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أشادت فوزية بنت عبداهلل رئيسة مجلس 
الـــنـــواب بــعــمــق ومــتــانــة عـــاقـــات الــصــداقــة 
وجمهورية  البحرين  مملكة  بين  القائمة 
عن  معربًة  الصديقة،  االتــحــاديــة  الــبــرازيــل 
تلك  إلــيــه  وصــلــت  لما  وتقديرها  اعــتــزازهــا 
ــاء فـــي مختلف  ــمـ تـــطـــور ونـ الـــعـــاقـــات مـــن 
الــقــيــادة الحكيمة من  الــمــجــاالت، فــي ظــل 
الملك حمد  الجالة  لــدن حضرة صاحب 
بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى، 
رئيس  بولسونارو  جايير  الرئيس  وفخامة 

جمهورية البرازيل االتحادية الصديقة.
ــول فــخــامــة  ــ ــــك بــمــنــاســبــة وصــ ــاء ذلـ ــ جـ
رئيس جمهورية  بولسونارو  الرئيس جايير 
الباد  إلــى  الصديقة  االتــحــاديــة  الــبــرازيــل 
معربة  البحرين،  لمملكة  رسمية  زيــارة  في 

عن الترحيب بضيف الباد الكريم والوفد 
اإلقامة  لفخامته طيب  ومتمنيًة  المرافق، 

في بلده الثاني مملكة البحرين.
مـــشـــيـــدة بـــحـــضـــور فـــخـــامـــة الـــرئـــيـــس 
الــبــرازيــلــي احــتــفــالــيــة مــركــز الــمــلــك حمد 
مملكة  وإعــان  السلمي  للتعايش  العالمي 
البحرين في أمريكا الجنوبية انطاقا من 
جمهورية البرازيل االتحادية، وهو ما يؤكد 
حـــرص الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن عــلــى تطوير 
العاقات المشتركة، لتشمل مجاالت وآفاق 
ــع، والــعــمــل الــثــنــائــي لــتــعــزيــز  ــ جـــديـــدة أوســ
الوئام والسام والتسامح والتعايش للعالم 

والبشرية جمعاء.
البرلمانية  العاقات  إلى عمق  وأشارت 
البرازيل،  وجمهورية  البحرين  مملكة  فــي 

وتــطــلــع مجلس الـــنـــواب إلـــى بــنــاء عــاقــات 
وثــيــقــة ومــتــنــامــيــة مـــع الــمــجــلــس الــوطــنــي 
التشريعية  السلطة  والــحــرص  الــبــرازيــلــي، 
على تطوير وتقوية وتنمية مسارات التعاون 

بين البلدين الصديقين. 
ــى الــرغــبــة الــمــشــتــركــة لــدى  وأشـــــارت إلـ
المتاحة  الــفــرص  اســتــثــمــار  فــي  الجانبين 
لديها في العديد من المجاالت البرلمانية 
ــة  ــاريـ ــجـ ــتـ ــة واالقــــتــــصــــاديــــة والـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ والـ
ــارزة التي  ــبـ والــثــقــافــيــة، مــثــمــنــًة الــجــهــود الـ
هذا  في  الصديقين  البلدين  قيادة  تبذلها 
المجال والتي أسهمت في االرتقاء بعاقات 
ــاون الـــثـــنـــائـــي بـــمـــا يــعــود  ــعــ ــتــ الـــصـــداقـــة والــ
والشعبين  البلدين  على  والمنفعة  بالخير 

الصديقين.
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} رئيسة مجلس النواب.

ــعــــمــــل والـــتـــنـــمـــيـــة  اســـتـــقـــبـــل وزيــــــــر الــ
ــــن مـــحـــمـــد عــلــي  ــة جـــمـــيـــل بـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
حـــمـــيـــدان، فــــي مــكــتــبــه بــــــالــــــوزارة، رئــيــس 
مجلس إدارة جمعية الكلمة الطيبة رئيس 
بــوهــزاع،  للتطوع حــســن  الــعــربــي  االتــحــاد 
وعددا من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، 
الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  نقل  حيث 
إليه تقدير وتهنئة سمو الشيخ عيسى بن 
علي آل خليفة بفوز وزارة العمل والتنمية 
ــيــــة بــــجــــائــــزة ســــمــــوه لــلــعــمــل  ــاعــ ــتــــمــ االجــ

التطوعي في نسختها الحادية عشرة. 
وخـــــــال الـــلـــقـــاء تــــم تــســلــيــم الــــوزيــــر 
ــازت بــهــا وزارة  حــمــيــدان الــجــائــزة الــتــي فــ
ــيـــة ضــمــن  ــتـــمـــاعـ الـــعـــمـــل والـــتـــنـــمـــيـــة االجـ
الــفــائــزيــن بـــجـــائـــزة ســمــو الــشــيــخ عيسى 
بــــن عـــلـــي آل خــلــيــفــة لــلــعــمــل الــتــطــوعــي 

الصفوف  فــي  الوطنية  الــكــوادر  )لتكريم 
ــيـــة( عـــن فــئــة الــجــهــات الــرســمــيــة،  ــامـ األمـ
نظرًا  التوالي،  على  الثانية  للسنة  وذلــك 
والبارز في خدمة  الفعال  الــوزارة  دور  إلى 
واإلنــســانــي  الــتــطــوعــي  والــعــمــل  المجتمع 
النوعي الداعم خال جائحة كورونا، كما 
تم تكريم كل من مديرة إدارة تنمية األسرة 
الزايد،  محمد  عائشة  بالوزارة  والطفولة 
المهنية  والسامة  التفتيش  إدارة  ومدير 
عــن فئة  وذلــــك  الــشــيــخ،  عــقــيــل  مصطفى 

األفراد.
وأكد حميدان أنه لمن دواعي الشرف 
والتنمية  العمل  وزارة  تكون  أن  واالعــتــزاز 
ضمن  منتسبيها  مــن  وعـــدد  االجتماعية 
المكرمين بجائزة سمو الشيخ عيسى بن 
الفتًا  الــتــطــوعــي،  للعمل  خليفة  آل  علي 

إلــــى أن مـــا تـــقـــوم بـــه الــــــــوزارة هـــو واجـــب 
إنــســانــي تــســعــى لــتــكــريــســه بــاســتــمــرار في 
خــدمــة الــمــجــتــمــع بــكــل فــئــاتــه، فـــي إطـــار 
شـــراكـــة مــجــتــمــعــيــة فــاعــلــة مـــع مــؤســســات 
الــــدولــــة ومــنــظــمــات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي، 
مشيدًا في الوقت ذاته بالجائزة التي تعد 
التطوعي  العمل  جــوائــز  أهــم  مــن  واحـــدة 
الضوء  تسلط  والــتــي  العربي،  العالم  فــي 
ــاذج الــمــضــيــئــة لـــلـــتـــطـــوع فــي  ــمــ ــنــ عـــلـــى الــ
أنــحــاء الــمــنــطــقــة، مــنــوهــًا بــحــرص سموه 
الــحــادي  للعام  الــجــائــزة  هــذه  رعــايــة  على 
عــشــر عــلــى الـــتـــوالـــي، فـــي تــأكــيــد لحرصه 
عــلــى دعـــم مـــبـــادرات الــتــطــوع واســتــمــراريــة 
وبــاألخــص خال  بــكــفــاءة،  العمل األهــلــي 
وبــروز  )كــوفــيــد-19(،  جائحة  انتشار  فترة 
الــتــطــوعــي والــمــتــطــوعــيــن في  الــعــمــل  دور 

مواجهة تداعيات الجائحة خال العامين 
الماضيين جنبًا إلى جنب مع المؤسسات 

الرسمية والخاصة.
ــأ بـــــوهـــــزاع وزيـــــــر الــعــمــل  ــنـ بــــــــــدوره، هـ
والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة، وكـــذلـــك الــزايــد 
ــخ بـــحـــصـــولـــهـــمـــا عـــلـــى الـــتـــقـــديـــر  ــيــ ــشــ والــ
علي  بــن  عيسى  الشيخ  سمو  مــن  الــكــريــم 
نــظــيــر جهودهما  ــاء  جـ الــــذي  خــلــيــفــة،  آل 
الوطنية المخلصة والبارزة خال جائحة 
ــا )كــــوفــــيــــد-19(، كــمــا ثــمــن بــوهــزاع  ــورونـ كـ
الــــدور الــمــتــمــيــز والــفــعــال الــــذي تــقــوم به 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية، ودعمها 
بـــرامـــج وأنــشــطــة جمعية  لــكــل  الــمــســتــمــر 
سمو  جــائــزة  رأســهــا  على  الطيبة،  الكلمة 
للعمل  خليفة  آل  علي  بن  عيسى  الشيخ 
التطوعي منذ انطاقتها في عام 2011م. 

} وزير العمل يتسلم الجائزة.

وزي�ر العم�ل يت�س�لم تكري�م »جائ�زة عي�س�ى بن عل�ي للعم�ل التطوعي«

أقيم النشاط األول يوم االثنين 
ندوة  من خال  نوفمبر   8 الموافق 
تم تقديمها عبر منصة زوم من قبل 
الدولي  للحراك  البحريني  المركز 
الهيئتين  وأعضاء  الطلبة  لتعريف 
ودوره  بالمركز  واإلدارية  األكاديمية 
اإلعـــاقـــة  فـــي خـــدمـــة ذوي  الــنــبــيــل 
على  ــاتـــذة  واألسـ الطلبة  وتشجيع 
المهام  فــي  والــمــشــاركــة  االنـــخـــراط 
المركز  يحتاجها  التي  التطوعية 
لــمــســاعــدة الــمــعــاقــيــن، بــاإلضــافــة 
الجامعة  لطلبة  فــرص  توفير  إلــى 
ــاء  ــهــ ــز إلنــ ــ ــركـ ــ ــمـ ــ ــب فــــــي الـ ــدريــ ــتــ ــلــ لــ
متطلبات التدريب العملي الخاصة 

بذلك  القيام  في  رغبوا  ما  إذا  بهم 
بين  متبادلة  منفعة  ذات  كــمــبــادرة 

الجامعة والمركز.
ــانــــي فـــكـــان  ــثــ ــنــــشــــاط الــ أمــــــا الــ
زيــــارة لــروضــة أطــفــال الــمــركــز يــوم 
من  نوفمبر   10 المصادف  األربعاء 
صباًحا،   11:30 إلــى   9:30 الــســاعــة 
حيث قامت مجموعة من  مجلس 
على  بــالــتــعــرف  ــاتـــذة  واألسـ الطلبة 
ــة أزهـــــار  ــ ــ ــال روضـ ــ ــفـ ــ مـــســـؤولـــي وأطـ
ــام بـــالـــعـــديـــد مــن  ــيــ ــقــ ــراك والــ ــ ــحـ ــ الـ
األنشطة الهادفة والترفيهية معهم 
الـــهـــدايـــا عـــلـــى 42 طــفــًا  وتــــوزيــــع 
منهم، وذلك بهدف رسم االبتسامة 

ــم والـــمـــســـاهـــمـــة مــع  ــهـ ــوهـ عـــلـــى وجـ
المركز في جهوده النبيلة في دمج 
بصورة  المجتمع  في  اإلعاقة  ذوي 
بقية  مثل  مثلهم  وصحية  سليمة 
االفراد، وقد حظيت الزيارة بتقدير 
والقائمين  الــمــركــز  قــبــل  مــن  كبير 

عليه.
ــا الـــنـــشـــاط الـــثـــالـــث فــكــان  ــ أمــ
فــعــالــيــة كـــبـــيـــرة أقـــيـــمـــت فــــي قــاعــة 
نــوفــمــبــر  يـــــوم األحــــــد 14  الـــمـــركـــز 
إلـــى   5:30 ــة  ــاعـ ــسـ الـ ــن  مــ ــاري  ــ ــــجـ الـ
في  الفعالية  ونجحت  مساًء،   7:30
ذوي  من  60 عضًوا  من  أكثر  جــذب 
اإلعاقة في المركز تتراوح أعمارهم 
إلــى  بــاإلضــافــة  عـــاًمـــا،  بــيــن 30-18 
عــــدد مـــن مــوظــفــي مــركــز الــحــراك 
البحرين  جامعة  وموظفي  وطلبة 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا يــتــقــدمــهــم رئــيــس 
الجامعة الدكتور حسن الما وكبار 
مسؤولي الجامعة والعمداء ورؤساء 

البرامج األكاديمية. 
وقد اشتملت الفعالية على عدد 
من العروض التقديمية واألنشطة 
الــمــخــتــلــفــة الــفــنــيــة والــتــفــاعــلــيــة 

ــال الــحــرفــيــة والــفــنــون  ــمـ مــثــل األعـ
والــــرســــم. بـــاإلضـــافـــة إلــــى األلــعــاب 
كما  الجوائز،  وتــوزيــع  والمسابقات 
اشـــتـــمـــلـــت الـــفـــعـــالـــيـــة كـــذلـــك عــلــى 
ــم األطــــعــــمــــة والـــمـــشـــروبـــات  ــديـ ــقـ تـ
والسامة  الصحة  لمتطلبات  وفقًا 

والتباعد االجتماعي.
وأتاحت هذه الفعالية الفرصة 
للعمداء ورؤساء األقسام األكاديمية 
فـــي الــجــامــعــة لــمــنــاقــشــة الــتــعــاون 
والــمــركــز  الــجــامــعــة  بــيــن  المستمر 
لــتــشــجــيــع الــطــلــبــة وكــلــيــاتــهــم على 
تــســخــيــر  بــعــض مــشــاريــع الــتــخــرج 
وأعــــمــــال الـــبـــحـــث والــتــكــنــولــوجــيــا 
ــب تـــعـــود بـــالـــفـــائـــدة على  ــوانـ ــي جـ فـ
األشخاص من ذوي اإلعاقة، وذلك 
المكتسبة  المنافع  على أساس من 

للمؤسستين. 
كل  تبادل  الفعالية  نهاية  وفي 
الدكتور حسن  الجامعة  رئيس  من 
األستاذ  المركز  ورئيس  الما  علي 
ــا  ــ ــ ــوع دروعـ ــطــ ــمــ ــلــــطــــان الــ عــــــــادل ســ

تذكارية بهذه المناسبة.
ويــــــأتــــــي تـــنـــظـــيـــم مــــثــــل هــــذه 

رؤية جامعة  من  انطاقا  األنشطة 
ورسالتها  للتكنولوجيا  الــبــحــريــن 
وهــدفــهــا االســتــراتــيــجــي الــمــتــعــلــق 
وجهودها  المجتمعية،  بالمشاركة 
والدائمة  المتينة  الشراكة  لتعزيز 
مـــع مــؤســســات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
ــادرات الـــتـــي تــقــوم  ــبــ ــمــ وتــشــجــيــع الــ
االحتياج  ذات  الفئات  خدمة  على 
ــد لــمــثــل هـــذه الـــمـــبـــادرات بما  األشــ
يعود بالمنفعة على هذه الشريحة 
علمًا  عمومًا،  والمجتمع  تحديدًا 
للتكنولوجيا  البحرين  جامعة  بأن 
هي من اكبر الجامعات الخاصة في 
أكاديمية  بــرامــج   6 وتــوفــر  المملكة 
معتمدة محليًا ودوليًا، وهي كذلك 
تتبع  الــتــي  المنطقة  فــي  الــوحــيــدة 
نظاما تعليميا يقوم على 3 فصول 
وتيرة  لتسريع  الــدراســي  الــعــام  فــي 
التخرج وفصول صباحية ومسائية 
الــى  الــمــوظــفــيــن  انــضــمــام  لتيسير 
بــرامــجــهــا األكـــاديـــمـــيـــة الســتــكــمــال 
دراســتــهــم الــجــامــعــيــة، عــــاوة على 
وفــي متناول  دراســيــة ميسرة  رســوم 

جميع فئات المجتمع.

ف��ع��ال��ي��ات  ت��ق��ي��م   UTB ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ب��ح��ري��ن  ج��ام��ع��ة 

ب���ال���ت���ع���اون م���ع ال���م���رك���ز ال��ب��ح��ري��ن��ي ل���ل���ح���راك ال���دول���ي

} جانب من فعاليات جامعة البحرين للتكنولوجيا.

مكتب  إشـــراف  تحت  للتكنولوجيا  البحرين  جامعة  نظمت 
مع  أنشطة  ثــاثــة  الطلبة  شـــؤون  وعــمــادة  المجتمعية  المشاركة 
الــفــتــرة مــن 8-14 نوفمبر  الــبــحــريــن لــلــحــراك الــدولــي فــي  مــركــز 
الجاري، وذلك ضمن جهود الجامعة في القيام بمسؤوليتها تجاه 
تسهم  التي  التطوعية  والمؤسسات  اإلعاقة  ذوي  ودعم  المجتمع 

في تيسير سبل حياتهم وتقديم الدعم الازم لهم.

محميد احملميد

أول السطر:
المؤسسة  تنظمه  الـــذي  ــارس(  ــ )فـ مــشــروع 
اإلنسولين  مضخات  لتوفير  الملكية  الخيرية 
لألطفال األيتام المصابين بالنوع األول من داء 
السكري، مشروع إنساني رائد.. يستحق الدعم 
الجمعيات  كل  تشترك  ال  فلماذا  والمساهمة.. 
الوطني  اإلنــســانــي  الــمــشــروع  هــذا  فــي  الخيرية 

والحضاري..؟؟ 
نشر الشائعات..

 يناقض االنتماء واملواطنة
آسفة ومضطرة، هي وزارة اإلسكان في كشف 
أمــــور ومــعــلــومــات تــعــد جــــزءا مـــن خــصــوصــيــات 
مـــواطـــن، لــجــأ الســتــخــدام أســـلـــوب غــيــر سليم، 
ضد  الــعــام  الـــرأي  فيه  يستعطف  فيديو  ونــشــر 
اإلسكان  وزيــر  أن  الحقائق  تبينت  وقــد  ــوزارة،  الـ
ــدد مـــن مــســؤولــي الـــــــوزارة تــابــعــوا  ــ شــخــصــيــا وعـ
والحالة  الــمــواطــن  مــوضــوع سكن  اهــتــمــام  بكل 
توفير عدة  وتــم  أســرتــه،  أفـــراد  اإلنسانية ألحــد 
الخيارات  المواطن رفض كل  له، ولكن  خيارات 

والحلول المقترحة.
مجبرة وملزمة، هي وزارة التربية والتعليم 
والتشجيع على  الدعوة  ادعــاءات  الــرد على  في 
الوطنية،  والثقافة  لألخاقيات  مخالفة  أمــور 
فــي أحـــد مــواضــيــع لــكــتــاب بــمــقــرر دراســــي، وقــد 
 2007 عام  منذ  تدريسه  يتم  الموضوع  أن  تبين 
له  عـــاقـــة  وال  عـــامـــا،   14 يـــقـــارب  مـــا  مــنــذ  أي 
القيم  ســوى  سليم،  غير  فكر  أي  إلــى  بــالــدعــوة 
اإلسامية، وأن الهجوم على الوزارة، واإلساءات 
متجنية  كــانــت  فيها،  المسؤولين  طــالــت  الــتــي 

ومتجاوزة كثيرا.
من  كثير  مع  ومستمر،  متكرر  ذاتــه  الوضع 
في  يبث خبر  الدولة، حينما  ومؤسسات  وزارات 
في  وتنتشر  مــا،  شائعة  وتنطلق  معين،  مــوقــع 
بالصوت  الــنــاس  ويتناقلها  الــمــحــلــي،  الــوســط 
وتحليات،  تعليقات  خلفها  وتــســرد  والـــصـــورة، 
ويشن الهجوم واإلساءات والتطاوالت، ثم يتبين 
أن كـــل ذلــــك بــعــيــد كـــل الــبــعــد عـــن الــحــقــيــقــة، 
ولربما كان في دولة أخرى أساسا، ولكن ال أحد 

أن  على  الشائعة،  تــداول  ممن  ذلــك  بعد  يجرؤ 
االعتراف بالذنب والخطأ باعتباره فضيلة..!! 

من هنا تأتي أهمية ما كشفته وزارة شؤون 
اإلعـــام فــي األســبــوع الــمــاضــي، )إلنــشــاء وحــدة 
مــكــافــحــة الـــشـــائـــعـــات وتـــرويـــجـــهـــا عــلــى مــواقــع 
عــدًدا من  يتضمن  الــذي  االجتماعي،  التواصل 
المقترحات الفنية، منها »إنشاء وحدة مكافحة 
الشائعات الرقمية، لمواجهة الشائعات الرقمية 
المغرضة على مواقع التواصل، بإدارة التخطيط 
االستراتيجي بمركز االتصال الوطني«، وتفنيد 
مــصــادرهــا  مــن  الــمــوثــوقــة  بالمعلومة  الــشــائــعــة 
في  تسهم  وتكتيكات  حلول  ووضــع  الصحيحة، 
انتشارها«،  من  والحد  الشائعات  تــداول  إيقاف 
بضرورة  باستمرار  المجتمع،  بتوعية  والــقــيــام 
اســتــقــاء الــمــعــلــومــات مـــن الــمــصــادر الــرســمــيــة، 
المعلومات  تفنيد  فــي  مسؤولة  كفئة  وإشــراكــه 
الــمــغــلــوطــة والــشــائــعــات الــمــغــرضــة، مـــن خــال 
إعادة نشر للمعلومات الصحيحة من مصادرها 

الرسمية وعدم االنسياق وراء الشائعات(.
قابلية  فـــي  مــتــركــزة  الــمــشــكــلــة،  أن  أتـــصـــور 
شــريــحــة كــبــيــرة مـــن الـــنـــاس »وخـــاصـــة أصــحــاب 
بتصديق  الــمــســبــقــة«  الــمــواقــف  ذات  أو  الــضــرر 
على  حتى  أو  مؤسسة  أو  وزارة  على  شائعة  أي 
معلومة  أي  تــرويــج  فــي  والمساهمة  مسؤولين، 
اإلخبارية  »الــبــهــارات  بعض  وزيـــادة  دقيقة،  غير 
عليها«، ويكون الوطن هو المتضرر األول، على 
الرغم من أن األمر ال يخلو من طبيعة االنتقام 

والتشفي البشري.
أكثر  بشكل  نستوعب  أن  إلــى  بحاجة  نحن 
الوطن،  بحق  والمواطنة  االنتماء  مفهوم  دقــة 
فكما أن هناك حقوقا فهناك واجبات أيضا في 
نشر  في  واإلسهام  والمواطنة،  االنتماء  مفهوم 

الشائعات يناقض االنتماء والمواطنة.
آخر السطر:

كل التحية لمبادرة »ابتسامة« التي يقودها 
)أطـــفـــالـــنـــا  ــي حــمــلــة  فــ ــي،  ــانــ ــزيــ الــ األخ صـــبـــاح 
كالذهب( لمساعدة األطفال المصابين بمرض 
أثرها  ولكن  بسيطة،  مــبــادرات  هــي  الــســرطــان.. 

