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} سمو الشيخ محمد بن مبارك خالل استقبال المشاركين في اجتماع مجلس األعمال البحريني السعودي.

استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس 
المالية  وزير  آل خليفة  الشيخ سلمان بن خليفة  الــوزراء أمس بحضور 
واالقــتــصــاد الــوطــنــي وزايــــد بــن راشـــد الــزيــانــي وزيـــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة 
البحريني  الثالث لمجلس األعمال  المشاركين في االجتماع  والسياحة 
تجارة  غرفة  رئيس  نــاس  عــبــداهلل  سمير  يتقدمهم  المشترك  السعودي 
العطيشان رئيس  بــن صــالــح  والــســيــد عــبــدالــرحــمــن  الــبــحــريــن  وصــنــاعــة 

الجانب السعودي في مجلس األعمال البحريني السعودي.
وفي معرض ترحيب سموه بالمشاركين في االجتماع الثالث لمجلس 
الـــوزراء  رئــيــس مجلس  نــائــب  أشـــاد سمو  الــســعــودي،  البحريني  األعــمــال 
البحرين  التي تربط بين مملكة  الوثيقة  التاريخية  بالعالقات األخوية 
والمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تشهده من تطور ونماء بفضل 
آل خليفة  بن عيسى  الملك حمد  الجاللة  ودعــم حضرة صاحب  رعاية 

عاهل البالد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة.

الشقيقين تشهد على  البلدين  بين  التعاون  أن مسارات  وأكد سموه 
التنسيق  المجاالت، وتعزز من خالل مجلس  تناميًا في مختلف  الدوام 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  برئاسة  البحريني  السعودي 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء وأخيه صاحب السمو 

الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.

البحريني  األعــمــال  بــه مجلس  الــذي يضطلع  بــالــدور  وأشـــاد سموه 
بين  والــتــجــاريــة  االقــتــصــاديــة  الــعــالقــات  تقوية  فــي  المشترك  الــســعــودي 
البلدين وتعميق التكامل الثنائي على مستوى القطاع الخاص، متمنيًا 

سموه الجتماع المجلس التوفيق والنجاح وتحقيق األهداف المرجوة.

م�صيدا بدور المجل�س في تقوية العالقات االقت�صادية بين البلدين..

محمد بن مبارك ي�شتقبل الم�شاركين في اجتماع مجل�س الأعمال البحريني ال�شعودي الم�شترك

قام المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد 
الطبية  للخدمات  بزيارة  أمس  صباح  البحرين  دفــاع  لقوة  العام 
الملكية، حيث استمع إلى إيجاز من قبل اللواء بروفيسور الشيخ 
عن  الملكية  الطبية  الــخــدمــات  قــائــد  خليفة  آل  علي  بــن  خــالــد 

المنشآت العالجية الحديثة واألقسام الطبية المتطورة.
المنظومات  أن  الــبــحــريــن  دفـــاع  لــقــوة  الــعــام  الــقــائــد  وأوضــــح 
ثم  سبحانه  اهلل  مــن  بفضل  تشهد  البحرين  دفــاع  بقوة  الطبية 
بالرؤى الحكيمة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى مزيدًا من الرقي 
والــتــقــدم وأصــبــحــت يــشــار إلــيــهــا بــالــبــنــان، ومــصــدر فــخــر واعــتــزاز 
لكونها من كبرى الصروح الطبية والمراكز العلمية المتخصصة 

في المجاالت الصحية إقليميًا ودوليًا.
وأشاد القائد العام لقوة دفاع البحرين بالمستويات العالجية 
الــحــديــثــة والـــتـــي تــضــم كـــــوادر طــبــيــة وفــنــيــة وطــنــيــة تــعــمــل وفــق 
الخدمات  مستوى  على  مثنيًا  المتقدمة،  الطبية  التكنولوجيا 
المتطور الذي يقدم للمواطنين والمقيمين، مؤكدًا أن المستشفى 
العسكري ُيعّد اليوم أحد الصروح الطبية المتميزة على مستوى 

المنطقة. 

لدى زيارته الخدمات الطبية الملكية.. القائد العام:

الم�شت�شفى الع�شكري يعد اليوم اأحد ال�شروح الطبية المتميزة على م�شتوى المنطقة 

} القائد العام يزور الخدمات الطبية الملكية.

} .. وي�شتقبل امين عام التحالف الإ�شالمي الع�شكري.} القائد العام ي�شتقبل كبير م�شت�شاري الدفاع في المملكة المتحدة.

خليفة  الشيخ  الركن  المشير  استقبل 
بـــن أحــمــد آل خــلــيــفــة الــقــائــد الـــعـــام لــقــوة 
دفـــاع الــبــحــريــن فــي الــقــيــادة الــعــامــة صباح 
بن سعيد  الركن طيار محمد  الــلــواء  أمــس 
الــمــغــيــدي أمــيــن عـــام الــتــحــالــف اإلســالمــي 
العسكري لمحاربة اإلرهاب والوفد المرافق 
للمشاركة  للبالد  زيارته  بمناسبة  وذلك  له، 
في فعاليات المنتدى السابع عشر لـ»مؤتمر 
حوار المنامة 2021«، بحضور الفريق الركن 
ــؤون  ــر شـ ــ ــداهلل بـــن حــســن الــنــعــيــمــي وزيـ ــبـ عـ
ــاب بـــن صقر  ــ ــركـــن ذيـ ــاع، والـــفـــريـــق الـ ــدفــ الــ

النعيمي رئيس هيئة األركان.
ــد الـــعـــام  ــائــ ــقــ ــاء رحــــــب الــ ــقــ ــلــ خــــــالل الــ
التحالف  عــام  بأمين  البحرين  دفـــاع  لــقــوة 
اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب، وتم 
مناقشة عدد من الموضوعات ذات االهتمام 
ــا أشـــــــاد بـــــــدور الـــتـــحـــالـــف  ــمـ الــــمــــشــــتــــرك، كـ
اإلســـالمـــي الــعــســكــري لــمــحــاربــة اإلرهـــــاب، 
في  العسكري  اإلســالمــي  التحالف  وجــهــود 

مع  األعضاء  الــدول  جهود  وتوحيد  تنسيق 
الــجــهــود الــدولــيــة الــتــي تــهــدف إلـــى حفظ 
األمـــــــن والـــســـلـــم الـــدولـــيـــيـــن فــــي مـــحـــاربـــة 

اإلرهاب. 
حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد 
والــلــواء  العامة،  القيادة  ديـــوان  مدير  سعد 
آل  سلمان  بــن  محمد  الشيخ  طــيــار  الــركــن 
من  وعدد  العسكري،  التعاون  مدير  خليفة 

كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
كــمــا اســتــقــبــل الــمــشــيــر الـــركـــن الــشــيــخ 
العام  الــقــائــد  خليفة  آل  أحــمــد  بــن  خليفة 
لــقــوة دفــــاع الــبــحــريــن فـــي الــقــيــادة الــعــامــة 
الفريق طيار مارتن سامبسون  صباح أمس 
كبير مــســتــشــاري الــدفــاع بــالــشــرق األوســـط 
ــوات الــمــســلــحــة  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــيــــا بـ وشـــــمـــــال إفــــريــــقــ
ــد  ــوفـ بــالــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة الـــصـــديـــقـــة والـ
للبالد  زيــارتــه  بمناسبة  وذلــك  لــه،  المرافق 
الــمــنــتــدى السابع  لــلــمــشــاركــة فــي فــعــالــيــات 
عشر لـ»مؤتمر حوار المنامة 2021«، بحضور 

النعيمي  بــن حسن  عــبــداهلل  الــركــن  الفريق 
وزير شؤون الدفاع، والفريق الركن ذياب بن 

صقر النعيمي رئيس هيئة األركان.
فــي بــدايــة الــلــقــاء رحـــب الــقــائــد الــعــام 
لقوة دفاع البحرين بكبير مستشاري الدفاع 
بالقوات  إفريقيا  وشمال  األوســط  بالشرق 
اللقاء  خالل  وأشــاد  البريطانية،  المسلحة 
بعمق عالقات الصداقة التاريخية المتميزة 
الـــتـــي تـــربـــط مــمــلــكــة الــبــحــريــن والــمــمــلــكــة 
من  عــدد  مناقشة  إلــى  باإلضافة  المتحدة، 
الثنائية  الــعــالقــات  تــعــزز  الــتــي  الــمــواضــيــع 
في  وخاصة  المشترك  والتنسيق  والتعاون 
بين  الدفاعي  والتعاون  العسكري  المجال 

البلدين الصديقين.
حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد 
والــلــواء  العامة،  القيادة  ديـــوان  مدير  سعد 
آل  سلمان  بــن  محمد  الشيخ  طــيــار  الــركــن 
من  وعدد  العسكري،  التعاون  مدير  خليفة 

كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

ال����ق����ائ����د ال�����ع�����ام ي�������ش���ي���د ب��������دور ال���ت���ح���ال���ف

الإ�����ش����ام����ي ال���ع�������ش���ك���ري ل���م���ح���ارب���ة الإره�������اب

} جانب من الجتماع.

ترأس الدكتور الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة وكيل 
وزارة الخارجية للشؤون السياسية، امس، االجتماع الخامس 
للمشاورات السياسية بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا 
االتحادية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر »حوار المنامة« 
فــي دورتــــه الــســابــعــة عــشــرة، بينما تـــرأس الــجــانــب األلــمــانــي 
السيد ميغيل بيرغر وزير الدولة بوزارة الخارجية األلمانية. 
وخــــالل االجـــتـــمـــاع، رحـــب الــدكــتــور الــشــيــخ عـــبـــداهلل بن 
السياسية  للمشاورات  ــدوري  الـ باالنعقاد  خليفة  آل  أحمد 
على صعيد  المحرز  بالتطور  األلماني، مشيًدا  الجانب  مع 
العالقات البحرينية-األلمانية في كافة المجاالت بما يصب 

في صالح البلدين والشعبين الصديقين.
السياسية  لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل  واســتــعــرض 
جهود ومواقف مملكة البحرين لتحقيق السالم واالستقرار 
لــشــعــوب الــمــنــطــقــة، مــثــمــًنــا إســـهـــامـــات جــمــهــوريــة ألــمــانــيــا 
الصديقة في تعزيز األمن والسلم الدوليين، مؤكًدا أن هناك 
بين  المشترك  للتعاون  واعــدة  اقتصادية  وإمكانيات  فرًصا 
بيئة  أثمرت  الرائدة  الحكومية  البرامج  أن  مبيًنا  البلدين، 

استثمارية جاذبة ومحفزة وتسهيالت متنوعة ومتميزة.
تعّد  البحرين  مملكة  أن  بيرغر  ميغيل  أكــد  جانبه،  من 
الشرق األوســط، معرًبا عن  شريًكا مهما لبالده في منطقة 
ارتياحه للنتائج الطيبة واإليجابية التي أسفرت عنها جولة 
المشاورات السياسية، متمنًيا لمملكة البحرين دوام التقدم 

واالزدهار.

انعقاد اجتماع الم�شاورات ال�شيا�شية بين البحرين واألمانيا التحادية

الــركــن  أول  الــفــريــق  اســتــقــبــل 
سمو الشيخ محمد بن عيسى آل 
الــوطــنــي،  الــحــرس  رئــيــس  خليفة 
الفريق محمد سعيد قائد الفيلق 
الباكستاني،  بالجيش  الــخــامــس 
ــي مــكــتــبــه  وذلــــــك صـــبـــاح أمـــــس فــ

بمعسكر الصخير. 
ــــب ســمــو رئــيــس الــحــرس  ورّحـ
الخامس  الفيلق  بقائد  الوطني، 
بــالــجــيــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، مـــؤكـــدا 
المستويات المتقدمة التي وصلت 
إلـــيـــهـــا الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة بــيــن 
البلدين الشقيقين، وما أثمر عنها 
الخبرات  تبادل  زيادة مستوى  من 
وتــنــفــيــذ الـــتـــمـــاريـــن والـــتـــدريـــبـــات 
الوطني  الــحــرس  بين  المشتركة 

الباكستانية،  المسّلحة  والــقــّوات 
لـــرفـــع الـــــقـــــدرات الــقــتــالــيــة لـــدى 

المؤسستين العسكريتين. 
ــه، عــــّبــــر الـــفـــريـــق  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
ــد الـــفـــيـــلـــق  ــ ــائـ ــ مـــحـــمـــد ســـعـــيـــد قـ
الباكستاني،  بالجيش  الــخــامــس 
الــحــرس  عــن شــكــره لسمو رئــيــس 
الــوطــنــي عــلــى حــرصــه واهــتــمــامــه 
بين  الــتــعــاون  مــســتــويــات  بتطوير 
الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي والـــحـــرس 
الــوطــنــي، تــأكــيــًدا عــلــى الــعــالقــات 
البلدين  بــيــن  الــوطــيــدة  الــثــنــائــيــة 

الشقيقين. 
ــلـــقـــاء، مــنــاقــشــة  كــمــا شــهــد الـ
عدد من المواضيع ذات االهتمام 

المشترك بين الجانبين. 

رئي�س الحر�س الوطني ي�شتقبل قائد الفيلق الخام�س بالجي�س الباك�شتاني 

} جانب من ال�شتقبال.

أعربت وزارة الخارجية عن تضامن مملكة 
جراء  الصديقة  الهند  جمهورية  مع  البحرين 
ــرة الـــتـــي اجـــتـــاحـــت الـــواليـــات  ــزيـ ــغـ ــار الـ ــطــ األمــ

ــا نــتــج عــنــهــا مـــن ســـيـــول جــارفــة  الــجــنــوبــيــة ومــ
وانهيارات أرضية، أدت إلى وفاة وإصابة عشرات 
الوزارة عن تعازي ومواساة  األشخاص. وعبرت 

ولحكومة  الــضــحــايــا  لــــذوي  الــبــحــريــن  مملكة 
الــصــديــقــة، متمنين  الــهــنــد  وشــعــب جــمــهــوريــة 

للمصابين الشفاء العاجل. 

البحرين تت�شامن مع الهند مع اإ�شابة الع�شرات ب�شبب �شوء الأحوال الجوية

ــدر ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر بـــن حمد  ــ أصـ
لألعمال  الملك  جاللة  ممثل  خليفة  آل 
بإضافة  قـــراًرا  الشباب،  وشـــؤون  اإلنسانية 
إدارة  ــى مــجــلــس  ــ إلـ ــدد  ــ ــاء جـ أعــــضــ ــة  ــعــ أربــ
صندوق األمل لدعم المشاريع والمبادرات 

الشبابية.
ونص قرار سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة على إضافة كل من السيد فؤاد 
المؤيد،  خليل  صباح  السيدة  نونو،  داوود 
السيد أحمد إبراهيم المعتز، السيدة هالة 
صندوق  إدارة  مجلس  لعضوية  يتيم  علي 

األمل.
والــجــديــر بــالــذكــر أن صـــنـــدوق األمـــل 
ــارات والـــكـــفـــاءات  ــهـ ــمـ يـــهـــدف إلــــى رصــــد الـ
ومهاراتهم  الشباب  أفــكــار  لدعم  الوطنية 
ــل وإبــــــــراز  ــقــ ــشــــاف وصــ ــتــ ويـــعـــمـــل عـــلـــى اكــ

من  الــشــبــاب  وتمكين  الشبابية  الــمــواهــب 
تحقيق النجاح واالستمرارية بما ينعكس 
في  الريادية  المملكة  مسيرة  على  إيجاًبا 
وتــعــزيــز  الــبــحــريــنــي  الــشــبــاب  تــفــعــيــل دور 

عالم  إلى  والدخول  التنمية  في  إسهاماته 
إلى  والوصول  واقتدار  ثقٍة  بكل  االقتصاد 
بر األمان وإطالق المشاريع الشبابية نحو 

آفاق العالمية.

نا�شر بن حمد ي�شيف اأع�شاء جددا اإلى مجل�س اإدارة �شندوق الأمل

} فوؤاد ابراهيم نونو.} اأحمد ابراهيم المعتز. } هالة علي يتيم.} �شباح خليل الموؤيد.

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بتوصل أطراف المرحلة 
االنتقالية في جمهورية السودان الشقيقة إلى اتفاق سياسي شامل يرسخ مهام 
المرحلة االنتقالية المقبلة، ويعزز وحدة الصف بين القوى والمكونات السياسية، 
ما سوف يسهم في إرساء دعائم األمن واالستقرار في السودان، والحفاظ على 

للسالم  الشقيق  شعبها  تطلعات  ويحقق  واالقــتــصــاديــة،  السياسية  المكتسبات 
والنماء واالزدهار. وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين ودعمها الكامل 
لجمهورية السودان لما من شأنه تحقيق تطلعات شعبها الشقيق في االستقرار 

والسالم والتنمية. 

البحرين ترحب بالتو�شل اإلى اتفاق المرحلة النتقالية المقبلة في ال�شودان
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ــزمــــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى  ألــ
ــي شــهــيــرا  ــاضــ اإلداريـــــــــة نــــــادي ريــ
دينار  دفــع ما يقرب من 10 آالف 
بــحــريــنــي ألحــــد مـــراكـــز الــتــأهــيــل 
تعاقد  أن  بعد  الطبيعي  والــعــالج 
النادي مع المركز لتقديم األخير 
ــلـــوبـــة لــالعــبــي  خــــدامــــاتــــه الـــمـــطـ
أن  إال  والسلة  الــقــدم  كــرة  فريقي 
المستحقات  يــدفــع  لـــم  الــفــريــق 

المالية للمركز الطبي.
المركز طلب في دعواه  وكــان 
الـــشـــبـــاب  ووزارة  ــادي  ــ ــنـ ــ الـ إلــــــــزام 
والــريــاضــة بــأن يــؤديــا إلــيــه مبلغا 
إلى  بــاإلضــافــة  ديــنــار  قـــدره 9001 
القضائية  والـــرســـوم  الــمــصــاريــف 
أن  وذكر  المحاماة  أتعاب  ومقابل 
الـــنـــادي قــد اتــفــق مــعــه فــي 2014 
بـــشـــأن االســـتـــفـــادة مـــن خــدمــاتــه 
الخاصة بالعالج الطبيعي لالعبي 
الـــــنـــــادي، ولـــنـــفـــاذ هـــــذا االتـــفـــاق 
الــخــدمــات  بتقديم  الــمــدعــي  قـــام 
ــادي، إال  ــنــ الــمــطــلــوبــة لــالعــبــي الــ
بسداد  بالتزامه  أخــل  األخــيــر  أن 
مقابل تلك الخدمات مما ترصد 

بذمته مبلغ المطالبة.
الــمــحــكــمــة فــــي أول  وقـــضـــت 
حــيــثــيــات حــكــمــهــا بـــرفـــض قــبــول 
ــر الــشــبــاب والــريــاضــة  ــال وزيــ ــ إدخـ
فـــي الــــدعــــوى لــرفــعــهــا عــلــى غير 

قانون  أن  إلــى  وأشـــارت  ذي صفة، 
االجتماعية  واألندية  الجمعيات 
ــقــافــيــة والــهــيــئــات الــخــاصــة  والــثـــ
ــبـــاب  الـــعـــامـــلـــة فـــــي مـــــيـــــدان الـــشـ
الخاصة  والمؤسسات  والــريــاضــة 
لــــهــــا الـــشـــخـــصـــيـــة االعــــتــــبــــاريــــة 
الحقوق  الكــتــســاب  تؤهلها  الــتــي 
إدارة  ويتولى  االلتزامات  وتحمل 
وتتمتع  إدارتـــــه  مــجــلــس  شــؤونــهــا 
إلى  ــارت  وأشــ مستقلة،  بميزانية 
يقتصر  دوره  الـــشـــبـــاب  وزيـــــر  أن 
للرياضة  الــعــامــة  الهيئة  بــإنــشــاء 

وتنظيم  األنشطة  على  اإلشـــراف 
ــة والـــهـــيـــئـــات  ــ ــديـ ــ ــي األنـ الـــعـــمـــل فــ
ــات  ــانــ ــم اإلعــ ــديـ ــقـ الـــريـــاضـــيـــة، وتـ
لــلــهــيــئــات الــخــاصــة الــعــامــلــة في 
ميدان الرياضة، والرقابة اإلدارية 
والهيئات  األنــديــة  على  والمالية 

الرياضية. 
وأشـــــــارت أنــــه بــحــســب اتــفــاق 
فيقدم  التأهيل  مركز  مع  النادي 
ــر الــــخــــدمــــات الـــعـــالجـــيـــة  ــ ــيـ ــ األخـ
الـــــكـــــامـــــلـــــة مـــــــن قـــــســـــم الـــــعـــــالج 
نظير  الــنــادي  لــالعــبــي  الطبيعي 

للجلسة  دنــانــيــر   10 ــدره  قــ مــبــلــغ 
نهاية  مـــع  الـــدفـــع  يــكــون  أن  عــلــى 
كـــل شــهــر، ولــمــا كـــان الــثــابــت من 
الــخــطــاب الــمــنــســوب صــــدوره إلــى 
لــلــنــادي  الــتــابــع  اإلداري  الــمــديــر 
والموجه إلى المركز والتي يطلب 
على  المصادقة  األخير  من  فيها 
المديونيات المترتبة على النادي 
الــمــســتــحــقــة لــلــمــدعــي والـــبـــالـــغ 
لتثبيتها  ديـــنـــار   9001 مــقــدارهــا 
الــنــادي حتى  الــديــون على  ضمن 
مجلس  قبل  مــن  لــه  صرفها  يتم 

اإلدارة الجديد، فتأخذ المحكمة 
من ذلك قرينة على انشغال ذمة 

النادي بمبلغ المطالبة.
ــورة  ــ ــت صــ ــ ــانـ ــ ــا كـ ــمــ ــت لــ ــ ــالــ ــ وقــ
يجحدا  لــم  والــخــطــاب  االتفاقية 
مطعن  بثمة  عليهما  يطعن  ولــم 
ينال من حجيتهما فتكون حجة 
ويكون  تضمنته  بما  النادي  على 
ــام الــبــيــنــة عــلــى نــشــأة  ــ الــمــركــز أقـ
ــال ذمــتــه  ــغـ ــشـ ــادي وانـ ــنــ ــزام الــ ــتــ الــ
ــان الــــنــــادي لم  بــالــمــبــلــغ، ولـــمـــا كــ
رغــم  المحاكمة  جــلــســات  يحضر 
ليدفعها  قانوًنا  بالدعوى  إعالنه 
بدفاع قد ينال منها أو يقدم دليل 
تستخلص  ــذي  الــ ــر  األمــ الـــســـداد 
مـــنـــه الــمــحــكــمــة انـــشـــغـــال ذمــتــه 
وقــــــدره 9001  الــمــطــالــبــة  بــمــبــلــغ 
ــــــاب حكمت  ــبـ فــلــهـــــذه األسـ ديـــنـــار 
الدعوى في  المحكمة عدم قبول 
مــواجــهــة الــمــدعــى عــلــيــه الــثــانــي 
لرفعها  والرياضة(  الشباب  )وزير 
على غير ذي صفة إلزام المدعى 
يــؤدي  بـــأن  )الـــنـــادي(  األول  عليه 
 9001 قــــدره  مبلغا  الــمــدعــي  إلـــى 
ديـــنـــار، وألــزمــتــه بــرســوم الــدعــوى 
الــمــاثــلــة ومــبــلــغ قـــدره 500 ديــنــار 

مقابل أتعاب المحاماة.

اإل���زام ن���اد �ش���هير دف���ع 9 �آالف دين���ار لمرك���ز ع���اج طبيع���ي

ا�ش��تفاد م��ن ع��اج العب��ي فريق��ي الق��دم وال�ش��لة ول��م ي�ش��دد الكلف��ة

نـــــشـــــبـــــت مـــــــشـــــــاجـــــــرة بـــيـــن 
 28( ــر  وآخــ ســنــة(   40( بــحــريــنــي 
ــة( بـــســـبـــب خـــــالفـــــات عــلــى  ــ ــنـ ــ سـ
عــالــي  بمنطقة  الـــمـــرور  أولـــويـــة 
بعاهة  أحــدهــمــا  بــإصــابــة  انتهت 
مــســتــديــمــة قـــدرتـــهـــا الـــتـــقـــاريـــر 
الطبية بنسبة 5%، حيث يحاكم 
أن كشفت  بعد  المشاجرة  طرفا 
ــتــــداء كل  كـــامـــيـــرات الـــواقـــعـــة اعــ
مــنــهــمــا عــلــى اآلخــــــر، فــأســنــدت 
اعــتــدى  أنـــه  إلـــى األول  الــنــيــابــة 
ــم الـــمـــتـــهـــم  ــة جــــســ ــ ــــالمـ ــلــــى سـ عــ

الــثــانــي وأفـــضـــى فــعــل االعـــتـــداء 
مستديمة  بــعــاهــة  إصــابــتــه  إلـــى 
يعاقب  فــيــمــا   %5 بــنــســبــة  قــــدرت 
الثاني باالعتداء على األول ولم 
يفض االعــتــداء إلــى عــجــزه عن 
مدة  الشخصية  بأعمال  القيام 

تزيد على 20 يوما.
وتقدم األول ببالغ يفيد بأنه 
حال وجوده بمنطقة عالي، كان 
يقود سيارته بأحد الشوارع وكان 
على  يضغط  سيارة  قائد  خلفه 
من  فنزل  مستمر  بشكل  الــهــرن 

ذلك  سبب  عــن  ليسأل  الــســيــارة 
ــيـــارة الــتــي  فــفــوجــئ بــقــائــد الـــسـ
تسير خلفه ينزل ويعتدي عليه 
واعتدى  أرضــا  ويدفعه  بالضرب 
على  ملقى  كـــان  مــا  أثــنــاء  عليه 
مجموعة  حــضــر  أن  إال  األرض 
مــن األشـــخـــاص وفــكــوا الــشــجــار 
المستشفى  إلى  بينهما، فتوجه 
القدم  في  بكسر  إصابته  وتبين 

وأبلغ عن الواقعة.
في حين أنكر الثاني ما نسب 
إليه، وقرر أنه كان بمنطقة عالي 

برفقة زوجته وكان األول متوقف 
بالسيارة ويعطل الطريق ثم عاد 
إلى الخلف فجأة فكاد يصطدم 
بــه فــقــام بــالــضــغــط عــلــى الــهــرن 
لتنبيه إال أن قائد السيارة التي 
يتحدث  وبـــدأ  منها  نـــزل  أمــامــه 
ويسخر  الئــق  غير  بأسلوب  معه 
أنه معه زوجته وال  منه فأخبره 
يصح أن يتحدث بذلك األسلوب 
ضربا  بينهما  مشاجرة  فنشبت 
أن  ولم يقصد  البعض  بعضهما 

يسقطه أرضا.

الكاميرات  على  وبــاالطــالع 
المكان  بــالــقــرب مــن  الــمــوجــودة 
ــيــــام  ــات قــ ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ ــتــ رصـــــــــــدت الــ
الـــشـــخـــصـــيـــن بــــاالعــــتــــداء عــلــى 
بعض  ووجـــود  البعض  بعضهما 
ــاص تــــحــــاول الــتــفــريــق  ــ ــخـ ــ األشـ
كما  الــمــشــاجــرة،  وفـــض  بينهما 
إصابة  الطبي  التقرير  من  ثبت 
في  مستديمة  بــعــاهــة  أحــدهــمــا 
ــه لــلــكــســر  ــعـــرضـ ــه جـــــــراء تـ قــــدمــ
بنسبة  الطبية  التقرير  قدرتها 

.%5

الجنائية  الــكــبــرى  الــمــحــكــمــة  بــــدأت 
بالسجن  محكوم  آســيــوي  مــعــارضــة  نظر 
بـــعـــد حـــجـــزه فـــتـــاة آســيــويــة  ــوات  ــنــ 10 ســ
فــي شــقــة بــهــدف إجــبــارهــا عــلــى ممارسة 
الدعارة والتكسب من ورائها، حيث قررت 
المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 28 

نوفمبر لجلب المتهم من محبسه.
ــل الــــــواقــــــعــــــة إلــــى  ــيــ ــاصــ ــفــ وتــــــعــــــود تــ
إلـــــى  حــــــضــــــرت  ــا  ــهــ ــيــ ــلــ عــ الــــمــــجــــنــــي  أن 
منزل،  كــمــدبــرة  مملكة البحرين للعمل 
وأثـــنـــاء فــتــرة عــمــلــهــا تــواصــلــت مـــع فــتــاة 
مواقع  عبر  نفس جنسيتها  مجهولة من 
األخيرة  وأوهمتها  االجتماعي  التواصل 
بوجود فرصة عمل لها في إحدى الشركات 
بزيادة 300 دينار ومواعيد عمل ثابتة من 
إلى  بــاإلضــافــة  عــصــرا   4 8 صباحا حتى 
نجحت  عليها  ضغط  بعد  ســكــن،  توفير 
في استدراجها للهرب من منزل كفيلها، 
وبعد التقائها المتهم الذى انتظرها أمام 
منزل كفيلها بسيارته بحسب االتفاق قام 
وتوجه  النقال  هاتفها  على  باالستيالء 

بها إلى إحدى الشقق بالقضيبية.
وهناك أخبرها بالواقعة وأنه سيقوم 
فــي مجال  تــعــمــل  لــكــي  ــر  آخـ إلـــى  ببيعها 

وأنــه ال مفر من ذلك وفي حالة  الدعارة 
حيث  كبيرة،  لمشاكل  ستتعرض  رفضها 
المتهم  أيــام يقوم   8 ظلت محتجزة مدة 
بتوفير أكل وشرب لها ويخبرها بمحاولة 
العثور على مشتر، إال أنها أوهمت المتهم 
أنـــهـــا وافـــقـــت عــلــى الــعــمــل وطــلــبــت منه 

هاتفها كي تتواصل مع أهلها لالطمئنان 
عليهم وهددته في حالة رفضه إعطاءها 
الهاتف ستلقي بنفسها من شرفة الشقة 
فـــوافـــق الــمــتــهــم ظــنــا بــمــوافــقــتــهــا، حيث 
تـــواصـــلـــت مـــع كــفــيــلــهــا وأخـــبـــرتـــه بــمــكــان 

احتجازها وأبلغته بالواقعة.

