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لـقـوة  ملمو�سة  اإنجـازات  الـعـام:  الـقـائـد 

الدفاع على الم�ستويين القتالي والإداري

الشيخ  الركن  المشير  أكد 
آل خليفة  أحــمــد  بـــن  خــلــيــفــة 
ــاع  ــ ــوة دفــ ــ ــقـ ــ ــام لـ ــ ــعــ ــ الــــقــــائــــد الــ
الرعاية  بفضل  أنــه  البحرين 
ــام الــكــبــيــر  ــمــ ــتــ الـــدائـــمـــة واالهــ
والتوجيهات السديدة من لدن 
حضرة صاحب الجاللة الملك 
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة  حـــمـــد 
الــمــفــدى القائد  الــبــالد  عــاهــل 
األعلى فإن قوة دفاع البحرين 
تــــواصــــل مــســيــرتــهــا الــــزاخــــرة 
بالمنجزات في تحقيق العديد 
من اإلنجازات الملموسة على 
واإلداري،  القتالي  المستويين 
سعيها  فـــي  ذلــــك  ويــتــمــخــض 
الـــدائـــم والــمــســتــمــر بــكــل جهد 

نحو تنفيذ عملية التطوير والتحديث لمختلف المناهج العلمية في 
شتى الصروح التدريبية العسكرية.

المرئي  جاء ذلك خالل ترؤسه صباح أمس عبر تقنية االتصال 
والدفاع  واألركـــان  للقيادة  الملكية  للكلية  األعلى  المجلس  اجتماع 

الوطني والذي عقد عن ُبعد.
وأشار إلى أن مخرجات الكلية الملكية للقيادة واألركان والدفاع 
فاعلة  بصورة  انعكست  العالي  العسكري  التعليم  مجال  في  الوطني 
وإيجابية في تنفيذ الواجبات والمهام لمختلف أسلحة ووحدات قوة 
المستمر  التقدم  المهم نحو  البحرين، وذلــك من خالل دورهــا  دفــاع 
من  بــه  تضطلع  ــذي  والــ والــتــجــديــد  االرتـــقـــاء  لعمليات  والــمــتــواصــل 
متطلبات  بكافة  مسلحين  ضباط  إعــداد  في  وهدفها  رسالتها  خالل 

العسكرية المعاصرة على المستوى االستراتيجي.

أكد صاحب السمو الملكي 
األمــــيــــر ســـلـــمـــان بــــن حـــمـــد آل 
ــيـــس  ــد رئـ ــهــ ــعــ ــة ولـــــــي الــ ــفـ ــيـ ــلـ خـ
مملكة  حــرص  ــوزراء  الــ مجلس 
عملية  مواصلة  على  البحرين 
من  المجاالت  كل  في  التطوير 
يسهم  بما  تكاملي  عمل  خــالل 
النهضة  مــســيــرة  اســـتـــمـــرار  فـــي 
اإلنجاز  وتيرة  وتسريع  والنماء 
بـــمـــا يـــتـــمـــاشـــى مــــع مــتــطــلــبــات 
الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة 
لــلــمــمــلــكــة، مـــنـــوًهـــا ســـمـــوه بما 
القضائية  السلطة  بــه  تحظى 
رعاية  من  البحرين  مملكة  في 
ــتـــمـــام مـــن حـــضـــرة صــاحــب  واهـ
ــد بــن  ــمــ ــلــــك حــ ــمــ ــة الــ ــ ــــاللـ ــــجـ الـ
البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 

المفدى.
وأشــار سموه إلى أن تطوير 
في  يصب  العدلية  المنظومة 
تحقيق مبدأ العدالة وترسيخه 

لتعزيز  أساسية  ركيزة  باعتباره 
ــن واالســـتـــقـــرار بــمــا يسهم  األمــ
التنمية  بـــمـــســـارات  الـــدفـــع  فـــي 
ــات، الفـــًتـــا  ــاعـ ــطـ ــقـ بــمــخــتــلــف الـ
ــوه إلــــــى أهـــمـــيـــة مـــواصـــلـــة  ــمــ ســ
للتطوير  الــداعــمــة  الـــمـــبـــادرات 
الــكــوادر  واالســتــثــمــار فــي تنمية 
السلك  فــي  الــعــامــلــة  الــوطــنــيــة 
نحو  ُقــدًمــا  للمضي  الــقــضــائــي 

مزيد من التقدم واالزدهار.
ــاء  ــقــ جــــــــــاء ذلــــــــــك لــــــــــدى لــ
المستشار  الرفاع  بقصر  سموه 
البوعينين  حــســن  بــن  عــبــداهلل 
نائب  الــتــمــيــيــز  محكمة  رئــيــس 
ــــس األعـــــلـــــى  ــلـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ رئــــــيــــــس الـ
تقريًرا  إذ قدم لسموه  للقضاء، 
ــبــــادرات تــطــويــر الــعــمــل  حــــول مــ
القضائي في مملكة البحرين.

ــرب رئــيــس  ــ مــــن جـــانـــبـــه، أعــ
رئيس  نــائــب  الــتــمــيــيــز  محكمة 
عن  للقضاء  األعــلــى  المجلس 

السمو  وتقديره لصاحب  شكره 
ــكـــي ولــــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس  ــلـ ــمـ الـ

يوليه  مــا  على  ــوزراء  الــ مجلس 
من دعم يسهم في تعزيز الدور 

ــه الــمــجــلــس  الــــــذي يــضــطــلــع بــ
األعــــلــــى لـــلـــقـــضـــاء فــــي تــعــزيــز 

سيادة القانون وحماية الحقوق 
والحريات.

كتب محمد الساعي:
دشن مركز محمد بن خليفة بن سلمان 
مــرة  لــلــقــلــب ألول  الــتــخــصــصــي  آل خــلــيــفــة 
وتعتمد  القلب.  لقصور  متخصصة  عــيــادة 
لتشخيص  خــــاص  بـــرنـــامـــج  عــلــى  الـــعـــيـــادة 
القلب بشكل متطور  أمــراض قصور  وعــالج 
األوروبــيــة  الجمعية  وتــوصــيــات  يتوافق  بما 

والكلية األمريكية للقلب. 
البدران  حمود  ريسان  الدكتور  وأوضــح 
مستشار مركز محمد بن خليفة بن سلمان 
الــتــخــصــصــي لــلــقــلــب الــمــشــرف الـــعـــام على 
البرنامج، أن هذا البرنامج المتطور يهدف 
للمرضى  الــمــرضــيــة  الــحــالــة  تحسين  إلـــى 
ــة إلــــــى دخـــولـــهـــم  ــاجــ ــحــ ــن الــ ــ ــل مـ ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ والـ

الــمــســتــشــفــى، كــمــا يــســهــم فــي الــتــقــلــيــل من 
المرض  الناتجة عــن هــذا  الــوفــيــات  حــاالت 

األدويــة  بأحدث  المرضى  تزويد  خــالل  من 
واألجهزة الخاصة بعضلة القلب، وال يتوافر 
مثل هذا البرنامج إال في عدد محدود من 

المراكز المتخصصة حول العالم.
ــهــــزة  ــام الـــــمـــــرکز بـــتـــوفـــيـــر األجــ ــ ــا قــ ــمـ كـ
هؤالء  بعالج  الخاصة  القلبية  والمنظمات 
ــهــــزة مـــزيـــلـــة لــلــرجــفــان  الـــمـــرضـــى مـــثـــل أجــ
البطيني واألجهزة الخاصة بإعادة التزامن 
الــقــلــبــي لــلــمــرضــى، كــمــا يــشــمــل الــبــرنــامــج 
زيارات أسبوعية من قبل ممرضات مؤهالت 
لمنازل المرضى لمتابعة حاالتهم المرضية 

وإجراء التحليالت والفحوصات الالزمة.

كتب وليد دياب:

كشف النائب أحمد السلوم رئيس مالية النواب أن اللجنة أجرت 
تــعــديــال عــلــى مــشــروع قــانــون احــتــيــاطــي األجــيــال الــقــادمــة يتمثل في 
استقطاع دوالر واحد من كل برميل نفط يزيد سعره على 40 دوالرا، 
دوالرات على  زيــــادة 10  كــل  مــع  ســنــتــا  االســتــقــطــاع 25  يــزيــد  أن  عــلــى 
يتم  دوالرا   50 على  النفط  برميل  سعر  زاد  إذا  أنــه  بمعنى  البرميل، 
استقطاع 1.25 دوالر كاحتياطي أجيال، وإذا وصل إلى 60 دوالرا يتم 
استقطاع 1.50 دوالر، وهكذا حتى يصل إلى 3 دوالرات عندما يتجاوز 

سعر البرميل 120 دوالرا.
على  التعديل  هذا  إن  الخليج«  لـ»أخبار  في تصريح  السلوم  وقــال 

عما  األجيال  احتياطي  لصندوق  فائدة  أكثر  سيكون  القانون  مشروع 
دوالر  استقطاع  يحدد  الــذي  بقانون،  المشروع  في  حاليا  مقترح  هو 
واحد عند سعر 40 دوالرا للبرميل، و2 دوالر عندما يصل سعر البرميل 
إلى 80 دوالرا، واستقطاع 3 دوالرات عندما يتجاوز سعر البرميل 120 

دوالرا.
وأكدت كل من وزارة المالية ومجلس احتياطي األجيال في ردهما 
على المشروع بقانون استعدادهما التام الستثمار المبالغ التي سوف 
تسلمهما  النفط حال  مبيعات  االستقطاع من  زيــادة  نتيجة  تتحصل 
لتعظيم  التشريعية  السلطة  إقــراره من  القانون عند  تنفيذا لمشروع 

عوائد الثروة النفطية لمستقبل األجيال القادمة.

حـــقـــقـــت مـــجـــمـــوعـــة فـــنـــادق 
الثالث من  الربع  الخليج خالل 
بلغت  أربــــــاح  صـــافـــي   2021 ــام  عــ
833.821 دينارا بحرينيا مقارنة 
 1.682.744 قــــدرهــــا  بـــخـــســـارة 
دينارا بحرينيا في الربع الثالث 
مـــن الـــعـــام الـــســـابـــق، بـــزيـــادة في 
 2.517 قــــدرهــــا  االربـــــــــاح  حـــجـــم 

مليون دينار بحريني.
وتـــرجـــع الـــزيـــادة فـــي صــافــي 
ــالـــث مــقــارنــة  ــثـ ــربــــح لـــلـــربـــع الـ الــ
بالفترة نفسها من العام الماضي 
بــشــكــل رئــيــســي إلـــى الـــزيـــادة في 
مليون   2.390 بــواقــع  اإليـــــرادات 
ديـــنـــار بــحــريــنــي، بــاإلضــافــة إلــى 
انخفاض في المصاريف اإلدارية 
وانـــخـــفـــاض قــيــمــة االســـتـــهـــالك 
بمقدار 260.536 دينارا بحرينيا، 
ــد بـــمـــقـــدار  ــوائــ ــفــ ــاض الــ ــفــ ــخــ وانــ

89.680 دينارا بحرينيا.
اإلدارة  مجلس  رئيس  وقــال 
تخفيف  منذ  إنــه  المؤيد  فــاروق 
الـــقـــيـــود فـــي أوائــــــل شــهــر يــولــيــو 
إشــارات  نظام  وتطبيق  الماضي 

الــــمــــرور الـــحـــالـــي، حـــيـــث ســجــل 
المستوى  الــثــالــث  الــربــع  معظم 
األخضر، شهدت مجموعة فنادق 
انتعاًشا قوًيا في األداء،  الخليج 
كما تمت المحافظة على قاعدة 
الــتــكــلــفــة الــمــنــخــفــضــة الــتــي تم 
تقليص  عــنــد  ســابــقــا  تحقيقها 
ذروة  أثــــنــــاء  الـــعـــمـــلـــيـــات  ــم  ــجـ حـ

كوفيد-19.
وأعمال  اإلشغال  أن  وأضاف 
الـــمـــطـــاعـــم وســــــوق الـــمـــؤتـــمـــرات 
واالجــتــمــاعــات تــشــهــد انــتــعــاشــا، 
ومــع ذلــك فــإن الــزيــادة الوشيكة 
في ضريبة القيمة المضافة من 
على  سلبا  تؤثر  قد   %10 إلــى   %5
الدخل  تقلص  نتيجة  االنتعاش 

المتاح.

موظفين  العامة  النيابة  أحالت 
ومقاول  الجعفرية  األوقـــاف  بـــإدارة 
إلى المحاكمة بعد قيام الموظفين 
ــنــــدســــة والـــصـــيـــانـــة  ــهــ مـــــن قــــســــم الــ
بتسهيل استيالء المقاول على مبلغ 
قدره ثمانية وستون ألفا وخمسمائة 
طريق  عن  ديــنــارا  وتسعون  وثمانية 
ــررات رســمــيــة تفيد  تــزويــرهــمــا مـــحـ
تنفيذه أعماال على خالف الواقع. 

وصـــــرح رئـــيـــس نــيــابــة الــجــرائــم 
أن  األمــوال موضحا  المالية وغسل 
النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها 
في الواقعة وهي الجريمة التي تصل 

عقوبتها إلى السجن عشر سنوات.
ــة الــــعــــامــــة قــد  ــابــ ــيــ ــنــ وكـــــانـــــت الــ
بناًء  الواقعة  فــي  التحقيق  بــاشــرت 
اإلدارة  من  إليها  الــوارد  البالغ  على 
ــن  الــعــامــة لــمــكــافــحــة الــفــســاد واألمـ
االقتصادي واإللكتروني في ضوء ما 

ورد بشأنها ضمن مالحظات تقرير 
ديـــــوان الـــرقـــابـــة الــمــالــيــة واإلداريــــــة 
استمعت  حيث   ،2020-2019 لسنة 
المدقق  شهادة  إلــى  العامة  النيابة 
بــديــوان الــرقــابــة الــمــالــيــة واإلداريــــة 
وكذا  المالحظة،  رصد  على  القائم 
ــاف  ــ االوقــ إدارة  مـــســـؤولـــي  لـــشـــهـــادة 
الجعفرية، كما تم ندب لجنة فنية، 
الخبراء  لجنة  تــقــاريــر  أكـــدت  حيث 
المنتدبة لمعاينة مواقع العمل لـ26 
أن  الــواقــعــة  محل  إنشائيا  مشروعا 
بعض  في  المتحققة  اإلنجاز  نسب 
تلك المشاريع ال تتناسب مع مقدار 
المبالغ المالية المنصرفة لمقاول 
المشروع، وهو ما ترتب عليه صرف 
المستحق  على  تزيد  مالية  مبالغ 

له صرفه.

ــادق الــخــلــيــج تــحــقــق  ــ ــن ــ مــجــمــوعــة ف

ــام ــع ــع الـــثـــالـــث مـــن ال ــرب ــل اأربــــاحــــا ل

محاكمـة مـوظـفــين بالجعفريـة زورا محررات

لت�سـهيل ا�سـتيالء مقـاول علـى 68 األـف دينـار

ولي العهد رئي�س الوزراء يت�ضلم تقريرا حول مبادرات تطوير العمل الق�ضائي

تطوير المنظومة العدلية ركيزة اأ�سا�سية لتعزيز الأمن وال�ستقرار

مركز محمد بن خليفة يد�سن اأول عيادة متخ�س�سة لق�سور القلب

تـعـديــل نـيـابــي عـلــى مـ�ســروع قـانــون احتياطي الأجـيــال

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل لقاء نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء.

ص4

ص5
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} فاروق المـؤيد.

ص7ص10 قضايا وحوادثمال وأعمال

} القائد العام.

بفوزه  منـفـردي  عـلـي  الـالعـب  يـهـنـئ  الـمـلـك 

بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للجوجيت�سو

أجرى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
الوطني  منتخبنا  بالعب  هاتفًيا  اتصااًل  أمس  المفدى  البالد  عاهل 
وحصوله  للجوجيتسو  العالم  ببطولة  فــوزه  بمناسبة  منفردي  علي 
ينظمها  التي  البطولة  فــي  الذهبية  والميدالية  األول  المركز  على 
بدولة  أبوظبي  مدينة  فــي  والمقامة  للجوجيتسو  الــدولــي  االتــحــاد 

اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وأعرب جاللة الملك المفدى خالل االتصال عن تهانيه الخالصة 
على هذا اإلنجاز العالمي المشرف والذي يضاف إلى سجل إنجازات 
الرياضية  األلــعــاب  مختلف  وفــي  اللعبة  هــذه  فــي  البحرين  مملكة 
ــام، مــشــيــدًا جــاللــتــه بــمــا بــذلــه الـــالعـــب عــلــي مــنــفــردي من  بــشــكــل عــ
الالعبين  من  العديد  على  وتفوقه  البطولة  هذه  منافسات  في  جهد 
هذا  فــي  الــوطــن  وتــشــريــف  الذهبية  الميدالية  وإحــــرازه  المشاركين 

المحفل الرياضي الدولي. 

ص2 أخبار البحرين

} جاللة الملك.

ــل  ــيـ ــد رحـ ــ ــع ــ عــــــــام ب

ــان ــم ــل ــس ــة بــــن � ــف ــي ــل خ
األمير  الملكي  السمو  صاحب  رحيل  على  عــام  يمر  الــيــوم 

خليفة بن سلمان.
لكنه  فــقــط،  بجسده  عالمنا  عــن  رحــل  سلمان  بــن  خليفة 

خالد في تاريخ البحرين وفي الذاكرة الوطنية البحرينية.
في  الــرائــد  وبـــدوره  الكبرى،  التاريخية  بإنجازاته  خالد   ..
تنمية الوطن وتقدمه ونهضته والحفاظ على أمنه واستقراره.

قاد  كيف  سلمان  بن  لخليفة  يذكر  البحرين سيظل  تاريخ 
عبر عقود، وفي ظل أصعب الظروف، عملية التنمية االقتصادية 
واالجتماعية بإنجازاتها الهائلة في تقدم الوطن وفي النهوض 

بأحوال الشعب.
ذاكــــرة شــعــب الــبــحــريــن الــوطــنــيــة ســتــظــل تــحــفــظ لخليفة 
بــن ســلــمــان قــربــه الــشــديــد مــن أبــنــاء الــوطــن بــكــل انــتــمــاءاتــهــم 
عليهم  واالطمئنان  أحوالهم  متابعة  على  وحرصه  ومواقعهم، 

وتوفير الحياة الكريمة لهم.
دائما لخليفة بن سلمان كيف  الوطن سوف تحفظ  ذاكــرة 
وعروبته في  استقالله  تعزيز  أجل  امتداد عقود من  عمل على 

مواجهة كل التحديات واألخطار.
لخليفة  ننسى  أن  يمكن  ال  الوطنية  الصحافة  في  ونحن 
رسالتنا  أداء  لنا على  داعــم ومشجع  أكبر  كــان  كيف  بن سلمان 
الوطنية على أكمل وجه، وكيف كان أكبر نصير لحرية الصحافة 

واستقاللها.
اليوم، وبعد عام من رحيل القائد الكبير خليفة بن سلمان، 
نــريــد فــقــط أن نــقــول لــســمــوه.. الــوطــن لــن يــنــســى أفــضــالــك.. 
خالدة  ستبقى  وذكـــراك  الــتــاريــخــي..  دورك  ينسى  لــن  والشعب 

دائما.
والــيــوم تمضي الــبــحــريــن قــدمــا بــكــل ثــقــة واطــمــئــنــان على 
السامية  التوجيهات  بفضل  والنهضة  التقدم  من  مزيد  طريق 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورؤاه 
الوطنية الرشيدة، وبفضل القيادة الحكيمة السديدة لصاحب 
العهد  ولــي  خلفية  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 

رئيس الوزراء. 
»أخبار اخلليج«

} سمو األمير الراحل خليفة بن سلمان.

} د. ريسان حمود البدران.

