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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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قــــام الـــفـــريـــق طــبــيــب الــشــيــخ 
ــبــــداهلل آل خــلــيــفــة  عــ بــــن  مــحــمــد 
للصحة  األعــلــى  المجلس  رئيس 
تــفــقــديــة لمركز  مــيــدانــيــة  بـــزيـــارة 
الــصــحــي بمنطقة  بــومــاهــر  حــالــة 
لـــلـــوقـــوف على  الـــمـــحـــّرق، وذلـــــك 
مــــســــتــــجــــدات تـــطـــبـــيـــق بــــرنــــامــــج 
التسيير الذاتي وتقديم الخدمات 
مــــــدار 24 ســاعــة  الــصــحــيــة عـــلـــى 
بمختلف  صحية  مــراكــز   9 ضمن 
مــحــافــظــات الــمــمــلــكــة، بــمــا يسهم 
فـــي تــطــويــر واســـتـــدامـــة خــدمــات 
كفاءته  وتــعــزيــز  الصحي  الــقــطــاع 
ــيـــة الــصــحــيــة  ــتـــغـــطـ وتـــحـــقـــيـــق الـ
الــشــامــلــة. وقـــد اســتــعــرض الشيخ 
ــبــــداهلل آل خــلــيــفــة  عــ بــــن  مــحــمــد 
مـــســـتـــجـــدات الـــعـــمـــل فــــي مـــشـــروع 
الرعاية  لمراكز  الــذاتــي  التسيير 
ــة الـــــذي ُيــطــّبــق  ــيــ الــصــحــيــة األولــ
ــة فــي  ــيـ ــبـ ــريـ حــــالــــًيــــا بـــــصـــــورة تـــجـ
مـــحـــافـــظـــة الــــمــــحــــرق كـــمـــرحـــلـــة 
تباًعا على  ومــن ثم سيعمم  أولــى 
وبما  المملكة،  محافظات  جميع 
يكفل حرية االختيار واالستدامة 
بــمــا يــصــب فـــي مــصــلــحــة الــوطــن 
والمواطن، معرًبا عن تقديره لما 
أبـــــداه الــجــمــيــع مـــن حــــرص على 
المحرق  محافظة  أهالي  تعريف 
بــبــرنــامــج »اخـــتـــر طــبــيــبــك« الـــذي 
وبما  المشروع  هــذا  ضمن  يــنــدرج 
ــــداف  يــنــعــكــس عــلــى تــحــقــيــق األهـ

اإليجابية المرجوة منه.
وأكــــــــــد الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــن 
مـــشـــروع  أّن  خــلــيــفــة  آل  ــبــــداهلل  عــ
الــتــســيــيــر الـــذاتـــي يــأتــي مــتــوافــًقــا 
وتجسيًدا  الــحــكــومــة  بــرنــامــج  مــع 
ــداف الــمــنــبــثــقــة مــــن رؤيــــة  ــ ــأهـ ــ لـ
 2030 االقــــتــــصــــاديــــة  الـــبـــحـــريـــن 
ــًذا لـــلـــمـــبـــادرات الــوطــنــيــة  ــيـ ــفـ ــنـ وتـ
ــة إلـــــــى االســـــتـــــمـــــرار فــي  ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ الـ
تحسين جودة الخدمات الصحية 
المقدمة للمواطنين واستدامتها 
العدالة  مبادئ  وفق  عالية  بجودة 
الــتــنــافــســيــة واالســـتـــدامـــة والــــذي 
ــاســـي إلطـــاق  كـــان الــمــرتــكــز األسـ
برنامج الضمان الصحي الوطني 

»صحتي«.
ــلــــع خــــال الــــزيــــارة على  واّطــ
ــز، الـــذي  ــركـ ــمـ مــخــتــلــف أقـــســـام الـ
على  يبعث  نــمــوذجــًيــا  مــركــًزا  يعد 
الـــفـــخـــر واالعـــــــتـــــــزاز بـــمـــا بــلــغــتــه 
المملكة  فــي  الصحية  الــخــدمــات 
مـــن تــطــور كــبــيــر، وذلــــك بــحــضــور 
الــســيــد إبـــراهـــيـــم عــلــي الــنــواخــذة 
األعــلــى  للمجلس  الـــعـــام  األمـــيـــن 
لــلــصــحــة والـــدكـــتـــور عــبــدالــوهــاب 

محمد رئيس مجلس أمناء مراكز 
الرعاية الصحية األولية وعدد من 
أعضاء المجلس والدكتورة جليلة 
التنفيذي  الــرئــيــس  جـــواد  السيد 
لمراكز الرعاية الصحية األولية.

وأشــــــــــــــار رئــــــيــــــس الـــمـــجـــلـــس 
األعـــلـــى لــلــصــحــة إلــــى نــقــل عــدد 
الخدمات  لتلقي  المجمعات  من 
ــن مــــركــــز الـــمـــحـــرق  ــ ــة مـ ــيـ الـــصـــحـ
ــة بــومــاهــر  ــالـ الـــصـــحـــي لـــمـــركـــز حـ
الـــصـــحـــي، حـــيـــث تــــم اتــــخــــاذ هـــذا 
الــــــقــــــرار والــــعــــمــــل بـــــه مـــــن مـــايـــو 
عــن  ــة  ــلـ ــامـ شـ دراســــــــة  ــد  ــعـ بـ  2022
الطبية  الخدمة  تقديم  إمكانية 
ــة الـــصـــحـــيـــة لـــمـــرتـــادي  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ والـ
الــــمــــراكــــز الـــصـــحـــيـــة بــالــطــريــقــة 
محافظ  التقاء  تــم  كما  األنــســب، 
المحرق وممثلي أهالي المنطقة 
لــلــتــوضــيــح أنـــــه يــمــكــن لــمــتــلــقــي 
ــادة مـــن جميع  ــفـ ــتـ الـــخـــدمـــة االسـ
الــمــراكــز  فــي  الصحية  الــخــدمــات 
يتمتع  لما  أريحية  بكل  الصحية 
بــه مــركــز حــالــة بــومــاهــر الصحي 
من سعة وإمكانيات تؤهله لتقديم 
الــتــي تــكــمــن فـــي تقليل  الــخــدمــة 
ــلـــمـــريـــض فــي  فــــتــــرة االنــــتــــظــــار لـ
الخدمات  تقديم  محطات  جميع 
بما  الصحي  المركز  الصحية في 
فيها المختبر والصيدلية والعاج 

الطبيعي وخدمات قسم األشعة.
كما يحتوي المركز على عدد 
العائلة  العيادات ألطباء  أكبر من 
برنامج  لتطبيق  األسنان  وأطباء 
لمشروع  للتهيئة  طبيبك«  »اختر 
التسيير الذاتي إذ تم االنتهاء من 
التسجيل في ثاثة مراكز صحية 
ــرق )مـــركـــز  ــمـــحـ ــي مــحــافــظــة الـ فــ
الصحي  الــوطــنــي  البحرين  بنك 
البحرين  بنك  مركز   - الــديــر  فــي 
الوطني الصحي في عراد - مركز 
الصحي  والكويت  البحرين  بنك 
ــتـــم الــتــطــبــيــق  ــيـ فــــي الـــــحـــــد(، وسـ
الفعلي في مطلع الشهر الجاري 
بطاقات  تــوزيــع  فــيــه  سيتم  الـــذي 
ــادي الــمــراكــز  ــرتــ صــحــتــي عــلــى مــ
ــة الـــمـــطـــبـــقـــة لـــمـــشـــروع  ــيـ ــحـ الـــصـ

الضمان الصحي.
 كـــمـــا تـــمـــت دراســــــــة الـــمـــوقـــع 
االســتــراتــيــجــي وســعــة مــركــز حالة 
عدد  ناحية  مــن  الصحي  بوماهر 
ــرف األطــــبــــاء لــتــقــديــم خــدمــة  ــ غـ
ــة مــــــرتــــــادي الــــمــــركــــز فــي  ــعـ ــابـ ــتـ مـ
وتقديم  طبيبك«  »اخــتــر  بــرنــامــج 
خدمة الرعاية المستعجلة ضمن 
إطــــار الــرعــايــة الــصــحــيــة األولــيــة 
ــدار 24 ســاعــة حــيــث تمت  عــلــى مــ
ــة لـــمـــواقـــع  ــافـ ــعـــد الـــمـــسـ دراســــــــة بـ
إلى  باإلضافة  الصحية،  المراكز 

مستشفى الملك حمد الجامعي، 
وذلــــــــــــك الســـــتـــــقـــــبـــــال الــــــحــــــاالت 
الرعاية  إطــار  ضمن  المستعجلة 
الصحية األولية في 3 مواقع في 
طــوارئ  وهــي  الــمــحــرق،  محافظة 
يمكن  إذ  حمد  الملك  مستشفى 
الــحــاالت في طــوارئ  معاينة هــذه 
بوماهر  حالة  ومركز  المستشفى، 
الــصــحــي، ومـــركـــز بــنــك الــبــحــريــن 
ــد،  ــحـ ــــي الـ ــي فـ ــحـ والــــكــــويــــت الـــصـ
وذلك للحصول على رعاية طبية 
عالية،  ذات جودة  بمعايير  شاملة 
مــشــيــًرا إلــى أنــه سيتم األخـــذ في 
االعتبار استمرارية العاج بحسب 

الظروف الصحية واالجتماعية.
الشراكة  أن تحقيق  إلى  ونــوه 
المباشر  والــتــواصــل  المجتمعية 
وتحقيق رضا المستفيدين تمثل 
تطوير  أهــداف  في  أولوية قصوى 
بـــرنـــامـــج الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فــي 
الــمــمــلــكــة، وعــبــر فــي هـــذا الــصــدد 
عــــــن خـــــالـــــص شـــــكـــــره وتــــقــــديــــره 
لـــمـــحـــافـــظ الــــمــــحــــرق ومـــمـــثـــلـــي 
النيابي  المجلسين  فــي  األهــالــي 
على  األهــالــي  ومختلف  والــبــلــدي 
ــيـــر وتـــعـــاضـــدهـــم  ــبـ تـــعـــاونـــهـــم الـــكـ
الــذاتــي  التسيير  مــشــروع  إلنــجــاح 
تطوير  على  إيــجــاًبــا  ينعكس  بما 

مستوى الخدمات الصحية.

رئيسة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  أشــادت 
بين  العاقات  به  تتميز  بما  النواب  مجلس 
الشقيقة  عــمــان  وسلطنة  البحرين  مملكة 
ــالـــة ومـــا تــشــهــده مـــن أواصـــر  مـــن عــمــق وأصـ
وشائج  مــن  يدعمها  ومــا  واألخــــوة،  المحبة 
الــقــربــى ووحــــدة الــهــدف والــمــصــيــر، مــؤكــدة 
لــلــعــاقــات بين  نــمــوذجــًا مــثــالــيــًا  أنــهــا تعتبر 
الرسمية  المستويات  جميع  على  األشــقــاء 
وال  الــتــعــاون  مــجــاالت  كــافــة  وفـــي  والشعبية 
يــعــززهــا ويقويها  الــبــرلــمــانــيــة، حــيــث  ســيــمــا 
ــة الــمــتــمــيــزة بــيــن حــضــرة  ــويــ الـــعـــاقـــة األخــ
آل  الملك حمد بن عيسى  صاحب الجالة 
وأخيه حضرة  المعظم،  الباد  ملك  خليفة 
صاحب الجالة السلطان هيثم بن طارق آل 

سعيد سلطان عمان الشقيقة.
التشريعية  السلطة  حرص  إلى  ونوهت 
الدائم على االسترشاد بالرؤى والتوجيهات 
ملك  الــجــالــة  لــصــاحــب  الــســامــيــة  الملكية 
ــم خـــارطـــة طــريــق  ــبـــاد الــمــعــظــم، فـــي رســ الـ
واضحة لبناء عاقات استراتيجية مستدامة 
ــدة مـــع بـــرلـــمـــانـــات الــــــدول الــشــقــيــقــة  ــيــ ووطــ
والصديقة، منوهة إلى أن التعاون البرلماني 
إلى  نــظــرًا  أولــويــة،  عــمــان يمثل  مــع سلطنة 
المشترك  العمل  ومــســار  الوثيقة،  الشراكة 
الذي يتسم بمستويات متقدمة من التقارب 

والتنسيق على جميع األصعدة.
ــلـــســـة مـــبـــاحـــثـــات  جــــــاء ذلــــــك خــــــال جـ
مــشــتــركــة عــقــدت أمـــس بــيــن رئــيــســة مجلس 
الـــنـــواب والــشــيــخ خــالــد بـــن هـــال الــمــعــولــي 
رئــيــس مــجــلــس الـــشـــورى الــعــمــانــي، والــوفــد 
ــرافـــق، حــيــث تــمــت مــنــاقــشــة ســبــل دعــم  ــمـ الـ
وتــعــزيــز الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة بــيــن الــبــلــديــن 
يــأتــي على  الــمــجــاالت،  كــافــة  فــي  الشقيقين 
رأسها العاقات البرلمانية وتنسيق المواقف 
ــي الـــمـــحـــافـــل والــــمــــنــــاســــبــــات اإلقــلــيــمــيــة  ــ فـ

والدولية.
اللقاء  أن  النواب  رئيسة مجلس  وأكــدت 
مملكة  فــي  التشريعيتين  السلطتين  بــيــن 
نحو  دافــعــا  يمثل  عــمــان  وسلطنة  البحرين 
الــمــزيــد مـــن الــتــعــاون الــبــرلــمــانــي الــثــنــائــي، 
ــبـــرات الــتــشــريــعــيــة بين  وزيـــــــادة تـــبـــادل الـــخـ
البلدين الشقيقين، ودعم التعاون المشترك 
الثنائية،  والــمــشــاريــع  الــتــفــاهــم  واتــفــاقــيــات 
مشيدة بعمق العاقات البحرينية العمانية، 

تــطــور وتــعــاون فــي مختلف  ومــا تشهده مــن 
البرلمانية  الــعــاقــات  سيما  وال  الــمــجــاالت، 
الــمــتــمــيــزة مـــع مــجــلــس الـــشـــورى الــعــمــانــي، 
االستفادة  إلى  الجانبين  تطلع  إلى  مشيرة 
بــمــا جــــاءت بــه رؤيــــة الــبــحــريــن االقــتــصــاديــة 
2030م ، ورؤية ُعمان 2040م، من أجل تحقيق 
تنمية مستدامة في كافة القطاعات، وضمان 
البلدين  في  للمواطنين  وآمنة  كريمة  حياة 

الشقيقين.
بــن هال  الشيخ خالد  أكــد  جانبه،  مــن 
المعولي رئيس مجلس الشورى العماني أن 
المسؤولين في  والــلــقــاءات مــع  الــوفــد  زيـــارة 
الــبــحــريــن وخــاصــة مع  الــثــانــي مملكة  بــلــده 
مجلس النواب تمثل فرصًة سانحًة لممثلي 
البلدين، إلجراء حوارات مثمرة  الشعب في 
الثنائية  بالعاقات  للدفع  بناءة،  ومناقشات 
والنمو،  والتطور  التوطيد  من  المزيد  إلــى 
والــــوقــــوف عــلــى أوجـــــه الـــتـــكـــامـــل، وتــنــســيــق 
المواقف والقرارات في المحافل البرلمانية 
اإلقليمية والدولية، في ظل القيادة الحكيمة 

في البلدين الشقيقين.
الــوصــول  فــي  المتبادلة  بالرغبة  وأشـــاد 
بالعاقات بين البلدين إلى مستويات أرحب 
فــي ظل  والــشــراكــة،  والــتــعــاون  التنسيق  مــن 
روابــط األخــوة واألســرة الــواحــدة، معربًا عن 
الـــزيـــارة والــلــقــاءات  أمــلــه فــي أن تسفر هـــذه 
بــيــن الــمــجــلــســيــن الــبــرلــمــانــيــيــن عـــن نــتــائــج 
مــجــاالت  لمختلف  مــرتــكــزًا  تــكــون  ملموسة 
الصعيد  على  سيما  وال  المقبلة،  الــتــعــاون 
الرقابي والتشريعي وتبادل الخبرات في هذا 

المجال، معربًا عن شكره لمملكة البحرين، 
الضيافة  كرم  على  وبرلمانًا،  وحكومة  قيادة 
في  للمملكة  ومتمنيًا  االســتــقــبــال،  وحــســن 
التقدم  مــن  الــمــزيــد  الحكيمة  قيادتها  ظــل 
واالزدهـــار. من جهة أخــرى تم توقيع مذكرة 
وذلك  االثنين،  يــوم  المجلسين،  بين  تعاون 
تــتــويــجــا لــعــاقــات الــتــعــاون الــمــتــمــيــزة التي 
الشقيقين  والشعبين  البلدين  بين  تــربــط 
لحضرة صاحب  الحكيمة  الــقــيــادة  ظــل  فــي 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
ملك الباد المعظم، وأخيه حضرة صاحب 
الجالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد 

سلطان عمان الشقيقة.
وتــأتــي هــذه الــخــطــوة رغــبــة مــن مجلس 
النواب في مملكة البحرين ومجلس الشورى 
ــي االســــهــــام بــتــعــزيــز  ــان فــ ــمــ ــي ســلــطــنــة ُعــ فــ
وتطويرها  البلدين  بين  الراسخة  العاقات 
لمرحلة  والتأسيس  المجاالت،  في مختلف 
على  والتنسيق  الــتــعــاون  مــن  المزيد  تشهد 

كافة األصعدة.
على  الــعــمــل  الــتــعــاون  مــذكــرة  وتضمنت 
تطوير وتعزيز التعاون البرلماني المشترك 
في شتى المجاالت من أجل توطيد وترسيخ 
عـــاقـــات األخــــــوة الــمــتــمــيــزة بــيــن الــبــلــديــن 
والشعبين الشقيقين، كما نصت على العمل 
مــعــًا عــلــى تــعــزيــز الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة في 
واســتــشــراف  الــمــســتــدامــة  التنمية  مــجــاالت 
ــادل الـــخـــبـــرات  ــ ــبـ ــ ــار وتـ ــكــ ــتــ الــمــســتــقــبــل واالبــ
الــمــعــرفــيــة الــبــرلــمــانــيــة والــدبــلــومــاســيــة بين 

الجانبين.

رئ��ي�����س��ة م��ج��ل�����س ال���ن���واب ت��ع��ق��د ج��ل�����س��ة م��ب��اح��ث��ات 
م�����ع رئ���ي�������س م���ج���ل�������س ال���������س����ورى ال���ع���م���ان���ي

} رئيس المجلس األعلى للصحة خال تفقده مركز حالة بوماهر الصحي.

محافظ العا�سمة يبحث  مع مدير ال�سرطة التن�سيق الأمني
ــد  ــ ــ ــــخ راشـ ــيـ ــ ــشـ ــ ـــبــــل الـ ـــقـ ـــتـ اسـ
خــلــيــفــة  آل  عـــبـــدالـــرحـــمـــن  ــن  ــ بـ
مــحــافــظ مــحــافــظــة الــعــاصــمــة، 
ــــس، الــعــمــيــد  بــمــكــتــبــه صـــبـــاح أمـ
إبــراهــيــم ســيــف الــنــجــران مدير 
محافظة  شــرطــة  مــديــريــة  عــــام 
العاصمة بحضور حسن عبداهلل 
المدني نائب محافظ العاصمة.
وتـــــم خـــــال الــــلــــقــــاء، بــحــث 
مــــــجــــــاالت الـــتـــنـــســـيـــق األمــــنــــي 
ــيــــن الـــمـــحـــافـــظـــة  ــتــــرك بــ الــــمــــشــ
متابعة  خــــال  مـــن  والــمــديــريــة 
الـــــــمـــــــوضـــــــوعـــــــات والـــــقـــــضـــــايـــــا 
ــا يـــســـهـــم فــي  ــمــ ــة، بــ ــركــ ــتــ ــشــ ــمــ الــ
والحفاظ  األمــن  دعائم  ترسيخ 
عــــــلــــــى ســـــــامـــــــة الــــمــــجــــتــــمــــع، 
مـــشـــيـــدًا الـــمـــحـــافـــظ بــمــســتــوى 
بين  العالي  والتنسيق  الــتــعــاون 

المحافظة والمديرية.
مــــن جـــانـــبـــه، أعـــــــرب مــديــر 

شــرطــة محافظة  مــديــريــة  عــــام 
ــن خـــالـــص تــهــانــيــه  الــعــاصــمــة عـ
عــبــدالــرحــمــن  بــن  ــد  راشــ للشيخ 
الملكية  الثقة  على  خليفة  آل 
ــة بــتــعــيــيــنــه مــحــافــًظــا  ــيـ ــامـ الـــسـ

لــمــحــافــظــة الـــعـــاصـــمـــة، مـــؤكـــدًا 
حــــرص الـــمـــديـــريـــة عــلــى تــعــزيــز 
التنسيق والتعاون مع المحافظة 
لــحــفــظ األمــــــن وتــفــعــيــل مــبــدأ 

الشراكة المجتمعية.

} رئيسة مجلس النواب خال لقاء رئيس الشورى العماني.

} توقيع مذكرة تفاهم.

} جانب من حفلة تكريم الخريجين.

أكـــــــدت الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
لمركز ضمان الجودة واالعتمادية 
بـــالـــجـــامـــعـــة األهـــلـــيـــة الـــدكـــتـــورة 
ــدد مــن  ــ ــزم عـ ــ إســـــــراء الـــظـــاعـــن عـ
خريجي وطلبة برنامج الدكتوراه 
الــجــامــعــة األهلية  تــقــدمــه  الـــذي 
بـــالـــشـــراكـــة مــــع جـــامـــعـــة بــرونــيــل 
ناد لخريجي  البريطانية تشكيل 
ــج بــــــهــــــدف تـــشـــجـــيـــع  ــ ــامــ ــ ــرنــ ــ ــبــ ــ الــ
الخريجين والطلبة على المزيد 
العلمي  بــالــبــحــث  االهــتــمــام  مـــن 
ــر بـــمـــا يــحــقــق أحـــــد أهـــم  ــشـ ــنـ والـ
وهــو استدامة  الــبــرنــامــج  أهـــداف 

البحث العلمي.
وقالت الظاعن أن االنجازات 
الــبــحــثــيــة والــعــلــمــيــة لــخــريــجــي 
وطلبة برنامج الدكتوراه تؤكد على 
نجاح الجامعتين في االستجابة 
االمــانــة  وخــطــط  الستراتيجيات 
العالي  التعليم  لمجلس  العامة 
البحثية  االســتــدامــة  تحقيق  فــي 
الطامحين  أمــام  الفرص  واتاحة 
العليا  دراســـاتـــهـــم  اســتــكــمــال  فـــي 
وخصوصا من النساء الملتزمات 
وأدوارهــــن  الوظيفية  بمواقعهن 

األسرية كأمهات.
جاء ذلك على هامش تكريم  
ــا بــنــت عــيــســى بن  د. الــشــيــخــة رنـ
دعــيــج آل خــلــيــفــة األمـــيـــن الــعــام 
نائب  الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  لمجلس 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس أمــــنــــاء مــجــلــس 
ــي لـــعـــشـــرة مــن  ــالــ ــعــ الـــتـــعـــلـــيـــم الــ
حققوا  الذين  البرنامج  خريجي 
عــــددا مـــن الــجــوائــز واالنـــجـــازات 
العلمي ضمن  البحث  في مجال 
فعاليات االحتفالية التي أقامتها 

ــة وجـــامـــعـــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــة األهـ ــعــ ــامــ ــجــ الــ
بــرونــيــل بــرعــايــة د. الــشــيــخــة رنــا 
خليفة  آل  دعيج  بن  عيسى  بنت 
التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن 
العالي نائب رئيس مجلس أمناء 
العالي بمناسبة  التعليم  مجلس 
أول  تخريج  على  عــامــا   15 مـــرور 
دفعة من طلبة برنامج الدكتوراه 

المشترك بين الجامعتين.
رنا  الشيخة  الدكتورة  وأكدت 
خليفة  آل  عيسى  بن  دعيج  بنت 
ــن عـــــــام مـــجـــلـــس الـــتـــعـــلـــيـــم  ــ ــيـ ــ أمـ
ــي نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس  ــالــ ــعــ الــ
أمـــنـــاء مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
للحفل  االفــتــتــاحــيــة  كلمتها  فــي 
البحرينية  الجامعات  قــدرة  على 
عــلــى تــحــقــيــق قـــفـــزات كــبــيــرة في 
الــتــعــلــيــم والــبــحــث واالبـــتـــكـــار إذا 
تمكنت من إيجاد شراكات علمية 
وأكـــاديـــمـــيـــة عـــنـــوانـــهـــا الــعــريــض 
االرتـــــقـــــاء بـــالـــوطـــن والـــحـــضـــارة 
ــي الـــوقـــت  ــة مـــنـــوهـــة فــ ــيـ ــانـ ــسـ اإلنـ
نــفــســه بــقــصــة الــنــجــاح الــمــمــيــزة 
التي حققتها الشراكة األكاديمية 
األهــلــيــة وجامعة  الــجــامــعــة  بــيــن 

برونيل البريطانية.
وعبرت الدكتورة الشيخة رنا 
عن اعتزازها بمرور 15 عاًما على 
الشراكة األكاديمية بين الجامعة 
منوهة  برونيل،  وجامعة  األهلية 
بــه هــذه  الـــذي اضطلعت  بــالــدور 
بالتعليم  الــنــهــوض  فــي  الــشــراكــة 
معبرة  العلمي،  والبحث  العالي 
ــن تــشــجــيــع مــجــلــس الــتــعــلــيــم  عــ
الـــعـــامـــة لمثل  ــتـــه  ــانـ وأمـ الـــعـــالـــي 
هـــذه الــشــراكــات بــل والــحــث على 

تطويرها وتنميتها مستقبا.
ــيــــس الـــمـــؤســـس  ووجـــــــه الــــرئــ
رئـــــــــيـــــــــس مــــــجــــــلــــــس األمـــــــــنـــــــــاء 
ــور عــــبــــداهلل الـــحـــواج  ــسـ ــيـ ــروفـ ــبـ الـ
للدكتورة  وتقديره  شكره  خالص 
الشيخة رنا بنت دعيج بن عيسى 
الكريمة  رعايتها  على  آل خليفة 
لــحــفــل الــجــامــعــتــيــن وتــجــشــمــهــا 
ــور لــلــحــفــل وعــلــى  عـــنـــاء الـــحـــضـ

كـــل الـــدعـــم والـــمـــســـانـــدة الــلــذيــن 
تـــقـــدمـــهـــمـــا لـــلـــجـــامـــعـــة األهـــلـــيـــة 
البحرينية  الجامعات  ومختلف 
بدورها  الجامعات  هــذه  لتنهض 
ــة لــلــمــجــتــمــع  ــ ــدمـ ــ ــا خـ ــهــ ــائــ وعــــطــ

المحلي واإلنسانية جمعاء.
ــانـــة  ــالـــمـــكـ ونـــــــــوه الـــــــحـــــــواج بـ
الــتــي أضــحــى بــرنــامــج الــدكــتــوراه 
ــيــــن الـــجـــامـــعـــتـــيـــن  ــتــــرك بــ الــــمــــشــ

ــه  ــ ــا وأنــ ــوصــ ــا، خــــصــ ــ ــهـ ــ يـــحـــظـــى بـ
حــظــي بــالــثــقــة الــتــامــة مــن هيئة 
وأدرج  والــتــدريــب  التعليم  جـــودة 
للمؤهات  الــوطــنــي  ــار  اإلطـ على 
التعليم  اســتــكــمــال  فــرصــة  ــاح  وأتــ
ــن الـــنـــســـاء  ــ ــعـــديـــد مـ ــلـ ــي لـ ــالــ ــعــ الــ
ــيــــوم بــصــمــة  الـــلـــواتـــي يــشــكــلــن الــ
مميزة واضافة كبيرة في مجاالت 

أعمالهن.

