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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

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

من الواضح جدا أن مسلسل كورونا هذا طويل وممتد، تماما 
الحلقات،  مئات  إلى  بعضها  يمتد  قد  التي  التركية  كالمسلسالت 
فيبدو  الجائحة،  تلك  أما  نهاية،  لها  يكون  األخيرة  أن  الفارق  مع 

أنها متطورة، متحورة، ومتواصلة إلى أجل غير مسمى.
مؤخرا أفادت هيئة البث اإلسرائيلية »مكان« بأن وزارة الصحة 
رصـــدت ســاللــة جــديــدة مــن متحور أومــيــكــرون مــن فــيــروس كــورونــا 
في  األقــل  على  حالة  عشرين  تشخيص  تم  حيث  إسرائيل،  داخــل 
الساللة  تكون هذه  أن  العالم من  في  العلماء  ويخشى  مختبرين، 
الجديدة التي أطلق عليها )بي ايه وان( أكثر فتكا من أوميكرون، 
بعد أن تم تشخيصها في عدة دول أوروبية وكندا وأستراليا، األمر 
تقليص  إلــى  المستشفيات  توجيه مديري  إلــى  الــدولــة  دعــا  الــذي 
التعامل مع الحاالت الطبية غير الطارئة، وتوظيف الموارد لعالج 

مرضى كورونا.
زوال  بــعــد  أنــــه  تــــرى  قـــريـــب  وقــــت  اآلراء حــتــى  بــعــض  ــانـــت  وكـ
أوميكرون سيكون كورونا كإنفلونزا موسمية، وهذا ما تنبأ به بيل 
بكثير،  األوميكرون  هــذا  من  أكبر  المسألة  أن  يبدو  ولكن  جيتس، 
الــعــالــم، حــتــى أرجعنا  الــيــوم بــصــورة مــرعــبــة حـــول  والــــذي ينتشر 
خــطــوات وخــطــوات إلـــى الــــوراء مـــرة أخــــرى، بــعــد درجـــة كــبــيــرة من 

التقدم أحرزتها الكثير من الدول، وفي مقدمتها مملكتنا.
بعد تحديث اإلجراءات االحترازية بالبحرين مؤخرا يتساءل 
كثيرون عن جدوى إلغاء مسحة اليوم الخامس من وصول المسافر 
إلى المملكة، وخاصة في هذا التوقيت الصعب الذي ارتفعت فيه 
واقعية كثيرة  كبيرة وغير متوقعة، فهناك حاالت  الحاالت بدرجة 
لــدى  للمسافر  تــجــرى  الــتــي  ــى  األولــ المسحة  إصــابــتــهــا  تثبت  لــم 
إصابته  يكتشف  ذلك  بعد  قليلة  أيام  المطار، وخالل  إلى  وصوله 
بـــإجـــراء مسحة  وقــيــامــه  ــــراض  األعـ حــيــن تظهر عليه  بــالــفــيــروس 
أكثر  إجــراء  بعد  اإلصابة  اكتشاف  يتم  كثيرة  أحيان  وفي  منزلية، 

من مسحة خالل أيام من العودة من السفر.
لــذلــك قـــد تــكــون مــســحــة الـــيـــوم الــخــامــس فـــي ظـــل الــظــروف 
الــعــاشــر، ألن اعتماد  الــيــوم  الــيــوم أهــم مــن مسحة  والــمــســتــجــدات 
يحمل  الــوصــول  فحص  نتيجة  على  السفر  مــن  الــقــادم  الشخص 
الكثير من المخاطرة؛ ألنه ال يمثل ضمانا مطلقا على خلوه من 
الفيروس، ومن ثم يبقى اختالطه باآلخرين ومزاولة حياته بشكل 
كل  يمثل خطرا على  األولــى  نتيجة مسحته  إلى  استنادا  طبيعي 

من حوله. 
ــة ذوي  ــ ــى رؤيـ ــر يـــرجـــع إلــ ــ ــؤكـــد أن األمـ ــي الــنــهــايــة نـــعـــود ونـ وفــ
االختصاص، وإلى أصحاب القرار، الذين نشعر بالثقة التامة في 
بقدرة  تمتعهم  أثبتوا  والحماية، فقد  الوقاية  مدى حرصهم على 
فائقة، وبقوة خارقة في مواجهة هذا التحدي منذ اندالع األزمة، 
وذلك تحت قيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
الــحــديــث عن  إلــيــهــا عــنــد  الــتــطــرق  نقطة أخـــرى مهمة يــجــب 
أن معظم حاالت  أثبتت  الــدراســات  أن بعض  وكــورونــا، وهي  السفر 
والمؤسف  الطائرات،  داخل  تتم  بالمسافرين  تتعلق  التي  العدوى 
فيما  وقائية  إجــراءات  بأي  تعبأ  تعد  لم  اليوم  الطيران  أن شركات 
يتعلق بعدد الركاب، أو بتطبيق مبدأ التباعد بينهم داخل الطائرة، 
يسعلون  المسافرين  ونصف  العدد،  كاملة  الرحالت  غالبية  فنجد 
ويعطسون على متن الطائرة، وتكون النتيجة الطبيعية هي انتقال 
الواقع،  أرض  وهــذا ما يحدث على  كبير منهم،  عــدد  إلــى  الــعــدوى 
الــذي تحول  القادمين من دول بعينها، األمــر  وخاصة في رحــالت 

معه السفر إلى كابوس بدال من أن يكون فسحة من األمل.
واسألوا في ذلك مجربا!!

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

التعددية في البحرين.. 

نهج وثقافة
محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

لألمم  العامة  الجمعية  رئــيــس  حاليا  البحرين  مملكة  يـــزور 
تؤكد  الــتــي  الــزيــارة  وهــي  شــاهــد،  عــبــداهلل  السيد  معالي  المتحدة 
حرص مملكة البحرين على إبراز وبيان جهودها في دعم التحرك 
الــعــالــمــي لــمــزيــد مـــن الــتــكــاتــف والــتــضــامــن اإلنـــســـانـــي، والــتــعــاون 
المتميز لــمــا فــيــه خــيــر الــبــشــريــة، وخــاصــة فــي مــجــال الــتــعــدديــة، 
ومــواجــهــة تــداعــيــات جائحة كــورونــا، وحــمــايــة الــمــنــاخ واالقــتــصــاد، 

وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إيجابية  زيــارة  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  رئيس  زيــارة 
يتولى  من  استقبال  المنطقة  دول  من  للعديد  سبق  وقد  وطيبة، 
مملكة  وتفتخر  تعتز  كما  الــرفــيــع،  الــدولــي  المنصب  هــذا  رئــاســة 
دورتها  في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  رئيسة  بأن  البحرين 

الـ)61( كانت معالي الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة.
لمملكة  المتحدة  العامة لألمم  الجمعية  رئيس  زيــارة  جــدول 
الــبــحــريــن تــم إعــالنــه ونــشــره فــي منصة األمـــم الــمــتــحــدة، وخــالل 
أمر طبيعي  وهو  المحلية،  الصحافة  في  وكذلك  مؤتمر صحفي، 
تــصــوره بشكل  أن  تــحــاول جهات خارجية  كما  وليس  وعـــادي جــدا، 
مغاير، فهي زيارة لمسؤول أممي كبير، سبق أن قام بزيارات لدول 
من  الــعــديــد  استقبال  البحرين  لمملكة  سبق  كما  تماما  ــرى،  أخـ

المسؤولين والشخصيات الدولية، بكل عالنية وشفافية.
لألمم  العامة  الجمعية  رئيس  سيعقدها  التي  اللقاءات  ومع 
في  يلقي محاضرة  أن  المقرر  فمن  للبالد  زيارته  المتحدة خالل 
الدبلوماسية،  لــلــدراســات  خليفة  آل  مــبــارك  بــن  محمد  أكاديمية 
وستركز كلمته في المحاضرة على »األهمية الدائمة للتعددية في 

مواجهة التحديات العالمية«.
ــا مـــن شـــك أن مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــقــيــادة حـــضـــرة صــاحــب  ومــ
المفدى  البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  الملك حمد  الجاللة 
تاريخية وعصرية  وراسخة،  رائــدة  تجربة  لديها  ورعــاه  اهلل  حفظه 
مــتــجــددة فــي أهــمــيــة الــتــعــدديــة، وفـــي وجــودهــا عــلــى أرض الــواقــع 
يعد  أنه  كما  وأصيل،  ثابت  وطني  إيمان  وهو  بمختلف مجاالتها، 

من ركائز الثقافة البحرينية وممارساتها، قوال وفعال وقانونا.
بجانب أن التعددية في المجتمع البحريني تجلت بشكل رفيع 
جدا خالل إجراءاتها الناجحة في مواجهة تحديات جائحة كورونا، 
خليفة  آل  بن حمد  سلمان  األمير  الملكي  السمو  بقيادة صاحب 
أجـــل ضمان  مــن  اهلل،  الـــــوزراء حفظه  رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي 
صحة وسالمة الجميع، من مواطنين ومقيمين بال استثناء، وهو 
األمر الذي نال إشادة وتقدير منظمة الصحة العالمية، التي أكدت 

ضرورة االستفادة من التجربة البحرينية عالميا.
الــذي  المنامة  حـــوار  منتدى  أن  إلــى  هنا  ــارة  اإلشــ تــجــدر  كما 
الــتــعــدديــة فــي مواجهة  تــنــاول مــســألــة  الــمــاضــي  عــقــد فــي نوفمبر 
لدول مجلس  العام  األمين  أكد خالله  العالمية، حيث  التحديات 
دول  إلـــى  بالنسبة  الــتــعــدديــة  أن  الــعــربــيــة  الخليج  ــدول  لـ الــتــعــاون 
أســـلـــوب حـــيـــاة، وأن المجلس  تــمــثــل  الــخــلــيــجــي  الــتــعــاون  مــجــلــس 
يعتمد على التعاون والتعددية والسياسات المتعددة األطراف، في 
أوقات الحرب والسلم، من أجل تعزيز النمو االقتصادي ومواجهة 

التحديات المشتركة. 
والضرورة،  األهمية  غاية  في  مسألة  »التعددية«  عن  الحديث 
ومملكة البحرين تفتخر بما تشهده من تعددية متنوعة، واحترام 
نموذجا  تقدم  بــأن  جديرة  وهــي  عليها،  والحفاظ  وصيانتها،  لها، 
شــارع  وكــل  وقــريــة،  ومدينة  منطقة  فكل  الخصوص،  بهذا  للعالم 
ورقعة في مملكة البحرين، تشهد على التعددية والتنوع والتسامح 
مبادرة  أو  أنشأته،  حضاري  مشروع  من  ومــا  اإلنساني،  والتضامن 
كانت  إال  بـــه،  ســـارت  عــمــل  بــرنــامــج  أو  ودولـــيـــة«،  »محلية  أطلقتها 
تاريخ  وهــذا هــو  بــأي شكل مــن األشــكــال..  التعددية حــاضــرة فيه، 
وثقافة  نهج  فيها  فالتعددية  البحرين،  مملكة  ومستقبل  وحاضر 

أصيلة وراسخة. 

ــة  ــيـ ــنـ ــوطـ ــئــــة الـ ــيــ ــهــ تـــلـــقـــت الــ
للمشاركة  ــوة  دعـ الــفــضــاء  لــعــلــوم 
للجنة  الــدوريــة  االجتماعات  في 
في  الخارجي  الفضاء  استخدام 
األغراض السلمية بشأن استدامة 
على  الــخــارجــي  الــفــضــاء  أنشطة 
ــتــــي يــعــقــدهــا  األمـــــــد الـــبـــعـــيـــد الــ
ــم الــمــتــحــدة لــشــؤون  مــكــتــب االمــ
الــفــضــاء الــخــارجــي، والــتــي تعد 
أعضائها،  أحــد  البحرين  مملكة 
ــوم الـــمـــكـــتـــب حـــالـــيـــا  ــ ــقـ ــ ــيــــث يـ حــ
إلى  يهدف  مشروع  على  بالعمل 
رفع الوعي العالمي بمبادئ هذه 
الــمــشــروع حاليا  الــلــجــنــة، ويــعــد 
فـــي مــرحــلــتــه الـــثـــانـــيـــة. ويــعــكــف 
المكتب على إعداد تقرير شامل 
من  االول  الــربــع  بنهاية  سينشر 
هذا  ويستعرض  الــجــاري.  الــعــام 
االعضاء  الــدول  تجارب  التقرير 
الــلــجــنــة فــي مــجــال الفضاء  فــي 
وتعزيز التعاون الدولي ومشاركة 
الوعي  مستوى  ورفع  المعلومات 
الــعــلــمــي والــمــجــتــمــعــي. وســيــتــم 
لتشكيل  التقرير  هــذا  استخدام 
ــتــــخــــدام  ــه الــــــعــــــام لــــالســ ــ ــوجـ ــ ــتـ ــ الـ
ــلـــفـــضـــاء الـــخـــارجـــي  ــلـــمـــي لـ الـــسـ
وضـــــــمـــــــان اســــــتــــــدامــــــة أنـــشـــطـــة 
الــفــضــاء الـــخـــارجـــي عــلــى األمـــد 
البعيد وتعزيزها، بالمعنى الذي 
يــحــمــلــه عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي 
التوجيهية  المبادئ  والمبين في 

المعتمدة من قبل المكتب.
ــدد مــــن أعـــضـــاء  ــ ــام عـ ــ ــد قـ ــ وقـ
ــق الـــــبـــــحـــــريـــــن لــــلــــفــــضــــاء  ــ ــ ــريـ ــ ــ فـ
إبراهيم  محمد  الدكتور  برئاسة 
الــعــســيــري الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
الفضاء  لعلوم  الوطنية  للهيئة 
لممثلي  وطــنــي  ايـــجـــاز  بــتــقــديــم 
االمم المتحدة يستعرض جهود 
ــاع الـــفـــضـــاء  ــطــ ــي قــ ــ الـــمـــمـــلـــكـــة فـ
وخططها التشغيلية لالستخدام 
وكــذلــك  الــقــطــاع،  لــهــذا  السلمي 
وكيف  واجهتها  التي  التحديات 
فرص  إلــى  تحويلها  مــن  تمكنت 
أعضاء  قــام  وقــد  نجاح.  وقصص 
الـــفـــريـــق بــاســتــعــراض الــســيــاســة 
ــلــــكــــة واالطــــــــــر  الــــــعــــــامــــــة لــــلــــمــــمــ

الفضائية  لألنشطة  التنظيمية 
المملكة  تــجــربــة  الـــى  والــتــطــرق 
فــي بــنــاء الـــقـــدرات الــوطــنــيــة في 
ــاع الـــفـــضـــاء والــــتــــي أنــتــجــت  قـــطـ
قــمــر  ألول  الــــنــــاجــــح  االطــــــــــالق 
صناعي بحريني ضوء-1. كذلك 
البحثية  الـــدراســـات  مناقشة  تــم 
التي قام بها مهندسون ومحللون 
من منتسبي الهيئة، والتي تهدف 
المملكة  احــتــيــاجــات  تلبية  الـــى 
التنمية  أهــداف  تحقيق  وكذلك 
الــشــامــلــة والــمــســتــدامــة. وأيــضــا 
في  الهيئة  اســتــعــراض جهود  تــم 
تعزيز التعاون الدولي في مجال 
ــــالل االنـــضـــمـــام  الـــفـــضـــاء مــــن خـ
ــــن الــمــنــظــمــات  ــعــــديــــد مـ إلــــــى الــ
االقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، وقـــد بين 
المتحدة  االمم  لممثلي  الفريق 
الدول والجهات التي تم التعاون 
المشاريع  مــن  العديد  فــي  معها 
الماضية.  الفترة  فــي  واالبــحــاث 
ــا تـــــم مـــنـــاقـــشـــة الـــمـــشـــاريـــع  ــمــ كــ
للهيئة  المستقبلية  والــخــطــط 
الــتــي تــهــدف إلـــى تــاســيــس قطاع 

فضائي مستدام في المملكة. 
وقـــــــد أشــــــــاد مـــمـــثـــلـــو االمـــــم 
في  وجهودها  بالهيئة  المتحدة 
خلق بيئة مستدامة لالستخدام 
الـــســـلـــمـــي لـــلـــفـــضـــاء الـــخـــارجـــي. 
ــادة بــإنــجــازات  وكــذلــك تمت االشــ
الهيئة التي تم تحقيقها في وقت 
الــعــديــد من  بــالــرغــم مــن  قياسي 

الهيئة  واجــهــت  الــتــي  التحديات 
الناشئة  االخــرى  بالدول  مقارنة 
ــاع، وخـــصـــوصـــا  ــطــ ــقــ ــذا الــ ــ فــــي هــ
مجاالت  فــي  النوعية  الــدراســات 
ــدة مــثــل الــتــغــيــر الــمــنــاخــي  ــديـ عـ
واســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، 
ــم فــــي تــعــزيــز  ــهـ ــا اسـ وغـــيـــرهـــا، مــ

البحث العلمي في المملكة.
ــذا  ــه فــــــي هــ ــتــ ــاركــ ــشــ وعــــــــن مــ
الفضاء  مهندس  قال  االجتماع، 
أشـــــرف خـــاطـــر: »تـــعـــد هــــذه أول 
اجــتــمــاعــات  فــي  للهيئة  مــشــاركــة 
ــاز لـــهـــذه الــلــجــنــة  ــجــ تــقــديــم االيــ
والـــــــتـــــــي تــــــهــــــدف الـــــــــى تـــنـــظـــيـــم 
االنشطة الفضائية. لقد سعدت 
ــذا االجــتــمــاع  بــالــمــشــاركــة فـــي هــ
مــع إخــوانــي وأخـــواتـــي فــي فريق 
الــبــحــريــن لــلــفــضــاء، وأنــــا فــخــور 
بإبراز دور الهيئة كممثل لمملكة 
االستخدام  تعزيز  فــي  البحرين 

السلمي للفضاء الخارجي«.
أمينة  الفضاء  مهندسة  أمــا 
الــبــلــوشــي فــقــد قـــالـــت: »اتـــاحـــت 
االجتماع  هــذا  في  المشاركة  لنا 
الجهود  على  لــالطــالع  الــفــرصــة 
المبذولة من االمم المتحدة في 
اتـــاحـــة اســتــخــدام بــيــئــة الــفــضــاء 
النظر  بــصــرف  الــبــلــدان  لجميع 
عن درجة تطورها االقتصادي أو 
العلمي وبدون أي نوع من التمييز 
ــار الــــواجــــب  ــبــ ــتــ ــالء االعــ ــ ــ ومـــــع إيـ
لمبدأ المساواة. وأيضا سمح لنا 

الــقــادة  مــع  بالتواصل  االجــتــمــاع 
الفضاء  قطاع  في  القرار  وصناع 
في مكتب االمم المتحدة لشؤون 
الـــفـــضـــاء الــــخــــارجــــي، مــــا يــعــزز 
الجهود المبذولة من الهيئة في 
مجال التعاون والتنسيق الدولي 
لــتــحــقــيــق االســـتـــفـــادة الــقــصــوى 

لمملكة البحرين«.
وقد أشاد الرئيس التنفيدي 
الفضاء  لعلوم  الوطنية  للهيئة 
ــم  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ الــــــدكــــــتــــــور مــــحــــمــــد إبـ
الــــعــــســــيــــري بــــمــــشــــاركــــة فـــريـــق 
االجتماع  في  للفضاء  البحرين 
ــاز بــكــل  ــ ــجـ ــ وتـــقـــديـــم عـــــرض االيـ
احــتــرافــيــة حــيــث حــظــي بــإشــادة 
وأضاف  المتحدة،  االمم  ممثلي 
ــري: »تــــعــــد الـــمـــشـــاركـــة  ــيــ ــســ ــعــ الــ
ــل فــــرصــــة  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ فــــــــي هــــــــــذا الـ
في  المملكة  تجربة  الستعراض 
ــراز الجهود  وإبــ الــفــضــاء،  مــجــال 
ــل الـــهـــيـــئـــة  ــبــ ــن قــ ــ الــــمــــبــــذولــــة مــ
الرشيدة  القيادة  رؤيــة  لتحقيق 
في  الــبــحــريــن  مملكة  جــعــل  فــي 
مصاف الدول الرائدة في مجال 
الــفــضــاء عــبــر اســتــغــالل عــلــومــه 
وتــقــنــيــتــه وتـــســـخـــيـــرهـــا لــصــالــح 
كما  والــتــطــور.  االزدهــــار  تحقيق 
تعد المشاركة في هذا االجتماع 
المهم انطالقة لمشاركات كثيرة 
الدولية  المحافل  فــي  ومتنوعة 
بمشيئة  المقبلة  الــفــتــرة  خــالل 

اهلل«.

مكتب  �إل�����ى  �إي���ج���ازه���ا  ت���ق���دم  �ل��ف�����ض��اء  ه��ي��ئ��ة 
�لأم������م �ل��م��ت��ح��دة ل�������ض����ؤون �ل��ف�����ض��اء �ل��خ��ارج��ي

} د. محمد العسيري.} أشرف خاطر.} أمينة البلوشي.

ــوزارة  قـــال الــوكــيــل الــمــســاعــد لـــشـــؤون الـــزراعـــة بــ
األشـــغـــال وشــــؤون الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي 
ــيــــن  ــزارعــ ــمــ ــوق الــ ــ ــسـ ــ ــة لـ ــمـ ــظـ ــنـ ــمـ ــــس الـــلـــجـــنـــة الـ ــيـ ــ رئـ
عبدالكريم:  محمد  عبدالعزيز  الدكتور  البحرينيين 
إن سوق المزارعين البحرينيين في نسخته التاسعة 
يشهد إقبااًل من البحرينيين والمقيمين وزوار مملكة 
افتتاحه  مــنــذ  الــعــربــي،  الــخــلــيــج  دول  مــن  الــبــحــريــن 

بتاريخ 25 ديسمبر 2021.
وأشار إلى أن هذا اإلقبال دليل على المكانة التي 
تقتصر  محلية  فعالية  يعد  لــم  إذ  الــســوق،  يكتسبها 
ذلك  تعدى  بل  فقط،  والمقيمين  البحرينيين  على 
فــي عدد  تــزايــدًا  نلحظ  إذ  الــبــحــريــن،  حـــدود مملكة 

المكانة  مــا يعكس  وهــو  الشقيقة،  الـــدول  مــن  الـــزوار 
التي يحظى بها هذا الحدث. 

مــن جــهــة أخــــرى، أكـــد الــوكــيــل الــمــســاعــد لــشــؤون 
على  حريصة  للسوق  المنظمة  اللجنة  أن  الــزراعــة 
للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  توجيهات  تطبيق 
ــول الــســوق على  لــفــيــروس كـــورونـــا، وأهــمــهــا قــصــر دخـ
مع  واعـــي،  مجتمع  بتطبيق  األخــضــر  الـــدرع  حاملي 
ضرورة االلتزام بلبس كمامة الوجه وضمان التباعد 

االجتماعي. 
ــال الـــدكـــتـــور عـــبـــدالـــعـــزيـــز مــحــمــد  ــ ــى ذلــــــك، قـ ــ إلـ
يعد  البحرينيين  الــمــزارعــيــن  ســـوق  إن  عــبــدالــكــريــم، 
فرصة ُمثلى للمزارعين البحرينيين لعرض إنتاجهم 

حضاري  وبشكل  جذابة  زراعية  حاضنة  في  الــزراعــي 
الزراعي  بالقطاع  للنهوض  الرامية  األهــداف  يخدم 
وتعزيز األمن الغذائي في مملكة البحرين، باإلضافة 
وهو  للمزارعين،  تسويقيًا  منفذًا  يعد  السوق  أن  إلى 

أحد سالسل القيمة للمنتجات الزراعية المحلية. 
وأشار إلى أن السوق يشتمل على عدة أقسام منها 
قسم خاص بالمزارعين والمشاتل والشركات الزراعية 
وركــن  المنتجة،  بــاألســر  إلــى قسم خــاص  بــاإلضــافــة 

للتمور وآخر للعسل.
المزارعين  لــســوق  المنظمة  اللجنة  أن  وذكـــر 
ــذا الـــعـــام وألول مــرة  الــبــحــريــنــيــيــن حــرصــت فـــي هـ
للصور  معرض  تنظيم  على  المزارعين  ســوق  فــي 

الــتــاريــخــيــة الــخــاصــة بــالــقــطــاع الــــزراعــــي وشــــؤون 
ــة، بــاإلضــافــة إلـــى تــبــنــي الـــســـوق لــعــدد من  الــــزراعــ
اإلرشــاديــة  الــخــدمــات  مــثــل  المختلفة  الــفــعــالــيــات 
المتعلقة  الــقــصــيــرة  الــتــدريــبــيــة  الـــــدورات  وكــذلــك 
بــدون  الــزراعــة الحديثة  الــزراعــي ونــظــم  بــاإلنــتــاج 
تربة، ومكافحة اآلفات الزراعية، واالستخدام اآلمن 

للمبيدات. 
انطالقا من  تأتي  أن هــذه الخطوة  إلــى  وأشــار 
فعاليات  فــي  تــنــوع  وإضــافــة  تطوير  على  الــحــرص 
ــزوار الــمــهــتــمــيــن بــدعــم  ــلـ ــًا لـ ــاذبـ ــوق، لــيــكــون جـ ــسـ الـ
ترويحي  وكمتنفس  المحلي،  البحريني  اإلنــتــاج 

للزوار، وخاصة أثناء فترة األجواء الشتوية. 

�إق����ب����ال ج���م���اه���ي���ري ب��ح��ري��ن��ي وخ��ل��ي��ج��ي ع���ل���ى ����ض����ق �ل���م���ز�رع���ي���ن

حقوق  لمراقبة  البحرين  جمعية  أعــربــت 
ــــذي نــشــرتــه  اإلنـــســـان عـــن رفــضــهــا لــلــتــقــريــر الـ
جــــريــــدة »اإليـــكـــونـــومـــيـــســـت« مــــن لـــنـــدن حـــول 
مواضيع  نشرت  الــجــريــدة  أن  مــؤكــدة  البحرين 
ال أساس لها على اإلطالق، حيث استغلت ملف 
البحرينية  الدولة  الستهداف  اإلنسان  حقوق 

وتاريخها وحضارتها وتراثها. 
الـــدســـتـــور  أن  عـــلـــى  الـــجـــمـــعـــيـــة  وشـــــــــددت 
البحريني ال يميز بين المواطنين على أساس 

الدين والمذهب والجنس واللون، كما أن حرية 
ــرارات الــحــكــومــيــة  ــقــ الـــــرأي والــتــعــبــيــر بــشــأن الــ
مسموح بها لجميع المواطنين، مشيرة إلى أن 
البحرين يعيش فيها جميع األديان والمذاهب 
مًعا في سالم.  وأشارت إلى أن الدولة البحرينية 
الــمــنــحــلــة بحكم  الــجــمــعــيــات  ــع  مـ تــتــعــامــل  ال 
تؤمن  المجموعة  هــذه  ألن  كــالــوفــاق،  الــقــانــون 

باإلرهاب والتطرف وأجندة النظام اإليراني.
ــيـــن  ــنـ ــمـــواطـ الـ ــع  ــيـ ــمـ جـ بــــحــــق  ــم  ــتـ ــهـ تـ وال   

إنهاء نشاط  أو  البحرينيين، موضحة أن وقف 
أي مــجــمــوعــة بــســبــب ســلــوكــهــا أو أجــنــدتــهــا ال 
إلى مخاطر سياسة  بالناس. ولفتت  له  عالقة 
الخليج،  لمنطقة  إيران  تريدها  التي  الفوضى 
مــشــيــرة إلـــى أن الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
واإلمــــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة تــتــعــامــالن مع 
البحرين كحليف وشقيق وأن هذه الدول دعمت 
من  القومي  أمنها  حماية  اجــل  مــن  البحرين 

األجندة اإليرانية.

جمعية مر�قبة حق�ق �لإن�ضان ترف�ض مغالطات »�لإيك�ن�مي�ضت« عن �لبحرين

كتب محمد القصاص:
دعا أصحاب الهمم الجهة المختصة إلى العمل على إشراكهم 
فـــي تــخــفــيــض الـــرســـوم الـــتـــي تــفــرضــهــا الـــدولـــة مــقــابــل الــخــدمــات 
الحكومية والهيئات التابعة لها أسوة بدعم فئة )كبار السن(، وذلك 

في إطار تقديم الدعم لهم.
)شخص  السابقة  البطاقة  عبر  الــخــدمــة  هــذه  بضم  وطــالــبــوا 
كافة  تقديم  بغية  )الــذكــيــة(  الــمــطــورة  الهوية  بطاقة  أو  إعــاقــة(  ذو 
الــتــســهــيــالت الــمــمــكــنــة وتـــقـــديـــم أفـــضـــل الـــخـــدمـــات واالحــتــيــاجــات 
وتــرفــع معنوياتهم  الــمــعــيــشــي  تــحــســن مــســتــواهــم  الــتــي  الــضــروريــة 
ارتــفــاع نسبة  المعيشية على أســرهــم فــي ظــل  وتخفف مــن األعــبــاء 

القيمة المضافة واألوضاع الراهنة.
بزيادة  المعيشي  وضعهم  لتعديل  التحرك  سرعة  ناشدوا  كما 
ــذي يــقــضــي بــرفــع الــحــد  ــ مخصصهم الــــذي تـــم إقـــــراره مــســبــقــا والـ

األقصى لمخصص اإلعاقة الشهري من 100 دينار إلى 200 دينار.
يــشــار إلـــى أن لــجــنــة الـــشـــؤون الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة بمجلس 
بشأن  برغبة  االقــتــراح  على  بالموافقة  أوصـــت  قــد  الــســابــق  الــنــواب 
بنسبة  تخفيضا  الخاصة  االحتياجات  فئة  بإعطاء  الحكومة  قيام 
والهيئات  الـــوزارات  إليهم من  تقدم  التي  الخدمات  رســوم  50% من 
يترتب  لن  االقتراح  تطبيق  أن  إلى  مشيرة  الحكومية،  والمؤسسات 
تمثل  الخاصة  االحتياجات  ذوي  فئة  لكون  كبير  مالي  عــبء  عليه 
نسبة بسيطة من اإلجمالي العام للمواطنين، مؤكدة ضرورة تقديم 
التسهيالت الالزمة والمساهمة في توفير العيش الكريم لفئة ذوي 
االحتياجات الخاصة من خالل تخفيض رسوم الخدمات التي تقدم 

إليهم من المؤسسات الحكومية. 

�إل�ى �ض�م�لهم  »�أ�ضح�اب �لهم�م« يدع��ن 
بمظلة تخفي�ض ر�ض�م �لخدمات �لحك�مية 

شــهــد أيــمــن بــن تــوفــيــق الــمــؤيــد وزيــر 
ــة جـــانـــبـــا مــن  ــاضــ ــريــ ــاب والــ ــبـ ــشـ شــــــؤون الـ
فعالية »سوق الشباب« التي تعتبر إحدى 
مــبــادرات وزارة شـــؤون الــشــبــاب والــريــاضــة 
ألصحاب المشاريع الشبابية االفتراضية 
بهدف  متميز  موقع  في  متجر  المتالك 
ــادرات الــشــبــابــيــة وتــســويــقــهــا  ــبــ ــمــ ــم الــ ــ دعـ
على  للتعرف  الجماهير  ــام  أمـ وعــرضــهــا 

تلك المشاريع وجودتها. 
وتجول وزير شؤون الشباب والرياضة 
بحضور أمين العريض الرئيس التنفيذي 
لشركة »إدامة« في سوق الشباب الذي يقام 
مــدة خمسة  أســبــوع  كــل  نهاية  فــي عطلة 
التقى  حيث  بالمحرق،  بمشروع  أسابيع 
مــع الــشــبــاب أصــحــاب الــمــشــاريــع وتــعــرف 
عــلــى مــنــتــجــاتــهــم اإلبـــداعـــيـــة كــمــا تــبــادل 
الحديث معهم حول طموحاتهم  أطراف 
كما  مــشــروعــاتــهــم،  لتنمية  المستقبلية 
المصاحبة  الفنية  الفعاليات  على  اطلع 
تــركــز هــي األخـــرى على  والــتــي  للمشروع 

الشباب البحريني وإبداعاته الفنية. 
والرياضة  الشباب  شــؤون  وزيــر  وأكــد 

أهمية سوق الشباب باعتباره يشكل فرصة 
لعرض  البحريني  الــشــبــاب  ــام  أمـ مــواتــيــة 
الجماهير  أمام  ومنتجاتهم  مشروعاتهم 
من مرتادي مشروع سعادة، وقال: »نفتخر 
في وزارة شؤون الشباب والرياضة بتقديم 
ــن الـــشـــبـــاب  ــ ــم لـــــــــرواد األعـــــمـــــال مـ ــ ــدعـ ــ الـ
ــابـــات فـــي الــمــمــلــكــة وتــعــزيــز الــثــقــة  والـــشـ
لــديــهــم فــي مــشــروعــاتــهــم وتــعــزيــز ضمان 
حـــصـــول أصـــحـــاب الـــمـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة 
والــمــتــوســطــة عــلــى الــتــســهــيــالت الــالزمــة 
في سبيل تسويق وعرض منتجاتهم أمام 
البحرين  الجماهير بما يتوافق مع رؤية 
التعريف  فــي  يسهم  الـــذي  األمـــر    ،2030
إلــى صقل  بــاإلضــافــة  الــمــشــروعــات  بتلك 
الشخصية  والـــشـــابـــات  الــشــبــاب  ــارات  ــهـ مـ
وتطوير خبراتهم في مجاالت التعامالت 
المقبلة  المرحلة  أن  كما  الجماهير،  مع 
لتسليط  المبادرات  من  المزيد  ستشهد 
ــات الــشــبــابــيــة  ــروعــ ــشــ ــمــ ــى الــ ــلـ الــــضــــوء عـ
للنهوض  الوطنية  بالكفاءات  والتعريف 

بمشروعاتهم«.
وأعــــــــرب أيــــمــــن بــــن تـــوفـــيـــق الـــمـــؤيـــد 

ــة« على  عــن شــكــره وتــقــديــره لشركة »إدامــ
تعاونها مع الوزارة من أجل إنجاح فعالية 

سوق الشباب.
»إن  العريض  أمــيــن  قــال  جانبه  ومــن 
شــركــة »إدامــــة« حــرصــه على الــدخــول في 
الــشــبــاب  شـــــؤون  وزارة  مـــع  وثـــيـــق  تـــعـــاون 
والــريــاضــة مــن أجـــل الــوقــوف إلـــى جانب 
الــشــبــاب الــبــحــريــنــي ودعــــم مــشــروعــاتــهــم 
الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة والــــتــــرويــــج لــهــا 
وعــرضــهــا أمـــام الــجــمــاهــيــر فــي أحـــد أهــم 
الــمــشــروعــات الــتــابــعــة لــلــشــركــة »ســـعـــادة« 
للجماهير  مهما  مقصدا  يعتبر  والـــذي 

والسياح«. 
لــســوق  )إدامــــــــة(  دعــــم  »إن  وأضـــــــاف: 
الــشــبــاب تــأكــيــد لــمــا تــولــيــه الــشــركــة من 
ــاص لــدعــم الــقــطــاع الــشــبــابــي  اهــتــمــام خـ
فـــي الــمــمــلــكــة فـــي ظـــل ســيــاســة الــشــركــة 
والـــتـــزامـــهـــا بــالــمــســؤولــيــة تـــجـــاه الــشــبــاب 
الــســوق  الــبــحــريــنــي مــتــمــنــيــن أن يــســهــم 
التمّيز  على  المملكة  شــبــاب  تحفيز  فــي 
طموحاتهم  تحقيق  نحو  الجاد  والعمل 

وآمالهم المستقبلية«.

