمية  البحوث  ألصحاب  الجائزة  رصدتها  التي  المالية 
التقييم من قبل لجان  المتميزة والتي نالت أعلى مستويات  الفنية 

تحكيم الجائزة.
1998م  عــام  في  تأسست  التي  كانو  أحمد  بن  يوسف  جائزة  تأتي 
ــار اهــتــمــام مجموعة يــوســف بــن أحــمــد كــانــو الــتــجــاريــة بدعم  فــي إطـ
المشروعات ذات الخدمة العامة والمساهمة الفعالة في المشروعات 
الــديــنــيــة والــثــقــافــيــة واإلنــســانــيــة ودعـــمـــا لــمــســيــرة الــعــلــم وتــشــجــيــعــًا 
للمفكرين والعلماء من أبناء البحرين والبلدان العربية في مجاالت 
العلوم  ومجاالت  واألعمال،  واالقتصاد  والمال  اإلسالمية،  الدراسات 

واآلداب المختلفة. 

الب�ح�ري��ن ل��ن تتاأث�ر بتحديد 

�ل�س�كر �لهن�د كمي�ات �س�ادر�ت 
كتبت نوال عباس: 

تتأثر  لن  البحرين  مملكة  أن  البحرينيون  السكر  مستوردو  أكــد 
بقرار الهند الصادر أمس بتحديد كميات السكر المصدرة إلى الخارج، 
مشيرين إلى أن مخزون المملكة من السكر يتراوح بين 6 اشهر وسنة 

تقريبا، حسب ما أكده رجل األعمال محمد أصغر.
 واكد تاجر المواد الغذائية بشار كازروني ان قيام الهند بتحديد 
البحريني  السوق  على  يؤثر  لن  العالم  الــى  المصدرة  السكر  كميات 
وخاصة ان هناك كميات متفاوتة من السكر المخزن لدى كل تاجر من 
تجار البحرين، وبالتالي لن يؤثر على السوق المحلي مشيرا إلى أنه 

يستورد السكر من دولة اإلمارات العربية المتحدة بأسعار تنافسية. 
قـــرار الهند  يــقــول رجـــل االعـــمـــال مـــازن خميس إن  ومـــن جــانــبــه 
تحديد كمية السكر المصدرة يعني تخفيض حصة التاجر البحريني 
من 10 حاويات الى 5 حاويات تقريبا من السكر، الفتا إلى ان البحرين 
رغم ذلك لن تتأثر بالقرار ألن هناك ما يكفي من المخزون إضافة 

إلى وجود بدائل أخرى. 

أكد حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
ــزازه بـــالـــدور الــمــحــوري  ــتــ الــمــعــظــم اعــ
الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة 
الــبــحــريــن فـــي تــنــشــيــط وتــطــويــر أداء 
القطاع التجاري والصناعي باعتبارها 
تــواصــل تحقيقه  فــيــمــا  فــاعــال  شــريــكــا 
المملكة من تطور وتنمية في مختلف 

المجاالت والقطاعات.
وقال جاللته خالل استقبال أعضاء 
وصــنــاعــة  تـــجـــارة  غــرفــة  إدارة  مــجــلــس 
ناس  عبداهلل  سمير  برئاسة  البحرين 
اهلل  بحمد  الصافرية:  قصر  في  أمــس 
تــعــالــى وتــوفــيــقــه اســتــعــدنــا الــتــعــافــي 
الجميع،  بتكاتف  وذلـــك  االقــتــصــادي 
ــان لــجــهــودكــم ومــرئــيــاتــكــم الــقــيــمــة  ــ وكـ
دور كبير في ذلك، مقدرين اإلنجازات 
ــي حــقــقــتــهــا الــســلــطــة  ــتــ الـــجـــلـــيـــلـــة الــ
الــتــنــفــيــذيــة إلعـــــــداد وتــنــفــيــذ خــطــط 
ــذلــــك دور  الـــتـــعـــافـــي االقــــتــــصــــادي، وكــ
المجال  هــذا  فــي  التشريعية  السلطة 
وحــــرص الــجــمــيــع عــلــى نــهــضــة وطننا 
االقتصادية  التنمية  لتحقيق  العزيز، 

الشاملة.
يـــدعـــم  ــا  ــ مـ إن  ــه:  ــتــ جــــاللــ وأضـــــــــاف 
االســــتــــقــــرار االقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة 
هو  الــواحــد  الخليجي  مجتمعنا  فــي 

الكريمة  وعاداتنا  اهلل  بشرع  التمسك 
والحرص المشترك للمحافظة عليها 

والتكاتف الدائم يدا واحدة.
ــنـــى مـــلـــك الــــبــــالد الــمــعــظــم  كـــمـــا أثـ
عــلــى جــهــود الــتــجــار ورجـــــال األعــمــال 
البحرينيين في دعم فرص االستثمار 
وإطــــالق الــعــديــد مــن الــمــشــاريــع التي 
التجارية  المكانة  تعزيز  فــي  أسهمت 
ــن عـــلـــى  ــريــ ــحــ ــبــ ــلــ ــة لــ ــ ــاريــ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ واالســ
المستويين اإلقليمي والعالمي، منوها 
وإسهاماتها  للغرفة  العريق  بالتاريخ 
في  األجــيــال  مختلف  عبر  الــمــشــهــودة 
باعتبارها  الوطني  العمل  مسيرة  دعم 
من أعرق الغرف التجارية في المنطقة، 
متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.

ــارة  ــة تـــجـ ــرفــ ــيــــس غــ ــد رئــ ــ بــــــــدوره أكــ
جاللته  اهتمام  أن  البحرين  وصناعة 
بــمــواصــلــة الــغــرفــة مــســيــرتــهــا فــي دعــم 
حـــركـــة االقـــتـــصـــاد والــتــنــمــيــة يــجــســد 
حـــرصـــه عـــلـــى تــهــيــئــة بــيــئــة األعــــمــــال، 
التي  والمعوقات  الصعوبات  ومعالجة 
مـــن شــأنــهــا عــرقــلــة الـــقـــطـــاع الــخــاص 
االقتصاد  تقوية  في  بــدوره  القيام  عن 

الوطني، ورفع معدالت نموه.

الصينية  الخارجية  حــذرت 
ــات الـــمـــتـــحـــدة مــــن أنــهــا  ــ ــواليـ ــ الـ
إذا  ــاق»  يــــطــ ال  «ثـــمـــنـــا  ســـتـــدفـــع 
ــلــــت الـــســـيـــر فــــي «الـــطـــريـــق  واصــ
الــخــطــأ» بــشــأن قــضــيــة تـــايـــوان. 
للمتحدث  تعليق  في  ذلك  جاء 
وانغ  الصينية  الخارجية  باسم 
ــن بـــيـــن فــــي إفـــــــادة صــحــفــيــة  ــ ويـ
الرئيس  تصريحات  على  أمــس 
األمــريــكــي جـــو بـــايـــدن األخــيــرة 

بشأن تايوان.
الواليات  «تبذل  وانــغ:  وقال 
الــمــتــحــدة قــصــارى جــهــدهــا في 
مبدأ  بشأن  بالكلمات  التالعب 
أريــد  الـــواحـــدة». لكني  «الــصــيــن 
بأنه  األمريكي  الجانب  أذكــر  أن 
أنحاء  قــوة في أي من  ال توجد 
ــل  ــي ذلـــــك داخــ ــالــــم، بـــمـــا فــ ــعــ الــ
ــتـــحـــدة نــفــســهــا،  الـــــواليـــــات الـــمـ
إلــى  الــداعــيــن  تجنيب  يمكنها 
ــوان الـــهـــزيـــمـــة«.  ــ ــايـ ــ اســـتـــقـــالل تـ
المتحدة  الــواليــات  أن  وأضـــاف 

الــتــي قطعتها  بــالــوعــود  أخــّلــت 
ــوان، وقــّوضــت  ــايـ بــشــأن قــضــيــة تـ
الواحدة«،  ودمرت مبدأ «الصين 
ــّرا وعــلــنــا، ودعــمــت  وحـــرضـــت ســ
ــيـــة الــتــي  ــالـ األنـــشـــطـــة االنـــفـــصـ

تهدف إلى »استقالل تايوان«.
اســــتــــمــــرت  »إذا  وتــــــــابــــــــع: 
المسار  فــي  المتحدة  الــواليــات 

ــــك إلـــى  ــؤدي ذلـ ــ الـــخـــطـــأ فـــلـــن يــ
للعالقات  فيها  عواقب ال رجعة 
الصينية األمريكية فحسب، بل 
في  المتحدة  الواليات  سيجعل 

النهاية تدفع ثمنا ال يطاق«.
ــيـــن  الـــصـ أن  وانــــــــــغ  وأكــــــــــد 
والــقــدرة  الكاملة  »الثقة  لديها 
األنشطة  واالســتــعــداد الحــتــواء 

االنــــفــــصــــالــــيــــة الـــــهـــــادفـــــة إلــــى 
اســتــقــالل تـــايـــوان بـــحـــزم ومــنــع 
ــزم،  ــحــ الــــتــــدخــــل الـــــخـــــارجـــــي بــ
ــن الـــســـيـــادة  والـــــدفـــــاع بـــحـــزم عــ

الوطنية وسالمة األراضي«.
ــلـــص بـــالـــقـــول: »أنـــصـــح  وخـ
باالستماع  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات 
ــيــــة صـــيـــنـــيـــة قـــديـــمـــة  ــنــ إلـــــــى أغــ
يأتي  عندما  إنــه  تقول  مشهورة 
بنبيذ  به  الترحيب  يتم  صديق 
ــن آوى  جـــيـــد، وعــنــدمــا يـــأتـــي ابــ

يرحب به ببندقية الصيد«.
وأكد بايدن أمس أن سياسة 
واشنطن حيال تايوان والقائمة 
االستراتيجي«  »الغموض  على 
ــك بــعــد بــعــدمــا  ــ ــم تــتــغــيــر، وذلـ لـ
أدلــــى أمـــس بــتــصــريــحــات بشأن 
ــلــــدفــــاع عــن  اســــتــــعــــداد بـــــــالده لــ
»غــزو  أي  فــي مواجهة  الــجــزيــرة 
صــيــنــي«، اعــتــبــرت مـــؤشـــرا على 
رد فعل  أثـــــار  مـــا  تــغــيــر،  وجـــــود 

غاضبا من بكين.

»ع�ن�دم��ا ياأت�ي �ب�ن �آوى ن�ستقبل��ه بالبندقي�ة«
تاي�وان م�ن  لموقفه�ا  اأمري�كا  اإل�ى  تحذي�ر  اأق�وى  توج�ه  ال�صي�ن 

ب��ج��دري  �إ����س���اب���ة  �أول  ر����س���د 
�ل������ق������ردة ف�����ي �لإم�����������ار�ت

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في اإلمارات أمس، رصد أول 
حالة لجدري القردة في الدولة، وفق السياسة المتبعة لدى الجهات 
الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض. وأوضحت الوزارة في بيان 
أن «الحالة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 29 سنة، زائرة للدولة من 
غرب إفريقيا، وتتلقى العناية الطبية الالزمة». وطمأنت الوزارة أفراد 
المجتمع بأن «الجهات الصحية تتخذ اإلجــراءات الالزمة كافة، بما 
فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم«. وأكدت أنها »بالتعاون 
الممارسات  أعلى  وفق  وبائي  ترصد  آلية  تتبع  الصحية  الجهات  مع 
العالمية لضمان الكفاءة المستدامة ووقاية المجتمع من األمراض 
االنتشار  من  الحد  على  والعمل  الــحــاالت  اكتشاف  وسرعة  السارية، 

المحلي لألمراض والفيروسات كافة بما فيها جدري القردة«.

��س�تعدنا �لتعافي �لقت�سادي بتكاتف وجهود �لجميع
الوطن�ي العم�ل  م�ص�يرة  دع�م  ف�ي  واإ�ص�هاماتها  التج�ارة  بغرف�ة  ي�ص�يد  المل�ك 

ص2 أخبار البحرين

ص4 أخبار البحرين
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واشنطن - الوكاالت: ُقتل 14 طفال ومدّرس 
أطلق  عامًا   18 العمر  من  يبلغ  شــاب  برصاص 
النار في مدرسة ابتدائية في تكساس أمس قبل 
أن ترديه الشرطة، وفق ما أعلن حاكم الوالية، 
في حادثة أعلن البيت األبيض أّن الرئيس جو 
الساعات  فــي  بشأنها  بتصريح  سيدلي  بــايــدن 

القليلة القادمة. 
ــج أبــــــوت فــــي مــؤتــمــر  ــريـ ــاكـــم جـ وقــــــال الـــحـ
بشكل  وقتل  النار  »أطلق  المهاجم  إّن  صحفي 

مرّوع وغير مفهوم 14 تلميذًا ومدّرسًا واحدًا«.
عرفه  الـــذي  فــيــه  المشتبه  ان  ــوت  أبـ ــال  وقـ
بــاســم ســلــفــادور رامــــوس الــبــالــغ مــن الــعــمــر 18 
عاما قتل أيضا على ما يبدو على أيدي ضباط 

الشرطة الذين انتقلوا الى موقع الحادث.
ــم تــتــضــح عــلــى الــفــور تــفــاصــيــل رسمية  ولـ
بــشــأن مــالبــســات إطــــالق الـــنـــار الــــذي وقــــع في 
في  االبتدائية  روب  في مدرسة  النهار  منتصف 
 128 نحو  بعد  على  تكساس  في  يوفالدي  بلدة 

كيلومترا الى الغرب من سان أنطونيو.
بــادئ  أفـــادت  قــد  المحلية  الشرطة  وكــانــت 
إطــالق  عملية  بعد  فيه  مشتبه  بتوقيف  األمــر 
الـــنـــار فـــي مـــدرســـة روب االبـــتـــدائـــيـــة فـــي بــلــدة 
يوفالدي الصغيرة التي تبعد نحو 130 كلم إلى 

الشرق من سان أنطونيو.

عبر  أعــلــن  قــد  يــوفــالــدي  وكــــان مستشفى 
المؤّسسة  إلى  تّم نقلهم  أّن 13 طفاًل  فيسبوك 
الطبية لتلّقي العالج، مشيرًا إلى أّن شخصين 

وصال متوفيين. 
الواليات  في  النار  إطــالق  عمليات  وُتعتبر 
المّتحدة آفة مزمنة، وتشهد البالد في كّل مرة 
النوع تجّددًا للنقاش  يقع فيها حادث من هذا 
حول تفّشي األسلحة النارية لكن من دون إحراز 

أي تقّدم على هذا الصعيد. 
التخّلي  األمريكيين  مــن  الكثير  ويــرفــض 
ــازة األســلــحــة  ــيـ ــي حـ ــوري فـ ــتـ ــدسـ ــن حــّقــهــم الـ عـ

النارية. 
وفـــي واشــنــطــن، أعــلــن الــبــيــت األبــيــض أّن 
بـــايـــدن ُأخـــطـــر بـــإطـــالق الـــنـــار الـــــذي وقــــع في 
تكساس، مشيرًا إلى أّن الرئيس سيدلي بتصريح 

بشأن هذه المأساة في الساعات القادمة.

} المتحدث باسم الخارجية الصينية.

مقتل 14 طفال ومدر�س باإطالق نار في مدر�سة بولية تك�سا�س

} جاللة الملك خالل لقاء رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين.

} الوجيه خالد كانو.

ص9 المال واالقتصاد

»تمكين«  الــعــمــل  وقـــع صــنــدوق 
ــع مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــاون مــ ــ ــعــ ــ ــ ــة ت ــيــ ــاقــ ــفــ اتــ
شــركــة  وهــــي  األمـــريـــكـــيـــة،   )AIAC)
تحسين  فـــي  مــتــخــصــصــة  عــالــمــيــة 
وعمليات  للمؤسسات  المالي  األداء 
الدمج واالستحواذ، وتعزيز إنتاجية 
الــمــؤســســات الــتــي تـــواجـــه تــحــديــات 

تؤثر على استدامة أعمالها.
 (AIAC( مــــؤســــســــة  وتــــحــــظــــى 
بــخــبــرة واســـعـــة فـــي هــــذا الــمــجــال، 
ــي تـــقـــديـــم الـــدعـــم  مـــمـــا ســيــســهــم فــ
البحرينية  للمؤسسات  االستشاري 
ــزء مــــن بـــرنـــامـــج تــحــول  ــك كـــجـ ــ وذلــ
ــذي أطــلــقــتــه »تــمــكــيــن«  الــشــركــات الــ
مـــؤخـــرًا والــــذي يــهــدف إلـــى تطوير 
استجابًة  المؤسسات  أعمال  نماذج 
التكنولوجية  والــفــرص  للتحديات 
متغيرات  إلـــى  بــاإلضــافــة  والــمــالــيــة 

السوق التي تواجهها. 
ويعتبر برنامج تحول الشركات 
بــرنــامــجــا أطــلــقــهــا  واحــــــدا مـــن 16 
ــزء مــــن خــطــة  تــمــكــيــن مــــؤخــــًرا كـــجـ

تركز  والــتــي  االستراتيجي  التحول 
في  اإليــجــابــي  التأثير  إحـــداث  على 
االقتصاد الوطني لتلبية احتياجات 
السوق. وأكد  السيد حسين محمد 
لصندوق  التنفيذي  الرئيس  رجــب 
تمكين  التزام  على  »تمكين«  العمل 
بمساعدة الشركات المحلية لتصبح 
ــا رئــــيــــســــا فـــــي االقــــتــــصــــاد  ــمـ ــاهـ ــسـ مـ
إنــتــاجــيــة  الـــوطـــنـــي، وقــــال »إن دعــــم 
ــات الـــقـــطـــاع  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ واســــــتــــــدامــــــة مـ
الخاص سيولد تأثيرا إيجابيا على 
االقتصاد الوطني، من خالل تعزيز 
تضمنتها  التي  الوطنية  األولــويــات 
ــي االقــــــتــــــصــــــادي«  ــ ــافـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــطـ ــ خـ
التعاون  هذا  »سيوفر  قائال  وأضــاف 
 AIAC مجموعة  مــع  االستراتيجي 
تنطبق  التي  للمؤسسات  األمريكية 
خدمات  االستحقاق  معايير  عليها 
اســـتـــشـــاريـــة تــشــمــل دراســــــة الــوضــع 
ــــرص نــمــوهــا  الــحــالــي لــلــشــركــات وفـ
أدائــهــا ووضـــع خطة تحول  وتــعــزيــز 
شـــامـــلـــة لـــتـــعـــزيـــز نــــمــــاذج األعــــمــــال 

من  قــدر  أعلى  لتحقيق  وتحسينها 
اإلنــتــاجــيــة واالســـتـــدامـــة مــمــا يــعــزز 

قدرتها التنافسية محليا ودوليا«.
ــذه االتــفــاقــيــة  وتــعــقــيــبــا عــلــى هـ
اإلداري  المدير  جراهام  بيتر  صرح 
من  بـــد  »ال  قــائــال   AIAC لــمــؤســســة 
االستراتيجية  بالتوجهات  اإلشـــادة 
والــــدور  الــبــحــريــن  مملكة  لــحــكــومــة 

ــوم بــــه صــــنــــدوق الــعــمــل  ــقــ الـــــــذي يــ
االقتصاد  عجلة  دفــع  فــي  )تمكين( 
مـــــن خــــــالل مـــــا يـــقـــدمـــه مـــــن دعـــم 
القطاع  ومؤسسات  األفــراد  لتطوير 

الخاص. 

»ت���م���ك���ي���ن« ي���د����س���ن ب���رن���ام���ج ت���ح���ول �ل�����س��رك��ات 
�لأم���ري���ك���ي���ة  AIAC م���ج���م���وع���ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 

} جانب من توقيع االتفاقية.

حول عالميا  موؤتمر�  ت�ست�سيف  �لبحرين 

�للوج�ستي و�ل�ن�ق�ل  �ل��س�ح�ن  خ�دم�ات 
 (Trans Middle East( تستضيف مملكة البحرين معرض ومؤتمر
يــونــيــو، تحت رعاية  إلــى 2  مــايــو  الــفــتــرة مــن 31  فــي  فــي نسخته 18، 
الــمــهــنــدس كــمــال بــن أحــمــد محمد وزيـــر الــمــواصــالت واالتـــصـــاالت، 
وإقليميا  محليا  متحدثا   20 مــن  أكــثــر  الــمــؤتــمــر  فــي  يــشــارك  حــيــث 
ودوليا، يبحثون أهم القضايا والتحديات التي يواجهها قطاع النقل 
المؤتمر  يحضر  أن  المتوقع  ومن  العالمية.  اللوجستية  والخدمات 

عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات الرائدة في المنطقة.

ص9 المال واالقتصاد

ص10 عربية ودولية

م�س��وؤول �إير�ن��ي: 4 �آلف م��ن »�أبن��اء �لم�س��وؤولين« يعي�س��ون ف��ي �لغ��رب

} رجال اأمن في مكان اإطالق النار. ) رويترز(

ب�ج�ائ��زة  ال�ف�ائ�زي��ن  ت�ك�ري��م 

يو�س�ف ب�ن �أحم�د كان�و 30 ماي�و
أكـــــــد الــــوجــــيــــه خـــالـــد 
محمد كانو رئيس مجلس 
أمـــنـــاء جـــائـــزة يـــوســـف بن 
أحمد كانو أن حفل تكريم 
الفائزين للنسخة العاشرة 
المقرر إقامته يوم 30 مايو 
ــأتــــي فــــي إطــــار  ــاري يــ ــ ــجـ ــ الـ
حـــــــرص الـــقـــائـــمـــيـــن عــلــى 
ــزة عــلــى االحــتــفــاء  ــائـ الـــجـ
ــيـــرة  ــبـ بــــالــــمــــجــــهــــودات الـــكـ
في  الباحثون  بذلها  الــتــي 
تقديم دراســات علمية ذات 
أهـــمـــيـــة تـــصـــب فــــي خــدمــة 
ــة ســـــواء  ــافــ ــقــ ــثــ ــلــــم والــ ــعــ الــ
الــبــلــدان  أو  الــبــحــريــن  فـــي 

العربية، مشيرا إلى أن االستعدادات قائمة إلطالق النسخة الحادية 
عشرة من الجائزة فور االنتهاء من حفل التكريم. 

وأشــــاد بــالــقــدرات الــعــلــمــيــة واإلبـــداعـــيـــة الــمــمــيــزة الــتــي أظــهــرهــا 
المشاركون، موضحا أن الوقت أصبح مناسبا إلقامة الحفل في هذه 
المكافآت  توزيع  الحفل  الوباء، وسيشمل  تجاوز مخاطر  بعد  الفترة 
واألعمال  العلمية  البحوث  ألصحاب  الجائزة  رصدتها  التي  المالية 
التقييم من قبل لجان  المتميزة والتي نالت أعلى مستويات  الفنية 

تحكيم الجائزة.
1998م  عــام  في  تأسست  التي  كانو  أحمد  بن  يوسف  جائزة  تأتي 
ــار اهــتــمــام مجموعة يــوســف بــن أحــمــد كــانــو الــتــجــاريــة بدعم  فــي إطـ
المشروعات ذات الخدمة العامة والمساهمة الفعالة في المشروعات 
الــديــنــيــة والــثــقــافــيــة واإلنــســانــيــة ودعـــمـــا لــمــســيــرة الــعــلــم وتــشــجــيــعــًا 
للمفكرين والعلماء من أبناء البحرين والبلدان العربية في مجاالت 
العلوم  ومجاالت  واألعمال،  واالقتصاد  والمال  اإلسالمية،  الدراسات 

واآلداب المختلفة. 

الب�ح�ري��ن ل��ن تتاأث�ر بتحديد 

�ل�س�كر �لهن�د كمي�ات �س�ادر�ت 
كتبت نوال عباس: 

تتأثر  لن  البحرين  مملكة  أن  البحرينيون  السكر  مستوردو  أكــد 
بقرار الهند الصادر أمس بتحديد كميات السكر المصدرة إلى الخارج، 
مشيرين إلى أن مخزون المملكة من السكر يتراوح بين 6 اشهر وسنة 

تقريبا، حسب ما أكده رجل األعمال محمد أصغر.
 واكد تاجر المواد الغذائية بشار كازروني ان قيام الهند بتحديد 
البحريني  السوق  على  يؤثر  لن  العالم  الــى  المصدرة  السكر  كميات 
وخاصة ان هناك كميات متفاوتة من السكر المخزن لدى كل تاجر من 
تجار البحرين، وبالتالي لن يؤثر على السوق المحلي مشيرا إلى أنه 

يستورد السكر من دولة اإلمارات العربية المتحدة بأسعار تنافسية. 
قـــرار الهند  يــقــول رجـــل االعـــمـــال مـــازن خميس إن  ومـــن جــانــبــه 
تحديد كمية السكر المصدرة يعني تخفيض حصة التاجر البحريني 
من 10 حاويات الى 5 حاويات تقريبا من السكر، الفتا إلى ان البحرين 
رغم ذلك لن تتأثر بالقرار ألن هناك ما يكفي من المخزون إضافة 

إلى وجود بدائل أخرى. 

أكد حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
ــزازه بـــالـــدور الــمــحــوري  ــتــ الــمــعــظــم اعــ
الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة 
الــبــحــريــن فـــي تــنــشــيــط وتــطــويــر أداء 
القطاع التجاري والصناعي باعتبارها 
تــواصــل تحقيقه  فــيــمــا  فــاعــال  شــريــكــا 
المملكة من تطور وتنمية في مختلف 

المجاالت والقطاعات.
وقال جاللته خالل استقبال أعضاء 
وصــنــاعــة  تـــجـــارة  غــرفــة  إدارة  مــجــلــس 
ناس  عبداهلل  سمير  برئاسة  البحرين 
اهلل  بحمد  الصافرية:  قصر  في  أمــس 
تــعــالــى وتــوفــيــقــه اســتــعــدنــا الــتــعــافــي 
الجميع،  بتكاتف  وذلـــك  االقــتــصــادي 
ــان لــجــهــودكــم ومــرئــيــاتــكــم الــقــيــمــة  ــ وكـ
دور كبير في ذلك، مقدرين اإلنجازات 
ــي حــقــقــتــهــا الــســلــطــة  ــتــ الـــجـــلـــيـــلـــة الــ
الــتــنــفــيــذيــة إلعـــــــداد وتــنــفــيــذ خــطــط 
ــذلــــك دور  الـــتـــعـــافـــي االقــــتــــصــــادي، وكــ
المجال  هــذا  فــي  التشريعية  السلطة 
وحــــرص الــجــمــيــع عــلــى نــهــضــة وطننا 
االقتصادية  التنمية  لتحقيق  العزيز، 

الشاملة.
يـــدعـــم  ــا  ــ مـ إن  ــه:  ــتــ جــــاللــ وأضـــــــــاف 
االســــتــــقــــرار االقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة 
هو  الــواحــد  الخليجي  مجتمعنا  فــي 

الكريمة  وعاداتنا  اهلل  بشرع  التمسك 
والحرص المشترك للمحافظة عليها 

والتكاتف الدائم يدا واحدة.
ــنـــى مـــلـــك الــــبــــالد الــمــعــظــم  كـــمـــا أثـ
عــلــى جــهــود الــتــجــار ورجـــــال األعــمــال 
البحرينيين في دعم فرص االستثمار 
وإطــــالق الــعــديــد مــن الــمــشــاريــع التي 
التجارية  المكانة  تعزيز  فــي  أسهمت 
ــن عـــلـــى  ــريــ ــحــ ــبــ ــلــ ــة لــ ــ ــاريــ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ واالســ
المستويين اإلقليمي والعالمي، منوها 
وإسهاماتها  للغرفة  العريق  بالتاريخ 
في  األجــيــال  مختلف  عبر  الــمــشــهــودة 
باعتبارها  الوطني  العمل  مسيرة  دعم 
من أعرق الغرف التجارية في المنطقة، 
متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.

ــارة  ــة تـــجـ ــرفــ ــيــــس غــ ــد رئــ ــ بــــــــدوره أكــ
جاللته  اهتمام  أن  البحرين  وصناعة 
بــمــواصــلــة الــغــرفــة مــســيــرتــهــا فــي دعــم 
حـــركـــة االقـــتـــصـــاد والــتــنــمــيــة يــجــســد 
حـــرصـــه عـــلـــى تــهــيــئــة بــيــئــة األعــــمــــال، 
التي  والمعوقات  الصعوبات  ومعالجة 
مـــن شــأنــهــا عــرقــلــة الـــقـــطـــاع الــخــاص 
االقتصاد  تقوية  في  بــدوره  القيام  عن 

الوطني، ورفع معدالت نموه.

الصينية  الخارجية  حــذرت 
ــات الـــمـــتـــحـــدة مــــن أنــهــا  ــ ــواليـ ــ الـ
إذا  ــاق»  يــــطــ ال  «ثـــمـــنـــا  ســـتـــدفـــع 
ــلــــت الـــســـيـــر فــــي «الـــطـــريـــق  واصــ
الــخــطــأ» بــشــأن قــضــيــة تـــايـــوان. 
للمتحدث  تعليق  في  ذلك  جاء 
وانغ  الصينية  الخارجية  باسم 
ــن بـــيـــن فــــي إفـــــــادة صــحــفــيــة  ــ ويـ
الرئيس  تصريحات  على  أمــس 
األمــريــكــي جـــو بـــايـــدن األخــيــرة 

بشأن تايوان.
الواليات  «تبذل  وانــغ:  وقال 
الــمــتــحــدة قــصــارى جــهــدهــا في 
مبدأ  بشأن  بالكلمات  التالعب 
أريــد  الـــواحـــدة». لكني  «الــصــيــن 
بأنه  األمريكي  الجانب  أذكــر  أن 
أنحاء  قــوة في أي من  ال توجد 
ــل  ــي ذلـــــك داخــ ــالــــم، بـــمـــا فــ ــعــ الــ
ــتـــحـــدة نــفــســهــا،  الـــــواليـــــات الـــمـ
إلــى  الــداعــيــن  تجنيب  يمكنها 
ــوان الـــهـــزيـــمـــة«.  ــ ــايـ ــ اســـتـــقـــالل تـ
المتحدة  الــواليــات  أن  وأضـــاف 

الــتــي قطعتها  بــالــوعــود  أخــّلــت 
ــوان، وقــّوضــت  ــايـ بــشــأن قــضــيــة تـ
الواحدة«،  ودمرت مبدأ «الصين 
ــّرا وعــلــنــا، ودعــمــت  وحـــرضـــت ســ
ــيـــة الــتــي  ــالـ األنـــشـــطـــة االنـــفـــصـ

تهدف إلى »استقالل تايوان«.
اســــتــــمــــرت  »إذا  وتــــــــابــــــــع: 
المسار  فــي  المتحدة  الــواليــات 

ــــك إلـــى  ــؤدي ذلـ ــ الـــخـــطـــأ فـــلـــن يــ
للعالقات  فيها  عواقب ال رجعة 
الصينية األمريكية فحسب، بل 
في  المتحدة  الواليات  سيجعل 

النهاية تدفع ثمنا ال يطاق«.
ــيـــن  الـــصـ أن  وانــــــــــغ  وأكــــــــــد 
والــقــدرة  الكاملة  »الثقة  لديها 
األنشطة  واالســتــعــداد الحــتــواء 

االنــــفــــصــــالــــيــــة الـــــهـــــادفـــــة إلــــى 
اســتــقــالل تـــايـــوان بـــحـــزم ومــنــع 
ــزم،  ــحــ الــــتــــدخــــل الـــــخـــــارجـــــي بــ
ــن الـــســـيـــادة  والـــــدفـــــاع بـــحـــزم عــ

الوطنية وسالمة األراضي«.
ــلـــص بـــالـــقـــول: »أنـــصـــح  وخـ
باالستماع  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات 
ــيــــة صـــيـــنـــيـــة قـــديـــمـــة  ــنــ إلـــــــى أغــ
يأتي  عندما  إنــه  تقول  مشهورة 
بنبيذ  به  الترحيب  يتم  صديق 
ــن آوى  جـــيـــد، وعــنــدمــا يـــأتـــي ابــ

يرحب به ببندقية الصيد«.
وأكد بايدن أمس أن سياسة 
واشنطن حيال تايوان والقائمة 
االستراتيجي«  »الغموض  على 
ــك بــعــد بــعــدمــا  ــ ــم تــتــغــيــر، وذلـ لـ
أدلــــى أمـــس بــتــصــريــحــات بشأن 
ــلــــدفــــاع عــن  اســــتــــعــــداد بـــــــالده لــ
»غــزو  أي  فــي مواجهة  الــجــزيــرة 
صــيــنــي«، اعــتــبــرت مـــؤشـــرا على 
رد فعل  أثـــــار  مـــا  تــغــيــر،  وجـــــود 

غاضبا من بكين.

»ع�ن�دم��ا ياأت�ي �ب�ن �آوى ن�ستقبل��ه بالبندقي�ة«
تاي�وان م�ن  لموقفه�ا  اأمري�كا  اإل�ى  تحذي�ر  اأق�وى  توج�ه  ال�صي�ن 

ب��ج��دري  �إ����س���اب���ة  �أول  ر����س���د 
�ل������ق������ردة ف�����ي �لإم�����������ار�ت

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في اإلمارات أمس، رصد أول 
حالة لجدري القردة في الدولة، وفق السياسة المتبعة لدى الجهات 
الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض. وأوضحت الوزارة في بيان 
أن «الحالة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 29 سنة، زائرة للدولة من 
غرب إفريقيا، وتتلقى العناية الطبية الالزمة». وطمأنت الوزارة أفراد 
المجتمع بأن «الجهات الصحية تتخذ اإلجــراءات الالزمة كافة، بما 
فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم«. وأكدت أنها »بالتعاون 
الممارسات  أعلى  وفق  وبائي  ترصد  آلية  تتبع  الصحية  الجهات  مع 
العالمية لضمان الكفاءة المستدامة ووقاية المجتمع من األمراض 
االنتشار  من  الحد  على  والعمل  الــحــاالت  اكتشاف  وسرعة  السارية، 

المحلي لألمراض والفيروسات كافة بما فيها جدري القردة«.

��س�تعدنا �لتعافي �لقت�سادي بتكاتف وجهود �لجميع
الوطن�ي العم�ل  م�ص�يرة  دع�م  ف�ي  واإ�ص�هاماتها  التج�ارة  بغرف�ة  ي�ص�يد  المل�ك 

ص2 أخبار البحرين

ص4 أخبار البحرين
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واشنطن - الوكاالت: ُقتل 14 طفال ومدّرس 
أطلق  عامًا   18 العمر  من  يبلغ  شــاب  برصاص 
النار في مدرسة ابتدائية في تكساس أمس قبل 
أن ترديه الشرطة، وفق ما أعلن حاكم الوالية، 
في حادثة أعلن البيت األبيض أّن الرئيس جو 
الساعات  فــي  بشأنها  بتصريح  سيدلي  بــايــدن 

القليلة القادمة. 
ــج أبــــــوت فــــي مــؤتــمــر  ــريـ ــاكـــم جـ وقــــــال الـــحـ
بشكل  وقتل  النار  »أطلق  المهاجم  إّن  صحفي 

مرّوع وغير مفهوم 14 تلميذًا ومدّرسًا واحدًا«.
عرفه  الـــذي  فــيــه  المشتبه  ان  ــوت  أبـ ــال  وقـ
بــاســم ســلــفــادور رامــــوس الــبــالــغ مــن الــعــمــر 18 
عاما قتل أيضا على ما يبدو على أيدي ضباط 

الشرطة الذين انتقلوا الى موقع الحادث.
ــم تــتــضــح عــلــى الــفــور تــفــاصــيــل رسمية  ولـ
بــشــأن مــالبــســات إطــــالق الـــنـــار الــــذي وقــــع في 
في  االبتدائية  روب  في مدرسة  النهار  منتصف 
 128 نحو  بعد  على  تكساس  في  يوفالدي  بلدة 

كيلومترا الى الغرب من سان أنطونيو.
بــادئ  أفـــادت  قــد  المحلية  الشرطة  وكــانــت 
إطــالق  عملية  بعد  فيه  مشتبه  بتوقيف  األمــر 
الـــنـــار فـــي مـــدرســـة روب االبـــتـــدائـــيـــة فـــي بــلــدة 
يوفالدي الصغيرة التي تبعد نحو 130 كلم إلى 

الشرق من سان أنطونيو.

عبر  أعــلــن  قــد  يــوفــالــدي  وكــــان مستشفى 
المؤّسسة  إلى  تّم نقلهم  أّن 13 طفاًل  فيسبوك 
الطبية لتلّقي العالج، مشيرًا إلى أّن شخصين 

وصال متوفيين. 
الواليات  في  النار  إطــالق  عمليات  وُتعتبر 
المّتحدة آفة مزمنة، وتشهد البالد في كّل مرة 
النوع تجّددًا للنقاش  يقع فيها حادث من هذا 
حول تفّشي األسلحة النارية لكن من دون إحراز 

أي تقّدم على هذا الصعيد. 
التخّلي  األمريكيين  مــن  الكثير  ويــرفــض 
ــازة األســلــحــة  ــيـ ــي حـ ــوري فـ ــتـ ــدسـ ــن حــّقــهــم الـ عـ

النارية. 
وفـــي واشــنــطــن، أعــلــن الــبــيــت األبــيــض أّن 
بـــايـــدن ُأخـــطـــر بـــإطـــالق الـــنـــار الـــــذي وقــــع في 
تكساس، مشيرًا إلى أّن الرئيس سيدلي بتصريح 

بشأن هذه المأساة في الساعات القادمة.

} المتحدث باسم الخارجية الصينية.

مقتل 14 طفال ومدر�س باإطالق نار في مدر�سة بولية تك�سا�س

} جاللة الملك خالل لقاء رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين.

} الوجيه خالد كانو.

