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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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»�َشرٌف َعِظيٌم �أْن َنـُزوَر َمٍليَكَنا«
َنْسُجـُد َو  عـــــاِء    ِبـــــالـــــدِّ َنـلَهـُج    ِلِ   

َعلى  َمـا  َقـْد  َحـَباَنـا  َنْحَمـُد َلـُه  َو 
َقـــــْد  َتـــــوَلــى  أْمـــــَرَنـــــا َمـــــِلــٌك  َعـِظـيٌم   

َفَبَنى  َلـَنـا  الَبْحـَريَن  ِفـْيَهـا  َنْسَعـُد
ــًزا  ِلـــــِوْحـــــَدِة  َشْعـِبَنـا َرمـــ ــَدا  َغـــ َحــَمـــــٌد 

وا ُحـبِّ  الَمِليِك  َتَوَحـدُّ ّعَلى  َشْعـٌب 
ـــــٌم ــلِّ َوُمــَعـــ ــٌد  َفـــأَْنـــــــَت  َلـــــَنـــــا  أٌَب    ــَمـــ َحـــ

ـُد َغـــــَدوَنـــــا  فــي  الُعـال  َنَتَسيَّ ِبــُكـــــْم  َو 
َنـا َمــِلــَك  الُقـُلـوِب  َوُكـلُّ ِجـئَناَك  َيـا 

ــُكــم  َفـــــــأَْنـــَت  الـــــَقـــــاِئـــــُد ـــ ــُرؤَيــِت ـــ َشـــــــوٌق  ِل
ــنــَدَك َعـــــاَدٌة ـــوِم ِعـــ َوَلـــَنـــا  ِبــَشــْهـــــِر الـــصَّ

َوِعـــــْنــَدَك  ُنـرَفـُد َنــأِتــْيـــــَك  أَْفـــــــَواَجـــًا   
ــُزوَر  َمٍلْيـَكـَنـا ــــ َعــِظـــــيــٌم  أْن  َنـ ــرٌف  َشــ

ُد ــدِّ ــــــَوالَء   ُنــَجـــ ــــ ــَة  َوالـ ــُه  الــَمــَحـــــبَّ ــ   َوَلـ
ِجـئَناَك  َيــا  َحـَمٌد  َوَيْسِبُقـَنا  َلـُكم

ُد ِبُقـُلـوِبَنـا    َيـَتَجـدَّ ُحـــــبٌّ    َغــــــــَدا   
َسلَمـاَن  ِفي أَبـــــا    ـُئُكـم    ِجئَنـا  ُنَهـنِّ

ُد ــَردِّ ــــ َعـــــاِء   ُنـ ـــَيـــاِم   َوِلــلـــــدُّ ــِر الـــصِّ ـــ َشــْه
َلـَنـا َ  َيـْحَفـَظُكـْم    ـــــا  َلَنـْدُعـو  اِلَّ إَنّ

ُد ــرِّ ــَتــَفـــ ــاِدُر الــُمـــ ــــ ــَقـ ــُز  الـ ـــ ــِزْي ـــ َوُهـــــــَو  الــَع
ى  َشْعبـُُكـْم َتَمـنَّ َفـــــَأَْنــَت  أََفــَضــُل  َمـا 

ـُد ُمـَؤَيّ ـــــَت    أَْن َحـَمـٌد  َبـَفْضـِل  اِل   
َنـْعـَم  الَمِليُك  فـََيا  أََبـا  َسلَمـاَن  َقـْد

ــرَت  َشــْعـــــَبــَك  َوالــَخـــــاَلئـــــُق  َتْشَهـُد ــ آَث
ِكـــــْثــَرٌة  َعـَلْيَنـا    َمــَكــاِرُمــُكـــــم    َحـَمـٌد   

ُد ــِدّ ــــ ــُأَعـ ــَرى  َسـ ــــ ــُثـــَرْت  ُتـ ــــ ــاَذا َوَقـــــــْد َكـ ــ ــ َم
ِلـــــَذلــَك  َمـــْن  ُيـــــِرٍد ــُثــَرْت  َكـــ أفَضاُلـُكـم 

ُيْحـَسـُد ِتــْعـــــداَدهــا  فــي  َســْعـــــِيــِه  ال   
َحـَمـٌد  َلـَيْصُعـُب  َوْصــُفــُه َفــَعــَطــاؤُكــْم 

َيـْنـَفـُد ال    ــٌر  ــــ َزاِخـ َعــَطـــــاؤَك    ــٌر  َبــْحـــ
أوَطاِنِهـْم ـفَس  في    َفـالَباِذُلـوَن  النَّ

فـُوِس  َلُيْحَمُدوا النُّ على  َوالُمؤِثروَن 
َفَكـْم ـٌة  َحَمـٌد    َسِجـيَّ َفـالـَبْذُل  ِمْنـَك 

َيْحُصُدوا َبُنـوُكم  َكــي  َيـِمْيُنَك  َزَرَعـــْت 
ــِرُفــُكــْم  َفـــــأْنـــــَت  َقـــــِريــُنـــــُه ــوُد  َيــْعـــ والــُجـــ

ــوُه   َلـــــَقـــــاَل  أْنـــــَت  األْجـــــوُد ــْســأَُل َلـــــو  َي
ــٍل  َفـــــــَرَددَتـــُه ـــ ــْم  ِمـــْن  َســاِئ ـــ ــاَءُك َمـــا  َجـــ

ــَرٌع  ال  ُيــوَصـــــُد َحــَمـــــٌد  َفـــــَبــاُبـــــَك  ُمــْشـــ
َيــا  أَبــا سلَماَن  إْذ َطبُعـَك  ــفــُح  َوالــصَّ

َلـْم ُيْثِنُكْم َعْن ُحْسِن َصفِحـَك َجاِحُد
ــٌل ـــ ــٌح  َوَتــَفــضُّ ـــ ــَســاُم ــْبـــــُع  الـــِكـــــــَراِم  َت َطـــ

ُد ــا  َســلــَمــاَن   ِفـــــْيـــــِه   َتـــــَفـــــرُّ ـــ ــْم  أَب ـــ ــُك َوَل
ــٌر ــ ـــ ــ ــَدبُّ ــ ـــ ــ ــاِدٌق  َوَت ــ ــ ـــ ــ ــزٌم  َصــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــٌر  َوَع ــ ــْب ــ ـــ َصــ

ــُد ــ ـــ ــ ــلُّ ــ ـــ ــَجــ ــ ــٌن   َوَت ــ ـــ ــ ــُك ــ ــَم ــ ـــ ــ ــٌن  وَت ــ ـــ ــ ــِق ــ ـــ ــ ــَي ــ ـــ ــ َوَت
ــَمــاَحــُة  َطـبُعُكـم ُجـــــوٌد  والــسَّ و  ِحلـٌم 

ك  ُســـــــؤَدُد ــٌم  َزاَن  ِعـــــــزَّ ــِريـ ــــ ُخـــــلــٌق  َكـ
ـَهـا ــى  أَنَّ ــت  َلـــــَك  اأَلْمــَجـــــاُد  َحـــــتَّ ــ َداَن

َوَتـْنُشـُد الـــَجـــَواَز  َتــْرُجـــــو  َلــُكــْم  ــاَءْت  َجــ
ُعـُيوِنُكم َنْصَب  الَحقَّ  َوَضــعــَت  َحَمٌد 

ــُه  أِليِّ  َظـــــــْرٍف  َحــائـــــُد َعــْنـــ أْنـــــَت  َمـــــا 
أََبـًا َتُكـوَن  َلُهـْم  أْن  َشْعـَبَك  َعـــــاّهــْدَت 

ــا  َحـــــاِقـــــُد ــُم  َلـــــو  َجـــــــاَر  َيــوًمـــ ــِيــُهـــ َوَتــَقـــ
الــَكــِريـــــَم  ِلَشْعِبـُكـْم ْــَش  الــَعــيـــ ــَر  ـــ ــَوفِّ َوَتـــ

ــُد َعــْطــِفـــــَك  أَْرَغـــ ِفــي  َظـــــلِّ  َوَلَعيُشَنـا 
ــُة  َشْعـِبُكـم ــَحـ ــْيــٌم  َوِصـ ـــ ــْعــِل ــٌن  َوَت َســَكـــ

ــُدوا ُتــوِجـــ ـــــــاٌت  َلـُكـم  أْن    ِهــي  أوَلـــِويَّ
َوَفـــــيــَت  ِبَعْهـِدُكم َقـــــْد  ـــَك  َوِبــَفــْضــِل  َربِّ

ُد َتـْبَتـِغْيـُه    ُمَسدَّ في  ُكــلِّ  َمسَعًى   
فــي  ُكـــــلِّ  ِحـــــيــٍن أنـــَت  فــي  ُوْجــَداِنــَنـــــا

ــلِّ  ُمــَواِطـــــٍن  ال  َتـْبُعـُد ـــ ُك َقـــــلــِب  ــْن  َعـــ
الـَوِفيِّ  َكـراَمـًة ْعـِب  الَشّ في  أَيَقْظَت 

الَمـَراِتِب  َيْصَعـُدوا أعلى  ِبُكـْم  َفُهـُم 
ٍة ِبـِعـزَّ ِللَحَيــاِة    أْعـــــَطـــــْيــَت  َمــْعـــــَنــًى   

ُيْقَصـُد الَبْحـَريُن  َمْلـَفًى  ِبـَك  َفَغـَدْت 
آِمَنًا الُخـْلـِد  صرحًا  أَرَض  َوَجَعْلـَت 

ـُد َيـَتَعـبَّ ــَرى    ـــ ِبُمْعـَتـَقـٍد    َي ُكـــــلٌّ     
َكـَفـْلـَتَهـا أَْنـــــــَت    ــاِن    ــ ـــ ــ ــُة  اأَلْدَي ـــ ــِريَّ ُحـــ

ُيْبَعـُد ــُن  َعـْنَهـا    ِديـــ َمـــــْذَهـــــٌب  أَو  ال 
َمـَباِدَئـًا ِشيِد    أرَســيــَت  ِللُحـْكـِم  الـرَّ

ـُد َـــــَذى  َويـَقـلَّ  َفـــــَغـــــَدْت  ِمــَثـــــااًل  ُيــْحــتـــ
ــْيــَنــًة ــوُد  َســِفـــ ـــ ــُق ـــ ـــــــاَنـــــــًا  َي َواْخـــــــَتـــرَت  ُربَّ

ِلُحُكـوَمـٍة  َتْسَعى  ِلَمـا  ُهـَو  أَْحَمـُد
َمـْن َخـيُر  ـًا  َحقَّ َوْهـــــَو  َنْجَلَك  َسْلَماَن 

الُحُكـوَمـِة  ُيْعَهـُد ــُر  ـــ ــْرَجــى  َلـــــُه  أََم ُي
ُصــْغـــــَت  ِبِحـْنَكـٍة ــَت  ـــ ــِريــٌد  أْن َنــْهـــــٌج  َفـــ

ُد ـيِّ َمـــــْن  َذا  ُيـَناِفُسُكـم  َفـــــأْنـــــَت  السَّ
ِبَفـيِئُكـم َنْسَتِظـلُّ    ُحْصٌن    أَلْنـَت  َو 

ـُد بأسمكم    َنـَتـَوحَّ َداِئِد    ِعْنـَد  الشَّ
ــا  َهـاِجـٌس ـــ َعــَراَن ــوٌف  أْو  اَلَح  َخـــ َمــا 

ُد ُتـَبـدِّ ـــــَدوَت    َقـــــْد  َغـــ ـــــْزِمـــــَك    إالَّ  ِبــعَ
ـــــــاٌم  َبـــــَدْت َعـلى  الــَبــْحـــــَريــِن  أَيَّ ــرْت  َمـــ

ـُد ِبـُأْفـِقـَنـا    َتـَتـَلبَّ الُغـُيـوُم    ِفـْيَهـا   
َقـــــِد  اْعـَتـرْتَنـا  َرْهـــــَبـــــٌة ــاِء  ـــ الــَوَب َفــِمـــــَن 

ــُد ـــ ــَرصُّ ـــ ٌف  َوَت َســـــــاَد  الــَجــِمـــــيــَع  َتـــَخـــــــوُّ
ــَداَرٍة ــ ـــ ــَهـــــا  ِبــُكـــــلِّ  َجــ ــريــَت َلـــ ـــ َوَقـــــــِد انــْب

ــاَة  ُتـــــَؤِكـــــدُّ ــَجـــ ــنَّ ــَة  َوالـــ ـــــاَلَمـــ ــا  الــسَّ ــَن ـــ َوَل
ــْت  أَْفــَعــاُلــُكـــــْم  ِمــْصــَداَق  َمـا َوَلــَقـــــْد أََتـ

ُد ــدِّ ــْم   ِلــلـــــِعـــــالِج  ُتــَحـــ ـــ ــُت ُقـــــْلـــــُتـــــُم  َوُرْحـــ
اْنـَقـَشـَع  الَغـَمـاُم  َوَســاَدَنـــــا َــِد  قـــ ولـــَذا 

ُد ـــــدِّ ــاِن  َفـــــال   َوَبـــــــاُء   ُيــَهـــ ــ ـــ ــ َجـــــوُّ  اأَلَم
ـُكـم ُنِجلُّ الَمـِلُك  الَعِظـْيـُم    َهـا  َيا  أيَّ

ــُصــوُغ  َونْعـِقـُد ــَوالِء  َلــُكــْم  َن الــ َعــْهـــــَد 
َغـيُرُه َحمـٌَد  َفَمـْن  ذا  َلـــــْم  َيُكـْن  إن 

ـــــُد ــَمـــــجِّ ــِه  وُنـــ ـــ ــْضــِل ــلــيــِه  لــَفـــ ــْثـــــنــي َعـــ ُنـــ

الــتــي عــهــدنــاهــا فـــي تــقــاربــنــا وتــواصــلــنــا 
وبسعينا الواحد..إعالًء لراية الوطن.

الشكر  نــجــدد  أن  هــنــا،  يــفــوتــنــا  وال 
ــنــــان لـــكـــل جـــهـــد مــخــلــص يــضــع  ــتــ واالمــ
الــواجــب الــوطــنــي نصب الــعــيــن، والــذي 
يمثل في تقديرنا، صمام األمان وركيزة 
بثوابته  المتسلح  لمجتمعنا  االستقرار 
ترتقي  الــتــي  األصــيــلــة  وقيمه  الوطنية 
كــمــا عــرفــنــاه، متأهبًا  بـــأدائـــه، وتــجــعــلــه، 
ــلـــى خــطــوط  ومـــســـتـــعـــدًا ومـــتـــيـــقـــظـــًا عـ

الحماية لسالمة الوطن ووحدة صفه.
يؤلمنا  الفضيلة،  الليالي  وفي هذه 
يتعرض  التي  المؤسفة  األحــداث  تكرار 
والتي  المبارك،  األقصى  المسجد  لها 
الفروض  بتأدية  والسماح  وقفها  يجب 
والـــشـــعـــائـــر الــديــنــيــة بـــأمـــن واطــمــئــنــان 
قدسية  احـــتـــرام  منطلق  مــن  للجميع، 
بيوت ال وتوقير حرماتها، مؤكدين في 
هـــذا الـــصـــدد، أن ال حـــل لــهــذا الــصــراع 
الفلسطيني  الــشــعــبــيــن  بــيــن  الــمــســتــمــر 
وفق  الدولتين  بقيام  إال  واإلســرائــيــلــي، 
قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم 
أصحاب  جميع  يتعايش  وأن  الــعــربــيــة، 
الــمــقــدســة  األرض  هـــــذه  فــــي  األديـــــــــان 

بتسامح ووئام وسالم.
ونــخــتــم حــديــثــنــا مــعــكــم حــضــورنــا 
الكريم، بتجديد ترحيبنا بكم وسعادتنا 
ــذه الــلــيــالــي الــمــبــاركــة،  بــلــقــائــكــم فـــي هــ
سائلين ال عز وجل، لنا ولكم، أخلص 
عليكم  والسالم  الجزاء.  وأبلغ  األعمال 

ورحمة ال وبركاته.
عــقــب ذلــــك ألــقــى الـــدكـــتـــور فيصل 
حــمــيــد الـــمـــال )بـــروفـــيـــســـور فـــي جــامــعــة 
الــبــحــريــن( كــلــمــة بــالــنــيــابــة عـــن أهــالــي 

المحافظة الشمالية قال فيها:
بسم ال الرحمن الرحيم

والــــــصــــــالة والــــــســــــالم عــــلــــى أشـــــرف 
األنـــبـــيـــاء والــمــرســلــيــن، ســيــدنــا محمد 
ــه وصـــحـــبـــه أجــمــعــيــن ســيــدي  ــ ــلـــى آلـ وعـ
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة
الُمفّدى، حفظكُم ال  البالد  عاهل 

ورعاكم  
ــيـــر  صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــمـــلـــكـــي األمـ

سلمان بن حمد آل خليفة
الـــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد  ولــي 

حفظكم ال
والسعادة  والمعالي  السمو  أصحاب 

والفضيلة الحضور الكريم
السالم عليكم ورحمة ال وبركاته.

 إّنه لشرف وفخر عظيم، يا صاحب 
العامر  مجلسكم  في  أقــف  أن  الجاللة، 
فـــي هــــذا الـــيـــوم مـــن الــشــهــر الــفــضــيــل، 
ونيابة عن أهالي المحافظة الشمالية، 
ــى جـــاللـــتـــكـــم تــهــنــئــتــهــم  ــ ــل إلــ ــقــ ــي أنــ ــكـ لـ
بمناسبة شهر رمضان الكريم، مجددين 
لــجــاللــتــكــم الــبــيــعــة والــــــوالء والــطــاعــة، 
ومستذكرين نهج جاللتكم في االنفتاح 
ــاء شــعــبــكــم الـــوفـــي،  ــنـ ــع أبـ ــل مـ ــواصـ ــتـ والـ
ضارعين إلى ال العلي القدير أن يعيد 
جاللتكم  على  الكريمة  المناسبة  هــذه 
وعــلــى مملكة  والــعــافــيــة،  الصحة  بــوافــر 
البحرين بدوام العزة واالزدهــار في ظل 

عهدكم الميمون.
 ســـيـــدي، حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة 
الـــســـنـــوي، مــحــل فخر  الـــلـــقـــاء  هــــذا  إن 
ــي  ــ ــالـ ــ واعـــــــــتـــــــــزاز وأعـــــــظـــــــم شـــــــــــرف، ألهـ
في  يــأتــي  حــيــث  الــشــمــالــيــة،  المحافظة 
بتعزيز  لجاللتكم  الحكيم  النهج  إطــار 

ــنــــاء شــعــبــكــم  األلــــفــــة والـــمـــحـــبـــة بـــيـــن أبــ
الكثير  مضامينه  فــي  ويــحــمــل  الـــوفـــي، 
من المشاعر االنسانية النبيلة. وهو ما 
يعد وساما على صدورنا، حيث نتشرف 
إلى  واالستماع  جاللتكم  على  بالسالم 

توجيهاتكم الحكيمة.
مــمــلــكــة  تـــشـــهـــده  مـــــا  إن   ســـــيـــــدي، 
الشمالية  والمحافظة  عموما  البحرين 
ونــمــاء، ما  وازدهـــار  خصوصا، من تطور 
كان ليتحقق لوال توجيهاتكم السديدة. 
فالمحافظة تستلهم من نهج جاللتكم 
القويم، األعمال المجتمعية واإلنسانية، 
الملكية  الــمــؤســســة  عــطــاء  عــلــى  ســيــرا 
رؤى  رسخت  والتي  اإلنسانية،  لأعمال 
وتطلعات جاللتكم في العمل التكافلي 
ــام، مــمــا يــعــكــس تحضر  ــعـ ــدار الـ عــلــى مــ
ــة هـــذا الـــوطـــن الــعــزيــز فـــي نشر  ــالـ وأصـ
قــيــم الــتــكــافــل االجـــتـــمـــاعـــي. ومــــن بين 
ــأن  ــذا الـــشـ ــ بــــرامــــج الـــمـــحـــافـــظـــة فــــي هــ
البيضاء  األيـــادي  أصــحــاب  مــع  التعاون 
المتعففة  األســر  لرعاية  والمخلصين 
من خالل »مشروع بيوت« وتوزيع السالل 
الخيرية،  الجمعيات  ودعــم  الرمضانية 
البر  عمل  ومــبــادئ  قيم  بذلك  مؤكدين 
بعد جيل  توارثناها جيال  التي  والخير 

من اآلباء واألجداد.
 سيدي، حضرة صاحب الجاللة إن 

جهدا  تــدخــر  ال  الشمالية،  المحافظة 
البحرين  فريق  مظلة  تحت  العمل  في 
الملكي  السمو  صاحب  بقيادة  الوطني 
ــر ســـلـــمـــان بــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة  ــيــ األمــ
ولـــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء، 
»تــنــمــيــة  ــا  ــهــ ــتــ رؤيــ ضـــمـــن  ال،  حـــفـــظـــه 
فـــي مجتمع  أفـــضـــل  لــحــيــاة  مــســتــدامــة 
وترسيخ  ــوالء  الــ لتنمية  للجميع  آمـــن 
قــيــم الـــمـــواطـــنـــة«. فــفــي قـــطـــاع الــعــمــل، 
الوطني  الــبــرنــامــج  المحافظة  ســانــدت 
للتوظيف، وفي القطاع الصحي عملت 
برنامج  خــالل  مــن  الصحة  تعزيز  على 
»عالي« مدينة  المدن الصحية العتماد 
صــحــيــة والـــتـــرويـــج لــلــحــمــلــة الــوطــنــيــة 
للتطعيم، وفي القطاع االسكاني، دعمت 
المواطنين  حصول  أولوية  المحافظة، 
عــلــى  اإلنــــســــانــــيــــة  الـــــحـــــاالت  ذوي  ــــن  مـ

الخدمات المتاحة.
ــة  ــظــ ــافــ ــحــ ــمــ ــر الــ ــ ــــخـ ــفـ ــ  ســــــــيــــــــدي، تـ
الشمالية بالمشاركة في تنفيذ مبادرات 
الـــخـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــعــزيــز االنـــتـــمـــاء 
الــوطــنــي وتــرســيــخ قــيــم الــمــواطــنــة من 
خـــالل الــمــنــاســبــات الــوطــنــيــة والــديــنــيــة 
والــريــاضــيــة والــصــحــيــة، والـــتـــوســـع في 
تنفيذ برامج تدريب وتأهيل المحكومين 
بالعقوبات البديلة، والتي تنفذها وزارة 
ــة، وتـــشـــكـــل نــقــلــة نـــوعـــيـــة فــي  ــيـ ــلـ الـــداخـ

مسيرة اإلصالح وتعزيز حقوق اإلنسان 
القائمة  والــقــانــون،  الــمــؤســســات  بــدولــة 

على مرتكزات التعايش واالنفتاح.
 سيدي، حضرة صاحب الجاللة إن 
وقراها،  بمدنها  الشمالية،  المحافظة 
واحــدا  صفا  تقف  وأعــراقــهــا،  بأطيافها 
بنهجكم  والـــتـــزامـــا  جــاللــتــكــم،  بــقــيــادة 
ــن الـــبـــحـــريـــن  ــ ــويــــم الـــــــذي جـــعـــل مـ ــقــ الــ
أمـــن وأمــــان، ونــمــوذجــا للتعايش  ــة  واحـ

