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ال�شيخة مي تبحث مع 

رئي�س »كالم تيليكوم« احلراك الثقايف

ال�شالح توّزع وردة ال�شهيد على موظفي »ال�شحة«

 تخليــــد ت�شحيـــــات وعطـــــاء �شهــــداء الوطــــن 

الذي  ال�شهيد  يوم  مع  تزامًنا 

من  ع�شر  ال�شابع  تاريخ  ي�شادف 

دي�شمرب من كل عام ودعًما ل�شندوق 

ال�شهداء، قامت ال�شتاذة فائقة بنت 

ال�شحة  وزيرة  ال�شالح  �شعيد 

 12 املوافق  الأحد  اأم�س  �شباح 

وردة  بتوزيع  2021م،  دي�شمرب 

ال�شهيد على موظفي وزارة ال�شحة 

ليتم ارتدائها تخليًدا لذكرى ال�شهداء 

ميثل  والذي  بت�شحياتهم،  وعرفاًنا 

للتعبري  وفر�شة  للجميل  رد  منزلة 

الوطن  بني  احلقيقي  الرتابط  عن 

والقيادة وال�شعب.

»ال�شالح«  الوزيرة  واأكدت 

باأن  املنا�شبة  بهذه  لها  ت�شريح  يف 

دي�شمرب   17 يف  البحرين  مملكة 

البحريني،  ال�شهيد  يوم  ت�شتذكر 

ح�شرة  البالد  عاهل  من  بتوجيه 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

تخليًدا  ليكون  خليفة،  اآل  عي�شى 

وعطاء  بت�شحيات  وعرفاًنا  ووفاًء 

واأبنائه  الوطن  �شهداء  وبذل 

دفاع  قوة  منت�شبي  من  الربرة، 

الداخلية،  ووزارة  البحرين، 

اأدوا  الذين  الوطني،  واحلر�س 

داخل  الوطنية،  وواجباتهم  مهامهم 

الوطن وخارجه، يف امليادين املدنية 

والع�شكرية والإن�شانية كافة، مبينة 

عظم هذه اللفتة املتميزة من جاللته 

والتي تدل على املكانة العالية التي 

يحتلها ال�شهداء يف �شمري ووجدان 

هوؤلء  قّدمه  ملا  وال�شعب  القيادة 

وطنهم  جتاه  ت�شحيات  من  الأبرار 

اأ�شقائه  وجتاه  واأمنه  وا�شتقراره 

اخلليجي  التعاون  دول جمل�س  من 

حفاًظا على ا�شتقرارها واأمن دولها. 

مبوظفي  الوزيرة  لقاء  وخالل 

قالت  بالوزارة،  والأق�شام  الإدارات 

بيوم  البحرين  مملكة  احتفال  باأن 

ال�شهيد هو تاأكيد على اأنه لن نن�شى 

يف  حياتهم  قّدموا  ممن  اأبناءنا 

عن  دفاًعا  وال�شرف  العز  �شاحات 

اأر�شها وذوًدا عن حيا�س الأمة، فكل 

متكاملة،  وطنية  ملحمة  هو  �شهيد 

منوهة باأنه اختيار جاللة امللك ليوم 

ليكون  دي�شمرب  من  ع�شر  ال�شابع 

يوًما لل�شهيد هو اأكرب احتفاء واأكرب 

ملا  الأبرار  لل�شهداء  وتكرمي  هدية 

قّدموه لوطنهم واأمتهم من ت�شحية 

وفداء. 

وذكرت باأن يوم ال�شهيد منا�شبة 

والأجيال  الأبناء  منها  ي�شتلهم 

والفداء  والعطاء  البذل  قيم  القادمة 

ويف  غاٍل  فالوطن  الوطن،  اأجل  من 

اأن  يجب  لذا  الأنف�س  تهون  �شبيله 

عن  واأعربت  عنه.  وندافع  نحميه 

من  لكل  والعتزاز،  التقدير  بالغ 

الطاهرة،  الزكية  بدمائهم  �شّحوا 

وذوًدا  واأوطانهم،  دينهم  عن  دفاًعا 

عن �شرفهم وحقوقهم و�شرعيتهم.

افتتح »معر�س املحافظة اجلنوبية التاريخي«.. حمافظ اجلنوبية: 

حري�شون على اإحياء الرتاث الأ�شيل واحلفاظ على التقاليد
خليفة  ال�شيخ  �شمو  افتتح 

خليفة  اآل  خليفة  بن  علي  بن 

اجلنوبية  املحافظة  حمافظ 

اجلنوبية  املحافظة  »معر�س 

التاريخي« مبجمع وادي ال�شيل، 

وذلك تزامًنا مع احتفالت مملكة 

الوطنية،  باأعيادها  البحرين 

الدولة  قيام  لذكرى  واإحياًء 

البحرينية يف عهد املوؤ�ش�س اأحمد 

الفاحت كدولة عربية م�شلمة عام 

ح�شرة  تويل  وذكرى  1783م، 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى 

ملقاليد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى 

الفعالية  تاأتي هذه  احلكم، حيث 

الفعاليات  من  �شل�شلة  �شمن 

املنا�شبة  بهذه  املقامة  الوطنية 

العميد  بح�شور  وذلك  العزيزة، 

نائب  الدو�شري  ثامر  بن  عي�شى 

من  وعدد  اجلنوبية،  حمافظ 

وال�شخ�شيات  امل�شوؤولني  كبار 

والأهايل.

�شمو  اأكد  الفتتاح،  وخالل 

اجلنوبية  املحافظة  باأن  املحافظ 

الرتاث  اإحياء  على  حري�شة 

القيم  على  واحلفاظ  الأ�شيل 

توارثها  الذي  والتقاليد  العادات 

اإىل  م�شرًيا  الأجداد،  عن  الآباء 

تزخر  اجلنوبية  املحافظة  اأن 

بتاريخها الذي اأ�شهم يف �شناعته 

اأجيال متعاقبة من اأبناء الوطن، 

ي�شهم  املعر�س  باأن  منوًها 

بتعريف النا�شئة برتاث املحافظة 

وموروثها املتعاقب لدور ذلك يف 

املجتمعي  التوا�شل  قيم  تعزيز 

مع اأهايل املحافظة.

يف  بجولة  �شموه  قام  كما 

الذي  التاريخي  املعر�س  اأركان 

ا�شتمل على جمموعة من ال�شور 

ومناطق  مدن  جلميع  التاريخية 

املحافظة اجلنوبية واأبرز املعامل 

واملقتنيات  فيها  التاريخية 

باأهايل  اخلا�شة  وال�شناعات 

املحافظة.

على  املعر�س  وا�شتمل 

املحافظة  لإ�شدار  خا�س  ركن 

اجلنوبية اخلا�س بكتاب »الرفاع 

عز بني املا�شي واحلا�شر« الذي 

د�شنه �شمو املحافظ مطلع العام 

بتقنية  مرئًيا  ا  وعر�شً اجلاري، 

خالله  من  يربز  الأبعاد  ثالثي 

تاريخ مدينة الرفاع عرب مراحل 

تعريف  بهدف  خمتلفة  زمنية 

باملكت�شبات  املعر�س  زوار 

واحل�شارية  العريقة  التاريخية 

والعمرانية للمنطقة.

املحافظ  �شمو  واأ�شاد 

اجلهات  بذلتها  التي  باجلهود 

القطاع  من  وامل�شاهمة  امل�شاركة 

بالإ�شافة  واخلا�س،  احلكومي 

التعاون  يف  الأهلي  القطاع  اإىل 

لتنظيم  اجلنوبية  املحافظة  مع 

املتزامنة  الفعاليــات  خمتلف 

بال�شكل  الوطنية،  الأعياد  مع 

املتاأ�شلة  قيمتهــا  يواكب  الذي 

يف  الأمثلــة  اأروع  وجتـ�شيد 

وتعزيز  املجتمعية  ال�شراكــة 

قيم النتماء والولء الوطني.

و�شط م�شاركة وا�شعة وح�شور �شعبي

حمافظـــة املحـــرق حتتفـــل بالأعيـــاد الوطنية املجيــدة

�شمن احتفالت اململكة باأعيادها الوطنية 

اإحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية احلديثة 

عربية  كدولة  الفاحت  اأحمد  املوؤ�ش�س  عهد  يف 

تويل  وذكرى  ميالدية،   1783 عام  م�شلمة 

ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل 

املحرق  نظمت حمافظة  احلكم،  مقاليد  ورعاه 

برعاية  عراد  قلعة  متنزه  يف  وطنًيا  احتفالً 

حمافظ حمافظة املحرق �شلمان بن عي�شى بن 

امللك  م�شت�شار جاللة  املناعي وح�شور  هندي 

املفدى لل�شباب والريا�شة �شالح بن عي�شى بن 

هندي املناعي و�شط م�شاركة وا�شعة وح�شور 

�شعبي من اأهايل مدن وقرى املحافظة وجموع 

حمافظات  كل  من  واملقيمني  املواطنني  من 

اململكة. 

حمافظ املحرق يرفع تهاين

 الأهايل اإىل جاللة امللك املفدى 

بن  �شلمان  رفع  الوطنية  املنا�شبة  وبهذه 

حمافظة  حمافظ  املناعي  هندي  بن  عي�شى 

والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�شمى  املحرق 

اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  ال�شامي  املقام  اإىل 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

املفدى حفظه اهلل ورعاه، واإىل �شاحب ال�شمو 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

م�شيًدا  املوقر،  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

مملكة  ت�شهدها  التي  الوطنية  بالأعرا�س 

اململكة، وذلك  البحرين يف خمتلف حمافظات 

قلوب  على  العزيزة  املنا�شبة  بهذه  احتفاًء 

املوىل  داعًيا  واملقيمني،  املواطنني  من  اجلميع 

العلي القدير با�شم كافة اأهايل املحرق اأن يدمي 

هذه الحتفالت والأفراح الوطنية. 

الأهايل يهنئون مبنا�شبة يوم ال�شرطة 

الحتفالت  هذه  مثل  اأن  الأهايل  واأكد 

الوطنية  لأعرا�شنا  امتداد  هي  ال�شعبية 

الأ�شعدة  كل  على  املتعاقبة  والنجاحات 

اأن  اإىل  م�شريين  الأمن،  �شعيد  على  وخا�شة 

رجال  هم  ا�شتثناء  بال  جميعهم  املحرق  اأهل 

بالغ  عن  معربني  العزيز،  الوطن  لهذا  اأمن 

ال�شكر والتقدير اإىل الفريق اأول معايل ال�شيخ 

الداخلية  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�شد 

العظيمة  اجلهود  على  الوزارة  من�شوبي  وكل 

املبذولة يف �شبيل حفظ اأمن الوطن واملواطنني 

الكرام. 

حمافظ املحرق ي�شيد بجنود البحرين 

وحّيا املحافظ اجلنود البوا�شل من القوات 

امل�شلحة بقوة دفاع البحرين واحلر�س الوطني 

اللذين يحمون الوطن ويدافعون عن العقيدة 

اإخوانهم  بجانب  احلقو  والعروبة  الوطنية 

ال�شقيقة  بقيادة  العربية  التحالف  قوات  من 

حّيا  كما  ال�شعودية،  العربية  اململكة  الكربى 

مثال  خري  باعتبارهم  املحرق  اأهايل  املحافظ 

لالأبناء املخل�شني لبلدهم ولعروبتهم. 

يوم ال�شهيد 

غمرة  ويف  اأننا  على  املحافظ  واأكد 

اأو نن�شى �شهداء  الوطنية مل نغفل  احتفالتنا 

البحرين  دفاع  قوة  رجال  من  الأبرار  الوطن 

الذين  الداخلية  ووزارة  الوطني  واحلر�س 

للوطن  والفداء  الوطنية  �شور  اأروع  �شّطروا 

والولء لقيادته حاملني نداء العروبة والإ�شالم 

يف خمتلف امليادين وال�شاحات. 

