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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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كشف عن ذلك المقدم طبيب 
ــانـــي اســـتـــشـــاري  ــاف الـــقـــحـــطـ ــنــ مــ
بالمستشفى  المعدية  األمـــراض 
الوطني  الفريق  عضو  العسكري 
كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي 
في  صفحته  عــبــر    »19 كــوفــيــد   «

المنصة االجتماعية »تويتر«.
ــلـــى صــعــيــد مــتــصــل أشــــار  وعـ
تغريدات  سلسلة  في  القحطاني 
شاركت  البحرين  مملكة  أن  إلــى 
»الـــكـــويـــت،  خــلــيــجــيــة  دول   4 مــــع 
عمان، المملكة العربية السعودية 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة« 
بيانات صحية مهمة توضح  نشر 
ــكـــشـــف عــــن الـــمـــرضـــى  ــة الـ ــيـ ــمـ أهـ

المضادة  للميكروبات  الحاملين 
لــلــمــضــادات الــحــيــويــة فـــي مــراكــز 
بثالثة  المركزة وعالقتها  العناية 
عـــوامـــل رئــيــســة تــتــمــثــل فـــي ســوء 
ومدة  الحيوي  المضاد  استخدام 

مكوث المريض في المستشفى.
وأوضح أن الدراسة الخليجية 
التي شملت أكثر من 11 مستشفى 
أن  إلــى  خلصت  الخليج  دول  فــي 
الموجودين  الــمــرضــى  مــن   %26
في وحدات العناية المركزة خالل 
ــارس إلــــى نــوفــمــبــر  ــ الــفــتــرة مـــن مـ
2019 كانوا حاملين ألكثر من نوع 
الــمــضــادة للمضاد  الــجــيــنــات  مــن 

الحيوي.

وتـــم خـــالل مــراحــل الــدراســة 
عينة   542 مــجــمــوعــه  مــا  تجميع 
لمرضى  المستقيم  مــن  مسحية 
بـــ 11  الــمــركــزة  فــي وحــدة العناية 
مــســتــشــفــى خــلــيــجــي كــــانــــوا مــن 
الــبــالــغــيــن بــاســتــثــنــاء مــجــمــوعــة 
واحــــــــدة مــــن األطـــــفـــــال حــديــثــي 
لألطفال  مستشفى  مــن  ــوالدة  الــ
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــي دولـــــــــة اإلمــــــــــــــارات الـ ــ فــ
ــيــــر مــن  ــغــ الــــمــــتــــحــــدة وعــــــــــدد صــ
األطفال الصغار تم أخذ عيناتهم 

من 6 مستشفيات أخرى.
أجـــريـــت  ـــدراســـــة  الــ أن  يـــذكـــر 
مــجــلــس  دول  ــن  ــ مــ دول   5 ــي  ــ فــ
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي »الــبــحــريــن، 

ــة  ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ الــــــكــــــويــــــت، عـــــــمـــــــان، الـ
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، اإلمـــــــارات 
 11 وشملت   الــمــتــحــدة«،  العربية 
مــســتــشــفــى تــــراوحــــت أحــجــامــهــا 
خـــالل  ــريـــر  سـ  3000  –  300 مــــن 
أشهر،   9 إلــى  امــتــدت  زمنية  فترة 
وذلك بعد الحصول على موافقة 
مجلس المراجعة المؤسسية في 
كـــل مــوقــع ومــســتــشــفــى قــبــل بــدء 

الدراسة .

عقد أيمن بن توفيق المؤيد 
وزيــــر شــــؤون الــشــبــاب والــريــاضــة 
ــر  ــان وزيـ ــن فــ ــارتـ ــع مـ اجــتــمــاعــا مـ
الدولة للشباب ووقاية المجتمع 
بمملكة هولندا، وذلك عبر تقنية 
االتصال المرئي عن بعد بحضور 
سارة إسحاق القائم بأعمال وكيل 
والــريــاضــة  الــشــبــاب  شــــؤون  وزارة 
وفاطمة الخان من مكتب الوزير.
ــاء رحـــب  ــقــ ــلــ ــة الــ ــ ــدايـ ــ وفــــــي بـ
وزيــــر شــــؤون الــشــبــاب والــريــاضــة 
بـــــالـــــوزيـــــر الــــهــــولــــنــــدي مـــشـــيـــدا 
تربط  التي  المتميزة  بالعالقات 
الصديقين في مختلف  البلدين 

الـــمـــجـــاالت بـــمـــا فــيــهــا الــجــانــب 
الــشــبــابــي، كــمــا أشـــاد الــســيــد فــان 
بــالــعــالقــات الــطــيــبــة الــتــي تربط 
الصديقين في مختلف  البلدين 
الـــمـــجـــاالت، مــشــيــرا الــــى أهــمــيــة 

التعاون الشبابي بين البلدين.
وخــــــالل الـــلـــقـــاء قـــــدم وزيــــر 
شرحا  والرياضة  الشباب  شــؤون 
ــبــــادرات والـــبـــرامـــج  عـــن أهــــم الــــمــ
البحرين  مملكة  تقدمها  الــتــي 
للقطاع الشبابي وأبرز اإلنجازات 
التي حققتها المملكة، كما قدم 
بمملكة  لــلــشــبــاب  الـــدولـــة  ــر  ــ وزيـ
ــادرات  ــ ــبـ ــ ــــن مـ ــا عـ ــرحــ ــنــــدا شــ ــولــ هــ

مــواهــب  بتنمية  الــخــاصــة  بـــالده 
ــالل  ــ ــاب وتـــمـــكـــيـــنـــهـــم. وخـ ــبــ ــشــ الــ
الشباب  وزير شؤون  اللقاء بحث 
الــوزيــر الهولندي  والــريــاضــة مــع 
الــمــشــتــرك بين  ــاون  ــعـ ــتـ الـ ســبــل 
ــبـــيـــن وتـــــبـــــادل الـــخـــبـــرات  الـــجـــانـ
الشبابي،  المجال  في  والتجارب 

كما تم تأكيد بناء منظومة عمل 
البلدين  بين  ومشتركة  متكاملة 
من  يمكن  الشبابي  المجال  في 
ــا تــحــقــيــق الــــمــــزيــــد مــن  ــهـ خـــاللـ
ــي ســبــيــل  الــــتــــعــــاون والــــتــــالقــــي فــ
االرتقاء بالقطاع الشباب في كال 

البلدين.

ــــالل  ــهـ ــ ــت جــــمــــعــــيــــة الـ ــ ــ ــاركـ ــ ــ شـ
األحـــمـــر الــبــحــريــنــي فـــي مــؤتــمــر 
»الــــقــــيــــادة اإلنـــســـانـــيـــة لــمــنــطــقــة 
إفريقيا«  وشمال  األوســط  الشرق 
الذي جرى تنظيمه في العاصمة 
ــرة مـــــن قــبــل  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــريــ الــــمــــصــ
المصري  األحمر  الهالل  جمعية 
ــور رفـــيـــع الـــمـــســـتـــوى مــن  وبـــحـــضـ
ممثلي منظمات إنسانية وإغاثية 
وشاركت جمعية  ودولية.  إقليمية 
الهالل األحمر البحريني في هذا 
برئاسة  وفــد  خــالل  مــن  المؤتمر 
ــيــــن الـــعـــام  ــبــــارك الــــحــــادي األمــ مــ
أمين  فــوزي  والــدكــتــور  للجمعية، 
الــجــمــعــيــة،  إدارة  مــجــلــس  عــضــو 
المراقب  حسن  إبراهيم  ومحمد 
اإلداري في الجمعية، وأسهم وفد 
الجمعية في مناقشة وإبداء وجهة 
من  جانب  في  البحرينية  النظر 
طرحها  التي  الرئيسية  القضايا 
الصحية،  الطوارئ  وهي  المؤتمر 
ــي،  ــ ــانـ ــ ــسـ ــ ــن الــــعــــمــــل اإلنـ ــ ــيـ ــ ــوطـ ــ وتـ
المناخ،  وتغير  والــنــزوح،  والهجرة 

ــة  ــدامــ ــتــ وتـــعـــبـــئـــة الــــــمــــــوارد واالســ
ــاب والـــتـــطـــوع،  ــبــ الـــمـــالـــيـــة، والــــشــ
ــاواة بــيــن الــجــنــســيــن في  ــســ ــمــ والــ

العمل اإلغاثي واإلنساني.
وأكــــــد الــــحــــادي أهـــمـــيـــة هـــذا 
الــتــوافــق حول  أجــل  مــن  المؤتمر 
ــرز األولـــــويـــــات اإلنـــســـانـــيـــة فــي  ــ أبــ
الـــمـــنـــطـــقـــة، وتـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــات 
القائمة وتحديد مجاالت جديدة 
مــــن الـــتـــكـــامـــل بـــيـــن الــجــمــعــيــات 
ــاب الــمــصــلــحــة  ــحــ الــوطــنــيــة وأصــ
ــل  والــــشــــركــــاء اآلخـــــريـــــن مــــن أجـ
فعالية العمل اإلنساني واإلغاثي.
شــكــل  ــر  ــمــ ــؤتــ ــمــ الــ إن  وقـــــــــال 
خــطــوة كــبــيــرة نــحــو الــتــقــاء أفــكــار 
بالعمل  والــتــجــربــة  الــخــبــرة  ذوي 
اإلنـــســـانـــي لــتــضــع أُطـــــرا وتــؤصــل 
لكثير  حلول  بمثابة  تكون  أفكاًرا 
من قضايا اإلنسانية، ومن أبرزها 
الـــتـــغـــيـــرات الـــمـــنـــاخـــيـــة وقـــضـــايـــا 
الالجئين، واألزمات طويلة األمد.
وفـــي خــتــام الــمــؤتــمــر، شــارك 
ــــالل األحـــمـــر  ــهـ ــ وفــــــد جـــمـــعـــيـــة الـ

ـــالن الــقــاهــرة«  الــبــحــريــنــي فــي »إعـ
الـــــذي صــــدر تــحــت شـــعـــار »دعــــوة 
ــمــــن عــــــــــدًدا مــن  ــمــــل«، وتــــضــ ــعــ ــلــ لــ
الـــتـــوصـــيـــات مــــن بــيــنــهــا تــســريــع 
اإلجــــــــــراءات الــمــحــلــيــة الـــمـــؤثـــرة 
الـــتـــي تـــعـــزز الــتــخــفــيــف مـــن آثـــار 

تــغــيــر الــمــنــاخ والــتــكــيــف مــعــه ما 
يؤدي إلى مرونة المجتمعات مع 
وإشــراك  الكوارث،  مخاطر  تقليل 
الشباب والمتطوعين في معالجة 
في  والبيئية  المناخية  األزمــــات 

مجتمعاتهم.

نهاية �ل�شهر �لجاري بالتعاون مع جامعة �أمريكية..

البحرين ت�صتعر�س جهود فريقها الطبي للت�صدي لفيرو�س كورونا

كتبت فاطمة علي :
جهود  الــجــاري  الشهر  نهاية  األمريكية  هــارفــارد  جامعة  مع  وبالتعاون  البحرين  مملكة  تستعرض 
فريقها الطبي الوطني للتصدي لفيروس كورونا »كوفيد 19« من خالل عرض أبحاثها العلمية المحلية 
المتعلقة بالتحليل الجينومي للفيروس لمعرفة التحورات الفيروسية، كما سيتم عرض عملية الكشف 

والترصد المعمول بها في مملكة البحرين.

} المقدم طبيب مناف القحطاني.

قـــال وزيــــر األشـــغـــال وشــــؤون الــبــلــديــات 
والتخطيط العمراني المهندس عصام بن 
عـــبـــداهلل خــلــف أن عـــدد مــخــالــفــات الــبــنــاء 
وفقا الشتراطات التعمير وتنظيم المباني 
الثامنة  بالدائرة  اإلسكانية  المشاريع  في 
مخالفة  هــي81  الجنوبية  المحافظة  مــن 
مجمعات،   4 على  موزعة  مسجلة  إسكانية 
مــنــهــا مــــا يــمــكــن الـــتـــرخـــيـــص لــــه وتــعــديــل 
ــدار الـــرخـــصـــة، ومــنــهــا غير  ــإصــ وضــعــهــم بــ
القابل لتعديل الوضع إال عن طريق اإلزالة 

أو تحويل المخالفة إلى النيابة العامة.
في  ممثلة  الـــــوزارة  »أن  خــلــف  وأوضــــح 
قامت  األخـــرى  والبلديات  العاصمة  أمــانــة 
بــالــعــديــد مـــن اإلجـــــــراءات لــلــحــد مـــن هــذه 
الــمــخــالــفــات، ويــمــكــن اإلشــــــارة إلــــى بعض 
اإلجــراءات التي قامت بها بلدية المنطقة 
الوحدات  المنتفعين  تسلم  قبل  الجنوبية 
اإلســكــان  وزارة  مـــع  وبــالــتــعــاون  الــســكــنــيــة، 
قــانــون  لــشــرح  تــوعــويــة  مــحــاضــرة  بتنظيم 
البناء وطريقة استخراج الرخص، وما قد 
في  وغــرامــات  مخالفات  مــن  عليها  يترتب 
حال عدم االلتزام بهذه القوانين، كما توفر 
وزارة اإلسكان خرائط توضيحية لمساحات 
بأن  علًما  الــوحــدة،  فــي  المسموحة  البناء 

هـــذه الــمــحــاضــرة تــتــم قــبــل تــســلــم الــوحــدة 
جميع  حضور  من  للتأكد  وذلــك  السكنية، 

المنتفعين واالستماع لها«.
المنطقة  بــلــديــة  قــامــت  »كــمــا  وأضــــاف 
الــجــنــوبــيــة بــحــمــالت تـــوعـــويـــة عــلــى مـــدار 
السنة، ومنها على سبيل المثال ال الحصر 
بلدية  نفذتها  التي  بنائك«  »رخــص  حملة 
الــمــنــطــقــة الـــجـــنـــوبـــيـــة والــــتــــي تــســتــهــدف 
منتفعي الوحدات اإلسكانية بصفة خاصة، 
حيث تم تشكيل فريق لتفعيل هذه المبادرة 
الرقابة  قسم  موظفي  عضويته  فــي  يضم 
والتفتيش بالبلدية، ويقوم الفريق بزيارات 
ميدانية وتنظيم محاضرات تثقيفية تهدف 
من  المستفيدين  بين  التوعية  زيـــادة  إلــى 
القسائم اإلسكانية بالقوانين واالشتراطات 
إجــازات  أنــواع  وتوضيح  للبناء  التنظيمية 
توضيح  وكــذلــك  إصــدارهــا  الممكن  البناء 
رخصة  على  الحصول  ــراءات  وإجــ خــطــوات 
وتعريف  اإللكترونية  المنصة  عبر  البناء 
للمستفيدين  وأنــواعــهــا  الــبــنــاء  مخالفات 
وإجراءات متابعة المخالفة وما قد يترتب 
على المخالفة من إجراءات قانونية فضال 
المستفيدين  مــع  الــمــبــاشــر  الــتــواصــل  عــن 
واالستماع إلى مالحظاتهم وإخطار جميع 

إعـــطـــاء مــهــلــة لتصحيح  مـــع  الــمــخــالــفــيــن 
الوضع قبل اتخاذ أي إجراء قانوني«.

»الــــــوزارة قامت  الـــوزيـــر خــلــف أن  وأكــــد 
الموحد،  الــبــنــاء  تــراخــيــص  دلــيــل  بتدشين 
والذي يضم بين دفتيه جميع االشتراطات 
الحكومية  الجهات  جميع  مــن  المطلوبة 
ــن الـــبـــلـــديـــة،، وهـــــو مــتــاح  ولـــيـــس فـــقـــط مــ
ــالع عــلــيــه، وقــد  ــ لــلــجــمــيــع وبـــاإلمـــكـــان االطـ
عملت كل بلدية على تخصيص يوم خاص 
استقبال  فيه  يتم  للعمالء  أســبــوع  كــل  مــن 

طلباتهم واستفساراتهم وشكاواهم«.
البناء  مــخــالــفــات  بــعــدد  يتعلق  وفــيــمــا 
أو  حلها  تــم  الــتــي  السكنية  الـــوحـــدات  فــي 
بالمحافظة  الثامنة  الدائرة  في  تســــويتها 
الــجــنــوبــيــة( أوضـــح خــلــف أنـــه »يــتــم تسوية 
عن  إمــا  البلدية  لــدى  حلها  أو  المخالفة 
البناء  إزالــــة  أو  لــلــبــنــاء  الــتــرخــيــص  طــريــق 
المخالف، وفي حال عدم التزام المخالف 
العامة  النيابة  إلى  المخالفة  تحويل  يتم 
بــأخــذ مــجــراه لكل  الــعــادل  الــقــضــاء  ليقوم 
ــد بــلــغــت عـــدد  ــ ــة بــشــكــل مــنــفــصــل، وقـ ــالـ حـ
السكنية  الـــوحـــدات  فــي  الــبــنــاء  مــخــالــفــات 
ــلـــهـــا أو  ــم حـ ــ ــرة الـــثـــامـــنـــة الــــتــــي تـ ــ ــدائـ ــ ــالـ ــ بـ

تصحيحها60 مخالفة«.
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وزارة الأ�ش���غال: مراجع���ة ا�ش���تراطات التعمي���ر للح���د م���ن المخالفات 

شـــهـــدت طـــالقـــة الــتــحــدث بــالــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة لــــدى 360 طــالــبــة 
من  استفادتهن  بعد  الفتًا،  تطورًا  للبنات  اإلعدادية  القيروان  بمدرسة 
مادلين  اإلنجليزية  اللغة  لمعلمة  المسائي  الملتقى  فعاليات  حضور 
صفوف  مختلف  لفائدة  منها  ذاتــيــة  مــبــادرة  فــي  أطلقته  رجـــا، والـــذي 

المدرسة. 
الطالبات  تحفيز  الملتقى   هــذا  خــالل  يتم  إنــه  المعلمة  وقــالــت 
أساسياتها  على  والتدرب  وممارستها  اإلنجليزية  باللغة  التحدث  على 
العملية  في  التكنولوجيا  دمج  أهمها  وممتعة  مبتكرة  تعليمية  بطرق 
الطالبات وتمكينهن من  التعليمية، بما حقق نقلة نوعية في مهارات 

التحدث بطالقة وقدرة رائعة على التعبير. 
وأوضـــحـــت أن فــكــرة الــمــشــروع تــركــز عــلــى الـــربـــط بــيــن الــمــهــارات 
األساسية لمادة اللغة اإلنجليزية والمهارات الحياتية، ما يؤثر إيجابًا 
بأنفسهن،  الطالبات  ثقة  يعزز  وكذلك  األكاديمي،  الطالبات  إنجاز  في 
ويتيح الفرص لهن لتبادل الخبرات مع زميالتهن، ما يحقق تطورهن 

الشخصي.
منتسبات  قبل  من  كبيرا  إقباال  شهدت  المبادرة  هــذه  أن  وأضــافــت 
المدرسة، رغم تنفيذها مساًء، فجميع معلمات قسم اللغة اإلنجليزية، 
إضافة إلى طالباتهن من األول والثاني والثالث اإلعدادي قد استفدن 

من هذا المشروع. 
وأشــــادت بــتــعــاون منسقة الــقــســم مــريــم رضـــي، ومــتــابــعــة  الــمــديــرة 
المساعدة ميثة الرويعي، ودعم مديرة المدرسة ناهيد حسن صالحي.