والتسامح.
ختاما، نسأل ال سبحانه وتعالى أن 

والعافية،  الصحة  جاللتكم  على  يديم 
الخير  مسيرة  لمواصلة  يحفظكم  وأن 
ودمتم  الــعــزيــزة.  مملكتنا  فــي  والــنــمــاء 
جـــاللـــتـــكـــم ذخــــــــراَ وســـــنـــــدًا  لــلــبــحــريــن 

وأهلها.
والسالم عليكم ورحمة ال وبركاته.
 ثــم ألــقــيــت قــصــيــدة لــلــدكــتــور عبد 
ال أحمد منصور آل رضي، أمام جاللة 
الملك المفدى بهذه المناسبة، ألقاها 
نصر  منصور  علي  الــدكــتــور  عنه  نيابة 

آل شهاب:

ــم  ــك ــت ــال ــادة ج ــ ــي ــ ــق ــ ــا و�حـــــــــد� ب ــفـ ــشـ �لأهـــــــالـــــــي: نـــقـــف �ـ
و�لـــتـــز�مـــا بــنــهــجــكــم �لـــــذي جــعــل �لــبــحــريــن و�حـــــة لــاأمــن

ــهده �لمملكــة مــن تطــور و�زدهــار مــا كان ليتحقــق لــول توجيهاتكــم �ل�شــديدة مــا ت�ش

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

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

أكـــد د. الــشــيــخ عـــبـــداهلل بـــن أحــمــد آل 
خليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين 
للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة 
ترتكز  الــتــي  ــاز  اإلنـــجـ إرادة  أن  »دراســــــــات«، 
ال  صلبة  وعــزيــمــة  مـــدروس  تخطيط  على 
للنجاح،  ــدا  حـ وال  لــلــطــمــوح،  ســقــفــا  تــضــع 
وليست قادرة على تخطي األزمات والتكيف 
فحسب، وإنما أيضا العبور إلى المستقبل، 
فـــي مختلف  الــنــوعــيــة  ــفـــرص  الـ وصــنــاعــة 

ميادين العمل واإلنتاج.
الرمضانية  الــغــبــقــة  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
عنوان  تحت  »دراســــات«  مــركــز  أقامها  الــتــي 
ــفــــرص«، فـــي فــنــدق  »الـــتـــحـــديـــات تــصــنــع الــ
البحرين،  خليج  فــي  إن   - جـــاردن  هيلتون 
بحضور عدٍد من ضيوف المركز والعاملين 

فيه.
وأضاف أنه على الرغم من الصعوبات 
والتحديات التي واكبت جائحة كورونا،فإن 
لحضرة  واالســتــثــنــائــيــة  الحكيمة  الــقــيــادة 
عيسى  بــن  الملك حمد  الــجــاللــة  صــاحــب 
والجهود  المفدى  البالد  عاهل  خليفة  آل 

ــة الــتــي يــقــودهــا صــاحــب  الـــرائـــدة والــــدؤوبــ
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حمد 
رئــــيــــس مــجــلــس  الـــعـــهـــد  آل خــلــيــفــة ولـــــي 
الوزراء التي صانت للبالد أمنها وسالمتها 
ومــقــدراتــهــا،  مـــواردهـــا  للمملكة  وحــفــظــت 
ــاوز تــبــعــات  ــ ــجـ ــ ــن تـ ــ ــنـــت الـــمـــمـــلـــكـــة مـ وتـــمـــكـ
استطاع  ملهم  وطني  نموذج  في  الجائحة 
طاقاته  واستثمار  بإتقان  أولــويــاتــه  ترتيب 

البشرية باقتدار.

الـــبـــحـــريـــن صــاغــت  إن مــمــلــكــة  وقــــــال 
منظومة متطورة وفاعلة فاقت المجتمعات 
الــمــتــقــدمــة، الفــتــا إلـــى أن الــمــركــز واصـــل 
وبناء  الــقــرار  صناعة  عملية  دعــم  في  دوره 
الـــداخـــل والــــخــــارج، مشيرا  الـــشـــراكـــات فـــي 
الفكري  الــعــمــل  أن  تــؤمــن  دراســــات  ان  إلـــى 
والــبــحــثــي لـــم يــعــد قـــاصـــرا عــلــى الــرصــد 
إلى  ذلــك  تجاوز  بل  والمتابعة،  والتحليل 
طفرة  ظل  في  البحثية  المهارات  امتالك 

ــيـــة  رقـــمـــيـــة هـــائـــلـــة وأزمــــــــات إقــلــيــمــيــة ودولـ
مــتــالحــقــة، وكــذلــك الــقــدرة عــلــى الــمــبــادرة 
وإنتاج أفكار ورؤى جديدة للتقدم والتنمية 

والتفاهم المشترك.
الشكر  األمــنــاء،  رئــيــس مجلس  ووجـــه 
إلى الجهات واألفراد الذين دعموا وساندوا 
أنشطة المركز خالل السنتين الماضيتين، 
لمواجهة  والمعرفي  الفكري  دوره  وإثـــراء 
الــتــحــديــات وتــحــويــلــهــا إلـــى فــــرٍص تمثلت 
فعالياٍت  وتنظيم  بحثية،  في عدة مشاريع 

وإنتاج إصداراٍت نوعية.
ــار إلــى أن الــمــركــز قــد نجح خالل  وأشـ
الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن فــي الــنــهــوض بـــدوره 
المنطقة،  فــي  رائـــٍد  وبحثٍي  فــكــرٍي  كمركٍز 
الــتــي رسمتها  الــوطــنــيــة  لـــأهـــداف  خــدمــًة 
ــدة لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن،  ــيــ ــرشــ ــادة الــ ــيــ ــقــ الــ
مـــؤكـــدا أن الـــهـــدف مـــن الــلــقــاء هـــو تــعــزيــز 
قــيــم الــتــواصــل والــمــحــبــة الــتــي نــشــأ عليها 
المجتمع البحريني، بعد توقف دام عامين 
بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا وتــداعــيــاتــهــا على 

مستوى العالم.
لعدٍد من  تكريًما  الــدروع  بتسليم  وقام 
وإبــراز  دعــم  في  اسهمت  التي  الشخصيات 

أنشطة وفعاليات وإصدارات المركز.

رئي����س مجل����س اأمناء مرك���ز »درا�س���ات«: اإرادة الإنج���از المرتكزة
عل���ى تخطي���ط مدرو����س وعزيمة �سلب���ة ل ت�س���ع �س���قفا للطموح

شارك عدد من العاملين 
ــفـــــط  ــ ــنـ ــ فــــــــــي قــــــــطــــــــاعــــــــات الـ
بمملكة  والـــتـــعـــديـــن  ــاز  ــغــ والــ
الـــبـــحـــريـــن فــــي ورشــــة عــمــل، 
إدارة  بعنوان: »استراتيجيات 
الطاقة«، نظمها مركز خدمة 
المجتمع والتعليم المستمر 

بجامعة البحرين.
وتــــــحــــــدث فــــــي الـــــورشـــــة 
كـــلٌّ مـــن: األســـتـــاذ الــمــشــارك 
الكيميائية  الهندسة  بقسم 

جامعة  فــي  الــهــنــدســة  بكلية 
الدكتور محمد بن  البحرين 
شـــمـــس، ومـــن شـــركـــة تــرشــيــد 
ــنــــدس عــلــي  ــهــ ــمــ الــــطــــاقــــة الــ
بــابــا، حـــول منهجية  ســلــمــان 
العوامل  وأهــم  الطاقة،  إدارة 
النظام،  هذا  لنجاح  الكفيلة 
األكثر  الطاقة  أنظمة  وفهم 
ــهــــالك  ــتــ ــة فــــــي اســ ــمــ ــاهــ ــســ مــ
فــي  ذلــــــــك  ودور  الـــــطـــــاقـــــة، 
تحديد فرص توفير الطاقة.

ــون  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ونـــــــاقـــــــش الـ
بــعــض الـــتـــجـــارب والــخــبــرات 
الــحــقــيــقــيــة الـــمـــنـــفـــذة عــلــى 
إدارة  لــبــرامــج  الـــواقـــع  أرض 
كما  المشاركين.  مع  الطاقة 
الــدورة  في  المشاركون  اطلع 
عــلــى نــمــوذج أعــمــال شــركــات 
خـــــــدمـــــــات الـــــطـــــاقـــــة الـــــــذي 
ــتــــفــــادة مـــنـــه فــي  يــمــكــن االســ
الرأسمالية  النفقات  تأمين 

المطلوبة.

ب العاملين في قطاعات النفط  جامعة البحرين تدرِّ
الطاقة اإدارة  والتعدين على ا�ستراتيجيات  والغاز 

} عدد من العاملين خالل التدريب.

} جانب من اعمال المنتدى البرلماني العالمي.

شـــارك رضـــا عــبــداهلل فـــرج نــائــب رئــيــس لجنة 
الشؤون المالية واالقتصادية بمجلس الشورى في 
لقاء افتراضي مع قيادات البنك الدولي وصندوق 
البرلماني  المنتدى  ضمن  وذلــك  الــدولــي،  النقد 
البرلمانية  الشبكة  عقدته  الــذي   ،2022 العالمي 

خالل الفترة 13 - 19 أبريل الجاري.
وأكد خالل المنتدى أن جائحة كورونا )كوفيد 
لــلــبــلــدان  ــقـــاط ضـــعـــف كـــبـــيـــرة  نـ 19( كــشــفــت عــــن 
الــنــاشــئــة والـــنـــامـــيـــة فـــي مـــجـــاالت مـــتـــعـــددة مثل 
ومــا  التحتية  والــبــنــيــة  الــعــامــة  والــصــحــة  التعليم 
إلـــى ذلـــك، مــا اســتــلــزم إنــفــاًقــا إضــافــًيــا، وأدى إلــى 
مــزيــد مــن االقــتــراض وزيـــادة الــديــون، مشيًرا إلى 
المشكالت  هــذه  إصـــالح  تتطلب  الــنــقــاط  هــذه  أن 
استحالة  يعني  ما  األخـــرى،  النمو  مشاريع  بدفع 

لهذه  المستدامة  التنمية  أهــداف  جميع  تحقيق 
الــمــنــوط بالبنك  الـــــدور  الـــبـــلـــدان، مــتــســائــال عـــن 
هذه  مع  للتعامل  الدولي  النقد  وصندوق  الدولي 
البلدان  في  االقتصاديات  لهذه  الحتمية  النتائج 

الناشئة والنامية.
يأتي ذلك فيما تبادل البرلمانيون المشاركون 
مع  الممارسات  وأفضل  الخبرات  المنتدى  خــالل 
ــنـــدوق النقد  كــبــار مــجــمــوعــة الــبــنــك الـــدولـــي وصـ
الدولي، حول موضوع الشفافية واإلبداع من أجل 
األكــثــر  العالمية  التنمية  وقــضــايــا  الــعــادل  الــنــمــو 
جــراء  العالمي  االقــتــصــاد  على  نتج  ومــا  إلــحــاًحــا 
البرلمانيون  استمع  حيث   ،19  - كوفيد  جائحة 
التقدم في هذا  للخبراء من المؤسستين لتقييم 
المجال ووضع أسس السياسات للسنوات المقبلة.

ال�سوري ر�سا فرج ي�سارك في المنتدى البرلماني
العالمي مع قيادات البنك الدولي و�سندوق النقد

الملكية  المؤسسة  تسلمت 
ماليًا  تبرعًا  اإلنسانية  لأعمال 
بقيمة  مكس  كريدي  شركة  من 
لمشروع  بحريني  دينار  ألف   24
ــلــــس يـــغـــيـــر حـــــيـــــاة«، وتــســلــم  »فــ
المساعد  الــعــام  الــتــبــرع األمــيــن 
لـــلـــمـــؤســـســـة يــــوســــف الــيــعــقــوب 
لشركة  التنفيذي  الــرئــيــس  مــن 

كريدي مكس أحمد سيادي.
ويـــأتـــي هــــذا الـــتـــبـــرع ضمن 

ماكس  كــريــدي  شــركــة  مساهمة 
يغير حياة(  )فــلــس  مــشــروع  فــي 
اتفاقية مسبقة  الذي تم ضمن 
ــن الــمــؤســســة  ــيـ تــــم تـــوقـــيـــعـــهـــا بـ
الــمــلــكــيــة لـــأعـــمـــال اإلنــســانــيــة 
وشـــركـــة كـــريـــدي مــكــس، ونــصــت 
بفلس  مكس  كريدي  تبرع  على 
استخدام  واحد على كل عملية 
أجهزة  عبر  االئــتــمــان  لبطاقات 
نــقــاط الــبــيــع الــتــابــعــة لــكــريــدي 

مكس.
وتــتــســلــم الــمــؤســســة ســنــويــًا 
تــبــرعــًا مــالــيــاَ مــن شــركــة كريدي 
مــاكــس مــن خــالل مــشــروع فلس 
يــغــيــر حــيــاة، حــيــث تــنــصــب هــذه 
دائم  توفير مورد  التبرعات في  
ــر مــــن  6  ــثــ ومـــســـتـــمـــر لــــدعــــم أكــ
رعــايــة  تــحــت  تنضم  ــرة  أسـ آالف 
الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لــأعــمــال 

اإلنسانية.

ال��م��وؤ���س�����س��ة ال��م��ل��ك��ي��ة ت��ت�����س��ل��م ت��ب��رع 
مك�س ك���ري���دي  م���ن  ح���ي���اة«  ي��غ��ي��ر  »ف��ل�����س 

اســـتـــقـــطـــبـــت اخـــتـــصـــاصـــيـــة مــــصــــادر 
توطين  مركز  ورئيسة  البحرينية  التعّلم 
التدريب بمدرسة الوفاء الثانوية للبنات، 
مريم عبداهلل الحداد، 400 معلم ومعلمة 
في  اآلن،  حــتــى  الــحــكــومــيــة،  بـــالـــمـــدارس 
بادرت  التي  التدريبية«،  الوفاء  »أكاديمية 

بإطالقها.
وقــالــت الــحــداد إن ذلــك يــأتــي بهدف 
بـــاألداء المهني، فــي ظــل تنامي  االرتــقــاء 
الــتــحــديــات وتــنــوعــهــا، مــن خـــالل التعرف 
ــرائــــق الـــتـــدريـــس الــتــكــنــولــوجــيــة  عـــلـــى طــ
ــا،  الــحــديــثــة، وكــيــفــيــة تــطــبــيــقــهــا مــيــدانــًي
واإلبداع في استخدام التقنيات والبرامج 
إضافة  بعد،  للتعّلم عن  المعززة  الرقمية 
عن  والتجديد،  االبتكار  فــرص  خلق  إلــى 
التجارب  وتــبــادل  النقاش  حلقات  طريق 

والممارسات الناجحة.
المشروع  هــذا  تم ضمن  أنــه  وأضافت 

اآلن،  حـــتـــى  تـــدريـــبـــيـــة  ــة  ــ ورشــ  54 تـــقـــديـــم 
توليت تقديمها برفقة معلمات المدرسة، 
في  التفاعلي  اليوتيوب  توظيف  ومنها: 
إبــداعــيــة،  وومــضــات  التعليمية،  العملية 
وأولى   ،Animaker، Quiz whizzer
في  والـــجـــودة   ،Canva اإلبــــداع  خــطــوات 
مدرستنا.. ماذا أفعل؟، والتصنيف التلقائي 
 ClassPoint، الـــــفـــــورم،  ــابـــات  ــتـــجـ السـ
 Nearpod، Educandy+Gimkit،
 Blooket، Slide go، Live Work
 Sheet،Outlook، Teams، Form،
 One Drive، Autocrat Gmail
الرقمية  األدوات  مــن  والــعــديــد   ،Tools
ــن عــرضــهــا  ــ ــور مـ ــاد الــــحــــضــ ــفــ ــتــ ــي اســ ــتــ الــ
وتطبيقها، حيث أثنى الجميع على جودة 
ما تم طرحه من مواضيع وبرامج مفيدة 

ومناسبة للفترة الراهنة.
التدريب  توطين  مركز  أن  وأوضــحــت 

ــتـــحـــداث الــحــقــيــبــة  ــالـــمـــدرســـة قـــــام بـــاسـ بـ
تم  والتي  المستجد،  للمعلم  اإللكترونية 
على  بـــنـــاًء  أقـــســـام،  ثــالثــة  إلـــى  تقسيمها 

والــتــدريــب،  التعليم  جـــودة  هيئة  معايير 
وهي )تنمية التعلم، وجودة حياة الطلبة، 
وتحت  المدرسي(،  التغيير  قيادة  وجــودة 
كــــل مـــعـــيـــار مــجــمــوعــة مــــن االســـتـــمـــارات 
والمساعدة  المفيدة  التربوية  واألوراق 
الحقيبة على  تم عرض هذه  إذ  للمعلم، 

المدارس األخرى، لالستفادة.
مكتبة  بــإنــشــاء  قيامها  إلـــى  وأشــــارت 
خاللها  من  الطالبة  تستطيع  افتراضية 
ــات مــركــز  ــدمــ ــادة مــــن جــمــيــع خــ ــفــ ــتــ االســ
استحدثت  كما  بعد،  عن  التعلم  مصادر 
شخصية )نور( كصديقة للمكتبة تشجع 
ــلـــى االنـــضـــمـــام  ــا الـــطـــالـــبـــات عـ ــهـ ــيـــالتـ زمـ

واالستفادة.
ويــأتــي ذلـــك ضــمــن مـــبـــادرات الــكــوادر 
تطوير  إلــى  الهادفة  الوطنية  المدرسية 
مــســتــوى الــخــدمــات الــتــعــلــيــمــيــة وربــطــهــا 

بالتكنولوجيا.

اخت�سا�سية بحرينية ت�ستقطب 400 معلم في اأكاديميتها التدريبية 

االبتدائية  كعب  بنت  نسيبة  مــدرســة  استطاعت 
الرقمية  االفــتــراضــيــة  الــمــخــتــبــرات  تــوظــيــف  لــلــبــنــات 
بـــصـــورة نــمــوذجــيــة فـــي الــســلــســلــة األولـــــى مـــن دروس 

العلوم.
وتم ربط المنهج بهذه التقنية الحديثة من قبل 

الالتي  والـــواعـــدات،  المتميزات  الطالبات  مــن  نخبة 
أظــهــرن إبـــداعـــًا الفــتــا فــي إجــــراء الــتــجــارب العلمية، 
ـــ21. ويــأتــي ذلــك فــي إطــار  وتفعيل مــهــارات الــقــرن الــ
التربية  وزارة  تنفذه  الــذي  الرقمي،  التمكين  برنامج 

والتعليم في جميع المدارس الحكومية.

ال���م���خ���ت���ب���رات الف����ت����را�����س����ي����ة ت��ك�����س��ف 
اإب����داع����ات ع��ل��م��ي��ة ل����دى ط��ل��ب��ة الب���ت���دائ���ي

بنت  رنا  الشيخة  د.  استقبلت 
عيسى بن دعيج آل خليفة األمين 
ــام لــمــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي  ــعـ الـ
أمناء مجلس  رئيس مجلس  نائب 
الدكتورة  بمكتبها  العالي  التعليم 
سهير المهندي التي أهدتها كتابها 
الجديد »الدور التوعوي والتنموي 

لإلعالم في مكافحة الفساد«.
ــاء، أكـــــــــدت د.  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وخـــــــــالل الـ

ــيـــســـى بــن  ــنــــت عـ الـــشـــيـــخـــة رنـــــــا بــ
هـــذا  أهـــمـــيـــة  خـــلـــيـــفـــة  آل  ــج  ــيــ دعــ
النوع من األعمال التي تسهم في 
الثقافية  البحرين  مكانة  تعزيز 
والــفــكــريــة، وتــمــثــل انــعــكــاســًا لما 
تـــزخـــر بـــه مــمــلــكــة الــبــحــريــن من 
مهارات بحثية، وأثنت على الجهد 
اإلبـــداعـــي الـــذي بــذلــتــه الــدكــتــورة 
كل  لــهــا  متمنية  الــمــهــنــدي  سهير 

التوفيق والنجاح.
الدكتورة  أعربت  جانبها،  من 
ســهــيــر الـــمـــهـــنـــدي عــــن اعـــتـــزازهـــا 
ــام وتــقــديــرهــا  ــعـ ــن الـ ــيـ بــلــقــاء األمـ
لجهودها في دعم وتقدير الكتاب 
والــبــاحــثــيــن، مــؤكــدًة أن ذلــك يعد 
حافزًا على مواصلة تجربتهم في 
بمختلف  والبحث  الكتابة  مجال 

فنونها األدبية. 

اأم�����ي�����ن ع������ام ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����ال����ي ت���ن���وه 
ب���اأه���م���ي���ة الإن����ت����اج����ات ال���ف���ك���ري���ة ال��وط��ن��ي��ة

عـــقـــدت الــلــجــنــة الــنــوعــيــة 
ــة لــبــحــرنــة الــوظــائــف  ــمـ ــدائـ الـ
والخاص  العام  القطاعين  في 
اجــتــمــاعــهــا الــثــامــن عــشــر في 
العادي  السنوي  االنــعــقــاد  دور 
التشريعي  الفصل  من  الــرابــع 
ــائـــب  ــنـ ــة الـ ــاســ ــرئــ ـــس بــ ـــامـ ــخـ الــ
إبــراهــيــم الــنــفــيــعــي، وبــحــضــور 
اللجنة، حيث  أعــضــاء  الــنــواب 
ــة خـــالل  ــنـ ــلـــجـ اســـتـــعـــرضـــت الـ
ــا جــــــــدول مــتــابــعــة  ــهـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
ــات الـــُمـــحـــالـــة إلـــى  ــمـــوضـــوعـ الـ
بندها  فـــي  ونــاقــشــت  الــلــجــنــة، 
الـــثـــالـــث االقـــتـــراحـــات بــرغــبــة، 
وكان أولها وضع خطط زمنية 
لبحرنة الوظائف في الوزارات 
والـــشـــركـــات الــحــكــومــيــة الــتــي 
تمتلك الحكومة فيها أكثر من 
على  اللجنة  واّطــلــعــت   ،%50

جهاز  الــصــحــة،  وزارة  مــرئــيــات 
الـــخـــدمـــة الـــمـــدنـــيـــة، جــامــعــة 
ــبــــحــــريــــن، تـــمـــكـــيـــن، وقــــــررت  الــ
ورفعه  عليه  الموافقة  اللجنة 
المكتب في مجلس  إلى هيئة 

النواب.
ناقشت  ذاتــه  السياق  وفــي 
بشأن  برغبة  االقــتــراح  اللجنة 
الشركة  فــي  الــوظــائــف  بحرنة 
العربية لبناء وتصليح الُسفن 
مرئيات  ُمستعرضة  ــري«،  ــ »أسـ
خــــــطــــــاب إحـــــــالـــــــة االقـــــــتـــــــراح 
أســري،  اإليضاحية،  والمذكرة 
ــابـــة عــــمــــال شــــركــــة أســـــري،  نـــقـ
وتّوصلت اللجنة الى الموافقة 
عليه ورفعه إلى هيئة المكتب 

في مجلس النواب. 
ــتـــصـــل  وعـــــلـــــى صــــعــــيــــٍد ُمـ
تناولت اللجنة االقتراح برغبة 

بشأن وضع خطة زمنية لزيادة 
ــبــــحــــرنــــة فـــــي قـــطـــاع  ــة الــ ــبـ ــسـ نـ
ــاع الــمــصــارف  ــطـ الــصــنــاعــة وقـ
وقـــطـــاع االتــــصــــاالت والــقــطــاع 
االصطناعي  والذكاء  الصحي 
وعـــلـــوم الــمــســتــقــبــل ومــجــاالت 
ــة، وقـــــــــــــررت الـــلـــجـــنـــة  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
الموافقة عليه ورفعه إلى هيئة 

المكتب في مجلس النواب.
كــمــا نــاقــشــت الــلــجــنــة في 
بــنــد مـــا يــســتــجــد مـــن أعــمــال 
ــأن حــصــر  ــشـ ــانــــون بـ مــــشــــروع قــ
ــائـــف عــلــى الــمــواطــنــيــن  ــوظـ الـ
ــراح  ــتــ ــاًء عـــلـــى االقــ ــنــ الـــمـــعـــد بــ
بـــقـــانـــون بــصــيــغــتــه الــمــعــدلــة 
الــمــقــدم مــن مــجــلــس الــنــواب، 
الموافقة عليه  اللجنة  وقــررت 
في  المكتب  هيئة  إلــى  ورفــعــه 

مجلس النواب.