وعلى الفور أبلغ كفيلها الشرطة التي 
مكان  إلــى  الــبــالغ  تلقي  بمجرد  توجهت 
وتوصلت  تحريرها  وتــم  عليها  المجني 
الــتــحــريــات األمــنــيــة إلــــى هـــويـــة الــمــتــهــم 
أنه  النيابة  إليه  أســنــدت  حيث  )الــهــارب( 
في غضون مارس 2021 بدائرة أمن مملكة 
البحرين اتجر في شخص المجني عليها 
بــأن نقلها من مكان إلــى آخــر وآواهـــا في 
شــقــة بــطــريــق اإلكـــــراه والــتــهــديــد وحــجــز 
استغاللها  إســـاءة  بغرض  وذلــك  حريتها 
المبين  النحو  على  الــدعــارة  أعــمــال  فــي 
بــــــــاألوراق، كــمــا اخــتــطــف وآخــــر مــجــهــول 
ــان  الــمــجــنــي عــلــيــهــا بــطــريــق الــحــيــلــة وكـ
ألعمال  ممارستها  مــن  التكسب  بــغــرض 
حق  وجــه  بغير  حريتها  وحجز  الــدعــارة، 
ــن مــمــارســة  قـــانـــونـــي بـــغـــرض الــتــكــســب مـ
على  عليها  المجني  حرض  كما  الدعارة 

ارتكاب أعمال الدعارة.
حــيــث احــالــتــه الــنــيــابــة الــعــامــة إلــى 
غيابيا  الــمــتــهــم  عــاقــبــت  الــتــي  المحكمة 
بالسجن 10 سنوات وتغريمه 2000 دينار 
إلــزامــه بمصروفات  إلــيــه مــع  عــمــا أســنــد 
وإبعاده  بلدها  إلــى  عليها  المجني  إعــادة 

نهائيا عن البالد عقب تنفيذ العقوبة.

الكبرى  المحكمة  حكمت 
اإلدارية بإلغاء انتفاع بحريني 
بشقة سكنية حصل عليها عن 
وإلــزامــه  اإلســكــان  وزارة  طريق 
مفاتيحها  وتسليم  بإخالئها 
ان حصل  بــعــد  الـــــــــوزارة،  إلــــى 
بمنطقة  أخـــــرى  وحـــــدة  عــلــى 
الشقة  تسليم  ورفــــض  أخــــرى 
األولـــى على الــرغــم مــن حظر 
الـــقـــانـــون تــمــلــكــه شــقــتــيــن عن 

طريق الوزارة.
قد  اإلســكــان  وزارة  وكــانــت 
رفــعــت دعــــوى تــطــالــب بــإلــغــاء 
بالشقة  عليه  المدعى  انتفاع 
ــا  ــه إخـــالءهـ ــ ــزامـ ــ الــســكــنــيــة وإلـ
وتسليم مفاتيحها للوزارة بعد 
أن خصصتها له، ثم خصصت 
له وحدة سكنية أخرى، وقد تم 
إنذاره لتسليم الشقة السكنية 
يــســتــجــب  لــــم  ــه  ــ أنـ األولـــــــى إال 

لإلنذار.
وقــــــالــــــت الـــمـــحـــكـــمـــة فــي 
حيثياتها إن قرار وزير اإلسكان 
بــشــأن   2015 لــســنــة   909 ــم  رقــ
ــان يــحــظــر على  ــكــ نـــظـــام اإلســ
أكثر  على  الحصول  المنتفع 
مـــن خــدمــة إســكــانــيــة واحــــدة، 
وهـــو مــا يتفق مــع الــغــايــة من 
حالة  وفي  اإلسكان،  تشريعات 

بأكثر  وانتفاعه  ذلك  مخالفة 
مـــن خــدمــة إســكــانــيــة واحــــدة، 
يــتــعــيــن عـــلـــيـــه إعــــــــادة الــشــقــة 
اإلداريــة،  الجهة  إلى  السكنية 
كــمــا يـــكـــون مـــن حـــق األخـــيـــرة 
إلغاء انتفاعه بالشقة السكنية 
ــتـــردادهـــا  الــمــخــصــصــة لـــه واسـ
إعـــمـــااًل لــلــرخــصــة الــقــانــونــيــة 

المخولة لها في هذا الشأن.
ــت الـــمـــحـــكـــمـــة أن  ــ ــافـ ــ وأضـ
الثابت من األوراق أن المدعى 
السكنية  بالشقة  ينتفع  عليه 
مــحــل الـــدعـــوى بــمــوجــب عقد 
ــة إلـــى  ــافــ ــاإلضــ مــــع الـــــــــــوزارة بــ
أخرى  سكنية  بوحدة  انتفاعه 
بــــمــــوجــــب عــــقــــد آخــــــــر، ورغـــــم 

ذلــــك لـــم يــقــم بـــإعـــادة الــشــقــة 
الــوزارة،  إلــى  التداعي  موضوع 
انتفاع  يثبت منه  الــذي  األمــر 
ــثــــر مــن  ــأكــ ــه بــ ــيـ ــلـ الــــمــــدعــــى عـ
خــدمــة إســكــانــيــة بــالــمــخــالــفــة 
اإلســــكان،  تــشــريــعــات  ألحــكــام 
إلغاء  للمدعية  بما يحق معه 
انـــتـــفـــاعـــه بـــالـــشـــقـــة الــســكــنــيــة 

محل التداعي.
ــذه األســـــبـــــاب حــكــمــت  ــهــ لــ
ــاع  ــفـ ــتـ ــة بــــإلــــغــــاء انـ ــكـــمـ الـــمـــحـ
الــــــمــــــدعــــــى عــــلــــيــــه بـــالـــشـــقـــة 
ــا  ــه إخـــالءهـ ــ ــزامـ ــ الــســكــنــيــة وإلـ
ــم مـــفـــاتـــيـــحـــهـــا إلــــى  ــيــ ــلــ ــســ وتــ
الــمــدعــيــة، وألـــزمـــت الــمــدعــى 

عليه المصروفات.

اإل�����غ�����اء ان����ت����ف����اع ب���ح���ري���ن���ي ب�����ش��ق��ة 

»االإ����ش���ك���ان« ب��ع��د ح�����ش��ول��ه ع��ل��ى اأخ����رى

���ش��ن��وات  10 ب��ال�����ش��ج��ن  م���ح���ك���وم  اآ�����ش����ي����وي  م���ع���ار����ش���ة  ن���ظ���ر 

خ��ط��ف ع��ام��ل��ة م��ن��زل واح��ت��ج��زه��ا ب��ه��دف اإج���ب���اره���ا ع��ل��ى ال��رذي��ل��ة

الــســجــن 3  أيــــدت محكمة االســتــئــنــاف 
الــمــخــدرة  لــلــمــواد  مـــروج  لثالثيني  ســنــوات 
فيما  ديــنــار،  آالف   3 تغريمه  مــع  )الــشــبــو( 
ــر مـــن عــقــوبــة تقديم  أعــفــت الــمــحــكــمــة آخـ
واكتفت  الــمــخــدر  الحشيش  ــادة  مـ بمقابل 
الــتــعــاطــي وغــرمــتــه  ــدة ســنــة عــن  بحبسه مـ

المحكمة ألف دينار. 
إلــــى تلقي  ــة  ــعـ ــواقـ الـ تــفــاصــيــل  وتـــعـــود 
تفيد  معلومات  الــمــخــدرات  مكافحة  إدارة 
الــمــخــدرة  لــلــمــواد  االول  الــمــتــهــم  بــحــيــازة 
المصادر  أحد  تكليف  وتم  الترويج،  بقصد 
ــادة الحشيش  الــســريــة لــشــراء بــعــض مــن مـ

المخدرة وما لبث أن اتصل بالمتهم االول 
اتــفــق معه  الــشــرطــي  هــاتــفــيــًا تــحــت مسمع 
أثر  وعلى  دينار،   100 قيمته  ما  شــراء  على 
ذلك انتقل المصدر رفقة شرطي إلى حيث 
المكان المتفق عليه، والتقيا وقام المتهم 
اللون  داكنة  لمادة  قطعة  المصدر  بتسليم 
ثبت معمليا انها لمادة الحشيش المخدرة 
الــذي حاول  المتهم  مداهمة  عملية  وتمت 
القبض  مــن  الضبط  قــوة  فتمكنت  الــهــرب 

عليه.
تحقيقات  فــي  األول  المتهم  واعــتــرف 
المضبوطة  للمادة  بحيازته  العامة  النيابة 

بقصد إعادة بيعها بواسطة المتهم الثاني 
راتــبــه ضعيف ال  إذ إن  لــزيــادة دخــلــه  وآخـــر 
اتفق  الــواقــعــة  ــوم  يـ ــه  وأنــ متطلباته  يــكــفــي 
الحشيش  يبيعه مادة  أن  المصدر على  مع 
ــار.. وفــي  ــنــ الـــمـــخـــدرة بــمــا قــيــمــتــه مـــائـــة ديــ
الــمــوعــد الــمــحــدد ســلــمــه الـــمـــادة الــمــخــدرة 
الــتــي تــحــصــل عــلــيــهــا مـــن الــمــتــهــم الــثــانــي 
الذي كان يرافقه في سيارته، وحال القبض 
مادة  يتعاطى  وأنه  بالسيارة  فر هاربا  عليه 

الحشيش المخدرة وتم ضبطه الحقا.
النيابة  تحقيقات  في  الثاني  واعــتــرف 
الــعــامــة بــأنــه كـــان رفــقــة الــمــتــهــم األول في 

سيارته وقت الواقعة الذي تقابل مع شخص 
خلف السيارة، وفجأة شاهد ذلك الشخص 
يركض ومن خلفه المتهم ثم التقيا ثانية 
وهــرب  السائق  مقعد  على  فقفز  وتشاجرا 
يتعاطى  انــه  وأضــاف  األول  المتهم  بسيارة 

المواد المخدرة.
المتهمين  إلــى  العامة  النيابة  أسندت 
انهما قدما بمقابل مادة مخدرة »الحشيش« 
بها  المرخص  االحـــوال  غير  فــي  للتعاطي 
الحشيش  مــادة  وأحــرزا  ثانيا: حــازا  قانونًا، 
غير  فــي  وذلـــك  التعاطي  بقصد  الــمــخــدرة 

االحوال المصرح بها قانونًا.

����ش���ب���و  ل������ب������ائ������ع  ������ش�����ج�����ن�����ا  ��������ش�������ن�������وات   3

كتب عبداألمير السالطنة:
تــعــرض شـــاب بــحــريــنــي إلصـــابـــات مــتــفــرقــة إثــر 
تعرضه لحادث مروري بمنطقة سار وقع في ساعة 

متأخرة من مساء يوم الجمعة.
الساعة  فــي  ســيــارتــه  يــقــود  بحريني  شـــاب  كـــان 
الــحــاديــة عــشــرة مــن مــســاء يـــوم الــســبــت عــلــى شــارع 
الــبــديــع وفـــوجـــئ بــســيــارة تـــخـــرج مـــن أحــــد الــطــرق 

ما  بها،  يقودها بحريني واصطدم  للشارع  الفرعية 
تضررت  فيما  متفرقة  بإصابات  إصابته  في  تسبب 

المركبتان إحداهما بتلفيات كبيرة.
وقــد حضر فــور وقـــوع الــحــادث شــرطــة النجدة 
إلـــى حين  الـــســـيـــارات  ســيــر  بتسهيل  أفـــرادهـــا  ــام  وقــ
المركبتين من  ازاحـــة  وتــم  الــمــرور،  وصـــول شــرطــة 
الشارع، وبعدها فتحت الجهات الرسمية التحقيق 

لمعرفة أسبابه.

كانت  إيمانويل  األلماني  الفيلسوف  يقول 
)Immanuel Kant(: »كل معرفتنا تبدأ من 
الحواس، ثم تعود إلى الفهم، وتنتهي بالعقل، 
الــعــقــل«. يستخدم  وال يــوجــد شـــيء أعــلــى مــن 
اإلنسان الحواس الخمس للتفاعل مع العالم 
بتمثيلها  يــقــوم  ثـــم  مــنــه،  الــمــعــلــومــات  وجــمــع 
وجمل  وعبارات  بمصطلحات  عقليا  وتخزينها 
ــة الــتــمــثــيــلــيــة  ــمـ ــظـ حـــســـيـــة، تـــعـــرف بـــاســـم األنـ
 ،)Representational Systems(
معالجة  بكيفية  متعلقة  ــرق  وطـ نــمــاذج  وهـــي 
وتعتبر  المعلومات.  وتخزين  البشري  العقل 
في  الحديثة  األنظمة  من  التمثيلية  األنظمة 
Neuro-( العصبية  اللغوية  البرمجة  علم 

 ،)linguistic Programming - NLP
الذي أسسه عالم الرياضيات األمريكي ريتشارد 
مع  بالتعاون   )Richard Bandler( باندلر 
 John( زمــيــلــه عــالــم الــلــغــويــات جـــون جــرنــدر
الــمــاضــي.  الــقــرن  سبعينيات  فــي   )Grinder
وطيدة  هناك عالقة  فــإن  العلم،  هــذا  وبحسب 
يمكن  وأنـــه  والــلــغــة،  العصبية  الــعــمــلــيــات  بــيــن 
إلحــداث  اللغوية  العصبية  العمليات  برمجة 
تغيير في القدرات الشخصية وطريقة التفكير 

لدى األشخاص.
أنه  إلــى  العصبية  اللغوية  البرمجة  تشير 
فإن  األشخاص،  ولمعظم  الظروف  معظم  في 
تهيمن  الخمسة  الحسية  ــاع  األوضـ مــن  ثالثة 
ــي: الــبــصــريــة  ــ عـــلـــى الــمــعــالــجــة الــعــقــلــيــة، وهــ
)Visual(، والسمعية )Auditory(، والحسية 
والــتــي   ،)Kinesthetic( )الــحــس-حــركــيــة( 
بصري  يستخدم   .)VAK( مختصر  يجمعها 
واإلدراك  الــذهــنــيــة،  والــصــور  الــبــصــر،  التفكير 
التفكير  سمعي  يستخدم  حين  فــي  المكاني، 
الصوت، والكالم، والحوار، والضوضاء البيضاء 
)White Noise(، وغيرها. أما حسي التفكير 
الجسدية،  والــمــشــاعــر  اإلحـــســـاس،  فيستخدم 
ودرجة الحرارة، والضغط، والعاطفة، وغيرها. 
الــذوق  األخــرى،  الحواس  أن  بالذكر،  والجدير 
ما  فغالًبا  وثيًقا،  ارتباًطا  المرتبطتين  والشم، 

تبدو أقل أهمية في المعالجة العقلية.
للتعلم  التمثيلي  النظام  تعريف  ويمكن 
 Representational System of(
يقوم  الــتــي  الــطــريــقــة  أنـــه  عــلــى   )Learning
مــــن خـــاللـــهـــا الــمــتــعــلــم بــاســتــقــبــال الــمــعــرفــة 
وتنظيمها،  وترتيبها  والــخــبــرات،  والمعلومات 

وتــســجــيــلــهــا وتــرمــيــزهــا ودمــجــهــا واالحــتــفــاظ 
ثــم استرجاعها  الــمــعــرفــي،  الــمــخــزون  فــي  بــهــا 
والتعبير عنها بالشكل المناسب. ويشير علماء 
نظامه  متعلم  لــكــل  أن  إلـــى  الــتــربــوي  الــنــفــس 
تفضيله  على  ينعكس  التعلم،  فــي  التمثيلي 
لــوســيــط أو أكــثــر مـــن الــوســائــط الــحــســيــة في 
ومعالجتها  وتجهيزها،  المعلومات،  استقبال 
وفاعلية وسهولة، ويكون  أكثر كفاءة  على نحو 
ــان عــرض  الــتــعــلــم أكــثــر كــفــاءة وديــمــومــة إذا كـ
الــمــعــلــومــات وتــقــديــمــهــا يــتــوافــق مـــع الــنــظــام 

التمثيلي للمتعلم.
هناك  أن  القول  يمكن  ما سبق،  في ضــوء 
ــيـــن الــمــتــعــلــمــيــن مــــن حــيــث  ــا فــــرديــــة بـ ــ ــروًقـ ــ فـ
تــفــضــيــل اســـتـــخـــدام الــــحــــواس فــــي اســتــقــبــال 
يتطلب  مــا  التعلم،  عملية  خــالل  المعلومات 
ــة الــــنــــظــــام الــتــمــثــيــلــي  ــرفــ ــعــ ــن الـــمـــعـــلـــم مــ ــ مــ
الــمــفــضــل لــــدى الــمــتــعــلــمــيــن، لــلــمــســاعــدة في 
التعليمية  والــوســائــل  الــتــدريــس  اخــتــيــار طــرق 
لنمط  معقولة  بدرجة  والتنبؤ  لهم،  المناسبة 
الـــســـلـــوك الــتــعــلــيــمــي الـــــذي يــمــكــن أن يــصــدر 
التعلم  أنشطة  اخــتــيــار  إلــى  بــاإلضــافــة  عنهم، 
تــنــاســب احــتــيــاجــاتــهــم، وتــراعــي ميولهم،  الــتــي 
وتضمينها في الدروس، وتنفيذها داخل القاعة 
فرص  على  المتعلمون  يحصل  لكي  الصفية، 
فــائــدة  أقــصــى  بتحقيق  لــهــم  تسمح  مــتــســاويــة 

ممكنة من التعلم.
األنظمة  استخدام  أن  إلى  اإلشــارة  وتجدر 
نــجــاًحــا  يــعــد  الــحــصــة  فــي  الــثــالثــة  التمثيلية 
للمعلم، ويصل بالعملية التعليمية إلى مراحل 
هناك  يكون  أن  يعني  ال  ذلــك  أن  إال  متقدمة، 
وآخــر  للسمعي  وآخــر  البصري  للمتعلم  صًفا 
هنا  المقصود  إن  بــل  )حــس-حــركــي(،  للحسي 
تــدريــســه، بحيث  أســالــيــب  فــي  المعلم  يــنــوع  أن 
ذلــك  تحقيق  ويــمــكــن  الــطــالب.  جميع  يشمل 
عـــن طـــريـــق تــقــســيــم الــحــصــة الـــدراســـيـــة بين 
يخصص  بحيث  الثالثة،  التمثيلية  األنظمة 
الــمــعــلــم، عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، بــعــض الــوقــت 
يكون  حينما  ــادات  واإلرشــ التوجيهات  إلعطاء 
وقًتا  أوج نشاطه، ثم يعطيه  الطالب في  عقل 
ويخصص  والممارسة،  والتطبيق  لالستيعاب 
أيًضا بعض الوقت للطالب للوقوف والتحرك 
أن يكون ذلك  المجموعات، على  بين  والتنقل 
ضــمــن خــطــة الـــــدرس واألنـــشـــطـــة الــتــعــلــيــمــيــة، 

وبشكل منظم.

االأنظمة التمثيلية وتطبيقاتها في التعليم 

اإ�شابة �شاب في حادث مروري بمنطقة �شار

م�ش���تديمة وعاه���ة  بم�ش���اجرة  ينته���ي  الم���رور  اأولوي���ة  عل���ى  خ���اف 

} السيارة عقب الحادث.
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محميد احملميد

أول السطر:
الشاب البحريني علي خليل العطاوي مدير مختبر »دانات«، 
متميز  دور  لــه  كــان  الكريمة،  واألحــجــار  اللؤلؤ  بفحص  الــخــاص 
مملكة  فــي  مــؤخــرا  أقيم  الــذي  العربية  المجوهرات  معرض  فــي 
البحرين.. فتحية شكر له، ولجميع العاملين في مختبر »دانات«. 

للعلم فقط:
التغطية اإلعالمية المحلية عن حوار المنامة، طيبة وكبيرة 
الــخــارجــيــة لهذه  التغطية اإلعــالمــيــة  مــــاذا عــن  ولــكــن  وكــثــيــرة.. 
لحوار  إعالميا  األمثل  االستثمار  حققنا  وهل  المهمة،  الفعالية 

المنامة.. هنا يكمن السؤال..؟؟ 
قصة جناح بحرينية لعملية جراحية:

على الرغم من أن مستشفى الملك حمد الجامعي لم يعقب 
من  الــنــاس  بخصوص شكوى  أيـــام،  منذ  نشرناه  عما  يوضح  ولــم 
الموظفين،  وحتى  والمرض  للمراجعين  السيارات  مواقف  رسوم 
المخ  فــريــق جــراحــة  بــنــجــاح  نــشــيــد  أن  مــن  ذلـــك ال يمنعنا  ــإن  فـ
واألعصاب والعمود الفقري في المستشفى الملك حمد الجامعي 
عملية  فــي  ربــاعــي  شلل  مــن  بحرينية عشرينية  شــابــة  إنــقــاذ  مــن 

جراحية استغرقت ست ساعات.
العالجية،  النجاحات  هــذه  مثل  تستثمر  الــدول  من  العديد 
التطور  عــن  للترويج  الــجــراحــيــة،  والعمليات  الطبية،  واألخــبــار 
الصحي الذي وصلت إليه، وتحفيز االستثمار الصحي، والسياحة 
العالجية، وزرع الثقة والسمعة المحلية والخارجية في الخدمات 
هــذا  مــع  نتعامل  أن  بــمــكــان  األهــمــيــة  ومـــن  بـــالدهـــا..  عــن  الطبية 
وليس  ومتواصلة،  متميزة  بحرينية  نجاح  باعتباره قصة  الحدث 

خبرا للعالقات العامة والسالم. 
نــجــاح عملية  فــي  الطبية،  األخــبــار  هــذه  نــقــرأ مثل  مــا  كثيرا 
العسكري  أو  السلمانية  البحرين، سواء  جراحية في مستشفيات 
ولكن  بالبحرين،  الخاصة  المستشفيات  في  وحتى  الجامعي،  أو 
نجاح  قصة  وليست  روتينية  أخبارا  باعتبارها  معها  التعامل  يتم 
بحرينية لعملية جراحية تعكس التقدم والتطور الصحي والطبي 

في البالد.
وتسويق  لــتــرويــج  إعــالمــي  سيناريو  ــداد  إعـ إلــى  بحاجة  نحن 
نــجــاحــات الــبــحــريــن فــي كــل الــمــجــاالت، والــتــركــيــز الــخــارجــي كما 
الــداخــلــي، ولــكــن مــا يــالحــظ أنــنــا نــركــز عــلــى الــتــســويــق الــداخــلــي 
ــذا أمـــر يــجــب أن تــعــاد دراســـتـــه، وحــتــى في  والــمــحــلــي فــقــط، وهــ
ميزانية  إلــى  بحاجة  فالتسويق  أجــلــه..  مــن  ميزانية  تخصيص 
ومصروفات معينة، مع الثقة بأن مردود التسويق سيكون بميزانية 

وإيرادات أكبر لصالح الوطن.. أتمنى أن ندرك أهمية ذلك. 
مالحظة واجبة:

ــور بــمــدارس  ــ ــام كــتــبــنــا بــخــصــوص شــكــوى أولـــيـــاء األمـ مــنــذ أيــ
من  تعقيبا  نــقــرأ  ولـــم  ردا،  نسمع  لــم  اللحظة  وحــتــى  اإليـــمـــان.. 
المانع  فعسى  األمــور..  ألولياء  وتقديرا  احتراما  المدرسة،  إدارة 

خيرا..؟؟
آخر السطر:

األكثر  الشوارع  تداول ما نشرته شركة جوجل بخصوص  مع 
لــزامــا أن يتم  بــات  الـــذروة فــي مملكة البحرين،  ــات  ازدحــامــا وأوقـ
بازدحامات  والسواق  العام  الــرأي  لتوعية  اإلعالمي  الــدور  تفعيل 
التواصل  أو وسائل  الذروة وغيرها، عبر اإلذاعة  الشوارع في فترة 
ــأول.. فــلــيــس مــن الــمــعــقــول أن تــتــابــع الــنــاس  ــ االجــتــمــاعــي أوال بـ

خرائط جوجل للتعرف على شوارع بالدها. 

malmahmeed7@gmail.com

ق�صة نجاح بحرينية 

لعملية جراحية

إدارة  رئيس مجلس  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  افتتح 
مؤتمر  علي حميدان  بن محمد  العمل جميل  تنظيم سوق  هيئة 
العام  االتــحــاد  ينظمه  الـــذي  المنزلية،  للعمالة  اآلمــنــة  الــهــجــرة 
الــجــاري،  نوفمبر   22-21 الــفــتــرة  خــالل  البحرين  عــمــال  لنقابات 
بحضور أمين عام االتحاد عبدالقادر عبدالكريم الشهابي، ورئيسة 
وبــمــشــاركــة  بـــوي،  مــارتــل وت  الــمــنــزلــيــة  للعمالة  الـــدولـــي  االتـــحـــاد 
منظمات  وخـــبـــراء  الــعــمــالــيــة  الــنــقــابــيــة  الــمــنــظــمــات  عــن  ممثلين 

متخصصة من داخل وخارج مملكة البحرين.
حقوق  بحماية  صلة  ذات  رئيسية  محاور  المؤتمر  ويتناول   
مجلس  دول  سنتها  التي  التشريعات  واستعراض  المنازل  عمال 
التعاون لدول الخليج العربية في قوانين العمل بشأن حماية هذه 
العمالة وخاصة فيما يتعلق بعقود العمل واألجور، وتعزيز التعاون 
الــدولــي مــن أجــل الــهــجــرة اآلمــنــة للعمالة والــحــمــايــة مــن العنف 
ودور  العمل  بيئة  ظــروف  عن  فضاًل  الدولية،  العمل  معايير  وفــق 
السفارات والوزارات المعنية بالعمال واالتحادات النقابية والدول 
المصدرة للعمالة المنزلية لضمان حقوق صاحب العمل، ومكتب 

التوظيف، والعامل المنزلي على حد سواء.
وفي كلمة له استهل بها أعمال المؤتمر أكد حميدان أن العالم 
فرضتها  التي  االقتصادية  والظروف  التحديات  من  العديد  واجه 
البحرين  مملكة  ان  الــى  الفــتــًا  كــورونــا،  انــتــشــار جائحة  تــداعــيــات 
تمكنت بفضل الرؤية الثاقبة لجاللة العاهل المفدى الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
فــي حماية  البحرين نموذجًا  مــا جعل  الــظــروف،  تــجــاوز هــذه  مــن 
القوى العاملة، وذلك من خالل اتخاذ حزمة من اإلجراءات التي 
البحرين  أن  إلــى  الوزير  وأشــار  العمل.  ســوق  استقرار  في  اسهمت 
المنزلية،  للعمالة  الــالزمــة  الــحــمــايــة  أنــظــمــة  مــن  الــعــديــد  وفـــرت 
ــازة السنوية  الــتــعــاقــد، وتــحــديــد اإلجــ بــضــرورة  وخــاصــة مــا يتعلق 
ــوم التقاضي  لــلــعــامــل، ومــكــافــأة نــهــايــة خــدمــتــه، واإلعـــفـــاء مــن رسـ

وزارة  أمام  العمالية  الشكاوى  تقديم  في  والحق  المراحل،  كل  في 
العمل والتنمية االجتماعية لتسويتها وديًا، وغير ذلك من األحكام 
حيث  العمالة،  استقدام  مكاتب  الــى  حميدان  وتطرق  القانونية. 
أكد في هذا اإلطار ان هيئة تنظيم سوق العمل تحث المواطنين 
في  مشيرًا  المرخصة،  التوظيف  مكاتب  مع  للتعامل  والمقيمين 
وتعاونها  البحرين عملت على تعزيز عالقتها  أن  إلى  الصدد  هذا 
التي قامت بدورها بدعوة مواطنيها  مع الدول المصدرة للعمالة 

للتعامل مع وكاالت التوظيف الرسمية المعتمدة.

خالل افتتاحه »م�ؤتمر الهجرة الآمنة للعمالة المنزلية« 

حمي�دان يوؤك�د حر��ص البحرين على تعزيز حق�وق العمالة المنزلية 

} خالل افتتاح مؤتمر الهجرة اآلمنة للعمالة المنزلية.

} جانب من اال�ستقبال.

} رئيس هيئة األركان في مقدمة مستقبلي رئيس هيئة األركان المشتركة الباكستاني.

ــاب بــن صــقــر النعيمي  كـــان الــفــريــق الــركــن ذيـ
رئيس هيئة األركان في مقدمة مستقبلي الجنرال 
للقوات  المشتركة  األركــان  هيئة  رئيس  رضا  نديم 
المسلحة بجمهورية باكستان اإلسالمية الصديقة 
لـــدى وصــولــه إلـــى مــطــار الــبــحــريــن الــدولــي مساء 

أمس، وذلك بمناسبة زيارته للبالد.
ورحـــــب رئـــيـــس هــيــئــة األركـــــــان بــرئــيــس هيئة 
بجمهورية  المسلحة  لــلــقــوات  المشتركة  األركــــان 
له  سعادته  متمنًيا  الصديقة،  اإلسالمية  باكستان 

طيب اإلقامة في بلده الثاني مملكة البحرين.

رئي�ص هيئة الأركان بباك�صتان ي�صل اإلى البالد
 اســـتـــقـــبـــل الــــفــــريــــق طــبــيــب 
ــبــــداهلل آل  الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عــ
األعــلــى  المجلس  رئــيــس  خليفة 
لـــلـــصـــحـــة فـــــي مـــكـــتـــبـــه بـــحـــضـــور 
إبــراهــيــم عــلــي الــنــواخــذة األمــيــن 
للصحة  األعــلــى  للمجلس  الــعــام 
البحرين  لجمعية  الــعــام  األمــيــن 
األســتــاذ  السكلر  مــرضــى  لــرعــايــة 
ــيـــم الـــكـــاظـــم ونــائــب  زكـــريـــا إبـــراهـ
صــادق  بالجمعية  الــعــام  األمــيــن 
ــام  ــعـ ــنـــســـق الـ ــامــــر والـــمـ يــــوســــف ثــ

للجمعية عيسى خليل.
ــب رئــيــس  ــ ــاء رحـ ــقـ ــلـ ــالل الـ ــ خـ
المجلس األعلى للصحة بممثلي 
مرضى  لرعاية  البحرين  جمعية 
ــم بــالــتــشــكــيــل  ــأهــ ــنــ الـــســـكـــلـــر، وهــ
كما  اإلدارة،  لــمــجــلــس  الـــجـــديـــد 
ــبـــيـــب الــشــيــخ  ــق طـ ــريــ ــفــ أثــــنــــى الــ

محمد بن عبداهلل آل خليفة على 
جهود األمين العام للجمعية في 
الدائم  والسعي  المرضى  خدمة 
لهم في القطاع الطبي ومختلف 
لهم  أفضل  نحو حياة  القطاعات 

في البحرين.
وأكد رئيس المجلس األعلى 
لــلــصــحــة حــــرص الــحــكــومــة على 
تقديم أفضل الخدمات الصحية 
فـــي إطـــــار الــتــوجــيــهــات الــدائــمــة 
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
خــلــيــفــة  آل  عـــيـــســـى  بــــــن  ــمــــد  حــ
والمتابعة  المفدى،  البالد  عاهل 
ــب الـــســـمـــو  ــاحــ ــصــ ــتــــمــــرة لــ الــــمــــســ
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
العهد رئيس مجلس  خليفة ولي 
ــي تــطــويــر  الـــــــــوزراء، بــمــا يــصــب فـ

منظومة الخدمات الصحية.