د. ال�شيخة رنا تكرم عددا من الخريجين المتميزين

خريج���و الدكت���وراه بالأهلي���ة يد�س���نون نادي���ا لالهتم���ام بالبح���ث العلمي

ب��وم��اه��ر.. ح��ال��ة  م��رك��ز  ي����زور  لل�سحة  الأع���ل���ى  رئ��ي�����س 
وي�ستعر�س م�سروع الت�سيير الذاتي لمراكز الرعاية ال�سحية الأولية

أّكــــــد الـــمـــهـــنـــدس وائــــــل بــن 
ــارك وزيـــــــر شــــؤون  ــبــ ــمــ نــــاصــــر الــ
مــمــلــكــة  أن  والــــمــــاء  ــاء  ــربـ ــهـ ــكـ الـ
الـــبـــحـــريـــن ســـبـــاقـــة فــــي مــجــال 
الــتــنــمــيــة االقــــتــــصــــاديــــة، حــيــث 
تـــســـعـــى دائــــــمــــــًا إلـــــــى تــحــقــيــق 
المنشودة  واألهــداف  التطلعات 
ــا أنــهــا  ــال، كـــمـ ــجــ ــمــ ــذا الــ ــ فــــي هــ
حــريــصــة عــلــى مــواصــلــة الــبــنــاء 
لـــتـــحـــقـــيـــق أهــــــــــداف الـــمـــســـيـــرة 
ــة الـــشـــامـــلـــة بـــقـــيـــادة  ــويـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ
حضرة صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
الباد المعظم، وبدعم واهتمام 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
ــوزراء،  ــ الـ رئــيــس مجلس  الــعــهــد 
مــنــوهــًا بــأهــمــيــة مــواصــلــة دعــم 
وتعزيز مشاريع البنية التحتية 
لما تشكله من ركيزة أساسية في 
وتحقيق  التنمية  مــســارات  رفــد 

النمو االقتصادي المستدام.
إنشاء  أّن  إلى  الوزير  وأشــار 
ــز الـــتـــحـــكـــم فـــــي شـــبـــكـــات  ــ ــركـ ــ مـ
بــيــن حكومة  والـــمـــاء  الــكــهــربــاء 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن والـــصـــنـــدوق 
الـــعـــربـــي لـــإنـــمـــاء االقـــتـــصـــادي 
ــي، ســـيـــســـاهـــم فــي  ــاعــ ــمــ ــتــ واالجــ
ــة  ــراريــ ــمــ ــتــ ــلــــى اســ الــــحــــفــــاظ عــ
هيئة  تقدمها  الــتــي  الــخــدمــات 
الـــكـــهـــربـــاء والــــمــــاء بـــكـــل جــــودة 
وموثوقية، مؤّكدًا أن إقامة مثل 
هذه المشاريع وفق رؤية شاملة 
فـــي مصلحة  تــصــب  ومــتــكــامــلــة 
الــوطــن والــمــواطــن الـــذي يأتي 
العمل  أولويات  قمة  على  دائمًا 

الحكومي.
قال  متصل،  صعيٍد  وعــلــى 
الــشــيــخ نــــواف بـــن إبـــراهـــيـــم آل 
خــلــيــفــة الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ــاء إن  ــ ــمـ ــ لــهــيــئــة الـــكـــهـــربـــاء والـ
المشروع يهدف إلى إنشاء مركز 
ومراقبة  لتشغيل  جديد  تحكم 
ــاء والـــــمـــــاء،  ــربــ ــهــ ــكــ شـــبـــكـــتـــي الــ
القائم  التحكم  مركز  وتحويل 
إلى مركز احتياط الستخدامه 
ــارئـــة وذلـــك  فـــي الــــحــــاالت الـــطـ
المتنامية  لاحتياجات  تلبية 
لــخــدمــات تــولــيــد ونــقــل وتــوزيــع 
الــكــهــربــاء، وإنــتــاج ونــقــل الــمــاء، 
نظًرا إلى تنوع وتوسع المشاريع 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــصـ ــ اإلســــــكــــــانــــــيــــــة والـ
والتطويرية واالستثمارية التي 
تــنــفــذهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت، مــوضــحــًا 
تــشــتــمــل  الـــمـــشـــروع  أعــــمــــال  أن 
جديد  تحكم  مركز  إنشاء  على 
التحكم  مــركــز  تــأهــيــل  وإعــــــادة 
الـــحـــالـــي، بــمــا فـــي ذلــــك تــوريــد 

وتــشــغــيــل مـــعـــدات وبــرمــجــيــات 
ــات والـــتـــحـــكـــم  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ جــــمــــع الـ
ــاء  ــربـ ــهـ ــكـ بـــتـــشـــغـــيـــل شـــبـــكـــات الـ
ــاه، وشـــبـــكـــة االتــــصــــاالت  ــيــ ــمــ والــ

الخاصة بالمشروع.
التنفيذي  الــرئــيــس  وتــابــع 
عــدة  ــمـــشـــروع ســيــتــضــمــن  الـ أن 
ــــن بــيــنــهــا  ــيــــة مـ ــاســ ــــل أســ ــراحـ ــ مـ
تشغيل معدات وبرمجيات جمع 
بتشغيل  والــتــحــكــم  الـــبـــيـــانـــات 
شبكات الكهرباء والمياه، وشبكة 
االتـــــصـــــاالت، بـــمـــا فــيــهــا شــبــكــة 
والملحقات،  الضوئية  األلياف 
السكادا،  نظام  صيانة  وأعــمــال 
المدنية  األعــمــال  إلـــى  إضــافــًة 
والخدمات الفنية واالستشارية 
ــم أعــــمــــال  ــيـ ــمـ ــتـــصـ الـــــــازمـــــــة لـ
المعماري  والتصميم  السكادا، 
وإعـــداد  التحكم،  مــركــز  لمبنى 
وتحليلها  الــمــنــاقــصــات  وثــائــق 
والمساعدة في تحليل العروض 
والتعاقد، واإلشراف على تنفيذ 

المشروع.

من نتاج التعاون الحكومي والبرلماني

وزي�����ر ال���ك���ه���رب���اء: اإن�������س���اء م���رك���ز ال��ت��ح��ك��م 
ال��ج��دي��د ���س��ي�����س��ه��م ف���ي ا���س��ت��دام��ة ال��خ��دم��ات

} الشيخ نواف آل خليفة.} وزير الكهرباء.

} محافظ العاصمة خال لقاء مدير الشرطة.

تد�سين م�سروع للطاقة النظيفة ال�سديقة للبيئة
ــــن  بـــــــــحـــــــــضـــــــــور جـــــــــمـــــــــع مـ
الـــمـــســـؤولـــيـــن والــمــســتــفــيــديــن 
النظيفة  بالطاقة  والمهتمين 
والبيئة، قامت الطاقة المتجددة 
لــحــلــول الــكــهــربــاء والــمــقــاوالت 
الطاقة  مشاريع  احــد  بتدشين 
الشمسية المنفصلة عن شبكة 
الكهرباء العامة لتوفير الطاقة 

الكهربائية.
الـــمـــشـــروع نقلة  هــــذا  يــعــد 
نـــوعـــيـــة مـــــن حـــيـــث االعـــتـــمـــاد 
بـــصـــورة كــلــيــة )ولـــيـــس ثــانــويــة( 
عــلــى الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، وهــو 
محطة الطاقة الشمسية لبركة 

ها بمنطقة بوري.
تـــــــــم تـــــصـــــمـــــيـــــم وإنــــــــجــــــــاز 
ــة »الـــطـــاقـــة  ــطـ ــواسـ الــــمــــشــــروع بـ
الـــمـــتـــجـــددة لــحــلــول الــكــهــربــاء 
والــــــــمــــــــقــــــــاوالت« حــــيــــث ألـــقـــى 
مديرها التنفيذي جليل خليل 
حــــاجــــي الـــكـــلـــمـــة االفـــتـــتـــاحـــيـــة 
مــرحــبــًا بــالــحــضــور وشـــارحـــًا ما 

للنمو  أنظمة  هــكــذا  إلــيــه  تــرنــو 
البيئية  الــتــنــمــويــة  بــالــمــشــاريــع 
والزراعية في مملكة البحرين. 
بالتطور  خليل  جليل  افــاد  كما 
واالعــتــمــاديــة الــتــي وصــل إليها 
ــن أنــظــمــة  ــد مــ ــديـ ــجـ الـــجـــيـــل الـ
المنفصلة  الشمسية  الــطــاقــة 
ــهـــربـــاء الــعــامــة  ــكـ عــــن شــبــكــة الـ
للنمو  كــبــيــر  دور  مـــن  لــهــا  ــا  ومــ
والــزراعــيــة  البيئية  بالمشاريع 
ضمان  في  المساهمة  وبالتالي 
األمن الغذائي والمائي والسعي 
إلى تقليل آثار التغير المناخي.

عرض  الفعالية  وتضمنت 
ــي تــم  ــ ــتـ ــ ــعــــض الــــمــــشــــاريــــع الـ بــ
ــة الـــطـــاقـــة  ــواســــطــ تـــدشـــيـــنـــهـــا بــ
الـــمـــتـــجـــددة لــحــلــول الــكــهــربــاء 
ــذلــــك إعـــطـــاء  والــــمــــقــــاوالت وكــ
لهذه  الجديد  الجيل  عن  نبذة 

األنظمة.
المهندس  االفــتــتــاح  حضر 
ــيــــس قــســم  ــد شـــويـــطـــر رئــ ــمــ أحــ
الـــــــحـــــــدائـــــــق والـــــمـــــنـــــتـــــزهـــــات، 
والمهندسة ريم بوجيري رئيس 
قسم األماك واألســواق بأمانة 
والــمــهــنــدســة لمى  الـــعـــاصـــمـــة، 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16140/pdf/1-Supplime/16140.pdf?fixed6070
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/1297142
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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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ــبــــان األوضـــــــاع  ــانــ كـــمـــا بـــحـــث الــــجــ
السياسية واألمنية اإلقليمية والدولية، 
فـــي منطقة  تـــطـــورات األوضــــــاع  ــر  ــ وآخـ
الوضع  المتوسط، ومستجدات  الشرق 

في أوكرانيا.
وقد عقد الوزيران مؤتمًرا صحفًيا 
أدلى فيه وزير الخارجية ببيان صحفي 
الجاللة  أن حضرة صاحب  فيه  أوضــح 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، 
استقبل بحضور  المعظم،  البالد  ملك 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
رئيس  العهد  ولي  آل خليفة،  بن حمد 
مــجــلــس الــــــــــوزراء، ســـيـــرجـــي الفــــــروف، 
وتقدير  إلى جاللته تحيات  نقل  الذي 
ــي فــالديــمــيــر بــوتــيــن،  ــروســ الـــرئـــيـــس الــ
وشعبها  الــبــحــريــن  لمملكة  وتــمــنــيــاتــه 

بدوام النماء واالزدهار.
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة إن جــاللــة 
الـــمـــلـــك الـــمـــعـــظـــم، ووزيـــــــر الــخــارجــيــة 
اللقاء مستجدات  الروسي بحثا خالل 
ــات اإلقـــلـــيـــمـــيـــة  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ األوضــــــــــــاع والـ
والدولية، وعلى وجه الخصوص الوضع 
فــي أوكــرانــيــا، حيث أّكــد جــاللــُة الملك 
المعظم أهمية حل الصراع في أوكرانيا 
الجارين  البلدين  مصالح  يحقق  بما 
وعلى  األوروبية،  القارة  واستقرار  وأمن 

األمن والسلم الدولي، وضرورة اللجوء 
ــى الـــحـــوار والــحــلــول الــدبــلــومــاســيــة،  إلـ
أجل  من  الــدولــي،  القانون  قواعد  وفــق 
ــى تــســويــة ســيــاســيــة تنهي  الــتــوصــل إلــ
الـــنـــزاع وتــضــمــن األمـــن والــســلــم لكافة 
األطـــــــراف وتــحــفــظ حـــيـــاة الــمــدنــيــيــن 
ــدات اإلنـــســـانـــيـــة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ وإيــــــصــــــال الـ

واإلغاثية لالجئين والنازحين.
الملك المعظم  وأضــاف أن جاللة 
اعــتــزاز مملكة  اللقاء عن  أعــرب خــالل 
التاريخية  الصداقة  بعالقات  البحرين 
مــع روســيــا االتــحــاديــة، وحــرصــهــا على 
تنمية مختلف جوانب التعاون الثنائي 
ــق الـــمـــشـــتـــرك بـــمـــا يــحــقــق  ــيـ ــسـ ــنـ ــتـ والـ
المصالح المشتركة للبلدين والشعبين 

الصديقين.
الملكي  الــســمــو  صــاحــب  إن  ــال  وقــ
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي 
استقبل  الـــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد 
عالقات  معه  وبحث  الفـــروف،  سيرجي 
ــتـــرك وفـــــــرص تــنــمــيــة  ــاون الـــمـــشـ ــعــ ــتــ الــ
وتطوير التعاون الثنائي، باإلضافة إلى 
الراهنة،  والدولية  اإلقليمية  القضايا 
ــا  ــيــ ــرانــ ــي أوكــ ــ ــع فـ ــ ــــوضـ ــتــــجــــدات الـ ومــــســ
النار  إطــالق  لوقف  المبذولة  والجهود 

والتوصل إلى تسوية سياسية.

ــم الــتــأكــيــد خــــالل الــلــقــاء على  وتــ
أهــمــيــة مــواصــلــة الــجــهــود الســتــكــشــاف 
في  المشترك  التعاون  تعزيز  مجاالت 
والتجارية  االقتصادية  المجاالت  كافة 
واالســـتـــثـــمـــاريـــة بــمــا يـــــؤدي إلــــى زيــــادة 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري وتـــطـــويـــر الــتــعــاون 

المشترك.
وأضاف أنه بحث مع الوزير الروسي 
مــســار عـــالقـــات الــتــعــاون الــثــنــائــي بين 
الثنائي  التعاون  تعزيز  وسبل  البلدين، 
واالرتقاء به إلى مجاالت أشمل، حيث 
تــم الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة تــوســيــع آفــاق 
التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم 

في تنمية المصالح المتبادلة.
وأوضح أن الجانبين بحثا تطورات 
والقضايا  والدولية  اإلقليمية  األوضاع 
محل االهتمام المشترك، بما في ذلك 
وسوريا  واليمن  الفلسطينية  القضية 
ــلـــف الـــنـــووي  ــمـ واألمـــــــن اإلقـــلـــيـــمـــي والـ

اإليراني.
وقال الدكتور عبداللطيف بن راشد 
الــزيــانــي إنـــه تـــم الــتــأكــيــد عــلــى أهمية 
لتحقيق  الـــدولـــيـــة  الـــجـــهـــود  مـــواصـــلـــة 
الشرق  فــي منطقة  واالســتــقــرار  األمــن 
األوســـط وعــلــى وجــه الــخــصــوص تجاه 
الشرق  فــي  السلمية  بالعملية  الــدفــع 
األوســـــــط لـــحـــل الــــنــــزاع الــفــلــســطــيــنــي 
اإلسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية 
الشرعية  ــرارات  وقــ الدولتين  حــل  وفــق 

الدولية.
وأضاف أن الجانبين بحثا تطورات 
الوضع في أوكرانيا ومستجدات الجهود 
ــلـــة الـــمـــفـــاوضـــات  ــى مـــواصـ ــ الـــهـــادفـــة الـ
الثنائية بين روسيا االتحادية وأوكرانيا 
للتوصل إلى وقف إطالق النار وتسوية 
ــنــــزاع وتــعــيــد األمـــن  ســيــاســيــة تــنــهــي الــ

والسلم إلى القارة األوروبية.
وقال وزير الخارجية إنه أكد موقف 

الحلول  إلــى  الــداعــي  البحرين  مملكة 
المفاوضات  واســتــئــنــاف  الدبلوماسية 
ــرورة إحـــالل  ــ ــى ضــ ــ بــيــن الــطــرفــيــن، وإلـ
ــالم الـــدائـــم  ــســ ــرار والــ ــقــ ــتــ األمـــــن واالســ
والقارة األوروبية  أوكرانيا  والشامل في 
لــتــحــقــيــق الـــنـــمـــاء واالزدهــــــــــار لــصــالــح 
شــــعــــوبــــهــــا، وضـــــــــــرورة فــــتــــح الــــمــــمــــرات 
ــة لــلــمــدنــيــيــن وتـــوفـــيـــر الــحــمــايــة  ــنـ اآلمـ
اإلنسانية  الــمــســاعــدات  وإيــصــال  لــهــم، 

واإلغاثية لالجئين والنازحين.
من جانبه، أعرب سيرجي الفروف 
عن اعتزازه وتقديره للقاء الذي جرى 
مـــع حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــاللــة الــمــلــك 
حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البالد 
الــمــعــظــم، والــمــبــاحــثــات الــمــثــمــرة مع 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
رئيس  العهد  ولي  آل خليفة،  بن حمد 
استعراض  خاللها  تــم  والــتــي  ــوزراء،  ــ الـ
ــات الــثــنــائــيــة الــمــتــمــيــزة الــتــي  ــعـــالقـ الـ

وروســيــا  الــبــحــريــن  بــيــن مملكة  تــجــمــع 
االتــحــاديــة الــصــديــقــة ومـــا تــشــهــده من 
ــاء مــســتــمــريــن عـــلـــى كــافــة  ــمــ تـــطـــور ونــ
فــيــه صــالــح ومنفعة  لــمــا  الــمــســتــويــات 

البلدين الصديقين.
ــه عــقــد جــلــســة مــبــاحــثــات  ــال إنــ ــ وقـ
مــثــمــرة مـــع الــدكــتــور عــبــدالــلــطــيــف بن 
العالقات  ناقشا خاللها  الزياني،  راشد 
ــــي مــخــتــلــف  ــيـــة الـــمـــتـــنـــامـــيـــة فـ ــائـ ــنـ ــثـ الـ
الــــمــــجــــاالت االقـــتـــصـــاديـــة والــثــقــافــيــة 
والتعليمية واالستثمار، وتدارسا الوضع 
في أوكرانيا واألوضاع األمنية الحالية، 
شهر  قبل  أنــه  الــغــذاء، مضيفا  وتأمين 
كــانــت الــجــهــود الــروســيــة مــســتــمــرة في 
إيــصــال الــقــمــح األوكـــرانـــي، وأن روســيــا 
تــحــاول حــل مشكلة األلــغــام الــمــزروعــة 
السفن  نقل  تقوض  والتي  أوكرانيا  في 
نقل  على  يساعد  الروسي  الجيش  وان 

تلك السفن وتأمينها.

ــه تـــم مــنــاقــشــة الــهــدنــة  وأضـــــاف أنــ
ــع فــــي فــلــســطــيــن،  ــوضــ فــــي الـــيـــمـــن، والــ
مثمًنا  ــرانــــي،  اإليــ ــنـــووي  الـ والــبــرنــامــج 
في  وجـــهـــودهـــا  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  دور 
المنطقة،  في  واالستقرار  السالم  دعم 
مـــشـــيـــًدا بــمــوقــف الــمــمــلــكــة الــمــحــايــد 
مــــن األزمـــــــة فــــي أوكــــرانــــيــــا، وحــرصــهــا 
على إحــالل الــســالم واألمـــن فــي القارة 

األوروبية.
أوجــه  لــزيــادة  عــّبــر عــن تطلعه  كما 
المشترك  الثنائي  والتنسيق  التعاون 
ــور والــــنــــمــــاء فــي  ــتــــطــ ــن الــ ــ ــد مـ ــزيــ ــمــ ولــ
البلدين،  بين  المستقبلية  المشاريع 
ــيــــاحــــه لـــلـــجـــهـــود الــتــي  ــن ارتــ ــا عــ ــرًبـ ــعـ مـ
الــتــعــاون  ــاق  آفـ لــزيــادة  الــبــلــدان  يبذلها 
بالخطط  مشيًدا  بينهما،  االستثماري 
التعاون  زيـــادة  إلــى  الــرامــيــة  الطموحة 
تطوير  فــي  يسهم  ســوف  مما  الثقافي 

العالقات بين البلدين الصديقين. 

وزير الخارجية يعقد جل�سة مباحثات ر�سمية مع نظيره الرو�سي

الزياني ي�ؤكد �شرورة اإحالل ال�شالم الدائم وال�شامل في اأوكرانيا والقارة الأوروبية 
الف���روف ي�س���يد بموق���ف البحري���ن المحاي���د م���ن االأزم���ة.. وين���وه بزي���ادة التع���اون اال�س���تثماري

عقد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، امس جلسة 
بمناسبة  االتــحــاديــة،  روســيــا  وزيــر خارجية  الفـــروف،  مــع سيرجي  مباحثات 

الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الروسي لمملكة البحرين.
بين  تربط  التي  التاريخية  الصداقة  االجتماع بحث عالقات  تم خالل 
الــمــجــاالت،  مختلف  فــي  ونــمــو  تــطــور  مــن  تشهده  ومــا  الصديقين  البلدين 
وتدارس سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجاالت االقتصادية واالستثمارية 
وزيادة التبادل التجاري بما يلبي الطموحات والمصالح المشتركة للبلدين 

والشعبين الصديقين.

} جانب من جلسة المباحثات الثنائية والمؤتمر الصحفي.

