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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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كتب فاضل منسي:

ــود  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــجـ ــ ــ فـــــــــــي إطـــــــــــــــــــار الـ
االســتــثــنــائــيــة الـــتـــي تـــقـــوم بها 
مع  بــالــتــعــاون  الــخــارجــيــة  وزارة 
الــــــــوزارات والـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة، 
نــجــحــت الــبــحــريــن فـــي اتــخــاذ 
اإلجـــــــــــــــراءات لـــتـــســـهـــيـــل عـــــودة 
تسعة أشخاص بينهم رب أسرة 
بــحــريــنــي مـــع أبـــنـــائـــه وزوجـــتـــه 
عالقين  كانوا  وإخوته  ووالــديــه 
عصر  وسيعودون  أوكرانيا،  في  

اليوم األربعاء.
محمد  الـــمـــنـــذر  الــطــبــيــب 
خــلــيــفــة الــــذي يــســتــعــد لــلــعــودة 
ــى الــمــمــلــكــة خـــال الــيــومــيــن  إلـ
الـــقـــادمـــيـــن مـــع أســـرتـــه تــحــدث 
ــار الــخــلــيــج« قــائــا:  ــبــ إلــــى »أخــ
متمثلة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  إن 
ــارة الــبــحــريــنــيــة في  ــفـ ــسـ فـــي الـ
ــتـــواصـــل مــعــه  مـــوســـكـــو كـــانـــت تـ
إجــراءات  لتسهيل  يومي  بشكل 

عــودتــه إلـــى الــوطــن، الفــتــا إلــى 
أن السفير البحريني في برلين 
لتأمين  استثنائية  بجهود  قــام 
خروجهم من أوكرانيا منذ أيام 
»إن وزارة  الحرب األولى. وقال: 
الخارجية وفرت لي مخصصات 
السكن  تكاليف  لتغطية  يومية 

والـــــــطـــــــعـــــــام والــــــــــشــــــــــراب مـــنـــذ 
مشيرا  رومــانــيــا«،  إلــى  انتقالي 
قامت  الداخلية  وزارة  أن   إلــى 
عودة  إجـــراءات  جميع  بتسهيل 
الجنسية  تحمل  الــتــي  زوجــتــه 
المملكة  أرض  إلــى  األوكــرانــيــة 
رغـــــم عـــــدم امـــتـــاكـــهـــا الــــجــــواز 

ــروف الـــحـــرب هــنــاك،  بــســبــب ظــ
الـــمـــوقـــف  هـــــــذا  أن  ــا  ــحــ ــوضــ مــ
اإلنـــســـانـــي واألبــــــــوي مــــن وزيــــر 
وفخر  عز  موقف  هو  الداخلية 
بــحــريــنــي يفتخر  لــكــل مــواطــن 

بانتمائه إلى هذا الوطن.
وتــــوجــــه الـــمـــنـــذر بــالــشــكــر 
الملك  إلـــى جــالــة  والــتــقــديــر 
ووزارة  الـــمـــمـــلـــكـــة  وحــــكــــومــــة 
ــيـــة وجـــمـــيـــع ســـفـــارات  ــارجـ الـــخـ
ــة فـــــي الــــــخــــــارج بــعــد  ــكـ ــلـ ــمـ الـــمـ
الـــجـــهـــوِد  جـــمـــيـــع  ســــخــــرت  أن 
استراتيجية  وفــق  واإلمكانيات 
واضحة وناجحة تضمن عودتنا 
ســالــمــيــن غــانــمــيــن مـــع تــوفــيــر 
المطلوبة  احتياجاتنا  جميع 
إلى أرض  ترتيب عودتنا  لحين 
الوطن، مؤكدا أن هذا الموقف 
الـــقـــيـــادة  أن  لــلــجــمــيــع  يــــرســــخ 
السياسية جعلت المواطن أوال 

في جميع الظروف.

ثـــّمـــن صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
الـــخـــاص في  الــقــطــاع  الــــــوزراء دور  مــجــلــس 
في  وفعال  رئيسي  كشريٍك  البحرين  مملكة 
أهمية  إلــى  سموه  منوها  التنمية،  مــســارات 
مساهمة كل القطاعات االقتصادية في رفد 
التعافي  خطة  وأولــويــات  الوطني  االقتصاد 
ــات وأهــــــداف  ــايــ ــادي بـــمـــا يـــدعـــم غــ ــتــــصــ االقــ
حضرة  بقيادة  الشاملة  التنموية  المسيرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة ملك الباد المفدى.
ــرات  ــ ــؤشـ ــ ــمـ ــ الـ أن  إلــــــــى  ســـــمـــــوه  وأشـــــــــــار 
االقــتــصــاديــة إيــجــابــيــة وتــدعــو إلـــى الــتــفــاؤل 
بـــمـــراحـــل أكـــثـــر نــجــاحــا تــنــمــويــا مـــن خــال 
تكاتف الجميع نحو تحقيق أهداف التنمية 
للمملكة،  المنشودة  والتطلعات  المستدامة 
الفتا إلى دور غرفة تجارة وصناعة البحرين 
الفاعل في تمثيل كل القطاعات الصناعية 
في  الفاعلة  جهودها  واســتــمــرار  والتجارية 

التنمية، مشددا سموه على أهمية مواصلة 
تــنــمــيــة الـــشـــراكـــة بــيــن الــحــكــومــة والــقــطــاع 
رئــيــســي  كـــمـــحـــرك  دوره  وتـــعـــزيـــز  ــخــــاص  الــ

لاقتصاد.
جـــــاء ذلـــــك لـــــدى لــــقــــاء ســــمــــوه بــقــصــر 
محمد  الشيخ  سمو  بحضور  أمـــس،  الــرفــاع 
بـــن ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة والــشــيــخ 
المالية  وزيــر  خليفة  آل  خليفة  بــن  سلمان 
الزياني  راشد  بن  وزايــد  الوطني  واالقتصاد 
سمير  والسياحة،  والــتــجــارة  الصناعة  وزيــر 
عــبــداهلل نـــاس رئــيــس غــرفــة تــجــارة وصناعة 
وهــنــأ  اإلدارة،  مــجــلــس  وأعـــضـــاء  الــبــحــريــن 
الغرفة  إدارة  مجلس  وأعــضــاء  رئيس  سموه 
مؤخرا،  جرت  التي  االنتخابات  في  بفوزهم 
متمنيا لهم كل التوفيق والسداد، كما تبادل 
ســمــوه مـــع الــجــمــيــع الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات 

بمناسبة شهر رمضان الكريم.

كتب وليد دياب: 

أمس  فــي جلسته  الــنــواب  وافـــق مجلس 
زينل  فــوزيــة  الــنــواب  مجلس  رئيسة  بــرئــاســة 
على تعديات لجنة الشؤون المالية بمجلس 
الــنــواب عــلــى مــشــروع قــانــون مــعــد بــنــاء على 
اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى بشأن 
تعديل قانون حماية المستهلك وإحالته إلى 
بقانون  الــمــشــروع  ويــهــدف  الــشــورى،  مجلس 
حماية  في  التشريعي  القصور  معالجة  الــى 
التجار بحبس  المستهلك حيال قيام بعض 
التداول،  المعدة للبيع عن  السلع الضرورية 

ــواء بــإخــفــائــهــا أو عـــدم طــرحــهــا لــلــبــيــع أو  ســ
أســعــارهــا بصورة  رفــع  أو  االمــتــنــاع عــن بيعها 
العقوبة  غير طبيعية وتجريم ذلك وتشديد 

المقررة له.
»الحبس  فــي  اللجنة  تعديات  وتمثلت 
تقل  التي ال  والغرامة  تقل عن شهر  مــدة ال 
عن خمسة آالف دينار وال تزيد على عشرين 
ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن 
للبيع  المعدة  الضرورية  السلع  بحبس  قــام 
عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع 
أو االمتناع عن بيعها أو رفع أسعارها بصورة 

غير طبيعية«.

كــمــا نــصــت الــتــعــديــات عــلــى »فـــي حــالــة 
فضا  تقضي  أن  للمحكمة  بــاإلدانــة  الحكم 
ال  مدة  النشاط  بوقف  المقررة  العقوبة  عن 
تــزيــد على ثــاثــة أشــهــر وبــمــصــادرة أو إعــدام 
واألدوات  والــمــواد  الجريمة  مــوضــوع  السلع 
الــتــي اســتــخــدمــت فـــي ارتــكــابــهــا عــلــى نفقة 
تأمر  أن  للمحكمة  ويــجــوز  عليه،  المحكوم 
بــنــشــر الـــحـــكـــم فــــي صــحــيــفــتــيــن يــومــيــتــيــن 
محليتين إحداهما باللغة العربية على نفقة 

المحكوم عليه«.

ال��ش��حة توؤك�د ع��دم وج�ود اأن�واع ال�شوكوالت��ة

ال�م��ش�ت�ب��ه ب��تلوثها بال�ش�المونيال ف�ي االأ�ش�واق
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي حول  ردا على مــا تــم تــداولــه عبر وســائــل 
سحب منتج »بيضة كيندر« أحد أنواع الشوكوالتة، وذلك من األسواق 
إدارة  أكــدت  السالمونيا،  ببكتيريا  بتلوثها  الشتباهها  البريطانية 
من  والتأكد  الموضوع  متابعة  تم  أنــه  الصحة  بــوزارة  العامة  الصحة 
بــاألســواق  المنشأ«  /البلجيكي  »البريطاني  المنتج  هــذا  وجــود  عــدم 
المحلية، منوهة الى أن الذي يتوافر حاليا هو من بلد منشأ آخر وتتم 
مراقبته من قبل قسم مراقبة األغذية بإدارة الصحة العامة والتأكد 

من مطابقته اللوائح واالشتراطات الصحية. 
ومن جانب آخر أوضح مسؤولو الصحة العامة بوزارة الصحة أنه 
لم يتم استام أي تصريح أو تعليق من مركز اإلنذار السريع للغذاء 

يخص هذه المنتجات. 
وأوصت وزارة الصحة بعدم تداول هذه الرسائل والتحذيرات التي 
من شأنها إثارة القلق بين المواطنين والمقيمين، ودعت إلى ضرورة 

التأكد من المصادر الرسمية قبل إعادة نشر مثل هذه الرسائل.

غ�ازي  ت�ع�ي������ن  �إت���ش«  �إف  »ج��ي 

ال�ه�اج��ري رئ�ي���شا لمجل��س اإدارته�ا
أعلنت مجموعة »جي إف 
إتـــش الــمــالــيــة« تــعــيــيــن غـــازي 
ــا لــمــجــلــس  ــيـــسـ ــري رئـ ــاجــ ــهــ الــ
من  اعــتــبــارًا  المجموعة  إدارة 
لجاسم  خلفا   ،2022 أبريل   4
الـــصـــديـــقـــي، وســـــــوف يــتــولــى 
نائب  منصب  الــرفــيــع  إدريـــس 
وأبدى  اإلدارة.  مجلس  رئيس 
ــه لــتــولــي  ــادتــ ــعــ الــــهــــاجــــري ســ
ــي الـــوقـــت  ــ ــنـــصـــب فـ ــمـ هــــــذا الـ
ــــذي تـــواصـــل فــيــه »جــــي إف  الـ

وتوسيع  أنشطتها،  وتنويع  بنجاح،  استراتيجيتها  تنفيذ  إتــش« 
المجموعة  أن  وأضاف  استثماراتها.  ومحفظة  الدولي  وجودها 
نجحت في تجاوز ظروف السوق العالمية الصعبة بشكل فعال 
القيمة  أساسها في تقديم  التي ستستمر على  وعــززت األســس 
 21 مــن  بــأكــثــر  الــهــاجــري  يتمتع  والــمــســتــثــمــريــن.  للمساهمين 
التنفيذي  الرئيس  عاما من الخبرة في مجال االستثمار، وهو 
لشركة وفرة لاستثمار الدولي، وهي شركة إلدارة األصول مقرها 

الكويت، مع أصول مدارة بقيمة 7 مليارات دوالر أمريكي.

باإعدام  اأب�وظ�ب�ي ت�شدر حكم�ا  م�ح�ك�م�ة ف�ي 

اإ�شرائيلية لحيازتها كمية كبيرة من الكوكايين
في  بــأن محكمة  الــثــاثــاء  أمــس  إسرائيلية  تــقــاريــر  أفـــادت 
إسرائيلية  بإعدام  حكما  أصــدرت  أبوظبي  اإلماراتية  العاصمة 
من أصل عربي )فلسطينيي 48( بعد إدانتها بحيازة كمية كبيرة 

من مادة مخدرة.
أدينت  عليها  المحكوم  أن  اإلسرائيلي  البث  هيئة  وذكـــرت 
بــحــيــازة نــصــف كــيــلــوجــرام مــن مــخــدر الــكــوكــايــيــن. ورجــحــت أن 
الفعلي  العقوبة واستبداله بعقوبة السجن  يتم استئناف قرار 

سنوات طويلة. 
»عــلــى علم  بــأنــهــا  إســرائــيــل  فـــي  الــخــارجــيــة  وعــلــقــت وزارة 
بــالــقــضــيــة، وعــلــى اتــصــال مــع الــجــهــات الــمــســؤولــة ومـــع عائلة 

المحكوم عليها«. 
قــد أصـــدرت تحذيرا  الــخــارجــيــة اإلســرائــيــلــيــة  وكــانــت وزارة 
لإلسرائيليين الذين ينوون زيارة اإلمارات من صرامة القوانين 

المتعلقة بالمخدرات بها. 

تسلم ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل 
األحمد الصباح أمس، استقالة الحكومة من 
الــوزراء الشيخ صباح الخالد  رئيس مجلس 

الصباح، وفق وكالة األنباء الكويتية )كونا(.
وكان رئيس وأعضاء مجلس الوزراء أدوا 
الــيــمــيــن الــدســتــوريــة فــي 4 يــنــايــر الــمــاضــي، 
ــادة واحــــــد وتـــســـعـــيـــن مــن  ــمـ ــلـ وذلــــــك وفـــقـــا لـ

الدستور.
شـــهـــدت حينها  الــجــلــســة  أن  إلــــى  يـــشـــار 
انــســحــاب عـــدد مــن الــنــواب مــع بــدايــة البند 
ــأداء  بــ والــمــتــعــلــق  أعــمــالــهــا،  لـــجـــدول  األول 

الحكومة اليمين الدستورية.
يذكر أنه صدر في 23 نوفمبر 2021 األمر 
األميري بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد 

وتكليفه  الــــــوزراء  لــمــجــلــس  رئــيــســا  الــصــبــاح 
بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

ــه الـــمـــرســـوم  ــ ــدر فــــي الـــشـــهـــر ذاتــ ــ كـــمـــا صـ
األميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة 
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تتضمن 

15 وزيرًا.
أعـــضـــاء مجلس  غــالــبــيــة  أن  إلــــى  يـــشـــار 
أنهم  الماضي  األســبــوع  نهاية  أعلنوا  األمـــة 
العدد  وهــو  الـــــوزراء،  رئــيــس  سيصوتون ضــد 
الــكــافــي إلقـــــرار حــالــة »عــــدم الـــتـــعـــاون« بين 
ما  وهو  والتنفيذية،  التشريعية  السلطتين 
إلــى أمــيــر الباد  يعني دســتــوريــًا رفــع األمـــر 
وتعيين  الـــوزراء  رئيس  إعــفــاء  بنفسه  ليقرر 

وزارة جديدة أو حل مجلس األمة.

ع�ودة اآخ��ر الب�ح�ري�ن�ي�ي��ن الع�ال�ق�ي��ن ف�ي اأوكران�ي��ا
وال�داخ�ل�ي��ة الخارجي�ة  ي�شك��ر  ال�ع�ائ��د  الأ�ش�رة  رب 

الجمي�ع بتكات�ف  اأكب�ر  تنم�وي  بنج�اح  متفائل�ون 

ال�شلع اأ���ش��ع��ار  ورف���ع  اإخ��ف��اء  ع��ق��وب��ات  ي��ق��ر  »ال���ن���واب« 

ال���ح���ك���وم���ة ال���ك���وي���ت���ي���ة ت����ق����دم ا���ش��ت��ق��ال��ت��ه��ا

ول�ي العه�د رئي��ص ال�وزراء: القط�اع الخا��ص مح�رك رئي�ش�ي لالقت�ش�اد

االإ�شادة بدور الغرفة في تلبية احتياجات ال�شوق من ال�شلع والحفاظ على االأ�شعار

20 األف دينار ووقف الن�شاط الحب�ص �شهرا وغرامة ت�شل اإلى 

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء لدى لقاء  رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.

} غازي الهاجري.
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ال�شح�ي  الع�زل  بروتوك�ول  تحدي�ث 
المق�ررة الم�دة  قب�ل  الع�زل  واإنه�اء 
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} المنذر خليفة وأسرته خال وجودهم في أوكرانيا.
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ص٩ المال واالقتصاد
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»�ل���ت���ن�������س���ي���ق���ي���ة« ت���ن���اق�������ش �آخ����ر 
م�����س��ت��ج��د�ت �ل��ح��و���س��ب��ة �ل�����س��ح��اب��ي��ة

خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب  تـــرأس 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة التنسيقة الـ420 الذي 
عقد عن بعد. وذكر حساب »أخبار سمو ولي العهد« على موقع التواصل 
التنسيقية ناقشت آخر مستجدات  اللجنة  أن  »تويتر« أمس  االجتماعي 
فيروس  مع  التعامل  مستجدات  آخــر  ناقشت  كما  السحابية،  الحوسبة 

كورونا »كوفيد 19« واإلجراءات المتعلقة بذلك.

الزياني  راشد  بن  الدكتور عبداللطيف  استقبل 
برلمانًيا  وفــًدا  الـــوزارة،  أمــس بمقر  الخارجية،  وزيــر 
المملكة  في  اإلبراهيمية  االتفاقيات  مجموعة  من 
المتحدة، برئاسة الدكتور ليام فوكس عضو مجلس 
بمناسبة  ــــك  وذلـ الــبــريــطــانــي،  بــالــبــرلــمــان  الــعــمــوم 

زيارتهم لمملكة البحرين.
جـــرى خـــال الــلــقــاء بــحــث الــجــهــود الــتــي تقوم 
بــهــا الــمــجــمــوعــة فـــي ســبــيــل نــشــر الــقــيــم الــســامــيــة 
المنبثقة  الــســلــمــي  والــتــعــايــش  والــتــســامــح  لــلــســام 
الــتــي جـــرى توقيعها  عــن االتــفــاقــيــات اإلبــراهــيــمــيــة 
المتحدة  العربية  ــارات  واإلمــ البحرين  مملكة  بين 
ــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة ودولـــــة إســرائــيــل،  ــواليــ والــ

وفرص تعزيز التواصل والتعاون بين الدول الموقعة 
عــلــى اتــفــاق مــبــادئ إبــراهــيــم لــمــا فــيــه خــيــر وصــالــح 
شعوبها وشعوب المنطقة أيًضا، باإلضافة إلى أوجه 
التعاون المشترك بين وزارة الخارجية والمجموعة 
ــيـــات  ــاقـ ــيـــخ مــــبــــادئ االتـــفـ ــأنــــه تـــرسـ ــكـــل مــــا مــــن شــ لـ
اإلبراهيمية، ونشر قيم التسامح واإلخاء والتعايش 
السلمي، وتبني المبادرات الفاعلة لتحقيق األهداف 

المشتركة.
آل خليفة  فــواز بن محمد  الشيخ  اللقاء  حضر 
الــمــتــحــدة،  المملكة  لـــدى  الــبــحــريــن  مملكة  ســفــيــر 
والــســيــد أحــمــد إبـــراهـــيـــم الــقــريــنــيــس رئــيــس قــطــاع 

الشؤون األوروبية بوزارة الخارجية.

�لإبر�هيمي�ة  �لتفاقي�ات  مجموع�ة  و�أع�س�اء  رئي��ش  ي�س�تقبل  �لخارجي�ة  وزي�ر 

ولي �لعهد رئي��ش �لوزر�ء يتلقى برقية �س�كر من رئي��ش غرفة تجارة و�سناعة �لبحرين

ــبــــداهلل بــــن حــســن  ــن عــ ــركــ ــق الــ ــريـ ــفـ اســتــقــبــل الـ
لــيــام فوكس  الــدكــتــور  الــدفــاع  وزيـــر شـــؤون  النعيمي 
رئــيــس مــجــمــوعــة االتــفــاقــيــات اإلبــراهــيــمــيــة عضو 
وذلك  للباد،  زيارته  بمناسبة  البريطاني  البرلمان 

صباح أمس الثاثاء 5 أبريل 2022م.
ـــب وزيـــــر شـــــؤون الــــدفــــاع بــرئــيــس مــجــمــوعــة  رحـ
البريطاني،  البرلمان  اإلبراهيمية عضو  االتفاقيات 
التي  الــوطــيــدة  التاريخية  الــعــاقــات  بعمق  مــشــيــدًا 
تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة. 
حضر اللقاء اللواء الركن بحري يوسف أحمد 
مــــال اهلل مــســاعــد رئـــيـــس هــيــئــة األركـــــــان لـــإمـــداد 
والتموين، واللواء الركن بحري أنور عبداهلل الجودر 
مدير الصيانة والتزويد الفني، واللواء الركن طيار 
التعاون  مدير  خليفة  آل  سلمان  بن  محمد  الشيخ 

العسكري.

�لإبر�هيمي�ة �لتفاقي�ات  مجموع�ة  رئي��ش  ي�س�تقبل  �لدف�اع  �س�وؤون  وزي�ر 

} وزير شؤون الدفاع يلتقي رئيس مجموعة االتفاقيات اإلبراهيمية.

األمير  الملكي  السمو  صاحب  ثمن 
العهد  ولـــي  آل خليفة  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
رئيس مجلس الوزراء دور القطاع الخاص 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن كـــشـــريـــٍك رئــيــســي 
ــال فــــي مــــســــارات الــتــنــمــيــة، مــنــوهــًا  ــعــ وفــ
القطاعات  كافة  مساهمة  بأهمية  سموه 
االقــتــصــاديــة فــي رفــد االقــتــصــاد الوطني 
بما  االقتصادي  التعافي  خطة  وأولويات 
التنموية  المسيرة  وأهــداف  غايات  يدعم 
الجالة  صاحب  حضرة  بقيادة  الشاملة 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 

الباد المفدى.
الــــمــــؤشــــرات  أن  ــى  ــ إلــ ــوه  ــمــ ســ وأشــــــــار 
االقــتــصــاديــة إيــجــابــيــة وتـــدعـــو لــلــتــفــاؤل 
نــجــاحــًا تنمويًا مــن خال  أكــثــر  بــمــراحــل 
تــكــاتــف الــجــمــيــع نــحــو تــحــقــيــق أهــــداف 
التنمية المستدامة والتطلعات المنشودة 
ــًا إلــــى دور غـــرفـــة تــجــارة  ــتـ لــلــمــمــلــكــة، الفـ
وصناعة البحرين الفاعل في تمثيل كافة 
القطاعات الصناعية والتجارية واستمرار 

جــهــودهــا الــفــاعــلــة فــي الــتــنــمــيــة، مــشــددًا 
سموه على أهمية مواصلة تنمية الشراكة 
وتعزيز  الخاص  والقطاع  الحكومة  بين 

دوره كمحرك رئيسي لاقتصاد.
جـــاء ذلـــك لـــدى لــقــاء ســمــوه بقصر 

ــمـــو الــشــيــخ  ــور سـ ــحـــضـ الـــــرفـــــاع أمـــــــس، بـ
خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان  بــن  محمد 
آل خليفة  خــلــيــفــة  بـــن  ســلــمــان  والــشــيــخ 
وزايــد  الوطني،  واالقــتــصــاد  المالية  وزيــر 
بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة 

والــســيــاحــة، ســمــيــر عـــبـــداهلل نـــاس رئــيــس 
وأعضاء  البحرين،  وصناعة  تجارة  غرفة 
رئيس  ســمــوه  هنأ  حيث  اإلدارة،  مجلس 
وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بفوزهم في 
االنــتــخــابــات الــتــي جــرت مــؤخــرًا، متمنيًا 
ــداد، كــمــا تــبــادل  ــســ لــهــم كـــل الــتــوفــيــق والــ
والتبريكات  التهاني  الجميع  مــع  ســمــوه 

بمناسبة شهر رمضان الكريم.
تعزيز خلق  أهمية  إلــى  وأشــار سموه 
الــفــرص االســتــثــمــاريــة ومــواصــلــة تطوير 
الــتــشــريــعــات الـــتـــي تــضــيــف الـــمـــزيـــد من 
وتحسن  األعــمــال  لــمــمــارســة  التسهيات 
ــال ســـمـــوه أن قــنــوات  ــ ــات، وقـ ــدمـ ــن الـــخـ مـ
الــتــواصــل دائـــمـــًا مــفــتــوحــة أمــــام الــقــطــاع 
الخاص للتباحث بشأن ما يخدم مسيرة 
الفتًا  المملكة،  في  االقتصادية  التنمية 
مفتاح  هــو  الجميع  بين  التعاون  أن  إلــى 
وتحويله  تــحــٍد  أي  تــجــاوز  ــر  وسـ الــنــجــاح 
في  سموه  مشيدًا  وإنــجــاز،  تطور  لفرص 
هــذا الــســيــاق بــالــدور الــفــاعــل والــمــحــوري 

الــــذي اضــطــلــع بـــه الــقــطــاع الـــخـــاص في 
الوطنية  الجهود  ضمن  البحرين  مملكة 

في التصدي لفيروس كورونا.
وثمن سموه دور غرفة تجارة وصناعة 
الــبــحــريــن ولــجــانــهــا فـــي مــواصــلــة تلبية 
البضائع  من  المحلي  السوق  احتياجات 
والحفاظ على أسعار السلع من خال ما 
القطاع  مع  مستمر  تنسيق  من  به  تقوم 

التجاري.
مــن جــانــبــهــم، أعـــرب رئــيــس وأعــضــاء 
وصـــنـــاعـــة  تــــجــــارة  غــــرفــــة  إدارة  مـــجـــلـــس 
البحرين عن شكرهم وتقديرهم لصاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء على ما يوليه من حرٍص واهتمام 
لمواصلة تعزيز دور القطاع الخاص ودعم 
الخير  تحقيق  أجـــل  مــن  الــغــرفــة  جــهــود 
والنماء للوطن والمواطن، داعين المولى 
عز وجل أن ُيعيد هذه األيام المباركة على 

سموه بدوام الصحة والسعادة.

لدى لقاء �ضموه رئي�س غرفة تجارة و�ضناعة البحرين والأع�ضاء

�لتنمية م�سار�ت  في  رئي�سي  ك�سريك  �لخا�ش  �لقطاع  دور  نثمن  �لوزر�ء:  رئي�ش  �لعهد  ولي 
اأهمي�ة تعزي�ز خل�ق الفر��س ال�ض�تثمارية وتطوي�ر الت�ض�ريعات لمزي�د م�ن تح�ض�ين الخدم�ات

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خال لقاء رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين.

استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، 
أمس بمقر الوزارة، السيد بياباك سريشاروين، حيث تسلم نسخة من 

أوراق اعتماده سفيرا لمملكة تاياند لدى مملكة البحرين. 
تاياند  مملكة  بسفير  الــخــارجــيــة  وزيـــر  رحـــب  الــلــقــاء،  وخـــال 
الــذي  الــمــتــطــور  الــمــســتــوى   مثمًنا  الــبــحــريــن،  مملكة  لـــدى  المعين 
تتسم به عاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين مملكة البحرين 
في  وتنميتها  لتعزيزها  المشتركة  الرغبة  ظل  في  تاياند  ومملكة 
شتى المجاالت، متمنًيا له دوام التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله 

الدبلوماسي الجديد.
بدوره، أعرب السيد بياباك سريشاروين عن ارتياحه لما تشهده 
العاقات الثنائية بين البلدين الصديقين من تطور ونمو مستمرين، 
مؤكًدا تطلع باده لارتقاء بعاقات الصداقة والتعاون الثنائي إلى 
لمملكة  متمنًيا  المشتركة،  المصالح  يــخــدم  بما  أرحـــب  مستويات 

البحرين دوام التقدم واالزدهار.
عام  مدير  األنــصــاري،  عبدالسام  طــال  السفير  اللقاء،  حضر 
شؤون وزارة الخارجية، والسفير فاطمة عبداهلل الظاعن، رئيس قطاع 

الشؤون األفروآسيوية بوزارة الخارجية.

الفريق الوطني الطبي:

�ل�سح�ي  �لع�زل  بروتوك�ول  تحدي�ث 
و�إنه�اء �لع�زل قب�ل �لم�دة �لمق�ررة

أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
)كوفيد-19( أنه بعد العرض وموافقة اللجنة التنسيقية 
بدًءا من  تقرر  والمعطيات،  المستجدات  آخر  على  وبناًء 
بروتوكول  أبريل 2022 تحديث   7 الموافق  الخميس،  يوم 
العزل الصحي، إذ يمكن للراغبين من الحاالت القائمة، 
إنــهــاء الــعــزل الــصــحــي قــبــل الــمــدة الــمــقــررة، وذلـــك عند 
ــا )PCR(  في  ــورونـ كـ لــفــيــروس  ــراء فــحــص مــخــتــبــري  ــ إجـ
والحصول  الــخــاص  بالقطاع  المرخصة  المستشفيات 

على نتيجة سلبية.

�ل�خ�ارج��ية يت�سل��م ن�س�خة م��ن  وزي��ر 
�أور�ق �عتم�اد �ل��س�ف�ي��ر �ل�ت�اي�الن��دي

استقبل الفريق طارق بن 
األمــن  رئيس  الحسن  حسن 
السفير محمد  أمس،  العام، 
نذر اإلسام سفير جمهورية 
ــغــــاديــــش لـــــــدى مــمــلــكــة  ــنــ بــ
الـــبـــحـــريـــن، وذلــــــك بــحــضــور 
اللواء عبداهلل محمد الزايد 

نائب رئيس األمن العام.
وتـــم خـــال الــلــقــاء بحث 
عـــــــــدد مـــــــن الـــــمـــــوضـــــوعـــــات 
والسبل  األمــنــيــة،  والمسائل 
الــكــفــيــلــة بــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون 
إطــار  فــي  األمــنــي  والتنسيق 

المصالح المشتركة.

رئي��ش �لأم�ن �لع�ام يبح�ث م�ع �س�فير بنغالدي��ش تعزي�ز �لتع�اون بي�ن �لبلدي�ن

ــرى اتـــصـــال هــاتــفــي بين  جــ
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
وزراء  رئـــيـــس  كــيــشــيــدا  وفــومــيــو 

اليابان الصديقة.
وخـــــــــــــــال االتـــــــــــصـــــــــــال تـــم 
مسارات  تعزيز  سبل  استعراض 
البحرين  مملكة  بــيــن  الــتــعــاون 
والــيــابــان عــلــى األصـــعـــدة كــافــة، 
حــيــث أعـــــرب ســـمـــوه عـــن شــكــره 
ــان مــــع مــمــلــكــة  ــابــ ــيــ ــتــــعــــاون الــ لــ
الــبــحــريــن فـــي مـــشـــروع إطـــاق 

القمر الصناعي ضوء 1.
كــمــا تـــم بــحــث الــمــواضــيــع 
ــتــــرك  ــمــــشــ الــ االهــــــتــــــمــــــام  ذات 

الساحتين  على  والمستجدات 
اإلقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة، وآخــــر 
تــطــورات األوضــــاع فــي أوكــرانــيــا 
الحلول  أهمية  تأكيد  تــم  حيث 
لــلــخــافــات بين  الــدبــلــومــاســيــة 
الجهود إلحال  وتكثيف  الدول 

السام.
ــتـــه أعــــــــرب رئـــيـــس  ــهـ مـــــن جـ
وزراء اليابان عن خالص تهانيه 
وأطيب تمنياته لسموه بمناسبة 
الــمــبــارك، متمنيًا  رمــضــان  شهر 
لسموه موفور الصحة والسعادة، 
على  المناسبة  هـــذه  يعيد  وأن 
ــنــــاء الــبــحــريــن  ــلـــى أبــ ــوه وعـ ــمـ سـ
بــالــمــزيــد مـــن الــتــقــدم والــنــمــاء 

والرفعة.

آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  تلقى صاحب 
نفتالي  السيد  هاتفيًا من  اتصااًل  الــوزراء،  رئيس مجلس  العهد  ولي 

بينيت رئيس وزراء دولة إسرائيل.
وخـــال االتــصــال، أعـــرب رئــيــس وزراء دولـــة إســرائــيــل عــن خالص 
بن  حمد  الملك  الــجــالــة  صــاحــب  لحضرة  تمنياته  وأطــيــب  تهانيه 
عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى، ولصاحب السمو الملكي ولي 
رمضان  بمناسبة شهر  البحرين  وأبناء  الــوزراء،  رئيس مجلس  العهد 
المبارك، متمنيًا لجالته وسموه موفور الصحة والسعادة، ولمملكة 

البحرين المزيد من التقدم والنماء والرفعة.
ــال اســتــعــراض الــمــواضــيــع ذات االهــتــمــام  كــمــا تـــم خـــال االتـــصـ
وسبل  والدولية،  اإلقليمية  الساحتين  على  القضايا  وأهم  المشترك 
على  إســرائــيــل  ودولـــة  البحرين  مملكة  بين  الــتــعــاون  مــســارات  تعزيز 

األصعدة كافة.

ول�ي �ل�ع�ه�د رئ�ي��ش �ل�وزر�ء ورئ�ي��ش وزر�ء �لي�اب�ان

ي�ب�ح�ث�ان ت�ع�زي�ز �ل�ع�الق�ات و�لأو�ساع في �أوكر�نيا

�ت�����س��ال ه��ات��ف��ي ب��ي��ن ول����ي �ل��ع��ه��د 
رئ��ي���ش �ل��وزر�ء ورئي�ش وزر�ء �إ�سر�ئ�ي�ل

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية.

} رئيس وزراء اليابان.

} وزير الخارجية خال لقاء السفير التاياندي.

تلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
غرفة  رئيس  نــاس  عــبــداهلل  مــن سمير  برقية شكر 
إلـــى سموه  الــبــحــريــن، رفـــع فيها  تــجــارة وصــنــاعــة 
باألصالة عن نفسه واألسرة التجارية والصناعية 
مع مجلس  للقاء سموه  والتقدير  الشكر  خالص 
المتأصل  سموه  نهج  على  يؤكد  بما  الغرفة  إدارة 
والحرص  البناء،  والتواصل  المباشر  الــحــوار  في 

على التعرف على مرئيات وأفكار وتصورات الغرفة 
في  االقتصادي  والتطور  النمو  مسيرة  يخدم  بما 

المملكة.
البحرين  وصناعة  تــجــارة  غرفة  رئيس  وثمن 
توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء السديدة في كل ما يتعلق بتطوير 
وتنمية أوضاع القطاع الخاص وتقوية العمل بين 
للقطاع  البناء  الـــدور  وتفعيل  والــغــرفــة  الحكومة 

بين  وفــاعــلــة  فــي خــلــق شــراكــة حقيقية  الــخــاص 
الــطــرفــيــن، مــشــيــدًا بــمــا أكـــد عــلــيــه ســمــوه مـــن أن 
مع  الشراكة  تعزيز  في  مستمرة  البحرين  مملكة 
االقتصاد  لنمو  الجهود  وتكثيف  الخاص  القطاع 
المسيرة  مــع  يتماشى  بما  التطوير  فــرص  ودعــم 
التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجالة 
الباد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 

المفدى.

وأكد أن غرفة تجارة وصناعة البحرين والقطاع 
عزم  بكل  العمل  سيواصلون  تمثله  الذي  الخاص 
وإخاص على تعزيز مسارات التنمية في المملكة، 
إلى  التحديات  وتحويل  التنمية  بعجلة  والــدفــع 
ويفتح  المواطنين  تطلعات  يحقق  بما  إنــجــازات 
أمامهم المزيد من الفرص الواعدة، داعيًا المولى 
بالصحة  ويــمــتــعــه  ســمــوه  يــوفــق  أن  قـــدرتـــه  جــلــت 

والعافية لمواصلة مسيرة العطاء واإلنجاز.

} وزير الخارجية خال لقاء رئيس مجموعة االتفاقيات اإلبراهيمية.

} رئيس األمن العام وسفير بنغاديش.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16084/pdf/1-Supplime/16084.pdf?fixed7766
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/1291267
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1291223
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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
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شاركت المؤسسة الملكية 
ــــة فــي  ــيـ ــانـــ ــ ــــسـ لـــــأعـــــمـــــال اإلنـ
المقام على هامش  المعرض 
اللقاء التشاوي اليمني إلبراز 
ــتـــي تــقــدمــهــا  ــاعـــدات الـ ــمـــسـ الـ
إلـــى  ــاون  ــعــ ــتــ الــ مـــجـــلـــس  دول 
والــذي  اليمنية،  الجمهورية 
ــة الـــعـــامـــة  ــ ــانــ ــ أقــــيــــم فـــــي األمــ
ــاون لــــــدول  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ لـــمـــجـــلـــس الــ

الخليج العربية بالرياض.
الدكتور  المعرض  وتفقد 
األمين  الحجرف  فــاح  نايف 
الــــــعــــــام لـــمـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون 
على  اطــلــع  حــيــث  الخليجي، 
ــتـــي قــدمــتــهــا  ــدات الـ ــاعـ ــسـ ــمـ الـ
لأعمال  الملكية  الــمــؤســســة 
اإلنـــســـانـــيـــة لــلــشــعــب الــيــمــنــي 
الجهود  على  وأثنى  الشقيق، 
البحرين  لمملكة  الــمــبــذولــة 
فــــي تـــقـــديـــم الــــعــــون ونــوعــيــة 
ــتـــي تــقــدمــهــا  ــاعـــدات الـ ــمـــسـ الـ
وصــون  باإلنسان  تهتم  والــتــي 

كرامته.

المعرض كل  فــي  وشـــارك 
من اختصاصي عاقات عامة 
نــيــلــة الـــشـــاعـــر واخــتــصــاصــي 
مــشــاريــع فــاطــمــة قــائــد، حيث 
تم تعريف الجمهور بإنجازات 
مملكة البحرين والمساعدات 
ــة الــتــي  ــيــ ــاثــ الـــتـــنـــمـــويـــة واإلغــ
تـــقـــدمـــهـــا لــــلــــدول الــصــديــقــة 
والشقيقة من شحنات إغاثية 
ومدارس ومراكز صحية والتي 

ومّد  اإلنسان  بناء  إلى  تهدف 
يد العون والمساعدة له.

الجدير بالذكر أن مملكة 
من  العديد  أرســلــت  البحرين 
الـــشـــحـــنـــات اإلغــــاثــــيــــة الـــتـــي 
الطبية  الــمــواد  على  تحتوي 
للشعب  واإلغــاثــيــة  والغذائية 
ــنــــي الــــشــــقــــيــــق، وذلــــــك  ــيــــمــ الــ
ــي مــحــنــتــهــم  لــمــســاعــدتــهــم فــ

والتخفيف عنهم. 

عقد االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين 
النقابات  ألعــضــاء  الــمــركــزي  مجلسه  اجــتــمــاع 
ــاد  الــعــمــالــيــة الــمــنــضــويــة تـــحـــت مــظــلــة االتـــحـ
أعضاء المجلس المركزي. بدأ االجتماع بكلمة 
ترحيبية من قبل النائب األول لرئيس المجلس 
المركزي لاتحاد األستاذ عبداهلل عبدالرحمن 
الذي قدم شرحًا موجزًا عن آلية عمل المجلس 
الــمــهــام المناطة  ــا هــي  الــمــركــزي وأهــمــيــتــه ومـ
المجلس  عمل  سير  مراقبة  أبــرزهــا  الــتــي  إلــيــه 

التنفيذي لاتحاد الحر.
والتقدير  الشكر  بخالص  عــبــداهلل  وتــقــدم 
ــاء الــمــجــلــس الـــمـــركـــزي عــلــى جــهــودهــم  ألعـــضـ
نقاباتهم، متمنين  أعضاء  المتميزة في خدمة 
في  والتميز  والــســداد  التوفيق  مــن  مــزيــدًا  لهم 
والتقدير  الشكر  كما وجهه  النقابية،  تجربتهم 
للمجلس  السابقين  المكتب  هيئة  أعضاء  إلى 
ــي تــفــعــيــل مــبــدأ  الــــمــــركــــزي عـــلـــى جـــهـــودهـــم فــ
الفترة  االتحاد خال  على عمل سير  المراقبة 

الماضية.

لاتحاد  الــمــركــزي  المجلس  حـــرص  وأكـــد 
لجميع  والـــازم  المتواصل  الدعم  تقديم  على 
النقابات المنضوية تحت مظلته حتى تستطيع 

القيام بدورها على أكمل وجه.
الــتــرشــح للمناصب  ــاب  بـ تــم فــتــح  وبــعــدهــا 
الـــشـــاغـــرة بــهــيــئــة مــكــتــب الــمــجــلــس الـــمـــركـــزي، 
األستاذة  المجلس  رئاسة  بمنصب  فــازت  حيث 
صــفــيــة شــمــســان بــاإلضــافــة إلـــى مــنــصــب مــقــرر 
األســتــاذة هدى  بــه  فـــازت  والـــذي  للمجلس  أول 
ــاز به  الــــــــذوادي، ومــنــصــب مــقــرر ثــانــي الــــذي فــ

األستاذ علي مرزوق.
محضر  ــرار  وإقــ مناقشة  ذلــك  بعد  تــم  كما 
2021م  لـــلـــعـــام  لــلــمــجــلــس  الـــثـــانـــي  ــتــــمــــاع  االجــ
ومــنــاقــشــة وإقــــرار تــقــاريــر لــجــان االتــحــاد للعام 
وإقـــــرار خــطــة عــمــل االتــحــاد  2021م ومــنــاقــشــة 
للعام الحالي 2022م، إضافة إلى مناقشة وإقرار 
الخطة  وإقـــرار  ومناقشة  2021م  الــعــام  ميزانية 

المالية المقترحة للعام الحالي 2022م.

ــة  ــعــ ــابــ ــتــ عـــــــقـــــــدت لـــــجـــــنـــــة مــ
للطاقة  الوطنية  الخطة  وتنفيذ 
ــــددة وكـــــــفـــــــاءة الـــطـــاقـــة  ــــجـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
اجــتــمــاعــهــا الـــســـابـــع والــعــشــريــن 
ناصر  بن  وائل  المهندس  برئاسة 
ــــؤون الــكــهــربــاء  ــر شـ ــ الـــمـــبـــارك وزيـ
اللجنة  أعــضــاء  بمشاركة  والــمــاء 
المكونة من عدد من المسؤولين 
والــجــهــات حكومية  الـــــوزارات  مــن 
ــود مــتــابــعــة  ــهـ الــمــعــنــيــة ضـــمـــن جـ
الخطة  ومــبــادرات  خطط  تنفيذ 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــطــاقــة الـــمـــتـــجـــددة، 
والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة.

استعرض  االجــتــمــاع  وخـــال 
الـــــــــوزيـــــــــر مـــــــع األعـــــــــضـــــــــاء آخـــــر 
ــتــــجــــدات الــــتــــي تــــمــــت فــي  الــــمــــســ
ــي يــنــايــر  ــر اجـــتـــمـــاع لــلــجــنــة فـ آخــ
الــمــاضــي، كــان مــن أبــرزهــا صــدور 
3 لسنة  رقــــم  الــمــلــكــي  الـــمـــرســـوم 
ومسؤوليات  مهام  بتحويل   2022
وزارة  ــى  الــ الــمــســتــدامــة  الـــطـــاقـــة 
ــاء، مــؤكــدًا  ــمـ شــــؤون الــكــهــربــاء والـ
ــــرص الـــــــــوزارة بــالــتــعــاون  عـــلـــى حـ
المعنية  الــجــهــات  مــع  والتنسيق 
والـــتـــزامـــهـــا بــتــحــقــيــق األهــــــداف 
الـــتـــنـــمـــويـــة الســـتـــدامـــة الـــطـــاقـــة، 
الهدف  إلــى  الــوصــول  يحقق  بما 

ــفــــري  ــاد الــــصــ ــيــ ــحــ ــلــ الـــــوطـــــنـــــي لــ
الكربوني بحلول عام 2060.

