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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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ــح الـــفـــعـــالـــيـــة الــســيــد  ــتـ ــتـ افـ
ــز الـــشـــاعـــر  ــزيــ ــعــ ــدالــ ــبــ ــد عــ ــ ــالـ ــ خـ
نــــــــائــــــــب رئــــــــيــــــــس الـــــمـــــؤســـــســـــة 
ــان،  ــ ــسـ ــ الـــوطـــنـــيـــة لـــحـــقـــوق اإلنـ
بــشــكــر جــمــيــع الــمــشــاركــيــن في 
الــدائــم  تعاونهم  على  الملتقى 
مـــع الــمــؤســســة، مــشــيــرا إلـــى أن 
من  يأتي  الملتقى  هــذا  تنظيم 
مـــســـؤولـــيـــة الـــمـــؤســـســـة ودورهــــــا 
الــذي  الــمــدنــي  المجتمع  تــجــاه 
مجال  فــي  ــا  أســاســّيً شريكا  يعد 

اإلنسان  حقوق  وحماية  تعزيز 
من جانب، وإكساب أعضاء تلك 
الـــمـــؤســـســـات الـــمـــعـــرفـــة وصــقــل 
المجال  في  منسوبيها  مــهــارات 
الــــتــــدريــــبــــي مـــــن جــــانــــب آخـــــر، 
وذلك لتأمين حماية مستدامة 
ــلـــى أرض  ــان عـ ــ ــسـ ــ لـــحـــقـــوق اإلنـ
ــــال الـــتـــعـــاون  الــمــمــلــكــة مــــن خـ
ــال تــلــقــي  ــجــ ــي مــ ــ الـــمـــشـــتـــرك فـ
المساعدات  وتــقــديــم  الــشــكــاوى 
أوضــاع حقوق  ورصــد  القانونية 

التعاون  إلى  اإلنسان، باإلضافة 
ــة الــنــصــوص  فــــي بـــحـــث مــــاءمــ
ــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ ــة والـ ــيــ ــعــ ــريــ ــشــ ــتــ الــ
بالمعاهدات اإلقليمية والدولية 
ــة بــــمــــســــائــــل حــــقــــوق  ــيــ ــنــ ــعــ ــمــ الــ
بالتعديات  والتوصية  اإلنسان 

التشريعية المناسبة.
قام  الــذي  الملتقى  تضمن 
المؤسسة  رئــيــس  نــائــب  بـــإدارتـــه 
والــمــحــامــيــة ديــنــا الــلــظــي عضو 
مجلس المفوضين بالمؤسسة، 

ثــاثــة مـــحـــاور أســاســيــة تـــم من 
ــوء على  خــالــهــا تــســلــيــط الـــضـ
ــة الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة بــيــن  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ الـ
مـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
المختصة  الــرســمــيــة  والــجــهــات 
والــمــؤســســة الــوطــنــيــة لــحــقــوق 
اإلنـــســـان وبـــاألخـــص الــحــق في 

الصحة.
الــمــحــور األول  تـــنـــاول  وقـــد 
ــاون بــيــن  ــعــ ــتــ ــد أوجـــــــه الــ ــديـ ــحـ تـ
ــات  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ الـــــمـــــؤســـــســـــة مــــــــع مـ
سيما  وال  الــمــدنــي،  الــمــجــتــمــع 
ــاوى  ــكــ ــال تـــلـــقـــي الــــشــ ــ ــــجـ فـــــي مـ
ــة  ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ ــدات الــ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــمـ ــ ــ والـ
المقدمة، وبناء قدرات العاملين 
من  وذلــك  المؤسسات  تلك  فــي 

خال تنظيم الدورات التدريبية 
في  والتجارب  الخبرات  وتــبــادل 
مجال حقوق اإلنسان بما فيها 

الحق في الصحة.
الثاني  المحور  تناول  فيما 
آلــيــة بــحــث مــائــمــة الــنــصــوص 
ــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ ــة والـ ــيــ ــعــ ــريــ ــشــ ــتــ الــ
بالمعاهدات اإلقليمية والدولية 
الــمــعــنــيــة بـــمـــســـائـــل الـــحـــق فــي 
بالتعديات  والتوصية  الصحة 
مناسبة،  تراها  التي  التشريعية 
وعــــقــــد لـــــقـــــاءات واجـــتـــمـــاعـــات 
الوطنية  الــجــهــات  تــشــاوريــة مــع 
ــلـــة  ــلـــحـ الــــمــــعــــنــــيــــة بـــــــهـــــــدف حـ
الــمــواضــيــع الــهــامــة فـــي مــجــال 

الصحة.

وتـــــنـــــاول الــــمــــحــــور الـــثـــالـــث 
واألخــــيــــر تـــحـــديـــد الــصــعــوبــات 
ــي تـــواجـــهـــهـــا  ــتــ ــات الــ ــديــ ــحــ ــتــ والــ
 - المدني  المجتمع  مؤسسات 
وكيفية   – اخــتــصــاصــه  فـــي  كـــل 
مساهمة المؤسسة فيما يتعلق 
ــم والـــمـــســـاعـــدة  ــدعــ بـــتـــقـــديـــم الــ
ــهــــدف  ــك الـــــمـــــؤســـــســـــات بــ ــلــ ــتــ لــ
تطويرها والعمل في ذات الوقت 
لتوفير  الحكومة  تشجيع  على 

مزيد من الدعم لها.
وفي ختام الملتقى، أسفرت 
الــمــنــاقــشــات عــن الــخــروج بعدد 
من النتائج والتوصيات الهادفة 
إلــــى تــعــزيــز وتــفــعــيــل الــشــراكــة 
الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة مـــــع مـــؤســـســـات 

المجتمع المدني، وتعزيز ونشر 
الــــوعــــي فــــي األمـــــــور الــمــتــعــلــقــة 
بــالــصــحــة وتـــطـــويـــر الـــخـــدمـــات 

الـــصـــحـــيـــة، وتــفــعــيــل الـــتـــواصـــل 
المعنية  الجهات  مع  المستمر 

في مملكة البحرين. 

ال���م���وؤ����س�������س���ة ال���وط���ن���ي���ة ل���ح���ق���وق الإن���������س����ان ت���ن���ظ���م ال���م���ل���ت���ق���ى ال����ث����ال����ث م��ع 
م���وؤ����س�������س���ات ال���م���ج���ت���م���ع ال����م����دن����ي ال���ع���ام���ل���ة ف����ي م����ج����ال ال����ح����ق ف����ي ال�����س��ح��ة

انطاقا من دورها في تعزيز ونشر ثقافة حقوق اإلنسان بمملكة البحرين ومد جسور التعاون مع 
تقنية  عبر  الثالث،  الملتقى  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  نظمت  المدني،  المجتمع  مؤسسات 

االتصال المرئي، لعدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة.

كتب: محمد القصاص
علمت )أخبار الخليج( أن سوق المقاصيص 
لن يعاد إنشاؤه في المحافظة الجنوبية كما كان 
موقعه بوسط مدينة عيسى مسبقا، بل سينقل 

إلى المحافظة الشمالية. 
بدر  الجنوبية  بلدي  رئيس مجلس  رد  وفــي 
المقاصيص  ســوق  فتح  إعـــادة  بــشــأن  التميمي 
لسوق  الــســابــق  الــمــوقــع  إن  ــال:  قـ الجنوبية  فــي 
الــمــقــاصــيــص فـــي الــجــنــوبــيــة ســيــتــم اســتــثــمــاره 
والبلديات  بينه  المبرم  المستثمرين  أحــد  من 
للسوق  السابقة  المساحة  استثمار  في  اتفاقية 
متوقعا أن يستغلها المستثمر في إقامة السوق 
الـــمـــركـــزي لــخــدمــة مــديــنــة عــيــســى والــمــنــاطــق 

المجاورة.
أن سوق  البلديات  وزيــر  مــن  وأضـــاف علمت 
الشمالية،  المحافظة  إلى  المقاصيص سينقل 
ــان ذلـــك أثــنــاء الــلــقــاء بــمــجــمــوعــة مــن باعة  وكــ
السوق في يوم افتتاح ممشى مدينة عيسى بعد 
إعادة تطويره وتأهيله حيث استفسروا منه عن 
الــذي  المقاصيص  ســوق  إغــاق  بعد  مصيرهم 

تزامن مع تفشي جائحة كورونا.
تدارسه  يتم  الجديد  الموقع  أن  إلــى  ولفت 
العمراني من حيث اختيار  التخطيط  من قبل 
الــمــســاحــة والــهــنــدســة الــتــي تــتــوافــق مــع نمطه 
ومــواقــف الــســيــارات إلــى الجانب األمــنــي بحيث 
تكون الدراسة متكاملة وتتناسب مع رواده الذين 

يفدون إليه من داخل البحرين وخارجها.

اإل���غ���اء »����س���وق ال��م��ق��ا���س��ي�����ص« م���ن ال��ج��ن��وب��ي��ة 
ون���ق���ل���ه اإل��������ى ال���م���ح���اف���ظ���ة ال�����س��م��ال��ي��ة

} المشاركون في اجتماع  اللجنة التنسيقية الستراتيجية تطوير مؤسسات التدريب المهني.

ــــذي  ــــي االجــــتــــمــــاع الـ ــأتـ ــ ويـ
ــد- لــــاطــــاع  ــ ــعـ ــ ــد -عـــــــن بـ ــقــ عــ
قطاعي  مستجدات  آخــر  على 
ومناقشة  والــتــدريــب،  التعليم 
عـــدد مــن األنــشــطــة والــتــقــاريــر 
والشركاء  الهيئة  عن  الــصــادرة 
االســتــراتــيــجــيــيــن والــمــعــنــيــيــن 
بــهــذا الــقــطــاع، وذلــــك فــي ظل 
اســـتـــمـــرار الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
الهيئة وأعضاء  المشترك بين 

اللجنة. 
ــال االجــتــمــاع  ــم خــ ــد تـ وقــ
ــة  ــ ــطـ ــ ــشـ ــ ــى األنـ ــ ــلــ ــ االطــــــــــــــــاع عــ
إدارة  ــادرة عــن  الـــصـ والــتــقــاريــر 

مراجعة أداء مؤسسات التدريب 
أداء  مــراجــعــة  وإدارة  الــمــهــنــي، 
ــة وريـــــاض  ــاصـ الـــــمـــــدارس الـــخـ
األطفال، وإدارة عمليات اإلطار 
الوطني للمؤهات، إلى جانب 
والتنمية  العمل  وزارة  تــقــاريــر 
الــتــربــيــة  ووزارة  االجــتــمــاعــيــة، 
والتعليم حول اإلنجازات التي 
المعنية  القطاعات  بها  قامت 

خال العام الماضي 2021.
ــتــــعــــراض آخـــر  ــم اســ كـــمـــا تــ
المستجدات بشأن المشروعات 
واألنشطة التطويرية المتعلقة 
بـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب 

ــعـــام والـــخـــاص من  الــمــهــنــي الـ
ــق الــتــعــلــيــم الــتــابــع  ــريـ ِقــــَبــــِل فـ
ــــى لــتــطــويــر  ــلـ ــ لــلــمــجــلــس األعـ

التعليم والتدريب.
ــاع  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــد االجــ ــ ــقــ ــ وقـــــــــــد عــ
ــة  ــنـ ــلـــجـ ــور أعـــــــضـــــــاء الـ ــ ــــضـ ــحـ ــ بـ
)هيئة  مــن  كــل  عــن  الممثلين 
جودة التعليم والتدريب، ووزارة 
االجتماعية،  والتنمية  العمل 
وفـــــــريـــــــق الــــتــــعــــلــــيــــم الــــتــــابــــع 
ــــى لــتــطــويــر  ــلـ ــ لــلــمــجــلــس األعـ
التعليم والتدريب(، إلى جانب 
وزارة  مــن  المدعوين  مــن  عــدد 

التربية والتعليم.

المهني ال��ت��دري��ب  م��وؤ���س�����س��ات  ت��ط��وي��ر  ل��ج��ن��ة 
ت��ن��اق�����ص ال��خ��ط��ط وال���ب���رام���ج ال��ت��ط��وي��ري��ة

للعام  األول  اجتماعها  المهني،  التدريب  مؤسسات  تطوير  الستراتيجية  التنسيقية  اللجنة  عقدت 
التعليمية  المؤسسات  أداء  لمراجعة  العامة  لــإدارة  العام  المدير  بأعمال  القائم  برئاسة   ،2022 الحالي 
والتدريبية في هيئة جودة التعليم والتدريب الدكتور حسن الحمادي، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين 

من الجهات المعنية بقطاع التعليم والتدريب.

الــنــواب  مجلس  عضو  دعــا 
وزارة  النفيعي  خــالــد  إبــراهــيــم 
الـــصـــحـــة والــــفــــريــــق الـــوطـــنـــي 
ــبـــي لـــلـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس  الـــطـ
دراسة  إلى  )كوفيد-19(  كورونا 
وقــــــــف نــــشــــر عــــــــدد الـــــحـــــاالت 
ــيـــة إلصـــــابـــــات كــــورونــــا،  ــومـ ــيـ الـ
مــوضــحــًا أنــهــا خــطــوة ســتــأتــي 
اســـتـــكـــمـــااًل لـــخـــطـــة الــتــعــافــي 

للمملكة.
نشر  وقــــف  أن  إلــــى  وأشــــــار 
الرعب  من  الــحــاالت سيخفف 
النفسي لدى بعض المواطنين 
والمقيمين، وال سيما مع نشر 
أعــــداد الــوفــيــات، الفــتــا إلـــى أن 
اتبعت  الـــجـــوار  دول  مــن  عــــددا 
ــذي يــهــدف إلــى  هـــذا الــنــهــج الــ
إعادة األمور إلى مربعها األول 

كسابق عهدها.
فــي  الـــبـــحـــريـــن  أن  ــن  ــ ــّيـ ــ وبـ
حــــاجــــة الـــــيـــــوم أكــــثــــر مـــــن أي 
وقـــت مــضــى إلـــى تــعــزيــز الثقة 
المملكة  في  االستثمار  بزيادة 
األمــــــوال،  رؤوس  واســـتـــقـــطـــاب 
ــاد الــوطــنــي،  ــتـــصـ وتــنــمــيــة االقـ
األمـــــــر الـــــــذي يـــتـــطـــلـــب أيـــضـــا 
مملكة  لزيارة  السياح  تشجيع 
الــضــروري  الــبــحــريــن، وأن مــن 
بالشكل  ــا  دومــ الــمــمــلــكــة  ــراز  ــ إبـ

المناسب والجاذب.
إلــــــــى جـــــانـــــب ذلــــــــــك، أكــــد 
ــيـــعـــي فـــــي ســــيــــاق بـــيـــانـــه  ــنـــفـ الـ
تحقيق فريق البحرين الطبي 
لــلــعــديــد مـــن قــصــص الــنــجــاح 
البطولية خال فترة الجائحة 
على كافة المستويات، موضحًا 

كــــان يــعــرض  ــا  أن مــلــف كــــورونــ
يوميًا  والمقيمين  للمواطنين 
ــى درجـــــــــــات الـــشـــفـــافـــيـــة  ــلــ ــأعــ بــ
والــــــــوضــــــــوح، وهـــــــو أمـــــــر جــيــد 

ويشكرون عليه.

اإل��ى  ال�سح��ة  وزارة  يدع��و  النفيع��ي  النائ��ب 
درا�س�ة وق�ف ن�س�ر الإ�ساب�ات اليومي�ة ل�»كورون�ا«

} إبراهيم النفيعي.
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ــح الـــفـــعـــالـــيـــة الــســيــد  ــتـ ــتـ افـ
ــز الـــشـــاعـــر  ــزيــ ــعــ ــدالــ ــبــ ــد عــ ــ ــالـ ــ خـ
نــــــــائــــــــب رئــــــــيــــــــس الـــــمـــــؤســـــســـــة 
ــان،  ــ ــسـ ــ الـــوطـــنـــيـــة لـــحـــقـــوق اإلنـ
بــشــكــر جــمــيــع الــمــشــاركــيــن في 
الــدائــم  تعاونهم  على  الملتقى 
مـــع الــمــؤســســة، مــشــيــرا إلـــى أن 
من  يأتي  الملتقى  هــذا  تنظيم 
مـــســـؤولـــيـــة الـــمـــؤســـســـة ودورهــــــا 
الــذي  الــمــدنــي  المجتمع  تــجــاه 
مجال  فــي  ــا  أســاســّيً شريكا  يعد 

اإلنسان  حقوق  وحماية  تعزيز 
من جانب، وإكساب أعضاء تلك 
الـــمـــؤســـســـات الـــمـــعـــرفـــة وصــقــل 
المجال  في  منسوبيها  مــهــارات 
الــــتــــدريــــبــــي مـــــن جــــانــــب آخـــــر، 
وذلك لتأمين حماية مستدامة 
ــلـــى أرض  ــان عـ ــ ــسـ ــ لـــحـــقـــوق اإلنـ
ــــال الـــتـــعـــاون  الــمــمــلــكــة مــــن خـ
ــال تــلــقــي  ــجــ ــي مــ ــ الـــمـــشـــتـــرك فـ
المساعدات  وتــقــديــم  الــشــكــاوى 
أوضــاع حقوق  ورصــد  القانونية 

التعاون  إلى  اإلنسان، باإلضافة 
ــة الــنــصــوص  فــــي بـــحـــث مــــاءمــ
ــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ ــة والـ ــيــ ــعــ ــريــ ــشــ ــتــ الــ
بالمعاهدات اإلقليمية والدولية 
ــة بــــمــــســــائــــل حــــقــــوق  ــيــ ــنــ ــعــ ــمــ الــ
بالتعديات  والتوصية  اإلنسان 

التشريعية المناسبة.
قام  الــذي  الملتقى  تضمن 
المؤسسة  رئــيــس  نــائــب  بـــإدارتـــه 
والــمــحــامــيــة ديــنــا الــلــظــي عضو 
مجلس المفوضين بالمؤسسة، 

ثــاثــة مـــحـــاور أســاســيــة تـــم من 
ــوء على  خــالــهــا تــســلــيــط الـــضـ
ــة الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة بــيــن  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ الـ
مـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
المختصة  الــرســمــيــة  والــجــهــات 
والــمــؤســســة الــوطــنــيــة لــحــقــوق 
اإلنـــســـان وبـــاألخـــص الــحــق في 

الصحة.
الــمــحــور األول  تـــنـــاول  وقـــد 
ــاون بــيــن  ــعــ ــتــ ــد أوجـــــــه الــ ــديـ ــحـ تـ
ــات  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ الـــــمـــــؤســـــســـــة مــــــــع مـ
سيما  وال  الــمــدنــي،  الــمــجــتــمــع 
ــاوى  ــكــ ــال تـــلـــقـــي الــــشــ ــ ــــجـ فـــــي مـ
ــة  ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ ــدات الــ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــمـ ــ ــ والـ
المقدمة، وبناء قدرات العاملين 
من  وذلــك  المؤسسات  تلك  فــي 

خال تنظيم الدورات التدريبية 
في  والتجارب  الخبرات  وتــبــادل 
مجال حقوق اإلنسان بما فيها 

الحق في الصحة.
الثاني  المحور  تناول  فيما 
آلــيــة بــحــث مــائــمــة الــنــصــوص 
ــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ ــة والـ ــيــ ــعــ ــريــ ــشــ ــتــ الــ
بالمعاهدات اإلقليمية والدولية 
الــمــعــنــيــة بـــمـــســـائـــل الـــحـــق فــي 
بالتعديات  والتوصية  الصحة 
مناسبة،  تراها  التي  التشريعية 
وعــــقــــد لـــــقـــــاءات واجـــتـــمـــاعـــات 
الوطنية  الــجــهــات  تــشــاوريــة مــع 
ــلـــة  ــلـــحـ الــــمــــعــــنــــيــــة بـــــــهـــــــدف حـ
الــمــواضــيــع الــهــامــة فـــي مــجــال 

الصحة.

وتـــــنـــــاول الــــمــــحــــور الـــثـــالـــث 
واألخــــيــــر تـــحـــديـــد الــصــعــوبــات 
ــي تـــواجـــهـــهـــا  ــتــ ــات الــ ــديــ ــحــ ــتــ والــ
 - المدني  المجتمع  مؤسسات 
وكيفية   – اخــتــصــاصــه  فـــي  كـــل 
مساهمة المؤسسة فيما يتعلق 
ــم والـــمـــســـاعـــدة  ــدعــ بـــتـــقـــديـــم الــ
ــهــــدف  ــك الـــــمـــــؤســـــســـــات بــ ــلــ ــتــ لــ
تطويرها والعمل في ذات الوقت 
لتوفير  الحكومة  تشجيع  على 

مزيد من الدعم لها.
وفي ختام الملتقى، أسفرت 
الــمــنــاقــشــات عــن الــخــروج بعدد 
من النتائج والتوصيات الهادفة 
إلــــى تــعــزيــز وتــفــعــيــل الــشــراكــة 
الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة مـــــع مـــؤســـســـات 

المجتمع المدني، وتعزيز ونشر 
الــــوعــــي فــــي األمـــــــور الــمــتــعــلــقــة 
بــالــصــحــة وتـــطـــويـــر الـــخـــدمـــات 

الـــصـــحـــيـــة، وتــفــعــيــل الـــتـــواصـــل 
المعنية  الجهات  مع  المستمر 

في مملكة البحرين. 

ال���م���وؤ����س�������س���ة ال���وط���ن���ي���ة ل���ح���ق���وق الإن���������س����ان ت���ن���ظ���م ال���م���ل���ت���ق���ى ال����ث����ال����ث م��ع 
م���وؤ����س�������س���ات ال���م���ج���ت���م���ع ال����م����دن����ي ال���ع���ام���ل���ة ف����ي م����ج����ال ال����ح����ق ف����ي ال�����س��ح��ة

انطاقا من دورها في تعزيز ونشر ثقافة حقوق اإلنسان بمملكة البحرين ومد جسور التعاون مع 
تقنية  عبر  الثالث،  الملتقى  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  نظمت  المدني،  المجتمع  مؤسسات 

االتصال المرئي، لعدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة.

كتب: محمد القصاص
علمت )أخبار الخليج( أن سوق المقاصيص 
لن يعاد إنشاؤه في المحافظة الجنوبية كما كان 
موقعه بوسط مدينة عيسى مسبقا، بل سينقل 

إلى المحافظة الشمالية. 
بدر  الجنوبية  بلدي  رئيس مجلس  رد  وفــي 
المقاصيص  ســوق  فتح  إعـــادة  بــشــأن  التميمي 
لسوق  الــســابــق  الــمــوقــع  إن  ــال:  قـ الجنوبية  فــي 
الــمــقــاصــيــص فـــي الــجــنــوبــيــة ســيــتــم اســتــثــمــاره 
والبلديات  بينه  المبرم  المستثمرين  أحــد  من 
للسوق  السابقة  المساحة  استثمار  في  اتفاقية 
متوقعا أن يستغلها المستثمر في إقامة السوق 
الـــمـــركـــزي لــخــدمــة مــديــنــة عــيــســى والــمــنــاطــق 

المجاورة.
أن سوق  البلديات  وزيــر  مــن  وأضـــاف علمت 
الشمالية،  المحافظة  إلى  المقاصيص سينقل 
ــان ذلـــك أثــنــاء الــلــقــاء بــمــجــمــوعــة مــن باعة  وكــ
السوق في يوم افتتاح ممشى مدينة عيسى بعد 
إعادة تطويره وتأهيله حيث استفسروا منه عن 
الــذي  المقاصيص  ســوق  إغــاق  بعد  مصيرهم 

تزامن مع تفشي جائحة كورونا.
تدارسه  يتم  الجديد  الموقع  أن  إلــى  ولفت 
العمراني من حيث اختيار  التخطيط  من قبل 
الــمــســاحــة والــهــنــدســة الــتــي تــتــوافــق مــع نمطه 
ومــواقــف الــســيــارات إلــى الجانب األمــنــي بحيث 
تكون الدراسة متكاملة وتتناسب مع رواده الذين 

يفدون إليه من داخل البحرين وخارجها.

اإل���غ���اء »����س���وق ال��م��ق��ا���س��ي�����ص« م���ن ال��ج��ن��وب��ي��ة 
ون���ق���ل���ه اإل��������ى ال���م���ح���اف���ظ���ة ال�����س��م��ال��ي��ة

} المشاركون في اجتماع  اللجنة التنسيقية الستراتيجية تطوير مؤسسات التدريب المهني.

ــــذي  ــــي االجــــتــــمــــاع الـ ــأتـ ــ ويـ
ــد- لــــاطــــاع  ــ ــعـ ــ ــد -عـــــــن بـ ــقــ عــ
قطاعي  مستجدات  آخــر  على 
ومناقشة  والــتــدريــب،  التعليم 
عـــدد مــن األنــشــطــة والــتــقــاريــر 
والشركاء  الهيئة  عن  الــصــادرة 
االســتــراتــيــجــيــيــن والــمــعــنــيــيــن 
بــهــذا الــقــطــاع، وذلــــك فــي ظل 
اســـتـــمـــرار الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
الهيئة وأعضاء  المشترك بين 

اللجنة. 
ــال االجــتــمــاع  ــم خــ ــد تـ وقــ
ــة  ــ ــطـ ــ ــشـ ــ ــى األنـ ــ ــلــ ــ االطــــــــــــــــاع عــ
إدارة  ــادرة عــن  الـــصـ والــتــقــاريــر 

مراجعة أداء مؤسسات التدريب 
أداء  مــراجــعــة  وإدارة  الــمــهــنــي، 
ــة وريـــــاض  ــاصـ الـــــمـــــدارس الـــخـ
األطفال، وإدارة عمليات اإلطار 
الوطني للمؤهات، إلى جانب 
والتنمية  العمل  وزارة  تــقــاريــر 
الــتــربــيــة  ووزارة  االجــتــمــاعــيــة، 
والتعليم حول اإلنجازات التي 
المعنية  القطاعات  بها  قامت 

خال العام الماضي 2021.
ــتــــعــــراض آخـــر  ــم اســ كـــمـــا تــ
المستجدات بشأن المشروعات 
واألنشطة التطويرية المتعلقة 
بـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب 

ــعـــام والـــخـــاص من  الــمــهــنــي الـ
ــق الــتــعــلــيــم الــتــابــع  ــريـ ِقــــَبــــِل فـ
ــــى لــتــطــويــر  ــلـ ــ لــلــمــجــلــس األعـ

التعليم والتدريب.
ــاع  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــد االجــ ــ ــقــ ــ وقـــــــــــد عــ
ــة  ــنـ ــلـــجـ ــور أعـــــــضـــــــاء الـ ــ ــــضـ ــحـ ــ بـ
)هيئة  مــن  كــل  عــن  الممثلين 
جودة التعليم والتدريب، ووزارة 
االجتماعية،  والتنمية  العمل 
وفـــــــريـــــــق الــــتــــعــــلــــيــــم الــــتــــابــــع 
ــــى لــتــطــويــر  ــلـ ــ لــلــمــجــلــس األعـ
التعليم والتدريب(، إلى جانب 
وزارة  مــن  المدعوين  مــن  عــدد 

التربية والتعليم.

المهني ال��ت��دري��ب  م��وؤ���س�����س��ات  ت��ط��وي��ر  ل��ج��ن��ة 
ت��ن��اق�����ص ال��خ��ط��ط وال���ب���رام���ج ال��ت��ط��وي��ري��ة

للعام  األول  اجتماعها  المهني،  التدريب  مؤسسات  تطوير  الستراتيجية  التنسيقية  اللجنة  عقدت 
التعليمية  المؤسسات  أداء  لمراجعة  العامة  لــإدارة  العام  المدير  بأعمال  القائم  برئاسة   ،2022 الحالي 
والتدريبية في هيئة جودة التعليم والتدريب الدكتور حسن الحمادي، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين 

من الجهات المعنية بقطاع التعليم والتدريب.

الــنــواب  مجلس  عضو  دعــا 
وزارة  النفيعي  خــالــد  إبــراهــيــم 
الـــصـــحـــة والــــفــــريــــق الـــوطـــنـــي 
ــبـــي لـــلـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس  الـــطـ
دراسة  إلى  )كوفيد-19(  كورونا 
وقــــــــف نــــشــــر عــــــــدد الـــــحـــــاالت 
ــيـــة إلصـــــابـــــات كــــورونــــا،  ــومـ ــيـ الـ
مــوضــحــًا أنــهــا خــطــوة ســتــأتــي 
اســـتـــكـــمـــااًل لـــخـــطـــة الــتــعــافــي 

للمملكة.
نشر  وقــــف  أن  إلــــى  وأشــــــار 
الرعب  من  الــحــاالت سيخفف 
النفسي لدى بعض المواطنين 
والمقيمين، وال سيما مع نشر 
أعــــداد الــوفــيــات، الفــتــا إلـــى أن 
اتبعت  الـــجـــوار  دول  مــن  عــــددا 
ــذي يــهــدف إلــى  هـــذا الــنــهــج الــ
إعادة األمور إلى مربعها األول 

كسابق عهدها.
فــي  الـــبـــحـــريـــن  أن  ــن  ــ ــّيـ ــ وبـ
حــــاجــــة الـــــيـــــوم أكــــثــــر مـــــن أي 
وقـــت مــضــى إلـــى تــعــزيــز الثقة 
المملكة  في  االستثمار  بزيادة 
األمــــــوال،  رؤوس  واســـتـــقـــطـــاب 
ــاد الــوطــنــي،  ــتـــصـ وتــنــمــيــة االقـ
األمـــــــر الـــــــذي يـــتـــطـــلـــب أيـــضـــا 
مملكة  لزيارة  السياح  تشجيع 
الــضــروري  الــبــحــريــن، وأن مــن 
بالشكل  ــا  دومــ الــمــمــلــكــة  ــراز  ــ إبـ

المناسب والجاذب.
إلــــــــى جـــــانـــــب ذلــــــــــك، أكــــد 
ــيـــعـــي فـــــي ســــيــــاق بـــيـــانـــه  ــنـــفـ الـ
تحقيق فريق البحرين الطبي 
لــلــعــديــد مـــن قــصــص الــنــجــاح 
البطولية خال فترة الجائحة 
على كافة المستويات، موضحًا 

كــــان يــعــرض  ــا  أن مــلــف كــــورونــ
يوميًا  والمقيمين  للمواطنين 
ــى درجـــــــــــات الـــشـــفـــافـــيـــة  ــلــ ــأعــ بــ
والــــــــوضــــــــوح، وهـــــــو أمـــــــر جــيــد 

ويشكرون عليه.

اإل��ى  ال�سح��ة  وزارة  يدع��و  النفيع��ي  النائ��ب 
درا�س�ة وق�ف ن�س�ر الإ�ساب�ات اليومي�ة ل�»كورون�ا«

} إبراهيم النفيعي.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16054/pdf/1-Supplime/16054.pdf?fixed5973
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1287579
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1287482


العدد:  16054

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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ــــى الــــرئــــيــــس الـــمـــؤســـس  ــنـ ــ أثـ
ــنـــاء الــجــامــعــة  رئـــيـــس مــجــلــس أمـ
ــور عـــبـــداهلل  ــسـ ــيـ ــروفـ ــبـ األهـــلـــيـــة الـ
العلمية  اإلنــجــازات  الــحــواج على 
والــبــحــثــيــة الــمــتــنــامــيــة ألســـاتـــذة 
ــي الـــجـــامـــعـــة  ــ ــجـ ــ ــريـ ــ وطــــلــــبــــة وخـ
األهـــلـــيـــة، مـــنـــوهـــا بــــالــــدور الــــذي 
اإلداريــة  العلوم  كلية  به  تضطلع 
في  األهــلــيــة  بالجامعة  والــمــالــيــة 
تـــشـــجـــيـــع طـــلـــبـــتـــهـــا وخـــريـــجـــيـــهـــا 
للبحث  العلمية  الممارسة  على 
الــعــلــمــي بــكــل احــتــرافــيــة وإتــقــان، 
ــامـــج  ــرنـ وخــــصــــوصــــا مـــنـــتـــســـبـــي بـ
ــال  ــ ــ ــمـ ــ ــ األعـ إدارة  مــــاجــــســــتــــيــــر 
الــهــنــدســيــة  اإلدارة  ومــاجــســتــيــر 
بالشراكة  الجامعة  تقدمه  الــذي 
ــة جـــــــــورج واشـــنـــطـــن  ــعــ ــامــ ــع جــ ــ مــ
األمريكية، مشيدا بقصة النجاح 
الــرائــعــة لــهــذا الــبــرنــامــج فــي رفــد 

بالعديد  البحريني  العمل  ســوق 
بالخريجين األكفاء.

ــمـــؤســـس  وكــــــــــّرم الــــرئــــيــــس الـ
بـــــمـــــعـــــيـــــة رئــــــــيــــــــس الـــــجـــــامـــــعـــــة 
عددا  العالي  منصور  البروفيسور 
مـــن الــبــاحــثــيــن الــمــتــمــيــزيــن من 
خــريــجــي الــبــرنــامــجــيــن، تــقــديــرًا 
لــجــهــودهــم الــعــلــمــيــة والــبــحــثــيــة، 
أبـــحـــاث علمية  ولــمــا قـــدمـــوه مـــن 
ــنــــشــــورة فــــي مــجــات  مـــتـــمـــيـــزة مــ
ــيـــة عــلــى  ــنـ ــبـ ــتـــمـــدة ومـ ــعـ وكــــتــــب مـ
مــعــايــيــر عــلــمــيــة رصــيــنــة تــتــوافــق 
مع اهتمامات الجامعات العريقة 
ــز الــبــحــوث الــعــلــمــيــة، وقــد  ــراكـ ومـ
ــازت  نــالــت أعــلــى الــتــقــديــرات وحــ

أفضل التقييمات.
ــة  ــعــ ــامــ ــجــ وعـــــــّبـــــــر رئــــــيــــــس الــ
الــعــالــي عن  الــبــروفــيــســور منصور 
الــتــي حققها  بــاإلنــجــازات  فــخــره 

لهم  معبرا عن شكره  الخريجين 
على أبحاثهم القائمة على أساس 
تــســلــســل مـــمـــيـــز مــــن الـــخـــطـــوات 
واإلعــداد واإلشــراف الدقيق على 

المحتوى.
وكـــرمـــت الــجــامــعــة الــبــاحــثــة 
بـــتـــول الـــعـــلـــوي خــريــجــة بــرنــامــج 
الهندسية  اإلدارة  في  الماجستير 
ــا بـــعـــنـــوان »إطـــــار  ــًثـ لـــنـــشـــرهـــا بـــحـ
إلدارة    »Blockchain«الــــــــــــــــ تــقــيــيــم 
ســلــســلــة اإلمــــــــــدادات: نــهــج صنع 
الـــــقـــــرار«، ويـــأتـــي ذلــــك فـــي إطـــار 
الهادفة  الجامعة  أساتذة  سياسة 
البحوث  في  العمل  استمرار  إلــى 

المشتركة مع خريجيها.
وكـــرمـــت »األهـــلـــيـــة« الــبــاحــث 
ــد حـــــســـــن عـــــلـــــي خــــريــــج  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ
األعمال  إدارة  ماجستير  برنامج 
لــنــشــره فـــصـــًا بـــعـــنـــوان »تــطــبــيــق 

الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي فــي أنظمة 
المؤسسات: التحديات والفرص«، 
ــتـــاب »أهــمــيــة  والــــــذي ُنـــشـــر فـــي كـ
ــيــــات الـــــجـــــديـــــدة وريـــــــــادة  ــنــ ــتــــقــ الــ
ــال فـــي تــطــويــر األعـــمـــال:  ــمــ األعــ
في  االقتصادي  التنوع  سياق  في 

الدول النامية«.
ــة  ــثـ ــاحـ ــبـ ــم الـ ــريــ ــكــ ــم تــ ــ ــا تــ ــمــ كــ
برنامج  خــريــجــة  البنعلي  إيــمــان 
لنشرها  األعمال  إدارة  ماجستير  
فـــصـــًا بـــعـــنـــوان »تــطــبــيــق الـــذكـــاء 
االصــطــنــاعــي فـــي الــتــســويــق عبر 
ــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي  وســــائــــل الــ
المستهلك:  ســلــوك  عــلــى  وأثـــــره 
أدلة من مملكة البحرين«، والذي 
التقنيات  »أهمية  كــتــاب  فــي  ُنــشــر 
الـــجـــديـــدة وريــــــــادة األعــــمــــال فــي 
تطوير األعمال: في سياق التنوع 

االقتصادي في الدول النامية«.