كبير وضخم للمحتاجين والمجتمع. 

malmahmeed7@gmail.com

ن�سر ال�سائعات.. 

يناق�س االنتماء والمواطنة

ــة  ــلــ ــمــ ــحــ تــــــفــــــاعــــــا مـــــــــع الــ
ــيــــة لـــلـــتـــشـــجـــيـــر »ُدمـــــــت  ــنــ الــــوطــ
ــا بـــالـــشـــراكـــة  ــانــ ــراء« وإيــــمــ ــ ــــضـ خـ
ُيــعــزز  مــا  كــل  نــحــو  المجتمعية 
ــراء  ــضــ ــخــ ــة الــ ــ ــعـ ــ ــرقـ ــ ــة الـ ــعــ ــوســ تــ
ــرات  ــيــ ــغــ ــتــ ومــــعــــالــــجــــة آثــــــــــار الــ
أهــداف  خطة  ضمن  المناخية 
 ،2030 الـــمـــســـتـــدامـــة  الــتــنــمــيــة 
أعلنت المبادرة الوطنية لتنمية 
مع  بالتعاون  الــزراعــي  الــقــطــاع 
كــل مــن وزارة األشــغــال وشـــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني 
تلقي  للبيئة  والمجلس األعلى 
ــن كـــل مـــن شــركــة  ــم كـــريـــم مـ دعــ
»بناغاز«  الوطنية  البحرين  غاز 
وبنك  الـــــزالق،  ــارع  شــ لتشجير 
لتشجير  والـــكـــويـــت  الــبــحــريــن 

شارع الملك فيصل بالمنامة.
تشجير  مـــراســـم   وأقــيــمــت 
الشيخة  بحضور  الـــزالق  شـــارع 
خليفة  آل  عــيــســى  بــنــت  مـــــرام 
ــبـــادرة الــوطــنــيــة  ــام الـــمـ أمـــيـــن عــ
لتنمية القطاع الزراعي، ومدير 
المهندس  الجنوبية  بلدية  عام 
عاصم عبداللطيف، كما حضر 
البوعينين  جمال  »بناغاز«  من 
وخليفة  اإلداريــة  الشؤون  مدير 
ــيـــس الـــعـــاقـــات  الــبــوعــيــنــيــن رئـ
ــارك كــذلــك شــبــاب  ــ الــعــامــة، وشـ
ــايـــة  ــة لـــرعـ ــمــ ــرحــ مـــــن مــــركــــز الــ
الشباب وعدد من أعضاء الهيئة 

اإلدارية بالمركز.
ــا أجــــــريــــــت مــــراســــم  ــمــ ــيــ  فــ
ــر الــــــمــــــوقــــــع الــــثــــانــــي  ــيــ ــجــ ــشــ تــ
بحضور  فيصل  الــمــلــك  بــشــارع 
عـــبـــدالـــرحـــمـــن ســـيـــف الــرئــيــس 
البحرين  لمجموعة  التنفيذي 
ــان بـــورشـــيـــد  ــ ــسـ ــ ــــت، وحـ ــويـ ــ ــكـ ــ والـ
لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 
ــة والــــشــــؤون  ــريـ ــبـــشـ ــوارد الـ ــ ــمــ ــ الــ
اإلداريــــــــــة، والـــمـــهـــنـــدس صــالــح 
طـــــــرادة رئـــيـــس مــجــلــس أمـــانـــة 

ــن أعـــضـــاء  الـــعـــاصـــمـــة وعــــــدد مــ
مــحــافــظــة الــعــاصــمــة وأعـــضـــاء 

مجلس أمانة العاصمة.
وتـــم خـــال الــتــدشــيــن شــرح 
ــة والــــمــــواقــــع  ــلـ ــمـ ــحـ أهــــــــــداف الـ
في  للتنفيذ  رصــدهــا  تــم  الــتــي 
ــى بــمــا ســيــعــود  ــ الــمــرحــلــة األولــ
بالنفع على البيئة في مختلف 
المناطق في المملكة، وسيسهم 
فــــي كـــبـــح اآلثـــــــار الـــنـــاتـــجـــة عــن 
الــتــغــيــرات الــمــنــاخــيــة الــنــاتــجــة 
الكربونية  االنبعاثات  زيادة  عن 
ــودة الــهــواء  بــشــكــل يــعــزز مـــن جــ
الــزراعــي  اإلرث  عــلــى  ويــحــافــظ 

لمملكة البحرين.
بنت  مـــرام  الشيخة  وأكـــدت 

تــدشــيــن  أن  خــلــيــفــة  آل  عــيــســى 
الــحــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــشــجــيــر 
منبثقًا  يــأتــي  خـــضـــراء«  »ُدمـــــِت 
من رؤية صاحبة السمو الملكي 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة لتحقيق نهضة مستمرة 
أنه  موضحًة  الــزراعــي،  للقطاع 
تـــم إطــــاق الـــمـــبـــادرة الــوطــنــيــة 
لتنمية القطاع الزراعي لتعزيز 
البحرين  فــي  الــزراعــي  القطاع 
ــة جــمــيــع  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ مــــــن خــــــــال مـ
وخاص  عام  قطاع  من  الجهات 
وأهــــلــــي، ولــتــتــضــافــر فــيــهــا كــل 
الجهود من أجل ازدهار القطاع 
في  والبيئي  والغذائي  الــزراعــي 

المملكة.

يدعمان وال��ك��وي��ت«  و»ال��ب��ح��ري��ن  »ب��ن��اغ��از« 

ال��زالق وال���ملك في�س��ل �س�ارع���ي  ت�س�ج�ي���ر 

} حملة تشجير شارعي الزالق والملك فيصل.
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أشادت فوزية بنت عبداهلل رئيسة مجلس 
الـــنـــواب بــعــمــق ومــتــانــة عـــاقـــات الــصــداقــة 
وجمهورية  البحرين  مملكة  بين  القائمة 
عن  معربًة  الصديقة،  االتــحــاديــة  الــبــرازيــل 
تلك  إلــيــه  وصــلــت  لما  وتقديرها  اعــتــزازهــا 
ــاء فـــي مختلف  ــمـ تـــطـــور ونـ الـــعـــاقـــات مـــن 
الــقــيــادة الحكيمة من  الــمــجــاالت، فــي ظــل 
الملك حمد  الجالة  لــدن حضرة صاحب 
بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى، 
رئيس  بولسونارو  جايير  الرئيس  وفخامة 

جمهورية البرازيل االتحادية الصديقة.
ــول فــخــامــة  ــ ــــك بــمــنــاســبــة وصــ ــاء ذلـ ــ جـ
رئيس جمهورية  بولسونارو  الرئيس جايير 
الباد  إلــى  الصديقة  االتــحــاديــة  الــبــرازيــل 
معربة  البحرين،  لمملكة  رسمية  زيــارة  في 

عن الترحيب بضيف الباد الكريم والوفد 
اإلقامة  لفخامته طيب  ومتمنيًة  المرافق، 

في بلده الثاني مملكة البحرين.
مـــشـــيـــدة بـــحـــضـــور فـــخـــامـــة الـــرئـــيـــس 
الــبــرازيــلــي احــتــفــالــيــة مــركــز الــمــلــك حمد 
مملكة  وإعــان  السلمي  للتعايش  العالمي 
البحرين في أمريكا الجنوبية انطاقا من 
جمهورية البرازيل االتحادية، وهو ما يؤكد 
حـــرص الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن عــلــى تطوير 
العاقات المشتركة، لتشمل مجاالت وآفاق 
ــع، والــعــمــل الــثــنــائــي لــتــعــزيــز  ــ جـــديـــدة أوســ
الوئام والسام والتسامح والتعايش للعالم 

والبشرية جمعاء.
البرلمانية  العاقات  إلى عمق  وأشارت 
البرازيل،  وجمهورية  البحرين  مملكة  فــي 

وتــطــلــع مجلس الـــنـــواب إلـــى بــنــاء عــاقــات 
وثــيــقــة ومــتــنــامــيــة مـــع الــمــجــلــس الــوطــنــي 
التشريعية  السلطة  والــحــرص  الــبــرازيــلــي، 
على تطوير وتقوية وتنمية مسارات التعاون 

بين البلدين الصديقين. 
ــى الــرغــبــة الــمــشــتــركــة لــدى  وأشـــــارت إلـ
المتاحة  الــفــرص  اســتــثــمــار  فــي  الجانبين 
لديها في العديد من المجاالت البرلمانية 
ــة  ــاريـ ــجـ ــتـ ــة واالقــــتــــصــــاديــــة والـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ والـ
ــارزة التي  ــبـ والــثــقــافــيــة، مــثــمــنــًة الــجــهــود الـ
هذا  في  الصديقين  البلدين  قيادة  تبذلها 
المجال والتي أسهمت في االرتقاء بعاقات 
ــاون الـــثـــنـــائـــي بـــمـــا يــعــود  ــعــ ــتــ الـــصـــداقـــة والــ
والشعبين  البلدين  على  والمنفعة  بالخير 

الصديقين.

م�ستمر  ن��ي��اب��ي  دع����م  ال����ن����واب:  م��ج��ل�����س  رئ��ي�����س��ة 

ل���ت���ط���وي���ر م���������س����ارات ال����ت����ع����اون م����ع ال���ب���رازي���ل

} رئيسة مجلس النواب.

ــعــــمــــل والـــتـــنـــمـــيـــة  اســـتـــقـــبـــل وزيــــــــر الــ
ــــن مـــحـــمـــد عــلــي  ــة جـــمـــيـــل بـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
حـــمـــيـــدان، فــــي مــكــتــبــه بــــــالــــــوزارة، رئــيــس 
مجلس إدارة جمعية الكلمة الطيبة رئيس 
بــوهــزاع،  الــعــربــي للتطوع حــســن  االتــحــاد 
وعددا من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، 
الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  نقل  حيث 
إليه تقدير وتهنئة سمو الشيخ عيسى بن 
علي آل خليفة بفوز وزارة العمل والتنمية 
ــيــــة بــــجــــائــــزة ســــمــــوه لــلــعــمــل  ــاعــ ــتــــمــ االجــ

التطوعي في نسختها الحادية عشرة. 
وخـــــــال الـــلـــقـــاء تــــم تــســلــيــم الــــوزيــــر 
ــازت بــهــا وزارة  حــمــيــدان الــجــائــزة الــتــي فــ
ــيـــة ضــمــن  ــتـــمـــاعـ الـــعـــمـــل والـــتـــنـــمـــيـــة االجـ
الــفــائــزيــن بـــجـــائـــزة ســمــو الــشــيــخ عيسى 
بــــن عـــلـــي آل خــلــيــفــة لــلــعــمــل الــتــطــوعــي 

الصفوف  فــي  الوطنية  الــكــوادر  )لتكريم 
ــيـــة( عـــن فــئــة الــجــهــات الــرســمــيــة،  ــامـ األمـ
نظرًا  التوالي،  على  الثانية  للسنة  وذلــك 
والبارز في خدمة  الفعال  الــوزارة  دور  إلى 
واإلنــســانــي  الــتــطــوعــي  والــعــمــل  المجتمع 
النوعي الداعم خال جائحة كورونا، كما 
تم تكريم كل من مديرة إدارة تنمية األسرة 
الزايد،  محمد  عائشة  بالوزارة  والطفولة 
المهنية  والسامة  التفتيش  إدارة  ومدير 
عــن فئة  وذلــــك  الــشــيــخ،  عــقــيــل  مصطفى 

األفراد.
وأكد حميدان أنه لمن دواعي الشرف 
والتنمية  العمل  وزارة  تكون  أن  واالعــتــزاز 
ضمن  منتسبيها  مــن  وعـــدد  االجتماعية 
المكرمين بجائزة سمو الشيخ عيسى بن 
الفتًا  الــتــطــوعــي،  للعمل  خليفة  آل  علي 

إلــــى أن مـــا تـــقـــوم بـــه الــــــــوزارة هـــو واجـــب 
إنــســانــي تــســعــى لــتــكــريــســه بــاســتــمــرار في 
خــدمــة الــمــجــتــمــع بــكــل فــئــاتــه، فـــي إطـــار 
شـــراكـــة مــجــتــمــعــيــة فــاعــلــة مـــع مــؤســســات 
الــــدولــــة ومــنــظــمــات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي، 
مشيدًا في الوقت ذاته بالجائزة التي تعد 
التطوعي  العمل  جــوائــز  أهــم  مــن  واحـــدة 
الضوء  تسلط  والــتــي  العربي،  العالم  فــي 
ــاذج الــمــضــيــئــة لـــلـــتـــطـــوع فــي  ــمــ ــنــ عـــلـــى الــ
أنــحــاء الــمــنــطــقــة، مــنــوهــًا بــحــرص سموه 
الــحــادي  للعام  الــجــائــزة  هــذه  رعــايــة  على 
عــشــر عــلــى الـــتـــوالـــي، فـــي تــأكــيــد لحرصه 
عــلــى دعـــم مـــبـــادرات الــتــطــوع واســتــمــراريــة 
وبــاألخــص خال  بــكــفــاءة،  العمل األهــلــي 
وبــروز  )كــوفــيــد-19(،  جائحة  انتشار  فترة 
الــتــطــوعــي والــمــتــطــوعــيــن في  الــعــمــل  دور 

مواجهة تداعيات الجائحة خال العامين 
الماضيين جنبًا إلى جنب مع المؤسسات 

الرسمية والخاصة.
ــأ بـــــوهـــــزاع وزيـــــــر الــعــمــل  ــنـ بــــــــــدوره، هـ
والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة، وكـــذلـــك الــزايــد 
ــخ بـــحـــصـــولـــهـــمـــا عـــلـــى الـــتـــقـــديـــر  ــيــ ــشــ والــ
علي  بــن  عيسى  الشيخ  سمو  مــن  الــكــريــم 
نــظــيــر جهودهما  ــاء  جـ الــــذي  خــلــيــفــة،  آل 
الوطنية المخلصة والبارزة خال جائحة 
ــا )كــــوفــــيــــد-19(، كــمــا ثــمــن بــوهــزاع  ــورونـ كـ
الــــدور الــمــتــمــيــز والــفــعــال الــــذي تــقــوم به 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية، ودعمها 
بـــرامـــج وأنــشــطــة جمعية  لــكــل  الــمــســتــمــر 
سمو  جــائــزة  رأســهــا  على  الطيبة،  الكلمة 
للعمل  خليفة  آل  علي  بن  عيسى  الشيخ 
التطوعي منذ انطاقتها في عام 2011م. 

} وزير العمل يتسلم الجائزة.

وزي�ر العم�ل يت�س�لم تكري�م »جائ�زة عي�س�ى بن عل�ي للعم�ل التطوعي«

أقيم النشاط األول يوم االثنين 
ندوة  من خال  نوفمبر   8 الموافق 
تم تقديمها عبر منصة زوم من قبل 
الدولي  للحراك  البحريني  المركز 
الهيئتين  وأعضاء  الطلبة  لتعريف 
ودوره  بالمركز  واإلدارية  األكاديمية 
اإلعـــاقـــة  فـــي خـــدمـــة ذوي  الــنــبــيــل 
على  ــاتـــذة  واألسـ الطلبة  وتشجيع 
المهام  فــي  والــمــشــاركــة  االنـــخـــراط 
المركز  يحتاجها  التي  التطوعية 
لــمــســاعــدة الــمــعــاقــيــن، بــاإلضــافــة 
الجامعة  لطلبة  فــرص  توفير  إلــى 
ــاء  ــهــ ــز إلنــ ــ ــركـ ــ ــمـ ــ ــب فــــــي الـ ــدريــ ــتــ ــلــ لــ
متطلبات التدريب العملي الخاصة 

بذلك  القيام  في  رغبوا  ما  إذا  بهم 
بين  متبادلة  منفعة  ذات  كــمــبــادرة 

الجامعة والمركز.
ــانــــي فـــكـــان  ــثــ ــنــــشــــاط الــ أمــــــا الــ
زيــــارة لــروضــة أطــفــال الــمــركــز يــوم 
من  نوفمبر   10 المصادف  األربعاء 
صباًحا،   11:30 إلــى   9:30 الــســاعــة 
حيث قامت مجموعة من  مجلس 
على  بــالــتــعــرف  ــاتـــذة  واألسـ الطلبة 
ــة أزهـــــار  ــ ــ ــال روضـ ــ ــفـ ــ مـــســـؤولـــي وأطـ
ــام بـــالـــعـــديـــد مــن  ــيــ ــقــ ــراك والــ ــ ــحـ ــ الـ
األنشطة الهادفة والترفيهية معهم 
الـــهـــدايـــا عـــلـــى 42 طــفــًا  وتــــوزيــــع 
منهم، وذلك بهدف رسم االبتسامة 

ــم والـــمـــســـاهـــمـــة مــع  ــهـ ــوهـ عـــلـــى وجـ
المركز في جهوده النبيلة في دمج 
بصورة  المجتمع  في  اإلعاقة  ذوي 
بقية  مثل  مثلهم  وصحية  سليمة 
االفراد، وقد حظيت الزيارة بتقدير 
والقائمين  الــمــركــز  قــبــل  مــن  كبير 

عليه.
ــا الـــنـــشـــاط الـــثـــالـــث فــكــان  ــ أمــ
فــعــالــيــة كـــبـــيـــرة أقـــيـــمـــت فــــي قــاعــة 
نــوفــمــبــر  يـــــوم األحــــــد 14  الـــمـــركـــز 
إلـــى   5:30 ــة  ــاعـ ــسـ الـ ــن  مــ ــاري  ــ ــــجـ الـ
في  الفعالية  ونجحت  مساًء،   7:30
ذوي  من  60 عضًوا  من  أكثر  جــذب 
اإلعاقة في المركز تتراوح أعمارهم 
إلــى  بــاإلضــافــة  عـــاًمـــا،  بــيــن 30-18 
عــــدد مـــن مــوظــفــي مــركــز الــحــراك 
البحرين  جامعة  وموظفي  وطلبة 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا يــتــقــدمــهــم رئــيــس 
الجامعة الدكتور حسن الما وكبار 
مسؤولي الجامعة والعمداء ورؤساء 

البرامج األكاديمية. 
وقد اشتملت الفعالية على عدد 
من العروض التقديمية واألنشطة 
الــمــخــتــلــفــة الــفــنــيــة والــتــفــاعــلــيــة 

ــال الــحــرفــيــة والــفــنــون  ــمـ مــثــل األعـ
والــــرســــم. بـــاإلضـــافـــة إلــــى األلــعــاب 
كما  الجوائز،  وتــوزيــع  والمسابقات 
اشـــتـــمـــلـــت الـــفـــعـــالـــيـــة كـــذلـــك عــلــى 
ــم األطــــعــــمــــة والـــمـــشـــروبـــات  ــديـ ــقـ تـ
والسامة  الصحة  لمتطلبات  وفقًا 

والتباعد االجتماعي.
وأتاحت هذه الفعالية الفرصة 
للعمداء ورؤساء األقسام األكاديمية 
فـــي الــجــامــعــة لــمــنــاقــشــة الــتــعــاون 
والــمــركــز  الــجــامــعــة  بــيــن  المستمر 
لــتــشــجــيــع الــطــلــبــة وكــلــيــاتــهــم على 
تــســخــيــر  بــعــض مــشــاريــع الــتــخــرج 
وأعــــمــــال الـــبـــحـــث والــتــكــنــولــوجــيــا 
ــب تـــعـــود بـــالـــفـــائـــدة على  ــوانـ ــي جـ فـ
األشخاص من ذوي اإلعاقة، وذلك 
المكتسبة  المنافع  على أساس من 

للمؤسستين. 
كل  تبادل  الفعالية  نهاية  وفي 
الدكتور حسن  الجامعة  رئيس  من 
األستاذ  المركز  ورئيس  الما  علي 
ــا  ــ ــ ــوع دروعـ ــطــ ــمــ ــلــــطــــان الــ عــــــــادل ســ

تذكارية بهذه المناسبة.
ويــــــأتــــــي تـــنـــظـــيـــم مــــثــــل هــــذه 

رؤية جامعة  من  انطاقا  األنشطة 
ورسالتها  للتكنولوجيا  الــبــحــريــن 
وهــدفــهــا االســتــراتــيــجــي الــمــتــعــلــق 
وجهودها  المجتمعية،  بالمشاركة 
والدائمة  المتينة  الشراكة  لتعزيز 
مـــع مــؤســســات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
ــادرات الـــتـــي تــقــوم  ــبــ ــمــ وتــشــجــيــع الــ
االحتياج  ذات  الفئات  خدمة  على 
ــد لــمــثــل هـــذه الـــمـــبـــادرات بما  األشــ
يعود بالمنفعة على هذه الشريحة 
علمًا  عمومًا،  والمجتمع  تحديدًا 
للتكنولوجيا  البحرين  جامعة  بأن 
هي من اكبر الجامعات الخاصة في 
أكاديمية  بــرامــج   6 وتــوفــر  المملكة 
معتمدة محليًا ودوليًا، وهي كذلك 
تتبع  الــتــي  المنطقة  فــي  الــوحــيــدة 
نظاما تعليميا يقوم على 3 فصول 
وتيرة  لتسريع  الــدراســي  الــعــام  فــي 
التخرج وفصول صباحية ومسائية 
الــى  الــمــوظــفــيــن  انــضــمــام  لتيسير 
بــرامــجــهــا األكـــاديـــمـــيـــة الســتــكــمــال 
دراســتــهــم الــجــامــعــيــة، عــــاوة على 
وفــي متناول  دراســيــة ميسرة  رســوم 

جميع فئات المجتمع.

ف��ع��ال��ي��ات  ت��ق��ي��م   UTB ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ب��ح��ري��ن  ج��ام��ع��ة 
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} جانب من فعاليات جامعة البحرين للتكنولوجيا.

