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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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المنامة  فــي  األمريكية  السفارة  احتفلت 
بذكرى عيد االستقالل األمريكي الـ246 بفندق 

الريتز كارلتون.
يعتبر األمريكيون عيد االستقالل مناسبة 
لالحتفاء  فرصة  تمثل  إنها  إذ  للغاية  مميزة 
بــالــمــبــادئ الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تــأســس عليها 
استمرت  والــتــي  عـــام 1776  االســتــقــالل  إعـــالن 
أكــثــر مــن قــرنــيــن ونــصــف الــقــرن. كــمــا أنـــه يــوم 
مــهــم لــلــتــأمــل فـــي مــــدى عــمــق وقــــوة الــشــراكــة 

البحرينية-األمريكية.
وفــــي كــلــمــة ألـــقـــاهـــا الــســفــيــر األمــريــكــي 
ستيفن سي. بوندي بمناسبة عيد االستقالل 
األمـــريـــكـــي قــــال: »إن الـــصـــداقـــة الــتــي تــربــط 
واحدة من  والبحرين هي  المتحدة  الواليات 
وهي  المنطقة،  في  وأوثقها  الصداقات  أقــدم 
ــر الــقــرن  ــ ــدأت فـــي أواخـ ــى شـــراكـــة بــ تــســتــنــد إلـ
ــدا بيد  الــتــاســع عــشــر حــيــن عــمــل شــعــبــانــا يــ
من أجل مصالحهما المشتركة. وتستمر روح 

هذه الشراكة والصداقة والتواصل حتى يومنا 
الحاضر«.

ــن الــــــــوزراء وكــبــار  ــدد مـ حــضــر الــحــفــل عــ

األعمال  ورجــال  والدبلوماسيين  المسؤولين 
ــورى والــــنــــواب  ــ ــشـ ــ ــاء مــــن مــجــلــســي الـ ــ ــضـ ــ وأعـ

وفنانون وأكاديميون وإعالميون. 

خالل االحتفال بذكرى اال�ستقالل الـ246

ال�شفير الأمريكي ي�شيد بعمق العالقات الأمريكية البحرينية

كتب: وليد دياب 
تصوير: عبداألمير السالطنة

تــضــامــن  ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة  أكــــــدت 
لقضية  ودعمها  التام  البحرين  مملكة 
ــة الــــمــــركــــزيــــة الــقــضــيــة  ــيـ ــربـ ــعـ األمـــــــة الـ
حقوق  لجميع  ودعــمــهــا  الفلسطينية 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي غـــيـــر الـــقـــابـــلـــة 
تقرير  بما في ذلك حقه في  للتصرف، 
المصير وحقه في العودة وإقامة دولته 
عــلــى حـــدود  ــيـــادة  الـــسـ ذات  الــمــســتــقــلــة 
وعــاصــمــتــهــا   1967 يـــونـــيـــو  مــــن  ــع  ــرابــ الــ
القانون  لمبادئ  وفقا  الشرقية،  القدس 
الدولي ومبادرة السالم العربية وقرارات 

الشرعية الدولية ذات الصلة.
جاء ذلك في كلمة وزارة الخارجية 
الـــتـــي ألــقــاهــا أحـــمـــد الــطــريــفــي رئــيــس 
قطاع الشؤون العربية في فعالية إحياء 
التي  الفلسطينية  للنكبة  الـ74  للذكرى 
الفلسطينية  الــســفــارة  مقر  فــي  أقيمت 
بحضور  أمــس،  مساء  البحرين  بمملكة 
الــــدول العربية  كــبــيــر مــن ســفــراء  ــدد  عـ
الجالية  وأبــنــاء  واألجنبية  واإلســالمــيــة 
ــيــــث أكـــــــد الــســفــيــر  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، حــ
الطريفي أن السالم العادل والدائم في 
يتحقق  أن  يــمــكــن  ال  األوســـــط  الـــشـــرق 
لمشكلة  ــادل  عــ حــل  إلـــى  الــتــوصــل  دون 
الفلسطيني  الــشــعــب  ونــيــل  فــلــســطــيــن، 
لــحــقــوقــه غــيــر الــقــابــلــة لــلــتــصــرف، بما 
فــي ذلــك الــحــق فــي الــعــودة، والــحــق في 
االســتــقــالل، والــســيــادة الــوطــنــيــة، وفــقــًا 
المتحدة  األمـــم  ميثاق  عليه  نــص  لما 

وقرارات الشرعية الدولية.
وأضــــــــاف قــــولــــه »إنــــنــــا فــــي مــمــلــكــة 
البحرين بقيادة حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الثابت  موقفنا  نجدد  الــمــفــدى،  الــبــالد 
والــــداعــــم لــحــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
ــا لــــــقــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة  ــقــ الـــشـــقـــيـــق، وفــ
إلى  الــدولــي  المجتمع  داعين  الدولية، 
تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية، 
العادل  السالم  آفاق جادة لعملية  وفتح 
والشامل على أساس مبدأ حل الدولتين 
ومـــــبـــــادرة الــــســــالم الـــعـــربـــيـــة، وضـــــــرورة 
ــلـــى الـــمـــقـــدســـات  ــة عـ ــايــ ــوصــ احـــــتـــــرام الــ
ــاف الــتــي يــتــوالهــا جــاللــة الملك  واألوقــ
األردنية  المملكة  ملك  الثاني،  عبداهلل 
القانون  بموجب  الشقيقة،  الهاشمية 
ــع الـــتـــاريـــخـــي الــقــائــم،  ــي والــــوضــ ــدولــ الــ
واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية 
الــقــدس  لــجــنــة  لــلــجــمــيــع، وأهــمــيــة دور 
السادس،  محمد  الملك  جاللة  برئاسة 

ملك المملكة المغربية الشقيقة.
وأشار إلى أن مملكة البحرين تدعم 
فلسطين  دولـــة  تبذلها  الــتــي  المساعي 
الــشــقــيــقــة لــلــحــصــول عـــلـــى الــعــضــويــة 
ــم الــمــتــحــدة، وتــعــزيــز  الــكــامــلــة فـــي األمــ
وتجسيد  والــدولــيــة،  القانونية  مكانتها 
ــيــــادتــــهــــا عـــلـــى أرضـــهـــا  اســـتـــقـــاللـــهـــا وســ
المحتلة، الفتا إلى أن مملكة البحرين 
ــهـــدف في  ــذا الـ ــى تــحــقــيــق هــ تــتــطــلــع إلــ

المستقبل القريب، بإذن اهلل.
 مـــن جــانــبــه تـــقـــدم الـــنـــائـــب أحــمــد 
ــيــــس الـــلـــجـــنـــة الــبــرلــمــانــيــة  الـــعـــامـــر رئــ
بمجلس  الفلسطيني  الشعب  لمناصرة 
الفلسطيني  للشعب  بالتعازي  الــنــواب 
ــن الـــعـــربـــيـــة واإلســــالمــــيــــة بــعــد  ــيـ ــتـ واألمـ
الصحفية  بــاغــتــيــال  البشعة  الــجــريــمــة 
تسلم حتى  لــم  الــتــي  أبــوعــاقــلــة  شيرين 
جــثــمــانــهــا وهــــي مــحــمــولــة عــلــى أكــتــاف 
تشييع  مسيرة  وتعرض  الفلسطينيين، 

جنازتها للعنف غير المبرر.
وأكــــــــــــد أهـــــمـــــيـــــة عــــــــــدم الــــتــــعــــرض 
ــورة  ــن يــنــقــل الــصـــ لــإعــالمــيــيــن وكــــل مـ
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــــأحـــــداث أيـــنـــمـــا تـــكـــون، 
ــم وعــــــدم  ــهــ ــتــ ــاظ عــــلــــى ســــالمــ ــ ــفــ ــ ــحــ ــ والــ
اســتــهــداف حــيــاتــهــم بهذه  أو  إقــحــامــهــم 

الصورة البشعة.
وأشار العامر إلى أننا نجتمع اليوم 
إلحياء الذكرى الـ74 للنكبة الفلسطينية 
اإلنسانية  المآسي  أشـد  من  تعد  والتي 
والـــتـــي مـــا زالـــــت مــســتــمــرة إلــــى يــومــنــا 
الشعب  كبير من  عــدد  تشـريد  بعد  هــذا 
ونــزوح داخلي  ديــاره  الفلسطيني لخارج 
النطاق وهــروب مئات اآلالف من  واسـع 
حل  الــــذي  الـــدمـــار  مـــن  الفلسطينيين 

بقراهم الفلسطينية نتيجة الحرب.
هو  معكم  اليوم  وقوفنا  أن  وأضــاف 
وقوف مع قضيتنا جميعًا ودعم عملية 
الفلسطيني  الــشــعــب  وحـــقـــوق  الـــســـالم 
عدائية  وإجــــراءات  سياسات  أي  ورفـــض 
والجهود  المساعي  بــذل  وأهمية  ضــده، 
إليجاد حل عادل وشامل يؤمن الحقوق 
مؤكدا  الفلسطيني،  للشعب  المشروعة 
الــدعــم  عــن  تعبيرا  ــاءت  جـ مــشــاركــتــه  أن 
الكبير لهذه القضية التي تعايشنا معها 
نرى  الـــذي  بــالــيــوم  ونحلم  الصغر  منذ 
بــبــالده  ينعم  الفلسطيني  الــشــعــب  فــيــه 

بأمن وأمان.
بدوره استشهد رئيس لجنة حقوق 
اإلنسان بمجلس الشورى أحمد الحداد 
بــمــا أكــــده جــاللــة الــمــلــك خـــالل لقائه 
الــمــمــثــل الــشــخــصــي لــلــرئــيــس مــحــمــود 
ــبـــاس، مـــن مـــوقـــف الــبــحــريــن الــثــابــت  عـ
والداعم للقضية الفلسطينية، والمؤيد 
لتحقيق سالم  الرامية  المساعي  لكافة 
عادل وشامل في منطقة الشرق األوسط 
وضـــــمـــــان حـــــق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
فـــي إقـــامـــة دولـــتـــه الــمــســتــقــلــة وفـــق حل 

الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
ومساندة  تأييد  الحداد عن  وأعــرب 
مملكة  حكومة  لجهود  الشورى  مجلس 
البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي 
ولي  آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان 
بها خالل اجتماعات  تقوم  التي  العهد، 
والجامعة  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس 
مناقشة  عند  المتحدة  واألمــم  العربية 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والــتــطــلــع ألن 
واحــة  األوســــط  الــشــرق  تــصــبــح منطقة 

أمن وسالم واستقرار.

مـــن جــانــبــه أكــــد ســفــيــر جــمــهــوريــة 
النكبة  أن  شعبان  يــاســر  العربية  مصر 
التهجير  مآسي  أســوأ  مــن  واحـــدة  كانت 
ــخ الــبــشــريــة، حيث  ــاريـ ــي تـ والــتــنــكــيــل فـ
بعدها  مــن  الفلسطيني  الــشــعــب  عــانــى 
بينما  الـــظـــلـــم،  وجــــــراح  الــقــمــع  ويـــــالت 
يستمر أبناءه وبناته في النضال ساعين 
أبناء  ويعود  المظالم  فيه  تــرد  يــوم  إلــى 
اغتيال  واصفا  أراضيهم،  إلى  فلسطين 
باالنتهاك  عاقلة  أبو  الصحفية شيرين 
ــون  ــانـ ــقـ ــقــــواعــــد ومـــــبـــــادئ الـ الـــــصـــــارخ لــ
الـــدولـــي اإلنــســانــي وتــعــديــا ســافــرا على 
حــريــة الــصــحــافــة واإلعـــــالم، مــعــربــا عن 
تـــعـــازيـــه ألبـــنـــاء الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
ومتمنيا الشفاء العاجل للصحفي علي 
وحتمية  ضــرورة  على  وشــدد  السمودي، 
إلى كشف  إجــراء تحقيق شامل يفضي 
الحقائق والوصول إلى الجاني وتحقيق 

العدالة الناجزة.
ــــدور مصر  ــوه الــســفــيــر شــعــبــان بـ ــ ونـ
فلسطين  عـــن  ــاع  ــدفــ الــ فـــي  الـــتـــاريـــخـــي 
أبنائها  الشهداء من  حيث قدمت مصر 
وسعت – وال تزال – إلى تحقيق السالم 
ــرد الــحــق  ــ ــل الـــــــذي يــ ــامــ ــشــ الـــــعـــــادل والــ
السلمي  التعايش  ليتحقق  ألصــحــابــه 
القضية  أن  مــؤكــدا  والتنمية،  والــرخــاء 
ــل ومــهــام  ــواغـ الــفــلــســطــيــنــيــة تــتــصــدر شـ
الــدبــلــومــاســيــة الــمــصــريــة، ودعـــا لحشد 
ــم وكـــالـــة  ــدعـ ــهـــود الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لـ الـــجـ
الفلسطينية  الالجئين  وتشغيل  غــوث 
المانحة  الــــدول  كــافــة  »األونــــــروا« وحـــث 
وزيادتها حفاظا  بتعهداتها  الوفاء  على 

على الدور المحوري للمنظمة.
وأشــــــــــار الـــســـفـــيـــر الــــمــــصــــري إلــــى 

ــــي تــعــزيــز  ــر فـ ــود الـــبـــحـــريـــن ومــــصــ ــهــ جــ
ــامـــح والـــتـــعـــايـــش مــبــيــنــا  ــتـــسـ ــة الـ ــافـ ــقـ ثـ
أن الــعــرب لــم يــكــونــوا يــومــا دعـــاة حــرب 
إن  وقــــال  عــنــصــري،  تمييز  مــمــارســي  أو 
القضية الفلسطينية مرتبطة باستقرار 
العربية  القيادات  موقف  وأن  المنطقة، 
بن  حمد  الملك  جاللة  مقدمتهم  وفي 
عبدالفتاح  والرئيس  خليفة  آل  عيسى 
الــســيــســي، يــأتــي داعــمــا لــجــهــود الــدولــة 
محمود  الــرئــيــس  بــقــيــادة  الفلسطينية 
عباس الرامية إلى الحفاظ على الهوية 

وحماية القضية من االختطاف.
السفير  ألقى  الفعالية  ختام  وفــي 
الفلسطيني في البحرين طه عبدالقادر 
كــلــمــة تــوجــه فــيــهــا بــالــتــحــيــة والــتــقــديــر 
ــبـــحـــريـــن مــلــيــكــا وحـــكـــومـــة  لــمــمــلــكــة الـ
لفلسطين  ودعــمــهــم  لــوقــوفــهــم  وشــعــبــا 
الدولة  إقامة  حتى  الفلسطيني  والحق 
الحق  وهــــذا  الــمــســتــقــلــة،  الفلسطينية 

الذي يؤكده جاللة الملك دائما.
وأضاف السفير الفلسطيني أن هذا 
البطش  عاما   74 من  يمارس  االحتالل 
الشعب  بحق  والــهــدم  والقتل  والتنكيل 
الفلسطيني، مشيرا إلى أنه حوالي 636 
بلدة وقرية تم تدميرها بالكامل وتهجير 
ما ال يقل عن مليون فلسطيني في عام 
اآلن حــوالــي 7  أصــبــحــوا  والــذيــن   1948
ما  إلـــى  بــاإلضــافــة  فلسطيني،  مــاليــيــن 
فلسطيني  ألــف شهيد   120 عــن  يقل  ال 
ــيـــر الــــذيــــن ســـقـــطـــوا فــــي حـــــــروب مــع  غـ
إسرائيل، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني 
البيضاء  الراية  يرفع  ولن  يستسلم  لن 
وسيظل يناضل ويقدم التضحيات حتى 
المستقلة  الــفــلــســطــيــنــيــة  دولـــتـــه  يــنــال 

كاملة السيادة عاصمتها القدس.
إنــه ال يعقل أن يكون الشعب  وقــال 
الــفــلــســطــيــنــي هـــو الــشــعــب الــوحــيــد في 
واستقالله  ينل حريته  لم  الذي  العالم 
حتى اليوم، مؤكدا أننا سنظل مستمرين 
في النضال والمقاومة طبقا لأساليب 
الـــتـــي تــســمــح بــهــا الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، 
مــعــربــا عـــن ثــقــتــه فـــي أن هــــذه الــنــكــبــة 
سترفع  فلسطين  أعـــالم  وأن  تــطــول  لــن 
ــقــــدس، مــؤكــدا  عــلــى مـــــآذن وكـــنـــائـــس الــ
األمــة  مــن  يتجزأ  ال  جــزء  فلسطين  أن 
العربية  األمــة  وأن  واإلسالمية  العربية 
فلسطين،  عــن  تتخلى  لــن  واإلســالمــيــة 
الفتا إلى أن فلسطين على تواصل دائم 

مع كل األشقاء العرب.
وأكـــــــد الـــســـفـــيـــر الــفــلــســطــيــنــي أن 
عاقلة  أبـــو  شــيــريــن  الصحفية  اغــتــيــال 
اإلسرائيليين،  قبل  مــن  عمد  عــن  جــاء 
لــن  الــفــلــســطــيــنــيــيــن  أن  ــلـــى  عـ مــــشــــدد 
قتلة شيرين  بأقل من محاسبة  يقبلوا 
العدالة  متى  إلــى  متسائال  عاقلة،  أبــو 
ــة ســتــبــقــي هـــــذا الـــكـــيـــان فـــوق  ــيــ ــدولــ الــ
إلى  مشيرا  بمكيالين،  والكيل  القانون 
أن جميع القرارات الدولية التي صدرت 
تلتزم  لــم  الــيــوم  وحــتــى  عــام 1948  منذ 
إسرائيل بأي من تلك القرارات، مؤكدا 
إسرائيل  تبقى  أن  مقبوال  يعد  لــم  أنــه 

فوق القانون. 

ال�شفارة الفل�شطينية تحيي ذكرى النكبة الـ74 و�شط ح�شور دبلوما�شي كبير
الفل�سطيني الــ�ــســعــب  لــحــقــوق  ــا  ــه ــم ودع ــزيــة  ــمــرك ال الــعــرب  ق�سية  مــع  الــتــام  ت�سامنها  تــوؤكــد  الــبــحــريــن 

ال�شـــفير الم�شـــري: الق�شيـــة الفل�شـــطينية تت�شـــدر �شـــواغل ومهـــام الدبلوما�شـــية الم�شريـــة 

ال�ســفير الفل�ســطيني: ال يعقــل اأن يكــون ال�ســعب الفل�ســطيني الوحيــد فــي العالــم الــذي لــم ينــل حريتــه 

كتبت: فاطمة علي
تصوير: عبداألمير السالطنة

البحرين بموجة  مملكة  اجــواء  تأثرت 
غـــبـــار كــثــيــفــة فــجــر أمــــس بــشــكــل مــفــاجــئ، 
والربو  الحساسية  على مرضى  اثــرت سلبا 
فيما  لــديــهــم،  التحسس  عـــوارض  ونشطت 
انــعــكــس ايــجــابــا عــلــى مــبــيــعــات الــكــمــامــات 
والربو،  والحساسية  الكحة  وأدويــة  الطبية 

وقطرات حساسية العين.
رئيسة جمعية اصدقاء الصحة  وقالت 
كوثر  الــدكــتــورة  الــعــامــة  الصحة  استشارية 
العيد أن العواصف الترابية تؤثر سلبا على 
مرضى الحساسية المزمنة كمرضى »الربو« 
صحية  آثــــاًرا  يسببان  وذراتــــه  الــغــبــار  ان  إذ 
ســيــئــة عــلــى الــجــهــاز الــتــنــفــســي والــعــيــنــيــن 
لــذرات  التعرض  تقليل  يجب  لــذا  والجلد، 
الغبار  ان  الى  اإلمكان، مشيرة  بقدر  الغبار 
إذ  البكتيريا  مــن  ألنـــواع  نــاقــل  عـــام   بشكل 
مــواد عضوية  ذراتــه تحمل جزيئات من  ان 
ــؤدي لتهيج  ــاٍل تــ وغــيــر عــضــويــة بــتــركــيــز عــ
قد  ما  والسفلى،  العلوي  التنفسي  الجهاز 
المرضى  لــدى  التنفس  أعـــراض  مــن  يــزيــد 
إذ  المزمنة,  الــصــدر  بـــأمـــراض  الــمــصــابــيــن 
استنشاقها  لــدى  للرئة  تدخل  ان  يمكنها  
بااللتهابات  الــشــخــص  اصــابــة  الـــى  لــتــؤدي 

الرئوية الحادة.
ــعـــواصـــف  ــــالل الـ ــه خــ ــ ــى أنــ ــ واشـــــــــارت الــ
التي  الغبار  بــذرات  الهواء  يتشبع  الترابية 
يتعرض لها الجميع بصورة مباشرة، سواء 
عن طريق االستنشاق أو التالمس المباشر، 
ــى تــهــيــج الــجــهــاز الــتــنــفــســي عند  ــؤدي الــ ــ تـ
استنشاقها  ويكون التأثر بها بحسب كمية 
الصغيرة  ان  إذ  المستنشقة،  الغبار   ذرات 

مـــنـــهـــا يــــكــــون تـــأثـــيـــرهـــا أكــــبــــر فــــي الـــجـــهـــاز 
أجهزة  تتخطى  أن  يمكن  ألنها  التنفسي؛ 
الـــفـــرز والــتــصــفــيــة الــطــبــيــعــيــة فـــي الــجــهــاز 
الجهاز  لعمق  وتــصــل  األنـــف  فــي  التنفسي 
الــداخــلــيــة  الــهــوائــيــة  والــقــصــبــات  التنفسي 
ــا الـــجـــزيـــئـــات الــكــبــيــرة  ــ والـــحـــويـــصـــالت، أمـ
العلوي  التنفسي  الجهاز  فــي  عــادة  فتعلق 
وأن األعراض قد تظهر عند األصحاء بعد 

يومين من التعرض للغبار.
ونـــصـــحـــت االســـتـــشـــاريـــة كـــوثـــر الــعــيــد 
الــصــدريــة  والــحــســاســيــة  بــالــربــو  المصابين 
بــأخــذ الــتــدابــيــر االحــتــرازيــة ضــد األجـــواء 
المغبرة التي تسود البحرين حاليا، وضرورة 
لـــحـــاالت  الـــمـــنـــزل إال  ــن  ــروج مــ ــ ــخـ ــ الـ عـــــدم 
الــــضــــرورة الـــقـــصـــوى، كــذلــك اتـــبـــاع أنــمــاط 
السليمة  الــتــغــذيــة  مــثــل  الــصــحــيــة  الــحــيــاة 
الــبــدنــي، واالمــتــنــاع عن  ومــمــارســة النشاط 
من  تزيد  انها  إذ  الكافي،  والــنــوم  التدخين 
مــنــاعــة الــجــســم ضـــد عــــدد مـــن األمـــــراض 
ــن بــيــنــهــا أمـــــــراض الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي،  ــ ومـ
متكرر  بشكل  الوجه  غسل  لــضــرورة  إضافة 
وغسل األنف والفم لمنع وصول الغبار إلى 
وإغــالق  الماء،  واإلكــثــار من شــرب  الرئتين، 
النوافذ واألبواب بشكل محكم ووضع فوط 
مبللة على الفتحات الصغيرة في النوافذ.

الــجــويــة  االرصــــــاد  إدارة  ونـــشـــرت  ســبــق 
بــــــوزارة الـــمـــواصـــالت واالتـــصـــاالت تـــوقـــعـــات 
الغبار  مــن  مملكة البحرين بموجة  بتأثر 
العالق على مدى يومين، وتسببت في تدنى 
مــدى الــرؤيــة األفــقــيــة، وذلـــك بسبب هبوب 

رياح شمالية غربية قوية السرعة.
ــأخــــذ الــحــيــطــة  ونـــصـــحـــت األرصــــــــــاد بــ
ــنـــب األنــــشــــطــــة الـــخـــارجـــيـــة  والـــــحـــــذر وتـــجـ
ــة والـــســـفـــر بــــــرًا عـــبـــر الـــطـــرقـــات  ــريـ ــبـــحـ والـ

والــحــذر،  الحيطة  بــأخــذ  وأهــابــت  السريعة 
الــــمــــوجــــة مــن  ــتــــاحــــت هــــــذه  ــق ان اجــ ــبــ وســ
اإلثنين الماضي  الــغــبــار الــعــراق والــكــويــت  
الجوية،  المالحة  حركة  إثرها  على  علقت 
إلــكــتــرونــيــة بحرينية  مـــواقـــع  نــشــرت  فــيــمــا 
توقعات  الــجــويــة  ــاد  ــ األرصـ فــي  متخصصة 
تبدأ  غــبــار  مــوجــة  مــن  تحذيرا  يومين  قبل 

صباح الثالثاء وتستمر حتى المساء.
وبحسب خبراء التنبؤات فإن السرايات 
الجوية  المنخفضات  من  نوع  بأنها  تعرف 
الدافئة وهي سلسلة من السحب الركامية 
الــتــي تــتــكــون بــفــعــل عــنــاصــر جــويــة كــمــا أن 
فرص  مــع  تدريجيا  السحب  كميات  تــزايــد 
ــتـــي قـــد تـــكـــون رعـــديـــة أحــيــانــا  ــار الـ ــطــ األمــ
يــؤدي  مــمــا  الــســرعــة  قــويــة  ريــــاح  تصاحبها 
األفقية  الرؤية  في  وتدني  الغبار  إثــارة  إلى 
وان هذه العناصر تتوافر دائما في مثل هذا 

الوقت من كل عام. 

