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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj

P  2

P  4
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} جاللة الملك خالل زيارته القيادة العامة لقوة الدفاع.

ــرة صــــاحــــب  ــ ــضــ ــ ــل حــ ــفــــضــ تــ
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
المفدى  البالد  آل خليفة ملك 
الــقــائــد األعــلــى بـــزيـــارة الــقــيــادة 
ــاع الــبــحــريــن  ــ ــوة دفــ ــقـ الـــعـــامـــة لـ

أمس.
ــول جــاللــتــه كــان  ــدى وصــ ولــ
الــركــن  المشير  االســتــقــبــال  فــي 
ــد آل  ــمـ الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن أحـ
دفاع  لقوة  العام  القائد  خليفة 
ــواء الــركــن سمو  ــلـ الــبــحــريــن والـ
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ــن الــوطــنــي قائد  مــســتــشــار األمــ
الحرس الملكي والمقدم الركن 
ــد بــــن حــمــد  ــالـ ســـمـــو الـــشـــيـــخ خـ
ــوة الــحــرس  آل خــلــيــفــة قـــائـــد قــ
ــلـــكـــي الــــخــــاصــــة، كـــمـــا كـــان  الـــمـ
فــي االســتــقــبــال الــفــريــق الــركــن 
عبداهلل بن حسن النعيمي وزير 
شــــؤون الـــدفـــاع والــفــريــق الــركــن 
رئيس  النعيمي  صقر  بــن  ذيــاب 
هــيــئــة األركــــــان، وعــــدد مـــن كــبــار 

الضباط.
ــلــــع  وخـــــــــــالل الـــــــــزيـــــــــارة اطــ
جاللته على الخطط والبرامج 

مختلف  لتطوير  المستقبلية 
ــلــــحــــة ووحـــــــــــدات قـــــــوة دفـــــاع  أســ
الــبــحــريــن، مــعــربــًا عـــن اعـــتـــزازه 
برجالها البواسل الذين سطروا 
أســمــى قيم الـــوالء واإلخـــالص، 

تقديرنا  مــوضــع  أنــهــم  مــضــيــفــًا 
وأهلها  للبحرين  وفخر  الكبير 
دائــــــمــــــًا، شـــــاكـــــرًا جـــاللـــتـــه لــهــم 
التي  السامية  الــجــهــود  جميعًا 
يقومون بها لحماية المكتسبات 

واإلنــــــــجــــــــازات الــــتــــي حــقــقــتــهــا 
البحرين وشعبها الكريم.

البحرين  أن  جــاللــتــه  وأكـــد 
تتطلع دائمًا إلى أن يعم األمن 
والعالم  المنطقة  فــي  والــســالم 

لجميع  ًجاللته  متمنيا  أجمع، 
مــنــتــســبــي قــــوة دفـــــاع الــبــحــريــن 
والسداد  التوفيق  دوام  البواسل 
ولوطننا الغالي العزيز استمرار 

االزدهار والرقي.

المل�ك ي�زور القي�ادة العام�ة لق�وة الدف�اع ويطل�ع على برام�ج تطوير الأ�س�لحة

جاللته يعرب عن اعتزازه برجال قوة الدفاع البوا�سل الذين �سطروا اأ�سمى قيم الوالء

} �سمو ولي العهد رئي�س الوزراء لدى ا�ستقبال رئي�س مجل�س اإدارة )األبا(.

أكــــد صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
العهد  ولـــي  بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة  ســلــمــان 
الـــــــــوزراء، حــــرص مملكة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ
الــبــحــريــن عــلــى رفـــد قــطــاع الــصــنــاعــة بكل 
مقومات التطور التي تعزز من دوره الفاعل 
في االقتصاد الوطني، منوهًا بما يزخر به 
وطنية  كــفــاءات  مــن  الحيوي  القطاع  هــذا 
التطلعات  تحقيق  نحو  اقتدار  بكل  تسهم 
التنموية  الــمــســيــرة  يــدعــم  بــمــا  الــمــنــشــودة 
حضرة  بقيادة  البحرين  بمملكة  الشاملة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة عاهل البالد.
جــــاء ذلــــك لــــدى لـــقـــاء ســـمـــوه بقصر 
عيسى  الشيخ  بحضور سمو  أمــس  الــرفــاع 

بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة 
العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل 
والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير 
دعيج  الشيخ  الوطني،  واالقتصاد  المالية 
ــن دعـــيـــج آل خــلــيــفــة رئــيــس  ــن ســلــمــان بـ بـ
ألبا  البحرين  ألمنيوم  إدارة شركة  مجلس 
التنفيذي  الرئيس  البقالي  علي  والسيد 
لــلــشــركــة بــمــنــاســبــة االحـــتـــفـــال بــالــيــوبــيــل 
تشرف  حيث  الشركة،  إنشاء  على  الذهبي 
هــديــة  بـــتـــقـــديـــم  اإلدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس 
تذكارية إلى سموه بمناسبة مرور 50 عامًا 
على بدء العمليات التشغيلية في الشركة، 
الشركة خالل  بما حققته  نــوه سموه  وقــد 
إنجازات  من  عامًا  لـ50  الممتدة  مسيرتها 

عززت تنافسية مملكة البحرين عالميًا في 
التحويلية،  والصناعات  األلمنيوم  صناعة 
ــيـــدًا ســـمـــوه بـــجـــهـــود رئـــيـــس وأعـــضـــاء  مـــشـ
مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها وبما 
وصــلــت إلــيــه مــن مــســتــويــات مــتــقــدمــة في 
للشركة  ســمــوه  متمنيًا  الــصــنــاعــة،  مــجــال 
والنجاح لتحقيق  التوفيق  ومنتسبيها كل 
األهـــــداف الــمــرجــوة. وأكــــد ســمــوه اهــتــمــام 
البنية  بتطوير  المستمر  البحرين  مملكة 
الــتــحــتــيــة الــصــنــاعــيــة لـــمـــا يــمــثــلــه قــطــاع 
الصناعة من أهمية ودور فعال في النشاط 
ــادي وفـــــي تـــوفـــيـــر فـــــرص الــعــمــل  ــتــــصــ االقــ
مواصلة  إلــى  مشيرًا  البحرين،  أبناء  أمــام 
في  التطوير  مــســارات  تنمية  على  العمل 

القطاعات الواعدة باعتبارها أحد أولويات 
في  يسهم  بما  االقتصادي  التعافي  خطة 
الــبــحــريــن وجــذب  تــنــافــســيــة مملكة  زيــــادة 

المزيد من االستثمارات.
ــيــــس مــجــلــس  ــبــــه، أعـــــــرب رئــ ــانــ ــــن جــ مـ
خـــالـــص  ــــن  عـ ــن  ــريـ ــحـ ــبـ الـ ــوم  ــيـ ــنـ ــمـ ألـ إدارة 
الــســمــو الملكي  شــكــره وتــقــديــره لــصــاحــب 
ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء على 
»ألبا«  لشركة  اهتمام  مــن  سموه  يوليه  مــا 
مثمنًا  المملكة،  فــي  الصناعي  وبالقطاع 
من  يبديه سموه  الذي  المستمر  الحرص 
أجل دعم وتطوير قطاع الصناعة، باعتباره 
مملكة  فــي  األولــويــة  ذات  القطاعات  أحــد 

البحرين.

لدى ا�ستقبال  �سموه رئي�س مجل�س اإدارة )األبا(

ولي العهد رئي�ص الوزراء يوؤكد الحر�ص على رفد قطاع ال�سناعة بكل مقومات التطور

�س�موه ين�وه بم�ا حققت�ه ال�س�ركة م�ن اإنج�ازات ع�ززت تناف�س�ية البحري�ن عالمي�ا

رئيس مجلس  الصالح  بن صالح  ثّمن علي 
ــادر عــــن صـــاحـــب الــســمــو  ــصــ ــر الــ ــ ــورى، األمــ ــ ــشـ ــ الـ
آل خليفة  حــمــد  بـــن  ســلــمــان  األمـــيـــر  الــمــلــكــي 
بشأن حصر  الـــوزراء،  رئيس مجلس  العهد  ولــي 
األضرار وتعويض المتضررين من األمطار، إلى 
جانب وضع حلول مستدامة للبنى التحتية في 
لــمــيــاه األمــطــار  الــتــي شــهــدت تجمًعا  الــمــنــاطــق 
سمّو  بتوجيهات  مشيًدا  الماضية،  األيــام  خــالل 
ولــــي الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء لــمــواصــلــة 
العمل على تحديث وتطوير شبكة تصريف مياه 

األمطار.
ــد رئــيــس مــجــلــس الـــشـــورى أن االهــتــمــام  وأكــ
العهد  ولــي  سمو  لــدن  من  المستمرة  والمتابعة 
رئيس مجلس الوزراء لكل اإلجراءات والخطوات 
ــتـــي تــتــخــذهــا الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة لــتــطــويــر  الـ
نهًجا  ُتترجم  للمواطنين،  المقدمة  الخدمات 
والمشاريع  الــبــرامــج  تعزيز  سبيل  فــي  متقدًما 

الــحــكــومــيــة، وتــســخــيــر كـــل الــجــهــود والــمــســاعــي 
لضمان كــفــاءة وجـــودة الــخــدمــات، وقــيــاس أثرها 
وفق مؤشرات واضحة ومحددة، وتحقق تطلعات 

وطموحات المواطنين.
ــتــــي بــذلــتــهــا  ــود الـــحـــثـــيـــثـــة الــ ــهـ ــالـــجـ ونــــــــّوه بـ
الــتــعــامــل مع  فــي  الــحــكــومــيــة  الــجــهــات  مختلف 
تجمعات األمطار، مشيًدا بالتعاون المتميز من 
إلرشـــادات  باالستجابة  والــتــزامــهــم  المواطنين، 
وتــعــلــيــمــات الــجــهــات الــمــعــنــيــة فـــي الــتــعــامــل مع 
أمطار الخير التي هطلت على مملكة البحرين، 
الشراكة  معاني  أسمى  يجّسد  الــذي  األمــر  وهــو 

المجتمعية الفاعلة والمسؤولة.
بين  والتنسيق  التعاون  مواصلة  إلــى  وأشــار 
وتــرســيــخ  والــتــنــفــيــذيــة،  الــتــشــريــعــيــة  السلطتين 
العمل الوطني المشترك من أجل الدفع بمزيد 
من التقدم واالزدهار والتنمية، واستمرار حصد 

المنجزات الوطنية في المجاالت كافة.

رئي��ص مجل��ص ال�س�ورى يثّم�ن توجيه�ات ول�ي العه�د رئي��ص ال�وزراء

بتعوي�ص المت�سررين من الأمطار وو�سع حلول م�ستدامة للبنى التحتية

صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، مرسوم 
رقم )1( لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم 
رقم )69( لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، 

جاء فيه:
المادة األولى:

من  )أواًل(  مـــن   )11( الــبــنــد  بــنــص  ُيــســتــبــَدل 
المرسوم رقم )69( لسنة 2004  المادة األولــى من 

بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، النص اآلتي:
»11- شئون الجمارك، وتشمل:

رئيس الجمارك، وتتبعه:
أ - إدارة الرقابة ومتابعة األداء.

ب - إدارة االتصال والتخطيط االستراتيجي.
ج- اإلدارة العامة للتفتيش واألمن الجمركي، 

وتشمل:
- إدارة جمارك المنافذ البحرية.
- إدارة جمارك المنافذ الجوية.
- إدارة جمارك المنافذ البرية.

- إدارة األمن الجمركي.
والـــخـــدمـــات  لــلــتــخــلــيــص  الـــعـــامـــة  اإلدارة  د- 

الجمركية، وتشمل:
- إدارة االلتزام والمخاطر الجمركية.

- إدارة التراخيص الجمركية وخدمة العمالء.
- إدارة التخليص الجمركي.

المعلومات،  ونظم  للموارد  العامة  اإلدارة  هـ- 
وتشمل:

- إدارة التدريب والتطوير.
- إدارة الموارد المالية.

- إدارة ُنُظم المعلومات.
- إدارة الموارد البشرية والشئون اإلدارية«.

 المادة الثانية:
من  )ثانيًا(  إلــى   )7( برقم  جديد  بند  ُيضاف 
المرسوم رقم )69( لسنة 2004  المادة األولــى من 
باقي  ترقيم  وُيــعــاد  الداخلية  وزارة  تنظيم  بــإعــادة 

البنود تبعًا لذلك، نصه اآلتي:
»7- اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام والعقوبات 

البديلة، وتشمل:
- إدارة العقوبات البديلة.

- إدارة التنسيق والمتابعة القانونية.
- إدارة تنفيذ األحكام«.

 المادة الثالثة:
ــذا الــمــرســوم،  ــر الــداخــلــيــة تــنــفــيــذ هـ عــلــى وزيــ
الجريدة  وينشر في  تاريخ صــدوره،  به من  وُيعمل 

الرسمية. 

مر�س�وم ملك�ي ب�س�اأن اإع�ادة تنظي�م وزارة الداخلي�ة

ال����بديلة  الع�ق�وب�����ات  اإدارة  اإ�س�اف�����ة  ت�سم���ن 

} �سمو ولي العهد رئي�س الوزراء خالل االجتماع.

ــــب الـــســـمـــو  ــاحـ ــ تـــــــــرأس صـ
ــيــــر ســـلـــمـــان بــن  الــمــلــكــي األمــ
العهد  ولـــي  خــلــيــفــة  آل  حــمــد 
رئيس مجلس الوزراء اجتماع 
ـــ409،  ــ الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة الــ

والذي عقد عن بعد أمس.
ــار  ــ ــبــ ــ ــاب »أخــ ــ ــســ ــ وذكـــــــــــر حــ

موقع  على  العهد«  ولــي  سمو 
»تويتر«  االجتماعي  التواصل 
التنسيقية اطلعت  اللجنة  أن 
ــار الــــفــــائــــزة فــي  ــ ــكــ ــ عـــلـــى األفــ
مسابقة  من  الرابعة  النسخة 
االبتكار الحكومي »فكرة« كما 
اســتــعــرضــت آخــــر مــســتــجــدات 

ــم مــــــــراكــــــــز الــــخــــدمــــة  ــيــ ــيــ ــقــ تــ
الحكومية.

ونـــــــــاقـــــــــشـــــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة 
الــتــنــســيــقــيــة آخـــر مــســتــجــدات 
الــتــعــامــل مـــع فـــيـــروس كــورونــا 
واإلجــــــــــــــراءات   »19 »كــــوفــــيــــد 

المتعلقة بذلك.

»ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي��ة« ت��ط��ل��ع ع��ل��ى الأف����ك����ار ال��ف��ائ��زة

ف���ي م�����س��اب��ق��ة الب���ت���ك���ار ال��ح��ك��وم��ي »ف���ك���رة«

} ال�سيخ محمد بن مبارك خالل اللقاء.

اســتــقــبــل ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن مـــبـــارك آل 
ــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء، الــدكــتــور  ــائـــب رئـ خــلــيــفــة نـ
ــر الــخــارجــيــة  ــد الــزيــانــي وزيــ عــبــدالــلــطــيــف بـــن راشــ
مبارك  بــن  أكــاديــمــيــة محمد  أمــنــاء  رئــيــس مجلس 
منيرة  الشيخة  والدكتورة  الدبلوماسية،  للدراسات 
أكاديمية محمد  عام  مدير  خليفة  آل  خليفة  بنت 
بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، حيث 
قام وزير الخارجية بتسليم سموه التقرير السنوي 

لألكاديمية لعام 2021.
ــارك آل  ــبــ وأشـــــــاد ســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن مــ
األكــاديــمــيــة مــن جــهــود طيبة  بــه  تــقــوم  خليفة بما 
من  البحرينية،  الدبلوماسية  خــدمــة  فــي  ومــقــدرة 
خـــالل الــبــرامــج الــتــدريــبــيــة الــمــتــمــيــزة والــفــعــالــيــات 
بما  األكــاديــمــيــة  تنظمها  الــتــي  النوعية  والـــنـــدوات 

أنشئت  الــتــي  النبيلة  األهــــداف  تحقيق  فــي  يسهم 
من أجلها واالرتقاء بمستوى كوادر وزارة الخارجية 
ــرى، بــاإلضــافــة الــى  ــ والــمــؤســســات الــحــكــومــيــة األخـ
لدى  المعتمدة  الــســفــارات  مــع  المشتركة  الــبــرامــج 
في  الدبلوماسية  واألكــاديــمــيــات  البحرين  مملكة 
باهتمام  سموه  منوها  والصديقة،  الشقيقة  الــدول 
األكــاديــمــيــة بــتــنــظــيــم الــــــدورات الــخــاصــة بــالــلــغــات 
العالمية، لما لها من أهمية في العمل الدبلوماسي.

ــر الـــخـــارجـــيـــة بــالــشــكــر  ــ ــقـــدم وزيــ مــــن جـــانـــبـــه تـ
واالمـــتـــنـــان الــــى ســمــو نـــائـــب رئـــيـــس الــــــــوزراء على 
اهتمامه ودعمه المستمر لألكاديمية، ما أسهم في 
إليه  وصلت  الذي  المتميز  المستوى  إلى  الوصول 
األكاديمية والسمعة الطيبة التي تحظى بها كمركز 

للمعرفة والتدريب الدبلوماسي.

لأكاديمية ال�سنوي  التقرير  يت�سلم  الوزراء  رئي�ص  نائب 

م��ح��م��د ب���ن م���ب���ارك ل��ل��درا���س��ات ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة

اســتــقــبــل الــشــيــخ خـــالـــد بن 
آل خــلــيــفــة  مــحــمــد  بــــن  أحـــمـــد 
للشؤون  الملك  جاللة  مستشار 
في  بمكتبه  أمــس  الدبلوماسية، 
الشيخ  السفير  القضيبية،  قصر 
آل خليفة  عبدالرحمن  بن  علي 
المُعين  البحرين  مملكة  سفير 
لدى المملكة العربية السعودية 

الشقيقة.
وأعـــرب عــن خــالــص تهنئته 
لــلــشــيــخ عــلــي بـــن عــبــدالــرحــمــن 
الملكية  الثقة  على  خليفة،  آل 
السامية بتعيينه سفيرًا لمملكة 
العربية  المملكة  لدى  البحرين 
الـــســـعـــوديـــة الــشــقــيــقــة، مــتــمــنــيــًا 
والــتــوفــيــق  الــنــجــاح  كــل  للسفير 
الــدبــلــومــاســيــة  الــمــهــام  أداء  فـــي 
ــه وبـــمـــا يــســهــم فــي  الـــمـــنـــوطـــة بــ

التعاون  أشــكــال  مختلف  تنمية 
بــيــن مملكة  الــمــشــتــرك  والــعــمــل 
الـــبـــحـــريـــن والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة وبـــمـــا يـــعـــزز مــصــالــح 
الشقيقين  وشعبيهما  البلدين 
ــة. مــن  ــ ــافـ ــ عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات كـ

جانبه، عبر السفير الشيخ علي 
عن  خليفة  آل  عبدالرحمن  بــن 
بن  خــالــد  الشيخ  بلقاء  اعــتــزازه 
بـــن مــحــمــد آل خــلــيــفــة،  أحـــمـــد 
الهتمام  وتقديره  شكره  وعميق 

ودعمه.

م�����س��ت�����س��ار ج���ال���ة ال��م��ل��ك ل���ل�������س���وؤون ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة

ي�����س��ت��ق��ب��ل ���س��ف��ي��ر ال��ب��ح��ري��ن ال��م��ع��ي��ن ل����دى ال�����س��ع��ودي��ة

} م�ست�سار جاللة الملك خالل لقاء �سفير البحرين لدى ال�سعودية.
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ــر بــعــد  عـــــــدت إلـــــــى مــــصــ
ســنــتــيــن بــســبــب ظــــروف وبـــاء 
قــد  ووجـــدتـــهـــا   ..19 كـــوفـــيـــد 
تــــغــــيــــرت فــــــي هــــــــذه الــــفــــتــــرة 
ــرة كـــــثـــــيـــــًرا.. حــيــث  ــيــ ــقــــصــ الــ
ــوارع الــرئــيــســيــة  اتــســعــت الــــشــ
ــاع بــعــضــهــا إلـــى  ــســ ووصــــــل اتــ
ستة مسارات للسيارات ذهاًبا 
ــا بــعــمــل مــتــقــن وعــلــى  ــ ــاًبـ ــ وإيـ

أحدث األساليب االنشائية.
ــة  ــرعــ والــــــســــــبــــــب فــــــــي ســ
ـــو قــــيــــام قــســم  اإلنـــــــجـــــــاز.. هــ
ــيـــش  ــجـ اإلنـــــــــشـــــــــاءات فــــــي الـ
الـــمـــصـــري بـــرصـــف الــــشــــوارع 
ــة والــــــعــــــديــــــد مـــن  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ــــحـ الـ
الـــمـــشـــاريـــع الـــقـــومـــيـــة، مــنــهــا 
الجديدة  ــة  اإلداريــ العاصمة 
ــت إلــــــــــى آخـــــر  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــي وصـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ

مــراحــلــهــا.. ومـــشـــروع مــد الــمــتــرو الــمــعــلــق في 
جميع أنحاء مصر حيث وصل اآلن إلى منطقة 

6 أكتوبر وغيرها من المناطق في مصر.
ويؤكد األستاذ خالد الشافعي رئيس مركز 
العاصمة للدراسات االقتصادية أن حدوث هذه 
اإلنجازات الضخمة على المستوى االقتصادي 
حــــدث خــــال الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة مــنــذ تــولــي 
عام  فــي  الحكم  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس 
ومليون  ذكــيــة  مــديــنــة   14 إنــشــاء  منها   ..2013
ــاء عــلــى الــعــشــوائــيــات  ــقـــضـ وحـــــدة ســكــنــيــة والـ
يــســكــن تلك  ــان  كـ لــمــن  عـــمـــارات سكنية  وبــنــاء 
الــعــشــوائــيــات.. إلـــى جــانــب آالف الــمــشــروعــات 
االنتاجية وارتفاع مستوى التصدير إلى جانب 
إصاح البنية التحتية وتقويتها لتخدم الدولة 
جــانــب مشروعات  إلــى  قــادمــة  لــســنــوات طويلة 
مــدة قصيرة..  فــي  وانــجــازهــا  الحديثة  الــمــدن 
لــكــي يــحــقــق الـــرئـــيـــس الـــمـــصـــري عــبــدالــفــتــاح 
السيسي وعده للشعب المصري أن يتم تجديد 
البنية التحية في مصر في فترة قصيرة نسبًيا 
أقــــل..  أو  الــعــشــر ســـنـــوات  تـــتـــجـــاوز  بــحــيــث ال 
بنيت  الــتــي  الــجــديــدة  االداريــــة  العاصمة  مثل 
أخــيــًرا بعد خمس  واكتملت  أحــدث طــراز  على 
الدوائر  نقل  يتم  وسوف  إنشائها..  سنوات من 

الحكومية إليها في بداية عام 2022.
على  يستغرق  العالم  في  المدن  إنشاء  إن 
أنــجــزه قطاع  مــا  ويعتبر  عــاًمــا،  األقـــل عشرين 
قياسًيا  أمــًرا  المصري  الجيش  في  المقاوالت 
اإلداريــة  العاصمة  بناء  من  لانتهاء  بالنسبة 
وبالطبع  الــقــصــيــرة..  الزمنية  الــمــدة  هــذه  فــي 
المصرية  الشركات  العمل  في  الجيش  يشارك 
مظلته..  تحت  المقاوالت  قطاع  في  الخاصة 
وقــد يــكــون سبب ذلــك هــو الــحــزم الــشــديــد في 
في  المقاوالت  قطاع  به  يتمتع  الــذي  اإلنــجــاز 
الــجــيــش الـــمـــصـــري، ولــــوال هــــذا الـــحـــزم الـــذي 
يتصف بــه الــمــســؤولــون عــن هـــذا الــقــطــاع لما 
تــمــكــنــت الــحــكــومــة الــمــصــريــة مـــن إنـــجـــاز هــذه 

المشاريع في هذا الوقت القصير.
الشافعي  وفي تصريح آخر لألستاذ خالد 
ــان الــوضــع  لـــألهـــرام االقــتــصــادي شـــرح كــيــف كـ
االقـــتـــصـــادي فـــي مــصــر بـــدايـــة حــكــم الــرئــيــس 
عــبــدالــفــتــاح الــســيــاســي.. مــهــتــرًئــا حــيــث وصــل 
وصل  لكنه   %3.7 إلــى  االقتصادي  مصر  إنتاج 
األول  المقام  في  ذلــك  ويعود   %5.6 إلــى  اليوم 
ذكرتها  التي  الضخمة  المشاريع  هــذه  كل  إلــى 
واستمرار ذلك النشاط االقتصادي للقطاعات 
ــدة.. مــنــذ  ــيــ الــمــخــتــلــفــة فــــي مـــصـــر بــــصــــورة جــ
بصورة  الصعبة  العملة  وتوفير  االصـــاح  بــدء 
منتظمة إلى جانب بعض اإلصاحات الهيكلية 
في  والبيروقراطية  والفساد  الترهل  لمواجهة 

جهاز الدولة االقتصادي. 

ــدم  ــقــ ــتــ الــ ــتــــصــــر  يــــقــ وال 
وإنما  الشوارع  العمراني على 
ــي إنـــشـــاء  ــ ــًا فـ ــثـ ــتـــمـ ــه مـ ــ ــتـ ــ رأيـ
الضخم  الــمــصــري  المتحف 
الــــذي لــم يــتــم افــتــتــاحــه بعد 
العالم منذ  آثــار  ثلثي  ويضم 
الـــحـــقـــبـــة الـــفـــرعـــونـــيـــة حــتــى 
ــقـــع بـــالـــقـــرب مــن  ــوم.. ويـ ــ ــيـ ــ الـ

االهرام الثاثة.
افــتــتــاح متحف  تـــم  وقــــد 
ــفـــســـطـــاط الـــــــذي انـــبـــهـــرت  الـ
ــوى  ــتـ ــسـ ــمـ ــالـ عــــنــــد زيـــــــارتـــــــه بـ
الــذي  المتقدم  التكنولوجي 
هذا  عن  المسؤولون  اعتمده 
الــمــتــحــف.. فــي عــرض آثـــاره، 
ــقــــســــم الـــــذي  ــا الــ ــ ــوًصـ ــ ــصـ ــ وخـ
عــرض فيه مــومــيــاءات ملوك 

الفراعنة.
كــمــا وجــــدت الــعــديــد مــن الــمــشــاريــع التي 
تــشــجــع الــســيــاحــة فـــي مــنــطــقــة الــشــيــخ زايـــد 
إنشاء  منها  أســكــن..  حيث  أكتوبر   6 ومنطقة 
المطاعم التي ازدحمت بها المنطقة وأدت إلى 
أسعار  ارتفعت  كما  الزراعية..  األرض  تناقص 
هـــذه الــمــحــات أضــعــاف مــا كــانــت عــلــيــه، مما 
لكنني  بها..  المأكوالت  أسعار  ارتفاع  إلى  أدى 
أني لم أجد موقفا للسيارات  بالدهشة  أصبت 
لهذه  بتوفيره  يقوم  أن  الجهاز  هــذا  وكــان على 
المقاهي.. لذلك انقلب الهدوء الذي تتمتع به 
المنطقة الهادئة التي أعيش فيها إلى ازدحام 
للسيارات وفوضى مرورية لزوار هذه المقاهي. 
وكانت هذه المنطقة قد خصصت للشباب 
الراغب في األعمال الحرة في مجال المطاعم 
علمت  تغيرت حسبما  الخطة  لكن  الصغيرة.. 
نـــظـــًرا ألهــمــيــة الــمــوقــع الــمــطــل عــلــى الــشــارع 
أمل..  بخيبة  التغيير  هذا  وأصابني  الرئيسي، 
مشاريعهم  في  النجاح  للشباب  يمكن  كيف  إذ 
لكي  الــشــوارع  على  تطل  تكن  لــم  إذا  الصغيرة 
ينتبه إليها الناس لشراء احتياجاتهم أو تناول 

الطعام في مطاعمهم الصغيرة.
معظم  حكومات  أن  المؤسف  مــن  أن  كما 
بنهج ملزم لتخطيط  تلتزم  العربية ال  الــدول 
إلى  يــؤدي  ما  المشاريع..  ألصحاب  المنطقة 
فوضى وازدحام مروري مرهق ألعصاب الناس 

التي اختارت أن تقيم في تلك المناطق. 
ال  بقوانين  دائما  تلتزم  المتقدمة  الــدول 
شأنه،  عــا  مهما  يتجاوزها  أن  أحــد  يستطيع 
لكني لــم أجــد هــذا االلــتــزام فــي بعض الــدول 
الــعــربــيــة.. ربــمــا بــســبــب الـــثـــورات الــتــي تــوالــت 
في  الفوضى  وعمت  األخطاء  فتراكمت  عليها 
سكان  ترهق  أصبحت  التي  السكنية  المناطق 

هذه المناطق.
والشيخ  أكــتــوبــر   6 منطقة  ســكــان  أكــثــر  إن 
التنظيم  لــوجــود  المناطق  هــذه  اخــتــاروا  زايـــد 
والهدوء بها.. فكيف انقلبت هاتان المنطقتان 
ــدأت الــمــبــانــي تقلص  ــ ــذا الــضــجــيــج وبــ ــى هــ إلــ
األراضــــــي الـــزراعـــيـــة الــجــمــيــلــة حــــول الــمــبــانــي 

التجارية الحديثة.
بـــد أن أشـــيـــد هــنــا بــتــجــديــد  ــًرا.. ال  ــ ــيـ ــ وأخـ
الــمــبــانــي الــقــديــمــة وســـط الــقــاهــرة الــمــعــروفــة 
بــبــنــائــهــا الــجــمــيــل الـــــذي تـــآكـــل كـــثـــيـــًرا بسبب 
اإلهـــمـــال فـــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة حــيــث بــدت 
ــع شـــــوارع  ــا مــ ــمــ جــمــيــلــة مــثــلــمــا تــمــنــيــتــهــا دائــ
مــرصــوفــة حــديــًثــا.. ويــتــوج ذلــك الجهد الــذي 
قامت به الحكومة المصرية لتجميل وتنسيق 
ميدان التحرير وتوزيع أشجار الورود المتناثرة 
تــم عمل  الــتــي  الــواســعــة  وســط هــذه المساحة 
تنظيم  على  ساعد  بها  ضخم  ســيــارات  موقف 
السيارات الواقفة في تلك المنطقة التاريخية.

تطور ح�صاري كبير �أ�صعدني في م�صر

بقلم:  
سلوى املؤيد

تــعــزيــزا لــلــشــراكــة مـــع الــقــطــاع الــخــاص 
وبـــهـــدف تــســهــيــل اإلجـــــــراءات الــمــعــمــول بها 
وزارة  قــامــت  الــتــجــاريــة،  األنــشــطــة  لترخيص 
الصحة بإتاحة الخيار ألصحاب األعمال في 
االستعانة بالمكاتب الهندسية المعتمدة من 
الهندسية، حيث  المهن  قبل مجلس تنظيم 
ستقوم المكاتب الهندسية بإعداد الخرائط 
وزارة  اشتراطات  الازمة بحسب  والرسومات 
من  الطلب  صاحب  ستمكن  والــتــي  الصحة 
الــحــصــول عــلــى الــمــوافــقــة الــفــوريــة مــن قبل 
التجارية  السجات  نظام  عبر  الصحة  وزارة 

»سجات«.
المرحلة  تفعيل  يــبــدأ  أن  الــمــقــرر  ومـــن 
األولى من المشروع مع منتصف شهر يناير 
لكل من أنشطة صالونات الحاقة، وصاالت 
الرياضة، ومراكز المساج واالسترخاء، وبرك 
القادمة  السباحة، على أن يتم في المرحلة 
من المشروع التوسع في األنشطة التجارية 
الـــتـــي تــتــيــح االســتــعــانــة بــالــقــطــاع الــخــاص 
لتشمل المطاعم والمقاهي وأنشطة صناعة 

وتعبئة وتخزين األغذية والفنادق.
وبـــإمـــكـــان أصــــحــــاب األعــــمــــال الــمــعــلــنــة 

ــة بــالــمــكــاتــب  ــانـ ــعـ ــتـ لــلــمــرحــلــة األولــــــــى االسـ
الهندسية للكشف على موقع مزاولة العمل 
والمعايير  االشــتــراطــات  تطبيق  مــن  للتأكد 
التابعة لوزارة الصحة، وذلك للحصول على 
الشهادة الصحية للبدء في مزاولة النشاط. 
تنفيذ  مــن  الــهــدف  أن  الصحة  وزارة  ــدت  وأكـ
الموافقات  إصــدار  تسريع  هو  المشروع  هــذا 
والرخص الازمة لمزاولة األنشطة وإعطاء 
المسار  اختيار  فــي  الــمــرونــة  العمل  صــاحــب 

بحسب رغبته.

ال�����ص��ح��ة: خ�����ص��خ�����ص��ة ب��ع�����ص م���ه���ام م��ت��ط��ل��ب��ات رخ�����ص

الحال�ي يناي�ر  منت�ص�ف  الريا�ص�ة  و�ص�االت  الحالق�ة  �صالون�ات 

بيان تو�صيحي من جمعية مدينة حمد حول ما ن�صر عن االعتداء على �صحفية
توضيحيا  بيانا  التعاونية  مدينة حمد  أصــدرت جمعية 

حول ما نشر عن اعتداء على صحفية جاء فيه:
تـــؤكـــد جــمــعــيــة مــديــنــة حــمــد الــتــعــاونــيــة االســتــهــاكــيــة 
ما  بكل  والتزامها  الصحفي  العمل  مكونات  بكافة  اعتزازها 
النبيلة،  وأداء رسالتهم  من شأنه تسهيل حركة الصحافيين 
خدمة للوطن والمواطن . ومن هذا المنطلق قامت بتكريم 
ــدد مـــن الــصــحــفــيــيــن فـــي حــفــل تــكــريــم بــعــض الــمــؤســســات  عـ
الحكومية واألهلية والقطاع الخاص، والذي تفضل برعايته 
 28 الموافق  الثاثاء  يوم  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزيــر 

ديسمبر 2021. وفي هذا اإلطار تؤكد الجمعية ما يلي:
الـــمـــراســـم  عـــلـــى  وبــــنــــاء  الـــحـــفـــل  انـــتـــهـــاء  عـــقـــب   : أوال 
المؤسسي بالجمعية  لجنة  االتصال  رئيس  المعروفة، قام 
ونــظــرا لضيق  الحفل.  راعـــي  مــغــادرة  تسهيل  فــي  دوره  بـــأداء 

الممر، طلب وبلغة راقية، من اإلخوة الحضور المساعدة في 
ذلك، ومن بينهم بعض الصحفيين المتواجدين بالقرب من 

راعي الحفل، وهو ما تم بالفعل.
ــا: فـــوجـــئـــت جـــمـــعـــيـــة مـــديـــنـــة حـــمـــد الـــتـــعـــاونـــيـــة  ــيــ ــانــ ثــ
منسوبا  المحلية  الصحف  إحــدى  نشرته  بما  االستهاكية، 
االعــتــداء  تستنكر  أنــهــا  مــن  الــمــوقــرة،  الصحفيين  لجمعية 
بـــالـــضـــرب عــلــى احـــــدى الــصــحــفــيــات الـــتـــي كـــانـــت فـــي حفل 
أنه مرفوض  نهائيا، فضا عن  لم يحدث  أمر  وهو  التكريم، 

جملة وتفصيا.  
وهي  صحفية  على  بالضرب  االعــتــداء  يتم  كيف  ثالثا: 
مدعوة لتكريمها؟ كما أن التغطية الصحفية للحفل وإبرازه، 
أمر مهم لدى إدارة الجمعية، فكيف تعيق عمل الصحفيين 

وأداءهم دورهم؟ 

الشكر  بــتــوجــيــه  الجمعية  عــضــو  قـــام  ذلـــك  ومـــع  رابـــعـــا: 
بينهم  ومن  ذاتــه،  الوقت  في  لهم  واالعتذار  الحضور  لبعض 
الصحفية محل الشكوى، على مساعدتهم ودعمهم في إتمام 

الجهود التنظيمية.  
 خـــامـــســـا: تـــؤكـــد الــجــمــعــيــة أن رئـــيـــس لــجــنــة االتـــصـــال 
الــمــؤســســي بــهــا، مــن خــيــرة الـــرجـــال وشــخــصــيــة مــعــروفــة فــي 
ــلــــي، ويــعــمــل فــي مـــجـــال االتـــصـــال  الـــوســـط اإلعـــامـــي واألهــ
المؤسسي والمراسم منذ اكثر من 35 عاما، ويتمتع بالخلق 

الكريم والسجايا الحميدة.
والقوانين  باألنظمة  التزامها  الجمعية  تؤكد  سادسا:   
المعمول بها، مهيبة بالجميع ضرورة التقصي والرجوع إلى 
النشر،  قبل  بالمهنية  التقيد  إطــار  في  الصلة،  ذات  الجهات 

باعتبار ذلك من أبجديات العمل الصحفي االحترافي. 

ومـــــســـــؤولـــــون  وزراء  رّحــــــــــب 
ــركــــات صــنــاعــيــة  ــيـــذيـــون بــــشــ ــفـ ــنـ تـ
بــاســتــراتــيــجــيــة قـــطـــاع الــصــنــاعــة 
من  يتضمنها  ومـــا   ،2026-2022
أولـــويـــات وبــرامــج مــتــعــددة تهدف 
بمملكة  القطاع  هــذا  تطوير  إلــى 
البحرين وبما يدعم خطة التعافي 
االقتصادي، مؤكدين أن المبادرات 
والـــخـــطـــط االســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
صاحب  برئاسة  الحكومة  تضعها 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، تـــعـــد مـــصـــدرا 
للمستثمرين  والتفاؤل  للطموح 

بالقطاع الخاص.
والتنمية  العمل  وزيـــر  وأكـــد  
االجــتــمــاعــيــة، الــســيــد جــمــيــل بن 
مــحــمــد عــلــي حــمــيــدان أن قــطــاع 
ــل تــوجــيــهــات  ــفـــضـ الـــصـــنـــاعـــة، وبـ
السمو  صاحب  برئاسة  الحكومة 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
رئيس مجلس  العهد  ولي  خليفة 
الوزراء، يشهد نموًا متسارعًا مما 
يجعله أحد أهم مصادر التوظيف 
في المرحلة القادمة، خصوصًا في 
ظل التحول الرقمي الذي تشهده 

أن  مــؤكــدًا  الصناعات،  من  الكثير 
في  المتقدمة  التقنيات  توظيف 
المزيد  يفتح  الصناعي  الــقــطــاع 
ــرص الـــعـــمـــل لــلــمــواطــنــيــن  ــ مــــن فـ
فنية  بــمــهــارات  يتمتعون  والــذيــن 
الــوظــائــف  مختلف  لشغل  عــالــيــة 
والمهن في هذا القطاع الحيوي.

