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»eƒμëdG πª©dG ôjƒ£J á∏°UGƒªH ¬Lƒj ó¡©dG »dh
57 π``°UCG  ø``e á``«eƒμM á``¡L 51 á``∏μ«g IOÉ``YEG  ø``e AÉ``¡àf’G
ÉfhQƒc QÉ``KBG ø``e ™jô°ùdG »``aÉ©à∏d ø``jôëÑdG ≥``jôa ≈``∏Y ∫ƒ``©f

 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ócCG
 áeóîdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ó¡©dG
 ≥«≤ëJ  »a  º¡°ùj  ÉªH  »eƒμëdG  πª©dG  ôjƒ£J  á∏°UGƒe  á«ªgCG  á«fóªdG
 äÉ©∏£J  áeóN  »a  Ö°üjh  ¬JÉeóN  IOƒ`̀L  ø«°ùëJh  ¬`̀FGOCG  »a  õ«ªàdG
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ«≤H  á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG
 ájQGôªà°SG ≈dEG √ƒª°S Gô«°ûe ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH
 äÉeóîdG  IOƒL  åjóëJ  ó«©°U  ≈∏Y  äGõéæe  øe  ≥≤ëJ  Ée  ≈∏Y  AÉæÑdG
 ≈dEG  á«eGôdG  äÉ«æ≤àdG  ∞∏àîe  ™jƒ£Jh  ,É¡JAÉØc  õjõ©Jh  á«eƒμëdG
 AÉL .ø«æWGƒªdGh øWƒdG ídÉ°U »a Ö°üj ÉªH »eƒμëdG AGOC’G ôjƒ£J

 .ó©oH øY ¢ùeCG á«fóªdG áeóîdG ¢ù∏ée ´ÉªàLG √ƒª°S ¢SDhôJ iód ∂dP
 πª©dG  øe  Ió«L  á∏«°üM  ≈dEG  Éæ∏°Uh  Ωƒ«dG  ÉæfCG  ≈dEG  √ƒª°S  √ƒfh
 á¡L 51 á∏μ«g IOÉYEG  øe AÉ¡àf’ÉH á«eƒμëdG äÉ¡édG á∏μ«g IOÉYEG  ≈∏Y
 »a  ô«°ùf  ÉæfCG  ócDƒj  ô`̀eCG  ƒ`̀gh  ,á«eƒμM  á¡L  57  π°UCG  øe  á«eƒμM
 ƒëf ábÓ£f’G ¿ƒμà°S  »àdG  á∏μ«¡dG  IOÉYEG  ∫Éée »a í«ë°üdG  √ÉéJ’G

.á∏Ñ≤ªdG á∏Môª∏d É¡©°Vh ºà«°S »àdG §£îdGh äÉ«é«JGôà°S’G ò«ØæJ
 ™«ªédG  ∫ƒ©j  …òdG  »eƒμëdG  øjôëÑdG  ≥jôØH  ¬fÉªjEG  √ƒª°S  ócCGh
 õjõ©J  »a  ô«Ñc  QhO  ¬d  ¿ƒμ«°S  …ò``dGh  á∏Ñ≤ªdG  á∏MôªdG  ∫Ó`̀N  ¬«∏Y
 ≥jôa  AÉ°†YCG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  áμ∏ªªdÉH  áØ∏àîªdG  ájƒ«ëdG  äÉYÉ£≤dG  QhO
 äÉYÉ£≤dG øe Égô«Zh ¢UÉîdG ´É£≤dGh á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG »a øjôëÑdG
 ÉfhQƒc ¢Shô«a äÉ«YGóJh QÉKBG πc øe ™jô°ùdG »aÉ©àdG ±ó¡H áØ∏àîªdG
 AÉªfh  á©aQ  É¡aóg  πªY  äGQÉ°ùe  øe  ¬H  AóÑdG  ºJ  Ée  ƒëf  Éeób  ô«°ù∏d

.øWGƒªdGh øWƒdG
 º«¶æJh  á∏μ«g  IOÉ`̀YE’  áé«àf  ¬fCG  á«fóªdG  áeóîdG  ¿GƒjO  øq«H  óbh
 Ó«ch  80  øe  øjóYÉ°ùªdG  AÓcƒdG  OóY  ¢ü«∏≤J  ºJ  á«eƒμëdG  äÉ¡édG
 Gôjóe 261 øe øjôjóªdG OóY ¢ü«∏≤Jh ,GóYÉ°ùe Ó«ch 63 ≈dEG GóYÉ°ùe
 ¬JÉLôîe ø°ùëjh »eƒμëdG πª©dG IAÉØc øe Rõ©j ÉªH ,Gôjóe 228 ≈dEG

.á«LÉàfE’Gh á«ª«¶æàdG
(3¢U π«°UÉØàdG)

 ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  ø«HÉ°üªdG  ó`̀MCG  ¢ùÑëH  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äô`̀eCG
 ¬eÉ«b  ó©H  á°üàîªdG  áªμëªdG  ≈dEG  ¬àdÉME’  Gó«¡ªJ  É«WÉ«àMG  óéà°ùªdG
 ¢ù«FQ ∂dòH ìô°U .ihó©∏d ¢üëØdG õcôªH ø«∏eÉ©dG AÉÑWC’G ¢†jô©àH

.»YGOƒdG ¿ÉfóY áHÉ«ædG
 õcôe  ≈dEG  º¡àªdG  Ωhób  øY  â¨∏HCG  ób  áeÉ©dG  áë°üdG  IQGOEG  âfÉc
 …ôLCG ¢üëa ôNBG ¿Éch ,ÉfhQƒc ¢Shô«a ¢üëa πªY πLCG øe ¢üëØdG
 ¬LƒdG ΩÉªc ádGREG º¡àªdG óª©J ∂dP AÉæKCGh ,¢Shô«ØdÉH ¬àHÉ°UEG âÑKCG ób ¬d
 »a ∫É©°ùdG óª©J Éªc ,∑GòfBG õcôªdÉH øjOƒLƒªdG AÉÑWC’G ΩÉeCG ∫É©°ùdGh
 øe º¡eÉ°ùLCG  øe ábôØàe ™°VGƒe »a AÉÑWC’G ¢ùª∏H áYQÉ°ùªdG ºK √ój
 â¡Lhh º¡àªdG áeÉ©dG áHÉ«ædG âHƒéà°SG óbh .º¡d ¢Shô«ØdG π≤f πLCG
 ºbQ ¿ƒfÉ≤dÉH áªKDƒªdG áªjôédG »gh ,ihó©∏d ô«¨dG ¢†jô©J áª¡J ¬«dEG
 ¢ùÑëdG ≈dEG É¡àHƒ≤Y π°üJ »àdG ,áeÉ©dG áë°üdG ¿CÉ°ûH 2018 áæ°ùd 34

.QÉæjO ±’BG Iô°ûY ≈dEG π°üJ »àdG áeGô¨dGh äGƒæ°S çÓK Ióe

 OÉ°ùØdG  áëaÉμªd  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G  â`̀≤`̀ dCG
 ø«nØXƒe  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  ø```̀eC’Gh
 ÜƒÑMh ájhOCG ™«ÑH ÉeÉb á«fÉª∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùªH
 ∫ÉªYCG  ∫Gõ`̀J  ’  Éª«a  ,ådÉK  º¡àe  ≈`̀ dEG  IQóîe
 »a ø`̀«`̀WQƒ`̀à`̀ª`̀dG »`̀bÉ`̀ H ø``̀Y á``̀jQÉ``̀L å`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ¿CG  ≈dEG  á«dhC’G  äÉeƒ∏©ªdG  ô«°ûJ  PEG  ,á©bGƒdG
 IOƒ≤ØªdG  IQóîªdG  á``jhOC’Gh  äÉFó¡ªdG  á«ªc
 60 »dGƒëH Qó≤J »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªée øe

.2020 ΩÉY ∫ÓN áÑM ∞dCG
 áëaÉμªd  áeÉ©dG  IQGOE’G  ΩÉ`̀Y  ôjóe  ∫É`̀bh
 »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’Gh …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ø```̀eC’Gh OÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀dG

 ¢†©H  »``̀a  ¬``̀dhGó``̀J  º``̀J  É``̀e  ≈`̀∏`̀Y  ÉÑ«≤©J  ¬```̀fEG
 ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀dG π`̀FÉ`̀°`̀Sh äÉ`̀HÉ`̀°`̀ù`̀M
 Iô«Ñc  á«ªc  ¿Gó≤ØH  ≥∏©àJ  äÉØdÉîe  Éæª°†àe
 ™ªée  øe  IQóîªdG  á``̀ jhOC’Gh  äÉFó¡ªdG  øe
 áKÓK  ≈`̀∏`̀Y  ¢†Ñ≤dG  º`̀J  ,»`̀Ñ`̀£`̀dG  á«fÉª∏°ùdG
 ™ªée »ØXƒe øe ¿ÉæKG  º¡æ«H  øe  ,¢UÉî°TCG
 äÉFó¡ªdG ™«ÑH ¿Éeƒ≤j ÉfÉc ,»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG
 Égƒæe  ,ådÉãdG  ¢üî°û∏d  IQóîªdG  ÜƒÑëdGh
 …ôëàdGh åëÑdG ∫ÉªYCG ∫Éªμà°SG QÉL ¬fCG ≈dEG
 á«°†≤dG  ádÉME’  Gó«¡ªJ  ,ø«WQƒàªdG  á«≤H  øY

.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG

 π``≤f  ó``ª©àj  É``fhQƒμH  ÜÉ``°üe
¢üëØdG õcôe AÉÑWCG  ≈dEG  ihó©dG

 á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H ø`̀ «`̀ nØ`̀ Xƒ`̀ e §`̀Ñ`̀ °`̀V
 IQó```̀ î```̀ e á````````````̀ jhOCG É````̀ YÉ````̀ H
≈Ø``°ûà°ùªdG øe IOƒ≤Øe IQóîe áÑM ∞``dCG 60

 Iƒ``°ùc ±ô``°üH ô``eCÉj ∂``∏ªdG
ΩÉ``àjC’Gh π```eGQCÓd ó```«`©`dG

 πgÉY  áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†M Qó°UCG
 á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒª∏d  …ôîØdG  ¢ù«FôdG  ióØªdG  OÓÑdG
 πeGQC’G  ™«ªéd  ∑QÉÑªdG  ≈ë°VC’G  ó«Y  Iƒ°ùc  ±ô°üH  »eÉ°ùdG  ¬àdÓL  ôeCG
 ∞∏ch  ,á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  ió`̀d  ø«∏é°ùªdG  ΩÉ`̀à`̀jC’Gh
 ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  á°SÉFôH  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  ¬àdÓL
 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
 ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  AÉæeCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  »æWƒdG  ø`̀eC’G  QÉ°ûà°ùe
 áeôμªdG  √òg  á©HÉàeh  ±ô°U  ≈∏Y  ±Gô°TE’G  áª¡e  ≈dƒàJ  ¿CÉ`̀H  á«fÉ°ùfE’G

.øjó«Øà°ùªdG ™«ªéd

(4¢U π«°UÉØàdG)

.á«fóªdG áeóîdG ¢ù∏ée ´ÉªàLG ¢SDhôJ iód ó¡©dG »dh ƒª°S |

.∂∏ªdG ádÓL |

øjôëÑdG »``a Iôe ∫hC’ zäGQÉ``«°ùdG Éªæ«°S{ ìÉ``ààaG
(6¢U π«°UÉØàdG)

 ø«eôëdG  ΩOÉN
ø`̀«`̀Ø`̀jô`̀°`̀û`̀dG
 á°ù∏`L ¢SCGô`à`j
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée
 …Oƒ`̀ ``̀ ©`̀ °`̀ ù`̀ dG
ƒjó«`Ø`dG  ôÑ`Y
(14¢U π«°UÉØàdG)
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وزير التربية يشيد بحصول جامعة الخليج على اعتماد برنامجين أكاديميين ومركز محاكاة طبي
أخبار الخليج
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 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó`̀cCG
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ó¡©dG  »dh
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée
 á∏°UGƒe  á«ªgCG  á«fóªdG  áeóîdG
 ÉªH »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  π`̀ª`̀©`̀dG  ô`̀jƒ`̀£`̀J
 ¬FGOCG »a õ«ªàdG ≥«≤ëJ »a º¡°ùj
 Ö°üjh  ¬JÉeóN  IOƒL  ø«°ùëJh
 Iô`̀«`̀°`̀ù`̀ª`̀dG äÉ`̀©`̀∏`̀£`̀J á``eó``N »``̀a
 Iô°†M  IOÉ«≤H  á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ≈``̀dEG √ƒ`̀ª`̀°`̀S kGô`̀«`̀°`̀û`̀e ,ió``̀Ø``̀ª``̀dG
 ≥≤ëJ  Ée  ≈∏Y  AÉæÑdG  ájQGôªà°SG
 åjóëJ  ó«©°U  ≈∏Y  äGõéæe  øe
 á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äÉ``̀eó``̀î``̀ dG IOƒ`````L
 ™`̀jƒ`̀£`̀Jh ,É``̀¡``̀JAÉ``̀Ø``̀c õ``̀jõ``̀©``̀Jh
 ≈`̀dEG  á`̀«`̀eGô`̀dG  äÉ«æ≤àdG  ∞∏àîe
 Ö°üj ÉªH »eƒμëdG AGOC’G ôjƒ£J

.ø«æWGƒªdGh øWƒdG ídÉ°U »a
 √ƒª°S  ¢SDhôJ  iód  ∂dP  AÉL
 á«fóªdG  áeóîdG  ¢ù∏ée  ´ÉªàLG
 √ƒª°S  √ƒf  å«M  ,ó©oH  øY  ¢ùeCG
 ¿Gƒ``̀ jO É`̀¡`̀dò`̀Ñ`̀j »`̀à`̀ dG Oƒ`̀¡`̀é`̀dÉ`̀H
 á∏μ«g  IOÉYEG  »a  á«fóªdG  áeóîdG
 øY  kÉHô©e  ,á«eƒμëdG  äÉ¡édG
 …ò``̀dG Qhó``̀∏``̀d √ô``̀jó``̀≤``̀Jh √ô`̀μ`̀ °`̀T
 äÉ¡édG  áaÉch  ¿GƒjódG  ¬H  Ωƒ≤j

 á∏μ«¡dG  IOÉYEG  ìÉéfE’  á«eƒμëdG
 ΩÉ`̀eCG  ∫ÉéªdG  íàa  »a  º¡°ùj  ÉªH
 ≥«≤ëJh  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  äGAÉ``̀Ø``̀μ``̀dG

.áμ∏ªª∏d ájƒªæàdG äGRÉéfE’G
 Ωƒ«dG  ÉæfCG  ≈dEG  √ƒª°S  √ƒfh
 øe  Ió`̀«`̀L  á∏«°üM  ≈``̀dEG  Éæ∏°Uh
 äÉ¡édG  á∏μ«g  IOÉ`̀YEG  ≈∏Y  πª©dG
 IOÉ``̀YEG  ø`̀e  AÉ¡àf’ÉH  á«eƒμëdG

 π°UCG øe á«eƒμM á¡L 51 á∏μ«g
 ócDƒj ôeCG ƒgh ,á«eƒμM á¡L 57
 í«ë°üdG  √ÉéJ’G  »a  ô«°ùf  ÉæfCG
 »àdG  á∏μ«¡dG  IOÉ```̀YEG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a
 ò«ØæJ  ƒ`̀ë`̀f  á`̀bÓ`̀£`̀f’G  ¿ƒμà°S
 »àdG  §£îdGh  äÉ«é«JGôà°S’G

.á∏Ñ≤ªdG á∏Môª∏d É¡©°Vh ºà«°S
 ≥jôØH  ¬fÉªjEG  √ƒª°S  ó``̀cCGh

 ∫ƒ©j  …ò`̀dG  »eƒμëdG  øjôëÑdG
 á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG ∫Ó```N ¬`̀«`̀∏`̀Y ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG
 QhO  ¬`̀d  ¿ƒμ«°S  …ò``̀dGh  á∏Ñ≤ªdG
 äÉYÉ£≤dG  QhO  õjõ©J  »`̀a  ô«Ñc
 áμ∏ªªdÉH  á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀dG  á`̀jƒ`̀«`̀ë`̀dG
 ≥`̀jô`̀a AÉ``̀°``̀†``̀YCG ™``̀e ¿hÉ``©``à``dÉ``H
 á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  »a  øjôëÑdG
 øe É`̀gô`̀«`̀Zh ¢`̀UÉ`̀î`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀dGh

 ±ó`̀¡`̀H á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀dG äÉ``̀YÉ``̀£``̀≤``̀dG
 QÉ`̀KBG  áaÉc  ø`̀e  ™jô°ùdG  »aÉ©àdG
 ô«°ù∏d ÉfhQƒc ¢Shô«a äÉ«YGóJh
 øe ¬`̀ H Aó`̀ Ñ`̀ dG º`̀ J É`̀e ƒ`̀ë`̀f kÉ`̀ eó`̀ b
 AÉªfh  á©aQ  É¡aóg  πªY  äGQÉ°ùe
 √ƒª°S kGô«°ûe ,øWGƒªdGh øWƒdG
 ¢`̀Uô`̀Ø`̀dGh  äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀ dG  ¿CG  ≈```̀ dEG
 õjõ©J á∏°UGƒe ÖLƒà°ùJ á∏KÉªdG

 ≥∏îd  á«eƒμëdG  Iõ¡LC’G  IAÉØc
 »a  áYô°Sh  á`̀fhô`̀e  ô`̀ã`̀cCG  äÉ¡L
 ,äÉjóëàdG  ∞∏àîe  ™e  »WÉ©àdG
 AGOCGh  IOƒ``̀L  õjõ©J  á∏°UGƒeh
 Oƒ©j  ÉªH  á«eƒμëdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG

.™«ªédG ídÉ°üd AÉªædGh ™ØædÉH
 √ôμ°T  ø`̀Y  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  Üô````̀YCGh
 á«eƒμëdG  äÉ¡édG  πμd  √ôjó≤Jh

 ò«ØæJ  ø``̀ e  AÉ``̀¡``̀à``̀f’G  º``̀ J  »``̀à``̀dG
 É¡fhÉ©J  ≈∏Y  É¡«a  á∏μ«¡dG  IOÉ`̀YEG
 á`̀eó`̀î`̀dG ¿Gƒ````̀jO ™``̀e ô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 É¡àé«àf  â`̀fÉ`̀c  »`̀à`̀dGh  á`̀«`̀fó`̀ª`̀dG
 á∏«°üëdG  √ò``̀g  ≈```̀dEG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀ dG

.∂dòd á££îªdG IôàØdG Ö°ùëH
 á`̀eó`̀î`̀dG ¿Gƒ`````̀jO ø`̀«`̀H ó```̀bh
 á∏μ«g  IOÉ`̀YE’  áé«àf  ¬fCG  á«fóªdG

 ºJ  á«eƒμëdG  äÉ¡édG  º«¶æJh
 øjóYÉ°ùªdG  AÓcƒdG  OóY  ¢ü«∏≤J
 63  ≈``̀dEG  GóYÉ°ùe  Ó`̀«`̀ch  80  ø`̀e
 OóY  ¢ü«∏≤Jh  ,Gó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e  Ó`̀«`̀ch
 228 ≈dEG ôjóe 261 øe øjôjóªdG
 πª©dG IAÉØc øe Rõ©j ÉªH ,Gôjóe
 ¬JÉLôîe  ø`̀°`̀ù`̀ë`̀jh  »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG

.á«LÉàf’Gh á«ª«¶æàdG

..á«fóªdG áeóîdG ¢ù∏ée ´ÉªàLG √ƒª°S ¢SDhôJ iód

»`̀ eƒ`̀μ`̀ ë`̀ dG π``̀ª``̀©``̀dG ô``̀jƒ``̀£``̀J á`̀ ∏`̀ °`̀ UGƒ`̀ ª`̀ H ¬``̀ Lƒ``̀ j ó``̀¡``̀©``̀dG »````̀dh
É``̀fhQƒ``̀c QÉ`````̀ KBG ø``̀ e »`̀ aÉ`̀ ©`̀ à`̀ ∏`̀ d ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG ≥``̀jô``̀a ≈`̀ ∏`̀ Y ∫ƒ``̀ ©``̀ fh í`̀ «`̀ ë`̀ °`̀ ü`̀ dG √É```̀é```̀J’G »``̀ a  ô`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ f

Gô``jóe 228 ≈``dEG  ø``jôjóªdG Oó``Yh GóYÉ``°ùe Ó``«ch 63 ≈``dEG  øjóYÉ``°ùªdG AÓcƒ``dG Oó``Y ¢``ü«∏≤J

 ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SCGôJ
.ó©H øY ó≤Y …òdG 335`dG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ´ÉªàLG ¢ùeCG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG

 Éªc ,z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a ™e πeÉ©àdG äGóéà°ùe ôNBG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG â°ûbÉfh
.ä’É°üJ’G ´É£b ôjƒ£àH á∏°üàªdG äÉYƒ°VƒªdG ≈∏Y â©∏WG

ä’É`̀ °`̀ ü`̀ J’G ´É`̀ £`̀ b ô`̀jƒ`̀£`̀J äÉ`̀ Yƒ`̀ °`̀ Vƒ`̀ e ≈`̀∏`̀Y ™`̀∏`̀£`̀J zá`̀«`̀≤`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG{

 è`̀«`̀∏`̀î`̀dG á``̀©``̀eÉ``̀L â``≤``≤``M
 »a Gó``̀ jó``̀L GRÉ```̀é```̀fEG »``̀Hô``̀©``̀dG
 OÉªàY’G  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ∫Éée
 á«ªdÉY  äÉ`̀¡`̀L  ø`̀e  »``ª``jOÉ``cC’G
 èeÉfôH  π°üM  å«M  ,ábƒeôe
 QÉμàH’G  IQGOEG  »`̀a  √GQƒ`̀à`̀có`̀dG
 ó¡©e  ájOÉªàYG  ≈∏Y  á«æ≤àdGh
 äÉ`̀j’ƒ`̀dÉ`̀H »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG QÉ`̀μ`̀ à`̀ H’G
 ∫É``̀ fh ,á``̀«``̀μ``̀jô``̀eC’G Ió`̀ë`̀ à`̀ ª`̀ dG
 »μ«æ«∏cE’G  ô«à°ùLÉªdG  èeÉfôH
 á`̀ jOÉ`̀ ª`̀ à`̀YG á``̀∏``̀FÉ``̀©``̀dG Ö```̀W »```̀a
 AÉ``̀Ñ``̀WC’ á`̀ «`̀ ª`̀ dÉ`̀ ©`̀ dG á`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀ dG
 IÉcÉëªdG õcôe π°üMh ,Iô°SC’G
 ájOÉªàYG  ≈∏Y  á©eÉédÉH  »Ñ£dG
 ájÉYôdG  »`̀a  IÉ`̀cÉ`̀ë`̀ª`̀dG  á«©ªL
 IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dÉ`̀H  á«ë°üdG

.á«μjôeC’G
 πÑ≤à°SG  ,áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 »ª«©ædG  »∏Y øH  óLÉe  QƒàcódG
 ¢ù«FQ  º«∏©àdGh  á«HôàdG  ô`̀jRh
 ¬ÑàμªH  »dÉ©dG  º«∏©àdG  ¢ù∏ée
 ≈°ù«Y  áæjóªH  IQGRƒ`̀dG  ¿GƒjóH
 ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y ó``̀dÉ``̀N Qƒ``̀à``̀có``̀dG
 á``©``eÉ``L ¢```ù```«```FQ »```∏```gƒ```©```dG
 QÉÑc  øe  G kOó`̀Yh  »Hô©dG  è«∏îdG
 å«M  ,á©eÉédÉH  ø«dhDƒ°ùªdG
 …òdG ± qô°ûªdG RÉéfE’G Gò¡H OÉ°TCG
 ™«aôdG  iƒà°ùªdÉH  á≤ãdG  Rõ©j
 ,á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G  á©eÉédG  è`̀eGô`̀Ñ`̀d

 É¡à©ª°S  ≈∏Y  É kHÉéjEG  ¢ùμ©æjh
 º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe  ø«H  á«ª∏©dG
 ΩÉªàgG  G kócDƒe  ,Iõ«ªàªdG  »dÉ©dG
 √ò`̀¡`̀d ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e º```̀YOh
 É`̀ kLPƒ`̀ª`̀fCG  πãªJ  »`̀à`̀dG  á©eÉédG
 ≥ªY  ¢ùμ©j  É kaô°ûe  É`̀ k«`̀ª`̀jOÉ`̀cCG
 ∫hO ø`̀«`̀H  á``̀jƒ``̀NC’G äÉ`̀ bÓ`̀©`̀ dG
 è«∏îdG  ∫hó`̀d  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée

.á«Hô©dG
 Oƒ¡L  ≈∏Y  ô`̀jRƒ`̀dG  ≈`̀æ`̀KCGh
 è`̀eÉ`̀fô`̀H ¥Ó````̀WEG »``̀a á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG
 ÖW  »a  »μ«æ«∏cE’G  ô«à°ùLÉªdG
 ¢ù∏ée  QGô`̀≤`̀d  G kò«ØæJ  ,á∏FÉ©dG
 ,¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀dG Gò``̀¡``̀H AGQRƒ```````̀dG

 ÖjQóàd  »æWh  ´hô°ûe  øª°V
 »ãjóM  ø««æjôëÑdG  AÉ``̀Ñ``̀WC’G
 ¢ù∏éªdG  ™e ácGô°ûdÉH  ,ê qôîàdG
 IQGRhh  ,á``ë``°``ü``∏``d  ≈````̀∏````̀YC’G
 ¥hóæ°U  ø`̀e  º`̀Yó`̀Hh  ,áë°üdG
 ¬fCÉ°T  ø`̀e  ÉªH  ,zø«μªJ{  πª©dG
 QOGƒ``̀μ``̀ dG äGQó```̀≤```̀H ¢`̀Vƒ`̀¡`̀ æ`̀ dG
 ™e  É keÉé°ùfG  ,áHÉ°ûdG  á«Ñ£dG
 õjõ©dG  Éfó∏H  IOÉ`̀«`̀b  äÉ¡«LƒJ
 ô°üæ©dG  äGQób  á«ªæJ  IQhô°†H
 ∞∏àîe  »a  »æjôëÑdG  …ô°ûÑdG

.ájƒ«ëdG äÉ°ü°üîàdG
 ô«°S åëH AÉ≤∏dG ∫ÓN ºJ Éªc
 ∂∏ªdG  áæjóe  ´hô°ûe  »a  πª©dG

 ,á«Ñ£dG  õjõ©dGóÑY  øH  ¬∏dGóÑY
 √ò``̀g  ¿CG  ô```̀jRƒ```̀dG  ó`````̀cCG  å``̀«``̀M
 á«Yƒf  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  π qμ°ûJ  áæjóªdG
 á«Ñ£dGh  á«ª«∏©àdG  äÉeóî∏d
 AÉ`̀°`̀†`̀Y’G ∫hó`````̀ dGh á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dÉ`̀H
 øe  ¬`̀ª`̀°`̀†`̀J  É`̀ ª`̀ H  ,  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dÉ`̀H
 ,π`̀eÉ`̀μ`̀à`̀e  »`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀J  ≈Ø°ûà°ùe
 ,á°ü°üîàe  á`̀«`̀ã`̀ë`̀H  õ``̀cGô``̀eh
 ¢ùμ©j ´hô°ûªdG Gòg ¿CÉH É kgƒæe
 ø«H  á«îjQÉàdG  äÉbÓ©dG  áfÉàe
 É¡à≤«≤°Th  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e
 .ájOƒ©°ùdG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  áμ∏ªªdG
 ôjRƒdG  á©eÉédG  ¢ù«FQ  ™∏WCGh
 É¡éeGôHh  á©eÉédG  §£N  ≈∏Y

 »àdG  á«∏Ñ≤à°ùªdG  ájôjƒ£àdG
 É¡JÉLôîªH  AÉ≤JQ’G  ≈dEG  ±ó¡J

.áaÉc ä’ÉéªdG »a
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG á`̀∏`̀HÉ`̀≤`̀ª`̀dG ô`̀°`̀†`̀M
 ø``̀«``̀eC’G ï`̀jƒ`̀ °`̀û`̀ dG »`̀æ`̀¨`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 ,»dÉ©dG  º«∏©àdG  ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG
 º«∏ëdGóÑY  QƒàcódG  PÉ`̀à`̀°`̀SC’Gh
 Ö£dG á`̀«`̀∏`̀c  ó`̀«`̀ª`̀Y ¬`̀∏`̀ dG  ∞`̀«`̀°`̀V
 QƒàcódG  PÉ`̀à`̀°`̀SC’Gh  ,á©eÉédÉH
 ÖW º°ùb ¢ù«FQ ídÉ°U øH ∞«ØY
 PÉà°SC’Gh  ,Ö£dG  á«∏μH  á∏FÉ©dG
 ¢ù«FQ  IOGô``L  ô«°ù«J  QƒàcódG
 ájÉØc IPÉà°SC’Gh ,IÉcÉëªdG º°ùb
 ¿hDƒ`̀°`̀T  IQGOEG  ô`̀jó`̀e  Qhõ`̀æ`̀©`̀dG

 ≈`̀∏`̀Y è``̀«``̀∏``̀î``̀dG á``̀©``̀ eÉ``̀L ∫ƒ``̀°``̀ü``̀ë``̀H ó`̀ «`̀ °`̀ û`̀ j á``̀ «``̀ Hô``̀ à``̀ dG ô``````̀jRh
»`̀Ñ`̀W IÉ``̀ cÉ``̀ ë``̀ e õ```̀cô```̀eh ø``̀ «``̀ «``̀ ª``̀ jOÉ``̀ cCG ø``̀«``̀é``̀eÉ``̀fô``̀H OÉ``̀ ª``̀ à``̀ YG

 ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H  ô`̀°`̀UÉ`̀f  ï«°ûdG  ƒª°S  πÑ≤à°SG
 ¢SôëdG  ó`̀FÉ`̀b  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ø``̀eC’G  QÉ°ûà°ùe  áØ«∏N
 ájQƒ¡ªédG  ô«Ø°S OQÉ°Tƒc Ωhô«L ó«°ùdG  »μ∏ªdG

.á≤jó°üdG á«°ùfôØdG
 iƒà°ùe  »`̀a  ô«ÑμdG  Qƒ`̀£`̀à`̀dG  á`̀«`̀ª`̀gCG  ó```cCGh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ø``̀«``̀H á`̀ «`̀ FÉ`̀ æ`̀ ã`̀ dG äÉ``̀ bÓ``̀©``̀ dG
 º¡°SCG …òdG ôe’G á≤jó°üdG á«°ùfôØdG ájQƒ¡ªédGh
 ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  ä’Éée  øe  ójõªdG  íàa  »a
 äÉjƒà°ùªH √ƒª°S Gó«°ûe ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H
 É¡«dEG â∏°Uh »àdGh ,∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG
 ôWCG  õjõ©J  »a  âª¡°SCGh  øjó∏ÑdG  ø«H  äÉbÓ©dG

.Ió©°UC’G ∞∏àîe ≈∏Y ¿hÉ©àdG

 áØ«∏N ∫BG  óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S OÉ°TCGh
 ájQƒ¡ªédG  ô«Ø°S  É¡dòÑj  »àdG  áÑ«£dG  Oƒ¡édÉH
 ájƒ≤J  ≈`̀∏`̀Y  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀ª`̀dG  ¬`̀ °`̀Uô`̀Mh á`̀«`̀°`̀ù`̀fô`̀Ø`̀dG
 ø«H π°UGƒàe πμ°ûH Égô«WCÉJh á«FÉæãdG äÉbÓ©dG

.ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG
 á«°ùfôØdG ájQƒ¡ªédG ô«Ø°S ÜôYG ¬ÑfÉL øeh
 ≈∏Y É¡JOÉ«b ¢UôMh øjôëÑdG áμ∏ªªd √ôjó≤J øY
 ¿hÉ©àdG ºéM IOÉjRh É°ùfôa ™e äÉbÓ©dG ájƒ≤J

.ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a
 øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  åëH  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh
 á«°ùfôØdG  ájQƒ¡ªédG  ô«Ø°S  ™e  áØ«∏N  ∫BG  óªM

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP äÉYƒ°VƒªdG øe GOóY

 ô`̀ «`̀ Ø`̀ °`̀ ù`̀ dG π``Ñ``≤``à``°``ù``j ó```ª```M ø````̀ H ô```°```UÉ```f
ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ø`̀ «`̀ H äÉ`̀ bÓ`̀ ©`̀ dÉ`̀ H ó`̀«`̀°`̀û`̀jh »`̀°`̀ù`̀fô`̀Ø`̀dG

 áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  iô`̀LCG
 áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  ø`̀H  »`̀∏`̀Y  ø`̀ H
 á«HƒæédG  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ß`̀aÉ`̀ë`̀e
 ƒμjQƒj  Ió«°ùdÉH  É k«ØJÉg  k’É°üJG
 ƒ«cƒW á¶aÉëe ßaÉëe »μjƒc
 √ƒª°S  ÉgCÉæg  å«M  ,á«fÉHÉ«dG
 äÉHÉîàf’G  »a  ÉgRƒa  áÑ°SÉæªH

.G kôNDƒe âjôLCG »àdG

 OÉ``̀ °``̀TCG ∫É``̀ °``̀ü``̀ J’G ∫Ó`````̀Nh
 á``̀¶``̀aÉ``̀ë``̀ª``̀dG ß```aÉ```ë```e ƒ``̀ª``̀°``̀S
 äÉ``̀ bÓ``̀Y ≥``̀ª``̀©``̀H á``̀«``̀Hƒ``̀æ``̀é``̀dG
 áμ∏ªe  §`̀Hô`̀ J  »`̀ à`̀ dG  á`̀bGó`̀ °`̀ü`̀dG
 ,¿ÉHÉ«dG  ájQƒWGôÑeEÉH  øjôëÑdG
 ¿hÉ©àdG  πÑ°S  √ƒª°S  É°Vô©à°ùe
 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀ dG ø``̀«``̀H ∑ô``̀à``̀°``̀û``̀ª``̀dG
 »a  ƒ«cƒW  á¶aÉëeh  á«HƒæédG

.ä’ÉéªdG øe ójó©dG
 Ió«°ùdG  â`̀Hô`̀YCG  É¡à¡L  ø`̀e
 ƒ«cƒW  ßaÉëe  »μjƒc  ƒμjQƒj
 ƒª°ùd  É`̀gô`̀jó`̀≤`̀Jh  É`̀gô`̀μ`̀°`̀T  ø`̀Y
 Éeh ,√ƒª°S áÄæ¡J ≈∏Y ßaÉëªdG
 õjõ©àd  º`̀YOh  ΩÉªàgG  øe  ¬«dƒj
 áμ∏ªe  ø«H  á«FÉæãdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG
.¿ÉHÉ«dG ájQƒWGôÑeEGh øjôëÑdG

 ß``̀aÉ``̀ë``̀e Å``̀ æ``̀ ¡``̀ j á``̀ «``̀ Hƒ``̀ æ``̀ é``̀ dG ß```̀aÉ```̀ë```̀e
äÉ```̀HÉ```̀î```̀à```̀f’G »`````a Rƒ```̀ Ø```̀ dÉ```̀ H ƒ```̀«```̀cƒ```̀W

.OQÉ°Tƒc Ωhô«L | .óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1216595
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1216596
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¿É````jô``dG ≈`Ø`°û`à`°ù`e

»°ü°üîàdG ΩÓ°ù``dG ≈`Ø`°û`à`°ù`e

17495500
17248800 øjôëÑdG ∫ÉjhQ ≈`Ø`°û`à`°ù`e

 , pâ≤ªdG  nΩOGƒY  p¬gÉ«e  oäGQP  r¢TóîJ  ºd  , m±É°U  mô¡f  p±ÉØ°V  ≈∏Y
 päÉcôëH  »fô qcòoJ  , má«≤«°Sƒe  mácôëH  ¬gÉ«e  …ôéJ  ,á q«f nó nªdG  Iƒ°ùbh
 , májô©°T m±Gƒb É¡∏«μ°ûJ »a ¬Ñ°ûJ »bGƒ°S , p™éÑdG páahõ©e ≈∏Y m¢übQ
 o¥ô°ùJh  , nIƒ°ù≤dG  oäÉà≤J  mágƒ°ûe  mój  oó©H  É¡dÉà¨J  ºd  má qjQò oY  mQÉé°TCGh

. p¢ùª°ûdG pô¨K øe náeÉ°ùàH’G
 , pπeC’G päÉ°TGôa ™e m≥°ûY nóYƒe oº°SôJ p¥ÉãÑf’G n¬nd nh oô¶àæJ lQƒgR
 p¢ùª°ûdG pIO’h ná¶ëd n¿hó¡°ûj , m≥°ùZ näGP n¢VQC’G n¿ƒdRÉ¨oj ¿ƒMÓa