تحذيرات من التعر�ض المبا�سر لذراته

ــى  ــل ــار اأثـــــــــرت �ـــشـــلـــبـــا ع ــ ــب ــ ــغ ــ مــــوجــــة ال

ــة والـــــربـــــو ــ ــي ــ ــش ــ ــا� ــ ــش ــ ــ� ــ ــح ــ مــــر�ــــشــــى ال

} د. كوثر العيد.

} أحمد الحداد.
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} جانب من حفل السفارة األمريكية.
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بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــالــمــي 
ــق 18  ــوافــ لــلــمــتــاحــف الــــــذي يــ
مــايــو مــن كــل عــام تنّظم هيئة 
ــن لـــلـــثـــقـــافـــة واآلثـــــــار  ــريـ ــحـ ــبـ الـ
ــة  ــ ــطـ ــ ــشـ ــ ــة مــــــــن األنـ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ مـ
والبرامج الثقافية يومي 18 و20 
البحرين  بمتحف   2022 مايو 
الوطني وفق شعار االحتفالية 
ــوة  ــ ــوان »قــ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــام بـ ــ ــعــ ــ ــذا الــ ــ ــهـ ــ لـ
المناسبة  وبــهــذه  الــمــتــاحــف«، 
ستكون أبواب متحف البحرين 
قلعة  مــوقــع  ومتحف  الــوطــنــي 
الستقبال  مفتوحة  البحرين 
ليوم 18 مايو  الجمهور مجانا 
الـــجـــاري، كــمــا ســيــكــون يـــوم 20 
استثنائيا حيث سيسمح  مايو 
للجمهور بالتصوير في متحف 
البحرين الوطني )في األماكن 
تصريح  بـــدون  بــهــا(  المسموح 
كتابي مسبق مع فرصة تجربة 
قائمة طعام جديدة في مقهى 
»دارســــيــــن« بــمــتــحــف الــبــحــريــن 
قيمته  تــصــل  بخصم  الــوطــنــي 

إلى %10.
ويـــــــتـــــــضـــــــمـــــــن بـــــــرنـــــــامـــــــج 
ــيــــوم األربــــعــــاء  ــيـــة لــ ــالـ ــتـــفـ االحـ
الــــجــــاري  مــــايــــو   18 ــوافــــق  ــمــ الــ
بــمــتــحــف الـــبـــحـــريـــن الــوطــنــي 
ثــــاث فــعــالــيــات ثــقــافــيــة تــقــام 
 50« تـــدشـــيـــن كـــتـــاب  كـــــاآلتـــــي: 
قــطــعــة مـــن مــقــتــنــيــات متحف 
الساعة  الوطني« في  البحرين 
مــســاًء، مــعــرض مــســابــقــة   6:00
 6:30 الساعة  في  اللؤلؤ  مسار 
مـــســـاًء، مـــعـــرض مــحــطــات في 

ــن فــي  ــريـ ــحـ ــبـ ــار الـ ــطــ تــــاريــــخ مــ
الساعة 6:30 مساًء.

فــيــمــا يــشــتــمــل الــبــرنــامــج 
الــــمــــقــــرر عــــقــــده فـــــي مــتــحــف 
البحرين الوطني يوم 20 مايو 
مــجــانــيــة  عـــمـــل  ورش   5 عـــلـــى 
اصنع  التالي:  التفصيل  على 
خطوات  تعليم  دلــمــون:  فــخــار 

تحاكي  الفخار  مــن  جــرة  عمل 
طريقة عمل الجرار الدلمونية 
لألعمار  )مــنــاســبــة  التقليدية 
8-15 سنة(، اكتب بالمسمارية: 
تــــعــــلــــيــــم طـــــريـــــقـــــة الــــكــــتــــابــــة 
الـــمـــســـمـــاريـــة، وهــــي نــمــط من 
المستخدمة  الــكــتــابــة  أنــمــاط 
ــارة دلــــمــــون، وتــســمــى  فـــي حـــضـ

كـــذلـــك بــالــكــتــابــة الــدلــمــونــيــة 
سنة(،   10-7 لألعمار  )مناسبة 
ــون الــخــاص  ــمـ اصـــنـــع خــتــم دلـ
تعليم طريقة صنع ختم  بك: 
التي  المهن  نــوع  يبرز  دلموني 
ــون،  ــمـ ــان دلـ ــكـ ــان يـــزاولـــهـــا سـ ــ كـ
بــحــيــث يــعــبــر كــل مــشــتــرك من 
بــه عن  الــخــاص  خــال الختم 
المهنة التي كان يود مزاولتها 
ــن ســــكــــان حـــضـــارة  ــ ــو كــــــان مـ ــ لـ
ــار  ــمـ ــبــــة لـــألعـ ــنــــاســ دلـــــمـــــون )مــ
متحفك:  أنــشــئ  ســنــة(،   15-8
ــذه الــــورشــــة الــفــرصــة  ــ ــر هـ ــوفـ تـ
مجسم  بتصميم  للمشتركين 
ــاكـــي فــــي طــريــقــة  مـــصـــغـــر يـــحـ
بنائه متحف البحرين الوطني 
الخاصة  لمساتهم  إضافة  مع 
)مناسبة لألعمار 13-15 سنة(، 
أسطورة جلجامش: خال هذه 
الــمــشــاركــون  سيتعرف  الــورشــة 
كما  جلجامش،  أســطــورة  على 

ــة ما  ــ ســيــحــظــون بــفــرصــة روايــ
تــعــلــمــوه عــلــى خــشــبــة الــمــســرح 
لــألعــمــار مـــن 10-7  )مــنــاســبــة 
ســـنـــة(، ويــمــكــن لــلــراغــبــيــن في 
الــعــمــل  ورش  فــــي  الـــمـــشـــاركـــة 
ــة الـــتـــســـجـــيـــل فــي  ــيــ ــانــ ــمــــجــ الــ
الـــمـــوقـــع اإللـــكـــتـــرونـــي لــهــيــئــة 

البحرين للثقافة واآلثار.
ــى جــــانــــب ذلــــــــك، تـــقـــام  ــ ــ إلـ
فعاليات ثقافية أخرى بمتحف 
البحرين الوطني يوم 20 مايو 
التالي: سرد  النحو  2022 على 
قصة »مغامرات في المتحف«: 
حــيــث ســيــكــون األطـــفـــال على 
موعد مع القاصة فاطمة التي 
شيقة  مــغــامــرات  لهم  ستحكي 
البحرين  متحف  في  وجديدة 
الوطني )مناسبة لألطفال من 
عمر 5-7 سنوات(، جولة بداخل 
مـــتـــحـــف الـــبـــحـــريـــن الـــوطـــنـــي 
ــات  ــئـ ــفـ ــبــــة لـــجـــمـــيـــع الـ ــنــــاســ )مــ
الــعــمــريــة(، مــســابــقــة »الــبــحــث 
عن الكنز في المتحف«: خال 
المسابقة سيتعرف المشاركون 
تــاريــخــيــة مهمة  عــلــى مـــراحـــل 
مـــن تـــاريـــخ مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
بــواحــدة من  مــع فــرصــة للفوز 
ــوائــــز الــمــســابــقــة )مــنــاســبــة  جــ
للفئة العمرية من 18 سنة فما 
فــــوق(، عـــرض فــيــلــم »لــيــلــة في 
المتحف« الجزء األول والثاني 
ــيـــع الـــفـــئـــات  ــمـ )مــــنــــاســــب لـــجـ
إلى إعان  العمرية( باإلضافة 
الــفــائــز فــي مــســابــقــة األطــفــال 

»أحلى صورة للمتحف«.

الدكتور  الــعــربــي  الخليج  جامعة  رئــيــس  عبر 
سعادته  بالغ  عن  العوهلي  عبدالرحمن  بن  خالد 
بــالــثــقــة الــتــي أوالهــــا الــقــطــاعــان الــعــام والــخــاص 
في  المخلفات  إدارة  في  المهني  الدبلوم  لبرنامج 
وعي  يعكس  الــذي  األمــر  العربي،  الخليج  جامعة 
قضايا  بــأهــمــيــة  الــخــلــيــج  ودول  الــبــحــريــن  مملكة 
رعاية  لــدى  ذلــك  جــاء  المخلفات.   وإدارة  البيئة 
من  األولــى  الدفعة  تخريج  حفل  الجامعة  رئيس 
خريجًا،   29 بلغوا  والذين  بالبرنامج  الملتحقين 
من الحاصلين على شهادة الدبلوم المهني بعد أن 
برنامجًا مكثفا استمر 6 أشهر، كلل بعرض  أنهوا 
مشروع عملي إلدارة المخلفات، طرحه المشاركون 
ليائم بيئة العمل وخصوصياتها في كل مؤسسة 
مـــن الـــمـــؤســـســـات الـــتـــي يــمــثــلــهــا الـــمـــشـــاركـــون في 
البرنامج وهي  شركة ألمنيوم البحرين ألبا، شركة 
نفط البحرين بابكو، شركة مطار البحرين، مركز 
أبوظبي إلدارة النفايات تدوير، مركز استدامة وزارة 
وزارة  العمراني،  والتخطيط  والبلديات  األشــغــال 

الصحة، شركة جينيرال اليكتريك. 
إلـــى ذلـــك، يــعــد بــرنــامــج الــدبــلــوم المهني في 
في  نــوعــه  مـــن  األول  الــبــرنــامــج  الــمــخــلــفــات  إدارة 
الـــذي يحصل على  الــعــربــيــة  والــمــنــطــقــة  الــخــلــيــج 
المعتمد  الــبــريــطــانــي  الــدولــي  المعهد  اعــتــمــاديــة 
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برنامج األمم المتحدة للبيئة.
في موضوع متصل، قال األستاذ الدكتور اسعود 
المحاميد إن كلية الدراسات العليا تدرس في الوقت 
الحالي توسعة البرنامج ليصبح برنامجًا اكاديميًا 
للدراسات العليا، وهو ما سينعكس باإليجاب على 
من  بــه  للملتحقين  والوظيفي  العلمي  االرتــقــاء 
الخليج  جامعة  أن  إلــى  وأشــار  الصناعي.  القطاع 
للتواصل  مستمرة  جسور  بناء  إلى  تهدف  العربي 
عاقة  تجسير  إلى  لتؤسس  البينية  واالستشارات 
و  من جهة  والخاص  العام  القطاعين  بين  متينة 

الجهات البحثية واألكاديمية من جهة أخرى. 
بدورها أوضحت منسقة البرنامج، رئيسة قسم 
الموارد الطبيعية والبيئة، أستاذ الهندسة البيئية 
سمية  الدكتورة  العليا،  الدراسات  بكلية  المساعد 
يــوســف أن الــجــامــعــة طــرحــت هـــذا الــدبــلــوم بدعم 
مكتب  للبيئة  المتحدة  األمــم  برنامج  من  مباشر 
افتراضًيا  المزدوجة  التعليم  بطريقة  آسيا  غــرب 
الــمــاضــي، وقـــد استقطب  أكــتــوبــر  وحـــضـــورًيـــا فـــي 
المجلس  دول  من  القطاعات  من  العديد  اهتمام 

منها القطاعات البلدية والصناعية والصحية.

بمنا�سبة اليوم العالمي للمتاحف

»الثقاف���ة والآث���ار« تطل���ق مجموع���ة فعالي���ات بدءا م���ن اليوم

ب���رن���ام���ج ف�����ي  م�������ش���ارك���ا   29 ت���خ���ري���ج 

ال��م��خ��ل��ف��ات لإدارة  ال��م��ه��ن��ي  ال����دب����ل����وم 

} جانب من حفل التخريج.

بـــوزارة شــؤون  الــفــرص  تكافؤ  عــقــدت لجنة 
الثاني لسنة  الــدوري  اإلعــام، أمس، اجتماعها 
الدوسري  خالد  عبداهلل  السيد  برئاسة   ،2022
الــوكــيــل الــمــســاعــد لــإذاعــة والــتــلــفــزيــون رئيس 
ــدد مــن  ــ ــراض عــ ــعــ ــتــ ــرى اســ ــ ــيـــث جــ ــة، حـ ــنـ ــلـــجـ الـ
تعزيز  تستهدف  التي  والمقترحات  الــمــبــادرات 

فرص إدماج المرأة في الوزارة.

الــلــجــنــة مـــؤشـــرات األداء  ــنـــاول اجــتــمــاع  وتـ
والــتــقــدم الــمــحــرز فــي إنــجــاز بــرامــج ومــبــادرات 
لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة التي أقرتها اللجنة 
خـــال اجــتــمــاعــاتــهــا الــســابــقــة، وســبــل النهوض 
ــرات، عــبــر مــواصــلــة الــعــمــل على  ــمـــؤشـ بــهــذه الـ
المرحلة  فــي  ذلــك  تــواجــه  صعوبات  أي  تذليل 

المقبلة.

»تكافوؤ الفر�ش« بالإعالم تناق�ش موؤ�شرات اأدائها

ــتــــتــــم مــــؤتــــمــــر الــخــلــيــج  اخــ
النوم الثالث واالفتراضي  لطب 
 BDA ــز   ــ ــركـ ــ مـ نـــظـــمـــه  والـــــــــــذي 
والمؤتمرات  المعارض  لتنظيم 
عملية  ــة  ــ ورقـ  38 بـــطـــرح  ــــك  وذلـ
أيــام،  ثــاثــة  مــدى  على  وبحثية 
المتحدثين  مــن  نخبة  قــدمــهــا 
هذا  في  المحليين  المختصين 
الملك  مستشفى  مــن  الــمــجــال 
الغريب  ومــركــز  الجامعي  حمد 
ــع الــســلــمــانــيــة  ــمـ ــجـ ــي ومـ ــبـ ــطـ الـ
ــى كــبــار  ــ ــة إلـ ــافــ الـــطـــبـــي وبــــاإلضــ
فيما  الــدولــيــيــن،  الــمــتــحــدثــيــن 
ــة  ــيـ ــنـ ــــدت الــــهــــيــــئــــة الـــوطـ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ
ــهـــن والــــخــــدمــــات  ــمـ لــتــنــظــيــم الـ
مــعــتــمــدة  ســـاعـــة   22 الــصــحــيــة 

للتعليم للمشاركين.
ــاء مــــؤتــــمــــر طـــــب الــــنــــوم  ــ ــ جـ
لــســنــتــه الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي 
فــي  الــــنــــوم  دور  ــــك ألهـــمـــيـــة  وذلــ
في  التفاعلية  الجوانب  جميع 
حــيــاة الــفــرد والــنــظــام الــتــوازنــي 
جسمه،  صحة  فــي  يلعبه  الــذي 
حيث تم إلقاء الضوء خال هذا 
المؤتمر على مظاهر اضطرابه 
ــــرى،  ــاألمــــراض األخـ وعــاقــتــه بــ
وبــــاألخــــص الـــعـــاقـــة الــثــاثــيــة 
االختناق  مرض  بين  المتعدية 
الليلي والسمنة، وإيجاد الحلول 
وأحــــــدث الـــعـــاجـــات الــمــنــاســبــة 
المذكورة  االضطرابات  لجميع 

على مختلف المستويات.
حضر المؤتمر 400 مشارك 

ــلــــف الــــــــــــــدول ومـــــن  ــتــ مـــــــن مــــخــ
طـــرح  ــــم  وتـ االخــــتــــصــــاص،  ذوي 
وتوضيحية  علمية  مــحــاضــرات 
االختناق  ــراض  أعـ عــن  مفصلة 
الـــلـــيـــلـــي، أســــبــــابــــه، تــشــخــيــصــه 

وعاجه.
ــار الــعــمــيــد بــروفــيــســور  ــ وأشــ
هــشــام يــوســف عــلــي آل الــريــس 
استشاري أمراض وجراحة األنف 
واألذن والحنجرة والمدير العام 
ــلـــشـــؤون الــطــبــيــة بــمــســتــشــفــى  لـ
أن  الــى  الجامعي  حمد  الملك 
ــات والــبــحــوث  ــدراســ الــنــتــائــج والــ
تم عرضها خال  التي  العلمية 
الــمــؤتــمــر أســفــرت عـــن الــعــاقــة 
الليلي  االختناق  بين  الطردية 
وزيـــــــادة الـــــــوزن، وعـــلـــى إثـــــره تم 
ــات  ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ ــقــــديــــم أفــــضــــل االقـ تــ
ــذه  ــة هــ ــحــ ــافــ ــكــ ــمــ والـــــــحـــــــلـــــــول لــ
ــات، وكــمــا تـــم تــنــاول  ــطـــرابـ االضـ
وعــــــــرض الــــعــــديــــد مـــــن أحـــــدث 
الجراحية  الــتــدخــات  أســالــيــب 

لعاج هذه المشكلة.

ــي حـــيـــن أعــــــرب الـــدكـــتـــور  فــ
استشاري  الغريب  عبدالرحمن 
بمركز  والحنجرة  واألذن  األنف 
ــكـــره  ــن شـ ــ ــي عــ ــبــ ــطــ الــــغــــريــــب الــ
وتــــقــــديــــره لـــكـــل الــمــتــحــدثــيــن 
ــن، مـــحـــثـــا جــمــيــع  ــيــ ــاركــ ــشــ ــمــ والــ
التعاون  بمواصلة  المختصين 
هذه  لمثل  والتنظيم  والتنسيق 

المؤتمرات التوعوية.
العكري  لــؤي  الدكتور  وذكــر 
اســتــشــاري ورئــيــس دائـــرة األنــف 
بــمــجــمــع  ــرة  ــجــ ــنــ ــحــ والــ واألذن 
الــعــمــل  أن  الــطــبــي  الــســلــمــانــيــة 
الــمــشــتــرك لــمــؤتــمــر طــب الــنــوم 
لــلــســنــة الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي 
بـــــيـــــن الــــمــــســــتــــشــــفــــى ومـــــركـــــز 
والمستشفيات  الطبي  الغريب 
ــلـــى مـــدى  الـــحـــكـــومـــيـــة يــــؤكــــد عـ
الــــشــــراكــــة الـــفـــعـــالـــة فــيــمــا بــيــن 
الــمــجــال،  هـــذا  فــي  المختصين 
والتي تظهر المخرجات الطبية 
من  النوم  اضطرابات  لمكافحة 

التشخيص وصوال للعاج.

م���وؤت���م���ر ط����ب ال����ن����وم ي��خ��ت��ت��م اأع���م���ال���ه 

م�خ�ت��ش و400  م��ت��ح�����دث��ا   19 ب��م��������ش��ارك��ة 

} جانب من أعمال المؤتمر.

نفذت إدارة األوقاف السنية 
حزمة من مشاريعها الموسمية 
ــال شــهــر رمــضــان  الــخــيــريــة خــ
 ،1443/2022 لــســنــة  ــارك  ــبـ ــمـ الـ
المشاريع  ميزانية  بلغت  حيث 
ديـــنـــارا   101.325 قـــــدره  مــبــلــغــا 
تنفيذا  ذلـــك  ويـــأتـــي  بــحــريــنــيــا، 
ــن، وتــفــعــيــا  ــيـ ــفـ لــــشــــروط الـــواقـ
لدور المصارف الوقفية في دعم 
الــعــمــل الــخــيــري واالجــتــمــاعــي 

بمملكة البحرين.
أكـــد الــشــيــخ الــدكــتــور راشــد 
بن محمد بن فطيس الهاجري 
السنية  األوقــاف  مجلس  رئيس 
الــســنــيــة  األوقـــــــــاف  مــجــلــس  أن 
الخيري  العمل  مــصــارف  يــولــي 
عـــنـــايـــة كـــبـــيـــرة لــكــونــهــا الــغــايــة 
الــســامــيــة مـــن الــعــمــل الــوقــفــي، 
ــة مـــنـــاحـــي  ــ ــافـ ــ ــث يـــشـــمـــل كـ ــيــ حــ
ــيـــاة االجـــتـــمـــاعـــيـــة، مـــؤكـــدا  الـــحـ
الــكــبــيــر فـــي دعـــم العمل  أثـــرهـــا 
االجتماعي بمختلف المشاريع 
اقتصادي  رافــد  وأنها  الخيرية، 
لـــلـــبـــاد مــــن خـــــال الـــمـــشـــاريـــع 

االستثمارية الوقفية.
أن 7  الــهــاجــري  د.  وأوضــــح 
نفذت  متنوعة  خيرية  مشاريع 

ــان، حــيــث تم  خـــال شــهــر رمـــضـ
قــــدره 17000  مــبــلــغ  تــخــصــيــص 
إفــطــار  لــمــشــروع  بحريني  ديــنــار 
ــم، وتـــــم تــخــصــيــص مــبــلــغ  ــائــ صــ
بــحــريــنــي  ــار  ــنــ ديــ  22400 قــــــدره 
لمشروع إفطار األسر البحرينية 
من خال كوبون مشتريات، أما 
فيما يخص مشروع وجبة إفطار 
ــد ســاهــمــت  ــقـ ــى الــــطــــريــــق فـ ــلـ عـ
بمبلغ قدره 5000 دينار بحريني 

نفذتها 4 جهات خيرية.
وأضاف د. الهاجري أنه في 
ــاء الــســبــيــل تــم إنــتــاج  مــشــروع مـ
وزعــت  ــاء  مـ قنينة   1.256.000

مختلف  فــي  مسجدا   530 على 
بميزانية  المملكة  مــحــافــظــات 
بحريني،  ديــنــار   31400 قــدرهــا 
ــم تـــخـــصـــيـــص مـــيـــزانـــيـــة  ــ كـــمـــا تـ
دور  لدعم  بحريني  ديــنــار   2000
إلى  باإلضافة  المسنين،  رعاية 
الخيرية  الــجــهــات  مــشــروع دعــم 
المتعاونة بميزانية قدرها 8000 

دينار بحريني.
ونوه د. الهاجري إلى أن هذه 
المشاريع تأتي تعظيمًا لشعائر 
بالنبي  وتأسيا  الحنيف  الــديــن 
صلى اهلل عليه وسلم في إدخال 
الفرح والسرور على الناس، فقد 
نفذت اإلدارة مشروع كسوة عيد 
 15525 قدرها  بميزانية  الفطر 
دينارا بحرينيا من خال قسائم 
مــشــتــريــات مـــابـــس.. مــؤكــدا أن 
إليجاد  دائــمــا  يسعى  المجلس 
مــــــــــوارد مــــتــــجــــددة لــــدعــــم بــنــد 
تمثل  الــتــي  الوقفية  الــمــصــارف 
ــا فـــــي الـــعـــمـــل  ــيـ ــسـ ــيـ ــا رئـ ــانــ ــريــ شــ
ــــن خــــــال تــجــديــد  الــــوقــــفــــي، مـ
االستثمارية  الــمــشــاريــع  ــادة  وزيــ
للعمل  الــمــخــصــصــة  الــعــقــاريــة 
ــو  ــمـ ــنـ ــري، لــــمــــواكــــبــــة الـ ــ ــيــ ــ ــخــ ــ الــ

العقاري بمملكة البحرين.

بميزانية تجاوزت 100 األف دينار..

الأوقاف ال�شنية نفذت حزمة من م�شاريعها الخيرية الرم�شانية

} د. راشد الهاجري.