أكـــدت رئــيــســة جــامــعــة الــبــحــريــن الــدكــتــورة 
الجامعة  أن  المضحكي،  شاهين  بنت  جواهر 
المرتبطة  الــدراســات  في  التوسع  في  مستمرة 
والــذكــاء  والشبكات،  االتــصــاالت  نظم  بهندسة 
ــمــــي  ــاديــ ــاعــــي عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى األكــ ــنــ االصــــطــ

والبحثي. 
ــدًا مــن  ــ ــ ــــال اســتــقــبــالــهــا وفـ ــــك خـ ــاء ذلـ ــ جـ
للشركة  التنفيذي  الرئيس  ضم  بتلكو،  شركة 
المؤسسي  التواصل  عام  ومدير  فينتر،  ميكيل 
آل خليفة،  راشـــد  بــن  بــدر  الشيخ  واالســتــدامــة 

ومدير عام القطاع التجاري عبداهلل دانش. 
تؤديه  الــذي  بالدور  المضحكي  د.  ونوهت 
ــي دعـــــم االقــــتــــصــــاد الــوطــنــي  شـــركـــة بــتــلــكــو فــ
واســتــقــطــاب الــخــريــجــيــن، مــؤكــدة الــســعــي إلــى 
االتصاالت،  شركة  مع  التعاون  بآفاق  االرتــقــاء 
وتهيئة طلبة الجامعة لاستفادة من الفرص 

التي تتيحها لهم   
ــــت: »لـــقـــد طـــرحـــت كــلــيــة الــهــنــدســة  ــالـ ــ وقـ
بالجامعة مؤخرًا ماجستير العلوم في هندسة 
لطلبة  الكلية  ووضعت  والشبكات،  االتــصــاالت 

الدراسات العليا مقترحات عدة بشأن الدراسات 
االتــــصــــاالت«، متوقعة  مـــجـــاالت  فـــي  الــعــلــمــيــة 
الميدان.   هــذا  دراســات رصينة في  عــدة  إنجاز 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  أشــاد  ناحيته،  ومن 
بــتــلــكــو مــيــكــيــل فــيــنــتــر بــمــخــرجــات الــجــامــعــة، 
للتحديات،  حلول  إليجاد  البحثية  وجهودها 
التعاون  مــن  لمزيد  الشركة  تطلع  عــن  معربًا 
والتنسيق في مختلف المجاالت، الفتًا إلى أن 
الشركة دأبت على استقطاب خريجي الجامعة 

للعمل في مختلف مرافقها.

ج��ام��ع��ة ال���ب���ح���ري���ن: ال��ت��و���س��ع ف���ي ال���درا����س���ات 

ال���م���رت���ب���ط���ة ب��ن��ظ��م االت���������س����االت وال�����س��ب��ك��ات

} رئيسة جامعة البحرين تستقبل وفدا من شركة بتلكو.

} جانب من التكريم.

ال���ج���ام���ع���ة الأه����ل����ي����ة ت����ك����رم ع��������ددا م��ن 
خ��ري��ج��ي��ه��ا ال��م��ت��م��ي��زي��ن ف���ي ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي

ط���اب ج��ام��ع��ة ال��ب��ح��ري��ن ال��ط��ب��ي��ة ي��ف��وزون 
اإق��ل��ي��م��ي��ة  م�����س��اب��ق��ة  ف���ي  الأول  ب��ال��م��رك��ز 

من  الطب   )RCSI Bahrain( كلية  فــازت مجموعة من طاب 
الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا - جامعة البحرين الطبية 
األوســط  الشرق  لمنطقة  اإلقليمي  المؤتمر  في  األول  بالمركز 
 IFMSA( - )International لاتحاد الدولي لجمعيات طاب الطب
لنشرهم مراجعة   Federation of Medical Students’ Associations
منهجية تحت إشراف البروفيسور غفران جاسم، رئيس قسم طب 
على   19-COVID تأثير  عن  الطبية،  البحرين  بجامعة  األســرة 
الطب  طاب  لجمعيات  الدولي  االتحاد  ويعد  العصبي.  الجهاز 
التي تربط طاب الطب من جميع  المنظمات  أكبر  واحــدة من 

أنحاء العالم وقد ُأقيم المؤتمر هذا العام في تونس. 
ولــورا  ووصــاي خالد  مــاح  الطاب مريم سلمان وسعد  قــام 
موران من الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا بدبلن والدكتور 
موقع  على  دراســـة  بنشر   )2019 دفعة  )خــريــج  أبــو سعيد  يوسف 
المرضى  »خصائص  بعنوان   PubMed العلمية  البيانات  قاعدة 
SARS- CoV-2 مع تواجد نتيجة إيجابية لعينة من  المصابين 
 Characteristics of »السائل الدماغي النخاعي: مراجعة منهجية
 Positive Cerebrospinal Fluid: A  2-Patients with .SARS-CoV

Systematic Review
ــة التي  وقــالــت الــبــروفــيــســور غــفــران جــاســم: »هــــدف الـــدراسـ
أجـــراهـــا طــابــنــا هــو مــســاعــدة األطـــبـــاء فــي تــحــديــد مــواصــفــات 
عينة  لتحليل  إيجابية  نتيجة  لديهم  يكون  قد  الذين  المرضى 
مــن الــســائــل الــدمــاغــي الــنــخــاعــي، وهــو ســائــل صـــاٍف مــوجــود في 
بالرغم من وجود  الشوكي  والنخاع  بالدماغ  األنسجة المحيطة 
نتيجة سلبية لمسحة البلعوم األنفي، وتهدف نتائج هذه الدراسة 
الـ  مرضى  وعــاج  تشخيص  معايير  تطوير  فــي  المساهمة  إلــى 

COVID-19 الذين لديهم أعراض تأثر الجهاز العصبي«.
وبعد أن تم تحديد 252 دراسة وتقييم 56 مقالة تم الحصول 
عليها من عدة قواعد بيانات بحثية وجدت الدراسة أن المرضى 
نتيجة  وجـــود  خــال  مــن   19-COVID بـــ  إصابتهم  ثبتت  الــذيــن 
نتيجة  وجـــود  رغــم  النخاعي  الــدمــاغــي  الــســائــل  لعينة  إيجابية 
أعــراض  مــن  يعانون  يــزالــون  ال  األنــفــي  البلعوم  لمسحة  سلبية 
البصرية،  واالضطرابات  والسعال  والحمى  القيء  مختلفة مثل 

ولــقــد أوصـــت الــدراســة بــأنــه يجب أن يــكــون األطــبــاء على درايــة 
واحتمالية  العصبي  الجهاز  على   19-COVID تأثير  بــأعــراض 
البلعومية  األنــفــيــة  المسحة  نتيجة  مــن  الــرغــم  عــلــى  ظــهــورهــا 

السلبية.
وقــــال الــبــروفــيــســور ســمــيــر الــعــتــوم رئــيــس جــامــعــة البحرين 
جاسم  غــفــران  والــبــروفــيــســور  وخريجنا  طابنا  »ُأهــنــئ  الطبية: 
المراجعة  وبنتائج   IFMSA مؤتمر  فــي  تلقوه  الـــذي  بالتقدير 
المنهجية، فبصفتنا جامعة للعلوم الصحية نحن نقدر مساهمة 
تحديات  مواجهة  إلــى  يــهــدف  الـــذي  الطبي  البحث  فــي  طابنا 
التدابير  حــول  الــوعــي  نشر  فــي  والمساهمة  العالمية  الصحة 

الوقائية لتحسين حياة األفراد في البحرين وخارجها«.

فـــي إطـــــار الـــدعـــم الــمــســتــمــر 
والـــتـــعـــاون الــوثــيــق الــــذي تــقــدمــه 
البلديات  وشــــؤون  األشــغــال  وزارة 
ــعـــمـــرانـــي لــــــوزارة  والـــتـــخـــطـــيـــط الـ
من  لتمكينها  والتعليم  الــتــربــيــة 
تــنــفــيــذ خــطــتــهــا االســتــراتــيــجــيــة 
ــمــــدارس  ــاء الــ بـــالـــتـــوســـع فــــي إنــــشــ
لجميع  الدراسي  المقعد  وتوفير 
إلى  وتقريبهم  والطالبات  الطلبة 
المهندس  صـــرح  سكنهم،  مــحــال 
ــن مـــحـــمـــد آل  ــ الـــشـــيـــخ مـــشـــعـــل بـ
خليفة الوكيل المساعد لمشاريع 
األشغال  بـــوزارة  والصيانة  البناء 
وشــــــؤون الـــبـــلـــديـــات والــتــخــطــيــط 
الــعــمــرانــي بــأنــه قـــد تـــم االنــتــهــاء 
التنفيذية  التصاميم  أعمال  من 
المدرسة  إنشاء  الخاصة بمشروع 
االبـــتـــدائـــيـــة/ اإلعــــداديــــة لــلــبــنــات 
بــقــالــي وتــســلــيــم الــرســومــات إلــى 
والــتــي  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة 

عــلــى مرحلتي  بـــدورهـــا  ســتــشــرف 
المناقصة والتنفيذ.

ــنــــدس الـــشـــيـــخ  ــهــ ــمــ وأشــــــــــار الــ
الـــوزارة  أن  إلــى  خليفة  آل  مشعل 
ــت فـــي تــصــمــيــم الــمــدرســة  قـــد راعــ
ــأن يـــتـــنـــاســـب مــــع الــمــتــطــلــبــات  ــ بــ
والتعليم  التربية  لــوزارة  الحديثة 
ــتـــطـــور الــتــعــلــيــمــي  ــواكــــب الـ بـــمـــا يــ
المستمر في المملكة وتوفير بيئة 
مريحة وممتعة في التعليم حيث 
بتوفير  الرشيدة  الحكومة  قامت 
قـــالـــي  بـــمـــنـــطـــقـــة  أرض  ــة  ــعـ قـــطـ
مربع  متر   12007 تبلغ  بمساحة 
مساحة  على  البناء  فيها  وسيتم 

13,003.6  متر مربع.
 2 عــدد  مــن  المدرسة  وتتكون 
منها  كل  يخصص  تعليمي  مبنى 
لــكــل مــرحــلــة دراســيــة )ابــتــدائــيــة/ 
يتكون كل مبنى  إعــداديــة( بحيث 
فصا   22 تضم  طوابق  أربعة  من 

دراسيا بإجمالي 44 فصا تعليميا 
فــي الــمــدرســة إلــى جــانــب فصلين 
لـــــذوي االحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة ، 
االستيعابية  الــطــاقــة  تبلغ  حــيــث 
طــالــبــة   1320 ــي  ــوالـ حـ لــلــمــدرســة 
)بــمــعــدل 30 طــالــبــة فـــي الــفــصــل 

الواحد(.
كــــمــــا ســـتـــتـــضـــمـــن الــــمــــدرســــة 
األسرية  والتربية  للعلوم  معامل 
والتقانة  والتصميم  والــحــاســوب 
ــرف لــلــمــدرســات، كما  ومـــرســـم وغــ
تحتوي المدرسة على مبنى إداريا 
لــإداريــات، قاعة  يتكون من غرف 
اجتماعات، صالة رياضية صممت 
ــات الـــعـــالـــمـــيـــة  ــاســ ــيــ ــقــ بـــحـــســـب الــ
متضمنًة كل الخدمات المطلوبة 
دورات  مـــن  الــريــاضــيــة  لــلــصــاالت 
مياه وغرف للتبديل. كما تحتوى 
الخدمات  جميع  على   المدرسة 
الــمــيــاه  دورات  مـــثـــل  الــمــشــتــركــة 
ــة إلـــــى جــانــب  ــراحــ ــتــ وغــــــرف االســ
أعــــمــــال الـــمـــوقـــع الــــعــــام ومــحــطــة 
للحراسة  وغــرفــة  فــرعــيــة  كــهــربــاء 
واألمن ومواقف النتظار السيارات 
داخل  التعليمي  للطاقم  ومواقف 

حرم المدرسة يتسع لـ 80 سيارة.

وأكــــــــــد الـــــوكـــــيـــــل الـــمـــســـاعـــد 
لــمــشــاريــع الــبــنــاء والــصــيــانــة على 
االعتبار  بعين  األخـــذ  تــم  قــد  أنــه 
متطلبات  الــمــدرســة  تصميم  فــي 
والمباني  االستدامة  ومواصفات 
الخضراء وتطبيق سياسة ترشيد 
على  للحفاظ  الطاقة  استهاك 
الــبــيــئــة والــــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة، مع 
ــيـــر كــــل الـــتـــســـهـــيـــات لــتــنــقــل  تـــوفـ
من  الموظفين  أو  الطلبة  وحركة 
تــوفــيــر  ــم  تـ الـــعـــزيـــمـــة، حــيــث  ذوي 
ــداخـــل  ــد كــــل مـ ــنـ ــنــــحــــدرات عـ ــمــ الــ
الـــمـــبـــنـــى األكــــاديــــمــــي بـــاإلضـــافـــة 
ــقـــرب  ــالـ ــاعــــد بـ ــيــــر مــــصــ إلـــــــى تــــوفــ
ــن الــــمــــداخــــل لـــضـــمـــان ســهــولــة  مــ
تــنــقــلــهــم عـــبـــر الـــطـــوابـــق وتــوفــيــر 
على  تحتوي  خــاصــة  مــيــاه  دورات 
الــمــتــوافــقــة مع  الــخــدمــات  جميع 
به  المعمول  وحسب  احتياجاتهم 

عالميًا.
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دول  ــبــــحــــريــــن  الــ مـــمـــلـــكـــة  ُتــــــشــــــارك 
الــخــلــيــج؛ االحـــتـــفـــال بــأســبــوع الــتــغــذيــة 
الخليجي خال الفترة من 7 – 13 مارس، 
وذلك في إطار السعي لتحقيق التناسق 
والــتــكــامــل والــتــرابــط بــيــن دول أعــضــاء 
المجلس، ووضع األنظمة المتماثلة في 
والتوعوية،  الصحية  الميادين  مختلف 
والتعاون  التنسيق  من  المزيد  وتحقيق 
فيما بينها في مجال التغذية والصحة 

العامة.
التغذية  بأسبوع  االحتفال  ويهدف 
ــن وعــــــي صــحــي  ــويـ ــكـ الـــخـــلـــيـــجـــي إلــــــى تـ
الخليجية،  الــمــجــتــمــعــات  لـــدى  تــغــذوي 
ــى تــشــابــه أنـــمـــاط االســتــهــاك  ــرًا إلــ نـــظـ
الــغــذائــي فــيــهــا، وتــأثــرهــا بــالــعــديــد من 
ــة والـــصـــنـــاعـــيـــة،  ــاديــ ــتــــصــ ــل االقــ ــوامــ ــعــ الــ
والــتــي بــدورهــا ســاهــمــت فــي خــلــق نمط 
استهاكي غذائي خاطئ؛ مما قد يؤدي 
إلى العديد من المشاكل الصحية. ومن 
هنا تكمن أهمية تضافر الجهود الرامية 
التغذية  بأهمية  الــوعــي  مستوى  لــرفــع 
السليمة المتوازنة واألساليب واألنماط 
الصحيحة؛ والتي ستنعكس إيجابًا على 
من  والحد  والصحية  التغذوية  الحالة 
السارية  غير  المزمنة  األمــراض  انتشار 

لــبــنــاء  وذلـــــك  بــالــتــغــذيــة،  الـــعـــاقـــة  ذات 
مجتمعات خليجية صحية.

كما يهدف االحتفال بأسبوع التغذية 
الخليجي إلى نشر وتعزيز ثقافة اختيار 
الغذاء الصحي والمتوازن، وتعزيز أنماط 
الحياة الصحية؛ والذي بدوره يقلل من 
عبء المراضة الناتجة عن التغذية غير 
مــن منطلق جهود  فــإنــه  لـــذا  الــصــحــيــة، 
الــتــي  واســتــراتــيــجــيــتــهــا،  الــصــحــة  وزارة 
مـــن ضــمــنــهــا الــســيــطــرة عــلــى األمــــراض 
كان  فقد  انتشارها،  من  والحد  المزمنة 
العامة  الــصــحــة  بــــإدارة  الــتــغــذيــة  لقسم 
دور فــي نــشــر وتــطــبــيــق الــوعــي الــغــذائــي 
وتــحــســيــن االخـــتـــيـــارات الــغــذائــيــة لــرفــع 
مــســتــوى الــحــالــة الــتــغــذويــة والــصــحــيــة 
لــجــمــيــع فــئــات الــمــجــتــمــع، حــيــث ُيــقــدم 
قسم التغذية بالتعاون مع الجهات ذات 
منظمة  توصيات  مــع  وتماشًيا  العاقة 
الخدمات  من  العديد  العالمية  الصحة 
والبرامج والمشاريع المتعلقة بالتغذية 
ــــك مـــن خــــال تنظيم  الــصــحــيــحــة، وذلـ
ــن الـــمـــحـــاضـــرات والـــحـــمـــات  حـــزمـــة مــ
التوعوية وإعداد ونشر المواد التثقيفية 
التغذوية، فضًا عن الدراسات والمسوح 
الــتــغــذويــة وبـــرامـــج الــتــرصــد الــتــغــذوي 

المتعلقة  المشاكل  أبـــرز  على  لــلــوقــوف 
التغذوي  الوضع  وتقييم  التغذية  بسوء 
يــهــدف قسم  كما  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي 
الوزن  وزيــادة  السمنة  لمعالجة  التغذية 
ــقــدمــهــا  مــــن خـــــال الــــخــــدمــــات الـــتـــي ُت
ُتغطي  التي  المركزية  التغذية  عــيــادات 
كـــل مــحــافــظــات مــمــلــكــة الــبــحــريــن، كما 
يــعــمــل قــســم الــتــغــذيــة جــنــًبــا إلــــى جنب 
مـــع الــجــهــات ذات الــعــاقــة فـــي تــطــويــر 
االســتــراتــيــجــيــات واســـتـــحـــداث الــدالئــل 
ــى مــكــافــحــة  اإلرشــــاديــــة الـــتـــي تـــهـــدف الــ
السمنة واألمراض المزمنة غير السارية 

المرتبطة بها.
بــمــمــلــكــة  الـــصـــحـــة  وزارة  وتــــحــــرص 
الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى تـــنـــظـــيـــم الـــفـــعـــالـــيـــات 
ــة الـــتـــثـــقـــيـــفـــيـــة والــــتــــوعــــويــــة  ــ ــــطـ ــشـ ــ واألنـ
بالتزامن مع االحتفال بأسبوع التغذية 
ــة  ــامـ ــــال إقـ الـــخـــلـــيـــجـــي، وذلـــــــك مــــن خــ
ندوات وفعاليات توعوية تهدف إلى نشر 
التوعية حول التغذية الصحية، وتنظيم 
ورش العمل الموجهة للمختصين وأفراد 
ــًة إلـــى مــقــاالت  ــافـ الــمــجــتــمــع عـــامـــة، إضـ
نشرها  يتم  تــوعــويــة  علمية  ومــعــلــومــات 
في  وبثها  اإلعـــام  وســائــل  مختلف  عبر 

شبكات ومواقع التواصل االجتماعي. 

البحرين ت�سارك في اأ�سبوع التغذية الخليجي

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16054/pdf/1-Supplime/16054.pdf?fixed5973
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1287526
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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جلان تن�سيقية ملديري 

املدار�س لتطوير اأداء املناطق التعليمية

80 % ن�سبـــة ح�ســـور 
طالب املدار�س بكل املراحل التعليمية

التن�شيقية  اللجان  عمل  اإطار  يف 

باملناطق  املدار�س  ومديرات  ملديري 

التعليمية، دعًما جلهود وزارة الرتبية 

جلنة  عقدت  التطويرية،  والتعليم 

اجتماًعا  الرابعة  التعليمية  املنطقة 

مديرة  �شنان  عبداهلل  منال  بقيادة 

للبنات،  الثانوية  خولة  مدر�شة 

حماد  بني  يا�شر  االأ�شاتذة:  وع�شوية 

الثانوية  اخلليفية  الهداية  مدير 

اخلدمات  مبلف  واملعني  للبنني 

مديرة  ال�شديقي  وبا�شمة  والبيئة، 

واملعنية مبلف  للبنات  الثانوية  احلد 

الرقمي،  والتمكني  والتعلم  التعليم 

زياد  بن  طارق  مدير  غلوم  ويحيى 

مبلف  واملعني  للبنني  االإعدادية 

مديرة  ال�شعدون  ون�شيمة  ال�شلوك، 

احلد االإعدادية للبنات واملعنية مبلف 

مديرة  عبدالر�شا  ون�شرين  )اأداء(، 

واملعنية  للبنات  االإعدادية  زنوبيا 

مبلف جودة احلياة، وعايدة الدو�شري 

مديرة مدر�شة رقية االبتدائية للبنات 

ونعيمة  امل�شابقات،  مبلف  واملعنية 

عمران  بنت  مرمي  مديرة  الكعبي 

مبلف  واملعنية  للبنات  االبتدائية 

اأبو  مديرة  علي  وفريدة  امل�شاريع، 

للبنني  االبتدائية  احلمداين  فرا�س 

واملعنية مبلف التخطيط والتقومي.

اال�شت�شارات  اللجنة  وقدمت 

والت�شورات  الرتبوية  واملقرتحات 

مبدار�س  العمل  الإجراءات  الداعمة 

التن�شيق  و�شبل  التعليمية،  املنطقة 

لتعزيز  بينها،  فيما  احليوي  والربط 

املتميزة، ف�شالً  واملمار�شات  املبادرات 

اآليات العمل، من  عن منذجة وتوحيد 

اأجل االرتقاء باملمار�شات الرتبوية.

منذ  اللجنة  اأن  �شنان  واأو�شحت 

الروؤى،  توحيد  اإىل  �شعت  انطالقتها 

حتقيًقا  املوؤ�ش�شي،  العمل  لتطوير 

والتعليم،  الرتبية  وزارة  الأهداف 

م�شوؤولية  عاتقها  على  وحملت 

املنطقة  ملدار�س  املطلوب  الدعم  تقدمي 

لزيارة  �شتخ�شع  التي  التعليمية 

املراجعة من قبل هيئة جودة التعليم 

اأع�شاء  يبا�شر  حيث  والتدريب، 

وفق  املدار�س  لهذه  دعمهم  اللجنة 

برنامج  كتنفيذ  ممنهجة،  عمل  خطة 

»يوم يف حياة مدر�شة« الذي يتم من 

العمل  الإجراءات  �شامل  م�شح  خالله 

املدر�شي،  العمل  جماالت  خمتلف  يف 

والدعم  الراجعة  التغذية  وتقدمي 

املطلوب.

اإنه من �شمن خطة  وقالت �شنان 

املتميزة  املمار�شات  لن�شر  اللجنة 

و�شقل  االإبداعية  امل�شاريع  وت�شجيع 

جماالت  خمتلف  يف  الريادية  االأفكار 

العمل املدر�شي.

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  اأفاد 

والتعليم، اأن ن�شبة ح�شور الطلبة يف جميع املدار�س بكل 

مراحلها التعليمية اأم�س االأحد تبلغ )80.06%( من اإجمايل 

ح�شورًيا،  االنتظام  يف  رغبتهم  �شجلوا  الذين  الطلبة  عدد 

االحرتازية  االإجراءات  تطبيق  على  الوزارة  حر�س  موؤكًدا 

مبا يتنا�شب مع نظام االإ�شارة ال�شوئية، وتقدمي اخلدمات 

التعليمية للجميع، �شواًء يف املدر�شة اأو عن ُبعد من خالل 

التطبيقات الرقمية اأو البوابة التعليمية اأو الدرو�س املتلفزة. 

اإىل مدر�شة بيت احلكمة  بزيارة  قيامه  جاء ذلك خالل 

للبنني،  االبتدائية  الكربى  بدر  ومدر�شة  للبنات،  االبتدائية 

الدرا�شة  اطماأن على �شري  ال�شباحية، حيث  �شمن جوالته 

االإدارية  الهيئات  ع�شوات  من  عدًدا  والتقى  املدر�شتني،  يف 

تنفذها  التي  الرتبوية  امل�شاريع  على  واطلع  والتعليمية، 

املدر�شتان.

ففي مدر�شة بيت احلكمة االبتدائية للبنات، اطلع الوزير 

على القنوات التعليمية التي اأطلقتها املدر�شة، بهدف تطوير 

املخرجات التعليمية واالرتقاء باملهارات االأ�شا�شية للطالبات.

ويف مدر�شة بدر الكربى االبتدائية للبنني، قام الوزير بزيارة 

اإىل �شف )بدور االأمل( اخلا�س بطلبة التوحد، وهو �شف 

مزود بجميع التجهيزات اخلا�شة بتدري�س الطلبة من تلك 

الفئة وتاأهيلهم وتزويدهم باملهارات احلياتية.

وزير اخلارجية يبحث

 مع �سفري اجلزائر تعزيز التعاون 

ا�شتقبل الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين، وزير اخلارجية، اأم�س االأحد، يف مقر 

الوزارة، عبداحلميد اأحمد خوجة، �شفري اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية لدى 

مملكة البحرين.

البحرين  مملكة  بني  تربط  التي  الوطيدة  االأخوية  العالقات  بحث  اللقاء،  خالل  ومت 

واجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية ال�شقيقة، و�ُشبل تعزيز التعاون والتن�شيق 

الثنائي امل�شرتك يف خمتلف املجاالت مبا يلّبي امل�شالح امل�شرتكة، اإ�شافة اإىل مناق�شة عدد 

من املو�شوعات ذات االهتمام امل�شرتك.

اإعداد الوثائق لإن�ساء حديقة يف الهملة مب�ساحة 740 مرًتا.. خلف:

حمالت رقابية يومية لإزالة املخلفات واحلفاظ على النظافة العامة

البلديات  و�شوؤون  االأ�شغال  وزير  اأكد 

عبداهلل  بن  ع�شام  العمراين  والتخطيط 

باالأنظمة  االلتزام  �شرورة  على  خلف 

عموًما،  املناطق  جميع  يف  والقوانني 

واملناطق ال�شناعية على وجه اخل�شو�س.

م�شتمرة  البلديات  اأن  على  خلف  واأكد 

يف  والتفتي�شية  الرقابية  حمالتها  يف 

نف�شه  الوقت  يف  داعًيا  املناطق،  خمتلف 

جميع االأفراد واملوؤ�ش�شات اإىل احلفاظ على 

النظافة العامة، والتقّيد باالأنظمة والقوانني 

من اأجل ال�شالح العام.

الدائرة  مبمثل  لقائه  خالل  ذلك  جاء 

مبجل�س  ال�شمالية  املحافظة  يف  ال�شابعة 

بح�شور  الدم�شتاين  اأحمد  النائب  النواب 

ال�شيخ  البلديات  ل�شوؤون  الوزارة  وكيل 

عام  ومدير  خليفة،  اآل  اأحمد  بن  حممد 

الف�شالة،  ملياء  ال�شمالية  املنطقة  بلدية 

بدر  املهند�س  الطرق  �شيانة  اإدارة  ومدير 

و�شوؤون  التخطيط  اإدارة  ومدير  العلوي، 

ومدير  ال�شيباين،  حممود  البلدية  املجال�س 

املهند�شة  الطرق  وت�شميم  تخطيط  اإدارة 

لبلدية  البلدي  املجل�س  مها حمادة، وع�شو 

وخليل  جا�شم،  زينة  ال�شمالية  املنطقة 

احلياة،  �شجرة  جمعية  رئي�س  الديلمي 

ورئي�س ماأمت الطويلة يف قرية بوري حممد 

حيث  الوزارة،  م�شوؤويل  من  وعدد  �شلمان، 

بحث معه عدًدا من املوا�شيع اخلدمية.

اأمانة  اأن  خلف  الوزير  اأو�شح  وقد 

الثالث تقوم بحمالت  العا�شمة، والبلديات 

رقابية وتفتي�شية ب�شورة يومية وم�شتمرة 

واأن  البحرين،  مملكة  مناطق  عموم  يف 

اأحد  هو  الهملة  منطقة  يف   1012 جممع 

املناطق التي ت�شملها حمالت الرقابة، اإال اأن 

هذه املنطقة بحاجة اإىل تعاون اأكرث من قبل 

اجلميع  والتزام  املخالفات  الإزالة  اجلميع 

ترتكز  ال  احلمالت  اأن  اإىل  م�شرًيا  باملنطقة، 

يف  حتى  بل  النظافة،  مو�شوع  يف  فقط 

واالإعالنات  الطرق،  واإ�شغاالت  التعديات 

غري املرخ�شة.

و�شّدد الوزير خلف على تطبيق قانون 

النظافة رقم 10 ل�شنة 2019، واأو�شح اأن 

القانون عالج الكثري من النقاط التي كانت 

وقال:  ال�شابق،  القانون  يف  موجودة  غري 

واإعالمية  توعوية  بحملة  الوزارة  قامت 

احلمالت  وهذه  القانون  بهذا  للتعريف 

اجلميع  داعًيا  تتوقف،  مل  م�شتمرة  مازالت 

على  والعمل  بالقانون  التقيد  �شرورة  اإىل 

مملكة  مناطق  جميع  وح�شارية  نظافة 

البحرين.

كما بحث الوزير اآخر م�شتجدات حديقة 

يف  الوزارة  اأن  اأكد  حيث  القرية،  منطقة 

متهيًدا  للحديقة  الوثائق  اإعداد  مرحلة 

لطرحها يف مناق�شة عامة، مو�شًحا من اأن 

م�شاحة احلديقة �شتكون 740 مرًتا مربًعا، 

واأنه فور االنتهاء من اإعداد الوثائق الالزمة 

�شيتم العمل على طرحها يف مناق�شة لبدء 

العمل فيها.

مع  خلف  الوزير  بحث  اآخر  جانب  من 

ملنفعة  اأر�س  تخ�شي�س  مو�شوع  النائب 

والتطوير  التخطيط  هيئة  موجًها  عامة، 

االأر�س  هذه  يف  البت  �شرعة  اإىل  العمراين 

وعمل الالزم، اإ�شافة اإىل عدد من املوا�شيع 

اخلدمية االأخرى.

الدم�شتاين  النائب  اأ�شاد  جهته  من 

البلديات  و�شوؤون  االأ�شغال  وزارة  بجهود 

الوزير  راأ�شهم  العمراين، وعلى  والتخطيط 

وامل�شوؤولون يف الوزارة.

االأ�شغال  وزارة  اإن  الدم�شتاين:  وقال 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شوؤون 

تبذل جهوًدا كبرية يف �شبيل تنفيذ امل�شاريع 

يف  متميزة  بجهود  تقوم  كما  اخلدمية، 

ج�شور  متد  دائًما  وهي  اخلدمات،  تطوير 

والهيئات  القطاعات  خمتلف  مع  التعاون 

مبا يحقق امل�شلحة العامة.

كما اأكد النائب الدم�شتاين على التعاون 

و�شوؤون  االأ�شغال  وزارة  بني  الوثيق 

البلديات والتخطيط العمراين مع املجال�س 

البلدية. الت�شريعية واملجال�س 

الزياين ي�ستعر�س عالقات

 ال�سداقة مع �سفري طاجيك�ستان

ا�شتقبل الدكتور عبداللطيف بن را�شد 

الزياين، وزير اخلارجية، يف مكتبه مبقر 

زوده  حممود  بهادور  اأم�س،  الوزارة، 

طاجيك�شتان  جمهورية  �شفري  �شريفي، 

لدى مملكة البحرين واملقيم يف اأبوظبي.

ا�شتعرا�س  اللقاء،  خالل  وجرى 

عالقات ال�شداقة والتعاون الوثيقة التي 

وجمهورية  البحرين  مملكة  بني  جتمع 

املتبادل  احلر�س  ظل  يف  طاجيك�شتان 

وتنميتها  لتعزيزها  امل�شرتكة  والرغبة 

امل�شالح  يخدم  مبا  املجاالت  كل  يف 

والتطلعات امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني 

من  عدد  اإىل  باالإ�شافة  ال�شديقني، 

االهتمام  حمل  والق�شايا  املو�شوعات 

امل�شرتك.

عبداهلل  فاطمة  ال�شفري  اللقاء،  ح�شر 

االأفرو  ال�شوؤون  قطاع  رئي�س  الظاعن، 

اآ�شيوية بوزارة اخلارجية.
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�سمن رئا�ستها احلالية لالحتاد الربملاين العربي.. زينل: 

م�ساريع ولقاءات قادمة ت�سهم يف تعزيز التعاون العربي

رئي�س  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  اأ�شادت 

للدبلوما�شية  الفاعل  بالدور  النواب  جمل�س 

العربية  العالقات  تعزيز  يف  البحرينية 

حل�شرة  احلكيمة  القيادة  ظل  يف  امل�شرتكة، 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى، وتوجيهاته امللكية ال�شامية 

يف  امل�شرتك  العربي  والعمل  الت�شامن  دعم  يف 

خمتلف املجاالت.