 . m≥°TÉY n¿ƒé o°T oô«ãà°ùJ m±ôJ oºFÉ°ùf , pΩÓ q¶dG pºMQ øe
 , pπ«M qôdG päÉ qfCGh nôé¡dG n¿ƒYQÉ°üoj p¬nd nƒdG pAÉeóof nø«H ¬Jó«°üb n∑ôJ
 mOƒ oY n±RÉY º¡∏ oJ mÜôW oá¡μf ¿ƒμ q°ùdG á¶ëd pôé q°ûdG o¥GQhCG p∞«ØM »ah
 ó©H  ¬àHƒÑëe  iCGQ  m≥°TÉ©d  m∫ pò nL  mº°ùÑe  ≈∏Y  √ôKCG  ∑ôàj  øëd  QÉμàHG

.ÜÉ«Z ∫ƒW
 ≈dÉ©àj mñòH pá∏«ªN p±ÉàcCG ≈∏Y páLƒªàªdG p¿ÉæaC’G päÉ°TÉ°Th ø«H
 Üƒ∏b  »a  má«fÉ°ùfEG  ÉjÉ≤H  päGAGó`̀f  o∞£©à°ùJ  nºFÉªM  pä’É¡àHG  äƒ°U
 ,É¡àæ«μ°S  ñRô`̀H  pAÉ≤ÑH  má«fGôØZ  ∑ƒμ°üH  É¡«dEG  oπ°SƒàJh  , má«°SÉb
 ™« q°ûoJ  ,á q«fóe óÑà°ùJ  ádGóY QõL ¬«a  ≈gÉªàJh má°Sô£Z sóe  πëØà°ùj
 nô«°TÉæe oπªëJ máeOÉb má«°ûMƒH QòæJ ká«°Uh É¡Ø∏N ∑ôàJ Iôé°T mΩƒj qπc
 É¡H  oåoÑ°ûàJ  májôëH  má≤ qà© oe  mΩÓ`̀MCG  ø«H  ,IÉ«ëdG  »a  É¡àÑZQ  mπLh  øe

.kGOÉeQ ¬∏«ë«a ,Égô©°T hõ¨j mâ∏Ø°SG p¿É«¨W øe oÜô¡J lIô°† oN
 »ZÉæJ äƒ°U ƒ∏©j , râ°†¡L oCG má©«Ñ£d AGõY ¢Sƒ≤W ¢SQÉªJ ∑Éæg

mΩÓ°S äÉjÉf AGó°UCG o™rbh ¬JÉHòHP
 páªMôdG pΩGƒcCG øe oóqdƒàJ lIÉLÉæe

 râ°û≤f káàa’ t§îJ âª°üdG §FÉM ó«YÉéJ oìôéJ máKÉ¨à°SG äGôÑf
: máeƒ∏μe mäGQÉ°ü©H É¡ahôM

 p¥Gó`̀MCG  »a  âÑ°üàZG  »àdG  ≈``dhC’G  É¡JQƒ°U  m¢`̀VQCÓ`̀d  Ghó`̀«`̀YCG{
.z mìôa päÉHÉZ øY oåëÑJ mádƒØW

má©«ÑW oAGõY
 ´ƒaôdG áæ«μ°S

»fhQƒc ºbQ
¢ThhÉ°ûdG ¬∏dGóÑY

 ,™«ªédG  ÜCG  ≈`̀dG  ¿Éæàe’Gh  ôμ°ûdG  πjõéH  Ωó≤JCG  ájGóÑdG  »a
 ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á«fÉ°ùf’G  ƒHCG
 áë°üdG  ¢SÉÑd  ¬°ùÑdCGh  ,√ôªY  »a  ó`̀eCGh  ,√É`̀YQh  ¬∏dG  ¬¶ØM  áØ«∏N
 IÉYGôeh  ¿Éμ°S’G  äÉÑ∏W  »a  π«é©àdÉH  QGôb  QGó°UG  ≈∏Y  ,á«aÉ©dGh
 ¬«dEG ¥ô£JCG ¿G âÑÑMCG …òdG A»°ûdG ƒg Gògh ..™jRƒàdG »a á«eóbC’G
 ÜÉÑ°û∏d  á«æμ°ùdG  äGóMƒdG  ô«aƒJ  áYô°S  ƒgh  ’CG  ...Gòg  »dÉ≤e  »a
 óàªj  …ò`̀dG  QÉ¶àf’G  äGƒæ°S  π«∏≤àH  ∂`̀dPh  ,êGhõ``̀dG  ≈∏Y  ø«∏Ñ≤ªdG
 ,™jRƒàdG  »a  á«eóbC’G  IÉYGôeh ôãcCGh  áæ°S  øjô°û©dG  ÜQÉ≤j  Ée  ≈dG
 …òdG  øWGƒªdG  íæªj ’ GPÉª∏a ..á«Hƒ°ùëªdG øY OÉ©àH’Gh ádGó©dGh
 Ió«©°S  IÉ«ëH º©æ«d  ,á«æμ°ùdG  IóMƒdG  ≈∏Y kGQƒa  êGhõdG  ≈∏Y πÑ≤j
 ,ôãcCG ’ §≤a äGƒæ°S ¢ùªN Ióe QÉ¶àf’G øμ«∏a á∏«ëà°ùe âfÉc ¿Gh
 äÉWƒ¨°V …CG øY Ió«©Hh á«°ùØf áMGQ »a ¢û«©dG º¡d ≈æ°ùàj ≈àM
 á≤°T  QÉéÄà°SG  hCG  ,π`̀gC’G  ™e  øμ°ùdG  AGôL  º¡d  π°üëJ  ób  πcÉ°ûeh
 á«LhõdG πcÉ°ûªdG çhóM »ah ,º¡à«fGõ«e »a ’ÓàNG º¡d ÖÑ°ùJ ób
 ÜÉéYEG  ∫Éæj  ±ƒ°S  Gò`̀g  »Ñ∏W  ¿CÉ`̀H  ø«≤jh  á≤K  ≈∏Y  »fÉa  ,º¡æ«H
 ¿CG  ¬∏dG  ∫CÉ`̀°`̀SCGh  ...Ió«©°ùdGh  áªjôμdG  IÉ«ëdG  º¡d  ≥≤ëjh  ¢SÉædG
 ø`̀eC’G  ÉfOÓH  ≈∏Y  º©æjh  ,ô°T  πc  øe  ÉfôeCG  I’hh  ,ÉæJOÉb  ßØëj
 ¬fEÉa  ,AÓÑdGh  AÉHƒdG  ÉæY  ó©Ñjh  ,QÉ``̀gOR’Gh  QGô≤à°S’Gh  ¿É``eC’Gh

 .äGƒYódG Ö«ée

 ≈∏Y πÑ≤ªdG øWGƒªdG π°üëj ’ GPÉªd
?GQƒa á«æμ°ùdG IóMƒdG ≈∏Y êGhõdG

 øªMôdGóÑY º«MôdGóÑY Ëôe

 Ωƒj  (è«∏îdG  QÉ`̀Ñ`̀NCG)  áØ«ë°üH  ô°ûf  É`̀e  ≈∏Y  kÉÑ«≤©J
 ∞«æ°üJ ô««¨J) ¿CÉ°ûH ,Ω2020 ƒ«dƒj 11 ≥aGƒªdG (âÑ°ùdG)
 á≤£æe  »`̀a  525  ™ªéªH  RB  ≈``dEG  RA  ø`̀e  ¢``̀VQCG  á©£b
 ºàj ºd ¬fCG ,»fGôª©dG ôjƒ£àdGh §«£îàdG áÄ«g äócCG ,(QÉ°S
 »a IOQGƒdG á¶MÓªdG »a ¬«dEG QÉ°ûªdG QÉ≤©dG ∞«æ°üJ ô««¨J
 RB ``H ¢UÉîdG øμ°ùdG øª°V ™≤j ¬fCG ≈dEG Iô«°ûe ,áØ«ë°üdG

.á«æμ°ùdG π∏ØdG hCG ≥≤°ûdG AÉæÑH ∂dÉª∏d íª°ùj …òdGh
 Qƒ`̀cò`̀ª`̀dG  QÉ`̀≤`̀©`̀dG  ∞«æ°üJ  º`̀J  ¬``̀fCG  áÄ«¡dG  â`̀ë`̀°`̀VhCGh
 äÉ££îªdG  OGóYEG  »a  á©ÑàªdG  á«ª°SôdG  äGAGô`̀L’G  Ö°ùëH
 ∞«æ°üJ  »a  ô««¨J  …CG  AGô`̀LEG  ºàj  ºd  ¬fCÉH  Éª∏Y  ,á«∏«°üØàdG
 …CG)  2010  ΩÉY  »a  É¡d  ΩÉ©dG  §£îªdG  OÉªàYG  òæe  á≤£æªdG
 äGQÉ≤©∏d  ¬`̀ JGP  ∞«æ°üàdG  ƒ`̀gh  (äGƒæ°S  10  ¬«∏Y  ≈°†e

.QÉ≤©dG Gò¡d IQhÉéªdG
 ÖMÉ°üd QÉ«îdG í«àJ ∞«æ°üàdG Gò¡d äÉWGôà°T’G ¿CG Éªc

.IOóëe äÉWGôà°TG ≥ah á«æμ°S ≥≤°T hCG π∏a AÉæÑH QÉ≤©dG
 »àdG  äGQÉ≤©dG  »a  AÉæÑdG  á«∏ªY  ¿CG  ≈`̀dEG  áÄ«¡dG  √ƒæJh
 ¿ƒfÉ≤dG  ¬∏Øμj  ´hô°ûe  ≥M  »g  zóªà©e{  ∞«æ°üJ  πªëJ
 ≥ah  É¡d  ¢ü«NôàdGh  É¡ª«¶æJ  ºàjh  äGQÉ`̀≤`̀©`̀dG  ÜÉë°UC’
 äÉWGôà°T’G  øª°V  IOQGƒ`̀ dG  á«£«£îàdGh  á«æØdG  ô«jÉ©ªdG
 IQOÉ°üdGh  áμ∏ªªdG  ≥WÉæe  ∞∏àîªH  ô«ª©à∏d  á«ª«¶æàdG

. 2009 áæ°ùd 28 ºbQ AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S QGôb ÖLƒªH
 ôμ°ûdÉH  »fGôª©dG  §«£îàdG  áÄ«g  ¬LƒàJ  ΩÉàîdG  »ah  
 Ωƒªgh  ÉjÉ°†≤d  É¡à©HÉàeh  É¡eÉªàgG  ≈∏Y  áØ«ë°ü∏d  πjõédG
 ™e  π°UGƒàdGh  á©HÉàªdG  ≈∏Y  É¡°UôM  OóéJh  ,ø«æWGƒªdG
 äÉMôà≤ªdÉH  ÖMôJ  ,¬JGP  âbƒdG  »ah .ΩÓYE’G  πFÉ°Sh  áaÉc
 äÉMôà≤ª∏d  »æWƒdG  ΩÉ¶ædG  ôÑY  kÉ«fhôàμdEG  äÉ¶MÓªdG  hCG
 øNÉ°ùdG  §`̀î`̀dG  ≈∏Y  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  hCG  (π`̀°`̀UGƒ`̀J)  ihÉ`̀μ`̀°`̀û`̀dGh

.17682888

 ∫ƒ≤Y  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  π¨°T  ójóédG  ΩÉ©dG  ájGóH  ™e
 ìGhQC’G øe ô«ãμdG ó°üMh ºdÉ©dG ¢Shô«ØdG ìÉàLGh ,¢SÉædG
 »a  äGQÉ£ªdG  √ôKCG  ≈∏Y  â≤∏ZCGh  ,™∏¡dÉH  øjô«ãμdG  ÜÉ°UCGh
 ,É¡æe  ójóY  »a  á«eƒ«dG  IÉ«ëdG  â∏£Yh  ,ºdÉ©dG  ∫hO  º¶©e
 ∂dPh  ,∫ƒéàdG  ô¶M  ¢Vôa  ó©H  º¡Jƒ«H  »a  ¢SÉædG  äÉ`̀Hh
 …òdG  ô`̀eC’G  ,Iô£«°ùdG  äó≤ah  É¡«a  ¢VôªdG  ≈°ûØJ  ¿CG  ó©H
 IÉ«ëdG IOƒYh É¡àeRCG øe êhôîdG π«Ñ°S »a äÉ«fGõ«e ÉgóÑc

.á«©«Ñ£dG
 áMGô°U ó«°ûf ¿CG óH ’ øjôëÑdG áμ∏ªe øY åjóëdG óæYh
 áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y â°UôM »àdG Ió«°TôdG áeƒμëdG Oƒ¡éH
 øe  qóëJ  ájRGôàMG  äGAGô`̀LEG  ´ÉÑJG  ≈dEG  âYQÉ°Sh  ,™ªàéªdG
 áëFÉédG  √òg RhÉéJ ≈∏Y â∏ªYh ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  áYô°S
 á«FÉbƒdG  ô«HGóàdG  øe  á∏°ù∏°S  ôÑY  ,áæμªªdG  ôFÉ°ùîdG  πbCÉH
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG âëàa »àdG ∫hódG πFGhCG øe âfÉμa ,äGQGô≤dGh
 ÖcGƒJ áãjóM á«ÑW Iõ¡LCGh á∏gDƒe á«ÑW QOGƒμH  á«fGó«ªdG
 äô`̀ahh  ,áeó≤àªdG  ∫hó``̀ dG  »`̀a  É¡eGóîà°SG  ºàj  »`̀à`̀dG  ∂∏J
 äGôªJDƒe  Égó≤Y  ø`̀Y  kÓ°†a  ,™«ªé∏d  …ôÑàîªdG  ¢üëØdG
 ôNBG Ωó≤j …òdGh ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG

.á∏Môe πc ™e Ö°SÉæàj ÉªH äGóéà°ùªdG
 24  »a  ¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UEG  ádÉM  ∫hCG  âæ∏YCG  ¿CG  òæeh
 ´ÉÑJG  ≈∏Y  ™«ªédG  ¢UôM  ïjQÉàdG  Gòg  πÑb  ≈àMh  ,ôjGôÑa
 ∫ƒY  ¬ÑfÉL  øe  .»æWƒdG  ≥jôØdG  äGQGô`̀bh  äGOÉ°TQEG  ™«ªL
 AÉ≤ÑdÉH ΩGõàd’G »a »æjôëÑdG ™ªàéªdG »Yh ≈∏Y ≥jôØdG Gòg
 ¢ùÑ∏H  ΩGõàd’Gh  ,IQhô°†dG  ádÉM  »a  êhôîdGh  º¡dRÉæe  »a
 äÉª≤©ªdG ΩGóîà°SGh ,áeÉ©dG øcÉeC’G »a äGRÉØ≤dGh äÉeÉªμdG
 hCG  πª©dG  ≈dEG  ÜÉgòdG  ≈∏Y  É kÑdÉZ  ôjhÉ°ûªdG  QÉ°üàbGh  ,É kªFGO
 Iô«¨°üdG Iô°SC’G ¥É£f »a á≤«°V OhóM øª°V πgC’G á£dÉîe
 áaÉ°ùe  òNCG  QÉÑàY’ÉH  òNC’G  ™e  ,∫õæªdG  ¢ùØf  »a  ø«æWÉ≤dG
 ¢VGôeC’G  ÜÉë°UCGh  ø°ùdG  QÉÑc  ™e  É k°Uƒ°üNh  á«aÉc  óYÉÑJ

.Éæ°ùØfCG ≈∏Y ±ƒîdG øe ôãcCG º¡«∏Y ¿Éc ±ƒîdÉa ,áæeõªdG
 ™«ªL  ≈∏Y  »æKCG  ¿CG  q»∏Y  ¥ôëªdG  ájó∏ÑH  »∏ªY  »`̀ah
 á¶aÉëªdG  ≈∏Y  ¿ƒ°Uôëj  øjòdG  ø«ØXƒªdGh  ø«dhDƒ°ùªdG
 ø«æWGƒªdG ídÉ°üe π«£©J ΩóYh ,πª©dG á∏éY áeƒªjO ≈∏Y
 ¿hDƒ°ûH  ≈æ©J  »`̀à`̀dG  á«eóîdG  á«eƒμëdG  á¡édG  √ò`̀g  »`̀a
 ΩGõàd’G  ™e  ,¥ôëªdG  á¶aÉëªH  äÉ°ù°SDƒªdGh  OGôaC’G  ™«ªL
 øe πª©dG á°SÉ«°S ´ÉÑJG É¡æ«H øe »àdG ájRGôàM’G ô«HGóàdÉH
 ,á«fóªdG  áeóîdG  ¿GƒjO  øe  IQô≤ªdG  áÑ°ùædG  Ö°ùëH  ∫õæªdG
 AÉ¨dEG ,πª©dG ô«°ùH ô°†j ’ ÉªHh äÉ¡eCÓd ájƒdhC’G IÉYGôe ™e
 ±Gô°üf’Gh Qƒ°†ë∏d πé°ùH AÉØàc’Gh á«fhôàμdE’G áª°üÑdG
 äÉYÉ°Sh ø«©LGôªdG ∫ÉÑ≤à°SG ΩÉjCG π«∏≤J ,º°ùb ¢ù«FQ πc iód
 äÉª≤©ªdG ô«aƒJ ,ø«©LGôe πÑ≤à°ùJ »àdG ΩÉ°ùbC’G »a πª©dG
 Ö°ùëj RÉéfEÉch ,áª¡ªdG äGOÉ°TQE’Gh äGRÉØ≤dGh äÉeÉªμdGh
 ¥ôWh  äÉeóîdGh  äÓeÉ©ªdG  øe  %90  ¿EÉa  ¥ôëªdG  ájó∏Ñd

.á«fhôàμdEG äÓeÉ©e ≈dEG âdƒëJ ób ájhó«dG ™aódG
 á≤«≤ëdG øμd ¢VôªdG Gòg øY ó«©H ¬fCG ¢†©ÑdG Qƒ°üàjh
 ¬fCG Éªc ,ô©°ûJ ¿CG ¿hO øe á¶ëd …CG »a ∂«JCÉj óbh ô°ûàæe ¬fCG
 ô¡¶J ¿CG ¿hO øe πª©dG »a hCG áeÉ©dG ∂JÉ«M »a ∂Ñ«°üj ób
 âÑ«°UCG »àdG ä’ÉëdG ø«H øe âæc kÓ©ah ,¢VGôYCG …CG ∂«∏Y
 IójóL áHôéàch ,ôeC’G ájGóH »a É keOÉ°U G kôeCG ¿Éch ¢VôªdÉH
 ≥ëà°ùj …òdG »Ñ£dG ºbÉ£∏d ájÉæ©dGh áeÓ°ùdG QGó≤ªd â∏gP
 »a  ó¡Lh  â`̀bh  ø`̀e  ¬fƒdòÑj  Éªd  ;ΩGô``à``M’Gh  ôjó≤àdG  π`̀c
 ∫hÉæJ »a QGôªà°S’ÉH »fƒë°üfh ,áeRC’G √òg RhÉéJ π«Ñ°S
 ™e  ,É`̀ k«`̀eƒ`̀j  áYÉ°S  ™`̀HQ  ¢ùª°û∏d  ¢Vô©àdGh  »°S  ø«eÉà«a

.á£dÉîªdG ΩóYh ΩÉjCG Iô°ûY »dõæªdG ôéëdG IQhô°V
 »°ùØf ºYO ≈dEG êÉàëj ¢†jôªdG ¿EÉa ∫ÉëdG á©«Ñ£H øμdh
 ¬fÉëÑ°S  ¬∏dG  øe  π°†ØHh  ,¬àdÉM  Aƒ°ùJ  ’  »μd  …ƒæ©eh
 πª©dG  AÓeRh  ,AÉbó°UC’Gh  πgC’G  øeÉ°†àH  ºK  k’hCG  ≈dÉ©Jh
 º«gGôHEG  ¢Sóæ¡ªdG  ¥ôëªdG  ájó∏H  ΩÉY  ôjóe  º¡°SCGQ  ≈∏Yh
 ≈∏Y  ¿ÉæÄªW’G  ≈dEG  º¡©«ªL  GhQOÉH  øjòdG  ,QOƒédG  ∞°Sƒj
 Éæ∏KÉªJ  ,É k«eƒj  ¿ƒdCÉ°ùjh  ¿ƒ∏°üàjh  ÉæàeÓ°Sh  Éæàë°U
 áªë∏dG  Qƒ°U  ≈∏Y  ô`̀NBG  k’Éãe  É`̀ kæ`̀jCGQh  ,óªëdG  ¬∏dh  AÉØ°û∏d
 ø«YGO  ,äÉeRC’G  »a  øjôëÑdG  AÉæHCG  É¡H  õ«ªàj  »àdG  á«æWƒdG
 Éæ«∏Y  ºjójh  áª¨dG  √òg  ÉæY  íjõj  ¿CG  ≈dÉ©Jh  ¬fÉëÑ°S  ¬∏dG

.á«aÉ©dGh áë°üdG áª©f

óYÉ≤àªdG É¡≤ëà°ùj ÉjGõeóYÉ≤àªdG É¡≤ëà°ùj ÉjGõe
 »JCÉJh  .øWƒ∏dh  ¬∏d  ¢`̀UÓ`̀NEGh  óéH  πª©dG  »a  á∏jƒW  áeóN
 ≈dEG  ,¥ô£dG  ¥ôàØe  ≈dEG  ¢üî°T  ¬«a  π°üj  Ωƒj  ,Iô¶àæªdG  áYÉ°ùdG
 CGóÑàd  ,πª©dG  øY  óYÉ≤àdG  QGô`̀b  PÉîJG  á∏Môe  »`̀gh  áÑ©°U  á∏Môe
 á∏jƒW Iôàa ¬°TÉY …òdG ≥∏≤dGh ô¡°ùdG øe ìÉ«JQ’G »a áÑZôdG Égó©H

.√ôªY øe
 ,óYÉ≤àdG IÉ«M ≈dEG ∫É≤àf’G ¬«∏Yh ,√ój »a íÑ°UCG OƒYƒªdG Ωƒ«dG
 É°†jCGh ,óLÉ°ùªdG ≈dGh ,¬∏dG ≈dEG Üô≤àdGh IOÉÑ©dG ≈dG ´ƒLôdG IÉ«M
 ¿CG  ™«£à°ùj  …òdG  âbƒdÉH  ´Éàªà°S’G  ∂dòch  ¬«∏Y  ¬∏dG  º©æH  ™àªàdG

.AÉ°ûj Ée ¬H π©Øj
 É¡«æWGƒe  á`̀MGQ  ≈`̀ dEG  ≈©°ùJ  ∫hó``̀dG  ø`̀e  ô«ãμdG  ¿CG  »`̀a  ∂°T  ’
 á∏ªμJ ≈∏Y º¡æ«©J »àdG äÓ«¡°ùàdG øe ô«ãμdG º¡d Å«¡Jh øjóYÉ≤àªdG
 »¡«aôàdG  ÖfÉédÉH  ºà¡J  ∫hó`̀dG  øe  ô«ãμdG  ¿G  πH  ,º¡JÉ«M  QGƒ°ûe

 ™aOh  º¡d  ájƒæ°ùdG  äGôØ°ùdG  ≥«°ùæJ  å«M  øe  øjóYÉ≤àªdG  IÉ«ëd
 ôμ°ûdG øY É¡jóYÉ≤àªd ôÑ©J ∂dòH »¡a ,äGôØ°ùdG ∂∏J ∞«dÉμJ øe AõL
 áYƒªéªH  â«≤àdG  .º¡àeóN  äGƒæ°S  øe  √ƒdòH  Ée  ≈∏Y  ¿Éæàe’Gh
 Ö«WCGh  ´hQCG  øe  º¡fCG  âØ°ûàcG  ,á∏«ªL  IôØ°S  »a  øjóYÉ≤àªdG  øe
 ¿ƒ∏ãªjh ºgOÓÑd Ihób ,º¡©ªéj AÉØ°Uh Ohh AÉ°†«H º¡Hƒ∏b ,¢SÉædG
 á∏«ªédG  º¡JÉjôcP  ¿hOô°ùjh  ,π«°UC’G  Ö«£dG  »æjôëÑdG  øWGƒªdG
 º¡∏eÉ©Jh º¡bÓNCGh ºg ,πª©dG ™bƒe »a ÜÉÑ°T ºgh º¡«∏Y äôe »àdG
 »æjôëÑdG øWGƒªdG ¿CÉH ºdÉ©dG ≈dEG áª¡e ádÉ°SQ ¿ƒ∏°Uƒj ¢SÉædG ™e

.áæ°ùëdG äÉØ°üdG øe ô«ãμdG ∂∏àªj

»∏Y øH ídÉ°U

 ¬∏dGóÑY  ñC’G  ô«ÑμdG  ¿ÉæØdG  ÜÉ`̀°`̀UCG
 áeÉ©dG áÄ«¡dG øY ¬dÉb Éª«a »égƒμdG ∂∏e
 øe  ø°ùdG  QÉÑc  ø`̀Yh  óYÉ≤àdG  ¥hóæ°üd
 …òdG …QGƒàcE’G ô«ÑîdG øYh øjóYÉ≤àªdG
 ,áÑFÉ°U  ¬JGQGôb  ¿ƒμJ  ¿CG  ¢VhôØªdG  øe
 ájƒæ°ùdG  IOÉ`̀jõ`̀dÉ`̀H  ≥∏©àj  É`̀e  π`̀c  ø``Yh
 »àdG %3 áÑ°ùæH á¨dÉÑdGh ádhódG »ØXƒªd

 »°û«©ªdG  AÓ¨dG  ™e  Ö°SÉæàJ  ’
 ≥gôJ  »àdG  Qƒ``eC’G  πc  ø`̀Yh

 ,¢`̀SÉ`̀æ`̀dG á``eÉ``Y ∫É```H
 øe  ø°ùdG  QÉÑc  øYh

.á°UÉN øjóYÉ≤àªdG
 Gò`̀g π`̀ã`̀e QÉ```̀ KCG â`̀°`̀†`̀e ΩGƒ````̀YCG ò`̀æ`̀e
 áÄ«¡dÉH  ≥∏©àj  Ée  á°UÉîHh  ´ƒ°VƒªdG
 »fÉªdôÑdG ÖFÉædG óYÉ≤àdG ¥hóæ°üd áeÉ©dG
 øe  QòMh  ,∞jô°T  ¿ÉªãY  ñC’G  ΩôàëªdG
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اهتمام العاهل ورعايته الأبوية ترتك اأبلغ الأثر يف نفو�س الأيتام

امللك ياأمر ب�سرف ك�سوة عيد الأ�سحى لأ�سر امللكية للأعمال الإن�سانية

امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  اأ�صدر 

حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

الرئي�س الفخري للم�ؤ�ص�صة امللكية لالأعمال 

ب�صرف  ال�صامي  جاللته  اأمر  الإن�صانية 

ك�ص�ة عيد الأ�صحى املبارك، جلميع الأرامل 

امللكية  امل�ؤ�ص�صة  لدى  امل�صجلني  والأيتام 

لالأعمال الإن�صانية، وكلّف جاللته امل�ؤ�ص�صة 

�صم�  برئا�صة  الإن�صانية  لالأعمال  امللكية 

ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة 

ال�صباب  و�ص�ؤون  الإن�صانية  لالأعمال  امللك 

م�صت�صار الأمن ال�طني رئي�س جمل�س اأمناء 

باأن  الإن�صانية،  لالأعمال  امللكية  امل�ؤ�ص�صة 

تت�ىل مهمة الإ�صراف على �صرف ومتابعة 

هذه املكرمة جلميع امل�صتفيدين.

ال�صيخ  �صم�  رفع  املنا�صبة  وبهذه 

التهاين  خال�س  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر 

املفدى  امللك  جاللة  اإىل  والتربيكات 

املبارك،  الأ�صحى  عيد  حل�ل  مبنا�صبة 

راجًيا من امل�ىل العلي القدير اأن مين على 

واأن  والعافية  ال�صحة  مب�ف�ر  جاللته 

يحفظ البحرين قيادة وحك�مة و�صعًبا. 

�صكره  بخال�س  �صم�ه  تقدم  كما 

على  املفدى  امللك  جاللة  اإىل  وتقديره 

الإن�صانية  لالأعمال  امللكية  اأ�صر  م�صاركته 

لالهتمام  جاللته  وت�جيه  الأعياد  فرحة 

الظروف  كل  رغم  احتياجاتهم  وتلبية  بهم 

بهذه  �صم�ه  م�صيًدا  البالد،  بها  متر  التي 

البادرة ال�صن�ية التي يحر�س جاللته من 

الرعاية  اأ�صكال  خاللها على ت�فري خمتلف 

كرمية  حياة  لهم  ي�صمن  مبا  الأ�صر  لتلك 

وم�صتقرة.

ومن جهته هناأ الأمني العام للم�ؤ�ص�صة 

ال�صيد،  الإن�صانية م�صطفى  امللكية لالأعمال 

و�صعًبا  وحك�مًة  قيادًة  البحرين  مملكة 

اأن  وبنّي  املبارك،  الأ�صحى  عيد  مبنا�صبة 

الهتمام الأب�ي من جاللة امللك املفدى لأ�صر 

امل�ؤ�ص�صة وحر�صه على م�صاركتهم خمتلف 

لها  الأعياد  فرحة  ا  وخ�ص��صً املنا�صبات 

اأثر كبري يف نف��صهم؛ لأنها تنطلق من قلب 

اأب�ي حمب ي�جه دائًما لرعايتهم وغمرهم 

بحبه وحنانه وت�فري احلياة الهانئة لهم. 

م�صرًيا اإىل اأن هذه البادرة ت�صهم يف ت�فري 

املنا�صبة  هذه  وا�صتقبال  الأ�صر  احتياجات 

بي�صر وحمبة.
جاللة امللك 

موؤكًدا خلل لقائه ال�سفري الفرن�سي امل�سي يف تقوية العلقات

نا�سر بن حمد ي�سيد مب�ستويات التعاون والتن�سيق مع فرن�سا

متهيًدا لدعوة امل�ستثمرين لإطلق م�ساريع تربية الإ�سبعيات.. خلف:

اإجناز %70 من ت�سوية الأرا�سي املخ�س�سة لل�ستزراع براأ�س حيان

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

احلر�س  قائد  ال�طني  الأمن  م�صت�صار  خليفة 

اجلمه�رية  �صفري  ك��صارد  جريوم  امللكي، 

الفرن�صية ال�صديقة.

يف  الكبري  التط�ر  اأهمية  على  واأكد 

م�صت�ى العالقات الثنائية بني مملكة البحرين 

الذي  الأمر  ال�صديقة،  الفرن�صية  واجلمه�رية 

التعاون  جمالت  من  املزيد  فتح  يف  �صاهم 

�صم�ه  م�صيًدا  ال�صديقني،  البلدين  امل�صرتك بني 

التي  امل�صرتك  والتن�صيق  التعاون  مب�صت�يات 

والتي  البلدين  بني  العالقات  اإليها  و�صلت 

خمتلف  على  التعاون  اأطر  تعزيز  يف  اأ�صهمت 

الأ�صعدة.

اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صم�  واأ�صاد 

�صفري  يبذلها  التي  الطيبة  باجله�د  خليفة 

الفرن�صية وحر�صه امل��ص�ل على  اجلمه�رية 

ب�صكل  وتاأطريها  الثنائية  العالقات  تق�ية 

مت�ا�صل بني البلدين ال�صديقني.

اجلمه�رية  �صفري  اأعرب  جانبه  ومن 

الفرن�صية عن تقديره ململكة البحرين وحر�س 

قيادتها على تق�ية العالقات مع فرن�صا وزيادة 

حجم التعاون يف خمتلف املجالت.

وخالل اللقاء بحث �صم� ال�صيخ نا�صر بن 

حمد اآل خليفة مع �صفري اجلمه�رية الفرن�صية 

عدًدا من امل��ص�عات ذات الهتمام امل�صرتك.

البلديات  و�ص�ؤون  ال�صغال  وزير  ك�صف 

خلف  عبداهلل  بن  ع�صام  العمراين  والتخطيط 

املخ�ص�صة  الرا�صي  من   %70 ت�ص�ية  عن 

ال�صمكي  ال�صتزراع  جمال  يف  لال�صتثمار 

لدع�ة  متهيدا  وذلك  حيان  راأ�س  منطقة  يف 

برتبية  اخلا�صة  امل�صاريع  لإطالق  امل�صتثمرين 

التجاري وامداد  للحجم  لل��ص�ل  ال�صبعيات 

تخفيف  يف  �صي�صاهم  مما  املحلية  ال�ص�اق 

قيمة  وخف�س  ال�صمكية  امل�صائد  على  ال�صغط 

ال�صماك امل�صتهلكة من قبل امل�اطنني يف مملكة 

البحرين. 

بها  قام  تفقدية  زيارة  خالل  ذلك  جاء 

للزراعة  ال�زارة  وكيل  يرافقه  خلف  ال�زير 

الفتح  اأب�  نبيل  الدكت�ر  البحرية  والرثوة 

بدر  بالأ�صغال  الطرق  �صيانة  ادارة  ومدير 

يف  العمل  �صري  على  لالطالع  وذلك  العل�ي 

م�صروع ت�ص�ية الرا�صي املخ�ص�صة لال�صتثمار 

را�س  ال�صمكي يف منطقة  ال�صتزراع  يف جمال 

حيان، حيث اأطلع خلف على اخلطط النتاجية 

لرفع  اخلا�س  القطاع  مع  بال�صراكة  الطم�حة 

ال�صماك  ا�صبعيات  من  النتاج  م�صت�يات 

املحلية. 

من  ال�صتفادة  اأهمية  اىل  ال�زير  ا�صار 

يف  لال�صتزراع  املخ�ص�صة  البحرية  املناطق 

منطقة غمي�س جن�ب �صرق البحرين وذلك يف 

الفرتة التي تعقب ف�صل ال�صيف وذلك لإتاحة 

امل�صتثمرين  على  التكلفة  خلف�س  الفر�صة 

ال�صماك  ليدعم من�  وا�صع  بيئي  واعطاء حيز 

ب�صكل ا�صرع يف بيئة البحرية الطبيعية. 

واأو�صح خلف »اأن ال�زارة ممثلة يف قطاع 

الزراعة والرثوة البحرية ما�صية يف جه�دها 

يف  اخلا�س  القطاع  مع  ال�صراكة  لتعزيز 

الطاقة  لرفع  ال�صمكي، �صعياً  ال�صتزراع  جمال 

الإنتاجية للمركز ال�طني لال�صتزراع البحري 

مبنطقة راأ�س حيان«. 

لتهيئة  املبذولة  اجله�د  ال�زير  تابع  كما 

الأرا�صي املخ�ص�صة للقطاع اخلا�س. 

متابعة  ال�زير  زيارة  ت�صمنت  ذلك،  اإىل 

اإطالق مبنى للتدريب ال�طني على ال�صتزراع 

ال�طني  املركز  يف  مقره  يك�ن  البحري 

ب�صاأن  التباحث  ومت  البحري،  لال�صتزراع 

التدريب واخلدمات  ملبنى  ال�صتيعابية  الطاقة 

من  ال�صتفادة  بحث  على  عالوة  املطل�بة، 

هذا  دعم  يف  واخلارجية  املحلية  اخلربات 

الت�جه. 

تاأتي  اخلط�ة  هذه  اأن  اإىل  ال�زير  واأ�صار 

تاأهيل  برنامج  حققه  الذي  للنجاح  ا�صتكمالً 

على  البحرينية  الك�ادر  من  عدًدا  وتدريب 

ال�زارة  اأقامته  الذي  ال�صمكي  ال�صتزراع 

»متكني«،  العمل  �صندوق  مع  بالتعاون 

جمال  يف  بحرينًيا   15 تدريب  وا�صتهدف 

ا�صتزراع الأ�صماك املحلية داخل وخارج مملكة 

البحرين. 

ال�صمكي  ال�صتزراع  قطاع  اأن  خلف  واأكد 

ا�صرتاتيجية  �صمن  مهًما  حم�ًرا  »ي�صكل 

احلك�مة  لت�جهات  دعماً  تاأتي  التي  ال�زارة 

امل�قرة بتحقيق الأمن الغذائي ململكة البحرين، 

خ�ص��صاً اأن قطاع الرثوة ال�صمكية يعد مرتكًزا 

مهًما �صمن م�صادر الغذاء للم�اطنني واملقيمني 

يف اململكة«. 

و�صدد ال�زير خلف على»ا�صتمرار اجله�د 

اخلا�س  القطاع  �صركات  من  املزيد  ل�صتقطاب 

�صاأنها  من  ا�صتثمارية  م�صروعات  لإطالق 

يحقق  الأ�صماك مبا  من  املحلي  الإنتاج  تعظيم 

الكتفاء الذاتي يف اململكة«. 