بن  عبداللطيف  الدكتور  أكد 
راشـــد الــزيــانــي، وزيـــر الــخــارجــيــة، 
الــدائــم  الــبــحــريــن  مملكة  حـــرص 
والتعايش  التسامح  ترسيخ  على 
والثقافات  ــان  األديــ بين  السلمي 
ــة،  ــيـ ــنـ ــديـ واحــــــتــــــرام الــــحــــريــــات الـ
قيمها  مــن  نابعة  راســخــة  كثوابت 
ــاريـــة األصــيــلــة  الــديــنــيــة والـــحـــضـ
والتشريعية  الدستورية  وثوابتها 
الحقوقية  المعايير  مع  بالتوافق 
العالمية في ظل النهج اإلنساني 
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
آل خليفة، ملك  بن عيسى  حمد 

البالد الُمعظم.
ــدى افـــتـــتـــاحـــه،  ــ ــك لــ ــ ــاء ذلــ ــ جــ
أمــــس، مــؤتــمــر )تــوســعــة األفـــــق..  
حــريــة الــديــن والــمــعــتــقــد(، الــذي 
عــــقــــد  بــــرعــــايــــة مـــلـــكـــيـــة ســـامـــيـــة 
البحرين  مملكة  بين  وبــالــتــعــاون 
واالتحاد األوروبي، حيث نقل وزير 
وتقدير حضرة  تحيات  الخارجية 
الُمعظم،  صاحب الجاللة الملك 
الــمــؤتــمــر، وصــاحــب السمو  راعـــي 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، ولي العهد رئيس مجلس 
الــــــوزراء، إلـــى جــمــيــع الــمــشــاركــيــن 
فــي هــذا الــمــؤتــمــر، والـــذي يجمع 
الــمــشــرعــيــن وصــانــعــي الــســيــاســات 
ــادة الــديــن  والــدبــلــومــاســيــيــن مــع قـ

والمجتمع.
ــر الــخــارجــيــة عن  ــرب وزيــ ــ وأعـ
بــتــاريــخ مملكة  واعــــتــــزازه  فـــخـــره 
ــة،  ــلــ ــيــ ــريــــن وقـــيـــمـــهـــا األصــ ــبــــحــ الــ
ــادئ ديــنــنــا  ــبــ ــن مــ والـــمـــســـتـــمـــدة مــ
اإلســـالمـــي الــحــنــيــف، وتــجــربــتــهــا 
إقليمي،  تــجــاري  كمركز  العريقة 
ــا أســـهـــم فـــي تــرســيــخ الــتــســامــح  مـ
ــايــــش واحـــــــتـــــــرام األديــــــــان  ــعــ ــتــ والــ

وترابط  والثقافات،  والمعتقدات 
ــاعـــي، وتــوطــيــد  ــمـ ــتـ الــنــســيــج االجـ
ــا فـــي الــمــنــطــقــة كــمــوطــن  ــهـ ــادتـ ريـ

لجميع الطوائف الدينية.
ــكـــة  ــلـ ــمـ ونـــــــــــــوه بـــــتـــــرحـــــيـــــب مـ
الـــبـــحـــريـــن بـــمـــمـــارســـة الــجــمــيــع 
ومعتقداتهم  الــديــنــيــة  شــعــائــرهــم 
إلى  واطمئنان، مشيًرا  بكل حرية 
تواجد المساجد بجوار الكنائس، 
اليهودية  للطائفة  كنيس  ومنها 
وآخـــر للسيخ،  لــلــهــنــدوس  ومــعــبــد 
تــنــســجــم جــمــيــعــهــا فـــي إطـــــار من 
الــــود والــتــجــانــس، وكــــان أحــدثــهــا 
افــتــتــاح كــاتــدرائــيــة ســيــدة الــعــرب 
الكاثوليكية في عوالي على أرض 

تبرع بها جاللة الملك الُمعظم.
وأكـــــــــــــد وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
ظل  فــي  البحرين  مملكة  حــرص 
الملك  لجاللة  الحكيمة  القيادة 
الـــمـــعـــظـــم عـــلـــى تـــرســـيـــخ ثــقــافــة 

ــتـــســـامـــح والـــتـــعـــايـــش واإلخـــــــاء  الـ
قيم  ونــشــر  اإلنــســانــي،  والتضامن 
ــوار بين  ــحــ ــعـــاون والــ ــتـ الـــســـالم والـ
مــخــتــلــف األديــــــــان والــــحــــضــــارات، 
لالنقسام  المثيرة  النزاعات  ونبذ 
العنصرية،  أو  الدينية  والكراهية 
اإلنسان  حقوق  احــتــرام  وتكريس 
النظر  بغض  األساسية  وحرياته 
أو  ديـــنـــه  أو  أصـــلـــه  أو  عـــن جــنــســه 
مـــذهـــبـــه، بــمــا فــيــهــا تــعــزيــز مــنــاخ 

الحرية الدينية والفكرية.
وأشـــــــــــــاد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
بـــالـــمـــبـــادرات الــمــلــكــيــة الــســامــيــة 
بـــإطـــالق جـــائـــزة عــيــســى لــخــدمــة 
ــة، وإعـــــــــــــالن مـــمـــلـــكـــة  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــســ ــ اإلنــ
لتعزيز  عالمية  كوثيقة  البحرين 
الـــتـــســـامـــح والــــحــــريــــات الــديــنــيــة، 
ــلـــك حــمــد  ــمـ وتـــدشـــيـــن كــــرســــي الـ
ــان والــتــعــايــش  ــ لــلــحــوار بــيــن األديــ
ــنــــزا  ــيــ ــابــ ــة ســ ــعــ ــامــ ــجــ ــي بــ ــمــ ــلــ ــســ الــ

الملك  اإليطالية، وتأسيس مركز 
السلمي،  للتعايش  العالمي  حمد 
تأسيس  فــي  المتميزة  ومــبــادراتــه 
ــلـــســـالم  مـــــركـــــز الــــمــــلــــك حــــمــــد لـ

السيبراني. 
مــمــلــكــة  تـــوقـــيـــع  أن  وأضــــــــاف 
ــاق مـــبـــادئ  ــ ــفـ ــ الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى اتـ
إلــى   2020 سبتمبر  فــي  إبــراهــيــم 
ــة اإلمـــــــــارات الــعــربــيــة  ــ ــانـــب دولــ جـ
الـــــمـــــتـــــحـــــدة ودولــــــــــــــة إســـــرائـــــيـــــل 
ــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة،  والـــواليـ
بــأهــمــيــة حماية  إيــمــانــهــا  يــعــكــس 
حــريــة الــديــن والــمــعــتــقــد كــأســاس 
وواســعــة  حقيقية  شــراكــات  لــبــنــاء 
ــاق لــــتــــعــــزيــــز االحـــــــتـــــــرام  ــ ــطــ ــ ــنــ ــ الــ
والـــتـــقـــديـــر الـــمـــتـــبـــادل والــــحــــوار 
بــيــن جميع  الــســلــمــي  والــتــعــايــش 

األديان واألمم والحضارات.
حرص  الخارجية  وزيـــر  وأكـــد 
الحكومة في ظل النهج اإلصالحي 

المعظم،  الملك  لجاللة  الشامل 
وتوجيهات صاحب السمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
ــقـــوق  ــز وحــــمــــايــــة حـ ــزيــ ــعــ ــى تــ ــلــ عــ
اإلنــســان والــحــريــات الــعــامــة وفًقا 
الوطني  العمل  وميثاق  للدستور 
بالتوافق  الوطنية،  والتشريعات 
ــع انـــضـــمـــامـــهـــا إلـــــى الـــمـــواثـــيـــق  مــ
الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها 
بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد 

المدنية والسياسية.
ونوه في هذا الصدد إلى إقرار 
الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان، 
ودور الوزارات والهيئات الحكومية 
منظومة  تــنــفــيــذ  فـــي  الــمــخــتــصــة 
كــامــلــة مـــن الــقــوانــيــن واألنــظــمــة 
واإلجـــــــــراءات الـــمـــعـــززة لــلــحــريــات 
الــديــنــيــة ونــشــر ثــقــافــة الــتــســامــح 
المجتمع  فــي  الديني  والتعايش 
عــبــر الــمــنــابــر الــديــنــيــة والــوســائــل 
ــانـــب تــجــريــم  ــــى جـ اإلعــــالمــــيــــة، إلـ
التحريض على الكراهية الدينية 
ونبذ  العنصرية،  أو  الطائفية  أو 

التطرف واإلرهاب.
وأكــــد الـــدكـــتـــور عــبــدالــلــطــيــف 
ــي فـــــي خـــتـــام  ــ ــانـ ــ ــزيـ ــ بـــــن راشــــــــد الـ
كــلــمــتــه، تــطــلــع مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ألن يــكــون هــــذا الــمــؤتــمــر خــطــوة 
مــهــمــة فــي تــعــزيــز وحــمــايــة حرية 
الدين والمعتقد على الصعيدين 
اإلقليمي والدولي، وفتح المجال 
إلنـــشـــاء شــبــكــات فــعــالــة وطــويــلــة 
الــمــشــاركــيــن كمنصة  بــيــن  األمــــد 
التفاهم  وترسيخ  للحوار  عالمية 
الـــمـــشـــتـــرك والـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي 
ــان والــثــقــافــات  ــ ــ بــيــن جــمــيــع األديـ
والحضارات، من أجل خير وسالم 

البشرية.

في افتتاح موؤتمر حرية الدين والمعتقد برعاية ملكية.. وزير الخارجية:

الت�ش�امح والحري�ات الديني�ة قي�م بحريني�ة اأ�شيل�ة وث�اب�ت را�ش�خة

} وزيرا األشغال والتنمية االجتماعية يتفقدان المشروع.

} جانب من أعمال المؤتمر.

قـــام الــمــهــنــدس عــصــام بن 
عـــبـــداهلل خــلــف وزيــــر األشــغــال 
والتخطيط  البلديات  وشـــؤون 
العمراني ووزير العمل والتنمية 
محمد  بن  جميل  االجتماعية 
عـــــلـــــي حــــــمــــــيــــــدان وبــــحــــضــــور 
المهندس أحمد بن عبدالعزيز 
لشؤون  ــوزارة  الــ وكــيــل  الخياط 
ــاق  ــحــ ــد إســ ــ ــالــ ــ األشـــــــغـــــــال، وخــ
وزارة  ــل  ــيـ وكـ بـــأعـــمـــال  ــائـــم  الـــقـ
االجتماعية  والتنمية  العمل 
مشعل  الــشــيــخ  والـــمـــهـــنـــدس   ،
الوكيل  خليفة  آل  محمد  بــن 
ــاريـــع الـــبـــنـــاء  الـــمـــســـاعـــد لـــمـــشـ
ــة، ونــــجــــوى جــنــاحــي  ــانـ ــيـ والـــصـ
ــاعـــد لــلــرعــايــة  الـــوكـــيـــل الـــمـــسـ
والــتــأهــيــل االجــتــمــاعــي وعـــدد 
الوزارتين  فــي  المسؤولين  مــن 
ــة لــــمــــشــــروع  ــقــــديــ ــفــ بــــجــــولــــة تــ
مــجــمــع الــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة 
لالطالع  وذلــك  حمد،  بمدينة 
المنجزة  المجمع  مباني  على 
وجــمــيــع الــمــرافــق والــخــدمــات 
التي تّم تنفيذها في المشروع.

وقــــــــد اســــتــــمــــع الــــحــــضــــور 
إلـــــــــى عـــــــــرض تـــفـــصـــيـــلـــي مـــن 
الــمــشــروع حــول مكونات  فــريــق 
واالطــالع  المختلفة  المشروع 
عــلــى الــخــدمــات الــتــي تــوفــرهــا 
ــة لـــمـــخـــتـــلـــف فـــئـــات  ــكــــومــ الــــحــ
المجمع  يعد  المجتمع، حيث 
مــمــلــكــة  ــي  فــ نـــوعـــه  ــن  مــ األول 
مراكز  يضم  كمجمع  البحرين 
حفظ  الـــى  تــهــدف  متخصصة 
ــن الــمــجــتــمــع  ــة فـــئـــات مــ ــرامــ كــ
ــر األمــــــان  ــيــ ــوفــ ــررة وتــ ــتــــضــ ــمــ الــ
تــوفــيــر بيئة  لـــهـــم، مـــن خــــالل 
صــحــيــة آمــنــة ومـــطـــورة وتــلــبــي 

احتياجاتهم.
صــــــّرح الــــوزيــــر خـــلـــف بـــأن 
الرعاية  مجمع  إنشاء  مشروع 
في  حمد  بمدينة  االجتماعية 
مــرحــلــة الــتــجــهــيــزات األخــيــرة، 
حــيــث يــجــري حــالــيــًا االنــتــهــاء 
ــال الــفــحــص  ــمــ مــــن جــمــيــع أعــ
لتسليمه  استعدادًا  والتشغيل 
ــــل والـــتـــنـــمـــيـــة  ــمـ ــ ــعـ ــ لـــــــــــــــوزارة الـ
ــم  االجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، حــــــيــــــث تـ
االنــتــهــاء مـــن جــمــيــع األعــمــال 
ــة لـــجـــمـــيـــع مـــبـــانـــي  ــيــ ــائــ ــشــ اإلنــ
ــم االنـــتـــهـــاء  ــروع، كـــمـــا تــ ــشــ ــمــ الــ
التشطيبات  أعمال  جميع  من 
الداخلية والخارجية واألعمال 
الــمــحــيــطــة. وأشـــــار الــمــهــنــدس 
عـــصـــام خــلــف إلــــى أنــــه قـــد تم 
وزارة  مــتــطــلــبــات  كــافــة  مـــراعـــاة 
االجتماعية  والتنمية  العمل 
ــي تـــصـــمـــيـــم الــــمــــشــــروع بــمــا  ــ فـ
الــعــمــل  وزارة  أهـــــــداف  يــحــقــق 
ــيـــة مــن  ــتـــمـــاعـ والـــتـــنـــمـــيـــة االجـ
خـــالل تــقــديــم أفــضــل خــدمــات 
الرعاية االجتماعية والنفسية 
يــوفــر جميع  كــونــه  والــصــحــيــة 
الـــمـــكـــونـــات األســـاســـيـــة لــلــفــرد 
مــــــــن مــــــســــــاحــــــات مـــخـــصـــصـــة 
ــة  ــيــ لـــلـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة األولــ
وقــــاعــــات لــلــتــعــلــيــم والــتــأهــيــل 
ــتــــدريــــب ومــــرافــــق ريــاضــيــة  والــ
الى جانب  ومساحات خضراء، 
تــوفــيــر مــتــطــلــبــات ومــواصــفــات 
والمباني الخضراء  االستدامة 
ــة تـــرشـــيـــد  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ وتــــطــــبــــيــــق سـ
اســـتـــهـــالك الـــطـــاقـــة لــلــحــفــاظ 

على البيئة والموارد الطبيعية، 
توفير  التصميم  روعي في  كما 
وحركة  لتنقل  التسهيالت  كــل 
والموظفين  المجمع  مــرتــادي 
ــــك  وذلــ الــــعــــزيــــمــــة،  ذوي  ــن  ــ مــ
كافة  عند  المنحدرات  بتوفير 
مـــداخـــل مــبــانــي الــمــجــمــع إلــى 
جــانــب تــصــمــيــم أمـــاكـــن جميع 
المختلفة  بالمباني  المصاعد 
لــتــكــون بــالــقــرب مــن الــمــداخــل 
تنقلهم  سهولة  لضمان  ومعدة 
دورات  وتــوفــيــر  الـــطـــوابـــق  عــبــر 
يــتــنــاســب مع  مــيــاه ذات حــجــم 

احتياجاتهم.
والتنمية  العمل  وزيــر  أكــد 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــســـيـــد جــمــيــل 
بـــن مــحــمــد عــلــي حــمــيــدان أن 
مــجــمــع الــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة 
ــم أفـــضـــل  ــديــ ــقــ ــــدف إلـــــــى تــ ــهـ ــ يـ
االجتماعية  الــرعــايــة  خــدمــات 
ــيــــة عــبــر  والـــنـــفـــســـيـــة والــــصــــحــ
ــز مــتــخــصــصــة لــلــرعــايــة  ــراكــ مــ
ــواء  ــ ــز إيــ ــ ــراكـ ــ ــيـــة ومـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
ــى نــحــو  ــلــ ــة وبــــديــــلــــه عــ ــتــ ــؤقــ مــ
يــســاهــم فـــي تــحــســيــن مــســتــوى 
المقدمة  الخدمة االجتماعية 
وتــأهــيــل الــفــئــات الــمــســتــهــدفــة 
وسوق  المجتمع  في  لالندماج 
العمل، وقال حميدان إن تنفيذ 
ضوء  على  يأتي  المشروع  هــذا 
الموقر  الــوزراء  تكليف مجلس 
لــــكــــافــــة الــــــــــــــوزارات والــــجــــهــــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة بــــوضــــع الـــبـــرامـــج 
والــخــطــط وتــنــفــيــذ الــمــشــاريــع 
ــداف بــرنــامــج  ــ الـــتـــي تــحــقــق أهــ
عـــمـــل الـــحـــكـــومـــة، وتــوجــيــهــات 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
خليفة،  آل  حــمــد  بـــن  ســلــمــان 
ولــــــي الـــعـــهـــد رئــــيــــس مــجــلــس 
إدراج االحتياجات  الوزراء، إلى 
الــتــطــويــريــة الــمــســتــعــجــلــة في 
ـــدن الــمــمــلــكــة، لــرفــع  ــ ــرى ومـ ــ قـ
االجتماعية  الــخــدمــات  جـــودة 
البيئة  تأمين  وتلبية متطلبات 
المستدامة،  للتنمية  الداعمة 
ــات  ــبــ ــســ ــتــ ــكــ ــمــ ــلــ وتـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذًا لــ
ــواردة فــي قــانــون  ــ الــحــقــوقــيــة الــ
لألطفال  اإلصالحية  العدالة 
وحمايتهم من سوء المعاملة.

يتفقدان  »الأ�شغال« و»التنمية الجتماعية«  وزيرا 
حمد بمدينة  الجتماعية  الرعاية  مجمع  م�شروع 

البلديات  وشـــؤون  األشــغــال  وزيـــر  عقد 
والتخطيط العمراني المهندس عصام بن 
مع  ثنائية  مباحثات  جلسة  خلف  عبداهلل 
االستراتيجية  للشؤون  الخاص  السكرتير 
ــة فــالفــيــو  ــاديـ ــرازيـــل االتـــحـ ــبـ لــجــمــهــوريــة الـ
روشــــــا والــــوفــــد الـــمـــرافـــق لـــــه، نـــاقـــشـــا فــيــه 
أوجـــه الــتــعــاون بــيــن الــبــلــديــن فــي المجال 
الـــزراعـــي والــحــيــوانــي وتــعــزيــز فـــرص تــبــادل 
والحيوانية  الزراعية  والمنتجات  الخبرات 

المختلفة.
ــــرض الـــــــوزيـــــــر خــــلــــف خــــالل  ــعــ ــ ــتــ ــ واســ
للشؤون  الــخــاص  السكرتير  مــع  االجــتــمــاع 
إلى  وصــل  الـــذي  الــبــرازيــلــي  االستراتيجية 
الــبــحــريــن عــلــى رأس وفـــد رســمــي فــي زيـــارة 
ــددا مــــن الــمــســؤولــيــن  ــ ــ يــلــتــقــي خـــاللـــهـــا عـ
فــي األمــن  الــبــحــريــن  اســتــراتــيــجــيــة مملكة 
الغذائي والجهود التي تبذلها الوزارة في هذا 
الشأن، مشيرا إلى أن اهتمام وزارة األشغال 
وشــــؤون الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي 
الــغــذائــي يــأتــي انــطــالقــًا من  بملف األمـــن 
صاحب  لحضرة  السامي  الملكي  التوجيه 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
جاللته  وتــوجــيــهــات  المعظم  الــبــالد  مــلــك 
لوضع مشروع استراتيجي لإلنتاج الوطني 
للغذاء. كما بحث الجانبان ملف التغيرات 
الغطاء  على  الــحــفــاظ  وأهــمــيــة  المناخية 
والبحرية  الــبــريــة  البيئة  وحــمــايــة  النباتي 
والــحــفــاظ عــلــى الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي على 

مستوى العالم.
وأوضح خلف خالل جلسة المباحثات 
جهود  أن  البرازيلي  الخاص  السكرتير  مع 
الوزارة تتركز على تطوير القدرات الوطنية 
فــي مــجــال الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة، والــعــمــل 
على رفع نسبة اإلنتاج المحلي، فضال عن 
للحفاظ  والتسهيالت  الــمــحــّفــزات  تقديم 
عــلــى خــبــرة أصــحــاب الــمــهــن وبــخــاصــة في 
مجاالت األمن الغذائي. وأشار خلف إلى أن 
الوزارة أطلقت عددا من المبادرات في هذا 
االتجاه منها التوسع في استخدام أساليب 
اإلنتاج الزراعي الحديثة مثل نظم الزراعة 
مجال  في  االستثمار  وتشجيع  تربة  بــدون 
الزراعة المتطورة باعتباره أحد القطاعات 

غذائي  أمــن  تحقيق  في  عليها  يعول  التي 
مستدام.

ــر خــلــف مــشــروع  ــوزيـ كــمــا اســتــعــرض الـ
ــكـــي الــــــــذي يــــعــــد أحــــد  ــســـمـ االســـــــتـــــــزراع الـ
ــادة مــســاهــمــة  ــ األســـالـــيـــب الــحــديــثــة فـــي زيــ
اإلنــــتــــاج الــمــحــلــي فــــي تــحــقــيــق االكـــتـــفـــاء 
الــذاتــي مــن األســمــاك الــتــي تشكل مــصــدرًا 
مشيرا  البحرين،  مملكة  في  للغذاء  مهمًا 
إلى المرسوم الملكي الصادر بشأن تأسيس 
المشاريع  جميع  تحتضن  حكومية  شركة 
التي سيتم إنشاؤها في المواقع المختلفة 
التي تم تخصيصها إلقامة مشاريع األمن 

الغذائي.
واســـتـــعـــرض الـــوزيـــر خــلــف كـــذلـــك مع 
التعاون  سبل  البرازيلي  الخاص  السكرتير 
فـــي مـــجـــال الــــثــــروة الــحــيــوانــيــة واســـتـــيـــراد 
البرازيل،  من  الحية  الحيوانية  المنتجات 
المتبادلة  االستثمارات  زيــادة  إلى  متطلعا 

في هذا المجال.
مــن جــهــتــه عـــرض الــســكــرتــيــر الــخــاص 
تجربة  الــبــرازيــلــي  االستراتيجية  لــلــشــؤون 

جــمــهــوريــة الــبــرازيــل االتــحــاديــة فــي مجال 
تــطــويــر صــنــاعــة الـــغـــذاء واألمــــن الــغــذائــي، 
تجارب  من  البرازيل  تمتلكه جمهورية  وما 
وخبرات أسهمت في تنمية الزراعة واإلنتاج 

الحيواني. 
ــان عـــلـــى تـــبـــادل  ــبــ ــانــ وقــــــد اتــــفــــق الــــجــ

المشتركة  االستثمارات  وتطوير  الخبرات 
مجال  في  البرازيل  تجربة  من  واالستفادة 
الــغــذائــي وآخـــر ما  صناعة الــغــذاء واألمـــن 
تــوصــلــت إلــيــه الــصــنــاعــة فــي الــبــرازيــل من 
هذا  تطوير  في  تسهم  وتقنيات  تكنولوجيا 

القطاع. 

} جلسة مباحثات بين وزير األشغال ووفد برازيلي لبحث التعاون.
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ت���رك���ي���ا ف�����ي ال����ف����ت����رة ال���ق���ادم���ة 
أنقرة  بين  اتفاقا  هناك  ان  الثالثاء  أمــس  أوغلو  جاويش  مولود  التركي  الخارجية  وزيــر  قــال  رويــتــرز:   – أنقرة 
والرياض على زيارة ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان لتركيا في الفترة المقبلة، لكن لم يتم تحديد 
األمير محمد بن سلمان  السعودي  العهد  ولي  »زيــارة  بأن  إعــالم رسمية  لوسائل  أوغلو  بعد. وصــرح جاويش  موعد 
أنه يعمل على  المقبلة«. وأضــاف  الفترة  أن تكون في  اتفقنا على  لكننا  الشهر،  بالفعل هذا  لتركيا كانت ستجري 

تحديد موعد مع نظيره السعودي. وذكر أن جهود تطبيع العالقات المتوترة مع الرياض تتحرك بسرعة. 

ال�����ص��ي��ن ت��ن��ف��ذ ث���ان���ي اأك����ب����ر ت���وغ���ل ف��ي 
ال��ت��اي��وان��ي��ة ال����دف����اع  م��ن��ط��ق��ة  ف���ي   2022

خ�ارج��ي����ة  وزراء  ي�ل�ت��ق��ي  الف���روف 
دول »ال�ت�ع���اون« ف��ي ال�ري��ا�ض الي�وم

القوات الرو�صية ت�صيطر على »جزء« من �صيفيرودونيت�صك االأوكرانية
الروسية  القوات  الوكاالت: سيطرة   - كييف 
عــلــى »جــــزء« مــن مــديــنــة ســيــفــرودونــيــتــســك في 

شرق أوكرانيا.
ونــقــلــت وكـــالـــة تــــاس الـــروســـيـــة لــالبــنــاء عن 
لــيــونــيــد بــاشــنــيــك زعــيــم جــمــهــوريــة لــوجــانــســك 
ان  الــقــول  »يمكننا  لموسكو  الموالية  الشعبية 
سيطرتنا  تحت  سيفيرودونيتسك  منطقة  ثلث 

بالفعل«.
ــاف: ان الــقــتــال يــحــتــدم فــي الــمــديــنــة،  ــ وأضـ
ــيــــة ال تـــتـــقـــدم بــالــســرعــة  ــوات الــــروســ ــ ــقـ ــ لـــكـــن الـ
لموسكو  الموالية  القوات  ان  قائال:  المأمولة،  
للمدينة«  التحتية  البنية  على  »الحفاظ  تريد 
ــبـــطء بــســبــب تـــوخـــي الـــحـــذر حــول  وتـــتـــحـــرك بـ

المصانع الكيماوية.
االوكـــــرانـــــي  ــنـــة  الـــمـــديـ ادارة  ــيــــس  رئــ وقـــــــال 
االن  يسيطرون  الــروس  ان  ستريوك:  أولكسندر 

على نصف المدينة.
الى  المدينة  انقسمت  »لــالســف..  ــاف:  وأضـ
نصفين. لكن في نفس الوقت ال تزال المدينة 
تدافع عن نفسها. مازالت أوكرانية« ونصح من ال 
يزالون محاصرين بالداخل بالبقاء في االقبية.

محاصرين.  الــســكــان  مــن  االالف  يـــزال  وال 
المدينة  الــروســيــة نحو وســط  الــقــوات  وتــتــقــدم 

ولكن ببطء.
أن  االثــــنــــيــــن  الــــحــــاكــــم  ــن  ــ ــلـ ــ أعـ أن  ــق  ــ ــبـ ــ وسـ
ــقـــدم فــــي اتــــجــــاه وســـط  ــتـ ــة تـ ــيــ ــروســ ــــوات الــ ــقـ الـــ

ســيــفــيــرودونــيــتــســك، الــمــديــنــة الــتــي كــانــت تعد 
وباتت حالًيا  الحرب  ألف نسمة قبل  نحو مائة 

بجزئها األكبر مدمرة وفارغة. 
ومـــنـــذ أســـابـــيـــع تــتــعــرض الــمــديــنــة لقصف 
ــة واالنــفــصــالــيــيــن الــمــوالــيــن  ــيـ ــروسـ ــوات الـ ــقــ الــ

لروسيا. وُقتل عشرات المدنيين فيها. 
ــتــــســــك ومـــديـــنـــة  ــيــــرودونــ ــفــ ــيــ وأصــــبــــحــــت ســ
ليسيتشانسك المجاورة لها الواقعتين على بعد 
أكثر من 80 كلم من كراماتورسك، المركز اإلداري 
االنفصاليون  سيطر  أن  منذ  دونــبــاس  لمنطقة 
المدعومون من موسكو على الجزء الشرقي من 

الحوض الغني بالمعادن عام 2014. 
وفي أماكن أخرى من ساحة المعركة  وردت 
تقارير قليلة عن تحرك كبير أمس في الشرق. 
مهاجمة  تـــحـــاول  مــوســكــو  ان  أوكـــرانـــيـــا  وتـــقـــول 
مناطق أخرى على طول الجبهة الرئيسية بما 

في ذلك الضغط باتجاه مدينة سولفيانسك.
وفــــي الـــجـــنـــوب قـــالـــت أوكـــرانـــيـــا فـــي االيــــام 
الروسية على ضفة  القوات  انها صدت  االخيرة 
لمقاطعة  حــدودا  يشكل  الــذي  اينهوليتس  نهر 

خيرسون التي تسيطر عليها روسيا.
ــي  ــ ــق االتـــحـــاد االوروبـ عــلــى صــعــيــد آخـــر وافــ
االثنين على أقسى عقوباته ضد روسيا منذ بدء 
النفط  االولى مبيعات  للمرة  الحرب مستهدفا 
لموسكو  الرئيسي  الدخل  الروسية وهي مصدر 

الى حد بعيد.