لالحتاد  احلالية  رئا�شتها  اأن  واأكدت   

الربملاين العربي �شتت�شمن العديد من امل�شاريع 

التعاون  تعزيز  يف  ت�شهم  التي  واللقاءات 

والتي  الراهنة،  التحديات  ظل  يف  العربي، 

من  والتكامل  التن�شيق  من  املزيد  ت�شتوجب 

اجلميع. جاء ذلك خالل ا�شتقبال، �شباح اأم�س، 

ال�شفري وحيد مبارك �شيار �شفري مملكة البحرين 

لدى اجلمهورية العربية ال�شورية.

يف اجتماع خدمات النواب مع وزير الإعالم وجمعية ال�سحفيني.. الأن�ساري:

توافق مع احلكومة على قانون ال�سحافة ودرا�سة مقرتحات »ال�سحفيني«

اجتماعها  النواب  مبجل�س  اخلدمات  جلنة  عقدت 

الرابع  العادي  ال�شنوي  االنعقاد  دور  يف  الع�شرين 

اأحمد  النائب  برئا�شة  اخلام�س  الت�شريعي  الف�شل  من 

اأع�شاء  النواب  بح�شور  االأحد،  اأم�س  االن�شاري، 

اللجنة.

وزير  بح�شور  اجتماعها،  يف  اللجنة  وناق�شت 

�شوؤون االإعالم، وممثلي جمعية ال�شحفيني البحرينية، 

م�شروع قانون بتعديل بع�س اأحكام املر�شوم بقانون 

)47( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم ال�شحافة والطباعة 

والن�شر املرافق للمر�شوم رقم )77( ل�شنة 2021.

جلنة  راأي  على  االطالع  مت  االجتماع  وخالل 

وزارة  ومرئيات  والقانونية،  الت�شريعية  ال�شئون 

االإن�شان،  الوطنية حلقوق  االإعالم، واملوؤ�ش�شة  �شوؤون 

وجمعية ال�شحفيني البحرينية، و�شحيفة »االأيام«.

توافقت  اللجنة  اإن  االأن�شاري  اأحمد  النائب  وقال 

اإىل  ا�شتمعت  بقانون، كما  امل�شروع  مع احلكومة على 

مقرتحات جمعية ال�شحفيني البحرينية وارتاأت تاأجيل 

املو�شوع لدرا�شة هذه املقرتحات.

البحرين ت�سارك الحتفال باأ�سبوع التغذية اخلليجي.. »ال�سحة«:

تعزيز ثقافة اختيار الغذاء ال�سحي واملتوازن باملجتمعات اخلليجية

اخلليج  دول  البحرين  مملكة  ت�شارك 

خالل  اخلليجي  التغذية  باأ�شبوع  االحتفال 

الفرتة 7-13 مار�س، وذلك يف اإطار ال�شعي 

بني  والرتابط  والتكامل  التنا�شق  لتحقيق 

االأنظمة  وو�شع  املجل�س،  اأع�شاء  دول 

ال�شحية  امليادين  خمتلف  يف  املتماثلة 

التن�شيق  من  املزيد  وحتقيق  والتوعوية، 

التغذية  جمال  يف  بينها  فيما  والتعاون 

وال�شحة العامة.

التغذية  باأ�شبوع  االحتفال  ويهدف 

�شحي  وعي  تكوين  اإىل  اخلليجي 

نظرا  اخلليجية،  املجتمعات  لدى  تغذوي 

فيها،  الغذائي  اال�شتهالك  اأمناط  لت�شابه 

االقت�شادية  العوامل  من  بالعديد  وتاأثرها 

وال�شناعية، والتي بدورها اأ�شهمت يف خلق 

منط ا�شتهالكي غذائي خاطئ، ما قد يوؤدي 

هنا  ومن  ال�شحية.  امل�شاكل  من  العديد  اإىل 

لرفع  الرامية  اجلهود  ت�شافر  اأهمية  تكمن 

ال�شليمة  التغذية  باأهمية  الوعي  م�شتوى 

ال�شحيحة،  واالأمناط  واالأ�شاليب  املتوازنة 

احلالة  على  اإيجابا  �شتنعك�س  والتي 

انت�شار  من  واحلد  وال�شحية  التغذوية 

االأمرا�س املزمنة غري ال�شارية ذات العالقة 

خليجية  جمتمعات  لبناء  وذلك  بالتغذية، 

�شحية.

التغذية  باأ�شبوع  االحتفال  يهدف  كما 

اختيار  ثقافة  وتعزيز  ن�شر  اإىل  اخلليجي 

اأمناط  وتعزيز  واملتوازن،  ال�شحي  الغذاء 

من  يقلل  بدوره  والذي  ال�شحية،  احلياة 

غري  التغذية  عن  الناجتة  املرا�شة  عبء 

ال�شحية، لذا فاإنه ومن منطلق جهود وزارة 

�شمنها  من  والتي  وا�شرتاتيجيتها،  ال�شحة 

من  واحلد  املزمنة  االأمرا�س  على  ال�شيطرة 

باإدارة  التغذية  لق�شم  كان  فقد  انت�شارها، 

ال�شحة العامة دور يف ن�شر وتطبيق الوعي 

الغذائية  االختيارات  وحت�شني  الغذائي 

وال�شحية  التغذوية  احلالة  م�شتوى  لرفع 

جلميع فئات املجتمع، اإذ يقدم ق�شم التغذية 

بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة ومتا�شيا 

مع تو�شيات منظمة ال�شحة العاملية العديد 

املتعلقة  وامل�شاريع  والربامج  اخلدمات  من 

بالتغذية ال�شحيحة، وذلك من خالل تنظيم 

التوعوية  املحا�شرات واحلمالت  حزمة من 

التغذوية،  التثقيفية  املواد  ون�شر  واإعداد 

التغذوية  وامل�شوح  الدرا�شات  عن  ف�شال 

على  للوقوف  التغذوي  الرت�شد  وبرامج 

اأبرز امل�شاكل املتعلقة ب�شوء التغذية وتقييم 

البحرين،  مملكة  يف  التغذوي  الو�شع 

ال�شمنة  ملعاجلة  التغذية  ق�شم  يهدف  كما 

التي  اخلدمات  خالل  من  الوزن  وزيادة 

تقدمها عيادات التغذية املركزية التي تغطي 

يعمل  كما  كافة،  البحرين  حمافظات مملكة 

اجلهات  مع  جنب  اإىل  جنبا  التغذية  ق�شم 

اال�شرتاتيجيات  تطوير  يف  العالقة  ذات 

تهدف  التي  االإر�شادية  الدالئل  وا�شتحداث 

غري  املزمنة  واالأمرا�س  ال�شمنة  ملكافحة 

ال�شارية املرتبطة بها.

مبملكة  ال�شحة  وزارة  وحتر�س 

واالأن�شطة  الفعاليات  تنظيم  على  البحرين 

التثقيفية والتوعوية بالتزامن مع االحتفال 

باأ�شبوع التغذية اخلليجي، وذلك من خالل 

تهدف  توعوية  وفعاليات  ندوات  اإقامة 

ال�شحية،  التغذية  حول  التوعية  ن�شر  اإىل 

للمخت�شني  املوجهة  العمل  ور�س  وتنظيم 

مقاالت  اإىل  اإ�شافة  عامة،  املجتمع  واأفراد 

ومعلومات علمية توعوية يتم ن�شرها عرب 

�شبكات  يف  وبثها  االإعالم  و�شائل  خمتلف 

ومواقع التوا�شل االجتماعي.

رئي�س الربملان العربي يدعو لدعم 

الدول العربية املت�سررة جراء 

الأحداث العاملية الراهنة

رئي�س  الع�شومي  عبدالرحمن  بن  عادل  دعا 

الربملان العربي اإىل التكاتف والت�شامن االقت�شادي 

فيما بني الدول العربية، خا�شة يف ظل حالة عدم 

النظام  بها  مير  التي  واالأمني  ال�شيا�شي  اال�شتقرار 

الراهن، والتي فر�شت �شعوبات  الدويل يف الوقت 

نواحي  يف  م�شبوقة  غري  اقت�شادية  وحتديات 

االأو�شاع  املبا�شر على  تاأثريها  �شتى، و�شيكون لها 

الدول  العربي، �شيما يف بع�س  للمواطن  املعي�شية 

ب�شكل  عليها  �شيوؤثر  ما  املوارد،  حمدودة  العربية 

مبا�شر.

واأكد رئي�س الربملان العربي اأن املرحلة احلالية 

يكون هناك  اأن  اأي وقت م�شى  من  اأكرث  ت�شتوجب 

اإطاره  يف  يتم  العربية،  الدول  بني  فيما  تكاتف 

م�شاعدة الدول العربية االأكرث ت�شرًرا من االأو�شاع 

على  قدرتها  لتعزيز  وذلك  الراهنة،  واالأزمات 

من  االإمكان  قدر  والتقليل  التحديات،  تلك  مواجهة 

اآثارها على مواطنيها.

�شيوفر  التكاتف  هذا  اأن  الع�شومي  واأ�شاف 

احلماية لهذه الدول العربية من اأي تبعات �شلبية، 

ع�شر  حالًيا  يعي�س  اأجمع  العامل  اأن  ا  خ�شو�شً

التكتالت االقت�شادية، وال توجد دولة منفردة مهما 

مواجهة  على  قادرة  االقت�شادية  اإمكاناتها  كانت 

االأزمات االقت�شادية التي يعي�شها العامل.

عادل الع�سومي

زينل: دعم نيابي لتعزيز

 التعاون مع جمهورية اإندوني�سيا

ا�شتقبلت فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�س جمل�س النواب، مبكتبها �شباح اأم�س االأحد، 

ال�شفري اأدري هريماوان �شفري جمهورية اإندوني�شيا لدى مملكة البحرين، مبنا�شبة تعيينه 

�شفرًيا لبالده، متمنية له التوفيق والنجاح يف اأداء مهامه الدبلوما�شية.

البحرين  مملكة  بني  امل�شرتك  التعاون  لتعزيز  النيابي  الدعم  اأكدت  اللقاء،  وخالل   

وجمهورية اإندوني�شيا يف ظل العالقات الوطيدة التي جتمع البلدين وال�شعبني ال�شديقني، 

والدفع بها نحو مزيد من التطور يف خمتلف م�شارات وجماالت التنمية.

البحرين تتعاطف مع الوليات املتحدة 

ال�سديقة جراء الإع�سار الذي �سرب ولية اآيوا

طالب جامعة البحرين الطبية

 يفوزون باملركز الأول يف م�سابقة اإقليمية

اأعرب وزارة اخلارجية عن تعاطف مملكة البحرين مع 

الواليات املتحدة االأمريكية ال�شديقة جراء االإع�شار القوي 

الذي �شرب مدينة وينرت�شت بوالية اآيوا.

االأ�شخا�س، وخلف  واإ�شابة عدد من  واأ�شفر عن مقتل 

التعازي  خال�س  عن  معربة  باملمتلكات،  ج�شيمة  اأ�شراًرا 

االأمريكي،  ال�شحايا وللحكومة وال�شعب  واملوا�شاة الأهايل 

متمنية ال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني.

 RCSI( الطب  كلية  طالب  من  جمموعة  فازت 

 - ايرلندا  يف  للجراحني  امللكية  الكلية  من   )Bahrain
جامعة البحرين الطبية باملركز االأول يف املوؤمتر االإقليمي 

طالب  جلمعيات  الدويل  لالحتاد  االأو�شط  ال�شرق  ملنطقة 

 IFMSA( - )International Federation of الطب 

Medical Students’ Associations، لن�شرهم مراجعة 
رئي�س  جا�شم  غفران  الربوفي�شور  اإ�شراف  حتت  منهجية 

تاأثري  عن  الطبية،  البحرين  بجامعة  االأ�شرة  طب  ق�شم 

الدويل  االحتاد  ويعد  الع�شبي.  اجلهاز  على  كوفيد-19 

جلمعيات طالب الطب واحد من اأكرب املنظمات التي تربط 

طالب الطب من جميع اأنحاء العامل، ولقد اأقيم املوؤمتر هذا 

العام يف تون�س. 

وو�شاي  مالح  و�شعد  �شلمان  )مرمي  الطالب  قام  وقد 

خالد ولورا موران( من الكلية امللكية للجراحني يف ايرلندا 

اأبو�شعيد )خريج دفعة 2019(  بدبلن، والدكتور يو�شف 

 PubMed بن�شر درا�شة على موقع قاعدة البيانات العلمية

بعنوان »خ�شائ�س املر�شى امل�شابني SARS- CoV-2 مع 

وجود نتيجة ايجابية لعينة من ال�شائل الدماغي النخاعي: 

Characteristics of Patients with. مراجعة منهجية

 Positive Cerebrospinal Fluid: A 2-SARS-CoV
.»Systematic Review

وقالت الربوفي�شور غفران جا�شم: »هدف الدرا�شة التي 

موا�شفات  حتديد  يف  االأطباء  م�شاعدة  هو  طالبنا  اأجراها 

املر�شى التي قد يكون لديهم نتيجة اإيجابية لتحليل عينة 

موجود  �شاٍف  �شائل  وهو  النخاعي،  الدماغي  ال�شائل  من 

يف االأن�شجة املحيطة بالدماغ والنخاع ال�شوكي بالرغم من 

وجود نتيجة �شلبية مل�شحة البلعوم االأنفي، وتهدف نتائج 

ت�شخي�س  معايري  تطوير  يف  االإ�شهام  اإىل  الدرا�شة  هذه 

تاأثر  اأعرا�س  لديهم  الذين  كوفيد-19  مر�شى  وعالج 

اجلهاز الع�شبي«.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12021/pdf/INAF_20220307012718533.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/950703/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/950686/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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�سمن رئا�ستها احلالية لالحتاد الربملاين العربي.. زينل: 

م�ساريع ولقاءات قادمة ت�سهم يف تعزيز التعاون العربي

رئي�س  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  اأ�شادت 

للدبلوما�شية  الفاعل  بالدور  النواب  جمل�س 

العربية  العالقات  تعزيز  يف  البحرينية 

حل�شرة  احلكيمة  القيادة  ظل  يف  امل�شرتكة، 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى، وتوجيهاته امللكية ال�شامية 

يف  امل�شرتك  العربي  والعمل  الت�شامن  دعم  يف 

خمتلف املجاالت.

لالحتاد  احلالية  رئا�شتها  اأن  واأكدت   

الربملاين العربي �شتت�شمن العديد من امل�شاريع 

التعاون  تعزيز  يف  ت�شهم  التي  واللقاءات 

والتي  الراهنة،  التحديات  ظل  يف  العربي، 

من  والتكامل  التن�شيق  من  املزيد  ت�شتوجب 

اجلميع. جاء ذلك خالل ا�شتقبال، �شباح اأم�س، 

ال�شفري وحيد مبارك �شيار �شفري مملكة البحرين 

لدى اجلمهورية العربية ال�شورية.

يف اجتماع خدمات النواب مع وزير الإعالم وجمعية ال�سحفيني.. الأن�ساري:

توافق مع احلكومة على قانون ال�سحافة ودرا�سة مقرتحات »ال�سحفيني«

اجتماعها  النواب  مبجل�س  اخلدمات  جلنة  عقدت 

الرابع  العادي  ال�شنوي  االنعقاد  دور  يف  الع�شرين 

اأحمد  النائب  برئا�شة  اخلام�س  الت�شريعي  الف�شل  من 

اأع�شاء  النواب  بح�شور  االأحد،  اأم�س  االن�شاري، 

اللجنة.

وزير  بح�شور  اجتماعها،  يف  اللجنة  وناق�شت 

�شوؤون االإعالم، وممثلي جمعية ال�شحفيني البحرينية، 

م�شروع قانون بتعديل بع�س اأحكام املر�شوم بقانون 

)47( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم ال�شحافة والطباعة 

والن�شر املرافق للمر�شوم رقم )77( ل�شنة 2021.

جلنة  راأي  على  االطالع  مت  االجتماع  وخالل 

وزارة  ومرئيات  والقانونية،  الت�شريعية  ال�شئون 

االإن�شان،  الوطنية حلقوق  االإعالم، واملوؤ�ش�شة  �شوؤون 

وجمعية ال�شحفيني البحرينية، و�شحيفة »االأيام«.

توافقت  اللجنة  اإن  االأن�شاري  اأحمد  النائب  وقال 

اإىل  ا�شتمعت  بقانون، كما  امل�شروع  مع احلكومة على 

مقرتحات جمعية ال�شحفيني البحرينية وارتاأت تاأجيل 

املو�شوع لدرا�شة هذه املقرتحات.

البحرين ت�سارك الحتفال باأ�سبوع التغذية اخلليجي.. »ال�سحة«:

تعزيز ثقافة اختيار الغذاء ال�سحي واملتوازن باملجتمعات اخلليجية

اخلليج  دول  البحرين  مملكة  ت�شارك 

خالل  اخلليجي  التغذية  باأ�شبوع  االحتفال 

الفرتة 7-13 مار�س، وذلك يف اإطار ال�شعي 

بني  والرتابط  والتكامل  التنا�شق  لتحقيق 

االأنظمة  وو�شع  املجل�س،  اأع�شاء  دول 

ال�شحية  امليادين  خمتلف  يف  املتماثلة 

التن�شيق  من  املزيد  وحتقيق  والتوعوية، 

التغذية  جمال  يف  بينها  فيما  والتعاون 

وال�شحة العامة.

التغذية  باأ�شبوع  االحتفال  ويهدف 

�شحي  وعي  تكوين  اإىل  اخلليجي 

نظرا  اخلليجية،  املجتمعات  لدى  تغذوي 

فيها،  الغذائي  اال�شتهالك  اأمناط  لت�شابه 

االقت�شادية  العوامل  من  بالعديد  وتاأثرها 

وال�شناعية، والتي بدورها اأ�شهمت يف خلق 

منط ا�شتهالكي غذائي خاطئ، ما قد يوؤدي 

هنا  ومن  ال�شحية.  امل�شاكل  من  العديد  اإىل 

لرفع  الرامية  اجلهود  ت�شافر  اأهمية  تكمن 

ال�شليمة  التغذية  باأهمية  الوعي  م�شتوى 

ال�شحيحة،  واالأمناط  واالأ�شاليب  املتوازنة 

احلالة  على  اإيجابا  �شتنعك�س  والتي 

انت�شار  من  واحلد  وال�شحية  التغذوية 

االأمرا�س املزمنة غري ال�شارية ذات العالقة 

خليجية  جمتمعات  لبناء  وذلك  بالتغذية، 

�شحية.

التغذية  باأ�شبوع  االحتفال  يهدف  كما 

اختيار  ثقافة  وتعزيز  ن�شر  اإىل  اخلليجي 

اأمناط  وتعزيز  واملتوازن،  ال�شحي  الغذاء 

من  يقلل  بدوره  والذي  ال�شحية،  احلياة 

غري  التغذية  عن  الناجتة  املرا�شة  عبء 

ال�شحية، لذا فاإنه ومن منطلق جهود وزارة 

�شمنها  من  والتي  وا�شرتاتيجيتها،  ال�شحة 

من  واحلد  املزمنة  االأمرا�س  على  ال�شيطرة 

باإدارة  التغذية  لق�شم  كان  فقد  انت�شارها، 

ال�شحة العامة دور يف ن�شر وتطبيق الوعي 

الغذائية  االختيارات  وحت�شني  الغذائي 

وال�شحية  التغذوية  احلالة  م�شتوى  لرفع 

جلميع فئات املجتمع، اإذ يقدم ق�شم التغذية 

بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة ومتا�شيا 

مع تو�شيات منظمة ال�شحة العاملية العديد 

املتعلقة  وامل�شاريع  والربامج  اخلدمات  من 

بالتغذية ال�شحيحة، وذلك من خالل تنظيم 

التوعوية  املحا�شرات واحلمالت  حزمة من 

التغذوية،  التثقيفية  املواد  ون�شر  واإعداد 

التغذوية  وامل�شوح  الدرا�شات  عن  ف�شال 

على  للوقوف  التغذوي  الرت�شد  وبرامج 

اأبرز امل�شاكل املتعلقة ب�شوء التغذية وتقييم 

البحرين،  مملكة  يف  التغذوي  الو�شع 

ال�شمنة  ملعاجلة  التغذية  ق�شم  يهدف  كما 

التي  اخلدمات  خالل  من  الوزن  وزيادة 

تقدمها عيادات التغذية املركزية التي تغطي 

يعمل  كما  كافة،  البحرين  حمافظات مملكة 

اجلهات  مع  جنب  اإىل  جنبا  التغذية  ق�شم 

اال�شرتاتيجيات  تطوير  يف  العالقة  ذات 

تهدف  التي  االإر�شادية  الدالئل  وا�شتحداث 

غري  املزمنة  واالأمرا�س  ال�شمنة  ملكافحة 

ال�شارية املرتبطة بها.

مبملكة  ال�شحة  وزارة  وحتر�س 

واالأن�شطة  الفعاليات  تنظيم  على  البحرين 

التثقيفية والتوعوية بالتزامن مع االحتفال 

باأ�شبوع التغذية اخلليجي، وذلك من خالل 

تهدف  توعوية  وفعاليات  ندوات  اإقامة 

ال�شحية،  التغذية  حول  التوعية  ن�شر  اإىل 

للمخت�شني  املوجهة  العمل  ور�س  وتنظيم 

مقاالت  اإىل  اإ�شافة  عامة،  املجتمع  واأفراد 

ومعلومات علمية توعوية يتم ن�شرها عرب 

�شبكات  يف  وبثها  االإعالم  و�شائل  خمتلف 

ومواقع التوا�شل االجتماعي.

رئي�س الربملان العربي يدعو لدعم 

الدول العربية املت�سررة جراء 

الأحداث العاملية الراهنة

رئي�س  الع�شومي  عبدالرحمن  بن  عادل  دعا 

الربملان العربي اإىل التكاتف والت�شامن االقت�شادي 

فيما بني الدول العربية، خا�شة يف ظل حالة عدم 

النظام  بها  مير  التي  واالأمني  ال�شيا�شي  اال�شتقرار 

الراهن، والتي فر�شت �شعوبات  الدويل يف الوقت 

نواحي  يف  م�شبوقة  غري  اقت�شادية  وحتديات 

االأو�شاع  املبا�شر على  تاأثريها  �شتى، و�شيكون لها 

الدول  العربي، �شيما يف بع�س  للمواطن  املعي�شية 

ب�شكل  عليها  �شيوؤثر  ما  املوارد،  حمدودة  العربية 

مبا�شر.

واأكد رئي�س الربملان العربي اأن املرحلة احلالية 

يكون هناك  اأن  اأي وقت م�شى  من  اأكرث  ت�شتوجب 

اإطاره  يف  يتم  العربية،  الدول  بني  فيما  تكاتف 

م�شاعدة الدول العربية االأكرث ت�شرًرا من االأو�شاع 

على  قدرتها  لتعزيز  وذلك  الراهنة،  واالأزمات 

من  االإمكان  قدر  والتقليل  التحديات،  تلك  مواجهة 

اآثارها على مواطنيها.

�شيوفر  التكاتف  هذا  اأن  الع�شومي  واأ�شاف 

احلماية لهذه الدول العربية من اأي تبعات �شلبية، 

ع�شر  حالًيا  يعي�س  اأجمع  العامل  اأن  ا  خ�شو�شً

التكتالت االقت�شادية، وال توجد دولة منفردة مهما 

مواجهة  على  قادرة  االقت�شادية  اإمكاناتها  كانت 

االأزمات االقت�شادية التي يعي�شها العامل.

عادل الع�سومي

زينل: دعم نيابي لتعزيز

 التعاون مع جمهورية اإندوني�سيا

ا�شتقبلت فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�س جمل�س النواب، مبكتبها �شباح اأم�س االأحد، 

ال�شفري اأدري هريماوان �شفري جمهورية اإندوني�شيا لدى مملكة البحرين، مبنا�شبة تعيينه 

�شفرًيا لبالده، متمنية له التوفيق والنجاح يف اأداء مهامه الدبلوما�شية.

البحرين  مملكة  بني  امل�شرتك  التعاون  لتعزيز  النيابي  الدعم  اأكدت  اللقاء،  وخالل   

وجمهورية اإندوني�شيا يف ظل العالقات الوطيدة التي جتمع البلدين وال�شعبني ال�شديقني، 

والدفع بها نحو مزيد من التطور يف خمتلف م�شارات وجماالت التنمية.

البحرين تتعاطف مع الوليات املتحدة 

ال�سديقة جراء الإع�سار الذي �سرب ولية اآيوا

طالب جامعة البحرين الطبية

 يفوزون باملركز الأول يف م�سابقة اإقليمية

اأعرب وزارة اخلارجية عن تعاطف مملكة البحرين مع 

الواليات املتحدة االأمريكية ال�شديقة جراء االإع�شار القوي 

الذي �شرب مدينة وينرت�شت بوالية اآيوا.

االأ�شخا�س، وخلف  واإ�شابة عدد من  واأ�شفر عن مقتل 

التعازي  خال�س  عن  معربة  باملمتلكات،  ج�شيمة  اأ�شراًرا 

االأمريكي،  ال�شحايا وللحكومة وال�شعب  واملوا�شاة الأهايل 

متمنية ال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني.

 RCSI( الطب  كلية  طالب  من  جمموعة  فازت 

 - ايرلندا  يف  للجراحني  امللكية  الكلية  من   )Bahrain
جامعة البحرين الطبية باملركز االأول يف املوؤمتر االإقليمي 

طالب  جلمعيات  الدويل  لالحتاد  االأو�شط  ال�شرق  ملنطقة 

 IFMSA( - )International Federation of الطب 

Medical Students’ Associations، لن�شرهم مراجعة 
رئي�س  جا�شم  غفران  الربوفي�شور  اإ�شراف  حتت  منهجية 

تاأثري  عن  الطبية،  البحرين  بجامعة  االأ�شرة  طب  ق�شم 

الدويل  االحتاد  ويعد  الع�شبي.  اجلهاز  على  كوفيد-19 

جلمعيات طالب الطب واحد من اأكرب املنظمات التي تربط 

طالب الطب من جميع اأنحاء العامل، ولقد اأقيم املوؤمتر هذا 

العام يف تون�س. 

وو�شاي  مالح  و�شعد  �شلمان  )مرمي  الطالب  قام  وقد 

خالد ولورا موران( من الكلية امللكية للجراحني يف ايرلندا 

اأبو�شعيد )خريج دفعة 2019(  بدبلن، والدكتور يو�شف 

 PubMed بن�شر درا�شة على موقع قاعدة البيانات العلمية

بعنوان »خ�شائ�س املر�شى امل�شابني SARS- CoV-2 مع 

وجود نتيجة ايجابية لعينة من ال�شائل الدماغي النخاعي: 

Characteristics of Patients with. مراجعة منهجية

 Positive Cerebrospinal Fluid: A 2-SARS-CoV
.»Systematic Review

وقالت الربوفي�شور غفران جا�شم: »هدف الدرا�شة التي 

موا�شفات  حتديد  يف  االأطباء  م�شاعدة  هو  طالبنا  اأجراها 

املر�شى التي قد يكون لديهم نتيجة اإيجابية لتحليل عينة 

موجود  �شاٍف  �شائل  وهو  النخاعي،  الدماغي  ال�شائل  من 

يف االأن�شجة املحيطة بالدماغ والنخاع ال�شوكي بالرغم من 

وجود نتيجة �شلبية مل�شحة البلعوم االأنفي، وتهدف نتائج 

ت�شخي�س  معايري  تطوير  يف  االإ�شهام  اإىل  الدرا�شة  هذه 

تاأثر  اأعرا�س  لديهم  الذين  كوفيد-19  مر�شى  وعالج 

اجلهاز الع�شبي«.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12021/pdf/INAF_20220307012718533.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/950682/News.html
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د. خالد بن خليفة علي ال�صالح د. جا�صم حاجي�صيد اأحمد العلويفوزية زينل د. فهد ال�صهابيفرا�س اأحمد

»فندق اخلليج« يعلن عن ان�شمام 

ح�شام حممد م�شاعًدا ملدير احلفالت

و�شع ح�شام ن�شب عينيه هدف تطوير نف�شه يف جمال 

ال�شيافة لين�شم اأوال ل�شل�شلة مقاهي �شتاربك�س االأمريكية 

ومن ثم برنامج التطوير املهني، امل�شمى بامل�شتقبل، بفندق 

اخلليج والذي يخت�س بتاأهيل وتطوير املهارات البحرينية 

وتاأهيلها  البحرينية  ال�شبابية  الطاقات  الجتذاب  وامل�شمم 

لتويل منا�شب قيادية واإدارية بالفندق م�شتقبالً. ويت�شمن 

الفندقية  االإدارة  يف  دبلوم  اكت�شاب  التدريبي  الربنامج 

وال�شياحية  الفندقية  الدرا�شات  معهد  من  وال�شياحية 

ب�شوي�شرا.

وقد اأمت ح�شام العديد من الدورات التدريبية خالل فرتة 

اأتقن من بعدها مهارات التبادل  ان�شمامه للربنامج، حيث 

الثقايف واالإجتماعي مع خمتلف اجلن�شيات، ليلتحق بعدها 

بفندق اخلليج كمتدرب اإداري ومن ثم �شق طريقه ليتوىل 

من�شبه اجلديد.

متكنه  و�شبابية  مرحة  ب�شخ�شية  ح�شام  ويتميز  كما 

�شواء  ومتجدد  فريد  منطلق  من  االأمور  روؤية  من  دائًما 

ميكنه  الذي  االأمر  االجتماعية  اأو  العملية  الناحية  من 

ي�شعون  بدورهم  الذين  موظفيه  وحمبة  ثقة  اكت�شاب  من 

فراغه  وقت  ويف  اإدارته.  حتت  النتائج  اأف�شل  لتحقيق 

اإىل  باالإ�شافة  القدم مع زمالئه  ي�شتمتع ح�شام بلعب كرة 

األعاب الفيديو.

وعلّق ح�شام عن توليه من�شبه اجلديد قائالً: »ملن هو 

على ا�شتعداد تام الكت�شاب العلم وتنمية مهاراته العملية 

وال�شخ�شية ب�شكل م�شتمر فاإن قطاع الفندقة وال�شيافة هو 

االأن�شب له كونه قطاعا دائم التجدد والنمو«.

افتتاح ق�شم اجللدية والليزر مبركز دنتاليا الطبي

اإطار  �شمن  والليزر،  اجللدية  ق�شم  الطبي  دنتاليا  مركز  افتتح 

احدث  با�شتخدام  عاٍل  م�شتوى  جودة  ذات  خدمات  تقدمي  موا�شلة 

كري�شنا،  جوبي  الدكتور  اال�شت�شاري  يد  على  الطبية  االجهزة 

اجلنبية،  مبنطقة  متكامال  مركزا  ليكون  املر�شى  لرغبات  وتلبية 

الن�شارة  ابر  الليزر،  والفيلر،  البوتوك�س  خدمات  الق�شم  ي�شمل  اإذ 

امليزثروابي، عالجات  الوجه،  تق�شري  الفراك�شنال،  وال�شعر،  للوجه 

التجميلية للب�شرة واجل�شم، والعالجات اجللدية التنا�شلية وغريها 

من اخلدمات.

و�شّرح رئي�س جمل�س اإدارة املركز جواد اأمني العلوي اأن افتتاح 

ق�شم اجللدية والليزر ياأتي �شمن اخلطة التطويرية للمركز لتوفري 

اخلدمات الطبية ال�شاملة للجميع وفق اأعلى معايري اجلودة.

االخت�شا�شات  متعدد  مركز  اأكرب  الطبي  دنتاليا  مركز  وُيعد 

متخ�ش�شة  اأ�شنان  عيادات  من  يتكون  اإذ  و�شار،  اجلنبية  مبنطقة 

وخمترب فني ل�شناعة االأ�شنان، باالإ�شافة اىل ق�شم للجلدية والليزر، 

على اأن يتم فتح ق�شم العالج الطبيعي يف املرحلة املقبلة.

برقيات التهاين ترد من خمتلف امل�ش�ؤولني وال�شخ�شيات والنخب

»               « تتلقى التهاين والتربيكات مبنا�شبة ذكرى تاأ�شي�شها الـ33

�شركة ي��شف خليل امل�ؤيد واأوالده ت�شارك يف الي�م العاملي لل�شمنة

�شاركت �شركة يو�شف خليل املوؤيد 

اخلا�شة  التمرين  جل�شة  يف  واأوالده 

مار�س،   3 يف  لل�شمنة  العاملي  باليوم 

الريا�شي  النادي  يف  اأقيمت  والتي 

اكتيف بي�س الكائن يف برج املوؤيد. 

اجلل�شة  االإدارة  اأع�شاء  ح�شر 

للم�شاركة  تقديرهم  عن  واأعربوا 

الن�شطة للموظفني.

اإدماج  من  جزًءا  احلدث  هذا  ُيعد 

االجتماعية  امل�شوؤولية  يعترب  الذي 

واأوالده،  املوؤيد  خليل  يو�شف  ل�شركة 

اإذ يتم عقد العديد من الفعاليات على 

ال�شركة.  موظفي  ل�شالح  العام  مدار 

كان الهدف الرئي�س من هذا احلدث هو 

ومكافحة  ال�شحة  حول  الوعي  زيادة 

واأكرث  اأف�شل  حياة  اأجل  من  ال�شمنة 

�شحة للموظفني.

ح�صام حممد

والتربيكات  التهاين  من  العديد  »االأيام«  تلقت 

الإ�شدار  والثالثني  الثانية  الذكرى  مبنا�شبة 

ال�شخ�شيات  من  العديد  قبل  من  ال�شحيفة، 

االإعالمي  الكبري  الدور  اأكدوا على  الذين  واجلهات 

ُتعد  والتي  ال�شحيفة،  به  تقوم  الذي  والثقايف 

منوذًجا يف احليادية والنزاهة.

ومن بني التهنئات ما بعثه كل من رئي�س جمل�س 

زينل، ورئي�س جمل�س  بنت عبداهلل  فوزية  النواب 

خالد  والدكتور  ال�شالح،  �شالح  علي  ال�شورى 

االأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل  خليفة  بن 

والرئي�س  الثقايف،  عي�شى  ملركز  التنفيذي  املدير 

اأحمد،  فرا�س  اخلليج«  »�شلة  ل�شركة  التنفيذي 

العلوي،  جموهرات  �شاحب  العلوي  اأحمد  و�شيد 

العاملية  املجموعة  رئي�س  والدكتور جا�شم حاجي 

للذكاء اال�شطناعي، والدكتور فهد اإبراهيم ال�شهابي 

رئي�س جمعية العالقات العامة البحرينية. 