ص9 المال واالقتصاد

»تمكين«  الــعــمــل  وقـــع صــنــدوق 
ــع مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــاون مــ ــ ــعــ ــ ــ ــة ت ــيــ ــاقــ ــفــ اتــ
شــركــة  وهــــي  األمـــريـــكـــيـــة،   )AIAC)
تحسين  فـــي  مــتــخــصــصــة  عــالــمــيــة 
وعمليات  للمؤسسات  المالي  األداء 
الدمج واالستحواذ، وتعزيز إنتاجية 
الــمــؤســســات الــتــي تـــواجـــه تــحــديــات 

تؤثر على استدامة أعمالها.
 (AIAC( مــــؤســــســــة  وتــــحــــظــــى 
بــخــبــرة واســـعـــة فـــي هــــذا الــمــجــال، 
ــي تـــقـــديـــم الـــدعـــم  مـــمـــا ســيــســهــم فــ
البحرينية  للمؤسسات  االستشاري 
ــزء مــــن بـــرنـــامـــج تــحــول  ــك كـــجـ ــ وذلــ
ــذي أطــلــقــتــه »تــمــكــيــن«  الــشــركــات الــ
مـــؤخـــرًا والــــذي يــهــدف إلـــى تطوير 
استجابًة  المؤسسات  أعمال  نماذج 
التكنولوجية  والــفــرص  للتحديات 
متغيرات  إلـــى  بــاإلضــافــة  والــمــالــيــة 

السوق التي تواجهها. 
ويعتبر برنامج تحول الشركات 
بــرنــامــجــا أطــلــقــهــا  واحــــــدا مـــن 16 
ــزء مــــن خــطــة  تــمــكــيــن مــــؤخــــًرا كـــجـ

تركز  والــتــي  االستراتيجي  التحول 
في  اإليــجــابــي  التأثير  إحـــداث  على 
االقتصاد الوطني لتلبية احتياجات 
السوق. وأكد  السيد حسين محمد 
لصندوق  التنفيذي  الرئيس  رجــب 
تمكين  التزام  على  »تمكين«  العمل 
بمساعدة الشركات المحلية لتصبح 
ــا رئــــيــــســــا فـــــي االقــــتــــصــــاد  ــمـ ــاهـ ــسـ مـ
إنــتــاجــيــة  الـــوطـــنـــي، وقــــال »إن دعــــم 
ــات الـــقـــطـــاع  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ واســــــتــــــدامــــــة مـ
الخاص سيولد تأثيرا إيجابيا على 
االقتصاد الوطني، من خالل تعزيز 
تضمنتها  التي  الوطنية  األولــويــات 
ــي االقــــــتــــــصــــــادي«  ــ ــافـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــطـ ــ خـ
التعاون  هذا  »سيوفر  قائال  وأضــاف 
 AIAC مجموعة  مــع  االستراتيجي 
تنطبق  التي  للمؤسسات  األمريكية 
خدمات  االستحقاق  معايير  عليها 
اســـتـــشـــاريـــة تــشــمــل دراســــــة الــوضــع 
ــــرص نــمــوهــا  الــحــالــي لــلــشــركــات وفـ
أدائــهــا ووضـــع خطة تحول  وتــعــزيــز 
شـــامـــلـــة لـــتـــعـــزيـــز نــــمــــاذج األعــــمــــال 

من  قــدر  أعلى  لتحقيق  وتحسينها 
اإلنــتــاجــيــة واالســـتـــدامـــة مــمــا يــعــزز 

قدرتها التنافسية محليا ودوليا«.
ــذه االتــفــاقــيــة  وتــعــقــيــبــا عــلــى هـ
اإلداري  المدير  جراهام  بيتر  صرح 
من  بـــد  »ال  قــائــال   AIAC لــمــؤســســة 
االستراتيجية  بالتوجهات  اإلشـــادة 
والــــدور  الــبــحــريــن  مملكة  لــحــكــومــة 

ــوم بــــه صــــنــــدوق الــعــمــل  ــقــ الـــــــذي يــ
االقتصاد  عجلة  دفــع  فــي  )تمكين( 
مـــــن خــــــالل مـــــا يـــقـــدمـــه مـــــن دعـــم 
القطاع  ومؤسسات  األفــراد  لتطوير 

الخاص. 

»ت���م���ك���ي���ن« ي���د����س���ن ب���رن���ام���ج ت���ح���ول �ل�����س��رك��ات 
�لأم���ري���ك���ي���ة  AIAC م���ج���م���وع���ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 

} جانب من توقيع االتفاقية.

حول عالميا  موؤتمر�  ت�ست�سيف  �لبحرين 

�للوج�ستي و�ل�ن�ق�ل  �ل��س�ح�ن  خ�دم�ات 
 (Trans Middle East( تستضيف مملكة البحرين معرض ومؤتمر
يــونــيــو، تحت رعاية  إلــى 2  مــايــو  الــفــتــرة مــن 31  فــي  فــي نسخته 18، 
الــمــهــنــدس كــمــال بــن أحــمــد محمد وزيـــر الــمــواصــالت واالتـــصـــاالت، 
وإقليميا  محليا  متحدثا   20 مــن  أكــثــر  الــمــؤتــمــر  فــي  يــشــارك  حــيــث 
ودوليا، يبحثون أهم القضايا والتحديات التي يواجهها قطاع النقل 
المؤتمر  يحضر  أن  المتوقع  ومن  العالمية.  اللوجستية  والخدمات 

عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات الرائدة في المنطقة.

ص9 المال واالقتصاد

ص10 عربية ودولية

م�س��وؤول �إير�ن��ي: 4 �آلف م��ن »�أبن��اء �لم�س��وؤولين« يعي�س��ون ف��ي �لغ��رب

} رجال اأمن في مكان اإطالق النار. ) رويترز(
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1296443
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1296344
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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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محميد احملميد

أول السطر:
ــدة انــتــشــرت  ــديــ ــاوى ومــــالحــــظــــات عــ ــكــ شــ
لـــدى موظفي  الــتــكــيــيــف  بــخــصــوص مــشــكــلــة 
ــاوى ومــالحــظــات  ــكــ جــامــعــة الـــبـــحـــريـــن.. وشــ
والحر  الغبار  موجة  بشأن  تداولها  تم  كثيرة 
السيارات  بالسيارات بسبب مواقف  واإلضــرار 
العديد من  الجامعة وفي  المضللة، في  غير 

المؤسسات.. فما الحل..؟؟
إجازة األبوة للموظف البحريني:

الــعــالــم  الــعــمــل فـــي دول  جــمــيــع أنــظــمــة 
تــمــنــح إجـــــازة األمـــومـــة لــلــمــوظــفــة الــعــامــلــة، 
أشهرا،  يمنح  وبعضها  أسابيع  يمنح  بعضها 
المعينة  الموظفة  تمنح  اإلمـــارات  دولــة  وفــي 
في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي 
بعد  للموظفة  يجوز  كما  أشهر،  ثالثة  لمدة 
أربعة شهور من  ولمدة  الوضع،  إجــازة  انتهاء 
العمل  مقر  مغادرة  العمل  إلى  عودتها  تاريخ 
مدة ساعتين يومًيا إلرضاع وليدها، وتحتسب 
هـــذه الــســاعــات مــن ســاعــات الــعــمــل مــدفــوعــة 
به  معموال  يكون  ذاتــه  النظام  ويكاد  الــراتــب، 

لدينا كذلك.
بمولود  يــرزق  الــذي  الموظف  يمنح  كما 
الراتب مدة ثالثة  أبوة( مدفوعة  حي )إجــازة 
أيام عمل خالل الشهر األول من والدة طفله، 

وذلك بشرط أن تتم الوالدة داخل الدولة.
الدول  أن نذكر ما تمنحه بعض  ال نريد 
ــازة األبـــــوة، حــتــى ال تــكــون  ــ ــيــــة مـــن إجـ األوروبــ
إعالن  إلــى  نشير  ولكننا  جــدا،  كبيرة  الفجوة 
على  الموظف  األب  حصول  المغرب  مملكة 
بجانب  بطفل،  اهلل  رزقـــه  إذا  يــومــا   15 إجـــازة 
اهلل  رزقـــهـــا  إذا  أســبــوعــا   14 إجـــــازة  األم  مــنــح 

بطفل.
مقاله  فــي  جــودة  األســتــاذ سليمان  يقول 
الوحيد  الجديد  هو  هذا  »ليس  الشأن:  بهذا 
فــي الــقــانــون الــمــغــربــي الــفــريــد، وإنــمــا هناك 
شيء آخر جديد فيه، هو اإلشارة المغربية إلى 
أن موافقتها على القانون تنطلق من إيمانها 
المشتركة لألسرة..  المسؤولية  بمبدأ اسمه: 
وهذه عبارة تشير إلى فلسفة اجتماعية تقف 

تالمس  فلسفة  وهـــي  الــقــانــون،  مــشــروع  وراء 
في  األســــرة،  قيمة  فــي  لــلــغــايــة،  مهمة  قضية 
ال  اجتماعية  كــوحــدة  مهمتها،  ومـــن  دورهــــا، 
غنى عنها في كل مجتمع يسعى إلى أن ينشأ 
عــلــى الــقــدر الــمــطــلــوب مــن الــتــمــاســك، ومــن 

القوة، ومن الصالبة االجتماعية«.
ــى ســـيـــمـــنـــح األب  ــتـ الــــــســــــؤال: مـ ــى  ــقـ ــبـ ويـ

الموظف إجازة األبوة في بالدنا..؟؟
آخر السطر:

«بـــيـــبـــا»  مـــعـــهـــد  مـــقـــالـــنـــا حـــــول  ــلـــى  عـ ردا 
نــنــقــل إليكم  الــتــالــي: يــســرنــا أن  الــــرد  جــاءنــا 
الحالية  الــمــعــهــد  لــمــبــادرات  مبسطة  صــــورة 
للتوجه  مــواكــبــة  جـــاءت  الــتــي  والمستقبلية، 
بدأنا  وقــد  الحاصلة،  والمتغيرات  الحكومي 
في بيبا بتغيير استراتيجيتنا لنستبق الركب 
التغيير،«  الــقــادمــة  الــســنــوات  خـــالل  لنصنع 

ولعل أبرز مبادراتنا االستراتيجية التالي: 
اســـتـــحـــداث تـــوجـــهـــات تــدريــبــيــة لــتــطــويــر 
توجه  يــواكــب  بما  الــخــاص  الــقــطــاع  موظفي 
القطاع  جعل  إلى  الرامي  الموقرة  الحكومة 
ــيـــس لـــدفـــع عــجــلــة  ــرئـ ــمـــحـــرك الـ الــــخــــاص الـ
تصميم  إعـــادة  بجانب  االقتصادية،  التنمية 
برنامج قيادات وإضافة محاور جديدة تواكب 
الساحتين  ــة عــلــى  ــ الــمــســتــجــدات اإلداريـ أبـــرز 
عملية  تكثيف  تــم  كما  والــدولــيــة،  اإلقليمية 
إعداد الدراسات المحلية اإلدارية بما يواكب 
احـــتـــيـــاجـــات الـــمـــوظـــف الــحــكــومــي الــفــعــلــيــة 
ويــعــمــل عــلــى رفــــع كـــفـــاءة وجـــــودة الــخــدمــات 
الــحــكــومــيــة الــمــقــدمــة، وتــــم تــطــويــر ســيــاســة 
العمل  مستقبل  مــحــوري  واعــتــمــاد  الــتــدريــب 
الــحــكــومــي واســـتـــشـــراف األزمــــــات كــمــحــركــات 

أساسية للعملية التدريبية. 
ــدء بـــإنـــتـــاج الــســيــاســات  ــبـ ــذا بــجــانــب الـ هــ
بــالــتــعــاون مــع خريجي  الــحــكــومــيــة اإلداريــــــة 
MPM الذي  برنامج ماجستير اإلدارة العامة 
يقدمه المعهد بالتعاون مع عدد من الشركاء 
المحليين والدوليين، مع رفع الوعي اإلداري 
من خالل مبادرات الثقافة اإلدارية والمقاالت 

والظواهر والقضايا اإلدارية.

malmahmeed7@gmail.com

اإجازة الأبوة للموظف البحريني

قــــــــــام وفــــــــــد مــــــــن مـــجـــلـــس 
مــفــوضــي الــمــؤســســة الــوطــنــيــة 
لحقوق اإلنسان بزيارة تفقدية 
ــــالح والــتــأهــيــل  ــى مــركــز اإلصـ إلـ
في منطقة )جو(، للوقوف على 
أوضاع النزالء والتأكد من مدى 
المكفولة  بــحــقــوقــهــم  تمتعهم 
الوطنية  الــتــشــريــعــات  بــمــوجــب 
والـــمـــعـــايـــيـــر الـــدولـــيـــة لــحــقــوق 

اإلنسان.
وخالل الزيارة، اطلع الوفد 
ــزالء  ــنــ فـــعـــلـــيـــا عـــلـــى ظـــــــروف الــ

للتثبت  مــنــهــم  بـــعـــدد  والـــتـــقـــى 
بحقوقهم  تمتعهم  ضــمــان  مــن 
فيما  خاصة  قانونا،  المكفولة 
يــتــعــلــق بـــــإجـــــراءات االحـــتـــجـــاز 
ــبـــي والـــوقـــايـــة  والـــفـــحـــص الـــطـ
مـــن األمــــــراض الــمــعــديــة وغــيــر 
ــل  الــــمــــعــــديــــة، وذلـــــــــك مــــــن أجــ
اإلجــراءات  وفــق  النزالء  سالمة 

المتخذة في هذا الشأن.
ــارة ضمن  ــزيـ ــذه الـ وتـــأتـــي هـ
الــمــؤســســة وعلى  اخــتــصــاصــات 
اجــراء  فــي  ومستمر  دوري  نحو 

والمعلنة  الــمــيــدانــيــة  ــارات  ــزيـ الـ
ــز  ــراكــ ــة إلـــــــى مــ ــنـ ــلـ ــعـ ــمـ ــر الـ ــ ــيـ ــ وغـ
ــالح والــتــأهــيــل والــحــبــس  ــ اإلصــ
التوقيف  ومـــراكـــز  االحــتــيــاطــي 
الجميع  تمتع  وضمان  للتثبت 
بحقوقهم المقررة، هذا ويمكن 
التواصل مع المؤسسة الوطنية 
ــن  ــاخـ ــسـ مـــــن خـــــــالل الــــخــــط الـ
عبر  أو   ،)80001144( المجاني 
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رافــع  جمعة  المحامي  وقـــال 
عــبــار وكــيــل الــمــدعــي أنــه بموجب 
عــقــدي بــيــع بـــاع وكــيــلــه الــمــدعــي 
لــلــمــدعــى عــلــيــه الــشــقــتــيــن محل 
ــة عـــامـــيـــن أو  ــرابــ الــــنــــزاع وبـــعـــد قــ
يـــزيـــد فـــوجـــئ وكـــيـــلـــه بــالــمــدعــى 
هذين  فسخ  قضائًيا  يطلب  عليه 
ــرد الــثــمــن  ــ ــه بـ ــ ــزامـ ــ الـــعـــقـــديـــن وإلـ
المدفوع إليه وهو ما أجابته إليه 
العليا  االستئناف  عدالة محكمة 
الـــمـــدنـــيـــة حــيــنــمــا قـــضـــت بــفــســخ 
ذانـــــك الــعــقــديــن بـــاإلضـــافـــة إلــى 

بـــرد ثــمــن المبيع  ــزام الــمــدعــي  إلــ
إلى المدعى عليه.

الــمــحــامــي جمعة  واســتــتــبــع 
الــعــبــار الـــقـــول بــأنــه عــلــى الــرغــم 
لصالح  قضائي  حكم  صـــدور  مــن 
الـــمـــدعـــى عـــلـــيـــه يـــقـــضـــي بــفــســخ 
عــــقــــدي الـــبـــيـــع وبــــــــدء تــحــصــيــل 
ــة بـــمـــوجـــب  ــريــ ــهــ األقــــــســــــاط الــــشــ
مــحــكــمــة الــتــنــفــيــذ إال أنــــه رفــض 
انتظار  بــدعــوى  الشقتين  تسليم 
المثول  رفض  كما  كاماًل،  السداد 
والتسجيل  المساحة  جهاز  أمــام 

المقدمات  ملكية  لنقل  العقاري 
الخاصة بالشقتين باسم المدعي 

مخالًفا بذلك حكم المحكمة.
األمــــــــر الــــــــذي اضــــطــــر مــعــه 
ــة دعـــــــــواه بــغــيــة  ــ ــامـ ــ الــــمــــدعــــي إلقـ
عليه  المدعى  بطرد  لــه  القضاء 
من الشقتين نفاًذا لفسخ عقدي 
البيع بموجب حكم قضائي حيث 
بــإلــزام  درجـــة  أول  محكمة  قضت 
ــرد الــشــقــتــيــن  ــ الـــمـــدعـــى عـــلـــيـــه بــ
للمدعي خاليتين من االشخاص 
والــــــشــــــواغــــــل مــــــع إلــــــــــــزام جـــهـــاز 
الــمــســاحــة والــتــســجــيــل الــعــقــاري 
باسم  المقدمات  تسجيل  بــإعــادة 
المدعي وتسليمه نسخه منها إال 
ان البنك لم يرتض القرار وطعن 

عليه باالستئناف.
وقالت المحكمة في حيثيات 
حكمها أن األثر الذي يترتب على 
ابطال العقد او فسخه هو اعتباره 
المتعاقدين  وإعـــادة  يكن  لــم  كــأن 
قبل  عليها  كانا  التي  الحالة  إلى 
الــعــقــد وأشــــارت الـــى أنـــه لــمــا كــان 
بفسخ  يقضي  ســابــق  صـــادر حكم 
عقدي بيع الشقتين بين المدعي 
والمدعى عليه وألزمت المحكمة 

شرع  الشقتين  ثمن  برد  المدعي 
بناء  التنفيذ  فــي  عليه  الــمــدعــى 
محكمة  أقرتها  التي  اآللية  على 
في  المدعي  حق  فيكون  التنفيذ 
ــرداد الــشــقــتــيــن قــــد صــــادف  ــ ــتـ ــ اسـ
إعــمــاال لحجية  الــقــانــون  صحيح 

القانون الصادر بفسخ العقد.
ادعـــاء  عــلــى  المحكمة  وردت 
يتحصل  لــم  بــأنــه  عليه  الــمــدعــى 
عــلــى الــثــمــن الــمــقــضــي بــه كــامــاًل 
ــا اســـتـــلـــم جــــــــزءا مـــنـــه عــن  ــ ــمـ ــ وإنـ

طـــريـــق األقــــســــاط الــشــهــريــة بــأن 
آلية تنفيذ الحكم الصادر بفسخ 
التنفيذ  بــقــاضــي  مــنــوطــة  الــعــقــد 
على  السداد  يمنع  وال  المختص 
والتزام  الحكم  تنفيذ  من  دفعات 
ــرد الــشــقــتــيــن  ــ الـــمـــدعـــى عـــلـــيـــه بــ
الــمــبــاعــتــيــن ولــــه اتـــخـــاذ الــطــرق 
تنفيذ  الستيفاء  قانوًنا  المقررة 

الحكم الصادر لصالحه.
بــيــن  ــة  ــ ــالقـ ــ ــعـ ــ الـ إن  وقــــــالــــــت 
والمدعى عليها مباشرة  المدعي 
وعليه يكون األخير ملزما بتسليم 
الشقتين خاليتين من األشخاص 
أن فسخ  والــشــواغــل، مــؤكــدة على 
ــادة مــلــكــيــة  ــ ــ ــاره إعـ ــ ــ الـــعـــقـــد مــــن آثـ
طلبه  ويــكــون  للمدعي  الشقتين 
قد  باسمه  المساحة  بإلزام جهاز 
صــــادف صــحــيــح الــقــانــون ولــهــذه 
بإلزام  المحكمة  قضت  األســبــاب 
إلى  الشقتين  بــرد  عليه  المدعى 
خاليتين  إليه  وتسليمه  المدعي 
وإلــزام  والشواغل  األشــخــاص  من 
ــة والـــتـــســـجـــيـــل  ــاحــ ــمــــســ ــاز الــ ــ ــهـ ــ جـ
العقاري بتسجيل الشقتين باسم 
الـــمـــدعـــي وتــســلــيــمــه نــســخــة مــن 

وثيقة الملكية.
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} المحامي جمعة عبار.

على  تطلع  الإن�����ش��ان  ل��ح��ق��وق  ال��وط��ن��ي��ة 
اأو����ش���اع ن���زلء )الإ����ش���اح وال��ت��اأه��ي��ل(

اإ�شاب�ة 5 عم�ال ف�ي انهي�ار �ش�قف
بمقاب��ة الإن�ش��اء  تح��ت  بمبن��ى 

أصيب 5 عمال آسيويين أمس في حادث انهيار سقف بأحد المباني 
على  المدني  الدفاع  قــوات  انتقلت  حيث  مقابة،  بمنطقة  اإلنشاء  تحت 
ــى مــوقــع الـــحـــادث وبـــاشـــرت عــمــلــيــة إنـــقـــاذ الــعــمــال، كــمــا انتقل  الـــفـــور إلـ
االســعــاف الــوطــنــي، ودوريــــات الــنــجــدة، والــمــديــريــة األمــنــيــة وقـــال مصدر 
انهارت  عندما  السقف  تحت  يعملون  كانوا  العمال  إن   »GDN« للزميلة 
إحدى الدعامات، حيث تم نقلهم إلى مجمع السلمانية الطبي في سيارة 

إسعاف، وأصيب أحدهم بجروح خطيرة«.
ووفًقا لـ»GDN« فإن تقارير مفتشي العمل والبلدية في الموقع، أشار 
الخرساني  السقف  لــدعــم  تــم وضعها  الــتــي  الــفــوالذيــة  الــدعــامــة  أن  إلــى 
أكثر بكثير من الحد المسموح به. وقال: هناك  تصدعت بسبب الحمل 
مخالفتان لم يتم تأمين تصريح البلدية للتمديد ولم يتم تزويد الرجال 
لم  والعوارض  السقاالت  أن  الى  أشــار  كما  المطلوبة«.  السالمة  بمعدات 
إلــى أن  الــحــادث، وأشـــار  إلــى وقــوع  يتم إصالحها بشكل صحيح، مــا أدى 
ينبغي  كــان  ما  وقــال  الموافقة عليه معلقة،  ومــازالــت  قــدم طلبا  المالك 
له أن يبدأ العمل من دون الحصول على الموافقات، وبالتالي فإن الفعل 

غير قانوني.
إلــى  أشــخــاص  نــقــل 5  تــم  أنـــه  الــحــكــومــيــة  المستشفيات  أكــــدت  كــمــا 
دائرة الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي عن طريق اإلسعاف 
الوطني لتلقي العالج، إثر إصابتهم في حادثة سقوط أجزاء من مبنى 

قيد اإلنشاء في منطقة مقابة. 
إلى  المصابين  وصـــول  فــور  بــأنــه  الحكومية  المستشفيات  وتــوضــح 
لهم،  الــالزمــة  الطبية  الفحوصات  إجـــراء  تــم  الطبي  السلمانية  مجمع 
وتبين أن اإلصابات تقّدر بالبسيطة والمتوسطة، كما أّن حالتهم مستقرة، 

منوهة بأن الفريق الطبي يعمل على تقديم الرعاية الالزمة لهم.

أيدت محكمة االستئناف الشرعية أن 
يؤدي بحريني إلى زوجته الخمسينية ألف 
دينار، وذلك بعد أن تخّلف عن دفع مهرها 
الــــزواج، حيث  بعد أكثر مــن 9 ســنــوات مــن 
تبين لها أنه بدل الشيك الذي قدمه لها، 
واتضح أنه من دون رصيد وال يحمل اسمه 

وال توقيعه.
أحمد  السيد  زاهــدة  المحامية  وقالت 
من  الـــرابـــع  الــعــقــد  فــي  كــانــت  موكلتها  إن 
الـــعـــمـــر، فـــي حــيــن أن زوجـــهـــا فـــي الــعــقــد 
تــزوجــهــا واتــفــقــا  إذ إن األخــيــر  الــخــامــس، 
عــلــى الـــصـــداق الــمــثــبــت فـــي عــقــد الــنــكــاح 
ديــنــار(،  بــحــريــنــي )1000  ديــنــار  ألـــف  ــو  وهـ
أن المدعى عليه لم يقم بتسليمها  وعلى 
على  مسحوًبا  شيًكا  سلمها  إنــه  إذ  المهر، 
بـــنـــك ويـــحـــمـــل تـــوقـــيـــعـــه عـــلـــيـــه، عـــلـــى أنـــه 
التوقيع  اخــتــالف  تــبــّيــن  إرادة صــرفــه  بــعــد 
الــصــداق  أن  وعــلــى  البنك،  لــدى  المعتمد 
الــزوج، واألصــل فيه  الزوجة على  من حق 
التعجيل ويجب بالعقد الشرعي الصحيح 

وتستحقه كله بالدخول دخواًل حقيقًيا. 

وأشارت السيد أحمد إلى أن المحكمة 
أحـــالـــت الــقــضــيــة الــــى الــتــحــقــيــق، وحــضــر 
بأنهما حضرا  الزوجة  وأكدا كالم  شاهدان 

لــلــزوجــة  قـــدم  الـــــزوج  إذ إن  الـــقـــران،  عــقــد 
ويختلف  رصيد،  غير  أنه من  اتضح  شيًكا 
الـــتـــوقـــيـــع الـــمـــوجـــود عــلــيــه عــــن الــتــوقــيــع 

المعتمد للزوج، وال يحمل اسم الزوج، وقد 
تم تسليم الشيك الى مركز الشرطة وعمل 

بالغ لكون الزوجة لم تتسلم مهرها.
وذكــــــرت الــســيــد أحـــمـــد أن الــمــحــكــمــة 
المحكمة  أن  حكمها  حيثيات  فــي  ذكـــرت 
الــمــســتــأنــف عليها  إلـــى شـــاهـــدي  تــطــمــئــن 
تسلمها صداقها  عدم  من  إليه  ذهبا  فيما 
المستأنف،  زوجــهــا  مــن  بالعقد  المسمى 
وقد  ال سيما  شيًئا،  منه  تقبض  لــم  وأنــهــا 
عجز األخير )الزوج( عن نفيها، وقد ثبت 
دخوله بها دخواًل حقيقًيا على ما هو ثابت 
المستأنف  طلب  فإن  المستأنف،  بالحكم 
قــد جــاء على  يــكــون  كــامــل صداقها  عليها 
قبوله،  متعيًنا  الــقــانــون  فــي  صحيح  سند 
وأما ما ذكره المستأنف من االتفاق بينهما 
زواج  وإقــامــة حفل  ذهــب  شـــراء طقم  على 
الدليل  يــقــم  لــم  فــإنــه  الــصــداق  لــهــا نظير 
عليه، فضاًل عن أن العرف يقضي أن طقم 
الذهب ومصاريف حفل الزواج على الزوج 
كما هو العرف السائد في البلد، وهو عرف 

معتبر.

اإل��زام بحرين��ي �ش��داد مه��ر زوجت��ه بع��د 9 �ش��نوات م��ن ال��زواج

أيدت المحكمة العليا االستئنافية المدنية حكما بإلزام بنك 
التنفيذ،  واجب  قضائي  لحكم  تنفيذا  لبحريني  بتسليم شقتين 
حيث اشترى البنك الشقتين من المدعي إال أنه وبعد عامين من 
الشراء رفع دعوى إللغاء العقد بسبب مشاكل في العقار، وقضت 
المحكمة حينها بفسخ العقد والزمت المدعي برد ثمن الشقتين 
بأقساط  بــالــســداد  قــضــت  الــتــي  التنفيذ  آلــيــة  طــريــق  عــن  للبنك 
شهرية، إال أن البنك امتنع عن تسليم الشقتين انتظارا النتهاء 
المدعي من رد ثمن الشقتين كامال، وردت عليه المحكمة وأكدت 
أن حكم فسخ التعاقد واجب النفاذ وعلى البنك تسليم الشقتين 
محكمة  عنه  مسؤولة  الشقتين  ثمن  اســتــرداد  آلية  ألن  للمدعي 

التنفيذ.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16133/pdf/1-Supplime/16133.pdf?fixed7575
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1296352
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1296377
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اخــــتــــرع جــــيــــري هــــوانــــغ عــربــة 
الذهبية  بأسماكه  خاصة  متحركة 
يــجــول بــهــا مــديــنــة تــــاي شــانــغ في 
المائية  لحيواناته  مــوّفــرًا  تــايــوان، 
ــغ  ــوانـ نــــزهــــات مـــنـــتـــظـــمـــة. وقـــــــال هـ
بــرس  ــرانـــس  فـ لـــوكـــالـــة  ــًا(  عــــامــ  31(
الماضي  فــي  كــانــوا  »األشــخــاص  إّن 
يتنزهون برفقة كالبهم أو قططهم، 
يأخذوا  أن  فيستطيعون  الــيــوم  أمــا 
ــم  ــهــ ــيــ ــاعــ ــم بــــبــــغــــاواتــــهــــم وأفــ ــهــ ــعــ مــ

وسحاليهم«. 
ودفعت هذه الفكرة الشاب إلى 
هــنــاك فرصة  »هــل  يــســأل نفسه  أن 
لتعاين  الــمــائــيــة  الــحــيــوانــات  ــام  أمــ
ــارج بــيــئــتــهــا«؟ وســـرعـــان  ــ الــحــيــاة خـ
ــل هـــــوانـــــغ، وهــــــو شـــغـــوف  ــوصــ ــا تــ ــ مـ
وصانع  الــمــســّيــرات  عبر  بالتصوير 
مــحــتــوى لــقــنــاتــه فــي يــوتــيــوب، إلــى 
اختراع يجيب عن تساؤله. وبعدما 
عربة  تصميم  عــلــى  أســابــيــع  انــكــّب 
ــي مـــشـــغـــلـــه، اســتــغــرق  ــاك فــ ــ ــمـ ــ األسـ
الشاب  فيه  اعتمد  الــذي  تصنيعها 
على قطع غيار كانت بحوزته بضعة 
أيام. وتتألف العربة التي تبدو كأنها 
كلفتها  )ُقــــّدرت  الــفــضــاء  مــن عصر 
مــن  دوالر(   400 ــى  ــ إلـ  300 بــنــحــو 

مملوءة  كبيرة  أكريليك  أســطــوانــة 
بـــالـــمـــاء لــتــعــيــش فــيــهــا األســــمــــاك، 
وأكسجين  تصفية  بــنــظــام  مــجــهــزة 
ــبـــت عــلــى  ــثـ ــة ومـ ــاريـ ــطـ ــبـ ــالـ يـــعـــمـــل بـ
وقال  الغاية.  لهذه  مصنوعة  عربة 

هوانغ: »أجريت أبحاثًا مكثفة قبل 
األسماك،  عربة  بتصنيع  المباشرة 
لم يشّكل تصنيعها عماًل عفويًا  إذ 
بل احتاج األمر إلى فهم األسماك«.
وقـــرر الــشــاب اخــتــيــار األســمــاك 

الــذهــبــيــة الخــتــبــار عــربــتــه ألّن هــذا 
التحّمل  على  بقدرته  يتمّيز  النوع 

وعدم خشيته البشر.
أسماكه  ــأّن  بـ ثقته  عــن  وأعــــرب 

تستمتع بالنزهات. 

�ضور تعيد اإلى الواجهة ف�ضيحة حفالت 
داوننج �ضتريت بحق بوري�س جون�ضون 
يتناول  وهــو  بوريس جونسون  البريطاني  الـــوزراء  رئيس  أثــارت صــور 
العزل  تدابير  عــام 2020 وســط  داوننغ ستريت في  كأسا خــالل حفل في 
مجددا اتهامات وجهت إليه بالكذب قبل صدور تقرير مرتقب عن فضيحة 

»بارتي غايت«. 
اإلثنين  نيوز« مساء  تي في  »أي  قناة  التي نشرتها  الصور  والتقطت 
خالل حفل وداع المسؤول االعالمي لي كاين في 13 نوفمبر 2020، بعد 
أيام من فرض تدابير عزل جديدة في إنجلترا. ويظهر بوريس جونسون 
في الصور وهو يرفع كأسه ويتحدث مع عدة أشخاص حول طاولة وضعت 

عليها زجاجات من النبيذ وطعام. 
تــمــامــا كما  الــشــرطــة،  قــبــل  ــوداع مــوضــع تحقيق مــن  ــ الـ كــانــت حفلة 
احتفاالت أخرى تم تنظيمها في دوائر السلطة أثناء جائحة كورونا في 

فضيحة أطلق عليها اسم »بارتي غايت«. 
بــوريــس جونسون  أكــد  نوفمبر  عــن حفل  البرلمان  فــي  ســؤالــه  وعند 
انتهاك  عــدم  متأكد من  وأنــه  التاريخ  ذلــك  في  تكن هناك حفلة  لم  أنــه 

القواعد. 
بمناسبة عيد ميالده  الشرطة لحضوره حفلة  قبل  تغريمه من  وتم 
ينل  لــم  لكنه  داونــنــغ ستريت،  فــي   2020 يونيو  فــي  والخمسين  الــســادس 
عقابا لحفلة الوداع ما أعاد االنتقادات إلى الواجهة. وقالت نائبة زعيم 
حزب العمال أنغيال راينر للقناة إنه من »المدهش« عدم تغريم زعيم حزب 

المحافظين بسبب الحفل »الذي لم يبُد بتاتا أنه لقاء عمل«.

برج خليفة اأكثر المواقع ا�ضتقطابا 

للزوار عـبـر »جوجل �ضتريت فيو«
تصدر برج خليفة في دبي قائمة المواقع األكثر استقطابا للزوار في 
العالم على خدمة »غوغل ستريت فيو«، تاله برج إيفل في باريس ومعلم 
تاج محل في الهند، على ما أعلنت غوغل التي تحتفل بالذكرى السنوية 
للمواقع  الــبــانــورامــيــة  لــلــصــور  الــمــخــصــص  للتطبيق  عــشــرة  الــخــامــســة 

الجغرافية.
البلدان األكثر استقطابا للزوار عبر الخدمة، تصدرت  وعلى صعيد 
إندونيسيا القائمة أمام الواليات المتحدة واليابان، كما ضمت الالئحة 
أوروبيًا كاًل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا. وأطلقت غوغل خدمتها »ستريت 
فيو« سنة 2007 بمبادرة من األمريكي الري بايج أحد مؤسسي المجموعة 
الخدمة  أتــاحــت  موقع  أول  كاليفورنيا  فــي  غوغل  مقر  وكــان  العمالقة. 
تم  أمــن  حافلة  بواسطة  الُتقطت  بانورامية  صــور  خــالل  مــن  استكشافه 
استئجارها خصيصا للمناسبة. وتضم »غوغل ستريت فيو« في المجموع 
مليون   16 من  أكثر  تغطي  التي  خدمتها  عبر  مخزنة  صــورة  مليار   220

كيلومتر في حوالي مئة بلد.

شنت السلطات اإليرانية، 
أمــــــــــس الــــــــثــــــــالثــــــــاء، حـــمـــلـــة 
ــددا من  اعــتــقــاالت شــمــلــت عــ
المسؤولين من بينهم رئيس 
الواقعة  آبـــادان  مدينة  بلدية 
مع  بالتزامن  الــبــالد،  جــنــوب 
ــاع عـــدد ضــحــايــا انــهــيــار  ــفـ ارتـ
ــنــــى تــــــجــــــاري أمــــــــس فــي  ــبــ مــ

المدينة. 
وقـــال الــمــدعــي الــعــام في 
مــحــافــظــة خــوزســتــان صـــادق 
للصحافة  جــغــنــي،  جــعــفــري 
اإليرانية، إنه »تم اعتقال 10 
بقضية  متورطين  أشــخــاص 
متروبل  مبنى  انهيار  حــادثــة 
التجاري في مدينة آبادان«. 

جــعــفــري جغني  وأضـــــاف 
رئيس  المعتقلين  بين  »مــن 
حسين  ــادان  آبــ مدينة  بلدية 
حميد بور واثنين من رؤساء 
السابقين«،  الــمــديــنــة  بــلــديــة 
قائال »ال تزال عملية تحديد 
انهيار  فــي  اآلخـــريـــن  الــجــنــاة 

المبنى التجاري مستمرة«. 
ــل،  ــتــــصــ وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق مــ
لجمعية  العام  المدير  أعلن 

في محافظة  األحمر  الهالل 
خــــــوزســــــتــــــان جــــــنــــــوب غـــــرب 
ارتفاع  شعباني،  وحيد  إيــران 
حـــصـــيـــلـــة ضــــحــــايــــا انــــهــــيــــار 

إلـــى 14  قــتــيــال و35  الــمــبــنــى 
جريحا. 

إن  شــــــعــــــبــــــانــــــي  وقـــــــــــــــــال 
ــــى  إلـ ــوا  ــ ــلـ ــ ــقـ ــ نـ ــا  ــ ــابـ ــ ــــصـ مـ  32«

تــواصــل  فيما  المستشفيات 
البحث  عمليات  اإلنقاذ  فرق 
إلخــــــــــراج الـــعـــالـــقـــيـــن تــحــت 

األنقاض«.
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ــة  ــي ــف ــل اإيـــــــــــران تـــعـــتـــقـــل مـــ�ـــضـــوؤولـــيـــن عـــلـــى خ
ــا ــخــ�ــض �ــض  14 بـــمـــقـــتـــل  تـــ�ـــضـــبـــب  مـــبـــنـــى  ــار  ــ ــي ــ ــه ــ ان

}  إحدى الصور الجديدة.

} برج خليفة أكثر المواقع استقطابا للزوار.

تايواني يخترع عربة متحركة لأ�ضماكه بهدف جعلها »تكت�ضف عوالم اأخرى«

بعد ن�ضف قرن على الواقعة.. 
انـطـالق مـحـاكمة بـيـل كو�ضـبـي 
جـنـ�ضــــي اعتداء  بـقـ�ضـيـــة 

انطلقت يوم االثنين محاكمة الممثل األمريكي بيل 
كوسبي )84 عاما( مدنيا أمام القضاء األمريكي، إذ يمثل 
الجنسي  االعتداء  بتهمة  كاليفورنيا  أمام إحدى محاكم 
على مراهقة قبل نحو خمسين عاما. وتقول جودي هوث 
إنها تعرضت عام 1974 العتداء جنسي من جانب الممثل 
»ذي  في مسلسل  المثالي  األب  دور  لسنوات  الــذي جّسد 
كوسبي شوو« في مقر مؤسس مجلة  »بالي بوي«، وكانت 
نفسي  ألذى  تعرضت  أنها  وتــؤكــد  عــامــا.   15 آنـــذاك  تبلغ 
هوث  وتشير  المفترضة.  الــوقــائــع  حصول  منذ  يالزمها 
إلى أنها قابلت بيل كوسبي في موقع تصوير أحد األفالم، 
التنس  نادي  إلى  التصوير  الممثل دعاها بعد  إن  وتقول 
الخاص به وأعطاها كأسا من الكحول قبل أن يصطحبها 
بـ»بالي  )الــمــعــروف  بــوي«  »بــالي  إلــى مقر مؤسس مجلة 
بوي مانشن«( ويعتدي عليها. وينفي كوسبي الذي سبق 
عليهن،  الجنسي  بــاالعــتــداء  النساء  عــشــرات  اتهمته  أن 
أقــوال جــودي هــوث. وكــان ُأطلق ســراح الممثل في يونيو 
2021 بعدما ألغت المحكمة العليا في بنسلفانيا الحكم 
سنوات العتدائه  ثالث  عن  تقل  ال  لفترة  بالسجن  عليه 
جنسيا سنة 2004 على أندريا كوستاند التي كانت تعمل 

في جامعة تمبل بمدينة فيالدلفيا.

