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أول السطر:
األطــفــال  وريـــاض  الحضانة  دور  فــي  الــعــامــات  مــن  الكثير 
الــشــهــر(.. مــن يقدر  فــي  ديـــنـــارا  الـــراتـــب )150  قــلــة  يشكين مــن 
الــظــروف المعيشية  الــيــوم فــي ظــل  الــراتــب  أن يعيش على هــذا 
الصعبة.. وللصراحة فإن رواتب الكثير من العامات في المنازل 
اليوم )150 دينارا وأكثر( فضا عن المميزات والرعاية األخرى.. 
»ال ويشردون بعد..!!«.. فمتى ستتم مراجعة رواتب العامات في 

دور الحضانة ورياض األطفال..؟     
جائزة العمل التطوعي.. والعاملية:

الــتــوالــي تستمر جــائــزة سمو  الـــحـــادي عــشــر عــلــى  لــلــعــام    
للعمل  آل خليفة  بن سلمان  بن خليفة  بن علي  الشيخ عيسى 
التوالي يستمر تكريم العاملين  الثاني على  التطوعي.. وللعام 
في الصفوف األمامية للتصدي لجائحة كورونا.. فشكرا لراعي 

الجائزة.. وشكرا ألبطال الصفوف األمامية.
ثــمــرة صالحة  الــتــطــوعــي،  للعمل  عــلــي  بــن  عــيــســى  جــائــزة 
ونــبــت حــســن.. نشأ وتــرعــرع، وأيــنــع وأثــمــر، وحـــان وقــت حصاده 
الخيري من أجل العمل التطوعي، الوطني واإلنساني في مملكة 

البحرين.
انحسرت  زمنية  فــتــرة  فــي  جـــاءت  التطوعي،  العمل  جــائــزة 
فيها ثقافة العمل التطوعي، ولكن الجائزة استمرت وتواصلت، 
وتــضــاعــفــت وتـــعـــاظـــمـــت، وشـــهـــدت حـــضـــورهـــا الـــفـــاعـــل وحــاجــة 
العمل  برز  كورونا، حيث  في ظل جائحة  لها  الماسة  المجتمع 

التطوعي بشكل أكبر، وكان للجائزة حضور أمثل. 
ــوم بــالــتــكــريــم  ــقــ ــزة تــعــمــل وتـــجـــتـــهـــد، وتــ ــائــ ــا والــــجــ ــامـ 11 عـ
الــجــائــزة  زمــنــيــة مــنــاســبــة ألن تنطلق  فــتــرة  ــذه  واالحـــتـــفـــاء، وهــ
ــع، الــعــربــي واإلقــلــيــمــي، وكــذلــك الــعــالــمــي..  نــحــو الــنــطــاق األوســ
تعزيزا لدور الدبلوماسية الخيرية واإلنسانية والتطوعية التي 
تتصدرها مملكة البحرين ورائدة فيها، بفضل القيادة الحكيمة 
والمبادرات الملكية السامية، وفق منهجية عمل رفيعة وعصرية، 

وتنموية.
إن جائزة العمل التطوعي، ال تقتصر أهدافها على التشجيع 
والتكريم، ولكنها كذلك تجسد أصالة وعراقة الشعب البحريني، 
وقيمه السامية ومبادئه الراسخة، وتميزه وتفرده، وحرصه على 
روح التضامن والتكافل والتعاضد، وتعزيزا للتسامح والتعايش 
والجائزة  وعالمية..  إنسانية  مبادئ  وهي  واالستقرار،  والسام 

تستحق أن تصل للعالمية. 
آخر السطر:

الــكــثــيــر مــن الــشــبــاب الــبــحــريــنــي يــخــوض تــجــربــة ومــشــروع 
ــارة الــمــطــاعــم وشــــراء  ــزيــ »ســـيـــاحـــة األكــــــل« مـــن خــــال قــيــامــه بــ
عبر  للجمهور  التجربة  وبــث  وغيرها،  المطاعم  من  المأكوالت 
تجربة  األكل«  »سياحة  االجتماعي..  التواصل  وحسابات  مواقع 
ولها  والخليجية،  العربية  وخــاصــة  الــــدول،  فــي  كثيرا  منتشرة 
متابعون من كل دول العالم.. وهؤالء يدعمون السياحة المحلية 
التجارب  هــذه  أصحاب  دعــم  بمكان  األهمية  ومــن  والخارجية.. 
الناجحة، ألنهم يساهمون في دعم الوطن وأصحاب المشاريع. 

نــظــمــت جــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي 
والعلوم  القبول لكلية الطب  اختبارات 
من  وطالبة  طالبًا   280 لنحو  الطبية 
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  أبــنــاء مجلس 
المتنافسين  المرشحين  مــن  العربية 
ــلـــوم  ــعـ ــلـــى مـــقـــاعـــد كـــلـــيـــة الــــطــــب والـ عـ
 ،2022 ـ   2021 األكاديمي  للعام  الطبية 
حـــيـــث تـــابـــع رئـــيـــس جـــامـــعـــة الــخــلــيــج 
بن عبدالرحمن  الدكتور خالد  العربي 
وفق  القبول  امتحانات  سير  العوهلي 
ــة لــلــوقــايــة من  ــرازيـ ــتـ اإلجــــــــراءات االحـ

عدوى فيروس كورونا.
جامعة  إن  العوهلي  الدكتور  وقــال 
الخليج العربي اكتسبت على مدى أكثر 
من 40 عامًا سمعة مرموقة في منطقة 
تتميز  لما  اجمع  والعالم  الخليج  دول 
تعتمد  عالية  أكاديمية  معايير  من  به 
حل  على  قائمًا  وتعليمًا  مبتكرًا  نهجًا 
ــا ســاهــم  الــمــعــضــات الــطــبــيــة، وهــــو مـ
اإلكلينيكية  الطلبة  مهارات  صقل  في 
والبحثية، ورسخ فيهم النظرة الشاملة 
لــلــتــعــامــل مــــع الــــحــــاالت الــطــبــيــة مــن 
ــيـــة لــلــمــشــكــات  خــــال الــــدراســــة الـــذاتـ
الطبية واالستعانة بالمصادر المحلية 
المشابهة  الحاالت  لدراسة  والعالمية 
وقــد  الــدقــيــق،  بالتشخيص  والـــخـــروج 
تــكــلــل هـــذا الــنــهــج بــحــصــول الــجــامــعــة 

اإلقليمية  الــجــوائــز  مــن  الــعــديــد  عــلــى 
العالمي  بتصنيفها  والقفز  والعالمية، 
ـــان أحــدثــهــا  ــى صـــفـــوف مــتــقــدمــة، كـ إلــ
كأفضل   15 الــــ  الــمــركــز  عــلــى  حصولها 
جامعة على مستوى العالم العربي في 
العالي  للتعليم   2021 تايمز  تصنيف 
الجامعة  لــتــكــون  الــعــربــيــة  لــلــجــامــعــات 
البحرين  مملكة  مستوى  على  األولــى 
ــي هــــــذا الـــتـــصـــنـــيـــف الــــــــذي يــصــنــف  ــ فـ
شمولية  دولية  معايير  وفق  الجامعات 
تــقــيــس تـــنـــامـــي الــســمــعــة االكـــاديـــمـــيـــة 
البحثية  واالســتــشــهــاديــات  اإليــجــابــيــة 

اكاديمية  ومعايير  العالية  الجودة  ذات 
أخرى عديدة. 

ــطـــت جــامــعــة  وأضـــــــاف قــــائــــًا: »خـ
وثابتة  حثيثة  خطى  العربي  الخليج 
ــتـــى الــــطــــرق  لـــتـــجـــويـــد تـــعـــلـــيـــمـــهـــا بـــشـ
االبتكارية من خال طرح التخصصات 
ــفـــريـــدة الـــتـــي يــحــتــاجــهــا  الــحــديــثــة والـ
تطور  إلــى  ذلــك  معزيًا  الخليج«،  ســوق 
الرؤية االستراتيجية التي بناها فريق 
الخليج  لترسيخ جامعة  عمل جماعي 
على  قائمة  أكاديمية  كمؤسسة  العربي 

االبتكار.

بــــــحــــــث الـــــمـــــهـــــنـــــدس 
عـــــلـــــي أحــــــمــــــد الــــــــــــــدرازي 
الوطنية  المؤسسة  رئيس 
ــان، ســبــل  ــ ــســ ــ ــقـــوق اإلنــ لـــحـ
ــاون وتــــبــــادل  ــعــ ــتــ تـــعـــزيـــز الــ
القدرات  وتنمية  الخبرات 
ــــي الــــمــــجــــال الـــحـــقـــوقـــي  فـ
بــيــن الــمــؤســســة وعـــدد من 
في  الحقوقية  المؤسسات 

جمهورية أستونيا.
جــــــــــــاء ذلــــــــــــك خــــــال 
اســــتــــقــــبــــالــــه امـــــــس وفـــــــًدا 
ــددا مــن  ــ ــا ضــــم عــ ـ ــّيً ــونـ ــتـ أسـ
مـــمـــثـــلـــيـــن عـــــن مــنــظــمــات 

المجتمع المدني وهيئات 
حـــكـــومـــيـــة فــــي جــمــهــوريــة 
أســتــونــيــا، حــيــث أكـــد على 
حــــــرص الـــمـــؤســـســـة عــلــى 
البناء  والــتــعــاون  االنــفــتــاح 
ــات  ــســ ــؤســ ــمــ ــة الــ ــ ــافــ ــ ــع كــ ــ ــ مـ
ــلــــيــــة  والــــــهــــــيــــــئــــــات الــــمــــحــ
لكل  والدولية،  واإلقليمية 
ما من شأنه تعزيز وحماية 

حقوق اإلنسان.
ــان  ــ ــرفـ ــ ــطـ ــ وتـــــــطـــــــرق الـ
الــى آلــيــات االســتــفــادة من 
ــا يــتــعــلــق  ــيـــمـ الــــخــــبــــرات فـ
بـــقـــطـــاع حـــقـــوق اإلنـــســـان 

بشكل عام ومكافحة ظاهرة 
االتـــــــــجـــــــــار بـــــاألشـــــخـــــاص 
ــــاص، مـــن خــال  بــشــكــل خـ
التعاون والتنسيق الثنائي 
بــــمــــا يــــحــــقــــق الـــمـــصـــالـــح 
الــمــشــتــركــة بــيــن الــبــلــديــن 

الصديقين.
ــلـــقـــاء خــالــد  حـــضـــر الـ
الــشــاعــر نائب  عــبــدالــعــزيــز 
الـــــرئـــــيـــــس، والـــمـــســـتـــشـــار 
ياسر غانم شاهين األمين 
الـــــــعـــــــام، واألســــــــتــــــــاذ فــهــد 
المعلى مدير إدارة الموارد 

والخدمات. 

ــد اخـــتـــصـــاصـــيـــون بــقــطــاع  ــ أكـ
والتعليم  التربية  بــوزارة  التعليم 
ــي  ــدراســ ــام الــ ــعــ أنـــنـــا نــســتــقــبــل الــ
بــاســتــعــداد   2022-2021 الــجــديــد 
تـــام عــلــى األصـــعـــدة كــافــة، وبحب 
وتكاتف وتاحم وروح وطنية، من 
أجـــل خــدمــة الــبــحــريــن وأبــنــائــهــا، 
ــا قـــــدمـــــنـــــاه مــن  ــمــ ــيــ لـــنـــســـتـــمـــر فــ
العامين  خـــال  اســتــثــنــائــي  جــهــد 
الــدراســيــيــن الــمــاضــيــن، لــضــمــان 
ــة الـــتـــعـــلـــيـــم بـــالـــوســـائـــل  ــدامــ ــتــ اســ
التي  الجائحة  لظروف  المراعية 
تمّثل تجربة غنية في مجال إدارة 

األزمات.
وقـــــالـــــت الـــــدكـــــتـــــورة وجــيــهــة 
تـــربـــوي أول  الــمــيــر اخــتــصــاصــي 
ــتــــدائــــي: ســنــواصــل  لــلــتــعــلــيــم االبــ

ــانـــدة  ــي فـــــي مـــسـ ــ ــاســ ــ دورنـــــــــا األســ
الـــمـــيـــدان الـــتـــربـــوي ومــســاعــدتــه 
عــلــى تــقــديــم خــدمــاتــه بــالــصــورة 
ــة، مـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن  ــوبــ ــلــ ــمــــطــ الــ
الــتــحــديــات الــتــي واجــهــتــنــا خــال 
الجائحة، ونجحنا في مواجهتها 
الطلبة  تــســجــيــل  مــنــهــا  بـــاقـــتـــدار، 
المستجدين للصف األول، حيث 
إلغاء  االجتماعي  التباعد  حتم 
ــر  ــور الــفــعــلــي لـــولـــي األمــ الـــحـــضـ
والــطــفــل لــلــتــســجــيــل، مـــا حــفــزنــا 
على ابتكار آلية إلكترونية جديدة 
ــلء الــبــيــانــات  لــلــتــســجــيــل، يــتــم مــ
وإرســـــال الــوثــائــق الــمــطــلــوبــة من 
خــالــهــا، األمــــر الــــذي أســهــم في 
تسهيل التسجيل على ولي االمر 
البشرية  والــمــوارد  الوقت  وتوفير 

واستخدام الورق، كما برزت كفاءة 
ــعـــامـــل عـــلـــى تــســجــيــل  الـــفـــريـــق الـ
ونقل الطلبة، الذي أنجز المهمة 

في وقت قياسي.
بــاســم منصور  وأكـــد االســتــاذ 
ـــــربـــــوي لــلــتــعــلــيــم  اخـــتـــصـــاصـــي ت
الثانوي: »نحن جنود هذا الوطن 
األمــور  أولــيــاء  وليطمئن  الغالي، 
االســتــعــدادات تمت،  الــكــرام، فكل 
النجاح  نصيبه  الــدراســي  والــعــام 
أمــا عن  وأكــثــر،  بــإذن اهلل  كسابقه 
أبرز التحديات التي واجهت عملي 
ــال الــجــائــحــة فــهــو االنــتــقــال  خــ
السريع من الطرق التقليدية الى 
الجانب التقني والتكنولوجي في 
الـــمـــدارس،  مــع  الــتــواصــل  عملية 
وبصفتي منسقا للشؤون اإلدارية 

في اإلدارة التعليمية فمن مهامي 
ــراءات  ــ واإلجـ التعليمات  تــوصــيــل 
والـــتـــعـــامـــيـــم والــــخــــطــــابــــات إلـــى 
ــة وعــمــل  ــ ــــدارس بـــســـرعـــة ودقــ ــمـ ــ الـ
ــاعــــات وبـــــرامـــــج تـــدريـــبـــيـــة  ــتــــمــ اجــ
الحديثة،  البرمجيات  باستخدام 
تيمز  ميكروسوفت  تفعيل  فــكــان 
ــدارس  ــ ــمــ ــ ــع الــ ــ ــي الـــــتـــــواصـــــل مــ ــ فــ
الـــرقـــمـــي  ــتــــحــــول  والــ واإلدارات، 
ــدارس،  ــمــ فـــي الـــمـــراســـات مـــع الــ
القطاع  فــي  مــمــتــازة  نوعية  نقلة 

التعليمي«. 
ــرز الـــمـــواقـــف خـــال  ــ ــن أبــ ــ وعـ
»أبهرني  باسم:  أ.  قــال  الجائحة، 
ــــي قـــطـــاع  ــن فـ ــيـ ــويـ ــربـ ــتـ ــق الـ ــابـ ــسـ تـ
التعليم على الحضور إلى الوزارة 
من  ولــيــس  مكاتبهم  مــن  والعمل 

الــمــنــزل، والــحــرص عــلــى الــزيــارة 
تطبيق  مــع  لــلــمــدارس  الميدانية 
االحـــــــــتـــــــــرازات، وذلــــــــك لــتــقــديــم 
الـــدعـــم الــمــنــاســب لــلــجــمــيــع، مع 
عــقــد االجـــتـــمـــاعـــات الــتــنــســيــقــيــة 

هــدف  فتحقق  مــســتــمــرة،  بــصــورة 
وتـــم تحقيق  الــتــعــلــيــم،  اســتــمــرار 
أولــى في  إنــجــازات مميزة ومراكز 
والخارجية  المحلية  المشاركات 

رغم الظروف«.

تربوي���ون يوؤك���دون ا�س���تعدادهم ال�س���تقبال الع���ام الدرا�س���ي الجدي���د

} باسم منصور. } د. وجيهة المير.

رئي�س ال�موؤ�س��س�ة ال�وطني�ة لح�ق�وق االإن��س�ان 

يبحث التعاون ال�حق�وق�ي م�ع وف�د من اإ�ستونيا

مقاع��د  عل��ى  يتناف�س��ون  وطالب��ة  طالب��ا   280

ك��ل��ي��ة ال���ط���ب ب��ج��ام��ع��ة ال��خ��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي

} جانب من االستقبال.

} كلية الطب بجامعة الخليج.
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اجتمع الدكتور عبداللطيف بن 
راشـــد الــزيــانــي وزيـــر الــخــارجــيــة في 
مــقــر الـــــوزارة أمـــس األحـــد الــمــوافــق 
29 أغسطس 2021م، مع السيد بدر 
بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير 
الشقيقة،  ُعــمــان  سلطنة  خــارجــيــة 
وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي 
لترؤس  البحرين  لمملكة  بها  يقوم 
ــي اجــتــمــاع  ــان فــ ــمــ ــ وفـــــد ســلــطــنــة ُع
الـــــــدورة الــســابــعــة لــلــجــنــة الــــوزاريــــة 

البحرينية العمانية المشتركة.
وتــــــم خــــــال االجــــتــــمــــاع بــحــث 
الـــعـــاقـــات األخـــويـــة الــوثــيــقــة الــتــي 
وما  الشقيقين  البلدين  بين  تجمع 
جميع  على  ونمو  تطور  من  تشهده 
الــمــســتــويــات، فـــي ظـــل الــتــوجــيــهــات 
الــســديــدة مــن لـــدن حــضــرة صاحب 
آل  الملك حمد بن عيسى  الجالة 
خليفة ملك الباد المفدى، وأخيه 
صاحب الجالة السلطان هيثم بن 

طارق المعظم سلطان ُعمان.
ــان مــســار  ــبـ ــانـ ــتــــعــــرض الـــجـ واســ
ــل تــعــزيــز  ــبـ الـــعـــاقـــات األخــــويــــة وسـ
الــــــتــــــعــــــاون الــــثــــنــــائــــي والـــتـــنـــســـيـــق 
الــمــجــاالت  فــي مختلف  الــمــشــتــرك 
بــمــا يــحــقــق الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة 

للبلدين والشعبين الشقيقين. 
ــران تـــطـــورات  ــ ــوزيـ ــ كــمــا بــحــث الـ

األوضـــــاع والــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
تبذل  التي  والجهود  المنطقة  دول 
وتحقيق  واالستقرار  األمــن  لتعزيز 
الــنــمــاء واالزدهـــــــــار، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
عدد من الموضوعات والقضايا ذات 
االهتمام المشترك على الساحتين 

اإلقليمية والدولية.
حــضــر االجــتــمــاع مـــن الــجــانــب 
عبداهلل  الشيخ  الــدكــتــور  البحريني 
وزارة  وكـــيـــل  خــلــيــفــة  آل  أحـــمـــد  بـــن 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة، 
الكعبي  أحــمــد  بــن  والــدكــتــور جمعة 
سفير مملكة البحرين لدى سلطنة 

الشيخة  الدكتورة  والسفيرة  ُعمان، 
خــلــيــفــة  آل  خـــلـــيـــفـــة  بـــنـــت  مـــنـــيـــرة 
المدير التنفيذي ألكاديمية محمد 
لـــلـــدراســـات  بـــن مـــبـــارك آل خــلــيــفــة 
عبدالعزيز  والسفير  الدبلوماسية، 
مــحــمــد الــعــيــد رئــيــس قــطــاع شـــؤون 

مجلس التعاون بوزارة الخارجية.
العماني  الــجــانــب  مــن  وحــضــره 
الــــســــيــــد عــــــبــــــداهلل بــــــن راشــــــــــد بــن 
ــلــــوي عـــمـــيـــد الــســلــك  ــديــ ــمــ عـــلـــي الــ
ُعــمــان  سلطنة  سفير  الــدبــلــومــاســي 
ــدى مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، والــــوفــــد  ــ لــ

المرافق لوزير الخارجية.