اآل  خليفة  بن  خالد  ال�شيخ  قال  تهنئته  ويف 

االأيام  جريدة  دخول  ومبنا�شبة  ي�شعدنا  خليفة: 

اأن تتقدم لكم  املديد  الغّراء عاًما جديًدا من عمرها 

التهاين مقرونًة  باأ�شدق عبارات  التحرير  والأ�شرة 

باأطيب االأمنيات باملزيد من التوفيق والنجاح.

املوقرة  جريدتكم  حظيت  لقد  واأ�شاف: 

االأحداث  مع  بتعاملها  والتقدير  باالحرتام 

يف  اجلادة  وامل�شاهمة  الطرح،  يف  مبو�شوعية 

تر�شيخ قيم ومبادئ م�شرية ال�شحافة البحرينية، 

من  واملتميزة  الطيبة  جهودكم  تتوا�شل  اأن  اآملني 

اأجل دعم م�شرية العمل االإعالمي ململكتنا العزيزة 

�شاحب  ح�شرة  ل�شيدي  احلكيمة  القيادة  ظّل  يف 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد 

القدير  العلي  اهلل  داعني  ورعاه،  اهلل  املفّدى حفظه 

اأن يوفقكم ملا فيه اخلري لوطننا الغايل واأن يدمي 

عليكم النجاح والتاألق واالزدهار.

عائلة عبدالعزيز اأحمد تتقدم بال�شكر ملركز حممد بن خليفة التخ�ش�شي للقلب
ال�شكر  اأحمد حم�شن طاهر بجزيل  تقّدمت عائلة عبدالعزيز 

والعرفان ملركز حممد بن خليفة بن �شلمان اآل خليفة التخ�ش�شي 

للقلب ب�شكل عام، واإىل اللواء طبيب فوؤاد عبدالقادر �شعيد املدير 

الق�شطرة  ق�شم  رئي�س  نور  ح�شام  وللدكتور  للمركز  التنفيذي 

البنهم  �شحية  ورعاية  اهتمام  من  قّدمه  ما  لكل  خا�س  ب�شكل 

يون�س خالل فرتة عالجه يف املركز.

دليل  اإال  ما هو  الدكتور  اأن حر�س ورعاية  العائلة  واأكدت 

اإنهم  اإىل  م�شريين  العمل،  فى  واإخال�شه  اأخالقه  دماثة  على 

التي  ال�شحية  الوعكة  اإثر  املركز  ابنهم يف  الم�شوا خالل تواجد 

واأهله، ومراعاة احلالة  املري�س  املعاملة مع  لها ح�شن  تعّر�س 

النف�شية واحتواء م�شاعر اخلوف والقلق.

اأفراد  اإىل جميع  واالمتنان  ال�شكر  وافر  العائلة  وّجهت  كما 

رفيده،  الدكتوره  اأحمد،  الدكتور  من  كل  وهم  الطبي  الطاقم 

ال�شجالت  ق�شم  يف  رم�شان  اأحمد  حمد  واإىل  �شارة،  والدكتوره 

امل�شاعدة  اأوجه  خمتلف  قدموا  الذين  املوظفني  وجميع  الطبية، 

 ،ccu ق�شم  فى  املمر�شات  وجميع  عبدال�شالم  منى  واملمر�شه 

املر�شى  الأهايل  معاملتهم  وح�شن  االأمن  ق�شم  بجهود  منوهني 

وحر�شهم على �شالمة اجلميع.

�شاحب  ح�شرة  لدن  من  املتوا�شل  الدعم  العائلة  وثّمنت 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة،  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  اإىل  بال�شكر  وتوّجهت  ورعاه،  اهلل  حفظه 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري 

الوزراء حفظه اهلل، على متابعة �شموه الدائمة للجهود املبذولة 

توفري  على  وحر�شه  اجلميع،  و�شالمة  �شحة  تعزيز  اأجل  من 

املقدمة  والعالجية  ال�شحية  اخلدمة  الكفاءة يف  درجات  اأق�شى 

من  يون�س  االبن  عن  �شاأل  من  جلميع  ونتمنى  املر�شى  جلميع 

اأي مكروه، واحلمد هلل  اأن ال يريهم  االأهل واالأحباب واالأ�شدقاء 

رب العاملني.
يون�س عبدالعزيزد. ح�صام نور اللواء طبيب فوؤاد عبدالقادر �صعيد

13امللتقى www.alayam.com

االثنني 4 �شعبان 1443 ـ العدد 12021

Monday 7th March 2022 - No. 12021
ب�إ�سراف: ح�سني املرزوق

ترحب »االأيام« بر�شائل القراء واإ�شهاماتهم، وتوجه قراءها اإىل ذكر اال�شم كامالً والعنوان م�شفوعني بعنوان الربيد االإلكرتوين اإذا وجد ورقم االت�شال. وحتتفظ »االأيام« لنف�شها بحق التعديل واالخت�شار وفق مقت�شيات الن�شر.

الفجر

4:38

ال�سروق

5:55

الظهر

11:50

الع�سر

3:11

املغرب

5:43

الع�س�ء

6:58

للتوا�شل: هاتف 17617076 فاك�س 17617111

للتوا�شل عرب الوات�شاب: 39780143

 Email:letters@alayam.com االإلكــرتوين:  الربيــد 

ال�������ت���������������س�������ّوق ب�����������ذك������������ء.. م�����ت�����ع�����ة و�����س����ح����ة

 اإن ظاهرة الت�شوق الع�شوائي )التي متثل 70% من 

حاالت الت�شوق كما ت�شري احدى االح�شاءات( تعد ظاهرة 

غري �شحية، فهي م�شيعة للوقت وال�شحة واملال. ومبا 

ان ا�شتهالك الغذاء يف البحرين ينمو بوترية �شحية تبلغ 

مرتي  طن  مليون   1.2 اىل  ي�شل  �شنوي  كمعدل   %4.1

يف �شوء تقرير �شادر عن )النب كابتال(، فلو اأ�شفنا اىل 

ال�شلع  اأ�شعار  زيادة  من  احلالية  الظروف  التقرير  هذا 

وال�شرائب لوجب علينا اأن نغري من منط ت�شوقنا ونتجه 

للت�شوق الغذائي ال�شحي الذكي.

واإليك اخلطوات لتحقيق الت�شوق ال�شحي الذكي:

الغذائي،  الت�شوق  قبل  باحتياجك  قائمة  اكتب   .1

فاإحدى الدرا�شات اثبتت ان م�شتخدمي القائمة كانوا االأقل 

يف كتلة اجل�شم واأعلى يف كفاءة االغذية املختارة.

2. خطط وجباتك التي تريد اإعدادها خالل ا�شبوعك 

لي�شهل عليك عملية ال�شراء ويحفزك لتنويع االأطعمة.

بقراءة  ال�شراء  قبل  املنتج  �شالحية  من  تاأكد   .3

التواريخ مع التاأكد من املظهر اخلارجي.

بدقة  العلبة  على  املو�شوعة  البطاقة  قراءتك   .4

من  الفعلي  احتياجك  على  ح�شولك  يف  ت�شهم  ومتعن 

وغريها،  واالأمالح  والكربوهيدرات  والدهون  ال�شعرات 

وجتنبك االأمرا�س وحتافظ على �شحتك.

وامللح  ال�شكر  عالية  املنتجات  �شراء  جتنب   .5

والدهون فهي ت�شعف املناعة وتزيد االأمرا�س.

6. ا�شرت اخل�شراوات والفاكهة يف مو�شمها خ�شو�شا املحلية 

لتلتذ مبذاقها الرائع وفوائدها ال�شحية و�شعرها املنا�شب.

7. جتنب �شراء االأغذية املك�شوفة وجمهولة امل�شدر 

او من اأماكن غري نظيفة.

8. ال ت�شرِت معلبات منتفخة ومعوجة فهي دالئل على 

ف�شاد ما بداخلها.

9. تاأكد من اللحوم واال�شماك الطازجة حني ال�شراء 

بالتدقيق يف اللون الرباق والرائحة خ�شو�شا حني القطع 

وان ال تكون خماطية امللم�س ورخوة او بها اثار للعفن.

10. ا�شرِت البي�س النظيف وغري امللوث واملعرو�س 

يف ثالجة العر�س فقط.

واالألبان  كاللحوم  التلف  �شريعة  االأطعمة  دع   .11

لالآخر يف اأثناء الت�شوق حتى ال ت�شيح وتف�شد.

املنتجات  ثلجية حول  تاأكد من عدم وجود قطع   .12

مرة  جتميدها  واإعادة  �شيحانها  على  دليل  فهي  املثلجة، 

اخرى.

13. احر�س على وجود براد �شغري يف �شيارتك لو�شع 

املنتجات املربدة واملثلجة يف اأثناء النقل مل�شافة طويلة.

14. اف�شل االأغذية الباردة وال�شاخنة عند النقل.

املعلبة  من  اأف�شل  الطازجة  املنتجات  �شراء   .15

لزيادة  واأمالح  اإ�شافات  على  املعلبة  الحتواء  واملجمدة، 

فرتة �شالحيتها وقد تكون م�شرة �شحيا على املدى البعيد، 

اما الطازجة فهي حتتفظ مبذاق وقيمه غذائية اف�شل.

عن  ابحث  بل  للمنتج،  حمددة  بعالمة  تتقيد  ال   .16

جودة املنتج من اأي عالمة كانت.

17. كن مرنا عند اختيارك للمنتج، فاإذا مل جتده خذ 

كاأنواع  الغذائية  والفائدة  ال�شنف  يف  له  املقاربة  البدائل 

البقوليات واخل�شار والفاكهة.

ملركز  االإلكرتوين  املوقع  يف  املعرو�شات  ت�شفح   .18

وحتظى  الفعلي  احتياجك  لتاأخذ  ال�شراء،  قبل  الت�شوق 

بعرو�س ترويجية اإن وجدت.

ويحدد  الوقت،  �شياع  يجنبك  ُبعد  عن  �شراوؤك   .19

اختيارك، ويقيك من االزدحام واالأمرا�س.

20. واأخريا، ال تت�شوق على معدة فارغة اأو يف حال 

وعدم  االختيار  �شوء  يف  يوقعك  ما  باالرهاق،  �شعورك 

الرت�شيد الغذائي.

 ح�سن علي

 اأخ�س�ئي الغذاء والتغذية

»َمْهاًل اأب� ُدَعْيج«

يف رثاء الأخ وال�صديق حممد �صقر رحمه اهلل...

َبْعُد اأو  َقْبُل  ــْن  ِم ــورى  ال ــُر  اأْم هلِل   •
ُبــدُّ ــُه  ــاَل م بــُحــْكــٍم  ر�شينا  لقْد 

ناِئَحٌة فالّنْف�ُس  ِبنا،  الق�شاُء  حلَّ   •
واجَلُدّ احلظُّ  ِمنها  يْنَفُع  ولْي�َس 

نْن�ُشُدها الــكــوِن  ــلَء  م هلِل  احلــْمــُد   •
الَعْبُد ربِّــِه  يف  قــاَلــُه  ما  اأحــقَّ 

�شاِكَرٌة اخللِْق  قلوُب  الــدواِم  على   •
واملَْجُد اهلل  يا  ــَت  اأْن الثَّناء  ــُل  اأْه

َطرْبنا وِخْطنا الثَّوَب ِمْن َجلٍَد • بَك ا�شْ
اجَللُْد؟ ذلَك  عّنا  غاَب  ُترى  يا  هل 

ِحَكٌم لها  ــداٍر  بــاأْق الــرِّيــاُح  جتــري   •
دُّ �شِ بها  َمــْن  ا�ْشتَهْينا  ما  لكنَّنا 

هَطلَْت باالأ�شى  ُكروٌب  الفوؤاَد  اأعيا   •
ي�ْشَتدُّ كــاَن  فيها  الــدَّْمــِع  ــُل  وواب

َمًة قا�شِ الدَّْهِر  روُف  �شُ اأتْتنا  ملا   •
تْرتدُّ؟ كيف  يل:  فُقْل  احلننِي  ظْهَر 

ٌد َت�شِ حُمْ النَّْب�ِس  وكلُّ  �ُشوٌر  ْدُر  ال�شَّ  •
َف احَل�ْشُد واألُف راِجَمٍة.. كْي ُيْق�شَ

ُمْنَبِج�ٌس احُلْزُن  وفيَك  ُدَعيٍج«  »اأبا   •
مْيَتدُّ وباالأ�ْشجاِن  نْهٌر  العنْيُ 

لواحُظُه ــادْت  ج قــْد  ــاَي  حُمــيَّ هــذا   •
اخَلدُّ؟ ناَلُه  ا  عمَّ الغْيَم  ُيْخرِبُ  َمْن 

جَزَعي راأى  من  وبكاين  بكْيُتُه   •
بَّ اإْن اأ�شنى بِه الُبْعُد؟ َمْن ي�ْشرُتُ ال�شَ

باأْخِيلَتي طْيفاً  ولْو  ُدُموعي  َكْفِكْف   •
ْهُد؟ ال�شُّ هدَّيِن  اإْن  ني  ُ ُيَرمِّ ذا  َمْن 

ــَرَدْت؟ َب ُكلَّما  روحي  ُل  ُيزمِّ ذا  َمْن   •
ُد لُِعِه كْي يْنجلي اْلرَبْ يف دفِء اأ�شْ

غاُف القلِْب َم�ْشَكُنُكْم • »اأبا ُدَعيٍج«.. �شِ
اّللْحُد َك  �شمَّ ما  »ُهنا«  اأْنَت  فاأْنَت 

َلُه الــّذْكــريــاُت  ــنُّ  حِت داٍر  كــلُّ  يف   •
الَعْهُد بِه  يْزهو  ِعطُرُه  يَزْل  ومْل 

• َمْن يْق�َشُع الغمَّ ِمْن جْوِف املُِحبِّ َلُه؟
َط كي يْر�شو بِه الوْجُد؟ َنُع ال�شَّ َمْن ي�شْ

اأْحُرِفِه رْبِ  �شَ يف  مْعتِكٌف  ْعُر  ال�شِّ  •
الَفْقُد ــُه  ــراُب حِمْ قلٌَم  و�شْيُخُه 

فاأَتْت ــِه  اآهــاِت ًرا  مْعَت�شِ ــطَّ  َخ قد   •
ْهُد وال�شَّ ــاُر  االأْزه خلاِطِرِه  َجــرْبًا 

َجَفلْت اأنَّـًة  ــداري  ُي كْيَف  يــْدِر  مل   •
ــِوْرُد ال ــُه  زاَن ــٌر  ِذْك املَِنيَِّة  َح�ْشُب 

ُدُه مِّ ُي�شَ ال  َعزائي  ُدَعــيــٍج«..  »اأبــا   •
�شوى اْعتقادي اأَِن املَثوى ُهَو اخُللُْد

• »َخْم�شوَن« كاَنْت ِمَن االأْعواِم تْزَرُعها
الُودُّ اأْثَمَر  حّتى  ْدِق  وال�شِّ باحُلبِّ 

َمْنِزَلها الَعْدِن  بَنْت يف  ننُي  ال�شِّ هذي   •
َوْرُد اُدها  �َشجَّ ُدَرٌر..  �ُشبَّاُكها 

عَبَقْت قْد  بامل�ْشِك  �َشَجٌر  وحْوَلها   •
ْغُد ِمْن حتِتها احُلوُر واالأْطياُر والرَّ

َكِبِدي يا  اهلِل  ــواَر  ِج ُمْطَمِئنًّا  َنْ   •
االأُ�ْشُد بْيِتَك  يف  اإْذ  الْيوَم  تْقلَِق  ال 

اأْو يف اْبت�شاَمِتِهْم نراَك يف وْجِهِهْم..   •
ْعُد وا كْي ُيْن�َشَر ال�شَّ على ُخطاَك َم�شَ

ُتَخبُِّئُه؟ رٍّ  �شِ َكــْم  يْرثيَك..  الُكلُّ   •
)احِلُدّ( بِه  باَحْت  قْد  الرِبِّ  من  ِبْئٌر 

َعَرَجْت َهْداأًة  ومْيًتا..  حيًّا  ِطْبَت  قْد   •
َحدُّ َلــُه  ما  ِب�َشْوٍق  ُروٌح  لالأُْفِق 

بــاِرَقــًة اّللْيِل  بثْغِر  ــُت  ــْق رَم اإينِّ   •
الوْعُد جنَّاِتِه  ففي  َرْتني..  وب�شَّ

ِق�ْشَمُتها بالَعْدِل  َغــَدْت  ربِّ  اآجــاُل   •
َبْعُد اأو  َقْبُل  ِمْن  الــورى  ــُر  اأْم هلِل 

�س�لح يو�سف »اأبو عبدالعزيز«

ج�معة �ست�نفورد وفن اال�ستم�ع لالآخرين!

بو�شطن  مدينة  يف  املحطات  باإحدى  القطار  توقف 

ب�شيطة،  يرتديان مالب�س  منه زوجان  االأمريكية وخرج 

اإذ توجها مبا�شرة اإىل جامعة »هارفارد« ملقابلة رئي�شها، 

مديرة  فقالت  م�شبق،  موعد  على  ح�شال  قد  يكونا  ومل 

الرئي�س  القرويني:  للزوجني  اجلامعة  رئي�س  مكتب 

ما  �شرعان  ولكن  مقابلتكما،  ي�شتطيع  ولن  م�شغول 

�شوف  بثقة:  قالت  حيث  الريفية  ال�شيدة  رد  جاءها 

كما  طويلة  ل�شاعات  ينتظران  الزوجان  وظل  ننتظره. 

االأمل  يفقدا  اأن  اأمل  على  متاما  اأهملتهما  ال�شكرترية  اأن 

واحلما�س وين�شرفا، ولكن مع انق�شاء الوقت، واإ�شرار 

الزوجني، قررت ال�شكرترية مقاطعة رئي�شها، ورجته اأن 

يقابلهما لب�شع دقائق لعلهما يرحالن. هز الرئي�س راأ�شه 

غا�شبا وبدت عليه عالمات اال�شتياء، فمن هم يف مركزه 

ال يجدون وقتا ملالقاة ومقابلة اإال علية القوم، ف�شال عن 

هاذين الزوجني اللذين يبدوان على هيئة الفالحني، لكنه 

وافق على روؤيتهما لب�شع دقائق لكي ي�شطرا للرحيل.

عندما دخل الزوجان مكتب الرئي�س، ذكرت الزوجة 

لرئي�س اجلامعة باأنه كان لهما ابن در�س يف »هارفارد« 

ملدة عام لكنه تويف يف حادث، ومبا اأنه كان �شعيدا خالل 

الفرتة التي ق�شاها يف هذه اجلامعة العريقة، فقد قررا 

ومل  ابنهما.  ا�شم  لتخليد  للجامعة  تربع  تقدمي  االأبوان 

بخ�شونة:  رد  بل  ال�شيدة،  قالته  ملا  كثريا  الرئي�س  يتاأثر 

نقيم مبنى ونخلد ذكرى كل من  اأن  »�شيدتي، ال ميكننا 

اإىل  اجلامعة  حتولت  واإال  تويف،  ثم  هارفارد  يف  در�س 

غابة من املباين والن�شب التذكارية«، وهنا ردت ال�شيدة: 

»نحن ال نرغب يف و�شع متثال، بل نريد اأن نهب مبنى 

يلَق  مل  الكالم  هذا  لكن  هارفارد«.  ا�شمه جلامعة  يحمل 

غا�شبتني  بعينني  فرمق  الرئي�س،  ال�شيد  لدى  �شدى  اأي 

ب�شخرية:  ورد  املتهالكة  والبذلة  القطني  الثوب  ذلك 

لقد  املبنى؟!  هذا  مثل  بناء  يكلف  كم  فكرة  لديكما  »هل 

كلفتنا مباين اجلامعة ما يربو على �شبعة ون�شف مليون 

دوالر!«. 

�شاد ال�شمت لربهة، ظن خاللها الرئي�س اأن باإمكانه 

ال�شيدة  ا�شتدارت  وهنا  الزوجني،  من  يتخل�س  اأن  االآن 

دامت هذه هي  ما  �شتانفورد،  »�شيد  له:  وقالت  لزوجها 

تكلفة اإن�شاء جامعة كاملة فلماذا ال نن�شئ جامعة جديدة 

حتمل ا�شم ابننا؟«،

»ليلند  الزوجني  غادرا  ثم  موافقا،  راأ�شه  الزوج  فهز 

وخيبة  ذهول  و�شط  �شتانفورد«  وجني  �شتانفورد 

جامعة  اأ�ش�شا  حيث  كاليفورنيا  اإىل  و�شافرا  الرئي�س، 

�شتانفورد العريقة، وكان قد حدث ذلك يف عام 1884م، 

وتخلد  �شتانفورد  عائلة  ا�شم  حتمل  اجلامعة  زالت  وما 

امل�شاهري حول  من  الكثري  منها  تخرج  كما  ابنها،  ذكرى 

»اآباء  اأحد  يعترب  والذي  �شريف  فينت  مثل  العامل 

وياهو  جوجل  �شركات  موؤ�ش�شو  وكذلك  االإنرتنت«، 

من  وغريهم  �شي�شتمز  و�شي�شكو  واإنفيديا  ويوتيوب 

امل�شاهري يف عامل التكنولوجيا احلديثة والعلوم االأخرى.

واأخريا، ن�شتلهم من هذه الق�شة التي رواها »مالكوم 

من  النا�س  على  نحكم  اأال  دائما  املهم  من  اأنه  فوربز«، 

ن�شغي  واأن  كالمهم،  طريقة  اأو  ومالب�شهم  مظهرهم 

جيدا ونتقن فن اال�شتماع والتعامل مع االآخرين، والتي 

اليومية  حياتنا  يف  و�شرورية  اأ�شا�شية  مهارات  تعد 

اال�شتماع  اأن  كما  الغري،  مع  �شلوكنا  يف  اأو  العملية  اأو 

وفهم  التعاطف  على  وقدرتنا  مداركنا  يو�شع  لالآخرين 

من  ونتعلمه  جنهله  قد  فيما  النظر  نعيد  وقد  املواقف، 

جنزم  فال  وا�شحة  االأمور  اأن  لنا  بدت  ومهما  االآخرين، 

اأو  نعلمه،  ال  ظرف  دوما  فهناك  اأبدا،  اأحد  على  باحلكم 

فكرة مل تت�شح، اأو جزء من ال�شورة غري وا�شح بالن�شبة 

لنا، فاأعقل النا�س اأعذرهم للنا�س واحلياة اأرحب واأ�شمل 

بكثري ما نتوقع.

توفيق حممد ال�سب�عي

ب�حث يف التنمية الب�سرية وحتليل االأعم�ل

�صالح يو�صف »اأبو عبدالعزيز«

املت�سدون لكورون� من  املتطوعني.. والواجب جت�ههم!
من ي�شاهد ب�شكل مبا�شر ما يبذله املتطوعون واملتطوعات من اأبناء بلدنا احلبيب 

يف مكافحة الكورونا، يف كل املواقع املخ�ش�شة ملتابعة احلاالت امل�شتجدة، حقيقة 

ي�شتحقون التكرمي والتوظيف لال�شتفادة من اإخال�شهم وتفانيهم يف خدمة بلدهم، ما 

يبذلونه من جهد كبري ال يقدر بثمن، راأيناهم ي�شهرون على مدى 24 �شاعة على راحة 

املر�شى، بروحيتهم عالية، واأخالقهم الرفيعة، يتحملون الكلمات امل�شيئة التي تقال 

اإليهم من بع�س املر�شى، واأقل �شيء يعمل لهم هو �شمهم اإىل القطاع الطبي ب�شكل 

دائم، وتاأمينهم، لكي يعملوا وهم مطمئنون على حا�شرهم وم�شتقبلهم املهني، واأال 

يرتكوا تتقاذفهم االأقدار من مكان اإىل اآخر، لقد اأثبتوا بت�شحياتهم النفي�شة وتعري�س 

حياتهم اإىل خطر االإ�شابة بفريو�س كورونا. اإن حتديهم لل�شعاب وحتملهم ال�شدائد 

فالذين  �شامية،  اأخالقية  قيمة  لها  واأتباعه  الفريو�س  �شر  النا�س من  اإنقاذ  اأجل  من 

اجلبار  عملهم  يوؤدون  �شاهدتهم  بالقليل،  لي�س  عددهم  بالكورونا  منهم  اأ�شيبوا 

ب�شمت، فهذه فر�س لوزارة ال�شحة، اإذ تعرفت على هذه النماذج الرائعة من اأبناء 

البالد،  يف  ال�شحي  لل�شاأن  كربى  خ�شارة  بهم  التفريط  اإن  نقول  البحرين.  وبنات 

املوؤكد  من  الفتاك.  الوباء  مواجهة  وا�شعة يف  اكت�شبوا خربات  قد  وهوؤالء  ال  كيف 

ي�شع  ال  الطبيعية.  احلاالت  يف  وروعة  قدرة  اأكرث  �شتكون  اخلرية  الفئة  هذه  اأن 

املواطن واملقيم اإال اأن ي�شكروا كل فرد فيهم، فهم جميعهم يعملون يف �شبيل رفعة 

املعنية  اجلهات  اأعتقد  ونفي�س،  غال  كل  اأجله  من  ويبذلون  يع�شقونه  الذي  بلدهم 

بالتوظيف والتكرمي والتقدير يف بلدنا احلبيب لن تق�شر مع هذه الفئة الراقية، يف 

نف�شيتها ومعنويتها ومبادراتها وعملها املتقن. وفقهم اهلل ووفق اجلهات التي ت�شعى 

لتوظيفهم يف املجال ال�شحي.

�سلم�ن عبداهلل

ح�صن علي

العدد:  12021
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة

https://www.alayam.com/alayam/events/950668/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/multaqa/950656/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12021/pdf/INAF_20220307012718533.pdf
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480

الثنني 4 �شعبان 1443 ـ العدد 12021

20 صفحة .  220 فلًسا

@m_albeladi

رفع  املنزلية  العمالة  ا�ستقدام  مكاتب  توا�سل 

تتدّخل  هل  رم�سان..  �سهر  اقرتاب  مع  اأ�سعارها 

التالعب  لوقف  االجتماعية  وال�سوؤون  العمل  وزارة 

يف االأ�سعار؟

عليه  اعتاد  ما  متى  اجليد،  الطعام  مثل  اجليد  املحتوى 

االإن�سان فلن ي�ست�سيغ ما دونه. ح�سنوا اأبناءكم �سد التفاهة 

يختارون  كيف  علموهم  �سليم.  ب�سكل  ذائقتهم  وا�سنعوا 

االإنرتنت  وموقع  اجليدة،  االأغنية  اجليد،  الفيلم  اجليد،  الكتاب 

اجليد.. حينها �ست�سقط �سبكات جنوم التفاهة، وتك�سد ب�سائع اأ�سحاب املحتوى 

الرديء.

Monday 7th March 2022 - No. 12021 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

اأحيا الفنان ح�سني اجل�سمي اأم�سية غنائية، م�ساء اأم�س االأول، على م�سرح الدانة، بح�سور جماهريي كبري �سمن مهرجان ربيع الثقافة. وتفاعل اجلمهور الذي لّوح 

باالأعالم الوطنية مع اأغاين اجل�سمي الذي قدم باقة من اأ�سهر اأغنياته املحببة.
ــُم ـــ ــلَ ــْع َت ــِة  ـــ ــاَف ــَح ــشَّ ــ� ال َفـــــــنِّ  يف  ــَت  ــْن ـــ ُك اإْن 

ــُم ـــ ــلُ ــَة َتْ ـــ ــَق ـــ ــْي ــِدي احَلــِق ــْب ـــ ـــَدٍر ُي ـــ�ـــشْ  َومِبَ

ــْم ـــ ــُك ــِدي َل ـــ ــْن ـــ ــا ِع ـــ ــَه ــلَّ ـــ ـــاِدَر ُك ـــشَ ـــ� ـــَدِع املَ ــــ َف

مــعــلَــُم ــِة  ــاَف ــَح ــشَّ ــ� ال ـــاِدِر، يف  املَـــ�ـــشَ َخــــْ�ُ 

َمـْنَبعــًا للَحِقْيـَقـِة  ـــــُد  َيــْقــ�ــشُ َلــيــ�ــَص  ــْن  ـــ َم

ــــــــُم ــ�ُن ِبــَفـــــْهـــــِمـــــِه َيــَتـــــَ�هَّ ـــ ــًك  َفـــــلَـــــَقـــــْد َي

ــا ـــً ـــ ــَق ـــ َواِث اإِلَّ  ـــاَر  ــــ ـــَب ــــ الأَْخ ــِر  ـــ ــشُ ــ� ــْن ـــ َت ل 

ــُم ـــ ــلَ ـــ ــْدٌق َفـــــــَذُلـــَك اأَ�ــشْ ـــ ــشِ ـــَهـــــــا � ــْن اأَنَّ ـــ  ِم

ــا ـــ ــاوؤَُه ــَي ــشِ � ـــــمَّ  َوَع ـــَرْت  ـــَه َظ اإْن  ــ�ــُص  ــْم ــ�ــشَّ ــال َف

ـــــــُم ــيُء الأْنُ ــشِ ــ� ــْن َتـــــْبــَقــى ُت ـــ ــ�َف َل ــ�ــشَ  َفـــــلَ

ـــاَرٍة ــــ ـــَن ـــُ� َم ــــ ـــــاُم« َخ ــــــ ـــِذي ِهــــَي »الأيَّ ــــ َه

ــُم ــْر�ــشِ ـــ َت ــِة  ـــ ــاَف ــَح ــ�ــشَّ ال ّنـــْهـــٍج يف  ـــِ�  ــــ َوِلَ

ــِحــْيـــــَفـــــٍة ــُر �ــشَ ـــ ــي َفـــَجـــــــِريـــَدُة »الأَيّــــــــاِم« َخ

ــاأم ــشْ ــ� َي ل  ــى  ــَت ـــ ــَف ال ــَحـــــهــا  ــفَّ َتــ�ــشَ ــا  ــَم ـــ ــْه َم  

ــُطـــــ�ُرَهـــــا �ــشُ ــــَك  ــــاَدَرْت َب ـــــــَراأُ  ـــْق َت ــَت  ــْئ ـــ ِج اإْن 

ــا َتـــــَتـــــَكـــــلَّـــــُم ـــ ــَه ـــ ــُروَف ـــ ـــاأنَّ ُح ــــ َقــــــــ�َلً َك

َد َمــْتـــــُنــَهـــــا ــا َتـــــَفـــــرَّ ــًم ــْي ـــ ــِظ ـــ ــْن ــى َوَت ــًن ـــ ــْع َم

ــدَُّم ـــ ــَق ــَت ـــ ــَهـــــا َت ــِف ُكـــــلِّ ـــ ــاِئ ــَح ــ�ــشَّ ــى ال ــلَ ــَع  َف

ـــٍد ــــ ـــــْيـــــٍل َواِع ـــٍة ِلِ ـــــــْدَر�ـــشَ ـــَم ـــاَرْت َك ــــ ـــشَ �

ُمــ�ا َيـَتـَعـلَـّ َكــي  ــاُب  ــتَّ ـــ ــُك ال ــَهـــــا  َفـــــَيــ�ؤمُّ  

ــــَ�اِدٍر ـــــ َك ـــُ�  ــــ َخ ـــْرِح  ـــشَّ ـــ� ال َذاَك  ــــــــَ�َراَء  َف

ـــــ�ا ــُم ــمَّ ِد �ــشَ ــــة َوالــــتَّــــَجــــرُّ ــــاَن ـــى الأََم ـــل َوَع

ــِذي ـــ ـــــــَدَرُه ال يَّــــــــاَم« َمـــ�ـــشْ
ــــْن َيــْجــَعــِل »الأَ َم

ــَدُم ـــ ــْن ـــ َي ل  ــِه  ـــ ــِث ـــ ــْح َب يف  َلـــــــُه  ــ�  ـــ ــُف ـــ ــْه َي  

ـــا ــــ ــــَر َورُدَه ـــــ ـــــــــــاِم« اأَْزَه يَّ
ــُة »الأَ ـــ ــَق ــِدي ـــ َوَح

ـُم َتـَتـَب�شَّ ــا  ـــً ــم ـــ َداِئ ــا  ـــ ـــ ــَراَه ـــ َت ــا  ـــ َم اأََو 

ـــــَهــــــــا ــاُء ُتـــــ�ؤِتــي اأُْكـــــلَ ـــ ــنَّ ـــ ــَغ َواَلـــــنَّـــــُة ال

ـُمــ�ا َيـَتـَنعَّ اُدَهـــــــــا  ُروَّ ـــــَكــي  ِل َيـْنـعـًا 

ــِدي ـــ ــَت ــْه ـــ ـــي َت ا َك ً ـــ�ِّ ــــ ــا َن ـــ ــًق ــِرْي ــْك َط ــلُ ــشْ ــا� ـــ َف

ـــــُم ُمــْظـــــِل ــاٍء  ـــ ــَي ــشِ � ــال  ـــ ِب ـــــِريــَق  الــطَّ اإنَّ   

ــا ـــ ــَه نَّ ــاإِ ـــ ــَدِرَك الــَ�ِثــْيـــــِق َف ُخــْذَهـــــا َكــَمـــــ�ــشْ

ــُم ــ�ــشِّ ـــ ــــاِد ُتَ ــــَي ـــِة َواحِل ــــ ـــاَن ــى الأم ــَن ـــ ــْع  َم

ٍف ٍد وَتـــَخـــــــِ�ّ ـــــَردُّ ــــــ ُخـــــــْذَهـــــــا ِبـــــــــُدوِن َت

ـــــُم ــى الـــــِذي َتـــــَتـــــَ��ــشَّ ــلَ ـــ ى بــَهـــــا اأََح ـــرَتَ �ـــشَ

ــٍم ـــ ــِل ــْظ ُم ـــنْيٍ  ــــ َب ـــنْيُ  ــــ َب ــِة  ـــ ــَق ـــ ــْي ــِق احَل َمـــا يف 

ـــــُم ُتـــــْقــ�ــشَ ل  ِوْحـــــــَدٌة  ــَة  ـــ ــَق ـــ ــْي ـــ ــِق احَلـــ اإنَّ 

َيـــــنــَطـــــِفــي ـــِرٌق ل  ـــ�ـــشْ ُم ــِة  ــَق ـــ ــْي ــِق احَل ـــُه  ــــ َوْج

ــُم ـــ ـــ ــَ�هُّ َت ــِه  ــْي ـــ ِف لــيــ�ــَص  َو  ــِه  ــي ـــ ِف ــ�ــُص  ــب َل ل   

َقـــــــْدَرَهـــــــا ـــــِرُف  ــــــ َواأع ـــا  ــــ ـــَه ـــِرُف ــــ َلأْع اإنِّ 

ــُم ـــ ــُظ اأَن ِفـيَهـا  ــْعـــــَر  الــ�ــشِّ ـــَرِاِن  ــــ َت ـــَذا  ــــ َوِل

ــا ـــ ــَه ــُزوِغ ــا َوَيـــــــــ�ُم ُب ـــ ــُدَه ـــ ــ�ِل ـــ�ُم ُم ــــ ـــَي َوال

ــُم ـــ ــَرنَّ ـــ ــَت ـــ َي ــــَزْت  ـــــ اأَن ـــا  َم ــلُّ يف  ـــ ــُك ـــ وال  

 َهـِذي ِهَي »الأّيـام« َخـرُي َمَنـاَرٍة

د. عبدالـله اأحمد من�ضور اآل ر�ضي

ق�سيدة مهداة 

حترير  الأ�سرة 

االأيام  �سحيفة 

عيد  يف  الغراء 

الثالث  ميالدها 

والذي  والثالثني 

 ٧ ي�سادف 

مار�س ٢٠٢٢.