طماطم فائقة معدلة وراثيا لإنتاج كمية 

بي�ضتان! تنتجه  ما  تعادل  »د«  فيتامين 
يــمــكــن أن تــســاعــد »الــطــمــاطــم الــفــائــقــة« الــتــي 
فيتامين  من  المزيد  إلنتاج  وراثــيــا  هندستها  تمت 
أنحاء  جميع  فــي  الفيتامين  نقص  تقليل  فــي  )د( 
العالم. واستخدم باحثون بريطانيون تقنية تحرير 
الجين  لتعديل  »كريسبر«  باسم  المعروفة  الجينات 
المسؤول عن تحويل فيتامين )د3( إلى كوليسترول. 
للطماطم  يسمح  الجين  هــذا  تعديل  إن  ويــقــولــون 
باالحتفاظ بالمزيد من البروفيتامين، الذي يمكن 
تحويله إلى فيتامين )د( من خالل التعرض لألشعة 
فوق البنفسجية أو أشعة الشمس. ويزعم الباحثون 
من مركز جون إنيس في نورويتش أن فيتامين )د( 
تناول واحــدة من  الــذي يمكنك الحصول عليه من 
هذه الطماطم المعدلة وراثيا يعادل بيضتين أو 28 

غراما من التونة. 
االحتياجات  تلبية  في  يساعد  أن  يمكن  لذلك 
يقلل  ما  الفيتامين،  من  والكبار  لألطفال  اليومية 
ومرض  السرطان  مثل  بأمراض  اإلصابة  من خطر 
بـــاركـــنـــســـون والــــخــــرف. وقـــــال الـــبـــاحـــثـــون فـــي بــيــان 
صــحــفــي: »يــمــكــن أن تمثل هـــذه الــطــمــاطــم مــصــدرا 
الصحة  على  تداعيات محتملة  مع  غذائيا جديدا، 

العامة«.

} نقل جثة أحد قتلى الحادث.

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

خالية

الــصــحــة  وزارة  الـــــــــــوزراء  مـــجـــلـــس  كـــلـــف 
ــتــــرازيــــة  ـــاذ اإلجـــــــــــراءات االحــ ــخـ بـــمـــواصـــلـــة اتــ
جدري  ظهور  مستجدات  لمواجهة  والوقائية 
الــقــرود فــي بــعــض الــبــلــدان ومــتــابــعــة تــطــورات 
ــدادات  ــعــ ــتــ الــتــقــصــي الـــوبـــائـــي عــالــمــيــا واالســ
وقد  الشأن.  بهذا  اي مستجدات  للتعامل مع 
البحرين  مملكة  خلو  على  المجلس  اطمأن 
منه بعد االطالع على تقرير مرفوع من وزيرة 

الصحة.
الــحــمــد هلل ان حــمــى الــبــحــريــن مـــن هــذا 
المرض، والحمد هلل على االهتمام بالمتابعة 
وإلى  عالميا  المرض  أوضــاع  حــول  والتقصي 
البلدان،  أي  وفــي  اعــداده وحاالته  ايــن وصلت 
الخطط  ووضــع  انتشاره  طــرق  عن  والتقصي 
لــمــواجــهــة هـــذا الـــمـــرض بــالــتــوعــيــة مـــن أجــل 
الــوقــايــة مــنــه ســـواء عــلــى الــمــســتــوى الــداخــلــي 
القادمين  الــمــســافــريــن  مــنــع  مــســتــوى  عــلــى  او 
ومنع  المرض  فيها  ينتشر  التي  البلدان  من 

المواطنين من السفر الى هذه البلدان.
العالمية  واألوبــئــة  األمـــراض  مواجهة  ان 
تبدأ باتخاذ االحتياطات الالزمة للوقاية من 
لعالجه  االستعداد  وكذلك  وانتشاره  المرض 
ان كان له عالج او تطعيم يحمي من اإلصابة 
به وبوضع خطة سريعة للتوعية توضح فيها 
كـــل الــمــعــلــومــات عـــن الـــمـــرض والـــتـــي يــحــتــاج 
على حماية  وتساعده  معرفتها  إلى  المواطن 

نفسه من هذا المرض.
 وندعو اهلل ان يحمي البحرين وأهلها من 

كل مرض ووباء ومن كل شر ومكروه.

ــن خـــــط قــــطــــارات  ــيـ ــضـ ــد�ـ تـ
كبير  ــر  ــاأخـ تـ ــد  ــع ب لـــنـــدن  ــي  فـ
دشن أمس الثالثاء في لندن خط السكك الحديد »إليزابيث الين« 
يوفر  أن  األمـــل  مــع  لــه  الــمــرصــودة  الميزانية  وتــجــاوز  كثيرا  تــأخــر  الـــذي 
مئات  ووقــف  والــبــالد.  البريطانية  العاصمة  إليه  تحتاج  اقتصاديا  دفعا 
للصعود  لندن  غــرب  في  بادينغتون  محطة  أمــام  طوابير  في  األشخاص 
)الساعة  تقريًبا  والنصف  السادسة  عند  انطلق  الذي  األول  القطار  إلى 
05:33 بتوقيت جرينتش(. وبحلول الساعة العاشرة كان 130 ألف شخص 
قد استقلوا هذا الخط بحسب شركة النقل في لندن. رئيس بلدية لندن 
فرانس برس  لوكالة  قال  األول  القطار  ركاب  بين  كان  الذي  صديق خان 
رئيس  وقــال  ومدينتنا«.  بلدنا  في  اللعبة  قواعد  »سيغير  الخط  هــذا  إن 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن المشروع يتوقع ان يرفد االقتصاد 
دوالر(.  مليار   52( استرليني  جنيه  مليار   42 إلــى  يصل  بما  البريطاني 
ودشن خط واحد من أصل ثالثة حتى االن بين محطة بادينغتون وآبي 
لهذا  عــن حماستها  ســاراتــات  نيانا  وأعــربــت  لــنــدن.  فــي جنوب شــرق  وود 
إلى  بحاجة  أنــا  راهــنــا  الفعلية.  أعــرف سرعته  ان  »أريـــد  وقــالــت:  القطار 
الــخــط قــد يقصر  لــلــوصــول. هــذا  إنــفــاق  استقالل قــطــار وحافلة وقــطــار 

رحلتي إلى النصف«. 

} تدشين الخط الجديد.

} الطماطم المعدلة وراثيا.

} بيل كوسبي.

} جيري هوانغ يتنزه مع أسماكه.

عبداملنعم إبراهيم

بعد »اأوكرانيا« ُتح�ضر اأمريكا �ضاحة »تايوان« للحرب وتجارة ال�ضالح
مثلما ورطت أمريكا )أوكرانيا( في حرب ضد روسيا.. تسعى حاليا إلى 
توريط )تايوان( في حرب ضد الصين.. فقد سبق ألمريكا أن كدست أطنان 
والكيميائية  الجرثومية  المختبرات  وأنشأت  العسكرية  والمعدات  األسلحة 
بعد حيازة  الــروســي  الجيش  أوكــرانــيــة، كشف عنها  مــدن  عــدة  الخطيرة في 
روسيا في رفض  )واشنطن( تتالعب بمطالبات  وثائق سرية هناك.. وظلت 
الناتو شرقًا  توسع حلف  وثيقة مكتوبة تضمن لموسكو عدم  التوقيع على 
وتهديد أمنها القومي، بينما واصلت حكومة )زيلينسكي( بقصف مواطنيها 
ودمــرت  ســنــوات  ثماني  )الــدونــبــاس(  إقليم  فــي  الــروســيــة  باللغة  الناطقين 

األخضر واليابس هناك.
في  )تــايــوان(  لتوريط  حاليًا  )واشنطن(  تنتهجها  السياسة  هــذه  نفس 
بها  أدلــى  التي  التصريحات  فــي  ذلــك جليًا  اتضح  وقــد  الصين،  حــرب ضــد 
اعتبر  حيث  لليابان،  األخيرة  زيارته  أثناء  بايدن(  )جــو  األمريكي  الرئيس 
بايدن أن الصين تلعب بالنار!! محذرًا من أن الواليات المتحدة ستدافع عن 
)تايوان( عسكريًا إذا قامت بكين بغزو الجزيرة ذات الحكم الذاتي، في ثاني 
تعهد من هذا النوع يقطعه في 8 أشهر.. وردت الصين سريعًا محذرة الرئيس 
األمريكي )من إساءة تقدير عزيمة الشعب الصيني الحازمة وإرادته القوية 
في الدفاع عن السيادة الوطنية وسالمة أراضي الصين(، وقال الناطق باسم 
وزارة الخارجية الصينية )وانغ وينبن(: )نطالب الواليات المتحدة بتجنب 

إرسال إشارات خاطئة إلى القوى االستقاللية في تايوان(.
اعتبرت  التي  هي  بايدن(  )جو  برئاسة  األمريكية  اإلدارة  أن  والحقيقة 
)الصين( )عدوا ألمريكا( منذ اليوم األول لدخول )بايدن( البيت األبيض، 
يتعلق  فيما  الــحــوار  أهمية  على  تركز  )بكين(  ظلت  حيث  العكس،  وليس 
بــالــخــالفــات االقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة بــيــن الــبــلــديــن، بــل قــامــت )واشــنــطــن( 
مشتركة  تــايــوانــيــة(   – )أمريكية  عسكرية  مــنــاورات  بــإقــامــة  بكين  باستفزاز 
)لزيارة  الكونجرس  أعضاء  وفــدًا من  وأرسلت  للصين،  المحاذية  المياه  في 
الصين  فيها  يهددون  نارية  تصريحات  سلسلة  أطلقوا  هناك  ومــن  تــايــوان( 
بــالــحــرب فــي حــالــة الــتــعــرض لــتــايــوان! كــمــا عــقــدت أمــريــكــا صــفــقــات تسلح 
متقدمة مع حكومة تايوان مثلما فعلت )واشنطن( مع أوكرانيا سابقًا قبل 
صفقات  قيمة  صينية  مصادر  وقــدرت  الحالية،  االوكرانية  الروسية  الحرب 

التسليح األمريكي لتايوان بحوالي 90 مليار دوالر أمريكي.
بإقامة  احــتــيــاطــيــًا  )بــكــيــن(  قابلتها  األمــريــكــيــة  االســـتـــفـــزازات  هـــذه  كــل 

مناورات صينية مضادة للمناورات األمريكية هناك.
روسيا  اســتــفــزاز  فــي  )واشــنــطــن(  استخدمته  الـــذي  السيناريو  ذات  إنــه 
أمريكا  الصين، ومثلما ورطت  تايوان الستفزاز  اآلن في  تفعله  اوكرانيا  في 
الدول األوروبية في حزم العقوبات االقتصادية والمالية ضد روسيا، وأدخلت 
واشنطن  حاليًا  تسعى  اوكرانيا،  في  روسيا  بالوكالة ضد  في حرب  )أوروبـــا( 

إلى أن تورط )اليابان والهند وأستراليا( ضمن 
تحالف )كواد( الرباعي )مع أمريكا( في آسيا.. 
في  تتسبب  أو  وهــنــاك،  هنا  تشعل حــروبــًا  إنــهــا 

إشعال حروب في أراض خارج أمريكا، وتترك دواًل أخرى تقاتل بالنيابة عنها 
هناك! وهي تكتفي بإرسال شحنات األسلحة إلى مناطق النزاع والصراعات، 
إلى  تذهب  الـــدوالرات  من  بالمليارات  األمريكية  األسلحة  صفقات  وتعقد 

خزائن شركات إنتاج السالح في أمريكا.
)أخبار  في  أمــس  نشرت  مقابلة  في  خالد(  )تيسير  الكاتب  تحدث  وقــد 
واألوروبــيــة  األمريكية  التسلح  صفقات  حــول  أكــثــر  تفاصيل  عــن  الخليج( 
بعد حرب أوكرانيا، حيث قال: »جاءت أموال تجارة السالح تصب في جيوب 
على  تستحوذ  رئيسية  أمريكية  شركات   5 تتزعمها  عالمية،  تسليح  شركات 
37 في المائة من سوق التسلح العالمي، وأشارت بيانات البورصة العالمية 
وشركة  مــارتــن(  )لوكهيد  شركة  بينها  من  الشركات،  هــذه  أسهم  ارتــفــاع  إلــى 
)رايثيون(، كما حققت شركة )بي. ايه. اي( البريطانية، التي تعتبر الكبرى 

في أوروبا، زيادة في أسعار أسهمها بالبورصة العالمية بعد حرب أوكرانيا«.
ذلــك حفاظًا  تفعل  وهــنــاك ال  هنا  ُتشعل حــروبــًا  )واشــنــطــن( حين  إذن 
فقط على نفوذها السياسي لقيادة )القطب الواحد( في العالم، ولكن أيضًا 
لتحقيق أرباح خيالية من وراء صفقات األسلحة العالمية، و)واشنطن( هي 
التي ضغطت على الدول األوروبية لزيادة قيمة تسلحها في حلف )الناتو( 
وأوروبــا، وأوضح تيسير خالد  أمريكا وبريطانيا  التسلح في  لصالح شركات 
الــنــاتــو قد  كــانــت 8 دول فقط فــي حلف  أوكــرانــيــا(  انـــدالع )حـــرب  »أنـــه قبل 
خصصت ما ال يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي لنفقاتها 
الدفاعية عام 2021، أي أقل بثالث دول عن عام 2020. والدول الثماني التي 
بلغت أو تخطت هدف 2 في المائة من اجمالي ناتجها المحلي عام 2021 هي 
اليونان )3.59%(، والواليات المتحدة األمريكية )3.57%( وبولندا )%2.34(، 
وبريطانيا )2.25%(، وكرواتيا وإستونيا والتفيا )2.16%( لكل منها، وليتوانيا 
ألمانيا في منتصف  أعلنت  لتأتي بعد ذلك فرنسا )1.93%(، كما   ،)%2.03(
مارس الماضي استثمارات قياسية في جيشها اعتبارًا من عام 2022 طامحة 
إنتاجها  اقتصر  بعدما  القادمة،  السنوات  في  المائة  في   2 نسبة  بلوغ  إلــى 

الدفاعي على )1.49( في المائة عام 2021«.
نجحت  إذا  الــتــســلــح  عــلــى  الــعــالــمــي  اإلنـــفـــاق  حــجــم  تتخيلوا  أن  ولــكــم 
)واشنطن( في إشعال حرب جديدة في )تايوان(، وأقحمت االقتصاد الصيني 
واآلسيوي في هوس عقد الصفقات العسكرية العالمية تحت ضغط مخاوف 

وصول نيران الحروب إلى أراضيها.
إذن الحروب وسيلة لزيادة أرباح شركات السالح في العالم.
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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

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1296416
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16133/pdf/1-Supplime/16133.pdf?fixed7575
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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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 ر��سد بن عبد�لرحمن �أدى �لق�سم �أمام جاللته 

�مللك �ملعظم يوجه �إىل تلبية متطلبات حمافظة �لعا�سمة وتطوير �خلدمات

بن  را�شد  ال�شيخ  املعظم  امللك  جاللة  هناأ  وقد 

وكفاءته  بخربته  م�شيداً  خليفة،  اآل  را�شد  بن  عبدالرحمن 

وجه،  اأكمل  على  اجلديد  عمله  مبهام  للقيام  توؤهله  التي 

املهمة  هذه  اأداء  يف  وال�شداد  التوفيق  دوام  له  متمنياً 

الوطنية. وامل�شوؤولية 

كل  تلبية  على  احلر�ص  اأهمية  اىل  جاللته  ووجه 

وتطوير  العا�شمة  حمافظة  اأهايل  واحتياجات  متطلبات 

اخلدمات املقدمة لهم، موؤكداً جاللته اأن املواطن البحريني 

الركيزة  باعتباره  الهتمام  حمور  الدوام  على  �شيظل 

الوطن. التنمية والبناء يف هذا  الأ�شا�شية لعملية 

كما نوه جاللة امللك املعظم بجهود املحافظني التي تعد 

حمل تقدير واعتزاز من قبل اجلميع، م�شيداً باأهمية الدور 

الذي ت�شطلع به حمافظات اململكة يف تعزيز روح الوحدة 

والتعاون  والتوا�شل  املواطنة  قيم  وتر�شيخ  الوطنية 

اأفراد املجتمع البحريني. والأخوة واملحبة بني كافة 

والتقدير  ال�شكر  عظيم  العا�شمة  حمافظ  رفع  وقد 

ل�شاحب  ال�شامي  املقام  اىل  والعرفان  المتنان  وبالغ 

توجيهات  وعلى  ال�شامية  امللكية  الثقة  هذه  على  اجلاللة 

يكون عند ح�شن ظن جاللته  باأن  متطلعاً  القيمة،  جاللته 

و�شعبها  للمملكة  خدمة  الوطنية  املهمة  بهذه  للقيام 

امللك  جاللة  يحفظ  اأن  وجل  عز  املوىل  �شائالً  العزيز، 

وال�شعادة  ال�شحة  موفور  جاللته  على  ويدمي  املعظم 

جاللته  بقيادة  املباركة  ونه�شته  الوطن  م�شرية  ملوا�شلة 

احلكيمة.

�مللك وويل �لعهد رئي�س �لوزر�ء

يهنئان �لعاهل �الأردين بذكرى �ال�ستقالل

بعث ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد 

املعظم،  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

اأخيه  اإىل  تهنئة  برقية  ورعاه،  اهلل  حفظه 

�شاحب اجلاللة الها�شمية امللك عبداهلل الثاين 

ابن احل�شني ملك اململكة الأردنية الها�شمية 

ال�شتقالل  عيد  ذكرى  مبنا�شبة  ال�شقيقة، 

لبالده.

اأطيب  عن  الربقية  يف  جاللته  اأعرب 

مبوفور  الأردين  للعاهل  ومتنياته  تهانيه 

ال�شحة وال�شعادة ول�شعب اململكة الأردنية 

التقدم  من  باملزيد  ال�شقيق  الها�شمية 

والزدهار يف ظل قيادة جاللته احلكيمة.

واأ�شاد جاللته مب�شتوى عمق العالقات 

البلدين  بني  جتمع  التي  الوطيدة  الأخوية 

تطور  من  ت�شهده  وما  ال�شقيقني  وال�شعبني 

جاللته  موؤكًدا  املجالت،  �شتى  يف  ومنو 

حر�ص مملكة البحرين على تطوير وتر�شيخ 

هذه العالقات الطيبة بني البلدين وال�شعبني 

والرتقاء بها مبا يخدم م�شاحلهما امل�شرتكة.

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ص 

جمل�ص الوزراء، حفظه اهلل، برقية تهنئة اإىل 

اأخيه �شاحب اجلاللة الها�شمية امللك عبداهلل 

الأردنية  اململكة  ملك  احل�شني  ابن  الثاين 

عيد  ذكرى  مبنا�شبة  ال�شقيقة،  الها�شمية 

ال�شتقالل لبالده.

اأطيب  عن  الربقية  يف  �شموه  اأعرب 

مبوفور  الأردين  للعاهل  ومتنياته  تهانيه 

ال�شحة وال�شعادة، ول�شعب اململكة الأردنية 

الها�شمية ال�شقيق املزيد من التقدم والزدهار 

يف ظل قيادة جاللته احلكيمة.

العالقات  به  تتمتع  مبا  �شموه  ونوه 

الثنائية بني مملكة البحرين واململكة الأردنية 

الها�شمية وما ت�شهده من تطوٍر متناٍم على 

الأ�شعدة كافة بف�شل ما حتظى به من رعاية 

واهتمام من قيادتي البلدين ال�شقيقني، موؤكًدا 

تعزيز  على  البحرين  مملكة  حر�ص  �شموه 

يحقق  مبا  امل�شرتك،  والتن�شيق  التعاون 

التطلعات امل�شرتكة ويعود باخلري والنماء 

على البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 

الوزراء، برقية تهنئة  العهد رئي�ص جمل�ص 

مماثلة اإىل اأخيه �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

اململكة  عهد  ويل  الثاين  عبداهلل  بن  احل�شني 

الأردنية الها�شمية ال�شقيقة.

وزير �لد�خلية يت�سلم تقريًر� باإجناز�ت �ملحافظة �جلنوبية
ا�شتقبل الفريق اأول ال�شيخ را�شد بن عبداهلل 

اأم�ص، �شمو ال�شيخ  اآل خليفة وزير الداخلية، 

خليفة بن علي اآل خليفة حمافظ اجلنوبية.

اإىل  املحافظ  �شمو  قدم  اللقاء،  بداية  ويف 

للمحافظة  ال�شنوي  التقرير  الداخلية  وزير 

ت�شمن  ــذي  وال  ،2021 للعام  اجلنوبية 

التي  والنجاحات  الإجنـــازات  من  �شل�شلة 

العديد  يف  العام  مدار  على  املحافظة  حققتها 

املبادرات  خالل  من  التنموية،  املجالت  من 

يف  املحافظة  جهود  ترتجم  التي  والربامج 

تنفيذ  ومتابعة  املواطنني  احتياجات  ر�شد 

اجلهات  مع  والتن�شيق  بالتعاون  امل�شاريع 

هذا  يف  التكاملية  العالقة  وتر�شيخ  املعنية، 

�شرعة  يف  املحافظة  بنهج  منوها  ال�شاأن، 

منظومة  اإىل  ا�شتنادا  والتفاعل،  ال�شتجابة 

لكل  الرقمي  والتحول  املجتمعية  ال�شراكة 

اخلدمات واملعامالت.

من  ــدد  ع بحث  اللقاء  ــالل  خ مت  ــد  وق

املحافظة  ب�شوؤون  تتعلق  التي  املو�شوعات 

تنفيذها خلدمة  يتم  التي  والربامج  اجلنوبية 

املواطنني.

واأعرب الوزير عن �شكره وتقديره جلهود 

باملحافظة يف  العاملني  املحافظ وجميع  �شمو 

منوها  املواطنني،  مع  التوا�شل  تعزيز  اإطار 

باأهمية موا�شلة اجلهود الهادفة للتعرف على 

احتياجات املواطنني بهدف الرتقاء باخلدمات 

املقدمة، متمنيا للجميع التوفيق وال�شداد.

رئي�سة �لنو�ب تبارك بالذكرى 41 لتاأ�سي�س جمل�س �لتعاون

فوزية  النواب  جمل�ص  رئي�شة  بعثت 

بنت عبداهلل زينل برقية تهنئة اإىل الدكتور 

ملجل�ص  العام  الأمني  احلجرف  فالح  نايف 

وذلك  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون 

والأربعني  احلادية  الذكرى  مبنا�شبة 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص  لتاأ�شي�ص 

العربية.

متانة  النواب  جمل�ص  رئي�شة  واأكدت 

دول  بني  الرا�شخة  التاريخية  الروابط 

العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص 

وما ت�شهده دول املجل�ص من تعاون وثيق 

وتن�شيق م�شرتك لتحقيق املزيد من التقدم 

م�شيدة  كافة،  املجالت  يف  والزدهار 

دول  بني  املتميزة  الربملانية  بالعالقات 

جمل�شي التعاون اخلليجي.

عن  النواب  جمل�ص  رئي�شة  واأعربت 

املنا�شبة  بهذه  والتربيكات  التهاين  خال�ص 

الرفيعة، داعية املوىل عز وجل اأن يعيدها 

دول  قادة  وال�شمو  اجلاللة  اأ�شحاب  على 

العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص 

التقدم  باملزيد من  ال�شعب اخلليجي  وعلى 

والنجاح.

�عرت�ف دويل بتطبيق �أف�سل �ملمار�سات �لعاملية يف �جلودة و�سالمة �ملر�سى

»JCI«ملركز �لطبي ملدينة �مللك عبد�هلل يح�سل على �عتماد �لـ�

–الرئي�ص  العبدالوهاب  عبدالوهاب  د.  ذلك  ذكر 

التنفيذي للت�شغيل، والذي قال: »ل �شك اأن هذا الإجناز 

املركز  من�شوبي  جميع  جهود  لول  ليتحقق  يكن  مل 

املنجز  هذا  لتحقيق  واإدارية  وفنية  طبية  كفاءات  من 

املر�شى  و�شالمة  �شحة  اإن  اإذ  الهدف،  لهذا  والو�شول 

وتقدمي خدمات طبية ذات جودة عالية هو اأهم الأهداف 

الأ�شا�شية«، معرًبا يف الوقت نف�شه عن ثقته يف اأن ميثل 

لالأداء  امل�شتمر  التح�شني  نحو  قوًيا  دافًعا  العتماد  هذا 

وتوفري اأعلى م�شتوى من الرعاية ال�شحية  واخلدمات 

املقدمة للمراجعني.

اإجراءات  لديها  اللجنة  اإن  العبدالوهاب  د.  وقال 

لأي  العتماد  �شهادة  منح  قبل  التقييم  الدقة يف  بالغة 

من�شاأة، اإذ تعتمد على معايري �شارمة لقيا�ص م�شتوى 

ر�شا املراجعني عن جودة اخلدمة، ومدى توافرها على 

من  والتحقق  املر�شى،  حقوق  ومراعاة  ال�شاعة،  مدار 

تطبيق املعايري الدولية واتباع اإجراءات التعقيم ومنع 

وتدريب  تاأهيل  برامج  وجود  وكذلك  العدوى،  انت�شار 

الأداء،  وتطوير  لتقييم  دوري  ب�شكل  الب�شرية  للكوادر 

وما يتم تاأمينه من اأجهزة طبية متطورة، ت�شاعد الأطباء 

على دقة الت�شخي�ص، واتخاذ اخلطة العالجية املنا�شبة.

واأ�شاف د.العبدالوهاب اأن اإدارة املركز تويل معايري 

اجلودة اهتماًما بالًغا من خالل ق�شم اجلودة الذي ي�شعى 

مع  يتوافق  مبا  املقدمة  للخدمات  امل�شتمر  للتح�شني 

املعايري الدولية، ومبا ي�شمن ال�شالمة والأمان للمر�شى.

مبدينة  اجلامعي  الطبي  املركز  اأن  بالذكر  اجلدير 

العربية  اخلليج  جلامعة  تابع  الطبية  عبداهلل  امللك 

واأحد املوؤ�ش�شات الطبية التي تقوم جمموعة د. �شليمان 

احلبيب الطبية باإدارتها وت�شغيلها، اإذ مت ت�شميمه وفق 

والتي  ال�شحية  الرعاية  يف  املعتمدة  العاملية  املعايري 

من�شاآتها  جميع  يف  بها  التقيد  على  املجموعة  حتر�ص 

الطبية التي تقوم بتنفيذها.

التي تقوم  الطبية  املوؤ�س�سات  العربي واأحد  التابع جلامعة اخلليج  الطبية  امللك عبداهلل  الطبي اجلامعي ملدينة  املركز  ح�سل 

 ،»JCI« جمموعة د. �سليمان احلبيب الطبية باإدارتها وت�سغيلها اعتماد اللجنة الدولية امل�سرتكة جلودة من�ساآت الرعاية ال�سحية

واملخت�سة بتقييم اأداء موؤ�س�سات الرعاية ال�سحية وفًقا الأعلى املعايري الدولية لهيئات االعتماد الرائدة، اإذ يعد هذا االعتماد اعرتاًفا 

للمر�سى  متميزة  رعاية �سحية  املر�سى وتقدمي  املمار�سات يف جمال اجلودة و�سالمة  واأف�سل  ال�سوابط  اأعلى  بتطبيق  دوليًا 

واملراجعني متوافقة مع اأعلى املعايري العاملية.

ا�ستقبل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه يف ق�سر ال�سافرية اأم�س ال�سيخ را�سد بن عبدالرحمن بن را�سد 

اآل خليفة مبنا�سبة �سدور املر�سوم امللكي بتعيينه حمافظاً ملحافظة العا�سمة، حيث ت�سرف بتاأدية الق�سم القانوين اأمام جاللته.

رئي�س جمل�س �ل�سورى يهنئ �ململكة

 �الأردنية �لها�سمية بذكرى عيد �ال�ستقالل

رئي�ص  ال�شالح،  �شالح  بن  علي  بعث 

جمل�ص ال�شورى، برقيتي تهنئة اإىل في�شل 

الأعيان،  جمل�ص  رئي�ص  الفايز  عاكف 

وعبدالكرمي الدغمي رئي�ص جمل�ص النواب 

باململكة الأردنية الها�شمية ال�شقيقة، وذلك 

مبنا�شبة ذكرى عيد ال�شتقالل، معرًبا عن 

بهذه  التمنيات  واأطيب  التهاين  خال�ص 

املنا�شبة املجيدة.

متانة  ال�شورى  جمل�ص  رئي�ص  واأكد 

مملكة  بني  الرا�شخة  التاريخية  الروابط 

الها�شمية، وما  الأردنية  البحرين واململكة 

تعاون  من  ال�شقيقتان  اململكتان  ت�شهده 

وثيق، وتن�شيق م�شرتك لتحقيق املزيد من 

التقدم والزدهار يف املجالت كافة، م�شيًدا 

بالعالقات الربملانية املتميزة بني اململكتني.

ال�شورى  جمل�ص  رئي�ص  بعث  كما 

رامي  اإىل  املنا�شبة،  بهذه  تهنئة  برقية 

اململكة  �شفري  العدوان،  الوريكات  �شالح 

البحرين،  مملكة  لدى  الها�شمية  الأردنية 

داعًيا املوىل عز وجل اأن يعيد هذه املنا�شبة 

الها�شمية،  الأردنية  اململكة  على  املجيدة 

من  باملزيد  ال�شقيق  الأردين  ال�شعب  وعلى 

القيادة  والزدهار يف ظل  والرفعة  التقدم 

احلكيمة حفظها اهلل ورعاها.

 امللك عبداهلل الثاين

لل�ش�ؤون  امللك  جاللة  م�شت�شار  التقى 

بن حممد  اأحمد  بن  ال�شيخ خالد  الدبل�ما�شية 

اآل خليفة، وال�شيخ �شلمان بن خليفة اآل خليفة 

وزير املالية واالقت�شاد ال�طني كالً من ال�شيخ 

د.اأحمد نا�شر املحمد ال�شباح، وزير اخلارجية 

الر�شيد،  حممد  وعبدال�هاب  الك�يت،  بدولة 

وزير املالية وزير دولة لل�ش�ؤون االقت�شادية 

نايف  والدكت�ر  الك�يت،  بدولة  واال�شتثمار 

بن حممد احلجرف االأمني العام لدول جمل�س 

والدكت�ر  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

املدير  ال�شباح  االأحمد  جابر  م�شعل  ال�شيخ 

يف  املبا�شر  اال�شتثمار  ت�شجيع  لهيئة  العام 

االجتماع  هام�س  على  وذلك  الك�يت،  دولة 

العاملي 2022  االقت�شادي  للمنتدى  ال�شن�ي 

بداف��س. 

وخالل اللقاء، مت ا�شتعرا�س امل�شار املتميز  

التي  الرا�شخة  االأخ�ية والتاريخية  للعالقات 

الك�يت  ودول��ة  البحرين  مملكة  بني  جتمع 

ال�شقيقة يف خمتلف املجاالت وما ي�شهده العمل 

كافة،  امل�شت�يات  على  ازده��ار  من  امل�شرتك 

وامل�شتجدات  الق�شايا  اأهم  ا�شتعرا�س  مت  كما 

على  واملالية  االقت�شادية  املجاالت  ال�شيما يف 

دعم  و�شبل  وال��دويل  االإقليمي  ال�شعيدين 

ال�شاملة  التنمية  لتعزيز  الرامية  اجله�د 

والتقدم واالزدهار لدول و�شع�ب املنطقة.
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امل�صري ينوه بجهود »الأعلى لل�صحة«

 يف ا�صتدامة تطور الأنظمة الطبية

خليفة  ال�شيخ  الركن  امل�شري  ا�شتقبل 

العام لق�ة دفاع  القائد  اآل خليفة  اأحمد  بن 

بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  البحرين، 

االأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل 

ماي�   24 الثالثاء  �شباح  وذلك  لل�شحة، 

.2022

لق�ة  العام  القائد  رحب  اللقاء  وخالل 

االأعلى  املجل�س  برئي�س  البحرين  دفاع 

االأعلى  املجل�س  يقدمه  م�شيًدا مبا  لل�شحة، 

لل�شحة من جه�د طيبة يف اإدارة اخلدمات 

مملكة  يف  ال�شحية  والرعاية  الطبية 

الذي  امل�شتمر  باالهتمام  من�ًها  البحرين، 

ي�ليه املجل�س يف ا�شتدامة تط�ر امل�ؤ�ش�شات 

واالأنظمة الطبية وحت�شني ج�دتها، مل�اكبة 

التحديث يف هذا املجال احلي�ي مبا يخدم 

امل�اطن واملقيم.

ا�صتمع لإيجاز ب�صاأن م�صتجدات املدن الإ�صكانية اجلديدة.. نائب رئي�س الوزراء:

 تطوير م�صاريع اإ�صكانية تلبي تطلعات املواطنني 
اأكد �شم� ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة 

نائب رئي�س جمل�س ال�زراء اأن مملكة البحرين 

حتر�س على تكثيف اجله�د مبا يدفع مب�شارات 

التي  االآفاق  نح�  امل�شتدام  التنم�ي  التط�ير 

ال�طن  ل�شالح  املن�ش�دة  التطلعات  حتقق 

وبرامج  وخطط  ا�شرتاتيجيات  وفق  وامل�اطن 

حتظى بكل املتابعة التي ت�شمن التنفيذ املتقن 

ال�شاملة  التنم�ية  امل�شرية  اأهداف  الذي يحقق 

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

وي�شتجيب  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

امللكي  ال�شم�  �شاحب  لت�جيهات  بفاعلية 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري 

رئي�س جمل�س ال�زراء يف هذا ال�شاأن.

بن  ع�شام  اأم�س  ا�شتقبال  لدى  ذلك  جاء 

عبداهلل خلف وزير االأ�شغال و�ش�ؤون البلديات 

والتخطيط العمراين وبا�شم بن يعق�ب احلمر 

مدير  املالكي  في�شل  بن  وحمد  االإ�شكان  وزير 

عام  واأمني  ال�زراء  جمل�س  رئي�س  مكتب  عام 

اإىل  �شم�ه  ا�شتمع  حيث  ال�زراء،  جمل�س 

االإ�شكانية  املدن  م�شتجدات  اآخر  ب�شاأن  اإيجاز 

وهي  فيها  التحتية  البنية  واأعمال  اجلديدة 

�شرق  ومدينة  خليفة  ومدينة  �شلمان  مدينة 

الرملي،  و�شاحية  �شرتة  �شرق  ومدينة  احلد 

اأهداف  الذي يحقق  بال�شكل  تنفيذها  والتي مت 

اخلطط والربامج التنم�ية ويخدم الت�جهات 

الرامية اإىل تلبية احتياجات امل�اطنني وحتقيق 

والنماء،  بالنفع  عليهم  يع�د  مبا  تطلعاتهم 

وي�شب يف �شالح التنمية امل�شتدامة املن�ش�دة.

امل�قرة  احلك�مة  حر�س  �شم�ه  اأكد  وقد 

لتطلعات  االإ�شكانية  امل�شاريع  تلبية  على 

امل�اطنني، وفق معايري وج�دة عالية ت�شمن 

و�شع  مل�ا�شلة  اجله�د  وم�شاعفة  ذلك، 

مبا  احلديثة  االإ�شكانية  وال�شيا�شات  الربامج 

ل�شالح  واالزدهار  النماء  حتقيق  يف  ي�شهم 

ال�طن وامل�اطن، م�شيًدا �شم�ه بجه�د وزارة 

البلديات  و�ش�ؤون  االأ�شغال  ووزارة  االإ�شكان 

امل�شاريع  تنفيذ  يف  العمراين  والتخطيط 

البنية  فيها  تت�افر  اأن  و�شمان  االإ�شكانية 

التحتية وفق اأف�شل امل�ا�شفات، من�ًها �شم�ه 

القطاع اخلا�س يف هذه  بدور  ال�شدد  يف هذا 

التنم�ية. امل�شاريع 

و�ش�ؤون  االأ�شغال  وزير  اأعرب  وقد 

البلديات والتخطيط العمراين ووزير االإ�شكان 

رئي�س  نائب  ل�شم�  وتقديرهما  �شكرهما  عن 

جمل�س ال�زراء على ما يبديه �شم�ه من دعم 

امل�شروعات  تنفيذ  متابعة  على  وحر�س  دائم 

التي ت�شب يف �شالح ال�طن وامل�اطن.

وزير املتابعة بالديوان امللكي يهنئ نا�صر بن 

حمد بنيله لقب بطولة مونتل �صينو للقدرة

هناأ ال�شيخ اأحمد بن عطية اهلل اآل خليفة 

وزير املتابعة بالدي�ان امللكي، �شم� ال�شيخ 

نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك 

قائد  ال�شباب  و�ش�ؤون  االإن�شانية  لالأعمال 

تت�يج  مبنا�شبة  للقدرة،  امللكي  الفريق 

�شين�«  »م�نتل  بط�لة  بلقب  �شم�ه 

الدولية ل�شباقات القدرة مل�شافة 160 كم، 

وما حققه فر�شان الفريق امللكي من نتائج 

متقدمة يف �شباقات البط�لة.

وقال اإن ما حققه فر�شان الفريق امللكي 

اإليه  و�شلت  ما  جت�شد  م�شرفة  نتائج  من 

عالية  م�شت�يات  من  البحرينية  الريا�شة 

بف�شل ما حتظى به من رعاية �شامية من 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

عي�شى اآل خليفة ملك البالد املفدى حفظه، 

ال�شم�  �شاحب  من  الكبري  الدعم  ظل  ويف 

امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س جمل�س ال�زراء.