مكتب  إشـــراف  تحت  للتكنولوجيا  البحرين  جامعة  نظمت 
مع  أنشطة  ثــاثــة  الطلبة  شـــؤون  وعــمــادة  المجتمعية  المشاركة 
الــفــتــرة مــن 8-14 نوفمبر  الــبــحــريــن لــلــحــراك الــدولــي فــي  مــركــز 
الجاري، وذلك ضمن جهود الجامعة في القيام بمسؤوليتها تجاه 
تسهم  التي  التطوعية  والمؤسسات  اإلعاقة  ذوي  ودعم  المجتمع 

في تيسير سبل حياتهم وتقديم الدعم الازم لهم.

محميد احملميد

أول السطر:
المؤسسة  تنظمه  الـــذي  ــارس(  ــ )فـ مــشــروع 
اإلنسولين  مضخات  لتوفير  الملكية  الخيرية 
لألطفال األيتام المصابين بالنوع األول من داء 
السكري، مشروع إنساني رائد.. يستحق الدعم 
الجمعيات  كل  تشترك  ال  فلماذا  والمساهمة.. 
الوطني  اإلنــســانــي  الــمــشــروع  هــذا  فــي  الخيرية 

والحضاري..؟؟ 
نشر الشائعات..

 يناقض االنتماء واملواطنة
آسفة ومضطرة، هي وزارة اإلسكان في كشف 
أمــــور ومــعــلــومــات تــعــد جــــزءا مـــن خــصــوصــيــات 
مـــواطـــن، لــجــأ الســتــخــدام أســـلـــوب غــيــر سليم، 
ضد  الــعــام  الـــرأي  فيه  يستعطف  فيديو  ونــشــر 
اإلسكان  وزيــر  أن  الحقائق  تبينت  وقــد  ــوزارة،  الـ
ــدد مـــن مــســؤولــي الـــــــوزارة تــابــعــوا  ــ شــخــصــيــا وعـ
والحالة  الــمــواطــن  مــوضــوع سكن  اهــتــمــام  بكل 
توفير عدة  وتــم  أســرتــه،  أفـــراد  اإلنسانية ألحــد 
الخيارات  المواطن رفض كل  له، ولكن  خيارات 

والحلول المقترحة.
مجبرة وملزمة، هي وزارة التربية والتعليم 
والتشجيع على  الدعوة  ادعــاءات  الــرد على  في 
الوطنية،  والثقافة  لألخاقيات  مخالفة  أمــور 
فــي أحـــد مــواضــيــع لــكــتــاب بــمــقــرر دراســــي، وقــد 
 2007 عام  منذ  تدريسه  يتم  الموضوع  أن  تبين 
له  عـــاقـــة  وال  عـــامـــا،   14 يـــقـــارب  مـــا  مــنــذ  أي 
القيم  ســوى  سليم،  غير  فكر  أي  إلــى  بــالــدعــوة 
اإلسامية، وأن الهجوم على الوزارة، واإلساءات 
متجنية  كــانــت  فيها،  المسؤولين  طــالــت  الــتــي 

ومتجاوزة كثيرا.
من  كثير  مع  ومستمر،  متكرر  ذاتــه  الوضع 
في  يبث خبر  الدولة، حينما  ومؤسسات  وزارات 
في  وتنتشر  مــا،  شائعة  وتنطلق  معين،  مــوقــع 
بالصوت  الــنــاس  ويتناقلها  الــمــحــلــي،  الــوســط 
وتحليات،  تعليقات  خلفها  وتــســرد  والـــصـــورة، 
ويشن الهجوم واإلساءات والتطاوالت، ثم يتبين 
أن كـــل ذلــــك بــعــيــد كـــل الــبــعــد عـــن الــحــقــيــقــة، 
ولربما كان في دولة أخرى أساسا، ولكن ال أحد 

أن  على  الشائعة،  تــداول  ممن  ذلــك  بعد  يجرؤ 
االعتراف بالذنب والخطأ باعتباره فضيلة..!! 

من هنا تأتي أهمية ما كشفته وزارة شؤون 
اإلعـــام فــي األســبــوع الــمــاضــي، )إلنــشــاء وحــدة 
مــكــافــحــة الـــشـــائـــعـــات وتـــرويـــجـــهـــا عــلــى مــواقــع 
عــدًدا من  يتضمن  الــذي  االجتماعي،  التواصل 
المقترحات الفنية، منها »إنشاء وحدة مكافحة 
الشائعات الرقمية، لمواجهة الشائعات الرقمية 
المغرضة على مواقع التواصل، بإدارة التخطيط 
االستراتيجي بمركز االتصال الوطني«، وتفنيد 
مــصــادرهــا  مــن  الــمــوثــوقــة  بالمعلومة  الــشــائــعــة 
في  تسهم  وتكتيكات  حلول  ووضــع  الصحيحة، 
انتشارها«،  من  والحد  الشائعات  تــداول  إيقاف 
بضرورة  باستمرار  المجتمع،  بتوعية  والــقــيــام 
اســتــقــاء الــمــعــلــومــات مـــن الــمــصــادر الــرســمــيــة، 
المعلومات  تفنيد  فــي  مسؤولة  كفئة  وإشــراكــه 
الــمــغــلــوطــة والــشــائــعــات الــمــغــرضــة، مـــن خــال 
إعادة نشر للمعلومات الصحيحة من مصادرها 

الرسمية وعدم االنسياق وراء الشائعات(.
قابلية  فـــي  مــتــركــزة  الــمــشــكــلــة،  أن  أتـــصـــور 
شــريــحــة كــبــيــرة مـــن الـــنـــاس »وخـــاصـــة أصــحــاب 
بتصديق  الــمــســبــقــة«  الــمــواقــف  ذات  أو  الــضــرر 
على  حتى  أو  مؤسسة  أو  وزارة  على  شائعة  أي 
معلومة  أي  تــرويــج  فــي  والمساهمة  مسؤولين، 
اإلخبارية  »الــبــهــارات  بعض  وزيـــادة  دقيقة،  غير 
عليها«، ويكون الوطن هو المتضرر األول، على 
الرغم من أن األمر ال يخلو من طبيعة االنتقام 

والتشفي البشري.
أكثر  بشكل  نستوعب  أن  إلــى  بحاجة  نحن 
الوطن،  بحق  والمواطنة  االنتماء  مفهوم  دقــة 
فكما أن هناك حقوقا فهناك واجبات أيضا في 
نشر  في  واإلسهام  والمواطنة،  االنتماء  مفهوم 

الشائعات يناقض االنتماء والمواطنة.
آخر السطر:

كل التحية لمبادرة »ابتسامة« التي يقودها 
)أطـــفـــالـــنـــا  ــي حــمــلــة  فــ ــي،  ــانــ ــزيــ الــ األخ صـــبـــاح 
كالذهب( لمساعدة األطفال المصابين بمرض 
أثرها  ولكن  بسيطة،  مــبــادرات  هــي  الــســرطــان.. 

كبير وضخم للمحتاجين والمجتمع. 

malmahmeed7@gmail.com

ن�سر ال�سائعات.. 

يناق�س االنتماء والمواطنة

ــة  ــلــ ــمــ ــحــ تــــــفــــــاعــــــا مـــــــــع الــ
ــيــــة لـــلـــتـــشـــجـــيـــر »ُدمـــــــت  ــنــ الــــوطــ
ــا بـــالـــشـــراكـــة  ــانــ ــراء« وإيــــمــ ــ ــــضـ خـ
ُيــعــزز  مــا  كــل  نــحــو  المجتمعية 
ــراء  ــضــ ــخــ ــة الــ ــ ــعـ ــ ــرقـ ــ ــة الـ ــعــ ــوســ تــ
ــرات  ــيــ ــغــ ــتــ ومــــعــــالــــجــــة آثــــــــــار الــ
أهــداف  خطة  ضمن  المناخية 
 ،2030 الـــمـــســـتـــدامـــة  الــتــنــمــيــة 
أعلنت المبادرة الوطنية لتنمية 
مع  بالتعاون  الــزراعــي  الــقــطــاع 
كــل مــن وزارة األشــغــال وشـــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني 
تلقي  للبيئة  والمجلس األعلى 
ــن كـــل مـــن شــركــة  ــم كـــريـــم مـ دعــ
»بناغاز«  الوطنية  البحرين  غاز 
وبنك  الـــــزالق،  ــارع  شــ لتشجير 
لتشجير  والـــكـــويـــت  الــبــحــريــن 

شارع الملك فيصل بالمنامة.
تشجير  مـــراســـم   وأقــيــمــت 
الشيخة  بحضور  الـــزالق  شـــارع 
خليفة  آل  عــيــســى  بــنــت  مـــــرام 
ــبـــادرة الــوطــنــيــة  ــام الـــمـ أمـــيـــن عــ
لتنمية القطاع الزراعي، ومدير 
المهندس  الجنوبية  بلدية  عام 
عاصم عبداللطيف، كما حضر 
البوعينين  جمال  »بناغاز«  من 
وخليفة  اإلداريــة  الشؤون  مدير 
ــيـــس الـــعـــاقـــات  الــبــوعــيــنــيــن رئـ
ــارك كــذلــك شــبــاب  ــ الــعــامــة، وشـ
ــايـــة  ــة لـــرعـ ــمــ ــرحــ مـــــن مــــركــــز الــ
الشباب وعدد من أعضاء الهيئة 

اإلدارية بالمركز.
ــا أجــــــريــــــت مــــراســــم  ــمــ ــيــ  فــ
ــر الــــــمــــــوقــــــع الــــثــــانــــي  ــيــ ــجــ ــشــ تــ
بحضور  فيصل  الــمــلــك  بــشــارع 
عـــبـــدالـــرحـــمـــن ســـيـــف الــرئــيــس 
البحرين  لمجموعة  التنفيذي 
ــان بـــورشـــيـــد  ــ ــسـ ــ ــــت، وحـ ــويـ ــ ــكـ ــ والـ
لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 
ــة والــــشــــؤون  ــريـ ــبـــشـ ــوارد الـ ــ ــمــ ــ الــ
اإلداريــــــــــة، والـــمـــهـــنـــدس صــالــح 
طـــــــرادة رئـــيـــس مــجــلــس أمـــانـــة 

ــن أعـــضـــاء  الـــعـــاصـــمـــة وعــــــدد مــ
مــحــافــظــة الــعــاصــمــة وأعـــضـــاء 

مجلس أمانة العاصمة.
وتـــم خـــال الــتــدشــيــن شــرح 
ــة والــــمــــواقــــع  ــلـ ــمـ ــحـ أهــــــــــداف الـ
في  للتنفيذ  رصــدهــا  تــم  الــتــي 
ــى بــمــا ســيــعــود  ــ الــمــرحــلــة األولــ
بالنفع على البيئة في مختلف 
المناطق في المملكة، وسيسهم 
فــــي كـــبـــح اآلثـــــــار الـــنـــاتـــجـــة عــن 
الــتــغــيــرات الــمــنــاخــيــة الــنــاتــجــة 
الكربونية  االنبعاثات  زيادة  عن 
ــودة الــهــواء  بــشــكــل يــعــزز مـــن جــ
الــزراعــي  اإلرث  عــلــى  ويــحــافــظ 

لمملكة البحرين.
بنت  مـــرام  الشيخة  وأكـــدت 

تــدشــيــن  أن  خــلــيــفــة  آل  عــيــســى 
الــحــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــشــجــيــر 
منبثقًا  يــأتــي  خـــضـــراء«  »ُدمـــــِت 
من رؤية صاحبة السمو الملكي 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة لتحقيق نهضة مستمرة 
أنه  موضحًة  الــزراعــي،  للقطاع 
تـــم إطــــاق الـــمـــبـــادرة الــوطــنــيــة 
لتنمية القطاع الزراعي لتعزيز 
البحرين  فــي  الــزراعــي  القطاع 
ــة جــمــيــع  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ مــــــن خــــــــال مـ
وخاص  عام  قطاع  من  الجهات 
وأهــــلــــي، ولــتــتــضــافــر فــيــهــا كــل 
الجهود من أجل ازدهار القطاع 
في  والبيئي  والغذائي  الــزراعــي 

المملكة.

يدعمان وال��ك��وي��ت«  و»ال��ب��ح��ري��ن  »ب��ن��اغ��از« 

ال��زالق وال���ملك في�س��ل �س�ارع���ي  ت�س�ج�ي���ر 

} حملة تشجير شارعي الزالق والملك فيصل.
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البلديات  وزيــر األشغال وشــؤون  صرح 
عصام  المهندس  الــعــمــرانــي  والتخطيط 
ــبــــداهلل خـــلـــف عــــن إشـــــــراف الـــــــوزارة  بــــن عــ
الحيوية  المشاريع  مــن  عــدٍد  تنفيذ  على 
مشروع  منها  البحرين؛  لجامعة  التابعة 
كلية الهندسة، ومشروع تأهيل مبنى )31( 
فــي الــحــرم الــجــامــعــي فــي مــديــنــة عيسى، 
ومـــشـــروع مـــواقـــف الـــســـيـــارات بــالــقــرب من 
التحتية  البنية  وتطوير  الشرقية،  البوابة 
من  وغيرها  بالصخير  الجامعة  حــرم  في 

مشاريع الصيانة المتنوعة بالجامعة. 
وأوضــح الــوزيــر خلف أن الـــوزارة تقوم 
حــالــيــًا بــتــقــديــم الـــخـــدمـــات االســتــشــاريــة 
الــهــنــدســيــة لــلــتــصــمــيــم واإلشـــــــــراف عــلــى 
الجامعة  حــرم  في  الهندسة  كلية  مشروع 
بالصخير، ومن المتوقع االنتهاء منه في 
الربع األول من العام المقبل 2022م، الفتًا 
إلى أنه سيتم نقل أقسام الكلية من المقر 
الحالي بمدينة عيسى إلى مقر الجامعة 

بالصخير بعد اكتمال المشروع.
وأفاد بأن المشروع يشتمل على مبان 
جـــديـــدة صــمــمــت الحـــتـــواء كـــل مـــن: قسم 
الهندسة  وقــســم  الميكانيكية،  الــهــنــدســة 
الكيمائية،  الهندسة  وقــســم  الكهربائية، 
العمارة  وقسم  المدنية،  الهندسة  وقسم 

ــلـــي، ومــبــنــى الــمــكــتــبــة  والــتــصــمــيــم الـــداخـ
والــمــطــاعــم، بــاإلضــافــة إلــى قــاعــة متعددة 
المركزية،  للمحاضرات  وقاعة  األغــراض، 
صغيرة  قــاعــات  عــلــى  الكلية  تشتمل  كــمــا 
ذات  مــدرجــات  بجانب  األغـــراض،  متعددة 
سعة صغيرة، ومجمع للخدمات إلى جانب 

مسطحات خضراء ومواقف للسيارات.
الهندسة  كلية  مــشــروع  أن  إلــى  ــار  وأشـ
ســـيـــعـــزز مــــن مـــكـــانـــة الــكــلــيــة ودورهــــــــا فــي 
لسوق  األول  الــرافــد  باعتبارها  المملكة، 
الــــعــــمــــل فـــــي الـــتـــخـــصـــصـــات الـــهـــنـــدســـيـــة 
والـــمـــعـــمـــاريـــة، وســـيـــمـــكـــن الـــجـــامـــعـــة مــن 
الحفاظ على الجودة العالية في التعليم 
العلمي،  والــبــحــث  والــمــعــمــاري،  الهندسي 
فضال عن دورهــا في الحفاظ على مكانة 
الكلية ضمن الكليات الرائدة في المنطقة 

ذات السمعة المرموقة. 
المصممة  الــمــبــانــي  »ســتــســهــم  وقــــال: 
على  قــدرتــهــا  ــادة  زيــ فــي  للكلية  خصيصًا 
على  الــطــالب  تعليم  فــي  رسالتها  تقديم 
والــعــمــارة  الهندسة  فــي  الــريــادة واالبــتــكــار 
ستوفر  أنها  كما  الصلة،  ذات  والــمــجــاالت 
ما  الــمــســتــويــات،  أعــلــى  عــلــى  بحثية  بيئة 
سيسهم في إثراء البحث العلمي وتطوير 
االحتياجات  لخدمة  الهندسية  التقنيات 

ــوادر  ــكـ الــمــحــلــيــة واإلقــلــيــمــيــة، وإعـــــــداد الـ
ــي الـــمـــجـــاالت  ــ ــيـــة الـــمـــتـــخـــصـــصـــة فـ ــنـ الـــفـ
احتياجات  لتلبية  المختلفة،  الهندسية 
الشاملة  للتنمية  تحقيقًا  الــعــمــل،  ســوق 

في المملكة«. 
وزارة  انــتــهــت  وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، 
والتخطيط  الــبــلــديــات  وشــــؤون  األشـــغـــال 
العمراني من أعمال إعادة تأهيل وتجديد 
في   )S31( الــكــيــمــيــائــيــة  الــهــنــدســة  مــبــنــى 
بكلفة  عيسى،  بمدينة  الجامعي  الــحــرم 

بلغت 188.738 دينارًا بحرينيًا. 
وأوضــح الوزير خلف أن الــوزارة قامت 
اإلنشائي  الهيكل  وتجديد  تأهيل  بأعمال 
 ،)S31( الـــكـــيـــمـــائـــيـــة  الـــهـــنـــدســـة  لـــمـــبـــنـــى 
بــاإلضــافــة إلـــى تــركــيــب أرضـــيـــات جــديــدة، 
وبــــالطــــات لـــأســـقـــف مــــع تـــطـــويـــر جــمــيــع 
المصاحبة،  الكهروميكانيكية  الخدمات 
الــمــتــمــثــلــة فـــي تــطــويــر شــبــكــة الــكــهــربــاء 
الــــمــــوجــــودة، وتـــغـــيـــيـــر الـــكـــابـــل الــرئــيــســي 
والخارجية  الداخلية  التمديدات  وجميع 
وتجديد  تطوير  إلى  باإلضافة  واللوحات، 
وحــدات  وتغيير  الــحــالــي،  التكييف  نــظــام 
جانب  إلــى  بالكامل،  المنفصلة  التكييف 
تــجــهــيــز وتـــركـــيـــب مــصــعــد داخـــلـــي جــديــد 
الــتــنــقــل واالســتــفــادة  الــطــلــبــة  يسهل عــلــى 

من  وتمكينهم  المبنى،  مرافق  جميع  من 
الدراسة في بيئة صحية ومناسبة. 

ــار الــوزيــر خلف إلــى إنــشــاء 1130  وأشـ
ــالـــقـــرب مــن  ــًا لـــســـيـــارات الــطــلــبــة بـ ــفـ مـــوقـ
البوابة الشرقية في حرم جامعة البحرين 
بالصخير، بكلفة تصل إلى 378 ألف دينار 
من   %67 نحو  إنــجــاز  إلــى  الفــتــًا  بحريني. 
الربع  في  منه  االنتهاء  متوقعًا  المشروع، 
الــجــاري 2021م، مؤكدًا  الــعــام  األخــيــر مــن 
ــادة الــطــاقــة  ــ أثـــر تــوســعــة الــمــواقــف فـــي زيـ
من  والحد  الطلبة  لسيارات  االستيعابية 

االزدحام المروري بالجامعة.
ــدت رئـــيـــســـة جــامــعــة  ــ مــــن جـــانـــبـــهـــا، أكــ
الــبــحــريــن الــدكــتــورة جــواهــر بــنــت شاهين 
المضحكي أهمية دور المشاريع اإلنشائية 
ــاء  ــقـ فـــي تــطــويــر جــامــعــة الــبــحــريــن واالرتـ
بـــالـــخـــدمـــات الـــتـــي تـــوفـــرهـــا لــمــنــتــســبــيــهــا. 
ــنـــى كــلــيــة  ــبـ ــا ســـيـــتـــضـــمـــنـــه مـ ــ ــ ــت: »مـ ـــ ــــالـ وقــ
ــبـــرات مــتــخــصــصــة،  ــتـ ــنـــدســـة مــــن مـــخـ ــهـ الـ
مـــن تحقيق  مـــتـــطـــورة، ســيــعــزز  ــعــــدات  ومــ
ــهـــارات  مـــخـــرجـــات الــتــعــلــيــم وســيــصــقــل مـ
مؤكدًة  العمل«،  لسوق  وسيعدهم  الطلبة 
أن تــصــمــيــم الــكــلــيــة يـــتـــوافـــق مـــع أحـــدث 
البيئية  لــالســتــدامــة  المطبقة  التقنيات 

وتوفير الطاقة.

الأ�ص�غال تنف�ذ ع�ددا م�ن الم�ص�اريع ل�صال�ح جامع�ة البحرين

} د. جواهر المضحكي.} وزير األشغال.