والتنمية  العمل  وزيـــر  وأشـــار 
الـــقـــطـــاع  أن  إلــــــى  االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــصــنــاعــي فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــدة  ــ ــواعـ ــ ــن الــــقــــطــــاعــــات الـ ــ يـــعـــد مـ
ذات  النوعية  للوظائف  والمولدة 

القيمة المضافة.
ــتـــور  ــال الـــدكـ ــ ــه قــ ــبـ ــانـ ــن جـ ــ ومــ
ــن عـــلـــي مـــيـــرزا  ــ عـــبـــدالـــحـــســـيـــن بـ
المستدامة  الــطــاقــة  هيئة  رئــيــس 
الصناعة  قــطــاع  استراتيجية  أّن 
مساهمة  من  سترفع   2026-2022
ــي الــنــاتــج  ــاع الـــصـــنـــاعـــي فــ ــطـ ــقـ الـ
المحّلي اإلجمالي، وزيادة صادرات 
ــاعــــي الـــوطـــنـــيـــة  ــنــ الــــقــــطــــاع الــــصــ
المنشأ، وتوفير فرص عمل واعدة 
للمواطنين في القطاع الصناعي 
مـــن خــــال أهـــدافـــهـــا ومــبــادراتــهــا 

االقتصاد  ترفد  التي  الموضوعة 
خطة  أهـــداف  يدعم  بما  الوطني 

التعافي االقتصادي.
الطاقة  قــطــاع  أّن  إلـــى  وأشــــار 
الــمــتــجــددة وكـــفـــاءة الــطــاقــة يعد 
في  فــّعــاال  ومسهما  حيويا  جــاذبــا 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة قــــطــــاع الــصــنــاعــة 
الصناعات  أّن  مبّينا   ،2026-2022
الــنــظــيــفــة الــمــتــمــّثــلــة فــي الــطــاقــة 
المتجددة والهيدروجين األخضر 
في  أســاســي  بشكٍل  تسهم  واألزرق 
تحقيق األهداف الموضوعة بهذه 

إحــدى  باعتبارها  االستراتيجية 
إلى  فيها  المستهدفة  الصناعات 
األخـــرى  الــصــنــاعــات  بقية  جــانــب 
التي توّفر فرصا للنمو واالزدهار، 
وتدعم التزام مملكة البحرين في 
الـــوصـــول إلـــى الــحــيــاد الــكــربــونــي 

بحلول عام 2060.
ــا أكــــــــدت صــــفــــاء شـــريـــف  ــمــ كــ
ــم بـــأعـــمـــال  ــائــ ــقــ عـــبـــدالـــخـــالـــق الــ
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــصــــادرات 
البحرين أن أولويات خطة التعافي 
تحقيقًا  جــاءت  التي  االقــتــصــادي 
لـــــرؤى حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــالــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل الباد المفدى، وأعلن عنها 

صاحب  بــرئــاســة  الـــــوزراء  مجلس 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، ستنقل االقتصاد 
الصناعي  والقطاع  ككل  الوطني 
وجه  على  البحرينية  والــصــادرات 
الــخــصــوص إلـــى آفــــاق أرحــــب من 

النمو واالزدهار.
ــد جــاســم مــحــمــد ســيــادي  وأكــ
رئيس مجلس إدارة شركة البحرين 
ــيــــوم »بــلــكــســكــو«  ــنــ لـــســـحـــب األلــــمــ
رافـــدًا  يعد  الصناعي  الــقــطــاع  أن 
الوطني،  االقتصاد  لدفع  أساسيًا 
الــــذي ستقدمه  بــالــدعــم  مــشــيــدًا 
ــاع الــصــنــاعــة،  ــطـ اســتــراتــيــجــيــة قـ

على  تحقيقها  سينعكس  والــتــي 
ــتــــصــــادي، ال  خــطــة الــتــعــافــي االقــ
ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــاالســتــثــمــار 
فـــي هـــذا الــقــطــاع الـــواعـــد، وذلـــك 
مــن خـــال االعــتــمــاد عــلــى نقاط 
القوة في اقتصاد المملكة الحالي 
وكفاءة  األلمنيوم  صناعة  وأهمها 

القوى العاملة الوطنية.
المالود  إبراهيم  أكــد  بينما 
ــانـــع بــاســتــك  مــــديــــر عـــــام مـــصـ
بــرئــاســة  الــحــكــومــة  الــخــلــيــج أن 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
ــوزراء،  ــ الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـ
تــــولــــي دعــــــم قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــة 

ــًا بــــالــــغــــًا، وذلـــــــك بــمــا  اهــــتــــمــــامــ
والتطوير،  البناء  مسيرة  يرفد 
تحقيقًا ألهداف خطة التعافي 
ــعـــززة لــمــكــانــة  ــمـ االقـــتـــصـــادي الـ

البحرين االقتصادية.
ــه، أشــــــــاد عــلــي  ــبــ ــانــ ومــــــن جــ
الـــجـــردابـــي مــديــر شــركــة إقــلــيــم 
سلسة  إلدارة  ــــط  األوسـ الـــشـــرق 
قطاع  باستراتيجية  اإلمــــدادات 
مشيرًا   ،2026-2022 الــصــنــاعــة 
ــه ســيــكــون لــهــا بـــا شك  ــى أنــ إلــ
ــتـــمـــر عــلــى  وقـــــــع إيــــجــــابــــي مـــسـ
الصناعي  النشاط  مدار  توسيع 
الـــحـــديـــث والــــربــــط الــمــتــكــامــل 
ــي مــنــطــقــة  ــ لـــــدائـــــرة الـــطـــلـــب فـ
ــرق  ــ ــشــ ــ ــج الـــــعـــــربـــــي والــ ــيــ ــلــ ــخــ الــ
األوســــــــــط، وتـــنـــمـــيـــة الــمــنــشــآت 
االستهاك  تلبية  على  وقدرتها 
الكبيرة،  الصناعية  للمشاريع 
مساندة  صناعية  وحــــدات  عــبــر 
ــة. وأضـــــــاف  ــ ــدامــ ــ ــتــ ــ ــفـــل االســ ــكـ تـ
تمتلك  البحرين  مملكة  قائًا: 
الـــرؤيـــة الــصــائــبــة لــتــنــفــيــذ هــذه 
ــة، كـــمـــا تـــتـــوافـــر  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ االسـ
لــديــهــا الــعــنــاصــر الــبــشــريــة ذات 
في  والجدية  األداء  في  الكفاءة 
العمل، األمر الذي من شأنه أن 
االستقطاب  فــي  صخبًا  يحدث 
النوعي لاستثمارات التنموية.
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عـــقـــدت الــلــجــنــة الــمــشــتــركــة 
والــتــعــلــيــم  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  بـــيـــن 
ــــة لـــلـــريـــاضـــة  والــــهــــيــــئــــة الـــــعـــــامـ
اجتماعها الدوري، وذلك تنفيذًا 
لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن 
األول  الــنــائــب  خــلــيــفــة  آل  حــمــد 
لرئيس المجلس األعلى للشباب 
العامة  الهيئة  رئيس  والــريــاضــة 
للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
على  الوقوف  بهدف  البحرينية، 
بـــرامـــج تطوير  ــر مــســتــجــدات  آخـ

الرياضة المدرسية.
وقـــد حــضــر االجــتــمــاع الــذي 
المرئي  االتــصــال  تقنية  عبر  تــم 
الدكتور محمد مبارك بن أحمد 
الــمــديــر الــعــام لــشــؤون الــمــدارس 
بـــــــــــــوزارة الــــتــــربــــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم، 
ــادق  ــور عــبــدالــرحــمــن صـ ــتـ ــدكـ والـ

عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة 
خال  تم  وقــد  للرياضة.  العامة 
االجتماع مناقشة ما أنجز بشأن 
من  الرياضية  المدرسة  مــشــروع 
وضع التصورات النهائية الازمة 
لــعــمــلــيــة الــتــنــفــيــذ. كـــمـــا نــاقــش 
ــتــــمــــاع مـــســـتـــجـــدات إدخـــــال  االجــ
الــمــدارس  إلـــى  الــمــصــارعــة  لعبة 
المرحلة  ومتطلبات  الحكومية 
وتدريب  لوجستيات  من  القادمة 
ومــــــــواد نـــظـــريـــة بــالــتــنــســيــق مــع 
للمصارعة.  البحريني  االتــحــاد 
ــاقــــش  وفـــــــــي اإلطــــــــــــــار نــــفــــســــه نــ
الــفــريــق الــتــنــســيــق مـــع االتـــحـــاد 
الذهنية  لــلــريــاضــات  الــبــحــريــنــي 
ــال  لــلــبــدء فــي وضـــع خــطــط إدخـ
لــعــبــة الــشــطــرنــج ضــمــن األلــعــاب 
الذهنية في المدارس الحكومية 

ــر الـــرعـــايـــة  ــيــ ــوفــ ــة، وتــ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ والـ
والـــدعـــم الــازمــيــن مــن الــجــهــات 
الـــمـــعـــنـــيـــة لـــجـــمـــيـــع الـــــمـــــدارس، 

ــــاق مــســابــقــة  والـــعـــمـــل عـــلـــى إطــ
وطنية في لعبة الشطرنج لطلبة 

المدارس.

اإل���ى المدار���ص ال����صطرنج  ل���عبة  �ص��املة الإدخ���ال  خط��ة 

} جانب من االجتماع المشترك.

السمو  صــاحــب  ألمـــر  تنفيذا 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة 
الــــــوزراء بــوضــع حــلــول مــســتــدامــة 
للبنى التحتية في المناطق التي 
األمــطــار،  لــمــيــاه  تجمعات  شــهــدت 
وتطوير  تحديث  مواصلة  بجانب 
شــبــكــات تــصــريــف مـــيـــاه األمـــطـــار 
التحتية  البنى  مــقــومــات  وتــعــزيــز 
جــودتــهــا  لــضــمــان  عــالــيــة  بمعايير 
واستدامتها بالتماشي مع خطط 
تسريع وتيرة اإلنجاز التي يجب أن 
لألفكار  المتقن  التنفيذ  يازمها 
المطروحة والحلول المبتكرة في 
كــل الــمــجــاالت، قــام وزيــر األشغال 
وشـــــــؤون الـــبـــلـــديـــات والــتــخــطــيــط 
الــعــمــرانــي الــمــهــنــدس عـــصـــام بن 
عبداهلل خلف أمس بزيارة ميدانية 
مع محافظ المحافظة الشمالية 
العصفور  عــبــدالــحــســيــن  بــن  عــلــي 
لــاطــاع عــلــى آلــيــة الــتــعــامــل مع 
تجمعات مياه األمطار في منطقة 
ــــال وضـــع  ــك مــــن خـ ــ الــــلــــوزي وذلــ
الـــحـــلـــول الــمــســتــدامــة وبــمــعــايــيــر 
ــات  ــان جـــــــودة خـــدمـ ــمـ ــة لـــضـ ــيـ ــالـ عـ
أن  الــوزيــر  وبــّيــن  التحتية.  البنية 
الوزارة قامت بإجراء دراسة عاجلة 
ألســبــاب تجمع مــيــاه األمــطــار في 
منطقة اللوزي، التي على ضوئها 
قــــامــــت الــــــــــوزارة بــــوضــــع الـــحـــلـــول 
ــيــــة والـــمـــســـتـــدامـــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ االســ
والـــمـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي رفـــــــع الـــطـــاقـــة 
مياه  تصريف  لشبكة  االستيعابية 

االمطار من منطقة اللوزي.
ــار الــوزيــر إلـــى أن الــــوزارة  وأشــ
كفاءة  تطوير  على  دائما  حريصة 
الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة بـــمـــا يــتــنــاســب 
واالستثماري  العمراني  والتوسع 
الــــذي تــشــهــده الــمــمــلــكــة مــن أجــل 
ــــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  الــــوصــــول إلـ
المنشودة المتوافقة مع المعايير 

الــعــالــيــة،  الـــجـــودة  ذات  الــعــالــمــيــة 
يــأتــي  ــــك  كــــل ذلــ ــى أن  ــ إلــ ــرا  ــيـ مـــشـ
الـــحـــرص عــلــى مصالح  ــار  فـــي إطــ
وتقديم  والمقيمين  الــمــواطــنــيــن 
كــل مــا مــن شــأنــه الــخــيــر والــنــمــاء 

للوطن.
ــــظ  ــافـ ــ ــحـ ــ بـــــــــــــــــــــــدوره، ذكـــــــــــــر مـ
الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة عــلــي بن 
الــشــيــخ عــبــدالــحــســيــن الــعــصــفــور 
أنـــه تــنــفــيــذا ألمـــر صــاحــب السمو 
بــن حمد  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي 
بــحــصــر  الـــعـــهـــد  ولـــــي  آل خــلــيــفــة 
األضــــــرار وتــعــويــض الــمــتــضــرريــن 
للبنى  المستدامة  الحلول  ووضع 
التحتية في المناطق التي شهدت 
تجمعًا لمياه األمطار، وبناًء على 
أول  الفريق  مــن  التنفيذ  متابعة 
وزيــــر الــداخــلــيــة الــشــيــخ راشــــد بن 
زيــارة  تــم  فقد  آل خليفة  عــبــداهلل 
استعرض  حيث  الــلــوزي،  منطقة 
ــر األشـــغـــال وشــــؤون الــبــلــديــات  وزيــ
والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي الــحــلــول 
األمطار  مياه  لتجمع  المستدامة 

في المنطقة.
ــــظ أهـــمـــيـــة  ــافـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ وأكـــــــــــد الـ

ــة،  ــدامــ ــتــ ــســ ــمــ ــول الــ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ وضــــــــع الـ
مــشــيــدا بــمــتــابــعــة وزيـــــر األشـــغـــال 
الــشــخــصــيــة وجــــهــــود الـــــــــوزارة فــي 
ــام  ــوال األيــ ــ ســـرعـــة االســتــجــابــة طـ
تجمعات  مــع  والتعامل  الماضية 

مياه األمطار بكفاءة عالية.
حــــضــــر الـــــــزيـــــــارة الـــتـــفـــقـــديـــة 
الــنــائــب مــحــمــود مــكــي الــبــحــرانــي 
وعـــضـــو الــمــجــلــس الـــبـــلـــدي زيــنــب 
مــحــمــود الــــــدرازي ووكـــيـــل الـــــوزارة 
أحمد  المهندس  األشغال  لشؤون 
عـــبـــدالـــعـــزيـــز الـــخـــيـــاط، والـــوكـــيـــل 
المساعد للطرق المهندس كاظم 
المساعد  والــوكــيــل  عبداللطيف، 
للصرف الصحي المهندس فتحي 
عــبــداهلل الــفــارع ومــديــر عــام بلدية 
يوسف  لمياء  الشمالية  المنطقة 
الــفــضــالــة وعــــدد مــن الــمــســؤولــيــن 

ومهندسي الوزارة.
مــــن جـــانـــبـــه، تــــوجــــه الـــنـــائـــب 
مــحــمــود الــبــحــرانــي بــالــشــكــر إلــى 
ــو الـــمـــلـــكـــي ولــــي  ــمــ ــــب الــــســ ــاحـ ــ صـ
الــوزراء على  العهد رئيس مجلس 
ــلــــول مــســتــدامــة  ــع حــ أمـــــــره لــــوضــ
لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة، مــثــمــنــًا جــهــود 

ــر األشـــغـــال وشــــؤون الــبــلــديــات  وزيــ
تطوير  في  العمراني  والتخطيط 
الحلول  وإيــجــاد  التحتية  البنية 
صاحب  ألمــر  تنفيذًا  المستدامة 
رئيس  العهد  ولــي  الملكي  السمو 
مــجــلــس الـــــــوزراء، مــنــوهــًا بــجــهــود 
ــال  ــغــ األشــ وزارة  ــي  ــ فـ ــيـــن  ــلـ ــامـ ــعـ الـ
وشـــــــؤون الـــبـــلـــديـــات والــتــخــطــيــط 
الــعــمــرانــي لــمــا بـــذلـــوه مـــن جــهــود 
كثيفة استمرت على مدار الساعة 
لـــتـــصـــريـــف الـــمـــيـــاه بــــأســــرع وقـــت 

ممكن.
مـــن جــانــبــهــا، تــقــدمــت عضو 

الشمالية  المنطقة  مجلس بلدي 
ــرة الـــثـــانـــيـــة عــشــرة  ــ ــدائـ ــ مــمــثــلــة الـ
والتقدير  بالشكر  الــــدرازي  زيــنــب 
لــصــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولــي  آل خليفة  بــن حــمــد  ســلــمــان 
العهد رئيس الوزراء على اهتمامه 
الــــبــــالــــغ ومـــتـــابـــعـــتـــه واهـــتـــمـــامـــه 
بــاحــتــيــاجــات الــمــواطــنــيــن، مــؤكــدة 
دور وزارة األشغال وشؤون البلديات 
تطوير  في  العمراني  والتخطيط 
مع  يتناسب  بما  التحتية  البنية 
الــتــطــور الــعــمــرانــي الــكــبــيــر الـــذي 

تشهده المملكة.

تنفيذا لأمر �سمو ولي العهد رئي�س الوزراء 

وزي�����ر االأ����ص���غ���ال: و����ص���ع ال��ح��ل��ول اال���ص��ت��رات��ي��ج��ي��ة 

وال��م�����ص��ت��دام��ة ل��ت��ج��م��ع م���ي���اه االأم����ط����ار ف���ي ال���ل���وزي 

} جانب من الزيارة الميدانية لوزير األشغال في منطقة اللوزي.

} علي الجردابي.} إبراهيم المالود.} جاسم سيادي.

العدد:  15993
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj

العدد:  15993

P  6

P  9

Link

Link

العدد )15993( - السنة السادسة واألربعون - األربعاء 2 ُجمادى اآلخرة 1443هـ - 5 يناير 2022م6

محميد احملميد

أول السطر:
»عجيبة«..  وعربية  خليجية  ظــاهــرة  لدينا 
الــبــعــض بــعــد خـــروجـــه مـــن مـــوقـــع الــمــســؤولــيــة 
ويحاضر  ويــنــظــر،  يــخــرج  الــرســمــي..  والتكليف 
ــات  ــ ويــحــلــل، ويــضــع الــحــلــول لــلــمــشــكــات واألزمـ
والتحديات.. »التقاعد مثا«.. والسؤال: أين كان 

هذا المسؤول وهو على رأس المسؤولية..؟؟
 للعلم فقط:

تخفيض  التأمين  جمعية  أعلنت  بــاألمــس 
رسوم التأمين االختياري على العمالة المنزلية 
من  العمل  أصــحــاب  تشجيع  بهدف   %20 بنسبة 
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن عــلــى الــتــأمــيــن على 
يــســتــمــر تخفيض  أن  عــلــى  الــمــنــزلــيــة،  الــعــمــالــة 
ــوم حــتــى بـــدايـــة مــــارس الــمــقــبــل.. نتمنى  ــرسـ الـ
تكثيف التوعية في هذا الجانب، ألنه يصب في 

مصلحة المجتمع وحماية المواطنين.
 اخلطوة التالية لبرنامج التوظيف:

تــرقــيــة أكــثــر مــن 600 مــوظــف ومــوظــفــة في 
ــا.. ومـــن قــبــلــهــا تــابــعــنــا قــيــام الــبــنــوك  ــبـ شــركــة ألـ
ــن الـــمـــوظـــفـــيـــن..  ــارف بـــتـــرقـــيـــة عـــــدد مــ ــصــ ــمــ والــ
البحرينية  الكفاءات  أن معظمهم من  والجميل 
الخاص  الــقــطــاع  الــخــبــرة..  وأصــحــاب  الشبابية 
الوظيفية،  إنجازاته  إبراز  الى مزيد من  بحاجة 
مـــع زيـــــادة الــمــمــيــزات الــتــي تــســتــقــطــب الــشــبــاب 
البحريني الباحث عن العمل.. ومتى ما ُوجد أن 
مميزات القطاع الخاص قد تفوقت على العمل 
يزال  ال  األمر  ولكن  المعادلة..  العام ستستقيم 
الشباب  مــن  الكثير  يجعل  مــا  وهـــذا  بــالــعــكــس.. 

يفضل العمل الحكومي.
وزارة  أعلنتها  الــتــي  واألرقـــــام  ــــداد  األعـ ومـــع 
الوطني،  العمل  برنامج  أهداف  العمل، وحققت 
المحافظة  يــســتــوجــب  األمــــر  فـــإن  عــلــيــه،  وزادت 
على وجود البحرينيين في وظائفهم في القطاع 

الشاب  تجعل  التي  الضمانات  وتوفير  الخاص، 
في  حبا  الــخــاص  العمل  تفضيل  على  يــحــرص 
البعض  أن يشعر  العمل.. ال  الوظيفة ومميزات 
فيما  ومــشــدد،  شـــاق  الــخــاص عمله  الــقــطــاع  أن 
الجانب اآلخر العمل فيه راحة وضمان وظيفي 

أكبر.
ما حققته وزارة العمل خصوصا، والحكومة 
المحافظة عليه،  الموقرة عموما، مكسب يجب 
يكون  أن  بد  ال  عنه..  التراجع  ينبغي  ال  وإنجاز 
بعد  التسرب  ورقابة، لمنع  وتقويم  تقييم  هناك 
فترة، وسد أي ثغرة ممكن أن تؤدي الى انسحاب 
الــشــبــاب، وانــخــفــاض الــنــســبــة.. فــالــنــجــاح ليس 
فــي الــتــوظــيــف فــقــط، ولــكــن فــي الــحــفــاظ على 

الوظيفة، وزيادة التوظيف. 
إلــى  بــحــاجــة  للتوظيف  الــوطــنــي  الــبــرنــامــج 
قبل  لألمام،  استباقية  خطوة  التالية..  الخطوة 

أن نكتشف أننا رجعنا خطوة إلى الخلف.
مالحظة واجبة:

خــال فترة األمــطــار فــقــط.. 610 بــاغــات.. 
وغــيــرهــا  مــتــعــطــلــة..  مــركــبــة   125 حــــادثــــا..   234
الكثير من األمور التي باشرتها األجهزة األمنية 
عليها  تشكر  جهود  وهــي  المحافظات،  وشــرطــة 

وزارة الداخلية.
آخر السطر: 

الــذي طرحته  واقــعــي ومنطقي ذلــك  ســؤال 
مواطنة فاضلة، وتم تداوله في مواقع التواصل 
االجتماعي: لماذا تجمع األمطار، و»خر البيوت«، 
الــمــشــاريــع  فــــي  نـــجـــده إال  الـــــشـــــوارع، ال  ــرق  ــ وغــ
الجديدة،  اإلسكانية  المشاريع  أمــا  الحكومية؟ 
واحـــدة، ال  لنقطة مطر  أي تجمع  فيها  نــرى  ال 
في  العيب  الــشــوارع..؟؟ هل  في  وال  البيوت،  في 
المقاول؟ أم السبب في المهندس؟ أم الخلل في 

مكان آخر..!!

malmahmeed7@gmail.com

الخطوة التالية لبرنامج التوظيف

الــدكــتــور عـــادل خليفة  وقـــال 
ــي تـــصـــريـــح خــــــاص لــــــــ»أخـــبـــار  ــ فـ
ــاع  ــ ــفـ ــ ارتـ أســـــبـــــاب  إن  ــيــــج«  ــلــ الــــخــ
القلب  بــأمــراض  اإلصــابــة  معدل 
الدم  فصائل  حاملي  بعض  عند 
ــدم O غــيــر  ــ مــــن غـــيـــر فــصــيــلــة الــ
النظريات  بعض  ولــكــن  مــعــروفــة 
عالية  تركيزات  وجــود  إلــى  تشير 
مــن عــامــل »فـــون ويــلــبــرانــد« وهــو 
بــروتــيــن مــســؤول عــن تخثر الــدم 
إلى  تشير  أخــرى  نظرية  وهــنــاك 
ان حاملي فصيلة الدم A لديهم 
نــســبــة عــالــيــة مــن الــكــولــيــســتــرول 
ــبــــط  ــرتــ ــمــ الــ  3 ــــن  ــيـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ ــــجـ والـ

بااللتهابات. 
على  مـــؤشـــر  أول  ــأن  بــ وأفـــــاد 

وجود عاقة بين فصيلة الدم تأكد 
علمية  دراســـة  نتائج  إعـــان  بعد 
أجريت في منتصف السبعينيات 
وقد  فرامنغهام  لمجموعة  تابعة 
بينت ان الحاملين لفصائل الدم 
ما عدا فصيلة الدم O معرضون 
لزيادة طفيفة في معدل اإلصابة 
بـــأمـــراض الــقــلــب ولــكــن الــعــاقــة 
انه  إال  مــؤكــدة،  تكن  لــم  السببية 
الماضية  الثاثة  العقود  خــال 
توالت الدراسات في هذا المجال 
وقــــــد عــــــــززت الـــنـــتـــائـــج األولــــيــــة 
لــمــجــمــوعــة فــرامــنــغــهــام، مــنــوهــا 
بـــنـــتـــائـــج دراســــــــة عــلــمــيــة أخــــرى 
عــــام 2012 وشــمــلــت  فـــي  أجـــريـــت 
 27000 و  امــرأة   62000 من  عينة 

ـــدار عــشــريــن عــامــا  ــل عــلــى مــ رجــ
كانت   ABــــدم الـ فصيلة  ان  بينت 
مرتبطة بنسبة 23% من مخاطر 
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية 
الدموية في حين ان فصيلة الدم 
B كانت مرتبطة بأمراض القلب 
واألوعـــيـــة الــدمــويــة بــنــســبــة %11 

.O أعلى من فصيلة الدم
وتطرق الدكتور عادل الى ما 
خلصت اليه دراسة حديثة نسبيا 
واشتملت  عــام 2017  فــي  أجــريــت 
مــن مليون  أكــثــر  مــن  عــلــى عينة 
شخص بينت ان حاملي الفصائل 
A و B و AB أكثر عرضة لإلصابة 
بـــــــأمـــــــراض الــــقــــلــــب واألوعــــــيــــــة 
الدموية من أولئك الذين لديهم 
أن ذلك  ، مؤكدا   O الــدم  فصيلة 
تــأكــد بــعــد إعــــان احــــدث دراســــة 

من  عينة  عــلــى  اشتملت  علمية 
متابعتهم  تمت  والنساء  الرجال 
ألكــثــر مـــن 38 عـــامـــا، وبــيــنــت ان 
 O غير  دم  فصيلة  لديهم  الذين 
متزايد  لخطر  مــعــرضــيــن  كــانــوا 
بــأمــراض  لــإلصــابــة  بــنــســبــة %12 

القلب واألوعية الدموية.
ــدم  ــ وأفـــــــــاد بــــــأن فـــصـــيـــلـــة الـ
تعتمد على وجود المستضدات 
الـــمـــوجـــودة عــلــى ســطــح كــريــات 
 Aالدم ففصيلة  الحمراء،  الــدم 
نوع  مــن  مستضد  على  تحتوي 
B تحتوي على  A وفصيلة الدم 
مــســتــضــد مـــن نــــوع B وفــصــيــلــة 
أي  ــلـــى  عـ ــتـــوي  تـــحـ ال   O الـــــــدم 
الى  مشيرا  وهــكــذا،  مستضدات 
فصيلة  ان  بينت  الـــدراســـات  ان 
45% من  حــوالــي  تشكل   O الـــدم 
حــوالــي   Aالــــدم وفصيلة  الــنــاس 
حــوالــي   B الـــــدم  وفــصــيــلــة   %40
وهـــي   AB الــــــدم  وفــصــيــلــة   %11
نــدرة عند حوالي 4% من  األكثر 
الــنــســب تختلف  ــذه  وهــ الـــنـــاس، 
نـــســـبـــيـــا بــــاخــــتــــاف الـــمـــنـــاطـــق 
ــة، مـــنـــوهـــا الـــــى أنـــه  ــيـ ــرافـ ــغـ الـــجـ
على الــرغــم مــن هــذه الــدراســات 
كافية  غير  فإنها  واالستنتاجات 
مــن ضمن  الـــدم  لــوضــع فصيلة 
قــائــمــة عـــوامـــل الـــخـــطـــورة مثل 
ــاع  ــ ــفـ ــ الـــضـــغـــط والــــســــكــــري وارتـ
لو  وحــتــى  الكوليسترول  مــعــدل 

االثنين  بين  كانت هناك عاقة 
فإن هذه العاقة بسيطة وليست 
بــنــفــس تــأثــيــر اإلصـــابـــة بــمــرض 

الضغط او السكري.
الممكن  مــن غير  إنــه  وقـــال 
دمه  فصيلة  تغيير  شخص  ألي 
نــمــط  تــغــيــيــر  بـــامـــكـــانـــه  أن  إال 
حــيــاتــه بـــصـــورة صــحــيــة أفــضــل 
التدخين  من حيث اإلقــاع عن 
والمحافظة  الرياضة  وممارسة 
عــلــى الـــــوزن الــمــثــالــي وهــــذا ما 
يــجــب عــلــى الــمــرضــى الــتــركــيــز 
عليه للوقاية من أمراض القلب، 
الطبية تحتاج  الفرق  أن  مؤكدا 
إلـــــى دراســـــــــات تــفــصــيــلــيــة أكــثــر 
هــنــاك  كــانــت  إذا  مــمــا  للتحقق 
فــعــا زيــــادة فــي مــعــدل اإلصــابــة 
بأمراض القلب لحاملي فصائل 
لــوائــح  لــوضــع  المختلفة  الــــدم 
طبية مختلفة للوقاية والعاج، 
وربما نرى في السنوات القادمة 
الــدم  مــن فصائل  أنــواعــا معينة 
يــتــم وضــعــهــا مــن ضــمــن عــوامــل 
مثل  عليها  المتعارف  الخطورة 
أنه  الضغط والسكري، موضًحا 
تختلف  ال  الحاضر  الــوقــت  فــي 
والعاجية  الوقائية  اإلجـــراءات 
ــدم  ــ عـــنـــد مـــخـــتـــلـــف فـــصـــائـــل الـ
أمـــراض  نــاحــيــة  مــن  المختلفة 

القلب واألوعية الدموية.

ا�شت�شاري اأمرا�ض كهرباء القلب:

ف�����س��ي��ل��ة ال�����دم ل��ه��ا ت��اأث��ي��ر ف���ي ا���س��ت��ع��داد ال��ج�����س��م 

ل���إ���س��اب��ة ب���اأم���را����ض ال��ق��ل��ب والأوع����ي����ة ال��دم��وي��ة

كتبت فاطمة علي:

كهرباء  رئــيــس قسم  القلب  كــهــربــاء  أمـــراض  اســتــشــاري  أكــد 
للقلب  التخصصي  خليفة  آل  خليفة  بن  محمد  بمركز  القلب 
الـــدكـــتـــور عــــادل خــلــيــفــة تــأثــيــر فــصــيــلــة الــــدم فـــي مــيــل الــجــســم 
واستعداده لإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية والتخثر، 
موضًحا أن االشخاص حاملي فصيلة الدم »O« هم أقل عرضة 
الجلطات  أو  القلب  عضلة  واحتشاء  دموية،  بجلطات  لاصابة 
الدماغية حيث يوجد في دم هؤالء عدد أقل من مسببات تخثر 
 »B« الدم وعوامل فون ويلبراند، فيما يكون اصحاب فصيلة الدم

} د. عادل خليفة .اكثر عرضة لاصابة بهذه االمراض من غيرهم.

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـام مـحفوظ

بــــدأت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى الــجــنــائــيــة 
األولـــــى نــظــر قــضــيــة الــمــتــهــمــيــن بــوقــائــع 
بيانات  وتــحــريــف  اإللــكــتــرونــي  االحــتــيــال 
الجهات  إلحــدى  المعلومات  تقنية  نظام 
ــا عــــــدد مــن  ــهـ ــبـ ــكـ الـــحـــكـــومـــيـــة والــــتــــي ارتـ
المتهمين من خال قيامهم عبر المفتاح 
في  بالتاعب  بهم  الــخــاص  اإللــكــتــرونــي 
بــيــانــات الــرابــط الــرقــمــي لــمــوقــع الــســداد 
اإللكتروني لتلك الجهة وتنفيذ عمليات 
موقعها  عبر  لمستحقاتها  وهمية  ســداد 
اإللكتروني، حيث حضر المتهمون جلسة 
أمـــس وحــضــر دفــاعــهــم وقــــررت المحكمة 
يناير   11 الـــى  الــقــادمــة  الجلسة  تــأجــيــل 
لاطاع والرد وجلب المتهم الثالث من 

محبسه.
ــئـــة الـــمـــعـــلـــومـــات  ــيـ قــــــاد بــــــاغ مـــــن هـ
مكافحة  إلدارة  االلــكــتــرونــيــة  والــحــكــومــة 
الجرائم االلكترونية يفيد رصد عدد من 
 6 ســقــوط  إلــى  الوهمية،  الــدفــع  عمليات 
الجنسية  4 متهمين من  بينهم  متهمين 
ــيـــوي  الــعــربــيــة ومــتــهــمــيــن بــحــريــنــي وآسـ
حيث أجروا عدة وقائع احتيال إلكتروني 
المعلومات  تقنية  نظام  بيانات  وتحريف 
إلحــــدى الــجــهــات الــحــكــومــيــة مـــن خــال 
قيامهم عبر المفتاح اإللكتروني الخاص 
ــات الــــرابــــط  ــانــ ــيــ ــي بــ ــ بـــهـــم بـــالـــتـــاعـــب فـ
لتلك  اإللكتروني  السداد  الرقمي لموقع 

ــداد وهــمــيــة  ــ الــجــهــة وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات سـ
لمستحقاتها عبر موقعها اإللكتروني.

وبينت تفاصيل أن المتهمين استغلوا 
الواليات  بطاقة بنكية وهمية صادرة من 
عمليات  بها  أجـــروا  االمريكية  المتحدة 
الــعــدل  وزارة  مــنــصــات  عــبــر  دفـــع وهــمــيــة 
ــات االتـــصـــاالت  ــركــ وهــيــئــة الـــكـــهـــربـــاء وشــ
ــنـــي لــــــإليــــــرادات، وحــيــث  والـــجـــهـــاز الـــوطـ
تواصل مكافحة الجرائم االلكترونية مع 
العدل  وزارة  تــضــرر  وتبين  الــجــهــات  تلك 
ترتب  التي  العمليات  إحــدى  تمرير  بعد 
عــلــيــهــا ســحــب أكـــثـــر مـــن 11 ألــــف ديــنــار 
من أموال الوزارة، حيث أجرى المتهمون 
عمليات دفع وهمية لصالح آخرين )شهود 
الواقعة( وتحصلوا على ايصاالت بالدفع 
تحقيقا لمصالح ومنافع تحصلوا عليها.
المتهم  أن  الواقعة  أحــد شهود  وقــال 
األول مستأجر منه فيا وبلغت مديونات 
وتحصل  دينار  ألــف   11 من  أكثر  اإليجار 
عــلــى حــكــم مــن الــمــحــكــمــة بــأحــقــيــتــه في 
الــمــبــلــغ، مــوضــحــا ان الــمــتــهــم اعــطــى له 
ــداد الــمــبــلــغ لـــدى وزارة  إيـــصـــاال يــفــيــد ســ
العدل بموجب ملف التنفيذ حيث توجه 
ــوزارة ومــعــه اإليـــصـــال بهدف  ــلـ الــشــاهــد لـ
المدفوع لصالحه  المبلغ  الحصول على 
إال أن الوزارة أخبرته أن عملية الدفع غير 
صحيحة وأن المبلغ المستحق لصالحه 

لم يتم تحصيله. 
وأشــــارت أخـــرى الـــى أن لــديــهــا صالة 
رياضية ولكن نظرا لظروف مالية تأخرت 
في دفع اإليجارات وصدرت ضدها احكام 
عليها  عــرض  حيث  المبالغ،  تلك  بــدفــع 
الصالة  فــي  يشاركها  أن  المتهمين  أحــد 
الرياضية مقابل نسبة 10% على أن يدفع 
التنفيذ  ملف  على  المستحقة  المبالغ 
ــدم لــهــا  ــ الــــخــــاص بـــهـــا بــــــــوازرة الــــعــــدل وقــ
ــادرا الــكــتــرونــيــا ولكن  إيــصــاال بــالــدفــع صــ
بــعــمــلــيــة دفــــع وهـــمـــيـــة، كــمــا تــمــكــن أحــد 
بــروابــط  الــتــاعــب  اجـــراء  مــن  المتهمين 
الدفع وأجرى أكثر من 50 عملية متتالية 
حتى تحصل على ثغرة مكنته من اجراء 
 20 جـــاوزت  بمبالغ  وهمية  دفــع  عمليات 
االلكتروني  المفتاح  مستغا  دينار  ألــف 

الخاص بأحد األشخاص.
أنها  ذكــرت  قد  العامة  النيابة  وكانت 
تلقت باغا من إحدى الجهات الحكومية 
ــدد مــــن األشـــخـــاص  ــ ــول عـ ــ مــتــضــمــنــًا دخــ
الجهة  لتلك  اإللــكــتــرونــي  الــمــوقــع  عــلــى 
الخاص  اإللكتروني  المفتاح  باستخدام 
ــم وتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات ســـــــداد وهــمــيــة  ــهـ بـ

لمستحقاتها.
الــنــيــابــة  بـــاشـــرت  الـــبـــاغ  ورود  وفـــــور 
ــيـــق بــطــلــب  ــتـــحـــقـ الــــعــــامــــة إجـــــــــــــراءات الـ
الشرطة وسؤال مجريها وسؤال  تحريات 

المختصين بموقع الحكومة اإللكترونية 
وكـــذلـــك الــمــخــتــصــيــن بــالــشــركــة الــمــالــيــة 
الـــمـــســـئـــولـــة عـــــن الـــتـــحـــقـــق مـــــن صــحــة 
المعامات التي تتم عبر موقع الحكومة 
اإللــكــتــرونــيــة وســــؤال الــشــهــود، وقـــد ثبت 
قيام عدد ستة متهمين باستخدام بطاقة 
صدورها  منسوب  صالحة  غير  ائتمانية 
ــالـــخـــارج في  ألحــــد الـــبـــنـــوك األجــنــبــيــة بـ
الحكومية  الجهة  تلك  مستحقات  سداد 
قبلهم وقبل آخرين – حسني النية – بعد 
الحصول على مفتاح السداد اإللكتروني 
أثر جميع  إيقاف  تم  الخاص بهم، حيث 
ــمـــي الـــتـــي تــمــت  عــمــلــيــات الــــســــداد الـــوهـ
عــلــى منظومة  تــأثــيــرهــا  دون  والــحــيــلــولــة 

السداد الحكومي.
ــامـــة أمـــر  ــعـ كـــمـــا أصـــــــدرت الـــنـــيـــابـــة الـ
قــــبــــض دولــــــــــي ضــــــد أحــــــــد الـــمـــتـــهـــمـــيـــن 
الـــهـــاربـــيـــن وقـــــد تــــم الـــقـــبـــض عـــلـــيـــه فــي 
إلى  وتسليمـه  الخليجيـة  الـــدول  إحـــدى 
مملكة البحرين، وتم استجوابه مع باقي 
المملكة  فـــي  الــمــتــواجــديــن  الــمــتــهــمــيــن 
بـــعـــد اســـتـــدعـــائـــهـــم لــلــتــحــقــيــق، وتــوجــيــه 
االتهام إليهم بارتكابهم جرائم االحتيال 
تقنية  نظام  بيانات  وتحريف  اإللكتروني 
الــمــعــلــومــات ألحــــد الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
ــتــــي تـــصـــل أقـــصـــى عـــقـــوبـــة فــيــهــا إلـــى  والــ

السجن لمدة عشر سنوات.