وزي�ر ال�ص�باب يبح�ث التع�اون الم�ص�ترك م�ع نظي�ره الهولن�دي 

»ال�����ه�����ال الأح�����م�����ر ال���ب���ح���ري���ن���ي« ت���������ص����ارك ف��ي 

م���وؤت���م���ر »ال����ق����ي����ادة الإن���������ص����ان����ي����ة« ب���ال���ق���اه���رة

} وفد الجمعية المشارك في المؤتمر.

معلمة تطلق ملتقى م�صائيا لتطوير التحدث بالإنجليزية لدى 360 طالبة

} المعلمة مادلين رجا.

ــارك الــدكــتــور عــبــدالــلــطــيــف بن  شــ
راشــــد الــزيــانــي وزيــــر الــخــارجــيــة، إلــى 
والسياسيين  الــقــادة  مــن  نخبة  جــانــب 
على مستوى العالم، في أعمال الدورة 
الدبلوماسي  أنطاليا  لمنتدى  الثانية 
إلى  مــن 11  الفترة  الــذي يعقد خــالل 
أنطاليا  مــديــنــة  فــي   ،2022 مـــارس   13
ــة فــخــامــة  ــايـ ــرعـ ــا، بـ ــيـ ــركـ بــجــمــهــوريــة تـ
أردوجـــان،  رجــب طيب  التركي  الرئيس 
وبـــدعـــوة مـــن وزيــــر الــخــارجــيــة الــســيــد 

مولود تشاووش أوغلو.
وشارك وزير الخارجية في الجلسة 
ــة الــمــعــنــونــة »الــدبــلــومــاســيــة  ــواريـ ــحـ الـ
التي عقدت أمس،  اإلرهــاب«  ومكافحة 
ــل مـــــن: وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة  بـــمـــشـــاركـــة كــ
التركي سليمان صولو، ووزيرة خارجية 
الــوســطــى سلفي  إفــريــقــيــا  جــمــهــوريــة 
ــر خــارجــيــة غينيا  ــ تــيــمــون، ووزيـ بــايــبــو 
االستوائية سايمون أيونو اسونو أنجو.

وأكـــــــــد وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة خــــالل 
ــاب  ــ مـــشـــاركـــتـــه ضـــــــرورة مـــحـــاربـــة اإلرهــ

بكل صـــوره وأشــكــالــه وضـــرورة االلــتــزام 
بـــالـــتـــعـــاون دولـــيـــا وإقــلــيــمــيــا مـــن أجــل 
دحـــر هـــذا الــخــطــر. وقـــال إنـــه فــي ظل 
الملحة  العالمية  األمنية  التحديات 
والتطورات األخيرة فإن تهديد اإلرهاب 
لم يتراجع، داعيا إلى اليقظة واالنتباه 
استغالل  مــن  اإلرهــابــيــيــن  نمنع  حــتــى 

فرص االنقسام والغفلة الدولية.
وأضـــــــاف إنـــــه ال يــمــكــن مــعــالــجــة 
بــفــعــالــيــة إال من  ــي  ــابــ الــتــهــديــد اإلرهــ
خــــالل تـــعـــاون دولـــــي حــقــيــقــي مــتــعــدد 
مع  العالم  تعامل  مثلما  المستويات، 
اإلرهــاب  ألن  كــورونــا،  جائحة  تداعيات 
أي  دائــًمــا  وسيجد  الــحــدود،  يحترم  ال 

نقاط ضعف في ردود أفعال الدول.
وقال إن خطر اإلرهاب ماثل أمامنا 
في الشرق األوسط، الذي يواجه على 
أرض الواقع مليشيا الحوثي اإلرهابية 
الــتــي تـــواصـــل هــجــمــاتــهــا بــصــواريــخــهــا 
على  المسيرة  وطائراتها  الباليستية 
المنشآت والبنى التحتية المدنية في 

كـــل مـــن الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
واإلمارات العربية المتحدة.

أما على النطاق األوسع فإن إيران 
ووكالءها في المنطقة ال تزال تواصل 
والعنف  واالنقسام  األمــن  انعدام  نشر 
فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء مــنــطــقــة الـــشـــرق 
ــح مــــن خـــالل  ــ األوســــــــط، وبـــشـــكـــل واضــ
تزويد التنظيمات اإلرهابية باألسلحة 
والـــذخـــائـــر والـــصـــواعـــق والــمــتــفــجــرات 
البحرين  مملكة  فــي  ضبطناها  الــتــي 

لدى وكالء إيران في المنطقة.
تنظيم  وتهديد  خطر  أن  وأضـــاف 
داعــــش اإلرهـــابـــي لـــم يــنــحــســر بــالــرغــم 
ســيــطــر  الـــتـــي  األرض  خـــســـر  أنـــــه  ــن  مــ
على  بــالــقــدرة  يحتفظ  أنــه  إال  عليها، 
الهجوم، والقدرة على تحريض وإلهام 
في  إرهابية  بعمليات  للقيام  اآلخرين 
جميع أنحاء العالم، محذرا من ظهور 
إعــادة  أو  جــديــدة،  إرهــابــيــة  مجموعات 

ظهورها.
وقال إن النطاق الواسع للتهديدات 

التي تواجهها دول العالم يتطلب، من 
أجل مكافحة اإلرهاب، استجابة دولية 
األدوات  جميع  تستخدم  كاملة  شاملة 
واإلمـــكـــانـــات الــمــوجــودة تــحــت تصرف 
مجتمعاتنا بما في ذلك الدبلوماسية 

والسياسة الخارجية الفاعلة.
مملكة  أن  الــخــارجــيــة  ــر  وزيــ ــد  وأكــ
صاحب  حضرة  لرؤية  وفقا  البحرين، 
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل 
خارجيًا  سياسيًا  نهجًا  تنتهج  خليفة، 
قـــائـــمـــًا عـــلـــى تـــرســـيـــخ ركــــائــــز الـــســـالم 
وحقوق اإلنسان والتنمية المستدامة، 
وتسعى لمواجهة التحديات اإلقليمية 
والــتــعــامــل مــعــهــا مـــن خــــالل الــتــفــاهــم 
مع  والعمل  البناء  والــحــوار  والتواصل 
واالســتــقــرار  األمـــن  لتحقيق  الــشــركــاء 
واالزدهار على المدى الطويل لمنطقة 

الشرق األوسط وشعوبها. 
وأضاف أن توقيع مملكة البحرين 
على االتفاقات اإلبراهيمية التاريخية 
ــة الـــمـــتـــحـــدة  ــيــ ــربــ ــعــ مـــــع اإلمـــــــــــــارات الــ

يمثل  ــام 2020  عـ فــي  إســرائــيــل  ودولــــة 
خـــــطـــــوة فــــعــــالــــة ســــــــوف تــــســــاعــــد فــي 
الــجــذريــة للقضية  األســـبـــاب  مــعــالــجــة 
إلــــى جــانــب  أدت،  الــتــي  الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــى  ــلـــيـــمـــيـــة األخــــــــــرى، إلـ األزمــــــــــات اإلقـ
الــتــي  والــتــطــرف  ــاب  ــ اإلرهــ ــذور«  ــ بـ »زرع 
لتحقيق  اإلقليمية  الــقــوى  استغلتها 
أن  مؤكدا  والهيمنة،  للتوسع  أهدافها 
هـــذا الــتــطــور الــتــاريــخــي يــبــرهــن، بما 
التزامنا  عــلــى  لــلــشــك،  مــجــااًل  يـــدع  ال 
والحوار  المواجهة،  من  بداًل  بالتعاون 
الوسيلة  بــاعــتــبــاره  الـــصـــراع،  بـــداًل مــن 
األكـــثـــر فــعــالــيــة لــحــل الــقــضــايــا وبــنــاء 
االعــتــدال  فيها  يــزدهــر  أن  يمكن  بيئة 
ولــيــس الــتــطــرف، مــشــددًا على ضــرورة 
اإلسرائيلي  الفلسطيني  الــصــراع  حــل 
الجانبين  بين  المباشرة  بالمفاوضات 
إلى  تــؤدي  إلى تسوية سياسية  وصــوال 
لحل  وفقًا  الفلسطينية  الدولة  إقامة 

الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
الـــبـــحـــريـــن  مـــمـــلـــكـــة  أن  وأضـــــــــاف 

حريصة على مضاعفة جهودها لعزل 
أو  تمويل  شبكات  أي  عــن  اإلرهــابــيــيــن 
دعم، مضيفا أن المملكة اتخذت عدًدا 
من الخطوات الملموسة بالتعاون مع 
الشركاء الدوليين، منها تشكيل لجنة 
واإلرهـــاب  الــتــطــرف  لمكافحة  وطنية 
ــة وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة،  ــاسـ ــرئـ وتـــمـــويـــلـــه بـ
الــدولــي  الــتــعــاون  على ضــمــان  والعمل 
الـــفـــعـــال ضـــد تــمــويــل اإلرهــــــــاب، على 
ســبــيــل الـــمـــثـــال مـــن خــــالل مــجــمــوعــة 
ــونـــت لـــــوحـــــدات االســـتـــخـــبـــارات  ــمـ ــغـ إيـ
حالًيا  البحرين  تشغل  حيث  المالية، 
لمنطقة  اإلقــلــيــمــي  الــمــمــثــل  مــنــصــب 
ــال إفــريــقــيــا،  ــمــ ــرق األوســـــــط وشــ ــشــ الــ
واالســـتـــمـــرار فـــي الــيــقــظــة ضـــد غسل 

اإلرهـــاب، كما يتضح  وتمويل  األمـــوال 
المرتبة  البحرين  احــتــالل  خــالل  مــن 
ــى فـــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة على  ــ األولــ
األمـــوال،  لمكافحة غسل  بـــازل  مــؤشــر 
باإلضافة إلى تنمية القدرة على كشف 
ومــالحــقــة تــمــويــل اإلرهــــاب مــن خــالل 
ــاء وحــــــدة مـــالحـــقـــة مــتــخــصــصــة  ــشــ إنــ

للجرائم المالية.
أن مملكة  الــخــارجــيــة  وزيــــر  وأكــــد 
العمل  على  البحرين ستظل حريصة 
الــمــجــاالت، بالتعاون مع  فــي كــل هــذه 
خبراتنا  لمشاركة  الدوليين،  الشركاء 
ــــدث الــمــمــارســات  واالســـتـــفـــادة مـــن أحـ
التي  الطريقة  هي  هــذه  ألن  الدولية، 
يمكننا بها جميًعا ضمان أمننا الدائم.

وزير الخارجية اأمام منتدى اأنطاليا:

ت��ه��دي��د الإره��������اب ل���م ي���ت���راج���ع واإي��������ران ووك�����اوؤه�����ا ت��وا���ص��ل

ن�����ص��ر ان����ع����دام الأم������ن ف���ي ج��م��ي��ع اأن����ح����اء ال�������ص���رق الأو����ص���ط

أكــــــــد الــــشــــيــــخ عــــــبــــــداهلل بــن 
مملكة  ســفــيــر  خــلــيــفــة  آل  راشـــــد 
المتحدة  الواليات  لدى  البحرين 
ــــس بـــرنـــامـــج  ــؤسـ ــ ــة، مـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ األمـ
)مــعــًا(  ــان  واإلدمــ العنف  مكافحة 
في مملكة البحرين، أن البرنامج 
ــوز وعـــالمـــات النهج  ــد رمــ يــعــد أحـ
الحضاري واإلنساني الذي يقوده 
الــجــاللــة الملك  حــضــرة صــاحــب 
آل خليفة عاهل  بن عيسى  حمد 
ــالد الــــمــــفــــدى، بــمــتــابــعــة مــن  ــبــ الــ
صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
ــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء،  الـــعـــهـــد رئـ
قليلة  ســـنـــوات  خــــالل  ــاع  ــتـــطـ واسـ
مسيرة  فــي  نوعية  نقلة  يحرز  أن 
الريادي  ودورهــا  البحرين  مملكة 
ــتـــطـــرف وتــأكــيــد  فــــي مــكــافــحــة الـ
أصبح  والــذي  السلمي،  التعايش 

واقعا بحرينيا مجتمعيا أصيال.
ــمـــن الــســفــيــر عـــالـــيـــا دعـــم  وثـ
ورعــــايــــة جـــاللـــة الــمــلــك لــلــشــبــاب 
والــــــــــنــــــــــشء مـــــــــن خـــــــــــالل تـــبـــنـــي 
ــبــــادراتــــهــــم وجـــعـــلـــهـــم الـــشـــريـــك  مــ
ــرار، فهم  ــقــ ــم فـــي صــنــاعــة الــ ــ األهـ
المشرق  المستقبل  بــنــاء  ــاس  أسـ
الــوطــنــيــة  الــمــســؤولــيــة  بتحملهم 
والمشاركة في اإللهام واإلبداع في 
باهتمام  مشيدا  المجاالت،  كافة 
الملكي  السمو  صــاحــب  ومتابعة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 

ــاع الـــشـــبـــاب  ــ ــطـ ــ ــــي قـ ــولـ ــ والــــــــــذي يـ
األولــــويــــة الـــقـــصـــوى فـــي بــرنــامــج 

عمل الحكومة.
جــــــاء ذلــــــك خــــــالل مـــشـــاركـــة 
ــاع مــجــلــس  ــمــ ــتــ ــي اجــ ــ ــر فـ ــيـ ــفـ الـــسـ
اإلدارة الفصلي للمنظمة الدولية 
لمكافحة العنف واإلدمــان، والتي 
ــات الــمــتــحــدة  ــ ــواليـ ــ تــتــخــذ مــــن الـ
األمـــريـــكـــيـــة مـــقـــرا لــهــا لــمــنــاقــشــة 
-2022 االســتــراتــيــجــيــة  الــخــطــة 
رئيس  وبحضور  للمنظمة   2025
المنظمة السيد فرانك باغيروس 
ــاء لــمــنــاقــشــة  ــ ــضـ ــ ــدد مــــن األعـ ــ ــ وعـ
المستويين  على  اإلنــجــازات  أبــرز 
ــي فــيــمــا يخص  ــدولــ الــمــحــلــي والــ
المنظمة  مع  الموقعة  االتفاقية 
والشباب  الــنــشء  تمكين  لتعزيز 
الصحيحة  الـــقـــرارات  اتــخــاذ  مــن 

في حياتهم لحمايتهم، باإلضافة 
المنظمة  بين  التعاون  أوجــه  إلــى 
بمملكة  الداخلية  ووزارة  الدولية 
الــبــحــريــن ومـــراجـــعـــة الــتــحــديــات 
الـــــــجـــــــديـــــــدة لــــــوضــــــع الــــخــــطــــط 
خالل  بها  والعمل  االستراتيجية 

السنوات القادمة.
السفير عضو  استعرض  وقد 
والــتــي  الــمــنــظــمــة،  إدارة  مــجــلــس 
ــات الــمــتــحــدة  ــ ــواليـ ــ تــتــخــذ مــــن الـ
األمــريــكــيــة مــقــرا لــهــا، وســبــق أن 
ــو بــمــجــلــس  اخـــــتـــــارت كـــــــأول عـــضـ
ــات  ــ ــواليــ ــ ــن خـــــــــارج الــ ــ إدارتـــــــهـــــــا مــ
الـــمـــتـــحـــدة، تــــقــــديــــرا لــــــــدوره فــي 
العنف  مكافحة  برنامج  تأسيس 
واإلدمـــــــــــــان )مــــــعــــــًا( فـــــي مــمــلــكــة 
ــن، خــــطــــط الـــتـــطـــويـــر  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
وإجراءات التحديث في البرنامج، 