فعاليات متعددة وم�شاركة وا�شعة 

العديد  على  الحتفال  برنامج  وت�شمن 

الفقرات املتنوعة ومنها ا�شتعرا�س لفرقة  من 

بالإ�شافة  الداخلية،  لوزارة  التابعة  اخليالة 

ال�شعبية،  والفرق  البحرينية،  العر�شة  اإىل 

منتجات  وعر�س  الأجنبية  اجلاليات  وفرق 

الوطنية  بامل�شابقات  الحتفال  واختتم  الأ�شر، 

والرتاثية التي خ�ش�شت لالأطفال.

اآل  حممد  بنت  مي  ال�شيخة  ا�شتقبلت 

للثقافة  البحرين  هيئة  رئي�شة  خليفة 

والآثار يف مكتبها يوم اأم�س الأحد املوافق 

ال�شاعي  نزار  2021م  دي�شمرب   12

رئي�س جمل�س اإدارة �شركة كالم تيليكوم، 

ذات  املوا�شيع  الطرفان  تباحث  حيث 

الهتمام امل�شرتك و�ُشبل الرتقاء باحلراك 

الثقايف يف البحرين. 

حممد  بنت  مي  ال�شيخة  و�شكرت 

اهتمامه  على  ال�شاعي  نزار  خليفة  اآل 

مملكة  يف  الثقايف  بالعمل  بالرتقاء 

البحرين وتعزيز البنية التحتية الثقافية، 

باأنه حتقيق املنجزات احل�شارية  منّوهة 

اجلهات  خمتلف  وتعاون  تكاتف  يتطلّب 

من القطاعني العام واخلا�س.  

جمل�س  رئي�س  اأ�شاد  جهته  من 

هيئة  بجهود  تيليكوم  كالم  �شركة  اإدارة 

للرتويج  والآثار  للثقافة  البحرين 

مبدًيا  للمملكة،  الأجمل  لل�شورة 

اأجل  من  الهيئة  مع  للتعاون  ا�شتعداده 

ت�شب  م�شتقبلية  ثقافية  م�شاريع  اجناز 

يف �شالح احلراك الثقايف.

�شوابط لت�شجيل عقود الإيجار

 للعقارات ال�شكنية لغري »العوائل«

رئي�شة جامعة البحرين ت�شيد بالروابط

 الرا�شخة بني دول جمل�س التعاون اخلليجي

»بتول ال�شويخ« توؤ�ّش�س 

نادي الذكاء ال�شطناعي مبدر�شتها

حمرر ال�شوؤون املحلية:

اأ�شدر روؤ�شاء املجال�س البلدية الثالثة 

قرارات  العا�شمة  اأمانة  جمل�س  ورئي�س 

ب�شاأن �شوابط ت�شجيل عقود الإيجار التي 

يكون حملها عقارات �شكنية لغري غر�س 

ال�شكن العائلي.

املن�شورة  الأربعة  القرارات  وبح�شب 

يجوز  ل  فاإنه  الر�شمية،  اجلريدة  يف 

يكون حملها  التي  الإيجار  عقود  ت�شجيل 

ال�شكن  غر�س  لغري  �شكنية  عقارات 

العائلي اإل اإذا كانت تلك العقارات مقيدة 

املعنية،  البلدية  اأو  العا�شمة  اأمانة  لدى 

امل�شرتك  ال�شكن  بيانات  قاعدة  �شمن 

جميع  توافر  من  التاأكد  وبعد  اجلماعي 

الأمن  وا�شرتاطات  ال�شحية  ال�شرتاطات 

طبًقا  العقارات  لهذه  املطلوبة  وال�شالمة 

للقوانني والقرارات والأنظمة املعمول بها.

ت�شجيل  »يكون  اأن  على  ون�شــت 

الت�شجيل  لآلية  وفًقا  الإيجار  عقود 

املعنية  الوزارة  لدى  املعتمدة  الإلكرتوين 

ب�شوؤون العدل«.

جامعة  رئي�شة  اأكدت 

جواهر  الدكتورة  البحرين 

اأن  امل�شحكي،  �شاهني  بنت 

ُعمان  �شباب  �شفينة  رحلة 

تعزيز  يف  �شاهمت  الثانية 

املجالت  كافة  يف  التعاون 

والجتماعية  القت�شادية 

جمل�س  دول  بني  والثقافية 

التعاون اخلليجي، ويف بناء 

قدراتهم،  و�شقل  ال�شباب، 

املناف�شة  روح  واإذكاء 

ال�شريفة واملغامرة لديهم. 

امل�شحكي  د.  واأ�شادت 

الأخوية،  بالعالقات 

التاريخية  والروابط 

عمان  �شلطنة  بني  الرا�شخة 

التعاون  جمل�س  ودول 

هيئة  وبجهود  اخلليجي، 

والآثار  للثقافة  البحرين 

ثقافية  جولة  تنظيم  يف 

لوفد  البحرين  مملكة  يف 

ال�شفينة البحرية ال�شلطانية 

العمانية خالل الرحلة. 

جاء ذلك خالل ا�شتقبال 

البحرين،  جامعة  رئي�شة 

الطالب  جاد،  اأحمد  يو�شف 

الإذاعة  تخ�ش�س  يف 

ق�شم  من  والتلفزيون، 

والفنون  وال�شياحة  الإعالم 

مقر  يف  الآداب،  بكلية 

 12( الأحد  يوم  اجلامعة 

دي�شمرب 2021م(. 

يف  الطالب  و�شارك 

ت�شمنت  التي  الرحلة 

ملدة  اأكادميًيا  برناجًما 

 30 �شمن  يوًما،   28

عدد  من  وطالبة  طالًبا 

جمل�س  دول  جامعات  من 

وعدد  اخلليجي،  التعاون 

الأوروبية،  اجلامعات  من 

وهنغاريا،  اأملانيا،  من 

وكرواتيا. 

�شباب  �شفينة  وحملت 

»عمان  �شعار  الثانية  عمان 

ن�شر  بهدف  متجدد«،  نهج 

بني  والإخاء  ال�شالم  ر�شالة 

دور  وتر�شيخ  العامل،  دول 

ال�شفينة، ك�شفري متجول اإىل 

لر�شالة  حامل  العامل،  دول 

حيث  وال�شداقة،  ال�شالم 

اخلام�شة  الرحلة  هذه  تعد 

دولًيا لل�شفينة، التي دخلت 

اخلدمة يف العام 2014م.

ال�شويخ  بتول  الطالبة  تكتِف  مل 

الربجمة  جمال  يف  واإبداعها  بتميزها 

اأنه  وجدت  واإمنا  ال�شطناعي،  والذكاء 

اأن تن�شر معارفها وقدراتها يف  من واجبها 

فتطوعت  للبنات،  الثانوية  �شار  مدر�شتها 

املجال  بهذا  مدر�شي خمت�س  ناٍد  لتاأ�شي�س 

زميالتها  بيد  لتاأخذ  الرحب،  التكنولوجي 

اإىل ف�شاء التميز.

الوا�شح  الدور  على  بتول  واأثنت   

موهبتها  تنمية  يف  ملدر�شتها  واجللي 

وتعزيزها عرب الأن�شطة وامل�شابقات املحلية 

�شمو  م�شابقة  يف  �شاركت  اإذ  والدولية، 

لالبتكار  خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�شيخ 

البحرين  ال�شطناعي، وم�شابقة  الذكاء  يف 

الوطنية للروبوتات، وم�شابقة حتدي علوم 

للموهبة  حمدان  ملركز  التابعة  امل�شتقبل 

ال�شعد  فادية  ال�شيخة  والبتكار، وم�شابقة 

من  تر�شيحها  مت  كما  العلمية،  ال�شباح 

والتعليم ممثلًة مبركز  الرتبية  وزارة  قبل 

وزارة  ومن  املوهوبني،  الطلبة  رعاية 

�شوؤون ال�شباب والريا�شة لزيارة معر�س 

اأك�شبو دبي 2020.

العديد  على  ح�شولها  اإىل  واأ�شارت   

من ال�شــهادات يف جمال الربجمة والذكاء 

منــها:  متعددة،  جــهات  من  ال�شطناعي 

منــ�شة اإدراك، وهي تعمل على احل�شــول 

�شـركة  من  معتمدة  �شهـــادة  على 

)جوجــل( العاملية.
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ويبقى الطبيب �ساحب ر�سالة اإن�سانية ال ممار�س مهنة!

بجانب عدة امل�شاكل ال�شحية يف ال�شيخوخة، اأعاين من 

�شعف الب�شر وان�شداد القناة الدمعية، وعدم منو الرمو�س 

العني  اأ�شفل  للرمو�س  العك�شي  النمو  اأي  �شحيح،  ب�شكل 

العني.  يف  ال�شديدة  واحل�شا�شية  باللتهاب  يل  ت�شبب  التي 

لقد اأجريت يل عملية الليزر لإزالة الرمو�س قبل نحو ثالث 

العني،  داخل  اإىل  الرمو�س  منو  توقف  من  وبدلً  �شنوات، 

ثمانية  لنحو  ال�شديدة  واحل�شا�شية  بالتهاب  عيني  اأ�شيبت 

اأ�شهر!

عدة  منذ  فيه  اأتعالج  الذي  امل�شت�شفى  مراجعة  بعد 

الذي  امللقط  الرمو�س بوا�شطة  �شنوات، مت معاجلتي لإزالة 

الب�شيطة،  العملية  جناح  بعد  دقيقة.   30 نحو  ا�شتغرقت 

وا�شلت املعاجلة كل �شهرين اأو ثالثة اأ�شهر.

يف 15 �شبتمرب 2021 وبعد انتظار نحو �شاعتني، قام 

 20 حوايل  يف  عيني  رمو�س  باإزالة  �شاب  بحريني  طبيب 

دقيقة، وثم رتب يل تاريخ املراجعة التالية يف 17 نوفمرب. 

بوا�شطة  الرمو�س  اإزالة  عملية  من  كثرًيا  ا�شتمتعت  لقد 

وعدم  الروؤية  و�شوح  بعد  ال�شاب،  البحريني  الطبيب 

اأ�شع  اأن  ن�شيت  بحيث  العني،  بالتهاب وح�شا�شية  اإ�شابتي 

املرهم يف عيني! 

يف  العيون  ق�شم  و�شلت  نوفمرب   17 يف  موعدي  يوم 

نحو 9:30 �شباًحا. بعد اأكرث من ثالث �شاعات انتظار قابلت 

الطبيب العربي الأخ�شائي يف غرفته املكتظة باملتدربني من 

وهو  ب�شرعة  الرمو�س  واإزالة  مبعاجلتي  فقام  اجلامعة، 

للمتدربني! ي�شرح 

�شديدة  وح�شا�شية  بالتهاب  اأ�شبت  التايل  اليوم  يف 

)اأربع  من  بدلً  والدموع  الروؤية،  و�شوح  وعدم  عيني،  يف 

ا�شتعمال  على  اأجربت  بحيث  ع�شرة(،  ع�شرة  �شارت  اأربع 

اأن الطبيب العربي  النظارة ال�شم�شية طول اليوم! يبدو يل 

ب�شكل  واجبه  باأداء  يقم  ومل  عمله  يف  تقاع�س  الأخ�شائي 

�شحيح!

 9 اخلمي�س  يوم  ا  خا�شً م�شت�شفى  مراجعتي  عند 

بالتهاب  م�شابة  عيني  اإن  الطبيبة  يل  قالت  دي�شمرب، 

وح�شا�شية واحمرار، ب�شبب وجود ال�شعر الكثري فيها! 