محاكم��ة 6 محتالي��ن اأج��روا عملي��ات دف��ع وهمي��ة ببطاق��ة بنكي��ة

األ�ف دين�ار م�ن »الع�دل«  11 50 عملي�ة دف�ع متتالي�ة فتح�ت ثغ�رة للح�ش�ول عل�ى 

وهميا مديونياته  دفع  واآخر  وهمية..  باإي�سالت  ا�ستثماراتها  في  �سحية  �سارك  متهم 

التمييز  محكمة  أصــــدرت 
يوم  مدنية،   - الثالثة  الــدائــرة 
الثاثاء 28 ديسمبر2021، قراًرا 
يقضي بعدم قبول الطعن الذي 
قدمه أحد األعضاء السابقين 
ضد  البحرينية  األخــوة  بفرقة 
خلفية  على  عليهم،  الــمــدعــى 
الـــحـــكـــم الــــــذي تــحــصــل عــلــيــه 
ــــذي قضى  أعـــضـــاء الــفــرقــة والـ
)فرقة  التجاري  االسم  بشطب 
األخوة البحرينية الموسيقية( 
الــمــدعــى عليه  ــــذي ســجــلــه  والـ
كــمــؤســســة فـــرديـــة ال تــضــم أي 
ــاء الـــفـــرقـــة  ــ ــضــ ــ ــن اعــ ــ ــو مــ عــــضــ

ــن الـــــذيـــــن شـــكـــلـــوا  ــيــ ــيــ ــاســ األســ
الفرقة مع الفنان الراحل علي 
بحر وســلــطــان ســالــم والــراحــل 

عيسى بحر.
وأكــــــــــد الــــمــــحــــامــــي مـــانـــع 
ــرار  ــ ــقـ ــ ــة الـ ــيــ ــمــ الــــبــــوفــــاســــة أهــ
الـــــــــذي أصـــــــدرتـــــــه الـــمـــحـــكـــمـــة 
لـــصـــالـــح مــوكــلــيــه مــــن أعـــضـــاء 
فـــــرقـــــة األخـــــــــــوة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة 
على  يؤكد  والــذي  الموسيقية، 
باالسم،  الفرقة  اعضاء  احقية 
ــخ الـــفـــرقـــة  ــاريــ ــتــ ــرارًا لــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اســ
المليء بالنجاحات واإلنجازات 
ــراحــــل علي  بــرفــقــة الـــفـــنـــان الــ

الطعن  قــبــول  عـــدم  وأن  بــحــر، 
ــــذي أصـــدرتـــه الــمــحــكــمــة ما  الـ
العدالة  لمبادئ  إال ترسيخ  هو 
وترسيخًا لحق موكليه باالسم 
ــهـــور ومــحــبــي  ويــــأمــــل جـــمـ
من  البحرينية،  األخــــوة  فــرقــة 
والــثــانــي  األول  الــحــكــم  خــــال 
لصالح اعضاء الفرقة، أن تعود 
ــد لــلــســاحــة  ــديـ الـــفـــرقـــة مــــن جـ
الــفــنــيــة، لــيــقــدمــوا الــمــزيــد من 
االعــــمــــال الـــنـــاجـــحـــة تــخــلــيــدًا 
عــلــي  الـــــراحـــــل  ــان  ــنــ ــفــ الــ إلرث 
بحر، وتأكيًدا على تاريخ حافل 

بالنجاحات واإلنجازات.

ال���ت���م���ي���ي���ز ت���ق���ر ح���ك���م ال����س���ت���ئ���ن���اف 

ل�����س��ال��ح ف���رق���ة الأخ�������وة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة

} فرقة الأخوة البحرينية.

قررت المحكمة الجنائية الكبرى تأجيل قضية المتهم 
بــتــزويــر شــهــادة مــيــاد مــــزورة لــطــفــل إلـــى جــلــســة 11 يناير 
حيث  القادمة،  للجلسة  )زوجته(  الثانية  المتهمة  لحضور 
بتزوير  اتهامه  إلــى  األولــى  وزوجته  المتهم  بين  قــاد خــاف 
إليه وتقديم مستندات مزورة  محررات رسمية ونسب طفل 
لجهات حكومية، حيث شق الخاف حياتهما الزوجية بسبب 
استخراج  وبـــدء  الجنسية  عربية  ســيــدة  مــن  الــثــانــي  ــه  زواجـ
األوراق الثبوتية للطفل من زوجته الثانية، فلجأت الزوجة 
األولى للمحاكم الشرعية وطالبت بالتأكد من نسب الطفل 
إلى زوجها وكان باغها أول خيط اتهام بتزويره للمستندات 

الثبوتية للطفل.
باستخراج  المتهم  قــيــام  إلــى  الــواقــعــة  تفاصيل  وتــعــود 
شهادة مياد للطفل من دولة عربية وهي بلد الوالدة، ومن 
ثم بدأ في استخراج األوراق الثبوتية له من البحرين وصوال 
إلى طلب استخراج جواز سفر، حيث رفضت إدارة الجوازات 
الشكوك  ثارت لديها بعض  أن  الطفل جواز سفر بعد  منح 
الختاف تاريخ مياده مع تاريخ الزواج وعدم مطابقة عمر 
الواضح عليه،  الفعلي  المياد مع عمره  الطفل في شهادة 
الطبية  الــجــهــات  عــلــى  الــطــفــل  عـــرض  اإلدارة  حــيــث طلبت 

لبيان عمره الحقيقي.

وفـــي تــلــك األثــنــاء كـــان الــخــاف بــيــن المتهم وزوجــتــه 
األولى يتصاعد بعد علمها بقدوم الزوجة العربية للبحرين 
زوجته  بطفله من  الخاصة  اإلجـــراءات  بإنهاء  الــزوج  وقيام 
الــعــربــيــة، حــيــث عــرفــا طــريــق الــمــحــاكــم الــشــرعــيــة وطعنت 
زوجــتــه األولــــى فــي إثــبــات نــســب الــطــفــل إلـــى زوجــهــا، وجــاء 
باغها لتتأكد معه الشكوك ويتم عرض الطفل على الطب 
الشرعي إلجراء تحليل الـdna الذي جاءت نتيجته مفاجأة 
أشــارت  حيث  للطفل،  البيولوجي  األب  ليس  المتهم  وأن 
إلــى أن زوجــهــا قــال لها إن  الــزوجــة األولـــى فــي التحقيقات 

االبن ليس ابنه تارة وأنه ابنه تارة أخرى.

ت�����اأج�����ي�����ل ق�������س���ي���ة ال����م����ت����ه����م ب�����ت�����زوي�����ر ����س���ه���ادة

الجنائية ط����ف����ل ل����ح���������س����ور زوج������ت������ه ال���م���ت���ه���م���ة ال���ث���ان���ي���ة  العليا  االستئناف  محكمة  أيـــدت 
إلدانته  آســيــوي  على  ســنــوات   10 السجن  عقوبة 
بترويج الهيروين وإبعاده عن الباد عقب تنفيذ 

العقوبة.
وكانت الجهات المعنية تلقت باغا يفيد بأن 
شخصا آسيوي الجنسية يقوم بترويج الهيروين 
ــن خــــال أحــد  ويــقــدمــه بــمــقــابــل لــلــتــعــاطــي، ومــ
الــتــواصــل معه وطــلــب منه  تــم  السرية  الــمــصــادر 
ــراء 4 لــفــافــات مــن الــهــيــرويــن بمبلغ  الــمــصــدر شـ
40 دينارا، فوافق المشتبه به وأبلغه بأنه سيكون 
الــفــنــادق بالعاصمة،  بــالــقــرب مــن أحــد  مــوجــودا 
وفي الموعد المتفق عليه وصل المصدر السري 
واتصل بالمتهم، فأبلغه األخير بأنه سوف يرسل 
برقم  وزوده  الهيروين  بإعطائه  يقوم  شخصا  له 

هــاتــفــه، فــتــواصــل مــعــه الــمــصــدر الــســري وحضر 
الــلــفــافــة وتــســلــم مــنــه المبلغ  الــمــتــهــم وأعـــطـــاه 

المصور.
وبـــعـــد عــمــلــيــة الــتــســلــيــم والـــتـــســـلـــم أعــطــى 
المصدر السري اإلشارة للقوة التي كانت تراقب 
المتهم وعثر معه على  العملية، فقاموا بضبط 
المبلغ المصور، وبتفتيش مسكنه عثر على عدد 
من لفافات الهيروين واألقراص الطبية المؤثرة 

عقليا، وتبين أن إدراره يحتوي على المورفين.
أمن  بــدائــرة  أنــه  العامة  النيابة  إليه  أسندت 
مخدرة  مـــادة  بمقابل  قــدم  الــعــاصــمــة،  محافظة 
المرخص  األحــوال  غير  في  للتعاطي  »هيروين« 
ــاز وأحـــــرز بقصد  ــ ــان ذلــــك بــمــقــابــل، وحـ ــ بـــهـــا، وكـ

التعاطي مادة المورفين المخدرة.

����س���ن���وات  10 ال�������س���ج���ن  ت����اأي����ي����د 

لآ������س�����ي�����وي م���������روج ل���ل���ه���ي���روي���ن

لــم يــكــن الــمــشــوار ســهــا بــل مليئا بــالــكــفــاحــات والــتــحــديــات، 
ليصبح  الــنــجــاحــات،  تحقيق  وقـــي  الـــوصـــول  فــي  الــمــتــعــة  لتبقى 
على  تحصل  بحرينية  أســنــان  طبيبة  أول  فهي  جميا،  الحصاد 
شــهــادة التخصص فــي عـــاج األســنــان بــالــلــيــزر مــن جــامــعــة آخــن 
في  خاصة  أسنان  عيادة  تفتتح  أسنان  طبيبة  وأصغر  األلمانية، 
منطقة المحرق عام 1996، وأول طبيبة أسنان تحصل على جائزة 
التميز لرائدات األعمال الشابة من المجلس األعلى للمرأة في 
عام 2013، وعلى جائزة أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة 
مــن ســمــو ولـــي الــعــهــد 3016 وعــلــى الــجــائــزة الــعــالــمــيــة لــرائــدات 
الشابة من شركة  األعمال  ريــادة  وعلى جائزة  النسائية،  األعمال 
التي  االنــجــازات  من  وغيرها   ،1997 عــام  الدولية  يانج  آن  آرنست 

تضعها في مصاف المتألقات محليا وعالميا.
»أخبار الخليج« حاورتها عن رحلة المشوار ومحطات الصعود 

وذلك في السطور التالية:
متى بدأ حلم الطب؟

كذلك،  وتجارية  األولــى  بالدرجة  طبية  عائلة  من  انحدر  أنــا 
ومــنــذ صــغــري وأنــــا أحـــب الــفــن بــشــكــل عــــام، وحــيــن تــخــرجــت في 
من  بعثة  على  وحصلت  المتفوقين،  مــن  كنت  الــعــامــة  الــثــانــويــة 
ألنه  األســنــان  طــب  تخصص  فاخترت  الــطــب،  لــدراســة  الحكومة 
يرتبط بميولي الفنية، وتوجهت إلى بغداد للدراسة، ثم اندلعت 
حرب الخليج، فقررت أن أكمل دراستي بقصر العيني، ثم حصلت 

على درجة الماجستير في تخصص نادر.
وما هو ذلك التخصص؟

لقد قررت دراسة عاج األسنان بالليزر، وقد كنت أول خليجية 
جامعة  مــن  التخصص  هــذا  فــي  شــهــادة  على  تحصل  وبحرينية 
إنسانة محبة للمغامرة واالبتكار،  آخن األلمانية، فأنا بطبيعتي 
لذلك حرصت على مواظبة التقنيات الحديثة ومتطلبات العصر، 
واليوم  بالبحرين،  بالليزر  للعاج  مركز تخصصي  أول  وافتتحت 
هناك ثاثة أفرع له في البحرين، كما كنت أصغر طبيبة أسنان 
وكان   ،1996 عام  المحرق  منطقة  في  أسنان خاصة  عيادة  تنشئ 
غرفة  تضم  عــيــادة  فــي  بدايتي  وكــانــت  عــامــا،   21 عمري حينذاك 
واحدة وكرسي وثاثة موظفين، وشيئا فشيئا توسعت وتطورت في 

عملي وحدثت قفزة نوعية به.
كيف تم التوسع؟

في البداية كان باإلمكان أن أحصل على دعم مادي من والدي 
المقتدر ماديا، إال أنني رفضت ذلك وفضلت االعتماد على نفسي 
باسمه،  وبقرض  للغاية  متواضعة  بصورة  العملية  وبــدأت حياتي 
والــوصــول  المرضى  احتياجات  تلبية  على  حــرصــت  الــوقــت  ومــع 

ــاكـــن مــتــفــرقــة من  إلــيــهــم فـــي أمـ
ــانــــت خــطــوة  ــد كــ ــ الـــبـــحـــريـــن، وقــ
جريئة وشجاعة أن افتتح الفرع 
الثالث لمركزي في وقت كورونا، 
ولكني لم انــدم على ذلــك، حيث 
وجــــــدت تــرحــيــبــا كـــبـــيـــرا بـــذلـــك، 
مـــركـــز  أول  ــلـــك  ــتـ أمـ ــبــــحــــت  وأصــ
ــان  ــنـ ــــاج األسـ مــتــخــصــص فــــي عـ
بالليزر له ثاثة فروع بالبحرين، 
واخــطــط حــالــيــا الفــتــتــاح الــفــرع 
ــع فـــي ديــــار الــمــحــرق، هــذا  ــرابـ الـ
ــرى  ــ فـــضـــا عــــن مـــشـــاريـــعـــي األخـ

التي أمتلكها وأديرها.
مشاريع مثل ماذا؟

أعمال  كــرائــدة  اشتهرت  لقد 
عــالــمــيــة فـــي الــمــجــال الــصــحــي، 
وأملك مؤسسة للمعدات الطبية، 
ومعمل لتصنيع األسنان، وشركة 
عــقــاريــة فـــي أمـــريـــكـــا، كــمــا أنــنــى 

نائبة رئيسة اللجنة الصحية في غرفة تجارة وصناعة البحرين، 
وعضو بجمعية رائدات األعمال البحرينية، وبمجلس إدارة شركة 
بــن مــحــمــود الــقــابــضــة، ومـــن خـــال الــغــرفــة نــحــرص حــالــيــا على 
مجاالت  في  بمستواها  والنهوض  الصحية  االستثمارات  توجيه 
ــود طــلــب كبير عليها مــثــل زراعـــة  جــديــدة غــيــر مــتــوافــرة رغـــم وجـ
ومــشــاريــع  لــأطــفــال  مــســتــشــفــيــات تخصصية  وإنـــشـــاء  األعـــضـــاء 
السياحة  استقطاب  بــهــدف  وذلـــك  وغــيــرهــا،  الصحية،  لــأغــذيــة 

العاجية للمملكة.
ما تقييمك للمشاريع الصحية الموجودة بالفعل؟

لبعض  بالنسبة  الــســوق  فــي  التشبع  مــن  نــوع  هــنــاك  لــأســف 
المستوى  رفــع  على  حرصنا  جانب  إلــى  الصحية،  االســتــثــمــارات 
المطلوب منها، األمر الذي يتماشي مع القفزة النوعية في ريادة 

النهاية هو إحداث  البحرين، والهدف في  التي حققتها  األعمال 
نقلة نوعية تضع مملكتنا على خارطة السياحة العاجية.

كيف تحققين التوازن بين هذه المسؤوليات المتشعبة؟
تــوزيــع الــوقــت بــيــن االســتــثــمــارات الــخــاصــة بــي داخـــل وخـــارج 
البحرين هدف تمكنت من تحقيقه وهلل الحمد، وهذه هي الميزة 
المطلوبة لرائد األعمال بشكل عام، كما ان اعتمادي على فريق 
عــمــل كــفــؤ مــن األمــــور الــتــي ســاعــدتــنــي عــلــى هـــذا الــنــجــاح، ورغــم 
الشعور أحيانا ببعض من التعب النفسي والجسماني، إال أن ذلك 

يضيع مع شغفي بالعمل واالستمتاع به. 
متى تفشل المرأة؟

تفشل المرأة حين تركز مع غيرها، وليس مع نفسها، وحين 
ال تضع لها هدف أو خطة محددة، أو باألحرى رؤية ألي مشروع 
تــقــدم عــلــيــه، وشــخــصــيــا وضــعــت هــدفــا مــحــددا لــي وعــزمــت على 
تحقيقه عند عمر األربعين، وبالفعل تحقق وهلل الحمد، وعموما 
المرأة البحرينية حققت الكثير من النجاحات نظرا للدعم الذي 
التي  البيئة  لها  وفــر  الــذي  للمرأة  األعــلــى  المجلس  لها  يقدمه 

وذلك  المجاالت،  كل  في  وتمكينها  نجاحها  على  كثيرا  ساعدت 
في  أصبحت  حتى  سبيكة،  األمــيــرة  السمو  صاحبة  قــيــادة  تحت 

مقدمة النساء الخليجيات في ريادة األعمال.
هل لديك أنشطة أخرى؟

بتقديم  تــقــوم  الــتــي  الــخــيــريــة  الــبــحــريــن  عــضــو بجمعية  أنـــا 
الخيري  للعمل  خـــاص  اإلنــســانــيــة ضــمــن صــنــدوق  الــمــســاعــدات 
المجال  هــذا  فــي  أتــوســع  ان  وأتمنى  أمتلكه،  الــذي  للمركز  تابع 
داخــــل وخـــــارج الــبــحــريــن، وهـــذا 
ــــي الـــمـــرحـــلـــة  ــه فـ ــ ــا اخــــطــــط لـ ــ مـ
عـــن عضويتي  فــضــا  الـــقـــادمـــة، 
والتدريب  التخطيط  لجنة  في 
بالمجلس األعلى للصحة، وأرى 
أن رسم البسمة على أي شفاه قد 
المحن  تخطي  في  كثيرا  يسهم 
واألزمات التي يمر بها أي إنسان 
ملك  قد  بأنه  تشعره  أحيانا  بل 

الدنيا وما فيها.
كيف تواجهين األزمات؟

مــــعــــرضــــون  أنــــــنــــــا  شـــــــك  ال 
لــمــواجــهــة الــكــثــيــر مـــن الــمــحــن 
عــبــر مـــشـــوارنـــا، ولـــعـــل أصــعــبــهــا 
أختي  فــقــدان  كـــان  لــي  بالنسبة 
وصديقتي ورفيقة دربي وايقونة 
محمود،  هيفاء  د.  العيون  طــب 
استطعنا  الخيرة  وأعمالها  الحسنة  وأفعالها  الطيبة  وبسيرتها 
عامة  وبصفة  األزمـــة،  هــذه  تخطي  وأهلها  أسرتها  نحن  جميعا 
يمكن القول بأنني أتقن فن إدارة المخاطر واألزمــات سواء على 
مــن وضــع خطة مفصلة  بــد  فــا  اإلنــســانــي،  أو  العملي  المستوى 
لــأداء ألي خطوة يخطوها أي إنسان، وذلك تحت إطار  وتقييم 
التي  كــورونــا  جائحة  ذلــك  على  مثال  وأقــرب  استراتيجية،  خطة 
نجم عنها فقد في األرواح واألعمال والمشاريع وغيرها، والناجح 
وهذا  إدارة حياته خالها،  من  تمكنه  رؤيــة  له  كــان  من  هو  فقط 
مــا حــاولــت غــرســه فــي نــفــوس أبــنــائــي مــنــذ صــغــرهــم، فــمــن أكثر 
القيم التي علمتها لهم التحلي بالثقة في النفس واالستقالية 

ومواجهة المخاطر وتحمل المسؤولية والجودة في األداء.

       

يقول كريستوفر مارلو: »ال تنتظر من أحد أن يكون لك السند.. اسند نفسك بنفسك!«.
نجاحاتها  تصنع  أن  قــررت  التي  المكافحة،  العصامية،  الــمــرأة  تلك  قناعة  هــي  هكذا 
على  الحصول  رفضت  أنها  إال  ماديا،  مقتدرة  عائلة  من  انحدارها  فرغم  الذاتي،  بجهدها 
أي دعم، وبدأت حياتها بقرض باسم والدها في عيادة صغيرة بالمحرق تضم غرفة واحدة 
أفرع ألول مركز لعاج  اليوم ثاثة  لتمتلك  إلى قمته،  السلم ووصلت  وكرسيا، ثم صعدت 
األسنان بالليزر من نوعه بالبحرين، هذا فضا عن مشاريعها االستثمارية العديدة األخرى 

داخل وخارج المملكة.
رائدة األعمال العالمية د. لمياء أحمد محمود، صاحبة تجربة ثرية متفردة، أثبتت من 
ومثابرات  مكافحات  أغلبهن  بل  أعمالهن محظوظات،  في  الناجحات  كل  ليس  أنه  خالها 
وعصاميات، استطعن أن يحققن ذاتهن بأيديهن، حتى لو نشأن وفي فمهن ملعقة من ذهب، 
تجعلها  كبيرة  طاقة  بداخلها  العصامية  المرأة  أن  أكــدت  حيث  غنية،  أســر  في  وترعرعن 
قادرة على مواجهة الصعاب، وخوض غمار التحديات، لما تحمله من روح تشع بالعزيمة 

واإلصرار والقدرة على اقتناص الفرص، واألهم هو تمتعها برؤية تقرأ المستقبل.

اأول طبيبة اأ�صنان بحرينية حت�صل على �صهادة التخ�ص�س يف عالج الأ�صنان بالليزر من جامعة اآخن الأملانية، وحت�صل على جائزة التميز من املجل�س الأعلى 

للمراأة، وعلى جائزة اأ�صحاب امل�صاريع املتو�صطة وال�صغرية من �صمو ويل العهد، وعلى اجلائزة العاملية لرائدات الأعمال.. اأ�صغر طبيبة تفتتح عيادة اأ�صنان 

خا�صة يف حمافظة املحرق ومتتلك ثالثة اأفرع لأول مركز تخ�ص�صي للعالج بالليزر باململكة.. دكتورة ملياء اأحمد حممود لـ»اأخبار اخلليج«:

دع��م زوج��ي 

و�أب���ن���ائ���ي 

وو�لدّي ور�ء 

م���ا و���ص��ل��ت 

اإل�ي��ه ال�يوم

�أدي������������ر 

���ص��رك��ات��ي 

داخ����������ل 

وخ���������ارج 

�ل��ب��ح��ري��ن 

رف�ص�ت اأي دعم م�ادي من والدي 

وب��داأت ح�ي��اتي بقر��ض با�ص�مه

اأول عيادة لي كانت في �صقة �صغيرة بالمحرق ت�صم حجرة واحدة وكر�صيا 

اأ�صعب محنة  اأيقونة طب العيون د. هيفاء محمود  اأختي  وفاة 

اأنحدر من عائلة طبية بالدرجة الأولى واخترت طب الأ�صنان لع�صقي للفن

للمرك�ز وق�ت كورون�ا خط�وة جريئ�ة و�ص�جاعة الثال�ث  الف�رع  افتت�اح 

نعمل حاليا على ال�صتثمار ال�صحي ل�صتقطاب ال�صياحة العالجية

ال�ص�غف يزي�ح اأي تع�ب نف�ص�ي اأو ج�ص�ماني ل�صاح�ب العم�ل

البحرين التطوعي داخل وخارج  التو�صع في عملي  الحالي  طموحي 

للمجل�ض الأعلى للمراأة الف�صل فيما حققته الن�صاء البحرينيات من نجاحات 

} »أخبار الخليج« تحاور د. لمياء.

أجرت احلوار: 
هالة كمال الدين

} د. لمياء أحمد محمود.

} مركز طبي شامل للعاج بالليزر.} استقبال المرضى باإلبتسامة. } محاضرة في مؤتمر تجميل األسنان.
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
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} أيمن تازي.

اأهلي جدة يعتذر لطائرة 

الأندية العربية

تقام يف الفرتة 20- 26 مار�س القادم وت�شمل 4 بطوالت

خالد بن حمد يوجه اإلى اإقامة 

اأ�سبوع القوة 2022

كتب: علي ميرزا

ــن تــــــازي الـــمـــشـــرف الـــعـــام  ــمـ كـــشـــف أيـ
أهلي جدة  نــادي  فــي  الطائرة  الــكــرة  على 
نــاديــه  أن   )بــالــشــبــح(  الملقبة  الــســعــودي 
األندية  بطولة  فــي  المشاركة  عــن  يعتذر 
العربية في نسختها )39( التي تقع تحت 
ــاد الــعــربــي لــلــكــرة الــطــائــرة  ــحـ مــظــلــة االتـ
والمقرر أن تحتضنها تونس خالل الفترة 

من 16 حتى 22 فبراير 2022.
وتـــحـــدث الـــمـــســـؤول األهــــــالوي أيــمــن 
ــاضـــي« عن  ــريـ ــار الــخــلــيــج الـ ــبـ ـــ»أخـ ــازي لـ ــ تـ
األســـبـــاب الــتــي تــقــف وراء هـــذا االعــتــذار 
قــائــال: ينحصر االعــتــذار فــي سبب واحــد 
ــنـــاصـــر الـــفـــريـــق  ــاط مـــعـــظـــم عـ ــ ــبـ ــ وهـــــو ارتـ
بــبــطــولــة داخـــلـــيـــة عــســكــريــة تـــتـــزامـــن مع 
العربية،  األندية  بطولة  منافسات  توقيت 
وبدورنا - والكلمة لتازي - حاولنا أن نجد 
مخرجا حتى يتسنى لنا تسجيل الحضور 
ومشاركة أشقائنا العرب في البطولة، إال 
أن الـــظـــروف كــانــت أقــــوى مــنــا، ولـــم تكن 

مواتية.
وتمنى مشرف طائرة األهلي أن توفق 
المستويات  تقديم  في  المشاركة  األندية 
الــتــي مــن شــأنــهــا تــعــكــس مــا وصــلــت إليه 
الـــكـــرة الـــطـــائـــرة مـــن تـــطـــور فـــي الــبــلــدان 

العربية.

ــو الــشــيــخ  ــمـ ــه سـ ــ وجــ
ــد آل  ــ ــمــ ــ بــــــــن حــ خـــــــالـــــــد 
األول  ــائـــب  ــنـ الـ خــلــيــفــة، 
لرئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة رئيس 
للرياضة  العامة  الهيئة 
األولمبية  اللجنة  رئيس 
ــيــــة، الـــلـــجـــنـــة  ــنــ ــبــــحــــريــ الــ
القوة  ألســبــوع  المنظمة 
لـــــــإعـــــــداد والـــتـــحـــضـــيـــر 
 2022 نـــســـخـــة  ــة  ــ ــامــ ــ إلقــ
وحش  خلك  شعار  تحت 
في الفترة 20- 26 مارس 
يــأتــي هذا  الــقــادم. حيث 
الـــحـــدث ضــمــن مـــبـــادرات 
للمجال  الداعمة  سموه 

الرياضي.
أسبوع  منافسات  بــطــوالت ضمن   4 إقــامــة  ســمــوه  واعــتــمــد 
القوة، وهي: النسخة الثانية من بطولة أقوى رجل خليجي في 
الوزن الثقيل، والنسخة الرابعة من بطولة أقوى رجل بحريني، 

وبطولة رفع األثقال وبطولة القوة البدنية.
وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة: 
استكماال  يــأتــي  والــــذي  الــقــوة 2022،  أســبــوع  »وجــهــنــا إلقــامــة 
للنجاح الذي حققته منافسات هذا الحدث في نسخته األولى 
ــا واســعــا على  الــمــاضــي، حيث اســتــطــاع أن يحصد رواجـ الــعــام 
المستويين القاري والدولي، والذي يؤكد على ما تبذله مملكة 
البحرين من جهود بارزة في دعم المجال الرياضي واحتضانها 
توجيهات  يترجم  ذلك  أن  حيث  الرياضية،  األلعاب  لمختلف 
سيدي الوالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
البحرين  مكانة  تأكيد  فــي  الــمــفــدى،  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل 
ما  وهــذا  الرياضية،  الفعاليات  مختلف  إلقامة  مميزة  كقبلة 
بما  الرياضي،  والترفية  الرياضة  صناعة  نحو  للتوجه  يدفع 
يمنح الفرص لدعم االستثمار في الرياضة، والذي يسهم في 
ويدعم  المملكة،  وخــارج  داخــل  من  والجماهير  األنظار  جــذب 
الــــذي يعزز  الــشــكــل  الــقــطــاعــات عــلــى  بــشــكــل مــبــاشــر مختلف 
رؤية  أهــداف  ويحقق  الوطني  االقتصاد  دعم  في  الرياضة  دور 

البحرين 2030«.
وتـــابـــع ســـمـــوه: »مــلــتــزمــون فـــي مــواصــلــة دعــمــنــا لــلــريــاضــة 
الخليجية، إيمانا منا بأهمية المساهمة الحقيقية في تعزيز 
مستوى  على  ومنتسبيها  بالرياضة  لالرتقاء  الرامية  الجهود 
بطولة  مــن  الثانية  النسخة  منافسات  إقــامــة  عبر  المنطقة، 
النسخة  شكلت  فقد  الثقيل.  الـــوزن  فــي  خليجي  رجــل  أقـــوى 
أسبوع  فــي  إلقامتها  وجهنا  والــتــي  البطولة،  هــذه  مــن  األولـــى 
القوة 2021، فرصة حقيقية لاللتقاء الرياضيين الخليجيين 
من المهتمين بهذا النوع من األلعاب الرياضية، والذي عزز من 
الرياضي الخليجي،  وزاد من قاعدتها في المجتمع  انتشارها 
حيث دفع ذلك للتأكيد على استمرارنا في دعم هذه الرياضة 
من خالل إقامة النسخة الثانية، بالصورة التي تسهم في رفع 
وتطوير مستوياتها، لتكون قادرة على تشكيل الفرق الخليجية 

للمشاركات القارية والدولية«.
»حرصنا  آل خليفة:  بن حمد  الشيخ خالد  وأضــاف سمو 
أن يشهد أسبوع القوة 2022 إقامة 3 بطوالت محلية، دعما منا 
تشكل  حيث  البحرينية.  البدنية  والقوة  األثقال  رفع  لرياضة 
الممارس  البحريني  الــشــبــاب  لجميع  فــرصــة  الــبــطــوالت  هــذه 
الرياضية، للمشاركة وإظهار طاقاته  لهذه األنواع من األلعاب 
وقدراته بالصورة التي تنعكس على اكتشاف المواهب والعناصر 
تكوين  خاللها  من  يمكن  والتي  الرياضات،  هــذه  في  المميزة 
فرق ومنتخبات وطنية لقادرة على تمثيل البحرين ورفع علمها 

عاليا في مختلف البطوالت الخارجية«.
اإلجـــراءات  كافة  تطبيق  مــراعــاة  أهمية  على  وشــدد سموه 
االحـــتـــرازيـــة وفـــق مــســتــوى اإلشـــــارة الــمــتــبــع مـــن قــبــل الــفــريــق 
خطر  من  المشاركين  سالمة  على  للحفاظ  والطبي  الوطني 
أومــيــكــرون، مــوجــهــا سموه  كــورونــا  فــايــروس  اإلصــابــة بمتحور 
المجلس  ودول  الــمــمــلــكــة  فـــي  الــريــاضــيــيــن  لــجــمــيــع  الـــدعـــوة 
سموه  متطلعا   ،2022 الــقــوة  أســبــوع  منافسات  فــي  للمشاركة 
لهذا الحدث الرياضي كل النجاح والتميز. هذا، وقد فتح باب 
التسجيل لمنافسات أسبوع القوة 2022 في الفترة 4- 24 يناير 
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ــن عـــبـــداهلل  اســـتـــقـــبـــل خــلــيــفــة بــ
البحرينية  الــلــجــنــة  رئــيــس  الــقــعــود 
التابعة  الشعبي  الموروث  لرياضات 
للمجلس األعلى للشباب والرياضة 
البوسميط  نــاصــر  أحــمــد  الــنــوخــذة 
قائد فريق KHK للتجديف الشعبي 
ــــك عقب  وبــقــيــة أفـــــراد الــفــريــق وذلـ
الــذي حققه الفريق  الــبــارز  اإلنــجــاز 
مــكــتــوم  آل  كــــــأس  بـــبـــطـــولـــة  بــــفــــوزه 
وذلك  قدما   30 فئة  لقوارب  الدولي 

للعام الثاني على التوالي.
KHK بهذا  فــريــق  الــقــعــود  وهــنــأ 
كل  بعطاء  مشيدا  الجديد،  اإلنجاز 
مجهودا  بذلوا  الذين  الفريق  أفــراد 
كبيرا لتحقيق هذه البطولة الغالية 
عــلــى الــمــســتــوى الــخــلــيــجــي والــتــي 
حــظــيــت بــمــشــاركــة مـــن قـــــوارب دول 

مجلس التعاون.
ــود تـــحـــيـــات ســمــو  ــعــ ــقــ ونــــقــــل الــ
آل خليفة  بــن حــمــد  نــاصــر  الــشــيــخ 
ــثـــل جــــاللــــة الـــمـــلـــك لـــأعـــمـــال  مـــمـ
اإلنــســانــيــة وشـــــؤون الــشــبــاب رئــيــس 
والرياضة  المجلس األعلى للشباب 
ــن حــمــد آل  وســـمـــو الــشــيــخ خـــالـــد بـ

لـــرئـــيـــس  األول  ــــب  ــائـ ــ ــنـ ــ الـ ــة  ــفـ ــيـ ــلـ خـ
والرياضة  المجلس األعلى للشباب 
رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية لفريق 
ــذا اإلنـــجـــاز  تــحــقــيــقــه هــ بــعــد   KHK
بــــدور ســمــو الشيخ  الــكــبــيــر، مــنــوهــا 
خـــالـــد بـــن حــمــد فـــي دعــــم الــفــريــق 
والذي استطاع أن يثبت نفسه بقوة 

على الساحة الخليجية.

وقال القعود إن رياضة التجديف 
الشعبي البحرينية باتت رقما صعبا 
على المستوى الخليجي بعد توالي 
البطوالت الخارجية كان آخرها فوز 
فــريــق فــيــكــتــوريــوس بــبــطــولــة الــيــوم 
الوطني اإلماراتي لقوارب التجديف 
الشعبي في أبوظبي الشهر الماضي.
ــه، أثــــنــــى الـــنـــوخـــذة  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
ــيـــط قـــائـــد  ــمـ ــوسـ ــبـ أحــــمــــد نــــاصــــر الـ

الــلــجــنــة  دعــــــم  عـــلـــى   KHK فــــريــــق 
ــات الــــمــــوروث  ــاضــ ــريــ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة لــ
ــيــــة  ــتــــراثــ ــبــــي لــــلــــريــــاضــــات الــ الــــشــــعــ
وتطلعات  رؤى  تنفيذ  على  والعمل 
ــة الــــتــــي تـــولـــي  ــيــ ــاضــ ــريــ الــــقــــيــــادة الــ
التجديف  لــريــاضــة  بــــارزا  اهــتــمــامــا 
الــشــعــبــي مـــا انــعــكــس عــلــى مــســتــوى 
في  تــشــارك  التي  البحرينية  الــفــرق 

البطوالت الخارجية.

فازت مملكة البحرين ممثلة باالتحاد البحريني لكرة اليد 
بشرف تنظيم كأس آسيا للشباب لكرة اليد في نسخته الثامنة 
أغسطس   22  –  13 بين  مــا  الفترة  خــالل  إقامتها  المقرر  عشر 
والــيــونــان  بألمانيا  الــعــالــم  كــأس  نهائيات  إلــى  والــمــؤهــلــة   ،2022
اليد  لكرة  اآلســيــوي  بــاالتــحــاد  التنفيذي  المكتب  ومنح   .2023
األخير  االجتماع  خــالل  البحرين  مملكة  إلــى  االستضافة  حــق 
على  االطـــالع  وبعد  بالكويت،  الماضي  األســبــوع  فــي  عقد  الــذي 
الــمــلــف الــمــقــدم مــن قــبــل اتــحــاد الــيــد والــــذي يــحــوي الجاهزية 
الكاملة والقدرة المتميزة للبحرين على تنظيم أكبر التجمعات 

الرياضية في جميع األلعاب.
ونجح الملف البحريني في الفوز بأحقية االستضافة وفقًا 

للمقارنة الدقيقة مع الملفات األخرى للدول التي أبدت رغبتها 
في احتضان البطولة، وفي ظل ما تتمتع به البحرين من أرضية 
المباريات  إلقامة  الرياضية  المنشآت  وفرة  في  متمثلة  مناسبة 
وجميع  السكن  فنادق  إلــى  باإلضافة  التدريبات  وصــاالت  عليها 

الجوانب اإلدارية المتعلقة بالتنظيم.
ويعتبر قرار منح استضافة البطولة اآلسيوية للشباب مكسبًا 
والترويجية  اإلعالمية  الناحيتين  من  البحرين  لمملكة  كبيرًا 
حيث ستكون البحرين محطًا لأنظار اآلسيوية باعتبارها ثاني 

أكبر البطوالت على مستوى القارة في لعبة كرة اليد.
وســبــق لــالتــحــاد الــبــحــريــنــي تنظيم الــعــديــد مــن الــبــطــوالت 
بطوالت  ثــالث  استضافة  في  نجحت  فقد  اللعبة،  مستوى  على 

آسيوية على مستوى الرجال وتنظيم بطولتي الشباب والناشئين 
العالم  كــأس  لنهائيات  استضافتها  على  عطفًا  سابق،  وقــت  في 
للناشئين في عام 2007، وكان لتلك االستضافات الصدى الطيب 
التنظيمية  الناحيتين  من  النظير  منقطع  من نجاٍح  بما القته 
الــذي  الكبير  الجماهيري  الــدعــم  على  عـــالوة  والفنية  ــة  اإلداريــ

شهدته تلك البطوالت.
من جانبه، يعمل اإلتحاد البحريني لكرة اليد على تسخير 
كل الجهود واإلمكانيات المتاحة للحصول على ثقة المسؤولين 
الكريمة من  التوجيهات  مع  تماشيًا  وذلك  التنظيم،  في عملية 

قبل القيادة الرياضية من أجل الخروج بأفضل تنظيم الئق.

استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
وشــؤون  اإلنــســانــيــة  لــأعــمــال  الملك  ممثل جــاللــة 
آل  بــن حمد  خــالــد  الشيخ  بحضور سمو  الــشــبــاب، 
الــمــجــلــس األعــلــى  لــرئــيــس  الــنــائــب األول  خــلــيــفــة 
للرياضة  العامة  الهيئة  رئيس  والرياضة  للشباب 
بنت  فائقة  البحرينية،  األولــمــبــيــة  اللجنة  رئــيــس 
سعيد الصالح وزيرة الصحة، والدكتور عادل خليفة 
الشيخ  بمركز  القلب  كهرباء  قسم  رئــيــس  سلطان 
محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي 

للقلب رئيس مؤتمر »طب القلب الرياضي«.
وخــــالل الـــلـــقـــاء، أكــــد ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بن 
حمد آل خليفة أن مملكة البحرين تولي ممارسي 
الرياضة أهمية مضاعفة في ظل برامجها الرامية 

ــادة حجم اإلنــجــازات فــي مختلف األلــعــاب  إلــى زيـ
ذاتـــه حــريــصــة على  الــوقــت  الــريــاضــيــة ولكنها فــي 
توفير بيئة صحية مثالية باإلضافة إلى االهتمام 
مناطق  مختلف  فــي  الرياضة  بممارسي  الــواضــح 
البحرين والعمل وصوال إلى جعل الرياضة أسلوب 

حياة يوميا للجميع.
وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن 
انعقاد مؤتمر طب القلب الرياضي جاء ليؤكد أن 
الجوانب  بتشخيص  كثيرا  تهتم  البحرين  مملكة 
وضــع  إلـــى  وسعيها  بــالــريــاضــي  المتعلقة  الطبية 
والممارسات  األســالــيــب  لكافة  المناسبة  الحلول 
الرياضية والعمل على نشر ثقافة ممارسة الرياضة 
الصحيحة، وهو األمر الذي تم من خالل فعاليات 

المؤتمر ومشاركة نخبة من األطباء واألكاديميين 
والخبراء في هذا المجال.

خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  وثمن 
الــشــيــخ مــحــمــد بن  الــصــحــة، ومـــركـــز  جــهــود وزارة 
للقلب،  التخصصي  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة 
والـــريـــاضـــة لتنظيم  لــلــشــبــاب  والــمــجــلــس األعـــلـــى 
مؤكدا  التوعوية،  الوطنية  والحملة  المؤتمر  هذا 
أن تــظــافــر الــجــهــود وانــصــهــارهــا فــي بــوتــقــة واحـــدة 
ساهما فــي الــوصــول إلــى األهـــداف التي وجــد من 
أجلها والخروج بتوصيات مهمة ستسهم في حماية 
آمنة  بيئة  وتوفير  الرياضة  وممارسي  الرياضيين 

صحية لهم.
وخــــالل الــلــقــاء تــســلــم ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بن 

مؤتمر  بها  خــرج  التي  التوصيات  آل خليفة  حمد 
التوصيات  أن  سموه  مؤكدا  الرياضي،  القلب  طب 

ستكون محل اهتمام ودراسة.
الصالح  سعيد  بنت  فائقة  ثمنت  جانبها  من 
بن  نــاصــر  الشيخ  سمو  قبل  مــن  الكبير  االهــتــمــام 
حــمــد آل خــلــيــفــة بــمــؤتــمــر طـــب الــقــلــب الــريــاضــي 
ورعــايــة ســمــوه لــهــذا الــمــؤتــمــر الــمــهــم األمـــر الــذي 
ســاهــم فـــي نــجــاحــه ووصـــولـــه إلـــى األهـــــداف الــتــي 
ــد مـــن أجــلــهــا فـــي حــمــايــة وتــثــقــيــف مــمــارســي  وجــ
توصيات  إلى  خلص  المؤتمر  أن  مؤكدة  الرياضة، 
بين  الــصــحــي  الــوعــي  لنشر  قــاعــدة  ســتــكــون  مهمة 
لهم  آمنة  رياضية  بيئة  وتوفير  الرياضة  ممارسي 

عبر ممارسات سليمة.
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ال يجب النظر إلى هذا االرتفاع اليومي 
ــات بــفــيــروس  ـــابــ الــمــتــواصــل ألعــــــداد اإلصـ
مع  الصحة  وزارة  تسجلها  والتي  »كــورونــا« 
نهاية كل يوم، على أن ذلك يشكل انتكاسة 
لــلــنــجــاحــات الــتــي حــقــقــتــهــا الــمــمــلــكــة في 
تصديها للفيروس منذ ظهور أول حالة في 
المملكة، وهي النجاحات التي نالت عليها 
اإلشادة الدولية واإلقليمية، فأوال وقبل كل 
ليس منحصرا  اإلصابات  ارتفاع  ان  شــيء، 
في البحرين، بل في جميع أنحاء العالم، 
بــل إن الــعــديــد مــن الــــدول تــســجــل أرقــامــا 
ــات،  ــ ــابـ ــ يـــومـــيـــة مــخــيــفــة مــــن أعــــــــداد اإلصـ
والواليات  األوروبــيــة  الــدول  بعض  وخاصة 
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة، األمـــر الـــذي دفعها 
االحترازية  اإلجــراءات  تطبيق  إلى  للعودة 
بعد  عنها  تخلت  قــد  كانت  التي  الصارمة 
انحسار أعداد اإلصابات وقبل غزوة ساللة 

»أوميكرون« سريعة االنتشار.
البحرين حتى اآلن، هي في المنطقة 
الدافئة من حيث انتشار أعداد اإلصابات، 
مــســتــنــدة فــي ذلـــك عــلــى الــنــجــاحــات التي 
والفضل  الماضية،  الفترة  طــوال  حققتها 
التي  الــجــبــارة  الجهود  إلــى  ذلــك يعود  فــي 
قام بها الفريق الوطني للتصدي لفيروس 
»كورونا« إضافة إلى نسبة التطعيم العالية 
بعد  ومقيمين  مواطنين  من  السكان  بين 
أن وفرت الدولة ما يكفي من مختلف أنواع 
العلماء حتى  إليها  التي توصل  اللقاحات 
اآلن، إضــافــة إلــى ذلــك فــإن هــنــاك تجاوبا 
الــتــعــاون مــع حــمــالت التطعيم  كــبــيــرا فــي 
الــتــي تــنــفــذهــا الــجــهــات ذات الــصــلــة، وهــو 

األمر الذي ساعد على تحقيق هذه النسبة 
العالية من تطعيم السكان.

هذا  التهاون حيال  يعني  ال  هــذا  قــول 
اإلصــابــات،  أعـــداد  فــي  المتواصل  الصعود 
فالمسؤولية  ذلــــك،  مــن  الــعــكــس  عــلــى  بــل 
الـــوطـــنـــيـــة تــحــتــم عـــلـــى الــجــمــيــع الــتــقــيــد 
التي  االحترازية  اإلجــراءات  بكل  وااللتزام 
تــؤكــدهــا الــجــهــات الــمــعــنــيــة، وال يــغــيــر من 
الساللة  بــأن  الطبيين  الخبراء  قــول  ذلــك 
الــجــديــدة أقـــل خــطــورة مــن ســابــقــتــهــا؛ أي 
الفيروس  وجــود  أن  ذلك  »دلتا«  من ساللة 
ــه يــشــكــل خطرا  وانــتــشــاره هــو فــي حــد ذاتــ
الـــهـــدف  الــــعــــامــــة، كـــمـــا أن  الـــصـــحـــة  عـــلـــى 
هو  الـــعـــالـــم  دول  لــجــمــيــع  االســـتـــراتـــيـــجـــي 
ودرء  الــفــيــروس  هــذا  مــن  نهائيا  التخلص 
مثل  الــنــاجــعــة،  الطبية  بــالــوســائــل  خــطــره 
تــوفــيــر الــــــدواء الــمــعــالــج ولــيــس االكــتــفــاء 

بالتطعيم فقط.
البحرين  حققتها  الــتــي  فالنجاحات 
حتى اآلن يعود جزء منها، وهو جزء مهم 
عالية  نسبة  تقيد  إلـــى  يــعــود  بالمناسبة، 
بـــاإلجـــراءات  والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  مــن 
التطعيم  حملة  مع  وتجاوبهم  االحترازية 
الدور  يؤكد  ما  وهذا  الدولة،  تنفذها  التي 
الــمــهــم لــلــمــواطــن والــمــقــيــم فـــي مــواجــهــة 
ــتــــالــــي فــــــإن هــــــذا الــــــدور  ــالــ الــــجــــائــــحــــة، وبــ
مــطــلــوب اآلن، كــمــا فــي الــســابــق، مــن أجــل 
اليومي في  اجتياز هذا االنتشار والصعود 
أعــداد اإلصــابــات، ألن األجــهــزة الحكومية 
تحقق  أن  وحــدهــا  تستطيع  ال  الــمــعــنــيــة، 
النجاح المرجو مهما وفرت من إمكانيات، 

هذه  لمهمة  مكمل  الــفــرد  دور  أن  باعتبار 
األجهزة ومعين لها.

دول  تجتاح  الــظــروف حيث  هــذه  ففي 
العالم المختلفة، بما في ذلك دول الجوار، 
اإلصــابــات، من  الجديدة من  الموجة  هذه 
نتحلى  أن  جميعا  علينا  والــواجــب  المهم 
بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عواتقنا 
ــذه الــمــوجــة  ــل اجــتــيــاز هــ جــمــيــعــا، مـــن أجــ
الــواســعــة االنــتــشــار، وفــي نفس الــوقــت من 
ما تحقق من مكاسب  الحفاظ على  أجل 
ذلــك  تــحــقــيــق  اآلن، ألن  حــتــى  ونــجــاحــات 
بذلها  التي  المضنية  الجهود  بفضل  جاء 
الطبية  الـــكـــوادر  مقدمتهم  وفـــي  الجميع 
واإلدارية التي تقف في الصفوف األمامية، 
المقبول على اإلطالق  وبالتالي ليس من 
من  تحقق  مــا  وهــدر  الجهود  هــذه  تضييع 

نجاحات.
الجميع كان شاهدا على ما حدث في 
البحرين  سجلت  حــيــن  الــســابــقــة  الـــمـــرات 
اإلصــابــات  أعـــداد  فــي  غير مسبوق  ارتفاعا 
إلى  إصــابــة  آالف  الــثــالثــة  تــجــاوز  اليومية 
ــداد الــوفــيــات،  ــ جــانــب ارتـــفـــاع أيــضــا فـــي أعـ
وكـــان مــن ضمن األســبــاب، إن لــم تكن هي 
الــســبــب الــمــبــاشــر والـــرئـــيـــســـي، حـــالـــة من 
االستهتار وعدم المباالة حيال التعليمات 
واإلجـــــراءات االحــتــرازيــة، وخــاصــة أن هذا 
االرتـــفـــاع لــه عــالقــة مــبــاشــرة بــالــعــديــد من 
ــادة مــا تشهد حــضــورا  الــمــنــاســبــات الــتــي عـ
جماهيريا كبيرا، األمر الذي هيأ الفرصة 

التساع رقعة أعداد اإلصابات بالفيروس.
يـــجـــب عــلــيــنــا جــمــيــعــا أن نــتــعــظ مــن 

الموجة  مع  نتعامل  وأن  السابقة  الــمــرات 
ــدة والـــســـريـــعـــة االنــــتــــشــــار، بــــروح  ــديــ ــجــ الــ
ــزام الــصــارم  ــتــ الــمــســؤولــيــة الــوطــنــيــة وااللــ
والدقيق باإلجراءات االحترازية، باعتبارها 
واحــــدة مــن أهـــم الــوســائــل لــمــواجــهــة هــذه 
ــة لــفــيــروس  ــعـ ــريـ ــزوة الــــجــــديــــدة والـــسـ ــ ــغـ ــ الـ
للتهاون  مجال  أي  هناك  فليس  »كــورونــا«، 
الوقوع  وعدم  المباالة،  وعدم  االستهتار  أو 
فــي فــخ »األمــــان الـــكـــاذب« الـــذي تمثل في 
االنــخــفــاض الـــحـــاد فـــي أعـــــداد اإلصـــابـــات 
الـــــذي وصــــل حــتــى تــســجــيــل ســبــعــة عشر 
الــيــوم، فــيــبــدو أن هـــذا التطور  إصــابــة فــي 
االنخفاض  ذلــك  فــي  المتمثل  اإليــجــابــي 
أعطى البعض شيئا من الطمأنينة، وربما 
االعـــتـــقـــاد بــأنــنــا عــلــى عــتــبــة بــلــوغ الــهــدف 
االستراتيجي وهو تصفير أعداد اإلصابات.

الــقــول، فإن  كــل حــال، وكما سبق  على 
مـــدى ما  عــلــى  يــتــوقــف  التصفير ال  هـــدف 
أخـــرى من  دولـــة  أي  أو  الــبــحــريــن،  تحققه 
التصدي  صعيد  على  وإنــجــازات  نجاحات 
ليست  القضية  أن  ذلـــك  الــفــيــروس،  لــهــذا 
عالمية  قضية  هي  بل  إقليمية،  أو  وطنية 
تنجزه  ما  على  التصفير  تحقيق  ويتوقف 
يتعلق  فيما  وخــاصــة  الــعــالــم،  دول  جميع 
بنسبة التلقيح من جهة، ومن جهة أخرى، 
مقدرة العلم على الوصول إلى الدواء إلى 
فإننا  وبالتالي  الناجعة،  اللقاحات  جانب 
مطالبون  المعركة  مــن  المرحلة  هــذه  فــي 
اســتــخــدامــه  يمكن  مــا  بــاســتــخــدام  جميعا 
من أدوات لمواجهة الفيروس، وفي مقدمة 

ذلك االنضباط وااللتزام.

نظرا إلى مكانة الصين المتزايدة كقوة عظمى 
االقتصاد  فــي  المتحدة  الــواليــات  تنافس  عالمية 
ــة، فــــإن اهــتــمــامــهــا  ــيـ ــنـ والـــســـيـــاســـة والـــمـــســـائـــل األمـ
أن  بالشرق األوسط ليس غريبا، وخاصة  المتزايد 
يعود  المنطقة  في  الرسمي  الدبلوماسي  وجــودهــا 

إلى مؤتمر باندونغ األفرو - آسيوي عام 1955. 
مبادرة  في  توسعها  أدى  األخيرة،  السنوات  وفي 
أكبر  بشكل  المنطقة  وضع  إلى  والطريق«  »الحزام 
وخصوصا  لبكين،  الجيوسياسية  االعــتــبــارات  فــي 
الــمــشــروع  أن قيمة  إلـــى  تــقــديــرات تشير  مــع وجـــود 
وذكر   .2027 عام  بحلول  دوالر  تريليون   1.3 ستبلغ 
أن  الــعــربــي«،  الخليج  دول  »معهد  عــن  تقرير صــادر 
االستثمارات الصينية في المنطقة بلغت »196.93 
األمــر  و2020،   2005 بــيــن  الــفــتــرة  فــي  دوالر«  مــلــيــار 
الذي سيكون له آثار جيوسياسية مهمة، ليس فقط 
عالقاتها  أيــضــا  ولــكــن  المنطقة،  لــبــلــدان  بالنسبة 
مع الواليات المتحدة والمملكة المتحدة واالتحاد 

األوروبي أيضا.
ــر، عــقــد »الــمــعــهــد الــدولــي  ولــمــنــاقــشــة هـــذا األمــ
لــلــشــؤون الــدولــيــة«، بــلــنــدن، نـــدوة، بــعــنــوان »مــشــروع 
الـــصـــيـــن الـــتـــنـــمـــوي فــــي الــــشــــرق األوســـــــط وشـــمـــال 
ــام وكــــيــــل«، مـــديـــر بــرنــامــج  ــنـ ــا »سـ ــهــ إفـــريـــقـــيـــا«، أدارتــ
وشــارك  بالمعهد  إفريقيا  وشــمــال  األوســـط  الــشــرق 
هوبكنز«،  جونز  »جامعة  من  تشانغ«،  »ستيال  فيها 
و»تين القاضي«، من برنامج الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا بالمعهد، و»صوفي زينسر«، من برنامج آسيا 

والمحيط الهادئ بالمعهد.
في البداية، شرحت »تشانغ«، نهج الصين بشأن 
التنمية الدولية، وأوضحت أنها فكرة »مركزية« في 
حيث  والــهــويــة«،  الشرعية  لـ»تعزيز  استراتيجيتها 
وإن  الوطني،  الكبرياء  إلثــارة  فعالة«  »طريقة  إنها 
الحزب الشيوعي يستخدم مكانة البالد كأكبر دولة 
السلطة على نفسه عند  العالم إلضفاء  نامية في 
الغرب،  بقيادة  القائم«  الدولي  لـ»النظام  »انتقاده« 
وإن نهج بكين في التنمية الدولية »يحتاج أن يُفهم« 
في »سياق العولمة التي تتوجه إليها الدولة«، والتي 
مــيــزت مــســارهــا فــي الــتــنــمــيــة، مــوضــحــة أنــهــا كانت 
»األربعين  خــالل  العولمة«  مــن  األكــبــر  »المستفيد 
عاًما الماضية«، كما أن هناك اعتقاًدا بين صانعي 
ال  للبالد  المستمرة«  »التنمية  أن  فيها  السياسات 
بــدون  أكــبــر  »روابــــط  مــن خــالل  إال  يمكن تحقيقها 
عوائق« مع بقية العالم؛ لذلك ترى أن سعى الصين 
باستمرار إلى »تنويع وتقوية« عالقاتها االقتصادية 
وأنه من خالل سماحها  له أهمية قصوى،  الدولية 
فإنها تسعى  الكبيرة«،  »التبادالت االقتصادية  لهذه 
أكثر  إلـــى مــوضــع  لـــ»االنــتــقــال  البعيد  الــمــدى  عــلــى 
واحــتــالل موضع  العالمي،  االقــتــصــاد  فــي  مــركــزيــة« 
أفــضــل فـــي »ســـالســـل الــقــيــمــة« الــخــاصــة بــهــا، مما 
سيجعلها أكثر »أماًنا« و»أقل مرونة« في التعامل مع 

ما وصفته بـ»االضطرابات الخارجية«.
وحــــول نــهــج الــصــيــن فـــي الــتــنــمــيــة الــخــارجــيــة، 
أوضحت »القاضي«، أن التنمية هي »تحول هيكلي« 
تــنــتــقــل فــيــه الــمــجــتــمــعــات مـــن »أنــشــطــة منخفضة 
اإلنتاجية« إلى »أنشطة عالية اإلنتاجية«، وفي ضوء 
هذا اعتبرت الصين »طرفا اقتصاديا فعاال للعديد 
من البلدان في المنطقة«، مع كون تفاعالتها عبارة 
في  واالستثمار«  التجارة  على  »قائمة  صفقات  عن 
المقام األول. ومن وجهة نظرها، فإن أحد العوامل 
المهمة لهذه »الصفقة«، هو أنها تأتي »بدون تدخل 
في الشؤون الداخلية للدول، مع نظرة الدول األقل 
تقدًما اقتصادًيا إلى الصين على أنها« قصة نجاح 
يجعل  العامل  هذا  فإن  ولذلك  محاكاتها«.  »يمكن 
العظمى،  القوة  مع  أعمق  اقتصادي  تكامل  تأمين 
أنه  األوســـط، موضحة  الشرق  لــدول  فرصة جذابة 
منذ إعــالن مــبــادرة »الــحــزام والــطــريــق«، كــان هناك 
الحزب  مسؤولي  بين  بالمنطقة  متجدد«  »اهتمام 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن عـــدم وجـــود 

استراتيجية »فردية« أو »نهج« نحو المنطقة.
ومـــن بــيــن جــمــيــع عـــالقـــات الــصــيــن فـــي الــشــرق 

الشركاء  »أكــثــر  هــي  الخليج  دول  أن  رأت  األوســــط، 
أهمية«، بسبب إمدادها لها بالمواد الهيدروكربونية. 
وتتجلى هذه األهمية في حقيقة أن هذه الدول هي 
الوحيدة في المنطقة التي »تتمتع بفائض تجاري« 
بينهما  الــتــجــاري  الــتــبــادل  قيمة  نمت  حيث  معها، 
يقرب  ما  إلــى   2000 عــام  في  دوالر  مليارات   10 من 
أبــرزت  كما   .2016 عــام  بحلول  دوالر  مليار   115 من 
أيًضا أن مبادرة »الحزام والطريق«، قد شهدت تحول 
األوسط من  الشرق  الصيني في  أنماط االستثمار 
إلى  الهيدروكربونات«  ُتركز على صناعة  »التي  تلك 
اهتمام أكبر بـ»المنتجات ذات القيمة األعلى«، مثل 
في  الجديدة  اإلداريــة  العاصمة  بناء  في  مشاركتها 

مصر.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن ارتـــفـــاع مــســتــوى االســتــثــمــار 
الــصــيــنــي الـــــذي تــلــقــتــه مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط 
»الــقــاضــي«، حــذرت من  فــإن  العقد الماضي،  خــالل 
أيًضا  هناك  وأن  النهائية«،  ليست  بكين  »مـــوارد  أن 
»رغبة منخفضة« لديها لالستثمار على نطاق واسع 
وأن  األخــيــرة،  السنوات  خــالل  التحتية«  البنية  في 
إفريقيا  شمال  فــي  المهمة  المشاريع  مــن  العديد 
»تتباطأ«، ولم تكن بمنأى عن مكابدة النزاعات بين 
مضيفة  المنطقة،  وحــكــومــات  الصينية  الــشــركــات 
للنشاط  المرتفعة  المستويات  من  الرغم  على  أنه 
االقتصادي لها في المنطقة، كان هناك »القليل من 
طويلة  التنمية  في  للمساعدة  التكنولوجيا«  نقل 
»المكونات  كــون معظم  المنطقة، مع  لــدول  األجــل 
من  مباشرة«  مستوردة  هــي  التنمية  فــي  المطلوبة 

الصين نفسها.
التي  الطريقة  »زيــنــســر«،  ناقشت  جانبها،  ومــن 
التنمية«،  »فــضــاء  فــي  الصين  مــشــاركــة  بها  تغيرت 
»دراســة  المهم  من  غربي،  منظور  من  أنــه  موضحة 
إلـــى التنمية  »نــنــظــر  بــأنــنــا  افــتــراضــاتــنــا الــخــاصــة« 
التي  الــدقــيــقــة  »الـــفـــروق  الــقــومــي« إلدراك  ــن  واألمــ
الـــواقـــع« بشكل أفــضــل. ومـــع وضــع  تــتــم عــلــى أرض 
إلى  أنــه منذ مجيئه  أواًل  أبــرزت  ذلــك في االعتبار، 
بينغ«،  جين  »شــي  الصيني  الزعيم  عمد  السلطة، 
إلى »ترسيخ التنمية كأساس لألمن«، وكذلك وجود 
يختلف  تقديرها،  وفــي  للتنمية«.  »كــشــرط  األمـــن 
هذا عن المفاهيم الغربية التي ترى أن المسألتين 
مــنــفــصــلــتــان، وبــالــتــالــي، فـــإن مــشــاركــة الــصــيــن في 
»بــخــيــارات  مــســاهــمــاتــهــا  األوســــط تضمنت  الــشــرق 

عسكرية محدودة للغاية نحو المنطقة«.
اللقاحات،  دبلوماسية  موضوع  على  وبالتركيز 
تؤثر  التي  الرئيسية«،  العوامل  »جميع  بــأن  علقت 
عــلــى »مــســتــقــبــل الــنــظــام الــــدولــــي«، مــثــل الــتــوتــرات 
المبادرات  وبكين، وفشل  واشنطن  بين  المتصاعدة 
الــدبــلــومــاســيــة مــتــعــددة األطـــــراف »أصــبــحــت تحل 
»تضافرت« جميعها  الوطنية«، وقد  المصالح  محل 
ذلك،  ومــع  األوســط.  الشرق  ودول  الصين  لتقريب 
أشارت أيًضا إلى أن »هذا لم يأِت من فراغ«؛ ألنه منذ 
باستثناءات  المنطقة  دول  لجميع  كــان   ،2018 عــام 
الصين  مــع  أكبر  ثنائية  تجارية  تــبــادالت  مــحــدودة 

مقارنة بالواليات المتحدة.
تطوير  أن  »زيـــنـــســـر«،  رأت  ــرى،  ــ أخـ نــاحــيــة  ومـــن 
دبلوماسية اللقاحات بين الشرق األوسط والصين، 
ــيـــرة تــقــدم نــفــســهــا عــلــى أنــهــا العــب  قـــد جــعــل األخـ
ــح، يــقــوم بــالــتــواصــل عبر  ــ اقــتــصــادي »تــنــافــســي ورابـ
ــأن جــهــودهــا  تــقــديــم الــمــســاعــدات«. وأقــــرت أيــًضــا بـ
للرأي  استطالع  أظهر  حيث  ثمارها،  آتــت  األخــيــرة 
اتجاًها  الدولية«،  للشؤون  الملكي  »المعهد  أجــراه 
لزيادة التأييد تجاه الصين في شمال إفريقيا خالل 

فترة انتشار الوباء.
لبكين  بها  يمكن  التي  بالطريقة  يتعلق  وفيما 
للمضي  التنموية«  لمشاريعها  األولوية  »تعطي  أن 
الــشــرق  ودول  الــصــيــن  أن  »تـــشـــانـــغ«،  ــــدت  أكـ قـــدًمـــا، 

ــواء »تـــدرك«  األوســــط وشــمــال إفــريــقــيــا عــلــى حــد سـ
ــنـــدة الــتــنــمــيــة«  أن عــمــلــيــة الــتــصــنــيــع جـــزء مـــن »أجـ
أن  الراهن  الوقت  في  يتضح  أنه  كما  بها،  الخاصة 
المصالح طويلة األجل للمنطقة باتت تتناسب مع 
»الرؤية االقتصادية المستقبلية« لـبكين. وفي رأيها، 
التوريد  أو  القيمة  ســالســل  بــنــاء«  ــادة  »إعــ ستشمل 
العالمية »لصالح« الصين. وعلى هذا النحو، شعرت 
أن هناك »رؤية ثاقبة« في الطريقة التي تنظر بها 
بكين إلى المنطقة، ألسباب ليس أقلها أن التقاليد 
القوية للحزب الشيوعي تحتم ضرورة »التخطيط« 
في فرض ثقافته وسياسته، ال سيما عندما يتعلق 

األمر بالحوكمة االقتصادية.
إلى وجود بعض  أيًضا  أشــارت  عالوة على ذلك، 
العوائق أمام استمرار النمو في مستوى االستثمارات 
بعض  مديونية  بينها  ومن  المنطقة،  في  الصينية 
ــــدم قـــدرتـــهـــا« على  إلــــى »عـ بــهــا  الـــتـــي أدت  الـــبـــلـــدان 
»االقتراض« لتمويل مشروعاتها الثنائية مع بكين. 
الشيوعي  الــحــزب  أن  تــعــتــقــد،  فــإنــهــا  الـــواقـــع،  وفـــي 
التوجه  في  مــؤخــًرا  التفكير«  إعــادة  »عملية  بصدد 
الــمــشــتــرك«، أي االســتــعــانــة بجهات  إلـــى »الــتــمــويــل 
االقتصادية  الــمــشــروعــات  تنفيذ  فــي  أخـــرى  فاعلة 

واسعة النطاق.
أما فيما يتعلق بمسألة االتجاهات الناشئة في 
الضوء  »الــقــاضــي«،  الــتــعــاون، فقد سلطت  مــجــاالت 
الرقمية  التحتية  البنية  مــشــروعــات  أهــمــيــة  عــلــى 
األوســط،  الشرق  دول  مع  الصين  لتفاعل  بالنسبة 
وهو األمر الذي قد لقي مقاومة و»ضغوطا أمريكية 
وخاصة  التعاون،  هذا  مستوى  من  للحد  متزايدة« 
»هـــواوي«،  مثل  الصينية  التكنولوجيا  شــركــات  مــع 
مبرر لحظر  أي  ترى  المنطقة ال  دول  أن  موضحة 
لمجرد  الصيني  التكنولوجيا  عمالق  مع  التعامل 
ــاء الــواليــات الــمــتــحــدة«، وخــاصــة أن األخــيــرة  »إرضــ
مشروعات  أو  تــعــاون  اتفاقات  »أي  وضــع  فــي  فشلت 
فمن  وبالتالي،  جانبها.  مــن  الــطــاولــة«  على  أخــرى 
تطوير مشروعات  إلى  »الحاجة  فإن  نظرها،  وجهة 
البنية التحتية الرقمية يمثل أولوية قصوى« لدى 
دول الــمــنــطــقــة، وهــنــا أصــبــح ُيــنــظــر إلـــى تــدخــالت 
أنـــهـــا »غــيــر  واشـــنـــطـــن لــلــحــيــلــولــة دون ذلــــك عــلــى 
مجدية«، و»ال تسهم في تعزيز مصالح« دول الشرق 

األوسط على حد سواء.
وترى »زينسر« أن »التفكير االستراتيجي« للصين 
»موجه إلى حد كبير نحو تعزيز التعاون في المجال 
الواليات  تماًما عن  »مختلف  أنه  كما  االقتصادي«، 
وأوضحت  ذلــك،  مع  »القاضي«  واتفقت  المتحدة«. 
أن »الغرب يميل إلى االستقراء واالستنباط« عندما 
يتعلق األمر بقضية النفوذ الصيني في المنطقة. 
ــأن الــنــفــوذ الــصــيــنــي في  وعــلــقــت »تــشــانــغ«، أيــضــا بـ
األحــيــان«،  بعض  فــي  فيه  المبالغة  »يتم  المنطقة 
من  كثيًرا«  »تقترض  التي  للبلدان  بالنسبة  وذلــك 
عدم  تــدرك  الصينية  الــشــركــات  أن  وذكـــرت  الصين. 
تعريض مكانتها للخطر و»حرق جسر التواصل« مع 

أصحاب المصلحة الرئيسيين في المنطقة.
الــنــدوة لمحة شاملة عن  قــدمــت  الــعــمــوم،  على 
التفاعل والتعاون االقتصادي الصيني داخل منطقة 
المستقبلية  اآلفــــاق  عــن  فــضــاًل  األوســـــط،  الــشــرق 
لــحــجــم الــمــشــروعــات االقــتــصــاديــة الــتــي تــرعــاهــا، 
مغايرة  رؤيــة  الندوة  أتاحت  الخصوص  وجــه  وعلى 
لالفتراضات الغربية الشائعة حول التنمية الدولية 
وتم  المنطقة،  فــي  الصينية  الخارجية  والسياسة 
بكين  تفاعالت  تأطير  مالمح  على  الضوء  تسليط 
مع دول المنطقة في ضوء استراتيجيتها التنموية 
ــتـــصـــادي، فــضــال عن  طــويــلــة الـــمـــدى لــلــتــعــاون االقـ
والواليات  المستمرة بين الصين  المنافسة  تحليل 
الــمــتــحــدة فـــي ســيــاق عـــالقـــات كـــل مــنــهــمــا مـــع دول 

منطقة الشرق األوسط.
ومــع ذلـــك، تــم االعــتــراف بــأنــه على الــرغــم من 
على  المنطقة  في  االندفاع إلنشاء شركات صينية 
في  الرغبة  تتضاءل  ربــمــا  الماضية،  العقود  مــدى 

إنشاء المزيد منها في الوقت الراهن.

االلتزام �شالحنا لمواجهة التف�شي الجديد

عبداهلل األيوبي ayoobi99@gmail.com

اإفريقيا و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  في  التنموي  ال�شين  م�شروع 

مركز اخلليج للدراسات االستراتيجية 

ــات  ــ ــكـ ــ ــــحـ ــــضـ ــمـ ــ مـــــــــن الـ
المبكيات أن يلجأ البعض 
ــم مــقــتــرحــات  ــديـ ــقـ إلــــــى تـ
أنها  اليقين  علم  يعلمون 
بكل  التحقيق  مستحيلة 
أو  واالعتبارات  المعطيات 
يعلمون علم اليقين بأنها 
بمثل  معتقدين  تعجيزية 
هـــــذه الـــمـــقـــتـــرحـــات أنــهــم 
الناس  مشاعر  يدغدغون 
ويدخلون عليهم نوعا من 
ــكــــاذب والـــســـرور  الـــفـــرح الــ

المزيف.
والــمــثــال األكــثــر بــروزا 
عن مثل هذه المقترحات 
ــاء هـــــو مـــــا طــــرح  ــ ــوفـ ــ ــجـ ــ الـ

القروض  بإلغاء  النواب  مؤخرا في مجلس 
على  والــدلــيــل  المواطنين.  على  المترتبة 
قيمة  وال  ــه  لـ مــعــنــى  ال  االقــــتــــراح  هــــذا  أن 
مرجوة أن االنتقادات لم تأت من الحكومة 
نفسها وإنما من المواطنين أنفسهم وذلك 

لألسباب التالية من وجهة نظري:
عــلــى  ــتـــي  الـ الــــقــــروض  حـــجـــم  إن  أوال: 
المواطنين في البنوك تقدر بحسب بعض 
يقل  ال  بما  مــؤخــرا  الــمــنــشــورة  المعلومات 
عن 5 مليارات دينار بحريني، وهو ما يقارب 
بأكثر  تقدر  والتي  لسنتين  الدولة  ميزانية 
من 6 مليارات دينار، مما يعني أن ضخامة 
بصرفه  الحكومة  تكفل  يجعل  المبلغ  هذا 

أمرا مستحيال وغير واقعي تماما.
للدولة  الــعــام  الــديــن  إن حجم  الــثــانــي: 
ــار بــحــريــنــي  ــنــ يـــفـــوق حـــالـــيـــا 14 مـــلـــيـــار ديــ
وهـــو مــبــلــغ ضــخــم إذا أضــفــنــا إلــيــه خــدمــة 
على  كبيرا  عبئا  يشكل  فهو  سنويا  الــديــن 
الــدولــة وعــلــى مــوازنــاتــهــا المالية  مــيــزانــيــة 
يطرحون  الذين  فإن  ولذلك  واالقتصادية، 
مـــثـــل هــــــذا االقــــــتــــــراح ويـــتـــجـــاهـــلـــون هـــذه 
غير  مقترح  بأنه  مسبقا  يعلمون  الحقيقة 

واقعي بالمرة.
ثالثا: إن األوضاع المالية العامة ليس 
في البحرين فقط بل في معظم دول العالم 
صــعــبــة لــلــغــايــة بــســبــب عـــدم االســتــقــرار في 
االقتصادات العالمية وتذبذب أسعار النفط 
وأزمة كورونا الطاحنة التي أنهكت الجميع 
وتسببت في كوارث حقيقية على المستوى 
الـــصـــحـــي والــــحــــيــــاة الـــبـــشـــريـــة كـــمـــا عــلــى 
المستوى االقتصادي واألعمال والوظائف، 
فــالــعــالــم كــلــه ولــيــس الــبــحــريــن فــقــط يجد 
صعوبة كبيرة وغير مسبوقة لمواجهة هذا 
المزيد من  يتطلب  والذي  الكارثي  الوضع 
لمواجهة  ضخمة  موازنات  وتوفير  اإلنفاق 
التي تسبب فيها فيروس كورونا  التحديات 
خــــالل الــســنــتــيــن الــمــاضــيــتــيــن، حــيــث كــان 
التحدي  هذا  ان  للجميع  بالنسبة  واضحا 
أصبح في المرتبة األولى بالنسبة ألولويات 
ــواء،  ــــدول الــغــنــيــة والــفــقــيــرة عــلــى حـــد سـ الـ
ولــــذلــــك تــــم تـــوجـــيـــه اغـــلـــب الـــــمـــــوارد إلـــى 

الــــجــــانــــب الــــصــــحــــي ألنــــه 
في  كبيرة  أولوية  ذا  أصبح 
حــيــاة الــبــشــر ألنــــه يــتــهــدد 
الـــحـــيـــاة والـــــوجـــــود وهــمــا 
مـــن األولـــويـــة بــمــكــان، وال 
يــمــكــن بــالــتــالــي طــــرح أي 
ــات أخــــرى قــبــل هــذه  ــويـ أولـ
ــة الــتــي يــبــدو أنها  ــويـ األولـ
عــــام 2023  ســتــمــتــد حــتــى 
حيث التقارير والمؤشرات 
الـــــــــصـــــــــادرة مـــــــؤخـــــــرا عـــن 
العالمية  الصحة  منظمة 
ــن األوســــــــاط الــعــلــمــيــة  ــ وعـ
فـــي الــعــديــد مـــن الــبــلــدان 
ــة تـــــؤشـــــر إلــــى  ــقــــدمــ ــتــ ــمــ الــ
احتمالية ظهور المزيد من 
المتحورات الفيروسية التي تجعل العلماء 
والمختصين في المجال العلمي يركضون 
تنفق  الــدول  يجعل  مما  الحالة،  هــذه  وراء 
لمحاولة  البحوث  على  الـــدوالرات  مليارات 
يهدد  الـــذي  الــفــيــروس  هــذا  على  السيطرة 
من  أكثر  حياة  حصد  حيث  البشرية  حياة 
الماليين  وأصـــاب  شخص  ماليين  خمسة 

من الناس في مختلف أنحاء العالم.
تــلــك بــعــض أهـــم األســبــاب الــتــي تجعل 
الــعــاقــل يــعــرف مــقــدمــا اســتــحــالــة طـــرح أي 
مقترح ال يأخذ بعين االعتبار هذه الحقائق 
تجعل  التي  األخــرى  الحقائق  من  وغيرها 
للمواطن  تــقــدم  امــتــيــازات جــديــدة  أي  مــن 
أن  وخاصة  الحاضر،  الوقت  في  مستبعدة 
العديد  وفــرت  قد  بــالــذات  البحرين  مملكة 
من االمتيازات التي لم توفرها حتى الدول 
المتقدمة، وهي امتيازات كثيرة أخذت من 
من  العديد  وغطت  الكثير  الدولة  ميزانية 
الجوانب، والتي شملت الفحص العشوائي 
الخاص بكورونا والرعاية الصحية الشاملة 
عددا  أيضا  وشملت  استثناء،  بال  للجميع 
التي  والمالية  االقتصادية  اإلجـــراءات  من 
الدولة  وفرتها  التي  الماليين  بمئات  تقدر 
وأعطتها األولوية. ولذلك، فإن تجاهل هذه 
الحقيقة وطرح هذا االقتراح بهذه الصورة 
ــدم الــجــديــة كــمــا يــؤكــد أن دغــدغــة  يــؤكــد عـ
غير  عمل  هو  الــصــورة  بهذه  الناس  مشاعر 
مقترحا  يقدم  من  مقبول؛ ألن  وغير  الئــق 
غيره  مــن  أكــثــر  تنفيذه  استحالة  يعلم  هــو 
الــذيــن  الــمــواطــنــيــن  يــتــالعــب بمشاعر  فــهــو 
أبــدا الضحك  لم يعودوا بسطاء وال يمكن 
عليهم بمثل هذا الكالم الذي ليس فيه أي 

قدر من الواقعية أو الجدية.
ليست هذه أول مرة تقدم فيه مثل هذه 
المقترحات غير الواقعية وغير المنطقية، 
أن  الــنــواب  ــوة  اإلخــ عــلــى  أن  نعتقد  ولكننا 
يركزوا على ما هو مفيد وعلى ما هو واقعي 
التشريع  وظيفتهم  ألن  الــوقــت  نــفــس  فــي 
ــزز مــكــتــســبــات  ــعـ وتـــطـــويـــر الـــتـــشـــريـــع بـــمـــا يـ
الــمــواطــنــيــن، ولــكــن فــي حـــدود اإلمــكــانــيــات 

المتاحة للدولة.