منذ أن أطلقه الفريق أول الشيخ 
خــلــيــفــة  آل  ــداهلل  ــ ــبـ ــ عـ ــن  ــ بـ راشــــــــد 
تعزيزا   2010 عــام  الداخلية  وزيــر 
كسبيل  والتثقيف  التوعية  لنهج 
عصري لمكافحة العنف واإلدمان 
وتــأكــيــد عــلــى دور شــرطــة خــدمــة 
والشراكة  الحماية  في  المجتمع 

المجتمعية البناءة.
وأشار إلى أن البرنامج يسهم 
الشرطة  بين  العالقة  توطيد  في 
وزيــر  حـــرص  مثمنا  والــمــجــتــمــع، 
دور شرطة  تطوير  على  الداخلية 
يجعلها  بــمــا  الــمــجــتــمــع  خـــدمـــة 
ــة  ــراكــ ــشــ ــرة الــ ــيــ ــســ ــي مــ ــ ــا فــ ــ ــاســ ــ أســ
اعــتــزازه  عــن  وأعـــرب  المجتمعية. 
إنجازات  البرنامج من  بما حققه 
على مــدار 11 عاما، كان لها بالغ 
األثــــر فــي تــعــزيــز الــبــيــئــة األمــنــيــة 
السليمة للطالب داخل المدرسة، 
السلبية  الــســلــوكــيــات  مــن  والــحــد 
التأثير  على  والــقــدرة  والخاطئة 
الطالب،  شخصية  فــي  اإليــجــابــي 
خاصة مــع ارتــفــاع عــدد الــمــدارس 
المستفيدة من البرنامج الى 173 
وزيــادة  وخــاصــة،  حكومية  مدرسة 
مــجــمــوع الــطــلــبــة الــمــســتــفــيــديــن 
طالب  ألـــف   121 مــن  أكــثــر  ليبلغ 
وطــالــبــة وانـــخـــفـــاض الــســلــوكــيــات 
قطع  حــيــث   %56.5 إلـــى  السلبية 
ــــال فــي  ــويـ ــ ــا طـ ــ ــوطـ ــ الــــبــــرنــــامــــج شـ

تحقيق أهدافه المطلوبة. 
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قـــــــــــــد تـــــــــــوجـــــــــــد أســـــــــس 
مــــحــــددة لـــتـــعـــزيـــز إمــكــانــيــة 
العالقات  وديمومة  استمرار 
اإلنسانية، ولكن ليس هناك 
ــدة،  ــ ــوحـ ــ ــيـــر ثـــابـــتـــة ومـ ــايـ مـــعـ
فالمعايير األخالقية والقيم 
والمبادئ تختلف في وجودها 
ومــفــهــومــهــا وتــطــبــيــقــهــا من 
تلعب  إذ  ــر،  آخــ إلـــى  شــخــص 
وأسلوب  االجتماعية  البيئة 
التنشئة في تكوين شخصية 
كل فرد وتنعكس بالتالي على 
عالقاته مع اآلخرين، لذلك 
اجتماعية  عالقة  لكل  تكون 
طبيعة  بحكم  خصوصيتها 
وأخالقهم  ومبادئهم  أفرادها 
تفاصيل  مع  تعاطيهم  وآلية 

هـــذه الــعــالقــة والــتــحــديــات الــتــي قــد تــواجــهــهــا، وأهـــم هـــذه الــعــالقــات 
تكوين  أســاس  باعتبارها  الزوجية  عالقة  المجتمع  في  أثــًرا  وأكثرها 
نسيج  في  خلّية  أهــم  وباعتبارها  المجتمع  أســاس  ُتعد  التي  األســرة 
فــإن  الــجــديــدة  أجــيــالــه  للمجتمع  تــضــّخ  الــتــي  هــي  ألنــهــا  المجتمع 

صُلحت صلح المجتمع بأكمله.
تحدثنا كثيًرا عن الوعي الذي يجب أن يتحلى به الراغبون في 
الزواج وأثره في تكوين أسرة سوّية دائمة، ولوال غيابه لما بلغت نسبة 
المعاصرة  المرحلة  في  كبيرة  نسبة  وهي   ،%34 2021م  عام  الطالق 
مقارنة بأيام آبائنا السابقين، على الرغم من أن األجهزة المعنية في 
الدولة -في مقدمتها المجلس األعلى للمرأة- تبذل جهدًا مشهودًا 
إلى  سعيًا  الطرق  بشتى  الــزواج  على  المقبلين  بين  الوعي  نشر  في 

تحقيق استمرارية العالقات الزوجية والحفاظ على كيان األسر.
مائدة  دار على  الــذي  النقاش  الموضوع  تناولي هذا  ولعل سبب 
اإلفـــطـــار الــيــوم مــع ضــيــفــة جميلة صــغــيــرة الــســن وحــديــثــة الــــزواج، 
وسأسميها ألغراض هذا المقال باسم )نورة(، فقد فوجئت بمستوى 
عاٍل من الوعي ورجاحة العقل وحسن التفكير حول موضوع الزواج 
واالستعداد له، وتمنيت لو أن كل مقبل على الزواج من ذكر أو أنثى 
الزوجية، لن  النّير لضمان ديمومة العالقات  الفكر  كان يمتلك هذا 
أقول كّلها ولكن أكثرها، أخذًا في االعتبار أثر بعض الصفات الفردية 
الشخصية السيئة التي يتمتع بها البعض والتي ال يمكن االستمرار 
في احتمالها أو التغاضي عنها والتي تؤدي حتمًا إلى وقوع الطالق.

األزواج  مــن  األســويــاء  على  ينطبقان  ورؤيتها  نــورة  فكر  أن  ذلــك 
الــزواج  في  الراغبين  كال  من  مسبقا  استعدادا  يقتضي  حيث  فقط، 
ــًا، وتــبــدأ أبــّوتــه بــزوجــتــه بــأن  ــزوج ألن يــكــون أبــ ــدءًا مــن اســتــعــداد الــ بــ
يتعامل معها كأولى بناته وبما يتالءم مع طبيعتها األنثوية الرقيقة 
عونًا  فيكون  األبــنــاء  الستقبال  يستعد  ثــم  ومتغيراتها،  الحساسة 
وليس  ومــتــعــاون  عــامــل  كشريك  بهم  والعناية  تربيتهم  فــي  للزوجة 
الحياة  العاجي، وينسحب ذلك على بقية تفاصيل  كسّيد من برجه 
الزوجية، وقد تطرقت إلى األبناء باعتبارهم المعضلة الكبرى التي 
)ما  إنه  الشعبية  أمثالنا  عنها  قالت  والتي  األبوين،  طاقة  تستهلك 

يشّب شباب إال بعد ما يشّيب شباب(. 
المصاحبة  واالحتفاالت  القران  وعقد  الخطبة  عن  تحدثنا  ثم 
في  كبيرًا  دورًا  المجتمعية  الــعــادات  لعبت  تفاصيل  وجميعها  لهما 
جعلها عــبــئــًا عــلــى الــــزوج، وغــالــبــًا عــلــى الــزوجــيــن وأســرتــيــهــمــا، وعــن 
الزوج وحق للمرأة، وأصبح  الذي هو في األصل واجب على  اإلنفاق 
القصص  باعتبار  الحاضر  وقتنا  فــي  الشائكة  المواضيع  أكــثــر  مــن 
بأكل  األزواج  بــعــض  وقــيــام  الــبــيــوت  أســــرار  تخفيها  الــتــي  المختلفة 
العالقة  مال زوجاتهم ظلمًا ومن دون وجه حق، وتحدثنا عن أسس 
الزوجية الكفيلة بإنجاح عالقة األزواج األسوياء كاالحترام المتبادل 
والمحبة والتواد والتعاون والتفاهم وُحسن المعاملة وحسن اإلصغاء 
والعناية واإلنفاق والمراعاة وعدم تسلط أحدهما على اآلخر، فإذا ما 
ذلك  يعني  وال  الزوجية ستستمر،  العالقة  فإن  األســس  توافرت هذه 
أنها ستكون من دون خالفات أو اختالفات، فاألصل أن كال الطرفين 
أيــضــًا أن  بــنــاء على ذلـــك، ولــكــن األصـــل  مختلفان، وقــد يقع خــالف 
الزوجية، ولكن اإلصــرار على  الحياة  يتم حّله وتجاوزه والمضي في 
االستمرار في تكرار نفس األخطاء ووقوع الخالفات المترتبة عليها 

ستكون نهايته الطالق حتمًا.
الخالصة أن الزواج يستوجب من كال طرفيه التعايش مع اآلخر 
وقبوله والتسامح معه، فإن لم يتحقق ذلك رغم محاوالت اإلصالح، 
تصبح الــعــالقــة مــصــدر أذى ألحـــد أطــرافــه ويــتــوجــب إنــهــاؤهــا، ومــن 
أثناء  أذًى  ُيشّكل  كــان  األزواج  بعض  بــأن  أجــزم  أن  أستطيع  التجربة 

الزواج وأذى بعد الطالق، إلى أن يقضي اهلل أمرًا كان مفعوال.
الشباب  بين  الــســائــد  الفكر  هــو  نـــوره  فكر  يــكــون  أن  تمنيت  لــذا 
الزوجية  المؤسسة  تكون  حتى  الـــزواج  على  والمقبلين  المتزوجين 

بخير.

ليت بع�ض الأزواج بفكر »نورة«

بقلم: احملامية 
د. هنادي عيسى اجلودر

من منطلق مساعي الهيئة 
الــوطــنــيــة لــعــلــوم الــفــضــاء في 
المجتمعية  الــمــبــادرات  تعزيز 
مع مختلف الجهات الحكومية 
والــــــــخــــــــاصــــــــة بــــــــهــــــــدف نـــشـــر 
الــتــوعــيــة والــتــثــقــيــف بــأهــمــيــة 
ــوم الــــفــــضــــاء وتــطــبــيــقــاتــه  ــلــ عــ
بــيــن كــافــة الــشــرائــح الــعــمــريــة 
ــيــــة وبـــــاألخـــــص  ــعــ ــتــــمــ والــــمــــجــ
ــة والــــشــــبــــاب،  ــئــ ــاشــ ــنــ ــي الــ ــتـ ــئـ فـ
لعلوم  الوطنية  الهيئة  بـــادرت 
إلــى تقديم عــدد من  الــفــضــاء 
والتثقيفية  التوعوية  الـــورش 
علوم  مجال  فــي  المتخصصة 
الجهات  مــن  لعدد  المستقبل 
الحكومية والهيئات التعليمية 
في القطاعين العام والخاص، 
حــيــث تــم تــقــديــم تــلــك الـــورش 
مـــن منتسبي  نــخــبــة  قــبــل  مـــن 
ــام  ــى امــــــتــــــداد عــ ــلــ الـــهـــيـــئـــة عــ
الــورش  وقــد القــت تلك   ،2021
من  كبيرين  وتفاعال  اهتماما 
المشاركين، ما استدعى تلبية 
تم  التي  الطلبات  من  العديد 
تحويل بعض منها حتى العام 

الجاري.
المنعقدة  الــــورش  حملت 

ــة شــيــقــة  ــيـ ــفـ ــيـ ــقـ ــثـ عـــــنـــــاويـــــن تـ
مــتــعــلــقــة بـــعـــلـــوم الــمــســتــقــبــل، 
وعلوم  »المستقبل  أبــرزهــا  من 
االصطناعي  والذكاء  الفضاء، 
والفلكي  الفضاء،  وتكنولوجيا 
الــصــغــيــر، ووظـــائـــف الــفــضــاء، 
والــــروبــــوتــــكــــس« وغـــيـــرهـــا مــن 
ــة،  ــعــــالقــ الــ ذات  الــــمــــواضــــيــــع 
ــات  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ وتـــــمـــــثـــــلـــــت أبــــــــــــــرز الـ
الـــمـــســـتـــهـــدفـــة الـــمـــســـتـــفـــيـــدة 
ــورش فـــي كـــل مـــن وزارة  ــ مـــن الـ
البحرين،  وجامعة  الداخلية، 
لحقوق  العالمية  والمنظمة 
الـــطـــفـــل، والـــمـــجـــلـــس األعـــلـــى 
لـــلـــمـــرأة، ومـــركـــز الــمــوهــوبــيــن، 
ـــب  ومــــــــركــــــــز نــــــاصــــــر لــــلــــتــــدريـ
ــدد مــن األنــديــة  والــتــأهــيــل، وعـ
المدارس  من  وعــدد  الثقافية، 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة والـــــــخـــــــاصـــــــة، 
مــدارس خاصة  إلــى  باإلضافة 
ــن،  ــريــ ــحــ ــبــ خــــــــــارج مـــمـــلـــكـــة الــ
ــاءت حــصــيــلــة الـــورش  حــيــث جــ
تــوعــويــة  الــمــنــعــقــدة 44 ورشــــة 

مختلفة خالل عام 2021.
ــــك  ــريـ ــ ــشـ ــ ــم الـ ــ ــ ــاهـ ــ ــ كـــــمـــــا سـ
ــئـــة، شـــركـــة  ــيـ ــلـــهـ الـــتـــعـــلـــيـــمـــي لـ
 Clever( بــــــــــالي  كــــلــــيــــفــــر 

وتــنــظــيــم  إعــــــداد  فـــي   ،)Play
التعليمية  الفعاليات  عدد من 
ــات  ــقـ ــابـ ــسـ ــمـ والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة والـ
لــلــفــئــات الــمــســتــهــدفــة خـــالل 
تجاوزت  حيث  المنصرم  العام 
فــعــالــيــات،  فـــي مــجــمــوعــهــا 10 
تنوعت في استهدافها للطلبة 
ــلـــف الـــمـــســـتـــويـــات  ــتـ ــن مـــخـ ــ مــ
تلك  حققت  كــمــا  التعليمية، 
األنشطة صدى تحفيزيا طيبًا 
بين الشباب والناشئة، والرغبة 
فــي اســتــمــراريــة هــذه األنشطة 

خالل السنوات المقبلة. 

بــوشــنــاقــي  مــنــيــر  د.  تـــــــرّأس 
ــار الـــــــتـــــــراث فــــــي هــيــئــة  ــتــــشــ مــــســ
الــــبــــحــــريــــن لـــلـــثـــقـــافـــة واآلثـــــــــار 
ــادي  ــ ــحـ ــ االجـــــتـــــمـــــاع الــــــدولــــــي الـ
عــشــر »مــونــاكــو والــبــحــر األبــيــض 
الــمــتــوســط« فــخــريــًا، والـــــذي تم 
عقده برعاية سامية من صاحب 
في  الثاني،  ألبير  األمــيــر  السمو 
متحف موناكو لعلوم المحيطات 
في إمارة موناكو، وذلك يومي 10 

و11 مارس 2022م. 
ــل االجــــتــــمــــاع عـــنـــوان  ــمــ وحــ
»جزر البحر األبيض المتوسط - 

وتخللته محاضرات  والنور«  الظل 
ومـــنـــاظـــرات عــــديــــدة.  واســتــضــاف 
ــة  ــ ــيـ ــ ــات أدبـ ــيــ ــصــ ــخــ االجــــــتــــــمــــــاع شــ
جميع  مــن  رفــيــعــة  وفــنــّيــة  وعلمية 
أنــحــاء الــعــالــم. ويــقــام كــل عامين 
منذ عام 2001م، حيث جاء هؤالء 
المتخصصون لدراسة هذه الجزر 
تــحــّوالت  مــن  بعضها  يعاني  الــتــي 
جّراء التغيير المناخي والنزاعات، 
والكثير منها يعكس غنى المنطقة 
والحضارات التي مّرت عليها، كما 
تــحــّدث خـــالل االجــتــمــاع عـــدد من 

الخبراء والمختصين. 

ذكر مدير عام أمانة العاصمة 
إنجاز  الَسهلي  محمد  المهندس 
تــراخــيــص  مــعــامــلــة  و33  ألـــفـــا   28
لــلــخــدمــات الــبــلــديــة خــــالل الــعــام 
فــي  وتـــتـــمـــثـــل   .2021 الــــمــــاضــــي 
إصدار تراخيص إشغاالت الطرق، 
ــيــــص اإلعـــــــالنـــــــات، الـــبـــاعـــة  ــراخــ تــ
الـــجـــائـــلـــيـــن، إصـــــــدار الـــمـــوافـــقـــات 
الـــنـــهـــائـــيـــة لــلــســجــالت الــتــجــاريــة 
بطاقات  ــدار  إصــ  ،)  BLIS )نــظــام 
ــات  ــوحــ ــلــ ــن، إصـــــــــــدار الــ ــ ــاويـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ
ــادتـــي  ــهـ ــيــــة، وإصـــــــــــدار شـ الــــمــــعــــدنــ

الحارس.
الـــعـــاصـــمـــة  أمـــــانـــــة  أن  وأكــــــــد 
ماضية في إجراءاتها في التحول 
المقدمة  لــلــخــدمــات  اإللــكــتــرونــي 
معامالت  إنــجــاز  ســرعــة  لتحقيق 

البلدية,  للخدمات  التقديم  ــراءات  إجــ وتسهيل  الــخــدمــات  تــراخــيــص 
مشيرًا إلى أنها تولي اهتمامًا كبيرًا لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين 

والمستثمرين ودعم عجلة التنمية العمرانية واالقتصادية في البالد.
العاصمة  أمانة  التي رخصتها  اإلعــالنــات  تراخيص  عــدد  إن  وقــال 
بلغت 2576 رخصة، حيث حاز شهر سبتمبر الماضي أكثر عدد رخص 

فيه بواقع 303 رخص، تاله شهر يونيو بواقع 295 رخصة.
التجارية  للسجالت  النهائية  الــمــوافــقــات  إصـــدار  عــدد  بلغ  فيما 
عناوين  بطاقة   7417 وإصــــدار  مــوافــقــة،  و578  ألــفــا   13  )BLIS )نــظــام 
إلشغال  ترخيصا   188 األمانة  ورخصت  معدنية،  لوحة   4181 وإصــدار 

الطرق العامة، و80 شهادة حارس، و13 ترخيص بائع جائل بحريني. 