كتبت: زينب علي
تصوير - روي ماثيوس

األلمانية  الــســفــارة  احتفلت 
ــرور  ــ ــي الـــمـــمـــلـــكـــة بـــمـــنـــاســـبـــة مـ ــ فـ
عاقتها  انــطــاق  عــلــى  عــامــا   50
الدبلوماسية مع مملكة البحرين 
مـــســـاء أمــــس الـــثـــاثـــاء الــمــوافــق 
ــــك  ذلـ وكـــــــــــان  مـــــــــــايـــــــــــو2022،   17
ـــون بلو  ــسـ بــفــنــدق دبـــلـــومـــات راديــ
ريــزيــدنــس آنـــد ســبــا، حــضــر ذلــك 
والتجار  الدبلوماسين  مــن  عــدد 

البحرينيين والمدعوين.
ــال كــاي  ــدد قــ ــذا الـــصـ ــي هــ وفــ
ألمانيا  جمهورية  سفير  بوكمان 
مملكة  لــدى  المعتمد  االتحادية 
عــن  أعـــــــرب  أن  »أود  الـــبـــحـــريـــن: 
ــريـــن،  ــبـــحـ امـــتـــنـــانـــي لـــمـــمـــلـــكـــة الـ
وخــــاصــــة لـــجـــالـــة الـــمـــلـــك حــمــد 
ولصاحب  خليفة،  آل  عيسى  بــن 
رئيس  العهد  ولي  الملكي  السمو 
ــن حـــمـــد آل  ــ الــــــــــــوزراء ســـلـــمـــان بـ
خليفة، ولوزير الخارجية الدكتور 

الــزيــانــي،  راشـــد  بــن  عبداللطيف 
وشعب  حكومة  أعــضــاء  ولجميع 
بين  للعاقة  لدعمهم  البحرين 

بلدينا«.
ــع: »كـــمـــا أوجـــــه خــالــص  ــابــ وتــ
شكري إلى سعادة السفير عبداهلل 
عبداهلل  الشيخ  عبداللطيف  بــن 
كوكيل  أواًل  كــلــل،  بــا  الـــذي عمل 
لــمــمــلــكــة  كــســفــيــر  واآلن  وزارة، 
ــي بـــرلـــيـــن لــتــعــزيــز  ــ الـــبـــحـــريـــن فـ

العاقات بين البلدين«. 
»تــربــطــنــا مــع مملكة  ولــفــت: 

الــبــحــريــن الــعــديــد مــن الــعــاقــات 
الدبلوماسي،  الــمــجــال  فــي  ســـواء 
والـــثـــقـــافـــي واالقــــتــــصــــادي أيـــضـــًا، 
ولــــــهــــــذا اســــتــــثــــمــــرت الــــشــــركــــات 
األلــمــانــيــة فـــي الــبــحــريــن وبــاتــت 
تــوظــف الــمــئــات مــن الــمــواطــنــيــن 
مشاريع  فــي  وتــشــارك  البحريين 

البنية التحتية المهمة«.
وأوضح: »تلتزم كل من مملكة 
بالعمل  ألمانيا  ــة  ودولـ البحرين 
فـــي الـــمـــجـــال الــمــنــاخــي وتــحــول 
مــن خــال ذلك  ونتطلع  الــطــاقــة 

السمو  رؤيــة صاحب  الــى تحقيق 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
الوزراء،  العهد رئيس  خليفة ولي 
بــالــوصــول إلـــى صــافــي انــبــعــاثــات 
و%30   2060 عــام  بحلول  صفرية 
يــوفــر  ــذا  ــ وهـ  .2035 ــام  عــ بــحــلــول 
يجمع  التعاون  من  لمزيد  فرًصا 
الخبرات األلمانية والبحرينية«. 

وأكــــــــــد: »وعـــــلـــــى الـــــرغـــــم مــن 
كـــورونـــا حافظت  انــتــشــار جــائــحــة 
وألمانيا  البحرين  بين  الــتــجــارة 
ــلــــى مـــكـــانـــتـــهـــا وشـــــهـــــدت نـــمـــوا  عــ

مـــســـتـــمـــرا عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات 
االتجاهين، في  الماضية في كا 
الــمــجــال الــثــقــافــي، حــيــث شـــارك 
البحرينيين  الطاب  من  المئات 
تنظمها  الــتــي  الــلــغــة  دورات  فـــي 
الـــســـفـــارة األلــمــانــيــة، كــمــا شـــارك 
ــا فــي  ــيــ ــانــ مـــوســـيـــقـــيـــون مـــــن ألــــمــ
البحرين  مهرجانات  من  العديد 
ــتـــي نــظــمــتــهــا هــيــئــة الــبــحــريــن  الـ

للثقافة واآلثار«.
وأوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح: »هــــــــــــنــــــــــــاك 
الرسمية  للوفود  زيارات متبادلة 
بين الدولتين وآخرها كانت زيارة 
وزيـــر الــخــارجــيــة ســعــادة الــدكــتــور 
ــد الــزيــانــي  عــبــدالــلــطــيــف بـــن راشــ
خــــــــال شــــهــــر مـــــــــارس الـــمـــاضـــي 
وشـــارك خــال زيــارتــه فــي مؤتمر 

تحول الطاقة في برلين«.
وعــــلــــى هــــامــــش الـــحـــفـــل تــم 
يوضح  قصير  فيديو  اســتــعــراض 
جانب  إلــى  البلدين  بين  العاقة 
ــراض الــمــوســيــقــي الـــذي  ــعـ ــتـ االسـ
بجمهورية  الــفــن  ثقافة  عــن  عبر 

ألمانيا.

ال�شفارة الألمانية تحتفل بالذكرى ال�50 لنطالق عالقاتها الدبلوما�شية مع البحرين

وزي���ر »الأ�ش���غال«: اإط���الق مب���ادرات تكف���ل الأم���ن الغذائ���ي بمختل���ف المج���الت

األشغال  وزيــر  عــبــداهلل خلف  بــن  المهندس عصام  أكــد 
تولي  الــــوزارة  أّن  الــعــمــرانــي  والتخطيط  الــبــلــديــات  وشـــؤون 
ملف األمن الغذائي اهتمامًا كبيرًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات 
آل خليفة  الملك حمد بن عيسى  الجالة  حضرة صاحب 
واالستثمار  الغذائي  األمــن  بتعزيز  المفدى،  الباد  عاهل 
فيه، والذي يحظى بمتابعة مستمّرة من الحكومة برئاسة 
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار الوزير إلى دور شركة البحرين للتطوير الزراعي 
والــتــي  )ش.م.ب.م(،  مــقــفــلــة«  بــحــريــنــيــة  مــســاهــمــة  »شـــركـــة 
ــزراع  ــتــ ــن الـــغـــذائـــي واالســ ــ ســتــحــتــضــن جــمــيــع مــشــاريــع األمـ
السمكي والمشاريع الزراعية التي سيتم إنشاؤها في مختلف 
محافظات المملكة، وبما يسهم في تطوير إنتاجها، وتعزيز 
تجاه  قــدمــًا  والمضي  العمل،  وتطوير  لها  التحتية  البنية 
لجميع  خصبة  استثمارية  بيئة  وتوفير  الــمــبــادرات  تنفيذ 

القطاعات بما فيها القطاعات الخاصة واألهلية.
وفـــي مــجــال الـــزراعـــة قـــال الـــوزيـــر إن الــــــوزارة حــرصــت 
ــزراعـــي  الـ أســالــيــب اإلنـــتـــاج  تـــدعـــم  أراٍض  تــخــصــيــص  عــلــى 
مبادرة  ضمن  تربة  بــدون  الــزراعــة  تقنية  كاعتماد  الحديثة 
ورعاه  اهلل  حفظه  المفدى  الملك  الجالة  صاحب  حضرة 
المائية  الــزراعــة  تنمية  يخص  فيما  الغذائي  األمــن  بشأن 
ــى فــقــد تم  )الــهــايــدروبــونــيــك(، ومـــن ضــمــن الــمــرحــلــة األولــ
تحديد عقار هورة عالي والدراز بالمحافظة الشمالية لهذا 
الغرض، وتم ترسية المناقصة على إحدى الشركات الرائدة 
من قبل شركة البحرين للتطوير الزراعي للبدء في تنفيذ 
األراضــي،  توفير  من  الثانية  المرحلة  وتضمنت  مشاريعها، 
المحرق  بمحافظة  السماهيج  منطقة  في  موقع  تسجيل 
بمساحة تبلغ 1.3 هكتار للزراعة بدون تربة، وكذلك توفير 
موقع في منطقة عذاري بمحافظة العاصمة بمساحة تبلغ 
العمل على طرح مناقصات  الغرض، وجاري  2 هكتار لذات 

الستثمار الموقعين.

دراســة مقترح  جــار  فإنه  الثالثة،  بالمرحلة  أمــا  وتــابــع: 
االنتفاع من عقار في منطقة الغينة بالمحافظة الجنوبية 
ممتلكات  شــركــة  مــع  التنسيق  ــار  وجـ هــكــتــارا،   30 بمساحة 
البحرين القابضة »ممتلكات« بخصوص إمكانية االستثمار 
الــوزارة بتخصيص عدد من األراضــي في  فيه.  كما وقامت 
هورة عالي، من بينها 19 أرضًا على المزارعين و7 أراض على 
الشركات، وذلك بهدف رفع اإلنتاج المحلي من المحاصيل 

الزراعية األساسية.
ــزراع السمكي،  ــتــ الــبــحــريــة واالســ الـــثـــروة  وعــلــى صــعــيــد 
ــوزارة قــامــت بتنفيذ عـــدد من  ــ الــ ــأن  بـ أوضــــح الـــوزيـــر خــلــف 
الغذائي،  لألمن  الوطنية  االستراتيجية  ضمن  الــمــبــادرات 
ومنها التشجيع على زيادة االستثمار في االستزراع السمكي 
المحافظة  إلى  تهدف  التي  والتشريعات  القرارات  وإصــدار 

وحماية الثروة البحرية.
أما فيما يتعلق بالثروة الحيوانية، ذكر خلف بأن الوزارة 
عملت على دعم المربين البحرينيين وتمكينهم بما يترتب 
عليه تحسين الثروة الحيوانية في المملكة سعيًا للوصول 

مع  بالشراكة  يتعلق  »فيما  وقال:  النسبي،  الذاتي  لاكتفاء 
القطاع الخاص، فقد تم مؤخرًا االنتهاء من مشروع توسعة 
الشركة العامة للدواجن بإدخال 156 ألف صوص في عنابر 
التوسعة الجديدة على أمل بدء اإلنتاج في أغسطس 2022، 
والذي من شأنه رفع  نسبة االكتفاء الذاتي الخاص ببيض 
المائدة، حيث بلغ اإلنتاج 83 مليون بيضة في 2020، ومن 
المتوقع إنتاج 95 مليونا تقريبًا بنهاية العام الحالي، و120 

مليون بيضة في 2023«.
إنتاج  فــي  والعاملين  الــحــيــوانــات  مــربــي  يخص  وفيما 
في مصادر  توّسعت  الـــوزارة  أن  أكــد خلف  الحمراء،  اللحوم 
أو  للذبح  المخصصة  الحية  للحيوانات  ســـواء  االســتــيــراد 
الــلــحــوم الــمــبــردة والــمــجــمــدة، وذلـــك لــضــمــان اســتــدامــتــهــا، 
مخصصة  رأس  ألــف   161 اســتــوردت  المملكة  بــأن  مضيفًا 
ــذا تــمــت زيـــــادة طـــاقـــة الــمــحــجــر  لــلــذبــح فـــي الـــعـــام 2021 لــ
المحجر  توسعة  مشروع  خــال  من  االستيعابية  البيطري 
البيطري في بوري والذي من المؤمل إتمام العمل به خال 

النصف الثاني من العام الجاري.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16126/pdf/1-Supplime/16126.pdf?fixed2576
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/1295674
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1295654


العدد:  12093

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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�سعًيا لال�ستمرار يف مواكبة متطلبات ال�سوق مبجال التكنولوجيا

 »متكني« تعلن عن مبادرة لتدريب مئات البحرينيني يف جمال الأمن ال�سيرباين
�شارة جنيب:

 

معهد  مع  جديداً  تعاوناً  العمل »متكني«  عقد �شندوق 

�شان�س التدريبي »SANS« من اأجل توفري برنامج تدريبي 

متخ�ش�س يف جمال الأمن ال�شيرباين يهدف لتدريب مئات 

الإ�شرتاتيجية  »متكني«  توجهات  من  كجزء  البحرينيني 

اإىل  والداعية  احلالية  ال�شوق  احتاجات  تعك�س  التي 

تخ�ش�شية  تدريبية  بفر�س  البحرينية  الكوادر  تزويد 

من  يتبعها  وما  التكنولوجي  املجال  عالية يف  ذات جودة 

احلاجة اإىل التخ�ش�س يف جمال الأمن ال�شيرباين الدقيق، 

وذلك لتحقيق النمو والتاأهيل الالزم الذي تتطلبه الفر�س 

الوظيفية امل�شتقبلية يف جمال التكنولوجيا املتطورة.

العمل  ل�شندوق  التنفيذي  الرئي�س  اأعلن  ذلك،  وحول 

»متكني« ح�شني حممد رجب عقد يوم اأم�س الأول »الإثنني« 

العامني  خالل  بحريني   200 بتخريج  الربنامج  يبداأ  اأن 

يف  املعرفية  الفجوة  ل�شد  يهدف  اأنه  اإىل  م�شرًيا  القادمني، 

هذا املجال، و�شيتم الإعالن خالل الفرتة القادمة عن كافة 

التي  والفئات  التدريبي  بالربنامج  املرتبطة  التفا�شيل 

ميكنها ال�شتفادة منه، والهدف تطوير الكوادر البحرينية 

يف جمال التكنولوجيا، وجعل البحريني اخليار الأول يف 

�شوق العمل مبا يندرج مع �شيا�شة متكني.

ن�شعى لزيادة الإنتاجية يف القت�شاد، ونتطلع لتو�شيع 

الفر�س  من  العديد  خلق  ميكن  واأنه  خا�شة  التعاون، 

الوظيفية ذات الدخل اجليد، حيث يعترب الأمن ال�شيرباين 

من الأكرث طلًبا يف ال�شوق على امل�شتوى املحلي والعاملي، 

وي�شنف يف م�شتويات متقدمة من املهارات املطلوبة.

فهم  ناحية  من  ا�شتباقي  ب�شكل  نعمل  واأ�شاف:»بداأنا 

ب�شكل  عليها  والرتكيز  ال�شوق،  واحتياجات  متطلبات 

الفجوات  ل�شد  ن�شعى  ونحن  املهارات،  ناحية  من  اأدق 

امل�شتوى  على  البحرينيني  تناف�شية  لزيادة  املهارات  يف 

املحلي والدويل، و�شنطلق مبادرات اأخرى لزيادة تناف�شية 

من  نوعية،  وظائف  تخلق  التي  املجالت  يف  البحرينيني 

الوظيفي  املنتهي بالتوظيف والنمو  التدريب  خالل برامج 

وبرنامج تدريب الأفراد.

اأكد  الطبي،  القطاع  ب�شاأن دعم  له على �شوؤال  ويف رد 

اأن متكني قدمت دعما كبريا لهذا القطاع وحتديًدا املجالت 

ال�شحية التخ�ش�شية، م�شريا اإىل اأن الدعم يف ال�شابق كان 

القادمة  املرحلة  خالل  لكن  العامة،  اخلدمات  على  يرتكز 

لتغطية  التخ�ش�شية  ال�شحية  املراكز  على  الرتكيز  �شيتم 

ال�شتثمار  من حيث  والإقليمي،  املحلي  ال�شوق  احتياجات 

هذه  يف  الولوج  على  امل�شتثمرين  وت�شجيع  والتوظيف، 

القطاعات.

وتابع: نوا�شل التزامنا نحو حتقيق هدف اإ�شرتاتيجية 

عملنا لالأعوام 2021-2025 املتمثل يف خلق الأثر الأكرب 

يف القت�شاد. حيث تلعب متكني دوراً اأ�شا�شياً يف تنفيذ خطة 

التعايف القت�شادي التي تقودها احلكومة املوقرة من خالل 

وبالأخ�س  عام  ب�شكل  القطاعات  دعم جميع  على  الرتكيز 

القطاعات الواعدة وت�شميم الربامج واملبادرات التي تعزز 

النمو والتطور يف هذه القطاعات. كما نحر�س على العمل 

امل�شتمر مع �شركائنا بهدف جعل الكوادر البحرينية اخليار 

الأول للتوظيف يف القطاع اخلا�س. وعلى هذا النحو، فاإننا 

ن�شعد بالتعاون مع جهات تدريبية ذات جودة عالية مبنية 

على رغبة واحتياجات ال�شوق لتزويد الكوادر البحرينية 

يف  ومتيزهم  جناحهم  ت�شمن  التي  الالزمة  باملهارات 

تعزيز  يف  ي�شاهم  ومبا  ال�شريعة  ال�شوق  متغيريات  ظل 

التعاون  بهذا  ونرحب  ودولًيا.  حملًيا  التناف�شية  قدرتهم 

الإ�شرتاتيجي مع معهد �شان�س الأمريكي »SANS« والذي 

م�شتوى  على  ال�شيرباين  لالأمن  تدريب  معهد  اأكرب  يعترب 

العامل.

تزويد  اإىل  ي�شعى  �شان�س  معهد  اأن  اإىل  واأ�شار 

العملية  باملهارات  ال�شيرباين  الأمن  يف  املتخ�ش�شني 

اآمنة عاملياً.  التي تعمل على توفري بيئة  الالزمة  واملعرفة 

املتخ�ش�شني  تلبي دورات معهد �شان�س حاجة جميع  كما 

ب�شتى امل�شتويات يف جمال الأمن ال�شيرباين، وذلك بتقدمي 

دورات ذات نهج عملي حمكم، ميّكن املحرتفني من اكت�شاب 

معهد  ويحر�س  هذا  العملية.  واملعرفة  العالية  املهارات 

ذوي  متخ�ش�شني  مدربني  توفري  »SANS«على  �شان�س 

خربة عالية وقادرين على نقل خرباتهم العملية واملعرفية 

للمتدربني، والذي من �شاأنه اأن يوفر جتربة تعليمية عالية 

اجلودة وفريدة من نوعها. كما ي�شمن التدريب ح�شول كل 

متدرب على قدر عايل من املهارات واخلربات الالزمة التي 

يتم توظيفها مبا�شرة يف امليدان العملي.

ق�شم  رئي�س  لين  جيم�س  رحب  املنا�شبة،  بهذه   

مع  التعاون  بهذا   »SANS« �شان�س  مبعهد  التكنولوجيا 

متكني، موؤكداً على مدى توافقه مع اأهداف اجلهتني لتقدمي 

ال�شراكة  بهذه  واأ�شاف:»نرحب  رائدة.  تخ�ش�شية  برامج 

الفاعلة مع متكني، كما نثمن جهودهم احلثيثة يف تطوير 

ال�شيرباين مبا  الأمن  البحرينيني يف جمال  الأفراد  مهارات 

على  يركز  الذي  احلايل  الإ�شرتاتيجي  التوجه  مع  يتوافق 

اخلطط  تنفيذ  يف  ي�شاهم  ومبا  والتاأثري،  النمو  حتقيق 

البحرين  مملكة  جعل  اإىل  ال�شاعية  الوطنية  القت�شادية 

مركزاً اإقليمياً للتكنولوجيا والبتكار. وعليه، فاإننا نتطلع 

الكوادر  مل�شاعدة  اإىل جنب  اإىل و�شع خرباتنا جنًبا  ب�شدة 

بقدراتهم  لالرتقاء  العالية  الكفاءات  ذوي  البحرينية 

املهنية«.

�شد  على  العمل  يف  التعاون  هذا  وقال:»�شي�شاهم   

الأمن  جمال  يف  ال�شوق  يف  حالياً  املوجودة  الفجوة 

خياًرا  التخ�ش�س  هذا  يجعل  مما  باململكة،  ال�شيرباين 

القطاعات  من  العديد  يف  عالية  بدرجة  مطلوًبا  وظيفًيا 

والت�شالت  املعلومات  وتكنولوجيا  املالية  اخلدمات  مثل 

توفري  ال�شيرباين يف  الأمن  اأهمية  تكمن  حيث  والت�شنيع. 

احلماية املطلوبة للبيانات، ودرء الهجمات عرب الإنرتنت، 

والبيانات  باملعلومات  امل�شا�س  عدم  �شمان  اإىل  بالإ�شافة 

الطلب  زيادة  ذلك  يحتم  وعليه،  الأ�شكال.  من  �شكل  باأي 

ال�شديدة  احلاجة  ب�شبب  املجال  هذا  يف  املتخ�ش�شني  على 

حلماية اأمن احلكومات واملوؤ�ش�شات. كما يوفر جمال الأمن 

ا كبرية للنمو  ال�شيرباين م�شارات وظيفية متنوعة وفر�شً

املتطلعة  البحرينية  للكوادر  يوفر  مما  املهني،  والتطور 

ال�شعيدين  على  تناف�شية  ميزة  املجال  هذا  للتخ�ش�س يف 

املحلي والدويل«.

 يذكر اأنه �شيتمكن كل من الأفراد واملوؤ�ش�شات املهتمني 

من   »SANS« التدريبية  �شان�س  برامج  يف  بامل�شاركة 

التقدمي مبا�شرة عرب برامج دعم متكني املتمثلة يف برنامج 

تدريب الأفراد و برنامج التدريب والتوظيف، بالإ�شافة اإىل 

برنامج التطور الوظيفي. حيث �شيتم الإعالن عن مزيد من 

املعلومات حول فتح باب التقدمي وكيفية الت�شجيل للربامج 

الر�شمية  الجتماعي  التوا�شل  قنوات  من خالل  التدريبية 

اخلا�شة بتمكني.

ع�شر  ال�شتة  الربامج  باقة  املبادرة �شمن  هذه  وتاأتي   

خطة  جانب  اإىل  العام  هذا  متكني  اأطلقتها  التي  اجلديدة 

التحول ال�شاملة، وذلك ا�شتجابة ملتغريات ال�شوق و�شعياً 

اأجل  من  �شواء  حداً  على  واملوؤ�ش�شات  الأفراد  متكني  نحو 

حتقيق التاأثري الأكرب يف القت�شاد الوطني من خالل تعزيز 

القطاعات  يف  وال�شتثمار  التوظيف  وت�شجيع  الإنتاجية 

الواعدة مبا يتما�شى مع الأولويات الوطنية.

برامج وفعاليات مبنا�سبة »يوم املتاحف«.. املحاري:

446 األف زائر ملتحف البحرين الوطني خالل 5 �سنوات

فتح اأبواب املتحف الوطني ومتحف القلعة جماًنا يوم 18 مايو اجلاري

»الثقافة«: حزمة فعاليات باملتحف الوطني يف اليوم العاملي للمتاحف

�شارة جنيب: 

الآثار  اإدارة  مدير  ك�شف 

واملتاحف يف هيئة البحرين الثقافة 

املحاري  �شلمان  الدكتور  والآثار 

اأن عدد زوار متحف البحرين بلغ 

املا�شية  �شنوات  اخلم�س  خالل 

)2017–2021( ما يقارب 446 

األف زائر. 

خا�س  ت�شريح  يف  واأ�شار 

العاملي  اليوم  مبنا�شبة  لـ»الأيام« 

كورونا  جائحة  اأن  اإىل  للمتاحف 

املتحف  زوار  عدد  على  اأثرت 

نظًرا  الأخرى؛  الثقافية  واملعامل 

العامل  يف  ال�شفر  حركة  لتوقف 

اخلروج  من  النا�س  وتخوف 

لالماكن العامة بالرغم من البحرين 

مل تتعر�س لالإغالق الكلي. 

واأكد اأن عنوان هذا العام ياأتي 

اإن  حيث  املتاحف«،  »قوة  با�شم 

املتاحف تعترب قوة تغيري اإيجابية 

يف املجتمعات وباخل�شو�س كقوة 

يف بناء املجتمع عن طريق التعليم؛ 

وبراجمها،  مقتنياتها  خالل  فمن 

اجتماعًيا  ن�شيًجا  املتاحف  ت�شنع 

�شرورًيا يف بناء املجتمع من خالل 

وتوفري  الوطنية  بالقيم  التم�شك 

فر�س التعلم مدى احلياة للجميع، 

وبالتايل ت�شهم يف ت�شكيل جمتمع 

مدين م�شتنري.

البحرين  متحف  اأن  واأو�شح 

ومبا  الدائمة  مبقتنياته  الوطني 

تقام به من برامج ومعار�س موؤقتة 

اأثرية وتراثية وفنية ت�شاهم كقوة 

لدى  الوطنية  الهوية  تعزيز  يف 

الرتويج  يف  وت�شاهم  املواطنني، 

املقيمني  لدى  الثقايف  لرتاثنا 

الذي  الأهم  والزائرين، وهو املكان 

لقى  الوطني  تراثنا  فيه  يحفظ 

ووثائق  تراثية  ومقتنيات  اأثرية 

وخمطوطات تاريخية.

