
تقرير الرصد اليومي ألخبار القطاع الصحي في الصحافة المحلية
Daily Media Monitering Report for Helth Industry

التاريخ: 6  فبراير 2022 

 اليوم :     األحد



العدد:  16025

24| Ω2019 ôHƒàcCG 8 - `g1441 ôØ°U 9 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á©HGôdG áæ°ùdG - (15173) Oó©dGAkhbar Alkhaleej - Tue 8 Oct 2019 - No. (15173) (GAKH103)www.akhbar-alkhaleej.com

 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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ــرة صـــاحـــب  ــضــ ــن حــ ــ صــــــدر عـ
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المفدى  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل 
ــلــــى األمــــــر الــمــلــكــي  ــائـــد األعــ الـــقـ
ضابًطا   )553( بترقية  الــســامــي، 
البحرين من مختلف  دفــاع  بقوة 
ــاءت هــذه  ــ الـــرتـــب الــعــســكــريــة، وجـ
الـــتـــرقـــيـــات الـــتـــي صـــــدرت بــاألمــر 
تزامًنا مع ذكرى  السامي  الملكي 
تــأســيــس قــــوة دفـــــاع الــبــحــريــن 5 

فبراير.
كما صدر عن حضرة صاحب 
الــجــاللــة عــاهــل الـــبـــالد الــمــفــدى 
ــلــــى األمــــــر الــمــلــكــي  ــائـــد األعــ الـــقـ
السامي بمنح وسام البحرين من 
الــدرجــة األولـــى لــعــدد 9 مــن كبار 
ضباط قوة دفاع البحرين، ووسام 
ــة الــثــانــيــة  الــبــحــريــن مـــن الــــدرجــ
لعدد 3 من كبار ضباط قوة دفاع 
ــبـــحـــريـــن، وصــــــدر عــــن جــاللــتــه  الـ
األمر الملكي السامي بمنح وسام 
تــقــديــر الــخــدمــة الــعــســكــريــة من 
الدرجتين لعدد 48 ضابطا و553 

من األفراد.
وبهذه المناسبة نقل المشير 
الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
لــقــوة دفــاع  الــعــام  الــقــائــد  خليفة 
ــى الــضــبــاط الــذيــن  الــبــحــريــن إلــ
جرى ترقيتهم إلى الرتب األعلى 
وتـــكـــريـــمـــهـــم بــــاألوســــمــــة، تــهــانــي 
حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الــبــالد الــمــفــدى الــقــائــد األعــلــى، 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  وصــاحــب 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
العهد نائب القائد األعلى رئيس 
لهم  وتمنياتهما  الـــوزراء،  مجلس 

لتحقيق  والسداد  التوفيق  بــدوام 
ــدم واالزدهــــــــــار  ــقــ ــتــ ــن الــ ــ مــــزيــــد مـ
القيادة  ظل  تحت  للوطن  خدمَة 
ــرة صــــاحــــب  ــ ــضـ ــ ــحـ ــ ــة لـ ــمــ ــيــ ــكــ ــحــ الــ
الــجــاللــة عــاهــل الـــبـــالد الــمــفــدى 

القائد األعلى.
ــدر الــمــشــيــر الـــركـــن  ــ كـــمـــا أصــ
ــد آل  ــمــ ــن أحــ ــ الـــشـــيـــخ خـــلـــيـــفـــة بـ
لــقــوة دفــاع  الــعــام  الــقــائــد  خليفة 
 )4430( بــتــرقــيــة  ــره  أمــ الــبــحــريــن 
تــشــمــل األفـــــــراد والــمــدنــيــيــن في 
بقوة  والـــدرجـــات  الــرتــب  مختلف 

دفاع البحرين بهذه المناسبة.
ــام لــقــوة  ــعـ ــدر الــقــائــد الـ ــ وأصــ

دفــــاع الــبــحــريــن بــمــنــاســبــة ذكـــرى 
تــأســيــس قــــوة دفـــــاع الــبــحــريــن 5 
الخدمة  نــوط  بمنح  أمــره  فبراير 
 34 لعدد  الدرجتين  من  الطويلة 
ضابطا و459 من األفراد، كما أمر 
بمنح نوط الكفاءة من الدرجتين 
لعدد 106 ضباط، ولعدد 757 من 

األفراد.
ــالــــي  ــعــ ــمــ وهــــــنــــــأ صــــــاحــــــب الــ
البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد 
الـــضـــبـــاط واألفــــــــراد والــمــدنــيــيــن 
بــمــنــاســبــة تــرفــيــعــهــم مــبــارًكــا لهم 
ــاألنـــواط،  تــرقــيــتــهــم وتــكــريــمــهــم بـ
داعًيا أن تكون هذه الترقية حافًزا 
لــهــم لــبــذل الــمــزيــد مـــن الــعــطــاء 
واجبهم  ألداء  العمل  مــيــدان  فــي 
الــوطــنــي فــي الــدفــاع عــن الــوطــن، 
ــن الـــتـــقـــدم  ــ ــد مــ ــ ــزيـ ــ وتـــحـــقـــيـــق مـ
واالزدهــــــــار لــقــوة دفــــاع الــبــحــريــن 
مــتــمــنــًيــا لــهــم الــتــوفــيــق والــنــجــاح 
ــرة صــاحــب  ــيــــادة حـــضـ فــــي ظــــل قــ
الــجــاللــة عــاهــل الـــبـــالد الــمــفــدى 

القائد األعلى.

تزامنا مع ذكرى تاأ�سي�س قوة دفاع البحرين

اأمر ملكي بترقية 553 �سابطا ومنح و�سام البحرين من الدرجتين الأولى والثانية لـ12 من كبار ال�ضباط
الأف������راد م���ن  و553  ���س��اب��ط��ا  ـــ48  ــــ لـ الــدرجــتــيــن  ــن  مـ الــعــ�ــســكــريــة  الــخــدمــة  ــر  ــدي ــق ت ــام  ــسـ و�ـ ــح  ــن م

القائـــد العام ينقل تهاني الملك وولي العهد رئي�ـــس الـــوزراء اإلى ال�سباط الذين تم ترقيتهم وتكريمهم بالأو�ســـمة

} القائد العام.} جاللة الملك المفدى.

منح نوط الخدمة الطويلة من الدرجتين 
ونــوط  فـــردا  و459  �سابطا  لــــــ34 

فردا و757  �سباط   106 لـــ  الكفاءة 

ــى حـــــــضـــــــرة صــــاحــــب  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ تـ
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
المفدى  البالد  ملك  خليفة  آل 
القائد األعلى، برقية تهنئة من 
الشيخ خالد بن عبداهلل  معالي 
رئــيــس مجلس  نــائــب  خليفة  آل 
الوزراء، بمناسبة الذكرى الرابعة 
دفــاع  قــوة  لتأسيس  والخمسين 

البحرين.
وأشـــاد نــائــب رئــيــس مجلس 

تحظى  بما  برقيته  فــي  ــوزراء  الــ
ــبــــحــــريــــن مــن  بـــــه قـــــــوة دفــــــــاع الــ
لدن جاللة  من  واهتمام  حرص 
الملك المفدى، حتى غدت هذه 
الوطنية  الــعــســكــريــة  الــمــؤســســة 
ركــًنــا أســاســيــة مــن أركـــان الــدولــة 
الـــحـــديـــثـــة، وواحـــــــــدة مــــن أكــثــر 
ــتــــعــــدادا،  الــــقــــوات جـــاهـــزيـــة واســ
المنشود  دورهـــا  بذلك  لتواصل 
في حفظ أمن واستقرار الوطن 

ومنجزاته  حــيــاضــه  عــن  والــــذود 
ــا تـــحـــقـــق لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن مــن  ــ ومــ
فـــي مختلف  مــهــمــة  مــكــتــســبــات 

المجاالت.
ــو  ــمـ ــسـ وتــــلــــقــــى صـــــاحـــــب الـ
بن حمد  األمير سلمان  الملكي 
نــائــب  الـــعـــهـــد  ولـــــي  آل خــلــيــفــة 
الــقــائــد األعـــلـــى رئــيــس مجلس 
الــوزراء، برقية تهنئة من الشيخ 
خالد بن عبداهلل آل خليفة نائب 

الــوزراء، بمناسبة  رئيس مجلس 
الــــذكــــرى الـــرابـــعـــة والــخــمــســيــن 

لتأسيس قوة دفاع البحرين.
وأشـــاد نــائــب رئــيــس مجلس 
تحظى  بما  برقيته  فــي  ــوزراء  الــ
به قوة دفاع البحرين من رعاية 
واهـــتـــمـــام مــــن حـــضـــرة صــاحــب 
الـــــجـــــاللـــــة الــــمــــلــــك حــــمــــد بــن 
البالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
الــمــفــدى الــقــائــد األعـــلـــى، ومــن 

مكانة متقدمة في البرامج التي 
الملكي  السمو  صــاحــب  ُيــشــرف 
األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء عــلــى  رئــ
تنفيذها حتى أصبحت قوة دفاع 
البحرين ورجالها البواسل درًعا 
حصينة وخير مثال على العمل 
الــمــخــلــص والــمــتــقــن فــي سبيل 
الــحــفــاظ عــلــى أمــــن واســتــقــرار 

الوطن والدفاع عن منجزاته. 

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى برقية تهنئة إلى فخامة السيدة سندي كيرو 
الوطني  العيد  ذكــرى  بمناسبة  وذلــك  لنيوزيلندا،  العامة  الحاكمة 

لبالدها.
وأعرب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامتها 

بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
وبعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
السيدة  إلى فخامة  تهنئة  برقية  الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي 
سندي كيرو الحاكمة العامة لنيوزيلندا، وذلك بمناسبة ذكرى العيد 
الوطني لبالدها، أعرب سموه في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته 

لفخامتها بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
الــعــهــد رئــيــس مجلس  الــســمــو الملكي ولـــي  كــمــا بــعــث صــاحــب 
الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى دولة السيدة جاسيندا أردرن، رئيسة 

وزراء نيوزيلندا، بهذه المناسبة الوطنية.

الملك وولي العهد رئي�س الوزراء 
يهنئان بالعيد الوطني لنيوزيلندا

الملك وولي العهد رئي�س الوزراء يتلقيان  
تهنئة من �سمو ال�سيخ حمد بن محمد بن �سلمان

الملك وولي العهد رئي�س الوزراء يتلقيان تهنئة خالد بن عبداهلل بذكرى تاأ�سي�س قوة الدفاع

} الشيخ خالد بن عبداهلل

رفــــــــع الــــشــــيــــخ دعـــــيـــــج بــن 
رئيس  نــائــب  خليفة  آل  سلمان 
ــى لـــلـــشـــبـــاب  ــ ــلــ ــ الـــمـــجـــلـــس األعــ
التهاني  آيــات  أسمى  والرياضة، 
والــتــبــريــكــات إلـــى مــقــام حضرة 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، عــاهــل 
الــبــالد الــمــفــدى، وإلــــى صاحب 
سلمان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، وذلـــك 
لتأسيس   54 الــذكــرى  بمناسبة 

قوة دفاع البحرين الباسلة.
وأكد الشيخ دعيج بن سلمان 
آل خليفة أن ذكرى تأسيس قوة 
ــاع تــمــثــل نــقــلــة مــحــوريــة في  دفــ
تاريخ المملكة الحديث، مشيرًا 
إلى اإلسهامات الكبيرة لجاللة 
تأسيسها  فــي  الــمــفــدى  الــمــلــك 
ووضـــــع لــبــنــاتــهــا األولـــــــى، حتى 
أصــبــحــت قــــوة الـــدفـــاع تــضــاهــي 
الــجــيــوش الــمــتــقــدمــة تــنــظــيــمــًا 
ــًا وتــســلــيــحــًا، مــبــيــنــًا أن  ــبـ وتـــدريـ

ــاع الــبــحــريــن هــي الـــدرع  ــوة دفــ قـ
مكتسبات  تحمي  التي  المتينة 
الــوطــن، منوهًا  ومــنــجــزات هــذا 
التي  والمساندة  بالدعم  كذلك 
السمو  وإلــــى صــاحــب  يــقــدمــهــا 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خــلــيــفــة، ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
ساهم  والــــذي  الـــــوزراء،  مجلس 
فــي االرتــقــاء وتــطــويــر منظومة 

قوة دفاع البحرين.
ــــج بــن  ــيـ ــ ــيــــخ دعـ ــأ الــــشــ ــ ــنـ ــ وهـ
سلمان آل خليفة كذلك المشير 
أحمد  بن  خليفة  الشيخ  الركن 
لقوة  الــعــام  الــقــائــد  خليفة  آل 
الجهود  مثمنًا  البحرين،  دفــاع 
يبذلها في سبيل  الذي  الكبيرة 
وتــعــزيــز مكانة  الـــوطـــن  حــمــايــة 
قـــــوة دفـــــــاع الـــبـــحـــريـــن، مــــؤكــــدًا 
أنـــهـــا أثــبــتــت عــلــى مــــدى عــقــود 
جــاهــزيــتــهــا لــلــتــصــدي لــكــل من 
يـــحـــاول الــمــســاس بــأمــن وأمـــان 

هذا الوطن.

دعيج بن �سلمان يهنئ الملك بالذكرى 
الــ54 لتاأ�سي�ـس قـوة دفـاع البحريـن

الــفــريــق طــبــيــب الشيخ  رفـــع 
خليفة  آل  ــبـــداهلل  عـ ــن  بـ مــحــمــد 
للصحة  األعلى  المجلس  رئيس 
والتبريكات  التهاني  آيــات  أسمى 
الملك  الجاللة  لحضرة صاحب 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
ــــى صــاحــب  ــبـــالد الـــمـــفـــدى، وإلـ الـ
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد نائب 
رئـــيـــس مجلس  ــلـــى  الـــقـــائـــد األعـ
الوزراء، بمناسبة الذكرى الرابعة 
دفــاع  قـــوة  لتأسيس  والخمسين 

البحرين.
وأشــــــــاد الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
بـــالـــتـــقـــدم  خـــلـــيـــفـــة  آل  ــــداهلل  ــبـ ــ عـ
ــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه قــوة  الــكــبــيــر الـ
دفــــــاع الـــبـــحـــريـــن بــفــضــل قـــيـــادة 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
السديدة  الــمــفــدى والــتــوجــيــهــات 
من لدن جاللته والتي طورت من 
كفاءة قوة دفاع البحرين منذ أن 
وضع لبناتها األولى حتى وصلت 
إلـــــى هـــــذا الـــمـــســـتـــوى الــمــشــرف 

مــن الــكــفــاءة والــجــاهــزيــة، مؤكدا 
السمو  لصاحب  المتميز  الـــدور 
القائد  نائب  العهد  ولي  الملكي 
األعلى رئيس مجلس الوزراء في 
كــل مــجــاالت قــوة دفـــاع البحرين 
ــح في  ــــذي أســهــم بــشــكــل واضــ والـ
إلــى مكانة  الــقــوة  الــوصــول بهذه 

عالية من التطور والكفاءة.
ــر الـــركـــن  ــيـ كـــمـــا هـــنـــأ الـــمـــشـ
ــمــــد آل  ــيـــخ خــلــيــفــة بــــن أحــ الـــشـ

خليفة الــقــائــد الــعــام لــقــوة دفــاع 
الـــــبـــــحـــــريـــــن، وجــــمــــيــــع ضـــبـــاط 
ــراد قـــوة دفــاع  ــ وضــبــاط صــف وأفـ
الــــبــــحــــريــــن بـــــهـــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة 
الــوطــنــيــة الـــعـــزيـــزة، مــنــوًهــا بما 
إلــيــه قــوة دفـــاع البحرين  وصــلــت 
التطور  مــن  متقدم  مستوى  مــن 
العسكرية  والجاهزية  والــكــفــاءة 
الحصن  لتكون  وتسليًحا  تدريًبا 
الوطن  لسيادة  والحامي  المنيع 

وترابه الغالي.
وثــمــن اإلســـهـــامـــات الــكــبــيــرة 
والجليلة لقوة دفاع البحرين في 
الذود عن سيادة الوطن والحفاظ 
واستقراره،  وأمنه  مقدراته  على 
وفي دعم ما تحقق من إنجازات 
المستويات،  جميع  على  تنموية 
دفــاع  قــوة  منتسبي  لكل  متمنًيا 
والسداد  التوفيق  دوام  البحرين 
بــمــا يـــدعـــم الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة 
صاحب  حضرة  بقيادة  الشاملة 
الــجــاللــة عــاهــل الــبــالد الــمــفــدى 

القائد األعلى.

ــئ  ــن ــه ــس الأعــــــلــــــى لـــلـــ�ـــســـحـــة ي ــ ــ� ــ ــي ــ رئ
ــاع الــبــحــريــن ــ ــوة دفـ ــ ــس ق ــ� ــي ــس ــاأ� ــرى ت ــذكـ بـ

} الشيخ محمد بن عبداهلل.

رفــــــــع الــــشــــيــــخ أحـــــمـــــد بــن 
محمد آل خليفة، رئيس ديوان 
الرقابة المالية واإلدارية، أسمى 
إلى  والتبريكات  التهاني  آيـــات 
المقام السامي لحضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى 
ــى، وإلــــــى مــقــام  ــ ــلـ ــ الـــقـــائـــد األعـ
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــعــهــد، نــائــب الــقــائــد األعــلــى، 
رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة 
الــــذكــــرى الـــرابـــعـــة والــخــمــســيــن 

لتأسيس قوة دفاع البحرين.
كـــمـــا هـــنـــأ الــمــشــيــر الـــركـــن 
الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن أحـــمـــد آل 
ــام لــقــوة  ــعــ ــد الــ ــائـ ــقـ خـــلـــيـــفـــة، الـ
وجميع ضباط  البحرين،  دفــاع 
ــوة  وضــــــبــــــاط صــــــف وأفـــــــــــــراد قــ
المناسبة  بهذه  البحرين  دفــاع 

العزيزة.
الرقابة  ديـــوان  رئيس  وأكــد 
دفاع  قــوة  أن  واإلداريـــة،  المالية 
ودرع  شـــامـــخ  الـــبـــحـــريـــن صـــــرح 
حــصــيــنــة يــــدافــــع عــــن الـــوطـــن 
ويــحــمــي مـــقـــدراتـــه ويــــــذود عن 
ــن فـــخـــره  ــ ــًرا عـ ــبــ ــعــ ــه، مــ ــاضــ ــيــ حــ
ــازات الــتــي  ــ ــجـ ــ ــاإلنـ ــ واعــــــتــــــزازه بـ
حققتها القوة، وما وصلت إليه 
مـــن مــكــانــة مــرمــوقــة ومــســتــوى 
رفــيــع مــن الــكــفــاءة والــجــاهــزيــة 
بــدعــم ورعـــايـــة حــضــرة صــاحــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة، عاهل البالد المفدى 
القائد األعلى، ومتابعة صاحب 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
العهد  ولي  آل خليفة  بن حمد 
ــى رئــيــس  ــلــ ــد األعــ ــائـ ــقـ نـــائـــب الـ

مجلس الوزراء.
وأشـــــــاد بـــاهـــتـــمـــام الــمــشــيــر 
الركن الشيخ خليفة بن أحمد 
لقوة  الــعــام  الــقــائــد  خليفة  آل 
دفـــــاع الـــبـــحـــريـــن، ومــســاهــمــاتــه 

فــــي رفـــــع وتـــعـــزيـــز كــــفــــاءة قـــوة 
ــا  ــويـــرهـ دفــــــــاع الـــبـــحـــريـــن وتـــطـ
عـــلـــى األصـــــعـــــدة الــمــخــتــلــفــة، 
المخلصة  بــالــجــهــود  نـــوه  كــمــا 
دفاع  قوة  منتسبو  يبذلها  التي 
البحرين كافة في أداء واجبهم 
ــي الــــمــــجــــاالت الــمــخــتــلــفــة،  ــ فـ
الــوالء  أروع صــور  حيث ضــربــوا 
األمــن  على  للحفاظ  والــفــداء 

واالستقرار.

رفع الدكتور علي بن فضل 
العام أصدق  النائب  البوعينين 
إلى  التبريكات  وأطيب  التهاني 
مــقــام حــضــرة صــاحــب الجاللة 
ــلـــك حـــمـــد بــــن عـــيـــســـى آل  الـــمـ
المفدى  الــبــالد  عــاهــل  خليفة 
الــقــائــد األعـــلـــى، وإلــــى صاحب 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
العهد  بن حمد آل خليفة ولي 
ــلــــى رئــيــس  ــائـــد األعــ ــقـ نـــائـــب الـ
ــلـــس الــــــــــــــوزراء، بــمــنــاســبــة  مـــجـ
الـــذكـــرى الـــرابـــعـــة والــخــمــســيــن 

لتأسيس قوة دفاع البحرين. 

وأكد النائب العام ما تمثله 
قـــــوة دفــــــاع الـــبـــحـــريـــن لــلــوطــن 
ــة عــن  ــ ــعـ ــ ــدافـ ــ كـــــــــدرع واقـــــيـــــة ومـ
اكتسبت  التي  ومقدراته،  أرضــه 
قـــدراتـــهـــا وحـــــازت مــكــانــتــهــا في 
أوساط نظيراتها تحت الرعاية 
ــادة الــحــكــيــمــة لــحــضــرة  ــيــ ــقــ والــ
صــاحــب الــجــاللــة عــاهــل البالد 
المفدى، داعيًا اهلل تعالى لقوة 
ــاع بـــالـــتـــمـــكـــيـــن، ولـــلـــبـــالد  ــ ــدفـ ــ الـ
ــدوام الــرقــي والــتــقــدم فــي ظل  بـ
صاحب  لحضرة  الــزاهــر  العهد 

الجاللة.

بــن علي  الشيخ خــالــد  رفــع 
آل خليفة وزير العدل والشؤون 
ــيــــة واألوقــــــــــاف أســمــى  اإلســــالمــ
إلى  والــتــبــريــكــات  التهاني  آيـــات 
الملك  الجاللة  حضرة صاحب 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
الــبــالد الــمــفــدى، وإلــــى صاحب 
سلمان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
العهد  ولــي  آل خليفة  بن حمد 
نــــائــــب الـــقـــائـــد األعــــلــــى رئــيــس 
ــلـــس الـــــــــــــــوزراء، بــمــنــاســبــة  ــجـ مـ
ــعـــة والــخــمــســيــن  الــــذكــــرى الـــرابـ

لتأسيس قوة دفاع البحرين.
 كــــمــــا هــــنــــأ وزيــــــــــر الــــعــــدل 
المشير الركن الشيخ خليفة بن 
العام  الــقــائــد  خليفة  آل  أحــمــد 

الــبــحــريــن، وجميع  دفــــاع  لــقــوة 
ضباط وضباط صف وأفراد قوة 
المناسبة  بــهــذه  البحرين  دفـــاع 
الــوطــنــيــة الــعــزيــزة، مــنــوًهــا بما 
البحرين  دفــاع  قــوة  إليه  وصلت 
التطور  من مستوى متقدم من 
العسكرية  والجاهزية  والكفاءة 
تدريًبا وتسليًحا لتكون الحصن 
المنيع والحامي لسيادة الوطن 

وترابه الغالي.
وثـــــــــمـــــــــن وزيـــــــــــــــــر الـــــــعـــــــدل 
والجليلة  الــكــبــيــرة  اإلســهــامــات 
الــذود  فــي  البحرين  دفـــاع  لــقــوة 
ــادة الـــوطـــن والــحــفــاظ  ــيـ عـــن سـ
وأمنه واستقراره،  على مقدراته 
وفي دعم ما تحقق من إنجازات 

تنموية على جميع المستويات، 
دفاع  قــوة  منتسبي  لكل  متمنًيا 
البحرين دوام التوفيق والسداد.

مهنئا بذكرى تاأ�سي�سها

ــد بـــاإ�ـــســـهـــامـــات قـــوة  ــي ــس ــ� ــدل ي ــ ــع ــ ــر ال ــ ــ وزي
ــن ــوط ــن �ــســيــادة ال ــذود عـ ــ ــ ــي ال الـــدفـــاع فـ

} الشيخ خالد بن علي.

ــة والإداريــــــة ــي ــال ــم ــوان الــرقــابــة ال ــ ــس ديـ ــ� ــي رئ
ــيــ�ــس قـــوة دفــــاع الــبــحــريــن يــهــنــئ بـــذكـــرى تــاأ�ــس

النائـب العـام: قـوة دفـاع البحريـن درع واقيـة للوطن

القانوني  ــرأي  والــ التشريع  هيئة  رئــيــس  رفــع 
المستشار نواف عبداهلل حمزة أسمى آيات التهاني 
صاحب  لحضرة  السامي  المقام  إلــى  والتبريكات 
آل خليفة عاهل  الملك حمد بن عيسى  الجاللة 
البالد المفدى القائد األعلى، وإلى مقام صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولـــي الــعــهــد نــائــب الــقــائــد األعــلــى رئــيــس مجلس 
والخمسين  الــرابــعــة  الـــذكـــرى  بــمــنــاســبــة  الــــــوزراء، 
لتأسيس قوة دفاع البحرين. كما هنأ رئيس هيئة 
الشيخ  الركن  المشير  القانوني  والـــرأي  التشريع 
خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع 
البحرين، وجميع ضباط وضباط صف وأفراد قوة 
العزيزة،  الوطنية  المناسبة  بهذه  البحرين  دفــاع 

مــنــوًهــا بــمــا وصــلــت إلــيــه قـــوة دفـــاع الــبــحــريــن من 
والجاهزية  والكفاءة  التطور  من  متقدم  مستوى 
العسكرية تدريًبا وتسليًحا لتكون الحصن المنيع 

والحامي لسيادة الوطن وترابه الغالي.
محورية  مكانة  البحرين  دفــاع  لقوة  أن  وأكــد 
باعتبارها من أهم ركائز األمن الوطني الذي يعد 
السياج والحصن الحصين لحماية البالد وصيانة 
واالجتماعية  االقـتصادية  ومكتسباتها  أراضــيــهــا 
الشاملة،  التـنموية  الــمــســيــرة  ودعـــم  والــســيــاســيــة 
للوحدة  رمز  البحرين هي  دفــاع  قوة  أن  إلى  الفتًا 
الــوطــنــيــة، وســنــد لــأشــقــاء، وعـــون لــأمــة، لضمان 
دفــاع  قـــوة  لمنتسبي  متمنًيا  ــقــرار،  واالســتـــ األمـــن 

البحرين كافة دوام التوفيق والسداد. 

رئي�س هيئة الت�سريع: مكانة محورية لقوة دفاع البحرين

} النائب العام.

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
الشيخ  سمو  من  تهنئة  برقية  األعلى  القائد  المفدى  البالد  ملك 
الرابعة  الــذكــرى  بمناسبة  خليفة،  آل  سلمان  بــن  محمد  بــن  حمد 
والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين، رفع فيها سموه إلى المقام 
األعلى  القائد  المفدى  الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة  السامي 
المناسبة، معربًا عن اعتزازه  التهاني والتبريكات بهذه  آيات  أسمى 
دفاع  قــوة  إليه  وصلت  الــذي  والمتقدم  المشرف  بالمستوى  الكبير 
البحرين، بفضل وتوفيق من اهلل عز وجل ثم بفضل حكمة وقيادة 
جاللته السديدة التي جعلت من قوة دفاع البحرين تضاهي القوات 
اليوم الحصن الحصين  المتقدمة تدريبًا وتسليحًا حتى أصبحت 
السمو  صــاحــب  تلقى  كما  ومــقــدراتــه.  مكتسباته  وحــامــيــة  للوطن 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من سمو الشيخ حمد بن 
الرابعة والخمسين  محمد بن سلمان آل خليفة، بمناسبة الذكرى 
لتأسيس قوة دفاع البحرين، وأشاد سموه بما وصلت إليه قوة دفاع 
وأهــتــمــام حضرة  رعــايــة  بفضل  متقدمة  مــســتــويــات  مــن  الــبــحــريــن 
البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــاللــة  صــاحــب 
المفدى القائد األعلى، ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد 
نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء، حتى اصبحت قوة دفاع 
العمل  على  مثال  وخير  درعــا حصينا  البواسل  ورجالها  البحرين 
المخلص والمتقن في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن 

والدفاع عن منجزاته.
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ــرة صـــاحـــب  ــضــ ــن حــ ــ صــــــدر عـ
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المفدى  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل 
ــلــــى األمــــــر الــمــلــكــي  ــائـــد األعــ الـــقـ
ضابًطا   )553( بترقية  الــســامــي، 
البحرين من مختلف  دفــاع  بقوة 
ــاءت هــذه  ــ الـــرتـــب الــعــســكــريــة، وجـ
الـــتـــرقـــيـــات الـــتـــي صـــــدرت بــاألمــر 
تزامًنا مع ذكرى  السامي  الملكي 
تــأســيــس قــــوة دفـــــاع الــبــحــريــن 5 

فبراير.
كما صدر عن حضرة صاحب 
الــجــاللــة عــاهــل الـــبـــالد الــمــفــدى 
ــلــــى األمــــــر الــمــلــكــي  ــائـــد األعــ الـــقـ
السامي بمنح وسام البحرين من 
الــدرجــة األولـــى لــعــدد 9 مــن كبار 
ضباط قوة دفاع البحرين، ووسام 
ــة الــثــانــيــة  الــبــحــريــن مـــن الــــدرجــ
لعدد 3 من كبار ضباط قوة دفاع 
ــبـــحـــريـــن، وصــــــدر عــــن جــاللــتــه  الـ
األمر الملكي السامي بمنح وسام 
تــقــديــر الــخــدمــة الــعــســكــريــة من 
الدرجتين لعدد 48 ضابطا و553 

من األفراد.
وبهذه المناسبة نقل المشير 
الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
لــقــوة دفــاع  الــعــام  الــقــائــد  خليفة 
ــى الــضــبــاط الــذيــن  الــبــحــريــن إلــ
جرى ترقيتهم إلى الرتب األعلى 
وتـــكـــريـــمـــهـــم بــــاألوســــمــــة، تــهــانــي 
حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الــبــالد الــمــفــدى الــقــائــد األعــلــى، 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  وصــاحــب 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
العهد نائب القائد األعلى رئيس 
لهم  وتمنياتهما  الـــوزراء،  مجلس 

لتحقيق  والسداد  التوفيق  بــدوام 
ــدم واالزدهــــــــــار  ــقــ ــتــ ــن الــ ــ مــــزيــــد مـ
القيادة  ظل  تحت  للوطن  خدمَة 
ــرة صــــاحــــب  ــ ــضـ ــ ــحـ ــ ــة لـ ــمــ ــيــ ــكــ ــحــ الــ
الــجــاللــة عــاهــل الـــبـــالد الــمــفــدى 

القائد األعلى.
ــدر الــمــشــيــر الـــركـــن  ــ كـــمـــا أصــ
ــد آل  ــمــ ــن أحــ ــ الـــشـــيـــخ خـــلـــيـــفـــة بـ
لــقــوة دفــاع  الــعــام  الــقــائــد  خليفة 
 )4430( بــتــرقــيــة  ــره  أمــ الــبــحــريــن 
تــشــمــل األفـــــــراد والــمــدنــيــيــن في 
بقوة  والـــدرجـــات  الــرتــب  مختلف 

دفاع البحرين بهذه المناسبة.
ــام لــقــوة  ــعـ ــدر الــقــائــد الـ ــ وأصــ

دفــــاع الــبــحــريــن بــمــنــاســبــة ذكـــرى 
تــأســيــس قــــوة دفـــــاع الــبــحــريــن 5 
الخدمة  نــوط  بمنح  أمــره  فبراير 
 34 لعدد  الدرجتين  من  الطويلة 
ضابطا و459 من األفراد، كما أمر 
بمنح نوط الكفاءة من الدرجتين 
لعدد 106 ضباط، ولعدد 757 من 

األفراد.
ــالــــي  ــعــ ــمــ وهــــــنــــــأ صــــــاحــــــب الــ
البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد 
الـــضـــبـــاط واألفــــــــراد والــمــدنــيــيــن 
بــمــنــاســبــة تــرفــيــعــهــم مــبــارًكــا لهم 
ــاألنـــواط،  تــرقــيــتــهــم وتــكــريــمــهــم بـ
داعًيا أن تكون هذه الترقية حافًزا 
لــهــم لــبــذل الــمــزيــد مـــن الــعــطــاء 
واجبهم  ألداء  العمل  مــيــدان  فــي 
الــوطــنــي فــي الــدفــاع عــن الــوطــن، 
ــن الـــتـــقـــدم  ــ ــد مــ ــ ــزيـ ــ وتـــحـــقـــيـــق مـ
واالزدهــــــــار لــقــوة دفــــاع الــبــحــريــن 
مــتــمــنــًيــا لــهــم الــتــوفــيــق والــنــجــاح 
ــرة صــاحــب  ــيــــادة حـــضـ فــــي ظــــل قــ
الــجــاللــة عــاهــل الـــبـــالد الــمــفــدى 

القائد األعلى.

تزامنا مع ذكرى تاأ�سي�س قوة دفاع البحرين

اأمر ملكي بترقية 553 �سابطا ومنح و�سام البحرين من الدرجتين الأولى والثانية لـ12 من كبار ال�ضباط
الأف������راد م���ن  و553  ���س��اب��ط��ا  ـــ48  ــــ لـ الــدرجــتــيــن  ــن  مـ الــعــ�ــســكــريــة  الــخــدمــة  ــر  ــدي ــق ت ــام  ــسـ و�ـ ــح  ــن م

القائـــد العام ينقل تهاني الملك وولي العهد رئي�ـــس الـــوزراء اإلى ال�سباط الذين تم ترقيتهم وتكريمهم بالأو�ســـمة

} القائد العام.} جاللة الملك المفدى.

منح نوط الخدمة الطويلة من الدرجتين 
ونــوط  فـــردا  و459  �سابطا  لــــــ34 

فردا و757  �سباط   106 لـــ  الكفاءة 

ــى حـــــــضـــــــرة صــــاحــــب  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ تـ
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
المفدى  البالد  ملك  خليفة  آل 
القائد األعلى، برقية تهنئة من 
الشيخ خالد بن عبداهلل  معالي 
رئــيــس مجلس  نــائــب  خليفة  آل 
الوزراء، بمناسبة الذكرى الرابعة 
دفــاع  قــوة  لتأسيس  والخمسين 

البحرين.
وأشـــاد نــائــب رئــيــس مجلس 

تحظى  بما  برقيته  فــي  ــوزراء  الــ
ــبــــحــــريــــن مــن  بـــــه قـــــــوة دفــــــــاع الــ
لدن جاللة  من  واهتمام  حرص 
الملك المفدى، حتى غدت هذه 
الوطنية  الــعــســكــريــة  الــمــؤســســة 
ركــًنــا أســاســيــة مــن أركـــان الــدولــة 
الـــحـــديـــثـــة، وواحـــــــــدة مــــن أكــثــر 
ــتــــعــــدادا،  الــــقــــوات جـــاهـــزيـــة واســ
المنشود  دورهـــا  بذلك  لتواصل 
في حفظ أمن واستقرار الوطن 

ومنجزاته  حــيــاضــه  عــن  والــــذود 
ــا تـــحـــقـــق لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن مــن  ــ ومــ
فـــي مختلف  مــهــمــة  مــكــتــســبــات 

المجاالت.
ــو  ــمـ ــسـ وتــــلــــقــــى صـــــاحـــــب الـ
بن حمد  األمير سلمان  الملكي 
نــائــب  الـــعـــهـــد  ولـــــي  آل خــلــيــفــة 
الــقــائــد األعـــلـــى رئــيــس مجلس 
الــوزراء، برقية تهنئة من الشيخ 
خالد بن عبداهلل آل خليفة نائب 

الــوزراء، بمناسبة  رئيس مجلس 
الــــذكــــرى الـــرابـــعـــة والــخــمــســيــن 

لتأسيس قوة دفاع البحرين.
وأشـــاد نــائــب رئــيــس مجلس 
تحظى  بما  برقيته  فــي  ــوزراء  الــ
به قوة دفاع البحرين من رعاية 
واهـــتـــمـــام مــــن حـــضـــرة صــاحــب 
الـــــجـــــاللـــــة الــــمــــلــــك حــــمــــد بــن 
البالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
الــمــفــدى الــقــائــد األعـــلـــى، ومــن 

مكانة متقدمة في البرامج التي 
الملكي  السمو  صــاحــب  ُيــشــرف 
األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء عــلــى  رئــ
تنفيذها حتى أصبحت قوة دفاع 
البحرين ورجالها البواسل درًعا 
حصينة وخير مثال على العمل 
الــمــخــلــص والــمــتــقــن فــي سبيل 
الــحــفــاظ عــلــى أمــــن واســتــقــرار 

الوطن والدفاع عن منجزاته. 

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى برقية تهنئة إلى فخامة السيدة سندي كيرو 
الوطني  العيد  ذكــرى  بمناسبة  وذلــك  لنيوزيلندا،  العامة  الحاكمة 

لبالدها.
وأعرب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامتها 

بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
وبعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
السيدة  إلى فخامة  تهنئة  برقية  الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي 
سندي كيرو الحاكمة العامة لنيوزيلندا، وذلك بمناسبة ذكرى العيد 
الوطني لبالدها، أعرب سموه في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته 

لفخامتها بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
الــعــهــد رئــيــس مجلس  الــســمــو الملكي ولـــي  كــمــا بــعــث صــاحــب 
الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى دولة السيدة جاسيندا أردرن، رئيسة 

وزراء نيوزيلندا، بهذه المناسبة الوطنية.

الملك وولي العهد رئي�س الوزراء 
يهنئان بالعيد الوطني لنيوزيلندا

الملك وولي العهد رئي�س الوزراء يتلقيان  
تهنئة من �سمو ال�سيخ حمد بن محمد بن �سلمان

الملك وولي العهد رئي�س الوزراء يتلقيان تهنئة خالد بن عبداهلل بذكرى تاأ�سي�س قوة الدفاع

} الشيخ خالد بن عبداهلل

رفــــــــع الــــشــــيــــخ دعـــــيـــــج بــن 
رئيس  نــائــب  خليفة  آل  سلمان 
ــى لـــلـــشـــبـــاب  ــ ــلــ ــ الـــمـــجـــلـــس األعــ
التهاني  آيــات  أسمى  والرياضة، 
والــتــبــريــكــات إلـــى مــقــام حضرة 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، عــاهــل 
الــبــالد الــمــفــدى، وإلــــى صاحب 
سلمان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، وذلـــك 
لتأسيس   54 الــذكــرى  بمناسبة 

قوة دفاع البحرين الباسلة.
وأكد الشيخ دعيج بن سلمان 
آل خليفة أن ذكرى تأسيس قوة 
ــاع تــمــثــل نــقــلــة مــحــوريــة في  دفــ
تاريخ المملكة الحديث، مشيرًا 
إلى اإلسهامات الكبيرة لجاللة 
تأسيسها  فــي  الــمــفــدى  الــمــلــك 
ووضـــــع لــبــنــاتــهــا األولـــــــى، حتى 
أصــبــحــت قــــوة الـــدفـــاع تــضــاهــي 
الــجــيــوش الــمــتــقــدمــة تــنــظــيــمــًا 
ــًا وتــســلــيــحــًا، مــبــيــنــًا أن  ــبـ وتـــدريـ

ــاع الــبــحــريــن هــي الـــدرع  ــوة دفــ قـ
مكتسبات  تحمي  التي  المتينة 
الــوطــن، منوهًا  ومــنــجــزات هــذا 
التي  والمساندة  بالدعم  كذلك 
السمو  وإلــــى صــاحــب  يــقــدمــهــا 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خــلــيــفــة، ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
ساهم  والــــذي  الـــــوزراء،  مجلس 
فــي االرتــقــاء وتــطــويــر منظومة 

قوة دفاع البحرين.
ــــج بــن  ــيـ ــ ــيــــخ دعـ ــأ الــــشــ ــ ــنـ ــ وهـ
سلمان آل خليفة كذلك المشير 
أحمد  بن  خليفة  الشيخ  الركن 
لقوة  الــعــام  الــقــائــد  خليفة  آل 
الجهود  مثمنًا  البحرين،  دفــاع 
يبذلها في سبيل  الذي  الكبيرة 
وتــعــزيــز مكانة  الـــوطـــن  حــمــايــة 
قـــــوة دفـــــــاع الـــبـــحـــريـــن، مــــؤكــــدًا 
أنـــهـــا أثــبــتــت عــلــى مــــدى عــقــود 
جــاهــزيــتــهــا لــلــتــصــدي لــكــل من 
يـــحـــاول الــمــســاس بــأمــن وأمـــان 

هذا الوطن.

دعيج بن �سلمان يهنئ الملك بالذكرى 
الــ54 لتاأ�سي�ـس قـوة دفـاع البحريـن

الــفــريــق طــبــيــب الشيخ  رفـــع 
خليفة  آل  ــبـــداهلل  عـ ــن  بـ مــحــمــد 
للصحة  األعلى  المجلس  رئيس 
والتبريكات  التهاني  آيــات  أسمى 
الملك  الجاللة  لحضرة صاحب 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
ــــى صــاحــب  ــبـــالد الـــمـــفـــدى، وإلـ الـ
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد نائب 
رئـــيـــس مجلس  ــلـــى  الـــقـــائـــد األعـ
الوزراء، بمناسبة الذكرى الرابعة 
دفــاع  قـــوة  لتأسيس  والخمسين 

البحرين.
وأشــــــــاد الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
بـــالـــتـــقـــدم  خـــلـــيـــفـــة  آل  ــــداهلل  ــبـ ــ عـ
ــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه قــوة  الــكــبــيــر الـ
دفــــــاع الـــبـــحـــريـــن بــفــضــل قـــيـــادة 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
السديدة  الــمــفــدى والــتــوجــيــهــات 
من لدن جاللته والتي طورت من 
كفاءة قوة دفاع البحرين منذ أن 
وضع لبناتها األولى حتى وصلت 
إلـــــى هـــــذا الـــمـــســـتـــوى الــمــشــرف 

مــن الــكــفــاءة والــجــاهــزيــة، مؤكدا 
السمو  لصاحب  المتميز  الـــدور 
القائد  نائب  العهد  ولي  الملكي 
األعلى رئيس مجلس الوزراء في 
كــل مــجــاالت قــوة دفـــاع البحرين 
ــح في  ــــذي أســهــم بــشــكــل واضــ والـ
إلــى مكانة  الــقــوة  الــوصــول بهذه 

عالية من التطور والكفاءة.
ــر الـــركـــن  ــيـ كـــمـــا هـــنـــأ الـــمـــشـ
ــمــــد آل  ــيـــخ خــلــيــفــة بــــن أحــ الـــشـ

خليفة الــقــائــد الــعــام لــقــوة دفــاع 
الـــــبـــــحـــــريـــــن، وجــــمــــيــــع ضـــبـــاط 
ــراد قـــوة دفــاع  ــ وضــبــاط صــف وأفـ
الــــبــــحــــريــــن بـــــهـــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة 
الــوطــنــيــة الـــعـــزيـــزة، مــنــوًهــا بما 
إلــيــه قــوة دفـــاع البحرين  وصــلــت 
التطور  مــن  متقدم  مستوى  مــن 
العسكرية  والجاهزية  والــكــفــاءة 
الحصن  لتكون  وتسليًحا  تدريًبا 
الوطن  لسيادة  والحامي  المنيع 

وترابه الغالي.
وثــمــن اإلســـهـــامـــات الــكــبــيــرة 
والجليلة لقوة دفاع البحرين في 
الذود عن سيادة الوطن والحفاظ 
واستقراره،  وأمنه  مقدراته  على 
وفي دعم ما تحقق من إنجازات 
المستويات،  جميع  على  تنموية 
دفــاع  قــوة  منتسبي  لكل  متمنًيا 
والسداد  التوفيق  دوام  البحرين 
بــمــا يـــدعـــم الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة 
صاحب  حضرة  بقيادة  الشاملة 
الــجــاللــة عــاهــل الــبــالد الــمــفــدى 

القائد األعلى.

ــئ  ــن ــه ــس الأعــــــلــــــى لـــلـــ�ـــســـحـــة ي ــ ــ� ــ ــي ــ رئ
ــاع الــبــحــريــن ــ ــوة دفـ ــ ــس ق ــ� ــي ــس ــاأ� ــرى ت ــذكـ بـ

} الشيخ محمد بن عبداهلل.