العالمي  الــيــوم  بــمــنــاســبــة     
ــــي، تـــنـــّظـــم هــيــئــة  ــــالمـ لــلــفــن اإلسـ
البحرين للثقافة واآلثار بالتعاون 
مــــع األمـــــانـــــة الـــعـــامـــة لــمــجــلــس 
العربية  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 
غدا الخميس الموافق 18 نوفمبر 
حـــول  ــيـــة  ــتـــراضـ افـ نــــــدوة  2021م 
وذلك  اإلســالمــي،  والفن  العمارة 
فــي تــمــام الــســاعــة 10:00صــبــاحــًا 
بتوقيت مملكة البحرين. ويمكن 
مباشرة  الندوة  متابعة  للجمهور 
عبر قناة هيئة الثقافة على موقع 

.  CulturBah@ على YouTube
ويشارك في هذه الندوة عدد 
واألكاديميين  المتخصصين  من 
في مجال العمارة اإلسالمية من 
تشهد  كما  التعاون،  مجلس  دول 
ــاركـــة مــــن قـــبـــل دول  الــــنــــدوة مـــشـ
كالمملكة  وهــي:  الــشــرف  ضيوف 
ــة الـــهـــاشـــمـــيـــة، الــمــمــلــكــة  ــ ــيـ ــ األردنـ

المغربية وجمهورية العراق.
ومن مملكة البحرين تشارك 
ــدوة الــــدكــــتــــورة تــمــاضــر  ــ ــنـ ــ فــــي الـ
الفحل األستاذة المساعدة بقسم 
في  الداخلي  والتصميم  العمارة 
حول  وتتحدث  البحرين  جامعة 
الحاضر  الغائب  الجمال  عنصر 
ــفـــن اإلســــالمــــي والـــعـــمـــارة  فــــي الـ
البحرينية، ومن المملكة العربية 

ــة يــــــشــــــارك األســـــتـــــاذ  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــــسـ الـ
الــدكــتــور مــشــاري عــبــداهلل النعيم 
ــن دولـــــــة اإلمـــــــــــارات الــعــربــيــة  ــ ومــ
المتحدة يشارك المهندس راشد 
ــيـــس جــمــعــيــة  مــحــمــد بـــوخـــش رئـ
الـــــتـــــراث الـــعـــمـــرانـــي بـــــاإلمـــــارات 
ويــتــحــدث حـــول الــفــن اإلســالمــي 
ــارة فـــي اإلمــــــــارات. وحـــول  ــمـ ــعـ والـ
عالقة الفن اإلسالمي بالجوامع 
والــمــســاجــد فـــي ســلــطــنــة عــمــان، 
أدهــم  التشكيلي  الفنان  يتحدث 
دولة  أمــا  الفارسي،  إسماعيل  بن 
الكويت فتشارك من خالل عرض 
السنافي  ــارق  الــجــاري طـ تــقــدمــه 
اآلثــار  دار  فــي  والــكــاتــبــة  الباحثة 
اإلســالمــيــة والــمــجــلــس الــوطــنــي 
حول  واآلداب،  والــفــنــون  للثقافة 
اســتــلــهــام الــعــنــاصــر الــمــعــمــاريــة 
اآلثــاريــة،  الــصــبــاح  فــي مجموعة 
ومـــن دولــــة قــطــر تــتــحــدث روضـــة 
أبويعقوب  الرحمن  عبد  محمد 
بمتحف  اإلرشـــــــاد  قــســم  رئــيــســة 
الــفــن اإلســالمــي حـــول الــزخــارف 

الجصية.
ــة الـــمـــغـــربـــيـــة  ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ أمـــــــا الـ
فـــيـــشـــارك مــنــهــا يـــوســـف خـــيـــارة 
ــراث الــثــقــافــي بـــــوزارة  ــتــ مـــديـــر الــ
ــتـــواصـــل  ــبـــاب والـــثـــقـــافـــة والـ الـــشـ
ويــــــــتــــــــحــــــــدث حــــــــــــــول طــــــــــــــرازي 

العمارة  في  والمريني  الموحدي 
اإلســـالمـــيـــة الــديــنــيــة بــالــمــغــرب. 
على  الزخرفية  العناصر  وحــول 
الــمــســاجــد اإلســـالمـــيـــة الــمــبــكــرة 
ــمــــســــاجــــد  ــى الــ ــ ــلـ ــ وتـــــأثـــــيـــــرهـــــا عـ
ــة  ــيــ الـــحـــديـــثـــة بــالــمــمــلــكــة األردنــ
ــتـــحـــدث مــحــمــد  ــيـ ــة فـ ــيـ ــمـ ــاشـ ــهـ الـ
فــي مديرية  الــبــاحــث  الــبــشــتــاوي 

األردنية,  الثقافة  ــوزارة  بـ الــتــراث 
علي  يشارك  العراق،  من  وأخيرًا 
الموظف  طالب  عبدالكريم  طه 
في  والتصاميم  المعارض  بقسم 
العامة ويتحدث  المتاحف  دائرة 
حـــول فــن وعــمــارة الــمــســاجــد في 

العراق.
إلــقــاء  الــنــدوة سيتم  وخـــالل 

العمارة  مــن  نــمــاذج  الــضــوء على 
مــجــلــس  دول  مـــــن  ــة  ــ ــيـ ــ ــــالمـ اإلسـ
واألردن  ــعــــراق  الــ ومــــن  ــتـــعـــاون  الـ
والــمــغــرب، إضــافــة إلـــى الــتــطــرق 
التراث المعماري في  إلى أهمية 
الثقافية  الــهــويــة  على  الــحــفــاظ 
ــز الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة  ــزيـ ــعـ وتـ
وســبــل انــعــكــاســه عــلــى الــمــالمــح 
ــة لــلــمــدن  ــثـ ــديـ ــحـ ــة الـ ــيـ ــرانـ ــمـ ــعـ الـ

العربية واإلسالمية.
ويــعــد هـــذا االحــتــفــال األول 
ــن نــــوعــــه لـــالحـــتـــفـــاء بـــالـــيـــوم  ــ مـ
والذي  اإلسالمي  للفن  العالمي 
تشارك فيه دول مجلس التعاون 
مجتمعة، حيث تم اختيار مبحث 
العمارة خالل االجتماع الخامس 
والعشرين لوزراء الثقافة في دول 
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس 
تــرأســتــه مملكة  ــذي  الــعــربــيــة والــ
البحرين، باعتبارها أول الفنون.

تم إقرار اليوم العالمي للفّن 
ــل الــمــؤتــمــر  ــ ــَب ــ ــن ِق ــي مــ ــ ــــالمـ اإلسـ
األمــم  لمنظمة  األربــعــيــن  الــعــام 
ــلــــم  الــــمــــتــــحــــدة لـــلـــتـــربـــيـــة والــــعــ
 18 ليوافق  )اليونسكو(  والثقافة 
نــوفــمــبــر مــن كــل عـــام، بــنــاًء على 
البحرين  مملكة  قّدمته  مقترح 
عاصمة  المحّرق  برنامج  ضمن 

الثقافة اإلسالمية.

 بمنا�سبة اليوم العالمي للفن الإ�سالمي

تنظم ال��ت��ع��اون  مجل�س  اأم���ان���ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ث��ق��اف��ة  ه��ي��ئ��ة 

ن����دوة اف��ت��را���ص��ي��ة ح���ول ال��ع��م��ارة وال���ف���ن الإ����ص���ام���ي غ��دا

حــصــدت مــدرســة جــدحــفــص الــثــانــويــة لــلــبــنــات المركز 
األول في مسابقة النفايات اإللكترونية، التي نظمتها شركة 
للبيئة،  األعــلــى  المجلس  مــع  بــالــتــعــاون  لــالتــصــاالت،  زيـــن 
 Green تتويجًا لتميزها في تنفيذ المشاريع المدرسية مثل
صديق  وصفنا  المستدامة،  التنمية  وحديقة   ،  Economy

.E-Recycling البيئة، ومشروع
ــن مــــــدارس مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــذه الـــمـــدرســـة مـ وتـــعـــد هــ
المنتسبة إلى اليونسكو، ولذلك تولي اهتمامًا خاصًا لتنفيذ 
المشروعات واألنشطة النوعية الهادفة إلى المحافظة على 
تدوير  إعـــادة  منها  عــدة،  أساليب  عبر  بها،  والعناية  البيئة 
أسهم  ما  والبالستيكية،  اإللكترونية  والنفايات  المخلفات 

في تحقيقها العديد من اإلنجازات في هذا المجال.
ويهدف مشروع Green Economy إلى تشجيع الطالبات 
البالستيكية  الـــمـــاء  عـــبـــوات  اســتــخــدام  عـــن  الــتــوقــف  عــلــى 

المؤقتة، واستبدالها بعبوات دائمة صديقة للبيئة.
الطالبة  فــكــرة  فــهــي  الــمــســتــدامــة  التنمية  حــديــقــة  أمـــا 

في  المتميز  الطالب  جائزة  على  الحاصلة  العجيمي،  عال 
إنــشــاؤهــا بمواد  بــن راشـــد آل مــكــتــوم، وتــم  مسابقة حــمــدان 
أعيد تدويرها، وتهدف إلى توعية مرتاديها بأهداف التنمية 
وتضم  تحقيقها،  فــي  يــســهــمــوا  أن  ــل  أجـ مــن  الــمــســتــدامــة، 
وركــن  الرقمي،  التمكين  وركــن  األهـــداف،  كركن  ــان،  أركـ عــدة 
الــتــصــويــر، وركـــن األلـــعـــاب، وركـــن الــتــدويــر، وركـــن استطالع 

الرأي، ومنطقة الجلوس.
إنشاء  إلــى  البيئة«  صديق  »صفنا  مشروع  يهدف  فيما 
بــأهــداف  الــمــدرســة  طــالــبــات  لتوعية  للبيئة،  صــديــق  صــف 
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، وتــشــجــيــعــهــن عــلــى الــمــســاهــمــة في 

تحقيقها، وهو فكرة الطالبة زينب عبدالعباس.
أما مشروع E-Recycling فيهدف إلى حث الطالبات على 
وتنمية  التالفة وملحقاتها،  الحواسيب  أجهزة  تدوير  إعادة 
أشكال ومجسمات  لديهن، عبر صنع  واالبتكار  اإلبــداع  روح 
المختلفة،  الــمــدرســة  مــرافــق  فــي  وعــرضــهــا  فنية،  ولــوحــات 

والمشاركة بها في المعارض الداخلية والخارجية.

ويتم تنفيذ مشروع »أفرزها صح لبيئة أصح« إلى توعية 
بطريقة  اإللكترونية  المخلفات  تــدويــر  بأهمية  الطالبات 
تنظيم  تــم  حــيــث  الــبــيــئــة،  عــلــى  للمحافظة  وآمــنــة،  صحية 

العديد من الفعاليات واألنشطة المتعلقة بذلك.

�سمن المدار�س المنت�سبة اإلى اليون�سكو..

ث���ان���وي���ة ج��دح��ف�����س ت��ح�����ص��د ال��م��رك��ز

ال�����ب��ي��ئ��ة  ع�����ل��ى  ال�����ح��ف��اظ  ف�����ي  الأول 

فـــي ظـــل اســتــمــرار الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة أخــذ 
لفيروس  المضاد  التطعيم  من  المنشطة  الجرعة 
كوفيد كورنا )كوفيد-19(، أبدى عدد من المواطنين  
امتنانهم للحكومة التي وفرت التطعيمات الالزمة 
عبر  انتشاره  من  والحد  كورونا  لفيروس  للتصدي 
الفيروس  من  المجتمعية  المناعة  تعزيز  مواصلة 
مـــن خــــالل الــتــحــصــيــن وجـــهـــود الـــفـــريـــق الــوطــنــي 
الــطــبــي لــلــتــصــدي لــفــيــروس كـــورونـــا الــــذي يــواصــل 
أخذ  أهمية  مؤكدين  للجائحة،  التصدي  عزم  بكل 
الجرعة »الثالثة« ودورها الكبير في تعزيز المناعة 

المكتسبة.
ــن الـــمـــواطـــنـــيـــن مـــمـــن أخــــــذوا  ــ وأكــــــــد عــــــدد مـ
)كوفيد-19(  كورونا  لفيروس  المضادة  التطعيمات 
الطبي،  الــوطــنــي  الــفــريــق  بــقــرارات  الكبيرة  ثقتهم 
مــعــتــبــريــن أن تـــعـــدد الــتــطــعــيــمــات يــتــيــح الــمــجــال 
قناعاته،  وفق  للشخص  األنسب  التطعيم  الختيار 
الصحيحة  الــمــعــلــومــات  اســتــقــاء  أهــمــيــة  مــؤكــديــن 
الــمــواطــنــون مــن المعلومات  مــن مــصــادرهــا، وحـــذر 
الــمــغــلــوطــة الــتــي قــد تنتشر فــي وســائــل الــتــواصــل 
االجتماعي أو التي قد يروج لها البعض بدون علم 
يبت  أال  يجب  الطبية  األمــور  أن  مؤكدين  ومعرفة، 

فيها العامة فهي علوم وتخصصات تدرس.
أخد  مــع  تجربته  إن  زهير  عبدالحسين  وقــال 
الجرعة  تلقى  أنــه  مبينا  مــيــســرة،  كــانــت  التطعيم 
بالتوجه  تدعوه  نصية  رسالة  تلقيه  بعد  المنشطة 
غــرار تسجيله  وذلــك على  التجاري،  لمجمع سترة 
ــزر، وأكـــد  ــايـ ألخـــذ الــجــرعــة الــثــالــثــة مـــن تــطــعــيــم فـ
شعوره باالطمئنان بعد تلقيه الحصانة الالزمة من 
اإلصابة بالفيروس، مبينا أهمية رفع درجة االلتزام 
باإلجراءات االحترازية في جميع األوقات من قبل 
الجميع، للمساعدة في كسب المناعة المجتمعية. 
والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  جميع  »زهـــيـــر«  ودعـــا 
في  لفعاليتها  الــمــنــشــطــة  الــجــرعــة  ــذ  أخـ بـــضـــرورة 
اإلصابة  وتجنب مضاعفات  الصحة  الحفاظ على 
ــًرا مــهــًمــا في  ــ بــالــفــيــروس، واعــتــبــر الــتــطــعــيــمــات أمـ
مواجهة األمراض، مشددا على ضرورة التعاون مع 
الفريق الطبي الذي يشجع بأخذ التطعيم، لدورها 

الكبير في تقليل نسبة اإلصابات باألمراض.
ومــــن جــانــبــه أشـــــاد مــحــمــد عــلــي بــالــخــطــوات 
الـــمـــتـــخـــذة مــــن الـــفـــريـــق الـــطـــبـــي لـــحـــمـــايـــة أفـــــراد 
سكان  من  ممكن  عــدد  أكبر  تطعيم  عبر  المجتمع 
أثبتت  قــد  البحرين  بــأن  مبينا  الــبــحــريــن،  مملكة 
األزمــات  مواجهة  على  قدرتها  العالم  دول  لجميع 

بكل كفاءة واقتدار. وبين أنه كان من األوائل الذين 
المنشطة  الجرعة  وبعدها  التطعيم  توجهوا ألخذ 
بعد إعالن اشتراطات أخذ الجرعة والضوابط التي 

نشرت على موقع وزارة الصحة. 
إلـــى ذلـــك قــالــت مــديــنــة الـــمـــاص إن االلـــتـــزام 
من  البحرين  ستخلص  التي  الوسيلة  باإلجراءات 
الجرعة  تلقت  أنــهــا  مبينة  تـــام،  بشكل  الــجــائــحــة 
أبنائها،  مــع  الــمــعــارض  أرض  مــركــز  فــي  المنشطة 
تــــردد،  ــات مـــن دون  ــرعـ حــيــث تـــوجـــهـــوا ألخــــذ الـــجـ
ووجدوا أفضل معاملة وخدمة قدمت لهم في وقت 
قياسي من خالل الكوادر الطبية العاملة بالمركز. 
ــــرض الـــســـكـــري،  ــا تـــعـــانـــي مــــن مـ ــهـ ــى أنـ ــ وأشــــــــارت إلـ
التطعيم  أخذ  بضرورة  المعالج  طبيبها  ونصحها 
لحمايتها وحماية أفراد أسرتها. وناشدت الجميع 
يــأخــذ جرعته  لــم  مــمــن  ومقيمين  مــواطــنــيــن  مــن 
مؤكدة  الثالثة ألهميتها،  الجرعة  لتلقي  بالتوجه 
ومنجزاته  الوطن  مصلحة  على  الحفاظ  ضــرورة 
التصدي  ومــراحــل  بــهــا،  مــر  الــتــي  الجائحة  خــالل 

للجائحة. 
إلـــى جــانــب ذلـــك عــّبــرت فــاطــمــة عــلــي حسين 
عن امتنانها وشكرها وتقديرها للبحرين وقيادتها 
لما وفروه من أمن وأمان خالل الجائحة، حيث إن 
األمن الصحي الذي وفرته المملكة لم توفره دول 
المسؤولين  كبار  قيام  أن  لمواطنيها، مبينة  أخرى 
الــدافــع  كــان  التطعيم  بــأخــذ  البحرين  مملكة  فــي 
والــتــشــجــيــع لــلــجــمــيــع ألخــــذ الـــجـــرعـــات واإلقـــبـــال 
ودعت  البحريني.  المجتمع  خير  فيه  لما  عليها، 
الجميع إلى االلتزام باالحترازات التي يوصي بها 

الفريق الوطني الطبي.
ومــن جهة أخـــرى قــدم األســتــاذ جــاســم محمد 
التوجه وأخذ التطعيم  نصيحته لكل فرد بأهمية 
حيث  األساسيتين،  للجرعتين  والمكمل  الــثــالــث 
أبــــدى اطـــالعـــه عـــن كــثــب بــمــا يــنــشــر عــلــى الــمــوقــع 
الرسمي من تعليمات وكذلك بالصحف المحلية، 
موضحا أن الجرعة المنشطة تعطي مناعة أطول 
وأفضل، حيث إن المناعة تقل بعد مرور فترة من 
للحفاظ  التنشيط  مــن  بــد  ال  وبــالــتــالــي  الـــزمـــن، 
على مستوى الوقاية المطلوب، وتنشيط األجسام 
ــرورة أخــذ الــقــرار  الــمــضــادة فــي الــجــســم، مــؤكــًدا ضـ
للتعامل  المنشطة  الجرعات  بأهمية  والوعي  اآلن 
ومتطورا،  متغيرا  يعتبر  الــذي  كــورونــا  فيروس  مع 
ويجب محاربته وصده بكل الطرق التي يدعو اليها 

الفريق الطبي الوطني. 

م������واط������ن������ون ي�������������ص������ددون ع���ل���ى 

اأه���م���ي���ة اأخ������ذ ال���ج���رع���ة ال��م��ن�����ص��ط��ة 

وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  اجتمع 
عبدالغفار  خــالــد  الــدكــتــور  مــع  والتعليم  الــتــربــيــة 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية 
منظمة  مقر  فــي  وذلـــك  الشقيقة،  العربية  مصر 
اليونسكو بباريس، حيث تم خالل االجتماع بحث 
الشقيقين،  البلدين  بين  التعاون  مجاالت  تعزيز 
وإجراءات تسهيل قبول الطلبة من مملكة البحرين 

افتتاحها مؤخرا  تم  التي  الجديدة  الجامعات  في 
العديد  في  أكاديمية  برامج  والتي تضم  في مصر 
من المجاالت المتطورة، على أن تتولى الملحقية 
الجهات  مع  التنسيق  متابعة  بالمملكة  الثقافية 

المختصة حول هذا الموضوع.
كال  في  المسؤولين  من  عدد  االجتماع  حضر 

البلدين. 

وزير التربية يبحث مع نظيره الم�صري التعاون التعليمي

} وزير التربية خالل استقبال نظيره المصري.

اســـتـــقـــبـــل الـــســـيـــد نــبــيــل 
الــحــمــر مستشار  يــعــقــوب  بــن 
جـــــــاللـــــــة الـــــمـــــلـــــك لـــــشـــــؤون 
مــكــتــبــه بقصر  ــي  فـ اإلعـــــــالم، 
اإلعــالمــي  أمــــس،  القضيبية 
مـــهـــنـــد ســـلـــيـــمـــان الــنــعــيــمــي، 
الذي أهداه نسخة من كتابه 
ــا الـــبـــحـــريـــن..  ــنـ الـــجـــديـــد )هـ
الذي  الحديد(،  تكلم  عندما 
اإلذاعــي  العمل  لتاريخ  يوثق 

في البحرين.
الحمر  المستشار  وأشــاد 
بما احتواه هذا الكتاب القيم 
تسلط  مهمة  مــعــلــومــات  مــن 

الـــضـــوء عــلــى تـــاريـــخ اإلذاعــــة 
ــا شــهــدتــه مـــن تــطــور عبر  ومــ
مسيرتها الطويلة وما حققته 
من إنجازات حتى يومنا هذا 
ــا شـــامـــاًل  ــًعـ ــرجـ حـــيـــث يـــعـــد مـ
بالصوت والصورة، معرًبا عن 
النعيمي  مهند  للسيد  شكره 
عــلــى جــهــوده وإســهــامــاتــه في 
إثراء المسيرة اإلعالمية من 
خـــالل إصــــداراتــــه اإلعــالمــيــة 
المتميزة والشاملة في مجال 
اإلذاعــــة والــتــلــفــزيــون ووكــالــة 
ــافــــة الـــتـــي  األنـــــبـــــاء والــــصــــحــ
تشكل مرجًعا هاًما للباحثين 

والمهتمين بالشأن اإلعالمي 
وطلبة كليات اإلعالم، وتمنى 

له كل التوفيق والتقدم.
الــســيــد مهند  عــبــر  وقــــد 
الشكر  عن  النعيمي  سليمان 
نبيل  لــلــمــســتــشــار  والــتــقــديــر 
بمثل  اهتمامه  على  الحمر 
ــه  ــذه اإلصــــــــــــدارات وحـــرصـ ــ هــ
دعـــم  وتشجيع  عــلــى  الـــدائـــم 
اإلعـــــــالمـــــــيـــــــيـــــــن والــــــكــــــتــــــاب 
بما  البحرينيين  والباحثين 
ــي تــعــزيــز الــمــســيــرة  يــســهــم فـ
الـــثـــقـــافـــيـــة واإلعــــالمــــيــــة فــي 

المملكة وإثرائها. 

ل�صوؤون الإعام يت�صلم ن�صخة ال�م�لك  م��ص�ت��ص�ار 

الحديد( تكلم  ال�بح�ري�ن.. ع�ندما  م�ن )ه�ن�ا 

} مستشار الملك لشؤون اإلعالم يتسلم نسخة من الكتاب.
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قائد احلر�ص امللكي ي�ستقبل قائد احلر�ص امللكي اخلا�ص الأردين

�سمو ي�سيد بتطور عالقات البلدين والتعاون الع�سكري والدفاعي

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

اأم�س  امللكي،  الوطني قائد احلر�س  الأمن  خليفة م�صت�صار 

الثالثاء، العميد الركن رائد اأحمد العجارمة قائد احلر�س 

امللكي اخلا�س الأردين.

وخالل اللقاء، اأ�صاد �صمو م�صت�صار الأمن الوطني قائد 

تربط  التي  الوثيقة  الأخوة  بعمق عالقات  امللكي  احلر�س 

مملكة البحرين مع اململكة الأردنية الها�صمية وما ت�صهده 

يف  وذلك  الأ�صعدة،  خمتلف  على  تطور  من  العالقة  تلك 

املجالت  يف  متميزة  عالقات  من  البلدان  ي�صهده  ما  اإطار 

و  الع�صكري  بالتعاون  منها  يتعلق  ما  ا  خ�صو�صً كافة، 

الدفاعي.

وا�صتمع قائد احلر�س امللكي اخلا�س الأردين اإىل اإيجاز 

الأدوار  يو�صح  البحرين  دفاع  بقوة  امللكي  احلر�س  عن 

والواجبات واملهام وا�صرتاتيجية التطوير والتحديث.