اإلى ال�سومال عبر اليمنالـكـويــت تـقــرر وقــف اإ�ســدار الـتـاأ�سـيــرات للبنانـيـيــن اإيران تقوم بتهريب الأ�سلحة  تقرير دولي: 

ص12ص13 عربية ودوليةعربية ودولية

خليفة بن �سلمان القائد الإن�سان 

الـبـحـريــن تـنـ�سـاه  لـن  الـذي 
ص 8 و 9 أخبار البحرين
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الدكتور  مع  مقابلًة  الشرق  قناة  أجــرت 
ماجد بن علي النعيمي وزيرالتربية والتعليم، 
اليونسكو-الملك  تحدث خاللها عن جائزة 
حـــمـــد بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، الســـتـــخـــدام 
تــكــنــولــوجــيــات الــمــعــلــومــات واالتــــصــــال في 
مجال التعليم، مشيرًا إلى تكريمها للعديد 
العناوين  بحسب  المتميزة  الــمــبــادرات  مــن 
مع  بالتنسيق  ســنــويــا،  اخــتــيــارهــا  يتم  الــتــي 
الــجــهــات الــمــخــتــصــة فــي الــيــونــســكــو، والــتــي 
العالم،  ومتطلبات  احتياجات  مع  تتناسب 
وأسهمت بذلك في تكريم الجهود المتميزة 
مـــن مــخــتــلــف دول الــعــالــم مــنــذ تــأســيــســهــا، 
مؤكدًا أن عناوينها التي يتم اختيارها سنويا 
وأصبحت من  عالميًا،  اهتمامًا  أكسبتها  قد 
الجوائز المتميزة التي تمنح بالتنسيق مع 

هذه المنظمة العريقة. 
كــمــا أشــــار فـــي حــديــثــه إلـــى الــتــحــديــات 
العالم  شهد  أن  بعد  اليونسكو،  تواجه  التي 
جــائــحــة كـــورونـــا كــوفــيــد-19، وانــعــكــاس هــذه 

تغطيها  التي  الجوانب  كافة  على  الجائحة 
اليونسكو، وبرامج المنظمة، ومتطلبات دول 
ــوء ذلــك  الــعــالــم، وتــطــلــعــات الــــدول عــلــى ضـ

تحسبًا ألي جائحة أخرى، كما تناول اللقاء 
المملكة  ودور  لــلــيــونــســكــو،  الــمــالــي  الــوضــع 
اإلمــارات  ودولــة  الشقيقة  السعودية  العربية 

العربية المتحدة الشقيقة في توفير الدعم 
لميزانية اليونسكو ودعم مشاريعها، مما كان 
كما  المنظمة،  إيجابية على عمل  نتائج  له 
اليونسكو من  به  قامت  ما  إلــى  الوزير  أشــار 
أعمال على الصعيد العالمي، وذلك بمناسبة 
تأسيسها،  عــلــى  عــامــًا   75 بــمــرور  احــتــفــالــهــا 
ــارز في  ــدور مــهــم وبــ حــيــث بــّيــن أنــهــا قــامــت بـ
ــم الــتــعــلــيــم لــلــجــمــيــع، وتــقــديــم  ــ ــال دعـ ــجـ مـ
الــعــديــد مــن الـــدراســـات وإقــامــة الــمــؤتــمــرات، 
وتـــوفـــيـــر الـــخـــبـــراء الــعــالــمــيــيــن فــــي جــمــيــع 
بالتعليم  االرتــقــاء  فــي  أسهم  مــا  مجاالتها، 
والبحث العلمي، إضافة إلى المحافظة على 
للذاكرة  رصــيــدًا  باعتباره  العالمي،  الــتــراث 
البشرية، وتطرق أيضا إلى االنتخابات التي 
صعيد  عــلــى  الــمــؤتــمــر  هـــذا  بمناسبة  ستتم 
المجلس التنفيذي واللجان المختصة في 
المؤتمر  سيبحثه  ما  إلى  إضافًة  المنظمة، 
للمديرة  التجديد  منها  توصيات،  العام من 

العامة فترة ثانية.

عناوين الجائزة اأك�سبتها اهتماما عالميا.. وزير التربية:

ج�����ائ�����زة �ل���ي���ون�������س���ك���و-�ل���م���ل���ك ح���م���د �أ����س���ه���م���ت

ف���ي ت��ك��ري��م �ل��ج��ه��ود �ل��م��ت��م��ي��زة م���ن م��خ��ت��ل��ف �ل����دول

} وزير التربية والتعليم خالل لقاء صحفي مع قناة الشرق.

أقام الشيخ فواز بن محمد بن خليفة 
لدى  البحرين  مملكة  سفير  خليفة،  آل 
ــنــــدن، مـــأدبـــة  الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة، فــــي لــ
ــاء لــجــنــة الــصــداقــة  غــــداء لــرئــيــس وأعـــضـ
الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة الــبــريــطــانــيــة 
بــأعــضــاء  الــســفــيــر  رحـــب  حــيــث   ،)APPG(
البحرينية  الــبــرلــمــانــيــة  الــصــداقــة  لــجــنــة 
بــعــالقــات  مــشــيــًدا   ،)APPG( الــبــريــطــانــيــة 
البحرين  بين مملكة  التاريخية  الصداقة 
العالقات  أن  مــؤكــًدا  المتحدة،  والمملكة 
استراتيجية  أبــعــاد  ذات  المملكتين  بــيــن 
وتــاريــخ عريق  راســخــة  أســس  ومبنية على 
ــرؤى الــمــشــتــركــة نحو  ــ ــم الــ ســـاهـــم فـــي دعــ
بين  الثنائي  والتنسيق  التعاون  من  مزيد 
أكد  كما  المجاالت.  مختلف  في  البلدين 
عــلــى الــــدور الــحــيــوي والــمــهــم الـــذي تقوم 
بـــه الــلــجــنــة فـــي تــعــزيــز الــتــعــاون الــثــنــائــي 
الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن عــلــى جميع  بــيــن 
الــمــســتــويــات، مــنــوًهــا بــأهــمــيــة االســتــمــرار 
بين مملكة  التعاون  أوجــه  في  البحث  في 

زيادة  وسبل  المتحدة  والمملكة  البحرين 
يعزز  بما  بينهما،  الشراكة  حجم  وتطوير 
األمن واالستقرار ويدعم استمرارية وتيرة 
التنمية في مختلف المجاالت، معبًرا عن 
اللجنة  مــع  الــلــقــاءات  مــن  لمزيد  تطلعه 

لتحقيق تلك األهداف المشتركة. 
وأشاد الكولونيل بوب ستيوارت، رئيس 
البحرينية  الــبــرلــمــانــيــة  الــصــداقــة  لــجــنــة 
ــو مـــجـــلـــس الـــعـــمـــوم  ــيــــة عــــضــ ــانــ ــبــــريــــطــ الــ
تجمع  التي  العالقات  بعمق  البريطاني، 
المتحدة،  والمملكة  البحرين  بين مملكة 
يوليه من  لما  للسفير  تقديره  معرًبا عن 
بين  الثنائية  الــعــالقــات  بتطوير  اهــتــمــام 
ــنـــوًهـــا بــحــرص  الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــيـــن، مـ
السفير على تعزيز أفق التعاون والتنسيق 
فـــي مختلف  وبــريــطــانــيــا  الــبــحــريــن  بــيــن 
ــازات مــمــلــكــة  ــإنــــجــ ــًدا بــ ــيـ ــمــــجــــاالت، مـــشـ الــ
الــبــحــريــن وخـــاصـــة فـــي مــجــال الــتــعــايــش 
مــعــتــبــًرا مملكة  األديــــــــان،  بــيــن  الــســلــمــي 
البحرين منارة رائدة في هذا المجال في 

عن  الكولونيل  عّبر  كما  األوســط.  الشرق 
بمملكة  اللجنة  أعــضــاء  لتعريف  تطلعه 

البحرين عن كثب وذلك من خالل زيارات 
لمملكة البحرين في المستقبل القريب.

�سفير المملكة لدى بريطانيا:

��س���تر�تيجية �أبع���اد  �لبحري���ن وبريطاني���ا ذ�ت  بي���ن  �لعالق���ات 

} سفيرنا في بريطانيا خالل لقاء أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية البحرينية.

محميد احملميد

ورباطة  المشاعر  عــن حجم  أتــســاءل  مــازلــت 
البحريني  المذيع  نفس  خالجت  التي  الجأش، 
»عــبــدالــرحــمــن بــومــطــيــع«، وهـــو يــتــلــو بــيــان وفـــاة 
الملكي  الــســمــو  ــإذن اهلل صــاحــب  بــ لـــه  الــمــغــفــور 
اهلل  طيب  خليفة  آل  سلمان  بــن  خليفة  األمــيــر 
ثراه.. وكيف تمكن من قراءة ذلك الخبر الحزين 
مشاعر  كــانــت  وكــيــف  للمواطنين..  أعلنه  الـــذي 
هي  لحظتها؟  األخبار  استديو  في  العاملين  كل 

مشاعر إنسانية كبيرة جدا ال يمكن أن توصف.
أكبر من تلك المشاعر واللحظات ما شاهدناه 
وكــان  الــوطــن،  فقيد  وصــول جثمان  عند  جميعا 
ولي  وسمو  المفدى  الملك  جاللة  المقدمة  في 
الــوزراء، وسمو الشيخ علي  العهد رئيس مجلس 
وكيف  الكريمة،  العائلة  أفــراد  وكبار  خليفة،  بن 
أبلغ من كل المشاعر لرحيل فقيد  كانت الصور 

الوطن.
رحيل خليفة بن سلمان ال يزال حاضرا في 
نفوس أهل البحرين، ألنه كان قريبا منهم، وعمل 
من أجلهم، وقصص وحكايات خليفة بن سلمان 
الجميع  مع  وعديدة،  كثيرة  والوطنية  اإلنسانية 
بال استثناء، ولربما كان للعاملين في الصحافة 

مواقف خاصة وإنسانية خالدة ال تنسى.
أذكــر أنــه فــي إحــدى الــمــرات عــرض تلفزيون 
الــبــحــريــن لـــقـــاء مـــع مـــواطـــن عـــجـــوز فـــي إحـــدى 
القرى، وكان يشكو ضيق الحال، وقد تابع األمير 
الراحل تلك الحلقة.. أتدرون ماذا حصل..؟ لقد 
بمساعدة  علي  الشيخ  سمو  ابنه  اهلل  رحمه  أمــر 
إعــــالم، وذهــب  أخــبــار وال  الــمــواطــن مــن دون أي 
الكريمة  زوجــتــه  مــع  شخصيا  علي  الشيخ  سمو 
وأبنائه الكرام إلى المواطن، وبرفقة المذيع وكان 
وقدموا  البناي،  عمار  حاليا  والنائب  اإلعــالمــي 
ــد..  يــعــلــم أحـ الــمــســاعــدة مـــن دون أن  لــلــمــواطــن 
وتلك من الخبيئة الخاصة، والسر الخيري، من 
يقدمها  كــان  التي  الضخمة  اإلنسانية  األعــمــال 

رحمه اهلل للناس، من دون أن يعلم أحد.

الــرجــل الحكيم، واإلنــســان  فــي ذكـــرى رحــيــل 
الكريم، نود أن نقول له: اطمئن، ونم قرير العين، 
جاللة  بقيادة  خير،  بألف  البحرين  مملكة  فــإن 
الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه، وإن سمو ولي 
يسير  اهلل  حفظه  ــوزراء  الــ مجلس  رئــيــس  العهد 
بــالــوطــن نــحــو الــمــزيــد مــن اإلنـــجـــازات والــتــقــدم 
ما  لــك  ينسى  لــن  البحرين  وإن شعب  والــتــطــور، 

قدمته للجميع. 
المفعمة  الحب،  ومشاعر  الرثاء،  كلمات  كل 
ــرة عــنــد  ــ ــاضـ ــ ــر والـــــــوفـــــــاء، ال تــــــــزال حـ ــديـ ــقـ ــتـ ــالـ بـ
المواطنين، وال نزال نذكر كلمات الرثاء الشعرية 
التي نشرها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
وشؤون  اإلنسانية  لألعمال  الملك  جاللة  ممثل 
سلمان،  بن  خليفة  رثــاء  في  كتب  حين  الشباب، 
وقال: »يا اهلل دخيلك من صواديف األقدار، اللي 
الصكات  على  نصبر  األخــيــرة..  فالسنين  غزتنا 
كبيرة..  ربــي  والــوقــت ال جــار، وعزومنا من فضل 
بحكم  نرضى  األعــمــار،  قّصاف  من حل  ليا  لكن 
الوقت شره وخيره.. وإن حانت الفرقا وصار الذي 
صار، ما هلت دموع المفارق لغيره.. اسمه وذكره 
تفتخر فيه األقطار، ومن سيرته يكتب لألمجاد 
ديــار، نفقد  سيره.. وما نعتبر نفقد رجــل، نفقد 
وطن شامخ وشعب وعشيره.. هذا خليفه للوطن 
ديــره.. أفنى  درع وأســـوار، هــذا سند للدار في كل 
حياته للوطن جهد وإعمار بالراي، ما بين البصر 
األنظار،  كل  نظرته  ومــن  جهده  من  والبصيرة.. 
مــتــوجــهــة صــــوب الـــوطـــن تــســتــشــيــره.. ومــــن بعد 
فــرقــاه الــمــشــاعــر واألفـــكـــار، عــاشــت مــن األحــــزان 
يا  ومحتار،  فــرقــاه ضايق  بعد  أنــا  أســيــره..  فيني 
اهلل عسى الفردوس األعلى مصيره.. مدري أعزي 
الدار وأال هل الدار، وأال أعزي كل شعب الجزيرة«. 
وأسكنه  سلمان،  بن  خليفة  األمير  اهلل  رحــم 
فسيح جناته.. وستظل مملكة البحرين بقيادتها 
الحكيمة، وشعبها المخلص، عزيزة وعالية، كما 

أراد لها رحمه اهلل وضحى من أجلها.

malmahmeed7@gmail.com

في ذكرى �لرحيل.. 

�طمئن �لبحرين بخير

ــتـــس  ــرايـ ــنــــت مـــــدرســـــة بـ ــلــ أعــ
وهــي  أمـــس،  العالمية-البحرين 
شركة  وتــديــرهــا  تملكها  مــدرســة 
ــتــــس الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، تــعــيــيــن  ــرايــ بــ
أندي هابل مديرًا جديدًا  السيد 

للمدرسة.
ــادة  ــقــ ــن الــ ــ الـــســـيـــد أنـــــــدي مـ
التعليم  صناعة  فــي  المتميزين 
ــراحــــل الـــتـــعـــلـــيـــم األســـاســـيـــة  ــمــ لــ
حيث  المدرسة،  قبل  ما  ومرحلة 
إنه يمتلك أكثر من 30 عامًا من 
وقــائــد تعليمي  كــمــدرس  الــخــبــرة 
فـــي كـــل مـــن الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
وفي الشرق األوسط. لعب السيد 
عملية  فـــي  رئــيــســيــًا  دورًا  ــدي  ــ أنـ
تقديم تعليم عالي الجودة في 10 
المستوى  على  مختلفة  مــدارس 
الدولي، ويجمع نهجه المتمحور 
ــة  ــ ــدقـ ــ ــن الـ ــ ــيـ ــ ــب بـ ــ ــالــ ــ ــطــ ــ حـــــــــول الــ
التحصيل  لــتــعــزيــز  األكـــاديـــمـــيـــة 
الطالب  فضول  وتحفيز  العلمي 
بهدف رعاية مواهبهم وتوجيههم 

بشكل أفضل.
ــدة فـــاطـــمـــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وقــــــالــــــت الـ
التنفيذي  الرئيس  كــمــال  أحــمــد 
التعليمية:  لــبــرايــتــس  بــالــوكــالــة 
تعيين  بـــإعـــالن  فـــخـــورون  »نـــحـــن 
ــدي فـــي مــنــصــب مــديــر  الــســيــد أنــ

الــمــدرســة، ونــحــن عــلــى ثــقــة بــأن 
للركائز  إضــافــة  ستمثل  خــبــراتــه 
التعليمية واإلدارية في المدرسة، 
وتقديم  العمل معه  إلى  ونتطلع 
التحديات  لمواجهة  الــدعــم  كــل 
عــقــبــات،  أي  ــل  ــيـ ــذلـ وتـ الــمــقــبــلــة 
متمنين له التوفيق والنجاح في 

منصبه الجديد«.
ــيـــد  مــــــن جــــانــــبــــه قــــــــال الـــسـ
أنــــدي تــعــقــيــبــًا عــلــى تــعــيــيــنــه في 
أن  »يسعدني  الجديد:  المنصب 
أبــــدأ هـــذا الــفــصــل الــجــديــد وأن 
أكـــون عــضــًوا أســاســيــًا فــي إحــدى 

إن  التعليمية.  بــرايــتــس  مـــدارس 
التعليمية  برايتس  استراتيجية 
ــار  ــمـ ــثـ ــتـ الــــتــــي تــــهــــدف إلــــــى االسـ
ــارات الـــطـــالب  ــ ــهــ ــ فــــي قــــــــدرات ومــ
وتــمــكــيــنــهــم لــيــنــجــحــوا فـــي عــالــم 
تلتقي  والتكيف  التأقلم  يتطلب 
الــتــي أحملها  الــقــيــم  تــمــامــًا مــع 
ويشرفني  تــربــوي،  وقــائــد  كمدير 
أن أكون جزًءا من أسرة المدرسة 
لــــــدعــــــم الــــــــطــــــــالب لـــيـــصـــبـــحـــوا 
ــن مــن  ــيــ ــقــ قـــــــادة مـــبـــتـــكـــريـــن وواثــ
أنــفــســهــم، حــيــث ســنــعــمــل بــتــفــان 
لــجــعــل الــمــدرســة العــبــًا أســاســيــًا 

مملكة  فــي  التعليم  صــنــاعــة  فــي 
البحرين«.

ــمــــدرســــة  وتــــتــــقــــدم أســـــــــرة الــ
السيد  بالتهاني للمدير الجديد 
دعمه  إلــى  وتتطلع  هــابــل،  أنـــدي 
وتحقيق  المدرسة  بوعد  للوفاء 
التعليمية  ــا  ــهـ وأهـــدافـ رســالــتــهــا 
لــيــصــبــح فــعــال الــمــكــان »حــيــث ال 

حدود للتعلم«.
العالمية- بــرايــتــس  مــدرســة 
ــة تــعــمــل  ــ ــدرسـ ــ ــي مـ ــ الـــبـــحـــريـــن هـ
ــور عــــالــــمــــي تــــــم دمـــجـــه  ــظــ ــنــ ــمــ بــ
وتعليمية  تربوية  بيئية  لصناعة 
ترتقي بقيم ومكتسبات المجتمع 
المنهج  تــــدرس  حــيــث  الــمــحــلــي، 
األمــريــكــي الــــذي يــشــمــل مــراحــل 
ــن ريــــــاض األطـــفـــال  الــتــعــلــيــم مــ
ــى الــمــرحــلــة الــثــانــويــة وتــضــم  إلــ
المدرسة حوالي 2000 طالب من 
مختلفة،  جــنــســيــة   55 مـــن  أكــثــر 
برايتس  شركة  وتملكها  وتديرها 
التعليمية منذ عام 2019. وتلتزم 
برايتس  شــركــة  بقيادة  الــمــدرســة 
ــان حـــصـــول  ــمــ الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة بــــضــ
الطلبة على أعلى معايير الجودة 
العميق  إدراكــهــا  مع  التعليم،  في 
االقتصاد  أســاس  هــو  التعليم  أن 

الحديث المزدهر والمستدام.
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} أندي هابل.

أحــــــــرزت الـــجـــامـــعـــة األهــلــيــة 
لــلــمــرة الــثــانــيــة نــتــائــج مــتــقــدمــة 
الــطــالبــي للعمل  الــهــاكــاثــون  فـــي 
ــة،  ــيـ ــانـ ــثـ الــــمــــنــــاخــــي بـــنـــســـخـــتـــه الـ
والــــــــذي أتــــــاح الـــفـــرصـــة لــجــمــيــع 
طــلــبــة الــبــكــالــوريــوس والـــدراســـات 
الــمــؤســســات  مــن مختلف  الــعــلــيــا 
ــة مــن  ــ ــيـ ــ ــدراسـ ــ والـــتـــخـــصـــصـــات الـ

مختلف الجامعات المشاركة.
وبهذه المناسبة أشاد الرئيس 
األمناء  مجلس  رئيس  المؤسس 
بهذا  الحواج  البروفيسور عبداهلل 
اإلنـــــجـــــاز الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي تــحــقــق 
بــفــوز فــريــق مــكــون مــن 3 طالبات 
الــجــامــعــة األهلية  مــشــاركــات مــن 
الهاكاثون،  فــي  األولـــى  بالجائزة 
مقدًما تهانيه للطالبات الفائزات 
وهــــــــــن: الــــطــــالــــبــــة مـــــريـــــم أكــــــرم 
والطالبة  رحمن  حنان  والطالبة 

أريج صالح علي.
أن  الحواج  البروفيسور  وأكــد 
الجامعة األهلية في إطار دعمها 
ألهـــــــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
تــســعــى جـــاهـــدًة إلتـــاحـــة الــفــرص 
للطلبة لتمكينهم من الولوج في 
عــالــم االبــتــكــار وعــــرض أفــكــارهــم 
أرض  على  وتنفيذها  ومشاريعهم 
ــع مـــن خــــالل إشـــراكـــهـــم في  ــواقـ الـ
مــســابــقــات هـــادفـــة عــلــى مــســتــوى 
تعزيز  شأنها  مــن  والــتــي  الــعــالــم، 

قدراتهم اإلبداعية الخالقة.
ــيــــس  مـــــــن جــــهــــتــــه أثــــــنــــــى رئــ
الــجــامــعــة الـــبـــروفـــيـــســـور مــنــصــور 
الــعــالــي عــلــى اإلضـــافـــة الــنــوعــيــة 
طالبات  إنـــجـــازات  حققتها  الــتــي 
وفخره  اعــتــزازه  مبدًيا  الجامعة، 
ــة فــي  ــيـ ــانـ ــثـ ــرة الـ ــمـ ــلـ بـــتـــمـــيـــزهـــن لـ
الــنــســخــة الــثــانــيــة مــن الــهــاكــاثــون 
سنوًيا  تطلقه  والــــذي  الــطــالبــي، 
الــشــبــكــة الـــعـــالـــمـــيـــة لــلــجــامــعــات 
التكنولوجية بهدف إيجاد حلول 
ناجعة من خالل تقديم ابتكارات 
عالمية ُتعالج المشاكل المرتبطة 
للعمل  المتحدة  األمـــم  بــأهــداف 
ــداف  ــي تـــدعـــم أهــ ــتـ الــمــنــاخــي والـ

التنمية المستدامة.
وانــطــلــقــت الــنــســخــة الــثــانــيــة 

الــطــالبــي للعمل  الــهــاكــاثــون  مــن 
 21  - أكـــتـــوبـــر   18 فـــي  الــمــنــاخــي 
أكتوبر 2021 وذلك عبر اإلنترنت، 
ــن الــعــمــل  ــات مـ ــاعـ واســتــغــرقــت سـ
المكثف وتقديم محاضرات حول 
أولية للمنتج  كيفية تطوير فكرة 
وصـــــــوال إلــــــى الـــمـــنـــتـــج الــنــهــائــي 
ــبــــراء  بــــــإشــــــراف فــــريــــق مـــــن الــــخــ
تــوفــيــر مساحة  مــع  والــمــوجــهــيــن 
ــة والـــتـــعـــلـــيـــقـــات  ــلـ ــئـ كـــبـــيـــرة لـــألسـ

المنشورة.
وســـــاعـــــدت هــــــذه الــمــســابــقــة 
ــيــــة  ــلــ طـــــالـــــبـــــات الــــجــــامــــعــــة األهــ
ــم أكـــــــرم طــالــبــة  ــريــ ــزات مــ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ الـ
بــــــــكــــــــالــــــــوريــــــــوس تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
ــاالت وحــنــان  الــمــعــلــومــات واالتـــصـ
ــــوس  ــوريـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــة بـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــن طـ ــ ــمــ ــ رحــ

صالح  وأريــج  الداخلي  التصميم 
اإلدارة  بــكــالــوريــوس  عــلــي طــالــبــة 
المعرفة  اكــتــســاب  فــي  والــتــســويــق 
فــيــمــا يتعلق  الــتــحــلــيــل  ــارات  ــهـ ومـ
والحفاظ  التدوير  إعــادة  بأهمية 
على البيئة ككل. جاء ذلك خالل 
 »EcoSmart« البــتــكــار  تــقــديــمــهــم 
وهو عبارة عن إنشاء صندوق ذكي 
عالية  تقنية  بــمــواصــفــات  يتمتع 
مــرتــبــطــة بـــالـــذكـــاء االصــطــنــاعــي 
لــلــتــخــلــص مـــن نــفــايــات الــرعــايــة 
الــصــحــيــة بـــأمـــان وخـــصـــوًصـــا مع 
تــــزايــــد الـــنـــفـــايـــات الــبــالســتــيــكــيــة 
خـــــالل جـــائـــحـــة كــــوفــــيــــد-19 مــن 
بشكل  ومعالجتها  فصلها  خــالل 
التعقيم  لعملية  للخضوع  فــردي 

وإعادة التدوير.