رفــــــــع الــــشــــيــــخ أحـــــمـــــد بــن 
محمد آل خليفة، رئيس ديوان 
الرقابة المالية واإلدارية، أسمى 
إلى  والتبريكات  التهاني  آيـــات 
المقام السامي لحضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى 
ــى، وإلــــــى مــقــام  ــ ــلـ ــ الـــقـــائـــد األعـ
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــعــهــد، نــائــب الــقــائــد األعــلــى، 
رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة 
الــــذكــــرى الـــرابـــعـــة والــخــمــســيــن 

لتأسيس قوة دفاع البحرين.
كـــمـــا هـــنـــأ الــمــشــيــر الـــركـــن 
الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن أحـــمـــد آل 
ــام لــقــوة  ــعــ ــد الــ ــائـ ــقـ خـــلـــيـــفـــة، الـ
وجميع ضباط  البحرين،  دفــاع 
ــوة  وضــــــبــــــاط صــــــف وأفـــــــــــــراد قــ
المناسبة  بهذه  البحرين  دفــاع 

العزيزة.
الرقابة  ديـــوان  رئيس  وأكــد 
دفاع  قــوة  أن  واإلداريـــة،  المالية 
ودرع  شـــامـــخ  الـــبـــحـــريـــن صـــــرح 
حــصــيــنــة يــــدافــــع عــــن الـــوطـــن 
ويــحــمــي مـــقـــدراتـــه ويــــــذود عن 
ــن فـــخـــره  ــ ــًرا عـ ــبــ ــعــ ــه، مــ ــاضــ ــيــ حــ
ــازات الــتــي  ــ ــجـ ــ ــاإلنـ ــ واعــــــتــــــزازه بـ
حققتها القوة، وما وصلت إليه 
مـــن مــكــانــة مــرمــوقــة ومــســتــوى 
رفــيــع مــن الــكــفــاءة والــجــاهــزيــة 
بــدعــم ورعـــايـــة حــضــرة صــاحــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة، عاهل البالد المفدى 
القائد األعلى، ومتابعة صاحب 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
العهد  ولي  آل خليفة  بن حمد 
ــى رئــيــس  ــلــ ــد األعــ ــائـ ــقـ نـــائـــب الـ

مجلس الوزراء.
وأشـــــــاد بـــاهـــتـــمـــام الــمــشــيــر 
الركن الشيخ خليفة بن أحمد 
لقوة  الــعــام  الــقــائــد  خليفة  آل 
دفـــــاع الـــبـــحـــريـــن، ومــســاهــمــاتــه 

فــــي رفـــــع وتـــعـــزيـــز كــــفــــاءة قـــوة 
ــا  ــويـــرهـ دفــــــــاع الـــبـــحـــريـــن وتـــطـ
عـــلـــى األصـــــعـــــدة الــمــخــتــلــفــة، 
المخلصة  بــالــجــهــود  نـــوه  كــمــا 
دفاع  قوة  منتسبو  يبذلها  التي 
البحرين كافة في أداء واجبهم 
ــي الــــمــــجــــاالت الــمــخــتــلــفــة،  ــ فـ
الــوالء  أروع صــور  حيث ضــربــوا 
األمــن  على  للحفاظ  والــفــداء 

واالستقرار.

رفع الدكتور علي بن فضل 
العام أصدق  النائب  البوعينين 
إلى  التبريكات  وأطيب  التهاني 
مــقــام حــضــرة صــاحــب الجاللة 
ــلـــك حـــمـــد بــــن عـــيـــســـى آل  الـــمـ
المفدى  الــبــالد  عــاهــل  خليفة 
الــقــائــد األعـــلـــى، وإلــــى صاحب 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
العهد  بن حمد آل خليفة ولي 
ــلــــى رئــيــس  ــائـــد األعــ ــقـ نـــائـــب الـ
ــلـــس الــــــــــــــوزراء، بــمــنــاســبــة  مـــجـ
الـــذكـــرى الـــرابـــعـــة والــخــمــســيــن 

لتأسيس قوة دفاع البحرين. 

وأكد النائب العام ما تمثله 
قـــــوة دفــــــاع الـــبـــحـــريـــن لــلــوطــن 
ــة عــن  ــ ــعـ ــ ــدافـ ــ كـــــــــدرع واقـــــيـــــة ومـ
اكتسبت  التي  ومقدراته،  أرضــه 
قـــدراتـــهـــا وحـــــازت مــكــانــتــهــا في 
أوساط نظيراتها تحت الرعاية 
ــادة الــحــكــيــمــة لــحــضــرة  ــيــ ــقــ والــ
صــاحــب الــجــاللــة عــاهــل البالد 
المفدى، داعيًا اهلل تعالى لقوة 
ــاع بـــالـــتـــمـــكـــيـــن، ولـــلـــبـــالد  ــ ــدفـ ــ الـ
ــدوام الــرقــي والــتــقــدم فــي ظل  بـ
صاحب  لحضرة  الــزاهــر  العهد 

الجاللة.

بــن علي  الشيخ خــالــد  رفــع 
آل خليفة وزير العدل والشؤون 
ــيــــة واألوقــــــــــاف أســمــى  اإلســــالمــ
إلى  والــتــبــريــكــات  التهاني  آيـــات 
الملك  الجاللة  حضرة صاحب 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
الــبــالد الــمــفــدى، وإلــــى صاحب 
سلمان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
العهد  ولــي  آل خليفة  بن حمد 
نــــائــــب الـــقـــائـــد األعــــلــــى رئــيــس 
ــلـــس الـــــــــــــــوزراء، بــمــنــاســبــة  ــجـ مـ
ــعـــة والــخــمــســيــن  الــــذكــــرى الـــرابـ

لتأسيس قوة دفاع البحرين.
 كــــمــــا هــــنــــأ وزيــــــــــر الــــعــــدل 
المشير الركن الشيخ خليفة بن 
العام  الــقــائــد  خليفة  آل  أحــمــد 

الــبــحــريــن، وجميع  دفــــاع  لــقــوة 
ضباط وضباط صف وأفراد قوة 
المناسبة  بــهــذه  البحرين  دفـــاع 
الــوطــنــيــة الــعــزيــزة، مــنــوًهــا بما 
البحرين  دفــاع  قــوة  إليه  وصلت 
التطور  من مستوى متقدم من 
العسكرية  والجاهزية  والكفاءة 
تدريًبا وتسليًحا لتكون الحصن 
المنيع والحامي لسيادة الوطن 

وترابه الغالي.
وثـــــــــمـــــــــن وزيـــــــــــــــــر الـــــــعـــــــدل 
والجليلة  الــكــبــيــرة  اإلســهــامــات 
الــذود  فــي  البحرين  دفـــاع  لــقــوة 
ــادة الـــوطـــن والــحــفــاظ  ــيـ عـــن سـ
وأمنه واستقراره،  على مقدراته 
وفي دعم ما تحقق من إنجازات 

تنموية على جميع المستويات، 
دفاع  قــوة  منتسبي  لكل  متمنًيا 
البحرين دوام التوفيق والسداد.

مهنئا بذكرى تاأ�سي�سها

ــد بـــاإ�ـــســـهـــامـــات قـــوة  ــي ــس ــ� ــدل ي ــ ــع ــ ــر ال ــ ــ وزي
ــن ــوط ــن �ــســيــادة ال ــذود عـ ــ ــ ــي ال الـــدفـــاع فـ

} الشيخ خالد بن علي.

ــة والإداريــــــة ــي ــال ــم ــوان الــرقــابــة ال ــ ــس ديـ ــ� ــي رئ
ــيــ�ــس قـــوة دفــــاع الــبــحــريــن يــهــنــئ بـــذكـــرى تــاأ�ــس

النائـب العـام: قـوة دفـاع البحريـن درع واقيـة للوطن

القانوني  ــرأي  والــ التشريع  هيئة  رئــيــس  رفــع 
المستشار نواف عبداهلل حمزة أسمى آيات التهاني 
صاحب  لحضرة  السامي  المقام  إلــى  والتبريكات 
آل خليفة عاهل  الملك حمد بن عيسى  الجاللة 
البالد المفدى القائد األعلى، وإلى مقام صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولـــي الــعــهــد نــائــب الــقــائــد األعــلــى رئــيــس مجلس 
والخمسين  الــرابــعــة  الـــذكـــرى  بــمــنــاســبــة  الــــــوزراء، 
لتأسيس قوة دفاع البحرين. كما هنأ رئيس هيئة 
الشيخ  الركن  المشير  القانوني  والـــرأي  التشريع 
خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع 
البحرين، وجميع ضباط وضباط صف وأفراد قوة 
العزيزة،  الوطنية  المناسبة  بهذه  البحرين  دفــاع 

مــنــوًهــا بــمــا وصــلــت إلــيــه قـــوة دفـــاع الــبــحــريــن من 
والجاهزية  والكفاءة  التطور  من  متقدم  مستوى 
العسكرية تدريًبا وتسليًحا لتكون الحصن المنيع 

والحامي لسيادة الوطن وترابه الغالي.
محورية  مكانة  البحرين  دفــاع  لقوة  أن  وأكــد 
باعتبارها من أهم ركائز األمن الوطني الذي يعد 
السياج والحصن الحصين لحماية البالد وصيانة 
واالجتماعية  االقـتصادية  ومكتسباتها  أراضــيــهــا 
الشاملة،  التـنموية  الــمــســيــرة  ودعـــم  والــســيــاســيــة 
للوحدة  رمز  البحرين هي  دفــاع  قوة  أن  إلى  الفتًا 
الــوطــنــيــة، وســنــد لــأشــقــاء، وعـــون لــأمــة، لضمان 
دفــاع  قـــوة  لمنتسبي  متمنًيا  ــقــرار،  واالســتـــ األمـــن 

البحرين كافة دوام التوفيق والسداد. 

رئي�س هيئة الت�سريع: مكانة محورية لقوة دفاع البحرين

} النائب العام.

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
الشيخ  سمو  من  تهنئة  برقية  األعلى  القائد  المفدى  البالد  ملك 
الرابعة  الــذكــرى  بمناسبة  خليفة،  آل  سلمان  بــن  محمد  بــن  حمد 
والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين، رفع فيها سموه إلى المقام 
األعلى  القائد  المفدى  الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة  السامي 
المناسبة، معربًا عن اعتزازه  التهاني والتبريكات بهذه  آيات  أسمى 
دفاع  قــوة  إليه  وصلت  الــذي  والمتقدم  المشرف  بالمستوى  الكبير 
البحرين، بفضل وتوفيق من اهلل عز وجل ثم بفضل حكمة وقيادة 
جاللته السديدة التي جعلت من قوة دفاع البحرين تضاهي القوات 
اليوم الحصن الحصين  المتقدمة تدريبًا وتسليحًا حتى أصبحت 
السمو  صــاحــب  تلقى  كما  ومــقــدراتــه.  مكتسباته  وحــامــيــة  للوطن 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من سمو الشيخ حمد بن 
الرابعة والخمسين  محمد بن سلمان آل خليفة، بمناسبة الذكرى 
لتأسيس قوة دفاع البحرين، وأشاد سموه بما وصلت إليه قوة دفاع 
وأهــتــمــام حضرة  رعــايــة  بفضل  متقدمة  مــســتــويــات  مــن  الــبــحــريــن 
البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــاللــة  صــاحــب 
المفدى القائد األعلى، ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد 
نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء، حتى اصبحت قوة دفاع 
العمل  على  مثال  وخير  درعــا حصينا  البواسل  ورجالها  البحرين 
المخلص والمتقن في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن 

والدفاع عن منجزاته.
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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
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ال�شلولو وغيره 
و�شبوبة كورونا

له  مــن قصيدة  الشطر  هــذا  فــي  المتنبي  الطيب  أبــو  يكن  لــم 
يــقــول فيه »مــصــائــب قــوم عند قــوم فــوائــد« يــصــوغ حكمة، بــل كان 
يؤكد حقيقة تاريخية عرفها البشر عبر العصور، وتلك هي حقيقة 

المستفيدين من المصائب التي تنزل باألرض والناس!!
جائحة  مع  وبشدة  الواقع  أرض  على  تجسدت  الحقيقة  هــذه 
ففي  فقرهم،  تضاعف  وفــقــراء  ثـــراء،  زادوا  أثــريــاء  فهناك  كــورونــا، 
ذلك  فــي  وينقسم  الــمــال،  منها  يستخرج  هــنــاك شخص  أزمـــة  كــل 

المستفيدون إلى نوعين، جيدين، وسيئين. 
فــنــلــنــديــون فــي جــامــعــة هلسنكي عالجا  مــؤخــرا طـــور عــلــمــاء 
عدة  الحماية  يوفر  أن  يمكن  لألنف  رذاذ  شكل  على  جــاء  جــديــدا 
أومــيــكــرون وفــيــروســات كوفيد األخـــرى وذلــك  ســاعــات ضــد متغير 
أن  أوضحت  التي  األمريكية،  نيوز  فوكس  وكالة  نشرته  ما  بحسب 
تعطيل  على  بالقدرة  يتمتع  عقار  صناعة  مــن  تمكنوا  الباحثين 
بروتين فيروس كورونا ويوفر حماية فعالة على المدى القصير ضد 
األقل  ثماني ساعات على  العدوى مدة  وهو يحمي من  الفيروس، 
حتى في حاالت التعرض الشديد للفيروس، وأنه قادر على تحييد 
مشيرة  وأومــيــكــرون،  دلتا  ذلــك  فــي  بما  ومتغيراته  كوفيد  فــيــروس 
باألبحاث  القيام  ثم يجب  ومن  الفئران،  تم تجربته على  أنه  إلى 

المطلوبة قبل استخدامه على البشر.
االخــتــراعــات  هــذه  مثل  كــان  إذا  بما  بالطبع  الــجــزم  يمكن  ال 
وغيرها الكثير والكثير منذ اندالع األزمة يندرج تحت فئة السيئين 
أو الجيدين، ولكن ما يجب علينا جميعا هنا هو أخذ الحيطة مما 
تحت مسمى  للناس  بشع  استغالل  من  الساحة  على  اآلن  يحدث 
الحماية والوقاية والعالج، ففي مصر على سبيل المثال أذكر أنه 
حين انتشر فيرس كورونا المستجد تم استخدام ما يعرف ببوابات 
أجل  من  العامة  الثانوية  لجان  مداخل  كل  على  الذاتي  التعقيم 
بشكل  اللجان  تعقيم  على  والعمل  الــعــدوى،  مــن  الــطــالب  حماية 
ألف   25 مــن  يقرب  مــا  الــواحــدة  البوابة  سعر  يتجاوز  حيث  دوري، 
جنيه، ثم جاء اإلعالن الصادم لمنظمة الصحة العالمية ليكشف 
أو األهمية، بل على العكس،  الفائدة  البوابات عديمة  عن أن هذه 
أكسيد  وثاني  كلور  من  بداخلها  المستخدمة  الكيميائية  فالمواد 
والعيون،  الجلد  في  بالحساسية  البعض  تصيب  قد  الهيدروجين 
للتكسب  إلى مصدر  البوابات  تلك  تحولت  أن  بعد  ذلك  وقد جاء 
أو باللغة الدارجة أصبحت سبوبة لجني المال، كما هو الحال في 

كثير من المنتجات األخرى التي انتعشت مع هذه األزمة.
ــرق الــعــالج  ــ بــالــفــعــل تــحــولــت الــخــلــطــات وأدويــــــة الــشــفــاء وطـ
ووصــفــات الــشــفــاء عــلــى الــســوشــيــال مــيــديــا إلـــى ســبــوبــة، فالبعض 
أمــراض أخــرى الستخدامها  بالفعل لعالج  يــروج ألدويــة مــوجــودة 
في عالج كورونا، والبعض اآلخر يعلن منتجات طبيعية ال تستند 
على أبحاث طبية مثبتة من قبل متخصصين، مؤكدا فعاليتها في 
الوقاية أو تخفيف األعراض، وبدأ مستخدمو مواقع التواصل في 
نشرها تحت شعار »كي تعم الفائدة« من دون علم أنهم يسهمون في 

نشر خرافات وطرق وأدوات غير صحيحة وغير فعالة.
ــرأة  ــاوث تــشــايــنــا مــورنــيــنــغ بــوســت قــصــة امـ نــشــرت صحيفة ســ
اضطرت إلى تلقي العالج في المستشفى بسبب تعرضها اللتهاب 
شــديــد فــي الــحــلــق بــعــد تــنــاولــهــا كــيــلــو ونــصــف الــكــيــلــو مــن الــثــوم، 
بالفيروس،  البعض بذلك لتفادي اإلصابة  أن نصحها  وذلك بعد 
كــمــا حــــذرت إدارة الـــغـــذاء والـــــدواء األمــريــكــيــة مــن مــخــاطــر شــرب 
مشاهير  من  نجم  وصفه  الــذي  الصحة،  على  الكلور  أكسيد  ثاني 

السوشيال الميديا لمتابعيه لتحقيق الوقاية. 
المعلومات  العالمية من مشاركة  لقد حذرت منظمة الصحة 
قد  سلبية  نتائج  مــن  تسببه  لما  وذلـــك  بالخطرة  وصفتها  الــتــي 
لطبيعتها،  وإدراك  وعي  دون  من  يستخدمها،  على حياة من  تؤثر 
مثل الشلولو والغرغرة بالماء والملح والليمون، وتناول فص ثوم 
يوميا، وغيرها من الفتاوى الصحية التي يتم تداولها على وسائل 

التواصل االجتماعي اليوم وتبيع الوهم لمتابعيها.
لقد أعلنت دار اإلفتاء المصرية أن ناشر هذه الوصفات الطبية 
من غير المتخصصين داخل في حيز الخطر، وال يشفع له ُحسن 
القصد في العبث بحياة الناس، واإلضرار بصحتهم، وهو نوع من 
اإلنسانية  الحياة  اإلســالم على حماية  يتنافى مع حرص  الفساد 

وتحريم االعتداء عليها.
اإلبراشي  وائــل  الشهير  اإلعالمي  مأساة  من  عظة  لنا  وليكن 

رحمه اهلل.

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

ال�شرائب على اأرباح
 ال�شركات.. ماذا ننتظر؟ 

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

كان البعض يردد دائما، إن فرض ضرائب على أرباح الشركات 
واالستثمارات المحلية واألجنبية، سيتسبب في طرد المستثمرين 
وهجرتهم إلى دول أخرى، وتقلص السوق وحركة التجارة.. كانت 
»الفزاعة« الحاضرة دائما هي أن التسهيالت وعدم فرض الضرائب 
تــشــجــع االســتــثــمــار، وتــفــتــح فـــرص الــعــمــل والــتــوظــيــف.. وأن في 
الوظائف  وتوفير  الــشــركــات  الستقطاب  خــســارة  الــضــرائــب  فــرض 

للمواطنين.. فماذا حصل..؟؟ 
على  الضريبة  فــرضــت  العربي  الخليج  دول  كــل  أن  النتيجة 
أرباح الشركات، وتضاعفت عندها االستثمارات، وزادت فرص العمل 
الــدولــة مــصــدرا جــديــدا،  والــتــوظــيــف لمواطنيها، وربــحــت خــزانــة 
عملية  تطوير  في  وساهم  االقتصادية،  الظروف  في ظل  وخاصة 

التنمية الشاملة.
في اإلمارات هناك ضريبة على أرباح الشركات بنسبة 9%، وفي 
 ،%10 قطر  وفي   ،%15 والكويت  عمان  وفي سلطنة   ،%20 السعودية 
وهناك العديد من الدول العربية تفرض هذه الضريبة، وحتى دول 

االتحاد األوروبي وأمريكا تفرض نسًبا متفاوتة للضريبة.
أحمد  بــن  خليفة  السيد  معالي  أن  ولــلــتــاريــخ،  يــقــال،  الــحــق 
الظهراني رئيس مجلس النواب األسبق، تقدم بمقترح حول هذا 
الشأن، ولكن المقترح لم ير النور، ربما ألسباب اقتصادية آنذاك، 

ولكن الوضع الحالي سيجب إعادة النظر في األمر من جديد.
 منذ سنوات تساءل األستاذ لطفي نصر رحمه اهلل، قائال: ماذا 
يضير بنك أو شركة توزع أرباحا سنوية قوامها 20 مليون دوالر على 
مساهميها، أن توزع على هؤالء المساهمين 19 مليونا فقط، ثم 
تدفع مليونا واحدة كضريبة على األرباح.. وهذا ال يضير أي شركة 
وال يعرقل مسيرتها، وقد يقول قائل إن مثل هذه الشركات والبنوك 
تخصص مبالغ ليست بالقليلة ألعمال الخير والخدمات العامة.. 
بل  ذلك،  تفعل  والبنوك  الشركات  كل  ليس  بصراحة:  أقولها  وأنا 
من  التهرب  عــدم  توجب  الخير  أعمال  إن  ثم  فقط،  منها  القليل 

دفع نصيب الدولة والمجتمع.
وكما قال السيد جمال فخرو ذات مرة في ندوة صحفية: »إن 
مملكة البحرين »وفق نظامها المالي والضريبي الحالي« تتنازل 
أربــاح  على  المحسوبة  الضرائب  عن  األجنبية  للحكومات  ا  فعلّيً
هذه الشركات األجنبية العاملة في المملكة، وبمقتضى اتفاقيات 
الشركات  دول ستضمن  عدة  مع  الموقعة  الضريبي  االزدواج  منع 
األجنبية العاملة في البحرين عدم دفع الضريبة مرتين، والدول 
تحقق  التي  الشركات  أربــاح  من  الضرائب  تقتطع  معنا  الموقعة 
أرباًحا لدينا، ألننا لم نقم بأخذ الضريبة، وإذا ما جرى استحداث 
نظام ضريبي على الشركات، فإن هذه المؤسسات ستدفع الضرائب 

لنا«. 
كما أن اقتصادنا متين وجاهز لكل شيء، اقتصاد حر وسياسة 
اقتصادية  وبيئة  وأجنبي  محلي  استثمار  ولدينا  واضحة،  مالية 
ــادة الــنــظــر فـــي ســيــاســاتــنــا الــمــالــيــة  ــ ــيـــدة.. نــحــتــاج اآلن إلـــى إعـ جـ
ال  واإلقليمية..  العالمية  المتغيرات  مع  لتتناسب  واالقتصادية 
خالف على مبدأ فرض الضريبة.. فهو أمر مهم ووارد، والضريبة 
أكــثــر صحة ووجــوًبــا ومــالءمــة للعمل االقــتــصــادي مــن الــرســوم.. 
حققت  ســواء  الرسوم  دفــع  على  مجبرة  االقتصادية  فالمؤسسات 
الرابحة  الشركات  ستدفعها  الضريبة  بينما  تحقق،  لم  أم  ربًحا 

فقط((.
وماذا  الشركات..  أربــاح  على  لفرض ضريبة  الوقت  فهل حان 

ننتظر..؟

أكــــد الــســفــيــر جـــمـــال فـــارس 
ــم  ــ ــدائـ ــ ــدوب الـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــي الـ ــ ــعـ ــ ــرويـ ــ الـ
لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن لـــدى األمـــم 
المتحدة في نيويورك أن مملكة 
الــبــحــريــن بــقــيــادة ورؤيــــة حضرة 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
عــاهــل  آل خــلــيــفــة  عـــيـــســـى  بــــن 
ــــدى، وبـــمـــتـــابـــعـــة  ــفـ ــ ــمـ ــ الـــــبـــــالد الـ
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 
ــا إلـــى تــرســيــخ قيم  ــًمـ تــســعــى دائـ
جميع  بين  واالنفتاح  التسامح 
وتتمسك  والــثــقــافــات،  الــشــعــوب 
وقيم  النبيلة  اإلنسانية  بالقيم 
الــتــســامــح واألخـــــوة والــتــعــايــش، 
الــســالم نهًجا  أنــهــا اخــتــارت  كما 

والحوار خياًرا استراتيجًيا. 
ــــالل مــشــاركــة  ــــك خـ ــاء ذلـ ــ جـ
الـــــمـــــنـــــدوب الـــــــدائـــــــم لــمــمــلــكــة 
المتحدة  األمـــم  لــدى  البحرين 
في نيويورك في االحتفال باليوم 
الذي  اإلنسانية  لألخوة  الدولي 
المتحدة  األمـــم  تحالف  نظمه 
للحضارات والبعثتان الدائمتان 
لـــــإمـــــارات الـــعـــربـــيـــة الــمــتــحــدة 
وجــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة عبر 
االتـــصـــال اإللـــكـــتـــرونـــي الــمــرئــي 
فبراير   4 الموافق  الجمعة  يــوم 

 .2022
وأعرب السفير جمال فارس 
ــزاز مــمــلــكــة  ــ ــتـ ــ ــعــــي عــــن اعـ ــرويــ الــ
البحرين بالمشاركة مع المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة واإلمــــــارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة وجــمــهــوريــة 
القرار  تقديم  في  العربية  مصر 
الرابع  أعلن  الــذي   200/75 رقــم 
مــن فــبــرايــر يــوًمــا دولــًيــا لألخوة 

اإلنسانية. 
البحرين  إن  السفير  وقـــال 
الثقافية  الــتــعــدديــة  مــوطــن  هــي 
األديـــــان  بــيــن  الــتــســامــح  وأرض 
ــات، حيث  ــافـ ــقـ ــثـ والـ والـــمـــذاهـــب 
ــن مــمــارســة  يــتــمــكــن الــجــمــيــع مـ
شعائرهم والتمتع بكل حقوقهم 
ــلــــى اخـــــتـــــالف مـــعـــتـــقـــداتـــهـــم،  عــ
كاتدرائية  افــتــتــاح  إلــى  متطرًقا 
»ســــيــــدة الـــــعـــــرب« فــــي ديــســمــبــر 

2021م.

كما قال المندوب الدائم إن 
بالعديد  قامت  البحرين  مملكة 
ثقافتها  لــنــقــل  ــادرات  ــبـ ــمـ الـ مـــن 
والسالم  التسامح  في  الراسخة 
تشمل  التي  السلمي،  والتعايش 
إنــــــشــــــاء مـــــركـــــز الــــمــــلــــك حــمــد 
العالمي للتعايش السلمي، وهو 
العالم  مستوى  على  رائــد  مركز 
ــز الــــحــــريــــة الــديــنــيــة  ــزيـ ــعـ فــــي تـ
والتعايش  األديــان  والــحــوار بين 
ــلـــمـــي والــــتــــنــــوع اإلنـــســـانـــي  الـــسـ
ومــكــافــحــة اإلرهـــــــاب والــتــطــرف 
والعنف والكراهية، وكذلك مركز 
الملك حمد للسالم السيبراني، 
وكـــرســـي الــمــلــك حــمــد لــلــحــوار 
السلمي  والتعايش  األديــان  بين 
اإليطالية،  سابينزا  جامعة  في 

وإعالن مملكة البحرين.
فارس  السفير جمال  وأشــار 
ــى جــــائــــزة عــيــســى  ــ ــي إلــ ــعــ ــرويــ الــ
تهدف  الــتــي  اإلنــســانــيــة  لخدمة 
إلـــى تــقــديــر ومــكــافــأة إســهــامــات 
تغيير  ــريــــدون  يــ الـــذيـــن  أولـــئـــك 
ــو األفـــــــضـــــــل مـــن  ــ ــحـ ــ الـــــعـــــالـــــم نـ

الـــدؤوب  وعملهم  علمهم  خــالل 
الـــمـــتـــفـــانـــي والـــمـــبـــتـــكـــر الـــــذي 
يساعد في استعادة الثقة بالروح 
تحقيق  وفي  الخيرة،  اإلنسانية 
عالم أفضل ألجيال المستقبل. 
ـــب آخــــــــر، شـــاركـــت  ــانـ ــن جــ ــ مـ
الــــبــــعــــثــــة الــــــدائــــــمــــــة لـــمـــمـــلـــكـــة 
المتحدة  األمـــم  لــدى  البحرين 
ــاون مــع  ــعــ ــتــ ــالــ فـــــي نــــيــــويــــورك بــ
الـــبـــعـــثـــات الــــدائــــمــــة لــلــمــمــلــكــة 
الـــمـــغـــربـــيـــة وكــــنــــدا وجـــمـــهـــوريـــة 
ســيــرالــيــون والــكــرســي الــرســولــي 
»اإليمان  في رعاية فعالية حول 
ــة لــمــكــافــحــة  ــيـ ــروحـ والـــقـــيـــادة الـ
التعافي  أثــنــاء  والـــنـــزاع  الــوصــم 
يوم  نظمت  التي  الجائحة«  من 

الخميس الماضي. 
ــدوب الـــدائـــم  ــنـ ــمـ ــح الـ ــ ــ وأوضـ
الــجــائــحــة  أن  الــفــعــالــيــة  خــــالل 
خلقت تحديات كبيرة ومتعددة، 
وال سيما فيما يتعلق بالوصول 
إلـــى الــتــعــلــيــم والــصــحــة الــعــامــة 

والتكنولوجيا في العالم. 
ــد الـــســـفـــيـــر ضــــــــرورة أن  ــ ــ وأكـ

تــعــزز الـــــدول الــعــمــل الــجــمــاعــي 
والمتعدد األطراف بالتعاون مع 
المعنيين،  المصلحة  أصــحــاب 
بــمــا فــي ذلـــك الـــقـــادة الــديــنــيــون 
والــــــــروحــــــــيــــــــون، وتـــــأكـــــيـــــد قـــيـــم 
ــوار والــتــعــايــش  ــحــ الــتــســامــح والــ
ــان  األديــ مختلف  بــيــن  الــســلــمــي 

والثقافات.
ـــم  ــدائـ وأشـــــــــار الــــمــــنــــدوب الــ
حمد  الملك  مــركــز  تنظيم  إلــى 
ــالـــمـــي لــلــتــعــايــش الــســلــمــي  الـــعـ
المؤتمر السنوي األول حول دور 
السلمي  التعايش  فــي  التعليم 
تحت شعار »الجهل عدو السالم« 
الـــــذي  2021م،  ديـــســـمـــبـــر  فـــــي 
ــات إقــلــيــمــيــة  حـــضـــرتـــه مــــؤســــســ
وعالمية، وتابع أن هذا المؤتمر 
ــأتــــي فــــي وقــــــت يـــحـــتـــم عــلــيــنــا  يــ
جميًعا اتخاذ خطوات استباقية 
لــحــمــايــة أطــفــالــنــا وشــبــابــنــا من 
اآليــــديــــولــــوجــــيــــات الــمــتــطــرفــة 
وخـــطـــاب الــكــراهــيــة، مـــن خــالل 
التسامح  قــيــم  وتــعــزيــز  التعليم 

والتعايش السلمي. 
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} وفد البحرين المشارك في االحتفالية.

اجـــتـــمـــع عــــبــــداهلل بــــن فــيــصــل 
مملكة  سفير  الـــدوســـري،  جبر  بــن 
مع  بلجيكا،  مملكة  لدى  البحرين 
 ،Olivier Willocx أوليفييه ويلوكس
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــغــرفــة تــجــارة 
وذلك   ،)BECI( بروكسل   وصناعة 
ــة فــي  ــاريـ ــجـ ــتـ ـــي مـــقـــر الـــغـــرفـــة الـ فـ

العاصمة البلجيكية.
أشــاد سفير  وخــالل االجتماع، 
ــن فــــي بـــروكـــســـل  ــريـ ــحـ ــبـ مــمــلــكــة الـ
ــاون الـــتـــجـــاري  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بــــالــــشــــراكــــة والـ
بـــيـــن مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن ومــمــلــكــة 
بــلــجــيــكــا الــصــديــقــة، انـــطـــالًقـــا من 
حــــــرص مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن عــلــى 
والتعاون  التجاري  التبادل  تعزيز 
بلجيكا،  مــمــلــكــة  مـــع  االقـــتـــصـــادي 
ــدا ضــــــــرورة اغـــتـــنـــام الـــفـــرص  ــؤكــ مــ
االســـتـــثـــمـــاريـــة فـــي كـــل الــمــجــاالت 
ــة والــصــنــاعــيــة  ــاريـ ــتـــجـ وأبـــــرزهـــــا الـ
يحقق  بما  والمصرفية  والعقارية 
بين  المشتركة  التنموية  األهــداف 
البلدين الصديقين، منوًها سعادته 
بأهمية مد جسور من التعاون بين 
ــارة وصـــنـــاعـــة الــبــحــريــن  غـــرفـــة تـــجـ
وغـــرفـــة تـــجـــارة وصــنــاعــة بــروكــســل، 
الواعدة  الفرص  اكتشاف  أجل  من 
بين  التجاري  التبادل  معدل  ورفــع 

البلدين.
ــا اســـتـــعـــرض عــــبــــداهلل بــن  ــمـ كـ
الخطة  الــدوســري  بــن جبر  فيصل 

ــة لــتــحــقــيــق  ــيــ ــرامــ االقـــتـــصـــاديـــة الــ
فـــي مملكة  االقـــتـــصـــادي  الــتــعــافــي 
ــتــــي تــمــنــح أولـــويـــة  ــبـــحـــريـــن، والــ الـ
االستثمار في مشاريع استراتيجية 
عــبــر  دوالر  ــار  ــيــ ــلــ مــ  30 ــيـــمـــة  ــــــقـ بـ
تــحــقــيــق اثــنــيــن وعــشــريــن مـــبـــادرة، 
ــثــــمــــارات  ــتــ مـــنـــهـــا اســـتـــقـــطـــاب االســ
ــي قـــطـــاعـــات الــنــفــط  األجـــنـــبـــيـــة فــ
ــاالت،  ــ ــــصـ والــــغــــاز والـــســـيـــاحـــة واالتـ
وتــعــزيــز االســـتـــدامـــة الــمــالــيــة عبر 
االســتــثــمــار فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
ــة اطــــــالع الــمــســتــثــمــريــن  ــيـ ــانـ ــكـ وإمـ
اإللكترونية   invest.bh على منصة 
لــمــجــلــس الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة 
الفرص  كــل  وتــبــرز  تستعرض  التي 

االستثمارية االستراتيجية.
ــلـــكـــة  ــر مـــمـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ كـــــمـــــا أكــــــــــد سـ
الـــبـــحـــريـــن لـــــدى مــمــلــكــة بــلــجــيــكــا 
ــاديـــة لــمــمــلــكــة  ــتـــصـ الـــجـــاذبـــيـــة االقـ
البحرين، خاصًة وأن المجال متاح 
للتملك  الــدولــيــيــن  للمستثمرين 
النفطية  غير  المشاريع  أغلب  في 
في المملكة بنسبة 100%، باإلضافة 
إلى موقع المملكة كنقطة انطالق 
تجارية رائدة نحو السوق التجاري 
الخليجي واإلقليمي البالغة قيمته 
دوالر، مستذكًرا على  تريليون   1.4
المملكة  تــصــنــيــف  مــتــصــل  صــعــيــد 
ــتــــصــــادا  ضــــمــــن أكــــثــــر عــــشــــريــــن اقــ
مستوى  على  لالستثمارات  جــاذًبــا 

غرينفيلد  مــؤشــر  بــحــســب  الــعــالــم 
المباشرة  األجنبية  لالستثمارات 
األولــــى  وتــصــنــيــفــهــا  2021م،  لـــعـــام 
خـــلـــيـــجـــًيـــا فــــــي مـــــؤشـــــر الــــحــــريــــة 

االقتصادية في العام نفسه.
غرفة  رئيس  أثنى  جانبه،  من 
تــجــارة وصــنــاعــة بــروكــســل عــلــى ما 
ــن فـــيـــصـــل بــن  ــ ــداهلل بـ ــ ــبـ ــ طــــرحــــه عـ
جــبــر الــــدوســــري خــــالل االجــتــمــاع 
واستعراضه المبادرات االقتصادية 
تحتضنها  التي  والمتميزة  الرائدة 
ــفــــرص  ــالــ الــــمــــمــــلــــكــــة، مـــــشـــــيـــــًدا بــ
والصناعية  واالقتصادية  التجارية 
مستوى  على  والمتميزة  الــجــاذبــة 

المنطقة.

ال��رئ��ي�����س  م���ع  ي��ج��ت��م��ع  بلجيكا  ل���دى  ال��ب��ح��ري��ن  ���ش��ف��ي��ر 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��غ��رف��ة ت���ج���ارة و���ش��ن��اع��ة ب��روك�����ش��ل

} السفير عبداهلل الدوسري خالل مباحثاته مع رئيس غرفة تجارة بروكسل.

أكــــد عــمــيــد شـــــؤون الــطــلــبــة 
ــي  ــربــ ــعــ ــج الــ ــيــ ــلــ ــخــ ــة الــ ــعــ ــامــ ــجــ بــ
الــدكــتــور عــبــدالــرحــمــن يــوســف، 
ــة األولـــــــى  ــنــ ــســ عـــــــــودة طـــلـــبـــة الــ
الطبية  والــعــلــوم  الــطــب  بــكــلــيــة 
الـــدراســـة حــضــوريــا الفصل  إلـــى 
األكاديمي المقبل، وذلك حرًصا 
يتلقى  أن  عــلــى  الــجــامــعــة  مـــن 
النوعي،  التعليم  الطلبة  جميع 
فـــي وقــــت تــهــيــأت فــيــه الــظــروف 
الــصــحــيــة واألكـــاديـــمـــيـــة لــلــعــودة 

اآلمنة.
الجامعة  رئيس  نائب  وأشاد 
مملكة  بجهود  اإلداريــة  للشؤون 
ــق الـــوطـــنـــي  ــريــ ــفــ ــريـــن والــ ــبـــحـ الـ
ــتــــي  ــة والــ ــائـــحـ ــلـــجـ لـــلـــتـــصـــدي لـ
ــئـــة صــحــيــة  ــيـ ــا بـ ــ ــدورهــ ــ هــــيــــأت بــ

ــًدا فــي  ــيــ ــشــ ودراســــــيــــــة آمـــــنـــــة، مــ
الـــوقـــت ذاتـــــه بــطــلــبــة الــجــامــعــة 
وذكــاء  بــقــدرات  يتمتعون  الــذيــن 
خالله  مــن  يتكيفون  اجتماعي 
مـــع كـــل الـــصـــعـــوبـــات، مـــؤكـــدا أن 
التجربة خالل الشهور الماضية 
أثبتت أن لطلبة جامعة الخليج 
كل  تواجه  فائقة  العربي صالبة 
الــتــحــديــات الــســابــقــة الــراهــنــة، 
داعًيا اهلل أن يتخطون التحديات 

القادمة بكل تمكن واقتدار.
ــاًل:  ــ ــائـ ــ وأوضــــــــــح الـــعـــمـــيـــد قـ
الصحية  البيئة  تحسن  »نتيجة 
لــدول  الــتــعــاون  فــي دول مجلس 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة، وزيــــــادة عــدد 
ــروس  ــيــ ــيـــن ضــــــد فــ ــنـ ــتـــحـــصـ ــمـ الـ
ــاع  ــ ــــى األوضــ ــا، ونــــظــــًرا إلـ ــ ــورونـ ــ كـ

مملكة  في  المطمئنة  الصحية 
الجامعي  الحرم  وفــي  البحرين 
األفضل  هــي  الطلبة  عـــودة  فــإن 

األكــاديــمــي  مستقبلهم  لــصــالــح 
والــتــحــصــيــلــي«، مــشــيــًرا إلــــى أن 
إمــكــانــيــة  ــأت  ــ ارتـ الــجــامــعــة  إدارة 
االســتــفــادة مــن هـــذه الــتــطــورات 
الفرصة  تمنح  الــتــي  اإليجابية 
إلى  األولـــى  السنة  طلبة  لــعــودة 
الــــدراســــة حــضــوريــا بــشــكــل آمــن 
الطب في مختلف  كباقي طلبة 
ــة، وذلـــــك  ــ ــيــ ــ ــدراســ ــ ــوات الــ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ
ليستفيد الطلبة من التدريبات 
العملية والتحصيل الدراسي في 
الطبية،  والمعامل  المختبرات 

بدال عن التعليم من بعد.
ــة كــل  ــعـ ــامـ ــأت الـــجـ ــيــ ــد هــ ــ وقــ
الـــتـــجـــهـــيـــزات واالســـــتـــــعـــــدادات 
إجــــراءات وإرشـــــادات وقائية  مــن 
تـــحـــديـــات  أي  ــى  ــلــ عــ ــلـــب  ــتـــغـ ــلـ لـ

ــان ســـالمـــة  ــمــ مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لــــضــ
الدراسية  البيئة  وتهيئة  الطلبة 

اآلمنة.
أكــثــر  »إن  ــد:  ــيـ ــمـ ــعـ الـ وقـــــــال 
العربي  الخليج  دول  حــكــومــات 
ــات  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ أعـــــــــــــــادت طــــلــــبــــة الـ
إلــــــــى الــــــــدراســــــــة الــــحــــضــــوريــــة، 
وفـــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن ُســمــح 
بالدراسة الحضورية، مع األخذ 

باالحترازات الصحية«.
أن طلبة  مــوضــًحــا  وأضــــاف 
السنة الثانية وحتى طلبة السنة 
السادسة وطلبة الدراسات العليا 
يدرسون  التخصصات  بمختلف 
من  الراهن  الوقت  في  حضوريا 
وبــإذن اهلل  دون أي أضــرار تذكر، 
سيتمكن طلبة السنة األولى من 

إكمال دراستهم حضوريا.
عبدالرحمن  الدكتور  ولفت 
ــفـــضـــل اهلل  يــــوســــف إلـــــــى أنـــــــه بـ
ــات  ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــاالحـ ــ تــــــــم األخــــــــــــذ بـ
الــالزمــة،  الوقائية  والتنظيمات 
بــيــئــة صحية  الــجــامــعــة  ــرت  ــ ووفـ
تعينهم  الــجــامــعــة  لطلبة  آمــنــة 
عــلــى إكـــمـــال دراســتــهــم مـــن دون 
التوصيات  أن  مخاطر، ال سيما 
الصحية  والــمــمــارســات  الــدولــيــة 
بــدأت  الــعــربــي  الخليج  دول  فــي 
أنها  على  الجائحة  مع  تتعامل 
إلى  وتسعى  موسمية،  إنفلونزا 
الصحية  األوضــاع  مع  التعايش 
كانت  كما  مقلقة  تعد  لــم  الــتــي 

في السابق.

ع�ودة طل�ب�ة ال�شنة االأولى بكلية الط��ب  في جامعة الخليج العربي اإلى الدرا�شة ح�شوريا

} د. عبدالرحمن يوسف.
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تــعــمــل أمـــانـــة الــعــاصــمــة على 
تــنــفــيــذ 19 مـــشـــروعـــا مـــن مـــبـــادرة 
تجميل وتطوير الشوارع الرئيسية 
تــبــلــغ كــلــفــتــهــا الـــتـــقـــديـــريـــة أكــثــر 
مــن منطلق  ديــنــار  ألـــف   200 مــن 
االرتـــقـــاء بــالــبــيــئــة الــحــضــريــة في 
الــــعــــاصــــمــــة وزيـــــــــــادة مـــســـاحـــاتـــهـــا 

الخضراء.
وأكد مدير عام أمانة العاصمة 
المهندس محمد سعد الَسهلي أن 
المشاريع التجميلية تأتي تنفيذا 
مــن تــوجــه وزارة األشــغــال وشــؤون 
العمراني  والتخطيط  البلديات 

الرئيسية  الشوارع  وزراعــة  وتجميل  والمنتزهات  الحدائق  إنشاء  إلى 
المستدامة  البيئية  التنمية  فــي  ــا  دورهـ مــن  يــعــزز  بما  المملكة  فــي 
وإضـــفـــاء الــلــمــســة الــجــمــالــيــة الــحــضــريــة بــمــا يــتــمــاشــى مـــع الــتــطــور 

العمراني لمناطق العاصمة.
وأوضح م. محمد الَسهلي أن أمانة العاصمة مستمرة في تنمية 
العملية  األفكار  أفضل  وتطبيق  البحث  الزراعية عن طريق  مواردها 
المعمرة  الــظــل  أشــجــار  عــلــى  واالعــتــمــاد  المحلي  الـــزراعـــي  لــإنــتــاج 
الصديقة للبيئة واستخدام أحدث أساليب الري العصرية عن طريق 
جانب  إلــى  المياه،  استهالك  على  تحافظ  التي  المتجددة  الطاقة 
توجه األمانة إلى زراعة أنواع جديدة من النباتات ذات ألوان مفعمة 
في  والــجــمــال  البهجة  مــن  مــزيــدا  ستضفي  مميزة  وأشــكــال  بالحياة 

المنطقة. 
تنفيذ 13 مــن مــشــاريــع  عــلــى  الــعــمــل جــــاٍر  أن  الــَســهــلــي  م.  وذكــــر 
ضمن  مشروعا   15 إلــى  باإلضافة  مستقبلية،  مشاريع  و6  التجميل 
والــقــطــاع  الــمــدنــي  الــمــجــتــمــع  مــؤســســات  مـــع  المجتمعية  الــشــراكــة 
تشجير  هــي  التنفيذ  طـــور  فــي  الــتــي  الــمــشــاريــع  أن  مبينا  الــخــاص، 
الكويت وشــارع الشيخ حمد  وتجميل كل من شــارع بني عتبة وشــارع 
ومنطقة القضيبية إلى جانب تقاطع السيف وتقاطع الزاجرة ومثلث 
وتشجير  تــأهــيــل  إلـــى  بــاإلضــافــة  أ(،  )منطقة  الــدبــلــومــاســيــة  تــقــاطــع 
حديقة السلمانية وتطوير الساحل الشرقي وتجميل الممشى خلف 
مجمع سترة التجاري وتوصيل خط المياه المعالجة إلى المنطقة 

الواقعة خلف باب البحرين. 
التي  المستقبلية  المشاريع  بأنه على مستوى  الَسهلي  م.  وأفاد 
العام القادم 2022 فهي تطوير وتأهيل  البدء بتنفيذها خالل  سيتم 
سترة  حديقة  مــن  كــل  وتــأهــيــل  فيصل  الملك  كــورنــيــش  مــن  عناصر 
ــارع 40 وأحــــواض  الــكــبــرى وجـــــرداب والــقــريــة، وتــشــجــيــر وتــجــمــيــل شــ
الــســاحــل الــشــرقــي وتــقــاطــع الــمــنــطــقــة الــدبــلــومــاســيــة )مــنــطــقــة ج(، 
إلــى تركيب خـــزان كــائــي فــي مــيــدان الشيخ دعــيــج. وأكمل  بــاإلضــافــة 
فيما يتعلق بمشاريع الشراكة المجتمعية أنها في طور التنفيذ مع 
عدد من الشركاء وتنقسم إلى مشاريع شركة نفط البحرين )بابكو( 
العكر  حديقة  وتطوير   28 وشــارع  المركزي  السوق  منطقة  لتشجير 
الغربي، ومع بنك البحرين الوطني تشجير بمنطقة مجمع السيف 
المبادرة الوطنية للتنمية  التجاري وبجانب فندق كراون بالزا، ومع 
الزراعية تشجير خليج البحرين وتأهيل ميدان الشيخ دعيج وحديقة 
المعامير. وتابع بشأن مشاريع الشراكة المجتمعية بأنه تم تنفيذ 5 
من المالعب الرياضية بمبادرة سمو الشيخ ناصر لمالعب الفرجان 
وحديقة  العدلية  وحديقة  أبوغزال  وحديقة  السلمانية  حديقة  في 

الماحوز، إلى جانب ملعب حديقة عين قصاري في طور التنفيذ.