ي�ضرتيان »حافلة لندن« ويحّولنها ملنزل اأحالمهما

ت�شاريل  قّررت  تقليدي،  اإيجار  دفع  من  وبدلً  جديد،  خط�ة  يف 

قّرر  اإذ  جديد،  ب�شكل  منزلهما  عمل  ووكر  ل�ك  و�شديقها  ماكفيكار 

الثنائي �شراء حافلة لندن القدمية ذات الطابقني مقابل 2500 جنيه 

اإ�شرتليني، وق�شيا عاًما ليح�لها اإىل منزل اأحالمهما.

اأو احل�ش�ل  ال�شتئجار  اأن  ت�شاريل: »كنا نعلم  قالت  من جهتها، 

من  القدر  نف�ص  منتلك  ولن  تقييدنا  اإىل  �شي�ؤدي  عقاري  رهن  على 

املرونة، لذا بعد م�شاهدة امل�شاحات املذهلة، مررنا بخيارات خمتلفة، 

اخرتنا  النهاية  ذلك، ويف  اإىل  وما  والكرفانات  ال�شحن  مثل حاويات 

حافلة ذات طابقني«، وفًقا ل�شحيفة ذا �شن الربيطانية.

كنا  لكننا  الأحيان،  بع�ص  يف  �شعبة  العملية  »كانت  وتابعت 

ا كالعائلة ي�شاعدوننا«. حمظ�ظني للغاية لأن لدينا اأ�شخا�شً

املبدعني  »الن�عني  لي�شا  ول�ك  ت�شاريل  اأن  من  الرغم  على 

النم�ذجيني«، فقد قاما بالكث� من العمل باأنف�شهما، لكنهما اعتمدا على 

حمرتفني يف اأعمال ال�شباكة والكهرباء والنجارة.

رجل يوثق حياة �ضكان غابات 

بارغواي الأ�ضليني يف 1000 كا�ضيت

�شريط  األف  من  باأكرث  رجل  يحتفظ 

بارغ�اي  غابات  �شكان  حياة  ي�ثق  كا�شيت 

ال�رق  من  �شندوق  يح�ي  الأ�شليني 

ت�شك�ين�،  �ش�ب�دي  ماتي�  منزل  يف  املق�ى 

الكا�شيت  علب  من  املئات  البارغ�اي،  يف 

�شعب  ذكريات  ت�شجل  التي  البال�شتيكية 

على  الأ�شليني  الغابات  �شكان  من  الأي�ري� 

امتداد اأربعة عق�د، وكان الرجل قد �شرع يف 

ت�شجيل ذكريات الأجداد بهدف احلفاظ جزئًيا 

على ثقافة �شريعة الزوال، باأمل اأن ي�شعفه يف 

وثائقي  فيلم  اإىل  اأخً�ا  ذلك ت�ل م�شروعه 

بعن�ان »ل �شيء �ش�ى ال�شم�ص«، والذي حاز 

على عدد من ال�ائز.

الربيطانية  »غارديان«  �شحيفة  ونقلت 

عن ت�شك�ين� ق�له: »هنا يف منزيل لدي اأكرث 

واأغنيات  لتاريخ  كا�شيت  �شريط  األف  من 

اإىل  بها جنًبا  الأي�ري�«، وه� يحتفظ  �شعب 

جنب مع جهاز الت�شجيل الا�ص به يف ك�خه 

ال�شبي يف كامب� ل�رو يف الباراغ�اي.

مقابالته  بداأ يف تميع  قد  الرجل  وكان 

وجامعي  ال�شيادين  من  الأي�ري�  �شعب  مع 

ت�شاك� يف عام 1979، بعد  الثمار يف غابة 

م�شجالت  ي�شتخدم�ن  املب�شرين  روؤيته 

اأ�شرطة لت�ثيق تاربهم.

ال�ضحة ت�ضّجل 1964 اإ�ضابة 

جديدة بكورونا وتعايف 2088 حالة

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

اأظهرت  مار�ص 2022،   6 ي�م  عددها 9453 يف 

تعافت  كما  جديدة،  قائمة  حالة   1964 ت�شجيل 

الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   2088

للحالت املتعافية اإىل 506045.

وبلغ العدد الجمايل للحالت القائمة 19632 

بامل�شت�شفى  للعالج  تخ�شع  حالة  منها 36  حالة، 

و12 حالة يف العناية املركزة.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/online/local/950664/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12021/pdf/INAF_20220307012718533.pdf
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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»المرور« تطلق حمالت توعوية 
بالتعاون مع »الخاص«

أعلنللت اإلدارة العامللة للمللرور عللن إطالق حمللالت إعالمية 
وتوعويللة خالل العللام 2022 بالتعاون مع القطللاع الخاص، 
وذلك بهدف رفع معدالت السللالمة المروريللة وتعزيز الوعي 
لكافة أفراد المجتمع، وحثهللم على تجنب ارتكاب المخالفات 
المروريللة التللي تؤثر على سللالمتهم وسللالمة اآلخرين، مع 
إبراز الجانب اإليجابي عند التزام السللواق باألنظمة والقواعد 

المرورية.
وأشللادت اإلدارة العامة للمرور بدور القطاع الخاص في تبني 
الحمالت التوعوية التي تسللهم في نشللر مفاهيم السللالمة 
المرورية، وبمسللاهمة ودعم كاًل من »بنك البحرين الوطني، 
بنللك البحريللن والكويت، شللركة بنفت البحرين، شللركة زين 
لالتصاالت، كريدي ماكس، شركة البحرين الوطنية للتأمين، 
الشللركة الوطنية للسلليارات، مجموعة علي أحمد الكويتي«، 
مشلليرًة إلى أن هذا الدعللم دليل على إيمللان القطاع الخاص 
بالشراكة الفاعلة، وأهمية مواكبة التحديات المرورية لحماية 
أفراد المجتمع من مخاطر الحوادث، وتعزيز المسللؤولية لدى 
المواطنين والمقيمين والزوار، والحفاظ على سللمعة مملكة 

البحرين وما تشهده شوارعها من تطور والتزام.

 حبس آسيوي حاول تهريب
 100 كبسولة مخدرة
بأحشائه عبر المطار

تلقللت النيابللة العامة بالغللًا مللن إدارة مكافحللة المخدرات 
بتمكللن ضباط الجمللارك بمطار البحريللن الدولي من ضبط 
متهم آسلليوي الجنسللية إثر محاولته تهريب مائة كبسللولة 
يشتبه أنها تحتوي على مواد مخدرة بلغ وزنها 640 جرامًا في 

أحشائه بقصد ترويجها واالتجار فيها بالبالد.
وباشللرت النيابللة العامة التحقيق فللي الواقعة فللور تلقيها 
البالغ، واسللتجوبت المتهم الذي أقر بما نسب إليه من تهمة 
جلب المللواد المخدرة بقصد االتجار، حيث أقللر بأنه قام ببلع 
المللواد المخدرة على فتللرات لجلبها إلى البللالد مقابل مبالغ 

مالية.
وأمللرت النيابة العامة بحبسلله احتياطيًا علللى ذمة التحقيق، 
وطلبت تحريات الشللرطة وندبت الخبللراء المختصين لفحص 
المضبوطللات والذي ثبت معمليًا احتواؤها على مادة الشللبو 

المخدرة.
وال زالت التحقيقات مسللتمرة لسماع شهود الواقعة تمهيدًا 
لتقديم المتهم ومن يثبت اشللتراكه في الجريمة للمحاكمة 

الجنائية.

 خلف: الحمالت الرقابية والتفتيشية
للبلديات مستمرة بمختلف المناطق

أكد وزير األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيللط العمرانللي عصام خلف 
ضرورة االلتزام باألنظمة والقوانين 
عمومللًا،  المناطللق  جميللع  فللي 
والمناطللق الصناعيللة علللى وجلله 

الخصوص.
وقللال: »إن البلديات مسللتمرة في 
والتفتيشللية  الرقابيللة  حمالتهللا 
فللي مختلف المناطللق« داعيًا جميع 
األفراد والمؤسسللات إلللى الحفاظ 
والتقيللد  العامللة،  النظافللة  علللى 
أجللل  مللن  والقوانيللن  باألنظمللة 

الصالح العام. 
جللاء ذلك خالل لقائه ممثل الدائرة 
السللابعة في المحافظة الشللمالية 
في مجلللس النللواب النائللب أحمد 
الدمسللتاني، حيث بحث معه عددًا 

من المواضيع الخدمية. 
أمانللة  أن  خلللف  الوزيللر  وأوضللح 
الثللالث  والبلديللات  العاصمللة، 
تقوم بحمللالت رقابية وتفتيشللية 
بصورة يومية ومسللتمرة في عموم 
مناطق مملكة البحرين، وأن مجمع 
1012، فللي منطقة الهملة هو أحد 
المناطللق التللي تشللملها حمللالت 
الرقابة، إال أن هذه المنطقة بحاجة 
إلللى تعللاون أكثر من قبللل الجميع 
الجميع  والتللزام  المخالفات  إلزالللة 

بالمنطقة، مشلليرًا إلى أن الحمالت 
ال تتركز فقط في موضوع النظافة، 
بل حتللى في التعديات وإشللغاالت 

الطرق، واإلعالنات غير المرخصة. 
وشللدد على تطبيق قانون النظافة 
رقللم 10 لسللنة 2019، وأوضللح أن 
القانللون عالللج كثيللرًا مللن النقاط 
التي كانت غير موجودة في القانون 
الللوزارة  »قامللت  وقللال:  السللابق، 
بحملة توعويللة وإعالمية للتعريف 
بهذا القانون وهذه الحمالت مازالت 
مستمرة ولم تتوقف«، داعيًا الجميع 
إلى ضرورة التقيد بالقانون والعمل 
على نظافة وحضارية جميع مناطق 

مملكة البحرين. 
كما بحللث الوزيللر آخر مسللتجدات 

حديقة منطقللة القريللة، حيث أكد 
أن الوزارة في مرحلة إعداد الوثائق 
فللي  لطرحهللا  تمهيللدًا  للحديقللة 
مناقصة عامة، موضحًا  أن مسللاحة 
الحديقة سللتكون 740 مترًا مربعًا، 
وأنه فور االنتهاء من إعداد الوثائق 
الالزمة سلليتم العمللل على طرحها 

في مناقصة لبدء العمل فيها. 
من جانب آخر بحللث الوزير خلف مع 
النائللب موضللوع تخصيللص أرض 
هيئة  العامللة، موجهللًا  للمنفعللة 
العمرانللي  والتطويللر  التخطيللط 
إلى سللرعة البللت في هللذه األرض 
وعمللل الالزم، إضافللة إلى عدد من 

المواضيع الخدمية األخرى. 
من جهته أشاد النائب الدمستاني 

وشللؤون  األشللغال  وزارة  بجهللود 
البلديللات والتخطيللط العمرانللي، 
وعلى رأسللهم الوزير والمسللؤولون 
في الوزارة. وقال: »إن وزارة األشغال 
والتخطيللط  البلديللات  وشللؤون 
كبيللرة  جهللودًا  تبللذل  العمرانللي 
لتنفيللذ المشللاريع الخدميللة، كما 
تقوم بجهللود متميزة فللي تطوير 
الخدمللات، وهي دائمًا تمد جسللور 
التعللاون مللع مختلللف القطاعللات 
والهيئللات بمللا يحقللق المصلحللة 

العامة«. 
كمللا أكللد التعللاون الوثيللق بيللن 
وزارة األشللغال وشللؤون البلديللات 
المجالس  مع  العمراني  والتخطيط 

التشريعية والمجالس البلدية.

 »األشغال«: انتهاء تصاميم مدرسة
للبنات بقاللي على مساحة 12 ألف متر مربع

أعلللن الوكيل المسللاعد لمشللاريع 
األشللغال  بوزارة  والصيانللة  البنللاء 
والتخطيللط  البلديللات  وشللئون 
العمراني الشلليخ مشعل بن محمد 
آل خليفة بأنه قللد تم االنتهاء من 
أعمال التصاميم التنفيذية الخاصة 
بمشروع إنشاء المدرسة االبتدائية/ 
اإلعداديللة للبنات بقاللي وتسللليم 
التربيللة  وزارة  إلللى  الرسللومات 
والتعليللم والتي ستشللرف بدورها 

على مرحلتي المناقصة والتنفيذ.
ويأتللي هللذا المشللروع فللي إطللار 
الللذي  والدعللم  الوثيللق  التعللاون 
وشللئون  األشللغال  وزارة  تقدملله 
العمرانللي  والتخطيللط  البلديللات 
لوزارة التربيللة والتعليم لتمكينها 
مللن تنفيللذ خطتها االسللتراتيجية 
بالتوسع في انشاء المدارس وتوفير 
المقعللد الدراسللي لجميللع الطلبة 
والطالبللات وتقريبهللم إلللى محال 

سكنهم. 
وأشار الشيخ مشللعل إلى أن الوزارة 
قد راعت في تصميم المدرسللة بأن 

يتناسللب مللع المتطلبللات الحديثة 
بمللا  والتعليللم  التربيللة  لللوزارة 
يواكب التطور التعليمي المسللتمر 
فللي المملكة وتوفيللر بيئة مريحة 
وممتعة فللي التعليللم حيث قامت 
أرض  قطعللة  بتوفيللر  الحكومللة 
تبلللغ  بمسللاحة  قاللللي  بمنطقللة 
12007 متللر مربللع وسلليتم فيهللا 
البناء على مسللاحة 13,003.6 متر 

مربع.
 2 عللدد  مللن  المدرسللة  وتتكللون 
مبنللى تعليمي يخصللص كل منها 
لللكل مرحلللة دراسللية )ابتدائيللة/ 
إعداديللة( بحيث يتكللون كل مبنى 
مللن أربعة طوابق تضللم 22 فصل 
دراسللي بإجمالي 44 فصل تعليمي 
في المدرسللة إلللى جانللب فصلين 
لللذوي االحتياجات الخاصللة ، حيث 
للمدرسة  االستيعابية  الطاقة  تبلغ 
حوالللي 1320 طالبللة )بمعدل 30 

طالبة في الفصل الواحد(.
كما سللتتضمن المدرسللة معامل 
للعلوم والتربية االسرية والحاسوب 
و التصميم والتقانة ومرسم وغرف 
للمدرسللات، كما تحتوي المدرسللة 
على مبنللى إداري يتكللون من غرف 
لإلداريات، قاعللة اجتماعات، صالة 
القياسات  رياضية صممت بحسللب 
الخدمات  العالميللة متضمنللًة كل 
الرياضيللة  للصللاالت  المطلوبللة 
مللن دورات ميللاه وغللرف للتبديل. 
كما تحتوى المدرسللة علللى جميع 

الخدمللات المشللتركة مثللل دورات 
المياه وغرف االسللتراحة الى جانب 
ومحطللة  العللام  الموقللع  أعمللال 
كهربللاء فرعيللة وغرفللة للحراسللة 
واألمللن ومواقف النتظار السلليارات 
التعليمي داخل  للطاقللم  ومواقللف 

حرم المدرسة يتسع لل 80 سيارة .
وأكد أنه قد تم األخذ بعين االعتبار 
فللي تصميللم المدرسللة متطلبات 
والمباني  االسللتدامة  ومواصفللات 
الخضراء وتطبيق سياسللة ترشلليد 
اسللتهالك الطاقللة للحفللاظ علللى 
البيئة والموارد الطبيعية، مع توفير 
كافللة التسللهيالت لتنقللل وحركة 
ذوي  مللن  الموظفيللن  أو  الطلبللة 
العزيمة، حيث تم توفير المنحدرات 
عند كافة مداخل المبنى األكاديمي 
باإلضافة إلى توفير مصاعد بالقرب 
سللهولة  لضمللان  المداخللل  مللن 
تنقلهم عبر الطوابق وتوفير دورات 
ميللاه خاصللة تحتللوي علللى جميع 
الخدمات المتوافقة مع احتياجاتهم 

وحسب المعمول به عالميًا.

الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة

»الصحة« تحتفي بأسبوع التغذية الخليجي
ُتشللارك مملكللة البحرين دول الخليللج؛ االحتفال 
بأسبوع التغذية الخليجي خالل الفترة من 7 - 13 
مارس، وذلك في إطار السللعي لتحقيق التناسللق 
والتكامللل والترابط بين دول أعضللاء المجلس، 
ووضع األنظمة المتماثلللة في مختلف الميادين 
الصحية والتوعوية، وتحقيق المزيد من التنسيق 
والتعللاون فيما بينها في مجال التغذية والصحة 

العامة.
ويهدف االحتفال بأسللبوع التغذية الخليجي إلى 
تكويللن وعللي صحي تغللذوي لللدى المجتمعات 
الخليجيللة، نظللرًا لتشللابه أنمللاط االسللتهالك 
الغذائللي فيهللا، وتأثرها بالعديد مللن العوامل 
االقتصادية والصناعية، والتي بدورها سللاهمت 
بخلللق نمللط اسللتهالكي غذائللي خاطللئ؛ مما 
قللد يؤدي إلللى العديد مللن المشللاكل الصحية. 
ومن هنللا تكمن أهمية تضافللر الجهود الرامية 
لرفع مسللتوى الوعي بأهمية التغذية السللليمة 
المتوازنة واألسللاليب واألنماط الصحيحة؛ والتي 
ستنعكس إيجابًا على الحالة التغذوية والصحية 
والحد من انتشللار األمراض المزمنة غير السارية 

ذات العالقللة بالتغذية، وذلك لبنللاء مجتمعات 
خليجية صحية.

كما يهللدف االحتفال بأسللبوع التغذية الخليجي 
إلى نشللر وتعزيز ثقافللة اختيار الغللذاء الصحي 
والمتللوازن، وتعزيللز أنمللاط الحيللاة الصحيللة؛ 
والللذي بدوره يقلل مللن عبء المراضللة الناتجة 
عن التغذية غيللر الصحية، لذا فإنه ومن منطلق 
جهللود وزارة الصحة واسللتراتيجيتها، والتي من 
ضمنها السلليطرة على األمللراض المزمنة والحد 
مللن انتشللارها، فقد كان لقسللم التغذية بإدارة 
الصحللة العامللة دور في نشللر وتطبيللق الوعي 
الغذائللي وتحسللين االختيللارات الغذائيللة لرفع 
مسللتوى الحالة التغذوية والصحية لجميع فئات 
المجتمللع، حيث ُيقدم قسللم التغذيللة بالتعاون 
مع الجهللات ذات العالقة وتماشللًيا مع توصيات 
منظمة الصحللة العالمية العديللد من الخدمات 
بالتغذيللة  المتعلقللة  والمشللاريع  والبرامللج 
الصحيحللة، وذلللك من خللالل تنظيللم حزمة من 
المحاضللرات والحمللالت التوعوية وإعداد ونشللر 
المواد التثقيفية التغذوية، فضاًل عن الدراسللات 

والمسللوح التغذويللة وبرامج الترصللد التغذوي 
للوقللوف على أبللرز المشللاكل المتعلقة بسللوء 
التغذيللة وتقييللم الوضللع التغذوي فللي مملكة 
البحريللن، كما يهدف قسللم التغذيللة لمعالجة 
السللمنة وزيادة الللوزن من خللالل الخدمات التي 
ُتقدمها عيادات التغذيللة المركزية التي ُتغطي 
كافللة محافظللات مملكللة البحرين، كمللا يعمل 
قسللم التغذية جنبللًا إلى جنب مللع الجهات ذات 
العالقة في تطوير االسللتراتيجيات واسللتحداث 
الدالئل اإلرشللادية التي تهدف لمكافحة السمنة 

واألمراض المزمنة غير السارية المرتبطة بها.
وتحللرص وزارة الصحللة على تنظيللم الفعاليات 
واألنشللطة التثقيفيللة والتوعويللة بالتزامن مع 
االحتفللال بأسللبوع التغذية الخليجللي، من خالل 
إقامللة نللدوات وفعاليللات توعوية تهدف لنشللر 
التوعية حللول التغذية الصحيللة، وتنظيم ورش 
العمللل الموجهللة للمختصين وأفللراد المجتمع 
عامللة، إضافللًة إلى مقللاالت ومعلومللات علمية 
توعوية يتم نشللرها عبر مختلف وسللائل اإلعالم 

وبثها في شبكات ومواقع التواصل االجتماعي.

 باحثة بـ»الخليج العربي«
 تطور قائمة معايير

الكتشاف الطلبة الموهوبين

طورت الباحثة هيفاء بهبهاني »قائمة معايير ملف اإلنجاز 
كوسلليلة للتعللرف على الطلبللة ذوي المواهللب الخاصة« 
مسللتخدمًة المنهللج المزجي وفقللًا للتصميللم التتابعي 
التفسلليري، لتوصي خالل مناقشة نتائج أطروحتها بكلية 
الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي بتدريب الفاحصين 
علللى كيفية اسللتخدام قائمة معايير تقييللم ملف اإلنجاز 
الخللاص بالطلبللة ذوي المواهب الخاصة مللن منخفضي 
التحصيل، والتوسللع في التحقق مللن نتائج فاعلية قائمة 
معاييللر تقييم ملللف اإلنجاز على شللريحة أكبر من الطلبة 
والطالبات في المرحلة المتوسطة وفي بقاع مختلفة من 

دول الخليج العربي.
ودعللت بهبهانللي فللي أطروحتهللا المقدمللة كجللزء من 
متطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في تربية 
الموهوبيللن إلللى تطبيق اسللتخدام قائمللة معايير ملف 
إنجاز الطالب ذو الموهبة المتخصصة منخفض التحصيل 
في عملية الكشللف فللي أحد مرحلتين إمللا المرحلة األولى 
أو األخيللرة منهللا لضمان ضم شللريحة أكبر مللن الطلبة 
الموهوبيللن والذيللن يقعون فللي المنطقللة الحدية بين 

الموهوبين وغيرهم.
ومّر البحث بمرحلتين؛ األولى كانت لجمع البيانات الكمية 
والنوعيللة، حيث طورت الباحثللة األداة وتعديلها بناء على 
مالحظات المحّكمين، وتم اسللتخدام األداة لتقييم ملفات 
إنجاز )19( طالب وطالبة من المرحلة المتوسطة في دولة 
الكويت، وقد تم الوصول إلى العينة عبر استمارات ترشيح 
ولي األمر والطالب لنفسه، وفي المرحلة الثانية تم تحليل 

محتوى ملف اإلنجاز واستمارات المتابعة.
وخلص البحللث إلى احتواء قائمة المعاييللر النهائية على 
خمسللة مواهب رئيسللية تتضمن معاييرًا مختلفة ويتم 
التقييم باستخدام مقياس ذو أربعة درجات، إضافة لذلك 
تللم اسللتخالص الدرجللة التي يمكللن أن تعبر عللن قدرة 

الطالب على الدخول ضمن المنافسة في عملية التعرف.
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 انطالق دورة
»تطوير المهارات الصحفية«

انطلقت أم��س أعمال الدورة التدريبية االحترافية للصحفيين 
»تطوي��ر المه��ارات الصحفي��ة«، والت��ي تنظمه��ا جمعي��ة 
الصحفيين بالتعاون مع س��فارة المملكة المتحدة، وتقدمها 
أماني س��ليمان وه��ي مدربة معتمدة من معه��د بي إف بي 
إس – خدمة إذاعة القوات البريطانية، وتعقد الورشة في مقر 
معهد البحرين للدراس��ات المالية والمصرفية، وتستمر حتى 

10 مارس الجاري.
 وأكد رئيس جمعية الصحفيين عيس��ى الش��ايجي أن التدريب 
المهن��ي يعد م��ن أولوي��ات مجل��س اإلدارة الحال��ي، منوهًا 
بأهمي��ة الدورة الت��ي تتضم��ن العديد من المح��اور وتتيح 
االستفادة من الخبرات الدولية، ورفع مستوى كفاءة العاملين 
ف��ي المؤسس��ات اإلعامية م��ن خ��ال مواكب��ة المتغيرات 

المتسارعة التي يشهدها الواقع المهني للصحافة واإلعام.
ب��دوره، أوضح رئيس لجنة التدري��ب المهني بالجمعية يحيى 
العم��ري أن  الدورة تتضم��ن محاور مهم��ة تتعلق باإلعام 
الرقمي، والتحديات التي تواج��ه العاملين في مجال اإلعام، 
التقارير المتوازن��ة وأهمية التغطية الصحفية المتوازنة، مع 
التطبيقات، البودكاس��ت والعديد م��ن المحاور ذات األهمية، 
وسيتخللها جلسات نقاشية وعمل جماعي وتطبيقات عملية.

وأش��ار إلى أنه ت��م فتح ب��اب التس��جيل للصحفيي��ن وطلبة 
وخريجي اإلعام، وشهدت الدورة إقبااًل وتفاعًا من قبل جميع 

الصحف ووسائل اإلعام المحلية.
وقال إن برنامج لجنة التدريب يتس��م بالتنوع، ومن المقرر أن 
يتم إطاق المزيد من الدورات التدريبية التخصصية في جميع 
المج��االت المهني��ة، والتي تس��تهدف العاملين ف��ي المجال 

اإلعامي والمبتدئين أيضًا. 
ووجه��ت الجمعي��ة جزيل الش��كر والتقدير لمعه��د البحرين 
للدراس��ات المالية والمصرفية وبنك البحري��ن والكويت على 
تعاونه��م إلنجاح فعاليات الجمعي��ة من خال توفير القاعات 
المجه��زة بكاف��ة االحتياج��ات التدريبي��ة بن��اًء عل��ى مذكرة 

التفاهم التي تم توقيعها مع الجمعية.

الرميحي: أستوديو األخبار الجديد األكبر
على مستوى القنوات الرسمية بالمنطقة

التق��ى وزي��ر اإلعام عل��ي الرميحي عددًا م��ن منتس��بي إدارة األخبار في 
الموقع اإلنش��ائي ألس��توديو األخب��ار الجدي��د، حيث قدم الوزير الش��كر 
والتقدي��ر لجمي��ع منتس��بي إدارة األخب��ار عل��ى جهوده��م المبذولة في 
تغطية مختلف الفعاليات المحلية وإبراز المنجزات الوطنية المتحققة في 
ظ��ل القيادة الحكيم��ة لحضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاهل الباد المفدى، وتس��ليط الضوء عل��ى المنجزات الحكومية 
في مختلف المجاالت برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما أشاد الوزير بالتطور 
الكبير الذي يشهده قطاع اإلنتاج اإلخباري من حيث التركيز على المنجزات 
الوطنية والمساهمة في الوصول إلى مشهد إعامي وطني مسؤول ُيبنى 
على المعلوم��ة الدقيقة والتحليل الرصين والتحقق المس��تمر، للوصول 
إل��ى أكبر ش��ريحة ممكنة م��ن المجتم��ع المحلي والخليج��ي، وتبادل مع 
الحضور وجهات النظر واألف��كار للبناء على ما تحقق بما يصب في تعزيز 

العمل اإلخباري ويضمن مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا 
القطاع الحيوي، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

وتطرق الوزير إلى مش��روع اس��توديو األخبار الجديد الذي ُيعد األكبر على 
مس��توى القنوات الرس��مية في المنطقة ومن المتوق��ع أن يتم افتتاحه 
ف��ي النصف الثاني م��ن العام الجاري، ويعتبر اس��توديو األخب��ار الجديد 
من أحدث المش��اريع التي تقوم وزارة اإلعام على تنفيذها وس��يتضمن 
جمل��ة من أح��دث التقنيات على مس��توى العالم من ضمنه��ا التصاميم 
ثاثية األبع��اد وتقنية الواقع المعزز، كما سيش��هد االس��توديو الجديد 
تغييًرا جذرًيا في النشرات والبرامج اإلخبارية، حيث سيكون مجهزًا بأحدث 
التقنيات واألجهزة الحديثة الس��تيعاب التطورات المتسارعة في اإلنتاج 
التلفزيوني وتغطية كبريات الفعاليات المحلية واإلقليمية والدولية مما 
سيش��كل نقلة نوعية متميزة ف��ي اإلنتاج اإلخباري ف��ي مملكة البحرين 

شكًا ومضمونًا.

»البحرين التخصصي«
يكرم الطبيبات المتميزات بـ 2022

ياسمينا صالح  «

بمناس��بة الي��وم العالم��ي للم��رأة، 
وتقدي��رًا لمكانته��ا ف��ي المجتم��ع، 
التخصصي،  البحرين  نظم مستشفى 
النس��ائي  االتح��اد  م��ع  وبالتع��اون 
البحرين��ي، فعالية لتكريم الس��يدات 
المتميزات للعام 2022م، وذلك نظير 
مساهماتهن للنهوض بالمجتمع في 
مختلف القطاعات والمجاالت الصحية 
والتنموية واالجتماعية، أمس، بقاعة 

االستقبال في مقر المستشفى.
ويأتي ه��ذا التكريم م��ن منطلق أن 
المرأة تعد حجر األس��اس في الصحة 
العامة لألس��رة األمر ال��ذي ينعكس 
إيجابيًا على تحس��ين صح��ة األطفال 

والعائات في جميع أنحاء العالم.
الس��لمان  الدكت��ورة جميلة  وألق��ت 
المعدي��ة  األم��راض  استش��اري 
الخدم��ات  والباطني��ة، رئي��س ع��ام 
الطبي��ة لألقس��ام الباطني��ة بمجمع 
الس��لمانية الطبي عضو فريق العمل 
فيروس  لمكافح��ة  الوطن��ي  الطب��ي 
بمناس��بة حضورها  كلم��ة  كورون��ا، 
ومش��اركتها الفعالية كضيف ش��رف 
رئيس��ي. كما ألق��ت الدكت��ورة نجاح 
مستش��فى  رئي��س  نائ��ب  الزيان��ي 
البحرين التخصصي استشاري أمراض 
الباطني  الهضم��ي والط��ب  الجه��از 
كلم��ة بهذه المناس��بة، أك��دت فيها 
أن للم��رأة دورًا كبي��رًا ف��ي الحف��اظ 
ورفاهيت��ه  مجتمعه��ا  صح��ة  عل��ى 
بش��كل عام، مش��يرة إلى أنه غالبًا ما 
النس��اء االهتمام بصحتهن  تتجاهل 
بس��بب األدوار العدي��دة التي يقمن 
به��ا وحص��ر التركيز عل��ى االهتمام 

بأزواجهن وأطفالهن.

جائ��زة  مستش��فى  إدارة  وقدم��ت 
التخصص��ي  البحري��ن  »مستش��فى 
للمرأة المتميزة لعام 2022« إلى كل 
من الدكتورة جميلة السلمان تكريمًا 
لها على إسهاماتها المتميزة البارزة 
في القط��اع الصحي، والدكتورة نجاح 
المتمي��ز، والكفاءة  الزيان��ي ألدائها 
العالية، وااللتزام بتوفير أفضل سبل 

الرعاية الصحية وخدمة المرضى.
وأعلن الدكتور قاسم عرداتي العضو 
البحري��ن  بمستش��فى  المنت��دب 
التخصص��ي، أنه س��يتم س��نويًا منح 
جوائز مستشفى البحرين التخصصي 
اختيار  المتميزات، وسيتم  للس��يدات 
النس��اء الاتي تس��عين نحو االلتزام 
ف��ي  المتمي��زة  الخدم��ة  وتقدي��م 
تمكين الم��رأة«. وأضاف: »يأتي هذا 
التكريم واالهتمام بالمرأة في يومها 
العالمي، تقدي��رًا لجهوده��ا، وإبرازًا 
المجتمع«.  ف��ي  لدوره��ا ومكانته��ا 
وتاب��ع » تول��ي مستش��فى البحرين 
كبي��رًا بمعالجة  اهتمامًا  التخصصي 
قضايا الم��رأة المختلفة، خاصة تلك 
المتعلق��ة بالصح��ة اإلنجابية، صحة 
األم، س��وء التغذية، أم��راض القلب، 
الصح��ة العقلية وزي��ادة الوعي حول 
الخطوات التي يمكن اتخاذها للوقاية 

منها«.
وأش��ار إل��ى أن مستش��فى البحري��ن 
التخصص��ي وف��ي لفته نبيل��ه منه، 
س��يقوم أيضًا بدعم االتحاد النسائي 
البحرين��ي  بتموي��ل 5 م��ن المرضى 

المس��تحقين ف��ي المجتم��ع إلج��راء 
التكلفة، وسيقدم  جراحاتهم بس��عر 
فحوص��ات طبية مجانية للنس��اء إلى 
جانب باقات خص��م مميزة لعدد من 

الخدمات.