فريق الجامعة ينفرد بتمثيل المملكة ومنطقة الخليج في الم�سابقة العالمية..
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عـــقـــدت لــجــنــة الــشــئــون الــمــالــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة بمجلس 
العادي  السنوي  االنعقاد  دور  في  السادس،  اجتماعها  النواب، 
الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب أحمد 
السلوم، صباح أمس األربعاء، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.

وخالل االجتماع التقت اللجنة بالشيخ سلمان بن خليفة 
الحكومي  والوفد  الوطني  واالقتصاد  المالية  وزيــر  خليفة  آل 
مــشــروع  بــخــصــوص  الــشــورى  قـــرار مجلس  لمناقشة  الــمــرافــق 
قانون بتعديل المادة )1( من المرسوم بقانون رقم )27( لسنة 
2015 بشأن السجل التجاري )المعد في ضوء االقتراح بقانون 
الــشــورى(، حيث تم االطــالع على مرئيات  المقدم من مجلس 
وصناعة  تــجــارة  وغــرفــة  والــســيــاحــة،  والــتــجــارة  الصناعة  وزارة 
البحرين، وجمعية رجال األعمال البحرينية، وجمعية سيدات 
الجهات  مــرئــيــات  طــلــب  اللجنة  وارتــــأت  البحرينية،  األعــمــال 

المعنية ولقاء ممثلي وزارة العدل والشئون اإلسالمية.
واســـتـــعـــرضـــت الــلــجــنــة فـــي اجــتــمــاعــهــا االقــــتــــراح بــرغــبــة 
المنتجات طيلة  بــضــمــان  االحــتــفــاظ  الــمــزوديــن  ــزام  إلــ بــشــأن 
حال  في  بالضمان  به  تعهدوا  ما  لتنفيذ  وذلــك  سريانه،  مــدة 
فقدان المستهلك لهذا الضمان، وتم استعراض مرئيات وزارة 
مرئيات  طلب  اللجنة  وقـــررت  والــســيــاحــة،  والــتــجــارة  الصناعة 

الجهات المعنية.
ثم ناقشت اللجنة، وبحضور ممثلي وزارة المالية االقتصاد 
المدققة لحساب  المالية  والبيانات  التقرير السنوي  الوطني، 
في  المنتهية  المالية  السنة  عــن  القادمة  األجــيــال  احتياطي 
المالية  الرقابة  ديوان  تـدقيقه من قبل  31 ديسمبر 2020 بعد 
واإلدارية، وقررت اللجنة اعتماد التقرير باإلجماع ورفع تقرير 

اللجنة بشأنه.

وعلى ذات الصعيد، ناقشت اللجنة في اجتماعها المرسوم 
بــعــض أحــكــام قــانــون  بــتــعــديــل  لــســنــة 2021  بــقــانــون رقـــم )20( 
لسنة   )21( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  التجارية  الشركات 
2021، حيث تم عرض مرئيات كل من: وزارة المالية واالقتصاد 
ــاف، وزارة  ــ والــشــئــون اإلســالمــيــة واألوقـ الــعــدل  الــوطــنــي، ووزارة 
الــصــنــاعــة والــتــجــارة والــســيــاحــة، مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي، 
األعــمــال  رجـــال  والــســيــاحــة، جمعية  والصناعة  الــتــجــارة  غــرفــة 
ناقشت  ثم  البحرينية،   األعــمــال  سيدات  جمعية  البحرينية، 
رقــم  الــقــانــون  مــن   )1( الــمــادة  بتعديل  قــانــون  مــشــروع  اللجنة 
)28( لسنة 2006 بشأن االحتياطي لألجيال القادمة، المرافق 
للمرسوم رقم )49( لسنة 2021، حيث تم االطالع على مرئيات 
وزارة المالية واالقتصاد الوطني، ومجلس احتياطي األجيال، 

رأي اللجنة التشريعية والقانونية.

م���ال���ي���ة �ل�����ن�����و�ب ت���ن���اق�������س م�������س���روع ق���ان���ون 

ت����ع����دي����ل م�����ر������س�����وم �ل���������س����ج����ل �ل����ت����ج����اري

} جانب من اجتماع لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب.

برئا�سة النائب

 اأحمد ال�سلوم

أدانت وزارة خارجية مملكة 
مليشيا  إطــالق  بشدة  البحرين 
ــة صـــواريـــخ  ــيــ ــابــ ــوثـــي اإلرهــ الـــحـ
ــاه الــمــنــطــقــة  ــ ــجـ ــ ــيـــة تـ ــتـ ــيـــسـ ــالـ بـ
الــجــنــوبــيــة بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
عمل  فــي  الشقيقة،  الــســعــوديــة 
أمن  يهدد  وممنهج  آثــم  إرهابي 
وســـالمـــة الــمــدنــيــيــن واألعـــيـــان 

المدنية، ويتعارض مع القانون 
الدولي اإلنساني. 

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــــد  ــؤكـ ــ وتـ
وقــــــوف مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن إلـــى 
ــيــــة  ــعــــربــ ــة الــ ــكــ ــلــ ــمــ ــمــ جــــــانــــــب الــ
وتضامنها  الشقيقة  السعودية 
إجراءات  تتخذه من  فيما  التام 
وتدابير أمنية للدفاع عن أمنها 

واســتــقــرارهــا وســالمــة أراضــيــهــا، 
مــشــيــدة بــكــفــاءة ويــقــظــة قـــوات 
الـــدفـــاعـــات الــجــويــة الــســعــوديــة 
الــــتــــي تـــمـــكـــنـــت مـــــن اعــــتــــراض 
ــخ، داعــــيــــة  ــ ــواريــ ــ ــــصــ ــر الــ ــيــ ــدمــ وتــ
ضـــرورة  إلـــى  الــدولــي  المجتمع 
اتخاذ قرارات صارمة لوقف هذه 

االعتداءات االرهابية اآلثمة. 

�ل���خ���ارج���ي���ة ت���دي���ن �إط��������الق �ل��ح��وث��ي��ي��ن 

����س���و�ري���خ ب��ال��ي�����س��ت��ي��ة ت���ج���اه �ل�����س��ع��ودي��ة
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} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل لقاء مجلس إدارة جمعية النساء األمريكيات الجديد.

أكد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين والواليات 
المتحدة األمريكية الصديقة من شراكة استراتيجية في العديد من 
المجاالت، وحرص المملكة على مواصلة تعزيز ما وصل إليه التعاون 
الثنائي من مستويات نحو شراكات أكثر رسوخًا بما يحقق التطلعات 

المشتركة والنماء واالزدهار للبلدين الصديقين.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع أمس مجلس إدارة جمعية 

النساء األمريكيات الجديد برئاسة السيدة إيمي ستروب، حيث أعرب 
أعضاء  ثقة  على  اإلدارة  مجلس  وأعــضــاء  لرئيس  تهانيه  عــن  سموه 
الجمعية،  في  عضو   200 من  ألكثر  ممثلين  انتخابهم  في  الجمعية 
ــداف  أهـ فــي مــواصــلــة تحقيق  والــنــجــاح  الــتــوفــيــق  دوام  لــهــم  مــتــمــنــيــًا 
وأشــاد  أكثر من خمسة عقود،  تأسيسها  على  مــّر  التي  الجمعية  هــذه 
سموه بجهود وإسهامات جمعية النساء األمريكيات العامرة بالعطاء 
واإلنجاز منذ تأسيسها وحتى اليوم والتي انعكس أثرها على المجتمع 

أعــضــاء  وكــافــة  اإلدارة  شـــاكـــرًا لمجلس  الــمــجــاالت،  مــن  الــعــديــد  فــي 
الجمعية هذه الروح الوثابة التي تضع نصب عينها مصلحة المجتمع 

وتعزيز أواصر المحبة بين أفراده عبر ما يتم تقديمه من دعم لهم.
الممثلة  وخــاصــة  المدني  المجتمع  لجمعيات  بما  سموه  ونــوه 
الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة مـــن دور فـــي تــوطــيــد عـــالقـــات مملكة  لـــلـــدول 
البحرين مــع هــذه الـــدول وخــلــق جــســور جــديــدة فــي مــســار العالقات 

الثنائية.

النساء  إدارة جمعية  من جانبهن، أعربت رئيس وأعضاء مجلس 
ولي  الملكي  السمو  لصاحب  وتــقــديــرهــن  شكرهن  عــن  األمــريــكــيــات 
العهد رئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء، وما حظي به مجلس 
اإلدارة من حفاوة واستقبال، مؤكدين تقديرهن لكل مضامين حديث 
سموه خالل اللقاء وثنائه على أعمال الجمعية والتي ستكون دافعًا 
للتطلعات  الــوصــول  حتى  واعــتــزاز  حــب  بكل  العطاء  لمواصلة  لهم 

المنشودة، متمنين لمملكة البحرين دوام التقدم واالزدهار.

ولي العهد رئي�س الوزراء: �سراكة ا�ستراتيجية بين البحرين والواليات المتحدة
���س��م��وه ي�����س��ي��د ب��ج��ه��ود واإ����س���ه���ام���ات ج��م��ع��ي��ة ال��ن�����س��اء الأم���ري���ك���ي���ات ط����وال خ��م�����س��ة ع��ق��ود

ترأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
العمراني  للتخطيط  العليا  للجنة  الـــ23  االجتماع 

والذي عقد عن بعد.
وذكر حساب »أخبار سمو ولي العهد« على موقع 
العليا  الــلــجــنــة  أن  »تــويــتــر«  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
لــلــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي اطــلــعــت عــلــى عــــرض بــشــأن 
استعرضت  كما  الجديدة،  المدن  تخطيط  مشروع 
مستجدات الموضوعات المتصلة بتطوير المنظومة 

اإللكترونية لخدمات التخطيط العمراني.
كما ترأس سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
والــذي عقد عن  الـــ403،  التنسيقية  اللجنة  اجتماع 
التعامل  آخر مستجدات  اللجنة  ناقشت  بعد، حيث 
مع فيروس كورونا »كوفيد-19« واإلجراءات المتعلقة 

بذلك. 

»العليا للتخطيط العمراني« تطلع على م�سروع تخطيط المدن الجديدة.. و»التن�سيقية« ت�ستعر�ض م�ستجدات كورونا

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل ترؤس االجتماع الـ23 للجنة العليا للتخطيط العمراني.. واجتماع اللجنة التنسيقية.

أخوية  بــعــالقــات  البحرين  مملكة  ترتبط 
تــاريــخــيــة وثــيــقــة ومــتــمــيــزة مــع دولـــة اإلمــــارات 
مقومات  تستمد  الشقيقة،  المتحدة  العربية 
قوتها وازدهارها من الروابط الودية بين قيادتي 
وشعبي البلدين، وما يجمعهما من أواصر الدم 
ووحــدة  القربى،  ووشــائــج  والمصاهرة  والنسب 
الـــديـــن والــلــغــة والـــهـــدف والــمــصــيــر، وفـــق رؤى 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى، وأخيه صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.
السمو  لصاحب  الرسمية  الــزيــارة  وجـــاءت 
الملكي األميـر سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء ألبوظبي والتقاؤه 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  بأخيه 
آل نــهــيــان ولــــي عــهــد أبـــوظـــبـــي نـــائـــب الــقــائــد 
ــارات  ــ ــة اإلمــ ــلـــى لـــلـــقـــوات الــمــســلــحــة بـــدولـ األعـ
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، يــرافــقــه عـــدد مــن الــــوزراء 
وكـــبـــار الــمــســؤولــيــن، لــتــعــكــس حـــرص الــبــلــديــن 
العالقات  هــذه  أواصــر  توطيد  على  الشقيقين 
الــمــجــاالت  فــي  وتنميتها  الــتــاريــخــيــة  األخــويــة 
كافة، كأنموذج يحتذى به في األخوة الخليجية 
والعربية وحسن الجوار، والشراكة الوطيدة في 

ترسيخ األمن والسالم اإلقليمي والعالمي.
ذات  اإلماراتية  البحرينية  العالقات  وتعد 
خــصــوصــيــة فــريــدة فــي إطـــار عــالقــات المحبة 
واألخوة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين 
الــتــي أرســــى قـــواعـــدهـــا اآلبـــــاء واألجـــــــداد على 
أسس من التحالف والود واالحترام المتبادل، 
في  الدبلوماسية  الــعــالقــات  بإقامة  وتعزيزها 

ونــمــاء على  تــقــدم  مــن  ومــا تشهده  عــام 1971، 
ــدة االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة  ــعـ جــمــيــع األصـ

والعلمية واإلعالمية والثقافية والبرلمانية.
ــة أرقــــى  ــ ــويـ ــ ــات األخـ ــعــــالقــ ــذه الــ ــ ــغـــت هــ ــلـ وبـ
صاحب  حضرة  تولي  منذ  الشراكة  مستويات 
الـــجـــاللـــة الــمــلــك الـــمـــفـــدى مــقــالــيــد الــحــكــم، 
العليا  اللجنة  بإنشاء  إيجابية  دفعة  واكتسبت 
المشتركة للتعاون بين البلدين في أبريل 2000 
وانعقاد دورتها التاسعة في مارس 2021 برئاسة 
وزيري خارجية البلدين، وحرص البلدين على 
تبادل الزيارات الرسمية على أعلى المستويات، 
كان آخرها زيارة جاللة الملك المفدى ألبوظبي 
في أكتوبر الماضي، ومباحثات جاللته المثمرة 
مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
العربية  االمـــارات  دولــة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
الــمــتــحــدة رئــيــس مجلس الـــــوزراء حــاكــم دبــي، 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأخيه 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 

للقوات المسلحة بدولة اإلمارات.
حكيمة  خارجية  سياسة  الــبــلــدان  وينتهج 
ــرار الــمــنــطــقــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة تـــنـــشـــد أمــــــن واسـ ــزنــ ــتــ ومــ
وتــحــقــيــق الـــمـــصـــالـــح الـــمـــشـــتـــركـــة، فــــي ســيــاق 
اإلماراتية  األخوية  بالمواقف  المملكة  اعتزاز 
ودعمها  واستقرارها،  أمنها  جانب  إلى  الثابتة 
لــســيــادة اإلمــــارات على جــزرهــا الثالث  الــدائــم 
موحدة  مواقف  وتبنيهما  اإلقليمية،  ومياهها 
الشؤون  في  الخارجية  التدخالت  مواجهة  في 
مغرضة  حمالت  أي  ورفــض  العربية  الداخلية 
ــرائــــدة إقــلــيــمــًيــا  تـــحـــاول الـــمـــس بــمــكــانــتــهــمــا الــ
واحــتــرام  الديمقراطية  مــجــاالت  فــي  وعالمًيا 

ــان، وتــمــتــعــهــمــا بــثــقــل ســيــاســي  ــ ــــسـ حـــقـــوق اإلنـ
العربية  الــقــضــايــا  مــســانــدة  فــي  مــحــوري  ودور 

واإلسالمية، ومحاربة التطرف واإلرهاب.
وتعد اإلمارات ثاني أكبر شريك اقتصادي 
العربية  المملكة  بعد  البحرين  لمملكة  عربي 

السعودية الشقيقة.
وتثمن مملكة البحرين المواقف اإلماراتية 
من  االقــتــصــاديــة،  مسيرتها  دعــم  فــي  المشرفة 
للتنمية  أبـــوظـــبـــي  صـــنـــدوق  مــســاهــمــة  خــــالل 
وحكومة أبوظبي في تنفيذ 26 مشروًعا تنموًيا 
واستثمارًيا في مملكة البحرين منذ عام 1974، 
واستثمارات  ومنح  ميسرة  قــروض  تقديم  عبر 
درهــم  مــلــيــارات  تــجــاوزت 10.6  بقيمة  مــبــاشــرة 
)2.9 مليار دوالر(، تمثل المنح نسبة 90% منها.

االستثماري  للتعاون  أرحـــب  آفـــاق  وهــنــاك 
وتبادل الخبرات في مجاالت الطاقة المتجددة، 
واستكشاف الفضاء وعلوم المستقبل بالتنسيق 
بــيــن الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــعــلــوم الــفــضــاء ووكــالــة 
ــد  ــن راشـ ــز مــحــمــد بـ ــركـ اإلمــــــــارات لــلــفــضــاء ومـ
البلدين  العربية لكال  الريادة  للفضاء، وتعزيز 
والــتــجــارة  اإللكترونية  الحكومة  مــجــاالت  فــي 
ــة واألمــــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي وأنــظــمــة  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ اإللـ
االتصاالت والذكاء االصطناعي، وال سيما مع 
بيانات  مركز  لتأسيس  مركًزا  البحرين  اختيار 
المنطقة  في  الرقمي  التحول  لتعزيز  إقليمي 
والمشرف  المثمر  التعاون  ومواصلة  العربية، 
جائحة  تداعيات  وتجاوز  الصحي  المجال  في 
التعافي  أعلى معدالت  وإنجاز  كورونا،  فيروس 
للمواطنين  الــمــجــانــيــة  الــتــطــعــيــمــات  وتــقــديــم 
والــمــقــيــمــيــن، والــتــوجــه نــحــو اســتــعــادة الحياة 

الطبيعية.
وتــولــي الــدولــتــان اهــتــمــاًمــا كــبــيــًرا لتفعيل 
ــى جــانــب  الـــتـــعـــاون الــبــرلــمــانــي الــمــشــتــرك، إلــ
اإلنتاج  بتشجيع  الشقيقين  البلدين  اهتمام 
ــبـــرامـــجـــي الــمــشــتــرك،  ــي والـــفـــنـــي والـ ــالمــ اإلعــ
اإلقليمية  المحافل  فــي  اإلعــالمــي  والتنسيق 

والدولية.
ــن واإلمــــــــــــــــارات عــلــى  ــريــ ــحــ ــبــ ــــرص الــ ــحــ ــ وتــ
المنجزات  وتعزيز  الخليجي،  التكامل  تفعيل 
في  عقود  أربعة  من  أكثر  مــدى  على  المحققة 

إطار المنظومة الخليجية.
ــارة صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر  ــ إن زيـ
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
وما  الشقيقة،  اإلمــارات  لدولة  الــوزراء  مجلس 
حققته من نتائج مثمرة، تمثل إضافة جديدة 
ــة الــوطــيــدة بين  ــويـ إلـــى صـــرح الــعــالقــات األخـ
المزيد  تــوقــيــع  ظــل  فــي  الشقيقين،  الــبــلــديــن 
والــبــرامــج  التفاهم  ومــذكــرات  االتــفــاقــيــات  مــن 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــتــعــاون فـــي مـــجـــاالت الــتــعــلــيــم 
الــعــالــي والــعــمــل والـــمـــوارد الــبــشــريــة والــصــحــة 
والتكنولوجيا  والصناعة  واالستثمار  والتجارة 
والــذكــاء  المالية  األوراق  ــواق  وأســ المتقدمة، 
االصـــطـــنـــاعـــي، واألمـــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي والــنــقــل 
الــلــوجــســتــيــة وتغير  والــخــدمــات  والـــمـــواصـــالت 
والتعاون  التنسيق  أوجــه  مــن  وغيرها  المناخ، 
البلدين  لكال  المشتركة  المصالح  يحقق  بما 
الشقيقين، ويدعم جهودهما الرائدة والمؤثرة 
واالســتــقــرار  األمـــن  تعزيز  فــي  ودولــًيــا  إقليمًيا 
والتسامح واألخوة اإلنسانية، وتدعيم التنمية 

المستدامة.