} محمد الَسهلي.

وكيل الزراعة يبحث مع محافظ ال�شمالية 
دعم جهود اعتم�اد ع�ال�ي مدينة �شحية

األشغال وشؤون  بــوزارة  البحرية  والثروة  الزراعة  وكيل  بحث 
البلديات والتخطيط العمراني المهندس إبراهيم حسن الحواج 
الــشــيــخ عبدالحسين  بـــن  الــســيــد عــلــي  الــشــمــالــيــة  مـــع مــحــافــظ 

العصفور سبل دعم جهود اعتماد عالي مدينة صحية.
جاء ذلك خالل لقاء الحواج مع العصفور بمكتبه في البديع، 
عبدالعزيز  الدكتور  الــزراعــة  لشؤون  المساعد  الوكيل  وبحضور 
محمد عبدالكريم ومدير إدارة الثروة السمكية المهندس حسين 
جعفر مكي، وبحضور رئيس مكتب منسق برنامج المدن الصحية 
برنامج  ومنسق  الــحــالي،  جعفر  السيد  الشمالية  بالمحافظة 

المدن الصحية في وزارة الصحة السيدة بشرى الهندي.
وأكد المهندس الحواج، أن الوكالة لن تألو جهًدا في تقديم 
مختلف ســبــل الــدعــم الــمــتــاحــة مــن أجـــل إنــجــاح الــجــهــود التي 
تبذلها المحافظة الشمالية العتماد عالي مدينة صحية، مشيًرا 
مــن مقومات  عــالــي  تحتضنه منطقة  مــا  إلـــى  الــصــدد  هـــذا  فــي 
منطقة  بينها  ومــن  المحافظة،  بها  تقوم  التي  التوجهات  تعزز 
مملكة  في  الــزراعــي  القطاع  لرفد  تعد محطة  التي  عالي  هــورة 
البحرين، باحتضانها مركز الحاضنات الزراعية والمركز الوطني 
المختلفة  الزراعية  المشاريع  على  عالوة  الوطنية،  للمختبرات 

التي تشرف عليها الوكالة بالشراكة مع الجهات ذات العالقة.
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ال�شلولو وغيره 
و�شبوبة كورونا

له  مــن قصيدة  الشطر  هــذا  فــي  المتنبي  الطيب  أبــو  يكن  لــم 
يــقــول فيه »مــصــائــب قــوم عند قــوم فــوائــد« يــصــوغ حكمة، بــل كان 
يؤكد حقيقة تاريخية عرفها البشر عبر العصور، وتلك هي حقيقة 

المستفيدين من المصائب التي تنزل باألرض والناس!!
جائحة  مع  وبشدة  الواقع  أرض  على  تجسدت  الحقيقة  هــذه 
ففي  فقرهم،  تضاعف  وفــقــراء  ثـــراء،  زادوا  أثــريــاء  فهناك  كــورونــا، 
ذلك  فــي  وينقسم  الــمــال،  منها  يستخرج  هــنــاك شخص  أزمـــة  كــل 

المستفيدون إلى نوعين، جيدين، وسيئين. 
فــنــلــنــديــون فــي جــامــعــة هلسنكي عالجا  مــؤخــرا طـــور عــلــمــاء 
عدة  الحماية  يوفر  أن  يمكن  لألنف  رذاذ  شكل  على  جــاء  جــديــدا 
أومــيــكــرون وفــيــروســات كوفيد األخـــرى وذلــك  ســاعــات ضــد متغير 
أن  أوضحت  التي  األمريكية،  نيوز  فوكس  وكالة  نشرته  ما  بحسب 
تعطيل  على  بالقدرة  يتمتع  عقار  صناعة  مــن  تمكنوا  الباحثين 
بروتين فيروس كورونا ويوفر حماية فعالة على المدى القصير ضد 
األقل  ثماني ساعات على  العدوى مدة  وهو يحمي من  الفيروس، 
حتى في حاالت التعرض الشديد للفيروس، وأنه قادر على تحييد 
مشيرة  وأومــيــكــرون،  دلتا  ذلــك  فــي  بما  ومتغيراته  كوفيد  فــيــروس 
باألبحاث  القيام  ثم يجب  ومن  الفئران،  تم تجربته على  أنه  إلى 

المطلوبة قبل استخدامه على البشر.
االخــتــراعــات  هــذه  مثل  كــان  إذا  بما  بالطبع  الــجــزم  يمكن  ال 
وغيرها الكثير والكثير منذ اندالع األزمة يندرج تحت فئة السيئين 
أو الجيدين، ولكن ما يجب علينا جميعا هنا هو أخذ الحيطة مما 
تحت مسمى  للناس  بشع  استغالل  من  الساحة  على  اآلن  يحدث 
الحماية والوقاية والعالج، ففي مصر على سبيل المثال أذكر أنه 
حين انتشر فيرس كورونا المستجد تم استخدام ما يعرف ببوابات 
أجل  من  العامة  الثانوية  لجان  مداخل  كل  على  الذاتي  التعقيم 
بشكل  اللجان  تعقيم  على  والعمل  الــعــدوى،  مــن  الــطــالب  حماية 
ألف   25 مــن  يقرب  مــا  الــواحــدة  البوابة  سعر  يتجاوز  حيث  دوري، 
جنيه، ثم جاء اإلعالن الصادم لمنظمة الصحة العالمية ليكشف 
أو األهمية، بل على العكس،  الفائدة  البوابات عديمة  عن أن هذه 
أكسيد  وثاني  كلور  من  بداخلها  المستخدمة  الكيميائية  فالمواد 
والعيون،  الجلد  في  بالحساسية  البعض  تصيب  قد  الهيدروجين 
للتكسب  إلى مصدر  البوابات  تلك  تحولت  أن  بعد  ذلك  وقد جاء 
أو باللغة الدارجة أصبحت سبوبة لجني المال، كما هو الحال في 

كثير من المنتجات األخرى التي انتعشت مع هذه األزمة.
ــرق الــعــالج  ــ بــالــفــعــل تــحــولــت الــخــلــطــات وأدويــــــة الــشــفــاء وطـ
ووصــفــات الــشــفــاء عــلــى الــســوشــيــال مــيــديــا إلـــى ســبــوبــة، فالبعض 
أمــراض أخــرى الستخدامها  بالفعل لعالج  يــروج ألدويــة مــوجــودة 
في عالج كورونا، والبعض اآلخر يعلن منتجات طبيعية ال تستند 
على أبحاث طبية مثبتة من قبل متخصصين، مؤكدا فعاليتها في 
الوقاية أو تخفيف األعراض، وبدأ مستخدمو مواقع التواصل في 
نشرها تحت شعار »كي تعم الفائدة« من دون علم أنهم يسهمون في 

نشر خرافات وطرق وأدوات غير صحيحة وغير فعالة.
ــرأة  ــاوث تــشــايــنــا مــورنــيــنــغ بــوســت قــصــة امـ نــشــرت صحيفة ســ
اضطرت إلى تلقي العالج في المستشفى بسبب تعرضها اللتهاب 
شــديــد فــي الــحــلــق بــعــد تــنــاولــهــا كــيــلــو ونــصــف الــكــيــلــو مــن الــثــوم، 
بالفيروس،  البعض بذلك لتفادي اإلصابة  أن نصحها  وذلك بعد 
كــمــا حــــذرت إدارة الـــغـــذاء والـــــدواء األمــريــكــيــة مــن مــخــاطــر شــرب 
مشاهير  من  نجم  وصفه  الــذي  الصحة،  على  الكلور  أكسيد  ثاني 

السوشيال الميديا لمتابعيه لتحقيق الوقاية. 
المعلومات  العالمية من مشاركة  لقد حذرت منظمة الصحة 
قد  سلبية  نتائج  مــن  تسببه  لما  وذلـــك  بالخطرة  وصفتها  الــتــي 
لطبيعتها،  وإدراك  وعي  دون  من  يستخدمها،  على حياة من  تؤثر 
مثل الشلولو والغرغرة بالماء والملح والليمون، وتناول فص ثوم 
يوميا، وغيرها من الفتاوى الصحية التي يتم تداولها على وسائل 

التواصل االجتماعي اليوم وتبيع الوهم لمتابعيها.
لقد أعلنت دار اإلفتاء المصرية أن ناشر هذه الوصفات الطبية 
من غير المتخصصين داخل في حيز الخطر، وال يشفع له ُحسن 
القصد في العبث بحياة الناس، واإلضرار بصحتهم، وهو نوع من 
اإلنسانية  الحياة  اإلســالم على حماية  يتنافى مع حرص  الفساد 

وتحريم االعتداء عليها.
اإلبراشي  وائــل  الشهير  اإلعالمي  مأساة  من  عظة  لنا  وليكن 

رحمه اهلل.

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

ال�شرائب على اأرباح
 ال�شركات.. ماذا ننتظر؟ 

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

كان البعض يردد دائما، إن فرض ضرائب على أرباح الشركات 
واالستثمارات المحلية واألجنبية، سيتسبب في طرد المستثمرين 
وهجرتهم إلى دول أخرى، وتقلص السوق وحركة التجارة.. كانت 
»الفزاعة« الحاضرة دائما هي أن التسهيالت وعدم فرض الضرائب 
تــشــجــع االســتــثــمــار، وتــفــتــح فـــرص الــعــمــل والــتــوظــيــف.. وأن في 
الوظائف  وتوفير  الــشــركــات  الستقطاب  خــســارة  الــضــرائــب  فــرض 

للمواطنين.. فماذا حصل..؟؟ 
على  الضريبة  فــرضــت  العربي  الخليج  دول  كــل  أن  النتيجة 
أرباح الشركات، وتضاعفت عندها االستثمارات، وزادت فرص العمل 
الــدولــة مــصــدرا جــديــدا،  والــتــوظــيــف لمواطنيها، وربــحــت خــزانــة 
عملية  تطوير  في  وساهم  االقتصادية،  الظروف  في ظل  وخاصة 

التنمية الشاملة.
في اإلمارات هناك ضريبة على أرباح الشركات بنسبة 9%، وفي 
 ،%10 قطر  وفي   ،%15 والكويت  عمان  وفي سلطنة   ،%20 السعودية 
وهناك العديد من الدول العربية تفرض هذه الضريبة، وحتى دول 

االتحاد األوروبي وأمريكا تفرض نسًبا متفاوتة للضريبة.
أحمد  بــن  خليفة  السيد  معالي  أن  ولــلــتــاريــخ،  يــقــال،  الــحــق 
الظهراني رئيس مجلس النواب األسبق، تقدم بمقترح حول هذا 
الشأن، ولكن المقترح لم ير النور، ربما ألسباب اقتصادية آنذاك، 

ولكن الوضع الحالي سيجب إعادة النظر في األمر من جديد.
 منذ سنوات تساءل األستاذ لطفي نصر رحمه اهلل، قائال: ماذا 
يضير بنك أو شركة توزع أرباحا سنوية قوامها 20 مليون دوالر على 
مساهميها، أن توزع على هؤالء المساهمين 19 مليونا فقط، ثم 
تدفع مليونا واحدة كضريبة على األرباح.. وهذا ال يضير أي شركة 
وال يعرقل مسيرتها، وقد يقول قائل إن مثل هذه الشركات والبنوك 
تخصص مبالغ ليست بالقليلة ألعمال الخير والخدمات العامة.. 
بل  ذلك،  تفعل  والبنوك  الشركات  كل  ليس  بصراحة:  أقولها  وأنا 
من  التهرب  عــدم  توجب  الخير  أعمال  إن  ثم  فقط،  منها  القليل 

دفع نصيب الدولة والمجتمع.
وكما قال السيد جمال فخرو ذات مرة في ندوة صحفية: »إن 
مملكة البحرين »وفق نظامها المالي والضريبي الحالي« تتنازل 
أربــاح  على  المحسوبة  الضرائب  عن  األجنبية  للحكومات  ا  فعلّيً
هذه الشركات األجنبية العاملة في المملكة، وبمقتضى اتفاقيات 
الشركات  دول ستضمن  عدة  مع  الموقعة  الضريبي  االزدواج  منع 
األجنبية العاملة في البحرين عدم دفع الضريبة مرتين، والدول 
تحقق  التي  الشركات  أربــاح  من  الضرائب  تقتطع  معنا  الموقعة 
أرباًحا لدينا، ألننا لم نقم بأخذ الضريبة، وإذا ما جرى استحداث 
نظام ضريبي على الشركات، فإن هذه المؤسسات ستدفع الضرائب 

لنا«. 
كما أن اقتصادنا متين وجاهز لكل شيء، اقتصاد حر وسياسة 
اقتصادية  وبيئة  وأجنبي  محلي  استثمار  ولدينا  واضحة،  مالية 
ــادة الــنــظــر فـــي ســيــاســاتــنــا الــمــالــيــة  ــ ــيـــدة.. نــحــتــاج اآلن إلـــى إعـ جـ
ال  واإلقليمية..  العالمية  المتغيرات  مع  لتتناسب  واالقتصادية 
خالف على مبدأ فرض الضريبة.. فهو أمر مهم ووارد، والضريبة 
أكــثــر صحة ووجــوًبــا ومــالءمــة للعمل االقــتــصــادي مــن الــرســوم.. 
حققت  ســواء  الرسوم  دفــع  على  مجبرة  االقتصادية  فالمؤسسات 
الرابحة  الشركات  ستدفعها  الضريبة  بينما  تحقق،  لم  أم  ربًحا 

فقط((.
وماذا  الشركات..  أربــاح  على  لفرض ضريبة  الوقت  فهل حان 

ننتظر..؟

أكــــد الــســفــيــر جـــمـــال فـــارس 
ــم  ــ ــدائـ ــ ــدوب الـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــي الـ ــ ــعـ ــ ــرويـ ــ الـ
لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن لـــدى األمـــم 
المتحدة في نيويورك أن مملكة 
الــبــحــريــن بــقــيــادة ورؤيــــة حضرة 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
عــاهــل  آل خــلــيــفــة  عـــيـــســـى  بــــن 
ــــدى، وبـــمـــتـــابـــعـــة  ــفـ ــ ــمـ ــ الـــــبـــــالد الـ
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 
ــا إلـــى تــرســيــخ قيم  ــًمـ تــســعــى دائـ
جميع  بين  واالنفتاح  التسامح 
وتتمسك  والــثــقــافــات،  الــشــعــوب 
وقيم  النبيلة  اإلنسانية  بالقيم 
الــتــســامــح واألخـــــوة والــتــعــايــش، 
الــســالم نهًجا  أنــهــا اخــتــارت  كما 

والحوار خياًرا استراتيجًيا. 
ــــالل مــشــاركــة  ــــك خـ ــاء ذلـ ــ جـ
الـــــمـــــنـــــدوب الـــــــدائـــــــم لــمــمــلــكــة 
المتحدة  األمـــم  لــدى  البحرين 
في نيويورك في االحتفال باليوم 
الذي  اإلنسانية  لألخوة  الدولي 
المتحدة  األمـــم  تحالف  نظمه 
للحضارات والبعثتان الدائمتان 
لـــــإمـــــارات الـــعـــربـــيـــة الــمــتــحــدة 
وجــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة عبر 
االتـــصـــال اإللـــكـــتـــرونـــي الــمــرئــي 
فبراير   4 الموافق  الجمعة  يــوم 

 .2022
وأعرب السفير جمال فارس 
ــزاز مــمــلــكــة  ــ ــتـ ــ ــعــــي عــــن اعـ ــرويــ الــ
البحرين بالمشاركة مع المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة واإلمــــــارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة وجــمــهــوريــة 
القرار  تقديم  في  العربية  مصر 
الرابع  أعلن  الــذي   200/75 رقــم 
مــن فــبــرايــر يــوًمــا دولــًيــا لألخوة 

اإلنسانية. 
البحرين  إن  السفير  وقـــال 
الثقافية  الــتــعــدديــة  مــوطــن  هــي 
األديـــــان  بــيــن  الــتــســامــح  وأرض 
ــات، حيث  ــافـ ــقـ ــثـ والـ والـــمـــذاهـــب 
ــن مــمــارســة  يــتــمــكــن الــجــمــيــع مـ
شعائرهم والتمتع بكل حقوقهم 
ــلــــى اخـــــتـــــالف مـــعـــتـــقـــداتـــهـــم،  عــ
كاتدرائية  افــتــتــاح  إلــى  متطرًقا 
»ســــيــــدة الـــــعـــــرب« فــــي ديــســمــبــر 

2021م.

كما قال المندوب الدائم إن 
بالعديد  قامت  البحرين  مملكة 
ثقافتها  لــنــقــل  ــادرات  ــبـ ــمـ الـ مـــن 
والسالم  التسامح  في  الراسخة 
تشمل  التي  السلمي،  والتعايش 
إنــــــشــــــاء مـــــركـــــز الــــمــــلــــك حــمــد 
العالمي للتعايش السلمي، وهو 
العالم  مستوى  على  رائــد  مركز 
ــز الــــحــــريــــة الــديــنــيــة  ــزيـ ــعـ فــــي تـ
والتعايش  األديــان  والــحــوار بين 
ــلـــمـــي والــــتــــنــــوع اإلنـــســـانـــي  الـــسـ
ومــكــافــحــة اإلرهـــــــاب والــتــطــرف 
والعنف والكراهية، وكذلك مركز 
الملك حمد للسالم السيبراني، 
وكـــرســـي الــمــلــك حــمــد لــلــحــوار 
السلمي  والتعايش  األديــان  بين 
اإليطالية،  سابينزا  جامعة  في 

وإعالن مملكة البحرين.
فارس  السفير جمال  وأشــار 
ــى جــــائــــزة عــيــســى  ــ ــي إلــ ــعــ ــرويــ الــ
تهدف  الــتــي  اإلنــســانــيــة  لخدمة 
إلـــى تــقــديــر ومــكــافــأة إســهــامــات 
تغيير  ــريــــدون  يــ الـــذيـــن  أولـــئـــك 
ــو األفـــــــضـــــــل مـــن  ــ ــحـ ــ الـــــعـــــالـــــم نـ

الـــدؤوب  وعملهم  علمهم  خــالل 
الـــمـــتـــفـــانـــي والـــمـــبـــتـــكـــر الـــــذي 
يساعد في استعادة الثقة بالروح 
تحقيق  وفي  الخيرة،  اإلنسانية 
عالم أفضل ألجيال المستقبل. 
ـــب آخــــــــر، شـــاركـــت  ــانـ ــن جــ ــ مـ
الــــبــــعــــثــــة الــــــدائــــــمــــــة لـــمـــمـــلـــكـــة 
المتحدة  األمـــم  لــدى  البحرين 
ــاون مــع  ــعــ ــتــ ــالــ فـــــي نــــيــــويــــورك بــ
الـــبـــعـــثـــات الــــدائــــمــــة لــلــمــمــلــكــة 
الـــمـــغـــربـــيـــة وكــــنــــدا وجـــمـــهـــوريـــة 
ســيــرالــيــون والــكــرســي الــرســولــي 
»اإليمان  في رعاية فعالية حول 
ــة لــمــكــافــحــة  ــيـ ــروحـ والـــقـــيـــادة الـ
التعافي  أثــنــاء  والـــنـــزاع  الــوصــم 
يوم  نظمت  التي  الجائحة«  من 

الخميس الماضي. 
ــدوب الـــدائـــم  ــنـ ــمـ ــح الـ ــ ــ وأوضـ
الــجــائــحــة  أن  الــفــعــالــيــة  خــــالل 
خلقت تحديات كبيرة ومتعددة، 
وال سيما فيما يتعلق بالوصول 
إلـــى الــتــعــلــيــم والــصــحــة الــعــامــة 

والتكنولوجيا في العالم. 
ــد الـــســـفـــيـــر ضــــــــرورة أن  ــ ــ وأكـ

تــعــزز الـــــدول الــعــمــل الــجــمــاعــي 
والمتعدد األطراف بالتعاون مع 
المعنيين،  المصلحة  أصــحــاب 
بــمــا فــي ذلـــك الـــقـــادة الــديــنــيــون 
والــــــــروحــــــــيــــــــون، وتـــــأكـــــيـــــد قـــيـــم 
ــوار والــتــعــايــش  ــحــ الــتــســامــح والــ
ــان  األديــ مختلف  بــيــن  الــســلــمــي 

والثقافات.
ـــم  ــدائـ وأشـــــــــار الــــمــــنــــدوب الــ
حمد  الملك  مــركــز  تنظيم  إلــى 
ــالـــمـــي لــلــتــعــايــش الــســلــمــي  الـــعـ
المؤتمر السنوي األول حول دور 
السلمي  التعايش  فــي  التعليم 
تحت شعار »الجهل عدو السالم« 
الـــــذي  2021م،  ديـــســـمـــبـــر  فـــــي 
ــات إقــلــيــمــيــة  حـــضـــرتـــه مــــؤســــســ
وعالمية، وتابع أن هذا المؤتمر 
ــأتــــي فــــي وقــــــت يـــحـــتـــم عــلــيــنــا  يــ
جميًعا اتخاذ خطوات استباقية 
لــحــمــايــة أطــفــالــنــا وشــبــابــنــا من 
اآليــــديــــولــــوجــــيــــات الــمــتــطــرفــة 
وخـــطـــاب الــكــراهــيــة، مـــن خــالل 
التسامح  قــيــم  وتــعــزيــز  التعليم 

والتعايش السلمي. 
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} وفد البحرين المشارك في االحتفالية.

اجـــتـــمـــع عــــبــــداهلل بــــن فــيــصــل 
مملكة  سفير  الـــدوســـري،  جبر  بــن 
مع  بلجيكا،  مملكة  لدى  البحرين 
 ،Olivier Willocx أوليفييه ويلوكس
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــغــرفــة تــجــارة 
وذلك   ،)BECI( بروكسل   وصناعة 
ــة فــي  ــاريـ ــجـ ــتـ ـــي مـــقـــر الـــغـــرفـــة الـ فـ

العاصمة البلجيكية.
أشــاد سفير  وخــالل االجتماع، 
ــن فــــي بـــروكـــســـل  ــريـ ــحـ ــبـ مــمــلــكــة الـ
ــاون الـــتـــجـــاري  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بــــالــــشــــراكــــة والـ
بـــيـــن مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن ومــمــلــكــة 
بــلــجــيــكــا الــصــديــقــة، انـــطـــالًقـــا من 
حــــــرص مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن عــلــى 
والتعاون  التجاري  التبادل  تعزيز 
بلجيكا،  مــمــلــكــة  مـــع  االقـــتـــصـــادي 
ــدا ضــــــــرورة اغـــتـــنـــام الـــفـــرص  ــؤكــ مــ
االســـتـــثـــمـــاريـــة فـــي كـــل الــمــجــاالت 
ــة والــصــنــاعــيــة  ــاريـ ــتـــجـ وأبـــــرزهـــــا الـ
يحقق  بما  والمصرفية  والعقارية 
بين  المشتركة  التنموية  األهــداف 
البلدين الصديقين، منوًها سعادته 
بأهمية مد جسور من التعاون بين 
ــارة وصـــنـــاعـــة الــبــحــريــن  غـــرفـــة تـــجـ
وغـــرفـــة تـــجـــارة وصــنــاعــة بــروكــســل، 
الواعدة  الفرص  اكتشاف  أجل  من 
بين  التجاري  التبادل  معدل  ورفــع 

البلدين.
ــا اســـتـــعـــرض عــــبــــداهلل بــن  ــمـ كـ
الخطة  الــدوســري  بــن جبر  فيصل 

ــة لــتــحــقــيــق  ــيــ ــرامــ االقـــتـــصـــاديـــة الــ
فـــي مملكة  االقـــتـــصـــادي  الــتــعــافــي 
ــتــــي تــمــنــح أولـــويـــة  ــبـــحـــريـــن، والــ الـ
االستثمار في مشاريع استراتيجية 
عــبــر  دوالر  ــار  ــيــ ــلــ مــ  30 ــيـــمـــة  ــــــقـ بـ
تــحــقــيــق اثــنــيــن وعــشــريــن مـــبـــادرة، 
ــثــــمــــارات  ــتــ مـــنـــهـــا اســـتـــقـــطـــاب االســ
ــي قـــطـــاعـــات الــنــفــط  األجـــنـــبـــيـــة فــ
ــاالت،  ــ ــــصـ والــــغــــاز والـــســـيـــاحـــة واالتـ
وتــعــزيــز االســـتـــدامـــة الــمــالــيــة عبر 
االســتــثــمــار فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
ــة اطــــــالع الــمــســتــثــمــريــن  ــيـ ــانـ ــكـ وإمـ
اإللكترونية   invest.bh على منصة 
لــمــجــلــس الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة 
الفرص  كــل  وتــبــرز  تستعرض  التي 

االستثمارية االستراتيجية.
ــلـــكـــة  ــر مـــمـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ كـــــمـــــا أكــــــــــد سـ
الـــبـــحـــريـــن لـــــدى مــمــلــكــة بــلــجــيــكــا 
ــاديـــة لــمــمــلــكــة  ــتـــصـ الـــجـــاذبـــيـــة االقـ
البحرين، خاصًة وأن المجال متاح 
للتملك  الــدولــيــيــن  للمستثمرين 
النفطية  غير  المشاريع  أغلب  في 
في المملكة بنسبة 100%، باإلضافة 
إلى موقع المملكة كنقطة انطالق 
تجارية رائدة نحو السوق التجاري 
الخليجي واإلقليمي البالغة قيمته 
دوالر، مستذكًرا على  تريليون   1.4
المملكة  تــصــنــيــف  مــتــصــل  صــعــيــد 
ــتــــصــــادا  ضــــمــــن أكــــثــــر عــــشــــريــــن اقــ
مستوى  على  لالستثمارات  جــاذًبــا 

غرينفيلد  مــؤشــر  بــحــســب  الــعــالــم 
المباشرة  األجنبية  لالستثمارات 
األولــــى  وتــصــنــيــفــهــا  2021م،  لـــعـــام 
خـــلـــيـــجـــًيـــا فــــــي مـــــؤشـــــر الــــحــــريــــة 

االقتصادية في العام نفسه.
غرفة  رئيس  أثنى  جانبه،  من 
تــجــارة وصــنــاعــة بــروكــســل عــلــى ما 
ــن فـــيـــصـــل بــن  ــ ــداهلل بـ ــ ــبـ ــ طــــرحــــه عـ
جــبــر الــــدوســــري خــــالل االجــتــمــاع 
واستعراضه المبادرات االقتصادية 
تحتضنها  التي  والمتميزة  الرائدة 
ــفــــرص  ــالــ الــــمــــمــــلــــكــــة، مـــــشـــــيـــــًدا بــ
والصناعية  واالقتصادية  التجارية 
مستوى  على  والمتميزة  الــجــاذبــة 

المنطقة.

ال��رئ��ي�����س  م���ع  ي��ج��ت��م��ع  بلجيكا  ل���دى  ال��ب��ح��ري��ن  ���ش��ف��ي��ر 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��غ��رف��ة ت���ج���ارة و���ش��ن��اع��ة ب��روك�����ش��ل

} السفير عبداهلل الدوسري خالل مباحثاته مع رئيس غرفة تجارة بروكسل.

أكــــد عــمــيــد شـــــؤون الــطــلــبــة 
ــي  ــربــ ــعــ ــج الــ ــيــ ــلــ ــخــ ــة الــ ــعــ ــامــ ــجــ بــ
الــدكــتــور عــبــدالــرحــمــن يــوســف، 
ــة األولـــــــى  ــنــ ــســ عـــــــــودة طـــلـــبـــة الــ
الطبية  والــعــلــوم  الــطــب  بــكــلــيــة 
الـــدراســـة حــضــوريــا الفصل  إلـــى 
األكاديمي المقبل، وذلك حرًصا 
يتلقى  أن  عــلــى  الــجــامــعــة  مـــن 
النوعي،  التعليم  الطلبة  جميع 
فـــي وقــــت تــهــيــأت فــيــه الــظــروف 
الــصــحــيــة واألكـــاديـــمـــيـــة لــلــعــودة 

اآلمنة.
الجامعة  رئيس  نائب  وأشاد 
مملكة  بجهود  اإلداريــة  للشؤون 
ــق الـــوطـــنـــي  ــريــ ــفــ ــريـــن والــ ــبـــحـ الـ
ــتــــي  ــة والــ ــائـــحـ ــلـــجـ لـــلـــتـــصـــدي لـ
ــئـــة صــحــيــة  ــيـ ــا بـ ــ ــدورهــ ــ هــــيــــأت بــ

ــًدا فــي  ــيــ ــشــ ودراســــــيــــــة آمـــــنـــــة، مــ
الـــوقـــت ذاتـــــه بــطــلــبــة الــجــامــعــة 
وذكــاء  بــقــدرات  يتمتعون  الــذيــن 
خالله  مــن  يتكيفون  اجتماعي 
مـــع كـــل الـــصـــعـــوبـــات، مـــؤكـــدا أن 
التجربة خالل الشهور الماضية 
أثبتت أن لطلبة جامعة الخليج 
كل  تواجه  فائقة  العربي صالبة 
الــتــحــديــات الــســابــقــة الــراهــنــة، 
داعًيا اهلل أن يتخطون التحديات 

القادمة بكل تمكن واقتدار.
ــاًل:  ــ ــائـ ــ وأوضــــــــــح الـــعـــمـــيـــد قـ
الصحية  البيئة  تحسن  »نتيجة 
لــدول  الــتــعــاون  فــي دول مجلس 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة، وزيــــــادة عــدد 
ــروس  ــيــ ــيـــن ضــــــد فــ ــنـ ــتـــحـــصـ ــمـ الـ
ــاع  ــ ــــى األوضــ ــا، ونــــظــــًرا إلـ ــ ــورونـ ــ كـ

مملكة  في  المطمئنة  الصحية 
الجامعي  الحرم  وفــي  البحرين 
األفضل  هــي  الطلبة  عـــودة  فــإن 

األكــاديــمــي  مستقبلهم  لــصــالــح 
والــتــحــصــيــلــي«، مــشــيــًرا إلــــى أن 
إمــكــانــيــة  ــأت  ــ ارتـ الــجــامــعــة  إدارة 
االســتــفــادة مــن هـــذه الــتــطــورات 
الفرصة  تمنح  الــتــي  اإليجابية 
إلى  األولـــى  السنة  طلبة  لــعــودة 
الــــدراســــة حــضــوريــا بــشــكــل آمــن 
الطب في مختلف  كباقي طلبة 
ــة، وذلـــــك  ــ ــيــ ــ ــدراســ ــ ــوات الــ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ
ليستفيد الطلبة من التدريبات 
العملية والتحصيل الدراسي في 
الطبية،  والمعامل  المختبرات 

بدال عن التعليم من بعد.
ــة كــل  ــعـ ــامـ ــأت الـــجـ ــيــ ــد هــ ــ وقــ
الـــتـــجـــهـــيـــزات واالســـــتـــــعـــــدادات 
إجــــراءات وإرشـــــادات وقائية  مــن 
تـــحـــديـــات  أي  ــى  ــلــ عــ ــلـــب  ــتـــغـ ــلـ لـ

ــان ســـالمـــة  ــمــ مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لــــضــ
الدراسية  البيئة  وتهيئة  الطلبة 

اآلمنة.
أكــثــر  »إن  ــد:  ــيـ ــمـ ــعـ الـ وقـــــــال 
العربي  الخليج  دول  حــكــومــات 
ــات  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ أعـــــــــــــــادت طــــلــــبــــة الـ
إلــــــــى الــــــــدراســــــــة الــــحــــضــــوريــــة، 
وفـــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن ُســمــح 
بالدراسة الحضورية، مع األخذ 

باالحترازات الصحية«.
أن طلبة  مــوضــًحــا  وأضــــاف 
السنة الثانية وحتى طلبة السنة 
السادسة وطلبة الدراسات العليا 
يدرسون  التخصصات  بمختلف 
من  الراهن  الوقت  في  حضوريا 
وبــإذن اهلل  دون أي أضــرار تذكر، 
سيتمكن طلبة السنة األولى من 

إكمال دراستهم حضوريا.
عبدالرحمن  الدكتور  ولفت 
ــفـــضـــل اهلل  يــــوســــف إلـــــــى أنـــــــه بـ
ــات  ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــاالحـ ــ تــــــــم األخــــــــــــذ بـ
الــالزمــة،  الوقائية  والتنظيمات 
بــيــئــة صحية  الــجــامــعــة  ــرت  ــ ووفـ
تعينهم  الــجــامــعــة  لطلبة  آمــنــة 
عــلــى إكـــمـــال دراســتــهــم مـــن دون 
التوصيات  أن  مخاطر، ال سيما 
الصحية  والــمــمــارســات  الــدولــيــة 
بــدأت  الــعــربــي  الخليج  دول  فــي 
أنها  على  الجائحة  مع  تتعامل 
إلى  وتسعى  موسمية،  إنفلونزا 
الصحية  األوضــاع  مع  التعايش 
كانت  كما  مقلقة  تعد  لــم  الــتــي 

في السابق.

ع�ودة طل�ب�ة ال�شنة االأولى بكلية الط��ب  في جامعة الخليج العربي اإلى الدرا�شة ح�شوريا

} د. عبدالرحمن يوسف.

اأم�����ان�����ة ال���ع���ا����ش���م���ة ت��ن��ف��ذ
مجتمعية مبادرة  و15  م�شروعا   19

تــعــمــل أمـــانـــة الــعــاصــمــة على 
تــنــفــيــذ 19 مـــشـــروعـــا مـــن مـــبـــادرة 
تجميل وتطوير الشوارع الرئيسية 
تــبــلــغ كــلــفــتــهــا الـــتـــقـــديـــريـــة أكــثــر 
مــن منطلق  ديــنــار  ألـــف   200 مــن 
االرتـــقـــاء بــالــبــيــئــة الــحــضــريــة في 
الــــعــــاصــــمــــة وزيـــــــــــادة مـــســـاحـــاتـــهـــا 

الخضراء.
وأكد مدير عام أمانة العاصمة 
المهندس محمد سعد الَسهلي أن 
المشاريع التجميلية تأتي تنفيذا 
مــن تــوجــه وزارة األشــغــال وشــؤون 
العمراني  والتخطيط  البلديات 

الرئيسية  الشوارع  وزراعــة  وتجميل  والمنتزهات  الحدائق  إنشاء  إلى 
المستدامة  البيئية  التنمية  فــي  ــا  دورهـ مــن  يــعــزز  بما  المملكة  فــي 
وإضـــفـــاء الــلــمــســة الــجــمــالــيــة الــحــضــريــة بــمــا يــتــمــاشــى مـــع الــتــطــور 

العمراني لمناطق العاصمة.
وأوضح م. محمد الَسهلي أن أمانة العاصمة مستمرة في تنمية 
العملية  األفكار  أفضل  وتطبيق  البحث  الزراعية عن طريق  مواردها 
المعمرة  الــظــل  أشــجــار  عــلــى  واالعــتــمــاد  المحلي  الـــزراعـــي  لــإنــتــاج 
الصديقة للبيئة واستخدام أحدث أساليب الري العصرية عن طريق 
جانب  إلــى  المياه،  استهالك  على  تحافظ  التي  المتجددة  الطاقة 
توجه األمانة إلى زراعة أنواع جديدة من النباتات ذات ألوان مفعمة 
في  والــجــمــال  البهجة  مــن  مــزيــدا  ستضفي  مميزة  وأشــكــال  بالحياة 

المنطقة. 
تنفيذ 13 مــن مــشــاريــع  عــلــى  الــعــمــل جــــاٍر  أن  الــَســهــلــي  م.  وذكــــر 
ضمن  مشروعا   15 إلــى  باإلضافة  مستقبلية،  مشاريع  و6  التجميل 
والــقــطــاع  الــمــدنــي  الــمــجــتــمــع  مــؤســســات  مـــع  المجتمعية  الــشــراكــة 
تشجير  هــي  التنفيذ  طـــور  فــي  الــتــي  الــمــشــاريــع  أن  مبينا  الــخــاص، 
الكويت وشــارع الشيخ حمد  وتجميل كل من شــارع بني عتبة وشــارع 
ومنطقة القضيبية إلى جانب تقاطع السيف وتقاطع الزاجرة ومثلث 
وتشجير  تــأهــيــل  إلـــى  بــاإلضــافــة  أ(،  )منطقة  الــدبــلــومــاســيــة  تــقــاطــع 
حديقة السلمانية وتطوير الساحل الشرقي وتجميل الممشى خلف 
مجمع سترة التجاري وتوصيل خط المياه المعالجة إلى المنطقة 

الواقعة خلف باب البحرين. 
التي  المستقبلية  المشاريع  بأنه على مستوى  الَسهلي  م.  وأفاد 
العام القادم 2022 فهي تطوير وتأهيل  البدء بتنفيذها خالل  سيتم 
سترة  حديقة  مــن  كــل  وتــأهــيــل  فيصل  الملك  كــورنــيــش  مــن  عناصر 
ــارع 40 وأحــــواض  الــكــبــرى وجـــــرداب والــقــريــة، وتــشــجــيــر وتــجــمــيــل شــ
الــســاحــل الــشــرقــي وتــقــاطــع الــمــنــطــقــة الــدبــلــومــاســيــة )مــنــطــقــة ج(، 
إلــى تركيب خـــزان كــائــي فــي مــيــدان الشيخ دعــيــج. وأكمل  بــاإلضــافــة 
فيما يتعلق بمشاريع الشراكة المجتمعية أنها في طور التنفيذ مع 
عدد من الشركاء وتنقسم إلى مشاريع شركة نفط البحرين )بابكو( 
العكر  حديقة  وتطوير   28 وشــارع  المركزي  السوق  منطقة  لتشجير 
الغربي، ومع بنك البحرين الوطني تشجير بمنطقة مجمع السيف 
المبادرة الوطنية للتنمية  التجاري وبجانب فندق كراون بالزا، ومع 
الزراعية تشجير خليج البحرين وتأهيل ميدان الشيخ دعيج وحديقة 
المعامير. وتابع بشأن مشاريع الشراكة المجتمعية بأنه تم تنفيذ 5 
من المالعب الرياضية بمبادرة سمو الشيخ ناصر لمالعب الفرجان 
وحديقة  العدلية  وحديقة  أبوغزال  وحديقة  السلمانية  حديقة  في 

الماحوز، إلى جانب ملعب حديقة عين قصاري في طور التنفيذ.

} محمد الَسهلي.

وكيل الزراعة يبحث مع محافظ ال�شمالية 
دعم جهود اعتم�اد ع�ال�ي مدينة �شحية

األشغال وشؤون  بــوزارة  البحرية  والثروة  الزراعة  وكيل  بحث 
البلديات والتخطيط العمراني المهندس إبراهيم حسن الحواج 
الــشــيــخ عبدالحسين  بـــن  الــســيــد عــلــي  الــشــمــالــيــة  مـــع مــحــافــظ 

العصفور سبل دعم جهود اعتماد عالي مدينة صحية.
جاء ذلك خالل لقاء الحواج مع العصفور بمكتبه في البديع، 
عبدالعزيز  الدكتور  الــزراعــة  لشؤون  المساعد  الوكيل  وبحضور 
محمد عبدالكريم ومدير إدارة الثروة السمكية المهندس حسين 
جعفر مكي، وبحضور رئيس مكتب منسق برنامج المدن الصحية 
برنامج  ومنسق  الــحــالي،  جعفر  السيد  الشمالية  بالمحافظة 

المدن الصحية في وزارة الصحة السيدة بشرى الهندي.
وأكد المهندس الحواج، أن الوكالة لن تألو جهًدا في تقديم 
مختلف ســبــل الــدعــم الــمــتــاحــة مــن أجـــل إنــجــاح الــجــهــود التي 
تبذلها المحافظة الشمالية العتماد عالي مدينة صحية، مشيًرا 
مــن مقومات  عــالــي  تحتضنه منطقة  مــا  إلـــى  الــصــدد  هـــذا  فــي 
منطقة  بينها  ومــن  المحافظة،  بها  تقوم  التي  التوجهات  تعزز 
مملكة  في  الــزراعــي  القطاع  لرفد  تعد محطة  التي  عالي  هــورة 
البحرين، باحتضانها مركز الحاضنات الزراعية والمركز الوطني 
المختلفة  الزراعية  المشاريع  على  عالوة  الوطنية،  للمختبرات 

التي تشرف عليها الوكالة بالشراكة مع الجهات ذات العالقة.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16025/pdf/1-Supplime/16025.pdf?fixed6424
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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
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ال�شلولو وغيره 
و�شبوبة كورونا

له  مــن قصيدة  الشطر  هــذا  فــي  المتنبي  الطيب  أبــو  يكن  لــم 
يــقــول فيه »مــصــائــب قــوم عند قــوم فــوائــد« يــصــوغ حكمة، بــل كان 
يؤكد حقيقة تاريخية عرفها البشر عبر العصور، وتلك هي حقيقة 

المستفيدين من المصائب التي تنزل باألرض والناس!!
جائحة  مع  وبشدة  الواقع  أرض  على  تجسدت  الحقيقة  هــذه 
ففي  فقرهم،  تضاعف  وفــقــراء  ثـــراء،  زادوا  أثــريــاء  فهناك  كــورونــا، 
ذلك  فــي  وينقسم  الــمــال،  منها  يستخرج  هــنــاك شخص  أزمـــة  كــل 

المستفيدون إلى نوعين، جيدين، وسيئين. 
فــنــلــنــديــون فــي جــامــعــة هلسنكي عالجا  مــؤخــرا طـــور عــلــمــاء 
عدة  الحماية  يوفر  أن  يمكن  لألنف  رذاذ  شكل  على  جــاء  جــديــدا 
أومــيــكــرون وفــيــروســات كوفيد األخـــرى وذلــك  ســاعــات ضــد متغير 
أن  أوضحت  التي  األمريكية،  نيوز  فوكس  وكالة  نشرته  ما  بحسب 
تعطيل  على  بالقدرة  يتمتع  عقار  صناعة  مــن  تمكنوا  الباحثين 
بروتين فيروس كورونا ويوفر حماية فعالة على المدى القصير ضد 
األقل  ثماني ساعات على  العدوى مدة  وهو يحمي من  الفيروس، 
حتى في حاالت التعرض الشديد للفيروس، وأنه قادر على تحييد 
مشيرة  وأومــيــكــرون،  دلتا  ذلــك  فــي  بما  ومتغيراته  كوفيد  فــيــروس 
باألبحاث  القيام  ثم يجب  ومن  الفئران،  تم تجربته على  أنه  إلى 

المطلوبة قبل استخدامه على البشر.
االخــتــراعــات  هــذه  مثل  كــان  إذا  بما  بالطبع  الــجــزم  يمكن  ال 
وغيرها الكثير والكثير منذ اندالع األزمة يندرج تحت فئة السيئين 
أو الجيدين، ولكن ما يجب علينا جميعا هنا هو أخذ الحيطة مما 
تحت مسمى  للناس  بشع  استغالل  من  الساحة  على  اآلن  يحدث 
الحماية والوقاية والعالج، ففي مصر على سبيل المثال أذكر أنه 
حين انتشر فيرس كورونا المستجد تم استخدام ما يعرف ببوابات 
أجل  من  العامة  الثانوية  لجان  مداخل  كل  على  الذاتي  التعقيم 
بشكل  اللجان  تعقيم  على  والعمل  الــعــدوى،  مــن  الــطــالب  حماية 
ألف   25 مــن  يقرب  مــا  الــواحــدة  البوابة  سعر  يتجاوز  حيث  دوري، 
جنيه، ثم جاء اإلعالن الصادم لمنظمة الصحة العالمية ليكشف 
أو األهمية، بل على العكس،  الفائدة  البوابات عديمة  عن أن هذه 
أكسيد  وثاني  كلور  من  بداخلها  المستخدمة  الكيميائية  فالمواد 
والعيون،  الجلد  في  بالحساسية  البعض  تصيب  قد  الهيدروجين 
للتكسب  إلى مصدر  البوابات  تلك  تحولت  أن  بعد  ذلك  وقد جاء 
أو باللغة الدارجة أصبحت سبوبة لجني المال، كما هو الحال في 

كثير من المنتجات األخرى التي انتعشت مع هذه األزمة.
ــرق الــعــالج  ــ بــالــفــعــل تــحــولــت الــخــلــطــات وأدويــــــة الــشــفــاء وطـ
ووصــفــات الــشــفــاء عــلــى الــســوشــيــال مــيــديــا إلـــى ســبــوبــة، فالبعض 
أمــراض أخــرى الستخدامها  بالفعل لعالج  يــروج ألدويــة مــوجــودة 
في عالج كورونا، والبعض اآلخر يعلن منتجات طبيعية ال تستند 
على أبحاث طبية مثبتة من قبل متخصصين، مؤكدا فعاليتها في 
الوقاية أو تخفيف األعراض، وبدأ مستخدمو مواقع التواصل في 
نشرها تحت شعار »كي تعم الفائدة« من دون علم أنهم يسهمون في 

نشر خرافات وطرق وأدوات غير صحيحة وغير فعالة.
ــرأة  ــاوث تــشــايــنــا مــورنــيــنــغ بــوســت قــصــة امـ نــشــرت صحيفة ســ
اضطرت إلى تلقي العالج في المستشفى بسبب تعرضها اللتهاب 
شــديــد فــي الــحــلــق بــعــد تــنــاولــهــا كــيــلــو ونــصــف الــكــيــلــو مــن الــثــوم، 
بالفيروس،  البعض بذلك لتفادي اإلصابة  أن نصحها  وذلك بعد 
كــمــا حــــذرت إدارة الـــغـــذاء والـــــدواء األمــريــكــيــة مــن مــخــاطــر شــرب 
مشاهير  من  نجم  وصفه  الــذي  الصحة،  على  الكلور  أكسيد  ثاني 

السوشيال الميديا لمتابعيه لتحقيق الوقاية. 
المعلومات  العالمية من مشاركة  لقد حذرت منظمة الصحة 
قد  سلبية  نتائج  مــن  تسببه  لما  وذلـــك  بالخطرة  وصفتها  الــتــي 
لطبيعتها،  وإدراك  وعي  دون  من  يستخدمها،  على حياة من  تؤثر 
مثل الشلولو والغرغرة بالماء والملح والليمون، وتناول فص ثوم 
يوميا، وغيرها من الفتاوى الصحية التي يتم تداولها على وسائل 

التواصل االجتماعي اليوم وتبيع الوهم لمتابعيها.
لقد أعلنت دار اإلفتاء المصرية أن ناشر هذه الوصفات الطبية 
من غير المتخصصين داخل في حيز الخطر، وال يشفع له ُحسن 
القصد في العبث بحياة الناس، واإلضرار بصحتهم، وهو نوع من 
اإلنسانية  الحياة  اإلســالم على حماية  يتنافى مع حرص  الفساد 

وتحريم االعتداء عليها.
اإلبراشي  وائــل  الشهير  اإلعالمي  مأساة  من  عظة  لنا  وليكن 

رحمه اهلل.