كــمــا تــم اطـــاع الــلــجــنــة على 
سير العمل في عدد من المبادرات 
نظام  مــشــروع  تدشين  أهمها  مــن 
الطاقة الشمسية الذي تم تركيبه 
ضمن  حكومية  مدرسة  أول  على 
ــة األولــــــــى مــــن مـــشـــروع  ــلـ ــمـــرحـ الـ

ــادرة تــركــيــب أنــظــمــة الــطــاقــة  ــبــ مــ
أسطح  عــلــى  الــمــوزعــة  الشمسية 
ــيـــة بــحــضــور  ــكـــومـ الـــمـــبـــانـــي الـــحـ
النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور 
واطلعت  والتعليم،  التربية  وزيــر 
الجهود  مستجدات  على  اللجنة 
تنفيذها  يــتــم  الــتــي  الــتــنــســيــقــيــة 
األخــرى  الحكومية  الــجــهــات  مــع 

ــادرة  ــبــ ــمـــن مــ والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن ضـ
الشمسية  الطاقة  أنظمة  تركيب 
الموزعة على المباني والمنشآت.
وتطرق الوزير إلى المواضيع 
الـــمـــدرجـــة عــلــى جــــدول األعــمــال 
مــــع أعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة 
ــاءة  ــ ــفـ ــ ــلــــطــــاقــــة الــــمــــتــــجــــددة وكـ لــ
استعراض  تضمنت  التي  الطاقة 

المشاريع  فــي  آخــر اإلحــصــائــيــات 
المتجددة  الــطــاقــة  فــي  الــمــنــفــذة 
بمملكة  الــقــطــاعــات  مختلف  فــي 

البحرين.
ــاع  ــمــ ــتــ ــا تـــــم خـــــــال االجــ ــمــ كــ
االطاع على سير العمل في مبادرة 
ــيـــارات الــكــهــربــائــيــة مـــن قبل  الـــسـ
وجهود  والصناعة،  التجارة  وزارة 
واالتــــصــــاالت  ــواصـــات  ــمـ الـ وزارة 
ــال الـــطـــاقـــة الــمــتــجــددة  فــــي مـــجـ
وكـــفـــاءة الــطــاقــة، بــاإلضــافــة إلــى 
لسياسات  التطبيقية  الــمــراحــل 
واطلع  الــخــضــراء،  المباني  دليل 
ــراحــــل إطــــاق  األعــــضــــاء عـــلـــى مــ
الـــــجـــــائـــــزة الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة 
ــددة الــــتــــي تــــهــــدف إلــــى  ــجــ ــتــ ــمــ الــ
تشجيع االستثمارات في مشاريع 

الطاقة المتجددة وتطبيقاتها.
ــاد  وفــــي خـــتـــام االجـــتـــمـــاع أشـ
الــوزيــر بــجــهــود األعـــضـــاء، مــؤكــدًا 
ــود فــي  ــهــ ــجــ ــة الــ ــلــ ــواصــ أهـــمـــيـــة مــ
ــة، لـــتـــحـــقـــيـــق األهـــــــــداف  ــنــ ــلــــجــ الــ
ــة لـــلـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة  ــيـ ــنـ ــوطـ الـ
تتماشى مع  التي  الطاقة  وكفاءة 
ــة االقــتــصــاديــة والـــتـــزامـــات  ــرؤيـ الـ

المملكة الدولية واإلقليمية.

ال��ل��ج��ن��ة ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��ط��اق��ة ال���م���ت���ج���ددة ت��ن��اق�����ش
����ش���ي���ر ال���ع���م���ل ف�����ي ال�����م�����ب�����ادرات وال���م�������ش���اري���ع

} اجتماع اللجنة الوطنية للطاقة المتجددة.

} جانب من احتفال جمعية المهندسين »أرشيفية«.

} جانب من فعالية المعرض.

} المهندس علي الدرازي خال اللقاء.

عــلــى هــامــش الـــزيـــارة الــتــي يــقــوم بــهــا للمرصد 
التابع للبرلمان العربي في  العربي لحقوق اإلنسان 
جمهورية مصر العربية، التقى المهندس علي أحمد 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيس  الـــدرازي 
األستاذ عاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق 
تعزيز  سبل  مناقشة  تم  حيث  القاهرة،  في  اإلنــســان 
مجاالت التعاون والتنسيق وخاصة في إعداد البرامج 

المعنية بحقوق اإلنسان في مملكة البحرين.

يــذكــر أن الــمــؤســســة الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنــســان 
لحقوق  العربية  المنظمة  مــع  تــعــاون  مــذكــرة  وقعت 
تبادل  إلــى  المذكرة  وتــهــدف  عــام 2014،  فــي  اإلنــســان 
والفعاليات  والــتــدريــب  العمل  ورش  وعقد  الــخــبــرات 
اإلنسان  حقوق  وحماية  تعزيز  مجال  في  المشتركة 
باختصاص  يتعلق  فيما  المشتركة  المواقف  واتخاذ 
ــان والــمــؤســســة  ــســ الــمــنــظــمــة الــعــربــيــة لــحــقــوق اإلنــ

الوطنية لحقوق اإلنسان. 

ــة الـــتـــابـــع  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ ــز الـ ــ ــركـ ــ ــم مـ ــظــ نــ
المعاقين  لــرعــايــة  الــرحــمــة  لجمعية 
بــالــتــعــاون مـــع مــســتــشــفــى اإلرســالــيــة 
األمـــريـــكـــيـــة فــعــالــيــة صــحــيــة لــطــلــبــة 

ومنتسبي المركز.
ــيــــة عــلــى  ــالــ ــوت الــــفــــعــ ــ ــتــ ــ وقـــــــد احــ
وإجـــراء  الطبية  االســتــشــارات  تقديم 
منها  المجانية،  الطبية  الفحوصات 
الوزن  قياس  والضغط  السكر  فحص 
والــــطــــول، وفــحــص الــعــيــون والــنــظــر، 

وفحص األسنان .
جوليا  السيدة  الفعالية  حضرت 
ــوفــــي الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي  مــــاريــــا تــ
ــات فــــــي الـــمـــســـتـــشـــفـــى  ــوعــ ــمــ ــجــ ــمــ ــلــ لــ

األمريكي, وتم أخذ جولة استطاعية 
التعليمية،  التأهيلية،  األقــســام  فــي 
الــمــركــز، كما  الــتــي يضمها  الــزراعــيــة 
حــواريــة حول  الــزيــارة جلسة  تخللت 
تنفيذها  الــمــطــلــوب  الـــتـــعـــاون  أوجــــه 
ــع الــتــي  ــاريـ ــشـ ــمـ مــســتــقــبــًا لـــدعـــم الـ

يتبناها المركز لصالح الطلبة .
وفـــي نــهــايــة الــفــعــالــيــة تــم تقديم 
إلدارة مستشفى  وتقدير  شهادة شكر 
ــيــــة األمـــريـــكـــيـــة عـــلـــى حــســن  ــالــ اإلرســ
تعاونهم مع المركز وتقديم الخدمات 
الصحية لجميع منتسبي المركز من 

طلبة وموظفين وعاملين.

تعزي�ز التع�اون بي�ن الوطني�ة لحق�وق الإن�ش�ان 
وال��م��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ح��ق��وق الإن�����ش��ان

الأمريكي�ة والإر�ش�الية  الرحم�ة  مرك�ز  بي�ن  بالتع�اون  �شحي�ة  فعالي�ة 

أكد رئيس جمعية المهندسين البحرينية 
فكرة  أن  توفيقي  عــبــدالــعــزيــز  ضــيــاء  الــدكــتــور 
المبادرات  تصميم وبناء النصب جاءت ضمن 
المهندسين  جمعية  أعلنتها  الــتــي  الــعــديــدة 
البحرينية ضمن فعالياتها باحتفاالت اليوبيل 
جمعية  رغــبــة  منطلق  مــن  للجمعية  الذهبي 
المهندسين البحرينية في تكريم المهندسين 
بناء صرح  و  تصميم  خــال  من  البحرين  في 
يرمز الى دور المهندسين ومساهمتهم الكبيرة 
في النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها 
الزاهر  العهد  فــي  سيما  ال  البحرين،  مملكة 
لــحــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بن 

عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى.
أنـــه خـــال االحــتــفــال  إلـــى  ــار توفيقي  وأشــ
باليوبيل الذهبي لتأسيس جمعية المهندسين 
السامية  الرعاية  تحت  أقيم  الذي  البحرينية 
البحرين  مــركــز  فــي  الــمــفــدى  الملك  لجالة 
مارس   15 في  والمؤتمرات  للمعارض  الــدولــي 
المنصرم، وبحضور نائب راعي الحفل الشيخ 
ــبـــداهلل آل خــلــيــفــة، نـــائـــب رئــيــس  خـــالـــد بـــن عـ
المسؤولين  مــن  كبير  وعـــدد  الــــوزراء،  مجلس 
الهيئات  والوجهاء واألعيان ورؤساء  بالمملكة 
أعلنت  والــمــهــنــدســيــن،  الخليجية  الهندسية 
النصب  لــمــبــادرة  الــفــائــز  التصميم  الجمعية 
حققت  هندسيًا  تصميمًا   17 ضمن  التذكاري 
فكرة  فــازت  حيث  المسابقة،  ومعايير  شــروط 
الدين  صــاح  أحمد  مــن  المقدمة  )المكعب( 

لتطوير الممتلكات بأفضل تصميم.
لـــوزارة  ــرب توفيقي عــن جــزيــل شــكــره  وأعــ
األشـــــغـــــال وشــــــــؤون الـــبـــلـــديـــات والــتــخــطــيــط 
الــعــمــرانــي لــلــتــعــاون والــتــنــســيــق الــمــثــمــر مع 
جمعية المهندسين البحرينية من أجل إظهار 
إلى  الــواقــع، مشيرًا  أرض  على  الــمــبــادرة  هــذه 
تشكيل  تــم  الــمــبــادرة  هــذه  لتنفيذ  تفعيًا  أنــه 
ــوزارة  ــ والـ الجمعية  بــيــن  فــريــق عــمــل مــشــتــرك 
الوزارة  قامت  المناسب حيث  الموقع  الختيار 
مشكورة بالموافقة على موقع مقترح للنصب 
جسر  تقاطع  منطقة  فــي  المنامة  شمال  فــي 
المؤدي  خليفة  آل  سلمان  بــن  عيسى  الشيخ 
للمحرق مع امتداد شارع الفاتح باتجاه خليج 
البحرين، مؤكدًا أن الجمعية ستقوم بالتنسيق 
التالية للتصاميم  الوزارة حول الخطوات  مع 

التفصيلية والتنفيذ في المكان المقترح.

وتقدم توفيقي بالتهنئة لصاحب التصميم 
متمنيًا  الدين  صاح  أحمد  المهندس  الفائز 
لــه الــتــوفــيــق لــتــقــديــم الــمــزيــد مــن اإلنـــجـــازات 
ــات الــهــنــدســيــة، كــمــا تـــقـــدم بــالــشــكــر  ــ ــــداعـ واإلبـ
تصميم  مبادرة  إنجاح  على  القائمين  كل  إلى 
الــنــصــب الـــتـــذكـــاري ولــجــنــة الــتــحــكــيــم الــتــي 
تكونت من سبعة أعضاء يمثل عضوات منهم 
والتخطيط  البلديات  وشـــؤون  األشــغــال  وزارة 
واآلثــار،  الثقافة  هيئة  من  وعضوان  العمراني 
حتى ظهرت هذه المسابقة الهندسية بالشكل 
الذي اضطلع  الــدور  يتناسب مع  وبما  الائق 
ــي مــســيــرة  ــه الـــمـــهـــنـــدســـون الـــبـــحـــريـــنـــيـــون فــ بــ
مؤكدًا  البحرين،  مملكة  في  الشاملة  التنمية 
في  واالســتــمــرار  المحافظة  في  الجمعية  دور 
إطــــاق الـــبـــرامـــج والـــمـــبـــادرات الــمــهــنــيــة الــتــي 
تــرتــقــي بــالــقــطــاع الــهــنــدســي والــمــهــنــدس في 

الباد.
صاح  أحــمــد  المهندس  أشـــاد  جانبه  مــن 
المهندسين  بجمعية  بالجائزة  الفائز  الدين 
ــد فـــي تــطــور قــطــاع  ــرائـ ــا الـ ــ الــبــحــريــنــيــة ودورهــ
البحرين،  مملكة  في  والمهندسين  الهندسة 
في  )المكعب(  فكرته  لفوز  سعادته  عن  معبرًا 
هذه المسابقة من بين كل األعمال المقدمة، 
إنشاؤه  المزمع  التذكاري  النصب  يمثله  ومــا 
من تقدير كبير للمهندسين ودورهم المحوري 
وإسهاماتهم الكبيرة في تقدم ونهضة البلدان، 
وهو ما اعتبره مدعاة للفخر من خال تقديم 
خدماته وخبراته الهندسية بما يخدم الوطن 

والمواطنين.
المكعب  أن فكرة  إلى  الدين  وأشــار صاح 
الثاثية  الهندسية  األشكال  أبسط  هو  الــذي 
األبعاد تعكس دور الهندسة وأهميتها وتداخلها 
بعضًا  بعضها  لتكملة  التخصصات  سائر  مع 
إلــى  مــشــيــرًا  الــهــنــدســيــة،  ــازات  اإلنـــجـ لتحقيق 
ألنهم  المهندسين  الستشارة  تميل  الناس  أن 
قادرون على إعطاء قيمة مضافة للمشروعات 
الهندسية، مثنيًا على كل الجهود المبذولة من 
والجهات  البحرينية  المهندسين  قبل جمعية 
المتعاونة معها لتنفيذ هذه المسابقة وإقامة 
هــــذا الـــصـــرح الــهــنــدســي لــلــتــعــبــيــر عـــن مــكــانــة 

المهندسين في المجتمع. 

خالل احتفال جمعية المهند�سين باليوبيل الذهبي

اأح���م���د ����ش���اح ال���دي���ن ي���ف���وز ب��م�����ش��اب��ق��ة 
ال���ن�������ش���ب ال����ت����ذك����اري ل��ل��م��ه��ن��د���ش��ي��ن

الموؤ�ش�شة الملكية ت�شارك في اللقاء الت�شاوري اليمني

ال��م��ج��ل�����ش ال���م���رك���زي ل���ات���ح���اد ال��ح��ر 
ي���ن���ت���خ���ب ����ش���ف���ي���ة ����ش���م�������ش���ان رئ��ي�����ش��ا

عـــقـــدت الـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة 
ــة الــنــقــص  ــتــــازمــ لـــمـــكـــافـــحـــة مــ
الـــمـــنـــاعـــي الــمــكــتــســب »اإليـــــــدز« 
اجتماًعا مرئًيا عن ُبعد برئاسة 
الــصــحــة األســـتـــاذة فائقة  ــرة  وزيــ
وبحضور  الــصــالــح،  سعيد  بــنــت 
ــئـــات  ــيـ ــهـ مـــمـــثـــلـــي الــــــــــــــوزارات والـ

الرسمية في اللجنة.
ــاع،  ــتــــمــ وفــــــي مـــســـتـــهـــل االجــ
بالحضور  الصحة  وزيــرة  رحبت 
مـــن أعـــضـــاء الــلــجــنــة، وهــنــأتــهــم 
الــمــبــارك،  رمــضــان  شهر  بحلول 
ــن ثـــــم اســــتــــعــــرضــــت جـــــدول  ــ ــ ومـ
ــال وتــــم إقــــــــراره، كــمــا تم  ــمــ األعــ
ــاد مــــحــــضــــر االجــــتــــمــــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ

السابق.
وخـــــــــــــــــــــال االجــــــــــتــــــــــمــــــــــاع، 
اللجنة  رئيس  نائب  استعرضت 
الــــــدكــــــتــــــورة مـــــريـــــم الــــهــــاجــــري 
مــتــابــعــة تــوصــيــات الــلــجــنــة، كما 
ــعــــراض عـــمـــل الـــلـــجـــان  ــتــ تــــم اســ
التنفيذية  والــخــطــط  الــفــرعــيــة 

الــتــي وضــعــتــهــا كـــل لــجــنــة بــنــاًء 
ــداف الــلــجــنــة والــخــطــة  ــ عــلــى أهـ
اإليدز،  لمكافحة  االستراتيجية 
حـــيـــث قـــــدم كــــل مــــن الـــدكـــتـــورة 
اللجنة  رئــيــس  الفتح  أبــو  نــجــاة 
بالمعلومات  المعنية  الفرعية 

واإلحصائيات والبحوث العلمية، 
ــر بــن  ــقــ ــيــــخ صــ والـــــدكـــــتـــــور الــــشــ
سلمان آل خليفة رئيس اللجنة 
ــة الـــمـــعـــنـــيـــة بــــاإلرشــــاد  ــيـ ــرعـ ــفـ الـ
والدكتورة  والتثقيف،  والتوجيه 
اللجنة  رئيس  السلمان  جميلة 

ــعـــاج  ــالـ ــيـــة بـ ــنـ ــيــــة الـــمـــعـ الــــفــــرعــ
اللجان،  أعمال  نتائج  والتأهيل 
العمل  استمرارية  تأكيد  تم  كما 
االستراتيجية  الخطة  لتنفيذ 

لمكافحة اإليدز 2020 – 2025.
ــة أعـــمـــال  ــاقـــشـ ــنـ كـــمـــا تـــــم مـ

الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة بــرئــاســة 
لعقد  السلمان  الدكتورة جميلة 
متازمة  حــول  الــدولــي  المؤتمر 
الـــنـــقـــص الـــمـــنـــاعـــي الــمــكــتــســب 
»اإليدز«، المزمع عقده في شهر 

سبتمبر 2022.
وفـــــــــي خــــــتــــــام االجـــــتـــــمـــــاع، 
الشكر  بجزيل  الــوزيــرة  تقدمت 
اللجنة  أعــضــاء  إلـــى  والــتــقــديــر 
الـــوطـــنـــيـــة لــمــكــافــحــة مــتــازمــة 
الـــنـــقـــص الـــمـــنـــاعـــي الــمــكــتــســب 
ــا لــهــم  ــهــ ــاتــ ــيــ ــنــ ــمــ »اإليــــــــــــــــــدز«، وتــ
بــالــتــوفــيــق والـــســـداد فـــي كـــل ما 
مهام  ضمن  جهود  من  يبذلونه 
جميع  ودعـــت  اللجنة،  وأهــــداف 
األعــضــاء إلـــى بـــذل الــمــزيــد من 
الجهد والعطاء العملي الفاعل 
بــمــا يــحــقــق االلــــتــــزام بــنــصــوص 
يــضــمــن حماية  الــــذي  الــقــانــون 
المتعايشين  األشخاص  حقوق 
المجتمع  ووقـــايـــة  الــمــرض  مــع 

منه. 

وزي�����������رة ال���������ش����ح����ة ت�����ت�����راأ������ش اج�����ت�����م�����اع ل��ج��ن��ة
م���ك���اف���ح���ة ن���ق�������ش ال���م���ن���اع���ة ال��م��ك��ت�����ش��ب »الإي����������دز«

} وزيرة الصحة خال االجتماع.

فائقة  األستاذة  الصحة  وزيرة  استقبلت 
الــوزارة  بديوان  بمكتبها  الصالح  سعيد  بنت 
بأبراج الخير صباح أمس الثاثاء الموافق 5 
أبريل 2022 السيد وحيد مبارك سيار سفير 
العربية  الــجــمــهــوريــة  إلـــى  الــبــحــريــن  مملكة 

السورية.
اللقاء رحبت وزيرة الصحة  في مستهل 
التاريخية  العاقات  عمق  مــؤكــدًة  بالسفير، 
المتميزة والعريقة التي تجمع بين البلدين 

الشقيقين في مختلف المجاالت.
اللقاء  خــال  الصحة  وزيـــرة  أكـــدت  كما 
ــاون  ــعـ ــتـ ــي لـــتـــعـــزيـــز وتــــوطــــيــــد أطــــــر الـ ــعـ ــسـ الـ
والــتــنــســيــق الــمــشــتــرك بــيــن الــجــانــبــيــن في 
الــمــجــال الــصــحــي، وذلـــك مــن خـــال العمل 
على تفعيل مذكرات التفاهم وتبادل الخبرات 
بما يسهم في تحقيق سبل االرتقاء وتطوير 

مــســتــوى الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة والــتــطــلــعــات 
المستقبلية واألهداف المنشودة.

واستعراض  بحث  اللقاء  تم خــال  وقــد 
عــدد مــن أبـــرز الــمــوضــوعــات والــمــشــاريــع ذات 
االهــتــمــام الــمــشــتــرك وســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
المثمر بين البلدين خال المراحل المقبلة. 
ــرب الــســفــيــر عــــن شــكــره  ــ مــــن جــهــتــه أعــ
االستعداد  مؤكدًا  الصحة،  لوزيرة  وتقديره 
لــلــمــشــاركــة فــي تــقــديــم كــل مــا مــن شــأنــه أن 
ــم وتــعــزيــز عـــاقـــات الــتــعــاون  يــســهــم فـــي دعــ
الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن الـــجـــانـــبـــيـــن فــــي الــمــجــال 

الصحي.
الصحة  وزيــرة  أعربت  اللقاء  وفي ختام 
عـــن خـــالـــص شــكــرهــا وتـــقـــديـــرهـــا لــلــســفــيــر، 
متمنيًة له دوام التوفيق والنجاح في مهامه 

الدبلوماسية الجديدة.

وزي���رة ال�شح���ة ت�ش���تقبل �ش���فير المملك���ة المعي���ن ل���دى �ش���وريا

} وزيرة الصحة لدى استقبال السفير سيار.
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شاركت المؤسسة الملكية 
ــــة فــي  ــيـ ــانـــ ــ ــــسـ لـــــأعـــــمـــــال اإلنـ
المقام على هامش  المعرض 
اللقاء التشاوي اليمني إلبراز 
ــتـــي تــقــدمــهــا  ــاعـــدات الـ ــمـــسـ الـ
إلـــى  ــاون  ــعــ ــتــ الــ مـــجـــلـــس  دول 
والــذي  اليمنية،  الجمهورية 
ــة الـــعـــامـــة  ــ ــانــ ــ أقــــيــــم فـــــي األمــ
ــاون لــــــدول  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ لـــمـــجـــلـــس الــ

الخليج العربية بالرياض.
الدكتور  المعرض  وتفقد 
األمين  الحجرف  فــاح  نايف 
الــــــعــــــام لـــمـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون 
على  اطــلــع  حــيــث  الخليجي، 
ــتـــي قــدمــتــهــا  ــدات الـ ــاعـ ــسـ ــمـ الـ
لأعمال  الملكية  الــمــؤســســة 
اإلنـــســـانـــيـــة لــلــشــعــب الــيــمــنــي 
الجهود  على  وأثنى  الشقيق، 
البحرين  لمملكة  الــمــبــذولــة 
فــــي تـــقـــديـــم الــــعــــون ونــوعــيــة 
ــتـــي تــقــدمــهــا  ــاعـــدات الـ ــمـــسـ الـ
وصــون  باإلنسان  تهتم  والــتــي 

كرامته.

المعرض كل  فــي  وشـــارك 
من اختصاصي عاقات عامة 
نــيــلــة الـــشـــاعـــر واخــتــصــاصــي 
مــشــاريــع فــاطــمــة قــائــد، حيث 
تم تعريف الجمهور بإنجازات 
مملكة البحرين والمساعدات 
ــة الــتــي  ــيــ ــاثــ الـــتـــنـــمـــويـــة واإلغــ
تـــقـــدمـــهـــا لــــلــــدول الــصــديــقــة 
والشقيقة من شحنات إغاثية 
ومدارس ومراكز صحية والتي 

ومّد  اإلنسان  بناء  إلى  تهدف 
يد العون والمساعدة له.

الجدير بالذكر أن مملكة 
من  العديد  أرســلــت  البحرين 
الـــشـــحـــنـــات اإلغــــاثــــيــــة الـــتـــي 
الطبية  الــمــواد  على  تحتوي 
للشعب  واإلغــاثــيــة  والغذائية 
ــنــــي الــــشــــقــــيــــق، وذلــــــك  ــيــــمــ الــ
ــي مــحــنــتــهــم  لــمــســاعــدتــهــم فــ

والتخفيف عنهم. 

عقد االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين 
النقابات  ألعــضــاء  الــمــركــزي  مجلسه  اجــتــمــاع 
ــاد  الــعــمــالــيــة الــمــنــضــويــة تـــحـــت مــظــلــة االتـــحـ
أعضاء المجلس المركزي. بدأ االجتماع بكلمة 
ترحيبية من قبل النائب األول لرئيس المجلس 
المركزي لاتحاد األستاذ عبداهلل عبدالرحمن 
الذي قدم شرحًا موجزًا عن آلية عمل المجلس 
الــمــهــام المناطة  ــا هــي  الــمــركــزي وأهــمــيــتــه ومـ
المجلس  عمل  سير  مراقبة  أبــرزهــا  الــتــي  إلــيــه 

التنفيذي لاتحاد الحر.
والتقدير  الشكر  بخالص  عــبــداهلل  وتــقــدم 
ــاء الــمــجــلــس الـــمـــركـــزي عــلــى جــهــودهــم  ألعـــضـ
نقاباتهم، متمنين  أعضاء  المتميزة في خدمة 
في  والتميز  والــســداد  التوفيق  مــن  مــزيــدًا  لهم 
والتقدير  الشكر  كما وجهه  النقابية،  تجربتهم 
للمجلس  السابقين  المكتب  هيئة  أعضاء  إلى 
ــي تــفــعــيــل مــبــدأ  الــــمــــركــــزي عـــلـــى جـــهـــودهـــم فــ
الفترة  االتحاد خال  على عمل سير  المراقبة 

الماضية.

لاتحاد  الــمــركــزي  المجلس  حـــرص  وأكـــد 
لجميع  والـــازم  المتواصل  الدعم  تقديم  على 
النقابات المنضوية تحت مظلته حتى تستطيع 

القيام بدورها على أكمل وجه.
الــتــرشــح للمناصب  ــاب  بـ تــم فــتــح  وبــعــدهــا 
الـــشـــاغـــرة بــهــيــئــة مــكــتــب الــمــجــلــس الـــمـــركـــزي، 
األستاذة  المجلس  رئاسة  بمنصب  فــازت  حيث 
صــفــيــة شــمــســان بــاإلضــافــة إلـــى مــنــصــب مــقــرر 
األســتــاذة هدى  بــه  فـــازت  والـــذي  للمجلس  أول 
ــاز به  الــــــــذوادي، ومــنــصــب مــقــرر ثــانــي الــــذي فــ

األستاذ علي مرزوق.
محضر  ــرار  وإقــ مناقشة  ذلــك  بعد  تــم  كما 
2021م  لـــلـــعـــام  لــلــمــجــلــس  الـــثـــانـــي  ــتــــمــــاع  االجــ
ومــنــاقــشــة وإقــــرار تــقــاريــر لــجــان االتــحــاد للعام 
وإقـــــرار خــطــة عــمــل االتــحــاد  2021م ومــنــاقــشــة 
للعام الحالي 2022م، إضافة إلى مناقشة وإقرار 
الخطة  وإقـــرار  ومناقشة  2021م  الــعــام  ميزانية 

المالية المقترحة للعام الحالي 2022م.

ــة  ــعــ ــابــ ــتــ عـــــــقـــــــدت لـــــجـــــنـــــة مــ
للطاقة  الوطنية  الخطة  وتنفيذ 
ــــددة وكـــــــفـــــــاءة الـــطـــاقـــة  ــــجـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
اجــتــمــاعــهــا الـــســـابـــع والــعــشــريــن 
ناصر  بن  وائل  المهندس  برئاسة 
ــــؤون الــكــهــربــاء  ــر شـ ــ الـــمـــبـــارك وزيـ
اللجنة  أعــضــاء  بمشاركة  والــمــاء 
المكونة من عدد من المسؤولين 
والــجــهــات حكومية  الـــــوزارات  مــن 
ــود مــتــابــعــة  ــهـ الــمــعــنــيــة ضـــمـــن جـ
الخطة  ومــبــادرات  خطط  تنفيذ 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــطــاقــة الـــمـــتـــجـــددة، 
والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة.

استعرض  االجــتــمــاع  وخـــال 
الـــــــــوزيـــــــــر مـــــــع األعـــــــــضـــــــــاء آخـــــر 
ــتــــجــــدات الــــتــــي تــــمــــت فــي  الــــمــــســ
ــي يــنــايــر  ــر اجـــتـــمـــاع لــلــجــنــة فـ آخــ
الــمــاضــي، كــان مــن أبــرزهــا صــدور 
3 لسنة  رقــــم  الــمــلــكــي  الـــمـــرســـوم 
ومسؤوليات  مهام  بتحويل   2022
وزارة  ــى  الــ الــمــســتــدامــة  الـــطـــاقـــة 
ــاء، مــؤكــدًا  ــمـ شــــؤون الــكــهــربــاء والـ
ــــرص الـــــــــوزارة بــالــتــعــاون  عـــلـــى حـ
المعنية  الــجــهــات  مــع  والتنسيق 
والـــتـــزامـــهـــا بــتــحــقــيــق األهــــــداف 
الـــتـــنـــمـــويـــة الســـتـــدامـــة الـــطـــاقـــة، 
الهدف  إلــى  الــوصــول  يحقق  بما 

ــفــــري  ــاد الــــصــ ــيــ ــحــ ــلــ الـــــوطـــــنـــــي لــ
الكربوني بحلول عام 2060.

كــمــا تــم اطـــاع الــلــجــنــة على 
سير العمل في عدد من المبادرات 
نظام  مــشــروع  تدشين  أهمها  مــن 
الطاقة الشمسية الذي تم تركيبه 
ضمن  حكومية  مدرسة  أول  على 
ــة األولــــــــى مــــن مـــشـــروع  ــلـ ــمـــرحـ الـ

ــادرة تــركــيــب أنــظــمــة الــطــاقــة  ــبــ مــ
أسطح  عــلــى  الــمــوزعــة  الشمسية 
ــيـــة بــحــضــور  ــكـــومـ الـــمـــبـــانـــي الـــحـ
النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور 
واطلعت  والتعليم،  التربية  وزيــر 
الجهود  مستجدات  على  اللجنة 
تنفيذها  يــتــم  الــتــي  الــتــنــســيــقــيــة 
األخــرى  الحكومية  الــجــهــات  مــع 

ــادرة  ــبــ ــمـــن مــ والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن ضـ
الشمسية  الطاقة  أنظمة  تركيب 
الموزعة على المباني والمنشآت.
وتطرق الوزير إلى المواضيع 
الـــمـــدرجـــة عــلــى جــــدول األعــمــال 
مــــع أعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة 
ــاءة  ــ ــفـ ــ ــلــــطــــاقــــة الــــمــــتــــجــــددة وكـ لــ
استعراض  تضمنت  التي  الطاقة 

المشاريع  فــي  آخــر اإلحــصــائــيــات 
المتجددة  الــطــاقــة  فــي  الــمــنــفــذة 
بمملكة  الــقــطــاعــات  مختلف  فــي 

البحرين.
ــاع  ــمــ ــتــ ــا تـــــم خـــــــال االجــ ــمــ كــ
االطاع على سير العمل في مبادرة 
ــيـــارات الــكــهــربــائــيــة مـــن قبل  الـــسـ
وجهود  والصناعة،  التجارة  وزارة 
واالتــــصــــاالت  ــواصـــات  ــمـ الـ وزارة 
ــال الـــطـــاقـــة الــمــتــجــددة  فــــي مـــجـ
وكـــفـــاءة الــطــاقــة، بــاإلضــافــة إلــى 
لسياسات  التطبيقية  الــمــراحــل 
واطلع  الــخــضــراء،  المباني  دليل 
ــراحــــل إطــــاق  األعــــضــــاء عـــلـــى مــ
الـــــجـــــائـــــزة الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة 
ــددة الــــتــــي تــــهــــدف إلــــى  ــجــ ــتــ ــمــ الــ
تشجيع االستثمارات في مشاريع 

الطاقة المتجددة وتطبيقاتها.
ــاد  وفــــي خـــتـــام االجـــتـــمـــاع أشـ
الــوزيــر بــجــهــود األعـــضـــاء، مــؤكــدًا 
ــود فــي  ــهــ ــجــ ــة الــ ــلــ ــواصــ أهـــمـــيـــة مــ
ــة، لـــتـــحـــقـــيـــق األهـــــــــداف  ــنــ ــلــــجــ الــ
ــة لـــلـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة  ــيـ ــنـ ــوطـ الـ
تتماشى مع  التي  الطاقة  وكفاءة 
ــة االقــتــصــاديــة والـــتـــزامـــات  ــرؤيـ الـ

المملكة الدولية واإلقليمية.

ال��ل��ج��ن��ة ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��ط��اق��ة ال���م���ت���ج���ددة ت��ن��اق�����ش
����ش���ي���ر ال���ع���م���ل ف�����ي ال�����م�����ب�����ادرات وال���م�������ش���اري���ع

} اجتماع اللجنة الوطنية للطاقة المتجددة.

} جانب من احتفال جمعية المهندسين »أرشيفية«.

} جانب من فعالية المعرض.

} المهندس علي الدرازي خال اللقاء.

عــلــى هــامــش الـــزيـــارة الــتــي يــقــوم بــهــا للمرصد 
التابع للبرلمان العربي في  العربي لحقوق اإلنسان 
جمهورية مصر العربية، التقى المهندس علي أحمد 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيس  الـــدرازي 
األستاذ عاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق 
تعزيز  سبل  مناقشة  تم  حيث  القاهرة،  في  اإلنــســان 
مجاالت التعاون والتنسيق وخاصة في إعداد البرامج 

المعنية بحقوق اإلنسان في مملكة البحرين.

يــذكــر أن الــمــؤســســة الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنــســان 
لحقوق  العربية  المنظمة  مــع  تــعــاون  مــذكــرة  وقعت 
تبادل  إلــى  المذكرة  وتــهــدف  عــام 2014،  فــي  اإلنــســان 
والفعاليات  والــتــدريــب  العمل  ورش  وعقد  الــخــبــرات 
اإلنسان  حقوق  وحماية  تعزيز  مجال  في  المشتركة 
باختصاص  يتعلق  فيما  المشتركة  المواقف  واتخاذ 
ــان والــمــؤســســة  ــســ الــمــنــظــمــة الــعــربــيــة لــحــقــوق اإلنــ

الوطنية لحقوق اإلنسان. 

ــة الـــتـــابـــع  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ ــز الـ ــ ــركـ ــ ــم مـ ــظــ نــ
المعاقين  لــرعــايــة  الــرحــمــة  لجمعية 
بــالــتــعــاون مـــع مــســتــشــفــى اإلرســالــيــة 
األمـــريـــكـــيـــة فــعــالــيــة صــحــيــة لــطــلــبــة 

ومنتسبي المركز.
ــيــــة عــلــى  ــالــ ــوت الــــفــــعــ ــ ــتــ ــ وقـــــــد احــ
وإجـــراء  الطبية  االســتــشــارات  تقديم 
منها  المجانية،  الطبية  الفحوصات 
الوزن  قياس  والضغط  السكر  فحص 
والــــطــــول، وفــحــص الــعــيــون والــنــظــر، 

وفحص األسنان .
جوليا  السيدة  الفعالية  حضرت 
ــوفــــي الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي  مــــاريــــا تــ
ــات فــــــي الـــمـــســـتـــشـــفـــى  ــوعــ ــمــ ــجــ ــمــ ــلــ لــ

األمريكي, وتم أخذ جولة استطاعية 
التعليمية،  التأهيلية،  األقــســام  فــي 
الــمــركــز، كما  الــتــي يضمها  الــزراعــيــة 
حــواريــة حول  الــزيــارة جلسة  تخللت 
تنفيذها  الــمــطــلــوب  الـــتـــعـــاون  أوجــــه 
ــع الــتــي  ــاريـ ــشـ ــمـ مــســتــقــبــًا لـــدعـــم الـ

يتبناها المركز لصالح الطلبة .
وفـــي نــهــايــة الــفــعــالــيــة تــم تقديم 
إلدارة مستشفى  وتقدير  شهادة شكر 
ــيــــة األمـــريـــكـــيـــة عـــلـــى حــســن  ــالــ اإلرســ
تعاونهم مع المركز وتقديم الخدمات 
الصحية لجميع منتسبي المركز من 

طلبة وموظفين وعاملين.

تعزي�ز التع�اون بي�ن الوطني�ة لحق�وق الإن�ش�ان 
وال��م��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ح��ق��وق الإن�����ش��ان

الأمريكي�ة والإر�ش�الية  الرحم�ة  مرك�ز  بي�ن  بالتع�اون  �شحي�ة  فعالي�ة 

أكد رئيس جمعية المهندسين البحرينية 
فكرة  أن  توفيقي  عــبــدالــعــزيــز  ضــيــاء  الــدكــتــور 
المبادرات  تصميم وبناء النصب جاءت ضمن 
المهندسين  جمعية  أعلنتها  الــتــي  الــعــديــدة 
البحرينية ضمن فعالياتها باحتفاالت اليوبيل 
جمعية  رغــبــة  منطلق  مــن  للجمعية  الذهبي 
المهندسين البحرينية في تكريم المهندسين 
بناء صرح  و  تصميم  خــال  من  البحرين  في 
يرمز الى دور المهندسين ومساهمتهم الكبيرة 
في النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها 
الزاهر  العهد  فــي  سيما  ال  البحرين،  مملكة 
لــحــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بن 

عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى.
أنـــه خـــال االحــتــفــال  إلـــى  ــار توفيقي  وأشــ
باليوبيل الذهبي لتأسيس جمعية المهندسين 
السامية  الرعاية  تحت  أقيم  الذي  البحرينية 
البحرين  مــركــز  فــي  الــمــفــدى  الملك  لجالة 
مارس   15 في  والمؤتمرات  للمعارض  الــدولــي 
المنصرم، وبحضور نائب راعي الحفل الشيخ 
ــبـــداهلل آل خــلــيــفــة، نـــائـــب رئــيــس  خـــالـــد بـــن عـ
المسؤولين  مــن  كبير  وعـــدد  الــــوزراء،  مجلس 
الهيئات  والوجهاء واألعيان ورؤساء  بالمملكة 
أعلنت  والــمــهــنــدســيــن،  الخليجية  الهندسية 
النصب  لــمــبــادرة  الــفــائــز  التصميم  الجمعية 
حققت  هندسيًا  تصميمًا   17 ضمن  التذكاري 
فكرة  فــازت  حيث  المسابقة،  ومعايير  شــروط 
الدين  صــاح  أحمد  مــن  المقدمة  )المكعب( 

لتطوير الممتلكات بأفضل تصميم.
لـــوزارة  ــرب توفيقي عــن جــزيــل شــكــره  وأعــ
األشـــــغـــــال وشــــــــؤون الـــبـــلـــديـــات والــتــخــطــيــط 
الــعــمــرانــي لــلــتــعــاون والــتــنــســيــق الــمــثــمــر مع 
جمعية المهندسين البحرينية من أجل إظهار 
إلى  الــواقــع، مشيرًا  أرض  على  الــمــبــادرة  هــذه 
تشكيل  تــم  الــمــبــادرة  هــذه  لتنفيذ  تفعيًا  أنــه 
ــوزارة  ــ والـ الجمعية  بــيــن  فــريــق عــمــل مــشــتــرك 
الوزارة  قامت  المناسب حيث  الموقع  الختيار 
مشكورة بالموافقة على موقع مقترح للنصب 
جسر  تقاطع  منطقة  فــي  المنامة  شمال  فــي 
المؤدي  خليفة  آل  سلمان  بــن  عيسى  الشيخ 
للمحرق مع امتداد شارع الفاتح باتجاه خليج 
البحرين، مؤكدًا أن الجمعية ستقوم بالتنسيق 
التالية للتصاميم  الوزارة حول الخطوات  مع 

التفصيلية والتنفيذ في المكان المقترح.

وتقدم توفيقي بالتهنئة لصاحب التصميم 
متمنيًا  الدين  صاح  أحمد  المهندس  الفائز 
لــه الــتــوفــيــق لــتــقــديــم الــمــزيــد مــن اإلنـــجـــازات 
ــات الــهــنــدســيــة، كــمــا تـــقـــدم بــالــشــكــر  ــ ــــداعـ واإلبـ
تصميم  مبادرة  إنجاح  على  القائمين  كل  إلى 
الــنــصــب الـــتـــذكـــاري ولــجــنــة الــتــحــكــيــم الــتــي 
تكونت من سبعة أعضاء يمثل عضوات منهم 
والتخطيط  البلديات  وشـــؤون  األشــغــال  وزارة 
واآلثــار،  الثقافة  هيئة  من  وعضوان  العمراني 
حتى ظهرت هذه المسابقة الهندسية بالشكل 
الذي اضطلع  الــدور  يتناسب مع  وبما  الائق 
ــي مــســيــرة  ــه الـــمـــهـــنـــدســـون الـــبـــحـــريـــنـــيـــون فــ بــ
مؤكدًا  البحرين،  مملكة  في  الشاملة  التنمية 
في  واالســتــمــرار  المحافظة  في  الجمعية  دور 
إطــــاق الـــبـــرامـــج والـــمـــبـــادرات الــمــهــنــيــة الــتــي 
تــرتــقــي بــالــقــطــاع الــهــنــدســي والــمــهــنــدس في 

الباد.
صاح  أحــمــد  المهندس  أشـــاد  جانبه  مــن 
المهندسين  بجمعية  بالجائزة  الفائز  الدين 
ــد فـــي تــطــور قــطــاع  ــرائـ ــا الـ ــ الــبــحــريــنــيــة ودورهــ
البحرين،  مملكة  في  والمهندسين  الهندسة 
في  )المكعب(  فكرته  لفوز  سعادته  عن  معبرًا 
هذه المسابقة من بين كل األعمال المقدمة، 
إنشاؤه  المزمع  التذكاري  النصب  يمثله  ومــا 
من تقدير كبير للمهندسين ودورهم المحوري 
وإسهاماتهم الكبيرة في تقدم ونهضة البلدان، 
وهو ما اعتبره مدعاة للفخر من خال تقديم 
خدماته وخبراته الهندسية بما يخدم الوطن 

والمواطنين.
المكعب  أن فكرة  إلى  الدين  وأشــار صاح 
الثاثية  الهندسية  األشكال  أبسط  هو  الــذي 
األبعاد تعكس دور الهندسة وأهميتها وتداخلها 
بعضًا  بعضها  لتكملة  التخصصات  سائر  مع 
إلــى  مــشــيــرًا  الــهــنــدســيــة،  ــازات  اإلنـــجـ لتحقيق 
ألنهم  المهندسين  الستشارة  تميل  الناس  أن 
قادرون على إعطاء قيمة مضافة للمشروعات 
الهندسية، مثنيًا على كل الجهود المبذولة من 
والجهات  البحرينية  المهندسين  قبل جمعية 
المتعاونة معها لتنفيذ هذه المسابقة وإقامة 
هــــذا الـــصـــرح الــهــنــدســي لــلــتــعــبــيــر عـــن مــكــانــة 

المهندسين في المجتمع. 