اليوم  بهذا  الحتفاء  اإن  وقال 

الأربعاء  يوم  ي�شادف  والذي 

املوافق 18 مايو �شيتم عرب العديد 

من الربامج والفعاليات، اأولها هي 

الوطني  املتحف  من  كل  افتتاح 

جماًنا  البحرين  قلعة  ومتحف 

ت�شجيع  �شاأنه  من  وهذا  للجميع؛ 

والزائرين  واملقيمني  املواطنني 

لزيارة هذه املتاحف والطالع على 

الثقايف  والرث  العريق  التاريخ 

ال�شنني،  لآلف  املمتد  للبحرين 

»خم�شني  كتاب  تد�شني  �شيتم  كما 

البحرين  متحف  من  قطعة 

الوطني«، وافتتاح معر�س موؤقت 

بعنوان »حمطات من تاريخ مطار 

يوم  يف  اأنه  اإىل  لفًتا  البحرين«، 

�شيتم  مايو   20 املوافق  اجلمعة 

التعليمية  الور�س  من  عدد  اإقامة 

متحف  بداخل  لالأطفال  والأن�شطة 

البحرين الوطني من �شمنها عر�س 

.»Night at the Museum« فيلم

قطعة  مب�شروع  يتعلق  وفيما 

ال�شهر، قال: »منذ اأن بداأنا امل�شروع 

يف �شهر يونيو املا�شي مل نتوقف، 

وكان الهدف من امل�شروع هو القاء 

مل  متحفية  مقتنيات  على  ال�شوء 

تعر�س �شمن املعرو�شات الدائمة 

مبتحف البحرين الوطني، ونعمل 

على اإبرازها للجمهور ب�شكل دوري 

قطعة  هناك  لتكون  ومتنوع، 

خمتلفة كل �شهر. وقد بداأنا امل�شروع 

من  فريد  خ�شبي  تابوت  بعر�س 

مت  ال�شهر  وهذا  تايلو�س،  فرتة 

عر�س واحدة من املقتنيات الرتاثية 

من  حا�شبة  اآلة  وهي  املتحف  يف 

مت  احلا�شبة  الآلت  اأوائل  اإحدى 

اأعدت   ،1932 عام  يف  ت�شنعيها 

وطباعتها  الأرقام  ح�شاب  بتقنية 

على الورق. �شبقها يف �شهر اأبريل 

اإ�شالمية.  خمطوطات  عر�س 

واإ�شادة  كبرًيا  اهتماًما  ولحظنا 

املتجددة،  الفكرة  بهذه  الزوار  من 

الر�شميني  الزوار  وباخل�شو�س 

زيارتهم  خالل  نرافقهم  كنا  الذين 

املتحف«. 

الوراء  اإىل  رجعنا  »لو  وتابع: 

اأثرية  تنقيبات  اأول  فاإن  قليالً 

علمية منظمة كانت على يد الفريق 

تبعها  عام 1953،  الدمناركي يف 

اإقامة اأول معر�س لالآثار بالتعاون 

عام  لالآثار  الدمناركي  الفريق  مع 

مدر�شة  يف  اأقيم  والذي   1957

فيه  وعر�شت  اخلليفية،  الهداية 

بوا�شطة  املكت�شفة  الأثرية  اللقى 

هذا  كان  وقد  الدمناركي.  الفريق 

املعر�س املوؤقت الذي ا�شتمر لعدة 

للتفكري يف  الأوىل  البذرة  هو  اأيام 

واخلطوة  وطني.  متحف  ان�شاء 

تاأ�شي�س  جتاه  التالية  الرئي�شية 

كانت  البحرين  يف  وطني  متحف 

وقعت  حينما   1967 عام  يف 

ثقافية  اتفاقية  البحرين  حكومة 

اأحد  انتداب  اأعقبها  اليون�شكو،  مع 

اإمكانية  درا�شة  لإجراء  اخلرباء 

ان�شاء املتحف بالتعاون مع متحف 

مت  وعليه،  الدمنارك.  يف  اآرهو�س 

لالآثار يف  دائم  اول متحف  افتتاح 

الطابق الأر�شي لدار احلكومة يف 4 

مار�س من عام 1970 ومن ت�شميم 

وبح�شور  راي�س،  مايكل  الدكتور 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  له  املغفور 

الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة. 

اإىل  املتحف  مقر  انتقل  وبعدها 

عام  املحرق  يف  الآريف  منطقة 

املبنى  افتتاح  مت  اأن  اإىل   ،1973

الوطني  البحرين  ملتحف  احلايل 

بح�شور   1988 دي�شمرب   15 يف 

ال�شيخ  الراحل  الأمري  له  املغفور 

عي�شى بن �شلمان اآل خليفة«.

الذي  للمتاحف  العاملي  اليوم  مبنا�شبة 

هيئة  تنظم  عام،  كل  من  مايو   18 يوافق 

البحرين للثقافة والآثار جمموعة من الأن�شطة 

مايو  و20   18 يومي  الثقافية  والربامج 

�شعار  الوطني وفق  البحرين  2022 مبتحف 

الحتفالية لهذا العام بعنوان »قوة املتاحف«. 

وبهذه املنا�شبة، �شتكون اأبواب متحف البحرين 

الوطني ومتحف موقع قلعة البحرين مفتوحة 

مايو   18 ليوم  جماًنا  اجلمهور  ل�شتقبال 

اجلاري، كما �شيكون يوم 20 مايو ا�شتثنائًيا 

متحف  يف  بالت�شوير  للجمهور  �شي�شمح  اإذ 

بها(  امل�شموح  الأماكن  )يف  الوطني  البحرين 

دون ت�شريح كتابي م�شبق، مع فر�شة جتربة 

قائمة طعام جديدة يف مقهى »دار�شني« مبتحف 

البحرين الوطني بخ�شم ت�شل قيمته اإىل %10.

ويت�شمن برنامج الحتفالية ليوم الأربعاء 

البحرين  مبتحف  اجلاري  مايو   18 املوافق 

كالتايل:  تقام  ثقافية  فعاليات  ثالث  الوطني 

مقتنيات متحف  كتاب »50 قطعة من  تد�شني 

م�شاًء،   6:00 ال�شاعة  يف  الوطني«  البحرين 

ال�شاعة  يف  اللوؤلوؤ  م�شار  م�شابقة  معر�س 

6:30 م�شاًء، معر�س حمطات يف تاريخ مطار 

البحرين يف ال�شاعة 6:30 م�شاًء.

يف  عقده  املقرر  الربنامج  ي�شتمل  فيما 

على  مايو   20 يوم  الوطني  البحرين  متحف 

الآتي:  التف�شيل  على  جمانية  عمل  ور�س   5

عمل  خطوات  تعليم  دملون:  فخار  ا�شنع 

اجلرار  عمل  طريقة  حتاكي  الفخار  من  جرة 

 15-8 لالأعمار  )منا�شبة  التقليدية  الدملونية 

�شنة(، اكتب بامل�شمارية: تعليم طريقة الكتابة 

الكتابة  اأمناط  من  منط  وهي  امل�شمارية، 

كذلك  وت�شمى  دملون،  ح�شارة  يف  امل�شتخدمة 

 10-7 لالأعمار  )منا�شبة  الدملونية  بالكتابة 

تعليم  بك:  اخلا�س  دملون  ختم  ا�شنع  �شنة(، 

طريقة �شنع ختم دملوين يربز نوع املهن التي 

كان يزاولها �شكان دملون.

د. �سلمان املحاري

د. اجلالهمة ترعى موؤمتر 

�سحة املراأة والطفل يف ن�سخته الثانية

حتت رعاية الدكتورة مرمي عذبي اجلالهمة الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم 

املهن واخلدمات ال�شحية »نهرا«، يقام موؤمتر �شحة املراأة والطفل يف ن�شخته الثانية امتدادا 

للنجاح الذي حققه يف الن�شخة الأوىل.

و�شيقام املوؤمتر يومي 19 و20 مايو احلايل يف فندق كراون بالزا مب�شاركة وا�شعة 

بالتعاون  اأديوكي�شن بال�س  حتت �شعار »بداية واعدة مل�شتقبل مثمر« بتنظيم من �شركة 

مع امل�شت�شفى امللكي للن�شاء والأطفال، حيث �شي�شهد املوؤمتر م�شاركة اأكرث من 30 متحدثا 

يف املوؤمتر من العديد من الدول، واأكدت الدكتورة مرمي عذبي اجلالهمة اأن املوؤمتر يج�شد 

الرعاية الكبرية التي يحظى بها هذا القطاع من لدن ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى وم�شاندة واهتمام �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء.
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ا�صتعر�صت دليل ال�صراكة مع القطاع اخلا�ص.. »التن�صيقية«:

اإعادة هند�صة اخلدمات احلكومية

�سمو �يل العهد رئي�س الوزراء لدى تر�ؤ�سه اجتماع اللجنة التن�سيقية

العهد رئي�س  اآل خليفة ويل  الأمري �شلمان بن حمد  امللكي  ال�شمو  تراأ�س �شاحب 

جمل�س الوزراء اجتماع اللجنة التن�شيقية الذي ا�شتعر�س عدة مو�شوعات، من بينها 

مقرتح اإ�شدار دليل لتنظيم ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�س.

 نظام تطوير  م�شتجدات  رقم )424(  اجتماعها  التن�شيقية يف  اللجنة  وناق�شت  

ال�شجالت التجارية »�شجالت« يف ن�شخته الثالثة، واطلعت على نتائج تقييم مراكز 

اخلدمة احلكومية للعام 2021. كما بحث الجتماع -الذي جرى عرب تقنية الت�شال 

تطوير  م�شروع  �شمن  احلكومية  اخلدمات  بع�س  هند�شة  اإعادة  مقرتح  املرئي- 

اخلدمات احلكومية.

20 ا�صرتاتيجية لتوفري بيئة تنظيمية اآمنة.. »التنظيم العقاري«:

اإجراءات حمفزة لال�صتثمار العقاري
اأكد جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري 

حمد  بن  عبداهلل  بن  �شلمان  ال�شيخ  برئا�شة 

والت�شجيل  امل�شاحة  جهاز  رئي�س  خليفة  اآل 

لال�شتثمار  املحفزة  الجراءات  على  العقاري 

العقاري يف املرحلة القادمة.

واأ�شار املجل�س اىل اأن القطاع العقاري اأثمر 

نتائج اإيجابية م�شجعة وحمفزة.

وناق�س املجل�س اخلطة ال�شرتاتيجية لعمل 

موؤ�ش�شة التنظيم العقاري يف مرحلتها الثانية 

يف  الروؤية  على  واملرتكزة   ،2026-2022

اإيجاد قطاع عقاري منظم اآمن وم�شتدام.

تنظيمية  بيئة  توفري  على  املجل�س  واأكد 

قوية واآمنة و�شفافة للقطاع العقاري من �شاأنها 

امل�شتهلكني  حقوق  وحماية  ال�شتثمار  ت�شجيع 

وتقدمي  العاملية  املمار�شات  اأف�شل  باتباع 

�شيتم  ذلك  اأجل  ومن  النموذجية،  اخلدمات 

تنفيذ 20 ا�شرتاتيجية حتتوي على 66 اإجراء 

و70 موؤ�شر قيا�س لالأداء.

طرح برامج اأكادميية مع جامعات دولية.. »الأعلى للتعليم«:

اإتاحة »التمهن« للمعلمني يف املدار�ص اخلا�صة

اآل  مبارك  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأكد 

خليفة، نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س 

والتدريب  التعليم  لتطوير  الأعلى  املجل�س 

التعليم  قطاعي  تطوير  يف  احلكومة  �شعي 

والتدريب.

الأعلى  املجل�س  اجتماع  جاء ذلك، خالل 

لتطوير التعليم والتدريب، والذي ا�شتعر�س 

للمعلمني،  البحرين  لكلية  التنفيذية  اخلطة 

واملرفوعة من جمل�س اإدارة الكلية، مت�شمنة 

يف  العاملني  للمعلمني  التمهن  برامج  اإتاحة 

برامج  طرح  جانب  اإىل  اخلا�شة  املدار�س 

اأكادميية مع جامعات دولية مرموقة. 

اأعلنت عن مبادرة ملواكبة التكنولوجيا.. »متكني«

تدريب مئات البحرينيني يف جمال الأمن ال�صيرباين

�شارة جنيب:

»متكني«  العمل  �شندوق  عقد 

�شان�س  معهد  مع  جديداً  تعاوناً 

اأجل  من   »SANS« التدريبي 

متخ�ش�س  تدريبي  برنامج  توفري 

يهدف  ال�شيرباين  الأمن  جمال  يف 

كجزء  البحرينيني  مئات  لتدريب 

من توجهات »متكني« الإ�شرتاتيجية 

ال�شوق  احتياجات  تعك�س  التي 

تزويد  اإىل  والداعية  احلالية 

الكوادر البحرينية بفر�س تدريبية 

يف  عالية  جودة  ذات  تخ�ش�شية 

املجال التكنولوجي وما يتبعها من 

جمال  يف  التخ�ش�س  اإىل  احلاجة 

وذلك  الدقيق،  ال�شيرباين  الأمن 

الالزم  والتاأهيل  النمو  لتحقيق 

الوظيفية  الفر�س  تتطلبه  الذي 

التكنولوجيا  جمال  يف  امل�شتقبلية 

املتطورة.

التنفيذي  الرئي�س  واأعلن 

ح�شني  »متكني«  العمل  ل�شندوق 

بتخريج  �شيبداأ  الربنامج  اأن  رجب 

العامني  خالل  بحريني   200

القادمني، م�شرًيا اإىل اأنه يهدف ل�شد 

الفجوة املعرفية يف هذا املجال.
جانب من توقيع االتفاقية�سمو ال�سيخ حممد بن مبارك 

جانب من اجتماع مجلس إدارة التنظيم العقاري

ة« حّولت طلبتها لالأونالين غياب يف املدار�ص احلكومية و»اخلا�صّ

»املوجة الغبارية« تزيد مراجعي »الطوارئ«

�صراكــة �صناعيـــة وتكنولوجيــة مــع البحريــن.. ال�صفري الأملاين لـ»الأيام«:

دعم اأملاين لإعفاء البحرينيني من »ال�صنغن«
متام اأبو�شايف:

اأكد �شفري جمهورية اأملانيا الحتادية لدى مملكة البحرين 

كاي ثامو بوكمان يف حديث مع »الأيام« مبنا�شبة مرور 50 

واأكرب  اأهم  تعترب  بالده  »اإن  البلدين  بني  ال�شداقة  على  عاًما 

ال�شركاء القت�شاديني للبحرين يف الحتاد الأوروبي، لفًتا اىل 

اأن هذه الأهمية تربز يف القطاعني ال�شناعي والتكنولوجي يف 

ظل وجود نحو 50 �شركة اأملانية لها متثيل او من�شاأة �شناعية 

يف اململكة«. وك�شف ال�شفري الأملاين بوكمان عن ارتفاع يف حجم 

التبادل التجاري بني البلدين  اىل نحو 624 مليون يورو.

واأكد ال�شفري اأن اأملانيا �شتقوم بدور مع املفو�شية الأوروبية 

لإعفاء البحرينيني من تاأ�شرية »ال�شنغن«.
كاي ثامو بوكمان

خديجة العرادي:

فجر  من  الأوىل  ال�شاعات  منذ  البحرين  �شهدت 

اأم�س موجة غبارية كثيفة، خّيمت على اأجواء اململكة 

طوال اليوم، وبلغت اأّوجها عند ال�شباح الباكر.

ة اإىل حتويل الدرا�شة عرب  وا�شطّرت مدار�س خا�شّ

البتدائية  احلكومية  املدار�س  �شّجلت  فيما  الأونالين 

حالت غياب كثرية.

واحلوادث  الطوارئ  ق�شم  اإن  م�شادر  وقالت 

مبجمع ال�شلمانية الطبي �شهدت تزايد اأعداد املراجعني 

اأن  الأر�شاد اجلوية  اإدارة  اأم�س. من جانبها، توّقعت 

تقل كثافة الغبار اليوم تدريجًيا.
موجة الغبار فجر اأم�س
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بنك البحرين 

الوطني يك�صف عن 

اأ�صماء الفائزين 

يف برنامج »ادخار 

الوطني«
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https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/961615/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/961623/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1295653
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

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

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

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

الأربعاء 17 �ش�ال 1443 ـ العدد 12093

20 صفحة .  220 فلًسا

@AalkhalifaAb

جدولة  �إعادة  �إىل  �ل�صحية حتتاج  �ملر�كز  بع�ض 

�لنعيم  مركز  بينها  من  و�إغالقها  �فتتاحها  مو�عيد 

�ل�صحي.

خلف، 
-

)#بيت ح�شد  #البحرين  ململكة  نبارك 

بن  اإبراهيم  ال�شيخ  مركز  عن  املتفّرع  املنامة( 
-

#ذاكرة
الأمري  جائزة  على  والبح�ث  للثقافة  خليفة  اآل  حممد 

�شلمان للرتاث العمراين.
-

بن
-

#�شلطان
البحرين ف�زها باجلائزة 

-
#جامعة اآيات ح�شن من  كما نبارك للطالبة 

الأوىل عن فئة م�شروع الرتاث العمراين.

Wednesday 18th May 2022 - No. 12093 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

�صهدت �ل�صجادة �حلمر�ء ملهرجان كان �ل�صينمائي يف دورته �لـ75، ح�صور �لنجمة �لعاملية تاليا �صتورم، و�لذي 

 Final« من �ملقرر �أن تنطلق، فعاليات مهرجان كان �ل�صينمائي، بعر�ض فيلم �الفتتاح وهو عر�ض كوميدي بعنو�ن

Cut«، يتناول كوميديا �لزومبي.

1804 - تن�صيب نابليون بونابرت �مرب�طوًر� 
على فرن�صا.

مذنب  بذيل  مبد�رها  متر  �الأر�ض   -  1910
هايل.

قو�ت  بني  حم�ض  معركة  وقوع   -  1920
بن  دعيج  بقيادة  �ل�صباح  �ملبارك  �صامل  �ل�صيخ 

بن  في�صل  بقيادة  و�الإخو�ن  �ل�صباح  �صلمان 

�صلطان �لدوي�ض يف حم�ض يف �صمال قرية �لعليا.

بحق  �الإعد�م  حكم  تنفذ  �صوريا   -  1965
بالتج�ص�ض  �إد�نته  بعد  كوهني  �إيلي  �جلا�صو�ض 

ل�صالح �إ�صر�ئيل.

1974 - �لهند تنجح يف �أول تفجري نووي لها 
حتت عنو�ن »�بت�صامة بوذ�«، وت�صبح بذلك �صاد�ض 

دولة نووية بالعامل بعد �لواليات �ملتحدة و�الحتاد 

�ل�صوفيتي وفرن�صا و�ململكة �ملتحدة و�ل�صني.

على  يح�صل  كوجي  تاكانوهانا   -  1989
عاًما،   16 بعمر  ماكونو�صيتا  لفئة  �ل�صومو  بطولة 

وهو �أ�صغر �صخ�ض على �الإطالق يح�صل على هذ� 

�للقب.

�ل�صرقية  �أملانيا  بني  �لعملة  توحيد   -  1990
و�أملانيا �لغربية.

رئا�صة  عن  تتنازل  غاندي  �صونيا   -  2004
�النتخابات  يف  فوزها  بعد  �لهندية  �حلكومة 

�لربملانية.

2006 - �حلكومة �لنيبالية تقر �إ�صالحات تزيد 
من �لدميقر�طية وتقلل من نفوذ �لعائلة �حلاكمة.

عبد�خلالق  �ل�صعودي  �ملخرج  وفاة   -  2021
�لغامن عن عمر ناهز 63 عاًما.

بيت خلف يح�سد جائزة الأمري �سلطان بن �سلمان للرتاث العمراين

كانت  التي  بريطانيا،  ملكة  اإليزابيث  امللكة  ظهرت 

ب�شبب  الأخرية  الأ�شهر  يف  حمدودة  العامة  م�شاركاتها 

حفل  يف  الثالثاء  ام�ص  مفاجئ  ب�شكل  �شحية،  م�شاكل 

انتظاره  طال  الذي  لندن  قطار  خط  من  النتهاء  مبنا�شبة 

والذي �ُشمي على ا�شمها تكرمًيا لها.

على  قبعة  وت�شع  اأ�شفر  معطًفا  ترتدي  امللكة  كانت 

راأ�شها وت�شتخدم ع�شا للم�شي. وان�شم اإليها ابنها الأ�شغر 

ك�شفت  عندما  ج�ن�ش�ن  ب�ري�ص  ال�زراء  ورئي�ص  اإدوارد 

النقاب عن ل�حة يف حمطة بادينجت�ن.

وهذا اأحدث ظه�ر علني للملكة البالغة من العمر 96 

عاًما والتي، على الرغم من غيابها عن افتتاح الربملان لأول 

مرة منذ ما يقرب من �شتة عق�د الأ�شب�ع املا�شي ب�شبب ما 

ي�شميه ق�شر باكنجهام »م�شكالت عر�شية تتعلق باحلركة«، 

فقد ح�شرت مرتني عر�شا للخي�ل يف مقر اإقامتها يف قلعة 

وند�ش�ر يف الأيام الأخرية.

وقال متحدث با�شم ق�شر باكنجهام »يف تط�ر �شعيد، 

اكتمال خط  الي�م مبنا�شبة  امللكة يف حدث  ت�شارك جاللة 

اإليزابيث«. كان من املقرر يف الأ�شل افتتاح م�شروع ال�شكك 

احلديديـــة الذي تبلغ تكلفته 24 مليار دولر يف دي�شمرب 

م�شكالت  ب�شبب  وتكراًرا  مراًرا  تاأخريه  مت  ولكن   ،2018

قبل  حتى  الإ�شارات،  واأنظمة  ال�شالمة  باختبــار  تتعلق 

ظه�ر اجلائحة.

ح�شدت مملكة البحرين، ممثلة يف )بيت خلف، 

اإبراهيم  ال�شيخ  مركز  عن  املتفرع  املنامة(  ذاكرة 

بن حممد اآل خليفة للثقافة والبح�ث على جائزة 

يف  العمراين  للرتاث  �شلمان  بن  �شلطان  الأمري 

دورتها ال�شاد�شة لل�شنة الثانية.

وت�شلّم اجلائزة ال�شيخ علي بن عبدالرحمن بن 

اململكة  البحرين لدى  اآل خليفة �شفري مملكة  علي 

العربية ال�شع�دية ال�شقيقة خالل احلفل الذي اأقيم 

حتت رعاية �شاحب ال�شم� امللكي الأمري في�شل بن 

بندر بن عبدالعزيز اآل �شع�د اأمري منطقة الريا�ص، 

وبح�ش�ر �شاحب ال�شم� امللكي الأمري �شلطان بن 

م�ؤ�ش�شة  ورئي�ص  م�ؤ�ش�ص  عبدالعزيز  بن  �شلمان 

للجائزة،  العليا  اللجنة  رئي�ص  اخلريية،  الرتاث 

عبدالعزيز  بن  �شلطان  الأمري  جامعة  مبقر  وذلك 

يف الريا�ص.

وبهذه املنا�شبة، اأكد ال�شيخ علي بن عبدالرحمن 

بن علي اآل خليفة اأن مملكة البحرين يف العهد الزاهر 

اآل  امللك حمد بن عي�شى  حل�شرة �شاحب اجلاللة 

خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، حققت 

العمراين،  الرتاث  جمال  يف  كربى  ن�عية  قفزات 

مثمًنا اجله�د اخلا�شة والأهلية ملعايل ال�شيخة مي 

بنت حممد اآل خليفة رئي�شة هيئة البحرين للثقافة 

والآثار، رئي�شة جمل�ص اأمناء مركز ال�شيخ اإبراهيم 

هذا  يف  والبح�ث  للثقافة  خليفة  اآل  حممد  بن 

وملم��شة  كبرية  اإجنازات  من  حققته  وما  املجال 

بالرتاث  العناية  جه�د  عززت  ال�اقع  اأر�ص  على 

العمراين واحلفاظ عليه واإبرازه وتط�يره.

اململكة  لدى  البحرين  مملكة  �شفري  واأعرب 

تهانيه  خال�ص  عن  ال�شقيقة  ال�شع�دية  العربية 

مقدًما  احلالية،  ن�شختها  يف  باجلائزة  للفائزين 

يبذلها  التي  الكبرية  للجه�د  وتقديره  �شكره 

�شلمان  بن  �شلطان  الأمري  امللكي  ال�شم�  �شاحب 

الرتاث  م�ؤ�ش�شة  ورئي�ص  م�ؤ�ش�ص  عبدالعزيز  بن 

يف  للجائزة  العليا  اللجنة  رئي�ص  اخلريية، 

احلفاظ على الرتاث العمراين واإبرازه والعناية به 

وتط�يره.

ملكة بريطانيا تفتتح 

خط قطار با�سمها يف لندن

منطاد عائم �سيني ي�سل اإىل ارتفاع قيا�سي

و�شل املنطاد العائم ال�شيني املط�ر ذاتيا، وامل�شمم 

اإىل ارتفاع قيا�شي بلغ 9032  ملراقبة الغالف اجل�ي، 

ح�شبما  )الأحد(،  احلكم  ذاتية  التبت  منطقة  يف  مرًتا 

ذكرت اجلهة املط�رة.

يبلغ حجم املنطاد العائم »جيم� رقم 1« من الن�ع 

الف�شاء  معل�مات  اأبحاث  معهد  ط�ره  والذي  الثالث، 

التابع لالأكادميية ال�شينية للعل�م، 9060 مرًتا مكعًبا، 

بح�شب »�شنخ�ا«.

وميكن للمنطاد العائم جمع البيانات على ارتفاعات 

الإقليمية  املياه  دورة  لتتبع  ُت�شتخدم  والتي  عالية، 

ومراقبة التغريات يف تك�ين الغالف اجل�ي.

اأكرب معّمرة يف العامل 

تك�سف �سر العمر املديد

اأن  العامل،  يف  معمرة  اأكرب  مازيب�كا،  ج�انا  ك�شفت 

املديد و�شحتها  ال�شبب يف عمرها  احلليب وال�شبانخ هما 

اجليدة، وهي التي جتاوزت 128 عاًما.