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

ال�شرائب على اأرباح
 ال�شركات.. ماذا ننتظر؟ 

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

كان البعض يردد دائما، إن فرض ضرائب على أرباح الشركات 
واالستثمارات المحلية واألجنبية، سيتسبب في طرد المستثمرين 
وهجرتهم إلى دول أخرى، وتقلص السوق وحركة التجارة.. كانت 
»الفزاعة« الحاضرة دائما هي أن التسهيالت وعدم فرض الضرائب 
تــشــجــع االســتــثــمــار، وتــفــتــح فـــرص الــعــمــل والــتــوظــيــف.. وأن في 
الوظائف  وتوفير  الــشــركــات  الستقطاب  خــســارة  الــضــرائــب  فــرض 

للمواطنين.. فماذا حصل..؟؟ 
على  الضريبة  فــرضــت  العربي  الخليج  دول  كــل  أن  النتيجة 
أرباح الشركات، وتضاعفت عندها االستثمارات، وزادت فرص العمل 
الــدولــة مــصــدرا جــديــدا،  والــتــوظــيــف لمواطنيها، وربــحــت خــزانــة 
عملية  تطوير  في  وساهم  االقتصادية،  الظروف  في ظل  وخاصة 

التنمية الشاملة.
في اإلمارات هناك ضريبة على أرباح الشركات بنسبة 9%، وفي 
 ،%10 قطر  وفي   ،%15 والكويت  عمان  وفي سلطنة   ،%20 السعودية 
وهناك العديد من الدول العربية تفرض هذه الضريبة، وحتى دول 

االتحاد األوروبي وأمريكا تفرض نسًبا متفاوتة للضريبة.
أحمد  بــن  خليفة  السيد  معالي  أن  ولــلــتــاريــخ،  يــقــال،  الــحــق 
الظهراني رئيس مجلس النواب األسبق، تقدم بمقترح حول هذا 
الشأن، ولكن المقترح لم ير النور، ربما ألسباب اقتصادية آنذاك، 

ولكن الوضع الحالي سيجب إعادة النظر في األمر من جديد.
 منذ سنوات تساءل األستاذ لطفي نصر رحمه اهلل، قائال: ماذا 
يضير بنك أو شركة توزع أرباحا سنوية قوامها 20 مليون دوالر على 
مساهميها، أن توزع على هؤالء المساهمين 19 مليونا فقط، ثم 
تدفع مليونا واحدة كضريبة على األرباح.. وهذا ال يضير أي شركة 
وال يعرقل مسيرتها، وقد يقول قائل إن مثل هذه الشركات والبنوك 
تخصص مبالغ ليست بالقليلة ألعمال الخير والخدمات العامة.. 
بل  ذلك،  تفعل  والبنوك  الشركات  كل  ليس  بصراحة:  أقولها  وأنا 
من  التهرب  عــدم  توجب  الخير  أعمال  إن  ثم  فقط،  منها  القليل 

دفع نصيب الدولة والمجتمع.
وكما قال السيد جمال فخرو ذات مرة في ندوة صحفية: »إن 
مملكة البحرين »وفق نظامها المالي والضريبي الحالي« تتنازل 
أربــاح  على  المحسوبة  الضرائب  عن  األجنبية  للحكومات  ا  فعلّيً
هذه الشركات األجنبية العاملة في المملكة، وبمقتضى اتفاقيات 
الشركات  دول ستضمن  عدة  مع  الموقعة  الضريبي  االزدواج  منع 
األجنبية العاملة في البحرين عدم دفع الضريبة مرتين، والدول 
تحقق  التي  الشركات  أربــاح  من  الضرائب  تقتطع  معنا  الموقعة 
أرباًحا لدينا، ألننا لم نقم بأخذ الضريبة، وإذا ما جرى استحداث 
نظام ضريبي على الشركات، فإن هذه المؤسسات ستدفع الضرائب 

لنا«. 
كما أن اقتصادنا متين وجاهز لكل شيء، اقتصاد حر وسياسة 
اقتصادية  وبيئة  وأجنبي  محلي  استثمار  ولدينا  واضحة،  مالية 
ــادة الــنــظــر فـــي ســيــاســاتــنــا الــمــالــيــة  ــ ــيـــدة.. نــحــتــاج اآلن إلـــى إعـ جـ
ال  واإلقليمية..  العالمية  المتغيرات  مع  لتتناسب  واالقتصادية 
خالف على مبدأ فرض الضريبة.. فهو أمر مهم ووارد، والضريبة 
أكــثــر صحة ووجــوًبــا ومــالءمــة للعمل االقــتــصــادي مــن الــرســوم.. 
حققت  ســواء  الرسوم  دفــع  على  مجبرة  االقتصادية  فالمؤسسات 
الرابحة  الشركات  ستدفعها  الضريبة  بينما  تحقق،  لم  أم  ربًحا 

فقط((.
وماذا  الشركات..  أربــاح  على  لفرض ضريبة  الوقت  فهل حان 

ننتظر..؟

أكــــد الــســفــيــر جـــمـــال فـــارس 
ــم  ــ ــدائـ ــ ــدوب الـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــي الـ ــ ــعـ ــ ــرويـ ــ الـ
لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن لـــدى األمـــم 
المتحدة في نيويورك أن مملكة 
الــبــحــريــن بــقــيــادة ورؤيــــة حضرة 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
عــاهــل  آل خــلــيــفــة  عـــيـــســـى  بــــن 
ــــدى، وبـــمـــتـــابـــعـــة  ــفـ ــ ــمـ ــ الـــــبـــــالد الـ
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 
ــا إلـــى تــرســيــخ قيم  ــًمـ تــســعــى دائـ
جميع  بين  واالنفتاح  التسامح 
وتتمسك  والــثــقــافــات،  الــشــعــوب 
وقيم  النبيلة  اإلنسانية  بالقيم 
الــتــســامــح واألخـــــوة والــتــعــايــش، 
الــســالم نهًجا  أنــهــا اخــتــارت  كما 

والحوار خياًرا استراتيجًيا. 
ــــالل مــشــاركــة  ــــك خـ ــاء ذلـ ــ جـ
الـــــمـــــنـــــدوب الـــــــدائـــــــم لــمــمــلــكــة 
المتحدة  األمـــم  لــدى  البحرين 
في نيويورك في االحتفال باليوم 
الذي  اإلنسانية  لألخوة  الدولي 
المتحدة  األمـــم  تحالف  نظمه 
للحضارات والبعثتان الدائمتان 
لـــــإمـــــارات الـــعـــربـــيـــة الــمــتــحــدة 
وجــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة عبر 
االتـــصـــال اإللـــكـــتـــرونـــي الــمــرئــي 
فبراير   4 الموافق  الجمعة  يــوم 

 .2022
وأعرب السفير جمال فارس 
ــزاز مــمــلــكــة  ــ ــتـ ــ ــعــــي عــــن اعـ ــرويــ الــ
البحرين بالمشاركة مع المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة واإلمــــــارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة وجــمــهــوريــة 
القرار  تقديم  في  العربية  مصر 
الرابع  أعلن  الــذي   200/75 رقــم 
مــن فــبــرايــر يــوًمــا دولــًيــا لألخوة 

اإلنسانية. 
البحرين  إن  السفير  وقـــال 
الثقافية  الــتــعــدديــة  مــوطــن  هــي 
األديـــــان  بــيــن  الــتــســامــح  وأرض 
ــات، حيث  ــافـ ــقـ ــثـ والـ والـــمـــذاهـــب 
ــن مــمــارســة  يــتــمــكــن الــجــمــيــع مـ
شعائرهم والتمتع بكل حقوقهم 
ــلــــى اخـــــتـــــالف مـــعـــتـــقـــداتـــهـــم،  عــ
كاتدرائية  افــتــتــاح  إلــى  متطرًقا 
»ســــيــــدة الـــــعـــــرب« فــــي ديــســمــبــر 

2021م.

كما قال المندوب الدائم إن 
بالعديد  قامت  البحرين  مملكة 
ثقافتها  لــنــقــل  ــادرات  ــبـ ــمـ الـ مـــن 
والسالم  التسامح  في  الراسخة 
تشمل  التي  السلمي،  والتعايش 
إنــــــشــــــاء مـــــركـــــز الــــمــــلــــك حــمــد 
العالمي للتعايش السلمي، وهو 
العالم  مستوى  على  رائــد  مركز 
ــز الــــحــــريــــة الــديــنــيــة  ــزيـ ــعـ فــــي تـ
والتعايش  األديــان  والــحــوار بين 
ــلـــمـــي والــــتــــنــــوع اإلنـــســـانـــي  الـــسـ
ومــكــافــحــة اإلرهـــــــاب والــتــطــرف 
والعنف والكراهية، وكذلك مركز 
الملك حمد للسالم السيبراني، 
وكـــرســـي الــمــلــك حــمــد لــلــحــوار 
السلمي  والتعايش  األديــان  بين 
اإليطالية،  سابينزا  جامعة  في 

وإعالن مملكة البحرين.
فارس  السفير جمال  وأشــار 
ــى جــــائــــزة عــيــســى  ــ ــي إلــ ــعــ ــرويــ الــ
تهدف  الــتــي  اإلنــســانــيــة  لخدمة 
إلـــى تــقــديــر ومــكــافــأة إســهــامــات 
تغيير  ــريــــدون  يــ الـــذيـــن  أولـــئـــك 
ــو األفـــــــضـــــــل مـــن  ــ ــحـ ــ الـــــعـــــالـــــم نـ

الـــدؤوب  وعملهم  علمهم  خــالل 
الـــمـــتـــفـــانـــي والـــمـــبـــتـــكـــر الـــــذي 
يساعد في استعادة الثقة بالروح 
تحقيق  وفي  الخيرة،  اإلنسانية 
عالم أفضل ألجيال المستقبل. 

ـــب آخــــــــر، شـــاركـــت  ــانـ ــن جــ ــ مـ
الــــبــــعــــثــــة الــــــدائــــــمــــــة لـــمـــمـــلـــكـــة 
المتحدة  األمـــم  لــدى  البحرين 
ــاون مــع  ــعــ ــتــ ــالــ فـــــي نــــيــــويــــورك بــ
الـــبـــعـــثـــات الــــدائــــمــــة لــلــمــمــلــكــة 
الـــمـــغـــربـــيـــة وكــــنــــدا وجـــمـــهـــوريـــة 
ســيــرالــيــون والــكــرســي الــرســولــي 
»اإليمان  في رعاية فعالية حول 
ــة لــمــكــافــحــة  ــيـ ــروحـ والـــقـــيـــادة الـ
التعافي  أثــنــاء  والـــنـــزاع  الــوصــم 
يوم  نظمت  التي  الجائحة«  من 

الخميس الماضي. 
ــدوب الـــدائـــم  ــنـ ــمـ ــح الـ ــ ــ وأوضـ
الــجــائــحــة  أن  الــفــعــالــيــة  خــــالل 
خلقت تحديات كبيرة ومتعددة، 
وال سيما فيما يتعلق بالوصول 
إلـــى الــتــعــلــيــم والــصــحــة الــعــامــة 

والتكنولوجيا في العالم. 
ــد الـــســـفـــيـــر ضــــــــرورة أن  ــ ــ وأكـ

تــعــزز الـــــدول الــعــمــل الــجــمــاعــي 
والمتعدد األطراف بالتعاون مع 
المعنيين،  المصلحة  أصــحــاب 
بــمــا فــي ذلـــك الـــقـــادة الــديــنــيــون 
والــــــــروحــــــــيــــــــون، وتـــــأكـــــيـــــد قـــيـــم 
ــوار والــتــعــايــش  ــحــ الــتــســامــح والــ
ــان  األديــ مختلف  بــيــن  الــســلــمــي 

والثقافات.
ـــم  ــدائـ وأشـــــــــار الــــمــــنــــدوب الــ
حمد  الملك  مــركــز  تنظيم  إلــى 
ــالـــمـــي لــلــتــعــايــش الــســلــمــي  الـــعـ
المؤتمر السنوي األول حول دور 
السلمي  التعايش  فــي  التعليم 
تحت شعار »الجهل عدو السالم« 
الـــــذي  2021م،  ديـــســـمـــبـــر  فـــــي 
ــات إقــلــيــمــيــة  حـــضـــرتـــه مــــؤســــســ
وعالمية، وتابع أن هذا المؤتمر 
ــأتــــي فــــي وقــــــت يـــحـــتـــم عــلــيــنــا  يــ
جميًعا اتخاذ خطوات استباقية 
لــحــمــايــة أطــفــالــنــا وشــبــابــنــا من 
اآليــــديــــولــــوجــــيــــات الــمــتــطــرفــة 
وخـــطـــاب الــكــراهــيــة، مـــن خــالل 
التسامح  قــيــم  وتــعــزيــز  التعليم 

والتعايش السلمي. 
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} وفد البحرين المشارك في االحتفالية.

اجـــتـــمـــع عــــبــــداهلل بــــن فــيــصــل 
مملكة  سفير  الـــدوســـري،  جبر  بــن 
مع  بلجيكا،  مملكة  لدى  البحرين 
 ،Olivier Willocx أوليفييه ويلوكس
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــغــرفــة تــجــارة 
وذلك   ،)BECI( بروكسل   وصناعة 
ــة فــي  ــاريـ ــجـ ــتـ ـــي مـــقـــر الـــغـــرفـــة الـ فـ

العاصمة البلجيكية.
أشــاد سفير  وخــالل االجتماع، 
ــن فــــي بـــروكـــســـل  ــريـ ــحـ ــبـ مــمــلــكــة الـ
ــاون الـــتـــجـــاري  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بــــالــــشــــراكــــة والـ
بـــيـــن مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن ومــمــلــكــة 
بــلــجــيــكــا الــصــديــقــة، انـــطـــالًقـــا من 
حــــــرص مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن عــلــى 
والتعاون  التجاري  التبادل  تعزيز 
بلجيكا،  مــمــلــكــة  مـــع  االقـــتـــصـــادي 
ــدا ضــــــــرورة اغـــتـــنـــام الـــفـــرص  ــؤكــ مــ
االســـتـــثـــمـــاريـــة فـــي كـــل الــمــجــاالت 
ــة والــصــنــاعــيــة  ــاريـ ــتـــجـ وأبـــــرزهـــــا الـ
يحقق  بما  والمصرفية  والعقارية 
بين  المشتركة  التنموية  األهــداف 
البلدين الصديقين، منوًها سعادته 
بأهمية مد جسور من التعاون بين 
ــارة وصـــنـــاعـــة الــبــحــريــن  غـــرفـــة تـــجـ
وغـــرفـــة تـــجـــارة وصــنــاعــة بــروكــســل، 
الواعدة  الفرص  اكتشاف  أجل  من 
بين  التجاري  التبادل  معدل  ورفــع 

البلدين.
ــا اســـتـــعـــرض عــــبــــداهلل بــن  ــمـ كـ
الخطة  الــدوســري  بــن جبر  فيصل 

ــة لــتــحــقــيــق  ــيــ ــرامــ االقـــتـــصـــاديـــة الــ
فـــي مملكة  االقـــتـــصـــادي  الــتــعــافــي 
ــتــــي تــمــنــح أولـــويـــة  ــبـــحـــريـــن، والــ الـ
االستثمار في مشاريع استراتيجية 
عــبــر  دوالر  ــار  ــيــ ــلــ مــ  30 ــيـــمـــة  ــــــقـ بـ
تــحــقــيــق اثــنــيــن وعــشــريــن مـــبـــادرة، 
ــثــــمــــارات  ــتــ مـــنـــهـــا اســـتـــقـــطـــاب االســ
ــي قـــطـــاعـــات الــنــفــط  األجـــنـــبـــيـــة فــ
ــاالت،  ــ ــــصـ والــــغــــاز والـــســـيـــاحـــة واالتـ
وتــعــزيــز االســـتـــدامـــة الــمــالــيــة عبر 
االســتــثــمــار فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
ــة اطــــــالع الــمــســتــثــمــريــن  ــيـ ــانـ ــكـ وإمـ
اإللكترونية   invest.bh على منصة 
لــمــجــلــس الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة 
الفرص  كــل  وتــبــرز  تستعرض  التي 

االستثمارية االستراتيجية.
ــلـــكـــة  ــر مـــمـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ كـــــمـــــا أكــــــــــد سـ
الـــبـــحـــريـــن لـــــدى مــمــلــكــة بــلــجــيــكــا 
ــاديـــة لــمــمــلــكــة  ــتـــصـ الـــجـــاذبـــيـــة االقـ
البحرين، خاصًة وأن المجال متاح 
للتملك  الــدولــيــيــن  للمستثمرين 
النفطية  غير  المشاريع  أغلب  في 
في المملكة بنسبة 100%، باإلضافة 
إلى موقع المملكة كنقطة انطالق 
تجارية رائدة نحو السوق التجاري 
الخليجي واإلقليمي البالغة قيمته 
دوالر، مستذكًرا على  تريليون   1.4
المملكة  تــصــنــيــف  مــتــصــل  صــعــيــد 
ــتــــصــــادا  ضــــمــــن أكــــثــــر عــــشــــريــــن اقــ
مستوى  على  لالستثمارات  جــاذًبــا 

غرينفيلد  مــؤشــر  بــحــســب  الــعــالــم 
المباشرة  األجنبية  لالستثمارات 
األولــــى  وتــصــنــيــفــهــا  2021م،  لـــعـــام 
خـــلـــيـــجـــًيـــا فــــــي مـــــؤشـــــر الــــحــــريــــة 

االقتصادية في العام نفسه.
غرفة  رئيس  أثنى  جانبه،  من 
تــجــارة وصــنــاعــة بــروكــســل عــلــى ما 
ــن فـــيـــصـــل بــن  ــ ــداهلل بـ ــ ــبـ ــ طــــرحــــه عـ
جــبــر الــــدوســــري خــــالل االجــتــمــاع 
واستعراضه المبادرات االقتصادية 
تحتضنها  التي  والمتميزة  الرائدة 
ــفــــرص  ــالــ الــــمــــمــــلــــكــــة، مـــــشـــــيـــــًدا بــ
والصناعية  واالقتصادية  التجارية 
مستوى  على  والمتميزة  الــجــاذبــة 

المنطقة.

ال��رئ��ي�����س  م���ع  ي��ج��ت��م��ع  بلجيكا  ل���دى  ال��ب��ح��ري��ن  ���ش��ف��ي��ر 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��غ��رف��ة ت���ج���ارة و���ش��ن��اع��ة ب��روك�����ش��ل

} السفير عبداهلل الدوسري خالل مباحثاته مع رئيس غرفة تجارة بروكسل.

أكــــد عــمــيــد شـــــؤون الــطــلــبــة 
ــي  ــربــ ــعــ ــج الــ ــيــ ــلــ ــخــ ــة الــ ــعــ ــامــ ــجــ بــ
الــدكــتــور عــبــدالــرحــمــن يــوســف، 
ــة األولـــــــى  ــنــ ــســ عـــــــــودة طـــلـــبـــة الــ
الطبية  والــعــلــوم  الــطــب  بــكــلــيــة 
الـــدراســـة حــضــوريــا الفصل  إلـــى 
األكاديمي المقبل، وذلك حرًصا 
يتلقى  أن  عــلــى  الــجــامــعــة  مـــن 
النوعي،  التعليم  الطلبة  جميع 
فـــي وقــــت تــهــيــأت فــيــه الــظــروف 
الــصــحــيــة واألكـــاديـــمـــيـــة لــلــعــودة 

اآلمنة.
الجامعة  رئيس  نائب  وأشاد 
مملكة  بجهود  اإلداريــة  للشؤون 
ــق الـــوطـــنـــي  ــريــ ــفــ ــريـــن والــ ــبـــحـ الـ
ــتــــي  ــة والــ ــائـــحـ ــلـــجـ لـــلـــتـــصـــدي لـ
ــئـــة صــحــيــة  ــيـ ــا بـ ــ ــدورهــ ــ هــــيــــأت بــ

ــًدا فــي  ــيــ ــشــ ودراســــــيــــــة آمـــــنـــــة، مــ
الـــوقـــت ذاتـــــه بــطــلــبــة الــجــامــعــة 
وذكــاء  بــقــدرات  يتمتعون  الــذيــن 
خالله  مــن  يتكيفون  اجتماعي 
مـــع كـــل الـــصـــعـــوبـــات، مـــؤكـــدا أن 
التجربة خالل الشهور الماضية 
أثبتت أن لطلبة جامعة الخليج 
كل  تواجه  فائقة  العربي صالبة 
الــتــحــديــات الــســابــقــة الــراهــنــة، 
داعًيا اهلل أن يتخطون التحديات 

القادمة بكل تمكن واقتدار.
ــاًل:  ــ ــائـ ــ وأوضــــــــــح الـــعـــمـــيـــد قـ
الصحية  البيئة  تحسن  »نتيجة 
لــدول  الــتــعــاون  فــي دول مجلس 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة، وزيــــــادة عــدد 
ــروس  ــيــ ــيـــن ضــــــد فــ ــنـ ــتـــحـــصـ ــمـ الـ
ــاع  ــ ــــى األوضــ ــا، ونــــظــــًرا إلـ ــ ــورونـ ــ كـ

مملكة  في  المطمئنة  الصحية 
الجامعي  الحرم  وفــي  البحرين 
األفضل  هــي  الطلبة  عـــودة  فــإن 

األكــاديــمــي  مستقبلهم  لــصــالــح 
والــتــحــصــيــلــي«، مــشــيــًرا إلــــى أن 
إمــكــانــيــة  ــأت  ــ ارتـ الــجــامــعــة  إدارة 
االســتــفــادة مــن هـــذه الــتــطــورات 
الفرصة  تمنح  الــتــي  اإليجابية 
إلى  األولـــى  السنة  طلبة  لــعــودة 
الــــدراســــة حــضــوريــا بــشــكــل آمــن 
الطب في مختلف  كباقي طلبة 
ــة، وذلـــــك  ــ ــيــ ــ ــدراســ ــ ــوات الــ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ
ليستفيد الطلبة من التدريبات 
العملية والتحصيل الدراسي في 
الطبية،  والمعامل  المختبرات 

بدال عن التعليم من بعد.
ــة كــل  ــعـ ــامـ ــأت الـــجـ ــيــ ــد هــ ــ وقــ
الـــتـــجـــهـــيـــزات واالســـــتـــــعـــــدادات 
إجــــراءات وإرشـــــادات وقائية  مــن 
تـــحـــديـــات  أي  ــى  ــلــ عــ ــلـــب  ــتـــغـ ــلـ لـ

ــان ســـالمـــة  ــمــ مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لــــضــ
الدراسية  البيئة  وتهيئة  الطلبة 

اآلمنة.
أكــثــر  »إن  ــد:  ــيـ ــمـ ــعـ الـ وقـــــــال 
العربي  الخليج  دول  حــكــومــات 
ــات  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ أعـــــــــــــــادت طــــلــــبــــة الـ
إلــــــــى الــــــــدراســــــــة الــــحــــضــــوريــــة، 
وفـــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن ُســمــح 
بالدراسة الحضورية، مع األخذ 

باالحترازات الصحية«.
أن طلبة  مــوضــًحــا  وأضــــاف 
السنة الثانية وحتى طلبة السنة 
السادسة وطلبة الدراسات العليا 
يدرسون  التخصصات  بمختلف 
من  الراهن  الوقت  في  حضوريا 
وبــإذن اهلل  دون أي أضــرار تذكر، 
سيتمكن طلبة السنة األولى من 

إكمال دراستهم حضوريا.
عبدالرحمن  الدكتور  ولفت 
ــفـــضـــل اهلل  يــــوســــف إلـــــــى أنـــــــه بـ
ــات  ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــاالحـ ــ تــــــــم األخــــــــــــذ بـ
الــالزمــة،  الوقائية  والتنظيمات 
بــيــئــة صحية  الــجــامــعــة  ــرت  ــ ووفـ
تعينهم  الــجــامــعــة  لطلبة  آمــنــة 
عــلــى إكـــمـــال دراســتــهــم مـــن دون 
التوصيات  أن  مخاطر، ال سيما 
الصحية  والــمــمــارســات  الــدولــيــة 
بــدأت  الــعــربــي  الخليج  دول  فــي 
أنها  على  الجائحة  مع  تتعامل 
إلى  وتسعى  موسمية،  إنفلونزا 
الصحية  األوضــاع  مع  التعايش 
كانت  كما  مقلقة  تعد  لــم  الــتــي 

في السابق.

ع�ودة طل�ب�ة ال�شنة االأولى بكلية الط��ب  في جامعة الخليج العربي اإلى الدرا�شة ح�شوريا

} د. عبدالرحمن يوسف.
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تــعــمــل أمـــانـــة الــعــاصــمــة على 
تــنــفــيــذ 19 مـــشـــروعـــا مـــن مـــبـــادرة 
تجميل وتطوير الشوارع الرئيسية 
تــبــلــغ كــلــفــتــهــا الـــتـــقـــديـــريـــة أكــثــر 
مــن منطلق  ديــنــار  ألـــف   200 مــن 
االرتـــقـــاء بــالــبــيــئــة الــحــضــريــة في 
الــــعــــاصــــمــــة وزيـــــــــــادة مـــســـاحـــاتـــهـــا 

الخضراء.
وأكد مدير عام أمانة العاصمة 
المهندس محمد سعد الَسهلي أن 
المشاريع التجميلية تأتي تنفيذا 
مــن تــوجــه وزارة األشــغــال وشــؤون 
العمراني  والتخطيط  البلديات 

الرئيسية  الشوارع  وزراعــة  وتجميل  والمنتزهات  الحدائق  إنشاء  إلى 
المستدامة  البيئية  التنمية  فــي  ــا  دورهـ مــن  يــعــزز  بما  المملكة  فــي 
وإضـــفـــاء الــلــمــســة الــجــمــالــيــة الــحــضــريــة بــمــا يــتــمــاشــى مـــع الــتــطــور 

العمراني لمناطق العاصمة.
وأوضح م. محمد الَسهلي أن أمانة العاصمة مستمرة في تنمية 
العملية  األفكار  أفضل  وتطبيق  البحث  الزراعية عن طريق  مواردها 
المعمرة  الــظــل  أشــجــار  عــلــى  واالعــتــمــاد  المحلي  الـــزراعـــي  لــإنــتــاج 
الصديقة للبيئة واستخدام أحدث أساليب الري العصرية عن طريق 
جانب  إلــى  المياه،  استهالك  على  تحافظ  التي  المتجددة  الطاقة 
توجه األمانة إلى زراعة أنواع جديدة من النباتات ذات ألوان مفعمة 
في  والــجــمــال  البهجة  مــن  مــزيــدا  ستضفي  مميزة  وأشــكــال  بالحياة 

المنطقة. 
تنفيذ 13 مــن مــشــاريــع  عــلــى  الــعــمــل جــــاٍر  أن  الــَســهــلــي  م.  وذكــــر 
ضمن  مشروعا   15 إلــى  باإلضافة  مستقبلية،  مشاريع  و6  التجميل 
والــقــطــاع  الــمــدنــي  الــمــجــتــمــع  مــؤســســات  مـــع  المجتمعية  الــشــراكــة 
تشجير  هــي  التنفيذ  طـــور  فــي  الــتــي  الــمــشــاريــع  أن  مبينا  الــخــاص، 
الكويت وشــارع الشيخ حمد  وتجميل كل من شــارع بني عتبة وشــارع 
ومنطقة القضيبية إلى جانب تقاطع السيف وتقاطع الزاجرة ومثلث 
وتشجير  تــأهــيــل  إلـــى  بــاإلضــافــة  أ(،  )منطقة  الــدبــلــومــاســيــة  تــقــاطــع 
حديقة السلمانية وتطوير الساحل الشرقي وتجميل الممشى خلف 
مجمع سترة التجاري وتوصيل خط المياه المعالجة إلى المنطقة 

الواقعة خلف باب البحرين. 
التي  المستقبلية  المشاريع  بأنه على مستوى  الَسهلي  م.  وأفاد 
العام القادم 2022 فهي تطوير وتأهيل  البدء بتنفيذها خالل  سيتم 
سترة  حديقة  مــن  كــل  وتــأهــيــل  فيصل  الملك  كــورنــيــش  مــن  عناصر 
ــارع 40 وأحــــواض  الــكــبــرى وجـــــرداب والــقــريــة، وتــشــجــيــر وتــجــمــيــل شــ
الــســاحــل الــشــرقــي وتــقــاطــع الــمــنــطــقــة الــدبــلــومــاســيــة )مــنــطــقــة ج(، 
إلــى تركيب خـــزان كــائــي فــي مــيــدان الشيخ دعــيــج. وأكمل  بــاإلضــافــة 
فيما يتعلق بمشاريع الشراكة المجتمعية أنها في طور التنفيذ مع 
عدد من الشركاء وتنقسم إلى مشاريع شركة نفط البحرين )بابكو( 
العكر  حديقة  وتطوير   28 وشــارع  المركزي  السوق  منطقة  لتشجير 
الغربي، ومع بنك البحرين الوطني تشجير بمنطقة مجمع السيف 
المبادرة الوطنية للتنمية  التجاري وبجانب فندق كراون بالزا، ومع 
الزراعية تشجير خليج البحرين وتأهيل ميدان الشيخ دعيج وحديقة 
المعامير. وتابع بشأن مشاريع الشراكة المجتمعية بأنه تم تنفيذ 5 
من المالعب الرياضية بمبادرة سمو الشيخ ناصر لمالعب الفرجان 
وحديقة  العدلية  وحديقة  أبوغزال  وحديقة  السلمانية  حديقة  في 

الماحوز، إلى جانب ملعب حديقة عين قصاري في طور التنفيذ.

} محمد الَسهلي.

وكيل الزراعة يبحث مع محافظ ال�شمالية 
دعم جهود اعتم�اد ع�ال�ي مدينة �شحية

األشغال وشؤون  بــوزارة  البحرية  والثروة  الزراعة  وكيل  بحث 
البلديات والتخطيط العمراني المهندس إبراهيم حسن الحواج 
الــشــيــخ عبدالحسين  بـــن  الــســيــد عــلــي  الــشــمــالــيــة  مـــع مــحــافــظ 

العصفور سبل دعم جهود اعتماد عالي مدينة صحية.
جاء ذلك خالل لقاء الحواج مع العصفور بمكتبه في البديع، 
عبدالعزيز  الدكتور  الــزراعــة  لشؤون  المساعد  الوكيل  وبحضور 
محمد عبدالكريم ومدير إدارة الثروة السمكية المهندس حسين 
جعفر مكي، وبحضور رئيس مكتب منسق برنامج المدن الصحية 
برنامج  ومنسق  الــحــالي،  جعفر  السيد  الشمالية  بالمحافظة 

المدن الصحية في وزارة الصحة السيدة بشرى الهندي.
وأكد المهندس الحواج، أن الوكالة لن تألو جهًدا في تقديم 
مختلف ســبــل الــدعــم الــمــتــاحــة مــن أجـــل إنــجــاح الــجــهــود التي 
تبذلها المحافظة الشمالية العتماد عالي مدينة صحية، مشيًرا 
مــن مقومات  عــالــي  تحتضنه منطقة  مــا  إلـــى  الــصــدد  هـــذا  فــي 
منطقة  بينها  ومــن  المحافظة،  بها  تقوم  التي  التوجهات  تعزز 
مملكة  في  الــزراعــي  القطاع  لرفد  تعد محطة  التي  عالي  هــورة 
البحرين، باحتضانها مركز الحاضنات الزراعية والمركز الوطني 
المختلفة  الزراعية  المشاريع  على  عالوة  الوطنية،  للمختبرات 

التي تشرف عليها الوكالة بالشراكة مع الجهات ذات العالقة.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16025/pdf/1-Supplime/16025.pdf?fixed6424
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1284070
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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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امللك وويل العهد رئي�س الوزراء يهنئان

 احلاكمة العامة لنيوزلندا بذكرى العيد الوطني

النائب العام يهنئ مبنا�سبة الذكرى 

الرابعة واخلم�سني لتاأ�سي�س قوة دفاع البحرين

 رئي�س هيئة الت�سريع والراأي 

القانوين يهنئ بذكرى تاأ�سي�س قوة الدفاع 

امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  بعث 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد 

اإىل  تهنئة  برقية  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى 

لنيوزيلندا،  العامة  احلاكمة  كريو  �صندي 

الوطني  العيد  ذكرى  مبنا�صبة  وذلك 

لبالدها.

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  وبعث 

�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل، برقية تهنئة اإىل 

لنيوزيلندا،  العامة  احلاكمة  كريو  �صندي 

الوطني  العيد  ذكرى  مبنا�صبة  وذلك 

عن  الربقية  يف  �صموه  اأعرب  لبالدها، 

مبوفور  لفخامتها  ومتنياته  تهانيه  اأطيب 

ال�صحة وال�صعادة بهذه املنا�صبة الوطنية.

ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء، برقية تهنئة 

رئي�س  اأردرن،  جا�صيندا  دولة  اإىل  مماثلة 

وزراء نيوزيلندا، بهذه املنا�صبة الوطنية.

البوعينني  الدكتور علي بن ف�صل  رفع 

واأطيب  التهاين  اأ�صدق  العام  النائب 

التربيكات اإىل مقام ح�صرة �صاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه، واإىل 

�صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد 

الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل 

رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، مبنا�صبة 

قوة  لتاأ�صي�س  واخلم�صني  الرابعة  الذكرى 

دفاع البحرين. 

قوة  متثله  ما  على  العام  النائب  واأكد 

ومدافع  واٍق  كدرع  للوطن  البحرين  دفاع 

عن اأر�صه ومقدراته، والتي اكت�صبت قدراتها 

وحازت مكانتها يف اأو�صاط نظرياتها حتت 

الرعاية والقيادة احلكيمة حل�صرة �صاحب 

اجلاللة عاهل البالد املفدى، داعيا اهلل تعاىل 

الرقي  دوام  وللبالد  التمكني،  الدفاع  لقوة 

حل�صرة  الزاهر  العهد  ظل  يف  والتقدم 

�صاحب اجلاللة حفظه اهلل ورعاه.

والراأي  الت�صريع  هيئة  رئي�س  رفع 

القانوين امل�صت�صار نواف عبداهلل حمزة اأ�صمى 

ال�صامي  املقام  اإىل  التهاين والتربيكات  اآيات 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة 

القائد  املفدى  البالد  عاهل  اآل خليفة  عي�صى 

الأعلى حفظه اهلل ورعاه، واإىل مقام �صاحب 

ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد نائب القائد الأعلى رئي�س جمل�س 

الوزراء حفظه اهلل، مبنا�صبة الذكرى الرابعة 

واخلم�صني لتاأ�صي�س قوة دفاع البحرين، كما 

القانوين  والراأي  الت�صريع  هناأ رئي�س هيئة 

ال�صيخ خليفة  الركن  �صاحب املعايل امل�صري 

دفاع  لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن 

�صف  و�صباط  �صباط  وجميع  البحرين، 

املنا�صبة  بهذه  البحرين  دفاع  قوة  واأفراد 

اإليه  و�صلت  مبا  منوًها  العزيزة،  الوطنية 

من  متقدم  م�صتوى  من  البحرين  دفاع  قوة 

الع�صكرية  واجلاهزية  والكفاءة  التطور 

املنيع  احل�صن  لتكون  وت�صليًحا  تدريًبا 

واحلامي ل�صيادة الوطن وترابه الغايل.

رئي�س »الأعلى لل�سحة« يهنئ بذكرى تاأ�سي�س قوة الدفاع

رئي�س ديوان الرقابة: قوة الدفاع درع ح�سينة تدافع عن الوطن وحتمي مقدراته

علي بن خليفة: ن�ستذكر بكل اعتزاز اجلهود التي بذلها موؤ�س�سو قوة الدفاع

ال�صيخ  طبيب  الفريق  رفع 

اآل خليفة رئي�س  حممد بن عبداهلل 

اأ�صمى  لل�صحة  الأعلى  املجل�س 

التهاين والتربيكات حل�صرة  اآيات 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب 

عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

�صاحب  واإىل  ورعاه،  اهلل  حفظه 

ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  الأعلى 

الذكرى  مبنا�صبة  اهلل،  حفظه 

قوة  لتاأ�صي�س  واخلم�صني  الرابعة 

دفاع البحرين.

بن  حممد  ال�صيخ  واأ�صاد 

الكبري  بالتقدم  خليفة  اآل  عبداهلل 

دفاع  قوة  اإليه  و�صلت  الذي 

ح�صرة  قيادة  بف�صل  البحرين 

املفدى،  امللك  اجلاللة  �صاحب 

لدن  من  ال�صديدة  والتوجيهات 

كفاءة  من  طورت  والتي  جاللته 

و�صع  اأن  منذ  البحرين  دفاع  قوة 

اإىل  و�صلت  حتى  الأوىل  لبناتها 

الكفاءة  من  امل�صرف  امل�صتوى  هذا 

املتميز  الدور  موؤكداً  واجلاهزية، 

العهد  ويل  امللكي  ال�صمو  ل�صاحب 

رئي�س جمل�س  الأعلى  القائد  نائب 

الوزراء حفظه اهلل يف كافة جمالت 

اأ�صهم  والذي  البحرين،  دفاع  قوة 

بهذه  الو�صول  يف  وا�صح  ب�صكل 

اإىل مكانة عالية من التطور  القوة 

والكفاءة.

ال�صيخ  الركن  امل�صري  كما هناأ، 

القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة 

العام لقوة دفاع البحرين، وجميع 

واأفراد  �صف  و�صباط  �صباط 

املنا�صبة  بهذه  البحرين  دفاع  قوة 

مبا  منوًها  العزيزة،  الوطنية 

البحرين  دفاع  قوة  اإليه  و�صلت 

التطور  من  متقدم  م�صتوى  من 

الع�صكرية  واجلاهزية  والكفاءة 

احل�صن  لتكون  وت�صليًحا  تدريًبا 

الوطن  ل�صيادة  واحلامي  املنيع 

وترابه الغايل.

الكبرية  الإ�صهامات  وثمن 

يف  البحرين  دفاع  لقوة  واجلليلة 

الذود عن �صيادة الوطن واحلفاظ 

وا�صتقراره،  واأمنه  مقدراته  على 

اإجنازات  من  حتقق  ما  دعم  ويف 

امل�صتويات،  جميع  على  تنموية 

دفاع  قوة  منت�صبي  لكافة  متمنًيا 

وال�صداد  التوفيق  دوام  البحرين 

التنموية  امل�صرية  يدعم  مبا 

�صاحب  ح�صرة  بقيادة  ال�صاملة 

القائد  املفدى  البالد  عاهل  اجلاللة 

الأعلى حفظه اهلل ورعاه.

رفع ال�صيخ اأحمد بن حممد اآل 

خليفة رئي�س ديوان الرقابة املالية 

التهاين  اآيات  اأ�صمى  والإدارية 

ال�صامي  املقام  اإىل  والتربيكات 

حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

اهلل  حفظه  الأعلى  القائد  املفدى 

ورعاه، و اإىل مقام �صاحب ال�صمو 

اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي 

القائد  نائب  العهد،  ويل  خليفة 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  الأعلى، 

الذكرى  مبنا�صبة  اهلل،  حفظه 

قوة  لتاأ�صي�س  واخلم�صني  الرابعة 

دفاع البحرين.

ال�صيخ  الركن  امل�صري  هناأ  كما 

القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة 

العام لقوة دفاع البحرين، وجميع 

واأفراد  �صف  و�صباط  �صباط 

املنا�صبة  بهذه  البحرين  دفاع  قوة 

العزيزة.

الرقابة  ديوان  رئي�س  واأكد 

دفاع  قوة  اأن  والإدارية  املالية 

ودرع  �صامخ  �صرح  البحرين 

ح�صينة، تدافع عن الوطن وحتمي 

مقدراته وتذود عن حيا�صه، معرًبا 

بالإجنازات  واعتزازه  فخره  عن 

و�صلت  وما  القوة،  حققتها  التي 

وم�صتوى  مرموقة  مكانة  من  اإليه 

واجلاهزية  الكفاءة  من  رفيع 

�صاحب  ح�صرة  ورعاية  بدعم 

اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

القائد  املفدى  البالد  عاهل  خليفة، 

الأعلى حفظه اهلل ورعاه، ومتابعة 

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

رئي�س  الأعلى  القائد  نائب  العهد 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

الركن  امل�صري  باهتمام  واأ�صاد 

اآل خليفة  اأحمد  بن  ال�صيخ خليفة 

البحرين،  دفاع  لقوة  العام  القائد 

كفاءة  وتعزيز  رفع  يف  واإ�صهامه 

وتطويرها  البحرين  دفاع  قوة 

نوه  كما  املختلفة،  الأ�صعدة  على 

يبذلها  التي  املخل�صة  باجلهود 

البحرين كافة  منت�صبي قوة دفاع 

املجالت  يف  واجبهم  اأداء  يف 

�صور  اأروع  �صربوا  اإذ  املختلفة، 

الأمن  للحفاظ على  والفداء  الولء 

وال�صتقرار.

خليفة  بن  علي  ال�صيخ  رفع 

رئي�س جمل�س  اآل خليفة  اأحمد  بن 

اإدارة الحتاد البحريني لكرة القدم، 

والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�صمى 

اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  مقام  اإىل 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك 

حفظه  الأعلى  القائد  املفدى  البالد 

 54 الذكرى  مبنا�صبة  ورعاه،  اهلل 

لتاأ�صي�س قوة دفاع البحرين.

واأكد ال�صيخ علي بن خليفة بن 

اأحمد اآل خليفة اأن الحتفاء بذكرى 

هو  البحرين  دفاع  قوة  تاأ�صي�س 

منا�صبة عزيزة على قلوبنا ن�صتذكر 

فيها بكل اعتزاز اجلهود التي بذلها 

راأ�صهم  وعلى  القوة  هذه  موؤ�ص�صو 

جاللة امللك املفدى، واأن اأبناء الوطن 

متثل  التي  القوة  بهذه  يفخرون 

احل�صني  والدرع  واملنعة  العزة 

عن  يذود  الذي  املنيع  وال�صياج 

الوطن، ويحمي ا�صتقراره وي�صون 

وحدته واإجنازاته.