أن  ــان  ــ ــكــ ــ اإلســ وزارة  أكــــــــدت 
ــــالء  خـــطـــتـــهـــا الــــرامــــيــــة إلــــــى إخـ
ــة  ــمـ ــديـ ــقـ الــــشــــقــــق الـــســـكـــنـــيـــة الـ
مشروع  إنــشــاء  بهدف  »المؤقتة« 
السكنية يشهد  العمارات  شريط 
الحالية،  الــفــتــرة  خـــالل  تــســارعــًا 
مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت بدائل 
بالشقق  الــحــالــيــيــن  لــلــقــاطــنــيــن 
الــســكــنــيــة مـــن بــيــنــهــا مــنــح بــدل 
ســكــن شــهــريــًا يــقــدر بـــــ200 ديــنــار 
بــحــريــنــي لــتــوفــيــر ســـكـــن بـــديـــل، 
ــيـــرة اإلخــــالء  ــــك لــتــســريــع وتـ وذلـ
ــوزارة إن فكرة  والــهــدم. وقــالــت الــ
العمارات  إنــشــاء شــريــط  مــشــروع 
 6750 بــنــاء  عــلــى  تــقــوم  السكنية 
شقة تمليك في مجمعات سكنية 
مــكــتــمــلــة الـــمـــرافـــق والـــخـــدمـــات، 
وبــــاســــتــــخــــدام الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد 
لــتــصــامــيــم الـــعـــمـــارات الــســكــنــيــة، 
الشقق  وذلك في مواقع عمارات 
محافظات  مختلف  في  المؤقتة 
ــذا  ــ هـ أن  مـــــــؤكـــــــدة  الــــمــــمــــلــــكــــة، 
آالف  تلبية  سيضمن  الــمــشــروع 
للمواطنين  االسكانية  الطلبات 

المستفيدين.
هـــذا  أن  الـــــــــــوزارة  وأضـــــافـــــت 
المشروع سيمتاز بطابع معماري 
ــى تــمــيــز  ــ عــــصــــري، بـــاإلضـــافـــة إلـ

محافظات  مختلف  فــي  مواقعه 
تــلــك  تـــضـــمـــن  وأن  ــلــــكــــة،  الــــمــــمــ
المواقع لخدمات البنية التحتية 
بالفعل سيسهم في تسريع وتيرة 

تنفيذ تلك العمارات.
انــهــا  ــكـــان  اإلسـ وزارة  ــدت  ــ وأكـ
حــقــقــت تــقــدمــا مــلــحــوظــا ضمن 
السكنية  الشقق  خطتها إلخالء 
بعض  لحصول  نتيجة  القديمة 
الــمــســتــفــيــديــن عـــلـــى خــدمــتــهــم 
االســكــانــيــة االســاســيــة مــن جهة، 
خيارات  توفير  أخــرى  جهة  ومــن 
بديلة من بينها بدل سكن شهري 
ــى 200 ديـــنـــار بــحــريــنــي،  يــصــل إلـ
بــالــفــعــل في  الـــــوزارة شــرعــت  وأن 
العمارات  من  األكبر  الجزء  هدم 

تمهيدًا لبدء أعمال التشييد.
وأشـــارت الـــوزارة الــى ان عدد 
المحددة  المواقع  في  العمارات 
الــعــمــارات فــي مختلف  لــشــريــط 
عــمــارة   250 يــبــلــغ  الــمــحــافــظــات 
تحتوي على 1884 شقة جميعها 
السكن  لخدمة  حاليا  مخصصة 

المؤقت.
الــــوزارة بــأنــه حرصًا  ــادت  وأفــ
ــن الـــمـــالئـــم  ــكـ ــسـ ــر الـ ــيـ ــوفـ ــى تـ ــلـ عـ
إلى قدم هذه  للمواطنين ونظرا 
الــمــبــانــي وضـــعـــت الـــــــوزارة خطة 

تــســتــهــدف الــــعــــمــــارات الــقــديــمــة 
الــتــي مــضــى عــلــى انــشــائــهــا أكثر 
مــن 45 عــامــًا، ومــن ثــم أصبحت 
عن  فضاًل  للسكن،  صالحة  غير 
ارتفاع كلفة صيانتها والتي باتت 

غير مجدية.
ومـــن الــمــقــرر أن يــتــم اعـــادة 
وبنائها  الــمــواقــع  تلك  اســتــغــالل 
ــق االشــــتــــراطــــات والــمــعــايــيــر  ــ وفـ
التي  دولــيــًا،  المعتمدة  الحديثة 

فضاًل  االستدامة  مفهوم  تحقق 
عـــن تــطــبــيــق مــتــطــلــبــات الــطــاقــة 
الـــخـــضـــراء، والــبــيــئــة الــعــصــريــة 
الـــتـــي تــتــنــاســب مـــع احــتــيــاجــات 
المستفيدين من حيث المساحة 
ــغـــرف ولــتــحــقــيــق أعــلــى  ــدد الـ ــ وعـ

مستويات الجودة المطلوبة.
كـــمـــا ســتــتــضــمــن الـــعـــمـــارات 
المفتوحة  المساحات  السكنية 
مخصصة  ــاكــــن  وأمــ ــراء  ــخـــضـ والـ

لــمــمــارســة الـــهـــوايـــات الــخــارجــيــة 
وحـــدائـــق األطـــفـــال وغــيــرهــا من 
ــمـــن الـــمـــســـاحـــات  ــات ضـ ــدمــ ــخــ الــ

المشتركة.
ومن المؤمل أيضًا أن تتوافق 
القياسات  مــع  الشقق  مساحات 
الـــمـــعـــروضـــة مــــن قـــبـــل الـــقـــطـــاع 
الــــــــخــــــــاص، حـــــيـــــث ســـيـــتـــضـــمـــن 
األرضــي محالت تجارية  الطابق 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــف سـ ــ ــ ــواقـ ــ ــ ــات ومـ ــ ــ ــدمـ ــ ــ وخـ

ومــنــاطــق خـــضـــراء، أمـــا الــطــابــق 
ــيـــوفـــر مـــواقـــف  الـــمـــيـــزانـــيـــن فـــسـ
سيارات وسيتضمن الطابق األول 
مناطق ألعاب لممارسة الهوايات 

المختلفة.
ــيــــة  ــنــ ــكــ ــق الــــســ ــ ــقــ ــ ــشــ ــ أمـــــــــــا الــ
الـــتـــي ســيــتــم تــطــويــرهــا بــمــديــنــة 
عــيــســى عـــلـــى وجـــــه الــخــصــوص 
ســكــنــيــة  شــــقــــة   103 هـــــــدم  بــــعــــد 
العمارات  فستكون ضمن شريط 
ــتــــرو  الـــــمـــــواجـــــهـــــة لـــــمـــــشـــــروع مــ
بــنــاء تبلغ  بــمــســاحــة  الــبــحــريــن، 
وتشمل  مربع،  متر   253.973.00
انـــشـــاء 720 شــقــة عــلــى مــســاحــة 
مــتــرا   64.682.80 تــبــلــغ  أرض 
المشروع  هــذا  وسيعكس  مربعا، 
ــتـــوى مــمــلــكــة  ــلـــى مـــسـ الـــــرائـــــد عـ
طبيعة  ذات  واجـــهـــات  الــبــحــريــن 
واجهة  تعكس  متميزة  معمارية 
في  وتحقق  وحــضــاريــة،  جمالية 
األمــثــل  االســتــغــالل  الـــوقـــت  ذات 
الكثافة  ورفــع  األراِضــي  لمساحة 
السكانية بطريقه مدروسة بما ال 
يزيد على 100 شقة في الهكتار، 
منوهة إلى أن هذه الجهود تتسق 
مـــع تــنــامــي الــطــلــب عــلــى خــدمــة 
شــقــق الــتــمــلــيــك الـــتـــي شــهــدتــهــا 

الوزارة مؤخرا. 

الإ�شكان توا�شل خطتها لإخالء ال�شقق القديمة

�سكنية ���س��ق��ة   6750 ب���ن���اء  ي��ك��ف��ل  ال���ع���م���ارات  ت��ط��وي��ر  م�����س��روع 

م�����س��ت�����س��ار ه��ي��ئ��ة ال��ث��ق��اف��ة ل��ل��ت��راث ي��ت��راأ���س 

االجتم���اع الدول���ي »موناك���و والبحر المتو�س���ط«

مجتمعية  م���ب���ادرات  ن��ف��ذت  ال��ف�����س��اء  ه��ي��ئ��ة 

ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ح������ول ع����ل����وم ال��م�����س��ت��ق��ب��ل 

} د. منير بوشناقي.

اأمانة العا�سمة تنجز اأكثر من 28 األف 

ترخي�س للخدمات البلدية خالل 2021

} المهندس محمد السهلي.

أصــدرت  للتمريض  الخليجي  األســبــوع  بمناسبة 
وزارة الصحة بيانا جاء فيه: تحتفل مملكة البحرين 
التعاون بمناسبة األسبوع  مع شقيقاتها دول مجلس 
ــذي ُيـــصـــادف الــثــالــث عشر  الــخــلــيــجــي لــلــتــمــريــض الــ
مـــن مـــــارس مـــن كـــل عـــــام، وذلـــــك مـــن خــــالل تــقــديــم 
مهنة  عــن  تتحدث  الــتــي  المختلفة  الــنــدوات  وإقــامــة 
الناس  في حياة  أهميتها  وعن  عام،  بشكل  التمريض 
جميًعا، وكذلك تأكيد أهمية دراسة التمريض بوصفه 
اختصاًصا منفرًدا في الجامعة لما في ذلك من أهمية 
التخصصات  تطوير  نحو  والسعي  بالغة،  مستقبلية 
تهم  الــتــي  المواضيع  بــطــرح  واالهــتــمــام  التمريضية، 

المواضيع  مــن  وغيرها  المرضى  األشــخــاص  سالمة 
التي تفيد الممرضين.

إَنّ مهنة التمريض هي من أهم األعمال اإلنسانية 
ــان بشكل  ــام واإلنـــسـ الــتــي تــخــدم الــمــجــتــمــع بــشــكــل عـ
خاص، لذا تم تخصيص أسبوع للتمريض الخليجي، 
ــر لـــكـــل الــمــمــرضــيــن  ــديـ ــقـ ــار وإجـــــــالل وتـ ــبــ كــتــحــيــة إكــ
والــمــمــرضــات عــلــى مــا يــبــذلــونــه مــن جــهــد وتــفــان في 
خدمة المرضى، وما هذا االحتفاء إال خير دليل على 
التعاون  مجلس  بــدول  الصحة  وزراء  مجلس  اهتمام 

بهذه المهنة النبيلة.
التمريض  قــطــاع  ُيــمــثــل  الــبــحــريــن،  مملكة  وفـــي 

الــشــريــحــة الــكــبــرى مــن الــقــوى الــعــامــلــة فــي الــقــطــاع 
الرعاية  تقديم  في  وريـــادي  أساسي  دور  ولــه  الصحي 
الــصــحــيــة وتــحــســيــنــهــا وتــطــويــرهــا، فــقــد أولــــت وزارة 
الصحة اهتماًما كبيًرا لتحسين جودة وكفاءة الرعاية 
الــكــوادر  قـــدرات  وتنمية  وبــنــاء  المقدمة  التمريضية 
القيادات  مــن  وبــدعــم  فيها.  واالستثمار  التمريضية 
مهنة  تـــطـــورت  بـــــالـــــوزارة  الــعــلــيــا  واإلدارة  ــدة  ــيـ ــرشـ الـ
الــمــجــاالت،  مختلف  فــي  ملحوظًا  تــطــورًا  التمريض 
مــنــهــا الــتــعــلــيــم والــخــدمــات والــقــوانــيــن والــتــشــريــعــات 

الخاصة بتنظيم مزاولة مهنة التمريض.
وال يخفى على الجميع الدور الكبير والملموس 

 ،»19- »كــوفــيــد  جائحة  خــالل  التمريضية  للخدمات 
وأســاســي  ــادي  ريـ دور  التمريض  لقطاع  ومــــازال  فــكــان 
ــا فـــي مــخــتــلــف مــواقــع  ــورونـ خـــالل جــائــحــة فـــيـــروس كـ
العمل والتخصصات، من تقديم الرعاية التمريضية 
وتدريب  كورونا  المصابين بفيروس  للمرضى  الالزمة 
أدائهم،  مستوى  ومتابعة  العاملة  التمريضية  الكوادر 
وكذلك توفير جميع المستلزمات واألجهزة والمعدات 
الطبية الضرورية لمراكز العزل بالتنسيق مع الجهات 
لعمل  المخصصة  العيادات  على  واإلشـــراف  المعنية 
ــادة الــوعــي  ــ فــحــص فـــيـــروس كـــورونـــا، والــعــمــل عــلــى زيـ
وتثقيف الطاقم التمريضي للحد من انتشار العدوى.

وزارة ال�سح���ة: قط���اع التمري����س يمث���ل ال�س���ريحة الكب���رى م���ن الق���وى العامل���ة ف���ي القط���اع ال�سح���ي
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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/1288241
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1288309
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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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لوح�ة لر�ض�ام �ضين�ي ُعر�ض�ت ف�ي 

اأوكراني�ا  »انت�ض�ار«  بكي�ن تج�ّض�د 
عّبر الفنان الصيني هوانغ روي من خالل لوحة عرضها يوم الجمعة 
فــي بكين عــن رفــضــه الــغــزو الــروســي ألوكــرانــيــا رغــم رفــض الصين إدانــة 
الهجوم، وسعى من خالل عمله، وهو عبارة عن دائرة سوداء وسط ألوان 

العلم األوكراني، إلى إظهار اقتناعه بأن كييف انتصرت من اآلن.
الــتــي تحمل عــنــوان »غــيــاب القمر األســــود« خالل  الــلــوحــة  وُعــرضــت 
أمسية نظمتها سفارتا أوكرانيا وبولندا في بكين. وقال هوانغ روي الذي 
في  للسائد  الرافض  الفن  رّواد  أحد  العشرين  القرن  ثمانينيات  في  كان 
 24 في  أوكرانيا  في  الحرب  انــدالع  خبر  إّن  بــرس  فرانس  لوكالة  الصين 
شباط دفعه إلى وقف أعماله فورًا وتكريس وقته لرسم لوحة عن موضوع 

الساعة.
وتمكن الرسام المولود عام 1952 من أن ينجز بعد ثالثة أيام لوحته 
فــيــه خــطــان أحمر  يــتــداخــل  أوكــرانــيــا األزرق واألصــفــر  الــتــي تظهر عــلــم 
وأبيض رفيعان، كما لو أّن لوني العلم الروسي اجتاحاه. ورسم في وسط 
اللوحة دائرة سوداء تمّثل قمرًا مظلمًا مستوحى من كتاب التغيرات، أو 

»يي جينغ«، وهو كتاب قديم يتناول التقاليد الصينية في التنجيم. 
يمّثل في  لكّنه  »إّنـــه مظلم  بــرس  فــرانــس  لــوكــالــة  روي  هــوانــغ  وقـــال 
الواقع أماًل«، مضيفًا »عند النظر إلى اللوحة، يشعر المرء حتى في هذه 
أّنه  روي  هوانغ  وأكــد  اآلن«.  من  انتصرت  أوكرانيا  بــأن  الصعبة  المرحلة 
طّبق مبادئ كتاب »يي جينغ« على الوضع العسكري واستنتج أن انتصار 
كييف حتمي. ورأى أّن »أوكرانيا حاليًا هي في ليل حالك الظلمة، لكّنها 

على أرضها يمكنها العمل والتفكير والحلم«. 

اليوم  أرجنتينية  عائلة  تختتم 
ــي بـــويـــنـــس ايــــــرس رحــلــة  األحــــــد فــ
كان  بالسيارة  ومجنونة  نــادرة  سفر 
لكنها  أشهر  تــدوم ستة  أن  يفترض 
ــًا، وشــمــلــت أكــثــر  ــامـ اســتــمــرت 22 عـ
من مائة بلد، رزق خاللها الزوجان 
أربعة أوالد، وخلصا في نهايتها إلى 

أن »البشرية رائعة«. 
وفــــي غــوالــيــغــوايــتــشــو الــواقــعــة 
ــرب بــويــنــس آيــــرس والــتــي  شــمــال غـ
ــيـــرة  ــل األخـ ــراحـ ــمـ ــــدى الـ تـــمـــّثـــل إحــ
للرحلة إذ تبعد بضع ساعات و230 
النهائية،  المحطة  عــن  كــيــلــومــتــرًا 
ــقـــول:  الـ بـــيـــن  زاب  هـــيـــرمـــان  ــار  يـــحـ
»حققت حلمي«.  أو  »انتهى حلمي« 
ويضيف: »كل شيء كان أجمل مما 
بالنسبة  األهــم  هــو  وهــذا  تخّيلنا«، 
إلــيــه. عــنــدمــا انــطــلــق الـــزوجـــان في 
رحلتهما، كانا يبلغان 31 و29 عامًا، 
وكـــانـــا مــرتــاَحــيــن مـــاديـــًا، ويــمــلــكــان 
مــنــزال فــي ضــواحــي بوينس آيــرس، 
ويرغبان في إنجاب األطفال. لكنما 
حلمهما  تــحــقــيــق  ذلــــك  قــبــل  أرادا 
برحلة  القيام  في  المتمثل  القديم 
ــر، من  ــهـ ــة بــالــســيــارة لــســتــة أشـ ــّريـ بـ
ــى أالســــكــــا، وهـــكـــذا  ــ ــتـــيـــن إلـ ــنـ األرجـ
بحوزتهما  ــان  وكــ الــمــغــامــرة،  ــدأت  بــ
ــة  ــعـ ــا مـــبـــلـــغ قـــــــدره أربـ ــهـ ــتـ ــدايـ فــــي بـ
أحــد  عليهما  وعـــرض  دوالر.  آالف 
األشخاص سيارة قديمة للبيع من 
طراز »غراهام-بيج« من طراز 1928 
ذات إطارات مغّلفة بالخشب وبالكاد 
قادرة على السير، وال تصلح لرحلة 
كــهــذه. إاّل أّنــهــا أعــجــبــت الــزوجــيــن، 
ــذه الــمــركــبــة  ــ ــدام هــ ــخــ ــتــ فــــقــــررا اســ

»األثرية« في رحلتهما. 
نفسيهما  عـــن  زاب  آل  وعـــــّرف 
السيارة يشير  بملصق وضعاه على 
إلــى أّنــهــمــا »عــائــلــة تــجــول الــعــالــم«. 