واأكد وزير املتابعة بالدي�ان امللكي اأن 

الرفيع جاء  العاملي  الريا�شي  االإجناز  هذا 

باالإجنازات  احلافل  �شم�ه  �شجل  ليعزز 

الدولية  الريا�شية  املحافل  خمتلف  يف 

و�شلت  التي  العالية  املكانة  وير�شخ 

جه�د  بف�شل  البحرينية  الريا�شة  اإليها 

النه��س  يف  واملت�ا�شلة  الدوؤوبة  �شم�ه 

وال�شبابية  الريا�شية  باحلركة  واالرتقاء 

مبملكة البحرين ورفع رايتها يف البط�الت 

املختلفة. 

�شم�  به  يق�م  الذي  بالدور  واأ�شاد 

ل�شباقات  دعم  من  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ 

خمتلف  يف  اخل�ش��س  وجه  على  القدرة 

وما  والدولية،  واالإقليمية  املحلية  املحافل 

رائدة  اإجنازات  من  البحرين  فريق  يحققه 

يف  عالًيا  البحرين  ا�شم  رفعت  وبط�لية 

هذه الريا�شة العاملية.

ال�شيخ اأحمد بن عطية اهلل

فواز بن حممد يبحث ال�صراكة مع وزيرة اآ�صيا وال�صرق الأو�صط الربيطانية

بن  ف����از  ال�شيخ  اجتمع 

مملكة  �شفري  خليفة،  اآل  حممد 

اأماندا  مع  لندن،  يف  البحرين 

ل�ش�ؤون  الدولة  وزيرة  ميلينج، 

اآ�شيا وال�شرق االأو�شط يف وزارة 

الك�من�لث  و�ش�ؤون  اخلارجية 

املتحدة  باململكة  والتنمية 

ال�شديقة.

االج��ت��م��اع،  خ����الل  ومت 

عالقات  تعزيز  �شبل  ا�شتعرا�س 

التاريخية  وال�شراكة  التعاون 

بني  ال�ثيقة  واال�شرتاتيجية 

واآف��اق  ال�شديقتني  اململكتني 

ي�شهم  مبا  الدبل�ما�شي،  التن�شيق 

واال�شتقرار  االأم��ن  تعزيز  يف 

والتقدم  التنمية  م�شرية  ودعم 

هذا  البلدين،  كال  يف  واالزده��ار 

من  ع��دد  مناق�شة  ج��ان��ب  اإىل 

االإقليمية  والق�شايا  امل��ش�عات 

والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.

ميلينج  اأم��ان��دا  واأ���ش��ادت 

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بزيارة 

خليفة،  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

لندن  اإىل  املفدى،  البالد  عاهل 

اإليزابيث  امللكة  بجاللة  ولقائه 

املتحدة  اململكة  ملكة  الثانية، 

فريق  حققه  وما  اأيرلندا،  و�شمال 

ال�شيخ  �شم�  بقيادة  البحرين 

ممثل  خليفة،  اآل  حمد  بن  نا�شر 

االإن�شانية  لالأعمال  امللك  جاللة 

الفريق  قائد  ال�شباب  و�ش�ؤون 

متميزة  نتائج  من  للقدرة،  امللكي 

امللكي  ويند�ش�ر  مهرجان  يف 

احتفاالت  مع  تزامًنا  للفرو�شية، 

الي�بيل البالتيني ملرور 70 عاًما 

على ت�يل جاللة امللكة العر�س.

الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ص�صة التنظيم 

العقاري يهنئ نا�صر بن حمد اآل خليفة

اآل خليفة  ال�شيخ حممد بن خليفة  هناأ 

التنفيذي  مل�ؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س 

ال�شيخ  �شم�  العقاري،  التنظيم  مل�ؤ�ش�شة 

جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر 

ال�شباب  و�ش�ؤون  االإن�شانية  لالأعمال  امللك 

للقدرة،  امللكي  الفريق  قائد  والريا�شة 

مبنا�شبة ف�ز �شم�ه باملركز االأول يف �شباق 

160 كم يف بط�لة »م�نتل �شين�« الدولية 

اأقيمت يف جمه�رية  التي  القدرة  ل�شباقات 

حققها  التي  امل�شرفة  والنتائج  اإيطاليا، 

الفريق امللكي يف �شباقات البط�لة.

ولفت ال�شيخ حممد بن خليفة اآل خليفة 

دعم  بف�شل  االإجنازات حتققت  هذه  اأن  اإىل 

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  واهتمام 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

ال�شباب  لقطاع  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى، 

الريا�شي  ال�شباب  ليتب�اأ  والريا�شة، 

على  املتقدمة  املراتب  البحرين  مملكة  يف 

امل�شت�ى االإقليمي والدويل، وكذلك ما يلقاه 

اأول�ية  من  وال�شبابي  الريا�شي  القطاع 

برئا�شة  احلك�مية  وامل�شاريع  الربامج  يف 

�شاحب ال�شم� امللكي االأمري �شلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء 

حفظه اهلل.

مل�ؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س  واأ�شاد 

التنظيم العقاري بجه�د �شم� ال�شيخ نا�شر 

بن حمد اآل خليفة والعمل بفكر ا�شرتاتيجي 

متقدم لتط�ير القطاع الريا�شي مبا ينعك�س 

الفرق  ومنت�شبي  الريا�شي  ال�شباب  على 

ما  بف�شل  وذلك  الريا�شية،  واملنتخبات 

ميتلكه �شم�ه من خربة ريا�شية من خالل 

الريا�شية  للم�شابقات  وقيادته  م�شاركته 

الفرو�شية،  ريا�شة  خا�شة  املختلفة، 

حتقيق  يف  الكبرية  الثقة  اأتاح  الذي  االأمر 

للقدرة  البحرين  فريق  لدى  االنت�شارات 

املحافل  خمتلف  يف  االجنازات  وحتقيق 

املحلية واالإقليمية والدولية.

ال�شيخ حممد بن خليفة بن عبداهلل

 اإثر �صقوط اأجزاء من مبنى قيد الإن�صاء يف مقابة

امل�صت�صفيات احلكومية: تقدمي الرعاية لـ5 م�صابني

والط�ارئ  احل�ادث  لدائرة  اأ�شخا�س   5 نقل  مّت  باأنه  احلك�مية  امل�شت�شفيات  اأكدت 

يف  اإ�شابتهم  اإثر  العالج،  لتلقي  ال�طني  االإ�شعاف  طريق  عن  الطبي  ال�شلمانية  مبجمع 

حادثة �شق�ط اأجزاء من مبنى قيد االإن�شاء يف منطقة مقابة.

ال�شلمانية  جممع  اإىل  امل�شابني  و�ش�ل  ف�ر  باأنه  احلك�مية،  امل�شت�شفيات  ح  وت��شّ

الطبي مت اإجراء الفح��شات الطبية الالزمة لهم، حيث تبنّي باأن االإ�شابات تقّدر بالب�شيطة 

واملت��شطة، كما اأّن حالتهم م�شتقرة، من�هة باأّن الفريق الطبي يعمل على تقدمي الرعاية 

الالزمة لهم.

الوفد البحريني يف »دافو�س« يجتمع مع رئي�س وزراء فل�صطني

تاأكيد موقف البحرين الداعم للق�صية الفل�صطينية وال�صالم العادل 

اآل خليفة م�شت�شار  اأحمد بن حممد  اجتمع ال�شيخ خالد بن 

بن  �شلمان  ال�شيخ  بح�ش�ر  الدبل�ما�شية  لل�شئ�ن  امللك  جاللة 

خليفة اآل خليفة وزير املالية واالقت�شاد ال�طني وزايد بن را�شد 

الدكت�ر  ال�شناعة والتجارة وال�شياحة مع دولة  الزياين وزير 

هام�س  على  وذلك  الفل�شطيني،  ال�زراء  رئي�س  ا�شتيه  حممد 

االقت�شادي  للمنتدى  ال�شن�ي  االجتماع  اأعمال  يف  امل�شاركة 

العاملي بداف��س. وخالل االجتماع، مت التاأكيد على م�قف مملكة 

لتحقيق  وامل�ؤيد  الفل�شطينية  للق�شية  والداعم  الثابت  البحرين 

العالقات  ا�شتعرا�س  مت  كما  املنطقة.  يف  و�شامل  عادل  �شالم 

املتميزة بني مملكة البحرين ودولة فل�شطني ال�شقيقة، واجله�د 

والتعاون  والتجارية  االقت�شادية  العالقات  لتط�ير  املبذولة 

بني  امل�شرتك  التن�شيق  تعزيز  و�شبل  البلدين،  بني  اال�شتثماري 

اجلانبني يف خمتلف املجاالت.

الوفد البحريني يلتقي وفد الكويت واأمني جمل�س التعاون

ا�صتعرا�س العالقات الأخوية والتاريخية  بني البحرين والكويت

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12100/pdf/INAF_20220525004816786.pdf
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/962672/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/962623/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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لل�ش�ؤون  امللك  جاللة  م�شت�شار  التقى 

بن حممد  اأحمد  بن  ال�شيخ خالد  الدبل�ما�شية 

اآل خليفة، وال�شيخ �شلمان بن خليفة اآل خليفة 

وزير املالية واالقت�شاد ال�طني كالً من ال�شيخ 

د.اأحمد نا�شر املحمد ال�شباح، وزير اخلارجية 

الر�شيد،  حممد  وعبدال�هاب  الك�يت،  بدولة 

وزير املالية وزير دولة لل�ش�ؤون االقت�شادية 

نايف  والدكت�ر  الك�يت،  بدولة  واال�شتثمار 

بن حممد احلجرف االأمني العام لدول جمل�س 

والدكت�ر  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

املدير  ال�شباح  االأحمد  جابر  م�شعل  ال�شيخ 

يف  املبا�شر  اال�شتثمار  ت�شجيع  لهيئة  العام 

االجتماع  هام�س  على  وذلك  الك�يت،  دولة 

العاملي 2022  االقت�شادي  للمنتدى  ال�شن�ي 

بداف��س. 

وخالل اللقاء، مت ا�شتعرا�س امل�شار املتميز  

التي  الرا�شخة  االأخ�ية والتاريخية  للعالقات 

الك�يت  ودول��ة  البحرين  مملكة  بني  جتمع 

ال�شقيقة يف خمتلف املجاالت وما ي�شهده العمل 

كافة،  امل�شت�يات  على  ازده��ار  من  امل�شرتك 

وامل�شتجدات  الق�شايا  اأهم  ا�شتعرا�س  مت  كما 

على  واملالية  االقت�شادية  املجاالت  ال�شيما يف 

دعم  و�شبل  وال��دويل  االإقليمي  ال�شعيدين 

ال�شاملة  التنمية  لتعزيز  الرامية  اجله�د 

والتقدم واالزدهار لدول و�شع�ب املنطقة.

حمليات 04www.alayam.com
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امل�صري ينوه بجهود »الأعلى لل�صحة«

 يف ا�صتدامة تطور الأنظمة الطبية

خليفة  ال�شيخ  الركن  امل�شري  ا�شتقبل 

العام لق�ة دفاع  القائد  اآل خليفة  اأحمد  بن 

بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  البحرين، 

االأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل 

ماي�   24 الثالثاء  �شباح  وذلك  لل�شحة، 

.2022

لق�ة  العام  القائد  رحب  اللقاء  وخالل 

االأعلى  املجل�س  برئي�س  البحرين  دفاع 

االأعلى  املجل�س  يقدمه  م�شيًدا مبا  لل�شحة، 

لل�شحة من جه�د طيبة يف اإدارة اخلدمات 

مملكة  يف  ال�شحية  والرعاية  الطبية 

الذي  امل�شتمر  باالهتمام  من�ًها  البحرين، 

ي�ليه املجل�س يف ا�شتدامة تط�ر امل�ؤ�ش�شات 

واالأنظمة الطبية وحت�شني ج�دتها، مل�اكبة 

التحديث يف هذا املجال احلي�ي مبا يخدم 

امل�اطن واملقيم.

ا�صتمع لإيجاز ب�صاأن م�صتجدات املدن الإ�صكانية اجلديدة.. نائب رئي�س الوزراء:

 تطوير م�صاريع اإ�صكانية تلبي تطلعات املواطنني 
اأكد �شم� ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة 

نائب رئي�س جمل�س ال�زراء اأن مملكة البحرين 

حتر�س على تكثيف اجله�د مبا يدفع مب�شارات 

التي  االآفاق  نح�  امل�شتدام  التنم�ي  التط�ير 

ال�طن  ل�شالح  املن�ش�دة  التطلعات  حتقق 

وبرامج  وخطط  ا�شرتاتيجيات  وفق  وامل�اطن 

حتظى بكل املتابعة التي ت�شمن التنفيذ املتقن 

ال�شاملة  التنم�ية  امل�شرية  اأهداف  الذي يحقق 

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

وي�شتجيب  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

امللكي  ال�شم�  �شاحب  لت�جيهات  بفاعلية 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري 

رئي�س جمل�س ال�زراء يف هذا ال�شاأن.

بن  ع�شام  اأم�س  ا�شتقبال  لدى  ذلك  جاء 

عبداهلل خلف وزير االأ�شغال و�ش�ؤون البلديات 

والتخطيط العمراين وبا�شم بن يعق�ب احلمر 

مدير  املالكي  في�شل  بن  وحمد  االإ�شكان  وزير 

عام  واأمني  ال�زراء  جمل�س  رئي�س  مكتب  عام 

اإىل  �شم�ه  ا�شتمع  حيث  ال�زراء،  جمل�س 

االإ�شكانية  املدن  م�شتجدات  اآخر  ب�شاأن  اإيجاز 

وهي  فيها  التحتية  البنية  واأعمال  اجلديدة 

�شرق  ومدينة  خليفة  ومدينة  �شلمان  مدينة 

الرملي،  و�شاحية  �شرتة  �شرق  ومدينة  احلد 

اأهداف  الذي يحقق  بال�شكل  تنفيذها  والتي مت 

اخلطط والربامج التنم�ية ويخدم الت�جهات 

الرامية اإىل تلبية احتياجات امل�اطنني وحتقيق 

والنماء،  بالنفع  عليهم  يع�د  مبا  تطلعاتهم 

وي�شب يف �شالح التنمية امل�شتدامة املن�ش�دة.

امل�قرة  احلك�مة  حر�س  �شم�ه  اأكد  وقد 

لتطلعات  االإ�شكانية  امل�شاريع  تلبية  على 

امل�اطنني، وفق معايري وج�دة عالية ت�شمن 

و�شع  مل�ا�شلة  اجله�د  وم�شاعفة  ذلك، 

مبا  احلديثة  االإ�شكانية  وال�شيا�شات  الربامج 

ل�شالح  واالزدهار  النماء  حتقيق  يف  ي�شهم 

ال�طن وامل�اطن، م�شيًدا �شم�ه بجه�د وزارة 

البلديات  و�ش�ؤون  االأ�شغال  ووزارة  االإ�شكان 

امل�شاريع  تنفيذ  يف  العمراين  والتخطيط 

البنية  فيها  تت�افر  اأن  و�شمان  االإ�شكانية 

التحتية وفق اأف�شل امل�ا�شفات، من�ًها �شم�ه 

القطاع اخلا�س يف هذه  بدور  ال�شدد  يف هذا 

التنم�ية. امل�شاريع 

و�ش�ؤون  االأ�شغال  وزير  اأعرب  وقد 

البلديات والتخطيط العمراين ووزير االإ�شكان 

رئي�س  نائب  ل�شم�  وتقديرهما  �شكرهما  عن 

جمل�س ال�زراء على ما يبديه �شم�ه من دعم 

امل�شروعات  تنفيذ  متابعة  على  وحر�س  دائم 

التي ت�شب يف �شالح ال�طن وامل�اطن.

وزير املتابعة بالديوان امللكي يهنئ نا�صر بن 

حمد بنيله لقب بطولة مونتل �صينو للقدرة

هناأ ال�شيخ اأحمد بن عطية اهلل اآل خليفة 

وزير املتابعة بالدي�ان امللكي، �شم� ال�شيخ 

نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك 

قائد  ال�شباب  و�ش�ؤون  االإن�شانية  لالأعمال 

تت�يج  مبنا�شبة  للقدرة،  امللكي  الفريق 

�شين�«  »م�نتل  بط�لة  بلقب  �شم�ه 

الدولية ل�شباقات القدرة مل�شافة 160 كم، 

وما حققه فر�شان الفريق امللكي من نتائج 

متقدمة يف �شباقات البط�لة.

وقال اإن ما حققه فر�شان الفريق امللكي 

اإليه  و�شلت  ما  جت�شد  م�شرفة  نتائج  من 

عالية  م�شت�يات  من  البحرينية  الريا�شة 

بف�شل ما حتظى به من رعاية �شامية من 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

عي�شى اآل خليفة ملك البالد املفدى حفظه، 

ال�شم�  �شاحب  من  الكبري  الدعم  ظل  ويف 

امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س جمل�س ال�زراء.

واأكد وزير املتابعة بالدي�ان امللكي اأن 

الرفيع جاء  العاملي  الريا�شي  االإجناز  هذا 

باالإجنازات  احلافل  �شم�ه  �شجل  ليعزز 

الدولية  الريا�شية  املحافل  خمتلف  يف 

و�شلت  التي  العالية  املكانة  وير�شخ 

جه�د  بف�شل  البحرينية  الريا�شة  اإليها 

النه��س  يف  واملت�ا�شلة  الدوؤوبة  �شم�ه 

وال�شبابية  الريا�شية  باحلركة  واالرتقاء 

مبملكة البحرين ورفع رايتها يف البط�الت 

املختلفة. 

�شم�  به  يق�م  الذي  بالدور  واأ�شاد 

ل�شباقات  دعم  من  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ 

خمتلف  يف  اخل�ش��س  وجه  على  القدرة 

وما  والدولية،  واالإقليمية  املحلية  املحافل 

رائدة  اإجنازات  من  البحرين  فريق  يحققه 

يف  عالًيا  البحرين  ا�شم  رفعت  وبط�لية 

هذه الريا�شة العاملية.

ال�شيخ اأحمد بن عطية اهلل

فواز بن حممد يبحث ال�صراكة مع وزيرة اآ�صيا وال�صرق الأو�صط الربيطانية

بن  ف����از  ال�شيخ  اجتمع 

مملكة  �شفري  خليفة،  اآل  حممد 

اأماندا  مع  لندن،  يف  البحرين 

ل�ش�ؤون  الدولة  وزيرة  ميلينج، 

اآ�شيا وال�شرق االأو�شط يف وزارة 

الك�من�لث  و�ش�ؤون  اخلارجية 

املتحدة  باململكة  والتنمية 

ال�شديقة.

االج��ت��م��اع،  خ����الل  ومت 

عالقات  تعزيز  �شبل  ا�شتعرا�س 

التاريخية  وال�شراكة  التعاون 

بني  ال�ثيقة  واال�شرتاتيجية 

واآف��اق  ال�شديقتني  اململكتني 

ي�شهم  مبا  الدبل�ما�شي،  التن�شيق 

واال�شتقرار  االأم��ن  تعزيز  يف 

والتقدم  التنمية  م�شرية  ودعم 

هذا  البلدين،  كال  يف  واالزده��ار 

من  ع��دد  مناق�شة  ج��ان��ب  اإىل 

االإقليمية  والق�شايا  امل��ش�عات 

والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.

ميلينج  اأم��ان��دا  واأ���ش��ادت 

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بزيارة 

خليفة،  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

لندن  اإىل  املفدى،  البالد  عاهل 

اإليزابيث  امللكة  بجاللة  ولقائه 

املتحدة  اململكة  ملكة  الثانية، 

فريق  حققه  وما  اأيرلندا،  و�شمال 

ال�شيخ  �شم�  بقيادة  البحرين 

ممثل  خليفة،  اآل  حمد  بن  نا�شر 

االإن�شانية  لالأعمال  امللك  جاللة 

الفريق  قائد  ال�شباب  و�ش�ؤون 

متميزة  نتائج  من  للقدرة،  امللكي 

امللكي  ويند�ش�ر  مهرجان  يف 

احتفاالت  مع  تزامًنا  للفرو�شية، 

الي�بيل البالتيني ملرور 70 عاًما 

على ت�يل جاللة امللكة العر�س.

الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ص�صة التنظيم 

العقاري يهنئ نا�صر بن حمد اآل خليفة

اآل خليفة  ال�شيخ حممد بن خليفة  هناأ 

التنفيذي  مل�ؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س 

ال�شيخ  �شم�  العقاري،  التنظيم  مل�ؤ�ش�شة 

جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر 

ال�شباب  و�ش�ؤون  االإن�شانية  لالأعمال  امللك 

للقدرة،  امللكي  الفريق  قائد  والريا�شة 

مبنا�شبة ف�ز �شم�ه باملركز االأول يف �شباق 

160 كم يف بط�لة »م�نتل �شين�« الدولية 

اأقيمت يف جمه�رية  التي  القدرة  ل�شباقات 

حققها  التي  امل�شرفة  والنتائج  اإيطاليا، 

الفريق امللكي يف �شباقات البط�لة.

ولفت ال�شيخ حممد بن خليفة اآل خليفة 

دعم  بف�شل  االإجنازات حتققت  هذه  اأن  اإىل 

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  واهتمام 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

ال�شباب  لقطاع  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى، 

الريا�شي  ال�شباب  ليتب�اأ  والريا�شة، 

على  املتقدمة  املراتب  البحرين  مملكة  يف 

امل�شت�ى االإقليمي والدويل، وكذلك ما يلقاه 

اأول�ية  من  وال�شبابي  الريا�شي  القطاع 

برئا�شة  احلك�مية  وامل�شاريع  الربامج  يف 

�شاحب ال�شم� امللكي االأمري �شلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء 

حفظه اهلل.

مل�ؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س  واأ�شاد 

التنظيم العقاري بجه�د �شم� ال�شيخ نا�شر 

بن حمد اآل خليفة والعمل بفكر ا�شرتاتيجي 

متقدم لتط�ير القطاع الريا�شي مبا ينعك�س 

الفرق  ومنت�شبي  الريا�شي  ال�شباب  على 

ما  بف�شل  وذلك  الريا�شية،  واملنتخبات 

ميتلكه �شم�ه من خربة ريا�شية من خالل 

الريا�شية  للم�شابقات  وقيادته  م�شاركته 

الفرو�شية،  ريا�شة  خا�شة  املختلفة، 

حتقيق  يف  الكبرية  الثقة  اأتاح  الذي  االأمر 

للقدرة  البحرين  فريق  لدى  االنت�شارات 

املحافل  خمتلف  يف  االجنازات  وحتقيق 

املحلية واالإقليمية والدولية.

ال�شيخ حممد بن خليفة بن عبداهلل

 اإثر �صقوط اأجزاء من مبنى قيد الإن�صاء يف مقابة

امل�صت�صفيات احلكومية: تقدمي الرعاية لـ5 م�صابني

والط�ارئ  احل�ادث  لدائرة  اأ�شخا�س   5 نقل  مّت  باأنه  احلك�مية  امل�شت�شفيات  اأكدت 

يف  اإ�شابتهم  اإثر  العالج،  لتلقي  ال�طني  االإ�شعاف  طريق  عن  الطبي  ال�شلمانية  مبجمع 

حادثة �شق�ط اأجزاء من مبنى قيد االإن�شاء يف منطقة مقابة.

ال�شلمانية  جممع  اإىل  امل�شابني  و�ش�ل  ف�ر  باأنه  احلك�مية،  امل�شت�شفيات  ح  وت��شّ

الطبي مت اإجراء الفح��شات الطبية الالزمة لهم، حيث تبنّي باأن االإ�شابات تقّدر بالب�شيطة 

واملت��شطة، كما اأّن حالتهم م�شتقرة، من�هة باأّن الفريق الطبي يعمل على تقدمي الرعاية 

الالزمة لهم.

الوفد البحريني يف »دافو�س« يجتمع مع رئي�س وزراء فل�صطني

تاأكيد موقف البحرين الداعم للق�صية الفل�صطينية وال�صالم العادل 

اآل خليفة م�شت�شار  اأحمد بن حممد  اجتمع ال�شيخ خالد بن 

بن  �شلمان  ال�شيخ  بح�ش�ر  الدبل�ما�شية  لل�شئ�ن  امللك  جاللة 

خليفة اآل خليفة وزير املالية واالقت�شاد ال�طني وزايد بن را�شد 

الدكت�ر  ال�شناعة والتجارة وال�شياحة مع دولة  الزياين وزير 

هام�س  على  وذلك  الفل�شطيني،  ال�زراء  رئي�س  ا�شتيه  حممد 

االقت�شادي  للمنتدى  ال�شن�ي  االجتماع  اأعمال  يف  امل�شاركة 

العاملي بداف��س. وخالل االجتماع، مت التاأكيد على م�قف مملكة 

لتحقيق  وامل�ؤيد  الفل�شطينية  للق�شية  والداعم  الثابت  البحرين 

العالقات  ا�شتعرا�س  مت  كما  املنطقة.  يف  و�شامل  عادل  �شالم 

املتميزة بني مملكة البحرين ودولة فل�شطني ال�شقيقة، واجله�د 

والتعاون  والتجارية  االقت�شادية  العالقات  لتط�ير  املبذولة 

بني  امل�شرتك  التن�شيق  تعزيز  و�شبل  البلدين،  بني  اال�شتثماري 

اجلانبني يف خمتلف املجاالت.

الوفد البحريني يلتقي وفد الكويت واأمني جمل�س التعاون

ا�صتعرا�س العالقات الأخوية والتاريخية  بني البحرين والكويت
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»البحرين للإمناء والتطوير« تعينِّ الدو�شري رئي�ًشا لها

للإمناء  البحرين  جمعية  اإدارة  جمل�س  عقد 

املوافق  الأربعاء  يوم  الأول  اجتماعه  والتطوير 

موافقة  على  احل�شول  عقب   2022 مايو   14

لتاأ�شي�س  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة 

اجلمعية، التي من اأهدافها توفري املناخ املنا�شب 

ظل  يف  البحريني  ال�شباب  قدرات  لتنمية 

ا�شت�شراف املتغريات العاملية وتاأثرياتها املختلفة.

جمل�س  منا�شب  توزيع  الجتماع  خلل  مت 

النحو  على  وذلك  بالإجماع  اجلمعية  الإدارة 

للجمعية،  رئي�ًشا  الدو�شري  نوال  التايل: 

الدكتورة مريفت البوفل�شة نائًبا للرئي�س، دولة 

املل اأميًنا مالًيا، عمر العي�شى اأميًنا لل�شر، لطيفة 

ال�شايغ  علي  الإدارة،  جمل�س  ع�شو  الفا�شل 

ع�شو جمل�س الإدارة. ومن جانبها اأ�شارت نوال 

التكاتف  اأهمية  اإىل  اجلمعية  رئي�س  الدو�شري 

الفرتة  يف  الأع�شاء  جلميع  الدوؤوب  والعمل 

اجلمعية  عمل  مبادئ  تر�شيخ  اأجل  من  القادمة 

ور�شم الأهداف امل�شتقبلية مبا يتما�شى مع روؤية 

البحرين واأهداف القيادة احلكيمة مل�شتقبل مملكة 

البحرين.

كما ناق�س اأع�شاء جمل�س الإدارة اآلية العمل 

وو�شع  اجلمعية  روؤية  من  بدًءا  امل�شتقبلية 

الأهداف، بالإ�شافة اإىل مناق�شة اللوائح والأنظمة 

بعملية  البدء  اأجل  من  باجلمعية  اخلا�شة 

ا�شتثمار  �شرورة  على  املجل�س  واأكد  التطبيق. 

طاقات ال�شباب وتنميتها وذلك من خلل ت�شخري 

الطاقات واخلربات العلمية والعملية مبا ي�شاهم 

يف خلق املناخ املنا�شب للإمناء والتطوير. 
نوال الدو�سري

�شيف للتاأمي حت�شد جائزة

»AXA Gulf« اأف�شل اأداء يف البحرين من قبل

اأداء  اأف�شل  التاأمني، جائزة  ح�شدت وكالة �شيف خلدمات 

يف البحرين من قبل AXA Gulf، وذلك نظري اخلدمات املتميزة 

التي تقدمها لكافة العملء.

الو�شيط  تعترب  التاأمني،  خلدمات  �شيف  وكالة  اأن  يذكر 

جمال  يف  تعمل  واأنها  ا  خ�شو�شً البحرين،  مملكة  يف  الأول 

�شركة   AXA Gulf تعد  فيما  عاًما،  اأكرث من 40  منذ  التاأمني 

موثوقة تقوم بتقدمي خطط تاأمني عالية اجلودة هدفها ت�شهيل 

حياة كافة العملء وجعلها اأف�شل.

ليما  التاأمني  خلدمات  �شيف  لوكالة  العام  املدير  وقالت 

والتي  اجلائزة  هذه  على  حل�شولنا  بالفخر  »ن�شعر  �شيف: 

من  جميع  يقدمه  الذي  املتميز  بالعمل  اإ�شادة  مبثابة  تعترب 

ينت�شب اإىل هذه الوكالة«.

واأكدت �شيف، اأن الثقة التي اكت�شبتها ال�شركة من العملء، 

لت�شدر  قدًما  ال�شتمرار  اإىل  ال�شركة  تعزيز رغبة  �شت�شاهم يف 

خدمة  يف  والتفاين  املنتجات  جودة  حيث  من  التاأمني،  قطاع 

تقدمي  على  العمل  �شتوا�شل  ال�شركة  اأن  مو�شحة  عملئنا، 

احلفاظ  من  ومتكينهم  للعملء،  املتميزة  واخلدمات  املنتجات 

على منتجات التاأمني التي ي�شعون اإليها.

بنك البحرين الوطني ينظم فعالية

»Points« على مدى 5 اأيام مبنا�شبة اإطلق 

الرقمية  املن�شة  اإطلق  مبنا�شبة  عائلية  فعالية  الوطني  البحرين  بنك  نظم 

اجلديدة »Points«؛ وهي من�شة مكافاآت ولء ذات عرو�س وحملت خا�شة، متنح 

العملء جتربة خم�ش�شة ومميزة. واأُقيمت الفعالية خلل الفرتة ما بني 19 اإىل 23 

مايو يف جممع �شيتي �شنرت البحرين بح�شور اأكرث من 2،000 زائر اإىل جانب عدد 

من موظفي وفريق اإدارة البنك. 

وعلى مدى خم�شة اأيام، نظم املوظفون فعالية متميزة �شهدت ح�شوًرا كبرًيا، 

الفرتا�شي  الرافعة والواقع  بفعاليات حية ون�شاطات ترفيهية مثل لعبة  متيزت 

وم�شابقة ركوب الدراجات، بالإ�شافة لفر�س ربح جوائز قيمة مثل ماك بوك برو 

ونينتندو �شويت�س وبلي �شتي�شن 5 والإ�شدار 7 من �شاعة اأبل و50،000 نقطة 

اأ�شا�شية.

واإر�شادهم  املن�شة  بزائري  بالرتحيب  الوطني  البحرين  بنك  موظفو  وقام 

بجانب  الت�شجيل،  عملية  و�شرح   ،»Points« عن  املعلومات  باأهم  وتزويدهم 

كربى  كجائزة  �شيارة  تقدمي  تت�شمن  التي  اخلا�شة  واملزايا  املكافاآت  ا�شتعرا�س 

�شمن �شحوبات يتم اإجراوؤها على مدار العام. و�شيح�شل العملء على مكافاآت قيمة 

عرب من�شة »Points« مقابل معاملتهم املالية وغري املالية بالإ�شافة لفر�س ربح 

جوائز قيمة.

»هوميز« ترعى احتفال م�شت�شفى عوايل باليوم العاملي للتمري�ض

برعاية »هوميز« - املن�شة البحرينية املتخ�ش�شة يف الت�شويق الرقمي 

- نظم م�شت�شفى العوايل احتفاًل مبنا�شبة اليوم العاملي للتمري�س، جرى 

خلله تكرمي كادر التمري�س العامل بامل�شت�شفى والثناء على ما يقدمونه 

من جهود كبرية من اأجل خدمة املر�شى واملراجعني ورعايتهم.

و�شارك الرئي�س التنفيذي ملن�شة هوميز �شادق عبدالر�شول وم�شوؤولة 

العلقات العامة يف املن�شة خديجة الع�شفور يف هذا التكرمي، معربني عن 

والتي  البحرين،  والطبية يف مملكة  ال�شحية  للكوادر  والمتنان  ال�شكر 

ت�شتحق كل الحرتام والتقدير.

عوايل  م�شت�شفى  لحتفالية  »هوميز«  رعاية  اأن  عبدالر�شول  واأكد 

للمن�شة  امل�شوؤولية الجتماعية  اإطار  تاأتي يف  للتمري�س  العاملي  باليوم 

من  اأرحب  م�شارات  نحو  به  والرتقاء  البحريني  املجتمع  دعم  جتاه 

التنمية والزدهار.

�شمن احلملة الوطنية للت�شجري »دمت خ�شراء«

كريدي ماك�ض تدعم تقاطع �شارع 40 يف �شاحية ال�شيف

الوطنية  املبادرة   قامت 

الزراعي،  القطاع  لتنمية 

بالتعاون مع وزارة الأ�شغال 

و�شوؤون البلديات والتخطيط 

الأعلى  واملجل�س  العمراين، 

�شجرة   131 بغر�س  للبيئة، 

الهب�شك�س  اأ�شجار  من 

�شارع  تقاطع  تيليا�شو�س يف 

ال�شيف،  �شاحية  يف   40

�شركة  من  كرمي  بدعم  وذلك 

كريدي ماك�س الوطنية.

امل�شاهمة  هذا  وتاأتي 

كريدي  �شركة  من  الكرمية 

الدور  على  لتوؤكد  ماك�س 

القطاع  يلعبه  الذي  املحوري 

اجلهود  دعم  يف  اخلا�س 

لتو�شعة  الهادفة  الوطنية 

والنهو�س  اخل�شراء  الرقعة 

والزراعي،  البيئي  بالقطاع 

وذلك ترجمة للروؤى ال�شامية 

اجلللة  �شاحب  ح�شرة  من 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

للعمل  املفدى،  البلد  عاهل 

املتغريات  اآثار  تخفيف  على 

وتعزيز  واملناخية  البيئية 

وتكاتف  الغذائي،  الأمن 

ال�شركات  وبالأخ�س  اجلميع 

الوطنية التي يقع على عاتقها 

لتحقيق  كبري  وطني  واجب 

ال�شمو  �شاحب  تطلعات 

الأمري �شلمان بن حمد  امللكي 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

بامل�شاهمة  الوزراء،  جمل�س 

الفعلية بال�شراكة مع القطاع 

اأهداف  حتقيق  يف  العام 

والو�شول  امل�شتدامة  التنمية 

الكربوين  ال�شفري  للحياد 

وتنفيذ  2060م،  بحلول 

اأطلقته  الذي  العام  التوجه 

�شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية 

�شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة 

املفدى  البلد  عاهل  قرينة 

ال�شت�شاري  املجل�س  رئي�شة 

لتنمية  الوطنية  للمبادرة 

لزيادة  الزراعي  القطاع 

الرقعة اخل�شراء يف اململكة.

غر�س  عملية   ومتت 

الأمني  بح�شور  الأ�شجار 

الوطنية  للمبادرة  العام 

الزراعي  القطاع  لتنمية 

عي�شى  بنت  مرام  ال�شيخة 

اأمانة  عام  ومدير  خليفة،  اآل 

حممد  املهند�س  العا�شمة 

والرئي�س  ال�شهلي،  �شعد 

كريدي  ل�شركة  التنفيذي 

عبدالرحمن  اأحمد  ماك�س 

جمل�س  وع�شو  �شيادي، 

مها  الدكتور  العا�شمة  اأمانة 

ممثلي  من  وعدد  �شهاب،  اآل 

للم�شاهمة  الداعمة  ال�شركة 

التطوعية يف ت�شجري املوقع.

»املربة اخلليفية« تقدم ن�شخة خا�شة 

من برنامج اإثراء ال�شباب لطلبة املدر�شة الكندية

عن  اخلليفية  املربة  موؤ�ش�شة  اأعلنت 

برنامج  من  خا�شة  ن�شخة  طرح  عزمها 

اإثراء لطلبة املدر�شة الكندية يف البحرين 

وذلك بطلب منهم، حيث �شيتم اختيار قيم 

الربنامج وفًقا لحتياجاتهم وتقدميها من 

مقر  يف  وذلك  متخ�ش�شني،  مدربني  قبل 

املدر�شة ملدة 6 اأ�شابيع، اعتباًرا من تاريخ 

15 مايو 2022.

�شتعقد  اأ�شبوعًيا،  مرتني  ومبعدل 

بدنية  واأن�شطة  تفاعلية  عمل  ور�س 

وهي:  األ  الربنامج،  قيم  حول  تتمحور 

حتمل  امل�شوؤولية،  حتمل  بالنف�س،  الثقة 

التوا�شل  اجلماعي،  العمل  ال�شغط، 

التخطيط،  الكنز،  عن  البحث  الفعال، 

الأهداف،  و�شع  البداع،  املبادرة، 

.»Ithra talk« وم�شروع

الرائد  الربنامج  هذا  ت�شميم  مت  وقد 

عرب اعتماد درا�شة احتياجات امل�شاركني، 

ليتمكن امل�شارك من اكت�شاف ذاته ويطور 

الطاقات  بتوجيه  وذلك  مهاراته،  فيها 

التنموية  امل�شرية  حتقيق  نحو  ال�شبابية 

البحرين. ويحر�س  ت�شهدها مملكة  التي 

برنامج اإثراء على �شقل املواهب واإبرازها 

مع الرتكيز على تطوير وتنمية عدد من 

املهارات الهامة اأبرزها: املهارات التوظيفية 

والتقنية والجتماعية واحلياتية، علوة 

على اإدارة عمل امل�شاريع، والتعرف على 

احلياة اجلامعية واملهن وغريها.