وقام �صمو م�صت�صار الأمن الوطني قائد احلر�س امللكي 

اطلع  الأردين بجولة  امللكي اخلا�س  قائد احلر�س  يرافقه 

قوة  ومتحف  وال�صيطرة،  العمليات  مركز  على  خاللها 

�صاهده  مبا  اإعجابه  اأبدى  حيث  اخلا�صة،  امللكي  احلر�س 

بت�صجيل كلمة  قام  ثم  املتحف،  من مقتنيات ومعرو�صات 

يف �صجل الزوار بهذه املنا�صبة.

بعدها �صهد �صمو م�صت�صار الأمن الوطني قائد احلر�س 

الأردين،  اخلا�س  امللكي  احلر�س  قائد  بح�صور  امللكي، 

قائد  اأ�صاد  اإذ  ميدانية،  عملية  ع�صكرية  تطبيقات  تنفيذ 

يف  املتقدم  بامل�صتوى  الأردين  اخلا�س  امللكي  احلر�س 

باملعنويات  ات�صمت  التي  الع�صكرية  التطبيقات  تلك  تنفيذ 

العالية وم�صتوى املهارات الحرتافية املتقدمة.

قائد  الوطني  الأمن  م�صت�صار  �صمو  ثمن  اخلتام،  ويف 

احلر�س امللكي زيارة قائد احلر�س امللكي اخلا�س الأردين 

بني  امل�صرتك  الع�صكري  التعاون  تعزيز  يف  ت�صب  التي 

ال�صقيقني. البلدين 

وح�صر اللقاء اللواء الركن حمد خليفة النعيمي نائب 

قائد احلر�س امللكي، وعدد من �صباط احلر�س امللكي.

»اخلريية امللكية« توا�سلت مع املواطن وقدمت امل�ساعدة العاجلة.. ال�سيد:

نـا�سـر بن حمـد جتـاوب مع مواطن يعاين من تاآكل يف ج�سده

اأكد اأن ما تقوم به »التنمية الجتماعية« واجب اإن�ساين

حميدان يت�سلم تكرمي »جائزة عي�سى بن علي للعمل التطوعي«

الذي  املواطن  مع  جتاوًبا 

يف  مل�صاعدته  منا�صدته  ن�صر 

ال�صحية  مل�صاكله  العالج  توفري 

ج�صده،  يف  تاآكل  اإىل  اأدت  التي 

بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  وجه 

امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد 

و�صوؤون  الإن�صانية  لالأعمال 

ال�صباب، املوؤ�ص�صة امللكية لالأعمال 

وتوفري  مب�صاعدته  الإن�صانية 

بالتعاون  وذلك  الالزم،  العالج 

املخت�صة  اجلهات  مع  والتن�صيق 

العون  كل  منه  ح�صل  والذي 

والتعاون.

وبنينّ الدكتور م�صطفى ال�صيد 

التوجيه  هذا  على  بناًء  باأنه 

نا�صر  ال�صيخ  �صمو  من  الكرمي 

قامت  فقد  خليفة  اآل  حمد  بن 

املواطن  مع  بالتوا�صل  املوؤ�ص�صة 

العاجلة  امل�صاعدة  وتقدمي  الكرمي 

اجلهات  مع  التوا�صل  مت  كما  له، 

املنا�صبة  اإجراءات  لتخاذ  املعنية 

لتقدمي العالج املنا�صب ملثل حالته 

والعمل على اإنهاء معاناته.

الدكتور  نقل  املنا�صبة  وبهذه 

وتقدير  �صكر  ال�صيد  م�صطفى 

بن  نا�صر  ال�صيخ  ل�صمو  املواطن 

حمد اآل خليفة على جتاوب �صموه 

كان  والتي  الكرمية  وتوجيهاته 

لها الأثر الكبري يف بث الطماأنينة 

هذا  باأن  موؤكًدا  نف�صه،  يف  والأمل 

الذي  �صموه  على  م�صتغرب  غري 

عرف عنه حب م�صاعدة املحتاجني 

�صائالً  للجميع،  العون  يد  ومد 

يف  يبارك  اأن  وجل  عز  املوىل 

�صموه واأن يجزيه على ذلك خري 

اجلزاء.

�صمو  جتاوب  باأن  موؤكًدا 

اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ 

متوافًقا  جاء  ال�صريع  خليفة 

ال�صامية  امللكية  التوجيهات  مع 

العي�س  درجات  اأق�صى  بتوفري 

من  وانطالًقا  للمواطنني  الكرمي 

اإن�صانية �صموه وحر�صه على دعم 

الأعمال الإن�صانية يف اململكة.

الجتماعية  والتنمية  العمل  ا�صتقبل وزير 

مكتبه  يف  حميدان،  علي  حممد  بن  جميل 

الكلمة  اإدارة جمعية  رئي�س جمل�س  بالوزارة، 

ح�صن  للتطوع  العربي  الحتاد  رئي�س  الطيبة 

اإدارة  جمل�س  اأع�صاء  من  وعدًدا  بوهزاع، 

اجلمعية، اإذ نقل رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية 

له تقدير وتهنئة �صمو ال�صيخ عي�صى بن علي اآل 

خليفة بفوز وزارة العمل والتنمية الجتماعية 

ن�صختها  يف  التطوعي  للعمل  �صموه  بجائزة 

احلادية ع�صرة. 

حميدان  الوزير  ت�صليم  مت  اللقاء،  وخالل 

اجلائزة التي فازت بها وزارة العمل والتنمية 

�صمو  بجائزة  الفائزين  �صمن  الجتماعية 

للعمل  خليفة  اآل  علي  بن  عي�صى  ال�صيخ 

يف  الوطنية  الكوادر  )لتكرمي  التطوعي 

ال�صفوف الأمامية( عن فئة اجلهات الر�صمية، 

لدور  نظًرا  التوايل،  على  الثانية  لل�صنة  وذلك 

املجتمع  خدمة  يف  والبارز  الفعال  الوزارة 

الداعم  النوعي  والإن�صاين  التطوعي  والعمل 

من  كل  تكرمي  مت  كما  كورونا،  جائحة  خالل 

بالوزارة  والطفولة  الأ�صرة  تنمية  اإدارة  مدير 

التفتي�س  اإدارة  ومدير  الزايد،  حممد  عائ�صة 

وال�صالمة املهنية م�صطفى عقيل ال�صيخ، وذلك 

عن فئة الأفراد.

وبهذه املنا�صبة، اأكد حميدان اأنه ملن دواعي 

العمل  وزارة  تكون  اأن  والعتزاز  ال�صرف 

من  من�صوبيها  من  وعدد  الجتماعية  والتنمية 

�صمن املكرمني بجائزة �صمو ال�صيخ عي�صى بن 

اأن  اإىل  لفًتا  التطوعي،  للعمل  خليفة  اآل  علي 

ت�صعى  اإن�صاين  الوزارة هو واجب  به  تقوم  ما 

بفئاته  املجتمع  خدمة  يف  با�صتمرار  لتكري�صه 

مع  فاعلة  جمتمعية  �صراكة  اإطار  يف  كافة، 

املدين،  املجتمع  ومنظمات  الدولة  موؤ�ص�صات 

م�صيًدا يف الوقت ذاته باجلائزة التي تعد واحدة 

العامل  يف  التطوعي  العمل  جوائز  اأهم  من 

النماذج  على  ال�صوء  ت�صلط  والتي  العربي، 

منوًها  املنطقة،  اأنحاء  يف  للتطوع  امل�صيئة 

بحر�س �صموه على رعاية هذه اجلائزة للعام 

حلر�صه  تاأكيد  يف  التوايل  على  ع�صر  احلادي 

على دعم مبادرات التطوع وا�صتمرارية العمل 

انت�صار  فرتة  وبالأخ�س خالل  بكفاءة،  الأهلي 

العمل  دور  وبروز  )كوفيد-19(،  جائحة 

تداعيات  مواجهة  يف  واملتطوعني  التطوعي 

اإىل  جنًبا  املا�صيني،  العامني  خالل  اجلائحة 

جنب مع املوؤ�ص�صات الر�صمية واخلا�صة.

بدوره، هناأ بوهزاع وزير العمل والتنمية 

على  وال�صيخ،  الزايد  وكذلك  الجتماعية، 

ح�صولهما على التقدير الكرمي من �صمو ال�صيخ 

نظري  جاء  والذي  خليفة،  اآل  علي  بن  عي�صى 

خالل  والبارزة  املخل�صة  الوطنية  جهودهما 

جائحة كورونا )كوفيد-19(. كما ثمن بوهزاع 

وزارة  به  تقوم  الذي  والفعال  املتميز  الدور 

امل�صتمر  ودعمها  الجتماعية،  والتنمية  العمل 

جلميع برامج واأن�صطة جمعية الكلمة الطيبة، 

بن  عي�صى  ال�صيخ  �صمو  جائزة  راأ�صها  وعلى 

اآل خليفة للعمل التطوعي منذ انطالقتها  علي 

يف العام 2011.

وزير �سوؤون الدفاع ي�ستقبل

 �سفري كوريا اجلنوبية لدى البحرين

الدفاع املدين ينظم دورة التعامل

 مع حوادث وحرائق ال�سيارات الكهربائية

نظمت الإدارة العامة للدفاع املدين دورة حول التعامل مع حوادث وحرائق ال�صيارات 

الكهربائية والهجينة، وذلك بالتعاون مع الأكادميية الدولية لل�صالمة بجمهورية مالطا 

و�صركة �صيون.

والعملية  الفنية  باملهارات  املدين  والدفاع  الإطفاء  �صباط  تزويد  اإىل  الدورة  وتهدف 

الهجينة يف  اأو  البديلة  بالطاقة  العاملة  املركبات  مع  للتعامل  الإجراءات  لتنفيذ  الالزمة 

حوادث املرور على الطرق وحمطات ال�صحن.

املوؤيد ي�ستقبل القائم باأعمال �سفارة 

دولة اإ�سرائيل مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله

ا�صتقبل الفريق الركن عبداهلل بن ح�صن 

يف  مبكتبه  الدفاع،  �صوؤون  وزير  النعيمي 

كوان  هاي  اأم�س،  �صباح  العامة  القيادة 

اجلنوبية  كوريا  جمهورية  �صفري  ت�صونغ 

املعتمد لدى مملكة البحرين.

�صوؤون  وزير  رحب  اللقاء،  وخالل 

اجلنوبية  كوريا  جمهورية  ب�صفري  الدفاع 

م�صيًدا  البحرين،  مملكة  لدى  املعتمد 

البلدين  بني  القائمة  ال�صداقة  بعالقات 

ال�صديقني.

وزير  املوؤيد  توفيق  بن  اأمين  ا�صتقبل 

تاغرن،  اإيتاي  والريا�صة،  ال�صباب  �صوؤون 

لدى  اإ�صرائيل  دولة  �صفارة  باأعمال  القائم 

مملكة البحرين، وذلك مبنا�صبة انتهاء فرتة 

عمله يف اململكة.

وخالل اللقاء اأ�صاد وزير �صوؤون ال�صباب 

والريا�صة مبا بذله اإيتاي تاغرن من جهود 

العالقات  اأ�صهمت يف تعزيز وتطوير  طيبة 

بني البلدين يف كل املجالت، متمنًيا له دوام 

التوفيق والنجاح يف مهامه املقبلة.

دولة  �صفارة  باأعمال  القائم  اأعرب  وقد 

مبا  واعتزازه  وتقديره  �صكره  عن  اإ�صرائيل 

عمله  فرتة  طوال  وم�صاندة  دعم  من  لقيه 

العالقات  وتطوير  التعاون  ج�صدت  والتي 

متمنًيا  الأ�صعدة،  جميع  على  البلدين  بني 

ململكة البحرين املزيد من التقدم والزدهار.

م�سطفى ال�سيد
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د. النعيمي يبحث اإجراءات قبول

 البحرينيني يف اجلامعات امل�صرية اجلديدة

قائد م�صت�صفى امللك حمد يت�صلم

 تربًعا من »BBK« لعالج مر�صى ال�صكري

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  اجتمع 

والتعليم مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العايل 

والبحث العلمي يف جمهورية م�شر العربية ال�شقيقة وذلك 

يف مقر منظمة اليون�شكو بباري�س، حيث مت خالل الجتماع 

ال�شقيقني،  البلدين  بني  التعاون  جمالت  تعزيز  بحث 

يف  البحرين  مملكة  من  الطلبة  قبول  ت�شهيل  واإجراءات 

اجلامعات اجلديدة التي مت افتتاحها موؤخًرا يف م�شر والتي 

ت�شم برامج اأكادميية يف العديد من املجالت املتطورة، على 

مع  التن�شيق  متابعة  باململكة  الثقافية  امللحقية  تتوىل  اأن 

اجلهات املخت�شة حول هذا املو�شوع.

وح�شر الجتماع عدد من امل�شوؤولني بكال البلدين.

يف مبادرة اإن�شانية لعالج املر�شى امل�شابني بال�شكري، 

حتر�س  التي  الر�شيدة  القيادة  لتوجيهات  امتثالً  وذلك 

ب�شكل  ورعايتهم  املر�شى  بهوؤلء  الهتمام  على  دوًما 

خا�س، ت�شلم اللواء طبيب ال�شيخ �شلمان بن عطية اهلل اآل 

خليفة قائد م�شت�شفى امللك حمد اجلامعي تربًعا مقدًما من 

بنك البحرين والكويت ممثالً يف الدكتور عبدالرحمن علي 

التنفيذي ملجموعة بنك البحرين والكويت  �شيف الرئي�س 

امل�شتلزمات  وتوفري  الأن�شولني  م�شخات  م�شروع  لدعم 

اخلا�شة لالأطفال امل�شابني بال�شكري ملدة عام.

حمد  امللك  م�شت�شفى  جهود  من  انطالًقا  ذلك  وجاء 

الأول،  النوع  من  ال�شكري  مر�شى  عالج  يف  اجلامعي 

الإن�شاين  بدوره  والكويت  البحرين  بنك  من  واإمياًنا 

كل  مع  والتعاون  املجتمعية  وامل�شاركة  للمجتمع  ودعمه 

املوؤ�ش�شات خلدمة املجتمع وحتقيق هدف الو�شول لروؤية 

م�شتقبل وجمتمع اأكرث اإ�شراًقا يف مملكة البحرين.

وثمن اللواء الطبيب ال�شيخ �شلمان بن عطية اآل خليفة 

دعم بنك البحرين والكويت وم�شاركتهم الإن�شانية يف جمال 

الرعاية ال�شحية، مما يعك�س دورهم الفعال لتدعيم روؤى 

وعالجهم  وموؤازرتهم  املواطنني  دعم  الر�شيدة يف  القيادة 

وت�شجعيهم لي�شبحوا اأع�شاء منتجني يف املجتمع.

اأن  اإىل  �شيف  عبدالرحمن  الدكتور  اأ�شار  جهته  ومن 

انطالًقا  جاء  اجلامعي  حمد  امللك  مل�شت�شفى  املقدم  الدعم 

من مبداأ ال�شراكة املجتمعية وتوحيد اجلهود بني القطاعني 

العام واخلا�س لرعاية املر�شى الأطفال امل�شابني ال�شكري 

الأثر على  بالغ  له  بدوره  ب�شكل خا�س والذي  ورعايتهم 

نفو�شهم وي�شاعد ب�شكل كبري يف عالجهم.

الأن�شولني لعالج مر�شى  اأن م�شخات  ويجدر بالذكر 

لعالج  التقنية  الو�شائل  اأحدث  ت�شكل  اأ�شبحت  ال�شكري 

الأول، وتعترب نقلة نوعية يف  النوع  ال�شكري من  مر�س 

جودة حياة امل�شابني بال�شكري من حيث �شخ الأن�شولني 

باإبر  املتكرر  الوخز  عليهم  و�شهولة مما يخفف  با�شتمرار 

مب�شتوى  الناجح  التحكم  ت�شمــن  وهــي  الن�شولني، 

الهبوط  من  حمايتهم  يف  الأمــان  يحـقق  مما  ال�شكر 

والرتفاع يف ال�شكري.

مدير عام املدار�س يبحث تطوير الريا�صة املدر�صية مع الأكادميية الأمريكية 

تدريب 80 طالًبا على الإخراج الرقمي و�صناعة املواد املرئية

املدير العام ل�صوؤون املدار�س ي�صتلم درع »يوتيوب ما�صرتز«

»اجلودة« و»الرتبية« حتددان م�صتوى المتحانات وفق الإطار الوطني للموؤهالت

حمققة ارتفاًعا بن�صبة 24% مقارنة بالفرتة نف�صها من العام املا�صي

366 مليون دينار اإجمايل ال�صادرات ال�صلعية وطنية املن�صاأ يف اأكتوبر

ل�شئون  العام  املدير  ا�شتقبل 

الدكتور  اأحمد  بن  مبارك  املدار�س حممد 

التنفيذي  الرئي�س  روزنديت�س  توما�س 

وقد  للريا�شة.  الأمريكية  لالأكادميية 

التعاون  �شبل  بحث  الجتماع  خالل  مت 

والأكادميية  املدار�س  �شئون  قطاع  بني 

ا�شتعرا�س  الريا�شية، كما مت  الأمريكية 

العامة  الهيئة  القائم مع  التن�شيق  اأوجه 

امل�شرتك  الفريق  خالل  من  للريا�شة 

خالد  ال�شيخ  �شمو  بت�شكيله  وجه  الذي 

لرئي�س  الأول  النائب  اآل خليفة  بن حمد 

والريا�شة  لل�شباب  الأعلى  املجل�س 

رئي�س  للريا�شة  العامة  الهيئة  رئي�س 

اأجل  من  البحرينية،  الأوملبية  اللجنة 

بها  والرتقاء  املدر�شية  الريا�شة  تطوير 

وحتويل املجتمعات املدر�شية اإىل بيئات 

الطالبية  املواهب  لكت�شاف  خ�شبة 

و�شقلها.

روزنديت�س  الدكتور  قدم  وقد 

بالريا�شة  العناية  اأ�ش�س  حول  �شرًحا 

الأوىل  التعليمية  املراحل  منذ  املدر�شية 

ومتطلبات ذلك، كما ا�شتعر�س التجارب 

الوليات  يف  بها  املعمول  والأنظمة 

املنهج  تدري�س  يف  الأمريكية  املتحدة 

واإجراءات  املواهب  واكت�شاف  الريا�شي 

على  والبدنية  الريا�شية  الختبارات 

وقد  قدراتهم.  ح�شب  وت�شنيفهم  الطلبة 

ال�شتمرار  على  الطرفني  بني  التفاق  مت 

�شاأنه  من  فيما  والت�شاور  التن�شيق  يف 

مملكة  يف  املدر�شية  الريا�شة  تطوير 

البحرين.

كفاية  الأ�شتاذة  الجتماع  وح�شر 

حبيب العنزور الوكيل امل�شاعد للخدمات 

عن  ممثلة  بوجليع  ونورة  التعليمية، 

الهيئة العامة للريا�شة.

العام  املدير  اأحمد  بن  مبارك  حممد  الدكتور  ا�شتقبل 

الوكيل  العنزور  حبيب  كفاية  وبح�شور  املدار�س،  ل�شئون 

املدير  الأن�شاري،  التعليمية، طالل حممد  للخدمات  امل�شاعد 

التنفيذي ملوؤ�ش�شة »�شبكة«، الذي قدم للوزارة درع »يوتيوب 

ما�شرتز« مبنا�شبة ختام تدريب اأكرث من 80 طالًبا وطالبة 

و�شناعة  الرقمي  الإخراج  على  احلكومية  املدار�س  من 

موقع  على  املبا�شر  البث  واإدارة  املرئية  املواد  وحتميل 

ال�شراكة  اإدارة  التعاون بني  اإطار  ياأتي ذلك يف  اإذ  يوتيوب، 

املجتمعية بقطاع �شوؤون املدار�س مع املوؤ�ش�شات املحلية يف 

القطاع اخلا�س لتنفيذ الربامج والأن�شطة الطالبية.

والتعليم  الرتبية  وزارة  الأن�شاري  طالل  �شكر  بدوره 

الذي مت يف تنفيد الربنامج  التوا�شل والتعاون  على ح�شن 

التدريبي، موؤكًدا ال�شتعداد لتقدمي املزيد من برامج التدريب 

وال�شراكة املجتمعية مع وزارة الرتبية والتعليم ومبا ي�شب 

يف �شالح الطلبة وتطوير مهاراتهم الرقمية.

التعليم  جودة  هيئة  بني  امل�شرتكة  اللجنة  عقدت 

والتدريب، ووزارة الرتبية والتعليم، اجتماعها الدوري عن 

ُبعد، يوم الأحد، ملناق�شة وحتديد م�شتوى املهارات والكفايات 

لمتحانات املرحلة الثانوية وفق الإطار الوطني للموؤهالت، 

الرتبية  الهيئة وممثلني عن وزارة  وذلك بح�شور م�شوؤويل 

والتعليم.

منها  املحاور،  من  عدد  ا�شتعرا�س  الجتماع  خالل  ومت 

الوطنية،  املوؤهالت  لت�شكني  الهيئة  قبل  من  املتبعة  الآلية 

بالإ�شافة  بالإطار،  الو�شفية اخلا�شة  والتعريف باملحددات 

يف  امل�شتوى  حتديد  اآلية  حول  الأمثلة  لبع�س  عر�س  اإىل 

املوؤهالت املختلفة؛ وذلك بهدف متكني ممثلي وزارة الرتبية 

والتعليم من حتديد م�شتوى امتحانات املرحلة الثانوية.

وقد ح�شر الجتماع عن هيئة جودة التعليم والتدريب 

لالإطار  العامة  الإدارة  يف  الأكادميية  ال�شوؤون  م�شت�شار 

الوطني للموؤهالت والمتحانات الوطنية، وروؤ�شاء الأق�شام 

الوطني  الإطار  واإدارة  الوطنية،  المتحانات  اإدارة  يف 

للموؤهالت، واخت�شا�شيو مواد المتحانات الوطنية.

فيما ح�شر الجتماع من وزارة الرتبية والتعليم ممثلون 

والإ�شراف  املناهج  واإدارة  التعليمية،  املناطق  اإدارات  عن 

الرتبوي.