النفط  استيراد  االن  االتحاد  يحظر  ســوف 
ان  مسؤولون  وقــال  البحر.  عــن طريق  الــروســي 
ذلك سيوقف ثلثي صادرات النفط الروسية الى 
نهاية  بحلول  بالمائة  و90  واحـــدة  دفعة  ــا  أوروبـ
هذا العام فيما تخفض ألمانيا وبولندا الواردات 

تدريجيا عن طريق خطوط االنابيب.
النفط  على  تعتمد  الــتــي  المجر  وحصلت 
الــــروســــي عــبــر خـــط أنـــابـــيـــب ضــخــم يـــعـــود الــى 
ــم أن  ــ الــحــقــبــة الــســوفــيــتــيــة عـــلـــى اســـتـــثـــنـــاء رغـ

مسؤولي التكتل توقعوا أن يكون ذلك »مؤقتا«.

ثاني  الــصــيــن  نــّفــذت  ب(:  ف  )أ   - تايبيه 
أكــبــر تــوغــل لــهــا فـــي مــنــطــقــة الـــدفـــاع الــجــوي 
التابعة لتايوان هذا العام إذ أعلنت تايبيه أن 
أكثر من 20 منها  المنطقة،  30 طائرة دخلت 
في  التايوانية  الــدفــاع  وزارة  وذكـــرت  مقاتلة.  
وقت متأخر يوم االثنين أن طائراتها وأنظمة 
الدفاع الجوي الصاروخية التابعة لها وضعت 
الصينية  األنــشــطــة  لمراقبة  تــأهــب  حــالــة  فــي 

األخيرة. 
بدأت الصين في السنوات األخيرة تنفيذ 
طلعات جوية كبيرة في منطقة الدفاع التابعة 
ــايـــوان تــعــبــيــًرا عـــن عــــدم رضـــاهـــا وإلبـــقـــاء  ــتـ لـ
ــايـــوان تحت  ــتـ أســـطـــول الـــمـــقـــاتـــالت الـــتـــابـــع لـ
ضغط دائم. تعيش تايوان التي تتمتع بحكم 
ديموقراطي تحت تهديد مستمر من إمكانية 
تعّرضها لغزو من الصين التي تعتبر الجزيرة 
عليها،  السيطرة  وتعّهدت  أراضيها  من  جــزءا 

وإن بالقوة إذا لزم األمر. 
واّتهمت الواليات المتحدة بكين األسبوع 
الــمــاضــي بــإثــارة الــتــوتــر بــشــأن الــجــزيــرة وذكــر 
وزيــــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي بــلــيــنــكــن عــلــى وجــه 
الــخــصــوص الــتــوغــالت الــجــويــة كــمــثــال على 
ــة بشكل  ــزازيـ ــفـ ــتـ االسـ ــة  واألنـــشـــطـ ــاب  »الـــخـــطـ
بعدما  بلينكن  تــصــريــحــات  جــــاءت  مــتــزايــد«. 
قــــال الــرئــيــس األمـــريـــكـــي جـــو بـــايـــدن فـــي رّده 

اليابان  إلــى  زيـــارة أجــراهــا  على ســـؤال خــالل 
إذا  تايوان  واشنطن ستدافع عسكريا عن  بأن 

تعّرضت األخيرة لهجوم صيني. 
وهو تصريح ُفّسر على أنه تراجع أمريكي 
ــن ســيــاســة مــتــبــعــة مــنــذ عـــقـــود حـــيـــال هــذه  عـ
الــقــضــيــة. لــكــن الــبــيــت األبـــيـــض شــــدد مـــذاك 
عــلــى أن ســيــاســتــه الــقــائــمــة عــلــى »الــغــمــوض 
االســـتـــراتـــيـــجـــي« بـــشـــأن الـــتـــدخـــل فـــي تـــايـــوان 
مـــن عـــدمـــه لـــم تــتــغــيــر. زار عــــدد مـــن الـــنـــّواب 
الــواليــات  دعــم  الــجــزيــرة إلظــهــار  األمريكيين 
السيناتور  برئاسة  وفــد  بينهم  من  المّتحدة، 
وقد  أبريل.  في  غراهام  ليندساي  الجمهورّي 
داكـــورث  تــامــي  الديمقراطي  السيناتور  وصــل 

إلى تايبيه يوم االثنين. 
ــرز داعـــمـــي مــشــروع  ــ ــد أبـ وداكـــــــورث هـــو أحــ
قانون »الشراكة مع تايوان« الهادف إلى تعميق 
الذي  وتايبيه،  واشنطن  بين  األمنّية  الصالت 
لــقــائــهــا بالسيناتور  بــعــد  لــكــن  بــعــد.   يــقــّر  لــم 
الــثــالثــاء قــالــت الرئيسة  الــديــمــقــراطــّي أمــس 
أشكال  إن شكاًل من  إنــغ-ون  تساي  التايوانّية 
االرتــبــاط حــاصــل بالفعل. وأفـــادت تــســاي في 
تخطط  لقانون(،  )لمشروع  “نتيجة  أّن  بيان 
نــحــو  ــلـــى  عـ اآلن  األمـــريـــكـــيـــة  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة 
وقــوات  الوطني  الــحــرس  بين  للتعاون  حثيث 
إعطاء مزيد من  دون  التايوانية”، من  الدفاع 

التفاصيل. 
كانت عملية توغل االثنين األكبر منذ 23 
يناير عندما دخلت 39 طائرة منطقة »تمييز 
ـــراض الـــدفـــاع الــجــوي الــتــايــوانــيــة  الــهــويــة ألغـ

)أديز(«. 
الجوي مختلفة  الدفاع  تحديد  ومنطقة 
عن المجال الجوي اإلقليمي لتايوان ولكنها 
جزء  مــع  تتداخل  بكثير  أكبر  منطقة  تشمل 
الــدفــاع  ــراض  الــهــويــة ألغـ تمييز  »منطقة  مــن 
أجــزاء  بعض  وحتى  للصين  التابعة  الــجــوي« 

البر الرئيسي. 
الــتــي نشرتها  الــرحــلــة  وأظـــهـــرت خــريــطــة 
من  تدخل  الطائرات  التايوانية  الــدفــاع  وزارة 
زاوية في جنوب غرب »أديز« قبل العودة. والعام 
توغل  عملية   969 تـــايـــوان  ســّجــلــت  الــمــاضــي، 
»أديز«  بها مقاتالت صينية في منطقة  قامت 
برس،  فرانس  بيانات  قاعدة  وفق  لها،  التابعة 
وهـــو ضــعــف عــمــلــيــات الــتــوغــل الــمــســجــلــة في 

2020 والتي بلغ عددها حوالي 380.  
ــرات الــتــي  ــائـ ــدد مـــن الـــطـ ــل أكـــبـــر عــ ــّجـ وسـ
أرســلــتــهــا الــصــيــن إلـــى جــارتــهــا فــي يـــوم واحــد 
وذكرت  وبلغ 56.   أكتوبر 2021  الرابع من  في 
أن طيارا  الثالثاء  أمس  إعــالم محلية  وسائل 
لقي حتفه بعدما تحّطمت طائرته التدريبية 

في مدينة كاوهسيونغ الجنوبية.

قـــال مــســؤوالن خليجيان  الـــوكـــاالت:   – الــريــاض 
الــروســي سيرجي الفــروف  الــخــارجــيــة  أمــس إن وزيـــر 
سيزور المملكة العربية السعودية اليوم حيث يلتقي 

وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.
يلتقي  أن  الــمــتــوقــع  مـــن  إن  ــمـــســـؤوالن  الـ ــال  ــ وقـ
مقر  فـــي  الــخــلــيــجــي  ــاون  ــعـ ــتـ الـ دول  وزراء  الفــــــروف 
يوم  قبل  الفــروف  زيــارة  وستأتي  بالرياض.  المجلس 
واحــــد مـــن اجــتــمــاع أوبـــكـــزائـــد فـــي فــيــيــنــا، حــيــث من 
النفط  انــتــاج  باتفاق  المجموعة  تلتزم  أن  المتوقع 
أهداف  وترفع  الماضي  العام  إليه  التوصل  تم  الــذي 

اإلنتاج في يوليو بمقدار 432 ألف برميل يوميا.
الخارجية  وزيــر  أمس  الرياض مساء  إلى  ووصــل 
الروسي في زيارة رسمية للمملكة، قادما من البحرين، 
المسؤولين  العديد من  يجري خاللها مباحثات مع 
السعوديين.  وذكرت وكالة األنباء السعودية »واس« أنه 
الروسي خالل  الخارجية  وزيــر  يلتقي  أن  المقرر  من 
الــزيــارة بــاألمــيــن الــعــام لمنظمة الــتــعــاون اإلســالمــي 

حسين طه. 
السعودي  وأجــرى الفــروف مباحثات مع نظيره   

األمير فيصل بن فرحان.

ال�صعودية تعلن فتح ق�صايا جنائية 
بحق موظفين في وزارات المملكة.. 
وال�داخلية ال�دف�اع  ب�ي�ن�ه�ا  م�ن 

»نزاهة«  السعودية  في  الفساد  ومكافحة  الرقابة  هيئة  أعلنت 
خــالل شهر  ــة  ــ واإلداريـ الجنائية  القضايا  مــن  عـــددا  بــاشــرت  أنــهــا 
مايو. وأشارت »نزاهة« إلى أنها »باشرت اختصاصاتها ومهامها في 
شهر شوال )الموافق في شهر مايو( من خالل عمل »3835« جولة 

رقابية، و»التحقيق مع 161 مشتبها فيه«.
وزارات  مــن  موظفين  بــهــم  المشتبه  بــيــن  مــن  أنـــه  وأوضــحــت 
واإلسكان،  والقروية  البلدية  والشؤون  والصحة  والداخلية  الدفاع 

مؤكدة توقيف 41 مواطنا ومقيما.
وأضافت »نزاهة«: »وفقا لنظام اإلجراءات الجزائية، منهم من 
أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم »الرشوة، استغالل 
النفوذ الوظيفي، غسل األموال، التزوير«. وأكملت: »جار استكمال 
إلى  داعية  القضاء«،  إلى  إلحالتهم  تمهيدا  النظامية  اإلجــراءات 
اإلبالغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من أجل حماية المال 

العام والحفاظ عليه.

دول الخل�ي��ج الم�ص�درة للنف�ط 
ومكا�ص�ب ت�ق��در باأكث�ر م�ن 1.4 
االأرب���اح م�ن  دوالر  تري�ل�ي��ون 

دول  تحقق  أن  الدولي  النقد  في صندوق  كبير  توقع مسؤول 
الخليج المصدرة للنفط مكاسب أكثر من 1.4 تريليون دوالر من 
مع  المقبلة  الخمس  إلــى  األربـــع  السنوات  فــي  اإلضافية  األربـــاح 
األوســط  الشرق  ادارة  مدير  وقــال  النفط.  أسعار  ارتــفــاع  استمرار 
إن الحرب  أزعور  الدولي جهاد  النقد  وآسيا الوسطى في صندوق 
زيادة حادة في أسعار  إلى  أدت  والعقوبات ذات الصلة  أوكرانيا  في 
البلدان  تواجه  التي  التحديات  من  سيزيد  ما  األساسية،  السلع 
في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وال سيما البلدان المستوردة 

للنفط في المنطقة.
في  للبرميل  دوالرا   130 عند  الـــذروة  بلغت  حــادة  زيـــادة  وبعد 
النفط عند  أسعار  تستقر  أن  المتوقع  الروسي، من  الغزو  أعقاب 
بزيادة   ،2022 عــام  فــي  دوالرات   107 حــوالــي  يبلغ  سنوي  متوسط 
38 دوالرا عن عام 2021، وفقا ألحدث تقرير بشأن آفاق االقتصاد 
العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي. وبالمثل، من المتوقع 
أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 14% إضافية في عام 2022، 

بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في عام 2021.
وأشـــار الــمــســؤول فــي صــنــدوق النقد الــدولــي إلــى أنــه يتوقع 
ما   ،%55 بنسبة  الماضي،  بالعام  مقارنة  النفط،  سعر  يرتفع  أن 
من  كبيرة  مكاسب  تحقيق  إلــى  إضافة  النمو،  آفــاق  من  سيحسن 
أزعور قوله في تقرير أخير:  حيث تدفقات رأس المال. وُنقل عن 
»إذا نظرنا إلى السنوات األربع إلى الخمس المقبلة، نتوقع أكثر 
من تريليون إلى 1.4 تريليون دوالر من العائدات اإلضافية للدول 

المصدرة للنفط، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي«.
وبــيــن أن ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط يــأتــي فــي وقـــت غــيــر مستقر 
قمنا  لــديــنــا،  الــطــاقــة  تكامل  تقرير  »فــي  المنطقة:  فــي  للتعافي 
بتعديل توقعاتنا للنمو في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
اآلفــاق  يعكس  هــذا  لكن   ،%5 إلــى  مئوية  نقطة   0.9 بمقدار  ككل 

المحسنة لمصدري النفط بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز«.

دوالرا   122 يت�ج�اوز  ب�رن��ت  خام 
للبرميل للمرة االأولى منذ 24 مار�ض 
النفط  أسعار  ارتفاع  الثالثاء،  أمس  التداول،  بيانات  أظهرت 
مرة  ألول  دوالرا   120 النفط  برميل  سعر  تجاوز  حيث  العالمية، 
وارتــفــع سعر  مـــارس.   24 األولـــى منذ  للمرة  وذلـــك  منذ شــهــريــن، 
العقود اآلجلة لشهر يوليو للنفط خام برنت بنسبة 0.54 بالمئة، 
العقود  سعر  ارتــفــع  بينما  دوالرا.   122.33 البرميل  سعر  ليبلغ 
اآلجلة من نفس الخام لشهر أغسطس بنسبة 0.64 بالمئة، ليبلغ 
اآلجلة  العقود  لسعر  بالنسبة  أمــا  دوالرا.   118.33 البرميل  سعر 
لخام غرب تكساس الوسيط لشهر يوليو فقد ارتفعت بنسبة 0.45 

بالمئة، ليبلغ سعر البرميل 117.71 دوالرا.

 8 ف��ي  تركيا  ي���زور  الف���روف 
يونيو لمناق�صة ت�صدير الحبوب 
مولود  التركي  الخارجية  وزيــر  أعلن  ب(:  ف  )أ   - إسطنبول 
الروسي سيرغي  الخارجية  وزير  أن  الثالثاء  أمس  أوغلوأ  تشاوش 
الفروف سيتوجه إلى تركيا في الثامن من يونيو لمناقشة إنشاء 
»ممرات آمنة« لتصدير الحبوب األوكرانية. وقال الوزير التركي إن 
»الفروف سيأتي إلى تركيا في الثامن من يونيو مع وفد عسكري 
ــور مـــن بــيــنــهــا إنـــشـــاء مـــمـــرات آمــنــة لتصدير  لــمــنــاقــشــة جــمــلــة أمــ
الحبوب. إنها المسألة األهم«.  وأشار تشاوش أوغلو إلى أنه يعتزم 
الشكل  ولم يوضح  إسطنبول«.  للممرات في  »إنشاء مركز مراقبة 

الذي يمكن أن تتخذه هذه المبادرة أو دور تركيا بشكل دقيق. 
رجب  التركي  نظيره  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  وأبلغ 
طيب أردوجان يوم االثنين، بأن موسكو مستعدة للعمل مع أنقرة 
لتأمين حرية شحن السلع بحرا بما يشمل الحبوب من أوكرانيا. 
وأعــــرب بــوتــيــن فــي مــكــالــمــة هــاتــفــيــة مــع أردوجـــــان »عـــن اســتــعــداد 
الجانب الروسي لتسهيل النقل البحري للسلع من دون أي عوائق، 
بالتنسيق مع الشركاء األتــراك. وهذا ينطبق أيضا على صادرات 
بيان صــادر عن  الــمــوانــئ األوكــرانــيــة« بحسب  اآلتــيــة مــن  الحبوب 
البحر  على  المطلة  الرئيسية  الــدولــة  تركيا  وتعتبر  الكرملين. 
وأصبحت  الــشــمــال.  مــن  وروســيــا  الجنوبي،  الساحل  مــن  األســـود، 
الحصار  بسبب  الــصــراع  بــدايــة  منذ  صعبة  البحري  النقل  حركة 
ووجــود  األوكرانية  الموانئ  على  الروسية  البحرية  تفرضه  الــذي 
ألغام بحرية انقطع بعضها واقترب من الساحل التركي. ورغم كون 
تمكنت  للقتال،  مسّيرة  بطائرات  وتزودها  ألوكرانيا  حليفة  تركيا 
عليها  تعتمد  التي  موسكو،  مع  عالقات  على  الحفاظ  من  أنقرة 

خصوصًا في إمداداتها من الطاقة. 

} مسؤول: القوات الروسية تتحرك ببطء للمحافظة على البنية التحتية للمدينة.

} وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الروسي في الرياض أمس. )رويترز(

الـــوكـــاالت: قالت  الـــريـــاض- 
الــســفــارة األمــريــكــيــة بــالــريــاض 
وزيــــــــر  إن  الـــــــثـــــــالثـــــــاء  أمـــــــــــس 
الــخــارجــيــة األمـــريـــكـــي أنــتــونــي 
ــره الـــســـعـــودي  ــيــ ــظــ بـــلـــيـــنـــكـــن ونــ
األمــــــيــــــر فــــيــــصــــل بــــــن فــــرحــــان 
هــاتــفــيــا جهود  بــحــثــا  آل ســعــود 
الــمــمــلــكــة لــتــعــزيــز الـــهـــدنـــة في 
اليمن وتمديدها. وأضاف بيان 
السفارة أن الطرفين تطرقا إلى 
الــنــووي  إيـــران  برنامج  مناقشة 

واألزمة االوكرانية. 
ــــب آخـــــــــر، دعــــت  ــانـ ــ ومـــــــن جـ
ــيـــة عـــامـــلـــة فــي  ــاثـ مــنــظــمــات إغـ
ــزاع أمـــس  ــ ــنـ ــ الـــيـــمـــن أطــــــــراف الـ
الـــثـــالثـــاء إلــــى تــمــديــد الــهــدنــة 
الــحــالــيــة فــي الــبــلــد الــغــارق في 
تنتهي الخميس،  والتي  الحرب 
ــــي وقــــــت أعـــــــرب الـــمـــتـــمـــردون  فـ
ممانعتهم  عــدم  عن  والحكومة 
إلـــى  ــتــــوصــــل  الــ دون  مــــن  ــا  ــمــ إنــ
وقالت  ذلك.  اتفاق فعلي بشأن 
ــات وعـــــــددهـــــــا أكـــثـــر  ــمــ ــظــ ــنــ ــمــ الــ
مـــن ثــالثــيــن بــيــنــهــا »الــمــجــلــس 
بيان  فــي  لالجئين«  الــنــرويــجــي 
»نــحــثــكــم عـــلـــى تـــمـــديـــد اتـــفـــاق 
إلضافة  قدما  والمضي  الهدنة 

ــتــــي تــم  ــلـــك الــ ــلـــى تـ ــكـــاســـب عـ مـ
تـــحـــقـــيـــقـــهـــا خـــــــالل الـــشـــهـــريـــن 
ــن أجــل  الــمــاضــيــيــن والـــعـــمـــل مـ

السالم لليمنيين«.  
وتــابــع الــبــيــان »رأيــنــا اآلثـــار 
للهدنة،  االيــجــابــيــة  االنــســانــيــة 
الهدنة  مــن  االول  الــشــهــر  فــفــي 
او  القتلى  عــدد  انخفض  فقط 
من  بأكثر  اليمن  فــي  الجرحى 
50 بالمائة، ونظرا إلى الدخول 
الــمــنــتــظــم لــســفــن الــــوقــــود إلــى 
الناس  يعد  لم  الحديدة  ميناء 
الثاني  يقفون في طوابير«. في 
ــي، دخــلــت  ــاضــ ــمــ مــــن أبــــريــــل الــ
هــدنــة حــيــز الــتــنــفــيــذ بــوســاطــة 
مـــن االمـــــم الــمــتــحــدة عــلــى أن 
تستمر شهرين. ويشمل االتفاق 
الــســمــاح بـــرحـــالت تــجــاريــة من 
المفتوح  الدولي  صنعاء  مطار 
فقط لرحالت المساعدات منذ 
نــادرة  أمــل  بارقة  مّثل  ما   ،2016

في الصراع بعد حرب مدمرة. 
اليمنية  الحكومة  وتبادلت 
والمتمردون الحوثيون اتهامات 
ــة، لــكــن االتـــفـــاق  ــهـــدنـ بـــخـــرق الـ
ــي خـــفـــض مـــســـتـــويـــات  ــ نـــجـــح فـ
وبموجب  كــبــيــر.  بشكل  الــعــنــف 
الــهــدنــة، أقــلــعــت رحــــالت جــويــة 
ــرة األولـــــــــى مــنــذ  ــمـ ــلـ ــاريــــة لـ تــــجــ
ســت ســنــوات مــن مــطــار صنعاء 
الحوثيين  لسيطرة  الخاضعة 
الحكومة  وأعلنت  األردن.   إلــى 
الــيــمــنــيــة مـــوافـــقـــة مـــصـــر عــلــى 
تــســيــيــر رحــــــالت مـــبـــاشـــرة بــيــن 
صــنــعــاء والـــقـــاهـــرة ابـــتـــداء من 

اليوم األربعاء. 
وكان مبعوث األمم المتحدة 
إلى اليمن هانس غروندبرغ قد 
ــوع الــمــاضــي طــرفــي  ــبـ دعـــا األسـ
قبل  الهدنة  تمديد  إلــى  الــنــزاع 
أبــدى  وقـــد  الــخــمــيــس.  نهايتها 
ممانعتهما،  عــدم  الــنــزاع  طــرفــا 
لكن االتفاق النهائي حول ذلك 
لم يتم التوصل إليه بعد. ويدور 
النزاع في اليمن منذ 2014 بين 
ــذيـــن يــســيــطــرون  الــحــوثــيــيــن الـ
عــلــى صــنــعــاء ومـــنـــاطـــق أخـــرى 
وقــوات  البالد،  وغــرب  في شمال 
الحكومة المدعومة من تحالف 

عسكري بقيادة السعودية. 
وتـــســـّبـــبـــت الــــحــــرب بــمــقــتــل 
بشكل  شــخــص  ألـــف   180 نــحــو 
مباشر أو بسبب تداعياتها، وفق 
خطر  ويتهدد  المتحدة.  األمــم 
الــمــجــاعــة الــمــاليــيــن مــن سكان 
اليمن، فيما يحتاج آالف بينهم 
ــن ســـكـــان الــمــنــاطــق  الـــكـــثـــيـــر مــ
المتمردين،  الخاضعة لسيطرة 
إلى عالج طبي عاجل ال يتوافر 
بنيته  تعّرضت  الــذي  البلد  في 
التحتية للتدمير. ويعتمد نحو 
80 بــالــمــائــة مـــن ســكــان الــيــمــن 
البالغ عددهم 30 مليون نسمة 
على  للبقاء  الــمــســاعــدات  عــلــى 

قيد الحياة. 
االغاثية  المنظمات  وقالت 
بيانها »ال تدعو شهر يونيو  في 
فيه  ُيستأنف  الـــذي  الشهر  هــو 
تعبت  »لــقــد  مضيفة:  الــقــتــال«، 
العائالت )اليمنية( من القتال«.

وال�صعودي  االأمريكي  الخارجية  وزيرا 
اليمن الهدنة في  يبحثان جهود تعزيز 

منظمة ال�صحة: ال خوف حاليا من 
جائحة  اإلى  القردة  جدري  تحول 
جنيف - )أ ف ب(: طمأنت منظمة الصحة العالمية يوم االثنين إلى 
أال داعي للخوف في الوقت الراهن من أن يتحّول انتشار فيروس جدري 
ا على سؤال خالل إحاطة  القردة خارج القارة اإلفريقية إلى جائحة. ورّدً
عالمي،  وبــاء  إلى  الفيروسي  المرض  هذا  تحّول  إمكانية  حول  صحفية 
جدري  مجال  في  الصّحة  منظمة  خبراء  كبيرة  لويس،  روزامــونــد  قالت 
عالمي«.  وباء  بشأن حدوث  قلقين  لسنا  الراهن،  الوقت  »في  إّنه  القرود، 

وأضافت: »ال يزال ممكنًا وقف هذا الوباء قبل أن ينتشر«. 
ومنذ أعلنت بريطانيا في 7 مايو تسجيل أول إصابة مؤّكدة بجدري 
إصابة   400 مــن  يــقــرب  بما  العالمية  الصّحة  منظمة  إبـــالغ  تــّم  الــقــردة، 
في حوالى 20 دولة ال يظهر فيها عادة هذا النوع من األمــراض. وقالت 
منظمة الصحة إّنها قلقة بشأن هذا »الوضع غير المعتاد« لكّنها طمأنت 

إلى أّنه ليس هناك أّي سبب للذعر. 
فيروسي  مــرض  العالمية  الصحة  منظمة  بحسب  الــقــردة  وجـــدري 
وتماثل  اإلنسان(،  إلى  الحيوان  )ُينقل فيروسه من  المنشأ  نادر حيواني 
بالجدري،  المصابون  منها  يعاني  التي  تلك  به  اإلنسان  إصابة  أعــراض 

ولكّنها أقّل شّدة.
وُيصاب بعض المرضى بتضّخم في العقد اللمفاوية قبل ظهور طفح 

جلدي، وهي سمة تمّيز جدري القردة عن سائر األمراض المماثلة.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16140/pdf/1-Supplime/16140.pdf?fixed6070
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://media.akhbar-alkhaleej.com/sup.php?i=/source/16140/pdf/3-MAIN/8.pdf?fixed06022#page=1&zoom=auto,-7,1670
https://www.alarabiya.net/medicine-and-health/2022/05/31/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1297144
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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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كتاب الأر�ض املوعودة

بحكمة جاللة امللك البحرين بخري واأمان

املتعاقبني،  الأمريكان  الروؤ�ساء  لكل  وتقديرنا  احرتامنا  مع 

واملوؤ�س�سني الأوائل ملجموعة )الوليات املتحدة الأمريكية( بدًءا من 

توما�س جفر�سون )Thomas Jefferson(، والذين �ساغوا اإعالن 

ال�ستقالل، وو�سعوا اأ�س�س العدالة واحلرية والدميقراطية، ولكن 

من املوؤ�سف اأن بع�س الروؤ�ساء الأمريكان حني يكتبون مذكراتهم ل 

يرجعون اإىل اإعالن ال�ستقالل الذي �سدر يف العام 1776، فيكتبون 

باأيديهم عن اأب�سع املوؤامرات التي اأ�سرفوا عليها وكاأن النا�س ل تعلم 

اأنف�سهم،  تاآمروا واكتفوا و�سرتوا على  ليتهم  اأعمالهم، ويا  �سوى 

واهلل يحب ال�سرت، وجعلوا ذلك يف طي الن�سيان، ولكنهم �سرعان 

ما يدونون ذلك يف مذكرات �سمجة يدرون منها الأموال الطائلة بعد 

خروجهم من البيت الأبي�س.