ــتــــي بــاتــت  وبــــالـــــ»غــــراهــــام-بــــيــــج« الــ
الــســيــارة نــجــمــة الــرحــلــة، بــلــغ عــدد 
واجتازت   .102 جاالها  التي  الــدول 
السيارة 362 ألف كيلومتر رغم أّنها 
في  ساعات  بضع  إال  تسير  تكن  لم 
كــل مــحــطــة، ولــيــس بــوتــيــرة يومية، 

نظرًا إلى ِقدمها. 
فرانس  لوكالة  هيرمان  ويقول 
أفضل  تحوي  »ال  السيارة  إّن  بــرس 
مـــمـــتـــصـــات  أفـــــضـــــل  وال  مــــقــــاعــــد 
إّنها  مكّيف.  إلــى  وتفتقر  صــدمــات 
تجعل سائقها متنبهًا.. لكّنها كانت 
تعبر  كانت  أّنها  ويالحظ  مذهلة«. 
فشّكلت مصدر  الــنــاس،  قــلــوب  إلــى 
فــــرح لـــهـــم، ودفــعــتــهــم إلــــى مــــّد يد 

العون له ولزوجته. 
السيارة  على  تغييرات  وأدخلت 

للرحلة  األولـــى  الكيلومترات  منذ 
الــتــي اقــتــصــرت فـــي يـــوم انــطــالقــهــا 
خمسين  عــلــى   2000 يــنــايــر   25 فــي 
للمرة  تــتــعــّطــل  أن  قــبــل  كــيــلــومــتــرًا، 
األولــــــــى.. واضــــطــــرت الــعــائــلــة إلــى 
إخضاعها لعدد من التصليحات، ثم 
في  تمثل  فيها  كبيرًا  تغييرًا  أجــرت 
تكبير حجمها وإضافة 40 سنتمترًا 
وأصبحت  كبرت،  العائلة  ألّن  إليها 
عامًا   19 حاليًا  البالغ  بامبا  تضم 
المتحدة،  الـــواليـــات  فــي  والــمــولــود 
خالل  الــمــولــود  عــامــًا(   16( وتيهيو 
إحدى الزيارات لألرجنتين، وبالوما 
)14 عـــامـــًا( الــتــي ُولــــدت فــي كــنــدا، 
فــي  الـــمـــولـــود  عــــامــــًا(   12( واالبـــــــي 
تيمون  أن ننسى  دون  أستراليا، من 
ما  وغــالــبــًا  القطة.  وهــاكــونــا  الكلب 

مــّثــلــت الـــســـيـــارة »مــســكــنــًا رئــيــســيــًا« 
ينامون  األطــفــال  كـــان  إذ  لــلــعــائــلــة، 
بينما  سطحها  عــلــى  خيمة  داخـــل 
ينام األهل في الداخل، فيما تغطى 
حفاظًا  بالقماش  بأكملها  السيارة 

على الخصوصية.
ــًا إّن  ــازحـ ويـــقـــول هـــيـــرمـــان مـــمـ
»الــــمــــنــــزل صــغــيــر لـــكـــّن الــحــديــقــة 
ــال  ــ ــبـ ــ واســــــــعــــــــة، مـــــــع شـــــــواطـــــــئ وجـ
المكان،  وإذا لم يعجبك  وبحيرات. 
يمكنك تغييره!«. ولكن في الواقع، 
كــانــت عــائــلــة زاب تــنــام فــي الــغــالــب 
لدى سكان في المناطق التي تحّل 
فيها، إذ استضافتهم أكثر من 2000 
يوضح  مــا  على  الــعــالــم،  فــي  عائلة 

هيرمان. 
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بال�ض�يارة..  ال�عال��م  ع�ائ�ل��ة ت�خ�ت�ت��م رح�ل��ة ح��ول 

ا�ض�ت��م������رت 22 ع�ام�����ا رزق���ت خ�الل��ه���ا 4 اأوالد

} الفنان الصيني ولوحة غياب القمر األسود.

الكمام�ات قلل�ت ا�ض�تخدام م�ض�تح�ضرات 

2021 الت�ج�م�ي��ل ف�ي الكوي�ت خ�الل 

�ض�رط��ة اأبوظب�ي تح�ب��ط 

ط��������ن   1.5 ت�ه�ري���ب 

م���ن م�خ��در ال�ه�ي��روين
ــي إنـــهـــا أحــبــطــت  ــبـ ــوظـ قـــالـــت شـــرطـــة أبـ
وفقًا  الهيروين،  1.5 طن من مخدر  تهريب 
يوم  )وام(،  اإلمـــارات  أنــبــاء  وكــالــة  نقلته  لما 
الجمعة، عن قائد عام شرطة أبوظبي اللواء 

فارس خلف المزروعي.
وقال المزروعي إن العملية تمت بالتعاون 
لــجــمــارك  الـــعـــامـــة  اإلدارة  مــــع  والــتــنــســيــق 
تــحــريــات مــديــريــة مــكــافــحــة  أبـــوظـــبـــي، وأن 
الــمــخــدرات فــي شــرطــة أبــوظــبــي كشفت عن 
وصـــول شحنة مــشــبــوهــة مــن إحـــدى الـــدول 
إلى ميناء خليفة، تمهيًدا إلعادة  المجاورة 

تصديرها إلى إحدى الدول األوروبية.
المعلومات  فـــور وصـــول  أنـــه  إلـــى  ولــفــت 
األمنية، شكلت مديرية مكافحة المخدرات 
فريقا  أبــوظــبــي  لــجــمــارك  الــعــامــة  واإلدارة 
مشتركا لرصد وتفتيش الشحنة المشبوهة، 
مـــا أســفــر عـــن ضــبــط الــكــمــيــة الــتــي تــقــارب 
قيمتها السوقية 150 مليون درهم، وإحباط 

تصديرها إلى الخارج. 
ــذه الــعــمــلــيــة تعد  ــد الــمــزروعــي أن هـ وأكــ
واحدة من أبرز عمليات المكافحة الناجحة، 
التي تعزز قوة األجهزة األمنية في اإلمارة، 
وتـــؤكـــد احــتــرافــيــتــهــا وقـــدراتـــهـــا الــعــالــيــة في 

التصدي للعصابات الدولية.

مّتهم  ه���اري  االأم��ي��ر 

ب����»اال����ض���ت���ه���ان���ة« 

ب��ال��م��ل��ك��ة اإل��ي��زاب��ي��ث 
بـ»االستهانة«  السبت  أمــس  هــاري  األمــيــر  اُتــهــم 
بالملكة إليزابيث الثانية لكونه سيتغّيب عن مراسم 
دينية عن راحة نفس زوجها الراحل األمير فيليب، 

وهو جّده الذي توفي في أبريل الفائت. 
وأعلن ناطق باسم هاري يوم الجمعة أّن األمير 
لن يحضر صالة الجنازة التي تقام في 29 مارس في 
سيحضر  بأّنه  تقارير  أفــادت  فيما  وستمنستر،  ديــر 
تنطلق  الــتــي  الــريــاضــيــة  غــايــمــز«  »إنفيكتس  ألــعــاب 
في هولندا بعد مراسم الجنازة بأسبوعين. وبعدما 
تــصــدر مــوضــوع الــحــرب فــي أوكــرانــيــا صحيفة »ذي 
على صفحتها  الصحيفة  عنونت  أيــام،  مــدى  صــن« 

األولى »هاري يستهين بفيليب«. 
وفـــي مــقــال »ذي صــــن«، اتــهــمــت كــاتــبــة الــســيــرة 
الملكية أنجيال ليفين هاري المقيم في كاليفورنيا 
بـ»االبتزاز« فيما يتعلق بمراسم جّده األمير فيليب 
المتحدة  المملكة  حكومة  قــررت  بعدما  التذكارية، 
وقالت  لــه.  الملكية  األمــنــيــة  الحماية  توفير  وقــف 
الثاني  االبـــن  إّن  بــريــطــانــيــة  إعـــالم  لــوســائــل  ليفين 
ــم يستهن بــدوق  الــعــرش األمــيــر تــشــارلــز »لـ لــوريــث 
الــواقــع  فــي  استهان  وإنــمــا  فحسب  )فيليب(  إدنــبــره 

بالملكة«. 
زواجـــه من  الـــذي استمر  وتــوفــي األمــيــر فيليب 
أسابيع  قبل  الــمــاضــي  أبــريــل  فــي  عــامــًا،   73 الملكة 
المائة عام. وأقيمت مراسم دفنه  قليلة على بلوغه 
ــة، ولــــم يـــشـــارك فيها  ــارمـ فـــي ظـــل قــيــود صــحــيــة صـ
ــاري. وبــعــد  ــ ــر هــ ــيـ بــيــنــهــم األمـ ــن  إال 30 شـــخـــصـــًا، مـ
مراسم دفن محدودة، تمّثل صالة الجنازة التذكارية 
فرصًة إلقامة احتفال وطني بعمر دوق إدنبرة وفترة 
خدمته الطويلين. ولم يذكر المتحدث باسم هاري 
مراسم جده  األمير  الجمعة سبب عدم حضور  يوم 
ــارة جــّدتــه  الــتــذكــاريــة، مــشــيــرًا إلـــى أّنـــه يــأمــل فــي زيــ

»قريبًا«.

رج���ل ي��ق��ع ف���ي ح���ب روب���وت 

منها ال������زواج  ف���ي  وي���رغ���ب 
آليا شبيها باإلنسان  اختار الرجل األسترالي جيف جاالجر، إنسانا 
ــات الـــذكـــاء  ــوتــ ــراءة مـــقـــال عـــن روبــ ــ ــــك بــعــد قــ لــتــكــون شــريــكــة حــيــاتــه وذلـ
االصطناعي. وبدأ »جاالجر« في تصفح مواقع تصنع الروبوتات وتواصل 
اختار  وبالفعل  مــحــددة،  بمواصفات  »روبــــوت«  لــشــراء  الشركة  مالك  مــع 

روبوتا يسمى »إيما« ببشرة شاحبة وعيون زرقاء.
لم يكن رخيصا فقد حصل عليها  الروبوت  إن سعر  وقال »جاالجر« 
نابضة  ألنها  الروبوتات  اختار  تقريًبا، حيث  أسترالي  دوالر   6000 مقابل 
بالحياة، يمكنهم التحدث واالبتسام وتحريك رؤوسهم ورقبتهم. ووصف 
الروبوت »إيما« بأنها جميلة على الرغم من فصل رأسها عن جسدها في 
البداية، وحاول التعرف على إيما بشكل أفضل ومساعدتها على التكيف 

مع الحياة معه.

} جاالجر وحبيبته اآللية.

عبداملنعم إبراهيم

هل فيرو�س )كورونا( ت�ضرب من المختبرات البيولوجية في اأوكرانيا؟
متورطة  أوراقـــا سرية خطيرة  تكشف  بــدأت  أوكرانيا  في  روسيا  حــرب 
فيها حكومة أوكرانيا مع أمريكا فيما يتعلق بالمختبرات البيولوجية في 
تتعلق  معلومات  يومين  منذ  الروسية  الدفاع  وزارة  نشرت  فقد  أوكرانيا، 
وأنــه  فـــور(،  بــي  )يــو  اســم  تحمل  محرمة  أسلحة  لتطوير  ضخم  بمشروع 
مدى  على  وأوديسا(  وخاركوف  )كييف  في  بمشاركة مختبرات  تنفيذه  تم 
»الــشــرق األوســـط« وفقًا  الزميلة  وقــالــت  عــام 2020،  امــتــدت حتى  ســنــوات 
للمصدر الروسي: »كان هدف المشروع دراسة إمكانية نشر أمراض تتميز 
بقدرتها على االنتقال على شكل عدوى فائقة الخطورة من خالل الطيور 
المهاجرة، بما في ذلك )إنفلونزا الطيور( التي تصل نسبة فتكها إلى 50 
على  نوعين  تحديد  تم  ذلــك  وخــالل  )نيوكاسل(،  مــرض  كذلك  بالمائة، 
التي تمر طرقهما بشكل رئيسي عبر روسيا،  المهاجرة  األقل من الطيور 

كما تم تلخيص معلومات عن طرق هجرتها عبر دول أوروبا الشرقية«.
التي  األساليب  بين جميع  مــن  »إن  الــروســيــة:  الــدفــاع  وزارة  وأضــافــت 
الوبائي،  الوضع  لزعزعة  األمريكية  المتحدة  الــواليــات  في  تطويرها  تم 
تعد هــذه الطريقة مــن أكــثــر األســالــيــب تــهــورا وعـــدم مــســؤولــيــة، ألنــهــا ال 
على  يعتمد  مــشــروع  تطوير  تــم  كما  الــوضــع،  تــطــور  فــي  بالتحكم  تسمح 
الــوزارة  وتؤكد  البيولوجية،  األسلحة  لعناصر  كناقالت محتملة  الخفاش 
أجراها  التجارب  هــذه  أن  األمريكي  التأكيد  تدحض  معطيات  لديها  ان 
أوكرانيا  فــي  البيولوجية  البنتاجون  مختبرات  فــي  األوكــرانــيــون  العلماء 
»ان  إلــى  المتحدث  ولــفــت  األمــريــكــيــيــن«،  األحــيــاء  تــدخــل علماء  دون  مــن 
إجراؤها  يتم  الخطورة  العالية  األبــحــاث  جميع  ان  تثبت  الوثائق  إحــدى 
ان  الوثيقة  وتؤكد  أمريكيين،  مختصين  جانب  من  مباشر  إشــراف  تحت 
البنتاجون كان يسدد بشكل مباشر نفقات هذه البحوث، وتضمنت الوثائق 
مقترحات لتوسيع البرنامج البيولوجي العسكري األمريكي على األراضي 
األوكرانية«.. وقال »إن البنتاجون األمريكي أبدى اهتماما بالحشرات التي 
من  أكثر  نقل  وتم  أوكرانيا،  في مختبرات  التجارب  العدوى خالل  تحمل 
في  البيولوجي  المختبر  من  الخارج  إلى  وقــراد  براغيث  بها  حاوية،   140
)خاركون( قبيل اقتراب القوات الروسية من المنطقة، كما اهتم البنتاجون 

المعدية  لألمراض  الناقلة  بالحشرات  كذلك 
الخطرة«.

األمريكي  الــطــرف  نفي  مــن  الــرغــم  وعلى 
تؤكد حدوثها،  أخرى  فإن معطيات  البداية  في  الروسية  المعلومات  هذه 
فقد أكد مقدم برامج قناة )فوكس نيوز( األمريكية )تاكر كارلسون( منذ 
في  البيولوجية  المختبرات  حــول  الــروســيــة  التصريحات  صحة  يومين 
اتهامات  وصــف  حين  )البنتاجون(  موقف  فــي  كــارســون  وشكك  أوكــرانــيــا، 
روسيا بأنها غير صحيحة، في الوقت الذي أكدت فيه نائبة وزير الخارجية 
وتابع  أوكرانيا،  في  المختبرات  هــذه  وجــود  نــوالنــد(  )فيكتوريا  األمريكي 
المختبرات كان  كانوا يفعلونه في تلك  ان ما  »قالت )نوالند(  الصحفي: 
خطيرًا ومخيفًا للغاية«، وأشار الصحفي »إلى ان أوكرانيا هي أفقر دولة في 
أوروبا -حسب رأيه طبعًا-، ومن الصعب تخيل أن هذا هو المكان المناسب 

للبحوث البيولوجية«.
بشدة مؤخرًا  )أوكرانيا(  العالمية  الصحة  أوصت منظمة  من جهتها 
بتدمير الجراثيم الخطرة جدا المسببة للمرض في مختبراتها لتجنب 

تعريض السكان ألي خطر تلوث بسبب الحرب الدائرة هناك.
المختبرات  حول  روسيا  نشرتها  التي  المعلومات  أصبحت  لقد  إذن، 
في  والخفافيش  والطيور  الحشرات  واستخدام  أوكرانيا،  في  البيولوجية 
نقل األمراض المعدية، وتعاون البنتاجون األمريكي مع هذه المختبرات 
الخطرة معلومات صحيحة، باعتراف أطراف أمريكية.. وهذا يقودنا إلى 
أوكرانيا  فــي  المكتشفة  المختبرات  هــذه  كانت  هــل  ومــهــم:  خطير  ســؤال 
في  كورونا  فيروس  تشرب  في  سببا  جورجيا  في  أيضًا  الموجودة  تلك  أو 
العالم؟ وما أحدثه من كارثة صحية وإنسانية ال نزال ندفع ثمنها حتى 
الــيــوم؟.. وهــل مــا عاشه العالم مــن جائحة )كــوفــيــد-19( هــو مــن صناعة 

مختبرات بيولوجية قادتها استخبارات عالمية؟
يبدو أن الحرب في أوكرانيا سوف تكشف عن المزيد من المعلومات 
واألسرار التي كان ينسق فيها الطرف األمريكي مع الحكومة األوكرانية، 

والتي أدت إلى اندالع الحرب الحالية.