»بحرنة« النواب توؤيد اقتراح و�سع خطط زمنية لتوطين 
الوظائف  في الوزارات وال�سركات الحكومية بن�سبة %50

} جانب من اجتماع اللجنة النوعية لبحرنة الوظائف بمجل�س النواب .

} مريم عبدالله.

حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  استقبل 
صاحب  بحضور  البالد،  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن 
خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
ولي العهد رئيس الوزراء، مساء أمس المهنئين من 
إطــار حرص  في  وذلــك  الشمالية  المحافظة  أهالي 
خالل  الكرام  المواطنين  مع  االلتقاء  على  جاللته 
الملك خالل  وقـــال جــاللــة  الــمــبــارك،  شهر رمــضــان 
الــمــولــى عز  الــمــقــام، نحمد  الــلــقــاء: »فــي مثل هــذا 
علينا  الواسعة  وأفضاله  الكثيرة،  نعمه  على  وجــل 
فــي الـــســـراء والـــضـــراء، فــهــا هــي الــبــحــريــن، بــالــرغــم 
وبناتها  أبنائها  بعزيمة  تمضي  التحديات،  كل  من 
أكثر  سيكون  الــذي  غدهم  نحو  الواثقة  بخطواتهم 
إشراقا، بإذن اهلل، وبعودة جميلة لصور الحياة التي 
الــواحــد..  وبسعينا  وتواصلنا  تقاربنا  فــي  عهدناها 

إعالًء لراية الوطن«.
ــــداث  وتـــطـــرق جــاللــتــه خــــالل الــلــقــاء إلــــى األحـ
الــمــؤســفــة الــتــي يــتــعــرض لــهــا الــمــســجــد األقــصــى، 
يؤلمنا  الفضيلة،  الليالي  هــذه  »فــي  جاللته:  وقــال 
تكرار األحداث المؤسفة التي يتعرض لها المسجد 
األقـــصـــى الـــمـــبـــارك، والـــتـــي يــجــب وقــفــهــا والــســمــاح 
واطمئنان  بأمن  الدينية  والشعائر  الفروض  بتأدية 
ــرام قــدســيــة بــيــوت اهلل  ــتـ لــلــجــمــيــع، مـــن مــنــطــلــق احـ
وتوقير حرماتها، مؤكدين في هذا الصدد أن ال حل 
الفلسطيني  الشعبين  بين  المستمر  الــصــراع  لهذا 
واإلسرائيلي إال بقيام الدولتين وفق قرارات الشرعية 
الدولية ومبادرة السالم العربية، وأن يتعايش جميع 
المقدسة بتسامح  أصحاب األديان في هذه األرض 

ووئام وسالم«.

األمير  الملكي  السمو  صاحب  أكــد 
العهد  ولي  آل خليفة  بن حمد  سلمان 
بينيت  ونفتالي  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
أهــمــيــة  إســــرائــــيــــل  دولــــــة  وزراء  رئـــيـــس 
األمن  دعم  إلى  الهادفة  الجهود  تعزيز 

واالستقرار في المنطقة. 
ــذا الــــصــــدد تــــم اســـتـــعـــراض  ــ ــــي هـ وفـ
الشريف  القدس  في  األخيرة  األحــداث 
واحترام  التصعيد  عــدم  أهمية  وتأكيد 
والــحــرص على  األديــــان  شــعــائــر جميع 

حرية ممارستها.
جــــاء خــــالل اتـــصـــال هــاتــفــي جــرى 
الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  بين 

ورئيس وزراء إسرائيل.

الـــعـــربـــيـــة.نـــت: طـــالـــب الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي جو 
مانشين، أمس، الرئيس األمريكي جو بايدن باإلبقاء على 
طهران  استمرت  طالما  إيــران  على  المفروضة  العقوبات 
المتحدة  الـــواليـــات  يستهدف  الـــذي  اإلرهــــاب  تــمــويــل  فــي 

ومواطنيها. 
وأرسل السيناتور مانشين العضو الديمقراطي الرفيع 
فــي الــكــونــجــرس األمــريــكــي، رســالــة إلـــى وزارة الــخــارجــيــة 
يحثها على إحاطة الكونجرس بالجهود المبذولة للتوصل 

ــى اتــفــاق نــــووي جــديــد مــع إيـــــران، كــمــا أعــــرب مانشين  إلـ
إيــران  عــن  العقوبات  ترفع  ســوف  اإلدارة  أن  مــن  قلقه  عــن 
مقابل أن توقف األخيرة برنامجها النووي. كذلك رأى أنه 
الرئيس بايدن بإعادة إشراك الحكومة  التزام  بينما يؤيد 
اإليرانية في الدبلوماسية، رأى أيضًا أنه ال ينبغي أن تكافأ 
أن  من  واشنطن  تتأكد  أن  قبل  العقوبات  بتخفيف  إيــران 
ذلك  في  بما  كلي،  بشكل  الخبيث  نفوذها  كبحت  طهران 

طموحاتها النووية وتمويل اإلرهاب. 

واعتبر أيضًا أن مثل هذه الخطوة ستكون كارثية على 
المصالح األمنية للواليات المتحدة.

النظر  قصيرة  تكون  أال  واشنطن  على  أن  إلــى  وأشـــار 
تــحــديــات  مــن  للتخفيف  الــعــقــوبــات  تخفيف  بــاســتــخــدام 
الطاقة الحالية عندها، ألن العقوبات هي قوتها األساسية 
لتسهيل االتفاقات بشأن وقف األعمال اإليرانية الخبيثة، 
والتي أدت إلى مقتل اآلالف بما في ذلك أفراد من الجيش 

األمريكي، وفق قوله.

أشارت اإلحصاءات األولية لمسح االستثمار 
للسنة  البحرين  مملكة  في  المباشر  األجنبي 
فـــي حجم  زيـــــادة  تــحــقــيــق  إلــــى  الــمــالــيــة 2021 
االستثمارات األجنبية المباشرة, حيث أظهرت 
بالسنة  مــقــارنــة   %5.6 بــنــســبــة  زيـــــادة  الــنــتــائــج 
دينار  مليار   12.6 بلغت  وبقيمة   2020 المالية 
بحريني في نهاية 2021 مقارنة مع 11.9 مليار 
دينار بحريني في نهاية 2020، ما يشكل داللة 
فــي استقطاب  الــمــمــلــكــة  واضــحــة عــلــى جــهــود 
مزيد من االستثمارات األجنبية وزيادة تدفقات 

رؤوس األموال.
ــت اإلحـــــــصـــــــاءات وفــــقــــا لــلــمــســح  ــ ــحــ ــ وأوضــ
الـــــذي نــفــذتــه هــيــئــة الــمــعــلــومــات والــحــكــومــة 
البحرين  مــع مــصــرف  بــالــتــعــاون  اإللــكــتــرونــيــة 
الـــمـــركـــزي ومــجــلــس الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة أن 

تــدفــق االســتــثــمــارات األجــنــبــيــة الــمــبــاشــرة إلــى 
 663.9 قـــارب   2021 الــمــالــيــة  للسنة  الــبــحــريــن 
مــلــيــون ديــنــار بــحــريــنــي، اســتــحــوذ فــيــه كــل من 
وغير  )بنوك  والتأمين  التمويل  أنشطة  قطاع 
على  التحويلية  الصناعات  وقطاع  مصرفية(، 
دينار،  مليون   432.0 بقيمة  التدفقات  معظم 

238.9 مليون دينار، على التوالي.
شمل المسح المؤسسات النشطة في جميع 
االعتبار  فــي  األخـــذ  مــع  االقــتــصــاديــة  األنشطة 
لتوفير  المقيمين  غــيــر  أمــــوال  رؤوس  ملكية 
اقتصادية  ومــؤشــرات  حديثة  إحصائية  بيانات 
متعلقة بحجم وتدفقات االستثمارات األجنبية.

على  الذي شوهد   Z شغل الحرف  العربية.نت: 
المراقبين  مــن  العديد  الــروســيــة  الــدبــابــات  عــشــرات 
أوكرانيا،  في  الروسية  العسكرية  العملية  بــدء  منذ 
ما أدى إلى نظريات عدة حول ما يرمز إليه. إال أن 
مذيع األخبار الروسي فيتالي إليسيف قدم تفسيرا 
واحــــدا ألهــمــيــة الــحــرف الــــذي أصــبــح رمــــزا دعــائــيــا 
»نيوزويك«  مجلة  بحسب  العسكرية،  العملية  بــارزا 
األمريكية. وخالل البرنامج اإلخباري )الوقت( على 

الــقــنــاة األولــــى الــروســيــة قـــال إلــيــســيــف إن طــائــرات 
الموافق  النصر  بيوم  ستشارك في عروض عسكرية 
هيئة  على  تشكيالت  فــي  وستطير  المقبل،  مايو   7
حرف Z أو رقمي 7 أحدهما مقلوب. وأوضح أن هذا 
يمثل 77 عــامــا مــنــذ يـــوم الــنــصــر، ووصـــف الــرســالــة 
بأنها »أحد رموز العملية العسكرية الخاصة للدفاع 
وافــق عليه  الــذي  التعبير  دونــبــاس«، مستخدما  عن 

الكرملين للحرب في أوكرانيا.

العامة  النيابة  أن  المحرق  نيابة محافظة  أعلن رئيس 
بتمكن  الــمــخــدرات  مكافحة  إدارة  مــن  بــالغــات  أربـــع  تلقت 
أربعة  الدولي من ضبط  البحرين  ضباط الجمارك بمطار 
يشتبه  كبسوالت  تهريب  محاولتهم  إثــر  آسيويين  متهمين 
دون  للحيلولة  بــأحــشــائــهــم  مــخــدرة  مـــواد  عــلــى  بــاحــتــوائــهــا 
كبسولة،   585 الــكــبــســوالت  عــدد  إجــمــالــي  بلغ  وقــد  كشفها، 

وذلك بقصد ترويجها واالتجار فيها بالبالد.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في كل واقعة على 
حدة فور تلقيها البالغات وانتقلت إلى مستشفى السلمانية 
احتياطيا  بحبسهم  وأمــرت  المتهمين،  واستجوبت  الطبي 

على ذمة التحقيق، كما أمرت بتكثيف التحريات حول تلك 
الوقائع، وندبت الخبراء المختصين لفحص المضبوطات.

التحقيقات  أن  النيابة  رئــيــس  ذكــر  أخـــرى،  ناحية  مــن 
مـــازالـــت مــســتــمــرة لــتــحــديــد نــطــاق الــمــســؤولــيــة الــجــنــائــيــة، 
توجيه طلبات  بــصــدد  ــار  اإلطـ هــذا  فــي  الــعــامــة  النيابة  وأن 
في  الــمــوجــوديــن  المتهمين  إلــى  للتوصل  قضائية  إنــابــات 
الخارج، وذلك التخاذ اإلجراءات الجنائية ضدهم، ومازالت 
التحقيقات مستمرة لسماع شهود الواقعة تمهيدًا لتقديم 
للمحاكمة  الــجــرائــم  فــي  اشــتــراكــه  يــثــبــت  ومـــن  المتهمين 

الجنائية. 

التحقيق فـي 4 وقـائـع تـهـريـب مـخـدرات والنيـابـة توجـه
بـالـخـــارج الـمـتـهــمـيـن  اإلـى  للـو�صـول  اإنـابـــة  طـلـبـات 

ال��م��ل��ك: ت���ؤل��م��ن��ا الأح�������داث ال��ت��ي ي��ت��ع��ر���ض ل��ه��ا الأق�������ص���ى ال���م���ب���ارك وي��ج��ب وق��ف��ه��ا

البحرين تم�صي بخطى واثقة نحو م�صتقبل اأكثر اإ�صراقا

ولي العهد رئي�س الوزراء يوؤكد اأهمية عدم الت�صعيد
في القد�س ال�صريف واحترام �صعائر جميع الأديان

�صيناتور ديمقراطي يحذر بايدن: ال�صفقة مع اإيران �صتكون كارثة

ال�صـتثمارات الأجنبــية فــي البحريـن بلغـت 12.6 مـلــيار دينار
5.6% ال�ع�ام ال�م�ا�ص�ي ن�ت�ي�ج�ة ج�ه��د الحك��م�ة زادت ب�ن��ص�ب�ة 

�صفـه ووحـدة  الوطـن  �صـامة  لحمايـة  ومتاأهـب  متيقـظ  وقيمـه  بثوابتـه  مجتمعنـا 

} جاللة الملك خالل استقبال المهنئين من أهالي المحافظة الشمالية بحضور سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

ص4 ص10
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} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

االجتماعي  للتأمين  العامة  الهيئة  قامت 
بأثر  المتقاعدين  لجميع  الــزيــادة  بــإيــداع  أمــس 
رجعي للفترة من يناير 2021 حتى أبريل  2022، 
تــنــفــيــذًا ألمــــر صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان 
الــــوزراء  مجلس  جلسة  خـــالل  الـــــوزراء،  مجلس 
المتقاعدين  بمعاشات  الــزيــادة  صــرف  بمباشرة 
بــأثــر رجــعــي لــعــام 2021 وحــتــى شــهــر أبــريــل من 
المصرفية  حساباتهم  فــي  وإدخــالــهــا   2022 عــام 
بتاريخ 20 أبريل 2022 بالتزامن مع موعد صرف 

المعاشات التقاعدية، وذلك في إطار اإلصالحات 
عــلــى أنــظــمــة الــتــقــاعــد والــتــأمــيــن االجــتــمــاعــي 
بــمــا يــســهــم فـــي الــتــغــلــب عــلــى الــتــحــديــات الــتــي 
استدامتها  ويكفل  التقاعدية  الصناديق  تواجه 
والمشتركين،  المتقاعدين  حقوق  على  حفاظا 
وتكليف سموه وزارة المالية واالقتصاد الوطني 
بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 

بمباشرة التنفيذ.
صــرحــت بــذلــك إيــمــان الــمــربــاطــي، الرئيس 
االجتماعي،  للتأمين  العامة  للهيئة  التنفيذي 
مشيدًة بتعاون السلطة التشريعية مع الحكومة 

فـــي مــنــاقــشــة وإقـــــــرار اإلصــــالحــــات الــتــقــاعــديــة 
الــوطــن  مصلحة  يــحــقــق  بــمــا  عليها  الــمــتــوافــق 
 )%3( زيـــادة  بــصــرف  تكللت  والــتــي  والمواطنين، 
للمتقاعدين لسنتين بأثٍر رجعي، مؤكدًة مواصلة 
ــل تــعــزيــز اســـتـــدامـــة الــصــنــاديــق  ــن أجــ الــعــمــل مـ
التقاعدية والمحافظة على المعاش التقاعدي 
بما يّؤمن حصول المشتركين الحاليين والذين 
سيحالون إلى التقاعد مستقًبال على حقوقهم.

ص7 أخبار البحرين

باأثـر رجعـي للمتقاعديـن فـي ح�صـاباتهم  ال�صـنوية  اإيـداع الزيـادة 
التقاعدية ال�صناديق  ا�صتدامة  تعزيز  اأجل  من  العمل  م�ا�صلة  التاأمين:  هيئة 

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód
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»مجموعة �ضركات يونيتاك« تقيم غبقتها الرم�ضانية 
بــعــد غــيــاب دام ســنــتــيــن بــســبــب جــائــحــة 
يونيتاك  شــركــات  مجموعة  نظمت  كـــورونـــا، 
االثنين  يــوم  لموظفيها  الرمضانية  الغبقة 
2022 بحضور  أبــريــل   18 الــمــوافــق  الــمــاضــي 
والمديرين  للمجموعة  التنفيذي  الرئيس 

الــتــنــفــيــذيــيــن ومــوظــفــي الــشــركــة وذلــــك في 
الترابط بين  أواصر  إطار حرصها على دعم 
الموظفين. وقد شملت الفعالية العديد من 
خصيصا  أقيمت  التي  والسحوبات  الجوائز 

لهذه المناسبة.

بالتعاون مع »امللكية للأعمال الإن�سانية«

»ن�ضيج« توفر ق�ضائم �ضرائية لـ100 اأ�ضرة بحرينية متعّففة خالل رم�ضان

ال�ضـركـات  ر�ؤ�ضـاء  ت�ضت�ضيـف  الخليــج  طيــران 
�كبـار ال�ضخ�ضيـات في ختام غبقاتها الرم�ضانية

في ختام غبقاتها الرمضانية للعام الهجري 
1443، استضافت طيران الخليج عددا من الرؤساء 
في  الشخصيات  كبار  من  وشركائها  التنفيذيين 
مؤخرًا  الناقلة  أقامتها  متميزة  رمضانية  غبقة 

في مركز الخليج للمؤتمرات بفندق الخليج.
وقد رحب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي 
لطيران الخليج القبطان وليد العلوي بضيوف 
الغبقة، مؤكدًا عمق العالقات التي تجمع بين 
الــتــي يمثلها  والــمــؤســســات  الــوطــنــيــة  الــنــاقــلــة 
تجمع  التي  الــشــراكــة  ومثمنًا  الغبقة،  ضيوف 
بين تلك المؤسسات وطيران الخليج في سبيل 

اإلسهام في نمو االقتصاد الوطني وتطويره.
الجدير بالذكر أن الناقلة الوطنية تحرص 
لمجتمعها  والـــمـــشـــاركـــة  ــون  ــعـ الـ ــد  يـ ــد  مـ عــلــى 
البحريني الذي تنتمي إليه، وذلك من منطلق 
على  والــحــرص  المجتمعية  للشراكة  مبادئها 
دورها الفّعال في المجتمعات التي تعمل فيها، 
وأن هذه الغبقة هي إحدى الغبقات الرمضانية 
الــنــاقــلــة الــوطــنــيــة عــلــى إقامتها  الــتــي واظــبــت 
قنوات  إبقاء  بهدف  المبارك  الشهر  على مدى 
ــع شــركــائــهــا وعــمــالئــهــا  الـــتـــواصـــل مــفــتــوحــة مـ

الكرام.

أعــلــنــت شــركــة نــســيــج، إحــدى 
شــــــركــــــات الــــتــــطــــويــــر الــــعــــقــــاري 
الــــرائــــدة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
لــتــوفــيــر قسائم  مـــبـــادرة  إطــالقــهــا 
استهالكية  وسلع  ألغذية  شرائية 
لـــلـــمـــؤســـســـة الـــمـــلـــكـــيـــة لـــأعـــمـــال 
اإلنــســانــيــة بــغــرض تــوزيــعــهــا على 
100 أسرة بحرينية متعففة خالل 
شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ، 
تأتي هذه المبادرة كجزء محوري 
ــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيـ ــؤولـ ــسـ ــمـ مــــن الـ
ودعــمــهــا لمختلف  الــشــركــة  لـــدى 
في  واإلنسانية  الخيرية  األعمال 
نهجها  فــي  واســتــمــرارًا  المملكة، 
في دعم جهود ومشاريع المؤسسة 
بما  اإلنسانية،  لأعمال  الملكية 
ــات الــمــعــيــشــيــة  ــاجـ ــيـ ــتـ يــلــبــي االحـ
ــلـــحـــة لـــلـــعـــوائـــل الــمــتــعــفــفــة  الـــمـ
عن  المعيشية  األعــبــاء  وتخفيف 

المحتاجين من أبناء الوطن.
وبهذه المناسبة، صّرح أحمد 
الــعــام لشركة  الــمــديــر  الــحــمــادي 
نــســيــج: »نــحــن ســـعـــداء بــالــتــعــاون 
لأعمال  الملكية  المؤسسة  مــع 

ــة لـــدعـــم مــشــروعــاتــهــا  ــيـ ــانـ ــسـ اإلنـ
الــنــوعــيــة الــتــي تــركــت بــصــمــات ال 
ــي الــعــمــل الــخــيــري  حــصــر لــهــا فـ
ــي بــفــضــل الــتــوجــيــهــات  ــانـ ــسـ واإلنـ
بن  ناصر  الشيخ  لسمو  السديدة 
جاللة  مستشار  خليفة  آل  حمد 
الملك لأعمال اإلنسانية وشؤون 
الوطني  األمــن  مستشار  الشباب 
المؤسسة  أمــنــاء  مــجــلــس  رئــيــس 
الـــمـــلـــكـــيـــة لـــأعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة 

الـــشـــركـــة  إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ
تعتبر  والـــغـــاز.  للنفط  الــقــابــضــة 
مـــبـــادرتـــنـــا هــــذه جــــــزءًا ال يــتــجــزأ 
مــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــمــســؤولــيــة 
والتي  الشركة  لــدى  االجتماعية 
تحرص كل الحرص على ان يكون 
لها مساهمة ذات أثر إيجابي على 
مختلف  مــن  منها  المستفيدين 

شرائح المجتمع«. 
ــادي: »تــفــخــر  ــمـ ــاف الـــحـ ــ وأضــ

شــركــة نــســيــج بـــأن تــكــون مــن بين 
الملكية  الــمــؤســســة  شـــركـــاء  ــرز  أبــ
ــم  لــــأعــــمــــال اإلنـــســـانـــيـــة فــــي دعـ
الــمــبــادرات  مــن  ورعــايــة مجموعة 
الخيرية واإلنسانية والتي تهدف 
إلــــى مـــد يـــد الـــعـــون والــمــســانــدة 
ــر واألفـــــــراد على  ــ لــمــخــتــلــف األسـ
مــســتــوى الــمــمــلــكــة وتــوفــيــر سبل 
الــعــيــش الــكــريــم لــهــم. كــمــا تشكل 
سلسلة  إلى  إضافة  المبادرة  هذه 
ــادرات نــســيــج الــخــيــريــة والــتــي  ــبـ مـ
تشمل عدة قطاعات مثل التعليم 
والـــصـــحـــة واإلســــكــــان والـــريـــاضـــة 
ودعم الشباب وغيرها من فعاليات 
المسؤولية  مــلــف  تــعــزز  وأنــشــطــة 
االجتماعية لدى الشركة وعقدها 
ــع مــخــتــلــف  ــ ــاءة مـ ــ ــنـ ــ لــــشــــراكــــات بـ
الخيرية  والجمعيات  المؤسسات 

في المملكة«. 
مـــن جــانــبــه، أعــــرب الــدكــتــور 
الــعــام  األمــيــن  الــســيــد  مصطفى 
لــلــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لــأعــمــال 
اإلنــســانــيــة عـــن شــكــره وامــتــنــانــه 
مساهمتها  عــلــى  نــســيــج  لــشــركــة 

الــخــيــريــة ودعـــمـــهـــا الــســخــي في 
أن  مــؤكــدًا  الفضيل،  الشهر  هــذا 
هذا العمل يأتي من باب الشراكة 
عليه  تحرص  الــذي  المجتمعية 
مع  المبادرة  هذه  وأن  المؤسسة، 
تحقيق  على  تعمل  نسيج  شركة 
ــي نــبــيــل  ــ ــنـ ــ ــي ووطـ ــانــ ــســ هــــــدف إنــ
البحرينية  األســــر  مــســانــدة  فـــي 
احتياجاتهم  وتلبية  المتعففة 

لشهر رمضان الكريم.
ــور مــصــطــفــى  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ وأكــــــــد الـ
الـــســـيـــد أهـــمـــيـــة هـــــذه الـــمـــبـــادرة 
ــة نــســيــج لـــمـــا لـــهـــا مــن  ــركـ مــــع شـ
الــمــجــتــمــع  عـــلـــى  ــابــــي  إيــــجــ دور 
تـــعـــكـــس روح  ــنـــي، وهـــــي  ــبـــحـــريـ الـ
المجتمعي  والــتــكــافــل  الــتــعــاون 
ــع  ــمـ ــتـ ــمـــجـ الـــــــــــذي تــــمــــيــــز بـــــــه الـ
األمــر  هــذا  أن  مبينًا  البحريني، 
نسيج  بالغريب على شركة  ليس 
الخيري،  للعمل  دائــمــًا  السباقة 
مـــؤكـــدًا مــواصــلــة الــتــعــاون لدعم 
تصب  الــتــي  الــمــشــاريــع  مختلف 
في رعاية األسر البحرينية وأسر 

المؤسسة.