تعزيز  اإىل  اإثراء  برنامج  ويهدف 

واحلياتية،  ال�شخ�شية  ال�شباب  مهارات 

املجتمع  يف  العطاء  ثقافة  وغر�س 

اأهدافهم  تكوين  يف  وامل�شاهمة  والوطن، 

الذهنية  الأن�شطة  طريق  عن  وذلك 

التعليمية  القيم  تغر�س  التي  والبدنية 

للربنامج بالتعاون مع مدربني يتمتعون 

بخربة عريقة يف هذا املجال.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12100/pdf/INAF_20220525004816786.pdf
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/events/962601/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/962627/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»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

P  12

Link

P  6

Link

Link

P  4

Link

04l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t الســنة 17  |   العــدد 6010   |  األربعــاء 24 شــوال 1443هـــ  |  Wed 25 May 2022أخبار الوطن

 الملك وولي العهد رئيس الوزراء 
يتلقيان برقيتي شكر من إمبراطور اليابان

تلق��ى حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد 
المعظ��م حفظ��ه اهلل ورع��اه، برقية ش��كر جوابية م��ن جالل��ة اإلمبراطور 
ناروهيت��و إمبراطور الياب��ان، وذلك ردًا على برقية التهنئ��ة التي بعث بها 

جاللته إليه بمناسبة عيد ميالد جاللته.

كما تلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، حفظه اهلل، برقية ش��كر جوابية من جاللة اإلمبراطور 
ناروهيتو إمبراطور اليابان، وذلك ردًا على برقية سموه المهنئة له بمناسبة 

عيد ميالد جاللته.

 الملك يتلقى برقية شكر 
من الملكة إليزابيث الثانية

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك البالد المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه، برقية ش��كر جوابية 
من صاحبة الجالل��ة الملكة اليزابيث الثاني��ة ملكة المملكة 
المتحدة وايرلندا الش��مالية رئيس��ة الكومنول��ث، ردًا برقية 
التهنئ��ة الت��ي بعث به��ا جاللته لها بمناس��بة عي��د ميالد 

جاللتها.
وأعرب��ت جالل��ة الملك��ة إليزابي��ث الثانية عن بالغ ش��كرها 
وتقديرها لجاللة الملك المفدى على مش��اعر جاللته الطيبة، 
متمنية لجاللت��ه دوام الصحة والس��عادة ولمملكة البحرين 
ولش��عبها المزيد من التقدم واالزدهار في ظل قيادة جاللته 

الحكيمة.

 الملك وولي العهد 
 رئيس الوزراء يهنئان رئيس 

األرجنتين بذكرى العيد الوطني
بع��ث حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك البالد المعظم حفظه اهلل ورع��اه، برقية تهنئة إلى فخامة 
الرئي��س ألبرتو فرنانديز رئيس جمهوري��ة األرجنتين الصديقة، 
بمناس��بة ذكرى العيد الوطني لبالده، وأعرب جاللته في البرقية 
عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والس��عادة 
ولشعب جمهورية األرجنتين الصديق تحقيق المزيد من التقدم 

واالزدهار.
وبعث صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ��ه اهلل، برقية تهنئة إلى 
رئي��س جمهوري��ة األرجنتين ألبرت��و فرنانديز، بمناس��بة العيد 
الوطن��ي لب��الده. أعرب س��موه في البرقي��ة عن أطي��ب تهانيه 
وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية 

األرجنتين الصديق تحقيق المزيد من التقدم واالزدهار.

 الملك وولي العهد رئيس الوزراء 
يهنئان العاهل األردني بذكرى االستقالل

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة مل��ك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه، 
برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجاللة الهاشمية 
الملك عبداهلل الثاني أبن الحس��ين ملك المملكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة ذكرى عيد 

االستقالل لبالده.
أع��رب جاللت��ه أيده اهلل ف��ي البرقي��ة عن أطيب 
تهانيه وتمنياته للعاهل األردني بموفور الصحة 
والسعادة ولش��عب المملكة األردنية الهاشمية 
الش��قيق بالمزيد من التق��دم واالزدهار في ظل 

قيادة جاللته الحكيمة.
مشيدًا جاللته بمس��توى عمق العالقات األخوية 
الوطي��دة الت��ي تجمع بي��ن البلدين والش��عبين 
الش��قيقين وما تشهده من تطور ونمو في شتى 

المجاالت، مؤك��دًا جاللته حرص مملكة البحرين 
على تطوير وترس��يخ هذه العالقات الطيبة بين 
البلدي��ن والش��عبين واالرتق��اء بها، بم��ا يخدم 

مصالحهما المشتركة.
كما بعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظه اهلل، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجاللة 
الهاشمية الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين ملك 
المملكة األردنية الهاشمية، بمناسبة ذكرى عيد 

االستقالل لبالده.
أع��رب س��موه ف��ي البرقية ع��ن أطي��ب تهانيه 
وتمنيات��ه للعاه��ل األردن��ي بموف��ور الصح��ة 
والسعادة ولش��عب المملكة األردنية الهاشمية 
الش��قيق المزيد م��ن التقدم واالزده��ار في ظل 

قيادة جاللته الحكيمة.
ونوه سموه بما تتمتع به العالقات الثنائية بين 
مملكة البحرين والمملكة األردنية الهاشمية وما 
تش��هده من تطوٍر متنامي عل��ى كافة األصعدة 
بفض��ل م��ا تحظى به م��ن رعاي��ٍة واهتمام من 
قيادت��ي البلدين، مؤكدًا س��موه ح��رص مملكة 
البحرين على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك 
بما يحق��ق التطلعات المش��تركة ويعود بالخير 

والنماء على البلدين والشعبين.
كم��ا بعث صاح��ب الس��مو الملكي ول��ي العهد 
رئي��س مجل��س ال��وزراء برقي��ة تهنئ��ة مماثلة 
إلى أخيه صاحب الس��مو الملكي األمير الحس��ين 
بن عبداهلل الثان��ي ولي عهد المملك��ة األردنية 

الهاشمية.

اشتراط إصدار شهادة فحص للتربة 

الملك ُيصادق على تعديل قانون تنظيم المباني
ص��ادق حضرة صاح��ب الجالل��ة الملك 
حم��د ب��ن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد 
المعظ��م حفظه اهلل ورع��اه على قانون 
رقم )20( لسنة 2022 بتعديل المادة 
)5( من قانون تنظيم المباني الصادر 
بالمرس��وم بقانون رقم )13( لس��نة 
1977، بع��د إقرار مجلس��ي الش��ورى 

والنواب، وأصدره.
المادة األولى

ُيس��تبدل بنص المادة )5( من قانون 
تنظي��م المبان��ي الصادر بالمرس��وم 
بقانون رقم )13( لسنة 1977، النص 

اآلتي:
ال يج��وز إعط��اء الترخي��ص إال بع��د 

تقديم الرسومات والوثائق اآلتية:
1- رس��م للموقع العموم��ي موضحًا 
عليه العقارات المتاخمة ضمن دائرة 
نصف قطره��ا )100( متر على األقل، 
وذل��ك باس��تثناء البناي��ات الصغيرة 

التي تحددها الالئحة التنفيذية.
2- رس��م مبي��ن علي��ه موق��ع البن��اء 
بالنس��بة ل��أرض وكذلك المنش��آت 

القائمة عليها وقت تقديم الطلب.
للبن��اء  المعماري��ة  الرس��ومات   -3

والمذكرة الحسابية اإلنشائية.
4- الرس��ومات اإلنش��ائية لأساسات 

وجميع الطوابق.
5- ش��هادة فحص للتربة التي سيتم 

البناء عليها.
6- أن يقدم طالب الترخيص ما يبين 
صفت��ه أو عالقت��ه بموق��ع البن��اء أو 

العمل.
وتص��در البلدي��ة األنظم��ة الخاص��ة 
ف��ي  االتب��اع  واجب��ة  بالمقايي��س 
الرس��ومات والوثائ��ق س��الفة الذكر 
وبالرس��ومات األخ��رى والوثائق التي 

تراها ضرورية.
له��ذا  التنفيذي��ة  الالئح��ة  وتبي��ن 
القانون شروط وإجراءات قبول شهادة 
فحص الترب��ة المبينة ف��ي البند )5( 
من الفق��رة األولى من ه��ذه المادة، 
وكذل��ك أح��وال اإلعف��اء م��ن تقديم 

الرس��ومات المبينة ف��ي البنود )1، 2، 
3، 4( م��ن الفق��رة األول��ى م��ن هذه 
الم��ادة عل��ى أن يكون س��بب اإلعفاء 
هو صغر مساحة األرض المزمع إقامة 
البناء عليها أو انخفاض قيمة البناء أو 
قل��ة تكاليف حف��ر األرض أو ردمها أو 
لأسباب األخرى التي تقررها الالئحة 
التنفيذي��ة وتتعلق بالظروف الخاصة 

بكل طلب«.
المادة الثانية

عل��ى رئيس مجل��س ال��وزراء والوزراء 
-ُكٌل فيما يخص��ه- تنفيذ أحكام هذا 
القان��ون، وُيعمل به من اليوم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير العدل: مقترحات المحامين 
تعزز فاعلية اإلجراءات

استقبل وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن 
علي آل خليفة رئيس جمعية المحامين البحرينية حس��ن بديوي، 
وع��ددًا من أعض��اء مجل��س إدارة الجمعية، حيث ت��م بحث عدد 
م��ن الموضوعات في مجال التطوير العدل��ي، منوهًا بما يقدمه 
المحامون من مقترحات في إطار االهتمام المشترك الهادف إلى 

دعم مهنة المحاماة وتعزيز فاعلية اإلجراءات ألداء عملهم.
وأكد وزي��ر العدل أن تطوير العمل القانوني المس��تمر ُيش��كل 
أحد أهم متطلبات دعم مس��يرة العدال��ة وتكريس مبادئ حكم 

القانون.

نظمته األكاديمية الملكية للشرطة على مدى يومين

 »األعلى للمرأة« يشارك ببرنامج 
»دور قوات األمن العام في أمن العملّية االنتخابية«

ش��ارك المجل��س األعلى للم��رأة ف��ي البرنامج 
التدريب��ي بعن��وان »دور قوات األم��ن العام في 
ضمان س��المة وأمن العملّية االنتخابية« الذي 
نظمت��ه كلي��ة تدريب الضباط ف��ي األكاديمية 
الملكية للش��رطة لعدد م��ن ضابطات وضباط 
وزارة الداخلي��ة وال��ذي أقي��م تح��ت رعاي��ة آمر 
األكاديمّية الملكية للش��رطة العميد فواز حسن 

الحسن على مدى يومين.
وقدم��ت دالل الزاي��د، عض��و مجل��س الش��ورى 
ورئيس لجنة الش��ؤون التش��ريعية والقانونية 
في المجل��س؛ وبترش��يح من المجل��س األعلى 
للم��رأة محاضرة خ��الل هذا البرنام��ج التدريبي 
تحت عنوان »إدماج احتياجات المرأة في مراحل 
مراقبة وضبط أمن وسالمة العملية االنتخابية« 
بهدف إكساب المشاركين من ضابطات وضباط 
وزارة الداخلي��ة، الثقافة والمعرفة ذات العالقة 

تمهيدًا لالنتخابات النيابية والبلدية 2022.
واس��تعرضت الزاي��د خ��الل المحاض��رة الت��ي 
حضره��ا كل م��ن س��عادة الش��يخة دين��ا بنت 
راش��د آل خليفة مس��اعد األمين العام للمجلس 
األعلى للمرأة واألس��تاذ محمد الفارس مستشار 
العالقات الدولية والمتابعة بالمجلس والعميد 
عمار مصطفى الس��يد آمر كلية تدريب الضباط 
ب��وزارة الداخلية معلومات موج��زة حول الجهاز 
التنظيم��ي للعملي��ة االنتخابية، بم��ا في ذلك 
اللجن��ة العلي��ا لإلش��راف الع��ام عل��ى س��المة 

االس��تفتاء وانتخ��اب أعض��اء مجل��س الن��واب، 
ولجنة اإلشراف على سالمة االستفتاء واالنتخاب 
التي تش��كل في كل منطق��ة انتخابية، وجداول 
الناخبي��ن واش��تراطاتها، وتطرق��ت لمس��ائل 
م��ن قبيل تصحي��ح بيان��ات القي��د، والتصويت 
بالخ��ارج، كم��ا تناولت خالل المحاض��رة أهمية 
التركيز وبشكل اس��تباقي على إدماج احتياجات 

المرأة في العملية االنتخابية، وضمان سالس��ة 
حضورها ووصولها ومشاركتها في كافة مراحل 

هذه العملية.
يذكر أن مش��اركة المجلس األعلى للمرأة تأتي 
في إطار الش��راكة مع وزارة الداخلية التي بادرت 
ف��ي إدماج مكّون المرأة ف��ي برامجها التدريبية 

والتنموية، واالستعداد النتخابات 2022.

 القائد العام: جهود طيبة 
لـ»األعلى للصحة« في إدارة الخدمات الطبية

اس��تقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المش��ير 
الرك��ن الش��يخ خليفة ب��ن أحمد آل خليف��ة، رئيس 
المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد 

بن عبداهلل آل خليفة.
وخالل اللق��اء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين 
برئيس المجلس األعلى للصحة، مشيدًا بما يقدمه 
المجل��س األعلى للصحة من جه��ود طيبة في إدارة 
الخدم��ات الطبي��ة والرعاية الصحية ف��ي البحرين، 
منوه��ًا باالهتمام المس��تمر ال��ذي يوليه المجلس 
في اس��تدامة تطور المؤسس��ات واألنظمة الطبية 
وتحس��ين جودته��ا، لمواكب��ة التحدي��ث ف��ي هذا 

المجال الحيوي بما يخدم المواطن والمقيم.

 وزير المتابعة بالديوان
 الملكي يهنئ ناصر بن حمد 
ببطولة مونتل سينو للقدرة

 هن��أ وزير المتابعة بالديوان الملكي الش��يخ أحمد بن عطية اهلل 
آل خليفة، س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد آل خليف��ة ممثل جاللة 
الملك المعظم لأعمال اإلنس��انية وشؤون الشباب قائد الفريق 
الملكي للقدرة، بمناس��بة تتويج س��موه بلق��ب بطولة »مونتل 
س��ينو« الدولية لس��باقات القدرة لمس��افة 160 كم، وما حققه 
فرسان الفريق الملكي من نتائج متقدمة في سباقات البطولة.

وقال إن ما حققه فرسان الفريق الملكي من نتائج مشّرفة يجسد 
ما وصلت إليه الرياضة البحرينية من مستويات عالية بفضل ما 
تحظ��ى به من رعاية س��امية من حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه، 
وفي ظل الدعم الكبير من صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 

بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل.
وأك��د وزير المتابع��ة بالديوان الملكي أن ه��ذا اإلنجاز الرياضي 
العالمي الرفيع جاء ليعزز س��جل س��موه الحاف��ل باإلنجازات في 
مختلف المحافل الرياضية الدولية ويرس��خ المكانة العالية التي 
وصل��ت إليها الرياض��ة البحرينية بفضل جهود س��موه الدؤوبة 
والمتواصلة في النهوض واالرتقاء بالحركة الرياضية والشبابية 

بمملكة البحرين ورفع رايتها في البطوالت المختلفة. 
وأش��اد بالدور الذي يقوم به سمو الشيخ ناصر بن حمد من دعم 
لسباقات القدرة على وجه الخصوص في مختلف المحافل المحلية 
واإلقليمية والدولية، وما يحققه فريق البحرين من إنجازات رائدة 

وبطولية رفعت اسم البحرين عاليًا في هذه الرياضة العالمية.

جاللة الملك المعظم
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 »األشغال«: أكثر من 240 ألف عقار 
موصل بشبكة الصرف الصحي

أك��د الوكيل المس��اعد للصرف الصح��ي بوزارة 
والتخطي��ط  البلدي��ات  وش��ؤون  األش��غال 
العمران��ي المهندس فتحي عب��داهلل الفارع أن 
عدد العقارات الموصلة بشبكة الصرف الصحي 

بمختلف المحافظات يتجاوز 240 ألف عقار.
وأوض��ح الف��ارع أن ال��وزارة عملت عل��ى تنفيذ 
ش��بكات متكامل��ة لتصري��ف ومعالج��ة مي��اه 
الص���رف الصح��ي لمناطق عديدة ف��ي مملكة 
البحري��ن والتي حققت نس��بة توصي��ل تفوق 

ال�87% للعقارات بهذه الخدمة.
وش��دد على حرص ال��وزارة ف��ي متابعة كافة 
المش��اريع التي تقوم بتنفيذها لتطوير البنية 
التحتي��ة بما يس��هم ف��ي االرتق��اء بالخدمات 
المواطني��ن  وتطلع��ات  الحتياج��ات  وتلبي��ة 

والمقيمين في مختلف مناطق المملكة.
وأوض��ح أن ال��وزارة ماضية في تنفيذ ش��بكات 
للصرف الصحي، حيث تعم��ل حاليًا على تنفيذ 
عدد من المش��اريع للصرف الصحي ومنها على 
س��بيل المثال مش��روع إلنشاء ش��بكة للصرف 
الصحي بمجمع 557 في البديع والذي س��يخدم 
43 وحدة س��كنية في المجمع ومشروع إلنشاء 
ش��بكة للصرف الصحي بمجم��ع 231 في الدير 
والذي سيخدم 21 وحدة سكنية، إضافة إلى أنه 
س��يتم العمل قريبًا على بناء شبكة جديدة في 
مجمع 609 في منطقة سترة وذلك بعد ترسية 
المناقصة، كما تمت ترس��ية مش��روع إنش��اء 
شبكة الصرف الصحي بمجمع 424 في منطقة 
جدحفص، كما أن هناك عددًا من المشاريع في 
مرحلة المناقصات ومنها مشروع لتنفيذ شبكة 
للصرف الصحي في منطقة البس��يتين بمجمع 
228 حي��ث س��يخدم ه��ذا المش��روع المبان��ي 
التجاري��ة »الش��قق متعددة الطواب��ق« وجزءًا 
من البيوت السكنية في المنطقة كما سيشمل 
توصيل جامع الملك حمد، إضافة لمش��روع آخر 
ف��ي مرحلة المناقصات توصيل ش��بكة الصرف 

الصح��ي في منطقة مدينة حم��د مجمع 1205 
حيث سيسهم هذا المشروع في إيصال الخدمة 

إلى 79 عقارًا في المجمع المذكور.
وستس��هم المش��اريع القائم��ة والت��ي يت��م 
العمل عليها في توس��يع دائرة المس��تفيدين 
من خدم��ة الصرف الصحي حيث س��ترفع هذه 
المشاريع عدد العقارات الموصلة بالشبكة في 
المس��تقبل، كما أن الوزارة تعمل على مواكبة 
التوس��ع العمران��ي والتطور االس��تثماري في 

المملكة.
وذك��ر أن الوزارة مس��تمرة ف��ي أعمال توصيل 
المناطق المطورة بشبكة الصرف الصحي ضمن 
اس��تراتيجية الوزارة ف��ي توفير ه��ذه الخدمة 
والتي تس��هم ف��ي االرتقاء بمس��توى الصحة 
والنظاف��ة العامة، وتف��ادي األض��رار الصحية 
الناتجة في حالة فيضان المياه العادمة، وذلك 
من خالل تصريفها إلى ش��بكة الصرف الصحي 
عوض��ًا عن خزان��ات الصرف الصح��ي. وبين أن 

الوزارة وضم��ن جهودها للعم��ل على توصيل 
العقارات بشبكات الصرف الصحي، قامت خالل 
العام الماضي بتوصيل 706 توصيالت لشبكة 
الصرف الصحي القائم��ة بمختلف المحافظات 
وذل��ك لعدد من المن��ازل والمباني خالل العام 

.2021
وأشار الفارع إلى أن الوزارة وضمن استراتيجيتها 
تول��ي اهتمام��ًا كبي��رًا بالخدم��ات والمراف��ق 
العامة بالمملكة، وذلك ضمن التزام الحكومة 
بتوفير أفضل الخدماِت للمواطنين والمقيمين 

التي تعزِّز المظهَر الحضاري للمملكة.
التوصي��ل  إج��راءات تقدي��م طل��ب  أن  يش��ار 
بش��بكات الص��رف الصح��ي إلكتروني��ًا لألفراد 
ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية 
والمنظمات األهلية الراغبة في توصيل ش��بكة 
الص��رف الصحي للمباني الس��كنية، والتجارية، 
والصناعي��ة عن طريق موقع الوزارة اإللكتروني 
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بحث مع النائب آل عباس عددًا من المواضيع الخدمية

 »األشغال«: دراسة استمالك أراضي 
ساحل المعامير وتعويض أصحابها

استقبل وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني المهندس عصام بن عبداهلل خلف النائب 
عمار آل عباس ممثل الدائرة التاسعة في محافظة 

العاصمة وعددًا من أهالي الدائرة.
وخ��الل اللقاء تم بحث عدد من المواضيع الخدمية 
ومشاريع الدائرة التاسعة في محافظة العاصمة، 
منها مش��روع توس��عة قناة المعامي��ر، وتخطيط 
األراض��ي في الدائرة التاس��عة وس��احل المعامير 

وتصنيف الشارع الرئيس في قرية العكر.
وأوض��ح الوزير خل��ف أن توس��عة قن��اة المعامير 
هو مش��روع حكوم��ي مهم يهدف إل��ى إحياء خليج 
توبلي عبر توس��عة قن��اة المعامير م��ن 30 مترًا 
إل��ى 180 مترًا بما يس��مح بتدفق حرك��ة المياه، 
مشيرًا إلى أن المشروع في مراحله النهائية، حيث 
إنه وبع��د االنتهاء منه س��تكون حركة المياه في 
خليج توبل��ي وفق ما هو مطل��وب وبالصورة التي 
تس��مح بتجدد المياه ف��ي الخليج.وأوضح خلف، أن 
الهدف من توس��عة القناة ه��و تعزيز حركة دورة 
المياه في خليج توبلي وقناة المعامير من الشمال 
إلى الجنوب، بحيث س��يتم تقليص الدورة الزمنية 
لتبديل المياه في الخليج إلى 74 ساعة عند انتهاء 
تنفي��ذ ه��ذه المش��اريع لتصبح ضم��ن المعدالت 

الجيدة بحسب المواصفات العالمية.
وق��ال خلف بأن ال��وزارة تعمل حاليًا على مش��روع 
تمديد الجس��ر البحري الذي يعتب��ر قناة المعامير 
م��ن الش��مال »جس��ر ألب��ا« ليتناس��ب عرضه مع 

العرض الجديد للقناة ويس��مح لم��رور المياه من 
األس��فل دون انقطاع لتيارات جريان المياه، بطول 

120 مترًا إضافيًا.
كم��ا أف��اد الوزير بالعم��ل على تطوير وتوس��عة 
المعبر المائي أس��فل ش��ارع الش��يخ جابر األحمد 
الصب��اح بالق��رب من جامع��ة العل��وم التطبيقية 
ال��ذي يمّر مجرى المياه من هن��اك من خالل فترة 
الجزر باتجاه البحر قبل الوصول إلى قناة المعامير 
الجدي��دة، والتي ت��م رف��ع طاقتها االس��تيعابية 
لتتمك��ن من اس��تقبال وتصريف كمي��ة أكبر من 

المياه.
كما بحث الوزي��ر خلف مع النائب آل عباس وأهالي 
الدائرة موضوع اس��تمالك األراض��ي الواقعة على 

س��احل المعامير، مشيرًا إلى أن التوجه الحالي هو 
دراسة إمكانية اس��تمالك هذه األراضي وتعويض 
أصحابها، وأن الوزارة درس��ت مقترحات لعدد من 
األراض��ي البديلة كما حصل��ت على موافقات مالك 

هذه األراضي بتعويضهم بأراٍض أخرى.
كم��ا ناقش الوزير م��ع النائب عددًا م��ن الطلبات 
المرفوعة من أهال��ي الدائرة، منها طلبات تطوير 
الط��رق الداخلي��ة في قرية العك��ر، وكذلك طلبات 
ترميم المنازل وأخرى مرتبطة بتنفيذ المخططات 

التفصيلية في مجمعي 623 و624
ووج��ه المس��ؤولين إلى س��رعة العم��ل بتطوير 
شبكات الطرق واالنتهاء منها، والى دراسة طلبات 

الترميم في هذه الدائرة والعمل على إنهائها.

 إصابة 5 أشخاص بانهيار 
سقف مبنى قيد اإلنشاء

أصي��ب 5 عم��ال من جنس��ية أجنبية بإصابات متوس��طة إثر 
انهيار سقف مبنى قيد اإلنشاء بمنطقة البديع وتم نقلهم إلى 

مستشفى السلمانية إلجراء اإلسعافات الالزمة.
وتوجهت الجهات األمنية المختصة إلى موقع الحادث، إلجراء 
التحقيق��ات ح��ول الواقع��ة، فيم��ا أكدت س��المة المحيطين 

بالمبنى وممتلكاتهم الخاصة من مركبات.
فيما أعلن  الدفاع المدني واإلسعاف الوطني، ودوريات النجدة، 

والمديرية األمنية مباشرة إجراءاتهم في الموقع.

 »األشغال«: افتتاح 
حديقة الرفاع الشرقي غدًا

أعلنت وزارة األشغال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني 
عن انتهاء أعمال التطوير في حديقة الرفاع الش��رقي بمجمع 
927 والتي تأتي ضمن حزمة من المش��اريع التطويرية ذات 
الطاب��ع الخدمي وتدعم أهداف المس��يرة التنموية الش��املة 
 بقي��ادة حض���رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس���ى 

آل خليفة عاهل البالد المعظم.
ومن المقرر أن يتم افتتاح الحديقة يوم غد الخميس، بحضور 

رئيسة مجلس النواب فوزية زينل.
وأش��ارت الوزارة إلى أن افتت��اح الحديقة يأتي مع بداية فصل 
الصيف وبعد االنتهاء من أعمال التطوير التي شكلت إضافات 
مهمة لمرتادي الحديقة والتي تصل مس��احتها إلى 10 آالف 
متر مربع، ويتضمن إنشاء ممش���ى لمزاولة رياضة المش�ي، 
وملعب كرة قدم بأرضيات خاصة وفق المواصفات والمعايير 

الرياضية المعتمدة دوليًا.
كم��ا تحتوي على ممش���ى وصال��ة متعددة االس��تخدامات، 
ومناطق اس��تراحة مظللة وملعب نموذجي، ومظالت وألعاب 
جديدة بمواصفات عالية الجودة وأرضية مطاطية في منطقة 

األلعاب، ومسطحات خضراء جديدة، ومرافق تخدم الزوار.
ويأتي هذا المشروع انطالقًا من حرص وزارة األشغال وشؤون 
البلدي��ات والتخطي��ط العمران��ي واهتمامها البالغ بإنش��اء 
المشاريع الخدمية والحدائق والمرافق العامة وتوسيع الرقعة 
الخض�راء وزيارة نصيب الفرد منها من خالل زيادة المش��اريع 
التجميلي��ة والترفيهية في مختلف المناطق، بما ينس��جم مع 

تطلعات ومتطلبات األهالي.

»المستشفيات الحكومية«: 
إصابات »حادثة مبنى مقابة« 

بسيطة ومتوسطة
أفادت إدارة المستش��فيات الحكومية بأنه تّم نقل 5 أشخاص 
لدائرة الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي عن طريق 
اإلس��عاف الوطن��ي لتلقي الع��الج، إثر إصابتهم ف��ي حادثة 

سقوط أجزاء من مبنى قيد اإلنشاء في منطقة مقابة. 
وأوضح��ت »المستش��فيات الحكومي��ة«، بأن��ه ف��ور وص��ول 
المصابين إلى مجمع الس��لمانية الطبي تم إجراء الفحوصات 
الطبية الالزمة لهم، حيث تبّين بأن اإلصابات تقّدر بالبسيطة 
والمتوس��طة، كما أّن حالتهم مس��تقرة، منوهة بأّن الفريق 

الطبي يعمل على تقديم الرعاية الالزمة لهم.

ننوه إلى أنه قد تم نش��ر صورة قديمة، عن طريق الخطأ، في 
التقري��ر الخاص بمستش��فى الملك حمد الجامعي المنش��ور 
في صفحة 8 في العدد رق��م »6009« في صحيفة »الوطن«، 
والخاص��ة بمرك��ز األورام، حيث إن الصورة المس��تحدثة هي 

»مركز البحرين لألورام«، لذا لزم التنويه.

تنويه

رئيسة جامعة البحرين: »تقنية المعلومات« 
إحدى أهم نوافذنا على المستقبل

البحري��ن  رئيس��ة جامع��ة  أك��دت 
جواه��ر المضحك��ي، أن كلية تقنية 
المعلومات تعتب��ر واحدة من أهم 
نواف��ذ الجامع��ة المفتوح��ة عل��ى 
لالرتباط��ات  وذل��ك  المس��تقبل، 
لمج��االت  والمتع��ددة  الكبي��رة 
تقنية المعلوم��ات مع كافة مناحي 
الحياة، وهذه التقاطعات في ازدياد 
مضط��رد بما يجع��ل ه��ذه الكلية 
ف��ي قل��ب التح��والت المنتظرة في 
شتى االتجاهات، منوهة باالهتمام 
الكبير ال��ذي يوليه حض��رة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة ملك البالد المعظم، بدعوته 
المتكررة بأهمي��ة األخذ بالتقنيات 
االصطناع��ي  وال��ذكاء  الحديث��ة، 
الصناعي��ة  الث��ورة  أركان  وجمي��ع 
الرابع��ة لكي نكون في ركاب الدول 
المتقدم��ة، كما ج��اء ف��ي الكلمة 
الس��امية خالل افتتاح دور االنعقاد 
الثاني بالفصل التشريعي الخامس 

في نوفمبر 2019.
لق��اء  خ��الل  المضحك��ي  وقال��ت 
عقدت��ه أمس م��ع منتس��بي كلية 
المعلومات من األكاديميين  تقنية 

واإلداريين »إنه لمن حس��ن الطالع 
أن يقع هذا اللقاء في مناسبة مهمة، 
وه��ي الذكرى السادس��ة والثالثون 
 24( البحري��ن  جامع��ة  لتأس��يس 
مايو 1986(، والتي ش��هدت الكثير 
من التط��ورات والقصص الملهمة 
واإليجابية خالل هذه العقود، والتي 
أس��همت بش��كل فاع��ل وأساس��ي 
في م��ّد الب��الد بالكوادر الش��بابية 
راقي��ًا،  عالي��ًا  تعليم��ًا  المتعلم��ة 
وكان��ت مرافق��ة دائم��ًا للتحوالت 

التي شهدتها مملكة البحرين«.
وأطلعت رئيسة الجامعة الحاضرين 

على خط��ط الجامع��ة وتطلعاتها 
والمس��تقبلية  الحالية  ومس��اعيها 
في التطوير والتحس��ين، واستمرار 
األكاديمي��ة  بالجوان��ب  االرتق��اء 

واإلدارية.
تقني��ة  كلي��ة  منتس��بو  وط��رح 
المعلوم��ات العدي��د من األس��ئلة 
خالل  والمقترحات  واالستفس��ارات 
اللقاء، بعضها يتعلق بأمور خاصة 
بالكلي��ة، وبعضه��ا اآلخ��ر يش��مل 

الجامعة ككل. 
بدوره، قدم نائ��ب الرئيس لخدمة 
المجتمع وش��ؤون الخريجين محمد 

األنصاري مجموعة من اإلحصائيات 
التي تش��ير إلى إقبال س��وق العمل 
عل��ى توظي��ف خريجي كلي��ة تقنية 
المعلومات بش��كل الف��ت، وكذلك 
تناف��س المؤسس��ات الس��تقطاب 
الطلبة ف��ي فصل التدريب العملي، 
والت��ي ينته��ي جان��ب كبي��ر منها 

بالتوظيف.
فيم��ا اس��تعرض نائ��ب الرئي��س 
المعلوم��ات  تقني��ة  لخدم��ات 
والش��ؤون اإلدارية والمالية أسامة 
الج��ودر ع��ددًا م��ن المواضيع ذات 
الطاب��ع اإلداري الت��ي تم الس��ؤال 
عنها ف��ي اللقاء، مش��يرًا إل��ى أنها 
تح��ت الدراس��ة، وأن ع��ددًا منه��ا 
أوش��ك على االنتهاء بعد االجتماع 
مع الجهات الرسمية في الدولة ذات 

العالقة.
وفي نهاي��ة اللقاء، ش��كرت عميدة 
رئيس��ة  الجني��د،  حص��ة  الكلي��ة 
الجامع��ة ونوابها، عل��ى تخصيص 
هذا الوق��ت للتح��اور المباش��ر مع 
منتس��بي الكلية، لما ف��ي ذلك من 
تواص��ل فاع��ل ومفي��د لمواصل��ة 

االرتقاء بعمل الجامعة الوطنية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/25/watan-20220525.pdf?1653454229
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/uploads/pdf/2022/05/25/watan-20220525.pdf?1653454229
https://alwatannews.net/article/1007466


العدد:  6010

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t 24 صفحة   |   210 فلس

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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 »األشغال«: أكثر من 240 ألف عقار 
موصل بشبكة الصرف الصحي

أك��د الوكيل المس��اعد للصرف الصح��ي بوزارة 
والتخطي��ط  البلدي��ات  وش��ؤون  األش��غال 
العمران��ي المهندس فتحي عب��داهلل الفارع أن 
عدد العقارات الموصلة بشبكة الصرف الصحي 

بمختلف المحافظات يتجاوز 240 ألف عقار.
وأوض��ح الف��ارع أن ال��وزارة عملت عل��ى تنفيذ 
ش��بكات متكامل��ة لتصري��ف ومعالج��ة مي��اه 
الص���رف الصح��ي لمناطق عديدة ف��ي مملكة 
البحري��ن والتي حققت نس��بة توصي��ل تفوق 

ال�87% للعقارات بهذه الخدمة.
وش��دد على حرص ال��وزارة ف��ي متابعة كافة 
المش��اريع التي تقوم بتنفيذها لتطوير البنية 
التحتي��ة بما يس��هم ف��ي االرتق��اء بالخدمات 
المواطني��ن  وتطلع��ات  الحتياج��ات  وتلبي��ة 

والمقيمين في مختلف مناطق المملكة.
وأوض��ح أن ال��وزارة ماضية في تنفيذ ش��بكات 
للصرف الصحي، حيث تعم��ل حاليًا على تنفيذ 
عدد من المش��اريع للصرف الصحي ومنها على 
س��بيل المثال مش��روع إلنشاء ش��بكة للصرف 
الصحي بمجمع 557 في البديع والذي س��يخدم 
43 وحدة س��كنية في المجمع ومشروع إلنشاء 
ش��بكة للصرف الصحي بمجم��ع 231 في الدير 
والذي سيخدم 21 وحدة سكنية، إضافة إلى أنه 
س��يتم العمل قريبًا على بناء شبكة جديدة في 
مجمع 609 في منطقة سترة وذلك بعد ترسية 
المناقصة، كما تمت ترس��ية مش��روع إنش��اء 
شبكة الصرف الصحي بمجمع 424 في منطقة 
جدحفص، كما أن هناك عددًا من المشاريع في 
مرحلة المناقصات ومنها مشروع لتنفيذ شبكة 
للصرف الصحي في منطقة البس��يتين بمجمع 
228 حي��ث س��يخدم ه��ذا المش��روع المبان��ي 
التجاري��ة »الش��قق متعددة الطواب��ق« وجزءًا 
من البيوت السكنية في المنطقة كما سيشمل 
توصيل جامع الملك حمد، إضافة لمش��روع آخر 
ف��ي مرحلة المناقصات توصيل ش��بكة الصرف 

الصح��ي في منطقة مدينة حم��د مجمع 1205 
حيث سيسهم هذا المشروع في إيصال الخدمة 

إلى 79 عقارًا في المجمع المذكور.
وستس��هم المش��اريع القائم��ة والت��ي يت��م 
العمل عليها في توس��يع دائرة المس��تفيدين 
من خدم��ة الصرف الصحي حيث س��ترفع هذه 
المشاريع عدد العقارات الموصلة بالشبكة في 
المس��تقبل، كما أن الوزارة تعمل على مواكبة 
التوس��ع العمران��ي والتطور االس��تثماري في 

المملكة.
وذك��ر أن الوزارة مس��تمرة ف��ي أعمال توصيل 
المناطق المطورة بشبكة الصرف الصحي ضمن 
اس��تراتيجية الوزارة ف��ي توفير ه��ذه الخدمة 
والتي تس��هم ف��ي االرتقاء بمس��توى الصحة 
والنظاف��ة العامة، وتف��ادي األض��رار الصحية 
الناتجة في حالة فيضان المياه العادمة، وذلك 
من خالل تصريفها إلى ش��بكة الصرف الصحي 
عوض��ًا عن خزان��ات الصرف الصح��ي. وبين أن 

الوزارة وضم��ن جهودها للعم��ل على توصيل 
العقارات بشبكات الصرف الصحي، قامت خالل 
العام الماضي بتوصيل 706 توصيالت لشبكة 
الصرف الصحي القائم��ة بمختلف المحافظات 
وذل��ك لعدد من المن��ازل والمباني خالل العام 

.2021
وأشار الفارع إلى أن الوزارة وضمن استراتيجيتها 
تول��ي اهتمام��ًا كبي��رًا بالخدم��ات والمراف��ق 
العامة بالمملكة، وذلك ضمن التزام الحكومة 
بتوفير أفضل الخدماِت للمواطنين والمقيمين 

التي تعزِّز المظهَر الحضاري للمملكة.
التوصي��ل  إج��راءات تقدي��م طل��ب  أن  يش��ار 
بش��بكات الص��رف الصح��ي إلكتروني��ًا لألفراد 
ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية 
والمنظمات األهلية الراغبة في توصيل ش��بكة 
الص��رف الصحي للمباني الس��كنية، والتجارية، 
والصناعي��ة عن طريق موقع الوزارة اإللكتروني 
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بحث مع النائب آل عباس عددًا من المواضيع الخدمية

 »األشغال«: دراسة استمالك أراضي 
ساحل المعامير وتعويض أصحابها

استقبل وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني المهندس عصام بن عبداهلل خلف النائب 
عمار آل عباس ممثل الدائرة التاسعة في محافظة 

العاصمة وعددًا من أهالي الدائرة.
وخ��الل اللقاء تم بحث عدد من المواضيع الخدمية 
ومشاريع الدائرة التاسعة في محافظة العاصمة، 
منها مش��روع توس��عة قناة المعامي��ر، وتخطيط 
األراض��ي في الدائرة التاس��عة وس��احل المعامير 

وتصنيف الشارع الرئيس في قرية العكر.
وأوض��ح الوزير خل��ف أن توس��عة قن��اة المعامير 
هو مش��روع حكوم��ي مهم يهدف إل��ى إحياء خليج 
توبلي عبر توس��عة قن��اة المعامير م��ن 30 مترًا 
إل��ى 180 مترًا بما يس��مح بتدفق حرك��ة المياه، 
مشيرًا إلى أن المشروع في مراحله النهائية، حيث 
إنه وبع��د االنتهاء منه س��تكون حركة المياه في 
خليج توبل��ي وفق ما هو مطل��وب وبالصورة التي 
تس��مح بتجدد المياه ف��ي الخليج.وأوضح خلف، أن 
الهدف من توس��عة القناة ه��و تعزيز حركة دورة 
المياه في خليج توبلي وقناة المعامير من الشمال 
إلى الجنوب، بحيث س��يتم تقليص الدورة الزمنية 
لتبديل المياه في الخليج إلى 74 ساعة عند انتهاء 
تنفي��ذ ه��ذه المش��اريع لتصبح ضم��ن المعدالت 

الجيدة بحسب المواصفات العالمية.
وق��ال خلف بأن ال��وزارة تعمل حاليًا على مش��روع 
تمديد الجس��ر البحري الذي يعتب��ر قناة المعامير 
م��ن الش��مال »جس��ر ألب��ا« ليتناس��ب عرضه مع 

العرض الجديد للقناة ويس��مح لم��رور المياه من 
األس��فل دون انقطاع لتيارات جريان المياه، بطول 

120 مترًا إضافيًا.
كم��ا أف��اد الوزير بالعم��ل على تطوير وتوس��عة 
المعبر المائي أس��فل ش��ارع الش��يخ جابر األحمد 
الصب��اح بالق��رب من جامع��ة العل��وم التطبيقية 
ال��ذي يمّر مجرى المياه من هن��اك من خالل فترة 
الجزر باتجاه البحر قبل الوصول إلى قناة المعامير 
الجدي��دة، والتي ت��م رف��ع طاقتها االس��تيعابية 
لتتمك��ن من اس��تقبال وتصريف كمي��ة أكبر من 

المياه.
كما بحث الوزي��ر خلف مع النائب آل عباس وأهالي 
الدائرة موضوع اس��تمالك األراض��ي الواقعة على 

س��احل المعامير، مشيرًا إلى أن التوجه الحالي هو 
دراسة إمكانية اس��تمالك هذه األراضي وتعويض 
أصحابها، وأن الوزارة درس��ت مقترحات لعدد من 
األراض��ي البديلة كما حصل��ت على موافقات مالك 

هذه األراضي بتعويضهم بأراٍض أخرى.
كم��ا ناقش الوزير م��ع النائب عددًا م��ن الطلبات 
المرفوعة من أهال��ي الدائرة، منها طلبات تطوير 
الط��رق الداخلي��ة في قرية العك��ر، وكذلك طلبات 
ترميم المنازل وأخرى مرتبطة بتنفيذ المخططات 

التفصيلية في مجمعي 623 و624
ووج��ه المس��ؤولين إلى س��رعة العم��ل بتطوير 
شبكات الطرق واالنتهاء منها، والى دراسة طلبات 

الترميم في هذه الدائرة والعمل على إنهائها.