ن��ت��ائ��ج م��ث��م��رة ل���زي���ارة ول���ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال������وزراء الأب��وظ��ب��ي

نموذجية ع��ال��م��ي��ة  و���س��راك��ة  وث��ي��ق��ة  ت��اري��خ��ي��ة  اأخ���وي���ة  ع��اق��ات  والإم��������ارات..  ال��ب��ح��ري��ن 

بف��وزه منف��ردي  عل��ي  الالع��ب  يهن��ئ  المل��ك 

للجوجيت�سو العالم  بالميدالية الذهبية في بطولة 
أجرى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
الوطني  منتخبنا  بالعب  هاتفًيا  اتصااًل  أمس  المفدى  البالد  عاهل 
وحصوله  للجوجيتسو  العالم  ببطولة  فــوزه  بمناسبة  منفردي  علي 
ينظمها  التي  البطولة  فــي  الذهبية  والميدالية  األول  المركز  على 
بدولة  أبــوظــبــي  مدينة  فــي  والمقامة  للجوجيتسو  الــدولــي  االتــحــاد 

اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وأعرب جاللة الملك المفدى خالل االتصال عن تهانيه الخالصة 
على هذا اإلنجاز العالمي المشرف والذي يضاف إلى سجل إنجازات 
مملكة البحرين في هذه اللعبة وفي مختلف األلعاب الرياضية بشكل 
الــالعــب علي مــنــفــردي مــن جهد في  بــذلــه  عـــام، مــشــيــدًا جاللته بما 
منافسات هذه البطولة وتفوقه على العديد من الالعبين المشاركين 
وإحرازه الميدالية الذهبية وتشريف الوطن في هذا المحفل الرياضي 
رياضية  ومــواهــب  طــاقــات  مــن  المملكة  تمتلكه  بما  مشيدًا  الــدولــي، 
واعتالء منصات  الرياضات  والتفوق في جميع  المنافسة  قــادرة على 
الشكر  عن عظيم  منفردي  علي  الالعب  أعــرب  جانبه  ومــن  التتويج. 
وبالغ االمتنان والعرفان للمقام السامي لجاللة الملك المفدى على 
هذه اللفتة الكريمة من لدن جاللته وعلى الرعاية والدعم والتشجيع 
الذي يحظى به كافة رياضيي المملكة من  جاللته، معاهًدا جاللته 

على مواصلة عطائه لتشريف الوطن في المنافسات القادمة. 

خليفة   آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  بعث 
ملك البالد المفدى برقية  شكر جوابية إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رًدا على برقية سموه المهنئة بفوز 
الالعب علي منفردي بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للجوجيتسو 
المقامة في مدينة أبوظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأعــــرب جــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى فــي الــبــرقــيــة عــن خــالــص الشكر 
باإلنجازات  المشرف، مشيدا جاللته  الرياضي  اإلنجاز  لهذا  والتقدير 
ودعمه  نــاصــر  الشيخ  سمو  بقيادة  تحققت  الــتــي  المتميزة  الرياضية 
بها  يتميز  التي  الكامنة  الطاقات  وإظــهــار  الرياضي  ورعايته  للشباب 
أبناء البحرين في جميع األلعاب. وأكد جاللته الدور المشهود لسموه 
في المجال الرياضي والشبابي؛ األمر الذي ساهم في تحقيق العديد 
على  والجماعية  الفردية  األلعاب  في مختلف  واأللقاب  البطوالت  من 
المستويات العربية واإلقليمية والقارية والعالمية؛ منوًها بأن إنجازات 
سموه الشخصية في مختلف الرياضات شكلت  قدوة للشباب الرياضي 
المولى  داعًيا جاللته  والبطوالت,  األلقاب  لحصد  لهم  ودافًعا  وحافًزا 

البحرين  شباب  مع  إليه  يصبو  ما  ويحقق  سموه  يحفظ  أن  وجــل  عز 
من رفعة وتقدم للوطن الغالي في المجاالت الشبابية والرياضية. وقد 
تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى برقية تهنئة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس 
إلى  والتبريكات  التهاني  خالص  فيها  رفــع  والرياضة،  للشباب  األعلى 
ذهبية  منفردي  علي  الــالعــب  تحقيق  بمناسبة  السامي  جاللته  مقام 
بــدولــة  أبــوظــبــي  الــعــاصــمــة  فــي  الــمــقــامــة  الــعــالــم للجوجيتسو  بــطــولــة 
االتــحــاد  وإشــــراف  تنظيم  تحت  الشقيقة  المتحدة  العربية  اإلمــــارات 
الدولي للجوجيتسو. وأكد سمو الشيخ ناصر في برقيته أن هذا اإلنجاز 
الرياضي المشرف تحقق بفضل من اهلل ثم بفضل دعم ورعاية جاللة 
الرفيعة  المكانة  من  عزز  والــذي  البحرينية،  للرياضة  المفدى  الملك 
للمملكة في المنافسات الرياضية، واستكمااًل لمسيرة النجاحات التي 
بأن  تعالى  سبحانه  اهلل  سموه  داعــًيــا  المملكة.  أبناء  بسواعد  تتحقق 
المديد  والعمر  والعافية  بالصحة  جاللته  على  ويمن  جاللته  يحفظ 

ويديمه عزًا وذخرًا للمملكة. 

المل�ك يبع�ث برقي�ة �س�كر جوابي�ة اإل�ى ال�س�يخ نا�س�ر ب�ن حم�د اآل خليفة بمنا�س�بة 

ف�وز الالع�ب عل�ي منف�ردي بالميدالي�ة الذهبي�ة ف�ي بطول�ة العال�م للجوجيت�س�و

} سمو الشيخ ناصر بن حمد.} جاللة الملك.



العدد )15938( - السنة السادسة واألربعون - الخميس 6 ربيع اآلخر 1443هـ - 11 نوفمبر 2021م 4

كتب محمد الساعي:
دشن مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي 
وتعتمد  القلب.  قصور  فــي  متخصصة  عــيــادة  مــرة  ألول  للقلب 
أمـــراض قصور  وعـــاج  بــرنــامــج خــاص لتشخيص  الــعــيــادة على 
األوروبية  الجمعية  وتوصيات  يتوافق  بما  متطور  بشكل  القلب 

والكلية األمريكية للقلب.
للمرضى  المرضية  الحالة  تحسين  إلــى  البرنامج  ويهدف 
عن طريق التقليل من نسبة دخولهم إلى المستشفى وبالتالي 
البرنامج  الباهظة. كما يسهم  المالية  التكاليف  التخفيف من 
من  المرض  هــذا  عن  الناتجة  الوفيات  حــاالت  من  التقليل  في 
خال تزويد المرضى بأحدث األدوية واألجهزة الخاصة بعضلة 

القلب.
ــدد مـــحـــدود مـــن الــمــراكــز  الــبــرنــامــج إال فـــي عــ وال يـــتـــوافـــر 
المتخصصة حول العالم، ويضم نخبة من االستشاريين وطاقم 

التمريض المدرب على التعامل مع هذا النوع من الحاالت.
وأوضح الدكتور ريسان حمود البدران، مستشار مركز محمد 
علي  العام  المشرف  للقلب،  التخصصي  سلمان  بن  خليفة  بن 
برنامج قصور القلب بالمركز أن مرض قصور القلب أو ما يعرف 
والمتفاقمة  المزمنة  األمـــراض  مــن  يعد  القلب  عضلة  بفشل 
الــدم  مــن  يكفي  مــا  ضــخ  القلب  عضلة  فيها  تستطيع  ال  حيث 

لتلبية احتياجات الجسم من األكسجين والمواد الغذائية. 
هو  المرض  بهذا  لإلصابة  الرئيسي  السبب  أن  إلــى  مشيرا 
مثل  أخــرى  أسباب  جانب  إلــى  التاجية،  القلب  شرايين  انسداد 
اعــتــال عــضــلــة الــقــلــب الــتــضــخــمــي، أمــــراض صــمــامــات الــقــلــب، 
ارتفاع ضغط الدم، اختال في كهرباء القلب، أمراض التشوهات 

الخلقية وشرب الكحول بكميات كبيرة وغيرها من األسباب. 
يعد مشكلة صحية  القلب  قــصــور  إن  ــدران  بـ الــدكــتــور  وقـــال 
كبيرة. وقد بينت األبحاث أن هناك أكثر من 64 مليون شخص 
مصاب بهذا المرض حول العالم. وعلي الصعيد العالمي قدرت 
 108 بأكثر  المرضى  هـــؤالء  لــعــاج  السنوية  اإلجمالية  الكلفة 

مليارات دوالر.
من  يعاني  القلب  بقصور  المصاب  المريض  أن  إلــى  ولفت 
ضيق التنفس سواء في وقت الراحة أو عند القيام بأي مجهود 
يعانون  المرضى  بعض  أن  كما  واإلعــيــاء.  التعب  إلــى  باإلضافة 
أو البطن. ويتم تشخيص هذه الحاالت  من انتفاخ في األقــدام 
قــد تشتمل على  والــتــي  الــفــحــوصــات  مــن  عــن طــريــق مجموعة 
الرنين  القلب،  قسطرة  القلب،  سونار  فحص  القلب،  تخطيط 

المغناطيسي للقلب وخزعة القلب. 
ــز مــحــمــد بــــن خــلــيــفــة بــــن ســلــمــان  ــركـ وأضـــــــاف مــســتــشــار مـ
التخصصي للقلب: »أمام خطورة هذا المرض وأهمية التعامل 
الفعال معه، افتتح مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة 
وعــاج  لتشخيص  خاصا  برنامجا  مــؤخــرا  للقلب  التخصصي 

وشاملة  متكاملة  وحــدة  البرنامج  ويعد  القلب.  قصور  أمــراض 
ــدث طـــرق الــتــشــخــيــص والـــعـــاج لــقــصــور الــقــلــب وفــقــا  تــوفــر أحــ
آلخر التوصيات واإلرشادات من قبل الجمعية األوروبية والكلية 

األمريكية للقلب.
ويــضــم الــفــريــق الــمــعــالــج نــخــبــة مــن االســتــشــاريــيــن وطــاقــم 
التمريض المدرب علي متابعة عاج هؤالء المرضى باإلضافة 
الرغم من عدم  الطبيعي. وعلى  والعاج  التغذية  إلى أخصائي 
وجود عاج جذري لقصور القلب، إال أن هناك العديد من الطرق 
التي يمكن القيام بها للتخفيف من أعراض هذا المرض. وقد 
أثبتت الدراسات أن المرضى الذين يشتركون في برنامج تأهيلي 
متكامل لقصور القلب يعانون من مضاعفات ودخول المستشفى 

بنسبة أقل مقارنة بالذين يتم عاجهم بصورة منفردة. 

وأشار الدكتور بدران إلى أن من األهداف الرئيسية لبرنامج 
عن  للمرضى  المرضية  الحالة  تحسين  بالمركز  القلب  قصور 
طريق التقليل من نسبة دخولهم إلى المستشفى وما يتبعه من 
تكاليف مالية باهظة. كما يسعى هذا البرنامج إلى التقليل من 
تزويدهم  عن طريق  المرض  هــذا  عن  الناتجة  الوفيات  حــاالت 

بأحدث األدوية واألجهزة الخاصة بعضلة القلب. 
وقد أسهم البرنامج فعا في التقليل من حاجة المرضى إلى 
دخول المستشفى. حيث يحتاج المريض في كثير من األحيان 
إلى البقاء في المستشفى عدة مرات في السنة. في حين أن هذا 

البرنامج المتطور يجنبهم الحاجة إلى ذلك بشكل الفت. 
الرعاية  وتنسيق  الــشــامــل  التعليم  كــذلــك  البرنامج  ويــوفــر 
خــروج  بعد  الدقيقة  والمتابعة  المريض  الحتياجات  الــفــرديــة 

الحالة  استقرار  عــدم  فــتــرات  بعد  أو  المستشفى  مــن  المريض 
تحسين  في  المساعدة  في  البرنامج  هــذا  يسهم  كما  الصحية. 

العاج الطبي ومراقبة استجابة المرضى للعاج. 
وتابع الدكتور ريسان: بعض المرضى ممن يعانون من قصور 
إلى  ويضطرون  السرير،  على  النوم  حتى  يستطيعون  ال  القلب 
أن  الكرسي، وبعضهم ال يستطيع المشي. وال سيما  النوم على 
أكثر من 80% من المرضى هم كبار في السن ويتطلب وضعهم 
ابــتــدأ فعليا قبل  الـــذي  الــبــرنــامــج  رعــايــة خــاصــة. وبــعــد تطبيق 
شهرين، صاروا قادرين على المشي أكثر من 40 دقيقة، وكذلك 

النوم على السرير بشكل مستقر.
وقـــد قـــام مــركــز مــحــمــد بـــن خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان آل خليفة 
التخصصي للقلب بتوفير األجهزة والمنظمات القلبية الخاصة 
البطيني  الــرجــفــان  أجــهــزة مزيلة  الــمــرضــى مثل  هـــؤالء  بــعــاج 
واألجهزة الخاصة بإعادة التزامن القلبي للمرضى الذين تقدر 
المعدل  بــأن  علما   ،%35 من  بأقل  لديهم  القلب  عضلة  كفاءة 
الطبيعي لكفاءة عضلة القلب يبلغ 60-65%. وإذا ما انخفض 
ــد يكون  ــإن ذلـــك يــعــد مــؤشــرا خــطــيــرا وقـ ــل مــن 35% فـ ــى أقـ إلـ
المريض معرضا للموت المفاجئ. ويتم هنا وضع جهاز خاص 

داخل القلب يمنع اضطرابات النبض أو يعيد تصحيحها.
الطبية  العقاقير  أحـــدث  مــن  عــدد  بتوفير  الــمــركــز  قــام  كما 
لعاج قصور القلب مثل االنترستو ومؤخرا دواء امباقليفلوزين 
والذي أثبت كفاءة عالية في عاج هذه الحاالت المرضية وفقا 

آلخر الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال. 
الــمــرض طبيعية في  بــهــذا  كـــان مــعــدل اإلصــابــة  إذا  وفــيــمــا 
الــمــعــدل فــي البحرين  إلــى أن  الــدكــتــور ريــســان  الــبــحــريــن، لفت 
يعتبر مرتفعا بسبب ارتفاع نسبة اإلصابة بمرض السكر بشكل 
عام، األمر الذي يؤثر على الشرايين ومن ثم على عضلة القلب 
والصمامات. أضف إلى ذلك نسبة من يعانون أساسا من مشاكل 

في عضلة القلب.
من جانب آخر، أشاد الدكتور البدران بدور القطاع الخاص 
في دعم مثل هذه المبادرات والجهود، ومن ذلك التبرع السخي 
لمتابعة عاج  ســيــارة خــاصــة  وتوفير  الــشــركــات  إحـــدى  قبل  مــن 
هـــؤالء الــمــرضــى مــن مــنــازلــهــم. حــيــث يشمل الــبــرنــامــج زيـــارات 
أسبوعية من قبل ممرضات مؤهات إلى منازل المرضى لمتابعة 
حاالتهم المرضية وإجراء التحليات والفحوصات الازمة قبل 
موعد المريض مع االستشاري، بحيث تتوافر النتائج كاملة عند 

االستشاري خال الموعد في اليوم التالي. 
من  المرضى  لنقل  صغير  بباص  أخــرى  شركة  تبرعت  كما 

منازلهم إلى المستشفى ومن ثم إرجاعهم. 
وتعد هذه الخدمة نقلة نوعية في عاج قصور القلب لدى 
الذين ال يملكون المواصات للحضور إلى مواعيدهم بانتظام.

تتوافر في عدد محدود من المراكز المتخ�ص�صة حول العالم

مركز محمد بن خليفة التخ�ص�صي يد�صن اأول عيادة متخ�ص�صة في ق�صور القلب
تعتمد على برنامج متكامل في الت�صخي�ص والعالج.. واأثبتت نجاحها في تح�صين حالة المر�صى

} الدكتور ريسان حمود البدران مستشار مركز محمد بن خليفة بن سلمان التخصصي للقلب.
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} وزير العدل خالل لقاء الوفد.

وزير  آل خليفة  الشيخ خالد بن علي  استقبل 
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، بمقر الوزارة 
ــــس، مــجــمــوعــة أصـــدقـــاء مــمــلــكــة الــبــحــريــن في  أمـ
إسحاقي  علي  النائب  بحضور  األوروبـــي،  البرلمان 

عضو مجلس النواب.
ــي، مثمنًا  ــ ورحـــب وزيـــر الــعــدل بــالــوفــد األوروبــ

أصــدقــاء  مجموعة  أعــضــاء  يبذلها  الــتــي  الــجــهــود 
البحرين  مملكة  بين  التعاون  تعزيز  في  البحرين 

والدول األعضاء في البرلمان األوروبي.
ــاون  ــعـ ــتـ ــز الـ ــزيـ ــعـ ــل تـ ــبـ ــلــــقــــاء سـ واســــتــــعــــرض الــ
المشترك وتبادل الخبرات في المجالين القانوني 

والعدلي.

وزي�����ر �ل���ع���دل ي�����ص��ت��ق��ب��ل وف����د �أ����ص���دق���اء 

�ل���ب���ح���ري���ن ف����ي �ل���ب���رل���م���ان �لأوروب��������ي

} .. والوفد خالل لقاء وزير الإ�سكان.

اإلسكان  وزيــر  الحمر  يعقوب  بن  باسم  المهندس  أكد 
أن مملكة البحرين حققت نهضة شاملة في مجال التنمية 
اإلسكانية من خالل مشاريعها الجديدة والمبتكرة، وذلك 
الملك  الجاللة  صــاحــب  لحضرة  السامية  الــرؤيــة  بفضل 
بما عزز  المفدى،  البالد  آل خليفة عاهل  بن عيسى  حمد 

حجم اإلنجاز والتطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع.
وقـــال وزيـــر اإلســـكـــان: إن الــمــســيــرة اإلســكــانــيــة حافلة 
فخورون  اليوم  ونحن  بدايتها،  منذ  والتطوير  باإلنجازات 
بـــاالشـــادات الــدولــيــة وخــصــوصــًا الــتــي تــصــدر عــن البرلمان 

األوروبي تقديرًا لهذا اإلنجاز المتنامي. 
وفــدًا من مجموعة أصدقاء  استقباله  لدى  ذلك  جاء 
البالد حاليا،  يــزور  الــذي  األوروبـــي،  البرلمان  البحرين في 
يــرافــقــهــم الـــنـــائـــب عــلــي إســـحـــاقـــي رئـــيـــس لــجــنــة الــشــبــاب 
رشــدان  محمد  والمهندس  الشرف،  بعثة  رئيس  والرياضة 

مدير إدارة إنشاء وصيانة المشاريع اإلسكانية.
الوفد في مشروع مدينة  التي قام بها  وخالل الجولة 

الحضارية  اإلنــجــازات  اإلسكان  وزيــر  استعرض  سترة  شرق 
والتي تعد ثمرة  البحرين  التي تشهدها مملكة  والتنموية 
الوفد على  اطلع  القيادة، حيث  قبل  واالهتمام من  الدعم 
إلى  وزارة اإلسكان وصوال  التي تسير عليها  االستراتيجية 
سريعة  حلول  وابتكار  المستدامة  التنمية  أهــداف  تحقيق 
وفورية للمواطنين واالهتمام بأدق التفاصيل لتوفير سبل 

الراحة والبيئة المناسبة للقاطنين بالمدن الحديثة. 
مــن جــانــبــه، أكـــد الــســيــد تــومــاس زداجــوفــســكــي رئيس 
حجم  األوروبـــي  البرلمان  في  البحرين  أصــدقــاء  مجموعة 
البحرين  النهضة االسكانية بمملكة  الذي تشهده  اإلنجاز 
من خالل مشاريع تطوير وبناء المدن الجديدة التي تخدم 
مــشــروعــات حضرية  وتــقــع ضمن  الــمــواطــنــيــن،  مــن  اآلالف 
تسهم في تحقيق الرفاه االجتماعي واالستقرار لمواطنيها، 
معربا عن رغبته في نقل تجربة مملكة البحرين اإلسكانية 
فــي شــأن حل  األوروبــيــة وخصوصا  الـــدول  إلــى  بتفاصيلها 

المشكلة اإلسكانية.