للقطاع  ال�زارة  وكيل  اأكد  جهته،  من 

اب�  نبيل  الدكت�ر  البحرية  والرثوة  الزراعي 

ك�صريك  اخلا�س  القطاع  ادخال  على  الفتح 

ا�صا�صي يف م�صاريع ال�صتزراع ال�صمكي وت�فري 

ارا�ٍس للم�صاهمة يف هذا اجلانب مبا يع�د على 

القت�صاد الغذائي باملنفعة والتنمية. 

واأ�صاف»ان من اأبرز املهام التي نعمل عليها 

ادخال عنا�صر مهنية ذات كفاءة وتقنيات عالية 

ت�صهم يف تنمية قطاع ال�صتزراع ال�صمكي«. 

كما اأكد اب� الفتح ان ال�كالة قطعت �ص�طا 

مهما يف جمال البحاث املتعلقة بالعالف وه� 

ال�صتزراع  اأمر ي�صهم كذلك يف تنمية وتط�ير 

ال�صمكي.

�صفري اجلمهورية الفرن�صية�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد

حمافظ اجلنوبية يهنئ حمافظ

 طوكيو مبنا�سبة فوزها يف النتخابات

حمافظة العا�سمة تت�سلم

 30 األف كمام من املركز الأملاين الطبي

»الرقابة البحرية«: ل بلغات

 عن �سرقات يف مرفاأ �سرتة لل�سيادين

علي  بن  خليفة  ال�صيخ  �صم�  اأجرى 

اجلن�بية،  حمافظ  خليفة  اآل  خليفة  بن 

حمافظ   ك�يكي  بي�ريك�  هاتفًيا  ات�صالً 

�صم�ه  هناأها  اإذ  اليابانية،  ط�كي� 

التي  النتخابات  يف  ف�زها  مبنا�صبة 

م�ؤخًرا. اأجريت 

حمافظ   �صم�  اأ�صاد  الت�صال،  وخالل 

التي  ال�صداقة  عالقات  بعمق  اجلن�بية 

باإمرباط�رية  البحرين  مملكة  تربط 

التعاون  �صبل  �صم�ه  ا  م�صتعر�صً اليابان، 

امل�صرتك بني املحافظة اجلن�بية وحمافظة 

ط�كي� يف العديد من املجالت.

ك�يكي  ي�ريك�  اأعربت  جهتها،  من 

وتقديرها  �صكرها  عن  ط�كي�  حمافظ 

وما  �صم�ه،  تهنئة  على  املحافظ  ل�صم� 

العالقات  اهتمام ودعم لتعزيز  ي�ليه من 

واليابان. البحرين  الثنائية بني مملكة 

األف   30 العا�صمة  حمافظة  ت�صلمت 

كمام من املركز الأملاين الطبي وذلك يف اإطار 

املحافظة  اأطلقتها  التي  نهتم«  »مًعا  حملة 

الدفعة  ت�صلم  اإذ  املا�صي،  اأبريل  �صهر  يف 

خليفة  اآل  عبدالرحمن  بن  ه�صام  ال�صيخ 

�صامل  فاطمة  قبل  من  العا�صمة  حمافظ  

املدير الإداري، وعبداللطيف اإ�صماعيل مدير 

العالقات العامة يف املركز الأملاين الطبي.

�صت�ا�صل  املحافظة  اأن  املحافظ  واأكد 

اخلريية  املبادرات  اأ�صحاب  مع  التن�صيق 

اإنتاج وت�زيع الكمامات حتى انتهاء  لدعم 

جائحة ك�رونا، م�صرًيا اإىل اأن تلك املبادرات 

ال�صراكة  مفه�م  تفعيل  يف  ت�صهم  اخلريية 

املجتمع،  تكاتف  من  وتعزز  املجتمعية 

التط�عي  والعمل  العطاء  ثقافة  وتن�صر 

تط�ر  يف  مهًما  م�ؤ�صًرا  يعدان  اللذين 

م�صيًدا  التنمية،  واأحد حمركات  املجتمعات 

الطبي  الأملاين  للمركز  الجتماعي  بالدور 

الذي برز من خالل م�صاركتهم يف دعم هذه 

احلملة، من جانبها، اأثنت فاطمة �صامل على 

انت�صار  العا�صمة للحد من  جه�د حمافظة 

فريو�س ك�رونا ودعم الأ�صر املت�صررة من 

هذه اجلائحة من خالل اإطالقها حلملة »مًعا 

نهتم«، واجله�د امل�صتمرة للمحافظة لن�صر 

اإىل خمتلف فئات املجتمع للحد من  ال�عي 

انت�صار فريو�س ك�رونا.

ب�كالة  البحرية  الرقابة  اإدارة  اأكدت 

ال�صيد  مرافئ  اأن  البحرية  والرثوة  الزراعة 

قبل  من  واملراقبة  للحماية  تخ�صع  البحري 

الإدارة بالتعاون مع قيادة خفر ال�ص�احل.

ونفت الإدارة اأن تك�ن قد ت�صلمت ر�صمًيا 

�صرتة  مرفاأ  يف  �صرقات  اأي  ح�ل  بالغ  اأي 

املا�صيني، ودعت  ال�صهرين  لل�صيادين خالل 

من  باملرفاأ  �صك�ى  اأية  عن  الإدارة  اإبالغ  اإىل 

اأو  املرفاأ  املبا�صر مع م�صرف  الت�ا�صل  خالل 

احل�ص�ر الر�صمي ملبنى اإدارة الرقابة البحرية 

اأو الت�جه لقيادة خفر ال�ص�احل.

واأ�صارت اإىل اأن لئحة تنظيم املرافئ رقم 

)8( ل�صنة 2010، تن�س يف املادة رقم 5 على 

ال�صيد  معدات  اأو  الأدوات  حفظ  »م�صئ�لية 

امل��ص�عة يف غري الأماكن املخ�ص�صة لها ل 

كما  جتاهها«،  م�صئ�لية  اأي  الإدارة  تتحمل 

اأن املادة 14 )ب( تن�س على »حظر حيازة 

امل�اد القابلة لال�صتعال على منت ال�صفن اأو يف 

املرفاأ«، وجددت الإدارة تاأكيدها على �صمان 

�صالمة مرافئ ال�صيد البحري، وت�فري الدعم 

للعاملني يف قطاع ال�صيد، انطالقاً من اأهمية 

هذا القطاع احلي�ي.

�صمو ال�صيخ خليفة بن علي
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لدى تر�ؤ�س �سموه اجتماع جمل�س اخلدمة املدنية.. 

�لــي الــعـهـــد: االنتـهــاء مــن اإعـــادة هــيـكــلـة 51 جــهـة حكـومية
اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 

رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية على اأهمية موا�سلة تطوير 

باأدائه  التميز  حتقيق  يف  ي�سهم  مبا  احلكومي  العمل 

تطلعات  خدمة  يف  وي�سب  خدماته  جودة  وحت�سني 

�ساحب  ح�سرة  بقيادة  ال�ساملة  التنموية  امل�سرية 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

ا�ستمرارية  اإىل  �سموه  م�سرًيا  ورعاه،  اهلل  املفدى حفظه 

�سعيد حتديث  على  منجزات  من  ما حتقق  على  البناء 

وتطويع  كفاءتها،  وتعزيز  احلكومية  اخلدمات  جودة 

خمتلف التقنيات الرامية اإىل تطوير الأداء احلكومي مبا 

ي�سب يف �سالح الوطن واملواطنني.

اجتماع  اهلل  حفظه  �سموه  تروؤ�س  لدى  ذلك  جاء 

�سموه  نوه  اإذ  ُبعد،  عن  اأم�س  املدنية  اخلدمة  جمل�س 

اإعادة  يف  املدنية  اخلدمة  ديوان  يبذلها  التي  باجلهود 

وتقديره  �سكره  عن  معرًبا  احلكومية،  اجلهات  هيكلة 

احلكومية  واجلهات  الديوان  به  يقوم  الذي  للدور 

املجال  فتح  يف  ي�سهم  مبا  الهيكلة  اإعادة  لإجناح  كافة 

التنموية  الإجنازات  وحتقيق  الوطنية  الكفاءات  اأمام 

للمملكة.

اإىل ح�سيلة جيدة  اليوم و�سلنا  باأننا  �سموه  ونوه 

من العمل على اإعادة هيكلة اجلهات احلكومية بالنتهاء 

اأ�سل 57 جهة  اإعادة هيكلة 51 جهة حكومية من  من 

حكومية، وهو اأمر يوؤكد اأننا ن�سري يف الجتاه ال�سحيح 

نحو  النطالقة  �ستكون  التي  الهيكلة  اإعادة  جمال  يف 

و�سعها  �سيتم  التي  واخلطط  ال�سرتاتيجيات  تنفيذ 

املقبلة. للمرحلة 

الذي  البحرين احلكومي  بفريق  اإميانه  واأكد �سموه 

يعّول اجلميع عليه خالل املرحلة املقبلة والذي �سيكون 

له دور كبري يف تعزيز دور القطاعات احليوية املختلفة 

باململكة بالتعاون مع اأع�ساء فريق البحرين يف ال�سلطة 

القطاعات  من  وغريها  اخلا�س  والقطاع  الت�سريعية 

وتداعيات  اآثار  من  ال�سريع  التعايف  بهدف  املختلفة 

من  به  البدء  مت  ما  نحو  ُقدًما  لل�سري  كورونا  فريو�س 

واملواطن،  الوطن  ومناء  رفعة  هدفها  عمل  م�سارات 

م�سرًيا �سموه اإىل اأن التحديات والفر�س املاثلة ت�ستوجب 

الأجهزة احلكومية خللق جهات  كفاءة  موا�سلة تعزيز 

اأكرث مرونة و�سرعة يف التعاطي مع خمتلف التحديات، 

مبا  احلكومية  اخلدمات  واأداء  جودة  تعزيز  وموا�سلة 

يعود بالنفع والنماء ل�سالح اجلميع.

اجلهات  لكل  وتقديره  �سكره  عن  �سموه  واأعرب 

احلكومية التي مت النتهاء من تنفيذ اإعادة الهيكلة فيها 

والتي  املدنية  ديوان اخلدمة  مع  امل�ستمر  تعاونها  على 

الفرتة  بح�سب  احل�سيلة  لهذه  الو�سول  نتيجتها  كانت 

املخططة لذلك.

لإعادة  نتيجة  باأنه  املدنية  اخلدمة  ديوان  بنّي  وقد 

عدد  تقلي�س  مت  احلكومية  اجلهات  وتنظيم  هيكلة 

م�ساعًدا،  وكيالً   63 اإىل   80 من  امل�ساعدين  الوكالء 

مديًرا، مبا   228 اإىل   261 من  املديرين  عدد  وتقلي�س 

خمرجاته  ويح�ّسن  احلكومي  العمل  كفاءة  من  يعزز 

والإنتاجية. التنظيمية 

»التن�سيقيــــة« تــنــاقـــ�س 

مــ�ســتـجـــدات الـتــعـــامـــل مـــع »كــــور�نــــــا«

حمافظ ال�سمالية: توزيع 

اأكثـر من 7500 �سلة �سمن »غذا�ؤك يف بيتك«

�سوؤ�ن اجلن�سية �اجلوازات �االإقامة: 

اإلغاء اإذن الدخول امل�سبق للز�ار �املقيمني

تراأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة وىل العهد نائب القائد 

الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، اجتماع اللجنة التن�سيقية 335 .

وناق�ست اللجنة اآخر م�ستجدات التعامل مع فريو�س كورونا »كوفيد 19«، كما اطلعت 

على املو�سوعات املت�سلة بتطوير قطاع الت�سالت.

اأ�ساد حمافظ ال�سمالية علي بن ال�سيخ 

بالتوجيهات  الع�سفور  عبداحل�سني 

اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  ل�سمو  الكرمية 

خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�سانية 

الوطني  الأمن  م�ست�سار  ال�سباب  و�سوؤون 

امللكية  املوؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س  رئي�س 

واملواطنني  الأ�سر  لدعم  الإن�سانية  لالأعمال 

البحرينيني املت�سررين من اأزمة كورونا من 

خالل حملة »فينا خري« التي د�سنها �سموه، 

معترًبا اأن توزيع ما يزيد عن 7500 �سلة 

الذي  بيتك«  يف  »غذاوؤك  م�سروع  �سمن 

اأطلقته املوؤ�س�سة امللكية لالأعمال الإن�سانية 

يف  ي�سهم  الداخلية،  وزارة  مع  بالتعاون 

التخفيف من اآثار اجلائحة.

والتن�سيق  وبالتعاون  املحافظ  قام  اإذ 

والتنمية  العمل  ووزارة  املحافظة  بني 

ال�سالل  من  عدد  بتوزيع  الجتماعية، 

الغذائية على دار الرعاية النهارية للوالدين، 

الوالدين،  لرعاية  املنار  دار  وجمعية 

الوالدين، ودار  وجمعية دار يوكو لرعاية 

جلمعية  التابع  الوالدين  لرعاية  املحرق 

الكلمة الطيبة، ونادي عبداهلل فخرو لرعاية 

ونادي  الإ�سالح،  التابع جلمعية  الوالدين 

عبدالرحمن كانو الجتماعي التابع جلمعية 

بح�سور  وذلك  اخلريية،  حمد  مدينة 

الدو�سري  �سنان  ربيعة  بن  خالد  العميد 

اإدارة  مدير  احلمود  وهدى  املحافظ،  نائب 

رئي�س  اأحمد  وحممد  الجتماعية،  الرعاية 

الدرازي  وهيفاء  البديلة،  الرعاية  دور 

رئي�س دار امل�سنني بوزارة العمل والتنمية 

الزرقاوي  �سلمان  والرائد  الجتماعية، 

�سابط التن�سيق الأمني باملحافظة وع�سام 

اخلياط رئي�س التنمية ال�ستثمارية.

حلاملي  ميكن  اليوم،  من  اعتباًرا  اأنه  والإقامة  واجلوازات  اجلن�سية  �سوؤون  اأعلنت 

وقف  مت  التي  امل�سبق  الإذن  ر�سالة  اإىل  احلاجة  دون  اململكة  دخول  ال�ساحلة  التاأ�سرية 

العمل بها.

�سوؤون  قبل  من  فقط  وال�سادرة  ال�ساحلة  التاأ�سريات  حاملي  القرار  هذا  وي�سمل 

اجلن�سية واجلوازات والإقامة، ول ي�سمل التاأ�سريات الفورية التي يتم اإ�سدارها عرب منافذ 

البالد والتي ليزال العمل بها معلًقا حتى اإ�سعار اآخر.

يت�سمن 194 �حدة �سكنية �ميوله برنامج التنمية اخلليجي

»االإ�سكان« توقع عقود بناء م�سر�ع »قاليل« االإ�سكاين

اأبرمت وزارة الإ�سكان عقود بناء م�سروع 

من  بتمويل   255 مبجمع  الإ�سكاين  »قاليل« 

وكيل  بح�سور  اخلليجي،  التنمية  برنامج 

اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  الإ�سكان  وزارة 

خليفة، واملهند�س �سلمان اجلا�سر ممثل �سركة 

للمقاولت  و�سركائه  املهنا  عبداهلل  �سالح 

كبار  من  وعدد  ال�سعودية  العربية  باململكة 

موظفي الوزارة.

قاليل  م�سروع  اأن  »الإ�سكان«  وقالت 

وي�سمل  �سكنية،  وحدة   194 ي�سم  الإ�سكاين 

اأن  اإىل  م�سرية  م�ستقبلي،  م�سجد  لبناء  اأر�س 

 20 حوايل  �ستبلغ  للم�سروع  الزمنية  املدة 

�سهًرا لتنفيذ الوحدات ال�سكنية، على اأن يكون 

الت�سليم يف نهاية الربع الأول من عام 2022.

ميثل  قاليل  م�سروع  اأن  الوزارة  واأكدت 

مكت�سًبا اإ�سكانًيا جديًدا ي�ساف اإىل الإجنازات 

التي حتققت يف العهد الزاهر حل�سرة �ساحب 

اآل خليفة عاهل  اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، وخطوة جديدة 

نحو تنفيذ اأمر جاللته ال�سامي ببناء 40 األف 

وحدة �سكنية جديدة.

امل�سروع  هذا  اأن  اإىل  الوزارة  اأ�سارت  كما 

يعد اأحد امل�ساريع ال�سرتاتيجية التي تعك�س 

روؤية احلكومة املوقرة برئا�سة �ساحب ال�سمو 

خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي 

رئي�س الوزراء املوقر وم�ساندة �ساحب ال�سمو 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء، واحلر�س على توفري ال�سكن 

اجلودة  معايري  اأعلى  وفق  للمواطنني  املالئم 

وبال�سرعة املمكنة.

واأكدت وزارة الإ�سكان اأن ت�سميم امل�سروع 

ياأتي وفق اأحدث املوا�سفات املتبعة يف مملكة 

رفع  العتبار  بعني  الأخذ  مت  اإذ  البحرين، 

الرقعة  وزيادة  الت�سميم  يف  احلياة  جودة 

تطبيق  عن  ف�سالً  امل�سروع،  يف  اخل�سراء 

من  البيئة  على  واحلفاظ  ال�ستدامة  مفاهيم 

ت�سغيل  يف  ال�سم�سية  الطاقة  ا�ستخدام  خالل 

اأعمدة الإنارة.

�سفري البحرين يف لندن يجتمع مع عدد من امل�سوؤ�لني باململكة املتحدة

زينة: الرتتيب لطرح مناق�سة عامة لتطوير �سارع اجلنبية
والقانونية  املالية  اللجنة  رئي�س  اأفادت 

باملجل�س البلدي ال�سمايل وع�سو الدائرة ال�سابعة 

زينة جا�سم باأنه يجري حالًيا الرتتيب ب�سوؤون 

الطرق يف وزارة الأ�سغال لطرح مناق�سة عامة 

ح�سب  اجلنبية  �سارع  تطوير  خمطط  لتنفيذ 

املرفوع  الطلب  باأن  جا�سم  وذكرت  الإجراءات، 

الدائرة  اأهايل  ومطالب  احتياجات  لتلبية  جاء 

اإ�سارة  لتقاطع  اإيجاد حل  ال�سابعة واملتمثل يف 

اجلنبية ب�سبب كرثة احلوادث املرورية، والتي 

على  الكثري  كلفت  خطرية  حوادث  اإىل  اأدت 

املواطنني و�سالمتهم. ويربط ال�سارع الكثري من 

والبديع  �سلمان  مدينة  منها  احليوية،  املناطق 

والقرية  و�سار  اجلنبية  مثل  املجاورة  والقرى 

ا يوؤدي اإىل قرى �سارع البديع. وغريها، وهو اأي�سً

واأ�سافت جا�سم باأن هذه املناق�سة تت�سمن 

�سارع  اإىل   )35( �سارع  من  حر  م�سار  توفري 

اجلنبية، وذلك لتقليل الزدحام وتنظيم احلركة 

املرورية يف املنطقة.

خليفة  اآل  حممد  بن  فواز  ال�سيخ  اجتمع 

املتحدة  اململكة  لدى  البحرين  مملكة  �سفري 

املرئي،  الت�سال  عرب  وذلك  الثالثاء،  اأم�س 

ل�سوؤون  الدولة  وزير   Wayne David مع 

 Stephenو اأفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 

Doughty وزير ال�سوؤون اخلارجية والتنمية 
�سوؤون  وزير   Fabian Hamiltonو الدولية، 

باململكة  الظل  بحكومة  ال�سالح  ونزع  ال�سالم  

املتحدة.

الثنائية بني  العالقات  ال�سفري  وا�ستعر�س 

م�ستقبالً،  تطويرها  و�سبل  ال�سديقني  البلدين 

وعلى  املجالت  كافة  يف  التاريخي  والتعاون 

عدد  ب�ساأن  التباحث  كما مت  الأ�سعدة،  خمتلف 

من املوا�سيع ذات الهتمام امل�سرتك بني البلدين 

وبخا�سة املتعلقة ب�سبل الدفع لتعزيز التعاون 

القائم يف جمالت القت�ساد مبا يخدم الأهداف 

ال�سديقني  البلدين  املو�سوعة ويحقق تطلعات 

مل�ساعفة حجم التبادل التجاري القائم وال�سعي 

نحو ت�سجيع ال�سياحة وال�ستثمار امل�سرتك.

واأعرب الوزير  David عن ال�سكر اجلزيل 

مع  الدائم  لتوا�سلها  البحرين  مملكة  ل�سفارة 

العموم  جمل�س  يف  املمثلة  الأحزاب  جميع 

اأكد  كما  العمال،  حزب  وبخا�سة  الربيطاين 

اعتزازه بعالقات ال�سداقة التاريخية والعميقة 

بني البلدين ال�سديقني والتي �سي�سعى من خالل 

من�سبه للحث على تعزيزها.

واأ�سار الوزير Hamilton اإىل اأن التوا�سل 

اململكة  لدى  البحرين  مملكة  �سفارة  مع  القائم 

باقي  بني  ورائًدا  بارًزا  مثاًل  يعد  املتحدة 

مفيد  وهو  بريطانيا،  يف  املمثلة  ال�سفارات 

للجانبني من جهة طرح املوا�سيع ومعرفة كافة 

وجهات النظر فيما يتعلق مبتابعة اأهم الق�سايا 

الإقليمية والدولية.

ومت خالل الجتماع ال�ستماع اإىل عر�س من 

خليفة  اآل  اأحمد  بنت  عائ�سة  ال�سيخة  ال�سفرية 

الأوروبي  والحتاد  الأوروبية  ال�سوؤون  مديرة 

بوزارة اخلارجية، حول جمالت التعاون القائمة 

بني مملكة البحرين واململكة املتحدة ال�سيا�سية 

والقت�سادية والجتماعية والثقافية، والطالع 

بني  امل�ستقبلية  وامل�ساريع  اإجنازه  مت  ما  على 

البلدين، اإ�سافة اإىل عر�س من  يارا ر�سا فرج 

م�ست�سار ال�سيا�سات والبحوث يف مكتب النائب 

الت�سل�سل  الوزراء، حول  لرئي�س جمل�س  الأول 

البحرين  مملكة  يف  التنمية  مل�سرية  التاريخي 

البحرين  مملكة  روؤية  تنفيذ  عرب  يتم  والذي 

القت�سادية 2030،  وبرنامج عمل احلكومة مع 

التاأكيد على جناح البحرين يف مواءمة خططها 

وبراجمها مع اأهداف التنمية امل�ستدامة العاملية.

حمافظ املحافظة ال�شمالية
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خديجة العرادي:

التقى النائب �ضيد فالح ها�ضم ع�ضو جمل�س 

باملحافظة  اخلام�ضة  الدائرة  -ممثل  النواب 

ال�ضمالية- بعدد من ممثلي املوؤ�ض�ضات الأهلية 

من خالل  املرئي  الت�ضال  تقنية  بالدائرة عرب 

توا�ضل  اإطار  يف  وذلك  الفرتا�ضي(  )املجل�س 

والأهايل  املواطنني  مع  الدائم  املنطقة  نائب 

وممثليهم.

ها�ضم  النائب  رحب  اللقاء،  بداية  ويف 

ياأتي  اللقاء  هذا  اأن  اإىل  م�ضرًيا  باحل�ضور، 

تاأكيًدا على اأهمية مد ج�ضور التوا�ضل وتوطيد 

عن  وممثلني  النائب  بني  املجتمعية  الروابط 

للتوجيهات  تنفيًذا  وذلك  بدائرته،  الأهايل 

على  وحثهم  الر�ضيدة  للقيادة  ال�ضديدة 

على  والوقوف  املواطنني  مع  الدائم  التوا�ضل 

ابرز احتياجاتهم.

بدوره، قال رئي�س جمعية القدم اخلريية 

ملفات   6 هناك  اإن  �ضلمان  عبدهلل  عبدالأمري 

عالقة لدى اأغلب القرى، اأهمها امللف الإ�ضكاين، 

م�ضكلة الطرق والزدحامات يف القرية وملف 

تخ�ضي�س جمع املال.

املال  جمع  بخ�ضو�س  اإنه  واأو�ضح 

هذا  على  حت�ضل  مل  اجلمعيات  بع�س  فاإن 

الرتخي�س، وان جمعيتهم ومنذ العام 2015 

�ضوى  ترخي�س  على  يح�ضلوا  مل  الآن  لغاية 

لي�س  كجمعية  اأنهم  موؤكًدا  رم�ضان،  ل�ضهر 

املنطقة  اأهايل  احتياجات  تغطية  با�ضتطاعتهم 

يتم  اأن  اآمالً  املال،  جمع  بدون  املتعففني 

وت�ضهيل  املال  جمع  ترخي�س  على  احل�ضول 

بناء مقر للجمعية يف قرية القدم.

وعن احتياجات قرية احلجر، قال رئي�س 

جمعية احلجر اخلريية حممد جا�ضم معيوف 

اجلمعيات،  كباقي  مثلها  احلجر  جمعية  »اإن 

ار�س  وا�ضتمالك  دائم  مقر  اىل  بحاجة  فهي 

لبناء املقر عليها«.

واأ�ضاف: امللف ال�ضائك هو ملف الإ�ضكان، 

ولدينا م�ضاحات �ضا�ضعة ومفتوحة حتتاج اأن 

يتم التحرك عليها.

�ضندوق  رئي�س  حتدث  جهته،  من 

الع�ضفور  علي  �ضلمان  اخلريي  ال�ضاخورة 

اإنها  مو�ضًحا  قريته،  اأهايل  احتياجات  عن 

الإ�ضكاين  امللف  وهي  القرى،  كباقي  جاءت 

وملف ترخي�س جمع املال، اىل جانب رغبتهم 

اإدارة  جمل�س  دورة  مدة  متديد  تكون  اأن  يف 

اجلمعية اىل �ضنتني، مو�ضًحا اأنها رغبة جميع 

ال�ضناديق اخلريية.

مقر  بناء  اىل  اي�ضا  بحاجة  نحن  وتابع: 

للجمعية، وانه م�ضى عدة اأ�ضهر ومل يتم النظر 

يف  متوقف  م�ضروعهم  اأن  مبيًنا  طلبهم،  يف 

الوقت احلايل خا�ضة وانه لي�س با�ضتطاعتهم 

جمع املال لت�ضييده.

اأبو�ضيبع  �ضباب  مركز  ممثل  واأما 

اخلباز،  علي  لأبو�ضيبع  اخلريية  واجلمعية 

فقد اأ�ضار اىل وجود الكثري من امللفات العالقة 

تلك  ومن  املال،  وجمع  والعاطلني  الإ�ضكانية 

امللفات هي امل�ضاجد واملاآمت وتراخي�س تو�ضعة 

طويلة  ل�ضنوات  امل�ضاجد  و�ضيانة  وهدم 

اجتمعوا  انهم  موؤكًدا  �ضنوات،   10 اىل  ت�ضل 

اجلدي  التحرك  يتم  ومل  املعنية  اجلهات  مع 

ب�ضاأنهم، لفًتا اىل وجود املتربعني الذي يقابله 

تلكوؤ يف الرتاخي�س الر�ضمية.

ها�ضم  فالح  النائب  ا�ضتعر�س  جانبه  من 

اأبرزها  ومن  ملّفات  عّدة  على  حتركاته  اأبرز 

لوزير  ت�ضليمه  اإىل  اأ�ضار  حيث  »الإ�ضكان« 

الإ�ضكان قوائم طلبات اأهايل الدائرة، كما اأ�ضار 

توزيع  عدالة  يف  حتقيق  جلنة  ت�ضكيل  اإىل 

عّدة  اإىل  خل�ضت  والتي  الإ�ضكانية،  الوحدات 

تو�ضيات مّت رفعها اإىل هيئة مكتب النواب.

التحتية  البنية  مبو�ضوع  يتعلق  وفيما 

قبل  اأنه  ذكر  وغريها،  كال�ضوارع  املنطقة  يف 

جائحة كورونا كان هناك توجيه من �ضاحب 

املعنيني  الوزراء  اىل  الوزراء  رئي�س  ال�ضمو 

النتخابية  الدوائر  جميع  لزيارة  باخلدمات 

لالطالع على اأو�ضاعها ومتطلبات الأهايل وقد 

اجلائحة  اأن  اإل  الزيارات  هذه  الوزراء يف  بداأ 

حالت دون اإمتامها ولذلك �ضنتوجه اىل مكتب 

رئي�س الوزراء بخطاب بهذا اخل�ضو�س.

وعن ملف العاطلني، اأكد التوا�ضل امل�ضتمر 

من  جلميع  ن�ضيحة  مقدًما  العمل،  وزارة  مع 

يفقد عمله اأن يتوا�ضل اأولً بوزارة العمل كما 

اأن تبادر اجلمعيات اخلريية باملبادرة  نقرتح 

باأ�ضمائهم  قوائم  واإعداد  لهم  ذلك  بتو�ضيح 

ونحن على ا�ضتعداد للمتابعة مع املعنيني يف 

وزارة العمل.

البلدي  املجل�س  مع  التعاون  وبخ�ضو�س 

اأفاد ها�ضم بعقد  الدائرة،  لت�ضهيل حل م�ضاكل 

اجتماع مع املجل�س كنواب )12 نائًبا مع 12 

بداية  مع  الريف  جممع  يف  مقرهم  يف  بلدًيا( 

�ضنة  يزيد على  ما  قبل  اأي  الت�ضريعي  الف�ضل 

املوا�ضيع  من  العديد  معهم  وناق�ضنا  ون�ضف 

ثانوية  مدار�س  بناء  مو�ضوع  منها  والأفكار 

من  تعاين  التي  ال�ضمالية  للمحافظة  للبنني 

نق�س �ضديد يف املوؤ�ض�ضات التعليمية، واإن�ضاء 

مركزي،  و�ضوق  للمحافظة،  عام  م�ضت�ضفى 

وباملجمل توقف املتابعة ب�ضبب اعتذار املجل�س 

البلدي عن الجتماعات الالحقة.
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يف ندوة »مئوية االنتخابات يف البحرين«.. رئي�س جمل�س ال�شورى:

م�شروع امللك االإ�شالحي ميتد بجذوره ملمار�شات دميوقراطية عريقة
رئي�س  ال�ضالح،  �ضالح  بن  علي  اأكد 

جمل�س ال�ضورى، باأن دعم ح�ضرة �ضاحب 

خليفة،  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

الدميقراطية  للم�ضرية  املفدى،  البالد  ملك 

وتطوير  بناء  لأ�ض�س  ا�ضتمرارية  يعد 

اأجهزة الدولة مبا يخدم تطلعات ال�ضعب، 

امللكي  ال�ضمو  بدعم وم�ضاندة من �ضاحب 

الأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة، رئي�س 

امللكي  ال�ضمو  و�ضاحب  املوقر،  الوزراء 

ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �ضلمان  الأمري 

الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد 

لرئي�س جمل�س الوزراء.

للندوة  الفتتاحية  كلمته  يف  وقال 

يف  النتخابات  »مئوية  احلوارية 

الوثائق  مركز  نظمها  التي  البحرين«، 

عرب  الثقايف  عي�ضى  مبركز  التاريخية 

من�ضة زووم الإلكرتونية، وذلك مبنا�ضبة 

نظام  اأول  اإ�ضدار  على  عام  مائة  مرور 

واملنطقة،  البحرين  تاريخ  يف  انتخابي 

والذي ياأتي يف اإطار احتفاء املركز مبئويات 

البحرينية  الدولة  موؤ�ض�ضات  تاأ�ضي�س 

بلدية  »قانون  �ضدور  باأن  احلديثة، 

التاريخية  النواة  �ضّكل  الأ�ضا�ضي«  املنامة 

يف  والفاعلة  املبكرة  ال�ضعبية  للم�ضاركة 

اإدارة �ضوؤون املجتمع وم�ضاحله، والقائمة 

على احرتام التنوع ال�ضكاين والجتماعي 

التطورات  اأن جممل  اإىل  م�ضرًيا  والديني، 

حققت  النتخابات  م�ضرية  �ضهدتها  التي 

جميع  يف  وا�ضًعا  جناًحا  البحرين  ململكة 

توج  والذي  الدميوقراطي  العمل  حمطات 

حل�ضرة  ال�ضاملة  التنموية  بامل�ضرية 

�ضاحب اجلاللة ملك البالد املفدى.

متحدثني  اأربعة  الندوة  يف  و�ضارك 

منظور  من  النتخابات  مئوية  تناولوا 

الدكتور  بداأ  حيث  وحتليلي،  تاريخي 

بتقدمي  خليفة  اآل  خليفة  بن  خالد  ال�ضيخ 

عر�س ملئوية النتخابات من خالل قراءته 

الأ�ضا�ضي  املنامة  بلدية  »قانون  لوثيقة 

والذي  يوليو 1920م«،  ال�ضادر يف 20 

هذه  يوثق  خا�س  كتاب  اإ�ضدار  يف  جاء 

امل�ضرية، حيث تطرق اأولً اإىل ن�ضاأة بلدية 

عام  القانون  واإ�ضدار  عام 1919  املنامة 

د�ضن  القانون  �ضدور  باأن  مبيًنا   ،1920

والقائم  الدولة،  بناء  احلديثة يف  املرحلة 

و�ضيادة  املوؤ�ض�ضي  الإداري  التنظيم  على 

القانون واإ�ضراك املجتمع يف اإدارة م�ضالح 

الدولة، ف�ضالً عن ولدة اأول نظام انتخابي 

يف املنطقة لختيار اأع�ضاء املجل�س البلدي 

الذي يجمع بني النتخاب والتعيني.

عبدالعزيز  الدكتور  اأكد  جانبه،  من 

خالل  ال�ضورى،  جمل�س  ع�ضو  اأبل، 

حديثه للندوة باأن البحرين كر�ضت اأ�ض�س 

الدميقراطية ومبداأ النتخاب العام املبا�ضر 

للدولة،  والت�ضريعية  البلدية  للموؤ�ض�ضات 

مركز  باإدارة  الباحث  ا�ضتعر�س  فيما 

اإ�ضحاق  عقيل  يو�ضف  التاريخية  الوثائق 

مراحل تطور النظم والعملية النتخابية.

الفرتة  مبحور  الندوة  واختتمت 

عهد  يف  النتخابي  للنظام  املعا�ضرة 

املفدى،  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة 

النائب  �ضلمان،  علي  جميلة  اأكدت  حيث 

اأن  ال�ضورى،  جمل�س  لرئي�س  الثاين 

مملكة البحرين حر�ضت على دعم عوامل 

عام  منذ  النتخابية  العملية  جناح 

2002، اإذ مت و�ضع العديد من ال�ضوابط 

على  والإجرائية  والقانونية  الد�ضتورية 

العملية  نزاهة  ل�ضمان  النتخابي  النظام 

ال�ضيا�ضية  حلقوقهم  املواطنني  وممار�ضة 

يف اإطار من ال�ضفافية.

ا�ضتمرارية  �ضمان  اأن  واأ�ضارت 

الدورات النتخابية واإقامتها يف مواعيدها 

مع  وال�ضراكة  املحددة  الد�ضتورية 

والأهلية  واخلا�ضة  احلكومية  اجلهات 

القرتاحات  اأو  امل�ضروعات  درا�ضة  عند 

عنا�ضر  هي  بقوانني  املرا�ضيم  اأو  بقوانني 

تدل على ثبات النظام النتخابي وتعزيز 

الدميقراطية يف اتخاذ القرار.

البحرينية  املراأة  دور  اإىل  وتطّرقت 

عهد  يف  الدميوقراطي  العمل  تفعيل  يف 

م�ضاركة  خالل  من  املفدى  امللك  جاللة 

�ضت �ضيدات يف جلنة اإعداد ميثاق العمل 

�ضيدتني  وم�ضاركة   ،2000 عام  الوطني 

يف جلنة تفعيل هذا امليثاق، وتعيني �ضت 

�ضيدات يف اأول جمل�س لل�ضورى بعد اإقرار 

يف  حقها  ممار�ضة  تفعيل  مت  كما  امليثاق، 

النيابي  للمجل�س  والرت�ضيح  النتخاب 

 ،2002 عام  منذ  البلدية  واملجال�س 

م�ضرية اإىل اأن املراأة البحرينية تدرجت يف 

الت�ضريعية  ال�ضلطة  م�ضاركتها يف  ارتفاع 

واملجال�س البلدية حتى و�ضلت اإىل رئا�ضة 

جمل�س النواب عام 2018.

»الرتبية« تدعو اخلريجني

 ملعرفة جامعات الطب املو�شى بها

وزير »الرتبية« ي�شتقبل رئي�س جامعة 

اخلليج العربي وي�شيد باإجنازها اجلديد

الرتبية  بوزارة  والإعالم  العامة  العالقات  اإدارة  دعت 

الدرا�ضة  يف  الراغبني  العامة  الثانوية  خريجي  والتعليم، 

باجلامعات خارج مملكة البحرين، ومن �ضمنها اجلامعات 

التي توفر التخ�ض�ضات الطبية وال�ضحية، اإىل �ضرورة زيارة 

املوقع الإلكرتوين  RUa /Bahrain.bh، والذي ي�ضم قائمة 

اجلامعات والربامج الأكادميية املو�ضى بالدرا�ضة فيها.