وال�سريك  القدم،  منذ  املتحدة  للوليات  ال�سديقة  والبحرين 

ال�سرتاتيجي لها كما يعلن الروؤ�ساء املتعاقبني على البيت الأبي�س، 

فقد نالها الكثري من التدخالت التي ا�ستهدفت اأمنها وا�ستقرارها، 

واأكرث ب�ساعة مع الأ�سف ال�سديد جاءت يف عهد الرئي�س الأمريكي 

الأ�سبق باراك ولد ح�سني اأوباما، فقد �سطرت يده يف كتابه )الأر�س 

التي  رئا�سته  فرتة  خالل  العربية  باملنطقة  جرى  ما  املوعودة( 

ا�ستمرت من العام 2009 اإىل العام 2017، وامل�سحك اأنه انتظر 

الكتاب يف عهد  انتهاء فرتة رئا�سته حتى ي�سدر  5 �سنوات بعد 

الرئي�س جو بايدن.

اأن نرى يف الكتاب �سيًئا عن حياته التي بداأت من  كنا ناأمل 

اأفريقيا يف )كينيا( حتى انتهى به املطاف بالبيت الأبي�س، كنا ناأمل 

الب�سرة  اأ�سحاب  الأمريكان رئي�ًسا لي�س من  اأن يتحدث عن تقبل 

البي�ساء والعيون الزرقاء!! بل اأردنا اأن يتحدث عن برناجمه لعالج 

ق�سية اعتداء رجال الأمن الأمريكان على ال�سود حتى بلغت مرحلة 

القتل مع �سبق ال�سرار والرت�سد!! كنا ناأمل اأن يو�سح كيف اأعادت 

الإدارة الأمريكية الأمن لل�سعب العراقي بعد الجتياح الأمريكي يف 

العام 2003، وهل ا�ستطاعت اإدارته من وقف التدخل الإيراين يف 

ال�سوؤون العراقية؟!! كل ذلك مل يتحقق ولكنه �سرف جهده للحديث 

الإيراين  امل�سروع  معها �سد  الوقوف  ف�سل يف  التي  البحرين  عن 

التو�سعي املدعوم من النظام القطري!!

يف كتابه )الأر�س املوعودة( حاول الرئي�س الأ�سبق اأوباما اأن 

الوحيد  الالعب  واأنه كان  يروج ملكا�سب يف �سيا�سته اخلارجية، 

بال�ساحة، بل حاول ت�سوير امل�سهد باأن خيوط املوؤامرة على الدول 

ال�سرق  )تر�سيم منطقة  اأنه مع م�سروع  بيده، واحلقيقة  العربية 

الأو�سط اجلديد( مل يحقق ما كان يتوقعه، خا�سة البحرين الذي 

اخلراب  اأدخل  الذي  العربي(  بـ)الربيع  يعرف  ما  �سعبها  رف�س 

وقف خلف  البحريني  فال�سعب  الدول،  من  الكثري  والفو�سى يف 

قيادته، و�سار معها �سيًئا ف�سيًئا للخروج من تلك الفتنة ومواجهة 

املوؤامرة الب�سعة، ففي الوقت الذي ي�ستعد فيه الأ�سطول اخلام�س 

الأمريكي للخروج ملزيد من الفو�سى فقد ا�ستطاع جاللته من اإبطال 

فتيل الفتنة مبجموعة من التدابري، فاأعلن عن فرتة ال�سالمة الوطنية 

لتق�سي  دوليني  وخمت�سني  خرباء  وا�ستدعى  اأ�سهر،  ثالثة  ملدة 

عن  اأعلن  الذي  الوطني  احلوار  ود�سن  اأ�سهر،  �ستة  ملدة  احلقائق 

جمموعة من التو�سيات، ومت تنفيذها جميًعا ومن اأبرزها التعديالت 

الد�ستورية، وطلب من قوات درع اجلزيرة ح�سب التفاقيات املربمة 

من دخول البحرين حلفظ الأرواح واملمتلكات، ويف اجلانب الآخر 

جدد ال�سعب بيعته جلاللة امللك، مطالبني بتعزيز الأمن وال�ستقرار 

والتم�سك بامل�سروع الإ�سالحي الذي د�سنه جاللته يف العام 2001.

ال�ساأن  يف  التدخالت  اإىل  كتابه  يف  يتطرق  مل  اأوباما  ال�سيد 

ا�ستقبال  رف�س  اإىل  البحرين  دعا  الذي  الأمر  وهو  الداخلي، 

�سخ�سيات دبلوما�سية وذلك يف عهده، واأكرث من ذلك اأن البحرين 

طلبت بخروج م�ساعد وزير اخلارجية الأمريكي )توم مالينوف�سكي( 

بع�س  مع  اللقاءات  من  جمموعة  ر�سد  بعد  البحرين  ومغادرة 

اجلماعات التي خرجت على القانون والدولة، وذلك خالًفا للمواثيق 

والأعراف الدولية التي ل جتيز لل�سلك الدبلوما�سي ال�ستغال يف 

ال�سيا�سة والتدخل يف �سوؤون الدولة امل�ست�سيفة!.

الرئي�س  اإدارة  لتدخل  تت�سَد  مل  البحرين  باأن  يعلم  اجلميع 

للجماعات  كذلك  ت�سدت  بل  فقط،  الداخلي  ال�ساأن  يف  الأمريكي 

عدة،  اأ�سكال  على  جاءت  والتي  اإيران  من  املدعومة  الإرهابية 

مع�سكرات، تدريبات، اأ�سلحة ومتفجرات، واأموال، واإعالم وقنوات 

النفط،  لأنابيب  وا�ستهداف  الأمن،  لرجال  وا�ستهداف  ف�سائية، 

وتهريب اأ�سلحة وتخزينها يف خمابئ �سرية.

اأوباما ومل يذكره يف كتابه  ال�سيد  الذي يعلمه  هل هذا فقط 

)الأر�س املوعودة(، طبًعا ل، فهو يعلم ماذا فعل نظام احلمدين يف 

قطر، فقد مار�س اأب�سع �سور العالقة مع الدول العربية واأبرزهم 

جارته )البحرين(، فقد لعبت قطر دوًرا ب�سًعا يف اأحداث البحرين 

كما قامت بالتدخل يف ال�سوؤون العربية، م�سر وتون�س و�سوريا 

واليمن ولرمبا غريها، فقد قام النظام القطري بعملية التحري�س 

نقله  ليتم  العنف  وترية  لزيادة  بالبحرين  للغوغائيني  املبا�سرة 

مبا�سرة على قناة اجلزيرة القطرية، وما املكاملات ال�سرية التي قام 

بها ال�سيخ حمد بن جا�سم مع بع�س القيادات الإرهابية اإل حلقة من 

م�سل�سل طويل يف التدخل بال�ساأن البحريني، وذلك كما قال باأنها 

)وا�سطة خري(، وهذا الأمر يعلمه ال�سيد اأوباما ومل يتحرك له جفن، 

ومل ي�سطره قلم!!

كتاب الأر�س املوعودة مل يحدث تغرًيا يف قناعات كنا نعلمها 

جميًعا، فالأحداث التي وقعت بالبحرين مل تكن حم�س ال�سدفة، 

البحريني  ال�سعب  عليه  توفق  الذي  الإ�سالح  لإ�سالح  تكن  وملن 

يف العام 2001، ولكنه موؤامرة وخمطط يوؤكده ال�سيد اأوباما يف 

كتابه )الأر�س املوعودة(، والأيام �ستك�سف املزيد، واإن غًدا لناظره 

لقريب!!

خالل جل�صة مباحثات برملانية م�صرتكة.. رئي�صة جمل�ض النواب:

توظيف العالقات الربملانية الوثيقة لتعزيز التعاون ال�صامل بني البحرين وُعمان
جمل�س  رئي�سة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  اأ�سادت 

البحرين  مملكة  بني  العالقات  به  تتميز  مبا  النواب 

ت�سهده  وما  واأ�سالة  عمق  من  ال�سقيقة  عمان  و�سلطنة 

و�سائج  من  يدعمها  وما  والأخــوة،  املحبة  اأوا�سر  من 

اأنها  معاليها  وموؤكدة  وامل�سري،  الهدف  ووحدة  القربى 

تعترب منوذًجا مثالًيا للعالقات بني الأ�سقاء، على جميع 

جمالت  كافة  ويف  وال�سعبية  الر�سمية  امل�ستويات 

ويقويها  يعززها  حيث  الربملانية،  �سيما  ول  التعاون 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بني  املتميزة  الأخوية  العالقة 

اآل خليفة ملك البالد املعظم حفظه  امللك حمد بن عي�سى 

اهلل ورعاه، واأخيه ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثم 

بن طارق اآل �سعيد �سلطان عمان ال�سقيقة.

ال�سلطة  حر�س  اإىل  النواب  جمل�س  رئي�سة  ونّوهت 

الدائم على ال�سرت�ساد بالروؤى والتوجيهات  الت�سريعية 

املعظم،  البالد  ملك  اجلاللة  ل�ساحب  ال�سامية  امللكية 

حفظه اهلل ورعاه، يف ر�سم خارطة طريق وا�سحة لبناء 

برملانات  مع  ووطيدة  م�ستدامة  ا�سرتاتيجية  عالقات 

الدول ال�سقيقة وال�سديقة، منوهة معاليها اإىل اأن التعاون 

اأولوية، نظًرا لل�سراكة  الربملاين مع �سلطنة عمان، ميثل 

يت�سم مب�ستويات  الذي  امل�سرتك  العمل  وم�سار  الوثيقة، 

متقدمة من التقارب والتن�سيق على جميع الأ�سعدة.

عقدت  م�سرتكة  مباحثات  جل�سة  خالل  ذلك  جاء 

�سباح اأم�س الثالثاء، بني فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�سة 

املعويل رئي�س  ال�سيخ خالد بن هالل  النواب، و  جمل�س 

متت  حيث  املرافق،  والوفد  العماين،  ال�سورى  جمل�س 

مناق�سة �سبل دعم وتعزيز العالقات الثنائية بني البلدين 

ال�سقيقني يف كافة املجالت وياأتي على راأ�سها العالقات 

واملنا�سبات  املحافل  يف  املواقف  وتن�سيق  الربملانية 

الإقليمية والدولية.

التعاون  توظيف  اأهمية  على  اللقاء،  خالل  و�سددت 

الربملاين امل�سرتك بني البلدين ال�سقيقني لتفعيل التفاقيات 

ومذكرات التفاهم الثنائية، والعمل على ماأ�س�سة التعاون 

وتفعيل  ا�ستدامته،  على  والعمل  والإداري  الت�سريعي 

دور املجل�سني تعزيًزا للعالقات القت�سادية بني البلدين، 

يلبي طموحات  ال�ستثمارات مبا  تبادل  وحتفيز وزيادة 

وتطلعات ال�سعبني ال�سقيقني.

من جانبه، اأكد ال�سيخ خالد بن هالل املعويل رئي�س 

مع  واللقاءات  الوفد  زيارة  اأن  العماين  ال�سورى  جمل�س 

مع  وخا�سة  البحرين  مملكة  الثاين  بلده  يف  امل�سوؤولني 

يف  ال�سعب  ملمثلي  �سانحًة  فر�سًة  ميثل  النواب  جمل�س 

البلدين، لإجراء حوارات مثمرة ومناق�سات بناءة، للدفع 

بالعالقات الثنائية للمزيد من التوطيد والتطور والنمو، 

والوقوف على اأوجه التكامل، وتن�سيق املواقف والقرارات 

يف املحافل الربملانية الإقليمية والدولية، يف ظل القيادة 

احلكيمة يف البلدين ال�سقيقني.

تطبيق برنامج الت�صيري الذاتي �صمن 9 مراكز �صحية مبختلف املحافظات

تقدمي خدمات الطوارئ على مدار ال�صاعة يف مركز حالة بوماهر ال�صحي

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  ال�سيخ حممد  طبيب  الفريق  قام 

تفقدية  ميدانية  بزيارة  لل�سحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

وذلك  املحرق،  مبنطقة  ال�سحي  بوماهر  حالة  مركز  اإىل 

الذاتي  الت�سيري  برنامج  تطبيق  م�ستجدات  على  للوقوف 

 9 �سمن  �ساعة   24 مدار  على  ال�سحية  اخلدمات  وتقدمي 

يف  ي�سهم  مبا  اململكة،  حمافظات  مبختلف  �سحية  مراكز 

تطوير وا�ستدامة خدمات القطاع ال�سحي وتعزيز كفاءته 

ال�ساملة. ال�سحية  التغطية  وحتقيق 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  ا�ستعر�س  وقد 

ملراكز  الذاتي  الت�سيري  م�سروع  يف  العمل  م�ستجدات 

ب�سورة  حالًيا  يطبق  الذي  الأولية  ال�سحية  الرعاية 

ثم  ومن  اأوىل،  كمرحلة  املحرق  حمافظة  يف  جتريبية 

يكفل  ومبا  اململكة،  حمافظات  جميع  على  تباًعا  �سيعمم 

الوطن  حرية الختيار وال�ستدامة مبا ي�سب يف م�سلحة 

حر�س  من  اجلميع  اأبداه  ملا  تقديره  عن  معرًبا  واملواطن، 

)اخرت  بربنامج  املحرق  حمافظة  اأهايل  تعريف  على 

ينعك�س  ومبا  امل�سروع  هذا  �سمن  يندرج  الذي  طبيبك( 

على حتقيق الأهداف الإيجابية املرجوة منه.

م�سروع  اأن  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  واأكد 

احلكومة  برنامج  مع  متوافًقا  ياأتي  الذاتي  الت�سيري 

وجت�سيًدا لالأهداف املنبثقة من روؤية البحرين القت�سادية 

لال�ستمرار  الرامية  الوطنية  للمبادرات  وتنفيًذا   2030

للمواطنني  املقدمة  ال�سحية  اخلدمات  جودة  حت�سني  يف 

التناف�سية  العدالة  مبادئ  وفق  عالية  بجودة  وا�ستدامتها 

برنامج  لإطالق  الأ�سا�سي  املرتكز  كان  والذي  وال�ستدامة 

)�سحتي(. الوطني  ال�سحي  ال�سمان 

املركز،  اأق�سام  خمتلف  على  الزيارة  خالل  واطلع 

والعتزاز  الفخر  على  يبعث  منوذجًيا  مركًزا  يعد  والذي 

كبري،  تطور  من  اململكة  يف  ال�سحية  اخلدمات  بلغته  مبا 

العام  الأمني  النواخذة  علي  اإبراهيم  بح�سور  وذلك 

حممد  عبدالوهاب  والدكتور  لل�سحة  الأعلى  للمجل�س 

الأولية  ال�سحية  الرعاية  مراكز  اأمناء  جمل�س  رئي�س 

جواد  ال�سيد  جليلة  والدكتورة  املجل�س  اأع�ساء  من  وعدد 

الأولية. ال�سحية  الرعاية  ملراكز  التنفيذي  الرئي�س 

اخلدمات  لتلقي  املجمعات  من  عدد  نقل  اإىل  واأ�سار 

بوماهر  حالة  ملركز  ال�سحي  املحرق  مركز  من  ال�سحية 

مايو  من  به  والعمل  القرار  هذا  اتخاذ  مت  حيث  ال�سحي، 

اخلدمة  تقدمي  اإمكانية  عن  �ساملة  درا�سة  بعد   2022

ال�سحية  املراكز  ملرتادي  ال�سحية  والرعاية  الطبية 

اللقاء مبحافظ املحرق ومبمثلي  بالطريقة الأن�سب كما مت 

اخلدمة  ملتلقي  ميكن  باأنه  للتو�سيح  املنطقة  اأهايل 

املراكز  يف  ال�سحية  اخلدمات  جميع  من  ال�ستفادة 

ماهر  بو  حالة  مركز  به  يتمتع  ملا  اأريحية  بكل  ال�سحية 

اخلدمة  لتقدمي  توؤهله  واإمكانيات  �سعة  من  ال�سحي 

جميع  يف  للمري�س  النتظار  فرتة  تقليل  يف  تكمن  التي 

مبا  ال�سحي  املركز  يف  ال�سحية  اخلدمات  تقدمي  حمطات 

فيها املخترب وال�سيدلية والعالج الطبيعي وخدمات ق�سم 

الأ�سعة.

موؤكًدا اأن البحرين �صّباقة يف جمال التنمية القت�صادية.. املبارك: 

اإن�صاء مركز التحكم اجلديد �صي�صهم يف ا�صتدامة خدمات الكهرباء واملاء
واملاء  الكهرباء  �سوؤون  وزير  اأّكد 

وائل بن نا�سر املبارك اأن مملكة البحرين 

القت�سادية،  التنمية  جمال  يف  �سباقة 

التطلعات  حتقيق  اإىل  دائًما  ت�سعى  حيث 

كما  املجال،  هذا  يف  املن�سودة  والأهداف 

اأنها حري�سة على موا�سلة البناء لتحقيق 

بقيادة  ال�ساملة  التنموية  امل�سرية  اأهداف 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

عي�سى اآل خليفة ملك البالد املعظم حفظه 

اهلل ورعاه، وبدعم واهتمام �ساحب ال�سمو 

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

ويل العهد، رئي�س جمل�س الوزراء حفظه 

دعم وتعزيز  موا�سلة  باأهمية  منوًها  اهلل، 

من  ت�سكله  ملا  التحتية  البنية  م�ساريع 

التنمية  م�سارات  رفد  يف  اأ�سا�سية  ركيزة 

وحتقيق النمو القت�سادي امل�ستدام.

مركز  اإن�ساء  اأّن  اإىل  الوزير  واأ�سار 

بني  واملاء  الكهرباء  �سبكات  يف  التحكم 

وال�سندوق  البحرين  مملكة  حكومة 

والجتماعي،  القت�سادي  لالإمناء  العربي 

ا�ستمرارية  على  احلفاظ  يف  �سي�سهم 

اخلدمات التي تقّدمها هيئة الكهرباء واملاء 

بكل جودة وموثوقية، موؤّكًدا باأن اإقامة مثل 

هذه امل�ساريع وفق روؤية �ساملة ومتكاملة 

الذي  واملواطن  الوطن  ت�سب يف م�سلحة 

العمل  اأولويات  قمة  على  دائًما  ياأتي 

احلكومي.

وعلى �سعيٍد مت�سل، قال ال�سيخ نواف 

التنفيذي  الرئي�س  خليفة  اآل  اإبراهيم  بن 

يهدف  امل�سروع  اإن  واملاء  الكهرباء  لهيئة 

لت�سغيل  جديد  حتكم  مركز  اإن�ساء  اإىل 

ومراقبة �سبكتي الكهرباء واملاء، وحتويل 

احتياط  مركز  اإىل  القائم  التحكم  مركز 

وذلك  الطارئة،  احلالت  يف  ل�ستخدامه 

خلدمات  املتنامية  لالحتياجات  تلبية 

واإنتاج  الكهرباء،  وتوزيع  ونقل  توليد 

ونقل املاء، نظًرا لتنوع وتو�سع امل�ساريع 

والتطويرية  وال�سناعية  الإ�سكانية 

وال�ستثمارية التي تنفذها مملكة البحرين 

اأعمال  باأن  مو�سًحا  املجالت،  يف خمتلف 

حتكم  مركز  اإن�ساء  على  ت�سمل  امل�سروع 

جديد واإعادة تاأهيل مركز التحكم احلايل، 

معدات  وت�سغيل  توريد  ذلك  يف  مبا 

والتحكم  البيانات  جمع  وبرجميات 

بت�سغيل �سبكات الكهرباء واملياه، و�سبكة 

الت�سالت اخلا�سة بامل�سروع.

وتابع الرئي�س التنفيذي: »اإن امل�سروع 

بينها  من  اأ�سا�سية  مراحل  عدة  �سيت�سمن 

ت�سغيل معدات وبرجميات جمع البيانات 

والتحكم بت�سغيل �سبكات الكهرباء واملياه، 

و�سبكة الت�سالت، مبا فيها �سبكة الألياف 

�سيانة  واأعمال  وامللحقات،  ال�سوئية 

املدنية  الأعمال  اإىل  اإ�سافًة  ال�سكادا،  نظام 

الالزمة  وال�ست�سارية  الفنية  واخلدمات 

والت�سميم  ال�سكادا،  اأعمال  لت�سميم 

واإعداد  التحكم،  مركز  ملبنى  املعماري 

وامل�ساعدة  وحتليلها  املناق�سات  وثائق 

يف حتليل العرو�س والتعاقد، والإ�سراف 

على تنفيذ امل�سروع«.

اإن  التنفيذي  والرئي�س  الوزير  واأفاد 

التن�سيق  نتيجة  ياأتي  القانون  م�سروع 

والتعاون امل�ستمر والتوافق بني ال�سلطتني 

الأ�سا�س  وهو  والتنفيذية  الت�سريعية 

�سالح  اأجل  من  والتطور  والتقدم  للتميز 

الوطن واملواطنني، حيث �سي�سهم امل�سروع 

يف احلفاظ على ا�ستمرارية اخلدمات التي 

جودة  بكل  واملاء  الكهرباء  هيئة  تقدمها 

املرجوة  الأهداف  يحقق  ومبا  وموثوقية، 

يف جمال البنية التحتية وا�ستدامة الطاقة 

يف مملكة البحرين.

وزير �ش�ؤون الكهرباء واملاء

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12107/pdf/INAF_20220601004233404.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/963692/News.html
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�ضعيد احلمد

اأبعاد

اأ�ضامة مهران

هــــام�ش

نبيه بري يراهن من موقعه على 

بقاء وا�ضتمرار حركة اأمل اإىل ما ال نهاية

�لتي طر�أت على ت�شكيلة جمل�س  �لتغري�ت �لالفتة  مع 

�لنو�ب �للبناين بعد �لنتخابات �لأخرية، برزت يف �مل�شهد 

�للبناين �لقادم م�شكلة رئي�س جمل�س �لنو�ب »�لأزيل« نبيه 

جمل�س  لرئا�شة  �لد�ئم  ومر�شحه  �هلل  حزب  حليف  بري 

�لقادمون  �لتغيري  نو�ب  رئا�شته  يرف�س  و�لذي  �لنو�ب، 

�إىل �ملجل�س بت�شميم ُمعلن على روؤو�س �لأ�شهاد يرف�س 

حزب  ي�شر  فيما  ملجل�شهم  رئي�ًشا  بري  �نتخاب  �إعادة 

ح�شن وبري على �لرئا�شة.

منذ  بري  نبيه  ير�أ�شها  �لتي  »�أمل«  حركة  كانت  و�إذ� 

�ختفاء موؤ�ش�س �حلركة مو�شى �ل�شدر قد ركبت موجة 

�خلمينية ب�شطارة رئي�شها بري، وهي �حلركة �لتي ظهرت 

يف جنوب لبنان يف عهد �ل�شاه حممد ر�شا بهلوي، فاإنها 

�ليوم تركب ظهر حزب �هلل لتم�شك برئا�شة جمل�س �لنو�ب 

منذ �لعام 1992 حتى �لآن.

�أبقت  �لتي  هي  بري  نبيه  وعيارة«  »�شطارة  ولي�شت 

حركة �أمل موجودًة ومتو�جدًة يف �مل�شهد �للبناين طو�ل 

هذه �ل�شنني، ولكنها »�إير�ن �ل�شيعية« �شو�ء كان ذلك يف 

عهد �ل�شاه �أو يف عهد �خلمينية ل فرق، فحركة �أمل يف 

لبنان هي �إحدى ركائز وقو�عد �لطائفة يف لبنان بجميع 

تكويناته وطو�ئفه ودياناته ومذ�هبه.

ونبيه بري يعلم بهذه �لركيزة �لتي متثلها حركة �أمل 

بو�شفها و�شفتها »�ل�شيعية« يف عمومها، مبعنى �أنها ل 

�لفقيه كحزب �هلل ولكنها تزعم  �لويل  متثل �شيعة وتيار 

حتى  �لإقطاع  �شيعة  من  تالوينهم  بكل  �ل�شيعة  متثيل 

�لتي  �شيعة �ملحرومني كما �شّمى مو�شى �ل�شدر حركته 

�أ�شبحت فيما بعد حتمل ��شم حركة �أمل.

1958م  عام  لبنان  و�شل  عندما  �ل�شدر  فمو�شى 

لتاأ�شي�س ركيزة متثل �شيعة لبنان وتكون و�جهتهم كان 

ذلك يف عهد حممد ر�شا بهلوي، ويقال �إن ذلك مت بتفاهم 

معه ومع �ل�شافاك حتديًد� ح�شب بع�س �مل�شادر �ملطلعة 

مو�شى  �لغام�س«  »�لإمام  مثله  �لذي  �لتاريخ  ذلك  على 

�ل�شدر �لير�ين �لأ�شول �لعر�قي �لمتد�د �للبناين �جلن�شية 

و�ملختفي بعد زيارة غام�شة يف �أ�شبابها ودو�عيها ملعمر 

�لقذ�يف �لذي كان على عالقة وطيدة وتعاونية مع �ل�شدر.

�لأمريكية  �جلن�شية  يحمل  �لذي  �للبناين  بري  ونبيه 

�أ�شبح رئي�ًشا للحركة بعد �ختفاء �ل�شدر �ملعمم �لذي حلَّ 

حمله �أفندي بجن�شية �أمريكية بالإ�شافة �إىل �للبنانية.