ومن جانبهم أعرب أصحاب المشاريع 
شؤون  وزير  لزيارة  وثنائهم  سعادتهم  عن 
الوزارة من  الشباب والرياضة وما تقدمه 

دعــــم كــبــيــر لــلــشــبــاب الــبــحــريــنــي وفــرصــة 
وخدماتهم،  لمشاريعهم  للترويج  متاحة 

بطريقة مبتكرة تجتذب الجماهير.

وزي���ر �ل�ض���باب و�لريا�ض���ة ي�ؤكد �أهمي���ة �لتروي���ج لم�ض���روعات �ل�ض���باب �لبحريني

} وزير الشباب والرياضة يشهد فعالية »سوق الشباب«.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16011/pdf/1-Supplime/16011.pdf?fixed4618
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1282460
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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
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ــيء غـــال  ــ لـــيـــس كــــل شـ
عــالــي الــجــودة، ولــيــس كل 
الــجــودة غالي  شــيء عالي 
الــثــمــن. كــثــيــر مــن الــنــاس 
يــــفــــضــــل شـــــــــــراء الـــســـلـــع 
بــاهــظــة الــثــمــن حــتــى وان 
كان مظهرها يبدو رخيصا 
ــــك في  فـــاخـــر وذلـ أو غــيــر 
اعتقاده أن السلع الغالية 
هي عالية الجودة. وهؤالء 
ــــن الــمــجــمــعــات  ــائـ ــ ــم زبـ ــ هـ
الراقية والماركات الدولية 
ولــديــهــم قــنــاعــة تــامــة بــأن 
ــي غـــيـــر هـــذه  ــ ــســــوق فـ ــتــ الــ
الــمــحــات هــو فــي الــواقــع 

الرخيصة  السلع  إن  حيث  وإسراف,  تبذير 
من  وهناك  سيئة.  جــودة  وذات  مزيفة  سلع 
يفضل شراء السلع الرخيصة أو المتوسطة 
الثمن وهؤالء هم زبائن األسواق العادية أو 
التسوق  بــأن  تامة  قناعة  ولديهم  الشعبية 

في غير هذه المحات هو تبذير وإسراف.
الماكياج  يفضلن  من  النساء  من  كثير 
الغالي الثمن بينما تجد نفسها أقل جمااًل 
ثمنًا.  األقــل  الماكياج  يستخدمن  َمــن  ِمــن 
اخــتــاف  نفسر  وكــيــف  ذلـــك؟  يــكــون  فكيف 
المثال  سبيل  فعلى  السلع؟  لنفس  الثمن 
هو  الــغــازيــة  لــلــمــشــروبــات  الطبيعي  الــثــمــن 
الخمسة  فنادق  في  ثمنها  ولكن  فلسا   250
نجوم قد يصل إلى دينار أو أكثر. وهذا قد 
الــمــعــروضــة  الــســلــع  مــن  كثير  عــلــى  ينطبق 
في المجمعات الراقية واألسواق الشعبية؟ 
مستوى  أن  تقول  والطلب  الــعــرض  نظرية 
في  المؤثرة  العناصر  أحــد  هو  الفرد  دخــل 
شراء نوعية السلع فأصحاب الدخل العالي 
ــا ذوي  ــراء الــســلــع الــغــالــيــة، أمـ يــفــضــلــون شــ
الدخل المحدود فليس لهم خيار غير شراء 
الرخيصة. وعلى هذا األســاس فمن  السلع 
ــراء الــســلــع الــغــالــيــة  الــطــبــيــعــي أن يــكــون شــ
أمًرا شائًعا بين األثرياء. ولكن كيف نفسر 
ــع الـــيـــائـــس فـــي مــجــتــمــعــنــا حــيــث أن  الـــوضـ
يشترون  األشخاص  من  كبيًرا  عــدًدا  هناك 
ســلــًعــا فـــاخـــرة وبـــاهـــظـــة الــثــمــن حــتــى وإن 
كانت ميزانيتهم ال تسمح بذلك؟ فما هي 
شــراء  على  اإلدمــــان  وراء  الكامنة  الــدوافــع 

السلع عالية الثمن؟.
ــي نــمــطــنــا  أعـــتـــقـــد الــمــشــكــلــة تــكــمــن فــ
االســـتـــهـــاكـــي الـــغـــيـــر مــنــتــج الــــــذي يــتــمــيــز 
ــاذا فــعــل بــنــا هــذا  بــالــتــبــاهــي والــتــفــاخــر؟ مــ
تنمية  إلــى  قادنا  هل  االستهاكي؟  النمط 
المتقدمة؟  الــدول  وإلــى صفوف  مستدامة 
االستهاكي  نمطنا  أن  المرة هي  الحقيقة 

ومعقدة  صعبة  عقبة  يبقى 
ــة أمــــــــــام الـــعـــمـــلـــيـــة  ــ ــنـ ــ ــزمـ ــ ومـ
االقتصادية، حيث  التنموية 
يساعد  وال  إنتاجي  غير  إنــه 
والنمو.  التقدم  تحقيق  في 
في  كــبــيــرًا  دورًا  يــلــعــب  ــو  وهــ
صــنــاعــة الــفــقــر وانــخــفــاض 
ــعـــزل فئة  ــام ويـ ــعـ االدخــــــار الـ
ــن الــمــجــتــمــع عــن  كـــبـــيـــرة مــ
االنــــخــــراط فـــي االســتــثــمــار 
استمرار  ومع  إنه  والتنمية. 
هـــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة وعـــمـــقـــهـــا 
الــتــقــلــيــدي فــــي مــجــتــمــعــنــا 
عن  نــتــحــدث  أن  يــمــكــنــنــا  ال 
استقرار معيشي أو مستقبل 
العملية  فـــي  فـــعـــال  وقـــطـــاع خــــاص  أفـــضـــل 

التنموية االقتصادية.
يتأثر الفرد في سلوكه االستهاكي بمن 
أقــارب وأصــدقــاء وجيران وزمــاء  حوله من 
اقتناء  إلــى  البعض  يلجأ  فقد  العمل،  فــي 
الواقع  وفــي  الثمن،  باهظة  وخــدمــات  سلع 
اقتنائها،  على  معتادا  وليس  يحتاجها  ال 
لمحاكاة  وإنما  إليها؛  حاجة  أو  رغبة  ليس 
من حوله من الجيران واألصدقاء حتى وإن 
تطلب األمر إنفاق مدخراته أو اللجوء إلى 

االقتراض لشرائها.
بتقليد  أعمى  وبشكل  يقوم  مــن  هناك 
نمط االستهاك السائد في العوائل الغنية، 
أو ذلك السائد في المجتمعات المتقدمة، 
حــتــى يــظــهــر بــمــســتــوى مــغــايــر وأفــضــل من 
طلب  يرتفع  ولذلك  فيه،  هو  الــذي  الواقع 
السلع  عــلــى  الــدخــل  متوسطة  الــفــئــة  هـــذه 
الثمن  باهظة  البريستيج  وسلع  الكمالية 
بناء على عنصر التقليد والمحاكاة، وليس 

بناء على الحاجة في اقتناء تلك السلع.
ومــصــدرًا  أعــمــى  التقليد  يــكــون  عندما 
إلى التباهي ويصبح ظاهرة في المجتمع، 
وباًء  أو  التقليد مرضا نفسيا  عندها يكون 
للقضاء  يــلــزم  مــا  اتــخــاذ  ينبغي  اجتماعيا 
والــفــقــر  للتخلف  يــكــون ســبــبــا  عــلــيــه، ألنـــه 

ومصدرا إلهدار الموارد.
نــمــو  نـــســـبـــة  ــى أن  ــ إلــ الـــتـــقـــاريـــر  تـــشـــيـــر 
استهاك السلع الفاخرة في الخليج تقدر 
في  يــأتــي  الخليجي  المستهلك  وأن  بـ%10 
األكــثــر  المستهلكين  بــيــن  األولــــى  الــمــرتــبــة 
إنفاقًا على شراء السلع الفاخرة في بادهم 
أكثر  ان  إلــى  األرقـــام  تشير  وخارجها، حيث 
من 50% منهم ينفقون أكثر من 7000 دوالر 
يوميًا لكل فرد منهم بفرنسا، وأنهم ينفقون 
سبعة أضعاف ما ينفقه الزائر األوروبي في 

ألمانيا.

الغالي ثمنه فيه

بقلم: د. جعفر الصائغ

نظمها معهد »امللكية ال�صناعية« واملنظمة العاملية للملكية الفكرية.. 

فريق بحريني يفوز بجائزة اأولمبياد الملكية الفكرية في تون�س

يتجاوز جمموع جوائزها 1.2 مليون دينار.. 

الم�سرف الخليجي التجاري يعلن ن�سخة 2022 لح�ساب »الوافر« 

بقيمة 21 األف دينار 

»عقارات ال�سيف« تتبرع بم�سخات اإن�سولين للأطفال الم�سابين بال�سكري 

كتب محمد الساعي:

البحريني  »فــكــرة«  فــريــق  فــاز 
بجائزة الدورة الثالثة من مسابقة 
ــة الـــفـــكـــريـــة  ــيـ ــكـ ــلـ ــمـ ــيــــاد الـ أولــــمــــبــ
الــوطــنــي  الــمــعــهــد  ينظمها  الــتــي 
الصناعية  والملكية  للمواصفات 
بالجمهورية التونسية في تونس، 
العالمية  المنظمة  مع  بالتعاون 
وقد  »الويبو«,  الفكرية  للملكية 
نظمت في الجمهورية التونسية، 
وحــمــلــت فـــي هــــذه الـــــــدورة شــعــار 
للملكية  للترويج  بفكرة  »ســاهــم 

الفكرية«.
ــي  ــنـ ــوطـ وكــــشــــف الـــمـــعـــهـــد الـ
الصناعية  والملكية  للمواصفات 
في تونس عن قرار لجنة التحكيم 
فريق  بــفــوز  لألولمبياد  الوطنية 
»فكرة« البحريني بالجائزة األولى 
العالمية  المنظمة  تقدمها  التي 

للملكية الفكرية »الويبو«.
وحـــصـــد الــفــريــق الــبــحــريــنــي 
قصير  فيديو  خــال  من  الجائزة 
وكــان  الــفــكــرة(.  )لــصــوص  بعنوان 
ــيـــديـــو مــــن فــــكــــرة وســـيـــنـــاريـــو  الـــفـ
وإخراج ومونتاج وتصوير وتمثيل 

الفريق نفسه.
وضــم فريق »فــكــرة« كــا من: 

أسماء  الــدوســري،  خالد  فاطمة 
ــنــــجــــدي، أمــيــمــة  عـــبـــدالـــعـــزيـــز الــ
ــد، نــــــــور مــحــمــد  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ يـــــوســـــف الـ
إبراهيم، فاطمة عيسى النشيط، 
مريم  الــعــمــادي،  عــبــداهلل  محمد 
الصافي  ريـــان  الخضير،  يــوســف 
مــحــمــد، غــالــيــة عــلــي الــنــجــدي، 

زينب عبداهلل العالي.
وحــــصــــد فــــريــــق جـــمـــهـــوريـــة 
أذربــيــجــان الــجــائــزة الــثــانــيــة عن 

مــشــروع مــدونــة خــاصــة بوصفات 
الطهي كموضوع لحماية حقوق 

المؤلف.
ــنــــســــخــــة األولــــــــى  وكــــــانــــــت الــ
قد  الفكرية  الملكية  ألولمبياد 
انطلقت ألول مرة في عام 9+201 
ــادرة مـــن الــمــعــهــد الــوطــنــي  ــبـ ــمـ بـ
للمواصفات والملكية الصناعية 
المنظمة  بــدعــم مــن  تــونــس  فــي 
العالمية للملكية الفكرية، وذلك 

بهدف دعم برامج وجهود تحقيق 
والقضايا  الــمــســتــدامــة  التنمية 
االقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة 
والثقافة والصحية االبتكار. كما 
ترسيخ  إلـــى  األولــمــبــيــاد  يــهــدف 
ثــقــافــة الــمــلــكــيــة الــفــكــريــة لــدى 

الناشئة 
وتــمــنــح الــجــوائــز لــلــفــائــزيــن 
العالمي  باليوم  االحتفال  خال 
يصادف  الــذي  الفكرية  للملكية 

26 ابريل من كل عام.
ولـــــم تـــكـــن هـــــذه هــــي الـــمـــرة 
ــق  ــريـ ــي يـــحـــصـــد فـ ــ ــتـ ــ األولـــــــــــى الـ
بــــحــــريــــنــــي الــــــجــــــائــــــزة األولـــــــــى 
حـــصـــدت  إذ  الــــمــــســــابــــقــــة،  فــــــي 
الــبــحــريــنــيــتــان أســـمـــاء الــنــجــدي 
وأمــيــمــة الــســيــد الــجــائــزة نفسها 
في الدورة الثانية العام الماضي 
أســمــاء  مــشــاركــة  وتــمــثــلــت   .2020
النجدي في الدورة الماضية في 
اختراع مبتكر يتمثل في فستان 
بالطاقة  يشحن  شــاحــنــا  يحمل 
ــة، يــــتــــم فــــيــــه شــحــن  ــيــ ــســ ــمــ ــشــ الــ
جيب  في  وضعه  بمجرد  الهاتف 
الـــــذي يحقق  األمـــــر  الـــفـــســـتـــان، 
أهــــــداف الـــحـــفـــاظ عــلــى الــبــيــئــة 
المستدامة واللجوء إلى مصادر 
عن  والــبــديــلــة  النظيفة  الــطــاقــة 
فيما شاركت  الكهربائية,  الطاقة 
إلكتروني  بتطبيق  السيد  أميمة 
قــراءات  يعطي  الذكية  للهواتف 
دقـــيـــقـــة لـــلـــمـــقـــاســـات الــجــســديــة 
عــن طريق أخــذ صــورة شخصية 
يــتــرجــمــهــا بــالــلــغــتــيــن الــعــربــيــة 
ويــقــارنــهــا بجدول  واإلنــجــلــيــزيــة، 
الذي  األمــر  العالمي،  المقاسات 
يسهل عملية التسوق المباشر أو 

عبر اإلنترنت.

الخليجي  الــمــصــرف  أســــدل 
عام  نسخة  عــن  الستار  التجاري 
2021 من حساب »الوافر« بإعان 
فوز والء توفيق المسقطي بكبرى 
دينار   250.000 بقيمة  الــجــوائــز 
بحريني والتي تم السحب عليها 
مؤخرًا بحضور ممثلين عن وزارة 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــســيــاحــة 
ــارجـــي والــمــدقــق  ــق الـــخـ ــدقـ ــمـ والـ
الــــخــــدمــــات  وإدارة  الـــــداخـــــلـــــي 

المصرفية لألفراد. 
ــة أعـــلـــن  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبــــــهــــــذه الــ
الـــــمـــــصـــــرف تــــفــــاصــــيــــل نـــســـخـــة 
2022م  لـــعـــام  »الــــــوافــــــر«  حـــســـاب 
والـــتـــي ســتــكــون اســتــثــنــائــيــة من 
حــيــث حــجــم الـــجـــوائـــز والــقــيــمــة 
 1.2 ــاوز  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ تـ إذ  اإلجــــمــــالــــيــــة 
مـــلـــيـــون ديـــــنـــــار بـــحـــريـــنـــي، وقـــد 
جميع  تكون  أن  المصرف  اخــتــار 
كبيرة،  الــعــام  هــذا  نسخة  جــوائــز 

ــارس وهــي  ــ ــزة شــهــر مـ ــائـ ــا جـ ــهـ أولـ
بحريني،  دينار   250.000 بقيمة 
وستتوالى الجوائز الكبرى طوال 
ديـــنـــار   100.000 بــقــيــمــة  ــام  ــعــ الــ
ــريــــل ومـــايـــو  بــحــريــنــي ألشـــهـــر أبــ
ويونيو وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 

فيما ستكون جائزة شهر ديسمبر 
بحريني،  دينار   250.000 بقيمة 
الــمــصــرف تخصيص  وســيــواصــل 
ــادي  جــوائــز حــصــريــة ألعــضــاء »نـ
 5.000 بــقــيــمــة  ــر«  ــ ــوافـ ــ الـ عـــمـــاء 
بــــدءًا من  شــهــريــًا  ديــنــار بحريني 
الشهر الجاري حتى نهاية العام، 
كما ستكون هناك مفاجآت أخرى 
ســيــتــم إعـــانـــهـــا ضــمــن الــحــمــلــة 

التسويقية لحساب »الوافر«. 
ــة صــــرح  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبــــــهــــــذه الــ
إدارة  الــريــس مــديــر  عــبــدالــنــاصــر 
الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة لـــألفـــراد 
ــًا: »تـــأتـــي نــســخــة عـــام 2022  ــائـ قـ
بعد سلسلة  »الــوافــر«  من حساب 
ــتــــهــــا الـــنـــســـخ  ــات حــــقــــقــ ــ ــاحــ ــ ــجــ ــ نــ
عـــام  ــي  ــ فـ ســـيـــمـــا  ــابــــقــــة، وال  الــــســ
ُمنقطع  إقباال  شهد  الــذي   2021
جاء  استثنائيًا  ونجاحًا  النظير 
ثمرة والء وثقة ُعماء المصرف 

إليهم  يقدم  الذي  الحساب  بهذا 
تحقيق  فــي  تسهم  قيمة  جــوائــز 
كنا  ذلــك،  وعلى ضــوء  أحامهم. 
حريصين للغاية على زيادة حجم 
لترتقي  2022م  عــام  في  الجوائز 
إلـــى ُمــســتــوى تــطــلــعــات ُعــمــائــنــا 

الكرام«. 
»تميزت  قائًا:  الريس  وتابع 
نسخة عام 2021 أيضًا بتحقيقها 
الُمنضمين  فــي  ملحوظة  ــادة  زيــ
إلـــى نـــادي ُعــمــاء الـــوافـــر، وذلــك 
ــه هــــــذا الـــــنـــــادي مــن  ــدمـ ــقـ ــا يـ ــمـ لـ
على  وسحوبات  خاصة  امتيازات 
جوائز حصرية لألعضاء، ولذلك 
الــعــام  ــذا  هـ نــســخــة  فــي  خصصنا 
جائزة شهرية بقيمة 5.000 دينار 
بــحــريــنــي ألعـــضـــاء نــــادي عــمــاء 
الــوافــر فقط. وإضــافــة إلــى ذلك، 
ُعمائه  منح  المصرف  سيواصل 
للدخول  ُمضاعفة  نقاطا  الكرام 

في  الجوائز  على  السحوبات  في 
إيداعاتهم  بزيادة  التزامهم  حال 
ــاب وعـــــــــدم إجـــــــــــراء أي  ــســ ــحــ ــالــ بــ
سحوبات قبل 90 يوما من موعد 
ــــك ضــمــن بــرنــامــج  الــســحــب، وذلـ
»النقاط الُمضاعفة«، األمر الذي 
للفوز  زيــادة فرصهم  في  سيسهم 

بجوائزنا القيمة لهذا العام«. 
ــر »الـــــــوافـــــــر« حــســابــا  ــبـ ــتـ ــعـ ويـ
اســتــثــمــاريــا مــتــوافــقــا مـــع أحــكــام 
إذ  اإلســامــيــة،  الشريعة  ومــبــادئ 
يــتــم اســتــثــمــار األمــــوال فــيــه على 
ــاربــــة الــمــطــلــقــة،  أســـــــاس الــــمــــضــ
ويـــمـــكـــن فـــتـــح الـــحـــســـاب بــمــبــلــغ 
بــحــريــنــي كحد  ديـــنـــار   500 قــــدره 
الفرصة  العميل  أدنى وهو يمنح 
القيمة،  الــجــوائــز  بــإحــدى  الــفــوز 
حيث تحتسب نقاط الدخول في 
بحرينيا  ديــنــارا   25 لكل  السحب 

في الحساب.

ــا  ــهــ ــزامــ ــتــ ــا مــــــن الــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ انـ
بالمسؤولية االجتماعية أعلنت 
تبرعها  الــســيــف  عـــقـــارات  شــركــة 
اإلنسولين  مضخات  مــن  بــعــدد 
بحريني  ديــنــار   21.000 بقيمة 
الملكية  المؤسسة  بالتعاون مع 
لـــألعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة ومــجــمــع 
السلمانية الطبي من أجل عاج 
داء  من  يعانون  الذين  األطفال 

السكري.
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، أقــيــمــت 
ــة خـــــاصـــــة فــــــي الـــمـــقـــر  ــيــ ــالــ ــعــ فــ
فــي ضاحية  لــلــشــركــة  الــرئــيــســي 
محمد  عيسى  بحضور  السيف، 
إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  نــجــيــبــي 
شركة عقارات السيف، والدكتور 
العام  األمــيــن  السيد  مصطفى 
لــلــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لــألعــمــال 
ــد يـــوســـف  ــ ــمــ ــ ــة، وأحــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ اإلنـ
ــيـــذي لــشــركــة  ــفـ ــنـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ الــ
ــور  ــتــ ــدكــ ــف، والــ ــيــ ــســ ــارات الــ ــ ــقــ ــ عــ
ــيــــس  أحـــــمـــــد األنــــــــصــــــــاري الــــرئــ
الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الــحــكــومــيــة، إضــافــة إلـــى عــوائــل 
بالسكري،  المصابين  األطــفــال 
مضخات  بتسلم  قــامــوا  الــذيــن 

اإلنسولين من الشركة. 
يــــــأتــــــي ذلــــــــــك كــــــجــــــزء مـــن 
تعزيز  في  الشركة  استراتيجية 
وضمن  االجتماعية  المسؤولية 
مــــــبــــــادرات لـــجـــنـــة الـــمـــســـؤولـــيـــة 
االجــتــمــاعــيــة الــخــاصــة بــشــركــة 

ــــف لـــتـــعـــظـــيـــم  ــيـ ــ ــسـ ــ عــــــــقــــــــارات الـ
الخيري  العمل  في  مساهماتها 
الــذي  المجتمع  فــي  واإلنــســانــي 
تـــقـــوم بـــخـــدمـــتـــه عـــلـــى الـــــــدوام، 
ــا الــــمــــتــــواصــــل عــلــى  ــ ــهـ ــ ــــرصـ وحـ
تـــعـــمـــيـــق أواصـــــــــر الــــتــــعــــاون مــع 
الـــمـــؤســـســـة الــمــلــكــيــة لــألعــمــال 
ــيــــة ودعـــــــم مـــبـــادراتـــهـــا  ــانــ اإلنــــســ
الــنــوعــيــة فـــي الــعــمــل اإلنــســانــي 
التنموية  الــمــشــروعــات  وتنفيذ 
يسهم  بما  المميزة  واإلنسانية 
الــــتــــضــــامــــن  روح  ــز  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ تـ ــي  ــ ــ فـ
االجـــتـــمـــاعـــي داخـــــــل الــمــمــلــكــة 
وخـــــــارجـــــــهـــــــا. وصـــــــــــــّرح عـــيـــســـى 
مجلس  رئــيــس  نجيبي،  محمد 

الــســيــف  ــارات  ــ ــقـ ــ عـ شـــركـــة  إدارة 
»يشّرفنا  قائًا:  المناسبة  بهذه 
نبيل  هــدف  دعــم  المساهمة في 
في معالجة األطفال المصابين 
ــري، ونـــــعـــــرب فـــــي هــــذا  ــكــ ــســ ــالــ بــ
الـــمـــقـــام عــــن عـــظـــيـــم تــقــديــرنــا 
إلسهامات المؤسسة الافتة في 
واإلنــســانــي في  الــخــيــري  العمل 
ظل الدعم الكبير الذي تحظى 
ــن قـــبـــل حــــضــــرة صـــاحـــب  ــ ــه مـ ــ بـ
الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل الباد المفدى 
الـــرئـــيـــس الـــفـــخـــري لــلــمــؤســســة 
الــمــلــكــيــة لــألعــمــال اإلنــســانــيــة، 
والـــقـــيـــادة الـــشـــابـــة والــطــمــوحــة 

لــســمــو الــشــيــخ نــاصــر بـــن حمد 
الملك  جالة  ممثل  خليفة  آل 
ــؤون  ــ لــــألعــــمــــال اإلنـــســـانـــيـــة وشــ

الشباب«. 
ــاف نــجــيــبــي: »تـــواصـــل  ــ وأضــ
التزامها  السيف  عقارات  شركة 
الــــذي تنشط  الــمــجــتــمــع  تــجــاه 
إيمانها  من  انطاقًا  وذلــك  فيه 
ــنـــذ تــأســيــســهــا قــبــل  ــخ مـ ــ ــراسـ ــ الـ
بــأهــمــيــة  عـــــامـــــًا   20 مـــــن  أكــــثــــر 
والشراكة  التكافل  جــذور  تقوية 
المجتمعية، وتعظيم المساهمة 
ورخــاء  رفـــاه  مستوى  تعزيز  فــي 
المحلي،  المجتمع  شــرائــح  كــل 
ــة عــلــى  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ حــــيــــث أخــــــــــذت الـ

قصوى  أولــويــة  تحقيق  عاتقها 
تتمثل بالمسؤولية االجتماعية 
ــــي  ــابـ ــ ــــجـ وتــــحــــقــــيــــق األثـــــــــــر اإليـ

المنشود في حياة الجميع«.
بــــــــــــــدوره، أعــــــــــرب الــــدكــــتــــور 
العام  األمــيــن  السيد  مصطفى 
لــلــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لــألعــمــال 
اإلنــســانــيــة عــن شــكــره وتــقــديــره 
لمساهمة شركة عقارات السيف 
فــــــي دعــــــــم جـــــهـــــود الـــمـــؤســـســـة 
ــًا: »نــثــمــن  ــفـ ــيـ ــيــــة، مـــضـ ــانــ اإلنــــســ
عقارات  شركة  تقدمه  مــا  عاليًا 
ــن دعـــــــم مـــتـــواصـــل  ــ ــيــــف مــ ــســ الــ
وتعزيزها  اإلنسانية  لمبادراتنا 
التي  المجتمعية  لــلــمــســؤولــيــة 
ــــع مــخــتــلــف  ــحــــرص عـــلـــيـــهـــا مـ نــ
الجهات والمؤسسات، هذا األمر 
ليس بغريب على شركة عقارات 
الـــســـيـــف الــــــرائــــــدة فـــــي خـــدمـــة 
اإلنسانية ودعم العمل اإلنساني 
ــه الــــمــــؤســــســــة،  ــ ــوم بــ ــ ــقـ ــ الـــــــــذي تـ
وتعتبر مضخات اإلنسولين من 
التي  المهمة  الطبية  األجــهــزة 
تــحــافــظ عــلــى صــحــة األطـــفـــال 
داء  بالنوع األول من  المصابين 

السكري«.
ــات  ــ ــخـ ــ ــــضـ وتـــــــســـــــتـــــــهـــــــدف مـ
ــال  ــ ــفـ ــ اإلنــــســــولــــيــــن عـــــــاج األطـ
المصابين بالسكري الذين تقل 
أعــمــارهــم عــن 16 ســنــة مــمــن ال 
يزالون في قوائم االنتظار لدى 

مجمع السلمانية الطبي. 

} عبدالناصر الريس. 

تعويـ�س مت�سـرري »اللوزي« يوؤكـد المواقف 
الإن�ســانيــة النبيلـــة للقـيــادة الــر�سيـــدة

ــد إبـــراهـــيـــم عــبــداهلل  أكــ
الــشــيــخ رجــــل األعــمــال  آل 
ومـــالـــك شـــركـــة مــونــتــريــال 
لــلــســيــارات وعــضــو مجلس 
األعـــــــــــمـــــــــــال الـــــــســـــــعـــــــودي 
التوجيهات  أن  البحريني، 
الــــكــــريــــمــــة مــــــن الــــقــــيــــادة 
الرشيدة بدفع التعويضات 
ألصـــــــــــحـــــــــــاب الــــــــمــــــــنــــــــازل 
أهالي  السيما،  المتضررة، 
ــراء  ــ مـــنـــطـــقـــة الــــــلــــــوزي، جـ
األمـــــــطـــــــار الـــــتـــــي هــطــلــت 
ــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن  ــلــــى مـــمـ عــ
مـــــؤخـــــرًا ووضـــــــع الـــحـــلـــول 
المستدامة للبنى التحتية 
شهدت  التي  المناطق  فــي 

تجمعا لمياه األمطار تثبت أن شعب مملكة 
البحرين محظوظ بالقيادة الرشيدة التي 
تتلمس احتياجات الشعب وتستجيب لها، 
المشرفة  الــمــواقــف  تــلــك  أن  عــلــى  مــشــددًا 
تظل محفورة في جبين وذاكرة أبناء شعب 
االحتياجات  تلمس  مع  السيما  البحرين، 

والمتطلبات فور وقوع تلك األضرار.
ونوه آل الشيخ إلى التوجيهات الملكية 
الملك  الجالة  صاحب  لحضرة  السامية 
الــبــاد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
الــمــفــدى، والـــتـــي تــعــبــر عـــن أســمــى معاني 
اإلنسانية والمشاعر األبوية العميقة تجاه 
اإلنسانية  المواقف  شتى  فــي  شعبه  أبــنــاء 
التي تتلمس احتياجات الشعب ومتطلباته.

الـــكـــريـــمـــة مــن  الـــتـــوجـــيـــهـــات  أن  وذكــــــر 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، 
ــاب الـــمـــنـــازل  ــحــ بـــدفـــع الـــتـــعـــويـــضـــات ألصــ
ــراء األمـــطـــار الـــتـــي هطلت  ــ الــمــتــضــررة جـ
على الباد مؤخرًا السيما منطقة اللوزي، 
لــيــســت بــغــريــبــة عــلــى الــحــكــومــة بــرئــاســة 
رئيس  العهد  ولــي  الملكي  السمو  صاحب 
دائمًا  عودتنا  الحكومة  إن  حيث  ــوزراء،  الــ
أبــنــاء الشعب  الــمــشــرف مــع  الــوقــوف  على 

وتــلــمــس احــتــيــاجــاتــهــم 
ومــتــطــلــبــاتــهــم بــمــجــرد 

وقوع أي ضرر عليهم.
وقــــــــــــــــــــــــــــــــال إنــــــــــنــــــــــا 
مــحــظــوظــون بــقــيــادتــنــا 
الـــرشـــيـــدة الـــتـــي تــتــســم 
بالكرم والعطاء وسرعة 
لمتطلبات  االســتــجــابــة 
الـــشـــعـــب واحـــتـــيـــاجـــاتـــه 
ــور  ــ ــة كــــل األمــ ــالـــجـ ــعـ ومـ
ــــص شـــــــؤون  ــخـ ــ الــــــتــــــي تـ

حياته.
ــلــــك  تــ إن  وقـــــــــــــــــال 
الـــــــمـــــــواقـــــــف الـــنـــبـــيـــلـــة 
القيادة  من  واإلنسانية 
الــــرشــــيــــدة تـــجـــاه أبـــنـــاء 
الشعب، والتحرك السريع في وقت قياسي، 
لتعويض أهالي اللوزي عما لحق بهم من 
أضرار، تظل محفورة في جبين وذاكرة أبناء 
المواقف  عــن  تعبر  ألنــهــا  البحرين  شعب 
الرشيدة  القيادة  من  والمتميزة  األصيلة 
تــجــاه أبــنــاء الــشــعــب، الســيــمــا وهـــي تدخل 
قلوبهم  والــســرور على  والــســعــادة  الــفــرحــة 
وهذه المواقف يكون لها األثر الطيب في 

نفوسهم، ولطالما يتذكرها البحرينيون.
ولفت إلى تضافر جهود وزير الداخلية 
بن عبداهلل  راشــد  الشيخ  ركن  أول  الفريق 
آل خليفة، ووزير األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني المهندس عصام بن 
لــرفــع الضرر  الــتــحــرك  عــبــداهلل خلف فــي 

عن المتضررين.
الــوطــنــيــة  الـــجـــهـــود  أن  إلـــــى  وخـــلـــص 
ــد تـــكـــاتـــف جــمــيــع الــجــهــات  ــؤكـ الـــكـــبـــيـــرة تـ
والــتــعــاون  والتنسيق  بالمتابعة  المعنية 
ــذي اســــهــــم فــــي حــــل الــمــشــاكــل  ــ ــ ــر الـ ــ ــ األمـ
ــل مـــن 24  وتــذلــيــل كـــل الــعــقــبــات خـــال أقـ
الــتــعــاون المتميز  يــثــبــت  مـــا  ســـاعـــة، وهـــو 
من  الحثيثة  والمتابعة  الكبير  والتنسيق 
الشعب  صالح  فيه  لما  الحكومة  أعــضــاء 

والمواطنين.

} إبراهيم آل الشيخ. 