واملعايري  ال�ضوابط  يت�ضمن  املوقع  اأن  اإىل  ولفتت 

ال�ضرت�ضادية لاللتحاق باجلامعات، مع اإمكانية تقدمي طلب 

اإلكرتوين للح�ضول على تو�ضية ب�ضاأن الربنامج الأكادميي، 

تفادًيا  وذلك  العامة،  لل�ضوابط  ا�ضتيفائه  مدى  من  للتحقق 

حلدوث اأي م�ضكالت اأكادميية اأو خمالفات قانونية توؤثر على 

�ضري معادلة املوؤهل م�ضتقبالً.

الإلكرتوين:  الربيد  عرب  ال�ضتف�ضار  للطالب  ميكن  كما 

UG.bahrain@moe.gov.bh، اأو عرب الت�ضال بالرقمني: 
 .17896784-17873043

والإعالم  العامة  العالقات  اإدارة  اأكدت  الإطار،  هذا  ويف 

اأنه، وتنفيًذا لقرار جمل�س الوزراء املوقر ب�ضاأن اعتماد قائمة 

املوؤ�ض�ضات املو�ضى بالدرا�ضة فيها لدرجة البكالوريو�س يف 

التخ�ض�ضات الطبية وال�ضحية يف جمهورية ال�ضني ال�ضعبية، 

باإحدى  الت�ضجيل  الراغبني يف  الثانوية  خريجي  على  فاإنه 

اجلامعات ال�ضينية الطالع على اأ�ضماء اجلامعات املو�ضى 

وما  موؤ�ض�ضات غري معتمدة،  الدرا�ضة يف  لتجنب  فقط،  بها 

ي�ضاحب ذلك من عدم معادلة املوؤهل اجلامعي بعد التخرج.

جمال  يف  جديًدا  اإجناًزا  العربي  اخلليج  جامعة  حققت 

احل�ضول على العتماد الأكادميي من جهات عاملية مرموقة، 

اإدارة البتكار والتقنية على  اإذ ح�ضل برنامج الدكتوراه يف 

اعتمادية معهد البتكار العاملي بالوليات املتحدة الأمريكية، 

ونال برنامج املاج�ضتري الإكلينيكي يف طب العائلة اعتمادية 

املنظمة العاملية لأطباء الأ�ضرة، وح�ضل مركز املحاكاة الطبي 

باجلامعة على اعتمادية جمعية املحاكاة يف الرعاية ال�ضحية 

بالوليات املتحدة الأمريكية.

الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية  وا�ضتقبل 

ديوان  يف  مبكتبه  العايل  التعليم  جمل�س  رئي�س  والتعليم 

العوهلي  عبدالرحمن  خالد  الدكتور  عي�ضى  مبدينة  الوزارة 

امل�ضوؤولني  كبار  من  وعدًدا  العربي  اخلليج  جامعة  رئي�س 

الثقة  يعزز  الذي  امل�ضّرف  الإجناز  بهذا  اأ�ضاد  اإذ  باجلامعة، 

وينعك�س  الأكادميية،  اجلامعة  لربامج  الرفيع  بامل�ضتوى 

العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  بني  العلمية  �ضمعتها  على  اإيجاًبا 

املتميزة، موؤكًدا اهتمام ودعم مملكة البحرين لهذه اجلامعة 

العالقات  عمق  يعك�س  م�ضرًفا  اأكادميًيا  اأمنوذًجا  التي متثل 

الأخوية بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

برنامج  اإطالق  يف  اجلامعة  جهود  على  الوزير  واأثنى 

لقرار جمل�س  تنفيًذا  العائلة،  الإكلينيكي يف طب  املاج�ضتري 

لتدريب  وطني  م�ضروع  �ضمن  اخل�ضو�س،  بهذا  الوزراء 

املجل�س  مع  بال�ضراكة  التخّرج،  حديثي  البحرينيني  الأطباء 

الأعلى لل�ضحة، ووزارة ال�ضحة، وبدعم من �ضندوق العمل 

الطبية  الكوادر  بقدرات  النهو�س  �ضاأنه  من  مبا  »متكني«، 

ال�ضابة، ان�ضجاًما مع توجيهات قيادة بلدنا العزيز يحفظها اهلل 

ويرعاها ب�ضرورة تنمية قدرات العن�ضر الب�ضري البحريني 

يف خمتلف التخ�ض�ضات احليوية.

وح�ضر املقابلة الدكتور عبدالغني ال�ضويخ الأمني العام 

الدكتور عبداحلليم �ضيف  العايل، والأ�ضتاذ  التعليم  ملجل�س 

اهلل عميد كلية الطب باجلامعة، والأ�ضتاذ الدكتور عفيف بن 

�ضالح رئي�س ق�ضم طب العائلة بكلية الطب، والأ�ضتاذ الدكتور 

مدير  العنزور  وكفاية  املحاكاة،  ق�ضم  رئي�س  جرادة  تي�ضري 

اإدارة �ضوؤون املنظمات واللجان بالوزارة.

مل يت�شلموا ال�شهادات التي متّكنهم من الت�شجيل يف اجلامعات

خريجو »الرجاء« عالقون بني وزارة »الرتبية« ومدر�شتهم

القبي�شي يطالب »االإ�شكان« باإعفاء اأ�شرة املنتفع املتوفى من االأق�شاط

ح�شرها ممّثلون عن موؤ�ش�شات قرى خام�شة ال�شمالية

ندوة افرتا�شية للنائب ها�شم تناق�س هموم البطالة واالإ�شكان واخلدمات

حمرر ال�ضوؤون املحلية:

ا�ضتكى اأولياء اأمور طالب مدر�ضة الرجاء املتخرجني 

من ال�ضف الثالث ثانوي اأو ال�ضف الثاين ع�ضر من عدم 

الثانوية على  ت�ضلم �ضهادات تفيد بتخرجهم من املرحلة 

الرغم من وفائهم بجميع اللتزامات.

ت�ضلموا  املتخرجني  اأبناءهم  باأن  الأمر  اأولياء  واأفاد 

ال�ضهادات  بطلب  املدر�ضة  قامت  وبعدها  ال�ضهادات 

والتعليم،  الرتبية  بوزراة  الدرجات  ومعادلة  لتعديلها 

تعد  مل  لكنها  يونيو  وبداية  املا�ضي  مايو  نهاية  وذلك 

ال�ضهادات للطلبة اخلريجني.

من  لأكرث  املدر�ضة  مبخاطبة  قاموا  اأنهم  واأو�ضحوا 

اأن  �ضوى  جواب  على  يح�ضلون  ل  مرة  كل  ويف  مرة 

الوزارة هي التي مل تقم بت�ضليم ال�ضهادات، وبعد مراجعة 

ق�ضم التعليم اخلا�س يف الوزارة اأبلغ اأوليات الأمور اأن 

املدر�ضة عليها بع�س اللتزامات التي مل تنهها لذلك فاإن 

الوزارة غري قادرة على اإ�ضدار ال�ضهادات ومعادلتها.

�ضوف  اخلريجني  اأبناءهم  اإن  الأمور  اأولياء  وقال 

وجامعة  البحرين  جامعة  يف  الت�ضجيل  فر�ضة  تفوتهم 

انتهاء  قرب  ب�ضبب  الأخرى  واجلامعات  بوليتكنك 

امتالكهم  وعدم  باجلامعات  لاللتحاق  الت�ضجيل  فرتة 

ووزارة  املدر�ضة  بني  م�ضكلة  لوجود  وذلك  لل�ضهادات، 

الرتبية والتعليم.

وت�ضاءلوا: »ما ذنب اأبنائنا الذين ينتظرون اللتحاق 

باجلامعة ل�ضتكمال م�ضريتهم الدرا�ضية؟«.

الدائرة  وممثل  ال�ضمالية  بلدي  جمل�س  ع�ضو  طالب 

باإعفاء  الإ�ضكان  وزارة  القبي�ضي،  مبارك  عبداهلل  التا�ضعة 

عن  املتوفى  ذمة  ت�ضغل  التي  املبالغ  من  املتوفني  عوائل 

واأ�ضار  با�ضمهم،  املنزل  ملكية  الإ�ضكانية وت�ضجيل  اخلدمة 

اإىل وجود حالة يف مدينة حمد جممع رقم )1207( تويف 

معيلها ولتزال وزارة الإ�ضكان تطالب الورثة مببالغ الوحدة 

الإ�ضكانية ومتتنع عن ت�ضجيلها با�ضم الورثة.

2015م  ل�ضنة   )909( رقم  قرار  اإن  القبي�ضي  وقال 

ب�ضاأن نظام الإ�ضكان ن�س يف مادته )77( على اإعفاء اأ�ضرة 

املنتفع املتوفى من كل املبالغ التي ت�ضغل ذمته عن اخلدمة 

الإ�ضكانية يف حالة ترك اأرملة اأو ابن قا�ضر اأو اأكرث، وُت�ضجل 

اأخرى، ذكر  املتوفى، ومن جهة  اأ�ضرة  با�ضم  امل�ضكن  ملكية 

�ضمول  لعدم  املواطنني  اأحد  من  تظلًما  تلقى  باأنه  القبي�ضي 

ملدينة  ال�ضكنية  الق�ضائم  ال�ضامية مبنتفعي  امللكية  املكرمة 

حمد ذات الغرفتني على الرغم من ا�ضتحقاقه لذلك، ومتنى 

املواطن  عن  املظلمة  هذه  ترفع  اأن  الإ�ضكان  وزارة  من 

ا واأنه يعاين من و�ضع اجتماعي ومايل وي�ضعى اإىل  خ�ضو�ضً

حت�ضني و�ضع عائلته، واأ�ضار القبي�ضي اإىل اأن املتقدم بالطلب 

والقانونية  الد�ضتورية  احلقوق  كامل  له  بحريني  مواطن 

واملكرمة امللكية ال�ضامية ت�ضمل جميع املنتفعني التي تنطبق 

عليهم معايري ال�ضتحقاق، واأن حتقيق هدف املكرمة امللكية 

ال�ضامية يف دعم املواطن البحرين وامل�ضاواة بني اجلميع.

الطلبات  اأ�ضحاب  من  فئة  هناك  اإن  القبي�ضي  وقال 

اأن  بعد  الإ�ضكانية  اخلدمة  من  حرمانهم  مت  قد  الإ�ضكانية 

�ضار لهم ورث يف عقار اأقل من 100 مرت مربع، م�ضتغرًبا 

اأن �ضاحب الورث هذا ماذا �ضيفعل بـ100 مرت مربع حتى 

يتم حرمانه من اخلدمة الإ�ضكانية، وذكر القبي�ضي باأن على 

الرغم من جائحة كورونا وما �ضببته من تعطيل لكثري من 

اأعمال الوزارات، اإلّ اأن تعّطل م�ضالح املواطنني لفرتة طويلة 

يف وزارة الإ�ضكان لي�س بال�ضيء الهنّي.
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احلك�مة تتكفل بدفع 50 % من رواتب امل�ظفني البحرينيني امل�ؤمن عليهم

60 األف م�ظف ي�ضتفيد من دعم الرواتب يف 10 اآالف من�ضاأة مت�ضررة
يا�شمني �شاهني:

قال وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية �شباح 

الدو�شري اإن عدد ال�شركات التي �شتتكفل احلكومة بدفع 

50% من رواتب موظفيها بلغت 10 اآلف �شركة �شمن 

املن�شاآت الأكرث ت�شرًرا من تداعيات جائحة كورونا.

واأ�شار اإىل اأن 60 األف موظف بحريني �شي�شتفيد من 

ابتداًء من �شهر يوليو 2020،  اأ�شهر  الدعم ملدة 3  هذا 

لفًتا اإىل اأنه �شيتم اإحالة قائمة املن�شاآت امل�شتحقة للدعم 

مبالغ  لتحويل  الجتماعي  للتاأمني  العامة  الهيئة  اإىل 

الدعم اإىل املن�شاآت نهاية كل �شهر، اأي قبل موعد �شرف 

الرواتب.

ت�شريح  من  �شيحد  التوّجه  هذا  اأن  اإىل  ولفت 

البحرينيني يف القطاع اخلا�ص و�شيوقف حالت ف�شل 

املواطنني العاملني يف تلك ال�شركات التي تاأثرت ب�شكل 

القطاع  يف  الف�شل  حالت  باأن  تاأكيداته  رغم  مبا�شر، 

اخلا�ص ما زالت حمدودة. 

واأ�شاد الدو�شري يف هذا ال�شدد بتوجيهات احلكومة 

املوؤمن  البحرينيني  رواتب  من   %50 دفع  يف  املوقرة 

عليهم يف املن�شاآت الأكرث تاأثًرا يف القطاع اخلا�ص ملدة 3 

اأ�شهر، ابتداًء من �شهر يوليو 2020 من �شندوق التاأمني 

�شد التعطل.

احلكومة  حر�ص  عن  ينم  التوجه  هذا  اأن  واأكد 

التنمية، ملا ميثله  اأ�شا�ص  البحريني  املواطن  على جعل 

وتوفري  ودعمه  عليها  يعتمد  حقيقة  وطنية  ثروة  من 

ظل  يف  خا�شة  له،  الجتماعية  والرعاية  احلماية 

وتاأثريه  العاملي  وانت�شاره  كورونا  فريو�ص  تداعيات 

املتفاوت على جميع القطاعات الإنتاجية املحلية. 

ومما يجدر ذكره اأن دعم الرواتب �شي�شمل القطاعات 

القت�شادية الأكرث تاأثًرا بجائحة فريو�ص كورونا، وهي: 

واملطاعم،  ال�شيافة  وقطاع  والطريان،  ال�شفر  قطاع 

و�شالت  )ال�شالونات  ال�شخ�شية  اخلدمات  وقطاع 

ال�شناعي،  والقطاع  والرتفيه(،  والألعاب  الريا�شة 

وقطاع  واملوا�شالت،  النقل  وقطاع  ال�شحي،  والقطاع 

وقطاع  الأطفال(،  ريا�ص  )�شاملة  والتدريب  التاأهيل 

البيع بالتجزئة )غري املواد الغذائية(، وقطاع اخلدمات 

الإدارية )العالقات العامة والإعالم وتنظيم الفعاليات(، 

وقطاع العقارات واملكاتب الهند�شية والفنية واملقاولت، 

وقطاع ال�شحف واملجالت املحلية، واأي قطاعات اأخرى 

متاأثرة با�شتثناء القطاع املايل، والت�شالت، والأن�شطة 

اجلامعي  والتعليم  والحرتافية،  والتقنية  العلمية 

واملدار�ص.

من  عدًدا  احلكومة  حددت  ذاته  ال�شياق  ويف 

�شي�شملها  التي  املن�شاآت  على  واملعايري  ال�شرتاطات 

الدعم، وهي: اأن تكون املن�شاأة من املن�شاآت الأكرث تاأثًرا، 

واأن يكون قد تاأثر عمالها ومواردها بالتداعيات ال�شلبية 

اأو  كلًيا  فيها  العمل  توقف  بحيث  »كورونا«،  جلائحة 

جزئًيا، مما اأثر على قدرتها على الوفاء باأجور العاملني 

العمالة  على  باملحافظة  املن�شاأة  تلتزم  واأن  لديها، 

الوطنية لديها خالل العام 2020، اإ�شافة اإىل التزامها 

العاملني  البحرينيني  رواتب  من  املتبقية  الن�شبة  بدفع 

ل�شرف  املقررة  املواعيد  ويف  خ�شم،  دون  كاملة  لديها 

الرواتب.

 �سباح الدو�سري

يكتبها: غالب اأحمدمـــحــاكــم

براءة اآ�ضي�ي من تهمة اختال�س اأم�ال ور�ضة زجاج

املحكمة ترف�س طلب اأب بت�ضليم ابنته ذات 9 اأع�ام بالق�ة اجلربية

تاأييد حب�س زب�ن فندق معروف اأزعج النزالء واأحدث الف��ضى واعتدى على ال�ضرطة

قال املحامي الدكتور حممد الكوهجي اإن املحكمة 

الكربى اجلنائية الثالثة حكمت برباءة موكله من تهمة 

الختال�ص، اإذ ق�شت بقبول ال�شتئناف الذي تقدم به 

�شكالً ويف املو�شوع باإلغاء احلكم امل�شتاأنف والق�شاء 

برباءة امل�شتاأنف.

وذكر الكوهجي اأن حمكمة اأول درجة ق�شت بحب�ص 

املتهم �شهًرا والكفالة 50 ديناًرا لإيقاف التنفيذ اإل اأن 

موكله مل يرت�ِص احلكم فطعن عليه يف ال�شتئناف. 

اأنه  قرر  حيث  النفي،  �شاهد  اإىل  املحكمة  وا�شتمعت 

يتعامل مع املتهم من مدة طويلة وقد جرت العادة باأنه 

ي�شلمه املبالغ نظري الأعمال ويجلب له ر�شيد ال�شتالم 

فيما بعد واأنه �شلم املتهم املبلغ مو�شوع الدعوى ومل 

يجلب له ر�شيًدا، ويف اأحدى املرات ح�شر اإليه �شاحب 

العمل املجني عليه واأخربه عن ر�شيد املبلغ وقال له 

املحكمة  وقالت  لحًقا.  يجلبه  �شوف  واأنه  م�شكلة  ل 

قبل  الأوراق  القائم يف  الدليل  اأن  احلكم  يف حيثيات 

امل�شتاأنف قد اأحيط به ال�شك والريبة يف �شحته مبا 

ل ينه�ص معه كدليل تطمئن اإليه املحكمة على �شحة 

الذي يتعنّي  الأمر  امل�شتاأنف،  التهام وثبوته يف حق 

معه احلال الذي يق�شي برباءته.

مل تن�َص طفلة ذات 9 �شنوات حماولة والدها 

املركز  يف  تواجدهم  خالل  والدتها  خنق  من 

الجتماعي لتنفيذ الزيارة وامتعا�شها و�شعورها 

بالنزعاج من ت�شرفه وهي من اأحد الأ�شباب التي 

جعلت الطفلة ترف�ص �شّمها لوالدها واختيار اأن 

تكون يف ح�شانة اأمها، وقالت املحامية ابت�شام 

ال�شرعية حكمت  ال�شغرى  املحكمة  اأن  ال�شباغ 

طفلة(،  )والد  املدعى  دعوى  ورف�ص  ملوكلتها 

الذي كان يريد اأن ي�شتلم ابنته بالقوة اجلربية 

بعدما رف�شت يف مركز ال�شرطة ت�شليمها لوالدها، 

وذلك بعدما اختارت البنت التي جتاوزت عمر 9 

�شنوات العي�ص مع والدتها.

اأوراق  من  الثابت  اإن  املحكمة  وتابعت 

الدعوى وم�شتنداتها قيام عالقة الأبوة والبنوة 

بني املدعي وابنته ا�شتناًدا اإىل �شورة �شوئية من 

�شهادة ميالد البنت 9 �شنوات و8 اأ�شهر، وكان 

الثابت للمحكمة �شدور للمدعي حكم �شرعي يفيد 

باإ�شقاط ح�شانة البنت من ح�شانة املدعى عليها 

النفقات  واإ�شقاط  والدها  اإىل  ح�شانتها  و�شم 

ابتداًء  املدعى عليه  املقررة للبنت للمدعية على 

من �شدور احلكم، واإلزام املدعى عليها بت�شليم 

الأوراق الثبوتية الأ�شلية )�شهادة امليالد، وجواز 

ال�شفر، والبطاقة الذكية(، للمدعي ومن ثم �شدر 

حكم بتاأييد حكم الدرجة الأوىل للمدعي.

واأ�شارت ال�شباغ اإىل اأن املحكمة بّينت اإل اأن 

بعد ذلك �شدر حكم للمدعي عليها من املحكمة 

اإىل  البنت  اختيار  باإثبات  ال�شرعية  ال�شغرى 

والدتها وان�شمامها اإليها والإقامة والعي�ص معها، 

وحيث ل ينفذ حكًما )الزيارة واحل�شانة( جرًبا 

ا�شتناًدا اإىل املادة 139 الفقرتني )ب( و)ج( �شيما 

املدعي  يثبت  ومل  والدتها  البنت  اختارت  وقد 

امتناع املدعى عليها عن ت�شليم ال�شغرية اإليه، بل 

جاء احلكم برباءة املدعى عليها من اتهام )امتناع 

بح�شانتها،  له  حكم  من  اإىل  ال�شغرية  ت�شليم 

ويف حني اأدين املدعي و�شدر �شده حكم جنائي 

اإليه من  اأ�شند  بتغرميه 100 دينار، وذلك عما 

اتهام العتداء على �شالمة ج�شم الغري )املدعى 

الوارد  تقرير  اأثبت  فقد  عليها( عالوة على ذلك 

من املركز الجتماعي واخلا�ص بال�شتعالم عن 

انتظام الطرفني يف الزيارة مع وجود البنت يف 

املرات، يف خالل �شهرين، اإذ التزم املدعى عليها 

باحل�شور، وعدم ح�شور املدعي �شوى 4 مرات 

واأنه مل يتم تنفيذ الزيارة.

حيثيات  يف  تابعت  باأن  ال�شباغ  وذكرت 

املدعي،  مع  الذهاب  ترف�ص  البنت  ان  احلكم 

املركز  من  الوارد  التقرير  اإىل  وبالرجوع 

حالة  عن  بال�شتعالم  واخلا�ص  الجتماعي 

البنت، وقد جاء يف ختام التقرير الراأي النف�شي 

والديها،  كال  حتب  اأنها  )ات�شح  الطفلة  حول 

ولكنها تريد البقاء مع والدتها وترغب يف روؤية 

والدها دون املبيت معه، واأنها ت�شعر بالنزعاج 

هم  وبينما  املرات  اإحدى  لأنه يف  والدها؛  جتاه 

يف املركز الجتماعي لتنفيذ الزيارة قام مبحاولة 

بها  بالهتمام  تقوم  والدتها  واأن  والدتها،  خنق 

وتلبي احتياجاتها اليومية(، ومن جماع ما تقدم 

موجًبا جلرب  ول  م�شلحة  ترى  ل  املحكمة  فاإن 

ثم  ومن  للمدعي،  ابنتها  بت�شليم  عليها  املدعى 

فاإن دعوى املدعي تكون قد اأقيمت على �شند غري 

تق�شي  ثم  ومن  والقانون،  ال�شرع  من  �شحيح 

املحكمة تبًعا برف�ص الدعوى.

وكانت املحامية ال�شباغ تقدمت بعدة دفوع 

الأب والتي دفعت من  املقدمة من  الالئحة  على 

خاللها بالتاأكيد على اأحّقية ح�شانة املدعى عليها 

للبنت من املقرر �شرًعا وقانوًنا يف املادة 125/ ب 

»ووفًقا للفقه اجلعفري مينح خيار الن�شمام اإىل 

من ي�شاء من اأبويه عند اإمتام الأنثى �شن التا�شعة 

من عمرها والذكر �شن اخلام�شة ع�شر من عمره 

مع ر�شدهما«، وعليه فاإن املدعى عليها كانت قد 

اأقامت الدعوى التي ق�شي فيها باإثبات اختيارها 

اإىل املدعية والدتها وحيث اإن املدعي يف الدعوى 

املاثل اأقام ا�شتئناًفا عليه والذي جاء يف منطوقه 

امل�شتاأنف،  احلكم  وتاأييد  ال�شتئناف  برف�ص 

الأمر الذي يت�شح لعدالة املحكمة من اأن املدعى 

عليها حائزة على حكم نهائي بات يف مو�شوع 

عليها  املدعى  اإىل  وان�شمامها  البنت  تخيري 

اأقامت  عليها  فاملدعى  ذلك  على  عالوة  والدتها، 

باإثبات  املحكمة  وحكمت  املو�شوعية  الدعوى 

اختيار البنت لوالدتها املدعية، الأمر الذي يرتتب 

عليه عدم م�شروعية طلب املدعي بت�شليم البنت 

خلالفه �شحيح ال�شرع والقانون.

كما دفعت ال�شباغ بكيدية الدعوى، اإذ كان 

املدعي من خالل مراجعة حيثيات الدعوى باأن 

الإ�شرار  اإىل  يرغب  طلباته  جممل  يف  املدعي 

تظليل  واإىل  �شمعتها  وت�شويه  عليها  باملدعى 

املحكمة، ويربز ذلك يف بادئ الأمر الذي زعمه 

املدعي يف امتناع املدعى عليها ت�شليم البنت له 

بالرغم من �شدور حكم باحل�شانة يق�شي ب�شم 

ح�شانة البنت اإليه، وقد تقدم املدعي ببالغ ملركز 

ال�شرطة ا�شتحالة اإىل دعوى جنائية ق�شى فيه 

تربئة املتهمة املدعى عليها مما ن�شب اإليها يف اأنها 

ممتنعة عن ت�شليم ال�شغرية، بل اأنها قد ذهبت 

عن  تخلف  من  هو  املدعي  ولكن  البنت  لت�شليم 

ال�شتالم.

اجلنائية  العليا  ال�شتئناف  حمكمة  ق�شت 

الأوىل بتاأييد حب�ص مواطن �شنة اعتدى على اأفراد 

ال�شرطة بالقول والفعل اأثناء مبا�شرتهم لبالغ من 

بالفندق  زبون  قيام  حول  املعروفة  الفنادق  اأحد 

تناوله  اإثر  للوعي  فقدانه  بعد  النزلء  باإزعاج 

للكحول.

الواقعة جاءت بعد تلقي اجلهات املعنية بالًغا 

اأحد  اأن  اإىل  ي�شري  بالعا�شمة  معروف  فندق  من 

الزبائن ت�شبب يف اإزعاج املوجودين باملطعم بعد 

خلارج  اأخذه  ومت  الكحولية  امل�شروبات  تناوله 

املطعم الفندقي بانتظار ال�شرطة.

معه  التحدث  حاولت  و�شولها  بعد  ال�شرطة 

اإل اأنه رف�ص ال�شتجابة لهم وتعدى على �شرطي 

بالقول وقام بالعتداء عليه باأن دفعه ولكمه على 

املو�شوفة  الإ�شابات  بع�ص  به  فاأحدث  وجهه 

ا  اأفعاله راف�شً بالتقرير الطبي، وا�شتمر املتهم يف 

ال�شتجابة لأوامر اأفراد ال�شرطة وقفز اأعلى دورية 

ركوب  على  واإجباره  بالقوة  اإنزاله  ومت  ال�شرطة 

ال�شيارة.

باأنه  املتهم  اأول درجة دفاع  ورف�شت حمكمة 

اأن املتهم كان  كان يف حالة غري طبيعية، موؤكدة 

بحالة �شكر اختيارية باإقراره يف حتقيقات النيابة، 

انتفاء  معه  يتحقق  ل  اختيارًيا  ذلك  كان  ومتى 

امل�شوؤولية، ولهذه الأ�شباب ق�شت املحكمة بحب�ص 

املتهم �شنة عما اأ�شند اإليه لالرتباط.

اأنه ويف 11  للمتهم  العامة  النيابة  واأ�شندت 

العا�شمة  حمافظة  اأمن  بدائرة   2019 دي�شمرب 

اأثناء  يف  عليه  املجني  ج�شم  �شالمة  على  اعتدى 

املو�شوفة  الإ�شابات  به  واأحدث  عمله  تاأدية 

بالتقرير الطبي، ومل يف�ص فعل العتداء اإىل مر�شه 

اأو عجزه عن القيام باأعمال ال�شخ�شية، كما رمى 

ومل  واعتباره  �شرفه  يخد�ص  مبا  العام  املوظف 

تت�شمن اإ�شناًدا معيًنا.

تاأييد حب�س �ضاب �ضارك

 باالعتداء على دورية �ضرطة مع اآخرين

»النيابة«: اتهام مري�س

 بك�رونا بتعّمد تعري�س االأطباء للعدوى

بالغ من �ضفارة دولة اآ�ضي�ية 

ي�ضقط ع�ضابة ا�ضتغلت فتاتني بالدعارة

»مكافحة الف�ضاد«: ت�قيف م�ظفني يف

 »ال�ضلمانية الطبي« يبيعان مهدئات وحب�ب خمدرة

متهم  معار�شة  بقبول  املحكمة  ق�شت 

والإخالل  �شرطة  دورية  على  بالعتداء 

وتاأييد  بالرف�ص  وحكمت  العام،  بالأمن 

احلكم املعار�ص فيه.

عليهم  حكمت   8 بني  من  املتهم  وكان 

باحلب�ص  الرابعة  اجلنائية  الكربى  املحكمة 

ال�شرطة  دوريات  على  لعتدائهم  �شنة 

الإخالل  اأجل  من  والتجمهر  باملولوتوف 

بالأمن العام مبنطقة العكر.

املتهمني  بتوا�شل  الواقعة  وتتلّخ�ص 

»زيلو«  تطبيق  عرب  جمهول  �شخ�ص  مع 

للتجمهر  الالزمة  التعليمات  لإعطائهم 

قام  اإذ  الأمن،  دوريات  على  والعتداء 

امل�شاجد  اأحد  من  بالقرب  بالتجمع  املتهمون 

وجلبوا الزجاجات احلارقة وو�شعوا اللثام 

للطريق  ذلك  بعد  ليتوجهوا  على وجوههم، 

ورمي  المنية  الدوريات  من  بالقرب  العام 

اىل  بالإ�شافة  عليها،  احلارقة  الزجاجات 

واأ�شندت  القمامة،  حاويات  النار يف  اإ�شعال 

اآخرين  وجمهولني  اأنهم  للمتهمني  النيابة 

لرتكاب  العكر  مبنطة  بالتجمهر  قاموا 

م�شتخدمني  العام،  بالأمن  والإخالل  اجلرائم 

ا�شتخدام  المن من خالل  العنف �شد رجال 

الزجاجات احلارقة »املولوتوف«، بالإ�شافة 

اىل اإ�شعال حريق يف الطريق العام معّر�شني 

بذلك حياة واأموال النا�ص للخطر.

اعرتف  والتحقيقات  التحريات  وبعد 

املتهم الأول والثاين مبا ُن�شب اإليهما، وتبنّي 

دعوى  ذمة  على  موقوفان  اأنهما  بعد  فيما 

اأخرى.

النيابة عدنان الوداعي باأن  قال رئي�ص 

ب�شاأن  حتقيقاتها  اأجرت  قد  العامة  النيابة 

قيام اأحد امل�شابني بفريو�ص كورونا امل�شتجد 

الفح�ص  العاملني مبركز  الأطباء  بتعري�ص 

للعدوى.

اأبلغت  قد  العامة  ال�شحة  اإدارة  وكانت 

عن قدوم املتهم ملركز الفح�ص من اأجل عمل 

اآخر  كان  حيث  كورونا  فريو�ص  فح�ص 

فح�ص اأجري له قد اأثبت اإ�شابته بالفريو�ص، 

الوجه  كمام  اإزالة  املتهم  تعمد  ذلك  واأثناء 

باملركز  املوجودين  الأطباء  اأمام  وال�شعال 

اآنذاك، كما تعمد ال�شعال يف يده ثم امل�شارعة 

من  متفرقة  موا�شع  يف  الأطباء  بلم�ص 

الفريو�ص لهم، وقد  اأجل نقل  اأج�شامهم من 

ا�شتجوبت النيابة العامة املتهم ووجهت اإليه 

تهمة تعري�ص الغري للعدوى، وهي اجلرمية 

 2018 ل�شنة   34 رقم  بالقانون  املوؤثمة 

ب�شاأن ال�شحة.

بتاأييد  العليا  ال�شتئناف  حمكمة  ق�شت 

�شنوات،  ملدة 7  اآ�شيويني ومواطن  �شجن 5 

بعد اأن اأجربوا فتاتني على ممار�شة الدعارة.

الق�شية بلّغت عنها �شفارة دولة املجني 

 8 تورط  تبنّي  التحريات  وبعد  عليهما، 

وذلك  بالب�شر،  الجتار  عملية  يف  متهمني 

يف  بالعمل  عليهما  املجني  اإجبار  خالل  من 

الدعارة بالإكراه والقوة.

بدورها، اأفادت اإحدى املجني عليهما اأنها 

كانت تقيم وتعمل يف دولة خليجية، واأنها 

قامت بتقدمي اأوراقها اإىل اأحد معارفها لإيجاد 

للبحرين  قدومها  وعند  البحرين،  يف  عمل 

ل�شقة دعارة وتوقيعها على  بنقلها  تفاجاأت 

اأوراق بي�شاء و�شحب جوازها واإجبارها على 

العمل يف الدعارة.

وذكرت اأن املتهمني طلبوا منها دفع مبلغ 

مايل ي�شل اإىل 3500 دينار اأو تق�شيط املبلغ 

من خالل العمل يف الدعارة وممار�شة اجلن�ص 

مع الزبائن، م�شرية اإىل اأن املتهمني اأجربوها 

على الدعارة مقابل 15 اإىل 20 ديناًرا.

بع�ص  يف  تداوله  مت  ما  على  تعقيًبا 

الجتماعي،  التوا�شل  و�شائل  ح�شابات 

كمية  بفقدان  تتعلق  خمالفات  مت�شمًنا 

من  املخدرة،  والأدوية  املهدئات  من  كبرية 

عام  مدير  �شّرح  الطبي،  ال�شلمانية  جممع 

والأمن  الف�شاد  ملكافحة  العامة  الإدارة 

القب�ص  مت  اأنه  واللكرتوين،  القت�شادي 

من  اثنان  بينهم  من  اأ�شخا�ص،  ثالثة  على 

كانا  الطبي،  ال�شلمانية  جممع  موظفي 

املخدرة  واحلبوب  املهدئات  ببيع  يقومان 

يجري  اأنه  اإىل  منوًها  الثالث،  لل�شخ�ص 

بقية  عن  والتحري  البحث  اأعمال  ا�شتكمال 

للنيابة  الق�شية  لإحالة  متهيًدا  املتورطني؛ 

العامة.

كمية  اأن  اإىل  الأولية  املعلومات  وت�شري 

من  املفقودة،  املخدرة  والأدوية  املهدئات 

 60 بحوايل  تقدر  الطبي،  ال�شلمانية  جممع 

األف حبة، خالل العام 2020.

حممد الكوهجي

ابت�سام ال�سباغ
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بأمر ملكي.. صرف كسوة عيد األضحى لألرامل واأليتام
أصدر حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
الرئي��س الفخ��ري للمؤسس��ة الملكية 
لألعمال اإلنس��انية أمر جاللته السامي 
بصرف كس��وة عي��د األضح��ى المبارك، 
لجميع األرامل واأليتام المس��جلين لدى 

المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية.
الملكي��ة  المؤسس��ة  جاللت��ه  وكل��ف 
لألعمال اإلنس��انية برئاسة سمو الشيخ 
ناصر ب��ن حمد آل خليف��ة ممثل جاللة 
وش��ؤون  اإلنس��انية  لألعم��ال  المل��ك 
الشباب مستش��ار األمن الوطني رئيس 
مجلس أمناء المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنس��انية، بأن تتولى مهمة اإلش��راف 
عل��ى ص��رف ومتابع��ة ه��ذه المكرمة 

لجميع المستفيدين.