وت�شري �شحيفة »مريور« الربيطانية، اإىل اأن اجلن�ب 

احلليب  تناولها  اأن  من  متاأكدة  مازيب�كا،  اأفريقية، 

وال�شبانخ بكرثة ه� �شر ط�ل عمرها.

واحتفلت مازيب�كا يف 11 ماي� اجلاري بعيد ميالدها 

الـ128، وتق�ل اإنها ولدت يف مزرعة ذرة وهي الأكرب يف 

اأ�شرة مك�نة من 12 طفالً. وما زال ثالثة من اأ�شقائها على 

قيد احلياة. وتق�ل عن طف�لتها: »كانت حياتنا يف مزرعة 

الذرة طيبة وجميلة وخالية من امل�شكالت«.
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ة حّولت لالأونالين وغياب يف املدار�س احلكومية مدار�س خا�صّ

»موجة غبارية« كثيفة تقتحم اململكة.. وا�صتمرار الأتربة حتى اجلمعة

ر�صي: »الف�صل التنف�صي« اأبرز م�صاعفات التهاون يف عالج الربو

زيادة يف اأعداد مراجعي »الطوارئ« ب�صبب موجة الغبار

حمرر ال�شوؤون املحلية:

غبارية  موجة  اأم�س  فجر  من  الأوىل  ال�شاعات  منذ  البحرين  �شهدت 

كثيفة، خّيمت على اأجواء اململكة طوال اليوم، وبلغت اأّوجها عند ال�شباح 

الباكر.

فيما  الأونالين  عرب  الدرا�شة  حتويل  اإىل  ة  خا�شّ مدار�س  وا�شطّرت 

�شّجلت املدار�س احلكومية البتدائية حالت غياب احرتازية للموجة التي 

ت�شّبب يف زيادة اأعرا�س الربو.

ويف من�شور لها عرب ح�شاباتها يف و�شائل التوا�شل الجتماعي ن�شحت 

الوزارة باإغالق نوافذ املنزل وغ�شل الوجه والعينني باملاء بني فرتة واأخرى 

وارتداء النظارة حلماية العني، كما ن�شحت بزيارة الطبيب يف حال �شوء 

التنف�س.

ا عند  ووجهت الوزارة لتجّنب اخلروج اإىل املناطق املفتوحة خ�شو�شً

ا�شتداد هبوب الرياح وانخفا�س م�شتوى الروؤية، كما وّجهت لتغطية الأنف 

والفم بقناع واٍق اأو قطعة قما�س مبللة عند اخلروج للحد من ا�شتن�شاق 

جزيئات الغبار.

واحلذر  احليطة  اأخذ  ال�شواق  بجميع  للمرور  العامة  الإدارة  واأهابت 

اأثناء ال�شياقة، نظًرا ملوجة الغبار والأتربة املتوقعة مما قد تت�شبب يف تدين 

م�شتوى الروؤية من حيث اللتزام بامل�شار ال�شحيح وال�شرعة املحددة وترك 

م�شافة الأمان والتجاوز ال�شحيح وعدم الن�شغال بغري الطريق.

اأخذ  واملقيمني  باملواطنني  املدين  للدفاع  العامة  الإدارة  اأهابت  كما 

ال�شقوط  اأو  للتطاير  القابلة  الأج�شام  تثبيت  والتاأكد من  احليطة واحلذر 

ال�شرعة  �شديدة  برياح  م�شحوبة  متوقعة  غبار  ملوجة  نظًرا  املباين،  من 

البالغات  تتلقى  العمليات  غرفة  اأن  اإىل  التنويه  مع  اململكة،  لها  تتعر�س 

على مدار ال�شاعة.

اأما قيادة خفر ال�شواحل فدعت مرتادي البحر اأخذ احليطة واحلذر نظًرا 

ملوجة غبار متوقعة م�شحوبة برياح �شديدة ال�شرعة يف بع�س الأحيان.

من جانبها، توّقعت اإدارة الأر�شاد اجلوية اأن تقل كثافة الغبار اليوم 

اجلمعة،  غٍد  بعد  حتى  الأتربة  ت�شاعد  �شي�شتمر  فيما  تدريجًيا،  الأربعاء 

وذلك يف ظل ا�شتمرار الرياح ال�شمالية الغربية والتي ت�شل اإىل 25 عقدة.

وقالت الإدارة باأنه من املزمع تنخف�س الدرجة العظمى اإىل 35 درجة 

انخفا�س  الثنني، وي�شتمر  اأم�س  اأن �شجلت 39 درجة  بعد  اليوم  مئوية 

 36 العظمى  الدرجة  �شت�شجل  حيث  اجلمعة،  يوم  حتى  احلرارة  درجة 

درجة مئوية.

كما �شتنخف�س الرطوبة الن�شبية العظمى اإىل 75% بدًءا من يوم غد، 

بعد اأن �شجلت اأم�س %85.

خديجة العرادي:

قالت م�شادر لالأيام اأن ق�شم الطوارئ واحلوادث 

اأعداد  يف  زيادة  �شهد  الطبي  ال�شلمانية  مبجمع 

وزيادة  التّنف�س  �شعوبة  وحالت  اأم�س  املراجعني 

اأعرا�س الربو، وذكرت باأن اأغلب احلالت من الأطفال 

وكبار ال�شن.

الق�شم  بها  قام  كبرية  ا�شتعدادات  باأن  واأفادت 

اأم�س ل�شتقبال احلالت الطارئة وذلك على الرغم من 

الق�شم �شمن  التي ي�شهدها  الإن�شاءات والبناء  اأعمال 

موؤقت  اإغالق  من  به  ت�شّبب  وما  التو�شعة  م�شروع 

لبع�س امل�شاحات يف الق�شم.

معلومات  على  احل�شول  »الأيام«  وحاولت 

وت�شنيفها  اأم�س  الق�شم  راجعت  التي  الأعداد  عن 

والتعاطي معها، ولكنها مل حت�شل على رّد.

اإّل اأن م�شادر قالت لالأيام باأن حالت الرتّدد لق�شم 

الطوارئ زادت اأم�س جّراء اجلو امل�شّبع بالغبار، واأن 

كبار  يليهم  ح�شا�شية  الأكرث  هم  عام  ب�شكل  الأطفال 

ال�شن ومن يعانون من م�شكالت يف اجلهاز التنف�شي 

واأمرا�س ال�شدر و�شيق ال�شعب الهوائية والأمرا�س 

املزمنة و�شعف قدرات الرئة«.

من جهتها، حذرت طبيبة الأنف والأذن واحلنجرة 

الربو من اخلروج يف  هالة ر�شي مر�شى  الدكتورة 

ذرات  اأن  مبينة  لل�شرورة،  اإل  املغربة  الأجواء  هذه 

الغبار ت�شتطيع نقل اأنواع خطرية من البكترييا التي 

ا�شتن�شاقها،  الإن�شان عند  لداخل رئة  اأن ت�شل  ميكن 

الرئوية  باللتهابات  الإن�شان  لإ�شابة  يوؤدي  مما 

احلادة.

اأن  على  لالأيام  ت�شريح  يف  الدكتورة  و�شددت 

وغري  ع�شوية  مواد  من  حتمله  وما  الغبار  »ذرات 

ع�شوية كحبوب اللقاح واوراق ال�شجر برتكيز عاٍل 

توؤدي لتهيج اجلهاز التنف�شي العلوي وال�شفلي، مما 

امل�شابني  املر�شى  لدى  التنف�س  اأعرا�س  من  يزيد  قد 

باأمرا�س ال�شدر املزمنة والربو واحل�شا�شية«، م�شرية 

على  وترددها  املر�شية  احلالت  اأعداد  اإرتفاع  اىل 

والتهاب  والأنف  الرئة  اأمرا�س  ب�شبب  امل�شت�شفيات 

العينني  الرمدي خالل العوا�شف الرتابية«.

اأبرز  يعد  اجلو  يف  الغبار  زيادة  باأن  وذكرت 

الأطفال  بني  بالربو  الإ�شابة  يف  املهمة  العوامل 

اإىل  املوؤدية  الأ�شا�شية  املحفزات  اأنه من  والكبار، كما 

اإىل  لفتة  به،  امل�شابني  بني  احلادة  النوبات   حدوث 

ممار�شة  على  مل�شاعدتهم  معينة  الأدوية  بع�س  اأن 

حياتهم الطبيعية ومنها الريا�شة.

يوؤثر  البحرين  حاليا يف مملكة  اجلو  اأن  واأكدت 

لديهم  من  خ�شو�شاً  بالربو  امل�شابني  على  كثريا 

املحفزات  اأحد  يعترب  الذي  الغبار  من  ح�شا�شية 

الأ�شا�شية على نوبات الربو، لأن الق�شيبات الهوائية 

كبري  ب�شكل  الغبار  من  تتح�ش�س  باملر�س  للم�شابني 

وتختلف درجة التح�ش�س من مري�س اإىل اآخر، كما ان 

الزكام اأحد املحفزات خ�شو�شاً عند الأطفال، وتتمثل 

اأعرا�س النوبة يف �شيق التنف�س و�شفري و�شيق يف 

ال�شدر وال�شعال امل�شتمر والعط�س.

يي الذكرى الـ74 للنكبة �صفارة فل�صطني يف البحرين تحُ

م�صاركون يوؤّكدون موقف البحرين الثابت والداعم للق�صية الفل�صطينية

اأبرار �شكري:

اأحيت �شفارة دولة فل�شطني لدى مملكة 

البحرين م�شاء اأم�س الذكرى الـ74 للنكبة 

واأهلي  ر�شمي  بح�شور  الفل�شطينية، 

ودبلوما�شي.

ويف كلمته قال ال�شفري اأحمد الطريفي 

وزارة  العربية يف  ال�شوؤون  قطاع  رئي�س 

توؤكد  البحرين  مملكة  »اإن  اخلارجية: 

الأمة  لق�شية  ودعمها  التام  ت�شامنها 

الفل�شطينية  الق�شية  املركزية  العربية 

ودعمها جلميع حقوق ال�شعب الفل�شطيني 

حقه  ذلك  يف  مبا  للت�شرف،  القابلة  غري 

يف تقرير امل�شري وحقه يف العودة واإقامة 

حدود  على  ال�شيادة  ذات  امل�شتقلة  دولته 

وعا�شمتها   1967 يونيو  من  الرابع 

القانون  ملبادئ  وفًقا  ال�شرقية،  القد�س 

الدويل ومبادرة ال�شالم العربية وقرارات 

ال�شرعية الدولية ذات ال�شلة«. 

واأ�شار الطريفي اإىل اأن ال�شالم العادل 

باأن  ميكن  ل  الأو�شط  ال�شرق  يف  والدائم 

يتحقق دون التو�شل اإىل حل عادل مل�شكلة 

فل�شطني، ونيل ال�شعب الفل�شطيني حلقوقه 

غري القابلة للت�شرف مبا يف ذلك احلق يف 

وال�شيادة  ال�شتقالل  يف  واحلق  العودة 

الوطنية، وذلك وفًقا ملا ن�س عليه ميثاق 

الأمم املتحدة وقرارات ال�شرعية الدولية.

العامر  اأحمد  النائب  قال  كلمته  ويف 

ال�شعب  ملنا�شرة  الدائمة  اللجنة  رئي�س 

»وقوفنا  النواب  مبجل�س  الفل�شطيني 

مع  وقوف  هو  املنا�شبة  بهذه  معكم 

ال�شالم  عملية  ودعم  جميًعا  ق�شيتنا 

اأي  ورف�س  الفل�شطيني  ال�شعب  وحقوق 

�شيا�شات واإجراءات عدائية �شده، واأهمية 

عادل  حل  لإيجاد  واجلهود  امل�شاعي  بذل 

لل�شعب  امل�شروعة  احلقوق  يوؤمن  و�شامل 

الفل�شطيني«.

احلّداد  اأحمد  النائب  لفت  جانبه  ومن 

مبجل�س  الإن�شان  حقوق  جلنة  رئي�س 

ال�شرق  يف  ال�شالم  اأن  »نوؤكد  ال�شورى 

ال�شعب  الأو�شط لن يتحقق دون ح�شول 

ال�شرعية  حقوقه  على  الكرمي  الفل�شطيني 

كاملة غري منقو�شة«.

ال�شفري  م�شر  جمهورية  �شفري  واأكد 

يا�شر �شعبان باأن ق�شية فل�شطني ون�شال 

من  القلب  مبو�شع  �شتظل  الأبي  �شعبها 

�شدر العامل العربي.

الفل�شطيني  ال�شفري  وجه  جانبه  من 

القادر  عبد  طه  البحرين  مملكة  لدى 

البحرين  ململكة  وتقدير  حتية  كلمة 

ودعمهم  لوقفتهم  و�شعًبا  وحكومًة  مليًكا 

اإقامة  حتى  الفل�شطيني  واحلق  لفل�شطني 

الدولة الفل�شطينية امل�شتقلة.

اأحمد الطريفياأحمد العامرجانب من احلفلال�سفري الفلط�سيني لدى البحرين ت�صوير: ح�صن قربان
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وكيل البلديات: تر�صية مناق�صة املرحلة 

الثانية من تطوير تقاطع اجلنبية

ال�شيخ  املهند�س  البلديات  ل�شوؤون  الوزارة  وكيل  قال 

املرحلة  مناق�شة  تر�شية  مت  اإنه  خليفة  اآل  اأحمد  بن  حممد 

اأن  اىل  لفًتا  اجلنبية،  تقاطع  وت�شجري  جتميل  من  الثانية 

اأعمال التطوير يف املرحلة الثانية لتقاطع اجلنبية تقام على 

م�شاحة 120 األف مرت مربع، وتهدف اإىل اإعادة ترميم هياكل 

للم�شخات  والكهربائية  امليكانيكية  واعمال  اخلر�شانية 

وتكثيف  اأعداد  زيادة  وكذلك  املائية،  النافورات  وت�شغيل 

الت�شجري وجتميل مدخل اجل�شر امللك فهد.

املتعلقة  م�شاريعها  بتنفيذ  »البلديات«  م�شي  واأكد   

بالت�شجري والتخ�شري وزيادة املزروعات يف ال�شوارع العامة 

والتقاطعات وامليادين، بناًءعلى برنامج احلكومة.

ال�سيخ حممد بن اأحمد

د. هالة ر�سي

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12093/pdf/INAF_20220518011415328.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://img.alayam.com/upload/issue/2022/12093/pdf/20.pdf
https://www.alayam.com/alayam/first/961615/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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 الهاجري: حمل الجائزة اسم »خليفة بن سلمان« 
يضاعف مسؤولياتها ورسالتها لخدمة القرآن الكريم
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ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ 
رئيسة وزراء فرنسا بتعيينها

 بع��ث صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د 
آل خليف��ة، ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، برقية تهنئة 
إلى رئيس��ة وزراء الجمهورية الفرنس��ية إلزابيث بورن، وذلك 
بمناسبة تعيينها رئيسًة للوزراء، أعرب سموه فيها عن أطيب 
التهان��ي والتمنيات لها بالتوفي��ق والنجاح في مهام عملها، 

ولجمهورية فرنسا المزيد من التقدم واالزدهار.

سفير البحرين بواشنطن يقدم 
العزاء في وفاة خليفة بن زايد

قدم س��فير مملكة البحرين لدى الواليات المتحدة األمريكية 
الش��يخ عب��داهلل بن راش��د آل خليفة، واجب الع��زاء إلى دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الش��قيقة، قيادًة وحكومًة وشعبًا، 
في وفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى صاحب الس��مو الش��يخ 

خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه.
وأع��رب لدى زيارته إلى مقر س��فارة دولة اإلم��ارات العربية 
المتحدة في واش��نطن، عن خالص التعازي وعظيم المواساة 
به��ذا المص��اب الجل��ل، مس��تذكرًا مناق��ب الفقي��د الراحل 
وإس��هاماته البارزة في نهضة وطنه وخدمة ش��عبه وقضايا 
أمته العربية واإلس��المية ودوره في تعزيز العالقات األخوية 
التاريخي��ة البحريني��ة اإلماراتي��ة، وتدعيم العمل اإلنس��اني 
الدولي، س��ائاًل المولى ع��ز وجل أن يتغمده بواس��ع رحمته 
ورضوانه، وأن يلهم حكام اإلمارات وش��عبها الش��قيق جميل 

الصبر والسلوان.

سفير البحرين في لندن يقدم 
واجب العزاء بوفاة خليفة بن زايد

قدم سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة الشيخ فواز 
ب��ن محمد آل خليفة، واجب العزاء إل��ى دولة اإلمارات، قيادًة 
وحكومًة وش��عبًا، في وفاة صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن 

زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه.
وأع��رب لدى زيارته إلى مقر س��فارة دول��ة اإلمارات في لندن 
ع��ن خالص التعازي وعظيم المواس��اة بهذا المصاب الجلل، 
مستذكرًا مناقب الفقيد الراحل وإسهاماته البارزة في نهضة 
وطنه وخدمة شعبه وقضايا أمته العربية واإلسالمية ودوره 
في تعزيز العالقات التاريخي��ة البحرينية اإلماراتية، وتدعيم 
العمل اإلنس��اني الدولي، س��ائاًل المولى عز وجل أن يتغمده 
بواس��ع رحمته ورضوانه، وأن يلهم حكام اإلمارات وش��عبها 

جميل الصبر والسلوان.

تتضمن إضافة الماجستير لبرامجها في األمن السيبراني وحقوق اإلنسان

األكاديمية الملكية للشرطة توقع مذكرة 
تفاهم مع جامعة هيدرسفيلد البريطانية

وق��ع رئي��س األم��ن الع��ام رئي��س 
المجلس العلمي لألكاديمية الملكية 
للشرطة الفريق طارق الحسن، ونائب 
رئيس جامعة هيدرسفيلد البريطانية 
البروفس��ور أندرو بول، مذكرة تفاهم 
مش��تركة، تتضمن إضافة برنامجي 
الماجس��تير ف��ي األم��ن الس��يبراني 
اإلنسان  وحقوق  اإللكترونية،  واألدلة 
والعدال��ة، إل��ى برام��ج األكاديمي��ة 

الملكية للشرطة.
ج��اء ذل��ك بع��د جلس��ة مباحث��ات، 
عقده��ا الجانب��ان، بحض��ور كل م��ن 
آم��ر األكاديمي��ة الملكية للش��رطة، 
ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة 
الداخلية ومدير المش��روعات بجامعة 

هيدرسفيلد البريطانية.
وأوضح رئيس األمن العام، أن العهد 
اإلصالح��ي لحض��رة صاح��ب الجاللة 
المل��ك المف��دى، وم��ا يتضمنه من 
مب��ادئ وقواع��د حاكمة ومس��تقرة، 
يش��كل المصدر األساس��ي لالنطالق 
ورف��ع  العم��ل  آلي��ات  تطوي��ر  ف��ي 
مس��تويات األداء األمن��ي واألكاديمي 
والتدريبي، وتأتي في صلب توجيهات 
وزي��ر الداخلي��ة رئيس مجل��س أمناء 
األكاديمية الملكية للش��رطة الفريق 
أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة، 

من أجل تطوي��ر المنظومة التدريبية 
االتفاقي��ات  م��ن  مزي��د  عق��د  عب��ر 
ومذك��رات التفاه��م والتع��اون م��ع 
األكاديمي��ة  والمعاه��د  الجامع��ات 
والمعتمدة  المتخصصة  والتدريبي��ة 

محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأش��اد بح��رص وزي��ر الداخلي��ة على 
تبني أس��اليب جديدة ومناهج حديثة 
ومتط��ورة في مج��ال حماي��ة حقوق 

اإلنس��ان، وتعزيز هذه الثقافة بكافة 
مفاهي��م العم��ل األمن��ي، ف��ي ظ��ل 
االعتم��اد عل��ى التقني��ات الحديث��ة 
ف��ي جم��ع األدل��ة الجنائي��ة وتعزيز 
التوج��ه نحو تجاوز أس��لوب االعتماد 
عل��ى االعترافات واالعتم��اد بداًل عن 
ذل��ك على األدل��ة المادي��ة القاطعة 

لالستمرار في ترسيخ مبدأ العدالة.
من جهته، أكد نائ��ب رئيس جامعة 

هيدرس��فيلد، ح��رص الجامع��ة على 
تعزيز س��بل التعاون م��ع األكاديمية 
الملكي��ة للش��رطة وتقدي��م البرامج 
الت��ي تس��هم ف��ي تطوي��ر العنصر 
البش��ري عبر برامج أمني��ة تخصصية 
التحدي��ث  مس��يرة  لتعزي��ز  ش��املة 
والتطوير، مش��ددًا على عمق العالقة 
بين الجامع��ة واألكاديمي��ة وأهمية 

مواصلة التعاون بين الجانبين.

 انطالق مؤتمر صحة 
المرأة والطفل في نسخته الثانية غدًا

يق��ام مؤتمر صح��ة الم��رأة والطفل في نس��خته 
الثانية يوم��ي 19 و20 مايو الجاري، امتدادًا للنجاح 
الذي حققه في النس��خة األول��ى، وذلك تحت رعاية 
الرئيس التنفيذي للهيئ��ة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية »نهرا« الدكتورة مريم الجالهمة 

تحت شعار: »بداية واعدة لمستقبل مثمر«.
وينظم المؤتمر، شركة أديوكيشن بالس بالتعاون 
م��ع المستش��فى الملكي للنس��اء واألطف��ال، حيث 
سيشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 30 متحدثًا في 

المؤتمر م��ن العديد من الدول. وأكدت الجالهمة، 
أن المؤتمر يجسد الرعاية الكبيرة التي يحظى بها 
هذا القطاع من لدن حض��رة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى، 
ومس��اندة واهتم��ام صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العه��د رئيس 
مجلس ال��وزراء. وأوضحت، أن المؤتم��ر يعتبر من 
المؤتم��رات المهمة التي تقام على أرض البحرين، 
حيث ش��هد في نس��خته األولى نجاح باهر من حيث 

المش��اركة الواس��عة والمحاض��رات القيم��ة التي 
قدمه��ا المتحدثي��ن خصوصًا أنه ش��هد مش��اركة 
نخب��ة من أب��رز المتحدثين من األطب��اء والباحثين 
المتخصصين في طب األطفال وتخصص النسائية 
إل��ى أن  وال��والدة والعق��م. وأش��ارت الجالهم��ة، 
المؤتمر يركز على الجانب الصحي للنساء واألطفال 
وهو ما سيكون دافعًا لمواصلة مسيرة دعم الهيئة 
للجن��ة المنظمة من أجل تس��جيل نجاح آخر يضاف 

إلى النجاحات التي شهدتها المؤتمرات السابقة. 

محمد بن راشد يكرم الفائزين ويشكر أعضاء لجنة التحكيم واللجنة المنظمة

80 فائزًا بجائزة خليفة بن سلمان القرآنية في دورتها الثانية

محمد رشاد  «

اختتمت جائزة صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة بن 
س��لمان آل خليفة القرآنية للقرآن الكريم أمس، فعاليات 
دورتها الثانية، بتكريم 80 فائزًا وفائزة من مجموع 680 
متسابقًا من الجنسين تنافسوا لحصد الجائزة في فروعها 
األرب��ع وه��ي »حف��ظ القرآن كام��اًل - حفظ عش��رة أجزاء 
- حفظ عش��ر القرآن - حس��ن الصوت والمحكاة« وس��ط 
حض��ور من المس��ؤولين وحضور جماهي��ري الفت بقاعة 

االحتفاالت الكبرى بجمعية النور للبر.
وكّرم الشيخ محمد بن راشد آل خليفة، ممثاًل عن الرئيسة 
الفخري��ة لجمعي��ة النور للبر س��مو الش��يخة لول��وة بنت 
خليفة بن س��لمان آل خليفة، الفائزي��ن بالجائزة وأعضاء 
لجن��ة التحكيم واللجنة المنظمة للمس��ابقة، مهنئًا كافة 
المش��اركين في مس��ابقة جائزة صاحب الس��مو الملكي 
األمير خليفة بن س��لمان آل خليف��ة القرآنية ثم التقطت 
الصور التذكارية مع لجان التحكيم والمنظمين والفائزين.