العدد )16011( - السنة السادسة واألربعون – األحد 20 ُجمادى اآلخرة 1443هـ - 23 يناير 2022م6

عن كورونا وال�سفر

من الواضح جدا أن مسلسل كورونا هذا طويل وممتد، تماما 
الحلقات،  مئات  إلى  بعضها  يمتد  قد  التي  التركية  كالمسلسالت 
فيبدو  الجائحة،  تلك  أما  نهاية،  لها  يكون  األخيرة  أن  الفارق  مع 

أنها متطورة، متحورة، ومتواصلة إلى أجل غير مسمى.
مؤخرا أفادت هيئة البث اإلسرائيلية »مكان« بأن وزارة الصحة 
رصـــدت ســاللــة جــديــدة مــن متحور أومــيــكــرون مــن فــيــروس كــورونــا 
في  األقــل  على  حالة  عشرين  تشخيص  تم  حيث  إسرائيل،  داخــل 
الساللة  تكون هذه  أن  العالم من  في  العلماء  ويخشى  مختبرين، 
الجديدة التي أطلق عليها )بي ايه وان( أكثر فتكا من أوميكرون، 
بعد أن تم تشخيصها في عدة دول أوروبية وكندا وأستراليا، األمر 
تقليص  إلــى  المستشفيات  توجيه مديري  إلــى  الــدولــة  دعــا  الــذي 
التعامل مع الحاالت الطبية غير الطارئة، وتوظيف الموارد لعالج 

مرضى كورونا.
زوال  بــعــد  أنــــه  تــــرى  قـــريـــب  وقــــت  اآلراء حــتــى  بــعــض  ــانـــت  وكـ
أوميكرون سيكون كورونا كإنفلونزا موسمية، وهذا ما تنبأ به بيل 
بكثير،  األوميكرون  هــذا  من  أكبر  المسألة  أن  يبدو  ولكن  جيتس، 
الــعــالــم، حــتــى أرجعنا  الــيــوم بــصــورة مــرعــبــة حـــول  والــــذي ينتشر 
خــطــوات وخــطــوات إلـــى الــــوراء مـــرة أخــــرى، بــعــد درجـــة كــبــيــرة من 

التقدم أحرزتها الكثير من الدول، وفي مقدمتها مملكتنا.
بعد تحديث اإلجراءات االحترازية بالبحرين مؤخرا يتساءل 
كثيرون عن جدوى إلغاء مسحة اليوم الخامس من وصول المسافر 
إلى المملكة، وخاصة في هذا التوقيت الصعب الذي ارتفعت فيه 
واقعية كثيرة  كبيرة وغير متوقعة، فهناك حاالت  الحاالت بدرجة 
لــدى  للمسافر  تــجــرى  الــتــي  ــى  األولــ المسحة  إصــابــتــهــا  تثبت  لــم 
إصابته  يكتشف  ذلك  بعد  قليلة  أيام  المطار، وخالل  إلى  وصوله 
بـــإجـــراء مسحة  وقــيــامــه  ــــراض  األعـ حــيــن تظهر عليه  بــالــفــيــروس 
أكثر  إجــراء  بعد  اإلصابة  اكتشاف  يتم  كثيرة  أحيان  وفي  منزلية، 

من مسحة خالل أيام من العودة من السفر.
لــذلــك قـــد تــكــون مــســحــة الـــيـــوم الــخــامــس فـــي ظـــل الــظــروف 
الــعــاشــر، ألن اعتماد  الــيــوم  الــيــوم أهــم مــن مسحة  والــمــســتــجــدات 
يحمل  الــوصــول  فحص  نتيجة  على  السفر  مــن  الــقــادم  الشخص 
الكثير من المخاطرة؛ ألنه ال يمثل ضمانا مطلقا على خلوه من 
الفيروس، ومن ثم يبقى اختالطه باآلخرين ومزاولة حياته بشكل 
كل  يمثل خطرا على  األولــى  نتيجة مسحته  إلى  استنادا  طبيعي 

من حوله. 
ــة ذوي  ــ ــى رؤيـ ــر يـــرجـــع إلــ ــ ــؤكـــد أن األمـ ــي الــنــهــايــة نـــعـــود ونـ وفــ
االختصاص، وإلى أصحاب القرار، الذين نشعر بالثقة التامة في 
بقدرة  تمتعهم  أثبتوا  والحماية، فقد  الوقاية  مدى حرصهم على 
فائقة، وبقوة خارقة في مواجهة هذا التحدي منذ اندالع األزمة، 
وذلك تحت قيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
الــحــديــث عن  إلــيــهــا عــنــد  الــتــطــرق  نقطة أخـــرى مهمة يــجــب 
أن معظم حاالت  أثبتت  الــدراســات  أن بعض  وكــورونــا، وهي  السفر 
والمؤسف  الطائرات،  داخل  تتم  بالمسافرين  تتعلق  التي  العدوى 
فيما  وقائية  إجــراءات  بأي  تعبأ  تعد  لم  اليوم  الطيران  أن شركات 
يتعلق بعدد الركاب، أو بتطبيق مبدأ التباعد بينهم داخل الطائرة، 
يسعلون  المسافرين  ونصف  العدد،  كاملة  الرحالت  غالبية  فنجد 
ويعطسون على متن الطائرة، وتكون النتيجة الطبيعية هي انتقال 
الواقع،  أرض  وهــذا ما يحدث على  كبير منهم،  عــدد  إلــى  الــعــدوى 
الــذي تحول  القادمين من دول بعينها، األمــر  وخاصة في رحــالت 

معه السفر إلى كابوس بدال من أن يكون فسحة من األمل.
واسألوا في ذلك مجربا!!

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

التعددية في البحرين.. 

نهج وثقافة
محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

لألمم  العامة  الجمعية  رئــيــس  حاليا  البحرين  مملكة  يـــزور 
تؤكد  الــتــي  الــزيــارة  وهــي  شــاهــد،  عــبــداهلل  السيد  معالي  المتحدة 
حرص مملكة البحرين على إبراز وبيان جهودها في دعم التحرك 
الــعــالــمــي لــمــزيــد مـــن الــتــكــاتــف والــتــضــامــن اإلنـــســـانـــي، والــتــعــاون 
المتميز لــمــا فــيــه خــيــر الــبــشــريــة، وخــاصــة فــي مــجــال الــتــعــدديــة، 
ومــواجــهــة تــداعــيــات جائحة كــورونــا، وحــمــايــة الــمــنــاخ واالقــتــصــاد، 

وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إيجابية  زيــارة  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  رئيس  زيــارة 
يتولى  من  استقبال  المنطقة  دول  من  للعديد  سبق  وقد  وطيبة، 
مملكة  وتفتخر  تعتز  كما  الــرفــيــع،  الــدولــي  المنصب  هــذا  رئــاســة 
دورتها  في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  رئيسة  بأن  البحرين 

الـ)61( كانت معالي الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة.
لمملكة  المتحدة  العامة لألمم  الجمعية  رئيس  زيــارة  جــدول 
الــبــحــريــن تــم إعــالنــه ونــشــره فــي منصة األمـــم الــمــتــحــدة، وخــالل 
أمر طبيعي  وهو  المحلية،  الصحافة  في  وكذلك  مؤتمر صحفي، 
تــصــوره بشكل  أن  تــحــاول جهات خارجية  كما  وليس  وعـــادي جــدا، 
مغاير، فهي زيارة لمسؤول أممي كبير، سبق أن قام بزيارات لدول 
من  الــعــديــد  استقبال  البحرين  لمملكة  سبق  كما  تماما  ــرى،  أخـ

المسؤولين والشخصيات الدولية، بكل عالنية وشفافية.
لألمم  العامة  الجمعية  رئيس  سيعقدها  التي  اللقاءات  ومع 
في  يلقي محاضرة  أن  المقرر  فمن  للبالد  زيارته  المتحدة خالل 
الدبلوماسية،  لــلــدراســات  خليفة  آل  مــبــارك  بــن  محمد  أكاديمية 
وستركز كلمته في المحاضرة على »األهمية الدائمة للتعددية في 

مواجهة التحديات العالمية«.
ــا مـــن شـــك أن مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــقــيــادة حـــضـــرة صــاحــب  ومــ
المفدى  البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  الملك حمد  الجاللة 
تاريخية وعصرية  وراسخة،  رائــدة  تجربة  لديها  ورعــاه  اهلل  حفظه 
مــتــجــددة فــي أهــمــيــة الــتــعــدديــة، وفـــي وجــودهــا عــلــى أرض الــواقــع 
يعد  أنه  كما  وأصيل،  ثابت  وطني  إيمان  وهو  بمختلف مجاالتها، 

من ركائز الثقافة البحرينية وممارساتها، قوال وفعال وقانونا.
بجانب أن التعددية في المجتمع البحريني تجلت بشكل رفيع 
جدا خالل إجراءاتها الناجحة في مواجهة تحديات جائحة كورونا، 
خليفة  آل  بن حمد  سلمان  األمير  الملكي  السمو  بقيادة صاحب 
أجـــل ضمان  مــن  اهلل،  الـــــوزراء حفظه  رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي 
صحة وسالمة الجميع، من مواطنين ومقيمين بال استثناء، وهو 
األمر الذي نال إشادة وتقدير منظمة الصحة العالمية، التي أكدت 

ضرورة االستفادة من التجربة البحرينية عالميا.
الــذي  المنامة  حـــوار  منتدى  أن  إلــى  هنا  ــارة  اإلشــ تــجــدر  كما 
الــتــعــدديــة فــي مواجهة  تــنــاول مــســألــة  الــمــاضــي  عــقــد فــي نوفمبر 
لدول مجلس  العام  األمين  أكد خالله  العالمية، حيث  التحديات 
دول  إلـــى  بالنسبة  الــتــعــدديــة  أن  الــعــربــيــة  الخليج  ــدول  لـ الــتــعــاون 
أســـلـــوب حـــيـــاة، وأن المجلس  تــمــثــل  الــخــلــيــجــي  الــتــعــاون  مــجــلــس 
يعتمد على التعاون والتعددية والسياسات المتعددة األطراف، في 
أوقات الحرب والسلم، من أجل تعزيز النمو االقتصادي ومواجهة 

التحديات المشتركة. 
والضرورة،  األهمية  غاية  في  مسألة  »التعددية«  عن  الحديث 
ومملكة البحرين تفتخر بما تشهده من تعددية متنوعة، واحترام 
نموذجا  تقدم  بــأن  جديرة  وهــي  عليها،  والحفاظ  وصيانتها،  لها، 
شــارع  وكــل  وقــريــة،  ومدينة  منطقة  فكل  الخصوص،  بهذا  للعالم 
ورقعة في مملكة البحرين، تشهد على التعددية والتنوع والتسامح 
مبادرة  أو  أنشأته،  حضاري  مشروع  من  ومــا  اإلنساني،  والتضامن 
كانت  إال  بـــه،  ســـارت  عــمــل  بــرنــامــج  أو  ودولـــيـــة«،  »محلية  أطلقتها 
تاريخ  وهــذا هــو  بــأي شكل مــن األشــكــال..  التعددية حــاضــرة فيه، 
وثقافة  نهج  فيها  فالتعددية  البحرين،  مملكة  ومستقبل  وحاضر 

أصيلة وراسخة. 

ــة  ــيـ ــنـ ــوطـ ــئــــة الـ ــيــ ــهــ تـــلـــقـــت الــ
للمشاركة  ــوة  دعـ الــفــضــاء  لــعــلــوم 
للجنة  الــدوريــة  االجتماعات  في 
في  الخارجي  الفضاء  استخدام 
األغراض السلمية بشأن استدامة 
على  الــخــارجــي  الــفــضــاء  أنشطة 
ــتــــي يــعــقــدهــا  األمـــــــد الـــبـــعـــيـــد الــ
ــم الــمــتــحــدة لــشــؤون  مــكــتــب االمــ
الــفــضــاء الــخــارجــي، والــتــي تعد 
أعضائها،  أحــد  البحرين  مملكة 
ــوم الـــمـــكـــتـــب حـــالـــيـــا  ــ ــقـ ــ ــيــــث يـ حــ
إلى  يهدف  مشروع  على  بالعمل 
رفع الوعي العالمي بمبادئ هذه 
الــمــشــروع حاليا  الــلــجــنــة، ويــعــد 
فـــي مــرحــلــتــه الـــثـــانـــيـــة. ويــعــكــف 
المكتب على إعداد تقرير شامل 
من  االول  الــربــع  بنهاية  سينشر 
هذا  ويستعرض  الــجــاري.  الــعــام 
االعضاء  الــدول  تجارب  التقرير 
الــلــجــنــة فــي مــجــال الفضاء  فــي 
وتعزيز التعاون الدولي ومشاركة 
الوعي  مستوى  ورفع  المعلومات 
الــعــلــمــي والــمــجــتــمــعــي. وســيــتــم 
لتشكيل  التقرير  هــذا  استخدام 
ــتــــخــــدام  ــه الــــــعــــــام لــــالســ ــ ــوجـ ــ ــتـ ــ الـ
ــلـــفـــضـــاء الـــخـــارجـــي  ــلـــمـــي لـ الـــسـ
وضـــــــمـــــــان اســــــتــــــدامــــــة أنـــشـــطـــة 
الــفــضــاء الـــخـــارجـــي عــلــى األمـــد 
البعيد وتعزيزها، بالمعنى الذي 
يــحــمــلــه عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي 
التوجيهية  المبادئ  والمبين في 

المعتمدة من قبل المكتب.
ــدد مــــن أعـــضـــاء  ــ ــام عـ ــ ــد قـ ــ وقـ
ــق الـــــبـــــحـــــريـــــن لــــلــــفــــضــــاء  ــ ــ ــريـ ــ ــ فـ
إبراهيم  محمد  الدكتور  برئاسة 
الــعــســيــري الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
الفضاء  لعلوم  الوطنية  للهيئة 
لممثلي  وطــنــي  ايـــجـــاز  بــتــقــديــم 
االمم المتحدة يستعرض جهود 
ــاع الـــفـــضـــاء  ــطــ ــي قــ ــ الـــمـــمـــلـــكـــة فـ
وخططها التشغيلية لالستخدام 
وكــذلــك  الــقــطــاع،  لــهــذا  السلمي 
وكيف  واجهتها  التي  التحديات 
فرص  إلــى  تحويلها  مــن  تمكنت 
أعضاء  قــام  وقــد  نجاح.  وقصص 
الـــفـــريـــق بــاســتــعــراض الــســيــاســة 
ــلــــكــــة واالطــــــــــر  الــــــعــــــامــــــة لــــلــــمــــمــ

الفضائية  لألنشطة  التنظيمية 
المملكة  تــجــربــة  الـــى  والــتــطــرق 
فــي بــنــاء الـــقـــدرات الــوطــنــيــة في 
ــاع الـــفـــضـــاء والــــتــــي أنــتــجــت  قـــطـ
قــمــر  ألول  الــــنــــاجــــح  االطــــــــــالق 
صناعي بحريني ضوء-1. كذلك 
البحثية  الـــدراســـات  مناقشة  تــم 
التي قام بها مهندسون ومحللون 
من منتسبي الهيئة، والتي تهدف 
المملكة  احــتــيــاجــات  تلبية  الـــى 
التنمية  أهــداف  تحقيق  وكذلك 
الــشــامــلــة والــمــســتــدامــة. وأيــضــا 
في  الهيئة  اســتــعــراض جهود  تــم 
تعزيز التعاون الدولي في مجال 
ــــالل االنـــضـــمـــام  الـــفـــضـــاء مــــن خـ
ــــن الــمــنــظــمــات  ــعــــديــــد مـ إلــــــى الــ
االقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، وقـــد بين 
المتحدة  االمم  لممثلي  الفريق 
الدول والجهات التي تم التعاون 
المشاريع  مــن  العديد  فــي  معها 
الماضية.  الفترة  فــي  واالبــحــاث 
ــا تـــــم مـــنـــاقـــشـــة الـــمـــشـــاريـــع  ــمــ كــ
للهيئة  المستقبلية  والــخــطــط 
الــتــي تــهــدف إلـــى تــاســيــس قطاع 

فضائي مستدام في المملكة. 
وقـــــــد أشــــــــاد مـــمـــثـــلـــو االمـــــم 
في  وجهودها  بالهيئة  المتحدة 
خلق بيئة مستدامة لالستخدام 
الـــســـلـــمـــي لـــلـــفـــضـــاء الـــخـــارجـــي. 
ــادة بــإنــجــازات  وكــذلــك تمت االشــ
الهيئة التي تم تحقيقها في وقت 
الــعــديــد من  بــالــرغــم مــن  قياسي 

الهيئة  واجــهــت  الــتــي  التحديات 
الناشئة  االخــرى  بالدول  مقارنة 
ــاع، وخـــصـــوصـــا  ــطــ ــقــ ــذا الــ ــ فــــي هــ
مجاالت  فــي  النوعية  الــدراســات 
ــدة مــثــل الــتــغــيــر الــمــنــاخــي  ــديـ عـ
واســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، 
ــم فــــي تــعــزيــز  ــهـ ــا اسـ وغـــيـــرهـــا، مــ

البحث العلمي في المملكة.
ــذا  ــه فــــــي هــ ــتــ ــاركــ ــشــ وعــــــــن مــ
الفضاء  مهندس  قال  االجتماع، 
أشـــــرف خـــاطـــر: »تـــعـــد هــــذه أول 
اجــتــمــاعــات  فــي  للهيئة  مــشــاركــة 
ــاز لـــهـــذه الــلــجــنــة  ــجــ تــقــديــم االيــ
والـــــــتـــــــي تــــــهــــــدف الـــــــــى تـــنـــظـــيـــم 
االنشطة الفضائية. لقد سعدت 
ــذا االجــتــمــاع  بــالــمــشــاركــة فـــي هــ
مــع إخــوانــي وأخـــواتـــي فــي فريق 
الــبــحــريــن لــلــفــضــاء، وأنــــا فــخــور 
بإبراز دور الهيئة كممثل لمملكة 
االستخدام  تعزيز  فــي  البحرين 

السلمي للفضاء الخارجي«.
أمينة  الفضاء  مهندسة  أمــا 
الــبــلــوشــي فــقــد قـــالـــت: »اتـــاحـــت 
االجتماع  هــذا  في  المشاركة  لنا 
الجهود  على  لــالطــالع  الــفــرصــة 
المبذولة من االمم المتحدة في 
اتـــاحـــة اســتــخــدام بــيــئــة الــفــضــاء 
النظر  بــصــرف  الــبــلــدان  لجميع 
عن درجة تطورها االقتصادي أو 
العلمي وبدون أي نوع من التمييز 
ــار الــــواجــــب  ــبــ ــتــ ــالء االعــ ــ ــ ومـــــع إيـ
لمبدأ المساواة. وأيضا سمح لنا 

الــقــادة  مــع  بالتواصل  االجــتــمــاع 
الفضاء  قطاع  في  القرار  وصناع 
في مكتب االمم المتحدة لشؤون 
الـــفـــضـــاء الــــخــــارجــــي، مــــا يــعــزز 
الجهود المبذولة من الهيئة في 
مجال التعاون والتنسيق الدولي 
لــتــحــقــيــق االســـتـــفـــادة الــقــصــوى 

لمملكة البحرين«.
وقد أشاد الرئيس التنفيدي 
الفضاء  لعلوم  الوطنية  للهيئة 
ــم  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ الــــــدكــــــتــــــور مــــحــــمــــد إبـ
الــــعــــســــيــــري بــــمــــشــــاركــــة فـــريـــق 
االجتماع  في  للفضاء  البحرين 
ــاز بــكــل  ــ ــجـ ــ وتـــقـــديـــم عـــــرض االيـ
احــتــرافــيــة حــيــث حــظــي بــإشــادة 
وأضاف  المتحدة،  االمم  ممثلي 
ــري: »تــــعــــد الـــمـــشـــاركـــة  ــيــ ــســ ــعــ الــ
ــل فــــرصــــة  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ فــــــــي هــــــــــذا الـ
في  المملكة  تجربة  الستعراض 
ــراز الجهود  وإبــ الــفــضــاء،  مــجــال 
ــل الـــهـــيـــئـــة  ــبــ ــن قــ ــ الــــمــــبــــذولــــة مــ
الرشيدة  القيادة  رؤيــة  لتحقيق 
في  الــبــحــريــن  مملكة  جــعــل  فــي 
مصاف الدول الرائدة في مجال 
الــفــضــاء عــبــر اســتــغــالل عــلــومــه 
وتــقــنــيــتــه وتـــســـخـــيـــرهـــا لــصــالــح 
كما  والــتــطــور.  االزدهــــار  تحقيق 
تعد المشاركة في هذا االجتماع 
المهم انطالقة لمشاركات كثيرة 
الدولية  المحافل  فــي  ومتنوعة 
بمشيئة  المقبلة  الــفــتــرة  خــالل 

اهلل«.

مكتب  �إل�����ى  �إي���ج���ازه���ا  ت���ق���دم  �ل��ف�����ض��اء  ه��ي��ئ��ة 
�لأم������م �ل��م��ت��ح��دة ل�������ض����ؤون �ل��ف�����ض��اء �ل��خ��ارج��ي

} د. محمد العسيري.} أشرف خاطر.} أمينة البلوشي.

ــوزارة  قـــال الــوكــيــل الــمــســاعــد لـــشـــؤون الـــزراعـــة بــ
األشـــغـــال وشــــؤون الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي 
ــيــــن  ــزارعــ ــمــ ــوق الــ ــ ــسـ ــ ــة لـ ــمـ ــظـ ــنـ ــمـ ــــس الـــلـــجـــنـــة الـ ــيـ ــ رئـ
عبدالكريم:  محمد  عبدالعزيز  الدكتور  البحرينيين 
إن سوق المزارعين البحرينيين في نسخته التاسعة 
يشهد إقبااًل من البحرينيين والمقيمين وزوار مملكة 
افتتاحه  مــنــذ  الــعــربــي،  الــخــلــيــج  دول  مــن  الــبــحــريــن 

بتاريخ 25 ديسمبر 2021.
وأشار إلى أن هذا اإلقبال دليل على المكانة التي 
تقتصر  محلية  فعالية  يعد  لــم  إذ  الــســوق،  يكتسبها 
ذلك  تعدى  بل  فقط،  والمقيمين  البحرينيين  على 
فــي عدد  تــزايــدًا  نلحظ  إذ  الــبــحــريــن،  حـــدود مملكة 

المكانة  مــا يعكس  وهــو  الشقيقة،  الـــدول  مــن  الـــزوار 
التي يحظى بها هذا الحدث. 

مــن جــهــة أخــــرى، أكـــد الــوكــيــل الــمــســاعــد لــشــؤون 
على  حريصة  للسوق  المنظمة  اللجنة  أن  الــزراعــة 
للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  توجيهات  تطبيق 
ــول الــســوق على  لــفــيــروس كـــورونـــا، وأهــمــهــا قــصــر دخـ
مع  واعـــي،  مجتمع  بتطبيق  األخــضــر  الـــدرع  حاملي 
ضرورة االلتزام بلبس كمامة الوجه وضمان التباعد 

االجتماعي. 
ــال الـــدكـــتـــور عـــبـــدالـــعـــزيـــز مــحــمــد  ــ ــى ذلــــــك، قـ ــ إلـ
يعد  البحرينيين  الــمــزارعــيــن  ســـوق  إن  عــبــدالــكــريــم، 
فرصة ُمثلى للمزارعين البحرينيين لعرض إنتاجهم 

حضاري  وبشكل  جذابة  زراعية  حاضنة  في  الــزراعــي 
الزراعي  بالقطاع  للنهوض  الرامية  األهــداف  يخدم 
وتعزيز األمن الغذائي في مملكة البحرين، باإلضافة 
وهو  للمزارعين،  تسويقيًا  منفذًا  يعد  السوق  أن  إلى 

أحد سالسل القيمة للمنتجات الزراعية المحلية. 
وأشار إلى أن السوق يشتمل على عدة أقسام منها 
قسم خاص بالمزارعين والمشاتل والشركات الزراعية 
وركــن  المنتجة،  بــاألســر  إلــى قسم خــاص  بــاإلضــافــة 

للتمور وآخر للعسل.
المزارعين  لــســوق  المنظمة  اللجنة  أن  وذكـــر 
ــذا الـــعـــام وألول مــرة  الــبــحــريــنــيــيــن حــرصــت فـــي هـ
للصور  معرض  تنظيم  على  المزارعين  ســوق  فــي 

الــتــاريــخــيــة الــخــاصــة بــالــقــطــاع الــــزراعــــي وشــــؤون 
ــة، بــاإلضــافــة إلـــى تــبــنــي الـــســـوق لــعــدد من  الــــزراعــ
اإلرشــاديــة  الــخــدمــات  مــثــل  المختلفة  الــفــعــالــيــات 
المتعلقة  الــقــصــيــرة  الــتــدريــبــيــة  الـــــدورات  وكــذلــك 
بــدون  الــزراعــة الحديثة  الــزراعــي ونــظــم  بــاإلنــتــاج 
تربة، ومكافحة اآلفات الزراعية، واالستخدام اآلمن 

للمبيدات. 
انطالقا من  تأتي  أن هــذه الخطوة  إلــى  وأشــار 
فعاليات  فــي  تــنــوع  وإضــافــة  تطوير  على  الــحــرص 
ــزوار الــمــهــتــمــيــن بــدعــم  ــلـ ــًا لـ ــاذبـ ــوق، لــيــكــون جـ ــسـ الـ
ترويحي  وكمتنفس  المحلي،  البحريني  اإلنــتــاج 

للزوار، وخاصة أثناء فترة األجواء الشتوية. 

�إق����ب����ال ج���م���اه���ي���ري ب��ح��ري��ن��ي وخ��ل��ي��ج��ي ع���ل���ى ����ض����ق �ل���م���ز�رع���ي���ن

حقوق  لمراقبة  البحرين  جمعية  أعــربــت 
ــــذي نــشــرتــه  اإلنـــســـان عـــن رفــضــهــا لــلــتــقــريــر الـ
جــــريــــدة »اإليـــكـــونـــومـــيـــســـت« مــــن لـــنـــدن حـــول 
مواضيع  نشرت  الــجــريــدة  أن  مــؤكــدة  البحرين 
ال أساس لها على اإلطالق، حيث استغلت ملف 
البحرينية  الدولة  الستهداف  اإلنسان  حقوق 

وتاريخها وحضارتها وتراثها. 
الـــدســـتـــور  أن  عـــلـــى  الـــجـــمـــعـــيـــة  وشـــــــــددت 
البحريني ال يميز بين المواطنين على أساس 

الدين والمذهب والجنس واللون، كما أن حرية 
ــرارات الــحــكــومــيــة  ــقــ الـــــرأي والــتــعــبــيــر بــشــأن الــ
مسموح بها لجميع المواطنين، مشيرة إلى أن 
البحرين يعيش فيها جميع األديان والمذاهب 
مًعا في سالم.  وأشارت إلى أن الدولة البحرينية 
الــمــنــحــلــة بحكم  الــجــمــعــيــات  ــع  مـ تــتــعــامــل  ال 
تؤمن  المجموعة  هــذه  ألن  كــالــوفــاق،  الــقــانــون 

باإلرهاب والتطرف وأجندة النظام اإليراني.
ــيـــن  ــنـ ــمـــواطـ الـ ــع  ــيـ ــمـ جـ بــــحــــق  ــم  ــتـ ــهـ تـ وال   

إنهاء نشاط  أو  البحرينيين، موضحة أن وقف 
أي مــجــمــوعــة بــســبــب ســلــوكــهــا أو أجــنــدتــهــا ال 
إلى مخاطر سياسة  بالناس. ولفتت  له  عالقة 
الخليج،  لمنطقة  إيران  تريدها  التي  الفوضى 
مــشــيــرة إلـــى أن الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
واإلمــــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة تــتــعــامــالن مع 
البحرين كحليف وشقيق وأن هذه الدول دعمت 
من  القومي  أمنها  حماية  اجــل  مــن  البحرين 

األجندة اإليرانية.

جمعية مر�قبة حق�ق �لإن�ضان ترف�ض مغالطات »�لإيك�ن�مي�ضت« عن �لبحرين

كتب محمد القصاص:
دعا أصحاب الهمم الجهة المختصة إلى العمل على إشراكهم 
فـــي تــخــفــيــض الـــرســـوم الـــتـــي تــفــرضــهــا الـــدولـــة مــقــابــل الــخــدمــات 
الحكومية والهيئات التابعة لها أسوة بدعم فئة )كبار السن(، وذلك 

في إطار تقديم الدعم لهم.
)شخص  السابقة  البطاقة  عبر  الــخــدمــة  هــذه  بضم  وطــالــبــوا 
كافة  تقديم  بغية  )الــذكــيــة(  الــمــطــورة  الهوية  بطاقة  أو  إعــاقــة(  ذو 
الــتــســهــيــالت الــمــمــكــنــة وتـــقـــديـــم أفـــضـــل الـــخـــدمـــات واالحــتــيــاجــات 
وتــرفــع معنوياتهم  الــمــعــيــشــي  تــحــســن مــســتــواهــم  الــتــي  الــضــروريــة 
ارتــفــاع نسبة  المعيشية على أســرهــم فــي ظــل  وتخفف مــن األعــبــاء 

القيمة المضافة واألوضاع الراهنة.
بزيادة  المعيشي  وضعهم  لتعديل  التحرك  سرعة  ناشدوا  كما 
ــذي يــقــضــي بــرفــع الــحــد  ــ مخصصهم الــــذي تـــم إقـــــراره مــســبــقــا والـ

األقصى لمخصص اإلعاقة الشهري من 100 دينار إلى 200 دينار.
يــشــار إلـــى أن لــجــنــة الـــشـــؤون الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة بمجلس 
بشأن  برغبة  االقــتــراح  على  بالموافقة  أوصـــت  قــد  الــســابــق  الــنــواب 
بنسبة  تخفيضا  الخاصة  االحتياجات  فئة  بإعطاء  الحكومة  قيام 
والهيئات  الـــوزارات  إليهم من  تقدم  التي  الخدمات  رســوم  50% من 
يترتب  لن  االقتراح  تطبيق  أن  إلى  مشيرة  الحكومية،  والمؤسسات 
تمثل  الخاصة  االحتياجات  ذوي  فئة  لكون  كبير  مالي  عــبء  عليه 
نسبة بسيطة من اإلجمالي العام للمواطنين، مؤكدة ضرورة تقديم 
التسهيالت الالزمة والمساهمة في توفير العيش الكريم لفئة ذوي 
االحتياجات الخاصة من خالل تخفيض رسوم الخدمات التي تقدم 

إليهم من المؤسسات الحكومية. 

�إل�ى �ض�م�لهم  »�أ�ضح�اب �لهم�م« يدع��ن 
بمظلة تخفي�ض ر�ض�م �لخدمات �لحك�مية 

شــهــد أيــمــن بــن تــوفــيــق الــمــؤيــد وزيــر 
ــة جـــانـــبـــا مــن  ــاضــ ــريــ ــاب والــ ــبـ ــشـ شــــــؤون الـ
فعالية »سوق الشباب« التي تعتبر إحدى 
مــبــادرات وزارة شـــؤون الــشــبــاب والــريــاضــة 
ألصحاب المشاريع الشبابية االفتراضية 
بهدف  متميز  موقع  في  متجر  المتالك 
ــادرات الــشــبــابــيــة وتــســويــقــهــا  ــبــ ــمــ ــم الــ ــ دعـ
على  للتعرف  الجماهير  ــام  أمـ وعــرضــهــا 

تلك المشاريع وجودتها. 
وتجول وزير شؤون الشباب والرياضة 
بحضور أمين العريض الرئيس التنفيذي 
لشركة »إدامة« في سوق الشباب الذي يقام 
مــدة خمسة  أســبــوع  كــل  نهاية  فــي عطلة 
التقى  حيث  بالمحرق،  بمشروع  أسابيع 
مــع الــشــبــاب أصــحــاب الــمــشــاريــع وتــعــرف 
عــلــى مــنــتــجــاتــهــم اإلبـــداعـــيـــة كــمــا تــبــادل 
الحديث معهم حول طموحاتهم  أطراف 
كما  مــشــروعــاتــهــم،  لتنمية  المستقبلية 
المصاحبة  الفنية  الفعاليات  على  اطلع 
تــركــز هــي األخـــرى على  والــتــي  للمشروع 

الشباب البحريني وإبداعاته الفنية. 
والرياضة  الشباب  شــؤون  وزيــر  وأكــد 

أهمية سوق الشباب باعتباره يشكل فرصة 
لعرض  البحريني  الــشــبــاب  ــام  أمـ مــواتــيــة 
الجماهير  أمام  ومنتجاتهم  مشروعاتهم 
من مرتادي مشروع سعادة، وقال: »نفتخر 
في وزارة شؤون الشباب والرياضة بتقديم 
ــن الـــشـــبـــاب  ــ ــم لـــــــــرواد األعـــــمـــــال مـ ــ ــدعـ ــ الـ
ــابـــات فـــي الــمــمــلــكــة وتــعــزيــز الــثــقــة  والـــشـ
لــديــهــم فــي مــشــروعــاتــهــم وتــعــزيــز ضمان 
حـــصـــول أصـــحـــاب الـــمـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة 
والــمــتــوســطــة عــلــى الــتــســهــيــالت الــالزمــة 
في سبيل تسويق وعرض منتجاتهم أمام 
البحرين  الجماهير بما يتوافق مع رؤية 
التعريف  فــي  يسهم  الـــذي  األمـــر    ،2030
إلــى صقل  بــاإلضــافــة  الــمــشــروعــات  بتلك 
الشخصية  والـــشـــابـــات  الــشــبــاب  ــارات  ــهـ مـ
وتطوير خبراتهم في مجاالت التعامالت 
المقبلة  المرحلة  أن  كما  الجماهير،  مع 
لتسليط  المبادرات  من  المزيد  ستشهد 
ــات الــشــبــابــيــة  ــروعــ ــشــ ــمــ ــى الــ ــلـ الــــضــــوء عـ
للنهوض  الوطنية  بالكفاءات  والتعريف 

بمشروعاتهم«.
وأعــــــــرب أيــــمــــن بــــن تـــوفـــيـــق الـــمـــؤيـــد 

ــة« على  عــن شــكــره وتــقــديــره لشركة »إدامــ
تعاونها مع الوزارة من أجل إنجاح فعالية 

سوق الشباب.
»إن  العريض  أمــيــن  قــال  جانبه  ومــن 
شــركــة »إدامــــة« حــرصــه على الــدخــول في 
الــشــبــاب  شـــــؤون  وزارة  مـــع  وثـــيـــق  تـــعـــاون 
والــريــاضــة مــن أجـــل الــوقــوف إلـــى جانب 
الــشــبــاب الــبــحــريــنــي ودعــــم مــشــروعــاتــهــم 
الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة والــــتــــرويــــج لــهــا 
وعــرضــهــا أمـــام الــجــمــاهــيــر فــي أحـــد أهــم 
الــمــشــروعــات الــتــابــعــة لــلــشــركــة »ســـعـــادة« 
للجماهير  مهما  مقصدا  يعتبر  والـــذي 

والسياح«. 
لــســوق  )إدامــــــــة(  دعــــم  »إن  وأضـــــــاف: 
الــشــبــاب تــأكــيــد لــمــا تــولــيــه الــشــركــة من 
ــاص لــدعــم الــقــطــاع الــشــبــابــي  اهــتــمــام خـ
فـــي الــمــمــلــكــة فـــي ظـــل ســيــاســة الــشــركــة 
والـــتـــزامـــهـــا بــالــمــســؤولــيــة تـــجـــاه الــشــبــاب 
الــســوق  الــبــحــريــنــي مــتــمــنــيــن أن يــســهــم 
التمّيز  على  المملكة  شــبــاب  تحفيز  فــي 
طموحاتهم  تحقيق  نحو  الجاد  والعمل 

وآمالهم المستقبلية«.

ومن جانبهم أعرب أصحاب المشاريع 
شؤون  وزير  لزيارة  وثنائهم  سعادتهم  عن 
الوزارة من  الشباب والرياضة وما تقدمه 

دعــــم كــبــيــر لــلــشــبــاب الــبــحــريــنــي وفــرصــة 
وخدماتهم،  لمشاريعهم  للترويج  متاحة 

بطريقة مبتكرة تجتذب الجماهير.