وف���د �أ���ص��دق��اء �ل��ب��ح��ري��ن ف��ي �ل��ب��رل��م��ان �لأوروب�����ي 

ي�����ص��ي��د ب��ال��ن��ه�����ص��ة �لإ����ص���ك���ان���ي���ة ف����ي �ل��م��م��ل��ك��ة

ــنـــت هـــيـــئـــة الـــبـــحـــريـــن  ــلـ أعـ
ــدد  عــ أن  واآلثـــــــــــــار  لـــلـــثـــقـــافـــة 
مــــشــــاريــــع الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
للسياحة الثقافية المستدامة 
في  مــوزعــة  مــشــروًعــا   14 يبلغ 
ــة مــخــتــلــفــة  ــيـ ــاريـــخـ ــاطـــق تـ ــنـ مـ
العمل  يتم  البحرين  بمملكة 
ــوام  ــ ــــالل أعـ عـــلـــى تــنــفــيــذهــا خـ

2022-2031م.
ــاء  ــقـ جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــالل لـ
الــشــيــخــة مـــي بــنــت مــحــمــد آل 
البحرين  هيئة  رئيسة  خليفة 
ــًدا  لــلــثــقــافــة واآلثـــــــار أمــــس وفــ
واالقــتــصــاد  الــمــالــيــة  وزارة  مــن 

الشؤون  وكيل  برئاسة  الوطني 
حمود  عبداهلل  يوسف  المالية 
حــــيــــث تــــــم الــــتــــبــــاحــــث حــــول 
مــــشــــاريــــع الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
للسياحة الثقافية المستدامة 

في مملكة البحرين.
ــة مـــشـــاريـــع  ــيـ ــمـ وأكــــــــدت أهـ
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الــثــقــافــيــة 
وآثارها االقتصادية  السياحية 
واالجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة في 
جانب  إلى  المحلي  المجتمع 
البحرين  مملكة  مكانة  تعزيز 
على  ثقافية  كواجهة حضارية 
المستوى العالمي، مشيرًة إلى 

مــا تــوفــره هـــذه الــمــشــاريــع من 
تسلط  وثــقــافــيــة  فنية  تــجــارب 
الـــضـــوء عــلــى حــقــب تــاريــخــيــة 
التي  الحضارات  من  مختلفة 
مــمــلــكــة  أرض  ــلـــى  عـ تـــعـــاقـــبـــت 

البحرين. 
ــن جـــهـــتـــه، أكـــــد الــوكــيــل  مــ
يــوســف عــبــداهلل حــمــود أهمية 
الجهتين  بــيــن  فيما  الــشــراكــة 
ــي تـــطـــويـــر الــبــنــيــة  ــة فــ ــاصــ وخــ
تعمل  التي  الثقافية  التحتية 
تعزيزها،  دراســة  على  الثقافة 
ــلــــى الـــــمـــــردود  مـــــا يـــنـــعـــكـــس عــ

االقتصادي للمملكة.
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ذات يوم حزين، اكتظت السماء بالغيوم، فحجبت عنها ضي الشمس 
ونورها، فتساءل الجميع، هل هذا حقيقي؟ أين اختفت الشمس؟ أفعاًل 
لن نرى شعاعها الذي يضيئنا!! أفعاًل لن تغمرنا بدفئها بعد اليوم؟ فخيم 
الحزن على جميع محبيها، إن ذلك النور الذي اختفى هو البسمة التي 
كانت ترتسم على محيا األمير الراحل الوالد خليفة بن سلمان آل خليفة 
رحمه اهلل، أكاد ال أصدق أن اليوم يصادف ذكرى  مرور سنة على رحيله، 
فمرارة رحيله أشبه بكابوس اعتراني أثناء نومي، وأود أن أصدق أنه فعال 
حلم، ولكنه القضاء والقدر الذي شاء أن ينتقل إلى رحمة اهلل عز وجل.

كان  فلطالما  وآبــائــهــا،  رجالها  أعظم  برحيله  البحرين  فقدت  لقد 
األمير الوالد العين الساهرة على حاجات أبنائه، والمالذ اآلمن لجميع 
أبناء شعبه، ولقد كان صاحب اليد البيضاء -رحمه اهلل- الذي ال يتوانى 
عن فعل الخير، فكان يتسابق دومًا في جميع األوقات والمواسم لتفقد 
واآلخــر  الحين  بين  الــذي  فهو  لــه،  أخلصوا حبهم  الذين  حاجات شعبه، 
احتياجاتهم  ويلبي  عليه-  اهلل  -رحمة  ابتسامته  ليوزع  الشارع  إلى  ينزل 
علينا  الــتــي يستحيل  الــبــســمــة  وتــلــك  الــوجــه  ذاك  والــمــعــنــويــة،  الــمــاديــة 

نسيناها.. لقد كان رمزًا للكرم والجود واألب الراعي لجميع أبنائه.
ــا عــلــى فـــراقـــك مــازلــنــا  ــ إن الــقــلــب لــيــحــزن وإن الــعــيــن لــتــدمــع، وإنـ
وإن  مآثرك،  ويذكر  يذكرك  مــازال  شعبك  إن  قلوبنا،  أمير  يا  لمحزونون 
أكفهم دوما ترتفع إلى المولى عز وجل سائلة إياه أن يتغمد روحه بواسع 
ال  الــذكــرى  هــذه  فــي  وإنــنــا  جناته،  فسيح  يسكنه  وأن  والمغفرة،  الرحمة 
آل  عيسى  بن  الملك حمد  ونعزي جاللة  أنفسنا  نعزي  أن  ســوى  يسعنا 
خليفة حفظه اهلل وأطال اهلل في عمره، كما نعزي سمو ولي العهد األمين 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل، كما 
قوته،  وسر  األيمن،  أبيهم  ذراع  كانوا  لطالما  الذين  جميعًا  أبناءه  نعزي 
العربية  األمــة  من  محبيه  وجميع  الوفي  البحرين  شعب  نعزي  وأخــيــرًا 
واإلسالمية، نعزيهم لعظيم فقدهم وفقدنا، مسح اهلل على قلوبنا، وغفر 
اهلل للحبيب الوالد وطيب اهلل ثراه.. فصورته -رحمه اهلل- وحبه محفوران 

في قلوبنا إلى األبد.

حبك محفور في قلوبنا

حنان بنت سيف بن عربي

»�لطير�ن �لمدني«: �إلغاء نظام قائمة �لدول �لحمر�ء

تطعيم دون  م��ن  ل��ل��ق��ادم��ي��ن  �ل��ح��ج��ر  وت��ط��ب��ي��ق 
ــة الــــفــــريــــق  ــ ــيـ ــ ــوصـ ــ ــى تـ ــ ــلـ ــ بـــــــنـــــــاًء عـ
الـــوطـــنـــي الــطــبــي لــلــتــصــدي لــفــيــروس 
كــورونــا )كــوفــيــد-19( ومــوافــقــة  اللجنة 
الــتــنــســيــقــيــة، أعــلــنــت شـــــؤون الــطــيــران 
ــراءات  ــ الــمــدنــي أنـــه ســيــتــم تــحــديــث إجـ
الدخول إلى مملكة البحرين عبر مطار 
البحرين الــدولــي بـــدًءا مــن يــوم األحــد 
تقرر  حيث   ،2021 نوفمبر   14 الموافق 

ما يلي:
الــــــدول  قـــائـــمـــة  ــام  ــظــ نــ ــاء  ــ ــغـ ــ إلـ  -1

الحمراء .
الـــصـــحـــي  الــــحــــجــــر  تـــطـــبـــيـــق   -2
ــرازي لــجــمــيــع الــمــســافــريــن غير  ــتــ االحــ
ــن إلـــــى مــمــلــكــة  ــيـ ــادمـ ــقـ الــمــطــعــمــيــن الـ
البحرين  في أماكن السكن أو اإلقامة، 
ــة الــحــجــر الــصــحــي  ــيـ ــزامـ مـــع إلـــغـــاء إلـ

االحترازي في األماكن المرخصة.
وأشـــــارت شــــؤون الــطــيــران الــمــدنــي 
إلى االستمرار في اإلجــراءات الصحية 
وأنــه  حــالــيــًا،  بها  المعمول  االحــتــرازيــة 
الدخول  إجـــراءات  على  االطـــالع  يمكن 
إلى مملكة البحرين من خالل الموقع 
ــع لــــــــوزارة الــصــحــة  ــابـ ــتـ اإللـــكـــتـــرونـــي الـ
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لماذ� عليك �أن 
تخاف من �لبوليغر�ف

مــيــزة واحـــدة فيما يخصني شخصيا  كــورونــا  لــفــيــروس  كــان  لــو 
المالي،  للهدر  منعا  ذلك  في  ليس ألن  السفر،  منعني من  أنه  فهو 
ولكن ألنه أعفاني من عناء الخضوع للتفتيش في المطارات، فمنذ 
المتحدة  الواليات  في  الدموية  بتفجيراته  القاعدة  تنظيم  قام  أن 
في  مهينة  تفتيش  لنظم  يخضعون  الــمــســافــرون  صـــار   .2001 عـــام 
المسافر على  ارغــام  أن يتم  إهانة هو  أكثرها  أن  المطارات، وأعتقد 
أن  اكتشاف  بعد  ذلك  وكان  خلع حذائه ووضعه على جهاز األشعة، 
البريطاني ريتشارد ريد الذي كان مسافرا على متن طائرة أمريكية 
يحمل عبوات ناسفة في حذائه )كان ذلك في ديسمبر 2001(، وهناك 
إلكترونية على جسدك من  أو عصا  يده  بتمرير  أمر  رجل  يقوم  أن 

الساق صعودا إلى الفخذ.
األمريكان بارعون في اختراع األجهزة التي تكشف خبايا الناس، 
ــــدوالرات  وقـــد رصـــدت الــحــكــومــة األمــريــكــيــة مــئــات الــمــايــيــن مــن الـ
لتطوير أجهزة الكشف عن الكذب، والغريب في األمر أن األمريكان 
ما زالوا يزعمون أن البوليغراف وهو جهاز الكشف عن الكذب الذي 
اخترع قبل نحو 90 سنة يتمتع بكفاءة عالية. طبعا مقياس الكفاءة 
عــنــدهــم هــو أن الــبــولــيــغــراف هـــذا يــؤكــد لــهــم أن األشــخــاص الــذيــن 
بالمعلومات.  يشكون في أمرهم كاذبون، ولو صدقوا، عندما يدلون 
رأســك  كيسا على  ووضــعــوا  األمــريــكــان كمشوك  أن  يــا صديقي  هــب 
ونــقــلــوك إلـــى زنـــزانـــة ثـــم حـــرمـــوك مـــن الـــنـــوم يــومــيــن أو ثــاثــة ثم 
استجوبوك باستخدام البوليغراف بأن يضعوا في مناطق مختلفة 
من جسمك قطعا معدنية موصولة بأساك، وبداهة فإنك ستجيب 
العرق  تضخ  ومساماتك  النبضات  مضطرب  وقلبك  األسئلة  على 
بكميات تجارية والدم يتدفق عبر شرايينك وأوردتك على دفعات غير 
وابن ستين  كذاب  إنك  يقول  تقريرا  الجهاز  هنا سيصدر  منتظمة، 
إنك  يقول  الجهاز  وطالما  الــصــدق،  ســوى  تقل  لــم  لــو  كـــذاب، حتى 
كاذب فستبقى موضع شك ومساءلة وربما محاكمة )المضحك في 
أمر هذا الجهاز المستخدم على نطاق واسع لدى األجهزة األمنية 

األمريكية أن معظم المحاكم ال تعترف باستنتاجاته(.
دعك من كل ما قلته أعاه عن التفتيش في المطارات، فما هو 
فيها  تنزل  أنك  الغربية هو  الــدول  اليوم في مطارات معظم  حــادث 
وتكمل اإلجراءات وأنت ال تدري بأن هناك أشعة مسلطة عليك لتقرأ 
كم مرة ترمش عينك وتتقلص عضات وجهك، ومن ثم فقد تجد 
إلى  معه  تتجه  أن  يطلب منك  المنكعين شلولخ«  »عريض  شخصا 
مكتب منزٍو الستجوابك بشأن ميولك اإلرهابية! ميولي اإلرهابية؟ 
أنا الذي لو صرخت فيه زوجته أصيب بهبوط في الدورة الدموية؟ 
ولــو أمــرنــي شــرطــي الــمــرور بــالــوقــوف على طــرف الــشــارع أهـــرع إلى 
أقرب دورة مياه؟ سيصيح فيك ذلك الشخص: باش كذب واألشعة 
الخير لك  أنك مضطرب وحالك حال، ومن  أثبتت  الحمراء  تحت 
منذ  العمل  غائب عن  أنك مضطرب ألنك  لهم  تقول  »تعترف«!  أن 
ثاثة أيام بحجة المرض ثم لمحت المدير في المطار ينظر إليك 
أو ألن  يا جميل!  تقوالن: مسوي حالك عيان.. طيب  وعيناه  شذرا 
من  متأكد  شخصيا  أنــا  الــتــزامــاتــك..  سيربك  مما  تــأخــرت  الرحلة 
على  أكــون  ألنني  إرهابي  بأنني  االنطباع  ستعطي  األجهزة  تلك  أن 
درجة عالية من التوتر في المطارات ألنني أخاف ركوب الطائرات.. 
والمحققون األمنيون غير معنيين بحقائق الحياة وهي أن معظمنا 
الناس  وأن غالبية  إنقاذا لموقف ما،  أو  تفاديا للحرج  يكذب يوميا 
ال تتقن حتى الكذب البسيط، فتجدهم يفركون أيديهم أو يحكون 
أنــوفــهــم أو فــــروة الــــرأس عــنــدمــا يــكــذبــون، ذلـــك ألن الــمــخ والــقــلــب 
يعمان بإيقاع مختلف عند الكذب، وأنت تفضح نفسك ويضطرب 
حــالــك لــكــذبــة بــســيــطــة مــثــل: رايــــح بــيــت أخــــوي )بــيــنــمــا أنـــت رايـــح 
مزرعة صديقك لسهرة بريئة(.. فما بالك عندما يوصلونك أعضاء 
جسمك بــأســاك. حــتــى عــنــدمــا يــســألــونــك عــن اســمــك وتــذكــر لهم 
اسمك الصحيح سيسجل الجهاز أنك كاذب ألنك لن تكون مرتاحا 

لذكر المحقق السمك.

ــنـــون مــســاء  ــفـ شـــهـــد مـــركـــز الـ
المشترك  المعرض  افتتاح  أمس 
أريج  للفنانة  يمتزجان«  »بشغف 
ــر بــــدر الـــرويـــحـــي،  ــاعـ ــشـ رجــــب والـ
ــة هــا  ــخـ ــيـ ــشـ وذلــــــــك بــــحــــضــــور الـ
آل خــلــيــفــة مــديــر  مــحــمــد  بـــنـــت 
ــون بــهــيــئــة  ــنــ ــفــ ــافـــة والــ ــقـ ــثـ ــام الـ ــ عــ
وعــدد  ــار  واآلثــ للثقافة  البحرين 
بالشأن  والمهتمين  الفنانين  من 

الثقافي في مملكة البحرين.
ــون  ــنــ ــفــ ــز الــ ــ ــركــ ــ ويــــســــتــــمــــر مــ
ــم إبــــــــــداعــــــــــات كــــــــل مـــن  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ بـ
الرويحي  والشاعر  رجــب  الفنانة 
ويفتح  الجاري،  حتى 24 نوفمبر 
أبــوابــه مــن الــســاعــة 9:00 صــبــاحــًا 

حتى 8:00 مساًء. 
للجمهور  الــمــعــرض  ــّدم  ــقـ ويـ
تجربة فنية مغايرة، حيث تمتزج 
لتشكل  األدب  مـــع  الــفــنــون  فــيــهــا 
حـــــــوارًا جــمــيــًا مـــا بــيــن الــريــشــة 
والـــقـــلـــم. وتــتــنــاغــم الــكــلــمــات مع 
ــدًا  الــــلــــون لــتــضــيــف بــــعــــدًا جــــديــ
الفنية  الــتــجــارب  عـــن  ومــخــتــلــفــًا 

األخرى. 
ــعـــرض »بــشــغــف  ويـــتـــمـــحـــور مـ

يــمــتــزجــان« حــــول الــــزهــــرة، حيث 
ــًا  ــيـ ــيـــسـ ــا مـــــوضـــــوعـــــًا رئـ ــذهــ ــخــ ــ ــّت يــ
تجريدًا لهذه التجربة اإلبداعية. 
وســيــعــايــشــهــا الـــجـــمـــهـــور الـــزائـــر 
تتراءى  وهــي  قــرب  عــن  للمعرض 
وكحياة  مختلفة  ومعان  بأشكال 
بكل بساطتها وتعقيداتها. ويعمل 

العديد  معالجة  عــلــى  الــمــعــرض 
ــًا فــتــرة  ــوصـ ــا، خـــصـ ــايـ ــقـــضـ ــن الـ مــ
شهدها  التي  الكبيرة  التحديات 

العام ماضي.
ليتم  الزهرة،  اختيار  تم  وقد 
الفني/ المزيج  طرحها عبر هذا 

يتمّيز  والـــذي  المشترك،  األدبـــي 

ــقــــاطــــات فـــلـــســـفـــّيـــة ويـــطـــرح  ــإســ بــ
لمخّيلة  تترك  استفهام  عامات 
المتلّقي كامل الحرية في انتقاء 
لتفسير  بــه  تليق  التي  اإلجــابــات 
ــل مـــا يــشــعــر بـــه ويــتــفــاعــل  ــأويــ وتــ
مــعــه بــا ســقــٍف افــتــراضــي يقّنن 

انطاقة أفكاره.

الموسيقى  أنغام  وقع  على 
في  انطلق  الكورية،  التقليدية 
أمــس  مــســاء  الثقافية  الــصــالــة 
حفل االحتفاء بمرور  45 عامًا 
على العاقات الدبلوماسية بين 
والجمهورية  البحرين  مملكة 
الكورية، وذلك بحضور الشيخة 
آل خــلــيــفــة  مـــحـــمـــد  ــنـــت  بـ مــــي 
للثقافة  البحرين  هيئة  رئيسة 
هاي  الــكــوري  والسفير  ــار  واآلثــ
كوان تشونغ  والشيخة ها بنت 
مــحــمــد آل خــلــيــفــة مـــديـــر عــام 
الثقافة والفنون بهيئة الثقافة، 
دبلوماسي  إلــى حــضــور  إضــافــة 
في  الثقافة  جمهور  من  وجمع 

البحرين. 
ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة قـــالـــت  ــ ــهـ ــ وبـ
الــشــيــخــة هـــا بــنــت مــحــمــد آل 
مــا  ــــي  هـ ــة  ــافـ ــقـ ــثـ الـ إن  خـــلـــيـــفـــة 
يجمع األوطان ويعزز العاقات 
مــــا بـــيـــن الـــشـــعـــوب، مــــؤكــــدة أن 
بخمسة  الــيــوم  تحتفي  الهيئة 
ــًا مـــن الــعــاقــات  ــامـ وأربـــعـــيـــن عـ
البحرين  بين  ما  الدبلوماسية 
ــي مــا  ــتــ ــيـــة الــ ــنـــوبـ وكـــــوريـــــا الـــجـ
زالـــــت تــشــهــد تــــطــــورًا وازدهــــــــارًا 
مــع مــــرور األيـــــام. وأعـــربـــت عن 
ســعــادتــهــا الســتــضــافــة الــصــالــة 
الــثــقــافــيــة لــحــفــل الــمــوســيــقــى 
الــتــقــلــيــديــة الـــكـــوريـــة، مــنــّوهــة 
لــغــة  الــمــوســيــقــى هــــي  أن  ــى  ــ الـ
مـــــوحـــــدة يـــمـــكـــن مـــــن خــالــهــا 

ــعـــوب  مـــخـــاطـــبـــة وجــــــــــدان الـــشـ
وعــــبــــرهــــا تــــتــــواصــــل مــخــتــلــف 
الـــحـــضـــارات. وشــكــرت الــســفــارة 
البحرين  مملكة  لــدى  الكورية 
الدعم  وشركة ShowTech على 
ــذا الــحــفــل،  ــل إنـــجـــاح هـ مـــن أجـ
الثقافية  المنجزات  أن  مؤكدة 
ــق بــــفــــضــــل الـــــتـــــعـــــاون  ــقــ ــحــ ــتــ تــ
ــيـــن مــخــتــلــف  الـــمـــشـــتـــرك مــــا بـ

الجهات.
 مـــن جــهــتــه شــكــر الــســفــيــر 
ــة الــــثــــقــــافــــة  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ الــــــــــكــــــــــوري هـ
والتعاون  الحفل  الستضافتها 
ــاء الــــذكــــرى الــــ  ــيــ الــمــثــمــر إلحــ
الــدبــلــومــاســيــة،  لــلــعــاقــات   45
وأعـــــــرب الــســفــيــر الــــكــــوري عــن 
ســـعـــادتـــه لــتــقــديــم حــفــل فــرقــة 

مجموعة  تقّدمه  الــذي  داســـرم 
بما  المحترفات،  العازفات  من 
اإلبـــداع  فــي  الــمــرأة  دور  يعكس 
الثقافي والفني. وأكد  واالنتاج 
التقليدية  الموسيقى  مــن  أنــه 
ــنـــي لــلــشــعــب  هــــي الــــصــــوت الـــفـ
يــحــمــل همومه  الــــذي  الـــكـــوري 
ــه بــالــســام  ــالــ وطـــمـــوحـــاتـــه وآمــ

النهائي.
ويـــقـــام حــفــل »داســـــــرم: ُكــن 
الخميس  الـــيـــوم  كــذلــك  قـــوًيـــا« 
بالصالة  مــســاًء   8:00 الــســاعــة 

الثقافية. 
ــت  ــّدمــ ــل قــ ــفــ ــحــ وخـــــــــال الــ
الفرقة أنواعًا موسيقية عديدة 
كــمــوســيــقــى كـــوريـــا الــتــقــلــيــديــة 
ّية  لعصر ا  K-p op وموسيقى 

بواسطة  البحرينّية  واأللــحــان 
الــمــوســيــقــّيــة الــكــورّيــة  األدوات 

الشعبّية. 
البحرين  مملكة  أن  يــذكــر 
وطيدة  ثقافية  عاقات  تمتلك 
ــة كـــــوريـــــا، حــيــث  ــوريـ ــهـ ــمـ مــــع جـ
شــهــدت هـــذه الــعــاقــات حــراكــًا 
ــًا ســــاهــــم فــي  ــتـــركـ ــًا مـــشـ ــيـ ــافـ ثـــقـ
حضور كوري مستمر في برامج 
وفــعــالــيــات هــيــئــة الــثــقــافــة وفــي 
المستدامة  الثقافية  مواسمها 
ــثــــقــــافــــة،  ــع الــ ــ ــيـ ــ ــان ربـ ــرجــ ــهــ ــمــ كــ
صــيــف الــبــحــريــن وغــيــرهــا من 
الفعاليات الدورية من العروض 
ــيـــة والـــمـــوســـيـــقـــيـــة  ــائـ ــنـــمـ ــيـ الـــسـ

والفنية والمعارض.