خالل احتفال جمعية المهند�سين باليوبيل الذهبي

اأح���م���د ����ش���اح ال���دي���ن ي���ف���وز ب��م�����ش��اب��ق��ة 
ال���ن�������ش���ب ال����ت����ذك����اري ل��ل��م��ه��ن��د���ش��ي��ن

الموؤ�ش�شة الملكية ت�شارك في اللقاء الت�شاوري اليمني

ال��م��ج��ل�����ش ال���م���رك���زي ل���ات���ح���اد ال��ح��ر 
ي���ن���ت���خ���ب ����ش���ف���ي���ة ����ش���م�������ش���ان رئ��ي�����ش��ا

عـــقـــدت الـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة 
ــة الــنــقــص  ــتــــازمــ لـــمـــكـــافـــحـــة مــ
الـــمـــنـــاعـــي الــمــكــتــســب »اإليـــــــدز« 
اجتماًعا مرئًيا عن ُبعد برئاسة 
الــصــحــة األســـتـــاذة فائقة  ــرة  وزيــ
وبحضور  الــصــالــح،  سعيد  بــنــت 
ــئـــات  ــيـ ــهـ مـــمـــثـــلـــي الــــــــــــــوزارات والـ

الرسمية في اللجنة.
ــاع،  ــتــــمــ وفــــــي مـــســـتـــهـــل االجــ
بالحضور  الصحة  وزيــرة  رحبت 
مـــن أعـــضـــاء الــلــجــنــة، وهــنــأتــهــم 
الــمــبــارك،  رمــضــان  شهر  بحلول 
ــن ثـــــم اســــتــــعــــرضــــت جـــــدول  ــ ــ ومـ
ــال وتــــم إقــــــــراره، كــمــا تم  ــمــ األعــ
ــاد مــــحــــضــــر االجــــتــــمــــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ

السابق.
وخـــــــــــــــــــــال االجــــــــــتــــــــــمــــــــــاع، 
اللجنة  رئيس  نائب  استعرضت 
الــــــدكــــــتــــــورة مـــــريـــــم الــــهــــاجــــري 
مــتــابــعــة تــوصــيــات الــلــجــنــة، كما 
ــعــــراض عـــمـــل الـــلـــجـــان  ــتــ تــــم اســ
التنفيذية  والــخــطــط  الــفــرعــيــة 

الــتــي وضــعــتــهــا كـــل لــجــنــة بــنــاًء 
ــداف الــلــجــنــة والــخــطــة  ــ عــلــى أهـ
اإليدز،  لمكافحة  االستراتيجية 
حـــيـــث قـــــدم كــــل مــــن الـــدكـــتـــورة 
اللجنة  رئــيــس  الفتح  أبــو  نــجــاة 
بالمعلومات  المعنية  الفرعية 

واإلحصائيات والبحوث العلمية، 
ــر بــن  ــقــ ــيــــخ صــ والـــــدكـــــتـــــور الــــشــ
سلمان آل خليفة رئيس اللجنة 
ــة الـــمـــعـــنـــيـــة بــــاإلرشــــاد  ــيـ ــرعـ ــفـ الـ
والدكتورة  والتثقيف،  والتوجيه 
اللجنة  رئيس  السلمان  جميلة 

ــعـــاج  ــالـ ــيـــة بـ ــنـ ــيــــة الـــمـــعـ الــــفــــرعــ
اللجان،  أعمال  نتائج  والتأهيل 
العمل  استمرارية  تأكيد  تم  كما 
االستراتيجية  الخطة  لتنفيذ 

لمكافحة اإليدز 2020 – 2025.
ــة أعـــمـــال  ــاقـــشـ ــنـ كـــمـــا تـــــم مـ

الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة بــرئــاســة 
لعقد  السلمان  الدكتورة جميلة 
متازمة  حــول  الــدولــي  المؤتمر 
الـــنـــقـــص الـــمـــنـــاعـــي الــمــكــتــســب 
»اإليدز«، المزمع عقده في شهر 

سبتمبر 2022.
وفـــــــــي خــــــتــــــام االجـــــتـــــمـــــاع، 
الشكر  بجزيل  الــوزيــرة  تقدمت 
اللجنة  أعــضــاء  إلـــى  والــتــقــديــر 
الـــوطـــنـــيـــة لــمــكــافــحــة مــتــازمــة 
الـــنـــقـــص الـــمـــنـــاعـــي الــمــكــتــســب 
ــا لــهــم  ــهــ ــاتــ ــيــ ــنــ ــمــ »اإليــــــــــــــــــدز«، وتــ
بــالــتــوفــيــق والـــســـداد فـــي كـــل ما 
مهام  ضمن  جهود  من  يبذلونه 
جميع  ودعـــت  اللجنة،  وأهــــداف 
األعــضــاء إلـــى بـــذل الــمــزيــد من 
الجهد والعطاء العملي الفاعل 
بــمــا يــحــقــق االلــــتــــزام بــنــصــوص 
يــضــمــن حماية  الــــذي  الــقــانــون 
المتعايشين  األشخاص  حقوق 
المجتمع  ووقـــايـــة  الــمــرض  مــع 

منه. 

وزي�����������رة ال���������ش����ح����ة ت�����ت�����راأ������ش اج�����ت�����م�����اع ل��ج��ن��ة
م���ك���اف���ح���ة ن���ق�������ش ال���م���ن���اع���ة ال��م��ك��ت�����ش��ب »الإي����������دز«

} وزيرة الصحة خال االجتماع.

فائقة  األستاذة  الصحة  وزيرة  استقبلت 
الــوزارة  بديوان  بمكتبها  الصالح  سعيد  بنت 
بأبراج الخير صباح أمس الثاثاء الموافق 5 
أبريل 2022 السيد وحيد مبارك سيار سفير 
العربية  الــجــمــهــوريــة  إلـــى  الــبــحــريــن  مملكة 

السورية.
اللقاء رحبت وزيرة الصحة  في مستهل 
التاريخية  العاقات  عمق  مــؤكــدًة  بالسفير، 
المتميزة والعريقة التي تجمع بين البلدين 

الشقيقين في مختلف المجاالت.
اللقاء  خــال  الصحة  وزيـــرة  أكـــدت  كما 
ــاون  ــعـ ــتـ ــي لـــتـــعـــزيـــز وتــــوطــــيــــد أطــــــر الـ ــعـ ــسـ الـ
والــتــنــســيــق الــمــشــتــرك بــيــن الــجــانــبــيــن في 
الــمــجــال الــصــحــي، وذلـــك مــن خـــال العمل 
على تفعيل مذكرات التفاهم وتبادل الخبرات 
بما يسهم في تحقيق سبل االرتقاء وتطوير 

مــســتــوى الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة والــتــطــلــعــات 
المستقبلية واألهداف المنشودة.

واستعراض  بحث  اللقاء  تم خــال  وقــد 
عــدد مــن أبـــرز الــمــوضــوعــات والــمــشــاريــع ذات 
االهــتــمــام الــمــشــتــرك وســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
المثمر بين البلدين خال المراحل المقبلة. 
ــرب الــســفــيــر عــــن شــكــره  ــ مــــن جــهــتــه أعــ
االستعداد  مؤكدًا  الصحة،  لوزيرة  وتقديره 
لــلــمــشــاركــة فــي تــقــديــم كــل مــا مــن شــأنــه أن 
ــم وتــعــزيــز عـــاقـــات الــتــعــاون  يــســهــم فـــي دعــ
الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن الـــجـــانـــبـــيـــن فــــي الــمــجــال 

الصحي.
الصحة  وزيــرة  أعربت  اللقاء  وفي ختام 
عـــن خـــالـــص شــكــرهــا وتـــقـــديـــرهـــا لــلــســفــيــر، 
متمنيًة له دوام التوفيق والنجاح في مهامه 

الدبلوماسية الجديدة.

وزي���رة ال�شح���ة ت�ش���تقبل �ش���فير المملك���ة المعي���ن ل���دى �ش���وريا

} وزيرة الصحة لدى استقبال السفير سيار.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16084/pdf/1-Supplime/16084.pdf?fixed7766
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/1291174
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1291173
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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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شاركت المؤسسة الملكية 
ــــة فــي  ــيـ ــانـــ ــ ــــسـ لـــــأعـــــمـــــال اإلنـ
المقام على هامش  المعرض 
اللقاء التشاوي اليمني إلبراز 
ــتـــي تــقــدمــهــا  ــاعـــدات الـ ــمـــسـ الـ
إلـــى  ــاون  ــعــ ــتــ الــ مـــجـــلـــس  دول 
والــذي  اليمنية،  الجمهورية 
ــة الـــعـــامـــة  ــ ــانــ ــ أقــــيــــم فـــــي األمــ
ــاون لــــــدول  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ لـــمـــجـــلـــس الــ

الخليج العربية بالرياض.
الدكتور  المعرض  وتفقد 
األمين  الحجرف  فــاح  نايف 
الــــــعــــــام لـــمـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون 
على  اطــلــع  حــيــث  الخليجي، 
ــتـــي قــدمــتــهــا  ــدات الـ ــاعـ ــسـ ــمـ الـ
لأعمال  الملكية  الــمــؤســســة 
اإلنـــســـانـــيـــة لــلــشــعــب الــيــمــنــي 
الجهود  على  وأثنى  الشقيق، 
البحرين  لمملكة  الــمــبــذولــة 
فــــي تـــقـــديـــم الــــعــــون ونــوعــيــة 
ــتـــي تــقــدمــهــا  ــاعـــدات الـ ــمـــسـ الـ
وصــون  باإلنسان  تهتم  والــتــي 

كرامته.

المعرض كل  فــي  وشـــارك 
من اختصاصي عاقات عامة 
نــيــلــة الـــشـــاعـــر واخــتــصــاصــي 
مــشــاريــع فــاطــمــة قــائــد، حيث 
تم تعريف الجمهور بإنجازات 
مملكة البحرين والمساعدات 
ــة الــتــي  ــيــ ــاثــ الـــتـــنـــمـــويـــة واإلغــ
تـــقـــدمـــهـــا لــــلــــدول الــصــديــقــة 
والشقيقة من شحنات إغاثية 
ومدارس ومراكز صحية والتي 

ومّد  اإلنسان  بناء  إلى  تهدف 
يد العون والمساعدة له.

الجدير بالذكر أن مملكة 
من  العديد  أرســلــت  البحرين 
الـــشـــحـــنـــات اإلغــــاثــــيــــة الـــتـــي 
الطبية  الــمــواد  على  تحتوي 
للشعب  واإلغــاثــيــة  والغذائية 
ــنــــي الــــشــــقــــيــــق، وذلــــــك  ــيــــمــ الــ
ــي مــحــنــتــهــم  لــمــســاعــدتــهــم فــ

والتخفيف عنهم. 

عقد االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين 
النقابات  ألعــضــاء  الــمــركــزي  مجلسه  اجــتــمــاع 
ــاد  الــعــمــالــيــة الــمــنــضــويــة تـــحـــت مــظــلــة االتـــحـ
أعضاء المجلس المركزي. بدأ االجتماع بكلمة 
ترحيبية من قبل النائب األول لرئيس المجلس 
المركزي لاتحاد األستاذ عبداهلل عبدالرحمن 
الذي قدم شرحًا موجزًا عن آلية عمل المجلس 
الــمــهــام المناطة  ــا هــي  الــمــركــزي وأهــمــيــتــه ومـ
المجلس  عمل  سير  مراقبة  أبــرزهــا  الــتــي  إلــيــه 

التنفيذي لاتحاد الحر.
والتقدير  الشكر  بخالص  عــبــداهلل  وتــقــدم 
ــاء الــمــجــلــس الـــمـــركـــزي عــلــى جــهــودهــم  ألعـــضـ
نقاباتهم، متمنين  أعضاء  المتميزة في خدمة 
في  والتميز  والــســداد  التوفيق  مــن  مــزيــدًا  لهم 
والتقدير  الشكر  كما وجهه  النقابية،  تجربتهم 
للمجلس  السابقين  المكتب  هيئة  أعضاء  إلى 
ــي تــفــعــيــل مــبــدأ  الــــمــــركــــزي عـــلـــى جـــهـــودهـــم فــ
الفترة  االتحاد خال  على عمل سير  المراقبة 

الماضية.

لاتحاد  الــمــركــزي  المجلس  حـــرص  وأكـــد 
لجميع  والـــازم  المتواصل  الدعم  تقديم  على 
النقابات المنضوية تحت مظلته حتى تستطيع 

القيام بدورها على أكمل وجه.
الــتــرشــح للمناصب  ــاب  بـ تــم فــتــح  وبــعــدهــا 
الـــشـــاغـــرة بــهــيــئــة مــكــتــب الــمــجــلــس الـــمـــركـــزي، 
األستاذة  المجلس  رئاسة  بمنصب  فــازت  حيث 
صــفــيــة شــمــســان بــاإلضــافــة إلـــى مــنــصــب مــقــرر 
األســتــاذة هدى  بــه  فـــازت  والـــذي  للمجلس  أول 
ــاز به  الــــــــذوادي، ومــنــصــب مــقــرر ثــانــي الــــذي فــ

األستاذ علي مرزوق.
محضر  ــرار  وإقــ مناقشة  ذلــك  بعد  تــم  كما 
2021م  لـــلـــعـــام  لــلــمــجــلــس  الـــثـــانـــي  ــتــــمــــاع  االجــ
ومــنــاقــشــة وإقــــرار تــقــاريــر لــجــان االتــحــاد للعام 
وإقـــــرار خــطــة عــمــل االتــحــاد  2021م ومــنــاقــشــة 
للعام الحالي 2022م، إضافة إلى مناقشة وإقرار 
الخطة  وإقـــرار  ومناقشة  2021م  الــعــام  ميزانية 

المالية المقترحة للعام الحالي 2022م.

ــة  ــعــ ــابــ ــتــ عـــــــقـــــــدت لـــــجـــــنـــــة مــ
للطاقة  الوطنية  الخطة  وتنفيذ 
ــــددة وكـــــــفـــــــاءة الـــطـــاقـــة  ــــجـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
اجــتــمــاعــهــا الـــســـابـــع والــعــشــريــن 
ناصر  بن  وائل  المهندس  برئاسة 
ــــؤون الــكــهــربــاء  ــر شـ ــ الـــمـــبـــارك وزيـ
اللجنة  أعــضــاء  بمشاركة  والــمــاء 
المكونة من عدد من المسؤولين 
والــجــهــات حكومية  الـــــوزارات  مــن 
ــود مــتــابــعــة  ــهـ الــمــعــنــيــة ضـــمـــن جـ
الخطة  ومــبــادرات  خطط  تنفيذ 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــطــاقــة الـــمـــتـــجـــددة، 
والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة.
استعرض  االجــتــمــاع  وخـــال 
الـــــــــوزيـــــــــر مـــــــع األعـــــــــضـــــــــاء آخـــــر 
ــتــــجــــدات الــــتــــي تــــمــــت فــي  الــــمــــســ
ــي يــنــايــر  ــر اجـــتـــمـــاع لــلــجــنــة فـ آخــ
الــمــاضــي، كــان مــن أبــرزهــا صــدور 
3 لسنة  رقــــم  الــمــلــكــي  الـــمـــرســـوم 
ومسؤوليات  مهام  بتحويل   2022
وزارة  ــى  الــ الــمــســتــدامــة  الـــطـــاقـــة 
ــاء، مــؤكــدًا  ــمـ شــــؤون الــكــهــربــاء والـ
ــــرص الـــــــــوزارة بــالــتــعــاون  عـــلـــى حـ
المعنية  الــجــهــات  مــع  والتنسيق 
والـــتـــزامـــهـــا بــتــحــقــيــق األهــــــداف 
الـــتـــنـــمـــويـــة الســـتـــدامـــة الـــطـــاقـــة، 
الهدف  إلــى  الــوصــول  يحقق  بما 

ــفــــري  ــاد الــــصــ ــيــ ــحــ ــلــ الـــــوطـــــنـــــي لــ
الكربوني بحلول عام 2060.

كــمــا تــم اطـــاع الــلــجــنــة على 
سير العمل في عدد من المبادرات 
نظام  مــشــروع  تدشين  أهمها  مــن 
الطاقة الشمسية الذي تم تركيبه 
ضمن  حكومية  مدرسة  أول  على 
ــة األولــــــــى مــــن مـــشـــروع  ــلـ ــمـــرحـ الـ

ــادرة تــركــيــب أنــظــمــة الــطــاقــة  ــبــ مــ
أسطح  عــلــى  الــمــوزعــة  الشمسية 
ــيـــة بــحــضــور  ــكـــومـ الـــمـــبـــانـــي الـــحـ
النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور 
واطلعت  والتعليم،  التربية  وزيــر 
الجهود  مستجدات  على  اللجنة 
تنفيذها  يــتــم  الــتــي  الــتــنــســيــقــيــة 
األخــرى  الحكومية  الــجــهــات  مــع 

ــادرة  ــبــ ــمـــن مــ والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن ضـ
الشمسية  الطاقة  أنظمة  تركيب 
الموزعة على المباني والمنشآت.

وتطرق الوزير إلى المواضيع 
الـــمـــدرجـــة عــلــى جــــدول األعــمــال 
مــــع أعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة 
ــاءة  ــ ــفـ ــ ــلــــطــــاقــــة الــــمــــتــــجــــددة وكـ لــ
استعراض  تضمنت  التي  الطاقة 

المشاريع  فــي  آخــر اإلحــصــائــيــات 
المتجددة  الــطــاقــة  فــي  الــمــنــفــذة 
بمملكة  الــقــطــاعــات  مختلف  فــي 

البحرين.
ــاع  ــمــ ــتــ ــا تـــــم خـــــــال االجــ ــمــ كــ
االطاع على سير العمل في مبادرة 
ــيـــارات الــكــهــربــائــيــة مـــن قبل  الـــسـ
وجهود  والصناعة،  التجارة  وزارة 
واالتــــصــــاالت  ــواصـــات  ــمـ الـ وزارة 
ــال الـــطـــاقـــة الــمــتــجــددة  فــــي مـــجـ
وكـــفـــاءة الــطــاقــة، بــاإلضــافــة إلــى 
لسياسات  التطبيقية  الــمــراحــل 
واطلع  الــخــضــراء،  المباني  دليل 
ــراحــــل إطــــاق  األعــــضــــاء عـــلـــى مــ
الـــــجـــــائـــــزة الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة 
ــددة الــــتــــي تــــهــــدف إلــــى  ــجــ ــتــ ــمــ الــ
تشجيع االستثمارات في مشاريع 

الطاقة المتجددة وتطبيقاتها.
ــاد  وفــــي خـــتـــام االجـــتـــمـــاع أشـ
الــوزيــر بــجــهــود األعـــضـــاء، مــؤكــدًا 
ــود فــي  ــهــ ــجــ ــة الــ ــلــ ــواصــ أهـــمـــيـــة مــ
ــة، لـــتـــحـــقـــيـــق األهـــــــــداف  ــنــ ــلــــجــ الــ
ــة لـــلـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة  ــيـ ــنـ ــوطـ الـ
تتماشى مع  التي  الطاقة  وكفاءة 
ــة االقــتــصــاديــة والـــتـــزامـــات  ــرؤيـ الـ

المملكة الدولية واإلقليمية.
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} اجتماع اللجنة الوطنية للطاقة المتجددة.

} جانب من احتفال جمعية المهندسين »أرشيفية«.

} جانب من فعالية المعرض.

} المهندس علي الدرازي خال اللقاء.

عــلــى هــامــش الـــزيـــارة الــتــي يــقــوم بــهــا للمرصد 
التابع للبرلمان العربي في  العربي لحقوق اإلنسان 
جمهورية مصر العربية، التقى المهندس علي أحمد 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيس  الـــدرازي 
األستاذ عاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق 
تعزيز  سبل  مناقشة  تم  حيث  القاهرة،  في  اإلنــســان 
مجاالت التعاون والتنسيق وخاصة في إعداد البرامج 

المعنية بحقوق اإلنسان في مملكة البحرين.

يــذكــر أن الــمــؤســســة الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنــســان 
لحقوق  العربية  المنظمة  مــع  تــعــاون  مــذكــرة  وقعت 
تبادل  إلــى  المذكرة  وتــهــدف  عــام 2014،  فــي  اإلنــســان 
والفعاليات  والــتــدريــب  العمل  ورش  وعقد  الــخــبــرات 
اإلنسان  حقوق  وحماية  تعزيز  مجال  في  المشتركة 
باختصاص  يتعلق  فيما  المشتركة  المواقف  واتخاذ 
ــان والــمــؤســســة  ــســ الــمــنــظــمــة الــعــربــيــة لــحــقــوق اإلنــ

الوطنية لحقوق اإلنسان. 

ــة الـــتـــابـــع  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ ــز الـ ــ ــركـ ــ ــم مـ ــظــ نــ
المعاقين  لــرعــايــة  الــرحــمــة  لجمعية 
بــالــتــعــاون مـــع مــســتــشــفــى اإلرســالــيــة 
األمـــريـــكـــيـــة فــعــالــيــة صــحــيــة لــطــلــبــة 

ومنتسبي المركز.
ــيــــة عــلــى  ــالــ ــوت الــــفــــعــ ــ ــتــ ــ وقـــــــد احــ
وإجـــراء  الطبية  االســتــشــارات  تقديم 
منها  المجانية،  الطبية  الفحوصات 
الوزن  قياس  والضغط  السكر  فحص 
والــــطــــول، وفــحــص الــعــيــون والــنــظــر، 

وفحص األسنان .
جوليا  السيدة  الفعالية  حضرت 
ــوفــــي الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي  مــــاريــــا تــ
ــات فــــــي الـــمـــســـتـــشـــفـــى  ــوعــ ــمــ ــجــ ــمــ ــلــ لــ

األمريكي, وتم أخذ جولة استطاعية 
التعليمية،  التأهيلية،  األقــســام  فــي 
الــمــركــز، كما  الــتــي يضمها  الــزراعــيــة 
حــواريــة حول  الــزيــارة جلسة  تخللت 
تنفيذها  الــمــطــلــوب  الـــتـــعـــاون  أوجــــه 
ــع الــتــي  ــاريـ ــشـ ــمـ مــســتــقــبــًا لـــدعـــم الـ

يتبناها المركز لصالح الطلبة .
وفـــي نــهــايــة الــفــعــالــيــة تــم تقديم 
إلدارة مستشفى  وتقدير  شهادة شكر 
ــيــــة األمـــريـــكـــيـــة عـــلـــى حــســن  ــالــ اإلرســ
تعاونهم مع المركز وتقديم الخدمات 
الصحية لجميع منتسبي المركز من 

طلبة وموظفين وعاملين.

تعزي�ز التع�اون بي�ن الوطني�ة لحق�وق الإن�ش�ان 
وال��م��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ح��ق��وق الإن�����ش��ان

الأمريكي�ة والإر�ش�الية  الرحم�ة  مرك�ز  بي�ن  بالتع�اون  �شحي�ة  فعالي�ة 

أكد رئيس جمعية المهندسين البحرينية 
فكرة  أن  توفيقي  عــبــدالــعــزيــز  ضــيــاء  الــدكــتــور 
المبادرات  تصميم وبناء النصب جاءت ضمن 
المهندسين  جمعية  أعلنتها  الــتــي  الــعــديــدة 
البحرينية ضمن فعالياتها باحتفاالت اليوبيل 
جمعية  رغــبــة  منطلق  مــن  للجمعية  الذهبي 
المهندسين البحرينية في تكريم المهندسين 
بناء صرح  و  تصميم  خــال  من  البحرين  في 
يرمز الى دور المهندسين ومساهمتهم الكبيرة 
في النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها 
الزاهر  العهد  فــي  سيما  ال  البحرين،  مملكة 
لــحــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بن 

عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى.
أنـــه خـــال االحــتــفــال  إلـــى  ــار توفيقي  وأشــ
باليوبيل الذهبي لتأسيس جمعية المهندسين 
السامية  الرعاية  تحت  أقيم  الذي  البحرينية 
البحرين  مــركــز  فــي  الــمــفــدى  الملك  لجالة 
مارس   15 في  والمؤتمرات  للمعارض  الــدولــي 
المنصرم، وبحضور نائب راعي الحفل الشيخ 
ــبـــداهلل آل خــلــيــفــة، نـــائـــب رئــيــس  خـــالـــد بـــن عـ
المسؤولين  مــن  كبير  وعـــدد  الــــوزراء،  مجلس 
الهيئات  والوجهاء واألعيان ورؤساء  بالمملكة 
أعلنت  والــمــهــنــدســيــن،  الخليجية  الهندسية 
النصب  لــمــبــادرة  الــفــائــز  التصميم  الجمعية 
حققت  هندسيًا  تصميمًا   17 ضمن  التذكاري 
فكرة  فــازت  حيث  المسابقة،  ومعايير  شــروط 
الدين  صــاح  أحمد  مــن  المقدمة  )المكعب( 

لتطوير الممتلكات بأفضل تصميم.
لـــوزارة  ــرب توفيقي عــن جــزيــل شــكــره  وأعــ
األشـــــغـــــال وشــــــــؤون الـــبـــلـــديـــات والــتــخــطــيــط 
الــعــمــرانــي لــلــتــعــاون والــتــنــســيــق الــمــثــمــر مع 
جمعية المهندسين البحرينية من أجل إظهار 
إلى  الــواقــع، مشيرًا  أرض  على  الــمــبــادرة  هــذه 
تشكيل  تــم  الــمــبــادرة  هــذه  لتنفيذ  تفعيًا  أنــه 
ــوزارة  ــ والـ الجمعية  بــيــن  فــريــق عــمــل مــشــتــرك 
الوزارة  قامت  المناسب حيث  الموقع  الختيار 
مشكورة بالموافقة على موقع مقترح للنصب 
جسر  تقاطع  منطقة  فــي  المنامة  شمال  فــي 
المؤدي  خليفة  آل  سلمان  بــن  عيسى  الشيخ 
للمحرق مع امتداد شارع الفاتح باتجاه خليج 
البحرين، مؤكدًا أن الجمعية ستقوم بالتنسيق 
التالية للتصاميم  الوزارة حول الخطوات  مع 

التفصيلية والتنفيذ في المكان المقترح.

وتقدم توفيقي بالتهنئة لصاحب التصميم 
متمنيًا  الدين  صاح  أحمد  المهندس  الفائز 
لــه الــتــوفــيــق لــتــقــديــم الــمــزيــد مــن اإلنـــجـــازات 
ــات الــهــنــدســيــة، كــمــا تـــقـــدم بــالــشــكــر  ــ ــــداعـ واإلبـ
تصميم  مبادرة  إنجاح  على  القائمين  كل  إلى 
الــنــصــب الـــتـــذكـــاري ولــجــنــة الــتــحــكــيــم الــتــي 
تكونت من سبعة أعضاء يمثل عضوات منهم 
والتخطيط  البلديات  وشـــؤون  األشــغــال  وزارة 
واآلثــار،  الثقافة  هيئة  من  وعضوان  العمراني 
حتى ظهرت هذه المسابقة الهندسية بالشكل 
الذي اضطلع  الــدور  يتناسب مع  وبما  الائق 
ــي مــســيــرة  ــه الـــمـــهـــنـــدســـون الـــبـــحـــريـــنـــيـــون فــ بــ
مؤكدًا  البحرين،  مملكة  في  الشاملة  التنمية 
في  واالســتــمــرار  المحافظة  في  الجمعية  دور 
إطــــاق الـــبـــرامـــج والـــمـــبـــادرات الــمــهــنــيــة الــتــي 
تــرتــقــي بــالــقــطــاع الــهــنــدســي والــمــهــنــدس في 

الباد.
صاح  أحــمــد  المهندس  أشـــاد  جانبه  مــن 
المهندسين  بجمعية  بالجائزة  الفائز  الدين 
ــد فـــي تــطــور قــطــاع  ــرائـ ــا الـ ــ الــبــحــريــنــيــة ودورهــ
البحرين،  مملكة  في  والمهندسين  الهندسة 
في  )المكعب(  فكرته  لفوز  سعادته  عن  معبرًا 
هذه المسابقة من بين كل األعمال المقدمة، 
إنشاؤه  المزمع  التذكاري  النصب  يمثله  ومــا 
من تقدير كبير للمهندسين ودورهم المحوري 
وإسهاماتهم الكبيرة في تقدم ونهضة البلدان، 
وهو ما اعتبره مدعاة للفخر من خال تقديم 
خدماته وخبراته الهندسية بما يخدم الوطن 

والمواطنين.
المكعب  أن فكرة  إلى  الدين  وأشــار صاح 
الثاثية  الهندسية  األشكال  أبسط  هو  الــذي 
األبعاد تعكس دور الهندسة وأهميتها وتداخلها 
بعضًا  بعضها  لتكملة  التخصصات  سائر  مع 
إلــى  مــشــيــرًا  الــهــنــدســيــة،  ــازات  اإلنـــجـ لتحقيق 
ألنهم  المهندسين  الستشارة  تميل  الناس  أن 
قادرون على إعطاء قيمة مضافة للمشروعات 
الهندسية، مثنيًا على كل الجهود المبذولة من 
والجهات  البحرينية  المهندسين  قبل جمعية 
المتعاونة معها لتنفيذ هذه المسابقة وإقامة 
هــــذا الـــصـــرح الــهــنــدســي لــلــتــعــبــيــر عـــن مــكــانــة 

المهندسين في المجتمع. 

خالل احتفال جمعية المهند�سين باليوبيل الذهبي

اأح���م���د ����ش���اح ال���دي���ن ي���ف���وز ب��م�����ش��اب��ق��ة 
ال���ن�������ش���ب ال����ت����ذك����اري ل��ل��م��ه��ن��د���ش��ي��ن

الموؤ�ش�شة الملكية ت�شارك في اللقاء الت�شاوري اليمني

ال��م��ج��ل�����ش ال���م���رك���زي ل���ات���ح���اد ال��ح��ر 
ي���ن���ت���خ���ب ����ش���ف���ي���ة ����ش���م�������ش���ان رئ��ي�����ش��ا

عـــقـــدت الـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة 
ــة الــنــقــص  ــتــــازمــ لـــمـــكـــافـــحـــة مــ
الـــمـــنـــاعـــي الــمــكــتــســب »اإليـــــــدز« 
اجتماًعا مرئًيا عن ُبعد برئاسة 
الــصــحــة األســـتـــاذة فائقة  ــرة  وزيــ
وبحضور  الــصــالــح،  سعيد  بــنــت 
ــئـــات  ــيـ ــهـ مـــمـــثـــلـــي الــــــــــــــوزارات والـ

الرسمية في اللجنة.
ــاع،  ــتــــمــ وفــــــي مـــســـتـــهـــل االجــ
بالحضور  الصحة  وزيــرة  رحبت 
مـــن أعـــضـــاء الــلــجــنــة، وهــنــأتــهــم 
الــمــبــارك،  رمــضــان  شهر  بحلول 
ــن ثـــــم اســــتــــعــــرضــــت جـــــدول  ــ ــ ومـ
ــال وتــــم إقــــــــراره، كــمــا تم  ــمــ األعــ
ــاد مــــحــــضــــر االجــــتــــمــــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ

السابق.
وخـــــــــــــــــــــال االجــــــــــتــــــــــمــــــــــاع، 
اللجنة  رئيس  نائب  استعرضت 
الــــــدكــــــتــــــورة مـــــريـــــم الــــهــــاجــــري 
مــتــابــعــة تــوصــيــات الــلــجــنــة، كما 
ــعــــراض عـــمـــل الـــلـــجـــان  ــتــ تــــم اســ
التنفيذية  والــخــطــط  الــفــرعــيــة 

الــتــي وضــعــتــهــا كـــل لــجــنــة بــنــاًء 
ــداف الــلــجــنــة والــخــطــة  ــ عــلــى أهـ
اإليدز،  لمكافحة  االستراتيجية 
حـــيـــث قـــــدم كــــل مــــن الـــدكـــتـــورة 
اللجنة  رئــيــس  الفتح  أبــو  نــجــاة 
بالمعلومات  المعنية  الفرعية 

واإلحصائيات والبحوث العلمية، 
ــر بــن  ــقــ ــيــــخ صــ والـــــدكـــــتـــــور الــــشــ
سلمان آل خليفة رئيس اللجنة 
ــة الـــمـــعـــنـــيـــة بــــاإلرشــــاد  ــيـ ــرعـ ــفـ الـ
والدكتورة  والتثقيف،  والتوجيه 
اللجنة  رئيس  السلمان  جميلة 

ــعـــاج  ــالـ ــيـــة بـ ــنـ ــيــــة الـــمـــعـ الــــفــــرعــ
اللجان،  أعمال  نتائج  والتأهيل 
العمل  استمرارية  تأكيد  تم  كما 
االستراتيجية  الخطة  لتنفيذ 

لمكافحة اإليدز 2020 – 2025.
ــة أعـــمـــال  ــاقـــشـ ــنـ كـــمـــا تـــــم مـ

الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة بــرئــاســة 
لعقد  السلمان  الدكتورة جميلة 
متازمة  حــول  الــدولــي  المؤتمر 
الـــنـــقـــص الـــمـــنـــاعـــي الــمــكــتــســب 
»اإليدز«، المزمع عقده في شهر 

سبتمبر 2022.
وفـــــــــي خــــــتــــــام االجـــــتـــــمـــــاع، 
الشكر  بجزيل  الــوزيــرة  تقدمت 
اللجنة  أعــضــاء  إلـــى  والــتــقــديــر 
الـــوطـــنـــيـــة لــمــكــافــحــة مــتــازمــة 
الـــنـــقـــص الـــمـــنـــاعـــي الــمــكــتــســب 
ــا لــهــم  ــهــ ــاتــ ــيــ ــنــ ــمــ »اإليــــــــــــــــــدز«، وتــ
بــالــتــوفــيــق والـــســـداد فـــي كـــل ما 
مهام  ضمن  جهود  من  يبذلونه 
جميع  ودعـــت  اللجنة،  وأهــــداف 
األعــضــاء إلـــى بـــذل الــمــزيــد من 
الجهد والعطاء العملي الفاعل 
بــمــا يــحــقــق االلــــتــــزام بــنــصــوص 
يــضــمــن حماية  الــــذي  الــقــانــون 
المتعايشين  األشخاص  حقوق 
المجتمع  ووقـــايـــة  الــمــرض  مــع 

منه. 

وزي�����������رة ال���������ش����ح����ة ت�����ت�����راأ������ش اج�����ت�����م�����اع ل��ج��ن��ة
م���ك���اف���ح���ة ن���ق�������ش ال���م���ن���اع���ة ال��م��ك��ت�����ش��ب »الإي����������دز«

} وزيرة الصحة خال االجتماع.

فائقة  األستاذة  الصحة  وزيرة  استقبلت 
الــوزارة  بديوان  بمكتبها  الصالح  سعيد  بنت 
بأبراج الخير صباح أمس الثاثاء الموافق 5 
أبريل 2022 السيد وحيد مبارك سيار سفير 
العربية  الــجــمــهــوريــة  إلـــى  الــبــحــريــن  مملكة 

السورية.
اللقاء رحبت وزيرة الصحة  في مستهل 
التاريخية  العاقات  عمق  مــؤكــدًة  بالسفير، 
المتميزة والعريقة التي تجمع بين البلدين 

الشقيقين في مختلف المجاالت.
اللقاء  خــال  الصحة  وزيـــرة  أكـــدت  كما 
ــاون  ــعـ ــتـ ــي لـــتـــعـــزيـــز وتــــوطــــيــــد أطــــــر الـ ــعـ ــسـ الـ
والــتــنــســيــق الــمــشــتــرك بــيــن الــجــانــبــيــن في 
الــمــجــال الــصــحــي، وذلـــك مــن خـــال العمل 
على تفعيل مذكرات التفاهم وتبادل الخبرات 
بما يسهم في تحقيق سبل االرتقاء وتطوير 

مــســتــوى الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة والــتــطــلــعــات 
المستقبلية واألهداف المنشودة.

واستعراض  بحث  اللقاء  تم خــال  وقــد 
عــدد مــن أبـــرز الــمــوضــوعــات والــمــشــاريــع ذات 
االهــتــمــام الــمــشــتــرك وســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
المثمر بين البلدين خال المراحل المقبلة. 
ــرب الــســفــيــر عــــن شــكــره  ــ مــــن جــهــتــه أعــ
االستعداد  مؤكدًا  الصحة،  لوزيرة  وتقديره 
لــلــمــشــاركــة فــي تــقــديــم كــل مــا مــن شــأنــه أن 
ــم وتــعــزيــز عـــاقـــات الــتــعــاون  يــســهــم فـــي دعــ
الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن الـــجـــانـــبـــيـــن فــــي الــمــجــال 

الصحي.
الصحة  وزيــرة  أعربت  اللقاء  وفي ختام 
عـــن خـــالـــص شــكــرهــا وتـــقـــديـــرهـــا لــلــســفــيــر، 
متمنيًة له دوام التوفيق والنجاح في مهامه 

الدبلوماسية الجديدة.

وزي���رة ال�شح���ة ت�ش���تقبل �ش���فير المملك���ة المعي���ن ل���دى �ش���وريا

} وزيرة الصحة لدى استقبال السفير سيار.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16084/pdf/1-Supplime/16084.pdf?fixed7766
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1291198


العدد:  12051

37
الثالثاء 25 حمرم  1441ـ العدد 11123 

Tuesday 24th September 2019 - No. 11123

0918

دينار  مليون   166
قيمة تر�سية 
املناق�سات يف 

اأغ�سط�س

النويدرات يتفوق 
على االحتاد... 
والرفاع ب�سهولة 

يجتاز �سماهيج

24 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

10

04-03-02

06

07 05

15

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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العربي للتخطيط:

ا�سرتاتيجية التعايف 

االقت�سادي يف البحرين

حممد بن �سلمان 

يح�سر بطولة 

عبدالـله بن خليفة 

رحمه الـله للجولف

24 صفحة .  220 فلًسا
www.alayam.com

 220 فلًسا شاملة القيمة المضافة 
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نجيب يعقوب الحمر
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رئيس التحرير
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اتهامات نيابية للنعيمي بعدم التعاون والتهّرب:

وزير الرتبية اأهدر املالييـن والنتائــج ال �سيء
فاطمة �ضلمان:

اتُّهم  نيابي  لهجوم  اأم�س،  والتعليم،  الرتبية  تعّر�س وزير 

فيه بعدم التعاون مع جمل�س النواب، مع مطالبته بال�ضتقالة 

من من�ضبه.

اإجابات  من  لعدد  املجل�س  ا�ضتعرا�س  اإطار  يف  ذلك  وجاء 

الدو�ضري،  عبداهلل  النائب  واعترب  برملانية.  اأ�ضئلة  عن  الوزير 

يف مداخالت له، اأن الوزير اأهدر ماليني الدنانري دون اأي تقّدم 

حقيقي يف برنامج التمكني الرقمي. بينما طالب النائب يو�ضف 

املجال  واإتاحة  وال�ضتقالة،  بال�ضجاعة  بالتحلّي  الوزير  زينل 

اإنها  لوجوه قادرة على التغيري. وقالت النائب فاطمة القطري 

ت�ضلّمت �ضكاوى عديدة من الأهايل حول �ضيا�ضة وزارة الرتبية 

يف ت�ضجيل مواليد الربع الأخري من العام باملدار�س احلكومية، 

وحّملت الوزير امل�ضوؤولية.

عرب 5686 عملية ت�سجيل عقاري 

293 مليون دينار التداول العقاري بالربع االأول

يف اأحدث مواجهة مع »جمل�س االأمة«

احلكومة الكويتية تقّدم ا�ستقالتها لويل العهد

كاظم عبداهلل:

يف  العقاري  التداول  موؤ�ضر  جتاوز 

البحرين حاجز الربع مليون دينار خالل 

موا�ضالً  اجلاري،  العام  من  الأول  الربع 

الذي  املا�ضي  العام  منذ  املت�ضاعد  اأداءه 

تخّطى فيه عتبة املليار دينار.

خالل  العقاري  التداول  حجم  وبلغ 

العام  هذا  من  الأوىل  الثالثة  الأ�ضهر 

293.344 مليون دينار، متت عرب 5533 

على  احلية  الإح�ضاءات  بح�ضب  معاملة، 

موقع جهاز امل�ضاحة والت�ضجيل العقاري.

وحتى  اجلاري  العام  بداية  ومنذ 

اإغالق املوؤ�ضر اأم�س، فقد بلغ حجم اإجمايل 

مليون   319.940 العقاري  التداول 

 5686 املعامالت  اإجمايل  وبلغ  دينار، 

معاملة.

اإن  الكويتية  الأنباء  وكالة  قالت 

ا�ضتقالتها،  اأم�س  قدمت  الكويت  حكومة 

على  الأمة  جمل�س  يف  ت�ضويت  قبيل 

مع  التعاون«  »بعدم  نواب  به  تقدم  طلب 

احلكومة، و�ضط خالف �ضيا�ضي طويل.

م�ضعل  ال�ضيخ  العهد  ويل  وت�ضلّم 

مهام  معظم  توىّل  الذي  ال�ضباح،  الأحمد 

اأواخر العام املا�ضي، ا�ضتقالة  اأمري البالد 

احلكومة من رئي�س الوزراء ال�ضيخ �ضباح 

اخلالد ال�ضباح.

توىّل  الذي  الوزراء  رئي�س  وواجه 

�ضر�ًضا  برملاًنا   2019 اأواخر  يف  من�ضبه 

يف  جرت  التي  النيابية  النتخابات  منذ 

على  النواب  اأ�ضّر  اإذ   ،2020 دي�ضمرب 

ا�ضتجوابه. ودار ال�ضتجواب الأخري الذي 

قدمه ثالثة نواب معار�ضني حول اتهامات 

لرئي�س احلكومة، اأهمها عدم التعاون مع 

املوؤ�ض�ضة الت�ضريعية.

توا�سل دعم االإرهاب داخل حدود جريانها.. وا�سنطن:

تهديد اإيراين علني باغتيال م�سوؤولني اأمريكيني
ميلي  مارك  اجلرنال  امل�ضرتكة  الأمريكية  الأركان  هيئة  رئي�س  اأكد 

حاليني  اأمريكيني  م�ضوؤولني  باغتيال  العلني  التهديد  توا�ضل  اإيران  اأن 

اإيران ت�ضعى اإىل  اإن  اأمر غري مقبول. وقال  اأن ذلك  و�ضابقني، م�ضرًيا اإىل 

مراجعة النظام الإقليمي يف ال�ضرق الأو�ضط وتوازن القوى ل�ضاحلها، من 

خالل دعمها لالأن�ضطة الإرهابية وجي�ضها بالوكالة داخل حدود جريانها، 

اإىل جانب برامج ال�ضواريخ البالي�ضتية. واأ�ضاف اأن اإيران وا�ضلت تطوير 

برناجمها النووي كو�ضيلة �ضغط لتحقيق هذه الغاية.

جل�سة جمل�س �لنو�ب �أم�س

اإنهاء العزل ال�سّحي قبل املدة 

املقّررة بعد النتيجـــة ال�سلبيـــة 

لفريو�س  للت�ضدي  الطبي  الوطني  الفريق  اأعلن   

وموافقة  العر�س  بعد  اأنه  )كوفيد-19(  كورونا 

امل�ضتجدات  اآخر  على  وبناًء  التن�ضيقية،  اللجنة 

حتديث  اخلمي�س  اليوم  من  بدًءا  تقّرر  واملعطيات، 

من  للراغبني  ميكن  اإذ  ال�ضحي،  العزل  بروتوكول 

احلالت القائمة اإنهاء العزل ال�ضحي قبل املدة املقّررة، 

كورونا  لفريو�س  خمتربي  فح�س  اإجراء  عند  وذلك 

اخلا�س  بالقطاع  املرخ�ضة  امل�ضت�ضفيات  يف   )PCR(

واحل�ضول على نتيجة �ضلبية.

رئي�س 

هيئة 

�لأركان 

�لأمريكية

جمل�س �لأمة �لكويتي »�أر�سيف«

�لتطور 

�لعمر�ين 

يف 

�ململكة

12

03

1017

17

�سموه ا�ستقبل جمل�س اإدارة الغرفة.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

املوؤ�سرات االقت�سادية اإيجابية وتدعو للتفاوؤل

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  ثّمن 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء دور القطاع اخلا�س يف البحرين ك�ضريك 

اإ�ضهام  باأهمية  �ضموه  منوًها  التنمية،  م�ضارات  يف  وفاعل  رئي�س 

القطاعات القت�ضادية كافة يف رفد القت�ضاد واأولويات خطة التعايف 

القت�ضادي.

واأ�ضار �ضموه اإىل اأن املوؤ�ضرات القت�ضادية اإيجابية وتدعو للتفاوؤل 

حتقيق  نحو  اجلميع  تكاتف  خالل  من  تنموًيا،  جناًحا  اأكرث  مبراحل 

اإىل  لفًتا  للمملكة،  املن�ضودة  والتطلعات  امل�ضتدامة  التنمية  اأهداف 

دور غرفة جتارة و�ضناعة البحرين الفاعل يف متثيل كافة القطاعات 

ال�ضناعية والتجارية، وا�ضتمرار جهودها الفاعلة يف التنمية.

جاء ذلك لدى لقاء �ضموه، بق�ضر الرفاع اأم�س، �ضمري نا�س رئي�س 

غرفة جتارة و�ضناعة البحرين واأع�ضاء جمل�س الإدارة، اإذ هناأ �ضموه 

رئي�س واأع�ضاء جمل�س اإدارة الغرفة بفوزهم يف النتخابات التي جرت 

موؤخًرا، متمنًيا لهم كل التوفيق وال�ضداد.