وخـــالل الــلــقــاء عــبــر األســتــاذ 
زكريا الكاظم عن اعتزازه باللقاء 
الــشــيــخ محمد  بــالــفــريــق طــبــيــب 
األب  وهــو  آل خليفة،  عبداهلل  بن 
الــعــطــوف والـــرحـــيـــم عــلــى أبــنــائــه 
ــر الـــــســـــؤال عــنــهــم  ــبـ الــــمــــرضــــى عـ
ومتابعتهم من الجانب اإلنساني 
والـــــرســـــمـــــي، »مـــثـــمـــنـــًا لــمــعــالــيــه 
االســـتـــمـــاع لجميع  عــلــى  حــرصــه 
ما حملناه من مالحظات برحابة 
صـــدره الــمــعــتــادة، مــقــدريــن ببالغ 
الكبيرة  جهوده  لمعاليه  االعتزاز 
ــادرات الــتــطــويــر الــشــامــل  ــبــ فـــي مــ
الــقــطــاع الصحي  يــشــهــدهــا  الــتــي 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، ونــجــاحــه 
ــق الــــوطــــنــــي  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ فــــــي قــــــيــــــادة الـ
كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي 

)كوفيد-19(«.

رئ����ي���������ص ال���م���ج���ل�������ص الأع������ل������ى ل��ل�����ص��ح��ة 

ي�����ص��ت��ق��ب��ل الأم����ي����ن ال���ع���ام ل��ج��م��ع��ي��ة ال�����ص��ك��ل��ر

االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  أعلنت 
نــوفــمــبــر 2021   20  - الــفــتــرة 14  تـــم خـــالل  أنـــه 
توظيف )556( باحثًا عن عمل في )423( شركة 
ومؤسسة عاملة في القطاع الخاص من مختلف 
الــمــؤهــالت الـــدراســـيـــة وذلــــك فـــي الــتــخــصــصــات 
إلى  المالئمة،  والمهنية  الوظيفية  والمجاالت 
مختلف  فـــي  أشـــخـــاص   )504( تـــدريـــب  جـــانـــب 

البرامج التدريبية.

ــلــــغ الـــــعـــــدد اإلجــــمــــالــــي  ــي فــــقــــد بــ ــالــ ــتــ ــالــ وبــ
من  منشأة   )6253( فــي   )22740( للمتوظفين 
أصــــل 25 ألــــف وظــيــفــة يــســتــهــدفــهــا الــبــرنــامــج 
الوطني للتوظيف في نسخته الثانية خالل عام 
2021، بينما وصل اجمالي من تم تدريبهم إلى 
إجمالي  تــجــاوز  فقد  وبــذلــك  مــتــدربــًا،   )10897(
عشرة  وهــو  المستهدف  الــعــدد  المتدربين  عــدد 

آالف فرصة تدريبية في هذا العام.

توظيف وتدريب 1560 باحثا عن العمل خالل ال�صهر الحالي

يــنــطــلــق غــــدا الـــثـــالثـــاء ُمــلــتــقــى 
ــال إفــريــقــيــا  ــمــ ــشــــرق األوســـــــط وشــ الــ
لــمــراكــز الــفــكــر، الـــذي ُيــنــظــمــه مركز 
االستراتيجية  لــلــدراســات  الــبــحــريــن 
والدولية والطاقة »دراسات«، بالتعاون 
والُمجتمع  الفكر  مراكز  برنامج  مع 
في  الودر  لــمــعــهــد  الـــتـــابـــع  الـــمـــدنـــي، 
تحت  األمريكية،  بنسلفانيا  جامعة 
عــنــوان »الــمــراكــز الــفــكــريــة: شــراكــات 
األزمــات  مواجهة  في  وآلــيــات جديدة 
ــال  ــصــ واألوبـــــــئـــــــة«، عـــبـــر تـــقـــنـــيـــة االتــ

المرئي.
وقــــال الـــدكـــتـــور الــشــيــخ عــبــداهلل 
رئــيــس مجلس  آل خليفة  أحــمــد  بــن 
نــجــاح  »إن  »دراســــــــــات«:  مـــركـــز  أمـــنـــاء 
مواجهة  في  البحرين  مملكة  تجربة 
تحدي جائحة كورونا كان يمثل دافًعا 
»دراســـات«  لمركز  الدوليين  للُشركاء 
ــل الـــتـــواصـــل لــُمــنــاقــشــة دور  ــ مــــن أجـ

المراكز الفكرية في مواجهة األزمات 
واألوبئة، لما تحصلت عليه التجربة 
واسعٍة  ُسمعٍة عالميٍة  البحرينية من 
وإشاداٍت رفيعة الُمستوى من الجهات 

المعنية في ُمختلِف أنحاِء العالم«.
ــد الـــدكـــتـــور الــشــيــخ عــبــداهلل  ــ وأكـ
التفكير  »أهمية  بن أحمد آل خليفة 
بطريقٍة جديدٍة ومغايرٍة بعد الدروس 
الــتــي اســتــفــادهــا الــعــالــم مــن تجربة 
ــا، وخـــاصـــًة أن  تــحــدي جــائــحــة كـــورونـ
العالمية حافلٌة بالتحديات  األجندة 
الُمناخي  الوضع  منها  الُمستقبلية، 
فـــي الـــكـــوكـــب، وشــــح الـــمـــيـــاه، وتــوفــيــر 
ومكافحة  عــالــمــًيــا،  للجميع  الــغــذاء 
ــة، وغــيــرهــا مـــن الــتــحــديــات«.  ــئــ األوبــ
في  البحرين  مملكة  اســتــعــداد  وبــيــن 
ظل قيادٍة ُمنفتحٍة ومتمكنٍة للدخول 
األصــعــدِة  ُمختلِف  شــراكــاٍت على  فــي 
من أجل الُمساهمة في تقديم حلوٍل 

للقضايا الُملحة، حيث تتطلع مملكة 
البحرين إلى تحويل هذه التحديات 
بناء  أساسها  على  ُيمكن  ُفـــرٍص  إلــى 
تنميٍة حقيقيٍة ومستدامة، وال سيما 
فـــي ظـــل مـــا تــمــتــلــكــُه الــبــحــريــن من 

طاقاٍت بشريٍة ُمتمثلٍة في جيٍل شاٍب 
في  والرغبة  والوعي  الحماس  يمأله 

الُمشاركة اإليجابية. 
وأعـــــــرب رئـــيـــس مــجــلــس أمـــنـــاء 
مركز »دراسات« عن ُمشاركة ُنخبٍة من 
العالم،  الباحثين والُمختصين حول 
على  ستعمُل  إسهاماتهم  أن  مــؤكــًدا 
االرتقاء بُمخرجات الُملتقى، كما أكد 
على  ُمستمرٍة  بصورٍة  المركز  حــرص 
مواءمًة  وأكثرها  األفكار  أحدث  تبني 
بشكٍل  العربية  والمنطقة  للبحرين 

عام.
ويــلــقــي الــســيــد أيــمــن بــن توفيق 
الُملتقى  في  افتتاحيًة  كلمًة  المؤيد 
ُتسلط الضوء على تفعيل دور الشباب 
في عملية البحث العلمي، واالهتمام 
فيما  وخصوًصا  البحثية  بُمبادراتهم 
اآلنية  القضايا  مع  بالتعامل  يتصل 
ــلــحــة وفــــي األزمــــــــات، وقــــــال: »إن  الــُم

كبيرًة  أهميًة  تولي  البحرين  مملكة 
لــبــنــاء جــيــٍل مـــن الــبــاحــثــيــن الــشــبــاب 
الــُمــتــســلــحــيــن بـــالـــعـــلـــم والـــمـــعـــرفـــة، 
لــيــتــنــاولــوا الــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــه 
الُمجتمع، واقتراح الحلول المالءمة 

لها«.
الفكر  مراكز  من  ُنخبة  ويشارك 
األوســـط وشمال  الــشــرق  فــي منطقة 
إفــريــقــيــا فـــي الــُمــلــتــقــى، الــــذي يــركــز 
تحدي  وقــع  على  فيه  األول  المحور 
وكيف  المنطقة،  كورونا على  جائحة 
استجابت القطاعات الُمختلفة لهذا 
التحدي، وما ُيمكن توقع حدوثه في 
المحور  سيتناول  فيما  الُمستقبل؛ 
الــثــانــي الــحــديــث عـــن تــأثــيــر تــحــدي 
الصحي  النظام  على  كورونا  جائحة 
وارتــدادات  المنطقة  واالجتماعي في 
ــلـــف  ــتـ ــى ُمـــخـ ــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــحـ ــ ــائـ ــ ــجـ ــ هـــــــــذه الـ

المجاالت.

ُملتقى ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا لمراكز الفكر ينطلق غدا

} د. الشيخ عبداهلل بن أحمد.

أكد الشيخ سلمان بن خليفة 
آل خليفة وزير المالية واالقتصاد 
الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  أن  الـــوطـــنـــي 
تواصل تعزيز مكانتها التنافسية 
كــمــركــز مــالــي ومــصــرفــي رائـــد في 
ــانـــب مــواصــلــة  الــمــنــطــقــة إلــــى جـ
الــعــمــل عــلــى اســتــقــطــاب الــمــزيــد 
من الفرص االستثمارية الواعدة 
المعززة للنمو االقتصادي، منوهًا 
يلعبه  الـــــذي  الـــمـــحـــوري  ــالــــدور  بــ
كونه  والمصرفي  المالي  القطاع 
المهمة  الحيوية  القطاعات  أحد 
في دعم النمو االقتصادي، مؤكدًا 
الرامية  الجهود  مضاعفة  أهمية 
إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون الــقــائــم مع 
والمصرفية  المالية  المؤسسات 
الـــدولـــيـــة بـــمـــا يــلــبــي الــتــطــلــعــات 

واألهداف المرجوة. 
جـــاء ذلـــك لـــدى لــقــائــه أمــس 
الرئيس  إيسيكي  يوسوكي  السيد 

اإلقــــلــــيــــمــــي ألوروبــــــــــــــا والـــــشـــــرق 
اليابان  ببنك  وإفريقيا  األوســـط 
زيارته  بمناسبة  الــدولــي  للتعاون 
ــيــــث رحـــــــب بـــالـــســـيـــد  لــــلــــبــــالد، حــ
يوسوكي، مشيدًا بعالقات التعاون 
الــقــائــمــة بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وبــنــك الــيــابــان لــلــتــعــاون الــدولــي، 
ــؤكــــدًا أهــمــيــة تـــبـــادل الــتــجــارب  مــ
وأفـــضـــل الــمــمــارســات والــخــبــرات 
ــة فــــي الـــمـــجـــال الـــمـــالـــي  ــيــ الــــدولــ
القطاع  أداء  لتعزيز  والمصرفي 

نحو مستويات أكثر تقدمًا. 
وجـــــرى خــــالل الـــلـــقـــاء بحث 
ــاون الــقــائــمــة  ــعـ ــتـ تــعــزيــز أوجـــــه الـ
بــيــن الــجــانــبــيــن، ومــنــاقــشــة عــدد 
االهـــتـــمـــام  ذات  ــيـــع  الـــمـــواضـ ــن  مــ
ــأن  ــشـ ــالـ ــتــــرك الــــخــــاصــــة بـ الــــمــــشــ
الــمــالــي والــمــصــرفــي واســتــعــراض 
آخر التطورات والمستجدات على 

صعيد االقتصاد العالمي. 

لدى لقائه الرئي�س الإقليمي ببنك اليابان للتعاون الدولي

وزي���ر المالي���ة: البحري���ن تول���ي اهتمام���ا لتعزي���ز البيئ���ة التناف�ص���ية 

ال��ج��اذب��ة ل��ال���ص��ت��ث��م��ارات ف���ي م��خ��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����ص��ادي��ة

} وزير المالية واالقتصاد الوطني خالل اللقاء.



عذبي  مريم  الدكتورة  قامت 
الــجــاهــمــة الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
المهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة 
ــارة  ــزيــ ــات الـــصـــحـــيـــة بــ ــ ــدمـ ــ ــــخـ والـ
الــمــقــام   2020 إكـــســـبـــو  مـــعـــرض 
ــة  ــي بـــدولـ ــ حـــالـــيـــًا فــــي إمــــــــارة دبــ
اإلمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة 

الشقيقة.
ــــدت الـــــدكـــــتـــــورة  ــقـ ــ ــفـ ــ وقـــــــــد تـ
الجاهمة جناح مملكة البحرين 
اسم  يحمل  الــذي  المعرض،  في 
الفرص«، مشيدة  »الكثافة تنسج 
اظهار  مــن  الجناح  بــه  تميز  بما 
المقومات الحضارية والتاريخية 
والــتــنــمــويــة لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
حيث يشكل منصة بارزة لتعريف 
ــم بــثــقــافــة الــمــمــلــكــة ومـــا  ــالـ ــعـ الـ
يعكس  تــراث عريق  به من  تزخر 
األمــم  بــيــن  الــحــضــاريــة  مكانتها 

والحضارات.

واســــــتــــــمــــــعــــــت الـــــــدكـــــــتـــــــورة 
ــرح مــفــصــل  ــ ــى شــ ــ ــة إلــ الـــجـــاهـــمـ
حول التصميم الهندسي الفريد 
من نوعه الذي يرّكز على مفهوم 
فــرٍص  خلق  فــي  ودورهــــا  الكثافة 
واعدة، التي تمّثل واحدة من أكبر 
لمملكة  والــتــمــّيــز  ــّوة  ــقـ الـ نــقــاط 

عرض  إلــى  بــاإلضــافــة  البحرين، 
العديد من الحرف اليدوية التي 
للبحرين  الــعــريــق  اإلرث  تعكس 
ــن ورحـــــلـــــة الـــبـــحـــر  ــيـ ــنـ ــسـ ــبــــر الـ عــ

واللؤلؤ وغيرها من الفنون.
الجاهمة  الــدكــتــورة  وأكـــدت 
أّن جناح مملكة البحرين يعكس 

تـــاريـــخـــهـــا الـــعـــريـــق وحـــضـــاراتـــهـــا 
نهضتها  يعكس  كما  المتعاقبة 
الــزاهــر  العهد  ظــل  فــي  الشاملة 
عيسى  بــن  حمد  الملك  لجالة 
المفدى  الباد  عاهل  خليفة  آل 
الملكي  السمو  صاحب  وبمؤازرة 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
الجاهمة  الدكتورة  ونوهت 
بذلتها  الــتــي  الــكــبــيــرة  بــالــجــهــود 
واآلثـــار  للثقافة  البحرين  هيئة 
برئاسة الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفة وجميع القائمين على 

هذا الجناح المتميز.
ــربـــت  ــانــــب ذلـــــــك، أعـ إلــــــى جــ
الــــــــدكــــــــتــــــــورة الـــــجـــــاهـــــمـــــة عـــن 
اإلمـــارات  لــدولــة  تهانيها  خالص 
ــتـــحـــدة الــشــقــيــقــة  ــمـ ــة الـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
ــذا الـــحـــدث  ــ عـــلـــى احــتــضــانــهــا هـ
مكانتها  يعكس  الـــذي  الــعــالــمــي 
عـــالـــمـــيـــًا فــــي تــنــظــيــم مـــثـــل هـــذه 
الــفــعــالــيــات الـــكـــبـــرى، مـــؤكـــدة أن 
إقــامــة هــذا الــمــعــرض على أرض 
اإلمـــــارات تـــــعـــــكـــــس إســـهـــامـــاتـــهـــا 
ــة والـــتـــنـــمـــويـــة عــلــى  ــاريــ الــــحــــضــ

الصعيد العالمي.

عــــــادت حــمــلــة »الـــجـــمـــعـــة الــمــذهــلــة« 
االحــتــفــالــيــة لــتــقــديــم خــصــومــات هــائــلــة 
الكمبيوتر  ــهـــزة  وأجـ اإللــكــتــرونــيــات  عــلــى 
اللوحية  واألجــهــزة  واأللــعــاب  المحمولة 
المحمولة  والهواتف  المنزلية  واألجهزة 
فئة  مــن  المنتجات  مــن  وغيرها  واألزيــــاء 
بالتزامن  الــطــازجــة،  واألطــعــمــة  الــبــقــالــة 
مع موسم التسوق »الجمعة السوداء« في 

جميع أنحاء العالم.
ستمنح العروض المتسوقين العديد 
قبل  ممتازة خاصة  بأسعار  الخيارات  من 
ــاد. ســـتـــكـــون هــنــاك  ــ ــيـ ــ مـــوســـم هــــدايــــا األعـ
ـــروض تـــرويـــجـــيـــة عـــبـــر اإلنـــتـــرنـــت وفـــي  ــ عـ
المتجر وأكثر من 50 من عروض »الحدث 
فــتــرة  فــئــات مختلفة خـــال  فـــي  الــكــبــيــر« 

الحملة هذه. 
ديسمبر،   11 حتى  الــعــروض  تستمر 
وســتــوفــر فــي جميع مــتــاجــر لــولــو وبــوابــة 

لولو للتسوق عبر اإلنترنت،

 www.Luluhypermarket.com
وتطبيق لولو للتسوق.

ــاء الــــــــشــــــــراء عـــبـــر  ــ ــمــ ــ ــيــــحــــصــــل عــ ســ
 %20 بنسبة  إضافي  خصم  على  اإلنترنت 
عــلــى الــمــدفــوعــات الــتــي تــتــم عـــن طــريــق 

 20 بقيمة  االئتمانية  ماستركارد  بطاقات 
الترويجي  الرمز  أكثر.  أو  بحرينًيا  ديناًرا 

.SF2021 هو
تنتهي  الــمــذهــلــة ال  الــجــمــعــة  حــمــلــة 
سيكون  نوفمبر   26 فــي  الــحــد؛  هــذا  عند 

اللولو  فــي  الــلــيــل  هــنــاك خــصــم منتصف 
في مجمع الرملي يليه بيع آخر في لولو 
من  المزيد  لمنح  نوفمبر،   29 فــي  الحد 
منتصف  خصومات  في  للعماء  الفوائد 

الليل مع خصومات تصل إلى %90.

القاهرة - سيد عبدالقادر:
ــد الــفــنــانــة الــكــبــيــرة ونــجــمــة  ــ تــوفــيــت أمــــس األحـ
المستشفيات  أحــد  داخــل  البابلي  سهير  الكوميديا 
عــن عمر  ــام،  أيـ عــدة  بداخله منذ  تعالج  كــانــت  الـــذي 
نتيجة  صحية  لوعكة  تعرضها  بعد  عــاًمــا،   86 نــاهــز 
إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفات واحتجازها 

بالرعاية المركزة.
ولدت سهير في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، 
الــمــوهــبــة فـــي ســـن مــبــكــرة، فالتحقت  وبــــدت عــلــيــهــا 
الــمــوســيــقــى في  الــمــســرحــيــة ومــعــهــد  الــفــنــون  بمعهد 
نفس الوقت، ما جعلها تواجه ضغوًطا عائلية كبيرة. 
مسرحية  في  عفت«  »أبلة  دور  ــا  أدوارهـ أشهر  من 

»مدرسة المشاغبين« التي تم عرضها عام 1973.
توالت أعمالها الفنية وتنوعت ما بين مسلسات 
»العصفور  فــي مسلسل  شــاركــت  ومــســرحــيــات،  وأفـــام 
والقفص« وذلك في عام 1961، كما شاركت في مسلسل 
»بكيزة وزغلول« الذي تم عرضه في عام 1987 وشاركت 
المسلسل  يونس ونجح  القديرة إسعاد  الفنانة  فيه 

نجاحًا كبيرًا، كما قدمت معها نفس القصة في فيلم 
»ليلة القبض على بكيزة وزغلول« الذي تم عرضه في 
وسكينة«  »ريــا  فــي مسرحية  أيــضــًا  تألقت   ،1988 عــام 
مع الفنانة القديرة شادية، وكان آخر أعمالها الفنية 
هو مسلسل »قانون سوسكا« الذي تم عرضه في عام 
2016، كما أنها تشارك في هذا العام في فيلم بعنوان: 

»عمر من البهجة« الذي عرض عام 2020.

وّجــــــــــه الـــــمـــــخـــــرج اإليــــــرانــــــي 
انتقادات  فــرهــادي  أصــغــر  الشهير 
عنيفة لحكومة طهران في رسالة 
مــفــتــوحــة أبـــــدى فــيــهــا اســـتـــعـــداده 
ــده فــي  ــلــ ــــن تـــمـــثـــيـــل بــ ــعــــزوف عـ ــلــ لــ

السباق إلى جوائز األوسكار. 
صــفــحــتــه  عـــبـــر  فــــرهــــادي  ورد 
عــــلــــى »إنــــــســــــتــــــجــــــرام« عــــلــــى مــن 
ملتبس  موقف  باعتماد  يتهمونه 
فكتب:  اإليرانية  السلطات  حيال 
»كيف يمكن ألحد الربط بطريقة 
مــضــلــلــة بــيــنــي وبـــيـــن حــكــومــة لم 
يتوقف إعامها المتطرف إطاقًا 
في السنوات األخيرة عن تدميري 

وتهميشي ووصمي«. 
بين  متنقًا  فرهادي  ويعيش 
إيــران والــخــارج، لكنه صــّور معظم 
ــا عــمــلــه  ــهـ ــنـ افـــــامـــــه فـــــي بــــلــــده مـ
األخــيــر »قــهــرمــان« )»بــطــل«( الــذي 
مهرجان  في  الكبرى  الجائزة  نال 
كان السينمائي هذا العام، واختير 
لتمثيل إيران في النسخة المقبلة 

من حفل جوائز األوسكار. 
»لقد عبرت  المخرج:  وأضاف 
صــــراحــــة عــــن وجــــهــــة نــــظــــري فــي 
)الــدولــة(  تفرضها  التي  المعاناة 

عــلــى األمـــة مــنــذ ســـنـــوات«، مشيرًا 
خصوصًا إلى قمع تظاهرات عامي 
القاسي«  و»التمييز  و2019   2017
إدارة األزمـــة  وكــذلــك  الـــمـــرأة  ضــد 

الصحية. 
وتوّجه إلى السلطات بالقول: 
فــيــلــمــي  إيـــــــران  ــار  ــيـ ــتـ اخـ ــان  ــ كـ »إذا 
لــجــوائــز األوســـكـــار دفــعــكــم إلـــى أن 
تستنتجوا أنني تحت رايتكم، فأنا 
لــدّي  أن ال مشكلة  أعــلــن صــراحــة 

في إلغاء هذا القرار«. 
أبِد يومًا أي  »لم  وتابع قائًا: 
تأييد لموقفكم وأفكاركم الرجعية 
)رغـــم( أنــي لــم أتــحــدث قــّط حتى 

اآلن عن االضطهاد الذي تعرضت 
له منكم. لقد صادرتم جواز سفري 
في المطار مرات عدة وأجريتم لي 

جلسات استجواب«. 
وسبق لفرهادي أن مّثل إيران 
في جوائز األوسكار أربع مرات منذ 

عام 2009. 
فيلمه  بفضل  شهرته  وحــقــق 
يتناول  الـــذي   )2011( »انــفــصــال« 
قــصــة طــــاق، ونــــال عــنــه جــائــزتــي 
األوســـكـــار وغــولــدن غــلــوب ألفضل 
سيزار  وجــائــزة  أجنبية  بلغة  فيلم 
ــي والـــــــدب  ــبــ ــنــ ــل فـــيـــلـــم أجــ ــ ــــضـ ألفـ

الذهبي في مهرجان برلين. 

خالل زيارتها جناح �ململكة يف »معر�ض �إك�سبو«

للبحري�ن العري�ق  التاري�خ  يمث�ل  البحري�ن  مملك�ة  جن�اح  الجالهم�ة:  د. 

86 عاما ناهز  البابلي عن عمر  �سهير  الكبيرة  الفنانة  وفاة 

فرهادي منتقد� �ل�سلطات �لإير�نية: 

لالأو�سكار تر�سيحي  قرار  اإلغاء  في  لدي  م�سكلة  ال 

عرو��ض واأ�س�عار مغري�ة ف�ي »الجمع�ة المذهل�ة« باللول�و
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امل�شري ي�شتعر�ض املوا�شيع امل�شرتكة مع

 اأمني عام التحالف الإ�شالمي الع�شكري

ا�شتقبل امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين 

يف القيادة العامة، اأم�س الأحد، اللواء الركن طيار حممد بن �شعيد املغيدي اأمني عام التحالف 

للم�شاركة  للبالد  زيارته  له، مبنا�شبة  املرافق  والوفد  الإرهاب  ملحاربة  الع�شكري  الإ�شالمي 

يف فعاليات املنتدى ال�شابع ع�شر ملوؤمتر حوار املنامة 2021، بح�شور الفريق الركن عبداهلل 

بن ح�شن النعيمي وزير �شوؤون الدفاع، والفريق الركن ذياب بن �شقر النعيمي رئي�س هيئة 

الأركان.

الإ�شالمي  التحالف  عام  باأمني  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  رحب  اللقاء  وخالل   

الع�شكري ملحاربة الإرهاب، ومت مناق�شة عدد من املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك، كما اأ�شاد 

الع�شكري  الإ�شالمي  التحالف  الإرهاب، وجهود  الع�شكري ملحاربة  الإ�شالمي  التحالف  بدور 

الأمن  اإىل حفظ  تهدف  التي  الدولية  اجلهود  مع  الأع�شاء  الدول  وتوحيد جهود  تن�شيق  يف 

مدير  �شعد  الركن ح�شن حممد  اللواء  اللقاء  الإرهاب. وح�شر  الدوليني يف حماربة  وال�شلم 

ديوان القيادة العامة، واللواء الركن طيار ال�شيخ حممد بن �شلمان اآل خليفة مدير التعاون 

الع�شكري، وعدد من كبار �شباط قوة دفاع البحرين.

ال�شيخ  الركن  امل�شري  قام 

خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد 

اأم�س  البحرين  دفاع  لقوة  العام 

 ،2021 نوفمرب   21 الأحد 

الطبية  اخلدمات  اإىل  بزيارة 

اإيجاز  اإىل  ا�شتمع  حيث  امللكية، 

بروفي�شور  اللواء  قبل  من 

خليفة  اآل  علي  بن  خالد  ال�شيخ 

امللكية  الطبية  اخلدمات  قائد 

احلديثة  العالجية  املن�شاآت  عن 

والأق�شام الطبية املتطورة.

لقوة  العام  القائد  واأو�شح 

املنظومات  اأن  البحرين  دفاع 

البحرين  دفاع  بقوة  الطبية 

�شبحانه  اهلل  من  بف�شل  ت�شهد 

حل�شرة  احلكيمة  بالروؤى  ثم 

حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

اأيده  الأعلى  القائد  املفدى  البالد 

والتقدم  الرقي  من  مزيًدا  اهلل، 

بالبنان،  اإليها  ي�شار  واأ�شبحت 

من  واعتزاز  فخر  وم�شدر 

واملراكز  الطبية  ال�شروح  كربى 

العلمية املتخ�ش�شة يف املجالت 

ال�شحية اإقليمًيا ودولًيا.

لقوة  العام  القائد  واأ�شاد 

بامل�شتويات  البحرين  دفاع 

ت�شم  والتي  احلديثة  العالجية 

وطنية  وفنية  طبية  كوادر 

الطبية  التكنولوجيا  وفق  تعمل 

م�شتوى  على  مثنًيا  املتقدمة، 

يقدم  الذي  املتطور  اخلدمات 

اأن  موؤكًدا  واملقيمني،  للمواطنني 

اليوم  ُيعد  الع�شكري  امل�شت�شفى 

املتميزة  الطبية  ال�شروح  اأحد 

على م�شتوى املنطقة.

لدى زيارته اخلدمات الطبية امللكية.. امل�شري: 

املنظومات الطبية بقوة الدفاع م�شدر فخر واعتزاز

ا�شتقبل امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن اأحمد 

يف  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل 

القيادة العامة، اأم�س الأحد، الفريق طيار مارتن 

بال�شرق  الدفاع  م�شت�شاري  كبري  �شامب�شون 

امل�شلحة  بالقوات  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط 

له،  املرافق  والوفد  ال�شديقة  املتحدة  باململكة 

فعاليات  يف  للم�شاركة  للبالد  زيارته  مبنا�شبة 

املنتدى ال�شابع ع�شر ملوؤمتر حوار املنامة 2021، 

بح�شور الفريق الركن عبداهلل بن ح�شن النعيمي 

بن  ذياب  الركن  والفريق  الدفاع،  �شوؤون  وزير 

�شقر النعيمي رئي�س هيئة الأركان.

لقوة  العام  القائد  رحب  اللقاء  بداية  ويف   

دفاع البحرين بكبري م�شت�شاري الدفاع بال�شرق 

امل�شلحة  بالقوات  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط 

بعمق  اللقاء  خالل  اأ�شاد  حيث  الربيطانية، 

عالقات ال�شداقة التاريخية املتميزة التي تربط 

مملكة البحرين واململكة املتحدة.

 ومت خالل اللقاء مناق�شة عدد من املوا�شيع 

التي تعزز العالقات الثنائية والتعاون والتن�شيق 

امل�شرتك خ�شو�شا يف املجال الع�شكري والتعاون 

الدفاعي بني البلدين ال�شديقني.

حممد  ح�شن  الركن  اللواء  اللقاء  وح�شر 

�شعد مديـر ديوان القيادة العامة، واللواء الركن 

مدير  خليفة  اآل  �شلمان  بن  ال�شيـخ حممد  طيار 

الع�شكري، وعدد من كبار �شباط قوة  التعاون 

دفاع البحرين.

القائد العام ي�شيد بالعالقات مع اململكة املتحدة

الزياين يلتقي عدًدا من امل�شوؤولني امل�شاركني بحوار املنامة:

 التعاون لتعزيز اأ�ش�ض ال�شالم وال�شتقرار ون�شر ثقافة الت�شامح 

را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اخلارجية  وزير  اجتمع 

ال�شرق  �شوؤون  من�شق  ماكغورك،  بريت  مع  اأم�س،  الزياين 

املتحدة  بالوليات  القومي  الأمن  مبجل�س  واأفريقيا  الأو�شط 

ال�شابعة  الدورة  اأعمال  انعقاد  هام�س  على  وذلك  الأمريكية، 

ع�شرة ملوؤمتر حوار املنامة.

التاريخية  العالقات  م�شار  بحث  الجتماع،  خالل  ومت 

الوثيقة وال�شراكة ال�شرتاتيجية التي تربط بني مملكة البحرين 

والوليات املتحدة الأمريكية ال�شديقة، و�شبل تعزيز التعاون 

والتطلعات  الأهداف  يحقق  مبا  املجالت  خمتلف  يف  الثنائي 

امل�شرتكة للبلدين وم�شالح دول املنطقة.

ال�شيا�شية والأمنية  الأو�شاع  ا�شتعرا�س تطورات  كما مت 

يف املنطقة والتحديات التي تهدد اأمنها وا�شتقرارها، واجلهود 

املبذولة لرت�شيخ دعائم الأمن وال�شلم والتنمية يف املنطقة مبا 

يحقق تطلعات �شعوبها يف النماء والزدهار.