وزي���ر �ل�ض���باب و�لريا�ض���ة ي�ؤكد �أهمي���ة �لتروي���ج لم�ض���روعات �ل�ض���باب �لبحريني

} وزير الشباب والرياضة يشهد فعالية »سوق الشباب«.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16011/pdf/1-Supplime/16011.pdf?fixed4618
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1282414
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/section/BNEW
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10 اآالف زيارة تفتي�سية و100 حملة م�سرتكة يف 2021.. »�سوق العمل«:

ت�سجيل مئات املخالفات واإحالتها اإىل النيابة العامة

اأغلب ال�سكاوى حول اأ�سعار متاجر ال�سلع الغذائية واملطاعم وال�سيدليات.. العلوي:

حمالت التفتي�ش م�ستمرة و27 حماًل اأُغلقت ب�سكل اإداري

اأكد اأنها تتلّم�ش احتياجات ال�سعب باإجراءات �سريعة م�سرفة.. اآل ال�سيخ: 

تعوي�ش مت�سرري اللوزي يوؤكد املواقف االإن�سانية للقيادة

ال اختالف يف املعاملة وحتديد اأولوية »الفح�ش ال�سريع« فقط 

املدار�ش اخلا�سة تتاأكد من بيانات الطلبة »املتطعمني«

العلوي  عبدالعزيز  جمال  ك�شف 

�شوق  تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 

احلمالت  تكثيف  خلطة  تنفيًذا  اأنه  العمل 

القانوين  ال�شبط  قطاع  قام  التفتي�شية، 

التفتي�شية  للحمالت  �شاملة  خطة  بو�شع 

الأ�شواق  خمتلف  على  مكثفة  ب�شورة 

حمافظات  جميع  يف  التجارية  واملحال 

غري  ممار�شات  لأي  للت�شدي  اململكة، 

العمل  توؤثر على �شوق  اأن  قانونية ميكن 

املحافظة  اأن  على  م�شدًدا  وتناف�شيته، 

م�شتويات  باأعلى  يتمتع  عمل  �شوق  على 

التناف�شية والعدالة وال�شتقرار يعد على 

�شوق  تنظيم  هيئة  وعمل  اأولويات  راأ�س 

العمل.

ا�شتعرا�شه  خالل  العلوي  واأ�شار 

تقرير قطاع ال�شبط القانوين للعام 2021 

اجلائحة،  تداعيات  رغم  العام،  هذا  اأن 

زيارة  اآلف  يزيد على 10  ما  تنفيذ  �شهد 

تفتي�شية ا�شفرت عن �شبط اأكرث من 900 

خمالفة جنائية، اإىل جانب اأكرث من 100 

حملة تفتي�شية م�شرتكة مع اجلهات ذات 

من  املئات  �شبط  عن  اأ�شفرت  العالقة 

العمل  بتهمة  املخالفة و8 ق�شايا  العمالة 

اجلربي مت اإحالتها اإىل اجلهات املخت�شة.

بالتن�شيق  تعمل  الهيئة  اأن  اإىل  ولفت 

اجلهات  خمتلف  يف  �شركائها  مع 

اجلن�شية  �شوؤون  مقدمتها  احلكومية ويف 

الداخلية،  بوزارة  والإقامة  واجلوازات 

وال�شياحة،  والتجارة  ال�شناعة  ووزارة 

البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  ووزارة 

ال�شحة  ووزارة  العمراين،  والتخطيط 

على  املحافظات،  يف  الأمنية  واملديرات 

م�شتمرة  ب�شورة  تفتي�شية  تنظيم حمالت 

العمل  �شوق  يف  خمالفات  اأي  ملتابعة 

الزيارات  جانب  اإىل  اخت�شا�شه،  يف  كل 

من  تنفيذها  يتم  التي  اليومية  التفتي�شية 

قبل قطاع ال�شبط القانوين يف الهيئة على 

املن�شاآت التجارية يف خمتلف القطاعات. 

القانوين  ال�شبط  قطاع  اأن  اإىل  واأ�شار 

من  اأكرث  بتنفيذ   2021 العام  خالل  قام 

جانب  اإىل  تفتي�شية،  زيارة  اآلف   10

اجلن�شية  �شوؤون  مع  تفتي�شية  حملة   41

�شبط  عن  اأ�شفرت  والإقامة،  واجلوازات 

تنفيذ  ومت  املخالفني،  العمال  من  املئات 

مع  م�شرتكة  تفتي�س  حملة   66 كذلك 

جهات حكومية اأخرى.

عن  التفتي�شية  احلمالت  اأ�شفرت  وقد 

ت�شجيل املئات من املخالفات وفًقا لقانون 

هيئة تنظيم �شوق العمل واإحالتها للنيابة 

العامة، كما مت اإحالة 8 ق�شايا اإىل اجلهات 

املخت�شة ذات عالقة بالعمل اجلربي.

مع  وبالتعاون  الهيئة  قامت  كما   

العامة للمباحث والأدلة اجلنائية  الإدارة 

والإقامة  واجلوازات  اجلن�شية  و�شوؤون 

اأ�شفرت  م�شرتكة،  تفتي�س  حمالت  بتنفيذ 

ن�شاط  متار�س  من�شاأة   13 �شبط  عن 

توريد اأيدي عاملة من فئة العمالة املنزلية 

املخالفة بنظام ال�شاعات دون ترخي�س، اإذ 

ُقب�س على الع�شرات من العمالة املخالفة 

القانونية  الإجراءات  ا�شتكمال  ويجري 

متهيًدا لإحالة امللف اإىل النيابة العامة.

-وفًقا  الهيئة  اأن  اإىل  العلوي  و�شدد   

ميكن  ل  القانونية-  و�شالحياتها  ملهامها 

اأن تتهاون اأو ترتاخى يف تطبيق القانون 

على من يتم �شبطه من املخالفني، موؤكًدا اأن 

من يتم �شبطه خالل احلمالت التفتي�شية 

يف  القانون  لأحكام  املخالفة  العمالة  من 

ت�شاريح  اإ�شدار  ل ميكن  البحرين  مملكة 

عمل جديدة لهم، وبالتايل ل ميكن حتولهم 

هو  الوحيد  نظامية، وخيارهم  عمالة  اإىل 

مغادرة البالد، مع منع عودتهم اإىل اململكة 

جمدًدا.

لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  واأعرب 

وتقديره  �شكره  عن  العمل  �شوق  تنظيم 

وما  اأ�شهمت  التي  املعنية  اجلهات  لكل 

والتفتي�س،  والر�شد  التحقق  يف  زالت 

موؤكًدا اأن اجلهات احلكومية تعمل كفريق 

الرتقاء  اإىل  ي�شعى  متكامل  واحد  وطني 

منظم  عمل  �شوق  وخلق  العمل  ببيئة 

يتمتع بدرجة عالية من املرونة والكفاءة 

اأي  من  للمجتمع  احلماية  توفري  مع 

ظواهر �شلبية، كما اأ�شاد مب�شتوى الوعي 

املجتمعي املتزايد و�شعي الهيئة لتعزيزه.

متام اأبو�شايف:

وزارة  يف  التفتي�س  اإدارة  مدير  نفت 

منى  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة 

التي  التفتي�س  حمالت  تكون  اأن  العلوي 

تنظمها الإدارة قد مت اإيقافها، م�شددة على 

اأن حمالت التفتي�س م�شتمرة للرقابة على 

جميع  يف  التجارية  والأ�شواق  املحال 

الرقابة  ت�شديد  مت  اإذ  اململكة،  حمافظات 

على جميع القطاعات ل �شيما التي وردت 

بقطاعات  ترتكز  والتي  حولها،  �شكاوى 

املنتجات  من  الأ�شا�شية  ال�شلع  بيع 

الغذائية واملطاعم وال�شيدليات وغريها.

ت�شريحات  يف  العلوي،  وك�شفت 

لـ»الأيام«، اأن الإدارة قد قامت باإغالق 27 

حمالً جتارًيا غلًقا اإدارًيا ب�شبب خمالفاتها 

ب�شاأن   2012 ل�شنة   35 رقم  للقانون 

حماية امل�شتهلك، اإذ تركزت اأغلب املخالفات 

املر�شودة يف املقاهي واملطاعم، بينما اأبدت 

العديد من املحال -وفق العلوي- تعاونها 

والتعهد  اأو�شاعها،  بت�شحيح  وقامت 

باللتزام بالقوانني.

وقالت العلوي اإن بع�س املحال قدمت 

لالإدارة ما يثبت اأن م�شدر املنتج قد ارتفع 

اأ�شباب  جانب  اىل  املن�شاأ،  بلد  يف  �شعره 

منها  املنتج،  �شعر  ارتفاع  اىل  اأدت  اأخرى 

املنتج،  وتطوير  ال�شحن،  تكاليف  ارتفاع 

وما �شابه ذلك.

ولفتت العلوي اىل اأن جميع ال�شكاوى 

التي ترد لالإدارة يتم التحقق منها، �شيما 

م�شددة  �شده،  امل�شكو  املحل  زيارة  عرب 

عرب  ا  اأي�شً تتم  التحقق  عملية  اأن  على 

الروتينية، وذلك لتثبت  التفتي�س  حمالت 

مع  الرف  على  ال�شلع  اأ�شعار  تطابق  من 

التحقق  وكذلك  البيع،  نقطة  عند  �شعرها 

من احلمالت الرتويجية.

التي  ال�شكاوى  مع  التعامل  وحول 

التفتي�س  حمالت  وكذلك  لالإدارة،  ترد 

الروتينية، قالت العلوي: »يتم التحقق من 

امل�شكو  املحل  زيارة  عرب  ال�شكوى  �شحة 

وكذلك  اأ�شعاره،  زيادة  من  للتحقق  �شده 

طلب امل�شتندات املربرة لهذا الرتفاع«.

لالإدارة  تقدم  املحال  »بع�س  وتابعت 

ما يثبت اأن �شعر املنتج من بلد املن�شاأ قد 

اأخرى  اأ�شباب  اىل  بالإ�شافة  فعالً،  ارتفع 

اأدت اىل ارتفاع اأ�شعار املنتج، منها ارتفاع 

تكاليف ال�شحن، وتطوير املنتج وما �شابه 

ذلك«.

للحمالت  بالن�شبة  »اأما  واأ�شافت: 

الروتينية، فيتم التحقق خاللها من تطابق 

الرف مع �شعرها عند  ال�شلع على  اأ�شعار 

�شحة  من  التحقق  وكذلك  البيع،  نقطة 

احلمالت الرتويجية«.

توقف  عن  موؤخًرا  اأثري  ما  وحول 

حمالت التفتي�س، قالت العلوي: »لقد قامت 

تفتي�شية  خطط  بو�شع  التفتي�س  اإدارة 

وهذه   2021 دي�شمرب  نهاية  منذ  منظمة 

احلمالت ما زالت م�شتمرة، وذلك بغر�س 

التجارية  والأ�شواق  املحال  على  الرقابة 

اإذ  البحرين،  مملكة  حمافظات  جميع  يف 

�شددنا الرقابة على جميع القطاعات التي 

وردت �شكاوى عديدة ب�شاأنها، وبالأخ�س 

ال�شلع  ببيع  تقوم  التي  القطاعات 

الأ�شا�شية من املنتجات الغذائية واملطاعم 

وال�شيدليات وغريها«.

التفتي�س  اإدارة  »ر�شدت  واأ�شافت: 

 27 غلق  مت  اإذ  املخالفات،  من  العديد 

ب�شبب  وذلك  اإدارًيا؛  غلًقا  جتارًيا  حمالً 

للقانون رقم 35 ل�شنة 2012  خمالفتها 

ب�شاأن حماية امل�شتهلك، بينما اأبدت العديد 

معنا،  تعاونها  التجارية  املحال  من 

القانونية،  اأو�شاعها  بت�شحيح  وقامت 

فيما  املطلوبة  التعهدات  قدمت  وكذلك 

املذكور  القانون  باأحكام  باللتزام  يتعلق 

والقوانني التجارية الأخرى«.

 وحول اأكرث ال�شلع التي مت ا�شتغالل 

زيادة القيمة امل�شافة للتالعب باأ�شعارها، 

وردت  التي  ال�شكاوى  اأن  العلوي  اأكدت 

متنوعة،  �شلع  حول  جاءت  لالإدارة 

وتركزت املخالفات يف املقاهي واملطاعم.

الزيارات  »بح�شب  العلوي:  وقالت 

فاإن  هذا،  يومنا  حتى  التي متت  امليدانية 

وردت  التي  وال�شكاوى  املخالفات  معظم 

لكنها  متنوعة،  �شلع  حول  كانت  لالإدارة 

تركزت يف املقاهي واملطاعم«.

ملتزمة  التفتي�س  اإدارة  اأن  واأكدت 

اأيام  طوال  امليداين  الدوري  بالتفتي�س 

ال�شباحية  الفرتة  ويف  الأ�شبوع، 

وامل�شائية، وكذلك خالل الجازات الر�شمية 

دون توقف. وقالت العلوي: »كما تعلمون 

الأ�شا�شية  مهامها  من  التفتي�س  اإدارة  باأن 

طوال  اليومي  امليداين  الدوري  التفتي�س 

الر�شمية  الإجازات  الأ�شبوع، وخالل  اأيام 

ال�شباحية  الفرتة  ويف  توقف،  دون 

اإذ يتم التفتي�س والرقابة على  وامل�شائية، 

املحال التجارية كافة والتحقق من التزامها 

القوانني  وفًقا  باأن�شطتها  يتعلق  ما  بكل 

قبل  من  لها  املنظمة  والأنظمة  والقرارات 

وال�شياحة،  والتجارة  ال�شناعة  وزارة 

الالزمة  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  ويتم 

�شد املخالفات«.

ال�شيخ  اآل  عبداهلل  اإبراهيم  اأكد 

الأعمال ومالك �شركة مونرتيال  رجل 

الأعمال  جمل�س  ع�شو  لل�شيارات، 

التوجيهات  اأن  البحريني،  ال�شعودي 

بدفع  الر�شيدة  القيادة  من  الكرمية 

املنازل  لأ�شحاب  التعوي�شات 

منطقة  اأهايل  �شيما  ل  املت�شررة، 

هطلت  التي  المطار  جراء  اللوزي، 

وو�شع  موؤخًرا،  البحرين  مملكة  على 

التحتية  للبنى  امل�شتدامة  احللول 

جتمعا  �شهدت  التي  املناطق  يف 

مملكة  �شعب  اأن  تثبت  المطار،  ملياه 

الر�شيدة  بالقيادة  حمظوظ  البحرين 

ال�شعب  احتياجات  تتلم�س  التي 

تلك  اأن  على  م�شدًدا  لها،  وت�شتجيب 

املواقف امل�شرفة تظل حمفورة يف جبني 

�شيما  البحرين،  �شعب  اأبناء  وذاكرة 

واملتطلبات  الحتياجات  تلم�س  مع 

فور وقوع تلك الأ�شرار.

بالتوجيهات  ال�شيخ  اآل  ونوه 

�شاحب  حل�شرة  ال�شامية  امللكية 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

اهلل  املفدى، حفظه  البالد  خليفة عاهل 

اأ�شمى معاين  ورعاه، والتي تعرب عن 

العميقة  الأبوية  وامل�شاعر  الإن�شانية 

املواقف  �شتى  يف  �شعبه  اأبناء  جتاه 

احتياجات  تتلم�س  التي  الإن�شانية 

ال�شعب ومتطلباته.

من  الكرمية  التوجيهات  اأن  وذكر 

�شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

لأ�شحاب  التعوي�شات  بدفع  الوزراء 

التي  المطار  جراء  املت�شررة  املنازل 

�شيما  ل  موؤخًرا،  البالد  على  هطلت 

على  بغريبة  لي�شت  اللوزي،  منطقة 

�شاحب  برئا�شة  املوقرة  احلكومة 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو 

املوقرة  احلكوم  اإن  اإذ  الوزراء، 

امل�شرف  الوقوف  على  دائًما  عودتنا 

اأبناء ال�شعب وتلم�س احتياجاتهم  مع 

�شرر  اأي  وقوع  مبجرد  ومتطلباتهم 

عليهم.

اأننا  على  ال�شيخ  اآل  و�شدد 

التي  الر�شيدة  بقيادتنا  حمظوظون 

و�شرعة  والعطاء  بالكرم  تت�شم 

ال�شعب  ملتطلبات  ال�شتجابة 

الأمور  كل  ومعاجلة  واحتياجاته، 

التي تخ�س �شوؤون حياته.

النبيلة  املواقف  تلك  اإن  وقال 

الر�شيدة  القيادة  من  والإن�شانية 

جتاه اأبناء ال�شعب، والتحرك ال�شريع 

اأهايل  لتعوي�س  قيا�شي  وقت  يف 

اأ�شرار،  من  بهم  حلق  عما  اللوزي 

اأبناء  وذاكرة  جبني  يف  حمفورة  تظل 

�شعب البحرين لأنها تعرب عن املواقف 

الأ�شيلة واملتميزة من القيادة الر�شيدة 

جتاه اأبناء ال�شعب، �شيما وهي تدخل 

على  وال�شرور  وال�شعادة  الفرحة 

قلوبهم، وهذه املواقف يكون لها الأثر 

الطيب على نفو�شهم، ولطاملا يتذكرها 

البحرينيون.

ولفت اآل ال�شيخ اإىل ت�شافر جهود 

ركن  اأول  الفريق  الداخلية  وزير 

خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ 

البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  ووزير 

ع�شام  املهند�س  العمراين  والتخطيط 

لرفع  التحرك  يف  خلف،  عبداهلل  بن 

ال�شرر عن املت�شررين.

�شارة جنيب:

لأولياء  ا�شتبانات  اخلا�شة  املدار�س  من  عدد  اأر�شل 

التطعيمات �شد  اأبنائهم على  للتاأكد من ح�شول  الأمور 

الذي  التطعيم  ونوع  »كوفيد-19«،  كورونا  فريو�س 

تلقوه، و�شبب عدم تلقي التطعيم من قبل البع�س.

ياأتي ذلك يف �شياق الإجراءات التي تتخذها املدار�س 

كورونا  فريو�س  حالت  عدد  يف  املطردة  الزيادة  مع 

»كوفيد-19«، اإذ جلاأت عدة مدار�س اإىل حتويل طلبتها 

بع�شها  واأتاحت  »اأونالين«،  ُبعد  عن  التعليم  نظام  اإىل 

لأولئك الطلبة الذين اختاروا التعليم »ح�شورًيا« للف�شل 

ا  اأي�شً ُبعد  عن  التعليم  تلقي  اإمكانية  اجلاري  الدرا�شي 

بح�شب رغباتهم.

وبح�شب دليل العودة اإىل املدار�س وجميع املوؤ�ش�شات 

فاإنه  والتعليم،  الرتبية  وزارة  عن  ال�شادر  التعليمية 

عرب  التعلم  خيار  اإتاحة  اخلا�شة  املدار�س  على  يتعنينّ 

الأمر يف ت�شجيل  الإنرتنت للطلبة، ويرتك اخليار لويل 

الأبناء للتعلم »اأونالين« اأو من خالل احل�شور الفعلي.

و�شدد الدليل على اأنه يجب األ يكون هناك اختالف 

يف الإجراءات املدر�شية يف التعامل مع الطلبة الذين تلقوا 

التطعيم واأولئك الذين مل يتلقوه، ولكن باإمكان املدر�شة 

دليلها  يف  خا�شة  و�شيا�شات  بروتوكولت  ت�شع  اأن 

ا يف حتديد اأولوية العينات الطالبية  الإر�شادي، خ�شو�شً

التي جتري الفح�س ال�شريع، اإذ يجب اأن حتدد املدار�س 

اإجراءاتها يف تنفيذ هذه الفحو�شات واأن ت�شمنّنها يف دليل 

اإر�شاداتها اخلا�شة.

ون�س الدليل على اأن ل يحق للمدر�شة اإلزام املوظفني 

باأخذ التطعيم، ولكن ميكنها ت�شجيعهم على ذلك، وي�شري 

الطاقة  بتحديد  تقوم  املدار�س  اإدارات  اأن  اإىل  الدليل 

ال�شتيعابية الق�شوى للمدار�س وفق التباعد الجتماعي 

وت�شمني ذلك يف دليلها الإر�شادي، وميكن اعتبار جميع 

املجموعة  مبنزلة  الواحد  الدرا�شي  الف�شل  يف  الطلبة 

حركة  ت�شجيل  املدر�شة  اإدارة  وعلى  »الفقاعة«،  الثابتة 

التنقل بني املعلمني الذين يقومون بتدري�س اأكرث من ف�شل 

درا�شي لت�شهيل تعقب الإ�شابات يف حال حدوثها.

وبنينّ الدليل اأنه من الأف�شل جتنب ال�شماح باختالط 

الطلبة �شمن املحوعات الثابتة »الفقاعات«؛ ملا لذلك من 

اقت�شت  ما  اإذا  ولكن  الإ�شابات،  تعقب  على  �شلبي  اأثر 

اأن  املدر�شة  على  يجب  فاإنه  ذلك  التعليمية  ال�شرورة 

حتدد بو�شوح احلالت التي ي�شمح فيها باختالط طلبة 

املجموعات الثابتة ببع�شهم، مع �شرورة اإخطار وزارة 

الرتبية والتعليم.

اإىل  التقرير  اأ�شار  الكمامات،  بارتداء  يتعلق  وفيما 

اأنه اإلزامي يف املدار�س اخلا�شة جلميع املوظفني ولطلبة 

ال�شف ال�شابع فما فوق، وميكن للمدار�س و�شع �شيا�شاتها 

اخلا�شة وت�شمينها يف الدليل الإر�شادي بالن�شبة لرتداء 

الكمام ملن هم دون ال�شف ال�شابع. 

ُيذكر اأنه بناًء على تعليمات الفريق الوطني للت�شدي 

يف  الأمور  لأولياء  يرتك  اخليار  فاإن  كورونا،  لفريو�س 

تلقي  اأو  املدار�س  اإىل  والطالبات  الطلبة  اأبنائهم  ح�شور 

على  الأ�شفر،  امل�شتوى  تطبيق  خالل  ُبعد  عن  التعليم 

الجتماعي برتك م�شافة  التباعد  يتم تطبيق معايري  اأن 

مرت واحد ما بني كل طالب والآخر، واأل تتجاوز الطاقة 

ال�شتيعابية لل�شف %50.

جمال العلوي

منى العلوي

اإبراهيم ال�شيخ 

حمافظ اجلنوبية يكرم املوظفة

 اإميان �سكيب الإجنازها الريا�سي

12% ن�سبة االإجناز مب�سروع خط 
ال�سرف ال�سحي يف احلد ال�سناعية

اآل  خليفة  بن  علي  بن  خليفة  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 

اإميان �شكيب، لتكرميها  املوظفة  خليفة حمافظ اجلنوبية، 

نظري فوزها باملركز الثاين يف مناف�شات ال�شيدات يف القوة 

البدنية، اإىل جانب نيلها املركز الثالث يف رفع الأثقال، وذلك 

والقوة  الثقال  لرفع  البحريني  الوطني  العيد  بطولة  يف 

بن  ال�شيخ خالد  �شمو  رعاية  اأقيمت حتت  والتي  البدنية، 

حمد اآل خليفة النائب الأول لرئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب 

اللجنة  رئي�س  للريا�شة  العامة  الهيئة  رئي�س  والريا�شة 

الأوملبية البحرينية، حيث اأقيمت البطولة خالل الفرتة 16 

ثالث  نيلها  جانب  اىل  املا�شي،  العام  من  دي�شمرب   18  –
ميداليات ذهبية يف بطولة العرب املقامة موؤخًرا. 

واكد �شموه على تعزيز الدعم املتوا�شل للتميز والنجاح 

منوًها  املجالت،  خمتلف  يف  الب�شرية  الكوادر  وحتفيز 

بالدور الذي يبذله الكادر الوظيفي يف املحافظة اجلنوبية 

نحو خدمة الوطن ومتثيله يف كل املحافل.

بالغ  عن  �شكيب  اإميان  املوظفة  اأعربت  جانبها،  من 

اجلنوبية  املحافظة  حمافظ  ل�شمو  وتقديرها  �شكرها 

نحو  املتوا�شل  �شموه  بحر�س  منوهة  التكرمي،  مبنا�شبة 

ت�شجيع ودعم الكادر الوظيفي ورفع القدرات واملهارات.

�شرح الوكيل امل�شاعد لل�شرف ال�شحي بوزارة الأ�شغال 

و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين املهند�س فتحي عبداهلل 

ملياه  الناقل  الرئي�س  اإن�شاء اخلط  الإجناز  ن�شبة  باأن  الفارع 

ال�شرف ال�شحي مبنطقة احلد ال�شناعية بلغت 12%، م�شرًيا 

اإىل اأن تنفيذ امل�شروع ي�شتغرق قرابة العامني.

الوكيل  بها  قام  التي  التفقدية  الزيارة  خالل  ذلك  جاء 

امل�شاعد لل�شرف ال�شحي مل�شروع اإن�شاء اخلط الرئي�س الناقل 

يخدم  الذي  ال�شناعية  احلد  مبنطقة  ال�شحي  ال�شرف  ملياه 

للم�شروع  املنفذة  ال�شركة  رئي�س  بح�شور   ،)115( جممع 

�شركة عبدالهادي العفو ذ.م.م وعدد من املهند�شني يف الوزارة.

اآخر  على  الوقوف  هو  الزيارة  من  الهدف  اأن  واأكد 

اإن�شاء  ي�شتمل على  الذي  التنفيذ  اأعمال  امل�شتجدات يف �شري 

تنفيذ  وجاٍر  كيلومرت(،   3.3( يبلغ  اإجمايل  بطول  خطوط 

 Open( منها بطريقة حفر اخلندق املفتوح )1.1 كيلومرت(

Cut(، بينما امل�شافة املتبقية )2.3 كيلومرت(، �شيتم حفرها 
كما   ،)Micro Tunneling( الأنفاق  حفر  اآلت  با�شتخدام 

�شيتم اإعادة اإن�شاء )3( حمطات �شخ واإلغاء )12( حمطة من 

اخلدمة، ويهدف امل�شروع اإىل تقليل تكلفة الت�شغيل وال�شيانة 

ملحطات ال�شخ القدمية بالإ�شافة اإىل رفع الطاقة ال�شتيعابية 

ل�شبكة ال�شرف ال�شحي من 2300 مرت مكعب يف اليوم اإىل 

ما يقارب 24000 مرت مكعب يف اليوم، وذلك خلدمة املن�شاآت 

ال�شناعية احلالية وامل�شتقبلية يف املنطقة، مبيًنا اأن املعاجلة 

املحرق  حمطة  يف  �شتتم  ال�شحي  ال�شرف  ملياه  النهائية 

للمعاجلة وذلك لال�شتفادة الق�شوى من طاقتها ال�شتيعابية.
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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 
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10 اآالف زيارة تفتي�سية و100 حملة م�سرتكة يف 2021.. »�سوق العمل«:

ت�سجيل مئات املخالفات واإحالتها اإىل النيابة العامة

اأغلب ال�سكاوى حول اأ�سعار متاجر ال�سلع الغذائية واملطاعم وال�سيدليات.. العلوي:

حمالت التفتي�ش م�ستمرة و27 حماًل اأُغلقت ب�سكل اإداري

اأكد اأنها تتلّم�ش احتياجات ال�سعب باإجراءات �سريعة م�سرفة.. اآل ال�سيخ: 

تعوي�ش مت�سرري اللوزي يوؤكد املواقف االإن�سانية للقيادة

ال اختالف يف املعاملة وحتديد اأولوية »الفح�ش ال�سريع« فقط 

املدار�ش اخلا�سة تتاأكد من بيانات الطلبة »املتطعمني«

العلوي  عبدالعزيز  جمال  ك�شف 

�شوق  تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 

احلمالت  تكثيف  خلطة  تنفيًذا  اأنه  العمل 

القانوين  ال�شبط  قطاع  قام  التفتي�شية، 

التفتي�شية  للحمالت  �شاملة  خطة  بو�شع 

الأ�شواق  خمتلف  على  مكثفة  ب�شورة 

حمافظات  جميع  يف  التجارية  واملحال 

غري  ممار�شات  لأي  للت�شدي  اململكة، 

العمل  توؤثر على �شوق  اأن  قانونية ميكن 

املحافظة  اأن  على  م�شدًدا  وتناف�شيته، 

م�شتويات  باأعلى  يتمتع  عمل  �شوق  على 

التناف�شية والعدالة وال�شتقرار يعد على 

�شوق  تنظيم  هيئة  وعمل  اأولويات  راأ�س 

العمل.

ا�شتعرا�شه  خالل  العلوي  واأ�شار 

تقرير قطاع ال�شبط القانوين للعام 2021 

اجلائحة،  تداعيات  رغم  العام،  هذا  اأن 

زيارة  اآلف  يزيد على 10  ما  تنفيذ  �شهد 

تفتي�شية ا�شفرت عن �شبط اأكرث من 900 

خمالفة جنائية، اإىل جانب اأكرث من 100 

حملة تفتي�شية م�شرتكة مع اجلهات ذات 

من  املئات  �شبط  عن  اأ�شفرت  العالقة 

العمل  بتهمة  املخالفة و8 ق�شايا  العمالة 

اجلربي مت اإحالتها اإىل اجلهات املخت�شة.

بالتن�شيق  تعمل  الهيئة  اأن  اإىل  ولفت 

اجلهات  خمتلف  يف  �شركائها  مع 

اجلن�شية  �شوؤون  مقدمتها  احلكومية ويف 

الداخلية،  بوزارة  والإقامة  واجلوازات 

وال�شياحة،  والتجارة  ال�شناعة  ووزارة 

البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  ووزارة 

ال�شحة  ووزارة  العمراين،  والتخطيط 

على  املحافظات،  يف  الأمنية  واملديرات 

م�شتمرة  ب�شورة  تفتي�شية  تنظيم حمالت 

العمل  �شوق  يف  خمالفات  اأي  ملتابعة 

الزيارات  جانب  اإىل  اخت�شا�شه،  يف  كل 

من  تنفيذها  يتم  التي  اليومية  التفتي�شية 

قبل قطاع ال�شبط القانوين يف الهيئة على 

املن�شاآت التجارية يف خمتلف القطاعات. 

القانوين  ال�شبط  قطاع  اأن  اإىل  واأ�شار 

من  اأكرث  بتنفيذ   2021 العام  خالل  قام 

جانب  اإىل  تفتي�شية،  زيارة  اآلف   10

اجلن�شية  �شوؤون  مع  تفتي�شية  حملة   41

�شبط  عن  اأ�شفرت  والإقامة،  واجلوازات 

تنفيذ  ومت  املخالفني،  العمال  من  املئات 

مع  م�شرتكة  تفتي�س  حملة   66 كذلك 

جهات حكومية اأخرى.

عن  التفتي�شية  احلمالت  اأ�شفرت  وقد 

ت�شجيل املئات من املخالفات وفًقا لقانون 

هيئة تنظيم �شوق العمل واإحالتها للنيابة 

العامة، كما مت اإحالة 8 ق�شايا اإىل اجلهات 

املخت�شة ذات عالقة بالعمل اجلربي.

مع  وبالتعاون  الهيئة  قامت  كما   

العامة للمباحث والأدلة اجلنائية  الإدارة 

والإقامة  واجلوازات  اجلن�شية  و�شوؤون 

اأ�شفرت  م�شرتكة،  تفتي�س  حمالت  بتنفيذ 

ن�شاط  متار�س  من�شاأة   13 �شبط  عن 

توريد اأيدي عاملة من فئة العمالة املنزلية 

املخالفة بنظام ال�شاعات دون ترخي�س، اإذ 

ُقب�س على الع�شرات من العمالة املخالفة 

القانونية  الإجراءات  ا�شتكمال  ويجري 

متهيًدا لإحالة امللف اإىل النيابة العامة.

-وفًقا  الهيئة  اأن  اإىل  العلوي  و�شدد   

ميكن  ل  القانونية-  و�شالحياتها  ملهامها 

اأن تتهاون اأو ترتاخى يف تطبيق القانون 

على من يتم �شبطه من املخالفني، موؤكًدا اأن 

من يتم �شبطه خالل احلمالت التفتي�شية 

يف  القانون  لأحكام  املخالفة  العمالة  من 

ت�شاريح  اإ�شدار  ل ميكن  البحرين  مملكة 

عمل جديدة لهم، وبالتايل ل ميكن حتولهم 

هو  الوحيد  نظامية، وخيارهم  عمالة  اإىل 

مغادرة البالد، مع منع عودتهم اإىل اململكة 

جمدًدا.

لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  واأعرب 

وتقديره  �شكره  عن  العمل  �شوق  تنظيم 

وما  اأ�شهمت  التي  املعنية  اجلهات  لكل 

والتفتي�س،  والر�شد  التحقق  يف  زالت 

موؤكًدا اأن اجلهات احلكومية تعمل كفريق 

الرتقاء  اإىل  ي�شعى  متكامل  واحد  وطني 

منظم  عمل  �شوق  وخلق  العمل  ببيئة 

يتمتع بدرجة عالية من املرونة والكفاءة 

اأي  من  للمجتمع  احلماية  توفري  مع 

ظواهر �شلبية، كما اأ�شاد مب�شتوى الوعي 

املجتمعي املتزايد و�شعي الهيئة لتعزيزه.

متام اأبو�شايف:

وزارة  يف  التفتي�س  اإدارة  مدير  نفت 

منى  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة 

التي  التفتي�س  حمالت  تكون  اأن  العلوي 

تنظمها الإدارة قد مت اإيقافها، م�شددة على 

اأن حمالت التفتي�س م�شتمرة للرقابة على 

جميع  يف  التجارية  والأ�شواق  املحال 

الرقابة  ت�شديد  مت  اإذ  اململكة،  حمافظات 

على جميع القطاعات ل �شيما التي وردت 

بقطاعات  ترتكز  والتي  حولها،  �شكاوى 

املنتجات  من  الأ�شا�شية  ال�شلع  بيع 

الغذائية واملطاعم وال�شيدليات وغريها.

ت�شريحات  يف  العلوي،  وك�شفت 

لـ»الأيام«، اأن الإدارة قد قامت باإغالق 27 

حمالً جتارًيا غلًقا اإدارًيا ب�شبب خمالفاتها 

ب�شاأن   2012 ل�شنة   35 رقم  للقانون 

حماية امل�شتهلك، اإذ تركزت اأغلب املخالفات 

املر�شودة يف املقاهي واملطاعم، بينما اأبدت 

العديد من املحال -وفق العلوي- تعاونها 

والتعهد  اأو�شاعها،  بت�شحيح  وقامت 

باللتزام بالقوانني.

وقالت العلوي اإن بع�س املحال قدمت 

لالإدارة ما يثبت اأن م�شدر املنتج قد ارتفع 

اأ�شباب  جانب  اىل  املن�شاأ،  بلد  يف  �شعره 

منها  املنتج،  �شعر  ارتفاع  اىل  اأدت  اأخرى 

املنتج،  وتطوير  ال�شحن،  تكاليف  ارتفاع 

وما �شابه ذلك.

ولفتت العلوي اىل اأن جميع ال�شكاوى 

التي ترد لالإدارة يتم التحقق منها، �شيما 

م�شددة  �شده،  امل�شكو  املحل  زيارة  عرب 

عرب  ا  اأي�شً تتم  التحقق  عملية  اأن  على 

الروتينية، وذلك لتثبت  التفتي�س  حمالت 

مع  الرف  على  ال�شلع  اأ�شعار  تطابق  من 

التحقق  وكذلك  البيع،  نقطة  عند  �شعرها 

من احلمالت الرتويجية.