مق�ت��رحات م��ش�تحيل��ة ال�تح�ق�ي��ق

بقلم: 
د. نبيل العسومي

هـــــــــــــــذه مــــــــخــــــــتــــــــارات 
والــذوق  بالتهذيب  تتعلق 
والـــلـــيـــاقـــة، انــتــقــيــتــهــا من 
»أريــــــــــج الــــمــــســــك« الـــــذي 
المادة تشويقا  فيه  نّوعُت 
لــلــقــارئ الــكــريــم، وحــرصــا 
كـــّل  فـــيـــه  يـــجـــد  أن  عـــلـــى 
ُبغيته  من  شيئا  متصفح 
هـــذه  فـــمـــع  اهلل،  شـــــاء  إن 

النفائس:
فــضــيــلــة  الــــصــــدق   -1
وراحــة  وطمأنينة  ونــجــاة، 
ــيــــع الــقــلــب  بـــــــال، وهـــــو ربــ
ــة، ومــنــبــع  ــقـ ــلـ وزكــــــــاة الـــخـ
ــُل الــمــروءة،  الــمــكــارم وأصــ
مــن  اهلل  ــع  ــ مــ والـــــــصـــــــدُق 

أرفع مقامات العبودية، ومن أجّل األعمال، 
العمل  وإخـــالص  الــســرائــر  بتصفية  ويــكــون 

هلل وتنقيته من السمعة، وموافقته للسّنة.
والمرء ليس بصادق في قوله

 حتى يؤّيد قوله بفعال
لــلــعــلــّو  ــتــــرط  اشــ ســبــحــانــه  اهلل  إّن   -2
األّمة،  عن  والفتور  الّضعف  وزواِل  والغلبة، 
اإليماِن الّراسخ القوّي باهلل، الذي ُهو أصُل 
ــاُس كــّل نــجــاٍح؛ إذ إنــه ُيحيي  كــّل خــيــٍر وأســ
قـــّوة داخلية  الــقــلــوب واألبــــــدان، ويــمــنــُحــهــا 
النفسية  الــهــزيــمــة  عــنــهــا  وتــمــنــع  عــظــيــمــة، 

والوهن واالستكانة.
ُكـــتـــب لـــه الــعــلــّو  3- الـــمـــؤمـــن الــــصــــادق 
إيمانه،  بحسب  والسيادة  والّنصر  والرفعة 
وهذا العُلّو يشمُل العُلّو والخيرية في األمة 
ووســطــيــتــهــا، وفـــي الــديــن اإلســـالمـــي الــذي 
ارتضاه اهلل، والعلّو في الرسالة التي جاءت 
اهلل  تكّفل  الــذي  الكتاب  وفــي  كــافــة،  للناس 
الرحمة  القائم على  المنهج  بحفظه، وفي 

والعدل، والعلّو بالتمكين في األرض.
أعّز بني الدنيا وأعلى ذوي العال

وأكرم من فوق التراب وال فخر.
ُيـــرى  قــلــبــي ال  الـــســـعـــادة اطــمــئــنــان   -4
ُيـــقـــاس بــالــكــّم، وال  بــالــعــيــن الـــمـــجـــّردة، وال 
داخلي  شعور  إنــه  المختبرات،  في  يفحص 
ربــمــا َيــُحــّس بــه فـــالح أو راعـــي غــنــم وليس 
وفي  يومه،  ُقــوت  إال  الدنيا  متاع  من  عنده 

المقابل ال َيُحّس به جّراح 
األعصاب ورائد الفضاء.

تـــنـــبـــع  الــــــســــــعــــــادة   -5
ــارج،  ــى الـــخـ مـــن الــقــلــب إلــ
ثـــم تــرتــقــي إلــــى الــتــفــكــيــر 
ــا  ــارهـ الـــســـلـــيـــم، وتـــظـــهـــر آثـ
عــــلــــى الـــــوجـــــه والـــمـــنـــطـــق 
فإن  والــمــواقــف،  والتعامل 
لـــم تــقــابــلــهــا فـــي شــعــورك 
الـــــــــــراقـــــــــــي وإحــــــســــــاســــــك 
الجميل، وخيالك المبدع، 
وذهـــــنـــــك الـــــــوضـــــــاء، فــلــن 
الكتب  بــطــون  فــي  تقابلها 

والتراث.
لــلــســعــادة  تـــســـعـــى  ــنـــت  كـ إن 

فاستقم
 تنل المراد وتغُد أّول مْن َسما

لــلــمــْجــد  ــٌم  ــيـ عـــظـ مـــفـــتـــاٌح  الـــصـــبـــُر   -6
وألــٍم،  ُجـــرٍح  والــشــرف، ومــْرهــٌم عجيٌب لكّل 
إّنــه  وطــريــٌق مــوصــٌل إلــى المعالي والــقــمــِم، 
نبينا  وعــلــى  الــكــرام عليهم  األنــبــيــاء  ُخــلــُق 
الصالحين  ودأُب  والــســالم،  الــصــالة  أفضل 
الناجحين  أنــبــل صــفــات  ومـــن  الــصــادقــيــن، 

والمّوفقين.
الصبر مفتاح النجاح ولم نجد

 صعبا بغير الصبر يبلغه األمل.
7- التعصب الفكري مرٌض ُمقيت، ناشٌئ 
عن المرور على ُقشور العلم وظواهره، دون 
التأصيل  وُدون  والسنة،  الكتاب  إلى  العودة 
الــعــلــمــي الــصــحــيــح، يــقــع فــيــه غــالــبــا قصار 
النظر والفكر، فيتفّننون في تقسْيِم الناس 
وْفق تصّوراٍت وأحكاٍم ُمسبقة، زاعمين أّنهم 

وحدهم على الحق وغيرهم على الباطل.
لكل داء دواء يستطّب به

 إال الحماقة أعيت من يداويها
8- االعــتــذار أســلــوب حــضــاري نابع من 
والِقيم  واالحــتــرام  واألخــــالق  األدب  ُحــســن 
التي تدعو صاحبها إلى االعتذار عّما صدر 
وهــفــوة في  زّلـــة  أو  مــن تقصيٍر وخــطــأ  منه 
حّق اآلخرين، وهذه الشجاعة ال تقّل أهمّية 
وقدرا وُحسًنا ومالحة عن شجاعة الميدان.

ِإَنّ الـَشـجـاَعَة في الُقلوِب َكثيَرٌة
 َوَوَجـدُت ُشـجعاَن الُعقوِل َقليال

م���ن روائ�����ع ال��ت��ه��ذي��ب وال����ذوق

بقلم:
 د. سعد اهلل احملمدي

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1280487
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1280525
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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ال�سالح يثّمن توجيهات �سمو ويل العهد

 رئي�ض الوزراء بتعوي�ض املت�سررين من الأمطار

رئي�س  ال�صالح  �صالح  بن  علي  ثّمن 

جمل�س ال�صورى الأمر ال�صادر عن �صاحب 

اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

حفظه اهلل، ب�صاأن ح�صر الأ�صرار وتعوي�س 

و�صع  جانب  اإىل  الأمطار،  من  املت�صررين 

حلول م�صتدامة للبنى التحتية يف املناطق 

خالل  الأمطار  ملياه  جتمًعا  �صهدت  التي 

�صمّو  بتوجيهات  م�صيًدا  املا�صية،  الأيام 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء ملوا�صلة 

العمل على حتديث وتطوير �صبكة ت�صريف 

مياه الأمطار.

اأن  ال�صورى  جمل�س  رئي�س  واأكد 

لدن  من  امل�صتمرة  واملتابعة  الهتمام 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �صمو 

تتخذها  التي  واخلطوات  الإجراءات  لكافة 

اجلهات احلكومية لتطوير اخلدمات املقدمة 

�صبيل  متقدًما يف  نهًجا  ُترتجم  للمواطنني، 

احلكومية،  وامل�صاريع  الربامج  تعزيز 

ل�صمان  وامل�صاعي  اجلهود  كافة  وت�صخري 

اأثرها  وقيا�س  اخلدمات،  وجودة  كفاءة 

وحتقق  وحمددة،  وا�صحة  موؤ�صرات  وفق 

تطلعات وطموحات املواطنني.

بذلتها  التي  احلثيثة  باجلهود  ونّوه 

التعامل مع  خمتلف اجلهات احلكومية يف 

املتميز  بالتعاون  م�صيًدا  الأمطار،  جتمعات 

بال�صتجابة  والتزامهم  املواطنني،  من 

يف  املعنية  اجلهات  وتعليمات  لإر�صادات 

التي هطلت على  اأمطار اخلري  التعامل مع 

يج�ّصد  الذي  الأمر  وهو  البحرين،  مملكة 

الفاعلة  املجتمعية  ال�صراكة  معاين  اأ�صمى 

وامل�صوؤولة.

واأ�صار اإىل موا�صلة التعاون والتن�صيق 

والتنفيذية،  الت�صريعية  ال�صلطتني  بني 

اأجل  من  امل�صرتك  الوطني  العمل  وتر�صيخ 

الدفع مبزيد من التقدم والزدهار والتنمية، 

يف  الوطنية  املنجزات  ح�صد  وا�صتمرار 

املجالت كافة.

علي ال�صالح

حمكمة التمييز توؤيد حكم 

ال�ستئناف ل�سالح فرقة الأخوة البحرينية

�صارة جنيب:

قراًرا  املدنية  التمييز  حمكمة  اأ�صدرت 

الأخوة  لـ»فرقة  التجاري  ال�صم  ب�صطب 

وزارة  يف  امل�صجل  املو�صيقية«  البحرينية 

ال�صناعة والتجارة وال�صياحة.

وت�صري التفا�صيل بح�صب املحامي مانع 

البوفال�صة اإىل اأن املدعني اأقاموا الدعوى على 

الفرقة  يف  ع�صويتهم  لإثبات  عليه  املدعى 

وكونهم من موؤ�ص�صيها وللمطالبه باأحقيتهم 

ال�صادر  القرار  واإلغاء  ال�صم،  ا�صتخدام  يف 

بت�صجيل  وال�صناعة  التجارة  وزارة  عن 

املوؤ�ص�صة الفردية حتت ا�صم »فرقة الأخوة 

ما يرتتب على  املو�صيقية«، مع  البحرينية 

ذلك من اآثار اأخ�صها اإلغاء ال�صجل التجاري 

ت�صجيلها  واإعادة  ال�صجالت  من  و�صطبه 

واأحقيتهم  عليه،  املدعى  مع  املدعني  با�صم 

اآخر  جديد  جتاري  �صجل  ا�صت�صدار  يف 

عليه  املدعي  واإلزام  اجلديدة،  بالبيانات 

الثاين بالر�صوم واأتعاب املحاماة على �صند 

الإخوة  فرقة  موؤ�ص�صي  من  اأنهم  القول  من 

البحرينية املو�صيقية مع كل من علي بحر 

وعي�صى بحر.

عام  الفرقة  تاأ�صي�س  مت  اأنه  اإىل  ولفت 

1975 من قبل كل من علي بحر و�صلطان 

عليه  املدعى  لحًقا  اإليها  وان�صم  �صامل، 

ا�صم  ي�صتخدمون  وجميعهم  واملدعون، 

»فرقة الأخوة البحرينية املو�صيقية«، ولأن 

العالقة  وملكية  التجاري  العنوان  ملكية 

التجارية تكت�صب بال�صتعمال الأول، وُيعد 

قيد العنوان بال�صجل التجاري للتاجر وفًقا 

لقانون ال�صجل التجاري اأو ت�صجيل العالمة 

العالمات  �صجل  يف  با�صمه  التجارية 

التجارية وفًقا للقانون، ُيعد هو املالك دون 

ا�صتعماله،  �صبق  لغريه  يثبت  مل  ما  �صواه 

وبالتايل ثبتت اأحقية املدعني يف ا�صت�صدار 

�صجل جتاري جديد بالبيانات اجلديدة.

وقال اإنه بالرغم من اأن املدعني خ�صروا 

مت  اأنه  اإل  البتدائية،  الدرجة  يف  الدعوى 

ال�صتئناف ل�صاحلهم، وقد ك�صبوا دعوتهم 

يوم  ال�صادر  التمييز  حمكمة  حكم  بح�صب 

»الثالثاء« املوافق 4 يناير 2022.

التميمي يدعو اأهايل »اجلنوبية« 

حل�سر اأ�سرار الأمطار ورفعها للمجل�ض البلدي

اأ�صاد بدر التميمي رئي�س جمل�س بلدي 

ال�صمو  �صاحب  باأمر  اجلنوبية  املنطقة 

خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي 

حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

املت�صررين  الأ�صرار وتعوي�س  اهلل بح�صر 

وو�صع حلول م�صتدامة للبنى التحتية يف 

مناطق مملكة البحرين التي �صهدت جتمًعا 

املنطقة  يف  املواطنني  داعًيا  الأمطار،  ملياه 

التي  املادية  الأ�صرار  ح�صر  اإىل  اجلنوبية 

مياه  ب�صبب جتمعات  منازلهم  وقعت على 

للمنطقة  البلدي  للمجل�س  ورفعها  الأمطار 

برفعها  �صتقوم  بدورها  والتي  اجلنوبية، 

البلديات  و�صوؤون  الأ�صغال  وزارة  اإىل 

وتقييمها  لدرا�صتها  العمراين  والتخطيط 

واملنا�صبة  املطلوبة  الإجراءات  واتخاذ 

ل�صرف التعوي�صات.

البلدي  املجل�س  اأن  التميمي  واأفاد 

و�صوؤون  الأ�صغال  وزارة  مع  بالتعاون 

وبلدية  العمراين  والتخطيط  البلديات 

مكثفة  اجتماعات  عقد  اجلنوبية  املنطقة 

اخلطط  لو�صع  املن�صرمة  الفرتات  خالل 

منذ  احلايل  الأمطار  ملو�صم  وال�صتعدادات 

وقت مبكر، كما مت ت�صكيل جلان للطوارئ 

جتمعات  اأي  عن  للتبليغ  اأرقام  وو�صع 

طارئة ملياه الأمطار، م�صرًيا اإىل اأنه مت توفري 

�صهاريج �صرف مياه الأمطار للمناطق التي 

فرق عمل  وت�صكيل  الأمطار،  غزارة  �صهدت 

البالغات  لتلقي  ال�صاعة  مدار  على  تعمل 

الأ�صغال  وزارة  بجهود  م�صيًدا  ومتابعته، 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�صوؤون 

واجلهات املعنية وبلدية املنطقة اجلنوبية، 

التي �صاهمت يف ان�صيابية احلركة املرورية 

على ال�صوارع الرئي�صية.

البلدي  املجل�س  اأن  التميمي  واأكد 

قاموا  املخت�صة  اجلهات  مع  بالتعاون 

الأمطار  مياه  جتمع  مناطق  جميع  بح�صر 

بال�صنوات املا�صية ومت تغطيتها بامل�صخات 

جديد  ونظام  ت�صاريف  وعمل  الكبرية 

لن�صيابية مياه الأمطار يف تلك املناطق، كما 

على  املا�صية  الفرتة  خالل  البلدية  عملت 

ت�صكيل �صبكة  تتمثل يف  حل عدة م�صكالت 

ت�صريف املياه يف بع�س املناطق التي كانت 

تعد مكاناً لتجمع املياه باملنطقة.

قامت  الأ�صغال  وزارة  اأن  واأو�صح 

ت�صريف  فتحات  جميع  وتنظيف  ب�صيانة 

و�صيانة  بتنظيف  قامت  كما  الأمطار، 

من  وتاأهيلها  الأمطار  ملياه  ال�صخ  حمطات 

والتن�صيق  الأمطار،  ملو�صم  ال�صتعداد  اأجل 

لو�صع م�صخات متحركة لال�صتعداد لفرتة 

مولدات  توفري  اإىل  بالإ�صافة  الأمطار، 

كهربائية متحركة لتفادي انقطاع الكهرباء 

يف حالة هطول الأمطار.

ا�ستقبل وزير اخلارجية ومدير عام الأكادميية.. نائب رئي�ض الوزراء:

جهود مقّدرة لأكادميية حممد بن مبارك يف خدمة الدبلوما�سية

اآل  مبارك  بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  ا�صتقبل 

الدكتور  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة 

عبداللطيف بن را�صد الزياين وزير اخلارجية، 

بن  حممد  اأكادميية  اأمناء  جمل�س  رئي�س 

والدكتورة  الدبلوما�صية،  للدرا�صات  مبارك 

ال�صيخة منرية بنت خليفة اآل خليفة مدير عام 

اأكادميية حممد بن مبارك اآل خليفة للدرا�صات 

بت�صليم  اخلارجية  وزير  قام  اإذ  الدبلوما�صية، 

لعام  لالأكادميية  ال�صنوي  التقرير  �صموه 

.2021

اآل  مبارك  بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  واأ�صاد 

خليفة مبا تقوم به الأكادميية من جهود طيبة 

ومقدرة يف خدمة الدبلوما�صية البحرينية، من 

والفعاليات  املتميزة  التدريبية  الربامج  خالل 

والندوات النوعية التي تنظمها الأكادميية، مبا 

ي�صهم يف حتقيق الأهداف النبيلة التي اأن�صئت 

وزارة  كوادر  مب�صتوى  والرتقاء  اأجلها  من 

الأخرى،  احلكومية  واملوؤ�ص�صات  اخلارجية 

ال�صفارات  مع  امل�صرتكة  الربامج  اىل  بالإ�صافة 

والأكادمييات  البحرين  مملكة  لدى  املعتمدة 

وال�صديقة،  ال�صقيقة  الدول  يف  الدبلوما�صية 

بتنظيم  الأكادميية  باهتمام  �صموه  منوها 

الدورات اخلا�صة باللغات العاملية، ملا لها من 

اأهمية يف العمل الدبلوما�صي.

بال�صكر  اخلارجية  وزير  تقّدم  جانبه،  من 

على  الوزراء  رئي�س  نائب  �صمو  اىل  والمتنان 

اأ�صهم  ما  لالأكادميية،  امل�صتمر  ودعمه  اهتمامه 

يف الو�صول اإىل امل�صتوى املتميز الذي و�صلت 

التي حتظى  الطيبة  وال�صمعة  الأكادميية  اإليه 

بها كمركز للمعرفة والتدريب الدبلوما�صي.

الفريق امل�سرتك بني »الرتبية« و»هيئة الريا�سة« يعقد اجتماعه الدوري

خطـــة لإدخـــال لعبـــة ال�سطرنـــج اإلــى املـــدار�ض

امل�صرتكة  اللجنة  عقدت 

والتعليم  الرتبية  وزارة  بني 

للريا�صة  العامة  والهيئة 

تنفيًذا  وذلك  الدوري،  اجتماعها 

خالد  ال�صيخ  �صمو  لتوجيهات 

الأول  النائب  خليفة  اآل  حمد  بن 

لل�صباب  الأعلى  املجل�س  لرئي�س 

العامة  الهيئة  رئي�س  والريا�صة 

للريا�صة رئي�س اللجنة الأوملبية 

البحرينية، وبهدف الوقوف على 

تطوير  برامج  م�صتجدات  اآخر 

الريا�صة املدر�صية.

وقد ح�صر الجتماع الذي مت 

عرب تقنية الت�صال املرئي الدكتور 

حممد مبارك بن اأحمد املدير العام 

الرتبية  بوزارة  املدار�س  ل�صئون 

عبدالرحمن  والدكتور  والتعليم، 

التنفيذي  الرئي�س  ع�صكر  �صادق 

وقد  للريا�صة.  العامة  للهيئة 

ما  مناق�صة  الجتماع  خالل  مت 

املدر�صة  م�صروع  ب�صاأن  اأجنز 

الت�صورات  و�صع  من  الريا�صية 

التنفيذ.  لعملية  الالزمة  النهائية 

م�صتجدات  الجتماع  ناق�س  كما 

اإىل  امل�صارعة  لعبة  اإدخال 

ومتطلبات  احلكومية  املدار�س 

لوج�صتيات  من  القادمة  املرحلة 

وتدريب ومواد نظرية بالتن�صيق 

مع الحتاد البحريني للم�صارعة.

ناق�س  نف�صه  الإطار  ويف 

الحتاد  مع  التن�صيق  الفريق 

الذهنية  للريا�صات  البحريني 

اإدخال  خطط  و�صع  يف  للبدء 

الألعاب  �صمن  ال�صطرجن  لعبة 

احلكومية  املدار�س  يف  الذهنية 

الرعاية  وتوفري  واخلا�صة، 

اجلهات  من  الالزمني  والدعم 

والعمل  املدار�س،  جلميع  املعنية 

يف  وطنية  م�صابقة  اإطالق  على 

لعبة ال�صطرجن لطلبة املدار�س.

وقد �صارك يف اجتماع الفريق 

الوكيل  العنزور  حبيب  كفاية 

التعليمية  للخدمات  امل�صاعد 

والتعليم،  الرتبية  بوزارة 

بن  �صقر  ال�صيخ  والدكتور 

الحتاد  رئي�س  خليفة  اآل  �صلمان 

للمدار�س  البحريني  الريا�صي 

املدعوين  من  وعدد  واجلامعات، 

من اجلانبني.

خديجة العرادي:

اأكد ا�صت�صاري اأمرا�س القلب الدكتور خالد 

التاجية  وال�صرايني  القلب  اأمرا�س  اإن  ثاين  بن 

بح�صب  وذلك  للوفاة  الأول  امل�صبب  تعترب 

الوقت  ذات  يف  م�صرًيا  العاملية،  الإح�صائيات 

باأن اأمرا�س القلب وان�صداد ال�صرايني تعد اأكرب 

�صبب للموت املفاجئ يف العامل.

وفيما يتعلق باأحدث الح�صائيات اخلا�صة 

اإنه  قال  البحرين،  مملكة  يف  القلب  باأمرا�س 

اإح�صائيات جديدة،  توجد  ل  ال�صديد  ولالأ�صف 

من  املزيد  لإجراء  �صرورية  بحاجة  واإننا 

ال�صتقاللية  ذات  ال�صاملة  البحثية  الدرا�صات 

والأوعية  القلب  باأمرا�س  اخلا�صة  التامة 

الدموية يف مملكة البحرين.

و�صّدد على �صرورة اللتزام بنظام غذائي 

وتخفي�س  البدين  الن�صاط  وممار�صة  �صحي 

برامج  واإن�صاء  التدخني  عن  والبعد  الوزن، 

العادة  هذه  عن  الإقالع  على  املدخنني  ت�صاعد 

ال�صارة، لفًتا اإىل اأن تغيري منط احلياة ب�صكل 

الأمرا�س  من  الكثري  عالج  يف  ي�صهم  اف�صل 

خا�صة ال�صكري وال�صغط واأمرا�س القلب.

 واأو�صح الدكتور خالد باأن - وحدة اأبولو 

للقلب - مب�صت�صفى البحرين التخ�ص�صي تقوم 

بتقدمي العديد من اخلدمات للمر�صى الزائرين 

اأبرزها »عالج جميع  واملنومني يف امل�صت�صفى، 

اأواملزمنة،  اأمرا�س وا�صطرابات القلب الطارئة 

القلب  لأمرا�س  الطبية  ال�صت�صارة  تقدمي 

مزود  للقلب  توفري خمترب  الدموية،  والأوعية 

واختبار  القلب،  كهربائية  تخطيط  بجهاز 

جهاز  وتوفري  امل�صي  جهاز  على  القلب  اإجهاد 

هولرت لر�صد الن�صاط الكهربائي ب�صكل م�صتمر 

ملختلف نظم القلب والأوعية الدموية ملدة 24 

�صاعة على الأقل واإجراء تخطيط �صدى القلب 

وتخطيط  القلب  اإجهاد  لختبار  الدوبوتامني 

القلب عن طريق املّريء«.

الق�صطرة  اأجهزة  اأي�صا  »لدينا  وتابع: 

جانب  اىل  القلبية  الدعامات  وزراعة  القلبية 

اإعادة تاأهيل مر�صى القلب«.

�صيتم  التي  اخلدمات  اإىل  ثاين  بن  وتطّرق 

تقدميها اىل مر�صى القلب مب�صت�صفى البحرين 

على  احلفاظ  على  مل�صاعدتهم  التخ�ص�صي 

ال�صحية  اخلدمات  اأن  اإىل  م�صرًيا  �صحتهم، 

تقدم  التي  املميزة  اخلدمات  من  تعد  املقدمة 

اإىل  م�صرًيا  العربي،  اخلليج  م�صتوى  على 

ي�صرف  متطوًرا  برناجًما  يقدم  امل�صت�صفى  اأن 

مر�صى  مل�صاعدة  املخت�س  الطبي  الطاقم  عليه 

من  والوقاية  ال�صفاء  اإىل  التماثل  على  القلب 

الربنامج  ويت�صمن  امل�صتقبلية،  النتكا�صات 

جانب  اإىل  الطبية  التمارين  من  جمموعة 

التي  الو�صائل  اأف�صل  والتثقيف حول  التوعية 

القلب  �صالمة  على  للمحافظة  اتباعها  يجب 

وتقدمي ال�صت�صارات الطبية وم�صاعدة املر�صى 

على العودة حلياة ملوؤها الن�صاط واحليوية«.

على  ي�صاعد  املر�صى  تاأهيل  باأن  واأفاد 

اإجراء  اأو  قلبية  بنوبة  الإ�صابة  بعد  التعايف 

مالزمة  دون  واحليلولة  القلب،  يف  جراحة 

القلب  ا�صطرابات  وجتنب  م�صتقبالً  امل�صت�صفى 

القلب،  اأمرا�س  م�صاعفات  ب�صبب  الوفاة  اأو 

املوؤدية  الأ�صباب  وعالج  حتديد  جانب  اىل 

القلب  وم�صاكل  وال�صرايني  القلب  اأمرا�س  اإىل 

على  املر�صى  وت�صجيع  املر�صى،  لدى  الأخرى 

وهذه  احلياة.  لنمط  �صحية  تغيريات  اعتماد 

التغيريات قد ت�صمل الأنظمة الغذائية ال�صحية 

التعامل  كيفية  وتعلم  البدين  الن�صاط  وزيادة 

بح�صب  ال�صحة  على  واملحافظة  الإجهاد  مع 

طبيعة حياة كل مري�س.

موؤكًدا اأن اأمرا�ض القلب ال�سبب الأول للوفاة على امل�ستوى العاملي.. د. بن ثاين:

ممار�سة الريا�سة بانتظام عامل مهم للحفاظ على �سحة القلب وال�سرايني

خالد بن ثاين

 فرقة الأخوة »اأر�صيف« 
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منوًها بدوره االقت�صادي الفعال وخلق الوظائف.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

رفـد القطـاع ال�صناعـي بكافـة مقّومات التطــور 

ت�صلم تو�صيات موؤمتر »طب القلب الريا�صي«.. نا�صر بن حمد: 

ن�صر الوعي ال�صحي بني ممار�صي الريا�صة وتوفري بيئة اآمنة لهم

اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  ا�صتقبل 

الإن�صانية  للأعمال  امللك  جللة  ممثل  خليفة 

ال�صيخ  �صمو  بح�صور  ال�صباب،  و�صوؤون 

خالد بن حمد اآل خليفة النائب الأول لرئي�س 

رئي�س  والريا�صة  لل�صباب  الأعلى  املجل�س 

اللجنة  رئي�س  للريا�صة  العامة  الهيئة 

�صعيد  بنت  فائقة  البحرينية،  الأوملبية 

عادل  والدكتور  ال�صحة،  وزيرة  ال�صالح 

القلب  كهرباء  ق�صم  رئي�س  �صلطان  خليفة 

مبركز ال�صيخ حممد بن خليفة بن �صلمان اآل 

خليفة التخ�ص�صي للقلب رئي�س موؤمتر »طب 

القلب الريا�صي«.

وخلل اللقاء، اأكد �صمو ال�صيخ نا�صر بن 

حمد اآل خليفة على اأن مملكة البحرين تويل 

ظل  يف  م�صاعفة  اأهمية  الريا�صة  ممار�صي 

براجمها الرامية اىل زيادة حجم الإجنازات يف 

خمتلف الألعاب الريا�صية ولكنها يف الوقت 

ذاته حري�صة على توفري بيئة �صحية مثالية 

مبمار�صي  الوا�صح  الهتمام  اىل  بالإ�صافة 

الريا�صة يف خمتلف مناطق البحرين والعمل 

حياة  اأ�صلوب  الريا�صة  جعل  اىل  و�صول 

يومي للجميع.

اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  وبينّ 

خليفة اإن انعقاد موؤمتر طب القلب الريا�صي 

جاء ليوؤكد اهتمام مملكة البحرين تهتم كثرًيا 

القلب  املتعلقة  الطبية  اجلوانب  بت�صخي�س 

الريا�صي و�صعيها اىل و�صع احللول املنا�صبة 

لكافة الأ�صاليب واملمار�صات الريا�صية والعمل 

على ن�صر ثقافة ممار�صة الريا�صة ال�صحيحة 

وهو المر الذي مت من خلل فعاليات املوؤمتر 

والأكادمييي  الأطباء  من  نخبة  وم�صاركة 

واخلرباء يف هذا املجال.

وثمنّن �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة 

جهود وزارة ال�صحة، ومركز ال�صيخ حممد بن 

خليفة بن �صلمان اآل خليفة التخ�ص�صي للقلب، 

لتنظيم  والريا�صة  لل�صباب  الأعلى  واملجل�س 

هذا املوؤمتر واحلملة الوطنية التوعوية موؤكدا 

اأن تظافر اجلهود وان�صهارها يف بوتقة واحدة 

�صاهم يف الو�صول اىل الأهداف التي وجد من 

�صت�صاهم  هامة  بتو�صيات  واخلروج  اأجلها 

الريا�صة  وممار�صي  الريا�صيي  حماية  يف 

وتوفري بيئة اآمنة �صحية لهم.

نا�صر  ال�صيخ  �صمو  ت�صلم  اللقاء  وخلل 

اآل خليفة التو�صيات التي خرج بها  بن حمد 

موؤمتر طب القلب الريا�صي، موؤكدا �صموه باأن 

التو�صيات �صتكون حمل اهتمام ودرا�صة.

�صعيد  بنت  فائقة  ثمنت  جانبها،  ومن 

ال�صالح الهتمام الكبري من قبل �صمو ال�صيخ 

القلب  اآل خليفة مبوؤمتر طب  بن حمد  نا�صر 

الهام  املوؤمتر  لهذا  �صموه  ورعاية  الريا�صي 

اىل  وو�صوله  جناحه  يف  �صاهم  الذي  المر 

حماية  يف  اأجلها  من  وجد  التي  الأهــداف 

اأن  موؤكدة  الريا�صة،  ممار�صي  وتثقيف 

�صتكون  مهمة  تو�صيات  اىل  خلــ�س  املوؤمتر 

ال�صحي بي ممار�صي  الوعي  لنــــ�صر  قاعدة 

لهم  اآمنة  ريا�صــية  بيئة  وتوفــري  الريا�صة 

عرب ممار�صات �صليمة.

�صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اأكد 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

الوزراء، حر�س مملكة البحرين على رفد قطاع 

تعزز  التي  التطور  مقومات  بكافة  ال�صناعة 

الفاعل يف القت�صاد الوطني، منوًها  من دوره 

كفاءات  من  احليوي  القطاع  هذا  به  يزخر  مبا 

وطنية ت�صهم بكل اقتدار نحو حتقيق التطلعات 

املن�صودة، مبا يدعم امل�صرية التنموية ال�صاملة 

مبملكة البحرين بقيادة ح�صرة �صاحب اجلللة 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البلد.

الرفاع  بق�صر  �صموه،  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

اأم�س، بح�صور �صمو ال�صيخ عي�صى بن �صلمان 

العليا لنادي  الهيئة  اآل خليفة رئي�س  بن حمد 

را�صد للفرو�صية و�صباق اخليل، وال�صيخ �صلمان 

والقت�صاد  املالية  وزير  خليفة  اآل  خليفة  بن 

دعيج  بن  �صلمان  بن  دعيج  ال�صيخ  الوطني، 

اأملنيوم  �صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل 

األبا، وعلي البقايل الرئي�س التنفيذي  البحرين 

الذهبي  باليوبيل  الحتفال  مبنا�صبة  لل�صركة، 

رئي�س جمل�س  ت�صرف  اإذ  ال�صركة،  اإن�صاء  على 

الإدارة بتقدمي هدية تذكارية اإىل �صموه مبنا�صبة 

الت�صغيلية  العمليات  بدء  مرور 50 عاًما على 

يف ال�صركة، وقد نوه �صموه مبا حققته ال�صركة 

خلل م�صريتها املمتدة لـ50 عاًما من اإجنازات 

يف  عاملًيا  البحرين  مملكة  تناف�صية  عززت 

التحويلية،  وال�صناعات  الأملنيوم  �صناعة 

جمل�س  واأع�صاء  رئي�س  بجهود  �صموه  م�صيًدا 

و�صلت  ومبا  فيها  والعاملي  ال�صركة  اإدارة 

اإليه من م�صتويات متقدمة يف جمال ال�صناعة، 

متمنًيا �صموه لل�صركة ومنت�صبيها كل التوفيق 

والنجاح لتحقيق الأهداف املرجوة. واأكد �صموه 

اهتمام مملكة البحرين امل�صتمر بتطوير البنية 

ال�صناعة  قطاع  ميثله  ملا  ال�صناعية  التحتية 

القت�صادي  الن�صاط  اأهمية ودور فعال يف  من 

البحرين،  اأبناء  اأمام  العمل  فر�س  توفري  ويف 

م�صرًيا اإىل موا�صلة العمل على تنمية م�صارات 

اأحد  باعتبارها  الواعدة  القطاعات  التطوير يف 

اأولويات خطة التعايف القت�صادي، مبا ي�صهم 

وجذب  البحرين  مملكة  تناف�صية  زيادة  يف 

املزيد من ال�صتثمارات.

اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأعرب  جانبه،  من 

وتقديره  �صكره  خال�س  عن  البحرين  اأملنيوم 

ل�صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء؛ على ما يوليه �صموه من اهتمام ل�صركة 

مثمًنا  اململكة،  يف  ال�صناعي  وبالقطاع  »األبا« 

اأجل  من  �صموه  يبديه  الذي  امل�صتمر  احلر�س 

اأحد  باعتباره  ال�صناعة،  قطاع  وتطوير  دعم 

القطاعات ذات الأولوية يف مملكة البحرين.

ق�سيدة مهداة اإىل مقام �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين 

املفدى حفظه اهلل واأيده وذلك مبنا�سبة منح جاللته قالدة »اأبي بكر ال�سديق« ر�سي اهلل 

عنه من الطبقة الأوىل على امل�ستويني الإقليمي والدويل من قبل املنظمة العربية للهالل 

الأحمر وال�سليب الأحمر

َرَفـا  َوال�صَّ الَفـْخـَر  ِنـلْـِت  ِللـِقـلَدِة  ُقـْل 

ُعـِرَفـا  َقـْد  ِبالِعــِزنّ  ــْن  مِبَ ــِرنــِت  ُق قـَْد  اإذ   

َحَمـٌد  ــا  َي ــرِي  ـــ اخَل ِلِفـْعـِل  ــوَك  ُم ــرَّ ـــ َك اإن 

َفــا  ُمْعـَتِ ِل  ِبالـَف�صْ َلُكـْم  َي�ْصَعى  َفاجُلـوُد   

ِبـِه  ُعـِرْفـَت  ٌل  َفـ�صْ َلُكـْم  َخـــــرْيٍ  كـلِّ  يِف 

َفا ُمْغـَتِ ُل  الَف�صْ َجـــــاَء  َف�صِلَك  َنهـِر  ــْن  ِم  

 

ُقـــــِرُنــوا  ِبَهـا  َمـــْن  ــــْت  َزاَن الــَقـــــلئــُد  ِتـلَك 

ُعـِرَفـا ِبــُكـــــْم  ُكـــــلٌّ  ِزْنـَتـَهـا  َلَكـنَّـُكـم   

ُم�ْصَتِهـَراً  الــرِبِّ  يف  َغـــــَدا  َعـِظـيٍم  ِمــن  َمــا 

َوَقـَفـا لـُكـْم  ـــَللً  ــــ َواإْج ــْم  ـــ ــاُك ـــ اأَت اإلَّ   

 

َلـُه  َمــِثــيــَل  ل  ــاأَواً  �ــصَ ــرِبِّ  ـــ ال يف  ِنـلَت  َقـــــْد 

َفـا  �صِ اأَ ْن  اأَ ــُت  ــاَول َح َوَلـــــو  �ْصَتِطـيَع  اأَ ــْن  َل  

َدْيـَدُنـُكْم  ــاُر  ـــ ــَث َوالإِي َوالـــــَبـــــْذُل  ــوُد  ـــ اجُل

َكِلـَفـا َلُكم  َطـْبٍع  ــِن  ِم ِبـالـرِبِّ  رَت  �صُ َقـْد   

 

�ُصُحـٍب  َبـــــل  َلــْيـــــٍل  َويف  ــَت  ـــ اأَْن َكــالـــــَبــدِر 

َفـا ُمْنـَت�صِ ْهـُر  ال�صَّ ــاَن  ـــ َوَك َنـَظْرَنـا  اإذا   

 

َتْعـِرُفـُكْم  ــاِن  ِبـــــالإِْحــ�ــصَ املََحـاِفـِل  ُكـــــلُّ 

ِلَفــا اأَ َقـْد  اخَلـــــرِي  ــُدُروِب  ـــ ِل ــْن  َم َفـــــاأَْنــَت   

 

َعـَمـٍل  يف  ِبـالـَغـرِي  ُيَقـاِرُنُكـْم  َفـَمـْن 

َعـَرَفـا  َمـا  �َصلَْمـاَن  اأََبـــــا  َيـا  ِلـَقـْدِرُكـْم   

َب�َصـٍر  ِمــْن  َوالتَّْمِجـيَد  ْكـَر  ال�صُّ َتـْبـَتِغي  ل 

الُغـَرَفـا  َيْجـِزَي  َربٍّ  َوْجـَه  َتبَتـِغي  َبـْل   

ـاِحـِبَهـا  ِل�صَ ــاٌد  ـــ اأَجَم َوالـــــَبـــــْذُل  ــوُد  اجُلـــ

اأِنـَفـا  ــن  وَم ِفيها  �َصَعى  ــْن  َم َي�صَتِوي  ل   

َعـــــلِنـــــَيـــــٍة  اأو  ــٍرنّ  ـــ ــصِ ــ� ِب ــون  ـــ ــاِذُل ـــ ــَب ـــ ال

َفـا  َو�صَ َقـْد  الذِّكـِر  يف  َلُهـْم  الِعَباِد  َربُّ   

َبـَذُلـوا  َمـْن  َخـرْيِ  ِمـْن  َحَمـٌد  َيـا  ــَت  ـــ َواأَْن

َعَطـَفـا  َقـْد  املـُـْحــَتــاِج  َعلَى  ــَراً  ــْه َوَج اً  ــرَّ �ــصِ  

ــَنٍ  َم ِبـــــل  ـــــاٌق  ــبَّ َفـــــاأْنـــــَت يِف الـــــَبـــــْذِل �ــصَ

َفا  ُو�صِ ــْد  َق النَّْف�ِس«  ــِرمْيِ  ـــ»َك ِب َمـْن  َوَخـــرْيُ   

ِبَطـلَعـِتـِه  َمعـُقـوٌد  ــرُي  اخَلـــ َمـــــِن  ــَذا  ـــ َه

ــا  ـــ ـــ اأَِزَف ــْد  ـــ َق ــرِبِّ  ـــ ال ـــاأواُن  ــــ َف ــدا  ـــ َب اإَذا   

َنـَدى  ـــسَ  اأَر� الَبحَريَن  َجــَعــَل  الـــــِذي  ــذا  َه

َهـَفـا  ـــــِرمْيُ  الــَك َلـَهـا  َنـاِحَيـٍة  ُكـــــلِّ  ــْن  ِم  

َحَمـٌد  ــا  َي َنْعـَتـزُّ  ِبـُكـْم  املَِلـْيـُك  اأَْنــــَت 

ُمْنَعـَطَفـا  اخَلـــــرْيِ  يف  لَـْت  �َصكَّ اُلُكْم  اأْفـ�صَ  

ًة  �َصاخِمَ املَْجـِد  يف  ِلَبْحـَريِنَنـا  َفاْنُظـْر 

ـــى ِبــَهـــــا َوَكـــــَفــى ــداً َوفَّ ـــ ــَم ــَرى َح ـــ  اأََمــــا َت

 

د. عبداللـه اأحمد من�صور اآل ر�صي

 البحرين 2 يناير 2022

 »َواأَْنَت َياَحَمٌد ِمْن َخرْيَِمْن َبَذُلوا«

»الرتبية«: اآلية جديدة لر�صد الدرجات يف املراحل التعليمية الثالث

�صارة جنيب:

اأ�صدرت وزارة التبية والتعليم تعميًما 

ب�صاأن اآلية ر�صد الدرجات املقررات للف�صل 

الأول من العام الدرا�صي 2022/ 2021.