واحلكومة  املعلومات  هيئة  اأ�شدرت 

الإلكرتونية تقريرها الأويل لإح�شاءات التجارة 

 ،2021 العام  من  اأكتوبر  ل�شهر  اخلارجية 

الواردات  عن  بيانات  على  التقرير  ي�شتمل  اإذ 

الت�شدير،  املن�شاأ( واإعادة  وال�شادرات )وطنية 

بالإ�شافة اإىل امليزان التجاري.

اكتوبر  �شهر  خالل  اأنه  التقرير  وذكر 

املا�شي، بلغت قيمة اإجمايل الواردات ال�شلعية 

نحو )452 مليون دينار( مقابل )365 مليون 

دينار( لنف�س ال�شهر من العام ال�شابق، بن�شبة 

ارتفاع 24%، وميثل جمموع واردات اأهم ع�شر 

دول ما ن�شبته 73% من حجم اإجمايل الواردات، 

ن�شبة  فهي متثل  الدول  باقي  من  الواردات  اأما 

.%27

املرتبة  الربازيل  حتتل  التقرير،  وبح�شب 

الأوىل يف حجم الواردات التي بلغت )61 مليون 

دينار(، تليها ال�شني بقيمة )56 مليون دينار(، 

بينما تاأتي اأ�شرتاليا يف املرتبة الثالثة من حيث 

حجم الواردات التي بلغت )54 مليون دينار(.

وُيعد خامات احلديد ومركزاتها غري مكتلة 

ثم  دينار(،  مليون   75( ا�شترياًدا  ال�شلع  اأكرث 

تليهما  دينار(،  مليون   48( الأملنيوم  اأوك�شيد 

�شبائك الذهب )10 ماليني دينار(.

ال�شادرات  قيمة  ارتفعت  اآخر،  جانب  من 

 366( بلغت  اإذ   %85 بن�شبة  املن�شاأ  وطنية 

دينار(  مليون   198( مقابل  دينار(  مليون 

لنف�س ال�شهر من العام ال�شابق، وميثل جمموع 

من   %67 ن�شبته  ما  دول  ع�شر  اأهم  �شادرات 

بقية  جمموع  بينما  ال�شادرات،  حجم  اإجمايل 

الدول ل تتجاوز ن�شبتها %33.

واحتلت اململكة العربية ال�شعودية املرتبة 

الأوىل من حيث حجم ال�شادرات وطنية املن�شاأ 

الإمارات  تليها  دينار(،  مليون   53( البالغة 

دينار(،  مليون   37( بقيمة  املتحدة  العربية 

بينما تاأتي الوليات املتحدة الأمريكية يف املرتبة 

الثالثة من حيث حجم ال�شادرات البالغة )33 

مليون دينار(.

املن�شاأ  وطنية  ال�شادرات  �شعيد  وعلى 

الألومنيوم  من  خالئط  كانت  ال�شلع،  ح�شب 

اأكتوبر  �شهر  ت�شديًرا خالل  ال�شلع  اأكرث  اخلام 

من العام 2021، اإذ بلغت قيمتها )101 مليون 

دينار(، وتاأتي يف املرتبة الثانية خامات احلديد 

ومركزاتها مكتلة التي بلغت قيمتها )60 مليون 

الثالثة منتج ن�شف  املرتبة  يليهما يف  دينار(، 

مليون   26( بقيمة  �شلب  اأو  حديد  من  جاهز 

دينار(.

اأما فيما يخ�س اإعادة الت�شدير، فقد ارتفعت 

بلغت  اإذ   ،%1 بن�شبة  الت�شدير  اإعادة  قيمة 

مليون   56.6( مقابل  دينار(  مليون   57.3(

دينار( لنف�س ال�شهر من العام ال�شابق، وميثل 

جمموع اأهم ع�شر دول ما تتجاوز ن�شبته %87 

من اإجمايل حجم اإعادة الت�شدير، اأما بقية الدول 

فن�شيبها 13% فقط من حجم اإعادة الت�شدير.

اإذ تاأتي الإمارات العربية املتحدة يف املرتبة 

الأوىل من حيث حجم اإعادة الت�شدير الذي بلغت 

قيمته )17 مليون دينار(، تليها اململكة العربية 

ال�شعودية بـ)11 مليون دينار(، ثم �شنغافورة 

يف املرتبة الثالثة بقيمة اإعادة الت�شدير اإليها )6 

ماليني دينار(.

ال�شلع من حيث  اأكرث  الذهب  �شبائك  وُتعد 

مليون   9.5( قيمتها  وبلغت  الت�شدير،  اإعادة 

دينار(، تليها يف املرتبة الثانية اأجزاء ملحركات 

مليون   8.8( اإىل  قيمتها  ت�شل  التي  الطائرات 

دينار(، وحتتل �شيارات اجليب املرتبة الثالثة 

مليون   3.6( بقيمة  الت�شدير،  اإعادة  حيث  من 

دينار(.

اأما امليــزان التجاري الذي ميثل الفرق بني 

مليون   29( بلغ  فقد  والواردات،  ال�شادرات 

يف  العجز  قيمة  يف  ا  انخفا�شً م�شجالً  دينار( 

نف�س  يف  عليه  عما   2021 عام  من  اكتوبــر 

ال�شهر من العام ال�شابق )111 مليون دينار(، 

بن�شبة %74.
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التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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اجلديدة  الربملانية  التحقيق  جلان  تتجه  اأن  املاأمول 

لتكري�س عمل برملاين مهني مدرو�س بعيد عن اال�ستهالك 

تبحثها  التي  امل�سكالت  جذور  تبحث يف  واأن  االإعالمي، 

و�سد  االأو�ساع  ت�سحيح  يف  ت�سهم  بنتائج  للخروج 

الثغرات.

ال�سالم ال يعني غياب ال�سراعات، فاالختالف 

اأن  يعني  ال�سالم  الوجود..  يف  دائًما  �سي�ستمر 

طريق  عن  �سلمية  بو�سائل  االختالفات  هذه  نحل 

احلوار، والتعليم، واملعرفة، والطرق االإن�سانية.
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مركز البحرين 

للمجوهرات 

يعر�س اأحدث 

املوديالت خالل 

افتتاح معر�س 

اجلواهر العربية 

2021
 

ت�صوير: عبدعلي قربان

بريطانية تدخل مو�صوعة جيني�ض بالرك�ض 10 كيلومرتات بدفع عربة �صغريها

�شجلت اأم بريطانية رقًما قيا�شًيا 

�شباق  اإكمال  من  بتمكنها  عاملًيا 

الرك�ص مل�شافة 10 كيل�مرتات خالل 

اأثناء  40 دقيقة و4 ث�اٍن، وذلك يف 

�شغريها  حتمل  اأطفال  عربة  دفع 

البالغ عاًما واحًدا. وقالت هيذر هان 

التدرب  يف  بداأت  اإنها  عاًما(   36(

عربة  دفع  اأثناء  يف  الرك�ص  على 

الأول،  �شغريها  ميالد  بعد  الأطفال 

القيا�شي  الرقم  حتقيق  من  ومتكنت 

تزيد  مل�شافة  ترك�ص  امراأة  لأ�شرع 

على 6 اأميال مع دفع عربة اأطفال يف 

اأثناء درجة حرارة بلغت 28 درجة 

مل�قع  حديثها  يف  واأ�شافت  مئ�ية. 

»�شعرت   The Herts Advertiser
واأنا  بالغة ل ميكن و�شفها  ب�شعادة 

اأتلقى م�افقة امل��ش�عة العاملية على 

ت�شجيل رقمي القيا�شي«.

اأن  تاأمل  اأنها  هيذر  وتابعت 

رقم  حتقيق  يف  جناحها  ي�شاعد 

قيا�شي عاملي برفقة ابنها يف ت�شجيع 

يف  للم�شاركة  اخلروج  على  الآباء 

اأن�شطة مماثلة مع �شغارهم.

القيا�شي  الرقم  وت�شجع �شاحبة 

اجلديد، وهي اأم لطفلني وع�ش�ة يف 

مبدينة  املحلية  الرك�ص  اأندية  اأحد 

اإجنلرتا،  جن�ب  يف  األبانز  �شانت 

الأمهات اجلدد على ممار�شة ريا�شة 

وم�ا�شلة  الإجناب،  بعد  الرك�ص 

بدت  مهما  اأهدافهن  لتحقيق  ال�شعي 

ع�شية على التحقيق.

»دنيا« جديد يا�صمني �صربي يف �صباق رم�صان

يا�شمني  امل�شرية  الفنانة  ك�شفت 

اجلديد،  م�شل�شلها  ا�شم  عن  �شربي 

�شهر  خالل  عر�شه  املقرر  من  والذي 

رم�شان القادم، ويق�م باإخراجه اأحمد 

اأن  �شربي  يا�شمني  واأكدت  �شالح. 

يحمل  اأن  املقرر  من  القادم  م�شل�شلها 

اأن  املقرر  من  كان  حيث  »دنيا«،  ا�شم 

يق�م بتاأليفه حممد عبداملعطي قبل اأن 

يعتذر ويق�م باملهمة م�ؤلف اآخر.

وتعاقد املخرج اأحمد �شالح ب�شكل 

ر�شمي على ت�يل مهمة اإخراج م�شل�شل 

النجمة يا�شمني �شربي املقرر عر�شه 

باإنتاج   2022 رم�شان  �شهر  يف 

و�شع  ويجري  �شيرنجي،  �شركة 

ال�شخ�شيات  العري�شة على  اخلط�ط 

قبل انطالق التح�شريات الفعلية.

وتع�د يا�شمني �شربي اإىل الدراما 

غيابها  بعد   2022 يف  الرم�شانية 

من  �شيناري�  واختارت  العام،  هذا 

تاأليف حممد عبداملعطي الذي تعاونت 

خالل  املطلقة  بط�لتها  اأوىل  يف  معه 

رم�شان  �شهر  يف  »حكايتي«  م�شل�شل 

اأحمد  بط�لته  يف  و�شارك   ،2019

ووفاء  حامت،  واأحمد  ح�شني،  �شالح 

جمال،  واإ�شالم  بدير،  واأحمد  عامر، 

�شمري  اأحمد  اإخراج  ومن  واآخرون، 

فرج، اإذ حقق العمل جناًحا كبرًيا عند 

عر�شه.

كورونــــا يطيـــــح بثـــــالثة منــــــور ثلجيــــــة

يف  ك�رونا  فريو�ص  ب�شبب  الثل�ج  من�ر  من   3 نفق 

حديقة حي�انات يف ولية نربا�شكا الأمريكية هذا الأ�شب�ع، 

حديقة  يف  وماكال�  واإيفر�شت  راين  النم�ر  كانت  حيث 

لينك�لن قد اأ�شيبت بالفريو�ص يف اأكت�بر املا�شي.

�شفحتها  على  من�ش�ًرا  احلي�انات  حديقة  وكتبت 

على م�قع في�شب�ك للت�ا�شل الجتماعي قالت فيه: »هذه 

م�قع  ونقل  �ش�ًيا«.  نحزن  ونحن  القلب،  تدمي  اخل�شارة 

اأ�شيبت  اإنها ل تعلم كيف  الق�ل  bnonews عن احلديقة 
احلي�انات بالفريو�ص، وقد قام الأطباء بعالجها باملن�شطات 

وامل�شادات احلي�ية، ولكن دون جدوى.

وي�شار اإىل اأن العديد من من�ر الثل�ج يف اأنحاء البالد 

وقامت  اجلائحة.  فرتة  خالل  ك�رونا  بفريو�ص  اأ�شيبت 

من  كبرية  ن�شبة  بتطعيم  احلي�انات  حدائق  من  الكثري 

احلي�انات �شد الفريو�ص.

اأن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

عددها  بلغ  التي  الفحو�سات 

14336 يف يوم 16 نوفمرب 2021، 
قائمة  حالة   16 ت�سجيل  اأظهرت 

جديدة منها 3 حاالت لعمالة وافدة، 

و6 حاالت ملخالطني حلاالت قائمة، 

و7 حاالت قادمة من اخلارج، كما 

لي�سل  اإ�سافية،  حالة   30 تعافت 

املتعافية  للحاالت  االإجمايل  العدد 

اإىل 275644.

القائمة  احلاالت  عدد  وبلغ 

واحلاالت  حاالت،   3 العناية  حتت 

التي يتطلب و�سعها ال�سحي تلقي 

العالج 4 حاالت، يف حني اأن 222 

العدد  من  م�ستقر  و�سعها  حالة 

االإجمايل للحاالت القائمة الذي بلغ 

225 حالة قائمة. 

ال�صحة ت�صجل 16 اإ�صابة 

جديدة بكورونا وتعايف 30 حالة
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»األشغال«: تقديم خدمات 
استشارية لـ»هندسة البحرين« 

واكتماله بالربع األول 2022

أكد وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام 
خلف، أن الوزارة تش��رف على تنفيذ عدٍد من المش��اريع الحيوية 
التابعة لجامعة البحرين منها مش��روع كلية الهندسة، مشروع 
تأهيل مبنى 31 في الحرم الجامعي بمدينة عيس��ى، ومش��روع 
مواقف الس��يارات بالقرب من البوابة الش��رقية، وتطوير البنية 
التحتية في حرم الجامعة بالصخير وغيرها من مشاريع الصيانة 

المتنوعة بالجامعة.
وأوض��ح أن ال��وزارة تقوم حالي��ًا بتقديم الخدمات االستش��ارية 
الهندس��ية للتصميم واإلش��راف على مشروع كلية الهندسة في 
ح��رم الجامعة بالصخي��ر، ومن المتوقع االنته��اء منه في الربع 
األول م��ن 2022، الفت��ًا إلى أنه س��يتم نقل أقس��ام الكلية من 
المق��ر الحالي بمدينة عيس��ى إلى مقر الجامع��ة بالصخير بعد 

اكتمال المشروع.
وأوض��ح أن المش��روع يش��تمل عل��ى مب��اٍن جدي��دة صمم��ت 
الحتواء كل من: قس��م الهندس��ة الميكانيكة، قس��م الهندسة 
الكهربائية، قسم الهندسة الكيمائية، قسم الهندسة المدنية، 
قس��م العمارة والتصمي��م الداخلي، مبن��ى المكتبة والمطاعم، 
باإلضاف��ة إلى قاع��ة متع��ددة األغ��راض، قاع��ة للمحاضرات 
المركزي��ة، كما تش��تمل الكلي��ة على قاعات صغي��رة متعددة 
األغراض، بجانب مدرجات ذات س��عة صغيرة، ومجمع للخدمات 

إلى جانب مسطحات خضراء ومواقف للسيارات.
عل��ى صعيد متص��ل، انتهت ال��وزارة من أعمال إع��ادة تأهيل 
وتجديد مبنى الهندس��ة الكيميائية »S31« في الحرم الجامعي 
بمدينة عيسى، بتكلفة بلغت 188,738 دينارًا. وأوضح خلف، أن 
ال��وزارة قامت بأعمال تأهيل وتجديد الهيكل اإلنش��ائي لمبنى 
الهندس��ة الكيمائي��ة، باإلضاف��ة إلى تركيب أرضي��ات جديدة، 
وبالطات لألس��قف مع تطوير جميع الخدمات الكهروميكانيكية 
المصاحب��ة، المتمثلة في تطوير ش��بكة الكهرب��اء الموجودة، 
وتغيي��ر الكابل الرئيس وجميع التمدي��دات الداخلية والخارجية 
واللوح��ات، باإلضافة إلى تطوير وتجديد نظام التكييف الحالي، 
وتغيي��ر وح��دات التكييف المنفصل��ة بالكامل، ه��ذا إلى جانب 
تجهيز وتركيب مصعد داخلي جديد يس��هل على الطلبة التنقل 
واالس��تفادة من جميع مرافق المبنى، وتمكينهم من الدراس��ة 

في بيئة صحية ومناسبة.
وأش��ار إلى إنش��اء 1130 موقفًا لس��يارات الطلب��ة بالقرب من 
البوابة الش��رقية في حرم الجامعة بالصخي��ر، بكلفة تصل إلى 
378 ألف دينار، الفتًا إلى إنجاز نحو 67% من المش��روع، متوقعًا 
االنته��اء من��ه في الرب��ع األخير من الع��ام الجاري، مؤك��دًا أثر 
توسعة المواقف في زيادة الطاقة االستيعابية لسيارات الطلبة 

والحد من االزدحام المروري بالجامعة.
فيما أكدت رئيس��ة جامعة البحرين الدكتورة جواهر المضحكي 
أهمية دور المش��اريع اإلنش��ائية في تطوي��ر الجامعة واالرتقاء 

بالخدمات التي توفرها لمنتسبيها.
وقال��ت: »م��ا س��يتضمنه مبنى كلية الهندس��ة م��ن مختبرات 
متخصص��ة، ومع��دات متطورة، س��يعزز من تحقي��ق مخرجات 
التعليم وس��يصقل مهارات الطلبة وس��يعدهم لس��وق العمل، 
مؤك��دًة عل��ى أن تصمي��م الكلية يتواف��ق مع أح��دث التقنيات 

المطبقة لالستدامة البيئية وتوفير الطاقة«.  10 سنوات ألم تجردت من إنسانيتها 
وعذبت أطفالها بمساعدة صديقها

أيمن شكل «

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن 10 
س��نوات على س��يدة عذبت أطفالها بمساعدة 
بس��جنه  المحكم��ة  قض��ت  ال��ذي  صديقه��ا 
7 س��نوات وتس��ببت االعت��داءات ف��ي عاه��ة 

مستديمة لطفلها الرضيع بنسبة %100.
وب��دأت القضية لدى وصول س��يارة اإلس��عاف 
إلى مستشفى الس��لمانية بطفل رضيع يعاني 
م��ن غيبوبة، وذلك بعد أن اس��تنجدت والدته 
بالجي��ران واتصل��ت باإلس��عاف، وعندم��ا قام 
األطب��اء بفحص حالته أيقنوا أن��ه يكاد يفارق 
الحي��اة، وت��م وضع��ه عل��ى أجه��زة العناي��ة 
المرك��زة، وإبالغ الش��رطة بالحال��ة التي يبدو 
عليها ظاهريًا وجود اعتداءات متكررة وكدمات 
وج��روح بأنح��اء متفرق��ة من جس��ده، فبدأت 
الشرطة بإجراء التحريات وتوجهت إلى منزل أم 

الطفل للمعاينة وهناك تم اكتش��اف الحقيقة 
بأن الطف��ل وأخوت��ه يتعرض��ون النتهاكات 
واعتداءات مس��تمرة من قب��ل األم وصديقها 

الذي يتردد عليها.
وحاولت األم اإلنكار بينما ادعى المتهم الثاني 
صديقها أنه يحضر لمنزل المتهمة منذ بداية 
الع��ام للعب مع األطفال ومس��اعدة صديقته، 
وأن��ه تفاجأ بحالة اختن��اق الطفل وظهر كأنه 
يلفظ أنفاس��ه األخيرة وظ��ن أن الطفل ابتلع 

شيئًا حاول إخراجه من فمه من دون جدوى. 
لك��ن بالكش��ف ع��ن أش��قاء الطف��ل الضحية 
تبين تعرضهم العت��داءات وكدمات وخدوش 
وس��حجات حيث أف��ادوا أن والدتهم وصديقها 
اعتادا ضربهم بش��كل متكرر، وسرد الطفالن 
أنواعًا ش��تى م��ن التعرض للتعذي��ب ما بين 
الضرب بأسالك الكهرباء و »النعال« والتعرض 
للح��رق بالس��جائر، وق��ال أحده��م إن والدته 

اعت��ادت أن تدخل إلحدى الغ��رف مع صديقها 
وف��ي حال��ة ص��راخ ش��قيقهم الصغي��ر يخرج 

صديقها ويعتدي عليهم جميعًا بالضرب.
وأس��ندت النيابة إليهما أنهما في غضون عام 
2021 اعتديا على س��المة جس��م الجني عليه 
بالض��رب وأحدث��ا ب��ه اإلصاب��ات الموصوفة 
بالتقري��ر الطب��ي الش��رعي وأفض��ى االعتداء 
إلى ح��دوث عاهة مس��تديمة تصل نس��بتها 
إلى العجز الكلي حال ك��ون األولى ممن أوجب 
عليه��ا رعايت��ه، وعرضت��ه لحالة م��ن حاالت 
س��وء العاملة، كما اعتديا على س��المة جسم 
المجن��ي عليهم »باق��ي أوالده��ا« ولم يفض 
فعل االعتداء إلى عجزهم عن القيام بأعمالهم 
الش��خصية لمدة تزيد عن 20 يومًا على النحو 
المبي��ن ب��األوراق، كما عرض��ا المجني عليهم 
والذين لم يتموا الس��ابعة من عمرهم، وحال 

كون المتهمة األولى والدته، للخطر.

 طرح مناقصة تطوير
 الشبكة الالسلكية بالمدارس

هدى عبدالحميد  «

طرحت وزارة التربية والتعليم تطوير البنية التحتية للش��بكة 
الالس��لكية لمدارس التمكين الرقمي ف��ي التعليم، مبينة أن 
المش��روع يش��مل تنفيذ البنية التحتية للش��بكة الالس��لكية 
لبعض مدارس الوزارة لجمي��ع الملحقات والتراخيص والدعم 
المطلوب��ة، إلى جانب ضمان لمدة 3 س��نوات يغطي األجهزة 
والبرامج لجميع مكونات الش��بكة النشطة والمكونات السلبية 
)الكاب��الت الهيكلي��ة لتوصيل نقاط الوص��ول بأقرب خزانات 

الشبكة(. 
ودع��ت ال��وزارة الراغبين في المش��اركة في ه��ذه المناقصة، 
مم��ن تتوافر فيه��م الكفاءة الالزمة، ش��راء وثائق المناقصة 
إلكتروني��ًا م��ن خالل نظ��ام المناقص��ات اإللكترون��ي التابع 
لمجل��س المناقصات والمزايدات وذلك اعتبارًا من 16 نوفمبر 

الحالي على أن يكون تاريخ اإلغالق 29 ديسمبر المقبل.

 »األشغال«: بناء الخط 
 الرئيسي الناقل لمياه

 الصرف الصحي في الزنج

هدى عبدالحميد  «

تعتزم وزارة األش��غال ش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني 
تنفيذ مشروع بناء الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي 
ف��ي منطقة الزنج، ويتضمن مش��روع الخط الرئيس��ي الناقل 
لمياه الصرف الصحي في منطقة الزنج بناء الخطوط الرئيسية 
العميق��ة بطول 3.3 كيلومترات تقريبًا وعمق يتراوح بين 17 

و20 مترًا وقطر يتراوح بين 1800 ملم و2000 ملم.
وأوضحت األش��غال عبر المناقصة التي طرحتها أن المش��روع 

يتضمن أيضًا إلغاء خمس محطات ضخ رئيسية.