اإدارة  جمل�س  رئي�س  رفع  كما 

القدم،  لكرة  البحريني  الحتاد 

والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�صمى 

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

رئي�س  الأعلى  القائد  نائب  العهد 

معرًبا  اهلل،  الوزراء حفظه  جمل�س 

عن بالغ اعتزازه باملكانة املرموقة 

بلغته  الذي  الرفيع  وامل�صتوى 

جميع  على  البحرين  دفاع  قوة 

امل�صتويات.

كما قدم ال�صيخ علي بن خليفة 

بن اأحمد اآل خليفة، اأ�صدق التهاين 

املعايل  �صاحب  اإىل  والتربيكات 

بن  خليفة  ال�صيخ  الركن  امل�صري 

لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد 

دفاع البحرين.

الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل

د. علي بن ف�شل البوعينني

 نواف عبداهلل حمزة

 ال�شيخ اأحمد بن حممد

 ال�شيخ علي بن خليفة

اأكد اأن املوؤ�س�سة الع�سكرية البا�سلة حتظى برعاية جاللة امللك و�سمو ويل العهد رئي�س الوزراء.. اآل ال�سيخ: 

قوة الدفاع �سرح وطني عتيد يف حماية اأمن وا�ستقرار اململكة

الأن�ساري: مكانة رفيعة بلغتها قوة الدفاع يف امل�سرية التنموية ال�ساملة

اآل  عبداهلل  اإبراهيم  اأكد 

ومالك  الأعمال  رجل  ال�صيخ 

لل�صيارات،  مونرتيال  �صركة 

ع�صو جمل�س الأعمال ال�صعودي 

تاأ�صي�س  ذكرى  اأن  البحريني، 

املكانة  توؤكد  البحرين  دفاع  قوة 

الع�صكرية  للموؤ�ص�صة  الكبرية 

الكبري  الوطني  ودورها  البا�صلة 

الوطن  اأمن  تعزيز  واحليوي يف 

منجزاته  ودعم  وا�صتقراره 

املجالت،  كافة  يف  ونه�صته 

قوة  اإليه  و�صلت  ما  اأن  م�صيًفا 

دفاع البحرين من جاهزية عالية 

ال�صامية  امللكية  الرعاية  بف�صل 

من ح�صرة �صاحب اجلاللة ملك 

وما  الأعلى،  القائد  املفدى  البالد 

يوليه �صاحب ال�صمو امللكي ويل 

الأعلى رئي�س  القائد  العهد نائب 

عناية  من  الوزراء،  جمل�س 

تعزيز  اإىل  اأدى  دائم  واهتمام 

حيا�س  عن  الدفاع  يف  دورها 

مكت�صباته  وحماية  الوطن 

و�صيادته واأمنه وا�صتقراره.

اآيات  اأ�صمى  ال�صيخ  اآل  ورفع 

املقام  اإىل  والتربيكات  التهاين 

ال�صامي حل�صرة �صاحب اجلاللة 

خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك 

العلى،  القائد  املفدى  البالد  ملك 

�صاحب  واإىل  ورعاه،  اهلل  حفظه 

بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو 

نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

جمل�س  رئي�س  الأعلى  القائد 

الذكرى  مبنا�صبة  الوزراء، 

لتاأ�صي�س  واخلم�صني  الرابعة 

قوة دفاع البحرين.

امل�صري  ال�صيخ  اآل  هّناأ  كما 

اأحمد  بن  خليفة  ال�صيخ  الركن 

لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل 

بحر�صه  م�صيًدا  البحرين،  دفاع 

الدفاع  قوة  تطوير  على  الدائم 

والرتقاء  م�صريتها  وتعزيز 

الوطن  عن  الدفاع  يف  بدورها 

وازدهاره  بتقدمه  وامل�صي 

امل�صتويات  وعلى  اأرحب  لآفاق 

بكافة  وال�صطالع  كافة 

منجزات  على  واحلفاظ  مهامها 

بكل  البحرين  مملكة  ومكت�صبات 

اقتدار وكفاءة.

ذكرى  اأن  على  و�صدد 

البحرين  دفاع  قوة  تاأ�صي�س 

فيها  ن�صتذكر  عظيمة  منا�صبة 

املفدى  امللك  جاللة  م�صاهمات 

القائد الأعلى، حفظه اهلل ورعاه، 

وتعهد  الأوىل  لبناتها  اإر�صاء  يف 

وعنايته  رعايته  بحكيم  جاللته 

دفاع  قوة  اأ�صبحت  حتى  لها 

ودرعا  عتيدا  �صرحا  البحرين 

الوطن  عن  للذود  ح�صينا 

احل�صارية،  منجزاته  وحماية 

قبل  من  الكبري  الدعم  و�صط 

ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

الأعلى رئي�س  القائد  العهد نائب 

اأ�صهم  والذي  الوزراء  جمل�س 

دفاع  قوة  مبنظومة  بالرتقاء 

تطورا  اأكرث  وجعلها  البحرين 

من كافة النواحي متمنًيا ل�صموه 

التوفيق وال�صداد خلدمة اململكة، 

جميع  به  يت�صم  ما  على  موؤكًدا 

من  البحرين  دفاع  قوة  منت�صبي 

يف  وتفان  وت�صحية  اخال�س 

اي  ادخار  وعدم  الوطن  خدمة 

ورفعته  نه�صته  �صبيل  يف  جهد 

وازدهاره.

التنفيذي  الرئي�س  رفع 

للم�صت�صفيات احلكومية الدكتور 

اأ�صمى  الأن�صاري  حممد  اأحمد 

والتربيكات  التهاين  اآيات 

امللك  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة 

عاهل  اآل خليفة  عي�صى  بن  حمد 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  واإىل 

الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة 

الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

رئي�س جمل�س الوزراء، مبنا�صبة 

واخلم�صني  الرابعة  الذكرى 

لتاأ�صي�س قوة دفاع البحرين.

واأعرب عن الفخر والعتزاز 

قوة  بلغته  الذي  الكبري  بالتقدم 

ح�صرة  قيادة  بف�صل  الدفاع 

املفدى  امللك  اجلاللة  �صاحب 

ال�صديدة  والتوجيهات  اهلل  اأيده 

امل�صتمر  والدعم  لدن جاللته  من 

ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب  من 

العهد نائب القائد الأعلى رئي�س 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل يف لكل 

جمالت قوة دفاع البحرين.

التي  الرفيعة  باملكانة  ونوه 

ت�صطلع  وما  الدفاع  قوة  بلغتها 

به من اأدوار حيوية واأ�صا�صية يف 

ظل امل�صرية التنموية ال�صاملة يف 

وا�صتقراره،  الوطن  اأمن  حماية 

املنجزات  وحماية  وحفظ 

واملكت�صبات احل�صارية.
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مبنا�سبة ذكرى تاأ�سي�س قوة دفاع البحرين.. اأوامر ملكية:

تـــرقـيــــات واأو�ســمــة لــ�ســبـــاط واأفـــراد ومـدنـيـــي قــــوة دفـــــــاع

�صدر عن ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه، الأمر امللكي 

ال�صامي برتقية )553( �صابًطا بقوة دفاع 

الع�صكرية،  الرتب  خمتلف  من  البحرين 

وجاءت هذه الرتقيات التي �صدرت بالأمر 

تاأ�صي�س  ذكرى  مع  تزامًنا  ال�صامي  امللكي 

قوة دفاع البحرين 5 فرباير.

كما �صدر عن ح�صرة �صاحب اجلاللة 

عاهل البالد املفدى القائد الأعلى حفظه اهلل 

و�صام  مبنح  ال�صامي  امللكي  الأمر  ورعاه، 

كبار  من  لـ9  الأوىل  الدرجة  من  البحرين 

�صباط قوة دفاع البحرين، وو�صام البحرين 

من الدرجة الثانية لـ3 من كبار �صباط قوة 

دفاع البحرين، و�صدر عن جاللته اأيده اهلل 

تقدير  و�صام  مبنح  ال�صامي  امللكي  الأمر 

لـ48  الدرجتني  من  الع�صكرية  اخلدمة 

�صابًطا و553 من الأفراد.

الركن  امل�صري  نقل  املنا�صبة،  وبهذه 

القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة  ال�صيخ 

العام لقوة دفاع البحرين اإىل ال�صباط الذين 

وتكرميهم  الأعلى  للرتب  ترقيتهم  جرى 

اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  تهاين  بالأو�صمة 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى القائد الأعلى، و�صاحب ال�صمو امللكي 

الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

نائب القائد الأعلى رئي�س جمل�س الوزراء، 

وال�صداد  التوفيق  بدوام  لهم  ومتنياتهما 

خدمَة  والزدهار  التقدم  من  مزيد  لتحقيق 

للوطن حتت ظل القيادة احلكيمة حل�صرة 

القائد  املفدى  البالد  عاهل  اجلاللة  �صاحب 

الأعلى حفظه اهلل ورعاه.

ال�صيخ خليفة  اأ�صدر امل�صري الركن  كما 

لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن 

 ،)4430( برتقية  اأمره  البحرين  دفاع 

الرتب  خمتلف  يف  واملدنيني  الأفراد  ت�صمل 

بهذه  البحرين  دفاع  بقوة  والدرجات 

املنا�صبة.

دفاع  لقوة  العام  القائد  واأ�صدر 

البحرين مبنا�صبة ذكرى تاأ�صي�س قوة دفاع 

البحرين 5 فرباير اأمره مبنح نوط اخلدمة 

الطويلة من الدرجتني لـ34 �صابًطا و459 

من الأفراد، كما اأمر مبنح نوط الكفاءة من 

من  ولـ757  �صباط،  لـ106  الدرجتني 

الأفراد.

دفاع  لقوة  العام  القائد  �صاحب  وهناأ 

واملدنيني  والأفراد  ال�صباط  البحرين 

ترقيتهم  لهم  مبارًكا  ترفيعهم،  مبنا�صبة 

هذه  تكون  اأن  داعًيا  بالأنواط،  وتكرميهم 

العطاء  من  املزيد  لبذل  لهم  حافًزا  الرتقية 

الوطني يف  لأداء واجبهم  العمل  يف ميدان 

الدفاع عن الوطن، وحتقيق مزيد من التقدم 

والزدهار لقوة دفاع البحرين، متمنًيا لهم 

ح�صرة  قيادة  ظل  يف  والنجاح  التوفيق 

القائد  املفدى  البالد  عاهل  اجلاللة  �صاحب 

الأعلى حفظه اهلل ورعاه.
جاللة امللك

امللك وويل العهد يتلقيان برقية تهنئة من �سمو ال�سيخ حمد بن حممد امللك وويل العهد يتلقيان برقية تهنئة من ال�سيخ خالد بن عبدالـله

اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  تلقى 

ملك  خليفة  اآل  عي�صى  بن  امللك حمد 

البالد املفدى القائد الأعلى حفظه اهلل 

ورعاه، برقية تهنئة من �صمو ال�صيخ 

حمد بن حممد بن �صلمان اآل خليفة، 

مبنا�صبة الذكرى الرابعة واخلم�صني 

البحرين،  دفاع  قوة  تاأ�صي�س  على 

ال�صامي  املقام  اإىل  �صموه  فيها  رفع 

حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك املفدى 

ورعاه،  اهلل  حفظه  الأعلى  القائد 

والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�صمى 

اعتزازه  عن  معرًبا  املنا�صبة،  بهذه 

واملتقدم  امل�صرف  بامل�صتوى  الكبري 

دفاع  قوة  اإليه  و�صلت  الذي 

البحرين، بف�صل وتوفيق من اهلل عز 

وجل وبف�صل حكمة وقيادة جاللته 

دفاع  قوة  من  جعلت  التي  ال�صديدة 

املتقدم  القوات  ت�صاهي  البحرين 

اأ�صبحت  حتى  وت�صليًحا  تدريًبا 

للوطن  احل�صني  احل�صن  اليوم 

وحامية مكت�صباته ومقدراته.

امللكي  ال�صمو  �صاحب  وتلقى 

خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري 

ويل العهد نائب القائد الأعلى رئي�س 

برقية  اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�س 

بن  حمد  ال�صيخ  �صمو  من  تهنئة 

حممد بن �صلمان اآل خليفة، مبنا�صبة 

الذكرى الرابعة واخلم�صني لتاأ�صي�س 

قوة دفاع البحرين.

مبا  برقيته  يف  �صموه  واأ�صاد 

من  البحرين  دفاع  قوة  اإليه  و�صلت 

رعاية  بف�صل  متقدمة  م�صتويات 

اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  واهتمام 

خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك 

الأعلى  القائد  املفدى  البالد  عاهل 

ودعم  وم�صاندة  ورعاه،  اهلل  حفظه 

العهد  ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

جمل�س  رئي�س  الأعلى  القائد  نائب 

دفاع  قوة  اأ�صبحت  حتى  الوزراء 

درًعا  البوا�صل  ورجالها  البحرين 

العمل  على  مثال  وخري  ح�صيًنا 

احلفاظ  �صبيل  يف  واملتقن  املخل�س 

والدفاع  الوطن  وا�صتقرار  اأمن  على 

عن منجزاته.

اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  تلقى 

ملك  خليفة  اآل  عي�صى  بن  امللك حمد 

البالد املفدى القائد الأعلى حفظه اهلل 

ورعاه، برقية تهنئة من ال�صيخ خالد 

رئي�س  نائب  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

الذكرى  مبنا�صبة  الوزراء،  جمل�س 

قوة  لتاأ�صي�س  واخلم�صني  الرابعة 

دفاع البحرين.

جمل�س  رئي�س  نائب  واأ�صاد 

الوزراء يف برقيته مبا حتظى به قوة 

واهتمام  حر�س  من  البحرين  دفاع 

حفظه  املفدى  امللك  جاللة  لدن  من 

اهلل ورعاه، حتى غدت هذه املوؤ�ص�صة 

اأ�صا�صية  ركناً  الوطنية  الع�صكرية 

وواحدة  احلديثة،  الدولة  اأركان  من 

من اأكرث القوات جاهزية وا�صتعدادا، 

يف  املن�صود  دورها  بذلك  لتوا�صل 

والذود  الوطن  وا�صتقرار  اأمن  حفظ 

حتقق  وما  ومنجزاته  حيا�صه  عن 

يف  مهمة  مكت�صبات  من  للمواطنني 

خمتلف املجالت.

امللكي  ال�صمو  �صاحب  وتلقى 

خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري 

ويل العهد نائب القائد الأعلى رئي�س 

برقية  اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�س 

تهنئة من ال�صيخ خالد بن عبداهلل اآل 

خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء، 

مبنا�صبة الذكرى الرابعة واخلم�صني 

لتاأ�صي�س قوة دفاع البحرين.

جمل�س  رئي�س  نائب  واأ�صاد 

الوزراء يف برقيته مبا حتظى به قوة 

دفاع البحرين من رعاية واهتمام من 

ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

ورعاه،  اهلل  حفظه  الأعلى  القائد 

ومن مكانة متقدمة يف الربامج التي 

ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب  ُي�صرف 

رئي�س  الأعلى  القائد  نائب  العهد 

حتى  تنفيذها،  على  الوزراء  جمل�س 

اأ�صبحت قوة دفاع البحرين ورجالها 

مثال  وخري  ح�صينة  درعا  البوا�صل 

يف  واملتقن  املخل�س  العمل  على 

وا�صتقرار  اأمن  على  احلفاظ  �صبيل 

الوطن والدفاع عن منجزاته.

ال�شيخ حمد بن حممد ال�شيخ خالد بن عبدالـله

اأ�سادوا باجلاهزية العالية والأطر الع�سكرية املتطورة لقوة دفاع البحرين.. وزراء:

اإ�سهامات كبرية لقوة الدفاع يف الذود عن �سيادة الوطن واحلفاظ على مقدراته

خليفة  اآل  علي  بن  خالد  ال�صيخ  رفع 

وزير العدل وال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف 

حل�صرة  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�صمى 

اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  ملك  خليفة 

واإىل �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن 

حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى 

اهلل، مبنا�صبة  الوزراء حفظه  رئي�س جمل�س 

قوة  لتاأ�صي�س  واخلم�صني  الرابعة  الذكرى 

دفاع البحرين. 

الركن  امل�صري  العدل،  وزير  هناأ  كما 

القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة  ال�صيخ 

�صباط  وجميع  البحرين،  دفاع  لقوة  العام 

البحرين  دفاع  قوة  واأفراد  �صف  و�صباط 

منوًها مبا  العزيزة،  الوطنية  املنا�صبة  بهذه 

و�صلت اإليه قوة دفاع البحرين من م�صتوى 

واجلاهزية  والكفاءة  التطور  من  متقدم 

احل�صن  لتكون  وت�صليًحا  تدريًبا  الع�صكرية 

وترابه  الوطن  ل�صيادة  واحلامي  املنيع 

الغايل.

الكبرية  الإ�صهامات  العدل  وزير  وثمن 

الذود عن  البحرين يف  واجلليلة لقوة دفاع 

�صيادة الوطن واحلفاظ على مقدراته واأمنه 

وا�صتقراره، ويف دعم ما حتقق من اإجنازات 

تنموية على جميع امل�صتويات، متمنًيا لكافة 

التوفيق  دوام  البحرين  دفاع  قوة  منت�صبي 

وال�صداد.

ورفع ال�صيخ حممد بن خليفة اآل خليفة 

وزير النفط اأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  اإىل 

القائد  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى 

�صاحب  واىل  ورعاه،  اهلل  حفظه  الأعلى 

اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو 

خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى رئي�س 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل، مبنا�صبة الذكرى 

دفاع  قوة  لتاأ�صي�س  واخلم�صني  الرابعة 

البحرين. 

دفاع  قوة  بدور  النفط  وزير  واأ�صاد 

وارا�صيه  الوطن  حماية  يف  البحرين 

يف  واإجنازاته  مكت�صباته  على  واحلفاظ 

�صاحب  ح�صرة  وتوجيه  ورعاية  دعم  ظل 

الأعلى  القائد  املفدى  البالد  ملك  اجلاللة 

ال�صمو  �صاحب  ومتابعة  ورعاه،  اهلل  حفظه 

الأعلى رئي�س  القائد  نائب  العهد  امللكي ويل 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل، معربا عن فخره 

اعتزازه مبا و�صلت اإليه قوة دفاع البحرين 

كفاءة  من  واأفراًدا  �صباًطا  منت�صبيها  وكافة 

اأمن  على  احلفاظ  يف  وا�صهامهم  وتدريب، 

وا�صتقرار البالد.

والتجارة  ال�صناعة  وزير  ورفع 

وال�صياحة زايد بن را�صد الزياين اأ�صمى اآيات 

التهاين والتربيكات اإىل مقام ح�صرة �صاحب 

اآل خليفة ملك  اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

البالد املفدى القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه، 

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  مقام  واإىل 

نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

الوزراء حفظه  رئي�س جمل�س  الأعلى  القائد 

واخلم�صني  الرابعة  الذكرى  مبنا�صبة  اهلل، 

لتاأ�صي�س قوة دفاع البحرين. 

امل�صري  اإىل  التهاين  بخال�س  تقدم  كما 

خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة  ال�صيخ  الركن 

وجميع  البحرين،  دفاع  لقوة  العام  القائد 

املنا�صبة  بهذه  البحرين  دفاع  قوة  منت�صبي 

هذا  حققه  مبا  م�صيدا  الغالية،  الوطنية 

كبرية  اإجنازات  من  الع�صكري  ال�صرح 

على  احلفاظ  اجل  من  عالية  مكا�صب  و 

الأطر  وفق  ت�صري  التي  الوطنية  مكت�صباتنا 

جلاللة  املتطورة  والروؤى  ال�صرتاتيجية 

امللك املفدى و�صمو ويل عهده حفظهم اهلل.

قوة  اأن  الوزير  اأكد  املنا�صبة،  وبهذه 

ال�صرتاتيجية  وبف�صل  البحرين  دفاع 

ر�صم  التي  املتمر�صة  والنظرة  الع�صكرية 

املفدى حفظه  امللك  الوا�صحة جاللة  اأ�ص�صها 

للت�صحية  مثال  اأ�صحت  التاأ�صي�س،  منذ  اهلل 

املتكاملة  واملنظومة  العالية  واجلاهزية 

وقد  البحرين،  واأمن  �صالمة  عن  للذود 

العالية  مقدرتهم  الدفاع  قوة  رجال  اثبت 

يف  احرتافية  بكل  امليادين  خمتلف  ويف 

البحرين  مملكة  تراب  و�صون  املخاطر  درء 

الطاهر.

ومن جهتها، رفعت الأ�صتاذة فائقة بنت 

اآيات  اأ�صمى  ال�صحة  وزيرة  ال�صالح  �صعيد 

�صاحب  ح�صرة  اإىل  والتربيكات  التهاين 

اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل 

البالد املفدى القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه 

وزارة  منت�صبي  عن  ونيابة  عنها  بالأ�صالة 

مبنا�صبة  التهنئة  بخال�س  كافة  ال�صحة 

تاأ�صي�س  على  واخلم�صني  الرابعة  الذكرى 

قوة دفاع البحرين والذي ي�صادف اخلام�س 

من فرباير.

ومبنا�صبة هذه الذكرى الوطنية املجيدة 

التي هي م�صدر فخر واعتزاز لكل بحريني 

جلاللة  اأعربت  الطيبة،  الأر�س  هذه  على 

لقيادة  العتزاز  خال�س  عن  املفدى  امللك 

لهذه  ال�صامية  والرعاية  احلكيمة  جاللته 

والتي  البوا�صل  ورجالتها  النبيلة  القوة 

�صرًحا  البحرين  دفاع  قوة  من  جعلت 

ول�صعبها  البحرين  ململكة  ح�صيًنا  ودرًعا 

الولء  و�صور  معاين  اأعمق  جت�صد  والتي 

منجزات  على  للحفاظ  والت�صحية  والوفاء 

التاريخية ودعم  الوطن وحماية مكت�صباته 

والنماء  والزدهار  والتقدم  العطاء  م�صرية 

القوات  مع  وامل�صاركة  كافة  املجالت  يف 

وا�صتقرار  اأمن  حلفظ  وال�صديقة  ال�صقيقة 

املنطقة.

وجل  عز  املوىل  ال�صحة  وزيرة  ودعت 

موفور  عليه  يدمي  واأن  جاللته  يحفظ  اأن 

مملكة  يحفظ  واأن  والعافية  ال�صحة 

ويدمي  الويف  و�صعبها  الغالية  البحرين 

عليها نعمة الأمن والأمان وال�صتقرار.

�صاحب  اإىل  ال�صحة  وزيرة  رفعت  كما 

اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو 

خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى رئي�س 

عنها  بالأ�صالة  اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�س 

كافة،  ال�صحة  وزارة  منت�صبي  عن  ونيابة 

بهذه  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�صمى 

املنا�صبة.

ال�صكر  عن  ال�صالح  الوزيرة  واأعربت 

والتقدير ملقام �صموه لرعايته الكرمية لهذه 

القوة النبيلة التي هي درع الوطن واحل�صن 

من  العديد  حققت  والتي  له  احل�صني 

املجالت  ويف  الرائدة  التاريخية  املنجزات 

كافة  الأ�صعدة  وعلى  املختلفة  التنموية 

بخا�صة يف ظل اجلهود الوطنية الداعمة يف 

جلائحة  العاملية  ال�صحية  لالأزمة  الت�صدي 

كورونا.

وزيرة ال�شحة وزير ال�شناعةوزير النفطوزير العدل

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11992/pdf/INAF_20220206013547597.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/946033/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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امللك وويل العهد رئي�س الوزراء يهنئان

 احلاكمة العامة لنيوزلندا بذكرى العيد الوطني

النائب العام يهنئ مبنا�سبة الذكرى 

الرابعة واخلم�سني لتاأ�سي�س قوة دفاع البحرين

 رئي�س هيئة الت�سريع والراأي 

القانوين يهنئ بذكرى تاأ�سي�س قوة الدفاع 

امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  بعث 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد 

اإىل  تهنئة  برقية  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى 

لنيوزيلندا،  العامة  احلاكمة  كريو  �صندي 

الوطني  العيد  ذكرى  مبنا�صبة  وذلك 

لبالدها.

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  وبعث 

�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل، برقية تهنئة اإىل 

لنيوزيلندا،  العامة  احلاكمة  كريو  �صندي 

الوطني  العيد  ذكرى  مبنا�صبة  وذلك 

عن  الربقية  يف  �صموه  اأعرب  لبالدها، 

مبوفور  لفخامتها  ومتنياته  تهانيه  اأطيب 

ال�صحة وال�صعادة بهذه املنا�صبة الوطنية.

ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء، برقية تهنئة 

رئي�س  اأردرن،  جا�صيندا  دولة  اإىل  مماثلة 

وزراء نيوزيلندا، بهذه املنا�صبة الوطنية.

البوعينني  الدكتور علي بن ف�صل  رفع 

واأطيب  التهاين  اأ�صدق  العام  النائب 

التربيكات اإىل مقام ح�صرة �صاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه، واإىل 

�صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد 

الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل 

رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، مبنا�صبة 

قوة  لتاأ�صي�س  واخلم�صني  الرابعة  الذكرى 

دفاع البحرين. 

قوة  متثله  ما  على  العام  النائب  واأكد 

ومدافع  واٍق  كدرع  للوطن  البحرين  دفاع 

عن اأر�صه ومقدراته، والتي اكت�صبت قدراتها 

وحازت مكانتها يف اأو�صاط نظرياتها حتت 

الرعاية والقيادة احلكيمة حل�صرة �صاحب 

اجلاللة عاهل البالد املفدى، داعيا اهلل تعاىل 

الرقي  دوام  وللبالد  التمكني،  الدفاع  لقوة 

حل�صرة  الزاهر  العهد  ظل  يف  والتقدم 

�صاحب اجلاللة حفظه اهلل ورعاه.

والراأي  الت�صريع  هيئة  رئي�س  رفع 

القانوين امل�صت�صار نواف عبداهلل حمزة اأ�صمى 

ال�صامي  املقام  اإىل  التهاين والتربيكات  اآيات 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة 

القائد  املفدى  البالد  عاهل  اآل خليفة  عي�صى 

الأعلى حفظه اهلل ورعاه، واإىل مقام �صاحب 

ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد نائب القائد الأعلى رئي�س جمل�س 

الوزراء حفظه اهلل، مبنا�صبة الذكرى الرابعة 

واخلم�صني لتاأ�صي�س قوة دفاع البحرين، كما 

القانوين  والراأي  الت�صريع  هناأ رئي�س هيئة 

ال�صيخ خليفة  الركن  �صاحب املعايل امل�صري 

دفاع  لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن 

�صف  و�صباط  �صباط  وجميع  البحرين، 

املنا�صبة  بهذه  البحرين  دفاع  قوة  واأفراد 

اإليه  و�صلت  مبا  منوًها  العزيزة،  الوطنية 

من  متقدم  م�صتوى  من  البحرين  دفاع  قوة 

الع�صكرية  واجلاهزية  والكفاءة  التطور 

املنيع  احل�صن  لتكون  وت�صليًحا  تدريًبا 

واحلامي ل�صيادة الوطن وترابه الغايل.

رئي�س »الأعلى لل�سحة« يهنئ بذكرى تاأ�سي�س قوة الدفاع

رئي�س ديوان الرقابة: قوة الدفاع درع ح�سينة تدافع عن الوطن وحتمي مقدراته

علي بن خليفة: ن�ستذكر بكل اعتزاز اجلهود التي بذلها موؤ�س�سو قوة الدفاع

ال�صيخ  طبيب  الفريق  رفع 

اآل خليفة رئي�س  حممد بن عبداهلل 

اأ�صمى  لل�صحة  الأعلى  املجل�س 

التهاين والتربيكات حل�صرة  اآيات 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب 

عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

�صاحب  واإىل  ورعاه،  اهلل  حفظه 

ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  الأعلى 

الذكرى  مبنا�صبة  اهلل،  حفظه 

قوة  لتاأ�صي�س  واخلم�صني  الرابعة 

دفاع البحرين.

بن  حممد  ال�صيخ  واأ�صاد 

الكبري  بالتقدم  خليفة  اآل  عبداهلل 

دفاع  قوة  اإليه  و�صلت  الذي 

ح�صرة  قيادة  بف�صل  البحرين 

املفدى،  امللك  اجلاللة  �صاحب 

لدن  من  ال�صديدة  والتوجيهات 

كفاءة  من  طورت  والتي  جاللته 

و�صع  اأن  منذ  البحرين  دفاع  قوة 

اإىل  و�صلت  حتى  الأوىل  لبناتها 

الكفاءة  من  امل�صرف  امل�صتوى  هذا 

املتميز  الدور  موؤكداً  واجلاهزية، 

العهد  ويل  امللكي  ال�صمو  ل�صاحب 

رئي�س جمل�س  الأعلى  القائد  نائب 

الوزراء حفظه اهلل يف كافة جمالت 

اأ�صهم  والذي  البحرين،  دفاع  قوة 

بهذه  الو�صول  يف  وا�صح  ب�صكل 

اإىل مكانة عالية من التطور  القوة 

والكفاءة.

ال�صيخ  الركن  امل�صري  كما هناأ، 

القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة 

العام لقوة دفاع البحرين، وجميع 

واأفراد  �صف  و�صباط  �صباط 

املنا�صبة  بهذه  البحرين  دفاع  قوة 

مبا  منوًها  العزيزة،  الوطنية 

البحرين  دفاع  قوة  اإليه  و�صلت 

التطور  من  متقدم  م�صتوى  من 

الع�صكرية  واجلاهزية  والكفاءة 

احل�صن  لتكون  وت�صليًحا  تدريًبا 

الوطن  ل�صيادة  واحلامي  املنيع 

وترابه الغايل.

الكبرية  الإ�صهامات  وثمن 

يف  البحرين  دفاع  لقوة  واجلليلة 

الذود عن �صيادة الوطن واحلفاظ 

وا�صتقراره،  واأمنه  مقدراته  على 

اإجنازات  من  حتقق  ما  دعم  ويف 

امل�صتويات،  جميع  على  تنموية 

دفاع  قوة  منت�صبي  لكافة  متمنًيا 

وال�صداد  التوفيق  دوام  البحرين 

التنموية  امل�صرية  يدعم  مبا 

�صاحب  ح�صرة  بقيادة  ال�صاملة 

القائد  املفدى  البالد  عاهل  اجلاللة 

الأعلى حفظه اهلل ورعاه.

رفع ال�صيخ اأحمد بن حممد اآل 

خليفة رئي�س ديوان الرقابة املالية 

التهاين  اآيات  اأ�صمى  والإدارية 

ال�صامي  املقام  اإىل  والتربيكات 

حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

اهلل  حفظه  الأعلى  القائد  املفدى 

ورعاه، و اإىل مقام �صاحب ال�صمو 

اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي 

القائد  نائب  العهد،  ويل  خليفة 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  الأعلى، 

الذكرى  مبنا�صبة  اهلل،  حفظه 

قوة  لتاأ�صي�س  واخلم�صني  الرابعة 

دفاع البحرين.

ال�صيخ  الركن  امل�صري  هناأ  كما 

القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة 

العام لقوة دفاع البحرين، وجميع 

واأفراد  �صف  و�صباط  �صباط 

املنا�صبة  بهذه  البحرين  دفاع  قوة 

العزيزة.

الرقابة  ديوان  رئي�س  واأكد 

دفاع  قوة  اأن  والإدارية  املالية 

ودرع  �صامخ  �صرح  البحرين 

ح�صينة، تدافع عن الوطن وحتمي 

مقدراته وتذود عن حيا�صه، معرًبا 

بالإجنازات  واعتزازه  فخره  عن 

و�صلت  وما  القوة،  حققتها  التي 

وم�صتوى  مرموقة  مكانة  من  اإليه 

واجلاهزية  الكفاءة  من  رفيع 

�صاحب  ح�صرة  ورعاية  بدعم 

اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

القائد  املفدى  البالد  عاهل  خليفة، 

الأعلى حفظه اهلل ورعاه، ومتابعة 

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

رئي�س  الأعلى  القائد  نائب  العهد 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

الركن  امل�صري  باهتمام  واأ�صاد 

اآل خليفة  اأحمد  بن  ال�صيخ خليفة 

البحرين،  دفاع  لقوة  العام  القائد 

كفاءة  وتعزيز  رفع  يف  واإ�صهامه 

وتطويرها  البحرين  دفاع  قوة 

نوه  كما  املختلفة،  الأ�صعدة  على 

يبذلها  التي  املخل�صة  باجلهود 

البحرين كافة  منت�صبي قوة دفاع 

املجالت  يف  واجبهم  اأداء  يف 

�صور  اأروع  �صربوا  اإذ  املختلفة، 

الأمن  للحفاظ على  والفداء  الولء 

وال�صتقرار.

خليفة  بن  علي  ال�صيخ  رفع 

رئي�س جمل�س  اآل خليفة  اأحمد  بن 

اإدارة الحتاد البحريني لكرة القدم، 

والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�صمى 

اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  مقام  اإىل 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك 

حفظه  الأعلى  القائد  املفدى  البالد 

 54 الذكرى  مبنا�صبة  ورعاه،  اهلل 

لتاأ�صي�س قوة دفاع البحرين.

واأكد ال�صيخ علي بن خليفة بن 

اأحمد اآل خليفة اأن الحتفاء بذكرى 

هو  البحرين  دفاع  قوة  تاأ�صي�س 

منا�صبة عزيزة على قلوبنا ن�صتذكر 

فيها بكل اعتزاز اجلهود التي بذلها 

راأ�صهم  وعلى  القوة  هذه  موؤ�ص�صو 

جاللة امللك املفدى، واأن اأبناء الوطن 

متثل  التي  القوة  بهذه  يفخرون 

احل�صني  والدرع  واملنعة  العزة 

عن  يذود  الذي  املنيع  وال�صياج 

الوطن، ويحمي ا�صتقراره وي�صون 

وحدته واإجنازاته.

اإدارة  جمل�س  رئي�س  رفع  كما 

القدم،  لكرة  البحريني  الحتاد 

والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�صمى 

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

رئي�س  الأعلى  القائد  نائب  العهد 

معرًبا  اهلل،  الوزراء حفظه  جمل�س 

عن بالغ اعتزازه باملكانة املرموقة 

بلغته  الذي  الرفيع  وامل�صتوى 

جميع  على  البحرين  دفاع  قوة 

امل�صتويات.

كما قدم ال�صيخ علي بن خليفة 

بن اأحمد اآل خليفة، اأ�صدق التهاين 

املعايل  �صاحب  اإىل  والتربيكات 

بن  خليفة  ال�صيخ  الركن  امل�صري 

لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد 

دفاع البحرين.

الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل

د. علي بن ف�شل البوعينني

 نواف عبداهلل حمزة

 ال�شيخ اأحمد بن حممد

 ال�شيخ علي بن خليفة

اأكد اأن املوؤ�س�سة الع�سكرية البا�سلة حتظى برعاية جاللة امللك و�سمو ويل العهد رئي�س الوزراء.. اآل ال�سيخ: 

قوة الدفاع �سرح وطني عتيد يف حماية اأمن وا�ستقرار اململكة

الأن�ساري: مكانة رفيعة بلغتها قوة الدفاع يف امل�سرية التنموية ال�ساملة

اآل  عبداهلل  اإبراهيم  اأكد 

ومالك  الأعمال  رجل  ال�صيخ 

لل�صيارات،  مونرتيال  �صركة 

ع�صو جمل�س الأعمال ال�صعودي 

تاأ�صي�س  ذكرى  اأن  البحريني، 

املكانة  توؤكد  البحرين  دفاع  قوة 

الع�صكرية  للموؤ�ص�صة  الكبرية 

الكبري  الوطني  ودورها  البا�صلة 

الوطن  اأمن  تعزيز  واحليوي يف 

منجزاته  ودعم  وا�صتقراره 

املجالت،  كافة  يف  ونه�صته 

قوة  اإليه  و�صلت  ما  اأن  م�صيًفا 

دفاع البحرين من جاهزية عالية 

ال�صامية  امللكية  الرعاية  بف�صل 

من ح�صرة �صاحب اجلاللة ملك 

وما  الأعلى،  القائد  املفدى  البالد 

يوليه �صاحب ال�صمو امللكي ويل 

الأعلى رئي�س  القائد  العهد نائب 

عناية  من  الوزراء،  جمل�س 

تعزيز  اإىل  اأدى  دائم  واهتمام 

حيا�س  عن  الدفاع  يف  دورها 

مكت�صباته  وحماية  الوطن 

و�صيادته واأمنه وا�صتقراره.

اآيات  اأ�صمى  ال�صيخ  اآل  ورفع 

املقام  اإىل  والتربيكات  التهاين 

ال�صامي حل�صرة �صاحب اجلاللة 

خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك 

العلى،  القائد  املفدى  البالد  ملك 

�صاحب  واإىل  ورعاه،  اهلل  حفظه 

بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو 

نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

جمل�س  رئي�س  الأعلى  القائد 

الذكرى  مبنا�صبة  الوزراء، 

لتاأ�صي�س  واخلم�صني  الرابعة 

قوة دفاع البحرين.

امل�صري  ال�صيخ  اآل  هّناأ  كما 

اأحمد  بن  خليفة  ال�صيخ  الركن 

لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل 

بحر�صه  م�صيًدا  البحرين،  دفاع 

الدفاع  قوة  تطوير  على  الدائم 

والرتقاء  م�صريتها  وتعزيز 

الوطن  عن  الدفاع  يف  بدورها 

وازدهاره  بتقدمه  وامل�صي 

امل�صتويات  وعلى  اأرحب  لآفاق 

بكافة  وال�صطالع  كافة 

منجزات  على  واحلفاظ  مهامها 

بكل  البحرين  مملكة  ومكت�صبات 

اقتدار وكفاءة.

ذكرى  اأن  على  و�صدد 

البحرين  دفاع  قوة  تاأ�صي�س 

فيها  ن�صتذكر  عظيمة  منا�صبة 

املفدى  امللك  جاللة  م�صاهمات 

القائد الأعلى، حفظه اهلل ورعاه، 

وتعهد  الأوىل  لبناتها  اإر�صاء  يف 

وعنايته  رعايته  بحكيم  جاللته 

دفاع  قوة  اأ�صبحت  حتى  لها 

ودرعا  عتيدا  �صرحا  البحرين 

الوطن  عن  للذود  ح�صينا 

احل�صارية،  منجزاته  وحماية 

قبل  من  الكبري  الدعم  و�صط 

ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

الأعلى رئي�س  القائد  العهد نائب 

اأ�صهم  والذي  الوزراء  جمل�س 

دفاع  قوة  مبنظومة  بالرتقاء 

تطورا  اأكرث  وجعلها  البحرين 

من كافة النواحي متمنًيا ل�صموه 

التوفيق وال�صداد خلدمة اململكة، 

جميع  به  يت�صم  ما  على  موؤكًدا 

من  البحرين  دفاع  قوة  منت�صبي 

يف  وتفان  وت�صحية  اخال�س 

اي  ادخار  وعدم  الوطن  خدمة 

ورفعته  نه�صته  �صبيل  يف  جهد 

وازدهاره.

التنفيذي  الرئي�س  رفع 

للم�صت�صفيات احلكومية الدكتور 

اأ�صمى  الأن�صاري  حممد  اأحمد 

والتربيكات  التهاين  اآيات 

امللك  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة 

عاهل  اآل خليفة  عي�صى  بن  حمد 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  واإىل 

الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة 

الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

رئي�س جمل�س الوزراء، مبنا�صبة 

واخلم�صني  الرابعة  الذكرى 

لتاأ�صي�س قوة دفاع البحرين.

واأعرب عن الفخر والعتزاز 

قوة  بلغته  الذي  الكبري  بالتقدم 

ح�صرة  قيادة  بف�صل  الدفاع 

املفدى  امللك  اجلاللة  �صاحب 

ال�صديدة  والتوجيهات  اهلل  اأيده 

امل�صتمر  والدعم  لدن جاللته  من 

ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب  من 

العهد نائب القائد الأعلى رئي�س 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل يف لكل 

جمالت قوة دفاع البحرين.

التي  الرفيعة  باملكانة  ونوه 

ت�صطلع  وما  الدفاع  قوة  بلغتها 

به من اأدوار حيوية واأ�صا�صية يف 

ظل امل�صرية التنموية ال�صاملة يف 

وا�صتقراره،  الوطن  اأمن  حماية 

املنجزات  وحماية  وحفظ 

واملكت�صبات احل�صارية.

 اإبراهيم اآل ال�شيخ

د. اأحمد الأن�شاري

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

الأحد 5 رجب 1443 ـ العدد 11992
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@yousifmi

برامج مر�شحي غرفة التجارة يجب ان ال تغفل ان 

ت�شع اخلطط واحللول حتى ي�شاهم القطاع التجاري 

يف م�شاعفة الناجت املحلي االجمايل.

انعكا�ص لطيبة وج�د   .. البحرينيه  لهجتنه  يازين 

وكرم اهل #البحرين . 

فالنتماء والعتزاز بال�طن ومنجزاته وباله�ية ال�طنية 

اجلامعة، ث�ابت يجب ان تعزز لدى اجليل احلايل ونقله لالجيال.
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الأرجنتيني خ��شيه دي �شان مارتني  القائد   - 1817

من  ت�شيلي  لتحرير  جي�شه  مع  الأنديز  جبال  يعرب 

الحتالل الإ�شباين.

ي�ؤ�ش�ص  رافلز  �شتامف�رد  ت�ما�ص  ال�شري   -  1819

�شنغاف�رة.

اململكة  على  ملكة  تت�ج  اإليزابيث  الأمرية   -  1952

املتحدة بعد وفاة والدها امللك ج�رج ال�شاد�ص.

1974 - جمم�عة من امل�شلحني الفل�شطينيني يحتل�ن 

ال�شفري  ويحتجزون  الك�يت  يف  اليابانية  ال�شفارة 

واأربعة من الدبل�ما�شيني وم�شت�شار نفطي ياباين و11 

م�ظًفا.

�شباط   6 بانتفا�شة  يعرف  ما  اأحداث  بداية   -  1984

اأمني اجلميل والتي انتهت  يف لبنان �شد حكم الرئي�ص 

املعار�شة  اأحزاب  بيد  بريوت  غرب  على  بال�شيطرة 

وانق�شام اجلي�ص.

يتح�شر اأ�شبوع 

ميلنو للأزياء 

اجلاهزة للعودة 

اإىل العرو�ض 

احل�شورية 

املبا�شرة 

بعد عامني 

على انت�شار 

اجلائحة. 

هذا ما اأكدته 

غرفة املو�شة 

االإيطالية التي 

ك�شفت عن 

ت�شمنه 71 

ا منها 65  عر�شً

ح�شورًيا و6 

فقط بال�شيغة 

الرقمية. وُيقام 

يف االأ�شبوع 

بني 22 

و28 فرباير 

اجلاري، ويقدم 

مو�شة االأزياء 

الن�شائية 

اجلاهزة 

خلريف و�شتاء 

.2022-2023

اأخرًيا.. ا�شطياد مت�شاح ظل يفرت�س املا�شية طيلة 80 عاًما

ذكرت تقارير �شحافية يف ال�ليات املتحدة، اأن 

اأكرب  �شيد  من  متكن  مي�شي�شيبي  ولية  من  �شياًدا 

فيما  الأخرية،  الآونة  خالل  الإطالق،  على  مت�شاح 

الجتماعية  املن�شات  على  متداولة  �ش�ر  اأظهرت 

احلجم املذهل للحي�ان.

ط�ل  فاإن  ميل«،  »ديلي  �شحيفة  وبح�شب 

وزن  بلغ  فيما  اأمتار،  اأربعة  على  يزيد  التم�شاح 

احلي�ان نح� 410 كيل�غرامات.

ولية  جن�ب  يف  التم�شاح  هذا  ا�شطياد  ومت 

فل�ريدا بعدما ظل يفرت�ص املا�شية يف املنطقة طيلة 

80 عاًما.

يف  التم�شاح  على  يعرث  اأن  ال�شياد  وا�شتطاع 

اأعلى  اأطلق عليه ر�شا�شة يف  بحرية خا�شة بعدما 

.»STW« الراأ�ص، من خالل ا�شتخدام بندقية من طراز

�شحب  مت  الراأ�ص،  يف  التم�شاح  اإ�شابة  وبعد 

ُو�شف  �شيد  يف  اخلارج،  اإىل  البحرية  من  احلي�ان 

بـ»املثري«.

راأ�ص  ب��شع  ال�شياد  قام  م�الية،  مرحلة  ويف 

يذكره  حتى  ديك�ر  مبثابة  اجلدار  على  التم�شاح 

برحلة ال�شيد التي ل ُتن�شى، يف حني متت معاجلة 

اللحم.