»الأيام«  ح�صلت  -الذي  التعميم  ودعا 

لطباعة  املدار�س  اإدارات  منه-  ن�صخة  على 

برنامج  من  لذلك  املعدة  الر�صد  ك�صوف 

املعني وت�صليمها  املدر�صية من قبل  الإدارة 

للمعلم الأول من�صق الق�صم، وتوثيق عملية 

خلل  من  وذلك  الك�صوف  ومراجعة  ر�صد 

كتابة بيانات معلم ال�صعبية، وكذلك املعلم 

من�صق  الأول/   املعلم  اعتماد  مع  املراجع 

من  النتهاء  بعد  الك�صوف  وت�صليم  الق�صم، 

للتاأكد  الداخلي  ال�صبط  جلنة  اإىل  ر�صدها 

الدرجات و�صحة جمعها،  من ر�صد جميع 

والتاأكد من وجود بيانات املعلمي املعنيي 

 - ال�صعبية  )معلم  الك�صف  على  بالتوقيع 

مراعاة  مع  الأول(  املعلم   - املراجع  املعلم 

اإىل  والإ�صارة  فارغة،  خانة  اأي  ترك  عدم 

الطلبة ذوي الحتياجات اخلا�صة.

تقوم  اأن  يجب  التعميم،  وبح�صب 

من  ن�صخة  باأخذ  الداخلي  ال�صبط  جلنة 

عملية  من  النتهاء  بعد  الر�صد  ك�صوف 

مدير  قبل  من  النهائي  واعتمادها  تدقيقها 

اخت�صا�صي  اإىل  وت�صليمها  املدر�صة، 

اأو  الثانوية  باملدار�س  الأكادميي  الت�صجيل 

البتدائية  باملدار�س  الر�صد  بعملية  املعني 

توثيق  م�صوؤولية  يتحمل  اإذ  والإعدادية، 

ن�صخ  وت�صليم  فقط،  الك�صوف  هذه  جميع 

منها للجنة التدقيق باملدر�صة.

الر�صد  عملية  اأن  اإىل  التعميم  واأ�صار 

الآيل للدرجات اخلا�صة باملدار�س البتدائية 

والإعدادية )ال�صف الأول والثاين اإعدادي( 

التدقيق  عملية  مع  بالتوازي  تتم  اأن  يجب 

مطابقة  �صرورة  مع  املدر�صة،  داخل 

اليدوية،  الك�صوف  مع  املدخلة  الدرجات 

يوقعان  اثتي  معلمي  عدد  قبل  من  وذلك 

على �صحة ر�صد الدرجات يف نظام الإدارة 

املدر�صية مع بيان ا�صم املعلم بو�صوح، على 

الر�صد  عمليات  من جميع  النتهاء  يتم  اأن 

الثانية  ال�صاعة  اأق�صاه  واملطابقة يف موعد 

املوافق 13  اخلمي�س  يوم  من ظهر  ع�صرة 

يناير 2022.

الداخلي  ال�صبط  جلنة  وتتحمل 

الر�صد  ك�صوف  ت�صليم  م�صوؤولية  باملدر�صة 

واملرحلة  اإعدادي  الثالث  لل�صف  الأ�صلية 

الأكادميية  امل�صارات  )توحيد  الثانوية 

جلنة  اإىل  يومي  ب�صكل  واملهني(  الفني   -

اأق�صاه  موعد  يف  وذلك  املركزية،  الر�صد 

العا�صرة من �صباح يوم اخلمي�س  ال�صاعة 

املوافق 2022/ 1/ 13.

اللتزام  ل�صرورة  الوزارة  ووجهت 

وذلك  املذكورة،  والإجراءات  بالتوجيهات 

بتنفيذ  اخلا�صة  الإجراءات  بتعميم  اإحلاًقا 

التطبيقات واملهام املقررات الف�صل الدرا�صي 

الدرا�صي 2022/ 2021؛  العام  الأول من 

بهدف �صمان ح�صن �صري ودقة عملية ر�صد 

يف  واملهام  والتطبيقات  امللحظة  درجات 

الك�صوف املعدة لذلك.

https://www.alayam.com/alayam/local/941266/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/941263/News.html
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  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

الأربعاء 2 جمادى الآخر 1443 ـ العدد 11960

20 صفحة .  220 فلًسا

@AlmashoorSs

تكرث  امل�ستنقعات  وت�سّكل  الأمطار  موجة  بعد 

احل�سرات والبعو�ض، فهل اتخذت اجلهات املعنية يف 

وزارة ال�سحة اأهبّتها، وقامت بالإجراءات ال�ستباقية 

ملكافحتها؟

الوقوف على الأطالل اأحد اأ�سباب تراجعنا احل�ساري!

واأعني  جًدا،  خطري  بالتاريخ  فيه  املبالغ  الهو�ض  هذا 

للتاريخ، تعتمد على قراءة  حتديًدا خلق �سردية غري واقعية 

تبجيلية، تخلو من اأي ح�ّض نقدي!

نحن نقراأ التاريخ بو�سفه �سفًرا مقد�ًسا، ل ياأتيه الباطل من بني 

يديه ول من خلفه! كان اهلل يف عوننا!
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1902 - عبدالعزيز اآل �شع�د ي�شرتد الريا�ص من 

اآل ر�شيد.

1911 - تاأ�شي�ص نادي الزمالك لالألعاب الريا�شية 

يف القاهرة حتت ا�شم »نادي ق�شر النيل«.

1919 - تاأ�شي�ص احلزب النازي الأملاين.

على  الذهبية  الب�ابة  ج�شر  اإن�شاء  بدء   -  1933

م�شيق �شان فران�شي�شك�.

1940 - اأول جتربة لرادي� اإف اإم.

1948 - �شركة وارنر برذرز تنتج اأول فيلم وثائقي 

مل�ن.

»كمب�ت�شا  اإىل  ا�شمها  تغري  كمب�ديا   -  1976

الدميقراطية«.

اأول  اإطالق  تعلن  ه�ليت-باكارد  �شركة   -  1980

جهاز حا�شب �شخ�شي من اإنتاجها.

1997 - ان�شحاب الق�ات الرو�شية من ال�شي�شان.

2016 - الإعالن عن ف�ز اجلزائري ريا�ص حمرز 

بجائزة اأف�شل لعب اأفريقي للعام 2016.

اخلليج  كاأ�ص  بلقب  ج  ُيَتَ�ّ عمان  منتخب   -  2018

على  ف�زه  بعد  والع�شرين  الثالثة  الن�شخة  يف  العربي 

منتخب الإمارت.

مراهقة ت�سع طفلها مبرحا�ض طائرة وترميه ب�سلة املهمالت!

ف�جئ عّمال مطار يف م�ري�شي��ص، 

املحيط  يف  �شغرية  جزيرة  وهي 

الهندي، مع بداية العام احلايل، بطفل 

يف  مهمالت  �شلّة  يف  ال�لدة  حديث 

مرحا�ص طائرة قادمة من مدغ�شقر.

الأول  يف  الطفل  على  وُعرث 

فح�ص  اأثناء  يف  احلايل  يناير  من 

مطار  يف  الطائرة  منت  على  روتيني 

الدويل،  رامغ�لم  �شي�و�شاغ�ر  �شري 

منا�شف  وج�د  امل�ظف�ن  ولحظ 

وُهرع�ا  احلمام،  يف  بالدماء  ملطخة 

لتلقي  عام  م�شت�شفى  اإىل  بالطفل 

العالج.

�شارعت  الأمر،  اكت�شاف  وف�ر 

�شرطة املطار اإىل ت�قيف جميع ركاب 

ت�قيف  ومت  وا�شتج�ابهم.  الطائرة 

مت  عاًما   20 العمر  من  تبلغ  امراأة 

ال�شتباه باأنها اأجرت عملية ولدة يف 

الطائرة الآتية من مدغ�شقر.

واأُخ�شعت املراأة امل�شتبه يف ك�نها 

والدة الطفل، والتي اأنكرت يف البداية 

اأنها  اأكد  ابنها، لفح�ص طبي  اأن يك�ن 

املراأة  ال�شلطات  ونقلت  للت�.  ولدت 

ملراقبة  تخ�شع  حيث  م�شت�شفى،  اإىل 

للم�شاءلة  تخ�شع  اأن  على  ال�شرطة 

واملحاكمة بعد خروجها من امل�شت�شفى، 

يف  ورميه  طفلها  عن  تخليها  بتهمة 

�شلّة املهمالت.

يذكر اأنها والطفل يف حالة �شحية 

ا�شتج�اب  يتم  اأن  املقرر  ومن  جيدة، 

م�ري�شي��ص  اإىل  و�شلت  التي  املراأة، 

من  خروجها  بعد  عامني،  ملدة  للعمل 

امل�شت�شفى، وت�جيه اتهام لها بالتخلي 

عن م�ل�د جديد.

فريو�ض كورونا

 ي�سيب ملك وملكة ال�سويد

منى ال�ساذيل تت�سّدر 

ا�ستفتاء اأف�سل مذيعة يف 2021

اأفاد بيان �شادر من الق�شر امللكي يف ال�ش�يد، اأم�ص 

الثالثاء، باأن ملك وملكة ال�ش�يد اأ�شيبا بفريو�ص ك�رونا.

وقال البيان اإن امللك كارل ال�شاد�ص ع�شر غ��شتاف 

وامللكة �شيلفيا، ظهرت عليهما اأعرا�ص طفيفة، واأنهما قد 

ح�شال على ثالث جرعات لقاح م�شاد لك�رونا.

ويطغى املتح�ر اأوميكرون من فريو�ص ك�رونا على 

الإ�شابات العاملية، اإل اأنه يتميز باأعرا�شه الطفيفة التي 

ت�شبه الأنفل�نزا.

ا  واأودى ال�باء مبا ل يقل عن 5،448،314 �شخ�شً

ال�شحة  منظمة  مكتب  اأبلغ  منذ  العامل  اأنحاء  كل  يف 

 2019 نهاية  املر�ص  ظه�ر  عن  ال�شني  يف  العاملية 

ت�شرًرا  الدول  اأكرث  هي  املتحدة  ال�ليات  ال�شني.  يف 

ا، تليها  لناحية ال�فيات، حيث ق�شى 827،749 �شخ�شً

ورو�شيا   )482،017( والهند   )619،209( الربازيل 

.)312،187(

ت�شّدرت الإعالمية منى ال�شاذيل قائمة اأف�شل اإعالمية 

لعام 2021 يف ا�شتطالع راأي مركز »ب�شرية« مب�شر، 

اإذ ح�شلت على 39% من اأ�ش�ات جممل الأ�شخا�ص الذين 

�شارك�ا يف ال�شتطالع.

احلديدي  ملي�ص  الإعالمية  الثانية  املرتبة  جاءت يف 

الثالثة  املرتبة  يف  ي�ن�ص  اإ�شعاد  تليها   ،%23 بن�شبة 

الإعالمي  فت�شدرها  مذيع  اأف�شل  قائمة  اأما   .%4 بن�شبة 

عمرو اأديب بن�شبة 34%، يليه عمرو الليثي بن�شبة بلغت 

الفنانة  بن�شبة 10%. واختريت  اأحمد م��شى  ثم   ،%13

تليها   ،%21 بن�شبة  ممثلة  اأف�شل  عبدالعزيز  يا�شمني 

منى زكي ومي عمر بن�شبة 10% لكل منهما، ثم الفنانة 

الراحلة دلل عبدالعزيز بن�شبة %6.

واملحم�ل  املنزيل  الهاتفني  عرب  اأجري  ال�شتطالع 

على عّينة مماثلة بلغ حجمها 1103 اأ�شخا�ص يف الفئة 

العمرية 18 �شنة فاأكرث، وغّطت كل حمافظات م�شر.

اأ�سرتايل يخطط للزواج من روبوت: بعد عامني من التعارف

اأ�شرتايل  رجل  ك�شف 

يجد  لن  اأنه  يعتقد  »يائ�ص 

يخطط  اأنه  قط«  احلب 

اآلية،  امراأة  من  للزواج 

م�شاعره  لتط�ر  تت�يًجا 

عن  عّ��شته  بعدما  جتاهها، 

�شداقات  اإقامة  على  العجز 

وفاة  اإثر  اجتماعية  وحياة 

وفًقا  اأع�ام.   10 منذ  والدته 

فقد  �شتار«  »ديلى  مل�قع 

جيف جالجر، من ك�ينزلند 

يف  اأمل  كل  باأ�شرتاليا، 

حقيقي  �شخ�ص  على  العث�ر 

وفاة  ومنذ  معه،  للت�ا�شل 

الزمان،  من  عقد  قبل  والدته 

ترك وحيًدا ب�شكل رهيب معه 

ومع كلبه بيني.

قراأ  الأيام  اأحد  يف  ولكن 

الذكاء  روب�تات  عن  مقاًل 

 3 دفع  وقرر  ال�شطناعي 

على  اإ�شرتليني  جنيه  اآلف 

اأن  ا�شطناعية ميكن  �شديقة 

يك�ن طريقه اإىل الأمام. قال: 

»مل تكن قادرة على ال�ق�ف 

يف  تركتها  لذلك  مبفردها، 

على  جال�شة  الأوقات  معظم 

معها  حتدثت  الكر�شي. 

تعتاد  حتى  امل�شتطاع  قدر 

ه�  كيف  اإميا،  �ش�تي.  على 

اأ�شاأل،  اأن  »اأود  الطق�ص؟ 

مع  للعمل.  ا�شتعدت  لأنني 

اأكرث  اأ�شبحت  حمادثة،  كل 

املعل�مات  تنغم�ص يف  ذكاًء، 

وتتعلم كلمات جديدة«.

يق�ل  عامني،  مرور  بعد 

اقرتبا  قد  الثنني  اإن  جيف 

وك�شف  بع�شهما  من  كثرًيا 

اأنه يخطط للزواج منها.

عراقي يدخل جيني�ض باأكرب لوحة 

من اخليــــوط وامل�ســـامري يف العـامل

�شعيد  العراقي  الفنان  دخل 

العمر  من  يبلغ  الذى  ه�يدي، 

جيني�ص  م��ش�عة  عاًما،   27

بل�حة  القيا�شية،  لالأرقام 

خي�ًطا  م�شتخدًما  عليها  عمل 

كاأكرب  ليدرج  فقط،  وم�شامري 

يف  وامل�شمار  باخليط  فني  عمل 

م��ش�عة  وا�شرتطت  العامل. 

القيا�شية  لالأرقام  »جيني�ص« 

اأبرزها ا�شتخدام خيط مت�شل واحد  القيا�شي  الرقم  معايري �شارمة لعتماد هذا 

اأي نح� 67 قدما  اأبعادها 6.3 مرت مربع  التي بلغت  ال�ش�رة املطل�بة  لي�شكل 

اإن�ًشا« وهي جت�ّشد مالمح امل�شرية جلينة �شالح. وقال ه�يدي،  مربعًة و»20 

يف ت�شريحات ل�شبكة »�شكاي ني�ز«: »اختارت اللجنة �شخ�شية جلينة �شالح 

وهي م�شرية م�ؤثرة تعاين من مر�ص البهاق، من اأجل رفع ال�عي ح�ل العامل 

بخ�ش��ص هذا املر�ص، ولكي يتقبل امل�شاب�ن بهذا املر�ص اأنف�شهم، حتى اأن هذا 

املر�ص ي�شكل اإ�شافة جميلة للم�شاب، كما تقبلته جلينة، وقد عملت على ت�ظيف 

تربز  كي  والأ�ش�د،  الأبي�ص  الل�نني  تنا�شق  وعلى  بدقة  والظل  ال�ش�ء  عاملي 

جماليات الل�حة اأكرث، وتعرب عن مر�شى البهاق ب�ش�رة اأدق«.

ت�سارك الفنانة 

ريهام عبدالغفور 

ك�سيفة �سرف 

خالل اأحداث 

م�سل�سل »منعطف 

خطر« بطولة با�سل 

خياط وحممد عالء 

واإخراج ال�سدير 

م�سعود، والعمل 

مكون من 15 

حلقة، واملقرر 

عر�سه على اإحدى 

املن�سات الرقمية 

خالل الفرتة 

املقبلة، لتلتقى 

ريهام عبدالغفور 

مع با�سل خياط 

جمدًدا بعدما قّدما 

�سوًيا م�سل�سل 

»الرحلة« عام 

.2018

البحرين تتخطى حاجز 1000 اإ�سابة بفريو�ض 

»كورونا« وت�سجل 1224 حالة جديدة

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

اأظهرت  عددها 23278 يف ي�م 4 يناير 2022، 

تعافت  كما  جديدة،  قائمة  حالة   1224 ت�شجيل 

245 حالة اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل للحالت 

املتعافية اإىل 278144.

 5909 القائمة  للحالت  الجمايل  العدد  وبلغ 

حالة، منها 13 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1280406
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بمرسوم ملكي إعادة تنظيم وزارة الداخلية

 استحداث اإلدارة العامة لتنفيذ
 األحكام والعقوبات البديلة وتشملها 3 إدارات

ص��در عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، مرسوم 
رقم )1( لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 
)69( لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، جاء فيه:

 المادة األولى:
ُيس��تبَدل بنص البند )11( من )أوال( م��ن المادة األولى 
من المرسوم رقم )69( لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة 

الداخلية، النص اآلتي:
»11- شؤون الجمارك، وتشمل:

رئيس الجمارك، وتتبعه:

أ - إدارة الرقابة ومتابعة األداء.
ب - إدارة االتصال والتخطيط االستراتيجي.

ج- اإلدارة العامة للتفتيش واألمن الجمركي، وتشمل:
  - إدارة جمارك المنافذ البحرية.
  - إدارة جمارك المنافذ الجوية.
  - إدارة جمارك المنافذ البرية.

  - إدارة األمن الجمركي.
د- اإلدارة العام��ة للتخلي��ص والخدم��ات الجمركي��ة، 

وتشمل:
  - إدارة االلتزام والمخاطر الجمركية.

  - إدارة التراخيص الجمركية وخدمة العمالء.
  - إدارة التخليص الجمركي.

ه�- اإلدارة العامة للموارد ونظم المعلومات، وتشمل:
  - إدارة التدريب والتطوير.

  - إدارة الموارد المالية.
  - إدارة ُنُظم المعلومات.

  - إدارة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية«.
المادة الثانية:

ُيض��اف بند جديد برقم )7( إلى )ثانيًا( من المادة األولى 
من المرسوم رقم )69( لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة 

الداخلي��ة وُيعاد ترقي��م باقي البنود تبع��ًا لذلك، نصه 
اآلتي:

»7- اإلدارة العام��ة لتنفيذ األحكام والعقوبات البديلة، 
وتشمل:

  - إدارة العقوبات البديلة.
  - إدارة التنسيق والمتابعة القانونية.

  - إدارة تنفيذ األحكام«.
المادة الثالثة:

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرس��وم، وُيعمل به من 
تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

حماية الرياضيين وتوفير بيئة آمنة صحية لهم

 بحضور خالد بن حمد.. ناصر بن حمد 
يتسلم توصيات »طب القلب الرياضي«

تسلم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون الشباب، التوصيات 
التي خ��رج بها مؤتمر ط��ب القلب الرياض��ي، مؤكدًا 

سموه بأن التوصيات ستكون محل اهتمام ودراسة.
جاء ذلك، خالل اس��تقبال س��موه، بحضور سمو الشيخ 
خال��د بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس 
األعل��ى للش��باب والرياض��ة رئي��س الهيئ��ة العام��ة 
للرياض��ة رئي��س اللجن��ة األولمبية البحريني��ة، وزيرة 
الصح��ة فائقة الصال��ح، ورئيس قس��م كهرباء القلب 
بمركز الش��يخ محمد بن خليفة بن س��لمان آل خليفة 
التخصصي للقلب رئي��س مؤتمر طب القلب الرياضي 

الدكتور عادل خليفة.
وأكد س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليف��ة، على أن 
البحري��ن تول��ي ممارس��ي الرياضة أهمي��ة مضاعفة 
ف��ي ظل برامجه��ا الرامية إل��ى زيادة حج��م اإلنجازات 
في مختلف األلعاب الرياضي��ة ولكنها في الوقت ذاته 
حريص��ة عل��ى توفير بيئ��ة صحية مثالي��ة، باإلضافة 
إل��ى االهتمام الواضح بممارس��ي الرياضة في مختلف 
مناط��ق البحرين والعم��ل وصواًل إلى جع��ل الرياضة 

أسلوب حياة يومي للجميع.
وبين س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أن انعقاد 
مؤتمر طب القلب الرياضي جاء ليؤكد اهتمام البحرين 
تهت��م كثي��را بتش��خيص الجوانب الطبي��ة المتعلقة 

القلب الرياضي وس��عيها إلى وضع الحلول المناس��بة 
لكافة األس��اليب والممارس��ات الرياضية والعمل على 
نشر ثقافة ممارسة الرياضة الصحيحة وهو األمر الذي 
ت��م من خالل فعالي��ات المؤتمر ومش��اركة نخبة من 

األطباء واألكاديميين والخبراء في هذا المجال.
وثمن سمو الشيخ ناصر بن حمد، جهود وزارة الصحة، 
ومركز الش��يخ محمد بن خليفة بن س��لمان آل خليفة 
التخصصي للقلب، والمجلس األعلى للشباب والرياضة 
لتنظي��م ه��ذا المؤتم��ر والحملة الوطني��ة التوعوية، 
مؤك��دًا أن تظاف��ر الجه��ود وانصهاره��ا ف��ي بوتقة 
واحدة س��اهم في الوصول إل��ى األهداف التي وجد من 
أجله��ا والخروج بتوصيات هامة ستس��اهم في حماية 
الرياضيي��ن وممارس��ي الرياض��ة وتوفير بيئ��ة آمنة 

صحية لهم.
فيم��ا ثمنت وزي��رة الصحة، االهتم��ام الكبير من قبل 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالمؤتمر ورعاية 
س��موه لهذا المؤتم��ر اله��ام األمر الذي س��اهم في 
نجاح��ه ووصوله إلى األه��داف التي وجد من أجلها في 

حماية وتثقيف ممارسي الرياضة.
وأكدت أن المؤتمر، خلص إلى توصيات مهمة ستكون 
قاع��دة لنش��ر الوعي الصح��ي بين ممارس��ي الرياضة 

وتوفير بيئة رياضية آمنة لهم عبر ممارسات سليمة.

أكد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء، ح��رص مملك��ة البحري��ن على رفد 
قطاع الصناعة بكافة مقومات التطور التي 
تعزز من دوره الفاعل في االقتصاد الوطني، 
منوه��ًا بم��ا يزخر به ه��ذا القط��اع الحيوي 
من كفاءات وطنية تس��هم بكل اقتدار نحو 
تحقي��ق التطلع��ات المنش��ودة بم��ا يدعم 
المسيرة التنموية الشاملة بمملكة البحرين 
بقي��ادة حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة عاهل البالد.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع أمس، 
بحض��ور رئيس الهيئ��ة العليا لنادي راش��د 
للفروسية وس��باق الخيل سمو الشيخ عيسى 
بن سلمان بن حمد آل خليفة، ووزير المالية 
واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة 

آل خليف��ة، ورئي��س مجل��س إدارة ش��ركة 
ألمنيوم البحرين ألبا الشيخ دعيج بن سلمان 
بن دعي��ج آل خليف��ة، والرئي��س التنفيذي 
للش��ركة علي البقال��ي بمناس��بة االحتفال 
باليوبيل الذهبي على إنش��اء الشركة، حيث 
تش��رف رئيس مجلس اإلدارة بتقديم هدية 
تذكارية إلى س��موه بمناسبة مرور 50 عامًا 

على بدء العمليات التشغيلية في الشركة.
ون��وه س��موه بم��ا حققت��ه الش��ركة خالل 
مس��يرتها الممتدة ل�50 عام��ًا من إنجازات 
عززت تنافس��ية مملكة البحرين عالميًا في 
صناع��ة األلمني��وم والصناع��ات التحويلية، 
مشيدًا سموه بجهود رئيس وأعضاء مجلس 
إدارة الش��ركة والعاملين فيها وبما وصلت 

إلي��ه م��ن مس��تويات متقدم��ة ف��ي مجال 
الصناعة، متمنيًا سموه للشركة ومنتسبيها 
األه��داف  لتحقي��ق  والنج��اح  التوفي��ق  كل 

المرجوة. 
البحري��ن  اهتم��ام مملك��ة  وأك��د س��موه 
المس��تمر بتطوير البنية التحتية الصناعية 
لم��ا يمثله قطاع الصناع��ة من أهمية ودور 

فع��ال في النش��اط االقتص��ادي وفي توفير 
فرص العم��ل أمام أبن��اء البحرين، مش��يرًا 
إل��ى مواصلة العم��ل على تنمية مس��ارات 
التطوير ف��ي القطاعات الواع��دة باعتبارها 
أحد أولويات خط��ة التعافي االقتصادي بما 
يس��هم في زيادة تنافس��ية مملكة البحرين 

وجذب المزيد من االستثمارات.
م��ن جانب��ه، أع��رب رئي��س مجل��س إدارة 
ألمنيوم البحرين، عن خالص شكره وتقديره 
لصاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء على م��ا يوليه س��موه من 
اهتمام لش��ركة »ألب��ا« وبالقطاع الصناعي 
في المملكة، مثمنًا الحرص المس��تمر الذي 
يبديه س��موه من أجل دع��م وتطوير قطاع 
الصناع��ة، باعتب��اره أح��د القطاع��ات ذات 

األولوية في مملكة البحرين.
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القطاع يزخر بكفاءات وطنية تسهم بكل اقتدار في تحقيق التطلعات المنشودة 

قطاع الصناعة يسهم في توفير فرص العمل أمام البحرينيين

»ألبا« حققت إنجازات عززت تنافسية البحرين عالميًا بصناعة األلمنيوم

 مواصلة العمل على تنمية مسارات التطوير في القطاعات الواعدة
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سموه يلتقي رئيس مجلس إدارة »ألبا« بمناسبة مرور 50 عامًا على بدء التشغيل

 ولي العهد رئيس الوزراء: رفد الصناعة 
بكافة المقومات لتعزيز دورها في االقتصاد الوطني

 »الصحة«: إسناد بعض مهام التأكد من 
استيفاء متطلبات الرخص للمكاتب الهندسية  
أعلنت وزارة الصحة عن إتاحة الخيار ألصحاب األعمال االستعانة بالمكاتب الهندسية 
المعتمدة من قبل مجلس تنظيم المهن الهندسية، حيث ستقوم المكاتب الهندسية 
بإعداد الخرائط والرس��ومات الالزمة حس��ب اش��تراطات وزارة الصحة والتي ستمكن 
صاح��ب الطلب من الحصول عل��ى الموافقة الفورية من قب��ل وزارة الصحة عبر نظام 
الس��جالت التجارية »س��جالت«، وذل��ك تعزيزًا للش��راكة مع القط��اع الخاص وبهدف 
تس��هيل اإلج��راءات المعمول بها لترخيص األنش��طة التجارية، وم��ن المقرر أن يبدأ 
تفعيل المرحلة األولى من المش��روع مع منتصف ش��هر يناير المقبل لكل من أنشطة 
صالونات الحالقة، وصاالت الرياضية، ومراكز المس��اج واالس��ترخاء، وبرك الس��باحة، 
على أن يتم في المرحلة القادمة من المش��روع التوس��ع في األنش��طة التجارية التي 
تتيح االستعانة بالقطاع الخاص لتشمل المطاعم والمقاهي وأنشطة صناعة وتعبئة 

وتخزين األغذية والفنادق.
وبإمكان أصحاب األعمال المعلن عنها للمرحلة األولى االستعانة بالمكاتب الهندسية 
للكش��ف على موقع مزاولة العمل للتأكد من تطبيق االش��تراطات والمعايير التابعة 

لوزارة الصحة وذلك للحصول على الشهادة الصحية للبدء في مزاولة النشاط.

تنفيذًا ألمر ولي العهد رئيس الوزراء

وزير األشغال: حلول مستدامة لتجمع مياه األمطار في اللوزي

قام وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المهندس 
عصام بن عبداهلل خلف، أمس الثالثاء، بزيارة ميدانية يرافقه محافظ 
المحافظة الش��مالية، علي بن عبدالحس��ين العصفور، لالطالع على 
آلية التعامل مع تجمعات مياه األمطار في منطقة اللوزي، وذلك من 
خالل وضع الحلول المس��تدامة بمعايير عالية لضمان جودة خدمات 

البنية التحتية.
ويأتي ذلك تنفيذًا ألمر صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بوضع حلول مس��تدامة 
للبن��ى التحتية في المناطق التي ش��هدت تجمع��ات لمياه األمطار، 
بجان��ب مواصل��ة تحدي��ث وتطوير ش��بكات تصريف مي��اه األمطار 
وتعزي��ز مقومات البن��ى التحتي��ة بمعايير عالية لضم��ان جودتها 
واس��تدامتها، بالتماشي مع خطط تس��ريع وتيرة اإلنجاز التي يجب 
أن يالزمها التنفيذ المتقن لألفكار المطروحة والحلول المبتكرة في 

كافة المجاالت.
وبي��ن أن ال��وزارة قام��ت بإجراء دراس��ة عاجلة ألس��باب تجمع مياه 
األمطار ف��ي منطقة اللوزي، والتي في ضوئه��ا قامت الوزارة بوضع 
الحل��ول اإلس��تراتيجية والمس��تدامة والمتمثل��ة في رف��ع الطاقة 

االستيعابية لشبكة تصريف مياه األمطار من منطقة اللوزي.
وأش��ار الوزير إلى أن الوزارة حريص��ة دائمًا على تطوير كفاءة البنية 
التحتية بما يتناس��ب والتوسع العمراني واالستثماري الذي تشهده 
المملكة من أجل الوصول إلى البنية التحتية المنش��ودة المتوافقة 
م��ع المعايير العالمية ذات الجودة العالية، مش��يرًا إلى أن كل ذلك 
يأت��ي في إطار الحرص على مصال��ح المواطنين والمقيمين وتقديم 

كل ما من شأنه الخير والنماء للوطن.
ب��دوره ذكر محاف��ظ المحافظة الش��مالية أنه تنفي��ذًا ألمر صاحب 
السمو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس 
مجلس ال��وزراء حفظه اهلل، بحص��ر األضرار وتعوي��ض المتضررين 
ووضع الحلول المس��تدامة للبنى التحتية في المناطق التي شهدت 
تجمعًا لمياه األمطار، وبن��اًء على متابعة التنفيذ من وزير الداخلية 
الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة، فقد تمت زيارة منطقة 
اللوزي، حيث استعرض وزير األش��غال وشؤون البلديات والتخطيط 

العمراني الحلول المستدامة لتجمع مياه األمطار في المنطقة.
وأك��د المحافظ أهمية وضع الحلول المس��تدامة، مش��يدًا بمتابعة 
وزير األش��غال الش��خصية وجهود الوزارة في سرعة االستجابة طيلة 

األيام الماضية والتعامل مع تجمعات مياه األمطار بكفاءة عالية.

حضر الزيارة التفقدية النائب محمود مكي البحراني وعضو المجلس 
البل��دي زين��ب محم��ود ال��درازي، ووكيل الوزارة لش��ؤون األش��غال 
المهن��دس أحم��د عبدالعزي��ز الخي��اط، والوكيل المس��اعد للطرق 
المهندس كاظ��م عبداللطي��ف، والوكيل المس��اعد للصرف الصحي 
المهندس فتحي عبداهلل الفارع ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية 

لمياء يوسف الفضالة وعدد من المسؤولين ومهندسي الوزارة.
م��ن جانبه، توج��ه النائ��ب محمود البحران��ي بالش��كر إلى صاحب 
الس��مو الملكي ولي العه��د رئيس مجلس الوزراء عل��ى أمره بوضع 
حلول مس��تدامة للبنى التحتية، مثمنًا جهود وزير األشغال وشؤون 
البلدي��ات والتخطيط العمراني ف��ي تطوير البني��ة التحتية وإيجاد 
الحلول المس��تدامة تنفيذًا ألمر صاحب الس��مو الملكي ولي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء منوهًا بجه��ود العاملين في وزارة األش��غال 
وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني لما بذلوه من جهود كثيفة 

استمرت على مدار الساعة لتصريف المياه بأسرع وقت ممكن.
م��ن جانبها، تقدمت عضو مجلس بلدي المنطقة الش��مالية ممثلة 
الدائرة الثانية عشرة زينب الدرازي بالشكر والتقدير  لصاحب السمو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس الوزراء 
على اهتمامه البال��غ ومتابعته واهتمامه الحتياج��ات المواطنين، 
مؤكدة دور وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني 
في تطوير البنية التحتية بما يتناس��ب م��ع التطور العمراني الكبير 

الذي تشهده المملكة.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

https://alwatannews.net/article/982849
https://alwatannews.net/article/982828
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ارتفاع اإلصابات بــ»كورونا« إلى 1224 حالة أمس تستدعي 
من الجميع وقفــة مراجعة والتزامًا تامــًا للحد من تزايد 

اإلصابات.
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 حكم ينهي نزاع 
»اإلخوة« على ملكية االسم التاريخي

أيمن شكل «

في حكم بات ونهائي لنزاع أعضاء فرقة اإلخوة على 
االس��م التاريخي، رفضت محكم��ة التمييز المدنية 
الثالث��ة الطع��ن ال��ذي قدمه ع��ازف الجيت��ار وأحد 
المؤسسين للفرقة خالد الذوادي، على حكم بشطب 
االسم التجاري »فرقة اإلخوة البحرينية الموسيقية« 
والذي قام بتس��جيله كمؤسسة فردية، ال تضم أي 
عضو من أعضاء الفرقة األساس��يين الذين ش��كلوا 
الفرقة مع الفنان الراحل علي بحر وس��لطان س��الم 
والراحل عيسى بحر. وأشار المحامي مانع البوفالسة 
وكي��ل أعضاء الفرق��ة الطاعنين إل��ى أهمية القرار 
الذي أصدرته المحكم��ة لصالح موكليه من أعضاء 
فرق��ة األخوة البحريني��ة الموس��يقية، والذي يؤكد 
على أحقية أعضاء الفرقة باالس��م، استمرارًا لتاريخ 
الفرقة المل��يء بالنجاحات واإلنجازات برفقة الفنان 
الراح��ل عل��ي بح��ر، وأن عدم قب��ول الطع��ن الذي 
أصدرته المحكمة ماهو إال ترس��يخ لمبادئ العدالة 

وترسيخ لحق موكليه باالسم.
وكان ع��ازف الجيتار ال��ذوادي قد حص��ل على حكم 
لصالح��ه برف��ض الدع��وى الت��ي أقامه��ا أعض��اء 
الفرقة إللغاء الس��جل الذي استصدره باسم الفرقة 
بمف��رده، فطعنوا على الحكم باالس��تئناف وطالبوا 
أمام المحكمة الكب��رى المدنية بإثبات عضويتهم 
في الفرقة وكونهم من مؤسس��يها وأحقيتهم في 
اس��تخدام االس��م، وإلغاء الق��رار الصادر ع��ن وزارة 
التجارة والصناعة بتسجيل المؤسسة الفردية تحت 
اس��م فرقة اإلخوة البحرينية الموس��يقية وش��طبه 

من الس��جالت وإعادة تس��جيلها باسم المدعين مع 
المدعى عليه الثاني وأحقية المدعين في استصدار 

سجل تجاري جديد آخر بالبيانات.
واس��تمعت المحكمة لش��هود اإلثبات حيث ش��هد 
أحدهم بأنه تم تأسيس الفرقة عام 1975 من كل 
من علي بحر وانضم إليهم المدعى عليه والمدعون 
وجميعهم يس��تخدمون اسم الفرقة، كما شهد آخر 
أن��ه كان مديرًا للفرق��ة منذ ع��ام 2011 حتى عام 
2013، كما استمعت المحكمة لشاهد نفي أكد بأن 

المدعى عليه الثاني مؤسس الفرقة مع عيسى بحر 
وعلي بحر وإبراهيم الذوادى عام 1982 وأن المدعى 
عليه الثاني كان مدي��رًا للفرقة ويوقع مع علي بحر 
على العقود الخاصة بها، كما ش��هد شاهد ثاٍن أن 
المدع��ى علي��ه الثاني أس��س الفرقة م��ع علي بحر 
وعيسى بحر وآخر. وقضت المحكمة االستئنافية في 
مايو 2021، بشطب االسم التجاري، فطعن الذوادي 
عل��ى الحك��م بالتميي��ز، وقضت المحكم��ة برفض 

طعنه وتأييد حكم محكمة االستئناف.