ورف��ع س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد آل 
خليفة خال��ص التهاني والتبريكات إلى 
جاللة المل��ك المفدى بمناس��بة حلول 
عي��د األضحى المبارك، راجيًا من المولى 
العل��ي القدي��ر أن يم��ن عل��ى جاللت��ه 
بموف��ور الصح��ة والعافي��ة وأن يحفظ 

البحرين قيادة وحكومة وشعبًا.
كما تقدم سموه بخالص شكره وتقديره 
إلى جاللة الملك المفدى على مشاركته 
أس��ر الملكية لألعمال اإلنس��انية فرحة 
األعياد وتوجيه جاللت��ه لالهتمام بهم 
وتلبي��ة احتياجاته��م رغ��م كل الظروف 
التي تمر بها البالد، مشيدًا سموه بهذه 
الب��ادرة الس��نوية التي يح��رص جاللته 
من خالله��ا على توفير مختلف أش��كال 
الرعاي��ة لتلك األس��ر بم��ا يضمن لهم 

حياة كريمة ومستقرة.
ومن جهته هنًا األمين العام للمؤسسة 
الملكي��ة لألعم��ال اإلنس��انية الدكتور 
مصطفى السيد البحرين قيادًة وحكومًة 
وشعبًا بمناس��بة عيد األضحى المبارك، 
مبين��ًا أن االهتم��ام األبوي م��ن جاللة 
الملك المفدى ألسر المؤسسة وحرصه 
المناس��بات  عل��ى مش��اركتهم مختلف 
وخصوصًا فرحة األعياد لها أثر كبير في 
نفوس��هم، ألنها تنطلق من قلب أبوي 
مح��ب يوجه دائم��ًا لرعايتهم وغمرهم 
بحب��ه وحنانه وتوفي��ر الحي��اة الهانئة 

لهم.
واش��ار إل��ى أن هذه البادرة تس��هم في 
توفير احتياجات األس��ر واس��تقبال هذه 

المناسبة بيسر ومحبة. جاللة الملك المفدى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

 ناصر بن حمد: 
 تطور كبير في العالقات

 بين البحرين وفرنسا
استقبل س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار 
األمن الوطن��ي قائد الحرس الملكي الس��فير الفرنس��ي 

جيروم كوشارد.
وأكد عل��ى أهمية التط��ور الكبير في مس��توى العالقات 
الثنائي��ة بي��ن البحري��ن وفرنس��ا األمر الذي س��اهم في 
فتح المزيد من مجاالت التعاون المش��ترك بين البلدين 
الصديقين مشيدًا س��موه بمستويات التعاون والتنسيق 
المشترك التي وصلت إليها العالقات بين البلدين والتي 

أسهمت في تعزيز أطر التعاون على مختلف األصعدة.
وأش��اد س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليف��ة بالجهود 
الطيبة التي يبذلها س��فير الجمهورية الفرنسية وحرصه 
الموصول على تقوية العالقات الثنائية وتأطيرها بشكل 

متواصل بين البلدين الصديقين.
من جانبه أعرب الس��فير الفرنس��ي عن تقديره لمملكة 
البحرين وحرص قيادتها على تقوية العالقات مع فرنسا 

وزيادة حجم التعاون في مختلف المجاالت.
وخالل اللقاء بحث سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مع 
س��فير الجمهورية الفرنس��ية عددًا من الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك.

»اإلسكان« تبرم عقود بناء 194 وحدة بقاللي
أبرمت وزارة اإلس��كان عقود بناء مشروع 
قاللي اإلسكاني بمجمع 255 بتمويل من 
برنامج التنمي��ة الخليجي، بحضور وكيل 
وزارة اإلس��كان الش��يخ عبداهلل بن أحمد 
آل خليف��ة، وممثل ش��ركة صالح عبداهلل 
المهنا وش��ركائه للمق��اوالت بالمملكة 
العربية الس��عودية المهندس س��لمان 
الجاس��ر وعدد من كب��ار موظفي الوزارة. 
وقالت الوزارة إن مشروع قاللي اإلسكاني 
يضم 194 وحدة س��كنية، ويشمل أرض 
لبناء مس��جد مستقبلي، مش��يرة إلى أن 
المدة الزمنية للمشروع ستبلغ حوالي 20 
ش��هرًا لتنفيذ الوحدات السكنية، على أن 
يكون التسليم في نهاية الربع األول من 

عام 2022.
وأكدت أن مش��روع قاللي يمثل مكتسبًا 
إسكانيًا جديدًا يضاف إلى اإلنجازات التي 
تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى، وخطوة جديدة نحو 
تنفيذ أمر جاللته الس��امي ببناء 40 ألف 

وحدة سكنية جديدة.
وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يعد أحد 

المشاريع االستراتيجية التي تعكس رؤية 
الحكومة برئاس��ة صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
الوزراء ومس��اندة صاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ولي 
العهد نائب القائ��د األعلى النائب األول 
لرئي��س مجل��س ال��وزراء، والحرص على 
توفير الس��كن المالئم للمواطنين وفق 
أعلى معايير الجودة وبالسرعة الممكنة.

تصمي��م  أن  اإلس��كان  وزارة  وأك��دت 
المش��روع يأتي وفق أح��دث المواصفات 
المتبعة في المملكة، إذ تم األخذ بعين 
االعتب��ار رفع جودة الحي��اة في التصميم 
وزيادة الرقع��ة الخضراء في المش��روع، 
فض��اًل عن تطبي��ق مفاهيم االس��تدامة 
والحفاظ على البيئة من خالل اس��تخدام 
الطاق��ة الشمس��ية في تش��غيل أعمدة 

اإلنارة.

 محافظ الشمالية:
توزيع 7500 سلة غذائية

أك��د محاف��ظ الش��مالية عل��ي بن الش��يخ عبدالحس��ين 
العصفور أن توزيع ما يزيد عن 7500 سلة ضمن مشروع 
»غ��ذاؤك ف��ي بيتك« ال��ذي أطلقته المؤسس��ة الملكية 
لألعمال اإلنس��انية بالتعاون مع وزارة الداخلية، يس��هم 

في التخفيف من آثار الجائحة.
وأش��اد بالتوجيه��ات الكريم��ة لس��مو الش��يخ ناصر بن 
حم��د آل خليفة ممث��ل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وشؤون الش��باب مستش��ار األمن الوطني رئيس مجلس 
أمناء المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنسانية لدعم األسر 
والمواطنين  البحرينيين المتضررين من أزمة كورونا من 

خالل حملة »فينا خير« التي دشنها سموه.
وق��ام المحاف��ظ وبالتعاون والتنس��يق بي��ن المحافظة 
ووزارة العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة، بتوزي��ع عدد من 
الس��الل الغذائي��ة عل��ى دار الرعاية النهاري��ة للوالدين، 
جمعي��ة دار المن��ار لرعاية الوالدين، وجمعي��ة دار يوكو 
لرعاي��ة الوالدي��ن، ودار المحرق لرعاي��ة الوالدين التابع 
لجمعي��ة  الكلمة الطيب��ة، ونادي عبداهلل فخ��رو لرعاية 
الوالدين التابع لجمعية اإلصالح، ونادي عبدالرحمن كانو 
االجتماع��ي التاب��ع لجمعية مدينة حم��د الخيرية، وذلك 
بحضور س��عادة العميد خالد بن ربيعة س��نان الدوسري 
نائب المحافظ، ومدي��رة إدارة الرعاية االجتماعية هدى 
الحمود ورئيس دور الرعاية البديلة محمد أحمد، ورئيس 
دار المس��نين بوزارة العمل والتنمي��ة االجتماعية هيفاء 
ال��درازي، وضابط التنس��يق األمن��ي بالمحافظ��ة الرائد 
س��لمان الزرقاوي ورئي��س التنمية االس��تثمارية عصام 

الخياط.

محافظة العاصمة تتسلم 30 
ألف كمام من »األلماني الطبي«

تس��لمت محافظة العاصم��ة 30 ألف كمام م��ن المركز 
األلماني الطبي وذلك في إط��ار حملة »معًا نهتم« التي 

أطلقتها المحافظة في شهر أبريل الماضي.
وتس��لم الدفع��ة محاف��ظ العاصمة الش��يخ هش��ام بن 
عبدالرحم��ن آل خليف��ة من قبل المدي��ر اإلدارية فاطمة 
سالم  ومدير العالقات العامة في المركز األلماني الطبي 

عبداللطيف إسماعيل.
وأك��د المحاف��ظ بأن المحافظة س��تواصل التنس��يق مع 
أصح��اب المبادرات الخيرية لدعم إنتاج وتوزيع الكمامات 
حتى انتهاء جائحة كورونا، مش��يرًا إلى أن تلك المبادرات 
الخيرية تس��هم في تفعيل مفهوم الشراكة المجتمعية 
وتع��زز م��ن تكات��ف المجتم��ع، وتنش��ر ثقاف��ة العطاء 
والعمل التطوعي اللذين يعدان مؤش��رًا مهمًا في تطور 

المجتمعات وأحد محركات التنمية.

 خلف: تهيئة 70٪ من أراضي
االستزراع السمكي في رأس حيان

كش��ف وزير األش��غال وش��ؤون البلديات 
والتخطي��ط العمران��ي المهندس عصام 
بن عب��داهلل خلف ع��ن تس��وية 70٪ من 
األراضي المخصصة لالس��تثمار في مجال 
االستزراع السمكي في منطقة رأس حيان 
وذلك تمهيدًا لدعوة المستثمرين إلطالق 
المش��اريع الخاص��ة بتربي��ة اإلصبعي��ات 
للوصول للحجم التجاري وإمداد األس��واق 
المحلية مما سيساهم في تخفيف الضغط 
عل��ى المصائد الس��مكية وخف��ض قيمة 
األسماك المستهلكة من قبل المواطنين.
ج��اء ذلك خ��الل زي��ارة تفقدية ق��ام بها 
الوزي��ر خلف رفق��ة وكيل ال��وزارة للزراعة 
والث��روة البحرية الدكت��ور نبيل أبو الفتح 
ومدير إدارة صيانة الطرق باألش��غال بدر 
العل��وي وذل��ك لالطالع على س��ير العمل 
في مش��روع تس��وية األراضي المخصصة 
لالس��تثمار في مجال االس��تزراع السمكي 
في منطقة رأس حيان حيث اطلع خلف على 
الخطط االنتاجية الطموحة بالشراكة مع 
القطاع الخاص لرفع مستويات اإلنتاج من 

اصبعيات األسماك المحلية.
وأش��ار الوزي��ر إلى أهمية االس��تفادة من 
المناط��ق البحرية المخصصة لالس��تزراع 
ف��ي منطقة غميس جنوب ش��رق البحرين 
وذلك في الفترة التي تعقب فصل الصيف 
وذل��ك إلتاح��ة الفرصة لخف��ض التكلفة 
على المستثمرين وإعطاء حيز بيئي واسع 
ليدعم نمو األسماك بشكل أسرع في بيئة 

البحرية الطبيعية. 
وأوض��ح خلف أن ال��وزارة ممثلة في قطاع 
الزراع��ة والث��روة البحري��ة ماضي��ة ف��ي 
جهوده��ا لتعزي��ز الش��راكة م��ع القطاع 
الخاص ف��ي مجال االس��تزراع الس��مكي، 
س��عيًا لرف��ع الطاق��ة اإلنتاجي��ة للمركز 
الوطني لالس��تزراع البحري بمنطقة رأس 
حيان« كما تاب��ع الوزير الجهود المبذولة 
المخصص��ة للقط��اع  لتهيئ��ة األراض��ي 

الخاص. 
وتاب��ع  الوزي��ر إط��الق مبن��ى للتدري��ب 
الوطني على االستزراع البحري يكون مقره 
ف��ي المركز الوطن��ي لالس��تزراع البحري، 
وتم التباحث بش��أن الطاقة االستيعابية 
لمبن��ى التدري��ب والخدم��ات المطلوبة، 

ع��الوة على بحث االس��تفادة من الخبرات 
المحلية والخارجي��ة في دعم هذا التوجه، 
مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمااًل 
للنجاح الذي حققه برنامج تأهيل وتدريب 
عدد من الكوادر البحرينية على االستزراع 
الس��مكي الذي أقامته ال��وزارة بالتعاون 
مع صندوق العمل »تمكين«، واس��تهدف 
تدري��ب 15 بحريني��ًا ف��ي مجال اس��تزراع 

األسماك المحلية داخل وخارج المملكة«.
وأكد خلف أن قطاع االس��تزراع الس��مكي 
»يش��كل محورًا مهمًا ضمن اس��تراتيجية 
الوزارة التي تأتي دعمًا لتوجهات الحكومة 
الموقرة بتحقيق األمن الغذائي للمملكة، 
الس��مكية  الث��روة  قط��اع  أن  خصوص��ًا 
يعد مرتك��زًا مهمًا ضمن مص��ادر الغذاء 

للمواطنين والمقيمين في المملكة«.
وش��دد الوزير خلف على«استمرار الجهود 
الس��تقطاب المزيد من ش��ركات القطاع 

الخ��اص إلطالق مش��روعات اس��تثمارية 
من ش��أنها تعظي��م اإلنت��اج المحلي من 
األس��ماك بما يحقق االكتف��اء الذاتي في 

المملكة«.
م��ن جهت��ه أك��د وكي��ل ال��وزارة للقطاع 
الزراع��ي والث��روة البحرية الدكت��ور نبيل 
أب��و الفت��ح على ادخ��ال القط��اع الخاص 
كش��ريك أساس��ي في مش��اريع االستزراع 
السمكي وتوفير أراٍض للمساهمة في هذا 
الجانب بم��ا يعود على االقتصاد الغذائي 
بالمنفع��ة والتنمية، مضيف��ًا أن من أبرز 
المه��ام التي نعمل عليه��ا إدخال عناصر 
مهنية ذات كفاءة وتقنيات عالية تس��هم 

في تنمية قطاع االستزراع السمكي«.
أكد أب��و الفتح أن الوكالة قطعت ش��وطًا 
المتعلق��ة  األبح��اث  مهم��ًا ف��ي مج��ال 
باألعالف وهو أمر يسهم كذلك في تنمية 

وتطوير االستزراع السمكي«.

 تدريب 15 بحرينيًا على استزراع
األسماك المحلية داخل وخارج المملكة

https://bit.ly/30DWSzn
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 شركات سياحة: زبائننا على الجانب 
اآلخر ينتظرون فتح »الجسر«.. وحزمنا الترفهية جاهزة

أعرب أصحاب شركات سياحة عن 
تمنياتهم بسرعة فتح منفذ جسر 
الملك فهد الستقبال الزبائن من 
والخليجيين،  السعوديين  األشقاء 
مشيرين إلى أن شركاتهم أعدت 
حزم��ة برامج ترفيهي��ة ينتظرها 
زبائ��ن عل��ى الجان��ب اآلخ��ر من 

الجسر بفارغ الصبر.
الكاظ��م  وأك��د صاح��ب ش��ركة 
أن  الكاظ��م،  محم��ود  الس��ياحة 
تعتم��د  الداخلي��ة  الس��ياحة 
بنس��بة 80% عل��ى األش��قاء من 
السعوديين، حيث أبرمت الشركة 
اتفاقات مع الفنادق والمنتجعات، 
به��دف وض��ع برام��ج ترفيهي��ة 
للزبائن تشمل أنشطة ورياضات 
بحري��ة، وف��ي ه��ذا الص��دد يتم 
التركي��ز على الس��ياحة العائلية 

لألشقاء من دول الخليج العربي.
وقال الكاظم: »هناك دور أس��اس 
تلعب��ه الفنادق بط��رح مجموعة 
م��ن الع��روض الترويجي��ة، أم��ا 
بالنس��بة لن��ا فنق��وم م��ن خالل 
الش��رقية  المنطقة  ف��ي  وكالئنا 
والعاصم��ة الري��اض، بالتروي��ج 

الفندقي��ة  الع��روض  لتل��ك 
متضمنة أنشطة بحرية وتنقالت 
داخ��ل البحرين، وس��يتم تفعيل 
عمل هذه المكاتب لبيع العروض 
ش��املة البرامج الس��ياحية بداية 

من االستقبال وحتى المغادرة«.
عل��ى  كبي��رًا  إقب��ااًل  وتوق��ع 
والجزر عند  السياحية  المنتجعات 
فتح جس��ر الملك فهد، من الزوار 
من المملكة العربية السعودية، 
خاص��ة م��ع التدابي��ر االحترازية 
)كوفيد  لمكافحة فيروس كورونا 

19(، واألنش��طة الت��ي لم تفعل 
حتى اليوم.

وق��ال: »البحري��ن ليس��ت غريبة 
على الس��عوديين ولذل��ك نتوقع 
مضاعف��ة الحج��وزات بع��د فتح 
الجس��ر، خاصة عند ربط عروض 
اإلقامة بالفنادق والمنتجعات مع 
الس��ياحة البحري��ة وتوفير حزمة 

متكاملة، عبر األونالين«.
وأش��ار إلى أن التدابير االحترازية 
س��يتم تحديثها حال فتح جس��ر 
المل��ك فهد للحف��اظ على صحة 

ش��ركته  تواص��ل  كم��ا  ال��زوار، 
االلت��زام بتطبي��ق المعايير التي 
وضعتها اللجنة التنسيقية لكافة 
المنش��آت في المملكة من حيث 
التباع��د االجتماع��ي وتخفي��ض 
أعداد السياح والتعقيم الروتيني، 
باإلضاف��ة لما س��تحدده الجهات 
بالتأكيد على  واختت��م  المعنية، 
أن البحري��ن ه��ي البل��د الثان��ي 
السعوديين، مثلها مثل  لألشقاء 
االنتق��ال بين المح��رق والرفاع.. 

وربما أقل.

أوض��ح  الس��ياق،  ذات  وف��ي 
صاحب ش��ركة المبتكر للسياحة 
ش��ركته  أن  المعل��م،  حس��ين 
بكامل اس��تعداداتها الس��تقبال 
األش��قاء الس��عوديين، حيث يتم 
تعقيم الس��يارات بصورة دورية، 
والموظفين  الطواق��م  وتدري��ب 
عل��ى بروتوك��والت التعام��ل مع 
الزبائ��ن للحف��اظ عليه��م ومنع 
انتقال العدوى، وتفعيل إجراءات 
الرحالت  التباعد االجتماع��ي في 
الركاب  الداخلية بتخفيض أعداد 

بالحافالت.
ش��ركته  ح��رص  عل��ى  وش��دد 
بتوفي��ر كافة معايير األمان التي 
تفرضها وزارة الصح��ة، وقال إن 
الس��عوديين بي��ن أهله��م وفي 

عيوننا ونشتاق إليهم.
من ناحيته، أوضح صاحب شركة 
س��كوبا اليف محمد الجاس��م، أن 
ش��ركته متخصصة ف��ي الرحالت 
البحري��ة والغوص، وق��ال إن في 
الس��عودية  العربي��ة  المملك��ة 
يوج��د أجانب مقيمون بالمنطقة 
الش��رقية يحرصون على ممارسة 

الشراعية، مشيرًا  القوارب  رياضة 
الش��ركة  س��كوبااليف  أن  إل��ى 
الوحيدة في المنطقة التي لديها 
مدرسة تدريب للقوارب الشراعية 

والمعتمدة من بريطانيا.
الرياض��ات  زبائ��ن  إن  وق��ال 
الشركة  الشراعية متواصلون مع 
وفي انتظار فتح جسر الملك فهد، 
للع��ودة إلى البحرين وممارس��ة 
هوايته��م المفضلة الت��ي كانوا 

يأتون أسبوعيًا لها.
بالمملك��ة  األش��قاء  أن  وأوض��ح 
يعش��قون  الس��عودية  العربي��ة 
الرح��الت البحرية ويتواصلون مع 
الش��ركة عب��ر وس��ائل التواصل 
ع��ن  لالستفس��ار  االجتماع��ي 
البحري��ة  واألنش��طة  الرح��الت 

والغوص.
ونوه بقيام الشركة إعداد برنامج 
ترويج��ي يمنح للزبائ��ن عروض 
إقام��ة فندقي��ة بمنتجع��ات مع 
ممارسة الرياضات المائية بكافة 
أشكالها، ووفق تطبيق اإلجراءات 
بمكافح��ة  الخاص��ة  االحترازي��ة 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.

محمد الجاسممحمود الكاظمحسين المعلم 

أيمن شكل

علي حسين

 اإلمارات تقدم 1100طنٍّ مستلزمات
طبية للمساعدة على احتواء »كورونا«

أثبتت أزمة فيروس كورون��ا »كوفيد-19«، أن 
دولة اإلم��ارات العربية المتحدة باتت نموذجا 
قويا في تقديم المس��اعدات إلى معظم الدول 
بدعمها اقتصاديًا وصحيًا، حيث قدمت 1.100 
طن من المساعدات الطبية استفادت منها 74 
دولة للمس��اعدة في احتواء أزمة كورونا، فيما 
نجحت ف��ي إعادة 155 ألف من الرعايا األجانب 

إلى دولهم.
ج��اء ذلك في تقرير ل��وزارة الخارجية والتعاون 
الدول��ي في اإلم��ارات بعن��وان »جه��ود دولة 
اإلم��ارات في مكافح��ة في��روس )كوفيد19(«، 
حي��ث أك��دت أنها س��تواصل العم��ل الدؤوب، 
وبشكل مسؤول لحل المش��اكل عالميًا، مبينة 
أن جائح��ة كورونا خير بره��ان على تفوق قوة 
الطبيعة على اإلنس��ان، حيث يجب بذل جهود 
جديدة لحل الصراعات وتعزيز التعاون الدولي.

ولف��ت التقرير، إلى أن اإلمارات على اس��تعداد 
للمساعدة في قيادة االنتعاش العالمي، حيث 
حشدت جهدًا دوليًا مهمًا في مجال المساعدات، 
وعززت التنس��يق المتعدد األط��راف إلى جانب 

المنظمات العالمية والدول الصديقة.
وف��ي مجال الرعاية الصحية، أعلنت مطلع مايو 
الماض��ي التوص��ل إلى ع��الج مبتك��ر بالخاليا 
الجذعي��ة لفيروس كورونا، م��ن قبل فريق من 

الباحثي��ن في مركز أبوظب��ي للخاليا الجذعية، 
وف��ي 19 مايو ق��ام فريق من مختب��ر »كوانت 
لي��ز« بتطوي��ر اختبار ليزر س��ريع للكش��ف عن 
اإلصابة بالفيروس، بهدف استخدامه في إجراء 
فحوصات شاملة، مع توفير النتائج خالل ثواٍن 

قليلة.
كم��ا احتلت دول��ة اإلم��ارات المرتب��ة األولى 
عالميًا في نس��بة إجراء االختبارات لكل مليون 
ش��خص، بعد أن أجرت 4 ماليي��ن اختبار. كما 
أنش��أت أكبر مختبر في العالم خارج الصين في 
14 يوما، إلجراء عش��رات اآلالف من االختبارات 

يوميًا.
وتقوم اإلم��ارات حاليًا بإجراء م��ا يزيد عن 58 
دراسة وبحثا لتطوير عالجات مبتكرة لفيروس 

كورونا.
وفي مجال التع��اون الدولي، ت��م تقديم أكثر 
من 1.100 طن من المس��اعدات الطبية ألكثر 
من 74 دولة، لدعم جهودها في التصدي لهذه 
الجائحة، ما س��اعد أكثر م��ن 1.000.000 من 

العاملين في مجال الرعاية الصحية .
كم��ا قامت اإلمارات بتس��هيل م��رور 80% من 
إمدادات منظمة الصحة العالمية عبر المدينة 
العالمية للخدمات اإلنس��انية ف��ي دبي، وهي 

أكبر مدينة لإلغاثة في العالم.

كم��ا ش��اركت ف��ي مؤتم��ر دول��ي للتعهدات 
اس��تضافت فيه القادة األوروبيي��ن لجمع 7.5 
مليارات يورو الكتشاف وإنتاج وتوزيع لقاح ضد 
فيروس كورون��ا، إلى جانب إطالق جس��ر جوي 
دول��ي لتوفير اإلم��دادات الصحية واإلنس��انية 
التي تشكل ش��ريان حياة للمجتمعات الهشة 
الت��ي تعان��ي م��ن اآلث��ار المدم��رة للجائحة 
في أنح��اء العالم كافة، بالتع��اون مع برنامج 

األغذية العالمي لألمم المتحدة .
وفي مج��ال التدابي��ر االقتصادية، ق��ام البنك 
المرك��زي اإلمارات��ي بتقدي��م حزم��ة تحفي��ز  
بقيمة 256 مليار درهم، فيما وافقت الحكومة 
االتحادية على منح 16 مليار لمساعدة القطاع 
الخاص من خالل تخفيض الرس��وم الحكومية 

وتسريع مشاريع البنية التحتية القائمة.
كما ت��م إعف��اء البن��ك المركزي من الرس��وم 
مقابل خدمات الدفع المقدمة للبنوك العاملة 
في اإلمارات من خالل أنظمة الدفع والتس��وية 
لمدة 6 أشهر، بجانب تخفيض مبلغ رأس المال 
الذي يتعين على البن��وك االحتفاظ به مقابل 
قروضه��ا الممنوح��ة للمؤسس��ات الصغي��رة 
والمتوس��طة بحوال��ي 15% – 25% لتس��هيل 
حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على 

مزيد من التمويل.

محافظ الجنوبية يهنئ 
محافظة طوكيو بفوزها 

في االنتخابات
أجرى محافظ الجنوبية س��مو الش��يخ خليفة بن علي بن 
خليفة آل خليفة، اتصااًل هاتفيًا بمحافظ محافظة طوكيو 
الياباني��ة يوريكو كويكي، حيث هنأها س��موه بمناس��بة 

فوزها في االنتخابات التي أجريت مؤخرًا.
وأش��اد س��موه خالل االتص��ال بعمق عالق��ات الصداقة 
الت��ي تربط البحري��ن بإمبراطورية اليابان، مس��تعرضًا 
سموه سبل التعاون المش��ترك بين المحافظة الجنوبية 

ومحافظة طوكيو في العديد من المجاالت.
م��ن جهتها أعربت محافظ طوكي��و  يوريكو كويكي، عن 
شكرها وتقديرها لسمو المحافظ على تهنئة سموه، وما 
يولي��ه من اهتمام ودعم لتعزي��ز العالقات الثنائية بين 

مملكة البحرين وإمبراطورية اليابان.

»االتصال الوطني« ينظم 
ندوة »الصحافة بين التحدي 
والمخاطر في ظل الجائحة«

نّظ��م مركز االتصال الوطني أمس، عب��ر المجلس اإلعالمي 
ألعضاء ش��بكة االتصال الحكوم��ي، ن��دوة »الصحافة بين 
التح��دي والمخاطر ف��ي ظ��ل الجائحة«، عن بع��د، قدمها 

رئيس تحرير صحيفة البالد مؤنس المردي.
وتطرق المردي، إلى عدة محاور كتعامل الصحافة مع جائحة 
كورون��ا )كوفيد 19(، وأثر الجائحة عل��ى الصحافة الورقية، 

باإلضافة إلى تحديات الصحافة للحصول على المعلومات.
واستعرض طرق تعامل الصحافة الغربية مع جائحة كورونا 
بالمقارن��ة مع الصحاف��ة العربية، واألس��باب التي آلت إلى 
توقف بعض الصحف عن طباعة النسخ الورقية وتأثير ذلك 
على مردودها االقتصادي. كما تطرق إلى الدور الفعال الذي 
يقوم به الصحفي للحص��ول على المعلومات من مصادرها 
الرس��مية للحد من انتش��ار المعلومات المغلوطة، مؤكدًا 
أن الصحاف��ة تقف دائمًا ف��ي الصفوف األمامي��ة للتعامل 
مع مختلف األحداث الس��يما في أوقات األزمات، لتلعب دورًا 

محوريًا في نقل الحدث بكل مصداقية.

 سفير البحرين في لندن يجتمع
مع عدد من المسؤولين بالمملكة المتحدة

اجتمع س��فير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة الش��يخ فواز بن 
محمد آل خليفة، الثالثاء، وذلك عبر االتصال المرئي، مع وزير الدولة 
 Wayne ،لش��ؤون الش��رق األوس��ط وش��مال إفريقيا، »واين ديفيد
David«، ووزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية، و«ستيفن داوتي، 
Stephen Doughty«، ووزير ش��ؤون الس��الم ونزع السالح بحكومة 

.»Fabian Hamilton،الظل بالمملكة المتحدة، »فابيان هاميلتون
واستعرض الس��فير العالقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل 
تطويرها مستقباًل، والتعاون التاريخي في كافة المجاالت على مختلف 
األصعدة، كما تم التباحث بش��أن عدد م��ن المواضيع ذات االهتمام 
المش��ترك بي��ن البلدي��ن، وبخاصة المتعلقة بس��بل الدف��ع لتعزيز 
التعاون القائم في مج��االت االقتصاد بما يخدم األهداف الموضوعة 
ويحقق تطلعات البلدين الصديقين، لمضاعفة حجم التبادل التجاري 

القائم والسعي نحو تشجيع السياحة واالستثمار المشترك.
وأع��رب الوزير »ديفيد،  David«، عن الش��كر الجزيل لس��فارة مملكة 
البحري��ن لتواصله��ا الدائم مع جمي��ع األحزاب الممثل��ة في مجلس 
العموم البريطاني وبخاصة ح��زب العمال، كما أكد اعتزازه بعالقات 
الصداقة التاريخية والعميقة بين البلدين الصديقين، والتي سيسعى 

من خالل منصبه للحث على تعزيزها.
وأش��ار الوزير »هاميلت��ون، Hamilton«، إل��ى أن التواصل القائم مع 
س��فارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة يعد مثاال بارزا ورائدا 
بين باقي الس��فارات الممثلة في بريطاني��ا، وهو مفيد للجانبين من 
جه��ة ط��رح المواضيع ومعرف��ة كافة وجه��ات النظر في م��ا يتعلق 

بمتابعة أهم القضايا اإلقليمية والدولية.
وتم خالل االجتماع االستماع إلى عرض من مديرة الشؤون األوروبية 
واالتح��اد األوروبي بوزارة الخارجية، الس��فيرة الش��يخة عائش��ة بنت 
أحمد آل خليفة، حول مجاالت التع��اون القائمة بين مملكة البحرين 

والمملكة المتحدة السياس��ية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
واالط��الع على ما تم إنجازه والمش��اريع المس��تقبلية بي��ن البلدين، 
إضافة إلى عرض من مستش��ار السياسات والبحوث في مكتب النائب 
األول لرئي��س مجلس الوزراء، يارا رضا فرج، حول التسلس��ل التاريخي 
لمس��يرة التنمية ف��ي مملكة البحري��ن والذي يتم عب��ر تنفيذ رؤية 
مملك��ة البحري��ن االقتصادي��ة 2030،  وبرنام��ج عم��ل الحكومة مع 
التأكيد على نج��اح البحرين في مواءمة خططها وبرامجها مع أهداف 

التنمية المستدامة العالمية.

 وفاة وافد ستيني 
بـ»كورونا« وتعافي 490 حالة

كش��فت إحصائيات وزارة الصحة عن »تسجيل حالة وفاة 
بفيروس كورون��ا )كوفيد19(، لوافد يبل��غ من العمر 61 
عام��ًا«، ليرتفع عدد ح��االت الوفاة بالفي��روس إلى 129 
حال��ة وف��اة«، فيما أعربت ال��وزارة عن خال��ص تعازيها 

ألسرة الفقيد وكافة أهله وأقاربه.
وأعلنت ال��وزارة أن »الفحوصات التي بل��غ عددها 9202 
ي��وم أم��س الثالث��اء، 21 يوليو 2020، أظهرت تس��جيل 
380 حالة قائمة جديدة منها 205 حاالت لعمالة وافدة، 
و166 حال��ة لمخالطين لح��االت قائمة، و9 حاالت قادمة 
من الخارج، كما تعاف��ت 490 حالة إضافية ليصل العدد 

اإلجمالي للحاالت المتعافية إلى 33455«.
وذك��رت أن »عدد الحاالت القائمة تح��ت العناية بلغ 47 
حالة، والحاالت التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العالج 
بلغت 90 حالة، في حين أن 3685 حالة وضعها مس��تقر 
من الع��دد اإلجمالي للح��االت القائمة ال��ذي بلغ 3732 

حالة قائمة«. وأجرت الوزارة »744694 فحصًا طبيًا«.

https://bit.ly/30ATIw3
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»التربية« تدعو الخريجين 
لمعرفة جامعات الطب 

الموصى بها قبل التسجيل
دعت إدارة العالقات العامة واإلعالم بوزارة التربية والتعليم 
خريجي الثانوي��ة العامة الراغبين في الدراس��ة بالجامعات 
خارج المملكة، ومن ضمنها الجامعات التي توفر التخصصات 
الطبي��ة والصحي��ة، إل��ى ضرورة زي��ارة الموق��ع اإللكتروني 
htttp://Bahrain.bh/RUa، وال��ذي يضم قائمة الجامعات 
والبرامج األكاديمي��ة الموصى بالدراس��ة فيها، والضوابط 
والمعايير االسترش��ادية لاللتحاق بها، م��ع إمكانية تقديم 
طل��ب إلكتروني للحصول على توصية بالبرنامج األكاديمي، 
للتحقق من مدى استيفائه للضوابط العامة، وذلك تفاديًا 
لحدوث أي مشكالت أكاديمية أو مخالفات قانونية تؤثر على 

سير معادلة المؤهل مستقباًل. 
كم��ا يمك��ن للطالب االستفس��ار عب��ر البري��د اإللكتروني: 
UG.bahrain@moe.gov.bh، أو عب��ر االتصال بالرقمين: 

   .17896784-17873043
وأك��دت إدارة العالقات العامة واإلعالم أن��ه، وتنفيذًا لقرار 
مجلس الوزراء بش��أن اعتماد قائمة المؤسس��ات الموصى 
بالدراسة فيها لدرجة البكالوريوس في التخصصات الطبية 
والصحية في جمهورية الصين الش��عبية، فإنه على خريجي 
الثانوية الراغبين في التس��جيل بإح��دى الجامعات الصينية 
االطالع على أس��ماء الجامعات الموصى به��ا فقط، لتجنب 
الدراسة في مؤسس��ات غير معتمدة، وما يصاحب ذلك من 

عدم معادلة المؤهل الجامعي بعد التخرج.

وزير التربية: مدينة الملك عبداهلل إضافة 
نوعية للخدمات التعليمية والطبية بالمملكة

حققت جامع��ة الخليج العربي إنج��ازًا جديدًا 
في مجال الحصول عل��ى االعتماد األكاديمي 
م��ن جه��ات عالمي��ة مرموقة، حي��ث حصل 
برنام��ج الدكتوراه في إدارة االبتكار والتقنية 
عل��ى اعتمادي��ة معه��د االبت��كار العالمي 
بالواليات المتح��دة األمريكية، ونال برنامج 
الماجس��تير اإلكلينيك��ي ف��ي ط��ب العائلة 
اعتمادية المنظمة العالمية ألطباء األس��رة، 
وحص��ل مرك��ز المح��اكاة الطب��ي بالجامعة 
عل��ى اعتمادية جمعية المحاكاة في الرعاية 

الصحية بالواليات المتحدة األمريكية.
واس��تقبل وزي��ر التربي��ة والتعلي��م رئي��س 
مجل��س التعلي��م العال��ي الدكت��ور ماج��د 
بن عل��ي النعيم��ي بمكتبه بدي��وان الوزارة 
رئيس جامع��ة الخليج العرب��ي لدكتور خالد 
كب��ار  م��ن  وع��ددًا  العوهل��ي  عبدالرحم��ن 
المس��ؤولين بالجامع��ة، حي��ث أش��اد بهذا 
اإلنجاز المش��رف الذي يعزز الثقة بالمستوى 
الرفيع لبرامج الجامعة األكاديمية، وينعكس 
إيجابًا على سمعتها العلمية بين مؤسسات 
التعلي��م العال��ي المتميزة، مؤك��دًا اهتمام 
ودعم المملك��ة لهذه الجامع��ة التي تمثل 
أنموذج��ًا أكاديمي��ًا مش��رفًا يعك��س عم��ق 
العالقات األخوية بي��ن دول مجلس التعاون 
ل��دول الخلي��ج العربي��ة. وأثن��ى الوزير على 

جهود الجامعة في إطالق برنامج الماجستير 
اإلكلينيك��ي في ط��ب العائلة، تنفي��ذًا لقرار 
مجلس الوزراء الموقر بهذا الخصوص، ضمن 
مش��روع وطن��ي لتدريب األطب��اء البحرينيين 
حديثي التخرج، بالشراكة مع المجلس األعلى 
للصحة، ووزارة الصح��ة، وبدعم من صندوق 
العم��ل »تمكين«، بما من ش��أنه النهوض 
بق��درات الكوادر الطبية الش��ابة، انس��جامًا 
م��ع توجيهات قي��ادة بلدنا العزي��ز يحفظها 
اهلل ويرعاها بض��رورة تنمية قدرات العنصر 
البش��ري البحرين��ي في مختل��ف التخصصات 

الحيوية.
كم��ا تم خ��الل اللق��اء بحث س��ير العمل في 

مش��روع مدينة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 
الطبي��ة، حيث أك��د الوزير أن ه��ذه المدينة 
تش��كل إضافة نوعي��ة للخدم��ات التعليمية 
بم��ا  الج��وار،  ودول  بالمملك��ة  والطبي��ة 
تضمه م��ن مستش��فى تعليم��ي متكامل، 
ومراك��ز بحثي��ة متخصصة، منوه��ًا بأن هذا 
المش��روع يعكس متانة العالقات التاريخية 
بين البحرين وش��قيقتها المملك��ة العربية 

السعودية.
وأطل��ع رئيس الجامع��ة الوزي��ر على خطط 
المس��تقبلية  التطويرية  وبرامجها  الجامعة 
الت��ي ته��دف إل��ى االرتق��اء بمخرجاتها في 

المجاالت كافة.