كشف وزير األشغال وشؤون 
ــال  ــغــ ــلــــديــــات بــــــــــوزارة األشــ ــبــ الــ
والتخطيط  البلديات  وشــؤون 
الــعــمــرانــي عــصــام بــن عــبــداهلل 
خلف بأن الوزارة باشرت توزيع 
ــــاس عــلــى  ــيـ ــ ــزة صــــــرف أكـ ــ ــهـ ــ أجـ
الــمــحــافــظــات االربـــــع تــمــهــيــدا 

إلدخالها للخدمة.
وأشـــــار خــلــف فـــي تــصــريــح 
أَنّ »الــوزارة عملت على  له إلى 
الــذاتــي  الــتــوزيــع  توفير أجــهــزة 
 »Vending Machine«
مــــــــن أجــــــــــل تـــــوفـــــيـــــر أجـــــهـــــزة 
ــاس الـــمـــخـــلـــفـــات  ــ ــيــ ــ صـــــــرف أكــ
ومن  تلقائي  بشكل  المنزلية 
غـــيـــر الـــحـــاجـــة إلـــــى مــراجــعــة 
من  المستفيدين  المواطنين 
هذه الخدمة لمراكز الخدمات 
الـــخـــاصـــة بـــأمـــانـــة الــعــاصــمــة 

والبلديات«.
ــاف: »بـــاشـــرت الــــوزارة  ــ وأضـ
ــزة الــتــي وصــلــت  ــهـ تـــوزيـــع األجـ
مــؤخــرا، بحسب  البحرين  إلــى 
ــات والـــتـــصـــامـــيـــم  ــ ــفـ ــ ــواصـ ــ ــمـ ــ الـ
الــمــطــلــوبــة، وقـــد بــدأنــا بوضع 
االجهزة في بعض المجمعات 
ــلـــف  ــتـ الــــــتــــــجــــــاريــــــة فــــــــي مـــخـ
ــكـــة لــكــي  ــلـ ــمـ ــافــــظــــات الـــمـ مــــحــ
يستطيع الناس الوصول اليها 

بسهولة ويسر«.
ل  الــتــحــُوّ »إَنّ  وقـــال خــلــف: 
في عملية تقديم خدمة توزيع 
المنزلية  الــمــخــلــفــات  أكـــيـــاس 
إلــى خــدمــة عــن طــريــق أجهزة 
الــتــوزيــع الــذاتــيــة يــأتــي ضمن 
ـــه الــحــكــومــة فـــي تــحــويــل  تـــوُجّ

ــة إلـــى  ــيـ ــكـــومـ الــــخــــدمــــات الـــحـ
ُيسّهل  بما  إلكترونية  خدمات 
عــمــلــيــة الـــحـــصـــول عـــلـــى هـــذه 
ــات، ويـــقـــلـــل الــجــهــد  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ

والوقت على المواطنين«.
ــلــــف أن  وأكـــــــــد الــــــوزيــــــر خــ
»خــــــــدمــــــــة صــــــــــرف األكــــــيــــــاس 
ــًا ســتــتــوقــف بــعــد الــفــتــرة  يـــدويـ
قـــد تستمر  الــتــي  الــتــجــريــبــيــة 
الى  االشهر«، مشيرا  عددا من 
ان مراكز توزيع أكياس النظافة 
البلديات ستبقى مفتوحة  في 

أثناء الفترة التجريبية.
وتابع: »بعد نجاح الخدمة 
كــامــل سيتمكن  بــشــكــل  اآللــيــة 
الــمــواطــن مــن الــحــصــول على 
األكــيــاس طـــوال أيـــام األســبــوع 
وخـــارج أوقـــات الـــدوام الرسمي 
بــاســتــخــدام الــبــطــاقــة الــذكــيــة 
وإدخال رقم حساب الكهرباء«. 
ــــــــــــه كـــمـــرحـــلـــة  وأوضــــــــــــح أَنّ
ــدد  ــ ــم تـــــــوزيـــــــع عـ ــتــ ــيــ أولـــــــــــى ســ
أكـــيـــاس  لـــصـــرف  جــــهــــازا   )20(
الـــمـــخـــلـــفـــات الـــمـــنـــزلـــيـــة عــلــى 
ــافــــظــــات فــي  مـــخـــتـــلـــف الــــمــــحــ
الــمــمــلــكــة، وذلـــــك بــعــد نــجــاح 
بــدأتــهــا بلدية  الــتــي  الــتــجــربــة 
عــدد  فــي  الجنوبية  المنطقة 
ــاريـــة  ــتـــجـ ــات الـ ــعـ ــمـ ــمـــجـ ــن الـ ــ مـ
المنطقة  العامة في  والمواقع 
تجريبي  كــمــشــروع  الــجــنــوبــيــة 

العام الماضي.
ــتـــم تـــوزيـــع  ــيـ وأضـــــــــاف: »سـ
ــيــــاس  أكــ ــرف  ــ ــــصـ لـ جـــــهـــــازا   20
الــقــمــامــة عــلــى الــمــحــافــظــات 
األربـــــع وســيــتــم تــوزيــعــهــا على 

ومكاتب  التجارية  المجمعات 
مع  االتــفــاق  بحسب  البلديات 
ــلـــديـــة، بــحــيــث  ــبـ الـــمـــجـــالـــس الـ
الــوصــول  الــمــواطــن  يستطيع 
إلــيــهــا بــيــســر وســـهـــولـــة وتــكــون 
ــاكــــن  ــرة لــــديــــه فـــــي أمــ ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ مـ
خالها  من  ويستطيع  تسوقه 
الحصول على أكياس القمامة 

دون مواعيد أو انتظار«.
وأشار إلى أَنّ »فريق تنفيذ 
ــوزارة يعمل  ــ الــ الــمــشــروع لـــدى 
حــالــيــًا لــتــحــديــد الــمــتــطــلــبــات 
وتطوير  تصميم  على  والعمل 
شـــــاشـــــات الـــُمـــســـتـــخـــدم الـــتـــي 
ســتــظــهــر عـــلـــى أجــــهــــزة صـــرف 
المنزلية  الــمــخــلــفــات  أكـــيـــاس 
الـــذاتـــيـــة بــالــلــغــتــيــن الــعــربــيــة 
واإلنــجــلــيــزيــة، بــاإلضــافــة إلــى 
الــتــنــســيــق مــع قــســم الــعــاقــات 
الــعــامــة واالعــــــام لــشــرح آلــيــة 
اســـتـــخـــدام االجــــهــــزة وأمـــاكـــن 

تواجدها«. 
وأضـــــــــاف: »بـــــدأنـــــا عــمــلــيــا 
فــــــــي تــــــــوزيــــــــع االجـــــــــهـــــــــزة فـــي 
الــمــنــاطــق والــمــجــمــعــات الــتــي 
التام  تحديدها بالتنسيق  تــم 
والبلديات  العاصمة  أمانة  مع 
لـــــوضـــــع األجـــــــهـــــــزة الــــذاتــــيــــة 
لــصــرف األكــيــاس فــي األمــاكــن 
المناسبة والتي تخدم الهدف، 
أَنّ هذه  الرغم من  ــه على  إَنّ إذ 
م من خال شؤون  الخدمة ُتقَدّ
البلديات بالمجان فإننا نؤمن 
تــقــديــمــهــا بشكل  بـــــأَنّ عــمــلــيــة 
ر للمواطن هي أمر  مرن وُميَسّ

واجب علينا«.

نظ�ام ذات�ي ل�ص�رف اأكيا��س المخلف�ات المنزلي�ة 

ي�عم��ل ف�ي ج��ميع ال�م�حاف�ظ��ات ال�ص�هر القادم

حـــضـــر االجـــتـــمـــاع الـــدكـــتـــور 
ــد آل  ــمـ ــبــــداهلل بــــن أحـ الـــشـــيـــخ عــ
الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل  خــلــيــفــة 
لــلــشــؤون الــســيــاســيــة، والــدكــتــور 
سفير  الكعبي  أحــمــد  بــن  جمعة 
سلطنة  لـــدى  الــبــحــريــن  مملكة 
ــن راشـــــد بن  ــبــــداهلل بـ ُعــــمــــان، وعــ
السلك  الــمــديــلــوي عــمــيــد  عــلــي 
الـــدبـــلـــومـــاســـي ســـفـــيـــر ســلــطــنــة 
ــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن،  ــان لــ ــمـ ُعـ
والـــســـفـــيـــرة الـــدكـــتـــورة الــشــيــخــة 
خليفة  آل  خــلــيــفــة  بــنــت  مــنــيــرة 
الــمــديــر الــتــنــفــيــذي ألكــاديــمــيــة 
خليفة  آل  مـــبـــارك  بـــن  مــحــمــد 
وعــدد  الدبلوماسية،  لــلــدراســات 
من كبار المسؤولين في البلدين 

الشقيقين.
فـــي بـــدايـــة الــجــلــســة، ألــقــى 
راشــد  بــن  عبداللطيف  الــدكــتــور 
بوزير  فيها  رحــب  كلمة  الــزيــانــي 
والــوفــد  ُعــمــان  خــارجــيــة سلطنة 
ــن اعـــتـــزاز  ــق، مـــعـــرًبـــا عــ ــرافــ ــمــ الــ
يجمعها  بــمــا  الــبــحــريــن  مملكة 
مـــن عـــاقـــات أخـــويـــة وثــيــقــة مع 
بين  يــربــط  ومـــا  ُعـــمـــان،  سلطنة 
روابط  من  الشقيقين  شعبيهما 
ــد أن  ــؤكـ ــا يـ ــة، مــ ــ ــخـ ــ مــتــيــنــة وراسـ
الــعــاقــات بــيــن الــبــلــديــن ستظل 

ــا لـــلـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك  ــمــــوذًجــ نــ
على  تستند  فهي  األشــقــاء،  بين 
دعائم صلبة، بفضل التوجيهات 
السامية من لدن حضرة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
المفدى،  الباد  آل خليفة ملك 
وأخيه صاحب الجالة السلطان 
هيثم بن طارق المعظم سلطان 
ُعــمــان، ومـــا يــولــيــانــه مــن حــرص 
العاقات  وتنمية  لتطوير  كبير 
ــمـــجـــاالت لــلــوصــول  فـــي كـــافـــة الـ
التنسيق  درجـــات  أعــلــى  إلــى  بها 
ــة لـــمـــا فــيــه  ــراكــ ــاون والــــشــ ــعــ ــتــ والــ
والشعبين  البلدين  وصالح  خير 

الشقيقين. 
ــر الــخــارجــيــة عن  ــ وعـــبـــر وزيـ
اللجنة  أعــمــال  بانعقاد  سعادته 
المشتركة  العمانية  البحرينية 
ــابـــعـــة لــتــعــزيــز  ــا الـــسـ ــ ــهـ ــ فــــي دورتـ
التعاون الثنائي بين البلدين في 
مــعــرًبــا عن  الــمــجــاالت،  مختلف 
أمله أن تأخذ اللجنة المشتركة 
ــة تــفــعــيــل  ــمـ ــهـ ــلــــى عـــاتـــقـــهـــا مـ عــ
التفاهم  ومـــذكـــرات  االتــفــاقــيــات 
الـــتـــي تـــم الــتــوقــيــع عــلــيــهــا، وأن 
التعاون  آفــاق  توسيع  إلى  تسعى 
الثنائي المشترك إلى مستويات 
ــح  ــالـ أشـــــمـــــل بــــمــــا يـــــخـــــدم مـــصـ

البلدين الشقيقين.
كـــــــمـــــــا أعــــــــــــــــرب الـــــــدكـــــــتـــــــور 
الــزيــانــي  راشـــد  بــن  عبداللطيف 
كبار  لجهود  وتقديره  شكره  عن 
البلدين  وســفــيــري  الــمــســؤولــيــن 
الشقيقين وحرص الجميع على 
تــطــويــر الـــتـــعـــاون وتــفــعــيــلــه بين 

البلدين الشقيقين. 
ــدر بن  ــرب بــ ــ مـــن جـــانـــبـــه، أعـ
حـــمـــد بــــن حـــمـــود الــبــوســعــيــدي 
عـــــن ســــعــــادتــــه بــــــزيــــــارة مــمــلــكــة 
السلطنة  وفــد  لترؤس  البحرين 
للجنة  الـــســـابـــع  ــاع  ــمـ ــتـ االجـ فـــي 
إلى  مشيًرا  المشتركة،  الــوزاريــة 
تنفيًذا  يــأتــي  االجــتــمــاع  هــذا  أن 
لحضرة  الــســامــيــة  لــلــتــوجــيــهــات 
صاحب الجالة السلطان هيثم 
بن سعيد المعظم سلطان ُعمان، 
وأخــيــه حــضــرة صــاحــب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

لتنظيم  البحرين،  مملكة  ملك 
البلدين  بين  المشتركة  الجهود 
ــر الـــتـــعـــاون  ــويـ الــشــقــيــقــيــن وتـــطـ
ــي كـــافـــة الـــمـــجـــاالت  الـــثـــنـــائـــي فــ
ــتــــصــــاديــــة  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة واالقــ
والــثــقــافــيــة والــعــلــمــيــة، وتـــبـــادل 
الـــتـــجـــارب والـــخـــبـــرات بــمــا يــعــزز 
للبلدين  الــمــشــتــركــة  الــمــصــالــح 

والشعبين الشقيقين. 
وزير خارجية سلطنة   وقال 
الــعــمــانــيــة- ُعـــمـــان إن الــعــاقــات 

البحرينية تعتبر نموذًجا راسًخا 
لعاقات األخوة التي تستند إلى 
الشقيقين  الشعبين  يــربــط  مــا 
مــــن عــــاقــــات تـــاريـــخـــيـــة وطـــيـــدة 
القربى  ووشــائــج  محبة  وأواصــــر 
مصالح  مــن  بينهما  يجمع  ومــا 
وتطلعات مشتركة نحو مستقبل 
وازدهـــــاًرا، متوجًها  ــا  إشــراًق أكــثــر 
بـــالـــشـــكـــر الــــجــــزيــــل إلـــــــى وزيـــــر 

بمملكة  واألشــــقــــاء  الـــخـــارجـــيـــة 
البحرين على ما لقيه من حفاوة 
استقبال وترحيب في هذا البلد 
وجل  عــز  المولى  داعــًيــا  الكريم، 
أن يكلل اجتماعات هذه اللجنة 
بــالــنــجــاح والـــتـــوفـــيـــق والــــســــداد، 
البحرين  مملكة  على  يديم  وأن 

األمن والرفعة والرخاء. 
ــان  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــجـ ــ واســـــــتـــــــعـــــــرض الـ
ــويــــة  ــات الـــثـــنـــائـــيـــة األخــ ــعــــاقــ الــ
مختلف  فـــي  بــيــنــهــمــا  الــقــائــمــة 
الــمــجــاالت، حــيــث أكـــد الــوزيــران 
الــمــشــتــركــة  الــســيــاســيــة  اإلرادة 
ــة تـــطـــويـــر  ــلــ ــواصــ ــمــ ــن لــ ــديـ ــلـ ــبـ ــلـ لـ
الـــعـــاقـــات الــمــتــمــيــزة بــيــنــهــمــا، 
في  تنميتها  في  القوية  والرغبة 
يحقق  بما  الــمــجــاالت،  مختلف 
لشعبي  الــمــشــتــركــة  الــمــصــلــحــة 
ــر آفــــاًقــــا أوســــع  ــوفــ الـــبـــلـــديـــن، ويــ
مختلف  في  المشترك  للتعاون 

المجاالت. 
كــمــا اســتــمــع الــجــانــبــان إلــى 
شـــرح مـــن كــبــار الــمــســؤولــيــن في 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن حـــــول آفــــاق 
البلدين  المقترحة بين  التعاون 
وأبــدى  الــمــجــاالت.  فــي مختلف 
ــان ارتــــيــــاحــــهــــمــــا لــمــا  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــجـ ــ الـ
وصــل إلــيــه الــتــعــاون بين وزارتـــي 
خــارجــيــة الــبــلــديــن الــشــقــيــقــيــن، 
ــرار تــعــزيــز  ــمـ ــتـ وأكــــــدا أهــمــيــة اسـ
القضايا  تجاه  والتشاور  التعاون 
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 
الـــمـــشـــتـــرك، والــــدفــــع بــعــمــلــهــمــا 
أوســع، وأكدا  آفــاق  إلى  السياسي 
الزيارات  تبادل  استمرار  ضــرورة 
ــيـــن فــــي وزارتـــــــي  بـــيـــن الـــمـــســـؤولـ
البحرين  مملكة  فــي  الخارجية 
على  يعود  وبما  ُعمان،  وسلطنة 
الـــبـــلـــديـــن وشــعــبــيــهــمــا وشـــعـــوب 
الــمــنــطــقــة بـــاألمـــن واالســـتـــقـــرار 

واالزدهار.
وبحث الجانبان آفاق تعزيز 
التعاون الثنائي بين البلدين في 
السياسية  الــمــجــاالت،  مــن  عــدد 
واالقتصادية والتجارية والمالية 
والصحة  والصناعة  والمصرفية 
الــعــامــة والــتــوظــيــف فــي الــخــارج 
ــوم  ــلــ ــعــ ــــي والــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــيــــم الـ ــلــ ــعــ ــتــ والــ
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـــمـــعـــلـــومـــات 
ــة  ــ ــزراعـ ــ ــنــــون والـ ــة والــــفــ ــافـ ــقـ ــثـ والـ
والــــثــــروة الــحــيــوانــيــة والـــتـــعـــاون 

الفني.
ــراع  كــمــا قـــرر الــجــانــبــان اإلسـ
في العمل على تفعيل االتفاقيات 
بين  الموقعة  التفاهم  ومذكرات 
مذكرات  مــن  واالنــتــهــاء  البلدين 
التفاهم واالتفاقيات قيد النظر، 
ــتـــمـــاع  ــلـــى عـــقـــد االجـ واتـــفـــقـــا عـ
الثامن للجنة في سلطنة ُعمان 

عام 2022م.

وفـــي خــتــام االجـــتـــمـــاع، وقــع 
الــوزيــران ثــاث مــذكــرات تفاهم، 
ــم بـــيـــن  ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ وهـــــــــــي: مـــــــذكـــــــرة تـ
أكــاديــمــيــة محمد بــن مــبــارك آل 
الدبلوماسية  للدراسات  خليفة 
البحرين  بــوزارة خارجية مملكة 
ــوزارة  ــ والــمــعــهــد الــدبــلــومــاســي بـ
خارجية سلطنة ُعمان في مجال 
الدراسات الدبلوماسية والبحوث 
والــــــتــــــدريــــــب، ومــــــذكــــــرة تـــفـــاهـــم 
لــلــتــعــاون فـــي مــجــالــي الــكــهــربــاء 
بين حكومة  المتجددة  والطاقة 
مملكة البحرين وحكومة سلطنة 
وزارة  بين  تفاهم  ومذكرة  ُعمان، 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــســيــاحــة 
حماية  وهيئة  البحرين  بمملكة 
في  ُعــمــان  بسلطنة  المستهلك 
كما  المستهلك.  حماية  مــجــال 
تم التوقيع على محضر اجتماع 

اللجنة.

في ختام اجتماع اللجنة الوزارية الم�شتركة البحرينية العمانية..

تاأكيد الإرادة ال�صيا�صية الم�صتركة لموا�صلة تطوير العالقات المتميزة بين البلدين
تفاهم م��ذك��رات   3 وت��وق��ي��ع  وال��دول��ي��ة..  الإق��ل��ي��م��ي��ة  الق�شايا  ت��ج��اه  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  ا���ش��ت��م��رار 

ُعـــقـــد أمــــس االجـــتـــمـــاع الـــســـابـــع لــلــجــنــة الــــوزاريــــة الــمــشــتــركــة 
البحرينية العمانية برئاسة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني 
وزير الخارجية، وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية 

سلطنة ُعمان الشقيقة.

}  جانب من اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة.} وزير الخارجية ونظيره العماني يوقعان على مذكرات التفاهم.

وزير الخارجية يكرم عميد ال�صلك الدبلوما�صي �صفير �صلطنة عمان
بن  عبداللطيف  الدكتور  قام 
راشـــد الــزيــانــي، وزيـــر الــخــارجــيــة، 
بن  بــن حمد  بــدر  أمـــس، بحضور 
البوسعيدي، وزير خارجية  حمود 
عــبــداهلل  بــتــكــريــم  ُعـــمـــان،  سلطنة 
ــد بــــن عـــلـــي الـــمـــديـــلـــوي،  ــ بــــن راشــ
ــلــــك الـــدبـــلـــومـــاســـي  ــيـــد الــــســ عـــمـ
مملكة  لدى  ُعمان  سلطنة  سفير 
انتهاء  بمناسبة  وذلــك  البحرين، 
ــيـــة كــســفــيــر  ــلـــومـــاسـ ــهـــامـــه الـــدبـ مـ
لـــبـــاده لــــدى الــمــمــلــكــة، مــشــيــًدا 
بــالــجــهــود الــطــيــبــة الــتــي قـــام بها 
الثنائي  التعاون  عاقات  لتعزيز 
بين البلدين، متمنًيا له التوفيق 
الدبلوماسية  مهامه  في  والسداد 

المقبلة.

وقد عبر عبداهلل بن راشد بن 
علي المديلوي عن شكره وتقديره 
لوزير الخارجية، مشيًدا بما لقيه 
والحكومة  الحكيمة  القيادة  من 
والــمــؤســســات  الــخــارجــيــة  ووزارة 
الـــرســـمـــيـــة واألهــــلــــيــــة مـــــن دعـــم 

أداء مهامه  لــه  يــســرت  ومــســانــدة، 
الــدبــلــومــاســيــة لــتــوطــيــد عــاقــات 
بين  المشترك  والــتــعــاون  األخـــوة 
الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــيــن، مــتــمــنــًيــا 
والـــرقـــي  الـــتـــقـــدم  دوام  لــلــمــمــلــكــة 

واالزدهار.

وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة ون��ظ��ي��ره ال��ع��م��ان��ي ي��ب��ح��ث��ان 

م�����ص��ار ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة و���ص��ب��ل ت��ع��زي��زه��ا

} رئيس األمن العام خال استقبال الملحق األمني للسفارة األمركية 

رئي�س الأمن العام ي�صيد بم�صتوى التعاون الأمني بين البحرين واأمريكا
رئيس  الحسن  حسن  بــن  طــارق  الفريق  استقبل 
لسفارة  األمني  الملحق  إنــدي سمبسون  العام  األمــن 
البحرين،  مملكة  لدى  األمريكية  المتحدة  الواليات 
نــائــب رئيس  الــزايــد  الــلــواء عــبــداهلل محمد  بــحــضــور 
حمد  الشيخ  الــدكــتــور  الــركــن  والعميد  الــعــام،  األمـــن 
بـــن مــحــمــد آل خــلــيــفــة مــســاعــد رئــيــس األمــــن الــعــام 

لــشــئــون الــعــمــلــيــات والــتــدريــب. وخـــال الــلــقــاء، رحــب 
رئيس األمن العام بالملحق األمني، مشيدًا بمستوى 
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق األمـــنـــي بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
والواليات المتحدة األمريكية، كما تم بحث عدد من 
تعزيز  وســبــل  المشترك  االهــتــمــام  ذات  الــمــوضــوعــات 

التعاون القائم بين البلدين في المجاالت األمنية.

ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة ي��خ��ت��ت��م ب���رن���ام���ج ����ص���ف���راء ال��وط��ن
اخـــتـــتـــم مـــعـــهـــد الـــبـــحـــريـــن 
لــلــتــنــمــيــة الــســيــاســيــة فــعــالــيــات 
برنامج  مــن  الخامسة  النسخة 
»سفراء الوطن« الموجه للطلبة 
بالخارج،  الدارسة  في  الراغبين 
طالبا   220 مـــن  أكــثــر  بــمــشــاركــة 
المعهد  أقــامــه  والــــذي  وطــالــبــة، 
أغــســطــس   26-22 الـــفـــتـــرة  ــي  فــ
الــــجــــاري، عــبــر تــقــنــيــة االتــصــال 

المرئي.
ــج عـــــددًا  ــامـ ــرنـ ــبـ وتـــضـــمـــن الـ
من  نخبة  قدمها  الــمــحــاور،  مــن 
األكاديمية  البحرينية  الــكــوادر 
ــالــــب وتـــشـــمـــل:  ــم الــــطــ ــهـ ــتــــي تـ الــ
الــمــحــور الــقــانــونــي والــســيــاســي، 
والمحور  الدبلوماسي  والمحور 
اإلعــــامــــي، واخـــتـــتـــم الــبــرنــامــج 
بــلــقــاء مــفــتــوح لــمــجــمــوعــة من 
الطلبة الذين سبق لهم الدراسة 
فــي الــخــارج مــع الطلبة الــُجــدد، 
وخبراتهم  تجاربهم  نقل  تــم  إذ 
ــي بــلــدان  الــيــومــيــة والــعــمــلــيــة فـ

االغتراب.
ــاول الــمــحــور الــقــانــونــي  ــنـ وتـ

والــســيــاســي، الـــذي قــدمــه رئيس 
البحرين  بمعهد  التدريب  قسم 
لــلــتــنــمــيــة الـــســـيـــاســـيـــة األســـتـــاذ 
ــهــــمــــي، نــــبــــذة عــن  ــد الــــجــ ــمـ مـــحـ
الـــمـــشـــروع اإلصــــاحــــي لــجــالــة 
ــام  ــظــ ــنــ ــك الـــــمـــــفـــــدى، والــ ــلــ ــمــ الــ
الــســيــاســي الــبــحــريــنــي، وقـــانـــون 
مــبــاشــرة الــحــقــوق الــســيــاســيــة.. 
فــيــمــا تـــطـــرق الــســفــيــر عـــبـــداهلل 
ــيـــر مــمــلــكــة  ــفـ ــيـــف سـ ــلـــطـ ــبـــدالـ عـ
ــهــــوريــــة  ــمــ ــن لـــــــــدى جــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
المحور  فــي  االتــحــاديــة  ألمانيا 
السفارات  دور  إلــى  الدبلوماسي 
الــبــحــريــنــيــة فـــي الــــخــــارج، وأهـــم 
الطالب  تــواجــه  التي  المعوقات 

المبتعث.
ــي الـــمـــحـــور االجــتــمــاعــي  وفــ
الــــــــذي قــــدمــــه رئــــيــــس جــمــعــيــة 
الــمــســتــقــبــل الــشــبــابــيــة األســـتـــاذ 
ــم مــنــاقــشــة  ــ صــــبــــاح الــــزيــــانــــي تـ
حـــقـــوق وواجـــــبـــــات الــطــلــبــة فــي 
الخارج، مهارات تكوين منظمات 
الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي بـــالـــخـــارج، 
وإدارة األزمات االجتماعية. وقدم 

مدير مركز األخبار بوزارة شؤون 
اإلعـــــام األســـتـــاذ عــبــدالــرحــمــن 
المدفع المحور اإلعامي، الذي 
عــمــل عــلــى تــوعــيــة الــمــشــاركــيــن 
بمهارات التواصل والتأثير على 
الرأي العام وكيفية التعامل مع 

وسائل اإلعام.
واختتمت النسخة الخامسة 
ــراء الـــوطـــن«  ــفــ مــــن بـــرنـــامـــج »ســ

بــلــقــاء مــفــتــوح لــمــجــمــوعــة من 
الطلبة الذين سبق لهم الدراسة 
ــع الــمــبــتــعــثــيــن  ــ ــي الـــــخـــــارج مـ ــ فـ
تجاربهم  نقل  تــم  الــجــدد، حيث 
وخبراتهم اليومية والعملية في 
ــراب، وعــــرض أهــم  ــتــ بـــلـــدان االغــ
التحديات والقضايا التي يمكن 

أن تواجه الطلبة المغتربين.
الجدير بالذكر أن البرنامج 

ــتــــوى  يـــــســـــاهـــــم فــــــــي رفــــــــــع مــــســ
التوعية العامة لدى الطلبة في 
السياسية  الــمــجــاالت،  مختلف 
والقانونية واالجتماعية، إضافة 
إلــــى تـــزويـــدهـــم بـــأهـــم الــمــعــارف 
أهــداف  الــتــي تحقق  والــمــهــارات 
يتوافق مع أسس  بما  البرنامج، 
ــمـــوي الـــشـــامـــل  ــنـ ــتـ ــروع الـ ــشــ ــمــ الــ

لحضرة صاحب الجالة.

} المشاركون في البرنامج. } جانب من اللقاء.

} خالل التكريم .

} أجهزة التوزيع الذاتي.
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تــمــكــنــت مـــديـــريـــة شــرطــة 
الـــمـــحـــافـــظـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة مــن 
آسيوي  شخص  على  القبض 
ــادة  مــ لـــحـــيـــازتـــه  ــًا(  ــ ــامـ ــ عـ  43(
ــدرة، وقـــيـــامـــه  ــ ــخـ ــ ــمـ ــ الـــشـــبـــو الـ
ــع مــــــادة الــتــبــغ  ــيـ بــتــصــنــيــع وبـ

الممنوع تداولها )السويكة(.
بأنه  المديرية  وأوضــحــت 
فـــي هــذا  ــور ورود مــعــلــومــات  فـ
الــــشــــأن تــــم مـــبـــاشـــرة أعـــمـــال 
ــي  ــتــ ــبــــحــــث والـــــتـــــحـــــري والــ الــ
أســـفـــرت عـــن تــحــديــد هــويــتــه 
والـــقـــبـــض عـــلـــيـــه، بـــاإلضـــافـــة 
الشبو،  مــادة  وتحريز  لضبط 
ــواد الـــمـــســـتـــخـــدمـــة فــي  ــ ــمــ ــ والــ
عـــمـــلـــيـــة تـــصـــنـــيـــع الـــســـويـــكـــة. 
وأشــــــــــــــارت مـــــديـــــريـــــة شـــرطـــة 
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة إلـــى 
ــاذ اإلجــــــــراءات  ــار اتــــخــ ــ ــه جـ ــ أنـ
الـــقـــانـــونـــيـــة الـــــالزمـــــة حـــيـــال 

القضية.

شابا  الكبرى  المحكمة  برأت 
على شرطي  االعــتــداء  تهمة  مــن 
مــأوى  بــإيــداعــه  المحكمة  وأمـــرت 
تــقــريــر  كـــشـــف  أن  بـــعـــد  ــي،  عــــالجــ
يعاني  المتهم  أن  النفسي  الطب 
لتصرفاته  مـــدرك  وغــيــر  هـــالوس 
ويتعاطى أدوية مهدئة وله سجل 
ــى مــســتــشــفــى  ــلـ ــي لـــــتـــــردده عـ ــبـ طـ

الطب النفسي.
الــفــقــار  ذو  الــمــحــامــي  وقـــــال 
أسندت  العامة  النيابة  أن  العاني 
سالمة  عــلــى  اعــتــدى  أنـــه  لموكله 
العام  األمــن  أحــد منتسبي  جسم 
ــان ذلـــك أثــنــاء وبــســبــب تأديته  وكـ
ألعــمــال وظــيــفــتــه وقـــد أحـــدث به 
بالتقرير  الــمــوصــوفــة  اإلصـــابـــات 
الــطــبــي الــمــرفــق ولـــم يــفــض فعل 

ــداء إلــــى مـــرضـــه أو عــجــزه  ــتــ االعــ
ــن عـــشـــريـــن يــومــا  لـــمـــدة تـــزيـــد عــ

وتمت إحالته للمحكمة.
واشار الى أن موكله لديه ملف 
في مستشفى الطب النفسي، وتم 
النفسية  حالته  لفحص  عــرضــه 
إذا  عــمــا  لــبــيــان  ــوال  وصـ والعقلية 
كان المتهم يعاني من أية أمراض 
شــأنــهــا  ــن  ــ مـ عـــقـــلـــيـــة  أو  نـــفـــســـيـــة 
وتحديد  تصرفاته  على  التأثير 
مــا إذا كـــان الــمــتــهــم مــســئــوال عن 
الواقعة  بتاريخ  وأفعاله  تصرفاته 
حــيــث ورد الــتــقــريــر وأكــــد انــعــدام 
تصرفاته  عــن  المتهم  مسئولية 

وقت االنتكاسة المرضية.
ــع الـــعـــانـــي بــبــطــالن  ــ ــا دفــ ــمـ كـ
ــراف الـــمـــتـــهـــم لـــكـــونـــه ولــيــد  ــ ــتـ ــ اعـ

يــعــانــي  ــه  أنــ خـــاصـــة  مــعــيــبــة  إرادة 
قواه  على  يؤثر  نفسي  من مرض 
بــاإلضــافــة  يــعــانــي  ــان  وكـ العقلية، 

إلـــى ذلـــك إكـــراهـــا مــعــنــويــا لكونه 
للحرية،  سالبة  عقوبة  ينفذ  كان 
يــســبــق  ــم  ــ لـ ــهـــم  ــتـ ــمـ الـ أن  وحــــيــــث 
أخــرى مماثلة  ضبطه في قضايا 
مــن قــبــل، بــاإلضــافــة إلـــى انــتــفــاء 
الــقــصــد الــجــنــائــي لــــدى الــمــتــهــم 
ــبـــت أنـــــه ارتــــكــــب الــفــعــل  الـــــــذي ثـ
تماما  مــدرك  وهو غير  اإلجرامي 
سوف  الــتــي  اإلجــرامــيــة  للنتيجة 

تترتب على هذا الفعل.
وأمـــــــــرت الـــمـــحـــكـــمـــة بـــعـــرض 
ــى الــــطــــب الــنــفــســي  ــلـ الـــمـــتـــهـــم عـ
من  يعاني  المتهم  أن  أكــد  الـــذي 
وسبق  التشككي  الــفــصــام  مـــرض 
النفسي  للطب  دخوله مستشفى 
فـــي الــســعــوديــة كـــونـــه يــعــانــي من 
ــه عـــلـــى فـــتـــرات  ــيــ ــانــ أعـــــــــراض ذهــ

ــكــــررة وهـــــــــالوس واعــــتــــقــــادات  ــتــ مــ
يصاب  مزمن  وهو مرض  خاطئة 
أحيانا  بانتكاسات  المريض  معه 
عــنــد الــتــوقــف عـــن الـــعـــالج وعـــدم 
المواعيد  فــي  الطبية  المتابعة 
التقرير  انتهى  حيث  المنتظمة، 
عن  مسئول  غير  المتهم  أن  إلــى 
تصرفاته وقت االنتكاسة الطبية.

أنها  الـــى  المحكمة  وأشــــارت 
ــى الـــتـــقـــريـــر الــطــبــي  ــ اطـــمـــأنـــت إلـ
ــدوا أن  وشــهــادة الــشــهــود الــذيــن أكـ
المجني  عــلــى  اعــتــدى  الــمــريــض 
خالفات  او  أســبــاب  أي  دون  عليه 
مسبقة األمر الذي يتعين الحكم 
ببراءة المتهم مما اسند إليه من 

الجنائية اتهام وإيداعه مأوى عالجي. العليا  االســتــئــنــاف  محكمة  أيـــدت 
مروج  لثالثيني  سنوات   3 السجن  عقوبة  األولــى 
للمواد المخدرة بعد أن أدانته محكمة أول درجة 

بترويج المواد المخدرة وتغريمه 3 آالف دينار.
إدارة  تــلــقــي  ــــى  إلـ ــة  ــعـ ــواقـ الـ تــفــاصــيــل  وتــــعــــود 
مكافحة المخدرات معلومات تفيد بحيازة المتهم 
المواد المخدرة بقصد الترويج، وتم تكليف أحد 
المصادر السرية لشراء بعض من مادة الحشيش 
األول  بــالــمــتــهــم  اتـــصـــل  أن  لـــبـــث  ــا  ــ ومـ ــدرة  ــخـ ــمـ الـ
هــاتــفــيــًا تــحــت مسمع الــشــرطــي واتــفــق مــعــه على 
أثــر ذلــك انتقل  شــراء ما قيمته 30 ديــنــارا، وعلى 
الــمــصــدر رفــقــة شــرطــي إلــى منطقة الــلــوزي وهو 
المتهم  الــمــصــدر  والــتــقــى  عليه،  المتفق  الــمــكــان 
وقام المتهم بتسليم المصدر المؤثر العقلي، إال 
أفــراد  بتواجد  المتهم  األثناء شعر  تلك  وفــي  انــه 

الشرطة فحاول الهرب إال أنه تم القبض عليه. 
واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة 
تعاطيها  بــقــصــد  الــمــضــبــوطــة  لــلــمــادة  بــحــيــازتــه 
آلخــر  حــيــن  مــن  وبيعها  تقديمها  إلـــى  بــاإلضــافــة 
وأنه يوم الواقعة اتفق مع المصدر على أن يبيعه 

المؤثر العقلي بما قيمته 30 دينارا، وفي الموعد 
الــمــحــدد ســلــم الــمــصــدر الـــمـــادة الـــمـــخـــدرة الــتــي 
تحصل عليها من آسيوي ال يعرفه ويتحصل على 
المادة المخدرة عن طريق إرسالها لها في أماكن 

معينة ويستلمها ويضع مقابلها.
في  أنــه  المتهم  إلــى  العامة  النيابة  فأسندت 
مــخــدرة  مــــادة  بــمــقــابــل  قـــدم  أوال:   ،2021 غــضــون 
ــوال  ــ »الــمــيــتــافــيــتــامــيــن« لــلــتــعــاطــي فـــي غــيــر األحـ
ــرز مـــادة  ــ الــمــرخــص بــهــا قـــانـــونـــًا، ثــانــيــا: حـــاز وأحـ
وذلك  التعاطي  بقصد  المخدرة  الميتافيتامين 

في غير األحوال المصرح بها قانونًا.

غدا  الجنائية  الكبرى  المحكمة  تعقد 
جلستها المقرر فيها الحكم في قضية اتهام 
مدير إدارة باألوقاف الجعفرية تلقى رشوة 
من سيدة أعمال )المتهمة الثانية( قدرت بـ 
16 ألف دينار مقابل تسهيالت تخص قطعة 
عـــدة جلسات  بــعــد  وذلــــك  مــســتــأجــرة  أرض 
استمعت فيها هيئة المحكمة لشهود النفي 

واإلثبات ومرافعة دفاع المتهمين.
خالل  عنها  الكشف  تم  الواقعة  وكانت 
لــأوقــاف  التابعة  اللجان  إلحـــدى  اجتماع 
الخاصة بمتابعة األراضي المؤجرة بحضور 
تطرقت  االجتماع  وخالل  الثانية  المتهمة 
 2013 منذ  استأجرتها  أرض  إلــى  األخــيــرة 
ولم تستطع البناء عليها بسبب عدم صدور 

تراخيص بناء عليها رغم دفعها 16500 دينار 
الخاصة  التراخيص  إلنهاء  األول  للمتهم 
بــــــــاألرض، وعــــرضــــت صــــــورا مــــن الــشــيــكــات 
أعــضــاء  أمـــام  المتهم  عليها  تحصل  الــتــي 
اللجنة وأعضاء بمجلس اإلدارة وبناء على 
ــر تــم إعــــداد تــقــريــر خـــاص بــالــعــقــارات  األمــ
ــاف والــتــي كـــان مــســؤوال  ــ الــتــي تــخــص األوقـ
عنها المتهم وتم رفعها لوزارة العدل كونها 
إحــدى  الــرشــوة  وواقــعــة  بها شبهات جنائية 
الــــوزارة  أحــالــت  وبـــدورهـــا  المثبتة  الــوقــائــع 

التقرير إلى النيابة للتحقيق.
ورصـــــد الــتــقــريــر عـــــددا مـــن الــشــبــهــات 
تقديم  فــي  تمثلت  المتهم  بحق  الجنائية 
العقارات  مــن  عــدد  عــن  مغلوطة  معلومات 

الــتــابــعــة لــــأوقــــاف بـــهـــدف إخـــفـــاء أحــقــيــة 
للغير  مملوكة  أنــهــا  ــاء  واالدعــ بها  األوقـــاف 
بـــواســـطـــة بـــعـــض الـــمـــآتـــم نــظــيــر اســتــالمــه 
عقارات  لتسجيل  متابعته  وعــدم  عــمــوالت، 
بـــأمـــاكـــن مــخــتــلــفــة بــالــمــمــلــكــة، واإلهـــمـــال 
تابع  يــقــرب مــن 800 عــقــار  مــا  فــي تسجيل 
لــــأوقــــاف مــســجــلــة فـــي عــــدد مـــن الـــدوائـــر 
الــحــكــومــيــة والــمــصــالــح بــمــا يــشــكــل إخــفــاء 
ملفات  مــن  لــعــدد  متابعته  وعـــدم  لــأصــول 
باإلضافة  بــاألوقــاف،  الخاصة  التعويضات 
إلى وقائع رشوة، حيث قدر مجمل المبالغ 
أكثر  الجعفرية  األوقــاف  أهــدرت على  التي 
أنكر  فيما  بــحــريــنــي،  ديــنــار  مــلــيــون   60 مــن 
المتهم ما نسب إليه وادعى عدم مسؤوليته 

المخالفات  تقرير  في  الـــواردة  الوقائع  عن 
ومــوظــفــي  اإلدارة  مـــع  خـــالفـــات  أن  ــا  ــمـ زاعـ
األوقاف وراء اتهامهم له بتلك المخالفات، 
المتهمة  الرشوة من  أنكر واقعة تلقيه  كما 
الثانية رغما عن تلقي النيابة تقريرا بنكيا 
المبين  الــرشــوة  مبلغ  زوجــتــه  يفيد صــرف 
التي  الشيكات  بــأرقــام  والموضح  بالواقعة 
ينكر  لم  أنه  رغم  الثانية،  المتهمة  قدمتها 
الى  مشيرا  المبلغ  استلمت  بمن  عالقته 
يعرف سبب  ولكنه ال  بالفعل طليقته  أنها 
إفادتها  عــن  رغــمــا  الشيكات  لتلك  صرفها 
على  بــنــاء  الشيكات  لــصــرف  توجهت  بأنها 

طلبه كونه مشغوال في العمل.

ب�راءة مته�م من االعتداء على �ش�رطي واأمر باإيداعه ماأوى عالجيا

} المحامي ذو الفقار العاني.

ال��ق��ب�����ض ع���ل���ى اآ����ش���ي���وي ل���ح���ي���ازت���ه م����ادة 

ال�����ش��ب��و وت�����ش��ن��ي��ع��ه م������ادة »ال�������ش���وي���ك���ة«

للميتامفيتامي��ن  م��روج  ل�ش��اب  �ش��جنا  �ش��نوات   3

غ�دا الحك�م ف�ي ق�شي�ة تلقي موظ�ف االأوقاف ر�ش�وة لتقديم ت�ش�هيالت

أمس  الشورى  مجلس  رئيس  الصالح  صالح  بن  علي  استقبل 
االجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  علي حميدان  بن محمد  جميل 

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل.
وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
الوطنية  المشاريع  خــالل  مــن  للمواطنين،  العمل  فــرص  لتوفير 
لــلــتــوظــيــف، حــيــث جـــرى خـــالل الــلــقــاء بــحــث عـــدد مــن الــمــواضــيــع 
ذات  والقوانين  التشريعات  تناولت  التي  المشترك،  االهتمام  ذات 

الشأنين العمالي واالجتماعي في المملكة.
االجتماعية عن شكره  والتنمية  العمل  وزير  أعرب  من جانبه، 
مع  تــعــاون  مــن  المجلس  يبديه  مــا  على  الــشــورى  مجلس  لرئيس 
فيما  النظر  وجهات  وتبادل  بالتشاور  يتعلق  فيما  وخاصة  الـــوزارة 

يخص التشريعات والقوانين.

} رئيس مجلس الشورى يستقبل وزير العمل

} د. الشيخة رنا آل خليفة تستقبل رئيس جمعية الحقوقيين.

ي�ش��يد بجه��ود وزارة  ال�ش��ورى  رئي���ض 

العم�ل لتوفي�ر فر��ض العم�ل للمواطنين
} جانب من اللقاء .

الصالح  بنت سعيد  فائقة  األستاذة  الصحة  وزيــرة  استقبلت 
دولــة  سفير  بأعمال  القائم  تاغنر  إيــتــاي  السيد  ــوزارة  الــ بــديــوان 
إسرائيل لدى مملكة البحرين، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون 

المشترك بين البلدين في المجال الصحي.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة الصحة بالسيد إيتاي تاغنر 
الثنائية  الــعــالقــات  تعزيز  مــجــال  فــي  المقدمة  بجهوده  وأشـــادت 
العديد من  إسرائيل في  ودولة  البحرين  التي تجمع بين مملكة 
تعزيز  أهمية  وبينت  الــصــحــي،  الــمــجــال  ضمنها  مــن  الــمــجــاالت، 
التعاون المثمر بين البلدين في المرحلة المقبلة في العديد من 

المجاالت ذات االهتمام المشترك.
التنسيق لتطوير عالقات  تاغنر  إيتاي  السيد  أكد  من جهته 
التعاون من خالل مذكرات التفاهم بين البلدين مع العمل على 
أن  شأنه  مــن  مــا  كــل  تقديم  سبيل  فــي  والمساعي  الجهود  تعزيز 
المجال  فــي  المشترك  الــتــعــاون  عــالقــات  وتعزيز  دعــم  فــي  يسهم 

الطبي بين الجانبين.
وفـــي خــتــام الــلــقــاء أعــربــت وزيــــرة الــصــحــة عــن بــالــغ شكرها 
وتقديرها للسيد إيتاي تاغنر، معربًة عن تمنياتها له كل التوفيق 
والنجاح في مهامه الدبلوماسية على صعيد تعزيز آفاق التعاون 

بين البلدين.