  حممد علي ح�سني

ال�سي ال�سفري 
 

ال�شفري ال�شي  يا  خري  من  مـطر  يا 

�شـر الأمـر  يـوم  الوقـفات  هـل  يا 

الع�شري الوقت  يف  الــراأي  �شواب  يا 

الذخـر يا  العـريـبة  الإمـارات  يا 

الظـفري عـقد  مثـل  زايـــــد  وحــدك 

الـنــظر ابـعــاد  الـحـكــام  جـمـع 

الهدير مثل  الزمن  يف  ا�شمك  و�شار 

الـقمـر ليـن  و�شل  قـد  اللي  �شيتك 

الـنوير بالفـكر  الطـيب  ــاد  احتـــ

ثـمـر يعطي  طـيب  زرع  مثـل 

ظـهري يعدونـك  ــم  ـــ داي والــعـــــرب 

خطر الدعوة  اإذا  اأبوخالد  خ�س 

امل�شري ــّدوا  ــش � الــعــرب  ـــدوان  ع ــوم  ي

م�شـتعر �شـر  واألـفـني  احـدع�س 

الهجري �شحرا  كما  الــلــي  الــربــيــع 

ــه دقــر ل بــوخــالــد  ـــر اهلل  اأم بــعــد 

ال�شمري يف  ــم  ــدرك ق ـــد  زاي بــنــي  ــا  ي

قدر مــن  عظيمة  يــا  اأبــوكــم  ــدر  ق  

وخــري ـــاد  ـــي واأع ـــرح  ف يف  جعلكم 

الذخر يــا  العريبة  الإمــــارات  يــا 

 

ال�ساعر/  عي�سى بن �سلمان اجلودر

10 �سنوات يف انتظار ح�سول
زوجتي اخلليجية على اجلن�سية 

بداية اأرفع جلاللة امللك املفدى حمد بن عي�شى اآل خليفة 

حفظه اهلل ورعاه و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن 

حمد اآل خليفة وكافة عائلة اآل خليفة الكرام خال�س التهاين 

املجيد،  الوطني  والعيد  جاللته  جلو�س  عيد  مبنا�شبة 

يف  النظر  احلكيمة  القيادة  لأنا�شد  املنا�شبة  هذه  واأغتنم 

اجلن�شية(  )خليجية  زوجتي  بحريني،  مواطن  فاأنا  اأمري 

وقد م�شى على زواجنا اأكرث من 16 عاًما، وتقّدمْت بطلب 

ح�شولها على اجلن�شية البحرينية منذ العام 2011 بحكم 

الزواج من مواطن، وانتظرْت املدة القانونية املقررة وهي 

اإمتام  بعد   2016 العام  املقابلة  ودخلت  �شنوات،  خم�س 

�شوؤون اجلن�شية واجلوازات  القانونية، وقد راجعُت  املدة 

فوجهُت  نتيجة  على  اأح�شل  ومل  مّرة  من  اأكرث  والإقامة 

تاريخ  منذ  املنطقة  نائب  عرب  الداخلية  وزير  اإىل  خطاًبا 

19/   09/   2021م.

منح  على  والعمل  اأمري  يف  بال�شتعجال  اأنا�شد  لذا 

زوجتي �شرف اجلن�شية البحرينية بعد انتظار دام اأكرث من 

10 �شنوات.

 البيانات لدى املحررة

خطوة نحو التميز

تقودنا  مدرو�شة  خلطوات  نتيجة  عن  عبارة  النجاح 

لأبواب م�شيئة من الواقعية وامل�شداقية والت�شاركية، وهي 

اأهدافنا  ُيحقق  مبا  ا�شتخدامها  اأح�شنا  اإن  ثمينة،  مفاتيح 

التميز  وهذا  بتميز،  املن�شود  النجاح  حّققنا  وتطلعاتنا، 

وعطاء  بحب  تعمل  ومرنة  وملهمة  واعية  قيادات  يتطلب 

وت�شعى  واحدة  بروؤية  لالنطالق  اجلميع  تدفع  و�شعادة، 

املوؤ�ش�شة  داخل  الأداء  يف  املتميزة  املمار�شات  لتعميم 

الفريق  اأنها تعمل بروح  القيادة  التعليمية، وما ُييز هذه 

والعمل  القرارات،  اإ�شدار  الت�شاركية يف  من خالل  الواحد 

من مبداأ خدمة ال�شالح العام وكذلك الرتكيز على الإجناز 

والتاأمل  الواقعي  التقييم  على  املبنى  احلقيقي  الأكاديي 

امل�شتمر للتح�شني وتقبل النقد البناء للتطوير من اأجل بناء 

ديومة عمل منتظمة وم�شتمرة يف اإطار املوؤ�ش�شة ل تتغري 

يف  للنوعية  التطلع  اإىل  يقودنا  وهذا  الأ�شخا�س،  بتغري 

جودة العمل ومواكبة امل�شتجدات الرتبوية.

ثم  التحفيز  ثم  التحفيز  هو  التميز  مقومات  اأهم  ولعّل 

التحفيز وكما ُيطلق عليه البع�س بـ»ع�شب التميز«، وياأتي 

كاأحد  التعليمية  املوؤ�ش�شة  داخل  اجتماعية  عالقات  بناء 

عوامل القوة التي تتمتع بها اأي منظمة �شواء كانت تعليمية 

اأو غري ذلك، ثم ياأتي و�شوح الأهداف وال�شيا�شات واآليات 

العمل حتى تتمكن املوؤ�ش�شة من و�شع خطة عمل وا�شحة 

املالمح و�شهلة التطبيق.

متنوعة  واأنظمة  وم�شاريع  وبرامج  �شيا�شة  اإن وجود 

يف موؤ�ش�شة تربوية ل تعك�س النجاح والتميز اإل بفعاليتها 

واأثرها على املخرجات ومدى تطبيق املمار�شات بني جميع 

منت�شبي املوؤ�ش�شة الرتبوية، فاحل�شول على تقييم »ممتاز« 

ل يعني المتياز يف املخرجات، فقد ت�شل املوؤ�ش�شة الرتبوية 

اأكرب  جهد  بذل  اإىل  حتتاج  ولكنها  ممتازة،  ملمار�شات 

للو�شول لالمتياز املن�شود نحو الإبداع، من خالل تعوي�س 

الفاقد التعليمي الذي يعترب اجلوهر الأ�شا�شي يف ظل هذه 

�شلم  يف  الرتقي  على  ُي�شاعد  والذي  ال�شتثنائية  الظروف 

وفق  واأن�شطتهم  خططهم  املعلمون  ر�شم  ما  فمتى  التميز، 

هذا الفاقد التعليمي مبا يلبي احتياجات طالبهم واإبداعاتهم 

وقدراتهم، واأخذوا باأيديهم و�شهلوا لهم الكفايات واملفاهيم 

للتعلم  طلبتهم  دافعية  زادت  وحمفزة  متنوعة  بطرق 

املن�شودة  الغاية  التح�شيلي وهذه هي  م�شتواهم  وحت�شن 

للموؤ�ش�شة الرتبوية الناجحة واملتميزة.

 اأ. اإميان عبداهلل القوتي 

اخت�سا�سي تربوي

خّريجة جامعة البحرين والزلُت عاطلة عن العمل

اأتوّجه بندائي احلار اإىل ويل العهد رئي�س الوزراء للنظر مبو�شوعي بعدما   

اأعيْت بي جميع ال�ُشبل لإيجاد فر�شة عمل دامت فرتة انتظارها وجتاوزت ال�شت 

�شنوات.

اأ�شعر به من فخر واعتزاز كبريين عن  اأعرّب عما  اأن  اأود  ولكن بادئ ذي بدء 

كما  الغالية،  ململكتنا  امل�شتدامة  التنمية  عجلت  دفع  اأجل  من  العظيمة  اإجنازاتكم 

واأتقدم ل�شموكم بالمتنان الكبري والعرفان العظيم على كل ما تبذله قيادتنا احلكيمة 

جتاه اأبناء اململكة، واإنه ليعجز قلمي عن ت�شطري ما ن�شمع اأو نقراأ عنه من اأروع 

اأو  العون لكل من كان يف �شيق  يد  ملّد  الكرمي  التي حتكي عن �شموكم  الق�ش�س 

اإحدى مواطنات هذا الوطن املعطاء وحا�شلة  اإنني  الظلم.  �شيدي،  اأو غلبه  عوز 

على �شهادة بكالوريو�س يف الأعمال امل�شرفية واملالية من جامعة البحرين �شنة 

2014-2015 عاطلة عن العمل لفرتة جتاوز 6 �شنوات واإىل غاية الآن مل اأح�شل 

اأعانيه، ول اأخفي  بعد على وظيفة تنا�شب موؤهالتي وتنت�شلني من الو�شع الذي 

عليكم الو�شع القت�شادي الذي نعانيه والذي ي�شتلزم عمل الزوج والزوجة لتاأمني 

حياة كرية لإ�شرتي، اإىل جانب ذلك فاإن هديف من دخول جمال العمل حتقيق ذاتي 

من منطلق الدافع الوطني، والولء والإخال�س لهذه الأر�س الطيبة، ورّد اجلميل 

واإثمار تعليمي، حيث اإنني حا�شلة على بعثة من عّمكم املرحوم �شمو ال�شيخ خليفة 

بن �شلمان اآل خليفة طّيب اهلل ثراه، حيث كنُت من املتفوقات يف املرحلة الثانوية 

وحا�شلة على معدل %95.

باأن  الرغم  وعلى  ا�شتعالمات  موظفة  ات�شالت  �شركة  يف  لفرتة  توّظفت  لقد 

الوظيفة مل تكن لتتنا�شب مع طموحاتي اإل اإنني قبلت بها على اأمل اإيجاد وظيفة 

يف امل�شتقبل تتنا�شب مع موؤهلي اجلامعي، حيث اإنني غري قادرة على توفري بع�س 

متطلبات احلياة الب�شيطة ولكنني قد تركت هذا العمل الذي اأح�ش�شت باأنه حتى 

طلبة املدار�س يكن اأن ي�شغلوا هذه الوظيفة عالوة على اأن املرتب الذي اأتقا�شاه 

كل �شهر زهيد جًدا. واأ�شبحت من جديد اأعتمد بعد اهلل على اأ�شرتي والذي ي�شعرين 

بال�شوء ال�شديد عالوة على عدم قدرتي لتحقيق روؤية قيادتنا احلكيمة ب�شرورة 

وكوين  اأف�شل.  م�شتقبل  لتحقيق  اأ�شا�شًيا  مطلًبا  لكونه  العمل  ل�شلك  املراأة  دخول 

موؤمنة مبتطلبات احلياة الع�شرية واأرغب يف �شنع قرارات مليئة بالتحدي من اأجل 

م�شتقبل زاهر ململكتنا احلبيبة.

بطلب  بتقّدمي  �شواء  وذلك  الوظيفة،  على  للح�شول  ال�ُشبل  ب�شتى  وحاولت 

لديوان اخلدمة املدنية اأو اإىل جميع البنوك وكذلك ال�شركات املتواجدة يف معر�س 

الوظائف الذي اأقامته وزارة العمل لكن دون جدوى.

�شيدي �شاحب ال�شمو اإنني األتم�ُس من �شموكم الكرمي توظيفي يف اأي وزارة اأو 

هيئة حكومية بوظيفة تتنا�شب مع تخ�ش�شي اجلامعي لكي اأحّقق الفخر ململكتي 

احلبيبة واأكون من �شمن الن�شاء العامالت الالآتي يبذلن اأق�شى درجات الأداء يف 

جميع املجالت، حيث اإننا اليوم ن�شهد خو�س املراأة البحرينية يف �شتى القطاعات 

واملوؤ�ش�شات، واأ�شبحت تطمح لالأف�شل، وقد حققت باعتالئها للعديد من املنا�شب 

الوزارية يف اململكة، والذي يقود مملكتنا للنه�شة والتقدم، واإنه لي�شّرفني اأن اأ�شارك 

يف ح�شد الإجنازات وثمار امل�شروع الإ�شالحي لعاهل البالد املفدى.

كلي ثقة يف رعاية �شموكم الكرية لبنات هذا الوطن املعطاء الالتي ي�شعني دائًما 

يف خدمة هذا الوطن املعطاء.