م�وج��ة ح��ر ق��ص�ي��رة �لي�وم 

ب�اردة �ص�مالية  جبه�ة  تعقبه�ا 
كتب محمد القصاص: 

ذكر موقع )أوال وذر( أن ثمة توقعات تشير إلى انكسار موجة الرياح 
الشمالية الغربية اليوم الخميس لتتحول تدريجيا من متقلبة االتجاه 
مــع اإلحــســاس  الــحــرارة  درجـــات  ارتــفــاع  فــي  إلــى جنوبية شرقية تساهم 

الحقيقي بالحرارة لتكون في الثاثينيات مئوية يوم غد الجمعة. 
من  الغربية  الشمالية  الرياح  جبهة  تتوغل  ما  سرعان  ولكن  وأردف 
مصدر بارد وتدخل أجواء الباد يوم السبت القادم وتستمر عدة أيام حيث 
ستسهم في انخفاض أسرع لدرجات الحرارة وتلطيف األجواء بإذن اهلل. 
خال  خصوصا  ملحوًظا  سيكون  بالبرودة  اإلحساس  أن  إلــى  ولفت 

فترتي الليل والصباح الباكر واهلل تعالى أعلم.
الــمــاضــيــة أجــــواء جميلة  الــبــاد فــي األيــــام القليلة  وشــهــدت أجــــواء 
ومنعشة حيث كانت محسوسة حتى في عز الظهيرة مع استمرار نشاط 

الرياح الشمالية الغربية. 

ميزج ما بني فن اأريج رجب و�شعر بدر الرويحي

معر�ض »ب�صغف يمتزجان« يفتح �أبو�به للجمهور في مركز �لفنون

بالتعاون مع ال�شفارة الكورية

�لبلدين بين  �لدبلوما�صية  �لعالقات  ب�45 عاما من  هيئة �لثقافة تحتفي 

} زين تعمل على المشروع.

يقي�س احلرارة وُيعقم وير�شد احلاالت امل�شتبه فيها..

ط��ال��ب��ة ب��ح��ري��ن��ي��ة ت�����ص��ن��ع روب���وت���ا 

ط��ب��ي��ا ل��م�����ص��ان��دة �ل��ف��ري��ق �ل��وط��ن��ي

عيني  نصب  وضعت  الغالي،  الــوطــن  لهذا  مخلصة  مواطنة  »ألنــنــي 
خدمته بكل طاقتي وقدراتي، لكي أسهم ولو بالشيء البسيط في تطويره 

وإعاء رايته«.
تــلــك كــانــت كــلــمــات الــطــالــبــة الــبــحــريــنــيــة زيـــن بــوغــمــار، مــن مــدرســة 
االستقال الثانوية للبنات، والتي حملت فكًرا واعًيا تجاه وطنها وأهمية 
توظيف  على  جــاهــدًة  فعملت  رغــم صغر سنها،  خــدمــتــه،  فــي  الــمــشــاركــة 
الفريق  جــهــود  مــن  يــعــزز  طبي  روبـــوت  صنع  فــي  التكنولوجية  موهبتها 

الوطني للتصدي لفيروس كورونا.
وقالت زين إنها سخرت جهدها ووقتها لهذا المشروع، مستفيدًة من 
التدريب والدعم الذي حصلت عليه من وزارة التربية والتعليم، ومساندة 
التعليمية والبحوث  الفيديوهات  العديد من  والديها، مع اطاعها على 
يساعد  وهــو  النهائية،  الفكرة  إلــى  توصلت  أن  إلــى  الصلة،  ذات  العلمية 
ويمكن  عـــدة،  بــوظــائــف  يتمتع  األمــامــيــة، حيث  الــصــفــوف  فــي  العاملين 
األشخاص،  حــرارة  درجــة  قياس  فبإمكانه  أي مؤسسة،  بوابة  عند  وضعه 
في حالة  اشتباه  وجــود  حــال  في  وإشعار  تنبيه  وإصــدار  أيديهم،  وتعقيم 
الحالة  مــعــلــومــات  المعنيين، إلعــطــائــهــم  مــع  يــتــواصــل  ثــم  ومـــن  قــائــمــة، 

وتحويلها إليهم آلًيا.
التي  والتعليم،  التربية  لــوزارة  وامتنانها  شكرها  عميق  عن  وعبرت 
عبر  موهبتها  رعــت  والــتــي  الــطــابــي،  واإلبــــداع  لابتكار  حاضنة  تعتبر 
البرامج واألنشطة المتخصصة القائمة على أحدث استراتيجيات رعاية 
فادية  الشيخة  مسابقة  مثل  مــحــافــل،  عــدة  فــي  وأشــركــتــهــا  الــمــوهــوبــيــن، 
السعد الصباح العلمية )ابتكار الكويت( على مستوى دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.

طوابع  لــهــواة  البحرين  جمعية  شــاركــت 
البريد في فعاليات )معرض الشارقة الحادي 
ميغا  في  مؤخًرا  أقيم  الذي  للطوابع(  عشر 
مـــول الــشــارقــة حــيــث حــقــق الــمــشــاركــون من 
بتسليمها  قام  ميداليات   4 البحرين  مملكة 
اإلمــارات  رئيس جمعية  خــوري  عبداهلل  لهم 
للطوابع خال األمسية الختامية للمعرض 
التي نظمت بحضور عدد من الشخصيات. 

وقـــــد جـــــاء فـــــوز مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــي 
باراس  التالي: حسين  النحو  المعرض على 
ــارك بــخــمــس  ــ ــ مـــيـــدالـــيـــة فــضــيــة مـــذهـــبـــة )شـ
الكعبة  إصــــــدارات طـــوابـــع  بــعــنــوان  مــنــصــات 
فضية  ميدالية  الحسن  صالح  والخفجي(، 
بعنوان نظام  كبيرة )شــارك بخمس منصات 
 ،)1956-1888 عــام  من  البحرين  في  البريد 
ــة )شــــارك  ــزيـ ــرونـ حــبــيــب طــــــراده مــيــدالــيــة بـ
التجارية  الــرســائــل  بــعــنــوان  مــنــصــات  بــثــاث 
للمظاريف الجوية(، هيثم الصالح ميدالية 
فضية برونزية )شارك بثاث منصات بعنوان 

بطاقات بريد مبادرات البحرين(.
حسين  محمد  الجمعية  رئــيــس  وصـــرح 
لـــطـــوابـــع  ــن  ــريـ ــحـ ــبـ الـ أن جــمــعــيــة  ــي  ــاحـ ــنـ جـ
المشاركة  على  عــام  كــل  فــي  تــحــرص  البريد 
فــي مــعــرض الــشــارقــة وغــيــره مــن الــمــعــارض 
الــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة والـــدولـــيـــة مـــن خــال 
الذين يحرصون  الجمعية  أعضاء  مشاركات 

عـــلـــى الــــرقــــي بـــالـــهـــوايـــة عـــبـــر وجــــودهــــم فــي 
الجمعية  تمكنت  حيث  العالمية،  المحافل 
العديد  الماضية من حصد  السنوات  طوال 

من الجوائز والميداليات والشهادات.
ــر تـــم فـــي خـــتـــام مــعــرض  مـــن جـــانـــب آخــ
الــدول  عـــروض  كــل منسقي  تكريم  الــشــارقــة 
المشاركة ومن ضمنهم ليلى عبداهلل كازروني 
ــن مــمــلــكــة  ــة مــ ــاركـ ــمـــشـ مــنــســقــة األعــــمــــال الـ

المعارض  تاريخ  في  منسقة  كــأول  البحرين 
ــي عــن  ــ ــازرونــ ــ ــيـــث أعــــربــــت كــ الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، حـ
افتخارها بهذا التكريم متمنية التوفيق لكل 
القادمة،  المعارض  في  المشاركات  األخــوات 
وعـــبـــرت عـــن تــمــنــيــاتــهــا أن يــتــضــاعــف أعـــداد 
وباقي  البحرين  في  الطوابع  جمع  هــاويــات 

دول الخليج والمنطقة العربية عموًما.

تكرمي كازروين كاأول من�شقة مبعر�س طوابع خليجي

�لبحري�ن تح�ص�د 4 ميد�لي�ات ف�ي معر��ض �ل�ص�ارقة للطو�ب�ع

العدد )15938( - السنة السادسة واألربعون - الخميس 6 ربيع اآلخر 1443هـ - 11 نوفمبر 2021م 22

�أعِط ُتعَط

بها  وأؤمـــن  وأحــتــرمــهــا  أحبها  تــعــَط.. جملة  أعـــِط   *
كثيرا، إذا أردت أن يعطي الموظف كل طاقته في العمل 
نفسيا  تريحه  أن  الــمــســؤول  أيها  فعليك  فيه  ويــبــدع  بــل 
ومعنويا وماديا إذ بذلك تستطيع أن تخرج منه األفضل 

للعمل، وكله يصب في النهاية للصالح العام والوطن.
الوطن  كل  في  بل  فقط  البحرين  في  -ليس  تعودنا 
ــرة  دائـ أو  وزارة  أي  فــي  الــجــديــد  الــمــســؤول  أن  الــعــربــي- 
حكومية لكي يثبت أنه نشيط ومجتهد يطرد أو يهمش 
السابق  الــمــســؤول  مكتب  فــي  السابقين  الموظفين  كــل 
ثانيا:  للعمل(،  كفاءتهم  أو  والئــهــم  درجـــة  كــانــت  )مهما 
كانت جيدة  وقراراته سواء  السابق  كل مجهودات  ينسف 

أو سيئة من دون دراستها أوال.
وبــمــا أن لــكــل قــاعــدة اســتــثــنــاء، و»لـــو خليت خــربــت«، 
وأن هناك بعض المسؤولين قلبهم على الوطن وتطوير 
للدكتور  واحـــتـــرام  تــقــديــر  تحية  أوجـــه  أن  أحـــب  الــعــمــل، 
المدارس  لشؤون  العام  المدير  أحمد  بن  مبارك  محمد 
إلى  انتقل  إن  مــا  إنــه  حيث  والتعليم،  التربية  وزارة  فــي 
عمله الجديد حتى استكمل مشروع الوزارة في الترقيات 
بالنسبة إلى مديري المدارس إيمانا منه بأنهم يترأسون 
بذلك  يكتف  لــم  أنــه  كما  األهــمــيــة،  فــي  بالغة  مؤسسات 
لترقية  أيضا لوضع معايير جديدة وتسهيات  اتجه  بل 
من  الكافي  القدر  وإتاحة  األوائــل  والمعلمات  المعلمين 
المرونة للتنافس وتحقيق االشتراطات المطلوبة إيمانا 

منه بأهمية دور الكادر التعليمي في الوزارة.
أي  تجاوب  لعدم  اإلحباط  من  بحالة  نصاب  عندما 
نسمع  أن  نحتاج  الموظفين  أو  الناس  لشكاوى  مسؤول 
قــدر اإلمــكــان أن  عــن مــســؤول يسمع لموظفيه ويــحــاول 
يــعــدل مــن أوضــاعــهــم، وهــــذا مــا فــعــلــه ويــفــعــلــه الــدكــتــور 
محمد جمعة حيث إنه يتلقي مديري المدارس، ويتابع 
ويسمع  منتظم  بشكل  الــدراســي  الــعــام  سير  مستجدات 
لمقترحاتهم باهتمام، عكس المسؤولين الذين استقروا 
ــا من  ــم يــــقــــرأوا أيــ ــل وأورانـــــــس والــــذيــــن لـ ــي كـــوكـــب زحــ فـ

مناشداتنا ومشاكل المواطنين في وزاراتهم.
الشديد  االهــتــمــام  والتعليم  التربية  وزيـــر  أنــاشــد   *
لـــمـــوضـــوع عـــنـــف بـــعـــض الـــمـــدرســـيـــن وضـــربـــهـــم لــطــاب 
الـــمـــدارس، حــيــث إنــنــي مــازلــت فــي قــمــة الــغــضــب بــعــد أن 
شاهدت صورة طفل بأحد مواقع السوشيل ميديا تعرض 
لقطع جزء من الوتر بعد أن ضربه مدرس ضربا مبرحا، 
وهذا ما يجعلني أطالب له وألمثاله بأشد العقوبة مهما 
أن يضرب طفا  أي مخلوق  مــبــرره، فليس من حق  كــان 
بطريقة تؤذيه، وإذا كان غير جدير بهذه المهنة العظيمة 
فعليه أن )يذلف في ستين داهية(. المصيبة أن المكتوب 
في التعليقات )وأتمنى أن تكون إشاعة( أن هذا المدرس 
وأنها  معروف عنه خشونته وقسوته الشديدة في اإلدارة 
لم  فكيف  فيها طفا..  يــؤذي  التي  األولــى  المرة  ليست 
تتخذ معه اإلدارة أي إجراءات صارمة؟ نتمنى على وزير 
التربية التعليم )المعروف عنه متابعته الشخصية لكل 
صغيرة وكبيرة في الوزارة وتواصله الدائم مع الصحافة( 
سرعة توضيح هذا الموضوع وإعــان أي قــرارات اتخذت 

بشأن العنف المدرسي لتفادي حدوث ما حدث.

وفاء جناحي waffajanahi@gmail.com
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�لطري�ن �ملدين: �إلغاء 

نظام قائمـة �لـدول �حلمـر�ء

الطبي  الوطني  الفريق  تو�صية  على  بناًء 

وموافقة  »كوفيد-19«  كورونا  لفريو�س  للت�صدي 

اللجنة التن�صيقية، اأعلنت �صوؤون الطريان املدين اأنه 

�صيتم حتديث اإجراءات الدخول ململكة البحرين عرب 

مطار البحرين الدويل بدًءا من يوم الأحد املوافق 14 

نوفمرب 2021.

وقررت �صوؤون الطريان املدين اإلغاء نظام قائمة 

الدول احلمراء، بال�صافة اإىل تطبيق احلجر ال�صحي 

الحرتازي جلميع امل�صافرين غري املتطعمني القادمني 

اإىل مملكة البحرين يف اأماكن ال�صكن اأو الإقامة، مع 

اإلغاء اإلزامية احلجر ال�صحي الحرتازي يف الأماكن 

املرخ�صة.

واأ�صارت �صوؤون الطريان املدين اإىل ال�صتمرار يف 

بها حالًيا،  املعمول  الحرتازية  ال�صحية  الإجراءات 

ململكة  الدخول  اإجراءات  على  الطالع  ميكن  واأنه 

البحرين من خالل املوقع الإلكرتوين التابع لوزارة 

ال�صحة.

و�سع حجر �لأ�سا�ش ملعهد �لبحرين للمو�سيقى يف �أ�سيلة.. �مل�ست�سار �حلمر:

�لعربي �أ�سبـح �أكرث وعيـًا و�إدر�كـًا للموؤ�مـر�ت
الإعالم  ل�صوؤون  امللك  جاللة  م�صت�صار  اأكد   

نبيل بني يعقوب احلمر خالل م�صاركته كمتحدث 

رئي�صي يف الندوة الثالثة ملنتدى اأ�صيلة باململكة 

ت�صهده  ما  من  الرغم  على  انه  اىل  املغربية، 

ال�صاحة العربية من حروب داخلية واقتتال بني 

الإخوة، اإل اأن الإن�صان العربي اأ�صبح اأكرث وعياً 

اأكرث  واأ�صبح  حتاك،  التي  للموؤامرات  واإدراكاً 

ت�صبثاً بعروبته.

احلمر،  امل�صت�صار  �صارك  ثانية  ناحية  من 

وحممد بن عي�صى، اأمني عام منتدى اأ�صيلة وزير 

اخلارجية والتعاون املغربي ال�صابق، يف و�صع 

املغربي  البحريني  للم�صروع  الأ�صا�س  حجر 

ال�صرقية«  للمو�صيقى  البحرين  »معهد  الرائد 

من  ال�صباب  املو�صيقيني  تاأهيل  اإىل  يهدف  الذي 

مدينة اأ�صيلة.

تنمية �لكو�در �لعاملة يف �ل�سلك �لق�سائي.. ويل �لعهد رئي�ش �لوزر�ء: 

تطوير �ملنظومة �لعدلية يعزز �لأمن و�ل�ستقر�ر
الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اأكد 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

تطوير  اأن  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

حتقيق  يف  ي�صب  العدلية  املنظومة 

ركيزة  باعتباره  وتر�صيخه  العدالة  مبداأ 

وال�صتقرار  الأمن  لتعزيز  اأ�صا�صية 

التنمية  مب�صارات  الدفع  يف  ي�صهم  مبا 

مبختلف القطاعات.

عبداهلل  امل�صت�صار  لقائه  واأ�صار خالل 

نائب  التمييز  حمكمة  رئي�س  البوعينني 

رئي�س املجل�س الأعلى للق�صاء اإىل اأهمية 

للتطوير  الداعمة  املبادرات  موا�صلة 

الوطنية  الكوادر  تنمية  يف  وال�صتثمار 

العاملة يف ال�صلك الق�صائي للم�صي ُقدًما 

نحو مزيد من التقدم والزدهار.

مب�ساركة �سمو �ل�سيخ نا�سر بن حمد

برملـــــان �ل�سبــــاب ينعقـــــد �ليـــــوم

فاطمة �صلمان:

ال�صباب« يف  اليوم جل�صة »برملان  تنعقد 

ال�صيخ  �صمو  من  مب�صاركة  الثانية  ن�صختها 

امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر 

رئي�س  والريا�صة  ال�صباب  ل�صوؤون  املفدى 

املجل�س الأعلى لل�صباب والريا�صة.

رئي�صة  اجلل�صة  تراأ�س  اأن  املزمع  ومن 

عدد  وبح�صور  زينل،  فوزية  النواب  جمل�س 

�صيتم  التي  امللفات  اأبرز  من  الوزراء،  من 

مناق�صتها هي اإن�صاء مدن ذكية، واآليات ربط 

العمل،  �صوق  مبتطلبات  التعليم  خمرجات 

بالإ�صافة اإىل فر�س العمل لل�صباب.
�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد

امل�صت�صار احلمر يف اأثناء و�صع حجر الأ�صا�س ملعهد البحرين للمو�صيقى مبدينة اأ�صيلة

ويل العهد رئي�س الوزراء خالل اللقاء مع امل�صت�صار البوعينني

�لكـويت توقـف �إ�سد�ر �لتاأ�سري�ت للبنانيني
دبي - رويرتز:

الكويتية  القب�س  �صحيفة  نقلت   

وزارة  اإن  القول  م�صدر  عن  الأربعاء  اأم�س 

اأنواع  جميع  اإيقاف  قررت  الداخلية 

ظل  يف  اللبنانيني  للمواطنني  التاأ�صريات 

ودول  لبنان  بني  الدبلوما�صية  الأزمة 

مبجل�س التعاون اخلليجي. وكانت الكويت 

قد ا�صتدعت �صفريها من بريوت وطلبت من 

مغادرة  اللبنانية  ال�صفارة  باأعمال  القائم 

وزير  ت�صريحات  على  احتجاًجا  البالد 

ب�صاأن  قرداحي  جورج  اللبناين  الإعالم 

احلرب يف اليمن.