وأش��ادت رئيس��ة جمعية النور للبر رئيسة اللجنة الدائمة 
للجائ��زة الش��يخة لمياء بنت محمد بن خليف��ة آل خليفة، 

في كلمة ألقاها نيابة عنها رئيس اللجنة المش��رف العام 
للتنس��يق والمتابعة بالجائزة جمال داوود بمبادرة سمو 
الشيخة لولوة بنت خليفة بن سلمان آل خليفة – الرئيسة 
الفخري��ة للجمعية عل��ى إقامتها ودعمها له��ذه الجائزة 
القرآنية، تخليدًا لذكرى الوالد البار صاحب السمو الملكي 
األمي��ر خليف��ة بن س��لمان آل خليف��ة، رحم��ه اهلل رحمة 

واسعة. 
وأوضحت رئيس��ة جمعية النور أن العناية بالقرآن الكريم 
تك��ون باإلنف��اق على تعلم��ه وتعليمه، وكذل��ك تنظيم 
المس��ابقات القرآني��ة بين ط��الب مراكز وحلق��ات القرآن 

الكريم في تالوته وحْفظه وتجويده.
كما أش��ارت الش��يخة لمياء إلى أن الدورة الثانية ش��هدت 
ازدي��ادًا في أعداد المش��اركين م��ن الجنس��ين حيث فاق 
عدده��م أكثر من 680 متس��ابقًا، وهلل الحمد، مما يش��ير 
إلى س��رعة انتشار المس��ابقة ورغبة الحفاظ والمجودين 

في المشاركة. 
وتضمنت أس��ماء الفائزين الذك��ور األوائل في فرع حفظ 
القرآن كاماًل، كاًل: من عبداهلل عيسى عبداهلل حسن الفائز 
بالمركز األول، وعبداهلل مطهر كليب الفائز الثاني، وفهد 
عدن��ان فخ��رو الفائز بالمرك��ز الثالث، فيما ف��از بالمركز 
األول في فرع حفظ 10 أجزاء عبدالرحمن بديع كليب، وفاز 
بالمركز الثاني محمود عيسي عويل، وفاز بالمركز الثالث 
قاسم محمد إرشاد، وفي فرع حفظ 3 أجزاء فاز هاني بشير 
عل��ى، بالمرك��ز األول وعبدالرحم��ن عبدالكري��م الحيدري 
بالمرك��ز الثان��ي، وعبدالرحمن قاس��م الخالق��ي بالمركز 
الثالث، أما الفائزون بفرع حس��ن الصوت والمحاكاة فقد 
حصد المركز األول س��الم علي الش��بيلي، والمركز الثاني 
أش��رف محم��د الس��نباطي، والمركز الثال��ث حافظ محمد 

أسلم قرشي.
من جانبه هنأ رئيس مجلس األوقاف الس��نية الشيخ راشد 

 الهاجري، س��مو الش��يخة لول��وة بنت خليفة بن س��لمان
 آل خليف��ة عل��ى الجائزة ورس��التها الكريم��ة في خدمة 
القرآن الكريم وأهله من خالل هذه الجائزة، كذلك دعمها 
وتش��جيعها لكت��اب اهلل ولدارس��يه وحافظي��ه ومعلميه 
وألبناء المجتمع، مش��ددًا على ضرورة تمسك المجتمعات 

بحفظ القرآن للنجاة من الضالل والهالك. 
وقال إن نجاح الجائزة في نسختها األولى والثانية هو دليل 
على أهمية الجائزة وما يمثله اس��م المغفور له بإذن اهلل 
تعالى خليفة بن سلمان من قيم جامعة بما تركه سموه 
رحمه اهلل من بصمات واضح��ة للعيان على أرض الوطن، 
ساهمت في تطورها وازدهارها، متوجهًا بشكره وتقديره 
الخالص إلى كافة المتس��ابقين المش��اركين في مختلف 
فروع الجائ��زة قائ��اًل: »لمثلها فليتنافس المتنافس��ون، 
متقدمًا بالشكر إلى اللجنة المنظمة وعلى رأسها الشيخة 
لمي��اء بن��ت محمد ب��ن خليف��ة آل خليفة رئيس��ة اللجنة 
الدائم��ة للجائزة مطالب��ًا القائمين عل��ى الجائزة بوضع 
نش��اط مصاح��ب لها ف��ي دورات القادمة، ث��م توجه إلى 
اهلل أن يرح��م المغفور له بإذن اهلل تعالى صاحب الس��مو 

الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة«.

نقلن خاللها تعازي األميرة سبيكة 

 وفد من كبار نساء العائلة المالكة 
يقدمن التعازي بوفاة خليفة بن زايد

قام وفد من كبار نس��اء العائلة المالكة الكريمة، تتقدمهن س��مو الشيخة 
ثاجبة بنت س��لمان بن حمد آل خليفة حرم الش��يخ س��لمان بن عبداهلل آل 
خليفة وس��مو الش��يخة مريم بنت س��لمان بن حمد آل خليفة حرم الش��يخ 
خالد بن عبداهلل آل خليفة، يوم أمس، بزيارة خاصة لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة، لتقديم واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان، إلى كل من س��مو الش��يخة فاطمة بنت مب��ارك حرم المغفور له 
الشيخ زايد بن س��لطان آل نهيان مؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
وس��مو الشيخة شمس��ة بنت س��هيل المزروعي، حرم المغفور له بإذن اهلل 

تعالى، وأفراد األسرة الكريمة.
وقد نقل الوفد التعازي الش��خصية لصاحبة الس��مو الملكي األميرة سبيكة 

بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البالد المفدى.
كما أعرب الوفد عن بالغ المواس��اة في ه��ذا المصاب الجلل وأخلص الدعاء 
بأن يتغمد الفقيد بواس��ع رحمته ومغفرته ورضوانه ويدخله فسيح جنانه، 
ويله��م أفراد العائلة الكريمة جميل الصبر وحس��ن الع��زاء، وبأن يديم ما 
يربط مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة من وش��ائج األخوة 

والمحبة والتقارب، كما يتمناها ويحرص عليها قادة البلدين.

 الحسن: تبني مناهج حقوقية متطورة
واعتماد تقنيات حديثة لجمع األدلة الجنائية

 رئيس جامعة هيدرسفيلد: تقديم
برامج أمنية شاملة لتعزيز مسيرة التحديث
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صيادو مرفأ راس ريا يرفضون 
تصريحات الدخيل حول ازدياد 

صيد القراقير
أيمن شكل «

ردًا على ما ذكره رئيس جمعية قاللي للصيادين محمد الدخيل في 
تصريح نش��رته الوطن »أمس« أكد صيادو مرف��أ راس ريا بالدير 
وس��ماهيج أنه من المعلوم أن مرفأ رأس ريا هو الذي يزود السوق 
البحريني بأكثر من 70% من احتياجاته من األس��ماك منذ سنوات 
طويل��ة، ومازالت هذه الحقيق��ة قائمة لوقتنا الحاضر وبش��هادة 
المس��ؤولين في إدارة الثروة السمكية. وقال الصيادين إننا بصدد 
التوضيح للمجتمع البحريني أن المقطع الذي تحدثت فيه شخصية 
دائم��ًا ما تتحدث باس��م الصيادين وتّدعي في��ه أن مرفأ راس ريا 
متج��ه لصيد القبقب، وأن صيادي القبق��ب يدمرون البيئة هو أمر 
ع��اٍر عن الصحة، حيث من المعل��وم أن صيادي البحرين هم عبارة 
عن فئتي��ن: فئة تمارس الصيد في البح��ر القريب والفئة األخرى 
تمارس الصيد في الهيرات، والشك أن الدفان وشفط الرمال الذي 
يدعي فيه المتحدث ذاته في وقت سابق أنه ال يؤثر على المخزون 

السمكي، ينم عن عدم معرفة للمتحدث.
وأش��ار الصي��ادون إلى وج��ود العديد م��ن التصريح��ات تؤكد أن 
عمليات ش��فط الرم��ال والدفان ق��د أّثرت على تواجد األس��ماك 
والصيادين في مملكة البحرين، منوهين بتصريح لمسؤول سابق 
ف��ي الثروة الس��مكية، قال في��ه إن عمليات الدفان ف��اق تأثيرها 
الس��لبي على الصيادي��ن والثروة البحرية بنس��بة تف��وق %100، 

مؤكدين أنه ليس التصريح الوحيد من هذا النوع.
وبي��ن الصي��ادون أن��ه بعد دفن مناطق صيد الس��مك ف��ي البحر 
القري��ب وبع��د أن أصبح لصيد القبقب س��وق عالمي��ة في الوقت 
الحاضر، اتجه صيادو البحر القريب لصيد هذه الثروة واالس��تفادة 
منها بع��د أن دمر الدفان وش��فط الرم��ال مصائده��م القريبة، 
مرجعين الس��بب إلى أن صي��ادي البحر القري��ب قواربهم صغيرة 
وإمكانياته��م محدودة، وليس له��م إال أن يتوجهوا لصيد القبقب 

والرضا بما كتبه اهلل لهم من رزق.
وأع��رب صيادو الدير وس��ماهيج عن رفضهم جمل��ة وتفصياًل لما 
ذك��ره الدخيل، مؤكدين أنه ليس مخ��واًل بالحديث عن الصيادين 
وال يمثله��م وعل��ى األخ��ص صيادي الدي��ر وس��ماهيج فضاًل عن 

المناطق األخرى.

البدايات األولى للمقاهي الشعبية بمدينة المنامة

عرف��ت البحري��ن، المقاهي الش��عبية منذ فت��رة مبكرة 
وبالتحدي��د منذ أكثر من 160 س��نة، فق��د وثق الرحالة 
ويلي��ام بليجريف أثن��اء زيارته البحرين ف��ي عام 1862 
مشاهدته مقاهي في المنامة في ذلك العام والمنتشرة 
ف��ي منطقة فرض��ة المنامة، حيث تزدح��م بروادها من 

تجار وربانية سفن ومن طبقة العمال وغيرهم.
وق��د وثقت »مجل��ة الجمعية الجغرافي��ة الملكية«، في 
لن��دن جميع مش��اهدات ويلي��ام بليجريف أثن��اء زيارته 
البحرين قادمًا من أراضي ش��به الجزيرة العربية في عام 
1862. وتعد هذه أق��دم معلومة موثقة تتعلق بتاريخ 

المقاهي الشعبية في مملكة البحرين.
ولعبت المقاهي الش��عبية، دورًا كبيرًا كأماكن للترفيه 
خ��الل النصف األول من القرن العش��رين. وكانت غالبية 
تل��ك المقاهي وبص��ورة خاصة خ��الل العقدي��ن األول 
والثاني من الق��رن الماضي، مبنية من الحجارة والجص 
وتقع على ساحل البحر في الجهة الشمالية من المنامة، 
وبالتحدي��د في منطق��ة الفرضة. وه��ذه المقاهي تعد 

امتدادًا لمقاهي ستينات القرن التاسع عشر الميالدي.
وكان��ت المقاه��ي تمث��ل نقط��ة تجمع األصدق��اء في 
العقود األولى من القرن العشرين، يقضون فيها أوقات 
فراغهم، ويمارس��ون بع��ض األلعاب الت��ي أدخلت إلى 
المقاهي فيم��ا بعد كالدمنة، والكي��رم، والدامة، وورق 
اللعب »البتة«، حيث يقض��ون أمتع أوقاتهم فيها وهم 
يحتس��ون الش��اي والمرطب��ات المعروفة حين��ذاك مثل 
البيبس��ي كوال، والس��ينالكو، إضافة إلى تناول الوجبات 
الخفيفة كالروب والقش��طة »القيمر« مع الخبز. ويضاف 

إلى ذلك تقديم خدمات التدخين المنتش��رة على نطاق 
واسع أنذاك والمتمثلة في )القدو(.

عق��د  ف��ي  بالمنام��ة  الش��عبية  المقاه��ي  وبانتش��ار 
الثالثين��ات من القرن العش��رين، ب��دأت بلدية المنامة 

تصدر اإلعالنات الخاصة بتنظيم المقاهي. 
فق��د ص��در أول إعالن صادر ع��ن بلدي��ة المنامة خاص 
بالمقاهي وهو إعالن نم��رة 1351/5ه� الموافق 1932 
والذي مر عليه حتى عامنا هذا زهاء تس��عين س��نة، جاء 
في��ه »نعلن لعموم أصحاب المقاه��ي )القهاوي( الذين 
له��م كراس��ي موضوعة ف��ي ش��وارع البلدي��ة، لقد قرر 
مجل��س إدارة بلدي��ة المنام��ة بجلس��ته المنعقدة في 
18 الج��اري – 18 مح��رم 1351ه� – برفعه��ا حااًل إال إذا 
تدفع��ون رس��ومًا عليها ش��هريًا وذلك عن كل كرس��ي 
آنة ونصف مقدمًا. كما أنه ال يجوز ألحد وضع الكراس��ي 
في الش��وارع والطرق إال بعد مالحظة مأم��وري البلدية 

المكلفين لهذا الغرض«.
وش��هد عق��د الثالثينيت م��ن القرن العش��رين إدخال 
جهاز »الكرامفون« إلى المقاهي الذي كان يطلق عليه 
العامة »السحارة«، ومن بعده تم إدخال »الفونغراف« 
لس��ماع األغاني، األم��ر الذي جعل المقاهي الش��عبية 
تغص بروادها. كان لوجود جه��از »الكرامفون« ومن 
بعده »الفونغ��راف« في المقاهي أهم عامل تش��جيع 
لجل��ب الجمه��ور. وقد تع��ود أصح��اب المقاهي جلب 
أكث��ر عدد ممك��ن من الزبائ��ن من خ��الل رفع صوت 
»الكرامفون« ليس��معه الم��ارة الذي��ن يتجولون في 
األس��واق. وكان ألصحاب المح��الت المالصقة القريبة 

من تلك المقاهي موقف آخر. 
فقد رفع بعضهم ش��كوى إل��ى البلدية، وعل��ى أثر تلك 
الش��كوى صدر إعالن من بلدية المنام��ة في الرابع من 
يناي��ر 1939، ج��اء في��ه: »يحض��ر على عم��وم أصحاب 
المقاه��ي ف��ي الس��وق وأطراف��ه الذي��ن يس��تعملون 
)الرادي��و كرامفون( اس��تعمالها بص��وت مرتفع يؤذي 
أصح��اب المحالت القريبة منها ب��ل يجب مراعاة النظام 
باس��تعمالها بصوت منخف��ض بحيث يكون مس��موعًا 
داخل القهوة فقط. فكل من يخالف ذلك توقف آلته حتى 
ترف��ع البلدية أم��ره إلى المحكمة لينال ج��زاء مخالفته، 

ليكن معلومًا«.
ومن الجدير ذكره أن جهاز الراديو »المذياع« تم إدخاله 
المقاه��ي اعتب��ارًا من عق��د أربعينات الق��رن الماضي، 
وأصبحت أص��وات أجهزة الراديو ف��ي حدها األقصى في 

المقاهي وحتى في بعض المنازل أيضًا.
شهد نهاية عقد الثالثينات من القرن العشرين وبداية 
األربعين��ات منه افتت��اح مقهيين ف��ي المنامة من قبل 
أبن��اء الطائف��ة اليهودية ف��ي البحري��ن، وهما »مقهى 
موش��ي« ال��ذي كان يطلق عليه موش��ي األق��رع والذي 
اش��تهر بتقديم ال��روب والقيمر مع الخب��ز. أما المقهى 
الثان��ي فكان يعرف بمقهى »حايي��م« والذي يعد مكان 
تجم��ع الكثير م��ن المواطنين والمقيمي��ن على اختالف 
دياناته��م، وإن كانت الغالبية م��ن الطائفة اليهودية، 
حي��ث يقضون أوقاتًا طويلة في ه��ذا المقهى يتبادلون 

الحديث حول األمور التجارية، وأخبار العالم.
من بين المقاهي التي تأسس��ت في المنامة واشتهرت 
في عقدي الثالثينات واألربعينات من القرن العش��رين، 
مقهى الطواويش، والذي اختص باستقبال تجار السوق 
ورج��ال اللؤلؤ والطواويش، إذ يأن��ف هؤالء الذهاب إلى 
بقية المقاهي الش��عبية والجلوس بجان��ب العامة من 
عم��ال وموظفين ومزارعي��ن وأمثاله��م. وأصبح مقهى 
الطواوي��ش خاصًا بطبق��ة التجار ال يش��اركهم فيه أحد 
غيره��م. ويتم في هذا المقهى اس��تقبال بائعي اللؤلؤ 
والضيوف القادمين م��ن خارج البحرين من تجار اللؤلؤ، 

كما تتم فيه صفقات بيع وشراء اللؤلؤ.
ش��هدت عق��ود أربعينات وخمس��ينات وس��تينات القرن 

الماضي ازدهار العديد من المقاهي الش��عبية بالمنامة 
والتي منها: قهوة مدوه، قهوة حاجي، قهوة بو ضاحي، 
قهوة عب��د النور، قهوة الفارة، قه��وة معرفي، وغيرها. 
وانتش��رت المقاه��ي ف��ي أماك��ن مختلفة م��ن مدينة 
المنامة كش��ارع الحكومة، وس��احل البحر قرب الفرضة، 
وش��ارع الشيخ عبداهلل. كما انتشرت بعض المقاهي في 

الممرات الضيقة وفي ضواحي العاصمة.
تعد قهوة م��دوه من بين أكبر المقاه��ي التي عرفتها 
مدينة المنامة س��عة وش��هرة، ويقع ه��ذا المقهى في 
منتصف ش��ارع الش��يخ عبداهلل ويرتاده الناس من كافة 
الطبقات. وقد زينت جدرانه بصور مناظر طبيعية خالبة 
أضف��ت على المقهى روعة وجمااًل. وخصصت منصة في 
المقه��ى للرادي��و، ووضعت بجانبها ص��ور للمطربة أم 

كلثوم.
يرتاد هذا المقهى الكثير من الش��باب والرجال ويزدحم 
بهم يوميًا، وكان بمثابة ناٍد يتم التجمع فيه للدردش��ة 
وقضاء أوقات ممتعة وهم يحتس��ون الشاي على أنغام 
الموس��يقى واألغاني العربية. وكان��ت الطبقة المثقفة 
تفض��ل ارتي��اد ه��ذا المقه��ى لكبر مس��احته وحس��ن 
تنظيم��ه، حي��ث يمكنهم الجل��وس منفردي��ن في أحد 
أركانه، وت��دور بينه��م األحاديث التي تتن��اول الثقافة 
والفن وما ش��ابه ذلك. وعندما حدث��ت الحرب العالمية 
الثاني��ة زاد اإلقبال على جمي��ع المقاهي وبصورة خاصة 
مقه��ى مدوه باعتباره أكبر المقاه��ي. وكانت األحاديث 

تنصب على مجريات الحرب العالمية الثانية.
وم��ن الجدير ذكره قيام بع��ض األجانب بتوثيق ظاهرة 
الق��رن  المقاه��ي بالمنام��ة ف��ي خمس��ينات  انتش��ار 
العشرين. فقد زار البحرين الكاتب اإلنجليزي »رودريك« 
في ع��ام 1953، وذكر أنه »ش��اهد المقاهي المفتوحة 
ف��ي الهواء الطلق حيث كان الع��رب وكلهم من الرجال، 
يش��ربون الشاي أو البيبسي كوال. ويجلسون على كراسي 
خش��بية مرتفعة، ويضعون رجاًل فوق رجل ويستمعون 
إلى ص��وت الرادي��و أو الغرامف��ون على أقص��ى حد له. 
وتتنافس المقاهي فيما بينها برفع صوت تلك األجهزة 
التي تصدح بالموسيقى والغناء العربي الذي يسمع من 

بعيد«.

د. منصور محمد سرحان

 البنفالح: استراتيجيات استدامة المطبقة
في المطار ترّشد استهالك الطاقة والمياه

أك��د الرئي��س التنفي��ذي لش��ركة 
مط��ار البحرين محم��د البنفالح، أن 
استراتيجيات استدامة المطبقة في 
مط��ار البحرين الدول��ي تعمل على 
ترش��يد اس��تهالك الطاقة والمياه، 
أكب��ر،  بفاعلي��ة  النفاي��ات  وإدارة 
وتحسين مس��توى التهوية ونوعّية 
اله��واء ف��ي المس��احات الداخلّي��ة 
بالمبنى، ما يس��اعد على تش��غيله 
عل��ى نحو أكث��ر أمان��ًا واس��تدامة 

وكفاءة.
وأضاف، أن توظيف التقنيات فائقة 
التطور وحلول القياسات البيومترّية 
المبتكرة وتقلي��ص أوقات االنتظار 
في المطارات س��رعان م��ا أصبحت 
هي النموذج القياس��ي العالمي في 
الموان��ئ الجوية الحديثة، ال س��ّيما 
في ظل تزايد متطلبات المسافرين 

وتوقعاتهم. 
جاء ذل��ك خالل كلمة ألقاه��ا، أثناء 
فعاليات الدورة االفتتاحية لمؤتمر 
مس��تقبل الطيران، ال��ذي ُعقد في 
الفت��رة م��ن 9 إل��ى 11 ماي��و ف��ي 
الري��اض، وجم��ع نخبة م��ن القادة 
العالميين لصناعة الطيران بغرض 

رس��م مس��يرة تط��ور قط��اع النقل 
الج��وي واقت��راح الحل��ول الجدي��دة 
ف��ي عالم م��ا بعد الجائح��ة، فضاًل 
عن وضع برامج وسياس��ات لضمان 
ازدهار القطاع في السنوات القادمة.

باالس��تراتيجية  البنف��الح  وأش��اد 
الوطني��ة للطي��ران الت��ي أطلقتها 
وزارة النق��ل والخدمات اللوجس��تية 
الس��عودية والتي تس��تهدف 250 
وجهة مباشرة من مطارات المملكة 
وإليه��ا ومضاعفة الحرك��ة الجوّية 

إلى 3 مرات. 

وأوضح، أن صناعة الطيران شهدت 
نقل��ة نوعي��ة كبي��رة من��ذ بداي��ة 
الجائح��ة، كم��ا تواص��ل تطوره��ا 
اس��تنادًا إلى توقعات المس��افرين 

دائمة النمو والتغير.
وبي��ن أن الموان��ئ الجوّية تش��ّكل 
ومتكامل��ة  مس��تقلة  منظوم��ات 
ومعق��دة ف��ي حد ذاته��ا، إذ تجمع 
طيف��ًا متنوع��ًا م��ن األط��راف ذات 
العالق��ة، م��ن القطاعي��ن الع��ام 
نظرته��ا  منه��ا  ل��كل  والخ��اص، 
فيم��ا  الخاص��ة  وتفضيالته��ا 
واالبت��كار،  بالتكنولوجي��ا  يتعل��ق 
وه��و ما يؤك��د عليه اس��تبيان آراء 
المس��افرين الدوليين للعام 2021 
الذي أج��راه االتح��اد الدولي للنقل 
الج��وي »إياتا«، وال��ذي خلص إلى 
استنتاجين رئيس��يين، وهما: رغبة 
المس��افرين ف��ي اس��تخدام حلول 
لتس��ريع  البيومترّي��ة  القياس��ات 
ف��ي  ورغبته��م  الس��فر،  إج��راءات 

تقليص أوقات االنتظار.
وأكد البنف��الح، أهمية زيادة تركيز 
المط��ارات عل��ى تطبي��ق أكبر قدر 
ممكن من المعامالت الالتالمسّية 

وتيسير تجربة المسافرين في ظل 
عالم ما بعد الجائحة.

وكان البنفالح ش��ارك في محاضرة 
إع��ادة تصور  »الوجه��ة:  بعن��وان 
والت��ي ناقش��ت كيف  المط��ارات« 
غي��رت أزم��ة جائح��ة كورون��ا من 
المن��وط بالمطارات بش��كل  الدور 
ع��ام، كم��ا تطرق��ت إل��ى كيفي��ة 
تجرب��ة  تخصي��ص  عملي��ة  دم��ج 
المسافر والتقنيات الجديدة وحلول 
االس��تدامة في الموانئ الجوّية في 

يومنا الحالي.
وأشار إلى أن االستدامة تعتبر أحد 
أهم مج��االت التركيز ف��ي المطار، 
حيث ت��م توظي��ف أح��دث تقنيات 
األبني��ة الخضراء التي من ش��أنها 
المس��اعدة عل��ى تطبي��ق التدابير 
الصحي��ة بكف��اءة في حال��ة ظهور 
جائحة أخ��رى ال قّدر اهلل، مؤكدًا أن 
للمطار وتصميمه  العام  المخطط 
مس��تويات  جان��ب  إل��ى  المبتك��ر 
التدفئ��ة  ُنظ��م  ون��وع  اإلش��غال 
والتهوي��ة وتكيي��ف اله��واء تؤدي 
جميعه��ا دورًا حيويًا ف��ي الحد من 

انتشار الفيروس.