التي  ال�شكاوى  مع  التعامل  وحول 

التفتي�س  حمالت  وكذلك  لالإدارة،  ترد 

الروتينية، قالت العلوي: »يتم التحقق من 

امل�شكو  املحل  زيارة  عرب  ال�شكوى  �شحة 

وكذلك  اأ�شعاره،  زيادة  من  للتحقق  �شده 

طلب امل�شتندات املربرة لهذا الرتفاع«.

لالإدارة  تقدم  املحال  »بع�س  وتابعت 

ما يثبت اأن �شعر املنتج من بلد املن�شاأ قد 

اأخرى  اأ�شباب  اىل  بالإ�شافة  فعالً،  ارتفع 

اأدت اىل ارتفاع اأ�شعار املنتج، منها ارتفاع 

تكاليف ال�شحن، وتطوير املنتج وما �شابه 

ذلك«.

للحمالت  بالن�شبة  »اأما  واأ�شافت: 

الروتينية، فيتم التحقق خاللها من تطابق 

الرف مع �شعرها عند  ال�شلع على  اأ�شعار 

�شحة  من  التحقق  وكذلك  البيع،  نقطة 

احلمالت الرتويجية«.

توقف  عن  موؤخًرا  اأثري  ما  وحول 

حمالت التفتي�س، قالت العلوي: »لقد قامت 

تفتي�شية  خطط  بو�شع  التفتي�س  اإدارة 

وهذه   2021 دي�شمرب  نهاية  منذ  منظمة 

احلمالت ما زالت م�شتمرة، وذلك بغر�س 

التجارية  والأ�شواق  املحال  على  الرقابة 

اإذ  البحرين،  مملكة  حمافظات  جميع  يف 

�شددنا الرقابة على جميع القطاعات التي 

وردت �شكاوى عديدة ب�شاأنها، وبالأخ�س 

ال�شلع  ببيع  تقوم  التي  القطاعات 

الأ�شا�شية من املنتجات الغذائية واملطاعم 

وال�شيدليات وغريها«.

التفتي�س  اإدارة  »ر�شدت  واأ�شافت: 

 27 غلق  مت  اإذ  املخالفات،  من  العديد 

ب�شبب  وذلك  اإدارًيا؛  غلًقا  جتارًيا  حمالً 

للقانون رقم 35 ل�شنة 2012  خمالفتها 

ب�شاأن حماية امل�شتهلك، بينما اأبدت العديد 

معنا،  تعاونها  التجارية  املحال  من 

القانونية،  اأو�شاعها  بت�شحيح  وقامت 

فيما  املطلوبة  التعهدات  قدمت  وكذلك 

املذكور  القانون  باأحكام  باللتزام  يتعلق 

والقوانني التجارية الأخرى«.

 وحول اأكرث ال�شلع التي مت ا�شتغالل 

زيادة القيمة امل�شافة للتالعب باأ�شعارها، 

وردت  التي  ال�شكاوى  اأن  العلوي  اأكدت 

متنوعة،  �شلع  حول  جاءت  لالإدارة 

وتركزت املخالفات يف املقاهي واملطاعم.

الزيارات  »بح�شب  العلوي:  وقالت 

فاإن  هذا،  يومنا  حتى  التي متت  امليدانية 

وردت  التي  وال�شكاوى  املخالفات  معظم 

لكنها  متنوعة،  �شلع  حول  كانت  لالإدارة 

تركزت يف املقاهي واملطاعم«.

ملتزمة  التفتي�س  اإدارة  اأن  واأكدت 

اأيام  طوال  امليداين  الدوري  بالتفتي�س 

ال�شباحية  الفرتة  ويف  الأ�شبوع، 

وامل�شائية، وكذلك خالل الجازات الر�شمية 

دون توقف. وقالت العلوي: »كما تعلمون 

الأ�شا�شية  مهامها  من  التفتي�س  اإدارة  باأن 

طوال  اليومي  امليداين  الدوري  التفتي�س 

الر�شمية  الإجازات  الأ�شبوع، وخالل  اأيام 

ال�شباحية  الفرتة  ويف  توقف،  دون 

اإذ يتم التفتي�س والرقابة على  وامل�شائية، 

املحال التجارية كافة والتحقق من التزامها 

القوانني  وفًقا  باأن�شطتها  يتعلق  ما  بكل 

قبل  من  لها  املنظمة  والأنظمة  والقرارات 

وال�شياحة،  والتجارة  ال�شناعة  وزارة 

الالزمة  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  ويتم 

�شد املخالفات«.

ال�شيخ  اآل  عبداهلل  اإبراهيم  اأكد 

الأعمال ومالك �شركة مونرتيال  رجل 

الأعمال  جمل�س  ع�شو  لل�شيارات، 

التوجيهات  اأن  البحريني،  ال�شعودي 

بدفع  الر�شيدة  القيادة  من  الكرمية 

املنازل  لأ�شحاب  التعوي�شات 

منطقة  اأهايل  �شيما  ل  املت�شررة، 

هطلت  التي  المطار  جراء  اللوزي، 

وو�شع  موؤخًرا،  البحرين  مملكة  على 

التحتية  للبنى  امل�شتدامة  احللول 

جتمعا  �شهدت  التي  املناطق  يف 

مملكة  �شعب  اأن  تثبت  المطار،  ملياه 

الر�شيدة  بالقيادة  حمظوظ  البحرين 

ال�شعب  احتياجات  تتلم�س  التي 

تلك  اأن  على  م�شدًدا  لها،  وت�شتجيب 

املواقف امل�شرفة تظل حمفورة يف جبني 

�شيما  البحرين،  �شعب  اأبناء  وذاكرة 

واملتطلبات  الحتياجات  تلم�س  مع 

فور وقوع تلك الأ�شرار.

بالتوجيهات  ال�شيخ  اآل  ونوه 

�شاحب  حل�شرة  ال�شامية  امللكية 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

اهلل  املفدى، حفظه  البالد  خليفة عاهل 

اأ�شمى معاين  ورعاه، والتي تعرب عن 

العميقة  الأبوية  وامل�شاعر  الإن�شانية 

املواقف  �شتى  يف  �شعبه  اأبناء  جتاه 

احتياجات  تتلم�س  التي  الإن�شانية 

ال�شعب ومتطلباته.

من  الكرمية  التوجيهات  اأن  وذكر 

�شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

لأ�شحاب  التعوي�شات  بدفع  الوزراء 

التي  المطار  جراء  املت�شررة  املنازل 

�شيما  ل  موؤخًرا،  البالد  على  هطلت 

على  بغريبة  لي�شت  اللوزي،  منطقة 

�شاحب  برئا�شة  املوقرة  احلكومة 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو 

املوقرة  احلكوم  اإن  اإذ  الوزراء، 

امل�شرف  الوقوف  على  دائًما  عودتنا 

اأبناء ال�شعب وتلم�س احتياجاتهم  مع 

�شرر  اأي  وقوع  مبجرد  ومتطلباتهم 

عليهم.

اأننا  على  ال�شيخ  اآل  و�شدد 

التي  الر�شيدة  بقيادتنا  حمظوظون 

و�شرعة  والعطاء  بالكرم  تت�شم 

ال�شعب  ملتطلبات  ال�شتجابة 

الأمور  كل  ومعاجلة  واحتياجاته، 

التي تخ�س �شوؤون حياته.

النبيلة  املواقف  تلك  اإن  وقال 

الر�شيدة  القيادة  من  والإن�شانية 

جتاه اأبناء ال�شعب، والتحرك ال�شريع 

اأهايل  لتعوي�س  قيا�شي  وقت  يف 

اأ�شرار،  من  بهم  حلق  عما  اللوزي 

اأبناء  وذاكرة  جبني  يف  حمفورة  تظل 

�شعب البحرين لأنها تعرب عن املواقف 

الأ�شيلة واملتميزة من القيادة الر�شيدة 

جتاه اأبناء ال�شعب، �شيما وهي تدخل 

على  وال�شرور  وال�شعادة  الفرحة 

قلوبهم، وهذه املواقف يكون لها الأثر 

الطيب على نفو�شهم، ولطاملا يتذكرها 

البحرينيون.

ولفت اآل ال�شيخ اإىل ت�شافر جهود 

ركن  اأول  الفريق  الداخلية  وزير 

خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ 

البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  ووزير 

ع�شام  املهند�س  العمراين  والتخطيط 

لرفع  التحرك  يف  خلف،  عبداهلل  بن 

ال�شرر عن املت�شررين.

�شارة جنيب:

لأولياء  ا�شتبانات  اخلا�شة  املدار�س  من  عدد  اأر�شل 

التطعيمات �شد  اأبنائهم على  للتاأكد من ح�شول  الأمور 

الذي  التطعيم  ونوع  »كوفيد-19«،  كورونا  فريو�س 

تلقوه، و�شبب عدم تلقي التطعيم من قبل البع�س.

ياأتي ذلك يف �شياق الإجراءات التي تتخذها املدار�س 

كورونا  فريو�س  حالت  عدد  يف  املطردة  الزيادة  مع 

»كوفيد-19«، اإذ جلاأت عدة مدار�س اإىل حتويل طلبتها 

بع�شها  واأتاحت  »اأونالين«،  ُبعد  عن  التعليم  نظام  اإىل 

لأولئك الطلبة الذين اختاروا التعليم »ح�شورًيا« للف�شل 

ا  اأي�شً ُبعد  عن  التعليم  تلقي  اإمكانية  اجلاري  الدرا�شي 

بح�شب رغباتهم.

وبح�شب دليل العودة اإىل املدار�س وجميع املوؤ�ش�شات 

فاإنه  والتعليم،  الرتبية  وزارة  عن  ال�شادر  التعليمية 

عرب  التعلم  خيار  اإتاحة  اخلا�شة  املدار�س  على  يتعنينّ 

الأمر يف ت�شجيل  الإنرتنت للطلبة، ويرتك اخليار لويل 

الأبناء للتعلم »اأونالين« اأو من خالل احل�شور الفعلي.

و�شدد الدليل على اأنه يجب األ يكون هناك اختالف 

يف الإجراءات املدر�شية يف التعامل مع الطلبة الذين تلقوا 

التطعيم واأولئك الذين مل يتلقوه، ولكن باإمكان املدر�شة 

دليلها  يف  خا�شة  و�شيا�شات  بروتوكولت  ت�شع  اأن 

ا يف حتديد اأولوية العينات الطالبية  الإر�شادي، خ�شو�شً

التي جتري الفح�س ال�شريع، اإذ يجب اأن حتدد املدار�س 

اإجراءاتها يف تنفيذ هذه الفحو�شات واأن ت�شمنّنها يف دليل 

اإر�شاداتها اخلا�شة.

ون�س الدليل على اأن ل يحق للمدر�شة اإلزام املوظفني 

باأخذ التطعيم، ولكن ميكنها ت�شجيعهم على ذلك، وي�شري 

الطاقة  بتحديد  تقوم  املدار�س  اإدارات  اأن  اإىل  الدليل 

ال�شتيعابية الق�شوى للمدار�س وفق التباعد الجتماعي 

وت�شمني ذلك يف دليلها الإر�شادي، وميكن اعتبار جميع 

املجموعة  مبنزلة  الواحد  الدرا�شي  الف�شل  يف  الطلبة 

حركة  ت�شجيل  املدر�شة  اإدارة  وعلى  »الفقاعة«،  الثابتة 

التنقل بني املعلمني الذين يقومون بتدري�س اأكرث من ف�شل 

درا�شي لت�شهيل تعقب الإ�شابات يف حال حدوثها.

وبنينّ الدليل اأنه من الأف�شل جتنب ال�شماح باختالط 

الطلبة �شمن املحوعات الثابتة »الفقاعات«؛ ملا لذلك من 

اقت�شت  ما  اإذا  ولكن  الإ�شابات،  تعقب  على  �شلبي  اأثر 

اأن  املدر�شة  على  يجب  فاإنه  ذلك  التعليمية  ال�شرورة 

حتدد بو�شوح احلالت التي ي�شمح فيها باختالط طلبة 

املجموعات الثابتة ببع�شهم، مع �شرورة اإخطار وزارة 

الرتبية والتعليم.

اإىل  التقرير  اأ�شار  الكمامات،  بارتداء  يتعلق  وفيما 

اأنه اإلزامي يف املدار�س اخلا�شة جلميع املوظفني ولطلبة 

ال�شف ال�شابع فما فوق، وميكن للمدار�س و�شع �شيا�شاتها 

اخلا�شة وت�شمينها يف الدليل الإر�شادي بالن�شبة لرتداء 

الكمام ملن هم دون ال�شف ال�شابع. 

ُيذكر اأنه بناًء على تعليمات الفريق الوطني للت�شدي 

يف  الأمور  لأولياء  يرتك  اخليار  فاإن  كورونا،  لفريو�س 

تلقي  اأو  املدار�س  اإىل  والطالبات  الطلبة  اأبنائهم  ح�شور 

على  الأ�شفر،  امل�شتوى  تطبيق  خالل  ُبعد  عن  التعليم 

الجتماعي برتك م�شافة  التباعد  يتم تطبيق معايري  اأن 

مرت واحد ما بني كل طالب والآخر، واأل تتجاوز الطاقة 

ال�شتيعابية لل�شف %50.

جمال العلوي

منى العلوي

اإبراهيم ال�شيخ 

حمافظ اجلنوبية يكرم املوظفة

 اإميان �سكيب الإجنازها الريا�سي

12% ن�سبة االإجناز مب�سروع خط 
ال�سرف ال�سحي يف احلد ال�سناعية

اآل  خليفة  بن  علي  بن  خليفة  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 

اإميان �شكيب، لتكرميها  املوظفة  خليفة حمافظ اجلنوبية، 

نظري فوزها باملركز الثاين يف مناف�شات ال�شيدات يف القوة 

البدنية، اإىل جانب نيلها املركز الثالث يف رفع الأثقال، وذلك 

والقوة  الثقال  لرفع  البحريني  الوطني  العيد  بطولة  يف 

بن  ال�شيخ خالد  �شمو  رعاية  اأقيمت حتت  والتي  البدنية، 

حمد اآل خليفة النائب الأول لرئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب 

اللجنة  رئي�س  للريا�شة  العامة  الهيئة  رئي�س  والريا�شة 

الأوملبية البحرينية، حيث اأقيمت البطولة خالل الفرتة 16 

ثالث  نيلها  جانب  اىل  املا�شي،  العام  من  دي�شمرب   18  –
ميداليات ذهبية يف بطولة العرب املقامة موؤخًرا. 

واكد �شموه على تعزيز الدعم املتوا�شل للتميز والنجاح 

منوًها  املجالت،  خمتلف  يف  الب�شرية  الكوادر  وحتفيز 

بالدور الذي يبذله الكادر الوظيفي يف املحافظة اجلنوبية 

نحو خدمة الوطن ومتثيله يف كل املحافل.

بالغ  عن  �شكيب  اإميان  املوظفة  اأعربت  جانبها،  من 

اجلنوبية  املحافظة  حمافظ  ل�شمو  وتقديرها  �شكرها 

نحو  املتوا�شل  �شموه  بحر�س  منوهة  التكرمي،  مبنا�شبة 

ت�شجيع ودعم الكادر الوظيفي ورفع القدرات واملهارات.

�شرح الوكيل امل�شاعد لل�شرف ال�شحي بوزارة الأ�شغال 

و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين املهند�س فتحي عبداهلل 

ملياه  الناقل  الرئي�س  اإن�شاء اخلط  الإجناز  ن�شبة  باأن  الفارع 

ال�شرف ال�شحي مبنطقة احلد ال�شناعية بلغت 12%، م�شرًيا 

اإىل اأن تنفيذ امل�شروع ي�شتغرق قرابة العامني.

الوكيل  بها  قام  التي  التفقدية  الزيارة  خالل  ذلك  جاء 

امل�شاعد لل�شرف ال�شحي مل�شروع اإن�شاء اخلط الرئي�س الناقل 

يخدم  الذي  ال�شناعية  احلد  مبنطقة  ال�شحي  ال�شرف  ملياه 

للم�شروع  املنفذة  ال�شركة  رئي�س  بح�شور   ،)115( جممع 

�شركة عبدالهادي العفو ذ.م.م وعدد من املهند�شني يف الوزارة.

اآخر  على  الوقوف  هو  الزيارة  من  الهدف  اأن  واأكد 

اإن�شاء  ي�شتمل على  الذي  التنفيذ  اأعمال  امل�شتجدات يف �شري 

تنفيذ  وجاٍر  كيلومرت(،   3.3( يبلغ  اإجمايل  بطول  خطوط 

 Open( منها بطريقة حفر اخلندق املفتوح )1.1 كيلومرت(

Cut(، بينما امل�شافة املتبقية )2.3 كيلومرت(، �شيتم حفرها 
كما   ،)Micro Tunneling( الأنفاق  حفر  اآلت  با�شتخدام 

�شيتم اإعادة اإن�شاء )3( حمطات �شخ واإلغاء )12( حمطة من 

اخلدمة، ويهدف امل�شروع اإىل تقليل تكلفة الت�شغيل وال�شيانة 

ملحطات ال�شخ القدمية بالإ�شافة اإىل رفع الطاقة ال�شتيعابية 

ل�شبكة ال�شرف ال�شحي من 2300 مرت مكعب يف اليوم اإىل 

ما يقارب 24000 مرت مكعب يف اليوم، وذلك خلدمة املن�شاآت 

ال�شناعية احلالية وامل�شتقبلية يف املنطقة، مبيًنا اأن املعاجلة 

املحرق  حمطة  يف  �شتتم  ال�شحي  ال�شرف  ملياه  النهائية 

للمعاجلة وذلك لال�شتفادة الق�شوى من طاقتها ال�شتيعابية.
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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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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

كميلة ر�سي

كميلة 

ر�ضي

اإىل  ر�ضي  اآل  عبداهلل  جميد  كميلة  بالأ�ضتاذة  معرفتي  تعود 

فرتة الثمانينيات من القرن املا�ضي عندما زرتها يف مدر�ضة �ضرتة 

التعليم  الرتبوي يف  التقييم  مو�ضوع  لعر�ض  للبنات  البتدائية 

ال�ضرامة يف  العمل،  الجتهاد يف  اجلد،  فيها  مل�ضُت  اإذ  الأ�ضا�ضي، 

الإدارة، والنظام، حيث ا�ضتطاعت اأن تربي بنات منطقة �ضرتة يف 

اأحنك الظروف من خالل متابعتهن امل�ضتمرة.

اإذ  العام 1950م،  الأ�ضتاذة كميلة ر�ضي تعليمها منذ  بداأت 

بعد  الثانية  حمطتها  الأهلية  رجب  بن  علي  عبد  مدر�ضة  كانت 

اأن ختمت القراآن الكرمي عند الكّتاب )املطوع(، فهي متثل بكل ما 

حتمله الكلمة من معنى امنوذًجا للمراأة املنامية املثابرة املكافحة 

التي حر�ضت على موا�ضلة تعليمها يف زمن مل يكن للفتاة يومها 

التحدي  ي�ضعفها  مل  اإن  ب�ضهولة  النظامي  تعليمها  ت�ضتكمل  اأن 

والإ�ضرار واملواظبة.

باملرحلة  النظامي  بالتعليم  ر�ضي  كميلة  الأ�ضتاذة  التحقت 

ومدر�ضة  الزهراء  مدر�ضة  خالل  من  1952م  عام  يف  البتدائية 

عائ�ضة اأم املوؤمنني واملدر�ضة ال�ضمالية، وكان ذلك بفريق احلطب 

يف املنامة.

باملرحلة  ر�ضي  كميلة  الأ�ضتاذة  التحقت  1959م  عام  ويف 

اإدارة  )مبنى  للبنات  البتدائية  الق�ضيبية  مدر�ضة  يف  الإعدادية 

املناهج حالًيا(، ويف عام 1961م التحقت الأ�ضتاذة كميلة ر�ضي 

باملرحلة الثانوية يف مدر�ضة املنامة لتتخرج من الثانوية العامة 

يف عام 1963م، حيث ُعينت مبدر�ضة عائ�ضة اأم املوؤمنني البتدائية 

للبنات، كمعلمة للريا�ضيات والعلوم، قبل اأن يفتح ال�ضف الثالث 

الثانوي )التوجيهي( يف العام 1964م، حيث �ضجلت للدرا�ضة يف 

املنازل بالتزامن مع عملها كمعلمة، لتنال �ضهادة الثانوية العامة 

وهي معلمة.

وب�ضبب �ضغف الأ�ضتاذة كميلة ر�ضي بالعلم مل تكن احلرب 

اأمامها  �ضد  حاجز  املا�ضي  القرن  من  ال�ضبعينيات  يف  اللبنانية 

اإذ  العربية،  بريوت  جامعة  اإىل  بالنت�ضاب  درا�ضتها  ملوا�ضلة 

وا�ضلت درا�ضتها وح�ضلت على ال�ضهادة اجلامعية، وكانت يومذاك 

زوجة ومربية لأولدها، وكانت يف الوقت نف�ضه ت�ضغل منا�ضب 

اإدارية كمديرة م�ضاعدة ثم كمديرة مدر�ضة.

وبعد تخرج الأ�ضتاذة كميلة ر�ضي من جامعة بريوت العربية 

عام 1977م، ُعّينت معلمة يف وزارة الرتبية والتعليم يف مدر�ضة 

جد حف�ض الإعدادية للبنات ملدة �ضنة واحدة، ويف عام 1978م مّت 

اختيارها مديرة ملدر�ضة عائ�ضة اأم املوؤمنني الإعدادية للبنات، ويف 

عام 1979م ُنِقلت اإىل مدر�ضة خديجة الكربى باملنامة، وبعدها 

ب�ضنة اأي يف عام 1980م ُنِقلت اإىل مدر�ضة �ضرتة الإعدادية للبنات 

�ضرتة  منطقة  يف  التعليم  رواد  من  رائدة  الفرتة  تلك  يف  فكانت 

وما حولها، حيث �ضهدت لها الوزارة باحلكمة وح�ضن الت�ضرف 

والإدارة كما اأ�ضلفنا.

وكانت الأ�ضتاذة كميلة ر�ضي من ن�ضاء البحرين امل�ضهود لها 

يف املجتمع البحريني على اأكرث من �ضعيد، وذلك لأعمالها املتميزة.

اأهلها  لقد كانت الأ�ضتاذة كميلة ر�ضي حمط تقدير واإعجاب 

ومعارفها، حيث كانت مثالً لالحتذاء والقدوة يف اإ�ضرارها على 

ورعاية  اأبنائها  وتربية  اجلامعي  تعليمها  موا�ضلة  بني  اجلمع 

اأخوتها  اأبناء  اإىل قبل وفاتهما، وكذلك كانت حانية على  والديها 

العامة  ب�ضوؤونهم  وتعنى  الدرا�ضي  حت�ضيلهم  ُتتابع  جميعاً، 

وت�ضاعد �ضعيفهم.

وعلى م�ضتوى عمل الأ�ضتاذة كميلة ر�ضي الوظيفي كمديرة 

ُعرفت  الوقت  نف�ض  ويف  والن�ضباط،  باحلزم  ُعرفت  مدر�ضة 

اأبعد حدوده مع خمتلف املتعاملني معها،  الإن�ضاين يف  بالتعامل 

اأك�ضبها  مما  الأمور،  اأولياء  اأو  الطالبات  اأو  املعلمات  من  �ضواء 

احرتام اجلميع.

ولعل عمل الأ�ضتاذة كميلة ر�ضي كمديرة مدر�ضة اأبان اأحداث 

الت�ضعينيات من القرن املا�ضي خري دليل على قدرتها الفائقة يف 

الأهايل  ال�ضعب والتوا�ضل مع  املجتمعي  التوازن  املحافظة على 

واملوؤ�ض�ضات املجتمعية املختلفة، الر�ضمية منها والأهلية واخلريية.

اأن تقود  الأ�ضتاذة كميلة ر�ضي  ا�ضتطاعت  وكمثال على ذلك 

مدر�ضة �ضرتة الإعدادية للبنات، حيث حافظت مبهارة عالية على 

اأك�ضبها  مما  الدرا�ضية،  �ضفوفهن  يف  وانتظامهن  البنات  �ضالمة 

تقدير الأهايل واحرتامهم لها كقائدة فذة قل نظريها.

ولقد امتدت اإ�ضهامات الأ�ضتاذة كميلة ر�ضي اخلريية لقوائم 

طويلة من اأ�ضماء وعناوين العوائل املعوزة واملتعففة يف خمتلف 

مناطق البحرين التي كانت ترعاهم وجتمع وتقدم لهم امل�ضاعدات 

املالية والعينية دون كلل اأو ملل حتى اآخر يوم من حياتها قبل اأن 

يفاجئها املر�ض وتلبي نداء ربها الكرمي خالل رحلة عالج باأملانيا 

يوم الثنني الثاين من حمرم وتدفن مبقربة احلورة باملنامة يوم 

�ضبتمرب  من  للرابع  املوافق  حمرم 1441هـ  من  الرابع  الأربعاء 

2019م.

وهكذا اأ�ضبحت الأ�ضتاذة كميلة ر�ضي رائدة من رواد التعليم 

يف وزارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين، وقد �ضهد لها اجلميع 

العديد  تخريج  يف  و�ضاهمت  التقدير،  وح�ضن  الإدارة  بح�ضن 

والقطاعات  الن�ضاطات  خمتلف  يف  �ضاهمن  الالئي  الطالبات  من 

القت�ضادية والجتماعية وغريها يف مملكة البحرين.

واأمام هذه امل�ضاحة الوا�ضعة من التميز تكون الأ�ضتاذة كميلة 

ر�ضي قد حفرت ا�ضمها يف �ضجل مئوية التعليم يف تاريخ مملكة 

البحرين.

دعا اإىل �سرورة التطعيم �سد الإنفلونزا املو�سمية خا�سة خالل الأيام الباردة.. د. ال�سباعي:

 ل عالقة بني تطعيم الإنفلونزا املو�سمية والتطعيم �سد كوفيد

  اعتدال الطق�س غًدا وموجة باردة اخلمي�س القادم

»الأر�ساد«: ت�سجيل �سفر درجة مئوية يف ج�سر امللك فهد

خديجة العرادي:

الباطنية  الأمرا�ض  ا�ضت�ضاري  دعا 

بامل�ضت�ضفى الكندي الدكتور اأحمد ال�ضباعي 

الإنفلونزا  �ضد  التطعيم  �ضرورة  اإىل 

املو�ضمية، حتى ت�ضبح لدى الإن�ضان مناعة 

م�ضابهة  باأعرا�ض  اأ�ضيب  فاإذا  �ضدها، 

)اأعرا�ض كورونا ت�ضبه الإنفلونزا( تكون 

ل  وبالتايل  كورونا،  عن  ناجتة  غالبا 

ي�ضتبه بالأمر وي�ضبح ت�ضخي�ض كورونا 

مبكرا.

توجد  ل  اإنه  ال�ضباعي  الدكتور  وقال 

املو�ضمية  الإنفلونزا  تطعيم  بني  عالقة 

امل�ضتجد  كورونا  فريو�ض  وتطعيمات 

الأف�ضل  من  اأن  مو�ضحا  كوفيد-19، 

املو�ضمية،  الإنفلونزا  تطعيم  اأخذ  للجميع 

احلرارة  باأعرا�ض  اأ�ضيب  اإذ  اإنه  اإذ 

والإنفلونزا �ضيكون غالبا نتيجة فريو�ض 

وهذا  مو�ضمية،  اإنفلونزا  ولي�ض  كورونا 

مهم جدا للتفريق بينهما، اإذ يعلم اجلميع 

يف  خا�ضة  كثريا  مت�ضابهة  الأعرا�ض  اأن 

بدايتها، لكن اخلطورة كبرية من الكوفيد.

تطعيم  فعالية  ن�ضبة  اإن  وقال 

-50 بني  ترتاوح  املو�ضمية  الإنفلونزا 

بها،  ويو�ضى  جيدة  ن�ضبة  وهي   %70

الأمرا�ض  واأ�ضحاب  ال�ضن  لكبار  خا�ضة 

واأمرا�ض  والقلب  ال�ضكري  مثل  املزمنة 

الكلى ونق�ض املناعة والأطفال، وبالتاأكيد 

احلوامل، كما �ضبق ذكره للحماية من كل 

اأنواع الإنفلونزا �ضاملة اإنفلونزا اخلنازير 

اخلطرية.

ت�ضريح  يف  ال�ضباعي،  الدكتور  واأكد 

موجود  التطعيم  اأن  لـ»الأيام«  خا�ض 

ومتوافر يف مملكة البحرين، ويبلغ �ضعره 

10 دنانري.

الإنفلونزا  تطعيم  اأن  واأو�ضح 

الختيارية  التطعيمات  اأحد  املو�ضمية هو 

الأعمار  جلميع  تقريبا  تعطى  التي  املهمة 

الإنفلونزا  انت�ضار  فرتة  يف  وللجن�ضني 

املو�ضمية واإنفلونزا اخلنازير، وهي ف�ضل 

اأن فريو�ضات  املعروف  من  اإن  اإذ  ال�ضتاء، 

درجات  انخفا�ض  عند  تن�ضط  الإنفلونزا 

احلرارة.

عن  يتم  التطعيم  اأن  الدكتور  وبني 

طريق حقنة واحدة تعطى حتت اجللد اأو 

يف الع�ضل، ويعطي مناعة بعد اأ�ضبوعني 

من احلقن.

املراأة احلامل،  اإنه ميكن تطعيم  وقال 

اإذ مل يثبت انه م�ضبب لأي اأ�ضرار للجنني 

اأو ال�ضيدة احلامل.

اأن  اإىل  ال�ضباعي  الدكتور  واأ�ضار 

كل  يتغري  اأي  مو�ضمي،  الإنفلونزا  تطعيم 

عام، نظرا لتحورات فريو�ضات الإنفلونزا 

امل�ضتمرة من عام اىل عام، فتطعيم 2022 

خمتلف عن 2021 لأنه ي�ضمل التحورات 

التي  الإنفلونزا  فريو�ضات  يف  احلادثة 

حدثت حتى اأواخر 2021.

ي�ضمل  الإنفلونزا  تطعيم  ان  واو�ضح 

اإنفلونزا A،B، اإذ اإن اإنفلونزا C غري مهمة، 

وي�ضمل اأي�ضا اإنفلونزا اخلنازير ال�ضهرية 

 ،A اإنفلونزا  من  نوع  اإنه  اإذ   ،H1N1

احلامل خ�ضي�ضا  املراأة  بتطعيم  ويو�ضى 

�ضد اإنفلونزا اخلنازير اإذ اإن املراأة احلامل 

تكون  اخلنازير  باإنفلونزا  ت�ضاب  التي 

حالتها خطرة.

اأعرا�ض  اأي  توجد  ل  انه  اإىل  واأ�ضار 

جانبية للتطعيم، واإن ُوجدت فهي ب�ضيطة 

وخفيفة جدا، مثل اآلم مو�ضع التطعيم اأو 

اآلم  اأو  احلرارة  درجة  يف  طفيف  ارتفاع 

ب�ضيطة جدا يف الع�ضالت واملفا�ضل، مثل 

جدا  كثريا  اأقل  وكلها  عادي،  تطعيم  اأي 

من اأعرا�ض الإنفلونزا اأو م�ضاعفاتها مثل 

اللتهاب ال�ضعبي اأو الرئوي وغريهما.

واأو�ضى بعدم اإعطاء تطعيم الإنفلونزا 

املو�ضمية ملن لديه ح�ضا�ضية من البي�ض، اإذ 

اإن تطعيمات الإنفلونزا ت�ضمل يف تكوينها 

اأجزاء من بي�ض الدجاج.

خديجة العرادي:

املا�ضي  اجلمعة  يوم  اململكة  �ضهدت 

هبوب رياح �ضمالية غربية �ضديدة ال�ضرعة 

حمافظات  بع�ض  يف  عقدة   40 جتاوزت 

الربودة  �ضديدة  �ضتوية  اأجواء  مع  اململكة 

اإثرها درجات احلرارة الفعلية  تدنت على 

اإىل 9 درجات مئوية يف درة البحرين. 

املح�ضو�ضة  احلرارة  درجات  وو�ضلت 

اإىل �ضفر يف ج�ضر امللك فهد، ويعزى ذلك 

على  الأ�ضل  قطبي  جوي  منخف�ض  ملرور 

�ضاحبته  العربية  اجلزيرة  �ضبه  منطقة 

تدين  يف  �ضاهمت  باردة  هوائية  كتلة 

ملحوظ يف درجات احلرارة.

املتوقع  من  اإنه  الر�ضاد  اإدارة  وقالت 

اأن يطراأ ارتفاع طفيف يف درجات احلرارة 

مع انح�ضار الرياح ال�ضمالية الغربية خالل 

الأيام القليلة القادمة وحتولها اإىل متقلبة 

ترتفع  قد  �ضرقية  جنوبية  عموًما  الجتاه 

وتكون  ال�ضطحية  الرطوبة  ن�ضب  معها 

الفر�ض مهياأة لت�ضكل �ضباب �ضباحي يف 

بع�ض مناطق اململكة.

خرائط  خالل  ومن  اأنه  اإىل  واأ�ضارت 

الرياح  معاودة  تو�ضح  ال�ضطحية  الرياح 

اخلمي�ض  يوم  م�ضاء  الغربية  ال�ضمالية 

اإىل  قوية  من  لت�ضل  يناير   27 املوافق 

موجة  ت�ضحبها  اأحياًنا،  ال�ضرعة  �ضديدة 

حدة  اأخف  ولكنها  باردة  اأخرى  �ضيبريية 

من املوجة ال�ضابقة حيث تتاأثر بها اململكة 

على  لتتدنى  الأ�ضبوع  نهاية  عطلة  مع 

اإثرها درجات احلرارة. 

واأهابت اإدارة الأر�ضاد اجلوية بوزارة 

الكرام  املواطنني  والت�ضالت  املوا�ضالت 

احليطة  باأخذ  البحر  مرتادي  وخا�ضة 

كما  اجلوية،  التقلبات  اأثناء  يف  واحلذر 

والتحذيرات  الن�ضرات  مبتابعة  تن�ضحهم 

الأر�ضاد  اإدارة  من  ال�ضادرة  الر�ضمية 

اجلوية عرب القنوات الر�ضمية املتعددة.

د. اأحمد ال�ضباعي

اجتمع مع البعثة ال�ست�سارية ل�سندوق النقد الدويل.. وزير العمل: 

توظيف 26 األف مواطن يف 2021 وجتاوز الرقم امل�ستهدف 

التدابري  اإىل  ال�ضياق  هذا  يف  م�ضرًيا 

يف  اململكة  اتخذتها  التي  القت�ضادية 

اقت�ضادًيا  اجلائحة  تداعيات  مواجهة 

واجتماعًيا، اإذ لفت اإىل ال�ضتجابة الفورية 

اأمر  خالل  من  البحرين  اتخذتها  التي 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى 

مالية  حزمة  باإطالق  ورعاه،  اهلل  حفظه 

 2019 مار�ض  �ضهر  يف  واقت�ضادية 

جتاوزت قيمتها 4.5 مليار دينار بحريني 

واملواطنني  اخلا�ض  القطاع  ا�ضناد  بهدف 

من  املت�ضررة  القت�ضادية  والقطاعات 

الإجراءات  تلك  اأن  موؤكًدا  اجلائحة،  جراء 

اأ�ضهمت يف املحافظة على ا�ضتقرار القوى 

وناأت  العمل،  �ضوق  يف  الوطنية  العاملة 

الت�ضريحات  �ضبح  عن  اخلا�ض  بالقطاع 

العمالية.