وزي�����رة ال�����ش��ح��ة ت��ل��ت��ق��ي ال��ق��ائ��م 

المملك��ة ل��دى  االإ�ش��رائيلي  باالأعم��ال 

وأوضـــــح أنــــه ســبــق أن اقــتــرح 
للمياه  )مـــجـــرى(  بــإنــشــاء جـــدول 
المياه  تجمع  منطقة  مــن  يمتد 
الحالية حتى خليج توبلي وذلك 
لــالســتــفــادة مــن الــمــيــاه الــمــهــدرة 
ومياه األمطار في حال اختلطت 
الى  المياه  منسوب  وارتفع  معها 

األعلى. 
يهدف  اقــتــراحــه  ان  وأضــــاف 
إلــــى االســـتـــفـــادة مـــن الـــمـــيـــاه في 
الري أو أن تطور المنطقة بإنشاء 
الفطرية  للحياة  خــاصــة  بحيرة 

وتــــجــــمــــع الــــطــــيــــور مـــــع مــــراعــــاة 
االهتمام بها من الناحية البيئية 
جاء  كما  المساحة  أن  إلــى  الفتا 
في المقترح أيضا تتسع لممشى 
عـــام مــع اتــســاع الــمــواقــف العامة 
رقعتها  مــن  يــزيــد  مما  للسيارات 

الجمالية ذات الفائدة. 
يساهم  الــمــقــتــرح  أن  وأردف 
المشاريع  بمستوى  االرتــقــاء  فــي 
ــنــــمــــويــــة ومـــــشـــــاريـــــع الـــبـــنـــيـــة  ــتــ الــ
التحتية وتحقيق أهداف التنمية 
البحرين  مملكة  في  المستدامة 

كما يساعد على تطوير المنطقة 
ــيـــن الـــوضـــع  وتـــجـــمـــيـــلـــهـــا وتـــحـــسـ
الـــبـــيـــئـــي فـــيـــهـــا مــــع حــــل مــشــكــلــة 
ــار وتــقــلــيــل  ــ ــطـ ــ تــجــمــع مـــيـــاه األمـ

المياه الجوفية والرطوبة. 
مــن جــهــة أخـــرى بــّيــن شبيب 

منطقة  فــي  الــمــوجــودة  المياه  أن 
ــلــــمــــابــــاد جــــــــراء حــــفــــر الــبــنــيــة  ســ
ــــت مــســتــنــقــعــات  ــونـ ــ ــة كـ ــيـ ــتـ ــحـ ــتـ الـ
ــا انــتــشــار الــروائــح  ــ وخــلــفــت وراءهـ
والـــحـــشـــرات الـــضـــارة والـــقـــوارض 
ــالــــي الــمــنــطــقــة  ــتـــي تـــهـــاجـــم أهــ الـ

المحيطة بها. 
وأشار الى ان الجهات المعنية 
بــالــبــيــئــة تــفــضــلــت مــشــكــورة بــرش 
بعد  مــؤخــرا  الحشرية  المبيدات 
معاناة أهالي المنطقة من قرص 
وأطفالهم  أبدانهم  فــي  البعوض 
المستنقعات  من  تــضــرروا  الذين 
الحل  هــذا  أن  بيد  المنطقة  فــي 
ــيـــس الــحــل  ــًتـــا ولـ ــاًل مـــؤقـ ــ يـــعـــد حـ
تنفيذ  بتعجيل  مطالبا  الجذري 
ــوع لــلــبــلــديــات  ــرفــ ــمــ ــتـــرح الــ الـــمـــقـ
لـــجـــمـــيـــع الـــمـــنـــاطـــق الــمــحــيــطــة 

بالمياه في الدائرة الرابعة.

ع�������ش���و ب����ل����دي ي����ط����ال����ب ب����اال�����ش����ت����ف����ادة م��ن

عي�شى ال�����ش��ي��خ  ����ش���ارع  ع��ل��ى  ال���م���ه���درة  ال���م���ي���اه 

ت�ش�يد العال�ي  للتعلي�م  الع�ام  االأمي�ن 
ب���ج���ه���ود ج��م��ع��ي��ة ال��ح��ق��وق��ي��ي��ن

استقبلت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة 
أمناء  مجلس  رئيس  نائب  العالي  التعليم  لمجلس  العام  األمين 
مجلس التعليم العالي بمكتبها، الدكتور عبدالجبار الطيب رئيس 

جمعية الحقوقيين البحرينية.
وخالل اللقاء، رحبت األمين العام بالدكتور عبدالجبار الطيب، 
تقوم  التي  الملموسة  الوطنية  للجهود  تقديرها  معربًة عن عميق 
حقوق  مــجــال  فــي  سيما  وال  البحرينية،  الحقوقيين  جمعية  بها 
اإلنسان، والتي تّوجت مؤخرًا بمنحها الصفة االستشارية الخاصة 
في  المتحدة،  لأمم  واالجتماعي  االقــتــصــادي  المجلس  قبل  مــن 
وتفاعلها  أنشطتها  وزيــادة  دورهــا  تفعيل  إلى  ستؤدي  مهمة  خطوة 
التابعة لأمم  والمؤسسات  والدول األعضاء  الدولية  المنظمة  مع 

المتحدة على نحو أكثر فعالية.
من جانبه، أعرب الدكتور عبدالجبار الطيب عن اعتزازه بلقاء 
مؤسسات  بــنــجــاحــات  تــقــديــره الهتمامها  وخــالــص  الــعــام،  األمــيــن 
واإلقليمية  الــوطــنــيــة  األصــعــدة  مختلف  عــلــى  الــمــدنــي  المجتمع 
التعليم  التعاون مع مؤسسات  والدولية، مؤكدًا حرصه على تنمية 
فــي مختلف  الــبــحــريــن  ومــنــجــزات مملكة  مــكــانــة  لــتــعــزيــز  الــعــالــي 

المحافل العالمية.
حضرت اللقاء الدكتورة فرزانة المراغي مديرة البحث العلمي.

وأوضحت خالل ندوة فكرية 
نظمها مركز البحرين للدراسات 
ــة والـــــدولـــــيـــــة  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ االسـ
ــة »دراســــــــــات«، وأقــيــمــت  ــاقـ ــطـ والـ
»االتــجــاهــات  وســم  تحت  حديثًا 
ــــب  ــيــ ــ ــالــ ــ ــة فــــــــي األســ ــ ــثــ ــ ــديــ ــ ــحــ ــ الــ
ــة الــعــالجــيــة الــتــربــويــة  ــاديـ اإلرشـ
أن حل  واالجتماعية«،  النفسية 
مشكلة زميل، أو تهدئة روع أحد 
العالج  العائلة، ضرب من  أفراد 
النفسي غير الرسمي، إذ يساعد 
فــــي الــتــنــفــيــس عــــن الــمــشــاعــر 
اللذين  االنفعالية  والــمــســانــدة 
يعيدان التوازن النفسي لأفراد، 
النفسي  الـــعـــالج  أن  ــى  إلـ الفــتــة 
ــات  ــعــــالجــ ــن أقـــــــــدم أنـــــــــــواع الــ ــ مــ

المستخدمة عبر التاريخ. 
والعالج النفسي االجتماعي 
هو طريقة نفسية لعالج مشاكل 
ذات  ــــراض  أمـ أو  اضـــطـــرابـــات  أو 
يــعــانــي منها  انــفــعــالــيــة  صــبــغــة 

المريض وتؤثر في سلوكه. 

الــمــال على مدى  د.  وركـــزت 
حــاجــة الــمــجــتــمــع وأفــــــراده إلــى 
الــعــالج الــنــفــســي واالجــتــمــاعــي، 
ــذا  مــــتــــطــــرقــــة إلـــــــى أهـــــــــــداف هــ
ــه، مــشــيــرة  ــاتــ ــيــ الــــعــــالج وأخــــالقــ
إلــــى األســـالـــيـــب الــمــخــتــلــفــة في 
الــوالــدي  الــعــالج، ودور اإلرشــــاد 

في العالج. 
مـــن  الــــــمــــــال  د.  وحـــــــــــــــذرت 
المختصين،  غير  إلــى  الــلــجــوء 
ومــدعــي الــعــلــم والــدجــالــيــن في 
ــراض الــنــفــســيــة، لما  ــ عـــالج األمـ
قــد يلحق بــالــمــريــض مــن ضــرر 
على صحته النفسية والعقلية، 
مــشــيــرة إلـــى أن بــعــض الــحــاالت 
ــتـــدعـــي الـــعـــالج  الـــمـــرضـــيـــة تـــسـ
إلى  وتحتاج  المطول،  النفسي 
اســتــراتــيــجــيــة مــحــكــمــة وخــطــة 
فيها  تستخدم  دقيقة،  عالجية 
تقنيات ومهارات مختلفة، الفتة 
التعامل  يــتــم  كــل حــالــة  أن  إلـــى 
ــعــــالج  ــل فــــــــردي وبــ ــكـ ــشـ ــا بـ ــهـ ــعـ مـ

مختلف. 
اآلونة  في  »انتشرت  وقالت: 
ــائــــل  ــور وســ ــ ــهـ ــ األخــــــيــــــرة مـــــع ظـ
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي ظــاهــرة 
عرض وحل المشكالت النفسية 
بعض  قبل  من  عشوائية  بطرق 
الـــمـــدونـــيـــن والـــفـــاشـــنـــيـــســـتـــات، 
أي  ــلـــى  عـ ــزون  ــكــ ــرتــ يــ الــــذيــــن ال 
نــظــريــة أو مــنــهــج عــلــمــي، بــل ال 
يملكون أي ترخيص للعمل في 
هـــذا الــمــجــال، مــا يــتــعــارض مع 
أخــالقــيــات الــعــمــل االجــتــمــاعــي 
ــدة أهـــمـــيـــة  ــ ــؤكــ ــ ــي«، مــ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ والـ
ــرة  ــبـ الـــخـ ذوي  مـــــع  ــــل  ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ
ــن يــمــكــن  ــ ــذيـ ــ ــــاص الـ ــــصـ ــتـ ــ واالخـ
ــك عــبــر  ــذلــ ــانــــة بـــهـــم كــ ــعــ ــتــ االســ
الــمــواقــع اإللــكــتــرونــيــة الــتــابــعــة 

للعيادات التخصصية الرسمية. 
ــي  ــ -وهــ ــال  ــ ــمـ ــ الـ د.  وأكـــــــــــدت 
فــي تطبيقات  دولــيــة  مــســتــشــارة 
االستدامة في الشبكة اإلقليمية 
للمسؤولية االجتماعية- أهمية 
النفسيين  المعالجين  الـــتـــزام 
ــات الــــعــــالج الــنــفــســي  ــيـ ــالقـ ــأخـ بـ
ــا:  ــهـ ــنـ واالجـــــتـــــمـــــاعـــــي الـــــتـــــي مـ
ــيــــص  ــرخــ ــى تــ ــ ــلــ ــ ــول عــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
سرية  على  والمحافظة  العالج، 
الـــمـــعـــلـــومـــات، وتـــقـــديـــم الـــعـــالج 
ــكــــل إخـــــــــالص ومـــــــن مــنــطــلــق  بــ
إنــســانــي، وإحــالــة الــمــريــض إلى 
اســتــدعــى  إذا  آخـــر  اخــتــصــاصــي 
ــر، وتــبــادل االســتــشــارات مع  األمـ
في  يصب  مــا  العالجي  الفريق 

مصلحة المريض. 
وهدفت الندوة -التي أدارتها 
الرأي  استطالعات  إدارة  مديرة 
ــات« إجــالل بوبشيت-  فــي »دراســ
إلــــى مــنــاقــشــة األســـــس الــعــامــة 
واالجتماعي،  النفسي  لــإرشــاد 
والمفاهيم المتصلة، واألساليب 
وشــارك  الــعــالج،  فــي  المختلفة 
ُبــعــد- عــدد كبير من  فيها -عــن 
المختصين والمهتمين بالشأن 
دول  ومن  المملكة  من  النفسي 

الخليج والمنطقة.

لــلــدورة  جمعيتها العمومية  الخيرية  ســتــرة  جمعية  عــقــدت 
الَخاِمَسة المنتهية في أغسطس 2021 بنصاب قانوني عبر برنامج 
آيات من الذكر الحكيم قرأها حسن  زووم، وبدأ االجتماع بقراءة 
الباقري، واستهل االجتماع بقراءة التقرير األدبي والمالي للدورة 
العمومية،  الجمعية  المداخالت ألعضاء  باب  فتح  ثم  المنتهية، 
ورد عليها كل من المهندس أحمد فرحان الرئيس السابق وأمين 
السر األستاذ رضا مطر واألمين المالي حسن علي، ومن ثم قام 
على  الحضور  وشكر  الحالي  المجلس  استقالة  بتقديم  الرئيس 
الثقة المعطاة للمجلس. ومن ثم قام الدكتور علي فرحان رئيس 
لجنة االنتخابات باستعراض اإلجراءات االنتخابية حتى وصلت 
الــشــروط  عــضــوا مستوفين  عــشــر  اثــنــي  تــرشــح  وتـــم  نهايتها  إلـــى 
التوفيق  السابق  الرئيس  وتمنى  بالكامل،  تزكيتهم  وتــم  الالزمة 
لــأعــضــاء الـــجـــدد، وتــمــنــى لــهــم كــل الــخــيــر والـــســـداد فــي تطوير 

الجمعية واستقطاب الكوادر المهنية.

ف�ي  ج�����دي�����دة  اإدارة  ت�����ع��ي��ي�����ن 
ج���م���ع���ي���ة �����ش����ت����رة ال���خ���ي���ري���ة

كتب: محمد القصاص 
قال ممثل الدائرة الرابعة في مجلس بلدي الشمالية فيصل 
شــبــيــب ان ثــمــة مــيــاه جــوفــيــة عــلــى ضــفــتــي شــــارع الــشــيــخ عيسى 
لها فترة  باطن األرض مضى  وأبوقوة تخرج من  ومنطقتي سرايا 

طويلة وهي تهدر دون االستفادة من ثروتها الوطنية.

} فيصل شبيب.

بكلية  االجتماعية  العلوم  قسم  فــي  المساعد  األســتــاذ  قالت 
اآلداب في جامعة البحرين الدكتورة مروة محمد المال: »إن األفراد 
في المجتمع يمارسون يوميًا دور المعالج النفسي من دون إدراك 
منهم، وذلك عبر قيامهم بإعادة التوازن النفسي للمحيطين بهم، 

وإن كان ذلك يتم بدون أساس علمي«. 

اأكاديمية في جامعة البحرين: 

يمار�ض النا�ض دور المعالج النف�شي يوميا من دون اإدراك منهم

} د. مروة المال.
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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

من كوادر الرعيل الثاين يف وزارة الرتبية والتعليم، 

بداية  يف  معلمة  بداأت  وتفاٍن،  واإخال�ص  بجد  عملت 

الأ�ستاذة  اإنها  مديًرا،  وانتهت  املا�سي،  القرن  �ستينات 

الفا�سلة �سكينة قا�سم علي.

ُولدت الأ�ستاذة �سكينة قا�سم علي يف املنامة )فريق 

عادات  من  وت�سّربت  مدار�سها  يف  تعلمت  بو�سّرة(، 

وتقاليد اأهل املنامة، تخّرجت من املرحلة البتدائية عام 

موا�سلة  اأو  العمل  اأما  اأمران؛  اأمامها  وكان  1963م، 
العمل  وف�سلت  الدرا�سة  فاأخرت  الثانوية،  الدرا�سة 

مل�ساعدة والدها ذي الأ�سرة الكبرية، فالتحقت مبديرية 

الرتبية  لوزارة  ال�سابق  -ال�سم  والتعليم  الرتبية 

والتعليم-، اإذ ُعيّنت معلمة احتياط وهذا يعني اأن تكون 

على ا�ستعداد للتنقل من مدر�سة لأخرى وُتدر�ص جميع 

من خاللها  مدر�سة جتوب   13 ُعيّنت يف  املواد، حيث 

وانتهاًء  املنامة  مبدار�ص  بدًءا  البحرين،  مدار  معظم 

مبدر�سة الزلق، الأمر الذي زادها خربة ومعرفة باملواد 

وبالعائالت وعادات وتقاليد املناطق التي دّر�ست فيها، 

وبعد مرور عام ُعيّنت الأ�ستاذة �سكينة قا�سم علي  يف 

مدر�سة زينب البتدائية للبنات يف و�سط املنامة، وهي 

عبارة عن بيت م�ستاأجر قدمي ي�سم جمموعة من الغرف 

وقليل من املرافق وكان ذلك عام 1964م، حيث مكثت 

من  عدد  اإدارتها  على  تعاقبت  �سنة   15 املدر�سة  يف 

لطيفة  الأ�ستاذة  نورة فخرو،  الأ�ستاذة  املديرات منهن 

هجر�ص رحمها اهلل، الأ�ستاذة بتول ال�سالح، والأ�ستاذة 

منرية الفا�سل.

وبتوايل ال�سنوات عملت الأ�ستاذة �سكينة قا�سم علي 

يف العديد من املدار�ص من مثل مدر�سة �سمية البتدائية 

املدر�سة  للبنات وبقيت فيها �سنتان عندما كانت مدير 

العربي  اخلليج  ومدر�سة  دويغر،  �سفية  الأ�ستاذة 

عندما  �سنوات  ثالث  فيها  وبقيت  للبنات  البتدائية 

ومدر�سة  زينل،  فوزية  الأ�ستاذة  املدر�سة  مدير  كانت 

جدحف�ص عملت فيها مدة ثالث �سنوات مديًرا م�ساعًدا 

عندما كانت مدير املدر�سة الأ�ستاذة ع�سرت حقيقي.

وبح�سب خطة وزارة الرتبية والتعليم يف �سبعينات 

التعليمية،  كوادرها  بتاأهيل  املتعلقة  املا�سي  القرن 

الرتبوي  للتاأهيل  علي  قا�سم  �سكينة  الأ�ستاذة  ابتعثت 

للتخ�س�ص يف  التدريب  1978م من خالل مركز  عام 

كما  الجتماعية،  واملواد  العربية  اللغة  مادتي  تدري�ص 

القرن  ثمانينات  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  قرار  كان 

يف  كوادرها  لتاأهيل  1983م  عام  وحتديًدا  املا�سي 

واإذ  العليا،  الدرا�سات  على  للح�سول  البحرين  جامعة 

اإن الأ�ستاذة �سكينة قا�سم علي حينها مل حتمل الثانوية 

العامة، فقررت اللتحاق بالدرا�سة امل�سائية مبوازاة مع 

1983م،  عام  العامة  الثانوية  على  ح�سلت  اإذ  العمل، 

وبجدها واإخال�سها يف العمل التحقت بجامعة البحرين 

1988م،  عام  الرتبية  البكالوريو�ص يف  على  وح�سلت 

اإذ ُعيّنت مدر�سة نظام ف�سل مبدر�سة الرفاع ال�سرقي 

واإخال�ص  بجد  فيها  عملت  التي  للبنات  البتدائية 

ب�سهادة اأولياء الأمور، عطًفا على اإ�سادة مدير املدر�سة، 

لوظيفة مدير م�ساعد يف  ترقيتها  اإىل  اأدى  الذي  الأمر 

مدر�سة جدحف�ص البتدائية للبنات، هذه الوظيفة دفعت 

وزارة الرتبية والتعليم اإىل اأن تبتعث الأ�ستاذة �سكينة 

يف  عامني  ملدة  املدر�سية  الإدارة  لدرا�سة  علي  قا�سم 

جامعة البحرين.

قا�سم  �سكينة  الأ�ستاذة  ُعيّنت  1994م  عام  ويف 

علي مديًرا يف مدر�سة �سند البتدائية للبنات، وبعد عام 

ومع احلاجة ملدير منا�سبة ملدار�ص البنني )يف م�سروع 

قا�سم  الأ�ستاذة �سكينة  ُنِقلت  املدر�سية(  الإدارة  تاأنيث 

علي اإىل مدر�سة �سعد بن ابي وقا�ص البتدائية للبنني، 

مع  بالتعاون  تاأ�سي�سها  يف  كبريًا  جمهوًدا  بذلت  حيث 

هذه  طلبة  م�ساركة  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  املدر�سات، 

اإذ  والثقافية،  الريا�سية  امل�سابقات  معظم  يف  املدر�سة 

�سهادة  على  وح�سولهم  ال�سدارة  اإىل  الطالب  و�سل 

تقدير وتفوق، وبهذه املنا�سبة ُكِرمت الأ�ستاذة �سكينة 

قا�سم علي من قبل وزارة الرتبية والتعليم ملرتني، وقد 

من  العديد  يف  علي  قا�سم  �سكينة  الأ�ستاذة  �ساركت 

املوؤمترات ال�سنوية التي تقيمها وزارة الرتبية والتعليم، 

بالإ�سافة اإىل ور�ص العمل.

وقد تقاعدت الأ�ستاذة �سكينة قا�سم علي عن العمل 

عام 2004م.

اأن  القول  ميكن  واملتنوعة  الوا�سعة  ال�ساحة  هذه 

مئوية  ب�ستان  يف  غر�سة  علي  قا�سم  �سكينة  الأ�ستاذة 

التعليم.

�سكينة قا�سم علي

توظيف غري البحرينيني بعقود للخربات النادرة 

هيكــل تنظيمـــي لكـــل موؤ�س�ســـة �سّحيــــة حكوميـــــة 

بامل�ؤ�س�سات  ال�ظائف  الالئحة، يك�ن �سغل  وبح�سب 

ال�سحية احلك�مية عن طريق التعيني اأو النقل اأو الندب 

اال�سرتاطات  ا�ستيفاء  مراعاة  مع  التعاقد،  اأو  االإعارة  اأو 

الالزمة لذلك، وُيعنينَّ مديرو االإدارات بامل�ؤ�س�سات ال�سحية 

على  بناًء  ال�زراء  جمل�س  رئي�س  من  بقرار  احلك�مية 

من  تر�سيح  وبعد  لل�سحة،  االأعلى  املجل�س  من  اقرتاح 

التعيني  طلبات  امل�ؤ�س�سة  تعد  حني  يف  االأمناء،  جمل�س 

والت�ظيف ل�ساغلي الط�اقم العليا ووظائف رئي�س ق�سم 

وامل�افقه  درا�ستها  بعد  االأمناء  جمل�س  لريفعها  فاأعلى 

طلبات  وتعد  العتمادها،  لل�سحة  االأعلى  للمجل�س  عليها 

م�ست�ى  دون  ال�ظائف  ل�ساغلي  والت�ظيف  التعيني 

ملجل�س  ال�سحية  امل�ؤ�س�سة  قبل  من  وترفع  ق�سم،  رئي�س 

االأمناء لدرا�ستها واعتمادها.

وتف�سيلًيا، اأو�سحت الالئحة اأن الت�ظيف الدائم يك�ن 

وفق �س�ابط اأبرزها اأن يك�ن امل�ظف متمتًعا باجلن�سية 

لدول  التعاون  جمل�س  دول  م�اطني  من  اأو  البحرينية 

لل�ظيفة  املقرر  االمتحان  يجتاز  واأن  العربية،  اخلليج 

على  ومعتمدة  �ساغرة  ال�ظيفة  تك�ن  واأن  وجد،  اإن 

الهيكل التنظيمي ولها اعتماد مايل و�سمن احلد االأق�سى 

لل�ظائف.

اأنه  الالئحة  بينَّنت  امل�ؤقت،  بالت�ظيف  يتعلق  وفيما 

بع�س  خروج  عند  املا�سة  االحتياجات  لتغطية  يهدف 

امل�ظفني يف اإجازات اأو امل�ساعدة يف تنفيذ بع�س الربامج 

يقرتحها جمل�س  اأخرى  ملربرات  اأو  الطارئة  امل�ساريع  اأو 

االأمناء، وُتعد امل�ؤهالت املطل�بة لل�ظائف الدائمة اأ�سا�ًسا 

الت�ظيف  بنظام  �سغلها  املراد  ال�ظائف  يف  لالختيار 

قابلة  واحدة  �سنة  على  تزيد  ال  ملدة  يك�ن  واأن  امل�ؤقت، 

للتجديد.