ثالثة  طو�ل  �لنو�ب  ملجل�س  رئي�ًشا  ظل  �لذي  وبري 

يف  يفكر  ومل  يريد  ل  �للبنانية  �حلالة  يف  عجاف  عقوٍد 

�لعتذ�ر يوًما عن �لرئا�شة، وهو �لذي بلغ من �لعمر »85 

عاًما«.

عمل  بتعطيل  يهدد  �لرئا�شة  بكر�شي  �لت�شبث  وهذ� 

»رئي�س  فيها  يتوىل  طويلة  لفرتة  رئي�ٍس  بال  �ملجل�س 

�ل�شن« �إد�رة و�أعمال رئا�شته، لكنه حتًما �شيعطل ت�شكيل 

بري  لها  ي�شيف  �ألغاٍم  �ملرتقبة و�شط  �للبنانية  �حلكومة 

لغم مت�شكه مبعقد �لرئي�س رغم �إعالن �أحز�ب وم�شتقلني 

جنحو� يف �لنتخابات �متناعهم وعزوفهم عن �نتخابات 

نبيه بري رئي�ًشا للدورة �لقادمة.

�لطويل،  �ل�شيا�شي  �لن�شد�د  طريق  لبنان  يدخل  فهل 

وهو طريق لي�س من م�شلحة لبنان يف حالته �ملعروفة �أن 

يدخل فيه لي�شبح �أمل �خلروج منه �شبه م�شتحيل؟

تعطيالً  �شك  ول  �شينعك�س  �للبنانية  �لرتكيبة  تعقيد 

للحلول مبا ينذر بت�شعيد غري معروف لكنه حتًما لي�س 

م�شكلٍة  مبليون  �ملطحون  �للبناين  �ل�شعب  م�شلحة  يف 

وم�شكلة.

بقاء  على  »�ل�شيعي«  موقعه  من  ير�هن  بري  ونبيه 

تياًر�  متثل  فهي  نهاية،  ل  ما  �إىل  �أمل  حركة  و��شتمر�ر 

مبا  جميًعا  �ل�شيعة  متثيل  تزعم  ولكنها  �شيعيًا  �شيا�شيًا 

ي�شمن لربي م�شاحة و��شعة للحر�ك على كل �لجتاهات 

�ل�شيعي  �ل�شارع  يف  �ملوؤثرة  �لت�شكيالت  جميع  و�شط 

�للبناين ويعول على دعم �لبيوت �لإقطاعية �ل�شيعية وعلى 

�ل�شتمر�ر  حلركته  ت�شمن  �لتي  ومتويالتها  مو�ردها 

وت�شمن له ��شتمر�ر رئا�شة �حلركة �لتي ظل رئي�ًشا لها 

لأكرث من �أربعة عقود مل يناف�شه فيها مناف�س بعد �أن �أبعد 

�لبيوت �ل�شيعية �لتقليدية عن �ملناف�شة يف �شفقات تبادل 

م�شالح وتبادل منافع.

م�ضكلة لبنانية كبرية ا�ضمها نبيه بري

يحلو لنا يف لهجتنا �لبحرينية �أن نقول جلدي �أبي �لعود، �شو�ء 

كان من جهة �لو�لد �أو �لو�لدة، وكذلك نقول جلدتي �أمي �لعودة من 

�أو �لأب، فاجلد و�جلدة هما من �لأركان �لأ�شا�شية يف حُلمة  �لأم 

و�حلنان  �لعطف  ي�شيعون  من  وهما  �لأ�شا�شي  وعمادها  �لأ�شرة 

�إذ�  عطفهما  ن�شتدر  �لذي  �مللجاأ  وهما  جميًعا،  �لأ�شرة  �أفر�د  على 

ما �أردنا حاجة لنا وطلبنا مبلًغا من �ملال فهما ل يرتدد�ن يف تلبية 

طلبنا، رغم �لظروف �ل�شاغطة �أحياًنا. 

رحم �هلل من �نتقل منهم للد�ر �لآخرة و�أ�شاع �هلل على من بقي 

منهم �ل�شعادة و�ل�شحة و�لهناء. 

تعلمنا من �جلد و�جلدة �حرت�م �لكبري و�لعطف على �ل�شغري، 

وتعلمنا منهم �ل�شرب وحتمل ظروف �حلياة، وتعلمنا منهم �لو�شل 

وزيارة �لأقارب ولو كانو� يف �أماكن بعيدة؛ ف�شلة �لأرحام و�جبة 

و�جللو�س معهم و�ل�شتفادة من جتاربهم تزيد �ملرء خربة وفهًما 

وحكمة، �إ�شافة �إىل زيادة �لوعي بالنتماء �إىل �لأ�شرة �ملمتدة. 

�مل�شاق، و�لإميان  �ل�شرب وحتمل  �لأجد�د و�جلد�ت  تعلمنا من 

بالق�شاء و�لقدر، رغم قلة فر�س �لتعليم عندهم لكنهم وهلل �حلمد 

�لأخرى،  و�ملذ�هب  �لديانات  من  بالكثري  و�حتكو�  �لقر�آن  در�شو� 

فيه  ملا  و�لتعاون  �مل�شرتك،  �لعي�س  �شرورة  ب�شماحتهم  و�أدركو� 

�خلري للجميع. 

م�شتلزمات  كل  لها  وتوفر  �لولود  �لأم  ترعى  �جلد�ت  كانت 

�لنفا�س وت�شاعد يف �لطبخ و�لعتناء باملولود �ل�شغري. 

تعلمنا من �لأجد�د و�جلد�ت ق�ش�س �لأمم �لغابرة ومل يبخلو� 

علينا يف ذكر »�حلز�وي« يف �لليايل �إىل �أن نخلد للنوم. 

بفطرتهم و�شليقتهم وجتربتهم يف �حلياة �أدركو� فو�ئد بع�س 

و�أدركو�  �ل�شعبي  �لطب  يف  و�أ�شهمو�  و�خل�شر�و�ت،  �ملاأكولت 

�لب�شيطة  �لأمر��س  من  �لكثري  �لطبيعية يف عالج  �لأع�شاب  فو�ئد 

�لتي كانت �شائعة يف تلك �لأزمان. 

�أو جري�نهم يف  �أقربائهم  ر�أي  و�أخذ  �مل�شاورة  يرتددو� يف  مل 

بع�س ما يعن عليهم، �أدركو� �أن من هو �أكرب منك بيوم �أعلم منك 

ب�شنة. 

�لكرمي،  �لقر�آن  تالوة  نتعلم  بالكتاب  نلتحق  �أن  على  حر�شو� 

وملا فتحت �ملد�ر�س �لنظامية �أبو�بها مل يرتددو� يف ت�شجيع �لأولد 

و�لبنات على �للتحاق باملد�ر�س �لبتد�ئية، بل �إنهم �آمنو� بالتعليم 

�شجعو�  فقد  �ملالية-  �ملو�رد  �شحة  -رغم  �مل�شتقبل  �إىل  طريًقا 

خارج  باجلامعات  و�للتحاق  �ل�شهاد�ت  �أعلى  نيل  على  �أحفادهم 

بالعلم  �آمنو�  �لأيام،  هذه  مثل  عندنا جامعات  يكن  يوم مل  �لوطن 

طريًقا لبناء �لأوطان. 

�شافر �لأجد�د لطلب �لرزق يف �أر�س �هلل �لو��شعة، خا�شو� غمار 

و�لبالد  �ملجاورة  �لبالد  �إىل  �شافرو�  �ملحار،  لوؤلوؤ  بحثًا عن  �لبحر 

�لبعيدة طلبًا للرزق �حلالل ولكي ي�شتقيم �أمر �لأ�شر. 

ويف �لوطن تعاونو� مع بع�شهم بع�ًشا يف بناء �لبيوت و�أحياًنا 

ن�شب �حلظور يف �لبحر ل�شيد �لأ�شماك. 

كانت  و�لأ�شفار  �لغو�س  �إىل  يذهبون  �لرجال  كان  وعندما 

�جلد�ت يقمن بدور �ملحافظة على �لأ�شرة و�ل�شعي ل�شمان �لعي�س 

�لكرمي لها وتوفري �حتياجات �لأ�شرة من �لغذ�ء و�ملالب�س. 

فحكمتهم  بالكثري؛  و�جلد�ت  لالأجد�د  مدينون  جيل  نحن 

جعلتهم ين�شدون �خلري لالأ�شرة تعلمن �خلياطة وتطريز �ملالب�س 

�لن�شائية يف �ملنا�شبات �ملفرحة، تعاون يف �لكثري من �لأمور �ملنزلية 

و�حلياتية، وتبادلن �لأطباق �لغذ�ئية يف �ملنا�شبات كانت جل�شاتهن 

و�خلرب�ت  �لن�شائح  فيتبادلن  وبركة،  خري  جل�شات  �ل�شحى  يف 

�إر�شاع �لأيتام.. كانت  و�لتجارب ويعطفن على �لأطفال وي�شهلن 

يجهزن  ذلك  وقبل  �لأطباق  يتبادلن  حتديًد�  رم�شان  يف  �لن�شاء 

ا  �ملو�د �لغذ�ئية وي�شهمن يف توفري �حلاجات �ل�شرورية؛ خ�شو�شً

لالأ�شر �ملحتاجة، مل تكن جل�شاتهن مق�شورة على �لأحاديث و�إمنا 

كن ي�شهمن يف توفري �حلاجات �ل�شرورية للمنازل وكذلك للن�شاء 

و�لبنات، تعلمن خياطة �ملالب�س عندما مت ��شتري�د مكائن �خلياطة 

من �لهند وبع�س �لدول �لأوروبية. 

�شتظل مكانة �لأجد�د و�جلد�ت يف جمتمعاتنا �لعربية م�شونة 

وحمفوظة؛ فاحلياة ل ت�شتقيم �إل بهم، و�شنظل نحن بحاجة دوًما 

معهم  و�جللو�س  بيت،  كل  يف  �لربكة  فهم  وجتاربهم  خلرب�تهم 

ي�شعرنا بالطماأنينة ور�حة �لبال. 

كما يجعلنا مطمئنني على �أولدنا، ود�ئًما عندنا �ملرجعية �لتي 

نلجاأ �إليها عندما تدلهم �خلطوب. 

حفظ �هلل �لأجد�د و�جلد�ت، ووفق �هلل �لأحفاد و�لأبناء للقيام 

بالو�جب نحوهم. 

وعلى �خلري و�ملحبة نلتقي..

خليل الذوادي thawadidik@batelco.com.bh

جــدي وجدتــي

�ضتظل مكانة االأجداد واجلدات 

يف جمتمعاتنا العربية م�ضونة وحمفوظة

كورونا والطماطم وجدري القرود

هل هو �حلب �أم �لغربة يف �لوطن ذلك �لذي �أف�شل 

�ل�شنو�ت  �لجتماعي خالل  �لتباعد  بروتوكولت  كل 

هي  �أم  �لو�شع،  بخطورة  �جلهل  �ملا�شية؟  �لثالث 

�حلميمية �لتي ت�شقط يف بئر �خلوف؟

�أن  �إل  �لإجابات،  ورعونة  �لأ�شئلة،  رغم �شعوبة 

ويحدد  �شخ�شيته،  ير�شم  تقاليده،  يفر�س  �لو�قع 

هويته، عندما تهجم علينا جائحة، �أو يتهجم فريو�س، 

�شلوكياتها،  تغيري  يف  �لنا�س  تبد�أ  م�شهد،  يتجهم  �أو 

هل كورونا �نتهت حتى ل نرتدي �لكمامة جمدًد�، �أم 

�أنها �لأمنية بانفتاح تام؟ هل هي �حلياة �لتي ل حتتاج 

هل  �لطبيعة؟  تن�شبه  �لذي  �لفخ  �نه  �أم  �آمن،  لظرف 

�عتماًد� على  �لعمليات  �ملوؤقت عن م�شرح  �لغياب  هو 

كلها �أم �أنها �حلالة �لوردية �لتي تت�شم 
ُ
لقاحات �أتت �أ

و�لقبول  �لحرت�ز،  عن  بالتنازل  وتتجلى  بالتفاوؤل، 

بالأمر �لو�قع حتى لو ظهرت حالت لبقايا جائحة، �أو 

عالمات ملر�شى على �لفر��س؟

هذه �ملالحظات وغريها رمبا ل ترتقي �إىل م�شاف 

علماء  ت�شتدعي  عنها  �لإجابات  �أن  ذلك  �لأ�شئلة، 

يف�شرون لنا تو�ري كورونا �ملوؤقت، ويحللون �أمامنا 

دخول �لقرود على خط �لتما�س مع �شبه وباء �أطلقو� 

عليه بـ»جدري« هذ� �ملخلوق »�ملظلوم«.

من  �أخرجو�  �لتي  �لربيئة  �لطماطم  تكون  قد 

�جلزر  يكون  �أو  �لنفلونز�،  من  جديًد�  نوًعا  بذورها 

�لذي قد يت�شلل خل�شة �إىل �مل�شهد �ملتلب�س ويف طياته 

وباًء حمتمالً، ومن يدري؟!

�أو  �ل�شني،  يف  »�ملغر�شة«  �ملعامل  �إنها  يقولون 

��شتثمار�ت  �إىل  �لتهام  باأ�شابع  �أوكر�نيا، وي�شريون 

بالباليني يف مقاطعات جنل �لرئي�س �لأمريكي بايدن، 

ت�شيطن  قد  �لتي  �لبيولوجية  �حلرب  �إنها  ويقولون 

�لأجو�ء بني �ل�شرق و�لغرب، �أو بالأحرى بني رو�شيا 

و�أوكر�نيا، �أو مبعنى �أدق بني �لناتو وبقايا و�ر�شو.

نتائج  باأية  �لنا�س  �إىل  تخرج  ل  معادلت  هي 

ثقوب  من  خل�شة  متر  �لتي  �لأوبئة  لكنها  حا�شمة، 

�لأبو�ب �ملغلقة، حتى ت�شيب ما ميكن �إ�شابته، وتهدد 

ما ميكن تهديده، وتق�شي على ما ميكن �لق�شاء عليه.

ترتدع  حتى  �لغرب  من  �للهجة  �شديد  �إنذ�ر  هو 

عن  �لرو�شي  �لدب  يتوقف  وحتى  �ل�شينية،  �لباند� 

�مل�شي قدًما �إىل ما بعد »خور كييف«، ورمبا �إىل �أبعد 

من �أوكر�نيا »بجاللة قدرها«.

وهي  �لختفاء،  على  �شارفت  �لتي  �حلبوب  هي 

ن�شب  منذ  �لعاملية  �لبور�شات  يف  �مل�شتعرة  حربها 

»�لأ�شود«،  �لثالث،  �مل�شتعلة  �لبحار  بني  �لقتال 

قدمي  ود  من  بينهم  وما  و»قزوين«،  و»�لبلطيق«، 

وحدود م�شتقاه من �مرب�طورية غربت عنها �لأ�شو�ء 

ثقيالً  �إرًثا  ترتك  ومل  �ملزيف،  �لوهج  خلف  وتو�رت 

�أ�شاعه  �لذي  باملجد  جمدًد�  يحلم  حتى  بوتني  �أمام 

يلت�شني ومن قبله ميخائيل جوربات�شوف.

لتفتك  تد�خلت  �لعتبار�ت  من  جمموعة  هي 

�لذي  �ل�شنم  ذلك  ر�ٍم  دون  من  وترمي  بالتوقعات، 

�مل�شتعرة  �حلرب  �أطر�ف  وي�شميه  �لب�شر  بنو  يعبده 

بـ»�لأمن« �لذي بات مهدًد�، وباحلدود �لتي �أ�شبحت 

رحم  جليدها يف  ذ�ب  �لتي  و�لبالد  رخوة،  من  �أكرث 

�لهجوم �لرو�شي �ليومي على كل �ملناطق �مل�شتهدفة، 

وتلك �لتي يختفي خلفها قادم �أوروبي جديد، وحامل 

حتى  �شيبرييا  �أق�شى  من  �لرو�شية  تتحدث  بقومية 

�أطماع  �إنها  يقولون  ورومانيا،  بولند�  من  �لأدنى 

ي�شقط  ل  �لذي  حقه  �إنها  ويقولون  �ملجنونة،  بوتني 

بالتقادم، وهي حدوده �لتي مت �ختطافها بعد �نهيار 

�لحتاد �ل�شوفيتي �ل�شابق.

مثلث  يحمله  �لذي  �لوباء  �لأحو�ل  جميع  يف 

مت�شاوي �لأبعاد، ل يبتعد كثريً� عن �حلرب �لبيولوجية 

�ملنطلقة خلف �تون �ل�شو�ريخ �ملنطلقة من حماجرها، 

ودفع  مو�جهته  �لعامل  على  بات  �لذي  �لتحدي  وهو 

باأن  �ت�شح يقينًا  �أن  �ملرعبة بعد  لتكاليفه  ثمنًا باهًظا 

و�أن  مطلقيها،  �شدور  �إىل  �رتدت  �لعقوبات  جميع 

�لأ�شلحة �لفا�شدة �لتي ي�شتخدمها �لغرب من �أجل مد 

�أمد �ل�شر�ع �لرو�شي �لأوكر�ين �إىل ما ل حتمد عقباه، 

هذ� يف حد ذ�ته �شوف ينهك رو�شيا بطبيعة �حلال، 

�أو  فيها  �لغرب حرب ل مهزوم  �شينهك  مثلما  متاًما 

منت�شر، ل غا�شب فيها �أو مغت�شب.

�شر�ع  ل  قوميات،  و�شر�ع  وحروب،  �أوبئة، 

كثريً�،  عليها  نعول  ل  ع�شكرية  وعمليات  ح�شار�ت، 

�آلم  رغم  خلفته  �لذي  �لهائل  �لدمار  عن  نفت�س  ول 

�أن نفكر طويالً يف  �لنا�س ومعاناتهم، بقدر ما يجب 

�لتعاون  �آلية  يف  حدودنا،  عن  �ملخاطر  درء  كيفية 

من  ممكنة  ��شتفادة  �أكرب  حتقيق  �أجل  من  �لإقليمي 

تد�عيات  من  �لإمكان  بقدر  و�لتقليل  �لنفط،  �رتفاع 

نق�س �ل�شلع، و�رتفاع �أ�شعارها، و�حتكار �حللول.

�لذي  وحده  هو  �لعفريت  �أطلق  من  �شحيح 

كل  �أن  �أي�ًشا  �ل�شحيح  لكن  يحجمه،  �أن  ي�شتطيع 

يف  لي�شت  م�شوؤوليتنا  و�أن  لياله،  على  يغني  طرف 

�إنهاء حرًبا بعيدة، �أو يف �إخفاء حقائق �أكيدة، �إمنا يف 

ت�شديد �لحرت�ز من وباء مل يدر حتى �للحظة ظهره 

�إلينا، ومن �آخر يطل باأعناقه �ملرعبة علينا.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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تفقد مستجدات »برنامج التسيير الذاتي« بمركز حالة بوماهر الصحي

 محمد بن عبداهلل: استدامة الخدمات الصحية 
بجودة عالية وفق مبادئ العدالة التنافسية

قام رئيس المجل��س األعلى للصحة الفريق 
طبيب الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليفة 
بزي��ارة ميداني��ة تفقدي��ة إلى مرك��ز حالة 
بوماه��ر الصح��ي بمنطق��ة المح��ّرق وذلك 
للوق��وف عل��ى مس��تجدات تطبي��ق برنامج 
التس��يير الذاتي وتقدي��م الخدمات الصحية 
على مدار 24 س��اعة ضم��ن 9 مراكز صحية 
بمختلف محافظات المملكة، بما يسهم في 
تطوير واس��تدامة خدم��ات القطاع الصحي 
وتعزيز كفاءته وتحقي��ق التغطية الصحية 

الشاملة.
ب��ن عب��داهلل  الش��يخ محم��د   واس��تعرض 
آل خليف��ة مس��تجدات العم��ل في مش��روع 
التس��يير الذاتي لمراك��ز الرعاي��ة الصحية 
األولية ال��ذي ُيطّبق حاليًا بص��ورة تجريبية 
ف��ي محافظة المحرق كمرحلة أولى ومن ثم 
سيعمم تباعًا على جميع محافظات المملكة، 
وبم��ا يكفل حرية االختيار واالس��تدامة بما 
يصب في مصلحة الوطن والمواطن، معربًا 
عن تقديره لما أبداه الجميع من حرص على 
تعري��ف أهالي محافظ��ة المح��رق ببرنامج 
»اخت��ر طبيب��ك« ال��ذي ين��درج ضم��ن هذا 
المشروع وبما ينعكس على تحقيق األهداف 

اإليجابية المرجوة منه.
وأكد أّن مشروع التسيير الذاتي يأتي متوافقًا 
م��ع برنام��ج الحكوم��ة وتجس��يدًا لألهداف 
المنبثق��ة من رؤي��ة البحري��ن االقتصادية 
2030 وتنفيذًا للمب��ادرات الوطنية الرامية 

لالس��تمرار ف��ي تحس��ين ج��ودة الخدمات 
الصحية المقدمة للمواطنين واس��تدامتها 
بجودة عالية وفق مبادئ العدالة التنافسية 
واالس��تدامة والذي كان المرتكز األساس��ي 
إلط��الق برنام��ج الضمان الصح��ي الوطني 

»صحتي«.
واّطل��ع خ��الل الزيارة عل��ى مختلف أقس��ام 
المركز، وال��ذي يعد مرك��زًا نموذجيًا يبعث 
عل��ى الفخر واالعت��زاز بما بلغت��ه الخدمات 
الصحي��ة في المملكة من تطور كبير، وذلك 
بحضور األمين العام للمجلس األعلى للصحة 
إبراهي��م علي النواخذة ورئيس مجلس أمناء 
مراك��ز الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة الدكتور 
عبدالوهاب محمد وعدد من أعضاء المجلس 
والرئيسة التنفيذية لمراكز الرعاية الصحية 

األولية الدكتورة جليلة السيد جواد.
وأش��ار إلى نقل عدد م��ن المجمعات لتلقي 
الخدمات الصحية من مركز المحرق الصحي 
لمركز حالة بوماهر الصحي، حيث تم اتخاذ 
هذا القرار والعم��ل به من مايو 2022 بعد 
دراس��ة ش��املة عن إمكانية تقديم الخدمة 
الطبية والرعاية الصحي��ة لمرتادي المراكز 
الصحية بالطريقة األنس��ب كم��ا تم اللقاء 
بمحاف��ظ المحرق وبممثلي أهالي المنطقة 
للتوضي��ح بأن��ه يمك��ن لمتلق��ي الخدم��ة 
االس��تفادة من جميع الخدمات الصحية في 
المراك��ز الصحي��ة ب��كل أريحية لم��ا يتمتع 
ب��ه مركز حال��ة بوماهر الصحي من س��عة 

وإمكاني��ات تؤهل��ه لتقديم الخدم��ة التي 
تكمن في تقليل فترة االنتظار للمريض في 
جمي��ع محطات تقديم الخدمات الصحية في 
المركز الصحي بما فيها المختبر والصيدلية 

والعالج الطبيعي وخدمات قسم األشعة.
كم��ا يحت��وي المرك��ز عل��ى ع��دد أكبر من 
العي��ادات ألطب��اء العائلة وأطباء األس��نان 
لتطبي��ق برنام��ج اخت��ر طبيب��ك للتهيئ��ة 
لمش��روع التس��يير الذاتي الذي تم االنتهاء 
من التس��جيل في ث��الث مراك��ز صحية في 

محافظ��ة المح��رق »مرك��ز بن��ك البحري��ن 
الوطن��ي الصح��ي ف��ي الدي��ر - مرك��ز بنك 
البحري��ن الوطني الصحي في ع��راد - مركز 
بن��ك البحري��ن والكويت الصح��ي في الحد« 
وس��يتم لتطبيق الفعلي في مطلع الش��هر 
الج��اري ال��ذي س��يتم في��ه توزي��ع بطاقات 
صحت��ي عل��ى مرت��ادي المراك��ز الصحي��ة 

المطبقة لمشروع الضمان الصحي.
كما تمت دراسة الموقع االستراتيجي وسعة 
مركز حالة بوماهر الصح��ي من ناحية عدد 

غرف األطباء لتقديم خدمة متابعة مرتادي 
المرك��ز في برنام��ج اختار طبيب��ك وتقديم 
خدم��ة الرعاي��ة المس��تعجلة ضم��ن إطار 
الرعاية الصحية األولية على مدار 24 ساعة 
حيث تمت دراس��ة بع��د المس��افة لمواقع 
لمستش��فى  باإلضاف��ة  الصحي��ة  المراك��ز 
المل��ك حم��د الجامع��ي وذل��ك الس��تقبال 
الح��االت المس��تعجلة ضمن إط��ار الرعاية 
الصحي��ة األولية في 3 مواق��ع في محافظة 
المحرق وهي طوارئ مستش��فى الملك حمد 
الذي يمكن معاينة هذه الحاالت في طوارئ 
المستش��فى ومرك��ز حالة بوماه��ر الصحي 
ومركز بن��ك البحرين والكوي��ت الصحي في 
الحد وذلك للحصول على رعاية طبية شاملة 
بمعايي��ر ذات جودة عالية، مش��يرًا إلى أنه 
سيتم األخذ في االعتبار اس��تمرارية العالج 

حسب الظروف الصحية واالجتماعية.
ونوه إل��ى أن تحقيق الش��راكة المجتمعية 
رض��ا  وتحقي��ق  المباش��ر  والتواص��ل 
المس��تفيدين يمث��ل أولوي��ة قص��وى ف��ي 
أه��داف تطوير برنام��ج الرعاية الصحية في 
المملكة. وعبر معالي��ه في هذا الصدد عن 
خالص ش��كره وتقديره إلى سعادة محافظ 
المح��رق وممثل��ي األهالي في المجلس��ين 
النياب��ي والبل��دي ومختل��ف األهال��ي عل��ى 
تعاونهم الكبير وتعاضدهم إلنجاح مشروع 
التس��يير الذاتي بم��ا ينعك��س إيجابًا على 

تطوير مستوى الخدمات الصحية.