 إصابة 5 أشخاص بانهيار 
سقف مبنى قيد اإلنشاء

أصي��ب 5 عم��ال من جنس��ية أجنبية بإصابات متوس��طة إثر 
انهيار سقف مبنى قيد اإلنشاء بمنطقة البديع وتم نقلهم إلى 

مستشفى السلمانية إلجراء اإلسعافات الالزمة.
وتوجهت الجهات األمنية المختصة إلى موقع الحادث، إلجراء 
التحقيق��ات ح��ول الواقع��ة، فيم��ا أكدت س��المة المحيطين 

بالمبنى وممتلكاتهم الخاصة من مركبات.
فيما أعلن  الدفاع المدني واإلسعاف الوطني، ودوريات النجدة، 

والمديرية األمنية مباشرة إجراءاتهم في الموقع.

 »األشغال«: افتتاح 
حديقة الرفاع الشرقي غدًا

أعلنت وزارة األشغال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني 
عن انتهاء أعمال التطوير في حديقة الرفاع الش��رقي بمجمع 
927 والتي تأتي ضمن حزمة من المش��اريع التطويرية ذات 
الطاب��ع الخدمي وتدعم أهداف المس��يرة التنموية الش��املة 
 بقي��ادة حض���رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس���ى 

آل خليفة عاهل البالد المعظم.
ومن المقرر أن يتم افتتاح الحديقة يوم غد الخميس، بحضور 

رئيسة مجلس النواب فوزية زينل.
وأش��ارت الوزارة إلى أن افتت��اح الحديقة يأتي مع بداية فصل 
الصيف وبعد االنتهاء من أعمال التطوير التي شكلت إضافات 
مهمة لمرتادي الحديقة والتي تصل مس��احتها إلى 10 آالف 
متر مربع، ويتضمن إنشاء ممش���ى لمزاولة رياضة المش�ي، 
وملعب كرة قدم بأرضيات خاصة وفق المواصفات والمعايير 

الرياضية المعتمدة دوليًا.
كم��ا تحتوي على ممش���ى وصال��ة متعددة االس��تخدامات، 
ومناطق اس��تراحة مظللة وملعب نموذجي، ومظالت وألعاب 
جديدة بمواصفات عالية الجودة وأرضية مطاطية في منطقة 

األلعاب، ومسطحات خضراء جديدة، ومرافق تخدم الزوار.
ويأتي هذا المشروع انطالقًا من حرص وزارة األشغال وشؤون 
البلدي��ات والتخطي��ط العمران��ي واهتمامها البالغ بإنش��اء 
المشاريع الخدمية والحدائق والمرافق العامة وتوسيع الرقعة 
الخض�راء وزيارة نصيب الفرد منها من خالل زيادة المش��اريع 
التجميلي��ة والترفيهية في مختلف المناطق، بما ينس��جم مع 

تطلعات ومتطلبات األهالي.

»المستشفيات الحكومية«: 
إصابات »حادثة مبنى مقابة« 

بسيطة ومتوسطة
أفادت إدارة المستش��فيات الحكومية بأنه تّم نقل 5 أشخاص 
لدائرة الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي عن طريق 
اإلس��عاف الوطن��ي لتلقي الع��الج، إثر إصابتهم ف��ي حادثة 

سقوط أجزاء من مبنى قيد اإلنشاء في منطقة مقابة. 
وأوضح��ت »المستش��فيات الحكومي��ة«، بأن��ه ف��ور وص��ول 
المصابين إلى مجمع الس��لمانية الطبي تم إجراء الفحوصات 
الطبية الالزمة لهم، حيث تبّين بأن اإلصابات تقّدر بالبسيطة 
والمتوس��طة، كما أّن حالتهم مس��تقرة، منوهة بأّن الفريق 

الطبي يعمل على تقديم الرعاية الالزمة لهم.

ننوه إلى أنه قد تم نش��ر صورة قديمة، عن طريق الخطأ، في 
التقري��ر الخاص بمستش��فى الملك حمد الجامعي المنش��ور 
في صفحة 8 في العدد رق��م »6009« في صحيفة »الوطن«، 
والخاص��ة بمرك��ز األورام، حيث إن الصورة المس��تحدثة هي 

»مركز البحرين لألورام«، لذا لزم التنويه.

تنويه

رئيسة جامعة البحرين: »تقنية المعلومات« 
إحدى أهم نوافذنا على المستقبل

البحري��ن  رئيس��ة جامع��ة  أك��دت 
جواه��ر المضحك��ي، أن كلية تقنية 
المعلومات تعتب��ر واحدة من أهم 
نواف��ذ الجامع��ة المفتوح��ة عل��ى 
لالرتباط��ات  وذل��ك  المس��تقبل، 
لمج��االت  والمتع��ددة  الكبي��رة 
تقنية المعلوم��ات مع كافة مناحي 
الحياة، وهذه التقاطعات في ازدياد 
مضط��رد بما يجع��ل ه��ذه الكلية 
ف��ي قل��ب التح��والت المنتظرة في 
شتى االتجاهات، منوهة باالهتمام 
الكبير ال��ذي يوليه حض��رة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة ملك البالد المعظم، بدعوته 
المتكررة بأهمي��ة األخذ بالتقنيات 
االصطناع��ي  وال��ذكاء  الحديث��ة، 
الصناعي��ة  الث��ورة  أركان  وجمي��ع 
الرابع��ة لكي نكون في ركاب الدول 
المتقدم��ة، كما ج��اء ف��ي الكلمة 
الس��امية خالل افتتاح دور االنعقاد 
الثاني بالفصل التشريعي الخامس 

في نوفمبر 2019.
لق��اء  خ��الل  المضحك��ي  وقال��ت 
عقدت��ه أمس م��ع منتس��بي كلية 
المعلومات من األكاديميين  تقنية 

واإلداريين »إنه لمن حس��ن الطالع 
أن يقع هذا اللقاء في مناسبة مهمة، 
وه��ي الذكرى السادس��ة والثالثون 
 24( البحري��ن  جامع��ة  لتأس��يس 
مايو 1986(، والتي ش��هدت الكثير 
من التط��ورات والقصص الملهمة 
واإليجابية خالل هذه العقود، والتي 
أس��همت بش��كل فاع��ل وأساس��ي 
في م��ّد الب��الد بالكوادر الش��بابية 
راقي��ًا،  عالي��ًا  تعليم��ًا  المتعلم��ة 
وكان��ت مرافق��ة دائم��ًا للتحوالت 

التي شهدتها مملكة البحرين«.
وأطلعت رئيسة الجامعة الحاضرين 

على خط��ط الجامع��ة وتطلعاتها 
والمس��تقبلية  الحالية  ومس��اعيها 
في التطوير والتحس��ين، واستمرار 
األكاديمي��ة  بالجوان��ب  االرتق��اء 

واإلدارية.
تقني��ة  كلي��ة  منتس��بو  وط��رح 
المعلوم��ات العدي��د من األس��ئلة 
خالل  والمقترحات  واالستفس��ارات 
اللقاء، بعضها يتعلق بأمور خاصة 
بالكلي��ة، وبعضه��ا اآلخ��ر يش��مل 

الجامعة ككل. 
بدوره، قدم نائ��ب الرئيس لخدمة 
المجتمع وش��ؤون الخريجين محمد 

األنصاري مجموعة من اإلحصائيات 
التي تش��ير إلى إقبال س��وق العمل 
عل��ى توظي��ف خريجي كلي��ة تقنية 
المعلومات بش��كل الف��ت، وكذلك 
تناف��س المؤسس��ات الس��تقطاب 
الطلبة ف��ي فصل التدريب العملي، 
والت��ي ينته��ي جان��ب كبي��ر منها 

بالتوظيف.
فيم��ا اس��تعرض نائ��ب الرئي��س 
المعلوم��ات  تقني��ة  لخدم��ات 
والش��ؤون اإلدارية والمالية أسامة 
الج��ودر ع��ددًا م��ن المواضيع ذات 
الطاب��ع اإلداري الت��ي تم الس��ؤال 
عنها ف��ي اللقاء، مش��يرًا إل��ى أنها 
تح��ت الدراس��ة، وأن ع��ددًا منه��ا 
أوش��ك على االنتهاء بعد االجتماع 
مع الجهات الرسمية في الدولة ذات 

العالقة.
وفي نهاي��ة اللقاء، ش��كرت عميدة 
رئيس��ة  الجني��د،  حص��ة  الكلي��ة 
الجامع��ة ونوابها، عل��ى تخصيص 
هذا الوق��ت للتح��اور المباش��ر مع 
منتس��بي الكلية، لما ف��ي ذلك من 
تواص��ل فاع��ل ومفي��د لمواصل��ة 

االرتقاء بعمل الجامعة الوطنية.
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 »األشغال«: أكثر من 240 ألف عقار 
موصل بشبكة الصرف الصحي

أك��د الوكيل المس��اعد للصرف الصح��ي بوزارة 
والتخطي��ط  البلدي��ات  وش��ؤون  األش��غال 
العمران��ي المهندس فتحي عب��داهلل الفارع أن 
عدد العقارات الموصلة بشبكة الصرف الصحي 

بمختلف المحافظات يتجاوز 240 ألف عقار.
وأوض��ح الف��ارع أن ال��وزارة عملت عل��ى تنفيذ 
ش��بكات متكامل��ة لتصري��ف ومعالج��ة مي��اه 
الص���رف الصح��ي لمناطق عديدة ف��ي مملكة 
البحري��ن والتي حققت نس��بة توصي��ل تفوق 

ال�87% للعقارات بهذه الخدمة.
وش��دد على حرص ال��وزارة ف��ي متابعة كافة 
المش��اريع التي تقوم بتنفيذها لتطوير البنية 
التحتي��ة بما يس��هم ف��ي االرتق��اء بالخدمات 
المواطني��ن  وتطلع��ات  الحتياج��ات  وتلبي��ة 

والمقيمين في مختلف مناطق المملكة.
وأوض��ح أن ال��وزارة ماضية في تنفيذ ش��بكات 
للصرف الصحي، حيث تعم��ل حاليًا على تنفيذ 
عدد من المش��اريع للصرف الصحي ومنها على 
س��بيل المثال مش��روع إلنشاء ش��بكة للصرف 
الصحي بمجمع 557 في البديع والذي س��يخدم 
43 وحدة س��كنية في المجمع ومشروع إلنشاء 
ش��بكة للصرف الصحي بمجم��ع 231 في الدير 
والذي سيخدم 21 وحدة سكنية، إضافة إلى أنه 
س��يتم العمل قريبًا على بناء شبكة جديدة في 
مجمع 609 في منطقة سترة وذلك بعد ترسية 
المناقصة، كما تمت ترس��ية مش��روع إنش��اء 
شبكة الصرف الصحي بمجمع 424 في منطقة 
جدحفص، كما أن هناك عددًا من المشاريع في 
مرحلة المناقصات ومنها مشروع لتنفيذ شبكة 
للصرف الصحي في منطقة البس��يتين بمجمع 
228 حي��ث س��يخدم ه��ذا المش��روع المبان��ي 
التجاري��ة »الش��قق متعددة الطواب��ق« وجزءًا 
من البيوت السكنية في المنطقة كما سيشمل 
توصيل جامع الملك حمد، إضافة لمش��روع آخر 
ف��ي مرحلة المناقصات توصيل ش��بكة الصرف 

الصح��ي في منطقة مدينة حم��د مجمع 1205 
حيث سيسهم هذا المشروع في إيصال الخدمة 

إلى 79 عقارًا في المجمع المذكور.
وستس��هم المش��اريع القائم��ة والت��ي يت��م 
العمل عليها في توس��يع دائرة المس��تفيدين 
من خدم��ة الصرف الصحي حيث س��ترفع هذه 
المشاريع عدد العقارات الموصلة بالشبكة في 
المس��تقبل، كما أن الوزارة تعمل على مواكبة 
التوس��ع العمران��ي والتطور االس��تثماري في 

المملكة.
وذك��ر أن الوزارة مس��تمرة ف��ي أعمال توصيل 
المناطق المطورة بشبكة الصرف الصحي ضمن 
اس��تراتيجية الوزارة ف��ي توفير ه��ذه الخدمة 
والتي تس��هم ف��ي االرتقاء بمس��توى الصحة 
والنظاف��ة العامة، وتف��ادي األض��رار الصحية 
الناتجة في حالة فيضان المياه العادمة، وذلك 
من خالل تصريفها إلى ش��بكة الصرف الصحي 
عوض��ًا عن خزان��ات الصرف الصح��ي. وبين أن 

الوزارة وضم��ن جهودها للعم��ل على توصيل 
العقارات بشبكات الصرف الصحي، قامت خالل 
العام الماضي بتوصيل 706 توصيالت لشبكة 
الصرف الصحي القائم��ة بمختلف المحافظات 
وذل��ك لعدد من المن��ازل والمباني خالل العام 

.2021
وأشار الفارع إلى أن الوزارة وضمن استراتيجيتها 
تول��ي اهتمام��ًا كبي��رًا بالخدم��ات والمراف��ق 
العامة بالمملكة، وذلك ضمن التزام الحكومة 
بتوفير أفضل الخدماِت للمواطنين والمقيمين 

التي تعزِّز المظهَر الحضاري للمملكة.
التوصي��ل  إج��راءات تقدي��م طل��ب  أن  يش��ار 
بش��بكات الص��رف الصح��ي إلكتروني��ًا لألفراد 
ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية 
والمنظمات األهلية الراغبة في توصيل ش��بكة 
الص��رف الصحي للمباني الس��كنية، والتجارية، 
والصناعي��ة عن طريق موقع الوزارة اإللكتروني 
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بحث مع النائب آل عباس عددًا من المواضيع الخدمية

 »األشغال«: دراسة استمالك أراضي 
ساحل المعامير وتعويض أصحابها

استقبل وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني المهندس عصام بن عبداهلل خلف النائب 
عمار آل عباس ممثل الدائرة التاسعة في محافظة 

العاصمة وعددًا من أهالي الدائرة.
وخ��الل اللقاء تم بحث عدد من المواضيع الخدمية 
ومشاريع الدائرة التاسعة في محافظة العاصمة، 
منها مش��روع توس��عة قناة المعامي��ر، وتخطيط 
األراض��ي في الدائرة التاس��عة وس��احل المعامير 

وتصنيف الشارع الرئيس في قرية العكر.
وأوض��ح الوزير خل��ف أن توس��عة قن��اة المعامير 
هو مش��روع حكوم��ي مهم يهدف إل��ى إحياء خليج 
توبلي عبر توس��عة قن��اة المعامير م��ن 30 مترًا 
إل��ى 180 مترًا بما يس��مح بتدفق حرك��ة المياه، 
مشيرًا إلى أن المشروع في مراحله النهائية، حيث 
إنه وبع��د االنتهاء منه س��تكون حركة المياه في 
خليج توبل��ي وفق ما هو مطل��وب وبالصورة التي 
تس��مح بتجدد المياه ف��ي الخليج.وأوضح خلف، أن 
الهدف من توس��عة القناة ه��و تعزيز حركة دورة 
المياه في خليج توبلي وقناة المعامير من الشمال 
إلى الجنوب، بحيث س��يتم تقليص الدورة الزمنية 
لتبديل المياه في الخليج إلى 74 ساعة عند انتهاء 
تنفي��ذ ه��ذه المش��اريع لتصبح ضم��ن المعدالت 

الجيدة بحسب المواصفات العالمية.
وق��ال خلف بأن ال��وزارة تعمل حاليًا على مش��روع 
تمديد الجس��ر البحري الذي يعتب��ر قناة المعامير 
م��ن الش��مال »جس��ر ألب��ا« ليتناس��ب عرضه مع 

العرض الجديد للقناة ويس��مح لم��رور المياه من 
األس��فل دون انقطاع لتيارات جريان المياه، بطول 

120 مترًا إضافيًا.
كم��ا أف��اد الوزير بالعم��ل على تطوير وتوس��عة 
المعبر المائي أس��فل ش��ارع الش��يخ جابر األحمد 
الصب��اح بالق��رب من جامع��ة العل��وم التطبيقية 
ال��ذي يمّر مجرى المياه من هن��اك من خالل فترة 
الجزر باتجاه البحر قبل الوصول إلى قناة المعامير 
الجدي��دة، والتي ت��م رف��ع طاقتها االس��تيعابية 
لتتمك��ن من اس��تقبال وتصريف كمي��ة أكبر من 

المياه.
كما بحث الوزي��ر خلف مع النائب آل عباس وأهالي 
الدائرة موضوع اس��تمالك األراض��ي الواقعة على 

س��احل المعامير، مشيرًا إلى أن التوجه الحالي هو 
دراسة إمكانية اس��تمالك هذه األراضي وتعويض 
أصحابها، وأن الوزارة درس��ت مقترحات لعدد من 
األراض��ي البديلة كما حصل��ت على موافقات مالك 

هذه األراضي بتعويضهم بأراٍض أخرى.
كم��ا ناقش الوزير م��ع النائب عددًا م��ن الطلبات 
المرفوعة من أهال��ي الدائرة، منها طلبات تطوير 
الط��رق الداخلي��ة في قرية العك��ر، وكذلك طلبات 
ترميم المنازل وأخرى مرتبطة بتنفيذ المخططات 

التفصيلية في مجمعي 623 و624
ووج��ه المس��ؤولين إلى س��رعة العم��ل بتطوير 
شبكات الطرق واالنتهاء منها، والى دراسة طلبات 

الترميم في هذه الدائرة والعمل على إنهائها.

 إصابة 5 أشخاص بانهيار 
سقف مبنى قيد اإلنشاء

أصي��ب 5 عم��ال من جنس��ية أجنبية بإصابات متوس��طة إثر 
انهيار سقف مبنى قيد اإلنشاء بمنطقة البديع وتم نقلهم إلى 

مستشفى السلمانية إلجراء اإلسعافات الالزمة.
وتوجهت الجهات األمنية المختصة إلى موقع الحادث، إلجراء 
التحقيق��ات ح��ول الواقع��ة، فيم��ا أكدت س��المة المحيطين 

بالمبنى وممتلكاتهم الخاصة من مركبات.
فيما أعلن  الدفاع المدني واإلسعاف الوطني، ودوريات النجدة، 

والمديرية األمنية مباشرة إجراءاتهم في الموقع.

 »األشغال«: افتتاح 
حديقة الرفاع الشرقي غدًا

أعلنت وزارة األشغال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني 
عن انتهاء أعمال التطوير في حديقة الرفاع الش��رقي بمجمع 
927 والتي تأتي ضمن حزمة من المش��اريع التطويرية ذات 
الطاب��ع الخدمي وتدعم أهداف المس��يرة التنموية الش��املة 
 بقي��ادة حض���رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس���ى 

آل خليفة عاهل البالد المعظم.
ومن المقرر أن يتم افتتاح الحديقة يوم غد الخميس، بحضور 

رئيسة مجلس النواب فوزية زينل.
وأش��ارت الوزارة إلى أن افتت��اح الحديقة يأتي مع بداية فصل 
الصيف وبعد االنتهاء من أعمال التطوير التي شكلت إضافات 
مهمة لمرتادي الحديقة والتي تصل مس��احتها إلى 10 آالف 
متر مربع، ويتضمن إنشاء ممش���ى لمزاولة رياضة المش�ي، 
وملعب كرة قدم بأرضيات خاصة وفق المواصفات والمعايير 

الرياضية المعتمدة دوليًا.
كم��ا تحتوي على ممش���ى وصال��ة متعددة االس��تخدامات، 
ومناطق اس��تراحة مظللة وملعب نموذجي، ومظالت وألعاب 
جديدة بمواصفات عالية الجودة وأرضية مطاطية في منطقة 

األلعاب، ومسطحات خضراء جديدة، ومرافق تخدم الزوار.
ويأتي هذا المشروع انطالقًا من حرص وزارة األشغال وشؤون 
البلدي��ات والتخطي��ط العمران��ي واهتمامها البالغ بإنش��اء 
المشاريع الخدمية والحدائق والمرافق العامة وتوسيع الرقعة 
الخض�راء وزيارة نصيب الفرد منها من خالل زيادة المش��اريع 
التجميلي��ة والترفيهية في مختلف المناطق، بما ينس��جم مع 

تطلعات ومتطلبات األهالي.

»المستشفيات الحكومية«: 
إصابات »حادثة مبنى مقابة« 

بسيطة ومتوسطة
أفادت إدارة المستش��فيات الحكومية بأنه تّم نقل 5 أشخاص 
لدائرة الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي عن طريق 
اإلس��عاف الوطن��ي لتلقي الع��الج، إثر إصابتهم ف��ي حادثة 

سقوط أجزاء من مبنى قيد اإلنشاء في منطقة مقابة. 
وأوضح��ت »المستش��فيات الحكومي��ة«، بأن��ه ف��ور وص��ول 
المصابين إلى مجمع الس��لمانية الطبي تم إجراء الفحوصات 
الطبية الالزمة لهم، حيث تبّين بأن اإلصابات تقّدر بالبسيطة 
والمتوس��طة، كما أّن حالتهم مس��تقرة، منوهة بأّن الفريق 

الطبي يعمل على تقديم الرعاية الالزمة لهم.

ننوه إلى أنه قد تم نش��ر صورة قديمة، عن طريق الخطأ، في 
التقري��ر الخاص بمستش��فى الملك حمد الجامعي المنش��ور 
في صفحة 8 في العدد رق��م »6009« في صحيفة »الوطن«، 
والخاص��ة بمرك��ز األورام، حيث إن الصورة المس��تحدثة هي 

»مركز البحرين لألورام«، لذا لزم التنويه.

تنويه

رئيسة جامعة البحرين: »تقنية المعلومات« 
إحدى أهم نوافذنا على المستقبل

البحري��ن  رئيس��ة جامع��ة  أك��دت 
جواه��ر المضحك��ي، أن كلية تقنية 
المعلومات تعتب��ر واحدة من أهم 
نواف��ذ الجامع��ة المفتوح��ة عل��ى 
لالرتباط��ات  وذل��ك  المس��تقبل، 
لمج��االت  والمتع��ددة  الكبي��رة 
تقنية المعلوم��ات مع كافة مناحي 
الحياة، وهذه التقاطعات في ازدياد 
مضط��رد بما يجع��ل ه��ذه الكلية 
ف��ي قل��ب التح��والت المنتظرة في 
شتى االتجاهات، منوهة باالهتمام 
الكبير ال��ذي يوليه حض��رة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة ملك البالد المعظم، بدعوته 
المتكررة بأهمي��ة األخذ بالتقنيات 
االصطناع��ي  وال��ذكاء  الحديث��ة، 
الصناعي��ة  الث��ورة  أركان  وجمي��ع 
الرابع��ة لكي نكون في ركاب الدول 
المتقدم��ة، كما ج��اء ف��ي الكلمة 
الس��امية خالل افتتاح دور االنعقاد 
الثاني بالفصل التشريعي الخامس 

في نوفمبر 2019.
لق��اء  خ��الل  المضحك��ي  وقال��ت 
عقدت��ه أمس م��ع منتس��بي كلية 
المعلومات من األكاديميين  تقنية 

واإلداريين »إنه لمن حس��ن الطالع 
أن يقع هذا اللقاء في مناسبة مهمة، 
وه��ي الذكرى السادس��ة والثالثون 
 24( البحري��ن  جامع��ة  لتأس��يس 
مايو 1986(، والتي ش��هدت الكثير 
من التط��ورات والقصص الملهمة 
واإليجابية خالل هذه العقود، والتي 
أس��همت بش��كل فاع��ل وأساس��ي 
في م��ّد الب��الد بالكوادر الش��بابية 
راقي��ًا،  عالي��ًا  تعليم��ًا  المتعلم��ة 
وكان��ت مرافق��ة دائم��ًا للتحوالت 

التي شهدتها مملكة البحرين«.
وأطلعت رئيسة الجامعة الحاضرين 

على خط��ط الجامع��ة وتطلعاتها 
والمس��تقبلية  الحالية  ومس��اعيها 
في التطوير والتحس��ين، واستمرار 
األكاديمي��ة  بالجوان��ب  االرتق��اء 

واإلدارية.
تقني��ة  كلي��ة  منتس��بو  وط��رح 
المعلوم��ات العدي��د من األس��ئلة 
خالل  والمقترحات  واالستفس��ارات 
اللقاء، بعضها يتعلق بأمور خاصة 
بالكلي��ة، وبعضه��ا اآلخ��ر يش��مل 

الجامعة ككل. 
بدوره، قدم نائ��ب الرئيس لخدمة 
المجتمع وش��ؤون الخريجين محمد 

األنصاري مجموعة من اإلحصائيات 
التي تش��ير إلى إقبال س��وق العمل 
عل��ى توظي��ف خريجي كلي��ة تقنية 
المعلومات بش��كل الف��ت، وكذلك 
تناف��س المؤسس��ات الس��تقطاب 
الطلبة ف��ي فصل التدريب العملي، 
والت��ي ينته��ي جان��ب كبي��ر منها 

بالتوظيف.
فيم��ا اس��تعرض نائ��ب الرئي��س 
المعلوم��ات  تقني��ة  لخدم��ات 
والش��ؤون اإلدارية والمالية أسامة 
الج��ودر ع��ددًا م��ن المواضيع ذات 
الطاب��ع اإلداري الت��ي تم الس��ؤال 
عنها ف��ي اللقاء، مش��يرًا إل��ى أنها 
تح��ت الدراس��ة، وأن ع��ددًا منه��ا 
أوش��ك على االنتهاء بعد االجتماع 
مع الجهات الرسمية في الدولة ذات 

العالقة.
وفي نهاي��ة اللقاء، ش��كرت عميدة 
رئيس��ة  الجني��د،  حص��ة  الكلي��ة 
الجامع��ة ونوابها، عل��ى تخصيص 
هذا الوق��ت للتح��اور المباش��ر مع 
منتس��بي الكلية، لما ف��ي ذلك من 
تواص��ل فاع��ل ومفي��د لمواصل��ة 

االرتقاء بعمل الجامعة الوطنية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/25/watan-20220525.pdf?1653454229
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/25/watan-20220525.pdf?1653454229
https://alwatannews.net/article/1007595
https://alwatannews.net/article/1007490
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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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تأكيــد جاللة الملــك المعظم أننــا »اســتعدنا التعافي 
االقتصــادي« ينقــل البحرين لمرحلة جديــدة من التنمية 

والتطوير بسواعد فريق البحرين.

باألحمر
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 حقن أول مريض بشري 
بفيروس »ثوري« قاتل للسرطان

حقن علماء أول مريض بش��ري ب�»فيروس قاتل للس��رطان« ثبت 
أنه يقلص األورام الصلبة في الحيوانات.

وُعّدل الفيروس، المعروف باس��م Vaxinia، وراثيًا إلصابة الخاليا 
السرطانية وقتلها، مع الحفاظ على الخاليا السليمة.

وأظه��رت االختبارات الت��ي أجريت على الحيوان��ات أنه قادر على 
تقلي��ل حجم أورام س��رطان القول��ون والرئة والث��دي والمبيض 
والبنكري��اس، في حين أن العالجات المناعية األخرى كانت فعالة 
 Vaxinia���ف��ي بعض أن��واع الس��رطان. وفي المقاب��ل، يمكن ل
تنش��يط جه��از المناعة لدى المري��ض وزيادة مس��توى بروتين 
يسمى PD-L1 في األورام، ما يجعل العالج المناعي أكثر فعالية 
 hNIS-CF33 االس��م الكام��ل( ،Vaxinia ض��د الس��رطان. ويعد
VAXINIA(، نوعًا من »فيروس��ات األورام« - وهو فيروس موجود 

في الطبيعة ُعّدل وراثيًا على وجه التحديد لمكافحة السرطان.  »إنستغرام« تغير هويتها البصرية..
خط جديد للكتابة وتدرج مختلف باأللوان

كش��فت منصة »إنستغرام« االجتماعية لتبادل الصور، عن تحديث جذري في 
 Instagram Sans هويتها البصرية، يش��مل إضافة خط جديد للكتاب��ة هو

وتغيير تدرج األلوان.
حاول��ت المنصة االجتماعية، المملوكة لش��ركة »ميت��ا«، أن تضيف هويتها 
الخاصة على الخط الذي يكتب به أكثر من مليار مستخدم داخل التطبيق على 
الصور التي يشاركونها يوميًا، وكان التركيز الرئيس في تطوير الخط الجديد 
على أن ينبع من الفكرة العامة لش��عار »إنستغرام«، والذي يعتمد على فكرة 

المربعات الدائرية، بحسب بيان للشركة.
ويتوف��ر الخ��ط الجديد ب�3 تصميمات، ه��ي التقليدي، والعن��وان، والمكثف، 
ويختار المس��تخدمون من بينها عند الكتابة على المحتوى الذي يش��اركونه 
على المنصة. وركزت »إنستغرام« في تطوير الخط الجديد على احترام مختلف 
الثقافات وطرق كتابة حروف وعناصر اللغات المختلفة، لذلك تعاونت مع 40 

فنانًا وخبيرًا في اللغات على مستوى العالم، يعملون في كتابة الخطوط.
وكانت اللغة العربية من اللغات التي أبرزتها تدوينة »ميتا« بش��أن طريقة 
كتابته��ا مع الخ��ط الجدي��د، فالحروف العربية س��تظهر بش��كل يجمع بين 

الخطين الكوفي والنسخ.

استخراج 27 قطعة مغناطيس 
من بطن طفلة في السعودية

تمّكن الفريق الجراحي لألطفال بمستشفى الوالدة واألطفال 
في حف��ر الباط��ن بالمملكة العربية الس��عودية، م��ن إنقاذ 
طفل��ة كانت تعان��ي من آالم في البطن وقيء مس��تمر ألكثر 
من أس��بوعين. وتبين بعد إجراء الفحوصات واألشعة السينية 
وجود 27 قطعة مغناطيسية من »مكونات لعبة«، في الجهاز 
الهضمي مما تس��ببت في حدوث أكثر م��ن 8 ثقوب في جدار 
األمعاء، وفقًا لصحيفة عاجل. وباشر الفريق الطبي على الفور، 
إج��راء تدخل جراح��ي دقيق من خالل عمل ثق��وب صغيرة في 
جدار البطن واس��تخراج 27 حبة مغناطيس��ية وخياطة الثقوب 
المعوية. وتكّللت العملية بالنجاح، حيث اس��تغرقت 3 ساعات 
ونصف الس��اعة مع متابعة حالة الطفلة حتى تماثلت للشفاء 

وغادرت المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة.

القبض على سيدة هاربة 
من 364 سنة سجنًا

نجحت األجه��زة األمنية بوزارة الداخلي��ة المصرية في 
ضبط إحدى السيدات هاربة من التنفيذ عليها في 160 
حكم��ًا قضائيًا بالحب��س 364 س��نة. وضبطت مباحث 
قس��م ش��رطة التجم��ع األول بمديري��ة أم��ن القاهرة 
صاحبة شركة أدوية مقيمة بالقاهرة، مطلوب التنفيذ 
عليها في 160 حكم حبس جزئي ومس��تأنفًا في قضايا 
ش��يكات، بإجمال��ي حبس 364 س��نة، وغرام��ات مالية 
مس��تحقة بلغت 480 أل��ف جنيه وف��ق »القاهرة 24«. 
وبمواجهتها باألحكام الص��ادرة ضدها أقرت بها، وتم 
اتخ��اذ اإلج��راءات القانونية. وجاء هذا ف��ي إطار جهود 
أجهزة وزارة الداخلية لمالحقة وضبط المحكوم عليهم 

الهاربين من تنفيذ األحكام القضائية.

 برج خليفة.. األكثر جذبًا
للزوار عبر »غوغل ستريت فيو«

تص��در برج خليفة ف��ي اإلمارات قائم��ة المواقع األكثر 
اس��تقطابًا للزوار في العالم على خدمة »غوغل ستريت 

فيو«.
وأعلن��ت »غوغ��ل« الت��ي تحتف��ل بالذك��رى الس��نوية 
الخامسة عشرة للتطبيق المخصص للصور البانورامية 
للمواق��ع الجغرافي��ة، أن كاًل من ب��رج إيفل في باريس 
ومعلم تاج محل ف��ي الهند، تليا برج خليفة في قائمة 
المواقع األكثر اس��تقطابا للزوار في العالم على خدمة 
»غوغ��ل س��تريت في��و«. وعلى صعي��د البل��دان األكثر 
اس��تقطابًا لل��زوار عب��ر الخدم��ة، تصدرت إندونيس��يا 
القائمة أم��ام الواليات المتح��دة واليابان، كما ضمت 

الالئحة أوروبيا كال من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، وفقما 
نقلت »فرانس برس«.

وأطلق��ت غوغ��ل خدمتها »س��تريت فيو« س��نة 2007 
بمب��ادرة م��ن األمريك��ي الري باي��ج أح��د مؤسس��ي 

المجموعة العمالقة.
وكان مق��ر »غوغل« ف��ي كاليفورني��ا أول موقع أتاحت 
الخدمة استكش��افه من خالل صور بانورامية الُتقطت 
بواسطة حافلة أمن تم استئجارها خصيصا للمناسبة.

وتضم »غوغل س��تريت فيو« في المجم��وع 220 مليار 
ص��ورة مخزنة عب��ر خدمتها التي تغط��ي أكثر من 16 

مليون كيلومتر في حوالي مئة بلد.

  »تيك توك« يتيح خدمة
 تدر أموااًل شهرية

يعت��زم تطبي��ق »تي��ك ت��وك« إطالق اش��تراكات 
مدفوع��ة عل��ى الب��ث التدفق��ي الخ��اص بصن��اع 
المحتوى، وهي طريقة من شأنها أن تجعل الشركة 

ونجومها أقل اعتمادًا على عائدات اإلعالنات.
وس��تخضع المي��زة الجدي��دة لالختبار اعتب��ارًا من 
الخمي��س، وس��تتيح لصّن��اع المحت��وى أن »يدّروا 
إيرادات ش��هرية متوقعة« ويكّيفوا بثهم المباشر 

بأسلوبهم الشخصي.
ونشر التطبيق كذلك عددًا كبيرًا من مقاطع الفيديو 
الخاص��ة بمنش��ئي محت��وى يش��يدون بامتي��ازات 
يحص��ل عليها معجبيه��م في حال اش��تركوا، ومن 
بينها اس��تخدام رموز تعبيرية مخصصة ومرتبطة 

بعالمهم خالل المحادثة أثناء البث التدفقي.
وتعتب��ر هذه الميزة مش��ابهة لصيغ��ة اعتمدتها 
منص��ة تويت��ش المتخصص��ة في الب��ث التدفقي 

أللعاب الفيديو وساهمت في نجاحها.
وفيم��ا س��تتاح للجمي��ع مش��اهدة فيدي��و الب��ث 
التدفقي، إال أن المش��تركين فقط سيتمكنون من 
اس��تخدام عدد من الرموز التعبيرية الموجودة في 

نافذة الدردشة حيث يكتبون تعليقاتهم.
كما تتيح المنصة ألصحاب االش��تراكات المدفوعة 
إظهار ش��ارة تش��ير إلى أقدميتهم، وس��تتاح لهم 

المشاركة في »دردشة« حصرية.
 ويعت��زم تطبي��ق تيك ت��وك بداية توفي��ر الميزة 
الجدي��دة في وضع تجريبي لع��دد معين من صناع 
المحتوى، ثم سيوسع نطاقها لتشمل أولئك الذين 
تزيد أعمارهم عن 18 عاما ويتابع حساباتهم ما ال 

يقل عن ألف مستخدم.