 »حمد الجامعي« يتسَلم دعم 
»البحرين والكويت« لمشروع مضخات األنسولين

تسلم قائد مستشفى الملك حمد الجامعي اللواء 
طبيب الش��يخ س��لمان بن عطي��ة اهلل آل خليفة، 
بحضور رئيس ف��رع العالقات العامة والتس��ويق 
النقيب أحمد التميمي، واستش��اري الغدد الصماء 
والس��كري بالمستش��فى الدكتورة دالل الرميحي، 
والرئيس التنفي��ذي لمجموعة الموارد البش��رية 
والش��ؤون اإلداري��ة حس��ان بورش��يد وأخصائ��ي 
والكوي��ت  البحري��ن  ببن��ك  العام��ة  العالق��ات 
عبدالرحمن دانش، تبرعًا مقدمًا من بنك البحرين 
والكويت ممثاًل في الرئي��س التنفيذي لمجموعة 
بن��ك البحري��ن والكوي��ت الدكت��ور عبدالرحم��ن 
سيف لدعم مش��روع مضخات األنس��ولين وتوفير 
المستلزمات الخاصة لألطفال المصابين بالسكري 
لمدة عام، وذل��ك في في مبادرة إنس��انية لعالج 
المرضى المصابين بالسكري وامتثااًل لتوجيهات 
القيادة الرشيدة التي تحرص دومًا على االهتمام 

بهؤالء المرضى ورعايتهم بشكل خاص.
وثمن اللواء الطبيب الش��يخ س��لمان بن عطية آل 
خليف��ة دعم بنك البحرين والكويت ومش��اركتهم 
اإلنس��انية في مجال الرعاية الصحية مما يعكس 
دورهم الفعال لتدعيم رؤى القيادة الرش��يدة في 
دعم المواطنين ومؤازرتهم، عالجهم وتشجعيهم 

ليصبحوا أعضاء منتجين في المجتمع.
من جهته، قال عبدالرحمن سيف إن الدعم المقدم 
لمستش��فى الملك حمد الجامعي جاء انطالقًا من 

مبدأ الش��راكة المجتمعية وتوحي��د الجهود بين 
القطاعين العام والخاص لرعاية المرضى األطفال 
المصابين السكري ورعايتهم بشكل خاص والذي 
بدوره له بالغ األثر على نفوس��هم ويساعد بشكل 

كبير في عالجهم.
يذك��ر أن مضخ��ات األنس��ولين لع��الج مرض��ى 
الس��كري أصبحت تشكل أحدث الوس��ائل التقنية 

لعالج مرض الس��كري من النوع األول، كما تعتبر 
نقل��ة نوعية في جودة حياة المصابين بالس��كري 
من حيث ضخ األنسولين باس��تمرار وسهولة مما 
يخفف عليهم الوخز المتكرر بإبر األنسولين. وهي 
تضمن التحكم الناجح بمستوى السكر مما يحقق 
األمان ف��ي حمايتهم من الهب��وط واالرتفاع في 

السكري.

»بناغاز« و»البحرين والكويت« يشّجران شارعي 
الزالق والملك فيصل ضمن »ُدمِت خضراء«

أعلن��ت المبادرة الوطنية لتنمي��ة القطاع الزراعي، 
بالتع��اون م��ع كل م��ن وزارة األش��غال وش��ؤون 
البلدي��ات والتخطيط العمران��ي والمجلس األعلى 
للبيئ��ة، عن تلق��ي دعم كريم من كل من ش��ركة 
غ��از البحري��ن الوطنية »بناغاز«، لتش��جير ش��ارع 
ال��زالق، وبن��ك البحرين والكويت لتش��جير ش��ارع 
المل��ك فيصل بالمنامة، وذل��ك تفاعاًل مع الحملة 
الوطنية للتشجير »ُدمت خضراء« وإيمانًا بالشراكة 
المجتمعي��ة نح��و كل م��ا ُيع��زز توس��عة الرقعة 
الخض��راء ومعالجة آثار التغي��رات المناخية ضمن 

خطة أهداف التنمية المستدامة 2030. 
وأقيمت مراسم تشجير شارع الزالق، بحضور أمين 
ع��ام المب��ادرة الوطني��ة لتنمية القط��اع الزراعي 
الش��يخة مرام بنت عيس��ى آل خليف��ة، ومدير عام 
بلدية الجنوبي��ة عاصم عبداللطيف، ومن »بناغاز« 
مدير الش��ؤون اإلدارية جم��ال البوعينين ورئيس 
العالق��ات العام��ة خليف��ة البوعينين، بمش��اركة 
ش��باب من مركز الرحمة لرعاية الشباب وعدد من 

أعضاء الهيئة اإلدارية بالمركز.
فيما أجريت مراسم تش��جير الموقع الثاني بشارع 
الملك فيصل بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة 
البحري��ن والكوي��ت عبدالرحمن س��يف، والرئيس 
التنفي��ذي لمجموعة الموارد البش��رية والش��ؤون 
اإلداري��ة حس��ان بورش��يد، ورئيس مجل��س أمانة 
العاصمة صالح ط��رادة وعدد من أعضاء محافظة 

العاصمة وأعضاء مجلس أمانة العاصمة.
وتم خالل التدش��ين، شرح أهداف الحملة والمواقع 

التي ت��م رصدها للتنفيذ ف��ي المرحلة األولى بما 
س��يعود بالنفع عل��ى البيئة في مختل��ف المناطق 
في المملكة، وسيس��هم في كبح اآلثار الناتجة عن 
التغي��رات المناخية الناتجة ع��ن زيادة االنبعاثات 
الكربونية بش��كل يعزز من ج��ودة الهواء ويحافظ 

على اإلرث الزراعي للمملكة.
وقال��ت الش��يخة مرام بن��ت عيس��ى آل خليفة، إن 
تدش��ين الحملة الوطنية للتشجير »ُدمِت خضراء« 

يأت��ي منبثقًا م��ن رؤي��ة صاحبة الس��مو الملكي 
األميرة س��بيكة بن��ت إبراهيم آل خليف��ة لتحقيق 
نهضة مس��تمرة للقطاع الزراعي، موضحًة أنه تم 
إط��الق المبادرة الوطنية لتنمي��ة القطاع الزراعي، 
لتعزي��ز القط��اع الزراعي ف��ي البحري��ن من خالل 
مش��اركة جمي��ع الجهات م��ن قطاع ع��ام وخاص 
وأهلي، ولتتضافر فيها كل الجهود من أجل ازدهار 

القطاع الزراعي، والغذائي والبيئي في المملكة.

 »خوات دنيا«: احتفاالت 
العيد الوطني بثالث محافظات مصرية

أعل��ن مجلس خ��وات دني��ا للتنمي��ة المجتمعية عن 
الرحلة السنوية التي ينظمها المجلس للسنة السابعة 
على التوالي لالحتف��ال بأعيادنا الوطنية المجيدة في 
جمهوري��ة مص��ر العربية، حي��ث س��تقام الرحلة هذا 
العام في محافظات القاهرة والفيوم وبورس��عيد عبر 
الناقل الوطني ش��ركة طيران الخلي��ج، وبدعم إعالمي 
وبث مباش��ر عبر تلفزيون البحري��ن وصحيفتي األيام 

و»الوطن«.
وقالت مؤسس مجلس خوات دنيا للتنمية المجتمعية 
أميرة الحس��ن: »بعد غياب استمر عاما وأكثر؛ توقفت 
فيه كافة الرحالت واالحتفاالت إال حس��ب االشتراطات 
واإلج��راءات المعتم��دة من قب��ل وزارة الصح��ة؛ أعلنا 

مؤخرًا عن تنظيم رحلتنا الس��نوية ه��ذا العام، والتي 
تأتي بلباس مختلف كليًة عن السنوات السابقة، حيث 
قررنا هذا العام زي��ارة ثالثة محافظات من محافظات 
جمهوري��ة مصر العربية مرة واحدة للتعرف على نهج 
الحياة المختلفة في كل محافظة، وتنش��يطًا للسياحة 
المصري��ة، وتفعي��اًل لرواب��ط وع��رى الصداق��ة بين 
الش��عبين الصديقين المصري والبحريني، كما سنقوم 
بزي��ارة الريف المصري للمرة األول��ى على اإلطالق في 
رحلة س��ياحية، إلى جانب المزارات السياحية المعتادة 
كالقري��ة الفرعوني��ة ومتحف الحضارات واالس��تمتاع 
بالس��هر على ضفاف نهر النيل م��ع األغاني والفلكلور 

المصري والبحريني«. أميرة الحسن
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 مشاركة الخاص ال تعني 
مشاركة الوكيل فحسب

22 ملي��ار دوالر خصصته��ا الحكوم��ة لتضخه��ا ف��ي القط��اع الخ��اص الذي 
ستتش��ارك معه في إقامة بنية تحتية لتجهز من أجل إقامة مش��اريع ضخمة 

تساهم في تنوع مصادر الدخل، ومشاريع خدمية للمواطن.
ذلك ما صرح به س��مو الش��يخ خالد ب��ن عبداهلل نائب رئي��س مجلس الوزراء 

للصحافة البحرينية يوم أمس األول.
22 مليار دوالر من ش��أنها أن تحرك الس��وق وتخلق وظائ��ف وتزيد من دخل 
ش��رائح بحريني��ة كبيرة في حالة واحدة وتل��ك إن كان لها دور في إقامة تلك 

البنية التحتية.
إذًا م��ا يهمن��ا اآلن أن هو كيف سيس��تفيد أكبر قدر م��ن البحرينيين من هذه 

األموال التي ستضخ؟
ما يهمنا أيضًا هو كيف سندور تلك المبالغ داخل السوق البحرينية؟ إضافة إلى 

ضمان جودة األداء العام وجودة الخدمات لتلك المشاريع.
فليس القصد توصيف مش��اركة القطاع الخاص فحس��ب وليس القصد جذب 
المس��تثمر األجنبي فحس��ب، إذ إنه ليس��ت كل مشاريع الش��راكة مع القطاع 
الخاص س��اهمت في اتس��اع قاعدة المستفيدين، ماذا تس��تفيد البحرين إن 
أوكلت المش��روع لش��ركات أجنبية وكيلها بحريني فحسب، وغالبية موظفيها 
أجان��ب، وموادها مس��توردة من س��وق أجنبية، ورأس��مالها خ��ارج البحرين، 
وفنيوها وتكنولوجيتها أجنبية، االستفادة البحرينية الوحيدة هي نسبة أرباح 

شخص بحريني واحد! فهل نعد هذه شراكة ناجحة للقطاع الخاص؟
22 ملي��ار دوالر مبل��غ ليس بالهين وم��ا قامت به الحكومة م��ن خطط لبناء 
تلك البني��ة التحتية وتهيئة البيئة والظروف والمنظومة التش��ريعية لجذب 
االس��تثمار ولخدمة لمواطنين شيء عظيم استغرق وقتًا لتحويله لواقع، نشد 
على يدها ونش��كر س��مو الش��يخ خالد بن عبداهلل على هذا المجهود الذي تم 
بتوجيه من س��مو ولي العهد رئيس ال��وزراء حفظه اهلل وباهتمام كبير وبالغ 
من جاللة الملك حفظه اهلل، بقي أن نستمر بهذه األريحية حين نبدأ بالتنفيذ 
لتحويل تلك الخطط إلى مشاريع حقيقية إنما وهذا هو األهم منها مستدامة، 
وليس��ت االستدامة تحسب فقط بالرس��وم التي ستفرض لمد الخدمات إنما 
االس��تدامة تكون ببقاء النس��بة األكبر من تلك المبال��غ الضخمة المرصودة 

داخل البحرين ويعاد تدويرها هنا نقول إننا حققنا االستدامة.
كيف تبقى تلك المبالغ 22 مليار دوالر في السوق وال تخرج منه، أو على األقل 
النس��بة األكبر منه تبقى في الس��وق ويعاد تدويرها؟ هذا ال يحدث إال بوضع 
معايير مشددة على أي شريك في القطاع الخاص تضمن تحقيق ذلك التدوير 

المحلي.
ال تقل أن ذلك منفر وطارد لالس��تثمار، أبدًا المستثمر بعد الحسبة النهائية 
إذا فيها ربح سيدخل، كما أننا ال نريد استفادة شكلية لذر الرماد في العيون، 
بل هي اس��تفادة لجميع األطراف وربحية للجميع، والمبالغ المرصودة مغرية 

بما فيها الكفاية بأن تجعل الشريك يجهد الستيفاء الشروط.
مضط��رون أن نضرب أمثلة لم��ا قامت به المملكة العربية الس��عودية من 
وضع ضوابط وش��روط لمنح الشريك من القطاع الخاص إذنًا بالدخول إلى أي 

مناقصة حكومية.
نسبة سعودة في اإلدارة في الصفوف األولى والثانية.

نسبة سعودة في عمليات التشغيل.
نسبة المرأة في التوظيف واإلدارة.

نسبة شراء االحتياجات من السوق المحلي.
وقائمة طويلة تعيد المبلغ الذي تمنحه الحكومة لمنفذ المش��روع إلى جيب 

المواطن وإلى السوق المحلية.
بمث��ل هذه الضوابط تضمن أن نس��بة كبيرة من المبلغ المرصود س��يعود 

للداخل مرة أخرى.
ال أن تذهب نس��بة من المبلغ للوكيل الذي يدخل في جيبه وحده مبلغ وقدره 

والباقي كله خارج البحرين، ثم نقول إننا شاركنا القطاع الخاص!

  القبض على عصابة 
لصوص المشاهير ببريطانيا

ألق��ت الس��لطات البريطاني��ة القب��ض على 3 أش��خاص 
ينتمون لعصابة تخصصت بالسطو على منازل المشاهير، 
في عملية وصفتها وسائل إعالم بأنها أكبر عملية سرقة 

محلية منظمة في هذا البلد.
وتمك��ن اللصوص من س��رقة أكثر م��ن 26 مليون جنيه 
إس��ترليني، كان��ت على ش��كل نق��ود ومجوه��رات وأحجار 
كريمة. ووف��ق ما ذكرت صحيف��ة »ميت��رو« البريطانية، 
فإن عمليات الس��رقة تلك تمت على مدار 13 يومًا فقط، 

وتعود للعام 2019.
وم��ن بين الضحايا العب خط وس��ط تشيلس��ي الس��ابق 
ومدي��ره فرانك المب��ارد، ومقدم��ة البرام��ج التلفزيونية 
كريس��تين، ومال��ك نادي ليس��تر س��يتي الراحل فيش��اي 

سريفادانابرابها، والممثلة تمارا إيكلستون.

واعت��رف كل م��ن يوغوس��الف يوفانوفيتش وأليس��اندرو 
مالطي وأليساندرو دوناتي، بالتهم المسندة إليهم، بينما 

فّر دانييل فوكوفيتش إلى صربيا.
وطبق��ًا للصحيفة البريطانية، فإن العصابة كانت تخطط 
لتنفيذ ضربات مش��ابهة على منازل مش��اهير آخرين في 

أوروبا، إلى جانب المزيد ببريطانيا.
وبحس��ب مصادر أمني��ة، فإن أفراد العصابة نقلوا قس��مًا 
كبيرًا م��ن األموال التي س��رقوها لخ��ارج بريطانيا، بينما 
رصدتهم كامي��رات المراقبة في متاجر وهم ينفقون آالف 

الجنيهات على عدد من المنتجات والسلع.
ووجه��ت ألفراد العصابة تهم الس��رقة وغس��يل األموال، 
وأصدر القضاء أحكاما بالسجن تتراوح بين 11 و8 سنوات، 

فيما ال يزال أحدهم طليقًا بانتظار تسلمه من صربيا.

 أطول خسوف جزئي للقمر 
منذ 580 عامًا غدًا.. والبحرين خارج النطاق

ق��ال الباحث الفلكي محم��د رضا العصفور إن 
الك��رة األرضي��ة تترقب بمش��يئة اهلل تعالى 
حدوث أطول ظاهرة خس��وف جزئي للقمر في 
القرن الحالي، حيث س��يتمكن عش��اق الفلك 
من رصد هذه الظاهرة بدءًا من مس��اء غد 18  
إلى الس��اعات األولى من فجر بعد غد الجمعة 
عندم��ا يعبر م��ا يصل إل��ى 97% م��ن القمر 
منطق��ة ظ��ل األرض حيث يك��ون حينه أقرب 
بالخسوف الكلي، ويتزامن ذلك مع اكتمال بدر 

شهر ربيع الثاني من العالم 1443 هجرية.
وبي��ن العصف��ور أن ه��ذا الخس��وف يعتب��ر 
الخس��وف الجزئ��ي األط��ول من��ذ 580 س��نة 
وس��يكون األطول خ��الل 1000 ع��ام القادمة 
بحي��ث يس��تمر 3 س��اعات و28 دقيق��ة و23 

ثانية وهو آخر خس��وف تشهده الكرة األرضية 
في الع��ام الج��اري، ويكمن الس��بب وراء هذا 
الخسوف الطويل هو كون القمر في هذا اليوم 
في األوج أي في أبعد نقطة من األرض ضمن 
مداره البيض��اوي خالل هذا العام وبمس��افة 
حوال��ي 406 آالف كيلومتر ما يس��مى بالقمر 

.»Micro Moon« القزم أو
وأض��اف أنه يمكن للقاطنين في كل من غرب 
أوروبا وأجزاء من غرب أفريقيا، جنوب وش��رق 
أسيا وأستراليا من مش��اهدة الظاهرة بنسب 
مختلفة، كما يتمكن سكان أمريكا الشمالية 
وأمريكا الوس��طى وأمري��كا الجنوبية وجزيرة 
جرينالن��د والياب��ان ونيوزلندا من مش��اهدة 
جميع مراحل الظاهرة، بينما تكون دول الخليج 

ومعظم الدول العربية خارج نطاق الخس��وف، 
ويمك��ن لس��كان موريتانيا وأج��زاء من غرب 
الجزائر وتونس مش��اهدة بعض مراحل هذه 
الظاه��رة، فبالتال��ي المناطق التي ال تش��هد 

الخسوف ال تستوجب فيها صالة الخسوف.
وأوضح العصفور أن ظاهرة خسوف القمر تعد 
م��ن الظواه��ر الطبيعية التي تح��دث عندما 
يحجب ظ��ل األرض ضوء الش��مس المنعكس 
م��ن القم��ر عندما تك��ون كل من الش��مس 
واألرض والقم��ر في خط واحد، مبينًا أن النطر 
إلى ظاهرة الخس��وف ال يضر بالعين، ويمكن 
االس��تمتاع برص��د ه��ذه الظاه��رة بالعي��ن 
المج��ردة دون الحاج��ة إل��ى ارت��داء نظارات 

 الفندق األكثر انعزااًل بالعالم.. خاصة.
الليلة بـ10 آالف دوالر

يعد »ش��يلدون ش��اليه« الفندق األكثر انع��زااًل في العال��م، والذي يتيح 
لضيوفه االستمتاع بمناظر طبيعية خالبة مقابل 10 آالف دوالر في الليلة 

الواحدة.
ويقع »ش��يلدون ش��اليه« المكون من 5 غرف نوم عل��ى حافة مدرج دون 
ش��يلدون في نه��ر روث الجليدي الخ��الب في دينالي بأالس��كا، وال يمكن 

الوصول إليه إال جوًا.
ويرتفع الفندق 1829 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ويقع بمنطقة تكثر 

فيها الدببة والذئاب وحيوانات الوعل.
ويقدم القائمون على الفندق لزواره خدمة النقل بواسطة طائرة مروحية، 
ووجب��ات طع��ام، إلى جان��ب عدٍد من األنش��طة مثل التزلج عل��ى الجليد 

وتسلق الجبال وصيد السمك.
وحس��بما ذك��رت صحيفة »ذا ص��ن« البريطانية، فإن غ��رف الفندق توفر 
إطالالت »بانورامية« على المناظر الطبيعية، وهي قادرة على اس��تيعاب 

10 ضيوف بذات الوقت.

 دعوى قضائية ضد ماركل 
من شقيقتها.. والسبب كتاب

عائل��ة  هج��وم  أن  يب��دو 
ميجان م��اركل عل��ى دوقة 
ساس��كس ال ينته��ي، آخره 
تخطي��ط ش��قيقة م��اركل 
رفع دع��وى قضائية ضدها 

بسبب كتاب.
وكش��فت ش��قيقة ميج��ان 
م��اركل أنها تخطط التخاذ 
إج��راء قانوني ض��د الدوقة 
بس��بب كت��اب »البحث عن 
للج��دل،  المثي��ر  الحري��ة« 
»ديل��ي  لصحيف��ة  وفق��ًا 

إكس��بريس« البريطانية. ومن المقرر أن تلتقي س��امانثا بفريقها القانوني 
االثنين المقبل لمناقش��ة إمكاني��ة اتخاذ إجراء قانوني ضد ش��قيقتها دوقة 
ساس��كس. ووفق��ًا للتقارير، تتطلع س��امانثا إل��ى مقاضاة الدوق��ة بتهمة 

»التشهير والسب والقذف« وكذلك »انتهاك الخصوصية«.
وقالت س��امانثا للصحفيين إنها تخطط لبدء إج��راءات قانونية في المملكة 
المتحدة والواليات المتحدة األمريكية: »أتحدث إلى محاٍم في إنجلترا وآخر في 

الواليات المتحدة نظرًا لوجود نوافذ قانونية وقضايا مختلفة«.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن اعتذرت ميجان لمحكمة االس��تئناف بعد الكشف 
عن رس��ائل بري��د إلكترون��ي، متناقضة م��ع االدع��اء بأنها ل��م تتعاون مع 

.»Finding Freedom« المؤلفين المشاركين في كتاب

 ناصر بن حمد يوجه بتوفير العالج 
لمواطن يعاني تآكاًل في جسده

تجاوب��ًا م��ع المواطن الذي نش��ر 
مناش��دته لمس��اعدته في توفير 
الع��الج لمش��اكله الصحي��ة التي 
أدت إل��ى ت��آكل في جس��ده، وجه 
س��مو الش��يخ ناص��ر ب��ن حمد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
الش��باب،  وش��ؤون  اإلنس��انية 
لألعم��ال  الملكي��ة  المؤسس��ة 
وتوفي��ر  بمس��اعدته  اإلنس��انية 
العالج الالزم، بالتعاون والتنسيق 
مع الجهات المختصة والتي حصل 

منها كل العون والتعاون.
للمؤسس��ة  العام  األمي��ن  وأك��د 
اإلنس��انية  لألعم��ال  الملكي��ة 
الدكتور مصطفى الس��يد، أنه بناء 
على هذا التوجيه الكريم من سمو 
الش��يخ ناص��ر بن حم��د آل خليفة 
فق��د قامت المؤسس��ة بالتواصل 

م��ع المواط��ن الكري��م وتقدي��م 
المس��اعدة العاجل��ة ل��ه كما تم 
التواص��ل م��ع الجه��ات المعني��ة 
التخاذ اإلجراءات المناسبة لتقديم 

الع��الج المناس��ب لمث��ل حالت��ه 
والعمل على إنهاء معاناته.