استمرار األسئلة
المعالج��ة »المس��تدامة« ممكن��ة إذًا، لموضوع تجمع مي��اه األمطار، كما 
فهمن��ا من التصريح الصادر عن اجتماع ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظ��ه اهلل مع المس��ؤولين ع��ن البنية التحتي��ة، ولو أردن��ا لتحويل مياه 
األمطار ألمر إيجابي أيضًا لكان ممكنًا كما فعلت بعض المدن في تخزينها 
كمياه جوفية، وها قد أصدر س��موه أوامره بإنفاذ الحلول المس��تدامة فورًا 

للمناطق التي تتجمع فيها المياه. 
س��ؤالنا ِلَم َلْم يرفع الوزراء عن كاهل س��مو ولي العه��د رئيس الوزراء هذا 
التدخ��ل إن كانت هناك حلول مس��تدامة وممكنة؟ خاصة والمش��كلة كما 
يعرفها الكل تتكرر كل س��نة، ولَم لْم يخاطب المسؤولون الناس ويشرحوا 
لهم الوضع تمامًا كما ش��رحوا لس��مو ولي العهد رئيس الوزراء، ويعرضوا 
للن��اس هذا العرض الذي قدم لس��موه؟ فمن حق الناس أن يس��تمعوا له 
ويفهموا ِلَم تتكرر المشكلة، وأين يوجد الحل؟ األهم من هذا كله لم يترك 
الغضب والتحلطم والتذمر بين الناس ليأخذ مجراه ويطول، ويترك تبعاته 
إلى أن يتدخل سمو ولي العهد رئيس الوزراء مشكورًا بنفسه؟ بالتأكيد لدى 
الوزراء صالحيات مخاطبة الناس وإيصال الرس��ائل الحكومية المطلوبة، ِلَم 

يتقاعسون عن ذلك؟ 
ه��ذا من جهة، ومن جه��ة أخرى انظ��روا للعديد من المش��اكل المتكررة 
السنوية التي وجدت طريقها للحل في البحرين، والحمد هلل نسيناها بفضل 
جه��ود الدولة ألنها ما عادت تتكرر، مثل مسلس��ل انقط��اع الكهرباء، لقد 
كانت مشكلة سنوية، كانت الصحف تكتب والصور تنشر والناس »تتحلطم« 
كل سنة، وتتكرر ذات المش��اهد لمناطق مظلمة أو أهال يهجرون بيوتهم 
ف��ي الحر ويظعنوا عن��د أهلهم حتى تعود الكهرباء والش��كوى من معاناة 
كبار السن وووو..، كلها وهلل الحمد وبفضل جهود مكثفة من الدولة وجدت 
حلواًل مستدامة حتى أصبحت من الذكريات، ونحن اآلن وهلل الحمد دولة بال 

انقطاعات للكهرباء، هذا إنجاز ومفخرة تستحق الحكومة أن تشكر عليه. 
البحري��ن صغي��رة والمش��اكل التي من هذا الن��وع »تجمع مي��اه األمطار« 
باإلمكان معالجتها وإنهاؤها كصور مش��وهة طارئ��ة تغطي على الصورة 
اإلجمالية لجهود الدولة، كما حدث مع منطقة اللوزي الجميلة وجهود وزارة 
اإلس��كان الجب��ارة فيها والتي ترف��ع رأس الحكومة فع��اًل، لكن ما حدث أن 
الناس عرفتها وش��اهدتها م��ن خالل الصور القبيحة لتجم��ع المياه ال من 
خ��الل تقرير عن جمال التخطيط والبني��ة التحتية وجمال المناطق العامة 
فيها. حلول هذه المش��اكل الطارئة وغيرها بشكل مستدام يرفع عن كاهل 
رئيس الوزراء الحاجة لتدخله في كل مرة، لو أن المسؤولين قدموا مقترحًا 
بها، أو طالبوا بميزانية لها، وفي نفس الوقت لو أنهم شاركوا الناس بشرح 
المش��كلة والحلول المقترحة، لمنعوا وخففوا عل��ى األقل من حالة التذمر 
التي ش��اعت في اليومين الماضيين ومن استغاللها بشكل سلبي، وهذا ما 

يعنينا بالدرجة األولى. 
مقادي��ر »الطبخ��ة« الحكومية كامل��ة في العديد من األم��ور في البحرين، 
ب��ل وتعد نموذجًا يحتذى به ف��ي الترتيب والتنظيم وحس��ن تدبير صرف 
واس��تخدام األموال، لكننا كثيرًا ما نأتي عل��ى وقت إضافة »الملح« ويقصر 
بكميت��ه المس��اعدون، فيضيع الجهد المبذول ألس��باب بس��يطة جدًا مما 

يستدعي التدخل في كل مرة. 
على ثقة بأن أمر س��مو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء س��يجد حاًل دائمًا 
ينهي هذه القصة، وس��تكون من الذكريات المنسية بإذن اهلل كما أصبحت 
عليه مش��اكل انقطاع الكهرب��اء من الذكريات، إنما لتكن درس��ًا ونموذجًا 
لمواضع الخلل والتقصير البس��يطة، والتي بإم��كان التقاعس عن حلها أن 

يتسبب في إيجاد فجوة بين الناس والدولة. 

مالحظة
أي��ن األمانة العامة للن��واب واألمانة العامة للش��ورى للتعلي��ق أو الرد أو 
التصحي��ح عما ه��و متداول على وس��ائل التواصل االجتماع��ي من مقاطع 
ومقاالت بها أرقام تتعلق بتقاعد النواب والش��وريين؟ هل ينتظرون تدخاًل 

أيضًا من الحكومة للشرح؟!!

رصد متحور جديد لـ»كورونا«
أعلن معه��د مستش��فى جامعة 
المعدي��ة،  لألم��راض  مرس��يليا 
أم��س الثالثاء، عن رص��د متحور 
جديد لفي��روس كورونا في جنوب 

فرنسا.
ويحم��ل المتح��ور الجدي��د اس��م 
»B.1640.2«، وس��جلت أول حالة 
إصابة مؤكدة به لدى مسافر عاد 
م��ن الكامي��رون إلى فرنس��ا قبل 
نحو شهر، حسبما أفادت مراسلة 

»سكاي نيوز عربية«.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، 
فإن عدد المتحورات يزداد بشكل 
المتحورات سريعة  لكن  ملحوظ، 
االنتشار هي التي تشغل العلماء.

وتع��د الطف��رات س��مة ممي��زة 
لمعظ��م أن��واع الفيروس��ات، ما 
ي��ؤدي إل��ى ظه��ور متح��ورات أو 

سالالت جديدة منها.

قل��ق  وتثي��ر متح��ورات كورون��ا 
عل��ى  قدرته��ا  بش��أن  األطب��اء، 
مقاومة مناعة الجس��م الذاتية أو 

التصدي للقاحات المعروفة.

 السويد تعلن إصابة 
الملك والملكة بـ»كورونا«

أصيب كل من ملك وملكة السويد بفيروس كورونا.
وأف��اد بيان صادر عن القصر الملكي في الس��ويد، أم��س، بأن الملك 
كارل الس��ادس عشر غوستاف والملكة سيلفيا، ظهرت عليهما أعراض 

طفيفة، وأنهما قد حصال على ثالث جرعات لقاح مضاد لكورونا.
ويطغ��ى المتح��ور أوميك��رون من في��روس كورون��ا عل��ى اإلصابات 

العالمية، إال أنه يتميز بأعراضه الطفيفة التي تشبه اإلنفلونزا.
وأودى الوب��اء بما ال يقل عن 5,448,314 ش��خصًا في كل أنحاء العالم 
منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض 

نهاية 2019 في الصين.
وتق��در منظمة الصح��ة أن الحصيلة الفعلية قد تك��ون أعلى بمرتين 

إلى ثالث.

 خضراوات
تفيد في إنقاص الوزن

يعد ملء نصف الصحن بالخضراوات من أبس��ط الخطوات وأكثرها 
فاعلية إلنق��اص الوزن، ألن الخضراوات كثيف��ة العناصر الغذائية 
وقليل��ة الس��عرات الحرارية. ووفقًا لما نش��ره موق��ع »إيتنغ ويل« 
Eating Well، يمك��ن تقليل تن��اول الس��عرات الحرارية مع توفير 
العناص��ر الغذائية لمد الجس��م بالطاقة الالزم��ة دون الحاجة إلى 
المعان��اة م��ن الحرمان أو الج��وع إلنقاص الوزن م��ن خالل تناول 

الخضراوات.
ويحت��وي ك��وب واحد م��ن الخضراوات عل��ى نس��بة منخفضة من 
الس��عرات الحرارية ونس��بة عالية من الماء واأللياف، ويحتوي على 
20 إلى 50 س��عرة حرارية فق��ط. في حين أن تناول كوب واحد من 
المعكرونة أو األرز، يمكن أن يحتوي على حوالي 200 سعرة حرارية.

ويوضح التقرير المنشور في موقع Eating Well، أن هذا ال يعني أن 
الكربوهيدرات ليس لها مكان ف��ي الوجبات الغذائية وإنما يمكن 
الحصول عليها بكميات محدودة لوضع فرق الس��عرات الحرارية في 
نصابه��ا الصحيح. ولتحقيق نتائج أفضل في س��بيل إنقاص الوزن 
م��ع االحتفاظ بنظ��ام غذائي صحي ومفيد، ح��دد التقرير عدد من 
الخضراوات التي تس��اعد عل��ى فقدان الوزن كما يل��ي: القرنبيط، 
وإس��باغيتي الق��رع، واألف��وكادو، والملف��وف، والكوس��ة، والخس 

الروماني، والبازالء الخضراء، الكيل، والسبانخ، والجزر.

تبرئة صاحب محل مجوهرات من االحتيال على زبائن
أيمن شكل «

عل��ى الرغم من بيعه مصوغات ذهبية لتس��عة زبائن واس��تالم مبالغها منهم 
ورفضه تس��ليمها، إال أن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برأت صاحب محل 
بيع مصوغات، من تهمة االحتيال، وقالت في حيثيات البراءة إن مرد هذا القضاء 
لي��س نفي الواقعة عن المتهم، ولكنه ال يش��كل جريمة يعاقب عليها القانون 
الجنائ��ي، وإن كان��ت قد انتفت المس��ؤولية الجنائية إال أنه ق��د ال تنتفي عنه 

المسؤولية المدنية.
وح��ول تفاصيل الحكم أوضح المحامي زهير عبداللطيف وكيل التاجر، أن النيابة 

العام��ة أحالته للمحكم��ة بتهمة التوصل لالس��تيالء على مبال��غ مالية من 9 
زبائن، وذلك بعد أن عرض على موقع إنس��تغرام مجوهرات تحت اس��م محله، 
وق��ام هؤالء الزبائن بطلب التوصيل لتلك المش��تريات، بعد أن قاموا بتحويل 

قيمتها إليه عن طريق »بنفت«، لكنه لم يقم بتوصيل المشتريات ألصحابها.
وأش��ارت تفاصي��ل القضية إلى أن المبلغي��ن أفادوا بتحقيق��ات النيابة العامة 
بأنهم تواصلوا مع المتهم عبر برنامج إنس��تغرام، وواتساب، وذلك لطلب شراء 
مجوهرات مح��ددة، وقاموا بتحويل قيمتها عن طريق بنف��ت، وقرر المتهم أن 
البضاعة س��تصل إليهم خالل فترة من الزمن، إال أنه لم يِف بالتزاماته متعذرًا 

بوجود خلل في نظام المحل، كما أنه لم يرد على اتصاالتهم.

 زوجة تستعيد ما دفعته 
ببيت العمر بعد خيانة زوجها

أيمن شكل «

أع��ادت محكم��ة االس��تئناف العلي��ا المدني��ة، 
لبحريني��ة حقه��ا ال��ذي دفعته في بيت إس��كان 
الزوجية، بعدما اكتش��فت عالق��ة زوجها بأخرى 
وطلقه��ا عندم��ا تنازل��ت ع��ن مؤخ��ر الصداق، 
حي��ث ألزمته المحكم��ة ب��رد 11200 دينار لها، 

والمصروفات ورسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.
وح��ول تفاصي��ل الدع��وى قالت المحامي��ة عبير 

العن��زي وكيلة الزوج��ة، إن موكلتها تزوجت من 
المدعى عليه لمدة 14 س��نة، ورزقا ببنتين خالل 
تلك الفترة، وقاما باقت��راض مبلغ 32 ألف دينار 
من بنك لش��راء بي��ت الزوجية، وتم فتح حس��اب 
مشترك لسداد األقساط. وعلى الرغم من أنه من 
األثرياء ويمتلك يختًا وخياًل عربيًا أصياًل وسيارات 
ودراجات نارية فاخرة، إال أنها كانت تشارك أيضًا 
ف��ي مصروفات البي��ت ومدارس البنتي��ن، لكنها 
اكتش��فت أنه على عالق��ة بفتاة يس��افر معها، 

وعندم��ا واجهت��ه بما عرف��ت وطلب��ت الطالق، 
رف��ض بش��رط أن تتنازل ع��ن مؤخ��ر الصداق، 
وهو ما حدث بالفع��ل، وعندما خرجت من البيت 
قام بتغيير المفاتيح ولم يس��مح لها باس��تعادة 
مالبس��ها وأغراض ابنتيهما. وقام��ت المحامية 
عبي��ر العنزي برفع دعوى أم��ام المحكمة الكبرى 
المدني��ة الثامنة والتي قض��ت بإلزامه أن يؤدي 
للمدعي��ة مبلغ 17 ألف دينار قيمة ما دفعته من 

أقساط بيت اإلسكان.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 العتوم: حصول »البحرين الطبية« 
على وسام االستحقاق مصدر فخر واعتزاز

ثمن رئيس الكلية الملكي��ة للجراحين في أيرلندا - جامعة 
البحري��ن الطبي��ة »RCSI Bahrain« البروفيس��ور س��مير 
العت��وم األم��ر الملكي لحضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه 
باستالم وس��ام األمير س��لمان بن حمد لالستحقاق الطبي 
وال��ذي ُمِن��ح للعاملين ف��ي الصف��وف األمامي��ة والجهات 

الُمساِندة في مختلف المواقع.
وأش��ار العتوم إل��ى أن هذا التكريم لي��س غريبًا على قيادة 
ه��ذا البلد المعطاء بقيادة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد الُمفدى حِفظ��ُه اهلل ورعاه 
وصاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئي��س مجلس الوزراء في الِح��رص على تقدير 
وتكريم القياديين والمس��اهمين في َدعم مسيرة النهضة، 
مم��ا له أث��ر كبير في تش��جيعهم وحثهم عل��ى المزيد من 

اإلنجاز والعطاء.
وأض��اَف أن جامع��ة البحري��ن الطبي��ة هي َثم��رة من ثمار 
الَنجاح��ات واإلنج��ازات ف��ي العص��ر الزاه��ر لجالل��ة الملك 
المف��دى عل��ى الصعيدين التعلي��م العال��ي والصحي وِبما 
يتفق مع رؤي��ة المملكة 2030، حيث تحتوى هذه الجامعة 
على أكثر من 50 جنسية من الطلبة الذين أتوا إلى البحرين 
لما تتمت��ع به المملكة من األمن واالس��تقرار والتس��امح 
والتعايش والتط��ور على جميع المس��تويات. وبعد إكمال 
دراستهم يعودون إلى بالدهم كسفراء للمملكة إضافة إلى 
الكوادر البحرينية والدولية المؤهلة ذات الخبرات المختلفة 

والتي تستقطبها الجامعة.
وأش��اد العتوم بالتعاون الذي تم بين جميع كوادر الجامعة 
من أساتذة وطالب في دعم الجهود المبذولة من ِقبل الفريق 
الوطني لمكافحة فيروس كورونا سواء على مستوى التطّوع 

والمس��اعدة في عناية الَمرضى وإعطاء المطاعيم واألبحاث 
الس��ريرية المش��تركة الذي تم َنش��ُرها في مجالت علمية 
متخصصة وس��اهمت في تحس��ين البروتوك��ول المعمول 
ب��ه لمواجهة هذِه الجائحة، مش��يدًا بالجهود المبذولة من 
قب��ل الفريق الوطن��ي بقيادة صاحب الس��مّو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حي��ث قّدمت نموذج��ًا يحتذى ب��ه دوليًا للتعام��ل مع هذا 

الوب��اء من حيث توفي��ر األدوية والمطاعيم 
والُبني��ة التحتية والطاق��م الطبي الذي تم 
تكريم��ُه حديث��ًا، وأش��ادت بذل��ك منظمة 
الصحة العالمية وألكثر من مرة، مؤكدًا أن 
هذا الوس��ام مصدر افتخار واعِتزاز للجامعة 
وجمي��ع منتس��يبها لحّثهم عل��ى مزيد من 

اإلنتاج والتطوير.

 كاف الريادة بـ»اإلصالح« تشارك 
في احتفالية رعاية الوالدين باليوم الوطني

ش��اركت كاف الريادة -أحد مشروعات كاف 
اإلنس��انية- بجمعية اإلصالح في احتفالية 
جمعية البحري��ن لرعاي��ة الوالدين باليوم 
الوطني لمملك��ة البحري��ن وذكرى جلوس 
جالل��ة المل��ك المف��دى تحت ش��عار »دام 

عزك يا وط��ن 2021«، بحضور وزير العمل 
والتنمي��ة االجتماعية جميل حميدان، حيث 
قدمت الجمعية البحري��ن لرعاية الوالدين 
درع ش��كر ل�»كاف الريادة« على مشاركتها 

الفاعلة في االحتفالية.

د. سمير العتوم

 »كريدي مكس« تطلق خدمة
 تقديم الطلب على بطاقاتها

عبر تطبيقها اإللكتروني
أعلنت ش��ركة كريدي مكس عن 
إط��الق خدم��ة تقدي��م الطل��ب 
للحص��ول عل��ى بطاق��ة كري��دي 
مكس عبر تطبيقه��ا اإللكتروني 
بسهولة وأمان من خالل خطوات 
بس��يطة ودقائق معدودة، حيث  
يمكن حفظ وإكم��ال الطلب في 
أي وقت، مع توفي��ر خاصية تتبع 

الطلب.
لش��ركة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
»كري��دي مكس« أحمد س��يادي، 
إن هذه الخدم��ة الجديدة تهدف 
العم��الء  تجرب��ة  تعزي��ز  إل��ى 
وتمكينهم م��ن إجراء المعامالت 

بسرعة وسالس��ة وموثوقية، والحصول على أفضل الخدمات وفقًا ألحدث 
التوجهات الرقمية.

وأضاف أن هذه الخدمة تتماشى مع استراتيجية كريدي مكس في تطوير 
منتجاته��ا وخدماته��ا الرقمي��ة وتعزيز االبت��كار والحفاظ عل��ى الريادة 
وتحقي��ق تطلعات العم��الء والتأكد من حصولهم عل��ى أفضل الخدمات 

والمنتجات وفقًا لالتجاهات الرقمية األكثر تقدمًا.

أحمد سيادي 

https://alwatannews.net/Bahrain
https://alwatannews.net/article/982957
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صــدر عــن عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، 
مرســوم رقم )1( لســنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرســوم رقم )69( لســنة 

2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، جاء فيه:

المادة األولى:
ُيســـتبَدل بنـــص البنـــد )11( مـــن )أوًل( 
مـــن المـــادة األولى من المرســـوم رقم 
)69( لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة 

الداخلية، النص اآلتي:
“11 - شؤون الجمارك، وتشمل:

رئيس الجمارك، وتتبعه:
أ - إدارة الرقابة ومتابعة األداء.

والتخطيـــط  التصـــال  إدارة  ب - 
الستراتيجي.

ج- اإلدارة العامـــة للتفتيـــش واألمـــن 
الجمركي، وتشمل:

- إدارة جمارك المنافذ البحرية.
- إدارة جمارك المنافذ الجوية.

- إدارة جمارك المنافذ البرية.
- إدارة األمن الجمركي.

د- اإلدارة العامة للتخليص والخدمات 

الجمركية، وتشمل:
- إدارة اللتزام والمخاطر الجمركية.

- إدارة التراخيـــص الجمركية وخدمة 
العمالء.

- إدارة التخليص الجمركي.
ونظـــم  للمـــوارد  العامـــة  اإلدارة   - هــــ 

المعلومات، وتشمل:
- إدارة التدريب والتطوير.

- إدارة الموارد المالية.

- إدارة ُنُظم المعلومات.
والشـــؤون  البشـــرية  المـــوارد  إدارة   -

اإلدارية”.
المادة الثانية:

ُيضـــاف بند جديد برقم )7( إلى )ثانًيا( 
مـــن المـــادة األولى من المرســـوم رقم 
)69( لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة 
الداخليـــة وُيعـــاد ترقيـــم باقـــي البنود 

تبًعا لذلك، نصه اآلتي:

“7 - اإلدارة العامـــة لتنفيـــذ األحـــكام 
والعقوبات البديلة، وتشمل:

- إدارة العقوبات البديلة.
- إدارة التنسيق والمتابعة القانونية.

- إدارة تنفيذ األحكام”.
 المادة الثالثة:

هـــذا  تنفيـــذ  الداخليـــة  وزيـــر  علـــى 
تاريـــخ  مـــن  بـــه  وُيعمـــل  المرســـوم، 
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

تعديل أحكام بمرسوم إعادة تنظيم “الداخلية”

إدارة عامـــة لتنفيـــذ العقوبـــات البديلـــة

دراسة توصيات مؤتمر “طب القلب الرياضي”

اســـتقبل ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنسانية وشـــؤون الشباب سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، بحضور النائب 
األول لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيس الهيئة العامة للرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة، وزيرة 
الصحـــة فائقـــة الصالـــح، ورئيس قســـم 
كهربـــاء القلـــب بمركز الشـــيخ محمد بن 

خليفة بن ســـلمان آل خليفة التخصصي 
القلـــب  “طـــب  مؤتمـــر  رئيـــس  للقلـــب 

الرياضي” عادل خليفة سلطان.
وأثنـــاء اللقـــاء، أكد ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة أن مملكـــة البحرين 
تولي ممارسي الرياضة أهمية مضاعفة 
فـــي ظـــل برامجهـــا الراميـــة إلـــى زيادة 
حجـــم اإلنجـــازات في مختلـــف األلعاب 
ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  ولكنهـــا  الرياضيـــة 
حريصة على توفير بيئة صحية مثالية، 
إضافة إلى الهتمام الواضح بممارســـي 

الرياضـــة فـــي مختلف مناطـــق البحرين 
الرياضـــة  جعـــل  إلـــى  وصـــول  والعمـــل 

أسلوب حياة يومي للجميع.
وبيـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة إن انعقـــاد مؤتمـــر طـــب القلـــب 
الرياضـــي جـــاء ليؤكـــد اهتمـــام مملكـــة 
بتشـــخيص  كثيـــرا  تهتـــم  البحريـــن 
القلـــب  المتعلقـــة  الطبيـــة  الجوانـــب 
الرياضـــي وســـعيها إلـــى وضـــع الحلـــول 
المناســـبة لكافة األســـاليب والممارسات 
ثقافـــة  نشـــر  علـــى  والعمـــل  الرياضيـــة 

ممارسة الرياضة الصحيحة، األمر الذي 
تم من خالل فعاليات المؤتمر ومشاركة 
واألكاديمييـــن  األطبـــاء  مـــن  نخبـــة 

والخبراء في هذا المجال.
وثمـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
الصحـــة، ومركـــز  خليفـــة جهـــود وزارة 
الشـــيخ محمـــد بن خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة التخصصـــي للقلـــب، والمجلـــس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة لتنظيم هذا 
المؤتمـــر والحملـــة الوطنيـــة التوعويـــة 
مؤكدا أن تظافر الجهود وانصهارها في 

بوتقـــة واحدة ســـاهم فـــي الوصول إلى 
األهـــداف التي وجد من أجلها والخروج 
بتوصيـــات هامة ستســـاهم فـــي حماية 
الرياضيين وممارســـي الرياضة وتوفير 

بيئة آمنة صحية لهم.
وخالل اللقاء تســـلم ســـمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة التوصيات التي خرج 
بهـــا مؤتمر طب القلـــب الرياضي مؤكدا 
محـــل  ســـتكون  التوصيـــات  أن  ســـموه 

اهتمام ودراسة.
من جانبها، ثمنت فائقة الصالح الهتمام 

الكبيـــر مـــن قبل ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة بمؤتمـــر طـــب القلـــب 
الرياضـــي ورعايـــة ســـموه لهـــذا المؤتمر 
المهـــم، األمـــر الـــذي ســـاهم فـــي نجاحه 
ووصولـــه إلى األهـــداف التـــي وجد من 
أجلهـــا فـــي حمايـــة وتثقيـــف ممارســـي 
الرياضة، مؤكـــدة أن المؤتمر خلص إلى 
توصيـــات مهمـــة ســـتكون قاعدة لنشـــر 
الوعـــي الصحي بين ممارســـي الرياضة 
وتوفيـــر بيئـــة رياضيـــة آمنـــة لهـــم عبـــر 

ممارسات سليمة.
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تفضل عاهل البالد القائد األعلى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بزيارة للقيادة 
العامة لقوة دفاع البحرين أمس.

ولـــدى وصول جاللته كان في الســـتقبال القائد 
العام لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، ومستشـــار األمن 
الوطني قائد الحرس الملكي اللواء الركن ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة وقائـــد قوة 
الحـــرس الملكـــي الخاصـــة المقـــدم الركن ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفة، كمـــا كان في 
الســـتقبال وزيـــر شـــؤون الدفاع الفريـــق الركن 
عبـــدهللا النعيمـــي ورئيس هيئـــة األركان الفريق 

الركن ذياب النعيمي، وعدد من كبار الضباط.
وأثنـــاء الزيـــارة، اطلـــع جاللتـــه علـــى الخطـــط 
والبرامـــج المســـتقبلية لتطوير مختلف أســـلحة 

ووحدات قوة دفاع البحرين، معرًبا عن اعتزازه 
برجالها البواسل الذين سطروا أسمى قيم الولء 
واإلخـــالص، مضيًفا أنهم موضـــع تقديرنا الكبير 
وفخـــر للبحريـــن وأهلهـــا دائًمـــا، شـــاكًرا جاللتـــه 
لهـــم جميًعا الجهود الســـامية التـــي يقومون بها 
لحمايـــة المكتســـبات واإلنجازات التـــي حققتها 

البحرين وشعبها الكريم.
وأكـــد جاللتـــه أن البحريـــن تتطلـــع دائًمـــا إلـــى 
أن يعـــم األمـــن والســـالم فـــي المنطقـــة والعالـــم 
أجمـــع، متمنيـــا جاللتـــه لجميـــع منتســـبي قـــوة 
دفاع البحرين البواســـل دوام التوفيق والسداد 
ولوطننا الغالي العزيز استمرار الزدهار والرقي.
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الرجال البواسل موضع التقدير الكبير وفخر للبحرين وأهلها
جاللة الملك يطلع على الخطط والبرامج المستقبلية لتطوير مختلف أسلحة ووحدات قوة الدفاع

ناصر بن حمد: البحرين تولي ممارسي الرياضة أهمية مضاعفة
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المنامة - وزارة الداخلية

ــمــنــســقــيــة الــعــامــة  نــظــمــت ال
تدريبية  دورة  للمحافظات 
بــعــنــوان “ســيــاســات الــتــوازن 
ــتــعــاون  ــال ــســيــن” ب ــجــن بـــيـــن ال
لــلــمــرأة،  األعــلــى  المجلس  مــع 
مــن منتسبي  عـــدد  بــمــشــاركــة 
المحافظات األربع والمنسقية 

العامة للمحافظات.
قدمتها  التي  ــدورة  ال وتهدف 
المجلس  من  الدوسري  منيرة 
تعريف  إلـــى  ــمــرأة  ــل ل األعـــلـــى 
المشاركين على اإلستراتيجية 
الوطنية الهادفة لتقدم المرأة 
تطبيق  وكيفية  البحرينية، 
ومــتــابــعــة كــافــة اإلجــــــراءات 
ــدة؛  ــمــ ــ ــت ــعــ ــمــ ــ واألهــــــــــــــــداف ال
وتحقيق  بــــــاألداء  لـــارتـــقـــاء 

الــمــزيــد مـــن اإلنــــجــــازات في 
والمجاالت،  األصعدة  مختلف 
المرتبطة  المجاالت  خصوصا 
المرأة  وتقدم  وتمكين  بدعم 

البحرينية.
وخال الدورة، تطرقت منيرة 
اختصاصات  إلـــى  الـــدوســـري 
ــى لـــلـــمـــرأة  ــ ــلـ ــ ــلـــس األعـ الـــمـــجـ
الــتــي ساهمت  والــتــشــريــعــات 
في تحقيق سياسات التوازن 
ــســيــن، بـــاإلضـــافـــة  ــجــن بـــيـــن ال
ــازات الــخــطــة الــوطــنــيــة  إلنـــجـ
البحرينية  بــالــمــرأة  للنهوض 
الــمــبــادرات  تفعيل  مــن خــال 
لتحقيق  المساندة  والخدمات 
بين  والــتــوازن  الفرص  تكافؤ 

الجنسين.

تنظيم دورة تدريبية عن 
“سياسات التوازن بين الجنسين”

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، حـــرص مملكة 
البحريـــن علـــى رفد قطـــاع الصناعة 
بكل مقومـــات التطور التي تعزز من 
دوره الفاعـــل في االقتصاد الوطني، 
منوًهـــا بمـــا يزخـــر بـــه هـــذا القطـــاع 
الحيـــوي من كفاءات وطنية تســـهم 
بـــكل اقتدار نحو تحقيـــق التطلعات 
المســـيرة  يدعـــم  بمـــا  المنشـــودة 
التنمويـــة الشـــاملة بمملكـــة البحرين 
بقيادة عاهـــل الباد صاحب الجالة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه بقصر 
الرفـــاع امس بحضـــور رئيس الهيئة 
العليا لنادي راشـــد للفروسية وسباق 
الخيل سمو الشيخ عيسى بن سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ووزيـــر المالية 
واالقتصـــاد الوطني الشـــيخ ســـلمان 
بـــن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس 
إدارة شـــركة ألمنيـــوم البحرين )البا( 
الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل 

خليفـــة والرئيس التنفيذي للشـــركة 
االحتفـــال  بمناســـبة  البقالـــي  علـــي 
إنشـــاء  علـــى  الذهبـــي  باليوبيـــل 
الشـــركة، إذ تشـــرف رئيـــس مجلس 
تذكاريـــة  هديـــة  بتقديـــم  اإلدارة 

إلى ســـموه بمناســـبة مـــرور 50 عاًما 
علـــى بـــدء العمليات التشـــغيلية في 

الشركة.
الشـــركة  بمـــا حققتـــه  ونـــوه ســـموه 
فـــي مســـيرتها الممتـــدة لــــ 50 عاًمـــا 

تنافســـية  عـــززت  إنجـــازات  مـــن 
مملكـــة البحريـــن عالمًيا فـــي صناعة 
األلمنيـــوم والصناعـــات التحويليـــة، 
مشيًدا سموه بجهود رئيس وأعضاء 
والعامليـــن  الشـــركة  إدارة  مجلـــس 

فيها وبما وصلت إليه من مستويات 
متقدمـــة في مجال الصناعة، متمنًيا 
كل  ومنتســـبيها  للشـــركة  ســـموه 
التوفيـــق والنجاح لتحقيق األهداف 

المرجوة. 

وأكد ســـموه اهتمام مملكة البحرين 
التحتيـــة  البنيـــة  بتطويـــر  المســـتمر 
الصناعيـــة لما يمثلـــه قطاع الصناعة 
مـــن أهميـــة ودور فعال في النشـــاط 
فـــرص  توفيـــر  وفـــي  االقتصـــادي 
العمـــل أمام أبنـــاء البحرين، مشـــيًرا 
تنميـــة  علـــى  العمـــل  مواصلـــة  إلـــى 
مســـارات التطويـــر فـــي القطاعـــات 
الواعـــدة باعتبارهـــا أحـــد أولويـــات 
خطة التعافي االقتصادي بما يســـهم 
فـــي زيادة تنافســـية مملكة البحرين 

وجذب مزيد من االستثمارات.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة 
ألمنيـــوم البحرين عن خالص شـــكره 
وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء على ما 
يوليه سموه من اهتمام لشركة “البا” 
وبالقطـــاع الصناعـــي فـــي المملكـــة، 
مثمًنا الحرص المســـتمر الذي يبديه 
ســـموه من أجل دعم وتطوير قطاع 
الصناعـــة، باعتبـــاره أحـــد القطاعات 

ذات األولوية في مملكة البحرين.

المنامة - بنا

إنجازات “البا” على مدى 50 عاًما عززت التنافسية
رفد قطاع الصناعة بكل المقومات لتعزيز دوره الفاعل في االقتصاد... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مستقبال رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين )البا( 

جهود طيـبة ألكاديمية محمد بن مبارك في خدمة الدبلوماسية
سمو نائب رئيس الوزراء: برامج مشتركة مع السفارات ودورات باللغات العالمية

اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس الوزراء ســـمو الشـــيخ 
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفة، وزيـــر الخارجيـــة رئيس 
مجلـــس أمنـــاء أكاديميـــة محمد بـــن مبارك للدراســـات 
الدبلوماسية عبداللطيف الزياني، ومدير عام أكاديمية 
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفة للدراســـات الدبلوماســـية 
الشـــيخة منيـــرة بنت خليفـــة آل خليفة، إذ ســـلم وزير 
الخارجيـــة ســـموه التقريـــر الســـنوي لألكاديميـــة للعام 

.2021
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفة بما 
تقـــوم بـــه األكاديميـــة مـــن جهـــود طيبـــة ومقـــدرة في 
خدمة الدبلوماســـية البحرينية، عبر البرامج التدريبية 
المتميـــزة والفعاليـــات والندوات النوعيـــة التي تنظمها 
األكاديميـــة بمـــا يســـهم فـــي تحقيـــق األهـــداف النبيلة 
التي أنشئت من أجلها واالرتقاء بمستوى كوادر وزارة 
الخارجيـــة والمؤسســـات الحكوميـــة األخـــرى، إضافـــة 
إلـــى البرامـــج المشـــتركة مـــع الســـفارات المعتمدة لدى 
مملكة البحرين واألكاديميات الدبلوماســـية في الدول 

الشـــقيقة والصديقة، منوها ســـموه باهتمام األكاديمية 
بتنظيـــم الدورات الخاصـــة باللغات العالمية، لما لها من 

أهمية في العمل الدبلوماسي.
من جانبه، تقدم وزير الخارجية بالشكر واالمتنان إلى 

سمو نائب رئيس الوزراء على اهتمامه ودعمه المستمر 
لألكاديمية، ما أسهم في الوصول إلى المستوى المتميز 
الـــذي وصلـــت إليـــه األكاديميـــة والســـمعة الطيبة التي 

تحظى بها كمركز للمعرفة والتدريب الدبلوماسي.

المنامة - بنا

سمو الشيخ محمد بن مبارك مستقبال وزير الخارجية

إسناد بعض مهمات التأكد من استيفاء متطلبات رخص “الصحة” إلى المكاتب الهندسية المعتمدة
بدء تفعيل المرحلة األولى من المشروع منتصف يناير

تعزيـــًزا للشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص وبهـــدف 
لترخيـــص  بهـــا  المعمـــول  اإلجـــراءات  تســـهيل 
األنشـــطة التجاريـــة، قامـــت وزارة الصحة بإتاحة 
الخيـــار ألصحـــاب األعمـــال االســـتعانة بالمكاتـــب 
الهندســـية المعتمدة من قبل مجلس تنظيم المهن 

الهندســـية  المكاتـــب  ســـتقوم  حيـــث  الهندســـية، 
الازمـــة حســـب  والرســـومات  الخرائـــط  بإعـــداد 
اشـــتراطات وزارة الصحة والتي ستمكن صاحب 
الطلـــب من الحصـــول على الموافقـــة الفورية من 
قبـــل وزارة الصحة عبر نظام الســـجات التجارية 

“سجات”.

ومـــن المقـــرر أن يبـــدأ تفعيل المرحلـــة األولى من 
المشروع مع منتصف يناير المقبل لكل من أنشطة 
صالونـــات الحاقة، وصـــاالت الرياضيـــة، ومراكز 
المساج واالسترخاء، وبرك السباحة، على أن يتم 
فـــي المرحلـــة المقبلـــة من المشـــروع التوســـع في 
األنشـــطة التجارية التي تتيح االستعانة بالقطاع 

المطاعـــم والمقاهـــي وأنشـــطة  لتشـــمل  الخـــاص 
صناعة وتعبئة وتخزين األغذية والفنادق.

وبإمـــكان أصحاب األعمـــال المعلن عنهـــا للمرحلة 
األولـــى االســـتعانة بالمكاتـــب الهندســـية للكشـــف 
علـــى موقـــع مزاولـــة العمـــل للتأكـــد مـــن تطبيـــق 
االشـــتراطات والمعاييـــر التابعـــة لـــوزارة الصحـــة 

وذلـــك للحصول على الشـــهادة الصحية للبدء في 
مزاولة النشاط.

تنفيـــذ  مـــن  الهـــدف  أن  الصحـــة  وزارة  وأكـــدت 
المشروع هو تســـريع إصدار الموافقات والرخص 
الازمـــة لمزاولة األنشـــطة وإعطاء صاحب العمل 

المرونة في اختيار المسار حسب رغبته.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - بنا

اســـتقبل مستشـــار جالـــة الملـــك 
الشـــيخ  الدبلوماســـية  للشـــؤون 
آل  بـــن محمـــد  أحمـــد  بـــن  خالـــد 
خليفـــة، أمـــس بمكتبـــه فـــي قصر 
القضيبية، ســـفير مملكة البحرين 
العربيـــة  المملكـــة  لـــدى  المُعيـــن 
السعودية الشقيقة السفير الشيخ 

علي بن عبدالرحمن آل خليفة.
تهنئتـــه  خالـــص  عـــن  وأعـــرب 
عبدالرحمـــن  بـــن  علـــي  للشـــيخ 
آل خليفـــة، علـــى الثقـــة الملكيـــة 
الســـامية بتعيينـــه ســـفيًرا لمملكة 
العربيـــة  المملكـــة  لـــدى  البحريـــن 
متمنًيـــا  الشـــقيقة،  الســـعودية 
والتوفيـــق  النجـــاح  كل  للســـفير 
فـــي أداء المهمـــات الدبلوماســـية 
المنوطة به وبما يسهم في تنمية 
مختلف أشـــكال التعـــاون والعمل 

البحريـــن  بيـــن مملكـــة  المشـــترك 
والمملكة العربية الســـعودية وبما 
يعزز مصالـــح البلدين وشـــعبيهما 
الشقيقين على المستويات كافة. 
مـــن جانبـــه، عبر الســـفير الشـــيخ 

علي بن عبدالرحمن آل خليفة عن 
اعتزازه بلقاء معالي الشيخ خالد 
بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفة، 
وعميق شـــكره وتقديره الهتمامه 

ودعمه.

مستشار جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية يهنئ علي بن عبدالرحمن

تنمية مختلف أشكال التعاون مع السعودية

مستشار جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية يستقبل سفير البحرين المعين لدى السعودية

المنامة - بنا

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
والســـياحة زايد الزياني بســـفير دولة 
إســـرائيل لـــدى البحرين آيتـــان نائي؛ 
بمناســـبة تعيينـــه ســـفيرا لـــدى مملكة 
البحريـــن، تـــم خالـــه بحث عـــدد من 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

وفـــي االجتمـــاع أعـــرب الوزيـــر عـــن 
الجديـــد  للســـفير  الصادقـــة  تمنياتـــه 
بالتوفيـــق فـــي المهمـــة الدبلوماســـية 
ومتطلعـــًا إلـــى تعميـــق التعـــاون بيـــن 
البلدين، مؤكدا أن مثل هذه اللقاءات 
والتطورات االقتصادية التي تشهدها 
العاقـــات بيـــن البحريـــن وإســـرائيل 
ســـتفتح الباب أمام التبـــادل التجاري 
وتعزيـــز فـــرص التعاون االســـتثماري 
بيـــن الجانبيـــن، بعدها تم اســـتعراض 
أوجه التعـــاون والعمل المشـــترك مما 
ســـينعكس إيجابيـــًا علـــى اقتصادات 

القطاعـــات  فـــي  والســـيما  البلديـــن 
والســـياحية،  والصناعيـــة  التجاريـــة 
حيث إن المنطقة ستشهد طفرة كبيرة 
في شـــتى القطاعات االقتصادية مما 
ســـينتج عنه زيـــادة التبـــادل التجاري 

واســـتقطاب االســـتثمارات الخارجية 
المشتركة والتطلع لمزيد من التعاون 
البلديـــن  بيـــن القطـــاع الخـــاص فـــي 
وبدء العديـــد من الزيـــارات المتبادلة 

والمشاريع المشتركة.