»هيئة الفضاء« تشارك في المؤتمر 
الدولي للحوسبة واالبتكار

ش��اركت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، وبالتعاون مع بوليتكنك البحرين، 
ف��ي المؤتمر الدولي ح��ول الحوس��بة المبتكرة واالتص��االت، في جامعة 
دله��ي بالتعاون مع المعهد الوطني للتكنولوجي��ا »بباتنا« ومعهد كوريا 
الجنوبي��ة للتقارب الرقمي وجامعة فاالدوليد اإلس��بانيا، حيث مثل الهيئة 
محلل��ة بيانات فضائية أولى، ش��يماء المير، من خ��ال تقديم بحث علمي 
ُيسخر تقنيات علوم المستقبل لتلبية احتياجات عدد من الجهات الحكومية 

ويعتبر فريدا من نوعه على مستوى المنطقة.
وأوضحت المير أن العرض المقدم تطرق الى اس��تخدام خوارزميات الذكاء 
االصطناع��ي في رصد الس��فن التي تتس��بب في تلويث المي��اه اإلقليمية 
والدولية من خال استخدام البيانات والصور الفضائية ذات الدقة العالية، 
إضاف��ة إلى تقديم ورق��ة بحثية توض��ح التقنيات المس��تخدمة والنتيجة 
النهائية التي تم الوصول إليها ونس��بة دقتها العالية التي تش��كل ركيزة 
أساس��ية في البحث المق��دم وتمنحه التف��رد، وهو ما يؤك��د على أهمية 
التطبيق��ات الفضائية في توفي��ر المعلومات الدقيقة وفي وقت قياس��ي 
نسبيا لصناع القرار، خصوصا خال األوقات الحرجة بما يمكنهم من التدخل 
لمعالجة األزمات بالشكل السريع والمناسب. وعبرت عن سعادتها لتمثيل 
البحرين ف��ي هذا المحفل العلم��ي العالمي وفي رفع اس��مها في مجاالت 
البح��ث العلمي المتقدم، كل الش��كر إلدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء 
عل��ى تبني الفكرة من��ذ البداية وإلدارة بوليتكنك البحري��ن على تعاونها، 
وايمانها بقدرات ش��باب مملكة البحرين بأن البحث العلمي هو أحد ركائز 
تق��دم األمم«. الجدي��ر بالذكر أن ه��ذا المؤتمر الدول��ي ناقش مجموعة 
واس��عة من األوراق البحثية ذات الصلة باالبتكار والتكنولوجيا وتطبيقات 
علوم المس��تقبل، وقد ش��ارك فيه مئات الباحثين من مختلف دول العالم 
يمثلون تخصصات علمية وقطاعات صناعية متنوعة، كما شهد استعراض 
لمجموعة من االبتكارات الحديثة المرتكزة على تطبيقات علوم المستقبل 

ومنها علوم الفضاء.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/07/watan-20220307.pdf?1646627558
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/07/watan-20220307.pdf?1646627558
https://www.bna.bh/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDkxWFx3M%2FarNU30eSbzQSPw%3Dhttps://www.bna.bh/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDkxWFx3M%2FarNU30eSbzQSPw%3D
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/994307
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 نمو االقتصاد المحلي
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 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا
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كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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لجان تنسيقية لمديري المدارس 
لتطوير أداء المناطق التعليمية

في إطار عمل اللجان التنس��يقية لمديري ومديرات المدارس 
بالمناط��ق التعليمي��ة، دعمًا لجه��ود وزارة التربية والتعليم 
التطويرية، عقدت لجنة المنطقة التعليمية الرابعة اجتماعًا 
حي��ث قدم��ت اللجن��ة االستش��ارات والمقترح��ات التربوي��ة 
والتص��ورات الداعم��ة إلج��راءات العمل بم��دارس المنطقة 
التعليمية، وسبل التنسيق والربط الحيوي فيما بينها، لتعزيز 
المبادرات والممارس��ات المتميزة، فضاًل عن نمذجة وتوحيد 

آليات العمل، من أجل االرتقاء بالممارسات التربوية.
وأوضحت رئيس��ة اللجنة منال سنان أن اللجنة منذ انطالقتها 
س��عت إلى توحيد الرؤى، لتطوير العمل المؤسس��ي، تحقيقًا 
ألهداف وزارة التربية والتعليم، وحملت على عاتقها مسؤولية 
تقديم الدع��م المطلوب لمدارس المنطق��ة التعليمية التي 
س��تخضع لزي��ارة المراجع��ة من قب��ل هيئة ج��ودة التعليم 
والتدريب، حيث يباش��ر أعضاء اللجنة دعمهم لهذه المدارس 
وف��ق خطة عم��ل ممنهجة، كتنفي��ذ برنامج »ي��وم في حياة 
مدرسة » الذي يتم من خالله مسح شامل إلجراءات العمل في 
مختلف مجاالت العمل المدرس��ي، وتقدي��م التغذية الراجعة 

والدعم المطلوب.
وقالت إنه من ضمن خطة اللجنة لنشر الممارسات المتميزة 
وتش��جيع المش��اريع اإلبداعي��ة وصق��ل األف��كار الريادية في 
مختلف مجاالت العمل المدرسي، سيتم تنظيم مبادرة »باص 
األف��كار«، والت��ي س��تبصر النور األس��بوع القادم ب��إذن اهلل، 
بمش��اركة واس��عة من مختلف المراحل التعليمية بالمنطقة 

الرابعة.
وفيما يتعلق بملف الخدمات والبيئة، أش��ار ياس��ر بني حماد 
مدي��ر الهداي��ة الخليفي��ة الثانوي��ة للبنين والمعن��ي بملف 
الخدمات والبيئة، إلى أن فريق العمل المختص يسعى لمسح 
واقع المدارس ف��ي هذا المجال، من خالل الزيارات الميدانية، 

للوقوف على أهم التحديات واستثمار الفرص المتاحة.

 المضحكي: جامعة البحرين تتبنى 
استراتيجيات تحقق أهدافًا تعليمية مستدامة

أكدت رئيسة جامعة البحرين جواهر 
المضحك��ي، دور مملكة البحرين في 
توفي��ر الف��رص المتكافئة للش��باب 
البحريني، لبناء ونمو بيئة اقتصادية 
ه��ذا  وم��ن  ومس��تقرة،  مثم��رة 
المنطل��ق، تبن��ت الجامع��ة الوطنية 
مثل هذه االستراتيجيات الدقيقة في 
سياس��اتها، لتحقيق أهداف تعليمية 
منه��ا  إيمان��ًا  مس��تدامة،  وإداري��ة 
أن التنمي��ة االقتصادي��ة مس��ؤولية 
الحكوم��ة،  تتقاس��مها  مش��تركة، 

والقطاع الخاص، والمجتمع ككل.
وأعرب��ت ع��ن س��عادتها بمش��اركة 
علماء م��ن جامعات دولي��ة ومعاهد 
بحثي��ة من أكث��ر م��ن 20 دولة، في 
المؤتمر الدولي 38 لجمعية األعمال 
واالقتصاد )B & ESI ( الذي أقيم في 
جامع��ة البحرين األس��بوع الماضي، 
كما تقدمت بالشكر للجنة المنظمة 
م��ن قس��م االقتص��اد والتمويل في 

كلية إدارة األعمال في الجامعة.
م��ن جانب��ه، عّب��ر رئي��س جمعي��ة 
األعمال واالقتصاد الدولية بالواليات 
المتح��دة، ديميت��ري كانتاريلي��س، 
ع��ن اعت��زاز الجمعي��ة باس��تضافة 
جامعة البحري��ن للمؤتمر في دورته 
الثامنة والثالثين، لم��دة ثالثة أيام 
متتالي��ة )2-4 مارس 2022م(، الفتًا 
إل��ى أهمية مثل ه��ذه الفعاليات في 
والمستجدات  التطورات  آخر  مناقشة 
تس��اهم  توصيات  وتقديم  البحثي��ة 
االقتصادي��ة  التنمي��ة  عملي��ة  ق��ي 
مملك��ة  أن  خاص��ة  واالجتماعي��ة 
البحري��ن تدع��م االرتقاء بمس��تقبل 

البحث العلمي.
وم��ن جانبه ق��ال عميد كلي��ة إدارة 
األعم��ال بالجامعة، حات��م المصري، 
إن الش��راكة بين كلية إدارة األعمال 
وجمعي��ة األعمال واالقتصاد الدولية 

تعتبر فرصة لتجمع المش��اركين في 
المؤتم��ر م��ن باحثي��ن، أكاديميين 
مداركه��م  توس��عة  ف��ي  وطلب��ة 
الفكرية، وهو بح��د ذاته أحد أهداف 
كلية إدارة األعمال حيث تميزت أوراق 
العمل المش��اركة بالج��ودة العالية 

والتنوع العلمي والمعرفي.
وأشاد األمين العام التحاد الجامعات 
العال��ي  التعلي��م  ووزي��ر  العربي��ة، 
الس��ابق ف��ي مص��ر، عمرو س��المة، 
بالعالق��ات التاريخي��ة الوطيدة بين 
الجامعة واالتحاد، واستضافة جامعة 
البحري��ن لجمعي��ة كلي��ات العل��وم 
العربية منذ عش��رين عام��ًا. وأعرب 
عن س��عادته بالتطور الذي تشهده 
الجامع��ة ف��ي كلياته��ا المختلف��ة، 
وبالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه، 
مشيدًا برئيس��ة الجامعة، المتالكها 
مؤسس��ة  كونه��ا  واس��عة،  خب��رة 
ورئيسة لهيئة الجودة واالعتماد في 
مملكة البحرين س��ابقًا، مما يس��هم 
في االرتقاء بمستوى الجامعة إقليميا 
ودولي��ًا، واالرتق��اء بمس��توى المواد 
األكاديمية، ووضعها ضمن المعايير 

الدولية لضمان الجودة واالعتماد.
وتط��رق س��المة إل��ى »دور التعليم 
التنمي��ة  ف��ي  العلم��ي  والبح��ث 

االقتصادية واالجتماعية«، ومواجهة 
التحديات عن طريق تعزيز سياس��ات 
التعلي��م، واالس��تثمار ف��ي التعليم، 
من أجل زي��ادة مس��توى رأس المال 
الق��درة  تحقي��ق  به��دف  البش��ري، 
التنافس��ية ف��ي األس��واق العالمية، 

وزيادة النمو االقتصادي.
وعق��دت ف��ي المؤتم��ر 18 جلس��ة 
خ��الل األيام الثالثة، ترأس��ها أعضاء 
م��ن الهيئ��ة األكاديمي��ة بجامع��ة 
البحرين، وعضو من جامعة الش��رق 
م��ن  وعض��و  األمريكي��ة،  األوس��ط 
الصي��ن.  قوانغتش��و(،   ( جامع��ة 
وناقش��ت الجلس��ات 92 ورقة بحثية 
تناولت المنظمة الصناعية، والموارد 
والممارس��ة  والتموي��ل،  البش��رية، 
العملية، والقضايا البيئية والتسويق، 
واإلدارة،  االقتصادي��ة،  والتنمي��ة 
وقضاي��ا  التكنولوجي��ا،  وقضاي��ا 
التعلي��م، والتمويل واالس��تثمارات، 
والمحاسبة، وقضايا االقتصاد الكلي.

وقدم المؤس��س والرئيس التنفيذي 
ووزي��ر  المعرف��ة«  آف��اق  ل�«ش��ركة 
لش��ؤون  الدول��ة  ووزي��ر  العم��ل 
االستثمار السابق بالمملكة األردنية، 
مع��ن القطامي��ن، محاض��رة تطرق 
فيه��ا إلى ضرورة مواكب��ة التطورات 

العلمي��ة والتكنولوجي��ة حيث أوضح 
أن الميتافي��رس هو الش��كل القادم 
من االنترن��ت الذي سيس��ود العالم 
خ��الل الفت��رة القادم��ة، م��ع األخ��ذ 
ف��ي االعتب��ار أهمي��ة توجي��ه الجيل 
الجديد باالس��تخدام األمث��ل ألدوات 

التكنولوجيا الحديثة.
بالجامعة  االقتص��اد  أس��تاذ  وق��دم 
الوطني��ة األس��ترالية، س��اتيا ب��ول، 
محاضرة حول »قياس عدم المساواة 
في الرف��اه في العال��م: نهج متعدد 
األبعاد« خ��الل الي��وم الثاني. وختم 
المؤتمر ف��ي اليوم الثالث بمحاضرة 
بعن��وان »مس��تقبل التعلي��م« م��ن 
قبل مدير حق��وق الملكية والتمكين 
والتميز MLLs في سنترال فولز، رود 
آيالند، من الواليات المتحدة سيرجيو 

باي.
وفي خت��ام ج��دول أعم��ال المؤتمر 
االقتص��اد  قس��م  رئيس��ة  أعرب��ت 
والتموي��ل بجامع��ة البحري��ن هن��اء 
باوزي��ر، ع��ن ش��كرها للمتحدثي��ن 
المؤتم��ر  ف��ي  والمش��اركين 
لمس��اهمتهم العلمية القيمة خالل 
الجلس��ات المختلف��ة، وهنأت رئيس 
اللجنة التنظيمية األس��تاذ المساعد 
في قس��م االقتص��اد والتمويل عمار 
كمح��رر  اختي��اره  عل��ى  جريس��ات، 
لبح��وث  الدولي��ة  للمجل��ة  رئي��س 
االقتصاد واألعم��ال لإلصدار الخاص 
بالمؤتمر حول »االتجاهات العالمية 
اليوم«.  الناش��ئة: المس��تقبل يب��دأ 
وس��يقوم جريس��ات باختيار عدد من 
األبحاث المقدم��ة للمؤتمر من قبل 
المشاركين من مختلف أنحاء العالم، 
لنش��ر أبحاثهم ف��ي الع��دد الخاص 
للمجل��ة، وال��ذي سيس��هم باالرتقاء 
بالبحث العلمي والفائدة في مجاالت 

مختلفة.

 »األهلية« تكرم خريجيها 
المتميزين في البحث العلمي

رئي��س  المؤس��س  الرئي��س  أثن��ى 
مجلس أمناء الجامعة األهلية عبداهلل 
العلمي��ة  اإلنج��ازات  عل��ى  الح��واج 
المتنامية ألس��اتذة وطلبة  والبحثية 
وخريج��ي الجامع��ة األهلي��ة، منوهًا 
بال��دور الذي تضطلع به كلية العلوم 
اإلداري��ة والمالي��ة بالجامعة األهلية 
في تش��جيع طلبته��ا وخريجيها على 
العلمي  للبح��ث  العلمية  الممارس��ة 
ب��كل احترافي��ة وإتق��ان، وخصوص��ًا 
إدارة  ماجس��تير  برنام��ج  منتس��بي 
األعمال وماجس��تير اإلدارة الهندسية 
ال��ذي تقدمه الجامعة بالش��راكة مع 
جامع��ة ج��ورج واش��نطن األمريكية، 
مش��يدا بقصة النج��اح الرائعة لهذا 
العم��ل  س��وق  رف��د  ف��ي  البرنام��ج 
البحريني بالعديد بالخريجين األكفاء.
وكّرم الح��واج بمعية رئيس الجامعة 
منص��ور العالي ع��ددًا م��ن الباحثين 
المتميزين من خريج��ي البرنامجين، 
تقدي��رًا لجهودهم العلمية والبحثية، 

ولما قدموه من أبحاث علمية متميزة 
منش��ورة في مجالت وكتب معتمدة 
ومبني��ة عل��ى معايير علمي��ة رصينة 
تتواف��ق م��ع اهتمام��ات الجامع��ات 
العريقة ومراكز البحوث العلمية، وقد 
نالت أعلى التقدي��رات وحازت أفضل 

التقييمات.
وعب��ر العالي ع��ن فخ��ره باإلنجازات 
الت��ي حققه��ا الخريجين معب��رًا عن 
ش��كره لهم عل��ى أبحاثه��م القائمة 

عل��ى أس��اس تسلس��ل ممي��ز م��ن 
الخطوات واإلعداد واإلش��راف الدقيق 

على المحتوى.
وكرمت الجامعة الباحثة بتول العلوي 
خريجة برنامج الماجستير في اإلدارة 
الهندس��ية لنش��رها بحًث��ا بعن��وان 
»إطار تقييم ال� ”Blockchain” إلدارة 
سلسلة اإلمدادات: نهج صنع القرار«، 
ويأتي ذلك في إطار سياس��ة أساتذة 
الجامعة الهادفة إلى استمرار العمل 

في البحوث المشتركة مع خريجيها.
كما كرمت »األهلي��ة« الباحث محمد 
حس��ن خريج برنامج ماجس��تير إدارة 
األعمال لنشره فصاًل بعنوان »تطبيق 
أنظم��ة  ف��ي  االصطناع��ي  ال��ذكاء 
والفرص«،  التحدي��ات  المؤسس��ات: 
»أهمي��ة  كت��اب  ف��ي  ُنش��ر  وال��ذي 
التقني��ات الجدي��دة وري��ادة األعمال 
في تطوير األعمال: في س��ياق التنوع 

االقتصادي في الدول النامية«.
كما تم تكريم الباحثة إيمان البنعلي 
خريجة برنامج ماجستير إدارة األعمال 
لنشرها فصاًل بعنوان »تطبيق الذكاء 
االصطناعي في التسويق عبر وسائل 
عل��ى  وأث��ره  االجتماع��ي  التواص��ل 
سلوك المس��تهلك: أدلة من مملكة 
البحري��ن«، وال��ذي ُنش��ر ف��ي كتاب 
»أهمي��ة التقني��ات الجدي��دة وريادة 
األعم��ال ف��ي تطوي��ر األعم��ال: في 
س��ياق التنوع االقتص��ادي في الدول 

النامية«.

 وزير التربية: انتظام 80٪ من إجمالي 
الطلبة المسجلين حضوريًا أمس

أكد وزير التربية والتعلي��م الدكتور ماجد النعيمي 
أن نس��بة حضور الطلبة ف��ي جميع المدارس بكافة 
مراحله��ا التعليمي��ة أم��س، بلغ��ت 80.06% من 
إجمال��ي عدد الطلب��ة الذي��ن س��جلوا رغبتهم في 
االنتظام حضوريًا، مؤكدًا حرص الوزارة على تطبيق 
اإلجراءات االحترازية بما يتناس��ب مع نظام اإلشارة 
الضوئي��ة، وتقدي��م الخدمات التعليمي��ة للجميع، 
س��واًء في المدرسة أو عن ُبعد من خالل التطبيقات 

الرقمية أو البوابة التعليمية أو الدروس المتلفزة.
جاء ذلك خالل قيامه بزيارة إلى مدرسة بيت الحكمة 
االبتدائية للبنات، ومدرس��ة بدر الكبرى االبتدائية 
للبنين، ضم��ن جوالته الصباحية، حيث اطمأن على 
س��ير الدراس��ة في المدرس��تين، والتقى عددًا من 
عض��وات الهيئات اإلداري��ة والتعليمية، واطلع على 

المشاريع التربوية التي تنفذها المدرستان.
فف��ي مدرس��ة بي��ت الحكم��ة االبتدائي��ة للبنات، 
اطلع الوزير على القن��وات التعليمية التي أطلقتها 
المدرس��ة، به��دف تطوي��ر المخرج��ات التعليمية 
واالرتقاء بالمهارات األساس��ية للطالبات، من خالل 
م��ا تحتويه من م��واد رقمي��ة تفاعلي��ة وتوعوية 
وإثرائي��ة تتن��اول مختل��ف الجوان��ب ذات العالقة 
بالعملي��ة التعليمي��ة، إل��ى جانب دوره��ا الفّعال 
في التواصل م��ع أولياء األمور. واطلع على مش��روع 
»نت��درب لنرتق��ي« اله��ادف إلى تحفيز منتس��بات 
المدرس��ة ودفعهن نحو التطوير المهني من خالل 
سلس��لة من ال��ورش التدريبية، والت��ي بلغ عددها 
47 ورشة، ومش��روع »حصاد الحكمة« الذي نفذته 
طالبات فري��ق الوعي الصحي والبيئ��ي بزراعة عدد 

من الشتالت والبذور في حديقة المدرسة ومتابعة 
نموها وحصد ثمارها، وذلك ضمن جهود المدرسة 
لالهتمام بالزراعة والبيئة. وفي مدرسة بدر الكبرى 
االبتدائية للبنين، قام الوزير بزيارة إلى صف »بدور 
األم��ل« الخ��اص بطلبة التوح��د، وهو ص��ف مزود 
بكافة التجهيزات الخاصة بتدريس الطلبة من تلك 
الفئ��ة وتأهيلهم وتزويدهم بالمه��ارات الحياتية، 
ودمجه��م م��ع أقرانهم م��ن الطلب��ة العاديين في 
األنش��طة مث��ل الرياضة والرس��م، كم��ا اطلع على 
المش��اريع التربوي��ة التي تنفذها المدرس��ة، ومن 
بينها مش��روع »واحة اإلبداع« وه��و عبارة عن قناة 

على برنامج مايكروسوفت تيمز تهدف إلى مساعدة 
الطلب��ة ذوي صعوبات التعلم من خالل األنش��طة 
العالجية والنش��رات التوعوية، ومشروع »أنا عالم« 
الذي يهدف إلى تحس��ين التنمية الشخصية وتعزيز 
ثق��ة الطلب��ة بأنفس��هم ودفعهم إل��ى االهتمام 
بالتعل��م والبح��ث العلمي، ومش��روع »نخطو معًا« 
اله��ادف إلى إعداد مكتبة مص��ورة من قبل الطلبة 

تحتوي على إنجازاتهم األكاديمية.
وأع��رب الوزي��ر عن تقدي��ره للجهود الت��ي تبذلها 
المدرس��تان لضم��ان س��ير العملي��ة التعليمي��ة، 

متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

تنظيم الملتقى الثالث 
لمؤسسات المجتمع المدني 

العاملة بمجال الصحة
نظمت المؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنس��ان، عبر تقنية 
االتصال المرئ��ي، الملتقى الثالث لعدد من مؤسس��ات 

المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة.
وذك��رت أن تنظي��م الملتقى جاء انطالق��ًا من دورها في 
تعزيز ونشر ثقافة حقوق اإلنسان بمملكة البحرين ومد 

جسور التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. 
وافتت��ح الفعالي��ة نائ��ب رئي��س المؤسس��ة الوطني��ة 
لحق��وق اإلنس��ان خال��د الش��اعر، متوجهًا بالش��كر إلى 
جمي��ع المش��اركين في الملتق��ى على تعاونه��م الدائم 
مع المؤسس��ة، مش��يرا الى أن تنظيم هذا الملتقى يأتي 
من مسؤولية المؤسس��ة ودورها تجاه المجتمع المدني 
الذي يعد ش��ريكًا أساسّيًا في مجال تعزيز وحماية حقوق 
اإلنس��ان من جانب، وإكس��اب أعضاء تلك المؤسس��ات 
المعرفة وصقل مهارات منس��وبيها في المجال التدريبي 
من جانب آخ��ر، وذلك لتأمين حماية مس��تدامة لحقوق 
اإلنسان على أرض المملكة من خالل التعاون المشترك 
في مجال تلقي الش��كاوى وتقديم المساعدات القانونية 
ورص��د أوضاع حق��وق اإلنس��ان، باإلضافة ال��ى التعاون 
ف��ي بح��ث مالءم��ة النص��وص التش��ريعية والتنظيمية 
بالمعاهدات اإلقليمية والدولية المعنية بمسائل حقوق 

اإلنسان والتوصية بالتعديالت التشريعية المناسبة.
وتضم��ن الملتق��ى ال��ذي ق��ام بإدارت��ه نائ��ب رئيس 
المؤسسة والمحامية دينا اللظي عضو مجلس المفوضين 
بالمؤسسة، ثالثة محاور أساسية تم من خاللها تسليط 
الضوء على الشراكة المجتمعية بين مؤسسات المجتمع 
المدني والجهات الرسمية المختصة والمؤسسة الوطنية 

لحقوق اإلنسان وباألخص الحق في الصحة.
وق��د تن��اول المح��ور األول تحدي��د أوجه التع��اون بين 
المؤسس��ة مع مؤسسات المجتمع المدني، وال سيما في 
مجال تلقي الش��كاوى والمس��اعدات القانونية المقدمة، 
وبن��اء قدرات العاملي��ن في تلك المؤسس��ات وذلك من 
خالل تنظيم الدورات التدريبية وتبادل الخبرات والتجارب 

في مجال حقوق اإلنسان بما فيها الحق في الصحة.
فيما تن��اول المحور الثاني آلية بح��ث مالئمة النصوص 
التشريعية والتنظيمية بالمعاهدات اإلقليمية والدولية 
المعنية بمسائل الحق في الصحة والتوصية بالتعديالت 
التشريعية التي تراها مناسبة، وعقد لقاءات واجتماعات 
تش��اورية م��ع الجهات الوطني��ة المعنية به��دف حلحلة 

المواضيع الهامة في مجال الصحة.
وتن��اول المح��ور الثال��ث واألخي��ر تحدي��د الصعوب��ات 
والتحديات التي تواجهها مؤسس��ات المجتمع المدني - 
كل في اختصاصه – وكيفية مس��اهمة المؤسس��ة فيما 
يتعل��ق بتقدي��م الدعم والمس��اعدة لتلك المؤسس��ات 
به��دف تطويرها والعمل ف��ي ذات الوقت على تش��جيع 

الحكومة لتوفير مزيد من الدعم لها.
وفي ختام الملتقى، أسفرت المناقشات عن الخروج بعدد 
م��ن النتائ��ج والتوصي��ات الهادفة إلى تعزي��ز وتفعيل 
الش��راكة المجتمعية مع مؤسس��ات المجتم��ع المدني، 
وتعزي��ز ونش��ر الوعي ف��ي األم��ور المتعلق��ة بالصحة 
وتطوي��ر الخدمات الصحية، وتفعيل التواصل المس��تمر 

مع الجهات المعنية في مملكة البحرين.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/07/watan-20220307.pdf?1646627558
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/994142
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  5931
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تشمل 81 مشروع قانون و96 مقترح قانون  و39 رغبة

216 طلب تمديد لمواضيع »لجان النواب«
محمد رشاد  «

أظه��ر رصد للوط��ن وج��ود 216 طلب 
تمدي��د لمهل��ة الدراس��ة تقدمت بها 

لجان مجلس النواب. 
وأظهر الرصد تق��دم 9 لجان من بينها 
ثالث مش��تركة، بطلب مه��ل مختلفة 
لتقدي��م التقارير  وتوزع��ت الطلبات ما 
بين 81 مش��روع قان��ون، و96 مقترحًا 
بقان��ون إل��ى جان��ب نح��و 39 مقترحًا 

برغبة.
التش��ريعية  الش��ؤون  وتقدم��ت لجنة 
 27 ل���  تمدي��د   بطل��ب  والقانوني��ة، 
مش��روعًا بقان��ون لتقدي��م التقاري��ر، 
أقدمها مشروع قانون النقابات المهنية 
والذى أحي��ل في 2019 حيث أس��تغرق 
نحو 3 سنوات ومدد 17 مرة فى السابق، 
إلى جان��ب 29 اقتراح��ًا بقانون أكثرها 
م��دة زمني��ة إضاف��ة مادة جدي��دة إلى 
قان��ون الخدمة المدنية حيث اس��تغرق 
نحو 27 ش��هرًا،وأقلها تعديالت قانون 
األس��رة الذي اس��تغرقت مدد ممنوحة 
للدراس��ة بلغت 4 ش��هور، كما تقدمت 
اللجنة بطلب��ات تمديد ل��� 3 اقتراحات 
برغبة أقدمها زيادة المقابر المخصصة 
لمتوفي جائحة كورون��ا في مدة بلغت 
6 أشهر وأجددها تخصيص قطعة أرض 
لمركز تعليم القرآن بمنطقة المعامير 

في شهرين.
فيم��ا طلب��ت لجن��ة الش��ؤون المالي��ة 
لمش��روعين  بتمدي��د  واالقتصادي��ة 
بقان��ون أقدمهما حظر الفوائد الربوية 
وال��ذي أحي��ل ف��ي ع��ام 2019، حي��ث 
اس��تغرق ثالث س��نوات، وطالبت أيضًا 
بالتمدي��د ذاته ل��� 3 اقتراحات بقانون 
أقدمهم ه��و إعانة المحروق��ات والذي 
اس��تغرق ما يقارب العامين منذ إحالته 

في عام  2019. 
وطلبات لجنة الشؤون الخارجية والدفاع 
واألم��ن تمدي��د  14 مش��روعًا بقانون 
أقدمها استغرق 37 ش��هرًا وهو قانون 
العقوب��ات، وأحدثه��ا النظ��ام الموحد 
للجمارك لدول مجلس التعاون الخليجي 
والذي استغرق شهرين، كذلك تقدمت 
بطلب تمديد ل���  10 اقتراحات بقانون 
أقدمه��م ف��ي 2019 بش��أن تعديالت 
قان��ون العقوب��ات والذي اس��تغرق 31 
ش��هرًا، وأحدثهم تعديل بعض أحكام 
قانون العقوبات في 2021، واس��تغرق 
4 أشهر، إلى جانب 10 اقتراحات برغبة 
أقدمهم منح الزوج األجنبي رخصة إقامة 
بكفال��ة الزوج��ة البحريني��ة وكان ف��ي 

2019 واستغرق 31 شهرًا، وأحدثها في 
2021 وه��و إعداد كوادر وق��ادة حقوق 
اإلنس��ان لمخرج��ات أكاديمي��ة محمد 
ب��ن مب��ارك ليش��مل الش��قين النظري 

والعلمي، واستغرق شهرين. 
بينم��ا رفع��ت لجن��ة الخدم��ات طلبات 
تمديد ل� 30 مش��روعًا بقانون أقدمهم 
ه��و مكافح��ة التدخي��ن والتب��غ والذي 
أحيل في 2019 واس��تغرق 37 ش��هرًا، 
وأحدثه��م قان��ون العمل ف��ي القطاع 
األهلي وأحيل في عام 2021 واس��تغرق 
ش��هرين، فيم��ا بل��غ ع��دد االقتراحات 
بقانون التي لديه��ا طلبات تأجيل  47 
اقتراح��ًا بقانون أقدمه��م التأمين ضد 
التعط��ل وال��ذي اس��تغرق 28 ش��هرًا، 
وأحدثهم تنظيم جم��ع المال لألغراض 
العام��ة واس��تغرق 4 ش��هور، كم��ا أن 
أقدمه��م  برغب��ة  اقتراح��ًا   14 هن��اك 
تحويل مدرسة جو االبتدائية اإلعدادية 

للبنات إلى مدرسة للبنين واستغرق 32 
ش��هرًا، وأحدثهم في 2021 بشأن قيام 
وزارة التربي��ة بتطوير خط��ط التربية 
الس��لوكية واألخالقية والذي اس��تغرق 

شهرين .  
فيم��ا توزع��ت طلب��ات لجن��ة المرافق 
العامة والبيئة إلى 7  مشروعات بقانون 
أقدمهم قانون تنظي��م المباني والذي 
اس��تغرق 8 ش��هور،وأحدثهم تحصي��ل 
كلفة إنش��اء وتطوي��ر البني��ة التحتية 
في مناطق التعمير واس��تغرق شهرين 
إلى جانب 7 مقترحات بقانون أقدمهم 
قان��ون البلدي��ات 30 ش��هرًا وأحدثهم 
تعديل الم��ادة 6 من قان��ون البلديات 
اقتراح��ات  و5  ش��هور،   4 واس��تغرقت 
برغب��ة أقدمهم إنش��اء مرك��ز للقثافة 
اليابانية في الحديقة المائية واستغرق 
6 ش��هور واحدثهم إنش��اء ممشى على 
ساحل منطقة العكر الشرقى واستغرق 

شهرين.  
بينم��ا تقدمت اللجن��ة النوعية الدائمة 
ف��ي  الوظائ��ف  لبحرن��ة  الفصلي��ة 
القطاعي��ن العام والخ��اص باقتراحين 
برغب��ة أقدمه��ا وض��ع خط��ط زمني��ة 
لبحرنة الوظائف في الوزارات والشركات 
الت��ي تمتل��ك الحكومة فيه��ا أكثر من 
50%، والذي أحيل في 2022 واس��تغرق 
شهرين، كذلك اللجنة النوعية الدائمة 
للش��باب والرياض��ة وتقدم��ت بطلبات 
تمديد مش��روعين أقدمهما اس��تغرق 
7 أش��هر حول تنظي��م الرياضة، بجانب 
اقت��راح برغبة حول تخصي��ص يوم في 
الع��ام لالحتفاء برواد الكش��افة والذي 

استغرق شهرين . 
فيما تقدمت اللجان المش��تركة بعددًا 
م��ن طلب��ات التمدي��د حي��ث تقدم��ت 
اللجنة المش��تركة بين لجنة الش��ؤون 
الوطن��ي  واألم��ن  والدف��اع  الخارجي��ة 

ولجن��ة الخدمات ب��� 3 إقتراحات برغبة 
أقدمهم بش��أن إنش��اء قاعة مناسبات 
وجام��ع ألهالي الحد بمحاف��ظ المحرق 
حي��ث اس��تغرق 11 ش��هرًا وأحدثه��م 
هو اس��تحداث نظ��ام تأش��يرة الطالب 
الجامعي وذلك بالتنس��يق مع الخارجية 
واس��تغرق ش��هرين، كم��ا أن اللجن��ة 
المشتركة بين لجنة الشؤون الخارجية 
والدفاع واألمن الوطني ولجنة الخدمات 
تقدمت ب� اقتراحين  أقدمهما استغرق 
6 أشهر وهو تنفيذ اس��تراتيجية أمنية 
لمجمعات الش��قق اإلس��كانية التابعة 
لوزارة اإلس��كان واس��تغرقت 6 أش��هر، 
كما أن اللجنة المش��تركة بين الشؤون 
التش��ريعية واللجن��ة النوعي��ة الدائمة 
للشاب والرياضة تقدمت بطلب تمديد 
مشروع قانون واحد بشأن مركز البحرين 
لتس��وية وف��ض المنازع��ات الرياضية 

والذي استغرق 5 شهور.