يف  لبنان  �صفريا  اأعرب  بريوت،  ويف 

ميالد  والبحرين  كبارة  فوزي  ال�صعودية 

احلكومة  رئي�س  لقائهما  خالل  اأم�س  منور 

تفاقم  من  تخوفهما  عن  ميقاتي  جنيب 

تداعيات هذه الأزمة على م�صتقبل العالقات 

الثنائية بني لبنان ودول اخلليج وانعكا�صها 

هناك،  واجلاليات  اللبنانيني  م�صالح  على 

ولفتا، اإىل اأن »كل يوم تاأخري يف حل الأزمة 

ترميم  ال�صعوبة يف  من  مزيد  اإىل  �صيوؤدي 

هذه العالقات«.
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خليفة بن �سلمان.. ذ�كرة وطن 

حمرر ال�صوؤون املحلية:

فقيد  ماآثر  املواطنون  ا�صتذكر 

يف  �صلمان،  بن  خليفة  الأمري  الوطن 

ذكراه الأوىل التي ت�صادف اليوم.

ت�صريحات  يف  املواطنون  واأكد 

تركها  التي  الب�صمات  اأن  لالأيام 

وتنمية  بناء  يف  الراحل  الفقيد 

ونه�صة الوطن لن ُتن�صى، واأن ا�صمه 

حمفورة  �صتظل  ومناقبه  واإجنازاته 

خليفة  اأن  واأّكدوا  الوطن.  ذاكرة  يف 

قّدم  ا�صتثنائية  �صخ�صية  �صلمان  بن 

اأق�صى ما لديه واأفنى حياته من اأجل 

الوطن  رفعة  اأجل  ومن  املواطنني 

ونه�صته وازدهاره.

مرور عام على رحيل �سموه

09-08  الأمري الراحل خليفة بن �صلمان

�أجرى �ت�سالً مبنفردي مبنا�سبة فوزه ببطولة �لعامل.. �مللك:

�إجناز عاملي ي�ساف لإجناز�ت �لبحرين �لريا�سية

امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  اأجرى 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد 

املفدى اأم�س ات�صالً هاتفًيا بالعب منتخبنا 

فوزه  مبنا�صبة  منفردي  علي  الوطني 

وح�صوله  للجوجيت�صو  العامل  ببطولة 

يف  الذهبية  وامليدالية  الأول  املركز  على 

الدويل  الحتاد  ينظمها  التي  البطولة 

اأبوظبي  مدينة  يف  واملقامة  للجوجيت�صو 

واأعرب  املتحدة.  العربية  الإمارات  بدولة 

عن  الت�صال  خالل  املفدى  امللك  جاللة 

تهانيه اخلال�صة على هذا الإجناز العاملي 

امل�صرف والذي ي�صاف اإىل �صجل اإجنازات 

مملكة البحرين يف هذه اللعبة ويف خمتلف 

الألعاب الريا�صية ب�صكل عام.
جاللة امللك
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نتائج مثمرة لزيارة ويل �لعهد رئي�س جمل�س �لوزر�ء �إىل �أبوظبي

�لبحرين و�لإمار�ت.. عالقات وثيقة و�سر�كة منوذجية يف �ل�سالم و�لتنمية
اأخوية  بعالقات  البحرين  مملكة  ترتبط 

تاريخية وثيقة ومتميزة مع دولة الإمارات العربية 

املتحدة ال�سقيقة، ت�ستمد مقومات قوتها وازدهارها 

البلدين،  و�سعبي  قيادتي  بني  الودية  الروابط  من 

وما يجمعهما من اأوا�سر الدم والن�سب وامل�ساهرة 

والهدف  واللغة  الدين  ووحدة  القربى،  وو�سائج 

وامل�سري، وفق روؤى ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، واأخيه 

نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة.

ال�سمو  ل�ساحب  الر�سمية  الزيارة  وجاءت 

امللكي الأميـر �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

اأخيه  والتقائه  اأبوظبي  اإىل  الوزراء  رئي�س جمل�س 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

من  عدد  يرافقه  املتحدة،  العربية  الإمارات  بدولة 

الوزراء وكبار امل�سوؤولني، لتعك�س حر�س البلدين 

ال�سقيقني على توطيد اأوا�سر هذه العالقات الأخوية 

كاأمنوذج  كافة،  املجالت  يف  وتنميتها  التاريخية 

يحتذى به يف الأخوة اخلليجية والعربية وح�سن 

الأمن  تر�سيخ  يف  الوطيدة  وال�سراكة  اجلوار، 

وال�سالم الإقليمي والعاملي.

ذات  الإماراتية  البحرينية  العالقات  وتعد 

خ�سو�سية فريدة يف اإطار عالقات املحبة والأخوة 

اأر�سى  التي  ال�سقيقني  البلدين  بني قيادتي و�سعبي 

التحالف  من  اأ�س�س  على  والأجداد  الآباء  قواعدها 

باإقامة  وتعزيزها  املتبادل،  والحرتام  والود 

العالقات الدبلوما�سية يف عام 1971، وما ت�سهده 

القت�سادية  الأ�سعدة  جميع  على  ومناء  تقدم  من 

والثقافية  والإعالمية  والعلمية  والجتماعية 

والربملانية.

وبلغت هذه العالقات الأخوية اأرقى م�ستويات 

املفدى  امللك  اجلاللة  �ساحب  تويل  منذ  ال�سراكة 

باإن�ساء  اإيجابية  دفعة  واكت�سبت  احلكم،  مقاليد 

يف  البلدين  بني  للتعاون  امل�سرتكة  العليا  اللجنة 

التا�سعة يف مار�س  اأبريل 2000 وانعقاد دورتها 

2021 برئا�سة وزيري خارجية البلدين، وحر�س 

اأعلى  على  الر�سمية  الزيارات  تبادل  على  البلدين 

املفدى  امللك  جاللة  زيارة  اآخرها  كان  امل�ستويات، 

اإىل اأبوظبي يف اأكتوبر املا�سي، ومباحثات جاللته 

بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  اأخيه  مع  املثمرة 

را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س دولة المارات العربية 

واأخيه  الوزراء حاكم دبي،  املتحدة رئي�س جمل�س 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

بدولة الإمارات.

من  بالعديد  والإمارات  البحرين  وترتبط 

اتفاقيات التعاون الدبلوما�سي والقن�سلي والرتبوي 

الدويل  والنقل  اجلوية  اخلدمات  ويف  والتعليمي، 

حقل  تطوير  يف  وامل�ساركة  والب�سائع،  للركاب 

البحرين، واإن�ساء جمل�س رجال الأعمال امل�سرتك بني 

غرفتي جتارة و�سناعة البلدين، ومذكرات للتفاهم 

الأكادميية  ال�سيا�سية،  امل�ساورات  جمالت:  يف 

الرتبية  الثقافة،  الإعالم،  ال�سياحة،  الدبلوما�سية، 

احل�سري،  التخطيط  العايل،  التعليم  والتعليم، 

الجتماعية،  التنمية  العمل،  واملاء،  الكهرباء 

البيئة،  امل�ستهلك،  حماية  الجتماعية،  التاأمينات 

معهد  وبني  املالية،  الأوراق  واأ�سواق  وامل�سارف 

وطني  وموؤ�س�سة  ال�سيا�سية  للتنمية  البحرين 

الفاعلة  وال�سراكة  الربملاين،  املجال  ويف  الإمارات، 

بني املجل�س الأعلى للمراأة والحتاد الن�سائي العام 

بدولة الإمارات وموؤ�س�سة دبي للمراأة، وغريها من 

التعاون لدول  اإطار جمل�س  التفاقيات املوقعة يف 

ومنظمة  العربية  الدول  وجامعة  العربية  اخلليج 

التعاون الإ�سالمي.

وتنتهج البلدان �سيا�سة خارجية حكيمة ومتزنة 

امل�سالح  وحتقيق  املنطقة  وا�ستقرار  اأمن  تن�سد 

امل�سرتكة، يف �سياق اعتزاز اململكة باملواقف الأخوية 

وا�ستقرارها،  اأمنها  جانب  اإىل  الثابتة  الإماراتية 

ودعمها الدائم ل�سيادة الإمارات على جزرها الثالث 

يف  موحدة  مواقف  وتبنيهما  الإقليمية،  ومياهها 

مواجهة التدخالت اخلارجية يف ال�سوؤون الداخلية 

اأي حمالت مغر�سة حتاول امل�س  العربية ورف�س 

جمالت  يف  وعاملًيا  اإقليمًيا  الرائدة  مبكانتهما 

ومتتعهما  الإن�سان،  حقوق  واحرتام  الدميقراطية 

الق�سايا  م�ساندة  ودور حموري يف  �سيا�سي  بثقل 

العربية والإ�سالمية، وحماربة التطرف والإرهاب، 

بالطرق  والدولية  الإقليمية  النزاعات  وحل 

الدبلوما�سية، وتوقيعهما يف �سبتمرب 2020 على 

دبلوما�سية  عالقات  واإقامة  الإبراهيمي  التفاق 

الحتفاء  بتحفيز  ومبادراتهما  اإ�سرائيل،  دولة  مع 

الإن�سانية، ودعم  العاملي لل�سمري والأخوة  باليوم 

العمل الإن�ساين والإغاثي، يف �سوء اإميانهما الرا�سخ 

والثقافات  الأديان  بني  والتعاي�س  الت�سامح  باأن 

واحل�سارات ركائز اأ�سا�سية لدعم ال�ستقرار وال�سالم 

والتنمية امل�ستدامة يف املنطقة والعامل، وغريها من 

الإ�سهامات التي توجت بانتخابهما لع�سوية جمل�س 

حقوق الإن�سان، وانتخاب الإمارات ع�سًوا غري دائم 

يف جمل�س الأمن الدويل.

الإماراتية  بامل�سرية  البحرين  تفخر  ما  ودائًما 

الحتادية املباركة التي اأر�سى قواعدها املغفور له 

اإجنازات  من  حتققه  وما  �سلطان،  بن  زايد  ال�سيخ 

الإقليمي  املحيط  �سداها  جتاوز  تنموية  ونه�سة 

اإىل العاملية، وفًقا ملا اأ�ساد به �ساحب ال�سمو امللكي 

توجت  والتي  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

باإطالق )م�سبار الأمل( كاأول مهمة عربية واإ�سالمية 

ل�ستك�ساف كوكب املريخ، وت�سغيل حمطة )براكة( 

للطاقة النووية ال�سلمية، وتنظيم معر�س »اإك�سبو 

2020 دبي«، يف حدث عاملي يربز دورها املحوري 

يف ت�سخري العلوم والتكنولوجيا خلدمة الب�سرية.

وتعد الإمارات ثاين اأكرب �سريك اقت�سادي عربي 

ال�سعودية  العربية  اململكة  بعد  البحرين،  ململكة 

ال�سقيقة، يف ظل ارتفاع حجم التبادل التجاري غري 

النفطي بني البلدين من 198 مليون دولر اأمريكي 

 ،2020 عام  دولر  مليار   1.9 اإىل   2000 عام 

واحلكومة  املعلومات  هيئة  اإح�ساءات  بح�سب 

واملايل  ال�ستثماري  التعاون  وبلغ  الإلكرتونية. 

املال  راأ�س  قيمة  ارتفاع  ظل  متقدمة يف  م�ستويات 

بالإمارات  العامة  امل�ساهمة  �سركات  يف  البحريني 

األف  اإىل 1.66 مليار دولر عام 2019 بعدد 16 

يف  اإماراتًيا  م�ستثمًرا   7312 مقابل  يف  م�ستثمر، 

الإمارات  يف  عامل  بحريني  بنك  وهناك  البحرين، 

مقابل ثالثة بنوك اإماراتية يف البحرين، اإىل جانب 

3773 رخ�سة بحرينية ملزاولة اأن�سطة اقت�سادية 

اإماراتية  رخ�سة  مقابل 1704  يف  الإمارات  داخل 

اإىل  العقارات  مالكي  عدد  وارتفاع  بالبحرين، 

مقابل 2891  الإمارات يف  بحرينًيا يف   13،790

اإماراتًيا بالبحرين وفًقا لوزارة املالية الإماراتية.

الإماراتية  املواقف  البحرين  مملكة  وتثمن 

خالل  من  القت�سادية،  م�سريتها  دعم  يف  امل�سرفة 

م�ساهمة �سندوق اأبوظبي للتنمية وحكومة اأبوظبي 

يف تنفيذ 26 م�سروًعا تنموًيا وا�ستثمارًيا يف مملكة 

البحرين منذ عام 1974، عرب تقدمي قرو�س مي�سرة 

ومنح وا�ستثمارات مبا�سرة بقيمة جتاوزت 10.6 

مليار درهم )2.9 مليار دولر(، متثل املنح ن�سبة 

90% منها، ومن اأبرزها: تد�سني مدينة ال�سيخ زايد 

وحدة(،   200 ببناء  الثانية  )املرحلة  الإ�سكانية 

وحمطات  ال�سمالية،  باملدينة  ال�سكنية  والوحدات 

مياه  ومعاجلة  والرفاع  �سرتة  يف  وماء  كهرباء 

وم�سروع  زراعية،  وم�سروعات  ال�سحي،  ال�سرف 

اخلدمات  ودعم  ال�سغرية،  ال�سناعية  الوحدات 

القلب ومعهد  باإن�ساء مركز  وال�سحية  الجتماعية 

خليفة بن زايد، ويف قطاع النقل واملوا�سالت عرب 

امليناء  وردم  بوينج،  طائرات  خم�س  �سراء  متويل 

اجلديد واملنطقة ال�سناعية يف احلد، وطريق ال�سيخ 

زايد، وم�سروع تو�سعة مطار البحرين الدويل، اإىل 

املايل،  التوازن  برنامج  دعم  يف  امل�ساهمة  جانب 

وغريها من امل�سروعات.

ال�ستثماري  للتعاون  اأرحب  اآفاق  وهناك 

املتجددة،  الطاقة  جمالت  يف  اخلربات  وتبادل 

بالتن�سيق  امل�ستقبل  وعلوم  الف�ساء  وا�ستك�ساف 

ووكالة  الف�ساء  لعلوم  الوطنية  الهيئة  بني 

للف�ساء،  را�سد  بن  حممد  ومركز  للف�ساء  الإمارات 

البلدين يف جمالت  لكال  العربية  الريادة  وتعزيز 

احلكومة الإلكرتونية والتجارة الإلكرتونية والأمن 

ال�سيرباين واأنظمة الت�سالت والذكاء ال�سطناعي، 

البحرين مركًزا لتاأ�سي�س مركز  ل�سيما مع اختيار 

الرقمي يف املنطقة  التحول  اإقليمي لتعزيز  بيانات 

يف  وامل�سرف  املثمر  التعاون  وموا�سلة  العربية، 

تداعيات جائحة فريو�س  ال�سحي وجتاوز  املجال 

وتقدمي  التعايف  معدلت  اأعلى  واإجناز  كورونا، 

التطعيمات املجانية للمواطنني واملقيمني، والتوجه 

نحو ا�ستعادة احلياة الطبيعية.

وتويل الدولتان اهتماًما كبرًيا بتفعيل التعاون 

الربملاين امل�سرتك، ما جت�سد يف زيارة �سقر غبا�س 

الإمارات  بدولة  الحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�س 

بدعوة   ،2021 اأكتوبر  يف  املنامة  اإىل  ال�سقيقة 

ر�سمية من فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�سة جمل�س 

بني  املثمر  التعاون  لتعزيز  اآليات  النواب، وو�سع 

ال�سلطتني الت�سريعيتني يف البلدين، هذا اإىل جانب 

اهتمام البلدين ال�سقيقني بت�سجيع الإنتاج الإعالمي 

والفني والرباجمي امل�سرتك، والتن�سيق الإعالمي يف 

املحافل الإقليمية والدولية، ما برز يف ملتقى الإعالم 

الإماراتي البحريني الذي نظمه نادي دبي لل�سحافة 

عرب  البحرينية،  ال�سحفيني  جمعية  مع  بالتعاون 

 ،2021 /10 /21 بتاريخ  املرئي  الت�سال  تقنية 

الإعالم،  وزير  الرميحي  حممد  بن  علي  مب�ساركة 

وروؤ�ساء  وامل�سوؤولني  والإعالم  ال�سحافة  ورموز 

�سناعة  يف  الواعدة  ال�سابة  واملواهب  التحرير 

الإعالم والت�سال يف البلدين.

تفعيل  على  والإمارات  البحرين  وحتر�س 

املحققة  املنجزات  وتعزيز  اخلليجي،  التكامل 

املنظومة  اإطار  اأربعة عقود يف  اأكرث من  على مدى 

الوحدة  مقومات  ا�ستكمال  خالل  من  اخلليجية، 

التفاقية  اإقرار  يف  جناحاتها  بعد  القت�سادية، 

القت�سادية املوحدة، واإقامة منطقة  التجارة احلرة 

عام 1983، واإعالن الحتاد اجلمركي عام 2003، 

وال�سوق اخلليجية امل�سرتكة عام   2008، ومتابعة 

تنفيذ م�سروعات الربط الربي  والكهربائي وال�سكك 

املنظومتني  وتعزيز  املايل،  والتكامل  احلديدية، 

الإعالمي  والتعاون  امل�سرتكة،  والأمنية  الدفاعية 

اإذاعة  جهاز  اأن�سطة  ودعم  الأنباء،  وكالت  بني 

الرباجمي  الإنتاج  وموؤ�س�سة  اخلليج،  وتليفزيون 

يف  التكاملية  الإجنازات  من  وغريها  امل�سرتك، 

املجالت الثقافية والعلمية والبيئية.

يف �جتماعها برئا�سة ويل �لعهد رئي�س �لوزر�ء

�للجنة �لتن�سيقية تبحث م�ستجد�ت �لتعامل مع فريو�س كورونا

  ناق�ست   اللجنة التن�سيقية يف اجتماع لها اأم�س اآخر م�ستجدات التعامل مع فريو�س كورونا )COVID-19( والإجراءات املتعلقة بذلك.

وتراأ�س الجتماع رقم )403( �ساحب ال�سمو امللكي الأميـر �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، وذلك عرب تقنية الت�سال 

املرئي عن ُبعد.

»�لعليا للتخطيط �لعمر�ين« ت�ستعر�س تخطيط �ملدن �جلديدة

اطلعت اللجنة العليا للتخطيط العمراين على عر�س ب�ساأن م�سروع تخطيط املدن 

اجلديدة يف اجتماع لها اأم�س.

وتراأ�س الجتماع �ساحب ال�سمو امللكي الأميـر �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء، وذلك عرب تقنية الت�سال املرئي.

م�ستجدات  رقم 23  اجتماعها  العمراين يف  للتخطيط  العليا  اللجنة  وا�ستعر�ست 

املو�سوعات املت�سلة بتطوير املنظومة الإلكرتونية خلدمات التخطيط العمراين.

لدى لقائه رئي�س حمكمة �لتمييز نائب رئي�س �ملجل�س �لأعلى للق�ساء.. ويل �لعهد رئي�س �لوزر�ء:

 تطوير �ملنظومة �لعدلية مبا ي�سهم يف �لدفع مب�سار�ت �لتنمية

اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حر�س 

مملكة البحرين على موا�سلة عملية التطوير يف 

كافة املجالت من خالل عمل تكاملي مبا ي�سهم يف 

ا�ستمرار م�سرية النه�سة والنماء وت�سريع وترية 

الإجناز مبا يتما�سى مع متطلبات امل�سرية التنموية 

به  حتظى  مبا  �سموه  منوًها  للمملكة،  ال�ساملة 

رعاية  من  البحرين  الق�سائية يف مملكة  ال�سلطة 

حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  من  واهتمام 

بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل 

ورعاه.

بق�سر  اأم�س  يوم  �سموه  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

البوعينني  ح�سن  بن  اهلل  عبد  امل�ست�سار  الرفاع، 

رئي�س حمكمة التمييز نائب رئي�س املجل�س الأعلى 

للق�ساء، حيث قدم ل�سموه تقريًرا حول مبادرات 

تطوير العمل الق�سائي يف مملكة البحرين. واأ�سار 

اأن تطوير املنظومة العدلية ي�سب يف  اإىل  �سموه 

ركيزة  باعتباره  وتر�سيخه  العدالة  مبداأ  حتقيق 

اأ�سا�سية لتعزيز الأمن وال�ستقرار مبا ي�سهم  يف 

القطاعات،  مبختلف  التنمية  مب�سارات  الدفع 

اأهمية موا�سلة املبادرات الداعمة  اإىل  لفًتا �سموه 

الوطنية  الكوادر  تنمية  يف  وال�ستثمار  للتطوير 

العاملة يف ال�سلك الق�سائي للم�سي ُقدًما نحو مزيد 

من التقدم والزدهار.

من جانبه، اأعرب رئي�س حمكمة التمييز نائب 

رئي�س املجل�س الأعلى للق�ساء عن �سكره وتقديره 

رئي�س جمل�س  العهد  امللكي ويل  ال�سمو  ل�ساحب 

تعزيز  ي�سهم يف  يوليه من دعم  ما  الوزراء على 

الدور الذي ي�سطلع به املجل�س الأعلى للق�ساء يف 

تعزيز �سيادة القانون وحماية احلقوق واحلريات.