 } أحمد الحمادي.  } د. مصطفى السيد.

»الموا�ضالت �االت�ضاالت« تبرم اتفاقية تعا�ن مع »�ضداد« 
الجماعي  النقل  بحافالت  الخا�ضة  التذاكر  تعبئة  الإعادة 

أبرمت وزارة المواصالت واالتصاالت اتفاقية 
مع شركة سداد للدفع اإللكتروني لتقديم خدمة 
اســتــخــدام حافالت  تــذاكــر  تعبئة  جــديــدة إلعـــادة 
في  توفيرها  خــالل  مــن  وذلــك  الجماعي،  النقل 
الذاتي،  الدفع  أجهزة  وهــي،  ســداد  قنوات  جميع 
موقع سداد اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية. 
االستراتيجية  الخطط  من  انطالقًا  ذلــك  يأتي 
الـــمـــواصـــالت  وزارة  فــــي  ــبــــري  الــ الـــنـــقـــل  لـــقـــطـــاع 
النقل  حــافــالت  استخدام  لتشجيع  واالتــصــاالت 
توفير  خالل  من  البحرين  مملكة  في  الجماعي 
قـــنـــوات مــتــنــوعــة وســهــلــة الـــوصـــول واالســتــخــدام 
.Go-Card إلعادة تعبئة تذاكر استخدام الحافالت

بوهزاع  عبداهلل  سامي  المهندس  صرح  وقد 
وكيل النقل البري والبريد بأن هذا التعاون يأتي 
الــوزارة في تقديم خدمات سهلة  ضمن توجهات 
البحرين،  مملكة  فــي  الــركــاب  لجميع  ومــيــســرة 
تــتــواكــب مـــع الــتــقــدم الــقــائــم فـــي مــجــال الــنــقــل 
التعاون  هــذا  إن  حيث  الحديثة،  والتكنولوجيا 

ــــى مــخــتــلــف شـــرائـــح  ســيــســاهــم فــــي الــــوصــــول إلـ
لخدمة  جديدة  قناة  توفير  خالل  من  المجتمع 

إعادة تعبئة التذاكر والتحول اإللكتروني.
كما رحب الشيخ علي بن عبداهلل آل خليفة 
رئيس مجلس إدارة شركة سداد للدفع اإللكتروني 
في  واالتــصــاالت  الــمــواصــالت  وزارة  مــع  بالتعاون 
تقديم خــدمــة جــديــدة ألحــد أهــم أنــمــاط النقل 
الجماعي في المملكة، من خالل توفير الخدمة 
في أكثر من 1000 جهاز مخصص للدفع الذاتي 
عــلــى مــســتــوى مملكة الــبــحــريــن، بــاإلضــافــة إلــى 
وتطبيق  اإللــكــتــرونــي  ســـداد  مــوقــع  عبر  توفيرها 

الهواتف الذكية.
والــجــديــر بــالــذكــر أن خــدمــة حــافــالت النقل 
المواطنين  كــبــيــرا مــن  إقــبــاال  تــالقــي  الــجــمــاعــي 
الركاب  عدد  بلغ  المملكة، حيث  في  والمقيمين 
اإلجــمــالــي مــنــذ تشغيل الــخــدمــة مــا يــقــارب 70 
مليون راكب، بمتوسط عدد ركاب يومي يصل إلى 

32 ألف راكب.

برعاية »البنك الأهلي املتحد«

ال�ضغار الأبطالها  القرقاعون  حفل  تقيم  »ابت�ضامة«  مبادرة 

مول مودا  في  الجديدة  عر�ضها  �ضالة  تفتتح  مارتن«  »اأ�ضتون 
-الشركة  مارتن  أستون  افتتحت شركة 
البريطانية  الرياضية  للسيارات  المصنعة 
مودا  في  أحــدث صــاالت عرضها  الفاخرة- 
لــورانــس  بحضور  الــبــحــريــن،  بمملكة  مــول 
أستون  لشركة  التنفيذي  الرئيس  سترول 
اإلدارة  مجلس  رئيس  هامر  وكــارل  مــارتــن، 
والرئيس التنفيذي لشركة أداماس موتورز. 
وخـــالل الــحــفــل الــمــســائــي، الــتــقــى ضيوف 
الــحــفــل مـــع كــبــار مــوظــفــي أســـتـــون مــارتــن 

وشريكها أداماس موتورز.
ــون مـــارتـــن  ــتــ ــرض أســ ــ ــر صـــالـــة عـ ــوفــ وتــ
ــارات فـــرصـــة تــجــربــة أحـــدث  ــيـ ــسـ لــعــشــاق الـ
في  بما  المعروضة،  مارتن  أستون  طــرازات 
DBX ويأتي هذا  ذلك أحدث طرازاتها فئة 
االفتتاح تزامًنا مع حدث رياضة السيارات 
األكـــثـــر شــهــرة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، وهــو 
كان  حيث  2022؛  الكبرى  البحرين  جــائــزة 
الــفــريــق مــســتــعــدا بــشــكــل جــيــد الســتــقــبــال 
العرض  صالة  فــي  والمشجعين  الضيوف 
األســبــوع  نــهــايــة  عطلة  خـــالل  المخصصة 

لسباق الفورموال 1.
سترول  لورانس  علق  المناسبة  وبهذه 
مارتن  أســتــون  لشركة  التنفيذي  الــرئــيــس 
قــــــائــــــاًل: »ســــــــــررت لــــــوجــــــودي فـــــي مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن خـــالل واحــــدة مــن أكــثــر عطالت 
السيارات  برياضة  ازدحــاًمــا  األسبوع  نهاية 
والـــتـــي شـــهـــدت مـــشـــاركـــة ومــنــافــســة فــريــق 
أســتــون مــارتــن لــلــفــورمــوال 1 وابــنــي النــس 
فـــي لــيــلــة مـــثـــيـــرة؛ وال ســيــمــا وأنـــنـــي زائـــر 
منتظم للمملكة وشاهدت بنفسي الشغف 
بــالــســيــارات  هــنــا  الكثيرين  لـــدى  الــمــتــزايــد 

الفاخرة الشهيرة«.
ــاًل:  ــائــ وواصــــــــل لـــــورانـــــس تـــصـــريـــحـــه قــ
الحديثة  الــعــرض  صالة  بافتتاح  »تشرفت 
أداماس موتورز،  بالشراكة مع  بنا  الخاصة 
لشركة  أفضل  مكان  يوجد  ال  أنــه  وأعتقد 

أستون مارتن من البحرين«.
مـــارتـــن  ــون  ــتــ أســ أن  ــر  ــذكـ ــالـ بـ ــر  ــديـ ــجـ الـ
الــبــحــريــن تـــــدار مـــن قــبــل شـــركـــة أدامـــــاس 
شــركــة  وهــــي  ذ.م.م،  لـــلـــســـيـــارات  الــبــحــريــن 
وتحظى  الــســيــارات  تــجــارة  فــي  متخصصة 
باحترام كبير وتتمتع بخبرة واسعة في بيع 
السيارات الفاخرة في جميع أنحاء الشرق 

األوسط وآسيا.
ــن جـــانـــبـــه، عــلــق كـــــارل هـــامـــر رئــيــس  مـ

التنفيذي لشركة  والرئيس  اإلدارة  مجلس 
أداماس موتورز  »في  قائاًل:  أداماس موتورز 
البحرين نشعر بالحماس والفخر الكبيرين 
لشراكتنا مع أستون مارتن، ومن خالل هذه 
الشراكة نهدف إلى تزويد عمالئنا بمعايير 
عــالــيــة مـــن الــخــدمــة فـــي مــوقــع مخصص 
داخل مودا مول، ال سيما أن أعضاء فريقنا 
النظر  وجهات  لتقدير  يكفي  بما  مــدربــون 
الشرق األوسط،  للمشترين في  المختلفة 
حياة  أســلــوب  تحاكي  تجربة  أنــشــأنــا  فيما 
إلــى مرحلة ما  تمتد  الــتــي  مــارتــن  أســتــون 
بعد شراء السيارة لتشمل الرعاية الالحقة 

والخدمات غير المسبوقة«.
 بــــــدوره عــلــق كـــريـــس جــيــبــســون نــائــب 

الــمــديــر الــعــام لــمــركــز الــبــحــريــن الــتــجــاري 
عن  »بالنيابة  قــائــاًل:  مــول  ومـــودا  العالمي 
ــول، أرحــــب بــعــالمــة أســـتـــون مــارتــن  ــودا مــ مــ
رؤيــة  إلــى  وأتــطــلــع  البحرين  فــي  التجارية 
هذه السيارات الفاخرة المذهلة في جميع 
أنــحــاء الــمــمــلــكــة، وأدعــــو عــشــاق الــســيــارات 
ــي مـــــــودا مـــول  ــ ــــرض فـ ــعـ ــ ــة الـ ــالــ لـــــزيـــــارة صــ

ومشاهدة طرازات أستون مارتن الرائعة«.
ــاًل:  ــائـ وواصـــــــل جــيــبــســون تــصــريــحــه قـ
أستون  سيارات  إحــدى  بمنح  مؤخًرا  »قمنا 
وكانت  محظوظة،  لمتسوقة  فانتاج  مارتن 
تلك هي المرة األولى التي يتم فيها منح 
ــذه الــســيــارة الــفــخــمــة الــتــي تتمتع  مــثــل هـ
سيما  ال  البحرين،  في  الرائعة  بهندستها 
أن أسلوب الحياة والقيم المرتبطة بعالمة 
مــع سمعة  تــمــاًمــا  تتماشى  مــارتــن  أســتــون 
ومكانة مودا مول الطويلة كمقر لعدد كبير 
الــفــاخــرة في  الــعــالمــات التجارية  أبــرز  مــن 
العالمة  بهذه  أرحــب  أن  ويسرني  المملكة، 
الــتــجــاريــة ضــمــن مــحــفــظــة الــمــســتــأجــريــن 
لدينا«. ويقع مودا مول في مركز البحرين 
الــــتــــجــــاري الـــعـــالـــمـــي وهــــــو اســــــم مــــــرادف 
لــلــفــخــامــة واألزيـــــــاء والــمــطــاعــم الــفــاخــرة 
ومـــكـــان مــثــالــي لــلــمــتــســوقــيــن لــالســتــمــتــاع 
بـــأن ســاعــات  فــريــدة، عــلــًمــا  تــســوق  بتجربة 
المبارك  رمــضــان  الــمــول خــالل شهر  عمل 
العصر،  بعد   4  - صباًحا   10 كالتالي:  هي 
بــعــد منتصف  ــدة  ــواحــ الــ  - ــاًء  مـــسـ  8 ــن  ومــ
أيام  خــالل  المول  عمل  أمــا ساعات  الليل. 
 10 كالتالي:  فستكون  السعيد  الفطر  عيد 

صباًحا - منتصف الليل.

اأ�ضري توقع مذكرة تفاهم مع �ضركة ONEX Shipyards اليونانية -االأمريكية
وقــعــت الــشــركــة الــعــربــيــة لــبــنــاء وإصــــالح الــســفــن أســرى 
بهدف  اليونانية   ONEX Shipyards تفاهم مع شركة  مذكرة 
ــاالت إصـــــالح الــســفــن  ــجـ ــي مـ ــبــــادل الـــخـــبـــرات فـ الـــتـــعـــاون وتــ
اطر  بحث  إلــى  إضــافــة  والــتــحــديــث  التكنولوجي  والــتــبــادل 

التعاون التجاري بين الشركتين.
التفاهم  مــذكــرة  توقيع  مــراســم حفل  أثــنــاء  ذلــك  جــاء 
رئيس  ميتسوتاكيس  كيرياكوس  وبحضور  الشركتين  بين 
 ONEX  الوزراء اليوناني على هامش زيارته لشركة أحواض
Shipyardsوالـــــــــــذي عــقــد بــاســتــخــدام الــتــقــنــيــة االفــتــراضــيــة 
ــدأت مـــراســـم الــحــفــل بــمــبــاركــة مـــن كــيــريــاكــوس  ــ عـــن بــعــد وبـ
سعادته  عــن  معربا  االتــفــاقــيــة  هــذه  لتوقيع  ميتسوتاكيس 
لقيام شركة اسري بأخذ هذه المبادرة الطيبة للتعاقد مع 
إحدى اعرق أحواض السفن اليونانية والذي يعكس قدرات 
مملكة البحرين المتقدمة فيما يخص التعاون االقتصادي 
لشركة  المنتدب  العضو  مطر  مــازن  قــام  بعدها  والتجاري. 
أسري وعضو مجلس اإلدارة بتوقيع العقد من جانب شركة 
التنفيذي  الرئيس  زينوكوستاس  بانوس  قام  وبــدوره  أســري 
شركة  جــانــب  مــن  العقد  بتوقيع   ONEX مجموعة  ورئــيــس 

.Shipyards ONEX
العميق  شــكــره  عــن  مـــازن مطر  أعـــرب  المناسب  وبــهــذه 
على  ميتسوتاكيس  كــيــريــاكــوس  الــيــونــانــي  الـــــوزراء  لــرئــيــس 
 ONEX ــرام هـــذه االتــفــاقــيــة ولــرئــيــس مــجــمــوعــة ــ دعــمــه إلبـ
للنتائج  متطلعا  االتفاقية  توقيع  على  زينوكوستاس  بانو 
آفاق جديدة  والذي يفتحا  إبرام هذا االتفاق  المرجوة من 

فعال  بشكل  ويسهم  عالميا  أســـري  شــركــة  أعــمــال  لتطوير 
وتشجيع  لتكثيف  المملكة  في  الحكومي  التوجه  دعــم  في 
اليونان  البحرين وجمهورية  التجارية بين مملكة  الروابط 
عــقــود من  مــدى  تــاريــخ يمتد على  اســـري  »إن لشركة  وقـــال 
العمل وتقديم الخدمات لكبرى الشركات اليونانية المالكة 
العالقات  لــهــذه  ترسيخ  اال  العقد  هــذا  توقيع  ومــا  للسفن 
وأخـــذهـــا ألبـــعـــاد جـــديـــدة ال تــقــتــصــر عــلــى إصــــالح الــســفــن 
أيضا للدخول في شراكات وتفاهمات  اليونانية فحسب بل 
مــع شــركــات وأحــــواض اإلصــــالح الــيــونــانــيــة وأضــــاف »تعتبر 
الرائدة  اليونانية  ONEX من مجموعات األعمال  مجموعة 
لــمــا تــزخــر بــه مــن شــركــات مــتــعــددة الــتــخــصــصــات ال سيما 

أحواض ONEX Shipyards والتي نتطلع للعمل معها قريبا«.
ومن جانبه أبدى بانوس زينوكوستاس رئيس مجموعة 
اعرق  االتفاقية مع إحدى  بتوقيع هذه  اعتزازه  ONEX عن 
ــال »نحن  شــركــات إصـــالح الــســفــن اال وهـــي شــركــة أســـري وقـ
سعداء جدا بأن تتظافر جهودنا مع شركة رائدة في األعمال 
كشركة  العربي  الخليج  منطقة  في  والتصنيعية  البحرية 
الممارسات  أفضل  نطبق  ان  نستطيع  معا،  وبالعمل  أسري 
المشتركين.  زبائننا  لمصلحة  القيمة  الــخــبــرات  ونــتــبــادل 
في  التنافسية  قــدراتــنــا  ســيــعــزز  هـــذا  تحالفنا  »ان  وأضــــاف 
األسواق العالمية ونحن نتطلع لتحقيق النتائج العظيمة 

المرجوة منه في القريب العاجل«.

نظمت مبادرة »ابتسامة« التابعة لجمعية 
الدعم  بتقديم  والمعنية  الشبابية  المستقبل 
ــفــــال مـــرضـــى  ــي لــــأطــ ــاعــ ــمــ ــتــ الـــنـــفـــســـي واالجــ
الــســرطــان وأولـــيـــاء أمــورهــم حــفــل الــقــرقــاعــون 
الــســنــوي الـــذي حــضــره عـــدد كبير مــن أبــطــال 
المبادرة وأفراد أسرهم، وذلك بدعم من البنك 

األهلي المتحد.
الجمعية صباح  إدارة  رئيس مجلس  وقال 
عــبــدالــرحــمــن الــزيــانــي: إن حــفــل الــقــرقــاعــون 
ــار الــفــعــالــيــات االجــتــمــاعــيــة  هـــذا يــأتــي فــي إطــ
والترفيهية التي تنظمها مبادرة »ابتسامة« على 
التواصل االجتماعي  العام بهدف تعزيز  مدار 
والعمل  أمــورهــم  وأولــيــاء  الصغار  األبــطــال  مع 

عــلــى إخـــراجـــهـــم مـــن أجـــــواء الـــعـــالج وزيـــــارات 
ــكـــررة إلـــــى أجـــــــواء الـــمـــرح  ــتـ ــمـ الــمــســتــشــفــى الـ
الــذي بال شك يسهم بتحسن  والمتعة، األمــر 
الحالة النفسية لهم وبما ينعكس على تقبلهم 

للعالج والتفاعل معه بمشيئة اهلل.
وأضاف الزياني أن حفل القرقاعون يسهم 
بالتراث  األبــطــال  األطــفــال  تعريف  فــي  أيــضــا 
االحــتــفــال  تفاصيل  عــبــر  الشعبي  البحريني 
الــــتــــي تــتــضــمــن رقــــصــــة الـــفـــريـــســـة واألغــــانــــي 
عن  معربًا  وغــيــرهــا،  الــهــدايــا  وتــوزيــع  الشعبية 
شــكــره لــلــبــنــك األهـــلـــي الــمــتــحــد عــلــى رعــايــتــه 
لـــهـــذا الــحــفــل ولــجــمــيــع مــتــطــوعــي الـــمـــبـــادرة 

المساهمين في التنظيم.

ــنـــقـــد«: الـــعـــمـــالت الــرقــمــيــة  ــنـــد�ق الـ ــضـ »�ـ
الـــعـــقـــوبـــات ــلـــى  عـ ــاف  ــ ــف ــ ــت ــ االل تــتــيــح  ال 

قـــالـــت الـــمـــديـــرة الـــعـــامـــة لـــصـــنـــدوق الــنــقــد 
استخدام  إن  جورجييفا،  كريستالينا  الــدولــي 
العمالت الرقمية ال يسمح للبلدان أو الشركات 
العقوبات  مــن  كبير  بشكل  بالتهرب  األفـــراد  أو 
الدولية، مثل تلك التي تفرضها الدول الغربية 

على روسيا.
وأوضــــحــــت جــورجــيــيــفــا فـــي مـــحـــادثـــة عبر 
لصندوق  الربيع  اجتماعات  إطــار  في  اإلنترنت 
النقد الدولي والبنك الدولي أمس، إنه »ليست 
هــنــاك دالئــــل قــويــة عــلــى أنـــه يــمــكــن اســتــخــدام 
الــعــمــالت الــرقــمــيــة لــاللــتــفــاف عــلــى الــعــقــوبــات، 
لماذا؟ ألن النظام المالي ما زال لديه دور مهم 

ليؤديه«.
نرى  مرحلة  إلــى  بعد  نصل  »لــم  وأضــافــت: 
فــيــهــا دلـــيـــال عــلــى أن ذلــــك يــســمــح بــااللــتــفــاف 

العقوبات تمنع  أن  الواضح  العقوبات، من  على 
التعامالت«. 

ويتابع صندوق النقد الدولي هذا الموضوع 
التي  بروسيا  يتعلق  ما  في  خصوصا  كثب،  من 
فرضت عليها الدول الغربية حزما من العقوبات 
االقــتــصــاديــة منذ بــدء غــزو أوكــرانــيــا فــي نهاية 

فبراير.
السلطات  كــانــت  األوكــــرانــــي،  الــجــانــب  وفـــي 
الــحــرب،  قبل  الرقمية  بالعمالت  جــدا  »مهتمة 
ــذي،  ــ لــــذلــــك أنــــجــــزت الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــعـــمـــل« الــ
لــأوكــرانــيــيــن بتلقي  ــق جــورجــيــيــفــا، ســمــح  وفــ
من  وبــســرعــة«.  منخفضة  »بكلفة  الــمــســاعــدات 
»روسيا  أن  إلــى  جورجييفا  أشـــارت  أخـــرى،  جهة 
البنك  نفسها تتجه نحو عملة رقمية يصدرها 
المركزي« الفتة إلى أنها »ليست موجودة بعد«.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16099/pdf/1-Supplime/16099.pdf?fixed3821
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1083638
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 
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م�سيدين مبا يعك�س من قيم الأ�سالة والتقدير للأعمال اخلريية والإن�سانية.. فعاليات وطنية:

ن�سيد بدعم وزير الداخلية لربنامج »كفو« الذي اأنتجته وزارة الإعلم

وثمن حم�ضن البكري رئي�س جمعية التقوى 

اخلريية عاليا متابعة معايل وزير الداخلية لكل 

تنفيذ  كرئي�س جلنة  الوطني  االنتماء  يعزز  ما 

وما  املواطنة،  قيم  وتر�ضيخ  الوطني  االنتماء 

كانت تاأتي هذه االإ�ضادة اإال وهذا الربنامج املميز 

اأ�ضاف نوعية الإعالم واع مب�ضوؤوليته الوطنية 

وواجبه جتاه وطنه، ففعال هذا الربنامج »كفو« 

القيم  ا�ضم على م�ضمى يف متيز وا�ضح لغر�س 

واملبادئ الوطنية. 