بعد  يتم  اجلزئي  الت�ظيف  اأن  اإىل  الالئحة  واأ�سارت 

م�سنفة  �ساغرة  وظائف  على  االأمناء  جمل�س  م�افقة 

ومعتمدة يف الهيكل التنظيمي ولها اعتماد مايل، اأو على 

بع�س  ويج�ز يف  مدة حمددة،  م�ؤقًتا  ت�ستحدث  وظائف 

احلاالت ا�ستثناء العمل بالقطعة من هذه ال�س�ابط، ويتم 

حتديد تلك احلاالت بقرار من املجل�س االأعلى لل�سحة بعد 

اإذا  اجلزئي  الت�ظيف  يج�ز  كما  االأمناء،  جمل�س  م�افقة 

لي�س  الر�سمي مبهام  الدوام  �ساعات  امل�ظف خارج  كلف 

لها �سلة ب�ظيفته الدائمة يف نف�س امل�ؤ�س�سة التي يعمل 

م�ؤ�س�سة  يف  ولكن  وظيفته  ملهام  مماثلة  مبهام  اأو  فيها 

اأخرى.

وبينَّنت الالئحة اأن للمجل�س االأعلى لل�سحة اأن ي�سع 

وظيفية  لفئات  اجلزئي  للت�ظيف  خا�سة  اأج�ر  معدالت 

اأ�سحاب  جذب  يف  بالغة  �سع�بة  ت�جد  عندما  معّينة 

امل�ؤهالت املطل�بة اأو االحتفاظ ببع�س الفئات ال�ظيفية، 

�س�ق  يف  ال�ظيفة  على  والطلب  العر�س  لظروف  وفًقا 

العمل وت�افر االعتمادات املالية الالزمة.

البحرينيني،  لغري  بعق�د  للت�ظيف  وبالن�سبة 

اأن يك�ن يف حال تعّذر احل�س�ل على  اأو�سحت الالئحة 

ال�ظيفة  �سغل  �سروط  ي�ست�يف  الذي  البحريني  املر�سح 

اأو خربات  مهارات  اأو  معارف  على  املطل�بة، واحل�س�ل 

نادرة، واأن تك�ن ال�ظيفة �ساغرة ومعتمدة على الهيكل 

التنظيمي ولها اعتماد مايل و�سمن احلد االأق�سى لل�ظائف، 

واأن تك�ن العق�د ملدة اأق�ساها �سنتان قابلة للتجديد.

عن  باالإعالن  امل�ؤ�س�سة  تخت�س  الالئحة،  وبح�سب 

ال�ظائف التي يتم �سغلها بعقد والتفاو�س مع املتقدمني 

الت�ظيف  م�ؤ�س�سات  مع  اأو  عنها  املعلن  ال�ظائف  ل�سغل 

على  وامل�افقة  الت�ظيف  عرو�س  وتقدمي  اخلارج  يف 

العق�د، وتك�ن امل�ؤ�س�سة الكفيل الر�سمي جلميع م�ظفيها 

تاأ�سريات  على  باحل�س�ل  يتعلق  فيما  البحرينيني  غري 

العمل واالإقامة، وتت�ىل مهمة متابعة اإجراءات ا�ست�سدار 

على  واحل�س�ل  واالإقامات،  التاأ�سريات  هذه  وجتديد 

مبرافقة  لهم  امل�سم�ح  امل�ظفني  اأ�سر  دخ�ل  تاأ�سريات 

وفًقا  وذلك  الزيارة  وتاأ�سريات  العقد  مب�جب  امل�ظف 

ويتم  البحرين،  مبملكة  ال�سارية  والق�انني  لالأنظمة 

التي  واملعايري  لل�س�ابط  وفًقا  املتدربني  االأطباء  ت�ظيف 

ت�سدر بها قرارات من املجل�س االأعلى لل�سحة بعد م�افقة 

جمل�س االأمناء.

ال�ظائف  �ساغلي  عدا  فيما  اأنه  اإىل  الالئحة  واأ�سارت 

مرة  الأول  دائمة  ب�سفة  املعنينَّ  امل�ظف  يخ�سع  العليا، 

من  انقطاع  دون  كاملة  اأ�سهر  �ستة  ملدة  اختبار  لفرتة 

وي�سع  ال�ظيفي،  االأداء  لتقييم  للعمل  مبا�سرته  تاريخ 

االأمناء  اقرتاح جمل�س  بناًء على  لل�سحة  االأعلى  املجل�س 

نظاًما لتقييم االأداء ال�ظيفي مبا يتفق مع طبيعة ن�ساط 

امل�ؤ�س�سة واأهدافها ون�عيات ال�ظائف بها.

التعيني  عند  امل�ظف  »مينح  اأن  على  الالئحة  ون�س 

يعنينَّ  التي  ال�ظيفة  لدرجة  املقرر  للراتب  االأدنى  احلد 

عليها طبًقا للجدول االأ�سا�سي لدرجات ورواتب ال�ظائف، 

ويج�ز بقرار من املجل�س االأعلى لل�سحة بناًء على اقرتاح 

ذي  اأو  املتف�ق  التاأهيل  ذي  املر�سح  منح  االأمناء  جمل�س 

اخلربة يف جمال ال�ظيفة املر�سح لها راتًبا اأعلى من بداية 

املرب�ط يف ذات الدرجة املعنينَّ عليها«.

وبينَّنت الالئحة اأنه يج�ز بقرار من جمل�س االأمناء اإيفاد 

امل�ظفني يف مهمة ر�سمية اأو يف بعثات اأو منح للدرا�سة 

اأو التدريب، ومينح امل�ظف�ن املبتعث�ن تع�ي�سات �سفر 

ح�سب  ال�سرورية  والنفقات  املعي�سة  متطلبات  مل�اجهة 

التي يحددها املجل�س  ال�س�ابط واال�سرتاطات واجلداول 

االأعلى لل�سحة.

ي�سدر  بحيث  الرتقية،  ا�سرتاطات  الالئحة  وحددت 

امل�ظف و�س�ابط  لل�سحة �سروط ترقية  االأعلى  املجل�س 

اجلدارة وحق�ق امل�ظف املرقى، كما بينَّنت �س�ابط النقل 

و�ساعات  العمل  م�اعيد  اإىل  باالإ�سافة  واالإعارة،  والندب 

العمل االإ�سافية، االإجازات، ال�اجبات واالأعمال املحظ�رة، 

وما  اخلدمة،  انتهاء  اأ�سباب  والتاأديب،  االإداري  التحقيق 

يرتتب يف حالة اال�ستقالة واالنقطاع عن العمل، باالإ�سافة 

اإىل �سرف الراتب واملزايا ال�ظيفية واخل�سم منها.

ون�ست الالئحة على اأن »ينقل امل�ظف�ن امل�ج�دون 

باأو�ساعهم  الالئحة  بهذه  العمل  تاريخ  يف  باخلدمة 

اإىل امل�ست�يات ال�ظيفية وال�ظائف التي تتفق  ال�ظيفية 

�سدورها،  قبل  ي�سغل�نها  التي  ووظائفهم  درجاتهم  مع 

قبل  �ساغليها  بني  الرئا�سي  بالرتتيب  اإخالل  دون  وذلك 

املكت�سبة  بحق�قهم  �سخ�سية  ب�سفة  احتفاظهم  مع  النقل 

ويك�ن تدرجهم اإىل ال�ظائف االأعلى وفًقا ل�سروط �سغل 

الدرجة  يف  اأقدميتهم  ترتيب  ويك�ن  ال�ظائف،  هذه 

ال�احدة بح�سب اأو�ساعهم ال�سابقة«.

�سارة جنيب:

باملوؤ�س�سات  العاملني  �سوؤون  تنظيم  لئحة  ب�ساأن  قراًرا  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  طبيب  الفريق  اأ�سدر 

ال�سحية احلكومية، يكون مبوجبها لكل موؤ�س�سة �سحية حكومية هيكل تنظيمي ي�سدره املجل�ص بالتن�سيق مع جهاز 

اخلدمة املدنية، وذلك بناًء على اقرتاح من جمل�ص الأمناء، تراعى فيه التق�سيمات الإدارية للموؤ�س�سة ووحداتها واإداراتها 

مبا يتنا�سب مع اخلدمات ال�سحية التي توفرها وحجم ونوعية تلك اخلدمات، واأن يتم اإن�ساء الإدارات والوظائف العليا 

وتعديلها واإلغاوؤها مبر�سوم، ويتم اإن�ساء الوحدات الإدارية والوظائف الأخرى بقرار من رئي�ص املجل�ص الأعلى لل�سحة، 

واأن ت�سع كل موؤ�س�سة و�سًفا وظيفيًا لكل وظيفة من وظائفها ومهام وظيفية للوحدات الإدارية بها وفًقا لل�سوابط التي 

يحددها جمل�ص الأمناء.

الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة
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 م�شطفى ال�شاخوري:

الدائرة الأوىل باملحافظة د. �سيد  ال�سمالية ممثل  قال رئي�س جلنة اخلدمات مبجل�س بلدي 

�سرب الوداعي اإن كثريًا من املقرتحات البلدية ُترمى جزاًفا دون اأي تاأنٍّ ودرا�سة، وذلك بدافع 

تقدمي املقرتحات فقط حتى لو مل تطبق، موؤكًدا �سرورة اأن ُيعاد ت�سكيل الوعي والثقافة البلدية 

لدى الأع�ساء لريكزوا على نوعية املقرتحات وخدمتها للم�ساريع ال�سرتاتيجية والروؤية الوطنية 

املرتبطة مب�ساريع التنمية امل�ستدامة، بدل هذا الكم الهائل من املقرتحات التي ي�سرب بها عر�س 

احلائط.

اإن  اإذ  العامل،  م�ستوى  على  املتقدمة  الدول  الكبري يف  ثقله  البلدي  للعمل  اأن  الوداعي  واأكد 

حياتهم  بت�سهيل  واملرتبطة  اخلدمية  النا�س  احتياجات  ر�سد  عن  الأول  امل�سوؤول  هو  البلدي 

اليومية املبا�سرة.

وفيما يلي ن�س احلوار:

الواجهة البحرية لقرى �شاحل النخيل اأبرز امل�شاريع التي اأتبّناها.. رئي�س »خدمات ال�شمالية«:

املجال�س البلدية بحاجة لعنا�شر قادرة على ت�شخي�س املتطلبات بعيًدا عن لفت الأنظار

املا�سية  الثالث  ال�سنوات  مدى  على  من خالل جتربتك   ]

يف ع�سوية املجل�س البلدي، كيف تقيّم اأداء الأع�ساء يف املجال�س 

والخت�سا�سات  امل�سوؤوليات  م�ستوى  على  عام  ب�سكل  البلدية 

بهم؟ املناطة 

مل  حقيقة  واأنا  البع�ض،  يزعج  قد  حميرّ  �شوؤال  هذا   -

العمل  من خالل  لكن  لالأفراد،  دقيق  تقييم  تقدمي  من  اأمتكرّن 

بحاجة  البلدي  والع�شو  البلدي  املجل�ض  اأن  اأعتقد  اأنا 

واالأولويات  املتطلبات  ت�شخي�ض  على  اأكرث  قادرة  لعنا�شر 

ب�شكل  تتوافق  برامج  �شناعة  على  وقادرة  واال�شتثنائيات، 

�شيا�شة  مع  وتوافقها  املجتمع  اأفراد  احتياجات  مع  رئي�ض 

اأنه ال بد  ري  التنفيذ من عدمه، ويف ت�شورّ الدولة واإمكانات 

عمله  �شمن  ه  يتوجرّ وال  م�شوؤوالً  البلدي  الع�شو  يكون  اأن 

القادم، كما يفعل ذلك  ال�شخ�شي  البلدي ليح�شر لربناجمه 

كثيون، واأال يركز على الهدف الذاتي، واإمنا حتقيق املناط 

به من عمل لهدف الوطن واملواطنني.

املوؤ�ش�شي  العمل  عن  منف�شالً  لي�ض  البلدي  والعمل 

االآخر، اإمنا علينا كبلديرّني اأن جند لغة م�شرتكة مع االآخرين، 

جهاز  ومن  النواب  جمل�ض  يف  متمثل  ت�شريعي  جهاز  من 

تنفيذي، ليتكامل اجلميع يف م�شلحة الوطن.

 

البلديني  الأع�ساء  م�ستوى  يف  �سعف  عن  كالم  هنالك   ]

احلاليني مقارنة بغريهم يف الدورات ال�سابقة، ما تعليقكم؟

- اخلربة م�شاألة مهمة والتح�شيل االأكادميي هو االآخر 

اأن على  اأعتقد  اإذ لهما كبي االأهمية، واأنا  اأهميته،  جانب له 

دخوله  قبل  وي�شخ�شها  قدراته  يقراأ  اأن  البلدي  املر�شح 

لي�ض  البلديني  اأكرث  فاإن  ال�شديد  االأ�شف  ومع  لالنتخابات، 

ميتلكون  ال  وكثيون  ميداين،  اجتماعي  ن�شاط  اأي  لديهم 

وو�شع  للم�شاريع  للتخطيط  املوؤهل  االأكادميي  التعليم 

وتنفيذها. الربامج 

يرتبط  وا�شح  اجتماعي  عمل  لديهم  منهم  كثي  كذلك 

واأن  بدقة،  احتياجاتهم  ر�شد  وي�شتطيع  النا�ض  بحياة 

لو مل يكن موؤهالً  دقيقة، حتى  يعي�شها معهم ويقدم حلوال 

اأكادميًيا.

ويف وجهة نظري، لي�ض املهم اأن يذهب الع�شو البلدي 

طريق  عن  ذاته  ويثبت  �شورة  ويلتقط  االأمطار  ملواقع 

الظهور االإعالمي وفقط، بل ال بد اأن يكون موؤهالً لت�شخي�ض 

وقانوين،  �شحيح  ب�شكل  حلها  اأدوات  وميتلك  امل�شكالت 

ومن اأولويات تقدمي احللول اأن تكون متفهًما الخت�شا�شات 

ومهام وقدرات اجلهاز التنفيذي.

وتبادل  امل�شرتك  احلوار  خالل  من  اإال  يتم  ال  هذا  كذلك 

الرا�شدة  املختلفة  املرئيات  تقدمي  عرب  النظر،  وجهات 

الأي  فحل  فانتقاء  توافق  ثم  ومن  واحللول،  للم�شكالت 

كانت. م�شكلة 

والبلدية  البلدي  املجل�س  بني  تكامل  هنالك  ترى  هل   ]

تنفيذًيا؟ جهاًزا  بو�سفها 

امل�شوؤوليات  فهم  اأولها  موؤ�شرات،  حتدرّده  التكامل   -

امل�شوؤوليات  هذه  جت�شيد  وكيفية  واالخت�شا�شات 

مع  نتعاطى  بلدي  كمجل�ض  ونحن  واالخت�شا�شات، 

اأن  البلدية ينبغي  البلدية، فلهذه  موؤ�ش�شات خمتلفة واأولها 

احللول مبا  وتقدمي  النظر  لطرح وجهات  اآلية  هنالك  يكون 

يخدم العمل امل�شرتك.

مكثفة  اجتماعات  خالل  من  اإال  تتم  ال  االآلية  وهذه 

وبرامج خمطط لها من راأ�ض الهرمني، فهنالك برنامج يجب 

دون  ومناق�شتها،  يتم طرحها  اأن  يجب  وق�شايا  يناق�ض  اأن 

اإىل  االعتيادي واال�شتماع  االكتفاء مبجرد ح�شور االجتماع 

ب�شكل  تتم  التي  امل�شتجدة  واملقرتحات  ال�شريعة  النقا�شات 

اأ�شبوعي ل�شاعتني اأو ثالث.

اإن كان هدفنا حتقيق اأهداف تنموية، فلن يتم ذلك عرب 

وحماوالت  التنفيذي،  اجلهاز  مع  الت�شادم  من  نوع  اإظهار 

ولي�ض  االآخر،  ثغرات  واإظهار  ا  بع�شً بع�شنا  ذراع  يلرّ 

باملكابرة واإمنا بالتوافق من اأجل و�شع برامج عمل م�شرتكة 

اأن  واالأهم  للجميع،  ومر�شية  التطبيق  وممكنة  ومفهومة 

النا�ض ومطالبهم. احتياجات  تلبي 

االجتماعات  يف  وا�شًحا  تق�شًيا  اأرى  �شراحة،  وبكل 

املجال�ض  اأهرام  بني  �شواء  التبادلية،  والنقا�شات  الدورية 

البلدية واجلهاز التنفيذي اأو بني املوظفني وروؤ�شاء الدوائر 

البلديني وروؤ�شاء اللجان. واالأع�شاء 

يتم  التي  الكثرية  التو�سيات  البلدية  املجال�س  تتابع  هل   ]

رفعها يف اجلل�سات الدورية لها؟ وما اآلية ذلك؟

التي تخرج من  التو�شيات  الواقع خلل يف  - هناك يف 

اأو نوًعا، هذه التو�شيات قد ال  املجال�ض البلدية، �شواء كًما 

تتوافق مع متطلبات البلد وقد ال تتوافق مع ا�شرتاتيجياته 

الع�شو  يقدمها  التي  التو�شيات  تكون هذه  فقد  و�شيا�شاته، 

كبي  اهتمام  فهنالك  فقط،  التو�شية  تقدمي  اأجل  من  البلدي 

ممثلو  النقطة  هذه  عن  حتدرّث  وقد  الكيف،  دون  بالكم 

الهائل  الكم  هذا  اإن  وقالوا  مرة،  من  الأكرث  االأ�شغال  وزارة 

لدرا�شتها  الكثي  ياأخذ من وقتنا  االأ�شبوعية  التو�شيات  من 

وبلورتها، ف�شالً عن حماولة تنفيذها.

التي  املقرتحات  خا�ض  ب�شكل  اأتابع  ال  اأنا  و�شخ�شًيا، 

اأتقدم بها وُيرفع ب�شاأنها تو�شيات، فعلى �شبيل املثال تقدمت 

مبقرتح ب�شاأن اإن�شاء واجهة البحرين لقرى �شاحل النخيل، 

وقيادات  امل�شوؤولني  باهتمام  حظي  الذي  االهتمام  وهو 

حكومية، واأنا هنا اأ�شكرها على هذا االهتمام باملقرتح الذي 

هو مطلب �شعبي ويخدم ال�شياحة يف البحرين.

�سيد �سرب الوداعي متحدًثا لـ»الأيام« مع الزميل م�سطفى ال�ساخوري

النفيعي: ملتقى »امللك القائد

الإن�شان« بن�شخته الرابعة اأكتوبر املقبل

العمل  اإن  النفيعي  خالد  اإبراهيم  النائب  قال 

)امللك  ملتقى  لتنظيم  و�شاق  قدم  على  يجري 

يف  وذلك  الرابعة،  بن�شخته  االن�شان(  القائد 

املقبل، ومب�شاركة �شخ�شيات  اأكتوبر  �شهر  نهاية 

وا�شعة. وطنية 

لهذا  امللتقى  مو�شوع  اأن  اإىل  النفيعي  واأ�شار 

التي  الكبية  اجلهود  على  يركز  �شوف  العام 

االإن�شانية  لالأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة  بها  قامت 

الكربى  والت�شحيات  اجلائحة،  فرتة  خالل 

الطبي،  الكادر  من  االأمامية  ال�شفوف  الأبطال 

عرب  البحرين  مملكة  حققتها  التي  واالإجنازات 

الفيو�ض،  احتواء  يف  البحرين  فريق  جهود 

ودعم  كبي،  ب�شكل  االإ�شابات  ن�شبة  وتخفي�ض 

التنمية االقت�شادية يف ظل اجلائحة، وما حققته 

االن�شان  حقوق  ملف  يف  تقدم  من  البحرين 

ال�شلمي. والتعاي�ض 

وبنيرّ اأن امللتقى ميثل اإحدى املحطات الوطنية 

الكرمية  التوجيهات  خاللها  ي�شتذكر  التي  املهمة 

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

واحلفاظ  كورونا  لفايرو�ض  الت�شدي  يف  خليفة 

االإدارة  ا  واأي�شً واملقيمني،  املواطنني  �شحة  على 

�شلمان  االأمي  امللكي  ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة 

الوزراء  رئي�ض  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

اإ�شادات  تزال-  والتي حققت -وال  مللف كورونا، 

عاملية.

ولفت النفيعي اإىل اأن امللتقى �شي�شهد ح�شور 

واالإعالميني  ال�شفراء  من  وا�شع  عدد  وم�شاركة 

دول  ومن  البحرينيني  ال�شحافيني  والكتاب 

اأحد  باعتباره  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض 

املنجزات  على  للرتكيز  املهمة  ال�شنوية  املحطات 

الكربى. الوطنية 

لإعادة توجيه الدعم اإىل امل�شتحقني ب�شورة اأكرب كفاءة.. مقرتح نيابي:

دعم اأكرب لوحدات الكهرباء لـ»الأ�شر امل�شرتكة يف �شكن واحد«
غالب اأحمد: 

توجيه  ب�شاأن  برغبة  مبقرتح  النواب  من  عدد  تقدم 

الدعم لوحدات الكهرباء ب�شكل اأكرب اإىل العائلة البحرينية 

امل�شرتكة يف �شكن واحد، مربرين املقرتح باإعادة توجيه 

يتنا�شب  ومبا  كفاءة  اأكرث  ب�شورة  م�شتحقيه  اىل  الدعم 

املقرتح عدة حلول وذلك من  املتاحة، وطرح  املوارد  مع 

خالل ف�شل العدادات اأو من خالل اعتبار وجود العوائل 

االأخرى �شمن عدد الوحدات املحت�شبة �شمن الفئة االوىل 

من الدعم.

عبا�ض، حممود  اآل  عمار  النواب  املقرتح  على  ووقع 

ممدوح  الع�شيي،  ه�شام  د.  اإ�شحاقي،  علي  البحراين، 

ال�شالح.

�شمن  املقرتح  ياأتي  االإي�شاحية،  املذكرة  وح�شب 

ال�شيا�شة العامة املتبعة من قبل اجلهات املعنية يف اإعادة 

وبطريقة  ا�شتحقاًقا  االأكرث  اجلهات  اإىل  الدعم  توجيه 

تعالج بطريقة اأكرث كفاءة الواقع الذي يعي�شه املواطنني 

من خمتلف جوانبه االقت�شادية واالجتماعية، االأمر الذي 

والظروف  املتاحة  املوارد  �شمن  كافة  االأطراف  يخدم 

املحيطة.