وقال �ضموه اإن قنوات التوا�ضل مفتوحة دائًما اأمام القطاع اخلا�س 

للتباحث ب�ضاأن ما يخدم م�ضرية التنمية القت�ضادية يف اململكة.

ــقــطــاع اخلــا�ــس ـــا اأمـــــام ال ـــًم ــل مــفــتــوحــة دائ ــتــوا�ــس قـــنـــوات ال

ويل �لعهد رئي�س �لوزر�ء م�ستقبالً جمل�س �إد�رة غرفة �لتجارة

حمليات 02www.alayam.com
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»التن�سيقية« تبحث اآخر م�ستجّدات خدمات احلو�سبة ال�سحابية

ناق�ضت اللجنة التن�ضيقية يف اجتماع لها اأم�س، برئا�ضة �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

اآخر م�ضتجدات خدمات احلو�ضبة ال�ضحابية.

كما ناق�ضت يف اجتماعها الذي حمل الرقم )420( واأقيم عن طريق تقنية الت�ضال املرئي  اآخر م�ضتجدات التعامل مع فريو�س كورونا )كوفيد-19(، 

والإجراءات املتعلقة بذلك.

اأعرب عن �سكره لتعاون اليابان مب�سروع اإطالق القمر ال�سناعي »�سوء 1«

ويل العهد رئي�س الوزراء يبحث م�سار التعاون مع رئي�س وزراء اليابان
جرى ات�ضال هاتفي بني �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، وفوميو كي�ضيدا رئي�س وزراء اليابان ال�ضديقة.

مملكة  بني  التعاون  م�ضارات  تعزيز  �ضبل  ا�ضتعرا�س  مت  الت�ضال،  وخالل 

البحرين واليابان على كل الأ�ضعدة، اإذ اأعرب �ضموه عن �ضكره لتعاون اليابان مع 

مملكة البحرين يف م�ضروع اإطالق القمر ال�ضناعي »�ضوء 1«.

ال�ضاحتني  على  وامل�ضتجدات  امل�ضرتك  الهتمام  ذات  املوا�ضيع  بحث  مت  كما 

الإقليمية والدولية، واآخر تطورات الأو�ضاع يف اأوكرانيا، اإذ مت التاأكيد على اأهمية 

احللول الدبلوما�ضية للخالفات بني الدول وتكثيف اجلهود لإحالل ال�ضالم.

متنياته  واأطيب  تهانيه  خال�س  عن  اليابان  وزراء  رئي�س  اأعرب  جهته،  من 

ل�ضموه مبنا�ضبة �ضهر رم�ضان املبارك، متمنًيا ل�ضموه موفور ال�ضحة وال�ضعادة، 

واأن يعيد هذه املنا�ضبة على �ضموه وعلى اأبناء البحرين باملزيد من التقدم والنماء 

والرفعة.

ويل العهد رئي�س الوزراء ي�ستعر�س �سبل 

تعزيز التعاون مع رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي

الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  تلقى 

�ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

هاتفًيا  الوزراء حفظه اهلل، ات�ضالً  جمل�س 

نفتايل  اإ�ضرائيل  دولة  وزراء  رئي�س  من 

بينيت.

اأعرب رئي�س وزراء  الت�ضال،  وخالل 

اإ�ضرائيل عن خال�س تهانيه واأطيب  دولة 

امللك  اجلاللة  �ضاحب  حل�ضرة  متنياته 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد 

املفدى حفظه اهلل ورعاه، و�ضاحب ال�ضمو 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي 

مبنا�ضبة  البحرين  واأبناء  اهلل،  حفظه 

جلاللته  متمنًيا  املبارك،  رم�ضان  �ضهر 

وال�ضعادة،  ال�ضحة  موفور  و�ضموه 

وململكة البحرين املزيد من التقدم والنماء 

والرفعة.

ا�ضتعرا�س  الت�ضال  خالل  مت  كما 

واأهم  امل�ضرتك  الهتمام  ذات  املوا�ضيع 

الإقليمية  ال�ضاحتني  على  الق�ضايا 

والدولية، و�ضبل تعزيز م�ضارات التعاون 

على  اإ�ضرائيل  ودولة  البحرين  بني مملكة 

كافة الأ�ضعدة.

رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي ويل العهد رئي�س الوزراء

رئي�س الوزراء الياباين

الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  تلقى 

�ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل، برقية �ضكر من 

جتارة  غرفة  رئي�س  نا�س  �ضمريعبداهلل 

�ضموه  اإىل  فيها  رفع  البحرين،  و�ضناعة 

التجارية  والأ�ضرة  نف�ضه  عن  بالأ�ضالة 

وال�ضناعية خال�س ال�ضكر والتقدير على 

لقاء �ضموه مع جمل�س اإدارة الغرفة، مبا 

يوؤكد على نهج �ضموه املتاأ�ضل يف احلوار 

املبا�ضر والتوا�ضل البناء، واحلر�س على 

وت�ضورات  واأفكار  مرئيات  اإىل  التعرف 

الغرفة، مبا يخدم م�ضرية النمو والتطور 

القت�ضادي يف اململكة.

رئي�س غرفة جتارة و�ضناعة  وثّمن 

ال�ضمو  �ضاحب  توجيهات  البحرين 

الوزراء  العهد رئي�س جمل�س  امللكي ويل 

ال�ضديدة يف كل ما يتعلق بتطوير وتنمية 

العمل  وتقوية  اخلا�س،  القطاع  اأو�ضاع 

الدور  وتفعيل  والغرفة،  احلكومة  بني 

�ضراكة  خلق  يف  اخلا�س  للقطاع  البناء 

الطرفني، م�ضيًدا مبا  حقيقية وفاعلة بني 

البحرين  مملكة  اأن  من  �ضموه  عليه  اأكد 

القطاع  مع  ال�ضراكة  تعزيز  يف  م�ضتمرة 

اخلا�س وتكثيف اجلهود لنمو القت�ضاد 

مع  يتما�ضى  مبا  التطوير،  فر�س  ودعم 

امل�ضرية التنموية ال�ضاملة بقيادة ح�ضرة 

عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب 

اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

ورعاه.

و�ضناعة  جتارة  غرفة  اأن  واأكد 

متثله  الذي  اخلا�س  والقطاع  البحرين 

واإخال�س  عزم  بكل  العمل  �ضيوا�ضلون 

اململكة،  التنمية يف  م�ضارات  تعزيز  على 

والدفع بعجلة التنمية وحتويل التحديات 

اإىل اإجنازات، مبا يحقق تطلعات املواطنني 

ويفتح اأمامهم املزيد من الفر�س الواعدة، 

داعًيا املوىل جلت قدرته اأن يوفق �ضموه 

ملوا�ضلة  والعافية  بال�ضحة  وميتعه 

م�ضرية العطاء والإجناز.

ويل العهد رئي�س الوزراء يتلقى برقية �سكر من رئي�س الغرفة

الزياين ي�ستقبل اأع�ساء جمموعة

 التفاقيات الإبراهيمية الربملانية يف بريطانيا

وزير  الزياين  را�ضد  بن  عبداللطيف  الدكتور  ا�ضتقبل 

اخلارجية، اأم�س مبقر الوزارة، وفًدا برملانًيا من جمموعة 

التفاقيات الإبراهيمية يف اململكة املتحدة، برئا�ضة الدكتور 

الربيطاين،  بالربملان  العموم  جمل�س  ع�ضو  فوك�س  ليام 

وذلك مبنا�ضبة زيارتهم ململكة البحرين.

بها  تقوم  التي  اجلهود  بحث  اللقاء  خالل  جرى 

املجموعة يف �ضبيل ن�ضر القيم ال�ضامية لل�ضالم والت�ضامح 

الإبراهيمية  التفاقيات  عن  املنبثقة  ال�ضلمي  والتعاي�س 

التي جرى توقيعها بني مملكة البحرين والإمارات العربية 

اإ�ضرائيل،  ودولة  الأمريكية  املتحدة  والوليات  املتحدة 

املوقعة  الدول  بني  والتعاون  التوا�ضل  تعزيز  وفر�س 

�ضعوبها  فيه خري و�ضالح  ملا  اإبراهيم  مبادئ  اتفاق  على 

ا. و�ضعوب املنطقة اأي�ضً
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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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»دانات« ي�شت�شيف اأ�شاتذة من كلية العلوم بجامعة البحرين.. جم�شري:

اال�شتثمار بالطاقات الوطنية يف جمال اللوؤلوؤ واملجوهرات

التنفيذي  الرئي�س  اأكدت 

والأحجار  لل�ؤل�ؤ  البحرين  ملعهد 

جم�ضري  ن�رة  »دانات«  الكرمية 

اأن ال�ضتثمار يف الطاقات ال�طنية 

من الك�ادر البحرينية ال�ضابة جزء 

اأ�ضا�ضي من اخلطة ال�طنية لإحياء 

البحرين  مملكة  يف  الل�ؤل�ؤ  قطاع 

الرائدة  اململكة  مكانة  وتعزيز 

عاملياً يف جمال ا�ضتخراج وجتارة 

وفح�س الل�ؤل�ؤ، معربًة عن فخرها 

بك�ادر املعهد من البحرينيني ذوي 

هذا  يف  العالية  واجلدارة  الكفاءة 

املجال.

يف  ا�ضتقبالها  خالل  ذلك  جاء 

مقر معهد »دانات« عددا من اأ�ضاتذة 

البحرين  بجامعة  العل�م  كلية 

التعاون  تعزيز  بحث  بهدف 

واملعهد  اجلامعة  بني  امل�ضرتك 

بينها  من  املجالت  من  العديد  يف 

ميدانيا  العل�م  كلية  طلبة  تدريب 

اإ�ضافة  »دانات«،  عمل  اآلية  على 

اإىل اإجراء ون�ضر بح�ث علمية ذات 

اهتمام م�ضرتك.

الزائر  لل�فد  جم�ضري  وقدمت 

»دانات«  معهد  جه�د  عن  �ضرحاً 

يف اإطار عمله على تعزيز وتر�ضيخ 

اإقليميا  البحرين  مملكة  �ُضمعة 

يف  رائًدا  مركًزا  ب�ضفتها  وعامليا 

الكرمية.  والأحجار  الل�ؤل�ؤ  جمال 

اإىل  تطرقت  ذلك،  على  وعالوة 

البح�ث  اإجراء  »دانات« يف  جه�د 

م�ضتمر  ب�ضكٍل  امليدانية  العلمية 

خمتلف  جمع  اإىل  تهدف  والتي 

العينات من اأن�اع الل�ؤل�ؤ والأحجار 

الكرمية وفح�ضها ودرا�ضتها.

وجت�ل ال�فد الزائر يف اأرجاء 

اخلدمات  على  وتعرف  املعهد 

خمتربه  خالل  من  يقدمها  التي 

واملج�هرات  الل�ؤل�ؤ  لفح�س 

يعترب  والذي  الكرمية  والأحجار 

اأف�ضل خمترب من ن�عه يف العامل، 

وناق�س الطرفان خالل الزيارة اأهم 

الأحجار الكرمية التي يتعامل معها 

النقا�س  وتطرق  دانات،  خمترب 

لي�ضلط ال�ض�ء على ال��ضع الراهن 

واأثر  البحرين،  يف  الل�ؤل�ؤ  مل�ضائد 

الل�ؤل�ؤ  ت�ضكل  على  املياه  ن�عية 

الع�امل  من  وغريها  وخ�ضائ�ضه 

البيئية التي حتتاج اىل الدرا�ضة.

ال�فد  مع  جم�ضري  وناق�ضت 

برنامج  تنظيم  اإمكانية  الزائر 

»دانات«  معهد  بني  دائم  تعاون 

يف  ي�ضب  البحرين،  وجامعة 

وتدريبهم  الطلبة  تاأهيل  م�ضلحة 

بالل�ؤل�ؤ  معرفتهم  وتعزيز 

وت�ضجيعهم  الكرمية،  والأحجار 

احلي�ي،  املجال  هذا  دخ�ل  على 

الفعاليات  يف  دجمهم  اإىل  اإ�ضافة 

برامج  من  املعهد  يقيمها  التي 

ودورات وور�س عمل.

رئي�س االأمن العام يبحث مع �شفري

 بنغالدي�س عدًدا من املو�شوعات االأمنية

ا�ضتقبل الفريق طارق بن ح�ضن احل�ضن رئي�س الأمن العام، اأم�س، ال�ضفري حممد نذر 

الإ�ضالم، �ضفري جمه�رية بنغالدي�س لدى مملكة البحرين، وذلك بح�ض�ر الل�اء عبداهلل 

حممد الزايد نائب رئي�س الأمن العام.

ومت خالل اللقاء، بحَث عدد من امل��ض�عات وامل�ضائل الأمنية، وال�ُضبل الكفيلة بتعزيز 

التعاون والتن�ضيق الأمني يف اإطار امل�ضالح امل�ضرتكة.

الزايد  حممد  عبداهلل  الل�اء  ا�ضتقبل 

نائب رئي�س الأمن العام، مارجريت ناردي 

الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  �ضفري  نائب 

لدى مملكة البحرين.

اللقاء رحب نائب رئي�س  ويف م�ضتهل 

الأمن العام بنائب �ضفري ال�ليات املتحدة 

الجتماع  خالل  مت  حيث  املرافق،  وال�فد 

الأمني،  والتن�ضيق  التعاون  بحث جمالت 

ذات  امل��ض�عات  من  عدد  اإىل  بالإ�ضافة 

الهتمام امل�ضرتك .

كما قام نائب رئي�س الأمن العام وال�فد 

الأمن  بق�ة  الأثر  جناح  اإىل  بزيارة  الزائر 

اخلا�ضة، حيث مت تقدمي اإيجاز ح�ل تاريخ 

املهام  واأهم  الداخلية  ب�زارة  الأثر  جناح 

وم�ضاندة  دعم  يف  به  املن�طة  وال�اجبات 

عن  الك�ضف  يف  الأمنية  اجلهات  خمتلف 

اإعداد  واآلية  امل�اقع،  وتاأمني  املمن�عات 

الب�لي�ضية،  الكالب  وجتهيز  املدربني 

بالإ�ضافة اإىل اطالعهم على اآلية العمل من 

خالل عر�س حي.

نائب رئي�س االأمن العام

 ي�شتقبل نائب ال�شفري االأمريكي

»االإقليمي العربي للرتاث« ُيطلق م�شابقة �شبابية ُتعنى بالرتاث العربي

مبنا�ضبة الذكرى الـ50 لتفاقية الرتاث العاملي 

لعام 1972م، والذكرى ال�ضن�ية العا�ضرة لإن�ضاء 

اإطار  ويف  العاملي  للرتاث  العربي  الإقليمي  املركز 

مبادرة ال�ضباب العربي من اأجل الرتاث التي اأطلقها 

املركز، يعلن املركز الإقليمي العربي للرتاث العاملي 

للم�ضاركة يف  العربي  لل�ضباب  الدع�ة  اإطالقه  عن 

م�ضابقة �ضبابية اإقليمية بعن�ان »حكاية اأثر« التي 

ق�ضري  فيدي�  باإعداد  املت�ضابقني  تكليف  تت�ضمن 

ومبتكر لأحد م�اقع الرتاث العاملي يف بلدانهم مع 

ت�ضليط ال�ض�ء على العالقة بني املادي وغري املادي 

والذكريات  امل�قع  مع  الب�ضري  التفاعل  حيث  من 

يتقدم  اأن  على  به،  املحلية  املجتمعات  تربط  التي 

املت�ضابق�ن بطلب الن�ضمام ل�ر�ضتي عمل ت��ضح 

فكرة امل�ضابقة يف م�عد اأق�ضاه 30 اأبريل 2022، 

وتقّدم الأفالم لحًقا بحل�ل مطلع ي�لي�. 

بني  عالقة  خلق  بهدف  املبادرة  هذه  وتاأتي 

املناطق  يف  العاملي  الرتاث  وم�اقع  ال�ضباب 

مع  �ضخ�ضي  ات�ضال  تك�ين  جانب  اإىل  املجاورة 

امل�ضاهمة  للم�قع  الرتاثي وفهم كيف ميكن  امل�قع 

يف حت�ضني م�ضتقبلهم والتاأثري على حياتهم. 

اإىل  لالن�ضمام  امل�ضاركني  تاأهيل  اإطار  ويف 

ور�ضتي  املختارون  املر�ضح�ن  �ضيح�ضر  امل�ضابقة، 

للرتاث  العاملي  الإقليمي  املركز  تنظيم  من  عمل 

على  وتدريبهم  الإنتاج  عملية  يف  لدعمهم  العاملي 

»التحريري«  واجلانب  التقنية  املعدات  مهارات 

لعملية الت�ض�ير، كما و�ضيتم دع�ة �ضّناع الأفالم 

حل�ض�ر  البحرين  مملكة  اإىل  للح�ض�ر  الفائزين 

اأفالمهم  وعر�س  العاملي  بالرتاث  املركز  احتفالت 

خاللها. كما و�ضيتم اإبالغ املتقدمني عند النتهاء من 

عملية الختيار بحل�ل 21 ماي� 2022م. 

عن  العاملي  للرتاث  الإقليمي  املركز  وك�ضف 

اأو�ضح  حيث  امل�ضابقة،  يف  ال�ضرتاك  �ضروط 

العربي  ال�ضباب  جلميع  مفت�حة  امل�ضاركة  باأن 

املهتمني بالثقافة والرتاث والإعالم والتكن�ل�جيا، 

عاًما،  و28   18 بني  املت�ضابقني  عمر  يرتاوح  واأن 

ويعي�ض�ن بالقرب من اأحد م�اقع الرتاث العاملي يف 

البلدان التالية: اجلزائر والبحرين وم�ضر والعراق 

وم�ريتانيا  وليبيا  ولبنان  والك�يت  والأردن 

واملغرب وعمان وفل�ضطني وقطر واململكة العربية 

العربية  واجلمه�رية  وال�ض�دان  ال�ضع�دية 

املتحدة  العربية  والإمارات  وت�ن�س  ال�ض�رية 

واليمن. 

اأو  كاأفراد  التقدم  للمر�ضحني  ميكن  اأنه  كما 

ول  اأق�ضى  كحد  مر�ضحني  ثالثة  من  كمجم�عة 

�ضابقة  خربة  املت�ضابقني  لدى  يك�ن  اأن  ي�ضرتط 

يف اإنتاج الفيدي�، وميكن للمهتمني احل�ض�ل على 

من خالل  ا�ضتف�ضاراتهم  وتقدمي  اإ�ضافية  معل�مات 

.info@arcwh.org امل�قع الإلكرتوين

مناق�شة حت�شريات املوؤمتر الدويل للمر�س املناعي املرتقب يف �شبتمرب 

ال�شالح توؤكد ا�شتمرارية اخلطة اال�شرتاتيجية ملكافحة االإيدز

تراأ�س اجتماع اللجنة الوطنية ملتابعة خطة الطاقة املتجددة.. املبارك: 

موا�شلة اجلهود لتحقيق االأهداف الوطنية للطاقة املتجددة

ملكافحة  ال�طنية  اللجنة  عقدت 

متالزمة النق�س املناعي املكت�ضب »الإيدز« 

وزيرة  برئا�ضة  ُبعد  عن  مرئًيا  اجتماًعا 

ال�ضالح،  �ضعيد  بنت  فائقة  ال�ضحة 

والهيئات  ال�زارات  ممثلي  وبح�ض�ر 

الر�ضمية يف اللجنة.

الجتماع، رحبت وزيرة  ويف م�ضتهل 

اللجنة،  اأع�ضاء  من  باحل�ض�ر  ال�ضحة 

وهناأتهم بحل�ل �ضهر رم�ضان املبارك، ومن 

ثم ا�ضتعر�ضت جدول الأعمال ومت اإقراره، 

ال�ضابق.  الجتماع  حم�ضر  اعتماد  مت  كما 

وخالل الجتماع، ا�ضتعر�ضت نائب رئي�س 

متابعة  الهاجري  مرمي  الدكت�رة  اللجنة 

ا�ضتعرا�س  مت  كما  اللجنة،  ت��ضيات 

التنفيذية  واخلطط  الفرعية  اللجان  عمل 

اأهداف  بناًء على  التي و�ضعتها كل جلنة 

ملكافحة  ال�ضرتاتيجية  واخلطة  اللجنة 

جناة  الدكت�رة  من  كل  قدم  اإذ  الإيدز، 

املعنية  الفرعية  اللجنة  رئي�س  اأب�الفتح 

والبح�ث  والإح�ضاءات  باملعل�مات 

العلمية، والدكت�ر ال�ضيخ �ضقر بن �ضلمان 

املعنية  الفرعية  اللجنة  رئي�س  خليفة  اآل 

بالإر�ضاد والت�جيه والتثقيف، والدكت�رة 

الفرعية  اللجنة  رئي�س  ال�ضلمان  جميلة 

اأعمال  نتائج  والتاأهيل  بالعالج  املعنية 

ا�ضتمرارية  على  التاأكيد  مت  كما  اللجان، 

العمل لتنفيذ اخلطة ال�ضرتاتيجية ملكافحة 

الإيدز 2025-2020.

اللجنة  اأعمال  مناق�ضة  مت  كما 

جميلة  الدكت�رة  برئا�ضة  التح�ضريية 

ال�ضلمان لعقد امل�ؤمتر الدويل ح�ل متالزمة 

املزمع  »الإيدز«،  املكت�ضب  املناعي  النق�س 

عقده يف �ضهر �ضبتمرب 2022.

ال�ضكر  بجزيل  ال�زيرة  وتقدمت 

ال�طنية  اللجنة  اأع�ضاء  اإىل  والتقدير 

ملكافحة متالزمة النق�س املناعي املكت�ضب 

»الإيدز«، ومتنياتها لهم بالت�فيق وال�ضداد 

مهام  يبذل�نه من جه�د �ضمن  ما  كل  يف 

الأع�ضاء  جميع  ودعت  اللجنة،  واأهداف 

اإىل بذل املزيد من اجلهد والعطاء العملي 

بن�ض��س  اللتزام  يحقق  مبا  الفاعل، 

حق�ق  حماية  ي�ضمن  الذي  القان�ن 

الأ�ضخا�س املتعاي�ضني مع املر�س ووقاية 

املجتمع منه.

للطاقة  ال�طنية  اخلطة  وتنفيذ  متابعة  جلنة  عقدت 

املتجددة وكفاءة الطاقة اجتماعها ال�ضابع والع�ضرين برئا�ضة 

املهند�س وائل بن نا�ضر املبارك وزير �ض�ؤون الكهرباء واملاء، 

امل�ض�ؤولني من  اللجنة املك�نة من عدد من  اأع�ضاء  مب�ضاركة 

متابعة  جه�د  �ضمن  املعنية  احلك�مية  واجلهات  ال�زارات 

املتجددة،  للطاقة  ال�طنية  اخلطة  ومبادرات  خطط  تنفيذ 

واخلطة ال�طنية لكفاءة الطاقة.

اآخر  الأع�ضاء  مع  ال�زير  ا�ضتعر�س  الجتماع،   وخالل 

امل�ضتجدات التي متت يف اآخر اجتماع للجنة يف يناير املا�ضي، 

اأبرزها �ضدور املر�ض�م امللكي رقم 3 ل�ضنة 2022  كان من 

بتح�يل مهام وم�ض�ؤوليات الطاقة امل�ضتدامة اىل وزارة �ض�ؤون 

والتن�ضيق  بالتعاون  ال�زارة  م�ؤكًدا حر�س  واملاء،  الكهرباء 

التنم�ية  الأهداف  بتحقيق  والتزامها  املعنية  اجلهات  مع 

ل�ضتدامة الطاقة، مبا يحقق ال��ض�ل للهدف ال�طني للحياد 

ال�ضفري الكرب�ين بحل�ل عام 2060.

من  عدد  يف  العمل  �ضري  على  اللجنة  اطالع  مت  كما   

املبادرات ومن اأهمها تد�ضني م�ضروع نظام الطاقة ال�ضم�ضية 

املرحلة  �ضمن  حك�مية  مدر�ضة  اأول  على  تركيبه  مت  الذي 

ال�ضم�ضية  الطاقة  اأنظمة  تركيب  مبادرة  م�ضروع  من  الأوىل 

امل�زعة على اأ�ضطح املباين احلك�مية، بح�ض�ر الدكت�ر ماجد 

اللجنة  واطلعت  والتعليم،  الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن 

مع  تنفيذها  يتم  التي  التن�ضيقية  اجله�د  م�ضتجدات  على 

اجلهات احلك�مية الأخرى وامل�ضتثمرين �ضمن مبادرة تركيب 

اأنظمة الطاقة ال�ضم�ضية امل�زعة على املباين واملن�ضاآت.

 وتطرق ال�زير اإىل امل�ا�ضيع املدرجة على جدول العمال 

مع اع�ضاء اللجنة ال�طنية للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، 

املنفذة  امل�ضاريع  يف  الح�ضاءات  اآخر  ا�ضتعرا�س  وت�ضمنت 

يف الطاقة املتجددة يف خمتلف القطاعات مبملكة البحرين.

العمل  �ضري  على  الطالع  الجتماع  خالل  مت  كما   

التجارة  وزارة  قبل  من  الكهربائية  ال�ضيارات  مبادرة  يف 

يف  والت�ضالت  امل�ا�ضالت  وزارة  وجه�د  وال�ضناعة، 

جمال الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، بالإ�ضافة اىل املراحل 

التطبيقية ل�ضيا�ضات دليل املباين اخل�ضراء، واطلع الأع�ضاء 

التي  املتجددة  للطاقة  ال�طنية  اجلائزة  اإطالق  مراحل  على 

تهدف اىل ت�ضجيع ال�ضتثمارات يف م�ضاريع الطاقة املتجددة 

وتطبيقاتها.

وزير �شوؤون الدفاع ي�شتقبل رئي�س 

جمموعة االتفاقيات االإبراهيمية يف بريطانيا

ال�شالح و�شيار يبحثان التعاون

 مع �شوريا يف املجال ال�شحي

ا�ضتقبل الفريق الركن عبداهلل بن ح�ضن النعيمي وزير 

جمم�عة  رئي�س  ف�ك�س  ليام  الدكت�ر  الدفاع،  �ض�ؤون 

التفاقيات الإبراهيمية ع�ض� الربملان الربيطاين مبنا�ضبة 

اأبريل   5 الثالثاء  اأم�س  �ضباح  وذلك  للبالد،  زيارته 

.2022

جمم�عة  برئي�س  الدفاع  �ض�ؤون  وزير  ورحب 

الإبراهيمية ع�ض� الربملان الربيطاين، م�ضيًدا  التفاقيات 

مملكة  تربط  التي  ال�طيدة  التاريخية  العالقات  بعمق 

البحرين واململكة املتحدة ال�ضديقة.

ا�ضتقبلت وزيرة ال�ضحة فائقة بنت �ضعيد ال�ضالح، 

وحيد  اأم�س،  اخلري  باأبراج  ال�زارة  بدي�ان  مبكتبها 

اجلمه�رية  اإىل  البحرين  مملكة  �ضفري  �ضيار  مبارك 

وزيرة  رحبت  اللقاء،  م�ضتهل  ويف  ال�ض�رية.  العربية 

التاريخية  العالقات  عمق  م�ؤكدًة  بال�ضفري،  ال�ضحة 

املتميزة والعريقة التي جتمع بني البلدين ال�ضقيقني يف 

خمتلف املجالت. كما اأكدت وزيرة ال�ضحة خالل اللقاء 

على ال�ضعي اإىل تعزيز وت�طيد اأطر التعاون والتن�ضيق 

امل�ضرتك بني اجلانبني يف املجال ال�ضحي، وذلك من خالل 

اخلربات  وتبادل  التفاهم  مذكرات  تفعيل  على  العمل 

الرتقاء والتط�ير مب�ضت�ى  مبا ي�ضهم يف حتقيق �ضبل 

والأهداف  امل�ضتقبلية  والتطلعات  املقدمة  اخلدمات 

عدد  وا�ضتعرا�س  بحث  اللقاء  خالل  مت  وقد  املن�ض�دة. 

امل�ضرتك،  الهتمام  ذات  امل��ض�عات وامل�ضاريع  اأبرز  من 

املراحل  البلدين خالل  بني  املثمر  التعاون  تعزيز  و�ضبل 

املقبلة.
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»دانات« ي�شت�شيف اأ�شاتذة من كلية العلوم بجامعة البحرين.. جم�شري:

اال�شتثمار بالطاقات الوطنية يف جمال اللوؤلوؤ واملجوهرات

التنفيذي  الرئي�س  اأكدت 

والأحجار  لل�ؤل�ؤ  البحرين  ملعهد 

جم�ضري  ن�رة  »دانات«  الكرمية 

اأن ال�ضتثمار يف الطاقات ال�طنية 

من الك�ادر البحرينية ال�ضابة جزء 

اأ�ضا�ضي من اخلطة ال�طنية لإحياء 

البحرين  مملكة  يف  الل�ؤل�ؤ  قطاع 

الرائدة  اململكة  مكانة  وتعزيز 

عاملياً يف جمال ا�ضتخراج وجتارة 

وفح�س الل�ؤل�ؤ، معربًة عن فخرها 

بك�ادر املعهد من البحرينيني ذوي 

هذا  يف  العالية  واجلدارة  الكفاءة 

املجال.

يف  ا�ضتقبالها  خالل  ذلك  جاء 

مقر معهد »دانات« عددا من اأ�ضاتذة 

البحرين  بجامعة  العل�م  كلية 

التعاون  تعزيز  بحث  بهدف 

واملعهد  اجلامعة  بني  امل�ضرتك 

بينها  من  املجالت  من  العديد  يف 

ميدانيا  العل�م  كلية  طلبة  تدريب 

اإ�ضافة  »دانات«،  عمل  اآلية  على 

اإىل اإجراء ون�ضر بح�ث علمية ذات 

اهتمام م�ضرتك.

الزائر  لل�فد  جم�ضري  وقدمت 

»دانات«  معهد  جه�د  عن  �ضرحاً 

يف اإطار عمله على تعزيز وتر�ضيخ 

اإقليميا  البحرين  مملكة  �ُضمعة 

يف  رائًدا  مركًزا  ب�ضفتها  وعامليا 

الكرمية.  والأحجار  الل�ؤل�ؤ  جمال 

اإىل  تطرقت  ذلك،  على  وعالوة 

البح�ث  اإجراء  »دانات« يف  جه�د 

م�ضتمر  ب�ضكٍل  امليدانية  العلمية 

خمتلف  جمع  اإىل  تهدف  والتي 

العينات من اأن�اع الل�ؤل�ؤ والأحجار 

الكرمية وفح�ضها ودرا�ضتها.

وجت�ل ال�فد الزائر يف اأرجاء 

اخلدمات  على  وتعرف  املعهد 

خمتربه  خالل  من  يقدمها  التي 

واملج�هرات  الل�ؤل�ؤ  لفح�س 

يعترب  والذي  الكرمية  والأحجار 

اأف�ضل خمترب من ن�عه يف العامل، 

وناق�س الطرفان خالل الزيارة اأهم 

الأحجار الكرمية التي يتعامل معها 

النقا�س  وتطرق  دانات،  خمترب 

لي�ضلط ال�ض�ء على ال��ضع الراهن 

واأثر  البحرين،  يف  الل�ؤل�ؤ  مل�ضائد 

الل�ؤل�ؤ  ت�ضكل  على  املياه  ن�عية 

الع�امل  من  وغريها  وخ�ضائ�ضه 

البيئية التي حتتاج اىل الدرا�ضة.

ال�فد  مع  جم�ضري  وناق�ضت 

برنامج  تنظيم  اإمكانية  الزائر 

»دانات«  معهد  بني  دائم  تعاون 

يف  ي�ضب  البحرين،  وجامعة 

وتدريبهم  الطلبة  تاأهيل  م�ضلحة 

بالل�ؤل�ؤ  معرفتهم  وتعزيز 

وت�ضجيعهم  الكرمية،  والأحجار 

احلي�ي،  املجال  هذا  دخ�ل  على 

الفعاليات  يف  دجمهم  اإىل  اإ�ضافة 

برامج  من  املعهد  يقيمها  التي 

ودورات وور�س عمل.

رئي�س االأمن العام يبحث مع �شفري

 بنغالدي�س عدًدا من املو�شوعات االأمنية

ا�ضتقبل الفريق طارق بن ح�ضن احل�ضن رئي�س الأمن العام، اأم�س، ال�ضفري حممد نذر 

الإ�ضالم، �ضفري جمه�رية بنغالدي�س لدى مملكة البحرين، وذلك بح�ض�ر الل�اء عبداهلل 

حممد الزايد نائب رئي�س الأمن العام.

ومت خالل اللقاء، بحَث عدد من امل��ض�عات وامل�ضائل الأمنية، وال�ُضبل الكفيلة بتعزيز 

التعاون والتن�ضيق الأمني يف اإطار امل�ضالح امل�ضرتكة.

الزايد  حممد  عبداهلل  الل�اء  ا�ضتقبل 

نائب رئي�س الأمن العام، مارجريت ناردي 

الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  �ضفري  نائب 

لدى مملكة البحرين.

اللقاء رحب نائب رئي�س  ويف م�ضتهل 

الأمن العام بنائب �ضفري ال�ليات املتحدة 

الجتماع  خالل  مت  حيث  املرافق،  وال�فد 

الأمني،  والتن�ضيق  التعاون  بحث جمالت 

ذات  امل��ض�عات  من  عدد  اإىل  بالإ�ضافة 

الهتمام امل�ضرتك .

كما قام نائب رئي�س الأمن العام وال�فد 

الأمن  بق�ة  الأثر  جناح  اإىل  بزيارة  الزائر 

اخلا�ضة، حيث مت تقدمي اإيجاز ح�ل تاريخ 

املهام  واأهم  الداخلية  ب�زارة  الأثر  جناح 

وم�ضاندة  دعم  يف  به  املن�طة  وال�اجبات 

عن  الك�ضف  يف  الأمنية  اجلهات  خمتلف 

اإعداد  واآلية  امل�اقع،  وتاأمني  املمن�عات 

الب�لي�ضية،  الكالب  وجتهيز  املدربني 

بالإ�ضافة اإىل اطالعهم على اآلية العمل من 

خالل عر�س حي.

نائب رئي�س االأمن العام

 ي�شتقبل نائب ال�شفري االأمريكي

»االإقليمي العربي للرتاث« ُيطلق م�شابقة �شبابية ُتعنى بالرتاث العربي

مبنا�ضبة الذكرى الـ50 لتفاقية الرتاث العاملي 

لعام 1972م، والذكرى ال�ضن�ية العا�ضرة لإن�ضاء 

اإطار  ويف  العاملي  للرتاث  العربي  الإقليمي  املركز 

مبادرة ال�ضباب العربي من اأجل الرتاث التي اأطلقها 

املركز، يعلن املركز الإقليمي العربي للرتاث العاملي 

للم�ضاركة يف  العربي  لل�ضباب  الدع�ة  اإطالقه  عن 

م�ضابقة �ضبابية اإقليمية بعن�ان »حكاية اأثر« التي 

ق�ضري  فيدي�  باإعداد  املت�ضابقني  تكليف  تت�ضمن 

ومبتكر لأحد م�اقع الرتاث العاملي يف بلدانهم مع 

ت�ضليط ال�ض�ء على العالقة بني املادي وغري املادي 

والذكريات  امل�قع  مع  الب�ضري  التفاعل  حيث  من 

يتقدم  اأن  على  به،  املحلية  املجتمعات  تربط  التي 

املت�ضابق�ن بطلب الن�ضمام ل�ر�ضتي عمل ت��ضح 

فكرة امل�ضابقة يف م�عد اأق�ضاه 30 اأبريل 2022، 

وتقّدم الأفالم لحًقا بحل�ل مطلع ي�لي�. 

بني  عالقة  خلق  بهدف  املبادرة  هذه  وتاأتي 

املناطق  يف  العاملي  الرتاث  وم�اقع  ال�ضباب 

مع  �ضخ�ضي  ات�ضال  تك�ين  جانب  اإىل  املجاورة 

امل�ضاهمة  للم�قع  الرتاثي وفهم كيف ميكن  امل�قع 

يف حت�ضني م�ضتقبلهم والتاأثري على حياتهم. 

اإىل  لالن�ضمام  امل�ضاركني  تاأهيل  اإطار  ويف 

ور�ضتي  املختارون  املر�ضح�ن  �ضيح�ضر  امل�ضابقة، 

للرتاث  العاملي  الإقليمي  املركز  تنظيم  من  عمل 

على  وتدريبهم  الإنتاج  عملية  يف  لدعمهم  العاملي 

»التحريري«  واجلانب  التقنية  املعدات  مهارات 

لعملية الت�ض�ير، كما و�ضيتم دع�ة �ضّناع الأفالم 

حل�ض�ر  البحرين  مملكة  اإىل  للح�ض�ر  الفائزين 

اأفالمهم  وعر�س  العاملي  بالرتاث  املركز  احتفالت 

خاللها. كما و�ضيتم اإبالغ املتقدمني عند النتهاء من 

عملية الختيار بحل�ل 21 ماي� 2022م. 

عن  العاملي  للرتاث  الإقليمي  املركز  وك�ضف 

اأو�ضح  حيث  امل�ضابقة،  يف  ال�ضرتاك  �ضروط 

العربي  ال�ضباب  جلميع  مفت�حة  امل�ضاركة  باأن 

املهتمني بالثقافة والرتاث والإعالم والتكن�ل�جيا، 

عاًما،  و28   18 بني  املت�ضابقني  عمر  يرتاوح  واأن 

ويعي�ض�ن بالقرب من اأحد م�اقع الرتاث العاملي يف 

البلدان التالية: اجلزائر والبحرين وم�ضر والعراق 

وم�ريتانيا  وليبيا  ولبنان  والك�يت  والأردن 

واملغرب وعمان وفل�ضطني وقطر واململكة العربية 

العربية  واجلمه�رية  وال�ض�دان  ال�ضع�دية 

املتحدة  العربية  والإمارات  وت�ن�س  ال�ض�رية 

واليمن. 

اأو  كاأفراد  التقدم  للمر�ضحني  ميكن  اأنه  كما 

ول  اأق�ضى  كحد  مر�ضحني  ثالثة  من  كمجم�عة 

�ضابقة  خربة  املت�ضابقني  لدى  يك�ن  اأن  ي�ضرتط 

يف اإنتاج الفيدي�، وميكن للمهتمني احل�ض�ل على 

من خالل  ا�ضتف�ضاراتهم  وتقدمي  اإ�ضافية  معل�مات 

.info@arcwh.org امل�قع الإلكرتوين

مناق�شة حت�شريات املوؤمتر الدويل للمر�س املناعي املرتقب يف �شبتمرب 

ال�شالح توؤكد ا�شتمرارية اخلطة اال�شرتاتيجية ملكافحة االإيدز

تراأ�س اجتماع اللجنة الوطنية ملتابعة خطة الطاقة املتجددة.. املبارك: 

موا�شلة اجلهود لتحقيق االأهداف الوطنية للطاقة املتجددة

ملكافحة  ال�طنية  اللجنة  عقدت 

متالزمة النق�س املناعي املكت�ضب »الإيدز« 

وزيرة  برئا�ضة  ُبعد  عن  مرئًيا  اجتماًعا 

ال�ضالح،  �ضعيد  بنت  فائقة  ال�ضحة 

والهيئات  ال�زارات  ممثلي  وبح�ض�ر 

الر�ضمية يف اللجنة.

الجتماع، رحبت وزيرة  ويف م�ضتهل 

اللجنة،  اأع�ضاء  من  باحل�ض�ر  ال�ضحة 

وهناأتهم بحل�ل �ضهر رم�ضان املبارك، ومن 

ثم ا�ضتعر�ضت جدول الأعمال ومت اإقراره، 

ال�ضابق.  الجتماع  حم�ضر  اعتماد  مت  كما 

وخالل الجتماع، ا�ضتعر�ضت نائب رئي�س 

متابعة  الهاجري  مرمي  الدكت�رة  اللجنة 

ا�ضتعرا�س  مت  كما  اللجنة،  ت��ضيات 

التنفيذية  واخلطط  الفرعية  اللجان  عمل 

اأهداف  بناًء على  التي و�ضعتها كل جلنة 

ملكافحة  ال�ضرتاتيجية  واخلطة  اللجنة 

جناة  الدكت�رة  من  كل  قدم  اإذ  الإيدز، 

املعنية  الفرعية  اللجنة  رئي�س  اأب�الفتح 

والبح�ث  والإح�ضاءات  باملعل�مات 

العلمية، والدكت�ر ال�ضيخ �ضقر بن �ضلمان 

املعنية  الفرعية  اللجنة  رئي�س  خليفة  اآل 

بالإر�ضاد والت�جيه والتثقيف، والدكت�رة 

الفرعية  اللجنة  رئي�س  ال�ضلمان  جميلة 

اأعمال  نتائج  والتاأهيل  بالعالج  املعنية 

ا�ضتمرارية  على  التاأكيد  مت  كما  اللجان، 

العمل لتنفيذ اخلطة ال�ضرتاتيجية ملكافحة 

الإيدز 2025-2020.

اللجنة  اأعمال  مناق�ضة  مت  كما 

جميلة  الدكت�رة  برئا�ضة  التح�ضريية 

ال�ضلمان لعقد امل�ؤمتر الدويل ح�ل متالزمة 

املزمع  »الإيدز«،  املكت�ضب  املناعي  النق�س 

عقده يف �ضهر �ضبتمرب 2022.

ال�ضكر  بجزيل  ال�زيرة  وتقدمت 

ال�طنية  اللجنة  اأع�ضاء  اإىل  والتقدير 

ملكافحة متالزمة النق�س املناعي املكت�ضب 

»الإيدز«، ومتنياتها لهم بالت�فيق وال�ضداد 

مهام  يبذل�نه من جه�د �ضمن  ما  كل  يف 

الأع�ضاء  جميع  ودعت  اللجنة،  واأهداف 

اإىل بذل املزيد من اجلهد والعطاء العملي 

بن�ض��س  اللتزام  يحقق  مبا  الفاعل، 

حق�ق  حماية  ي�ضمن  الذي  القان�ن 

الأ�ضخا�س املتعاي�ضني مع املر�س ووقاية 

املجتمع منه.

للطاقة  ال�طنية  اخلطة  وتنفيذ  متابعة  جلنة  عقدت 

املتجددة وكفاءة الطاقة اجتماعها ال�ضابع والع�ضرين برئا�ضة 

املهند�س وائل بن نا�ضر املبارك وزير �ض�ؤون الكهرباء واملاء، 

امل�ض�ؤولني من  اللجنة املك�نة من عدد من  اأع�ضاء  مب�ضاركة 

متابعة  جه�د  �ضمن  املعنية  احلك�مية  واجلهات  ال�زارات 

املتجددة،  للطاقة  ال�طنية  اخلطة  ومبادرات  خطط  تنفيذ 

واخلطة ال�طنية لكفاءة الطاقة.

اآخر  الأع�ضاء  مع  ال�زير  ا�ضتعر�س  الجتماع،   وخالل 

امل�ضتجدات التي متت يف اآخر اجتماع للجنة يف يناير املا�ضي، 

اأبرزها �ضدور املر�ض�م امللكي رقم 3 ل�ضنة 2022  كان من 

بتح�يل مهام وم�ض�ؤوليات الطاقة امل�ضتدامة اىل وزارة �ض�ؤون 

والتن�ضيق  بالتعاون  ال�زارة  م�ؤكًدا حر�س  واملاء،  الكهرباء 

التنم�ية  الأهداف  بتحقيق  والتزامها  املعنية  اجلهات  مع 

ل�ضتدامة الطاقة، مبا يحقق ال��ض�ل للهدف ال�طني للحياد 

ال�ضفري الكرب�ين بحل�ل عام 2060.

من  عدد  يف  العمل  �ضري  على  اللجنة  اطالع  مت  كما   

املبادرات ومن اأهمها تد�ضني م�ضروع نظام الطاقة ال�ضم�ضية 

املرحلة  �ضمن  حك�مية  مدر�ضة  اأول  على  تركيبه  مت  الذي 

ال�ضم�ضية  الطاقة  اأنظمة  تركيب  مبادرة  م�ضروع  من  الأوىل 

امل�زعة على اأ�ضطح املباين احلك�مية، بح�ض�ر الدكت�ر ماجد 

اللجنة  واطلعت  والتعليم،  الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن 

مع  تنفيذها  يتم  التي  التن�ضيقية  اجله�د  م�ضتجدات  على 

اجلهات احلك�مية الأخرى وامل�ضتثمرين �ضمن مبادرة تركيب 

اأنظمة الطاقة ال�ضم�ضية امل�زعة على املباين واملن�ضاآت.