مراهقة تهاجر سرًا تاركة 
رسالة مفجعة لوالديها

خرجت الش��ابة كوثر قيناد ذات 16 ربيعًا، في 18 مايو 
الج��اري، م��ن بيتها العائل��ي تاركة رس��الة حملت كل 
أنواع األلم والحس��رة، والد مص��دوم وأم تصارع الموت 
في مستش��فى وهران. »آسفة أبي.. آسفة ماما.. قررت 
تجريب حظي ما وراء البحر، س��ئمت م��ن حياة البؤس، 
والحرمان وس��أتصل بكما حالما أص��ل دعواتكم لي«..

هي آخ��ر الكلم��ات التي تركته��ا الفتاة، ه��زت أركان 
العائل��ة وال��رأي العام بمدين��ة وهران غ��رب الجزائر، 
وأعادت للضمائر الحية أوجاع ظاهرة الهجرة السرية أو 
كما تعرف في الجزائر »بالحرقة«، وتأثيراتها الس��لبية 
عل��ى البي��وت، وتفكيكه��ا للعالقات األس��رية، وفق ما 

نشرته بوابة أفريقيا اإلخبارية.

 »الدانة« يعلن بداية الموسم
الجديد بحضور كبار الفنانين

أعلن مس��رح الدانة عن بداية انطالق الموس��م الجديد 
بحض��ور كب��ار الفنانين، حيث يتم التعاق��د مع عدد من 
نخبه الفنانين إلحياء عدد من الحفالت الغنائية ومنهم 
الفنان محمد عبده والفنان عبد المجيد عبد اهلل، والفنان 
عبد اهلل الرويشد، والفنان رابح صقر والفنان نبيل شعيل 

والفنان مط��رف المطرف وغيرهم بمس��رح الدانة خالل 
الموس��م الجديد القادم، من خ��الل االتفاقية التي أعلن 
عنها مس��رح الدانة مؤخرًا مع ش��ركة روتانا للصوتيات 
والمرئي��ات. ومن المرتقب أن يتم اإلع��الن عن تواريخ 

الحفالت خالل األسابيع القادمة.

اإلمارات ترصد أول 
حالة لـ»جدري القردة«

أعلن��ت » وزارة الصحة ووقاي��ة المجتمع » االماراتية عن رصد 
أول حال��ة لجدري القردة ف��ي الدولة وفق السياس��ة المتبعة 
لدى الجهات الصحية بالدولة للرصد والتقصي المبكر لجدري 
القردة. وأوضحت في بيان أن الحالة تعود إلى سيدة تبلغ من 
العمر 29 س��نة زائرة للدولة من غرب أفريقيا وتتلقى العناية 
الطبية الالزمة في الدولة. وطمأنت الوزارة أفراد المجتمع بأن 
الجهات الصحية بالدولة تقوم باتخاذ اإلجراءات الالزمة كافة 

بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم.
وأكدت الوزارة أنها وبالتع��اون مع الجهات الصحية تتبع آلية 
ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان الكفاءة 
المس��تدامة ووقاية المجتمع من األمراض الس��ارية وس��رعة 
اكتش��اف الح��االت والعم��ل على الح��د من االنتش��ار المحلي 

لألمراض والفيروسات كافة بما فيها جدري القردة.
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المعراج ينال الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف األولى في اإلعالم

 دراسة: عدم التفرغ أبرز سبب
 لعزوف المرأة عن العمل النقابي

أيمن شكل «

األس��باب  أه��م  أن  دراس��ة  كش��فت 
الجوهري��ة المؤدية إلى عزوف المرأة 
النقاب��ي  بالعم��ل  المش��اركة  م��ن 
كان��ت ع��دم التف��رغ، ثم قل��ة خبرة 
الم��رأة بالعمل النقاب��ي، وافتقادها 
للمس��اندة والتش��جيع م��ن الملمين 

بالعمل النقابي.
جاء ذل��ك في أطروح��ة علمية حملت 
الع��ام  ال��رأي  »اتجاه��ات  عن��وان 
البحريني حول مشاركة المرأة بالعمل 
النقاب��ي.. دراس��ة ميداني��ة« للباحث 
والنقابي عبداهلل المعراج حصل فيها 
االمتي��از مع »مرتبة الش��رف األولى« 
ف��ي تخصص اإلع��الم والعالقات من 

الجامعة األهلية.
وتعتبر الدراس��ة التي قدمها الباحث 
المع��راج هي األولى م��ن نوعها على 
بمج��ال  األوس��ط  الش��رق  مس��توى 
النقاب��ي، لتناوله��ا للم��رأة  العم��ل 
العاملة من خالل مرسوم بقانون رقم 
)33( المعني بحرية تشكيل النقابات 
العمالي��ة كأحد ثمار مش��روع جاللة 

الملك اإلصالحي.
واس��تهدفت الدراس��ة التع��ّرف على 
أه��داف  نح��و  العاملي��ن  اتجاه��ات 
دور  وأهمي��ة  العمالي��ة  النقاب��ات 
بالمؤسسة،  والنقابي  المهني  المرأة 
والكش��ف ع��ن أب��رز المش��اكل التي 
تعاني منه��ا المرأة العاملة بالمجال 
النقاب��ي ورص��د اآللي��ات المناس��بة 
في الح��د من الصعوبات والمش��اكل 
والنزاعات العمالية مع صاحب العمل 
وممثلي��ه، إضاف��ة إلى التع��ّرف على 
مدى رض��ا العاملين بالقطاع الخاص 
الت��ي  القواني��ن والتش��ريعات  ع��ن 
تمكن المرأة من أداء دورها النقابي، 

ورصد اتجاهات العاملين حول كيفية 
تناول وس��ائل اإلعالم للعمل النقابي 

لدور المرأة النقابي في البحرين. 
وتوصل الباحث إلى اهتمام النقابات 
العمالي��ة بتأهي��ل الك��وادر النقابية 
النسائية جاء بدرجة مرتفعة، وكانت 
أكثر جوانب هذا االهتمام هي س��عي 
النقاب��ة إل��ى التواص��ل الدائ��م م��ع 
المرأة العاملة في سبيل نيل حقوقها 
الوظيفي��ة، وحرص النقاب��ة على رفع 
مستوى الثقافة العمالية لدى المرأة 
العامل��ة، كذل��ك س��عي النقابة إلى 
النس��ائية  النقابية  الك��وادر  تأهي��ل 
لتحقيق المش��اركة المهني��ة للمرأة 

في ميادين العمل.
وح��ول الصعوب��ات الت��ي تواجهه��ا 
النقاب��ات للنه��وض بقضاي��ا المرأة 
العامل��ة أوضح المع��راج أنها تمثلت 
في نش��اط وطبيعة عمل المؤسسة، 
وعدم توافر كادر نس��ائي بتش��كيلة 
العمالي��ة،  النقاب��ة  إدارة  مجل��س 
وكذل��ك الن��درة في اإللم��ام بقضايا 
الم��رأة العامل��ة، وع��دم تواف��ر مقر 

دائم للنقابة العمالية، فيما كش��فت 
الدراس��ة أن أهم األس��باب الجوهرية 
المؤدي��ة إل��ى ع��زوف الم��رأة م��ن 
المشاركة بالعمل النقابي كانت عدم 
التفرغ، ثم قلة خب��رة المرأة بالعمل 
المس��اندة  افتقاد  وأيض��ًا  النقاب��ي، 
الملمي��ن بالعم��ل  والتش��جيع م��ن 

النقابي.
وأوصى الباحث المعراج بضرورة عمل 
حم��الت توعوي��ة من خ��الل مختلف 
أهمي��ة  لتوضي��ح  اإلع��الم  وس��ائل 
مش��اركة المرأة في العم��ل النقابي 
ودوره��ا الفع��ال ف��ي ذل��ك، وعرض 
التج��ارب النس��ائية البحريني��ة التي 
عملت في مجال العمل النقابي بإجراء 
لق��اءات صحفية ومقابالت تلفزيونية 
معه��ن، إضافة إل��ى توعية النس��اء 
القوانين  الج��دد بمختل��ف  العامالت 
والبن��ود المتعلقة بالعم��ل النقابي، 
وإقامة ن��دوات وبرام��ج وورش عمل 
مكثف��ة في العم��ل النقابي للنس��اء 
عل��ى س��وق  المقبلي��ن  البحريني��ات 
العم��ل، وش��دد على أهمي��ة االطالع 

على تجارب العناصر النسائية بالدول 
األخرى س��واء كانت عربي��ة أو أجنبية 
مم��ن له��ن خب��رات عملي��ة طويلة 

بالعمل النقابي. 
الدراس��ة  عين��ة  غالبي��ة  أن  يذك��ر 
لديه��م معرفة ببنود قانون النقابات 
العمالي��ة، وأنه��م أكدوا عل��ى وجود 
الت��ي  بالمؤسس��ة  عمالي��ة  نقاب��ة 
يعمل��ون بها، كم��ا أن قس��مًا كبيرًا 
الحل��ول  بوض��ع  يس��اعدون  منه��م 
للقضاي��ا العمالية بالمؤسس��ة التي 
يعمل��ون به��ا، كذلك أك��دوا على أن 
النقاب��ة تتبن��ى القضايا المش��روعة 
للعم��ال، وأن مختلف األه��داف التي 
العمالي��ة  النقاب��ات  إليه��ا  تس��عى 
لتحقيقه��ا من توعي��ة العمال كانت 
على درجة كبيرة من األهمية، وكانت 
أكثره��ا أهمية تعري��ف العمال بأبرز 
المش��اكل التي تعان��ي منها الطبقة 
العاملة ورصد اآلليات المناس��بة في 
ح��ل النزاع��ات والمش��اكل العمالية 
بي��ن أطراف اإلنت��اج، وتحفيز العمال 
للمش��اركة في رف��ع الوع��ي بأهمية 
وجود النقابات العمالية بالمؤسسة، 
النقاب��ة  اهتم��ام  درج��ة  أن  كم��ا 
العمالي��ة بقضاي��ا الم��رأة العامل��ة 
كانت مرتفعة، وكان��ت أهم مجاالت 
االهتمام قيام النقابة بإعداد البرامج 
االجتماع��ي، وس��عيها  الطاب��ع  ذات 
إل��ى التواص��ل الدائ��م م��ع كوادرها 
العاملة ألجل حصر القضايا العمالية 
لمعالجتها وتوثيقها، وسعي النقابة 
العمالي��ة جاهدة إلى حص��ول المرأة 
العامل��ة عل��ى كامل حقوقه��ا ببيئة 
العم��ل، كذل��ك أيض��ًا حرصه��ا على 
رفع مس��توى الثقاف��ة العمالية لدى 
المرأة العاملة في كل ما تحتاجه من 
معلومات ومتطلبات في بيئة العمل.

 إلزام »مكتب استقدام« بإعادة
أموال مواطن سرقته خادمته

ثامر طيفور «

أنصف��ت محكمة التميي��ز مواطنًا بحرينيًا قام باس��تقدام عاملة 
آس��يوية، بأكثر م��ن 1300 دينار وبعد عدة أيام قامت بس��رقة 
مجوه��رات ذهبية ومصوغات ومحاولة الهرب، إال أنه تم القبض 
عليه��ا وإحالتها إلى الجه��ات المختصة. وعن��د حديث المواطن 
لمكت��ب االس��تقدام رف��ض المكتب إع��ادة المبلغ أو اس��تبدال 
الخادم��ة. وكان المواطن البحريني تعاقد مع مكتب اس��تقدام؛ 
الس��تقدام عاملة منزلية آس��يوية الجنس��ية مقابل 1300 دينار، 
وس��دد المبلغ واس��تلم العاملة، وخالل الفترة التجريبية، قامت 
العاملة بسرقة مجوهرات من منزل البحريني، ما ترتب على ذلك 

إحالة العاملة إلى المحاكمة الجنائية وصدور أحكام إدانة.
إال إن��ه قب��ل ذلك ق��ام المواط��ن بتقدي��م طلب إلى مؤسس��ة 
االستقدام وطالبهم فيه برد المبلغ المدفوع، حيث إن المؤسسة 
خ��الل الفت��رة التجريبي��ة في األش��هر ال���3 األول��ى، تكون هي 
المسؤولة عن العاملة ويحق له استبادلها أو المطالبة بسداد ما 
دفعه وإنهاء العقد. وقال المحامي ارحمة خليفة ممثل المواطن 
ل�»الوطن«: »إن محكمة التمييز قضت بإلزام مكتب االس��تقدام 
بإعادة مبلغ قدره 1454 دين��ارًا إلى المواطن البحريني، لما كان 

الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى، ومستنداتها«.

بحث تعزيز التعاون بين 
أكاديمية محمد بن مبارك 

ومعهد سعود الفيصل

أكدت مدير عام أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراس��ات 
الدبلوماس��ية الش��يخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، حرص وزارة 
الخارجي��ة عل��ى تعزيز التع��اون الدبلوماس��ي وتب��ادل الخبرات 
األكاديمية والعلمية والبحثية مع المملكة العربية الس��عودية، 
بما يواكب مس��يرة الش��راكة التاريخية الوطيدة والمتميزة بين 
البلدين. وأعربت الش��يخة منيرة، لدى اجتماعها أمس، مع مدير 
معه��د األمير س��عود الفيص��ل للدراس��ات الدبلوماس��ية عادل 
العمران��ي، بمقر المعه��د في الري��اض، ع��ن اعتزازها بحرص 
البلدي��ن على متابع��ة تنفيذ مبادرات وتوصي��ات لجنة التعاون 
السياس��ي والدبلوماس��ي التابعة لمجلس التنس��يق السعودي 
البحرين��ي، وخاص��ة ما يتعل��ق بتنظيم دورات مش��تركة إلعداد 

وتأهيل الكوادر الدبلوماسية الشابة.
م��ن جانبه، أكد العمران��ي اهتمام المعه��د بمواصلة التعاون 
والتنس��يق مع األكاديمي��ة في دع��م وتطوير الكوادر البش��رية 
المتخصص��ة ف��ي المج��ال الدبلوماس��ي، والعم��ل عل��ى تنفيذ 
العديد من البرامج التطويرية والتأهيلية المقترحة خالل الفترة 
المقبل��ة وفق خط��ة عمل وبرامج مش��تركة، بم��ا يدعم أهداف 

وزارتي خارجية البلدين.
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أنا طالب��ة متفوقة ُيتوق��ع تخرجي هذا الع��ام، وقدمت طلبًا 
لدراس��ة الطب بالجامعة األيرلندية، وتم قبولي بعد استيفاء 
الش��روط، وتم إعطائي مهلة لغاية 26 /5 /2022 لدفع مبلغ 
ألف دينار لحجز المقعد، ولكن بس��بب ظروفنا المادية وصحة 

والدي ال نستطيع سداد رسوم حجز المقعد.
إنن��ي آمل بأن يتبرع أح��د ويدفع المبلغ لحج��ز المقعد لحين 
حصولي على البعثة، وذلك من أجل تحقيق أحالمي في خدمة 
وطني الغالي مملكة البحرين، حيث إننا عائلة متوسطة الحال 
من س��كان الرفاع الغربي ووالدي يعاني من مش��اكل صحية 
متع��ددة وهو مس��ؤول عن المتطلب��ات المعيش��ية التي ال 
حدود لها، حيث إنه مس��ؤول عن أسرة مكونة من 5 أفزاد وال 
يعلم بحالنا إال اهلل سبحانه وتعالى وال تسمح ظروفنا الحالية 
بتحّم��ل المصاريف الدراس��ية الباهظة لدراس��ة الطب، علمًا 
بأنن��ي من الطالب��ات األوائل المتفوقات في القس��م العلمي 
والحاصل��ة على مع��دل تراكم��ي 98.3% والمزمع تخرجي في 

هذا العام.

 طالبة متفوقة تحتاج تبرعًا
لدراسة الطب بالجامعة األيرلندية

 »تقارير الرقابة« تخلو من مالحظات 
على مجلس النواب للمرة األولى

مريم بوجيري «

خل��ت تقاري��ر الرقاب��ة المالية واإلداري��ة من وجود 
مخالف��ات عل��ى مجل��س الن��واب للم��رة األولى في 
تاريخه، حيث تم ضبط المصروفات وترشيد اإلنفاق 
اتباعًا للسياس��ات العامة للدول��ة وتطوير األنظمة 
اإلداري��ة والمالي��ة والتقني��ة للوص��ول إل��ى أفضل 

الممارسات.
وأكد األمي��ن العام لمجلس النواب راش��د بونجمة، 
خ��الل مؤتم��ر صحف��ي عقدت��ه األمان��ة لتلخيص 
إنجازاتها بالتزامن م��ع انتهاء الدور األخير من عمر 
الفصل التشريعي الخامس، أن الجائحة ساهمت في 
تقلي��ل المصروفات من جهة المش��اركات الخارجية 
للن��واب »الس��فر« في حي��ن أنه تم اس��تخدام تلك 
الوفورات م��ن جهة أخرى في توفي��ر أجهزة وبرامج 
للمجل��س  والس��المة  الصح��ة  وأدوات  إلكتروني��ة 
لمواجه��ة الجائح��ة ومواكب��ة عدم توق��ف العمل 

البرلماني في ذلك الحين.
وأوض��ح بونجم��ة أن األمانة العام��ة قدمت الدعم 
الفن��ي واللوجس��تي للعم��ل البرلماني ف��ي 2824 
موضوع��ًا برلمانيًا، كما قدم دعمًا في 117 جلس��ة 
برلماني��ة، وضم��ن 123 تقري��رًا برلماني��ًا، و282 
اجتماعًا للج��ان خالل الفصل التش��ريعي الخامس، 
إل��ى جانب الدع��م ل��دور الدبلوماس��ية البرلمانية، 

البرلماني��ة، و74  155 مش��اركة للش��عبة  ضم��ن 
مش��اركة نيابي��ة. كما اس��تقبل المجل��س 30 وفدًا 
زائرًا، إلى جانب تنظيم برلمان الش��باب بنس��ختيه 
األول��ى والثاني��ة وبمش��اركة 120 ش��ابًا وش��ابة، 

ومواصل��ة تنظيم برنامج الثقاف��ة البرلمانية والتي 
بل��غ عدد المش��اركين فيه خالل 3 س��نوات أكثر من 
1600 مش��ارك م��ن الجنس��ين، باإلضاف��ة للبرامج 

النوعية كتدريب الشباب الجامعيين.

»مالية الشورى«: تعزيز العالقات بين البحرين 
وإندونيسيا لتنمية التعاون االقتصادي

أك��دت لجن��ة الش��ؤون المالي��ة واالقتصادي��ة 
بمجلس الشورى برئاسة خالد حسين المسقطي 
عل��ى أهمية تنمي��ة وتعزيز العالق��ات القائمة 
بين البحرين وإندونيس��يا، والعمل على دعمها 
بم��ا يفضي لمزي��د من التعاون ف��ي المجاالت 
التجارية والمالي��ة واالقتصادية، بما يصب في 

مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
جاء ذلك ل��دى اجتم��اع لجنة الش��ؤون المالية 
واالقتصادي��ة بمجل��س الش��ورى نائ��ب رئيس 
مجل��س الن��واب الش��عبي اإلندونيس��ي نون��و 
س��امبونو والوفد المرافق، وال��ذي يزور البحرين 
للتعرف عل��ى الفرص االس��تثمارية والتجارية، 
وذلك بحضور س��فير إندونيس��يا ل��دى المملكة 
اردي هرم��اوان وأعضاء لجنة الش��ؤون المالية 
واالقتصادية والمستشار أسامة أحمد العصفور 

األمين العام لمجلس الشورى.
وأعرب��ت اللجنة ع��ن الترحي��ب بالوف��د الزائر، 
والتأكي��د عل��ى أهمية التع��اون بي��ن البلدين 
الصديقين في كافة المجاالت، بما يشمل المجال 
التش��ريعي، والتنس��يق في المحافل البرلمانية 
حول القضاي��ا ذات االهتمام المش��ترك، فضاًل 
عن العمل لالس��تفادة من الخب��رات المتبادلة 

لتطوير التشريعات ذات الطابع االقتصادي.
وخالل االجتم��اع قدمت اللجنة عرض��ًا عن أهم 
القوانين والتشريعات االقتصادية في البحرين، 

وما تش��مله من تس��هيالت للمس��تثمرين من 
خ��ارج المملك��ة، إلى جان��ب ش��رح مفصل عن 
آلية مناقش��ة المواضيع ذات الطابع االقتصادي 
في الس��لطة التش��ريعية، وخاصة فيما يتعلق 

باعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة.
وثمن��ت لجن��ة الش��ؤون المالي��ة واالقتصادية 
بمجل��س الش��ورى االهتم��ام الذي أب��داه وفد 
مجل��س النواب اإلندونيس��ي لتنمي��ة العالقات 
االقتصادية والتجارية بين البلدين، معربة عن 
تطلعها بأن يستمر التقدم في تطوير العالقات 

بم��ا يع��ود بالنف��ع عل��ى البلدين والش��عبين 
الصديقين.

م��ن جانب��ه، أعرب رئي��س وفد مجل��س النواب 
الش��عبي اإلندونيس��ي ع��ن الش��كر والتقدي��ر 
لرئي��س وأعض��اء اللجنة المالي��ة واالقتصادية 
بمجل��س الش��ورى، على م��ا أبدوه م��ن ترحيب 
وتعاون خالل المباحثات المشتركة، معربًا عن 
التطل��ع بأن يس��تمر التواصل بين الس��لطتين 
التشريعيتين في البلدين الصديقين، بما يحقق 

األهداف المشتركة التي يسعى لها البلدين.

رئيسة النواب: دعم نيابي لتعزيز 
التبادل التجاري مع أذربيجان

أك��دت رئيس��ة مجلس الن��واب فوزي��ة زينل، عل��ى العالقات 
التاريخي��ة بين البحري��ن وجمهورية أذربيج��ان الصديقة في 
ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
وثمنت ما يجمع بين البلدين الصديقين من قواسم مشتركة 
وع��ادات وتقالي��د وثقاف��ات متقاربة م��ن ش��أنها أن تدفع 
بالعالق��ات نحو آف��اق أرحب، وبما يعزز من مس��توى التبادل 
االقتصادي والتجاري واالس��تثماري تحقيقًا لمصلحة البلدين 

الشعبين الصديقين.
جاء ذلك، خالل اس��تقبالها أمس، س��فير جمهورية أذربيجان 
لدى البحرين المقيم في الرياض شاهين عبدالالييف، وبحضور 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني النائب 
محمد السيسي البوعينين، حيث تم مناقشة سبل دعم وتعزيز 
العالقات بين البلدين الصديقين في كافة المجاالت وال سيما 

على الصعيد البرلماني وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/25/watan-20220525.pdf?1653454229
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/uploads/pdf/2022/05/25/watan-20220525.pdf?1653454229
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/25/watan-20220525.pdf?1653454229
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محمد بن زايد.. رجل المهمات الصعبة
بالرغم من الحزن الذي خيم على دولة اإلمارات 
العربية المتحدة والش��عوب العربية في فقيد 
األمة العربية واإلس��امية س��مو الشيخ خليفة 
بن زاي��د آل نهيان طيب اهلل ث��راه إال أن الرضا 
بقضاء اهلل وق��دره أمر محس��وم فعجلة الحياة 
مس��تمرة، فمن يصنع التاريخ بالتأكيد جذوره 

ممتدة ومتواصلة.
جي��ل بع��د جي��ل يتناقل ذل��ك الهاج��س لبناء 
الحضارة الحديثة برغم التحديات، ال ينكر فيها 
العط��اء وال تحجب عنها الحقيق��ة، فزايد الخير 
-س��مو الشيخ زايد بن س��لطان آل نهيان طيب 
اهلل ث��راه- اليزال منارًا للخير والتزال الش��عوب 
تنه��ل من حكمت��ه وعطائه وقيادت��ه واليزال 
س��موه الش��خصية الملهمة الغائ��ب الحاضر، 
وه��ذا ح��ال م��ن يترك بصم��ة خال��دة وصدى 

تسابق األفاك.  
ومثلما يؤمن الش��عب اإلماراتي بس��مو الشيخ 
محمد ب��ن زايد آل نهيان حفظ��ه اهلل بقيادته 

وعطائه تؤمن الش��عوب األخ��رى بذلك أيضًا، 
فس��يرته عطرة وتش��هد ل��ه أقوال��ه وأفعاله 
وإنس��انيته، خير خلف لخير س��لف، فقد تعددت 
إنجازات س��موه، وي��دل على ذل��ك حرصه على 
تطوير باده من خال مشاريع ومبادرات عظيمة 
تمثلت في مجال التعليم والتنمية االقتصادية 
وتمكين المرأة والحفاظ على البيئة ومش��اريع 
إل��ى  خيري��ة وإنج��ازات متع��ددة، باإلضاف��ة 
مش��اركته ف��ي كثير م��ن القرارات السياس��ية 
الهام��ة الت��ي جعل��ت م��ن دول المنطقة ذات 
نفوذ عاٍل توجت بالنجاح االستراتيجي الفذ في 
تناول القضايا من خال صون األمن واالستقرار 

في المنطقة ودعم سياستها الخارجية.
ما يمتلكه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
-أس��د اإلمارات- هي تلك النظرة االستراتيجية 
الش��املة كقوة ف��ي القيادة الثاقبة س��اهمت 
ف��ي تقدم وتطور باده وأعطتها ش��أنًا عظيمًا 
الكب��رى  ال��دول  تناف��س  تق��ارن  ال  وص��دارة 

والمتقدم��ة ف��ي كاف��ة األصع��دة خاص��ة في 
تل��ك األوقات الحرجة العصيب��ة التي مرت بها 
منطقتنا العربية التي كانت كفيلة بأن تعكس 
منظ��ور االس��تقرار المدع��م بالق��وة والح��زم 
واإليم��ان ب��أن الس��ام للجميع كرؤي��ة نافذة 
لمستقبل اإلمارات والمنطقة، جعلت منها ذات 
سيادة وأصحاب قرار لمستقبل شعوبنا العربية 

ال يستهان بها أبدًا. 
س��مو الش��يخ محمد ب��ن زايد آل نهي��ان رجل 
الس��ام والتس��امح، رجل المهم��ات الصعبة، 
على عاتقه حمل ثقيل يكمن في مس��ؤولياته 
وقرارات��ه تج��اه دين��ه ووطنه، فحم��ل الراية 
لمس��يرة التقدم والتنمية قد يبدو شاقًا لكنه 
ينصهر أمام النوايا الصادقة في العزة والرفعة 
للوط��ن والمواط��ن، نب��ارك لدول��ة اإلمارات 
العربية المتحدة على المبايعة الطيبة لسمو 
الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

وقائد مسيرتها.

جدري القرود والشيء المؤكد عنه
إلى جانب الحاقدين فإن الش��خص الوحيد الذي ال يتمنى لك الشفاء العاجل بل االستفادة 
ماديًا م��ن مرضك هو الطبيب! تلك مقولة »بتصرف« متداولة كقاعدة من قواعد الحياة، 
وأمام ما نس��معه من انتش��ار األوبئة واألمراض وظهور كل فترة مرض أو وباء أو فيروس 
جديد، فإن الغالب منا بدأ يش��عر وكأن هناك ظاهرة التكس��ب التجاري لشركات اللقاحات 

من وراء هذه الفيروسات. 
أم��ام اضطراب العالم من جديد مع ظهور جدري القرود س��تبدي لنا األيام ما نجهله، فقد 
يك��ون كما أثير مس��بقًا عن في��روس كورونا حينم��ا تضاربت األنباء بش��أن قصة ظهوره 
ووجهت اتهامات أنه في��روس مصنع ولعبة من األالعيب، وقد يكون حقيقة وفيروس جاء 
كمرض جديد غير معروف وقد يكون جندًا من جنود اهلل مسلطًا نحو فئة شاذة عن السلوك 
القوي��م، فالص��ورة الكاملة اليوم لمن يتفقه أننا في زمن الفت��ن وكل يوم يصاب العالم 

بفتنة ومأساة جديدة. 
كنت أقول إلحداهن منذ فترة: ال تس��تهينوا بالش��يء الصغير فاألمراض جند مس��لط من 
اهلل عز وجل، ومن الممكن أن يكون ثوابًا ويجعله اهلل س��ببًا لكشف أمر ما وانتهائه، ومن 
الممك��ن أن يكون عقابًا، فيروس صغير غير مرئي هز العال��م بطريقة أربكت أكبر الدول 
وأعظمها في أقل من سنة وتغيرت طبيعة الحياة بأسرها، فاهلل عز وجل يعرف متى يسخر 
جنوده في معارك الحق والباطل وإن كان هناك ممن ال يؤمن بمدرس��ة أن األمراض جنود 
مسلطة من اهلل وأن كورونا لعبة، لكن بالنهاية لو كان يرى الصورة كاملة لفطن أنه حتى 
وإن كانت لعبة أو مرضًا جاء من أكل الخفاش في النهاية كلها أس��باب كتبها اهلل لُنبتلى 
به��ذا ال��داء ويعاني العالم م��ن القيود المفروضة عليه بس��ببه، واليوم يعاد الس��يناريو 
لنس��مع كل س��اعة عن إعان اإلصابة بجدري القرود واكتش��افه في عدد من الدول، حتى 
وصل األمر إلى إعادة س��يناريو تطبيق الحجر الصحي على المصابين به لمنع تفشيه داخل 

مجتمع الدولة. 
نس��أل اهلل اللطف وأن يكفينا شر هذا المرض الجديد الذي أخذ البعض يصفه بأنه جدري 
المثليين لكون أكثر اإلصابات به جاءت من هذا النوع من البشر الشاذين، فيما أخذ البعض 
يربط بينه وبين قضية الاعب الس��نغالي إدريس��ا غي العب كرة القدم الذي رفض لعب 
مباراة مع ناديه في فرنس��ا بعدما ُطلب منه إرغامًا ارتداء قميص يدعم توجهات المثلية 
الجنس��ية لتتم إحالته إلى التحقيق والمحاسبة، وقد تصدر ترند المواقع العالمية ومواقع 
التواصل االجتماعي ودعمه المايين بمن فيهم رئيس الس��نغال نفسه لموقفه الرافض 
لدعم فئة تعتبر غير س��وية في الفطرة اإلنس��انية الس��ليمة، ويؤكد أن هذا المرض جاء 
كعقوب��ة لهذه الفئة إثر ظلمهم لهذا الاع��ب الدولي، وهناك من يرى أنه مرض موجود 
منذ س��نين طويل��ة ولكنه جاء كفيروس متط��ور، كما أن هناك من ي��رى أنه مرض ليس 
بخطي��ر كمثل كورون��ا واألنباء التزال تتضارب بش��أنه، إال أنه من المؤكد حاليًا وحس��ب 
تصري��ح منظمة الصحة العالمية بتاريخ 23 مايو أك��دت أن هذا المرض غير قابل للتحور 
كما كورونا وأن احتمال انتش��اره يكون من خال االتصال الوثيق بين أش��خاص من ذوي 
العاقات الجنسية المتعددة وأن هناك قابلية للسيطرة عليه في الدول، مما يعني مبدئيًا 
وحس��ب هذه التصريحات أنه مرض جلدي جنسي يصاب به األشخاص متعددي العاقات 
الجنسية، ليرجعنا إلى الفكرة األولى التي تكلمنا عنها وأنه قد يكون جندًا مسلطًا من اهلل 
عز وجل وعقابًا س��خره سواء أكان لعبة ومسرحية أو غيره من األسباب، ونسأل اهلل سامة 

أوطاننا منه.

انحسار »حزب اهلل«.. فما ردات فعله تجاه الخليج؟
انجل��ت ي��وم األحد 15 ماي��و الجاري إح��دى أكثر 
المع��ارك االنتخابي��ة ض��راوة في تاري��خ لبنان 
بفقدان ح��زب اهلل وحلفائه لألكثرية البرلمانية، 
وق��د قي��ل ل��ن تفض��ي النتيج��ة إل��ى تغيي��ر 
دراماتيكي، لكّنها تضّمنت مقدمات يمكن البناء 
عليه��ا خليجيًا إلخ��راج طهران من بي��روت. وفي 
تقديرن��ا أن ما خس��ره ح��زب اهلل لصال��ح الخليج 
من صنادي��ق االنتخابات س��يعوضها بصناديق 
الكبتاغ��ون للخليج. وقد تتح��رك طهران بعمل 
يظه��ر قوته��ا ف��ي الداخ��ل اللبنان��ي بالدع��م 
الم��ادي وفي الخارج بعملية لرفع ش��عبية محور 
المقاومة. وق��د تقوم إي��ران بالتخطيط للحزب 
لرف��ض النتائ��ج كما فعلت في الع��راق واختراع 
ما يشبه اإلطار التنس��يقي المناوئ للصدر. وألن 
المئ��ات م��ن مناصري »ح��زب اهلل« ق��د ترددوا 
واضطروا لتفادي الضغوط بالتوجه إلى صناديق 
االنتخابات واالقتراع بأوراق ملغاة في مؤشر على 

ضعف الروح الرفاقية. لذا سيقوم الحزب بافتعال 
ما يؤج��ج الطائفية لتجدي��د االصطفافات. وقد 
ب��دأ الحزب بالتلويح بالتهدي��د بالحرب األهلية، 
ولتافي نزع س��احه س��يتم التح��رش المحدود 
بالصهاين��ة. وهذا ما فعله بطائرة مس��يرة يوم 

إعان النتائج.
أحدث��ت النتائ��ج تش��ظي مجلس الن��واب لثاث 
كتل، مما يجعل كتلة الجدد المس��تقلين حصان 
ط��روادة وسيس��اومهم الخليج، كما يس��اومهم 
ح��زب اهلل. وعل��ى الخلي��ج التحرك لخل��ق قيادة 
جديدة للمكون الس��ني وربما مؤشر نجاح اللواء 
أشرف ريفي خير دليل على جدوى التحرك وإعان 
انته��اء الحريرية. كما صار م��ن الضروري تغيير 
رأس الحرب��ة الضعيف��ة ضد مش��روع إيران إلى 
رأس الحرب��ة القوي��ة بحزب الق��وات والتقدمي، 
والتح��رك المف��روض ه��و دع��م التي��ار العربي 
المس��يحي والدرزي ففيه فرصة لرفع الغطاء عن 

س��اح حزب طه��ران. ولك��ون اإلمبراطوري�ات ال 
أم�اكن  تم�وت ف�ي عواص�مها، ب�ل تم�وت ف�ي 
نفوذه�ا، لذا يجب استثمار الفوز، فالحشد خسر، 
و»حزب اهلل« خس��ر، والحوثة في هدنة ويريدون 
السامة، وهذا ما يسرع س��قوط نظام المالي. 
كم��ا أن النقطة األهم هي معارك انتخاب رئيس 
برلم��ان جديد، وتألي��ف الحكومة، ث��م المنازلة 

السياسية الكبرى بانتخاب رئيس جمهورية.

بالعجمي الفصيح
يب��دو أن الخليجيي��ن كان��وا محضري��ن للنتائج 
اإليجابي��ة بالمب��ادرة الكويتي��ة وعودة س��فراء 
السعودية والكويت واإلمارات والخليج إلى لبنان. 
فالمغ��ادرة كانت إجراء دبلوماس��ّيًا للتعبير عن 
موقف كان مسيئًا لدول مجلس التعاون الخليجي 

فقط، برافو.

سيدة المركزي الروسي وموقعة العمالت
ولئن كانت أس��لحة الح��روب هي المداف��ع والطائرات 
وجمي��ع أدوات القت��ال، إال أن الس��اح االقتصادي بات 
حاس��مًا في تحييد النتائج لطرف ضد آخر، وبرز س��اح 
التحكم ف��ي مصير العمات ودور ال��دوالر في أي حرب 

كونية تنشب اليوم بين دولتين.
وف��ي مث��ال الن��زاع الروس��ي األوكران��ي األخي��ر، كان 
االقتصاد س��احًا لردع الدب الروس��ي ع��ن تقدمه في 

أوكراني��ا، وتوق��ع المختص��ون أن ينه��ار الروبل بقوة 
بس��بب الحصار العالمي القاس��ي، وق��رارات عزل بنوك 

روسيا عن نظام سويفت الدولي للمعامات المالية.
لكن في مس��رح عمليات آخر برزت امرأة حديدية تدعى 
إلفي��را نابيولين��ا التي تتول��ى منصب محاف��ظ البنك 
المرك��زي الروس��ي منذ الع��ام 2013، لتق��ود معارك 
الروبل ضد محاوالت الغ��رب لتركيعه، وتنجو من الفخ 

المحك��م وتحقق انتصارا كاس��حا أدى الرتفاع كبير في 
سعر الروبل، فماذا فعلت سيدة المركزي الروسي.

ب��دأت نابيولينا رحلته��ا منذ 2014 بعد انهيار س��عر 
صرف الروبل بس��بب العقوب��ات الغربي��ة على حادثة 
ش��به جزيرة القرم، وذلك عندما دمجت 300 مؤسس��ة 
مالية لتواجه األزم��ة، وعادت في األيام األخيرة لتدخل 
معركة جديدة، حيث قررت رفع سعر الفائدة من %9.5 
إلى 20%، لوقف نزيف س��حب األم��وال من البنوك، كما 
أفرج��ت عن 733 ملي��ار روبل من األم��وال االحتياطية 
الطارئة، وس��محت للبنوك بتأجي��ل إعادة تقييم جميع 

األصول للحفاظ على قيمها عند مستويات عالية.
وتعامل��ت نابيولينا مع التضخ��م بطريقة الهجوم خير 
وس��يلة للدفاع، حين فرضت على الش��ركات الروس��ية 
ش��راء الروب��ل بنس��بة 80% م��ن العم��ات األجنبي��ة، 
للخ��ارج  والتحوي��ات  للس��حوبات  س��قفًا  ووضع��ت 
بالعمات األجنبية، لكن الضربة القاضية جاءت بربط 

الروبل بالطاقة الروس��ية المصدرة للغرب، وطلبت من 
الحكومة صياغة اتفاقيات تس��وية في غضون أسبوع، 
وه��ذا كان أحد أبرز عوامل ارتف��اع قيمة الروبل والذي 
ش��هد انتعاش��ة منذ نهاية م��ارس الماض��ي ويرتفع 

ألعلى مستوى له.
س��يدة البن��ك المركزي الروس��ي معروفة ل��دى الغرب 
حيث اختارتها مجل��ة »ذا بانك��ر« البريطانية كأفضل 
محاف��ظ بنك مركزي ف��ي أوروبا لع��ام 2017، ودعاها 
صندوق النقد الدولي إللقاء محاضرة مهمة عام 2018 
واختارته��ا مجل��ة فوربس ضمن أق��وى 100 امرأة في 
العال��م، ولذلك لم يكن م��ا حدث إال نتيج��ة لتاريخها 
الحافل وكذل��ك ثقة الرئيس بوتين في قراراتها، حيث 
منحها صاحيات واس��عة لمواجهة السياسات الغربية 
ض��د الدول��ة، وإن كان الجيش الروس��ي يواج��ه اليوم 
صعوبة في تحقيق انتصار حاس��م عل��ى األرض، إال أن 

نابيولينا انتصرت في »موقعة العمات«.