ياأتي  املقرتح  اأن  االإي�شاحية  املذكرة  واأو�شحت 

اأكرث من عائلة بحرينية يقطنون  اإ�شكال وجود  ملعاجلة 

اىل  املوجه  الدعم  مقيا�ض  من  يجعل  ما  نف�شه،  البيت 

الواقع  لطبيعة  منا�شب  الواحدة غي  البحرينية  العائلة 

املعا�ض فعلًيا، اإذ اإن باقي االأ�شر التي ت�شتفيد من خدمات 

احل�شول  املفرت�ض  الدعم  من  ت�شتفد  مل  واملاء  الكهرباء 

عليه، وهو االأمر الذي يت�شبب يف معاملتهم عملًيا معاملة 

من مل يح�شل على الدعم.

واأ�شارت اىل اأن املعاجلة املقرتحة هي باأن يتم توجيه 

الدعم ب�شكل اأكرب اإىل االأ�شر البحرينية امل�شرتكة يف منزل 

واحد، كاأن ي�شكن االأوالد املتزوجني مع اأوالدهم يف البيت 

جًدا  ال�شائعة  االجتماعية  الظواهر  من  ُيعد  وهو  نف�شه، 

اجتماعية  �شفات  من  يت�شم  ملا  البحريني؛  املجتمع  يف 

متما�شكة ومرتابطة وتاأتي هذه الزيادة يف الدعم بالن�شبة 

والتنا�شب، بحيث يتم اعتبار وجود العوائل االأخرى �شمن 

اأو  عدد الوحدات املحت�شبة �شمن الفئة االأوىل من الدعم 

من خالل اإيجاد حلول فنية اأخرى من قبيل ف�شل العدادات 

من توفي ال�شمانات املنا�شبة يف كل احلاالت على اأن يتم 

االلتزام باال�شرتاطات التي ت�شمن عدم التالعب.

مع  ليتنا�شب  ياأتي  اأنه  املقرتح  مربرات  يف  وجاء 

البحرينية  االأ�شرة  حال  واقع  مع  واالنظمة  القوانني 

اأكرث  تعي�ض  بحيث  االجتماعي،  بالتقارب  تت�شف  التي 

ازدياد  يف  التي  الظاهرة  وهي  واحد  بيت  يف  اأ�شرة  من 

نظًرا للظروف االجتماعية واالقت�شادية، ولتلبية حاجة 

�شريحة اجتماعية كبية من املجتمع البحريني التي تنظر 

ا تلك العوائل ذات  اىل هذا املطلب بعني احلاجة، خ�شو�شً

الدخل املحدود ويكون وجودها �شمن بيت واحد ا�شطراًرا 

ال اختيارًيا.

علي اإ�سحاقيعمار اآل عبا�س ممدوح ال�سالححممود البحراين ه�سام الع�سريي

يف اإطار تعزيز التعاون امل�شرتك بني البلدين باملجال ال�شحي

وزيرة ال�شحة جتتمع مع القائم باأعمال �شفري دولة اإ�شرائيل
بنت  فائقة  ال�شحة  وزيرة  ا�شتقبلت 

اإيتاي  الوزارة،  ديوان  يف  ال�شالح،  �شعيد 

اإ�شرائيل  دولة  �شفي  باأعمال  القائم  تاغرن 

�شبل  لبحث  وذلك  البحرين،  مملكة  لدى 

تعزيز التعاون امل�شرتك بني البلدين باملجال 

ال�شحي.

ويف م�شتهل اللقاء، رحبت وزيرة ال�شحة 

يف  املقدمة  بجهوده  واأ�شادت  تاغرن  باإيتاي 

التي جتمع  الثنائية  العالقات  تعزيز  جمال 

يف  اإ�شرائيل  ودولة  البحرين  مملكة  بني 

املجال  �شمنها  ومن  املجاالت،  من  العديد 

ال�شحي، وبينت اأهمية تعزيز التعاون املثمر 

بني البلدين يف املرحلة املقبلة يف العديد من 

املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك.

على  تاغرن  اإيتاي  اأكد  جهته،  من 

التن�شيق لتطوير عالقات التعاون من خالل 

مذكرات التفاهم بني البلدين مع العمل على 

تقدمي  �شبيل  يف  وامل�شاعي  اجلهود  تعزيز 

دعم وتعزيز  ي�شهم يف  اأن  �شاأنه  من  ما  كل 

الطبي  املجال  امل�شرتك يف  التعاون  عالقات 

بني اجلانبني.

ويف ختام اللقاء، اأعربت وزيرة ال�شحة 

تاغرن،  الإتاي  وتقديرها  �شكرها  بالغ  عن 

معربة عن متنياتها له بكل التوفيق والنجاح 

تعزيز  �شعيد  على  الدبلوما�شية  مهامه  يف 

اآفاق التعاون بني البلدين.
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يقر البلديون باهتمامهم بالَْكم على ح�ساب الكيف يف 

املقرتحات البلدية، فهل يتطلب الأمر مراجعة ملرحلة اإعداد 

انطالق  قبيل  البلدي خلو�ض غمار عمله  الع�سو  وتهيئة 

الدورة اأو اأثنائها؟

ل يكفي اختيار التخ�س�ض املطلوب م�ستقبالً اإذا 

كنت عاجًزا عن درا�سته والتميز فيه اأو جاهالً يف 

يكفي معرفة  فيه.. فال  املطلوبة  املهارات  بناء  كيفية 

اأو عاجًزا  اإليه  املو�سل  بالطريق  اإذا كنت جاهالً  الوجهة 

عن �سلوكه.
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ج�نز«  »قان�ن  ت�شدر  الأمريكية  احلك�مة   -  1916

الذي تِعُد فيه مبنح الفليبني ا�شتقاللها.

1944 - الإعالن عن ا�شتقالل فيتنام اجلن�بية.

�ش�ريا  من  تن�شحب  الربيطانية  الق�ات   -  1946

ولبنان.

ت�قعان معاهدة  والفليبني  املتحدة  ال�ليات   -  1951

للدفاع امل�شرتك.

ويدمرها  دومينيكا  ي�شرب  ديفيد  اإع�شار   -  1979

ويدمر مزارع امل�ز التي يرتكز عليها القت�شاد يف هذه 

الدولة.

الحتاد  عن  ا�شتقاللها  تعلن  اأذربيجان   -  1991

ال�ش�فييتي.

الدار  مبدينة  الثاين  احل�شن  م�شجد  تد�شني   -  1993

البي�شاء.

يف�ز  املعار�ص  الياباين  الدميقراطي  احلزب   -  2009

الليربايل  احلزب  ب�شيطرة  ويطيح  العامة  بالنتخابات 

الدميقراطي الذي يحكم اليابان منذ 50 عاًما.

2014 - عر�شت احللقة الأوىل من الربنامج ال�شيا�شي 

ال�شاخر الب�شري �ش�.

يف  الأوىل  للمرة  النيجريي  املنتخب  ف�ز   -  2015

يف  املقامة  ال�شلة،  لكرة  اأفريقيا  اأمم  ببط�لة  تاريخه 

ت�ن�ص، وذلك اأمام املنتخب الأنغ�يل بينما حّل املنتخب 

الت�ن�شي يف املرتبة الثالثة.

مهرجان املنطاد الدويل بنيو مك�سيكو يدخل مو�سوعة جيني�س

ني�  ال�شاخن يف  اله�اء  اأعلن منظم� مهرجان منطاد 

مك�شيك�، اأنهم و�شل�ا اإىل رقم قيا�شي عاملي يف م��ش�عة 

اأن  بعد  ال�قت،  بال�ًنا يف نف�ص  جيني�ص لإطالقهم 524 

ملنطاد  �شع�د  لأكرب  القيا�شي  الرقم  الأ�شل  يف  �شجل�ا 

 329 اإطالق  مت  عندما   ،2010 عام  يف  ال�شاخن  اله�اء 

بال�ًنا يف وقت واحد.

وقال منظم� مهرجان الب�كريك الدويل للمناطيد اإنهم 

ملنطاد  �شع�د  لأكرب  القيا�شي  الرقم  الأ�شل  يف  �شجل�ا 

 329 اإطالق  مت  عندما   ،2010 عام  يف  ال�شاخن  اله�اء 

بال�ًنا يف وقت واحد.

به  اخلا�ص  القيا�شي  الرقم  املناطيد  مهرجان  وحّطم 

مت  القيا�شي  الرقم  لكن  بال�ًنا،  بـ345  التايل  العام  يف 

ت�شجيله بعد ذلك ب�ا�شطة حدث فرن�شي ت�شمن اأكرث من 

400 بال�ن.

للمنطاد  الدويل  ب�كريك  مهرجان  منظم�  وياأمل 

اله�اء ال�شاخن يف ني� مك�شيك� حتقيق حلم الدخ�ل يف 

م��ش�عة جيني�ص العاملية لالأرقام القيا�شية للمرة الثانية 

على الت�ايل بتحليق 600 منطاد يف اله�اء يف وقت واحد.

»�سانيل« تلجاأ ل�سراء املزيد من 

الأرا�سى لتوفري زهور اليا�سمني

ال�شهرية  الفرن�شية  والتجميل  الأزياء  �شركة  جلاأت 

فرن�شا  جن�ب  يف  الأرا�شى  من  املزيد  ل�شراء  �شانيل، 

فى  امل�شتخدمة  والعنا�شر  اليا�شمني  زه�ر  لت�فري 

ت�شنيع العط�ر، وذلك خ�شية اختفاء حما�شيل الزه�ر 

امل�شتخدمة يف �شنع عط�رها الأف�شل مبيًعا.

ح�شاد هذه الزه�ر يجرى يدوًيا يف طق��ص �شن�ية 

اإىل 100  ما ي�شل  ا�شرتت  اأنها  �شانيل،  واأكدت  دقيقة، 

ت�شتغلها  التي  الأرا�شى  اإىل  لت�شاف  مربع  مرت  األف 

التي  جرا�ص  بلدة  قرب  حملية  �شركة  مع  بال�شراكة 

العني  مل�قع  وفًقا  بها،  املحيطة  الزه�ر  بحق�ل  ت�شتهر 

الإماراتى.

درجة  بل�غ  وقبل  اجلاري،  اأغ�شط�ص  نهاية  وفى 

احلرارة ذروتها يف بيج�ما�ص املجاورة، ان�شغل ع�شرات 

اليا�شمني،  من  العام  هذا  حم�ش�ل  ح�شاد  يف  العمال 

املك�ن الأ�شا�شي فى عطر �شانيل ال�شهري رقم 5، الذى 

تنتجه ال�شركة منذ مئة عام وابتكرته امل�شممة الراحلة 

ك�ك� �شانيل.

بعد بيع جدتها لها.. اأرجنتينية تقابل والدتها بعد 20 عاًما
اأرجنتينية  امراأة  ليجمع  القدر  عاد 

مع  عاًما(   48( ت�ل��شا  باول  اآنا  تدعي 

عن  افرتقا  اأن  بعد  املفق�دة،  والدتها 

بع�شهما البع�ص ملدة 20 عاًما منذ فرتة 

عندما  جدتها  باعتها  اأن  بعد  ط�يلة، 

اإىل  العار  جلب  لتفادي  طفلة  كانت 

الأ�شرة.

ُولدت  عندما  الق�شة  بداية  وتع�د 

من  تبلغ  والدتها  كانت  عندما  باول  اآنا 

العائلة  واعتقدت  فقط،  عاًما   13 العمر 

اجتماعية«  »اإدانة  �شت�اجه  كانت  اأنها 

اآنا  �شمل  مّل  مت  ولكن  بها،  احتفظ�ا  اإذا 

 62( �شافيج�يروا  ديف�را  ووالدتها 

عاًما( اأخرًيا يف م�طنهما الأرجنتني، بعد 

ما يقرب من خم�شة عق�د من النف�شال.

اكت�شفت  عندما  باول  اآنا  وتفاجاأت 

من  �شارًعا   20 ُبعد  على  كانت  اأنها 

اأن  واكت�شفت  البي�ل�جية،  عائلتها 

طفلة،  وهي  ا�شرتياها  بالتبني  والديها 

وذلك عندما كانت يف الرابعة والع�شرين 

من عمرها، ومنذ ذلك احلني بداأت رحلة 

وفق  احلقيقية،  اأ�شرتها  عن  البحث 

�شحيفة ذا �شن الربيطانية.

الن�وي  احلم�ص  اختبار  وتطابق 

 2020 اأغ�شط�ص  يف  اإجــراوؤه  مت  الذي 

بني كل من الأم وابنتها بن�شبة %99.9، 

وكانت ديف�را تعي�ص يف مدينة ل بالتا 

ذلك  يف  براغادو  مدينة  يف  باول  واآنا 

اأكرث من ثالث �شاعات  ُبعد  ال�قت، على 

بال�شيارة.

اإيقاف الإعالمية مي حلمي واإحالتها اإىل التحقيق

مي  امل�شرية  الإعالمية  اأم�ص،  »احلدث«،  قناة  اأوقفت 

لها  الكثريين  مهاجمة  بعد  التحقيق،  اإىل  واأحالتها  حلمي 

ب�شبب تعاملها بطريقة غري مهنية مع كابنت نادي الزمالك 

اأحمد �شالح، خالل احللقة الأخرية من برنامج »احلكم«.

»امل�شري  م�قع  ن�شره  بيان  خالل  القناة،  واأو�شحت 

املر�شد  قبل  من  ر�شده  مت  ما  على  »بناًء  اأنه  الي�م«، 

وما  ال�شبت،  حلمي  مي  الإعالمية  بحلقة  بالقناة  اخلا�ص 

بدر منها جتاه �شيف الربنامج، والتعامل معه مبا يخالف 

الإعالمي،  ال�شرف  وميثاق  الإعالمية  والأك�اد  الأ�ش�ل 

قررنا: اأولً: اإحالة الإعالمية مي حلمي اإىل التحقيق. ثانًيا: 

اإيقاف برنامج احلكم على �شا�شة قناة احلدث الي�م حلني 

ن�ص  اإعمال  التنفيذي  املدير  على  ثالًثا:  التحقيق.  انتهاء 

القرار من الآن«.

كانت مي حلمي قد اأثارت جدلً وا�شًعا خالل ال�شاعات 

حدث  فيما  راأيه  عن  �شالح  اأحمد  �شاألت  بعدما  املا�شية، 

يف احتفال نادي الزمالك بالف�ز ببط�لة الدوري 2021، 

اإىل الن�شحاب من  اأزعجه ودفعه  باأ�شل�ب  وحتدثت معه 

احللقة.

يف  حدث  ما  رف�شهم  عن  امل�شاهري  من  عدد  وعرّب 

الأعلى  املجل�ص  وتدخل  مي  مبحا�شبة  مطالبني  احللقة، 

لالإعالم، م�ؤكدين اأنها تعاملت ب�شكل غري لئق.

عر�ست النجمة جينيفر لوبيز �سقتها 

يف مدينة نيويورك مقابل مبلغ كبري، 

و�سل اإىل 25 مليون دولر، وذلك 

بعدما �سبق اأن عر�سته مقابل ما 

يقرب من 27 مليوًنا، وفًقا ملوقع 

ديلي ميل الذي اأكد يف تقريره 

اأن لوبيز قّررت تخفي�ض �سعر 

ال�سقة التي تتّ�سع لأربع 

غرف، وتقع بحي مانهاتن، 

بعدما وجدت �سعوبة يف 

البيع على مدار الفرتة 

ال�سابقة.

ت�سجيل 95 اإ�سابة

جديدة بكورونا وتعايف 101 حالة

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 اأغ�شط�ص   29 ي�م  يف   18622

و  وافدة،  لعمالة  حالة   39 منها  جديدة  قائمة  حالة   95

قادمة  حالة   13 و  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة   43

العدد  اإ�شافية لي�شل  من اخلارج، كما تعافت 101 حالة 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 270005.

حالتان،  العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

 7 العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت 

اأن 946 حالة و�شعها م�شتقر من العدد  حالت، يف حني 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 948 حالة قائمة.
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سموه التقى منتسبي الدفعة السادسة من برنامج رئيس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

 ولي العهد رئيس الوزراء: توجيهات الملك 
منهاٌج لمواصلة العمل خدمًة للمواطن

أكد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء، أن توجيهات حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى حفظه اهلل ورعاه، منهاٌج لنا جميعًا 
في تحقي��ق المنجزات وتطوي��ع التحديات 
للوص��ول إلى النجاح والتمّيز المنش��ودين، 
ومواصلة العم��ل خدمًة للمواطن الذي هو 

أساس الجهود جميعها وغاية التنمية.
وق��ال س��موه إن مواصلة الس��عي لتطوير 
العم��ل الحكومي قائ��ٌم على ترس��يخ قيم 
اإلب��داع والتنافس��ية والتفّوق عب��ر عملية 
مس��تمرة من التعليم وإكس��اب الكفاءات 
والطاق��ات المزيد من المه��ارات القيادية 
والممارس��ات الفضلى تحقيقًا لالس��تثمار 
األمثل في الكوادر الوطنية، مش��يرًا إلى أن 
عزم أبن��اء البحرين وقدرته��م على تحويل 
التحدي��ات إلى ف��رٍص يختص��ر الكثير من 
الخطوات نحو تحقي��ق نماء وازدهار الوطن 

ونجاح��ه على مختلف األصع��دة بما يصب 
في رفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 

جاللة الملك المفدى أيده اهلل.
جاء ذلك لدى لقاء س��موه أم��س عن ُبعد، 
منتس��بي الدفع��ة السادس��ة م��ن برنامج 
رئي��س مجل��س ال��وزراء لتنمي��ة الك��وادر 
الحكومي��ة، حيث أش��اد س��موه بم��ا تمتع 
به المنتس��بون من مس��ؤوليٍة عالية وأداٍء 
متميز وشغٍف مستمر للتعلم ما أسهم في 

إضافة بصم��ة نوعية في مس��ارات العمل 
المختلفة خ��الل فترة انتدابه��م بما يعزز 
من مواصل��ة الدفع بعملي��ة التطوير وفق 

األهداف الموضوعة.
وأش��ار س��موه إلى ج��ودة المش��اريع التي 
ت��م تقديمه��ا ومخرجاته��ا الفاعلة والتي 
عكس��ت المه��ارات والخب��رات المكتس��بة 
والجه��ود المضاعفة التي بذلها منتس��بو 
الدفع��ة السادس��ة ف��ي ظ��ل التحدي��ات 

االس��تثنائية التي فرضتها جائحة فيروس 
كورونا )كوفيد 19(، متمنيًا لهم اس��تمرار 
التوفي��ق والنجاح ب��ذات الع��زم والعزيمة 
العالية حب��ًا للتحدي وعش��قًا لإلنجاز كجزٍء 
من فريق البحرين الذي يضع دومًا مصلحة 
الوطن والمواطنين أولوية فوق كل اعتبار.

ونّوه سموه بأن ما تم اكتسابه من خبرات 
ومه��ارات قيادي��ة، يجب أن يت��م تعزيزها 
عل��ى أرض الواق��ع بع��د ع��ودة منتس��بي 

تحقيق��ًا  عمله��م  جه��ات  إل��ى  البرنام��ج 
لالستفادة القصوى من البرنامج واستمرارًا 
في عملي��ة البناء المنش��ودة، مثمنًا جهود 
القائمين على البرنامج وس��عيهم الدؤوب 
لخل��ق ف��رص التطوي��ر وتزوي��د البرنامج 
بأفضل الممارسات وتطويره بما يتماشى 
مع متطلبات المرحلة ويس��هم في تحقيق 

أهداف المملكة التنموية.
الدفع��ة  منتس��بو  أع��رب  جانبه��م،  م��ن 
السادس��ة ع��ن بال��غ ش��كرهم وتقديرهم 
لصاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس ال��وزراء، على ما يبديه س��موه من 
متابعٍة وحرٍص مستمر على االستثمار في 
الطاقات الحكومي��ة في مختلف القطاعات، 
معاهدي��ن س��موه عل��ى مواصل��ة الب��ذل 
واإلخ��الص في العم��ل من أج��ل البحرين 
حي��ث إن انتس��ابهم للبرنام��ج أضاف لهم 
الكثي��ر وجدد فيهم الع��زم لتحقيق المزيد 

لحاضر المملكة ومستقبلها.

تحويل التحديات إلى فرٍص يختصر الكثير من الخطوات نحو تحقيق نماء وازدهار الوطن

جودة المشاريع المقدمة عكست الخبرات المكتسبة والجهود المضاعفة لمنتسبي الدفعة

مواصلة تطوير العمل الحكومي القائم على ترسيخ قيم اإلبداع والتنافسية والتفّوق

إكساب الكفاءات المزيد من المهارات القيادية تحقيقًا لالستثمار األمثل في الكوادر الوطنية

 الصالح تبحث والقائم بأعمال 
سفير إسرائيل تعزيز التعاون الصحي

بحث��ت وزيرة الصحة فائق��ة الصالح، 
خالل استقبالها القائم بأعمال سفير 
دولة إس��رائيل لدى مملك��ة البحرين 
إيت��اي تاغنر، س��بل تعزي��ز التعاون 
المش��ترك بي��ن البلدي��ن بالمج��ال 

الصحي.
وأش��ادت بجهوده المقدمة في مجال 
تعزيز العالق��ات الثنائية التي تجمع 
بين مملكة البحرين ودولة إس��رائيل 
ف��ي العدي��د م��ن المج��االت، وم��ن 
ضمنها المجال الصحي، وبينت أهمية 
تعزيز التعاون المثم��ر بين البلدين 
في المرحل��ة المقبلة في العديد من 

المجاالت ذات االهتمام المشترك.
فيما أكد تاغنر على التنسيق لتطوير 
عالق��ات التعاون من خ��الل مذكرات 
التفاه��م بي��ن البلدي��ن م��ع العمل 
عل��ى تعزي��ز الجهود والمس��اعي في 
س��بيل تقدي��م كل ما من ش��أنه أن 
يس��اهم ف��ي دع��م وتعزي��ز عالقات 
التعاون المشترك في المجال الطبي 
الصال��ح،  وأعرب��ت  الجانبي��ن.  بي��ن 
عن ش��كرها إل��ى تاغن��ر، معربًة عن 
تمنياته��ا ل��ه بكل التوفي��ق والنجاح 
في مهامه الدبلوماس��ية على صعيد 

تعزيز آفاق التعاون بين البلدين.