 وتطرق ال�زير اإىل امل�ا�ضيع املدرجة على جدول العمال 

مع اع�ضاء اللجنة ال�طنية للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، 

املنفذة  امل�ضاريع  يف  الح�ضاءات  اآخر  ا�ضتعرا�س  وت�ضمنت 

يف الطاقة املتجددة يف خمتلف القطاعات مبملكة البحرين.

العمل  �ضري  على  الطالع  الجتماع  خالل  مت  كما   

التجارة  وزارة  قبل  من  الكهربائية  ال�ضيارات  مبادرة  يف 

يف  والت�ضالت  امل�ا�ضالت  وزارة  وجه�د  وال�ضناعة، 

جمال الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، بالإ�ضافة اىل املراحل 

التطبيقية ل�ضيا�ضات دليل املباين اخل�ضراء، واطلع الأع�ضاء 

التي  املتجددة  للطاقة  ال�طنية  اجلائزة  اإطالق  مراحل  على 

تهدف اىل ت�ضجيع ال�ضتثمارات يف م�ضاريع الطاقة املتجددة 

وتطبيقاتها.

وزير �شوؤون الدفاع ي�شتقبل رئي�س 

جمموعة االتفاقيات االإبراهيمية يف بريطانيا

ال�شالح و�شيار يبحثان التعاون

 مع �شوريا يف املجال ال�شحي

ا�ضتقبل الفريق الركن عبداهلل بن ح�ضن النعيمي وزير 

جمم�عة  رئي�س  ف�ك�س  ليام  الدكت�ر  الدفاع،  �ض�ؤون 

التفاقيات الإبراهيمية ع�ض� الربملان الربيطاين مبنا�ضبة 

اأبريل   5 الثالثاء  اأم�س  �ضباح  وذلك  للبالد،  زيارته 

.2022

جمم�عة  برئي�س  الدفاع  �ض�ؤون  وزير  ورحب 

الإبراهيمية ع�ض� الربملان الربيطاين، م�ضيًدا  التفاقيات 

مملكة  تربط  التي  ال�طيدة  التاريخية  العالقات  بعمق 

البحرين واململكة املتحدة ال�ضديقة.

ا�ضتقبلت وزيرة ال�ضحة فائقة بنت �ضعيد ال�ضالح، 

وحيد  اأم�س،  اخلري  باأبراج  ال�زارة  بدي�ان  مبكتبها 

اجلمه�رية  اإىل  البحرين  مملكة  �ضفري  �ضيار  مبارك 

وزيرة  رحبت  اللقاء،  م�ضتهل  ويف  ال�ض�رية.  العربية 

التاريخية  العالقات  عمق  م�ؤكدًة  بال�ضفري،  ال�ضحة 

املتميزة والعريقة التي جتمع بني البلدين ال�ضقيقني يف 

خمتلف املجالت. كما اأكدت وزيرة ال�ضحة خالل اللقاء 

على ال�ضعي اإىل تعزيز وت�طيد اأطر التعاون والتن�ضيق 

امل�ضرتك بني اجلانبني يف املجال ال�ضحي، وذلك من خالل 

اخلربات  وتبادل  التفاهم  مذكرات  تفعيل  على  العمل 

الرتقاء والتط�ير مب�ضت�ى  مبا ي�ضهم يف حتقيق �ضبل 

والأهداف  امل�ضتقبلية  والتطلعات  املقدمة  اخلدمات 

عدد  وا�ضتعرا�س  بحث  اللقاء  خالل  مت  وقد  املن�ض�دة. 

امل�ضرتك،  الهتمام  ذات  امل��ض�عات وامل�ضاريع  اأبرز  من 

املراحل  البلدين خالل  بني  املثمر  التعاون  تعزيز  و�ضبل 

املقبلة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12051/pdf/INAF_20220406014431556.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
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https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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اأعلنت بدء تلقي الطلبات االإلكرتونية للراغبني يف االلتحاق بها

جامعة البحرين تطرح 43 برناجًما يف الدرا�سات العليا يف 7 كليات

تلقي  بدء  البحرين  جامعة  اأعلنت 

الدرا�ضات  بربامج  اللتحاق  طلبات 

العام  من  الأول  الدرا�ضي  للف�ضل  العليا 

اأن  اإىل  لفتة   ،2023 /2022 اجلامعي 

اجلامعة  موقع  عرب  �ضتتم  التقدمي  عملية 

sis.uob.edu. / /:https( الإلكرتوين 

 13 ال�ضبت  يوم  اإىل  و�ضت�ضتمر   ،)bh
اأغ�ضط�س املقبل.

للف�ضل  البحرين  جامعة  وتطرح 

خمتلف  يف  برناجًما   43 القادم  الدرا�ضي 

برناجًما   34 بواقع  التخ�ض�ضات، 

للماج�ضتري، وت�ضعة برامج للدكتوراه.

العليا  الدرا�ضات  عميدة  وقالت 

البحرين  جامعة  يف  العلمي  والبحث 

املو�ضوي:  عبا�س  �ضيد  عذراء  الدكتورة 

»اإن الدرا�ضات العليا يف اجلامعة الوطنية 

فر�ضة للراغبني يف موا�ضلة درا�ضاتهم، اإذ 

ل�ضوق  جاذبة  برامج  تطرح  اجلامعة  اإن 

العمل واملنطقة عموًما«، لفتة اإىل »اخلطط 

ودقة،  بعناية  املو�ضوعة  الدرا�ضية 

املعا�ضرة  العلمية  الربامج  لأحدث  وفًقا 

واملواكبة ملتطلبات �ضوق العمل«.

اجلامعة  اأن  اإىل  املو�ضوي  د.  ونّبهت 

التدري�س  هيئة  باأع�ضاء  تعتز  الوطنية 

عالية،  مبوؤهالت  يتمتعون  الذين  لديها، 

وخربات وا�ضعة يف جمال برامج الدرا�ضات 

الوقت  العلمي، م�ضرية يف  العليا والبحث 

التعليمية  الو�ضائل  اأرقى  توافر  اإىل  ذاته 

اإىل  التدري�س،  لعملية  امل�ضاندة  والتقنية 

وامل�ضادر،  البيانات،  قواعد  توافر  جانب 

والكتب، يف خمتلف احلقول املعرفية.

�ضبع  العليا  الدرا�ضات  برامج  و�ضملت 

تقنية  كلية  تطرح  اإذ  اجلامعة،  يف  كليات 

من  كل  يف  املاج�ضتري  برنامج  املعلومات 

الإلكرتوين،  والأمن  املعلومات،  تقنية 

الآلة  وتعلم  الربجميات،  وهند�ضة 

دكتوراه  وبرنامج  الذكية،  واحلو�ضبة 

الفل�ضفة يف علوم احلو�ضبة واملعلومات.

وتطرح كلية الهند�ضة درجة املاج�ضتري 

الكيميائية، والهند�ضة  الهند�ضة  يف كل من 

والإدارة  امليكانيكية،  والهند�ضة  املدنية، 

املتجددة،  الطاقة  يف  والعلوم  الهند�ضية، 

ال�ضطناعي،  الذكاء  نظم  يف  والعلوم 

هند�ضة  يف  العلوم  وماج�ضتري  والعمارة، 

م�ضتوى  وعلى  وال�ضبكات.  الت�ضالت 

دكتوراه  الهند�ضة  كلية  تطرح  الدكتوراه 

الفل�ضفة يف الهند�ضة الكيميائية، والهند�ضة 

امليكانيكية، والإدارة الهند�ضية، والهند�ضة 

الكهربائية.

يف  املاج�ضتري  العلوم  كلية  وتطرح 

والريا�ضيات،  التطبيقية،  الفيزياء  من  كل 

والتغذية والنظم الغذائية، البيئة والتنمية 

وحتليل  احلياة،  وعلوم  امل�ضتدامة، 

البيانات ال�ضخمة، والكيمياء البيئية. كما 

تطرح دكتوراه الفل�ضفة يف البيئة والتنمية 

التنبوؤات  يف  العايل  والدبلوم  امل�ضتدامة، 

اجلوية.

طرح  عن  الأعمال  اإدارة  كلية  واأعلنت 

الأعمال،  اإدارة  من  كل  يف  املاج�ضتري 

واملالية،  الب�ضرية،  املوارد  واإدارة 

واملحا�ضبة، واملالية وال�ضريفة الإ�ضالمية، 

العقاري  والتطوير  املالية،  والتكنولوجيا 

الدكتوراه  اإىل  بالإ�ضافة  املمتلكات،  واإدارة 

والت�ضويق،  )الإدارة،  الأعمال  حتليل  يف 

واملالية، وال�ضريفة الإ�ضالمية(.

اأما كلية الآداب فتطرح الدبلوم العايل 

واآدابها،  العربية  اللغة  يف  واملاج�ضتري 

واملاج�ضتري يف الإعالم والت�ضال، والدبلوم 

اللغة  درا�ضات  يف  واملاج�ضتري  العايل 

العايل  والدبلوم  التطبيقية،  الإجنليزية 

واملاج�ضتري يف الإر�ضاد الأ�ضري.

املاج�ضتري  احلقوق  كلية  وتطرح 

اخلا�س،  والقانون  العام،  القانون  يف 

العام  القانون  يف  الفل�ضفة  ودكتوراه 

والقانون اخلا�س.

ال�ضحية  العلوم  كلية  وتطرح 

�ضحة  املاج�ضتري يف متري�س  والريا�ضية 

البالغني.

يف  الراغبني  العميدة  ووّجهت 

الت�ضجيل اإىل القيام بذلك عن طريق املوقع 
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اللتحاق،  �ضروط  على  والطالع   )bh
برامج  باأحد  اللتحاق  يف  الراغبني  ودعت 

�ضفحة  على  الدخول  اإىل  العليا  الدرا�ضات 

العلمي  والبحث  العليا  الدرا�ضات  عمادة 

مبوقع اجلامعة، اإذ �ضيجدون ما يحتاجون 

ب�ضاأن  و�ضروحات  معلومات  من  اإليه 

الطلبة  اطالع  �ضرورة  اإىل  لفتة  الربامج، 

على القوانني واللوائح اخلا�ضة بالدرا�ضات 

العليا  الدرا�ضات  عمادة  �ضفحة  يف  العليا 

الذي  الربنامج  واختيار  العلمي،  والبحث 

يتالءم مع تخ�ض�ضاتهم.

احلملي ي�سلم االإجازة القن�سلية 

للقن�سل البحريني يف جدة

مكة  مبنطقة  اخلارجية  وزارة  فرع  عام  مدير  �ضلم 

املكرمة باململكة العربية ال�ضعودية ال�ضقيقة مازن بن حمد 

ململكة  العام  للقن�ضل  القن�ضلية  الإجازة  اأم�س،  احلملي، 

البحرين يف جدة مو�ضى عبداهلل النعيمي،.

 وقد رحب مازن بن حمد احلملي بالقن�ضل العام، مثمًنا 

العالقات الأخوية الرا�ضخة التي تربط بني مملكة البحرين 

من  يربطهما  وما  ال�ضقيقة  ال�ضعودية  العربية  واململكة 

التوفيق  دوام  له  متمنًيا  م�ضرتك،  متبادل وم�ضري  احرتام 

والنجاح يف اأداء مهام عمله الدبلوما�ضي اجلديد.

الوثيقة  التاريخية  بالعالقات  النعيمي  اأ�ضاد  بدوره،   

واملتجذرة التي جتمع بني البلدين ال�ضقيقني، موؤكًدا حر�ضه 

على بذل ق�ضارى جهده لأداء مهامه على اأكمل وجه، متمنًيا 

للمملكة العربية ال�ضعودية دوام الرفعة واملنعة والزدهار.

اخلارجية  وزير  علي  ال�ضادق  علي  ال�ضفري  ا�ضتقبل 

وزارة  مبقر  اأم�س  ال�ضقيقة،  ال�ضودان  بجمهورية  املُكلف 

عبداهلل  اخلرطوم  يف  البحرين  مملكة  �ضفري  اخلارجية، 

ربيعة �ضعيد ربيعة.

العالقات  متانة  على  التاأكيد  اللقاء  خالل  وجرى 

وجمهورية  البحرين  مملكة  بني  الوطيدة  التاريخية 

ال�ضودان وما يربطهما من احرتام وتقدير متبادل، يعك�س 

حر�ضهما على الدفع قدًما بهذه العالقات الطيبة نحو اآفاق 

اأرحب مبا يلبي تطلعاتهما وم�ضاحلهما امل�ضرتكة، اإ�ضافة 

اإىل بحث امل�ضائل واملو�ضوعات ذات الهتمام امل�ضرتك بني 

البلدين ال�ضقيقني.

وزير اخلارجية املكلف بال�سودان 

ي�ستقبل �سفري البحرين يف اخلرطوم

رًدا على ما مت تداوله حول �سحب �سوكالته لال�ستباه بتلوثها بال�ساملونيال.. ال�سحة: 

ال وجود ملنتج بي�سة كيندر »الربيطاين اأو البلجيكي« باالأ�سواق

و�ضائل  عرب  تداوله  مامت  على  ردا 

منتج  �ضحب  حول  الجتماعي  التوا�ضل 

اأنواع ال�ضوكالته، وذلك  اأحد  »بي�ضة كيندر« 

بتلوثها  ل�ضتباهها  الربيطانية  ال�ضواق  من 

ال�ضحة  اإدارة  اأكدت  بال�ضاملونيال،  ببكترييا 

متابعة  مت  قد  اأنه  ال�ضحة  بوزارة  العامة 

املنتج  هذا  من عدم وجود  والتاأكد  املو�ضوع 

بال�ضواق  املن�ضاأ«  »الربيطاين/ البلجيكي 

بلد  من  حاليا  يتوافر  ما  اأن  مبينة  املحلية، 

من�ضاأ اآخر وتتم مراقبته من قبل ق�ضم مراقبه 

من  والتاأكد  العامة،  ال�ضحة  باإدارة  الأغذية 

مطابقته للوائح وال�ضرتاطات ال�ضحية. 

من جانب اآخر، اأو�ضح م�ضوؤولو ال�ضحة 

العامة بوزارة ال�ضحة اأنه مل يتم ا�ضتالم اأي 

ال�ضريع  الإنذار  مركز  من  تعليق  اأو  ت�ضريح 

للغذاء يخ�س هذه املنتجات.

باأهمية  ال�ضحة  وزارة  اأو�ضت  ذلك،  اإىل 

التي  والتحذيرات  الر�ضائل  هذه  تداول  عدم 

من �ضاأنها اإثارة القلق بني املواطنني واملقيمني، 

امل�ضادر  من  التاأكد  �ضرورة  اىل  ودعت 

الر�ضمية قبل اإعادة ن�ضر مثل هذه الر�ضائل.

املهند�ضني  جمعية  رئي�س  اأكد 

عبدالعزيز  �ضياء  الدكتور  البحرينية 

توفيقي اأن فكرة ت�ضميم وبناء الن�ضب 

التي  العديدة  املبادرات  �ضمن  جاءت 

البحرينية  املهند�ضني  جمعية  اأعلنتها 

اليوبيل  باحتفالت  فعالياتها  �ضمن 

رغبة  منطلق  من  للجمعية،  الذهبي 

يف  البحرينية  املهند�ضني  جمعية 

من  البحرين  يف  املهند�ضني  تكرمي 

اىل  يرمز  �ضرح  وبناء  ت�ضميم  خالل 

يف  الكبري  واإ�ضهامهم  املهند�ضني  دور 

التي  والتنموية  العمرانية  النه�ضة 

يف  �ضيما  ل  البحرين،  مملكة  ت�ضهدها 

العهد الزاهر حل�ضرة �ضاحب اجلاللة 

اآل خليفة، عاهل  امللك حمد بن عي�ضى 

البالد املفدى. 

خالل  اأنه  اإىل  توفيقي  واأ�ضار 

لتاأ�ضي�س  الذهبي  باليوبيل  الحتفال 

الذي  البحرينية  املهند�ضني  جمعية 

جلاللة  ال�ضامية  الرعاية  حتت  اأقيم 

الدويل  البحرين  املفدى يف مركز  امللك 

مار�س  واملوؤمترات يف 15  للمعار�س 

اجلاري، اأعلنت اجلمعية عن الت�ضميم 

الفائز ملبادرة الن�ضب التذكاري �ضمن 

�ضروط  حققت  هند�ضًيا  ت�ضميًما   17

فكرة  فازت  اإذ  امل�ضابقة،  ومعايري 

)املكعب( املقدمة من اأحمد �ضالح الدين 

لتطوير املمتلكات باأف�ضل ت�ضميم. 

�ضكره  جزيل  عن  توفيقي  واأعرب 

البلديات  و�ضوؤون  الأ�ضغال  لوزارة 

للتعاون  العمراين  والتخطيط 

والتن�ضيق املثمر مع جمعية املهند�ضني 

البحرينية من اأجل اإظهار هذه املبادرة 

على اأر�س الواقع، لفًتا اإىل اأنه تفعيالً 

فريق  ت�ضكيل  مت  املبادرة  هذه  لتنفيذ 

والوزارة  اجلمعية  بني  م�ضرتك  عمل 

قامت  اإذ  املنا�ضب،  املوقع  لختيار 

الوزارة م�ضكورة باملوافقة على موقع 

يف  املنامة  �ضمال  يف  للن�ضب  مقرتح 

عي�ضى  ال�ضيخ  ج�ضر  تقاطع  منطقة 

للمحرق  املوؤدي  خليفة  اآل  �ضلمان  بن 

مع امتداد �ضارع الفاحت باجتاه خليج 

�ضتقوم  اجلمعية  اأن  موؤكًدا  البحرين، 

بالتن�ضيق مع الوزارة حول اخلطوات 

التالية للت�ضاميم التف�ضيلية والتنفيذ 

يف املكان املقرتح. 

�سيو�سع بتقاطع ج�سر ال�سيخ عي�سى بن �سلمان املوؤدي للمحرق

اأحمد �سالح الدين يفوز مب�سابقة الن�سب التذكاري للمهند�سني

خالل لقائها املنت�سبني اإىل الكلية �سمن �سل�سلة من اللقاءات بالكليات والدوائر

د. امل�سحكي ت�سيد بدور كلية »اإدارة االأعمال« يف مّد �سوق العمل بالكفاءات

البحرين  جامعة  رئي�س  اأجرت 

امل�ضحكي  �ضاهني  بنت  جواهر  الدكتورة 

واإداريي  اأكادمييي  مع  مفتوًحا  لقاًء 

التعلم  مركز  قاعة  يف  الأعمال  اإدارة  كلية 

الإلكرتوين بحرم اجلامعة يف ال�ضخري يوم 

اأم�س.

باملنت�ضبني  اجلامعة  رئي�س  ورحبت 

بجهود  م�ضيدة  واإداريني،  اأكادمييني  من 

يف  املحوري  ودورها  الوا�ضحة  الكلية 

بالكفاءات  واخلا�س  العام  القطاعني  مد 

واملالية  واملحا�ضبني  الإدارية  املجالت  يف 

وامل�ضرفية، لفتة اإىل اأن هذه الكلية واحدة 

جامعة  عليها  تاأ�ض�ضت  التي  الكليات  من 

ميتد  تاريخها  بينما   ،1986 يف  البحرين 

اإىل ما قبل ذلك.

وقالت د. امل�ضحكي اإن ما حققته الكلية 

يحققه  ما  اأو  العتمادية،  طريق  عن  �ضوء 

على  فاعل  ح�ضور  من  وطلبتها  اأ�ضاتذتها 

والعاملية،  والإقليمية  املحلية  امل�ضتويات 

اإىل  وا�ضحة  واإ�ضارة  للفخر،  مدعاة  لهو 

والبحثية  العلمية  والطاقات  اخلربات 

بها  تكتنز  التي  والطالبية  والتدري�ضية 

جامعة  كليات  اأكرب  هي  التي  الكلية  هذه 

البحرين من حيث عدد طلبتها.

جلنة  رئي�س  قام  اللقاء،  وخالل 

واخلطط  ال�ضرتاتيجية  امل�ضاريع  متابعة 

اجلودر  اإبراهيم  رائد  الدكتور  الت�ضغيلية 

النقاط  لأهم  موجز  عر�س  بتقدمي 

اجلامعة  ا�ضرتاتيجية  ت�ضمنتها  التي 

احلوار،  باب  فتح  ثم  املقبلة،  لل�ضنوات 

طموحاتهم  عن  الكلية  منت�ضبو  حتدث  اإذ 

والأكادميية،  الإدارية  باجلوانب  للنهو�س 

وحت�ضينه،  العمل  لتطوير  ومقرتحاتهم 

الأعمال،  اإدارة  لكلية  مل�ضتقبل  وروؤاهم 

وكذلك جامعة البحرين ككل.

و�ضارك يف الإجابة عن اأ�ضئلة منت�ضبي 

اإىل جانب رئي�س اجلامعة - كل  الكلية - 

من نائب الرئي�س خلدمة املجتمع و�ضوؤون 

اخلريجني الدكتور حممد �ضالح الأن�ضاري، 

املعلومات  تقنية  خلدمة  الرئي�س  ونائب 

وال�ضوؤون الإدارية واملالية الدكتور اأ�ضامة 

للربامج  الرئي�س  ونائب  اجلودر،  عبداهلل 

الدكتور  العليا  والدرا�ضات  الأكادميية 

الأ�ضتاذ  الكلية  وعميد  قادر،  ر�ضا  حممد 

الدكتور حامت بن حممود امل�ضري.

»اإن  امل�ضحكي:  د.  قالت  اللقاء،  وعقب 

�ضل�ضلة اللقاءات هذه مع منت�ضبي الكليات 

اأجواء مفتوحة لتبادل  اأن توفر  من �ضاأنها 

الأفكار والآراء حول ما يهم جميع منت�ضبي 

اأو  الأكادميي  ال�ضعيد  على  �ضواء  الكلية، 

اأفكار  من  اللقاء  هذا  وما جاء يف  الإداري، 

ملوا�ضلة  مهمة  اإ�ضاءات  متثل  ومقرتحات 

تطوير عمل الكلية وامل�ضي بها اإىل امل�ضتقبل 

بكل اقتدار«.

على  برامج  الأعمال  اإدارة  كلية  وتقدم 

الأعمال،  ريادة  البكالوريو�س يف  م�ضتوى 

والقت�ضاد  والأعمال  الأعمال،  وحتليل 

واملالية،  الإ�ضالمية  وال�ضريفة  الدويل، 

والأعمال  الأعمال،  واإدارة  والت�ضويق، 

امل�ضرفية واملالية، واملحا�ضبة. 

كما تقدم يف م�ضتوى املاج�ضتري برامج 

يف التكنولوجيا املالية، والتطوير العقاري 

واملالية،  واملحا�ضبة،  املمتلكات،  واإدارة 

واإدارة  الإ�ضالمية،  وال�ضريفة  واملالية 

املوارد الب�ضرية، على م�ضتوى تقدم برنامج 

الدكتوراه يف حتليل الأعمال.

مو�سى الطارقي

الدكتور عبداهلل اأحمد املقابي

الوقفة اخلام�سة:

 نعيم الدارين

يحر�ص الكثري من ال�صائمني على قراءة القراآن الكرمي 

يف �صهر ال�صيام بل وترتفع همتهم اإىل زيادة عدد اخلتمام 

ال�صهر  هذا  دقائق  اغتنام  يف  بالإن�صان  يجدر  مما  وهذا 

الثمينة، ولو اأ�صاف قارئ القراآن عبادة التدبر اإىل قرائته 

لبلغت قراءته كمالها وجمالها.

اآَياِتِه  ِلَيدَّبَُّروا  ُمَباَرٌك  اإَِلْيَك  اأَْنَزْلَناُه  ِكَتاٌب   ﴿ قال تعاىل: 

َر اأُوُلو اْلأَْلَباِب ﴿ َوِلَيَتَذكَّ

ن�صائح  بع�ص  يديك  بني  ن�صع  الكرمي:  ال�صائم  اأخي 

تعينك على التدبر باإذن اهلل تعاىل.

حاول اأن تهيئ نف�صك قبل قراءة القراآن فتهيئة النف�ص 

مظنة التاأمل اجلالب للتاأثر مبا تقراأ.

اخرت من كتب التف�صري اأي�صرها واأقربها اإىل قلبك لتقراأ 

فيه ما خفي معناه عن فهمك، فالفهم طريق التدبر.

اقتني من امل�صاحف ما يحمل يف هوام�صه بع�ص معني 

اأ�صرار  اإىل  لت�صل  و  لعينك،  اأقرب  لتكون  القراآن  مفردات 

الكتاب العزيز.

اهتزاز  فلعل  قلبك  يف  اأثره  مل�صت  ما  الآيات  من  كرر 

القلب يخرج من ودق عينك ما ينبت اهلل به الإميان العميق 

يف فوؤادك فتنعم بنعيم الدارين.

يقول ابن القيم - رحمه اهلل - لو علم النا�ص ما يف قراأة 

القراآن بالتدبر ل ا�صتغلوا بها عن كل ما �صواها ، حتى اإذا 

اإليها يف �صفاء قلبه كررها ولو مائة  باآية هو حمتاج  مر 

قراءة  من  خري  وتفهم  بتفكر  اآية  فقراءة  ليلة،  ولو  مرة، 

ختمة بغري تدبر وتفهم، و اأنفع للقلب، وادعى اإىل ح�صول 

الإميان و ذوق حالوة القراآن.

املحا�سرة اخلام�سة

احل�سور الإلهي يف القلوب

بني الت�صديق والتطبيق باٌب كبري، يفتحه احل�صور الإلهي 

يف القلوب، بالكالم مع اهلل، بامل�صاركة فيما اأراد اهلل، بالعمل فيما 

ن�صه اهلل تعاىل لنا يف حمكم الكتاب الكرمي، ولذلك قراءة القران 

الكرمي يف �صهر رم�صان املبارك تفتح القلوب للح�صور الإلهي، 

تن�صر حالة الطماأنينة يف النف�ص املرتع�صة والعقول املرمت�صة، 

الغفلة  اأغالل  عن  العقل  اأقفال  كل  فتح  على  اهلل  اآيات  تعمل 

ولدتك  كما  منه  اخلروج  التوبة  �صهر  كان  ولذلك  والظلمة، 

اأمك بال ذنوب. احل�صور الإلهي درجات يف كل نف�ص ب�صرية، 

الإلهي  اإل ولديها ن�صبة من احل�صور  ول توجد نف�ص واحدة 

تتفاوت مب�صتوى الت�صديق ثم م�صتوى التطبيق، والفرق بني 

الت�صديق والتطبني اأن الت�صديق معناه القرار بالتعاليم الدينية 

القرار  املر�صوم من حالل وحرام، ولكن جمرد  ال�صماء  وخط 

الذنوب  تقع  وهنا  املحرم،  ارتكاب  عدم  يعني  ل  والت�صديق 

وتزيد كلما قل وجود حالة التطبيق لدى الإن�صان.

التطبيق حالة خمتلفة فهي متثل الإقرار مع العمل باإيجاد 

حالة من الوازع الديني والنف�صي واإن كان هذا الوازع نا�صئ عن 

طريق املجتمع اأو البيئة، لأن كثرياً من الأعراف والتقاليد حترم 

فعل الفواح�ص اأو حترم فعل املحرمات ما ظهر منها وما ا�صترت، 

ولذلك تخلق البيئة وازعا دينيا غري ذاتي، ولكن باملعنى هذا 

الوازع عامل م�صاعد لعدم ارتكاب املحرم واإن كان الوازع ه�ًصا.

الأعلى من حالتي التطبيق والت�صديق هي حالة املراقبة، 

والتي فيها يراقب الإن�صان نف�صه يف جميع احلالت دون تفريق 

�صواء كان جمتمع اأو بيئة متنع اأو من دونهما فال فرق بني ذلك 

لأن القيم يف املراقبة را�صخة حلد تعطي فيه احل�صانة الذاتية.

احلاجة اإىل تلك املوارد من الت�صديق والتطبيق واملراقبة 

هي احلل الأمثل لعنوان اإن�صان ملتزم، ول ميكننا ف�صل اإرادة 

اهلل تعاىل باأن نقول اأنا ل�صت ملتزماً اإىل ذلك احلد كما اأخي مثالً، 

فاللتزام طريق واحد واأي طريق غريه يعني ا�صتخفاف بقيمة 

التعاليم الإ�صالمية التي هي ح�صنك وجناتك يوم القيامة.

التي  واملجتمعات  البيئات  نف�صه  يفر�ص  الذي  الواقع 

كبري  لغط  يوجد  ولذلك  ت�صتح�صنها،  مقايي�ص  على  تتعارف 

يف فهم ما يرد اهلل تعاىل وبالتحديد وما نحن نفعله بالأ�صل، 

الأعراف والتقاليد خمتلفة ومتغاير، ولذلك ي�صتغل  وت�صبح 

الغرب القيم اله�صة لدفع ود�ص القيم الأكرث ه�صا�صة مبختلف 

اأنواعها لتكون جزءاً من تقاليدنا واأعرافنا.

ل  لأن  واجب  هو  وجديد  تغيري  كل  من  التحذير  وكان 

املتعارف  الأقل  على  الإ�صالمية  ال�صرية  نهج  التغيري  يخالف 

عليها بنطاق احل�صمة والإلتزام �صواء للمراأة اأو الرجل، يف بناء 

جمتمعات تت�صامل على رف�ص املنكر والواح�ص واحلرام، وذلك 

احلد الأدنى من تطبيق حالة الت�صديق باأقل م�صتوياتها وهو 

الأغلب  الأعم  املجتمعية.  الرتبية  لنجاح  بالفعل  نحتاجه  ما 

يبحث عن الهدوء وال�صكينة والراحة، والأغلب مّنا ينتهج نهج 

الو�صطية لكننا يف الغالب اأي�صاً نخالف التعاليم التي ينبغي 

اأن ن�صتمر يف الإلتزام بها، واأن ل ندخل يف جمتمعاتنا الأعراف 

التي ل تتنا�صب وبيئة لرتبية املجتمع وتقوية.

الزينة  متعددة من  اأنواعاً  الرجيم علينا  ال�صيطان  فر�ص 

والتزين، لتكون مدخال لأن يبعدنا عن الهوية الدينية والهوية 

الأخالقية، ولذلك اإننا بحاجة فعالً لإعادة النظر يف كثري من 

الأخالقيات اأو التقاليد وما تعارفنا عليه من اأجل اإعادة �صياغة 

ذلك  وينتج  الإلهي  احل�صور  لديه  يكون  نا�صج،  نافع  جيل 

احل�صور لديه القيم والتقاليد الأ�صيلة، ومنها املحافظة على 

اأ�صكال  ورف�ص  القراآن  قراءة  على  واملحافظة  ال�صالة  اأوقات 

التعري والإغراء واأ�صكال الغناء الفاح�ص لتعود حياتنا ب�صيطة 

مثمرة، فافهم تر�صد.

اأمني عام جمل�س النخبة
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10 % من البحرينيني يعانون من التهاب املريء.. الدكتورة الزياين لـ»الأيام«:

ارتفاع احلمو�سة اأكرث الأمرا�س الباطنية �سيوًعا برم�سان يف البحرين

ــــــعــــــادات اخلـــاطـــئـــة ثـــلـــث الـــبـــحـــريـــنـــيـــني يــــعــــانــــون مـــــن الـــ�ـــســـمـــنـــة بـــ�ـــســـبـــب ال

خديجة العرادي

الأمرا�ص  ا�صت�صاري  ك�صفت 

والكبد  اله�صمي  واجلهاز  الباطنية 

الدكتورة جناح را�صد الزياين اأن اغلب 

اجلهاز  ا�صطرابات  من  ي�صكون  الأفراد 

املعدة،  حمو�صة  زيادة  اأو  اله�صمي 

خا�صة يف �صهر رم�صان املبارك.

احلمو�صة  اأ�صباب  اأكرث  اأن  وبينت 

الطعام  نوعية  هي  رم�صان  �صهر  يف 

والإفراط  اخلاطئة  الغذائية  والعادات 

التخمة، واأن  اإىل حد  الطعام  يف تناول 

املعدة  اإىل حرقة  املوؤدية  الأ�صباب  اأكرث 

يف رم�صان هو مفاجاأة اجل�صم بالفطور 

وتناول  الإفطار  على  واحدة  دفعة 

كميات كبرية من املعجنات وال�صكريات 

الغذائية  العادات  اأ�صواأ  من  تعد  والتي 

زيادة  اإىل  بدورها  توؤدي  كما  لل�صائم 

اله�صمي  اجلهاز  واأمرا�ص  الوزن 

كاحلمو�صة واحلرقة.

اأن  جناح  الدكتورة  واأو�صحت 

حم�ص  ارتداد  هي  املعدة  حمو�صة 

املعدة اأو ع�صارتها اإىل املريء اإذ تت�صبب 

يف تهيجه، ومن اأعرا�صها الأكرث �صيوعا 

باحلرارة  و�صعور  املعدة  حرقة  هي 

احلنجرة،  اإىل  متتد  وقد  ال�صدر،  يف 

اإىل  بالإ�صافة  الفم  يف  �صيئ  طعم  مع 

ال�صدر  يف  )اأمل  التالية  الأعرا�ص  اأحد 

خ�صو�صا اأثناء النوم، �صعوبة يف البلع 

او  التقيوؤ  جانب  اىل  وجت�صوؤ،  و�صعال 

خروج �صائل حم�صي عن طريق املريء 

اإىل الفم(.

لـ)اليام(  ت�صريح  يف  واأ�صافت 

ويعاين  املريء  التهاب  اأي�صا  »هناك 

منه 10% �صكان البحرين وتزيد ن�صبة 

الإ�صابة به يف رم�صان و�صببه الأ�صا�صي 

هو ال�صمنة ثم التدخني، وطريقة الأكل 

على  ال�صغط  فيتم  مبا�صرة  والنوم 

واملريء  املعدة  بني  الفا�صلة  الع�صلة 

يوؤدي  مما  الأحما�ص  ارجتاع  وت�صبب 

اإىل التج�صوؤ امل�صتمر، يف بع�ص احلالت 

اأدوية  ا�صتخدام  اإىل  ي�صتدعي  مما 

املعدة  يف  الزائدة  احلمو�صة  خلف�ص 

التي تتجه اإىل املريء، ولكن لكل �صيء 

حمو�صة  نخف�ص  ما  فعند  فعل  رد 

املعدة بدرجة كبرية نكون اأكرث عر�صة 

اإىل املعدة من الطعام  لدخول اجلراثيم 

الع�صلة  كانت  اإذا  اأما  ملوثا،  كان  اإذا 

جدا  �صعيفة  املريء  يف  تتحكم  التي 

جراحي  تدخل  اإىل  املري�ص  يحتاج  قد 

لتقويتها«.

الرجتاع  ي�صاحب  قد  وتابعت، 

الثني ع�صر ناجتة  اأو  املعدة  قرحة يف 

املعدة  يف  مزمن  جرثومي  التهاب  عن 

والتغلب  حيوي  مب�صاد  عالجها  ميكن 

على القرحة.

م�صاكل  عدة  وجود  اىل  واأ�صارت 

واأغلب  اله�صمي،  اجلهاز  يف  حتدث 

اإىل  فرتة  من  منها  يعانون  الأ�صخا�ص 

رم�صان،  �صهر  خالل  خا�صة  اأخرى 

اله�صمي  اأكرث م�صاكل اجلهاز  اإن  مبينة 

متالزمة  هي  البحرين  يف  �صيوعا 

اأ�صباب  اأن  مبينة  الع�صبي،  القولون 

ذلك غري معروفة، اإل ان هناك موؤ�صرات 

يف  الع�صبي  اجلهاز  يفرزها  كيميائية 

احلركة  اختالل  اإىل  ويوؤدي  الأمعاء 

�صديدة  اأمل  بنوبات  املري�ص  وي�صيب 

يف  نفخة  مع  اإم�صاك  اأو  اإ�صهال  مع 

فح�ص  من  اأكرث  اإجراء  ويجب  البطن 

للتاأكد من كونه قولونا ع�صبيا ولي�ص 

من  تقرحيا،  قولونا  اأو  قولون  �صرطان 

املر�صي  التاريخ  اأخذ  جدا  ال�صروري 

للمري�ص والفح�ص ال�صريري فاأكرث من 

10% من الأ�صخا�ص يف العامل م�صابون 

بالقولون الع�صبي بدرجات متفاوتة.

وعلى الرغم من اأنه لي�ص له اأ�صباب 

العوامل  منها  كثرية  عوامل  له  ولكن 

تلعب  الطفولة  يف  وخا�صة  النف�صية، 

من  اإ�صابة  اأكرث  والن�صاء  كبريا  دورا 

الرجال وبع�ص اأنواع الأطعمة وبهارات 

الطعام توؤثر على القولون وتهيجه.

وفيما يتعلق بت�صخي�ص هذا املر�ص 

التاريخ  معرفة  اإن  قالت  وعالجه، 

موقع  مثل  جدا  مهم  للمري�ص  املر�صي 

اإ�صابة  اأول  عند  املري�ص  وعمر  الأمل 

ال�صريري  والفح�ص  بالأعرا�ص  له 

بجانب الفحو�صات املعملية ويف بع�ص 

احلالت يحتاج املري�ص لإجراء فح�ص 

منظار للقولون للتاأكد من خلو القولون 

بداأت  اإذا  وخا�صة  ع�صوي،  �صبب  من 

هناك  اأو  اخلم�صني  �صن  فوق  الأعرا�ص 

طبيعة  يف  تغري  اأو  الوزن  يف  نزول 

اخلروج اأو دم يف الرباز وعندها نحتاج 

للتاأكد من عدم  دقة  اأكرث  ت�صخي�ص  اإىل 

وجود ورم اأو التهاب يف القولون.

العالج،  البدء يف  عند  انه  واأ�صارت 

من املهم التاأكد اأنه لي�ص مر�صا ع�صويا، 

مر�ص  وجود  من  املري�ص  قلق  فاإن 

الأعرا�ص  تفاقم  اإىل  يوؤدي  ع�صوي 

واطمئنانه اأنه ل يعاين من مر�ص خطري 

ي�صاعد يف عالجه، كما ان ا�صتقرار احلالة 

الأعرا�ص،  لتح�صني  جدا  مهم  النف�صية 

يركز  العالج  فاإن جزءا كبريا من  لذلك 

النف�صية وم�صاعدة  الراحة  مراعاة  على 

املري�ص للتعرف على اأ�صباب التوتر يف 

حياته على �صبيل املثال عدم ال�صتقرار 

من  املعاناة  اأو  الن�صاء  عند  العائلي 

دورا  تلعب  الرجال  عند  العمل  ظروف 

كبريا يف زيادة الأعرا�ص.

ويف بع�ص حالت القولون الع�صبي 

اإىل  يوؤدي  قد  الطعام  اأنواع  من  نوع 

املري�ص  على  فيجب  الأعرا�ص  اإثارة 

اأعرا�صه  ربط  خالل  من  العالقة  ر�صد 

بنوع الطعام املثري لأعرا�صه لتجنبه.

ووجهت الدكتورة الزياين عددا من 

لتباع  ودعتهم  لل�صائمني،  الن�صائح 

التعليمات التالية للتمتع بتناول وجبات 

حتتوي  »اأن  اأبرزها  متكاملة،  �صحية 

العنا�صر  جميع  على  الإفطار  وجبة 

الإكثار  عن  والبتعاد  املفيدة  الغذائية 

واملاأكولت  وال�صكريات  الن�صويات  من 

الد�صمة، جتنب احللويات بقدر الإمكان 

ال�صحور  تاأخري  بالفاكهة،  وا�صتبدالها 

على  ويحتوي  الفجر  قبل  يكون  باأن 

لتعطي  الربوتينات  من  كافية  كمية 

ال�صائم ن�صاطا اأثناء اليوم ول توؤدي اإىل 

ال�صيام،  خالل  لالأحما�ص  عال  ارجتاع 

كما اأنه من ال�صروري �صرب املاء الكايف 

وخالل  الإفطار  بعد  من  الفرتة  يف 

وما  باجلفاف  ت�صعر  ل  حتى  ال�صحور 

ي�صحبه من اإم�صاك«.

�صرورة  اىل  الأفراد  دعت  كما 

رم�صان،  �صهر  الريا�صة خالل  ممار�صة 

اأن  اىل  لفتة  امل�صي،  ريا�صة  خا�صة 

امل�صي هو الريا�صة الأن�صب يف رم�صان 

حتقيق  يف  تنجح  حيث  الإطالق  على 

الريا�صية  التمارين  اأداء  بني  املوازنة 

وفًقا مل�صتوى القدرة البدنية واجل�صدية 

اأثناء ال�صيام، اىل جانب عدم اخللود ايل 

النوم بعد الأكل مبا�صره، والذي يوؤدي 

بدوره اإىل ت�صوي�ص عملية اله�صم التي 

ميكن اأن توؤدي اإىل جمموعة من اأمرا�ص 

اجلهاز اله�صمي.

ال�سندي: ن�ستعد لأم�سية رم�سانية للأيتام

»العمل التطوعي« تن�سط يف رم�سان بجميع حمافظات اململكة

اأبرار �صكري:

التطوعي  للعمل  البحرين  جمعية  رئي�ص  اأكد 

للعمل  البحرين  جمعية  باأن  ال�صندي  عبدالعزيز 

الرم�صانية  الأم�صية  لربنامج  ت�صتعد  التطوعي 

برنامج  وهو  الثالثة،  بن�صخته  لالأيتام  اخلريية 

الأن�صطة  اإطار  يف  وذلك  اجلمعية،  تنظمها  �صنوي 

�صتقام  التي  الرم�صانية  التطوعية  والعمال 

ح�صورياً يف مركز املحرق ال�صبابي، وبالإ�صافة اىل 

البث املبا�صر عرب برنامج زوم للدول العربية، ذلك 

يوم ال�صبت 15 رم�صان. 

الأم�صية  برنامج  ان  اىل  ال�صندي  واأ�صار 

الرم�صاين،  الفطار  على  ي�صمل  قد  الرم�صانية 

الرم�صاين  املوروث  القرقاعون  بليلة  والحتفال 

وامل�صحر  املتطوعني  وتكرمي  ال�صعبي  الرتاثي 

وبالإ�صافة اىل امل�صابقات واللعاب، وتوزيع الهدايا 

الربنامج  ان  م�صيفاً  الأيتام،  على  العيد  وك�صوة 

الك�صافة واملر�صدات  اي�صاً مب�صاركة من رواد  يقوم 

امل�صاركات  فقرات  ت�صمل  العربية، بحيث  الدول  من 

العربية على تو�صيح العادات والتقاليد الرم�صانية 

والعبارات  الكلمات  اىل  وبالإ�صافة  الدول،  تلك  يف 

التثقيفية والن�صائح الجتماعية. 

وذكر ال�صندي امل�صاعدات التي تقدمها اجلمعية 

غذائية  �صلة  توزيع  هي  املبارك  رم�صان  �صهر  يف 

والرامل  املتعففة  الأ�صر  على  �صرائية  كوبونات  اأو 

مملكة  مناطق  بجميع  املحدود  الدخل  ذات  وال�صر 

طريق  عن  �صائم  اإفطار  اىل  وبالإ�صافة  البحرين، 

بالوجبات  الإفطار  واأماكن  امل�صليات  بع�ص  متويل 

الغذائية والتمر مع اللنب واملاء، وتوزيع زكاة على 

القرقاعون  حفل  باإقامة  اي�صاً  م�صيفاَ  املحتاجني، 

لالأيتام مع توزيع ك�صوة العيد، وكما تقدم اجلمعية 

اي�صاً توزيع اإفطار بالطريق وهي عبارة عن وجبات 

خفيفة و�صريعة.

ب�صهر  التطوعية  العمال  »من  ال�صندي:  وقال 

بالأدوات  وتزويدها  امل�صاجد  تنظيف  هو  رم�صان 

ن�صرات  لتوزيع  وبالإ�صافة  واملنظفات،  ال�صحية 

رم�صان،  يف  الغذاء  عن  وتثقيفية  �صحية  توعوية 

وعمل بع�ص املحا�صرات عن طريق ح�صاب اجلمعية 

يف »الإن�صتغرام« منها �صيام مر�صى ال�صكر والغذاء 

يف رم�صان و�صحة احلوامل يف رم�صان«.