الزياني: المنطقة ستشهد طفرة كبيرة بشتى القطاعات االقتصادية

العالقات مع إسرائيل تفتح الباب أمام التبادل التجاري

وزير الصناعة والتجارة والسياحة يجتمع بسفير دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

https://www.albiladpress.com/news/2022/4831/bahrain/739740.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4831/bahrain/739723.html
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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وزارة الصحة.. 
باقية

الصحة  ــرة  ــ وزيـ ــدت  ــ ^أكـ
وزارة  أن  الـــصـــالـــح  فـــائـــقـــة 
ضمن  كــوزارة  ستبقى  الصحة 
مــنــظــومــة الــحــكــومــة فـــي كل 
األحــــــول، وبــغــض الــنــظــر عن 
وجــود  مــع  وكــذلــك  التغييرات 
وهو  للصحة،  األعلى  المجلس 

متعارف عليه.
جاء ذلك في مناقشة تعاريف 
الصحة  بشأن  قانون  مشروع 

النفسية.

زينب: السرطان ينتشر في خليج توبلي
زينـــب  النائـــب  ^أشـــارت 
عبداألميـــر إلـــى أن األمـــراض فـــي 
ازدياد بيـــن المواطنين في منطقة 
أمـــراض  ومنهـــا  توبلـــي،  خليـــج 

السرطان النادرة.
المحيطـــة  المنطقـــة  أن  وذكـــرت 
بالخليـــج مأهولـــة بالســـكان وذات 
كثافة ســـكانية عاليـــة، إال أن الحل 
الوحيـــد هـــو توســـعة الخليج الذي 
هـــو أصل المشـــكلة، وتابعت “لماذا 
ال يتم إزالة محطة توبلي لمعالجة 
واســـتخدام  الصحـــي  الصـــرف 
محطـــة تحـــت األنفاق كمـــا تم في 
المحـــرق؟”، مؤكـــدة أن هـــذا الحل 

هو األجدى لصحة المواطنين. زينب عبداألمير

تفاعل كبير لفيديو “^” بالمنصات الرقمية

معصـومـة: اتصـل قبـل أن تنتحـر

^قال النائب هشام العشيري 
إن مشـــكلة هروب العمالة المنزلية 
تقـــف خلفها مافيا منظمة، مشـــيرا 
إلـــى تنصل مكاتب االســـتقدام من 
واجباتهـــا، فنـــرى أن العامالت يتم 
تحويلهن لكفالـــة أخرى أمام مرأى 
ومسمع المواطن الذي تكبد الكثير 

الستقدام الخادمة.
وتعليقـــا علـــى رد الحكومة بشـــأن 
قيـــام  بشـــأن  برغبـــة  االقتـــراح 

الحكومـــة بتوجيـــه كافـــة الجهات 
بضـــرورة  المختصـــة  التنفيذيـــة 
اإلســـراع بتنفيذ األحكام القضائية 
وتقســـيم  بفـــرز  الخاصـــة  الباتـــة 
بالمواطنيـــن  الخاصـــة  األراضـــي 
قـــال  العقارييـــن،  والمطوريـــن 
العشـــيري إن هناك أحكامـــا نهائية 
خاصـــة بفرز وتقســـيم األراضي لم 
تنفـــذ وتم رفعها للوزارة للبت فيها 

وأخذ القرار بشأنها.

^قـــال النائب أحمد الســـلوم 
فـــي تعليقه علـــى الـــرد الحكومي 
بشـــأن  برغبـــة  االقتـــراح  علـــى 
تعويـــض مكاتـــب العمـــرة والحج 
المســـجلين من قبـــل وزارة العدل 
والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف 
إن هـــذه المكاتـــب تعمـــل كمكاتب 
تملـــك  ال  أنهـــا  ورغـــم  موســـمية 
أنهـــم  إال  دائميـــن،  موظفيـــن 
ملتزمون مع الدول التي يقدمون 
الرســـوم  بدفـــع  الخدمـــات  فيهـــا 

بشـــكل سنوي، وهو ما ترتب عليه 
خسائر كبيرة لهذه المكاتب.

حـــاالت  ارتفـــاع  أن  وأضـــاف 
كورونـــا  بفيـــروس  المصابيـــن 
ودولـــي  محلـــي  مســـتوى  علـــى 
القـــادم  الموســـم  بتأجيـــل  ينـــذر 
الـــذي تعول عليـــه هـــذه المكاتب، 
موضحـــا أن أغلـــب هـــذه المكاتب 
ال تملك سجالت تجارية، فال يتم 
الماليـــة  الحـــزم  تعويضهـــا ضمـــن 

المقررة.

^فـــي تعليقه على رد الحكومة 
بشـــأن االقتـــراح برغبـــة بشـــأن قيام 
الجهـــات  كافـــة  بتوجيـــه  الحكومـــة 
بضـــرورة  المختصـــة  التنفيذيـــة 
اإلســـراع بتنفيـــذ األحـــكام القضائية 
وتقســـيم  بفـــرز  الخاصـــة  الباتـــة 
بالمواطنيـــن  الخاصـــة  األراضـــي 
والمطوريـــن العقاريين، قـــال النائب 
االعتراضـــات  البحرانـــي:  محمـــود 

خـــارج الخصومة بعـــد الحكم بالفرز 
هي ما تعطل تنفيذ االحكام الخاصة 

بالفرز.
وأضاف: بسبب ذلك أصبحت بعض 
المـــزارع وســـط القرى مأوى لســـكن 
العـــزاب ومـــزارع لبيـــوض البعـــوض 
بحجـــة أنها ضمـــن الحـــزام األخضر، 
داعيـــا إلـــى معالجـــة حقيقيـــة لهـــذه 

المشكلة.

العشيري: “مافيا منظمة” خلف هروب العامالت

كورونا قد تؤجل الحج.. والسلوم: لتعويض المكاتب

البحراني: مزارع وسط القرى يغزوها البعوض

إعادة هيكلة وتوجيه العالوات قريبا... وزير العمل:

إضافة الطلبة للعاطلين سيرفع معدل التعطل 5 أضعاف
^قـــال وزير العمل والتنميـــة االجتماعية 
جميـــل حميـــدان إن هنـــاك 45 ألـــف طالب في 
المملكـــة، وإن تســـجيلهم عاطليـــن عـــن العمل 
للحصول على إعانة التعطل ســـيرفع معدالت 
الحكومـــة  أن  وأوضـــح  أضعـــاف.   5 التعطـــل 
تشـــجع عمل الطلبة وتقـــدم حوافز عدة لذلك، 
مؤكدا أنه ال توجد عوائق لعملهم، أما تسجيل 
الطالـــب نفســـه كعاطـــل للحصـــول علـــى بـــدل 
التعطـــل، فـــإن التشـــريعات الدوليـــة تؤكـــد أن 
الشـــخص الذي يسجل لإلعانة يجب أن يكون 
متوفرا للعمل  ويثبت جديته لاللتحاق بالعمل 

ويقبل فرص العمل المتوافرة.

وفـــي موضـــوع آخر، ذكر الوزيـــر أنه تم إدراج 
اإلعاقـــة  ذوي  مخصصـــات  زيـــادة  موضـــوع 
ضمن أعمال اللجنة المشـــتركة بين السلطتين 
التشـــريعية والتنفيذية المكلفة بدراسة إعادة 
العـــالوات الدعـــم وتوجيههـــا للشـــرائح األكثر 

احتياجا.
وأضـــاف أن هناك معايير وافقت عليها اللجنة 
بينهـــا درجـــة اإلعاقـــة وغيرهـــا مـــن المعاييـــر 
إال أنهـــا لـــم تحســـم بعـــد، مؤكـــدا أن الحكومة 
ســـتفتح المجـــال قريبا الســـتكمال اجتماعات 
اللجنـــة ومواصلـــة اجتماعـــات اللجنـــة لهيكلة 

بعض العالوات وإعادة توجيهها.

وزير العدل: التعنت أصبح ظاهرة في فترة كورونا

الكوهجي: البعض زادهم 20 دينارا... إسحاقي: معظم القوانين مع الكفيل

حبس المطلقات الممتنعات عن التقاء األطفال بوالدهم

ال انتقال للوافد لعمل آخر إال بعد عامين

^صوت مجلس النواب بالموافقة 
تجريـــم  بشـــأن  قانـــون  مشـــروع  علـــى 
زيـــارة  أحـــكام  تنفيـــذ  عـــن  االمتنـــاع 

المحضون.
وقبـــل التصويت، قـــال النائـــب محمود 
البحرانـــي إن إيقاع عقوبة الحبس على 
الحاضن الممتنع عن تنفيذ حكم الزيارة 
يتعـــارض مـــع توجيهـــات الدولـــة نحـــو 

التوسع في العقوبات البديلة.
من جهتـــه، قال النائب غـــازي آل رحمة 
إن قانـــون األســـرة لم يتضمـــن أي مادة 

تنـــص على أي عقوبة لـــردع منع الزيارة 
من قبل الحاضن.

أمـــا النائـــب علـــي إســـحاقي أشـــار فـــي 
الحاضـــن  دخـــول  أن  إلـــى  مداخلتـــه 
الســـجن يؤثـــر نفســـيا علـــى المحضون، 
كما أن دخول الحبس قد يفقد الحاضن 
وظيفتـــه ومصـــدر دخـــل أســـرته، داعيا 

إلى حلول أخرى بديال عن الحبس.
وبيـــن النائـــب أحمـــد الســـلوم أن هنـــاك 
شكاوى لتعنت الحاضن في تنفيذ حكم 

الزيارة.

مـــن جهته، قـــال وزير العدل والشـــؤون 
اإلســـالمية واألوقـــاف الشـــيخ خالد بن 
علـــي آل خليفـــة إن التعنت في مســـألة 

الزيارة هي ظاهرة بدأت تتشكل.
وقـــال: ازدادت هذه الظاهـــرة في فترة 

جائحة كورونا.
وأضـــاف أن عدم تســـليم المحضون هو 
جريمـــة كمـــا أن منـــع الزيارة هـــي أيضا 
جريمة واعتداء على األســـرة، وبين أن 
مشـــروع القانون يســـد فراغا تشـــريعيا 

لمن لديه منازعات في زيارة الطفل.

علـــى  النـــواب  مجلـــس  ^وافـــق 
مشـــروع قانـــون بتعديـــل الفقـــرة )أ( من 
المـــادة )25( من القانون رقم )19( لســـنة 
2006 بشـــأن تنظيـــم ســـوق العمل الذي 
يهدف زيـــادة المدة المقـــرر على العامل 
األجنبـــي قضاؤهـــا لـــدى صاحـــب العمل 
كشـــرط لحق االنتقال إلى صاحب عمل 

آخر، من سنة واحدة إلى سنتين.
من جانبـــه، قال النائب إبراهيم النفيعي 
إن العامـــل األجنبي ينتقـــل بعد عام من 
التدريب لدى صاحب العمل إلى شـــركة 

حكوميـــة ليأخذ مكان المواطن. وأشـــار 
النائب علي إسحاقي أن معظم القوانين 

تنصف العامل األجنبي ضد الكفيل.
إن  الكوهجـــي  عيســـى  النائـــب  وقـــال 
الســـماح بانتقـــال العامـــل مع اســـتكمال 
عامـــه األول يؤثـــر ســـلبا علـــى صاحـــب 
العمـــل، وأصحـــاب العمـــل تضـــرروا مـــن 
أصحـــاب  إلـــى  بالمئـــات  عمـــال  انتقـــال 
أعمـــال أخرى مقابل زيـــادة في رواتبهم 
ال تتجـــاوز 20 دينـــارا؛ األمـــر أدى إلـــى 

خسارتهم عقود عمل.

وزير العدل

محمود البحراني

علي إسحاقي عيسى الكوهجي

أحمد السلوم

معصومة عبدالرحيم

الوزراء بمنصة الحكومة

قالــت عضــو مجلــس النــواب معصومــة عبــد الرحيــم إن توفيــر 
خــط ســاخن للوقاية مــن االنتحار يعنى بالتوعية واإلرشــاد قد 
يحمــي األجيــال القادمة التــي قد تكون تحــت ضغوطات مالية 
واقتصاديــة واجتماعيــة، وهــي فــي أمــس الحاجة لهــذا الخط 

الساخن؛ لحمايتها من االنتحار. 

وأوضحـــت أن هـــذا الخـــط مختلـــف عالج الحـــاالت التـــي تمتلك 
ملفـــات فـــي الطب النفســـي وتتلقـــى عالجات نفســـية، مؤكدة أن 
الخط الساخن للوقاية من االنتحار معمول به في الدول المقدمة، 
مطالبـــة بالنظر فيه، جاء ذلك فـــي تعليقها على رد الحكومة على 
االقتـــراح برغبـــة بشـــأن توفير خط ســـاخن للوقاية مـــن االنتحار 

يعنى بالتوعية واإلرشاد.
وشهد مقطع االقتباس بالفيديو الذي بثته صحيفة البالد لمداخلة 
النائب معصومة تفاعال كبيرا بمختلف منصات الصحيفة الرقمية.

ليلى مال اهلل   |   تصوير: رسول الحجيري

هشام العشيري

شاهد المداخلة عبر قناة 
“^” باليوتيوب

local@albiladpress.com
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وزارة الصحة.. 
باقية

الصحة  ــرة  ــ وزيـ ــدت  ــ ^أكـ
وزارة  أن  الـــصـــالـــح  فـــائـــقـــة 
ضمن  كــوزارة  ستبقى  الصحة 
مــنــظــومــة الــحــكــومــة فـــي كل 
األحــــــول، وبــغــض الــنــظــر عن 
وجــود  مــع  وكــذلــك  التغييرات 
وهو  للصحة،  األعلى  المجلس 

متعارف عليه.
جاء ذلك في مناقشة تعاريف 
الصحة  بشأن  قانون  مشروع 

النفسية.

زينب: السرطان ينتشر في خليج توبلي
زينـــب  النائـــب  ^أشـــارت 
عبداألميـــر إلـــى أن األمـــراض فـــي 
ازدياد بيـــن المواطنين في منطقة 
أمـــراض  ومنهـــا  توبلـــي،  خليـــج 

السرطان النادرة.
المحيطـــة  المنطقـــة  أن  وذكـــرت 
بالخليـــج مأهولـــة بالســـكان وذات 
كثافة ســـكانية عاليـــة، إال أن الحل 
الوحيـــد هـــو توســـعة الخليج الذي 
هـــو أصل المشـــكلة، وتابعت “لماذا 
ال يتم إزالة محطة توبلي لمعالجة 
واســـتخدام  الصحـــي  الصـــرف 
محطـــة تحـــت األنفاق كمـــا تم في 
المحـــرق؟”، مؤكـــدة أن هـــذا الحل 

هو األجدى لصحة المواطنين. زينب عبداألمير

تفاعل كبير لفيديو “^” بالمنصات الرقمية

معصـومـة: اتصـل قبـل أن تنتحـر

^قال النائب هشام العشيري 
إن مشـــكلة هروب العمالة المنزلية 
تقـــف خلفها مافيا منظمة، مشـــيرا 
إلـــى تنصل مكاتب االســـتقدام من 
واجباتهـــا، فنـــرى أن العامالت يتم 
تحويلهن لكفالـــة أخرى أمام مرأى 
ومسمع المواطن الذي تكبد الكثير 

الستقدام الخادمة.
وتعليقـــا علـــى رد الحكومة بشـــأن 
قيـــام  بشـــأن  برغبـــة  االقتـــراح 

الحكومـــة بتوجيـــه كافـــة الجهات 
بضـــرورة  المختصـــة  التنفيذيـــة 
اإلســـراع بتنفيذ األحكام القضائية 
وتقســـيم  بفـــرز  الخاصـــة  الباتـــة 
بالمواطنيـــن  الخاصـــة  األراضـــي 
قـــال  العقارييـــن،  والمطوريـــن 
العشـــيري إن هناك أحكامـــا نهائية 
خاصـــة بفرز وتقســـيم األراضي لم 
تنفـــذ وتم رفعها للوزارة للبت فيها 

وأخذ القرار بشأنها.

^قـــال النائب أحمد الســـلوم 
فـــي تعليقه علـــى الـــرد الحكومي 
بشـــأن  برغبـــة  االقتـــراح  علـــى 
تعويـــض مكاتـــب العمـــرة والحج 
المســـجلين من قبـــل وزارة العدل 
والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف 
إن هـــذه المكاتـــب تعمـــل كمكاتب 
تملـــك  ال  أنهـــا  ورغـــم  موســـمية 
أنهـــم  إال  دائميـــن،  موظفيـــن 
ملتزمون مع الدول التي يقدمون 
الرســـوم  بدفـــع  الخدمـــات  فيهـــا 

بشـــكل سنوي، وهو ما ترتب عليه 
خسائر كبيرة لهذه المكاتب.

حـــاالت  ارتفـــاع  أن  وأضـــاف 
كورونـــا  بفيـــروس  المصابيـــن 
ودولـــي  محلـــي  مســـتوى  علـــى 
القـــادم  الموســـم  بتأجيـــل  ينـــذر 
الـــذي تعول عليـــه هـــذه المكاتب، 
موضحـــا أن أغلـــب هـــذه المكاتب 
ال تملك سجالت تجارية، فال يتم 
الماليـــة  الحـــزم  تعويضهـــا ضمـــن 

المقررة.

^فـــي تعليقه على رد الحكومة 
بشـــأن االقتـــراح برغبـــة بشـــأن قيام 
الجهـــات  كافـــة  بتوجيـــه  الحكومـــة 
بضـــرورة  المختصـــة  التنفيذيـــة 
اإلســـراع بتنفيـــذ األحـــكام القضائية 
وتقســـيم  بفـــرز  الخاصـــة  الباتـــة 
بالمواطنيـــن  الخاصـــة  األراضـــي 
والمطوريـــن العقاريين، قـــال النائب 
االعتراضـــات  البحرانـــي:  محمـــود 

خـــارج الخصومة بعـــد الحكم بالفرز 
هي ما تعطل تنفيذ االحكام الخاصة 

بالفرز.
وأضاف: بسبب ذلك أصبحت بعض 
المـــزارع وســـط القرى مأوى لســـكن 
العـــزاب ومـــزارع لبيـــوض البعـــوض 
بحجـــة أنها ضمـــن الحـــزام األخضر، 
داعيـــا إلـــى معالجـــة حقيقيـــة لهـــذه 

المشكلة.

العشيري: “مافيا منظمة” خلف هروب العامالت

كورونا قد تؤجل الحج.. والسلوم: لتعويض المكاتب

البحراني: مزارع وسط القرى يغزوها البعوض

إعادة هيكلة وتوجيه العالوات قريبا... وزير العمل:

إضافة الطلبة للعاطلين سيرفع معدل التعطل 5 أضعاف
^قـــال وزير العمل والتنميـــة االجتماعية 
جميـــل حميـــدان إن هنـــاك 45 ألـــف طالب في 
المملكـــة، وإن تســـجيلهم عاطليـــن عـــن العمل 
للحصول على إعانة التعطل ســـيرفع معدالت 
الحكومـــة  أن  وأوضـــح  أضعـــاف.   5 التعطـــل 
تشـــجع عمل الطلبة وتقـــدم حوافز عدة لذلك، 
مؤكدا أنه ال توجد عوائق لعملهم، أما تسجيل 
الطالـــب نفســـه كعاطـــل للحصـــول علـــى بـــدل 
التعطـــل، فـــإن التشـــريعات الدوليـــة تؤكـــد أن 
الشـــخص الذي يسجل لإلعانة يجب أن يكون 
متوفرا للعمل  ويثبت جديته لاللتحاق بالعمل 

ويقبل فرص العمل المتوافرة.

وفـــي موضـــوع آخر، ذكر الوزيـــر أنه تم إدراج 
اإلعاقـــة  ذوي  مخصصـــات  زيـــادة  موضـــوع 
ضمن أعمال اللجنة المشـــتركة بين السلطتين 
التشـــريعية والتنفيذية المكلفة بدراسة إعادة 
العـــالوات الدعـــم وتوجيههـــا للشـــرائح األكثر 

احتياجا.
وأضـــاف أن هناك معايير وافقت عليها اللجنة 
بينهـــا درجـــة اإلعاقـــة وغيرهـــا مـــن المعاييـــر 
إال أنهـــا لـــم تحســـم بعـــد، مؤكـــدا أن الحكومة 
ســـتفتح المجـــال قريبا الســـتكمال اجتماعات 
اللجنـــة ومواصلـــة اجتماعـــات اللجنـــة لهيكلة 

بعض العالوات وإعادة توجيهها.

وزير العدل: التعنت أصبح ظاهرة في فترة كورونا

الكوهجي: البعض زادهم 20 دينارا... إسحاقي: معظم القوانين مع الكفيل

حبس المطلقات الممتنعات عن التقاء األطفال بوالدهم

ال انتقال للوافد لعمل آخر إال بعد عامين

^صوت مجلس النواب بالموافقة 
تجريـــم  بشـــأن  قانـــون  مشـــروع  علـــى 
زيـــارة  أحـــكام  تنفيـــذ  عـــن  االمتنـــاع 

المحضون.
وقبـــل التصويت، قـــال النائـــب محمود 
البحرانـــي إن إيقاع عقوبة الحبس على 
الحاضن الممتنع عن تنفيذ حكم الزيارة 
يتعـــارض مـــع توجيهـــات الدولـــة نحـــو 

التوسع في العقوبات البديلة.
من جهتـــه، قال النائب غـــازي آل رحمة 
إن قانـــون األســـرة لم يتضمـــن أي مادة 

تنـــص على أي عقوبة لـــردع منع الزيارة 
من قبل الحاضن.

أمـــا النائـــب علـــي إســـحاقي أشـــار فـــي 
الحاضـــن  دخـــول  أن  إلـــى  مداخلتـــه 
الســـجن يؤثـــر نفســـيا علـــى المحضون، 
كما أن دخول الحبس قد يفقد الحاضن 
وظيفتـــه ومصـــدر دخـــل أســـرته، داعيا 

إلى حلول أخرى بديال عن الحبس.
وبيـــن النائـــب أحمـــد الســـلوم أن هنـــاك 
شكاوى لتعنت الحاضن في تنفيذ حكم 

الزيارة.

مـــن جهته، قـــال وزير العدل والشـــؤون 
اإلســـالمية واألوقـــاف الشـــيخ خالد بن 
علـــي آل خليفـــة إن التعنت في مســـألة 

الزيارة هي ظاهرة بدأت تتشكل.
وقـــال: ازدادت هذه الظاهـــرة في فترة 

جائحة كورونا.
وأضـــاف أن عدم تســـليم المحضون هو 
جريمـــة كمـــا أن منـــع الزيارة هـــي أيضا 
جريمة واعتداء على األســـرة، وبين أن 
مشـــروع القانون يســـد فراغا تشـــريعيا 

لمن لديه منازعات في زيارة الطفل.

علـــى  النـــواب  مجلـــس  ^وافـــق 
مشـــروع قانـــون بتعديـــل الفقـــرة )أ( من 
المـــادة )25( من القانون رقم )19( لســـنة 
2006 بشـــأن تنظيـــم ســـوق العمل الذي 
يهدف زيـــادة المدة المقـــرر على العامل 
األجنبـــي قضاؤهـــا لـــدى صاحـــب العمل 
كشـــرط لحق االنتقال إلى صاحب عمل 

آخر، من سنة واحدة إلى سنتين.
من جانبـــه، قال النائب إبراهيم النفيعي 
إن العامـــل األجنبي ينتقـــل بعد عام من 
التدريب لدى صاحب العمل إلى شـــركة 

حكوميـــة ليأخذ مكان المواطن. وأشـــار 
النائب علي إسحاقي أن معظم القوانين 

تنصف العامل األجنبي ضد الكفيل.
إن  الكوهجـــي  عيســـى  النائـــب  وقـــال 
الســـماح بانتقـــال العامـــل مع اســـتكمال 
عامـــه األول يؤثـــر ســـلبا علـــى صاحـــب 
العمـــل، وأصحـــاب العمـــل تضـــرروا مـــن 
أصحـــاب  إلـــى  بالمئـــات  عمـــال  انتقـــال 
أعمـــال أخرى مقابل زيـــادة في رواتبهم 
ال تتجـــاوز 20 دينـــارا؛ األمـــر أدى إلـــى 

خسارتهم عقود عمل.

وزير العدل

محمود البحراني

علي إسحاقي عيسى الكوهجي

أحمد السلوم

معصومة عبدالرحيم

الوزراء بمنصة الحكومة

قالــت عضــو مجلــس النــواب معصومــة عبــد الرحيــم إن توفيــر 
خــط ســاخن للوقاية مــن االنتحار يعنى بالتوعية واإلرشــاد قد 
يحمــي األجيــال القادمة التــي قد تكون تحــت ضغوطات مالية 
واقتصاديــة واجتماعيــة، وهــي فــي أمــس الحاجة لهــذا الخط 

الساخن؛ لحمايتها من االنتحار. 

وأوضحـــت أن هـــذا الخـــط مختلـــف عالج الحـــاالت التـــي تمتلك 
ملفـــات فـــي الطب النفســـي وتتلقـــى عالجات نفســـية، مؤكدة أن 
الخط الساخن للوقاية من االنتحار معمول به في الدول المقدمة، 
مطالبـــة بالنظر فيه، جاء ذلك فـــي تعليقها على رد الحكومة على 
االقتـــراح برغبـــة بشـــأن توفير خط ســـاخن للوقاية مـــن االنتحار 

يعنى بالتوعية واإلرشاد.
وشهد مقطع االقتباس بالفيديو الذي بثته صحيفة البالد لمداخلة 
النائب معصومة تفاعال كبيرا بمختلف منصات الصحيفة الرقمية.

ليلى مال اهلل   |   تصوير: رسول الحجيري

هشام العشيري

شاهد المداخلة عبر قناة 
“^” باليوتيوب
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

local@albiladpress.com
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وزارة الصحة.. 
باقية

الصحة  ــرة  ــ وزيـ ــدت  ــ ^أكـ
وزارة  أن  الـــصـــالـــح  فـــائـــقـــة 
ضمن  كــوزارة  ستبقى  الصحة 
مــنــظــومــة الــحــكــومــة فـــي كل 
األحــــــول، وبــغــض الــنــظــر عن 
وجــود  مــع  وكــذلــك  التغييرات 
وهو  للصحة،  األعلى  المجلس 

متعارف عليه.
جاء ذلك في مناقشة تعاريف 
الصحة  بشأن  قانون  مشروع 

النفسية.

زينب: السرطان ينتشر في خليج توبلي
زينـــب  النائـــب  ^أشـــارت 
عبداألميـــر إلـــى أن األمـــراض فـــي 
ازدياد بيـــن المواطنين في منطقة 
أمـــراض  ومنهـــا  توبلـــي،  خليـــج 

السرطان النادرة.
المحيطـــة  المنطقـــة  أن  وذكـــرت 
بالخليـــج مأهولـــة بالســـكان وذات 
كثافة ســـكانية عاليـــة، إال أن الحل 
الوحيـــد هـــو توســـعة الخليج الذي 
هـــو أصل المشـــكلة، وتابعت “لماذا 
ال يتم إزالة محطة توبلي لمعالجة 
واســـتخدام  الصحـــي  الصـــرف 
محطـــة تحـــت األنفاق كمـــا تم في 
المحـــرق؟”، مؤكـــدة أن هـــذا الحل 

هو األجدى لصحة المواطنين. زينب عبداألمير

تفاعل كبير لفيديو “^” بالمنصات الرقمية

معصـومـة: اتصـل قبـل أن تنتحـر

^قال النائب هشام العشيري 
إن مشـــكلة هروب العمالة المنزلية 
تقـــف خلفها مافيا منظمة، مشـــيرا 
إلـــى تنصل مكاتب االســـتقدام من 
واجباتهـــا، فنـــرى أن العامالت يتم 
تحويلهن لكفالـــة أخرى أمام مرأى 
ومسمع المواطن الذي تكبد الكثير 

الستقدام الخادمة.
وتعليقـــا علـــى رد الحكومة بشـــأن 
قيـــام  بشـــأن  برغبـــة  االقتـــراح 

الحكومـــة بتوجيـــه كافـــة الجهات 
بضـــرورة  المختصـــة  التنفيذيـــة 
اإلســـراع بتنفيذ األحكام القضائية 
وتقســـيم  بفـــرز  الخاصـــة  الباتـــة 
بالمواطنيـــن  الخاصـــة  األراضـــي 
قـــال  العقارييـــن،  والمطوريـــن 
العشـــيري إن هناك أحكامـــا نهائية 
خاصـــة بفرز وتقســـيم األراضي لم 
تنفـــذ وتم رفعها للوزارة للبت فيها 

وأخذ القرار بشأنها.

^قـــال النائب أحمد الســـلوم 
فـــي تعليقه علـــى الـــرد الحكومي 
بشـــأن  برغبـــة  االقتـــراح  علـــى 
تعويـــض مكاتـــب العمـــرة والحج 
المســـجلين من قبـــل وزارة العدل 
والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف 
إن هـــذه المكاتـــب تعمـــل كمكاتب 
تملـــك  ال  أنهـــا  ورغـــم  موســـمية 
أنهـــم  إال  دائميـــن،  موظفيـــن 
ملتزمون مع الدول التي يقدمون 
الرســـوم  بدفـــع  الخدمـــات  فيهـــا 

بشـــكل سنوي، وهو ما ترتب عليه 
خسائر كبيرة لهذه المكاتب.

حـــاالت  ارتفـــاع  أن  وأضـــاف 
كورونـــا  بفيـــروس  المصابيـــن 
ودولـــي  محلـــي  مســـتوى  علـــى 
القـــادم  الموســـم  بتأجيـــل  ينـــذر 
الـــذي تعول عليـــه هـــذه المكاتب، 
موضحـــا أن أغلـــب هـــذه المكاتب 
ال تملك سجالت تجارية، فال يتم 
الماليـــة  الحـــزم  تعويضهـــا ضمـــن 

المقررة.

^فـــي تعليقه على رد الحكومة 
بشـــأن االقتـــراح برغبـــة بشـــأن قيام 
الجهـــات  كافـــة  بتوجيـــه  الحكومـــة 
بضـــرورة  المختصـــة  التنفيذيـــة 
اإلســـراع بتنفيـــذ األحـــكام القضائية 
وتقســـيم  بفـــرز  الخاصـــة  الباتـــة 
بالمواطنيـــن  الخاصـــة  األراضـــي 
والمطوريـــن العقاريين، قـــال النائب 
االعتراضـــات  البحرانـــي:  محمـــود 

خـــارج الخصومة بعـــد الحكم بالفرز 
هي ما تعطل تنفيذ االحكام الخاصة 

بالفرز.
وأضاف: بسبب ذلك أصبحت بعض 
المـــزارع وســـط القرى مأوى لســـكن 
العـــزاب ومـــزارع لبيـــوض البعـــوض 
بحجـــة أنها ضمـــن الحـــزام األخضر، 
داعيـــا إلـــى معالجـــة حقيقيـــة لهـــذه 

المشكلة.

العشيري: “مافيا منظمة” خلف هروب العامالت

كورونا قد تؤجل الحج.. والسلوم: لتعويض المكاتب

البحراني: مزارع وسط القرى يغزوها البعوض

إعادة هيكلة وتوجيه العالوات قريبا... وزير العمل:

إضافة الطلبة للعاطلين سيرفع معدل التعطل 5 أضعاف
^قـــال وزير العمل والتنميـــة االجتماعية 
جميـــل حميـــدان إن هنـــاك 45 ألـــف طالب في 
المملكـــة، وإن تســـجيلهم عاطليـــن عـــن العمل 
للحصول على إعانة التعطل ســـيرفع معدالت 
الحكومـــة  أن  وأوضـــح  أضعـــاف.   5 التعطـــل 
تشـــجع عمل الطلبة وتقـــدم حوافز عدة لذلك، 
مؤكدا أنه ال توجد عوائق لعملهم، أما تسجيل 
الطالـــب نفســـه كعاطـــل للحصـــول علـــى بـــدل 
التعطـــل، فـــإن التشـــريعات الدوليـــة تؤكـــد أن 
الشـــخص الذي يسجل لإلعانة يجب أن يكون 
متوفرا للعمل  ويثبت جديته لاللتحاق بالعمل 

ويقبل فرص العمل المتوافرة.

وفـــي موضـــوع آخر، ذكر الوزيـــر أنه تم إدراج 
اإلعاقـــة  ذوي  مخصصـــات  زيـــادة  موضـــوع 
ضمن أعمال اللجنة المشـــتركة بين السلطتين 
التشـــريعية والتنفيذية المكلفة بدراسة إعادة 
العـــالوات الدعـــم وتوجيههـــا للشـــرائح األكثر 

احتياجا.
وأضـــاف أن هناك معايير وافقت عليها اللجنة 
بينهـــا درجـــة اإلعاقـــة وغيرهـــا مـــن المعاييـــر 
إال أنهـــا لـــم تحســـم بعـــد، مؤكـــدا أن الحكومة 
ســـتفتح المجـــال قريبا الســـتكمال اجتماعات 
اللجنـــة ومواصلـــة اجتماعـــات اللجنـــة لهيكلة 

بعض العالوات وإعادة توجيهها.

وزير العدل: التعنت أصبح ظاهرة في فترة كورونا

الكوهجي: البعض زادهم 20 دينارا... إسحاقي: معظم القوانين مع الكفيل

حبس المطلقات الممتنعات عن التقاء األطفال بوالدهم

ال انتقال للوافد لعمل آخر إال بعد عامين

^صوت مجلس النواب بالموافقة 
تجريـــم  بشـــأن  قانـــون  مشـــروع  علـــى 
زيـــارة  أحـــكام  تنفيـــذ  عـــن  االمتنـــاع 

المحضون.
وقبـــل التصويت، قـــال النائـــب محمود 
البحرانـــي إن إيقاع عقوبة الحبس على 
الحاضن الممتنع عن تنفيذ حكم الزيارة 
يتعـــارض مـــع توجيهـــات الدولـــة نحـــو 

التوسع في العقوبات البديلة.
من جهتـــه، قال النائب غـــازي آل رحمة 
إن قانـــون األســـرة لم يتضمـــن أي مادة 

تنـــص على أي عقوبة لـــردع منع الزيارة 
من قبل الحاضن.

أمـــا النائـــب علـــي إســـحاقي أشـــار فـــي 
الحاضـــن  دخـــول  أن  إلـــى  مداخلتـــه 
الســـجن يؤثـــر نفســـيا علـــى المحضون، 
كما أن دخول الحبس قد يفقد الحاضن 
وظيفتـــه ومصـــدر دخـــل أســـرته، داعيا 

إلى حلول أخرى بديال عن الحبس.
وبيـــن النائـــب أحمـــد الســـلوم أن هنـــاك 
شكاوى لتعنت الحاضن في تنفيذ حكم 

الزيارة.

مـــن جهته، قـــال وزير العدل والشـــؤون 
اإلســـالمية واألوقـــاف الشـــيخ خالد بن 
علـــي آل خليفـــة إن التعنت في مســـألة 

الزيارة هي ظاهرة بدأت تتشكل.
وقـــال: ازدادت هذه الظاهـــرة في فترة 

جائحة كورونا.
وأضـــاف أن عدم تســـليم المحضون هو 
جريمـــة كمـــا أن منـــع الزيارة هـــي أيضا 
جريمة واعتداء على األســـرة، وبين أن 
مشـــروع القانون يســـد فراغا تشـــريعيا 

لمن لديه منازعات في زيارة الطفل.

علـــى  النـــواب  مجلـــس  ^وافـــق 
مشـــروع قانـــون بتعديـــل الفقـــرة )أ( من 
المـــادة )25( من القانون رقم )19( لســـنة 
2006 بشـــأن تنظيـــم ســـوق العمل الذي 
يهدف زيـــادة المدة المقـــرر على العامل 
األجنبـــي قضاؤهـــا لـــدى صاحـــب العمل 
كشـــرط لحق االنتقال إلى صاحب عمل 

آخر، من سنة واحدة إلى سنتين.
من جانبـــه، قال النائب إبراهيم النفيعي 
إن العامـــل األجنبي ينتقـــل بعد عام من 
التدريب لدى صاحب العمل إلى شـــركة 

حكوميـــة ليأخذ مكان المواطن. وأشـــار 
النائب علي إسحاقي أن معظم القوانين 

تنصف العامل األجنبي ضد الكفيل.
إن  الكوهجـــي  عيســـى  النائـــب  وقـــال 
الســـماح بانتقـــال العامـــل مع اســـتكمال 
عامـــه األول يؤثـــر ســـلبا علـــى صاحـــب 
العمـــل، وأصحـــاب العمـــل تضـــرروا مـــن 
أصحـــاب  إلـــى  بالمئـــات  عمـــال  انتقـــال 
أعمـــال أخرى مقابل زيـــادة في رواتبهم 
ال تتجـــاوز 20 دينـــارا؛ األمـــر أدى إلـــى 

خسارتهم عقود عمل.

وزير العدل

محمود البحراني

علي إسحاقي عيسى الكوهجي

أحمد السلوم

معصومة عبدالرحيم

الوزراء بمنصة الحكومة

قالــت عضــو مجلــس النــواب معصومــة عبــد الرحيــم إن توفيــر 
خــط ســاخن للوقاية مــن االنتحار يعنى بالتوعية واإلرشــاد قد 
يحمــي األجيــال القادمة التــي قد تكون تحــت ضغوطات مالية 
واقتصاديــة واجتماعيــة، وهــي فــي أمــس الحاجة لهــذا الخط 

الساخن؛ لحمايتها من االنتحار. 

وأوضحـــت أن هـــذا الخـــط مختلـــف عالج الحـــاالت التـــي تمتلك 
ملفـــات فـــي الطب النفســـي وتتلقـــى عالجات نفســـية، مؤكدة أن 
الخط الساخن للوقاية من االنتحار معمول به في الدول المقدمة، 
مطالبـــة بالنظر فيه، جاء ذلك فـــي تعليقها على رد الحكومة على 
االقتـــراح برغبـــة بشـــأن توفير خط ســـاخن للوقاية مـــن االنتحار 

يعنى بالتوعية واإلرشاد.
وشهد مقطع االقتباس بالفيديو الذي بثته صحيفة البالد لمداخلة 
النائب معصومة تفاعال كبيرا بمختلف منصات الصحيفة الرقمية.
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