التعايف  خطة  اإىل  حميدان  وتطرق 

القت�ضادي التي اطلقتها احلكومة املوقرة 

الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  برئا�ضة 

�ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ض 

جمل�ض الوزراء، حفظه اهلل، والتي �ضكلت 

اقت�ضادي  م�ضتقبل  نحو  طريق  خريطة 

خالل  البحرين  ململكة  م�ضرق  ومايل 

املرحلة القادمة، اإذ ت�ضمنت خم�ضة حماور، 

اإذ ت�ضتهدف  العمل،  منها ما يخ�ض �ضوق 

اخلطة توظيف 20 األف بحريني وتدريب 

ال�ضياق  هذا  م�ضرًيا يف  �ضنوًيا،  اآلف   10

للتوظيف  الوطني  الربنامج  حتقيق  اإىل 

)2.0( لأهدافه من خالل توظيف اأكرث من 

26 الف مواطن يف العام 2021 وهو رقم 

يتجاوز العدد امل�ضتهدف للتوظيف، حيث 

مت ادماج املواطنني يف نحو 6642 من�ضاأة 

يوؤكد  ما  اخلا�ض، وهو  القطاع  عاملة يف 

قدرة �ضوق العمل يف مملكة البحرين على 

للمواطنني.  العمل  املزيد من فر�ض  توليد 

كما قامت الوزارة وبالتعاون مع اجلهات 

األف   12 من  اأكرث  بتدريب  العالقة  ذات 

انطالًقا من  املا�ضي،  العام  بحريني خالل 

اأهمية التدريب والتاأهيل ل�ضد الفجوة بني 

خمرجات التعليم ومتطلبات �ضوق العمل.

مدير  ا�ضتعر�ض  الجتماع،  وخالل 

والتنمية  العمل  بوزارة  التوظيف  اإدارة 

ال�ضامي  علي  ح�ضني  الجتماعية 

الوطني  للربنامج  النهائية  الإح�ضائية 

وحركة  الثانية  ن�ضخته  يف  للتوظيف 

ف�ضاًل  اخلا�ض،  القطاع  يف  التوظيف 

وترية  لزيادة  امل�ضتقبلية  التوجهات  عن 

مدير  اأما  اخلا�ض.  القطاع  يف  التوظيف 

العاملة  القوى  وتطوير  التدريب  اإدارة 

الجتماعية  والتنمية  العمل  بوزارة 

فتطرق  العلوي  ا�ضماعيل  الدكتور ع�ضام 

املواطنني  وتاأهيل  تدريب  موؤ�ضرات  اإىل 

القوى  تطوير  وكذلك  عمل،  عن  الباحثني 

القطاع  من�ضاآت  خمتلف  يف  العاملة 

الرئي�ض  م�ضت�ضار  حتدث  فيما  اخلا�ض، 

تنظيم  هيئة  يف  لل�ضيا�ضات  التنفيذي 

عن  ديتو  اإبراهيم  حممد  العمل  �ضوق 

التي  واخلطوات  العمالية  الت�ضريعات 

اتخذتها مملكة البحرين يف تعزيز حماية 

حقوق العمالة الوافدة وتوفري بيئة العمل 

الآمنة وال�ضليمة.

االجتماعية جميل بن حممد علي حميدان  والتنمية  العمل  عقد وزير 

اجتماًعا مع البعثة اال�ضت�ضارية ل�ضندوق النقد الدويل، برئا�ضة الدكتور 

حممود حميي الدين، وذلك اخلمي�س املا�ضي عرب تقنية االت�ضال املرئي، اإذ 

مت ا�ضتعرا�س جتربة مملكة البحرين على �ضعيد مواجهة تداعيات جائحة 

اال�ضتقرار  لتحقيق  االقت�ضادي  التعايف  وخطة  )كوفيد19-(  كورونا 

الداعمة  الربامج  اإىل  اإ�ضافة  للملكة،  واالجتماعي  االقت�ضادي  والنمو 

ال�ضتقرار �ضوق العمل.

وقد ا�ضتعر�س حميدان خالل االجتماع اجلهود التي قامت بها مملكة 

البحرين يف مواجهة تداعيات جائحة كورونا، واال�ضتعداد ملرحلة ما بعد 

اجلائحة، 
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يف افتتاح اأحدث فروعه مبجمع ال�شيف.. الرئي�س التنفيذي:

»كاريبو كافيه« يفتتح 7 فروع جديدة يف 

البحرين.. والتخطيط للتو�شع يف ال�شعودية

حممود اجل�شي: 

ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  اأكد 

فود في�شت القاب�شة ماثيو رامو�س، 

اأن  لـ»الأيام«،  خا�س  ت�شريح  يف 

»كاريبو كافيه« �شتعمل على افتتاح 

7 فروع جديدة خالل العام احلايل، 

خالل  افتتاحهما  �شيتم  منها  اثنان 

بي(  )بحرين  القادمني يف  ال�شهرين 

و)�شار �شربنغ(.

الفرع  افتتاح  خالل  ذلك  جاء 

الأول  اأم�س  يوم  لل�شل�شلة  الـ29 

يف جممع ال�شيف، بعد اأن مت تغيري 

املجمع،  نف�س  يف  ال�شابق  مكانه 

لـ»كاريبو«  فرع  اأول  ُيعد  والذي 

العام  يف  افتتح  وقد  البحرين  يف 

.2007

كويف  »كاريبو  رامو�س:  وقال 

املقاهي  �شل�شلة  من  واحدة  هي 

متعددة  تو�شعات  مع  منوا  الأ�شرع 

يف جميع اأنحاء البحرين، نعمل على 

جتديد عدد من الفروع كفرعي منطقة 

�شند واجلفري. نخطط ل�شتثمار عدة 

العامني  الدولرات خالل  ماليني من 

وجتديد  فروع  فتح  يف  القادمني 

ا�شتثمارا  ُيعد  وهذا  اأخرى،  فروع 

 7 �شنفتح  املجال.  هذا  يف  كبريا 

هذا  نهاية  حتى  البحرين  يف  فروع 

العام لت�شبح عدد الفروع الإجمالية 

تنظر  ال�شركة  اأن  مبينا  فرعا«،   36

وتقوم  حمتملة،  مواقع  لعدة  حاليا 

على  للح�شول  املواقع  تلك  بدرا�شة 

اأف�شل موقع يخدم الزبائن.

واأ�شاف: »ندر�س حاليا الدخول 

عن  نبحث  ال�شعودي.  ال�شوق  يف 

اخلا�شة  التجارية  للعالمة  مواقع 

مرحلة  يف  زلنا  ما  ونحن  بنا، 

ال�شعودي  ال�شريك  مع  التفاو�س 

ال�شتثمار  قيمة  اأو  الفروع  عدد  يف 

هناك«.

اأن  اأكد رامو�س  اأخرى،  من جهة 

ال�شركة تنظر حاليا اإىل جلب عالمة 

اىل  عمالقة  عاملية  اأخرى  جتارية 

الوجبات  قطاع  يف  البحرين  مملكة 

اإىل  تنظر  ال�شركة  واأن  ال�شريعة، 

الت�شنيع  عمليات  يف  التو�شع 

واأنطمة التكنولوجيا.

املناف�شني  بع�س  تعرث  وعن 

زيادة  اإىل  اأدى  اإذا  وما  ال�شوق،  يف 

قال  لكاريبو،  ال�شوقية  احل�شة 

مناف�شون  دائما  »هناك  رامو�س: 

اأقوياء داخل ال�شوق، دخول مناف�شني 

جدد وخروج بع�س اآخر اأمر معتاد. 

نركز على جودتنا يف العمل. نحرتم 

يف  واملناف�شة  املناف�شني،  جميع 

ال�شوق اأمر �شحي ويجعل العمل يف 

تطور م�شتمر«.

»مونرتيال لل�شيارات« تتحمل الـ10% وفرتة �شماح لت�شديد اأول ق�شط بعد 6 اأ�شهر
اإحدى  لل�شيارات،  مونرتيال  �شركة  اأعلنت 

جمال  يف  الرائدة  البحرينية  ال�شركات  اأكرب 

 ،2022 لعام  العرو�س  اأقوى  ال�شيارات، 

بداية  مع  العمالء  جميع  ي�شغل  مبا  واملتعلقة 

فقامت  اجلديدة،  امل�شافة  ال�شريبة  وهو  العام، 

ال�شركة العمالقة يف عامل بيع و�شراء وتق�شيط 

ال�شيارات بالتزامها نيابة عن عمالئها بدفع قيمة 

ال�شريبة 10% كاملة ح�شب ال�شروط والأحكام.

وتهدف �شركة مونرتيال لل�شيارات من خالل 

عن  ال�شريبة  عبء  تخفيف  اإىل  العرو�س  هذه 

�شياراتهم  �شراء  عملية  لت�شهيل  وذلك  عمالئها، 

اجلديدة باأف�شل �شعر.

من  متنوعة  ت�شكيلة  العر�س  وي�شمل 

ال�شيارات املختلفة، ولتعزيز عر�شها الذي لقى 

ال�شركة  اأعدت  عمالئها  خمتلف  من  كبريا  اإقبال 

اجلهات،  من  العديد  مع  ا�شرتاتيجية  �شراكات 

املبيعات  موظفي  من  حمرتف  فريق  واإعداد 

ال�شركة  فروع  جميع  عمالئها يف  جميع  خلدمة 

حال  يف  �شواء  لهم،  اخلدمات  اأف�شل  لتقدمي 

اأو  رغبة العميل يف �شراء �شيارته اجلديدة نقدا 

اأق�شاطا، اأو يف حالة رغبته يف ا�شتبدال �شيارته 

احلالية باأف�شل اأ�شعار التثمني على الإطالق. 

ب�شرعة  لل�شيارات  مونرتيال  �شركة  وتتميز 

اإذ  اجلديدة،  ال�شيارة  ت�شليم  عملية  و�شهولة 

للعميل �شراء �شيارة وا�شتالمها يف نف�س  ميكن 

اليوم من اأي فرع من فروع ال�شركة املنت�شرة يف 

جميع اأرجاء البحرين، اإذ متتلك �شركة مونرتيال 

اىل  بالإ�شافة  اململكة،  داخل  الفروع  من  العديد 

خدمات ت�شليم ال�شيارات اىل باب املنزل.

وتقدم مونرتيال جلميع عمالئها، اإىل جانب 

اأف�شل  املميزة،  والعرو�س  التناف�شية  الأ�شعار 

القطاعات  وجلميع  املرنة  التمويلية  الطرق 

وجميع الأعمار واجلن�شيات، ودون دفعة اأوىل، 

مع مزايا اأخرى كثرية.

وفاجاأت �شركة مونرتيال لل�شيارات موؤخرا 

فئات خا�شة من املجتمع الذي يالقون �شعوبة 

يف التمويل، باإيجادها طرقا مبتكرة قوية لتمويل 

املهن  )اأ�شحاب  الفئات  تلك  اأهم  �شياراتهم، ومن 

والأ�شر  البيوت  وربات  واحلرفيني،  اخلا�شة 

وغريهم(،  اليدوية،  الأعمال  واأ�شحاب  املنتجة، 

املتعددة  اللتزامات  اأ�شحاب  املوظفني  وجميع 

فر�س جديدة يف  اإيجاد  لهم حق يف  كان  اأي�شا 

احل�شول على �شياراتهم اجلديدة، بالإ�شافة اإىل 

فرتة �شماح 6 اأ�شهر جلميع القرو�س اجلديدة.

كجزء من ا�شرتاتيجية ال�شركة يف تعزيز امل�شوؤولية االجتماعية

»عقارات ال�شيف« تتربع مب�شخات اإن�شولني للأطفال امل�شابني بال�شكري
انطالًقا من التزامها بامل�شوؤولية الجتماعية، اأعلنت �شركة 

التطوير  جمال  يف  الرائدة  ال�شركات  اإحدى  ال�شيف،  عقارات 

م�شخات  من  بعدد  تربعها  البحرين،  مملكة  يف  العقاري 

مع  بالتعاون  بحريني،  دينار   21،000 بقيمة  اإن�شولني 

املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال الإن�شانية وجممع ال�شلمانية الطبي، 

من اأجل عالج الأطفال الذين يعانون من داء ال�شكري.

الرئي�س  املقر  خا�شة يف  فعالية  اأقيمت  املنا�شبة،  وبهذه 

عي�شى  ح�شور  و�شط  وذلك  ال�شيف،  �شاحية  يف  لل�شركة 

ال�شيف،  عقارات  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  جنيبي  حممد 

امللكية  للموؤ�ش�شة  العام  الأمني  ال�شيد  م�شطفى  والدكتور 

لالأعمال الإن�شانية، واأحمد يو�شف الرئي�س التنفيذي ل�شركة 

عقارات ال�شيف، والدكتور اأحمد الأن�شاري الرئي�س التنفيذي 

للم�شت�شفيات احلكومية.

و�شرح عي�شى حممد جنيبي رئي�س جمل�س اإدارة �شركة 

عقارات ال�شيف بهذه املنا�شبة قائالً: »ي�شرفنا الإ�شهام يف دعم 

بال�شكري، ونعرب  امل�شابني  الأطفال  نبيل يف معاجلة  هدف 

يف هذا املقام عن عظيم تقديرنا لإ�شهامات املوؤ�ش�شة الالفتة يف 

العمل اخلريي والإن�شاين يف ظل الدعم الكبري الذي حتظى به 

من قبل �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل 

لالأعمال  امللكية  للموؤ�ش�شة  الفخري  والرئي�س  املفدى  البالد 

والطموحة  ال�شابة  والقيادة  ورعاه،  اهلل  حفظه  الإن�شانية، 

امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  ل�شمو 

لالأعمال الإن�شانية و�شوؤون ال�شباب«. 

العام  الأمني  ال�شيد  م�شطفى  الدكتور  اأعرب  بدوره، 

وتقديره  �شكره  عن  الإن�شانية  لالأعمال  امللكية  للموؤ�ش�شة 

املوؤ�ش�شة  جهود  دعم  يف  ال�شيف  عقارات  �شركة  لإ�شهام 

عقارات  �شركة  تقدمه  ما  عالًيا  »نثمن  م�شيًفا:  الإن�شانية، 

وتعزيزها  الإن�شانية  ملبادراتنا  متوا�شل  دعم  من  ال�شيف 

للم�شوؤولية املجتمعية التي نحر�س عليها مع خمتلف اجلهات 

واملوؤ�ش�شات«.
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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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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التطعيم ورمبا تهيبوا منه  اأخذ  اأفراد تلكوؤوا يف 

لكنهم �صرعان ما ع�صوا اأ�صابع الندم عندما داهمهم 

من  كثريًا  وعانوا  غرة،  حني  على  كورونا  فريو�س 

اأعرا�صه وتاأثرياته.

BBC العربية �صواء يف االإذاعة والتلفزيون، ال حياد 
وال مو�صوعية وال حتى مهنية.. لي�صت كما كانت مثاالً 

اأحقاده  يفرغ  ومن  يدفع  من  عن  فت�س  املحرتم..  لالإعالم 

املرتاكمة،، اأ�صبحت دكاًنا ومكاًنا ل�صذاذ االآفاق.
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1650 - جالء الربتغاليني عن ُعمان.

1656 - بليز با�شكال ين�شر اأوىل الر�شائل الإقليمية.

اجلزائري  عبدالقادر  الأمري  ا�شت�شالم   -  1845

لق�ات الحتالل الفرن�شي.

1899 - حاكم الك�يت ال�شيخ مبارك ال�شباح ي�قع 

معاهدة حماية مع اململكة املتحدة )األغيت يف 19 ي�ني� 

.)1961

1920 - ه�لندا ترف�ص ت�شليم قي�شر اأملانيا ال�شابق 

فيلهلم الثاين للحلفاء بعد احلرب العاملية الأوىل.

1943 - الق�ات الربيطانية ت�شت�يل على طرابل�ص 

يف ليبيا يف اأثناء احلرب العاملية الثانية.

افتتاح  واعترب  باألفيتها  حتتفل  القاهرة   -  1969

اأول معر�ص للكتاب الدويل بداية الحتفال بالألفية.

1973 - الرئي�ص الأمريكي ريت�شارد نيك�ش�ن يعلن 

الت��شل اإىل اتفاق ينهي حرب فيتنام.

يعنينّ  كلينت�ن  بيل  الأمريكي  الرئي�ص   -  1997

وليته  مطلع  يف  للخارجية  وزيرة  اأولربايت  مادلني 

الرئا�شية الثانية خلًفا ل�ارن كري�شت�فر.

اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  الأمري  مبايعة   -  2015

�شع�د ملًكا للمملكة العربية ال�شع�دية والأمري مقرن بن 

عبدالعزيز اآل �شع�د ولًيا للعهد والأمري حممد بن نايف 

بن عبدالعزيز اآل �شع�د ولًيا ل�يل العهد.

وفاة ب�سام املالخمرج »باب احلارة«

نعت نقابة الفنانني يف �ش�ريا ام�ص ال�شبت، املخرج 

يف  املخرجني  اأبرز  من  يعترب  الذي  املال،  ب�شام  القدير 

تاريخ الدراما ال�ش�رية.

على  النع�ة  �ش�ريا  يف  الفنانني  نقابة  ون�شرت 

�شفحتها يف »في�شب�ك« وقالت فيها: »فرع دم�شق لنقابة 

ب�شام  القدير  الفنان  الزميل  وفاة  اإليكم  ينعي  الفنانني 

املال، و�شن�افيكم لحقا مب�اعيد الدفن والعزاء«.

وب�شام املال من م�اليد فرباير 1956، وه� خمرج 

ال�ش�ري  ال�شامية  البيئة  م�شل�شل  باإخراج  قام  �ش�ري 

فنية  عائلة  اإىل  وينتمي  احلارة،«  »باب  �شهرة  الأكرث 

واملمثل  املال  وب�شار  م�ؤمن  املخرجان  فاأ�شقاوؤه  عريقة، 

�شاركا  اللذان  املال،  و�شم�ص  اأدهم  وولداه  املال،  م�ؤيد 

كممثلني يف م�شل�شل »باب احلارة«.

يبدو اأن احلظ ال�صيئ �صيظل مالزم النجمة يا�صمني عبدالعزيز، والتي اأ�صيبت اجلمعة بفريو�س كورونا كما اأكد املقربون منها، 

حيث تخ�صع حاليا للعالج بعد عزلها يف منزلها. وهذه املرة مل تكن االأوىل التي اأ�صيبت فيها يا�صمني بفريو�س كورونا، حيث 

اأ�صيبت من قبل اأثناء ت�صوير م�صل�صلها »اللي ملو�س كبري«، والذي عر�س يف مو�صم دراما رم�صان املا�صي، ووقتها قام خمرج 

العمل بت�صوير جميع امل�صاهد التي ال تتواجد فيها حتى ال يتعطل الت�صوير، حلني �صفائها. وبعد عيد الفطر املا�صى مبا�صرة 

مل تكتمل فرحتها مب�صل�صلها الرم�صاين »اللي ملو�س كبري«، حيث دخلت يف اأزمة مر�صية ا�صتغرقت عدة اأ�صهر خالل اإجرائها 

عملية جراحية.

هجوم برملاين م�سري على فيلم منى زكي اجلديد

الربملاين  والنائب  والإعالمي  ال�شحايف  تقدم 

امل�شري م�شطفى بكري ببيان عاجل اإيل امل�شت�شار 

فيلم  �شد  امل�شري  الربملان  رئي�ص  اجلبايل  حنفي 

برملاين  حترك  اأول  يف  وذلك  اأعز«،  ول  »اأ�شحاب 

ال�شاعات  مدار  على  اجلدل  اأثار  الذي  الفيلم  �شد 

املا�شية ب�شبب جراأة بع�ص امل�شاهد والألفاظ.

عن  الإعالن  مت  كالتايل:  البيان  ن�ص  وجاء 

اإنتاج فيلم ي�شمى »اأ�شحاب ول اأعز«، بط�لة عدد 

هذا  يدع�  حيث  والعرب،  امل�شريني  الفنانني  من 

الفيلم اإىل املثلية اجلن�شية ب�شكل وا�شح و�شريح، 

والفنان  زكي  مني  الفنانة  الفيلم  اأبطال  بني  ومن 

خلط�رة  ونظًرا  وغريهم،  كرم  وعادل  ن�شار  اإياد 

 Netflix من�شة  على  اإنتاجه  مت  الذي  الفيلم  هذا 

اأرج� معرفة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الثقافة 

مل�اجهة مثل هذا الن�ع من الأفالم.ويف مقطع فيدي� 

ن�شره النائب م�شطفى بكري عرب �شفحته الر�شمية 

ببيان  تقدمه  اأ�شباب  Facebook، حتدث عن  على 

ول  »اأ�شحاب  فيلم  �شد  الن�اب  اإىل جمل�ص  عاجل 

للقيم  معاٍد  اأعز  ول  اأ�شحاب  »فيلم  وقال:  اأعز«، 

ونحرتمهم  نحبهم  كنا  كبار  جن�م  به  والأخالق، 

فاإذا بهم ي�شاعدون على ن�شر قيم غريبة تت�شادم مع 

قيم املجتمع امل�شري وت�ؤثر على الأ�شر امل�شرية«.

�سابة ت�ساب بكورونا اأربع مرات

ل  ك�رونا  فريو�ص  باأن  ال�شائد  لالعتقاد  خالًفا 

ي�شيب ال�شخ�ص �ش�ى مرة واحدة، فقد تعر�شت �شابة 

اإ�شابات  لأربع  عاًما،   20 العمر  من  تبلغ  بريطانية 

بـ»ك�فيد-19« منذ �شبتمرب 2020.

واأثبت اختبار »بي �شي اآر« اأجرته ميا والت�ن مطلع 

اإ�شابتها  اأجنل��ص،  ل��ص  اإىل  �شفرها  قبل  العام اجلديد 

بفريو�ص ك�رونا، لتك�ن بذلك الإ�شابة الرابعة لها.

ونقلت �شحيفة »ذا غارديان« عن والت�ن ق�لها اإنها 

اإذ كانت  اإيجابية،  نتيجة فح�شها  تفاجاأت عندما كانت 

�شي�شكنّل  بـ»ك�فيد-19«،  مرة  لأول  اإ�شابتها  اأن  تعتقد 

لديها مناعة حت�ل دون تعر�شها للمر�ص مرة اأخرى.

اأ�شيبت بك�رونا رغم حر�شها  اأنها  واأكدت والت�ن 

على  وحر�شها  العمل،  مكان  يف  الكمامة  ارتداء  على 

تطبيق الإجراءات الحرتازية مثل التباعد.

خالل  بها  �شعرت  التي  بالأعرا�ص  يتعلق  وفيما 

»اأح�ش�شت  والت�ن:  قالت  بك�رونا،  الأربع  اإ�شاباتها 

بالتعب والإعياء و�شيالن الأنف، لكني كنت اأظن يف كل 

مرة اأن الأمر جمرد ح�شا�شية اأعاين منها اأ�شالً«.

الت�شال  جتنبت  اأين  الأمر  يف  »الغريب  واأ�شافت: 

الإجراءات  كل  واتبعت  باملر�ص،  اأ�شيبا  اللذين  ب�الدي 

ال�قائية، لكن ذلك مل مينع اإ�شابتي بك�رونا«.

ماريان خوري تفوز بو�سام جوقة ال�سرف من رتبة فار�س الفرن�سي

خ�ري،  ماريان  واملنتجة  املخرجة  ت�شلمت 

و�شام ج�قة ال�شرف من رتبة فار�ص من ال�شفري 

هذا  على  خ�ري  وعلقت  بالقاهرة،  الفرن�شي 

التميز  هذا  لتلقي  للغاية  ممتنة  »اأنا  ال��شام، 

رحلتي  ملتابعة  وال�شجاعة  الثقة  مينحني  لأنه 

واأن اأك�ن اأنا«. 

م�شرية،  �شينمائية  هي  خ�ري  ماريان 

على  وخمرجة  كمنتجة  ال�شينما  جمال  دخلت 

من  القت�شاد  يف  التعليمية  خلفيتها  من  الرغم 

�شرعان  اأنها  اإل  واأك�شف�رد،  القاهرة  جامعتي 

تخرجها،  بعد  ال�شينما  عامل  نح�  اجنذبت  ما 

امل�شري  املخرج  مع  ال�ثيق  تعاونها  وا�شتمر 

الكبري ي��شف �شاهني ملا يقرب من ثالثني عاًما.

 اعتمدت ماريان يف م�شروعاتها الإخراجية 

م�ش�ارها  فبداأت  النا�ص  حكايات  �شرد  على 

الإخراجي بفيلم »زمن ل�را« عام 1999 تالها 

فيلم »عا�شقات ال�شينما« 2002 ويك�شف هذان 

الن�شاء  اإجنازات  عن  الت�شجيليان  الفيلمان 

وح�شل  قرن  ح�اىل  منذ  م�شر  يف  املتمردات 

الفيلمان على اإ�شادات نقدية اإيجابية.

»ظالل«  الثالث  الت�شجيلي  فيلمها  وركز–   

جتاه  واملجتمعية  الفردية  الت�ش�رات  على   -

ح�ل  ت�شاوؤلت  اأثار  مبا  العقليني،  املر�شى 

مفه�م »اجلن�ن« ذاته. وقد حاز »ظالل« اإعجاب 

يف  للفيلم  الأول  العاملي  العر�ص  وكان  النقاد، 

مهرجان فيني�شيا ال�شينمائي لعام 2010، كما 

فازت بجائزة »الحتاد الدويل لنقاد ال�شينما« يف 

مهرجان دبي ال�شينمائي للعام نف�شه، وح�شلت 

الراي  قناة  »جائزة  على  نف�شه،  الفيلم  عن 

لـمهرجان   2011 عام  دورة  يف  الإيطالية« 

املت��شط  البحر  من  الدويل  الت�شجيلية  الأفالم 

وال�ش�ؤون الراهنة.

» ال�سحة «  ت�سجل   وفاة   واحدة 

و  3162  اإ�سابة   جديدة   بفريو�س   كورونا

ال�صبت،    اأن   اأعلنت   وزارة   ال�صحة، 

 الفحو�صات   التي   بلغ   عددها 19857،    

3162   حالة   قائمة    اأظهرت   ت�صجيل 

 جديدة،  كما   تعافت 3328     حالة   اإ�صافية  

 لي�صل   العدد   االإجمايل   للحاالت   املتعافية  

 اإىل 299128.

وبلغ   العدد   االإجمايل   للحاالت   القائمة  

حالة   تخ�صع    26939   حالة،   منها  73  

حالة   حتت    للعالج   بامل�صت�صفى   و 11  

 العناية. 

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11978/pdf/INAF_20220123013211963.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/online/local/943715/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

P  8

Link

P  15

Link

امسح 
للمشاهدة

أكد عدد من أهالي قرية جنوس��ان معاناة القرية منذ فترة طويلة في مجال الخدمات، مؤكدين 
أن القري��ة ال يوج��د بها مدارس، وال حت��ى موقف للطلبة لينتظروا الحاف��ات العمومية للذهاب 

للمدارس.
وبينوا افتقار جنوس��ان إلى الماعب والمراكز الش��بابية والحدائق، وأكدوا أن القرية تعاني من 
تجمع مياه األمطار بشكل كبير، وأن شوارع قرية جنوسان تحتاج إلى توسعة وفتح منافذ جديدة، 

خاصة وأنها تعاني من صعوبة في دخول سيارات اإلسعاف والمطافئ.

وشكا األهالي في حديثهم ل�»الوطن« من تواجد العمالة األجنبية ومن انتشار الحشرات المؤذية 
بالقرية، والروائح خصوصًا في األجواء الحارة، كما شكوا من ضعف شبكات اإلنترنت خصوصًا مع 

تطبيق التعلم عن ُبعد.
وأشاروا إلى أن جنوسان من أكثر القرى التي يعتمد أبناؤها على البحر وال يوجد بها مرفأ مائي، 

الفتين إلى أن حاويات القمامة غير متوفرة بالمشروع اإلسكاني الجديد ككل.

إشراف: حسن الستـري

لمالحظاتكم 
واستفساراتكم

1 7 4 9 6 6 3 2
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جنوسان.. معاناة بالخدمات وانتشار للحشرات والروائح

أكد المواطن سيد جواد العلوي أن قرية جنوسان 
لم تكن تش��تكي من مش��كلة العمالة األجنبية 
بالسابق لكونها تسكن في بالقرب من الساحل، 
ولكن ظهرت المش��كلة بعد تش��ييد المش��روع 
اإلس��كاني. وقال: »لدينا مش��روع إسكاني جديد 
مأهول��ة  غي��ر  أرض  بالس��ابق  كان  بالقري��ة، 
ومقطوع��ة ع��ن القري��ة وبه��ا عمال��ة أجنبية 
بكث��رة، وقتها ل��م نكن نعاني من أي مش��كلة، 
أم��ا اآلن بعد أن أصبحت المنطقة مأهولة أصبح 
وجودهم خطرًا على المنطقة من حيث لباس��هم 
وبعض الممارس��ات التي نراها بالشارع، المشروبات 
الت��ي نراها مرمية بالش��وارع وهذا يش��كل خطرًا على 

القاطنين«.
وتابع: »نعاني من انتش��ار الحشرات المؤذية بالقرية 
والتي تقرص أبن��اء القرية، المنطقة كلها تعاني من 
هذا األم��ر وتبحث عن حل جذري له��ا، إضافة للروائح 
خصوصًا في األجواء الحارة، بعد المغرب ترتفع الروائح 
بش��كل غير طبيعي وتغطي المنطقة بأكملها، إضافة 
إل��ى أننا نعاني من ضعف ش��بكات اإلنترنت خصوصًا 
مع التعلم عن ُبعد، حين تواصلنا مع الشركات أخبرونا 
 4G ب��أن خدمة الفايبر غير موج��ودة لدينا، رجعنا إلى
وهذه ال تخدم المنطقة ككل من تغطيات وما شابه«.

وأض��اف: »جنوس��ان م��ن أكث��ر الق��رى الت��ي يعتمد 
البح��ر وال يوج��د به��ا مرف��أ مائ��ي  أبناؤه��ا عل��ى 

بالمنطق��ة وطرحن��ا ه��ذه المش��اكل عل��ى العض��و 
البلدي ونش��رت بالصح��ف ولم نَر أي تجاوب رس��مي، 
كم��ا طلبن��ا م��ن المجل��س البل��دي وض��ع مرتفعات 
بالش��وارع الرئيس��ة بالمنطق��ة وتم وضعها بش��كل 
غير مناس��ب وبعدد قليل وبالتالي لم تخف الس��رعات 
بالمنطق��ة«. الس��رعة موج��ودة  مازال��ت   بالقري��ة، 

وأردف قائ��ًا: »نعاني م��ن »الحوط��ات« وال نعلم إن 
كانت الحش��رات تخرج منها أم ال، حاويات القمامة غير 
متوفرة بالمش��روع ككل، المشروع يغطي 180 وحدة 
س��كنية من دون وجود حاوية قمام��ة، يجب أن تكون 
هذه الخدمات من األس��اس موج��ودة، نتمنى أن نرى 

تجاوبًا رسميًا من المسؤولين«.

 حبيب: ال مالعب والحدائق 
ومياه األمطار تتجمع بجنوسان

أك��د المواط��ن عل��ي حبي��ب افتق��ار قرية جنوس��ان إلى 
الماع��ب الش��بابية، مؤكدًا أن جميع الق��رى بها ماعب 
ش��بابية ما عدا قرية جنوس��ان، وأهالي القرية ينظمون 
الدورات بشكل مستمر. وقال ل�»الوطن«: »قرية جنوسان 
تعان��ي من��ذ فترة طويلة ف��ي مجال الخدم��ات، ال مراكز 
ش��بابية وال حدائق، كان لدينا في الس��ابق ملعب رملي، 
كنا ننظم فيه الدورات عند أرض مركز الشيخ جابر الصباح 
الصح��ي، واآلن بات مركزًا صحيًا وألغ��ي الملعب، طالبنا 
وزارة ش��ؤون الش��باب بتوفي��ر ملع��ب واش��ترطوا علينا 
توفي��ر أرض، حيث تتوفر أرض عند 
أرض حكومية  وه��ي  الس��احل، 
ف��ي  اس��تغالها  وباإلم��كان 
جميع احتياجات القرية ملعب 
للجمعي��ة  ومبن��ى  وحديق��ة 

الخيرية بالقرية«.
وأض��اف: »قدمنا طلب��ًا إلدارة 
ش��ؤون الش��باب إلنشاء 
ش��باب  مرك��ز 
منذ  جنوس��ان 

ع��ام 2004 وقد وعدونا بأن يك��ون تطوير المركز ضمن 
المشاريع المستقبلية للمنطقة، ولغاية االن لم يتم هذا 
الطل��ب، رأينا كل القرى أنش��ئت لها مراكز م��ا عدا قرية 
جنوسان التي تشهد تطورًا في المجال اإلسكاني، نتمنى 
توفير ملعب ومركز شباب باإلضافة لحديقة، إذ إن القرية 
بها مجمعات اس��تثمارية وال يوجد بها أي حدائق، مع أنه 
من ش��روط البلدية ف��ي المجمعات االس��تثمارية توفير 
أراٍض للحدائق«. وتابع: »قرية جنوسان تعاني من تجمع 
مي��اه األمطار بالقرية بش��كل كبير، وقدمن��ا طلبًا لوزارة 
األشغال وزاروا المنطقة واألهالي مازالوا ينتظرون توفير 
البني��ة التحتية لقرية جنوس��ان، كما تعان��ي القرية في 
موس��م األمطار من فيضانات بش��كل كبير. شوارع قرية 
جنوس��ان تحتاج إلى توس��عة وفتح مناف��ذ جديدة، فهي 
تعاني من صعوبة في دخول سيارات اإلسعاف والمطافئ، 
ش��هدت القرية حريقين نتج عنهما وفاة 4 أطفال بسبب 
تأخر وصول الحريق إلى اإلسعاف، نطالب بتوسعة الطرق 
ألن هن��اك مباني تتعدى على ح��رم الطريق، نتمنى من 
المس��ؤولين دراس��ة هذا الموضوع وتوفير منافذ واسعة 

للقرية خصوصًا في مجمعي 502 و506«.