 25 مشروعًا و26 اقتراح 
قانون و3 رغبات بحوزة  »تشريعية النواب« 

محمد رشاد  «

طلبت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تمديد 
25 مشروعًا بقانون  حيث رفع رئيس اللجنة قائمة 
مصحوب��ة بعدد م��رات التقديم الس��ابقة وتاريخ 
انته��اء الفت��رة الممنوحة لتلك المش��روعات إلى 
رئيس��ة مجلس النواب فوزية زينل لفحص أسباب 

طلب التمديد.
وأظه��رت قائم��ة اللجن��ة التش��ريعية مجموعة 
المش��اريع بقانون المطلوب تمديد فترتها ومن 
أبرزها مشروع قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد 
والذي س��بق وأن ُم��دد لنحو 17 مرة س��ابقة بما 
يعادل 37 شهرًا و7 أيام، ومشروع قانون المسائل 
المدني��ة والتجارية الممدد س��ابقًا لنحو 17 مرة 
بما يعدل 37 ش��هرًا و6 أيام، إلى جانب مش��روع 
قانون استمالك العقارات للمنفعة العامة والذي 
استغرق 36 ش��هرًا و19 يومًا وبعدد مرات تأجيل 

بلغت 17 مرة. 
النقاب��ات  القائم��ة أن مش��روع قان��ون  وبين��ت 

المهنية تأجل في الس��ابق  17 مرة في 36 شهرًا 
و19 يوم��ًا، فيما بلغت عدد مرات تأجيل مش��روع 
قان��ون المرافعات المدني��ة والتجارية ل� 13 مرة، 
ف��ي 13 ش��هرًا و17 يومًا، كما أن مش��روع قانون 
العم��ل في القطاع األهلي تم تمديده 3 مرات في 
9 أشهر و12 يومًا، ومشروع قانون بتعديل المادة 
)11( من قانون الخدمة المدنية الذي اس��تغرق 9 
أشهر و3 أيام لثالث فترات تمديد، كذلك مشروع 
قانون الالئح��ة الداخلية لمجلس النواب والممدد 
في السابق لنحو 3 مرات سابقة في فترة 8 شهور 

و15 يومًا. 
وأوضح��ت أن عدد مرات التمديد لمش��روع قانون 
التفرغ للمش��اركة ف��ي األنش��طة الثقافية بلغت 
3 م��رات فى 6 أش��هر و28 يومًا، وكذلك مش��روع 
قانون التعليم والتدريب عن ُبعد الذي س��بق وأن 
تم تمديده ل�3 مرات في الس��ابق، بجانب مشروع 
قانون بتعديل المادة ١ من المرسوم بقانون رقم 
١٠ لس��نة ١٩٧٦ في شأن اإلس��كان الممدد من 
قبل لنح��و مرتين في 4 أش��هر و11 يومًا، وكذلك 

مشروع قانون السجل التجاري الممدد في السابق 
ل� 3 مرات، ومش��روع قانون حماي��ة المجتمع من 
األعمال اإلرهابية 3 مرات، ومشروع قانون محكمة 
التمييز الممتد مرة واحدة، وكذلك مشروع قانون 
العمل في القطاع األهلي 3 مرات، ومشروع قانون 
تنظيم سوق العمل 3 مرات، باإلضافة إلى مشروع 
قانون تعديل قانون التأمين االجتماعي  الممدد 
4 م��رات، مش��روع قان��ون الخاليا الجذعي��ة الذي 
استغرق 3 أش��هر و7 أيام في تمديدين، ومشروع 
قان��ون النظ��ام الموح��د للجمارك ل��دول مجلس 
التعاون الخليجي الذي اس��تغرق ش��هرين و9 أيام 

لمدة تمديد واحدة.
فيم��ا تقدم��ت اللجنة بطلب��ات تمدي��د لنحو 26 
اقتراحًا بقانون من بينها إضافة مادة جديدة إلى 
قانون الخدمة المدنية والذي سبق وأن تم تأجيله 
ل� 13 مرة في 27 ش��هرًا و15 يومًا، وكذلك مقترح 
منح عالوة طبيعة عمل للمستش��ارين القانونيين 
والممدد س��ابقًا 13 مرة بما يوازي 27 ش��هرًا و4 
أي��ام، باإلضافة إلى مقترح إنش��اء الهيئة العامة 

لرقابة وتطوير األداء الحكومي وقد سبق تمديده 
ل� 9 مرات في 18 ش��هرًا و16 يومًا، واقتراح تنازع 
القواني��ن ف��ي المس��ائل المدني��ة ذات العنص��ر 
األجنبي الممدد س��ابقًا 7 مرات في 14 شهرًا و28 
يومًا، واقتراح تعديل المادة 6 من قانون البلديات 
الممدد 3 مرات وكذلك اقتراح قانون األسرة الذي 
اس��تغرق مددًا ممنوحة للدراس��ة بلغت 4 شهور 

و22 يومًا.
كم��ا تقدم��ت اللجنة التش��ريعية بتمدي��د فترة 
مناقشة ثالث اقتراحات برغبة وهي زيادة المقابر 
المخصص��ة لمتوف��ي جائحة كورونا والذي س��بق 
وأن مدد للدراس��ة 6 أش��هر و28 يومًا بمجموع 3 
مرات تمديد س��ابقة، كذلك إنش��اء مس��جد هورة 
عنق��ة والممدد للدراس��ة ش��هرين و23 يومًا في 
مرة واحدة تمديد، باإلضافة إلى تخصيص قطعة 
أرض لمرك��ز تعلي��م الق��رآن بمنطق��ة المعامير 
والذي ُمدد لفترة شهرين و23 يومًا بطلب تمديد 

سابق واحد فقط.

 توافق نيابي مع الحكومة 
على قانون الصحافة والطباعة والنشر

ف��ي  الن��واب،  الخدم��ات بمجل��س  لجن��ة  ناقش��ت 
اجتماعه��ا أم��س بحض��ور وزي��ر اإلع��الم، وممثلي 
جمعية الصحفيين، مش��روع قان��ون بتعديل بعض 
أحكام المرس��وم بقانون )47( لس��نة 2002 بش��أن 
تنظيم الصحافة والطباعة والنشر المرافق للمرسوم 

رقم )77( لسنة 2021.
وت��م خالل االجتماع االطالع على رأي لجنة الش��ؤون 

التش��ريعية والقانوني��ة، ومرئي��ات كل م��ن وزارة 
اإلعالم، المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، جمعية 

الصحفيين، صحيفة األيام.
وأش��ار النائب أحمد األنصاري إلى أن اللجنة توافقت 
مع الحكومة على المش��روع بقانون كما اس��تمعت 
إل��ى مقترحات جمعي��ة الصحفيين، وارت��أت تأجيل 

الموضوع لدراسة هذه المقترحات.

 النفيعي يدعو لدراسة وقف 
نشر اإلصابات اليومية لـ»كورونا«

دعا عضو مجلس النواب إبراهيم النفيعي، وزارة الصحة والفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19( لدراس��ة وقف نش��ر ع��دد الحاالت اليومية 
إلصاب��ات »كورونا«، موضحًا بأنها خطوة س��تأتي اس��تكمااًل لخط��ة التعافي 
للمملكة. وأش��ار إلى أن وقف نش��ر الحاالت، س��يخفف من الرعب النفس��ي لدى 
بعض المواطنين والمقيمين، ال سيما مع نشر أعداد الوفيات، الفتا إلى أن عدد 
م��ن دول الج��وار اتبعت هذا النه��ج والذي يهدف إلى إعادة األم��ور إلى مربعها 

األول كسابق عهدها.
وبين أن البحرين في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى، لتعزيز الثقة في زيادة 
االس��تثمار في المملكة واس��تقطاب رؤوس األموال، وتنمية االقتصاد الوطني، 
واألمر الذي يتطلب أيضا تش��جيع الس��ياح لزيارة البحرين، وأن من الضرورة ان 

يتطلب إبراز المملكة دومًا بالشكل المناسب والجاذب.
وأكد النفيعي تحقيق فريق البحرين الطبي للعديد من قصص النجاح البطولية 
خ��الل فت��رة الجائحة على كاف��ة المس��تويات، موضحًا أن مل��ف »كورونا« كان 

ابراهيم النفيعييستعرض للمواطنين والمقيمين يوميًا، بأعلى درجات الشفافية والوضوح.
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مجهودات تحتاج مخالب
تجته��د وزارة العم��ل والتنمي��ة االجتماعية في ملفي دعم األج��ور والتأمين 
ضد التعطل وملف توظيف المواطنين من خالل النس��خة الثانية من البرنامج 

الوطني للتوظيف. 
حيث وص��ل دعم األج��ور للبحرينيين ف��ي القطاعات المتضررة ج��راء جائحة 
كورونا ١٠٠% في ش��هر يونيو و٥٠% في ش��هري يوليو وأغسطس من العام 
الماضي. وقد شكل هذا الدعم السخي شبكة أمان للبحريني في وضع اقتصادي 
اس��تثنائي وقلل كثيرًا من محاوالت تسريحه نظرًا لتردي األوضاع آنذاك. كما 
نجحت في توظيف أكثر من 26 ألف بحريني في القطاع الخاص في عام 2021. 
وإن دل ذلك على شيء إنما يدل على وجود جدية واضحة في حماية البحريني 
في القطاع الخاص تحديدًا والذي قد تلجأ الشركات فيه لسالح التسريح في أي 
وقت كما يدل على تشجيع البحريني االنضمام إليه - أي القطاع الخاص - على 
الرغ��م من وج��ود تحديات كثيرة تعيق دخول البحرين��ي لهذا القطاع الحيوي 
وال��ذي يعتمد عليه في نهضة البلدان. فه��و القطاع المحرك لالقتصاد وهو 

المكان األول لخلق فرص العمل وليس القطاع الحكومي. 
التح��دي األول الذي تواجهه الوزارة هو عقلية الباحث عن عمل نفس��ه والتي 
تم��ت برمجتها من��ذ عقود عل��ى أن الوظيف��ة الحكومية ه��ي األفضل وهي 
الهدف والطموح؛ فيتخرج الطالب وعينه على وظيفة حكومية بأي ش��كل من 
األش��كال لما فيها من أمان وظيفي وامتيازات معقولة وساعات دوام قصيرة 
نسبيًا. لذلك يصبح إقناع الباحث عن عمل بتغير هذه العقلية وتشجيعه على 
االنخ��راط في القطاع الخاص بمخاطره المتعددة أمر فيه قدر من الصعوبة. 
والتح��دي الثاني يتعل��ق بالقطاع الخاص المحلي وال��ذي اعتاد على العمالة 
الرخيص��ة ويثق بها ويفضلها عل��ى البحريني. فالكثير من أصحاب العمل في 
القط��اع الخاص غير مقتنعي��ن بالكفاءة المحلية حت��ى اللحظة لذلك تصبح 
عملية تش��جيع صاحب العم��ل على توظيف البحريني عملية معقدة وليس��ت 
بالس��هلة إطالقًا. أما التحدي الثالث يتركز في غي��اب المخالب واألنياب الذي 
تحتاجها الوزارة في تنفيذ خطط ملف توظيف البحرينيين في القطاع الخاص. 
فأغلب مجهوداتها ال تدعمها تشريعات صارمة تفرض البحريني على صاحب 
العم��ل وال تمتل��ك ف��ي جعبتها عقوب��ات تمنع صاحب العم��ل من تقليص 

اعتماده على األجنبي وتوظيف البحريني. 
طبعًا؛ هن��اك تحديات أخرى يعرفها العاملون في الوزارة تمام المعرفة ومن 
ضمنها الش��للية األجنبية في الشركات الخاصة والتي تستحوذ على المناصب 
الرفيعة وتوزعها بينها بحيث تصبح حكرًا عليها وتمنع البحريني من الوصول 
إليها إال فيما ندر. وهو وضع بغيض وتعيس جدًا لكن غياب »المخالب« يعيق 
حتى اآلن م��ن اتخاذ إجراءات ضد هذه الحالة الموج��ودة بوضوح في القطاع 

الخاص. 
والمهم والضروري اآلن أن تس��تمر الوزارة بنفس الوتيرة في تنفيذ ملفاتها 
م��ع التركيز كثيرًا عل��ى المناصب ذات المداخيل المرتفعة والمتوس��طة في 
القط��اع الخاص والتي تحت��اج أن يدخلها البحريني الي��وم قبل بكرة وقبل أن 
تتحول إدارات الكثير من الش��ركات والمؤسسات والبنوك مقرًا لشلل األجانب 
فق��ط ونفقد تمامًا وجود البحريني فيها وبذل��ك نفقد القطاع األهم ومحرك 

االقتصاد األول.

حتى ال يصيبنا »الراش«
المتاب��ع لألح��داث المتالحق��ة في موض��وع حرب 
روس��يا وأوكرانيا ال يمكن أن يتوقع ما س��يحدث في 
الي��وم التالي، فها هي كوريا الش��مالية تدخل على 
الخط مع روس��يا ويس��تيقظ العمالق الصيني ليبدأ 
اصطف��اف الق��وى الحديث وإع��ادة إنتاج معس��كر 
الق��رن الواحد والعش��رين الجديد. وتق��ف الواليات 
المتحدة والغرب وبعض الدول الحليفة في معسكر 
آخر، واله��دف ليس الدفاع عن الش��عب األوكراني، 
وإنما اس��تخدام األراضي األوكرانية كمس��رح لخنق 

ب الروسي سياسيًا واقتصاديًا. الدُّ
وليس جديدًا أن نسمع عبارات ومصطلحات عنصرية 
من الغرب، فلقد ثارت أحاس��يس الناس في الشرق 
األوسط ودول أخرى بس��بب التصريحات العنصرية 
الصادرة من بعض المس��ؤولين واإلعالميين تؤكد 
على أمر واحد، وهو أن الغرب لم يتمكن من مواصلة 
تمثي��ل دور المدافع عن حقوق اإلنس��ان الذي كان 
يمثله علينا منذ 7 عقود، وانهار المس��رح بممثليه 
عن��د أول قذيفة روس��ية عل��ى أوكراني��ا، وأصبحت 

أوكرانيا الدولة المقاومة لالحتالل واإلرهاب. 
وحت��ى ال يصيبنا »الراش«، علين��ا أن نبقى يقظين 
وحذرين ومتابعين لمجريات هذه الحرب أواًل بأول، 
فبالتأكيد نحن لن نتعلم من األخطاء السابقة ولن 
ننتهز الف��رص، ألننا مازلنا نعيش »زمن الطيبين« 

الذي ال ينتهي أبدًا.
نع��م هناك خلف المحن منح وف��رص تحاول بعض 
دول العال��م اليوم انتهازه��ا، وال تتوقف آلة تخليق 
المصالح عن العم��ل، فأمريكا اليوم تظهر عورتها 
أم��ام العال��م ليتض��ح أنه��ا كانت تس��تقوي على 
الضعفاء فقط وال تملك الردع العس��كري المكافئ 
لتتدخ��ل دفاع��ًا عن حليفته��ا أوكراني��ا، ومن هذا 
ال��درس يجب أن ندرك الكثير ونبدأ في إعادة قياس 
الموازي��ن واختيار طريق الحياد اآلمن من بين تنوع 

الخيارات.
 ل��ن يكون الدع��اءات حقوق اإلنس��ان الغربية بعد 
ه��ذه الح��رب أي أث��ر، ويج��ب أن تك��ون المعاملة 
بالمثل تمامًا كما نادينا من قبل في أمر تأش��يرات 

الدخ��ول للبالد، والب��د أن تكون لنا يد في الش��رق 
وأخرى في الغرب، ألن المشهد العالمي اليوم يؤكد 
بم��ا ال يدع مجااًل للش��ك أن القوة والقوة فقط هي 

صاحبة الكلمة األولى واألخيرة.
وهنا يجب التوضيح أن القوة ال تقتصر على العنصر 
العس��كري أو القتال��ي أو االس��تخباري، ولكن هناك 
أنواع شتى وكل دولة من دولنا تمتلك ثلة من تلك 
القوى وتفتقد ألخرى، ولكن السر يكمن في كيفية 

توليف تلك القوى وتوقيت التحركات.
األي��ام الحالي��ة هي أي��ام فاصلة تش��به تلك التي 
تحدث عنها المؤرخ��ون في عصور ما قبل الطوفان 
وما بعده، وس��يكون هن��اك طوفان بش��كل مغاير 
وس��يغرق البعض ويطفو البعض اآلخر، ولن يطفو 
إال من يعرف فنون السباحة وقواعد الطفو، فلنتعلم 

السباحة أو على األقل نطفو ولكن مع التيار.

 * قبطان - رئيس تحرير 
جريدة »ديلي تربيون« اإلنجليزية

هل لدينا طبقة وسطى
ه��ل هناك فقراء ف��ي مملكة البحري��ن؟ وهل هناك 
تصنيف أو مقي��اس يحدد في بالدنا من هو الفقير؟ 
كل هذه التس��اؤالت طرحت خ��الل الفترة الماضية 
وأخ��ذت زخمًا كبي��رًا في الش��ارع البحرين��ي، إال أن 
الس��ؤال األهم والذي ال يلتفت إلي��ه أحد هل لدينا 

طبقة وسطى في المجتمع؟
في علم االقتصاد وعلم االجتماع هناك اتفاق في أن 
الطبقة الوس��طى في المجتمع هي طبقة االستقرار 
وطبق��ة ثب��ات أي نظ��ام، االقتص��اد القائ��م على 
الطبقة الوس��طى وهي حقيقة يعلمها علم اليقين 
جميع االقتصاديين ومن يمكن أن نصنفهم ضمن 
الطبق��ة العليا، االنتع��اش االقتص��ادي قائم على 
القوة الشرائية للطبقة الوس��طى، وأول فئة تتأثر 
وتؤث��ر في اقتص��اد البلد بعد الق��رارات المتعلقة 
بالضرائب ه��ي أيضًا الطبقة الوس��طى، من يدفع 

ويحرك األس��واق ويبقي عجلة االقتص��اد في دوران 
مستمر هي الطبقة الوسطى.

ناهيك��م ع��ن دور الطبق��ة الوس��طى ف��ي الق��رار 
السياسي في البلد، ففي مجتمعات التي يكون فيها 
للناخب دور كبير في تش��كيل الصورة السياسية في 
البلد تكون الطبقة الوسطى هي الطبقة التي ترجح 

الكفة.
وبع��د كل هذا الس��رد عن الطبقة الوس��طى نعود 
للس��ؤال الس��ابق، ه��ل لدين��ا طبق��ة وس��طى في 
البحري��ن؟ وإذا كان��ت اإلجاب��ة س��تكون ب�»نعم«، 
واألكي��د أنه هناك طبقة وس��طى إال أنن��ا في وضع 
وحال تلون��ت فيه الطبقة الوس��طى ب��زي الطبقة 
الدنيا. فمع اس��تمرار تضخم أسعار السلع األساسية 
وغير األساسية في البالد وزيادة التكلفة المعيشية 
بالنس��بة للف��رد واألس��رة، ال يزال مس��توى الدخل 

للطبقة الوس��طى عند آخر تعدي��ل، أي في 2011، 
فلي��س هن��اك توازن ف��ي المجتمع م��ن ناحية رفع 

التكلفة وزيادة المدخول.
لذا أصبحن��ا في وضع يمكن فيه الق��ول إن الطبقة 
الوس��طى صم��ام أم��ان المجتمع ف��ي تقلص، مع 

تحول الكثير من أفراد هذه الطبقة اتجاه الدنيا.
وهن��ا نط��رح س��ؤااًل إضافي��ًا، م��ن المس��ؤول عن 
المحافظة على الطبقة الوس��طى؟ أليس��ت الدولة! 
ففي األخير الدولة من يحدد س��عر الفائدة ونس��بة 
الضريب��ة وحجم الزيادة الس��نوية وه��ي من يعدل 
األجور. وهي تعلم أيض��ًا بأن كل زيادة في مدخول 
الف��رد وكل إنفاق منه هو اس��تثمار رابح لها وعائد 
عليها، ه��ذه الفئة أفضل من يدير عجلة االقتصاد، 
لذا حافظوا عليهم قبل أن تتقلص أو تندثر وتصبح 

ضمن الفقراء الممنوعين من شرب القهوة.

S3dbah@gmail.com

saad_bahrain@

سعد راشد

بين السطور

الحرب القائمة واألمن الغذائي
ع��ادة ما تكش��ف األزمات السياس��ية والعس��كرية 
 الكثي��ر م��ن نق��اط الضع��ف االس��تراتيجية التي 
ال يمكن تلمسها أو اإلحساس بها وقت الرخاء. فما 
دام ثمة اس��تقرار سياس��ي وأمني في بلد ما، فهذا 
يعن��ي -في الغالب- أن هذا البلد لم ُيختبر بش��كل 
حقيق��ي، ذلك ألنه لم يتعرض لصدمات أو هزات أو 
تحوالت سياسية وعسكرية قاسية، أو حتى يتعرض 
لكوارث طبيعية، والتي بطبيعة الحال، ربما تكشف 

نقاط ضعفه. 
األوكرانية-الح��رب-  الروس��ية  األزم��ة  ظ��ل  ف��ي 
وتداعياته��ا على العالم، س��يكون م��ن المهم لنا 
أن نق��رأ تداعيات هذه األزمة بش��كل مختلف. نعم، 
ربما نحن بش��كل أو بآخر بمنأى مباشر عن الصراع 
العس��كري الحاصل في ش��رق الق��ارة العجوز، ومن 
المؤكد أن آثار الحرب العسكرية الحاصلة لن تصلنا 
بش��كل مباش��ر كما ذكرنا، لكن، بإمكانن��ا أن نقرأ 

خطورة المشاهد من زوايا أخرى مختلفة. 
من المعروف أن غالبية الدول العربية ال تعتبر من 
الدول الزراعية الرئيس��ية والمهمة بالنس��بة لدول 
العال��م المنت��ج، وربما أيضًا هي ليس��ت دول إنتاج 
أصاًل، إالاَّ ف��ي حدود »الَكَف��اف« والحاجة الملحة، إذ 
إن غالبي��ة ما يصلن��ا من طعام وش��راب وقمح وما 
إلى ذلك من السلع االستهالكية والغذائية األولية، 
يصلنا م��ن دول منتجة وزراعية، كروس��يا وأوكرانيا 
المتنازعتي��ن الي��وم، كم��ا تصلن��ا بقي��ة موادن��ا 
األساس��ية م��ن ال��دول الحليف��ة لمعس��كر هاتين 

الدولتين المتصارعتين، وهذا أخطر ما في األمر. 
إن تطور الحرب الحاصلة بين روسيا وأوكرانيا سيلقي 
بظالل��ه الثقيلة للغاية على أمننا الغذائي والصحي 
والتكنولوجي وغيرها بشكل مباشر كعرب، حيث إن 
كل هذا »األمان« هو أمان مستعار مع األسف، ولعل 
من أبرز م��ا قد يصيبنا في مقتل، ه��و فقدان أمننا 

الغذائي. إن الدول والشعوب التي ال تستطيع توفير 
»القمح«، بل تستورده من دول متصارعة عسكريًا، 
يج��ب عليها إعادة النظر في أمنها الغذائي بش��كل 
مباشر، فال يمكن أن نتجنب آثار الحرب العسكرية، 
وفي ذات الوقت نقف عاجزين عن تجنب ارتداداتها 

األخرى المهمة. 
لق��د كتبن��ا هنا قبل أكثر م��ن 15 عامًا، ب��أن علينا 
تأمي��ن كل »األمان«. تأمين أمننا الغذائي بش��كل 
كامل، وتأمين مياه ش��ربنا، ودوائن��ا الذي يمدُّ في 
صحتن��ا، لمثل هذا اليوم األس��ود. إنن��ا كعرب في 
صراع مع الزمن، وربما نلهو في الوقت بدل الضائع 
لنك��ون في منطقة »األمان الش��امل«، خصوصًا مع 
أي تطور خطي��ر قد يحدث في األي��ام القادمة جراء 
الصارع الحاصل ال س��مح اهلل. الي��وم، علينا أن نزرع 
قمحنا وطعامنا وشرابنا بأيدينا ولو لمرة واحدة، وال 

حل أمامنا سوى هذا »الحل الصعب«.

mohammed@darwishtv.com

@yalai l

محمد درويش

خارج السرب

بين »الشهامة« و»البلطجة«.. وتصريحات وزير الداخلية
 أك��د معال��ي وزي��ر الداخلي��ة، الفريق أول ركن الش��يخ راش��د ب��ن عبداهلل 
آل خليفة، في كلمته بمناس��بة انعقاد الدورة التاس��عة والثالثين لمجلس 
وزراء الداخلية العرب أن »الحفاظ على األمن العربي وتقوية مرتكزاته يبدأ 
بتعزي��ز التزام الدول األعضاء بأمن بعضها وأال يتم اس��تغالل أراضيها في 

التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى«.
ف��ي هذه الس��طور اختص��ر معالي وزي��ر الداخلية ما تعاني��ه بعض الدول 
العربية التي يتم استغالل الفراغ األمني فيها وعدم سيادتها على أراضيها 
وال��ذي يتطلب من تلك الدول إحكام منظوماتها األمنية لتواكب التطورات 
والمتغي��رات المحيط��ة بالمنطقة، وال س��يما التي تندرج ضمن الس��يطرة 
اإليراني��ة مما يعطي لتلك التنظيمات المصنف��ة إرهابيًا بأن تجعل بعض 
الدول العربية منصة للهجوم على أش��قائها مما يتسبب بتوتر بالعالقات 

ليس على مستوى القادة السياسيين بل على مستوى الشعوب.
فطرح معالي وزير الداخلية في هذا االجتماع كان نظرة واقعية لما تعانيه 
مملكة البحرين من عدد من الدول العربية، ولعل االجتماعات والملتقيات 
لرؤوس اإلرهاب والتهجم بشكل فاضح على مملكة البحرين والتدخل السافر 
في الش��ؤون الداخلية هو مؤش��ر على اختراق واضح وضعف في الس��يطرة 

عل��ى تلك التنظيمات مما يتطلب عل��ى أصحاب القرار اتخاذ خطوات جريئة 
لضمان استقرار الشعوب.

وبالتالي، إن العمل األمني هو عمل تكاملي وشامل، فال يمكن أن ترى قادة 
سياسيين دولتهم ُتمارس فيها »البلطجة« وصناعة األسلحة وإعداد الكوادر 
البش��رية اإلرهابية من خالل تدريبهم وأن يتم إرسالهم لدول شقيقة كانت 
لها مواقف إنس��انية في وقت مضى معهم، مقابل عدم إقامة الفوضى في 
بالدهم على حساب الدول األخرى، بمعنى أن تلك »البلطجة« تمارس خارج 

حدودهم مقابل بقائهم على كراسي السلطة.
لألس��ف هذا الواقع الذي تعيش��ه بعض الدول العربية التي اكتس��بت هذه 
الش��هرة من تصدير الفوضى واإلرهاب، غي��ر أن أكثر المتضررين من تلك 
الدول من هذه السياس��ات األنانية هي دول الخليج العربي التي صبرت بما 
فيه الكفاية وتتحمل أنانية وعدم مس��ؤولية تلك القيادات المؤدلجة حتى 
ال يكون هناك ش��رخ في العالقات بين الدول العربية، فش��كرًا لمعالي وزير 
الداخلية الذي بعث رس��الة البحري��ن بموقفها الصريح تجاه تلك التجاوزات 
التي طالت أمننا واس��تقرارنا، وإن الصمت أحيانًا عنها ما هو إال »ش��هامة« 

منا في تحمل األشقاء حتى ال يكون هناك شتات في البيت العربي الواحد.

 مكاسب زيارة سمو
 ولي العهد رئيس الوزراء ألمريكا

س��وف تجن��ي مملكة البحري��ن حصاَد ثماِر زي��ارة صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظه اهلل ورعاه، 
إل��ى الواليات المتحدة األمريكية، الس��يما وأنه تم التوقيع على 6 اتفاقيات بين 
البلدي��ن الصديقي��ن والحليفين في مجاالت متعددة أبرزه��ا قطاعات الصناعة، 

والخدمات اللوجستية، وعلوم الفضاء، وتكنولوجيا المعلومات.
ولقد كان الفتًا توقيع مملكة البحرين التفاقية مع شركة »سيسكو« حول البنية 
التحتية لش��بكة البيانات الحكومية، خاصة وأن الش��ركة تع��د رائدة عالميًا في 
مج��ال ربط الش��بكات، باإلضافة إل��ى أن مملكة البحرين حريص��ة على مواكبة 
التط��ور التكنولوج��ي من أجل تحقي��ق األهداف التنموية الش��املة الس��يما ما 
يتعلق بقطاع تقنية المعلومات واالتصاالت، األمر الذي يعزز من مكانة مملكة 
البحرين إقليميًا ودولي��ًا، وفقًا لما صرح به الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات 

والحكومة اإللكترونية محمد علي القائد.
ومن ضمن االتفاقيات تجديد عقد الش��راكة بين حكومِة مملكة البحرين ممثلًة 
في هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية وش��ركة مايكروس��وفت، األمر الذي 
يؤدي إلى رفد المنظومة الحكومية بتقني��ات الحلول الرقمية المتكاملة، ويعزز 

من النمو االقتصادي، ويحقق أهداف رؤية البحرين االقتصادية 2030.
وفي ما يتعلق بالتعاون الفضائي بين البلدين الحليفين والصديقين جاء إعالن 
انضم��ام مملك��ة البحرين التفاق تعاون م��ع أرتيميس بش��أن الفضاء وتعزيز 
التع��اون الفضائي عالميًا، حيث تزداد العالقات التاريخية رس��وخًا بين المنامة 
وواش��نطن، كما أن انضمام مملكة البحرين له��ذا االتفاق يوفر فرص التعاون 
واالس��تثمار في قطاع الفضاء وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول األعضاء، 
ويعزز من المش��اركة في األبحاث العلمية والتجارب الفضائية، السيما مع وجود 
12 دول��ة رائدة موقعة على هذا االتفاق، وتش��مل اإلمارات، وأمريكا، والمملكة 
المتحدة، واليابان، وإيطاليا، وكندا، وأس��تراليا، ولوكسمبورغ، وكوريا الجنوبية، 

ونيوزلندا، والبرازيل، وأوكرانيا.
وم��ن أج��ل تطوي��ر ج��ودة الخدم��ات اإللكتروني��ة للمس��تفيدين وتحس��ينها 
واس��تدامتها، وتوفير البيئة المناس��بة لجذب المزيد من االستثمارات الخارجية 
للمنطق��ة، ج��اء اتف��اق منح الوالي��ات المتح��دة حق الس��يادة عل��ى معلومات 
المش��تركين التابعين لها في مراكز الحوسبة الس��حابية القائمة في البحرين، 
مع مالحظة أن مملكة البحرين تتبنى سياسة الحوسبة السحابية، بهدف توجيه 
االس��تثمارات بتقنية المعلومات للحوسبة السحابية وتطوير قطاع التكنولوجيا 

وتقنية المعلومات.
وقبل ذلك، تم وضع حجر األساس لمشروع منطقة التجارة األمريكية الواقعة في 
مدينة سلمان الصناعية، العام الجاري، نتيجًة إلبرام مذكرة تفاهم بين البلدين 
في عام 2019، بما يس��هم في تعزيز التعاون االقتص��ادي والتجاري والصناعي 
بين البلدين وتنش��يط حركة التجارة، السيما وأنها تعد مركزًا لوجستيًا للتجارة 
والصناعة والخدمات اللوجس��تية، إقليميًا وعالميًا، حيث تس��هم بشكل كبير في 
جذب االستثمارات والمشروعات األمريكية، كما أنه سيكون لتلك المنطقة أكبر 
األثر في دعم إس��تراتيجية قط��اع الصناع��ة »2022-2026« لمملكة البحرين، 

ضمن خطة التعافي االقتصادي.
مكاس��ُب كبيرٌة وحصاٌد ثري لمملك��ة البحرين، كنتيجة مباش��رة لزيارة صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للواليات المتحدة األمريكية في 
ظل خطة البحرين لتعزيز التعاون االقتصادي والصناعي والتجاري واالستثماري 
مع واشنطن، وفق أسس قوية ومتينة تستند إلى اتفاقية التجارة الحرة الثنائية، 
والت��ي تع��د مملكة البحري��ن رائدة في إتمامه��ا باعتباره��ا أول دولة في دول 
مجلس التعاون الخليجي، األمر الذي يس��هم بش��كل مباش��ر في تنوع االقتصاد 

الوطني وتطويره وتحقيق مكاسب استثمارية كبيرة خالل المرحلة المقبلة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/07/watan-20220307.pdf?1646627558
https://alwatannews.net/article/994253
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/994298
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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بدراسة عن تأثير »كورونا« على الجهاز العصبي

 طالب »البحرين الطبية«
يفوزون بالمركز األول في مسابقة إقليمية

فازت مجموعة م��ن طالب كلي��ة )RCSI Bahrain( الطب من الكلية 
الملكي��ة للجراحي��ن ف��ي أيرلندا - جامع��ة البحرين الطبي��ة بالمركز 
األول في المؤتمر اإلقليمي لمنطقة الش��رق األوسط لإلتحاد الدولي 
 IFMSA - International Federation of لجمعي��ات ط��الب الط��ب
منهجي��ة  مراجع��ة  لنش��رهم   Medical Students’ Associations
تحت إش��راف رئيس قسم طب األسرة بجامعة البحرين الطبية غفران 
جاس��م، عن تأثير )كوفي��د19( على الجه��از العصبي. ويع��د االتحاد 
الدول��ي لجمعيات طالب الطب واحد من أكب��ر المنظمات التي تربط 

ط��الب الطب من جمي��ع أنحاء العالم، ولقد ُأقي��م المؤتمر هذا العام 
في تونس. وقام الطالب مريم سلمان وسعد مالح ووصاي خالد ولورا 
موران من الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا بدبلن والدكتور يوسف 
أبو سعيد »خريج دفعة 2019« بنشر دراسة على موقع قاعدة البيانات 
 SARS- بعنوان »خصائ��ص المرضى المصابين PubMed العلمية
CoV-2 مع تواجد نتيجة ايجابية لعينة من السائل الدماغي النغاعي: 
Characteristics of Patients with .SARS- »مراجع��ة منهجي��ة
 .Positive Cerebrospinal Fluid: A Systematic Review 2-CoV
وقالت البروفيسور غفران جاس��م: »هدف الدراسة التي أجراها طالبنا 
هو مس��اعدة األطباء في تحدي��د مواصفات المرض��ى التي قد يكون 
لديهم نتيجة إيجابية لتحليل عينة من السائل الدماغي النخاعي وهو 
س��ائل صاٍف موجود في األنس��جة المحيطة بالدماغ والنخاع الشوكي 
بالرغم من وجود نتيجة سلبية لمسحة البلعوم األنفي، وتهدف نتائج 
هذه الدراس��ة الى المس��اهمة في تطوي��ر معايير تش��خيص وعالج 

مرضى ال� )كوفيد19( الذين لديهم أعراض تأثرالجهاز العصبي«.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/07/watan-20220307.pdf?1646627558
https://alwatannews.net/article/994218
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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التربيـــة والتعليـــم ماجـــد  صـــرح وزيـــر 
الطلبـــة  حضـــور  نســـبة  أن  النعيمـــي 
فـــي جميـــع المـــدارس بكافـــة مراحلهـــا 
التعليميـــة بلـــغ )80.06 %( مـــن إجمالي 
عـــدد الطلبـــة الذين ســـجلوا رغبتهم في 
االنتظام حضورًيا، مؤكًدا حرص الوزارة 
علـــى تطبيق اإلجـــراءات االحترازية بما 
يتناســـب مـــع نظـــام اإلشـــارة الضوئيـــة، 
وتقديـــم الخدمـــات التعليميـــة للجميـــع، 
سواًء في المدرسة أو عن بعد من خالل 
التطبيقـــات الرقمية أو البوابة التعليمية 

أو الدروس المتلفزة. 
جـــاء ذلـــك خـــالل قيامـــه بزيـــارة أمس، 
إلـــى مدرســـة بيـــت الحكمـــة االبتدائيـــة 
للبنات، ومدرســـة بـــدر الكبرى االبتدائية 
الصباحيـــة،  جوالتـــه  ضمـــن  للبنيـــن، 
حيـــث اطمـــأن علـــى ســـير الدراســـة في 
المدرســـتين، والتقى عـــدًدا من عضوات 
والتعليميـــة، واطلـــع  اإلداريـــة  الهيئـــات 

على المشـــروعات التربوية التي تنفذها 
المدرستان.