وح�شر الجتماع، مارغريت ناردي، القائم باأعمال �شفارة 

الوليات املتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، وال�شفري طالل 

اخلارجية،  وزارة  �شوؤون  عام  مدير  الأن�شاري،  عبدال�شالم 

وال�شفري ال�شيخ عبداهلل بن علي اآل خليفة، رئي�س قطاع �شوؤون 

الأمريكيتني بوزارة اخلارجية.

وزير  الزياين  را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  واجتمع 

الوزراء  رئي�س  نائب  ال�شفدي  اأمين  مع  اأم�س،  اخلارجية، 

وزير اخلارجية و�شوؤون املغرتبني باململكة الأردنية الها�شمية 

ال�شابعة  الدورة  اأعمال  انعقاد  هام�س  على  وذلك  ال�شقيقة، 

ع�شرة ملوؤمتر حوار املنامة.

وجرى خالل الجتماع بحث العالقات الأخوية القائمة بني 

مملكة البحرين واململكة الأردنية الها�شمية ال�شقيقة، وال�شبل 

الكفيلة بتعزيز وتكثيف التعاون الثنائي يف خمتلف املجالت، 

وال�شعبني  للبلدين  امل�شرتكة  والتطلعات  امل�شالح  يحقق  مبا 

الإقليمية  الأو�شاع  تطورات  بحث  اإىل  اإ�شافة  ال�شقيقني، 

وامل�شتجدات  التحديات  جتاه  املتوا�شل  التن�شيق  وجمالت 

الإقليمية والدولية، والق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك.

�شفري  العدوان  وريكات  �شالح  رامي  الجتماع  ح�شر 

ال�شلك  عميد  البحرين  مملكة  لدى  الها�شمية  الأردنية  اململكة 

عام  مدير  الأن�شاري  عبدال�شالم  طالل  وال�شفري  الدبلوما�شي، 

�شوؤون وزارة اخلارجية، واأحمد حممد الطريفي رئي�س قطاع 

ال�شوؤون العربية بوزارة اخلارجية.

وزير  الزياين،  را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اجتمع  كما 

اإقليم  وزراء  رئي�س  بارزاين،  م�شرور  مع  اأم�س،  اخلارجية، 

الدورة  اأعمال  انعقاد  هام�س  على  وذلك  العراق،  كرد�شتان 

ال�شابعة ع�شرة ملوؤمتر حوار املنامة.

القائمة بني  الأخوية  العالقات  ومت خالل الجتماع، بحث 

مملكة البحرين وجمهورية العراق واجلهود املبذولة لتنميتها 

وتطويرها خدمة مل�شالح البلدين وال�شعبني ال�شقيقني، و�شبل 

التعاون بني مملكة البحرين واإقليم كرد�شتان يف املجالت ذات 

الهتمام امل�شرتك، بالإ�شافة اإىل التحديات الأمنية التي تواجه 

مبا  امل�شرتك  والتن�شيق  التعاون  دوام  وتتطلب  املنطقة  دول 

يحقق الأمن وال�شتقرار والزدهار جلميع �شعوبها.

قطاع  رئي�س  الطريفي،  حممد  اأحمد  الجتماع،  وح�شر 

ال�شوؤون العربية بوزارة اخلارجية.

وزير  الزياين،  را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  واجتمع 

�شفري  �شيمونيه،  باتريك  ال�شفري  مع  الأحد،  اأم�س  اخلارجية، 

يف  واملقيم  البحرين  مملكة  لدى  املعني  الأوروبي  الحتاد 

ال�شابعة  الدورة  اأعمال  انعقاد  هام�س  على  وذلك  الريا�س، 

ع�شرة ملوؤمتر حوار املنامة.

وجرى خالل الجتماع، بحث عالقات ال�شداقة والتعاون 

وما  الأوروبي  والحتاد  البحرين  مملكة  بني  القائمة  الوثيقة 

ت�شهده من منو وتطور على خمتلف امل�شتويات، و�شبل تعزيز 

اأ�شمل خدمة للم�شالح امل�شرتكة،  اآفاق  التعاون امل�شرتك نحو 

بالإ�شافة اإىل بحث عدد من املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك.

القريني�س، رئي�س قطاع  اإبراهيم  اأحمد  وح�شر الجتماع، 

ال�شوؤون الأوروبية بوزارة اخلارجية.

وزير  الزياين،  را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اجتمع  كما 

ال�شباح،  �شمالن  �شباح  ال�شيخ  مع  الأحد  اأم�س  اخلارجية، 

ال�شقيقة،  الكويت  بدولة  بالإنابة  الوطني  الأمن  جهاز  رئي�س 

وذلك على هام�س انعقاد اأعمال الدورة ال�شابعة ع�شرة ملوؤمتر 

الأخوة  عالقات  بحث  الجتماع،  خالل  ومت  املنامة.  حوار 

التاريخية القائمة بني مملكة البحرين ودولة الكويت ال�شقيقة، 

يف  والنمو  التطور  يف  متقدم  م�شتوى  من  اإليه  و�شلت  وما 

وال�شعبني  للبلدين  امل�شرتكة  للم�شالح  خدمة  املجالت  �شتى 

الأمنية  والتحديات  امل�شتجدات  اإىل بحث  بالإ�شافة  ال�شقيقني، 

الإقليمية والدولية، والق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك.

الأن�شاري،  عبدال�شالم  طالل  ال�شفري  الجتماع،  وح�شر 

عبداهلل  نان�شي  وال�شفري  اخلارجية،  وزارة  �شوؤون  عام  مدير 

جمال، رئي�س قطاع ال�شوؤون ال�شرتاتيجية بوزارة اخلارجية.

وزير  الزياين،  را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  واجتمع 

رئي�س  اإ�شحاق�شون،  جي�شون  مع  الأحد،  اأم�س  اخلارجية، 

ال�شوؤون ال�شيا�شية يف اللجنة اليهودية الأمريكية، وذلك على 

حوار  ملوؤمتر  ع�شرة  ال�شابعة  الدورة  اأعمال  انعقاد  هام�س 

املنامة.

وتكثيف  تطوير  اأوجه  بحث  الجتماع،  خالل  وجرى 

كل  يف  اجلانبني  بني  امل�شرتك  الثنائي  والتن�شيق  التعاون 

املجالت املتعلقة بتعزيز اأ�ش�س ال�شالم وال�شتقرار ون�شر ثقافة 

حيال  النظر  وجهات  وتبادل  ال�شلمي،  والتعاي�س  الت�شامح 

م�شتجدات الأو�شاع ال�شيا�شية يف املنطقة، اإ�شافة اإىل مناق�شة 

عدد من الق�شايا حمل الهتمام امل�شرتك.

الأن�شاري،  عبدال�شالم  طالل  ال�شفري  الجتماع،  وح�شر 

عبداهلل  ال�شيخ  وال�شفري  اخلارجية،  وزارة  �شوؤون  عام  مدير 

بوزارة  الأمريكيتني  �شوؤون  قطاع  رئي�س  خليفة،  اآل  علي  بن 

اخلارجية.

وزير  الزياين،  را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اجتمع  كما 

م�شت�شار  حولتا،  اإيال  الدكتور  مع  الأحد،  ام�س  اخلارجية، 

الأمن القومي بدولة اإ�شرائيل والوفد املرافق، وذلك على هام�س 

انعقاد اأعمال الدورة ال�شابعة ع�شرة ملوؤمتر حوار املنامة.

الثنائية  العالقات  م�شار  بحث  الجتماع،  خالل  ومت 

مبا  امل�شرتك  والتن�شيق  التعاون  تطوير  و�شبل  البلدين  بني 

الواردة  املبادئ  اإطار  يف  امل�شرتكة  والأهداف  امل�شالح  يحقق 

اإىل  بالإ�شافة  اإبراهيم،  مبادئ  واتفاق  ال�شالم  تاأييد  اإعالن  يف 

ال�شيا�شية والأمنية يف املنطقة والتحديات  تطورات الأو�شاع 

التي تواجه دولها، واجلهود التي تبذل من اأجل حتقيق الأمن 

واآمال  تطلعات  يخدم  مبا  املنطقة  يف  وال�شالم  وال�شتقرار 

�شعوبها يف التنمية والزدهار.

ح�شــر الجتمــاع، ال�شــفري طالل عبدال�شالم الأن�شاري، 

نان�شي  وال�شفري  اخلــارجية،  وزارة  �شــوؤون  عـام  مديـر 

عبداهلل جمال، 

�شلمان بن عبداللـه يعتمد

 الوثائــــق العقاريــــة اللكرتونيـــة

بن  عبداهلل  بن  �شلمان  ال�شيخ  اعتمد 

امل�شاحة  جهاز  رئي�س  خليفة  اآل  حمد 

جمل�س  رئي�س  العقاري  والت�شجيل 

الوثائق  العقاري  التنظيم  موؤ�ش�شة  اإدارة 

والتي  اجلديدة،  اللكرتونية  العقارية 

للوثائق  باعتماده  بها  بالعمل  البدء  مت 

�شتاأتي  ثم  ومن  اأوىل  كمرحلة  احلكومية 

مرحلة اعتماد الوثائق اخلا�شة بالأرا�شي 

اجلديدة  الوثائق  وبعدها  وال�شقق 

يف  يرغب  ملن  �شتكون  الأخرية  واملرحلة 

تغيري الوثيقة العقارية اخلا�شة به حتى 

يتم تدريجًيا التحّول الكامل. ال�سيخ �سلمان بن عبداهلل
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زيادة وجهات الرحالت اجلوية اإىل اأكرث من 70 وجهة.. وكيل �شوؤون املوانئ: 

مبادرات القطاع اللوج�شتي توّفر الوظائف للمواطنني
امل�ساعد  الوكيل  املحمود  هــود  ــدر  ب ــد  اأك

والت�سالت  املوا�سالت  بوزارة  املوانئ  ل�سوؤون 

اللوج�ستية  اخلدمات  قطاع  ا�سرتاتيجية  اأن 

خطة  اأهـــداف  حتقيق  يف  كبري  ب�سكل  ت�سب 

تعزيز  يف  ت�سهم  والتي  القت�سادي،  التعايف 

من  مزيد  ا�ستقطاب  يتيح  مبا  القت�سادي  النمو 

من  وي�ساعف  الكربى،  وال�سركات  ال�ستثمارات 

البحرين  ململكة  التناف�سي  واملوقع  املكانة  اأهمية 

باعتبارها وجهة مثلى للعمل بالقطاع اللوج�ستي 

هذا  يف  توفرها  التي  واملزايا  الت�سهيالت  نتيجة 

القطاع.

يف  ت�سهم  ال�سرتاتيجية  هذه  اأن  اإىل  ولفت 

حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  روؤى  حتقيق 

وتاأتي  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

بعد اإعالن جمل�س الوزراء برئا�سة �ساحب ال�سمو 

امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

القت�سادي  التعايف  الوزراء خطة  رئي�س جمل�س 

الفر�س  وخلق  الوطني  القت�ساد  تنمية  بهدف 

اللوج�ستي  القطاع  يدرج  اإذ  للمواطنني،  النوعية 

�سمن القطاعات ذات الأولوية والواعدة باخلطة.

اخلدمات  قطاع  ا�سرتاتيجية  اإن  وقــال 

ترتبط  مهمة  ركائز  على  تقوم  اللوج�ستية 

العمود  تعترب  والتي  التحتية،  البنية  بتطوير 

الفقري لإجناح مبادرات ال�سرتاتيجية الطموحة، 

كربنامج حتديث مطار البحرين الدويل، وحت�سني 

كفاءة العمليات يف ميناء خليفة بن �سلمان، ف�سالاً 

عن اإطالق مركز عاملي خلدمات ال�سحن البحري - 

هذا  يف  الإلكرتونية  اخلدمات  وم�ساعفة  اجلوي، 

القطاع.

وتابع املحمود باأن كل ذلك ي�سهم يف حتقيق 

املتمثلة   ،2030 عام  بحلول  املن�سودة  الأهداف 

اللوج�ستي  القطاع  البحرين يف  ت�سنيف  يف  رفع 

وزيادة  عاملياًا،  دولة   20 اأف�سل  �سمن  لتكون 

وجهات الرحالت اجلوية اإىل اأكرث من 70 وجهة، 

اإىل  اجلوي  لل�سحن  ال�ستيعابية  الطاقة  ورفع 

الطاقة  زيادة  اإىل  بالإ�سافة  مرتي،  طن  مليون 

ال�ستيعابية يف امليناء لتبلغ مليون حاوية، ورفع 

اإ�سهام القطاع اللوج�ستي يف الناجت املحلي.

اخلدمات  قطاع  ا�سرتاتيجية  اأن  على  و�سدد 

اللوج�ستية تويل اأهمية كبرية لتوفري فر�س عمل 

ال�سركات  ا�ستفادة  خالل  من  للمواطنني  نوعية 

القوية  التحتية  للبنية  وامل�ستثمرين  الكربى 

واملتطورة بالقطاع اللوج�ستي ومبا يجعل املواطن 

الوظيفة،  ب�سغل  ا  جديراً ا  خياراً والكفء  املوؤهل 

اللوج�ستي  بالقطاع  الهتمام  زيادة  اأن  اإىل  لفتاًا 

على  اقت�سادية  اإيجابية  انعكا�سات  له  �ستكون 

ا  رئي�ساً ا  حمركاً باعتباره  واملرافق  القطاعات  بقية 

ا لها. ومهماً

ت�سكل  باأنها  اأهمية  تكت�سب  املوانئ  اأن  واأكد 

بدعم  �سواء  جمــال،  من  لأكــرث  اقت�سادياًا  ــداًا  راف

البحرين  ال�سياحية اجلديدة ململكة  ال�سرتاتيجية 

من خالل ا�ستقبال البواخر العاملية واأفواج ال�سياح 

اأو من خالل حركة ال�سحن البحرية واملناولة يف 

اأر�سفة املوانئ امل�سممة باأحدث املعايري ل�ستيعاب 

للب�سائع،  والتفريغ  ال�سحن  حركة  يف   الزيادة 

وكل ذلك ي�سب نحو حتقيق هدف تعزيز تناف�سية 

ا اأ�سا�سياًا  ميناء خليفة بن �سلمان الذي ميثل مركزاً

حلركة القطاع اللوج�ستي وال�سياحي.

جزءاًا  يعد  �سلمان  بن  خليفة  ميناء  اأن  وذكر 

اخلدمات  قطاع  ا�سرتاتيجية  يف  اأ�ســـا�سياًا 

ليواكب  دوره  تطوير  جرى  اإذ  اللوج�ستيــة، 

ال�سحن  قطاع  يف  املتـزايدة  التجارية  العمليات 

عرب امليناء.

ا�شتقبلت جمموعة من الزهرات مبنا�شبة اليوم العاملي للطفل.. العنزور: 

احلركة الإر�شادية ت�شهم يف ا�شتثمار طاقات الأطفال 

مبنا�سبة اليوم العاملي للطفل، ا�ستقبلت 

للخدمات  امل�ساعد  الوكيل  العنزور  كفاية 

املتميزات  الزهرات  من  التعليمية جمموعة 

يف  بــارز  ح�سور  لديهن  وممن  اأكادميياًا 

احلركة الإر�سادية. 

من  مل�سته  ما  على  العنزور  واأثنت 

الإر�سادية  احلركة  تبذلها  حثيثة  جهود 

التي  القوية  الأ�س�س  لتعزيز  اململكة  يف 

حتت�سن  بيئة  لتهيئة  البحرين  و�سعتها 

وتذكي  متييز  اأي  دون  من  الأطفال  جميع 

وعيهم حول حقوقهم وت�ساهم يف ا�ستثمار 

طاقاتهم لإبراز ما يتميزون به من جوانب 

لهم  خ�سبة  اأر�سية  متهيد  بهدف  اإبداعية 

مب�ستقبلهم  والنجاح  للتفوق  للو�سول 

النه�سة  يف  فاعلني  م�ساهمني  وليكونوا 

احل�سارية للمملكة. 

الزهرات  تكرمي  املنا�سبة  و�سهدت 

اهتمام وجهد  توليه من  ما  للعنزور نظري 

اململكة  الإر�سادية يف  حثيث جتاه احلركة 

م�ساهماًا  لكونها  ومنوها  تطورها  لتوا�سل 

واملبادئ  القيم  وتر�سيخ  اإ�سعاع  يف  فاعالاً 

احلميدة يف املجتمع.

بدر هود املحمود

متابعة م�شروعات تطوير البنية التحتية واإدخال اأحدث التقنيات الطبية بال�شلمانية

رئي�س »الأعلى لل�شحة« يطلع على م�شتجدات م�شروع الت�شيري الذاتي للم�شت�شفيات

تف�سل الفريق طبيب ال�سيخ حممد 

املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

الأعلى لل�سحة بزيارة ميدانية ملجمع 

اآخر  على  لالطالع  الطبي  ال�سلمانية 

التطويرية،  امل�ساريع  م�ستجدات 

حيث كان يف ا�ستقباله لدى و�سوله 

ال�سيخ ه�سام بن عبدالعزيز اآل خليفة 

امل�ست�سفيات  اأمناء  جمل�س  رئي�س 

حممد  اأحمد  والدكتور  احلكومية، 

التنفيذي  الرئي�س  ــاري  ــ�ــس الأن

واإبراهيم  احلكومية،  للم�ست�سفيات 

للمجل�س  العام  الأمني  النواخذة  علي 

الأعلى لل�سحة، بالإ�سافة اإىل مديري 

الطبية  اخلدمات  وروؤ�ساء  الإدارات 

ال�سلمانية  مبجمع  والتمري�سية 

الطبي.

الأعلى  املجل�س  رئي�س  واطلع 

لل�سحة خالل زيارته على م�ستجدات 

م�سروع الت�سيري الذاتي للم�ست�سفيات 

�سري  خط  اإىل  بالإ�سافة  احلكومية، 

الُبنى  بتطوير  املتعلقة  امل�ساريع 

التقنيات  اأحدث  واإدخــال  التحتية، 

والأجهزة  والعالجية  الت�سخي�سية 

اإذ  الطبي،  باملجمع  الطبية  واملعدات 

التي  الدموية  الق�سطرة  وحدة  تفقد 

ا  موؤخراً الطبية  اأجهزتها  حتديث  مت 

باإ�سافة جهاز من اأحدث اأنواع اأجهزة 

الت�سوير  ذات  الدموية  الق�سطرة 

ــاد بــهــدف الرتــقــاء  ــع ربــاعــي الأب

باخلدمات الطبية املقدمة يف الوحدة، 

م�سروع  اإليه  و�سل  ما  تفقد  كما 

والطوارئ،  احلوادث  ق�سم  تو�سعة 

امل�ساريع  من  عــدٍد  اإىل  بالإ�سافة 

الأخرى اجلاري تنفيذها حالياًا.

من جانبه، ثّمن ال�سيخ ه�سام بن 

رئي�س  زيارة  خليفة  اآل  عبدالعزيز 

تاأتي  والتي  لل�سحة،  الأعلى  املجل�س 

مب�ساعي  البالغ  لهتمامه  ا  انعكا�ساً

الرتقاء باملنظومة ال�سحية يف مملكة 

لآليات  املبا�سرة  ومتابعته  البحرين، 

ال�سحية،  ال�سرتاتيجيات  تنفيذ 

اخلطة  يف  ــراره  اإق مت  ما  يحقق  مبا 

 ،2025-2016 لل�سحة  الوطنية 

وميّكن جميع املواطنني واملقيمني من 

ذات  �سحية  رعاية  على  احل�سول 

نوعيٍة عالية. 

التنفيذي  الرئي�س  اأعرب  بدوره، 

�سكره  عن  احلكومية  للم�ست�سفيات 

لل�سحة على  الأعلى  املجل�س  لرئي�س 

الطبي،  ال�سلمانية  ملجمع  زيارته 

احلكومية  للم�ست�سفيات  دعمه  ا  مقدراً

يف  �سيما  ل  كافة،  الأ�سعدة  على 

وتوجيهاته  النتقالية،  املرحلة  هذه 

املبذولة  اجلهود  لتعزيز  ال�سديدة 

امل�ستدامة  التنمية  اأهــداف  لتحقيق 

على ال�سعيد ال�سحي.

جمهز باأحدث التكنولوجيا ويت�شمن 10 قاعات للعر�س.. ووزير الأ�شغال:

اجل��دي��د امل���ع���ار����س  م���رك���ز  اإجن������از  ن�����ش��ب��ة   %54
امل�ستمر  ــام  ــم ــت اله ــــار  اإط يف 

والتي  املتنوعة  اخلدمية  بامل�سروعات 

تقوم وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات 

بت�سميمها  الــعــمــراين  والتخطيط 

والإ�سراف على تنفيذها ل�سالح اجلهات 

والوزارات املختلفة باململكة، قام  وزير 

والتخطيط  البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال 

عبداهلل  بن  ع�سام  املهند�س  العمراين 

امل�ساعد  الوكيل  من  كالاً  برفقة  خلف 

مل�ساريع البناء وال�سيانة ال�سيخ م�سعل 

الرئي�س  وبح�سور  خليفة  اآل  حممد  بن 

واملعار�س  ال�سياحة  لهيئة  التنفيذي 

عن  وممثلني  قائدي  علي  نا�سر  د. 

وفريق  امل�سروع   ومقاول  ا�ست�ساري 

مركز  مل�سروع  تفقدية  بزيارة  العمل 

واملوؤمترات  للمعار�س  الدويل  البحرين 

بال�سخري، لالطالع على مراحل  اجلديد 

بلغت  الذي  امل�سروع  يف  العمل  �سري 

ن�سبة الإجناز الجمالية فيه %54.

املهند�س  ذكــر  ال�سياق  هــذا  ويف 

البلديات  و�ــســوؤون  الأ�سغال  ــر  وزي

والتخطيط العمراين املهند�س ع�سام بن 

مب�سروع  جاٍر  العمل  باأن  خلف  عبداهلل 

للمعار�س  الــدويل  البحرين  مركز 

والذي  بال�سخري  اجلديد  واملوؤمترات 

البحرين  هيئة  ل�سالح  تنفيذه  يتم 

اأنه  قال  حيث  واملعار�س،  لل�سياحة 

 %99 من  اأكرث  �سب  من  النتهاء  مت   «

ومت  اخلر�سانات  اأعمال  اإجمايل  من 

ال�سالت  لكل  احلديدية  الهياكل  تركيب 

يف  العمل  وجاري  الرئي�سي  والــرواق 

احلديدية  الأ�سقف  ــواح  األ ا�ستكمال 

على  العمل  اأو�سك  كما  الأ�سقف.   وعزل 

اأعمال احلوائط اخلر�سانية  النتهاء من 

ال�سالت  وتك�سية  ال�سب  م�سبقة 

يف  العمل  يجري  كما  الأملنيوم.  باألواح 

اأعمال الطابوق واأعمال الطرق الداخلية 

ال�سحي  ال�سرف  و�سبكات  والر�سف 

الأعمال  وبقية  الأمطار  مياه  وت�سريف 

وامليكانيكية. الكهربائية 

ـــاف الـــوزيـــر خــلــف بــان  واأ�ـــس

اجلديد  واملــوؤمتــرات  املعار�س  مركز 

للمعار�س  ــات  ــاع ق عــلــى  يــحــتــوي 

والجتماعات  للموؤمترات  و�سالت 

الفعاليات  خمتلف  ل�ست�سافة  املعدة 

وجمهزة  واملنا�سبات،  والحتفالت 

على  يت�سمن  كما  التكنولوجيا،  باأحدث 

بارتفاعات خمتلفة  للعر�س  قاعات   10

 95،000 بـ  تقدر  اإجمالية  ومب�ساحة 

اخلــدمــات  كــافــة  ت�سمل  مــربــع  مــرت 

وخدمات  وتكييف  اإ�ساءة  من  الالزمة 

تخزين  م�ساحات  اإىل  بالإ�سافة  فنية، 

ومداخل  وخمــارج  قاعة،  بكل  خا�سة 

الأن�سب  املكان  يجــعلها  مــما  م�ستقلة، 

ولإبرام  العاملية  املعار�س  لحت�سان 

التجارية. ال�سفقات 

وزير املالية: البحرين تويل 

اهتمامًا لتعزيز البيئة التناف�شية

وزير  خليفة  اآل  خليفة  بن  �سلمان  ال�سيخ  اأكد 

البحرين  مملكة  باأن  الوطني  والقت�ساد  املالية 

مايل  كمركز  التناف�سية  مكانتها  تعزيز  توا�سل 

وم�سريف رائد يف املنطقة اإىل جانب موا�سلة العمل 

ال�ستثمارية  الفر�س  من  املزيد  ا�ستقطاب  على 

بالدور  منوهااً  القت�سادي،  للنمو  املعززة  الواعدة 

وامل�سريف  املــايل  القطاع  يلعبه  الــذي  املحوري 

دعم  يف  الهامة  احليوية  القطاعات  اأحــد  كونه 

اأهمية  على  معاليه  موؤكدااً  القت�سادي،  النمو 

القائم  التعاون  لتعزيز  الرامية  اجلهود  م�ساعفة 

مع املوؤ�س�سات املالية وامل�سرفية الدولية مبا يلبي 

التطلعات والأهداف املرجوة. 

اإي�سيكي  بيو�سوكي  لقاءاأم�س  لدى  ذلك  جاء 

الرئي�س الإقليمي لأوروبا وال�سرق الأو�سط واأفريقيا 

زيارته  مبنا�سبة  الــدويل  للتعاون  اليابان  ببنك 

للبالد، حيث رحب معاليه بال�سيد يو�سوكي، م�سيدااً 

بعالقات التعاون القائمة بني مملكة البحرين وبنك 

تبادل  اأهمية  على  موؤكدااً  الدويل،  للتعاون  اليابان 

التجارب واأف�سل املمار�سات واخلربات الدولية يف 

نحو  القطاع  اأداء  لتعزيز  وامل�سريف  املايل  املجال 

م�ستويات اأكرث تقدمااً. 

ــه  اأوج تعزيز  بحث  اللقاء  ــالل  خ وجــرى 

التعاون القائمة بني اجلانبــني، ومناق�سة عدد من 

املوا�سيع ذات الهتمام امل�سرتك اخلا�سـة بال�ســاأن 

التطورات  اآخر  وا�ستعــرا�س  وامل�سريف  املايل 

وامل�ستجدات على �سعيد القت�ساد العاملي.

البحرين ترحب بالتو�شل اإىل

اتفاق املرحلة النتقالية لل�شودان

البحرين تدين ا�شتهداف

ميلي�شيا احلوثي ملطار جنران

اأعربت وزارة اخلارجية عن ترحيب مملكة البحرين بتو�سل اأطراف املرحلة النتقالية 

النتقالية  املرحلة  اتفاق �سيا�سي �سامل ير�سخ مهام  اإىل  ال�سقيقة  ال�سودان  يف جمهورية 

املقبلة، ويعزز وحدة ال�سف بني القوى واملكونات ال�سيا�سية، مما �سوف ي�سهم يف اإر�ساء 

دعائم الأمن وال�ستقرار يف ال�سودان، واحلفاظ على املكت�سبات ال�سيا�سية والقت�سادية، 

ويحقق تطلعات �سعبها ال�سقيق لل�سالم والنماء والزدهار.

و اأكدت وزارة اخلارجية ت�سامن مملكة البحرين ودعمها الكامل جلمهورية ال�سودان 

ملا من �ساأنه حتقيق تطلعات �سعبها ال�سقيق يف ال�ستقرار وال�سالم والتنمية.

اأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين قيام ميلي�سيا احلوثي الإرهابية باإطالق طائرة 

ممنهج  اعتداء  يف  ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  جنران  مطار  جتاه  م�سرية 

ومتعمد لالأعيان املدنية واملدنيني يف اململكة، وانتهاك �سارخ للقانون الدويل الإن�ساين.

التي  ال�سعودية  اجلوية  الدفاعات  قوات  وكفاءة  بيقظة  اخلارجية  وزارة  واأ�سادت 

متكنت من اعرتا�س الطائرة وتدمريها، فهي توؤكد وقوف مملكة البحرين ودعمها الكامل 

الإرهابية  العتداءات  لهذه  للت�سدي  جهودها  يف  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  للمملكة 

الغادرة.
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فاطمة �سلمان:

رف�س جمل�س ال�سورى اأم�س قانوًنا نيابًيا يق�سي بتحديد 

كلفة املرت املربع الواحد للبنية التحتية للبناء مبا ل يجاوز 3 

دنانري بدًل من 12 ديناًرا.

وحّذرت ال�سوريون من اأن القانون النيابي �سيوؤثر �سلًبا 

اإيرادات  تخفي�س  من  عليه  يرتتب  ملا  العامة،  امليزانية  على 

احلكومة من كلفة البنية التحتية املحددة مببلغ )12 ديناًرا( 

للمرت املربع الواحد.

اجلهات  قدرة  على  �سيوؤّثر  القانون  اأن  من  حّذروا  كما 

من  التحتية  البنى  لتوفري  امل�ساريع  اإن�ساء  على  احلكومية 

مياه وكهرباء و�سرف �سحي وطرق، الأمر الذي موؤداه زيادة 

الأعباء املالية على موازنة الدولة يف ظل الظروف احلالية.

و�سوؤون  الأ�سغال  وزير  خلف  ع�سام  اأكد  جانبه  من 

دينارا   12 مبلغ  حتديد  اأن  العمراين،  والتخطيط  البلديات 

مل ياأِت من فراغ، اإمنا هو ح�سيلة درا�سات وتقديرات اأُخذت 

من اأر�س الواقع، وامتدت ملدة عام ون�سف من اأجل الو�سول 

اأجل  من  خمتلفة،  ملناطق  مناذج  وفق  بالذات  الرقم  هذا  اىل 

اخلروج بالكلفة باملرت املربع، وهي كلفة حقيقية مبنية على 

وت�سل  تتفاوت  الكلفة  ان  ُوجد  اإذ  التحتية،  للبنى  درا�سات 

اىل 17 دينارا يف مناطق و25 دينارا يف مناطق اأخرى، لذا 

ارتاأينا اإيجاد نوع من التوازن يف الأمر.

واأ�ساف اأن ر�سوم البنية التحتية للمرت الواحد ل تتعدى 

3 اىل 5% من القيمة الجمالية للعقار امل�ستثمر، م�سريا اىل اأن 

هذه الر�سوم تفر�س على م�ساحة البناء الفعلي ال�سايف دون 

اأن  غريه كال�سالمل والأرا�سي اخلارجية وغريها، م�سريا اىل 

للعقار  الفعلية  امل�ساحة  ن�سف  تكون  ما  عادة  امل�ساحة  هذه 

ككل.

واأ�سار اىل اأن اأهم تاأثري على اأي ا�ستثمار هو عدم وجود 

رافد  اأهم  هو  �سحيحة  بنية حتتية  فوجود  التحتية،  البنية 

اإىل  اأي منطقة، ولي�س العك�س، م�سرًيا  م�سجع لال�ستثمار يف 

اأهمية اإيرادات ر�سوم البنية التحتية يف تطوير البنى التحتية 

وجذب ال�ستثمارات.