ميرزا: استحداث نشاط تجاري لمقاولي الطاقة 
المتجددة وإسناد تنظيمها لـ»هيئة الطاقة«

أكد رئيس هيئة الطاقة المستدامة 
الدكتور عبدالحس��ين ميرزا، موافقة 
اللجنة الوزارية للمش��اريع التنموية 
والبنية التحتية على استحداث سجل 
تجاري فرعي جديد لمقاولي الطاقة 
المتج��ددة وإس��ناد تنظيمه��ا إل��ى 
هيئة الطاقة المستدامة. جاء ذلك، 
خالل ترؤس��ه االجتماع ال�24 للجنة 
الوطنية لمتابع��ة وتنفيذ الخطتين 
المتج��ددة  للطاق��ة  الوطنيتي��ن 
الطاقة، بمش��اركة أعضاء  وكف��اءة 
المقيم  الممث��ل  وبحض��ور  اللجن��ة 
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في 

البحرين.
وقدم ميرزا، شكره إلى القيادة لدعمها 
الالمحدود لهيئة الطاقة المستدامة 
واس��تعرض آخ��ر المس��تجدات منذ 
انعق��اد آخر اجتم��اع للجنة في يونيو 
الماضي، وكان م��ن أبرزها اإلنجازات 
الهام��ة لعدد م��ن مش��اريع الطاقة 
المتج��ددة ضم��ن مب��ادرة تركي��ب 
أنظم��ة الطاقة الشمس��ية الموزعة 
على المباني والمنشآت، ومن أهمها 
إتم��ام المراح��ل اإلنش��ائية األولية 
ألنظم��ة الطاقة الشمس��ية الموزعة 
على أسطح مباني ومنشآت المدارس 
الثماني��ة ضم��ن مش��روع التع��اون 
م��ع وزارة التربي��ة والتعليم بمجمل 

إنتاجية تبلغ 3 ميغاوات.
كما ت��م االنته��اء إعداد مس��تندات 
المناقص��ات للمرحل��ة التالية لطرح 
أس��طح مباني ومنش��آت 20 مدرسة 
إضافية س��يتم اإلعالن ع��ن طرحها 
في المستقبل القريب، واالنتهاء من 

المش��روع التجريبي في نادي راش��د 
للفروسية وس��باق الخيل، ويتم حاليًا 
العمل على ربط المش��روع بالشبكة 
ليض��اف إل��ى المب��ادرات اإليجابي��ة 
ومجم��ل إنج��ازات مش��اريع الطاق��ة 

المتجددة في البحرين.
وكش��ف عن مستجدات جهود الهيئة 
للجه��ات  الفن��ي  الدع��م  لتقدي��م 
الحكومية حيث حصل��ت الهيئة على 
طلبات م��ن 24 وزارة وجهة حكومية 
لالستفادة من الطاقة الشمسية على 
مبانيها بهدف تقليل كلفة الكهرباء 
عليه��ا، وم��ن ضمنه��ا التع��اون مع 
هيئ��ة الثقاف��ة واآلث��ار وأكاديمي��ة 

الخليج للطيران وجامعة البحرين. 
وأش��اد بمبادراتهم لالنضمام إلى 
الركب الوطني في االس��تفادة من 
موارد الطاقة المتجددة واإلسهام 
الوطني��ة  األه��داف  تحقي��ق  ف��ي 
واإلقليمية  الدولي��ة  وااللتزام��ات 
والعالمية للبحرين، موضحًا أن هذا 
اإلقبال إنما يعكس البيئة الداعمة 
للمش��اريع الطاق��ة المتجددة في 
المملكة ويؤكد اإلمكانات الواعدة 

لمش��اريع الطاق��ة المتج��ددة في 
مملكة البحرين وجدواها المثبتة. 
وناقش مي��رزا، المواضي��ع المدرجة 
على ج��دول األعمال الت��ي تضمنت 
عرض��ًا م��ن الهيئ��ة ح��ول تطورات 
إع��داد خط��ة اس��تراتيجية وطني��ة 
وعرض��ًا  الكهربائي��ة  للمركب��ات 
آخ��ر م��ن وزارة الصناع��ة والتج��ارة 
والس��ياحة حول مس��تجدات تطبيق 
للمركبات  واالشتراطات  المواصفات 
الكهربائي��ة والت��ي م��ن دخلت حيز 
 ،2021 يولي��و   28 ف��ي  التنفي��ذ 
كانطالق��ة هامة ف��ي التح��ول نحو 
نهضة نوعية واستراتيجيات للتنقل 
المس��تدام وم��ا لذل��ك م��ن أبع��اد 
اقتصادية وبيئي��ة مهمة، باإلضافة 
إلى تقييم تطبيقات سياس��ات دليل 
المباني الخضراء ومس��تجدات إعداد 
سياس��ات تصنيف المبان��ي الخضراء 
المكمل��ة لسياس��ات دلي��ل المباني 
الخضراء، وكذلك مس��تجدات اعتماد 
السياسات الوطنية للتبريد المركزي 
المحط��ة  مش��روع  ومس��تجدات 
المركزي��ة للطاقة الشمس��ية بجهد 

100 ميغاوات.
وفي س��ياق جه��ود االس��تفادة من 
المس��تغلة لمشاريع  المساحات غير 
الطاق��ة الشمس��ية، اطلع��ت اللجنة 
عل��ى اإلنج��ازات التي ت��م تحقيقها 
المقترح��ات والتوصيات  لعدد م��ن 
وت��م االتف��اق عل��ى بح��ث ج��دوى 
المضي في اس��تخدام ع��دد إضافي 
من المساحات بالتعاون مع الجهات 
ضم��ن  تن��درج  الت��ي  الحكومي��ة 
صالحياته��ا ه��ذه المس��احات وبما 
واإلس��تراتيجيات  الخطط  مع  يتسق 

الوطنية الموضوعة.
وناقش��ت اللجنة، مس��تجدات جائزة 
ومقترح��ات  المتج��ددة  الطاق��ة 
لمش��اريع يت��م تمويله��ا م��ن خالل 
االس��تفادة م��ن الح��زم التمويلي��ة 
العالمي��ة الداعمة لمش��اريع الطاقة 
المتج��ددة، وأبرز مش��اريع ومبادرات 
واالتص��االت  المواص��الت  وزارة 
لالس��تفادة م��ن الطاق��ة المتجددة 
القط��اع  مش��اريع  إل��ى  باإلضاف��ة 
الصناعي بالتعاون مع وزارة الصناعة 

والتجارة والسياحة. 

رئيس األمن العام: تعزيز التعاون 
مع أمريكا بالمجاالت األمنية

اس��تقبل رئيس األمن الع��ام الفريق طارق الحس��ن، الملحق 
األمن��ي لس��فارة الواليات المتح��دة األمريكية ل��دى البحرين 
إن��دي سمبس��ون، بحض��ور نائب رئي��س األمن الع��ام اللواء 
عبداهلل الزايد، ومس��اعد رئيس األمن العام لشؤون العمليات 
 والتدري��ب العمي��د الرك��ن الدكتور الش��يخ حمد ب��ن محمد 

آل خليفة.
وخالل اللقاء، أشاد الحسن بمستوى التعاون والتنسيق األمني 
بي��ن البحري��ن والواليات المتح��دة األمريكية، كم��ا تم بحث 
عدد من الموضوعات ذات االهتمام المش��ترك وس��بل تعزيز 

التعاون القائم بين البلدين في المجاالت األمنية.

 رنا بنت عيسى: 
 جهود وطنية ملموسة 

لـ »الحقوقيين البحرينية« 

اس��تقبلت األمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس 
مجلس أمناء مجلس التعليم العالي الدكتورة الشيخة رنا بنت 
عيسى بن دعيج آل خليفة بمكتبها، رئيس جمعية الحقوقيين 
البحريني��ة الدكت��ور عبدالجبار الطيب، بحض��ور مديرة البحث 

العلمي الدكتورة فرزانة المراغي.
وخ��الل اللقاء، أعربت الش��يخة رنا بنت عيس��ى ب��ن دعيج آل 
خليفة ع��ن عمي��ق تقديره��ا للجه��ود الوطنية الملموس��ة 
الت��ي تقوم به��ا جمعية الحقوقيين البحرينية، وال س��يما في 
مجال حقوق اإلنس��ان، والت��ي تّوجت مؤخ��رًا بمنحها الصفة 
االستشارية الخاصة من قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي 
لألمم المتحدة، في خطوة مهمة س��تؤدي إلى تفعيل دورها 
وزي��ادة أنش��طتها وتفاعلها م��ع المنظمة الدولي��ة والدول 
األعضاء والمؤسس��ات التابعة لألمم المتحدة على نحو أكثر 
فعالي��ة. من جانب��ه، أعرب الطيب، عن اعت��زازه بلقاء األمين 
العام، وخالص تقديره لها على اهتمامها بنجاحات مؤسسات 
المجتم��ع المدني على مختلف األصع��دة الوطنية واإلقليمية 
والدولية، مؤك��دًا حرصه على تنمية التعاون مع مؤسس��ات 
التعليم العالي لتعزيز مكان��ة ومنجزات المملكة في مختلف 

المحافل العالمية.



كرم وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
وزيـــر  بحضـــور  أمـــس،  الزيانـــي، 
بـــدر  ُعمـــان  ســـلطنة  خارجيـــة 
الســـلك  عميـــد  البوســـعيدي، 
الدبلوماســـي سفير ســـلطنة ُعمان 
لـــدى مملكـــة البحرين عبـــدهللا بن 

راشـــد بن علي المديلوي؛ بمناسبة 
انتهاء مهامه الدبلوماسية كسفير 
مشـــيًدا  المملكـــة،  لـــدى  لبـــاده 
بهـــا  قـــام  التـــي  الطيبـــة  بالجهـــود 
ســـعادته لتعزيـــز عاقـــات التعاون 
الثنائـــي بيـــن البلديـــن، متمنًيـــا لـــه 

مهامـــه  فـــي  والســـداد  التوفيـــق 
الدبلوماسية المقبلة.

وعبر المديلوي عن شكره وتقديره 
لوزيـــر الخارجية، مشـــيًدا بما لقيه 
مـــن القيـــادة الحكيمـــة والحكومة 
والمؤسســـات  الخارجيـــة  ووزارة 

دعـــم  مـــن  واألهليـــة  الرســـمية 
ومســـاندة، يســـرت لـــه أداء مهامه 
عاقـــات  لتوطيـــد  الدبلوماســـية 
األخـــوة والتعـــاون المشـــترك بيـــن 
البلدين الشقيقين، متمنًيا للمملكة 

دوام التقدم والرقي واالزدهار.

ُعقـــد أمـــس األحـــد، االجتمـــاع الســـابع 
للجنـــة الوزاريـــة المشـــتركة البحرينيـــة 
الخارجيـــة  وزيـــر  برئاســـة  العمانيـــة 
عبداللطيـــف الزيانـــي، ووزيـــر خارجية 

سلطنة ُعمان بدر البوسعيدي.
حضر االجتماع، وكيل وزارة الخارجية 
عبـــدهللا  الشـــيخ  السياســـية  للشـــؤون 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، وســـفير مملكـــة 
ُعمـــان جمعـــة  ســـلطنة  لـــدى  البحريـــن 
الكعبـــي، وعميـــد الســـلك الدبلوماســـي 
سفير سلطنة ُعمان لدى مملكة البحرين 
عبـــدهللا المديلـــوي، والمديـــر التنفيذي 
ألكاديميـــة محمـــد بن مبـــارك آل خليفة 
للدراسات الدبلوماسية، الشيخة منيرة 
بنـــت خليفة آل خليفة، وعـــدد من كبار 

المسؤولين في البلدين.
وفي بداية الجلســـة، ألقى الزياني كلمة 
رحـــب فيهـــا بوزيـــر خارجيـــة ســـلطنة 
ُعمان والوفد المرافق، معرًبا عن اعتزاز 
مملكة البحرين بما يجمعها من عاقات 
أخويـــة وثيقـــة مع ســـلطنة ُعمـــان، وما 
مـــن  الشـــقيقين  شـــعبيهما  بيـــن  يربـــط 
روابـــط متينـــة وراســـخة، مـــا يؤكـــد أن 
العاقات بيـــن البلدين ســـتظل نموذًجا 
للتعـــاون المشـــترك بين األشـــقاء، فهي 
بفضـــل  صلبـــة،  دعائـــم  علـــى  تســـتند 
التوجيهـــات الســـامية من عاهـــل الباد 

صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، وأخيه سلطان ُعمان صاحب 
الجالـــة الســـلطان هيثم بـــن طارق وما 
يوليانـــه مـــن حـــرص كبير علـــى تطوير 
وتنميـــة العاقات في جميـــع المجاالت 
للوصول بها إلى أعلى درجات التنسيق 
خيـــر  فيـــه  لمـــا  والشـــراكة  والتعـــاون 

وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
عـــن ســـعادته  الخارجيـــة  وعبـــر وزيـــر 
البحرينيـــة  اللجنـــة  أعمـــال  بانعقـــاد 
العمانية المشـــتركة في دورتها السابعة 
لتعزيـــز التعـــاون الثنائـــي بيـــن البلديـــن 
فـــي مختلف المجـــاالت، معرًبا عن أمله 
أن تأخذ اللجنة المشـــتركة على عاتقها 
ومذكـــرات  االتفاقـــات  تفعيـــل  مهمـــة 
التفاهـــم التـــي تـــم التوقيع عليهـــا، وأن 
التعـــاون  آفـــاق  توســـيع  إلـــى  تســـعى 
الثنائي المشـــترك إلى مستويات أشمل 

وبما يخدم مصالح البلدين.
كمـــا أعرب الزياني عن شـــكره وتقديره 
وســـفيري  المســـؤولين  كبـــار  لجهـــود 
البلدين الشقيقين وحرص الجميع على 
تطويـــر التعـــاون وتفعيله بيـــن البلدين 

الشقيقين.
عـــن  البوســـعيدي  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
سعادته بزيارة مملكة البحرين لترؤس 
وفـــد الســـلطنة فـــي االجتمـــاع الســـابع 
مشـــيًرا  المشـــتركة،  الوزاريـــة  للجنـــة 

إلـــى أن هـــذا االجتمـــاع يأتـــي تنفيـــًذا 
للتوجيهات الســـامية لصاحـــب الجالة 
وأخيـــه  ســـعيد،  بـــن  هيثـــم  الســـلطان 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة لتنظيـــم الجهـــود المشـــتركة 
وتطويـــر  الشـــقيقين  البلديـــن  بيـــن 
التعـــاون الثنائـــي في جميـــع المجاالت 
والثقافية  واالقتصاديـــة  الدبلوماســـية 
والعلميـــة، وتبادل التجـــارب والخبرات 
بما يعزز من المصالح المشتركة للبلدين 

والشعبين الشقيقين.
وقـــال وزيـــر خارجية ســـلطنة ُعمان إن 
العاقـــات العمانيـــة - البحرينيـــة تعتبر 
نموذًجـــا راســـًخا لعاقات األخـــوة التي 
تستند إلى ما يربط الشعبين الشقيقين 
مـــن عاقات تاريخية وطيـــدة وأواصر 
محبة ووشائج القربى وما يجمع بينهما 
مـــن مصالـــح وتطلعـــات مشـــتركة نحو 
مستقبل أكثر إشراًقا وازدهاًرا، متوجًها 

الخارجيـــة  لوزيـــر  الجزيـــل  بالشـــكر 
واألشـــقاء بمملكـــة البحريـــن علـــى مـــا 
لقيـــه مـــن حفـــاوة اســـتقبال وترحيـــب 
فـــي هذا البلد الكريـــم، داعًيا المولى عز 
وجـــل أن يكلل اجتماعات هـــذه اللجنة 
بالنجاح والتوفيق والســـداد، وأن يديم 
علـــى مملكـــة البحريـــن األمـــن والرفعة 

والرخاء.
واســـتعرض الجانبان العاقات الثنائية 
األخويـــة القائمـــة بينهمـــا فـــي مختلـــف 
اإلرادة  الوزيـــران  أكـــد  إذ  المجـــاالت، 
السياســـية المشـــتركة للبلدين لمواصلة 
بينهمـــا،  المتميـــزة  العاقـــات  تطويـــر 
فـــي  تنميتهـــا  فـــي  القويـــة  والرغبـــة 
مختلف المجاالت، بما يحقق المصلحة 
المشـــتركة لشعبي البلدين، ويوفر آفاًقا 
أوســـع للتعـــاون المشـــترك فـــي مختلف 

المجاالت.
كمـــا اســـتمع الجانبـــان إلـــى شـــرح مـــن 

كبـــار المســـؤولين فـــي مملكـــة البحرين 
بشـــأن آفـــاق التعـــاون المقترحـــة بيـــن 
البلديـــن في مختلـــف المجاالت. وأبدى 
إليـــه  لمـــا وصـــل  ارتياحهمـــا  الجانبـــان 
التعـــاون بين وزارتـــي خارجية البلدين 
اســـتمرار  أهميـــة  وأكـــدا  الشـــقيقين، 
تعزيز التعاون والتشـــاور تجاه القضايا 
االهتمـــام  ذات  والدوليـــة  اإلقليميـــة 
المشـــترك، والدفـــع بعملهمـــا السياســـي 
إلى آفاق أوسع، وأكدا ضرورة استمرار 
تبـــادل الزيـــارات بيـــن المســـؤولين في 
وزارتي الخارجية فـــي مملكة البحرين 
وسلطنة ُعمان، وبما يعود على البلدين 
وشـــعبيهما وشـــعوب المنطقـــة باألمـــن 

واالستقرار واالزدهار.
وبحـــث الجانبان آفـــاق تعزيـــز التعاون 
مـــن  عـــدد  فـــي  البلديـــن  بيـــن  الثنائـــي 
واالقتصاديـــة  السياســـية  المجـــاالت، 
والمصرفيـــة  والماليـــة  والتجاريـــة 

والصناعة والصحـــة العامة والتوظيف 
فـــي الخـــارج والتعليـــم العالـــي والعلوم 
والثقافـــة  والمعلومـــات  والتكنولوجيـــا 
والفنـــون والزراعة والثـــروة الحيوانية 

والتعاون الفني.
كمـــا قـــرر الجانبان اإلســـراع فـــي العمل 
ومذكـــرات  االتفاقـــات  تفعيـــل  علـــى 
التفاهـــم الموقعة بين البلدين واالنتهاء 
واالتفاقيـــات  التفاهـــم  مذكـــرات  مـــن 
قيـــد النظر، واتفقا علـــى عقد االجتماع 
الثامـــن للجنة في ســـلطنة ُعمـــان العام 

.٢٠٢٢
وفـــي ختـــام االجتمـــاع، وقـــع الوزيران 
علـــى 3 مذكـــرات تفاهم وهـــي: مذكرة 
تفاهم بين أكاديمية محمد بن مبارك آل 
خليفة للدراســـات الدبلوماســـية بوزارة 
والمعهـــد  البحريـــن  مملكـــة  خارجيـــة 
الدبلوماســـي بـــوزارة خارجية ســـلطنة 
ُعمان في مجال الدراسات الدبلوماسية 
والبحـــوث والتدريـــب، ومذكـــرة تفاهم 
للتعـــاون في مجالي الكهربـــاء والطاقة 
المتجـــددة بين حكومة مملكة البحرين 
وحكومة سلطنة ُعمان، ومذكرة تفاهم 
بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
حمايـــة  وهيئـــة  البحريـــن  بمملكـــة 
المســـتهلك بســـلطنة ُعمـــان فـــي مجال 
حماية المســـتهلك. كما تم التوقيع على 

محضر اجتماع اللجنة.

المنامة - وزارة الخارجية

توقيع 3 مذكرات تفاهم مع عمان في الدراسات والكهرباء والتجارة
ـــن ـــن البلــديــ ـــة بيــ ـــم الموقعــ ـــرات التفاهــ ـــات ومذكــ ـــل االتفاقــ ـــي تفعيــ ـــراع فــ اإلســ
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المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمع وزيـــر الخارجية عبداللطيف 
أمـــس  الـــوزارة  فـــي مقـــر  الزيانـــي، 
وزيـــر خارجيـــة ســـلطنة ُعمـــان بـــدر 
الزيـــارة  إطـــار  فـــي  البوســـعيدي، 
الرســـمية التي يقوم بهـــا إلى مملكة 
ســـلطنة  وفـــد  لتـــرؤس  البحريـــن 
ُعمـــان فـــي اجتماع الدورة الســـابعة 
للجنـــة الوزاريـــة البحرينية العمانية 

المشتركة.
وتم خال االجتماع بحث العاقات 
األخويـــة الوثيقـــة التـــي تجمـــع بين 
البلدين وما تشـــهده من تطور ونمو 
علـــى جميـــع المســـتويات، فـــي ظل 

عاهـــل  مـــن  الســـديدة  التوجيهـــات 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، وأخيه سلطان 
الســـلطان  الجالـــة  صاحـــب  ُعمـــان 

هيثم بن طارق المعظم.
واستعرض الجانبان مسار العاقات 
التعـــاون  تعزيـــز  وســـبل  األخويـــة 
فـــي  المشـــترك  والتنســـيق  الثنائـــي 
يحقـــق  بمـــا  المجـــاالت  مختلـــف 
للبلديـــن  المشـــتركة  المصالـــح 

والشعبين.
تطـــورات  الوزيـــران  بحـــث  كمـــا 
األوضـــاع والتحديات التـــي تواجه 

دول المنطقـــة والجهـــود التي تبذل 
لتعزيـــز األمن واالســـتقرار وتحقيق 
النمـــاء واالزدهـــار، إضافـــة إلى عدد 

ذات  والقضايـــا  الموضوعـــات  مـــن 
االهتمام المشـــترك على الســـاحتين 

اإلقليمية والدولية.

الجانـــب  مـــن  االجتمـــاع  حضـــر 
البحرينـــي، وكيـــل وزارة الخارجيـــة 
للشـــؤون السياســـية الشيخ عبدهللا 

بـــن أحمد آل خليفة، وســـفير مملكة 
البحريـــن لدى ســـلطنة ُعمـــان جمعة 
الكعبي، والمدير التنفيذي ألكاديمية 
محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات 
الدبلوماســـية الشـــيخة منيـــرة بنت 
خليفـــة آل خليفـــة، ورئيـــس قطـــاع 
بـــوزارة  التعـــاون  مجلـــس  شـــؤون 

الخارجية عبدالعزيز العيد.
وحضره من الجانـــب العماني عميد 
الســـلك الدبلوماســـي ســـفير سلطنة 
ُعمـــان لدى مملكـــة البحرين عبدهللا 
المديلـــوي، والوفـــد المرافـــق لوزيـــر 

الخارجية.