عبدالعزيز ال�سندي 

د. جناح را�سد الزياين تتحدث اإىل »الأيام«
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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

P  12

Link

P  24

Link

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

الأربعاء 5 رم�شان 1443 ـ العدد 12051

24 صفحة .  220 فلًسا

@m_albeladi

لها  ت�سمع  ال  جمعيات  �أن  �لغريب  من 

عن  تغيب  ثم  �النتخابات،  فرتة  �إال  ح�سي�ًسا 

�مل�سهد!

يفاجئ  �لبحرين  تلفزيون  جميلة  لفتة  يف 

�أبو�الأيتام بتكرمي موؤثر يف �ل�سارع.

�لعليا  �لقيم  ُيعلي  من  هو  �حلقيقي  �الإعالم 

ويرفع  �ملبادئ  ي�سقط  من  ال  �ملجتمع،  يف  وير�سخها 

�لتافهني.
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الفرن�شي  الإمرباط�ر  نفي   -  1814

نابلي�ن ب�نابرت اإىل جزيرة اإلبا يف البحر 

الأبي�ص املت��شط.

األعاب  دورة  اأول  افتتاح   -  1896

اأوملبية يف اأثينا.

بدء ث�رة مهامتا غاندي يف   - 1919

الهند.

جعفر  بامل�شري  الإطاحة   -  1985

منريي بعد ا�شطرابات دامت لعدة اأيام يف 

ال�ش�دان.

الأوروبية  املجم�عة  دول   -  1992

تعرتف با�شتقالل الب��شنة والهر�شك.

�شاروًخا  جتّرب  باك�شتان   -  1998

اإىل  ال��ش�ل  على  قادًرا  املدى  مت��شط 

الأرا�شي الهندية.

الكردي  الزعيم  انتخاب   -  2005

جلمه�رية  رئي�ًشا  طالباين  جالل  العراقي 

و�شع  حتى  انتقالية  لفرتة  وذلك  العراق 

النتخابات  واإجراء  اجلديد  الد�شت�ر 

الت�شريعية.

�شد  م�شر  يف  عام  اإ�شراب   -  2008

من  عدد  اعتقال  اإىل  ي�ؤدي  والف�شاد  الغالء 

املعار�شني ووق�ع اأحداث �شغب يف مدينة 

 6 �شباب  حركة  وتاأ�شي�ص  الكربى،  املحلة 

اأبريل.

الربيطاين  ال�زراء  رئي�ص   -  2010

اإليزابيث  امللكة  ج�ردون براون يطلب من 

لإجراء  العم�م متهيًدا  الثانية حّل جمل�ص 

النتخابات العامة.

عبدالرحمن  انتخاب   -  2016

ال�ش�يحلي رئي�ًشا ملجل�ص الدولة يف ليبيا.

يتلقى 90 لقاًحا لبيع �سهادات تطعيم باأ�سماء مزّورة

من  ال�شاد�ص  العقد  يف  اأملاين  رجل  تلقى 

العمر 90 لقاًحا �شد ك�فيد-19، كي ي�شتفيد 

مادًيا من بطاقات تاأكيد التطعيم التي ح�شل 

عليها بعد كل جرعة، عرب بيعها بعد تزويرها 

�شد  اللقاح  تلقي  رف�ش�ا  اأ�شخا�ص  باأ�شماء 

الفريو�ص.

مدينة  من  ينحدر  الذي  الرجل  وتلقى 

التطعيمات  �شك�ش�نيا  ولية  يف  ماغديب�رغ 

يف جميع اأنحاء املنطقة، على مدى عدة اأ�شهر، 

ال�شرطة عندما حاول  اأن يقع يف قب�شة  قبل 

تلقي جرعتني يف ي�مني متتالني.

ا�شتمر  الرجل  اأن  التحقيقات  واأظهرت 

التطعيم  تلقي  تثبت  التي  امل�شتندات  بيع  يف 

باأرقام جمم�عات لقاح حقيقية، ولكن باأ�شماء 

مزّورة لراف�شي اللقاح.

يخ�شع  الأملانية،  الأنباء  وكالة  وبح�شب 

الرجل يخ�شع للتحقيق، ولي�ص حمتجًزا لدى 

ال�شرطة  وعرثت  احلايل.  ال�قت  ال�شرطة يف 

يف  و�شرع�ا  معه  تطعيم  بطاقات  عدة  على 

الف�ر  على  يت�شح  مل  كما  جنائي،  اإجراءات 

الت�شعني -من عالمات طبية  اللقاحات  تاأثري 

خمتلفة- على �شحة الرجل.

ال�باء  فرتة  ط�ال  فر�شت  اأملانيا  وكانت 

البالد  اأنحاء  جميع  يف  التطعيم  بطاقات 

للتمكن من الدخ�ل اإىل اأماكن معّينة، مبا يف 

العمل  اأماكن  وبع�ص  وامل�شارح  املطاعم  ذلك 

وحمامات ال�شباحة.

�سحب منتجات من »كيندر« يف اأوروبا ب�سبب ع�سرات الإ�سابات بال�سلمونيال

باري�ص - وكالت:

الإيطالية  »فرييرو«  �شركة  �شحبت   

ال�ش�ك�لته  �شناعة  جمال  يف  العمالقة 

ال�شهرية  التجارية  عالمتها  من  منتجات 

ت�شجيل  بعد  بلجيكا،  يف  م�شن�عة  »كيندر« 

ع�شرات الإ�شابات بال�شلم�نيال يف اأوروبا، قبل 

عملية  �شملت  وقد  الف�شح.  عيد  من  اأ�شب�عني 

»كيندر«  عالمة  من  منتجات  �شل�شلة  ال�شحب 

يف  »فرييرو«  م�شنع  داخل  م�شنعة  التجارية 

فرن�شا  يف  وبيعت  البلجيكية،  اأرل�ن  مدينة 

ال�شمالية واأملانيا  وبلجيكا وبريطانيا واأيرلندا 

ل�كالة  »فرييرو«  اأو�شحت  ما  على  وال�ش�يد، 

ال�شلطات  وكانت  الثالثاء.  بر�ص  فران�ص 

�شحب  ال�شبت،  اأعلنت،  الربيطانية  ال�شحية 

 Kinder( كيندر  بي�شة  منتج  من  كميات 

انت�شار  مع  »�شلة حمتملة  ب�شبب   )Surprise
لل�شلم�نيال«.

واأو�شحت ناطقة با�شم ال�شلطات ال�شحية 

بر�ص  فران�ص  ل�كالة  الثالثاء،  الربيطانية، 

الأرا�شي  على  بال�شلم�نيال  اإ�شابة   63 ر�شد 

الربيطانية.

املرجعي  ال�طني  املركز  اأعلن  ويف فرن�شا، 

ت�شجيل  با�شت�ر  معهد  يف  ال�شلم�نيال  ملر�ص 

منها   15 تع�د  البكترييا،  بهذه  اإ�شابة   21

املذك�رة،  لأ�شخا�ص تناول�ا منتجات »كيندر« 

العامة. ويبلغ  الفرن�شية  الهيئة ال�شحية  وفق 

معدل اأعمار امل�شابني اأربع �شن�ات.

العامة،  الفرن�شية  ال�شحية  الهيئة  وقالت 

اأجرتها  التي  التحقيقات  اإن  الثالثاء،  بيان  يف 

عالمة  من  املنتجات  بع�ص  ا�شتهالك  »اأظهرت 

كيندر التجارية �شملها قرار ال�شحب يف الأيام 

املر�شى  لدى  الأعرا�ص  ظه�ر  �شبقت  التي 

الـ15 الذين متكنا من ا�شتطالع و�شعهم حتى 

اإىل  با�شم »فرييرو«  ناطقة  واأ�شارت  ال�شاعة«. 

»كيندر«  منتجات  من  امل�شح�بة  الكميات  اأن 

من  الأطنان  مئات  ت�ازي  وحدها  فرن�شا  يف 

�أجو�ء رم�سان �جلمالية متالأ �سو�رع �لقاهرة، �إذ تتميّز بها م�سر د�ئًما بعاد�تها �جلميلة و�ملميّزة يف �سهر رم�سان �ملبارك.

»ال�سّحة«: ت�سجيل 624

 اإ�سابة جديدة بكورونا

�أبريل   5 �لثالثاء  �ل�سحة،  وز�رة  �أعلنت 

2022، �أن �لفحو�سات �لتي بلغ عددها 4105 
جديدة،  قائمة  حالة   624 ت�سجيل  �أظهرت 

�لعدد  �إ�سافية، لي�سل  626 حالة  كما تعافت 

�الإجمايل للحاالت �ملتعافية �إىل 550620.

�لقائمة  للحاالت  �الجمايل  �لعدد  وبلغ 

للعالج  تخ�سع  حالة   20 منها  حالة،   5295
بامل�ست�سفى، و3 حاالت حتت �لعناية، كما مت 

ت�سجيل حالة وفاة و�حدة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12051/pdf/INAF_20220406014431556.pdf
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
https://www.alayam.com/alayam/last-page/955745/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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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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أك��د رئي��س هيئ��ة األركان األمريكية المش��تركة 
الجنرال مارك ميلي أن إيران تواصل التهديد العلني 
باغتي��ال مس��ؤولين أمريكيين حاليين وس��ابقين، 
مش��يرًا إلى أن ذلك أمر غير مقبول. ورجح في كلمة 
أمام الكونغرس أن تظل إيران تهديدًا إقليميًا كبيرًا 

للواليات المتحدة وشركائها وحلفائها. 
وقال إن إيران تس��عى إلى مراجعة النظام اإلقليمي 
في الش��رق األوس��ط وتوازن الق��وى لصالحها، من 
خالل دعمها لألنش��طة اإلرهابية وجيشها بالوكالة 
داخ��ل حدود جيرانه��ا، إلى جانب برام��ج الصواريخ 

الباليستية. 
وأض��اف أن إيران واصلت تطوي��ر برنامجها النووي 

كوسيلة ضغط لتحقيق هذه الغاية.

وذكر أنه عالوة على ذلك، إذا لم يتم تقييد البرنامج 
الن��ووي من خ��الل اتفاقي��ة جديدة، فإن اس��تمرار 
برنامجهم النووي يهدد بظهور سباق تسلح إقليمي.

ثم��ن صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد 
رئي��س مجل��س ال��وزراء دور القطاع الخ��اص ف��ي المملكة كش��ريٍك رئيس 
وفعال في مس��ارات التنمية، منوهًا سموه بأهمية مساهمة كافة القطاعات 
االقتصادية في رفد االقتصاد الوطني وأولويات خطة التعافي االقتصادي بما 

يدعم غايات وأهداف المسيرة التنموية الشاملة.
وأش��ار سموه إلى أن المؤش��رات االقتصادية إيجابية وتدعو للتفاؤل بمراحل 
أكث��ر نجاحًا تنموي��ًا من خ��الل تكاتف الجميع نح��و تحقيق أه��داف التنمية 
المستدامة والتطلعات المنشودة للمملكة، الفتًا سموه إلى دور غرفة تجارة 
وصناع��ة البحرين الفاعل في تمثي��ل كافة القطاعات الصناعي��ة والتجارية، 
مش��ددًا س��موه على أهمية مواصلة تنمية الش��راكة بين الحكومة والقطاع 
الخ��اص وتعزي��ز دوره كمحرك رئي��س لالقتصاد. جاء ذلك لدى لقاء س��موه 

حفظه اهلل أمس رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.
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»شاملة الضريبة«
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خلق الفرص االستثمارية وتطوير 
التشريعات إلضافة مزيد من التسهيالت

تنمية الشراكة بين الحكومة و»الخاص« 
وتعزيز دوره كمحرك رئيس لالقتصاد

 قنوات التواصل دائمًا مفتوحة أمام 
»الخاص« بما يخدم التنمية االقتصادية

 دور لـ»الغرفة« في تلبية احتياجات السوق 
من البضائع والحفاظ على أسعار السلع
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نعيش حالة »ضمور« بسبب الثورة التكنولوجية
 الجزاف: لم يعد هناك 

مشاهد أو قارئ والمسرح تغير 
سماهر سيف اليزل  «

يعتب��ر أب��رز المخضرمين ف��ي الفن والمس��رح البحريني، 
وصاحب مس��يرة زاخ��رة بالتجدي��د واالبت��كار، إنه محمد 
الج��زاف رئيس مجلس إدارة مركز الجزي��رة الثقافي حاليًا، 
ومؤس��س مس��رح الجزيرة، الذي يهوى المس��رح، بعد أن 
حققت مس��رحية الس��يد الت��ي قدمها في ع��ام 1986 مع 
افتت��اح جس��ر المل��ك فهد انتش��ارًا على مس��توى 4 دول 

عربية.
وسرد الجزاف ل�»الوطن«، سيرته ومسيرته -والتي امتدت 
نح��و 35 عامًا- حي��ث يؤك��د أن بدايته، كان��ت في نادي 
الجزي��رة بفرق��ة فنية مس��رحية وتم من خالله��ا تكوين 

وتأسيس مسرح الجزيرة في عام 1974.
ويقول عن وضع المس��رح حاليًا: »إن المسرح اليوم بشكل 
ع��ام في حالة ضم��ور، لتأثره بث��ورة التواصل االجتماعي 
والسوش��يل الميديا حيث لم يعد هناك مش��اهد أو قارئ، 
والثقافة والمس��رح لم تعد كما كان��ت، حتى الجمهور لم 

يعد يحضر، ففي الس��ابق كانت العروض تس��تمر لشهور 
لك��ن عجلة الوقت والحياة حالت دون ذلك اليوم، فلم يعد 
هن��اك وقت او اهتمام كالس��ابق، ونأم��ل أن تعيد الدماء 

الجديدة إحياء المسرح«. 

مفتاح النجاح وسر تجاوز أي تحٍد وتحويله إلنجاز التعاون بين الجميع 
دور محوري ل� »القطاع الخاص« ضمن الجهود الوطنية في التصدي ل� »كورونا«

سموه يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة

 ولي العهد رئيس الوزراء: المؤشرات
 االقتصادية إيجابية وتدعو للتفاؤل بمراحل أكثر نجاحًا

رئيس وزراء اليابان

 ولي العهد رئيس الوزراء 
 يبحث مع رئيس وزراء اليابان 

المستجدات اإلقليمية والدولية
جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئي��س مجلس الوزراء، ورئي��س وزراء اليابان فوميو كيش��يدا، تم 
خالله اس��تعراض سبل تعزيز مس��ارات التعاون بين مملكة البحرين واليابان 
على األصعدة كافة، حيث أعرب س��موه عن ش��كره لتعاون اليابان مع مملكة 
البحرين في مش��روع إطالق القم��ر الصناعي ضوء 1. كما ت��م بحث المواضيع 
ذات االهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية، وآخر 
تطورات األوضاع في أوكرانيا، حيث تم التأكيد على أهمية الحلول الدبلوماسية 

للخالفات بين الدول وتكثيف الجهود إلحالل السالم.

 »إيكونوميست إمباكت«: البحرين 
الـ43 عالميًا والـ5 عربيًا في األمن الغذائي

حلت البحرين في المرتبة الخامسة عربيًا في مؤشر 
األمن الغذائ��ي وال�43 عالمي��ًا وحصلت على 66.5 
درج��ة وفقًا ألحدث بيانات مؤش��ر األم��ن الغذائي 
العالم��ي لع��ام 2021، التاب��ع ل� »إيكونوميس��ت 

إمباكت«.
وجاءت إيرلندا في المركز األول عالميًا بدرجة 84.0. 
ويقيس المؤش��ر القضايا األساسية لألمن الغذائي 

عبر 113 دولة.
ومؤش��ر GFSI 2021 ه��و اإلص��دار العاش��ر الذي 

ينش��ره »إيكونوميس��ت إمباك��ت« وال��ذي يق��وم 
بتحديث النموذج سنويًا اللتقاط التغيرات السنوية 
ف��ي العوام��ل الهيكلي��ة الت��ي تؤث��ر عل��ى األمن 

الغذائي.
 »GFSI« ويأخذ مؤش��ر األم��ن الغذائي العالم��ي
بعين االعتبار قضاي��ا القدرة على تحمل خالل عدة 
مقايي��س، وهي تكلف��ة الغذاء، وتواف��ره، وجودته 
وسالمته، والموارد الطبيعية والقدرة على الصمود 

في 113 دولة. 

 السماح لمصابي »كورونا« 
بإنهاء العزل الصحي قبل المدة المقررة

أعل��ن الفري��ق الوطني الطبي 
كورون��ا  لفي��روس  للتص��دي 
أن��ه بع��د الع��رض وموافقة 
اللجن��ة التنس��يقية وبناًء على 
والمعطيات،  المستجدات  آخر 
غ��د  ي��وم  م��ن  ب��دءًا  تق��رر 
الخمي��س، تحديث بروتوكول 
الع��زل الصحي، حي��ث يمكن 
الح��االت  م��ن  للراغبي��ن 
القائم��ة، إنهاء العزل الصحي 
قب��ل الم��دة المق��ررة، وذلك 
مختبري  فح��ص  إج��راء  عن��د 
لفي��روس كورون��ا )PCR( في 
المرخص��ة  المستش��فيات 
والحصول  الخ��اص  بالقط��اع 

على نتيجة سلبية.
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طهران تهديد إقليمي كبير للواليات المتحدة وحلفائها
 أمريكا: إيران تعمل على تغيير توازن 
الشرق األوسط عبر جيشها بالوكالة

الجنرال مارك ميلي

عق��دت لجنة متابع��ة وتنفيذ الخطة 
الوطني��ة للطاقة المتج��ددة وكفاءة 
الطاقة اجتماعها الس��ابع والعشرين 
برئاسة وزير ش��ؤون الكهرباء والماء 
وائل المبارك بمشاركة أعضاء اللجنة 
المكونة من عدد من المسؤولين من 
المعنية  الحكومية  والجهات  الوزارات 
ضمن جه��ود متابع��ة تنفيذ خطط 
ومب��ادرات الخط��ة الوطني��ة للطاقة 
لكفاءة  الوطنية  والخط��ة  المتجددة، 

الطاقة.
وخ��ال االجتم��اع اس��تعرض الوزير 
م��ع األعضاء آخ��ر المس��تجدات التي 
تم��ت ف��ي آخ��ر اجتم��اع للجن��ة في 
أبرزه��ا  م��ن  كان  الماض��ي،  يناي��ر 
صدور المرس��وم الملكي رقم 3 لسنة 
2022 بتحوي��ل مه��ام ومس��ؤوليات 
الطاقة المس��تدامة إلى وزارة شؤون 
الكهرباء والماء، مؤكدًا حرص الوزارة 
عل��ى التعاون والتنس��يق مع الجهات 
المعنية والتزامه��ا بتحقيق األهداف 
التنموي��ة الس��تدامة الطاق��ة، بم��ا 

يحقق الوص��ول إلى اله��دف الوطني 
للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 

.2060
 كم��ا ت��م إط��اع اللجن��ة على س��ير 
العم��ل في عدد من المب��ادرات ومن 
أهمها تدش��ين مشروع نظام الطاقة 
الشمس��ية الذي تم تركيبه على أول 
مدرس��ة حكومي��ة ضم��ن المرحل��ة 
األول��ى من مش��روع مب��ادرة تركيب 
أنظم��ة الطاق��ة الشمس��ية الموزعة 
الحكومي��ة  المبان��ي  أس��طح  عل��ى 

بحضور وزير التربي��ة والتعليم ماجد 
عل��ى  اللجن��ة  واطلع��ت  النعيم��ي، 
مس��تجدات الجهود التنس��يقية التي 
يت��م تنفيذها مع الجه��ات الحكومية 
األخرى والمس��تثمرين ضمن مبادرة 
الشمس��ية  الطاقة  أنظم��ة  تركي��ب 
الموزع��ة عل��ى المباني والمنش��آت. 
وتطرق الوزير إلى المواضيع المدرجة 
على ج��دول األعمال مع أعضاء اللجنة 
الوطني��ة للطاقة المتج��ددة وكفاءة 
الطاقة التي تضمنت استعراض آخر 

اإلحصائي��ات في المش��اريع المنفذة 
ف��ي الطاق��ة المتجددة ف��ي مختلف 
القطاع��ات بمملك��ة البحري��ن. كما 
ت��م خ��ال االجتم��اع االط��اع عل��ى 
س��ير العم��ل في مب��ادرة الس��يارات 
الكهربائي��ة م��ن قب��ل وزارة التجارة 
والصناعة، وجه��ود وزارة المواصات 
الطاق��ة  مج��ال  ف��ي  واالتص��االت 
المتجددة وكف��اءة الطاقة، باإلضافة 
إل��ى المراح��ل التطبيقية لسياس��ات 
دليل المباني الخضراء، واطلع األعضاء 
عل��ى مراحل إطاق الجائ��زة الوطنية 
للطاقة المتج��ددة والتي تهدف إلى 
تش��جيع االس��تثمارات ف��ي مش��اريع 

الطاقة المتجددة وتطبيقاتها.
وف��ي خت��ام االجتم��اع أش��اد الوزير 
أهمي��ة  مؤك��دًا  األعض��اء،  بجه��ود 
مواصل��ة الجهود ف��ي اللجنة لتحقيق 
المتجددة  للطاق��ة  الوطنية  األهداف 
تتماش��ى  الت��ي  الطاق��ة  وكف��اءة 
الرؤي��ة االقتصادي��ة والتزامات  م��ع 

المملكة الدولية واإلقليمية.
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»التنسيقية« تناقش مستجدات 
خدمات الحوسبة السحابية

رأس صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة، 
ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، اجتماع اللجنة التنس��يقية 

ال�420 الذي ُعقد عن ُبعد.
وناقش��ت اللجنة التنس��يقية آخر مس��تجدات خدمات الحوسبة 

السحابية.
كم��ا ناقش��ت اللجنة التنس��يقية آخ��ر مس��تجدات التعامل مع 

فيروس كورونا )كوفيد19( واإلجراءات المتعلقة بذلك.

 »لجنة الطاقة المتجددة« 
تبحث مبادرة السيارات الكهربائية

 »الصحة«: ال وجود لمنتج بيضة كيندر 
»البريطاني والبلجيكي« باألسواق المحلية

أك��دت وزارة الصحة أن��ه ال وجود لمنتج 
بيضة كين��در »البريطان��ي أو البلجيكي 

المنشأ« باألسواق المحلية.
جاء ذل��ك ردًا عل��ى ما ت��م تداوله حول 
س��حب ش��وكوالتة لاش��تباه بتلوثه��ا 

بالسالمونيا في األسواق البريطانية.
وقالت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة 
إنه قد ت��م متابعة الموض��وع والتأكد 
من عدم وجود ه��ذا المنتج »البريطاني 
/ البلجيكي المنش��أ« باألسواق المحلية، 
منوه��ة عل��ى أنه م��ا يتواف��ر حاليًا من 
بلد منش��أ آخ��ر وتتم مراقبت��ه من قبل 
قس��م مراقب��ة األغذي��ة ب��إدارة الصحة 

العام��ة والتأكد م��ن مطابقته للوائح 
واالشتراطات الصحية.

ومن جانب آخر أوضح مس��ؤولو الصحة 
العام��ة ب��وزارة الصح��ة بأن��ه لم يتم 
اس��تام أي تصريح أو تعليق من مركز 
اإلن��ذار الس��ريع للغ��ذاء يخ��ص ه��ذه 

المنتجات.
إلى ذلك، أوص��ت وزارة الصحة بأهمية 
عدم تداول هذه الرس��ائل والتحذيرات 
الت��ي م��ن ش��أنها إث��ارة القل��ق بين 
إلى  المواطني��ن والمقيمي��ن، ودع��ت 
ض��رورة التأكد من المصادر الرس��مية 

قبل إعادة نشر مثل هذه الرسائل.

سموه عبر عن شكره لتعاون اليابان في إطالق القمر الصناعي »ضوء 1«

 ولي العهد رئيس الوزراء يبحث مع رئيس 
وزراء اليابان تعزيز التعاون على كافة األصعدة

جرى اتصال هاتف��ي بين صاحب 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد رئيس 
وزراء  ورئي��س  ال��وزراء،  مجل��س 

اليابان فوميو كيشيدا.
وخ��ال االتص��ال تم اس��تعراض 
سبل تعزيز مسارات التعاون بين 
مملك��ة البحري��ن والياب��ان على 
كافة األصعدة، حيث أعرب سموه 
عن ش��كره لتع��اون الياب��ان مع 
مملكة البحرين في مشروع إطاق 

القمر الصناعي ضوء 1.
كم��ا ت��م بح��ث المواضي��ع ذات 
والمستجدات  المشترك  االهتمام 
اإلقليمي��ة  الس��احتين  عل��ى 
والدولية، وآخ��ر تطورات األوضاع 
ف��ي أوكراني��ا حي��ث ت��م التأكيد 
على أهمية الحلول الدبلوماس��ية 
للخاف��ات بي��ن ال��دول وتكثي��ف 

الجهود إلحال السام.
وم��ن جهته أع��رب رئي��س وزراء 
اليابان عن خالص تهانيه وأطيب 

تمنياته لس��موه بمناس��بة شهر 
رمضان المبارك، متمنيًا لس��موه 
موف��ور الصح��ة والس��عادة، وأن 

يعيد هذه المناس��بة على س��موه 
وعلى أبناء البحري��ن بالمزيد من 

التقدم والنماء والرفعة.

رئيس وزراء اليابانسمو ولي العهد رئيس الوزراء

 أهمية الحلول الدبلوماسية للخالفات
بين الدول وتكثيف الجهود إلحالل السالم

 ولي العهد رئيس الوزراء 
يبحث مع رئيس وزراء إسرائيل 

القضايا اإلقليمية والدولية
تلقى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة، 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، اتصااًل هاتفيًا من 

رئيس وزراء دولة إسرائيل نفتالي بينيت.
وخ��ال االتصال، أع��رب رئيس وزراء دولة إس��رائيل عن خالص 
تهاني��ه وأطيب تمنياته لحض��رة صاحب الجال��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة، عاه��ل الباد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه، 
وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
اهلل، وأبناء البحرين بمناس��بة ش��هر رمضان المب��ارك، متمنيًا 
لجالته وس��موه موف��ور الصحة والس��عادة، ولمملكة البحرين 

المزيد من التقدم والنماء والرفعة.
كما ت��م خال االتص��ال اس��تعراض المواضي��ع ذات االهتمام 
المش��ترك وأهم القضايا على الس��احتين اإلقليمي��ة والدولية، 
وس��بل تعزيز مس��ارات التعاون بي��ن مملكة البحري��ن ودولة 

إسرائيل على كافة األصعدة.

 بحث مجاالت التعاون
والتنسيق األمني مع أمريكا

اس��تقبل نائب رئيس األمن العام اللواء عبداهلل الزايد، نائب سفير 
الواليات المتحدة األمريكية لدى مملكة البحرين مارجريت ناردي.

وتم خ��ال االجتم��اع بحث مج��االت التع��اون والتنس��يق األمني، 
باإلضافة إلى عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

كم��ا قام نائب رئيس األم��ن العام والوفد الزائ��ر بزيارة إلى جناح 
األث��ر بقوة األم��ن الخاصة، حيث تم تقديم إيج��از حول تاريخ جناح 
األثر ب��وزارة الداخلي��ة وأهم المه��ام والواجب��ات المنوطة به في 
دعم ومس��اندة مختلف الجهات األمنية في الكشف عن الممنوعات 
وتأمين المواقع، وآلية إعداد المدربين وتجهيز الكاب البوليس��ية، 

باإلضافة إلى اطاعهم على آلية العمل من خال عرض حي.

 البحرين الـ5 عربيًا والـ43 عالميًا
بمؤشر »إيكونوميست إمباكت« لألمن الغذائي

حل��ت البحرين في المرتبة الخامس��ة عربيًا في مؤش��ر األم��ن الغذائي وال�43 
عالمي��ًا وحصلت عل��ى 66.5 درجة وفقًا ألح��دث بيانات مؤش��ر األمن الغذائي 

العالمي لعام 2021، التابع ل�»إيكونوميست إمباكت«.
وكان��ت إيرلندا في المركز األول عالميًا بدرجة 84.0. ويقيس المؤش��ر القضايا 

األساسية لألمن الغذائي عبر 113 دولة.
ومؤش��ر GFSI 2021 هو اإلصدار العاشر الذي ينشره »إيكونوميست إمباكت« 
والذي يقوم بتحديث النموذج س��نويًا اللتقاط التغيرات الس��نوية في العوامل 
الهيكلية التي تؤثر على األمن الغذائي. ويأخذ مؤش��ر األمن الغذائي العالمي 
)GFSI( بعي��ن االعتب��ار قضايا القدرة عل��ى تحمل خال ع��دة مقاييس، وهي 
تكلف��ة الغذاء، وتوافره، وجودته وس��امته، والموارد الطبيعي��ة والقدرة على 
الصم��ود ف��ي 113 دولة. مبني على 58 مؤش��رًا فريدًا ليقي��س محركات األمن 

الغذائي في كل من البلدان النامية والمتقدمة.
وبعد تحقيق مكاس��ب سريعة في الس��نوات القليلة األولى من إنشائها، بلغت 
درجات GFSI ذروتها في جميع الدول في عام 2019، قبل أن تنخفض على مدار 

العامين الماضيين وسط جائحة فيروس كورونا والصراعات وتقلب المناخ.
وأثرت التقلبات المتزايدة في أس��عار المواد الغذائية منذ عام 2019 على مدى 
تكلفة الغذاء فقد تراجعت 70 دولة في تصنيفات المؤش��ر لهذا العام بس��بب 
ارتف��اع التكاليف. ويوضح المؤش��ر أن البلدين التي ليس لديها برامج ش��بكات 
أم��ان غذائية وطنية ش��املة وممول��ة تمويًا جيدًا لديها مس��تويات أعلى من 
الجوع. ويتبعون وجبات تفتقر إلى البروتين الجيد والمغذيات الدقيقة، ويكون 
الوصول إلى مياه الش��رب محدودًا. ومن الدول العربية التي كانت األس��وأ على 

المؤشر عالميًا وعربيًا هي اليمن، السودان، وسوريا.

 الصالح: تفعيل مذكرات التفاهم
مع سوريا لتطوير الخدمات الصحية

بح��ث وزيرة الصحة فائقة الصالح، خال اس��تقبالها س��فير مملك��ة البحرين إلى 
الجمهوري��ة العربية الس��ورية وحيد س��يار، عم��ق العاقات التاريخي��ة المتميزة 
والعريق��ة التي تجمع بين البلدين الش��قيقين في مختلف المجاالت.  وأكدت على 
الس��عي إلى تعزيز وتوطيد أطر التعاون والتنس��يق المش��ترك بين الجانبين في 
المج��ال الصحي، من خال العمل على تفعيل مذك��رات التفاهم وتبادل الخبرات 
بما يس��اهم في تحقيق س��بل االرتق��اء والتطوير بمس��توى الخدم��ات المقدمة 
والتطلعات المس��تقبلية واألهداف المنش��ودة. وتم خال اللقاء بحث واستعراض 
ع��دد من أب��رز الموضوعات والمش��اريع ذات االهتمام المش��ترك وس��بل تعزيز 
التعاون المثمر بين البلدين خال المراحل المقبلة. فيما أكد س��يار، االس��تعداد 
للمشاركة في تقديم كل ما من شأنه أن يساهم في دعم وتعزيز عاقات التعاون 

المشترك بين الجانبين في المجال الصحي.

 المضحكي: جامعة البحرين
تزخر بإمكانات علمية متقدمة

أكدت رئيس��ة جامعة البحرين جواهر المضحكي أهمية الظهور 
على المس��توى الدولي، لما في ذلك م��ن دالئل واضحة على ما 

تزخر به جامعة البحرين من إمكانات علمية متقدمة.
جاء ذلك خال اس��تقبال رئيسة الجامعة أمس في مقر الجامعة 
رئيس��ة قس��م هندس��ة الحاس��وب في جامعة البحرين فاطمة 
البلوش��ي، بمناس��بة اختيارها من مجل��ة »إم آي تي تكنولوجي 
ريفي��و العربية«، ضمن قائم��ة أبرز خبراء ال��ذكاء االصطناعي 
الع��رب للع��ام 2022، وجرى الحدي��ث خال اللقاء ع��ن أهمية 

الذكاء االصطناعي ودوره الكبير في جميع مناحي الحياة.
الجامع��ة  البلوش��ي لفت��ة رئيس��ة  وم��ن ناحيته��ا، ش��كرت 
باس��تقبالها، مش��يرًة إلى ما تمنحه هذه اللقاءات لألكاديميين 
من دفعة معنوية كبيرة تسهم في استمرارية تنامي عطائهم 

البحثي والتدريسي.

 الحسن يبحث وسفير
بنغالديش التنسيق األمني

اس��تقبل رئيس األمن العام الفريق طارق الحس��ن أمس سفير 
جمهورية بنغاديش لدى مملكة البحرين محمد نذر اإلس��ام، 
بحض��ور نائ��ب رئيس األمن الع��ام اللواء عب��داهلل الزايد، حيث 
ت��م خال اللقاء بحث عدد من الموضوعات والمس��ائل األمنية، 
والس��بل الكفيل��ة بتعزيز التعاون والتنس��يق األمن��ي في إطار 

المصالح المشتركة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/06/watan-20220406.pdf?1649224282
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
https://alwatannews.net/article/999643
https://alwatannews.net/article/999741
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الرد على 230 اقتراحًا ومشروعًا وإجابة 65 سؤااًل 

 وزير التربية تحت قبة البرلمان: 
لم ولن نتهرب من حضور أي جلسة

قال وزير التربية والتعلي��م ماجد النعيمي، 
أن ال��وزارة، وم��ن منطل��ق حرصه��ا عل��ى 
التعاون التام مع مجلس��ي الشورى والنواب، 
التزم��ت بال��رد عل��ى كاف��ة الموضوع��ات 
والن��واب  الش��ورى  م��ن مجلس��ي  ال��واردة 
وفق��ًا الختصاصاتها، حي��ث ورد إلى الوزارة 
الش��ورى  مجلس��ي  م��ن  س��ؤااًل   65 نح��و 
والن��واب، بواق��ع 19 س��ؤااًل م��ن مجل��س 
 الش��ورى، و46 س��ؤااًل من مجل��س النواب، 
و230 اقتراح��ًا برغب��ة واقت��راح أو مش��روع 
 52 ونح��و  اللج��ان،  واستفس��ارات  قان��ون 
مسودة رد الحكومة، وقامت بالرد والتعامل 
معها وفقًا لما نص عليه الدستور والالئحة 
الداخلية، كما حضر الوزير وكبار المسئولين 
بالوزارة 53 جلس��ة من جلس��ات المجلسين 

)12 جلسة بالشورى، و41 بالنواب(.
وأوض��ح الوزي��ر ف��ي جلس��ة الن��واب امس 
أن ال��وزارة ملتزم��ة وُملزم��ة بال��رد عل��ى 
كاف��ة الرغب��ات واالستفس��ارات واألس��ئلة 
التي يطرحها ممثلو الس��لطة التش��ريعية 
بمجلس��يها الش��ورى والنواب ف��ي المواعيد 
التي نص عليها الدستور والالئحة الداخلية 
للمجلس��ين، مش��يرًا إل��ى أن ال��وزارة قامت 
بتزويد وزارة مجلسي الشورى والنواب بردها 
المكتوب عن كافة األس��ئلة التي تقدم بها 
عدد م��ن النواب وفق��ًا للمواعي��د المحددة 
في الالئح��ة الداخلية للمجل��س، مؤكدًا أن 
ال��وزارة ل��م ول��ن »تتهرب« ع��ن حضور أي 
جلس��ة يتم تحديدها لمناقش��ة أي س��ؤال 
يتق��دم به الن��واب دون اس��تثناء، وأنها قد 
واف��ت المجلس بال��رد على كافة األس��ئلة 
الواردة إليه��ا كتابيًا، وهذا م��ا درجت عليه 

منذ الفصل التشريعي األول.
وفي تعقيبه على س��ؤال النائب فوزية زينل 
حول عدد الحضانات ورياض األطفال، أوضح 
الوزير أن عدد مؤسسات التعليم المبكر يبلغ 
239 مؤسس��ة )83 حضانة، و156 روضة(، 
ويبلغ عدد األطفال المسجلين في الحضانات 
للعام الدراس��ي 2022/2021، 2900 طفل، 
فيما يبلغ عدد األطفال المسجلين في رياض 

األطفال لنفس العام 20746 طفاًل.

 تقييم األطروحات
وف��ي رده عل��ى س��ؤال النائ��ب يوس��ف 

زينل ح��ول تقيي��م األطروح��ات العلمية، 
أف��اد الوزي��ر أن اللجنة الوطني��ة لتقويم 
المؤه��الت العلمي��ة، والت��ي تض��م في 
عضويته��ا ممثلي��ن م��ن العدي��د م��ن 
الجه��ات ف��ي مختل��ف التخصص��ات، هي 
الجه��ة المختص��ة بتقوي��م المؤه��الت 
العلمية فوق الشهادات الثانوية الصادرة 
من المؤسس��ات الجامعية خ��ارج مملكة 
البحرين، وتنبثق عنها لجنة تقييم وإيداع 
المصنفات المسئولة عن التأكد عن مدى 
صات اللغات  صالحية األطروحات في تخصُّ
والعلوم اإلنس��انية واالجتماعية والحقوق 
والعل��وم السياس��ية لإلي��داع القانون��ي 
بوزارة التربية والتعليم، من خالل التأكد 

ها من التعرُّض للثوابت والوحدة  من خلوَّ
الوطنية والقيم االجتماعي��ة، وتجنُّب بث 
��ب والكراهي��ة، أو الدعوات  أف��كار التعصُّ
العنصري��ة، أو ترويج التميي��ز أو االحتقار 
لرأي طائفة من طوائ��ف المجتمع، وبعد 
التأك��د م��ن س��المة األطروح��ة لإليداع 
القانون��ي يت��م إص��دار ق��رار بالموافق��ة 
على اإليداع، مش��يرًا إل��ى أن اللجنة قامت 
بالموافق��ة عل��ى أكثر من 6000 رس��الة 
الجامع��ات  م��ن  ودكت��وراه  ماجس��تير 
أطروح��ة   12 رفض��ت  فيم��ا  الخارجي��ة، 
تتعارض مع الوحدة الوطنية وتزدري فئة 
من المجتمع، مؤكدًا الوزير التمس��ك بما 
ج��اء في القان��ون رقم )27( لس��نة 2005 

بشأن التعليم، والمتعلق بالمحافظة على 
الثواب��ت والوحدة الوطني��ة، ونبذ خطاب 
الكراهي��ة وازدراء أي فئ��ة م��ن المجتمع، 
مش��يرًا إل��ى أن باب التظل��م مفتوح أمام 

الجميع.

مدارس المستقبل 
الوزي��ر خ��الل رده عل��ى س��ؤال  وأوض��ح 
النائ��ب عب��داهلل الدوس��ري حول مش��روع 
جاللة المل��ك حمد لمدارس المس��تقبل، 
بأن هذا المش��روع الذي تم تعميمه على 
جميع المدارس الحكومية، قد س��اهم في 
انتقال التعليم من المنظور التقليدي إلى 
التعل��م اإللكترون��ي، حيث قام��ت الوزارة 
بتوفير البني��ة التحتية الالزم��ة لتطبيقه 
في المدارس، مثل الس��بورات اإللكترونية 
المتع��ددة  الوس��ائط  ع��رض  وأجه��زة 
وغيره��ا، وتحوي��ل الكتب المدرس��ية إلى 
كتب إلكترونية، كما تم تدريب المعلمين 
والطلب��ة عل��ى إنت��اج المحت��وى الرقمي، 
مضيف��ًا أنه قد ت��م تقييم المش��روع في 
دراس��ة أجرتها منظمة اليونسكو، أسفرت 
ع��ن العديد م��ن النتائ��ج اإليجابية التي 
انعكست على تطوير التعليم ومخرجاته، 
واختي��ار مملك��ة البحري��ن ضم��ن الدول 
الرائ��دة ف��ي مج��ال التعل��م اإللكتروني، 
اإلقليم��ي  للمرك��ز  مق��رًا  واختياره��ا 
واالتص��ال.  المعلوم��ات  لتكنولوجي��ا 
وأض��اف أن فترة الجائحة قد أبرزت أهمية 
المش��روع، حي��ث ت��م تصمي��م وتحمي��ل 
العديد م��ن الم��واد اإلثرائي��ة والدروس 
واألنش��طة والتطبيقات على موقع البوابة 
التعليمي��ة، مش��يرًا إلى أن ع��دد الزيارات 
للبواب��ة خالل الع��ام الدراس��ي الحالي قد 
وص��ل إلى أكثر من 47 مليون زيارة، وذلك 
لالس��تفادة من محتوياتها التي تش��مل 
درس��ًا  و6785  تعليمي��ة،  وح��دة   1144
نموذجيًا، و80946 درسًا، و212000 إثراء، 
و281864 نش��اطًا وتطبيق��ًا، و113948 
حلق��ة نق��اش، و21446 اختب��ارًا قصيرًا، 
والت��ي ق��ام بإعداده��ا منتس��بو الميدان 
الترب��وي واالختصاصي��ون بال��وزارة، مما 
يؤكد نجاح سياس��ة التدريب والتعامل مع 

هذه المنظومة اإللكترونية.

مواليد 2015
وأش��ار الوزير في رده على س��ؤال النائب 
فاطم��ة عب��اس بش��أن تس��جيل مواليد 
الربع األخير من العام 2015 في المرحلة 
االبتدائية، إلى أن السن القانوني لقبول 
األطفال ف��ي مرحلة التعلي��م االبتدائي 
ه��و إكم��ال الطفل س��ن السادس��ة من 
عمره مع بداية العام الدراسي، والمحدد 
ببداية ش��هر س��بتمبر كل ع��ام ولغاية 
نهاية ش��هر أغس��طس من الع��ام الذي 
يلي��ه، ومن ثم فإن األطف��ال من مواليد 
ش��هر س��بتمبر ولغاية نهاية ديس��مبر 
من العام المحدد في السؤال وهو العام 
2015 ل��م يس��تكملوا الس��ن القانون��ي 
لاللتح��اق بالمرحل��ة االبتدائي��ة. وم��ن 
منطلق حرص الوزارة عل��ى إيجاد الحلول 
يت��م  ل��م  الذي��ن  لألطف��ال  المناس��بة 
قبولهم ف��ي مرحلة التعلي��م االبتدائي، 
قامت ال��وزارة بتوجيه تعميم إلى رياض 
األطفال بتحديد س��ن القبول في مرحلة 
رياض األطفال، وتسجيل وقبول األطفال 
وفقًا لثالث مس��تويات، ومعالجة أوضاع 
األطفال المسجلين بالروضة، ولم يكملوا 
الس��ن القانوني للتس��جيل بالصف األول 
االبتدائ��ي، ب��أن يتم اإلبق��اء عليهم في 
مرحل��ة الروض��ة حت��ى إكمالهم الس��ن 
المس��موح به للتس��جيل في الصف األول 
االبتدائي، وتوفي��ر برنامج إثرائي خاص 

لهؤالء األطفال.

مدارس الحد 
وأفاد الوزير ردًا على س��ؤال النائب يوسف 
ال��ذوادي ح��ول الم��دارس الحكومية في 
منطق��ة الحد، أنه توجد حالي��ًا 5 مدارس 
للبنين والبنات تخدم هذه المنطقة، مشيرًا 
إل��ى أن الخط��ة اإلنش��ائية المس��تقبلية 
لل��وزارة وبالتنس��يق م��ع وزارة األش��غال 
وش��ئون البلديات والتخطي��ط العمراني 
تتضم��ن إنش��اء 3 م��دارس جدي��دة في 
مدينة شرق الحد، وهي: مدرسة ابتدائية 
إعدادي��ة للبنين وأخرى للبنات، ومدرس��ة 
ثانوية صناعية للبنين؛ نظرًا لتوافر مواقع 

إلنشاء هذه المدارس فيها.