البيانات لدى املحررة



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 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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وت�أجري  التج�ري  الت�سترّ  مم�ر�س�ت  زالت  م� 

ال�سجالت ظ�هرة بح�جة ملزيد من اجلهود التفتي�سية 

والزي�رات امليدانية املكثفة ملع�جلته�.

ل ي�سعر اللبن�ين فقط اأن الأفق م�سدود، ي�سعر اأي�ًس� 

اأن اأر�ض اأجداده تنه�ر حتت قدميه.
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1920 - ع�شبة الأمم تعلن تاأ�شي�ص املحكمة الدائمة 

للعدل الدويل، وذلك لت�ش�ية النزاعات الدولية.

امل�شرف  ليك�ن  اجلزائر  بنك  تاأ�شي�ص   -  1962

املركزي للجزائر.

الفل�شطينية  ال�طنية  ال�شلطة  رئي�ص   -  1988

لالأمم  العامة  اجلمعية  اأمام  خطاًبا  يلقي  عرفات  يا�شر 

املتحدة يف جنيف دعا فيه اإىل �شنع �شالم ال�شجعان.

ويليم  فريديريك  اأفريقيا  جن�ب  رئي�ص   -  1990

الأفريقي  ال�طني  امل�ؤمتر  رئي�ص  مع  يلتقي  كلريك  دي 

نيل�ش�ن مانديال.

اأنان  ك�يف  الغاين  الدبل�ما�شي  انتخاب   -  1996

اأميًنا عاًما لالأمم املتحدة خلًفا لبطر�ص بطر�ص غايل على 

اأن يت�شلم مهامه يف بداية عام 1997.

العراقي  الرئي�ص  على  القب�ص  اإلقاء   -  2003

ال�شابق �شدام ح�شني.

2005 - اإطالق م�قع ياه�! اأن�شرز.

فيلم �سعودي يناف�س 15 فيلًما عاملًيا يف جوائز البحر الأحمر ال�سينمائية

اقتحم الفيلم ال�شع�دي »متزُّق« قائمة الأفالم 

املر�شحة للف�ز مب�شابقة البحر الأحمر الر�شمية، 

البحر  مهرجان  �شمن  عاملًيا،  فيلًما   15 مناف�ًشا 

الأحمر ال�شينمائي الذي انطلق الأ�شب�ع املن�شرم 

مب�شاركة 138 فيلًما من 67 دولة.

واأو�شح بطل فيلم »متزُّق« فايز بن جري�ص، 

تدور  الق�شة  اأن  »العربية.نت«،  اإىل  حديث  يف 

رم�ز  فك  وعليها  حامل،  �شع�دية  امراأة  ح�ل 

والأوهام  الأحالم  حالة  من  واخلروج  ال�اقع 

اأن ي�شل القاتل لينال منها  وم�اجهة امل�ت، قبل 

وذاكرتها  حياتها  م�اجهة  وعليها  عائلتها،  ومن 

املمزقة قبل م�اجهة واقعها.

الفيلم  برت�شح  فخ�ر  اأنه  جري�ص  بن  واأبان 

الفيلم  وفكرة  املهرجان،  ج�ائز  باإحدى  للف�ز 

واإنتاج  جمج�م،  حمزة  اإخراج  من  مبتكرة 

�شع�دي م�شرتك مع رومانيا واململكة املتحدة.

اإىل ذلك، حر�ص املهرجان على دعم ال�شينما 

منها  فيلًما،   26 عر�ص  خالل  من  ال�شع�دية 

اإذ  اجلديدة«،  ال�شع�دية  »�شينما  ق�شمي  يف   24

�شتعر�ص 7 اأفالم ط�يلة و17 فيلًما ق�شرًيا من 

اجلديدة  ال�شينما  م�جة  ورواد  مبدعي  �شناعة 

وجت�شد  والنطباعية،  باجلراأة  تت�شم  التي 

املن�ش�ر«  »هيفاء  املهرجان  وكرم  الع�شر.  روح 

املخرجة واملنتجة ال�شع�دية، اعرتاًفا باإجنازاتها 

ودورها الريادي يف دعم املراأة من خالل اأعمالها 

املحلية والعربية والعاملية.

اأمريكية تعي�س بـ»�ستايل« اخلم�سينات من املالب�س لل�سعر

تتبع معظم الن�شاء خط�ط امل��شة احلديثة 

�ش�اء يف الأك�ش�ش�ارات اأو املالب�ص حتى تظهر 

رف�شته  ما  هذا  لكن  اأنيقة،  ع�شرية  باإطاللة 

بري �شرجينت البالغة من العمر 27 عاًما، اإذ 

م��شة  غرار  على  مالب�شها  ت�شمم  اأن  ف�شلت 

اخلم�شينات التي تع�شقها منذ طف�لتها، وبداأت 

وكانت  باجلامعة  التحقت  عندما  اإليها  تتجه 

نق�دها  تنفق  اأن  من  بدلً  املال  لت�فري  بحاجة 

على �شراء املالب�ص اجلديدة والع�شرية، ولأنها 

اخل�شر،  عالية  والتنانري  البل�زات  تع�شق 

�شممتها على غرار اخلم�شينات، وفًقا ملا ذكره 

الربيطانية.  »مرتو«  ب�شحيفة  من�ش�ر  تقرير 

يف  املطروحة  القدمية  املالب�ص  بري  ت�شرتي 

حمال املالب�ص التي تطرحها باأ�شعار خمف�شة، 

الإنرتنت، بجانب  الت�ش�ق على  وكذلك م�اقع 

لتنانري. وتق�ل بري، من ميني�ش�تا  ت�شمميها 

النا�ص  اإن  الأمريكية،  املتحدة  بال�ليات 

ينظرون اإليها با�شتغراب يف ال�ش�ارع، وغالًبا 

باأنها  منهم  اعتقاًدا  مالب�شها  عن  ي�شاأل�نها  ما 

ترتديها مل�شاركتها يف عر�ص م�شرحي اأو فيلم، 

عن  املختلفة  باأزيائها  اإعجابه  اأبدى  وبع�شهم 

اأزياء الع�شر احلايل.

على  املارة  تعليقات  على  برى  راأي  وعن 

ال�قت  نعي�ص  اأن  »يجب  تق�ل:  مالب�شها، 

احلق  لدينا  كما  املا�شي،  يف  ولي�ص  احلا�شر 

وت�شميماتها  باأل�انها  مالب�شنا،  ت�شميم  يف 

لاللتزام  م�شطرة  ل�شت  اأنني  كما  املختلفة، 

بامل��شة اجلديدة«.

طائرة �سينية »ثورية«

 خالل �ساعة واحدة جتوب العامل

�شرعة  �شرعتها  تف�ق  طائرة  حالًيا  ال�شني  تبني 

ال�ش�ت، بحيث ميكنها نقل عدد حمدود من الأ�شخا�ص 

واحدة  �شاعة  خالل  العامل  يف  يريدونه  مكان  اأي  اإىل 

فقط.

األف   19 نح�  للطائرة  املفرت�شة  ال�شرعة  وتبلغ 

 10 ا�شتيعاب  على  قادرة  وهي  ال�شاعة،  يف  كيل�مرت 

اأ�شخا�ص فقط، بح�شب ما اأوردت �شحيفة »ديلي ميل« 

الربيطانية، الأحد.

مرًتا،   45 ط�لها  يبلغ  التي  الطائرة،  و�شتك�ن 

قادرة على جتاوز �شرعة ال�ش�ت بخم�ص مرات، بف�شل 

ت�شميمها املعقد.

وجرى ك�شف النقاب عن الت�شميم الأويل للطائرات 

�شارك�ا يف  ف�شاء �شيني�ن  علماء  اأجراها  درا�شة  عرب 

يف  ون�شروها  والقمر،  املريخ  اإىل  الأر�ص  خارج  مهمة 

.»Propulsion Technology« جملة

اإىل  اجلديدة  ال�شينية  الطائرة  ت�شميم  وي�شتند 

ت�شميم طائرة 47C-Boeing Manta X، التي تخلت 

عنها وكالة »نا�شا« الف�شائية عام 2000 ب�شبب تكلفتها 

مينخ  املهند�ص  الطائرة  ت�شميم  يف  و�شارك  الباهظة.  

هان تانغ الذي عمل �شابًقا يف وكالة »نا�شا«.

يوتيوبر �سهري يحل لغز 

اختفاء مراهقني ا�ستمر 21 عاًما

ببحثه  ُعرف  �شهري،  »ي�تي�بر«  عرث 

�شيارة  على  املفق�دين،  الأ�شخا�ص  عن 

عاًما   21 قبل  اختفيا  اثنني  مراهقني  تقل 

وعرثت  الأمريكية،  تيني�شي  ولية  يف 

اأنها  يرجح  ب�شرية  رفات  على  ال�شرطة 

للمراهقني املفق�دين لي�شدل ال�شتار اأخرًيا 

ل�شن�ات  ال�لية  �شغلت  ق�شية  على 

ط�يلة. 

عرب  �شايدز،  ب�  جريميي  وك�شف 

 Exploring با�شم  ي�تي�ب  على  قناته 

يف  بداأت  الق�شة  اأن   ،with the Nug
الأ�شخا�ص  بيانات  قاعدة  بحثه يف  اأثناء 

مل�قع  وفًقا  �شايدز،  وقال  املفق�دين، 

الت�ش�ير  اأعمال  بكل  قام  اإنه  العربية، 

والتحري اخلا�شة به مبعداته، وغادر اإىل 

�شبارتا مقر مقاطعة وايت كاونتي ب�لية 

تيني�شي. واأ�شاف اأن عملية البحث الأوىل 

التي اأجراها مل تنجح، م�شرًيا اإىل اأنه لفت 

اأواخر  املقاطعة يف  �شرطة  رئي�ص  انتباه 

�شق�طهما  احتمال  ب�شاأن  املا�شي  ن�فمرب 

يف نهر كبري م�ج�د يف املنطقة.

لكنه  مثري،  الكت�شاف  اأن  واأو�شح 

مراهقني،  وفاة  يعني  ذلك  لأن  حمزن؛ 

اإحالل  يف  ذلك  ي�شاعد  اأن  »اآمل  وتابع 

املراهقني  لعائالت  ال�شالم  بع�ص 

ال�شرطة  اأكدت  جانبها،  من  املفق�دين«. 

ل�شيارة  اكت�شافها  وايت  مقاطعة  يف 

املراهقان،  يق�دها  التي  لل�شيارة  مطابقة 

اإيرين ف��شرت البالغ من العمر 18 عاًما، 

اللذان  عاًما،   17 البالغ  بكتل  وجريميي 

اأبريل 2000،  فقدهما يف  الإبالغ عن  مت 

داخل  من  ب�شرية  رفات  ا�شتعادة  ومتت 

للمراهقني، ولكن مل  اأنها  ال�شيارة يرّجح 

يثبت بعد اأنها لهما.

ت�سكيالت 

هند�سية 

�سوئية تزيرّن 

�سوارع 

اململكة احتف�لً 

ب�لأعي�د 

الوطنية.