محمد البنفالح

 »األشغال«: إنجاز 50٪ من شبكة
الصرف بمجمع 557 في البديع

أكد وكيل وزارة األش��غال لش��ؤون 
األش��غال بوزارة األش��غال وشؤون 
البلدي��ات والتخطي��ط العمران��ي 
أحم��د الخياط، أن أعمال مش��روع 
الصح��ي  للص��رف  ش��بكة  إنش��اء 
بمجم��ع 557 ف��ي منطق��ة البديع 
متواصلة، حيث بلغت نسبة اإلنجاز 

حوالي %50.
اس��تكمااًل  المش��روع،  ويأتي هذا 
لجهود ال��وزارة في ضم��ان توفير 
بيئ��ة صحية وس��ليمة للمواطنين 
والمقيمين، وإيصال خدمة الصرف 
الصح��ي لمختل��ف المناط��ق ف��ي 

المملكة.
وأش��ار الخي��اط إلى أن المش��روع، 
سيخدم ما يقارب 43 وحدة سكنية 
في المجمع، من خالل إنش��اء عدد 
من الخط��وط الرئيس��ة والفرعية 
وعدد من غ��رف التفتيش، منوهًا 
إلى أن��ه يتم العمل عل��ى تركيب 
أنابي��ب ش��بكة الص��رف الصح��ي 

الرئيسية على طريق رقم 5704.
وأوضح أن المش��روع يأتي تنفيذًا 
ف��ي تطوي��ر  الحكوم��ة  لبرنام��ج 
ف��ي  الصح��ي  الص��رف  خدم��ات 
مختل��ف مناط��ق البحري��ن، حي��ث 
تعمل الوزارة عل��ى تنفيذ العديد 
من المش��اريع التي ستس��هم في 
توس��عة دائرة المس��تفيدين من 

خدمات الصرف الصحي.
وذك��ر أن المش��روع، يأت��ي ضمن 
الوطني��ة  االس��تراتيجية  الخط��ة 
الت��ي وضعته��ا ال��وزارة للص��رف 
الصح��ي والتي تتضم��ن معالجة 

مياه الص��رف الصح��ي وفق أحدث 
كأس��اس  العالمي��ة  المعايي��ر 
وتوس��عة  وتطوي��ر  لتخطي��ط 
المعالج��ة  وأنظم��ة  الش��بكات 
ف��ي البحرين تماش��يًا م��ع التطور 
العمران��ي المتس��ارع وم��ن أج��ل 
توفي��ر أفض��ل الخدم��ات لكاف��ة 
بيئة  ولضم��ان  المملكة  مناط��ق 

صحية سليمة للمواطن والمقيم.
يشار إلى أنه تمت ترسية المشروع 
للهندس��ة  يوك��و  ش��ركة  عل��ى 
المح��دودة بكلف��ة إجمالي��ة تبلغ 

129.178 ألف دينار.
فيما أثنى النائب عبداهلل الدوسري، 
على الجهود الكبي��رة التي تبذلها 
وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات 
والتخطي��ط العمراني ف��ي توفير 
خدمات األشغال العامة التي تهم 
المواطني��ن والمقيمي��ن، مش��يدًا 
بالتع��اون الملم��وس الذي تبديه 
وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات 

والتخطيط العمراني مع الس��لطة 
التشريعية.

بدوره أش��اد ممثل الدائرة الثالثة 
البلدي لبلدية المنطقة  بالمجلس 
الش��مالية العض��و البل��دي محمد 
الدوس��ري، بما تحظ��ى به الدائرة 

من اهتم��ام من قبل ال��وزارة في 
توفير أهم مقومات البنية التحتية 
والتي تسهم في االرتقاء بالصحة 
والتع��اون  والتنس��يق  العام��ة، 
والمجالس  الوزارة  بين  المس��تمر 

البلدية.

حمد الخياط

 تشكيل فريق »الدعم والرعاية«
بطوارئ »مجمع السلمانية«

أعلن الرئيس التنفيذي للمستش��فيات الحكومية أحمد األنصاري، 
عن تش��كيل فريق »الدع��م والرعاية« بدائرة الح��وادث والطوارئ 
بمجم��ع الس��لمانية الطبي، وذلك ضمن سياس��ة المستش��فيات 
الحكومي��ة الهادف��ة إلى االرتق��اء بالمنظومة الصحية وتحس��ين 
التجربة العالجية لجميع المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين، 
انطالق��ًا من توجيهات صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتجس��يد أهداف 
التنمية المس��تدامة والتي تأتي صحة الفرد والمجتمع على رأس 
أولوياته��ا. ويه��دف الفريق إلى تقدي��م أعلى مس��تويات الدعم 
والرعاي��ة في دائرة الحوادث والطوارئ وذلك لتس��يير االحتياجات 
الطبية والمعنوية لجميع المرضى وتحسين سير العمل، باإلضافة 
إلى تقديم المس��اعدة المباشرة للمرضى والمراجعين في مناطق 
االنتظ��ار والتصني��ف والتس��جيل وإرش��ادهم إلى أماك��ن الرعاية 
الصحيح��ة، فضاًل عن متابعة توفر األس��رة بمختلف مس��توياتها 
والتأك��د م��ن حص��ول كل مري��ض على الس��رير في أس��رع وقت 
بالتنس��يق مع أطب��اء وممرضي الجناح. هذا ويس��عى الفريق لحل 
المش��اكل الخاصة بالمراجعين بمختلف أنواعها مع تقديم الدعم 

النفسي والسلوكي وغيرها من الخدمات األخرى.
كما سيقدم الفريق تقارير شهرية تتعلق بمشاكل دائرة الحوادث 
والطوارئ ويس��لمها إلى الجهات المعني��ة وذلك التخاذ اإلجراءات 
الالزمة بشأنها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، باإلضافة 
إلى إعداد االستبيانات الخاصة برضا المرضى والمراجعين والتأكد 
من تقديمها بش��فافية وموضوعية بشكل شهري بهدف تحسين 

التجربة العالجية للمرضى بمجمع السلمانية الطبي.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/18/watan-20220518.pdf?1652848745
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/1006254
https://alwatannews.net/article/1006162
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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.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو
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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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كشـــف المبعـــوث الخـــاص لشـــؤون المناخ 
األعلـــى  للمجلـــس  التنفيـــذي  الرئيـــس 
للبيئـــة محمد بـــن دينه لـ “البـــاد” عن دعم 
وتأييـــد مملكـــة البحريـــن إلنشـــاء اتفاقية 
خاصة بالباســـتيك فـــي اجتماع الجمعية 
 )UNEA 5.2( العموميـــة لألمـــم المتحـــدة

التي انعقدت في نيروبي مؤخرا.
وذكـــر أن مملكـــة البحرين تتطلع لتنســـيق 
المواقف والجهود بشـــأن الحد من التلوث 
الباســـتيكي علـــى مســـتوى دول مجلس 
أيضـــا،  العربـــي  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
مشـــيرًا إلى أن لمملكة البحرين إســـهامات 
المســـتوى  علـــى  الشـــأن  بهـــذا  متواصلـــة 

اإلقليمي والدولي.

وقـــال بـــن دينه إن مملكـــة البحرين قامت 
بعـــدد مـــن الجهـــود والمبـــادرات المرتبطة 
بالحـــد من التلوث الباســـتيكي على كافة 
األوســـاط البيئية خال الســـنوات الثاث 
الماضيـــة، مشـــيرًا إلـــى أن البحريـــن كانت 
من أوائل الدول على مســـتوى العالم التي 
تضـــع قيـــودا علـــى حركـــة نقـــل المخلفات 
 2019 العـــام  بدايـــة  وذلـــك  الباســـتيكية 

لدعم قطاع إعادة التدوير محليا.
ولفـــت إلـــى إصـــدار البحرين الئحـــة فنية 
بالمنتجـــات الباســـتيكية القابلـــة للتحلل، 
مـــن  علـــى مجموعـــة  تـــم تطبيقهـــا  وقـــد 
المعـــدل  ذات  الباســـتيكية  المنتجـــات 
االســـتهاكي الُمرتفـــع، إضافة إلـــى تقنين 
حجـــم قنانـــي مياه الشـــرب الباســـتيكية 

لتكـــون بحد أدنى 200 مل بهدف تســـهيل 
الفرز وإعادة التدوير .

وقـــال بـــن دينـــه “إنه وفـــي إطـــار الجهود 
الوطنيـــة للتقليـــل مـــن إنتـــاج المخلفـــات 
الباســـتيكية وبالتالـــي الحـــد مـــن التلوث 
الباستيكي، فقد صدر عن مجلس الوزراء 
موافقـــة بإصـــدار قـــرار وزاري بشـــأن منع 
األكيـــاس الباســـتيكية ذات االســـتخدام 
الواحد ألقل من 35 مايكرون”، مشيرًا إلى 
وجود العديد من المبادرات المشابهة قيد 

الدراسة في الوقت الحالي.
ولفـــت إلـــى أن المجلـــس األعلـــى للبيئـــة 
يشجع على التوجه نحو البدائل الصديقة 
االســـتخدام  إلعـــادة  والقابلـــة  للبيئـــة 
والتدويـــر، حيـــث يتـــم دراســـة خيـــارات 

عديدة في السوق البحرينية. 
توصيـــات  رفـــع  جـــرى  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
للجهات المعنية بشـــأن عدد من المنتجات 

الواحـــد،  االســـتخدام  ذات  الباســـتيكية 
مثل أعواد الشرب وأعواد األذن واألكواب 
الباستيكية، وقناني المشروبات الغازية، 
وغيرهـــا من المنتجات الباســـتيكية التي 
مـــن الممكـــن اســـتبدال مـــادة الباســـتيك 
المســـتخدمة فـــي صناعتهـــا بمـــواد أخرى 
صديقـــة للبيئة،  وذلـــك دون تأثير حقيقي 
علـــى أســـعار الســـلع المتاحة في الســـوق، 
مع االســـتناد إلى أفضـــل التجارب الدولية 

وأكثر السياسات تطورا وحداثة.
التلـــوث  مـــن  “الحـــد  أن  دينـــه  بـــن  وأكـــد 
البيئيـــة  األوســـاط  فـــي  الباســـتيكي 
وخصوصـــا البيئة البحريـــة يتطلب القيام 
بمبـــادرات مختلفـــة تنطلق مـــن خيار منع 
تولـــد المخلفـــات الباســـتيكية أو خفضها 

بيئـــة  وخلـــق  مســـتدامة  حلـــول  ووضـــع 
استثمارية جذابة للبدائل الصديقة للبيئة 
وكذلـــك خلـــق الوعـــي المجتمعـــي لكافـــة 

شرائح المجتمع.
تجربـــة  البحريـــن  “لـــدى  أن  إلـــى  وأشـــار 
رائدة مـــع الجمعية الوطنيـــة لدعم أولياء 
أمـــور المعاقين وأصدقائهم، بدأت بشـــكل 
محـــدود وتطـــورت، حيث مـــن المؤمل أن 
يلمـــس الجميـــع نتائجهـــا اإليجابيـــة علـــى 
المجتمـــع البحريـــن، إذ إنهـــا تنطلـــق مـــن 

دوافع إنسانية وبيئية في ذات الوقت”.
وقـــال: نطمـــح فـــي دور أكبـــر لمؤسســـات 
المجتمـــع المدني في دعـــم هذه التجارب، 
انطاقـــًا مـــن كـــون دور المجتمـــع يعد من 

أهم ركائز النجاح.

دعــم بحـرينـي إلطـالق اتفـاقيـة دوليـة للبالستيــك
تنسيق المواقف مع دول الخليج للحد من التلوث... بن دينه لـ “^”:

محمد بن دينه 

الحوراني بـ “اليف ^”: 200 حالة بالتهاب الكبد المجهول حول العالم
ال رصد لحاالت في البحرين والخليج... وبراءة “كوفيد 19” و“اللقاح”

قـــال اختصاصـــي طـــب األطفـــال بمستشـــفى اإلرســـالية 
األميركيـــة محمد الحوراني إن مـــرض التهاب الكبد الذي 
تـــم رصده بيـــن األطفـــال والذي ظهـــر بالمملكـــة المتحدة 
المتحـــدة  الواليـــات  إلـــى  ووصـــل  أوروبـــا  فـــي  وانتشـــر 
األميركية واليابان، لم يتجاوز عدد اإلصابة به 200 حالة 
وإن أغلبها تماثل للشفاء، كما أنه لم تصدر تقارير موثوقة 

للسبب الرئيسي لهذا المرض.
وأكـــد فـــي حوار لـــه على حســـاب صحيفـــة “البـــاد” على 
موقـــع التواصـــل االجتماعـــي االنســـتغرام، بشـــأن التهاب 
الكبـــد المهاجم لألطفال، أن مملكة البحرين ودول منطقة 
الخليـــج العربي لم تســـجل أي حالة إصابـــة، كما أن وزارة 
الصحـــة في مملكة البحرين وهـــي الجهاز المعني بمراقبة 
األمراض المتفشية تتعامل بجدية مع هذا المرض، حيث 
عممت على مستشـــفيات القطاع الخاص والقطاع والعام 

بالتبليغ المباشر عن أي حاالت وعامات اللتهاب الكبد.

االلتهاب المجهول
ولفـــت الحوراني إلى أن اإلصابـــات األخيرة لدى األطفال 
ظهـــرت أواخـــر شـــهر مـــارس الماضـــي، ولوحـــظ ارتفـــاع 
مفاجـــئ بعدد اإلصابات بالتهاب الكبـــد، إال أنها لم تصنف 
حتـــى اآلن تحت أي نوع أو ألي ســـبب معروف، وال يزال 
البحـــث جاريا عن أســـباب المرض الذي تم اكتشـــافه لدى 
األطفال بين عمر السنة و 16 سنة، والذي ال  يمكن الجزم 
بأنـــه ال يصيب فئـــات عمرية أخرى، مؤكدا أن هذا المرض 
لم يصل إلى مرحلة الوباء العالمي لقلة الحاالت المسجلة، 
إال أن سرعة انتشاره وتطلب زراعة كبد لبعض المصابين 
بـــه دعـــا منظمـــة الصحـــة العالمية فـــي أوروبـــا والواليات 
المتحدة إلى مراقبة ورصد المرض بشـــكل أكبر، مبينا أن 
أغلب الحاالت التي رصدت كانت في أوروبا، كما سجلت 
المملكـــة المتحـــدة حالـــة وفـــاة واحدة، فضـــا عن حاالت 
تمـــت زراعـــة كبـــد لهـــم، مبينـــا أن العاجـــات التـــي تلقتها 
الفئة المتعافية لم تكن إال عاجات داعمة تشمل التغذية 

والمراقبة والمتابعة.

األسباب
وبين أن التهاب الكبد هو نوع واحد، خافا لما يتم تداوله 

في اآلونة األخيرة من مســـميات كالتهاب الكبد المجهول 
أو التهاب الكبد المتفشي وغيرها من المسميات، وذكر أن 
أسبابه كثيرة تندرج تحتها التهابات فيروسية والبكتيريا 
والطفيليات، وقد يكون بســـبب تســـمم ببعـــض أنواع من 
األدويـــة أو تســـمم ببعض أنواع األطعمـــة أو أحد أمراض 

جهاز المناعة، ينتج عنه التهاب في خايا الكبد.

األعراض

وبين أن أعراض اإلصابة بالتهاب الكبد هي ضعف الشهية 
والتعـــب واإلعيـــاء والغثيان والقيء، قـــد يكون مصحوبا 
بارتفـــاع حـــرارة الجســـم أو آالم أعلـــى البطـــن، باإلضافـــة 
إلـــى اصفـــرار الجلد والعيـــون، مؤكدا أنه يتـــم التعامل مع 
أي مرض يصيب األطفال بأنه مرض خطير، إال أن نســـبة 
الخطـــورة فـــي أي مـــرض تعتمد علـــى تطـــور الحالة لدى 

المريض.

التشخيص

وأفاد بأن تشخيص المرض يعتمد على الفحص السريري 
إضافـــه للتاريـــخ المرضـــي للمريض والعامات الســـريرية 
الواضحـــة للطبيـــب، مســـتدركا، ليـــس كل طفـــل مصـــاب 
بالغثيـــان والقيء يمكن الجزم بأنه مصاب بالتهاب الكبد، 
إال أنه مع األخذ باألســـباب األخرى واألعراض، ومنها )أبو 
صفار( واأللم أعلى البطن يســـتدعي التشخيص مع إباغ 

وزارة الصحة التخاذ اإلجراءات الازمة.

العالج

وذكر أن العاجـــات المعروفة قليلة ألغلب حاالت التهاب 
الكبد بشـــكل عام، ومنهـــا التهاب الكبد الفيروســـي، حيث 
تم اكتشـــاف دواء والتهاب الكبد )سي( حديثا، أما التهاب 
الكبـــد )بـــي(، فتتوافـــر له بعـــض العاجـــات، إال أن األنواع 

األخرى من التهابات الكبد ال توجد عاجات محددة لها.
وأضـــاف ان عاج التهـــاب الكبد، ومنها الحـــاالت التي تم 
رصدهـــا فـــي أوروبـــا مؤخرا اقتصـــر على عـــزل المريض، 
ومراقبة العامات الحيوية، وتزويده بالتغذية الازمة مع 
الســـوائل الكافية لمســـاعدة الجسم لتجنب مرحلة الفشل 
الكبدي الذي يتطلب زراعة كبد وهو العاج النادر وجوده 

حول العالم.

التدابير الوقائية

ودعا إلـــى االلتزام بالتدابيـــر الوقائية كااللتـــزام بالنظافة 
الشـــخصية، ونظافـــة األماكن، وغســـل اليديـــن وتعقيمها، 
وتنـــاول األطعمة مـــن األماكن النظيفـــة وتجنب األطعمة 
الخارجيـــة مـــن المطاعـــم. وأوضـــح أنـــه في حالة الشـــك 
بحالة معينة يجب االلتزام بلبس الكمامات وعدم إرســـال 
الطفل للمدرســـة تجنبا للعدوى. واللجوء إلى االستشـــارة 
الطبيـــة، وتجنب المعلومات غير الموثوقة كالمتناقلة عبر 

وسائل التواصل االجتماعي.

كوفيد 19

بمستشـــفى  األطفـــال  طـــب  اختصاصـــي  أكـــد  وختامـــا، 
اإلرســـالية األميركية محمد الحورانـــي أن الوقت ما يزال 

مبكرا لربط هذا المرض باإلصابة بفيروس كوفيد 19.

البحرين تساند الجهود الدولية للحد من تغير المناخ
مبادرات حكومية التزاما بأهداف مؤتمر “كوب 26”... بن دينه:

شـــارك المبعـــوث الخـــاص لشـــؤون المناخ 
الرئيس التنفيـــذي للمجلس األعلى للبيئة 
الـــذي  االجتمـــاع  فـــي  دينـــه  بـــن  محمـــد 
اســـتضافته وزارة البيئـــة وتغيـــر المنـــاخ 
بجمهورية المالديف، يومي 16 و17 مايو 
الجـــاري تحـــت عنـــوان “تدشـــين برنامـــج 
غاســـكو - شـــرم الشـــيخ للهـــدف العالمي 

في التكيف”.
وأكـــد بـــن دينـــه خـــال كلمـــة ألقاهـــا فـــي 
االجتمـــاع حرص مملكـــة البحرين بقيادة 
عاهـــل الباد صاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، على دعـــم الجهود 
الدوليـــة الراميـــة للحـــد من ظاهـــرة تغير 
المنـــاخ، واهتمـــام الحكومة برئاســـة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، بتبنـــي المبـــادرات والبرامـــج 
المناخيـــة وتحقيق األهـــداف التي أعلنت 
مملكـــة البحريـــن عـــن االلتـــزام بهـــا فـــي 

المؤتمر السادس والعشرين لألطراف في 
اتفاقيـــة األمـــم المتحدة اإلطارية بشـــأن 
بمـــا  )COP26(، منوهـــًا  المناخـــي  التغيـــر 
يوليـــه ســـمو الشـــيخ عبدهللا بـــن حمد آل 
خليفـــة الممثـــل الشـــخصي لجالـــة الملك 
رئيـــس المجلس األعلى للبيئة من اهتمام 
متواصـــل مـــن أجـــل ترجمة رؤيـــة مملكة 

البحرين في الشأن المناخي والبيئي.
وأشـــاد بمـــا قدمته الـــدول المشـــاركة في 

االجتمـــاع مـــن جهـــود واضحـــة ســـاهمت 
بشـــكل متميـــز في توحيد الـــرؤى الدولية 
حول قضيـــة التغير المناخي، مســـتعرضًا 
والمبـــادرات  المنجـــزات  مـــن  عـــددا 
والمشـــاريع التـــي تبنتها مملكـــة البحرين 
للتكيف والحد مـــن آثار تغير المناخ، مثل 
الخطة الوطنية االســـتثمارية للتكيف مع 
تغير المناخ، التي ينفذها المجلس األعلى 
للبيئة بالشـــراكة مع المعهـــد العالمي للنمو 

األخضر، والعديد من البرامج واألنشـــطة 
البحريـــن  مملكـــة  التـــزام  تمثـــل  التـــي 
المعاهـــدات  بمـــا نصـــت عليـــه  ووفاءهـــا 
الدوليـــة واالتفاقيـــات المعنيـــة بالتكيـــف 
والحد من آثار تغير المناخ. ودعا المبعوث 
الخاص لشـــؤون المناخ، الدول والحضور 
المشـــاركين فـــي االجتماع إلـــى المواصلة 
فـــي بذل الجهود من خـــال تعزيز أواصر 
التعاون الدولي وتذليل العقبات من أجل 
الوصـــول إلـــى حلول فاعلة تحـــد من آثار 
التغيـــر المناخي الســـيما الـــدول الجزرية 
الصغيـــرة والمناطـــق األكثـــر عرضـــة آلثار 
تغيـــر المنـــاخ. وعلـــى هامـــش االجتمـــاع 
شارك بن دينه في الجلسة النقاشية التي 
عقـــدت بين عـــدد من المســـؤولين رفيعي 
المســـتوى، وهدفـــت إلى توحيـــد الجهود 
لتحقيـــق  الســـبل  أفضـــل  عـــن  والبحـــث 
االســـتفادة المرجوة من برنامج غاســـكو 
لمواجهـــة  العالميـــة  األهـــداف  وتحقيـــق 

التغيرات المناخية والتكيف معها.

المنامة - بنا

سيدعلي المحافظة

األســـعـــار ــى  ــل ع ــر  ــي ــأث ــت ال دون  ــك  ــي ــت ــاس ــب ال لــبــدائــل  ــدة  ــ ع ــة خـــيـــارات  ــ ــ دراس

المنامة - وزارة الصحة

التنفيـــذي  الرئيـــس  صـــرح 
أحمـــد  الحكوميـــة،  للمستشـــفيات 
فريـــق  تشـــكيل  األنصاري،عـــن 
)الدعم والرعايـــة( بدائرة الحوادث 
الســـلمانية  بمجمـــع  والطـــوارئ 
سياســـة  ضمـــن  وذلـــك  الطبـــي، 
المستشـــفيات الحكوميـــة الهادفـــة 
إلـــى االرتقـــاء بالمنظومـــة الصحية 
وتحسين التجربة العاجية لجميع 
بمملكـــة  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
البحريـــن، انطاًقـــا مـــن توجيهـــات 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
سلمان بن حمد آل خليفة، لتجسيد 
أهـــداف التنمية المســـتدامة والتي 
تأتـــي صحـــة الفـــرد والمجتمع على 

رأس أولوياتها. 
ويهـــدف الفريـــق إلى تقديـــم أعلى 
فـــي  والرعايـــة  الدعـــم  مســـتويات 
دائـــرة الحـــوادث والطـــوارئ وذلك 
الطبيـــة  االحتياجـــات  لتســـيير 
المرضـــى  لجميـــع  والمعنويـــة 
وتحســـين ســـير العمل، إضافة إلى 
تقديم المساعدة المباشرة للمرضى 

والمراجعيـــن في مناطـــق االنتظار 
والتصنيف والتســـجيل وإرشادهم 
الصحيحـــة،  الرعايـــة  أماكـــن  إلـــى 
فضـــًا عـــن متابعـــة توفـــر األســـرة 
بمختلـــف مســـتوياتها والتأكـــد من 
حصول كل مريض على السرير في 
أســـرع وقت بالتنســـيق مـــع أطباء 
وممرضي الجناح. ويســـعى الفريق 
لحل المشاكل الخاصة بالمراجعين 
بمختلـــف أنواعها مـــع تقديم الدعم 
النفســـي والســـلوكي وغيرهـــا مـــن 

الخدمات األخرى.
وســـيقدم الفريـــق تقاريـــر شـــهرية 
تتعلـــق بمشـــاكل دائـــرة الحـــوادث 
والطـــوارئ ويســـلمها إلـــى الجهات 
المعنيـــة وذلـــك التخـــاذ اإلجراءات 
الازمة بشـــأنها والعمل على إيجاد 
الحلـــول المناســـبة لهـــا، إضافة إلى 
إعـــداد االســـتبيانات الخاصة برضا 
المرضـــى والمراجعيـــن والتأكد من 
وموضوعيـــة  بشـــفافية  تقديمهـــا 
تحســـين  بهـــدف  شـــهري؛  بشـــكل 
التجربـــة العاجية للمرضى بمجمع 

السلمانية الطبي.