 3 أشخاص بينهم اثنان من موظفي 
»السلمانية« يبيعان الحبوب المخدرة

     فقدان 60 ألف حبة مهدئة خالل 2020
قال مدير عام اإلدارة العامة لمكافحة الفس��اد واألمن االقتصادي 
واإللكتروني، إنه تم القبض على 3 أشخاص، من بينهم اثنان من 
موظف��ي مجمع الس��لمانية الطبي، كانا يقوم��ان ببيع المهدئات 
والحبوب المخدرة للشخص الثالث، منوهًا أنه جار استكمال أعمال 

البح��ث والتحري ع��ن بقية المتورطي��ن، تمهيدًا إلحال��ة القضية 
للنيابة العامة.

وتش��ير المعلوم��ات األولية إل��ى أن كمي��ة المهدئ��ات واألدوية 
المخدرة المفقودة، من مجمع الس��لمانية الطبي تقدر بحوالي 60 

ألف حبة، خالل العام 2020. ويأتي ذلك تعقيبًا على ما تم تداوله 
في بعض حسابات وسائل التواصل االجتماعي، متضمنًا مخالفات 
تتعل��ق بفقدان كمية كبيرة من المهدئات واألدوية المخدرة، من 

مجمع السلمانية الطبي.

https://bit.ly/3hmBHsb
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 29 طالبًا من جامعة البحرين الطبية
يحوزون جائزة RCSI للتأثير الدولي

ح��از 29 طالبًا م��ن الكلية الملكية 
للجراحي��ن ف��ي أيرلن��دا - جامعة 
 )RCSI Bahrain( البحرين الطبية
البحري��ن   RCSI جائ��زة  عل��ى 
من��ذ  م��رة  ألول  للتأثيرالدول��ي 

إطالقها.
 RCSI جائ��زة  برنام��ج  ويع��د 
 )ICA( للتأثيرالدول��ي  البحري��ن 
هو برنامج مدت��ه عامين ومفتوح 
للط��الب من كلي��ة الط��ب وكلية 
التمري��ض والقبال��ة، حي��ث يت��م 
تنظيم��ه وإدارت��ه من قبل قس��م 
صحة ورفاه الطالب باالشتراك مع 
مكتب التوجيه الوظيفي وش��ؤون 

الخريجين.
بالجائ��زة  الفائزي��ن  إل��ى  يش��ار 
 RCSI International« بإس��م 
Citizens«، وه��م ط��الب أظهروا 
الالزم��ة  والمعرف��ة  المه��ارات 
للعم��ل بنجاح ف��ي عال��م الرعاية 
الصحي��ة مع إظه��ار الق��درة على 
أشخاص من  مع  التفاعلوالتواصل 

خلفيات ثقافية مختلفة.
وقال رئيس جامعة البحرين الطبية 
البروفيس��ور سمير العتوم: »أطيب 
التهان��ي ألول المتلقي��ن لجائ��زة 
RCSI البحرين للتأثير الدولي على 
هذا اإلنج��از. لقد أظهرتم بش��كل 
اس��تثنائي قدرتكم على أن تكونوا 
قياديين مبدعين ومحللين ذو وعي 

ثقافي وس��تكونون قريبًا جاهزين 
مج��ال  ف��ي  واالزده��ار  للدخ��ول 
الرعاية الصحية. نفتخر في جامعة 
الطبي��ة بطالبن��ا ونلتزم  بحري��ن 
بمساندتهم ومساعدتهم ليصبحوا 
أطباء وممرضين محترفين ناجحين 

في مجال الرعاية الصحية«.
بالجائزة  الفائزي��ن  إح��دى  وقالت 
أقص��ى باتيل: »تهان��ي لنا جميعًا 
عل��ى إكمال ه��ذا البرنام��ج، حيث 
على مدى العامين الماضيين قمنا 
بتطوير واكتس��اب مهارات عديدة 
مهم��ة مث��ل التركي��ز واالنضباط 
وإدارة الوق��ت وآداب الزمالة خالل 

تجربتنا في البرنامج«.
ولكي يتأهل الطالب للمشاركة في 
برنامج، يج��ب عليهم حضور ورش 
عمل إلزامية حول الكفاءة الثقافية 
جان��ب  إل��ى  التأملي��ة  والكتاب��ة 
سلس��لة م��ن المهام واألنش��طة 
أخرى حيث يتم توجيههم من قبل 
مرش��دي البرنامج ويج��ب أيضًا أن 
يقدموا ملفًا ومقااًل تأمليًا حول ما 
يجعله��م مواطني��ن دوليين. وفي 
نهاية العامين، يت��م تقييم عمل 
الطالب من قبل مجلس تم تعيينه 
أكملوا  الذي��ن  الط��الب  ويحص��ل 

البرنامج بنجاح على الجائزة.

 افتتاح أول »سينما سيارات« في البحرين
أقي��م مس��اء أم��س حفل إط��الق أول س��ينما 
الس��يارات في البحرين، برعاي��ة وزير الصناعة 
والتجارة والس��ياحة رئيس مجلس إدارة هيئة 

البحرين للسياحة والمعارض زايد الزياني.
وتأتي ه��ذه التجرب��ة التي أقيم��ت في خليج 
 Mukta A2 مجموع��ة  بتنظي��م  البحري��ن، 
 ،PICO International ومجموع��ة Cinemas
بعد اإلغ��الق المؤقت لصاالت الس��ينما التي 

فرضتها الظروف االستثنائية الحالية. 
وأك��د الزيان��ي أن القط��اع الخ��اص البحريني 
يس��عى دومًا إلى االبت��كار والتطوير في بيئة 
األعم��ال وتح��دي الظ��روف التي ق��د يمر بها 

االقتصاد بشكل أو بآخر.
وأوض��ح أنه ومن ه��ذا المنطلق ف��إن التوجه 
نح��و تطوي��ر قط��اع الترفي��ه أصب��ح ضروريًا 
لمواكبة هذه الظروف االس��تثنائية التي يمر 
به��ا االقتصاد بش��كل عام، مبين��ًا أن التوجه 
إلى مجال س��ينما الس��يارات اليوم خيار جديد 
أمام الش��ركات الرائدة الت��ي تعمل في مجال 
الس��ينما لمواكب��ة ه��ذه التغي��رات العالمية 

والمجال مفتوح البتكار المزيد.
وش��هد الوزير ع��رض أول فيلم على شاش��ات 
س��ينما الس��يارات وهو فيلم Knives Out في 
يوم االفتتاح، حيث تس��توعب سينما السيارات 
-الت��ي تقام ف��ي خلي��ج البحري��ن والمقابلة 
للواجه��ة البحري��ة الجميل��ة الت��ي تطل على 
أفق البحرين- حوالي 100 س��يارة لكل عرض، 
وس��يتم عرض فيلمي��ن في اليوم ط��وال أيام 
األسبوع، ولضمان تجربة آمنة فإنه سيتم بيع 

.wanasatime.com التذاكر من خالل موقع
من جانبه ق��ال الرئيس التنفي��ذي للعمليات 
لسينما Mukta A2 في الشرق األوسط أكشاي 
باجاج، »تعد سينما الس��يارات أكثر من مجرد 

طريقة كالس��يكية لمش��اهدة األفالم، بل أحد 
أكثر الطرق أمان��ًا للتجمع، حيث يتطلع الناس 
إل��ى خ��وض تجرب��ة ممتع��ة وآمنة وس��ينما 

السيارات هي الجهة المثلى«.
وأض��اف: »يقع عل��ى عاتقنا مس��ؤولية توفير 
تجربة جيدة وآمنة ليتمكن الناس من الذهاب 

إلى دور السينما مرة أخرى بكل ثقة«. 
 PICO ش��ركة  رئي��س  ق��ال  المقاب��ل،  ف��ي 
International Bahrain خالد جمعان »سينما 
الس��يارات تمنح الناس فرصة قضاء الوقت مع 
من يحب��ون عبر توفير بيئة آمن��ة مع التأكيد 

على التباعد االجتماعي«.
وأضاف: »ومن خ��الل هذه المب��ادرة، تواصل 
PICO International جل��ب فعاليات عالمية 

مباشرة إلى شعب البحرين«.
مدير إدارة Mukta Arts Ltd. راهول بوري، قال 
»نحن فخورون بس��ينما Mukta A2 إلطالقها 
أول س��ينما للس��يارات في البحرين، خالل هذا 
الوق��ت الصعب للغاية على الصعيد العالمي، 
يمك��ن أن يح��دث ه��ذا الن��وع م��ن االبت��كار 
والتفكير السريع لتغيير البنية التحتية ونماذج 

األعمال الفرق في مجال الترفيه«.
وتجدر اإلش��ارة إلى أنه سيتم بيع التذاكر على 
فئتي��ن، إما لش��خصين أو ألربع أش��خاص في 
كل س��يارة، باإلضافة إلى توفير مجموعة من 
األطعمة والمشروبات المتنوعة، حيث سيتمتع 
الزوار بمش��اهدة األفالم وهم في س��ياراتهم 
وسيس��تمعون إلى التس��جيل الصوتي للفيلم 
م��ن خالل النظ��ام الصوتي داخل س��ياراتهم، 
إلى جانب ذلك س��تكون هناك عروض تس��بق 
األف��الم مثل العروض الموس��يقية والعروض 
الخاصة، إضافة إلى العروض الكوميدية الحية 

خالل أيام نهاية األسبوع.

 »الرقابة البحرية«: ال بالغات
عن سرقات في مرفأ سترة للصيادين

أك��دت إدارة الرقابة البحرية بوكال��ة الزراعة والثروة البحرية أن 
مراف��ئ الصيد البحري تخضع للحماية والمراقبة من قبل اإلدارة 

بالتعاون مع قيادة خفر السواحل.
ونفت اإلدارة أن تكون قد تسلمت رسميًا أي بالغ حول أي سرقات 
في مرفأ س��ترة للصيادين خالل الشهرين الماضيين، داعية إلى 
إبالغ اإلدارة عن أية ش��كوى بالمرفأ من خالل التواصل المباشر 
مع مشرف المرفأ أو الحضور الرسمي لمبنى إدارة الرقابة البحرية 

أو التوجه لقيادة خفر السواحل.
وأشارت إلى أن الئحة تنظيم المرافئ رقم )8( لسنة 2010، تنص 
في المادة رقم 5 على »مسؤولية حفظ األدوات أو معدات الصيد 
الموضوع��ة في غير األماكن المخصصة لها ال تتحمل اإلدارة أي 
مس��ئولية تجاهه��ا«، كما أن الم��ادة 14 )ب( تنص على »حظر 
حيازة المواد القابلة لالشتعال على متن السفن أو في المرفأ«.
وج��ددت اإلدارة تأكيده��ا عل��ى ضمان س��المة مراف��ئ الصيد 
البح��ري، وتوفير الدعم للعاملين ف��ي قطاع الصيد، انطالقًا من 

أهمية هذا القطاع الحيوي.

القبيسي: ضرورة إعفاء عوائل 
المتوفين من الذمم المالية 

لتسجيل الملكية
طال��ب عضو المجلس وممثل الدائرة التاس��عة عبداهلل 
مبارك القبيسي وزارة اإلس��كان بإعفاء عوائل المتوفين 
م��ن المبال��غ التي تش��غل ذم��ة المتوفى ع��ن الخدمة 

اإلسكانية وتسجيل ملكية المنزل باسمهم.
وأش��ار لوجود حالة في مدينة حم��د مجمع رقم )1207( 
توفي معيله��ا وال تزال وزارة اإلس��كان تطال��ب الورثة 
بمبالغ الوحدة اإلس��كانية وتمتنع عن تس��جيلها باسم 

الورثة.
وقال القبيس��ي إن قرار رقم )909( لس��نة 2015 بش��أن 
نظام اإلس��كان نص ف��ي مادته )77( على إعفاء أس��رة 
المنتفع المتوفى من كافة المبالغ التي تشغل ذمته عن 
الخدمة اإلسكانية في حالة إذا ترك أرملة أوابنًا قاصرًا أو 

أكثر، وتسجل ملكية المسكن باسم أسرة المتوفى.
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 سلمان بن عطية اهلل لـ                   : 24 من طواقم 
»حمد الجامعي« في صفوف »مكافحة كورونا« األمامية 

هل لنا أن نتطرق إلى جهود مستشفى الملك حمد 
الجامعي في مكافحة فيروس »كورونا«؟

والممرضي��ن  األطب��اء  م��ن  طواق��م  هن��اك   -
والمس��اعدين الذين يش��غلون مواق��ع عديدة في 
الصفوف األمامية، س��واء في مركز االتصال »444« 
أو لتقدي��م الخدمات العالجية، فعلى س��بيل الذكر 
ال الحصر، وفر مستش��فى الملك حمد الجامعي من 
خ��الل توفير التغطية الطبي��ة الكاملة لفندق بارك 
ريجيس الذي يستضيف الحاالت اإليجابية من مرضى 
)كوفيد19(، وفر خمس��ة أطباء وأربع��ة ممرضات، 
باإلضاف��ة إلى توفي��ر جميع العالج��ات والمعدات 
والرعاية الطبية المستعجلة لحاالت الحجر الصحي 
بالفن��دق ناهيك ع��ن توفير الدعم والمس��تلزمات 
الطبية واالستش��ارات لمركز الح��د للعزل من خالل 
تغطية طبيبن من مستشفى الملك حمد الجامعي 
للمناوب��ة في الفترة المس��ائية بالتعاون مع وزارة 
الصحة، وكما يضاف إلى ذلك مركز الشيخ محمد بن 
خليفة للقلب الذي يس��تخدم لعالج مرضى فيروس 
كورونا )كوفي��د19(، من خالل تكلي��ف ثالثة أطباء 
لتغطية المركز. ويقدم المستشفى الرعاية الطبية 
المس��تعجلة لمرضى الطوارئ الذين يتم فحصهم 
عن��د مدخ��ل المستش��فى وذلك ف��ي خيمتين عند 
مدخ��ل الطوارئ للتقييم قبل الدخول للمستش��فى 
تنقس��مان إل��ى منطقتي��ن مخصصتي��ن للفحص 
وعزل للفحوصات االيجابية وذلك للتأكد من الحالة 
الصحي��ة للمريض قبل الدخ��ول. كما تم تخصيص 
جناح خاص في المستش��فى لع��زل المرضى الذين 
يتم إدخالهم ألس��باب أخرى مغايرة ألسباب لمرض 
كورونا مع وج��ود احتمالية إلصابته��م بالفيروس 
للفحص احترازيًا. ونظرًا النش��غال الطواقم الطبية 
في مجم��ع الس��لمانية الطب��ي بالعناي��ة بمرضى 
كورون��ا فقد ت��م اس��تيعاب مرض��ى األورام الذين 
يتم عالجه��م في الس��لمانية للخض��وع للعمليات 
الجراحي��ة على أي��دي جراح��ي من الس��لمانية في 
غرف العمليات في مستش��فى الملك حمد الجامعي 
م��ع توفير المع��دات والطواقم الطبية المس��اندة. 
كما تم نق��ل العديد من مرض��ى العناية المركزة 
المنومون في مجمع الس��لمانية الطبي مع الحرص 
عل��ى إتخاذ كاف��ة اإلجراءات لس��المة المريض إلى 
مستشفى الملك حمد الجامعي، وذلك بهدف توفير 
الوقت، والم��كان والعناية الالزمة لمرضى فيروس 
كورونا )كوفيد 19( في الس��لمانية، وفي واقع األمر 
ت��م خضوع ما اليقل ع��ن 40 حالة جراحية معقدة. 
ومن ناحية أخرى تم االس��تمرار في تقديم خدمات 
مجل��س األورام الذي يتم من خالله مناقش��ة جميع 
حاالت الس��رطان في مملكة البحري��ن. ومن ناحية 
أخرى هناك تنسيق مع مركز القلب من خالل انتداب 
أحد أطبائه للحضور يوميًا لمستش��فى الملك حمد 
الجامعي لمعاينة وعالج الحاالت الطارئة من مرضى 
القلب دونم��ا الحاجة لتحويلهم إلى مركز القلب إال 
في الحاالت االس��تثنائية الحرجة. كما تم استقبال 
جميع حاالت الجلط��ات الدماغية من كل محافظات 
مملكة البحرين ليتم عالجها في مستش��فى الملك 
حم��د الجامعي حيث تم اس��تقبال 162 حالة وعمل 
م��ا ال يقل عن 35 أش��عة تداخلي��ة. وهناك تعاون 
مع الكلية األيرلندية للجراحين. وتم تش��كيل طاقم 
طب��ي وإداري مك��ون م��ن »رئيس األطب��اء، رئيس 
قس��م طب الطوارئ، رئيس قس��م الباطنية، رئيس 
قسم العنايه المركزة، رئيس قسم التخدير، رئيس 
األقس��ام التش��خيصية، فري��ق مكافح��ة الع��دوى، 
رئي��س إدارة الجودة، رئي��س المختب��رات الطبية، 

رئي��س التمريض، رئيس األجه��زة الطبية، رئيس 
المش��تريات ومدير التدريب«، وذل��ك كلجنة تعنى 
بكل ما يخص فيروس كورونا )كوفيد19(، من نواحي 
تشخيصية وتنظيمية. ومن حيث مواصلة الخدمات 
العالجية فقد وفر المستش��فى خدمات العالج عن 
بع��د عبر االتصال مع وجود خي��ار لالتصال المرئي 
وذلك لك��ي ال يتم تعطيل الخدمات الصحية لجميع 
المرض��ى حي��ث يقوم الفري��ق الطبي عب��ر الهاتف 
بتقيي��م المرض��ى واالطالع عل��ى تاريخهم الصحي 

ونتائج الفحوصات وتقديم العالج المناسب.
وفحص جميع الحاالت التي يش��تبه بها س��واء من 
الطاق��م اإلداري أو اإلكلينيك��ي أو مراجع��ي قس��م 
الط��وارئ. كما ت��م إعداد جناح خاص بداخل قس��م 
الط��وارئ لع��زل المصابي��ن والمش��تبه بهم وهو 
مجهز بأحدث أجه��زة التنفس وأجه��زة المالحظة 
لحين نق��ل المرضى إل��ى المراكز الوطني��ة للعزل 
بالفي��روس.  إصابته��م  تثب��ت  مم��ن  والع��الج 
والمش��اركة في اللجنة الوطني��ة لمكافحة فيروس 
كورون��ا )كوفيد19(، ولعب دور فعال فيها. وتطوير 
وتطبيق تعليم��ات مكافحة العدوى بما يتماش��ى 
م��ع اإلج��راءات االحترازي��ة لفيروس كورون��ا، وفرز 
جميع حاالت األمراض المعدية في قس��م الطوارئ، 
والعيادات وقس��م العالج الطبيع��ي ووحدة العالج 
باألكس��جين المضغوط، وتم اس��تحداث سياس��ة 
التعام��ل مع فيروس كورونا من حيث التش��خيص، 
المعالج��ة، والوقاية من الم��رض وذلك وفق خطة 
وطني��ة مدروس��ة. وإج��راء فحوص��ات )كوفيد19(. 
وتقيي��م  جاهزي��ة المستش��فى الس��تقبال مرضى 
كورونا وذل��ك بناء على معايي��ر ومتطلبات الهيئة 
الصحي��ة  والخدم��ات  المه��ن  لتنظي��م  الوطني��ة 
»NHRA«، وإص��دار التعميمات بآخر المس��تجدات 
بشكل دوري، وتغطيات إعالمية توعوية وتوضيحية 
حول سير العمل واإلجراءات المتخذة باإلضافة إلى 
الملصقات التعليمية التي تعرض على الشاش��ات 
اإللكتروني��ة في المستش��فى، وإعداد مختبر خاص 
بكام��ل معداته وموظفيه إلج��راء فحص »كورونا« 
لخدم��ة مرضى ومنتس��بي مستش��فى الملك حمد 
الجامعي ومركز البحرين لألورام، وكما تم اس��تالم 
وتدشين جهاز استخالص الحمض النووي لفيروس 
كورونا ذو طاقة اس��تيعابية عالية لتسرع استخراج 
النتائ��ج واتخاد قرار إرس��ال المريض إل��ى المحجر 

الصحي أو العودة إل��ى الحياة الطبيعية مع أخد كل 
االحت��رازات الوقائي��ة، ووضع اس��تراتيجية لفحص 
جميع المرض��ى المنومين والتقيد بجميع اإلجراءات 
االحترازي��ة لضمان س��المة الموظفي��ن والمرضى 
اآلخرين، وتحضير مخطط انس��يابي في حالة إحالة 
المرضى إلى مستش��فى الملك حمد الجامعي مثل 
ح��االت الوالدة أو اإلجراءات الجراحية األخرى، وإجراء 
التدريبات التجهيزية الخاصة بالتعامل مع فيروس 
كورون��ا بش��كل دوري من��ذ إعالن منظم��ة الصحة 
العالمية عن تفش��ي الوباء، وتزوي��د جناح الحاالت 
اليومية ووحدة العناي��ة المركزة بعدد إضافي من 
أح��دث أجه��زة التنف��س الصناعي لزي��ادة الطاقة 

االستيعابية للمرضى. 
كم ع��دد الفري��ق الطب��ي وال��كادر التمريضي في 

المستشفى الذي يشارك في مكافحة »كورونا«؟
- ف��ي فندق بارك ريجيس »الحجر الصحي«، 5 أطباء 
وأربع��ة ممرض��ات، ومرك��ز الحد »الحج��ر الصحي 
للمرضى المصابين«، طبيبان يقدمان المناوبة في 
الفترة المسائية بالتعاون مع وزارة الصحة، ومركز 
الش��يخ محمد ب��ن خليفة، 3 أطب��اء، و10 أطباء من 
مستشفى الملك حمد الجامعي في غرفة العمليات 

الخاصة بموقع خدمة »كورونا«، 444.
كم عدد الك��وادر الطبية العاملة في المستش��فى 

وعدد األسرة وعدد األقسام؟
- عدد األسرة، 410 أس��رة في األجنحة، و17 سريرًا 
ف��ي وحدة العناية المركزة، وعدد األقس��ام الطبية 

يبلغ 15 قسمًا، والكوادر الطبية 397 طبيبًا.
ما أبرز إنجازات المستشفى خالل عام 2019؟

- أبرز إنجازات المستشفى خالل عام 2019، افتتاح 
مركز البحرين لألورام، وتدشين النظام اإللكتروني 
 »NEMR« الوطن��ي الموح��د للس��جالت الصحي��ة
للرب��ط والتكام��ل بي��ن المستش��فيات الحكومية 
من خ��الل تقديم ملف صح��ي إلكتروني موحد لكل 
مري��ض، وإج��راء أول عملي��ة زرع نخاع ف��ي مملكة 
البحرين، وإزالة ورم سرطاني ضخم ونادر في الكلية 
اليمن��ى يزن 4 كيلوجرام��ات ملتصق وضاغط على 
الوريد األجوف الس��فلي البطني والكبد لمريض في 
العقد الس��ادس من عمره، وتدشين تقنية العالم 
االفتراضي »VR« بقس��م س��حب ال��دم بالعيادات 

الخارجية لألطفال، مستشفى الملك حمد الجامعي 
أول مستش��فى حكومي يحصل على شهادة الهيئة 
الدولي��ة المش��تركة العتم��اد المنش��آت الصحية 
»JCI«، وإجراء عملية اسئصال ورم نادر في الجانب 
األيسر يبلغ حجمه 15X20 سم من صدر طفلة تبلغ 
من العمر خمس س��نوات في فيتنام، وإجراء عملية 
معق��دة لطفلة تبلغ من العمر س��نة كانت تعاني 
من أورام في الكليتي��ن والتي تعرف ب� »ورم ويلمز 
الثنائي«، وذلك باس��تخدام تقني��ة التبريد، وإزالة 
ورم كبيرعند المخيخ بقاع الجمجمة لطفلة تبلغ من 
العمر 6 سنوات وذلك باس��تخدام تقنيات متقدمة 
بواس��طة الميكروس��كوب الجراحي، وإج��راء عملية 
نوعية بفص��ل توأم س��يامي بمش��اركة 12 جراحًا 
وأخصائ��ي تخدي��ر وذل��ك بمستش��فى موهيمبلي 
الوطني ف��ي مدينة دار الس��الم  بجمهورية تنزانيا 
الصناع��ي  التلقي��ح  قس��م  وافتت��اح  االتحادي��ة، 
بمستشفى الملك حمد الجامعي، ودشن مستشفى 
الملك حمد الجامعي نظامًا متطورًا لصرف األدوية 
للمرض��ى باس��تخدام الصيدلي��ة اآللي��ة الذكي��ة، 
وتدشين مش��روع الفارس بالتعاون مع المؤسسة 
الملكي��ة لألعم��ال اإلنس��انية والذي يكف��ل تزويد 
األطفال المصابين بالسكري بمضخات األنسولين، 
واس��تحداث نظام التتبع اإللكتروني بإدارة المواد، 
وحصل��ت إدارة المختب��رات الطبي��ة وبن��ك ال��دم 
التابع��ة لمستش��فى المل��ك حم��د الجامعي على 
شهادة االعتماد الدولية من الكلية األمريكية لعلم 
األمراض »CAP« للمرة الثانية، واس��تكمال مختبر 
مركز البحرين لألورام، وإنشاء وحدة إضافية جديدة 
للعناية المرك��زة، وافتتاح وح��دة العناية المركزة 
لألطف��ال، وتركيب األل��واح الشمس��ية في كل من 
مستش��فى الملك حم��د الجامعي ومرك��ز البحرين 
األورام إلنت��اج الطاقة، وإضافة 10 أس��رة لمرضى 

المناظير بوحدة الحاالت اليومية.
ك��م ع��دد العملي��ات الجراحي��ة الت��ي أجري��ت في 

المستشفى خالل 2019؟
- عدد العمليات الجراحية، 8269 عملية.

ك��م ع��دد العملي��ات الجراحي��ة الت��ي أجري��ت في 
المستش��فى منذ بداي��ة العام وحتى نهاية ش��هر 

أبريل 2020؟
- بل��غ عدد العمليات الجراحية ف��ي الربع األول من 

العام الحالي 3432 عملية جراحية. 
م��ا ه��ي أح��دث التقني��ات الطبي��ة الحديث��ة التي 
تس��تخدمها المستش��فى في العالج حاليًا؟ وفي أي 

تخصص؟
- حرص مستش��فى الملك حمد عل��ى توفير أحدث 
التكنولوجيا الطبية في مختل��ف المجاالت من أجل 
تقديم أفضل الرعاي��ة الصحية إلى جميع المرضى، 
ومن أمثلة هذه التقنيات: جهاز المسح البوزيتروني 
 ،»PET-MR« المدمجة م��ع الرنين المغناطيس��ي
والصيدلية الذكية، ونظام التركيبات الوريدية اآللي 
»RIVA«، وجهاز المسرع الخطي »LINAC«، وجهاز 
المس��رع الخط��ي المدم��ج بالرنين المغناطيس��ي 
 ،Novii ونظام المراقبة الالس��لكي ،»Linac-MR«
وجهاز O-ARM، و المختبر الطبي، وتدشين نظام 
المس��ح الرقم��ي الف��وري في مختبرات مستش��فى 
المل��ك حم��د الجامع��ي »Telepatholog«، لنق��ل 
صور ش��رائح عين��ات مرض��ى األورام وعرضها على 
استش��اريي عل��م األم��راض بمختلف أرج��اء العالم 
في ثواني مع��دودة لفحصها وإعط��اء تقرير عنها 

ومناقشتها بطرق التخاطب السريع. 

إجراء 11701 عملية جراحية في 16 شهرًا

كشف قائد مستشفى الملك حمد الجامعي اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية اهلل آل خليفة عن أن »24 من طواقم األطباء والممرضين والمساعدين من المستشفى في الصفوف 
األمامية لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد19(«، مضيفًا أن »المستشفى يشارك في اللجنة الوطنية لمكافحة »كورونا« ويلعب دورًا فعااًل فيها«، مضيفًا أن »المستشفى تعالج جميع 

حاالت الجلطات الدماغية من كل المحافظات، حيث تم استقبال 162 حالة جلطة دماغية وتم إجراء 35 أشعة تداخلية«.
وأضاف اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية اهلل آل خليفة في حوار خص به »الوطن«، أنه »تم نقل مرضى عناية مركزة منومون في »السلمانية« إلى »حمد الجامعي««، مبينًا أنه 
»تم إجراء 40 حالة جراحية معقدة«. وقال قائد مستش��فى الملك حمد الجامعي إن »المستش��فى تضم 397 طبيبًا و15 قس��مًا و427 سريرًا في األجنحة و»العناية المركزة«، فيما 
تم إجراء 8269 عملية جراحية في 2019، كما تم إجراء 3432 عملية جراحية حتى أبريل 2020«. وذكر أن »جهاز مركز األورام وقسم التلقيح الصناعي يعدان من أبرز اإلنجازات في 

2019«، الفتًا إلى أن »»المسح البوزيتروني« والصيدلية الذكية أبرز التقنيات الحديثة في المستشفى«.
وأوضح أنه »تم تدش��ين نظام المس��ح الرقمي الفوري في مختبرات المستش��فى، فيما تم افتتاح وحدة العناية المركزة لألطفال وإضافة 10 أس��رة لمرضى المناظير، كما أنه تم 

تركيب األلواح الشمسية في »حمد الجامعي« و»مركز األورام« إلنتاج الطاقة«. وإلى نص الحوار:

عالج الجلطات الدماغية 
 من كل المحافظات 

بـ »حمد الجامعي«

 إجراء 40 جراحة معقدة 
لمرضى منقولين من 

»السلمانية«

افتتاح وحدة العناية 
المركزة لألطفال.. وإضافة 
10 أسرة لمرضى المناظير

397 طبيبًا و15 قسمًا 
و427 سريرًا في األجنحة 

و»العناية المركزة«

 

قائد مستشفى الملك حمد الجامعي

وليد صبري

https://bit.ly/30BjPDe
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محاكم وقضايا
إعـداد: أيـمـــن شـكــل

3 9 6 9 6 0 7 1

 5 و10 دنانير.. القضاء يحكم 
بأتعاب محاماة رمزية لم تتغير منذ عقود

حكم��ت المحكمة بإلزام المدعي 
بدف��ع 5 دنانير أتع��اب محاماة.. 
كثي��رًا  تتك��رر  العب��ارة  تل��ك 
ف��ي أح��كام الدع��اوى الش��رعية 
والمدني��ة وتتراوح ما بين 5 إلى 
10 دنانير، لك��ن تلك األتعاب ال 
تمثل أي أهمية للمحامي ألنه ال 
يصرفها أو يفكر في البحث عنها، 
ويرى محامون أنها أتعاب رمزية 
وضع��ت من��ذ قراب��ة 4 عق��ود، 
وتل��ك التقدي��رات الرمزي��ة ل��م 
تعد تناسب هذا العصر، وطالبوا 
بأن ترتفع إلى 100 دينار، بينما 
آخ��رون ال ي��رون فيم��ا تحكم به 
المحكم��ة أي غضاض��ة ألنه��م 
أخ��ذوا أتعابه��م م��ن موكليهم 
ح��ق  م��ن  األص��ل  ف��ي  وأنه��ا 
الموكل.. واس��تطلعت »الوطن« 
رأي محامي��ن ف��ي أتعابهم التي 

يقضى بها.
الس��ابق بمجلس  العضو  وقالت 
الشورى المحامية رباب العريض 
إن للمحكم��ة أال تحك��م بأتعاب 
أصاًل ألنها على علم بأن المحامي 
يحصل على أتعاب��ه من موكله، 
لكنه��ا تقض��ي بها ف��ي بعض 
الدع��اوى حي��ن يتع��رض م��دٍع 
إلساءة ويطلب تعويضًا ويضطر 
لتوكيل محاٍم الستعادة حقوقه، 
أو في إثب��ات الحالة ف��ي دعاوى 
المقاوالت والتي يطالب المدعي 
بأتعاب  ع��ادة  فيه��ا  بالدع��وى 
المحاماة، وفي تلك الحالة تحكم 
المحكم��ة بإلزام خاس��ر الدعوى 
المحام��اة،  وأتع��اب  بالرس��وم 

وتبقى أيضًا رمزية.
كم��ا أش��ارت العري��ض إل��ى أن 
المحكم��ة غي��ر ملزم��ة بتقدير 
أتع��اب المحام��اة وربم��ا تحكم 

بالمقاص��ة ف��ي تل��ك األتع��اب 
ف��ي بع��ض النزاع��ات، وه��و ما 
يحدث أيضًا ف��ي دعاوى التحكيم 
التجاري، والتي يعلم المحتكمين 
أن كال الطرفي��ن قد دفع رس��وم 
لتقدي��ر  داع��ي  وال  المحكمي��ن 
أتع��اب رمزي��ة، وفي ح��ال طلب 
الموكل استعادة أتعاب المحاماة 
الت��ي دفعه��ا فيرفقه��ا ضم��ن 
طلباته الخاصة بالتعويض وفي 
هذه الحالة يحس��ب عليها رسوم 

نسبية. 
وأوضح��ت العري��ض أن أتع��اب 
المحاماة في مصر تعتبر من حق 

الموكل ولي��س الوكيل، لكن في 
البحرين جرى العرف أنها من حق 
فالمحكمة هنا  ولذلك  المحامي، 
تحكم بأتع��اب رمزية، الفتة إلى 
أنها ال تسيء للمحامي أن يحكم 
له بخمس��ة أو عشرة دنانير ألنه 
اس��تلم أتعابه م��ن موكله ولن 
يطال��ب به��ا فه��ي ال تمثل له 

أهمية.
المحام��ي صالح المدف��ع كان له 
رأي آخ��ر، حي��ث قال إنه��ا تعتبر 
رمزية فعاًل، لكن هذه التقديرات 
الرمزية مضى عليها أكثر من 40 
سنة حيث كان للخمسة أو عشرة 

دناني��ر رمزي��ة معقول��ة بينم��ا 
اليوم يجب أن تكون الرمزية في 
حدود 100 دينار، مش��يرًا إلى أن 
المتقاضي عادة ما يدفع رس��وم 
على الدعوى بنس��بة تقريبية %2 
تسدد لوزارة العدل، وإذا ما رغب 
ف��ي اس��ترداد أتع��اب المحاماة 
الت��ي دفعها لوكيل��ه، فيجب أن 
يدفع نس��بة على هذا الطلب وأن 
يرف��ق المس��تندات الدال��ة على 
للمحامي،  األتع��اب  تل��ك  صرف 
وه��و م��ا ال يفضل��ه الكثير من 
الموكلين، حيث ال يرغب أحد في 
زي��ادة الرس��وم المدفوع��ة على 

رف��ع الدعوى، ويت��رك التفويض 
أتع��اب  بتقدي��ر  للمحكم��ة 

المحاماة.
وطالب المحامي المدفع المجلس 
األعلى للقض��اء بإعادة النظر في 
ه��ذه األتع��اب الرمزي��ة وإصدار 
توجيهات برفعها حتى تناس��ب 
الق��رن ال��� 21 ألن الزم��ن توقف 
عن��د س��بعينات الق��رن الماضي 
بالنسبة لتقدير أتعاب المحاماة.
وأي��دت المحامية س��ناء بوحمود 
رأي المحام��ي المدف��ع قائلة إن 
أتعاب المحاماة التي تقضي بها 
المحاك��م ال تتناس��ب مع العصر 
أن  صحي��ح  وأضاف��ت:  الحال��ي، 
المحاكم يجب عليه��ا أال تقضي 
إال بجزء يس��ير م��ن قيمة أتعاب 
المحاماة، بحيث ال يتناسب مع ما 
دفعه الخص��م بالفعل لمحاميه 
وال م��ع قيم��ة الن��زاع وأهميته، 
إال أن م��ا يقضي ب��ه القضاء في 
الوق��ت الحالي كمقاب��ل ألتعاب 
المحاماة، قد أصبح زهيدًا للغاية 
بحيث ال يتناس��ب مع مقتضيات 
وأصب��ح  ب��ل  الحال��ي،  العص��ر 
غير متناس��ب م��ع الجه��د الذي 
يبذل��ه المحام��ي وقيمة الدعوى 
المقام��ة، مما يس��توجب زيادة 
المحام��أة بحيث  أتع��اب  مقابل 
تتناس��ب م��ع قيم��ة المديونية 
تمامًا مثل الرسم النسبي لقيمة 
الدعوى، م��ع األخذ ف��ي االعتبار 
مرع��اة العدال��ة في ع��دم الجور 
على م��ا يقوم المحام��ي به من 

جهد.
وقال المحامي د. محمد الكوهجي 
إن تلك األتعاب مر عليها سنوات 
عدي��دة ول��م تتغي��ر ف��ي ضوء 
التغي��رات االقتصادي��ة والغ��الء 

المعيش��ي الحاص��ل ف��ي العالم 
ودعا لتدخل تش��ريعي لتعديلها 
بوض��ع نس��بة 1%، لكن��ه طالب 
ببق��اء أتعاب المحام��اة الرمزية 
في الدعاوى الشرعية والعمالية.