 لجنة التقييم رفضت 12 أطروحة 
تتعارض مع الوحدة الوطنية وثوابت المملكة

 مشروع الملك حمد لمدارس 
المستقبل أثبت جدارته أثناء الجائحة

إنشاء 3 مدارس جديدة في مدينة شرق الحد

 83 حضانة تضم 2900 طالب 
و156 روضة تحتضن 20746 طفاًل

الكوهجي: هناك من لم يستلم 
وسام االستحقاق الطبي حتى اآلن

مريم بوجيري «

لف��ت النائب حمد الكوهجي النظر، إلى وجود الكثير من رجال 
وزارة الداخلية لم يستلموا وسام االستحقاق الطبي والرتبتين 
االس��تثنائيتين، مطالبًا بأهمية أخذ ذلك األمر بعين االعتبار 

لجميع العاملين في الوزارة.
يأتي ذلك، أثن��اء موافقة مجلس النواب على تمرير مش��روع 
قانون الس��تحداث الوس��ام الملكي للش��رطة ووسام الخدمة 
األمنية المميزة لتكريم منتسبي وزارة الداخلية العسكريين.

 كالكيت ثاني مرة.. »النواب« يحيل 
مجددًا »ساعتي الرعاية« إلى »الشورى«

محمد رشاد  «

أصر مجلس النواب على إقرار مشروع قانون العمل 
في القطاع األهلي، الذي يقضي بتحقيق المس��اواة 
بين المرأة العاملة ف��ي القطاع األهلي والحكومي 
ف��ي فت��رة الرعاية الممنوح��ة للمرأة بع��د انتهاء 
إج��ازة الوضع بحيث تكون س��اعتي رعاي��ة يومية 
مدفوعة األجر بداًل من س��اعة حت��ى يبلغ المولود 

ستة أشهر من عمره.
وص��وت المجل��س خالل جلس��ته أم��س، بموافقة 
غالبية أعضائه بإعادة مشروع القانون إلى مجلس 
الشورى مرة ثانية للنظر فيه، وذلك بعد جدل واسع 
حول مش��روع القانون بي��ن تحفظ حكومي ورفض 
شوري من جانب وتوافق نيابي على التعديالت من 

جانب آخر. 
من جانبه، أكد النائب باس��م المالكي أن مش��روع 
القانون مهم كونه يخدم فئة كبيرة من المواطنات 
والعامالت في القطاع الخاص، داعيًا أعضاء مجلس 
الش��ورى إلى النظر مرة أخرى في القانون من خالل 
تغليبهم للمصلحة العامة على حس��اب المصلحة 

التجارية والمصلحة الخاصة.
وأضاف أن مشروع القانون جاء من منطلق دستوري 
واض��ح وه��و أن المواطنين متس��اوون في الحقوق 
والواجب��ات، مش��يرًا إل��ى أن نص القان��ون القائم 
يخل��ق حالة من التمييز بي��ن المواطنات العامالت 

في القطاع الخاص والعامالت في القطاع العام. 
ودعا إلى تمس��ك المجلس بالتعديل التش��ريعي، 
قائاًل إنه من ش��أنه إنص��اف 34 ألف أمراة بحرينية 
تعمل ف��ي القطاع الخ��اص ويقع عليه��ن التمييز 
والظلم، مؤك��دًا أن الحصول على س��اعات الرعاية 
حق إنس��اني ودس��توري للعامالت وذل��ك لتقديم 

الرعاية المطلوبة لألبناء في سن الرضاعة. 
بدوره أكد النائب عيسى القاضي أنه حينما نحتفل 
بيوم للمرأة سواء على المستوى المحلي أو العالمي 
دائمًا ما نش��ير إلى دورها الريادي في المجتمع في 
جمي��ع المجاالت ونؤك��د دائمًا دعمه��ا كي تكون 
ش��ريكًا م��ع الرج��ل وتتس��اوى معه ف��ي الحقوق 

والواجبات وتمكينها من خالل تطويرالتشريعات.
ولفت إل��ى أن الردود التي تأتي حينما يكون هناك 
مش��روع أو مقترح يصب في صال��ح المرأة وخاصة 
في القطاع الخاص نجد أن الردود ال تراعي مصلحة 

المرأة بقدر مراعاتها لمصالح القطاع الخاص.
وأشار إلى أن مشروع منح المرأة العاملة في القطاع 
الخاص ساعتي رعاية لن يكون ضد مصالح القطاع 
الخاص بل سيحقق العدالة بين المرأة العاملة فى 

القطاع الحكومي ونظيرتها فى القطاع الخاص.
ون��وه إل��ى أن المجلس بما يصدره م��ن مقترحات 
ومشروعات جميعها تصب في دعم القطاع الخاص 

وتنمية موارده حتى في أصعب الظروف وال س��يما 
أزمة جائحة فيروس كورونا. 

فيم��ا نوه��ت النائ��ب فاطم��ة القط��ري بموق��ف 
مجل��س النواب وإص��راره على منح الم��رأة العاملة 
بالقطاع الخاص ساعتي رعاية طيلة فترة الرضاعة 
كمثيلته��ا في القطاع العام، داعية زمالءها أعضاء 
مجلس الشورى إلى مراجعة موقفهم من المشروع 

بقانون والنظر إليه من جميع زواياه.
وأضاف��ت أن المش��روع واض��ح؛ فه��و ال يدعو إلى 
أكث��ر من تحقي��ق المس��اواة بين الم��رأة العاملة 
ف��ي القطاع الخ��اص والعاملة بالقط��اع العام في 
اس��تحقاق س��اعتي الرعاي��ة طيلة فت��رة الرضاعة 
المقررة بس��نتين، ومنحها حقها الدس��توري الذي 
كف��ل لها التوفيق بين واجبات المرأة نحو األس��رة 

وعملها في المجتمع.
وقال��ت: »ال أج��د مب��ررًا حقيقي��ًا لوض��ع العراقيل 
أمام هذا المش��روع، وال س��يما ونح��ن مررنا خالل 
الجائحة بظروف أثبتت كي��ف أن رعاية االحتياجات 
االجتماعي��ة للموظفين انعكس��ت بش��كل إيجابي 
على العملية اإلنتاجي��ة للموظفين، فضاًل على أن 
النظ��ام مطبق في القطاع الع��ام وهو ليس بدعة 

جديدة في أنظمة العمل«.
النائ��ب ممدوح الصال��ح أوضح أن مش��روع قانون 
العمل في القطاع األهلي يهدف إلى تحقيق التوازن 
بين العمل ورعاية المولود بما ينعكس إيجابًا على 
عطاء الم��رأة في العمل وتلبي��ة احتياجات الطفل 
الرضيع بضمان وجود أمه في فترة الحولين خاصة 

وذلك لينمو بشكل طبيعي. 
وبي��ن أن اله��دف م��ن مش��روع أيض��ًا يتمثل في 
تحقيق المس��اواة بين الم��رأة العاملة في القطاع 
األهل��ي والمرأة العاملة في القط��اع الحكومي في 

فت��رة الرعاية الممنوحة للمرأة بع��د انتهاء إجازة 
الوضع بحيث تكون س��اعتي رعاية يومية مدفوعة 

األجر بداًل من الوضع الحالي.
ولفت إلى أن النواب راعوا في المش��روع المقومات 
ال��واردة في م��واد الدس��تور الت��ي أك��دت مبادئ 
حماي��ة األمومة والطفولة، ومب��ادئ كفالة الدولة 
للتوفيق بين واجبات المرأة نحو األسرة وعملها في 

المجتمع. 
النائ��ب معصوم��ة عبدالرحيم أك��دت أنه ال يمكن 
الق��ول إن الم��رأة العامل��ة في القط��اع الحكومي 
تختلف ع��ن الم��رأة العاملة في القط��اع الخاص، 
وتس��اءلت لم��اذا ه��ذه التفرق��ة وه��ذا التميي��ز 
فجميعهن نس��اء، وإن س��اعتي الرضاعة مهمتان 
بالنسبة للطفل خصوصًا لكسب الثقة في النفس.

وأضاف��ت أن من حق الم��رأة العاملة ف��ي القطاع 
الخ��اص أن يكون لها س��اعتان لرعاي��ة طفلها وال 
يمكن قبول التمييز ونحن في 2022، مشددًة على 
ثقتها الكبيرة بالنواب نحو تمرير مش��روع القانون 
للقض��اء عل��ى التمييز بي��ن المرأة ف��ي القطاعين 

العام والخاص. 
بينم��ا أك��دت النائ��ب سوس��ن كمال أن مش��روع 
القان��ون سيس��هم في تقلي��ل الفجوة ف��ي المدة 
الزمنية وساعات الرعاية لألم العاملة مع نظيرتها 
الت��ي تعم��ل في القط��اع الحكومي، وال س��يما أن 
المش��روع من ش��أنه تعزيز حق الم��رأة في رعاية 
طفله��ا الولي��د الذي هو ف��ي حاجة إل��ى أمه التي 

ترعاه في هذه الفترة.
وأك��دت أن القان��ون منوط به الحف��اظ على قوام 
األس��رة ويحم��ي ف��ي ظله��ا األموم��ة والطفول��ة 
وبالتالي يمنح المرأة العاملة فترة الرعاية تجسيدًا 

للدستور.

 فاطمة القطري: على
 الشوريين مراجعة موقفهم 
في المساواة بساعات الرعاية

محمد رشاد  «

نوهت النائب فاطمة القطري في مداخلتها بش��أن مشروع 
قان��ون العمل ف��ي القطاع األهل��ي بموقف مجل��س النواب 
وإص��راره على منح المرأة العاملة بالقطاع الخاص س��اعتي 
رعاي��ة طيلة فت��رة الرضاع��ة كمثيلتها في القط��اع العام، 
داعي��ة أعض��اء مجلس الش��ورى إلى مراجع��ة موقفهم من 

المشروع بقانون والنظر إليه من جميع زواياه.
وأضافت أن المش��روع واضح؛ فهو ال يدعو ألكثر من تحقيق 
المس��اواة بين المرأة العاملة في القط��اع الخاص بالقطاع 
العام في اس��تحقاق س��اعتي الرعاية طيلة فت��رة الرضاعة 
المقررة بس��نتين، ومنحها حقها الدس��توري الذي كفل لها 
التوفيق بين واجبات المرأة نحو األسرة وعملها في المجتمع.

وقال��ت: »ال أج��د مب��ررًا حقيقيًا لوض��ع العراقي��ل أمام هذا 
المشروع، وال سيما ونحن مررنا خالل الجائحة بظروف أثبتت 
كيف أن رعاية االحتياجات االجتماعية للموظفين انعكس��ت 
بشكل إيجابي على العملية اإلنتاجية للموظفين، فضاًل على 
أن النظام مطبق ف��ي القطاع العام وهو ليس بدعة جديدة 

في أنظمة العمل«.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

عق��دت لجنة متابع��ة وتنفيذ الخطة 
الوطني��ة للطاقة المتج��ددة وكفاءة 
الطاقة اجتماعها الس��ابع والعشرين 
برئاسة وزير ش��ؤون الكهرباء والماء 
وائل المبارك بمشاركة أعضاء اللجنة 
المكونة من عدد من المسؤولين من 
المعنية  الحكومية  والجهات  الوزارات 
ضمن جه��ود متابع��ة تنفيذ خطط 
ومب��ادرات الخط��ة الوطني��ة للطاقة 
لكفاءة  الوطنية  والخط��ة  المتجددة، 

الطاقة.
وخ��ال االجتم��اع اس��تعرض الوزير 
م��ع األعضاء آخ��ر المس��تجدات التي 
تم��ت ف��ي آخ��ر اجتم��اع للجن��ة في 
أبرزه��ا  م��ن  كان  الماض��ي،  يناي��ر 
صدور المرس��وم الملكي رقم 3 لسنة 
2022 بتحوي��ل مه��ام ومس��ؤوليات 
الطاقة المس��تدامة إلى وزارة شؤون 
الكهرباء والماء، مؤكدًا حرص الوزارة 
عل��ى التعاون والتنس��يق مع الجهات 
المعنية والتزامه��ا بتحقيق األهداف 
التنموي��ة الس��تدامة الطاق��ة، بم��ا 

يحقق الوص��ول إلى اله��دف الوطني 
للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 

.2060
 كم��ا ت��م إط��اع اللجن��ة على س��ير 
العم��ل في عدد من المب��ادرات ومن 
أهمها تدش��ين مشروع نظام الطاقة 
الشمس��ية الذي تم تركيبه على أول 
مدرس��ة حكومي��ة ضم��ن المرحل��ة 
األول��ى من مش��روع مب��ادرة تركيب 
أنظم��ة الطاق��ة الشمس��ية الموزعة 
الحكومي��ة  المبان��ي  أس��طح  عل��ى 

بحضور وزير التربي��ة والتعليم ماجد 
عل��ى  اللجن��ة  واطلع��ت  النعيم��ي، 
مس��تجدات الجهود التنس��يقية التي 
يت��م تنفيذها مع الجه��ات الحكومية 
األخرى والمس��تثمرين ضمن مبادرة 
الشمس��ية  الطاقة  أنظم��ة  تركي��ب 
الموزع��ة عل��ى المباني والمنش��آت. 
وتطرق الوزير إلى المواضيع المدرجة 
على ج��دول األعمال مع أعضاء اللجنة 
الوطني��ة للطاقة المتج��ددة وكفاءة 
الطاقة التي تضمنت استعراض آخر 

اإلحصائي��ات في المش��اريع المنفذة 
ف��ي الطاق��ة المتجددة ف��ي مختلف 
القطاع��ات بمملك��ة البحري��ن. كما 
ت��م خ��ال االجتم��اع االط��اع عل��ى 
س��ير العم��ل في مب��ادرة الس��يارات 
الكهربائي��ة م��ن قب��ل وزارة التجارة 
والصناعة، وجه��ود وزارة المواصات 
الطاق��ة  مج��ال  ف��ي  واالتص��االت 
المتجددة وكف��اءة الطاقة، باإلضافة 
إل��ى المراح��ل التطبيقية لسياس��ات 
دليل المباني الخضراء، واطلع األعضاء 
عل��ى مراحل إطاق الجائ��زة الوطنية 
للطاقة المتج��ددة والتي تهدف إلى 
تش��جيع االس��تثمارات ف��ي مش��اريع 

الطاقة المتجددة وتطبيقاتها.
وف��ي خت��ام االجتم��اع أش��اد الوزير 
أهمي��ة  مؤك��دًا  األعض��اء،  بجه��ود 
مواصل��ة الجهود ف��ي اللجنة لتحقيق 
المتجددة  للطاق��ة  الوطنية  األهداف 
تتماش��ى  الت��ي  الطاق��ة  وكف��اءة 
الرؤي��ة االقتصادي��ة والتزامات  م��ع 

المملكة الدولية واإلقليمية.
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»التنسيقية« تناقش مستجدات 
خدمات الحوسبة السحابية

رأس صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة، 
ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، اجتماع اللجنة التنس��يقية 

ال�420 الذي ُعقد عن ُبعد.
وناقش��ت اللجنة التنس��يقية آخر مس��تجدات خدمات الحوسبة 

السحابية.
كم��ا ناقش��ت اللجنة التنس��يقية آخ��ر مس��تجدات التعامل مع 

فيروس كورونا )كوفيد19( واإلجراءات المتعلقة بذلك.

 »لجنة الطاقة المتجددة« 
تبحث مبادرة السيارات الكهربائية

 »الصحة«: ال وجود لمنتج بيضة كيندر 
»البريطاني والبلجيكي« باألسواق المحلية

أك��دت وزارة الصحة أن��ه ال وجود لمنتج 
بيضة كين��در »البريطان��ي أو البلجيكي 

المنشأ« باألسواق المحلية.
جاء ذل��ك ردًا عل��ى ما ت��م تداوله حول 
س��حب ش��وكوالتة لاش��تباه بتلوثه��ا 

بالسالمونيا في األسواق البريطانية.
وقالت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة 
إنه قد ت��م متابعة الموض��وع والتأكد 
من عدم وجود ه��ذا المنتج »البريطاني 
/ البلجيكي المنش��أ« باألسواق المحلية، 
منوه��ة عل��ى أنه م��ا يتواف��ر حاليًا من 
بلد منش��أ آخ��ر وتتم مراقبت��ه من قبل 
قس��م مراقب��ة األغذي��ة ب��إدارة الصحة 

العام��ة والتأكد م��ن مطابقته للوائح 
واالشتراطات الصحية.

ومن جانب آخر أوضح مس��ؤولو الصحة 
العام��ة ب��وزارة الصح��ة بأن��ه لم يتم 
اس��تام أي تصريح أو تعليق من مركز 
اإلن��ذار الس��ريع للغ��ذاء يخ��ص ه��ذه 

المنتجات.
إلى ذلك، أوص��ت وزارة الصحة بأهمية 
عدم تداول هذه الرس��ائل والتحذيرات 
الت��ي م��ن ش��أنها إث��ارة القل��ق بين 
إلى  المواطني��ن والمقيمي��ن، ودع��ت 
ض��رورة التأكد من المصادر الرس��مية 

قبل إعادة نشر مثل هذه الرسائل.

سموه عبر عن شكره لتعاون اليابان في إطالق القمر الصناعي »ضوء 1«

 ولي العهد رئيس الوزراء يبحث مع رئيس 
وزراء اليابان تعزيز التعاون على كافة األصعدة

جرى اتصال هاتف��ي بين صاحب 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد رئيس 
وزراء  ورئي��س  ال��وزراء،  مجل��س 

اليابان فوميو كيشيدا.
وخ��ال االتص��ال تم اس��تعراض 
سبل تعزيز مسارات التعاون بين 
مملك��ة البحري��ن والياب��ان على 
كافة األصعدة، حيث أعرب سموه 
عن ش��كره لتع��اون الياب��ان مع 
مملكة البحرين في مشروع إطاق 

القمر الصناعي ضوء 1.
كم��ا ت��م بح��ث المواضي��ع ذات 
والمستجدات  المشترك  االهتمام 
اإلقليمي��ة  الس��احتين  عل��ى 
والدولية، وآخ��ر تطورات األوضاع 
ف��ي أوكراني��ا حي��ث ت��م التأكيد 
على أهمية الحلول الدبلوماس��ية 
للخاف��ات بي��ن ال��دول وتكثي��ف 

الجهود إلحال السام.
وم��ن جهته أع��رب رئي��س وزراء 
اليابان عن خالص تهانيه وأطيب 

تمنياته لس��موه بمناس��بة شهر 
رمضان المبارك، متمنيًا لس��موه 
موف��ور الصح��ة والس��عادة، وأن 

يعيد هذه المناس��بة على س��موه 
وعلى أبناء البحري��ن بالمزيد من 

التقدم والنماء والرفعة.

رئيس وزراء اليابانسمو ولي العهد رئيس الوزراء

 أهمية الحلول الدبلوماسية للخالفات
بين الدول وتكثيف الجهود إلحالل السالم

 ولي العهد رئيس الوزراء 
يبحث مع رئيس وزراء إسرائيل 

القضايا اإلقليمية والدولية
تلقى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة، 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، اتصااًل هاتفيًا من 

رئيس وزراء دولة إسرائيل نفتالي بينيت.
وخ��ال االتصال، أع��رب رئيس وزراء دولة إس��رائيل عن خالص 
تهاني��ه وأطيب تمنياته لحض��رة صاحب الجال��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة، عاه��ل الباد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه، 
وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
اهلل، وأبناء البحرين بمناس��بة ش��هر رمضان المب��ارك، متمنيًا 
لجالته وس��موه موف��ور الصحة والس��عادة، ولمملكة البحرين 

المزيد من التقدم والنماء والرفعة.
كما ت��م خال االتص��ال اس��تعراض المواضي��ع ذات االهتمام 
المش��ترك وأهم القضايا على الس��احتين اإلقليمي��ة والدولية، 
وس��بل تعزيز مس��ارات التعاون بي��ن مملكة البحري��ن ودولة 

إسرائيل على كافة األصعدة.

 بحث مجاالت التعاون
والتنسيق األمني مع أمريكا

اس��تقبل نائب رئيس األمن العام اللواء عبداهلل الزايد، نائب سفير 
الواليات المتحدة األمريكية لدى مملكة البحرين مارجريت ناردي.

وتم خ��ال االجتم��اع بحث مج��االت التع��اون والتنس��يق األمني، 
باإلضافة إلى عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

كم��ا قام نائب رئيس األم��ن العام والوفد الزائ��ر بزيارة إلى جناح 
األث��ر بقوة األم��ن الخاصة، حيث تم تقديم إيج��از حول تاريخ جناح 
األثر ب��وزارة الداخلي��ة وأهم المه��ام والواجب��ات المنوطة به في 
دعم ومس��اندة مختلف الجهات األمنية في الكشف عن الممنوعات 
وتأمين المواقع، وآلية إعداد المدربين وتجهيز الكاب البوليس��ية، 

باإلضافة إلى اطاعهم على آلية العمل من خال عرض حي.

 البحرين الـ5 عربيًا والـ43 عالميًا
بمؤشر »إيكونوميست إمباكت« لألمن الغذائي

حل��ت البحرين في المرتبة الخامس��ة عربيًا في مؤش��ر األم��ن الغذائي وال�43 
عالمي��ًا وحصلت عل��ى 66.5 درجة وفقًا ألح��دث بيانات مؤش��ر األمن الغذائي 

العالمي لعام 2021، التابع ل�»إيكونوميست إمباكت«.
وكان��ت إيرلندا في المركز األول عالميًا بدرجة 84.0. ويقيس المؤش��ر القضايا 

األساسية لألمن الغذائي عبر 113 دولة.
ومؤش��ر GFSI 2021 هو اإلصدار العاشر الذي ينشره »إيكونوميست إمباكت« 
والذي يقوم بتحديث النموذج س��نويًا اللتقاط التغيرات الس��نوية في العوامل 
الهيكلية التي تؤثر على األمن الغذائي. ويأخذ مؤش��ر األمن الغذائي العالمي 
)GFSI( بعي��ن االعتب��ار قضايا القدرة عل��ى تحمل خال ع��دة مقاييس، وهي 
تكلف��ة الغذاء، وتوافره، وجودته وس��امته، والموارد الطبيعي��ة والقدرة على 
الصم��ود ف��ي 113 دولة. مبني على 58 مؤش��رًا فريدًا ليقي��س محركات األمن 

الغذائي في كل من البلدان النامية والمتقدمة.
وبعد تحقيق مكاس��ب سريعة في الس��نوات القليلة األولى من إنشائها، بلغت 
درجات GFSI ذروتها في جميع الدول في عام 2019، قبل أن تنخفض على مدار 

العامين الماضيين وسط جائحة فيروس كورونا والصراعات وتقلب المناخ.
وأثرت التقلبات المتزايدة في أس��عار المواد الغذائية منذ عام 2019 على مدى 
تكلفة الغذاء فقد تراجعت 70 دولة في تصنيفات المؤش��ر لهذا العام بس��بب 
ارتف��اع التكاليف. ويوضح المؤش��ر أن البلدين التي ليس لديها برامج ش��بكات 
أم��ان غذائية وطنية ش��املة وممول��ة تمويًا جيدًا لديها مس��تويات أعلى من 
الجوع. ويتبعون وجبات تفتقر إلى البروتين الجيد والمغذيات الدقيقة، ويكون 
الوصول إلى مياه الش��رب محدودًا. ومن الدول العربية التي كانت األس��وأ على 

المؤشر عالميًا وعربيًا هي اليمن، السودان، وسوريا.

 الصالح: تفعيل مذكرات التفاهم
مع سوريا لتطوير الخدمات الصحية

بح��ث وزيرة الصحة فائقة الصالح، خال اس��تقبالها س��فير مملك��ة البحرين إلى 
الجمهوري��ة العربية الس��ورية وحيد س��يار، عم��ق العاقات التاريخي��ة المتميزة 
والعريق��ة التي تجمع بين البلدين الش��قيقين في مختلف المجاالت.  وأكدت على 
الس��عي إلى تعزيز وتوطيد أطر التعاون والتنس��يق المش��ترك بين الجانبين في 
المج��ال الصحي، من خال العمل على تفعيل مذك��رات التفاهم وتبادل الخبرات 
بما يس��اهم في تحقيق س��بل االرتق��اء والتطوير بمس��توى الخدم��ات المقدمة 
والتطلعات المس��تقبلية واألهداف المنش��ودة. وتم خال اللقاء بحث واستعراض 
ع��دد من أب��رز الموضوعات والمش��اريع ذات االهتمام المش��ترك وس��بل تعزيز 
التعاون المثمر بين البلدين خال المراحل المقبلة. فيما أكد س��يار، االس��تعداد 
للمشاركة في تقديم كل ما من شأنه أن يساهم في دعم وتعزيز عاقات التعاون 

المشترك بين الجانبين في المجال الصحي.

 المضحكي: جامعة البحرين
تزخر بإمكانات علمية متقدمة

أكدت رئيس��ة جامعة البحرين جواهر المضحكي أهمية الظهور 
على المس��توى الدولي، لما في ذلك م��ن دالئل واضحة على ما 

تزخر به جامعة البحرين من إمكانات علمية متقدمة.
جاء ذلك خال اس��تقبال رئيسة الجامعة أمس في مقر الجامعة 
رئيس��ة قس��م هندس��ة الحاس��وب في جامعة البحرين فاطمة 
البلوش��ي، بمناس��بة اختيارها من مجل��ة »إم آي تي تكنولوجي 
ريفي��و العربية«، ضمن قائم��ة أبرز خبراء ال��ذكاء االصطناعي 
الع��رب للع��ام 2022، وجرى الحدي��ث خال اللقاء ع��ن أهمية 

الذكاء االصطناعي ودوره الكبير في جميع مناحي الحياة.
الجامع��ة  البلوش��ي لفت��ة رئيس��ة  وم��ن ناحيته��ا، ش��كرت 
باس��تقبالها، مش��يرًة إلى ما تمنحه هذه اللقاءات لألكاديميين 
من دفعة معنوية كبيرة تسهم في استمرارية تنامي عطائهم 

البحثي والتدريسي.

 الحسن يبحث وسفير
بنغالديش التنسيق األمني

اس��تقبل رئيس األمن العام الفريق طارق الحس��ن أمس سفير 
جمهورية بنغاديش لدى مملكة البحرين محمد نذر اإلس��ام، 
بحض��ور نائ��ب رئيس األمن الع��ام اللواء عب��داهلل الزايد، حيث 
ت��م خال اللقاء بحث عدد من الموضوعات والمس��ائل األمنية، 
والس��بل الكفيل��ة بتعزيز التعاون والتنس��يق األمن��ي في إطار 

المصالح المشتركة.

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
https://alwatannews.net/article/999716
https://alwatannews.net/article/999740
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/06/watan-20220406.pdf?1649224282
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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د. ظافر محمد العجمي
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alfaihani.n@gmail.com

@Nooraalfaihani

نورا الفيحاني

إضاءة قلم

د. إيمان إبراهيم الدوسري

فواز العبداهلل

@faawaaz

باختصار
Fawaz_al_abdulla@hotmail.com

فاطمة الصديقي

من القلب
fatema.aa@hotmail.com

قراءة أخرى لتقرير وزارة االقتصاد
أص��درت وزارة المالية واالقتصاد الوطني تقريرها الفصلي للربع الرابع من العام 
2021، وال��ذي عنونته ب�»مواصلة النمو«، ونش��رت الصح��ف أبرز ما جاء فيه من 
أرق��ام، لكن قراءة التقرير م��ن زاوية أخرى تؤكد أن القط��اع المالي أصبح اليوم 

ينافس قطاع النفط في رفد خزانة الدولة، بل ويتفوق عليه.
فعلى الرغم من النمو الذي ش��هده قطاع النفط في الربع الرابع من عام 2021، 
بس��بب زيادة اإلنتاج من حقلي أبوس��عفة وحقل البحرين بنس��بة 4.2% وارتفاع 
أس��عار النفط عالميًا لتصل خالل 2021 إلى 80 دوالرًا وتخطت ذلك الرقم حاليًا، 
إال أن قطاع المشروعات المالية أسهم في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة %17.9 

في مواجهة 17.4% للقطاع النفطي. 
وتط��رق التقرير إلى ارتفاع االس��تثمارات األجنبية المباش��رة خ��الل الربع الرابع 
بم��ا يقارب 26.3 مليون دينار وبإجمالي س��نوي 12.6 مليار دينار، وأش��ار إلى أن 
قطاع األنشطة المالية والتأمين والصناعات التحويلية استحوذ على معظم تلك 
االستثمارات، حيث بلغ إجمالي رصيد واردات االستثمارات األجنبية المباشرة حتى 
نهاي��ة الربع الرابع في قطاع األنش��طة المالية والتأمي��ن حوالي 8.4 مليار دينار 

وبنسبة مساهمة من القيمة اإلجمالية لالستثمارات الواردة بلغت %66.6.

وارتفعت نس��بة القروض المقدمة من مصارف قطاع التجزئة في العام الماضي 
بنس��بة 4.7% لتصل إل��ى 10.9 مليار دينار، وكان نصيب ق��روض قطاع األعمال 
منها 5.8 مليار دينار، وهو ما يؤشر لنمو المشروعات في هذا العام اعتمادًا على 

التمويل المصرفي بشكل كبير.
وكذل��ك س��جلت الودائع المصرفي��ة لغير البن��وك 18.7 مليار دينار بنس��بة نمو 
10.6%، وه��و رق��م يوضح مدى حجم األم��وال التي حصدته��ا القطاعات األخرى، 
ويعد مؤشرًا آخر على تنامي قطاع األعمال وعوائده التي تم إيداعها في البنوك، 

والتي تمثل قرابة ضعف مبلغ القروض المقدمة لقطاعي األعمال واألفراد.
خالص��ة ما يمكن اس��تنتاجه في هذا التقرير هو أن القط��اع المالي يعتبر حاليًا 
عصب االقتصاد الوطني، وهي رؤية عمل عليها س��مو ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء منذ فترة ليس��ت بالقصيرة، والي��وم تؤكد األرقام أنه��ا تتحقق وتؤتي 

ثمارها المرسومة في هذا التقرير المبشر.
ويمك��ن للقطاع المالي أن يقدم أكثر من ذلك خالل المرحلة القادمة، خاصة في 
زمن الرقمنة وتحول األموال إلى أكواد، واس��تعداد الدولة عبر المصرف المركزي 

لهذه المرحلة مبكرًا، ولدينا في المستقبل أمل كبير.

الشباب البحريني محظوظ
الش��باب البحريني محظ��وظ باهتم��ام الدولة لهذه 
الش��ريحة الكبي��رة الت��ي تمث��ل المجتم��ع البحريني 
محظوظ بعناي��ة عاهل البالد المف��دى جاللة الملك 
حفظ��ه اهلل وأي��ده لهم واهتمام س��مو ول��ي العهد 
رئيس الوزراء حفظه اهلل بمس��تقبلهم الواعد وحرص 
 س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة وخالد بن حمد 
آل خليفة لالرتقاء بالشباب في كافة المجاالت، وحرص 
المجتمع بكافة أطيافه إش��راك الش��باب في كثير من 
الفعاليات الهامة داخل وخارج البلد واالعتماد عليهم.    
أهم ملف شبابي كان يعاني منه جيلي هو ملف البطالة 
اليوم مع االهتمام بالشباب واحتضان تحدياتهم أدت 
عوام��ل كثيرة في تش��كيل اتجاهات الش��باب وتغيير 
قناعاته نحو ممارس��ة العمل الحر والبدء في مشاريع 
صغي��رة ب��دل االنتظار ف��ي طابور طوي��ل للعمل في 
الدوائر الحكومية، جهود س��مو الشيخ ناصر بن حمد 
واضحة في األخذ بيد الش��باب وتغيير جذري في نمط 
تفكيرهم لمس��تقبل واضح ومشرق من خالل تشغيل 
الشباب في مش��روعات لمواجهة العقبات والتحديات 

الت��ي تعتريهم وتحويله��ا إلى فرص جدي��دة قابلة 
للتطبيق والعمل بها 

الشاب البحريني بالفعل محظوظ للتقدير واالهتمام 
ال��ذي يحظى به وعل��ى هذا الكم م��ن الرعاية واألخذ 
بيده��م في كثير م��ن المواقف والمناس��بات والعمل 
على تذليل الكثير م��ن العقبات التي قد تكون عائقًا 
دون تحقي��ق هدفه��م ف��ي مختل��ف المج��االت فهم 
الحاض��ر والمس��تقبل وبه��م تتقدم الش��عوب وهم 
س��واعد التنمي��ة والركيزة األساس��ية ألي تقدم حيث 
تتبلور مس��ؤولية المجتمع ف��ي النهوض بهم ودعم 
إبداعاته��م واألخذ بما يدور في أذهانهم فديناميكية 
التقدم ألي دولة مقترنة بتقدم الش��باب واالستفادة 
ومهاراته��م  مواهبه��م  واحتض��ان  طاقته��م  م��ن 
المختلفة، لذلك تحرص المملكة دائمًا لالرتقاء بهم 
والعم��ل على تنمي��ة الطموح الجامح لديهم بش��كل 
واٍع وسليم فالمجتمع بالتأكيد بحاجة إلى اإليجابيات 
المكنون��ة لرفع��ة البلد وعزه، والش��باب أيضًا بحاجة 
إلى االهتمام بقضاياه والعمل على تذليلها وإعطائه 

الفرص المتاحة لتنمية نقاط الضعف وتحويلها إلى 
ف��رص واألخذ بنقاط القوة للتنمي��ة والنهضة، فيوم 
الش��باب البحرين��ي بالتأكيد س��وف يتخط��ى أهدافه 
وسوف يتحقق الكثير وسوف يتناول الكثير من قضايا 

الشباب وأهم الملفات. 

كلمة من القلب  
مس��ج أفرح الكثير من الش��باب البحريني أرسله سمو 
الش��يخ ناصر بن حم��د في ي��وم الش��باب البحريني، 
وصلني أنا أيضًا إيميل تهنئة »يمكن بالغلط« ولكنها 
أثلجت صدري ورجعت بها إلى الوراء وأدركت أهميتها 
وم��دى تأثيرها ف��ي مواجهة التحدي��ات والعمل بها 
كنبراس يضيئ مس��تقبلي في ذلك الوقت، هكذا هي 
أفعال س��موه تزكيه دائمًا فهو قدوة الش��باب مؤثر 
إيجابي فكل الش��كر والتقدير واالمتنان لسمو الشيخ 
ناصر شيخ الش��باب على جهوده الواضحة مع الشباب 

البحريني.

في اليمن تتكرر »ُهْدَنٌة على دَخن«
انه��ارت أكث��ر م��ن هدنة ف��ي اليمن قب��ل أن تبدأ، 
وكان من بذور انهياره��ا كونها »هدنة على دخن«، 
كم��ا جاء في الحديث الش��ريف، حي��ث ال ترجع قلوب 
المتخاصمي��ن على ما كانت عليه وال يصفو بعضها 
لبعض. انه��ارت لكون المراقب لما يجري في اليمن 
ي��درك أن األزمة ال يحلها مبعوث أو مؤتمر أو هدنة. 
انهارت الهدنة لكث��رة الخناجر اليمنية، وكأن لديها 
ظم��أ هائ��اًل ال يرتوي للعن��ف، فقد عم��ل المبعوث 
جمال بن عمر لوقف القتال دعمًا لقرار مجلس األمن 
2216 ولم ينجح، ثم المبعوث إس��ماعيل ولد الشيخ 

أحمد ولم ينجح.
م��ا س��بق كان مقتطفات م��ن مقال نش��ر في هذه 
الزاوية في 15 يوليو 2015 تحت عنوان »هدنة على 
دَخن« وبما أن النزعة الفوضوية التي طبعت األزمة 
اليمنية مس��تمرة، فما الح��ل إذا كانت هذه األزمة ال 

يحلها مبعوث أو مؤتمر أو هدنة!
هدن��ة رمض��ان 2022 فيه��ا دخن كثي��ر فقد صرح 
أكثر من مس��ؤول حوثي بما معناه أّن »هذه الهدنة 
فرصة ل��دول التحالف لمراجعة حس��اباتها من أجل 
التوصل إلى س��الم دائم وش��امل ف��ي اليمن«. كما 
صرح أن��ه »ال يمكن الرهان على وف��اء دول التحالف 
وصح��وة ضمائره��ا«، وذه��ب آخ��ر إل��ى أن الهدنة 
فخ جدي��د يح��اول التحالف من خالله كس��ب الوقت 
وترتي��ب األوراق وإنقاذ أوكراني��ا وأمريكا إلمدادهم 
بالنفط وس��يعود العدوان بع��د انتهاء الهدنة بعد 

إنقاذ الغرب بالنفط.
وفي تقديرنا أن الهدنة لحظة حاس��مة وخطوة نحو 
السالم وهي فرصة، لدفع المجتمع الدولي لالنخراط 
ف��ي األزم��ة وتحميل��ه مس��ؤوليته بناء عل��ى القرار 
2216، كم��ا أنه��ا فرصة لتحميل الش��رعية اليمنية 

مس��ؤولياتها. فالمشاورات في الرياض كانت خطوة 
أولى والهدنة خطوة ثانية، ربما تجبر الشرعية على 
أن تدي��ر المناطق الخاضعة له��ا لتوفير المتطلبات 
اإلنس��انية والمتطلبات االقتصادية وتحريك بعض 
وس��ائل اإلنتاج وخل��ق بيئة مؤاتية لتس��وية صلبة 

األركان.

بالعجمي الفصيح
الهدنة الحالية في اليمن ليس��ت إال هدنة عسكرية 
زال دخان بنادقه��ا، فهي تجمد للعمليات وليحتفظ 
كل ط��رف بما كس��ب. لكن الدخن هو ف��ي الجوانب 
السياسية للهدنة، وعلى التحالف التفكير في تحميل 
األمم المتحدة والشرعية جزءًا من مسؤولياتها ربما 

عبر انسحاب غير معلن.

malmotawa2008@hotmail.com

منى علي المطوع

مساحات

ويل سميث.. وألي فريق أنت 
تنتمي في هذه الحياة؟

الح��دث المثار عل��ى المس��توى العالمي هذه الفت��رة كان موضوع 
الصفع��ة التي وجهه��ا الممثل العالمي ويل س��ميث إلى الفكاهي 
كريس روك خالل احتفال توزيع جوائز األوس��كار بعد إطالقه دعابة 

بشأن الرأس الحليق لزوجته جايدا المصابة بداء الثعلبة. 
لس��ت معنية هن��ا بتحليل األمر أم��ام تكهنات عدي��دة فما تم هو 
بنية »الش��و« ولن أخوض في طبيعة العالقة الزوجية بين س��ميث 
وزوجت��ه الت��ي اعترفت في الماضي أنها كانت تخونه لس��نين عدة 
»فه��ذا األمر ال يخصنا حقيقة« وإن اس��تند البعض عليه في تحليل 
موقف س��ميث الرافض للسخرية من زوجته لكنني سأرتكز هنا على 
فكرة الموقف بعيدًا عن الشخوص كمفهوم الموقف الرجولي الغيور 
ومب��دأ كيف أن الزوج لم يعب��أ بمصلحته فيتخاذل ع��ن رد االعتبار 
لزوجت��ه أمام الجميع بعد أن ش��عر بأنها متضايق��ة فأعز مواطن 
الجم��ال واألناقة لدى المرأة ش��عرها بالتأكي��د، هناك من قد يقف 
ليصفق على هذا الموقف الشهم ويدعمه من باب أنه موقف يسجل 
في خانة الرجولة الحقيقية فيما هناك فريق آخر سيراه تصرفًا أحمق 
متس��رعًا؛ فقد أس��اء له ولزوجته أمام جميع م��ن حضر ذلك الحفل 
وم��ن تابعه بالتلفاز وبالمناس��بة كال الفريقين يختصر نظام هذه 
الحياة وأس��باب كثير من الخالف��ات الحاصلة بين العديد من الفرق 

والجماعات اإلنسانية. 
في هذه الحياة وفي كل موقف مش��ابه دائمًا س��تجد نفس��ك أمام 
مفترق طرق وميزان تقيس من خالله عدد المكاس��ب والخس��ارات 
نتيج��ة اتخاذك موقف��ًا ما، وس��يكون كذلك هناك فريق��ان أمامك 
فريق يهت��م بالعالق��ات اإلنس��انية والمعاني العميقة لنا كبش��ر 
فيؤي��د م��ا قمت به وفري��ق يرى تصرف��ك من زاوية أخ��رى بعيدة 
عن ه��ذه المعاني العميقة فيصف تصرفات��ك بأنها عاطفية وغير 
مدروس��ة ويعتقدك مخطئ��ًا وهو المصي��ب، إال أن القاعدة الثابتة 
في ه��ذه الحياة أن للحقيق��ة وجهين ولكل موقف ف��ي هذه الحياة 
عدة تفس��يرات وموازين ويعتمد دائمًا قي��اس الموقف على نوعية 
المي��زان الذي س��يحكم عليه اإلنس��ان الذي أمامك وعل��ى قناعاته 
ومبادئه في هذه الحياة. ونحن طلبة في المدارس كان عندما يقوم 
أحده��م بضرب صديقك كان هناك أيض��ًا فريقان: فريق »يطب مع 
صديق��ه« ويتعارك دفاعًا عنه وال يأبه بالنتائج وال حتى بخس��ائره 
وإن وصلت إلى الفصل عدة أيام من المدرس��ة أو العقاب إلى جانب 
الكدم��ات والضرب��ات التي حصل عليها، فيما هن��اك فريق يرى أنه 
م��ن الحكمة أال يتدخل ويزيد األمر س��وءًا فيقفون متفرجين إلى أن 
يأتي المش��رف أو مدير المدرس��ة وقد يظل��م الطالب الذي تعرض 
للضرب ألنه ال أحد يشهد بالحق وفي قناعتهم أن »الواحد ال يتدخل 
ويتجنب المش��اكل أفضل«. تصرف ويل س��ميث س��يعجب أصحاب 
الفريق األول، فيما أصحاب الفريق الثاني بالتأكيد مع اتخاذ إجراءات 
قانونية ضده سيفس��رون الموقف بأنه لم يكن له داٍع وس��ترى في 
عقليتهم كالمًا من نوع »ممكن الواحد أحيان يعمل مثل هالموقف 
لكن لشخص يستاهل وراح يقدر تضحيتك« وسوف يتكلمون بكالم 
مثالي هم أساس��ا محال أن يطبقوه؛ فنوعياتهم كالم من غير فعل 
ومواق��ف ومن يهتم للعالقات اإلنس��انية ويتعم��ق في هذه الحياة 
س��يدرك أن التاريخ عندما صنع وروى لألجي��ال كان ممتلئًا بمواقف 
م��ن هكذا أنواع من البش��ر م��ن الفريق األول فيم��ا الفريق الثاني 
يعيش��ون في هذه الحي��اة ويغادرونها دون وج��ود بصمة حقيقية 

وملموسة لكل من عرفهم.

مركز محمد بن خليفة للقلب
ربم��ا تكون أحيان��ا بع��ض الجه��ات والمؤسس��ات والمرافق غير 
محظوظة من تسليط الضوء عليها وخاصة فيما يتعلق باإلشادات، 
ومن ال يشكر الناس ال يش��كر اهلل، فالشكر واإلشادة مطلوبان كما 
ه��و النقد مطل��وب للوصول إل��ى الكمال وخاصة في المؤسس��ات 

الخدمية. 
ق��در اهلل أن أنتق��ل في غضون عش��رة أي��ام من مرك��ز صحي إلى 
مستش��فى إلى مركز طبي متخصص، جه��ات حكومية ثالث مررت 
به��ا فلم أجد من خالله��م إال الرعاية واالهتمام، ب��دءًا من المركز 
الصحي بمدين��ة الحد والذي ق��ام بإجراء الفحوص��ات األولية وقرر 
على أثرها تحويلي إلى مستش��فى الملك حمد الجامعي، وهناك تم 
إعادة الفحوصات والتحاليل المطلوبة بكوادر وطنية وعربية عالية 
المستوى، ليتم نقلي بعدها إلى مركز محمد بن خليفة بن سلمان 

للقلب، وهنا تبدأ الحكاية. 
في هذا المركز الطبي المتقدم وجدت فيه ماهو موجود في المراكز 
والمش��افي الطبية العالمية المتقدمة، مبن��ى متطور ويحمل كل 
معان��ي الرقي والحداث��ة، طواق��م إدارية وتمريضية بمس��تويات 
عالي��ة، ولن أخص ها هنا جناح��ًا أو عيادات بعينه��ا، حتى ال أظلم 

األجنحة وموظفيها وكوادرها. 
في هذا المركز المتخصص التقيت بمرضى من جنس��يات مختلفة، 
وما أس��عدني وأش��عرني بالفخر أنهم فضلوا الع��الج هنا عنه في 
ال��دول األوروبية وغيره��ا، وهذا بحد ذاته مدع��اة للفخر واالعتزاز، 
فليس من الس��هل أن تق��ارع مراكز طبية ف��ي دول متقدمة إال إذا 
كان هناك دعم ال محدود من القيادة الحكيمة وإيمان بضخ األموال 
في هذا القطاع الخدمي غير الربحي، كوادر وطنية تدير هذا الصرح 
الطبي من الجنس��ين، وأطباء على مستوى عال من العلم والتعلم، 
وك��وادر تمريضي��ة محترفة ف��ي مجالها، وغرف ورده��ات ومرافق 
تضاه��ي أكبر المستش��فيات العالمية، وأجه��زة حديثة متقدمة، 

وتعامل راٍق ومتميز. 
الخدمات ال تقف عند هذا الحد، بل يس��تمر التميز بعد ذلك ليصل 
إل��ى مرحلة المواعي��د والزي��ارات الطبية والتناغم ف��ي التنقل من 

مرفق إلى آخر داخل هذا الصرح الذي يدعو إلى الفخر واالعتزاز. 
الحدي��ث ع��ن مركز محمد بن خليفة بن س��لمان للقلب ال تس��عه 
هذه السطور، ولكن ال أملك إال كلمة شكرًا، شكرًا أواًل لجاللة الملك 
المف��دى على ه��ذا الدعم وعلى ه��ذه الرعاية الطبي��ة للمواطنين 
والمقيمين، وشكرًا لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذه 
البنية الصحي��ة التحتية وتخصيص الميزاني��ات الكفيلة بوصولها 
إلى هذا المس��توى، وشكرًا لمركز محمد بن خليفة للقلب على هذه 
اإلدارة المحترف��ة لصرح بهذا الحجم، مع خال��ص تمنياتي للجميع 

الصحة والعافية، ولكوادرنا الطبية مزيدًا من التوفيق والنجاح.