تـــــرأس الـــوكـــيـــل الــمــســاعــد 
لــشــؤون الــمــوانــئ بـــدر هــود 
وزارة  وفـــــــد  ــود  ــمــ ــحــ ــمــ ــ ال
ــمـــواصـــات واالتـــصـــاالت  الـ
ــمــــاع لــجــنــة  ــتــ ــور اجــ ــضـ ــحـ لـ
الماحة  لحركة  التسهيات 
البحرية السادس واألربعين 
ــيــة  الــدول لــلــمــنــظــمــة   )FAL(
)IMO( والذي أقيم  البحرية 
العاصمة  في  المنظمة  بمقر 
خاله  تم  لندن.  البريطانية 
مناقشة واعتماد العديد من 
لتسهيل  المهمة؛  الــقــرارات 
ــدول  حــركــة الــســفــن بــيــن الـ
ومــراجــعــة تــقــاريــر الــلــجــان 

المختلفة في المنظمة. 
وبموجب هذا االجتماع، فإن اعتماد هذه القرارات سوف يسهم من تسهيل 

إجراءات حركة مرور السفن التجارية في موانئ مملكة البحرين. 
وفـــي ســـياق هـــذه الزيارة تـــم االجتماع مـــع الرئيـــس التنفيذي للمؤسســـة 
الدولية لمســـاعدات الماحة )IFAN( المؤسســـة األم لشركة ميناس العاملة 
فـــي مملكـــة البحرين؛ للتباحث في ســـبل تبادل دعم العاقـــات بين الوزارة 
والمؤسســـة، وتعزيـــز التعـــاون المشـــترك فـــي كافـــة المجـــاالت خصوصـــا 
التدريب بالتعاون مع الجهات المعنية واالســـتفادة من الخبرات المتواجدة 

في مجال الماحة البحرية.  
كمـــا تـــم االجتمـــاع مـــع ممثـــل شـــركة Magnavale المختصـــة فـــي تطوير 
المســـتودعات المبـــردة للتباحث في إمكانية اســـتثمار الشـــركة في منطقة 
البحرين اللوجستية، حيث إن تواجدهم في مملكة البحرين سوف يساهم 

في تحقيق األمن الغذائي وساسل اإلمدادات. 
يذكر أن منطقة البحرين اللوجســـتية تم تصميمها اســـتكماالً لميناء خليفة 
بن سلمان؛ بهدف توفير بيئة استثمارية ذات تسهيات متكاملة وحصرية 
لشـــركات القطـــاع اللوجســـتي المحليـــة والعالميـــة، حيث إنه منـــذ إطاقها 
فـــي 2008، تمكنـــت منطقـــة البحريـــن اللوجســـتية بفضـــل المزايـــا الفريدة 
التي تقدمها من اســـتقطاب مجموعة واســـعة من أبرز الشـــركات اإلقليمية 

والعالمية لتأسيس وتشغيل أنشطتها من المنطقة.

تشكيل فريق “الدعم والرعاية” 
بـ “طوارئ السلمانية”

اعتماد قرارات مهمة لتسهيل 
حركة السفن بين الدول

وفد شؤون الموانئ المشارك باجتماع لندن

ليلى مال اهلل

أثناء الحوار

local@albiladpress.com
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كشـــف المبعـــوث الخـــاص لشـــؤون المناخ 
األعلـــى  للمجلـــس  التنفيـــذي  الرئيـــس 
للبيئـــة محمد بـــن دينه لـ “البـــاد” عن دعم 
وتأييـــد مملكـــة البحريـــن إلنشـــاء اتفاقية 
خاصة بالباســـتيك فـــي اجتماع الجمعية 
 )UNEA 5.2( العموميـــة لألمـــم المتحـــدة

التي انعقدت في نيروبي مؤخرا.
وذكـــر أن مملكـــة البحرين تتطلع لتنســـيق 
المواقف والجهود بشـــأن الحد من التلوث 
الباســـتيكي علـــى مســـتوى دول مجلس 
أيضـــا،  العربـــي  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
مشـــيرًا إلى أن لمملكة البحرين إســـهامات 
المســـتوى  علـــى  الشـــأن  بهـــذا  متواصلـــة 

اإلقليمي والدولي.

وقـــال بـــن دينه إن مملكـــة البحرين قامت 
بعـــدد مـــن الجهـــود والمبـــادرات المرتبطة 
بالحـــد من التلوث الباســـتيكي على كافة 
األوســـاط البيئية خال الســـنوات الثاث 
الماضيـــة، مشـــيرًا إلـــى أن البحريـــن كانت 
من أوائل الدول على مســـتوى العالم التي 
تضـــع قيـــودا علـــى حركـــة نقـــل المخلفات 
 2019 العـــام  بدايـــة  وذلـــك  الباســـتيكية 

لدعم قطاع إعادة التدوير محليا.
ولفـــت إلـــى إصـــدار البحرين الئحـــة فنية 
بالمنتجـــات الباســـتيكية القابلـــة للتحلل، 
مـــن  علـــى مجموعـــة  تـــم تطبيقهـــا  وقـــد 
المعـــدل  ذات  الباســـتيكية  المنتجـــات 
االســـتهاكي الُمرتفـــع، إضافة إلـــى تقنين 
حجـــم قنانـــي مياه الشـــرب الباســـتيكية 

لتكـــون بحد أدنى 200 مل بهدف تســـهيل 
الفرز وإعادة التدوير .

وقـــال بـــن دينـــه “إنه وفـــي إطـــار الجهود 
الوطنيـــة للتقليـــل مـــن إنتـــاج المخلفـــات 
الباســـتيكية وبالتالـــي الحـــد مـــن التلوث 
الباستيكي، فقد صدر عن مجلس الوزراء 
موافقـــة بإصـــدار قـــرار وزاري بشـــأن منع 
األكيـــاس الباســـتيكية ذات االســـتخدام 
الواحد ألقل من 35 مايكرون”، مشيرًا إلى 
وجود العديد من المبادرات المشابهة قيد 

الدراسة في الوقت الحالي.
ولفـــت إلـــى أن المجلـــس األعلـــى للبيئـــة 
يشجع على التوجه نحو البدائل الصديقة 
االســـتخدام  إلعـــادة  والقابلـــة  للبيئـــة 
والتدويـــر، حيـــث يتـــم دراســـة خيـــارات 

عديدة في السوق البحرينية. 
توصيـــات  رفـــع  جـــرى  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
للجهات المعنية بشـــأن عدد من المنتجات 

الواحـــد،  االســـتخدام  ذات  الباســـتيكية 
مثل أعواد الشرب وأعواد األذن واألكواب 
الباستيكية، وقناني المشروبات الغازية، 
وغيرهـــا من المنتجات الباســـتيكية التي 
مـــن الممكـــن اســـتبدال مـــادة الباســـتيك 
المســـتخدمة فـــي صناعتهـــا بمـــواد أخرى 
صديقـــة للبيئة،  وذلـــك دون تأثير حقيقي 
علـــى أســـعار الســـلع المتاحة في الســـوق، 
مع االســـتناد إلى أفضـــل التجارب الدولية 

وأكثر السياسات تطورا وحداثة.
التلـــوث  مـــن  “الحـــد  أن  دينـــه  بـــن  وأكـــد 
البيئيـــة  األوســـاط  فـــي  الباســـتيكي 
وخصوصـــا البيئة البحريـــة يتطلب القيام 
بمبـــادرات مختلفـــة تنطلق مـــن خيار منع 
تولـــد المخلفـــات الباســـتيكية أو خفضها 

بيئـــة  وخلـــق  مســـتدامة  حلـــول  ووضـــع 
استثمارية جذابة للبدائل الصديقة للبيئة 
وكذلـــك خلـــق الوعـــي المجتمعـــي لكافـــة 

شرائح المجتمع.
تجربـــة  البحريـــن  “لـــدى  أن  إلـــى  وأشـــار 
رائدة مـــع الجمعية الوطنيـــة لدعم أولياء 
أمـــور المعاقين وأصدقائهم، بدأت بشـــكل 
محـــدود وتطـــورت، حيث مـــن المؤمل أن 
يلمـــس الجميـــع نتائجهـــا اإليجابيـــة علـــى 
المجتمـــع البحريـــن، إذ إنهـــا تنطلـــق مـــن 

دوافع إنسانية وبيئية في ذات الوقت”.
وقـــال: نطمـــح فـــي دور أكبـــر لمؤسســـات 
المجتمـــع المدني في دعـــم هذه التجارب، 
انطاقـــًا مـــن كـــون دور المجتمـــع يعد من 

أهم ركائز النجاح.

دعــم بحـرينـي إلطـالق اتفـاقيـة دوليـة للبالستيــك
تنسيق المواقف مع دول الخليج للحد من التلوث... بن دينه لـ “^”:

محمد بن دينه 

الحوراني بـ “اليف ^”: 200 حالة بالتهاب الكبد المجهول حول العالم
ال رصد لحاالت في البحرين والخليج... وبراءة “كوفيد 19” و“اللقاح”

قـــال اختصاصـــي طـــب األطفـــال بمستشـــفى اإلرســـالية 
األميركيـــة محمد الحوراني إن مـــرض التهاب الكبد الذي 
تـــم رصده بيـــن األطفـــال والذي ظهـــر بالمملكـــة المتحدة 
المتحـــدة  الواليـــات  إلـــى  ووصـــل  أوروبـــا  فـــي  وانتشـــر 
األميركية واليابان، لم يتجاوز عدد اإلصابة به 200 حالة 
وإن أغلبها تماثل للشفاء، كما أنه لم تصدر تقارير موثوقة 

للسبب الرئيسي لهذا المرض.
وأكـــد فـــي حوار لـــه على حســـاب صحيفـــة “البـــاد” على 
موقـــع التواصـــل االجتماعـــي االنســـتغرام، بشـــأن التهاب 
الكبـــد المهاجم لألطفال، أن مملكة البحرين ودول منطقة 
الخليـــج العربي لم تســـجل أي حالة إصابـــة، كما أن وزارة 
الصحـــة في مملكة البحرين وهـــي الجهاز المعني بمراقبة 
األمراض المتفشية تتعامل بجدية مع هذا المرض، حيث 
عممت على مستشـــفيات القطاع الخاص والقطاع والعام 

بالتبليغ المباشر عن أي حاالت وعامات اللتهاب الكبد.

االلتهاب المجهول
ولفـــت الحوراني إلى أن اإلصابـــات األخيرة لدى األطفال 
ظهـــرت أواخـــر شـــهر مـــارس الماضـــي، ولوحـــظ ارتفـــاع 
مفاجـــئ بعدد اإلصابات بالتهاب الكبـــد، إال أنها لم تصنف 
حتـــى اآلن تحت أي نوع أو ألي ســـبب معروف، وال يزال 
البحـــث جاريا عن أســـباب المرض الذي تم اكتشـــافه لدى 
األطفال بين عمر السنة و 16 سنة، والذي ال  يمكن الجزم 
بأنـــه ال يصيب فئـــات عمرية أخرى، مؤكدا أن هذا المرض 
لم يصل إلى مرحلة الوباء العالمي لقلة الحاالت المسجلة، 
إال أن سرعة انتشاره وتطلب زراعة كبد لبعض المصابين 
بـــه دعـــا منظمـــة الصحـــة العالمية فـــي أوروبـــا والواليات 
المتحدة إلى مراقبة ورصد المرض بشـــكل أكبر، مبينا أن 
أغلب الحاالت التي رصدت كانت في أوروبا، كما سجلت 
المملكـــة المتحـــدة حالـــة وفـــاة واحدة، فضـــا عن حاالت 
تمـــت زراعـــة كبـــد لهـــم، مبينـــا أن العاجـــات التـــي تلقتها 
الفئة المتعافية لم تكن إال عاجات داعمة تشمل التغذية 

والمراقبة والمتابعة.

األسباب
وبين أن التهاب الكبد هو نوع واحد، خافا لما يتم تداوله 

في اآلونة األخيرة من مســـميات كالتهاب الكبد المجهول 
أو التهاب الكبد المتفشي وغيرها من المسميات، وذكر أن 
أسبابه كثيرة تندرج تحتها التهابات فيروسية والبكتيريا 
والطفيليات، وقد يكون بســـبب تســـمم ببعـــض أنواع من 
األدويـــة أو تســـمم ببعض أنواع األطعمـــة أو أحد أمراض 

جهاز المناعة، ينتج عنه التهاب في خايا الكبد.

األعراض

وبين أن أعراض اإلصابة بالتهاب الكبد هي ضعف الشهية 
والتعـــب واإلعيـــاء والغثيان والقيء، قـــد يكون مصحوبا 
بارتفـــاع حـــرارة الجســـم أو آالم أعلـــى البطـــن، باإلضافـــة 
إلـــى اصفـــرار الجلد والعيـــون، مؤكدا أنه يتـــم التعامل مع 
أي مرض يصيب األطفال بأنه مرض خطير، إال أن نســـبة 
الخطـــورة فـــي أي مـــرض تعتمد علـــى تطـــور الحالة لدى 

المريض.

التشخيص

وأفاد بأن تشخيص المرض يعتمد على الفحص السريري 
إضافـــه للتاريـــخ المرضـــي للمريض والعامات الســـريرية 
الواضحـــة للطبيـــب، مســـتدركا، ليـــس كل طفـــل مصـــاب 
بالغثيـــان والقيء يمكن الجزم بأنه مصاب بالتهاب الكبد، 
إال أنه مع األخذ باألســـباب األخرى واألعراض، ومنها )أبو 
صفار( واأللم أعلى البطن يســـتدعي التشخيص مع إباغ 

وزارة الصحة التخاذ اإلجراءات الازمة.

العالج

وذكر أن العاجـــات المعروفة قليلة ألغلب حاالت التهاب 
الكبد بشـــكل عام، ومنهـــا التهاب الكبد الفيروســـي، حيث 
تم اكتشـــاف دواء والتهاب الكبد )سي( حديثا، أما التهاب 
الكبـــد )بـــي(، فتتوافـــر له بعـــض العاجـــات، إال أن األنواع 

األخرى من التهابات الكبد ال توجد عاجات محددة لها.
وأضـــاف ان عاج التهـــاب الكبد، ومنها الحـــاالت التي تم 
رصدهـــا فـــي أوروبـــا مؤخرا اقتصـــر على عـــزل المريض، 
ومراقبة العامات الحيوية، وتزويده بالتغذية الازمة مع 
الســـوائل الكافية لمســـاعدة الجسم لتجنب مرحلة الفشل 
الكبدي الذي يتطلب زراعة كبد وهو العاج النادر وجوده 

حول العالم.

التدابير الوقائية

ودعا إلـــى االلتزام بالتدابيـــر الوقائية كااللتـــزام بالنظافة 
الشـــخصية، ونظافـــة األماكن، وغســـل اليديـــن وتعقيمها، 
وتنـــاول األطعمة مـــن األماكن النظيفـــة وتجنب األطعمة 
الخارجيـــة مـــن المطاعـــم. وأوضـــح أنـــه في حالة الشـــك 
بحالة معينة يجب االلتزام بلبس الكمامات وعدم إرســـال 
الطفل للمدرســـة تجنبا للعدوى. واللجوء إلى االستشـــارة 
الطبيـــة، وتجنب المعلومات غير الموثوقة كالمتناقلة عبر 

وسائل التواصل االجتماعي.

كوفيد 19

بمستشـــفى  األطفـــال  طـــب  اختصاصـــي  أكـــد  وختامـــا، 
اإلرســـالية األميركية محمد الحورانـــي أن الوقت ما يزال 

مبكرا لربط هذا المرض باإلصابة بفيروس كوفيد 19.

البحرين تساند الجهود الدولية للحد من تغير المناخ
مبادرات حكومية التزاما بأهداف مؤتمر “كوب 26”... بن دينه:

شـــارك المبعـــوث الخـــاص لشـــؤون المناخ 
الرئيس التنفيـــذي للمجلس األعلى للبيئة 
الـــذي  االجتمـــاع  فـــي  دينـــه  بـــن  محمـــد 
اســـتضافته وزارة البيئـــة وتغيـــر المنـــاخ 
بجمهورية المالديف، يومي 16 و17 مايو 
الجـــاري تحـــت عنـــوان “تدشـــين برنامـــج 
غاســـكو - شـــرم الشـــيخ للهـــدف العالمي 

في التكيف”.
وأكـــد بـــن دينـــه خـــال كلمـــة ألقاهـــا فـــي 
االجتمـــاع حرص مملكـــة البحرين بقيادة 
عاهـــل الباد صاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، على دعـــم الجهود 
الدوليـــة الراميـــة للحـــد من ظاهـــرة تغير 
المنـــاخ، واهتمـــام الحكومة برئاســـة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، بتبنـــي المبـــادرات والبرامـــج 
المناخيـــة وتحقيق األهـــداف التي أعلنت 
مملكـــة البحريـــن عـــن االلتـــزام بهـــا فـــي 

المؤتمر السادس والعشرين لألطراف في 
اتفاقيـــة األمـــم المتحدة اإلطارية بشـــأن 
بمـــا  )COP26(، منوهـــًا  المناخـــي  التغيـــر 
يوليـــه ســـمو الشـــيخ عبدهللا بـــن حمد آل 
خليفـــة الممثـــل الشـــخصي لجالـــة الملك 
رئيـــس المجلس األعلى للبيئة من اهتمام 
متواصـــل مـــن أجـــل ترجمة رؤيـــة مملكة 

البحرين في الشأن المناخي والبيئي.
وأشـــاد بمـــا قدمته الـــدول المشـــاركة في 

االجتمـــاع مـــن جهـــود واضحـــة ســـاهمت 
بشـــكل متميـــز في توحيد الـــرؤى الدولية 
حول قضيـــة التغير المناخي، مســـتعرضًا 
والمبـــادرات  المنجـــزات  مـــن  عـــددا 
والمشـــاريع التـــي تبنتها مملكـــة البحرين 
للتكيف والحد مـــن آثار تغير المناخ، مثل 
الخطة الوطنية االســـتثمارية للتكيف مع 
تغير المناخ، التي ينفذها المجلس األعلى 
للبيئة بالشـــراكة مع المعهـــد العالمي للنمو 

األخضر، والعديد من البرامج واألنشـــطة 
البحريـــن  مملكـــة  التـــزام  تمثـــل  التـــي 
المعاهـــدات  بمـــا نصـــت عليـــه  ووفاءهـــا 
الدوليـــة واالتفاقيـــات المعنيـــة بالتكيـــف 
والحد من آثار تغير المناخ. ودعا المبعوث 
الخاص لشـــؤون المناخ، الدول والحضور 
المشـــاركين فـــي االجتماع إلـــى المواصلة 
فـــي بذل الجهود من خـــال تعزيز أواصر 
التعاون الدولي وتذليل العقبات من أجل 
الوصـــول إلـــى حلول فاعلة تحـــد من آثار 
التغيـــر المناخي الســـيما الـــدول الجزرية 
الصغيـــرة والمناطـــق األكثـــر عرضـــة آلثار 
تغيـــر المنـــاخ. وعلـــى هامـــش االجتمـــاع 
شارك بن دينه في الجلسة النقاشية التي 
عقـــدت بين عـــدد من المســـؤولين رفيعي 
المســـتوى، وهدفـــت إلى توحيـــد الجهود 
لتحقيـــق  الســـبل  أفضـــل  عـــن  والبحـــث 
االســـتفادة المرجوة من برنامج غاســـكو 
لمواجهـــة  العالميـــة  األهـــداف  وتحقيـــق 

التغيرات المناخية والتكيف معها.

المنامة - بنا

سيدعلي المحافظة

األســـعـــار ــى  ــل ع ــر  ــي ــأث ــت ال دون  ــك  ــي ــت ــاس ــب ال لــبــدائــل  ــدة  ــ ع ــة خـــيـــارات  ــ ــ دراس

المنامة - وزارة الصحة

التنفيـــذي  الرئيـــس  صـــرح 
أحمـــد  الحكوميـــة،  للمستشـــفيات 
فريـــق  تشـــكيل  األنصاري،عـــن 
)الدعم والرعايـــة( بدائرة الحوادث 
الســـلمانية  بمجمـــع  والطـــوارئ 
سياســـة  ضمـــن  وذلـــك  الطبـــي، 
المستشـــفيات الحكوميـــة الهادفـــة 
إلـــى االرتقـــاء بالمنظومـــة الصحية 
وتحسين التجربة العاجية لجميع 
بمملكـــة  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
البحريـــن، انطاًقـــا مـــن توجيهـــات 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
سلمان بن حمد آل خليفة، لتجسيد 
أهـــداف التنمية المســـتدامة والتي 
تأتـــي صحـــة الفـــرد والمجتمع على 

رأس أولوياتها. 
ويهـــدف الفريـــق إلى تقديـــم أعلى 
فـــي  والرعايـــة  الدعـــم  مســـتويات 
دائـــرة الحـــوادث والطـــوارئ وذلك 
الطبيـــة  االحتياجـــات  لتســـيير 
المرضـــى  لجميـــع  والمعنويـــة 
وتحســـين ســـير العمل، إضافة إلى 
تقديم المساعدة المباشرة للمرضى 

والمراجعيـــن في مناطـــق االنتظار 
والتصنيف والتســـجيل وإرشادهم 
الصحيحـــة،  الرعايـــة  أماكـــن  إلـــى 
فضـــًا عـــن متابعـــة توفـــر األســـرة 
بمختلـــف مســـتوياتها والتأكـــد من 
حصول كل مريض على السرير في 
أســـرع وقت بالتنســـيق مـــع أطباء 
وممرضي الجناح. ويســـعى الفريق 
لحل المشاكل الخاصة بالمراجعين 
بمختلـــف أنواعها مـــع تقديم الدعم 
النفســـي والســـلوكي وغيرهـــا مـــن 

الخدمات األخرى.
وســـيقدم الفريـــق تقاريـــر شـــهرية 
تتعلـــق بمشـــاكل دائـــرة الحـــوادث 
والطـــوارئ ويســـلمها إلـــى الجهات 
المعنيـــة وذلـــك التخـــاذ اإلجراءات 
الازمة بشـــأنها والعمل على إيجاد 
الحلـــول المناســـبة لهـــا، إضافة إلى 
إعـــداد االســـتبيانات الخاصة برضا 
المرضـــى والمراجعيـــن والتأكد من 
وموضوعيـــة  بشـــفافية  تقديمهـــا 
تحســـين  بهـــدف  شـــهري؛  بشـــكل 
التجربـــة العاجية للمرضى بمجمع 

السلمانية الطبي.

تـــــرأس الـــوكـــيـــل الــمــســاعــد 
لــشــؤون الــمــوانــئ بـــدر هــود 
وزارة  وفـــــــد  ــود  ــمــ ــحــ ــمــ ــ ال
ــمـــواصـــات واالتـــصـــاالت  الـ
ــمــــاع لــجــنــة  ــتــ ــور اجــ ــضـ ــحـ لـ
الماحة  لحركة  التسهيات 
البحرية السادس واألربعين 
ــيــة  الــدول لــلــمــنــظــمــة   )FAL(
)IMO( والذي أقيم  البحرية 
العاصمة  في  المنظمة  بمقر 
خاله  تم  لندن.  البريطانية 
مناقشة واعتماد العديد من 
لتسهيل  المهمة؛  الــقــرارات 
ــدول  حــركــة الــســفــن بــيــن الـ
ومــراجــعــة تــقــاريــر الــلــجــان 

المختلفة في المنظمة. 
وبموجب هذا االجتماع، فإن اعتماد هذه القرارات سوف يسهم من تسهيل 

إجراءات حركة مرور السفن التجارية في موانئ مملكة البحرين. 
وفـــي ســـياق هـــذه الزيارة تـــم االجتماع مـــع الرئيـــس التنفيذي للمؤسســـة 
الدولية لمســـاعدات الماحة )IFAN( المؤسســـة األم لشركة ميناس العاملة 
فـــي مملكـــة البحرين؛ للتباحث في ســـبل تبادل دعم العاقـــات بين الوزارة 
والمؤسســـة، وتعزيـــز التعـــاون المشـــترك فـــي كافـــة المجـــاالت خصوصـــا 
التدريب بالتعاون مع الجهات المعنية واالســـتفادة من الخبرات المتواجدة 

في مجال الماحة البحرية.  
كمـــا تـــم االجتمـــاع مـــع ممثـــل شـــركة Magnavale المختصـــة فـــي تطوير 
المســـتودعات المبـــردة للتباحث في إمكانية اســـتثمار الشـــركة في منطقة 
البحرين اللوجستية، حيث إن تواجدهم في مملكة البحرين سوف يساهم 

في تحقيق األمن الغذائي وساسل اإلمدادات. 
يذكر أن منطقة البحرين اللوجســـتية تم تصميمها اســـتكماالً لميناء خليفة 
بن سلمان؛ بهدف توفير بيئة استثمارية ذات تسهيات متكاملة وحصرية 
لشـــركات القطـــاع اللوجســـتي المحليـــة والعالميـــة، حيث إنه منـــذ إطاقها 
فـــي 2008، تمكنـــت منطقـــة البحريـــن اللوجســـتية بفضـــل المزايـــا الفريدة 
التي تقدمها من اســـتقطاب مجموعة واســـعة من أبرز الشـــركات اإلقليمية 

والعالمية لتأسيس وتشغيل أنشطتها من المنطقة.

تشكيل فريق “الدعم والرعاية” 
بـ “طوارئ السلمانية”

اعتماد قرارات مهمة لتسهيل 
حركة السفن بين الدول

وفد شؤون الموانئ المشارك باجتماع لندن

ليلى مال اهلل

أثناء الحوار
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