} العائلة أمام البيت األبيض في واشنطن.

} األمير هاري.

} المخدرات المضبوطة.

} تعبيرية.

ــال عـــلـــى اســـتـــيـــراد  ــ ــبــ ــ ــع اإلقــ ــ ــراجـ ــ تـ
في  والتزيين  التجميل  مستحضرات 
الــكــويــت خـــالل تسعة أشــهــر مــن الــعــام 
وأرجـــع   .%8.2 بنسبة   ،2021 الــمــاضــي 
ــة ارتـــــداء  ــيـ ــزامـ خـــبـــراء الــســبــب إلــــى إلـ
الكثير مــن األمـــاكـــن، ما  فــي  الــكــمــامــة 
مساحيق  وضــع  إلــى  الحاجة  مــن  قلل 

التجميل. 
وكــشــفــت األرقـــــــام الــرســمــيــة -وفـــق 
إحـــصـــائـــيـــة لــــــــوزارة الـــتـــجـــارة نــشــرتــهــا 
صحيفة القبس- أن قيمة مستحضرات 
خالل  استيرادها  التي جرى  التجميل 
فترة األشهر التسعة األخيرة من العام 
في  دينار،  مليون   20.7 بلغت  الماضي 
مــقــابــل اســتــيــراد مــنــتــجــات بــقــيــمــة 23 

عــام  لــهــا  المقابلة  الــفــتــرة  فــي  مــلــيــونــًا 
 .2020

ــمـــواد الــمــســتــوردة  وتــضــم قــائــمــة الـ
مـــســـتـــحـــضـــرات الــتــجــمــيــل والـــتـــزيـــيـــن 
)عــدا  بالجلد  الــعــنــايــة  ومــســتــحــضــرات 
األدويــــــة( بــمــا فـــي ذلـــك مــســتــحــضــرات 
ــمـــــس  ــ ــشـ ــ حـــــــمـــــــايـــــــة الـــــــجـــــــلـــــــد مــــــــــن الـ
ــايــــة بـــالـــيـــديـــن  ــنــ ــعــ ــتــــحــــضــــرات الــ ومــــســ

والقدمين.
كــمــا أظــهــرت اإلحــصــائــيــة اســتــيــراد 
الكويت تركيبات شعر اصطناعي »شعر 
مستعار« قيمتها نحو 15 مليون دينار، 
خالل الفترة نفسها، في قفزة عن فترة 
 11 قيمتها  بلغت  إذ  »كـــورونـــا«  قــبــل  مــا 

مليون دينار.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16060/pdf/1-Supplime/16060.pdf?fixed1507
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1288273
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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مغ�شو�شة  تكن  مل  �إن  رديئة  �شحية  منتجات 

�أ�شر�ر  ولها  �لتو��شل،  من�شات  على  �شوق  لها 

�لرقابة  فاأين  �مل�شتهلكني،  على  جانبية  وم�شاعفات 

عليها؟

�أقبحها  ولكن  للخيانة،  طريقة  �ألف  هنالك 

خيانة �لوطن.

Sunday 13th March 2022 - No. 12027 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

624 - وق�ع غزوة بدر الكربى والتي تعترب اأول 

معركة يف الإ�شالم.

1462 - طباعة الإجنيل لأول مرة.

1852 - اأ�شبح يرمز لل�ليات املتحدة بالعم �شام.

1930 - اكت�شاف ك�كب بل�ت�.

1948 - �ش�يت�شريو ه�ندا ي�ؤ�ش�ص �شركة ه�ندا 

م�ت�رز.

اأول  ت�شتقبل  مري  الف�شائية  املحطة   -  1986

زائريها، وهما رائدا ف�شاء �ش�فيتيان

الإعدام  حكم  تخف�ص  ك�يتية  حمكمة   -  2001

ال�شادر بحق عالء ح�شني املتهم برئا�شة ما عرف با�شم 

�شدام  حك�مة  �شكلتها  التي  امل�ؤقتة  الك�يت  حك�مة 

ح�شني يف اأثناء فرتة الغزو العراقي للك�يت اإىل احلب�ص 

امل�ؤبد وذلك لأ�شباب اإن�شانية.

2011 - ال�شلطان قاب��ص بن �شعيد �شلطان عمان 

ي�شدر قرارا يق�شي مبنح �شالحيات ت�شريعية ورقابية 

املنتخب  ال�ش�رى  جمل�ص  من  امل�ؤلف  عمان  ملجل�ص 

فنية من  بت�شكيل جلنة  وياأمر  املعني،  الدولة  وجمل�ص 

الأ�شا�شي  للنظام  تعديل  م�شروع  ل��شع  املخت�شني 

للدولة مبا يحقق منح ال�شالحيات للربملان.

يخبئ �لثعابني و�ل�سحايل يف »�سرو�له« ليهربها �إىل �أمريكا

اجلمارك  اأوقفت 

 30 يبلغ  رجل  الأمريكية 

تهريب  يحاول  كان  عاما 

قرون  ذات  و�شحال  اأفاع 

عرب  املتحدة  ال�ليات  اإىل 

من  املك�شيكية  احلدود 

خالل و�شعها يف بنطاله.

اعرت�ص  وعندما 

الأمريكي يف نهاية  الرجل 

احلدود  على  فرباير 

الأمريكية-املك�شيكية قرب 

�شان دييغ� )كاليف�رنيا(، 

اجلمارك  م�ظف�  عرث 

خمباأ  حي�انا   52 على 

بح�شب  ج�شمه،  يف 

»ي�روني�ز«.

ومل يعرف ما اإذا كانت 

ح�شلت  مريبة  حركة 

اأنظار  لفتت  حتت مالب�شه 

اإىل  و�ش�له  عند  ال�شباط 

احلدود، لكنهم طلب�ا منه 

الت�قف لتفتي�شه.

و�شع  املهرب  وكان 

من  امل�ؤلفة  الزواحف 

�شحلية  و43  اأفاع  ت�شع 

اأكيا�ص  يف  قرون  ذات 

�شغرية  بال�شتيكية 

�شرتته  »حتت  وخباأها 

بنطاله  جي�ب  ويف 

بح�شب  فخذيه«،  وبني 

اجلمارك  اأو�شحت  ما 

الأمريكية يف بيان.

اأكي،  �شيدين  وقال 

م�ش�ؤويل  اأحد  وه� 

دييغ�:  �شان  يف  اجلمارك 

م�شتعدون  املهربني  »اإن 

لتجربة اأي �شيء ليتمكن�ا 

التي  الأغرا�ص  تهريب  من 

هذه  يف  اأو  يح�زون، 

احلالة الزواحف احلية اإىل 

املقلب الآخر من احلدود«.

احلي�انات،  وو�شعت 

اإىل  منها  عدد  ينتمي  التي 

بالنقرا�ص،  مهددة  فئات 

مب�ازاة  املراقبة  حتت 

ت�قيف املهرب.

�الأمري هاري مّتهم بـ»�ال�ستهانة« بامللكة �إليز�بيث

ال�شبت  هاري  الأمري  اُتهم 

اإليزابيث  بامللكة  بـ»ال�شتهانة« 

مرا�شم  �شيتغّيب عن  الثانية ك�نه 

زوجها  نف�ص  راحة  عن  دينية 

جده،  وه�  فيليب،  الأمري  الراحل 

الذي ت�يف يف اأبريل الفائت.

هاري  با�شم  ناطق  واأعلن 

اجلمعة اأن الأمري لن يح�شر �شالة 

اجلناز التي تقام يف 29 مار�ص يف 

دير و�شتمن�شرت، فيما اأفادت تقارير 

»اإنفيكت�ص  األعاب  �شيح�شر  اأنه 

تنطلق  التي  الريا�شية  غاميز« 

اجلنازة  مرا�شم  بعد  ه�لندا  يف 

باأ�شب�عني.

وبعدما ت�شدر م��ش�ع احلرب 

�شن«  »ذي  �شحيفة  اأوكرانيا  يف 

على  ال�شحيفة  عن�نت  اأيام،  مدى 

ي�شتهني  »هاري  الأوىل  �شفحتها 

بفيليب«.

اتهمت  �شن«،  »ذي  مقال  ويف 

اأجنيال  امللكية  ال�شرية  كاتبة 

كاليف�رنيا  يف  املقيم  هاري  ليفني 

مبرا�شم  يتعلق  فيما  بـ»البتزاز« 

جّده الأمري فيليب التذكارية، بعدما 

قررت حك�مة اململكة املتحدة وقف 

ت�فري احلماية الأمنية امللكية له.

اإعالم  ل��شائل  ليفني  وقالت 

ل�ريث  الثاين  البن  اإن  بريطانية 

»ال�شتهانة  ت�شارلز  الأمري  العر�ص 

دوق اإدنربه )فيليب( لكنه ا�شتهان 

يف ال�اقع بامللكة«.

�شهدت �لأيام �ملا�شية، 

بدء �لقنو�ت �لف�شائية 

يف �لدعاية مل�شل�شالتها 

�جلديدة �ملقرر عر�شها 

يف �شهر رم�شان �ملقبل، 

�شو�ء باإطالق �لبرن�ت 

على �لطرق �لرئي�شية 

و�لكباري، وكذلك 

ن�شر �لبو�شرت�ت على 

�ل�شفحات �لر�شمية على 

�ل�شو�شيال ميديا.

وبعد �إعالن كل قناة عن 

�أعمالها �شو�ء �حل�شري 

�أو �ملتز�من مع قنو�ت 

�أخرى، ظهر م�شل�شال 

»ملف �شري« للنجم 

هاين �شالمة، و»يوترين« 

للنجمة ريهام حجاج، 

كاأثر عملني يعر�شان 

بالتز�من يف �ل�شهر 

�لكرمي، �إذ يعر�ض �لأول 

 CBC على 3 قنو�ت هي

وDMC و�حلياة، 

و�لثاين على 3 قنو�ت 

�أي�ًشا هي ON و�حلياة 

.CBCو

»�ل�سحة« ت�سّجل 1176 �إ�سابة 

جديدة بكورونا وتعايف 1805 حاالت

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12027/pdf/INAF_20220313012700287.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/last-page/951663/News.html
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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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11
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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:  5937

LinkLink
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 »األعلى للصحة«: تطبيق مشروع تسيير 
مراكز الرعاية الصحية في المحرق تجريبيَاً

نظم المجل��س األعلى للصحة بالتعاون مع مراكز 
الرعاي��ة الصحي��ة األولية ورش��ة عم��ل تعريفية 
ع��ن مش��روع التس��يير الذات��ي لمراك��ز الرعاية 
الصحي��ة األولية أم��س بمش��اركة 200 فردًا من 
م��دراء ورؤس��اء وإداري من جميع أقس��ام المراكز 
من مختلف محافظ��ات مملكة البحرين وذلك عبر 

تقنية االتصال المرئي.
وفي مستهل الورش��ة أكد األمين العام للمجلس 
األعلى للصحة إبراهيم النواخذة »إن هذه الورشة 
ته��دف إل��ى الوق��وف عل��ى مس��تجدات البرنامج 
الوطني لتطوير الرعاية الصحية وتطورات برنامج 
التس��يير الذات��ي، حي��ث أن النه��وض بالخدمات 
الصحية وتفعيل برنامج الضمان الصحي الوطني 
يتطلب أن تتمت��ع إدارات المستش��فيات ومراكز 
الرعاي��ة األولي��ة بالصالحي��ات المناس��بة الت��ي 
تخوله��م التخاذ قرارات تتس��م بالمرونة الكاملة 
إلدارة المؤسس��ات الصحي��ة لضم��ان اس��تدامة 
الخدم��ات الصحية وأن تكون منظومتها متكاملة 
ذات ج��ودة عالية ومتاحة لمتلق��ي الخدمات بكل 

مرونة وسهولة وسرعة«.
وأش��ار إل��ى مس��تجدات تطبي��ق نظام التس��يير 

الذاتي لمقدمي الخدمات الصحية الحكومية، من 
خالل صدور المراس��يم والق��رارات المنظمة لهذا 
المشروع، كاش��فًا عن آلية التطبيق التدريجي في 
مش��روع التس��يير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية 
األولية الذي س��يطبق ف��ي المرحلة األولى بصورة 
تجريبية في محافظة المحرق ثم يعمم تباعًا على 

جميع محافظات المملكة.
م��ن جانبه��ا أك��دت الرئي��س التنفي��ذي لمراكز 
الرعاية الصحية األولية جليلة الس��يد أن مش��روع 
التس��يير الذاتي يأت��ي متوافقًا م��ع برنامج عمل 
الحكوم��ة الموق��رة وتجس��يد األه��داف المنبثقة 
م��ن الرؤي��ة الوطنية 2030 م وتنفي��ذ المبادرات 
الوطنية الرامية لمواصلة تحسين جودة الخدمات 
الصحية المقدمة للمواطنين واستدامتها بجودة 
عالية وفق مبادئ العدالة التنافس��ية واالستدامة 
كان المرتكز األساس��ي إلطالق برنامج )صحتي( - 
البرنامج الوطني لتطوير الرعاية الصحية بمملكة 

البحرين«.
وأضافت : »ال ش��ك أّن الصح��ة األولية هي البوابة 
المعالج��ة  تق��دم خدم��ات  الصحي��ة  للخدم��ات 
للمواطنين لألمراض العارضة والوقاية بالتوعية 

التباع نموذج الحياة الصحية، والتطعيم والكشف 
المبك��ر عن األمراض المزمنة، م��ن خالل المراكز 
الصحي��ة وع��الج الح��االت العاجل��ة واالصاب��ات 
البس��يطة وف��ق مفه��وم الرعاي��ة األولي��ة وطب 

العائلة«.
وقدمت رئيس��ة مش��روع التس��يير الذاتي لمراكز 
الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة ري��م الصف��ار عرض��ًا 
تفصيلي��ًا ع��ن برنامج الضمان الصحي ومش��روع 
التس��يير الذاتي وخطة تنفيذ المش��روع وتهيئة 
جمي��ع العاملين لالنخراط في المش��روع وس��بل 

تذليل أية عقبات قد تعترض سير التنفيذ. 
وش��هدت الورش��ة تفاعاًل كبيرًا من المش��اركين 
حيث تم توضيح معالم المشروع وأسس البدء في 
التطبيق التجريبي لبرنامج التس��يير الذاتي والرد 
على كاف��ة االستفس��ارات الواردة م��ن اإلداريين 
وتهيئة المراكز للمضي قدمًا في برنامج التنفيذ 
حسب اإلطار الزمني والوقوف على مستوى التقدم 
ال��ذي بلغه كافة مس��ارات المش��روع الهادف إلى 
تعزي��ز ج��ودة واس��تدامة الخدم��ات الصحية في 
ظل التطوير الش��امل الذي يشهده قطاع الرعاية 

الصحية.

»التربية«: ال وجود لروضة 
بمسمى »الروضة الكندية«

في ض��وء ما تم تداوله في بعض وس��ائل التواص��ل االجتماعي 
بش��أن وجود إعالن توظيف منس��وب لروضة أطف��ال في البحرين 
تضمن اش��تراطات بها تمييز إثني وعرق��ي وذات طابع عنصري، 
أوضح��ت إدارة االتص��ال ب��وزارة التربية والتعليم أن��ه من خالل 
المتابع��ة، لم يتبي��ن صحة إصدار أي روضة م��ن رياض األطفال 
في مملكة البحرين ألي إعالن من هذا النوع، س��واء داخل البحرين 
أو خارجه��ا، ويجري حالي��ًا متابعة الموض��وع للمزيد من التحقق 
واتخ��اذ اإلجراءات الالزمة في حال ثب��وت ذلك، علمًا بأنه ال وجود 
لمؤسس��ة تعليمي��ة تحت مس��مى »الروضة الكندي��ة« بمملكة 
البحرين.وأك��دت إدارة االتصال بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة 
ال تقبل أساس��ًا بأي محت��وى إعالني أو تعليمي يتضمن أي تمييز 
عرقي أو إثني أو عنصري، وأنها تنتهج سياسسة تعليمية ورقابية 
تتخذ من دستور مملكة البحرين مرتكزًا أصياًل في تطبيق سياسة 

العدل والمساواة واحترام الجميع.