ت�سوير: 

ح�سن قربان

ت�سجيل 28 اإ�سابة جديدة بكورونا 

وتعايف 34 وحالة واحدة حتت العناية

اأعلنت وزارة ال�شحة اأن الفح��شات التي بلغ عددها 

19118 يف ي�م 12 دي�شمرب 2021، اأظهرت ت�شجيل 

28 حالة قائمة جديدة منها 9 حالت لعمالة وافدة، و 

قادمة  حالت   7 و  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة   12

من اخلارج، كما تعافت 34 حالة اإ�شافية لي�شل العدد 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 276355

حالة  العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت  واحدة، 

و�شعها  حالة   315 اأن  حني  يف  واحدة،  حالة  العالج 

بلغ  الذي  القائمة  للحالت  الإجمايل  العدد  من  م�شتقر 

316 حالة قائمة
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 مواطن يناشد بإصدار 
»فيزا« االلتحاق لزوجته

ناشد موطن وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات 
واإلقامة الش��يخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وذلك للنظر 
ف��ي موضوع إصدار »فيزا« التح��اق لزوجته، وفيما يلي نصها 

رسالته:
»أنا مواطن بحريني أبلغ من العمر 35 أناش��د معالي الش��يخ 
هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
الجنسية والجوازات واإلقامة لمساعدتي، فقد تقدمت بتاريخ 
2020/08/06 بطلب لش��ؤون الجنس��ية والجوازات واإلقامة 
للحصول عل��ى اإلقامة الزوجية، وقمت بإرف��اق جميع األوراق 
المطلوب��ة، وبعد فترة م��ن تقديمي له��ذا الطلب وصلتني 
رس��الة تفيد برفض الطلب، وبعد مراجعت��ي الفرع لمعرفة 
س��بب الرفض لم أحصل على أي جواب، لكن أخبروني بتقديم 
الطلب مرة أخرى، وتم التقديم ورفض أيضًا، وبقيت على هذا 
الحال لمدة العام ونصف من دون معرفة الس��بب، كما قمت 
بالكتابة في برنامج تواصل ولم أحصل على أي رد منهم على 

موضوع فيزا االلتحاق الزوجية.
ومن هذا المنطلق أناشد معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن 
آل خليفة الموقر لمساعدتي في إلصدار فيزا االلتحاق الزوجية، 
وكلي أمل وثقة في كرمه وعطفه أدامه اهلل سندًا وعونًا لنا«.

رئيسة التمريض بجامعة 
البحرين تستعرض تطور المركز 
المتعاون مع »الصحة العالمية«

استعرضت رئيسة قسم التمريض بجامعة البحرين، ومديرة 
المرك��ز المتع��اون م��ع منظم��ة الصح��ة العالمي��ة لتطوير 
التمريض في إقليم الش��رق المتوس��ط الدكتورة لينا خنجي، 
التطور الذي شهده المركز المتعاون خالل السنوات الماضية.

وقالت خنجي خالل زيارة قامت بها إلى مكتب منظمة الصحة 
العالمية، والتقت خاللها ممثلة منظمة الصحة العالمية في 
المملكة الدكتورة تس��نيم عطاط��رة: »إن البرامج األكاديمية 
للمرك��ز متوافق��ة مع حاجة س��وق العمل ف��ي المملكة، ومع 
معايي��ر ضمان جودة التعليم والتدريب، التي ش��هدت تطورًا 

ملحوظا في السنوات الماضية«.
وتحدثت خنجي عن تاريخ قسم التمريض في جامعة البحرين، 
بوصفه مركزًا متعاونًا مع منظم��ة الصحة العالمية لتطوير 
التمريض، والدور البارز الذي يؤديه المركز على المس��تويات 
المحلي��ة واإلقليمية والعالمية ف��ي تطوير مهنتي التمريض 

والقبالة.
وبدورها، ش��كرت عطاطرة جامعة البحرين، وأثنت على الدور 
الحيوي لقسم التمريض، مبدية الرغبة في التعاون المشترك 
على المستويين المحلي واإلقليمي، إلبراز الدور الرائد للمركز.

كم��ا اجتمعت خنج��ي م��ع ممثل��ة المنظمة إلقليم الش��رق 
المتوس��ط الدكت��ورة غولي��ن، وتحدث��ت ف��ي االجتماع عن 
أه��داف مركز البحري��ن المتعاون مع المنظم��ة، وعن الخطة 
المس��تقبلية للمركز، ووضع اس��تراتيجية للبحث العلمي في 

علوم التمريض والقبالة.

 العلوي: توفير قاعدة مدربين 
في »مكافحة االتجار باألشخاص«

أكد الرئي��س التنفيذي لهيئة تنظيم 
س��وق العم��ل جم��ال عب��د العزي��ز 
العلوي، أن قضية االتجار باألشخاص 
بصوره��ا كاف��ة تعتبر م��ن الجرائم 
ق��درات  تتطل��ب  الت��ي  المنظم��ة، 
ومهارات خاصة ف��ي التعامل معها، 
ال س��يما مع ضحاياها، مش��يًرا إلى أن 
المملكة تعم��ل على رفد الجهود في 
هذا المجال من خ��الل إعداد مدربين 

معتمدين دوليا.
جاء ذلك في تصريح صحفي بمناسبة 
ب��دء المركز اإلقليم��ي للتدريب وبناء 
االتجارفي تقديم  القدرات لمكافح��ة 
أول برامج��ه المتخصصة في تدريب 
المدربي��ن ممن يتعاملون مع ضحايا 
ال��ذي  جريم��ة االتج��ار باألش��خاص 
تش��رف علي��ه الهيئة، بالتع��اون مع 
 ،)IOM( المنظم��ة الدولي��ة للهج��رة
المعن��ي  المتح��دة  األم��م  ومكت��ب 
بمكافح��ة المخ��درات والجريم��ة في 
 )UNODC( التع��اون  مجل��س  دول 
ف��ي الفت��رة م��ن 13 - 15 ديس��مبر 
الج��اري. وأض��اف أن الهيئ��ة تول��ي 
أولوية قصوى ضمن اس��تراتيجياتها 
ومنه��ج عمله��ا في مكافح��ة االتجار 
المركز  لذلك س��يعمل  باألش��خاص، 
وف��ق خط��ة تدريبي��ة عل��ى تقدي��م 
محتوى ومضمون يتماش��ى مع هذه 
االس��تراتيجية بغ��رض التعرف على 
هذه الجريمة، وضم��ان حق الضحايا 
في المس��اعدة وتقدي��م أوجه الدعم 
كاف��ة، مؤك��ًدا أهمي��ة إع��داد كوادر 
قادرة على التعامل مع هذه الجريمة 

وفق أفضل الممارس��ات المتبعة في 
هذا المجال.

وأش��ار إلى أن التدري��ب وإعداد كوادر 
متخصص��ة ُيع��د ركيزة أساس��ية في 
منظومة المكافحة، نظًرا لما تشكله 
ه��ذه الجريمة من تهديد الس��تقرار 
المجتم��ع وبيئ��ة العم��ل، فضال عن 
انتهاكها لحقوق اإلنس��ان ومساسها 
بكرامت��ه. ولف��ت إل��ى أن البرنام��ج 
س��يعمل عل��ى توفي��ر قاع��دة م��ن 
المدربين المعتمدي��ن في المنطقة 
في مجال مكافحة االتجار باألشخاص، 
من خالل تزويده��م باألدوات الالزمة 
لنقل المعرف��ة في البرام��ج الخاصة 
كل  باألش��خاص  االتج��ار  بمكافح��ة 
حسب مجاله، وتعريفهم بالمفاهيم 
السائدة لالتجار  الرئيسية، واألنماط 
باألش��خاص، وذلك من خ��الل إعداد 
مدربين متخصصين ممن يتعاملون 
مع الضحاي��ا، أو الضحايا المحتملين 

بحك��م طبيع��ة عمله��م م��ع مختلف 
الهيئ��ات والوزارات، وأية جهات أخرى 
ذات صل��ة ف��ي التعرف عل��ى ضحايا 
االتجار باألش��خاص، وكيفية التعامل 
معهم، بما يس��هم ف��ي توعية وبناء 
ق��درات هذه الفئ��ات، وتعزيز دورهم 

في مجال المكافحة.
وبي��ن أن المركز اإلقليم��ي للتدريب 
االتج��ار  لمكافح��ة  الق��درات  وبن��اء 
باألش��خاص، ُيع��د عالمة ب��ارزة في 
مس��يرة البحري��ن لتعزي��ز منظوم��ة 
مكافحة االتجار باألش��خاص، وتوثيق 

تجربتها الرائدة في هذا المجال.
ويش��ارك في البرنامج ممثلون عن 8 
جه��ات حكومية وغي��ر حكومية: هي 
مراكز الرعاية الصحية األولية، ومركز 
ش��ؤون  ووزارة  الوطن��ي،  االتص��ال 
اإلع��الم، ووزارة الصناع��ة والتج��ارة 
والس��ياحة، إلى جانب هيئ��ة تنظيم 
س��وق العم��ل، باإلضافة إلى ش��ركة 
مطار البحرين، وش��ركة خدمات مطار 
البحرين »باس«، كما يشارك ممثلين 
ع��ن الجمعية البحرينية للمس��ؤولية 

االجتماعية.
تطوي��ر  عل��ى  البرنام��ج  ويعم��ل 
المراعية  التدريبية  والبرامج  المناهج 
لسيكولوجية الضحية، وسبل التدخل 
المناس��بة، إل��ى جان��ب العم��ل على 
بناء قدرات الفئات المس��تهدفة من 
مجاالت مختلفة م��ن المتلقين اأُلَول 
مم��ن قد يواجه��ون أو يتعاملون مع 
ضحاي��ا اتج��ار باألش��خاص أو ضحايا 
محتمل��ة، وذل��ك بالتع��اون مع عدد 

من الخبراء والمختصين والممارسين 
ف��ي المج��ال م��ن الك��وادر الوطنية، 
فعلى مستوى المجال الصحي، يعمل 
البرنامج على تطوي��ر قدرات التعرف 
عل��ى الضحاي��ا أو المحتم��ل كونهم 
ضحاي��ا، أو عرض��ة لالس��تغالل ونحو 
ذلك، وتدريبهم على كيفية تشخيص 
تلك الح��االت والتعامل معها واتخاذ 
م��ا يل��زم حياله��ا. أما على مس��توى 
البرنامج  الصحافة واإلع��الم، فيعمل 
على تطوير برامج تدريبية متخصصة 
االتج��ار  ص��ور  عل��ى  الطالعه��م 
باألش��خاص، ليتمكنوا عبر المنصات 
والمناب��ر اإلعالمي��ة م��ن رف��ع درجة 
الوعي المجتمعي في كيفية مواجهة 
جريمة االتجار باألشخاص، إلى جانب 
التوعي��ة بالحقوق، ف��ي خطوة تحول 

دون الوقوع كضحية في الجريمة.
كما يعمل البرنام��ج التدريبي كذلك 
على مس��اعدة العاملي��ن في المنافذ 
نقط��ة  باعتباره��م  والمط��ارات، 
االلتق��اء األول��ى للح��االت الت��ي من 
المحتم��ل أن تكون ضحاي��ا لجريمة 
وتعريفه��م  باألش��خاص،  االتج��ار 
بمؤش��رات االتجار وأوجه االستغالل، 
كما يس��تهدف، أيض��ا تطوير قدرات 
عل��ى  اإلي��واء  دور  ف��ي  العاملي��ن 
كيفي��ة التعامل م��ع ضحاي��ا االتجار 
وتأهيلهم  ورعايته��م،  باألش��خاص، 
بن��اء ش��خصياتهم،  إع��ادة  لغ��رض 
واندماجه��م  توافقه��م  وضم��ان 
االجتماعي الصحي��ح، فضاًل عن طرق 

كسب ثقتهم.