بجريدة  ال�ضحايف  الكاتب  قال  جهته،  من 

البالد اإبراهيم النهام اإن االإ�ضادة الكرمية لوزير 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�ضد  ال�ضيخ  الداخلية 

الوطنية  اخلطة  تنفيذ  متابعة  جلنة  رئي�س 

لتعزيز االنتماء الوطني وتر�ضيخ قيم املواطنة 

يختلج  عما  لتعرب  »كفو«  لربنامج  »بحريننا« 

يف نفو�س املواطنني واملقيمني معا، ومنذ الوهلة 

االأوىل لبث احللقة االأوىل من الربنامج.

اأن برنامج »كفو« والذي  اإىل  النهام  واأ�ضار 

ُيعد احدى مبادرات اخلطة الوطنية »بحريننا« 

املجتمعية،  ال�ضراكة  م�ضتفادة يف  درو�ضا  يقدم 

والتي  معا،  والقدوة  التقدير  ثقافة  تعزيز  ويف 

اأو  عرثات،  اأو  حتديات  اأو  اإعاقة  اأي  توقفها  ال 

ظروف معي�ضية اأو اإن�ضانية.

الوطن  ب�ضحيفة  ال�ضحايف  الكاتب  واأ�ضاد 

ح�ضني التتان بدعم ومتابعة الفريق اأول ال�ضيخ 

الداخلية  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�ضد 

الوطنية  اخلطة  تنفيذ  متابعة  جلنة  رئي�س 

لتعزيز االنتماء الوطني وتر�ضيخ قيم املواطنة 

باالأثر  »كفو«  لربنامج  �ضخ�ضيا  »بحريننا« 

البالغ لنجاح برنامج »كفو« وو�ضوله للعاملية، 

م�ضريا اإىل اأن دعم معاليه للربنامج والذي يقع 

بكل تاأكيد يف م�ضار اخلطة الوطنية »بحريننا«، 

واأدى  جدا،  كبريا  زخما  الربنامج  اأعطى  قد 

النت�ضاره من خالل كل الت�ضهيالت التي قدمتها 

بحلته  ظهر  حتى  للربنامج،  الداخلية  وزارة 

الوطنية اجلميلة.

اأبرز  من  اإن  بحر  حممد  ال�ضحايف  وقال 

عوامل النجاح لربنامج »كفو« الذي القى تفاعال 

وا�ضعا حمليا واإقليميا هو دعم ومتابعة الفريق 

وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�ضد  ال�ضيخ  اأول 

اخلطة  تنفيذ  متابعة  جلنة  رئي�س  الداخلية 

الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وتر�ضيخ قيم 

املواطنة »بحريننا«، والذي كان له االأثر البالغ 

النظري  املنقطع  النجاح  يف  املحوري  والدور 

للربنامج.

فر�ضة  ميثل  الكرمي  ال�ضهر  اأن  واأ�ضاف 

لتعزيز اأ�ضمى املفاهيم االإن�ضانية واأجمل االأمثلة 

الوطني،  واالنتماء  املجتمعية  امل�ضاركة  يف 

االنتماء  لتعزيز  الوطنية  احلملة  اأن  خ�ضو�ضا 

»بحريننا«  املواطنة  قيم  وتر�ضيخ  الوطني 

مليئة بال�ضخ�ضيات امللهمة، والتي كان لها االأثر 

االإيجابي على حياتنا جميعا.

رئي�س  ال�ضندي  را�ضد  عبدالعزيز  واأ�ضار 

اأن الدعم  جمعية البحرين للعمل التطوعي اإىل 

واملتابعة التي يولها وزير الداخلية رئي�س جلنة 

االنتماء  لتعزيز  الوطنية  اخلطة  تنفيذ  متابعة 

»بحريننا«،  املواطنة  قيم  وتر�ضيخ  الوطني 

للربنامج التلفزيوين »كفو« كان له اأثر بالغ يف 

الذي  بال�ضكل  وظهوره  النظري  منقطع  النجاح 

يليق ب�ضمعة ومكانة مملكة البحرين و�ضعبها، 

اإذ اإن متابعة وزير الداخلية ودوره االأ�ضا�ضي يف 

هذا النجاح يوؤكد اأن هذا الربنامج يعزز ال�ضراكة 

العمل  هذا  واأن  املجتمع،  اأفراد  بني  املجتمعية 

الوطني منوذج ال�ضراكة املجتمعية البناءة بني 

القطاعني العام واخلا�س، واأبرز عددا من القيم 

الوطنية  اخلطة  عليها  ترتكز  التي  الوطنية 

واالعتزاز  الفخر  مقدمتها  يف  »بحريننا«، 

والعطاء والت�ضامن واملواطنة ال�ضاحلة. 

واأعرب اأحمد جمعة الغريب امل�ضرف العام 

�ضكره  عن  البحرين«  اأهل  »توا�ضل  خلدمة 

وتقديره لكل القائمني على الربنامج التلفزيوين 

خطوة  باعتباره  الربنامج  اأن  موؤكدا  »كفو«، 

ناجحة قد حقق اأهدافه االإن�ضانية النبيلة يف دعم 

التوا�ضل بني فئات املجتمع كافة، وهو ما ن�ضعى 

التوا�ضل  قنوات  فتح  خالل  من  حتقيقه  اإىل 

لزيادة  املجتمعية  واملوؤ�ض�ضات  املواطنني  بني 

التعاون والتوا�ضل يف كل ما فيه خري و�ضالح 

مملكتنا الغالية و�ضعبها الويف.

الربنامج  اأن  اإىل  العلوي  تغريد  واأ�ضارت 

الرم�ضاين »كفو« حظي باهتمام وا�ضع وتفاعل 

اإيجابي فهو يقدم اأبطاال حقيقيني كر�ضوا اأنف�ضهم 

خلدمة وطنهم واأفراد املجتمع، كما اأن الربنامج 

يعك�س جانبا وطنيا واإن�ضانيا واجتماعيا، اإذ اإن 

الربنامج ي�ضلط ال�ضوء على �ضخ�ضيات وطنية 

ت�ضتحق التكرمي ملا لهم االأثر االإيجابي على حياة 

العديد من االأ�ضخا�س يف تغيري م�ضار حياتهم.

الداخلية  وزير  ودعم  بجهود  واأ�ضادت 

الوطنية  اخلطة  تنفيذ  متابعة  جلنة  رئي�س 

لتعزيز االنتماء الوطني وتر�ضيخ قيم املواطنة 

»بحريننا«، بالتعاون مع وزارة �ضوؤون االإعالم، 

االأهداف  وحقق  الربنامج  جناح  عن  اأثمر  اإذ 

واالنتماء  التكافل  تعزيز  املن�ضودة يف  ال�ضامية 

للمملكة وتر�ضيخ قيم املواطنة بني اأفراد املجتمع 

البحريني.

اإن  بومطيع  يو�ضف  قال حممد  جانبه،  من 

برنامج االجتماعي »كفو« قد تفاعلت معه القلوب 

وامل�ضاعر، منوها باخلطوة الوطنية »بحريننا« 

وما حتمله من مبادرات واأهداف �ضامية ت�ضهم يف 

حتقيق اخلري للجميع، م�ضيدا بتوجيهات ودعم 

وزير الداخلية للربامج الوطنية واملجتمعية يف 

اأطيب االأثر يف  مملكة البحرين، والتي كان لها 

واإبراز  املجتمعي  والعمل  التعاون  مبادئ  دعم 

قيم الوفاء واملحبة والتاآلف فيما بني اجلميع.

العويناتي  ح�ضني  االأعمال  رجل  ونوه 

وما  »كفو«  البحريني  التلفزيوين  بالربنامج 

لالأبناء  وتقديرية  اإن�ضانية  معاٍن  من  يت�ضمنه 

البارز  بدورهم  واال�ضادة  البحريني  املجتمع 

اإخوانهم املواطنني، معربا عن �ضكره  يف خدمة 

وتقديره لوزير الداخلية رئي�س جلنة »بحريننا« 

لت�ضخري كل االإمكانات والقدرات الإجناح اأهداف 

الربنامج الذي جذب انتباه امل�ضاهدين من داخل 

وخارج مملكة البحرين.

اخلطة  مبخرجات  الدوي  اإبراهيم  واأ�ضاد 

وتر�ضيخ  الوطني  االنتماء  لتعزيز  الوطنية 

عن  اأثمرت  والتي  »بحريننا«،  املواطنة  قيم 

النجاح الكبري الذي حققته الربامج التلفزيونية 

تراثنا  يف  جميل  ما  كل  تر�ضيخ  يف  واالإذاعية 

البحريني ومن بينها برنامج »كفو« الذي عك�س 

مبادئ  من  البحريني  جمتمعنا  به  يزخر  ما 

اإن�ضانية ووطنية.

يف  امل�ضاهدين  اإعجاب  اأن  الدوي  واأ�ضاف 

بربنامج  والعربية  اخلليجية  ودولنا  البحرين 

»كفو« وما حظي به من اإ�ضادات رفيعة امل�ضتوى 

قيادة  ظل  يف  البحرين  مملكة  اأن  بجالء  يوؤكد 

عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة 

اآل خليفة ملك البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، 

وب�ضند من �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري �ضلمان 

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

العربية  بقيمها  غنية  اهلل،  حفظه  الوزراء، 

هي  كما  احلنيف،  ديننا  من  النابعة  واالأ�ضيلة 

غنية بطيبة �ضعبها ونفو�ضهم االأبية التي حتب 

اخلري للجميع.

دكتورة  املزعل  �ضرف  الدكتورة  وقالت 

البحريني  »كفو«  برنامج  اإن  احلديث  التاريخ 

البحريني  ال�ضعب  وجدان  يف  مكانته  تو�ضم 

اأ�ضالة  اأظهره من  العربي، مبا  و�ضعب اخلليج 

وتطوعية  خريية  الأعمال  وتقييم  وتقدير 

البحرين  اأبناء  بها ب�ضكل فردي  واإن�ضانية، قام 

عميق  ومبعنى  وبجدارة  بحق  العظماء 

لالإن�ضانية والإعمار االأر�س باخلري، وهكذا دائما 

ال�ضعب البحريني يبهر من حوله مبا يحمله من 

قيم عالية.

اإبراهيم الدوي حم�سن البكري خالد البوعينني تغريد العلوي

حممد بحر الدكتورة �سرف املزعل

ح�سني العويناتي

اأحمد الغريب

حممد بومطيع

الدكتورة اأحالم القا�سمي

اإبراهيم النهام

نوهت فعاليات وطنية بالربنامج التلفزيوين »كفو« الذي يعد اإحدى مبادرات اخلطة الوطنية »بحريننا«، م�سريين اإىل اأن الربنامج ي�سهم يف 

تر�سيخ القيم البحرينية واالنتماء للوطن، وي�ستحث املواطنني على العطاء والبذل يف �سبيل رفعة البحرين واأهلها.

الوطنية  اخلطة  مبادرات  اإحدى  ياأتي  الذي  »كفو«  برنامج  ان  البحرين  بجامعة  االجتماع  علم  اأ�ستاذ  القا�سمي  اأحالم  الدكتورة  واأكدت 

»بحريننا« ُيعد عالمة الفتة وم�سيئة يف تاريخ تنفيذ اخلطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وتر�سيخ قيم املواطنة، اإذ اإن حجم املتابعة واالإ�سادة 

والتفاعل الذي حظي به الربنامج �سعبيا وعلى مواقع التوا�سل االجتماعي من داخل البحرين وخارجها لهو دليل على اأن الربنامج القى اإعجاب 

الداخلية رئي�س جلنة  اإىل الوطن، معربة عن �سكرها لوزير  البعد الوجداين والقيمي لالنتماء  اأن يقدم  النا�س، وا�ستطاع بنجاح  وا�ستح�سان 

متابعة تنفيذ اخلطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وتر�سيخ قيم املواطنة »بحريننا« على دعمه ومتابعته وحر�سه وت�سجيعه للمبادرات املبدعة 

واالإيجابية، م�سيدًة يف الوقت ذاته بجهود وزارة �سوؤون االإعالم يف انتاج هذا العمل التلفزيوين الناجح.

وقال خالد بن �ساهني البوعينني اإن برنامج »كفو« اأحدث قفزة كبرية يف م�ستوى الربامج املجتمعية امل�سورة، اإذ متكن خالل فرتة ق�سرية 

من الو�سول اإىل بيت كل مواطن بحريني وحجز م�ساحة كبرية من االهتمام اجلماهريي كونه يكرم وي�سلط ال�سوء على ق�س�س اإن�سانية جديرة 

باالهتمام، م�سيدا باهتمام وزير الداخلية الفريق اأول ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س جلنة متابعة تنفيذ اخلطة الوطنية لتعزيز االنتماء 

الوطني وتر�سيخ قيم املواطنة »بحريننا« لهذا الربنامج الذي ُيعد واحدا من مبادرات اخلطة الوطنية »بحريننا«. وزير الداخلية

»ك��������ف��������و« اإح����������������دى امل������������ب������������ادرات امل�����ب�����دع�����ة 

خل����ط����ة »ب���ح���ري���ن���ي���ن���ا« ال�����ت�����ي ت����ر�����س����خ ال���ق���ي���م

الإ���������������������س��������������������ادة مب����������خ����������رج����������ات اخل�������ط�������ة 

ال�����وط�����ن�����ي�����ة ل����ت����ع����زي����ز الن������ت������م������اء ال����وط����ن����ي

ال�سلمان: اململكة ت�سري بخطى ثابتة نحو موا�سلة ازدهار القطاع الطبي

البحرين تنّظم اأول موؤمتر دويل ملر�س نق�س املناعة املكت�سبة ب�سبتمرب
املناعة  نق�س  ملر�س  االأول  الدويل  البحرين  موؤمتر  ينطلق 

�ضبتمرب 2022،  يومي 23 و24  �ضيعقد خالل  الذي  املكت�ضبة 

رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�ضيخ  طبيب  الفريق  حتت 

جمال  يف  وخمت�ضني  خرباء  بح�ضور  لل�ضحة،  االأعلى  املجل�س 

مكافحة وت�ضخي�س وعالج املر�س.

ملكافحة  الوطنية  اللجنة  بني  تعاون  اتفاقية  توقيع  وقد مت 

نق�س املناعة املكت�ضبة و�ضركة اأديوكي�ضن بال�س لتنظيم احلدث 

املهم، اإذ مت التوقيع من جانب اللجنة الدكتورة جميلة ال�ضلمان 

ومن جانب اأديوكي�ضن بال�س د. اأمني عبداهلل املدير العام لل�ضركة.

رئي�س  ال�ضلمان  جميلة  الدكتورة  اأكدت  املنا�ضبة،  وبهذه 

ثابتة  ت�ضري بخطى  البحرين  اأن مملكة  للموؤمتر  املنظمة  اللجنة 

حل�ضرة  الزاهر  العهد  يف  الطبي  القطاع  ازدهار  موا�ضلة  نحو 

�ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

وحر�س جاللته الدائم على تقدمي الرعاية الطبية ال�ضاملة لكافة 

ما يج�ضد  البحرين، وهو  اأر�س مملكة  املواطنني واملقيمني على 

روؤية جاللته احلكيمة يف جعل مملكة البحرين مركزا للنجاحات 

الطبية املتوا�ضلة، منوًها باالهتمام وامل�ضاندة الدائمة من �ضاحب 

ال�ضمو امللكي االأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء واهتمام �ضموه الدائم بالقطاع ال�ضحي.

واأ�ضارت اإىل اأن رعاية الفريق طبيب ال�ضيخ حممد بن عبداهلل 

االيجابي يف  االأثر  له  لل�ضحة  االأعلى  املجل�س  رئي�س  اآل خليفة 

حتقيق كامل النجاح املن�ضود واالأهداف املرجوة من املوؤمتر الذي 

االأنظار يف  البحرين حمط  و�ضتكون مملكة  االأوىل،  للمرة  يقام 

من 25  اأكرث  م�ضاركة  �ضي�ضهد  الذي  املوؤمتر  اأهمية ومكانة  ظل 

من  وهم  االأو�ضط،  وال�ضرق  التعاون  جمل�س  دول  من  متحدًثا 

خرية اخلرباء يف هذا املجال.

واأ�ضافت اإىل جهود القطاع ال�ضحي يف موا�ضلة تعزيز دعم 

اجلهود الدولية للحد من انت�ضار هذا املر�س و�ضوالً اإىل حتقيق 

الغايات واالأهداف املن�ضودة عرب تنظيم هذا املوؤمتر الذي �ضيجني 

يف  للجميع  والنجاح  التوفيق  متمنًيا  ثماره،  امل�ضاركني  جميع 

حتقيق كامل االهداف املن�ضودة.

الأديوكي�ضن  العام  املدير  اأمني عبداهلل  د.  اأعرب  من جانبه، 

نق�س  ملكافحة  الوطنية  للجنة  وتقديره  �ضكره  عن  بال�س 

القطاع  ازدهار  موا�ضلة  يف  تعاونها  على  املكت�ضبة  املناعة 

تاأكيد  اإىل  الهادفة  الفعالية  تنظيم  عرب  اململكة،  يف  الطبي 

يف  الوا�ضع  تطورها  ومدى  اجلانب  هذا  يف  اململكة  مكانة 

الطبي. اجلانب 

املبكر  اال�ضتعداد  على  حري�ضة  ال�ضركة  اأن  اإىل  واأ�ضار 

ُيعد  الذي  للموؤمتر  النجاح  كامل  حتقيق  اأجل  من  واالمثل 

كبري  واهتمام  وا�ضعة  مب�ضاركة  و�ضيحظى  نوعه  من  االأول 

من الدول كافة، كا�ضًفا عن عقد موؤمتر �ضحفي للك�ضف عن كل 

القادمة. الفرتة  باملوؤمتر خالل  التفا�ضيل اخلا�ضة 
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»التاأمينات«: اإيداع الزيادة للمتقاعدين يف ح�ساباتهم 

م�ضطفى  اإميان  االجتماعي  للتاأمني  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اأعلنت 

املتقاعدين  جلميع  الزيادة  باإيداع  االأربعاء،  اأم�س،  قامت  الهيئة  اأن  املرباطي، 

باأثر رجعي للفرتة من يناير 2021 ولغاية اأبريل 2022؛ تنفيًذا الأمر �ضاحب 

ال�ضمو امللكي االأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

خالل جل�ضة جمل�س الوزراء مببا�ضرة �ضرف الزيادة مبعا�ضات املتقاعدين باأثر 

رجعي للعام 2021 وحتى �ضهر اأبريل من العام 2022 واإدخالها يف ح�ضاباتهم 

امل�ضرفية بتاريخ 20 اأبريل 2022 بالتزامن مع موعد �ضرف املعا�ضات التقاعدية، 

وذلك يف اإطار االإ�ضالحات على اأنظمة التقاعد والتاأمني االجتماعي مبا ي�ضهم يف 

التغلب على التحديات التي تواجه ال�ضناديق التقاعدية ويكفل ا�ضتدامتها حفاًظا 

واالقت�ضاد  املالية  وزارة  �ضموه  وتكليف  وامل�ضرتكني،  املتقاعدين  حقوق  على 

الوطني بالتن�ضيق مع الهيئة العامة للتاأمني االجتماعي ملبا�ضرة التنفيذ.

اجلاللة  اإىل ح�ضرة �ضاحب  والتقدير  ال�ضكر  اآيات  اأ�ضمى  املرباطي  ورفعت 

له  لتف�ضّ ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  ملك  خليفة،  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك 

بامل�ضادقة على قانون رقم )13( ل�ضنة 2022 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم 

التقاعد ملوظفي احلكومة  تنظيم معا�ضات ومكافاآت  ب�ضاأن  ل�ضنة 1975   )13(

بعد اإقرار جمل�ضي ال�ضورى والنواب واإ�ضداره، وامل�ضادقة على قانون رقم )14( 

ل�ضنة 2022 بتعديل بع�س اأحكام قانون التاأمني االجتماعي ال�ضادر باملر�ضوم 

بقانون رقم )24( ل�ضنة 1976 بعد اإقرار جمل�ضي ال�ضورى والنواب واإ�ضداره، 

رئي�س  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �ضلمان  االأمري  امللكي  ال�ضمو  واإىل �ضاحب 

املتقاعدين  اهتمام بحقوق  الوزراء حفظه اهلل، على ما يوليه �ضموه من  جمل�س 

الت�ضريعية مع  ال�ضلطة  التقاعدية، م�ضيدة بتعاون  وتعزيز ا�ضتدامة ال�ضناديق 

يحقق  مبا  عليها  املتوافق  التقاعدية  االإ�ضالحات  واإقرار  مناق�ضة  يف  احلكومة 

للمتقاعدين   )%3( زيادة  ب�ضرف  تكللت  والتي  واملواطنني،  الوطن  م�ضلحة 

ل�ضنتني باأثٍر رجعي.

التقاعدية  املعا�ضات  جميع  �ضملت   )%3( زيادة  باأن  املرباطي  واأو�ضحت 

واملعا�ضات امل�ضروفة للم�ضتحقني عن املتوفني كذلك، مبجموع اأكرث من )95( األف 

متقاعد وم�ضتحق، ومت اإيداعها باأثر رجعي يف ح�ضاباتهم اليوم تزامًنا مع معا�ضات 

�ضهر اأبريل اجلاري، على اأن ي�ضتمر �ضرفها �ضهرًيا �ضمن املعا�س اعتباًرا من �ضهر 

اأن الزيادة �ضت�ضرف بن�ضبة )3%( عن عام 2021 ومبا  اإىل  مايو املقبل، الفتة 

ال يزيد على 30 ديناًرا، وبن�ضبة )3%( عن �ضنة 2022 ومبا ال يزيد على 30 

ديناًرا، موؤكدة على موا�ضلة العمل من اأجل تعزيز ا�ضتدامة ال�ضناديق التقاعدية 

واملحافظة على املعا�س التقاعدي مبا يوؤمن ح�ضول امل�ضرتكني احلاليني والذين 

�ضيحالون اإىل التقاعد م�ضتقبالً على حقوقهم.

فتح باب التوظيف لوظيفة »معلم« داخلًيا ملوظفي احلكومة

�ضارة جنيب:

باب  املدنية  اخلدمة  جهاز  فتح 

»معلم«  لوظيفة  »الداخلي«  التوظيف 

ملوظفي  والتعليم  الرتبية  بـــوزارة 

احلكومة.