الر�سم  احت�ساب  اآلية  عن  الأع�ساء  �سوؤال  وب�ساأن 

للم�ساحة، اأفاد الوزير باأن احت�ساب الكلفة حمدد يف القانون، 

توؤخذ  الر�سوم  ان  كما  املربع،  باملرت  امل�ساحة  احت�ساب  وهو 

املبنى مكونا من  للمبنى، ويف حال كان  ال�سايف  البناء  على 

امل�ستاأجرة؛  او  امل�ستثمرة  امل�ساحة  احت�ساب  يتم  اأدوار  عدة 

 20 من  مكون  ملبنى  واملعاجلة  ال�سحي  ال�سرف  طاقة  لأن 

�سقة تختلف عن مبنى مكون من دورين فقط، ناهيكم عن اأن 

الطرق املو�سولة حتت�سب للمنطقة ككل، وتق�سم على م�ساحة 

الرا�سي للو�سول اإىل كلفة الطريق للمنطقة.

اختالف  ب�ساأن  ال�سوريني  بع�س  مداخالت  على  ورًدا 

باأنه  التحتية من منطقة لأخرى، قال الوزير  البنية  م�ستوى 

ووفًقا للقرار اجلديد ال�سادر هذا العام، فاإن الوزارة اأ�سبحت 

ل حتت�سب الر�سوم الكاملة واملحّددة بـ 12 ديناًرا يف املناطق 

تفتقر لبع�س اخلدمات كخدمات كال�سرف ال�سحي والطرق، 

بخدمات  املتعلقة  اجلزئية  على  �سوى  الر�سوم  توؤخذ  فال 

الكهرباء واملاء.

واأ�ساف: نعم يف هذه احلالة فاإن خدمات ال�سرف ال�سحي 

والطرق ل يوؤخذ ر�سم عليها، كونهما خدمتني مرتبطتني معا، 

ال�سرف  توافر خدمات  اإل يف حال  كاملة  الر�سوم  توؤخذ  ول 

ال�سحي اأول.

اأكد  املواقع،  لتلك  ال�سحي  ال�سرف  خدمات  تاأخر  وعن 

الوزير اأن املناطق اجلديدة من امتدادات املدن والقرى تعاين 

من نق�س يف خدمات ال�سرف ال�سحي نتيجة اىل اأمور فنية، 

تتطلب �سخ مبالغ طائلة من اجل تو�سعة حمطات املعاجلة 

ا�ستثمارات  يتطلب  الذي  المر  والتوزيع،  النقل  وخطوط 

التي  هي  حاليا  املحدودة  وقدرتها  كثرية،  اأموال  و�سخ 

والتي  املناطق،  لتلك  اخلدمة  تو�سيل  يف  قدرتنا  من  حتد 

بالعمل حاليا على خطة ربط حمطات  ال�ستعا�سة عنها  مت 

املعاجلة لال�ستفادة من طاقة اأي حمطة لتخفيف ال�سغط على 

حمطات اأخرى.

م�سكلة  توجد  ل  اأنه  اأبل  عبدالعزيز  ال�سوري  وقال 

تكمن  امل�سكلة  اإمنا  التحتية،  للبنية  املخ�س�س  الر�سم  يف 

اأن  اإىل  لفتا  واحت�سابها،  امل�ساحات  تعدد  ويف  التطبيق  يف 

امل�ساحة تختلف بني املرت املربع واملرت املكعب، اىل جانب اأّن 

على  تطبيقه  يكون  اأن  يجب  البناء  �سايف  على  الحت�ساب 

امل�ساحة اأفقيا ل اأن يكون عموديا.

اأر�س  م�ساحة  على  الحت�ساب  يتم  هل  اأبل:  وت�ساءل 

يف  �سجة  هناك  اأن  خا�سة  البناء؟  اأدوار  بعدد  اأم  العقار 

ال�سارع العقاري ب�ساأن اآلية احت�ساب الكلفة ل على الر�سوم 

املفرو�سة، الأمر الذي ينبغي معاجلته واحل�سول على ردود 

�سافية ب�ساأنه، م�سريا اىل �سرورة الأخذ م�سبقا براأي جمعية 

املهند�سني التي �سيكون لها رد اآخر بال �سك.

فر�س  طريقة  على  العرادي  علي  ال�سوري  واعرت�س 

الر�سوم لتحديدها م�ساحة املرت املربع على اأن تكون لالأر�س 

ال�سا�سية، ولي�س بالأدوار اأو الطوابق، باأن يفر�س لكل دور 

ي�ستقطب  او  يعزز  األ  �ساأنه  من  الذي  الأمر  م�ساعفة،  كلفة 

امل�ستثمر او ال�ستثمار، مت�سائال: هل يراد منها ا�سرتداد الكلفة 

الأر�س ل على  اإذ يجب ان حتت�سب مل�ساحة  الكلفة؟  اأم بيع 

عدد اأدوار البناء.

يف  النظر  باإعادة  املناعي  دروي�س  ال�سوري  وطالب 

ر�سوم البنية التحتية احلالية، م�سرًيا اإىل اأن هناك ارتفاعا 

كبرًيا يف الر�سوم، كما اأنها موحدة لكل مرت مربع وجلميع 

املقدمة بها، لفتا  اململكة رغم تباين اخلدمات  املناطق يف 

كال�سرف  الأ�سا�سية  للخدمات  تفتقر  مناطق  وجود  اىل 

ال�سحي ور�سف ال�سوارع.

يف  ركود  ح�سول  يف  �ساهمت  الر�سوم  اأن  واعترب 

الن�ساط العقاري، حيث اأن عمليات البناء انخف�ست مبقدار 

40% يف العام التايل لفر�س الر�سوم.

كما اأ�سار اىل ان اإعادة درا�سة التكلفة ت�ستوجب و�سع 

عدد من المور يف احل�سبان، منها قرب او بعد البناء من 

توافر  التكلفة ح�سب  اىل جانب حتميل  املقدمة،  اخلدمات 

بهدف  الر�سوم  يف  النظر  اإعادة  مراعاة  كذلك  اخلدمات، 

ت�سجيع ال�ستثمار والنمو العقاري، ل عك�س ذلك.

وزير االأ�سغال: ال نحت�سب ر�سوًما كاملة يف املناطق التي تفتقر لبع�ض اخلدمات

ا قانون خف�ض ر�سوم البنية التحتية: �سيوؤّثر �سلًبا على امل�ساريع »ال�سورى« راف�سً

وزير الأ�صغال: نحت�صب ر�صوم البنية التحتية للبناء ال�صايف فقط

من خالل م�ساريع �سناعية واعدة..»جمل�ض االأعمال البحريني ال�سعودي«:

تعزيز التعاون وتنفيذ م�ساريع التكامل ال�سناعي بني البلدين

ملجل�س  الفتتاحية  كلمته  خالل  واأعرب 

امل�سرتك،  ال�سعودي  البحريني  الأعمال 

العطي�سان  �سالح  بن  عبدالرحمن  بح�سور 

رئي�س جمل�س اإدارة غرفة ال�سرقية، وعدد من 

ال�سعودي  اجلانبني  من  الأعمال  رجال  كبار 

ومتانة  بعمق  اعتزازه  عن  والبحريني، 

الوطيدة  والتاريخية  الأخوية  العالقات 

والرا�سخة وال�سعي لتفعيل التكامل ال�سناعي 

مبا ي�سب يف خدمة النمو القت�سادي للبلدين، 

البلدين  يف  اخلا�س  القطاع  يلعب  حيث 

ومدخرات  موارد  من  ميتلكه  ومبا  ال�سقيقني 

اأ�سا�سياً  وحمركاً  كبرياً  دوراً  واإمكانيات، 

امل�ساريع  تنويع  ويف  القت�سادي  للن�ساط 

امل�سرتكة. ال�ستثمارية 

الأعمال  جمل�س  اجتماعات  اأن  وبني 

لتحقيق  حقيقية  فر�سة  ال�سعودي  البحريني 

امللك  تكليفات وروؤى ح�سرة �ساحب اجلاللة 

املفدى  البالد  اآل خليفة عاهل  بن عي�سى  حمد 

ال�سريفني  احلرمني  وخادم  ورعاه،  اهلل  حفظه 

بتعزيز  اآل �سعود  بن عبدالعزيز  �سلمان  امللك 

بالعالقات  لالرتقاء  املمكنة  ال�سبل  كافة 

ال�سقيقني  البلدين  الرا�سخة بني  ال�سرتاتيجية 

والدفع بها نحو جمالت اأو�سع واأرحب.

وت�سمية  ت�سكيل  على  اجلانبان  واتفق 

جلنة  اأهمها  القطاعية،  اللجان  اأع�ساء 

متثل  والتي  والنقل،  وال�سناعية  ال�ستثمار 

خمتلف القطاعات القت�سادية خللق حتالفات 

القطاع  تخدم  جديدة  وا�ستثمارية  جتارية 

من  عددا  بحثا  كما  اجلانبني،  بني  القت�سادي 

التعاون  تعزيز  و�ُسبل  املُ�سرتكة  الق�سايا 

بني  ال�سناعي  التكامل  م�ساريع  وتنفيذ 

املُ�سرتك  الهتمام  ذات  القطاعات  يف  البلدين 

ويف �سوء ُمقررات جمل�س الأعمال البحريني 

قيادات  وتاأكيدات  امل�سرتك،  ال�سعودي 

من  القت�سادي،  والتكاُمل  بالتعاون  اململكتني 

تخدم  واعدة  �سناعية  م�ساريع  اإقامة  ِخالل 

وال�سعودي  البحريني  ال�سعبني  م�سالح 

ال�سقيقني  البلدين  والنماء يف  الرخاء  وحتقق 

على كافة امل�ستويات وخمتلف الأ�سعدة.

اجلانب  رئي�س  اأعرب  جانبه  من 

امل�سرتك،  الأعمال  مبجل�س  ال�سعودي 

بفتح  امل�سرتك  الأعمال  جمل�س  رغبة  عن 

امل�ستجدات  �سوء  يف  بخا�سة  جديدة  اآفاق 

اأن  اإىل  ال�ستثمار، م�سرياً  بيئة  الإيجابية يف 

التوا�سل  ا�ستمرار  هو  الجتماع  من  الهدف 

امل�سرتك،  املجل�س  لتفعيل  اجلانبني  بني 

من حجم  ترفع  ا�ستثمارية  م�ساريع  وبلورة 

القطاع  اأن  التجاري امل�سرتك، موؤكداً  التبادل 

�سيوا�سالن  وال�سعودي  البحريني  اخلا�س 

اخلطوات  من  املزيد  حتقيق  على  العمل 

بني  القت�سادية  العالقات  لدعم  واملبادرات 

البلدين  يف  اخلا�س  القطاع  موؤ�س�سات  كافة 

ال�ستعداد  اأمت  على  اأنهما  كما  ال�سقيقني، 

لتحقيق  وطاقتهما  اإمكانياتهما  كل  لو�سع 

جانب  اإىل  املجل�س  لهذا  املاأمول  النجاح 

ملا  القت�سادي  النمو  من  مزيداً  حتقيق 

حتقيق  نحو  م�ساعفة  جهود  من  تتطلبه 

اأولويات التعايف القت�سادي.

جمل�س  اجتماع  اأعمال  جدول  و�سمل 

الأعمال البحريني ال�سعودي امل�سرتك عر�ساً 

عن الفر�س ال�ستثمارية يف مملكة البحرين 

القت�سادية،  التنمية  جمل�س  قبل  من 

قراءة  �سوء  يف  ال�سرتاتيجية  والتوجهات 

ومناق�سة  القت�سادي،  امل�سهد  يف  املتغريات 

اآليات ومتطلبات تعزيز التجارة البينية بني 

اململكة العربية ال�سعودية ومملكة البحرين، 

القطاعات  يف  م�سرتكة  جلان  وت�سكيل 

امل�ستهدفة.

مرئياً  عر�سا  ال�سعودي  اجلانب  وقدم 

النائية  والقرى  للبيئة  املتجددة  الطاقة  عن 

للطاقة  �ساملة  ا�سرتاتيجية  خطة  �سمن 

الوطن  يف  الأخ�سر  والهيدروجني  املتجددة 

امل�سرتكة  العالقات  تعزيز  وفر�س  العربي، 

اجل�سر  وتطورات  ال�سقيقني  البلدين  بني 

يف  ال�ستثمارية  الفر�س  من  وعدداَ  املوازي 

اإ�سافًة  اللوج�ستية،  واخلدمات  النقل  قطاع 

عن  البحريني  اجلانب  قدمه  مرئي  لعر�س 

فر�س ال�ستثمار للتكامل القت�سادي.

الجتماع  ختام  يف  اجلانبان  واتفق 

الغرف  بني  التعاون  م�ستوى  رفع  على 

ملعاجلة  البلدين  يف  وال�سناعية  التجارية 

مب�ستوى  الرتقاء  تواجه  التي  املعوقات 

يف  اخلا�س  القطاع  بني  والتعاون  ال�سراكة 

بني  الأعمال  قطاع  اأن  اإىل  م�سريين  البلدين، 

املزيد  حتقيق  على  العمل  �سيوا�سل  البلدين 

العالقات  لدعم  واملبادرات  اخلطوات  من 

القت�سادية بني جميع القطاعات يف البلدين 

ال�سقيقني.

�سمن التو�سع يف نظام

بنايات.. بدء العمل بـمن�سة »تخطيط«

والتطوير  التخطيط  هيئة  اأعلنت 

املعلومات  هيئة  مع  بالتعاون  العمراين 

العمل  بدء  عن  الإلكرتونية  واحلكومة 

�سمن   ،»)Planning( »تخطيط  بـمن�سة 

التو�سع يف نظام بنايات لي�سمل جملة من 

اخلدمات التخطيطية.

ويف املرحلة الأوىل من التد�سني �سيتمكن 

خدمات   6 ا�ستخدام  من  املتعاملني  جميع 

الرئي�سية  الأرا�سي  تقا�سيم  خدمة  ت�سمل 

واجلزئية، وخدمة دمج الأرا�سي، وخدمات 

اإىل  الأرا�سي،  ت�سنيف  وتغيري  ت�سنيف 

الطبيعة  ذات  امل�سروعات  درا�سة  جانب 

املتعاملني  جميع  وباإمكان  اخلا�سة، 

خالل  من  املن�سة  خدمات  من  ال�ستفادة 

.www.planning.bh زيارة املوقع

جميع  ا�ستكمال  بعد  املن�سة  و�ست�سمل 

بعد  اإلكرتونية  خدمة   39 على  مراحلها 

وت�سهيلها  لتب�سيطها  هند�ستها  اإعادة 

نحو  التوجه  اإطار  يف  جودتها،  وحت�سني 

املدة  �سيجعل  مما  الإلكرتوين،  التحول 

اأقل  اخلدمية  لالإجراءات  الالزمة  الزمنية 

توقيع  خالل  من   %80 اإىل  ت�سل  بن�سبة 

يعزز  مما  اخلدمة،  م�ستوى  اتفاقيات 

اإ�سناد  عرب  اخلا�س  القطاع  مع  ال�سراكة 

ر�سوم  ا�ستحداث  بعد  له،  اخلدمات  بع�س 

مع  تزامناً  وذلك  اخلدمات،  بتلك  خا�سة 

والرتقاء  اخلدمة  جودة  يف  التح�سينات 

بها، حيث �سيتيح التو�سع يف نظام بنايات 

 »)Planning( »تخطيط  من�سة  لي�سمل 

والتطوير  التخطيط  هيئة  خدمات  توفري 

يف  وخا�سة  اإلكرتونياً  واإتاحتها  العمراين 

ظل الزيادة امل�سطردة بعدد الطلبات املقدمة 

لغاية   %40 ن�سبتها  بلغت  والتي  للهيئة، 

اأكتوبر 2021 مقارنة بالعام ال�سابق.

مركز جديد لفح�ض كورونا باملركبات يف ال�سمالية

املحافظة  يف  املركبات  من  للفح�س  جديد  مركٍز  افتتاح  عن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

ال�سمالية مبدينة �سلمان، موؤكدًة جاهزية املركز ل�ستقبال مواعيد فح�س فريو�س كورونا 

بدًءا من اليوم وذلك يف اإطار تعزيز م�سارات التعامل املختلفة للت�سدي جلائحة فريو�س 

كورونا )كوفيد-19(.

واأو�سحت الوزارة اأنه مت النتهاء من جتهيز املركز اجلديد باأف�سل املوا�سفات واملعايري 

الطبية، وي�ستمل على م�سارات ل�ستقبال املركبات للم�سح واأخذ العينات، جمددة دعوتها 

اإىل �سرورة املوا�سلة باللتزام بكافة الإجراءات الحرتازية والتدابري الوقائية والتعليمات 

ال�سادرة من الفريق الوطني الطبي للت�سدي لفريو�س كورونا واجلهات املعنية.

اأكد �صمري عبداهلل نا�س رئي�س غرفة جتارة و�صناعة البحرين، على عمق العالقات والروابط الأخوية 

الوطيدة واملتميزة التي تربط بني مملكة البحرين و�صقيقتها الكربى اململكة العربية ال�صعودية، وما ت�صهده 

يعك�س  ال�صعودي«  »البحريني  الأعمال  انعقاد جمل�س  اأن  موؤكداً  امل�صتويات  كافة  على  تطور م�صطرد  من 

امللك  العالقات القت�صادية من رعايٍة واهتمام من لدن ح�صرة �صاحب اجلاللة  الذي حتظى به  الهتمام 

حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، واأخيه خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل 

�صعود ملك اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة حفظهما اهلل، واأهمية الدور املحوري لل�صعودية جتاه الق�صايا 

ال�صيا�صية والقت�صادية مبا ي�صهم يف حتقيق النماء والزدهار ل�صعوب اخلليج.

�صمري نا�س



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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والقامات  املنامة«  »ح�ار  حّققه  الذي  الكبري  النجاح 

الفكر  جمالت  يف  ا�شت�شافها  التي  الكبرية  القيادية 

وال�شيا�شة والأمن ووق�فه على معاجلات دقيقة للتحديات 

التي تع�شف بال�شرق الأو�شط اإمنا يعك�ص الدور الريادي 

لن�شر  احلثيثة  اململكة وجه�دها  به  ت�شطلع  الذي  الكبري 

ال�شالم وال�شتقرار.

هناك حتديات يف �إن�ضانيتنا يجب �أن نخو�ضها 

ونربحها كّل يوم ولي�س ملّرة و�حدة فقط
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1943 - لبنان يح�شل على ا�شتقالله من فرن�شا، 

وب�شارة اخل�ري يت�ىل رئا�شته.

كينيدي  الأمريكي ج�ن  الرئي�ص  اغتيال   -  1963

قن�شاً وذلك اأثناء زيارته ملدينة دال�ص.

1975 - تن�شيب خ�ان كارل��ص ملًكا على اإ�شبانيا 

على  وبناًء  فرانك�  فرانثي�شك�  الديكتات�ر  وفاة  بعد 

و�شيته، وبذلك اأعيد النظام امللكي اإىل اإ�شبانيا.

1989 - اغتيال رئي�ص اجلمه�رية اللبنانية رينيه 

مع��ص ب�شيارة مفخخة يف اأحد �ش�ارع بريوت.

مارغريت  املتحدة  اململكة  وزراء  رئي�شة   -  1990

من  ا�شتقالتها  تقّدم  احلديدية  باملراأة  وامللقبة  ثات�شر 

من�شبها اإىل امللكة اإليزابيث الثانية.

2005 - انتخاب اأنغيال مريكل م�شت�شارة لأملانيا، 

لتك�ن بذلك اأول امراأة تت�ىل هذا املن�شب.

2010 - الرئي�ص اليمني علي عبداهلل �شالح يفتتح 

القدم  لكرة  اخلليج  كاأ�ص  لبط�لة  الع�شرين  الدورة 

للمرة  اليمن  ت�شت�شيفها  والتي  عدن  مدينة  يف  املقامة 

الأوىل.

2011 - افتتاح اأعمال املجل�ص ال�طني التاأ�شي�شي 

ويف  للبالد،  جديد  د�شت�ر  ب��شع  املخ�ل  ت�ن�ص  يف 

جعفر  بن  م�شطفى  انتخاب  مت  الفتتاحية  اجلل�شة 

رئي�ًشا للمجل�ص.

جنت �ملمثلة �لأردنية �ضبا مبارك من �ملوت 

بلغم يف �أثناء ت�ضوير �آخر م�ضاهد م�ضل�ضل 

»ليلة �ل�ضقوط« �لذي ي�ضاركها بطولته 

�لنجمان طارق لطفي وبا�ضم ياخور.

و�أعلنت �ضركة بل حدود للإنتاج �لفني 

�ملنتجة للعمل �نفجار لغم حقيقي يف موقع 

�لت�ضوير مبدينة �ملو�ضل �لعر�قية، و�أكدت 

جناة كل �لعاملني يف �مل�ضل�ضل من �ملوت 

وعدم وقوع �إ�ضابات.

وداًعا »بكيزة«.. رحيل الفنانة �سهري البابلي
اأم�ص الأحد،  ت�فيت املمثلة امل�شرية �شهري البابلي، 

بعد  املر�ص،  مع  �شراع  اإثر  عاًما،   84 ناهز  عمر  عن 

م�ش�ار تركت من خالله ب�شمة يف تاريخ الفن العربي، 

وم�شل�شل  امل�شاغبني«،  »مدر�شة  م�شرحية  مثل  باأعمال 

بق�شم  ترقد  البابلي  �شهري  وكانت  وزغل�ل«.  »بكيزة 

بعد  امل�شرية،  امل�شت�شفيات  باإحدى  املركزة  العناية 

ُو�شعت  م�شاعفات،  اإىل  اأدت  �شكر  لغيب�بة  تعر�شها 

على اإثرها على جهاز تنف�ص ا�شطناعي.

مركز  يف   1937 فرباير   14 يف  البابلي  ُولدت 

مدينة  يف  ن�شاأت  لكنها  دمياط،  مبحافظة  فار�شك�ر 

الريا�شيات  ملادة  معلًما  والدها  عمل  حيث  املن�ش�رة، 

ومديًرا ملدر�شة املن�ش�رة الثان�ية الع�شكرية بنني، فيما 

كانت والدتها ربة منزل.

باملعهد  باللتحاق  الفني  م�ش�ارها  البابلي  وبداأت 

نف�ص  يف  امل��شيقى  ومعهد  امل�شرحية،  للفن�ن  العايل 

ال�قت، وتاألقت يف عدد من الأعمال الفنية التي حفرت 

»مدر�شة  م�شرحية  مثل  والعرب،  امل�شريني  ذاكرة  يف 

»بكيزة  وم�شل�شل  و�شكينة«،  و»ريا  امل�شاغبني« 

وزغل�ل«.

�سجرة �سهرية يف ال�سعودية ت�سيب بالعمى

من  �شع�دي  ا�شت�شاري  حّذر 

تنت�شر يف  اململكة،  �شجرة �شهرية يف 

مادة  اأوراقها  وتفرز  الربية  املناطق 

ف�ًرا.  بالعمى  الإن�شان  ت�شيب  قد 

على  ن�شره  فيدي�  مقطع  وخالل 

»ت�يرت«،  على  ال�شخ�شي  ح�شابه 

حّذر الدكت�ر حافظ الفالح ا�شت�شاري 

يف  والليزك  العي�ن  وجراحة  طب 

ال�شع�دية من ال�شجرة اخلطرية.

ال�طن  ل�شحيفة  ووفًقا 

ا�شم  عن  الفالح  ك�شف  ال�شع�دية، 

يف  تنت�شر  التي  اخلطرية  ال�شجرة 

العربية  اململكة  يف  الربية  املناطق 

بـ»الْع�َشر«،  وتعرف  ال�شع�دية، 

واأكد اأن تلك ال�شجرة ميكن اأن ت�شيب 

الإن�شان بالعمى.

خالل  من  ال�شجرة،  باأن  و�شرح 

خطرية  حليبية  مادة  تفرز  اأوراقها، 

لم�شتها  فاإذا  العني،  على  جًدا  �شارة 

اأو دخلت بها قد ت�شيب بالعمى.

واأو�شح الفالح اأن املادة احلليبية 

نا�شًحا  العني،  لقرنية  م�ؤٍذ  تاأثري  لها 

بعدم اقرتاب الكبار اأو الأطفال منها.

امل�سّور الفوتوغرايف

 علي خمي�س يف ذّمة الـله

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل، اأم�ص الأحد، امل�شّ�ر 

الف�ت�غرايف علي خمي�ص.

ف�ت�غرافًيا يف وزارة  وعمل خمي�ص م�شّ�ًرا 

الرتبية والتعليم ل�شن�ات ط�يلة، قبل اأن يتقاعد 

قبل ب�شع �شن�ات.

ال�شحف املحلية، منها  كما تعاون مع بع�ص 

تغطية  يف  ال�قت،  و�شحيفة  »الأيام«،  �شحيفة 

بع�ص الفعاليات والأن�شطة.

العمل  ور�ص  من  العديد  املرح�م  وقّدم 

املتخ�ش�شة يف الت�ش�ير الف�ت�غرايف.

اأن  مبجرد  العمل  يف  يبداأ  �شيارتك  حمرك  اأن  ل�  تخيل 

تقي�ص  م�شت�شفى  داخل  �شرتة  ترتدي  اأنك  اأو  منها،  تقرتب 

وظائفك احلي�ية ب�شكل م�شتمر. تلك كانت جمرد اأفكار خيالية 

ا�شم  عليها  يطلق  جديدة  تقنية  بف�شل  واقعية  واأ�شبحت 

الألياف  من  ن�عية  على  وتعتمد  باجل�شم«  املحيطة  »ال�شبكة 

ال�شناعية التي ابتكرها فريق من املهند�شني بجامعة كاليف�رنيا 

اإيرفني الأمريكية.

ويف درا�شة اأوردتها الدورية العلمية »نيت�شر اإلكرتونيك�ص«، 

اأو�شح فريق الدرا�شة بكلية الهند�شة يف جامعة كاليف�رنيا اأن 

املالب�ص،  ن�شيج  داخل  تثبيتها  وميكن  مرنة  اجلديدة  اللياف 

من  بطاريات  اإىل  احلاجة  بدون  ل�شلكية  �شبكة  ت�شنع  بحيث 

اأجل الت�ا�شل ب�شكل رقمي مع الأجهزة الإلكرتونية القريبة.

املتخ�ش�ص  اأورج«  دوت  »فيز  الإلكرتوين  امل�قع  ونقل 

الهند�شة  جمال  يف  متخ�ش�ص  باحث  عن  التكن�ل�جيا  يف 

الكهربائية وعل�م الكمبي�تر ق�له: »على غرار ما يحدث عندما 

ت�شع هاتفك املحم�ل على جهاز القارئ الإلكرتوين لدفع قيمة 

الفكرة،  بنف�ص  تعمل  اجلديدة  الألياف  تقنية  فاإن  م�شرتياتك، 

ولكننا جنحنا يف متديد مدى ال�شبكة ب�شكل ملم��ص«.

وتق�م  جيبك،  داخل  بهاتفك  اأن حتتفظ  »ميكنك  واأو�شح: 

قارئ  جهاز  اأو  اأخرى،  ثياب  قطعة  بج�ار  ال�شرتة  بتمرير 

بني  البيانات  تبادل  يتم  �ش�ف  احلالة  هذه  ويف  اإلكرتوين، 

القطعتني«.

اإجناز علمي مرتقب: �سريحة يف مالب�سك.. تتوا�سل مع اأجهزتك االلكرتونية!

ت�سجيل 41 اإ�سابة جديدة 

بكورونا وتعايف 26 حالة

اأعلنت وزارة ال�شحة اأن الفح��شات التي بلغ عددها 

ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 ن�فمرب   21 ي�م  يف   16196

وافدة،  لعمالة  حالت   10 منها  جديدة  قائمة  حالة   41

قادمة  حالت  و7  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة  و24 

العدد  لي�شل  اإ�شافية  من اخلارج، كما تعافت 26 حالة 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 275758.

حالتني،  العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

واحلالت التي يتطلب و�شعها ال�شحي تلقي العالج حالة 

واحدة، يف حني اأن 235 حالة و�شعها م�شتقر من العدد 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 237 حالة قائمة.
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 القائد العام: دور ملحوظ للتحالف 
اإلسالمي العسكري في محاربة اإلرهاب

أكد القائ��د العام لقوة دفاع البحرين 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد 
التحال��ف اإلس��امي  آل خليف��ة، دور 
العسكري لمحاربة اإلرهاب، وجهوده 
ف��ي تنس��يق وتوحي��د جه��ود الدول 
األعضاء م��ع الجه��ود الدولي��ة التي 
ته��دف إل��ى حف��ظ األم��ن والس��لم 

الدوليين في محاربة اإلرهاب. 
ج��اء ذلك، أثن��اء اس��تقباله أمس في 
القي��ادة العامة، أمين ع��ام التحالف 
اإلسامي العسكري لمحاربة اإلرهاب 
الل��واء الركن طيار محمد بن س��عيد 
المغيدي والوفد المرافق له، بمناسبة 
زيارته للباد للمش��اركة في فعاليات 
المنت��دى الس��ابع عش��ر ل��� »مؤتمر 
ح��وار المنام��ة 2021«، بحضور وزير 
ش��ؤون الدفاع الفريق الركن عبداهلل 
األركان  هيئ��ة  ورئي��س  النعيم��ي، 

الفريق الركن ذياب النعيمي.
ورح��ب القائ��د الع��ام لق��وة دف��اع 
التحال��ف  ع��ام  بأمي��ن  البحري��ن 
اإلسامي العسكري لمحاربة اإلرهاب، 

وخ��ال اللقاء ت��م مناقش��ة عدد من 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
وحض��ر اللقاء مدي��ر دي��وان القيادة 
العام��ة الل��واء الركن حس��ن س��عد، 

الل��واء  العس��كري  التع��اون  ومدي��ر 
الركن طيار الش��يخ محمد بن سلمان 
آل خليف��ة، وعدد من كبار ضباط قوة 

دفاع البحرين.