لدى استقبال سموه وزير الخارجية الروسي

 ولي العهد رئيس الوزراء: حل الصراع 
في أوكرانيا سلميًا بما يحقق مصالح البلدين الجارين

أكد صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء على عالق��ات الصداقة التاريخية بين 
مملكة البحرين وروس��يا االتحادية، الفتًا إلى 
اس��تمرار تطوير أصعدة التنسيق المشترك 
وتعزيزه��ا بم��ا يع��ود بالخير عل��ى البلدين 

والشعبين.
جاء ذلك لدى لقاء س��موه في قصر القضيبية 
أمس، بحضور س��مو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليف��ة نائ��ب رئي��س مجل��س ال��وزراء، 

ووزير الخارجي��ة عبداللطي��ف الزياني، ووزير 
المالي��ة واالقتصاد الوطني الش��يخ س��لمان 
بن خليفة آل خليفة، وزير الخارجية الروس��ي 

سيرجي الفروف بمناسبة زيارته للبالد، حيث 
اس��تعرض س��موه ووزير الخارجية الروس��ي 
آخر المس��تجدات على الس��احتين اإلقليمية 

ف��ي  األوض��اع  تط��ورات  خاص��ًة  والدولي��ة 
أوكرانيا، مؤكدًا أهمية تغليب الحوار والحلول 
الدبلوماسية وفق قواعد القانون الدولي لحل 

الص��راع ف��ي أوكرانيا بالطرق الس��لمية بما 
يدعم الجه��ود اإلنس��انية واإلغاثية، ويحقق 
مصالح البلدين الجارين، ويس��هم في إحالل 
الس��الم الدائ��م والش��امل، وتعزي��ز األم��ن 

والسالم في المنطقة والعالم.
 من جانبه، أعرب وزير الخارجية الروس��ي عن 
ش��كره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي 
العه��د رئيس مجل��س الوزراء عل��ى ما لقيه 
من حفاوة االستقبال وكرم الضيافة، متمنيًا 
لمملكة البحرين المزيد من التقدم والتطور.

مواصلة تطوير وتعزيز التنسيق المشترك بين البلدين

عالقات صداقة تاريخية بين البحرين وروسيا

الفروف: نتمنى لمملكة البحرين المزيد من التقدم والتطور

)CAWAN 630(  رقم التسجيل 2 فلـــس 20 صفحة 2 0
»شاملة الضريبة«

 »األعلى للمرأة« يعلن بدء
الدورة السابعة لجائزة األميرة 
سبيكة لتقدم المرأة البحرينية

 البحرين تفوز برئاسة 
لجنة اإلجراءات الوقائية 

بـ»التجارة العالمية«

 »تمكين« يطلق مبادرة
 لتدريب 500 رائد عمل

بحريني بـ»اإلدارة المالية«

 ناس: تمديد استقبال
 طلبات الترشح لعضوية

 لجان الغرفة حتى 9 يونيو
16 16 16 

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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طرح مشروع إعادة بناء مسجد الفاتح بالقضيبية
3 جوامع جديدة بمدينة حمد ومدينة سلمان

استعرض المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية أمس، تقرير لجنة متابعة إنشاء الجوامع وملحقاتها بشأن 3 طلبات 
محالة عليها من المجلس بخصوص الخرائط والرس��ومات الهندس��ية إلنش��اء 3 جوامع جديدة؛ أحدها في مدينة 

حمد، واآلخران في مدينة سلمان، وقرر الموافقة على توصيات اللجنة ومالحظاتها الفنية.
ووجه المجلس، خالل اجتماعه أمس عبر االتصال المرئي، إلى س��رعة طرح مش��روع إعادة بناء مسجد الشيخ أحمد 
الفاتح الواقع على شارع أحمد الفاتح المتقاطع مع شارع الزبارة بالقضيبية في مناقصة عامة، بعد أن تم االنتهاء 
من الخدمات االستشارية وأخذ الموافقات المطلوبة واستصدار التراخيص الالزمة، تنفيذًا للتوجيهات السامية من 

لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم. 

جاللته تسلم أوراق اعتماد 12 سفيرًا 
الملك: البحرين مملكة التسامح 

والسالم والتعاون مع العالم أجمع

تسلم حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه اهلل 
ورعاه، في احتفال جرى في قصر الصخير أمس، أوراق اعتماد اثني عش��ر سفيرًا جديدًا لدى 
مملكة البحرين. وأكد جاللته في كلمة س��امية، أن البحرين هي مملكة التس��امح والسالم 
والتع��اون مع العالم أجمع بقدر ما يمكن تحقيقه من تواصل مش��ترك، وس��نفتح أبوابنا 
دائمًا لتعزيز التعاون بيننا. وأضاف جاللته، نحن على ثقة بأنه س��يكون هناك المزيد من 
العمل الجماعي بين البحرين ودولكم في مجال التعاون المش��ترك وتعزيز التواصل بيننا، 

ستكون األبواب مفتوحة ألي اقتراحات وأفكار تسهم في تقريب عالقاتنا.

العاهل يبارك توقيع مذكرة التعاون بين »النواب« و»الشورى العماني«

 الملك: العالقات التاريخية األخوية 
بين البحرين وُعمان تزداد قوة وتميزًا

أكد حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه 
اهلل ورع��اه، اعت��زازه بالعالق��ات التاريخية 
األخوية الراس��خة التي تجم��ع بين مملكة 
البحرين وش��قيقتها س��لطنة ُعمان، والتي 
تزداد قوًة وتميزًا في ظل الحرص المتبادل 

على تعزيزها وترسيخ دعائمها.
وأش��اد، خ��الل اس��تقبال جاللت��ه أم��س، 
لمعالي الش��يخ خال��د بن ه��الل المعولي 
رئي��س مجل��س الش��ورى بس��لطنة ُعمان 
عل��ى جاللت��ه بمناس��بة  للس��الم  وذل��ك 

زيارت��ه للمملكة، بالمس��توى الرفيع الذي 
وص��ل إلي��ه التع��اون البحرين��ي العماني 
المثم��ر عل��ى المس��تويات كاف��ة. وبارك 
جاللة المل��ك المعظم حفظ��ه اهلل، توقيع 
مذكرة تعاون بين مجلس النواب ومجلس 
الش��ورى العماني والتي ستسهم في دعم 
التع��اون البرلمان��ي والتنس��يق والتعاون 

حيال مختلف القضايا المش��تركة بما يعزز 
العالقات األخوي��ة ويعود بالخير والمنفعة 
على البلدين والشعبين الشقيقين. وأعرب 
جاللت��ه، عن تقدي��ره للدور الري��ادي الذي 
يضطلع به أخوه صاحب الجاللة الس��لطان 
هيثم بن طارق آل س��عيد في دعم وتطوير 

العالقات المشتركة.

 توسيع أطر التعاون وتبادل 
الخبرات على المستوى التشريعي والبرلماني

المملكة ملتقى الثقافات والحضارات

 ولي العهد رئيس الوزراء: التسامح 
والتعددية الثقافية بالبحرين مصدر قوة

 أك��د صاحب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن التسامح 
والتعددي��ة الثقافية الت��ي امتازت به��ا البحرين منذ 
الق��دم وحتى اليوم هي مصدر قوة تس��عى دومًا للبناء 
عليه بم��ا يحقق التطلع��ات المنش��ودة ويعكس رؤى 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك الب��الد المعظم، لتك��ون البحرين دائم��ًا ملتقى 

للثقافات والحضارات.
جاء ذلك لدى لقاء س��موه أمس، برهمافيهاري سوامي 
المنسق الدولي لبابس هندو ماندير، حيث أشار سموه 
إلى ما توليه البحرين من اهتمام بتعزيز قيم التسامح 
واالنفت��اح على اآلخر والتي يتم اس��تلهامها من ديننا 
اإلس��المي الحني��ف الذي يحث على نش��ر قي��م المحبة 
والتس��امح، إيمانًا منها بأهمية التقارب بين الشعوب 

والثقافات وتكريس السالم.

وزير الخارجية الروسي: موقف محايد للبحرين تجاه األزمة

الزياني والفروف: مواصلة المفاوضات 
بين روسيا وأوكرانيا إلعادة األمن إلى أوروبا

محمد رشاد «

أكد وزير الخارجية د. عبداللطيف الزياني، أنه بحث 
مع وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف، تطورات 
الوضع ف��ي أوكرانيا ومس��تجدات الجهود الهادفة 
إل��ى مواصل��ة المفاوض��ات الثنائية بين روس��يا 
وأوكراني��ا للتوصل إلى وقف إطالق النار وتس��وية 
سياس��ية تنهي الن��زاع وتعيد األمن والس��لم إلى 

الق��ارة األوروبي��ة. وناقش الجانبان، خالل جلس��ة 
مباحث��ات مش��تركة، بمناس��بة الزيارة الرس��مية 
التي يقوم بها س��يرغي الفروف، لمملكة البحرين، 
األوضاع السياس��ية واألمنية اإلقليمي��ة والدولية، 
وآخر تطورات األوضاع في منطقة الشرق األوسط، 
ومس��تجدات الوضع ف��ي أوكرانيا. وأك��د الزياني، 
خ��الل مؤتمر صحافي مع الف��روف، أنه تم التأكيد 
عل��ى أهمية مواصل��ة الجه��ود الدولي��ة لتحقيق 

األمن واالستقرار في منطقة الشرق األوسط وعلى 
وجه الخصوص تجاه الدفع بالعملية الس��لمية في 
الشرق األوسط لحل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي، 
وإقام��ة الدول��ة الفلس��طينية وفق ح��ل الدولتين 
وقرارات الشرعية الدولية. من جانبه، ثمن الفروف 
دور البحرين وجهودها في دعم السالم واالستقرار 
في المنطقة، مشيدًا بموقف المملكة المحايد من 

األزمة في أوكرانيا.

 » األعلى للصحة«: 
نقل مجمعات من »مركز 

المحرق« إلى »حالة بوماهر«
كش��ف رئيس المجلس األعل��ى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د بن عب��داهلل آل خليفة ع��ن نقل عدد م��ن المجمعات 
لتلقي الخدمات الصحية م��ن مركز المحرق الصحي إلى مركز 
حالة بوماهر الصحي، ابتداًء من مايو الحالي، في إطار تطبيق 
برنامج التسيير الذاتي، وذلك بعد دراسة شاملة عن إمكانية 
تقدي��م الخدمة الطبي��ة والرعاية الصحية لمرت��ادي المراكز 
الصحية بالطريقة األنسب. وأوضح أنه يمكن لمتلقي الخدمة 
االس��تفادة من جميع الخدمات الصحية ف��ي المراكز الصحية 
ب��كل أريحية لما يتمتع به »حالة بوماهر الصحي« من س��عة 
وإمكانات تؤهله لتقديم الخدمة التي تكمن في تقليل فترة 

االنتظار للمريض.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.
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للصحة  األعلى  المجلس  رئيس  تفقد 
ــشــيــخ مــحــمــد بن  الـــفـــريـــق طــبــيــب ال
عبدهللا آل خليفة مركز حالة بوماهر 
ــّرق، وذلـــك  ــحـ ــمـ الــصــحــي بــمــنــطــقــة الـ
تطبيق  مــســتــجــدات  عــلــى  ــوقــوف  ــل ل
ــامــج الــتــســيــيــر الـــذاتـــي وتــقــديــم  ــرن ب
الــخــدمــات الــصــحــيــة عــلــى مــــدار 24 
ساعة ضمن 9 مراكز صحية بمختلف 
في  يسهم  بــمــا  المملكة،  مــحــافــظــات 
القطاع  تــطــويــر واســتــدامــة خــدمــات 
وتحقيق  كــفــاءتــه  وتــعــزيــز  الــصــحــي 

التغطية الصحية الشاملة.
عبدهللا  بن  محمد  الشيخ  واستعرض 
ــعــمــل في  ال آل خــلــيــفــة مــســتــجــدات 
ــــي لــمــراكــز  ــذات ــ مـــشـــروع الــتــســيــيــر ال
ُيطّبق  الــذي  األولية  الصحية  الرعاية 
محافظة  في  تجريبية  بصورة  حالًيا 
المحرق كمرحلة أولى ومن ثم سيعمم 
المملكة،  محافظات  جميع  على  تباًعا 
وبما يكفل حرية االختيار واالستدامة 
ــن  ــوطـ ــب فــــي مــصــلــحــة الـ ــصـ ــا يـ ــمـ بـ
ــا عـــن تــقــديــره لما  والـــمـــواطـــن، مــعــرًب
الجميع من حرص على تعريف  أبداه 
أهـــالـــي مــحــافــظــة الــمــحــرق بــبــرنــامــج 
)اختر طبيبك( الذي يندرج ضمن هذا 
تحقيق  على  ينعكس  وبما  المشروع 

األهداف اإليجابية المرجوة منه.

الــشــيــخ محمد بــن عــبــدهللا آل  وأكـــد 
الــذاتــي  التسيير  مــشــروع  أّن  خليفة 
الحكومة  برنامج  مــع  متوافًقا  يأتي 
وتجسيًدا لألهداف المنبثقة من رؤية 
وتنفيًذا   2030 االقتصادية  البحرين 
للمبادرات الوطنية الرامية لالستمرار 
في تحسين جودة الخدمات الصحية 
الــمــقــدمــة لــلــمــواطــنــيــن واســتــدامــتــهــا 
ــادئ الــعــدالــة  بــجــودة عــالــيــة وفـــق مــب
كان  والـــذي  واالســتــدامــة  التنافسية 
الــمــرتــكــز األســـاســـي إلطــــالق بــرنــامــج 

الضمان الصحي الوطني )صحتي(.
ــع خـــالل الـــزيـــارة عــلــى مختلف  ــل واّط
ــذي يــعــد مــركــًزا  ــ أقـــســـام الــمــركــز، والـ
واالعتزاز  الفخر  على  يبعث  ا  نموذجيًّ
بــمــا بــلــغــتــه الــخــدمــات الــصــحــيــة في 
المملكة من تطور كبير، وذلك بحضور 
للصحة  األعلى  للمجلس  العام  األمين 
إبــراهــيــم الــنــواخــذة ورئــيــس مجلس 
األولية  الصحية  الرعاية  مراكز  أمناء 
أعضاء  من  وعــدد  محمد  عبدالوهاب 
لمراكز  التنفيذي  والرئيس  المجلس 
الرعاية الصحية األولية جليلة السيد.
المجمعات  إلــى نقل عــدد مــن  وأشـــار 
مركز  مــن  الصحية  الــخــدمــات  لتلقي 
بوماهر  حالة  لمركز  الصحي  المحرق 
القرار  هــذا  اتخاذ  تم  حيث  الصحي، 

والعمل به من مايو 2022 بعد دراسة 
الخدمة  تقديم  إمكانية  عــن  شاملة 
لمرتادي  الصحية  والــرعــايــة  الطبية 
األنسب،  بالطريقة  الصحية  المراكز 
كــمــا تـــم الـــلـــقـــاء بــمــحــافــظ الــمــحــرق 
للتوضيح  المنطقة  أهــالــي  وبممثلي 
االستفادة  الخدمة  لمتلقي  يمكن  بأنه 
مـــن جــمــيــع الــخــدمــات الــصــحــيــة في 
ــمــراكــز الــصــحــيــة بــكــل أريــحــيــة لما  ال
يتمتع به مركز حالة بو ماهر الصحي 
لتقديم  تؤهله  وإمكانيات  سعة  مــن 
فترة  تقليل  في  تكمن  التي  الخدمة 
في جميع محطات  للمريض  االنتظار 

المركز  في  الصحية  الخدمات  تقديم 
والصيدلية  المختبر  فيها  بما  الصحي 
ــعـــالج الــطــبــيــعــي وخـــدمـــات قسم  والـ

األشعة.
كــمــا يــحــتــوي الــمــركــز عــلــى عـــدد أكبر 
وأطباء  العائلة  ألطباء  العيادات  من 
األسنان لتطبيق برنامج اختر طبيبك 
ــذاتــي  ال الــتــســيــيــر  لــمــشــروع  للتهيئة 
الــذي تــم االنــتــهــاء مــن التسجيل في 
فـــي محافظة  مـــراكـــز صــحــيــة  ثـــالث 
الوطني  البحرين  بنك  )مركز  المحرق 
الصحي في الدير -مركز بنك البحرين 
الوطني الصحي في عراد -مركز بنك 

البحرين والكويت الصحي في الحد( 
مطلع  فــي  الــفــعــلــي  لتطبيق  وســيــتــم 
الذي سيتم فيه توزيع  الجاري  الشهر 
بطاقات صحتي على مرتادي المراكز 
الضمان  لمشروع  المطبقة  الصحية 

الصحي.
 كما تمت دراسة الموقع االستراتيجي 
وســعــة مــركــز حــالــة بــومــاهــر الصحي 
من ناحية عدد غرف األطباء لتقديم 
خــدمــة مــتــابــعــة مـــرتـــادي الــمــركــز في 
وتقديم خدمة  اختار طبيبك  برنامج 
ــة الــمــســتــعــجــلــة ضــمــن إطـــار  ــايـ ــرعـ الـ
الرعاية الصحية األولية على مدار 24 

ساعة، حيث تمت دراسة بعد المسافة 
بــاإلضــافــة  الصحية  الــمــراكــز  لــمــواقــع 
الــجــامــعــي،  حــمــد  الــمــلــك  لمستشفى 
المستعجلة  الحاالت  الستقبال  وذلك 
األولية  الصحية  الرعاية  إطــار  ضمن 
المحرق  محافظة  فــي  مــواقــع   3 فــي 
حمد  الملك  مستشفى  طـــوارئ  وهــي 
ــحــاالت  الــــذي يــمــكــن مــعــايــنــة هـــذه ال
حالة  ومركز  المستشفى  طــوارئ  في 
البحرين  بنك  ومركز  الصحي  بوماهر 
الــحــد، وذلــك  والــكــويــت الصحي فــي 
شاملة  طبية  رعــايــة  عــلــى  للحصول 
مشيًرا  عــالــيــة،  جـــودة  ذات  بمعايير 
ــذ فــي االعــتــبــار  ــه ســيــتــم األخــ ــى أنـ إلـ
اســتــمــراريــة الــعــالج حسب الــظــروف 

الصحية واالجتماعية.
الـــشـــراكـــة  تــحــقــيــق  أن  إلـــــى  ونــــــــّوه 
ــتــــواصــــل الــمــبــاشــر  ــ الــمــجــتــمــعــيــة وال
الــمــســتــفــيــديــن يمثل  وتــحــقــيــق رضـــا 
ــداف تطوير  أولـــويـــة قــصــوى فــي أهــ
برنامج الرعاية الصحية في المملكة. 
وعبر في هذا الصدد عن خالص شكره 
وتقديره إلى محافظ المحرق وممثلي 
األهالي في المجلسين النيابي والبلدي 
ومختلف األهالي على تعاونهم الكبير 
التسيير  مشروع  إلنجاح  وتعاضدهم 
الذاتي بما ينعكس إيجاًبا على تطوير 

مستوى الخدمات الصحية.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

محافظة المحرق أولى من ستطبق برنامج “التسيير الذاتي”
مستشفى الملك حمد يستقبل الحاالت المستعجلة... محمد بن عبداهلل:

عبد اهلل أحمد منصور آل رضي

قصيدة في رثاء األب الحاج صادق محمد مكي 
البحارنة رحمه هللا تعالى وأسكنه فسيح جنانه

ـََقـْد َفـَقـْدَنا َصاِدقـًا “ “ َفـل

استغالل قطر لكأس العالم للترويج للشذوذ تشويه للفطرة السليمة
سرعة طرح مشروع إعادة بناء مسجد الشيخ أحمد الفاتح... “األعلى اإلسالمي”:

عقد المجلس األعلى للشــئون اإلســامية صباح أمس، جلســته االعتيادية عن بعد عبر االتصال المرئي برئاســة رئيس 
المجلس الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة. 

المجلس  ثمن  الجلسة،  مستهل  وفي 
ــتــي قــام  ــارة الــرســمــيــة ال ــزيـ نــتــائــج الـ
البالد  ملك  من  بتكليٍف  الرئيس  بها 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  المعظم 
جمهورية  إلــى  خليفة،  آل  عيسى  بن 
تــتــارســتــان الــروســيــة لــلــمــشــاركــة في 
1100 على  الــــ  بــالــذكــرى  احــتــفــاالتــهــا 
ـــا مـــن قبل  اعـــتـــمـــاد اإلســــــالم رســـمـــيًّ
الفولجا،  حوض  في  البولغار  شعوب 
والــمــشــاركــة فــي أعــمــال مــؤتــمــر قمة 
الثالثة  الــدولــيــة  االقــتــصــاديــة  قـــازان 
عشرة بين روسيا والعالم اإلسالمي. 

واستمع فــي هــذا الــصــدد إلــى عرض 
مــوجــز عـــن الـــزيـــارة وعـــن لــقــائــه مع 
الروسية  تتارستان  جمهورية  رئيس 
عنه  أعــرب  ومــا  مينيخانوف،  رستم 
من اعتزازه بمشاركة مملكة البحرين 
عمق  يعكس  بما  المناسبة  هــذه  فــي 
الصديقين،  الــبــلــديــن  بــيــن  الــعــالقــات 
هدية  بنقل  بتوجيهاته  علًما  وأخـــذ 
ــى مــتــحــف جــمــهــوريــة  ــ الـــبـــحـــريـــن إلـ
قازان  العاصمة  في  الكبير  تتارستان 
زوار  لجميع  متاحة  رؤيــتــهــا  لتكون 
عن  عبارة  وهــي  ومرتاديه،  المتحف 
النبي  بعثها  الــتــي  لــلــرســالــة  مــجــســم 
ــى آلــه  ــكــريــم صــلــى هللا عــلــيــه وعــل ال
البحرين  حــاكــم  إلــى  وســلــم  وصحبه 

ــثــامــن الــهــجــري  ــهــا فـــي الـــعـــام ال وأهــل
دين  فدخلوا  ميالدية،   630 الموافق 
فور  وإيماًنا  وتصديًقا  اإلسالم طوًعا 
 1435 إليهم؛ أي قبل حوالى  ورودها 
للتوجيهات  وتنفيًذا  ذلك،  إلى  عاًما.  
الــســامــيــة مـــن لـــدن حــضــرة صــاحــب 
الجاللة ملك البالد المعظم حفظه هللا 
ورعاه، وجه المجلس إلى سرعة طرح 
الشيخ  بــنــاء مسجد  إعـــادة  مــشــروع 
أحمد الفاتح الواقع على شارع أحمد 
الــزبــارة  شـــارع  مــع  المتقاطع  الــفــاتــح 
بالقضيبية في مناقصة عامة بعد أن 
تم االنتهاء من الخدمات االستشارية 
وأخذ الموافقات المطلوبة واستصدار 
ــي ســيــاق  ــة. وفــ ــالزمــ ــ الــتــراخــيــص ال
كبيٍر  باستياٍء  المجلس  تابع  منفصل، 
لترويج  الممنهجة  الحمالت  تنامي 
العالم  في  الجنسي  الشذوذ  فاحشة 
بقيادة قوى ومنظمات عالمية تسعى 
جـــاهـــدًة لــتــشــويــه الــفــطــرة الــبــشــريــة، 
وهــــدم الــقــيــم الــديــنــيــة واألخــالقــيــة 
المجتمعات  واختراق  واالجتماعية، 
الــمــحــافــظــة، وخــصــوًصــا اإلســالمــيــة 

منها، لزعزعة قيمها السوية.
القاطع  رفضه  على  المجلس  وشــدد 
الــنــشــاز،  الشيطانية  الــحــمــالت  لتلك 
والشعوب  والمنظمات  الــدول  داعــًيــا 

اإلســالمــيــة وكـــل مــنــاصــري الــفــطــرة 
الــســلــيــمــة مـــن جــمــيــع األديـــــــان إلــى 
ــًدا فــي وجــه تلك  ا واحـ الــوقــوف صفًّ
ــدم الــســمــاح  الــحــمــالت الــمــنــكــرة، وعــ
باستغالل  خلفها  تقف  التي  للجهات 
أو  الفنية  أو  الــريــاضــيــة  الــمــنــاســبــات 
الثقافية، وباألخص بطولة كأس العالم 
لكرة القدم بدولة قطر، لتكون منطلًقا 
امــة،  ــهــدَّ وال الــبــاطــلــة  الـــدعـــوات  لتلك 
واتــخــاذ مواقف وخــطــوات جادة  بل 
ج لــهــا، وشن  وشــجــاعــة ضــد مــن يـــروِّ
حمالت مقابلة لمناصرة قيم الفضيلة 

والفطرة السليمة.
االستقرار  دعــائــم  أنَّ  المجلس  وأكــد 
في  تكمن  اإلسالمية  مجتمعاتنا  في 
التمسك بشرع هللا وعاداتنا الكريمة، 
ــتـــرك لــلــمــحــافــظــة  ــرص الـــمـــشـ ــ ــحـ ــ والـ
واحــدة  يــًدا  الــدائــم  والتكاتف  عليها، 

لترسيخها وتأكيدها وتعزيزها. 
المجلس  استنكر  آخر،  وفي موضوع 
متطرفين  مستوطنين  قــيــام  بــشــدة 
المسجد  باحات  باقتحام  إسرائيليين 
ــارك تـــحـــت حــمــايــة  ــ ــب ــ ــم ــ األقــــصــــى ال
هذا  أن  مؤكًدا  اإلسرائيلية،  الشرطة 
لمشاعر  استفزاٌز  فيه  الشنيع  الفعل 
المسلمين، وعدم احترام لمقدساتهم، 
داعـــًيـــا الــــدول الــعــربــيــة واإلســالمــيــة 

والعالم كله إلى اتخاذ موقف واضح 
ــات  ــدافـ ــهـ ــتـ لـــوقـــف مـــثـــل هـــــذه االسـ

المرفوضة والمستفزة. 
ــمــجــلــس  ــرض ال ــعــ ــ ــت بـــعـــد ذلـــــــك، اســ
الجوامع  إنشاء  متابعة  لجنة  تقرير 
ــة طــلــبــات  ــالثـ ــأن ثـ ــشـ ومــلــحــقــاتــهــا بـ
بخصوص  المجلس  من  عليها  محالة 
الـــخـــرائـــط والـــرســـومـــات الــهــنــدســيــة 
أحدها  جديدة؛  جوامع  ثالثة  إلنشاء 
في مدينة حمد، واآلخران في مدينة 
سلمان، وقرر الموافقة على توصيات 

اللجنة ومالحظاتها الفنية. 
ــة  ــع عــلــى مـــذكـــرة مـــن األمــان ثـــم اطــل
في  المستجدات  آخــر  بــشــأن  الــعــامــة 
تنفيذ خطة المجلس إلعمار الجوامع؛ 
ــا بــتــوقــيــع الــعــقــود  ــًم حــيــث أخــــذ عــل
الشيخ حمد  جامع  لمشروعْي صيانة 
وللخدمات  سترة،  وجامع  بالمحرق 
بن  جامع  بناء  لمشروعْي  الهندسية 
حويل بالرفاع الشرقي، وجامع جديد 
كما  النعيم،  بحالة  مناسبات  وصــالــة 
أخذ علًما باعتماد التصاميم والرسوم 
ــمــشــروعــْي بــنــاء جــامــع  الــهــنــدســيــة ل
كـــرزكـــان وجــامــع الــمــعــامــيــر، وجـــاري 
والتنفيذية  الفنية  الرسومات  إعــداد 
ــًدا  ــمــهــي ــيـــص ت ــراخـ ــتـ ــدار الـ ــتــــصــ الســ

لطرحهما في مناقصتين عامتين. 
الرسائل  باستعراض  جلسته  واختتم 
ما  بشأنها  واتــخــذ  الـــوراد،  والطلبات 

يلزم.