جنوسان بال مدارس وال مواقف للطلبة
أن  ج��واد  عل��ي  المواط��ن  أك��د 
به��ا  يوج��د  ال  جنوس��ان  قري��ة 
جمي��ع  أن  يعن��ي  م��ا  م��دارس، 
المواصات  أبنائها يس��تخدمون 
العمومي��ة للذه��اب للم��دارس، 
األم��ر الذي يتس��بب ف��ي ازدحام 
الطلبة ف��ي الش��ارع، موضحًا أن 
القري��ة تعان��ي من ع��دم وجود 
مواقف للطلبة منذ عدة س��نوات، 
وتم تقديم أكثر من رسالة بهذا 
الخص��وص وإل��ى اآلن لم يكتمل 

المشروع.
وقال ل�»الوط��ن«: »المكان الذي 

يق��ف في��ه الطلبة خطي��ر جدًا 
فت��رة  ف��ي  وخصوص��ًا 

الصب��اح، وال يتواج��د 
الفترة  ه��ذه  خ��ال 

كما  مرور  ش��رطة 
مواق��ف  توج��د  ال 
للطلبة، هناك أكثر 
من 250 طالبًا من 

حل��ة  لمر ا

وال  الجامع��ة  إل��ى  االبتدائي��ة 
يوج��د إال ه��ذا الم��كان. ف��ي 
وق��ت الصباح منذ الس��اعة 
السادس��ة صباح��ًا حت��ى 
الس��اعة الثامن��ة يك��ون 
مزدحم��ًا  الش��ارع 
بالسيارات وخطيرًا، وعدة 
ح��وادث  حصل��ت  م��رات 
إلى  باإلضافة  للطلبة، 
الشتاء  في  أنه 
قط  تتس��ا
ر  مط��ا أل ا

عل��ى 
لمكان  ا
ويصل 

الطلبة مبللين«.
وأض��اف: »نتمن��ى الحصول على 
موقف مهي��أة للطلبة، نحتاج إلى 
أن يترتب المكان ويأتي ش��رطي 
م��رور لترتي��ب العمل، كم��ا أننا 

نفتقر إلى المدارس وخصوصًا 
إن  إذ  الثانوي��ة،  للمرحل��ة 

أبناءنا يذهبون للدراس��ة 
في م��دارس الحورة، وال 

مدارس  لدين��ا  تتوافر 
ال للبنات وال للبنين، 

نتمنى فتح مجاالت 
في مدرس��ة س��ار 

للبن��ات  الثانوي��ة 
بحي��ث ال نضطر 
إل��ى أخ��ذ بناتنا 
م��دارس  إل��ى 

المنامة«.

العلوي: ال وجود لحاويات قمامة بالقرية
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 »مونتريال« للسيارات تتحمل الضريبة 
المضافة.. وتسديد أول قسط بعد 6 أشهر

أعلنت ش��ركة مونتريال للسيارات، 
إح��دى أكب��ر الش��ركات البحريني��ة 
الس��يارات،  مج��ال  ف��ي  الرائ��دة 
عن أق��وى الع��روض لع��ام 2022 
جمي��ع  يش��غل  بم��ا  والمتعلق��ة 
العم��اء م��ع بداي��ة الع��ام، وه��و 
الجدي��دة،  المضاف��ة  الضريب��ة 
فقامت الش��ركه العماقة في عالم 
بي��ع وش��راء وتقس��يط الس��يارات 
بالتزامه��ا نيابة عن عمائها بدفع  
قيم��ة الضريبة 10% كاملة حس��ب 

الشروط واألحكام.
وذكرت ش��ركة مونتريال للسيارات 
أنها تهدف من خال هذه العروض 
إل��ى تخفي��ف ع��بء الضريب��ة عن 
عمائها وذلك لتسهيل عملية شراء 
س��ياراتهم الجديدة بأفضل س��عر، 
ويش��مل العرض تش��كيلة متنوعة 
من الس��يارات المختلف��ة، ولتعزيز 
عرضها الذي الق��ى إقبااًل كبيرًا من 

مختل��ف عمائه��ا أعدت الش��ركة 
ش��راكات اس��تراتيجية م��ع العديد 
م��ن الجهات وإع��داد فريق محترف 
من موظفي المبيعات لخدمة جميع 
عمائها ف��ي جميع فروع الش��ركة 
لتقديم أفضل الخدمات لهم س��واء 
في ح��ال  رغب��ة العميل في ش��راء 
س��يارته الجديدة نقدًا أو أقساطًا أو 
في حالة رغبته في استبدال سيارته 
الحالية بأفضل أسعار التثمين على 

اإلطاق. 
وتتميز ش��ركة مونتريال للسيارات 
في سرعة وس��هولة عملية تسليم 
يمك��ن  حي��ث  الجدي��دة  الس��يارة 
للعميل ش��راء س��يارات واستامها 
في نف��س الي��وم من أي ف��رع من 
فروع الش��ركة المنتشرة في جميع 
أرجاء البحرين حيث تمتلك ش��ركة 
مونتري��ال العديد من الفروع داخل 
إل��ى خدمات  باإلضاف��ة  المملك��ة 

تسليم السيارات إلى باب المنزل.
و تقدم مونتري��ال لجميع عمائها 
التنافس��ية  األس��عار  جان��ب  إل��ى 
والع��روض المميزه أفض��ل الطرق 
التمويلية المرنة ولجميع القطاعات 
وبدون  والجنس��يات  األعمار  وجميع 
دفعة أول��ى مع مزايا أخ��رى كثيرة 
وفاجأت »مونتري��ال« مؤخرًا فئات 
خاص��ة من المجتمع ال��ذي ياقون 
صعوبة في التمويل بإيجادها طرق 
مبتكرة قوي��ة لتمويل س��ياراتهم 
م��ن أه��م تل��ك الفئ��ات ) أصحاب 
المه��ن الخاص��ة والحرفيين وربات 
البيوت واألس��ر المنتج��ة واألعمال 
اليدوية( وجميع الموظفين أصحاب 
االلتزام��ات المتع��ددة أيض��ًا كان 
لهم حق فى إيجاد فرص جديدة في 
الحص��ول على س��ياراتهم الجديدة 
باإلضافة إلى فترة س��ماح 6 أشهر 

لجميع القروض الجديدة.

 »عقارات السيف« تتبّرع بمضخات 
إنسولين ألطفال السكري بـ21 ألف دينار

أعلنت شركة عقارات السيف، إحدى 
الشركات الرائدة في مجال التطوير 
العق��اري، ع��ن تبرعها بع��دد من 
مضخات إنس��ولين بقيم��ة 21 ألف 
المؤسس��ة  بالتع��اون م��ع  دين��ار 
اإلنسانية ومجمع  لألعمال  الملكية 
الس��لمانية الطب��ي م��ن أجل عاج 
األطف��ال الذي��ن يعان��ون م��ن داء 
السكري، وذلك انطاقًا من التزامها 

بالمسؤولية االجتماعية.
وأقيم��ت فعالية خاصة ف��ي المقر 
ضاحي��ة  ف��ي  للش��ركة  الرئي��س 
الس��يف، بحض��ور رئي��س مجل��س 
إدارة ش��ركة عقارات السيف  عيسى 
نجيب��ي، واألمين العام للمؤسس��ة 
اإلنس��انية  لألعم��ال  الملكي��ة 
الدكتور مصطفى السيد، والرئيس 

الس��يف  لش��ركة عقارات  التنفيذي 
أحمد يوس��ف، والرئي��س التنفيذي 
للمستش��فيات الحكومي��ة الدكتور 

أحمد األنص��اري، إضافة إلى عوائل 
بالس��كري،  المصابي��ن  األطف��ال 
والذي��ن قام��وا باس��تام مضخات 

اإلنسولين من الشركة.
المساهمة  »يش��ّرفنا  نجيبي:  وقال 
ف��ي دعم ه��دف نبيل ف��ي معالجة 
بالس��كري،  المصابي��ن  األطف��ال 
تقديرن��ا  عظي��م  ع��ن  ونع��رب 
إلس��هامات المؤسس��ة الافتة في 
العم��ل الخيري واإلنس��اني في ظل 
الدع��م الكبير ال��ذي تحظى به من 
قب��ل حضرة صاح��ب الجالة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة، عاهل 
الفخري  الرئي��س  المف��دى  الب��اد 
لألعم��ال  الملكي��ة  للمؤسس��ة 
الش��ابة  والقي��ادة  اإلنس��انية، 
والطموح��ة لس��مو الش��يخ ناص��ر 
ب��ن حم��د آل خليفة، ممث��ل جالة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون 

الشباب«.

 »الخليجي التجاري« يعلن 
عن نسخة 2022 لحساب »الوافر«

الخليج��ي  المص��رف  أس��دل 
المص��ارف  أح��د  التج��اري، 
ف��ي  الرائ��دة  اإلس��امية 
البحرين الس��تار عن نس��خة 
الع��ام 2021، م��ن حس��اب 
»الواف��ر« باإلع��ان عن فوز 
والء توفيق المسقطي بكبرى 
أل��ف   250 بقيم��ة  الجوائ��ز 
دينار والتي تم السحب عليها 
مؤخرًا بحض��ور ممثلين عن 
والتج��ارة  الصناع��ة  وزارة 

الخارجي  والمدق��ق  والس��ياحة 
والمدقق الداخلي وإدارة الخدمات المصرفية لألفراد.

وأعل��ن المص��رف عن تفاصيل نس��خة حس��اب »الواف��ر« للعام 
2022، والتي ستكون استثنائية من حيث حجم الجوائز والقيمة 
اإلجمالي��ة والتي تتجاوز 1.2 مليون دين��ار، حيث اختار المصرف 
أن تكون جميع جوائز نسخة هذا العام كبيرة وأولها جائزة شهر 
م��ارس وهي بقيمة 250 أل��ف دينار وس��تتوالى الجوائز الكبرى 
ط��وال العام بقيمة 100 ألف دينار لألش��هر أبريل ومايو ويونيو 
وس��بتمبر وأكتوبر ونوفمبر فيما س��تكون جائزة شهر ديسمبر 

بقيمة 250 ألف دينار.
وس��يواصل المصرف تخصي��ص جوائز حصرية ألعض��اء »نادي 
عماء الوافر« بقيمة 5 آالف دينار ش��هريًا بدءًا من الشهر الجاري 
وحتى نهاي��ة العام، كما س��تكون هناك مفاجآت أخرى س��يتم 
اإلعان عنها ضمن الحملة التس��ويقية لحس��اب »الوافر«. وأكد 
مدي��ر إدارة الخدم��ات المصرفي��ة لألف��راد عبدالناص��ر الريس، 
إن نس��خة عام 2022 من حس��اب »الوافر« تأتي، بعد سلس��لة 
نجاحات حققتها النس��خ السابقة، ال سيما في العام 2021 الذي 
ش��هد إقب��ال ُمنقطع النظير ونجاحًا اس��تثنائيًا ج��اء كثمرة والء 
وثقة ُعماء المصرف بهذا الحساب الذي يقدم لهم جوائز قيمة 
تس��اهم ف��ي تحقيق أحامه��م، وعلى ضوء ذل��ك، كنا حريصين 
للغاية على زيادة حجم الجوائز في عام 2022 لترتقي لُمس��توى 
تطلعات ُعمائنا. وتابع الريس قائًا »تميزت نسخة عام 2021 
أيضًا بتحقيقها زيادة ملحوظة في الُمنضمين لنادي ُعماء الوافر 
وذلك لما يقدمه هذا النادي من امتيازات خاصة وسحوبات على 
جوائز حصرية لألعضاء، ولذلك خصصنا بنسخة هذا العام جائزة 

شهرية بقيمة 5 آالف دينار ألعضاء نادي عماء الوافر فقط«.
وأكد أن المصرف، سيواصل منح ُعمائه نقاطا ُمضاعفة للدخول 
في الس��حوبات على الجوائز في حال التزامهم بزيادة إيداعاتهم 
بالحس��اب وع��دم إجراء أي س��حوبات قب��ل 90 يوم��ًا من موعد 
السحب ضمن برنامج »النقاط الُمضاعفة« األمر الذي سيساهم 

في زيادة فرصهم للفوز بجوائزنا القيمة لهذا العام«.

عبدالناصر الريس

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/23/watan-20220123.pdf?1642914977
https://alwatannews.net/article/985990
https://alwatannews.net/article/985886
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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
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

P  16

Link

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

إقبال الفئة العمرية من 3 إلى 11 عامًا على أخذ التطعيم المضاد لـ »كورونا«.

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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خطــة التعافي االقتصــادي قصة نجــاح بحرينية جديدة 
يكتبها فريق البحرين لتنمية االقتصاد الوطني. 
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والشكـاوى

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر
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ليست مجرد »رعاية«
يلع��ب أبناء العائ��ات الملكية وبناتها دورًا هام��ًا في تعزيز الحكم 
الملكي ونظامه السياس��ي في الملكيات األوروبية، وذلك بتوليتهم 
مه��ام »رعوي��ة« اجتماعي��ة، كرعاية مؤسس��ات خيري��ة، أو رعاية 
أنش��طة اجتماعية رياضي��ة أو فنية، وتعقد لهم مه��ام اإلنابة عن 
الملكيات في االفتتاحيات لتلك األنشطة، ومن الضروري النظر لتلك 
المهام االجتماعية على أن لها دورًا سياسيًا هامًا على غير ما يعتقد 
البع��ض، وال بّد من أن تقّيم من هذا المنطلق، فالكل يخدم النظام 
الملكي بش��كل عام وجالة الملك أو الملكة »حسب الدولة« بشكل 

خاص. 
هذا ما فعلته األس��ر الملكية في أوروبا وفي اليابان تثبيتًا للمكانة 
األسرية الحاكمة ودورها في االستقرار السياسي واالجتماعي، وعلى 
مّر العصور وإلى يومنا هذا، بل إن الواليات المتحدة األمريكية التي لم 
تعايش حكمًا ملكيًا، تغبط أوروبا على وجود هذه العراقة التاريخية 
وتلك التقاليد األصيلة، فابتدعت لها أس��رًا ملكية، ومنحتها بشكل 
طوعي االمتيازات التي تتمتع بها الملكيات، فاختارت بعض األس��ر 
الثرية التي لها تاريخ سياسي، وعاَملها إعامهم كالعائات الملكية 
تشبهًا باألسر الملكية األوروبية، كما عامل اإلعاُم األمريكي عائلَة 

كندي على سبيل المثال.  
والمه��ام الرعائي��ة التي يكلف بها أصحاب الس��مو في تلك األس��ر 
ال تعد تش��ريفًا أبدًا بالنس��بة إلى األس��ر الملكية األوروبية، وال هي 
للمجامل��ة، وال حتى تأدية واجب فحس��ب، بل هي واحدة من صميم 
الواجبات الملكية، وتوليها األس��ر الملكي��ة أهمية عظمى ألن تلك 
المهام هي الت��ي تجعل من تواصل »الملكيات« مع الش��عب حالة 
مادية معيش��ة تكاد تكون يومية من خال تلك اللقاءات التي تتم 

أثناء تولي األبناء مهامهم الرعائية. 
فرعاي��ة افتت��اح حف��ل أو معرض أو نش��اط رياضي ما، على س��بيل 
المث��ال، عبارة ع��ن فرصة ومناس��بة توظف توظيفًا سياس��يًا بقدر 
وظيفتها االجتماعي��ة، وتقييمها من هذا المنطلق يجعل التعاطي 
معها مختلفًا تمامًا ومنظورها من هذه الزاوية يترتب عليه تفاعٌل 

خاص أثناء تأدية تلك المهام.  
فرعاية »االفتتاحيات« ليست مجاملة أو تأدية واجب ثقيل يقضونه 
بس��رعة وكان اهلل غفورًا رحيم��ًا، بل بالعكس، ه��ي مهمة تواصل 
اجتماعي متأنٍّ جدًا جدًا حتى يتمكن من أن يحقق غرضه السياس��ي 
بج��دارة، فكل ما فيه م��دروس ومقصود وله ه��دف، خاصة إذا كان 
هناك أيضًا حضور دولي متمثل في أعضاء السفارات أو وجود وسائل 

إعام. 
المدة الزمنية التي يقضيها رعاة الحفل في المناس��بة الرعائية لها 
معن��ى، والحض��ور المادي والمعن��وي له وظيفة، واللغة الجس��دية 
تترجم معان��َي، والتفاعل مع الحضور بكل أش��كاله يوصل رس��الة 
سياس��ية، كل هذه العناصر ال تتم اعتباطًا وال عشوائيًا، بل هي أداء 
مدروس بما يخدم الغرض السياس��ي بالدرج��ة األولى بما في ذلك 
التق��اط الصور وزواي��ا التصوير، كله يوظف با اس��تثناء، فالحضور 
يرصدون هذه اإلش��ارات كلها ويترجمونها سياسيًا كما يترجمونها 

اجتماعيًا.  
لذل��ك فإن تقييم أهمية ه��ذه المهام والوظائف تم��ت بنظرة غير 
احتفائية، ومن خال منظور مختلف ومغاير تمامًا يضع هذه المهام 
على س��لم الضروريات السياس��ية المكلف بها أبناء األس��ر الملكية، 
مثلها مثل المهام السياسية المباشرة، وال يقل عنها، بل إنه أحيانًا 

يفوقها أهمية. 
فا تترك رس��ائل س��لبية تصل بأخطاء غير مقص��ودة بتاتًا، نتيجة 
لتقييم تلك المهام تقييمًا بسيطًا واعتبارها مجرد فرصة »مجاملة« 
للش��خص أو الجه��ة التي يحتفى بها، في حين أنها جس��ٌر ملكي ذو 
أكثر من اتجاه، محلي ودول��ي وله من األهمية بقدر أهمية التعزيز 

السياسي لألنظمة الملكية.

طفل سوريا يهز بصورته العالم وتحتضنه إيطاليا
ل��م يك��ن يعلم المص��ور التركي محم��د أصان 
عندم��ا التقط ص��ورة هّزت بقس��اوتها وجدانه 
أنها س��تغير حي��اة من فيها وتقلبها رأس��ًا على 

عقب.
فقد أعلنت إيطاليا، أنها ستستقبل عائلة الاجئ 
السوري منذر النزال، الذي ظهر في صورة بساقه 
الوحي��دة مع طفله مصطفى المولود با أطراف، 
والت��ي التقطها أصان وفازت بجائزة مس��ابقة 

»سيينا« الدولية للتصوير لعام 2021.
الدول��ي  والتع��اون  الخارجي��ة  وزارة  وأك��دت 
اإليطالي��ة في مذك��رة قرب وص��ول عائلة منذر 

النزال والصغير مصطفى إلى أراضيها.
وأضاف��ت أنه وف��ي أعقاب حرك��ة التضامن في 
الب��اد مع الص��ورة، عمل��ت س��فارة إيطاليا في 
أنق��رة، بالتنس��يق الوثيق م��ع المديرية العامة 
لسياس��ات الهجرة ف��ي وزارة الخارجي��ة، إلنهاء 
إج��راءات تحدي��د مكان عائل��ة الن��زال وترتيب 
برنامج االستقبال المناسب لها، وفقًا لما نقلته 

وكالة »آكي« اإليطالية. 
وتابع��ت الخارجي��ة أن��ه وبفض��ل حمل��ة جمع 
التبرع��ات الت��ي روج له��ا منظم��و »مهرج��ان 
جوائز س��يينا«، س��يتمكن النزال وابنه مصطفى 
م��ن الخضوع لعاج طبي طوي��ل األمد في مركز 

لألطراف الصناعية.
يش��ار إلى أن الص��ورة التي ه��ّزت العالم كانت 

ف��ازت في أكتوب��ر 2021، بجائ��زة أفضل صورة 
لع��ام 2021 ف��ي حف��ل جوائ��ز س��يينا الدولية 
للصور، وذلك بعدما ضجت بها وسائل التواصل 

االجتماعي.
وأظهرت األب الس��وري منذر النزال برجل واحدة 
ضاح��كًا يحم��ل ابن��ه مصطف��ى الت��ي تعال��ت 
ضحكات��ه أيض��ًا، والمول��ود أص��ًا دون أطراف 

بسبب اضطراب خلقي ناتج عن األدوية التي كان 
على والدته تناولها بعد إصابتها إثر استنش��اق 
الغازات الس��امة التي أطلقتها قوات النظام في 

سوريا
وحملت الصورة المؤثرة عنوان »مشقة الحياة«، 
والتقطت ف��ي مدينة الريحاني��ة التابعة لوالية 

هاتاي التركية على الحدود مع سوريا.

حديقة الحيوانات في أربيل تتحّول لقطعة ثلج
تحول��ت حديقة الحيوانات ف��ي محافظة أربيل، 
ش��مال بغداد، إل��ى لوحة بيضاء؛ ج��راء موجة 
الثلوج التي تضرب إقليم كردستان العراق منذ 

أيام.
وأظهرت صور حصلت عليها »العين اإلخبارية«، 
تح��ّول الواح��ات الخض��راء ومرات��ع الحيوانات 
والممرات بين أقس��ام الحديقة إلى قطعة من 

الثلج الممتد والمتداخل.
وتق��ع حديق��ة حيوان��ات أربي��ل ق��رب منطقة 
كس��نزان عل��ى الطري��ق الرئي��س الرابط بين 
أربيل وكويسنجق والس��ليمانية، وتبلغ مساحة 
الحديق��ة 200 دونم، وتتس��م أرضه��ا بوجود 
مرتفع��ات ومنخفض��ات حي��ث لم يت��م تغيير 

تضاريس سطح األرض.
وتض��م الحديقة نح��و 180 نوع��ًا مختلفًا من 
الحيوانات والطيور، ومنها أنواع نادرة ومهددة 
باالنق��راض، كم��ا تع��د الحديق��ة األكبر على 

مستوى العراق.
وتضرب مناطق كردس��تان العراق موجة ثلوج 
كثيف��ة عطل��ت بس��ببها الحكوم��ات المحلية 
الدوام في المؤسسات الرسمية، خاصة بعدما 
انخفض��ت درج��ات الح��رارة ل�17 درج��ة تحت 
الصفر في بعض مناطق محافظة السليمانية.

وفاة مخرج »باب الحارة« بسام المال
توف��ي المخرج بس��ام الم��ا، وفق م��ا أعلن الحس��اب 
الرسمي لنقابة الفّنانين - فرع دمشق عبر »فيسبوك«.

 وج��اء في اإلع��ان: »ف��رع دمش��ق لنقاب��ة الفنانين، 
ينع��ى إليكم وفاة الزمي��ل الفّنان القدير بس��ام الما. 

وسنوافيكم الحقًا بمواعيد الدفن والعزاء«.
 ونعت الممثلة أمل عرفة زميلها الما، فكتبت: »س��ّيد 
من عمل روائع الدراما الش��امّية، المخرج القدير بس��ام 

الما في ذمة اهلل، إنَّا هلل وإّنا إليه راجعون«.
وكتبت الممثلة ش��كران مرتجى: »اآلغا، األستاذ بسام 
الما ف��ي ذمة اهلل، إن��ا هلل وإنا إليه راجع��ون. صاحب 
فضل وس��بب لنجاح كبير ش��كرًا ع كّل شي. وألني بيوم 
عمل��ت تح��ت إدارتك وما ح��دا بينك��ر أث��رك بالدراما 
الس��ورية والعربية، أختلف أو أتفق معك. أرقد بس��ام 

في القلب والذاكرة يا آغا«.

 

وف��ي جملة الناعي��ن الممثل فادي صبي��ح، الذي كتب: 
»المخ��رج بس��ام الم��ا في ذم��ة اهلل. لروح��ه الرحمة 

والسام، ولعائلته الصبر والسلوان«.
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ليست مجرد »رعاية«
يلع��ب أبناء العائ��ات الملكية وبناتها دورًا هام��ًا في تعزيز الحكم 
الملكي ونظامه السياس��ي في الملكيات األوروبية، وذلك بتوليتهم 
مه��ام »رعوي��ة« اجتماعي��ة، كرعاية مؤسس��ات خيري��ة، أو رعاية 
أنش��طة اجتماعية رياضي��ة أو فنية، وتعقد لهم مه��ام اإلنابة عن 
الملكيات في االفتتاحيات لتلك األنشطة، ومن الضروري النظر لتلك 
المهام االجتماعية على أن لها دورًا سياسيًا هامًا على غير ما يعتقد 
البع��ض، وال بّد من أن تقّيم من هذا المنطلق، فالكل يخدم النظام 
الملكي بش��كل عام وجالة الملك أو الملكة »حسب الدولة« بشكل 

خاص. 
هذا ما فعلته األس��ر الملكية في أوروبا وفي اليابان تثبيتًا للمكانة 
األسرية الحاكمة ودورها في االستقرار السياسي واالجتماعي، وعلى 
مّر العصور وإلى يومنا هذا، بل إن الواليات المتحدة األمريكية التي لم 
تعايش حكمًا ملكيًا، تغبط أوروبا على وجود هذه العراقة التاريخية 
وتلك التقاليد األصيلة، فابتدعت لها أس��رًا ملكية، ومنحتها بشكل 
طوعي االمتيازات التي تتمتع بها الملكيات، فاختارت بعض األس��ر 
الثرية التي لها تاريخ سياسي، وعاَملها إعامهم كالعائات الملكية 
تشبهًا باألسر الملكية األوروبية، كما عامل اإلعاُم األمريكي عائلَة 

كندي على سبيل المثال.  
والمه��ام الرعائي��ة التي يكلف بها أصحاب الس��مو في تلك األس��ر 
ال تعد تش��ريفًا أبدًا بالنس��بة إلى األس��ر الملكية األوروبية، وال هي 
للمجامل��ة، وال حتى تأدية واجب فحس��ب، بل هي واحدة من صميم 
الواجبات الملكية، وتوليها األس��ر الملكي��ة أهمية عظمى ألن تلك 
المهام هي الت��ي تجعل من تواصل »الملكيات« مع الش��عب حالة 
مادية معيش��ة تكاد تكون يومية من خال تلك اللقاءات التي تتم 

أثناء تولي األبناء مهامهم الرعائية. 
فرعاي��ة افتت��اح حف��ل أو معرض أو نش��اط رياضي ما، على س��بيل 
المث��ال، عبارة ع��ن فرصة ومناس��بة توظف توظيفًا سياس��يًا بقدر 
وظيفتها االجتماعي��ة، وتقييمها من هذا المنطلق يجعل التعاطي 
معها مختلفًا تمامًا ومنظورها من هذه الزاوية يترتب عليه تفاعٌل 

خاص أثناء تأدية تلك المهام.  
فرعاية »االفتتاحيات« ليست مجاملة أو تأدية واجب ثقيل يقضونه 
بس��رعة وكان اهلل غفورًا رحيم��ًا، بل بالعكس، ه��ي مهمة تواصل 
اجتماعي متأنٍّ جدًا جدًا حتى يتمكن من أن يحقق غرضه السياس��ي 
بج��دارة، فكل ما فيه م��دروس ومقصود وله ه��دف، خاصة إذا كان 
هناك أيضًا حضور دولي متمثل في أعضاء السفارات أو وجود وسائل 

إعام. 
المدة الزمنية التي يقضيها رعاة الحفل في المناس��بة الرعائية لها 
معن��ى، والحض��ور المادي والمعن��وي له وظيفة، واللغة الجس��دية 
تترجم معان��َي، والتفاعل مع الحضور بكل أش��كاله يوصل رس��الة 
سياس��ية، كل هذه العناصر ال تتم اعتباطًا وال عشوائيًا، بل هي أداء 
مدروس بما يخدم الغرض السياس��ي بالدرج��ة األولى بما في ذلك 
التق��اط الصور وزواي��ا التصوير، كله يوظف با اس��تثناء، فالحضور 
يرصدون هذه اإلش��ارات كلها ويترجمونها سياسيًا كما يترجمونها 

اجتماعيًا.  
لذل��ك فإن تقييم أهمية ه��ذه المهام والوظائف تم��ت بنظرة غير 
احتفائية، ومن خال منظور مختلف ومغاير تمامًا يضع هذه المهام 
على س��لم الضروريات السياس��ية المكلف بها أبناء األس��ر الملكية، 
مثلها مثل المهام السياسية المباشرة، وال يقل عنها، بل إنه أحيانًا 

يفوقها أهمية. 
فا تترك رس��ائل س��لبية تصل بأخطاء غير مقص��ودة بتاتًا، نتيجة 
لتقييم تلك المهام تقييمًا بسيطًا واعتبارها مجرد فرصة »مجاملة« 
للش��خص أو الجه��ة التي يحتفى بها، في حين أنها جس��ٌر ملكي ذو 
أكثر من اتجاه، محلي ودول��ي وله من األهمية بقدر أهمية التعزيز 

السياسي لألنظمة الملكية.

طفل سوريا يهز بصورته العالم وتحتضنه إيطاليا
ل��م يك��ن يعلم المص��ور التركي محم��د أصان 
عندم��ا التقط ص��ورة هّزت بقس��اوتها وجدانه 
أنها س��تغير حي��اة من فيها وتقلبها رأس��ًا على 

عقب.
فقد أعلنت إيطاليا، أنها ستستقبل عائلة الاجئ 
السوري منذر النزال، الذي ظهر في صورة بساقه 
الوحي��دة مع طفله مصطفى المولود با أطراف، 
والت��ي التقطها أصان وفازت بجائزة مس��ابقة 

»سيينا« الدولية للتصوير لعام 2021.
الدول��ي  والتع��اون  الخارجي��ة  وزارة  وأك��دت 
اإليطالي��ة في مذك��رة قرب وص��ول عائلة منذر 

النزال والصغير مصطفى إلى أراضيها.
وأضاف��ت أنه وف��ي أعقاب حرك��ة التضامن في 
الب��اد مع الص��ورة، عمل��ت س��فارة إيطاليا في 
أنق��رة، بالتنس��يق الوثيق م��ع المديرية العامة 
لسياس��ات الهجرة ف��ي وزارة الخارجي��ة، إلنهاء 
إج��راءات تحدي��د مكان عائل��ة الن��زال وترتيب 
برنامج االستقبال المناسب لها، وفقًا لما نقلته 

وكالة »آكي« اإليطالية. 
وتابع��ت الخارجي��ة أن��ه وبفض��ل حمل��ة جمع 
التبرع��ات الت��ي روج له��ا منظم��و »مهرج��ان 
جوائز س��يينا«، س��يتمكن النزال وابنه مصطفى 
م��ن الخضوع لعاج طبي طوي��ل األمد في مركز 

لألطراف الصناعية.
يش��ار إلى أن الص��ورة التي ه��ّزت العالم كانت 

ف��ازت في أكتوب��ر 2021، بجائ��زة أفضل صورة 
لع��ام 2021 ف��ي حف��ل جوائ��ز س��يينا الدولية 
للصور، وذلك بعدما ضجت بها وسائل التواصل 

االجتماعي.
وأظهرت األب الس��وري منذر النزال برجل واحدة 
ضاح��كًا يحم��ل ابن��ه مصطف��ى الت��ي تعال��ت 
ضحكات��ه أيض��ًا، والمول��ود أص��ًا دون أطراف 

بسبب اضطراب خلقي ناتج عن األدوية التي كان 
على والدته تناولها بعد إصابتها إثر استنش��اق 
الغازات الس��امة التي أطلقتها قوات النظام في 

سوريا
وحملت الصورة المؤثرة عنوان »مشقة الحياة«، 
والتقطت ف��ي مدينة الريحاني��ة التابعة لوالية 

هاتاي التركية على الحدود مع سوريا.

حديقة الحيوانات في أربيل تتحّول لقطعة ثلج
تحول��ت حديقة الحيوانات ف��ي محافظة أربيل، 
ش��مال بغداد، إل��ى لوحة بيضاء؛ ج��راء موجة 
الثلوج التي تضرب إقليم كردستان العراق منذ 

أيام.
وأظهرت صور حصلت عليها »العين اإلخبارية«، 
تح��ّول الواح��ات الخض��راء ومرات��ع الحيوانات 
والممرات بين أقس��ام الحديقة إلى قطعة من 

الثلج الممتد والمتداخل.
وتق��ع حديق��ة حيوان��ات أربي��ل ق��رب منطقة 
كس��نزان عل��ى الطري��ق الرئي��س الرابط بين 
أربيل وكويسنجق والس��ليمانية، وتبلغ مساحة 
الحديق��ة 200 دونم، وتتس��م أرضه��ا بوجود 
مرتفع��ات ومنخفض��ات حي��ث لم يت��م تغيير 

تضاريس سطح األرض.
وتض��م الحديقة نح��و 180 نوع��ًا مختلفًا من 
الحيوانات والطيور، ومنها أنواع نادرة ومهددة 
باالنق��راض، كم��ا تع��د الحديق��ة األكبر على 

مستوى العراق.
وتضرب مناطق كردس��تان العراق موجة ثلوج 
كثيف��ة عطل��ت بس��ببها الحكوم��ات المحلية 
الدوام في المؤسسات الرسمية، خاصة بعدما 
انخفض��ت درج��ات الح��رارة ل�17 درج��ة تحت 
الصفر في بعض مناطق محافظة السليمانية.

وفاة مخرج »باب الحارة« بسام المال
توف��ي المخرج بس��ام الم��ا، وفق م��ا أعلن الحس��اب 
الرسمي لنقابة الفّنانين - فرع دمشق عبر »فيسبوك«.

 وج��اء في اإلع��ان: »ف��رع دمش��ق لنقاب��ة الفنانين، 
ينع��ى إليكم وفاة الزمي��ل الفّنان القدير بس��ام الما. 

وسنوافيكم الحقًا بمواعيد الدفن والعزاء«.
 ونعت الممثلة أمل عرفة زميلها الما، فكتبت: »س��ّيد 
من عمل روائع الدراما الش��امّية، المخرج القدير بس��ام 

الما في ذمة اهلل، إنَّا هلل وإّنا إليه راجعون«.
وكتبت الممثلة ش��كران مرتجى: »اآلغا، األستاذ بسام 
الما ف��ي ذمة اهلل، إن��ا هلل وإنا إليه راجع��ون. صاحب 
فضل وس��بب لنجاح كبير ش��كرًا ع كّل شي. وألني بيوم 
عمل��ت تح��ت إدارتك وما ح��دا بينك��ر أث��رك بالدراما 
الس��ورية والعربية، أختلف أو أتفق معك. أرقد بس��ام 

في القلب والذاكرة يا آغا«.

 

وف��ي جملة الناعي��ن الممثل فادي صبي��ح، الذي كتب: 
»المخ��رج بس��ام الم��ا في ذم��ة اهلل. لروح��ه الرحمة 

والسام، ولعائلته الصبر والسلوان«.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/23/watan-20220123.pdf?1642914977
https://alwatannews.net/article/985999
https://alwatannews.net/morearticles/Bahrain
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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تدريــــب أطفـــال ذوي الهمــم علــى المهـــارات الزراعيـــة
ذوي  لدمـــج  مشـــروعه  إطـــار  فـــي 
االحتياجـــات الخاصـــة بالمجتمع وبيئة 
األعمال، واصل نادي روتاري السلمانية 
نشـــاطه  التوالـــي  علـــى  الثانـــي  للعـــام 
الخيـــري بمشـــروع “الصـــوب الزراعيـــة 
للخضـــرة والفاكهـــة” لألطفـــال متالزمة 
داون تحـــت شـــعار )ال إعاقة فى وجود 
إرادة(، وذلك التعاون مع مؤسسة خالد 
جناحي الخيريـــة؛ بهدف تزويد أطفال 
ذوي الهمـــم، بالمهارات الخاصة بأعمال 

الزراعة.
نفذ نادي روتاري الســـلمانية مشـــروعه 
الزراعي عبر 3 مراحل، المرحلة األولى 
تمثلت في إنشـــاء صوبتيـــن زراعيتين 
الخيريـــة  المؤسســـات  مـــع  بالتعـــاون 

بحيـــث تحتـــوي كل صوبـــة على بعض 
أنواع الخضروات وفقًا ألفضل األنظمة 
الزراعيـــة الحديثـــة. أمـــا فـــي المرحلـــة 
الثانيـــة، فقـــد تم تدريـــب مجموعة من 
آليـــات  األطفـــال متالزمـــة داون علـــى 
الزراعة ميدانيـــًا، فيما تختص المرحلة 
الثالثـــة بعملية الحصـــاد، حيث خصص 

ربع المشـــروع بكامله لصالـــح الجمعية 
البحرينية لمتالزمة داون.