 القائد العام: تعزيز التعاون 
مع المملكة المتحدة عسكريًا ودفاعيًا

بح��ث القائ��د الع��ام لق��وة دفاع 
البحري��ن المش��ير الرك��ن الش��يخ 
خليف��ة بن أحم��د آل خليفة، خال 
اس��تقباله أمس كبير مستش��اري 
الدفاع بالش��رق األوس��ط وشمال 
المس��لحة  بالق��وات  أفريقي��ا 
الصديق��ة  المتح��دة  بالمملك��ة 
الفري��ق طي��ار مارتن سامبس��ون 
والوف��د   Martin Sampson
زيارت��ه  بمناس��بة  ل��ه،  المراف��ق 
للب��اد للمش��اركة ف��ي فعالي��ات 
المنتدى الس��ابع عش��ر ل� »مؤتمر 
2021«، بحض��ور  المنام��ة  ح��وار 
وزير ش��ؤون الدفاع الفريق الركن 
النعيمي، ورئي��س هيئة  عب��داهلل 
ذي��اب  الرك��ن  الفري��ق  األركان 
النعيمي، عددًا من المواضيع التي 
تعزز العاق��ات الثنائية والتعاون 
والتنس��يق المش��ترك خاص��ة في 
والتع��اون  العس��كري  المج��ال 

الدفاعي بين البلدين الصديقين.
ورح��ب القائ��د العام لق��وة دفاع 
البحري��ن بكبير مستش��اري الدفاع 
بالش��رق األوسط وش��مال أفريقيا 
بالقوات المسلحة البريطانية، حيث 

أش��اد خال اللقاء بعم��ق عاقات 
التي  المتميزة  التاريخية  الصداقة 
تربط مملك��ة البحرين والمملكة 

المتحدة.
وحضر اللقاء مدي��ر ديوان القيادة 

العامة اللواء الركن حس��ن س��عد، 
اللواء  ومدير التع��اون العس��كري 
الرك��ن طي��ار الش��يخ محم��د ب��ن 
س��لمان آل خليفة، وعدد من كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

 القائد العام: المستشفى العسكري
 أحد الصروح الطبية المتميزة بالمنطقة

أكد القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المش��ير الرك��ن الش��يخ خليفة بن 
أحم��د آل خليف��ة، أن المنظوم��ات 
الطبي��ة بقوة دفاع البحرين تش��هد 
بفضل من اهلل س��بحانه ثم بالرؤى 
الحكيم��ة لحض��رة صاح��ب الجالة 
المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة 
عاهل الب��اد المفدى القائد األعلى، 
مزيدًا من الرق��ي والتقدم وأصبحت 
يش��ار إليه��ا بالبنان، ومص��در فخر 
واعت��زاز من كبرى الص��روح الطبية 
المتخصصة في  العلمي��ة  والمراكز 

المجاالت الصحية إقليميًا ودوليًا.
جاء ذلك، خ��ال قيامه أمس، بزيارة 
إلى الخدم��ات الطبية الملكية، حيث 

اس��تمع إل��ى إيج��از من قب��ل قائد 
الخدم��ات الطبي��ة الملكي��ة الل��واء 
بروفيس��ور الش��يخ خال��د ب��ن علي 
آل خليف��ة ع��ن المنش��آت العاجية 
الحديثة واألقسام الطبية المتطورة.

وأش��اد القائ��د الع��ام لق��وة دفاع 
العاجي��ة  بالمس��تويات  البحري��ن 
الحديث��ة والتي تضم ك��وادر طبية 
وفنية وطنية تعمل وفق التكنولوجيا 
عل��ى  مثني��ًا  المتقدم��ة،  الطبي��ة 
مس��توى الخدم��ات المتط��ور الذي 
يقدم للمواطنين والمقيمين، مؤكدًا 
أن المستشفى العسكري ُيعد اليوم 
أحد الصروح الطبي��ة المتميزة على 

مستوى المنطقة.

 رئيس هيئة األركان 
في باكستان يصل البحرين

كان رئي��س هيئ��ة األركان الفريق الركن 
ذي��اب النعيم��ي، ف��ي مقدمة مس��تقبلي 
رئيس هيئ��ة األركان المش��تركة للقوات 
المس��لحة بجمهورية باكستان اإلسامية 
الصديقة الجن��رال نديم رضا، لدى وصوله 
إل��ى مطار البحري��ن الدولي مس��اء أمس، 

وذلك بمناسبة زيارته للباد.
ورح��ب رئيس هيئة األركان، برئيس هيئة 
المس��لحة  للق��وات  المش��تركة  األركان 
بجمهورية باكس��تان اإلس��امية، متمنيًا 
له طي��ب اإلقامة في بل��ده الثاني مملكة 

البحرين.

 رئيس الحرس الوطني: 
تبادل الخبرات مع القوات 

الباكستانية لرفع القدرات القتالية

أكد رئيس الحرس الوطني الفريق أول الركن س��مو الشيخ محمد 
بن عيس��ى آل خليف��ة على المس��تويات المتقدم��ة التي وصلت 
إليها العاق��ات الثنائية بين البلدين الش��قيقين، وما أثمر عنها 
من زيادة مس��توى تب��ادل الخبرات وتنفي��ذ التمارين والتدريبات 
المش��تركة بين الحرس الوطني والقّوات المس��ّلحة الباكستانية، 

لرفع القدرات القتالية لدى المؤسستين العسكريتين. 
جاء ذلك خال استقباله، صباح أمس في مكتبه بمعسكر الصخير، 
قائد الفيلق الخامس بالجيش الباكس��تاني الفريق محمد سعيد، 
حيث تمت مناقش��ة عدد من المواضيع ذات االهتمام المش��ترك 
بي��ن الجانبين. م��ن جانبه، عّب��ر قائد الفيل��ق الخامس بالجيش 
الباكس��تاني، عن شكره لسمو رئيس الحرس الوطني على حرصه 
واهتمامه بتطوير مس��تويات التعاون بين الجيش الباكس��تاني 
والح��رس الوطني، تأكيدًا عل��ى العاقات الثنائي��ة الوطيدة بين 

البلدين الشقيقين.

 خالد بن أحمد: 
 دور كبير للمملكة المتحدة 
في تعزيز استقرار المنطقة

أكد الش��يخ خالد بن أحم��د بن محمد آل خليفة، مستش��ار جالة 
الملك للش��ؤون الدبلوماس��ية، تقديره لدور المملك��ة المتحدة 
الصديق��ة في دعم جهود تعزيز األمن واالس��تقرار في المنطقة. 
جاء ذلك، خال استقباله أمس، عضو البرلمان البريطاني توبياس 
إليود، حيث أعرب عن ارتياحه للمس��ار المتميز لعاقات الصداقة 
التاريخية بي��ن مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما تش��هده 
من تطور وتقدم في شتى المجاالت بما يعكس ما للعاقات بين 
البلدي��ن من أهمية وأولوية. من جانبه، أع��رب إليود عن اعتزازه 
بلقاء الش��يخ خالد بن أحم��د بن محمد آل خليف��ة، مؤكدًا حرص 
المملك��ة المتح��دة على المض��ي بأوجه التعاون المش��ترك مع 
مملكة البحرين آلفاق أوسع في ش��تى المجاالت، متمنيًا لمملكة 

البحرين دوام التقدم واالزدهار.

مستشار الملك للشؤون 
الدبلوماسية: تعزيز التعايش 

السلمي والحوار والتعاون العالمي
اس��تقبل مستشار جالة الملك للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد 
بن أحم��د بن محمد آل خليف��ة، أمس بمكتبه بقص��ر القضيبية 
جيس��ون آيزاكس��ون، رئي��س الش��ؤون السياس��ية ف��ي اللجن��ة 
اليهودي��ة األمريكية. وخ��ال االجتماع، تم التأكي��د على أهمية 
دعم الجه��ود الرامية لتعزي��ز األمن واالس��تقرار واالزدهار لدول 
وش��عوب المنطقة، والمس��اعي الهادفة لترس��يخ قي��م ومبادئ 
التسامح والتعايش الس��لمي والحوار والتعاون العالمي، وتعزيز 
الثقة والتفاهم المتبادل، وتعزيز التواصل بين مختلف الثقافات 
والمجتمعات. كما تم تب��ادل وجهات النظر حيال بعض القضايا 

اإلقليمية والدولية محل االهتمام المشترك.

 خالد بن أحمد: تعاون ثنائي 
بين البحرين وسنغافورة

اس��تقبل مستشار جالة الملك للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد 
ب��ن أحمد بن محم��د آل خليفة، بمكتبه بقص��ر القضيبية أمس، 
وزي��ر الدولة األعل��ى في وزارة الدف��اع ووزارة الق��وى العاملة في 
جمهورية س��نغافورة زكي محمد. وخال اللقاء، أشاد الشيخ خالد 
ب��ن أحمد بن محمد آل خليفة بتميز عاقات الصداقة التي تربط 
بين البحرين وجمهورية س��نغافورة، وما يشهده التعاون الثنائي 
والعمل المشترك بين البلدين الصديقين من تقدم مستمر على 
المس��تويات كافة، وبما يجس��د تطلعهما الدائم للمضي بكافة 

أوجه التعاون آلفاق أرحب بما يعزز مصالحهما المشتركة. 

 خالد بن أحمد: دور فاعل 
لـ»وول ستريت جورنال« في 

التعريف بالقضايا االقتصادية
اس��تقبل مستشار جالة الملك للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد 
ب��ن أحمد بن محم��د آل خليفة، أمس بمكتب��ه بقصر القضيبية، 
اإلعامي س��تيفن كيلن مراس��ل الش��رق األوس��ط بصحيفة وول 
س��تريت جورنال. وخال اللقاء، أش��اد الش��يخ خالد ب��ن أحمد بن 
محم��د آل خليف��ة بالدور اإلعام��ي البارز الذي يقوم به س��تيفن 
كيل��ن وصحيف��ة وول س��تريت جورن��ال ودوره��ا ف��ي التعري��ف 
بمختلف القضايا وال سيما االقتصادية منها والمالية بكل مهنية 
واحترافي��ة، وما تحظ��ى به من مصداقي��ة واس��عة، متمنيًا لها 

المزيد من النجاح واالزدهار. 

 »األعلى للبيئة« يوقع مذكرة تفاهم 
مع »جيبك« للحفاظ على أشجار القرم

وّق��ع المبعوث الخاص لش��ؤون المن��اخ الرئيس 
التنفي��ذي للمجلس األعلى للبيئة الدكتور محمد 
ب��ن دين��ه، اتفاقية م��ع رئي��س ش��ركة الخليج 
لصناعة البتروكيماويات »جيبك« ياسر العباسي، 
للتعاون من خال زراعة أش��جار القرم في محيط 
الش��ركة، ف��ي إطار تعزي��ز التعاون م��ع مختلف 
القطاع��ات في س��بيل االرتق��اء بالعم��ل البيئي 
وزي��ادة الرقع��ة الخض��راء، ومواجهة آث��ار تغير 
المناخ الس��يما مع الش��ركات التي تتبنى مبادئ 
تحقيق أه��داف التنمي��ة المس��تدامة الصديقة 

للبيئة.
وأكد بن دينه، حرص المجلس األعلى للبيئة على 
تعزيز أواصر التعاون مع »جيبك«، مشيدًا بالدور 
الذي تضطلع به الشركة في الحفاظ على البيئة 
بش��كل عام والبيئة البحرية بش��كل خاص لدعم 

استراتيجياتها وتعزيز التنمية المستدامة.
وأوض��ح بن دينه أن مذك��رة التفاهم تهدف إلى 
تحفي��ز التخضير البيئي ف��ي مجمع »جيبك«، من 

خال إنش��اء مشروع الستزراع نبات القرم وتعزيز 
نمو هذه الش��جيرات، إضافة إلى تحس��ين مجال 

التنوع الحيوي البحري في البحرين.
وأض��اف أن »األعل��ى للبيئة«، س��يقوم بناء على 
مذكرة التفاهم الموقعة بتوفير بذور نبات القرم 
والش��تات لزراعتها في مجمع الشركة الصناعي، 
كما سيش��رف بص��ورة دورية على زراعة أش��جار 

القرم في المناطق المتفق عليها بين الجانبين.
يذكر أن أش��جار الق��رم تمثل أهمي��ة اقتصادية 
وبيولوجي��ة كبي��رة كونه��ا الحاض��ن الطبيع��ي 
الوحي��د للروبيان، إضاف��ة إلى أن هذه األش��جار 
تعتبر من أفض��ل الحاضن��ات الطبيعية للعديد 
م��ن الكائن��ات البحرية كم��ا أنها تعتب��ر مأوى 

لتعشيش مجموعة متنوعة من الطيور.
بينما، أعرب العباس��ي عن ش��كره للدور الريادي 
ال��ذي يلعب��ه المجلس األعل��ى للبيئة كش��ريك 
أس��اس في دعم التطورات البيئة التي تشهدها 
المملك��ة، موضح��ًا أن توقي��ع المذك��رة يص��ب 

ف��ي اهتم��ام المجلس وف��ي تفعيل الش��راكات 
مع القطاع الخ��اص لدعم اس��تراتيجية البحرين 
ورؤيتها. وأضاف أن »جيبك«، تبذل جهودًا كبيرة 
لتنفيذ العديد من المبادرات البيئّية التي أقامتها 
بإتقان داخل مجمّعها الصناعي وعلى مقرّبة من 
مصانعها ومرافقه��ا الصناعي��ة، كتعبير صادق 
على اهتمامها بحماية البيئة، وتجسيدًا لجهودها 
المس��تمرة لنش��ر الوع��ي االجتماع��ي بأهمي��ة 
الحفاظ على البيئ��ة، وتعريف��ًا بكيفّية التعامل 
الس��ليم مع مكون��ات البيئ��ة أّيا كان��ت المواقع 
أو التحدي��ات المحيط��ة، مش��يرًا إل��ى أن مذكرة 
التفاهم الت��ي تم توقيعها م��ع المجلس األعلى 

للبيئة جاءت لخدمة أهداف الشركة البيئية.
وأشاد بالتعاون الامحدود الذي يبديه المجلس 
األعل��ى للبيئ��ة ضمن س��عيه ال��دؤوب لتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة، معربًا عن شكره إلى 
بن دينه على جهوده الواضحة في تعزيز التعاون 

البيئي مع كافة الجهات الحكومية والخاصة.
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استقبل رئيس أركان الدفاع المتكامل الهندي ضمن »حوار المنامة«

 ناصر بن حمد: عالقات ثنائية 
متميزة ومتطورة تربط البحرين بالهند

اس��تقبل س��مو الل��واء الركن الش��يخ ناصر 
ب��ن حمد آل خليفة مستش��ار األمن الوطني 
قائد الحرس الملكي في فندق الفورس��يزون 
صباح أم��س، رئيس أركان الدفاع المتكامل 
األركان بجمهوري��ة  رئي��س لجن��ة رؤس��اء 
 Balabhadra الهند الصديقة المش��ير طيار
هام��ش  عل��ى  وذل��ك   ،Radha Krishna
فعالي��ات المنت��دى الس��ابع عش��ر ل�»حوار 

المنامة 2021«.
ورحب س��مو مستش��ار األم��ن الوطني قائد 
الدف��اع  أركان  برئي��س  الملك��ي  الح��رس 
األركان  رؤس��اء  لجن��ة  رئي��س  المتكام��ل 
بجمهورية الهند، مش��يدًا سموه بالعالقات 
المتمي��زة والثنائي��ة الت��ي ترب��ط مملكة 
البحرين وجمهورية الهن��د الصديقة والتي 
تشهد على الدوام تطورًا وتقدمًا في مختلف 
المجاالت، كما تم اس��تعراض سبل تطوير 
التعاون والتنس��يق المش��ترك عل��ى كافة 

األصعدة بين البلدين الصديقين.

 قائد الحرس الملكي يستقبل األمين
 العام للدفاع واألمن الوطني الفرنسي

اس��تقبل سمو اللواء الركن الش��يخ ناصر بن حمد آل 
خليفة مستش��ار األمن الوطني قائد الحرس الملكي، 
األمين العام للدفاع واألمن الوطني بجمهورية فرنسا 
الصديقة س��تيفان بوي��ون، في فندق الفورس��يزون 
صب��اح أمس، وذل��ك على هامش فعالي��ات المنتدى 

السابع عشر ل�»حوار المنامة 2021«.
ورحب س��مو مستش��ار األمن الوطني قائ��د الحرس 

الملك��ي باألمي��ن الع��ام للدف��اع واألم��ن الوطن��ي 
بجمهوري��ة فرنس��ا الصديق��ة، كما تم اس��تعراض 
عالق��ات التع��اون والصداق��ة الوطي��دة التي تربط 
البحري��ن وجمهوري��ة فرنس��ا وس��بل تعزيزه��ا وما 
تش��هده من تطور على مختلف األصع��دة خاصة ما 
يتعل��ق منها بتبادل الخبرات والتنس��يق العس��كري 

المشترك.

ناصر بن حمد: العالقات البحرينية 
السنغافورية تشهد مزيدًا من التطور

 اس��تقبل س��مو الل��واء الرك��ن الش��يخ ناصر ب��ن حمد 
آل خليفة مستشار األمن الوطني قائد الحرس الملكي، 
زك��ي محم��د وزي��ر الدول��ة األعل��ى ف��ي وزارة الدفاع 
بجمهورية سنغافورة الصديقة، في فندق الفورسيزون 
أم��س، على هام��ش فعاليات المنتدى الس��ابع عش��ر 

ل�»حوار المنامة 2021«.
ورح��ب س��مو مستش��ار األم��ن الوطني قائ��د الحرس 

الملكي بوزير الدولة األعلى في وزارة الدفاع بجمهورية 
سنغافورة الصديقة، حيث أشار سموه إلى أن العالقات 
البحريني��ة الس��نغافورية تش��هد عل��ى ال��دوام تطورًا 
ف��ي العديد من مجاالت التعاون والتنس��يق بما يخدم 
األه��داف والمصال��ح المش��تركة للبلدين والش��عبين 
الصديقي��ن، كم��ا ت��م بحث ع��دد م��ن المواضيع ذات 

االهتمام المشترك.

 بقرار من ناصر بن حمد.. 4 أعضاء 
جدد في مجلس إدارة صندوق األمل

أص��در س��مو الش��يخ ناص��ر ب��ن حم��د آل خليفة 
ممث��ل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون 
الش��باب، قرارًا بإضافة 4 أعض��اء جدد إلى مجلس 
إدارة صن��دوق األم��ل لدعم المش��اريع والمبادرات 

الشبابية.
ونص قرار س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة 

على إضافة كل من ف��ؤاد داوود نونو، صباح خليل 
المؤي��د، أحم��د إبراهيم المعتز، هال��ة علي يتيم 

لعضوية مجلس إدارة صندوق األمل.
يذك��ر أن صندوق األمل، يهدف إلى رصد المهارات 
والكفاءات الوطنية لدعم أفكار الشباب ومهاراتهم 
ويعم��ل عل��ى اكتش��اف وصق��ل وإب��راز المواهب 

الش��بابية وتمكين الش��باب م��ن تحقي��ق النجاح 
واالس��تمرارية بم��ا ينعك��س إيجابًا على مس��يرة 
المملكة الريادية في تفعيل دور الشباب البحريني 
وتعزيز إس��هاماته في التنمية والدخول إلى عالم 
االقتصاد بكل ثقٍة واقتدار والوصول إلى بر األمان 

وإطالق المشاريع الشبابية نحو آفاق العالمية.

 500 دينار حدًا أدنى 
لتغيير تصنيف العقارات

حسن الستري «

أصدر وزير األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني 
عص��ام خلف ق��رارًا يح��دد رس��وم تغيي��ر تصني��ف العقارات 

المصنفة.
وطبقا للقرار، فإن رس��م تقديم طلب تغيير تصنيف العقارات 
المصنفة 10 دنانير عن كل قطعة أرض يراد تغيير تصنيفها، 
ويس��دد هذا الرس��م بصرف النظر عن قبول الطلب أو رفضه، 
كما يحدد رس��م تغيير التصنيف بمبلع يع��ادل 1% من قيمة 
األرض بع��د تغيي��ر تصنيفها، على أال يقل الرس��م في جميع 

األحوال عن 500 دينار كحد أدنى.
كما أص��در الوزير خل��ف قرارًا آخر يلزم المالك بس��داد رس��م 
خدمات تقس��يم األراضي، سواء كان تقس��يمًا جزئيًا »تقسيم 
قطعة األرض إلى خمس أو اقل«، أو تقس��يمًا رئيسًا »تقسيم 
األرض إل��ى أكث��ر من خمس قط��ع، تخطيط البني��ة التحتية 
األساسية لألرض«، وذلك على نحو رسم تقديم الطلب ومبلغ 
10 دنانير عن كل قطعة أرض يتضمنها مش��روع التقس��يم، 
أما رس��م دراس��ة الطل��ب، فإنه يح��دد ب�150 دين��ارًا عن كل 

قطعة أرض يتضمنها مشروع التقسيم.

 »الصحة«: تخفيض 
 مدة تراخيص مزاولي 

المهن الصحية إلى 3 سنوات
حسن الستري «

أص��در رئيس المجلس األعل��ى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 
محمد ب��ن عب��داهلل آل خليفة، ق��رارًا يقض��ي بتخفيض مدة 
صالحي��ة مزاول��ي المهن الصحي��ة وش��روط تجديدها إلى 3 
د مدة  س��نوات بداًل من 5 س��نوات. وطبقا لقرار الوزي��رة، تحدَّ
صالحي��ة التراخيص لمزاولي المهن الصحية الواردة بالجدول 
رقم )1- البن��د أ( المرفق بقرار رئيس المجلس األعلى للصحة 
رقم )17( لسنة 2016 بتحديد فئات رسوم تراخيص وخدمات 
الهيئ��ة الوطنية لتنظي��م المهن والخدمات الصحية، بس��نة 
واح��دة، ويجوز تجديده��ا لمدد أخرى وبحد أقصى 3 س��نوات 
ص له، بعد س��داد الرس��وم المقررة عن  حس��ب طل��ب المرخَّ
كام��ل الم��دة المطلوب��ة، وتقديم م��ا يفيد اجتياز س��اعات 
التعلي��م المهني المس��تمر عن الم��دة المطلوبة للترخيص 
طبقًا للجدول الوارد بالمادة الثانية من هذا القرار، وتقديم ما 

يفيد ثبوت لياقته صحيًا طبقًا للمادة الثالثة من هذا القرار.

وزير المالية: البحرين تواصل تعزيز مكانتها 
التنافسية كمركز مالي رائد في المنطقة

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان 
بن خليف��ة آل خليف��ة أن البحري��ن تواصل تعزيز 
مكانتها التنافس��ية كمركز مال��ي ومصرفي رائد 
ف��ي المنطق��ة إل��ى جان��ب مواصلة العم��ل على 
استقطاب المزيد من الفرص االستثمارية الواعدة 
المعززة للنمو االقتصادي، منوهًا بالدور المحوري 
ال��ذي يلعب��ه القط��اع المال��ي والمصرف��ي كونه 
أح��د القطاع��ات الحيوي��ة الهامة في دع��م النمو 

االقتصادي.
وأكد على أهمية مضاعفة الجهود الرامية لتعزيز 
التعاون القائم مع المؤسسات المالية والمصرفية 

الدولية بما يلبي التطلعات واألهداف المرجوة. 
ج��اء ذلك ل��دى لقائه الرئي��س اإلقليم��ي ألوروبا 
والش��رق األوس��ط وإفريقيا ببنك اليابان للتعاون 
الدولي يوسوكي إيس��يكي بمناسبة زيارته للبالد، 
حيث رحب بيوس��وكي، مش��يدًا بعالق��ات التعاون 
القائم��ة بي��ن البحري��ن وبن��ك الياب��ان للتعاون 

الدولي.

وأكد على أهمية تبادل التجارب وأفضل الممارسات 
والخب��رات الدولية في المج��ال المالي والمصرفي 

لتعزيز أداء القطاع نحو مستويات أكثر تقدمًا. 
وج��رى خ��الل اللق��اء بحث تعزي��ز أوج��ه التعاون 

القائم��ة بي��ن الجانبي��ن، ومناقش��ة ع��دد م��ن 
المواضيع ذات االهتمام المشترك الخاصة بالشأن 
المال��ي والمصرف��ي واس��تعراض آخ��ر التطورات 

والمستجدات على صعيد االقتصاد العالمي.

صباح المؤيد هالة يتيمفؤاد نونوأحمد المعتز
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 محمد بن عبداهلل: تقديم أفضل 
الخدمات الصحية في إطار التوجيهات الملكية

أكد رئي��س المجل��س األعلى للصحة 
الفري��ق طبي��ب الش��يخ محم��د ب��ن 
عب��داهلل آل خليفة، ح��رص الحكومة 
على تقدي��م أفضل الخدمات الصحية 
في إط��ار التوجيهات الدائمة لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
المف��دى،  الب��الد  عاه��ل  خليف��ة  آل 
والمتابعة المستمرة لصاحب السمو 
الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة ول��ي العه��د رئي��س مجلس 
الوزراء، بما يصب في تطوير منظومة 

الخدمات الصحية.
ج��اء ذلك، خ��الل اس��تقباله، بحضور 
األمين العام للمجلس األعلى للصحة 
الع��ام  األمي��ن  النواخ��ذة،  إبراهي��م 
لجمعي��ة البحري��ن لرعاي��ة مرض��ى 
الس��كلر زكريا الكاظم، ونائب األمين 

العام بالجمعية صادق ثامر والمنسق 
العام للجمعية عيسى خليل.

ورحب رئيس المجلس األعلى للصحة 
بممثل��ي جمعي��ة البحري��ن لرعاي��ة 

مرضى السكلر، وهنأهم على التشكيل 
الجدي��د لمجل��س اإلدارة، كم��ا أثنى 
على جهود األمين العام للجمعية في 
خدمة المرضى والس��عي الدائم لهم 

في القطاع الطبي ومختلف القطاعات 
نحو حياة أفضل لمرضى الس��كلر في 

البحرين.
فيما عب��ر الكاظم عن اعت��زازه بلقاء 
الفري��ق طبي��ب الش��يخ محم��د ب��ن 
عبداهلل آل خليفة، وهو األب العطوف 
والرحي��م عل��ى أبنائ��ه المرضى عبر 
السؤال عنهم ومتابعتهم من الجانب 
اإلنس��اني والرس��مي، مثمن��ًا حرصه 
على االس��تماع لجميع ما حملناه من 

مالحظات برحابة صدره المعتادة.
وقدر ببال��غ االعتزاز جه��وده الكبيرة 
في مب��ادرات التطوير الش��امل التي 
يشهدها القطاع الصحي في البحرين، 
ونجاح��ه في قي��ادة الفري��ق الوطني 
الطب��ي للتص��دي لفي��روس كورون��ا 

)كوفيد19(.

رئيس األعلى للصحة يطلع على مبادرات التطوير في المجمع 

 إدخال أحدث التقنيات 
التشخيصية والعالجية في »السلمانية«

ق��ام رئي��س المجل��س األعل��ى للصح��ة الفري��ق 
طبيب الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليفة، بزيارٍة 
ميدانيٍة لمجمع السلمانية الطبي لالطالع على آخر 

مستجدات المشاريع التطويرية.
وكان ف��ي اس��تقباله لدى وصول��ه، رئيس مجلس 
أمن��اء المستش��فيات الحكومي��ة الش��يخ هش��ام 
ب��ن عبدالعزي��ز آل خليف��ة، والرئي��س التنفي��ذي 
للمستش��فيات الحكومي��ة الدكت��ور أحم��د محمد 
األنصاري، واألمين الع��ام للمجلس األعلى للصحة 
إبراهي��م عل��ي النواخ��ذة باإلضاف��ة إل��ى مديري 
اإلدارات ورؤس��اء الخدم��ات الطبي��ة والتمريضية 

بمجمع السلمانية الطبي.
واطل��ع رئي��س المجل��س األعل��ى للصح��ة خ��الل 
زيارته على مس��تجدات مش��روع التس��يير الذاتي 
للمستش��فيات الحكومية، باإلضافة إلى خط سير 
المشاريع المتعلقة بتطوير الُبنى التحتية، وإدخال 
أحدث التقنيات التش��خيصية والعالجية واألجهزة 

والمعدات الطبية بالمجمع الطبي.
وتفق��د وح��دة القس��طرة الدموي��ة، والت��ي ت��م 
تحدي��ث أجهزته��ا الطبي��ة مؤخ��رًا بإضافة جهاز 
من أح��دث أنواع أجه��زة القس��طرة الدموية ذات 
التصوير رباعي األبعاد به��دف االرتقاء بالخدمات 
الطبي��ة المقدمة في الوح��دة، كما تفقد ما وصل 
إليه مش��روع توس��عة قس��م الحوادث والطوارئ، 

باإلضاف��ة إلى عدٍد من المش��اريع األخ��رى الجاري 
تنفيذها حاليًا.

 م��ن جانب��ه، ثّمن الش��يخ هش��ام ب��ن عبدالعزيز 
آل خليفة، زي��ارة رئيس المجل��س األعلى للصحة، 
والت��ي تأتي انعكاس��ًا الهتمامه البالغ بمس��اعي 
البحري��ن،  ف��ي  الصحي��ة  بالمنظوم��ة  االرتق��اء 
ومتابعته المباش��رة آلليات تنفيذ االستراتيجيات 
الصحية بما يحقق ما تم إقراره في الخطة الوطنية 
ن جمي��ع المواطنين  للصح��ة 2016-2025، وُيمكِّ

والمقيمين م��ن الحصول على رعاي��ة صحية ذات 
نوعي��ٍة عالية. وب��دوره، أعرب الرئي��س التنفيذي 
للمستش��فيات الحكومي��ة ع��ن ش��كره لرئي��س 
المجل��س األعل��ى للصح��ة عل��ى زيارت��ه لمجمع 
الس��لمانية الطبي، مق��درًا دعمه للمستش��فيات 
الحكومي��ة عل��ى كاف��ة األصع��دة، ال س��يما ف��ي 
ه��ذه المرحلة االنتقالي��ة، وتوجيهاته الس��ديدة 
لتعزيز الجهود المبذول��ة لتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة على الصعيد الصحي.

البحرين تدين استهداف 
 ميليشيا الحوثي 

مطار نجران في السعودية
أدان��ت وزارة الخارجي��ة قيام ميليش��يا الحوث��ي اإلرهابية بإطالق 
طائرة مسيرة تجاه مطار نجران في المملكة العربية السعودية، 
ف��ي اعت��داء ممنهج ومتعم��د لألعي��ان المدني��ة والمدنيين في 

المملكة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي اإلنساني.
وأشادت الوزارة بيقظة وكفاءة قوات الدفاعات الجوية السعودية 
الت��ي تمكنت م��ن اعتراض الطائ��رة وتدميره��ا، مؤكدة وقوف 
البحرين ودعمها الكامل للمملكة العربية السعودية في جهودها 

للتصدي لهذه االعتداءات اإلرهابية الغادرة.

 البحرين ترحب باتفاق 
المرحلة االنتقالية في السودان

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب البحرين بتوصل أطراف المرحلة 
االنتقالية في جمهورية السودان إلى اتفاق سياسي شامل يرسخ 
مه��ام المرحلة االنتقالية المقبلة، ويعزز وحدة الصف بين القوى 
والمكونات السياس��ية، مما سوف يس��هم في إرساء دعائم األمن 
واالس��تقرار في الس��ودان، والحفاظ على المكتس��بات السياسية 
واالقتصادية، ويحقق تطلعات ش��عبها الش��قيق للسالم والنماء 
واالزده��ار. وأك��دت ال��وزارة تضام��ن المملكة ودعمه��ا الكامل 
لجمهوري��ة الس��ودان لما م��ن ش��أنه تحقيق تطلعات ش��عبها 

الشقيق في االستقرار والسالم والتنمية.