وعندما قام ال�شياد بن�شر ال�ش�رة على املن�شات 

م�شاركة  كما متت  وا�شع  بتفاعل  الجتماعية، حظي 

�ش�ر احلي�ان اآلف املرات.

لكن �ش�ر هذه احلي�انات وهي اأيدي ال�شيادين 

ل تثري الإعجاب فقط، واإمنا تخلف �شخًطا يف بع�ص 

الأحيان، ل �شيما و�شط الن�شطاء املدافعني عن حق�ق 

احلي�ان.

ت�شع مولودها يف حافلة نقل عمومي

امراأة  املخا�ص  اآلم  باغتت  مفاجئة،  حادثة  فى 

يف  ال�لدة  م�شت�شفى  اإىل  تت�جه  كانت  بينما  م�شرية 

حافلة نقل عم�مي.

وقد ا�شطرت املراة اإىل و�شع م�ل�دها يف احلافلة 

مب�شاعدة اإحدى الراكبات.

)جن�ب  عائ�شة  ال�شيدة  منطقة  يف  الق�شة  وقعت 

طريقها  يف  كانت  حيث  القاهرة(،  امل�شرية  العا�شمة 

للم�شت�شفى رفقة زوجها.

اأطلقت املراأة �شرخات ا�شتغاثة، لكن احلظ كان يف 

�شفها، حيث ت�شادف وج�د ممر�شة بني الركاب. على 

وت�لت  واإخالءها  احلافلة  ت�قف  الراكبة  طلبت  الف�ر، 

راأى  حتى  جيدة  ظروف  يف  متت  التي  ال�لدة  عملية 

امل�ل�د الن�ر.

مل�شاعدة  ا�شتعداد  على  احلافلة  ركاب  جميع  كان 

املمر�شة التى لقى تدخلها ا�شتح�شان جميع احلا�شرين.

ملكة بريطانيا تطلق  احتفاالت الذكرى ال�شبعني لتوليها العر�س

الثانية  اإليزابيث  امللكة  اأطلقت 

ال�شبت،  ام�ص  بريطانيا،  ملكة 

ال�شبعني  بالذكرى  الحــتــفــالت 

بدع�ة  العر�ص  على  جلل��شها 

اإىل  املحلي  املجتمع  من  جمم�عات 

يف  اإقامتها  مقر  »�شاندرينجهام« 

اإجنلرتا. �شرق 

الي�بيل  الأحد  الي�م  و�شي�افق 

وه�  اإليزابيث،  للملكة  البالتيني 

بريطاين. مللك  الأول 

الثانية،  اإلــيــزابــيــث  اعتلت 

عاما،   95 العمر  مــن  البالغة 

 12 من  ــرث  واأك بريطانيا  عر�ص 

كندا  بينها  من  للتاج  تابعة  دولة 

ت�يف  عندما  وني�زيلندا  واأ�شرتاليا 

يف  ال�شاد�ص  ج�رج  امللك  والدها 

بينما   ،1952 فرباير  من  ال�شاد�ص 

�شمن  كينيا  اإىل  زيــارة  يف  كانت 

خارجية. ج�لة 

الثانية  اإليزابيث  اعتلت  عندما 

على  �شتالني  ج�زيف  كان  العر�ص، 

ال�شابق،  ال�ش�فييتي  الحتاد  راأ�ص 

لل�شني،  زعيما  ت�جن  ت�شي  وماو 

لل�ليات  رئي�شا  ترومان  وهاري 

ون�شت�ن  ــان  ك فيما  املــتــحــدة، 

بريطانيا. ل�زراء  رئي�شا  ت�شر�شل 

 14 تعاقب  حكمها،  ــالل  وخ

الــ�ليــات  رئا�شة  على  رئي�شا 

جميعا  بــهــم  الــتــقــت  ــدة،  ــح ــت امل

ج�ن�ش�ن. ليندون  با�شتثناء 

ما�شة عمرها مليار �شنة للبيع يف مزاد

اأنها  ويعتقد  �شنة،  مليار  عمرها  ما�شة  �شتعر�ص 

العامل، للبيع يف مزاد تنظمه دار »�ش�ذبيز«  الأكرب يف 

الإنرتنت. يف لندن، عرب �شبكة 

الأ�شب�ع  للمزاد  بالعرو�ص  التقدم  فرتة  وتغلق 

دولر  ماليني   6 املا�شة  جتلب  اأن  ويت�قع  املقبل، 

باأنها  البيع  عملية  املزادات  دار  وو�شفت  اأمريكي. 

نادرة  ما�شة  لمتالك  مرة«،  العمر  يف  ت�شنح  »فر�شة 

�شنة. مليار  عمرها 

داكنة  املا�شة  هذه  تف�شري  حاولت  عدة  نظريات 

اأنها  فر�شية  وبينها  بـ»اللغز«،  ت��شف  التي  الل�ن 

»اأو�شب�رنايت«  مادة  حت�ي  لأنها  الف�شاء  من  جاءت 

اأنها تزن 555.55 قرياطاً،  امل�ج�دة يف ال�شهب، علماً 

ويقارب وزنها وزن م�زة.

باأن  اجلمعة،  عربي«،  �شي  بي  »بي  م�قع  واأفاد 

الأ�ش�د(  )الأملا�ص  »كارب�نادو«  الل�ن  داكن  الأملا�ص 

اأن�اع الأملا�ص الطبيعي. ويراوح عمره عادة  اأق�شى  من 

اأن عمر  علماً  ال�شن�ات،  من  مليارات   3.2 اإىل   2.6 بني 

4.5 مليارات �شنة. الأر�ص 

اآرون  اجلي�ل�جي  عن  »رويرتز«  وكالة  ونقلت 

�شيلي�شتيان ق�له اإن املا�شة املعرو�شة للبيع »قد تك�ن 

اأبعد  اأعماق  على  ال�شحيقة،  الأر�ص  اأعماق  يف  ت�شكلت 

الذي نعرفه«. الأملا�ص  فيها  ت�شكل  التي  تلك  بكثري من 

اأعماق  يف  اأنها  اإىل  ت�شري  فر�شيات  »ثمة  واأ�شاف: 

الأر�ص«. فيه ك�يكب على  م�قع �شقط 

»ال�شحة« ت�شجل 7434 اإ�شابة جديدة 

بفريو�س كورونا.. وحالة وفاة واحدة

اأعلنت وزارة ال�شحة الي�م ال�شبت 5 فرباير 2022، 

اأن الفح��شات الي�مية للك�شف عن فريو�ص ك�رونا بلغت 

التي  الفح��شات  اإجمايل  بذلك  ليك�ن  فح�شاً،   29170

اأجرتها ال�شحة 8933720 فح�شاً.

كما ك�شفت الفح��شات عن ت�شجيل 7434 حالة قائمة 

احلالت  اإجمايل  ليبلغ  ك�رونا،  بفريو�ص  م�شابة  جديدة 

القائمة 59033 حالة، وبلغ عدد املتعافني الي�م 5917 

حالة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11992/pdf/INAF_20220206013547597.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/online/local/945975/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/946037/News.html
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 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 منح وسام الخدمة العسكرية 
لـ48 ضابطًا و553 من األفراد

برامج تدريب وتأهيل عبر التطبيق اإللكتروني »أونالين«

 منح نوط الخدمة الطويلة 
لـ34 ضابطًا و459 من األفراد

القائد العام: ترقية 4430 من األفراد والمدنيين بمختلف الرتب

أمر ملكي بترقية 553 ضابطًا في قوة الدفاع
ص��در عن حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل البالد المف��دى القائد األعلى حفظه اهلل ورع��اه األمر الملكي 
الس��امي بترقية 553 ضابطًا بقوة دف��اع البحرين من مختلف الرتب 
العسكرية، وجاءت هذه الترقيات التي صدرت باألمر الملكي السامي 

تزامنًا مع ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين في 5 فبراير.
كم��ا صدر عن حض��رة صاحب الجالل��ة عاهل البالد المف��دى القائد 
األعلى حفظه اهلل ورعاه، األمر الملكي الس��امي بمنح وسام البحرين 
م��ن الدرجة األولى ل�9 من كب��ار ضباط قوة دفاع البحرين، ووس��ام 
البحري��ن من الدرجة الثانية ل�3 من كب��ار ضباط قوة دفاع البحرين، 
وصدر عن جاللته أيده اهلل األمر الملكي الس��امي بمنح وس��ام تقدير 
الخدمة العسكرية من الدرجتين ل�48 ضابطًا و553 من األفراد. كما 
أصدر المش��ير الركن الش��يخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام 
لق��وة دفاع البحري��ن أمره بترقي��ة 4430، وتش��مل الترقية األفراد 

والمدنيين في مختلف الرتب والدرجات.  عاهل البالد المفدى

 الشيخ خالد بن راشد آل خليفة

القائد العام 

المشروع ينجح في تحقيق أهدافه اإلصالحية والتأهيلية بـ٪80

 »الداخلية«: 3826 مستفيدًا 
من »العقوبات البديلة«.. و4٪ العودة للجريمة

أك��د مدي��ر إدارة تنفيذ األح��كام ب��اإلدارة العامة لتنفيذ 
األح��كام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية الش��يخ خالد 
بن راش��د آل خليفة، أن عدد المس��تفيدين من العقوبات 
البديلة، بلغ 3826 مستفيدًا، مضيفًا أن نسبة العودة إلى 
الجريمة بعد انتهاء العقوبة بلغت 4%، من خالل تفعيل 

المتابعة الالحقة باإلدارة العامة.
ونوه الش��يخ خالد بن راش��د، إلى أن نسبة نجاح المشروع 
ف��ي تحقيق أهدافه اإلصالحي��ة والتأهيلية، تجاوزت %80 

من المستفيدين الذين شملهم المشروع.

وأش��ار إل��ى أن اإلدارة العام��ة، تعمل على ع��دة إجراءات 
للتوس��ع في تطبيق العقوبات البديلة، من بينها تفعيل 
المتابع��ة الالحق��ة للمس��تفيدين بعد انته��اء العقوبة 
البديل��ة وتنفي��ذ برام��ج تدري��ب وتأهيل عب��ر التطبيق 
اإللكتروني »أونالين«، فض��الً عن توفير مزيد من أعمال 
خدم��ة المجتمع بالتعاون مع القط��اع الخاص، باإلضافة 
إلى العمل على نظام إلكتروني يتم من خالله ربط كافة 
الجهات بالنظام وتس��هيل عملية تلقي التقارير اليومية 

عن المستفيدين.

 »التأمين االجتماعي«: 
لم نقرض »طيران الخليج« 
وأموال المشتركين مصانة

أك��د رئي��س مجل��س إدارة 
الهيئ��ة العام��ة للتأمي��ن 
محم����ود  االجتم������اع��ي 
الكوهجي أن حقوق وأموال 
المش��تركين مصان��ة، وأن 
الهيئة حريصة أشد الحرص 
عل��ى اإلج��راءات كافة التي 
تضم��ن المحافظ��ة عل��ى 
عليه��م  المؤّم��ن  أم��وال 
واستثمارها  والمتقاعدين، 
بما يحقق الربحية والعوائد 

المناسبة لتنميتها.
وقال ردًا على ما ُيثار بشأن دعم الهيئة لشركة طيران الخليج، 
إنه سبق للهيئة نفي هذا الموضوع والتوضيح للجنة التحقيق 
البرلمانية مؤخرًا، أنه لم يتم تقديم أي دعم أو قروض لشركة 

طيران الخليج.

محمود الكوهجي

المقترح يدعم القطاع السياحي واألنشطة االقتصادية 

 خبراء سياحة يطالبون بتحمل
 البحرين كلفة »PCR« العودة للسعوديين

أيمن شكل «

 دع��ا ن��واب وخب��راء س��ياحة ورج��ال أعم��ال، إل��ى 
تحم��ل البحرين كلفة فح��ص كورونا عن األش��قاء 
السعوديين حال مغادرة البحرين والعودة لوطنهم 

دعمًا للسياحة في المملكة.
وأك��دوا عبر الوطن أن كلف��ة عملية فحص فيروس 
كورونا البالغة 7 دنانير لن تكبد الدولة مبالغ طائلة 
بل ستعود على االقتصاد والقطاع السياحي بالنفع. 
وقال��وا: »بعد قرار الس��لطات الس��عودية بإلزامية 
إجراء الفحص المختبري للكشف عن فيروس كورونا 
ح��ال عودة المواطنين للس��عودية تراجعت نس��بة 

الحجوزات الفندقية بشكل كبير«.
وأوضحوا إن معدل إلغاء الحجوزات المعتاد بالقطاع 
الفندق��ي يصل 10% م��ن إجمالي الحج��وزات وبعد 
قرار الس��لطات الس��عودية بإلزامي��ة الفحص حال 
الع��ودة للس��عودية وصل مع��دل إلغ��اء الحجوزات 
الفندقية ف��ي البحرين 60% من مجم��ل الحجوزات، 
 م��ا يعني ارتفاع نس��بة إلغ��اء الحج��وزات الفندقية

600% بعد إعالن القرار.

 قرار »إلزامية فحص العودة« 
أدى لتراجع حجوزات فنادق البحرين ٪600

 »العمل« تطلق سجل 
الخبراء البحرينيين بالنصف 

األول من العام الجاري
أك��د المكتب التنفيذي للخطة الوطني��ة لتعزيز االنتماء الوطني 
وترس��يخ قيم المواطنة »بحريننا« إط��الق وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية مبادرة سجل الخبراء التي تضم قاعدة بيانات لجميع 
الخبراء البحرينيي��ن والمتخصصين في مختلف المجاالت وتوثيق 
س��يرهم العلمية والمهنية والمقرر إطالقها في النصف األول من 

العام الجاري.
كما أعلن المكتب عن مش��روع رقمنة مجلة وطني التي تصدرها 
وزارة الداخلية، ويتضمن تحويلها من مجلة مطبوعة إلى منصة 
إلكتروني��ة تفاعلية لتكون من أكب��ر المنصات التفاعلية للطفل 

والناشئة في البحرين.

العالم يبكي الطفل ريان

بعد 5 أيام ف��ي ظلمات البئر، أعلن التلفزيون المغربي أمس 
وفاة الطفل ريان الذي سقط في بئر بمدينة شفشاون شمال 

البالد.
ونقل التلفزيون عن بيان رس��مي للدي��وان الملكي المغربي 
الق��ول »على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان 
أورام، أجرى الملك محمد الس��ادس اتصااًل هاتفيًا مع الس��يد 
خالد أورام والس��يدة وس��يمة خرش��يش، والدي الفقيد، الذي 

وافته المنية«.
وأض��اف البيان أن العاه��ل المغربي أعرب ع��ن »أحر تعازيه 
وأصدق مواس��اته لكافة أفراد أس��رة الفقيد في هذا المصاب 

األليم«.
وفي وقت سابق، أخرج الطفل ريان من البئر التي سقط فيها 
قبل خمسة أيام في مش��هد مهيب قبل أن تنقل جثته سيارة 

إسعاف إلى مروحية.

ربع سكان البحرين متعافون من »كورونا«
محمد نصرالدين «

ارتف��ع إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورون��ا في مملكة البحرين إلى 
353 أل��ف حال��ة تعاٍف من��ذ بدء الجائح��ة، وبذلك يكون ربع س��كان مملكة 

البحرين تقريبًا قد أصيبوا بالفيروس وتعافوا منه.
وأف��اد التقرير اليومي لفيروس كورونا )كوفيد19( أمس 5 فبراير، بتس��جيل 
5917 حال��ة تع��اٍف جديدة، ما رفع إجمال��ى عدد المتعافين إل��ى 352 ألفًا 

و928 حالة، وهو ما يمثل تقريبًا ربع تعداد السكان في البحرين.
وكانت حصيلة المتعافين قد ش��هدت زي��ادة مضطردة خالل األيام األخيرة، 
فقد تم تسجيل 4176 حالة تعاٍف يوم 1 فبراير، وفي 2 فبراير سجلت 4001 
حالة، أما في 3 فبراير فسجلت 4680 حالة، وفي 4 فبراير 5156 حالة، ليصل 

إلى أقصى ارتفاع يوم أمس بتسجيل 5971 حالة تعاٍف.

 أمريكا: لن نرفع كل 
العقوبات عن إيران لسلوكها

كش��ف المبعوث األميركي بشأن إيران، روبرت مالي أن اإلدارة 
األميركي��ة ال تعت��زم رفع كاف��ة العقوبات عن طه��ران، على 

الرغم من التفاهم على رفع العديد منها.
كم��ا أوض��ح ف��ي مقابل��ة م��ع ش��بكة »أم أس أن بي س��ي« 
األميركية، أن بعض العقوبات المفروضة على طهران سابقًا 
ال تتعلق باالتفاق النووي وإنما بسلوكها، في إشارة إلى دعم 

الميليشيات في المنطقة.
وطالبت مجموعة من أعضاء مجلس النواب األميركي مبعوث 
إدارة الرئيس جو بايدن بش��أن إيران، روب��رت مالي بالمثول 
أم��ام الكونغ��رس لإلدالء بش��هادته بش��أن جه��وده إلحياء 

االتفاق النووي لعام 2015. 
ول��م يمثل مال��ي الذي ت��م تعيينه الع��ام الماض��ي لقيادة 
المفاوض��ات مع إيران أمام الكونغرس من��ذ توليه المنصب، 
عل��ى الرغم م��ن أن الجمهوريين في لجنة الش��ؤون الخارجية 

بمجلس النواب طلبوا عدة مرات إطالعهم على األمر.
ففي س��ياق التوقعات بأن إدارة بايدن ستعلن عن صفقة مع 
إيران في األس��ابيع المقبلة، يتع��رض مالي لضغوط لإلجابة 

على األسئلة أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

06 

07 

02 

06 

09 

05 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن Sun 06 Feb 2022   | 1443هـــ   05 رجــب  |  األحــد     5902 |   العــدد    17 الســنة 

 القائد: االستجابة المباشرة لمقترحات 
»تواصل« وتنفيذها تعزز من ثقة المستخدمين

أكد الرئي��س التنفيذي لهيئ��ة المعلومات 
عل��ى  محم��د  اإللكتروني��ة  والحكوم��ة 
القائ��د أن ح��رص الهيئ��ة بتعزي��ز عملية 
تواصلها المباش��ر مع الجمهور واالس��تماع 
عل��ى  وال��رد  واقتراحاته��م  لمالحظاته��م 
استفساراتهم بشأن الخدمات التي تقدمها، 
وآلية االس��تفادة منها عب��ر مختلف القنوات 
»تواص��ل«،  تطبي��ق  ومنه��ا  اإللكتروني��ة 
يعك��س االلتزام بتحقيقها التوجيهات التي 
لطالم��ا أك��د عليها صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د آل خليف��ة ولي 
العهد رئي��س مجلس ال��وزراء وحثه الدائم 
للمس��ؤولين لتبني سياس��ة الباب المفتوح 
وتفعيل عملية التواصل المباش��ر مع أفراد 
الم��رآة  كونه��م  ومؤسس��اته،  المجتم��ع 
الحقيقي��ة التي ت��دل على نج��اح المبادرات 
والمش��اريع المنفذة وتعكس سالمة النهج 
المتب��ع لقياس أث��ر الجهود المؤسس��اتية 
وعمله��ا الدؤوب في س��بيل خدم��ة الوطن 

والمواطن.
وثمن الرئي��س التنفيذي المتابعة الحثيثة 
م��ن قبل وزي��ر الداخلية الفريق أول الش��يخ 
راش��د ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة وتوجيهاته 
للمحافظة على استمرارية تقديم الخدمات 
الحكومي��ة إلكتروني��ًا للمس��تفيدين منها، 
وخاص��ة خ��الل جائح��ة »كوفي��د19« دون 
أدنى تأثير في جودتها أو س��رعة تقديمها، 
وتأكي��ده الدائم بعدم إغفال ما يرد للهيئة 
م��ن ملحوظ��ات أو مقترحات عب��ر قنواتها 

اإللكترونية المختلفة وال سيما »تواصل«.
االس��تدامة  تحقي��ق  أن  القائ��د  وأوض��ح 
ف��ي الخدم��ات الحكومي��ة والحف��اظ عل��ى 
استمراريتها وتحسين جودتها هدف محوري 
تس��عي الهيئة إل��ى تحقيقه عل��ى الدوام، 
موضح��ًا بم��ا ش��كله التفاعل المباش��ر مع 
المستخدمين عبر »تواصل« من قصة نجاح 
ع��ززت م��ن أداء عملها وأثمر بالكش��ف عن 
عدد من المبادرات واألف��كار الخالقة والتي 

نفذ ع��دد منها في حي��ن الزال العمل جاريًا 
لدراس��ة أخرى للتحقق من آثارها اإليجابية 

على المجتمع.
وح��ول المقترح��ات ال��واردة للهيئ��ة خالل 
الع��ام 2021 عبر »تواص��ل«، أكدت الهيئة 
حرصها على االس��تفادة من أفكار ومبادرات 
األف��راد ومقترحاتهم البن��اءة والوقوف على 
احتياجاته��م عب��ر االس��تماع إل��ى آرائه��م 
وملحوظاته��م القيمة ب��كل إيجابية والتي 
من ش��أنها أن تس��اهم بش��كل فع��ال في 
تطوي��ر خدماتها وتقديمه��ا بجوده عالية، 
وذل��ك عبر العم��ل على إخضاع م��ا يرد من 
مقترحات للدراس��ة وبحث إمكانية تنفيذها 
المت��اح  الزمن��ي  والوق��ت  للم��وارد  وفق��ًا 
لذلك، مش��يرة إلى تنفي��ذ الهيئة عدد من 
المقترحات الواردة لها و المتعلقة بخدمات 
بطاق��ة الهوية، إذ جرى إطالق خدمة عرض 
وطباع��ة بيان��ات بطاقة الهوي��ة إلكترونيًا 
وخدم��ة تحديث عنوان الس��كن عبر خدمات 
بطاق��ة الهوي��ة عب��ر البواب��ة اإللكترونية 
Bahrain.bh، إل��ى جان��ب تطوي��ر خدم��ة 
تعدي��ل الطل��ب اإللكترون��ي وإمكانية رفع 

المستندات المطلوبة في نفس الطلب.

 وفيم��ا يخت��ص بالخدم��ات المرورية فقد 
عملت الهيئة وبالتنس��يق مع اإلدارة العامة 
للم��رور عل��ى رقمن��ة خدماته��ا المروري��ة 
والت��ي تمثلت بتوفير خدمة عرض نس��خة 
إلكترونية لرخصة القيادة وش��هادة ملكية 
المركبة عبر تطبيق المرور eTraffic، بجانب 
توفير خدمة إصدار تخويل المركبات للسفر 
برًا عن طريق جس��ر المل��ك فهد عوضًا عن 
التخوي��ل الورقي، ذل��ك باإلضافة إلى إتاحة 
اس��تخدام تطبيق المرور لل��زوار من حاملي 

رخصة السياقة البحرينية. 
وفيم��ا يخت��ص بالمقترح��ات ذات الصل��ة 
بتطبي��ق »مجتمع واعي« فقد عملت الهيئة 
وبالتنس��يق م��ع الفري��ق الوطن��ي الطب��ي 
)كوفي��د19(  كورون��ا  لفي��روس  للتص��دي 
والجهات المختصة عل��ى إضافة عدد منها، 
كإضافة خدمة اس��تعراض الس��جل الصحي 
كورون��ا  بفي��روس  والخ��اص  لألش��خاص 
)كوفيد19(، إلى جانب توفير خاصية اإلبالغ 
لتعدي��ل بيانات التطعيم والس��جل الصحي 
عبر التطبيق، وإضافة خدمة ش��هادة العزل 
وتحدي��ث رق��م الهات��ف النق��ال، فضاًل عن 
إمكاني��ة ع��رض حال��ة التطعي��م ونتيج��ة 
الفحص الطبي ألشخاص آخرين من األسرة، 
إضافة إلى تحديث خاصية األسئلة الشائعة 
جائح��ة  لمس��تجدات  وفق��ًا  واإلرش��ادات 
كورون��ا وتوفيرها عبر التطبيق، وغيرها من 
المقترحات القيمة التي جرى تنفيذها خالل 
عام 2021، وفيما يتعلق ببقية المقترحات 
فق��د أك��دت الهيئة بأن��ه ج��اٍر العمل على 
إخضاعها لمزيد من الدراسة لتنفيذها خالل 
الفت��رة القادم��ة، فضاًل عن االس��تمرار في 

إضافة المزيد من الجهات لنظام تواصل.
وأش��ار القائ��د إل��ى اإلحصائي��ات الخاص��ة 
بالنظ��ام الوطن��ي للمقترح��ات والش��كاوى 
»تواص��ل« الت��ي أظهرت زيادة نس��بة عدد 
المقترح��ات ال��واردة للهيئ��ة بواق��ع %75 
خ��الل 2021 مقارنة ب��� 2020، إذا تجاوزت 

المقترحات حاج��ز 350 مقترحا مقابل 213 
مقترح��ًا خ��الل 2020، ف��ي دالل��ة واضحة 
على مدى االس��تجابة المباشرة للمقترحات 
ال��واردة للهيئ��ة من قب��ل المس��تخدمين، 
والتي خضعت للدراسة وتم تنفيذ الممكن 
منه��ا بما يتوافق مع الخطة االس��تراتيجية 
ال��ذي  األم��ر  بالهيئ��ة،  الرقم��ي  للتح��ول 
عزز الثق��ة ب�»تواص��ل« وزاد م��ن التفاعل 
اإليجاب��ي عب��ر ه��ذه القن��اة ضم��ن حزمة 
قن��وات التواص��ل اإللكتروني��ة األخ��رى مع 
المؤسسات الحكومية والمتاحة عبر البوابة 
 bahrain.bh الوطنية للحكومة اإللكترونية

وتطبيقاتها اإللكترونية.
وأعرب الرئيس التنفيذي عن س��عادته بما 
تحقق م��ن مس��توى متقدم م��ن التواصل 
بي��ن الجمه��ور والهيئة، معبرًا عن ش��كره 
وتقدي��ره لهم وثقتهم بالهيئة وبخدماتها 
المقدم��ة، مؤك��دًا ب��أن أس��س ومرتكزات 
»تواص��ل« كقناة للتواصل المباش��ر يتجلى 
أثرها بمقدار ما تمثله من عالقة تش��اركية 
مجتمعي��ة عززها العمل عل��ى بلورة األفكار 

والملحوظ��ات  والمقترح��ات  المطروح��ة 
وخدم��ات  ألنظم��ة  مخرجاته��ا  وتحوي��ل 
وقن��وات إلكترونية ملموس��ة األثر من قبل 
الجميع، بجانب ما تمثله من منصة حكومية 
للتواصل الس��لس مع المسؤولين بالجهات 
احتياجاته��م  عل��ى  للتع��رف  الحكومي��ة 

واالستماع لهم.
الجدي��ر بالذك��ر أن اإلحصائي��ات المتعلقة 
بالنظ��ام الوطن��ي للمقترح��ات والش��كاوى 
»تواص��ل« المت��اح عب��ر البواب��ة الوطني��ة 
bahrain.bh/ اإللكتروني��ة  للحكوم��ة 

تطبيق��ات  بمتج��ر  وتطبيق��ه   tawasul
 Bahrain.bh/apps اإللكتروني��ة  الحكومة 
قد أش��ارت إل��ى أن إجمال��ي ع��دد الحاالت 
الخاص��ة بالهيئة والمس��تلمة خ��الل العام 
2021 بلغت أكثر من 25 ألف حالة مستلمة، 
و حافظ��ت الهيئة بالتزام ال��رد عليها خالل 
الم��دة المس��موحة له��ا وبنس��بة تج��اوب 
بلغ��ت 100%، كما وبلغ ع��دد مرات تحميل 
تطبيق »تواصل« منذ تدشينه وحتى نهاية 

العام2021 أكثر من 200 ألف مرة.

إنجازات كبيرة لـ»شؤون القرآن الكريم« خالل 2021
عززت إدارة ش��ؤون القرآن الكريم خ��الل العام 2021، 
ورغم الظروف االس��تثنائية التي يمر به��ا العالم جراء 
جائحة كورونا )كوفيد19( عملها من خالل اس��تمرارية 
التعلي��م ف��ي المراك��ز والحلق��ات القرآنية ع��ن ُبعد، 
وكذلك إقامة المس��ابقات والبرامج واألنشطة القرآنية 

واالختبارات الشفهية والتحريرية عن ُبعد أيضًا.
وأكدت إدارة شؤون القرآن الكريم بأنها تحرص سنويًا 
وبالتعاون مع المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية على 
تنظي��م جائزة البحري��ن الكبرى للق��رآن الكريم والتي 
تحظى برعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، وقد شارك في الدورة 

26 للجائزة 3518 متسابقًا ومتسابقة.
ُيذكر أن الجائزة تستهدف مختلف فئات المجتمع، وذلك 
بإقامة مسابقات تنضوي تحت الجائزة، وتتعاون فيها 
ال��وزارة مع عدد من الوزارت والهيئات الحكومية، وهي: 
مس��ابقة )بي��ان( لطلبة وطالبات الم��دارس الحكومية 
والخاص��ة، بالتع��اون م��ع وزارة التربي��ة والتعلي��م، 
مسابقة )أجران( لذوي الهمم بالتعاون مع وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية، مس��ابقة )غفران( لنزالء ونزيالت 
دور اإلص��الح والتأهي��ل بالتعاون م��ع وزارة الداخلية، 
مس��ابقة خاص��ة للجاليات م��ن الناطقين بغي��ر اللغة 
العربية، ومس��ابقة الحف��اظ التي تش��تمل على عدة 
فروع ويمكن لطلبة المراكز والحلقات القرآنية وغيرهم 
المشاركة فيها وفق الضوابط والشروط المحددة لكل 

فرع.
كم��ا أن ال��وزارة ممثلة بإدارة ش��ؤون الق��رآن الكريم 
تحرص س��نويًا على المش��اركة في 17 مسابقة قرآنية 
دولية، وقد حققت مملكة البحرين العديد من المراكز 
المتقدمة في تلك المس��ابقات، وهي ماضية في ذلك 
بتوفيق م��ن اهلل تعالى، ثم بالدعم الكبير والمتواصل 
الذي يحظى به حفظة كتاب اهلل من قبل حضرة صاحب 

الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى، الذي يول��ي خدمة القرآن الكريم وأهله عناية 
خاصة ما أثمر نتائج متقدمة طيلة الس��نوات الماضية 

في المسابقات والمحافل الدولية.
وقد شاركت المتسابقة زين خميس النعيمي في جائزة 
الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان للقرآن الكريم بدولة 
اإلمارات، والتي أقيمت عبر االتصال المرئي )عن ُبعد(، 
ف��ي فرع حف��ظ القرآن الكري��م كاماًل وحقق��ت المركز 
)الراب��ع( عالميًا، كما ش��اركت المملكة في المس��ابقة 
العالمي��ة الثامنة والعش��رين للق��رآن الكريم بمصر، 
ومثلها المتسابق فهد عدنان فخرو، فيما ترأس الشيخ 
مصعب عبد الرزاق شريف لجنة التحكيم في المسابقة.
إل��ى جانب قي��ام إدارة ش��ؤون القرآن الكري��م بتنفيذ 
برنام��ج إع��داد متكامل للمتس��ابقين والمتس��ابقات 
الذين يمثلون مملكة البحرين في المسابقات القرآنية 
الدولية، م��ن خالل دورات تدريبية، ومراجعة متواصلة 
لحف��ظ الق��رآن الكري��م وتالوت��ه، على أيدي مش��ايخ 
مجازين ومعتمدين لدى ال��وزارة، ومن خالل تقييمات 
دورية لقياس مدى إتقان المتس��ابقين والمتسابقات 
وتطورهم، وذلك عبر استخدام تقنية االتصال المرئي 

عن ُبعد.
وفيما يتعلق بالمسابقات القرآنية المحلية فإن اإلدارة 
أصدرت دلي��اًل تنظيميًا متكاماًل لضب��ط وتطوير آلية 
اعتم��اد وتنفي��ذ المس��ابقات القرآني��ة المحلية التي 
تقيمها المراكز والحلقات القرآنية ومؤسسات المجتمع 
المدني، وقد تم بفضل اهلل تعالى اعتماد 35 مسابقة 
قرآنية محلي��ة، ومتابع��ة تنفيذه��ا، وتقييمها، حيث 
ُأقيمت بنجاح 25 مسابقة )عن ُبعد( خالل العام 2021.

كما أن إدارة ش��ؤون القرآن الكريم تش��رف على تنفيذ 
برنامج التأسيس على القراءة العربية، حيث عقد قسم 
مراك��ز التحفيظ أكث��ر م��ن 7 دورات تدريبية لمعلمي 

ومعلمات مراك��ز وحلقات تعليم الق��رآن الكريم، وبلغ 
مجم��وع المتدربي��ن والمتدربات فيه��ا أكثر من 400 
معل��م ومعلم��ة، ش��ملت أكثر م��ن 60 مرك��زًا وحلقة 

قرآنية تقوم بتدريس البرنامج.
وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل والشؤون 
اإلس��المية واألوق��اف ووزارة التربية والتعليم، ش��ارك 
اكثر من ٨٠٠ معلم ومعلمة في البرامج القرآنية، فيما 
بلغ ع��دد الخريجين من البرنامج أكث��ر من 150 خريجًا 

وخريجة.
كم��ا أن اإلدارة وبالتع��اون م��ع وزارة الداخلي��ة قامت 
بتنفي��ذ برنامج أح��كام العقوب��ات والتدابي��ر البديلة 
للدراسة في مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وقد 
بلغ عدد الدراس��ين 7 محكومين، كما اس��تمر التنسيق 
م��ع إدارة اإلصالح والتأهيل ب��وزارة الداخلية في تعليم 
الق��رآن الكري��م للن��زالء والنزي��الت، حيث ش��اركت في 
البرنامج 9 نزيالت، بلغ متوس��ط حفظه��ن جزءًا واحدًا 
كل ش��هرين، وت��م إصدار 81 ش��هادة لن��زالء اإلصالح 

والتأهيل.
وم��ن خالل التعاون مع دار الرف��اع لرعاية الوالدين تم 
تعليم القرآن الكري��م لعدد 50 من األمهات، حيث بلغ 
متوس��ط حفظهن جزءًا واحدًا كل ثالثة أشهر تقريبًا. 
كما تم إصدار 67 ش��هادة لطالب حلقات نادي شريفة 

العوضى التابع لوزارة العمل والتنمية االجتماعية.
وضم��ن اهتم��ام قس��م البرام��ج واألنش��طة القرآنية 
التابع إلدارة ش��ؤون القرآن الكريم برفع كفاءة منسقي 
ومنسقات البرامج واألنشطة لتواكب التطوير والتقدم 
العلمي في ابتكار البرامج واألنشطة للمراكز، تم خالل 
العام 2021 تنظيم 6 دورات متنوعة، شارك فيها 639 

منسقًا ومنسقة.
كم��ا تم خالل الع��ام 2021، تنظيم النش��اط الصيفي 
لط��الب المراك��ز والحلق��ات القرآني��ة لغ��رس القي��م 

التربوي��ة في نفوس الطالب من خ��الل تدريس منهج 
التربية القرآنية، وتنمية قدراتهم واستغالل طاقاتهم 
الش��بابية خ��الل اإلج��ازة الصيفية فيما يع��ود عليهم 
بالفائدة، وإعدادهم بمهارات العلم والمعرفة لخدمة 
وطنه��م الغال��ي، وقد ش��ارك في النش��اط 114 مركزًا 
وحلقة، و37489 مش��ارك ومش��اركة، فيما تم تنظيم 

1166 نشاطًا وفعالية.
من جهتها قام��ت مجموعة الدراس��ات القرآنية بعقد 
19450 اختبارًا في حفظ جزء واحد وحفظ خمسة أجزاء 
من القرآن الكريم، و118 اختبارًا في حفظ القرآن الكريم 
كام��اًل، و9182 اختبارًا لبرنامج التأس��يس على القراءة 
الصحيح��ة، و1610 اختبارًا لبرنام��ج التالوة الصحيحة، 
فيم��ا بلغت عدد االختبارات الش��فهية لبرنامج التالوة 
وعلم التجوي��د 3062 اختبارًا، أما االختبارات التحريرية 

فقد بلغت 5070 اختبارًا.
وعكفت إدارة ش��ؤون القرآن الكريم خالل العام 2021، 
على عق��د االختبارات الش��فهية والتحريري��ة وإدارتها 
ع��ن بعد بش��كل كام��ل، حي��ث قامت بإنش��اء صفحة 
إلدارة االختب��ارات، فيه��ا كل ما يخ��ص االختبارات من 
معرفة المركز للسجل األكاديمي للطالب، ثم ترشيحه 
لالختب��ار، ثم إقامة االختبار مع األخ��ذ باإلجراءات التي 
تضم��ن الش��فافية والموضوعي��ة، يلي��ه رف��ع المركز 
لمرفق��ات االختب��ار م��ن تس��جيل صوتي واس��تمارات 
تقييم، ث��م التدقيق على التالوات م��ن الناحية الفنية 
واإلجرائي��ة، ثم إعالم المركز بالرف��ض أو القبول، إلى 
أن يتم إعالن النتيجة خالل أس��بوع واحد، باإلضافة إلى 
احتواء الصفحة على عدد من االستمارات التي تحتاجها 
المراكز، كما تم اس��تحداث صفحة خاصة بالمقيمين، 
تس��هل عليهم عملية التقيي��م من أي جهاز، فضاًل عن 
استحداث آلية تسهم في تخفيف الضغط على تصحيح 

االختبار النظري، بالرجوع إلى بنك األسئلة القرآنية.

محمد القائد

 الحواج والعصفور يبحثان دعم 
جهود اعتماد عالي مدينة صحية

بحث وكيل الزراعة والثروة البحرية 
البلديات  بوزارة األشغال وش��ؤون 
إبراهي��م  العمران��ي  والتخطي��ط 
الحواج مع محافظ الش��مالية علي 
العصفور سبل دعم جهود اعتماد 

عالي مدينة صحية.
جاء ذلك خالل لقاء مش��ترك، حيث 
أك��د الح��واج، أن الوكال��ة لن تألو 
جه��دًا ف��ي تقدي��م مختلف س��بل 
الدع��م المتاح��ة م��ن أج��ل إنجاح 
المحافظة  تبذله��ا  الت��ي  الجهود 
الش��مالية العتم��اد عال��ي مدينة 

صحية.
وأش��ار إلى م��ا تحتضن��ه منطقة 
عالي من مقومات تعزز التوجهات 
التي تق��وم به��ا المحافظة، ومن 
بينه��ا منطقة ه��ورة عال��ي التي 
تعد محطة لرف��د القطاع الزراعي 
ف��ي البحري��ن، باحتضانه��ا مركز 
الحاضنات الزراعية والمركز الوطني 

للمختب��رات الوطنية، ع��الوة على 
المش��اريع الزراعية المختلفة التي 
تشرف عليها الوكالة بالشراكة مع 

الجهات ذات العالقة.
من جهته، أش��ار العصفور إلى أن 
المحافظ��ة قطع��ت ش��وطًا كبيرًا 
ف��ي س��بيل اعتم��اد عال��ي مدينة 
المحافظ��ة  تبن��ت  وق��د  صحي��ة، 
مجموعة م��ن المب��ادرات األهلية 
التعقي��م  كحم��الت  المتنوع��ة 
والصحي��ة  الرياضي��ة  والبرام��ج 

والتوعوي��ة، لجع��ل الصحة ضمن 
لمكافح��ة  األهال��ي  أولوي��ات 
األم��راض المزمنة، وجعل التنمية 
توجه��ات  ضم��ن  المس��تدامة 
البرامج الحكومية إلعالء السياسات 
الصحية في منطقة عالي، مش��يدًا 
بتفاع��ل القط��اع الع��ام والخاص 
المدن��ي  المجتم��ع  ومؤسس��ات 
وأهالي المدينة في توفير البيانات 
الصحي��ة لمجتمع المدين��ة، ودور 
الش��راكة المجتمعي��ة ف��ي تنفيذ 

م��ع  الح��واج  وبح��ث  المب��ادرات. 
المعايير  اتب��اع  العصف��ور أهمية 
األساس��ية العتماد المدن الصحية 
والمتمثل��ة في، اتب��اع المقاييس 
المعتم��دة والمتعلق��ة بس��المة 
الزراعية  المنتجات  األغذية وجودة 
لمنافس��ة  المحلي��ة  والس��مكية 
المنتج��ات المس��توردة، من خالل 
دعم المب��ادرات الدعم��ة لتحقيق 
ذلك مع االس��تفادة م��ن الخدمات 
الوطن��ي  بالمرك��ز  المقدم��ة 

للمختبرات الزراعية بهورة عالي.
وأك��د الوكي��ل، أن الوكالة ماضية 
ف��ي خططه��ا الرامي��ة للنه��وض 
بالم��زارع البحريني وتوفير مختلف 
س��بل الدعم الممكنة، ومن بينها 
منتج��ات  بتس��ويق  يتعل��ق  م��ا 
التي تشكل  البحرينيين  المزارعين 
االرتق��اء  ف��ي  مفصلي��ة  نقط��ة 

بالقطاع الزراعي.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/06/watan-20220206.pdf?1644123778
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/988609
https://alwatannews.net/article/988728


العدد:  5902

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

األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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أيمن شكل «

 دعا نواب وخبراء سياحة ورجال 
البحرين  إل��ى تحم��ل  أعم��ال، 
كلفة فحص كورونا عن األشقاء 
مغ��ادرة  ح��ال  الس��عوديين 
لوطنه��م  والع��ودة  البحري��ن 

دعمًا للسياحة في المملكة.
وأك��دوا عب��ر الوط��ن أن كلفة 
عملي��ة فحص في��روس كورونا 
البالغ��ة 7 دناني��ر ل��ن تكب��د 
الدولة مبالغ طائلة بل ستعود 
والقط��اع  االقتص��اد  عل��ى 

السياحي بالنفع.
وقال��وا: »بع��د قرار الس��لطات 
إج��راء  بإلزامي��ة  الس��عودية 
للكش��ف  المختب��ري  الفح��ص 
عن في��روس كورونا حال عودة 
المواطنين للسعودية تراجعت 
الفندقي��ة  الحج��وزات  نس��بة 

بشكل كبير«.
إلغ��اء  مع��دل  إن  وأوضح��وا 
الحج��وزات المعت��اد بالقط��اع 
الفندقي يصل 10% من إجمالي 
الحجوزات وبعد قرار الس��لطات 
الفحص  بإلزامي��ة  الس��عودية 
ح��ال العودة للس��عودية وصل 
معدل إلغاء الحجوزات الفندقية 
ف��ي البحرين 60% م��ن مجمل 
ارتفاع  يعن��ي  م��ا  الحج��وزات، 

نسبة إلغاء الحجوزات الفندقية 
600% بعد إعالن القرار.

وبينوا أن ق��رار تحمل البحرين 
كلفة فحص الس��ائح السعودي 
العائ��د إلى وطنه س��يكون له 
االقتصاد  آث��ار مباش��رة عل��ى 
وآث��ار غير مباش��رة، فما ينفقه 
الس��ائح ينعكس بش��كل كبير 
على كافة األنشطة االقتصادية 
ويع��ود بالنف��ع عل��ى القط��اع 
الفندقي وعل��ى قطاع التموين 
المس��اندة  األخرى  والقطاعات 
وص��واًل إلى قط��اع المواصالت 
ومبل��غ كلفة الفح��ص البالغ 7 
دنانير التي ستتحملها البحرين 
سيؤدي إلى زيادة اإليرادات في 

كافة القطاعات بشكل كبير.  
لرئي��س  األول  النائ��ب  وي��رى 
مجلس النواب علي زايد أن قرار 
تحم��ل الحكومة كلفة الفحص 
سيكون له أثر كبير على عوائد 
الس��ياحة حيث تعتمد البحرين 
بش��كل خ��اص عل��ى القادمين 
من األشقاء في دول الخليج عبر 

منفذ جسر الملك فهد.
الس��ياحي  المستش��ار  وأش��اد 
بق��رار  الحلواج��ي  عبدالحمي��د 
الحكومة تخفيض كلفة مسحة 
الدخ��ول إلى المملك��ة من 36 
دين��ارًا إلى الثل��ث، لكنه اقترح 
التوس��ع بإلغاء كلفة المس��حة 
الس��عوديين  األش��قاء  عل��ى 

إلى وطنهم تشجيعًا  العائدين 
لحركة السياحة بين البلدين. 