جمال العلوي

وزيرة الصحة توزع وردة الشهيد على الموظفين
قامت وزيرة الصحة فائقة بنت س��عيد الصالح أمس، بتوزيع وردة الشهيد 
على موظفي وزارة الصحة ليتم ارتداؤها تخليدًا لذكرى الش��هداء وعرفانًا 
بتضحياتهم، وال��ذي يمثل منزلة رد للجميل وفرصة للتعبير عن الترابط 
الحقيق��ي بي��ن الوطن والقي��ادة والش��عب.  وأكدت الصالح ف��ي تصريح 
بالمناس��بة بأن البحرين في 17 ديس��مبر تستذكر يوم الشهيد البحريني، 
بتوجيه من عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة، ليكون تخليدًا ووفاًء وعرفانًا بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن 
وأبنائه البررة، من منتس��بي قوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، والحرس 
الوطن��ي، الذين أدوا مهامهم وواجباته��م الوطنية، داخل الوطن وخارجه، 
ف��ي الميادين المدنية والعس��كرية واإلنس��انية كاف��ة، مبينة عظم هذه 
اللفت��ة المتميزة من جاللته والتي تدل على المكانة العالية التي يحتلها 
الش��هداء في ضمير ووجدان القيادة والش��عب لما قدمه هؤالء األبرار من 
تضحيات تجاه وطنهم واس��تقراره وأمنه وتجاه أش��قائه من دول مجلس 

التعاون الخليجي حفاظًا على استقرارها وأمن دولها. 
وقالت خالل لقاء موظفي اإلدارات واألقس��ام بالوزارة، إن احتفال البحرين 
بيوم الشهيد هو تأكيد على أننا لن ننسى أبناءنا ممن قدموا حياتهم في 
ساحات العز والشرف دفاعًا عن أرضها وذودًا عن حياض األمة، فكل شهيد 
هو ملحمة وطنية متكاملة، منوهة بأنه اختيار جاللة الملك ليوم الس��ابع 
عشر من ديسمبر ليكون يومًا للشهيد هو أكبر احتفاء وأكبر هدية وتكريم 

للشهداء األبرار لما قدموه لوطنهم وأمتهم من تضحية وفداء. 
 وذكرت أن يوم الش��هيد مناس��بة يس��تلهم منها األبناء واألجيال القادمة 
قيم البذل والعطاء والفداء من أجل الوطن، فالوطن غال وفي سبيله تهون 
األنفس لذا يجب أن نحميه وندافع عنه، معربة عن بالغ التقدير واالعتزاز، 
لكل من ضح��وا بدمائهم الزكية الطاهرة، دفاعًا ع��ن دينهم وأوطانهم، 

وذودًا عن شرفهم وحقوقهم وشرعيتهم.

 »العمل«: توظيف 639 
 وتدريب 295 خالل أسبوع 

ضمن »الوطني 2«

أعلنت وزارة العم��ل والتنمية االجتماعية أنه تم خالل الفترة 
من 5 حتى 11 ديس��مبر 2021 توظي��ف 639 باحثًا عن عمل 
في 434 ش��ركة ومؤسس��ة عاملة ف��ي القط��اع الخاص من 
مختلف المؤهالت الدراسية وذلك في التخصصات والمجاالت 
الوظيفية والمهنية المالئمة، إلى جانب تدريب 295 ش��خصًا 

في مختلف البرامج التدريبية.
وبالتال��ي فقد بل��غ العدد اإلجمال��ي للمتوظفين 24636 في 
6567 منش��أة من أصل 25 ألف وظيفة يس��تهدفها البرنامج 
الوطني للتوظيف في نسخته الثانية خالل العام 2021، بينما 
وص��ل إجمالي من تم تدريبه��م 11792 متدربًا، وبذلك فقد 
تجاوز إجمالي عدد المتدربين العدد المس��تهدف وهو عشرة 

آالف فرصة تدريبية في هذا العام.
ويمك��ن للمهتمي��ن االط��الع على قائمة أس��ماء الش��ركات 
والمؤسسات بصورة تفصيلية، وكذلك أعداد المتوظفين في 
كل منش��أة والتي يتم تحديثها بشكل دوري، وذلك عبر موقع 
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رفضت استضافة لبنان مؤتمرها لمهاجمة البحرين.. »البحرينية األوروبية«:

»الوفاق« تحمل تاريخًا أسوَد 
في انتهاك حقوق المجتمع البحريني

البحرينية األوروبية  الرابطة  رفضت 
اس��تضافة  االجتماع��ي  للتواص��ل 
الوف��اق  جمعي��ة  لمؤتم��ر  لبن��ان 
المنحل��ة وتدش��ين حملة لإلس��اءة 
إلى البحرين في ملف حقوق اإلنسان 
الذي تس��تغله في مختلف المحافل 
الدولي��ة لضرب اإلنج��ازات الوطنية 
في مج��ال حقوق اإلنس��ان، وتدعي 
بوج��ود انته��اكات بحمل��ة بعنوان 

»وباء االنتهاكات«.
وأك��دت أن اس��تضافة لبن��ان لهذا 
التدخالت  يأت��ي ضم��ن  المؤتم��ر 
في ش��ؤون البحري��ن برعاية الحزب 
اإلرهابي ح��زب اهلل إذ كانت قنواته 
التغطي��ة  تتص��در  الفضائي��ة 
اإلعالمي��ة باإلضاف��ة إل��ى القنوات 
الفضائي��ة التي تدعمه��ا الحكومة 
اإليرانية، وهذا م��ا أكدت عليه دول 
خليجي��ة ف��ي تعامله��ا األخي��ر مع 

التصريحات المس��يئة لوزير اإلعالم 
اللبناني السابق جورج قرداحي حول 
الح��رب في اليمن، وم��ا حصل عليه 
من دع��م م��ن ح��زب اهلل اإلرهابي 
لعدائي��ة الموق��ف تج��اه المملكة 

العربية السعودية.

وذكرت الرابط��ة أن الوفاق المنحلة 
تحم��ل تاريخ��ا أس��ود ف��ي انتهاك 
حقوق اإلنس��ان للمجتمع البحريني، 
وزعزعت أمنه واس��تقراره من خالل 
رعايتها لإلرهاب وتمويله من خالل 
عمالتها إليران، وتعاونها وتأييدها 
للميليش��ات اإلرهابية حزب اهلل في 
داخل  والميليش��ات  والع��راق  لبنان 
إي��ران، وعملت على دعم مليش��ات 
إرهابي��ة ف��ي البحرين ت��م ضبطها 
بجه��ود كبي��رة م��ن وزارة الداخلية 
وآخرها القبض على عناصر إرهابية 
مرتبطة بمجموعات توجد في إيران 

وتحمل أسلحة ومتفجرات إيرانية.
ولفت��ت إلى إن دول��ة الكويت وقبل 
بأي��ام  البحرين��ي  األمن��ي  اإلنج��از 
اإلرهابيي��ن  م��ن  ش��بكة  ضبط��ت 
يمول��ون ح��زب اهلل اللبناني المدرج 
عل��ى قائمة اإلره��اب، مم��ا يؤكد 

حجم التعاون ال��ذي يتم من خالله 
اس��تهداف المنطقة وفي مقدمتها 
والكوي��ت،  والس��عودية  البحري��ن 
وتعتبر جمعية الوفاق المنحلة جزءا 
م��ن هذا المخطط فرئيس��ها مدان 
بالتخاب��ر مع دولة أجنبية إذ ش��هد 
العال��م المكالمات المس��ربة التي 

تستهدف البحرين.
وشددت الرابطة البحرينية األوروبية 
لحق��وق اإلنس��ان على أنه��ا ترصد 
لتش��ويه صورة  واس��عة  تح��ركات 
البحرين حقوقيًا من خالل شخصيات 
مأجورة في دول غربية إذ تم كش��ف 
قي��ام عضوين في مجل��س العموم 
البريطان��ي بحض��ور ن��دوة مضادة 
للس��عودية مقاب��ل مبال��غ نقدي��ة 
مما يؤكد بأن حقوق اإلنس��ان تمر 
بأصعب حالة من التسييس لمآرب 

واضحة ومكشوفة للجميع.

عبداهلل الشاعر



s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة، خالل السباق النهائي لجائزة االتحاد للطيران الكبرى 2021 للفورموال1.
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مبــادرة »رعايــة« التــي أطلقتهــا النيابــة العامــة لرصــد 
مســببات الجريمــة ومعالجتها مبــادرة تعكس الجانب 

اإلنساني وترسخ مبدأ الشراكة في حماية المجتمع.
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»مزايا« قصة بحرينية جميلة
قصة برنامج »مزايا« اإلسكاني واحدة من القصص الناجحة إنما التعاطي 

اإلعالمي معه ال يتناسب مع حجم النجاح الذي حققه.
واإلحصائي��ة التي نش��رتها وزارة اإلس��كان في صحاف��ة األمس متعلقة 
فقط بمقارنة أعداد أصحاب الطلبات من المواطنين البحرينيين وتوضيح 
مقارن لنس��بة طلبات ش��راء الوحدات من شراء الشقق، ونسبة الزيادة في 
الطلب��ات بالمقارنة الزمنية منذ وض��ع البرنامج إلى هذا العام من 2014 
إلى 2021 حيث اس��تفاد ما يقارب العشرة آالف أسرة بحرينية، إنما نجاح 
ه��ذا البرنام��ج ال يقف عند اس��تفادة هذه األس��ر فقط ب��ل يتخطى أثره 
ومؤش��رات نجاحه تضاعف أعداد الطلبات إلى الضعف في السنة األخيرة، 
ثم تقليص فترات االنتظار عن األسر األخرى، إنما انعكاساته تمتد أبعد 
من ذلك وتصل لجميع أطراف الس��وق العقاري��ة وقطاع المقاوالت وتجار 
التجزئة لمواد البناء واألث��اث وغيرهم من ذوي العالقة، كل هذه الدائرة 
المترابطة استفادت من البرنامج وهي قصة نجاح شمولية ألثر مشاركة 
القط��اع الخاص وعدم احت��كار الحكوم��ة لتقديم الخدم��ات، فأنت أمام 
نموذج ناجح لكيفية إش��راك السوق المحلية وإعادة ضخ السيولة النقدية 
فيها والتي بلغت في الس��نوات ما بين 2014 إلى هذا العام 80.8 مليون 
دينار بحريني إضاف��ة إلى تمويالت البنوك التي بلغت مليار دينار بحريني 

حتى نهاية هذا العام.
ه��ذه القصة الناجحة بحاجة إلى عرضها بش��كل تقريري مصور مبس��ط 
وج��ذاب ومختص��ر تقدم للمواط��ن البحريني كي تعزز الثق��ة بينه وبين 
الحكوم��ة، ولغي��ر البحرين��ي كنم��وذج لدينامكي��ة الحكوم��ة البحرينية 
ومرونته��ا، واألهم كنموذج لقدرة القطاع الخ��اص البحريني على تقديم 
خدمات ذات جودة ونوعية ومس��توى ربما يف��وق ما تقدمه الحكومة في 
جودته��ا وتحقيق هامش م��ن الربحية في ذات الوقت ل��ه ويمنح خيارات 
متع��ددة أخرى للمواطن ليختاره��ا وفقًا لدخل��ه وإمكانياته، مما يمكن 
أن ينطب��ق على العديد من الخدمات األخرى الت��ي اعتادت الحكومة على 

احتكارها.
قصة نجاح بإمكان تدعيمها بتقارير مصورة تستطلع رأي القطاعات التي 
س��اهمت والتي اس��تفادت من تجربتها معها، لتكون الصورة اإلجمالية 

واضحة وتتخطى استفادة أصحاب الطلبات اإلسكانية فحسب.
إنها قصة بإمكانها أن تس��وق نجاحات الحكومة البحرينية في اإلس��كان 
والت��ي لم يوجد لها مثيل في الجوار إل��ى اآلن، وهم للتو بدأوا بتقليدها، 
وس��نرى عن قريب كيف س��يروجون قصتهم ويس��وقون نجاحها في حين 
أنن��ا بدأنا قبلهم كالع��ادة ونجحنا ولك��ن من جديد وكالع��ادة بصمت! 
وس��تذكرون ه��ذا المقال حين تصلن��ا تقاريرهم الجميلة وس��نقول نحن 

نملك مثل هذا البرنامج منذ ثماني سنوات.
أخي��رًا أجمل ما ف��ي الموض��وع أن العقلية التي خططت لهذا المش��روع 
وأش��رفت على تنفيذه من الجانب الحكومي والعقلية التي استفادت من 
هذا المش��روع من جانب القطاع الخاص وساهمت بتقديم نوعية ممتازة 
من الخدم��ات تضاهي ما هو موجود في الس��وق العق��اري الخاص كلها 
عقول بحرينية شابة من عيالنا ومن ألفها إلى يائها بحرينية منا وفينا أال 