المحامي��ة  قال��ت  م��ن جانبه��ا 
عبي��ر العنزي إن هذه الرس��وم ال 
تعب��ر أب��دًا عن الجه��د المبذول 
الفعلي��ة  المحام��اة  تكالي��ف  أو 
والمكات��ب ومن يعمل��ون فيها، 
مش��يرة إلى أن تل��ك األتعاب ال 
تعب��ر عن واق��ع الحي��اة العملي 
للمهنة م��ن فواتير كهرباء وماء 
وإيجار مكات��ب ورواتب موظفين 
بحثنا  لو  ومستشارين، وأضافت: 
ع��ن الرس��وم األخرى فس��نجدها 
تضاعفت في فترة زمنية قصيرة 
بينم��ا بقي��ت أتع��اب المحاماة 

جامدة.
ولفت��ت العنزي إل��ى أن محكمة 
التمييز تحكم بأتعاب ثابتة في 
الدعاوى يقدر ب� 100 دينار، وهو 
م��ا يعتبر مناس��بًا ف��ي الدعاوى 
االبتدائية واالس��تئنافية، داعية 
ألن يوض��ع تقدي��ر يناس��ب كل 
مرحلة م��ن مراحل التقاضي وأن 
تب��دأ من 100 دين��ار وتتضاعف 

حتى مرحلة التمييز.
المحامية س��هام صليبيخ طالبت 
ب��أن يت��م الموازن��ة ف��ي تقدير 
األتعاب، وتحميل خاس��ر الدعوى 
نس��بة من أتعاب المحاماة، ألن 
المتقاضي��ن يتحمل  كثيرًا م��ن 
الكثي��ر وع��ادة م��ا يلج��أ لرف��ع 
الدعوى دون االس��تعانة بمحاٍم، 
وقال��ت إن التقدي��ر يج��ب ربطه 
كذل��ك بحس��ب حال��ة الدع��وى 

ومدتها والجهود المبذولة.

عبير العنزيصالح المدفع

د.محمد الكوهجيسهام صليبيخرباب العريض

سناء بوحمود

قضية

 إلزام الجوازات إصدار إقامة
لعربية هجرها زوجها وترك لها طفلين

ألزمت المحكمة الكبرى اإلدارية إدارة الجنسية والجوازات بإصدار تأشيرة 
إقام��ة لعربي��ة تزوج��ت من بحرين��ي وأنجبت من��ه طفلي��ن، وتقرر لها 
حضانتهم��ا، وقال��ت المحكمة إن المدعية حاضنة ول��م يصدر في حقها 
حك��م يقض��ي بتس��فيرها أو قرار بإبعاده��ا عن البالد أو حكم بس��قوط 
الحضان��ة عنه��ا أو نقله��ا أو انتهاءه��ا، وألزمت المحكم��ة زوجها الذي 

هجرها برسوم الدعوى.
وأشارت أوراق القضية بحسب ما ذكرته المدعية »عربية الجنسية« بأنها 
تزوج��ت من المدعى علي��ه األول بموجب عقد نكاح صحي��ح  وأنجبا على 
فراش الزوجية االبن  في عام 2011 والبنت في العام التالي، إال أنه فيما 
بع��د هجرها لفترة طويل��ة رافضًا اإلنفاق عليها وعل��ى ابنيه منها، مما 
حدا بها إلقامة دعوى أمام القضاء الش��رعي، واتفقت مع زوجها بموجب 
اتفاقي��ة صلح  صادرة م��ن مكتب التوفيق األس��ري بتاريخ 2020/3/11 

على أن تثبت حضانة األوالد ألمهما.
 ولكونها أجنبية الجنس��ية وقد انتهت تأشيرة إقامتها بالمملكة، رفض 
ال��زوج تجديد التأش��يرة  لها حتى تتمكن من رعاي��ة أطفالها، كما أنها 
تقدم��ت إلى إدارة الجنس��ية والجوازات »المدعى عليه��ا الثانية«  بطلب 
الحصول على تأش��يرة إقامة بصفتها حاضنة ألطفال بحرينيي الجنس��ية 
حيث اش��ترطت موافقة ال��زوج على ذل��ك التجديد، األمر ال��ذي حدا بها 
إلقامة دعواه��ا وطالبت بإلزام المدعى عليه األول بتقديم المس��تندات 
المطلوب��ة لعمل اإلقامة، وإل��زام المدعى عليها الثاني��ة بعمل اإلقامة 
للمدعية الحاضنة، وإلزام المدعى عليه األول  بسداد الرسوم والمصاريف 

ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضح��ت المحكم��ة في حيثي��ات الحكم أنه م��ن المقرر ش��رعًا أن حق 
المحض��ون في بق��اء الحاضنة في بلد المحضون س��واًء كان��ت العالقة 
الزوجية قد انقضت أم الزالت قائمة وفقًا لما هو مستفاد من نص المادة 
)128( من القانون رقم)19( لسنة 2017 بإصدار قانون األسرة وما نصت 
عليه المادة )135( من نف��س القانون على حق الحاضنة في اإلقامة في 
البالد مدة حضانتها إذا كان المحضون يحمل الجنس��ية البحرينية ما لم 

يصدر في حق الحاضنة حكم يقضي بتسفيرها.
ولم��ا كان الثابت من األوراق أن المدعية أجنبي��ة وكانت قد تزوجت من 
المدعى عليه األول - بحريني الجنسية وأثمر هذا الزواج عن البنت والولد 
وثابت زواجهما هذا ونسب طفلهما إليهما بموجب شهادة إثبات الزواج 
الص��ادرة عن قاضي المحكمة الصغرى الش��رعية الجعفري��ة، ولما كان 
الثابت م��ن اتفاقية الصلح المبرمة لدى مكتب التوفيق األس��ري  ثبوت 
ح��ق المدعية بحضانة ابنيها واللذين يحمالن الجنس��ية البحرينية، ومن 
ثم فإن مقتضيات ه��ذه الحضانة توجب على المدعية القرار في مملكة 
البحرين طوال مدة الحضانة حماية ورعاية المحضون، وبالتالي فإن قرار 
المدعى عليها باالمتناع عن منحها تأش��يرة إقامة في البالد، رغم كونها 
حاضنة ولم يصدر في حقها حكم يقضي بتسفيرها أو قرار بإبعادها عن 
البالد أو حكم بس��قوط الحضانة عنها أو نقلها أو انتهائها، يكون قائمًا 
على غير أساس من الواقع والقانون متعيًنا القضاء بإلغائه مع ما يترتب 

على ذلك من آثار. 

 حبس متهم بتعريض أطباء
بمركز الفحص للعدوى بـ »كورونا«

ق��ال رئيس النياب��ة عدنان الوداع��ي إن النيابة العامة 
أجرت تحقيقاتها بش��أن قيام أحد المصابين بفيروس 
كورونا المستجد )كوفيد 19( بتعريض األطباء العاملين 
بمركز الفح��ص للعدوى. وكان��ت إدارة الصحة العامة 
قد أبلغت ع��ن قدوم المتهم لمرك��ز الفحص من أجل 
عمل فحص فيروس كورون��ا )كوفيد 19( حيث كان آخر 
فحص أجري له قد أثبت إصابته بالفيروس، وأثناء ذلك 
تعمد المتهم إزالة كمام الوجه والس��عال أمام األطباء 
الموجودين بالمركز آنذاك، كما تعمد السعال في يده 

ثم المس��ارعة بلمس األطباء في مواض��ع متفرقة من 
أجسامهم من أجل نقل الفيروس لهم.

وقد اس��تجوبت النياب��ة العامة المته��م ووجهت إليه 
تهمة تعري��ض الغير للعدوى، وهي الجريمة المؤثمة 
بالقان��ون رقم 34 لس��نة 2018 بش��أن الصحة العامة 
والتي تص��ل عقوبتها إلى الحبس لمدة ثالث س��نوات 
والغرام��ة الت��ي تص��ل إلى عش��رة آالف دين��ار، وأمرت 
بحبسه احتياطيًا، وجاري اس��تكمال التحقيقات تمهيدَا 

إلحالة المتهم إلى المحكمة المختصة. عدنان الوداعي 

ثغ��رة  هن��اك  ه��ل 
ف��ي القان��ون حالي��ًا 
مرتكب��و  يس��تغلها 
جرائم غسل األموال؟

في  انتهج  المشرع   -
قانون غس��ل األموال 
نهجًا توس��ع فيه في 
مفهوم جريمة غسل 
األم��وال ليش��مل أي 
أم��وال متحصلة من 
مصادر غير مشروعة، 
كما توسع في نطاق 

المسؤولية لتشمل مس��ؤولية الشخص الطبيعي 
والش��خص االعتباري وتابعيه، ومن ناحية الفعل 
اإلجرام��ي فق��د ج��اءت نص��وص القان��ون بكافة 
الصور التي يمكن أن تش��كل الفع��ل اإلجرامي أو 
المس��اهمة الجنائية فيه، أو حتى التستر عليه، أو 
حجب المعلوم��ات أو تعطيل إجراءات االس��تدالل 
والتحقيق، ولذلك فالقول بوجود ثغرة في القانون 
ق��د يك��ون غي��ر واقع��ي، إال أن ذل��ك ال يمنع من 
وج��ود ثغرات عملية تظهر في مراحل االس��تدالل 
أو التحقي��ق أو المحاكم��ة، اي إن الثغ��رات تظهر 
في القضايا التي تش��كل تطبيق��ًا ألحكام القانون 

بحسب مالبسات وظروف كل قضية. 
في الفترة األخيرة تجس��دت بع��ض أحكام قانون 
غس��ل األموال بش��كل عملي، في قضايا نادرة من 
نوعه��ا، فقد ت��م محاكمة أحد جامع��ي التبرعات 
بالمخالف��ة لقان��ون جمع التبرعات بتهمة غس��ل 
األموال، كما تمت محاكمة مسافرين لم يفصحوا 
عما لديهم من مبالغ متجاوزة للحد المس��موح به 
في النق��اط الجمركية إبان س��فرهم وبصحبتهم 
مبال��غ مالي��ة كبيرة، ول��ذا وجب التنوي��ه لهذين 
النموذجي��ن لكونهم��ا ذوْي طبيع��ة خاصة قد ال 
تبدو للشخص العادي أنها أفعال مؤثمة بموجب 

قانون غسل األموال.

خلود مظلوم

استشارة قانونية

أرسل سؤالك القانوني عبر الواتساب 
الخاص بالصفحة
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ضاحية السيف - هيئة تنظيم االتصاالت

االتصـــاالت  تنظيـــم  نشـــرت هيئـــة 
عـــن  تقريرهـــا  أخيـــًرا  بالبحريـــن 
آراء  اســـتطالع  أحـــدث  نتائـــج 
بشـــأن  األفـــراد  للمســـتخدمين 
وبحســـب  االتصـــاالت.  خدمـــات 
نتائـــج االســـتطالع، فـــإن 99.7 % 
االســـتطالع  شـــملهم  الذيـــن  مـــن 
ذكـــروا أنهـــم اســـتخدموا اإلنترنت 

في األشهر الثالثة الماضية.

وهـــذا مؤشـــر واضـــح على انتشـــار 
المملكـــة  فـــي  االنترنـــت  خدمـــات 
بشـــكل كبير.  يشار إلى أن البحرين 
احتلـــت المرتبة الرابعـــة عالمًيا في 
نســـبة األفـــراد الذين يســـتخدمون 
اإلنترنـــت، وفًقا لتقرير التنافســـية 
المنتـــدى  نشـــره  الـــذي  العالميـــة 
أكتوبـــر  فـــي  العالمـــي  االقتصـــادي 

.2019

99.7 % من األفراد بالبحرين 
يستخدمون اإلنترنت

)10(

القاهرة ـ وكاالتالمنامة - النيابة العامة
المنامة - وزارة الداخلية صـــرح رئيس النيابة عدنان الوداعي 

بأن النيابـــة العامة أجرت تحقيقاتها 
بشـــأن قيام أحد المصابين بفيروس 
كورونـــا المســـتجد بتعريض األطباء 

العاملين بمركز الفحص للعدوى.
وكانت إدارة الصحة العامة قد أبلغت 
عـــن قدوم المتهم لمركز الفحص من 
أجل عمـــل فحص فيـــروس كورونا، 

إذ كان آخـــر فحـــص أجـــري لـــه قـــد 
أثبـــت إصابتـــه بالفيـــروس، وأثنـــاء 
ذلـــك تعمد المتهم إزالـــة كمام الوجه 
والســـعال أمام األطبـــاء الموجودين 
بالمركـــز، كمـــا تعمد الســـعال في يده 
ثـــم المســـارعة بلمـــس األطبـــاء فـــي 
مواضع متفرقة من أجســـامهم لنقل 

الفيروس إليهم.

اتهم رئيس الوزراء اليمني معين 
عبدالملك، قطر بالعمل على نشـــر 
الفوضـــى في بـــالده، موضحا أنه 
“منـــذ وقت مبكـــر دعمت الدوحة 
بالمـــال  الحوثيـــة  الميليشـــيات 
والســـالح واإلعـــالم والعالقـــات، 
وعملـــت علـــى زعزعة االســـتقرار 

في اليمن”.

وأثنـــاء زيـــارة عبدالملـــك لمصـــر، 
المصـــري  الرئيـــس  التقـــى 
عبدالفتاح السيســـي وعـــددا من 
وقـــال  المصرييـــن.  المســـؤولين 
الرئيس المصري أثناء اســـتقباله 
واســـتقرار  أمـــن  إن  عبدالملـــك، 
قصـــوى  أهميـــة  يمثـــالن  اليمـــن 

لألمن القومي المصري.

أعلنت شـــؤون الجنســـية والجوازات واإلقامة أنه اعتبارا من تاريخ 22 يوليو 
2020، يمكـــن لحاملـــي التأشـــيرة الصالحـــة دخـــول المملكـــة دون الحاجة إلى 

رسالة اإلذن المسبق التي تم وقف العمل بها.
ويشـــمل القـــرار حاملي التأشـــيرات الصالحـــة والصادرة فقط من قبل شـــؤون 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة، وال يشـــمل التأشـــيرات الفوريـــة التـــي يتـــم 

إصدارها عبر منافذ البالد والتي اليزال العمل بها معلقا حتى إشعار آخر.

إلغاء إذن الدخول المسبق للزوار والمقيمينرئيس الوزراء اليمني: قطر تدعم الحوثيينحبس مصاب تعمد نقل “كورونا” لألطباء
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العاهل يأمر بصرف كسوة عيد األضحى المبارك
ضاحية السيف - المؤسسة الخيرية الملكية

أصـــدر عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة الرئيـــس الفخـــري للمؤسســـة الملكيـــة 
لألعمـــال اإلنســـانية أمـــر جاللتـــه الســـامي بصرف كســـوة 
عيد األضحى المبارك، لجميع األرامل واأليتام المسجلين 
لدى المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية، وكلف جاللته 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية برئاسة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب مستشار األمن 
الوطنـــي رئيس مجلس أمناء المؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنسانية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أن تتولى 
مهمة اإلشـــراف على صرف ومتابعة هذه المكرمة لجميع 
المستفيدين. وتقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليف 

بخالص شـــكره وتقديره إلى جاللة الملك على مشـــاركته 
أســـر الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية فرحة األعيـــاد وتوجيه 
كل  رغـــم  احتياجاتهـــم  وتلبيـــة  بهـــم  لالهتمـــام  جاللتـــه 
الظـــروف التي تمر بها البالد، مشـــيًدا ســـموه بهذه البادرة 
الســـنوية التـــي يحـــرص جاللتـــه مـــن خاللها علـــى توفير 
مختلف أشـــكال الرعاية لتلك األســـر بما يضمن لهم حياة 
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سلة الحالة تبدأ إعدادها لـ “أغلى الكؤوس”“الوطني” : “ماستركارد لالسترداد النقدي”رهائن أوكرانيا... أحرارممثل “المقاصة” رئيًسا لـ “األميدا”أول سينما سيارات في البحرين
برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة  «

رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين 
للسياحة والمعارض زايد الزياني، أقيم 

مساء أمس حفل إطالق أول سينما 
السيارات في البحرين، الذي تنظمه 

 ”Mukta A2 Cinemas“ مجموعة
.”PICO International“ ومجموعة

أعلنت شركة البحرين للمقاصة عن  «
انتخاب المدير األول للعمليات في 

الشركة عبدالله عابدين باإلجماع 
رئيًسا لمنظمة مؤسسات اإليداع 

والقيد المركزي لدول إفريقيا والشرق 
األوسط “األميدا” خلفا لرئيس 

المنظمة المتقاعد محمد عبدالسالم.

اعلنت الشرطة األوكرانية مساء  «
أمس أنه أفرج عن جميع الرهائن 

العشرين الذين كان يحتجزهم 
مسلح بحافلة في لوتسك غرب 
البالد. وكتب نائب وزير الداخلية 

انتون غيراشتشنكو على “فيسبوك”: 
“جميع الرهائن باتوا أحرارا”.

أطلق بنك البحرين الوطني،  «
حملة ماستركارد لالسترداد 

النقدي، التي تجري كل يوم أحد 
بدًءا من أول يوم أحد في شهر 
يوليو الجاري، وتستمر لغاية 5 

أشهر.

بدأ الفريق األول لكرة السلة  «
بنادي الحالة إعداده البدني 

والفني؛ استعداًدا لما تبقى من 
منافسات للموسم الرياضي 

الجاري. ويأتي ذلك بعد اإلعالن 
الرسمي من ِقبل االتحاد البحريني لكرة السلة الستئناف المسابقات 

التي توقفت في األشهر الماضية.

أكد ولي العهد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء رئيس 
مجلـــس الخدمـــة المدنيـــة صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة أهمية مواصلـــة تطوير العمل 
الحكومي بما يسهم في تحقيق التميز في أدائه وتحسين 
جـــودة خدماتـــه ويصـــب فـــي خدمـــة تطلعـــات المســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
جـــاء ذلك لـــدى تـــرؤس ســـموه اجتمـــاع مجلـــس الخدمة 
المدنيـــة أمـــس عـــن ُبعـــد، إذ نـــوه ســـموه بالجهـــود التـــي 
يبذلهـــا ديـــوان الخدمـــة المدنية في إعـــادة هيكلة الجهات 
الحكوميـــة، معربا ســـموه عن شـــكره وتقديره للـــدور الذي 
يقـــوم به الديوان وجميع الجهات الحكومية إلنجاح إعادة 
الهيكلة بما يسهم في فتح المجال أمام الكفاءات الوطنية 

وتحقيق اإلنجازات التنموية للمملكة.
وأضاف ســـموه “وصلنا إلى حصيلـــة جيدة من العمل على 
إعادة هيكلة الجهات الحكومية باالنتهاء من إعادة هيكلة 

51 جهة حكومية من أصل 57 جهة حكومية”.

إعـادة هيـكـلـة 51 جـهـة حكومـيـة
ســمو ولــي العهــد:  فتــح المجــال أمــام الكفــاءات الوطنية

سمو ولي العهد يترأس اجتماع مجلس الخدمة المدنية أمس عن ُبعد

برعاية كريمة من وكيل وزارة شــؤون مجلس الوزراء ســمو الشــيخ عيســى المنامة - بنا
بن علي آل خليفة، تنطلق األحد المقبل فعاليات القمة العربية “االفتراضية” 
األولــى مــن نوعهــا لتطويــر الــذات، تحــت شــعار “العودة إلــى الداخــل”، التي 

يشارك فيها 10 من كبار الشخصيات المؤثرة في الخليج والوطن العربي.

ويتابعهـــا أكثـــر مـــن 5 آالف مشـــارك 
والعالـــم،  والخليـــج  البحريـــن  مـــن 
ماســـتر  فيوجـــر  مؤسســـة  وتنظمهـــا 
قمـــة  كأول  والمؤتمـــرات  للفعاليـــات 
افتراضيـــة بحرينيـــة تحظى بأوســـع 
مشـــاركة بتاريـــخ الفعاليـــات المنظمة 
في ظل جائحة كورونا. وتســـتضيف 
القمـــة أكبـــر تجمـــع نخبـــوي مـــن كبار 
المتحدثيـــن مـــن دول الخليج العربي 
ومختلـــف الـــدول العربية، مـــن بينهم 
الخبراء والمتخصصون واإلعالميون 
والباحثـــون، الذيـــن ســـيطرحون في 
وخطابـــات  بحثيـــة  أوراقـــا  القمـــة 

تحفيزيـــة متعلقـــة بتطوير الذات في 
مجـــاالت عـــدة تحديدا تحـــت ظالل 

العودة إلى الداخل.

سمو الشيخ عيسى بن علي يرعى 
القمة العربية لتطوير الذات
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بتمويل من برنامج التنمية الخليجي ويســتغرق تنفيذه 20 شهًرا

إبرام عقود لبناء 194 وحدة في “إسكان قاللي”

المنامة - وزارة اإلسكان

أبرمـــت وزارة اإلســـكان عقـــود بناء مشـــروع 
“قاللـــي” اإلســـكاني بمجمـــع 255 بتمويـــل من 
برنامـــج التنميـــة الخليجـــي، بحضـــور وكيـــل 
أحمـــد  بـــن  الشـــيخ عبـــدهللا  اإلســـكان  وزارة 
عبـــدهللا  شـــركة صالـــح  وممثـــل  آل خليفـــة، 
المهنـــا وشـــركائه للمقاوالت بالمملكـــة العربية 
الســـعودية سلمان الجاسر. وقالت الوزارة “إن 
مشـــروع قاللي اإلســـكاني يضـــم 194 وحدة، 
ويشمل أرضا لبناء مسجد مستقبلي”، مشيرة 
إلى أن المدة الزمنية للمشروع ستبلغ نحو 20 
شهًرا لتنفيذ الوحدات، على أن يكون التسليم 

في نهاية الربع األول من 2022.
وأكـــدت أن مشـــروع قاللـــي يمثـــل مكتســـًبا 
إســـكانًيا جديـــًدا يضاف إلى اإلنجـــازات التي 
تحققت في العهد الزاهر لعاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
وخطـــوة جديـــدة نحـــو تنفيـــذ أمـــر جاللتـــه 

السامي ببناء 40 ألف وحدة جديدة.

رئيس تحرير “^” يتحدث في الندوة

المنامة - بنا

أكـــد رئيـــس تحريـــر “البـــالد” مؤنـــس المـــردي أن الصحافـــة تقـــف دائًما في 
الصفوف األمامية للتعامل مع مختلف األحداث السيما في أوقات األزمات؛ 

لتلعب دوًرا محورًيا في نقل الحدث بكل مصداقية. 
وكان مركـــز االتصال الوطني قد نظم أمس عبر المجلس اإلعالمي ألعضاء 
شـــبكة االتصال الحكومي، ندوة عـــن “الصحافة بين التحدي والمخاطر في 

ظل الجائحة”، عبر تقنية االتصال المرئي عن ُبعد، قدمها المردي.

المردي: الصحافة تقف دائًما 
في الصفوف األمامية وقت األزمات

المنامة - وزارة الداخلية

تعقيبـــا علـــى ما تم تداولـــه في بعض 
حسابات وسائل التواصل االجتماعي، 
بفقـــدان  تتعلـــق  مخالفـــات  متضمنـــا 
كميـــة كبيـــرة من المهدئـــات واألدوية 
المخدرة من مجمع السلمانية الطبي، 
صـــرح المديـــر العـــام لـــإدارة العامـــة 
لمكافحة الفســـاد واألمـــن االقتصادي 
واإللكترونـــي بأنـــه تـــم القبض على 3 
مـــن بينهم اثنان من موظفي المجمع، 
والحبـــوب  المهدئـــات  يبيعـــان  كانـــا 
منوهـــا  الثالـــث،  للشـــخص  المخـــدرة 
إلـــى أنه جاٍر اســـتكمال أعمال البحث 
المتورطيـــن؛  بقيـــة  عـــن  والتحـــري 
تمهيـــدا إلحالة القضية للنيابة العامة.

وتشـــير المعلومـــات األوليـــة إلـــى أن 
كميـــة المهدئـــات واألدويـــة المخـــدرة 
الســـلمانية  مجمـــع  مـــن  المفقـــودة، 
الطبـــي، تقدر بنحـــو 60 ألف حبة في 

.2020

موظفان في 
“السلمانية” يبيعان 

حبوبا مخدرة لثالث
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جاللة الملك

ناصر بن حمد: حرص ملكي 
على رعاية األرامل واأليتام

 بدور المالكي

سمو الشيخ عيسى بن علي
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وزير التربية يشيد بحصول جامعة الخليج العربي على اعتماد عالمي لبرنامجين أكاديميين ومركز محاكاة
البالد
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أصـــدر عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة الرئيس الفخري للمؤسسة 
الملكية لألعمال اإلنســـانية أمر جاللته السامي 
بصـــرف كســـوة عيـــد األضحى المبـــارك، لجميع 
األرامـــل واأليتـــام المســـجلين لـــدى المؤسســـة 
وكلـــف جاللتـــه  اإلنســـانية،  لألعمـــال  الملكيـــة 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية برئاســـة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشـــباب مستشار األمن الوطني رئيس مجلس 
أمنـــاء المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، أن 
تتولـــى مهمـــة اإلشـــراف علـــى صـــرف ومتابعة 

هذه المكرمة لجميع المستفيدين.

وبهـــذه المناســـبة، رفـــع ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة خالـــص التهانـــي والتبريـــكات 
إلى جاللة الملك بمناســـبة حلول عيد األضحى 
المبـــارك، راجًيا من المولى العلي القدير أن يمن 
علـــى جاللتـــه بموفـــور الصحـــة والعافيـــة وأن 

يحفظ البحرين قيادة وحكومة وشعبا. 
تقـــدم ســـموه بخالـــص شـــكره وتقديـــره  كمـــا 
إلـــى جاللة الملك على مشـــاركته أســـر الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية فرحـــة األعيـــاد وتوجيـــه 
جاللته لالهتمام بهـــم وتلبية احتياجاتهم رغم 
كل الظروف التي تمر بها البالد، مشـــيًدا سموه 
بهذه البادرة الســـنوية التي يحرص جاللته من 
خاللها على توفير مختلف أشكال الرعاية لتلك 

األسر بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.
مـــن جهته، هنأ األمين العام للمؤسســـة الملكية 
الســـيد مملكـــة  لألعمـــال اإلنســـانية مصطفـــى 
البحرين قيادًة وحكومًة وشـــعًبا بمناســـبة عيد 
األضحـــى المبـــارك، وبيـــن أن االهتمـــام األبـــوي 
من جاللة الملك ألســـر المؤسسة وحرصه على 
مشـــاركتهم مختلف المناسبات خصوًصا فرحة 
األعيـــاد لها أثر كبير في نفوســـهم، ألنها تنطلق 
مـــن قلـــب أبوي محـــب يوجـــه دائًمـــا لرعايتهم 
وغمرهـــم بحبه وحنانه وتوفيـــر الحياة الهانئة 
لهـــم. مشـــيًرا إلـــى أن هـــذه البـــادرة تســـهم في 
هـــذه  واســـتقبال  األســـر  احتياجـــات  توفيـــر 

المناسبة بيسر ومحبة. سمو الشيخ ناصر بن حمدجاللة الملك

ضاحية السيف - المؤسسة الخيرية الملكية

جاللة العاهل يأمر بصرف كسوة عيد األضحى المبارك
ــام ــتـ ــر الـــرعـــايـــة لـــأرامـــل واأليـ ــي ــوف ــى ت ــل ــكــي ع ــرص مــل ــ ــن حـــمـــد: ح نـــاصـــر بـ

فتح المجال أمام 
الكفاءات الوطنية 
وتحقيق اإلنجازات 

وتطويع مختلف 
التقنيات

المنامة - بنا

أكـــد ولـــي العهـــد النائـــب األول لرئيـــس 
مجلـــس الوزراء رئيـــس مجلس الخدمة 
المدنيـــة صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة أهمية مواصلة 
تطويـــر العمـــل الحكومي بما يســـهم في 
تحقيق التميز في أدائه وتحسين جودة 
خدماتـــه ويصـــب فـــي خدمـــة تطلعـــات 
المســـيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وأشـــار ســـموه إلـــى 
اســـتمرارية البنـــاء علـــى مـــا تحقـــق من 
منجـــزات علـــى صعيـــد تحديـــث جودة 
الخدمـــات الحكوميـــة وتعزيـــز كفاءتها، 
وتطويـــع مختلف التقنيـــات الرامية إلى 
تطويـــر األداء الحكومـــي بمـــا يصب في 

صالح الوطن والمواطنين.
جـــاء ذلك لـــدى تـــرؤس ســـموه اجتماع 
مجلـــس الخدمة المدنيـــة أمس عن ُبعد، 
حيـــث نوه ســـموه بالجهود التـــي يبذلها 
ديوان الخدمة المدنية في إعادة هيكلة 
الجهـــات الحكوميـــة، معربـــا عن شـــكره 
وتقديـــره للـــدور الذي يقوم بـــه الديوان 
وكافة الجهات الحكومية إلنجاح إعادة 
الهيكلة بما يســـهم في فتح المجال أمام 
الكفاءات الوطنيـــة وتحقيق اإلنجازات 

التنموية للمملكة.
وأضـــاف ســـموه “وصلنـــا إلـــى حصيلـــة 
جيـــدة مـــن العمـــل علـــى إعـــادة هيكلـــة 
الجهـــات الحكومية باالنتهـــاء من إعادة 

هيكلـــة 51 جهـــة حكومية مـــن أصل 57 
جهة حكومية، وهو أمر يؤكد أننا نســـير 
فـــي االتجاه الصحيح فـــي مجال إعادة 
الهيكلـــة التـــي ســـتكون االنطالقـــة نحو 
تنفيـــذ اإلســـتراتيجيات والخطـــط التي 

سيتم وضعها للمرحلة المقبلة”.
البحريـــن  بفريـــق  إيمانـــه  وأكـــد ســـموه 
الحكومـــي الـــذي يعـــول الجميـــع عليـــه 
خالل المرحلـــة المقبلة، والذي ســـيكون 
لـــه دور كبير فـــي تعزيـــز دور القطاعات 
الحيويـــة المختلفـــة بالمملكـــة بالتعـــاون 
مع أعضـــاء فريق البحرين في الســـلطة 
التشـــريعية والقطـــاع الخـــاص وغيرهـــا 
من القطاعات المختلفة؛ بهدف التعافي 
وتداعيـــات  آثـــار  كافـــة  مـــن  الســـريع 
فيـــروس كورونـــا للســـير قدمـــا نحـــو ما 
تـــم البـــدء به من مســـارات عمـــل هدفها 
رفعـــة ونمـــاء الوطن والمواطن، مشـــيرا 
والفـــرص  التحديـــات  أن  إلـــى  ســـموه 
الماثلة تســـتوجب مواصلة تعزيز كفاءة 
األجهـــزة الحكوميـــة؛ لخلق جهـــات أكثر 

مرونة وسرعة في التعاطي مع مختلف 
جـــودة  تعزيـــز  ومواصلـــة  التحديـــات، 
وأداء الخدمـــات الحكوميـــة بمـــا يعـــود 

بالنفع والنماء لصالح الجميع.
وأعرب سموه عن شكره وتقديره لكافة 

الجهـــات الحكومية التي تم االنتهاء من 
تنفيذ إعـــادة الهيكلة فيهـــا على تعاونها 
المســـتمر مـــع ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة 
والتـــي كانـــت نتيجتهـــا الوصـــول لهـــذه 
المخططـــة  الفتـــرة  بحســـب  الحصيلـــة 

لذلك.
ـــن ديـــوان الخدمة المدنيـــة بأنه  وقـــد بيَّ
نتيجـــة إلعـــادة هيكلة وتنظيـــم الجهات 
الحكوميـــة تـــم تقليـــص عـــدد الـــوكالء 
مســـاعدا  وكيـــال   80 مـــن  المســـاعدين 

وتقليـــص  مســـاعدا،  وكيـــال   63 إلـــى 
إلـــى  مديـــرا   261 مـــن  المديريـــن  عـــدد 
228 مديـــرا، بمـــا يعزز من كفـــاءة العمل 
الحكومي ويحسن مخرجاته التنظيمية 

واإلنتاجية.

ســـمو ولـــي العهـــــد: مواصلـــة تعزيـــز جـــودة األداء وخلـــــق جهــــات أكثـــر مرونـــــة

االنتهاء من إعادة هيكلة 51 جهة حكومية من أصل 57
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مدينة الملك عبداهلل إضافة نوعية للخدمات التعليمية والطبية
البحرينـــي البشـــري  العنصـــر  قـــدرات  تنميـــة  النعيمـــي: 

إنجـــاًزا  العربـــي  الخليـــج  جامعـــة  حققـــت 
جديـــًدا في مجال الحصـــول على االعتماد 
األكاديمي من جهات عالمية مرموقة، حيث 
حصل برنامج الدكتوراه في إدارة االبتكار 
والتقنيـــة علـــى اعتماديـــة معهـــد االبتـــكار 
األميركيـــة،  المتحـــدة  بالواليـــات  العالمـــي 
ونـــال برنامـــج الماجســـتير اإلكلينيكي في 
طـــب العائلـــة اعتماديـــة المنظمـــة العالمية 
ألطبـــاء األســـرة، وحصـــل مركـــز المحـــاكاة 
الطبـــي بالجامعـــة علـــى اعتماديـــة جمعيـــة 
المحـــاكاة فـــي الرعاية الصحيـــة بالواليات 

المتحدة األميركية.
وبهـــذه المناســـبة، اســـتقبل وزيـــر التربيـــة 
والتعليـــم رئيـــس مجلـــس التعليـــم العالـــي 
ماجـــد النعيمـــي بمكتبـــه بديـــوان الـــوزارة 
خالـــد  الجامعـــة  رئيـــس  عيســـى  بمدينـــة 
المســـؤولين  كبـــار  مـــن  وعـــدًدا  العوهلـــي 
بالجامعة، حيث أشاد بهذا اإلنجاز المشّرف 
الـــذي يعزز الثقة بالمســـتوى الرفيع لبرامج 
إيجاًبـــا  وينعكـــس  األكاديميـــة،  الجامعـــة 
مؤسســـات  بيـــن  العلميـــة  ســـمعتها  علـــى 
التعليـــم العالـــي المتميـــزة، مؤكـــًدا اهتمـــام 
ودعـــم مملكة البحرين لهـــذه الجامعة التي 
يعكـــس  أكاديمًيـــا مشـــرًفا  نموذًجـــا  تمثـــل 
عمق العالقـــات األخوية بيـــن دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.

وأثنـــى الوزيـــر علـــى جهـــود الجامعـــة فـــي 
اإلكلينيكـــي  الماجســـتير  برنامـــج  إطـــالق 
فـــي طـــب العائلـــة، تنفيـــًذا لقـــرار مجلـــس 
الـــوزراء بهـــذا الخصـــوص، ضمن مشـــروع 
البحرينييـــن  األطبـــاء  لتدريـــب  وطنـــي 
حديثـــي التخـــّرج، بالشـــراكة مـــع المجلس 
األعلـــى للصحـــة، ووزارة الصحـــة، وبدعـــم 
من صنـــدوق العمل “تمكين”، بما من شـــأنه 
النهـــوض بقدرات الكـــوادر الطبية الشـــابة، 
انســـجاًما مع توجيهات القيادة السياســـية 
بضـــرورة تنميـــة قـــدرات العنصـــر البشـــري 
التخصصـــات  مختلـــف  فـــي  البحرينـــي 

الحيوية.

 كمـــا تم خالل اللقاء بحث ســـير العمل في 
مشروع مدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز 
الطبية، حيث أكد الوزير أن المدينة تشّكل 
إضافة نوعية للخدمات التعليمية والطبية 
بالمملكـــة والـــدول األعضـــاء بالجامعة، بما 
تضمـــه مـــن مستشـــفى تعليمـــي متكامـــل، 
بـــأن  ومراكـــز بحثيـــة متخصصـــة، منوًهـــا 
المشروع يعكس متانة العالقات التاريخية 
بيـــن مملكـــة البحريـــن وشـــقيقتها المملكـــة 
العربية الســـعودية. وأطلـــع رئيس الجامعة 
الوزيـــر علـــى خطـــط الجامعـــة وبرامجهـــا 
التطويريـــة المســـتقبلية التـــي تهـــدف إلى 

االرتقاء بمخرجاتها في المجاالت كافة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تغطية - المكتب اإلعالمي

اســـتقبل مستشـــار األمـــن الوطنـــي قائـــد الحـــرس 
الملكي ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة سفير 
الجمهورية الفرنسية لدى المملكة جيروم كوشارد.