وتقدي��ر  ش��كر  الس��يد  ونق��ل 
المواطن لس��مو الش��يخ ناصر بن 

حمد آل خليفة على تجاوب سموه 
وتوجيهات��ه الكريم��ة والتي كان 
لها األثر الكبير في بث الطمأنينة 
واألمل في نفس��ه، مؤكدًا أن هذا 
غي��ر مس��تغرب على س��موه الذي 
عرف عنه حب مساعدة المحتاجين 
وم��د ي��د الع��ون للجميع س��ائاًل 
المول��ى ع��ز وج��ل أن يب��ارك في 
س��موه وأن يجزيه عل��ى ذلك خير 

الجزاء.
وأكد أن تجاوب س��مو الشيخ ناصر 
ب��ن حم��د آل خليفة الس��ريع، جاء 
متوافق��ا مع التوجيه��ات الملكية 
الس��امية بتوفي��ر أقص��ى درجات 
للمواطني��ن  الكري��م  العي��ش 
وانطالق��ا م��ن إنس��انية س��موه 
األعم��ال  دع��م  عل��ى  وحرص��ه 

اإلنسانية في المملكة.

د. مصطفى السيدسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
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المنامة - وزارة الداخلية

الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل 
المجلـــس  رئيـــس  أمـــس،  خليفـــة، 
الوطنـــي للفنـــون الشـــيخ راشـــد بن 
خليفـــة بن حمـــد آل خليفة، ووكيل 
وزارة الداخليـــة لشـــئون الجنســـية 
والجوازات واإلقامة الشـــيخ هشام 
بن عبدالرحمن بن محمد آل خليفة، 
وذلك بمناســـبة صدور المرسومين 
بتعيينهمـــا  الســـاميين،  الملكييـــن 
فـــي منصبيهمـــا الجديديـــن، وذلك 
بحضور رئيـــس األمن العام ووكيل 

وزارة الداخلية.
وهنأ وزير الداخلية، الشـــيخ راشـــد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة،  بـــن خليفـــة 
بتعيينـــه رئيســـا للمجلـــس الوطني 
للفنون، مشـــيدا بتاريخه ومسيرته 
الفنيـــة، وتحديـــدا في مجـــال الفن 
التشـــكيلي، ودوره في إبراز الوجه 
ومكانتهـــا  للمملكـــة  الحضـــاري 
والثقافيـــة،  واإلبداعيـــة  الفكريـــة 
معربا عـــن تمنياته له بمواصلة هذا 
الـــدور الثقافـــي والفنـــي مـــن خالل 
المجلـــس الوطني للفنـــون، والعمل 
علـــى مواصلة تطوير كافة أشـــكال 
بأهميتهـــا  الوعـــي  ونشـــر  الفنـــون 
وتنفيـــذ  المجتمـــع  فـــي  وتأثيرهـــا 
بالفـــن  لالرتقـــاء  الالزمـــة  الخطـــط 
البحريني في العديد من المجاالت.
كمـــا أشـــاد الوزير بالعطـــاء الوطني 
والمخلص للشـــيخ راشد بن خليفة 
الجنســـية  شـــئون  فـــي  آل خليفـــة 
والبصمـــة  واإلقامـــة،  والجـــوازات 
الواضحة التـــي تركها في منظومة 

العمل وحســـن األداء، بهدف تقديم 
للمواطنيـــن  متقدمـــة  خدمـــات 
والمقيميـــن، معربا عن اعتزازه بهذا 
فـــي  والتفانـــي  واإلخـــالص  األداء 
خدمـــة الوطـــن، ومتمنيا لـــه مزيدا 

من التوفيق والسداد.
وزيـــر  هنـــأ  متصـــل،  ســـياق  فـــي 
بـــن  هشـــام  الشـــيخ  الداخليـــة، 
عبدالرحمـــن بـــن محمـــد آل خليفة 
لـــوزارة  وكيـــال  تعيينـــه  بمناســـبة 
الجنســـية  لشـــئون  الداخليـــة 
أن  مؤكـــدا  واإلقامـــة،  والجـــوازات 
مـــا يتمتـــع بـــه معاليـــه مـــن كفـــاءة 
لتحقيـــق مزيـــد  تؤهلـــه  وخبـــرات، 
من النجاحات في شـــئون الجنسية 

والجوازات واإلقامة.
وأعـــرب عـــن اعتـــزازه بمـــا حققتـــه 
محافظـــة العاصمـــة من إنجـــازات، 
خـــالل عملـــه محافظـــا لهـــا، ودوره 
المواطنيـــن  مـــع  التواصـــل  فـــي 
ودراســـة احتياجاتهم والمســـاهمة 
فـــي تنفيذها بالتعـــاون مع الجهات 
مبـــدأ  إلـــى  اســـتنادا  الخدميـــة، 
الشـــراكة المجتمعيـــة وبمـــا يضمـــن 

االرتقاء بالخدمات المقدمة.
من جهتهما، أعرب الشيخ راشد بن 
خليفـــة آل خليفة والشـــيخ هشـــام 
بن عبدالرحمـــن آل خليفة، عن بالغ 
فخرهما واعتزازهما بالثقة الملكية 
السامية من صاحب الجاللة الملك، 
معبريـــن عـــن شـــكرهما وتقديرهما 
تهنئتـــه  علـــى  الداخليـــة  لوزيـــر 
وتواصلـــه الدائـــم في إطـــار خدمة 

الوطن.

 وزير الداخلية يهنئ رئيس “الوطني للفنون”ووكيل الوزارة لـ”الجنسية”

ناصر بن حمد: عالقات عسكرية مميزة تربطنا مع األردن
تنفيذ تطبيقات عسكرية عملية ميدانية اتسمت بالمهارات االحترافية

استقبل مستشـــار األمن الوطني قائد 
الحـــرس الملكـــي ســـمو اللـــواء الركن 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أمس 
الثالثاء، قائد الحرس الملكي الخاص 

األردني العميد الركن رائد العجارمة.
 وخـــالل اللقاء أشـــاد ســـمو مستشـــار 
األمـــن الوطنـــي قائد الحـــرس الملكي 
بعمـــق عالقـــات األخوة الوثيقـــة التي 
تربـــط مملكـــة البحريـــن مـــع المملكـــة 
األردنيـــة الهاشـــمية وما تشـــهده تلك 
مختلـــف  علـــى  تطـــور  مـــن  العالقـــة 
األصعـــدة، وذلك في إطار ما يشـــهده 

البلدان مـــن عالقات متميزة في كافة 
المجـــاالت خصوصـــا مـــا يتعلـــق منها 

بالتعاون العسكري و الدفاعي.
 واستمع قائد الحرس الملكي الخاص 
األردني إلى إيجاز عن الحرس الملكي 
بقـــوة دفـــاع البحرين يوضـــح األدوار 
واســـتراتيجية  والمهـــام  والواجبـــات 

التطوير والتحديث.
 وقام ســـمو مستشـــار األمـــن الوطني 
قائـــد الحـــرس الملكـــي يرافقـــه قائـــد 
الحـــرس الملكي الخـــاص األردني في 
جولة اطلع خاللها على مركز العمليات 

والســـيطرة، ومتحـــف قـــوة الحـــرس 
الملكـــي الخاصة حيث أبـــدى إعجابه 
بما شـــاهده من مقتنيات ومعروضات 
المتحـــف ثم قـــام بتســـجيل كلمة في 

سجل الزوار بهذه المناسبة.
 بعدهـــا، شـــهد ســـمو مستشـــار األمـــن 
الوطني قائد الحرس الملكي، بحضور 
قائد الحـــرس الملكي الخاص األردني 
عمليـــة  عســـكرية  تطبيقـــات  تنفيـــذ 
ميدانيـــة، حيـــث أشـــاد قائـــد الحرس 
الملكـــي الخـــاص األردنـــي بالمســـتوى 
المتقـــدم فـــي تنفيـــذ تلـــك التطبيقات 

العســـكرية التـــي اتســـمت بالمعنويات 
العالية ومستوى المهارات االحترافية 

المتقدمة.
 وفـــي الختـــام، ثمـــن ســـمو مستشـــار 
األمـــن الوطنـــي قائد الحـــرس الملكي 
زيـــارة قائد الحـــرس الملكـــي الخاص 
تعزيـــز  فـــي  تصـــب  والتـــي  األردنـــي 
بيـــن  المشـــترك  العســـكري  التعـــاون 

البلدين.
الحـــرس  قائـــد  نائـــب  اللقـــاء   حضـــر 
الملكـــي اللـــواء الركـــن حمـــد النعيمي 

وعدد من ضباط الحرس الملكي.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

الثانيــة لمســابقة  أعربــت المتســابقة نيلــة عبــدهللا عــن ســعادتها بالمشــاركة فــي منافســات النســخة 
#موهبتك_فالبيت، التي تقام تحت رعاية النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وينظمها 
المكتــب اإلعالمــي لســموه بالتعــاون مع وزارة شــؤون اإلعالم، والتــي تأتي ضمن مبادرات ســموه لدعم 

الشباب البحريني.

وقالـــت: “إنهـــا تجربـــة رائعـــة قـــد 
حظيت من خاللها بدعم الجميع، 
مثاليـــة،  جـــدا  األجـــواء  وكانـــت 
حيث شـــاركت من خالل مسابقة 
المســـابقة،  هـــذه  ضمـــن  الغنـــاء 
وإننـــي ســـعيدة بحصولـــي علـــى 
فرصة لتقديم موهبتي، والتدرب 
المحتـــرف  الصـــوت  مـــدرب  مـــع 
أحمد قاسم. فقد كنت محظوظة 
باختياري ألكون متســـابقة ضمن 
المميـــزة، خاصـــة  النســـخة  هـــذه 
خالل تقديمي لألداء التلفزيوني 
في المسابقة”، مضيفة أنها فخورة 
بمـــا قدمتـــه مـــن موهبـــة تمتلكها 
واســـتطاعت عبـــر هـــذه المنصـــة 
الداعمـــة للشـــباب البحرينـــي من 
إظهارها بشكل مميز، مؤكدة بكل 
ثقة أنها لن تتوقف عن المشـــاركة 
فـــي أي مســـابقة تدعم وتحتضن 
الشـــباب وتمنحهم فرصـــة كبيرة 
مثل مسابقة #موهتبك_فالبيت، 
موجهـــة شـــكرها وتقديرهـــا إلـــى 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل 
خليفـــة، علـــى دعمـــه المتواصـــل 
خـــالل  مـــن  البحرينـــي،  للشـــباب 
المبـــادرات التـــي يطلقهـــا ســـموه، 
بـــه  يتمتـــع  مـــا  تؤكـــد  والتـــي 
الشـــباب في البحرين من قدرات 
وإمكانيـــات كبيـــرة فـــي مختلـــف 

مجاالت الحياة. 
وكما أعرب المتســـابق بدر العنزي 
عبـــر  بالمشـــاركة  ســـعادته  عـــن 
موهبته فـــي العزف علـــى اآلالت 
الموسيقية والغناء في منافسات 
لمســـابقة  الثانيـــة  النســـخة 
تقـــام  التـــي  #موهبتك_فالبيـــت، 
تحـــت رعاية ســـمو الشـــيخ خالد 

بـــن حمد آل خليفـــة النائب األول 
لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامة 
للرياضة رئيـــس اللجنة األولمبية 
المكتـــب  وينظمهـــا  البحرينيـــة، 
اإلعالمـــي لســـموه بالتعـــاون مـــع 
والتـــي  اإلعـــالم،  شـــؤون  وزارة 
تأتي ضمن مبادرات سموه لدعم 

الشباب البحريني.
تنمـــي  المســـابقة  “إن  وقـــال: 
أنـــواع  جميـــع  وتحتضـــن 
وتحفزهـــا  البحرينيـــة  المواهـــب 
مـــن  أبعـــد  إلـــى  للوصـــول  علـــى 
الطموحات. فقد اســـتفدت كثيرا 
من هـــذه المســـابقة، واألهم أنني 
تعلمت كيف أتعامل مع المســـرح 
أمـــام لجنـــة تحكيـــم واالهـــم من 
ذلـــك تكويـــن العالقـــات. وتســـهم 
مختلـــف  دعـــم  فـــي  المســـابقة 
معنويـــًا  البحرينيـــة  المواهـــب 
أقـــوى  إبـــراز  علـــى  وتشـــجيعها، 
مـــا لديها وتعزيـــز الثقـــة بالنفس، 

ونســـتطيع أن نرى أيضًا أصحاب 
المســـابقة،  قبـــل  المواهـــب  تلـــك 
تحســـن  كيـــف  المســـابقة  وبعـــد 
أداؤهم في تقديم مواهبهم بثقة 
وأريحيـــة تامـــة”، مؤكـــدا أن لديه 
الكثيـــر مـــن الخطط المســـتقبلية 
أكـــون  أن  منهـــا  المســـابقة،  بعـــد 
نشـــطًا أكثر من السابق في جميع 
منصات السوشـــل ميديـــا وإنجاز 
أعمالـــي الفنيـــة بصـــورة مكثفـــة، 
موجهـــا شـــكره وعظيـــم امتنانـــه 
إلى ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد 
آل خليفة، علـــى دعمه المتواصل 
خـــالل  مـــن  البحرينـــي،  للشـــباب 
المبـــادرات التـــي يطلقهـــا ســـموه، 
والتـــي تعكـــس حـــرص واهتمـــام 
األجـــواء  توفيـــر  علـــى  ســـموه 
المثالية للشباب إلظهار مواهبهم، 
وهذا يعكس ما يتمتع به الشباب 
فـــي مملكـــة البحرين مـــن قدرات 
وإمكانيـــات كبيـــرة فـــي مجاالت 

الحياة المختلفة.

خالد بن حمد حريص على توفير األجواء المثالية للشباب

نيلة والعنزي يشيدان بتجربة 
المشاركة بمسابقة “موهبتك فالبيت” يعلــن بنــك الســالم ش.م.ب. حصولــه علــى الموافقــة المبدئيــة مــن مصــرف البحريــن المركــزي لالنتفــاع مــن أســهم الخزينــة، 

وذلــك �بــدال المتبقــي مــن أســهم البنــك البحرينــي الســعودي (المندمــج مــع بنــك الســالم ش.م.ب.) مــع أســهم بنــك الســالم 
بنســبة تبــادل قدرهــا 0.8595 ســهم فــي بنــك الســالم لــكل ســهم 1 فــي البنــك البحرينــي الســعودي ســابًقا وذلــك طبًقــا لقرار 
ــن  ــك البحري ــهم البن ــن أس ــي م ــل المتبق ــة بتبدي ــهم الخزين ــن أس ــتفادة م ــارس 2019 لالس ــخ 20 م ــادر بتاري ــاهمين الص المس

السعودي مع بنك السالم ش.م.ب. 

وفــي هــذا الصــدد، يرجــى مــن جميــع المســاهمين المتبقيــن مــن البنــك البحريــن الســعودي التواصــل مــع المســجل الرســمي 
لبنــك الســالم ش.م.ب. (شــركة البحريــن للمقاصــة) وإحضــار المســتندات المطلوبــة خــالل ســاعات العمــل، وذلــك قبــل تاريــخ 26 

ديسمبر 2021 على العنوان المبين ادناه: 

المستندات المطلوبة من ا�فراد:

المسجل الرسمي

المستندات المطلوبة من المؤسسات:ا

.3

.5

بطاقة الهوية اµصلية سارية المفعول أو أي مستند آخر يماثلها.ا 1.

الجواز اµصلي ساري المفعول.ا2.

شهادة أسهم البنك البحريني السعودي اµصلية.ا

مستند يثبت عنوان ا�قامة الدائم للمساهم.ا

ــواز4. ــة والج ــة الهوي ــن بطاق ــول م ــارية المفع ــخة س ــى نس ــة إل ــل، با�ضاف ــة التخوي ــي حال ــق، ف ــي الموث ــل اµصل  التوكي
 للمخــول وتوكيــل رســمي مصــدق مــن كاتــب العــدل. وفــي حــال كنــت مــن المســاهمين مــن خــارج مملكــة البحريــن،

يجب أن يكون التوكيل مصدق¿ من قبل وزارة الخارجية في بلدك.ا

 بيانــات الحســاب المصرفــي مصدقــة مــن قبــل البنــك، مــن خــالل كشــف حســاب رســمي أو رســالة رســمية مــن البنــك6.
بمدة ال تقل عن 3 شهور من تاريخ االستالم.ا

.3

.5

نسخة سارية المفعول من شهادة السجل التجاري للمؤسسة.ا1.

نسخة من عقد التأسيس والنظام اµساسي للمؤسسة.ا2.

 قائمــة بأســماء أعضــاء مجلــس ا�دارة، وعــدد اµســهم التــي يملكهــا كل منهــم وعنوانهــم الكامــل با�ضافــة إلــى
نسخة من بطاقات الهوية الخاصة بهم سارية المفعول.ا

إثبات للعنوان الدائم.ا

ــذا4. ــون ه ــن أن يك ــن الممك ــة.  م ــن المؤسس ــًة ع ــرف نياب ــخاص) بالتص ــخص (اµش ــول الش ــذي يخ ــي ال ــتند اµصل  المس
المستند عبارة عن توكيل رسمي أو قراًرا من مجلس إدارة المؤسسة.ا

 بيانــات الحســاب المصرفــي مصدقــة مــن قبــل البنــك، مــن خــالل كشــف حســاب رســمي أو رســالة رســمية مــن البنــك6.
بمدة ال تقل عن 3 شهور من تاريخ االستالم.ا

ساعات العملأيام العملرقم التواصلالعنوان

شركة البحرين
للمقاصة (ش.م.ب.)

مرفأ البحرين المالي
الطابق الرابع
 ص.ب 3203,ا

مملكة البحرين-ا
المنامة 

صباًحا8:00من اµحد إلى الخميس17108833 973+
إلى

ظهًرا1:00

يرجــى مــن المســاهمين غيــر القادريــن علــى الحضــور الشــخصي لتقديــم المســتندات المطلوبــة التواصــل مــع أحــد الوســطاء 
المرخصين من قبل بورصة البحرين كما هو موضح في الرابط أدناه:
https://www.bahrainbourse.com/member-firm-directory-1

�ي استفسارات أخرى، يرجى االتصال على:

+973 1713 3399 شؤون المساهمين:

17 00 55 00 alsalambank.comخاضع ومرخص كبنك تجزئة إسالمي من قبل مصرف البحرين المركزي

ناصر بن حمد يستجيب لمعاناة مواطن يتآكل جسده
موجها سموه “المؤسسة الملكية” لتوفير العالج الالزم له

تجاوبـــًا مع المواطن الذي نشـــر مناشـــدته 
لمســـاعدته فـــي توفيـــر العـــالج لمشـــاكله 
الصحيـــة التي أدت إلى تآكل في جســـده، 
وجه ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، المؤسســـة الملكيـــة 
وتوفيـــر  بمســـاعدته  اإلنســـانية  لألعمـــال 
العـــالج الالزم وذلـــك بالتعاون والتنســـيق 
مـــع الجهـــات المختصة والـــذي حصل منه 
كل العـــون والتعـــاون، صـــرح بذلك األمين 
العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 

مصطفى السيد. وبين السيد بأنه بناء على 
هذا التوجيه الكريم من سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة، فقد قامت المؤسســـة 
بالتواصـــل مـــع المواطـــن الكريـــم وتقديم 
المســـاعدة العاجلـــة لـــه كمـــا تـــم التواصل 
مـــع الجهـــات المعنيـــة التخـــاذ إجـــراءات 
المناســـبة؛ لتقديـــم العالج المناســـب لمثل 
حالتـــه والعمل على إنهـــاء معاناته. وبهذه 
المناسبة نقل السيد شكر وتقدير المواطن 
لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على 
تجاوب ســـموه وتوجيهاته الكريمة والتي 
كان لهـــا األثـــر الكبيـــر فـــي بـــث الطمأنينة 

واألمـــل فـــي نفســـه، مؤكـــدًا بأن هـــذا غير 
مســـتغرب علـــى ســـموه الـــذي عـــرف عنه 
حب مســـاعدة المحتاجيـــن ومد يد العون 
للجميع، ســـائالً المولى عـــز وجل أن يبارك 
فـــي ســـموه، وأن يجزيـــه علـــى ذلـــك خير 

الجزاء.
وأكد السيد بأن تجاوب سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة الســـريع جـــاء متوافقا 
مـــع التوجيهـــات الملكية الســـامية بتوفير 
أقصى درجات العيـــش الكريم للمواطنين 
وانطالقا من إنسانية سموه وحرصه على 

دعم األعمال اإلنسانية في المملكة.

ضاحية السيف - المؤسسة الخيرية الملكية
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روابط األخبار

تايفو ال و ..انوروكب ةديدج ةباصإ 16 لجست ةحصلا
 https://www.albiladpress.com/news/2021/4782/bahrain/733790.html
https://alay.am/p/54c8#.YZR1ot7h36I.whatsapp ةلاح 30 يفاعتو انوروكب ةديدج ةباصإ 16 لجست ةحصلا 
(ةيحصلا تامدخلا ةدوج زيزعتل ًاعم) ناونعب ةيلاعف مظني ىلكلا عرزو جالعل ديؤملا فسوي زكرم 
 https://www.albiladpress.com/news/2021/4782/bahrain/733718.html
-http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/arti هدسج يف لكآت نم يناعي نطاوم عم بواجتي دمح نب رصان
cle/1274572#.YZR53-LMvdk.whatsapp
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