يستحقون الثناء والتقدير واالحتفاء وتوثيق نجاحاتهم؟

باقة فريق التواصل المؤسسي والمسؤولية االجتماعية بشركة  بتلكو

تتلقى التهاني بمناسبة 
الذكرى الـ16للتأسيس

 »سفينة شباب العالم - البحرين« 
تنظم حملة تبرع بالدم في »السلمانية«

ش��باب  س��فينة  جمعي��ة  نظم��ت 
تب��رع  حمل��ة  البحري��ن   - العال��م 
بال��دم في مجمع الس��لمانية الطبي 
الجمعي��ات  م��ع  بالتزام��ن  وذل��ك 
المماثل��ة حول العال��م تحت مظلة 
جمعية س��فينة ش��باب العالم األم 
الصديقة.  الياباني��ة  باإلمبراطورية 
وتأتي هذه الحملة ضمن المشاركة 
المجتمعية لجمعية س��فينة شباب 
العال��م - البحرين، وس��عيها لنش��ر 
ثقاف��ة التطوع والعم��ل التطوعي. 
وقد ش��ارك في الحمل��ة العديد من 
وأصدقائه��م  الجمعي��ة  منتس��بي 
بهدف المس��اهمة ف��ي دعم جهود 
وزارة الصح��ة للحف��اظ على الصحة 
العام��ة ف��ي المملكة وإنق��اذ حياة 
المرض��ى الذي��ن قد يحتاج��ون إلى 

الدم في أي وقت.
وقالت رئيسة الجمعية بدور كمال إن 
هذه المشاركة المجتمعية المهمة 
تأتي ضم��ن الفعالي��ات المتعددة 
التي تنظمها الجمعية بشكل دوري 

المجتم��ع ومس��اهمة  ف��ي خدم��ة 
أعض��اء الجمعية ف��ي تعزيز الصحة 

العامة ف��ي المجتمع، حيث بّينت أن 
الجمعي��ة تقيم هذه الفعالية للعام 

الخام��س عل��ى التوال��ي، وأن ه��ذه 
الفعالية ومثيالتها سوف تستمر إن 

شاء اهلل في قادم األيام.
وأضافت أن جمعية س��فينة ش��باب 
العال��م - البحري��ن تول��ي اهتماما 
كبيًرا بالمس��اهمة في كل ما يدعم 
جه��ود فريق البحري��ن للحفاظ على 
الصحة. باإلضافة إلى دعمها الكبير 
لتعزيز ثقافة التطوع والتواصل مع 
اآلخر ونش��رها عن طريق الفعاليات 
التي تنظمها بش��كل دوري لالرتقاء 
الصحي  الصعي��د  عل��ى  بالمجتم��ع 
باإلضافة إلى التعليمي، والش��بابي، 

والثقافي، والرياضي.
مستش��فى  طاق��م  ش��كر  ووج��ه 
السلمانية الطبي من أطباء، تقنيين 
جهوده��م  عل��ى  واختصاصيي��ن، 
المبذول��ة ون��ود أن نخ��ص بالذكر 
سكنة سعيد الغنامي، إبراهيم مالك 
النشيط، حوراء عزيز السوري، سعيد 
منصور أبوصبيعة، أحمد مكي، رافي 

راجان، وسميتا سوجو.

 اإليطالية لورا بالدساري تحيي حفاًل 
موسيقيًا بمركز الشيخ إبراهيم اليوم

يحتضن مركز الش��يخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، اليوم عند 
الس��اعة الثامنة مس��اًء، في مقر المركز، وبالتعاون مع السفارة اإليطالية لدى 
البحرين، حفاًل موس��يقيًا للس��برانو اإليطالية لورا بالدس��اري، بعنوان »ألحان 
وأغ��اِن من األوب��را اإليطالي��ة«، تقدم فيه��ا مقطوعات كالس��يكية من روائع 
الفنون التاريخية لألوبرا اإليطالية، يكون ذلك، ضمن الموس��م الثقافي »أروم 
من األيام«. وس��يكون متاحًا حضور 50% من الطاقة االس��تيعابية للقاعة، مع 
األخ��ذ بعين االعتبار لإلجراءات االحترازية، وقواع��د التباعد االجتماعي، ولبس 
الكمامات، كما سيتم أيضًا بث األمسية عبر رابط صفحة المركز على اليوتيوب.

يذكر أن، الس��برانو لورا بالدس��اري، بدأت دراس��تها الغنائية تحت إشراف أكبر 
معّلمي الغناء الغربي كما تّعلمت مع أهم المدّرسين أسلوب موسيقى موزارت 
وبعض أصعب ألحان المؤلف، التي غنتها خالل الحفالت الموسيقية وفي أشهر 

لورا بالدساريقاعات الحفالت الموسيقية في القالع النمساوية.

طالبات ثانوية غازي القصيبي يقدمن 
معرض »العلوم في حب الوطن«

قدمت طالبات بمدرس��ة غازي القصيبي الثانوي��ة للبنات معرضًا بعنوان 
»العلوم في حب الوطن«، بإش��راف قسم العلوم بالمدرسة، بالتزامن مع 
األعياد الوطنية، حيث توشحت ساحة المعرض باللونين األحمر واألبيض.
وش��اركت طالبات الثالث الثانوي بالقس��م العلم��ي بموضوعات الكيمياء 
العضوي��ة »كي��م 315«، قدم��ن فيها معلوم��ات قيمة متصل��ة بالحياة 
الواقعي��ة، إضاف��ًة إل��ى موضوعات مقرر األحي��اء »حي��ا 316«، والتي تم 
توظي��ف برنامج ماي��ن كرافت التعليم��ي الرقمي فيه��ا، لتقديم نموذج 
DNA بش��كل غير تقليدي، إلى جانب موضوعات في الفيزياء والرياضيات، 
بم��ا فيها تقديم نموذج ومعرف��ة علمية عن التوصي��ل الكهربائي على 

التوالي والتوازي.



تزامنـــًا مـــع يوم الشـــهيد الـــذي يصادف 
تاريخ الســـابع عشـــر من ديسمبر من كل 
عـــام ودعًمـــا لصندوق الشـــهداء، وزعت 
وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح  صبـــاح 
أمس، وردة الشهيد على موظفي وزارة 
الصحـــة ليتـــم ارتدائهـــا تخليـــدًا لذكرى 
الشـــهداء وعرفانـــًا بتضحياتهـــم، والذي 
يمثل منزلـــة رد للجميل وفرصة للتعبير 
الوطـــن  بيـــن  الحقيقـــي  الترابـــط  عـــن 

والقيادة والشعب.
وأكـــدت الوزيـــرة الصالـــح فـــي تصريح 
لهـــا بهـــذه المناســـبة أن مملكـــة البحرين 
فـــي 17 ديســـمبر تســـتذكر يوم الشـــهيد 
البحرينـــي، بتوجيـــه مـــن عاهـــل البـــاد 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، ليكون تخليدًا ووفاًء وعرفانًا 
بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن 
وأبنائـــه البررة، من منتســـبي قوة دفاع 
البحريـــن، ووزارة الداخليـــة، والحـــرس 
الوطني، الذين أدوا مهامهم وواجباتهم 
الوطنيـــة، داخـــل الوطـــن وخارجه، في 
الميادين المدنية والعسكرية واإلنسانية 

كافـــة، مبينة عظم هـــذه اللفتة المتميزة 
مـــن جالتـــه والتـــي تـــدل علـــى المكانة 
العالية التي يحتلها الشـــهداء في ضمير 
ووجـــدان القيـــادة والشـــعب لمـــا قدمـــه 

تجـــاه  تضحيـــات  مـــن  األبـــرار  هـــؤالء 
وطنهم واستقراره وأمنه وتجاه أشقائه 
الخليجـــي  التعـــاون  مـــن دول مجلـــس 

حفاظًا على استقرارها وأمن دولها.

نّظمت وزارة النفط، بحضور وزير النفط 
الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
احتفااًل بمناسبة األعياد الوطنية لمملكة 
البحريـــن إحيـــاًء لذكـــرى قيـــام الدولـــة 
البحرينيـــة الحديثة في عهد المؤســـس 
أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة العام 
1783 ميادية وذكرى تولي ملك الباد 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة مقاليـــد الحكـــم، واالحتفـــاء 
بما تشـــهده مملكـــة البحريـــن من نهضة 
شـــاملة ونجاحـــات عديـــدة فـــي مجـــال 
وذلـــك  والمســـتدامة  الشـــاملة  التنميـــة 
المســـئولين  كبـــار  مـــن  عـــدد  بمشـــاركة 

ومنتسبي الوزارة.
 وبهذه المناسبة، رفع وزير النفط أسمى 
آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلـــى مقـــام 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، والـــى ولي العهد 
رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
ولجميع شـــعب البحريـــن الوفي، مؤكًدا 
أن االحتفـــال بهـــذه المناســـبة الوطنيـــة 
الغالية يأتي تعبيًرا عن قيمتها ومدلولها 

في وجدان وقلوب جميع المواطنين.
ونـــّوه الوزيـــر إلـــى أن مملكـــة البحريـــن 
الوطنيـــة  بأعيادهـــا  عـــام  كل  تحتفـــل 
مختلـــف  فـــي  وتزدهـــر  تزهـــو  وهـــي 

أوجـــه الحياة في ظل الرؤية الســـديدة 
والقيـــادة الحكيمة لجالـــة الملك، الذي 

أرســـى دعائـــم دولة عصريـــة ومتطورة 
علـــى كافـــة األصعدة، والجهـــود الكبيرة 

التـــي تبذلهـــا الحكومة الموقرة برئاســـة 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 

حمـــد آل خليفة لترســـم مملكة البحرين 
قصـــص نجـــاح كبيـــرة ولتنـــال احتـــرام 

وتقدير وإشادة العالم أجمع.
أن  خليفـــة  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  وبيـــن 
مناســـبة األعياد الوطنيـــة فرصة لغرس 
قيـــم الوطنيـــة واالنتمـــاء فـــي نفـــوس 
الشـــباب في ظل ما تحمله هذه الذكرى 
من قيم ســـامية، مؤكًدا حـــرص الوزارة 
على المشاركة في هذا العرس الوطني، 
منتســـبي  جميـــع  يقدمـــه  بمـــا  مشـــيًدا 
الوزارة من عطاءات مقدرة ومشـــكورة 
في ســـبيل تحقيـــق التطلعـــات الوطنية 
واالرتقـــاء بقطاع الطاقـــة ليقوم بدوره 

في خدمة ودعم االقتصاد الوطني.