وفـــي مدرســـة بيـــت الحكمـــة االبتدائية 
القنـــوات  علـــى  الوزيـــر  اطلـــع  للبنـــات، 
التعليمية التي أطلقتها المدرسة، بهدف 
تطويـــر المخرجـــات التعليمية واالرتقاء 
مـــن  للطالبـــات،  األساســـية  بالمهـــارات 

خـــالل مـــا تحتويـــه مـــن مـــواد رقميـــة 
تتنـــاول  وإثرائيـــة  وتوعويـــة  تفاعليـــة 
مختلف الجوانـــب ذات العالقة بالعملية 
التعليمية، إلى جانـــب دورها الفّعال في 
التواصل مع أولياء األمور، واطلع كذلك 
على مشـــروع )نتـــدرب لنرتقـــي( الهادف 
إلى تحفيز منتســـبات المدرسة ودفعهن 

نحـــو التطوير المهني من خالل سلســـلة 
من الـــورش التدريبية، والتي بلغ عددها 
لهذا العام )47( ورشـــة، ومشروع )حصاد 
الـــذي نفذتـــه طالبـــات فريـــق  الحكمـــة( 
الوعي الصحي والبيئي بزراعة عدد من 
الشـــتالت والبذور في حديقة المدرســـة 
ومتابعـــة نموهـــا وحصـــد ثمارهـــا، وذلك 

ضمن جهود المدرسة لالهتمام بالزراعة 
والبيئة. 

وفـــي مدرســـة بـــدر الكبـــرى االبتدائيـــة 
للبنيـــن، زار الوزيـــر صـــف )بـــدور األمـــل( 
صـــف  وهـــو  التوحـــد،  بطلبـــة  الخـــاص 
الخاصـــة  التجهيـــزات  بكافـــة  مـــزود 
بتدريس الطلبة من تلك الفئة وتأهيلهم 

الحياتيـــة،  بالمهـــارات  وتزويدهـــم 
ودمجهم مع أقرانهم من الطلبة العاديين 
فـــي األنشـــطة مثـــل الرياضـــة والرســـم، 
كما اطلـــع على المشـــاريع التربوية التي 
تنفذهـــا المدرســـة، ومـــن بينها مشـــروع 
)واحة اإلبداع( وهو عبارة عن قناة على 
برنامج مايكروســـوفت تيمز تهدف إلى 
مســـاعدة الطلبـــة ذوي صعوبـــات التعلم 
من خالل األنشـــطة العالجية والنشرات 
التوعويـــة، ومشـــروع )أنـــا عالـــم( الـــذي 
يهدف إلى تحســـين التنمية الشـــخصية 
وتعزيـــز ثقـــة الطلبـــة بأنفســـهم ودفعهم 
إلـــى االهتمـــام بالتعلم والبحـــث العلمي، 
ومشروع )نخطو مًعا( الهادف إلى إعداد 
مكتبـــة مصورة من قبـــل الطلبة تحتوي 

على إنجازاتهم األكاديمية. 
وأعرب الوزيـــر عن تقديره للجهود التي 
تبذلها المدرســـتان لضمان ســـير العملية 
التعليمية، متمنًيا للجميع دوام التوفيق 

والنجاح. 

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

النعيمي يطلع على مشروعات “بيت الحكمة للبنات” و“بدر الكبرى للبنين”
مشاركة 80.06 % من المسجلين للدراسة بالصف

وزير التربية والتعليم يستمع إلى شرح عن القنوات التعليمية في ابتدائية بيت الحكمة للبناتوزير التربية والتعليم يتفقد صف بدور األمل لطلبة التوحد في ابتدائية بدر الكبرى للبنين

تأهيل الشبــاب البحرينـي في تخصصــات علــوم الفضــاء
اســتقبل المديــر التنفيــذي لمركز ناصــر للتأهيل و التدريــب المهني عبدهللا 
النعيمــي، أمــس )األحد( فــي مقر المركز، الرئيس التنفيــذي للهيئة الوطنية 

لعلوم الفضاء محمد العسيري.

وتـــم خالل االجتمـــاع بحث التعاون 
وتبـــادل المعلومـــات والخبـــرات في 
مجـــال علـــوم الفضـــاء، إلـــى جانـــب 
تعزيـــز الجهـــود المشـــتركة للمضـــي 
بإتاحـــة الفرصـــة لتدريـــب وتأهيـــل 
الشـــباب البحريني من خـــالل إقامة 
ورش العمـــل والـــدورات التدريبيـــة 
فـــي تخصصـــات علوم الفضـــاء، وما 
يحتاجـــه هـــذا التخصـــص الحيـــوي 
والواعـــد مـــن تخصصـــات مســـاندة، 
التدريـــب  مجـــاالت  فـــي  الســـيما 
تبـــادل  إلـــى  إضافـــة  التطبيقـــي، 
الزيـــارات  طريـــق  عـــن  الخبـــرات 

الميدانيـــة المتبادلة، مع التأكيد على 
ابتكار آلية مشـــتركة إلعـــداد بحوث 
علـــوم  مجـــال  فـــي  علميـــة رصينـــة 

الفضاء.
وبهذه المناســـبة؛ قال العســـيري، إن 
الهيئـــة ال تدخـــر جهـــًدا فـــي توســـيع 
لرفـــع  والســـعي  خدماتهـــا  نطـــاق 
مستوى الوعي بأهمية علوم الفضاء 
لكل فئـــات المجتمع، وتأتـــي الزيارة 
لتأطيـــر التعـــاون القائـــم فعليـــًا مـــع 
المركـــز منـــذ مـــا يزيد علـــى العامين، 
حيث نفذت الهيئة عددًا من الورش 
والبرامـــج التدريبيـــة، كمـــا تـــم عقـــد 

ورش خاصة للمعنين بإعداد مناهج 
البرامـــج المهنيـــة للمركـــز، معربًا عن 
ثقتـــه فـــي قـــدرات المركـــز وحـــرص 

القائمين عليه على تحقيق رسالته.
مـــن جانبه، أكـــد النعيمي، دور الهيئة 
وجميـــع  الفضـــاء  لعلـــوم  الوطنيـــة 
العاملين فيهـــا، وجهودهم الواضحة 
مـــن أجل وضـــع اســـم البحرين على 
خارطـــة الـــدول المتقدمة في مجال 

علوم الفضاء.

 وأضـــاف أن “واجبنا الوطني تقديم 
كل مـــا لدينا من خبـــرات وابتكارات 
علـــوم  قطـــاع  متطلبـــات  لتعزيـــز 
الفضاء، والمساهمة الفاعلة بالجهود 
البحثية وقدراته، وصوالً لهدف رفع 
مستوى الشباب البحريني في شتى 
الميادين، فضالً عن توحيد الخبرات 

االرتقـــاء  لمواصلـــة  والمعـــارف 
بإمكانيـــات منظومـــة علـــوم الفضاء 

في المنطقة”.
للتأهيـــل  ناصـــر  مركـــز  أن  يذكـــر 
والتدريـــب المهنـــي يهـــدف إلى رفد 
بأبحـــاث  الدولـــة  قطاعـــات  جميـــع 
المجـــاالت  كل  فـــي  وابتـــكارات 

فـــي موقـــع مركـــزي واحـــد، وتقديم 
اإلرشـــادات مـــن خبـــراء ورواد فـــي 
المجاالت المهنية المتعددة لتحسين 
القصـــوى  العمـــل واالســـتفادة  ســـير 
مـــن الجهـــد والوقت، فيما ستشـــارك 
الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضاء في 
عمليـــات البحث والتطوير من خالل 
دعـــم جهـــود المركـــز كأحـــد المواقع 
المحوريـــة للبحوث واالبتكارات في 

المملكة.
حضـــر المقابلة مـــن الهيئـــة الوطنية 
محمـــد  المستشـــار  الفضـــاء؛  لعلـــوم 
العثمـــان، والشـــيخة حصـــة  جاســـم 
بنـــت علـــي آل خليفـــة مـــن الشـــؤون 
المشـــاريع  ورئيســـة  القانونيـــة، 
أمـــل  االســـتراتيجي  والتخطيـــط 

جاسم البنعلي.

المنامة - بنا

تعزيز الجهود 
المشتركة بين 

مركز ناصر و“علوم 
الفضاء”

في إطار عمل اللجان التنســـيقية لمديري 
ومديـــرات المدارس بالمناطـــق التعليمية، 
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  لجهـــود  دعًمـــا 
المنطقـــة  لجنـــة  عقـــدت  التطويريـــة، 
التعليمية الرابعة اجتماًعا بقيادة األستاذة 
منال عبد هللا ســـنان مديرة مدرسة خولة 
الثانوية للبنات، وعضوية األساتذة: ياسر 
بني حماد مدير الهداية الخليفية الثانوية 
للبنيـــن والمعني بملف الخدمـــات والبيئة، 
وباســـمة الصديقـــي مديرة الحـــد الثانوية 

للبنـــات والمعنيـــة بملـــف التعليـــم والتعّلم 
والتمكيـــن الرقمـــي، ويحيـــى غلـــوم مدير 
طـــارق بن زياد اإلعداديـــة للبنين والمعني 
بملف الســـلوك، ونسيمة الســـعدون مديرة 
الحـــد اإلعداديـــة للبنـــات والمعنيـــة بملف 
)أداء(، ونســـرين عبد الرضـــا مديرة زنوبيا 
اإلعداديـــة للبنـــات والمعنيـــة بملف جودة 
الحياة، وعايدة الدوســـري مديرة مدرسة 
رقيـــة االبتدائيـــة للبنـــات والمعنيـــة بملف 
المســـابقات، ونعيمة الكعبـــي مديرة مريم 
بنـــت عمـــران االبتدائيـــة للبنـــات والمعنية 

بملـــف المشـــاريع، وفريـــدة علـــي مديـــرة 
أبـــو فـــراس الحمدانـــي االبتدائيـــة للبنين 

والمعنية بملف التخطيط والتقويم.
وقدمت اللجنة االستشارات والمقترحات 
التربوية والتصـــورات الداعمة إلجراءات 
العمل بمدارس المنطقة التعليمية، وســـبل 
بينهـــا،  الحيـــوي فيمـــا  التنســـيق والربـــط 
لتعزيـــز المبادرات والممارســـات المتميزة، 
فضـــالً عـــن نمذجة وتوحيد آليـــات العمل، 

من أجل االرتقاء بالممارسات التربوية.
وأوضحت األستاذة منال سنان أن اللجنة 

منـــذ انطالقتها ســـعت إلـــى توحيد الرؤى، 
لتطوير العمل المؤسسي، تحقيًقا ألهداف 
التربيـــة والتعليـــم، وحملـــت علـــى  وزارة 
عاتقها مســـؤولية تقديـــم الدعم المطلوب 
لمدارس المنطقة التعليمية التي ستخضع 
لزيـــارة المراجعـــة مـــن قبـــل هيئـــة جـــودة 
التعليـــم والتدريـــب، حيث يباشـــر أعضاء 
اللجنـــة دعمهم لهذه المـــدارس وفق خطة 
عمـــل ممنهجـــة، كتنفيذ برنامـــج “يوم في 
حياة مدرســـة” الذي يتم من خالله مســـح 
مختلـــف  فـــي  العمـــل  إلجـــراءات  شـــامل 

مجاالت العمل المدرسي، وتقديم التغذية 
الراجعة والدعم المطلوب.

وقالـــت ســـنان إنه من ضمن خطـــة اللجنة 
وتشـــجيع  المتميـــزة  الممارســـات  لنشـــر 
األفـــكار  وصقـــل  اإلبداعيـــة  المشـــاريع 
العمـــل  مجـــاالت  فـــي مختلـــف  الرياديـــة 
المدرســـي، ســـيتم تنظيـــم مبـــادرة “بـــاص 
األفـــكار”، والتـــي ســـتبصر النور األســـبوع 

المقبـــل، بمشـــاركة واســـعة مـــن مختلـــف 
المراحل التعليمية بالمنطقة الرابعة.

وفيمـــا يتعلـــق بملـــف الخدمـــات والبيئـــة، 
أشـــار األســـتاذ ياســـر بنـــي حمـــاد إلـــى أن 
فريق العمل المختص يســـعى لمسح واقع 
المـــدارس فـــي هـــذا المجـــال، مـــن خـــالل 
الزيـــارات الميدانيـــة، للوقـــوف علـــى أهم 

التحديات واستثمار الفرص المتاحة.

لجان تنسيقية لمديري المدارس لتطوير أداء المناطق التعليمية

تنظيم مبادرة “باص األفكار” األسبوع المقبل
اجتماع المنطقة التعليمية الرابعة

وزارة التربية والتعليم

المنامة - “دار الفن”

منصـــة  أكبـــر   ”Binance“ شـــركة  أعلنـــت 
عـــن  الرقميـــة  العمـــالت  لتـــداول  عالميـــة 
توقيعهـــا اتفاقيـــة مـــع مؤسســـة راشـــد بن 
خليفـــة للفنـــون؛ وبالتعاون مـــع “دار الفن”، 
تتولـــى بموجبها الرعايـــة الذهبية لمعرض 

.NFT MENA Exhibit 2022
وينطلـــق المعـــرض تحـــت رعايـــة رئيـــس 
المجلـــس الوطنـــي للفنون، الشـــيخ راشـــد 
بالتزامـــن  وذلـــك  آل خليفـــة،  بـــن خليفـــة 
مـــع اســـتضافة مملكـــة البحرين لســـباقات 
الفورمـــوال 1،  في الفتـــرة من 16 حتى 18 
مارس المقبل، حيث يشـــكل منصة ممتازة 
وكيفيـــة  تـــي”  إف  “إن  بتقنيـــة  للتعريـــف 

التعامـــل بهـــا، فـــي فنـــدق الريتزكارلتـــون، 
المعـــرض  فعاليـــات  بحضـــور  وللراغبيـــن 
التالـــي:  الرابـــط  علـــى  مجاًنـــا  التســـجيل 

.”www.nftmenaexhibit.com“
وبهـــذه المناســـبة، صرحـــت نائـــب الرئيس 
يـــو،   أثينـــا   ،”Binance NFT“ التنفيـــذي 
بالقـــول: يســـعدنا أن نكون جـــزًءا في أول 
معـــرض لــــ “إن إف تي” في منطقة الشـــرق 
ثـــورة  إن  إذ  إفريقيـــا،  وشـــمال  األوســـط 
العمـــالت الرقميـــة ال تقتصـــر علـــى عالـــم 
بـــل فـــي  التـــداول،  البيتكويـــن ومنّصـــات 
عالـــم الفـــن أيًضا، نحـــن نريـــد للفنانين في 
البحرين والمنطقة ككل أن يســـتفيدوا من 
التكنولوجيـــات الجديـــدة الناشـــئة، حيـــث 

لتبـــادل  المعـــرض منصـــة مثاليـــة  يشـــكل 
الخبرات واالستفادة فيما بينهم.

بدوره، علق رئيس مجلس إدارة “دار الفن” 
عبدالرحمـــن المقلة بالقول: نفخر أن تكون 
ـــا لمعـــرض  شـــركة “Binance” راعًيـــا ذهبيًّ
متقدمـــا   ،NFT MENA Exhibit“ 2022
بخالص الشكر والتقدير لدعمها ومؤازرتها 
فـــي هذه المرحلـــة بالذات، مبيًنـــا، أن دعم 
وتحظـــى  الحجـــم  بهـــذا  عالميـــة  شـــركة 
بســـمعة عالمية كبيرة، لهـــذا الحدث المهم، 
يزيدنـــا ثقة بأن تنظيم المعرض هو خطوة 
كبيرة ترســـخ ثقافة التكنولوجيا الحديثة 
مســـتوى  علـــى  فقـــط  ليـــس  واالبتـــكار، 
البحرين، بل على مستوى العالم، مما يتيح 

لنـــا النجـــاح والتميـــز والوصـــول بمبادرتنا 
إلى العالميـــة. وأردف المقلة، بأن المعرض 
يوفـــر منصة مواتيـــة للفنانيـــن وألصحاب 
المعارض الفنية والشركات ولرواد األعمال 
الشـــباب على البلوكتشـــين والمستثمرين، 
للتعرف عن كثب على تطبيقات تقنية “إن 
إف تي” في إنتاج وتداول األعمال الفنية، 
وكيف أصبـــح هذا مجااًل خصًبا يجمع بين 
التكنولوجيـــا والفـــن والثقافـــة واالقتصاد، 
وإبـــراز األهميـــة الثقافيـــة لألعمـــال الفنية 
الرقميـــة، وإمكاناتهـــا المتعددة كرأس مال 

فكري، وثقافي واستثماري.
وكانت مؤسســـة راشـــد بن خليفة للفنون؛ 
أعلنـــت  قـــد  الفـــن”؛  “دار  مـــع  وبالتعـــاون 

فـــي بدايـــة العام عـــن إطـــالق أول معرض 
مـــن نوعـــه فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال إفريقيا، يتناول اســـتخدام تقنية 
القابلـــة لالســـتبدال “إن إف  الرمـــوز غيـــر 
تـــي” للتداول باألعمال الفنيـــة، وبما يؤهل 
البحريـــن الحتضـــان وقيـــادة هـــذا التوجه 
الرقمي العالمـــي الجديد في االنتاج الفني 

والثقافي بشكل عام.
ويشـــارك فـــي هـــذا المعـــرض فنانـــون مـــن 
م  وســـُتقدَّ والعالـــم،  والمنطقـــة  البحريـــن 
مجموعة من األعمال اإلبداعية التي تحمل 
تواقيـــع فنانين مثل لينـــا األيوبي وعدنان 
األحمد وغيرهم، حيث سيعرضون خطوة 
بخطـــوة عملية الدخول فـــي عالم “إن إف 
تي”، ويتضمـــن المعرض كذلك ورش عمل 
تحت إشراف خبراء في المجال وجلسات 
وشـــروحات  والهـــواة،  للفنانيـــن  تعليميـــة 
األعمـــال  تبـــادل  عمليـــة  عـــن  تفصيليـــة 
الفنية الرقميـــة، وعمليات التحميل والبيع 
المباشـــر. ممـــا يرفع مـــن مســـاهمة صناعة 

الفن والثقافة في االقتصاد الوطني.

المقلة: ترسيخ الثقافة التكنولوجية والتميز عالميًّا بمجال الفن

ا ألول معرض لألعمال الفنية بتقنية “NFT” في المنطقة “Binance” راعًيا ذهبيًّ
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المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيـــس نيابـــة محافظـــة 
العامـــة  النيابـــة  بـــأن  المحـــرق 
تلقـــت بالًغا مـــن إدارة مكافحة 
ضبـــاط  بتمكـــن  المخـــدرات 
البحريـــن  بمطـــار  الجمـــارك 
الدولي من ضبط متهم آســـيوي 
الجنســـية إثر محاولتـــه تهريب 
أنهـــا  يشـــتبه  كبســـولة  مائـــة 
تحتـــوي على مواد مخـــدرة بلغ 
وزنهـــا 640 جراًما في أحشـــائه 
بقصـــد ترويجها واإلتجـــار فيها 

بالبالد.
وباشرت النيابة العامة التحقيق 
فـــي الواقعة فـــور تلقيها البالغ، 
واســـتجوبت المتهـــم والذي أقر 
بما نســـب إليـــه من تهمـــة جلب 

المواد المخـــدرة بقصد االتجار، 
حيث أقـــر بأنه قام ببلـــع المواد 
المخـــدرة علـــى فتـــرات لجلبهـــا 

إلى البالد مقابل مبالغ مالية.
وأمـــرت النيابـــة العامة بحبســـه 
ـــا على ذمـــة التحقيق،  احتياطيًّ
الشـــرطة  تحريـــات  وطلبـــت 
المختصيـــن  الخبـــراء  وندبـــت 
والـــذي  المضبوطـــات  لفحـــص 
ـــا احتواؤهـــا علـــى  ثبـــت معمليًّ

مادة الشبو المخدرة.
ومازالـــت التحقيقات مســـتمرة 
لســـماع شـــهود الواقعـــة تمهيًدا 
يثبـــت  ومـــن  المتهـــم  لتقديـــم 
اشتراكه في الجريمة للمحاكمة 

الجنائية.

التحقيقات مستمرة في واقعة 
بلع آسيوي 100 كبسولة مخدرة

البدء بتطوير وتوسعة مركز الكويت الصحي في كرزكان
صــرح الوكيــل المســاعد لمشــاريع البناء والصيانة بوزارة األشــغال وشــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني المهندس الشــيخ مشــعل بن محمد آل خليفة 
بــأن الــوزارة بصــدد اســتكمال اإلجــراءات لبــدء أعمــال مشــروع التطويــر 
والتوســعة بمركــز الكويــت الصحــي فــي كــرزكان، تمهيــًدا للبــدء علــى أرض 

الواقع.

 وخالل شـــهر يناير من العام الجاري 
المشـــروع  مناقصـــة  ترســـية  تـــم 
علـــى مجموعـــة بوخـــوة للمقـــاوالت 
وقـــدره  إجمالـــي  بمبلـــغ  والتجـــارة 

1,145,105 دينار.
وأشـــار الوكيـــل المســـاعد لمشـــاريع 
البناء والصيانة إلى أن المشروع ُيعد 
أحد المشـــاريع الحكوميـــة الخدمية 
التي قامت الوزارة بإعادة تصميمها 
ألغـــراض التطويـــر والتوســـعة على 
علـــى  باإلشـــراف  الحًقـــا  تقـــوم  أن 
تنفيذهـــا، وتســـعى الـــوزارة لتقديـــم 
الدعم لجميع العمالء والجهات التي 
تتعامـــل معهـــا، وأيًضـــا دعـــم جهـــود 

وزارة الصحـــة فـــي تنفيـــذ برامجهـــا 
وخططها اإلستراتيجية.

وأضـــاف أنه قد تمـــت مراعاة جميع 
متطلباتهـــم فـــي تصميـــم المشـــروع 
وفًقـــا ألعلى المســـتويات القياســـية 
الهندسية إلى جانب توفير متطلبات 
والمبانـــي  االســـتدامة  ومواصفـــات 
الخضراء وتطبيق سياســـة ترشـــيد 
علـــى  للحفـــاظ  الطاقـــة  اســـتهالك 
البيئـــة والمـــوارد الطبيعيـــة. ويأتـــي 
ذلـــك فـــي إطـــار الجهـــود المبذولـــة 
مـــن أجـــل مواكبـــة التقـــدم والتطور 
الخدمي في مجال الرعاية الصحية 
بالمملكـــة وتلبية لـــرؤى واحتياجات 

المواطنين والمقيمين في الحصول 
على العـــالج والرعاية الصحية على 

أعلى مستوى.
وأفـــاد أن األعمـــال تشـــمل التطويـــر 
والتجديـــد الجزئـــي للمركـــز الحالـــي 
باإلضافـــة إلـــى أعمال توســـعته عن 
مـــن  مكـــون  مبنـــى  إضافـــة  طريـــق 
طابقين من الجانب األمامي للمركز، 
وكانـــت الـــوزارة قـــد قامـــت بإعـــداد 
التصاميم الخاصـــة بأعمال التطوير 

والتوســـعة بحيـــث يتكـــون المبنـــى 
ويتكـــون  طابقيـــن،  مـــن  اإلضافـــي 
المكاتـــب  مـــن  األرضـــي  الطابـــق 

االجتماعـــات  وغرفـــة  اإلداريـــة 
ويتكـــون  االستشـــاريين،  ومكاتـــب 
الطابق األول من قســـم األسنان إلى 

جانـــب جميـــع الخدمـــات المصاحبة 
واألعمال الخارجية وتنسيق الموقع 

العام.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

صرحـــت اإلدارة العامـــة للمـــرور عـــن 
إطـــالق حمـــالت إعالميـــة وتوعويـــة 
خالل العام 2022 بالتعاون مع القطاع 
الخاص؛ بهدف رفع معدالت الســـالمة 
المروريـــة وتعزيـــز الوعـــي لـــكل أفراد 
هم على تجنب ارتكاب  المجتمع، وحثِّ
المخالفـــات المرورية التـــي تؤثر على 

سالمتهم وســـالمة اآلخرين، مع إبراز 
الجانب اإليجابي عند التزام الســـواق 

باألنظمة والقواعد المرورية.
وأشـــادت اإلدارة العامـــة للمرور بدور 
القطـــاع الخاص فـــي تبنـــي الحمالت 
نشـــر  فـــي  تســـهم  التـــي  التوعويـــة 
مفاهيم السالمة المرورية، وبمساهمة 

ودعـــم كالً من )بنك البحرين الوطني، 
بنـــك البحرين والكويت، شـــركة بنفت 
لالتصـــاالت،  زيـــن  شـــركة  البحريـــن، 
البحريـــن  شـــركة  ماكـــس،  كريـــدي 
الوطنيـــة للتأميـــن، الشـــركة الوطنيـــة 
أحمـــد  علـــي  مجموعـــة  للســـيارات، 
الكويتي(، مشـــيرًة إلـــى أن هذا الدعم 

دليـــل علـــى إيمـــان القطـــاع الخـــاص 
بالشـــراكة الفاعلـــة، وأهميـــة مواكبـــة 
التحديـــات المروريـــة لحمايـــة أفـــراد 
الحـــوادث،  مخاطـــر  مـــن  المجتمـــع 
وتعزيـــز المســـؤولية لـــدى المواطنين 
والمقيميـــن والـــزوار، والحفـــاظ علـــى 
ســـمعة مملكـــة البحريـــن وما تشـــهده 

شوارعها من تطور والتزام.

المنامة - وزارة الداخلية

حمالت مرورية لحثِّ السائقين 
تجنب ارتكاب المخالفات

تفعيل الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني
تقوية مهارات المنتسبين بمجال حقوق اإلنسان...”الوطنية”:

انطالًقا من دورها في تعزيز ونشـــر ثقافة 
حقـــوق اإلنســـان بمملكـــة البحريـــن ومـــد 
جســـور التعـــاون مـــع مؤسســـات المجتمع 
المدني، نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق 
تقنيـــة  عبـــر  الثالـــث،  الملتقـــى  اإلنســـان 
لعـــدد مـــن مؤسســـات  المرئـــي،  االتصـــال 
مجـــال  فـــي  العاملـــة  المدنـــي  المجتمـــع 

الصحة.
 افتتـــح الفعاليـــة نائـــب رئيس المؤسســـة 
الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان خالد  الشـــاعر ، 
شـــاكرا جميع المشاركين في الملتقى على 
تعاونهم الدائم مع المؤسســـة، مشـــيرا إلى 
أن تنظيم هذا الملتقى يأتي من مسؤولية 
المؤسســـة ودورها تجـــاه المجتمع المدني 
ا فـــي مجـــال  الـــذي يعـــد شـــريكا أساســـيًّ
تعزيز وحماية حقوق اإلنســـان من جانب، 

وإكساب أعضاء تلك المؤسسات المعرفة 
وصقـــل مهـــارات منســـوبيها فـــي المجـــال 
التدريبـــي مـــن جانـــب آخر، وذلـــك لتأمين 
حمايـــة مســـتدامة لحقـــوق اإلنســـان على 
أرض المملكة من خالل التعاون المشـــترك 
وتقديـــم  الشـــكاوى  تلقـــي  مجـــال  فـــي 
أوضـــاع  ورصـــد  القانونيـــة  المســـاعدات 
حقـــوق اإلنســـان، باإلضافـــة إلـــى التعاون 
فـــي بحث مالءمـــة النصوص التشـــريعية 
اإلقليميـــة  بالمعاهـــدات  والتنظيميـــة 
والدولية المعنية بمســـائل حقوق اإلنسان 
التشـــريعية  بالتعديـــالت  والتوصيـــة 

المناسبة.
تضمـــن الملتقـــى الذي قـــام بإدارتـــه نائب 
رئيـــس المؤسســـة والمحاميـــة دينا اللظي 
بالمؤسســـة،  المفوضيـــن  مجلـــس  عضـــو 
ثالثـــة محـــاور أساســـية تـــم مـــن خاللهـــا 
تســـليط الضوء على الشـــراكة المجتمعية 

بين مؤسســـات المجتمع المدني والجهات 
الرســـمية المختصـــة والمؤسســـة الوطنية 
لحقـــوق اإلنســـان وباألخـــص الحـــق فـــي 
الصحـــة. وقد تناول المحور األول تحديد 
أوجه التعاون بين المؤسسة مع مؤسسات 
المجتمـــع المدنـــي، وال ســـيما فـــي مجـــال 
تلقـــي الشـــكاوى والمســـاعدات القانونيـــة 
فـــي  العامليـــن  قـــدرات  وبنـــاء  المقدمـــة، 
تلـــك المؤسســـات وذلك من خـــالل تنظيم 
الخبـــرات  وتبـــادل  التدريبيـــة  الـــدورات 
والتجـــارب في مجال حقوق اإلنســـان بما 

فيها الحق في الصحة.
فيمـــا تنـــاول المحـــور الثانـــي آليـــة بحـــث 
مالءمة النصوص التشريعية والتنظيمية 
بالمعاهـــدات اإلقليميـــة والدوليـــة المعنية 
بمســـائل الحـــق فـــي الصحـــة والتوصيـــة 
بالتعديالت التشريعية التي تراها مناسبة، 
وعقـــد لقـــاءات واجتماعات تشـــاورية مع 

الجهـــات الوطنيـــة المعنية بهـــدف حلحلة 
المواضيع الهامة في مجال الصحة.

وتنـــاول المحـــور الثالث واألخيـــر تحديد 
تواجههـــا  التـــي  والتحديـــات  الصعوبـــات 
فـــي  كل   - المدنـــي  المجتمـــع  مؤسســـات 
اختصاصه – وكيفية مســـاهمة المؤسســـة 
فيمـــا يتعلـــق بتقديـــم الدعـــم والمســـاعدة 
لتلك المؤسســـات بهدف تطويرها والعمل 
فـــي ذات الوقت علـــى تشـــجيع الحكومة 

لتوفير مزيد من الدعم لها.
وفـــي ختام الملتقى، أســـفرت المناقشـــات 
عن الخروج بعدد من النتائج والتوصيات 
الشـــراكة  وتفعيـــل  تعزيـــز  إلـــى  الهادفـــة 
المجتمـــع  مؤسســـات  مـــع  المجتمعيـــة 
المدني، وتعزيز ونشـــر الوعـــي في األمور 
الخدمـــات  وتطويـــر  بالصحـــة  المتعلقـــة 
الصحيـــة، وتفعيـــل التواصل المســـتمر مع 

الجهات المعنية في مملكة البحرين.

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

الشيخ مشعل بن محمد

بكلفة تقدر بحوالي 1.1 مليون دينار... “األشغال”:

مكتب النائب فاطمة القطري

نوهـــت النائـــب فاطمة عبـــاس القطري 
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  بجهـــود 
فـــي  العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
المضـــي قدًمـــا نحـــو تنفيـــذ المخطـــط 
التفصيلـــي لقرية الدراز وذلـــك بقيامها 
باســـتمالك 16 عقـــاًرا فـــي القريـــة، بمـــا 
سيســـاهم في تطويـــر واقـــع الخدمات 

والبنية التحتية في المنطقة.
وأشـــارت القطري إلـــى أن هذه الخطوة 
تعكـــس حـــرص الحكومة برئاســـة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، علـــى مواصلـــة العمـــل نحو 
تحســـين الواقع الخدمي لجميع مناطق 
البحريـــن، بما ينســـجم مع الـــرؤى التي 

جرى اعتمادها في المخطط التفصيلي 
الموازنـــات  وتوجيـــه   ،2030 للمملكـــة 
وتوفيـــر الحلول والمعالجات المناســـبة 
الســـتمالك العقارات، بمـــا يحقق غايات 

التخطيط المستبقلي.

إن  القطـــري  فاطمـــة  النائـــب  وقالـــت 
تشـــكل  االســـتمالكات  هـــذه  مجمـــوع 
خطـــوة مهمـــة ونوعيـــة نحـــو االنطالق 
البنيـــة  تطويـــر  مشـــاريع  إنجـــاز  فـــي 
التحتيـــة للقريـــة، واالرتقـــاء بمســـتوى 
الخدمـــات المختلفـــة فيهـــا مـــن الطرق 
المرافـــق  والمـــاء  الكهربـــاء  ومحطـــات 

العامة وغيرها.
الشـــكر  بجزيـــل  النائـــب  وتوجهـــت 
وشـــؤون  األشـــغال  لوزيـــر  والتقديـــر 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني عصام 
خلـــف، وجميع المســـؤولين ومنتســـبي 
الـــوزارة علـــى جهودهـــم الكبيـــرة التـــي 
أثمرت بالتنســـيق والتعاون مع الجهات 

الحكومية األخرى بإنجاز هذه المهمة.

 انطالقة نوعية نحو تطوير الواقع الخدمي للقرية

القطـــري: استمالك 16 عقــاًرا بالدراز

فاطمة القطري

مجـــدًدا  “البـــالد”  عدســـة  رصـــدت 
غيـــر  ســـيكل”  “موتـــر  تجـــاوزات 
مســـجل فـــي منطقـــة ســـلماباد، مع 
تجاوز الشـــاب الذي يقوده لإلشارة 
التقاطـــع  ازدحـــام  رغـــم  الحمـــراء، 
ًضا حياتـــه وحياة  بالســـيارات، ُمعرِّ

اآلخرين للخطر.
وهذه ليســـت الحادثـــة األولى، فقد 
نشـــرت “البالد” حديثًا صور لـ”موتر 
يقـــوده  الحجـــم  صغيـــر  ســـيكل” 
مراهـــق ال يتجـــاوز مـــن العمـــر 14 
ســـنة، ويحمل معه طفاًل ال يتجاوز 
التســـعة أعوام تقريًبا، وهو يتحرك 
بـــه بشـــكل متعرج بيـــن المســـارات 

المتكدسة بالسيارات.

ورصـــد محـــرر الصحيفـــة  أخيـــًرا، 
غيـــر  “الموترســـيكالت”  مـــن  عـــدد 
المرخصـــة وهـــي تتحـــرك بإزعـــاج، 
في شوارع ضاحية الرملي الهادئة، 

وأحـــد ســـائقيها من يقـــوم بحركات 
اســـتعراضية خطيرة اثناء قيادتها، 
لســـائقي  والقلـــق  اإلربـــاك  ّبا  مســـبِّ

السيارات.

حفاًظا على حياته وأرواح الناس

تحذير من رعونة سائق “موتر سيكل” بسلماباد

صاحب الدراجة المخالف

إبراهيم النهام

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/03/489207031519.pdf
https://www.albiladpress.com/news/2022/4892/bahrain/748080.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4891/bahrain/747942.html