الوظائف  فــاإن  ــالن  االإع وبح�ضب 

درجــة  على  للحا�ضلني  املطروحة 

تخ�ض�ضات  يف  الــبــكــالــوريــو�ــس 

االإجنليزية،  واللغة  العربية،  اللغة 

واملواد  الف�ضل،  ونظام  والريا�ضيات، 

ا�ضرتاط  اأو  حتديد  دون  ال�ضناعية، 

�ضنوات خربة. 

التي  الوظيفة  مهام  االإعالن  وحدد 

و�ضع  يف  املعلم  ي�ضارك  اأن  ت�ضمل 

ينتمي  الذي  للق�ضم  ال�ضنوية  اخلطة 

الن�ضاب  بتدري�س  يقوم  واأن  اإليه، 

للمعايري  وفًقا  احل�ض�س  من  املقرر 

يخطط  اأن  اإىل  باالإ�ضافة  املعتمدة، 

متنوعة  م�ضادر  على  اعتماًدا  لدرو�ضه 

للمعرفة، وتدري�س الطلبة وفًقا للمنهج 

لتحقيق  الكايف  الوقت  واإعطائهم  املقرر 

املن�ضود. التعلم 

اأن  املعلم  على  لــالإعــالن،  ووفًقا 

وتعليم  تعلم  ا�ضرتاتيجيات  يطبق 

ــداث  الإح متنوعة  تدري�س  وطــرائــق 

عملية

اأعمال  يقيم  واأن  املطلوب،  التعليم 

واأن  التعلم،  عملية  حدثت  كلما  طالبه 

معهم  ويتعامل  الطلبة  مع  يتوا�ضل 

ب�ضكل تربوي ويعمل على حل م�ضاكلهم 

قبل تفاقمها، وعليه اأن ي�ضارك يف و�ضع 

با�ضتمرار  وي�ضعى  االختبارات  اأ�ضئلة 

لتطويرها، وي�ضهم يف ت�ضحيح ور�ضد 

نتائجها، ف�ضالً عن امل�ضاركة يف درا�ضة 

واملواد  وكتبها  مادته  مناهج  وحتليل 

جماالت  ويقرتح  االأخــرى  التعليمية 

واإثرائها. تطويرها 

املعلم  من  الوظيفة  مهام  وتت�ضمن 

النظام  على  املحافظة  يف  ي�ضاعد  اأن 

ويف  الدوام  قبل  املدر�ضي  واالن�ضباط 

الطلبة  ان�ضراف  وخالل  الف�ضح  اأثناء 

بعد الدوام، واأن ينظم �ضجالت التابعة 

مبادته،  اخلا�ضة  وامللفات  للطلبة 

واالأجهزة  واالأدوات  النماذج  يعد  كما 

الدرا�ضي،  الربنامج  لتنفيذ  الالزمة 

م�ضادر  مراكز  توظيف  يف  وامل�ضاهمة 

باملدر�ضة.  املختلفة  التعلم 

التقدمي  بــاب  ــالق  اإغ املقرر  ومــن 

بتاريخ 4 مايو 2022.

املوؤ�س�سة امللكية تت�سلم تربع

 »فل�س يغري حياة« من كريدي مك�س

ت�ضلمت املوؤ�ض�ضة امللكية لالأعمال االإن�ضانية تربًعا مالًيا 

بحريني  دينار  األف   24 بقيمة  مك�س  كريدي  �ضركة  من 

مل�ضروع »فل�س يغري حياة«، اإذ ت�ضلمه االأمني العام امل�ضاعد 

للموؤ�ض�ضة يو�ضف اليعقوب، من الرئي�س التنفيذي ل�ضركة 

كريدي مك�س اأحمد �ضيادي.

وياأتي هذا التربع �ضمن م�ضاهمة �ضركة كريدي ماك�س 

اتفاقية  �ضمن  مت  والذي  حياة«،  يغري  »فل�س  م�ضروع  يف 

م�ضبقة مت توقيعها بني املوؤ�ض�ضة امللكية لالأعمال االإن�ضانية 

مك�س  كريدي  تربع  على  ت  ون�ضّ مك�س  كريدي  و�ضركة 

بفل�س واحد على كل عملية ا�ضتخدام لبطاقات االئتمان عرب 

اأجهزة نقاط البيع التابعة لكريدي مك�س.

وتت�ضلم املوؤ�ض�ضة �ضنوًيا تربًعا مالًيا من �ضركة كريدي 

ماك�س من خالل م�ضروع »فل�س يغري حياة«، حيث تن�ضب 

هذه التربعات يف توفري مورد دائم وم�ضتمر لدعم اأكرث من 

6 اآالف اأ�ضرة تن�ضم حتت رعاية املوؤ�ض�ضة امللكية لالأعمال 

االإن�ضانية.

النيابة العامة

حتقق يف 4 وقائع تهريب خمدرات

اأعلن رئي�س نيابة حمافظة املحرق باأن النيابة العامة 

بتمكن  املخدرات  مكافحة  اإدارة  من  بالغات  اأربعة  تلقت 

اأربعة  الدويل من �ضبط  البحرين  �ضباط اجلمارك مبطار 

ي�ضتبه  كب�ضوالت  تهريب  حماولتهم  اإثر  اآ�ضيويني  متهمني 

للحيلولة دون  اأح�ضائهم  باحتوائها على مواد خمدرة يف 

كب�ضولة،  الكب�ضوالت 585  اإجمايل عدد  بلغ  وقد  ك�ضفها، 

وذلك بق�ضد ترويجها واالجتار فيها بالبالد.

وقد با�ضرت النيابة العامة التحقيق يف كل واقعة على 

ال�ضلمانية  مل�ضت�ضفى  وانتقلت  البالغات  تلقيها  فور  حدة 

احتياطًيا  بحب�ضهم  واأمرت  املتهمني،  وا�ضتجوبت  الطبي 

على ذمة التحقيق، كما اأمرت بتكثيف التحريات حول تلك 

الوقائع، وندبت اخلرباء املخت�ضني لفح�س امل�ضبوطات.

ومن ناحية اأخرى ذكر رئي�س النيابة باأن التحقيقات 

واأن  اجلنائية  امل�ضوؤولية  نطاق  لتحديد  م�ضتمرة  الزالت 

النيابة العامة يف هذا االإطار ب�ضدد توجيه طلبات اإنابات 

اخلارج،  يف  املوجودين  املتهمني  اإىل  للتو�ضل  ق�ضائية 

زالت  وال  هذا  �ضدهم،  اجلنائية  االإجراءات  التخاذ  وذلك 

لتقدمي  الواقعة متهيًدا  �ضهود  ل�ضماع  م�ضتمرة  التحقيقات 

للمحاكمة  اجلرائم  يف  ا�ضرتاكه  يثبت  ومن  املتهمني 

اجلنائية.

النمو يعك�س ا�ستقطاب مزيد من ال�ستثمارات وزيادة تدفقات روؤو�س الأموال

5.6 % ن�سبة الزيادة يف حجم ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة خالل 2021
واحلكومة  املعلومات  هيئة  اأعلنت 

مل�ضح  االأولية  النتائج  عن  االإلكرتونية 

املالية  لل�ضنة  املبا�ضر  االأجنبي  اال�ضتثمار 

2021، الذي نفذته بالتعاون مع م�ضرف 

التنمية  وجمل�س  املركزي  البحرين 

املوؤ�ض�ضات  امل�ضح  و�ضمل  االقت�ضادية، 

الن�ضطة يف جميع االأن�ضطة االقت�ضادية مع 

اأموال غري  روؤو�س  ملكية  باالعتبار  االأخذ 

حديثة  اإح�ضائية  بيانات  لتوفري  املقيمني 

بحجم  متعلقة  اقت�ضادية  وموؤ�ضرات 

وتدفقات اال�ضتثمارات االأجنبية.

اإىل  االأولية  االإح�ضاءات  واأ�ضارت 

اال�ضتثمارات  حجم  يف  زيادة  حتقيق 

خالل  البحرين  يف  املبا�ضرة  االأجنبية 

زيادة  النتائج  اأظهرت  حيث   ،2021

بن�ضبة 5.6% مقارنة بال�ضنة املالية 2020 

وبقيمة بلغت 12.6 مليار دينار بحريني 

يف نهاية 2021 مقارنة مع 11.9 مليار 

دينار بحريني يف نهاية 2020، ما ي�ضكل 

يف  اململكة  جهود  تعك�س  وا�ضحة  داللة 

ا�ضتقطاب مزيد من اال�ضتثمارات االأجنبية 

وزيادة تدفقات روؤو�س االأموال.

تدفق  اأن  اإىل  االإح�ضاءات  واأ�ضارت 

للبحرين  املبا�ضرة  االأجنبية  اال�ضتثمارات 

لل�ضنة املالية 2021 قارب 663.9 مليون 

دينار بحريني، ا�ضتحوذ فيه كل من قطاع 

وغري  )بنوك  والتاأمني  التمويل  اأن�ضطة 

التحويلية  ال�ضناعات  قطاع  م�ضرفية(، 

 ،432.0 بقيمة  التدفقات  معظم  على 

238.9 مليون دينار، على التوايل.  

و�ضكلت اال�ضتثمارات املبا�ضرة الواردة 

من جزر كيمان ن�ضبة 41.3% من اإجمايل 

دينار  مليون   274.2 بواقع  التدفقات 

دولة  الثانية  املرتبة  يف  تلتها  بحريني، 

مليون   223.9 بلغت  بقيمة  الكويت 

دينار بحريني، فيما حلت اململكة العربية 

بواقع  الثالثة  املرتبة  يف  ال�ضعودية 

خالل  بحريني  دينار  مليون   190.7

2021، ما يعك�س اجلهود املبذولة لتنوع 

الوارد  املبا�ضر  م�ضادر اال�ضتثمار االأجنبي 

اإىل اململكة.

م�ضادر  حتديد  اإىل  امل�ضح  وهدف 

وفًقا  اململكة  يف  االأجنبية  اال�ضتثمارات 

عن  ف�ضالً  امل�ضتثمرين،  اإقامة  لبلد 

لال�ضتثمار  امل�ضتقطبة  القطاعات  حتديد 

تنمية  اإىل  والتوجه  عليها  الرتكيز  بهدف 

القرار  �ضناع  وخدمة  االأخرى  القطاعات 

جلذب  املنا�ضبة  ال�ضيا�ضات  لو�ضع 

اال�ضتثمارات  من  مزيد  وا�ضتقطاب 

التي  التنموية  العجلة  دفع  يف  م�ضاهمًة 

اململكة. ت�ضهدها 

اال�ضتثمار  م�ضح  اأن  بالذكر  اجلدير 

امل�ضوح  اأهم  اأحد  �ضمن  يعد  االأجنبي 

ب�ضورة  الهيئة  تنفذها  التي  االقت�ضادية 

اأر�ضدة  على  التعرف  بهدف  دورية 

حيث  االأجنبية،  اال�ضتثمارات  وتدفقات 

االإح�ضاءات  اإدارة  يف  ممثلة  الهيئة  تقوم 

ذات  اجلهات  مع  بالتعاون  االقت�ضادية 

مع  يتوافق  مبا  امل�ضح  بتنفيذ  العالقة 

واملعايري  الدولية  املنظمات  تو�ضيات 

العاملية، وينفذ امل�ضح بالتوافق مع اخلطة 

امل�ضرتك  االح�ضائي  للعمل  اال�ضرتاتيجية 

التي  التعاون  جمل�س  دول  تنفذها  التي 

اخلليجي  االإح�ضائي  املركز  عليها  ي�ضرف 

اال�ضتثمار  اإح�ضاءات  جتميع  بهدف 

االأجنبي كتكتل خليجي موحد.

»�سوؤون الأ�سغال«: غلق امل�سار الأمين 

على �سارع ال�سيخ زايد للمرور املتجه �سرًقا

والتخطيط  البلديات  و�ضئون  االأ�ضغال  وزارة  تعلن 

بوزارة  للمرور  العامة  االإدارة  مع  وبالتن�ضيق  العمراين 

اأعمال تطوير �ضارع ال�ضيخ زايد، ت�ضتدعي  الداخلية، باأن 

غلق امل�ضار االأمين للمرور املتجه �ضرًقا )بالقرب من نادي 

م�ضارين  توفري  يتم  اأن  على  والريا�ضي(  الثقايف  عايل 

للحركة املرورية.

يوم  من  بدًء  املذكور  املوقع  يف  العمل  يتم  و�ضوف 

اجلمعة املوافق 22/ 04/ 2022 وملدة 3 اأيام، لذا يرجى 

من املواطنني واملقيمني الكرام االلتزام بالقواعد املرورية، 

حفاًظا على �ضالمة اجلميع.

 بدء اأعمال تطوير

 تقاطع �سارع 46 مع �سارع احلد

ك�ضفت وزارة االأ�ضغال و�ضوؤون البلديات والتخطيط 

تقاطع  تطوير  م�ضروع  باأعمال  بداأت  قد  باأنها  العمراين 

 4338 رقم  طريق  وتطوير  احلد  �ضارع  مع   46 �ضارع 

زيادة  بهدف  املحرق،  مبحافظة  عراد  يف   243 مبجمع 

ياأتي  والذي  ال�ضارع،  على  املرورية  احلركة  ان�ضيابية 

وزيادة  العامة،  ال�ضوارع  �ضبكة  كفاءة  حت�ضني  بهدف 

الطاقة اال�ضتيعابية لها.

تطوير  تت�ضمن  امل�ضروع  اأعمال  اأن  الوزارة  وذكرت 

باإ�ضافة  وذلك  املحرق  يف   46 �ضارع  مع  احلد  �ضارع 

باجتاه  �ضماالً  لالنعطاف  احلد  �ضارع  على  ثاين  م�ضار 

للتقاطع  اال�ضتيعابية  الطاقة  زيادة  اأجل  من   46 �ضارع 

املذكور وتنظيم وت�ضهيل حركة املركبات، كما �ضيت�ضمن 

على  لل�ضيارات  ومواقف  خدمة  طريق  اإن�ضاء  امل�ضروع 

لل�ضيارات يف طريق 4338  مواقف  واإن�ضاء   46 �ضارع 

وتطويره.

ي�ضتمل  امل�ضروع  اأن  االأ�ضغال«  »�ضوؤون  واأ�ضافت 

الن�ضاط  خلدمة   4338 طريق  تطوير  على  ا  اأي�ضً

االقت�ضادي املتواجد على موازاة �ضارع احلو�س اجلاف 

واالأر�ضفة  املواقف  واإن�ضاء  الطرق  اإن�ضاء  باإعادة  وذلك 

مياه  لت�ضريف  �ضبكة  اإن�ضاء  اإىل  باالإ�ضافة  اجلانبية، 

امل�ضتقبلي  لال�ضتخدام  اأر�ضية  قنوات  وو�ضع  االأمطار 

العالمات  وتركيب  االأخرى،  اخلدمية  اجلهات  قبل  من 

اخلدمات  االأر�ضية وحماية  املرورية و�ضباغة اخلطوط 

وتطوير االإنارة.

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/957381/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/957381/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12066/pdf/INAF_20220421015046655.pdf
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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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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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نحتاج حملة توعوية مع ت�شديد العقوبات لوقف 

ال�شوارع  يف  املركبات  من  املخلفات  اإلقاء  ظاهرة 

والأماكن العامة.

يت�قف  ل  لبلداننا  العب�دي  ال�شيا�شي  البتزاز 

ومبلفات ومداخل متعددة، مثل حق�ق الإن�شان وم�شاكل 

وغريها،  الت�شلح  وم�شرتيات  النفط  وباأ�شعار  احلدود، 

�شاهدنا  لدينا،  الدميقراطية  تعميق  لي�ص  حتًما  والهدف 

كيف دمروا بلدانا و�شلم�ها لطاقم ظالمي فا�شد و�شلب�ا ثرواتها، 

فنحن مل نعد نثق بهم و�شنجد بدائل.
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بلونها الأزرق اجلذاب وتفا�شيلها اجلميلة ظهرت اإحدى جزر منطقة ع�شري بكامل حلتها من خالل ال�شور التي وثقها امل�شور ح�شن اأبو �شحيم 

الذي اعترب اأن زيارته لـ19 جزيرة مبثابة اإبحار اإىل عامل من اخليال املليء بالتفاوؤل وزرقة البحر وال�شواطئ ال�شاحرة.

واأو�شح يف حديثه مع »العربية.نت« اأن البداية كانت عندما قرر اأن يوثق من خالل عد�شته جماليات ما يقارب من 19 جزيرة يف ع�شري، حيث بداأ 

من »�شمر وماركا« انتهاءً بـ»ظهرة مرايا«، واأ�شاف اأنه لحظ خالل الت�شوير اأن لكل جزيرة من هذه اجلزر تكوينًا بيئيًا خمتلًفا عن الأخرى.

على  روما  مدينة  اإن�شاء   - ق.م   753
ورمو�س. رومولو�س  يد 

عر�س  يعتلي  الثامن  هرني   -  1509
ال�شابع. والده هرني  وفاة  اإجنلرتا عقب 

مانفرد  املقاتل  الطيار  مقتل   -  1918
احلرب  اإبان  فرن�شا  يف  ري�شتهوفن  فون 

الأوىل. العاملية 

متثال  بناء  مــن  النــتــهــاء   -  1934
�شيبويا. حمطة  �شاحة  يف  هات�شيكو 

برازيليا  مدينة  افــتــتــاح   -  1960
الرئي�س  يــدي  على  للربازيل  كعا�شمة 

كوبيت�شيك. جو�شيلينو 

بالرئي�س  الإطاحة  حماولة   -  1961
انقالب  يف  ديــجــول  �ــشــارل  الفرن�شي 

اجلزائر.

يف  ال�شلطة  يتوىل  اجلي�س   -  1967
اليونان.

اأن  يعلن  الأبي�س  البيت   -  1981
قرر  ريغان  رونالد  الأمريكي  الرئي�س 

املبكر  الإنذار  طائرات  بيع  على  املوافقة 

ال�شعودية. العربية  اململكة  اإىل  اأواك�س    /

منطقة  ت�شتعيد  م�شر   -  1982
�شيناء  من  جزء  تعترب  التي  ال�شيخ  �شرم 

  / امل�شرية  ال�شالم  اتفاقية  ــار  اإط يف 

�شرائيلية. الإ

الرقمية  املكتبة  اإطـــالق   -  2009
لليون�شكو. التابعة  العاملية 

2015 - قطار جي اآر ماغليف الياباين 
كيلومرتات   603 مقدارها  �شرعة  ي�شجل 

القيا�شي  الرقم  بذلك  حمطًما  ال�شاعة،  يف 

العامل. قطار يف  كاأ�شرع  العاملي 

احل�سان التنني يجوب �سوارع تولوز الفرن�سية

ت�ل�ز  مدينة  �ش�ارع  ا�شتقبلت 

احل�شان  الأوىل  للمرة  فرن�شا  يف 

من  امل�شت�حى  ما«،  »ل�نغ  التنني 

وزنه  والبالغ  �شينية،  اأ�شط�رة 

45 طًنا.

ما«  ــ�نــغ  »ل بت�شمم  وقـــام 

وفرقة  ديــالروزيــري  فران�ش�ا 

.Compagnie La Machine
ــان تــ�لــ�ز  ــل احلــ�ــش ــش وو�

ـــاوا  واأوت بكني  يف  نــزهــات  بعد 

م�كب  يف  وخرج  وكاليه،  ونانت 

ا�شتعرا�شي على درب العمالقة يف 

املدينة برفقة مين�ت�ر والعنكب�ت 

ال�شخم.

كورونا ُيجرب عّمال »ت�سال« 

على الأكل والنوم على اأر�سية امل�سنع

يف  ت�شال  �شركة  عمال  من  �شُيطلب 

�شنغهاي  يف  ال�شيارات  �شناعة  من�شاأة 

ت�شتاأنف  اإذ  امل�شنع،  اأر�شية  على  الن�م 

بعد  الإنتاج  الكهربائية  ال�شيارات  �شركة 

ت�قف دام 3 اأ�شابيع.

اإن  »بل�مربغ«  ل�كالة  م�شادر  وقالت 

با�شم  يعرف  لنظام  وفًقا  �شيعمل  امل�قع 

املزيد  جتنب  اأجل  من  املغلقة«،  »احللقة 

عدم  �شيا�شة  و�شط  الإغــالق  عمليات  من 

فريو�ص  مع  ال�شني  يف  املطلق  الت�شامح 

ك�رونا.

ال�شيارات  �شناعة  �شركة  واأر�شلت 

ت��شح  مذكرة  عمالها  اإىل  الكهربائية 

والتي  النظام،  عمل  كيفية  بالتف�شيل 

اإن  قالت  اإذ  »بل�مربغ«،  عليها  ح�شلت 

»ت�شال« �شتزّود العمال بحقيبة ن�م وفرا�ص 

امل�شنع  اأر�شية  من  جــزًءا  و�شتخ�ش�ص 

ل�شتخدامه مكاًنا للن�م.

اأنه  املذكرة  يف  ت�شال  �شركة  وذكــرت 

لال�شتحمام  م�شاحات  ا  اأي�شً هناك  �شتك�ن 

والطعام والرتفيه، لكن ال�شركة ل تزال يف 

ط�ر الإعداد.

وجبة اإفطار و�سحور بح�سور زرافات واأ�سود يف اأبوظبي
برزت دائرة الثقافة وال�شياحة 

فريد  بفيدي�  اأب�ظبي  مدينة  يف 

ترافق  اأ�ش�د  اأبطاله  ن�عه،  من 

ال�شائمني على وجبات الإفطار.

وانت�شر للدائرة، وفق ما ذكر 

عرب  مقطع   ،»18 »ني�ز  م�قع 

اإن�شتغرام، حيث الزوار واملقيم�ن 

ال�شتمتاع  ي�شعهم  اأب�ظبي  يف 

امل�ش�قة  اخليارات  من  ب�شل�شلة 

الأ�ش�د،  مع  اإفطار  وجبة  كتناول 

اأو �شح�ر على �شاطئ ال�شعديات 

اأو حتت ال�شماء املر�شعة بالنج�م 

قبالة جبل حفيت.

وبدا النا�ص يف الفيدي� املرافق 

وجبات  يتناول�ن  وهم  املن�ش�ر 

العني  الفاخرة يف حديقة  الإفطار 

للحي�انات.

من  اآخـــر  مقطع  ويــظــهــر 

وهم  الأ�شخا�ص  بع�ص  الفيدي� 

وجبة  بــتــنــاول  ي�شتمتع�ن 

حديقة  يف  املغيب  بعد  الإفطار 

الفيلة  للحي�انات و�شط  الإمارات 

والزرافات.

�شادر  ر�شمي  بيان  ــر  وذك

يف  وال�شياحة  الثقافة  دائرة  عن 

الطعام  تناول  ميكن  اأنه  اأب�ظبي 

العني  حديقة  يف  ــ�د  ــش الأ� مــع 

للحي�انات �شمن جتربة اإفطار ل 

تن�شى.