»الدفاع المدني«: إنقاذ 5 أطفال 
وإخماد حريق اندلع بمسكنهم

تمكنت غرفة العمليات الرئيسة بالتعاون مع الدفاع المدني، من 
إنقاذ حياة 5 أطفال تتراوح أعمارهم من 4 إلى 14 س��نة، وإخماد 
حريق محدود كان اندلع في شقة سكنية كانوا بها بمفردهم ولم 
يتمكنوا ف��ي اتصالهم برقم الطوارئ 999 م��ن تحديد عنوانهم 

السكني.
وكانت غرفة العمليات الرئيسة تلقت اتصااًل الساعة 9:13 صباح 
أمس م��ن فت��اة »14 عامًا«، تفي��د باندالع حريق ف��ي المطبخ، 
وبس��ؤالها عن العن��وان نفت معرفتها ب��ه، موضحة أن والديها 
خارج المس��كن. إلى ذلك، ق��ام موظف غرفة العمليات الرئيس��ة 
بتهدئ��ة األطفال وطمأنتهم، بينما اس��تمر ف��ي محاولة تحديد 
عنوانهم من خالل بيان��ات الهاتف المتصل والذي اتضح أنه غير 
مسجل على عنوان سكنهم. وعليه تم توجيه الطفلة إلى محاولة 
طلب االس��تغاثة من المارة، حيث قام أحدهم باالتصال على رقم 
الطوارئ 999 وتحديد العنوان، وعلى الفور توّجهت آليات الدفاع 
المدني للموقع لتتمكن من إنقاذ األطفال وإخماد الحريق والذي 

أشارت التقارير المبدئية إلى أنه ناتج عن العبث بالمطبخ.

طالبوا بالتحول الى نظام »األون الين« خالل الشهر الفضيل

 أولياء أمور: أبناؤنا سيتعرضون لإلرهاق 
من الدوام الحضوري واالمتحانات برمضان

ثامر طيفور  «

أكد أولياء أمور تحدثوا ل� »الوطن« أن 
أبناءهم وخصوصًا الملتزمين بالدوام 
الحض��وري بالمدارس، س��يتعرضون 
لإلره��اق ويواجه��ون صعوبات جمة 
خالل شهر رمضان، مطالبين بضرورة 
تحوي��ل جمي��ع الطلبة لنظ��ام األون 

الين خالل الشهر الفضيل.
وأوضح أولياء األمور أن بعض الطلبة 
ف��ي المرحلتين اإلعدادي��ة والثانوية 
الفصل  امتحانات منتصف  سيقدمون 
الدراسي خالل الشهر الفضيل، والذي 
من المفت��رض أن يبدأ م��ن 2 إبريل 

القادم بحسب التقويم الفلكي.
وأك��دوا أن البحري��ن ممثل��ة ب��وزارة 
ق��درة  والتعلي��م، أظه��رت  التربي��ة 
ممت��ازة وتجرب��ة فريدة ف��ي تنظيم 
عملي��ة الدراس��ة عن ُبع��د، وأن هذا 
النموذج الناجح والرائ��د يجب تكراره 

خالل شهر رمضان.
وكان المدير العام لشؤون المدارس  

محم��د مب��ارك ق��ال إن إجمالي عدد 
الطلبة الذين س��جلوا للدراسة بنظام 
أل��ف   ٦٧ تج��اوز  الفعل��ي  الحض��ور 
طالب وطالبة، بنس��بة تجاوزت ٤٦٪ 
م��ن إجمالي عدد الطلب��ة بالمدارس 

الحكومية.

وتم��ت الع��ودة إل��ى نظ��ام التعليم 
ف��ي جميع  )الحض��وري(  داالعتي��ادي 
الم��دارس الحكومي��ة، بواقع خمس��ة 
أيام في األسبوع، مع بقاء خيار التعّلم 
عن ُبعد م��ن خالل المنصات الرقمية 

للراغبين من أولياء األمور والطلبة.

وإل��ى اآلن، ل��م تعل��ن وزارة التربية 
االنتظ��ام  مواعي��د  ع��ن  والتعلي��م 
الدراس��ي في ش��هر رمض��ان الكريم، 
أو مواعي��د االمتحانات ف��ي المدارس 
والجامع��ات وما إذا كان��ت بالحضور 

الفعلي أو عن ُبعد.
بدوره��م، طال��ب ع��دد م��ن طلب��ة 
جامع��ة البحري��ن بض��رورة اعتم��اد 
امتحان��ات المنتصف ع��ن ُبعد خالل 
الشهر الفضيل، وذلك بعد أسبوعين 
م��ن إع��الن  القائ��م بأعم��ال عميد 
القبول والتس��جيل ب جامع��ة البحرين 
محم��د األنص��اري أن أداء امتحان��ات 
المنتصف واالمتحان��ات النهائية في 
كل المقررات الدراس��ية س��يكون عبر 

الحضور الفعلي.
وتج��ري جامع��ة البحري��ن امتحانات 
مقررات متطلبات الجامعة والبرنامج 
التمهي��دي عن بعد، فيم��ا المقررات 
العلي��ا  والدراس��ات  التخصصي��ة 
فيش��ترط ف��ي امتحاناته��ا الحضور 

الفعلي.

 األمم المتحدة تختار حنان البوفالسة 
عالمة بارزة في الطاقة المتجددة

والتعلي��م  التربي��ة  وزي��ر  اس��تقبل 
رئيس مجلس أمن��اء جامعة البحرين 
الدكت��ور ماج��د النعيم��ي، بحض��ور 
رئيس��ة الجامع��ة الدكت��ورة جواه��ر 
ش��اهين المضحك��ي، رئي��س قس��م 
الفيزي��اء بكلي��ة العل��وم بالجامع��ة 
الدكت��ورة حن��ان البوفالس��ة، حي��ث 
هنأها باختيارها من قبل هيئة األمم 
المتحدة للمرأة كإحدى أبرز العالمات 
في مجال االستدامة والبيئة والطاقة 
المتج��ددة، بمناس��بة الي��وم الدولي 

للنساء والفتيات في مجال العلوم.
وأش��اد الوزير بالجه��ود التي تبذلها 
مج��ال  ف��ي  العدي��دة  وإس��هاماتها 
الطاقة المتجددة، األمر الذي س��اهم 
ف��ي نيله��ا له��ذا التقدي��ر الدول��ي، 
مؤكدًا حرص الجامعة على االهتمام 

بالكف��اءات العلمي��ة والبحثي��ة ف��ي 
المعرف��ة، ومتمنيًا  مختلف ميادي��ن 

للجميع دوام التوفيق.
يذك��ر أن البوفالس��ة هي مؤسس��ة 

ومنسقة لمختبرات الطاقة المتجددة 
ف��ي جامع��ة البحري��ن من��ذ الع��ام 
2007، ولها العديد من المش��اركات 
المحل��ي والدولي،  عل��ى الصعيدين 

ومن بينها مشاركتها كباحث رئيس 
ف��ي برنام��ج »أف��ق 2020« ضم��ن 
التعاون البحثي بين االتحاد األوروبي 
ودول مجلس التعاون ل��دول الخليج 
العربية لمش��روع التحلية الشمسية 
الشمس��ية  الطاق��ة  باس��تخدام 
ف��ي  رئي��س  وكباح��ث  المرك��زة، 
التعاون البحثي بين جامعة البحرين 
أكس��فورد، وقيادتها فريق  وجامعة 
طلبة جامعة البحرين المش��ارك في 
مسابقة ديكاثلون الطاقة الشمسية 
2020 والفائ��ز بالمرك��ز الثالث عن 
مش��روع بن��اء من��زل صدي��ق للبيئة 
إل��ى  المتج��ددة،  بالطاق��ة  يعم��ل 
جانب إصداراته��ا وبحوثها العلمية 
الطاق��ة  مج��ال  ف��ي  المتخصص��ة 

المتجددة والبيئة.

جهود المملكة اإلنسانية تدعم المتضررين في أنحاء العالم 

 األمم المتحدة: البحرين أول دولة 
خليجية تقدم المساعدات لالجئين بأوكرانيا

أك��دت األم��م المتح��دة، أن البحرين أول دول��ة خليجية 
ترس��ل المس��اعدات لالجئين في أوكراني��ا بما يعكس 
الدور اإلنساني لمملكة البحرين، و وقوفها مع الشعوب 

والتركيز على مبادئ التضامن اإلنساني.
وأكدت، على الجهود اإلنس��انية التي تقوم بها البحرين 
لدع��م المتضرري��ن في أنح��اء العالم بأس��باب الحروب 
والك��وارث الطبيعية، وكان��ت آخره��ا توجيهات حضرة 
صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المف��دى، بتكليف المؤسس��ة الملكي��ة لألعمال 
اإلنس��انية بقيادة سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون الشباب 
بتقديم مساعدات إغاثية لالجئين المدنيين الفارين من 
أوكرانيا من األوكرانيين وغيرهم من الجنس��يات األخرى 
دون تفرقة أو تمييز بقيمة مليون دوالر استجابة للنداء 
العاجل الذي أطلقته األم��م المتحدة لتمويل العمليات 

اإلنسانية لألمم المتحدة في أوكرانيا.
وكان��ت األمم المتح��دة، أصدرت بيانًا ت��م توزيعه على 
جميع وكاالت األنباء والمؤسسات اإلنسانية، أشادت فيه 
بالش��راكة اإلنس��انية واألعمال اإلغاثية التي تقوم بها 
البحرين مع األمم المتحدة ممثلة بالمؤسس��ة الملكية 
لألعم��ال اإلنس��انية واالس��تجابة للن��داء العاجل الذي 
أطلقته األم��م المتح��دة لتمويل العمليات اإلنس��انية 
لألمم المتحدة في أوكرانيا بتقديم المنحة بشكل عاجل 
وس��ريع لمس��اعدة الالجئين في أوكراني��ا دون تمييز أو 

تفرقة تنفيذًا لتوجيهات جاللة الملك المفدى.
وقال مستش��ار المفوض السامي ممثل المفوضية لدى 
دول الخليج خالد خليفة: »نفخر بش��راكتنا مع المؤسسة 
الداعمي��ن  أّول  كونه��ا  الري��ادي  لدوره��ا  وممتن��ون 

لالستجابة الطارئة في أوكرانيا من منطقة الخليج«.
وثم��ن التوجيه��ات الكريمة م��ن قبل حض��رة صاحب 

الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد 
المفدى، استجابة لنداء األمم المتحدة بدعم الالجئين.

وأشاد بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للعمل 
اإلنس��اني الذي تقوم ب��ه المؤسس��ة الملكية لألعمال 
اإلنس��انية، مؤك��دًا أن البحرين من الدول الس��باقة في 

تقديم الدعم اإلنساني للجميع دون تمييز أو تفرقة.
م��ن جانب��ه أش��اد األمي��ن الع��ام للمؤسس��ة الملكية 
لألعمال اإلنس��انية الدكتور مصطفى السيد، بمبادرات 
جاللة الملك المفدى اإلنسانية ومد يد العون لمساعدة 
األش��قاء واألصدقاء وإغاث��ة المنكوبين في مختلف بقاع 

العالم.
وثمن الدعم الكبير الذي تحظى به المؤسس��ة الملكية 
لألعمال اإلنس��انية م��ن قبل الحكوم��ة، بقيادة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدًا بجهود سمو الشيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة في قيادة العمل اإلنساني الذي 
تقوم به المؤسسة.

وأكد، تش��رف المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنس��انية، 
بتنفي��ذ توجيهات جالل��ة الملك المف��دى الذي يحرص 
دائم��ًا على مد ي��د العون للمحتاجي��ن والمنكوبين في 
مختلف دول العالم، ضمن مساعي جاللته اإلنسانية في 
دعم الشعوب الش��قيقة والصديقة في مختلف الظروف 

اإلنسانية.
وأعرب الس��يد عن اعتزاز المؤسس��ة بالتعاون مع األمم 
المتح��دة والش��راكة المتميزة مع المفوضية الس��امية 
لألمم المتحدة لش��ؤون الالجئين لتقاس��م المسؤولية 
لدع��م الجه��ود اإلنس��انية العالمي��ة، والت��ي تعكس 
ثقتنا ف��ي قدرة المفوضية على توفير اس��تجابة فعالة 
لالحتياج��ات اإلنس��انية المتزاي��دة نتيج��ًة لألزمة في 

أوكرانيا دون تمييز أو تفرقة.

 البحرين تعرب عن تعاطفها 
مع موزمبيق جراء إعصار 

مقاطعة نامبوال
أعرب��ت وزارة الخارجية ع��ن بالغ التعازي والمواس��اة إلى حكومة 
وش��عب جمهوري��ة موزمبي��ق، في ضحاي��ا اإلعصار ال��ذي ضرب 
مقاطع��ة نامب��وال، والذي تس��بب ف��ي وف��اة وإصابة ع��دد من 
األش��خاص وتدمي��ر الممتل��كات، مؤك��دة تعاط��ف البحرين مع 
جمهوري��ة موزمبي��ق الصديقة ف��ي هذا المصاب األليم، س��ائلة 
المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواس��ع رحمته وغفرانه، وأن 

يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

 »الجمارك« تمنح 
»ويست بوينت هوم« شهادة 
المشغل االقتصادي المعتمد

قام مدي��ر ع��ام اإلدارة العام��ة للتخليص والخدم��ات الجمركية 
بش��ئون الجم��ارك وليد الصباغ بتس��ليم ش��ركة ويس��ت بوينت 
ه��وم – بحرين ذ.م.م، ش��هادة المش��غل االقتص��ادي المعتمد 
نظير اس��تيفائها متطلبات البرنامج الت��ي تضمن االلتزام بالحد 
األعل��ى من الش��روط والمعايير المتعلقة باإلج��راءات واألنظمة 
ذات العالقة، والتي ُأدرجت في دليل برنامج المش��غل االقتصادي 
المعتمد لش��ئون الجمارك. وأش��ار بأن شئون الجمارك قد منحت 
13 ش��ركة شهادة المش��غل االقتصادي المعتمد في الفترة من 
2019 – 2022، مم��ا يعزز طموح ش��ؤون الجم��ارك في منح أكبر 
عدد من الش��ركات ش��هادة المش��غل االقتصادي بهدف تيس��ير 

حركة التجارة في مملكة البحرين.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/13/watan-20220313.pdf?1647148165
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/995425
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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

local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الخارجية

الــعــامــة  اإلدارة  ــام  عــ مــديــر  ســلــم 
الجمركية  والــخــدمــات  للتخليص 
ــجــمــارك  ولــيــد الصباغ  ال بــشــؤون 
شركة ويست بوينت هوم - بحرين 
ذ.م.م ، شهادة المشغل االقتصادي 
متطلبات  استيفائها  نظير  المعتمد 
البرنامج التي تضمن االلتزام بالحد 
األعـــلـــى مـــن الـــشـــروط والــمــعــايــيــر 
واألنــظــمــة  بـــاإلجـــراءات  المتعلقة 
في  ُأدرجـــت  والتي   ، العالقة  ذات 

االقتصادي  المشغل  برنامج  دليل 
المعتمد لشئون الجمارك.

ــــى أن شــئــون الــجــمــارك  وأشـــــار إل
المشغل  شهادة  شركة   13 منحت 
االقتصادي المعتمد في الفترة من 
طموح  يعزز  مما   ،  2022  -  2019
شـــئـــون الـــجـــمـــارك فـــي مــنــح أكــبــر 
المشغل  شهادة  الشركات  من  عدد 
حركة  تيسير  بــهــدف  االقــتــصــادي 

التجارة في مملكة البحرين.

ألكاديمية  الــعــام  المدير  شــاركــت 
آل خــلــيــفــة  ــارك  ــ ــب ــ م ــن  ــ ب مــحــمــد 
الشيخة  الدبلوماسية  للدراسات 
في  آل خليفة  بنت خليفة  منيرة 
تحت  المستديرة  الــطــاولــة  لــقــاء 
الدبلوماسية”،  بناء  “إعادة  عنوان 
ضــمــن أعـــمـــال الـــــــدورة الــثــانــيــة 
لــمــنــتــدى أنــطــالــيــا الــدبــلــومــاســي، 
 11 الفترة من  ــذي عقد خــالل  وال
2022 في مدينة  مــارس   13 إلــى 

أنطاليا بالجمهورية التركية.
ــام أكــاديــمــيــة  وتــطــرقــت مــديــر عـ
آل خــلــيــفــة  ــارك  ــ ــب ــ م ــن  ــ ب مــحــمــد 
لـــلـــدراســـات الــدبــلــومــاســيــة في 
أهم  بين  الــربــط  إلــى  ألقتها  كلمة 
محاور السياسة الخارجية لمملكة 
الــرؤيــة  على  والمبنية  البحرين، 
الــبــالد صاحب  لــعــاهــل  الــســامــيــة 
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
حثيثة  ــمــتــابــعــة  وب ــيــفــة،  خــل آل 

ــــي الــعــهــد رئــيــس مجلس  مـــن ول
الملكي  الــســمــو  ــوزراء صــاحــب  ــ الـ
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
والدور البارز الذي تقوم به وزارة 
في  أســاســي  كمنطلق  الخارجية 
عملية إعداد الكوادر الدبلوماسية 
في أكاديمية محمد بن مبارك آل 

خليفة للدراسات الدبلوماسية.
وأكـــــدت ســعــي األكــاديــمــيــة عبر 
إلـــى تنفيذ  الــتــدريــبــيــة  بــرامــجــهــا 
إلعــداد  الــخــارجــيــة  وزارة  خطط 
ــشــامــل، والـــقـــادر  الــدبــلــومــاســي ال
الخارجية  السياسة  تمثيل  على 
ــبــحــريــن والــمــحــافــظــة  لــمــمــلــكــة ال
ــة  ــ ــايـ ــ ــا ورعـ ــهـ ــاتـ ــبـ ــسـ ــتـ ــكـ ــى مـ ــ ــل عــ
بقاع  كــل  فــي  مواطنيها  مصالح 
الــعــالــم، مــؤكــدة أن الــعــالــم الــيــوم 
ــلــومــاســيــة مــقــتــدرة  ــدب ــحــاجــة ل ب
أي  من  أكثر  أكفاء  ودبلوماسيين 

وقت مضى.