المنامة - بنا

َتْهـُمُل لَِفـْقـِدَك  َعْيِنيي 
َفٍأْجبُتُهـم َهـا َقـْد َمَضى
َصاِدقـًا َفـَقـْدَنا   َفـلـََقـْد 
ُمْضِنيـًَا َفـْقـَدًا  َكــاَن  َقـْد 
ُتـَرى َيـا  لِـــــَم  ــادٌق  َصـ َيــا 
َنى الـدُّ َجـاَل  َفـاِرَسًا  َيا 
ِبـأَنَُّكـْم َعِلْمَت  َقـْد  َهـْل 
ُتِظلُّـَنا َأنـــَت  ُكـنَت  ٍقـــــْد 
َحــاِضــَرًا ِفيَنـا  ُكنَت  َقــد 
َنا ِعـزِّ َمْصـَدَر  ُكْنَت  َقـْد 
لِـَذا الَحاِني  األَب  ُكنَت 
ــٌة ـــ ــا ِهـــــَي ِســنَّ ـــ ــَم ـــ ـــَّ ــن ـــ ــِك َل
ــنــِزٌل ــَك َم ـــ ــنــا ِب ــْم َضــمَّ َكـ
ُقرَبُكم َيْعَشُق  الُكلُّ  َو 
َمـْن فـيَك  َفَقـدَنـا  َفَلَقـْد 
الَِّذي أَي  ــرَّ ال َصاِحَب  َيا 
ــيٌّ َصـــــــاِدٌق ــ ــٌم  َوِفـ ـــ ــْه َش
َساِعـيًا َعَرْفـتـَُك  َفَلَقـْد 
اَل ُمَتَفـضِّ ُمـــــَتــَســاِمــَحـــــًا 
َصْبُرُكـْم َحـِلْيـٌم  َفِطـٌن 
إْذ ــاِس  الــنَّ ُكـلَّ  َأْحــَبــْبــَت 
ــوَك الــُحـــــبَّ ال ـــ ــاَدُل َقـــــْد َب
ـًة َجـنَّ ــَك   ـــ ربُّ َيــْجـــــِزيــَك 
َطاِهــَرًا َمـــــاًء  َيْسِقـيٍك 

ــأَُل ــْس َو الــُكـــــلُّ َمـــــا ِبــي َي
ــاِضــُل ـــ ــٌل َكـــــــِريـــٌم  َف ــــ َرُجـ
ُمعِضُل َخْطٌب  الَفقـُد  ٍو 
َيْقـُتُل َمــا  َنى  الضَّ ِمــَن  َو 
ـــــُل ــْم َتــَتــَعـــــجَّ ـــ ــُك ـــ ــِل ــْي ــَرِحـــ ِب
ــُل ـــ ــَرجَّ ــَت ـــ ــِرِه َي ــــ ــْهـ َعـــــــْن َمـ
ــُل ــَقـــ ــْن ــاِب َربِّـــــــَك ُت ــِرَحـ ــــ لِـ
ــُل ـــ ــَك َأْجــَم ــلِّ ــِظـــ َعـــــيــٌش ِب
الَمحَفـُل َيِطـيُب  ِبُكْم  َو 
ــَفـــــاَءُل ــْم َنــَتـــ ـــ ــوِدُك ــوُجـــ ـــ ِب
ــاَءَك َنـــأَمـــــــُل ــ ـــ ــ ــَق ــ ـــــا َب ُكـــــنَّ
ــْتــَمــًا َيـــــرَحــُل َفــالـــــُكـــــلٌّ َحـــ
الَمنِزُل َيبِكي   الــَيــوَم  َو 
ـــــَك َتــْرَحــُل َمـــا ُخـــــلــُت أنَّ
ــُل ـــ ــَخ ـــ ــْب َي ال  ــِه  ــاِئـ ــَطـ ــــ ــَعـ ِبـ
ُيـؤَمُل ــَداِئـــــِد  الــشَّ َوْقـــــَت 
َتـْنُكـُل ال  َوْعـــِدُكـــْم  ــْن  َعـ
ــًا  َتـــــبــُذُل ــ ــي الـــــِبــرِّ َدوَمـ ِف
َيحِمُل َقلـُبَك  ُحـْقـَد  اَل 
ـــــُل ــَعــاِب َيــَذلِّ َأْعـــــَتــى الــصِّ
َتــْســأُل َعـنُهـم  ُكــنــَت  َقـــــْد 
ُل ــدَّ ـــ ــَب ـــ ــَت َي َو ال   ــْبـــــَلــى   يـــ
ــُل َلـــــُكـــــُم الــُقـــــُطـــــوُف ُتـــــَذلَّ
ــْدَوُل ـــ َيــْجـــــِري ِبـــِه َلـــَك َج

“التنمية” تتسلم “مدينة حمد للرعاية االجتماعية”... قريًبا
يضم مراكز لألحداث وإيواء المعنفين والمتشردين والمتسولين

تفقد وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
والتنميـــة  العمـــل  العمرانـــي عصـــام خلـــف ووزيـــر 
االجتماعيـــة جميـــل حميـــدان وبحضـــور عـــدد مـــن 
المســـؤولين فـــي الوزارتين مشـــروع مجمع الرعاية 
االجتماعية بمدينة حمد، وذلك لالطالع على مباني 
المجمـــع المنجزة وجميع المرافـــق والخدمات التي 
تـــّم تنفيذهـــا في المشـــروع. واســـتمع الحضور إلى 
عـــرض تفصيلي من فريق المشـــروع حول مكونات 
المشـــروع المختلفة واالطالع علـــى الخدمات التي 
توفرهـــا الحكومـــة لمختلـــف فئـــات المجتمع، حيث 
يعـــد المجمـــع األول من نوعـــه في مملكـــة البحرين 

كمجمـــع يضـــم مراكـــز متخصصة تهـــدف إلى حفظ 
كرامـــة فئات من المجتمع المتضررة وتوفير األمان 
لهـــم، مـــن خالل توفيـــر بيئة صحية آمنـــة ومطورة 
بـــأن  الوزيـــر خلـــف  وتلبـــي احتياجاتهـــم. وصـــّرح 
مشـــروع إنشـــاء مجمع الرعاية االجتماعية بمدينة 
حمد في مرحلـــة التجهيزات األخيرة، حيث يجري 
حاليًا االنتهاء من جميع أعمال الفحص والتشـــغيل 
والتنميـــة  العمـــل  لـــوزارة  لتســـليمه  اســـتعدادًا 
االجتماعيـــة، حيـــث تم االنتهاء مـــن جميع األعمال 
اإلنشـــائية لجميع مباني المشـــروع، كما تم االنتهاء 
من جميع أعمال التشـــطيبات الداخلية والخارجية 

واألعمال المحيطة.
الرعايـــة  مجمـــع  أن  حميـــدان،  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 

االجتماعيـــة يهـــدف إلـــى تقديـــم أفضـــل خدمـــات 
عبـــر  والصحيـــة  والنفســـية  االجتماعيـــة  الرعايـــة 
االجتماعيـــة ومراكـــز  للرعايـــة  مراكـــز متخصصـــة 
فـــي  يســـاهم  نحـــو  علـــى  وبديلـــه  مؤقتـــة  إيـــواء 
تحســـين مســـتوى الخدمـــة االجتماعيـــة المقدمـــة 
وتأهيـــل الفئات المســـتهدفة لالندماج في المجتمع 
وســـوق العمل، حيث سيضم المجمع مراكز للرعاية 
االجتماعيـــة تختـــص برعايـــة وتأهيـــل األحـــداث، 
وإيـــواء المعنفيـــن من الجنســـين، وعدد مـــن فئات 
المجتمع، وهي: مبني رعاية األحداث )بنين(، مبنى 
رعاية األحـــداث )إناث(، مبني الخدمات، دار األمان 
)للرجال(، دار األمان )للســـيدات(، دار الكرامة إليواء 

المتشردين والمتسولين.

المنامة- وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
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محرر الشؤون المحلية

النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  أشـــادت 
فوزيـــة زينل بما تتميز بـــه العالقات 
بين مملكة البحرين وســـلطنة عمان 
ومـــا  وأصالـــة  عمـــق  مـــن  الشـــقيقة 
تشهده من أواصر المحبة واألخوة.

الســـلطة  حـــرص  إلـــى  ونوهـــت 
التشـــريعية الدائـــم على االسترشـــاد 
الملكيـــة  والتوجيهـــات  بالـــرؤى 
السامية لصاحب الجاللة ملك البالد 
المعظـــم، فـــي رســـم خارطـــة طريق 
واضحة لبناء عالقات اســـتراتيجية 
مســـتدامة ووطيـــدة مـــع برلمانـــات 
الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة، الفتـــة 
إلى أن التعاون البرلماني مع سلطنة 
عمان، يمثـــل أولوية، نظًرا للشـــراكة 
المشـــترك  العمـــل  ومســـار  الوثيقـــة، 
متقدمـــة  بمســـتويات  يتســـم  الـــذي 

مـــن التقـــارب والتنســـيق على جميع 
األصعدة.

جـــاء ذلـــك خـــالل جلســـة مباحثات 
مشـــتركة عقدتها مـــع رئيس مجلس 
خالـــد  الشـــيخ  العمانـــي  الشـــورى 
المرافـــق، حيـــث  المعولـــي، والوفـــد 
تمـــت مناقشـــة ســـبل دعـــم وتعزيـــز 
البلديـــن  بيـــن  الثنائيـــة  العالقـــات 
الشقيقين في كافة المجاالت ويأتي 
البرلمانيـــة  العالقـــات  رأســـها  علـــى 
المحافـــل  فـــي  المواقـــف  وتنســـيق 

والمناسبات اإلقليمية والدولية.
وأكـــدت رئيســـة مجلس النـــواب أن 
اللقاء بين الســـلطتين التشـــريعيتين 
في مملكة البحرين وســـلطنة عمان، 
تمثل دافعـــا نحو المزيد من التعاون 
تبـــادل  للثنائـــي، وزيـــادة  البرلمانـــي 
الخبـــرات التشـــريعية بيـــن البلديـــن 
الشـــقيقين، ودعم التعاون المشترك 

والمشـــاريع  التفاهـــم  واتفاقـــات 
العالقـــات  الثنائيـــة، مشـــيدة بعمـــق 
تشـــهده  ومـــا  العمانيـــة،  البحرينيـــة 
مختلـــف  فـــي  وتعـــاون  تطـــور  مـــن 
العالقـــات  ســـيما  وال  المجـــاالت، 
مجلـــس  مـــع  المتميـــزة  البرلمانيـــة 

الشورى العماني.
توظيـــف  أهميـــة  علـــى  وشـــددت 
بيـــن  المشـــترك  البرلمانـــي  التعـــاون 
البلدين الشقيقين لتفعيل االتفاقات 
ومذكرات التفاهـــم الثنائية، والعمل 
علـــى مأسســـة التعـــاون التشـــريعي 
واإلداري والعمـــل علـــى اســـتدامته، 
تعزيـــزا  المجلســـين  دور  وتفعيـــل 
للعالقـــات االقتصادية بيـــن البلدين، 
وتحفيز وزيادة تبادل االســـتثمارات 
وتطلعـــات  طموحـــات  يلبـــي  بمـــا 

الشعبين الشقيقين.

القضيبية - مجلس النواب

جلسة مباحثات برلمانية بحرينية عمانية تبحث تفعيل االتفاقات
زيادة تبادل االستثمارات ومأسسة التعاون التشريعي واإلداري

جلسة مباحثات برلمانية مشتركة مع  رئيس مجلس الشورى العماني

جاللة الملك يقود البحرين إلى بر األمان بحنكة واقتدار
أصوات النشاز لن تثنينا عن مواصلة المسيرة... نواب وشوريون:

أكـــد عـــدد من أعضاء مجلســـي الشـــورى 
والنـــواب أن مملكـــة البحرين بقيادة ملك 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، تســـير بكل 
التنميـــة واإلصـــالح  فـــي مســـيرة  ثبـــات 
الشامل على كافة األصعدة، رافضين في 
هـــذا الصـــدد جميع مـــا تطرق لـــه الرئيس 
فـــي  أوبامـــا  بـــاراك  األســـبق  األميركـــي 
كتابـــه “األرض الموعـــودة” حـــول مملكـــة 
البحرين، الســـيما ما روج له في مذكراته 
مـــن تحريف واضح وقلب للحقائق حول 
األحـــداث المشـــؤومة التي مـــرت بمملكة 
البحرين في العام 2011، مؤكدين ثقتهم 
بجاللة الملك المعظم الذي يقود البحرين 
خـــالل األزمات إلى بر األمـــان بكل حنكة 
واقتدار، مشيرين في ذات الوقت إلى أن 
أصوات النشـــاز من هنا وهنـــاك لن تثنينا 

عن مواصلة المسيرة.
وأكد عضو مجلس الشورى يوسف الغتم 
أن مملكـــة البحريـــن بقيـــادة ملـــك البـــالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، تســـير بـــكل ثبات في 
مســـيرة التنميـــة واإلصـــالح الشـــامل في 
كافـــة األبعاد والمجـــاالت، منوها بالجهود 
الرفيعـــة والمتواصلـــة التـــي يبذلهـــا ولـــي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، فـــي جميـــع المواقـــف والقضايـــا 
الوطنيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة، مشـــيرا 
إلى عالقـــات الصداقـــة المتميـــزة القائمة 
بيـــن مملكة البحرين والواليـــات المتحدة 
بمـــا  تعزيزهـــا  األميركيـــة، وبحـــث ســـبل 
يخـــدم تطلعـــات البلدين على حد ســـواء 
علـــى مختلـــف األصعـــدة، مؤكـــدا شـــجبه 
واســـتنكاره لكافـــة التدخـــالت األجنبيـــة 
في الشـــأن الداخلـــي البحرينـــي والتعدي 
علـــى ســـيادة الوطـــن وترويج الشـــائعات 
التكســـب  أجـــل  مـــن  حولـــه  واألكاذيـــب 

السياسي والمالي.
 ورفـــض الغتـــم فـــي هـــذا الصـــدد جميـــع 
مـــا تطرق لـــه الرئيـــس األميركي األســـبق 
بـــاراك أوبامـــا مـــن أكاذيـــب وأباطيل في 
مذكراتـــه “األرض الموعودة” حول مملكة 
البحرين، الســـيما ما روج له في مذكراته 
من تحريف واضـــح وقلب للحقائق حول 
األحـــداث المشـــؤومة التي مـــرت بمملكة 

البحريـــن في العـــام 2011، األمـــر الذي ال 
يصدقـــه عاقل أو منصـــف وتدحره جميع 
الحقائـــق واألحـــداث والتاريـــخ الحقيقي 
والمنصـــف، إذ اســـتطاعت المملكة بفضل 
الرؤية الثاقبة لجاللة ملك البالد المعظم، 
أن تتعامـــل مـــع تلك األحداث المشـــؤومة 
لواقـــع  ومعرفـــة  وبصيـــرة  وعـــي  بـــكل 
التفاعالت السياســـية الناظمـــة للمنظومة 
اإلقليمية والدولية في آن واحد، وهو أمر 
شهد له القاصي والداني، وذلك وفق رؤية 
استشـــرافية وطنيـــة حكيمة اســـتطاعت 
الخـــروج بالمملكة، مـــن ذلك النفق المظلم 
الذي ســـعت جماعات وأطراف مشـــبوهة 
إدخالهـــا  والتمويـــل  األهـــداف  معروفـــة 
إيـــاه، وبذلـــك ســـارت ســـفينة الوطن بكل 
أمـــن وأمـــان بفضـــل قائـــد الوطـــن جاللة 
ملـــك البـــالد المعظم، وشـــعب التف حول 
لمواصلـــة  وإخـــالص  والء  بـــكل  قيادتـــه 
مســـيرة اإلصـــالح والنمـــاء واالزدهار في 
ربـــوع مملكتنـــا الغاليـــة، منوهـــا أن مثـــل 
التشـــويه  ومحـــاوالت  اإلســـاءات  هـــذه 
وقلـــب الحقائـــق وتزييـــف واقـــع مملكـــة 
البحريـــن وســـجلها الناصع والمشـــرف لن 
تؤتي ثمارها، وذلك ألن شـــمس إنجازات 
مملكـــة البحرين وحكمـــة قيادتها ال يمكن 
أن تغطـــى بغربال األكاذيـــب واالدعاءات 

المغلوطة. 

 بـــدوره، أكد عضو مجلس الشـــورى فؤاد 
الحاجي أن مملكة البحرين ستبقى واحة 
لألمن واألمان، وبلًدا معطاًء ومبادًرا نحو 
الســـالم والمحبة ونبذ كل أشـــكال الفرقة 
والحروب والصراعات، بفضل حكمة ربان 
ســـفينتها جاللـــة الملـــك المعظـــم، وبدعم 
ومـــؤازرة من صاحب الســـمو الملكي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
 وأعرب الحاجي عن إدانته الشـــديدة لما 
تضمنـــه كتاب “األرض الموعودة” للرئيس 
الـــذي  بـــاراك أوبامـــا،  األميركـــي األســـبق 
تطـــرق في الكتـــاب إلى الشـــأن البحريني 
أن جاللـــة  مؤكـــًدا  فتـــرة حكمـــه،  خـــالل 
الملـــك المعظم أثبت للعالم أجمع ضالعته 
واقتـــداره فـــي أن يقـــود البحريـــن خـــالل 
شـــتى األزمات إلى بر األمـــان، من منطلق 
مفهـــوم وطنـــي وفكـــر إصالحي مســـتنير 
حليفهـــا  النجـــاح  كان  واثقـــة،  وسياســـة 

والسالمة عنوانها.
 وأوضـــح أن جاللة الملك المعظم يســـتند 
إلى مشـــروع إصالحي كبيـــر قوامه عمل 
متواصـــل في البنـــاء والتنميـــة والتطوير 
علـــى كل المســـتويات، وإننا نشـــهد اليوم 
ثمـــار هـــذا المشـــروع الذي أطلقـــه جاللته 
متضمًنا أبعاًدا شـــاملة لمســـتقبل البحرين 
نتجـــاوز  أن  جميًعـــا  واســـتطعنا  الزاهـــر، 
العديـــد مـــن األزمـــات والتحديـــات خالل 

هـــذا  ركائـــز  بفضـــل  الماضيـــة  الســـنوات 
المشـــروع المبـــارك، والتـــي آخرها جائحة 
جاللتـــه  مواقـــف  أن  مبيًنـــا   ،19 كوفيـــد 
النبيلـــة في التعاطي مـــع مختلف القضايا 
ودولًيـــا  وإقليمًيـــا  داخلًيـــا  واألزمـــات 
أصبحنا نلتمس اليـــوم نتائجها اإليجابية 
بـــكل وضـــوح، والتـــي تتجلى في شـــيوع 
وتماســـك  ووحـــدة  واالســـتقرار  األمـــن 
المجتمع بـــكل أطيافـــه، والمحافظة على 
مقـــدرات ومكتســـبات الوطـــن وتنميتهـــا، 
وصحة وســـالمة أرواح أبنائه والمقيمين 
علـــى أرضـــه، وهـــو مـــا افتقـــده كثيـــرون 
ممـــن انجـــروا خلـــف المؤامـــرات والفتـــن 
واالنفعـــاالت التـــي لم تخلف للشـــعوب إال 

الدمار والتراجع.
وبّيـــن الحاجـــي أن مملكـــة البحرين تنعم 
وللـــه الحمـــد بقيـــادة حكيمة تضـــع نصب 
عينيها الوطن والمواطن بالدرجة األولى، 
إذ يســـعى جاللتـــه جاهـــدا لتوفيـــر النماء 
الكبيـــر بتحقيـــق  فـــي وطنـــه  واالزدهـــار 
المزيـــد من المكتســـبات واإلنجـــازات، من 
أزهـــر  فاعـــل  إصالحـــي  مشـــروع  خـــالل 
بعمليـــة تنمويـــة ديمقراطية رائدة تشـــهد 
تكامل الجهود بين الســـلطتين التشريعية 
والتنفيذية نحو مزيد من اإلنجاز والتقدم 

واالزدهار.
مجـــدًدا  تصريحـــه  الحاجـــي  واختتـــم   

التأكيـــد أن مملكـــة البحريـــن عصّية على 
كل الفتن واألطماع واالستفزازات بفضل 
حكمة قائدها الفـــذ، وذي الحنكة والوعي 
التـــام بالمتغيـــرات المحيطـــة كافـــة، ولـــن 
تثنيهـــا أي عبـــارات وأصـــوات نشـــاز مـــن 
هنـــا أو هنـــاك عـــن مواصلة المســـيرة، في 
ظـــل مـــا يتمتع بـــه أيًضـــا شـــعب البحرين 
الوفـــي مـــن نباهـــة وإدراك بأهمية وحدة 
الصف والتماسك وااللتفاف حول القيادة 
الحكيمـــة بـــوالء متجـــدد، داعًيـــا المولـــى 
القديـــر أن يحفـــظ جاللـــة الملـــك المعظم 
وولي عهده األمين، وأن يديم نعمة األمن 

واألمان على الوطن والمواطن
مـــن جانبـــه، أكـــد رئيـــس لجنـــة الشـــؤون 
الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
مـــا  السيســـي  محمـــد  النـــواب  بمجلـــس 
شهدته مملكة البحرين من تطور ملحوظ 
وواســـع علـــى كافـــة األصعدة السياســـية 
واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة واإلعالميـــة 
والثقافيـــة وغيرهـــا مـــن المجـــاالت التـــي 
ترســـم أســـمى معانـــي الفخـــر فـــي ظـــل 
المســـيرة التنمويـــة المباركة التي أرســـى 
دعائمهـــا ملك البـــالد المعظـــم الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة ضمـــن المشـــروع 

اإلصالحي الشامل لجاللته.
البحريـــن  مملكـــة  تنعـــم  “اليـــوم  وقـــال 
بمشروع إصالحي عظيم رائد مستمر في 

تحقيق إنجازات غير مســـبوقة على كافة 
األصعدة، والذي نال العديد من اإلشادات 

على مستوى العالم أجمع”. 
وأكـــد السيســـي أن جاللة الملـــك المعظم 
قدم نموذًجا المعا في االنفتاح السياسي 
والحريـــات  اإلنســـان  حقـــوق  واحتـــرام 
الشخصية والتعايش السلمي والحضاري، 
ما جعـــل مملكة البحرين منـــارة حضارية 
يشار إليها بالبنان وتقتدي بها دول العالم 

ومركزا حضاريا وثقافيا مزدهرا.
وشدد على التفاف شعب مملكة البحرين 
كافـــة خلف قيـــادة جاللة الملـــك المعظم، 
وأن البحرين وشـــعبها الذي يمثله مجلس 
منتخـــب بـــإرادة حـــرة وســـط انتخابـــات 
نزيهـــة يقفـــون ســـدا منيعـــا أمـــام كل من 
ينوي شـــرا وأمام محاوالت االفتراء التي 
ال تمـــت للواقـــع بصلة، مستشـــهدا بمقولة 
وزيـــر الداخلية “ال يلدغ المؤمن من جحر 

مرتين”.
 بدورهـــا، أكـــدت عضـــو مجلـــس النـــواب 
سوســـن كمال أن مملكـــة البحرين بقيادة 
ملـــك البـــالد المعظـــم أقوى مـــن أن تنهزم 
وأكـــدت  خارجيـــة،  تأثيـــرات  أيـــة  أمـــام 
وجود مالحظات ســـلبية علـــى المذكرات 
التـــي كتبهـــا الرئيـــس األســـبق للواليـــات 
المتحـــدة األميركيـــة بـــاراك أوبامـــا، إذ إن 
عدم إنصاف التجربـــة الديموقراطية في 
مملكة البحرين ال يليق بالمســـتوى الرفيع 
التـــي تحظى بـــه العالقـــات الثنائيـــة بين 

البلدين الصديقين.
اإلصالحـــي  المشـــروع  “أن  وأضافـــت   
مشـــروع  هـــو  المعظـــم  الملـــك  لجاللـــة 
بعـــد، وهـــو  لـــم تنتـــه محطاتـــه  مســـتمر 
مشـــروع فريـــد أتـــى مـــن القمـــة ليتلقفـــه 
النـــاس بالفخـــر والمجـــد، وتتجلـــى فـــي 
هـــذا المشـــروع حكمـــة القائـــد وفراســـته 
السياسية، وإيمانه بأبناء مملكة البحرين 
فـــي قيـــادة أهـــداف التنمية المســـتدامة، 
وهو مـــا جعل النهضة الشـــاملة تبلغ هذه 
المنزلـــة الراقية، وقالت “إن الشـــراكة مع 
الواليـــات المتحدة األميركية غير متأثرة 
بمذكـــرات الرؤســـاء الســـابقين”، مؤكدين 
ثقتنا الكاملة وتأييدنا الراسخ لرؤية ملك 
البـــالد المعظم في صـــون بالدنا من عبث 

العابثين.
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