ــات وجــبــات  ــدم ــدم خ ــق وت

والن�شف  ال�شاد�شة  بني  الإفطار 

بالت�قيت  م�شاء  كل  من  والثامنة 

حيث  اأب�ظبي،  ملدينة  املحلي 

كذلك  ال�شتمتاع  للمفطرين  ميكن 

برحالت �شفاري �شمن جمم�عات 

و12   4 بــني  جمم�عات  ت�شم 

ع�شرة  الثانية  عمر  من  ا  �شخ�شً

فما ف�ق.

برك جوفية من املياه ت�سري اإىل احتمال وجود حياة يف الف�ساء

املياه  من  اجل�فية  الربك  اأن  اإىل  الأمريكية  »�شتانف�رد«  جامعة  يف  باحث�ن  ل  ت��شّ

املاحلة على قمر ك�كب امل�شرتي »اأوروبا« ميكن اأن تك�ن اأماكن واعدة للبحث عن عالمات 

للحياة خارج الأر�ص.

ولحظ العلماء اأن التالل املت�ازية العمالقة املمتدة ملئات الأميال على »اأوروبا« كانت 

م�شابهة ب�شكل كبري مليزات ال�شطح املكت�شفة على الغطاء اجلليدي يف غرينالند.

ونقلت �شحيفة »ذا غارديان« الربيطانية عن الأ�شتاذ امل�شاعد يف اجلي�فيزياء بجامعة 

�شتانف�رد، دا�شنت �شرودر، ق�له: »املاء ال�شائل بالقرب من �شطح الق�شرة اجلليدية ه� حًقا 

مكان وواعد لتخيل وج�د حياة«.

»ال�سحة« ت�سجل 441 اإ�سابة

جديدة بكورونا وتعايف 511

اأعلنت وزارة ال�شحة، اأم�ص الأربعاء 20 اأبريل 2022 

ت�شجيل  اأظهرت  عددها 3944،  بلغ  التي  الفح��شات  اأن 

441 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 511 حالة اإ�شافية 

لي�شل العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 559442.

حالة،   3701 القائمة  للحالت  الجمايل  العدد  وبلغ 

منها 14 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى و3 حالت حتت 

العناية.

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/last-page/957367/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12066/pdf/INAF_20220421015046655.pdf
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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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»َشرٌف َعِظيٌم أْن َنـُزوَر َمٍليَكَنا«

َن��ْس��ُج�����ُد َو  ِب�����ال�����ّدع�����اِء  َن�����ل��َه�����ُج  ِلِ 
َوَل�������ُه َع��ل��ى َم�����ا َق�����ْد َح�����َب��اَن�����ا َن��ْح��َم�����ُد

َم�����ِل��ٌك َع�����ِظ�����ي��ٌم َق�����ْد َت�����ولَّ��ى أْم�����َرَن�����ا
َنْسَع�ُد ِف�ْيَه�ا  ال��َب��ْح�����َري��َن  َل�َن�ا  َف��َب��َن��ى 

َشْع�ِبَن�ا ِل�����وْح�����َدِة  َرم�����ًزا  َغ�����َدا  َح��َم�����ٌد 
وا َش��ْع�����ٌب ع��َل��ى ُح�����بِّ ال��َم��ِل��ي��ِك َت��َوَح�����دُّ

َوُم��َع�����لِّ�����ٌم َأٌب  َل�����َن�����ا  َف��َأْن�����َت  َح�����َم�����ٌد 
َوِب��ُك�����ْم َغ�����َدوَن�����ا ف��ي ال��ُع�����ا َن��َت��َس��يَّ�����ُد

ِج�����ئ��َن��اَك َي�����ا َم��ِل��َك ال��ُق�����ُل�����وِب َوُك�����لُّ��َن�����ا
ال�َق�اِئ�ُد َف�����َأْن��َت  ِل�����ُرؤَي��ِت�����ُك��م  َش�����وٌق 

���وِم ِع�����ن��َدَك َع�����اَدٌة َوَل���َن���ا ِب��َش��ْه�����ِر ال���صَّ
َن��أِت��ْي�����َك َأْف�������َواَج���ًا َوِع�������ْن���َدَك ُن�����رَف�����ُد

َمٍلْي�َك�َن�ا َن�������ُزوَر  أْن  َع��ِظ�����ي��ٌم  َش����رٌف 
ُد َوَل������ُه ال��َم��َح�����بَّ��َة َوال�����������َوالَء ُن��َج�����دِّ

َل�ُكم َوَي��ْس��ِب��ُق�����َن��ا  َح�����َم��ٌد  َي���ا  ِج�����ئ��َن��اَك 
ُد ُح�����بٌّ َغ��������َدا ِب��ُق�����ُل�����وِب��َن�����ا َي�����َت��َج�����دَّ

ِج��ئ��َن�����ا ُن��َه�����نِّ�����ُئ��ُك�����م أَب�����ا َس��ل��َم�����اَن ِف��ي
ُد َع�����اِء ُن�������َردِّ ���َي���اِم َوِل��ل�����دُّ َش��ْه�����ِر ال���صِّ

َل�َن�ا َي�ْحَف�َظُك�ْم   َ الَّ َل��َن�����ْدُع�����و  إنَّ�����ا 
َوُه�������َو ال��َع�����ِزْي�����ُز ال��َق�����اِدُر ال��ُم�����َت��َف�����رُِّد

َشْعب�ُُك�ْم َتَم�نَّى  َم�����ا  َأَف��َض��ُل  َف�����َ�َْن��َت 
ُم�����َؤيَّ�����ُد َأْن�������َت  اِل  َب�����َف��ْض�����ِل  َح�����َم�����ٌد 

َق�ْد َس��ل��َم�����اَن  َأَب�����ا  ال��َم��ِل��ي��ُك ف���َ��َي��ا  ِن��ْع�����َم 
آَث����رَت َش��ْع�����َب��َك َوال��َخ�����َائ�����ُق َت��ْش��َه�����ُد

َح�����َم�����ٌد َم��َك��اِرُم��ُك�����م َع�����َل��ْي��َن�����ا ك�����ْث��َرٌة 
ُد َم����اَذا َوَق�������ْد َك�����ُث��َرْت ُت�����َرى َس���ُأَع�������دِّ

أف��َض��اُل�����ُك�����م َك�����ُث��َرْت ِل�����َذل��َك َم���ْن ُي�����ِرد
ُي��ْح�����َس�����ُد ت��ْع�����داَده��ا ف��ي َس��ْع�����ِي��ِه ال 

َوْص��ُف��ُه َل�َيْصُع�ُب  َح�����َم�����ٌد  َف��َع��َط��اؤُك��ْم 
َي�����ْن�����َف�����ُد َزاِخ���������ٌر ال  َع���َط�������اؤَك  َب��ْح�����ٌر 

َف�����ال��َب��اِذُل�����وَن ال��نَّ�����ف��َس ف��ي أوَط��اِن��ِه�����ْم
َل��ُي��ْح��َم��ُدوا ال��نُّ��ف���ُ��وِس  على  َوال���ُم���ؤِث���روَن 

َفَك�ْم َح��َم�����ٌد  َسِج�يَّ�ٌة  ِم��ْن�����َك  َف�����ال�����َب��ْذُل 
َزَرَع����ْت َي�����ِم��ْي��ُن��َك َك��ي َب��ُن�����وُك��م َي��ْح��ُص��ُدوا

َق�ِريُن�ُه َف�����أْن�����َت  َي��ْع�����ِرُف��ُك��ْم  وال��ُج�����وُد 
َل�����و َي���ْس���َأُل���وُه َل�����َق�����اَل أْن�������َت األْج�������وُد

َم���ا َج�����اَءُك�����ْم ِم���ْن َس��اِئ�����ٍل َف�������َرَددَت���ُه
ُي��وَص�����ُد ُم���ْش�������َرٌع ال  َف�����َب��اُب�����َك  َح��َم�����ٌد 

��ف��ُح َط��ب��ُع�����َك َي���ا أَب���ا س��ل��َم��اَن إْذ َوال��صَّ
َج��اِح��ُد َصفِح�َك  ُح��ْس��ِن  َع��ْن  ُي��ْث��ِن��ُك��ْم  َل�����ْم 

�����ٌل َط�����ْب�����ُع ال���ِك�������َراِم َت��َس��اُم�����ٌح َوَت��َف��ضُّ
ُد َوَل��ُك�����ْم أَب�����ا َس��ل��َم��اَن ِف�����ْي�����ِه َت�����َف�����رُّ

َص�������ْب���ٌر َوَع���������زٌم َص���������اِدٌق َوَت�������َدبُّ�������ٌر
َوَت�����َي�����ِق�����ٌن وَت�����َم��ُك�����ٌن َوَت��َج�����لُّ�����ُد

َط�بُعُك�م ��َم��اَح��ُة  وال��سَّ وُج�������وٌد  ِح��ل�����ٌم 
ُس�������ؤَدُد ِع�������زَّك  َزاَن  َك�������ِري���ٌم  ُخ�����ل��ٌق 

��ى َأنَّ�����َه�����ا َداَن�����ت َل�����َك اأَلْم���َج�������اُد َح�����تَّ
َج����اَءْت َل��ُك��ْم َت��ْرُج�����و ال���َج���َواَز َوَت�����ْن��ُش�����ُد

ُع�ُيوِنُكم َن��ْص��َب  ال��َح��قَّ  َوَض��ع��َت  َح��َم��ٌد 
َح��ائ�����ُد َظ�������ْرٍف  أِليِّ  َع��ْن�����ُه  أْن�������َت  َم�����ا 

َأَب�����ًا َلُه�ْم  َت��ُك�����وَن  أْن  َشْع�َبَك  َع�����اه��ْدَت 
َوَت��َق�����ِي��ُه�����ُم َل�����و َج�����اَر َي��وًم�����ا َح�����اِق�����ُد

ِلَشْعِب�ُك�ْم ال��َك��ِري�����َم  الَعي�َْش  �����َر  َوَت�����َوفِّ
َوَل��َع��ي��ُش��َن�����ا ِف���ي َظ�����لِّ َع��ْط��ِف�����َك َأْرَغ�������ُد

َشْع�ِبُك�م َوِص���َح���ُة  َوَت��ْع��ِل�����ْي��ٌم  َس��َك�����ٌن 
ُت��وِج�����ُدوا أْن  َل�����ُك�����م  أوَل���ِويَّ�������اٌت  ِه���ي 

ِبَعْه�ِدُكم َوَف�����ي��َت  َق�����ْد  َربِّ���َك  َوِب��َف��ْض��ِل 
ُد ف��ي ُك���لِّ َم��س��ًع��ى َت�����ْب��َت�����ِغ��ْي�����ُه ُم���َس���دَّ

ف��ي ُك�����لِّ ِح�����ي��ٍن أن����َت ف��ي ُوْج��َداِن��َن�����ا
َت�ْبُع�ُد ال  ُم��َواِط�����ٍن  ُك�����لِّ  َق�����ل��ِب  َع�����ْن 

َك�راَم�ًة ال�����َوِف��يِّ  ��ْع�����ِب  ال��شَّ ف��ي  َأي��َق��ْظ��َت 
َيْصَع�ُدوا ال��َم�����َراِت��ِب  أعلى  ِبُك�ْم  َفُه�ُم 

أْع�����َط�����ْي��َت َم��ْع�����ًن��ى ِل��ل��َح��َي��������اِة ِب�����ِع�����زٍَّة
ُيْقَص�ُد َمْل�ًفى  الَبْح�َريُن  ِب�����َك  َف��َغ�����َدْت 

آِم��َن��ًا ص��رح��ًا  ال��ُخ�����ْل�����ِد  َأرَض  َوَج��َع��ْل�����َت 
ُك�����لٌّ ِب��ُم��ْع�����َت�����َق�����ٍد َي�������َرى َي�����َت��َع�����بَّ�����ُد

َك�َف�ْل�َتَه�ا َأْن�������َت  اأَلْدَي���������اِن  ُح�����ِريَّ�����ُة 
ُي��ْب��َع�����ُد َع�����ْن��َه�����ا  ِدي�����ُن  َأو  َم�����ْذَه�����ٌب  ال 

أرَس���ي���َت ِل��ل��ُح�����ْك�����ِم ال�����رَِّش��ي��ِد َم�����َب��اِدئ�����ًا
َوي�َق�لَّ�ُد ُي��ْح��ت���َ�����َذى  ِم��َث�����ااًل  َف�����َغ�����َدْت 

َواْخ�������َت���رَت ُربَّ�����اَن�����ًا َي�����ُق�����وُد َس��ِف�����ْي��َن��ًة
ِل��ُح��ُك�����وَم�����ٍة َت��ْس��َع��ى ِل��َم�����ا ُه�����َو َأْح��َم�����ُد

َم�ْن َخ�����ي��ُر  �����ًا  َح��قَّ َوْه�����َو  ن��ْج��َل��َك  َس��ْل��َم��اَن 
ُي���ْرَج���ى َل�����ُه َأَم�������ُر ال��ُح��ُك�����وَم�����ِة ُي��ْع��َه�����ُد

ِبِح�ْنَك�ٍة ُص��ْغ�����َت  أْن�����َت  َف�����ِري��ٌد  َن��ْه�����ٌج 
�يُِّد السَّ َف�����أْن�����َت  ُي�����َن��اِف��ُس��ُك�����م  َذا  َم�����ْن 

ِبَف�يِئُك�م َن��ْس��َت��ِظ�����لُّ  ح��ْص��ٌن  َوأَلْن�������َت 
�����ُد َن�����َت�����َوحَّ بأسمكم  ���َداِئ���ِد  ال���شَّ ِع��ْن�����َد 

َه�����اِج�����ٌس َع���َراَن�������ا  أْو  َخ�������وٌف  اَلَح  َم���ا 
ُد ُت�����َب�����دِّ َغ��������َدوَت  َق�����ْد  �����ْزِم�����َك  ِب��عَ إالَّ 

َم�����رْت َع�����ل��ى ال��َب��ْح�����َري��ِن َأيَّ�������اٌم َب�����َدْت
َت�َت�َلبَّ�ُد ِب�ُأْف�ِق�َن�ا  الُغ�ُي�وُم  ِف�ْيَه�ا 

َرْه�َب�ٌة اْع�َت�رْتَن�ا  َق�����ِد  ال��َوَب�����اِء  َف��ِم�����َن 
�����ُد ٌف َوَت�����َرصُّ َس�������اَد ال��َج��ِم�����ي��َع َت���َخ�������وُّ

َوَق�������ِد ان��ْب�����ري��َت َل�����َه�����ا ِب��ُك�����لِّ َج�������َداَرٍة
�����َاَم�����َة َوال�����نَّ��َج�����اَة ُت�����َؤِك�����دُّ َوَل�����َن��ا ال��سَّ

َم�ا ِم���ْص���َداَق  َأْف��َع��اُل��ُك�����ْم  َأَت����ْت  َوَل��َق�����ْد 
ُد ُق�����ْل�����ُت�����ُم َوُرْح�����ُت�����ْم ِل��ل�����ِع�����اِج ُت��َح�����دِّ

َوَس��اَدَن�����ا الَغ�َم�اُم  اْن�َق�َش�َع  ق�ِد  ول���َذا 
ُد َج�������وُّ اأَلَم���������اِن َف�����ا َوَب�������اء ُي��َه��������دِّ

ُنِجلُّ�ُك�م الَعِظ�ْي�ُم  ال��َم�����ِل��ُك  أيَّ��َه�����ا  َي��ا 
َع��ْه�����َد ال�����َوالِء َل��ُك��ْم َن���ُص���وُغ َون��ْع�����ِق�����ُد

َغ�����ي��ُرُه ذا  َف��َم�����ْن  َح��م�����ٌد  َي��ُك�����ْن  َل�����ْم  إن 
�����ُد ُن�����ْث�����ن��ي َع�����ل��ي��ِه ل��َف�����ْض��ِل�����ِه وُن�����َم�����جِّ

 ال حل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي 
إال بقيام الدولتين وفق مبادرة السالم العربية

بسم ال الرحمن الرحيم
والصاة والسام على أشرف األنبياء والمرسلين، سيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 س��يدي، حضرة صاح��ب الجالة الملك حمد بن عيس��ى 

آل خليفة
عاهل الباد الُمفّدى، حفظكُم ال ورعاكم 

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظكم ال
أصحاب السمو والمعالي والسعادة والفضيلة

الحضور الكريم
السام عليكم ورحمة ال وبركاته

 إّن��ه لش��رف وفخ��ر عظي��م، ي��ا صاح��ب الجال��ة، أن 
أق��ف في مجلس��كم العامر ف��ي هذا اليوم من الش��هر 
الفضي��ل، ونياب��ة ع��ن أهال��ي المحافظة الش��مالية، 
لكي أنقل لجالتكم تهنئتهم بمناس��بة شهر رمضان 
الكريم، مجددي��ن لجالتكم البيعة وال��والء والطاعة، 
ومس��تذكرين نهج جالتكم في االنفتاح والتواصل مع 
أبناء ش��عبكم الوف��ي، ضارعين إل��ى ال العلي القدير 
أن يعيد هذه المناس��بة الكريمة عل��ى جالتكم بوافر 
الصح��ة والعافية، وعلى مملك��ة البحرين بدوام العزة 

واالزدهار في ظل عهدكم الميمون.
س��يدي، حضرة صاحب الجالة، إن هذا اللقاء السنوي، 
مح��ل فخر واعت��زاز وأعظم ش��رف، ألهال��ي المحافظة 
الش��مالية، حيث يأتي في إطار النهج الحكيم لجالتكم 
بتعزيز األلفة والمحبة بين أبناء شعبكم الوفي، ويحمل 
في مضامينه الكثير من المش��اعر اإلنس��انية النبيلة. 
وهو ما يعد وسامًا على صدورنا، حيث نتشرف بالسام 

على جالتكم واالستماع إلى توجيهاتكم الحكيمة.
س��يدي، إن م��ا تش��هده مملك��ة البحري��ن عموم��ا 
والمحافظ��ة الش��مالية خصوصا، من تط��ور وازدهار 
ونماء م��ا كان ليتحقق ل��وال توجيهاتكم الس��ديدة. 
فالمحافظ��ة تس��تلهم من نه��ج جالتك��م القويم، 
األعم��ال المجتمعي��ة واإلنس��انية، س��يرًا على عطاء 
المؤسس��ة الملكية ل�عمال اإلنسانية، والتي رسخت 
رؤى وتطلع��ات جالتكم ف��ي العم��ل التكافلي على 
مدار الع��ام، مما يعكس تحض��ر وأصالة هذا الوطن 
العزيز في نش��ر قيم التكاف��ل االجتماعي.  ومن بين 
برامج المحافظة في هذا الش��أن التعاون مع أصحاب 
األيادي البيضاء والمخلصين لرعاية األس��ر المتعففة 
من خال »مش��روع بيوت« وتوزيع السال الرمضانية 
ودعم الجمعيات الخيرية، مؤكدين بذلك قيم ومبادئ 
عم��ل البر والخي��ر التي توارثناها جي��ا بعد جيل من 

اآلباء واألجداد.
سيدي، حضرة صاحب الجالة، إن المحافظة الشمالية، 
ال تدخ��ر جهدًا ف��ي العمل تحت مظلة فري��ق البحرين 
الوطن��ي بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
بن حم��د آل خليفة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء، 
حفظ��ه ال، ضم��ن رؤيته��ا »تنمية مس��تدامة لحياة 
أفضل ف��ي مجتمع آمن للجميع لتنمية الوالء وترس��يخ 

قيم المواطنة«. 
ففي قطاع العمل، ساندت المحافظة البرنامج الوطني 
للتوظيف، وفي القطاع الصحي عملت على تعزيز الصحة 
من خال برنامج المدن الصحية العتماد »عالي« مدينة 
صحية والترويج للحملة الوطنية للتطعيم، وفي القطاع 
اإلسكاني، دعمت المحافظة، أولوية حصول المواطنين 

من ذوي الحاالت اإلنسانية على الخدمات المتاحة.
 س��يدي، تفخ��ر المحافظة الش��مالية بالمش��اركة في 
تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني 
وترس��يخ قيم المواطنة من خال المناس��بات الوطنية 
والدينية والرياضية والصحية، والتوسع في تنفيذ برامج 

تدريب وتأهيل المحكومين بالعقوبات البديلة، والتي 
تنفذها وزارة الداخلية، وتشكل نقلة نوعية في مسيرة 
اإلص��اح وتعزي��ز حقوق اإلنس��ان بدولة المؤسس��ات 

والقانون، القائمة على مرتكزات التعايش واالنفتاح.
 سيدي، حضرة صاحب الجالة إن المحافظة الشمالية، 
بمدنه��ا وقراها، بأطيافها وأعراقه��ا، تقف صفًا واحدًا 
بقي��ادة جالتكم، والتزاما بنهجك��م القويم الذي جعل 
م��ن البحري��ن واحة أم��ن وأم��ان، ونم��وذج للتعايش 

والتسامح.
ختامًا، نسأل ال سبحانه وتعالى أن يديم على جالتكم 
الصحة والعافية، وأن يحفظكم لمواصلة مس��يرة الخير 
والنماء ف��ي مملكتن��ا العزيزة. ودمت��م جالتكم ذخرًا 

وسندًا للبحرين وأهلها.
والسام عليكم ورحمة ال وبركاته.

 ث��م ألقي��ت قصي��دة للدكت��ور عب��دال أحم��د منصور 
آل رضي، أم��ام جالة الملك المفدى بهذه المناس��بة، 
ألقاها نيابة عنه الدكتور علي منصور نصر آل ش��هاب: 

»َشرٌف َعِظيٌم أْن َن�ُزوَر َمٍليَكَنا«.