 البحرين تعرب عن تضامنها 
مع الهند جراء األمطار الغزيرة

أعرب��ت وزارة الخارجي��ة ع��ن تضام��ن مملك��ة البحري��ن مع 
جمهورية الهند الصديق��ة جراء األمطار الغزيرة التي اجتاحت 
الوالي��ات الجنوبية وما نتج عنها من س��يول جارفة وانهيارات 
أرضية، أدت إلى وفاة وإصابة عشرات األشخاص. وتعبر الوزارة 
عن تعازي ومواس��اة مملكة البحرين لذوي الضحايا ولحكومة 
وشعب جمهورية الهند الصديقة، متمنين للمصابين الشفاء 

العاجل.

سفير البحرين في بروكسل 
يشارك في اجتماع مجلس 

السفراء العرب ببلجيكا
البحري��ن  س��فير  ش��ارك 
بروكس��ل  ف��ي  المعي��ن 
عبداهلل ب��ن فيصل بن جبر 
االجتم��اع  ف��ي  الدوس��ري 
السفراء  لمجلس  الش��هري 
الع��رب ف��ي بلجي��كا، الذي 
عقد في مق��ر بعثة جامعة 
الدول العربية في بروكسل، 
الجمهورية  س��فير  برئاسة 
الموريتاني��ة  اإلس��المية 
عبداهلل أباه ناجي، وبحضور 
نائب س��فير بعث��ة جامعة 

الدول العربية في بروكسل عبدالحكيم الرفاعي.
وخالل االجتماع، أعرب الس��فراء العرب عن تهنئتهم للس��فير 
عبداهلل بن فيصل بن جبر الدوس��ري بمناس��بة تعيينه سفيرًا 
للمملكة المعين لدى مملكة بلجيكا، متمنين له دوام التوفيق 

والنجاح في أداء مهام عمله الدبلوماسي.
من جهته، عبر الس��فير الدوس��ري عن اعتزازه بالثقة الملكية 
الس��امية م��ن لدن جاللة المل��ك المفدى، حفظ��ه اهلل ورعاه، 
وسعادته بلقاء السفراء العرب في بروكسل، مؤكًدا حرصه على 
تعميق أواص��ر العالقات الثنائية ومتع��ددة األطراف والعمل 

العربي المشترك بما يحقق ويخدم المصالح المشتركة.

عبداهلل الدوسري

 مركز جديد لفحص »كورونا« 
من المركبات في »الشمالية«

أعلن��ت وزارة الصح��ة ع��ن افتت��اح مركٍز جدي��د للفحص من 
المركبات في المحافظة الش��مالية بمدينة س��لمان، مؤكدًة 
جاهزي��ة المركز الس��تقبال مواعي��د فحص في��روس كورونا 

)كوفيد19( بدًءا من اليوم االثنين.
وأوضحت ال��وزارة أنه تم االنتهاء من تجهي��ز المركز الجديد 
بأفضل المواصفات والمعايير الطبية، ويشتمل على مسارات 
الس��تقبال المركبات للمس��ح وأخذ العينات، مجددة دعوتها 
إل��ى ضرورة المواصل��ة بااللتزام بكافة اإلج��راءات االحترازية 
والتدابي��ر الوقائية والتعليمات الص��ادرة من الفريق الوطني 
الطب��ي للتص��دي لفي��روس كورون��ا )كوفي��د19( والجه��ات 

المعنية.

 »التخطيط العمراني«: 
بدء العمل بمنصة »تخطيط«

أعلن��ت هيئ��ة التخطيط والتطوي��ر العمراني 
بالتع��اون م��ع هيئ��ة المعلوم��ات والحكومة 
اإللكترونية عن بدء العمل ب�منصة »تخطيط 
)Planning(«، ضمن التوس��ع في نظام بنايات 
ليش��مل جملة من الخدمات التخطيطية. وفي 
المرحلة األولى من التدش��ين سيتمكن جميع 
المتعاملين من اس��تخدام 6 خدمات تش��مل 
خدمة تقاس��يم األراضي الرئيس��ية والجزئية، 
وخدمة دمج األراضي، وخدمات تصنيف وتغيير 
تصنيف األراضي، إلى جانب دراسة المشروعات 
جمي��ع  وبإم��كان  الخاص��ة،  الطبيع��ة  ذات 
المتعاملين االس��تفادة من خدم��ات المنصة 
www.planning. م��ن خ��الل زي��ارة الموق��ع

bh. وستش��تمل المنصة بعد استكمال جميع 
مراحلها على 39 خدم��ة إلكترونية بعد إعادة 
هندس��تها لتبس��يطها وتس��هيلها وتحسين 
جودته��ا، ف��ي إط��ار التوج��ه نح��و التح��ول 
اإللكترون��ي، مم��ا س��يجعل الم��دة الزمني��ة 
الالزم��ة لإلجراءات الخدمية أقل بنس��بة تصل 
إلى 80% من خ��الل توقيع اتفاقيات مس��توى 
الخدمة، مما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص 
عبر إس��ناد بعض الخدمات له، بعد استحداث 
رس��وم خاصة بتلك الخدمات، وذلك تزامنًا مع 

التحس��ينات في جودة الخدم��ة واالرتقاء بها، 
حيث سيتيح التوس��ع في نظام بنايات ليشمل 
منصة »تخطي��ط )Planning(« توفير خدمات 
هيئة التخطيط والتطوير العمراني وإتاحتها 
إلكترونيًا وخاصة ف��ي ظل الزيادة المضطردة 
بعدد الطلبات المقدم��ة للهيئة، والتي بلغت 

نس��بتها 40% لغاي��ة أكتوب��ر 2021 مقارن��ة 
بالعام السابق.

ويأتي تدش��ين المنصة بع��د موافقة مجلس 
ال��وزراء على مذك��رة اللجنة الوزارية للش��ؤون 
المالي��ة واالقتصادية والتوازن المالي بش��أن 
لإلج��راءات  اإللكتروني��ة  المنص��ة  تدش��ين 
هيئ��ة  قب��ل  م��ن  »تخطي��ط«  التخطيطي��ة 
التخطي��ط والتطوي��ر العمران��ي، كم��ا يأتي 
تنفي��ذًا لخطة التعاف��ي االقتصادي وباألخص 
في إط��ار أولوية تس��هيل اإلج��راءات التجارية 
اس��تثمارات  الس��تقطاب  فعاليته��ا  وزي��ادة 
أجنبية مباش��رة، بما يسهم في تحسين جودة 
الخدم��ة الحكومي��ة وتطوير كاف��ة العمليات 
التخطيطي��ة. تج��در اإلش��ارة إل��ى أن هيئ��ة 
التخطي��ط العمران��ي بص��دد إط��الق دلي��ل 
موح��د للخدمات التخطيطي��ة، والذي يتضمن 
االش��تراطات الفنية المتعلق��ة بطلبات هيئة 
للجه��ات  العمران��ي  والتطوي��ر  التخطي��ط 
الحكومي��ة، إلى جانب القوانين والتش��ريعات 
المتعلق��ة بتقس��يم ودم��ج األراض��ي المعدة 
للتعمير والتطوير، باإلضافة إلى االش��تراطات 
والمعايي��ر الفني��ة المتعلقة بتقس��يم ودمج 

األراضي المعدة للتعمير والتطوير.

 »العمل«: توظيف 556 
وتدريب 504 مواطنين خالل أسبوع

والتنمي��ة  العم��ل  وزارة  أعلن��ت 
االجتماعي��ة أنه تم خ��الل الفترة 
من 14 وحتى 20 نوفمبر الماضي، 
توظي��ف 556 باحث��ًا عن عمل في 
عامل��ة  ومؤسس��ة  ش��ركة   423
ف��ي القط��اع الخاص م��ن مختلف 
المؤه��الت الدراس��ية وذل��ك في 
التخصص��ات والمجاالت الوظيفية 
والمهني��ة المالئم��ة، إل��ى جانب 
تدريب 504 أش��خاص في مختلف 

البرامج التدريبية.
الع��دد اإلجمالي  وبالتال��ي، بل��غ 
للمتوظفي��ن 22740 ف��ي 6253 
منش��أة من أص��ل 25 ألف وظيفة 
الوطن��ي  البرنام��ج  يس��تهدفها 

للتوظي��ف ف��ي نس��خته الثاني��ة 
خ��الل الع��ام 2021، بينم��ا وصل 
إجمالي من ت��م تدريبهم 10897 
متدربًا، وبذلك تجاوز إجمالي عدد 
المتدربين العدد المستهدف وهو 
10 آالف فرص��ة تدريبي��ة في هذا 

العام.
االط��الع  للمهتمي��ن  ويمك��ن 
الش��ركات  أس��ماء  قائم��ة  عل��ى 
والمؤسس��ات بص��ورة تفصيلية، 
وكذل��ك أع��داد المتوظفي��ن في 
كل منش��أة والتي يت��م تحديثها 
بش��كل دوري، عب��ر موق��ع الوزارة 
www.mlsd.gov. اإللكترون��ي: 

.bh
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سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة يزور جناح البحرين المشارك في معرض 
»إكسبو 2020 دبي«.
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 أّيها الفلسطيني 
ستلقاها ِمْن َمْن؟ أو ِمْن َمْن؟

هل س��معتم بمعايير اختيار القصة اإلخباري��ة التي تقارن بين قصة عض 
كلب أحد األشخاص، وقصة عض أحد األشخاص كلبًا أيهما تختار لنشرها؟ 
القصة التي نحن بصددها ليس��ت أن نائبًا من كتل��ة »الليكود« اليهودية 
المتش��ددة المتعصبة تقدم باقتراح بتعليم اللغ��ة العربية في المدارس 
اإلس��رائيلية، إنم��ا القصة ليس��ت هن��ا، القص��ة أن القائم��ة العربية في 

الكنيست بقيادة منصور عباس رفضت االقتراح!!!!!
أم��ا القصة األعظم أن النائب اليهودي يخاطب النواب العرب المحس��وبين 
عل��ى اإلخوان المس��لمين ويقول له��م عيب، إذ هاجم نائب إس��رائيلي في 
الكنيست القائمة العربية إلسقاطها القانون، واعتبره تنكرًا للغة العربية، 
فقد ق��ال ليفين، الذي ط��رح القان��ون، وباللغة العربي��ة: »ال توجد حركة 
إس��امية بالعال��م تصوت ضد اللغ��ة العربية لغة الق��رآن، عيب عليكم«. 
وأض��اف ليفين: »الكرس��ي أهم من اللغ��ة العربية، أنتم حركة إس��امية؟ 
الكرسي أهم من اللغة أنتم حركة إسامية أم حركة كرسية.. كل المسلمين 
ف��ي الدول��ة يجب أن يعرف��وا أن الحركة اإلس��امية ضد اللغ��ة العربية«. 

واستكمل مخاطبًا أعضاء الكنيست: »انظروا كيف يخجلون انظروا«.  
وق��د كان تبرير منص��ور عباس رئي��س الكتل��ة العربية أنه��م اتفقوا مع 
حلفائه��م أن يكونوا معهم على الحل��وة والمرة فا يوافقوا على أي مقترح 

يقدم من الحزب المعارض وال يرفضوه إال معًا!!
للعلم فقط أن فرعًا من حركة اإلخوان المسلمين الفلسطينية من الحاملين 
للجنسية اإلس��رائيلية أو ما ُعرف بتسميتهم بعرب إسرائيل، قرروا الدخول 
للمعترك السياس��ي وكونوا ائتافًا خاضوا به انتخابات الجامعات العبرية 
ممثلين عن الطلب��ة العرب فيها، ثم قرروا الدخول في االنتخابات ممثلين 
عن مناطق العرب في إس��رائيل بم��ا فيهم بدو صحراء النقب، مبررين ذلك 
القرار بأنهم يعملون على تحسين الظروف المعيشية لهؤالء السكان الذين 
يعانون اإلهمال والتهميش واإلقصاء وعدم االعتراف بهم ويعيش��يون في 

أكواخ وخيم مهددين بالطرد دائمًا.
ق��ررت تلك المجموع��ة أن تدخل المعترك السياس��ي اإلس��رائيلي بما أن 
القان��ون يعطيها هذا الحق وحصلت على أربعة مقاعد في الكنيس��ت ومن 
خال االئتاف والتنس��يق معها اس��تطاعت األحزاب المعارضة اإلسرائيلية 
لح��زب الليكود وهي بالمناس��بة يمينية يهودية متش��ددة الفوز باألغلبية 

واإلطاحة ببنيامين نتنياهو!
وانتقد عدنان أبو عامر الباحث في الش��ؤون اإلس��رائيلية االئتاف الجديد، 
مش��يرًا إل��ى أن االئتاف هو أغرب خلي��ط في دولة االحتال وس��ينتج عنه 

تشكيل حكومة جديدة غير مستقرة.
ويق��ول أب��و عامر عبر تويت��ر: »نفتالي بينيت في الوس��ط األكث��ر يمينية 
وعنصري��ة، وعل��ى يمينه يائي��ر البيد األكث��ر علمانية بين اليه��ود، وعلى 
يس��اره منصور عب��اس ذو التوجه��ات »اإلس��امية«... تخيل ي��ا رعاك اهلل 
أمام أي حكومة س��نكون؟« وأطلق ياس��ر الزعاترة على منصور عباس لقب 

»البهلوان«.
نذكر لكم هذه القصة لانتباه لعدة نقاط:

أواًل: الخاف الفلسطيني الفلسطيني حول العاقة بينهم وبين اإلسرائيليين 
ال يق��ف عند الخاف بين حماس والس��لطة الفلس��طينية، ب��ل بين حماس 
وحماس، وبين اإلخوان واإلخوان المسلمين أنفسهم، فهذا الفرع اإلخواني 
ال��ذي ينتمي ل��ه منصور عباس انش��ق عن ف��رع المدعو رائ��د صاح وقرر 

التحالف مع أشد أحزاب اإلسرائيليين عداوة للحق الفلسطيني!
ثاني��ًا: هن��اك حراك سياس��ي عند الفلس��طينيين الذين يحملون الجنس��ية 

اإلسرائيلية وصل إلى حد دخول الكنيست وليس منصور عباس إال أحدهم.
ثالث��ًا: »البهلوانية السياس��ية« التي وصف بها منصور عباس يتس��م بها 
العدي��د من أصحاب الش��عارات اإليمانية أو اإلس��امية ف��ي عدة دول بعد 
دخوله��م المعترك السياس��ي، فالعدي��د منهم يلبس هذا الش��عار لخداع 
الس��ذج والبس��طاء الذين يتخيلون أن م��ن يرفع هذا الش��عار ال يجرؤ على 
الك��ذب والخ��داع والفبركة ألن ذلك حرام، وال يتوقع��ون أبدًا أن من يحمل 
هذا الشعار مستعد لخلع كل قيمة تستره بما فيها مابسه من أجل أهداف 
يصورها على أنها »س��امية« ولديه من التبري��رات كالحرب خدعة والتقية 

وغيرها يضحك بها على نفسه قبل أن يضحك بها على اآلخرين.
رابع��ًا: الضائع ف��ي هذه المتاهة هو »الفلس��طيني« ال��ذي يبحث عن َمن 
يمثله حقًا فا يجد، فكل من توس��ط الميدان ضاربًا على صدره مدعيًا أنه 

يمثلهم، باعهم من أجل مصالحه.
أم��ا خامس��ًا: وأخيرًا بانتظ��ار ما يتفق علي��ه الفلس��طينيون بين بعضهم 
البع��ض فكل صراخ وكل نق��د وكل اعتراض منهم صدر من رؤس��ائهم أو 
مدعي ممثليهم أو مؤسساتهم أو أفرادهم المعروفين منهم أو المجهولين 
عل��ى أي قرار ألي دولة عربية تتحرك وفقًا لمصالحها وأمنها لن يجد صدى 

ولن يستمع إليه أحد وليس له ثقل أو معنى.

أزمة تضرب سوق القهوة عالميًا
يواجه العالم نقصًا حادًا في قهوة »أرابيكا«، التي تمنح 
ألذ نكهة وتشكل حوالي 60% من اإلنتاج العالمي، بعد 
تضرر المحاصيل جراء الطقس القاس��ي، وقد يستغرق 

تعافي السوق سنوات.
أس��عار أرابي��كا آخ��ذة ف��ي االرتف��اع لتعك��س األزمة 
المتصاعدة، في حين أن قيود الش��حن العالمية تجعل 

من الصعب الحصول على حبوب البن.
وقالت كونا ه��اك، التي تقود البحث لدى تاجر الس��لع 
ED&F Man ف��ي لن��دن: »هذه ليس��ت مج��رد قضية 
قصيرة األجل. إنه في الواقع شيء سنضعه في االعتبار 

خال العامين المقبلين«.
واآلن، يجب أن يقرر القائمون على تحميص البن وتجار 
التجزئة ما إذا كانوا س��يرفعون أسعارهم، لكن لديهم 
خي��ار آخر أيض��ًا يتمثل ف��ي حبوب »روبوس��تا« األكثر 
قسوة من »أرابيكا« واألرخص ثمنًا. ويستخدم البعض 

بالفعل المزيد من األنواع األرخص التي تستخدم عادة 
في القهوة س��ريعة التحضير وتحتوي على المزيد من 

الكافيين الذي يمنحها نكهة الذعة.

رحيل الفنانة سهير البابلي عن 86 عامًا
توفي��ت الفنانة المصرية س��هير البابلي، أمس 
األحد، بع��د صراع مع الم��رض، وذلك عن عمر 
يناه��ز 86 عام��ًا. ووفق مص��ادر عائلي��ة، فقد 
تعرض��ت الفنانة المصرية لغيبوبة س��ّكر أدت 
إلى تدهور صحتها وحدوث عدد من المضاعفات 
ترت��ب عليه��ا نقلها إلى إح��دى غ��رف العناية 
المركزة، قبل أن يعلن اليوم عن وفاتها، تاركة 
وراءه��ا عددًا كبيرًا من أعمال الدراما والس��ينما 

والمس��رح. والبابلي فنانة مصري��ة من مواليد 
عام 1937 لمعت في العديد من المسلس��ات 
والمسرحيات واألفام السينمائية إلى أن أعلنت 
اعتزالها عام 1997 لتشارك في العديد من من 
المسلس��ات التلفزيونية من أهمها مسلس��ل 
بكي��زة وزغلول وعدد كبير من المس��رحيات من 
أهمها مس��رحية مدرس��ة المش��اغبين فى عام 

سهير البابلي1973 ومسرحية ريا وسكينة فى عام 1983.

 »حمد الجامعي« ينقذ عشرينية 
من شلل رباعي بعد تعرضها لحادث مروع

تمكن فريق جراح��ة المخ واألعصاب 
ف��ي مستش��فى  الفق��ري  والعم��ود 
المل��ك حم��د الجامع��ي م��ن إنق��اذ 
ش��ابة بحرينية عش��رينية من ش��لل 
رباع��ي بفض��ل اهلل بع��د تعرضه��ا 
لح��ادث مروع. حيث نقل��ت المريضة 
العشرينية بواس��طة سيارة اإلسعاف 
بع��د تعرضه��ا للح��ادث إل��ى أح��د 
المستشفيات بالمملكة، وبعد إجراء 
الفحوص��ات الازمة له��ا، تبين أنها 
تعاني من نوع نادر من الكسور وهي 
كسر بين الرأس والرقبة، حيث كانت 
الفق��رة األول��ى في الرقبة مكس��ورة 
وجمي��ع األربط��ة الت��ي ترب��ط بين 
الرقب��ة والجمجم��ة متقطع��ة، مما 

استدعى حاجتها للعاج بالخارج.
إال أنه بع��د االستش��ارة الطبية بين 

المختصي��ن، تم نق��ل المريضة إلى 
مستش��فى المل��ك حم��د الجامع��ي 
لمعاين��ة الحال��ة، إج��راء الفحوصات 

الازم��ة وعمل األش��عة وعل��ى إثره 
تقرر عاجها في المستشفى.

الم��خ  جراح��ة  فري��ق  ق��ام  حي��ث 
واألعص��اب والعم��ود الفق��ري ف��ي 
المستش��فى بإنقاذ حي��اة المريضة 
والتعامل م��ع الحالة ب��كل احترافية 
بعد إجراء الكش��ف الطبي اإلكلينيكي 
عليه وذلك حس��ب قواع��د العالمية 
الحاالت الحرجة لإلصابات المتعددة، 
حيث تم عاج المريضة في مرحلتين، 
وكان��ت األولى بوضع س��ترة دعامية 
 Halo« ترب��ط بي��ن الرقبة وال��رأس

Vest« الحتواء الكسر.
وخ��ال المرحلة الثاني��ة من العاج، 
خضع��ت المريضة لعملي��ة جراحية 
تمثلت بإجراء عملية َلحم بين الرأس 
والرقب��ة م��ن خ��ال وض��ع مثبت��ات 

معدني��ة في ق��اع الجمجم��ة، ووضع 
الدبابي��س ف��ي الفق��رات المصاب��ة 
ووصله��ا بقاع الجمجمة بالمس��امير 
الازم��ة وحي��ث اس��تغرقت العملية 

ست ساعات، قد تكللت بالنجاح.
وقال الدكت��ور طال الميم��ان جراح 
المخ واألعصاب: »إن المريضة خرجت 
من المستشفى معافية بعد أيام من 
إج��راء العملي��ة دون أي مضاعف��ات 
بعد اإلصاب��ة العنيفة التي تعرضت 
له��ا، م��ع الق��درة على الحرك��ة دون 
مساعدة مع التحكم الكامل في البول 

والخروج«.
يذك��ر أن هذا النوع من الكس��ور من 
األنواع النادرة جدًا، وقد يسبب الشلل 
الرباعي أو الموت المفاجئ لقربه من 

جذع المخ وهو مركز التنفس.

د. طالل الميمان

هندي يعود للحياة بعد وفاته
تبّي��ن أن رجًا ف��ي الهند ُأعِلَنت وفاته بع��د تعرضه لحادث مروري ال 
ي��زال على قيد الحي��اة ويتنفس لكنه في حالة حرج��ة، بعدما أمضى 
ليلة في غرفة باردة بأحد المستش��فيات. وكان سريكيش كومار )45 
عام��ًا( ُنقل إل��ى عيادة خاصة بعدم��ا صدمته دراج��ة نارية في مراد 
أباد الواقعة إلى الش��رق من نيودلهي. وأعلن أحد األطباء لدى وصول 
كوم��ار إلى العي��ادة أنه فارق الحياة، ثم ُنقل الجمعة إلى مستش��فى 

عام لتشريح جثته.
وق��ال المدير الطبي للمستش��فى راجندرا كومار ف��ي تصريح لوكالة 
»فران��س برس« إن »طبيب الط��وارئ فحصه، ولم يعث��ر على أي أثر 
للحي��اة وبالتالي أعلن وفاته«. وأودعت الجثة عندها غرفة باردة حتى 

وصلت األسرة بعد ست ساعات.  



المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
عبداللطيـــف الزيانـــي، أمـــس، مع 
كردســـتان  إقليـــم  وزراء  رئيـــس 
بارزاني.وتـــم  مســـرور  العـــراق 
بحـــث العالقات األخويـــة القائمة بين 
مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة العراق، 
وســـبل التعـــاون بين مملكـــة البحرين 
وإقليم كردســـتان في المجاالت ذات 

االهتمام المشترك.

اجتمـــع وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي، أمـــس، مـــع ســـفير االتحـــاد 
مملكـــة  لـــدى  المعيـــن  األوروبـــي 
البحرين والمقيم في الرياض باتريك 

سيمونيه. 
الصداقـــة  عالقـــات  بحـــث  وجـــرى 
والتعاون الوثيقـــة القائمة بين مملكة 
ومـــا  األوروبـــي  واالتحـــاد  البحريـــن 
تشـــهده من نمو وتطور على مختلف 
المســـتويات، وســـبل تعزيـــز التعـــاون 
المشـــترك نحـــو آفـــاق أشـــمل خدمـــة 

للمصالح المشتركة.

دفع التعاون مع 
أوروبا نحو آفاق 

أشمل

local@albiladpress.com

االثنين 22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الثاني 1443 - العدد 4787
03

الصخير - الحرس الوطني

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

الوطنـــي  الحـــرس  رئيـــس  اســـتقبل 
الشـــيخ  ســـمو  الركـــن  أول  الفريـــق 
محمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، قائد 
الفيلق الخامس بالجيش الباكستاني 
الفريـــق محمد ســـعيد، وذلـــك صباح 
اليوم األحـــد )21 نوفمبر( في مكتبه 
ســـمو  ورّحـــب  الصخيـــر.   بمعســـكر 
رئيس الحرس الوطني، بقائد الفيلق 
الباكســـتاني،  بالجيـــش  الخامـــس 
مؤكـــًدا المســـتويات المتقدمـــة التي 
وصلـــت إليها العالقـــات الثنائية بين 
البلديـــن الشـــقيقين، ومـــا أثمـــر عنها 
مـــن زيادة مســـتوى تبـــادل الخبرات 
والتدريبـــات  التماريـــن  وتنفيـــذ 

الوطنـــي  الحـــرس  بيـــن  المشـــتركة 
والقّوات المسّلحة الباكستانية، لرفع 
القـــدرات القتالية لدى المؤسســـتين 
العسكريتين. من جانبه، عّبر الفريق 
محمد ســـعيد قائد الفيلـــق الخامس 
شـــكره  عـــن  الباكســـتاني،  بالجيـــش 
لســـمو رئيس الحـــرس الوطني على 
حرصه واهتمامه بتطوير مستويات 
التعـــاون بيـــن الجيـــش الباكســـتاني 
علـــى  تأكيـــًدا  الوطنـــي،  والحـــرس 
بيـــن  الوطيـــدة  الثنائيـــة  العالقـــات 
البلدين الشـــقيقين.  كما شهد اللقاء، 
مناقشـــة عـــدد مـــن المواضيـــع ذات 

االهتمام المشترك بين الجانبين.

الملـــك  جاللـــة  مستشـــار  اســـتقبل 
للشـــؤون الدبلوماســـية الشـــيخ خالد 
بن أحمد بن محمد آل خليفة، بمكتبه 
بقصر القضيبية أمس، عضو البرلمان 
البريطانـــي توبياس إليود.  وأعربعن 
المتميـــز لعالقـــات  للمســـار  ارتياحـــه 
مملكـــة  بيـــن  التاريخيـــة  الصداقـــة 

ومـــا  المتحـــدة  والمملكـــة  البحريـــن 
تشـــهده مـــن تطور وتقدم في شـــتى 
المجـــاالت بمـــا يعكـــس مـــا للعالقات 
بيـــن البلديـــن مـــن أهميـــة وأولويـــة، 
المملكـــة  لـــدور  تقديـــره  عـــن  معرًبـــا 
المتحدة في دعم جهود تعزيز األمن 

واالستقرار في المنطقة.

الملـــك  جاللـــة  مستشـــار  اســـتقبل 
للشؤون الدبلوماســـية الشيخ خالد 
بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة، 
القضيبيـــة  بقصـــر  بمكتبـــه  أمـــس، 
فـــي  السياســـية  الشـــؤون  رئيـــس 
األميركيـــة  اليهوديـــة  اللجنـــة 
تأكيـــد  آيزاكســـون. وتـــم  جيســـون 
أهمية دعم الجهـــود الرامية لتعزيز 
األمـــن واالســـتقرار واالزدهار لدول 

والمســـاعي  المنطقـــة،  وشـــعوب 
ومبـــادئ  قيـــم  لترســـيخ  الهادفـــة 
الســـلمي  والتعايـــش  التســـامح 
والحـــوار والتعاون العالمي، وتعزيز 
الثقـــة والتفاهـــم المتبـــادل، وتعزيز 
التواصـــل بيـــن مختلـــف الثقافـــات 
والمجتمعات. كما تم تبادل وجهات 
النظر حيال بعض القضايا اإلقليمية 

والدولية محل االهتمام المشترك.

الملـــك  جاللـــة  مستشـــار  اســـتقبل 
الشـــيخ  الدبلوماســـية،  للشـــؤون 
خالـــد بن أحمد بن محمـــد آل خليفة 
القضيبيـــة،  بقصـــر  بمكتبـــه  أمـــس 
مراســـل الشـــرق األوســـط بصحيفـــة 
“وول ســـتريت جورنـــال” اإلعالمـــي 
بالـــدور  وأشـــاد  كيلـــن.  ســـتيفن 
البـــارز لكيلـــن وصحيفـــة  اإلعالمـــي 

“وول ســـتريت جورنال” ودورها في 
التعريف بمختلف القضايا وال ســـيما 
اإلقتصادية منها والمالية بكل مهنية 
مـــن  بـــه  تحظـــى  ومـــا  واحترافيـــة، 
مصداقية واســـعة، متمّنًيا لها المزيد 
مـــن النجـــاح واالزدهار.  مـــن جانبه، 
أشـــاد ســـتيفن كالين بتقدم وازدهار 
الصحافة واإلعالم بمملكة البحرين.

رفع القدرات القتالية للحرس الوطني

ارتياح بحريني لمسار العالقات مع بريطانيا

تعزيز التواصل مع اللجنة اليهودية األميركية

خالد بن أحمد يشيد بدور صحيفة “وول ستريت جورنال”
المنامة - وزارة الخارجية

اجتمع وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، مـــع نائب رئيـــس الوزراء 
وزير الخارجية وشؤون المغتربين 
الهاشـــمية  األردنيـــة  بالمملكـــة 
بحـــث  وجـــرى  الصفـــدي.  أيمـــن 
بيـــن  القائمـــة  األخويـــة  العالقـــات 
مملكة البحريـــن والمملكة األردنية 
والســـبل  الشـــقيقة،  الهاشـــمية 
الكفيلـــة بتعزيز وتكثيـــف التعاون 

المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  الثنائـــي 
بمـــا يحقـــق المصالـــح والتطلعـــات 
والشـــعبين  للبلديـــن  المشـــتركة 
بحـــث  إلـــى  إضافـــة  الشـــقيقين، 
اإلقليميـــة  األوضـــاع  تطـــورات 
المتواصـــل  التنســـيق  ومجـــاالت 
والمســـتجدات  التحديـــات  تجـــاه 
اإلقليمية والدولية، والقضايا ذات 

االهتمام المشترك.

تكثيف التعاون مع األردن إزاء المستجدات الدولية

التنسيق مع “كردستان” لمواجهة التحديات األمنية

المنامة - وزارة الخارجية
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المنامة - وزارة الخارجية

اجتمع وزيـــر الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، أمـــس األحـــد، مـــع رئيـــس 
جهـــاز األمن الوطنـــي باإلنابة بدولة 
صبـــاح  الشـــيخ  الشـــقيقة  الكويـــت 
شـــمالن الصبـــاح. وتم بحـــث عالقات 
األخـــوة التاريخيـــة القائمة بيـــن مملكة 
البحريـــن ودولة الكويت الشـــقيقة، وما 

وصلـــت إليـــه مـــن مســـتوى متقـــدم في 
التطـــور والنمـــو فـــي شـــتى المجـــاالت 
للبلديـــن  المشـــتركة  للمصالـــح  خدمـــة 
إلـــى  باإلضافـــة  الشـــقيقين،  والشـــعبين 
بحث المســـتجدات والتحديات األمنية 
ذات  والقضايـــا  والدوليـــة،  اإلقليميـــة 

االهتمام المشترك.