وزارة النفط

وزير النفط: البحرين تزهو بأعيادها الوطنية وقيادتها الحكيمة
مملكة البحرين تشهد نهضة شاملة ونجاحات عديدة

جانب من االحتفال 

وزارة اإلسكان

نّظمت وزارة اإلســـكان محاضرة وطنية 
بعنـــوان “االســـتثمار في الثقافـــة ودورها 
فـــي تعزيـــز الهويـــة البحرينيـــة” قدمهـــا 
رئيس نشرة الفنر الثقافية خالد بومطيع 
الثقافـــة  عناصـــر  مـــن  حزمـــة  تناولـــت 
الوطنيـــة المتأصلة فـــي اإلرث البحريني 
والتـــراث األصيل، وكيفيـــة تعزيز الهوية 
مـــن  مجموعـــة  خـــال  مـــن  الوطنيـــة 
العناصر المرتبطة باللغة، الدين، العادات 
والتقاليد، اللبـــاس، الفن، الرياضة، المهن 
والحـــرف، المبانـــي، الجغرافيـــا، وغيرهـــا 
مـــن العناصر التي تشـــكل مفهوم الثقافة 

الوطنية الشاملة.
 وقـــد أكد رئيس قســـم العاقـــات العامة 
واإلعـــام بـــوزارة اإلســـكان هيثـــم كمال 
أن ذكـــرى اليـــوم الوطنـــي المجيد فرصة 
الســـتذكار معاني االنتمـــاء ألرض مملكة 
البحرين والـــوالء لقيادتهـــا الحكيمة في 
ظـــل عاهل الباد صاحـــب الجالة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، موضًحا أن 
القســـم يعمل بشـــكل متزامـــن مع خطط 
وأهداف الوزارة التـــي تعكف حاليًا على 

توزيـــع الخدمـــات اإلســـكانية المختلفـــة 
علـــى المواطنيـــن، وذلـــك ضمـــن خطتـــه 
االتصالية، حيث تقيـــم الوزارة عدًدا من 
الفعاليـــات والبرامج الوطنيـــة المتنوعة، 
المســـابقات  التوعويـــة،  كالمحضـــرات 
الثقافيـــة، لقـــاءات المواطنيـــن في مدن 

البحرين الجديدة، وغيرها.
مـــن جانبـــه، أشـــاد خالد بومطيـــع بجهود 
وزارة اإلســـكان فـــي احتفاالتهم باألعياد 
الوطنية، مثمًنا دور وزير اإلســـكان باسم 
الحمـــر في االهتمـــام بالفعاليات الوطنية 
المنوعـــة، والتـــي تعـــزز من جانبهـــا روح 
وأشـــار  للبحريـــن.  واالنتمـــاء  الوطنيـــة 

“بومطيع” إلى رعاية وزارة اإلســـكان عبر 
تصاميمهـــا ونمـــاذج وحداتها اإلســـكانية 
فلســـفة  أن  مؤكـــًدا  البحرينـــي،  بالطابـــع 
اإلســـكان تهتم بالثقافة الوطنية الشاملة 
عبر خططها وتصاميمها المختلفة، فضًا 
عن النقوش والتفاصيل البنائية الصغيرة 
ا في ترســـيخ اإلرث  التي تلعب دوًرا هامًّ

المعماري القديم.
يذكـــر أن وزارة اإلســـكان تقـــوم ببرامـــج 
وطنيـــة متنوعـــة تهـــدف المواطنين من 
جانب عبر توزيعات الخدمات اإلسكانية، 
وعبـــر إقامة البرامـــج االتصالية المنوعة 

لموظفي ومنتسبي الوزارة.

محاضرة عن االستثمار بالثقافة ودورها في تعزيز الهوية البحرينية

كمال: العيد الوطني فرصة الستذكار معاني االنتماء للبحرين
المنامة - وزارة الصحة

يرتدونها تخليًدا لذكرى الشهداء وعرفاًنا بتضحياتهم

وزيرة الصحة توزع وردة الشهيد على الموظفين

المحرق - محافظة المحرق

بأعيادهـــا  المملكـــة  احتفـــاالت  ضمـــن 
الدولـــة  قيـــام  لذكـــرى  إحيـــاء  الوطنيـــة 
البحرينيـــة الحديثـــة في عهد المؤســـس 
أحمـــد الفاتـــح كدولة عربية مســـلمة عام 
1783 مياديـــة، وذكـــرى تولـــي حضـــرة 
صاحـــب الجالـــة الملـــك مقاليـــد الحكم، 
ا  نظمـــت محافظة المحـــرق احتفااًل وطنيًّ
المحافـــظ  برعايـــة  عـــراد  قلعـــة  بمنتـــزه 
ســـلمان بن بن هنـــدي وحضور مستشـــار 
جالـــة الملـــك المفدى للشـــباب والرياضة 
صالح بن هندي وســـط مشـــاركة واســـعة 
وحضـــور شـــعبي مـــن أهالـــي كافـــة مدن 

وقـــرى المحافظة وجموع من المواطنين 
والمقيمين من كافة محافظات المملكة.

آيـــات  أســـمى  المحـــرق   ورفـــع محافـــظ 
التهانـــي والتبريـــكات إلى المقام الســـامي 
لعاهل الباد صاحـــب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة وإلـــى ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
مشـــيًدا باألعراس الوطنية التي تشهدها 
مملكـــة البحريـــن في مختلـــف محافظات 
المملكـــة، وذلـــك احتفـــاء بهـــذه المناســـبة 
العزيزة على قلوب الجميع من المواطنين 
والمقيميـــن، داعًيـــا المولـــى العلـــي القدير 

باســـم كافة أهالي المحـــرق أن يديم هذه 
االحتفاالت واألفراح الوطنية.

وأكـــد األهالـــي أن مثل هـــذه االحتفاالت 
الشـــعبية هي امتـــداد ألعراســـنا الوطنية 
كافـــة  علـــى  المتعاقبـــة  والنجاحـــات 
األصعـــدة، وخاصـــة علـــى صعيـــد األمـــن 
مؤكديـــن أن أهـــل المحـــرق جميعهـــم با 
اســـتثناء هـــم رجـــال أمـــن لهـــذا الوطـــن 
العزيـــز، معربين عن بالغ الشـــكر والتقدير 
إلى الفريق أول معالي الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفة وزيـــر الداخلية وكافة 
منســـوبي الـــوزارة على الجهـــود العظيمة 
المبذولـــة فـــي ســـبيل حفظ أمـــن الوطن 

والمواطنين الكرام.
وحّيـــا المحافـــظ الجنـــود البواســـل مـــن 
القـــوات المســـلحة بقـــوة دفـــاع البحرين 

يحمـــون  اللذيـــن  الوطنـــي  والحـــرس 
الوطـــن ويدافعون عن العقيـــدة الوطنية 
والعروبـــة الحقـــه بجانـــب إخوانهـــم مـــن 

قـــوات التحالف العربية بقيادة الشـــقيقة 
الكبـــرى المملكـــة العربية الســـعودية، كما 
حيا المحافظ أهالـــي المحرق باعتبارهم 
خيـــر مثـــال لألبنـــاء المخلصيـــن لبلدهـــم 

ولعروبتهم.
وأكد المحافظ “أننا وفي غمرة احتفاالتنا 
الوطنية لم نغفل أو ننسى شهداء الوطن 
األبـــرار مـــن رجـــال قـــوة دفـــاع البحريـــن 
والحرس الوطني ووزارة الداخلية الذين 
الوطنيـــة والفـــداء  ســـّطروا أروع صـــور 
للوطـــن والـــوالء لقيادتـــه حامليـــن نـــداء 
العروبة واالســـام في مختلـــف الميادين 

والساحات”.

المحافظة تحتفل باألعياد الوطنية وسط مشاركة شعبية واسعة

بـن هنـدي: أهــل المحــرق جميعهــم.. رجـال أمـن للوطــن

المنامة - بنا

أشـــاد راعي ابرشـــية صيدا المارونية،  
فـــي جمهورية لبنان، المطـــران مارون 
عمار ، بافتتاح كاتدرائية سيدة العرب 
فـــي مملكـــة البحريـــن، رافًعـــا أســـمى 
آيـــات الشـــكر والتقديـــر لعاهـــل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة لتفضلـــه برعايـــة تدشـــين 
الكاتدرائيـــة، قائًا، نعلم أن بلدنا لبنان 
معـــروف عنه، ومنذ عقـــود ممتدة في 
التاريخ، بأنه وطن الرسالة في الشرق 
األوســـط ووطـــن التعايـــش واإلخـــاء، 
معّبًرا في ذات الوقت عن سعادته، بأن 
يرى هذه الرسالة الحضارية تستوطن 
فـــي بلد خليجي وهو مملكة البحرين، 
حيث باتت في عهد جالة الملك مهًدا 
للتســـامح، وموطًنا للتعايش بين كافة 

األديان والثقافات.
 وأشـــار المطران عمار في تصريحات 
خاصة لـ “الباد” إلـــى أنه تابع باهتمام 
بالـــغ وبروحانيـــة كبيـــرة، وذلـــك عبـــر 
وســـائل اإلعام، مـــا صّرح بـــه الممثل 
الشـــخصي لجالة الملك ســـمو الشيخ 
عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفـــة، خـــال 

افتتـــاح الكاتدرائية، مؤكًدا أن خطاب 
ســـموه لم يكن مجـــرد كلمات بـــل عّبر 
والروحانيـــة  اإليمـــان  عـــن  بامتيـــاز 
وروح اإلنسانية الموجودة لدى شعب 
وأوضـــح  البحريـــن.  مملكـــة  وحـــكام 
أن افتتـــاح أكبـــر كاتدرائيـــة في شـــبه 
الجزيـــرة العربية بل واســـمها “ســـيدة 
العرب”، هـــو بمثابة إعادة إحياء لنهج 
األجـــداد واآلبـــاء العـــرب فـــي الخليج 
علـــى  البحريـــن  وفـــي  ككل،  العربـــي 
وجه الخصوص، من خال تكريســـهم 
المتبـــادل  واالحتـــرام  المحبـــة  لقيـــم 
المختلفـــة،  الديانـــات  أصحـــاب  بيـــن 
وتوريثهـــم هـــذه المبـــادئ الحضاريـــة 
والـــكل  مؤكـــًدا،  وأحفادهـــم  ألبنائهـــم 
نحـــب  لبنانـــي  كشـــعب  يعلم،”نحـــن 

الخليجيين وهم يحبوننا”.

الوطنيـــة  االنجيليـــة  الكنيســـة  نّظمـــت 
بمشـــاركة  الميـــاد  بأعيـــاد  احتفـــااًل 
وحضور عدد من المواطنين والمقيمين 

من مختلف الديانات والجاليات.
وقال خادم الكنيسة اإلنجيلية الوطنية 
رئيس جمعيـــة “البيارق البيضاء” القس 
هاني عزيز، إن “التسامح والتعايش في 
البحرين ممتد من األجـــداد، إلى اآلباء، 
واألبناء، واألحفاد، الســـيما وأن شـــعب 
البحرين شـــعب متمسك بدينه وهويته 
وثقافتـــه، إضافـــة إلى أنـــه منفتح على 

الحضارات األخرى”. 
وأكد أن مملكة البحرين، وبقيادة عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة، ستبقى منبًعا للحرية 
لألخـــاق  وحارًســـا  ودرًعـــا  والســـام 
والفضيلة ضمن ثوابت المجتمع وقيمه 
الحضاريـــة الراقية، وهـــو نموذج عربي 

بـــل عالمـــي لمـــا يجـــب أن يكـــون عليـــه 
القائـــد المحـــب لشـــعبه بكافـــة أطيافه، 
والمؤيـــد للسياســـات الدوليـــة الراميـــة 

إلحال السام في العالم. 
ورفـــع القـــس هانـــي عزيـــز الشـــكر إلـــى 
عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، وولي العهد 
رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 

آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة، على احتضان مملكـــة البحرين 
ألكبـــر كاتدرائيـــة فـــي الخليـــج العربـــي 
وكل هـــذا بفضـــل ونعمـــة هللا وانفتـــاح 
بـــكل  واهتمامـــه  ورعايتـــه  جالتـــه، 
المناسبات الدينية لكل معتنقي األديان 
والمعتقدات الذين يعيشـــون على أرض 

مملكة البحرين.

المطران مارون عمار

نحن نحب الخليجيين وهم يحبوننا

المطران مارون عمار لـ “^”: البحرين وطن “الرسالة” في الخليج
الكنيسة اإلنجيلية الوطنية تحتفل بأعياد الميالد

لبيبة فارس
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تايفو الو ..انوروكب ةديدج ةلاح 28 ليجست 
 https://albiladpress.com/news/2021/4808/bahrain/737232.html
ةحصلا ةرازو يفظوم ىلع ديهشلا ةدرو عيزوتب موقت ةحصلا ةريزو 
 https://albiladpress.com/news/2021/4808/bahrain/737218.html
نيرحبلا حاجن ةصق ةباتك بلط ةيملاعلا ةحصلا ماع ريدم :عناملا 
 https://albiladpress.com/news/2021/4808/bahrain/737193.html