ولفت الحلواجي إلى أن البحرين 
كانت ومازالت تس��تقبل نسبة 
كبيرة م��ن األجان��ب العاملين 
في المملكة العربية السعودية 
مم��ن يفضل��ون قض��اء عطلة 
نهاية األس��بوع ف��ي البحرين. 
عري��ض  قط��اع  إل��ى  وأش��ار 
م��ن األجان��ب العاملي��ن ف��ي 
ش��ركة أرامك��و والجبيل وبقيق 
باإلضاف��ة إل��ى األطب��اء الكبار 
بالعاصم��ة الري��اض ع��ادة ما 
يمثلون شريحة ال بأس بها في 
الس��ياحة الخليجي��ة، لكن تلك 
الش��ريحة ش��هدت عزوف��ًا عن 

القدوم منذ بدء تطبيق التدابير 
الخاص��ة بجائح��ة  االحترازي��ة 
كورون��ا، وف��ي مقدمتها كلفة 
المس��حة الطبية عن��د الدخول 
بع��ض  أن  والع��ودة، مؤك��دًا 
األف��كار البس��يطة ربما تعطي 
عوائ��د أكب��ر م��ن مش��روعات 

ضخمة. 
البحري��ن  تحم��ل  أن  وبي��ن 
كلفة فح��ص العودة للس��ائح 
العوائ��ل  س��يدفع  الس��عودي 
الس��عودية إل��ى الع��ودة إل��ى 
البحرين بش��كل كبير وسيكون 
ل��ه األثر اإليجاب��ي الكبير ليس 
الس��ياحي فحسب  القطاع  على 
ب��ل عل��ى مختل��ف القطاع��ات 

االقتصادية المساندة.
وف��ي ذات الس��ياق أك��د رج��ل 
األعم��ال عبدالحكيم الش��مري، 
أن المستثمرين ورجال األعمال 
ممن لديهم مشروعات وتجارة 
بيني��ة في دول مجلس التعاون 
الخليج��ي قد تأث��روا بتداعيات 
وتدابي��ر جائح��ة كورونا، وفي 
المس��حات.  كلف��ة  مقدمته��ا 
مس��تثمرين  أن  إل��ى  ولف��ت، 

متابع��ة  يحاول��ون  خليجيي��ن 
البحري��ن  ف��ي  اس��تثماراتهم 
لكنهم اعتم��دوا على التواصل 
يكف��ي  ال  وه��و  االفتراض��ي 
لنوعي��ات كثيرة من  بالنس��بة 
تتطل��ب  الت��ي  االس��تثمارات 
للبحري��ن  المس��تثمر  حض��ور 
األس��بوع  لمرات متع��ددة في 

الواحد. 
وأكد الشمري أن قطاع السياحة 
تأثر بش��كل كبي��ر موضحًا »إن 
كلفة فح��ص الع��ودة لكورونا 
رغم أن��ه يبدو مبلغ��ًا غير كبير 
لكنه يؤثر على ميزانية األسرة 
التي تعت��زم المجيئ للبحرين، 
أعداد  فعندما يكون متوس��ط 
األس��رة 5 أفراد وم��ا فوق، فإن 
قيم��ة الفحص س��تكون كلفة 
إضافي��ة تض��اف عل��ى كلف��ة 
الرحلة الكلية، والبد من دراسة 
كلف��ة فحص  البحرين  تحم��ل 
الع��ودة لألش��قاء والنظ��ر في 
العوائد المالية التي ستتحقق 
للبحرين جراء هذا القرار، داعيًا 
لمزي��د من اإلج��راءات الجاذبة 

لالستثمار والسياحة«.
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ــًا
وم

ي 4 2
باٍق على انتخابات »الغرفة«

عبدالحميد الحلواجي علي زايد عبدالحكيم الشمري

 العوضي: »الغرفة« أنفقت أموااًل خالل
الجائحة الستبدال »اللوجو واللوبي«

أكد المرش��ح النتخاب��ات غرفة تجارة وصناع��ة البحرين 
رج��ل األعمال يعقوب العوض��ي أن الغرفة أنفقت أموااًل 
طائلة -خ��الل جائحة كورون��ا )كوفي��د19(- على تغيير 

شعارها واستبدال أرضية اللوبي.
وأوضح أن جوهر عمل غرف التجارة في العالم، هو معرفة 
احتياجات التجار والقطاع الخاص وتلبيتها بأفضل طريقة 
ممكنة، خاصة خالل األزمات االقتصادية كما حصل خالل 
الجائحة، وليس االلتفات إلى أمور داخلية س��طحية مثل 
عقد االجتماع��ات وإصدار الق��رارات التنظيمية الداخلية 

وزي��ادة أو تقليل عدد اللجان واالس��قباالت والتوديعات؛ 
وفي المقابل يدفع التجار اشتراكا سنويا إلزاميا للغرفة.

وأض��اف العوض��ي أن الحكومة بادرت إل��ى تقديم دعم 
س��خي لحماية مؤسس��ات القطاع الخ��اص خالل جائحة 
كورون��ا )كوفيد19( مث��ال، فيما لم تق��م الغرفة بتفقد 
أح��وال التج��ار خالل هذه األزم��ة الصحية االس��تثنائية، 
مش��يرًا إلى أن لدى الغرفة جه��ازًا تنفيذيًا كبيرًا وخزينة 
تتراك��م فيه��ا ماليي��ن الدناني��ر الت��ي هي باألس��اس 

اشتراكات جميع التجار. يعقوب العوضي

المقترح يدعم القطاع السياحي واألنشطة االقتصادية  

 خبراء يطالبون بتحمل البحرين 
كلفة فحص العودة لألشقاء السعوديين

 قرار »إلزامية فحص العودة« 
أدى لتراجع حجوزات الفنادق ٪600

 ناس: لـ                 : »تجار 22« تعي حجم 
التحديات االقتصادية بشكل علمي مدروس

محمد رشاد  «

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، رئيس 
كتل��ة »تج��ار 22«، المق��رر خوضه��ا انتخابات 
الدورة الثالثين لمجلس إدارة الغرفة سمير ناس 
أن الواق��ع االقتص��ادي الراهن يتطل��ب ضرورة 
تعزي��ز مفهوم التكاملية بي��ن القطاعين العام 
والخ��اص باعتب��ار ذلك عام��اًل أساس��يًا لتحقيق 
التنمي��ة االقتصادي��ة وإدارة التحديات والتغلب 
عليها، بما فيه صالح قطاعات االقتصاد الوطني.

وأض��اف ل�»الوطن« أن االقتص��اد البحريني يقف 
كباقي اقتصادات دول العالم على أعتاب مرحلة 
صعبة للعودة إلى مس��تواه قبل جائحة فيروس 

كورونا، جراء موجات التضخم العالمية.

وأش��ار إل��ى أن مواجهة القطاع��ات االقتصادية 
موج��ة تحديات قوي��ة خالل الس��نوات القادمة، 
تتطلب قوة تركيز مبنية على أسس إستراتيجية 
وخطط مرن��ة للتمكن م��ن مجابه��ة المخاطر 
والتداعي��ات االقتصادية الراهنة التي يعيش��ها 

االقتصاد العالمي واإلقليمي والمحلي.
وأوض��ح ن��اس أن كتل��ة تج��ار، خ��الل قيادتها 
للغرفة، تمكنت من استعادة مكانة بيت التجار 
في صناعة الق��رار االقتصادي حتى باتت الغرفة 
الضلع الثالث مع الحكومة والس��لطة التشريعية 
ف��ي وضع الق��رارات التي تخ��دم مصلحة الوطن 
والمواطن في آن واحد، وكانت هناك مش��اورات 
مس��تمرة م��ن أجل ع��دم الضغط على الش��ارع 
التج��اري، في ظ��ل التحدي��ات االقتصادية التي 

فرضته��ا جائح��ة كورون��ا، وكان��ت الدراس��ات 
االقتصادي��ة التي ت��م إعدادها خ��الل العامين 
الماضيين عاماًل رئيس��يًا في نقل نبض الش��ارع 
التج��اري إل��ى أعلى المس��تويات، وهو م��ا أثمر 
مواصل��ة تقدي��م حزم الدع��م المال��ي لمختلف 

القطاعات المتضررة من الجائحة.
وش��دد على أهمي��ة حماي��ة الس��وق البحرينية 
م��ن المنافس��ة الدولي��ة واإلقليمي��ة والمحلية 
غي��ر المتوازنة، عبر صياغ��ة عالقات متوازنة مع 
الجه��ات صانعة القرار االقتصادي والتش��ريعي 
المس��تثمرين  اس��تمرار  أج��ل  م��ن  والعدل��ي 

المحليين.
ون��وه إلى أن مناخ االس��تثمار يتطلب مزيدًا من 
اإلج��راءات والق��رارات للتغلب عل��ى الصعوبات  

والمعوقات التي تواجه المس��تثمرين المحليين 
واألجانب لجذب وزيادة االس��تثمار داخل مملكة 

البحرين. 
كم��ا نوه إل��ى أن المتغي��رات العالمية المربكة 
تؤث��ر عل��ى الجمي��ع، الكبي��ر والصغي��ر، ويجب 
مس��اعدة أعض��اء الغرف��ة للتعام��ل م��ع ه��ذه 
المتغي��رات، الفت��ًا إل��ى أن »تج��ار 22«، تدرك 
حج��م التحدي��ات وتقدم رؤى لمس��اعدة مختلف 
القطاعات االقتصادية على مواجهتها من خالل 
برنام��ج انتخاب��ي متنوع يحم��ل رؤى وتطلعات 
الشارع التجاري ويتألف من »22« هدفًا مقسمة 
إل��ى ش��قين األول للحماي��ة واآلخر لالس��تدامة 
للعمل مع األس��رة التجارية كص��وت أمين وأداء 

سمير ناسقوي لهم للسنواِت األربع القادمة.

 »رواد 2022«.. إستراتيجية تتضمن 
9 أسس لخوض انتخابات »الغرفة«

محرر الشؤون االقتصادية «

أطلقت كتلة »رواد 2022« التي س��تخوض 
انتخابات غرفة تج��ارة وصناعة البحرين في 
دورتها ال�30، تحت ش��عار »رؤية وتمكين«، 
إس��ترايتجية مبني��ة على 9 أس��س رئيس��ة 
تستهدف رقمنة جميع القطاعات اإلنتاجية.

قطاع��ات  م��ن:  كاًل  القطاع��ات  وتش��مل 
التعليم، والعق��ارات، واالتصاالت، والصحة، 
والترفيه والس��ياحة، والتصنيع، والمطاعم، 
إلى جان��ب المراف��ق العامة، فيم��ا تتمثل 
رؤيتها ف��ي أن يكون االقتص��اد قائمًا على 
المعرف��ة، وذل��ك مع توج��ه البحري��ن نحو 
االقتصاد الرقمي لتتماشى مع رؤية مملكة 

البحرين االقتصادي 2030.
وأكد رئيس الكتلة محمد الفردان أن الكتلة 
تس��عى ألن تتبن��ى غرف��ة تج��ارة وصناعة 
البحرين، وإنشاء المزيج الصحيح والمترابط 

من العناصر المادي��ة لخلق بيئة اقتصادية 
مس��تدامة لألعمال والصناعة القائمة على 
أسس البحث والتطوير، تهدف إلى استقطاب 
وخدمة الشركات العالمية الكبرى والشركات 
الناش��ئة والصغيرة والمتوس��طة، وشركات 
التكنولوجي��ا، ومجتم��ع المس��تثمرين، إلى 

جانب شركات الخدمات.
يش��ار إل��ى أن »رواد 2022«، س��تضم ف��ي 
عضويته��ا ما بين 20 و30 عض��وًا ممثلين 
عن كاف��ة القطاع��ات التجاري��ة وذات ثقل 
حمل��ة  بتنظي��م  ب��دأت  حي��ث  اقتص��ادي، 
مكثف��ة لإلعالن ع��ن برنامجه��ا وأهدافها 

اإلستراتيجية.
وستعمل الكتلة على تعزيز قنوات التواصل 
بين التجار والمستثمرين كافة، ما يتماشى 
مع رؤي��ة البحرين االقتصادي��ة 2030 التي 
وضعها صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء.
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معلومة عن فتنة فبراير
المتابع للبيانات التي استمر المتورطون في فتنة فبراير 
2011 ف��ي إصدارها منذ إفش��ال مخططه��م وإلى اليوم 
وإعالناته��م عن المواقف الس��البة الت��ي يتخذونها من 
الحك��م بمناس��بة ومن غير مناس��بة، يس��هل عليه تبّين 
كواليس تلك الفتنة التي تنشغل الفضائيات والمنظمات 
السوسة؛ اإليرانية وتلك الممولة والمدعومة من النظام 
اإليراني هذه األيام في اإلعداد ل� »االحتفال« بها، واألكيد 
أن كل متاب��ع موضوع��ي لذلك صار عل��ى معرفة بحجم 
الخط��ر الذي كانت تمثله تلك الفتنة وبصواب اإلجراءات 

التي اتخذتها الحكومة آنذاك للقضاء عليها.
تكفي متابعة البيانات التي صدرت من تلك الجهات وتم 
الترويج لها على نطاق واسع في شهر يناير الماضي لتبّين 
حجم الحق��د الذي تمتلئ ب��ه قلوب أولئ��ك والتأكد من 
أنهم اليزالون مس��تمرين في حلمهم غير القابل للتحقق 
عل��ى أرض الواق��ع ال في المنظور القريب وال المتوس��ط 
وال البعيد، وه��ذا يعني أنه ال يمكن للحكم أن يخطو في 
اتجاههم أي خطوة تفضي إلى الوصول إلى النقطة التي 
يتم وضعه��ا في نهاية الس��طر وتؤدي إل��ى إغالق هذا 
الملف. فعندما تنش��ر جمعية الوف��اق تغريدات وتصدر 
بيانات تصف فيها البحرين بكلمات دونية وتتهمها بما 
ال يلي��ق وتعتبر ما تقوم ب��ه حرية، فاألكيد أن الحكم لن 
يقب��ل منها ولن يقبلها، خصوصًا وأنها لم يعد لها وجود 
رس��مي وأنها غير معت��رف بها. والنتيجة نفس��ها عندما 
يعمد المنتم��ون إليها وأولئك الذين اليزالون مخدوعين 
بالش��عارات التي ترفعها إلى نشر تغريدات ال يمكن أن 
تص��در عمن يدعي أنه يحب بالده ووطنه أو يعلقون عبر 

برامج الفضائيات السوسة.
اس��تمرار أولئك في نهجه��م يعني أنه��م اليزالون دون 
القدرة على الولوج إلى المس��احة الت��ي يمكن للحكم أن 
يؤم��ن بأنهم صادقون في البحث عن مخرج للمأزق الذي 
أوقعوا أنفس��هم فيه وأس��اؤوا بفعله��م ذاك إلى الوطن 

والمواطنين.
المؤس��ف أنهم اليزالون يضّيعون وقتهم في التخطيط 
ألمور ال تنفعهم وال تتحقق. وهذا واحد من كواليس تلك 

الفتنة.

التضخم يرعب العالم.. تسونامي الركود االقتصادي على وشك البدء
ب��دأْت كثير من البن��وك المركزية في العالم، بس��حب ُحزم 
التحفي��ز النق��دي الطارئ��ة الت��ي أطلقتها لمواجه��ة ركود 
االقتصاد بس��بب انتش��ار جائحة كورونا، ومع تسارع معدل 
التضخم، يستعدُّ بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي إلبطاء 
وتي��رة برنامج ش��راء األصول، ف��ي حين أنَّ أقران��ه من بين 
البن��وك في أوروب��ا واألمريكيتين قاموا فعاًل بزيادة أس��عار 

الفائدة.
توقعات��ي، أن تب��دأ دول الخليج بالفعل -والذي ش��هدناه- 
بتلوي��ح الحكوم��ة الموقرة من خ��الل تصري��ح معالي وزير 
المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة 
أواخر العام المض��ي بالحاجة لمواجهة تحديات التضخمات 
من جهة أو الركود من جهة أخرى بموازنة إيرادات الضرائب 
عبر ضخ س��يولة جديدة بمش��اريع جديدة لتحريك األس��واق 
وإيجاد فرص أعمال جديدة إلى جانب عدة س��يناريوهات قد 

تكلمت عنها بإسهاب في مقاالت أخرى أكثر تركيزًا.

ل، ظهرت دالئ��ل عل��ى أنَّ رعب  وعل��ى خلفي��ة ه��ذا التح��وُّ
التضخم الذي انتش��ر مؤخرًا لن يختفي قريبًا وس��ط أزمات 
سالس��ل اإلم��داد والتوريد، وارتفاع أس��عار الس��لع األولية، 
وزيادة الطلب بعد انتهاء اإلغالق، واستمرار عمليات التحفيز 
النق��دي، ونقص األي��دي العاملة، ومما يزي��د مهمة صناع 
الق��رار تعقيدًا؛ ه��و احتمال تباطؤ مع��دالت نمو االقتصاد 
العالم��ي، األمر الذي دفع بعضهم إلى التحذير من تش��ّكل 

بيئة اقتصادية تتسم بالركود التضخمي.
س��بقنا بعض قادة البنوك المركزي��ة بوصف المأزق القادم، 
إذ يتناقش��ون ح��ول أي من األخط��ار التي له��ا األولوية في 
المواجه��ة، فاس��تهداف التضخ��م بتطبيق سياس��ة نقدية 
متش��ددة يضيف ضغوطًا عل��ى االقتص��اد، ومحاولة تحفيز 
الطل��ب ربما تؤدي إلى مزيد من اش��تعال األس��عار وهو ما 
حص��ل، إذ ارتفع��ت حصيلة المواد الغذائية واالس��تهالكية 
امت��دادًا حتى مواد البناء إلى ما بين 30% إلى 50% والبعض 

أرجعها بسبب ارتفاع أسعار الشحن والحاويات التي هي جزء 
فقط وسبب واحد من عدة أس��باب تفصيلية تحتاج مقاالت 

عدة لشرح كل منها على حدة.
في هذه اللحظة يش��عر كثير من ق��ادة البنوك المركزية أن 
خطر ارتفاع التضخم استمر أكثر مما توقع معظمهم، حيث 
عبر عنه البعض بأن ميزان المخاطر يميل حاليًا نحو تعاظم 
القلق بش��أن مع��دالت التضخم المتوقع��ة، إذ يبدو أن قوة 

التضخم الحالية ستستمر لفترة أطول مما توقعنا سابقًا.
في المقابل ال يس��اور البنوك المركزية كلها القلق نفس��ه، 
وال تس��عى جميعها إلى تغيير االتجاه، ويتنبأ صندوق النقد 
مة على األقل  الدولي بأن معدل التضخم في البلدان المتقدِّ
س��يتراجع إلى نحو 2% س��نويًا، خصوصًا للبلدان التي تنتهج 
سياس��ات اقتصادي��ة ممتازة لتقني��ن موجة م��ا بعد أزمة 

)كوفيد 19(.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية

الحروب الباردة الجديدة وحرارة المنطقة العربية
ق��د يبدو وجود محاور متعددة تتقاس��م النف��وذ في العالم 
خيارًا أكثر س��المة من هيمنة دولة أو قطب واحد. فقد جّرب 
العال��م هيمن��ة الواليات المتح��دة األمريكي��ة لوحدها بعد 
س��قوط االتحاد الس��وفيتي في الع��ام 1990، وحصد الكثير 
من الح��روب واألزمات التي خّلفت آث��ارًا قائمة ومؤثرة لحد 
اآلن، لك��ن الواقع ال يبدو بس��يطًا على هذا النحو، فالتحوالت 
السياس��ية ف��ي موازين القوى م��ع مطلع العق��د الثاني من 
القرن الحادي والعشرين، تشير إلى اشتداد حدة الصراع بين 
القوة المهيمنة الس��ابقة والقوى الصاعدة، األمر الذي يوّتر 

العالم يومًا بعد يوم بشكل مقلق. 
ُيجم��ع الكثير م��ن المحللين على خفوت نج��م اإلمبراطورية 
األمريكي��ة بعد أن أنهكت في القرون الس��ابقة واس��تنزفت 
قوته��ا بنفس��ها. وف��ي الوق��ت ذات��ه كان��ت دول أخ��رى 
تبن��ي قدراته��ا وقواته��ا حت��ى تعاظمت وصارت منافس��ة 
لإلمبراطوري��ة األمريكي��ة، مث��ل الصين الت��ي تمكنت من 
التح��ول إلى قوة اقتصادية وتكنولوجية وعس��كرية ضخمة، 
وروس��يا التي اس��تعادت عافيته��ا وعادت لتحم��ي حدودها 
ونفوذه��ا، أضف إلى ذل��ك بعض الدول ف��ي المنطقة التي 
تعم��ل على ش��ق طري��ق التمّرد والتف��ّرد وممارس��ة نفوذ 

إقليمي يهّدد مساحة النفوذ األمريكي، مثل تركيا وإيران. 
هذه الخارطة المعّقدة من مس��ارات االستقواء، التي تبلورت 
بص��ورة جلي��ة مع مطل��ع العام 2022، ال تس��ير ف��ي اتجاه 

منس��جم، وتتقاط��ع مع مصال��ح كل الدول لتخل��ق صراعات 
متعّددة يخشى الجميع من مآالتها. 

تب��دو الوالي��ات المتحدة منكفئ��ة على ذاته��ا مرتبكة في 
سياس��اتها الداخلية والخارجية. وتبدو الصين واثقة الخطى 
في نموها االقتصادي المذهل وتطوير عالقاتها السياس��ية 
م��ع حلفاء جدد، وتبدو جادة ف��ي كل تهديداتها فيما يخص 
تفاهماته��ا مع الغرب ح��ول قضيتي تاي��وان وهونغ كونغ. 
أما روس��يا، وبرغم الحصار السياسي واالقتصادي المفروض 
عليها م��ن الغرب، إال أنها تمّكنت من حل الغالبية العظمى 
من مش��كالتها السياس��ية المتراكمة منذ حقبة السوفيت. 
واس��تطاعت صّد كل مخططات حلف الناتو في التس��ّلل إلى 
الجمهوريات المحيطة بها، ولم تترّدد في التدخل العسكري 
ف��ي أوكرانيا أو أي من الجمهوريات المجاورة لها، حين حاول 
الغرب تحويلها إلى حليف له، يهدد المصالح الروس��ية. من 
جهة أخرى، فإن الحضور األوروبي باهت ورمادي في معالجة 
مختلف األزمات التي تدور رحاها على جغرافيته، خصوصًا ما 

يتعّلق بالوضع الروسي. 
وعلى صعيد منطقة الش��رق األوسط فإن السلوك السياسي 
الترك��ي غير منضبط كامل االنضباط لحلف الناتو في عالقة 
تركيا مع روس��يا وإي��ران، وال تتوانى تركيا ع��ن دخول حالة 
عداء مع الدول األوروبية في مناوشات التصريحات المختلفة 

ضد فرنسا أو ألمانيا. 

الصورة األولية لعالقات »مح��اور القوى« الجديدة والقديمة 
تتج��ه نحو تنامي الص��راع، في غي��اب أي أداة أو جهة قادرة 
على ضبطها، والمنطقة العربية كانت ومازالت أحد المواقع 
التي تتح��ّرك الصراعات على أرضها، خصوص��ًا أن المنطقة 
مازالت تش��هد صراع��ات وحروبًا مفتوحة ل��م تجد طريقها 
إل��ى الحل، مما يجعلها منطقة أكثر إغراًء للتصارع عليها في 

ذاتها. 
لك��ن هذه الح��ال التعددية يمكن اس��تغاللها من قبل دول 
المنطق��ة، وخصوصًا دول الخليج العرب��ي، لخلق حالة توازن 
في العالقات السياس��ية الخارجية التي كان��ت تلقي بثقلها 
األعظ��م ف��ي الس��لة األمريكية. وق��د اتجه��ت دول الخليج، 
بالفع��ل، إلى تعزي��ز عالقاتها االقتصادية والعس��كرية مع 
كل م��ن الصين وروس��يا، وش��هدت عالقة تركي��ا مع بعض 
دول الخليج تحّس��نًا وتقّدمًا، وهذا التوجه المتوازن س��تجني 
به المنطقة مكاسب اقتصادية وأمنية كثيرة، كما سيجّنبها 
الدخ��ول في انحي��ازات غير واضح��ة المعالم ف��ي ظل عالم 
يتغّير بسرعة كبيرة. التحّوالت المتسارعة في موازين القوى 
الدولية، وفي تنامي الحروب الباردة المتعددة التي أصبحت 
حقيقة ماثلة أمامنا، تستدعي متابعًة ودراسًة، ووضع خطط 
استراتيجية وتكتيكية للتعامل معها، وضبط تحركات دولنا 
في االتجاه ال��ذي يحفظ مصالحها، ويحم��ي طموحاتها في 

بناء قواها السياسية واالقتصادية والعسكرية كذلك.

سلسلة »الجائحة 4«.. التقدير 
الشخصي.. الوسام مثااًل!

إنف��اذًا لألم��ر الملكي الس��امي لحضرة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى 
حفظ��ه اهلل ورعاه بمنح وس��ام األمير »س��لمان بن حمد 
لالستحقاق الطبي« ل�15811 من العاملين في الصفوف 
األمامي��ة والجهات المس��اندة، وتوجيه صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
رئي��س مجلس الوزراء حفظه اهلل كاف��ة الجهات المعنية 
بتسليم الوسام للعاملين في الصفوف األمامية والجهات 
المس��اندة، تش��ّرفت أنا وزمالئي باس��تالم الوس��ام من 
معالي وزي��ر المالي��ة واالقتصاد الوطني معالي الش��يخ 
س��لمان بن خليفة آل خليفة الموقر، كوني ضمن الفريق 
المال��ي لوزارة المالية بقيادة معالي��ه واإلدارة العليا في 

الوزارة.
إن عملي��ة التقدير ليس��ت باألم��ر الجديد عل��ى قيادتنا 
الرش��يدة بل هي ع��ادة متوارث��ة منذ البداي��ات األولى، 
فمهما َعِمْلَت في س��بيل هذا الوطن باتب��اع التعليمات 
وتنفيذًا لألوامر ولو كانت على حس��اب صحتك ووقتك إال 
أنك متيقن بداخلك أن الس��لم اإلداري والقيادي من أوله 
وحت��ى أعلى الهرم يدرك حجم العمل الذي تقوم به وهو 

عمل مقدر لن يضيع جزاؤه.
كان بإم��كان صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء حفظه 
اهلل أن يقوم بتوجيه الوزارات والوزراء بإرس��ال األوس��مة 
ليجدوها على مكاتبهم أو يقوموا باستالمها من اإلدارات 
المعنية باللوجس��تيات وعمليات التوزيع أو حتى إرسالها 
ع��ن طريق البري��د، ولك��ن الحنك��ة القيادي��ة والخبرات 
اإلدارية المتراكمة لدى س��موه وجهت بأن يكون تكريم 
الوسام من الشخص األول في كل وزارة، وذلك ألن عملية 
التقدير الش��خصية والتي تكون وجه��ًا لوجه هي أفضل 
التقدير والتحفيز والتي تزيد من قيمة الفرد تجاه نفسه 

ومؤسسته.
ومن هذه المدرسة يتوجب على كل المدراء والقيادات في 
المؤسس��ات الحكومية والخاصة االقت��داء بهذا النموذج 
القيادي، فعملية التقدير تسهم في احترام موظفيك لك 
وللمؤسسة ومما يزيد من والئهم وانتمائهم للمؤسسة 
األمر الذي سينعكس بش��كل إيجابي على اإلنتاجية التي 
س��ترتفع بطبيعة الحال نظرًا لوج��ود بيئة عمل صحية، 
يقول الدكتور دونالد كليفتون في كتابه »كم هو ممتلٌئ 
دلوك« أن أول س��بب يجعل الناس تقدم اس��تقالتها من 
العمل هو عدم ش��عورهم بأن جهودهم ُمقدرة وُمعترٌف 

بها.
إن تقدير العمل ُيعدُّ واحدًا من أهم األش��ياء التي يمكنك 
فعله��ا للمحافظ��ة عل��ى الموظفي��ن، وهذا م��ا جاء في 
بحٍث قامت به مؤسس��ة ديلويت حيث أكدت الدراسة أن 
»المؤسس��ات التي تمل��ك برنامج تقديٍر فّعال س��تكون 
ق��ادرة على االحتفاظ بالموظفين بنس��بة 79% أكثر من 

المؤسسات التي ال تملك برنامجًا كهذا«.
كم��ا قام��ت جمعي��ة إدارة الم��وارد البش��رية بدراس��ٍة 
اس��تقصائية وجدت فيها أن الش��ركات التي لها برنامج 
تقدير استراتيجي ستكون قادرًة على استبقاء الموظفين 
بنس��بٍة تصل إل��ى 86.6% أكثر من الش��ركات التي ليس 

لها أي برنامج.

سياج الوطن المنيع
في ظل عالم تملؤوه المتغّيرات بتنا أكثر استشعارًا للنعم، 
ومنه��ا نعم��ة العيش عل��ى أرض آمن��ة مس��تقرة. فاألمن 
واالستقرار هما عموٌد أس��اٌس في التنمية والتطّور، فال نمو 

وال ارتقاء إال بوجود استقرار وأمن. 
ونحمد اهلل سبحانه وتعالى على عظيم فضله بأن من علينا 
ببلد آمن مس��تقر، يشّكل كل فرد فيه س��ياجًا رصينًا ضد أي 
شيء من ش��أنه أن يزعزع أمنه واستقراره. ونحمد اهلل كثيرًا 
على وجود قوة دفاع البحرين، هذه القوة التي تش��ّكل السور 
المتين، والس��ياج المنيع ضد أي محاوالت لهجمات خارجية. 
نحم��د اهلل على وجود هؤالء البواس��ل الذي��ن هم على أهبة 

االس��تعداد دائمًا للدف��اع عن أمن وطننا ومكتس��باته بكل 
شجاعة وقوة. 

وبس��بب االنفتاح المعرف��ي بتنا أكث��ر إدراكًا للمخاطر التي 
تحاصرنا وتحاصر خليجنا العربي، ولكننا بسبب إيماننا باهلل 
ع��ز وج��ل أواًل، وإيماننا بحكمة وسياس��ة قيادتنا ورش��دها، 
ووج��ود قوة دف��اع البحرين فإننا على يقي��ن بأننا في مأمن 

بإذن اهلل. 
يمر العام ال�54 على تأسيس هذه القوة الدفاعية ونحن في 
أمن وأمان، فكل عام وبواسلنا األشاوس بخير وهم يحرسون 

حدود هذا الوطن الغالي برًا وبحرًا وجوًا. 

أدوار عدي��دة تقوم بها قوة دف��اع البحرين، ليس في الدفاع 
عن حدود الوطن وحسب، بل المشاركة في جميع الميادين، 
كان آخرها دورها المش��ّرف في جائح��ة كورونا. أدوار عديدة 
لعبته��ا قوة الدفاع على مختلف األصعدة كان لها بالغ األثر 

على جودة الحياة التي نعيشها اليوم. 

رأيي المتواضع
هم قوتنا، وصمام أمننا، هو البواسل الذين نأمن بوجودهم، 

فكل عام وأنتم سندنا، وذخرنا، وسياج وطننا المنيع.
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د. إنتصار البناء

ماذا لو...؟

»أوميكرون«.. هل سيصيب الجميع؟!
ه��ذا بالضبط ما يتداوله كثير من دارس��ي األمراض واألوبئة المعدية حول العالم، 
وذلك نظرًا لس��رعة انتش��ار المتحور الجديد لفيروس كورونا، م��ع تأكيدهم الدائم 
على أن »أوميكرون« أش��د فتكًا وخطورة من »كوفيد« األصلي أو المتحور األول عنه 

»دلتا«. 
المقدم طبيب من��اف القحطاني عضو الفريق الوطني للتصدي لكورونا واستش��اري 
األم��راض المعدي��ة أش��ار إل��ى أن اإلحصائي��ات بين��ت تس��جيل ١٠٠ أل��ف إصابة 
ل�»أوميك��رون« منذ يناير وتس��ببت ب���١٤ حالة وفاة، بينما تس��بب المتحور »دلتا« 
الع��ام الماضي في تس��جيل ٧٨٧ إصابة العام الماضي، وه��ذا يعني أن ما بقي من 

مجموع الوفيات أي ٦٠٩ حاالت وفاة كانت بسبب فيروس كورونا األصلي. 
الفارق هنا في سرعة االنتشار وقدرة المتحور »أوميكرون« على االنتقال السريع بين 
الناس مع مش��ابهة أعراض لمرض اإلنفلونزا الع��ادي، وكذلك تداعياته التي تزول 
بالع��زل وتن��اول األدوية العادية لل��زكام والكحة والصداع، وهو م��ا يفترض بجعل 

الناس أقل قلقًا، خاصة ممن تلقوا جرعات اللقاحات كاملة. 
مسألة االنتشار هذه ال تتعلق إطالقًا بنجاح أو فشل السيطرة من قبل أي جهة كانت، 
إذ متحورات الفيروس��ات تتش��كل بطريقة يصعب معها السيطرة، ويكفي التفشي 
ف��ي فئة ليجعل األعداد في ازدياد خاصة مع الحرك��ة الدائمة للداخلين إلى البالد أو 
المس��افرين. لكن ما يحصل يربطه الباحثون بفرضية أنها نهاية هذا الفيروس من 
خالل االنتشار السريع والكبير للمتحور والذي سيخلق انتشارًا كبيرًا أيضًا للمناعة عبر 

األجسام المضادة. 

بالتالي هنا عملية الخوف من اإلصابة يجب أن تقتصر على من يعانون من أمراض 
خطي��رة فقط ق��د تزيد مضاعفاته��ا بتأثر الجه��از المناعي، في المقابل اإلنس��ان 
الطبيعي إن أصيب سيتجاوز اإلصابة خالل أيام بإذن اهلل، وهو ما نراه يحصل بشكل 

يومي من خالل أعداد المتعافين، ليس في البحرين فقط بل في أنحاء العالم. 
وعلي��ه االس��تمرار في التطعيم هو الح��ل األمثل لتحصين المجتم��ع وتخفيف وطأة 
اإلصاب��ة وحدته��ا، وه��و ما يح��ول اإلصابة به��ذا المتح��ور إلى ما يش��به اإلصابة 
باإلنفلونزا الموسمية التي تزول مع مرور األيام واتباع اإلرشادات الطبية والعالجات. 
لك��ن المش��كلة تكمن في خطورة ب��روز متحور آخر جديد، والحدي��ث اآلن يدور حول 
نسخة ثانية من »أوميكرون«، وذلك وفق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية بظهور 
سالس��ة فرعية منه أطلق عليها اس��م »أوميكرون بي أي ٢« أو »أوميكرون الخفي«، 
وهو يتشابه في أعراضه مع أوميكرون في حين هو أسرع انتشارًا، ما يعني احتمالية 
زي��ادة األعداد بس��ببه، مع مالحظ��ة أن أغلب تقارير الدول تبين ب��أن نصف الحاالت 

القائمة حول العالم سببها أوميكرون.  
متابعة األخبار والتطورات فيما يتعلق بالمتحورات وكذلك مس��اعي إنتاج العالجات 
أمر مهم رغم أنه قد يفرض الضيق على البشر، لكن هنا تصدق المقولة بأن »الوقاية 
خير من العالج« وللوقاية من هذه األمراض البد من االمتثال للبروتوكوالت الصحية 
فيم��ا يتعلق بالوقاية والعالج��ات، ال أن يمضي البعض للمكابرة بش��أن اللقاحات 
أو التعليم��ات، إذ األخ��ذ باألس��باب أم��ر الزم لتجنب المضاعف��ات والوصول لنقطة 

»الالعودة«، واهلل الحافظ من كل شر.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/06/watan-20220206.pdf?1644123778
https://alwatannews.net/article/988727
https://alwatannews.net/article/988734
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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معلومة عن فتنة فبراير
المتابع للبيانات التي استمر المتورطون في فتنة فبراير 
2011 ف��ي إصدارها منذ إفش��ال مخططه��م وإلى اليوم 
وإعالناته��م عن المواقف الس��البة الت��ي يتخذونها من 
الحك��م بمناس��بة ومن غير مناس��بة، يس��هل عليه تبّين 
كواليس تلك الفتنة التي تنشغل الفضائيات والمنظمات 
السوسة؛ اإليرانية وتلك الممولة والمدعومة من النظام 
اإليراني هذه األيام في اإلعداد ل� »االحتفال« بها، واألكيد 
أن كل متاب��ع موضوع��ي لذلك صار عل��ى معرفة بحجم 
الخط��ر الذي كانت تمثله تلك الفتنة وبصواب اإلجراءات 

التي اتخذتها الحكومة آنذاك للقضاء عليها.
تكفي متابعة البيانات التي صدرت من تلك الجهات وتم 
الترويج لها على نطاق واسع في شهر يناير الماضي لتبّين 
حجم الحق��د الذي تمتلئ ب��ه قلوب أولئ��ك والتأكد من 
أنهم اليزالون مس��تمرين في حلمهم غير القابل للتحقق 
عل��ى أرض الواق��ع ال في المنظور القريب وال المتوس��ط 
وال البعيد، وه��ذا يعني أنه ال يمكن للحكم أن يخطو في 
اتجاههم أي خطوة تفضي إلى الوصول إلى النقطة التي 
يتم وضعه��ا في نهاية الس��طر وتؤدي إل��ى إغالق هذا 
الملف. فعندما تنش��ر جمعية الوف��اق تغريدات وتصدر 
بيانات تصف فيها البحرين بكلمات دونية وتتهمها بما 
ال يلي��ق وتعتبر ما تقوم ب��ه حرية، فاألكيد أن الحكم لن 
يقب��ل منها ولن يقبلها، خصوصًا وأنها لم يعد لها وجود 
رس��مي وأنها غير معت��رف بها. والنتيجة نفس��ها عندما 
يعمد المنتم��ون إليها وأولئك الذين اليزالون مخدوعين 
بالش��عارات التي ترفعها إلى نشر تغريدات ال يمكن أن 
تص��در عمن يدعي أنه يحب بالده ووطنه أو يعلقون عبر 

برامج الفضائيات السوسة.
اس��تمرار أولئك في نهجه��م يعني أنه��م اليزالون دون 
القدرة على الولوج إلى المس��احة الت��ي يمكن للحكم أن 
يؤم��ن بأنهم صادقون في البحث عن مخرج للمأزق الذي 
أوقعوا أنفس��هم فيه وأس��اؤوا بفعله��م ذاك إلى الوطن 

والمواطنين.
المؤس��ف أنهم اليزالون يضّيعون وقتهم في التخطيط 
ألمور ال تنفعهم وال تتحقق. وهذا واحد من كواليس تلك 

الفتنة.

التضخم يرعب العالم.. تسونامي الركود االقتصادي على وشك البدء
ب��دأْت كثير من البن��وك المركزية في العالم، بس��حب ُحزم 
التحفي��ز النق��دي الطارئ��ة الت��ي أطلقتها لمواجه��ة ركود 
االقتصاد بس��بب انتش��ار جائحة كورونا، ومع تسارع معدل 
التضخم، يستعدُّ بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي إلبطاء 
وتي��رة برنامج ش��راء األصول، ف��ي حين أنَّ أقران��ه من بين 
البن��وك في أوروب��ا واألمريكيتين قاموا فعاًل بزيادة أس��عار 

الفائدة.
توقعات��ي، أن تب��دأ دول الخليج بالفعل -والذي ش��هدناه- 
بتلوي��ح الحكوم��ة الموقرة من خ��الل تصري��ح معالي وزير 
المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة 
أواخر العام المض��ي بالحاجة لمواجهة تحديات التضخمات 
من جهة أو الركود من جهة أخرى بموازنة إيرادات الضرائب 
عبر ضخ س��يولة جديدة بمش��اريع جديدة لتحريك األس��واق 
وإيجاد فرص أعمال جديدة إلى جانب عدة س��يناريوهات قد 

تكلمت عنها بإسهاب في مقاالت أخرى أكثر تركيزًا.

ل، ظهرت دالئ��ل عل��ى أنَّ رعب  وعل��ى خلفي��ة ه��ذا التح��وُّ
التضخم الذي انتش��ر مؤخرًا لن يختفي قريبًا وس��ط أزمات 
سالس��ل اإلم��داد والتوريد، وارتفاع أس��عار الس��لع األولية، 
وزيادة الطلب بعد انتهاء اإلغالق، واستمرار عمليات التحفيز 
النق��دي، ونقص األي��دي العاملة، ومما يزي��د مهمة صناع 
الق��رار تعقيدًا؛ ه��و احتمال تباطؤ مع��دالت نمو االقتصاد 
العالم��ي، األمر الذي دفع بعضهم إلى التحذير من تش��ّكل 

بيئة اقتصادية تتسم بالركود التضخمي.
س��بقنا بعض قادة البنوك المركزي��ة بوصف المأزق القادم، 
إذ يتناقش��ون ح��ول أي من األخط��ار التي له��ا األولوية في 
المواجه��ة، فاس��تهداف التضخ��م بتطبيق سياس��ة نقدية 
متش��ددة يضيف ضغوطًا عل��ى االقتص��اد، ومحاولة تحفيز 
الطل��ب ربما تؤدي إلى مزيد من اش��تعال األس��عار وهو ما 
حص��ل، إذ ارتفع��ت حصيلة المواد الغذائية واالس��تهالكية 
امت��دادًا حتى مواد البناء إلى ما بين 30% إلى 50% والبعض 

أرجعها بسبب ارتفاع أسعار الشحن والحاويات التي هي جزء 
فقط وسبب واحد من عدة أس��باب تفصيلية تحتاج مقاالت 

عدة لشرح كل منها على حدة.
في هذه اللحظة يش��عر كثير من ق��ادة البنوك المركزية أن 
خطر ارتفاع التضخم استمر أكثر مما توقع معظمهم، حيث 
عبر عنه البعض بأن ميزان المخاطر يميل حاليًا نحو تعاظم 
القلق بش��أن مع��دالت التضخم المتوقع��ة، إذ يبدو أن قوة 

التضخم الحالية ستستمر لفترة أطول مما توقعنا سابقًا.
في المقابل ال يس��اور البنوك المركزية كلها القلق نفس��ه، 
وال تس��عى جميعها إلى تغيير االتجاه، ويتنبأ صندوق النقد 
مة على األقل  الدولي بأن معدل التضخم في البلدان المتقدِّ
س��يتراجع إلى نحو 2% س��نويًا، خصوصًا للبلدان التي تنتهج 
سياس��ات اقتصادي��ة ممتازة لتقني��ن موجة م��ا بعد أزمة 

)كوفيد 19(.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية

الحروب الباردة الجديدة وحرارة المنطقة العربية
ق��د يبدو وجود محاور متعددة تتقاس��م النف��وذ في العالم 
خيارًا أكثر س��المة من هيمنة دولة أو قطب واحد. فقد جّرب 
العال��م هيمن��ة الواليات المتح��دة األمريكي��ة لوحدها بعد 
س��قوط االتحاد الس��وفيتي في الع��ام 1990، وحصد الكثير 
من الح��روب واألزمات التي خّلفت آث��ارًا قائمة ومؤثرة لحد 
اآلن، لك��ن الواقع ال يبدو بس��يطًا على هذا النحو، فالتحوالت 
السياس��ية ف��ي موازين القوى م��ع مطلع العق��د الثاني من 
القرن الحادي والعشرين، تشير إلى اشتداد حدة الصراع بين 
القوة المهيمنة الس��ابقة والقوى الصاعدة، األمر الذي يوّتر 

العالم يومًا بعد يوم بشكل مقلق. 
ُيجم��ع الكثير م��ن المحللين على خفوت نج��م اإلمبراطورية 
األمريكي��ة بعد أن أنهكت في القرون الس��ابقة واس��تنزفت 
قوته��ا بنفس��ها. وف��ي الوق��ت ذات��ه كان��ت دول أخ��رى 
تبن��ي قدراته��ا وقواته��ا حت��ى تعاظمت وصارت منافس��ة 
لإلمبراطوري��ة األمريكي��ة، مث��ل الصين الت��ي تمكنت من 
التح��ول إلى قوة اقتصادية وتكنولوجية وعس��كرية ضخمة، 
وروس��يا التي اس��تعادت عافيته��ا وعادت لتحم��ي حدودها 
ونفوذه��ا، أضف إلى ذل��ك بعض الدول ف��ي المنطقة التي 
تعم��ل على ش��ق طري��ق التمّرد والتف��ّرد وممارس��ة نفوذ 

إقليمي يهّدد مساحة النفوذ األمريكي، مثل تركيا وإيران. 
هذه الخارطة المعّقدة من مس��ارات االستقواء، التي تبلورت 
بص��ورة جلي��ة مع مطل��ع العام 2022، ال تس��ير ف��ي اتجاه 

منس��جم، وتتقاط��ع مع مصال��ح كل الدول لتخل��ق صراعات 
متعّددة يخشى الجميع من مآالتها. 

تب��دو الوالي��ات المتحدة منكفئ��ة على ذاته��ا مرتبكة في 
سياس��اتها الداخلية والخارجية. وتبدو الصين واثقة الخطى 
في نموها االقتصادي المذهل وتطوير عالقاتها السياس��ية 
م��ع حلفاء جدد، وتبدو جادة ف��ي كل تهديداتها فيما يخص 
تفاهماته��ا مع الغرب ح��ول قضيتي تاي��وان وهونغ كونغ. 
أما روس��يا، وبرغم الحصار السياسي واالقتصادي المفروض 
عليها م��ن الغرب، إال أنها تمّكنت من حل الغالبية العظمى 
من مش��كالتها السياس��ية المتراكمة منذ حقبة السوفيت. 
واس��تطاعت صّد كل مخططات حلف الناتو في التس��ّلل إلى 
الجمهوريات المحيطة بها، ولم تترّدد في التدخل العسكري 
ف��ي أوكرانيا أو أي من الجمهوريات المجاورة لها، حين حاول 
الغرب تحويلها إلى حليف له، يهدد المصالح الروس��ية. من 
جهة أخرى، فإن الحضور األوروبي باهت ورمادي في معالجة 
مختلف األزمات التي تدور رحاها على جغرافيته، خصوصًا ما 

يتعّلق بالوضع الروسي. 
وعلى صعيد منطقة الش��رق األوسط فإن السلوك السياسي 
الترك��ي غير منضبط كامل االنضباط لحلف الناتو في عالقة 
تركيا مع روس��يا وإي��ران، وال تتوانى تركيا ع��ن دخول حالة 
عداء مع الدول األوروبية في مناوشات التصريحات المختلفة 

ضد فرنسا أو ألمانيا. 