لماذا عندما ننجح نتوقف..؟!
أس��ئلة كثيرة تدور في ذهني وأنا أس��ترجع 
ش��ريط المؤتم��رات الصحفي��ة الت��ي كان 
يعقده��ا الفري��ق الوطني الطب��ي للتصدي 
لفيروس كورون��ا )كوفيد 19( بغرض إطاع 
المواطني��ن والمقيمين عل��ى الوضع العام 
ويقدم تقري��رًا مفص��ًا مش��فوعًا باألرقام 
حول عدد الحاالت القائمة ومنبهًا بالتدابير 
واإلج��راءات الت��ي تتخذها الدول��ة، تتبعها 
إرشادات بأساليب الوقاية وكيفية التعايش 
مع الوضع والدور المنوط بالمواطنين خال 

تلك الفترات االستثنائية. 
وأنا أسترجع ذلك الش��ريط أتساءل والعالم 
حالي��ًا يم��ر بأزم��ات ذات أش��كال وأصن��اف 
متعددة تلقي بظالها على الش��أن المحلي 
منه��ا األزمات المالية والغذائي��ة والزراعية 
وم��ا أثم��رت عن��ه الجائحة م��ن ارتفاع في 
تكاليف الشحن لكافة عمليات االستيراد مما 
خلفت أزمات عقارية وإنمائية باإلضافة إلى 
ما اس��تجد من جائحة تلوح باألفق متعلقة 
بجدري القرود، أتساءل ماذا لو تم استنساخ 
المؤتم��ر الطب��ي ولك��ن بص��ورة مختلفة 
وبمواضي��ع تامس كل تلك المس��تجدات، 

فعلى س��بيل المث��ال يعقد وزي��ر الصناعة 
والتجارة والس��ياحة مؤتمرًا صحفي��ًا دوريًا 
يطل��ع من خال��ه ال��رأي العام عل��ى األمن 
الغذائ��ي وأس��باب االرتف��اع الملح��وظ في 
أس��عار الس��لع االس��تهاكية ويوض��ح دور 
وزارت��ه في مراقبة األس��عار وضم��ان عدم 

تاعب البعض باألسعار. 
كما يعقد وزير العمل والتنمية االجتماعية 
مؤتمرًا يقدم م��ن خاله النصائح للطبقات 
الدنيا والمتوس��طة ف��ي كيفية التعامل مع 
مثل هذه الظ��روف االس��تثنائية والتي من 
الممكن أن تؤثر على ميزانيات األسر وتثقل 
كاهلها في ظل تنامي المصروفات وتأثرها 
بعادات اس��تهاكية دخيل��ة وجديدة تغلب 

عليها الكماليات. 
مص��رف البحري��ن المرك��زي يوضح أس��باب 
رفع الفائدة على القروض وما هي األس��باب 
الت��ي دفعت لذل��ك اإلجراء، وكي��ف يتعامل 
المقت��رض مع ه��ذه المس��تجدات وما هي 

إيجابياتها وسلبياتها. 
تلك أمثل��ة على نوعي��ة المؤتم��رات التي 
يج��ب أن نستنس��خها م��ن المث��ال الناجح 

المتمث��ل بالس��ّنة الت��ي س��نتها الحكومة 
الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي 
العه��د رئيس مجل��س ال��وزراء بهدف وضع 
المواطن في الصورة وإطاعه على الحقيقة 
كاملة، وإرشاده إلى التدابير السليمة، وقس 
على تل��ك المؤتمرات جوانب أخرى متعلقة 
بكافة ما يهم المواط��ن والمقيم، لتواصل 
البحري��ن تقديمه��ا للنماذج المش��ّرفة في 

اإلدارة الحديثة المتطورة. 
إن مثل تل��ك المؤتمرات س��تغلق الطريق 
عل��ى دجال��ي التواص��ل االجتماع��ي الذين 
يقدمون محت��وى مغلوطًا م��ن المعلومات 
بغرض الشهرة بينما البعض اآلخر يستغل 
غياب المعلومة ليحش��و العق��ول بافتراءات 
كاذب��ة أله��داف خبيث��ة ولحس��اب أجندات 

خارجية. 
ل��ذا علين��ا أال نتوق��ف وال نكتف��ي بم��ا تم 
تقديم��ه، فعندما ننجح علين��ا أن نبني على 
ذل��ك النجاح، ال أن نتوقف عن��ده، فالبحرين 
كانت ومازالت وستستمر سّباقة في التطور 
والنجاح بس��واعدها الوطنية، وأفكار أبنائها 

المبدعين.

أموال قطر الخبيثة
وجدت قطر نفس��ها أمام أس��هم النقد بعد إعادة وسائل اإلعام تسليط الضوء على ملف 
تمويل قطر لإلرهاب عقب تحري��ك عائلة الصحفي المقتول على يد تنظيم داعش الملف 
قضائي��ًا واتهام مؤسس��ات قطرية ب��ارزة بتحويل مبل��غ 800 أل��ف دوالر لتنظيم داعش 
واالش��تراك في قتل الصحفي األمريكي ستيفن سوتلوف، وحساسية هذه القضية تحديدًا 
 بالنس��بة لقط��ر تكمن في وج��ود عاقة محتملة بي��ن جماعات إرهابي��ة وخالد بن حمد 

آل ثاني، األخ غير الشقيق ألمير قطر، بحسب وثائق ومصادر وكالة أسوشيتد برس.
قطر على تاريخها الطويل مع دعم اإلرهاب دائمًا ما كانت تستغل أموالها في وضع مكياج 
لتجمي��ل صورته��ا أمام العالم وهو ما تمارس��ه حاليًا مس��تغلة اس��تضافة كأس العالم 

والترحيب بقدوم المثليين واإلنعام بالمشاريع االقتصادية على عدد من الدول.
وف��ي ظل أزمة الطاقة العالمية التي تس��ببت بها الحرب الروس��ية األوكرانية وجد نظام 
الدولة فرجة جديدة يستطيع من خالها أن يتقرب من الدول الكبرى ويصرف االنتباه عن 
أي نق��د غربي قد يوجه ل��ه قبيل انطاق كأس العالم خاصة بع��د أحداث الداخل بتقديم 
الغاز القطري كحل يرفع الحرج عن أوروبا والواليات المتحدة بعد قرار روسيا بوقف إمدادات 

الغاز عن حلفاء أوكرانيا.  
تميم قطر اس��تخدم الغ��از لعلمه أن الدول الكبرى في ظل األزمة الراهنة س��يكون همها 
األول توفير إمدادات الطاقة حتى لو استدعى األمر بسبب المنافع االقتصادية غض الطرف 
عن أمور هنا وهناك والتوقف عن إصدار مواقف تجاه الممارسات القطرية غير المقبولة.  

والسؤال هل س��يكون ملف تمويل قطر لإلرهاب في طي النسيان في ظل تقاطع المصالح 
االقتصادية الحالي أم س��تتذكر هذه الدول التقارير والتصاريح السابقة التي حملت فيها 
قطر المس��ؤولية عن تمويل اإلرهاب والمانع أن نذكر أنفس��نا وإياهم ببعض ماذكر عن 

تمويل قطر لإلرهاب فالذكرى تنفع المؤمنين: 
- ترامب: »دولة قطر.. لألس��ف.. لها تاريخ من تمويل اإلرهاب على مس��توى عاٍل للغاية. 
و»كان علين��ا أن نتخذ ق��رارًا.. علينا أن نوق��ف تمويل اإلرهاب... الوق��ت حان لدعوة قطر 

إلنهاء التمويل«.
- ديفيي��دس كوهين وكيل وزارة الخزانة األمريكية: »هن��اك ممولون إرهابيون ُمصنفون 
من قبل الواليات المتحدة واألمم المتحدة في قطر لم يتم اتخاذ إجراءات ضدهم بموجب 

القانون القطري«.
- تقرير المركز الدولي لدراس��ة التطرف )ICSR(: الدوحة استخدمت منظمة قطر الخيرية 
لتموي��ل 138 مش��روعًا على األقل ف��ي جميع أنحاء أوروب��ا، ارتبط العدي��د منها بتنظيم 

اإلخوان اإلرهابي.
- شبكة »فوكس نيوز« اإلخبارية األمريكية: الدوحة مّولت شحنات أسلحة لحزب اهلل.

- برلماني��ون أوروبيون يطالب��ون باتخاذ موقف حازم إزاء تورط قط��ر المتكرر في تمويل 
اإلرهاب.
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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

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/1007604
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/25/watan-20220525.pdf?1653454229
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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الملـــك  جاللـــة  مستشـــار  اجتمـــع 
للشـــؤون الدبلوماسية الشيخ خالد 
بـــن محمـــد آل خليفـــة  بـــن أحمـــد 
بحضـــور وزيـــر الماليـــة واالقتصاد 
الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة 
آل خليفة ووزير الصناعة والتجارة 
والســـياحة زايـــد الزياني مع رئيس 
الوزراء الفلســـطيني محمد اشتيه، 
وذلـــك علـــى هامش المشـــاركة في 
أعمـــال االجتماع الســـنوي للمنتدى 

االقتصادي العالمي بدافوس.
وخالل االجتماع، تـــم التأكيد على 

الثابـــت  البحريـــن  مملكـــة  موقـــف 
الفلســـطينية  للقضيـــة  والداعـــم 
عـــادل  ســـالم  لتحقيـــق  والمؤيـــد 
تـــم  كمـــا  المنطقـــة.  فـــي  وشـــامل 
اســـتعراض العالقات المتميزة بين 
مملكـــة البحريـــن ودولة فلســـطين 
المبذولـــة  والجهـــود  الشـــقيقة، 
االقتصاديـــة  العالقـــات  لتطويـــر 
االســـتثماري  والتجاريـــة والتعاون 
بين البلدين، وسبل تعزيز التنسيق 
المشترك بين الجانبين في مختلف 

المجاالت.

تطوير التعاون االستثماري مع فلسطين

المنامة - بنا

اســـتقبل القائد العام لقوة دفاع 
البحرين المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، 
صبـــاح أمـــس، رئيـــس المجلس 
األعلـــى للصحـــة الفريق طبيب 
الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 

خليفة.
وأثناء اللقاء، رحب القائد العام 
برئيس المجلس األعلى للصحة، 
المجلـــس  يقدمـــه  بمـــا  مشـــيًدا 

األعلى للصحة من جهود طيبة 
الطبيـــة  الخدمـــات  إدارة  فـــي 
والرعايـــة الصحيـــة فـــي مملكة 
باالهتمـــام  منوًهـــا  البحريـــن، 
المســـتمر الذي يوليـــه المجلس 
في استدامة تطور المؤسسات 
وتحســـين  الطبيـــة  واألنظمـــة 
جودتها، لمواكبة التحديث في 
هذا المجـــال الحيوي بما يخدم 

المواطن والمقيم.

إشــادة بــدور “األعلــى للصحــــة” 
في تطـويـر المنظـومـة الصحيـة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ محمد بـــن مبارك آل خليفة أن 
مملكـــة البحريـــن تحـــرص على تكثيـــف الجهود بمـــا يدفع بمســـارات التطوير 
التنمـــوي المســـتدام نحـــو اآلفـــاق التـــي تحقـــق التطلعـــات المنشـــودة لصالح 
الوطن والمواطن وفق اســـتراتيجيات وخطـــط وبرامج تحظى بكل المتابعة 
التـــي تضمن التنفيـــذ المتقن الذي يحقق أهداف المســـيرة التنموية الشـــاملة 
بقيـــادة ملـــك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
ويســـتجيب بفاعليـــة لتوجيهـــات ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة في هذا الشأن.
جاء ذلك لدى استقبال سموه أمس وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني عصام  خلف  ووزير اإلسكان  باسم الحمر و مدير عام مكتب رئيس 
مجلس الوزراء وأمين عام مجلس الوزراء حمد المالكي، حيث استمع سموه 
إلى إيجاز بشـــأن آخر مســـتجدات المدن اإلســـكانية الجديـــدة وأعمال البنية 
التحتية فيها وهي مدينة ســـلمان ومدينة خليفة ومدينة شرق الحد ومدينة 

شـــرق ســـترة وضاحية الرملي، والتي تم تنفيذها بالشكل الذي يحقق أهداف 
الخطـــط والبرامج التنموية ويخدم التوجهات الراميـــة إلى تلبية احتياجات 
المواطنيـــن وتحقيـــق تطلعاتهم بما يعـــود عليهم بالنفع والنمـــاء، ويصب في 
صالح التنمية المســـتدامة المنشـــودة. وقد أكد ســـموه حـــرص الحكومة على 
تلبية المشـــاريع اإلســـكانية لتطلعـــات المواطنين، وفق معاييـــر وجودة عالية 
تضمن ذلك، ومضاعفة الجهود لمواصلة وضع البرامج والسياسات اإلسكانية 
الحديثـــة بما يســـهم فـــي تحقيق النمـــاء واالزدهار لصالح الوطـــن والمواطن، 
مشـــيدًا ســـموه بجهـــود وزارة اإلســـكان ووزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيط العمراني في تنفيذ المشـــاريع اإلســـكانية وضمان أن تتوافر فيها 
البنيـــة التحتيـــة وفق أفضل المواصفات، منوهًا ســـموه في هـــذا الصدد بدور 
القطاع الخاص في هذه المشـــاريع التنموية. وأعرب وزير االشـــغال وشـــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني ووزير اإلســـكان عن شكرهما وتقديرهما لسمو 
نائب رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه ســـموه من دعم دائم وحرٍص على 

متابعة تنفيذ المشروعات التي تصب في صالح الوطن والمواطن.

المنامة - بنا

تلبية المشاريع اإلسكانية وفق معايير وجودة عالية
متابعة مستجدات 5 مدن جديدة.. نائب رئيس الوزراء:

استعراض المسار المتميز للعالقات مع الكويت

جهود مقدرة لسمو الشيخ خليفة بن علي في التواصل مع األهالي

وفدا البلدين تناوال أهم القضايا والمستجدات في المجاالت االقتصادية والمالية

رصد احتياجات المواطنين ومتابعة تنفيذ مشاريع “الجنوبية”... وزير الداخلية:

الدبلوماســـية  للشـــؤون  الملـــك  التقـــى مستشـــار جاللـــة 
الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير المالية 
واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة آل خليفة 
كالً مـــن وزيـــر الخارجيـــة بدولـــة الكويـــت الشـــيخ أحمد 
ناصر المحمد الصباح، ووزير المالية وزير دولة للشـــؤون 
عبدالوهـــاب  الكويـــت  بدولـــة  واالســـتثمار  االقتصاديـــة 
محمد الرشيد، واألمين العام لدول مجلس التعاون لدول 
الخليـــج العربية نايف بن محمـــد الحجرف والمدير العام 
لهيئة تشجيع االستثمار المباشر في دولة الكويت الشيخ 
مشـــعل جابـــر األحمـــد الصبـــاح، علـــى هامـــش االجتمـــاع 

السنوي للمنتدى االقتصادي العالمي 2022 بدافوس.
وفـــي اللقـــاء، تـــم اســـتعراض المســـار المتميـــز للعالقات 
األخويـــة والتاريخيـــة الراســـخة التـــي تجمع بيـــن مملكة 
البحريـــن ودولة الكويت الشـــقيقة في مختلف المجاالت 
وما يشـــهده العمل المشـــترك من ازدهار على المستويات 
كافـــة، كمـــا تم اســـتعراض أهـــم القضايـــا والمســـتجدات 

علـــى  والماليـــة  االقتصاديـــة  المجـــاالت  فـــي  الســـيما 
الصعيدين اإلقليمي والدولي وسبل دعم الجهود الرامية 

لتعزيز التنمية الشاملة والتقدم واالزدهار لدول وشعوب 
المنطقة.

استقبل وزير الداخلية الفريق أول معالي 
خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ 
أمـــس، محافظ المحافظة الجنوبية ســـمو 
الشـــيخ خليفـــة بن علـــي آل خليفـــة. وفي 
بدايـــة اللقاء، قدم ســـمو المحافـــظ، لوزير 
للمحافظـــة  الســـنوي  التقريـــر  الداخليـــة، 
تضمـــن  والـــذي   ،2021 للعـــام  الجنوبيـــة 
والنجاحــــات  اإلنجـــازات  مـــن  سلســـلة 
التـــي حققتهـــا المحافظة على مـــدار العام 
فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت التنموية، من 
خـــالل المبـــادرات والبرامج التـــي تترجم 
جهــــود المحافظـــة فـــي رصـــد احتياجات 
المشـــاريع  تنفيـــذ  ومتابعـــة  المواطنيـــن 
بالتعاون والتنســـيق مع الجهـــات المعنية، 
هـــذا  فـــي  التكامليـــة  العالقـــة  وترســـيخ 
الشـــأن، منوهـــا إلـــى نهـــج المحافظـــة في 
ســـرعة االســـتجابة والتفاعل، استناًدا إلى 
منظومـــة الشـــراكة المجتمعيـــة والتحول 

الرقمي لكافة الخدمات والمعامالت. وتم، 
خالل اللقاء، بحـــث عدد من الموضوعات 
التي تتعلق بشـــئون المحافظـــة الجنوبية 
لخدمـــة  تنفيذهـــا  يتـــم  التـــي  والبرامـــج 

المواطنيـــن. وأعـــرب الوزيـــر عـــن شـــكره 
وتقديـــره لجهود ســـمو المحافـــظ وجميع 
تعزيـــز  إطـــار  فـــي  بالمحافظـــة  العامليـــن 
التواصل مع المواطنين، منوها إلى أهمية 

مواصلـــة الجهـــود الهادفـــة للتعـــرف علـــى 
احتياجـــات المواطنيـــن بهـــدف االرتقـــاء 
للجميـــع  متمنيـــا  المقدمـــة،  بالخدمـــات 

التوفيق والسداد.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر العـــدل والشـــؤون 
اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد 
بن علي آل خليفة، رئيس جمعية 
المحامـــي  البحرينيـــة  المحاميـــن 
حســـن بديوي، وعـــدد من أعضاء 

مجلس إدارة الجمعية.
وجـــرى خـــالل اللقاء بحـــث عدًدا 
مجـــال  فـــي  الموضوعـــات  مـــن 
التطوير العدلي، منوًها بما يقدمه 

الســـادة المحامون من مقترحات 
المشـــترك  االهتمـــام  إطـــار  فـــي 
الهـــادف إلى دعم مهنـــة المحاماة 
وتعزيـــز فعالية اإلجـــراءات ألداء 

عملهم.
وأكد وزير العدل أن تطوير العمل 
القانوني المستمر ُيشكل أحد أهم 
متطلبـــات دعـــم مســـيرة العدالـــة 

وتكريس مبادئ حكم القانون.

المنامة - بنادعم مهنة المحاماة وتكريس حكم القانون

للتظلمـــات  العـــام  األميـــن  اســـتقبل 
نـــواف المعـــاودة فـــي مكتبـــه أمس، 
ســـفير الواليات المتحدة األميركية 
لدى مملكة البحرين ستيفن بوندي، 
بحضـــور نائـــب األميـــن العـــام غادة 
حبيب، ومدير إدارة التعاون الدولي 
والتطوير الشـــيخ محمد بن علي آل 
خليفـــة، وعبداللطيـــف المعاودة من 

إدارة التعاون الدولي والتطوير.
للتظلمـــات  العـــام  األميـــن  وأكـــد 
حرص األمانـــة على تعزيز التواصل 

اإليجابـــي مع البعثات الدبلوماســـية 
البحريـــن.  مملكـــة  فـــي  المعتمـــدة 
الســـفير  المعـــاودة  واصطحـــب 
مـــن  لعـــدٍد  جولـــة  فـــي  األميركـــي 

األقسام باألمانة العامة.
وشـــدد األمين العـــام للتظلمات على 
حـــرص األمانة الدائم علـــى التعامل 
استفســـارات  أيـــة  مـــع  بشـــفافية 
تخـــص الموضوعـــات ذات العالقـــة 
بعملها، والســـيما تلك المتعلقة بثقة 

الجمهور.

المعاودة للسفير األميركي: حريصون على التعامل بشفافية

المنامة - وزارة الخارجية

أكـــدت مديـــر عـــام أكاديميـــة محمد بن 
مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية 
الشـــيخة منيرة بنـــت خليفة آل خليفة، 
حـــرص وزارة الخارجيـــة علـــى تعزيـــز 
التعاون الدبلوماســـي وتبادل الخبرات 
مـــع  والبحثيـــة  والعلميـــة  األكاديميـــة 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة، 
بمـــا يواكـــب مســـيرة الشـــراكة األخوية 
بيـــن  الوطيـــدة والمتميـــزة  التاريخيـــة 
لـــدى  وأعربـــت  الشـــقيقين.  البلديـــن 

اجتماعها أمس، مـــع مدير معهد األمير 
ســـعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية 
فـــي  المعهـــد  بمقـــر  العمرانـــي،  عـــادل 
الرياض، عـــن اعتزازها بحرص البلدين 
على متابعة تنفيذ مبادرات وتوصيات 
لجنة التعاون السياســـي والدبلوماسي 
الســـعودي  التنســـيق  لمجلـــس  التابعـــة 
البحريني، خصوصا مـــا يتعلق بتنظيم 
وتأهيـــل  إلعـــداد  مشـــتركة  دورات 

الكوادر الدبلوماسية الشابة.

دورات مع السعودية لتأهيل الكوادر الدبلوماسية الشابة
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حمالت تفتيشية لضبط الباعة الجائلين والسيارات السكراب
باشرتها شرطة “الشمالية” بالتعاون مع “البلدية”

المحافظـــة  شـــرطة  مديريـــة  قامـــت 
الشـــمالية بالتنســـيق والتعاون مع بلدية 
بواســـعة  بحملـــة  الشـــمالية،  المنطقـــة 
والخربـــة،  الســـكراب  الســـيارات  إلزالـــة 
وضبط الباعة الجائلين بعدد من مناطق 
المحافظـــة مـــع الجهـــات ذات العالقـــة، 
بنـــاًء علـــى المســـح األمني الـــذي قامت 

به مديرية شـــرطة المحافظة الشـــمالية 
وبلدية المنطقة الشمالية.

شـــرطة  مديريـــة  عـــام  مديـــر  وصـــرح 
تـــرك  ظاهـــرة  أن  الشـــمالية  المحافظـــة 
السيارات الســـكراب والمهجورة بالقرب 
مـــن المنـــازل أو علـــى أطراف الشـــوارع 
ظاهـــرة  تشـــكل  أصبحـــت  الداخليـــة 
مزعجـــة للمواطنيـــن، لمـــا تعكســـه مـــن 

صـــورة غيـــر حضاريـــة ولما تتســـبب به 
مـــن أضـــرار بيئية ومخاطـــر، فضالً على 
أنهـــا تتعارض مع القوانيـــن الصادرة من 
الجهات الرسمية والتي تنظم هذا األمر.

شـــرطة  مديريـــة  عـــام  مديـــر  وأضـــاف 
عيســـى  العميـــد  الشـــمالية  المحافظـــة 
القطـــان أن مديريـــة شـــرطة المحافظـــة 
الشـــمالية تقوم بالتنســـيق والتعاون مع 

كل األجهـــزة المعنيـــة فـــي هـــذا الشـــأن، 
المواطنيـــن  ســـالمة  تأميـــن  لضمـــان 
األمـــن  علـــى  والمحافظـــة  والمقيميـــن 
المجتمعـــي والعمل على توفير مقومات 
الحيـــاة لجميع األهالي فـــي كل المناطق 

في المحافظة الشمالية.
التعـــاون  بهـــذا  القطـــان  العميـــد  وأشـــاد 
الرســـمية  الجهـــات  بيـــن  والتنســـيق 

التعـــاون  هـــذا  أن  مضيفـــًا  المشـــتركة، 
يمثـــل الشـــراكة المجتمعيـــة الحقيقيـــة، 
وأن مديرية شرطة المحافظة الشمالية 
أعينهـــا  نصـــب  تســـعى جاهـــدًة وتضـــع 
عمـــل الدراســـات والتحاليـــل لمثـــل هذه 
الظواهر عن طريق فريق مختص معني 
الموضوعـــات، وال تكتفـــي فقـــط  بهـــذه 
بالدراســـة بـــل تضـــع الحلـــول لمعالجتها 

والقضـــاء عليهـــا قدر المســـتطاع، حفظًا 
للصالح العام وكل ما يصب في مصلحة 
بشـــكل  والمملكـــة  والمقيـــم  المواطـــن 
عـــام، داعيًا الجميع للحفـــاظ على البيئة 
والنظام العـــام، والتعاون وعدم التهاون 
فـــي تنامي هذه الظواهر غير الحضارية 
والتـــي ال تصـــب فـــي مصلحـــة مملكـــة 

البحرين والنهضة التنموية.

المنامة - وزارة الداخلية

أكـــد عضـــو مجلـــس أمانـــة العاصمـــة 
والخدمـــات  المرافـــق  لجنـــة  رئيـــس 
عبدالواحد النكال أنه باشـــر االتصال 
بصاحـــب حظيـــرة في منطقة ســـترة 
للوقـــوف علـــى تفاصيل فـــرار 55 من 
حظيرتهـــم  تركـــوا  عجـــاًل   61 أصـــل 
قبيـــل صـــالة الظهر بعـــد أن انفتحت 
بوابـــة الحظيرة بفعل التيـــار الهوائي 
الشـــديد حيـــث بقي فـــي الحظيرة 6 

عجول فقط.
وذكـــر النـــكال أن صاحـــب الحظيـــرة 
تلقى اتصااًل بعد ســـاعتين من هروب 
الماشـــية إلبالغه باألمـــر، وفور تلقيه 
االتصـــال قـــام بإرجـــاع العجـــول إلى 
حظائرهـــا وكانـــوا علـــى بعد مســـافة 
الحظيـــرة،  موقـــع  مـــن  متـــر   1000
مشـــيًرا إلى أن مديرية شرطة سترة 
قامت باســـتدعاء صاحـــب الحظيرة 

التخاذ اإلجراءات الالزمة.

55 عجاًل فارًّا في سترة والشرطة تتدخل

عبدالواحد النكال 

قـــال عضو مجلس بلدي الشـــمالي 
قـــرار  أي  إن  القبيســـي  عبـــدهللا 
صادر من وزارة األشغال وشؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
التحتيـــة  البنيـــة  تطويـــر  بشـــأن 
والخارجيـــة  الداخليـــة  للشـــوارع 
يجـــب أن يكون وفـــق وقت زمني 
محـــدد وواضـــح، إذا كان يتعلـــق 
بتجميد قسائم تخص المواطنين.
فـــي تصريحـــه  القبيســـي  وأشـــار 
لـ”البـــالد” إلـــى أن “هنالـــك قرارات 
شبيهة بالقرار الخاص في تجميد 
رخص البناء في عدد من المشاريع 
فـــي مدينـــة حمـــد منهـــا بالمجمـــع 
الســـكني رقـــم 1212 وأعنـــي بهـــا 
علـــى  المطلـــة  الســـكنية  القســـائم 
الشـــارع الرئيســـي، لوجـــود رغبـــة 

لـــدى الوزارة فـــي تطوير الشـــارع 
والبنية التحتية القريبة”.

ويزيد “لكن اإلشكالية في تعطيل 
مصالح الناس، وألن هذا التجميد، 
قـــد يطـــال أصحـــاب عقـــارات من 
المواطنيـــن ممـــن أخـــذوا قروضـــًا 
بنكيـــة، أو دخلـــوا فـــي التزامـــات 

نهايـــة هـــذا  أخـــرى، وال يعرفـــون 
القرار، أو الفتـــرة الزمنية الخاصة 
أوضاعهـــم،  يرتبـــوا  لكـــي  بـــه، 
ويتصرفـــون بـــاألرض، والتـــي قد 
تكـــون لورثـــة، أو لشـــخص مقبـــل 
على الزواج، أو شـــخص تعاقد مع 

مقاول، وغيرها”.
الصعـــب  “مـــن  القبيســـي  ويتابـــع 
تعطيل مصالح الناس بهذا الشأن، 
لظروفهـــا  الـــوزارة  إنهـــاء  حتـــى 
وخططها، دون األخذ في االعتبار 
بظـــروف أصحاب القســـائم، وألن 
التأخيـــر قـــد يـــؤدي إلـــى دخولهم 
ودخولهـــم  ماديـــة،  خســـائر  فـــي 
قـــد  مختلفـــة،  ماليـــة  بالتزامـــات 
تفضـــي لحـــدوث الضـــرر، بســـبب 
قـــرارات شـــبيهة، وهـــو أمـــر أضـــر 

الكثيرين”.

بسبب تطوير البنى التحتية وتوسعة الشوارع

القبيسي: تجميد القسائم دون التنسيق مع أصحابها أضر الكثيرين

عبدالله القبيسي

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل قائد خفر الســـواحل العميد 
جاســـم محمـــد الغتـــم، صبـــاح أمس 
قائـــد قـــوة الواجـــب المختلطة 151 
العميد أحمد حسين بمناسبة تعيينه.
خفـــر  قائـــد  رحـــب  اللقـــاء،  وفـــي 
الواجـــب  قـــوة  بقائـــد  الســـواحل 

البحرية المختلطة، مشيًدا بالتعاون 
والتنســـيق بيـــن الطرفيـــن، في إطار 
العمـــل علـــى تعزيـــز األمـــن وحمايـــة 
الســـالمة البحرية وتبـــادل التجارب 
والخبـــرات، متمنيـــا لـــه التوفيق في 

أداء مهامه.

تعاون بين خفر السواحل وقوة الواجب المختلطة

تطلع بحريني لتوحيد المواقف مع مجلس نواب األقاليم اإلندونيسي
فخرو: تطور اقتصادي وتجاري واستثماري بين المنامة وجاكرتا

مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  أكـــد 
الشورى جمال محمد فخرو، أن ازدهار 
وتطـــور عالقـــات الصداقـــة التاريخية 
التي تربط مملكـــة البحرين بجمهورية 
إندونيسيا الصديقة، جاء بفضل حكمة 
قيادتي البلدين الصديقين، واهتمامهما 
وحرصهما على تحقيـــق النمو والتقدم 
بيـــن البلديـــن علـــى المســـتويات كافة، 
مشـــيًدا بالمواقف المشرفة للجمهورية 
اإلندونيســـية الصديقـــة تجـــاه المملكة 

في مختلف القضايا والمحافل.
جـــاء ذلك لـــدى اســـتقبال النائب األول 
لرئيس مجلـــس الشـــورى لنائب رئيس 
مجلـــس نـــواب األقاليـــم اإلندونيســـي 
نونـــو ســـامبونو والوفـــد المرافـــق لـــه، 
وذلـــك بحضـــور رئيس وأعضـــاء لجنة 
الشـــؤون المالية واالقتصادية واألمين 

العام للمجلس.
وأعرب فخرو عن اعتزازه بمســـتويات 
التعـــاون التي تربط البلدين الصديقين 
االهتمـــام  ذات  القضايـــا  جميـــع  فـــي 
عالقـــات  أن  إلـــى  الفًتـــا  المشـــترك، 
الصداقـــة بين البلديـــن، والممتدة ألكثر 

من أربعين عاًما، تشهد تطوًرا ملحوًظا 
في المجـــاالت االقتصاديـــة والتجارية 
الصيرفـــة  وقطـــاع  واالســـتثمارية 
اإلســـالمية، إلى جانب تبادل الزيارات 
والخبـــرات، معتبـــًرا ذلـــك فرصـــة لـــكال 
الجانبين لتعزيز التعـــاون القائم بينهما 

في المجال التشريعي.
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس  وقـــال 
إندونيســـيا  جمهوريـــة  إن  الشـــورى 
الصديقـــة تمتلـــك تجربـــة ديمقراطيـــة 
وخبرة طويلة في المجال التشـــريعي، 
متطلًعـــا إلـــى تعزيـــز التعاون المشـــترك 
بيـــن مجلس الشـــورى ومجلـــس نواب 
األقاليـــم اإلندونيســـي بمـــا يســـهم في 
توحيد المواقف واآلراء حيال القضايا 
المحافـــل  فـــي  وخاصـــة  المشـــتركة، 

الدولية.
كمـــا أكـــد النائـــب األول لرئيس مجلس 
علـــى  يحـــرص  المجلـــس  أن  الشـــورى 
تقويـــة روابطـــه وعالقاتـــه بالمجالـــس 
فـــي  وخاصـــة  المختلفـــة،  التشـــريعية 
الـــدول التي تربطهـــا بمملكـــة البحرين 

عالقات أخوية وصداقة.

القضيبية - مجلس الشورى

فخرو: ازدهار العالقات البحرينية اإلندونيسية وتطورها بفضل حكمة قيادتي البلدين الصديقين

قانون العدالة اإلصالحية للطفل يعبر عن العهد اإلصالحي لجاللة الملك
سجل مشرف للبحرين في حقوق اإلنسان... محافظ الشمالية:

اختتمـــت المحافظـــة الشـــمالية سلســـلة ورش 
العمـــل التوعويـــة التـــي أقامتهـــا بالتعـــاون مع 
وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة للتواصـــل 
بيـــن الجهـــات المعنيـــة بإنفـــاذ القانـــون بشـــأن 
تنفيذ قانـــون العدالة اإلصالحية للطفل والذي 
أصدره جاللة الملك أخيرًا والتعريف بخدمات 
مركـــز حمايـــة الطفـــل وخـــط نجدة ومســـاندة 
الطفـــل ووضعـــه موضـــع التنفيـــذ، وشـــارك في 
ورش العمل الثالث األخصائيون والمرشـــدون 
ووزارة  المحافظـــة  بمـــدارس  االجتماعيـــون 
الصحـــة وعـــدد مـــن منســـوبي مديرية شـــرطة 

المحافظة الشمالية.
ودعـــا محافـــظ الشـــمالية علـــي العصفـــور فـــي 
القانـــون  اســـتثمار  إلـــى  الختاميـــة  الجلســـة 
والـــذي يعبـــر عـــن العهـــد اإلصالحـــي وســـجل 
حقوق اإلنســـان المشـــرف في البحرين، منوهًا 
بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول  الفريـــق  بتوجيهـــات 

عبدهللا آل خليفة وزير الداخلية إلثراء الوعي 
مبـــادرات  لوضـــع  الجهـــود  بالقانـــون وتضافـــر 

وتطبيقات لتنفيذه.
وقـــدم محافـــظ المحافظـــة الشـــمالية الشـــكر 
إلـــى وزير العمـــل والتنميـــة االجتماعية جميل 
حميـــدان، لدعمه للـــورش، مؤكدًا ضرورة رصد 

ومتابعة الحاالت اإلحصائية لألطفال المعّنفين 
فـــي المجتمـــع، ووضـــع برامـــج لمكافحتها، مع 
دراســـة حـــاالت هـــؤالء األطفـــال وأوضاعهـــم 

النفسية خاصة بعد جائحة كورونا.
كمـــا بين أن قانـــون العدالـــة اإلصالحية للطفل 
تـــم وضعه مـــن المختصين بناء على دراســـات 

مســـتفيضة في ســـبيل إيجاد الحلول الخاصة 
باألطفال ما دون 18 ســـنة، مشيًرا إلى ضرورة 
تفعيـــل الشـــقين الوقائي والعالجـــي من خالل 
ـــا  حاليًّ الموجـــودة  الحـــاالت  علـــى  التركيـــز 
فـــي المراكـــز، وشـــكر جميـــع الجهـــات الداعمة 

والمشاركة في هذه الورش.
وفي الســـياق نفســـه، بّينت المحاضرة أســـماء 
العلـــص إمـــكان التعاون مـــع المحافظـــة لوضع 

خطة عملية لتتبع الحاالت ومعالجتها.
تكونت الورشـــة األخيرة من شـــقين، حاضرت 
في الشق األول السيدة رجاء العجمي وركزت 
فيـــه على التوعيـــة المجتمعيـــة بحقوق الطفل 
ا،  ـــا وصحيًّ ا واجتماعيًّ وكيفيـــة متابعتـــه نفســـيًّ
فيمـــا ركـــزت الدكتورة وفـــاء الحلو في الشـــق 
العدالـــة  محكمـــة  علـــى  الورشـــة  مـــن  الثانـــي 
اإلصالحية للطفل واللجان القضائية والتدابير 

وأنواعها والجهات المختصة بتنفيذ القانون.

المنامة - وزارة الداخلية

المستشفيات الحكومية

الحكوميـــة  المستشـــفيات  أكـــدت 
أنـــه تـــّم نقـــل 5 أشـــخاص لدائـــرة 
بمجمـــع  والطـــوارئ  الحـــوادث 
طريـــق  عـــن  الطبـــي  الســـلمانية 
اإلســـعاف الوطنـــي لتلقـــي العالج، 
إثـــر إصابتهـــم في حادثة ســـقوط 
أجـــزاء من مبنى قيد اإلنشـــاء في 

منطقة مقابة. 
المستشفيـــــــــــــــــــات  وأوضحـــــــــــت 
وصـــول  فـــور  أنـــه  الحكوميـــة 
المصابيـــن إلـــى مجمـــع الســـلمانية 
الفحوصـــات  إجـــراء  تـــم  الطبـــي 
الطبيـــة الالزمـــة لهم، حيـــث تبّين 
بالبســـيطة  تقـــّدر  اإلصابـــات  أن 
حالتهـــم  أّن  كمـــا  والمتوســـطة، 
الفريـــق  بـــأّن  منوهـــة  مســـتقرة، 
الطبـــي يعمل على تقديـــم الرعاية 

الالزمة لهم.

إصابة 5 سقطوا من 
مبنى قيد اإلنشاء 

بمقابة

إبراهيم النهام

بدر الحايكي

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/05/497125040358.pdf
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.albiladpress.com/news/2022/4971/bahrain/759426.html
https://www.albiladpress.com/pdf-version/2022/4971#pdf52920