وأثناء اللقاء، أكد ســـموه أهميـــة التطور الكبير في 
مســـتوى العالقـــات الثنائيـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن 
والجمهورية الفرنســـية الصديقة، األمر الذي ساهم 
فـــي فتـــح المزيـــد مـــن مجـــاالت التعاون المشـــترك 
بيـــن البلديـــن. وأشـــاد ســـموه بمســـتويات التعـــاون 
والتنســـيق المشـــترك التـــي وصلـــت إليهـــا العالقات 
بين البلدين، التي أســـهمت فـــي تعزيز أطر التعاون 

على مختلـــف األصعدة، مثنيا علـــى الجهود الطيبة 
التـــي يبذلهـــا ســـفير الجمهورية الفرنســـية وحرصه 
الموصـــول على تقوية العالقـــات الثنائية وتأطيرها 
بشـــكل متواصـــل بيـــن البلديـــن. مـــن جانبـــه، أعرب 
ســـفير الجمهوريـــة الفرنســـية عـــن تقديـــره لمملكـــة 
البحريـــن وحرص قيادتها علـــى تقوية العالقات مع 
فرنسا وزيادة حجم التعاون في مختلف المجاالت. 
وأثناء اللقاء، بحث ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة مـــع ســـفير الجمهورية الفرنســـية عـــددا من 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

ناصر بن حمد: تقوية العالقات مع فرنسا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

دعـــت إدارة العالقـــات العامة واإلعالم بـــوزارة التربية 
فـــي  الراغبيـــن  العامـــة  الثانويـــة  خريجـــي  والتعليـــم 
الدراســـة بالجامعـــات خـــارج مملكـــة البحريـــن، ومـــن 
ضمنهـــا الجامعـــات التـــي توفـــر التخصصـــات الطبيـــة 
والصحيـــة، إلـــى ضـــرورة زيـــارة الموقـــع اإللكترونـــي 
قائمـــة  يضـــم  الـــذي   ،)RUa /Bahrain.bh / /:htttp(
الجامعـــات والبرامـــج األكاديميـــة الموصـــى بالدراســـة 
فيهـــا، والضوابـــط والمعاييـــر االسترشـــادية لاللتحـــاق 
بهـــا، مـــع إمكانيـــة تقديـــم طلـــب إلكترونـــي للحصـــول 
علـــى توصية بالبرنامـــج األكاديمـــي، للتحقق من مدى 
اســـتيفائه للضوابط العامـــة، وذلك تفادًيـــا لحدوث أي 
مشكالت أكاديمية أو مخالفات قانونية تؤثر على سير 

معادلة المؤهل مستقبالً.

ويمكـــن للطالـــب االستفســـار عبـــر البريـــد اإللكتروني: 
االتصـــال  عبـــر  أو   ،)UG.bahrain@moe.gov.bh(

بالرقمين: )17873043 - 17896784(. 
وفي هذا اإلطار، أكدت إدارة العالقات العامة واإلعالم 
أنه، وتنفيًذا لقرار مجلس الوزراء الموقر بشأن اعتماد 
قائمـــة المؤسســـات الموصـــى بالدراســـة فيهـــا لدرجـــة 
البكالوريـــوس في التخصصات الطبيـــة والصحية في 
جمهورية الصين الشـــعبية، فإنه على خريجي الثانوية 
الراغبيـــن فـــي التســـجيل بإحـــدى الجامعـــات الصينية 
االطـــالع علـــى أســـماء الجامعـــات الموصى بهـــا فقط، 
لتجنـــب الدراســـة فـــي مؤسســـات غيـــر معتمـــدة، وما 
يصاحـــب ذلك من عـــدم معادلة المؤهـــل الجامعي بعد 

التخرج.

دعوة الخريجين لدراسة الطب بجامعات “موصى بها”
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سمو الشيخ عيسى بن علي يرعى القمة العربية لتطوير الذات
تنطلـــق األحـــد تحـــت شـــعار “العـــودة إلـــى الداخـــل”

برعايـــة كريمـــة من وكيل وزارة شـــؤون 
مجلس الوزراء ســـمو الشيخ عيسى بن 
علـــي آل خليفـــة، تنطلـــق األحـــد المقبل 
فعاليـــات  الجـــاري  يونيـــو   26 الموافـــق 
األولـــى  “االفتراضيـــة”  العربيـــة  القمـــة 
مـــن نوعها لتطويـــر الذات، تحت شـــعار 
“العـــودة إلـــى الداخـــل”، والتـــي يشـــارك 
فيهـــا 10 من كبـــار الشـــخصيات المؤثرة 
فـــي الخليـــج والوطن العربـــي، ويتابعها 
أكثـــر مـــن 5 آالف مشـــارك مـــن البحرين 
وتنظمهـــا مؤسســـة  والعالـــم،  والخليـــج 
فيوجـــر ماســـتر للفعاليـــات والمؤتمرات 
كأول قمـــة افتراضيـــة بحرينيـــة تحظى 
الفعاليـــات  بتاريـــخ  مشـــاركة  بأوســـع 

المنظمة في ظل جائحة كورونا.

وتستضيف القمة أكبر تجمع نخبوي من 
كبار المتحدثين من دول الخليج العربي 
ومختلـــف الـــدول العربيـــة، مـــن بينهـــم 
الخبـــراء والمتخصصـــون واإلعالميـــون 
والباحثـــون، والذيـــن ســـيطرحون خالل 
القمة أوراقا بحثية وخطابات تحفيزية 
متعلقة بتطوير الذات في عدة مجاالت 
تحديدا تحت ظالل العودة إلى الداخل.

وعبـــرت، رئيســـة اللجنـــة المنظمـــة ألول 
قمـــة افتراضية بمملكـــة البحرين رحاب 
وتقديرهـــا  شـــكرها  جـــل  عـــن  شـــريف 
للرعايـــة الكريمة لســـمو الشـــيخ عيســـى 
بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة للقمـــة، 
ممـــا يعكـــس دعـــم ســـموه الكريـــم لمثل 
هذه المبـــادرات والفعاليات التي تنظمها 
المؤسســـات البحرينية الشبابية، وتعمل 
على تفعيل الحراك المجتمعي االيجابي 

والشـــراكة الحكوميـــة المؤسســـية التي 
فعاليـــات  جميـــع  مصلحـــة  فـــي  تصـــب 
المجتمـــع، والتأكيد علـــى ريادة البحرين 
في تنظيـــم المؤتمرات االفتراضية على 

خارطة المنطقة والعالم.
بــــ  وفـــي تصريحـــات صحفيـــة خاصـــة 
“البالد”، أكدت شـــريف، أنه ســـيتم طرح 
العديـــد مـــن المحـــاور العلميـــة والعملية 
واالجتماعيـــة واإلعالمية المهمة، والتي 
من شـــأنها االرتقـــاء بجودة حيـــاة الفرد 
العربـــي، والتـــي تصـــب وتهـــدف بالتالي 
إلى االرتقاء بالمجتمعات، باإلضافة إلى 

التأثير في فكر الشباب العربي.
وأضافـــت أن المحـــاور األساســـية التـــي 
ســـتتناولها القمـــة ســـوف تتلخص حول 
االســـتثمار في تطوير الذات باستخدام 
االتجاهـــات الحديثـــة فـــي التكنولوجيا، 

والـــذي ســـيكون محـــور الورقـــة العلمية 
التـــي ســـيلقيها المتحـــدث ســـعد البـــراك 
مـــن دولة الكويت، بينما ســـتكون محور 
نقطة التحـــول وأثرها في تطوير الذات 
المحور الذي ستتطرق له الفنانة بلقيس 
فتحي، في الوقت الذي ســـيكون محور 
الســـالم الداخلي وأثره في نشـــر السالم 
الخارجـــي ضمـــن محـــاور كلمـــة ســـيف 
جنان من دولة العراق، مضيفة أن القمة 
ستســـتعرض أيضا االتجاهـــات الحديثة 
إعالمـــي  منظـــور  مـــن  الـــذات  لتطويـــر 

والـــذي ســـيتناوله المتحـــدث اإلعالمـــي 
مصطفـــى األغـــا، إضافـــة الى عـــدد كبير 
من المحاور التي سيتحدث فيها خبراء 
على المســـتويين اإلقليمي والدولي في 

مختلف التخصصات.
مـــن جانبها أوضحـــت، رئيـــس العالقات 
أن  الشامســـي،  نـــور  واإلعـــالم  العامـــة 
العربيـــة  الـــدول  مـــن جميـــع  مشـــاركين 
ســـيحضرون القمـــة، وقـــد تم فتـــح باب 
فـــي  للراغبيـــن  إلكترونـــي  التســـجيل 
حضورهـــا، مشـــيرة أن هـــذه القمة تعتبر 

وتعـــد حدثا نوعيا متميزا، يتعلق بجميع 
فئـــات المجتمع من أجل االرتقاء بجودة 
حياتهـــم. وأكـــدت الشامســـي أن القمـــة 
تركـــز علـــى العديد مـــن األهـــداف، ولكن 
تبقـــى أهـــم أهدافهـــا وســـبب تنظيمهـــا 
بشـــكل واضح، هي عملها لرفع مســـتوى 
الوعـــي الذاتـــي للهوية الفرديـــة وتعزيز 
مفهـــوم التواصل مع الـــذات، مؤكدة في 
ختـــام حديثهـــا أن هـــذا الحـــدث المهـــم 
يعتبر بال شـــك نقلـــة وإضافة نوعية في 

حياة كل فرد.

مصطفى اآلغا سعد البراك الفنانة بلقيس رحاب شريف
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المنامة - وزارة الداخلية

تســـلمت محافظـــة العاصمـــة 30 ألف 
كمامـــة مـــن المركـــز األلمانـــي الطبـــي 
وذلك في إطار حملة “مًعا نهتم” التي 
أطلقتهـــا المحافظـــة فـــي شـــهر أبريل 
الماضي، حيث تسلم الدفعة محافظ 
العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن 
آل خليفـــة مـــن فاطمـــة ســـالم، وهـــي 
وعبداللطيـــف  اإلداري  المديـــر 
إسماعيل، وهو مدير العالقات العامة 

في المركز األلماني الطبي.
المحافظـــة  أن  المحافـــظ  وأكـــد 
أصحـــاب  مـــع  التنســـيق  ســـتواصل 
إنتـــاج  لدعـــم  الخيريـــة  المبـــادرات 

انتهـــاء  حتـــى  الكمامـــات  وتوزيـــع 
أن  إلـــى  مشـــيرا  كورونـــا،  جائحـــة 
تلـــك المبـــادرات الخيرية تســـهم في 
تفعيـــل مفهـــوم الشـــراكة المجتمعية 
وتعـــزز من تكاتـــف المجتمع، وتنشـــر 
التطوعـــي،  والعمـــل  العطـــاء  ثقافـــة 
فـــي  مهمـــا  مؤشـــرا  يعـــدان  اللذيـــن 
تطـــور المجتمعـــات وأحـــد محركات 
التنميـــة. وأثنـــت فاطمـــة ســـالم على 
جهود محافظـــة العاصمـــة؛ للحد من 
انتشـــار فيروس كورونا ودعم األسر 
بإطالقهـــا  الجائحـــة  مـــن  المتضـــررة 

حملة “مًعا نهتم”.

أشاد محافظ الشـــمالية علي العصفور 
لممثـــل جاللـــة  الكريمـــة  بالتوجيهـــات 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الشباب مستشار األمن الوطني رئيس 
الملكيـــة  المؤسســـة  أمنـــاء  مجلـــس 
الشـــيخ  ســـمو  اإلنســـانية  لألعمـــال 
ناصـــر بـــن حمد آل خليفة لدعم األســـر 
والمواطنيـــن البحرينييـــن المتضررين 
مـــن أزمـــة كورونـــا مـــن خـــالل حملـــة 
“فينا خير” التي دشـــنها سموه، معتبرا 
أن توزيـــع مـــا يزيـــد عـــن 7500 ســـلة 
ضمـــن مشـــروع “غـــذاؤك فـــي بيتـــك” 
الملكيـــة  المؤسســـة  أطلقتـــه  الـــذي 
لألعمال اإلنســـانية بالتعاون مع وزارة 
الداخليـــة، يســـهم فـــي التخفيـــف مـــن 
آثـــار الجائحـــة. ووزع المحافـــظ عددا 
من الســـالل الغذائية علـــى دار الرعاية 
النهاريـــة للوالديـــن، جمعيـــة دار المنار 

لرعايـــة الوالديـــن، وجمعيـــة دار يوكو 
لرعايـــة الوالدين، ودار المحرق لرعاية 
الوالدين التابع لجمعية الكلمة الطيبة، 
ونادي عبدهللا فخـــرو لرعاية الوالدين 
ونـــادي  اإلصـــالح،  لجمعيـــة  التابـــع 
عبدالرحمـــن كانـــو االجتماعـــي التابـــع 
لجمعيـــة مدينـــة حمد الخيريـــة، وذلك 
بحضـــور نائب المحافـــظ  العميد خالد  

الدوسري وعدد من المسؤولين.

“العاصمة” تتسلم 30 ألف كمامة لتوزيعها على األهالي

توزيع 7500 سلة ضمن “غذاؤك في بيتك”

القضيبية - مجلس الشورى

قال وكيل وزارة الصحة، عضو الفريق 
لفايـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
كورونـــا )كوفيـــد 19(، وليـــد المانـــع، إن 
التزام الجميع بالمســـؤولية هو المكمل 
بهـــا  يقـــوم  التـــي  للجهـــود  األساســـي 
الفريـــق، وركيزة مهمـــة لنجاح الخطط 
للقضـــاء علـــى الفيـــروس، وإن االلتزام 
بالتدابيـــر الوقائية هـــو واجب وطني.
ونظمت األمانة العامة لمجلس الشورى 

أمس لقـــاًء إلكترونًيا عن “مســـتجدات 
جائحة فيـــروس كورونا وتعامل فريق 

البحرين في مواجهة الجائحة”.
واســـتعرض المانع أثناء اللقاء الجهود 
الوطنيـــة لفريـــق البحرين بقيـــادة ولي 
العهد نائـــب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
آل  بـــن حمـــد  األميـــر ســـلمان  الملكـــي 

خليفة.

المانع: االلتزام بالتدابير الوقائية واجب وطني

سمو الشيخ خليفة بن علي يهنئ 
محافظ “طوكيو” لفوزها في االنتخابات
ــن والـــيـــابـــان ــري ــح ــب ــن ال ــي ــعــمــق الـــعـــاقـــات ب ــاد ب ــ ســـمـــوه أشـ

أجـــرى محافـــظ الجنوبية ســـمو 
بـــن  علـــي  بـــن  خليفـــة  الشـــيخ 
خليفـــة آل خليفة، اتصااًل هاتفًيا 
طوكيـــو  محافظـــة  بمحافـــظ 
إذ  كويكـــي،  يوريكـــو  اليابانيـــة 
هنأها ســـموه بمناسبة فوزها في 

االنتخابات التي أجريت أخيًرا.
ســـمو  أشـــاد  االتصـــال،  وأثنـــاء 
بعمـــق  الجنوبيـــة  محافـــظ 
عالقـــات الصداقـــة التـــي تربـــط 
بإمبراطوريـــة  البحريـــن  مملكـــة 

اليابان، مســـتعرضا ســـموه سبل 
التعاون المشترك بين المحافظة 
الجنوبية ومحافظة طوكيو في 

العديد من المجاالت.
محافـــظ  أعربـــت  جهتهـــا،  مـــن 
كويكـــي،  يوريكـــو  طوكيـــو 
لســـمو  وتقديرهـــا  شـــكرها  عـــن 
ومـــا  تهنئتـــه،  علـــى  المحافـــظ 
يوليـــه من اهتمـــام ودعم لتعزيز 
العالقـــات الثنائيـــة بيـــن مملكـــة 

يوريكو كويكي البحرين وإمبراطورية اليابان. سمو الشيخ خليفة بن علي

المنامة - وزارة الداخلية
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محرر الشؤون المحلية

يعقـــوب  المعلومـــات  تقنيـــة  خبيـــر  أكـــد 
العوضي أهمية الحدث الذي شهدته دول 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية 
أمـــس األول والمتمثـــل بتدشـــين “منصـــة 
الخاصـــة  الخبيثـــة  البرمجيـــات  تحليـــل 
خليجـــي  كمشـــروع  الســـيبراني”،  باألمـــن 
مشترك يدعم الجهود الموحدة من جانب 
دول المجلـــس؛ لضمـــان أمـــن المعلومـــات، 
ويدعـــم  الحيويـــة،  القطاعـــات  وحمايـــة 
البحريـــن  فـــي  الرقمـــي  التحـــول  جهـــود 

والدول الخليجية.
وشـــدد العوضي على أهمية هذه المبادرة 
تتصاعـــد  التـــي  األخطـــار  مواجهـــة  فـــي 
البرامـــج  هجمـــات  تطـــور  مـــع  باســـتمرار 
اإللكترونيـــة،  الحـــرب  ونظـــم  الخبيثـــة، 
وتعمـــد  والتمويـــه،  التخفـــي  ووســـائل 
استخدام المهاجمين لغات معينة، وتزوير 
المنفـــذة  الجهـــات  هويـــة  بشـــأن  األدلـــة 
للهجـــوم. وقال إن المؤسســـات الحكومية 
التي تشـــرف على قطـــاع البنيـــة التحتية 
والخدمـــات العامـــة، إضافـــة إلـــى البنـــوك 

والمؤسســـات الماليـــة، هي القـــوة الدافعة 
فـــي  التنمويـــة واالقتصاديـــة  للنجاحـــات 
دول الخليـــج العربـــي، لذلـــك فـــإن األمـــن 
المعلوماتي لتلك الجهات واستقرار أدائها 
مهـــم جـــدا، ويتطلب مـــا يمكن تســـميته بـ 
“يقظـــة ســـيبرانية”، خصوصـــا مع تســـارع 
وتيرة التحول الرقمي في مملكة البحرين 

ودول الخليج العربي.
وأشـــار إلى أن العديد من الدراسات تؤكد 
أن 50 % مـــن الهجمـــات الســـيبرانية فـــي 
منطقة الشـــرق األوســـط عموما تستهدف 

قطاعي النفط والغاز والصحة.

المنصة الخليجية لألمن السيبراني لمواجهة األخطار

ال بـالغــات عـن سـرقــات فــي مرفــأ ستـرة
يخضـــع للحمايـــة مـــن “الرقابـــة البحريـــة” بالتعـــاون مـــع خفـــر الســـواحل

أكـــدت إدارة الرقابـــة البحريـــة بوكالـــة الزراعة 
والثـــروة البحريـــة أن مرافـــئ الصيـــد البحـــري 
تخضـــع للحماية والمراقبة من اإلدارة بالتعاون 

مع قيادة خفر السواحل.
ونفـــت اإلدارة أن تكون قد تســـلمت رســـمًيا أي 
بالغ عن أي ســـرقات في مرفأ سترة للصيادين 
فـــي الشـــهرين الماضييـــن، ودعـــت إلـــى إبـــالغ 
اإلدارة عـــن أيـــة شـــكوى بالمرفأ عبـــر التواصل 
المباشر مع مشـــرف المرفأ أو الحضور الرسمي 
لمبنـــى إدارة الرقابـــة البحرية أو التوجه لقيادة 

خفر السواحل.
وأشـــارت إلـــى أن الئحـــة تنظيـــم المرافـــئ رقم 
)8( لســـنة 2010، تنـــص في المـــادة رقم 5 على 
“مســـؤولية حفـــظ األدوات أو معـــدات الصيـــد 
الموضوعـــة فـــي غير األماكـــن المخصصة لها ال 
تتحمـــل اإلدارة أي مســـؤولية تجاههـــا”، كما أن 
المـــادة 14 )ب( تنص على “حظـــر حيازة المواد 

القابلـــة لالشـــتعال علـــى متـــن الســـفن أو فـــي 
المرفأ”.

وجددت اإلدارة تأكيدها ضمان ســـالمة مرافئ 

الصيـــد البحـــري، وتوفيـــر الدعـــم للعاملين في 
القطـــاع  أهميـــة  مـــن  انطالًقـــا  الصيـــد،  قطـــاع 

الحيوي.

مرفأ سترة للصيادين

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

د. وهيب عيسى الناصر

رئيس الجمعية الفلكية البحرينية وأستاذ الفيزياء التطبيقية بجامعة البحرين

مـــع الحـــدث التاريخـــي اإلماراتـــي 
العربـــي اإلســـالمي العالمـــي، وهـــو 
إطـــالق مســـبار األمل، الـــذي يهدف 
لكشف أسرار غالف المريخ الجوي، 
وجـــود  عـــدم  أســـباب  وتحديـــًدا 
األكســـجين و الهيدروجين في هذا 
الكوكـــب، ومعرفـــة كيفيـــة حدوث 
التغييـــرات الجويـــة فيـــه، وتبـــادل 
حـــرص  فقـــد  وغيرهـــا،  الغـــازات 
عضـــو الجمعية الفلكيـــة البحرينية 
علـــي  الســـيد  الفلكـــي  والمصـــور 
نامـــدار علـــى تصوير هـــذا الكوكب 
فـــي  البحريـــن  مـــن ســـماء مملكـــة 
فجـــر يـــوم هـــذا الحـــدث )20 يوليو 
2020( لتكـــون صورة تاريخية عند 
الفلكييـــن تســـتحق االحتفـــاظ بها. 
والســـيد علـــي نامـــدار هـــو صاحب 
مرصد زحـــل، وقد حصل على هذه 
الصـــورة - رغم عـــدم صفاء الغالف 
الجـــوي - حيـــث احتـــاج بـــذل جهد 
كبيـــر فـــي التصويـــر لمدة ســـاعات. 
تـــم التقاط هذه الصورة عندما كان 
فـــي   ° 60 ارتفـــاع  الكوكـــب علـــى 
السماء باستخدام تليسكوب قطره 
11 بوصـــة من نـــوع سيليســـترون، 
بتصويـــر  خاصـــة  فلكيـــة  وكاميـــرا 
 - الكوكـــب  قـــدر  وكان  الكواكـــب، 
2، وشـــروقه فـــي ســـماء البحريـــن 
الســـاعة 2:10 صباحـــا وغروبه في 
الســـاعة 3:27 مســـاء، وعلـــى بعـــد 
0.48364 وحـــدة فلكية، وســـيكون 
مقابال للشمس تماما في 13 أكتوبر 
2020 حيث ســـيكون أكثر سطوعا 
بحوالـــي 16 مـــرة نظـــرا لقربـــه مـــن 

األرض )401 مليون كم(. 
الصـــورة  هـــذه  فـــي  والفريـــد 
الملتقطـــة فـــي ســـماء البحرين هو 
اكتســـاء القطـــب الجنوبـــي باللـــون 
تفســـير  حســـب  وهـــو  األبيـــض، 
عـــن  عبـــارة  المختصيـــن  العلمـــاء 
طبقـــات مـــن الثلـــج مكدســـة فـــوق 
حجـــم  ويتغيـــر  البعـــض،  بعضهـــا 
طـــوال  وتكوينهـــا  الطبقـــات  هـــذه 
العـــام، رغـــم أنها دائمة فـــي القطب 
المريـــخ،  صيـــف  ففـــي  الجنوبـــي؛ 
مغطـــى  الشـــمالي  القطـــب  يكـــون 
بشـــكل دائـــم بطبقـــات ســـميكة من 
الجليـــد المائـــي - فـــي الغالـــب - أما 
في فصل الشتاء، وعندما تنخفض 
الكوكـــب  علـــى  الحـــرارة  درجـــات 

°125م،   - مـــن  أقـــل  إلـــى  االحمـــر 
تصبـــح طبقات الجليـــد المائي أكثر 
ســـمكا مع خليـــط من ثاني اكســـيد 
الكربـــون المتجمـــد )الثلـــج الجاف( 
حيـــث الحظ العلمـــاء انتثـــار الغبار 
والجليـــد بســـبب الطقـــس العاصف 
على القطب الشمالي ليصل ارتفاع 
الجليـــد إلى أكثر مـــن كيلو متر! أما 
فـــي القطـــب الجنوبي فإن ســـماكة 
الجليـــد تصل إلى 8 أمتـــار، ويكون 
الجليـــد دائمـــا فيـــه بعكـــس القطب 
الشـــمالي الذي يـــزداد وينخفض أو 
يزول بســـبب تقلص ضغطه الجوي 
إلى الثلث. تجدر اإلشارة أن غالف 
المريـــخ الجـــوي فيـــه ثاني أكســـيد 
الكربـــون، والنيتروجين، واالرغون، 
وبخـــار الماء، وغـــازات أخرى، دون 
الهيدروجين واألكســـجين، ومسبار 
األمل )مسبار العالم( يسعى لمعرفة 

سبب ذلك!
أحـــد  وهـــو  المريـــخ،  كوكـــب  إن 
لهـــا  التـــي  أي  االرضيـــة  الكواكـــب 
مالحظتـــه  يمكـــن  صلبـــة،  أرضيـــة 
بشكل مباشر بالتفصيل من األرض 
المريـــخ  أن  ورغـــم  بالتلســـكوب. 
أصغـــر مـــن االرض، وبحجم 11  % 
مـــن كتلـــة األرض، و50 % أبعد من 
الشـــمس عـــن األرض، فـــإن مناخـــه 
لـــه أوجـــه تشـــابه مـــع االرض، مثل 
األغطيـــة الجليديـــة القطبيـــة، كمـــا 
أن درجـــة حرارة غالفـــه هي األكثر 
تقـــارب  التـــي  الكواكـــب  بيـــن  مـــن 
كوكب األرض )اقصى درجة حرارة 
فـــي المريـــخ °24م وأقـــل حـــرارة 
°133-م(، علمـــا بأن حرارة الكوكب 
االغطيـــة  وزادت  تنخفـــض  بـــدأت 

القطبية فيه. 
وســـيكون مســـبار األمـــل اإلماراتي 
ربما األكثر ســـخاء في توفير صور 
دقيقـــة لغالف كوكـــب المريخ أثناء 
رحلته حول الكوكب كل 50 ســـاعة 
لدراســـة غالفه الجـــوي بعد انطالق 
أول رحلـــة جويـــة للمريـــخ )مارينـــز 
فور( في عـــام 1965 م، وكان مرور 
المســـبار ســـريع لمدة يوميـــن )15 - 
14 يوليو 1965(، وكان محدودا من 
حيث مســـاهمته فـــي حالة المعرفة 
بالمناخ المريخـــي، ثم تلته البعثات 
وأعقبهـــا  ومارينـــر7(،   ،6 )مارينـــر 

برنامج فايكنغ في عام 1975.

صورة فريدة للمريخ بسماء البحرين 
يوم إطالق مسبار األمل اإلماراتي

حبس مصاب تعمد نقل “كورونا” لألطباء
ـــة ـــع متفرق ـــي مواض ـــن ف ـــس الفاحصي ـــارع بلم ـــم س ـــده ث ـــي ي ـــعل ف س

صرح رئيس النيابة عدنان الوداعي أن النيابة العامة قد أجرت تحقيقاتها 
بشــأن قيام أحــد المصابين بفيروس كورونا المســتجد بتعريض األطباء 

العاملين بمركز الفحص للعدوى.

وكانت إدارة الصحة العامة قد أبلغت 
عن قدوم المتهم لمركز الفحص من 
أجـــل عمل فحص فيـــروس كورونا، 
إذ كان آخـــر فحـــص أجـــري لـــه قـــد 
أثبـــت إصابتـــه بالفيـــروس، وأثنـــاء 
ذلك تعمد المتهـــم إزالة كمام الوجه 
والســـعال أمام األطبـــاء الموجودين 
بالمركز آنذاك، كما تعمد الســـعال في 
يده ثم المسارعة بلمس األطباء في 
مواضـــع متفرقة من أجســـامهم من 

أجل نقل الفيروس لهم.

النيابـــة  اســـتجوبت  وقـــد  هـــذا 
العامـــة المتهـــم ووجهـــت إليه تهمة 
وهـــي  للعـــدوى،  الغيـــر  تعريـــض 
الجريمة المؤثمـــة بالقانون رقم 34 
لســـنة 2018 بشـــأن الصحـــة العامة 
والتـــي تصـــل عقوبتها إلـــى الحبس 
التـــي  والغرامـــة  ســـنوات   3 لمـــدة 
تصـــل إلـــى 10 آالف دينـــار، وأمرت 
بحبســـه احتياطًيا، وجار استكمال 
التحقيقـــات تمهيـــدَا إلحالـــة المتهم 

إلى المحكمة المختصة.

المنامة - النيابة العامة

الجشي: برنامج “استمرارية األعمال” من “تمكين” دَعم استمرار قطاع التدريب
البحرينيـــة  الجمعيـــة  رئيـــس  أكـــد 
الجشـــي  نـــواف  التدريـــب  لمعاهـــد 
أن خطـــوة زيـــادة ميزانيـــة برنامـــج 
التـــي  األعمـــال”  اســـتمرارية  “دعـــم 
“تمكيـــن”  العمـــل  صنـــدوق  أطلقهـــا 
وفقـــا للتوجيهات الملكية الســـامية، 
تســـهم فـــي تعزيـــز وتمديـــد حزمـــة 
األكثـــر  للقطاعـــات  المالـــي  الدعـــم 
تأثـــرًا مـــن جائحـــة كورونـــا “كوفيـــد 
19”، بمـــا فيها قطـــاع التدريب، األمر 
الـــذي كان لـــه بالـــغ األثـــر فـــي دعـــم 
اســـتمرار قطـــاع التدريـــب فـــي ظل 
الظروف الراهنة، منوها بالدور الذي 
تؤديـــه “تمكيـــن” عمومـــا في ســـياق 
الجهـــود الوطنية للحد مـــن التبعات 
االقتصادية للجائحة على مؤسسات 
القطـــاع الخاص وأصحـــاب األعمال 

البحرينييـــن، وتحقيـــق فرص الدعم 
بأقصى فاعلية ممكنة.

وكشـــف الجشـــي عـــن وجـــود قنـــاة 
مفتوحـــة دائمـــة بين جمعيـــة معاهد 
التدريـــب وصندوق العمـــل “تمكين”؛ 
بهـــدف التشـــاور والتنســـيق الدائـــم 
مشـــيدا  التدريـــب،  معاهـــد  لدعـــم 
بالجهـــود التـــي تبذلهـــا “تمكيـــن” في 
هذا اإلطـــار وفقا لتوجيهـــات رئيس 
مجلـــس إدارتهـــا الشـــيخ محمـــد بن 
كـــوادر  عيســـى آل خليفـــة وجهـــود 
جهازهـــا التنفيـــذي برئاســـة إبراهيم 

جناحي.
وقال إن الشراكة بين جمعية معاهد 
التدريـــب و “تمكيـــن” متجـــذرة منـــذ 
ســـنوات طويلة، وهي شراكة تصب 
فـــي إطـــار تحقيـــق رؤيـــة البحريـــن 
والنهـــوض   ،2030 االقتصاديـــة 

جهـــود  ودعـــم  الوطنيـــة  بالكـــوادر 
اإلحـــالل ورفع نســـبة البحرنة ودعم 
الخـــاص  القطـــاع  فـــي  البحرينييـــن 

ليكونوا الخيار األول للتوظيف.
وأضـــاف “مع بدايـــة جائحة فيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19( وتنفيـــذ جميع 

والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
زنـــا  عزَّ التدريـــب  لمعاهـــد  الوقائيـــة 
مناقشـــة  أجـــل  مـــن  الشـــراكة  هـــذه 
لتلـــك  الدعـــم  أفضـــل ســـبل تقديـــم 
المعاهد وزيادة مناعتها في مواجهة 
للجائحـــة  الكبيـــرة  الســـلبية  اآلثـــار 
علـــى قطـــاع التدريب، ونحـــن اليوم 
ممتنـــون لمبادرة تمكيـــن إلى تقديم 
الدعـــم لمعاهـــد التدريـــب فـــي إطار 
دعمها لمؤسســـات القطـــاع الخاص، 
ثم مضاعفة مبالـــغ الدعم للقطاعات 
األكثر تأثرًا وتمديد فترته لـ 3 أشـــهر 
أخـــرى، إضافـــة إلى دعـــم 50 % من 
رواتـــب البحرينييـــن العامليـــن فـــي 

تلك المعاهد”.
مـــن  أكثـــر  أن  الجشـــي  وأوضـــح 
البحريـــن  فـــي  تدريـــب  معهـــد   90
يســـتفيدون حاليا مـــن حزمة الدعم 

المالـــي تلك، الفتا إلى أن معظم تلك 
المعاهـــد مملوكة من قبـــل مواطنين 
عمـــل  فـــرص  وتوافـــر  بحرينييـــن، 
نوعيـــة برواتـــب مجزيـــة لعـــدد كبير 
مـــن المدربيـــن والموظفيـــن، إذ تبلغ 
نســـبة البحرنة في هـــذا القطاع أكثر 

من 70 %.
البحريـــن  جمعيـــة  رئيـــس  وأكـــد 
لمعاهـــد التدريب أن العمل متواصل 
بشـــأن تنفيذ مرئيـــات الجمعية التي 
التدريـــب  لمعاهـــد  الســـماح  تشـــمل 
بمعاودة نشـــاطها الكامـــل من خالل 
تنفيـــذ البرامـــج التدريبيـــة الصفيـــة 
وااللكترونيـــة - عـــن بعـــد بدعـــم من 
تمكيـــن، مـــع المحافظـــة طبعـــا علـــى 
لضمـــان  االحترازيـــة؛  اإلجـــراءات 
سالمة المتدربين في حالة التدريب 
الصفـــي، وذلـــك علـــى غرار الســـماح 

مزاولـــة  بمعـــاودة  عـــدة  لقطاعـــات 
أنشطتها.

وأكـــد الجشـــي فـــي ختـــام تصريحه 
علـــى  التدريـــب  معاهـــد  حـــرص 
النهوض بدورها الحاســـم في تأهيل 
وتجهيز البحرينييـــن لمرحلة ما بعد 
جائحـــة “كوفيد 19”، إذ من المرتقب 
المواطنيـــن  علـــى  االعتمـــاد  زيـــادة 
فـــي شـــغل الوظائـــف التـــي يشـــغلها 
األجانب خاصة في القطاع الخاص، 
إضافة إلى إعادة تأهيل المســـرحين 
وتجهيـــز  وتوظيفهـــم،  البحرينييـــن 
العنصـــر البحرينـــي لمتطلبـــات بيئـــة 
العمل التي ســـتتطور بشـــكل حتمي 
فـــي  والمؤسســـات  الشـــركات  فـــي 
مرحلـــة ما بعد الجائحة، الفتا أهمية 
دعـــم “تمكين” لمعاهـــد التدريب؛ من 

أجل مواصلة هذا الدور.

المنامة - الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب

نواف الجشي

أكدت بلدية المنطقة الشمالية أنها أحالت طلب إزالة المباني الخشبية 
المهجــورة القريبــة مــن مدخل باربار إلى النيابــة العامة للحصول على 

حكم قضائي بإزالتها، نظرا الشتمالها على خدمات حكومية.

يأتي ذلك حيث نشـــرت الصحيفة 
قبل أيام تقريـــرا طالب فيه ممثل 
الوداعـــي  شـــبر  البلـــدي  المنطقـــة 
بســـرعة إزالة هذه المباني؛ لتجنب 
منافيـــة  ألغـــراض  اســـتخدامها 

لألخالق والجريمة وغيرها.
بالرجـــوع إلى الموضوع المنشـــور 
المتعلـــق  الغـــراء  جريدتكـــم  فـــي 
بوجـــود مبانـــي آيلة للســـقوط في 
مدخـــل باربـــار تســـتخدم ألغراض 
مـــن  أخالقيـــة  غيـــر  طبيعـــة  ذات 
تـــود  اإلزالـــة  وتســـتلزم  البعـــض 
بعـــد  الشـــمالية  المنطقـــة  بلديـــة 
التأكيـــد علـــى دورها فـــي الحفاظ 
على ســـالمة القاطنيـــن والمارة أن 

توضـــح أن جميع هـــذه المباني تم 
تحويلهـــا إلى النيابـــة العامة وذلك 
لكـــون إزالـــة هـــذه المباني يتطلب 
قضائـــي  حكـــم  علـــى  الحصـــول 
حيـــث يوجد بها خدمات حكومية 
وفصـــل هذه الخدمات يحتاج إلى 
حكـــم قضائي صادر مـــن المحكمة 
المختصـــة، وســـوف تقـــوم البلدية 
فـــي حـــال صـــدور الحكـــم بتنفيـــذ 

اإلزالة.
هـــذا وتـــود البلدية كذلـــك أن تنوه 
أنهـــا تقوم ضمـــن مهامهـــا اليومية 
بتنظيـــف المنطقـــة باســـتمرار، كما 
رمـــي  بعـــدم  المواطنيـــن  تهيـــب 

المخلفات في محيط المنطقة.

إحالة “المباني الخشبية” بمدخل باربار للنيابة
محرر الشؤون المحلية

يعقوب العوضي