الصورة األولية لعالقات »مح��اور القوى« الجديدة والقديمة 
تتج��ه نحو تنامي الص��راع، في غي��اب أي أداة أو جهة قادرة 
على ضبطها، والمنطقة العربية كانت ومازالت أحد المواقع 
التي تتح��ّرك الصراعات على أرضها، خصوص��ًا أن المنطقة 
مازالت تش��هد صراع��ات وحروبًا مفتوحة ل��م تجد طريقها 
إل��ى الحل، مما يجعلها منطقة أكثر إغراًء للتصارع عليها في 

ذاتها. 
لك��ن هذه الح��ال التعددية يمكن اس��تغاللها من قبل دول 
المنطق��ة، وخصوصًا دول الخليج العرب��ي، لخلق حالة توازن 
في العالقات السياس��ية الخارجية التي كان��ت تلقي بثقلها 
األعظ��م ف��ي الس��لة األمريكية. وق��د اتجه��ت دول الخليج، 
بالفع��ل، إلى تعزي��ز عالقاتها االقتصادية والعس��كرية مع 
كل م��ن الصين وروس��يا، وش��هدت عالقة تركي��ا مع بعض 
دول الخليج تحّس��نًا وتقّدمًا، وهذا التوجه المتوازن س��تجني 
به المنطقة مكاسب اقتصادية وأمنية كثيرة، كما سيجّنبها 
الدخ��ول في انحي��ازات غير واضح��ة المعالم ف��ي ظل عالم 
يتغّير بسرعة كبيرة. التحّوالت المتسارعة في موازين القوى 
الدولية، وفي تنامي الحروب الباردة المتعددة التي أصبحت 
حقيقة ماثلة أمامنا، تستدعي متابعًة ودراسًة، ووضع خطط 
استراتيجية وتكتيكية للتعامل معها، وضبط تحركات دولنا 
في االتجاه ال��ذي يحفظ مصالحها، ويحم��ي طموحاتها في 

بناء قواها السياسية واالقتصادية والعسكرية كذلك.

سلسلة »الجائحة 4«.. التقدير 
الشخصي.. الوسام مثااًل!

إنف��اذًا لألم��ر الملكي الس��امي لحضرة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى 
حفظ��ه اهلل ورعاه بمنح وس��ام األمير »س��لمان بن حمد 
لالستحقاق الطبي« ل�15811 من العاملين في الصفوف 
األمامي��ة والجهات المس��اندة، وتوجيه صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
رئي��س مجلس الوزراء حفظه اهلل كاف��ة الجهات المعنية 
بتسليم الوسام للعاملين في الصفوف األمامية والجهات 
المس��اندة، تش��ّرفت أنا وزمالئي باس��تالم الوس��ام من 
معالي وزي��ر المالي��ة واالقتصاد الوطني معالي الش��يخ 
س��لمان بن خليفة آل خليفة الموقر، كوني ضمن الفريق 
المال��ي لوزارة المالية بقيادة معالي��ه واإلدارة العليا في 

الوزارة.
إن عملي��ة التقدير ليس��ت باألم��ر الجديد عل��ى قيادتنا 
الرش��يدة بل هي ع��ادة متوارث��ة منذ البداي��ات األولى، 
فمهما َعِمْلَت في س��بيل هذا الوطن باتب��اع التعليمات 
وتنفيذًا لألوامر ولو كانت على حس��اب صحتك ووقتك إال 
أنك متيقن بداخلك أن الس��لم اإلداري والقيادي من أوله 
وحت��ى أعلى الهرم يدرك حجم العمل الذي تقوم به وهو 

عمل مقدر لن يضيع جزاؤه.
كان بإم��كان صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء حفظه 
اهلل أن يقوم بتوجيه الوزارات والوزراء بإرس��ال األوس��مة 
ليجدوها على مكاتبهم أو يقوموا باستالمها من اإلدارات 
المعنية باللوجس��تيات وعمليات التوزيع أو حتى إرسالها 
ع��ن طريق البري��د، ولك��ن الحنك��ة القيادي��ة والخبرات 
اإلدارية المتراكمة لدى س��موه وجهت بأن يكون تكريم 
الوسام من الشخص األول في كل وزارة، وذلك ألن عملية 
التقدير الش��خصية والتي تكون وجه��ًا لوجه هي أفضل 
التقدير والتحفيز والتي تزيد من قيمة الفرد تجاه نفسه 

ومؤسسته.
ومن هذه المدرسة يتوجب على كل المدراء والقيادات في 
المؤسس��ات الحكومية والخاصة االقت��داء بهذا النموذج 
القيادي، فعملية التقدير تسهم في احترام موظفيك لك 
وللمؤسسة ومما يزيد من والئهم وانتمائهم للمؤسسة 
األمر الذي سينعكس بش��كل إيجابي على اإلنتاجية التي 
س��ترتفع بطبيعة الحال نظرًا لوج��ود بيئة عمل صحية، 
يقول الدكتور دونالد كليفتون في كتابه »كم هو ممتلٌئ 
دلوك« أن أول س��بب يجعل الناس تقدم اس��تقالتها من 
العمل هو عدم ش��عورهم بأن جهودهم ُمقدرة وُمعترٌف 

بها.
إن تقدير العمل ُيعدُّ واحدًا من أهم األش��ياء التي يمكنك 
فعله��ا للمحافظ��ة عل��ى الموظفي��ن، وهذا م��ا جاء في 
بحٍث قامت به مؤسس��ة ديلويت حيث أكدت الدراسة أن 
»المؤسس��ات التي تمل��ك برنامج تقديٍر فّعال س��تكون 
ق��ادرة على االحتفاظ بالموظفين بنس��بة 79% أكثر من 

المؤسسات التي ال تملك برنامجًا كهذا«.
كم��ا قام��ت جمعي��ة إدارة الم��وارد البش��رية بدراس��ٍة 
اس��تقصائية وجدت فيها أن الش��ركات التي لها برنامج 
تقدير استراتيجي ستكون قادرًة على استبقاء الموظفين 
بنس��بٍة تصل إل��ى 86.6% أكثر من الش��ركات التي ليس 

لها أي برنامج.

سياج الوطن المنيع
في ظل عالم تملؤوه المتغّيرات بتنا أكثر استشعارًا للنعم، 
ومنه��ا نعم��ة العيش عل��ى أرض آمن��ة مس��تقرة. فاألمن 
واالستقرار هما عموٌد أس��اٌس في التنمية والتطّور، فال نمو 

وال ارتقاء إال بوجود استقرار وأمن. 
ونحمد اهلل سبحانه وتعالى على عظيم فضله بأن من علينا 
ببلد آمن مس��تقر، يشّكل كل فرد فيه س��ياجًا رصينًا ضد أي 
شيء من ش��أنه أن يزعزع أمنه واستقراره. ونحمد اهلل كثيرًا 
على وجود قوة دفاع البحرين، هذه القوة التي تش��ّكل السور 
المتين، والس��ياج المنيع ضد أي محاوالت لهجمات خارجية. 
نحم��د اهلل على وجود هؤالء البواس��ل الذي��ن هم على أهبة 

االس��تعداد دائمًا للدف��اع عن أمن وطننا ومكتس��باته بكل 
شجاعة وقوة. 

وبس��بب االنفتاح المعرف��ي بتنا أكث��ر إدراكًا للمخاطر التي 
تحاصرنا وتحاصر خليجنا العربي، ولكننا بسبب إيماننا باهلل 
ع��ز وج��ل أواًل، وإيماننا بحكمة وسياس��ة قيادتنا ورش��دها، 
ووج��ود قوة دف��اع البحرين فإننا على يقي��ن بأننا في مأمن 

بإذن اهلل. 
يمر العام ال�54 على تأسيس هذه القوة الدفاعية ونحن في 
أمن وأمان، فكل عام وبواسلنا األشاوس بخير وهم يحرسون 

حدود هذا الوطن الغالي برًا وبحرًا وجوًا. 

أدوار عدي��دة تقوم بها قوة دف��اع البحرين، ليس في الدفاع 
عن حدود الوطن وحسب، بل المشاركة في جميع الميادين، 
كان آخرها دورها المش��ّرف في جائح��ة كورونا. أدوار عديدة 
لعبته��ا قوة الدفاع على مختلف األصعدة كان لها بالغ األثر 

على جودة الحياة التي نعيشها اليوم. 

رأيي المتواضع
هم قوتنا، وصمام أمننا، هو البواسل الذين نأمن بوجودهم، 

فكل عام وأنتم سندنا، وذخرنا، وسياج وطننا المنيع.
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د. إنتصار البناء

ماذا لو...؟

»أوميكرون«.. هل سيصيب الجميع؟!
ه��ذا بالضبط ما يتداوله كثير من دارس��ي األمراض واألوبئة المعدية حول العالم، 
وذلك نظرًا لس��رعة انتش��ار المتحور الجديد لفيروس كورونا، م��ع تأكيدهم الدائم 
على أن »أوميكرون« أش��د فتكًا وخطورة من »كوفيد« األصلي أو المتحور األول عنه 

»دلتا«. 
المقدم طبيب من��اف القحطاني عضو الفريق الوطني للتصدي لكورونا واستش��اري 
األم��راض المعدي��ة أش��ار إل��ى أن اإلحصائي��ات بين��ت تس��جيل ١٠٠ أل��ف إصابة 
ل�»أوميك��رون« منذ يناير وتس��ببت ب���١٤ حالة وفاة، بينما تس��بب المتحور »دلتا« 
الع��ام الماضي في تس��جيل ٧٨٧ إصابة العام الماضي، وه��ذا يعني أن ما بقي من 

مجموع الوفيات أي ٦٠٩ حاالت وفاة كانت بسبب فيروس كورونا األصلي. 
الفارق هنا في سرعة االنتشار وقدرة المتحور »أوميكرون« على االنتقال السريع بين 
الناس مع مش��ابهة أعراض لمرض اإلنفلونزا الع��ادي، وكذلك تداعياته التي تزول 
بالع��زل وتن��اول األدوية العادية لل��زكام والكحة والصداع، وهو م��ا يفترض بجعل 

الناس أقل قلقًا، خاصة ممن تلقوا جرعات اللقاحات كاملة. 
مسألة االنتشار هذه ال تتعلق إطالقًا بنجاح أو فشل السيطرة من قبل أي جهة كانت، 
إذ متحورات الفيروس��ات تتش��كل بطريقة يصعب معها السيطرة، ويكفي التفشي 
ف��ي فئة ليجعل األعداد في ازدياد خاصة مع الحرك��ة الدائمة للداخلين إلى البالد أو 
المس��افرين. لكن ما يحصل يربطه الباحثون بفرضية أنها نهاية هذا الفيروس من 
خالل االنتشار السريع والكبير للمتحور والذي سيخلق انتشارًا كبيرًا أيضًا للمناعة عبر 

األجسام المضادة. 

بالتالي هنا عملية الخوف من اإلصابة يجب أن تقتصر على من يعانون من أمراض 
خطي��رة فقط ق��د تزيد مضاعفاته��ا بتأثر الجه��از المناعي، في المقابل اإلنس��ان 
الطبيعي إن أصيب سيتجاوز اإلصابة خالل أيام بإذن اهلل، وهو ما نراه يحصل بشكل 

يومي من خالل أعداد المتعافين، ليس في البحرين فقط بل في أنحاء العالم. 
وعلي��ه االس��تمرار في التطعيم هو الح��ل األمثل لتحصين المجتم��ع وتخفيف وطأة 
اإلصاب��ة وحدته��ا، وه��و ما يح��ول اإلصابة به��ذا المتح��ور إلى ما يش��به اإلصابة 
باإلنفلونزا الموسمية التي تزول مع مرور األيام واتباع اإلرشادات الطبية والعالجات. 
لك��ن المش��كلة تكمن في خطورة ب��روز متحور آخر جديد، والحدي��ث اآلن يدور حول 
نسخة ثانية من »أوميكرون«، وذلك وفق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية بظهور 
سالس��ة فرعية منه أطلق عليها اس��م »أوميكرون بي أي ٢« أو »أوميكرون الخفي«، 
وهو يتشابه في أعراضه مع أوميكرون في حين هو أسرع انتشارًا، ما يعني احتمالية 
زي��ادة األعداد بس��ببه، مع مالحظ��ة أن أغلب تقارير الدول تبين ب��أن نصف الحاالت 

القائمة حول العالم سببها أوميكرون.  
متابعة األخبار والتطورات فيما يتعلق بالمتحورات وكذلك مس��اعي إنتاج العالجات 
أمر مهم رغم أنه قد يفرض الضيق على البشر، لكن هنا تصدق المقولة بأن »الوقاية 
خير من العالج« وللوقاية من هذه األمراض البد من االمتثال للبروتوكوالت الصحية 
فيم��ا يتعلق بالوقاية والعالج��ات، ال أن يمضي البعض للمكابرة بش��أن اللقاحات 
أو التعليم��ات، إذ األخ��ذ باألس��باب أم��ر الزم لتجنب المضاعف��ات والوصول لنقطة 

»الالعودة«، واهلل الحافظ من كل شر.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/06/watan-20220206.pdf?1644123778
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/988729
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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
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Link

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

 قبة الوصل في إكسبو 2020 تكتسي بالبرتقالي في اليوم العالمي للسرطان

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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اســتفادة 3826 محكومًا من العقوبات البديلة يعكس  
النقلة النوعية للبحرين فــي إدماج وتأهيل المحكومين  

في المجتمع.

باألحمر
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إيهاب أحمد
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شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن
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نحن وفرنسا متفقان
عقد يوم أمس الس��بت في باريس »منتدى لإلسالم 
في فرنسا« يضم أطرافًا فاعلين اختارتهم السلطات 
العامة في خط��وة ترمي من خالله��ا الحكومة إلى 
ضمان تمثيل أكثر شرعية وفاعلية لثاني أكبر ديانة 

في البالد. 
وسيش��كل ه��ذا المنت��دى الح��واري غير المس��بوق 
من حيث الش��كل، مناس��بًة لطّي صفح��ة المجلس 
الفرنس��ي للديان��ة اإلس��المية، المح��اور الرس��مي 
للدول��ة منذ الع��ام 2003 والذي واج��ه أزمة كبيرة 

»وكالة الصحافة الفرنسية«. 
ويحاول ماكرون أن يجد حاًل لمشكلة استعصى حلها 
عل��ى العديد من الرؤس��اء الس��ابقين وهي محاولة 
)فْرَنس��ة(، إن صح التعبير، الجماعات اإلسالمية في 
وطنها، أي جعلهم مس��تقلين عن تأثير دول أجنبية 
كتركي��ا أو الجزائ��ر أو المغ��رب أو إي��ران، ومحاولة 
إقناعه��م باالنخراط واالندم��اج واالنصهار في دول 

اكتس��بوا جنس��ياتها، ويتمتع��ون بكاف��ة حق��وق 
المواطن��ة فيه��ا. لكنهم يص��رون عل��ى االنفصال 
ع��ن األنظم��ة والقوانين، ويص��رون عل��ى أنَّ لهم 
خصوصية تحكمه��م يترتب عليها ع��دم االنصياع 

لقوانين الدولة. 
لهذا ف��إن ماك��رون وج��د أن البداية تك��ون بعزل 
القي��ادات االنفصالي��ة وإيج��اد بدي��ل مقب��ول من 
الجماعات اإلسالمية، لكنها قيادات مؤمنة بالدولة 
وباالنتم��اء إليه��ا، وم��ن المفارق��ة أن المش��كلة 
الفرنس��ية ه��ي ذات المش��كلة التي تعان��ي منها 
ال��دول العربية، ومنها البحرين م��ع ذات الجماعات 
بشقيها السني والشيعي، حيث تصر جماعات التيار 
اإلسالمي بش��قيه على أن يكونوا دولة داخل دولة، 

وأن يتنازعوا على السلطات مع األنظمة القائمة. 
ولعقود مضت كانت أوروبا تدعم هذه الجماعات أي 
جماعات التيار اإلس��المي السياسي باعتبارها الخط 

المعتدل الذي يمكن أن يتصدى لألنظمة السياسية 
العربية )المس��تبدة( من وجهة نظر أوروبا وخاصة 

جماعة اليسار االشتراكي منها. 
ف��آوت أوروب��ا الكثير من قي��ادات تل��ك الجماعات، 
ومنحته��م المنص��ات التي ينطلق��ون منها لزعزعة 
األمن واالس��تقرار في ال��دول العربية واإلس��المية 
باعتبار تل��ك الجماعات هي الممثل األنس��ب لتلك 

الشعوب بداًل من األنظمة العربية القائمة. 
واليوم اكتشفت فرنسا أّن الس��هم ارتدَّ عليها، وأّن 
تلك التيارات تس��عى لالنفصال عن »الدولة« أينما 
وج��دت وليس ف��ي عقر دارها فحس��ب، أي ليس في 
ن  الدول العربية فقط، بل تسعى لالنفصال حتى عمَّ
آواها، ومنحه��ا الفرصة للعي��ش، ومنحها الحقوق، 
ومنحه��ا كافة ما كانت تطالب ب��ه في بالدها، فإذ 
بفرنس��ا تكتشف أن المسألة ليست مطالبة بحقوق 
بل هي مطالبة »بدول��ة« وهكذا هم يطالبون اآلن 
من داخل فرنس��ا، دولة داخ��ل دولة، لهم قوانينهم 

ولهم تشريعاتهم ولهم نظامهم وقياداتهم. 
أت��درون م��ا هي أكب��ر العقب��ات الت��ي تواجه هذه 

المحاولة الماكرونية التي نتمنى لها النجاح؟ 
القوانين الفرنس��ية هي أكبر العوائق، فهي قوانين 
وضعت للتعامل مع الحقوق الفردية وحرياتها، ولم 
يخط��ر ف��ي بال من س��نها ووضعه��ا أن تصل تلك 
الحريات إلى أن تش��كل خطرًا على األمن والس��المة 
الوطني��ة، فتل��ك كان��ت خطوط��ًا واضح��ة حينذاك 

والدول��ة تأسس��ت، وليس هن��اك من يفك��ر مجرد 
التفكي��ر ف��ي أن يكون عل��ى أرضها يتمت��ع بكافة 
حقوق��ه وينتمي إلى غيرها، إل��ى أن وصلتهم حّمى 

التيارات االنفصالية فوقفوا حائرين أمامها. 
ف��ي المنتدى ال��ذي عقد باألمس »كانوا يناقش��ون 
تطبي��ق قانون مكافحة »النزع��ة االنفصالية« الذي 
أقر ف��ي الصيف، خصوصًا في ما يتعلق بالش��فافية 
المطلوبة من الهيئات التي تتولى إدارة المساجد. 

واقترحت المجموعة األخيرة »إعداد هيكلية« ترمي 
إلى حماية دور العبادة من الممارس��ات المناهضة 

للمسلمين. 
لكن لم يتم التوصل إل��ى أي هيكلية محددة في ما 
يتعلق بالتمويل الذي يعد لب الموضوع«. صحيفة 

الشرق األوسط. 
فالحري��ات التي منحت لألفراد والمؤسس��ات ومنها 
تلق��ي التمويل م��ن الخارج لم يدْر ف��ي خلدها حين 
شّرعت وقّننت أن يوظف هذا التمويل لسلخ االنتماء 

الوطني، لكنه اليوم هو أحد أهم أدوات االنفصال. 
خالص��ة القول، ما نكافح من أجله في البحرين وفي 
مصر وف��ي تونس والمغرب وفي العديد من الدول 
العربي��ة هو ذات��ه ما تكافح من أجله فرنس��ا التي 
نق��ف معها وهو أن يقف الجمي��ع تحت راية الوطن 
ويلتزم بدستوره، وأنه ال حقوق وامتيازات مستحقة 
ى لهذه الراي��ة ولذلك الدس��تور  دون واج��ب ي��ؤدَّ

الوطني.

السعودية تطلق أول موقع للتعافي من »إدمان اإلباحية«
كش��ف مدير برنامج »عفة« السعودي، سعود الحساني، 
عن إطالق أول موقع للتعافي من اإلدمان على مشاهدة 
المواقع اإلباحية في المملكة والخليج، بآلية المس��اعدة 

الذاتية خالل شهرين.
وكش��ف الحس��اني، عن إطالق نماذج نفسية متخصصة 
للمس��اعدة ف��ي التخل��ص م��ن مش��كلة اإلباحي��ة في 
المملك��ة، ومنها برنام��ج »الخطوات العش��ر« للتعافي 
الربان��ي في ش��هر رمض��ان المقب��ل، وإط��الق نموذج 

التعافي النسائي في غضون شهر تقريبًا.
وأوض��ح أن اإلباحية مش��كلة تؤث��ر على قيم اإلنس��ان 
وصحت��ه النفس��ية وإنتاجيته وعطائه، حي��ث إن أضرار 
والصحي��ة  االجتماعي��ة  بالجوان��ب  تتعل��ق  اإلباحي��ة 

والنفسية والمجتمعية، كالتحرش والعنف.
وقال إن »إدمان المواقع اإلباحية ظاهرة عالمية«، مشيرًا 

إل��ى أن 42 مليار زيارة كانت ألح��د المواقع اإلباحية في 
2019، موضحًا أن ثلث محتوى اإلنترنت محتوى إباحي.

ولف��ت إل��ى أن متخصصًا ف��ي الطب النفس��ي واإلدمان 
الجنس��ي وض��ع 10 عالم��ات تح��دد مش��كلة اإلدم��ان 
الجنس��ي، ومنها تكّون نمط من فقدان الس��يطرة على 
السلوك، والهوس بالخياالت الجنسية كوسيلة تأقلم مع 

الضغوط.
وع��ن الم��دة الزمنية الت��ي يحتاجه��ا مدم��ن المواقع 
اإلباحية للتعافي، أوضح الحس��اني، أن ذلك يعتمد على 
حسب مدة مشاهدة المدمن الماضية ونوعية المشاهد 

وشدتها وطول فترة المشاهدة، فهي مختلفة.
وأض��اف: »لك��ن هناك م��ن يتحدث ع��ن 90 يوم��ًا أو 3 
أش��هر، وكعادة إدمانية قد يصل التعافي إلى 18 شهرًا 

وبعضهم إلى 5 سنوات«.

 األديبة المصرية سامية محرز تروي سيرة 
إبراهيم ناجي بمركز الشيخ إبراهيم

ينظم مركز الشيخ إبراهيم بن محمد 
آل خليف��ة للثقاف��ة والبحوث مس��اء 
م��ع  إفتراضي��ة  محاض��رة  االثني��ن، 
األديب��ة المصرية س��امية محرز، عبر 
تقني��ة االتص��ال المرئ��ي ع��ن بعد، 
بعن��وان »ما بعد الكتاب��ة: قراءة في 
ن��ص إبراهي��م ناجي: زي��ارة حميمة 

تأخرت كثيرًا«.
وحرصًا على س��المة الحضور واتباعًا 
س��يقتصر  االحترازي��ة،  لإلج��راءات 
حضور 50% من الطاقة االس��تيعابية 
للمتطعمي��ن والمتعافين الحاصلين 
على ال��درع األخضر فقط، مع االلتزام 
االجتماعي،  التباعد  بقواعد  والتقييد 
ولبس الكمامات، كما سيتم أيضًا بث 
المحاض��رة عبر راب��ط صفحة المركز 

على اليوتيوب.
يذك��ر أن مح��رز، أس��تاذة جامعي��ة 
وناق��دة وباحثة، وهي رئيس��ة مركز 
الجامع��ة  ف��ي  الترجم��ة  دراس��ات 

األمريكية بالقاهرة. 

وحصل��ت على ليس��انس ف��ي األدب 
األدب  ف��ي  والماجس��تير  اإلنجلي��زي 
المق��ارن م��ن الجامع��ة األمريكي��ة 
بالقاهرة، وعلى الدكتوراه من جامعة 
كاليفورني��ا ل��وس أنجل��وس 1985. 
وعملت كأس��تاذ مس��اعد ف��ي اللغة 
واألدب العرب��ي بجامعة كورنيل من 

.1990-1984

سامية محرز 

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/06/watan-20220206.pdf?1644123778
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/988723
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.
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القائد: 75 % زيادة بعدد المقترحات وإخضاعها للدراسة والتنفيذ
المعلومـــات  لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد 
والحكومـــة اإللكترونية محمـــد  القائد  أن حرص 
الهيئة بتعزيز عملية تواصلها المباشر مع الجمهور 
واالســـتماع لمالحظاتهم واقتراحاتهم والرد على 
استفساراتهم بشأن الخدمات التي تقدمها، وآلية 
االســـتفادة منها عبر مختلف القنوات اإللكترونية 
ومنها تطبيق )تواصل(، يعكس االلتزام  بتحقيقها 
التوجيهـــات التـــي لطالمـــا أكـــد عليها  ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة وحثـــه الدائم 
للمسؤولين لتبني سياسة الباب المفتوح وتفعيل  
عمليـــة  التواصـــل  المباشـــر مـــع أفـــراد المجتمـــع 
التـــي  الحقيقيـــة  المـــرآة  كونهـــم  ومؤسســـاته، 
تدل علـــى نجـــاح المبـــادرات والمشـــاريع المنفذة 
وتعكس ســـالمة النهج المتبع لقيـــاس أثر الجهود 
المؤسســـاتية وعملهـــا الدؤوب في ســـبيل خدمة 

الوطن والمواطن. 
وثمن  الرئيس التنفيذي المتابعة الحثيثة من قبل 
وزير الداخلية الفريق أول الركن الشيخ راشد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة  وتوجيهاتـــه للمحافظـــة على 
اســـتمرارية تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا 
جائحـــة  خـــالل  وخاصـــة  منهـــا،  للمســـتفيدين 
كوفيد19- دون أدنى تأثير في جودتها أو ســـرعة 
تقديمهـــا، وتأكيـــده الدائـــم بعـــدم اغفـــال مـــا يرد 
للهيئـــة من مالحظـــات أو مقترحات عبـــر قنواتها 

اإللكترونية المختلفة وال سيما “تواصل”.
فـــي  االســـتدامة  تحقيـــق  أن  القائـــد  وأوضـــح 
الخدمات الحكومية والحفاظ على اســـتمراريتها 
وتحســـين جودتها هـــدف محوري تســـعي الهيئة 

لتحقيقه على الدوام، موضحًا بما شـــكله التفاعل 
المباشـــر مع المستخدمين عبر “تواصل” من قصة 
نجـــاح عززت مـــن أداء عملها وأثمر بالكشـــف عن 
عـــدد من المبـــادرات واألفكار الخالقـــة والتي نفذ 
عـــدد منها فـــي حيـــن الزال العمل جاري لدراســـة 
اآلخر للتحقق من أثارها اإليجابية على المجتمع.

وحـــول المقترحـــات الـــواردة للهيئـــة خـــالل العام 
حرصهـــا  الهيئـــة  أكـــدت  )تواصـــل(،  عبـــر   2021
علـــى االســـتفادة مـــن أفـــكار ومبـــادرات األفـــراد 
ومقترحاتهـــم البناءة والوقوف على احتياجاتهم 
عبر االستماع إلى آرائهم ومالحظاتهم القيمة بكل 
إيجابية والتي من شـــأنها أن تســـهم بشـــكل فعال 
بتطويـــر خدماتها وتقديمها بجـــوده عالية، وذلك 
عبـــر العمـــل علـــى اخضاع ما يـــرد مـــن مقترحات 
للدراســـة وبحـــث إمكانيـــة تنفيذها وفقـــًا للموارد 
والوقـــت الزمني المتاح لذلك، مشـــيرة إلى تنفيذ 
الهيئـــة عدد من المقترحات الواردة لها و المتعلقة 
بخدمـــات بطاقة الهويـــة، إذ جرى إطـــالق خدمة 
عـــرض  وطباعة بيانات بطاقـــة  الهوية إلكترونيًا 
وخدمـــة تحديـــث عنـــوان الســـكن عبـــر خدمـــات 
Bahrain. بطاقـــة الهوية عبر البوابـــة اإللكترونية

bh، إلـــى جانـــب تطويـــر خدمـــة تعديـــل الطلـــب 
اإللكترونـــي وإمكانيـــة رفع المســـتندات المطلوبة 

في نفس الطلب. 
وفيمـــا يختـــص بالخدمـــات المروريـــة فقد عملت 
الهيئة وبالتنســـيق مـــع اإلدارة العامة للمرور على  
رقمنـــة خدماتهـــا المرورية والتي تمثلـــت بتوفير 
خدمـــة عرض نســـخة إلكترونية لرخصـــة القيادة 
eTraf-  وشهادة ملكية المركبة عبر تطبيق المرور
fic، بجانب توفير خدمة إصدار تخويل المركبات 
للســـفر بـــرًا عـــن طريق جســـر الملـــك فهـــد عوضًا 
عـــن التخويـــل الورقي، ذلك باإلضافـــة إلى إتاحة 

استخدام تطبيق المرور للزوار من حاملي رخصة 
السياقة البحرينية. 

وفيمـــا يختـــص بالمقترحـــات ذات الصلة بتطبيق 
مجتمـــع واعي فقـــد عملت الهيئة وبالتنســـيق مع 
الفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس كورونا 
)كوفيـــد19-( والجهـــات المختصـــة علـــى إضافـــة 
عـــدد منهـــا، كإضافـــة خدمـــة اســـتعراض الســـجل 
الصحـــي لألشـــخاص والخـــاص بفيـــروس كورونا 
)كوفيـــد19-(، إلـــى جانـــب توفير خاصيـــة اإلبالغ 

لتعديـــل بيانـــات التطعيـــم والســـجل الصحي عبر 
التطبيق، وإضافة خدمة شـــهادة العزل وتحديث 
رقـــم الهاتـــف النقـــال ، فضـــال عـــن إمكانية عرض 
حالة التطعيم ونتيجة الفحص الطبي ألشـــخاص 
آخرين من األســـرة، إضافة إلـــى تحديث خاصية 
األســـئلة الشـــائعة واإلرشـــادات وفقا لمستجدات 
جائحـــة كورونا وتوفيرها عبـــر التطبيق، وغيرها 
مـــن المقترحات القيمة التـــي جرى تنفيذها خالل 
عـــام 2021، وفيمـــا يتعلق ببقيـــة المقترحات فقد 
أكـــدت الهيئـــة بأنـــه جـــاري العمل علـــى إخضاعها 
لمزيد من الدراســـة لتنفيذها خالل الفترة القادمة 
، فضـــالً عـــن االســـتمرار فـــي إضافـــة المزيـــد مـــن 

الجهات لنظام تواصل.
وأشـــار القائد إلـــى االحصائيات الخاصـــة بالنظام 
الوطنـــي للمقترحـــات والشـــكاوى “تواصـــل” التي 
أظهـــرت  زيـــادة نســـبة عـــدد المقترحـــات الواردة 
للهيئـــة بواقع %75 خـــالل 2021 مقارنة بـ 2020، 
إذا تجاوزت المقترحات حاجز 350 مقترح مقابل 
213 مقتـــرح خالل 2020، في داللة واضحة على 
مـــدى االســـتجابة المباشـــرة للمقترحـــات الواردة 
للهيئـــة مـــن قبـــل المســـتخدمين، والتـــي خضعت 
للدراســـة وتـــم تنفيذ الممكن منها بمـــا يتوافق مع 
الخطـــة االســـتراتيجية للتحول الرقمـــي بالهيئة، 
األمر الذي عزز الثقة بـ “تواصل” وزاد من التفاعل 
اإليجابـــي عبـــر هـــذه القنـــاة ضمن حزمـــة قنوات 
التواصـــل اإللكترونيـــة األخـــرى مـــع المؤسســـات 
الوطنيـــة  البوابـــة  عبـــر  والمتاحـــة  الحكوميـــة 
للحكومـــة اإللكترونيـــة bahrain.bh وتطبيقاتهـــا 

اإللكترونية.
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أمر ملكي بترقية 553 ضابطا في قوة دفاع البحرين

صـــدر عن عاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة األمر الملكي الســـامي بترقية 
)553( ضابطًا بقوة دفاع البحرين من مختلف الرتب 
العســـكرية، وجـــاءت هـــذه الترقيـــات التـــي صدرت 
باألمر الملكي السامي تزامنًا مع ذكرى تأسيس قوة 

دفاع البحرين 5 فبراير.
كمـــا صدر عن حضـــرة صاحب الجاللـــة عاهل البالد 
القائـــد األعلـــى األمـــر الملكـــي الســـامي بمنح وســـام 
البحريـــن من الدرجـــة األولى لعدد 9 من كبار ضباط 
قـــوة دفـــاع البحرين، ووســـام البحرين مـــن الدرجة 
الثانيـــة لعدد 3 من كبار ضباط قـــوة دفاع البحرين، 
وصـــدر عن جاللته أيـــده هللا األمر الملكي الســـامي 
بمنح وســـام تقدير الخدمة العسكرية من الدرجتين 

لعدد 48 ضابطا و553 من األفراد.
لقـــوة دفـــاع  العـــام  القائـــد  نقـــل  المناســـبة،  وبهـــذه 
البحرين المشـــير الركن الشـــيخ خليفـــة بن أحمد آل 
خليفـــة إلـــى الضبـــاط الذين جـــرت ترقيتهـــم للرتب 
األعلـــى وتكريمهـــم باألوســـمة، تهاني جاللـــة الملك 
القائـــد األعلـــى، وولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 

بـــن حمد آل خليفة، وتمنياتهمـــا لهم بدوام التوفيق 
والسداد؛ لتحقيق مزيد من التقدم واالزدهار خدمًة 
للوطـــن تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجاللة 

عاهل البالد.
كما أصدر المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة أمره بترقية )4430( تشمل األفراد والمدنيين 
فـــي مختلف الرتب والدرجات بقـــوة دفاع البحرين 

بهذه المناسبة.
وأصـــدر القائـــد العام لقوة دفـــاع البحرين بمناســـبة 
ذكـــرى تأســـيس قوة دفـــاع البحريـــن 5 فبراير أمره 
بمنـــح نـــوط الخدمـــة الطويلة مـــن الدرجتيـــن لعدد 
34 ضابطـــا و459 مـــن األفـــراد، كمـــا أمـــر بمنح نوط 
الكفاءة من الدرجتين لعدد 106 ضباط، ولعدد 757 

من األفراد.
وهنـــأ القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحريـــن الضبـــاط 
واألفراد والمدنيين؛ بمناســـبة ترفيعهـــم، مباركًا لهم 
ترقيتهـــم وتكريمهم باألنواط، داعيـــًا أن تكون هذه 
الترقيـــة حافـــزًا لهـــم؛ لبـــذل المزيد مـــن العطاء في 
ميـــدان العمـــل، وأداء واجبهـــم الوطني فـــي الدفاع 
عـــن الوطـــن، وتحقيق مزيد مـــن التقـــدم واالزدهار 
لقـــوة دفـــاع البحرين، متمنيًا لهـــم التوفيق والنجاح 
فـــي ظل قيـــادة صاحب الجاللة عاهـــل البالد القائد 

األعلى.

المنامة - بنا

قوة الدفاع ركن أساس من أركان الدولة الحديثة
رجالها البواسل درع حصين...  خالد بن عبداهلل:

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة،  
برقيـــة تهنئة مـــن نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء،  الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا 
آل خليفـــة بمناســـبة الذكـــرى الرابعـــة 
دفـــاع  قـــوة  لتأســـيس  والخمســـين 

البحرين.
وأشـــاد نائـــب رئيس مجلـــس الوزراء 
فـــي برقيته بما تحظى بـــه قوة دفاع 
البحريـــن مـــن حـــرص واهتمـــام مـــن 
لـــدن جاللـــة الملـــك، حتى غـــدت هذه 
المؤسســـة العســـكرية الوطنيـــة ركنـــًا 

أساســـيا مـــن أركان الدولـــة الحديثة، 
وواحـــدة مـــن أكثـــر القـــوات جاهزيـــة 
دورهـــا  بذلـــك  لتواصـــل  واســـتعدادا، 
المنشـــود فـــي حفـــظ أمـــن واســـتقرار 
الوطن والذود عن حياضه ومنجزاته 
وما تحقق للمواطنين من مكتســـبات 

مهمة في مختلف المجاالت.
وتلقى ولي العهـــد نائب القائد األعلى 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة مـــن مالشـــيخ 
خالـــد بن عبدهللا آل خليفة، بمناســـبة 

الذكرى الرابعة والخمســـين لتأســـيس 
قوة دفاع البحرين.

وأشـــاد نائـــب رئيس مجلـــس الوزراء 
فـــي برقيته بما تحظى بـــه قوة دفاع 
مـــن  واهتمـــام  رعايـــة  مـــن  البحريـــن 
جاللة الملك، ومن مكانة متقدمة في 
البرامج التي ُيشـــرف صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد نائب القائد األعلى 
رئيـــس مجلس الـــوزراء على تنفيذها 
حتـــى أصبحـــت قـــوة دفـــاع البحرين 
ورجالها البواســـل درعًا حصينًا وخير 
مثـــال على العمـــل المخلـــص والمتقن 
في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار 

الوطن والدفاع عن منجزاته.

المنامة - بنا

الشيخ خالد بن عبدالله

المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البـــالد القائد األعلى صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد نائب القائد األعلى 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، برقيتي تهنئة من سمو الشيخ 
حمـــد بن محمـــد بن ســـلمان آل خليفة، بمناســـبة الذكرى 
الرابعة والخمسين على تأسيس قوة دفاع البحرين. رفع 
فيهما ســـموه إلى المقام الســـامي لصاحب الجاللة الملك 

القائـــد األعلى وإلى ســـمو ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
رئيـــس الوزراء، أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريكات بهذه 
المناســـبة، معربًا عن اعتزازه الكبير بالمســـتوى المشرف 
والمتقـــدم الـــذي وصلت إليه قوة دفـــاع البحرين، بفضل 
وتوفيـــق من هللا عز وجل وبفضل حكمة وقيادة جاللته 
الســـديدة التـــي جعلت من قـــوة دفـــاع البحرين تضاهي 
القـــوات المتقدم تدريبًا وتســـليحًا حتـــى أصبحت اليوم 

الحصن الحصين للوطن وحامية مكتسباته ومقدراته.

الحصن الحصين للوطن وحامية مكتسباته... حمد بن محمد:

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن قوة الدفاع تضاهي القوات المتقدمة تدريًبا وتسليًحا
عيســـى آل خليفة، وولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
برقيتـــي تهنئـــة إلى الحاكمة العامة لنيوزيلندا ســـندي 
كيرو، بمناســـبة ذكرى العيد الوطنـــي لبالدها. وأعرب 
جاللتـــه وســـموه فـــي البرقيتيـــن عن أطيـــب تهانيهما 
وتمنياتهما لها موفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة 

الوطنية.
كمـــا بعـــث صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى رئيسة وزراء 

نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، بهذه المناسبة الوطنية.

البحرين تهنئ حاكمة نيوزيلندا

“أوميكرون” والتفشي
 والفرص الهائلة

ليســت عبًثــا لألقــدار تلــك األحوال التي يمــر بها عالمنا هذه األيــام، فالكون 
مهيــض إلــى درجة من الصعب التكهن فيهــا بنهاية جائحة، أو بداية أخرى، 

نهاية أرض أو بداية كوكب، صرامة تعاٍط، أو تراٍخ عند المواجهة.
“أوميكــرون” تفشــى فــي البشــرية جمعــاء بشــكل لــم يســبق لــه مثيــل منــذ 
“مطلع” الجائحة، وأعداد اإلصابات على المستوى المحلي تقترب من سقف 
العشــرة آالف إصابــة يومًيــا، حتــى غــرف العنايــة المركزة بــدأت تنتقل من 
اللــون األخضــر إلى ألــوان أخرى، والوفيات من الصفــر إلى أرقام نحمد هللا 

أنها مازالت ال تتجاوز أصابع اليد الواحدة يومًيا.
قــد تكــون تلــك هي المرة األولى منذ ســنتين التي تختفي فيها “المســحات 
الســريعة” للفيــروس، فــال الصيدليــات تفــي، وال المستشــفيات توفــر، وال 
الجهات المعنية تمتلك المبادرة وحق األسبقية في قراءة خارطة االنتشار 

للمتحور الجديد.
على أية حال الوعود والتصريحات تؤكد احتمال توفر المسحات السريعة 
في غضون أيام قالئل، والناس يهرعون؛ خوًفا من أن يصل التفشي إليهم 

بعد أن تجاوزت الحاالت المصابة ألكثر من 50 ألًفا دفعة واحدة.
صحيــح أن األعــراض مازالــت خفيفــة، وصحيح أن من يتلقــون العالج في 
بيوتهــم أكبــر بكثير مــن الذين يتلقونــه داخل المستشــفيات، لكن الصحيح 
أيًضا أن الفيروس اللعين يقوم بالتحور وهو داخل عائله الوحيد “اإلنسان”.
مــن هنــا لــم يعلــم أحد شــيًئا عن ذلــك المدى الــذي يمكن أن يبلغــه “التحور” 

عندما يصيب الفيروس البشر، وعندما يبقى ألكثر من ثالثة أيام مثاًل.
رغم ذلك ورغم غموض الصورة، وضبابية المشــهد إال أن الجامعات ســوف 
تدخــل أو أنهــا دخلت بالفعل مرحلة جديدة من التحدي، ومنظومة التعليم 
والبحوث نعتقد بأنها قد آن لها أن تحول هذه المخاطر إلى مكاسب، وتلك 
المشاهد إلى سيناريوهات مبهجة، وسجاالت واسعة تؤكد قبولنا للتحدي.
الثــورة الصناعيــة الثانية أو الثالثة أو الرابعــة أو تلك الملقبة بالهائلة آن لها 
أن تتحرك، أن تتجلى، أن تكشر عن أنيابها، وعلماؤنا، وأكاديميونا وطلبتنا 
مطلــوب منهــم أن يفكــروا خارج جميــع الصناديق التقليديــة الماضية، وأن 
يبــدأوا فــوًرا فــي ســبر أغــوار مجهــول قــد يمكننــا مــن تحويــل المخــاوف 
إلــى انتصــارات أســطورية، والهزائــم إلــى مكامــن قــوة وإرادة وقــدرة على 

المواجهة تحت جميع الظروف والمناخات وأشباح اإلخفاقات.
بات لزاًما علينا أن نطلق شعاًرا جديًدا يحمل اسم “تمكين الجامعات”، ليس 
مهًمــا أن تكــون تلك الجامعات حكوميــة أم خاصة أم بين بين، وليس مهًما 
أن تكون الجامعات المستهدفة قد حققت البعيد على طريق أهداف النماء 
المســتدام، لكــن المهــم أن نتبصر مع الجامعات التــي حصلت على تقييمات 
التعليــم وفــي تزكيــات واعتماديــات  متقدمــة جــًدا فــي مضاميــر جــودة 
وتراتبيــات مؤسســات التصنيــف العالميــة، وفــي معاييــر ومقاييــس األمــم 

المتحدة على طريق التنمية المستدامة.
ونحمــد هللا ونشــكر فضلــه أن الجامعة األهلية تمكنــت رغم ارتباك الصورة 
مــن أن تكــون فــي طليعــة الجامعــات العالمية التــي حققت مرتبــة متقدمة 
جــًدا فــي معاييــر الجودة علــى طريق النماء المســتدام وفًقــا لمعايير األمم 
المتحــدة، وأن الجامعــة األهليــة على هذا الطريق تمكنــت من بلوغ مراتب 
أكثــر مــن متقدمــة فــي البحــث العلمــي وفــي قــدرة أكاديمييهــا علــى تبــوء 
منصــات عاليــة، محققــة إنجــازات غير مســبوقة فــي العديد مــن المجاالت 
خاصــة فيمــا يتعلق بتكنولوجيــا المعلومات، ومختلــف المعارف والمنصات 

العلمية األخرى.
أمامنــا فرصــة كبيرة لكي نفكر بصورة أعمق ونحن في نفق الجائحة، كيف 
نحقق ذلك الخروج اآلمن؟ ومتى يتم كبح الجماح من دون خسائر؟ وهل 
نحــن قــادرون بالفعل علــى تحويل انكســاراتنا إلى انتصــارات، وإرهاصاتنا 
إلــى وعــود بغــد أجمــل بإذن هللا؟ أعتقــد أن خبراتنــا على المحــك، وإرادتنا 

على طريق الوصول، وأحالمنا ال ُتحد.

د. عبد اهلل الحواج

جاللة الملك

منح وساَمي “البحرين” و“تقدير الخدمة العسكرية” لـ 60 من الضباط و553 من األفراد
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