التعليم الفندقي.. مجال جديد للشباب البحريني
مما ال ش��ك فيه أن التعليم ف��ي أي دولة يحتاج إلى 
تدقيق وتحديث بين الحين واآلخر، وهذا أمر ضروري 
وخصوصًا في هذا العصر الذي يحتاج إلى تخصصات 
مهني��ة مث��ل التعليم الصناع��ي والتعلي��م الزراعي 
والتعلي��م الفندق��ي والس��ياحي. التحدي��ث تفرضه 
ضرورات احتياجات س��وق العمل حيث نجد في فترة 
ما احتياجًا كبي��رًا لتخصصات معينة وفي وقت الحق 
تقل فرص هذه التخصصات وتنشأ حاجة لتخصصات 
أخ��رى. وه��ذا ينطبق عل��ى مملكة البحرين ش��أنها 
ش��أن س��ائر الدول والمجتمع��ات. نجد ف��ي الفترة 
الحالية تش��بعًا في س��وق العمل ف��ي بلدنا الحبيب 
ف��ي مج��االت إدارة األعمال والصيرفة وذلك بس��بب 
كثرة أع��داد خريجي هذي��ن القطاعين ف��ي جامعة 
البحرين والجامعات الخاصة؛ لذلك من المنطقي أن 
نوس��ع مجاالت التخصص لخريجي الثانوية بإنش��اء 
كلي��ات أو برام��ج ف��ي مج��االت وقطاع��ات مختلفة 
يحتاجه��ا س��وق العمل مث��ل الطيران أو الس��ياحة 

والفنادق علمًا أن جامعة البحرين يوجد لديها حاليًا 
بكالوريوس س��ياحة كما يوجد حاليًا معهد البحرين 
للضياف��ة والتجزئ��ة، ولك��ن أعتقد أنن��ا نحتاج إلى 
كلية وطني��ة تمنح الخريجين ش��هادة البكالوريوس 
وتش��مل الدراس��ة فترة تدريبية صيفية سنوية في 
أحد الفنادق المحلية والخليجية أو العالمية إلكساب 

الطالب الخبرة العملية بصفة مستمرة.
وإداراته��ا  الفن��ادق  قط��اع  عل��ى  يس��يطر  حالي��ًا 
المتخصصون غي��ر البحرينيين ويقل وجود الش��باب 
البحريني الذي يس��تطيع أن يعمل في قس��م اإلدارة 
وقس��م االس��تقبال وقس��م خدم��ة الغرف أو قس��م 
المطب��خ؛ فالش��باب البحريني ال يمان��ع الدخول في 
أي م��ن هذه المج��االت أو أي مجال يوفر له ش��هادة 

معترفًا فيها وراتبًا محترمًا.
في منطقة الجس��رة بالبحرين توجد مدرس��ة فيتال 
 Vital Hotel and والس��ياحة  للفن��ادق  الفرنس��ية 
Tourism Business School الت��ي توف��ر للطالب 

الحص��ول عل��ى درج��ة البكالوري��وس أو الدبل��وم أو 
إدارة  ف��ي  العالمي��ة  الش��هاددة  ف��ي  الماجس��تير 
الفنادق، ولكن هذه المؤسس��ة كم��ا هو الحال بكل 
المؤسس��ات التعليمية األجنبية توفر التعليم بثمن 
غاٍل حيث التس��جيل فقط يكل��ف الطالب 100 دينار، 
وتكلف الس��نة الدراس��ية حوال��ي 2500 دينار. لذلك 
م��ن المنطق��ي أن نفكر ف��ي افتتاح كلية للس��ياحة 
والفن��ادق ونجعله��ا تحت مظل��ة جامع��ة البحرين 
أو كلي��ة مس��تقله تفت��ح المجال لخريج��ي الثانوية 
الذين يجدون أنفسهم في مجال الفنادق والسياحة. 
وأعتقد أنه نظرًا إلى األعداد الكبيرة من الشباب غير 
العاملي��ن فقد حان الوق��ت لتطوير وإعادة دراس��ة 
مجاالت التعليم التي تعطي الشباب الفرص للعمل 
والمثابرة في جميع القطاع��ات الصناعية والمهنية 

في مملكة البحرين. 

* أستاذ مساعد بقسم اللغة اإلنجليزية 
وآدابها - جامعة البحرين
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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تحديث بروتوكول العزل من يوم غد
المنامة - بنا

الوطنـــي  الفريـــق  أعلـــن 
الطبي للتصدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيد19-( أنه 
بعـــد العـــرض وموافقـــة 
اللجنة التنسيقية وبناًء 
علـــى آخر المســـتجدات 
والمعطيات، تقـــرر بدًءا 
الخميـــس،  يـــوم  مـــن 
الموافق 7 أبريل 2022، 
بروتوكـــول  تحديـــث 
العـــزل الصحـــي، حيـــث 
مـــن  للراغبيـــن  يمكـــن 
الحـــاالت القائمـــة، إنهاء 
قبـــل  الصحـــي  العـــزل 
وذلـــك  المقـــررة،  المـــدة 
فحـــص  إجـــراء  عنـــد 
لفيـــروس  مختبـــري 
فـــي   )PCR( كورونـــا 
المرخصة  المستشفيات 
الخـــاص  بالقطـــاع 
والحصول علـــى نتيجة 

سلبية.
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انطالق فعاليات “التفحيط” الرمضانيةنعم نيابية لتجريم احتكار السلع
وافق مجلس النواب على تقرير  «

لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 
المعدل بشأن مشروع بقانون 

مصاغ بناء على اقتراح بقانون من 
مجلس الشورى بتعديل بعض 

أحكام القانون رقم 35 لسنة 2012 
بشأن حماية المستهلك.

بمناسبة شهر رمضان الكريم  «
تعود هذا العام فعاليات 

“التفحيط” التي تلقى إقبااًل كبيراً 
من محبي رياضة السيارات، وذلك 
في حلبة البحرين الدولية “موطن 

رياضة السيارات في الشرق 
األوسط”.

مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  ـــن  ثمَّ
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة دور 
القطاع الخاص فـــي مملكة البحرين 
كشـــريٍك رئيسي وفعال في مسارات 

بأهميـــة  ســـموه  منوهـــًا  التنميـــة، 
مســـاهمة كل القطاعات االقتصادية 
في رفد االقتصاد الوطني وأولويات 
خطة التعافي االقتصادوأشار سموه 
االقتصاديـــة  المؤشـــرات  أن  إلـــى 
إيجابيـــة وتدعـــو للتفـــاؤل بمراحل 
أكثر نجاحًا تنمويًا من خالل تكاتف 

الجميع نحو تحقيق أهداف التنمية 
المســـتدامة والتطلعـــات المنشـــودة 
للمملكة. جاء ذلك لدى لقاء ســـموه 
أمـــس،  الرفـــاع  بقصـــر  حفظـــه هللا 
بحضـــور ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، ووزير 
الماليـــة واالقتصاد الوطني الشـــيخ 

ســـلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير 
الصناعة والتجارة والســـياحة زايد 
بـــن راشـــد الزيانـــي، رئيـــس غرفـــة 
ســـمير  البحريـــن  وصناعـــة  تجـــارة 
مجلـــس  وأعضـــاء  نـــاس،  عبـــدهللا 

اإلدارة.

المنامة - بنا

)٠٢(

كرمت شـــركة نفـــط البحرين )بابكـــو(، أبطالها الذين بذلـــوا جهوًدا الفتة 
في الحفاظ على الصّحة العامة، وقدموا تضحيات كبيرة ومشرفة في 
مكافحـــة فيـــروس “كوفيـــد 19” الذي اجتـــاح دول العالم بأســـرها وترك 

تأثيره على جميع أوجه الحياة فيها.

“بابكــــــو” تكــــرم أبطالهــا 
في مكافحة فيروس ”كوفيد 19”

)15(

ردًا علـــى مـــا تـــم تداولـــه عبر وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي حـــول ســـحب 
أنـــواع  أحـــد  كينـــدر”  “بيضـــة  منتـــج 
األســـواق  مـــن  وذلـــك  الشـــوكوالتة، 
البريطانية الشتباهها بتلوثها ببكتيريا 
الصحـــة  إدارة  أكـــدت  بالســـالمونيال، 
العامة بوزارة الصحة أنه قد تم متابعة 
الموضـــوع والتأكـــد مـــن عـــدم وجود 
“البريطاني/ البلجيكـــي  المنتـــج  هـــذا 
المنشـــأ” باألســـواق المحليـــة، منوهـــة 
إلى أنه يتوافر حاليًا من بلد منشأ آخر 
وتتـــم مراقبته من قبل قســـم مراقبة 
األغذية بإدارة الصحة العامة والتأكد 

مـــن مطابقتـــه للوائح واالشـــتراطات 
الصحيـــة. مـــن جانـــب آخـــر، أوضـــح 
بـــوزارة  العامـــة  الصحـــة  مســـؤولو 
الصحة أنه لم يتم استالم أي تصريح 
أو تعليـــق مـــن مركـــز اإلنـــذار الســـريع 

للغذاء يخص هذه المنتجات.
الصحـــة  وزارة  اوصـــت  ذلـــك،  إلـــى 
بأهميـــة عـــدم تـــداول هـــذه الرســـائل 
والتحذيـــرات التـــي مـــن شـــأنها إثارة 
والمقيميـــن،  المواطنيـــن  بيـــن  القلـــق 
مـــن  التأكـــد  ضـــرورة  إلـــى  ودعـــت 
المصادر الرسمية قبل إعادة نشر مثل 

هذه الرسائل.

ال وجود لـ “بيض كيندر” المشتبه 
بتلوثه في األسواق المحلية

المنامة - وزارة الصحة

المؤشرات االقتصادية إيجابية وتدعو للتفاؤل
سمو ولي العهد رئيس الوزراء يشيد بدور القطاع الخاص كشريك في التنمية

تحديث بروتوكول العزل من يوم غد
المنامة - بنا

الوطنـــي  الفريـــق  أعلـــن 
الطبي للتصدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيد19-( أنه 
بعـــد العـــرض وموافقـــة 
اللجنة التنسيقية وبناًء 
علـــى آخر المســـتجدات 
والمعطيات، تقـــرر بدًءا 
الخميـــس،  يـــوم  مـــن 
الموافق 7 أبريل 2022، 
بروتوكـــول  تحديـــث 
العـــزل الصحـــي، حيـــث 
مـــن  للراغبيـــن  يمكـــن 
الحـــاالت القائمـــة، إنهاء 
قبـــل  الصحـــي  العـــزل 
وذلـــك  المقـــررة،  المـــدة 
فحـــص  إجـــراء  عنـــد 
لفيـــروس  مختبـــري 
فـــي   )PCR( كورونـــا 
المرخصة  المستشفيات 
الخـــاص  بالقطـــاع 
والحصول علـــى نتيجة 

سلبية.
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انطالق فعاليات “التفحيط” الرمضانيةنعم نيابية لتجريم احتكار السلع
وافق مجلس النواب على تقرير  «

لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 
المعدل بشأن مشروع بقانون 

مصاغ بناء على اقتراح بقانون من 
مجلس الشورى بتعديل بعض 

أحكام القانون رقم 35 لسنة 2012 
بشأن حماية المستهلك.

بمناسبة شهر رمضان الكريم  «
تعود هذا العام فعاليات 

“التفحيط” التي تلقى إقبااًل كبيراً 
من محبي رياضة السيارات، وذلك 
في حلبة البحرين الدولية “موطن 

رياضة السيارات في الشرق 
األوسط”.

مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  ـــن  ثمَّ
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة دور 
القطاع الخاص فـــي مملكة البحرين 
كشـــريٍك رئيسي وفعال في مسارات 

بأهميـــة  ســـموه  منوهـــًا  التنميـــة، 
مســـاهمة كل القطاعات االقتصادية 
في رفد االقتصاد الوطني وأولويات 
خطة التعافي االقتصادوأشار سموه 
االقتصاديـــة  المؤشـــرات  أن  إلـــى 
إيجابيـــة وتدعـــو للتفـــاؤل بمراحل 
أكثر نجاحًا تنمويًا من خالل تكاتف 

الجميع نحو تحقيق أهداف التنمية 
المســـتدامة والتطلعـــات المنشـــودة 
للمملكة. جاء ذلك لدى لقاء ســـموه 
أمـــس،  الرفـــاع  بقصـــر  حفظـــه هللا 
بحضـــور ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، ووزير 
الماليـــة واالقتصاد الوطني الشـــيخ 

ســـلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير 
الصناعة والتجارة والســـياحة زايد 
بـــن راشـــد الزيانـــي، رئيـــس غرفـــة 
ســـمير  البحريـــن  وصناعـــة  تجـــارة 
مجلـــس  وأعضـــاء  نـــاس،  عبـــدهللا 

اإلدارة.

المنامة - بنا

)٠٢(

كرمت شـــركة نفـــط البحرين )بابكـــو(، أبطالها الذين بذلـــوا جهوًدا الفتة 
في الحفاظ على الصّحة العامة، وقدموا تضحيات كبيرة ومشرفة في 
مكافحـــة فيـــروس “كوفيـــد 19” الذي اجتـــاح دول العالم بأســـرها وترك 

تأثيره على جميع أوجه الحياة فيها.

“بابكــــــو” تكــــرم أبطالهــا 
في مكافحة فيروس ”كوفيد 19”

)15(

ردًا علـــى مـــا تـــم تداولـــه عبر وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي حـــول ســـحب 
أنـــواع  أحـــد  كينـــدر”  “بيضـــة  منتـــج 
األســـواق  مـــن  وذلـــك  الشـــوكوالتة، 
البريطانية الشتباهها بتلوثها ببكتيريا 
الصحـــة  إدارة  أكـــدت  بالســـالمونيال، 
العامة بوزارة الصحة أنه قد تم متابعة 
الموضـــوع والتأكـــد مـــن عـــدم وجود 
“البريطاني/ البلجيكـــي  المنتـــج  هـــذا 
المنشـــأ” باألســـواق المحليـــة، منوهـــة 
إلى أنه يتوافر حاليًا من بلد منشأ آخر 
وتتـــم مراقبته من قبل قســـم مراقبة 
األغذية بإدارة الصحة العامة والتأكد 

مـــن مطابقتـــه للوائح واالشـــتراطات 
الصحيـــة. مـــن جانـــب آخـــر، أوضـــح 
بـــوزارة  العامـــة  الصحـــة  مســـؤولو 
الصحة أنه لم يتم استالم أي تصريح 
أو تعليـــق مـــن مركـــز اإلنـــذار الســـريع 

للغذاء يخص هذه المنتجات.
الصحـــة  وزارة  اوصـــت  ذلـــك،  إلـــى 
بأهميـــة عـــدم تـــداول هـــذه الرســـائل 
والتحذيـــرات التـــي مـــن شـــأنها إثارة 
والمقيميـــن،  المواطنيـــن  بيـــن  القلـــق 
مـــن  التأكـــد  ضـــرورة  إلـــى  ودعـــت 
المصادر الرسمية قبل إعادة نشر مثل 

هذه الرسائل.

ال وجود لـ “بيض كيندر” المشتبه 
بتلوثه في األسواق المحلية

المنامة - وزارة الصحة

المؤشرات االقتصادية إيجابية وتدعو للتفاؤل
سمو ولي العهد رئيس الوزراء يشيد بدور القطاع الخاص كشريك في التنمية
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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محرر الشؤون المحلية

المبارك يتابع آخر المستجدات حول تركيب األنظمة الشمسية
استعراض أحدث اإلحصائيات في المشاريع المنفذة بالطاقة المتجددة

عقـــدت لجنـــة متابعـــة وتنفيـــذ الخطـــة 
وكفـــاءة  المتجـــددة  للطاقـــة  الوطنيـــة 
والعشـــرين  الســـابع  اجتماعهـــا  الطاقـــة 
برئاسة وزير شئون الكهرباء والماء وائل 
المبارك بمشـــاركة أعضاء اللجنة المكونة 
مـــن عدد مـــن المســـؤولين من الـــوزارات 
والجهات حكوميـــة المعنية ضمن جهود 
متابعـــة تنفيـــذ خطط ومبـــادرات الخطة 
والخطـــة  المتجـــددة،  للطاقـــة  الوطنيـــة 

الوطنية لكفاءة الطاقة.
الوزيـــر  اســـتعرض  االجتمـــاع  وخـــال 
التـــي  مـــع األعضـــاء آخـــر المســـتجدات 
تمـــت في آخـــر اجتماع للجنة فـــي يناير 
الماضي، كان من أبرزها صدور المرسوم 
الملكي رقم 3 لسنة 2022 بتحويل مهام 
إلـــى  المســـتدامة  الطاقـــة  ومســـؤوليات 
وزارة شـــؤون الكهربـــاء والمـــاء، مؤكـــًدا 
حـــرص الـــوزارة بالتعاون والتنســـيق مع 
بتحقيـــق  والتزامهـــا  المعنيـــة  الجهـــات 
األهداف التنموية الســـتدامة الطاقة، بما 
يحقـــق الوصول للهـــدف الوطني للحياد 

الصفري الكربوني بحلول عام 2060.
كما تم إطاع اللجنة على سير العمل في 
عـــدد من المبادرات ومن أهمها بتدشـــين 
مشـــروع نظام الطاقة الشمسية الذي تم 
تركيبه على أول مدرسة حكومية ضمن 
المرحلـــة األولـــى مـــن مشـــروع مبـــادرة 
تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة 

على أســـطح المباني الحكومية بحضور 
وزيـــر التربيـــة والتعليم ماجـــد النعيمي، 
واطلعت اللجنة على مستجدات الجهود 
التنسيقية التي يتم تنفيذها مع الجهات 
الحكوميـــة األخرى والمســـتثمرين ضمن 
مبـــادرة تركيب أنظمة الطاقة الشمســـية 

الموزعة على المباني والمنشآت.
وتطرق الوزيـــر إلى المواضيـــع المدرجة 
على جـــدول االعمال مع اعضـــاء اللجنة 
وكفـــاءة  المتجـــددة  للطاقـــة  الوطنيـــة 
الطاقـــة التـــي تضمنـــت اســـتعراض آخر 
اإلحصائيـــات في المشـــاريع المنفذة في 
الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات 

بمملكة البحرين.

كما تم خال االجتماع االطاع على سير 
العمل في مبـــادرة الســـيارات الكهربائية 
والصناعـــة،  التجـــارة  وزارة  قبـــل  مـــن 
وجهـــود وزارة المواصـــات واالتصاالت 
فـــي مجـــال الطاقـــة المتجـــددة وكفـــاءة 
الطاقة، باإلضافة إلى المراحل التطبيقية 
لسياسات دليل المباني الخضراء، واطلع 
األعضـــاء علـــى مراحـــل إطـــاق الجائزة 
الوطنيـــة للطاقة المتجددة والتي تهدف 
إلى تشـــجيع االســـتثمارات في مشـــاريع 

الطاقة المتجددة وتطبيقاتها.
وفي ختام االجتماع، أشاد الوزير بجهود 
األعضـــاء، مؤكًدا أهمية مواصلة الجهود 
فـــي اللجنـــة، لتحقيق األهـــداف الوطنية 

الطاقـــة  وكفـــاءة  المتجـــددة  للطاقـــة 
التـــي تتماشـــى مـــع الرؤيـــة االقتصادية 

والتزامات المملكة الدولية واإلقليمية.

هيئة الكهرباء والماء

أن  المـــرزوق  عـــادل  الكاتـــب  أكـــد 
مملكة البحرين تتصدر دول العالم 
وتميزهـــا،  أســـبقيتها  فـــي  أجمـــع 
حيـــث يحســـب لهـــا اختيـــار يـــوم 
كمناســـبة  أبريـــل  مـــن  الخامـــس 
تحتفـــل بها األمـــم المتحـــدة بيوم 
الضميـــر العالمـــي، وهـــي المبـــادرة 
بـــإذن  لـــه  المغفـــور  التـــي طرحهـــا 
هللا تعالـــى صاحـــب الســـمو األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة، طيب 
هللا ثـــراه، فأهميـــة هذه المبـــادرة، 
المناســـبة،  هـــذه  أهميـــة  وبالتالـــي 
تتمحـــور على أن يـــوم 5 أبريل هو 
موعـــد ســـنوي لدعم عمـــل منظمة 
)اليونســـكو( في مجال نشـــر ثقافة 
ومســـاعدة  العنـــف  ونبـــذ  الســـام 
الـــدول األعضـــاء في تنفيـــذ القرار 
بشـــأن اليوم الدولي للضمير، ومن 
جهـــة أخـــرى، هـــي مناســـبة تحفـــز 
الحـــوار بين الثقافات بشـــأن ثقافة 
الســـام بمحبـــة وضميـــر، وتعزيـــز 

النظـــر  ووجهـــات  األفـــكار  تبـــادل 
بين مختلـــف المجموعات العديدة 

العاملة في هذا المجال.
وأشـــار المـــرزوق إلـــى أن أنشـــطة 
االحتفـــال باليـــوم الدولـــي للضمير 
فـــي مقـــر اليونســـكو فـــي باريس، 
واإلقليميـــة  الميدانيـــة  والمكاتـــب 
لليونسكو، وبمشـــاركة كافة الدول 
األعضاء والشركاء، سوف تتضمن 

كل عام العديد من األنشطة.

وقـــال إن مبـــادرة الراحـــل الكبيـــر 
سمو األمير خليفة بن سلمان طيب 
هللا ثـــراه، واحـــدة مـــن المبـــادرات 
العالميـــة الكبـــرى التـــي تفخـــر بهـــا 
مملكـــة البحرين قيادًة وشـــعًبا، بل 
وتفخـــر بكل كل الـــدول الخليجية 
والعربيـــة واإلســـامية، ولـــو عدنـــا 
إلى التواريـــخ، فقد تقدمت مملكة 
البحرين بهـــذه المبادرة واعتمدتها 
الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة 
فـــي 31 يوليـــو 2019 وفـــق القرار 
اعتمـــاد  تـــم  وبموجبهـــا   ،73/329
يـــوم 5 أبريـــل يوًما دولًيـــا للضمير، 
جهـــود  لتعبئـــة  وســـيلة  باعتبـــاره 
المجتمـــع الدولـــي بانتظـــام لتعزيز 
والتضامـــن  واالندمـــاج  الســـام 
عالـــم  بنـــاء  أجـــل  مـــن  والتفاهـــم 
مســـتدام قوامه السام والتضامن 
بحرينيـــة  مبـــادرة  فـــي  والوئـــام، 
دولية غير مســـبوقة تبناها الراحل 
الكبير، لتبقى شاهدة على بصمات 

قائد فذ على مر األجيال.

وسيلة لتعبئة جهود المجتمع الدولي بانتظام لتعزيز السالم 

المرزوق: يوم الضمير أحد المبادرات العالمية لفقيد الوطن

عادل المرزوق

المنامة

المنامة - وزارة الصحة

اســـتقبل وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي، أمـــس بمقـــر الـــوزارة، بياباك 
سريشـــاروين، حيث تســـلم نسخة من 
أوراق اعتمـــاده ســـفيًرا لمملكـــة تايلند 

لدى مملكة البحرين.
وخـــال اللقاء، رحب وزيـــر الخارجية 
لـــدى  المعيـــن  تايلنـــد  مملكـــة  بســـفير 
المســـتوى  مثمًنـــا  البحريـــن،  مملكـــة 
عاقـــات  بـــه  تتســـم  الـــذي  المتطـــور 
الصداقـــة والتعـــاون التـــي تجمـــع بين 
مملكة البحرين ومملكة تايلند في ظل 
الرغبـــة المشـــتركة لتعزيزهـــا وتنميتها 
في شـــتى المجـــاالت، متمنًيـــا له دوام 
التوفيـــق والنجاح في أداء مهام عمله 

الدبلوماسي الجديد.
عـــن  سسريشـــاروين  أعـــرب  بـــدوره، 
ارتياحـــه لما تشـــهده العاقات الثنائية 
بين البلدين الصديقين من تطور ونمو 
مستمرين، مؤكًدا تطلع باده لارتقاء 
بعاقـــات الصداقـــة والتعـــاون الثنائي 
يخـــدم  بمـــا  أرحـــب  مســـتويات  إلـــى 
المصالـــح المشـــتركة، متمنًيـــا لمملكـــة 

البحرين دوام التقدم واالزدهار.
حضر اللقاء المدير العام لشؤون وزارة 
الخارجيـــة الســـفير طـــال األنصـــاري، 
ورئيس قطاع الشـــؤون اإلفروآسيوية 
فاطمـــة  الســـفير  الخارجيـــة  بـــوزارة 

الظاعن.

اســـتقبلت وزيرة الصحـــة فائقة الصالح 
بمكتبهـــا بديوان الـــوزارة بأبـــراج الخير 
صبـــاح أمـــس، ســـفير مملكـــة البحريـــن 
إلى الجمهورية العربية الســـورية وحيد 

سيار.
وزيـــرة  رحبـــت  اللقـــاء  مســـتهل  وفـــي 
الصحة بالســـفير، مؤكدًة عمق العاقات 
التـــي  والعريقـــة  المتميـــزة  التاريخيـــة 
فـــي  الشـــقيقين  البلديـــن  بيـــن  تجمـــع 

مختلف المجاالت.
كمـــا أكـــدت خـــال اللقـــاء على الســـعي 
التعـــاون  أطـــر  وتوطيـــد  تعزيـــز  إلـــى 
والتنســـيق المشـــترك بيـــن الجانبين في 
المجال الصحـــي وذلك من خال العمل 
علـــى تفعيل مذكـــرات التفاهـــم وتبادل 
الخبـــرات بما يســـاهم في تحقيق ســـبل 
االرتقـــاء والتطوير بمســـتوى الخدمات 

المســـتقبلية  والتطلعـــات  المقدمـــة 
واألهداف المنشودة.

وقد تم خال اللقاء بحث واســـتعراض 
عـــدد من أبـــرز الموضوعات والمشـــاريع 
ذات االهتمـــام المشـــترك وســـبل تعزيـــز 
خـــال  البلديـــن  بيـــن  المثمـــر  التعـــاون 

المراحل المقبلة.
ومـــن جهتـــه، أعرب الســـفير عن شـــكره 
مؤكـــدًا  الصحـــة،  وزيـــرة  وتقديـــره 
االســـتعداد للمشـــاركة في تقديم كل ما 
من شـــأنه أن يســـاهم في دعـــم وتعزيز 
عاقات التعاون المشترك بين الجانبين 

في المجال الصحي.
وفي ختام اللقاء أعربت وزيرة الصحة 
عـــن خالص شـــكرها وتقديرها للســـفير، 
متمنيـــًة له دوام التوفيـــق والنجاح في 

مهامه الدبلوماسية الجديدة.

الزياني يتسلم أوراق اعتماد السفير التايلندي

توطيد أطر التعاون الصحي بين البحرين وسوريا

بحث جهود مجموعة االتفاقيات اإلبراهيمية الرامية لنشر السالم
استعراض أوجه التعاون المشترك  في تعزيز التعايش السلمي واإلخاء

الخارجيـــة،  وزيـــر  اســـتقبل 
عبداللطيـــف الزيانـــي، أمـــس، بمقر 
ا من مجموعة  الوزارة، وفًدا برلمانيًّ
االتفاقيات اإلبراهيمية في المملكة 
المتحـــدة، برئاســـة عضـــو مجلـــس 
العمـــوم بالبرلمـــان البريطانـــي، ليام 
فوكـــس، وذلـــك بمناســـبة زيارتهـــم 

لمملكة البحرين.
جـــرى خال اللقـــاء، بحـــث الجهود 
فـــي  المجموعـــة  بهـــا  تقـــوم  التـــي 
الســـامية  القيـــم  نشـــر  ســـبيل 
والتعايـــش  والتســـامح  للســـام 
الســـلمي المنبثقـــة عـــن االتفاقيـــات 
اإلبراهيمية التي جرى توقيعها بين 

مملكة البحريـــن واإلمارات العربية 
المتحـــدة  والواليـــات  المتحـــدة 

األميركية ودولة إســـرائيل، وفرص 
تعزيز التواصل والتعاون بين الدول 

الموقعة على اتفاق مبادئ إبراهيم 
شـــعوبها  وصالـــح  خيـــر  فيـــه  لمـــا 
وشـــعوب المنطقة أيًضـــا، باإلضافة 
إلـــى أوجـــه التعـــاون المشـــترك بين 
والمجموعـــة  الخارجيـــة  وزارة 
لـــكل ما مـــن شـــأنه ترســـيخ مبادئ 
ونشـــر  اإلبراهيميـــة،  االتفاقيـــات 
قيم التســـامح واإلخـــاء والتعايش 
الســـلمي، وتبني المبـــادرات الفاعلة 

لتحقيق األهداف المشتركة.
حضر اللقاء، الشيخ فواز بن محمد 
آل خليفـــة، ســـفير مملكـــة البحرين 
وأحمـــد  المتحـــدة،  المملكـــة  لـــدى 
القرينيـــس، رئيـــس قطاع الشـــؤون 

األوروبية بوزارة الخارجية.

المنامة - وزارة الخارجية

والتجارة  الصناعة  وزيــر  برعاية 
ــي  ــ ــان ــ ــزي ــ والــــســــيــــاحــــة زايـــــــــد ال
ــاون مــــع هــيــئــة تــنــظــيــم  ــعـ ــتـ ــالـ وبـ
االتصاالت تم إتاحة خدمة حجز 
خالل  من   )bh.( المحلي  النطاق 
 .mall.bh اإللــكــتــرونــي  المجمع 
 3 منذ  الخدمة  بإتاحة  أنــه  يذكر 
40 نطاًقا  أيام تم حجز أكثر من 
ا، ما يعكس مدى  ا إلكترونيًّ محليًّ
تعزيز  في  التعاون  هذا  مساهمة 
النطاق المحلي ).bh( والمساهمة 
ــادة اســتــخــدامــه مــن قبل  فــي زيــ
اإللكترونية،  الــتــجــارة  مــمــارســي 
وتأتي خطوة إتاحة حجز النطاق 
التجارة  لمنصات   )bh.( المحلي 
المجمع  اإللــكــتــرونــيــة مــن خـــالل 
كخدمة   mall.bh ــكــتــرونــي  اإلل
الحالية  الــخــدمــات  إلـــى  تــضــاف 
اإللكتروني  المجمع  يقدمها  التي 

 .mall.bh
ودعـــــــــت الــــــــــــــوزارة مـــمـــارســـي 
الراغبين  اإللــكــتــرونــيــة  الــتــجــارة 

 )bh.( الــمــحــلــي  ــطــاق  ــن ال بــحــجــز 
بــــزيــــارة الــمــجــمــع اإللـــكـــتـــرونـــي 
إلتمام   www.mall.bh / /:https

عملية الحجز.
جميع  تستقبل  ــوزارة  ــ الـ أن  كــمــا 
المهتمين  قبل  من  االستفسارات 
والراغبين بحجز النطاق المحلي 
الـــتـــواصـــل  ــــوات  ــن قــ عـــبـــر   )bh.(
الـــتـــالـــيـــة: الـــبـــريـــد اإللـــكـــتـــرونـــي: 
على  االتصال  أو   info@mall.bh
17359008 أو عن طريق النظام 
والشكاوى  للمقترحات  الوطني 

“تواصل”.

“التجارة”: حجز أكثر من 40 نطاقا محليا إلكترونيا

“باس” تبرم اتفاقية مع “كاليتا” لتوفير خدمات الصيانة لطائراتها
لمدة عامين

أعلنــت شــركة خدمــات مطــار البحريــن )بــاس( عــن توقيــع اتفاقيــة 
المناولــة األرضيــة لتزويــد خدمــات صيانــة الطائــرات لمــدة عاميــن 
لخطــوط طيــران كاليتــا، وهي شــركة شــحن جــوي رائدة فــي مجال 
النقل الســريع وتوفر خدمتي الشــحن المجدول وغير المجدول على 

نطاق عالمي.

الحاصلة  باس،  شركة  وستتولى 
األوروبــيــة  الــوكــالــة  اعتماد  على 
لـــســـالمـــة الــــطــــيــــران )إيـــــاســـــا(، 
توفير خدمات صيانة  مسؤولية 
الـــطـــائـــرات وإصـــــدار الــشــهــادات 
التنقية المجدولة لجميع رحالت 
الُمغادرة من مطار  طيران كاليتا 
البحرين الدولي )BIA(، وذلك على 
مدار الفترة المنصوص عليها في 
العقد. وتستعرض هذه االتفاقية 
مدى تمّيز الخدمات التي تقدمها 
شركة باس ومقدرتها على توفير 

حلول صيانة متكاملة.
وتعليًقا على هذه الشراكة، صّرح 
التنفيذي  الرئيس  خليل  محمد 
البحرين  مــطــار  خــدمــات  لشركة 
قائاًل: “نعتز جًدا في شركة باس 
بتوفير خدمات صيانة الطائرات 
ــات  ــركـ ــران وشـ ــيـ ــطـ لـــشـــركـــات الـ
مطار  تختار  التي  الجوي  النقل 
البحرين الدولي كوجهة رئيسية 
لها. ونحن فخورون بتعاوننا مع 
في  الــعــامــلــة  الــشــركــات  مختلف 
هذا المجال، بما في ذلك طيران 

للعمل  جاهدين  ونسعى  كاليتا، 
بخبراتنا وتجاربنا الواسعة لنمنح 
الخدمات  من  أكبر  قدر  عمالءنا 

الرائدة”. 
زولتان كوكيس،  قال  من جهته، 
نـــائـــب رئـــيـــس قـــســـم الــصــيــانــة 

ــمــشــتــريــات لــدى  ــهــنــدســة وال وال
ــحــن ســعــداء  طـــيـــران كــالــيــتــا: “ن
مع  االتفاقية  هــذه  بعقد  للغاية 
البحرين،  مــطــار  شــركــة خــدمــات 
حيث سُتمكننا من توفير خدمات 
شحن مجدولة للعمالء من وإلى 

مملكة البحرين”.
األرضية  المناولة  اتفاقية  تنص 
القياسية على قيام شركة “باس” 
بإصدار شهادات اجتياز الفحص 
تنفيذ  بــعــد  لـــلـــطـــائـــرات  الــفــنــي 
المجدولة  الــصــيــانــة  فــحــوصــات 
والــتــحــّري  التصحيح  ومـــراحـــل 
عن أي أخطاء إلصالحها، عالوة 
المتضررة  القطع  استبدال  على 
ضمن  طفيفة  إصالحات  وتنفيذ 
تمتلكه  ــذي  الـ الــتــرخــيــص  نــطــاق 

الشركة.

محمد خليل

أعلن المصرف الخليجي التجاري، انطالًقا من جهوده الدؤوبة 
بما  للعمالء  المقدمة  المميزة  المصرفية  بالتجربة  لــالرتــقــاء 
التوجهات  تبني  نحو  للمصرف  المتواصلة  المساعي  يواكب 
 Apple Pay خدمة  طرح  عن  المصرفي،  القطاع  في  الحديثة 

لعمالئه عبر تطبيق الخليجي للهاتف النقال، وهي الخدمة 
التي توفر حماية وخصوصية عالية وخيار آمن للدفع 

بكل سرعة ومرونة. 
وستتيح خدمة Apple Pay لعمالء المصرف القيام 
 iPhone بعمليات الدفع بسهولة بمجرد تمرير هاتف
Apple Watch الخاصة بهم فوق أجهزة  أو ساعة 
من  والدفع  اإلنترنت  عبر  التسوق  أو  البيع،  نقاط 

 ،Macو iPadو ،iPhone خالل أجهزة
بدرجة   Apple Pay خدمة  وتتميز 
ــان والــخــصــوصــيــة  ــ عــالــيــة مـــن األمـ
تسمح للعمالء باستخدام البطاقات 
االئتمانية وبطاقة الخصم المباشر 

يتم  حيث  الجهاز،  على  الفعلية  البطاقات  أرقــام  تخزين  دون 
تعيين رقم حساب خاص لكل جهاز ومن ثم تشفيره لكي يتم 

اعتماد كل معاملة برمز أمان يستخدم لمرة واحدة فقط.
التجاري  الخليجي  بالمصرف  المعلومات  تقنية  رئيس  وقــال 
ــدة  ــديـ ــجـ ــد الـــخـــدمـــة الـ ــسـ ــجـ ــن “تـ ــسـ ــلـــي حـ أســــامــــة عـ
متعددة  دفــع  خــيــارات  لتوفير  المستمرة  مساعينا 
ــك بــاالســتــنــاد عــلــى آخــر  وســهــلــة االســتــخــدام، وذلـ
في  المعاصرة  والتوجهات  الحديثة  الــتــطــورات 
الجديدة  الخدمة  تمنح  كما  المصرفي.  القطاع 
المستخدمين درجات متقدمة من الحماية، والتي 
خدمة  في  األساسية  األمــان  خصائص  من  تعتبر 
مختلف  عبر  مقبولة  غــدت  التي   Apple Pay
التطبيقات والمواقع اإللكترونية وأجهزة 
نقاط  وأجــهــزة  المدى  قريب  االتــصــال 
مختلف  في  للخدمة  المطابقة  البيع 

المحالت”.

ضمن مساعي البنك لتقديم أحدث التسهيالت الرقمية
طرح خدمة “Apple Pay” عبر تطبيق “الخليجي” للنقال

أصدرت “انفستكورب” ورقة بحثية عن فرص االستثمار 
الهند.تخلص  فــي  للتعليم  التحتية  البنية  قــطــاع  فــي 
 K-12 الخاصة  للمدارس  السريع  التطور  أن  إلى  الورقة 

الثاني عشر( وزيادة  )من رياض األطفال حتى الصف 
األصــول  خفيفة  شــركــات  إنــشــاء  على  التركيز 

كبيرة  نمو  إمــكــانــات  يــوفــران  للتوسع  قابلة 
التعليم  قــطــاع  أن  ــورد  ــ ويـ لــلــمــســتــثــمــريــن. 
في  فــوق  ومــا   %  10 بمعدل  ينمو  الهندي 
محركات  من  مستفيًدا  األخــيــرة،  السنوات 
السكانية  التركيبة  مثل  األجــل  طويلة  نمو 

المؤاتية واإلنفاق المقاوم للركود. ويسلط 
استجابة مدارس  كيفية  الضوء على 
K-12، التي تشكل 50 % من قطاع 
لفرصة  المتنامي،  الهندي  التعليم 
النمو الطويلة األجل هذه من خالل 
والــجــودة  العمليات  عــلــى  الــتــركــيــز 

وبناء العالمة التجارية. كما تتبنى مدارس K-12 الخاصة 
التكنولوجيا وتتحول إلى مؤسسات ذات أصول خفيفة، 

ما يؤدي إلى زيادة كفاءة رأس المال.
في  النفستكورب  العقارات  قسم  ورئيس  الشريك  وقال 
للتعليم  الفرعي  القطاع  “شهد  فوهرا  ريتيش  الهند، 
من  متزايًدا  اهتماًما   K-12 مــدارس  في  المتمثل 
تزيد  تعامالت  وسّجل  المؤسسيين،  المستثمرين 
عن 700 مليون دوالر منذ العام 2016 حتى اآلن، 
بما في ذلك استثمارات عبر العمليات التشغيلية 
هذا  أن  والــواقــع  الــمــاديــة.  التحتية  البنية  أو  و/ 
الــقــطــاع الــفــرعــي يــوّفــر فــرصــة معتبرة 
إلنشاء محفظة متنوعة من األصول 
البدنية وتأجيرها  الخاصة بالتربية 
عــــلــــى أســـــــــاس طـــــويـــــل األجــــــل 
ــمــدارس  ــمــدارس، مــع تــزويــد ال ــل ل

برأس المال الالزم لتوسيعها”.

مدارس “K-12” تقدم فرصا للنمو
“انفستكورب” تصدر ورقة بحثية لالستثمار في التعليم بالهند
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في تقدير للتمّيز الكبير الذي أظهروه في 
“كوفيد  فيروس  تفشي جائحة  مواجهة 
)بابكو(  البحرين  نفط  19”، كرمت شركة 
بــذلــوا جــهــوًدا الفــتــة في  الــذيــن  أبطالها 
الــحــفــاظ على الــصــّحــة الــعــامــة، وقــدمــوا 
مكافحة  في  ومشرفة  كبيرة  تضحياٍت 
دول  اجــتــاح  الـــذي   19 كوفيد  فــيــروس 
كاّفة  على  تأثيره  وتــرك  بأسرها  العالم 

أوجه الحياة فيها.
بهذه  أقيمت  احتفالّية  خــالل  ذلــك  جــاء 
المناسّبة مؤخًرا في قاعة عوالي، حيث 
“بابكو”  لشركة  التنفيذي  الرئيس  أعــرب 
في  لــه  كلمة  فــي  جــواهــري،  عبدالرحمن 
بـــدايـــة االحــتــفــال عـــن خــالــص امــتــنــانــه 
وإعجابه بالجهود االستثنائية التي بذلها 
المكرمون من أجل ضمان بيئة عمل آمنة 
والمتعاقدين  الــشــركــة  موظفي  لجميع 

معها وعائالتهم.
بمستشفى  ــاء  ــبـ األطـ ــيــس  رئ ــقــى  أل كــمــا 
عوالي طارق حميد، كلمة عّبر خاللها عن 
التي  المتميزة  للجهود  وشكره  تقديره 
بذلها، وما يزال يبذلها فريق بابكو الطبي 

في مكافحة جائحة “كوفيد 19”.
ثــم تــحــدث نــائــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي - 
األزمـــات  إدارة  فــريــق  الــتــقــنــّي ورئــيــس 
البارزة  اإلنجازات  مثمًنا  القصاب  حافظ 
ــفــريــق خـــالل الــســنــوات  ــتــي حــقــقــهــا ال ال

الفريق  بــروح  مشيًدا  الماضية،  القليلة 
الفريق  أعــضــاء  بها  تحلى  التي  الــواحــد 
وألقى  ومهامهم،  جهودهم  أداء  خــالل 
اإلنــجــازات  على  كلمته،  خــالل  الــضــوء، 
الفترة  في  الفريق  حققها  التي  الرئيسة 

الماضية.
بتكريم  قيام جواهري  الفعالية  وشهدت 
الــطــاقــم الــطــبــي وأعـــضـــاء فــريــق إدارة 
ــم، حيث  ــدعـ األزمــــــات، ومــجــمــوعــات الـ
والمتميز  ــجــاد  ال عملهم  عــلــى  شــكــرهــم 
مشيًدا  الوباء،  فترة  خالل  قدموه  الذي 
بــجــهــودهــم فـــي الــمــحــافــظــة عــلــى أمـــان 

وسالمة أسرة بابكو ومملكة البحرين.

“بابكو” تكرم أبطالها في مكافحة فيروس”كوفيد 19”
جواهري: أسهمت جهودهم بضمان بيئة آمنة لموظفي الشركة
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