 السماح بتأدية الفروض والشعائر الدينية 
بأمن واطمئنان للجميع احترامًا لقدسية بيوت اهلل

 مجتمعنا متسلح بثوابت وطنية تجعله 
متأهبًا ومتيقظًا على خطوط الحماية لسالمة الوطن

 البحرين تمضي بعزيمة أبنائها 
وبناتها بخطواتهم الواثقة نحو غٍد أكثر إشراقًا

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/21/watan-20220421.pdf?1650507143
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1002155
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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اســـتقبل ملـــك البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، بحضـــور ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
والممثـــل الشـــخصي لصاحب الجاللة ســـمو 
الشـــيخ عبد هللا بن حمـــد آل خليفة، وممثل 
جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب رئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  والنائـــب  خليفـــة، 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة 
العامـــة للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة، مســـاء أمـــس فـــي قصـــر الصخيـــر 
المهنئيـــن مـــن أهالـــي المحافظـــة الشـــمالية 
فـــي إطار حـــرص جاللتـــه علـــى االلتقاء مع 
رمضـــان  شـــهر  خـــالل  الكـــرام  المواطنيـــن 

المبارك.
جاللـــة  علـــى  بالســـالم  األهالـــي  وتشـــرف 
الملك، ُمعربين عـــن أخلص التهاني وأطيب 
األمنيات بهذه المناســـبة الكريمـــة، مبتهلين 
إلـــى هللا جل وعـــال أن يعيدهـــا على جاللته 
دوام الصحـــة والســـعادة وموفـــور العافيـــة 
وطـــول العمـــر وعلى أهـــل البحريـــن جميًعا 

بالخير واليمن والبركات.
إلـــى  الشـــكر واالمتنـــان  وتوجهـــوا بجزيـــل 
جاللتـــه على ما تشـــهده المشـــاريع التنموية 
فـــي المحافظة الشـــمالية من تطور مســـتمر 

بفضل توجيهات جاللته الكريمة.
وبعـــد تالوة آيات بينات مـــن القرآن الكريم، 
تفضل صاحب الجاللة العاهل بإلقاء الكلمة 

السامية التالية، هذا نصها:

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمـــد للـــه، والصالة والســـالم على رســـول 
وصحبـــه  آلـــه  وعلـــى  محمـــد  ســـيدنا  هللا، 

أجمعين،،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

 يطيـــب لنا فـــي بداية لقائنـــا المبارك هذا أن 
نرحـــب بكم جميًعا، وأن نتوجه لكم بخالص 
التهاني بشهر رمضان الفضيل الذي نستقبل 

بشـــائر خيره وهباته خير استقبال، وبعودة 
مباركـــة يدوم فيهـــا وصلنـــا واجتماعنا على 

المحبة والصالح والفالح، بإذن هللا تعالى.
 وفـــي مثـــل هـــذا المقـــام، نحمـــد المولى عز 
وجل، على نعمه الكثيرة وأفضاله الواســـعة 
هـــي  فهـــا  والضـــراء،  الســـراء  فـــي  علينـــا 
البحريـــن، علـــى الرغـــم مـــن كل التحديـــات، 
تمضـــي بعزيمـــة أبنائهـــا وبناتهـــا بخطواتهم 
الواثقـــة نحـــو غدهـــم الـــذي ســـيكون أكثـــر 
إشـــراًقا، بـــإذن هللا، وبعـــودة جميلـــة لصـــور 

الحيـــاة التي عهدناها فـــي تقاربنا وتواصلنا 
وبسعينا الواحد... إعالًء لراية الوطن.

وال يفوتنـــا هنـــا، أن نجدد الشـــكر واالمتنان 
لـــكل جهـــد مخلص يضـــع الواجـــب الوطني 
نصـــب العيـــن، والـــذي يمثـــل فـــي تقديرنـــا، 
صمـــام األمـــان وركيزة االســـتقرار لمجتمعنا 
المتســـلح بثوابته الوطنيـــة وقيمه األصيلة 
التـــي ترتقـــي بأدائـــه، وتجعله، كمـــا عرفناه، 
متأهًبـــا ومســـتعًدا ومتيقًظـــا علـــى خطـــوط 

الحماية لسالمة الوطن ووحدة صفه.

وفـــي هـــذه الليالـــي الفضيلـــة، يؤلمنـــا تكرار 
لهـــا  يتعـــرض  التـــي  المؤســـفة  األحـــداث 
المســـجد األقصـــى المبـــارك، والتـــي يجـــب 
وقفهـــا والســـماح بتأدية الفروض والشـــعائر 
الدينيـــة بأمن واطمئنان للجميع، من منطلق 
احترام قدسية بيوت هللا وتوقير حرماتها. 
مؤكديـــن فـــي هـــذا الصـــدد، أن ال حـــل لهذا 
الصراع المســـتمر بين الشـــعبين الفلسطيني 
وفـــق  الدولتيـــن  بقيـــام  إال  واإلســـرائيلي، 
قـــرارات الشـــرعية الدولية ومبادرة الســـالم 

أصحـــاب  جميـــع  يتعايـــش  وأن  العربيـــة، 
األديان في هذه األرض المقدســـة بتســـامح 

ووئام وسالم. 
ونختـــم حديثنـــا معكـــم حضورنـــا الكريـــم، 
بتجديد ترحيبنا بكم وســـعادتنا بلقائكم في 
هذه الليالي المباركة، ســـائلين هللا عز وجل، 
لنـــا ولكـــم، أخلـــص األعمـــال وأبلـــغ الجـــزاء. 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
المـــال  حميـــد  فيصـــل  ألقـــى  ذلـــك  عقـــب 
كلمـــة  البحريـــن(  جامعـــة  فـــي  )بروفيســـور 
بالنيابـــة عن أهالي المحافظة الشـــمالية قال 

فيها:

بسم هللا الرحمن الرحيم
األنبيـــاء  أشـــرف  علـــى  والســـالم  والصـــالة 
والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين
ســـيدي، حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى، حفظكم هللا ورعاكم 

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمد آل خليفة

ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء، حفظكم 
هللا

والســـعادة  والمعالـــي  الســـمو  أصحـــاب 
والفضيلة

الحضور الكريم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 إّنه لشرف وفخر عظيم، يا صاحب الجاللة، 
أن أقف في مجلســـكم العامر في هذا اليوم 
أهالـــي  عـــن  ونيابـــة  الفضيـــل،  الشـــهر  مـــن 
المحافظـــة الشـــمالية، لكـــي أنقـــل لجاللتكم 
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ال حل للصراع بين 
الفلسطينيين 

واإلسرائيليين إال 
بقيام الدولتين

الجهود الوطنية 
المخلصة صمام 

األمان وركيزة 
االستقرار لمجتمعنا

أهالي “الشمالية” 
لجاللته: اللقاء 

السنوي وسام 
على صدورنا

يؤلمنا تكرار األحداث 
المؤسفة في 

المسجد األقصى 
ويجب وقفها

نجدد الشكر لكل جهد مخلص يضع الواجب الوطني نصب العين... جاللة الملك:

َنْسُجــــُد ِلِ   َنـلَهــــُج   ِبـالـدِّعــــاِء   َو 
ــُد ــا  َنْحَمــ ــْد  َحـَباَنــ ــا  َقــ ــى  َمــ ــُه َعلـ َو َلــ

َمــــِلٌك  َعـِظــــيٌم   َقــــْد  َتــــوَلى  أْمـَرَنــــا
َفَبَنـــى  َلـَنــــا  الَبْحــــَريَن  ِفـْيَهــــا  َنْسَعــــُد

َحَمــــٌد َغــــَدا َرمــــًزا  ِلـِوْحــــَدِة  َشْعـِبَنــــا
ــدُّوا ــِك  َتَوَحــ ــبِّ  الَمِليـ ــى ُحــ ــٌب ّعَلـ َشْعــ

ـــٌم ُمَعـلِـّ أٌَب   َو   َلـَنــــا   َفَأْنــــَت   َحـَمــــٌد  
ــُد ــا  َنَتَسيَّــ ــي  الُعــ ــا   فـ ــْم َغـَدوَنــ َو ِبُكــ

ــا ــوِب  َو ُكـلَُّنــ ــَك  الُقـُلــ ــا َمِلـ ــئَناَك  َيــ ِجــ
َشــــوٌق  ِلـُرؤَيِتــــُكم    َفــــَأْنَت  الـَقـاِئــــُد

ـــوِم ِعــــنَدَك َعــــاَدٌة َو  َلَنـــا  ِبَشْهــــِر الصَّ
ِعــــْنَدَك   ُنـرَفــــُد أَْفــــَواَجاً   َو  َنأِتْيــــَك  

َمٍلْيـَكـَنــــا َنــــُزوَر   أْن   َعِظــــيٌم   َشـــرٌف 
ُد الـــــَوالَء   ُنَجــــدِّ َو   الَمَحــــبََّة   َلـــُه    َو  

ــُكم ــَنا  َلــ ــَمٌد  َو   َيْسِبُقــ ــا  َحــ ــئَناَك  َيـ ِجــ
ُد  ُحــــبٌّ    َغـــــَدا   ِبُقـُلـوِبَنــــا    َيـَتَجــــدَّ

ُئُكــــم   أَبــــا   َسلَمــــاَن  ِفـــي ِجئَنــــا  ُنَهـنِـّ
ُد َعــــاِء   ُنــــَردِّ ِللـدُّ َيـــاِم   َو   الصِّ َشْهــــِر 

َيـْحَفـَظُكــــْم   َلـَنــــا   َ اِلَّ َلَنـْدُعــــو   ــــا   إَنّ
الُمـَتَفــــرُِّد الَقــــاِدُر  الَعـِزْيــــُز   َو   ُهــــَو  

ْنَت  أََفَضـــُل  َمــــا َتَمــــنَّى  َشْعبـُُكــــْم َفــــَأَ
ــــُد َحـَمــــٌد  َبـَفْضــــِل  اِل   أَْنــــَت   ُمـَؤَيّ

ـــْد ـــاَن  َقـ ـــا  َسلَمـ ــَـَيا  أََبـ ـــُك  فـ ـــَم  الَمِلي َنـْعـ
آَثـــرَت  َشْعــــَبَك  َو الَخـَائــــُق  َتْشَهــــُد

َحـَمــــٌد   َمَكاِرُمُكــــم   َعـَلْيَنــــا   ِكــــْثَرٌة
ُد  َمـــا َذا َو َقــــْد َكــــُثَرْت  ُتــــَرى  َسُأَعــــِدّ

ــِرد ــْن  ُيــ ــَذلَك  َمـ ــُثَرْت ِلــ ــم َكــ أفَضاُلـُكــ
 ِتْعــــداَدها   فـــي  َسْعــــِيِه  ال   ُيْحـَســــُد

َفَعَطاؤُكـــْم َحـَمــــٌد  َلـَيْصُعــــُب  َوْصُفـــُه
ال   َيـْنـَفــــُد َعَطــــاؤَك   َزاِخــــٌر  َبْحــــٌر 

ــْم ــي   أوَطاِنِهــ ــفَس  فـ ـ ــوَن  النَـّ َفـالَباِذُلــ
َو الُمؤِثـــروَن علـــى النُّفـُـــوِس  َلُيْحَمـــُدوا

َفـالــــَبْذُل  ِمْنــــَك َسِجـيَّــــٌة  َحَمــــٌد   َفَكــــْم
ــُدوا ــوُكم َيْحُصـ ــي َبُنــ ــِمْيُنَك َكـ ــْت َيــ َزَرَعـ

و الُجــــوُد  َيْعــــِرُفُكْم  َفـأْنــــَت  َقـِريُنــــُه
َلــــو  َيْســـَأُلوُه   َلـَقــــاَل  أْنــــَت  األْجــــوُد

َمـــا  َجـاَءُكــــْم  ِمـــْن  َساِئــــٍل   َفــــَرَددَتُه
ُيوَصــــُد ال   ُمْشــــَرٌع   َفـَباُبــــَك   َحَمــــٌد  

فـــُح َطبُعــــَك َيـــا  أَبـــا ســـلَماَن  إْذ َو الصَّ
ـــُد ـــَك َجاِح ـــِن َصفِحـ ـــْن ُحْس ـــْم َع ـــْم ُيْثِنُك َلـ

ــــٌل َتَفضُّ َو  َتَساُمــــٌح   الِكــــَراِم   َطـْبــــُع  
ــرُُّد ــِه   َتـَفــ ــلَماَن   ِفـْيــ ــا  َسـ ــْم  أَبــ َو  َلُكــ

َتـَدبُّــــٌر َو  َصــــاِدٌق   َعــــزٌم   َو   َصــــْبٌر  
ـــُد َتَجـلُـّ َتـَمُكــــٌن   َو     َ َتـَيـِقــــٌن   و   َو  

ـــَماَحُة  َطـبُعُكــــم ِحلــــٌم و ُجــــوٌد  و السَّ
ُســــؤَدُد ِعــــزَّك   َزاَن   َكــــِريٌم   ُخــــلٌق  

َداَنـــت  َلــــَك  اأَلْمَجــــاُد  َحــــتَّى  أَنَّـَهــــا
َجـــاَءْت َلُكـــْم َتْرُجــــو الَجـــَواَز َو َتـْنُشــــُد

َحَمـــٌد َوَضعـــَت الَحـــقَّ َنْصـــَب ُعــــُيوِنُكم
َعْنــــُه  أِليِّ  َظــــْرٍف  َحائــــُد أْنــــَت  َمــــا 

ـــاً ـــْم أََبـ ـــوَن  َلُهـ ـــَبَك أْن َتُكـ ـــاّهْدَت َشْعـ َعـ
ــُد ــا  َحـاِقــ ــاَر  َيوًمــ ــو  َجــ ــُم  َلــ َو  َتَقـِيُهــ

ــْم ــَم  ِلَشْعِبـُكــ ــَش الَكِريــ ْـ ــَر الَعيـ ــ َو  َتـَوفِّ
ــُد ــَك  أَْرَغــ ــلِّ َعْطِفــ ــي  َظــ ــا ِفـ َو َلَعيُشَنــ

َسَكــــٌن  َو َتْعِلــــْيٌم  َو  ِصَحـــُة  َشْعـِبُكــــم
أْن   ُتوِجــــُدوا َلـُكــــم   أوَلِويَّــــاٌت   ِهـــي  

َو ِبَفْضـــِل  َربِّـــَك َقــــْد َوَفــــيَت  ِبَعْهــــِدُكم
ُد ــدَّ ــُه    ُمَسـ ــَعًى   َتـْبَتـِغْيــ ــي  ُكلِّ  َمسـ فـ

فـــي  ُكــــلِّ  ِحــــيٍن أنـــَت  فـــي  ُوْجَداِنَنــــا
َعــــْن َقــــلِب ُكــــلِّ  ُمَواِطــــٍن  ال  َتـْبُعــــُد

ْعــــِب الــــَوِفيِّ  َكـراَمــــًة أَيَقْظـــَت فـــي الَشّ
َفُهــــُم ِبُكــــْم أعلـــى الَمــــَراِتِب  َيْصَعــــُدوا

َمْعــــَنًى   ِللَحَيـــــاِة   ِبـِعــــزٍَّة أْعـَطــــْيَت  
ـــُد ـــَفى ُيْقَصـ ـــَريُن  َمْلـ ـــَك الَبْحـ ـــَدْت ِبـ َفَغـ

آِمَنـــاً صرحـــاً  الُخـْلــــِد   أَرَض  َجَعْلــــَت  َو 
ـــُد ُكــــلٌّ     ِبُمْعـَتـَقــــٍد    َيــــَرى   َيـَتَعـبَـّ

ُحـِريَّــــُة  اأَلْدَيــــاِن   أَْنــــَت   َكـَفـْلـَتَهــــا
َعـْنَهــــا   ُيْبَعــــُد أَو ِديــــُن   َمـْذَهــــٌب   ال 

الــــرَِّشيِد   َمـَباِدئــــا ِللُحـْكــــِم   أرَســـيَت  
ـــُد َفـَغــــَدْت  ِمَثــــاالً  ُيْحتـَــــَذى  َو  يـَقـلَـّ

َسِفــــْيَنًة َيـُقــــوُد   ُربَّـاَنــــاً   اْخــــَترَت   َو  
ـــا  ُهــــَو  أَْحَمــــُد ِلُحُكـوَمــــٍة  َتْســـَعى  ِلَمـ

ــــاً َخــــيُر َمــــْن َســـْلَماَن َنْجَلـــَك َو ْهــــَو َحقَّ
ُيْرَجـــى  َلــــُه  أََمــــُر الُحُكـوَمــــِة  ُيْعَهــــُد

ــٍة ــَت  ِبِحـْنَكــ ــَت ُصْغــ ــِريٌد  أْنــ ــٌج  َفــ َنْهــ
ــيُِّد ــ ــَت   السَّ ــم   َفـأْنــ ــْن  َذا  ُيـَناِفُسُكــ  َمــ

ــم ــلُّ   ِبَفـيِئُكــ ــٌن   َنْسَتِظــ ــَت ُحْصـ َو أَلْنــ
ــــُد ـــَداِئِد   باســـمكم    َنـَتـَوحَّ ِعْنــــَد  الشَّ

َهـاِجــــٌس َعَراَنــــا   أْو  َخــــوٌف   اَلَح   َمـــا 
ُد إالَّ  ِبَعـْزِمــــَك   َقــــْد  َغـــــَدوَت   ُتـَبــــدِّ

َمــــرْت َعــــلى  الَبْحــــَريِن  أَيَّــــاٌم  َبــــَدْت
ـــُد ِفـْيَهــــا   الُغـُيــــوُم   ِبـُأْفـِقـَنــــا    َتـَتـَلبَـّ

ــٌة ــا  َرْهـَبــ ــِد  اْعـَتـرْتَنــ ــاِء َقــ ــَن الَوَبــ َفِمــ
ــــُد َتـَرصُّ َو   َتَخــــوٌُّف   الَجِمــــيَع   َســــاَد  

َو  َقــــِد انْبــــريَت َلـَهــــا  ِبُكــــلِّ  َجــــَداَرٍة
ُتـَؤِكــــدُّ الـنََّجــــاَة   َو  ـَاَمــــَة   السَّ َلــــَنا   َو 

ــا ــَداَق  َمــ ــْم  ِمْصـ ــْت  أَْفَعاُلُكــ ــْد أََتـ َو  َلَقــ
ُد ُقـْلـُتــــُم  َو  ُرْحـُتــــْم   ِللـِعــــاِج  ُتَحــــدِّ

ــِد اْنـَقـَشــــَع  الَغـَمــــاُم  َو َساَدَنــــا ولـــَذا قـَـ
ُد َجــــوُّ  اأَلَمــــاِن  َفــــا   َوَبــــاُء    ُيَهـــــدِّ

ُكــــم َيـــا  أيََّهــــا الَمــــِلُك   الَعِظـْيــــُم   ُنِجلُـّ
َعْهــــَد الـــَوالِء  َلُكـــْم  َنُصـــوُغ  َو نْعـِقــــُد

إن َلــــْم  َيُكــــْن َحمـَـــٌد  َفَمــــْن  ذا َغــــيُرُه
ــــُد ُنـَمـجِّ لَفـْضِلــــِه   و   َعــــليِه   ُنـْثــــني 

 قصيدة ألقاها عبداهلل أحمد منصور آل رضي، أمام

جاللة الملك
 بهذه المناسبة، ألقاها نيابة عنه علي منصور نصر آل شهاب:

“َشرٌف َعِظيٌم أْن َنـُزوَر َمليَكَنا”

الكريـــم،  رمضـــان  شـــهر  بمناســـبة  تهنئتهـــم 
مجدديـــن لجاللتكم البيعة والوالء والطاعة، 
ومســـتذكرين نهـــج جاللتكـــم فـــي االنفتـــاح 
والتواصل مع أبناء شـــعبكم الوفي، ضارعين 
إلى هللا العلي القدير أن يعيد هذه المناســـبة 
الصحـــة  بوافـــر  جاللتكـــم  علـــى  الكريمـــة 
والعافية، وعلى مملكة البحرين بدوام العزة 

واالزدهار في ظل عهدكم الميمون.
 سيدي، حضرة صاحب الجاللة إن هذا اللقاء 
الســـنوي، محل فخر واعتزاز وأعظم شـــرف، 
ألهالي المحافظة الشـــمالية، حيث يأتي في 
إطـــار النهج الحكيم لجاللتكـــم بتعزيز األلفة 
والمحبـــة بين أبناء شـــعبكم الوفـــي، ويحمل 
في مضامينه الكثير من المشـــاعر اإلنســـانية 
النبيلـــة. وهـــو ما يعد وســـاما علـــى صدورنا، 
جاللتكـــم  علـــى  بالســـالم  نتشـــرف  حيـــث 

واالستماع إلى توجيهاتكم الحكيمة.
البحريـــن  مملكـــة  تشـــهده  مـــا  إن  ســـيدي،   
عمومـــا والمحافظـــة الشـــمالية خصوصا، من 
تطـــور وازدهار ونمـــاء، مـــا كان ليتحقق لوال 
توجيهاتكـــم الســـديدة. فالمحافظة تســـتلهم 
من نهج جاللتكم القويم، األعمال المجتمعية 
واإلنســـانية، ســـيرا علـــى عطـــاء المؤسســـة 
الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية، والتي رســـخت 
رؤى وتطلعـــات جاللتكم في العمل التكافلي 
علـــى مدار العـــام. ما يعكس تحضـــر وأصالة 
هـــذا الوطـــن العزيـــز في نشـــر قيـــم التكافل 
االجتماعـــي. ومـــن بيـــن برامـــج المحافظـــة 
في هذا الشـــأن التعـــاون مع أصحاب األيادي 
البيضاء والمخلصين لرعاية األســـر المتعففة 
مـــن خالل “مشـــروع بيوت” وتوزيع الســـالل 
الخيريـــة،  الجمعيـــات  ودعـــم  الرمضانيـــة 
مؤكدين بذلك قيم ومبادئ عمل البر والخير 

التـــي توارثناهـــا جيـــال بعـــد جيل مـــن اآلباء 
واألجداد.

إن  الجاللـــة  صاحـــب  حضـــرة  ســـيدي،   
المحافظة الشمالية، ال تدخر جهدا في العمل 

تحت مظلـــة فريق البحريـــن الوطني بقيادة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
حفظـــه هللا، ضمـــن رؤيتها “تنمية مســـتدامة 

لحيـــاة أفضل في مجتمع آمن للجميع لتنمية 
الوالء وترســـيخ قيم المواطنة”. ففي قطاع 
العمل، ســـاندت المحافظـــة البرنامج الوطني 
الصحـــي عملـــت  القطـــاع  للتوظيـــف، وفـــي 
علـــى تعزيز الصحة من خـــالل برنامج المدن 
صحيـــة  مدينـــة  عالـــي”  العتمـــاد”  الصحيـــة 
والترويـــج للحملـــة الوطنيـــة للتطعيم، وفي 
القطاع اإلســـكاني، دعمت المحافظة، أولوية 
الحـــاالت  ذوي  مـــن  المواطنيـــن  حصـــول 

اإلنسانية على الخدمات المتاحة.
 سيدي، تفخر المحافظة الشمالية بالمشاركة 
في تنفيـــذ مبادرات الخطـــة الوطنية لتعزيز 
االنتمـــاء الوطنـــي وترســـيخ قيـــم المواطنة 
المناســـبات الوطنيـــة والدينيـــة  مـــن خـــالل 
فـــي  والتوســـع  والصحيـــة،  والرياضيـــة 
تنفيـــذ برامـــج تدريـــب وتأهيـــل المحكومين 
وزارة  تنفذهـــا  والتـــي  البديلـــة،  بالعقوبـــات 
الداخليـــة، وتشـــكل نقلة نوعية في مســـيرة 
بدولـــة  اإلنســـان  حقـــوق  وتعزيـــز  اإلصـــالح 
المؤسســـات والقانون، القائمة على مرتكزات 

التعايش واالنفتاح.
 سيدي، حضرة صاحب الجاللة إن المحافظة 
الشمالية، بمدنها وقراها، بأطيافها وأعراقها، 
تقف صفـــا واحدا بقيادة جاللتكـــم، والتزاما 
بنهجكم القويم الذي جعل من البحرين واحة 

أمن وأمان، ونموذجا للتعايش والتسامح.
أن  وتعالـــى  ســـبحانه  هللا  نســـأل  ختامـــا، 
يديـــم على جاللتكـــم الصحـــة والعافية، وأن 
يحفظكـــم لمواصلـــة مســـيرة الخيـــر والنماء 
فـــي مملكتنا العزيزة. ودمتـــم جاللتكم ذخرَا 

وسنًدا للبحرين وأهلها.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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