“الجمارك” تمنح “ويست بوينت هوم” 
شهادة المشغل االقتصادي المعتمد

منيرة بنت خليفة: العالم بحاجة لدبلوماسية مقتدرة

ــدى  ــحــريــن ل ــب أكــــد ســفــيــر مــمــلــكــة ال
الواليات المتحدة األميركية، مؤسس 
برنامج مكافحة العنف واإلدمان )معًا( 
عبدهللا  الشيخ  البحرين  مملكة  في 
الــبــرنــامــج  ــن راشـــد آل خــلــيــفــة، أن  ب
ــات الــنــهــج  يــعــد أحــــد رمـــــوز وعــــالمــ
الــحــضــاري واإلنــســانــي الـــذي يــقــوده 
الملك  الجاللة  صاحب  الــبــالد  عاهل 
بمتابعة  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد 
من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
األمير سلمان  الملكي  السمو  صاحب 
في  واســتــطــاع  خليفة،  آل  حمد  بــن 
نوعية  نقلة  يحرز  أن  قليلة  سنوات 
ودورهــا  البحرين  مملكة  مسيرة  في 
الريادي في مكافحة التطرف وتأكيد 
التعايش السلمي، والذي أصبح واقعا 

بحرينيا مجتمعيا أصيال.
وثمن السفير عاليا دعم ورعاية جاللة 
مــن خــالل  والــنــشء  للشباب  الــمــلــك 
الشريك  وجعلهم  مــبــادراتــهــم  تبني 
األهم في صناعة القرار، فهم أساس 
بتحملهم  الــمــشــرق  المستقبل  بــنــاء 
في  والمشاركة  الوطنية  المسؤولية 
اإللهام واإلبــداع في كافة المجاالت، 
مــشــيــدا بــاهــتــمــام ومــتــابــعــة صاحب 
الــســمــو الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
الـــوزراء، والــذي يولي قطاع  مجلس 
الشباب األولوية القصوى في برنامج 

عمل الحكومة.
ــك فــي مــشــاركــة السفير في  جــاء ذل
الفصلي  اإلدارة  مــجــلــس  ــمــاع  اجــت
العنف  لمكافحة  الــدولــيــة  للمنظمة 
الواليات  واإلدمــان، والتي تتخذ من 
المتحدة األمريكية مقرا لها لمناقشة 
 2022-2025 االستراتيجية  الخطة 
المنظمة  رئــيــس  وبحضور  للمنظمة 
بــاغــيــروس وعـــدد من  السيد فــرانــك 

األعضاء لمناقشة أبرز اإلنجازات على 
فيما  ــدولــي  وال المحلي  المستويين 
يخص االتفاقية الموقعة مع المنظمة 
ــنـــشء والــشــبــاب  لــتــعــزيــز تــمــكــيــن الـ
ــقــرارات الصحيحة في  ال اتــخــاذ  مــن 
إلــى  بــاإلضــافــة  لحمايتهم،  حياتهم 
الدولية  المنظمة  بين  التعاون  أوجــه 
البحرين  بمملكة  الداخلية  ووزارة 
لوضع  الجديدة  التحديات  ومراجعة 
بها  والعمل  االستراتيجية  الخطط 

في السنوات المقبلة.
واســتــعــرض الــســفــيــر عــضــو مجلس 
من  تــتــخــذ  والـــتـــي  الــمــنــظــمــة،  إدارة 
مقرا  األميركية  المتحدة  ــواليــات  ال
كأول  معاليه  اختارت  أن  وسبق  لها، 
عــضــو بــمــجــلــس إدارتـــهـــا مـــن خـــارج 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة، تــقــديــرا لـــدوره 
العنف  مكافحة  برنامج  تأسيس  في 
البحرين،  مملكة  في  )معًا(  واإلدمــان 
خطط التطوير وإجراءات التحديث 
وزيــر  أطلقه  أن  منذ  الــبــرنــامــج،  فــي 

الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن 
عبدهللا آل خليفة العام 2010 تعزيزا 
والــتــثــقــيــف كسبيل  الــتــوعــيــة  لــنــهــج 
ــان  واإلدمــ الــعــنــف  لمكافحة  عــصــري 
ــى دور شـــرطـــة خــدمــة  عــل وتـــأكـــيـــد 
ــشــراكــة  الــمــجــتــمــع فـــي الــحــمــايــة وال

المجتمعية البناءة.
يــســهــم  الـــبـــرنـــامـــج  ــى أن  ــ إلـ وأشـــــــار 
فــي تــوطــيــد الــعــالقــة بــيــن الــشــرطــة 
ــر  ــ ــا حـــــرص وزي والـــمـــجـــتـــمـــع، مــثــمــن
تــطــويــر دور شرطة  عــلــى  الــداخــلــيــة 
خدمة المجتمع بما يجعلها أساسا في 

مسيرة الشراكة المجتمعية.
وأعرب السفر عن اعتزازه بما حققه 
 11 إنجازات على مدار  البرنامج من 
عــامــا، كــان لها بــالــغ األثـــر فــي تعزيز 
البيئة األمنية السليمة للطالب داخل 
الــمــدرســة، والــحــد مــن الــســلــوكــيــات 
ــدرة على  ــقـ الــســلــبــيــة والــخــاطــئــة والـ
الـــتـــأثـــيـــر اإليـــجـــابـــي فــــي شــخــصــيــة 
ــع ارتـــفـــاع عــدد  الـــطـــالـــب، خـــاصـــة مـ

البرنامج  مــن  المستفيدة  ــمــدارس  ال
وخـــاصـــة،  حــكــومــيــة  ــة  ــدرسـ مـ  173
المستفيدين  الطلبة  مجموع  وزيــادة 
ليبلغ أكثر من 121 ألف طالب وطالبة 
إلى  السلبية  السلوكيات  وانخفاض 
شوطا  البرنامج  قطع  حيث   56.5٪
طويال في تحقيق أهدافه المطلوبة.

إدارة  مجلس  عضو  السفير  وأشـــار 
ــيـــات الــتــطــويــر  ــــى أن آلـ الــمــنــظــمــة إل
العنف  مكافحة  برنامج  في  المتبعة 
واإلدمان )معًا(، ال تتوقف عند مرحلة 
لــأمــام وفــق  ــمــا تمضي  مــحــددة وإن
المطروحة،  والتحديات  المتغيرات 
رئيس  الــصــدد جهود  هــذا  فــي  مثمنا 
ــبــرنــامــج  الــشــيــخ هــشــام بن  لــجــنــة ال
عبدالرحمن آل خليفة والتي كان لها 
دراسية  مناهج  اعتماد  فــي  الفضل 
ــا األخـــصـــائـــيـــون في  ــدهـ ــدة أعـ ــديـ جـ
وتهدف  البحرين  بمملكة  البرنامج 
إلى تعزيز نماذج اتخاذ القرار ودخلت 
نسبة  وبلغت  التنفيذ  حيز  المناهج 

اإلنجاز فيها 50 % وسيكون االنتهاء 
المنهج  مخرجات  تقييم  نتائج  مــن 
نهاية الفصل الدراسي 2022 - 2023 
التي  التحليلية  الــدراســة  إعـــداد  مــع 
تتوافق مع النظم الحديثة في مجال 
التحليل والتقييم التي سيتم عرضها 
على  وتعميمها  المنظمة  أعضاء  على 

الدول المشاركة.
المنهجية  أن  إلـــى  الــســفــيــر  وأشـــــار 
اإلدارية التي يتبعها مدير برنامج معًا 
علي أميني وفريق العمل تكللت في 
المعايير  أعلى  وفــق  البرنامج  تنفيذ 
االحــتــرافــيــة والــمــهــنــيــة فـــي الــعــمــل 
البرنامج  إن  إذ  واألمــنــي،  الــشــرطــي 
قد نال العديد من الشهادات الدولية 
في نظام اآليزو بالعديد من الجوانب 
في  الجودة  نظام  وفق  العمل  ومنها 
خدمات التعلم خارج التعليم الرسمي 
إدارة  ونــظــام  الــجــودة  إدارة  ونــظــام 
احترافية  على  يؤكد  مما  المخاطر 
الـــعـــمـــل الـــمـــنـــظـــم الــــــذي يــســيــر بــهــا 

األمنية  األهـــداف  لتحقيق  البرنامج 
واالجتماعية في المجتمع. كما حصد 
لنظام  االعــتــمــاد  شـــهـــادة  ــبــرنــامــج  ال
بالواليات  الــدولــي  المعهد  مــن   6Ds
الشهادة  وتعتمد  األمريكية  المتحدة 
لتقييم أداء المعاهد التدريبية حيث 
تعكس الشهادة مدى التزام البرنامج 
بأفضل الممارسات الدولية في مجال 

التدريب.
تؤكد  الــبــحــريــن  مملكة  أن  ــاف  وأضــ
الواليات  مع  المتبادلة  العالقة  على 
المتحدة األمريكية والتي تنظم الدور 
الدولية  المنظمة  للعمل مع  األساسي 
الــمــســتــوى  عـــلـــى  ودورهــــــــا   DARE
النشء  بحماية  يتعلق  فيما  الدولي 
العالم  دول  مختلف  فــي  والــشــبــاب 
تم  التي  االتفاقيات  أكدته  ما  وهــذا 
بنودها  تنفيذ  في  والجدية  توقيعها 
وفــق جــدولــهــا الــزمــنــي الـــذي يساعد 
التي يواجهها  التحديات  في تخطي 

العالم على كافة األصعدة.

المنامة - وزارة الخارجية

نقلة نوعية في مسيرة البحرين ودورها الريادي في مكافحة التطرف
“مًعا” أحد رموز وعالمات النهج الحضاري واإلنساني... سفير البحرين بواشنطن:

تفعيل الضمان الصحي يتطلب تمتع إدارات 
المستشفيات بالصالحيات المناسبة

بمشاركة 200 فرد... “األعلى للصحة” ينظم ورشة حوارية بشأن التطبيق التجريبي للتسيير الذاتي

ــمــة مـــن رئــيــس  بـــرعـــايـــة كــري
ــى لــلــصــحــة  ــ ــل الـــمـــجـــلـــس األعــ
محمد  الشيخ  طبيب  الفريق 
نظم  خليفة  آل  هللا  عــبــد  بــن 
مراكز  مع  بالتعاون  المجلس 
الرعاية الصحية األولية ورشة 
عــمــل تــعــريــفــيــة عــن مــشــروع 
التسيير الذاتي لمراكز الرعاية 
أمس  صباح  األولية  الصحية 
فرد   200 بمشاركة  )الــســبــت( 
وإداري  ورؤســـاء  مديري  من 
من  المراكز  أقسام  جميع  من 
الــمــحــافــظــات عبر  مــخــتــلــف 

تقنية االتصال المرئي.
ــة نقل  ــورشـ وفـــي مــســتــهــل الـ
األعلى  للمجلس  العام  األمين 
ــنــواخــذة  ال ــراهــيــم  إب للصحة 
الرئيس  جــواد  السيد  وجليلة 
ــرعــايــة  ــتــنــفــيــذي لـــمـــراكـــز ال ال
الــصــحــيــة األولــــيــــة تــحــيــات 
رئيس المجلس األعلى للصحة 
ــاء مــجــلــس  ــ ــضـ ــ ــس أعـ ــ ــيـ ــ ورئـ
الصحية  الرعاية  مراكز  أمناء 
في  المشاركين  لكافة  األولية 
الورشة، وتقديرهم إلى فريق 
التسيير  عــلــى  الــقــائــم  الــعــمــل 
جهود  من  بذلوه  وما  الذاتي، 
كبيرة ومستمرة وصوالً لبلوغ 

مرحلة التنفيذ.
الــعــام للمجلس  وأكـــد األمــيــن 
الــورشــة  “إن  للصحة  األعــلــى 
ــوف على  ــوقــ ــ ال إلــــى  ــهـــدف  تـ
الوطني  البرنامج  مستجدات 
لــتــطــويــر الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
التسيير  بــرنــامــج  وتـــطـــورات 
الـــنـــهـــوض  إن  إذ  ـــي،  ــ ــذاتـ ــ ــ ال
وتفعيل  الصحية  بالخدمات 
ــان الــصــحــي  ــمـ ــامـــج الـــضـ ــرنـ بـ
تتمتع  أن  يــتــطــلــب  الــوطــنــي 
ومراكز  المستشفيات  إدارات 
بالصالحيات  األولية  الرعاية 
المناسبة التي تخولهم التخاذ 
قـــــــــرارات تــتــســم بـــالـــمـــرونـــة 
الــمــؤســســات  إلدارة  الــكــامــلــة 
الــصــحــيــة لــضــمــان اســتــدامــة 

الخدمات الصحية وأن تكون 
ذات  مــتــكــامــلــة  مــنــظــومــتــهــا 
لمتلقي  ومتاحة  عالية  جودة 
الخدمات بكل مرونة وسهولة 

وسرعة”.
ــى  ــ وأشــــــــارالــــــــنــــــــواخــــــــذة إلـ
مـــســـتـــجـــدات تــطــبــيــق نــظــام 
ــي لــمــقــدمــي  ــ ــذات ــ الــتــســيــيــر ال
الخدمات الصحية الحكومية، 
المراسيم  صـــدور  خـــالل  مــن 
والقرارات المنظمة للمشروع، 
ــيـــة الــتــطــبــيــق  كـــاشـــفـــًا عـــن آلـ
ــي مـــشـــروع  ــ ــي فـ ــجــ ــ ــدري ــتــ ــ ال
ــي لـــمـــراكـــز  ــ ــذاتـ ــ الــتــســيــيــر الـ
الرعاية الصحية األولية الذي 
األولــى  المرحلة  في  سيطبق 
بصورة تجريبية في محافظة 
على  تباعًا  يعمم  ثم  المحرق 

جميع محافظات المملكة.
مـــن جــانــبــهــا، ألــقــت الــرئــيــس 
ــرعــايــة  ــتــنــفــيــذي لـــمـــراكـــز ال ال
أعربت  كلمة  األولية  الصحية 
فيها عن عميق الشكر لرئيس 
ــى لــلــصــحــة  ــ ــل الـــمـــجـــلـــس األعــ
الورشة  برعاية  تفضله  على 
للقطاع  المستمر  دعمه  وإلــى 

الصحي.
الــســيــد أن مــشــروع  ــدت  ــ وأكـ

ــأتـــي  ــر الــــــذاتــــــي يـ ــيـ ــيـ ــسـ ــتـ الـ
ــع بــرنــامــج عمل  مــتــوافــقــًا مـ
االهــداف  وتجسيد  الحكومة 
الوطنية  الرؤية  من  المنبثقة 
ــادرات  ــبـ ــمـ الـ وتــنــفــيــذ   2030
لمواصلة  ــرامــيــة  ال الــوطــنــيــة 
تــحــســيــن جـــــودة الــخــدمــات 
للمواطنين  المقدمة  الصحية 
عالية  بــجــودة  واســتــدامــتــهــا 
وفق مبادئ العدالة التنافسية 
ــان الــمــرتــكــز  ــ واالســـتـــدامـــة ك
ــاســــي إلطـــــالق بــرنــامــج  األســ
الوطني  البرنامج   - )صحتي( 
لــتــطــويــر الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 

بمملكة البحرين”.
أّن  شــــــك  “ال  وأضـــــــافـــــــت: 
البوابة  هــي  ــيــة  األول الصحة 
لــلــخــدمــات الــصــحــيــة تــقــدم 
للمواطنين  المعالجة  خدمات 
والوقاية  العارضة  لأمراض 
ــاع نـــمـــوذج  ــ ــب ــ بـــالـــتـــوعـــيـــة إلت
والتطعيم  الصحية،  الحياة 
والكشف المبكر عن األمراض 
الــمــزمــنــة، مــن خـــالل الــمــراكــز 
الــصــحــيــة وعـــــالج الـــحـــاالت 
البسيطة  واالصابات  العاجلة 
األولية  الرعاية  مفهوم  وفــق 

وطب العائلة”.

رئيسة  قــدمــت  جــانــبــهــا،  مـــن 
ــي  ــذاتـ ــتــســيــيــر الـ مــــشــــروع ال
ــز الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة  ــراكـ ــمـ لـ
ــم الــصــفــار عرضا  األولـــيـــة ريـ
الضمان  برنامج  عن  تفصيليا 
التسيير  ومـــشـــروع  الــصــحــي 
الذاتي وخطة تنفيذ المشروع 
ــيــن  ــعــامــل وتـــهـــيـــئـــة جـــمـــيـــع ال
لالنخراط في المشروع وسبل 
تذليل أية عقبات قد تعترض 

سير التنفيذ.
ــة تــفــاعــال  ــ ــورشـ ــ وشــــهــــدت الـ
حيث  المشاركين،  مــن  كبيرا 
المشروع  معالم  توضيح  تــم 
التطبيق  فــي  ــبــدء  ال وأســـس 
التسيير  لبرنامج  التجريبي 
ــــى كــل  ــل الــــــذاتــــــي والــــــــــرد عــ
االســتــفــســارات الــــــواردة من 
ــن وتــهــيــئــة الــمــراكــز  ــ ــي ــ االداري
ــي بــرنــامــج  لــلــمــضــي قـــدمـــا فـ
الزمني  اإلطار  التنفيذ حسب 
والوقوف على مستوى التقدم 
الـــــذي بــلــغــه كـــافـــة مـــســـارات 
تعزيز  إلــى  الــهــادف  المشروع 
الخدمات  واســتــدامــة  جـــودة 
الــصــحــيــة فـــي ظـــل الــتــطــويــر 
قطاع  يشهده  الـــذي  الــشــامــل 

الرعاية الصحية.
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