مباحثات بحرينية عمان بشأن تطورات األوضاع بالمنطقة

وزير الخارجية يكرم عميد السلك الدبلوماسي

المنامة - وزارة الصحة

اســـتقبلت وزيرة الصحة فائقة الصالح 
بديـــوان الـــوزارة القائـــم بأعمال ســـفير 
دولـــة إســـرائيل لـــدى مملكـــة البحريـــن 
إيتاي تاغنر، لبحث سبل تعزيز التعاون 
المشترك بين البلدين بالمجال الصحي.
اللقـــاء، رحبـــت وزيـــرة  وفـــي مســـتهل 
الصحـــة إيتاي تاغنر وأشـــادت بجهوده 
المقدمـــة فـــي مجـــال تعزيـــز العاقـــات 
مملكـــة  بيـــن  تجمـــع  التـــي  الثنائيـــة 
البحرين ودولة إسرائيل في العديد من 
المجاالت، ومن ضمنها المجال الصحي، 

وبينت أهمية تعزيز التعاون المثمر بين 
البلديـــن في المرحلة المقبلة في العديد 

من المجاالت ذات االهتمام المشترك.
ومـــن جهته أكـــد إيتاي تاغنر التنســـيق 
لتطويـــر عاقـــات التعـــاون مـــن خـــال 
مـــع  البلديـــن  بيـــن  التفاهـــم  مذكـــرات 
العمـــل على تعزيـــز الجهود والمســـاعي 
فـــي ســـبيل تقديـــم كل مـــا مـــن شـــأنه 
أن يســـاهم فـــي دعـــم وتعزيـــز عاقات 
التعـــاون المشـــترك في المجـــال الطبي 

بين الجانبين.

مذكرات تفاهم مع إسرائيل في المجال الطبي نظام ذاتي لصرف أكياس المخلفات المنزلية
ــر الــمــقــبــل ــه ــش ــذ خــــال ال ــفــي ــن ــت ــز ال ــي ــل ح ــدخ ــت الـــخـــدمـــة س

والبلديـــات  االشـــغال  وزيـــر  كشـــف 
والتخطيـــط العمراني عصام خلف عن 
أن الـــوزارة باشـــرت فـــي توزيع إجهزة 
صـــرف أكياس على المحافظات األربع 

تمهيدا إلدخالها للخدمة.
وأشـــار خلـــف فـــي تصريح لـــه إلى أن 
“الـــوزارة عملـــت علـــى توفيـــر ألجهزة 
التوزيع الذاتي؛ من أجل توفير أجهزة 
المنزليـــة  المخلفـــات  أكيـــاس  صـــرف 
بشـــكل تلقائـــي ومن غيـــر الحاجة إلى 
مراجعـــة المواطنين المســـتفيدين من 
هذه الخدمة لمراكز الخدمات الخاصة 

بأمانة العاصمة والبلديات”.
فـــي  باشـــرت  “الـــوزارة  إلـــى  وأشـــار 

توزيـــع األجهزة التـــي وصلت البحرين 
أخيرا، حســـب المواصفات والتصاميم 
المطلوبة، إذ بدأنـــا بوضع األجهزة في 
بعض المجمعات التجارية في مختلف 
يســـتطيع  لكـــي  المملكـــة  محافظـــات 

الناس الوصول إليها بسهولة ويسر”.
وقـــال خلـــف “إن التحـــُول فـــي عملية 
تقديم خدمة توزيع أكياس المخلفات 
المنزلية إلـــى خدمة عن طريق أجهزة 
التوزيـــع الذاتيـــة يأتـــي ضمـــن توُجـــه 
الخدمـــات  تحويـــل  فـــي  الحكومـــة 
الحكوميـــة إلـــى خدمـــات إلكترونيـــة 
بما ُيســـهل عملية الحصـــول على هذه 
الخدمات، ويقلل الجهد والوقت على 

المواطنين”
وأكـــد الوزيـــر خلـــف أن “خدمة صرف 

األكيـــاس يدويا ســـتتوقف بعد الفترة 
التجريبيـــة التـــي قد تســـتمر لعدد من 
األشـــهر “مشـــيرا إلى أن مراكـــز توزيع 
أكياس النظافة في البلديات ســـتبقى 

مفتوحة اثناء الفترة التجريبية”.
وتابع “بعد نجاح الخدمة اآللية بشكل 
كامل ســـيتمكن المواطـــن من حصوله 
علـــى األكيـــاس طـــوال أيام األســـبوع 
الرســـمي  الـــدوام  أوقـــات  وخـــارج 
باســـتخدام البطاقـــة الذكيـــة وإدخال 

رقم حساب الكهرباء”.
وأوضـــح أنـــه كمرحلـــة أولـــى ســـيتم 
أكيـــاس  لصـــرف  جهـــازا   20 توزيـــع 
مختلـــف  علـــى  المنزليـــة  المخلفـــات 
المحافظـــات فـــي المملكـــة، وذلك بعد 
نجـــاح التجربـــة التـــي بدأتهـــا بلديـــة 
مـــن  عـــدد  فـــي  الجنوبيـــة  المنطقـــة 
المجمعات التجاريـــة والمواقع العامة 
كمشـــروع  الجنوبيـــة  المنطقـــة  فـــي 

تجريبي العام الماضي.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

عصام خلف
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“اإلبداع” تطور سياسات االئتمان لتسريع االنتعاش االقتصادي
مشـــروعاتهم تشـــغيل  معـــدالت  اســـتعادة  علـــى  العمـــاء  مســـاعدة 

كشف الرئيس التنفيذي لشركة االبداع 
للتمويـــل متناهـــي الصغـــر خالـــد وليـــد 
أخيـــرا  قامـــت  الشـــركة  أن  الغـــزاوي، 
لديهـــا،  االئتمـــان  سياســـات  بتطويـــر 
وذلـــك بمـــا يواكـــب مرحلـــة االنتعـــاش 
الـــذي تشـــهده  االقتصـــادي والتجـــاري 
البحريـــن بـــوادره حاليـــا بعـــد جائحـــة 
كورونـــا، ولمســـاعدة مزيد مـــن العمالء 
الحاليين والمســـتقبليين على استعادة 
معدالت تشغيل مشـــروعاتهم متناهية 

الصغر وأدائها وتنافسيتها وربحيتها. 
عمـــل  زيـــارة  خـــالل  الغـــزاوي  وقـــال 
تفقديـــة قـــام بهـــا لفـــروع الشـــركة إن 
تطوير سياســـة االئتمـــان جاء بناء بعد 
مراجعات طويلة وبناء على استطالع 
والموظفيـــن،  العمـــالء  مـــن  كثيـــر  رأي 
مـــن  التطويـــرات  هـــذه  أن  مضيفـــا 

شـــأنها إتاحـــة مزيـــد مـــن المرونـــة في 
منـــح القـــروض وزيـــادة عـــدد القروض 
الممنوحة، إضافة إلى مساعدة العمالء 
علـــى الســـداد فـــي األوقـــات المحددة، 
وتقليـــل تكاليـــف منح القرض بالنســـبة 
للشـــركة والعميل في آن واحد، وزيادة 
وتيـــرة التحصيل، والتخلص نهائيا من 

الديون المعدومة. 

وأوضـــح أن سياســـة التحصيل تخضع 
لعمليـــة مراقبـــة وتقييـــم بشـــكل دائم، 
وذلك لزيادة كفاءتها وضمان التدفقات 
النقديـــة بما يمكن الشـــركة مـــن تدوير 
القروض بالسرعة الكافية إلفادة مزيد 
من المقترضيـــن البحرينييـــن أصحاب 
المشـــروعات متناهيـــة الصغر، وكشـــف 
أنـــه مـــن خـــالل تحليـــل االئتمـــان تبين 

لـــدى إدارة الشـــركة ارتفاعـــا فـــي عـــدد 
العمـــالء القادريـــن علـــى الســـداد فـــي 
المواعيـــد المتفـــق عليهـــا، وهذا يؤشـــر 
على استعادة التعافي االقتصادي لدى 
قطاعات واسعة من المنشآت الصغيرة 

واألعمال التجارية الفردية. 
وأكد حرص إدارة الشركة على تحقيق 
التوازن بين العائد والمخاطر في إدارة 
حســـابات القبض، خصوصا أن ما يميز 
قروض شركة االبداع للتمويل متناهي 
الصغـــر هـــو أنهـــا تعطـــى للعميـــل دون 
أيـــة ضمانات؛ لمســـاعدته علـــى إطالق 
الخـــاص وتنميتـــه، وضمـــن  مشـــروعه 
توجهات الشـــركة الرئيسة القائمة على 
دعم البحرينيين ذوي الدخل المحدود 
وزيـــادة حجـــم الطبقـــة الوســـطى فـــي 
البحريـــن  رؤيـــة  إطـــار  فـــي  البحريـــن 

االقتصادية 2030. 

 الغزاوي خالل تفقده فرع االبداع بمدينة حمد

المنامة - شركة “اإلبداع”

المنامة - بنا

اســـتقبل ســـفير مملكـــة البحرين لدي جمهورية مصر العربية هشـــام الجـــودر في مكتبه، 
الكاتـــب الصحافـــي جمال الياقـــوت عضو هيئـــة الصحفيين الســـعوديين، عضو االتحاد 
الدولي للصحفيين، عضو االتحاد العام للصحفيين العرب، حيث أهداه نسخة من كتابة 
الجديد بعنوان ) جمال الكلمة جمال (. وأشـــاد الجودر بما احتواه الكتاب القيم، مشـــيدا 
في صدد ذلك بإسهامات الكاتب الصحافي الياقوت في المجاالت اإلعالمية والصحفية 
وجهوده المبذولة في إثراء الساحات األدبية. من جهته، أعرب الكاتب الصحافي جمال 
الياقوت عن شـــكره وتقديره لســـفير مملكـــة البحرين لدي جمهورية مصـــر العربية على 

اهتمامه وتشجيعه للمثقفين والمؤلفين بما يخدم المسيرة الصحافية واإلعالمية.

الجودر يشيد بـ “جمال الكلمة جمال”

إقبال ملحوظ على التطعيم من أعمار 3 - 11 عاما
الصفار تدعو من يعانون ضعف المناعة من الفئة العمرية للتسجيل للقاح

دعت استشـــاري صحة عامة والوبائيات رئيسة 
مجموعـــة التمنيـــع بقســـم مكافحـــة األمـــراض 
بـــإدارة الصحـــة العامـــة بســـمة الصفـــار أوليـــاء 
أمـــور الفئـــة العمريـــة مـــن 3 - 11 عامـــا ممـــن 
يعانـــون مـــن ضعـــف المناعـــة وأمـــراض مزمنـــة  
الجهـــاز  وأمـــراض  القلـــب  وأمـــراض  )الســـكري 
والمصابيـــن  الســـرطانية  واألورام  التنفســـي 
بالســـمنة المفرطة والعيـــوب الخلقية ومتالزمة 
داون( وغيرهـــا مـــن أمـــراض نقـــص المناعة إلى 
المبادرة لتسجيل أبنائهم ألخذ التطعيم المضاد 
لفيروس كورونا )كوفيد - 19( وذلك حمايًة لهم 

من اإلصابة بالفيروس ومضاعفاته.
وأشارت الصفار إلى أن مملكة البحرين سّجلت 
اقبـــاالً ملحوظـــًا علـــى أخـــذ التطعيـــم المضـــاد 
لفيـــروس كورونـــا “كوفيـــد - 19” مـــن ِقبل الفئة 

العمرية البالغة من العمر 3 - 11 عامًا ما يعكس 
الوعـــي المجتمعي الذي يتمتع به أولياء األمور، 
موضحـــًة أن تطعيـــم “ســـينوفارم” المتـــاح لهذه 
الفئـــة تـــم إثبـــات ســـالمته ومأمونيتـــه حســـب 

المؤشرات الوطنية.
ونوهـــت الصفـــار بأهميـــة التعـــاون المجتمعـــي 
مـــن  فـــرد  لـــكل  الوطنيـــة  المســـؤولية  وإدراك 
خالل المشـــاركة في الحملـــة الوطنية للتطعيم 
والمبـــادرة بأخـــذ التطعيم لما له مـــن أهمية في 
تأميـــن التحصيـــن ضـــد الفيـــروس ومتحوراته 
ورفـــع معـــدل المناعـــة المجتمعيـــة إلـــى جانـــب 
التقليـــل مـــن أعـــراض الفيـــروس ومضاعفاتـــه 
فـــي حـــال اإلصابـــة بـــه، موضحة أن التســـجيل 
متـــاح علـــى تطبيـــق “مجتمـــع واعـــي” والموقع 
Healthalert.“ اإللكتروني التابع لوزارة الصحة

.”gov.bh

المنامة - بنا
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2021- 124522( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن مكيه جعفر فردان محمد بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي : إلى السيد عبدالرضا مال عيسى احمد عبدالحي

فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

االسم التجاري: سندويشات ومشويات السنابس
 قيد رقم : 58038-1

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة جاسترو الدارة المطاعم ذ.م.م.

سجل تجاري رقم 96193-1

بناء على قرار الشركاء في شركة جاسترو الدارة المطاعم ذ.م.م.المسجلة بموجب القيد 
رقم 1-96193 ، بتصفية الشركة اختياريا و تعيين السادة / هشام جالل السيدعبدهللا ناصر 

العلوي مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي ٔان سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص المادة 
335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دأيني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، 
على  وذلك  اإلعالن،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوم   15 خالل  الالزمة،  بالمستندات  مدعومة 

العنوان التالي: عنوان المصفي:
هشام جالل السيدعبدهللا ناصر العلوي

Hisham.al.alawi@gmail.com    -   +973 39444306  : هاتف رقم

القيد: 98216 التاريخ: 26-08-2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم  98216 لسنة 2021

بشٔان تحويل مٔوسسة فردية إلى شركة ذات مسٔيولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بٔانه قد تقدم إليها السيدة / ساره 
سعيد جعفر ابراهيم مكي المالكة لـ سارة سعيد جعفر )مٔوسسة فردية( والمسجلة بموجب 
القيد رقم 98216 طالبا تحويل الفروع )20-19-18-17-16-15-14 ( للمٔوسسة الفردية 

إلى شركة ذات مسٔيولية محدودة برٔاسمال وقدره تحويل مٔوسسة فردية إلى ذ.م.م
1,000 دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمأيهم:

ساره سعيد جعفر ابراهيم مكي

التاريخ: 1-08-2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
CR2021 - 113707  إعالن رقم

981010040 طلب  الشخصي  الرقم  السيد فيصل عيسى أحمد محمد  السادة  إلينا  تتقدم 
تنازل عن المحل التجاري الواردة معلوماته ادناه إلي السادة / ليلى رضي عباس حسن 

الرقم الشخصي 650059514.
فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري: ديبار تشار شتيشن فود

رقم السجل : 137741 
الفرع: 1

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن رقم )CR2021- 70080( لسنة 2021 
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة ايفوري بريدال كوتوري ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدمت إليها 
ايفوري  لشركة  القانوني  المصفي  باعتبارها  المال  احمد  علي  نجاه   / السيده 
بريدال كوتوري ذ.م.م، المسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب القيد 
اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  إنتهاء  إشهار  طالبا   ،121841 رقم 
التجارية  الشركات  قانون  التجاري، و ذلك وفقا ألحكام  السجل  و شطبها من 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تاريخ :26/08/2021
 ) CR2021- 124755( إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه ورثة المرحوم : السيدسعيد جعفر علوي شهاب 
بطلب تحويل المحل التالي : إلى السيد / السيدة السيد محمود سعيد 
جعفر علوي شهاب فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى 
اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 5412-3

االسم التجاري : برجر فلير

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة ارت ام للتسويق شركة تضامن بحرينية

سجل تجاري رقم 125000

بناء على قرار الشركاء ارت ام للتسويق شركة تضامن بحرينية المسجلة بموجب القيد 
رقم 125000 ، بتصفية الشركة اختياريا وتعين السيده/ فاطمة أخريشف مصفيا للشركة. 
قانون  من    325 المادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  المديرين  سلطة  أن  المصفي  يعلن  بهذا 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 21 ( لعام 2001 , وعمال 
تقديم  إلى  الشركة  دائني  جميع  المصفي  يدعو  الشركات  قانون  من   335 المادة  بنص 
مطالباتهم إليه، بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على 

العنوان التالي : عنوان المصفي :
فاطمة أخريشف - تلفون - 33338160 )973+ (

القيد: 132908 التاريخ: 2021/8/22
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم )118998( لسنة 2021 بشأن تحويل فرع مؤسسة فردية إلى 

شركة ذات مسئولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد عبد هللا ابراهيم حسن سلطان الزري المالك لـ ورشة االبداع للصياغة 
الفرع  132908 طالبا تحويل  القيد رقم  (مؤسسة فردية) والمسجلة بموجب 
ذات  شركة  إلى  الفردية  المؤسسة  من  للصياغة)  االبداع  (ورشة  األول 
مسئولية محدودة برأسمال وقدره 2000، لتصبح الشركة مملوكة من السيد 

.AHMED JUNAID AFZAL

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة سباركو للصيانة و الخدمات ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد / زكريا عبدالنبي عبدالوهاب سالم طالق --باعتباره المصفي القانوني 
مسئولية  ذات  كشركة  ذ.م.م،المسجلة  الخدمات  و  للصيانة  سباركو  لشركة 
محدودة بموجب القيد رقم 127715طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة 
قانون  ألحكام  وفقا  ذلك  و  التجاري،  السجل  من  شطبها  و  اختيارية  تصفية 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد: 82747
التاريخ: 2021/08/25

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021 
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

 اتش دي آي جلوبال اس اي - فرع شركة أجنبية  
 

 / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  علن  ت
اتش دي آي جلوبال  القانوني لشركة  المصفي  باعتباره   BHARATH VENKAT
اس اي - فرع شركة أجنبية  ، المسجلة كشركة أجنبية تحت رقم 82747،طالبا إشهار 
انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا 

ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد :46180
التاريخ : 2021/08/26

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم CR2021-124620 لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري للفرع رقم 2 لشركة ديكوريترس ذ.م.م  

 
إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة أصحاب شركة ديكوريترس ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم 46180، 
إلى  ذ.م.م   التجارية  مكناس  من   2 رقم  للفرع  التجاري  االسم  تغيير  طالبين 
مكناس للصناعة والتجارة ذ.م.م   فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه 
إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

تحويل مؤسسة فردية إلى ذ.م.م
القيد: 56714 التاريخ: 26-08-2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )56714( لسنة 2021
 بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / اسمهان صبحي خليل 
معروف المالكة لـ الجناح الذهبي لصيانة المباني )مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 56714 
طالبا تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 5,000 دينار بحريني، 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم: 
-1 أسمهان صبحي خليل معروف

THAKKUMKATTIL CHACKO JOHN -2
LEELAMMA JOHN -3

JOYAL THAKKUMATTIL JOHN -4

التاريخ 2021/8/25
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة إدارة التسجيل
إعالن رقم CR2021- 124110 تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : عبدالجليل احمد علي المطوع

االسم التجاري الحالي : محالت عجيب للتخفيضات
االســـــم التجـــاري الجديد : محالت عجيب للتجارة العامة

قيد رقم : 6-57375

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

)CR2021- 125270( إعالن رقم
تنازل– عن المحل التجاري

المحل  تحويل  طالبا  القصير   علي  محمد  عبدالرضا  يونس  السيد  إلينا  تقدم 
التجاري التالي:

إلى السيد عبدهللا محمد حسن زاده
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد: 39267-4

االسم التجاري: مشويات شمشك

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن رقم )CR2021- 118125( معاملة مشتركة

أي  لديه  كل من  فعلى   ، معاملة مشتركة  بطلب  أدناه  المعلن  السيد  إلينا  تقدم 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : ابراهيم محمود عمر علي ابراهيم

االسم التجاري الحالي : ال شدود للتجارة العامة
االســـــم التجـــاري : إي بوست للتجارة والخدمات

رقم القيد : 138419-1

القيد : 128247 التاريخ : 2021-8-11
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل 
إعالن رقم )000( لسنة2021

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مركز فيديا للطب البديل - شركة تضامن 
بحرينية

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
بحرينية  تضامن  شركة   - البديل  للطب  فيديا  مركز  شركة  اصحاب  السادة 
المسجلة بموجب القيد رقم 128247، طالبين تغيير االسم التجاري من مركز 
لالستشارات  الجسرة  ابراج  الى  بحرينية  تضامن  - شركة  البديل  للطب  فيديا 
شركة تضامن بحرينية فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 

المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن .

المجلس األعلى للقضاء

أعلنت وزارة األســـكان عبر حسابها 
الرســـمي بتطبيـــق “انســـتغرام” عن 
الشـــراكة بالقطـــاع الخـــاص لتنفيذ 
بنـــاء 132 وحـــدة ســـكنية بمنطقـــة 
مشـــروعات  أول  ضمـــن  اللـــوزي، 
برنامج تطوير األراضي الحكومية.
ســـياق  فـــي  اإلعـــالن  هـــذا  يأتـــي 
عمـــل دؤوب تقوم بها الـــوزارة عبر 
مشـــروعات إســـكانية طموحة في 
عـــدد  لتخفيـــض  البحريـــن  مملكـــة 
الطلبات وتسكين المواطنين، وفق 

رؤية مملكة البحرين 2030.
وكانـــت الـــوزارة قد أعلنـــت أخيرا، 
الحديثـــة  مشـــروعاتها  ضمـــن 
والمتنوعـــة، عـــن مشـــروع تطويـــر 
األراضي الحكومية في العام 2019 
لتطويـــر الوحـــدات الســـكنية علـــى 
األراضي المملوكة للدولة بالشراكة 
مع القطـــاع الخاص، منها مشـــروع 

اللـــوزي. وأكدت الوزارة أن تســـعى 
خالل هـــذا البرنامج لتطوير حزمة 
مختلفـــة،  بمناطـــق  األراضـــي  مـــن 
وصوال لبناء 15 الف وحدة سكنية 

على مدى 10 سنوات.
وكان وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمر 
قـــد صـــرح لــــ “البـــالد” علـــى هامش 
فـــي  للـــوزارة  الحكومـــي  اإليجـــاز 
مـــارس الماضي بأن برنامج تطوير 
األراضـــي الحكومية يشـــمل جميع 
الخدمـــات  فيهـــا  بمـــا  المســـتويات 
إلـــى  التحتيـــة  األساســـية والبنيـــة 
الذيـــن  العقارييـــن،  المطوريـــن 

سيقومون بتطوير هذه األراضي.
ومـــن ثم عرضها على الســـوق على 
شكل وحدات سكنية، يمكن لقوائم 
مزايـــا  برنامـــج  مـــن  المســـتفيدين 
االنتفـــاع بشـــراء هـــذه الوحـــدات، 
ومن ثم يقوم المطور بســـداد قيمة 

األرض إلى الحكومة.

“اإلسكان” تشرع ببناء 132 وحدة باللوزي

https://alwatannews.net/article/868946
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