روتـــاري  نـــادي  رئيســـة  أكـــد  وبـــدوره، 
السلمانية فيصل جمعة أهمية احتضان 
النـــادي مثل هذه المشـــروعات النوعية 
التـــي مـــن شـــأنها أن تســـاهم فـــي دعم 
الجهـــود الوطنيـــة الراميـــة إلـــى تمكين 

ذوي الهمم؛ لتحقيق مشاركتهم الفاعلة 
والفرص المتكافئة لهم في ظل مجتمع 
دامج، تحقيقا للرؤية الملكية الســـامية 
لعاهل البالد في إيجاد مجتمع بحريني 
يتمتـــع فيـــه ذوو اإلعاقة بحيـــاة كريمة 
مســـتدامة تحقق لهم المشاركة الفاعلة 

في المجتمع.

وأوضـــح جمعـــة أن تلك المبـــادرة التي 
ينفذها النادي تهدف إلى تهيئة األجواء 
المناسبة؛ لتحقيق االســـتفادة القصوى 
االحتياجـــات  ذوي  مـــن  للمتدربيـــن 
لهـــم  عمـــل  فـــرص  وإتاحـــة  الخاصـــة، 
بالقطـــاع الخاص؛ لتوفيـــر حياة كريمة، 
فضـــاًل عـــن إيجـــاد مشـــروعات صغيرة 

علـــى  تدريبهـــم  أن  إلـــى  مشـــيرًا  لهـــم، 
األعمـــال الزراعيـــة يعود عليهـــم بكثير 
من المنافع الحركية والنفســـية ويطور 
ويزودهـــم  ومهاراتهـــم  قدراتهـــم  مـــن 

بالخبرات العملية.
ونـــوه جمعة إلى أن روتاري الســـلمانية 
يساند كل المساعي الجادة الستكشاف 
تلبـــي  ومتطـــورة  جديـــدة  آفـــاق 
احتياجـــات تلك الشـــريحة وغيرها من 
مختلف شـــرائح المجتمع، مشيدًا بدور 
“مؤسسة خالد جناحي” في هذا اإلطار 
وحرصها علـــى التعاون مـــع النادي في 
تعزيـــز الثقة فـــي النفس للفئـــة المعنية 
وإثبـــات قدراتهـــم الحياتيـــة؛ مـــن أجل 
مستقبل مهني واعدا وأخذ دورهم في 

عجلة التنمية االقتصادية.

نادي روتاري السلمانية

“الزراعة”: إقبال بحريني وخليجي على سوق المزارعين
حاضنة زراعية جذابة تسهم بتعزيز األمن الغذائي

الزراعـــة  لشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل  قـــال 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
اللجنـــة  رئيـــس  العمرانـــي  والتخطيـــط 
البحرينييـــن  المزارعيـــن  لســـوق  المنظمـــة 
عبدالعزيـــز عبدالكريم إن ســـوق المزارعين 
البحرينييـــن فـــي نســـخته التاســـعة يشـــهد 
إقبـــاال مـــن البحرينييـــن والمقيميـــن وزوار 
مملكـــة البحريـــن من دول الخليـــج العربي، 
منذ افتتاحه بتاريخ 25 ديســـمبر من العام 
الماضـــي. وأشـــار إلى أن هـــذا اإلقبال دليل 
علـــى المكانة التي تكتســـبها الســـوق، إذ لم 
تعد فعالية محلية تقتصر على البحرينيين 
والمقيميـــن فقـــط، بـــل تعـــدى ذلـــك حدود 
مملكـــة البحرين، إذ نلحـــظ تزايدا في عدد 
الـــزوار من الدول الشـــقيقة، وهو ما يعكس 
المكانـــة التـــي يحظـــى بهـــا هـــذا الحـــدث.  
للســـوق  المنظمـــة  اللجنـــة  أن  وأضـــاف 
حريصـــة علـــى تطبيـــق توجيهـــات الفريـــق 
الوطنـــي الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا، 
وأهمهـــا قصر دخول الســـوق علـــى حاملي 
الـــدرع األخضـــر بتطبيـــق “مجتمـــع واعي”، 

مـــع ضـــرورة االلتزام بلبـــس كمامـــة الوجه 
وضمـــان التباعـــد االجتماعـــي.  مـــن جهـــة 
أخرى، قال عبدالكريم إن ســـوق المزارعين 
البحرينييـــن تعد فرصـــة ُمثلـــى للمزارعين 
البحرينييـــن لعـــرض إنتاجهـــم الزراعي في 
حاضنـــة زراعيـــة جذابـــة وبشـــكل حضاري 
يخدم األهـــداف الرامية للنهـــوض بالقطاع 
الزراعـــي وتعزيز األمـــن الغذائي في مملكة 
البحرين، باإلضافة إلى أن السوق تعد منفًذا 
تســـويقًيا للمزارعين، وهي إحدى سالســـل 
القيمة للمنتجات الزراعية المحلية.  وأشار 

إلـــى أن الســـوق تشـــتمل على أقســـام عدة، 
منهـــا قســـم خـــاص بالمزارعين والمشـــاتل 
والشركات الزراعية باإلضافة لقسم خاص 
باألسر المنتجة، وركن للتمور وآخر للعسل. 
وذكر أن اللجنة المنظمة لســـوق المزارعين 
البحرينييـــن حرصت في هـــذا العام وألول 
مـــرة فـــي ســـوق المزارعيـــن علـــى تنظيـــم 
معـــرض للصور التاريخية الخاصة بالقطاع 
الزراعـــي وشـــؤون الزراعـــة، باإلضافة إلى 
تبني الســـوق لعدد من الفعاليات المختلفة 
مثل الخدمات اإلرشـــادية وكذلك الدورات 

باإلنتـــاج  المتعلقـــة  القصيـــرة  التدريبيـــة 
مـــن  الحديثـــة  الزراعـــة  ونظـــم  الزراعـــي 
الزراعيـــة،  دون تربـــة، ومكافحـــة اآلفـــات 
واالســـتخدام اآلمـــن للمبيـــدات.  واختتـــم 
الوكيل المســـاعد لشـــؤون الزراعـــة أن هذه 
الخطـــوة تأتـــي انطالقـــا من الحـــرص على 
تطوير وإضافة تنوع في فعاليات الســـوق، 
لتكون جاذًبا للزوار المهتمين بدعم اإلنتاج 
البحرينـــي المحلـــي، وكمتنفـــس ترويحـــي 
األجـــواء  فتـــرة  أثنـــاء  خصوصـــا  للـــزوار 

الشتوية.

المنامة - وزارة األشغال

آل الشيخ: تعويض متضرري اللوزي يعكس مواقف الحكومة المشرفة
قيادتنا تتسم بالعطاء وسرعة االستجابة لمتطلبات الشعب

صرح رجل األعمال مالك شركة مونتريال 
األعمـــال  مجلـــس  وعضـــو  للســـيارات 
الســـعودي البحرينـــي إبراهيم الشـــيخ بأن 
التوجيهـــات الكريمة من القيادة الرشـــيدة 
المنـــازل  ألصحـــاب  التعويضـــات  بدفـــع 
المتضررة، ال ســـيما أهالـــي منطقة اللوزي، 
جـــراء األمطـــار التـــي هطلت علـــى مملكة 
البحرين حديثا ووضع الحلول المستدامة 
للبنـــى التحتية في المناطق التي شـــهدت 
تجمعا لمياه األمطار تثبت أن شعب مملكة 
البحرين محظوظ بالقيـــادة  التي تتلمس 
احتياجات الشعب وتستجيب لها، مؤكدا 
أن التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية لعاهـــل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة، تعبر عن أســـمى معاني 

اإلنسانية والمشاعر األبوية العميقة تجاه 
أبناء شعبه في شتى المواقف اإلنسانية.

وأضـــاف في بيـــان أمـــس، أن التوجيهات 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  قبـــل  مـــن  الكريمـــة 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، بدفع 
التعويضات ألصحـــاب المنازل المتضررة، 
ليســـت بغريبـــة علـــى الحكومـــة برئاســـة 
ســـموه، حيـــث إن الحكومة عودتنـــا دائما 
علـــى الوقوف المشـــرف مع أبناء الشـــعب 
وتلمس احتياجاتهـــم ومتطلباتهم بمجرد 

وقوع أي ضرر عليهم.
وشـــدد آل الشـــيخ علـــى أننـــا محظوظون 
بالكـــرم  تتســـم  التـــي  الرشـــيدة  بقيادتنـــا 
والعطـــاء وســـرعة االســـتجابة لمتطلبـــات 
جميـــع  ومعالجـــة  واحتياجاتـــه  الشـــعب 

األمور التي تخص شؤون حياته.

وقال إن تلك المواقف النبيلة واإلنســـانية 
مـــن القيادة تجاه أبناء الشـــعب، والتحرك 
الســـريع في وقت قياسي لتعويض أهالي 
اللـــوزي عما لحق بهم من أضرار، ســـتبقى 
محفـــورة في جبيـــن وذاكرة أبناء شـــعب 

البحريـــن، ألنها تعبر عن المواقف األصيلة 
والمتميزة من القيادة تجاه أبناء الشعب.

جهـــود  تضافـــر  إلـــى  الشـــيخ  آل  ولفـــت 
وزيـــر  رأســـها  وعلـــى  الداخليـــة  وزارة 
الداخليـــة الفريق أول ركن الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، ووزيـــر األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
عصـــام خلف في التحـــرك لرفع الضرر عن 
المتضرريـــن. واختتم الشـــيخ بأن الجهود 
جميـــع  تكاتـــف  تؤكـــد  الكبيـــرة  الوطنيـــة 
والتنســـيق  بالمتابعـــة  المعنيـــة  الجهـــات 
والتعـــاون األمـــر الـــذي ســـاهم فـــي حـــل 
المشـــكالت وتذليل جميـــع العقبات خالل 
أقل من 24 ســـاعة، وهو ما يثبت التعاون 
والمتابعـــة  الكبيـــر  والتنســـيق  المتميـــز 
الحثيثـــة مـــن أعضـــاء الحكومـــة لمـــا فيه 

صالح الشعب والمواطنين.

المنامة - مكتب إبراهيم الشيخ

إبراهيم الشيخ

جوائــز ريـادة األعمـال غير جاذبـة لألطبـــاء
لمياء محمود: الشغف واإلبداع عنصران أساسان بمسيرة التميز

قالـــت رائـــدة األعمـــال لميـــاء محمـــود إن عـــزوف 
غالبيـــة العاملين في المجال الطبي عن المشـــاركة 
في المســـابقات والجوائـــز الخاصة بريادة األعمال 
يعـــود العتقادهم بـــأن الطب ال يمـــت بصلة لريادة 

األعمال، مؤكدة عدم اتفاقها مع هذا الرأي.
جـــاء ذلـــك خـــالل لقائهـــا لجنـــة الشـــباب التابعـــة 
للمجلـــس األعلى للمرأة عبـــر منصتها الرقمية على 
“انســـتغرام”، والـــذي عبرت فيه عـــن فخرها كونها 
أول خليجية تتخصص في عالج األسنان بالليزر، 
الذي يعـــد أحد التخصصات النادرة على مســـتوى 

العالم.
وأشـــارت الفائـــزة بمبـــادرة امتيـــاز الشـــرف لرائدة 
األعمال البحرينية الشابة في دورتها األولى لمياء 
محمـــود، إلـــى أن المرأة البحرينيـــة تعيش عصرها 
الذهبـــي، بفضـــل الدعـــم غيـــر المحـــدود مـــن قبـــل 
الحكومـــة وجهـــود المجلـــس األعلى للمـــرأة، الذي 

مكنهـــا من إثبـــات وجودها والمضـــي نحو تحقيق 
مزيد من اإلنجازات. 

األعمـــال  ريـــادة  عالـــم  نحـــو  االنطـــالق  أن  ورأت 
يتطلـــب توفـــر بيئة خصبـــة ممهدة لذلـــك، ودعمها 
باكتســـاب الخبرات من العامليـــن في هذا المجال، 
الفكـــرة،  وإجـــراء الدراســـات المســـاعدة لتطويـــر 
والبحث عـــن الجهات التمويلية، إلى جانب وجود 
الشغف واإلبداع والمخاطرة والتفاؤل واإليجابية 

في مختلف مراحل عمل المشروع.
ولفتت إلى أهمية توزيع الميزانية على مشروعات 
اســـتثمارية عدة وعدم قصرهـــا على مجال واحد، 
مشـــيرة إلـــى تجربتهـــا فـــي توزيـــع مواردهـــا على 
قطاع العيادات، واالســـتثمار في الشركات الناشئة 
فـــي  والعقـــارات  األســـهم  ســـوق  فـــي  والدخـــول 
الواليـــات المتحـــدة األميركية، وهو ما ســـاهم في 
التخفيـــف من تداعيـــات وتأثيـــرات الجائحة على 

لمياء محمود خالل لقائها شبابية األعلى للمرأةأعمالها.

الجيل الخامس ُيربك العالم
Û  قلــت وحــذرت مراًرا وتكراًرا من أننا يجب أن نكون في مقدمة

األحــداث وليــس مــن خلفهــا، وأن نتقــدم المشــاهد ال أن نمشــي 
معصوبــي العينيــن فــي ركابهــا، أقول وُأكــرر ذلك بمناســبة تلك 
الهجمــة التكنولوجيــة الهائلــة التــي أحدثتهــا خدمــات الجيــل 
الخامس الالســلكية والتي بدأت تســتخدمها الواليات المتحدة 

األمريكية.
Û  ،التأثيــر األخطــر مازالت تتحدث عنه شــركات الطيران العالمية

علــى تداخــل اإلشــارات وربما اإلحداثيــات، على تقديــر ارتفاع 
الطائرات ومعدالت القياس عند الصعود والهبوط.

Û  ال يمكــن أن يســتخدم العالــم كلــه تقنيــات تكنولوجيــة مــن فئة
الجيــل الرابــع ودولــة واحــدة فقــط هــي التــي تســبق بمعــدل 
“التريليونــات مــن الفيمتو ثانية” لتوجه إلى العالم أجمع رســالة 
شــديدة اللهجــة بــأن لألمريكييــن األســبقية في كل شــيء وكل 

شيء يصبح بعد ذلك “كوبي وان” أو “كوبي مليون”.
Û  المشــكلة هنــا أن التقنيــة لــم تعد ُتغنــي على ليالهــا، ولم تخص

مســتخدمها وحــده بقــدر مــا ترتبط بــكل من “جد ووجــد”، بكل 
من يتعامل معها، ويرتبط بعالقات تجارية واقتصادية وعلمية 
وثقافيــة وســياحية مــع الدولــة الســباقة، ال يمكن أن تســتخدم 
شــركات الطيران مثاًل تقنيات الجيل الرابع والواليات المتحدة 
األمريكيــة تســتخدم بمفردهــا “الجيــل الخامس”، هنــا يمكن أن 
يحــدث االرتبــاك، وهنــا يمكن أن يشــعر العالم بالزلــزال الخطير، 
البعــض يمضــي علــى مؤشــر توجيــه أكل عليــه الدهــر وشــرب، 
والبعــض اآلخــر يتداخــل معــه بمؤشــرات توجيــه أخــرى أكثــر 

تقدًما وتسارًعا ودقة.
Û  العديــد من شــركات الطيــران قامــت بتعديل تقنياتهــا، وتنبهت

لتقنياتهــا،  ســريع  ترفيــع  عمــل  لضــرورة  األوان  فــوات  قبــل 
حتــى تبلــغ مــدى الجيــل الخامس، وحتــى ال تختلف اإلشــارات 
المتناقضــة مــع بعضها البعــض، واإلحداثيــات المختلفة مع تلك 

التي كان يتم استخدامها من قبل.
Û  الطامــة الكبــرى أن شــركات الطيــران العربيــة باســتثناء شــركة

طيــران اإلمــارات وربمــا غيرهــا حســب مــا يــرد إلينا مــن أجهزة 
اإلعــالم ووكاالت األنبــاء، ومــا هو متوفر حًقــا أم زوًرا أم بهتاًنا 
علــى شــبكات التواصــل بــأن شــركات الطيــران العربيــة مازالت 
تغط في سبات عميق، وأن أحًدا منها لم يعلن عن وقف رحالته 
إلــى الواليــات المتحــدة، أو عــن ترفيــع تقنيتــه الخدماتيــة إلــى 

مرتبة الجيل الخامس.
Û  الطامــة األكبــر أن األثر المباشــر للتلكؤ في التعاطي مع الحداثة

فــي تطويــر خدماتنــا  كثيــًرا  أنفســنا متأخريــن  نجــد  قــد  أننــا 
التجاريــة وفــي تقديم مناهجنا الدراســية، بل وفــي المعامالت 
الواليــات  مــع  ترتبــط  التــي  تلــك  والماليــة خاصــة  المصرفيــة 
المتحــدة األمريكيــة أو تلــك التي تفــرض هيمنتهــا عند تحويل 

العمالت “من وإلى” الدوالر األمريكي.
Û  تهديدات “الجيل الخامس” لن تقتصر على صناعة النقل الجوي

فحســب إنمــا علــى صناعات أخــرى، ولن تشــكل مخاطر فادحة 
علــى أرواح المســافرين إلــى الشــرق أو الغــرب األمريكــي فقط، 
إنمــا قــد يمتد الخطر إلــى دول أخرى لو كانت الخطوط الجوية 
التابعة للدولة األعظم في العالم ذاهبة إلى مناطق ال تستخدم 

هذه الشبكة المتقدمة جًدا من شبكات التوجيه الرقمية.
Û  إننــا مازلنــا نركــب القطــار بعــد أن يتحــرك مــن محطــة االنتظــار

متوجًهــا بنــا إلى محطة الوصول، الكارثــة أن أقدامنا قد تنزلق، 
وأرواحنا قد تزهق، وربما ال نلحق بهذا القطار السريع أبًدا.

Û  الحــل مثلمــا أراه مــن بعيــد أو قريــب ال أدري فــي إحــداث نقلــة
نوعية في التعليم والتعلم، في التوجيه والتحكم، في التطبيق 

الُملزم ألحدث تقنيات العصر، ومن ثم توطينها على الفور.
Û  مخــرج الطــوارئ الوحيــد أن ينتبــه إعالمنــا بــأن يذهــب إلــى

الشركات التي قد تذهب إلى المطارات األمريكية وفي خزينتها 
بضعــة أنظمة عفا عليهــا الزمن، وكان من الواجب إجراء عملية 
الترفيع والتحديث فور البدء في التنفيذ أو بإحالل واستبدال 

مبرمج بعناية فائقة.
Û  بــكل تأكيــد أعتقــد أن شــركاتنا ومؤسســاتنا الوطنيــة على علم

بــكل هــذه التطــورات، والمهــم أن تترجــم المعــارف إلــى آليــات 
عمل، ومســتوى اإلدراك إلى مســتويات رفيعة؛ لالرتقاء باألداء 
وتوفير الحماية لمســتخدم الخدمة أًيا كان موقعها، وأًيا كانت 

الدولة السباقة فيها.

د. عبد اهلل الحواج
سيد علي المحافظة

إنشاء صوبتين زراعيتين بالتعاون مع المؤسسات الخيرية... “روتاري السلمانية”:

أعلنــت شــركة عقــارات الســيف، إحــدى الشــركات الرائــدة فــي مجــال 
التطوير العقاري في مملكة البحرين، انطالقا من التزامها بالمسؤولية 
االجتماعيــة، عــن تبرعهــا بعــدد مــن مضخات إنســولين بقيمــة 21 ألف 
دينــار بالتعــاون مــع المؤسســة الملكيــة لألعمــال اإلنســانية ومجمــع 
الســلمانية الطبــي مــن أجــل عــالج األطفــال الذيــن يعانــون مــن داء 

السكري.

وبهـــذه المناســـبة، أقيمـــت فعاليـــة 
خاصـــة في المقر الرئيس للشـــركة 
في ضاحية الســـيف، وذلك وســـط 
حضور رئيس مجلس إدارة شركة 
عقـــارات الســـيف عيســـى نجيبي، 
واألمين العـــام للمؤسســـة الملكية 
مصطفـــى  اإلنســـانية  لألعمـــال 
الســـيد، والرئيس التنفيذي لشركة 
عقـــارات الســـيف أحمـــد يوســـف، 
للمستشـــفيات  التنفيذي  والرئيس 
الحكومية أحمد األنصاري، إضافة 
المصابيـــن  األطفـــال  عوائـــل  إلـــى 
بالســـكري، الذيـــن قامـــوا باســـتالم 

مضخات اإلنسولين من الشركة. 
يأتي ذلك كجزء من اســـتراتيجية 
المســـؤولية  تعزيـــز  فـــي  الشـــركة 
االجتماعية وضمن مبادرات لجنة 
المســـؤولية االجتماعيـــة الخاصـــة 
بشـــركة عقـــارات الســـيف لتعظيم 
الخيـــري  العمـــل  فـــي  مســـاهماتها 
واإلنساني في المجتمع الذي تقوم 
بخدمتـــه علـــى الـــدوام، وحرصهـــا 

أواصـــر  تعميـــق  علـــى  المتواصـــل 
الملكيـــة  المؤسســـة  مـــع  التعـــاون 
لألعمال اإلنسانية ودعم مبادراتها 
اإلنســـاني  العمـــل  فـــي  النوعيـــة 
التنمويـــة  المشـــروعات  وتنفيـــذ 
واإلنسانية المميزة بما يساهم في 
تعزيـــز روح التضامـــن االجتماعي 

داخل المملكة وخارجها.
بهـــذه  نجيبـــي  عيســـى  وصـــّرح   
المناســـبة قائاًل “يشّرفنا المساهمة 
في دعـــم هدف نبيل فـــي معالجة 
بالســـكري،  المصابيـــن  األطفـــال 
ونعرب في هـــذا المقام عن عظيم 
المؤسســـة  إلســـهامات  تقديرنـــا 
الخيـــري  العمـــل  فـــي  الالفتـــة 
واإلنســـاني في ظل الدعـــم الكبير 
الـــذي تحظـــى به مـــن قبـــل عاهل 
البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، والرئيـــس 
الفخري للمؤسسة الملكية لألعمال 
الشـــابة  والقيـــادة  اإلنســـانية، 
والطموحـــة لســـمو الشـــيخ ناصـــر 

بـــن حمـــد آل خليفة، ممثـــل جاللة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 

الشباب”. 
وأضـــاف نجيبـــي “تواصل شـــركة 

تجـــاه  التزامهـــا  الســـيف  عقـــارات 
المجتمـــع الذي تنشـــط فيـــه وذلك 
انطالقـــا مـــن إيمانها الراســـخ منذ 
تأسيســـها قبـــل أكثر مـــن 20 عاما 

التكافـــل  جـــذور  تقويـــة  بأهميـــة 
وتعظيـــم  المجتمعيـــة،  والشـــراكة 
المساهمة في تعزيز مستوى رفاه 
ورخـــاء جميـــع شـــرائح المجتمـــع 

المحلـــي، إذ أخـــذت الشـــركة على 
قصـــوى  أولويـــة  تحقيـــق  عاتقهـــا 
االجتماعيـــة  بالمســـؤولية  تتمثـــل 
وتحقيـــق األثر اإليجابي المنشـــود 

في حياة الجميع”.
الســـيد  أعـــرب مصطفـــى  بـــدوره، 
لمســـاهمة  وتقديـــره  شـــكره  عـــن 
شـــركة عقارات الســـيف فـــي دعم 
اإلنســـانية،  المؤسســـة  جهـــود 
مضيفـــا “نثمـــن عاليـــا مـــا تقدمـــه 
شـــركة عقـــارات الســـيف مـــن دعم 
اإلنســـانية  لمبادراتنـــا  متواصـــل 
وتعزيزهـــا للمســـؤولية المجتمعية 
التـــي نحـــرص عليهـــا مـــع مختلف 
هـــذا  والمؤسســـات،  الجهـــات 
األمـــر ليـــس بالغريب على شـــركة 
عقارات السيف الرائدة في خدمة 
اإلنســـانية ودعم العمل اإلنســـاني 
الـــذي تقـــوم به المؤسســـة، وتعتبر 
مضخات اإلنســـولين مـــن األجهزة 
الطبيـــة المهمة التـــي تحافظ على 
صحة األطفـــال المصابيـــن بالنوع 

األول من داء السكري”.
وتســـتهدف مضخـــات اإلنســـولين 
عالج األطفال المصابين بالسكري 
الذيـــن تقل أعمارهم عن 16 ســـنة 
ممن ما يزالون في قوائم االنتظار 

لدى مجمع السلمانية الطبي.

يستعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول 
الجديدة من  القرار” إلطالق نسخته  “دار  العربية  الخليج 
برنامجه االحترافي “تأهيل وإعداد المحكمين” للعام 2022 
وذلك “عن بعد” عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، وسينعقد 
البرنامج بشكل مكثف خالل الفترة من 7 فبراير حتى 30 

مارس 2022. 

ولـــم تــكــن جــائــحــة كـــورونـــا عائقا 
في استمرار تنفيذ مركز التحكيم 
التعاون  مجلس  لـــدول  الــتــجــاري 
ــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة بــرامــجــه  ل
بــرامــج ينفذها  الــتــدريــبــيــة، وهــي 
عبر خبرة متراكمة وممتدة ألكثر 

من 25 عاما.
وقال األمين العام لمركز التحكيم 

التعاون  مجلس  لـــدول  الــتــجــاري 
الــبــرنــامــج  ــارق الــشــمــيــمــري إن  طــ
ــيــــل الـــــكـــــوادر  ــأهــ ــ ــم فـــــي ت ــهـ ــسـ يـ
وإعــــــدادهــــــا وزيـــــــــادة مــعــرفــتــهــا 
وتدريبية  علمية  جرعة  وإعطائها 
عـــن مــفــهــوم وجـــوهـــر الــتــحــكــيــم 
في  والــتــطــور  وأنــواعــه  وطبيعته 
الفكر القانوني التحكيمي، ويمكن 

ــامـــج مــمــارســة  ــرنـ ــبـ لــخــريــجــي الـ

واعتمادهم  بل  كمحكمين  دورهم 

فــي قــوائــم الــمــركــز، ويــتــم تعميم 

أسمائهم بعد تسجيلهم في قائمة 

المحكمين في المركز إلى وزارات 
ــغــــرف الـــتـــجـــاريـــة كل  ــ الـــعـــدل وال
االستعانة  إلمكان  دولته،  بحسب 

بهم في أي نزاع تجاري.
وأكد الشميمري أن المركز مستمر 
في القيام بدوره في تزويد القطاع 
الـــتـــجـــاري بــمــحــكــمــيــن مــؤهــلــيــن 
مظلة  تحت  النزاعات  في  للفصل 
التحكيم كوسيلة مساندة للقضاء 
الوطني، مشيرا إلى أنه تم إضافة 
للبرنامج  جديدة  تعزيزية  محاور 
مرحلة  عبر  الجديدة  نسخته  في 
ــامــج  ــبــرن إضـــافـــيـــة فـــي بـــدايـــة ال
ــارات الــقــانــونــيــة  ــهــ ــمــ ــ بـــعـــنـــوان “ال
عدد  ليصبح  المحكم”  لتأسيس 

مراحل البرنامج 7 مراحل رئيسة 
من  البحرين  مملكة  في  مدعومة 

صندوق العمل )تمكين(.
الــمــحــكــم  أن  ــشــمــيــمــري  ال ــيـــن  وبـ
ــر الــعــمــلــيــة  ــوهــ ــمــــؤهــــل هــــو جــ ــ ال
القوانين  جــانــب  إلــى  التحكيمية 
ــة لــمــنــظــومــة الــتــحــكــيــم،  ــمـ ــداعـ الـ
موضحا أن المركز مستمر في رفع 
القائمة  التدريبية  برامجه  جــودة 
في  تخصصية  بــرامــج  طـــرح  مــع 
التحكيم  شملت  التحكيم  مجال 
والهندسي  الــبــحــري  الــجــانــب  فــي 
ــاري  ــقـ ــعـ ــك الـــمـــصـــرفـــي والـ ــ ــذل وكــ

والمجال النفطي.

“عقارات السيف” تتبرع بمضخات إنسولين ألطفال “السكري” بـ 21 ألف دينار

“التحكيم التجاري الخليجي” يطلق برنامج تأهيل المحكمين 7 فبراير

كجزء من استراتيجية الشركة في تعزيز المسؤولية االجتماعية

“عن بعد” وبشكل مكثف مع محاور تعزيزية جديدة... الشميمري:

خالل تسلم تبرع “عقارات السيف”
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بالتعاون مع “الملكية لألعمال اإلنسانية” ومجمع السلمانية الطبي

عالج األطفال المصابين بالسكري الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة

يعد المرحوم أحمد حسين النامليتي من قدماء التجار في سوق المنامة، حيث عمل فيها لفترة طويلة في تجارة 
المالبس واألقمشة الجاهزة وتداول األسهم وشراء وبيع العقارات والثلج. كما أسس معمل النامليت في الدمام 

بالمملكة العربية السعودية.

ولـــد الفقيد أحمد النامليتي في العـــام 1927 بالقرب من 
جامـــع الشـــيخ قاســـم المهزع فـــي مدينـــة المنامة، حيث 
عملت أســـرته فـــي تجارة األقمشـــة والمالبـــس الجاهزة 
ومصنـــع للثلـــج ومعمـــل النامليـــت الكائـــن فـــي المنامـــة، 
ويمتلـــك فروعـــا كثيـــرة لمتاجـــر األقمشـــة فـــي الرفـــاع 
والمحـــرق والقضيبية، وفي شـــارع المتنبي في المنامة. 
رحـــل النامليتـــي عـــن عالمنـــا فـــي العـــام 1996. ينتمـــي 
الراحـــل لعائلـــة مكونة مـــن 3 أبناء وبنـــات، وكان ترتيبه 

الثاني بين األوالد.
درس المرحلـــة االبتدائية بمدرســـة مهدي التاجر، ثم بدأ 
حياته العملية بالعمل مع والده المرحوم حسين النامليتي 
الذي أســـس معمـــل “النامليت” في البحريـــن العام 1921 
لصناعـــة شـــراب “النامليـــت”، وأصل كلمـــة النامليت هي 
)lemonade( وهو مشروب غازي لذيذ الطعم اشتهر في 
مملكة البحرين، حيث سافر األب حسين )رحمه هللا( إلى 
مومبـــاي الهندية الســـتيراد مكائن يدوية تســـتخدم في 
صناعة “النامليت” وكذلك استيراد القارورات الزجاجية 
)الغراش(. وكان يتم بيع النامليت بالمفرد والجملة حيث 

كان والده )رحمه هللا( يقوم بتوزيع شراب النامليت على 
البقـــاالت، والمقاهـــي إذ كان في ســـوق المنامـــة أكثر من 
50 قهوة منها قهوة عبدالقادر وغيرها، حيث يتم شـــراء 

النامليت على أن يتم الدفع الحًقا.
عمـــل الفقيـــد أحمـــد فـــي التجـــارة واســـتمر فيهـــا طوال 
حياته، وبدأ العمل مع والده المرحوم حسين في بوتيك 
لألقمشـــة والمالبـــس الجاهـــزة، حيث كانوا يســـتوردون 
السلع من الهند ثم من اليابان وكوريا وغيرها من الدول.
واســـتمر المرحـــوم أحمـــد فـــي العمـــل بتجارة األقمشـــة 
والمالبـــس الجاهـــزة والنامليـــت، ثـــم دخـــل فـــي تداول 
األســـهم وبعـــد ذلـــك باشـــر تجـــارة العقـــارات واألراضـــي 

واستمر فيها حتى وفاته.
ســـافر إلى الدمـــام بالمملكة العربية الســـعودية بالمراكب 
)اللنج( لتأســـيس معمل للنامليـــت، وقد عمل هنالك لمدة 
عاميـــن وجمـــع أمـــواال، ثم عـــاد إلـــى البحرين لتأســـيس 
عائلتـــه وتـــزوج ورزق بــــ 10 أبناء وبنات، يعملـــون حالًيا 

في التجارة أًبا عن جد.
بعـــد عودة المرحوم أحمد إلى البحرين اســـتمر في عمله 

مع والده حسين )رحمه هللا(، فقد دخل األخير في مجال 
صناعة الثلج بالبحرين في األربعينات ثم توســـع ودخل 
في شـــراكة مع حاكم دبي آنذاك الشـــيخ راشد بن سعيد 
بن مكتوم آل مكتوم )رحمه هللا( في مصنع للثلج باســـم 

مصنع دبي للثلج وما يزال يعمل حتى اآلن.
ويعزا الدخول في مجال صناعة الثلج في البحرين ألنها 
تتماشـــى مع صناعة النامليت، وقد كان يتم توزيع الثلج 
علـــى جميـــع البقـــاالت تقريًبـــا فـــي البحريـــن والمقاولين 
وتجار األســـماك والشـــرطة والجيش وغيرهـــا، وقد كان 
هنالك طلب متزايد على الثلج نظًرا لعدم وجود ثالجات 

آنذاك.
عمـــل الراحـــل أحمد فـــي تجارة األقمشـــة، ولديـــه فروع 
كثيـــرة فـــي الرفـــاع والمحـــرق والقضيبيـــة، وفي شـــارع 
المتنبـــي فـــي المنامة، وقد ركز على تجارة األقمشـــة في 
آخـــر أيامه. كان يبيع بضاعته على األفراد وعلى التجار، 
وكان لديـــه مخـــازن كثيـــرة، كمـــا اســـتورد مـــن اليابـــان 
صناديق خشـــبية محملة باألقمشة، حيث كان يقوم ببيع 

البضائع قبل وصولها إلى البحرين.

تمكـــن الراحـــل بمســـاعدة والده مـــن تخطـــي العديد من 
الصعـــاب التـــي واجهته في حياتـــه، إذ كان نظره ضعيًفا 
فلم يســـتطع الحصول على رخصة قيادة، كما اســـتخدم 
العدســـة المكبرة لمراســـالته التجارية مع اليابان وكوريا 
وغيرهـــا. ورغـــم أن تعليمـــه حتـــى المرحلـــة االبتدائيـــة 
فقـــط إال أنه كان يجيد اللغة اإلنجليزية في نطاق عمله، 
مـــا مكنـــه من الســـفر إلـــى اليابـــان والتواصل مـــع التجار 

الستيراد البضائع.

أسس معمال للنامليت 
في الدمام

أمل الحامد

النامليتي.. أحد التجار المخضرمين 
بسوق المنامة القديمة

العائلة أدخلت شراب النامليت إلى البحرين في العام 1921

المرحوم أحمد حسين النامليتي
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