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
األمـــن  مستشـــار  مـــع  أمـــس،  الزيانـــي، 
القومـــي بدولـــة إســـرائيل إيـــال حوالتا، 
والوفـــد المرافـــق. وتم خـــالل االجتماع 
بيـــن  الثنائيـــة  العالقـــات  مســـار  بحـــث 
التعـــاون  تطويـــر  وســـبل  البلديـــن 
والتنســـيق المشترك بما يحقق المصالح 
واألهداف المشـــتركة فـــي إطار المبادئ 

الواردة في إعالن تأييد السالم واتفاق 
مبادئ إبراهيـــم، باإلضافة إلى تطورات 
فـــي  واألمنيـــة  السياســـية  األوضـــاع 
المنطقة والتحديات التي تواجه دولها، 
والجهـــود التـــي تبذل من أجـــل تحقيق 
األمن واالســـتقرار والسالم في المنطقة 
بما يخـــدم تطلعات وآمال شـــعوبها في 

التنمية واالزدهار.

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
أمـــس، مـــع وزيـــر الخارجيـــة  الزيانـــي، 
وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية 

أحمد بن مبارك.
وتـــم بحـــث عالقـــات التعـــاون الثنائـــي 
بين البلدين الشـــقيقين وســـبل تعزيزها 
فـــي مختلـــف المجـــاالت ومســـتجدات 

علـــى  واألمنيـــة  السياســـية  األوضـــاع 
الســـاحة اليمنيـــة، والجهـــود التي تبذل 
المتحـــدة  األمـــم  مســـاعي  إطـــار  فـــي 
إلحـــالل  سياســـي  حـــل  إلـــى  للتوصـــل 
الســـالم فـــي اليمـــن وفًقـــا للمرجعيـــات 
ـــا، وإيصال المســـاعدات  المعتمـــدة دوليًّ

اإلنسانية إلى الشعب اليمني.

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
الزيانـــي، أمس، مـــع األمين العـــام المكلف 
للتحالـــف اإلســـالمي العســـكري لمحاربـــة 
محمـــد  الركـــن  الطيـــار  اللـــواء  اإلرهـــاب 
المغيدي.وتـــم بحـــث الجهود التـــي يقوم 
بها التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة 
العمـــل  تنســـيق  مجـــال  فـــي  اإلرهـــاب 
المشـــترك بيـــن جميـــع الـــدول؛ مـــن أجـــل 

التصدي لإلرهاب وتجفيف منابع تمويله، 
ومحاربة الفكر اإلرهابي الضال من خالل 
المجاالت الفكرية واإلعالمية والعسكرية 
والتمويل، كما تم اســـتعراض سبل تعزيز 
مكافحـــة  مجـــال  فـــي  الثنائـــي  التعـــاون 
المبذولـــة  الدوليـــة  والجهـــود  اإلرهـــاب، 
األمـــن  تحقيـــق  أجـــل  مـــن  لمكافحتـــه؛ 

واالستقرار لجميع شعوب دول العالم.

مستوى متقدم للعالقات التاريخية مع الكويت

تطوير التعاون مع إسرائيل

جهود إليصال المساعدات لليمن

تنسيق لمحاربة الفكر اإلرهابي

المشير: تعزيز التنسيق العسكري والدفاعي مع بريطانيا

توحيد كل الجهود لحفظ األمن والسلم الدوليين

المشير: منظوماتنا الطبية رائدة على مستوى المنطقة

المشير يشيد بدور التحالف اإلسالمي العسكري في محاربة اإلرهاب

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بـــن أحمد 
آل خليفـــة، فـــي القيـــادة العامـــة، أمـــس 
األحـــد، الفريـــق طيار مارتن سامبســـون 
كبير مستشاري الدفاع بالشرق األوسط 
المســـلحة  بالقـــوات  أفريقيـــا  وشـــمال 
والوفـــد  الصديقـــة  المتحـــدة  بالمملكـــة 
للبـــالد  زيارتـــه  بمناســـبة  لـــه،  المرافـــق 
للمشـــاركة في فعاليات المنتدى الســـابع 
 ،2021 المنامـــة  حـــوار  لمؤتمـــر  عشـــر 

بحضور الفريق الركن عبدهللا بن حســـن 
النعيمي وزير شـــؤون الدفـــاع، والفريق 

الركـــن ذيـــاب بن صقـــر النعيمـــي رئيس 
هيئـــة األركان.  وفي بداية اللقاء، رّحب 

القائـــد العام لقـــوة دفـــاع البحرين بكبير 
األوســـط  بالشـــرق  الدفـــاع  مستشـــاري 
المســـلحة  بالقـــوات  أفريقيـــا  وشـــمال 
البريطانيـــة، حيـــث أشـــاد خـــالل اللقـــاء 
التاريخيـــة  الصداقـــة  عالقـــات  بعمـــق 
المتميـــزة التـــي تربـــط مملكـــة البحرين 
مناقشـــة  وتمـــت  المتحـــدة.   والمملكـــة 
عـــدد من المواضيع التـــي تعزز العالقات 
الثنائيـــة والتعاون والتنســـيق المشـــترك 
خصوًصا في المجال العسكري والتعاون 

الدفاعي بين البلدين الصديقين.

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
بن أحمد آل خليفة في القيادة العامة، 
أمـــس األحـــد، أميـــن عـــام التحالـــف 
اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب 
اللـــواء الركـــن طيار محمد بن ســـعيد 
المغيدي والوفد المرافق له، بمناسبة 
زيارتـــه للبالد للمشـــاركة في فعاليات 
المنتدى الســـابع عشـــر لمؤتمـــر حوار 

المنامـــة 2021، بحضور وزير شـــؤون 
الدفـــاع الفريـــق الركـــن عبـــدهللا بـــن 
حسن النعيمي، ورئيس هيئة األركان 

الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي.
 وخـــالل اللقـــاء، رّحـــب القائـــد العـــام 
عـــام  بأميـــن  البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة 

العســـكري  اإلســـالمي  التحالـــف 
مناقشـــة  وتـــم  اإلرهـــاب،  لمحاربـــة 
عـــدد من الموضوعـــات ذات االهتمام 
المشـــترك، كمـــا أشـــاد بـــدور التحالف 
لمحاربـــة  العســـكري  اإلســـالمي 
اإلرهاب، وجهود التحالف اإلســـالمي 
العســـكري في تنسيق وتوحيد جهود 
الـــدول األعضاء مع الجهـــود الدولية 
التي تهدف إلى حفظ األمن والســـلم 

الدوليين في محاربة اإلرهاب. 

زار القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، أمـــس األحـــد، الخدمات 
الطبيـــة الملكية، حيث اســـتمع إلى إيجـــاز من قبل قائد 
الخدمـــات الطبية الملكيـــة اللواء الشـــيخ خالد بن علي 
آل خليفـــة عـــن المنشـــآت العالجية الحديثة واألقســـام 

الطبية المتطورة.
وأوضـــح القائد العـــام أن المنظومات الطبية بقوة دفاع 
البحريـــن تشـــهد بفضـــل مـــن هللا ســـبحانه ثـــم بالـــرؤى 
الحكيمـــة لعاهـــل البالد القائـــد األعلى صاحـــب الجاللة 

الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، مزيـــًدا مـــن الرقي 
والتقـــدم وأصبحـــت يشـــار إليهـــا بالبنـــان، ومصدر فخر 
واعتـــزاز مـــن كبرى الصـــروح الطبيـــة والمراكـــز العلمية 

ا. ا ودوليًّ المتخصصة في المجاالت الصحية إقليميًّ
وأشـــاد بالمســـتويات العالجيـــة الحديثـــة والتـــي تضم 
كـــوادر طبيـــة وفنية وطنيـــة تعمـــل وفـــق التكنولوجيا 
الخدمـــات  مســـتوى  علـــى  مثنًيـــا  المتقدمـــة،  الطبيـــة 
المتطور الذي يقـــدم للمواطنين والمقيمين، ومؤكًدا أن 
المستشـــفى العســـكري ُيعد اليوم أحد الصـــروح الطبية 

المتميزة على مستوى المنطقة.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا
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المنامة - وزارة الصحة

التعامـــل  فـــي إطـــار تعزيـــز مســـارات 
المختلفـــة للتصـــدي لجائحـــة فيروس 
كورونـــا )كوفيـــد - 19(، أعلنـــت وزارة 
جديـــد  مركـــٍز  افتتـــاح  عـــن  الصحـــة 
للفحـــص من المركبات فـــي المحافظة 
مؤكـــدًة  ســـلمان،  بمدينـــة  الشـــمالية 
مواعيـــد  الســـتقبال  المركـــز  جاهزيـــة 
فحص فيروس كورونا بدًءا من اليوم 

األثنين الموافق 22 نوفمبرالجاري.
وأوضحـــت الـــوزارة أنـــه تـــم االنتهـــاء 

مـــن تجهيـــز المركـــز الجديـــد بأفضـــل 
الطبيـــة،  والمعاييـــر  المواصفـــات 
الســـتقبال  مســـارات  علـــى  ويشـــتمل 
العينـــات،  وأخـــذ  للمســـح  المركبـــات 
مجـــددة دعوتها إلى ضرورة المواصلة 
بااللتزام بكافة اإلجراءات االحترازية 
والتعليمـــات  الوقائيـــة  والتدابيـــر 
الصـــادرة مـــن الفريـــق الوطنـــي الطبي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا والجهات 

المعنية.

مركز جديد للفحص من المركبات بمدينة سلمان

مستجدات مشروع التسيير الذاتي للمستشفيات
رئيس “األعلى للصحة” يزور “السلمانية” ويتفقد توسعة “الطوارئ”

تفضـــل رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق  للصحـــة 
محمد بن عبدهللا آل خليفة،، بزيارٍة 
ميدانيـــٍة لمجمع الســـلمانية الطبي 
آخـــر مســـتجدات  علـــى  لاطـــاع 
المشـــاريع التطويريـــة، حيـــث كان 
في استقباله لدى وصوله، الشيخ، 
رئيس مجلس أمناء المستشفيات 
الحكوميـــة هشـــام بـــن عبدالعزيـــز 
التنفيـــذي  والرئيـــس  خليفـــة،  آل 
أحمـــد  الحكوميـــة  للمستشـــفيات 
األنصـــاري، واألمين العام للمجلس 
األعلـــى للصحة إبراهيم النواخذة، 
اإلدارات  مديـــري  إلـــى  باإلضافـــة 
الطبيـــة  الخدمـــات  ورؤســـاء 
الســـلمانية  بمجمـــع  والتمريضيـــة 

الطبي.

المجلـــس األعلـــى  واطلـــع رئيـــس 
علـــى  زيارتـــه  خـــال  للصحـــة 
التســـيير  مشـــروع  مســـتجدات 
الذاتـــي للمستشـــفيات الحكومية، 
باإلضافة إلى خط ســـير المشاريع 
المتعلقـــة بتطوير الُبنـــى التحتية، 
التقنيـــات  أحـــدث  وإدخـــال 
التشخيصية والعاجية واألجهزة 

والمعدات الطبية بالمجمع الطبي، 
القســـطرة  وحـــدة  تفقـــد  حيـــث 
تحديـــث  تـــم  والتـــي  الدمويـــة، 
أجهزتهـــا الطبيـــة مؤخـــرا بإضافة 
جهـــاز مـــن أحـــدث أنـــواع أجهـــزة 
القســـطرة الدمويـــة ذات التصوير 
االرتقـــاء  بهـــدف  األبعـــاد  رباعـــي 
بالخدمـــات الطبيـــة المقدمـــة فـــي 

الوحـــدة، كمـــا تفقد ما وصـــل إليه 
مشـــروع توســـعة قســـم الحوادث 
والطـــوارئ، باإلضافة إلى عدٍد من 
المشـــاريع األخرى الجاري تنفيذها 

حاليًا.
مـــن جانبـــه، ثّمـــن الشـــيخ هشـــام 
بـــن عبدالعزيـــز آل خليفـــة، زيـــارة 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة، 
والتـــي تأتـــي انعكاســـًا الهتمامـــه 
البالغ بمساعي االرتقاء بالمنظومة 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  الصحيـــة 
آلليـــات  المباشـــرة  ومتابعتـــه 
تنفيـــذ االســـتراتيجيات الصحيـــة 
فـــي  إقـــراره  تـــم  مـــا  يحقـــق  بمـــا 
الخطـــة الوطنيـــة للصحـــة 2016 - 
ـــن جميـــع المواطنين  2025، وُيمكِّ
علـــى  الحصـــول  مـــن  والمقيميـــن 

رعاية صحية ذات نوعيٍة عالية.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

رئيس المجلس األعلى للصحة يقوم بزيارة ميدانية لمجمع السلمانية الطبي

أميركا والصين: صراع على المستقبل
Û  كان الصعود الصيني على الساحة الدولية وعلى الصعيد

االقتصــادي صعــودا باهــرا وســريعا، رحبــت بــه الواليــات 
المتحــدة األميركيــة فــي عقــدي الســبعينات والثمانينــات 
مــن القــرن الماضي. وكان ترحيبا قصــد منه موازنة القوة 

السوفيتية في ذلك الحين بقوة ماركسية صاعدة. 
Û  وقــد يكــون مــن المهــم اإلشــارة إلــى أن صعــود الصيــن

االقتصــادي قــد هــذب كثيــرا مــن طبيعتهــا االيديولوجية 
التــي كانــت توصــف ذلــك الحيــن بالدوغماتيــة المتصلبة. 
وهــي أيديولوجيــة لم تعد قادرة علــى تحقيق اختراقات 

عالمية دون نزعة “عملياتية”.
Û  ومــع ذلك فــإن اإلنجــاز االقتصــادي والتكنولوجي للصين

خــال العقديــن الماضييــن وقدرتهــا علــى احتــال المركز 
إلــى  باإلضافــة  العالــم  اقتصــادات  أكبــر  ضمــن  الثانــي 
تقدمهــا التكنولوجــي الكبيــر، بــات يمثل تحديا ومنافســا 
قويــا لاقتصــادات الغربيــة وتحديــدا للواليــات المتحــدة 
األميركيــة.. فهــل يتجــه العالــم بفعــل ذلك نحــو مزيد من 
االنقســام؟ وهــل ســنرى بــروزا جديــدا للتكتــات والكتــل 
العسكرية واإلقليمية المتصارعة بعد غياب قارب الثاثة 
عقــود؟ وهل تتجه الواليات المتحدة األميركية لإلطاحة 
الســوفيتي ومنظومتــه  باالتحــاد  أطاحــت  كمــا  بالصيــن 
العسكرية والسياسية، أم إن المكانة االقتصادية الصينية 
وتمفصلها في االقتصاد العالمي بل وحضورها القوي في 
االقتصــاد األميركــي يحــد من التفكيــر بفعل كهــذا، لكونه 
فعا قد يطيح بالنظام االقتصاد العالمي بما فيه االقتصاد 
األميركــي، ليــس لكــون الصناعــات الصينيــة مجيــرة فــي 
جلهــا للســوق األميركــي، ولكــن لكــون االقتصــاد الصينــي 
بــات متمفصا في االقتصــادات الصناعية الكبرى، بحيث 
أن أي هــزة أو أطاحــة بالنظــام السياســي الصينــي، بل إن 
أي خلخلــة للنظــام الصينــي قد تقود إلى اهتــزازات كبرى 
في االقتصاد العالمي، وإن ما نتابعه على وســائل اإلعام 
مــن تراشــق بيــن القطبيــن الكبيريــن، ال يعــدو أن يكــون 
صراعــا محكــوم المدى ولربما النتائج. كما أنه صراع على 
األسواق والسبق التقني الجديد، والقدرة على استقطاب 
االستثمارات الخارجية ولربما خوفا أميركيا من أن تفقد 
جزءا مهما من هيمنتها االقتصادية والعســكرية والتقنية 

على العالم، لخصم من الشرق.
Û  الســنوات الصيــن، وخــال  باتــت  األخــرى،  الناحيــة  مــن 

القليلــة الماضيــة، تســارع فــي ردم الفجــوة االقتصاديــة 
بينهــا وبيــن الواليــات المتحــدة األميركية، إذ فــي الوقت 
الــذي يتجــه الناتــج اإلجمالــي المحلــي مثا فــي الواليات 
المتحــدة األميركيــة لانخفــاض بمعــدل 2.3 % في العام 

2021 نجد أنه وبنفس القدر يرتفع في الحالة الصينية. 
Û  كمــا أن فــي الوقــت الــذي قــد تســتمر الواليــات المتحــدة

حتــى نهايــة هــذا العقد، وهي تمثــل قطبــا اقتصاديا مهما 
فــي العالــم، وحجــم ثقلهــا فــي االقتصــاد العالمــي الــذي 
يمثــل حتــى الســاعة ربــع االقتصــاد العالــم، فــإن الصيــن 
مرشــحة لتجــاوز حصتهــا الحاليــة، التي تتدنــى قليا عن 
الخمــس، إلــى مــا يفــوق ذلــك بعــض الشــيء، وإن حجــم 
الفــارق بينهــا وبين الواليــات المتحدة ســيتقلص لما دون 
األربعــة مليــارات بالعام 2025، وأنــه حتى العام 2030 قد 
يكون على وشــك أن يتجاوز فيها حجم الناتج اإلجمالي 
المحلي األميركي المقدر بحوالي 25 تريليون دوالر. وهو 
صعود قد ال تستطيع الواليات المتحدة وقفه، إال أنها قد 
تســتطيع عرقلتــه أو إبطــاءه بفعل هنا وإجــراء هناك. مع 
األخــذ فــي االعتبــار أن معــدالت الدخــل الفــردي فيها، أي 
الصيــن، ســتبقى منخفضــة مقارنــة بــكل الــدول األوربيــة 
العتبارات متعلقة بحجم السكان الضخم وضعف حضور 

الطبقة الوسطى.
Û  مــن الناحيــة األخرى، فــإن العاقات األميركيــة - الصينية

قــد انفتحت علــى بعضهما البعض منذ الزيــارة التاريخية 
للرئيــس األميركي األســبق نيكســون في فبرايــر من العام 
1972، وهي عاقة قد تطورت بشــكل كبير خال العقود 
الخمســة الماضيــة لصالــح البلديــن، رغــم مرورهــا ببعــض 
المنعطفــات السياســية. وهــو صعــود قــد اســتفادت منــه 
الصين لتكون الدولة ذات األفضلية في السوق األميركية 
وفــق االتفاقيــة األميركية - الصينيــة الموقعة في أكتوبر 

من 2000.
Û  ولــم تبــدأ محــاوالت الواليــات المتحــدة للحــد مــن النفوذ

والصعود الصيني في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادي، 
مع الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب، وإنما هي قد 
بدأتــه مــع الرئيس األميركي األســبق كلينتون، الذي اهتم 
بمضاعفة االستثمار الدبلوماسي واالقتصادي والعسكري 
فــي إقليــم المحيــط الهادي ضمــن اســتراتيجية الحد من 
النفــوذ الصينــي الذي بدا متعاظما بعض الشــيء. وهو ما 
دفع نحو مزيد من االهتمام األميركي بشــرق آســيا، الذي 
توج إبان حكم الرئيس األميركي األســبق أوباما باتفاقية 
األســواق المفتوحــة بيــن دول المحيــط الهــادي. وهــو مــا 
يعكــس فعل تكثيــف االهتمام األميركي بهذا المنطقة من 

العالم ذات األهمية االقتصادية المستقبلية المتعاظمة.
Û  مراحــل أكثــر  ترامــب  دونالــد  الرئيــس  مرحلــة  ومثلــت 

الرؤســاء األميركييــن اســتهدافا للمصالــح الصينيــة فــي 
الداخــل األميركــي وخارجــه. إذ جــاء ذلــك علــى أكثر من 

علــى  الجمركيــة  التعرفــة  رفــع  األول  مســتوى وصعيــد، 
معظم المســتوردات الصيني، وثانيا اســتهداف الشــركات 
الصينيــة العاملة فــي أميركا ولربما أكثر هذا االســتهداف 
كان متمثــا في وقف عمل شــركة هــواوي الصينية ضمن 
نظــام “5G” فــي الواليــات المتحدة، تحت مبــرر أنه يتيح 
للصين قدرة تجسســية أكبر على الداخل األميركي، وهو 
األمــر الــذي تبعه بعض حلفاء أميركا في أوروبا وتحديدا 
بريطانيا. وثالثا إجبار الشركة الصينية المالكة لتيك توك 
علــى نقل تشــغيل برنامــج تيك توك من الشــركة الصينية 
المالكة لشــركة أميركية )اوركل(، في ظل مخاوف أثارتها 
األميركيــة  البيانــات  بشــأن  الســابقة،  األميركيــة  اإلدارة 
التــي يجمعهــا تطبيــق الفيديوهــات الصينــي الشــهير مــن 
المشــروعات  مــن  الكثيــر  إفشــال  ورابعــا  مســتخدميه. 
االقتصاديــة التــي أبرمتهــا الصيــن مــع حلفاء أميــركا في 
منطقة الشــرق األوســط وتحديدا مع بعــض دول الخليج 
والعراق وإســرائيل. وال أعتقد أن سعي اإلدارة األميركية 
الجديــدة في إعــادة الحياة لاتفاق النووي اإليراني بعيد 
عــن فكــرة تحجيم االســتفراد الصينــي بالســوق اإليرانية 
والمتمثل في االتفاق االقتصادي اإليراني - الصيني الذي 
تجــاوز فــي قيمتــه 25 مليــارا. إال أن االســتهداف األكبــر 
قــد تمثل خامســا في تلــك المكالمة الهاتفيــة التي أجراها 
الرئيــس األميركــي ترامــب مع الرئيــس التايوانــي، منهية 

بذلك تعهدات بهذا الشأن دامت ألكثر من 4 عقود. 
Û  كمــا قــادت الحــرب االقتصاديــة بيــن البلديــن ألن تتبنــى

اإلدارة األميركيــة مواقــف متشــددة فــي مجموعــة مــن 
القضايــا الســاخنة فــي شــرق آســيا، والمتمثلــة فــي حركة 
االحتجاجــات المطالبــة بحريات سياســية أوســع، ورفضا 
لإلجــراءات الصينيــة المقيــدة لهــا فــي جزيــرة هونكــوك، 
وفــي المســألة التايوانيــة التــي جــاء الــرد األميركــي على 
التهديــدات الصينيــة لها بتعهدات أميركية أكبر بالحماية. 
وكذلك في اتهام الرئيس األميركي السابق للصين بكونها 
المتســبب الرئيس والمقصود لجائحــة كورونا، لدرجة أنه 
قــد تعمــد أن يطلــق عليه اســم “الفيروس الصينــي”. وقاد 
كل ذلــك إلــى توتــر فــي العاقــات الدبلوماســية تمثل في 
طــرد لدبلوماســيين مــن كا البلديــن وإغــاق لقنصليــات 

أحدهما اآلخر في كا البلدين. 
Û  ولــم تهــدأ حــدة “الخــاف” بيــن البلديــن إال مــع وصــول

الرئيــس بايــدن للبيــت األبيــض. وهــو وصــول قــد يكــون 
هّدأ بعض الشــي من التراشــق اإلعامي واالقتصادي بين 
البلديــن، إال أنــه لم ينه جوهر خافهمــا، وهو خاف قد ال 
يكــون فــي جله نتيجــة الختاف في المواقف السياســية 

مــن قضايــا العالــم أو الخــوف مــن تهديد عســكري صيني 
بقــدر مــا هــو مــن نتيجــة للصعــود االقتصــادي  وشــيك، 
الصينــي الكبيــر، الــذي بــدا متمفصــا فــي كل اقتصــادات 
العالــم الغربــي واألميركــي. وتمكــن الصيــن مــن المعرفــة 
تحقيــق  مــن  الســابق،  مــع  مكنتهــا،  التــي  التكنولوجيــة، 
اختراقــات هائلــة في صناعة وإنتــاج تكنولوجيا االتصال 
الجديدة. فهذا الخوف قد دفعها نحو محاولة تبطئة هذا 

الصعود على أكثر من صعيد.
Û  .وهذه سياسة دفعت الطرف اآلخر نحو مزيد من التصلب

إذ فشــلت كل الدعــوات األميركيــة للصين بالتعــاون فيما 
فيمــا  العالقــة  االقتصاديــة  والمشــكات  بالبيئــة  يتعلــق 
بينهمــا. وهــو رفــض يشــترط فيــه الطــرف الصينــي إلغاًء 
لــكل القــرارات التي اتخذت إبان الرئاســة الترامبية، التي 
تعتبرهــا الصيــن مجحفة بحقهــا من الناحيــة االقتصادية 

والسياسية.
Û  والحقيقــة أن الواليــات المتحدة قد ال ترغب في الدخول

فــي نوع من الحرب البــاردة مع الصين أوال بفعل تمفصل 
الصيــن كما قلنــا في االقتصاد العالمــي، وثانيا ألن الصين 
باتــت تمثــل قــوة اقتصاديــة عظمــى ال يمكــن قهرهــا أو 
تجاوزها بسهول دون تبعات اقتصادية وسياسية فادحة 
علــى العالــم. فهي، أي الصين، باتت تمثــل قوة اقتصادية 
وتكنولوجيــة ال تجعــل منها خصما يســهل كســره كما كان 
حــال االتحــاد الســوفيتي فــي القــرن الماضــي. )صحيفــة 

الواشنطن بوست، 23 سبتمبر 2021(.
Û  األميركــي الموقــف  اســتمرارية  إن  القــول  وخاصــة 

مــن الصيــن فــي عهــد بايــدن، رغــم تعهداتــه بإنهــاء هــذا 
الخــاف، إنمــا تعكس حقيقــة أن مواقــف الرئيس ترامب 
الســابق لم تكن نزعة شــخصية تعكسها طبيعة شخصيته 
االســتعراضية، وإن كانــت فــي بعضهــا كذلــك، بقــدر مــا 
هــي موقف لمؤسســة الدولــة العميقة مــن الصين وتنامي 
قدراتهــا االقتصاديــة وإمكاناتها التكنولوجيــة والمعرفية 
المتصاعــدة، التــي باتــت تمثــل على المدى البعيــد تهديدا 
للهيمنــة األميركيــة علــى القــرار الدولــي ولربمــا تقليصــا 
لقدراتهــا الضغطيــة علــى حلفائهــا مــن الــدول كمــا الــدول 
األخــرى. فالخــوف مــن اإلزاحــة قــد يدفعهــا نحــو اتخــاذ 
خطــوات وقــرارات تعتقــد أنهــا قد تحــد من تنامــي القوة 
الصينيــة بجوانبهــا المختلفــة. وهــو صــراع علــى امتــاك 
بمعــارف  إال  امتاكــه  للــدول  يمكــن  ال  الــذي  المســتقبل 
وإمكانــات تكنولوجيــة جديــدة، باتــت الصيــن أحــد أهــم 

مالكيها ومنتجيها.

د. باقر النجار

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اجتمـــع وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد 
النعيمي، مع وكيل وزارة التعليم العالي 
صبيـــح  الشـــقيقة  الكويـــت  دولـــة  فـــي 
المخيزيـــم، في مقـــر منظمة اليونســـكو 

في باريس.
مجـــاالت  بحـــث  االجتمـــاع  فـــي  وتـــم 
التعليـــم  فـــي  البلديـــن  بيـــن  التعـــاون 
العالـــي، بمـــا في ذلك تســـهيل إجراءات 

قبول الطلبة الكويتيين في مؤسســـات 
التعليم العالي الحكومية والخاصة في 

مملكة البحرين.
كمـــا قـــدم الوزير شـــرًحا عـــن الخطوات 
التـــي تـــم اتخاذهـــا لارتقاء بـــأداء هذه 

المؤسسات التعليمية المختلفة.
حضـــر االجتماع مندوب دولـــة الكويت 

الدائم لدى اليونسكو آدم الما.

بحث تسهيل قبول الطلبة الكويتيين بالجامعات البحرينية لولو: خصومات هائلة في حملة “الجمعة المذهلة”
بالتزامن مع موسم التسّوق “الجمعة السوداء” عالميًّا

عادت حملـــة “الجمعـــة المذهلة” 
االحتفاليـــة لتقديـــم خصومـــات 
هائلة على اإللكترونيات وأجهزة 
الكمبيوتـــر المحمولـــة واأللعـــاب 
واألجهـــزة  اللوحيـــة  واألجهـــزة 
المحمولـــة  والهواتـــف  المنزليـــة 
واألزيـــاء وغيرها مـــن المنتجات 
واألطعمـــة  البقالـــة  فئـــة  مـــن 
الطازجـــة، بالتزامـــن مـــع موســـم 
التســـوق “الجمعة الســـوداء” في 

جميع أنحاء العالم.
 ســـتمنح العـــروض المتســـوقين 
العديـــد مـــن الخيـــارات بأســـعار 
موســـم  قبـــل  خاصـــة  ممتـــازة 
هدايـــا األعيـــاد. ســـتكون هنـــاك 

عروض ترويجيـــة عبر اإلنترنت 
وفـــي المتجـــر وأكثـــر مـــن +50 
الكبيـــر”  “الحـــدث  عـــروض  مـــن 
فـــي فئـــات مختلفة خـــال فترة 

الحملة هذه.
 11 حتـــى  العـــروض  تســـتمر 

فـــي جميـــع  ديســـمبر، وســـتوفر 
متاجر لولو وبوابة لولو للتسوق 
www.Luluhy- اإلنترنـــت،  عبـــر 
لولو  permarket.com وتطبيق 

للتسوق.
 ســـيحصل عمـــاء الشـــراء عبـــر 

اإلنترنـــت علـــى خصـــم إضافـــي 
بنســـبة 20 % علـــى المدفوعات 
التـــي تتـــم عـــن طريـــق بطاقات 
بقيمـــة  االئتمانيـــة  ماســـتركارد 
أكثـــر.  أو  ـــا  بحرينيًّ دينـــاًرا   20
 .SF2021 الرمـــز الترويجي هـــو
حملة الجمعـــة المذهلة ال تنتهي 
عند هـــذا الحد. فـــي 26 نوفمبر، 
ســـيكون هنـــاك خصـــم منتصـــف 
مجمـــع  فـــي  اللولـــو  فـــي  الليـــل 
الرملـــي يليـــه بيـــع آخر فـــي لولو 

الحد في 29 نوفمبر.
لمنح المزيـــد من الفوائد للعماء 
في خصومات منتصف الليل مع 

خصومات تصل إلى 90 %.
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