 �أ�ساد باإ�سهامات جمعية �لن�ساء �لأمريكيات.. ويل �لعهد رئي�س �لوزر�ء:

 نحو �سر�كات �أكرث ر�سوًخا مع �لوليات �ملتحدة

الأمري �سلمان  امللكي  ال�سمو  اأكد �ساحب 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

البحرين  مملكة  يجمع  ما  على  الوزراء 

من  ال�سديقة  الأمريكية  املتحدة  والوليات 

�سراكة ا�سرتاتيجية يف العديد من املجالت، 

وحر�س اململكة على موا�سلة تعزيز ما و�سل 

نحو  م�ستويات  من  الثنائي  التعاون  اإليه 

التطلعات  يحقق  ر�سوًخا مبا  اأكرث  �سراكات 

للبلدين  والزدهار  والنماء  امل�سرتكة 

ال�سديقني. جاء ذلك لدى لقاء �سموه بق�سر 

الن�ساء  جمعية  اإدارة  جمل�س  اأم�س  الرفاع 

�سرتوب،  اإميي  برئا�سة  اجلديد  الأمريكيات 

حيث اأعرب �سموه عن تهانيه لرئي�س واأع�ساء 

جمل�س الإدارة على ثقة اأع�ساء اجلمعية يف 

يف  ع�سو  من 200  لأكرث  ممثلني  انتخابهم 

اجلمعية، متمنًيا لهم دوام التوفيق والنجاح 

يف موا�سلة حتقيق اأهداف هذه اجلمعية التي 

عقود،  خم�سة  يقارب  ما  تاأ�سي�سها  على  مر 

حيث اأ�ساد �سموه بجهود واإ�سهامات جمعية 

الن�ساء الأمريكيات العامرة بالعطاء والإجناز 

اأنعك�س  والتي  اليوم  وحتى  تاأ�سي�سها  منذ 

املجالت،  العديد من  املجتمع يف  اأثرها على 

اأع�ساء  وجميع  الإدارة  ملجل�س  �ساكًرا 

اجلمعية هذه الروح الوثابة التي ت�سع ن�سب 

عينها م�سلحة املجتمع وتعزيز اأوا�سر املحبة 

بني اأفراده عرب ما يتم تقدميه من دعم لهم.

ونوه �سموه مبا جلمعيات املجتمع املدين 

وخا�سة املمثلة للدول ال�سقيقة وال�سديقة من 

مع  البحرين  توطيد عالقات مملكة  دور يف 

م�سار  يف  جديدة  ج�سور  وخلق  الدول  هذه 

العالقات الثنائية.

واأع�ساء  رئي�س  اأعربت  جانبهن،  من 

جمل�س اإدارة جمعية الن�ساء الأمريكيات عن 

امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  وتقديرهن  �سكرهن 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء على فر�سة 

اللقاء، وما حظي به جمل�س الإدارة من حفاوة 

م�سامني  لكل  تقديرهن  موؤكدين  وا�ستقبال، 

حديث �سموه خالل اللقاء وثنائه على اأعمال 

ملوا�سلة  لهم  دافًعا  �ستكون  والتي  اجلمعية 

الو�سول  حتى  واعتزاز  حب  بكل  العطاء 

للتطلعات املن�سودة، متمنني ململكة البحرين 

دوام التقدم والزدهار.



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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اأهداف  اأّية  بال  ُتقّدم  البلدية  املقرتحات  من  الكثري 

وا�سحة ومربّرات عملية ودرا�سات جدوى واقعية مبا ال 

يعرّب عن جدّية كبرية يف االأداء الر�سني واالحرتايف.. فما 

اأ�سهل اأن يقّدم االإن�سان مقرتحات ب�سكل جزايف؟!

الكاظمي  مقتل  جنح  لو  العربي  العقل  بع�ض  عجيب 

لت�سابق اجلميع على اإعالن م�ساركتهم.. اأما وقد ف�سل فهو 

مفتعل!!  اإنه  يقول  والبع�ض  اأمريكا..  من  )موؤامرة(  اأو  فربكة 

خلل  اأنه  اإال  ذلك  تف�سري  ميكن  كيف  العربي..  الالمعقول  ع�سر 

عميق وعمى �سيا�سي وتزييف للوعي!!
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الثاين  وفرناندو  ع�شر  الثاين  ل�ي�ص   -  1500

يتفقان على تق�شيم مملكة ناب�يل بينهما.

القاعدة  ببناء  تبداأ  املتحدة  ال�ليات   -  1909

البحرية العمالقة يف ميناء بريل هاربر يف جزر هاواي 

يف املحيط الهادي.

1918 - انتهاء احلرب العاملية الأوىل بالهدنة التي 

وقعتها اأملانيا مع ق�ات احللفاء.

اإىل فل�شطني للتحقيق  1936 - و�ش�ل جلنة بيل 

بعد  والعرب  اليه�د  بني  احلا�شلة  ال�شطرابات  يف 

اإندلع ث�رة فل�شطني.

1938 - ع�شمت اإين�ن� يت�ىل رئا�شة اجلمه�رية 

الرتكية خلًفا مل�شطفى كمال اأتات�رك.

1962 - اأمري دولة الك�يت ال�شيخ عبد اهلل ال�شامل 

بذلك  الك�يت  لتك�ن  الد�شت�ر،  على  ي�شادق  ال�شباح 

اأول دولة خليجية لديها د�شت�ر مكت�ب.

1978 - ماأم�ن عبد القي�م يت�ىل احلكم يف جزر 

املالديف.

وت�شبب  الك�يت  ت�شرب  غزيرة  اأمطار   -  1997

اأكرث من 100 حادث مروري.

الفل�شطيني  الت�شريعي  املجل�ص  رئي�ص   -  2004

روحي فت�ح يت�ىل رئا�شة ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية 

يا�شر  ال�شلطة  رئي�ص  وفاة  عن  الإعالن  بعد  بالنيابة 

عرفات.

تعيني  ُيعيد  الرُتكي  الُ�زراء  جمل�ص   -  2015

ال�شيخ ُمَمّد غ�رمز رئي�ًشا ِلل�ُش�ؤون الدينَيّة يف ُتركيا.

»الثقافة« حتتفي بالأعوام الـ45 من العالقات الدبلوما�سية مع كوريا
التقليدية  امل��شيقى  اأنغام  وقع  على 

الك�رية، انطلق يف ال�شالة الثقافية م�شاء 

على  عاًما  الحتفاء مبرور 45  حفل  اأم�ص 

العالقات الدبل�ما�شية بني مملكة البحرين 

بح�ش�ر  وذلك  الك�رية،  واجلمه�رية 

رئي�شة  خليفة  اآل  ممد  بنت  مي  ال�شيخة 

وال�شفري  والآثار  للثقافة  البحرين  هيئة 

هال  وال�شيخة  ت�ش�نغ  ك�ان  هاي  الك�ري 

الثقافة  عام  مدير  خليفة  اآل  ممد  بنت 

والفن�ن بهيئة الثقافة، اإ�شافة اإىل ح�ش�ر 

يف  الثقافة  جمه�ر  من  وجمع  دبل�ما�شي 

البحرين. 

وبهذه املنا�شبة قالت ال�شيخة هال بنت 

يجمع  ما  هي  الثقافة  اإن  خليفة  اآل  ممد 

الأوطان ويعزز العالقات ما بني ال�شع�ب، 

بخم�شة  الي�م  حتتفي  الهيئة  اأن  م�ؤكدة 

الدبل�ما�شية  العالقات  من  عاًما  واأربعني 

التي  اجلن�بية  وك�ريا  البحرين  بني  ما 

مرور  مع  وازدهاًرا  تط�ًرا  ت�شهد  زالت  ما 

ل�شت�شافة  �شعادتها  عن  واأعربت  الأيام. 

التقليدية  الثقافية حلفل امل��شيقى  ال�شالة 

لغة  هي  امل��شيقى  اأن  منّ�هة  الك�رية، 

وجدان  خماطبة  خاللها  من  ميكن  م�حدة 

خمتلف  تت�ا�شل  وعربها  ال�شع�ب 

احل�شارات. 

�ستيني يقهر مت�ساًحا 

ويخــرج مـــن بني فكيــــه

اأفلت اأ�شرتايل يبلغ 60 عاًما من فّكي مت�شاح بحري 

بط�ل يقرب من اأربعة اأمتار من خالل طعنه مراًرا على 

نهر،  مياه  داخل  يجّره  كان  فيما  جيب  ب�شكني  الراأ�ص 

على ما اأعلنت ال�شلطات املحلية الأربعاء.

وكان الرجل قد ت�جه لل�شيد الأ�شب�ع املا�شي يف 

خم�ص  ح�اىل  بعد  على  فال  ه�ب  قرب  ميلكها  اأر�ص 

�شاعات بال�شيارات من كرينز، وقد اأبعد ث�ًرا من �شفة 

تعر�ص  وعندها  املكان،  يف  التمركز  من  ليتمكن  النهر 

الأ�شرتايل ال�شتيني لهج�م التم�شاح.

اإنه  »قال  الرجل  اأن  اإىل  بيان  ال�زارة يف  واأ�شارت 

راأى التم�شاح قبل ث�ان من الهج�م، وقد اأطاح به حني 

كان يهم برمي �شنارته«.

ماولة  يف  �شجرة  بغ�شن  ال�شياد  مت�شك  وقد 

يطبق  التم�شاح  كان  فيما  النهر  خارج  للبقاء  يائ�شة 

بفكيه على حذائه.

اإىل  احلي�ان  وجره  املعركة  �شريًعا  خ�شر  لكنه 

النهر.

يف  املياه  دخ�له  اإثر  جنح  اأنه  اإىل  الرجل  ولفت 

طعنات  و�شدد  و�شطه  على  ي�شعه  كان  �شكني  �شحب 

عدة على راأ�ص التم�شاح اإىل اأن اأفلته.

وت�جه  النهر  من  ال�شتيني  ال�شياد  بعدها  وخرج 

اإىل م�شت�شفى يف ك�كتاون حيث تلقى العالج، قبل نقله 

اإىل م�شت�شفى مبدينة كرينز حيث ل يزال يتعافى بعد 

اأ�شب�ع من احلادثة.

عملية جراحية لف�سل تواأم �سيامي م�سري يف الريا�ض

املقبلة  القليلة  الأيام  خالل  ي�شل 

الت�اأم ال�شيامي امل�شري »�شلمى و�شارة« 

قادمني  الريا�ص،  اإىل  والديهما  برفقة 

ال�شقيقة،  العربية  م�شر  جمه�رية  من 

اإمكانية  يف  والنظر  حالتهما  لدرا�شة 

امللك  اإجراء عملية ف�شلهما يف م�شت�شفى 

ب�زارة  لالأطفال  التخ�ش�شي  عبداهلل 

احلر�ص ال�طني، وذلك اإنفاًذا لت�جيهات 

خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن 

عبدالعزيز اآل �شع�د.

امللكي  بالدي�ان  امل�شت�شار  ورفع 

�شلمان  امللك  مركز  على  العام  امل�شرف 

رئي�ص  الإن�شانية،  والأعمال  لالإغاثة 

بن  عبداهلل  الدكت�ر  الطبي  الفريق 

عبدالعزيز الربيعة بهذه املنا�شبة ال�شكر 

خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن 

الأمني  عهده  وويل  �شع�د  اآل  عبدالعزيز 

النبيلة  الإن�شانية  املبادرة  هذه  على 

اململكة  به  تق�م  ملا  امتداًدا  تاأتي  التي 

اإن�شانية  جه�د  من  ال�شع�دية  العربية 

كان،  اأينما  الإن�شان  معاناة  لرفع  كبرية 

ت�ليه  الذي  الكبري  احلر�ص  تعك�ص  كما 

القيادة الر�شيدة جتاه الأ�شقاء يف م�شر، 

بني  تربط  التي  املتينة  العالقة  وت�ؤكد 

البلدين ال�شقيقني.

عن  الطفلتني  والد  عرب  جهته  من 

�شكره وامتنانه العميق للمملكة العربية 

الكرمية،  املبادرة  هذه  على  ال�شع�دية 

اأمًرا غريًبا على خادم  لي�شت  اأنها  م�ؤكًدا 

احلرمني ال�شريفني.

رقم  احلالة  ه�  الت�اأم  هذا  ويعد 

)118( التي وردت من )22( دولة ح�ل 

الربنامج  يف  درا�شتها  وجرت  العامل 

ال�شع�دي ال�طني لف�شل الت�ائم.

اإيرادات  No Time to Die يحقق 
تقارب حجم ميزانيته بـ3 اأ�سعاف

حقق فيلم No Time to Die، اإيرادات يف �شباك 

التذاكر ح�ل العامل، و�شلت اإىل 667 ملي�ن و 456 

األف دولر، وه� ما يقارب 3 اأ�شعاف من حجم ميزانيته 

حيث اإن ميزانية الفيلم و�شلت اإىل 250 ملي�ن دولر.

جيم�ص  حياة  ح�ل   No Time to Die ويدور 

ب�ند الذى ترك اخلدمة الن�شطة ليتمتع بحياة هادئة فى 

جامايكا، لكن هدوء حياته ل يدوم ط�يالً، حيث يح�شر 

ال�شتخبارات  وكالة  من  ليرت  فيليك�ص  القدمي  �شديقه 

اإنقاذ  مهمة  اأن  تبني  ثم  ومن  امل�شاعدة،  لطلب  املركزية 

عامِل خمط�ف كانت اأكرث خيانًة مما كان مت�قًعا، ما اأدى 

اإىل و�ش�ل ب�ند اإىل �شرير غام�ص م�شلح بتكن�ل�جيا 

جديدة خطرية.

�ستح�سل النجمة 

جينيفر اأني�ستون 

على جائزة 

 Sherry Lansing
للقيادة املرموقة، 

و�سيتم تكرمي بطلة 

 The Friends
املخ�سرمة، 52 

عاًما، يف حفل اإفطار 

 The Hollywood
Reporter ال�سنوي 
 Women بعنوان

in Entertai -

ment يف 8 دي�سمرب 
املقبل، يف لو�ض 

اأجنلو�ض، عن جممل 

اأعمالها خالل 30 

عاًما.

جينيفر اأني�ستون 

جينيفر اني�ستون 

�سيقدم لها اجلائزة 

�ستيف كاريل، النجم 

امل�سارك يف م�سل�سل 

 The جينيفر

 ،Morning Show
اإذ متنح اجلائزة 

تكرمًيا للرواد 

يف جمال الرتفيه 

واالإعالم.

»ال�سحة«: ت�سجيل 25 اإ�سابة 

جديدة بفريو�ض كورونا وتعايف 36 حالة

التي  الفح��شات  اأن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

ي�م 10 ن�فمرب 2021،  بلغ عددها 14669 يف 

 10 منها  جديدة  قائمة  حالة   25 ت�شجيل  اأظهرت 

حالت لعمالة وافدة، و13 حالة ملخالطني حلالت 

تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمتان  وحالتان  قائمة، 

للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   36

املتعافية اإىل 275440.

العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت  حالتني، 

حالت   303 اأن  حني  يف  حالت،   4 العالج  تلقي 

و�شعها م�شتقر من العدد الإجمايل للحالت القائمة 

الذي بلغ 305 حالت قائمة.
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وضع حجر أساس معهد البحرين 
للموسيقى الشرقية بالمغرب
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سموه يتسلم تقريرًا حول مبادرات تطوير العمل القضائي

 ولي العهد رئيس الوزراء: تطوير 
المنظومة العدلية للدفع بمسارات التنمية

أش��ار صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
إل��ى أن تطوي��ر المنظوم��ة العدلي��ة يصب في 
تحقيق مب��دأ العدالة وترس��يخه باعتباره ركيزة 
أساس��ية لتعزيز األمن واالستقرار بما يسهم في 

الدفع بمسارات التنمية بمختلف القطاعات.
وأكد س��موه خالل لقاء، رئيس محكمة التمييز 
نائب رئيس المجلس األعل��ى للقضاء عبداهلل 
البوعيني��ن، حي��ث قدم لس��موه تقري��رًا حول 
مبادرات تطوير العمل القضائي في البحرين، 
حرص المملكة عل��ى مواصلة عملية التطوير 
ف��ي المجاالت كاف��ة، من خالل عم��ل تكاملي 
بم��ا يس��هم ف��ي اس��تمرار مس��يرة النهضة 
والنماء وتس��ريع وتي��رة اإلنجاز بما يتماش��ى 
م��ع متطلب��ات المس��يرة التنموية الش��املة 

للمملكة.

برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء 
 »التخطيط العمراني« تطلع 
على تخطيط المدن الجديدة

ت��رأس صاحب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء عن ُبع��د، اجتماع 
اللجن��ة العليا للتخطيط العمراني، حي��ث اطلعت على عرٍض 
بش��أن مش��روع تخطيط الم��دن الجديدة، كما اس��تعرضت 
اللجنة مس��تجدات الموضوعات المتصل��ة بتطوير المنظومة 

اإللكترونية لخدمات التخطيط العمراني.

 القائد العام: إعداد ضباط مسلحين 
بكافة متطلبات العسكرية المعاصرة

أك��د القائ��د العام لقوة دفاع البحرين المش��ير الركن الش��يخ خليفة بن أحمد آل 
خليف��ة، أن مخرج��ات الكلية الملكية للقي��ادة واألركان والدفاع الوطني في مجال 
التعليم العس��كري العالي انعكس��ت بصورة فاعلة وإيجابية في تنفيذ الواجبات 
والمهام لمختلف أس��لحة ووحدات قوة دف��اع البحرين، من خالل دورها الهام نحو 
التقدم المس��تمر والمتواصل لعمليات االرتق��اء والتجديد والذي تضطلع به من 
خالل رس��التها وهدفها في إعداد ضباط مس��لحين بكافة متطلبات العس��كرية 
المعاصرة على المس��توى االس��تراتيجي. وأكد خالل ترؤس��ه أم��س، عبر تقنية 
االتص��ال المرئي اجتم��اع المجلس األعل��ى للكلية، أن قوة دف��اع البحرين تولي 
اهتمام��ًا لتهيئ��ة كافة اإلمكاني��ات الالزمة لتنفي��ذ عملية التطوي��ر والتحديث 
لمختلف المناهج التعليمية؛ لبلوغ أعلى درجات العلم والمعرفة ورفدها بالعنصر 

البشري المؤهل أكاديميًا وعسكريًا.

 إلغاء »قائمة الدول الحمراء«.. 
وحجر المسافرين غير المتطعمين بمساكنهم

أعلنت ش��ؤون الطيران المدني أنه س��يتم تحديث 
إجراءات الدخول للبحرين عبر مطار البحرين الدولي 
بدءًا م��ن 14 نوفمبر. حيث تقرر إلغاء نظام قائمة 
الدول الحم��راء، وتطبيق الحج��ر الصحي االحترازي 
لجمي��ع المس��افرين غي��ر المتطعمي��ن القادمين 
إل��ى البحرين ف��ي أماك��ن الس��كن أو اإلقامة، مع 
إلغاء إلزامية الحجر الصح��ي االحترازي في األماكن 
المرخصة، بناًء على توصية الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفي��روس كورون��ا )كوفي��د19( وموافقة  
اللجنة التنس��يقية. فيما أش��ارت ش��ؤون الطيران 
المدن��ي إل��ى االس��تمرار ف��ي اإلج��راءات الصحية 

االحترازية المعمول بها حاليًا.

 »البرلمان األوروبي«: نقل 
تجربة البحرين اإلسكانية لدولنا 

أكد رئي��س مجموعة أصدقاء البحرين ف��ي البرلمان األوروبي 
توم��اس زداجوفس��كي رغبته بنق��ل تجربة مملك��ة البحرين 
اإلس��كانية بتفاصيلها إلى دول أوروبا، وخصوصًا في شأن حل 

المشكلة اإلسكانية.
وأك��د، خالل جولة قام به��ا وفد البرلمان األوروبي بمش��روع 
مدينة شرق سترة بحضور وزير اإلسكان باسم الحمر، أن حجم 
اإلنجاز الذي تشهده النهضة اإلس��كانية بالمملكة من خالل 
مش��اريع تطوير وبناء المدن الجديدة والتي تخدم اآلالف من 
المواطنين، وتقع ضمن مشروعات حضرية تسهم في تحقيق 

الرفاه االجتماعي واالستقرار لمواطنيها.

يتعرض نادي باي��رن ميونيخ متصدر ال��دوري األلماني لكرة 
الق��دم النتق��ادات من مش��جعيه بس��بب عالقاته م��ع قطر، 
المضيفة لنهائيات بطولة كأس العالم 2022. ورفع مشجعو 
الفري��ق الباف��اري الفت��ة ضخمة خ��الل مباراته أم��ام ضيفه 
فرايب��ورغ )2-1( يوم الس��بت الماض��ي، على ملع��ب »أليانز 
أرينا«، ينتقدون فيها النادي لما وصفوه »ب�الغسل الرياضي« 
النتهاكات حقوق اإلنس��ان في قطر، بقبوله رعاية من شركة 

الطيران الوطنية القطرية.

 مشجعو بايرن ميونيخ 
 يحتجون على عالقات 

ناديهم بقطر 

إنجازات متميزة تحققت بقيادة ناصر بن حمد ودعمه للشباب

 الملك: البحرين تمتلك مواهب قادرة 
على المنافسة والتفوق بجميع الرياضات

البحرين تحصد المركز األول ببطولة العالم للجوجيتسو
 أجرى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه أمس 
اتصااًل هاتفًيا بالعب منتخبنا الوطني للجوجيتس��و 
علي منفردي بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية في 
بطولة العالم للجوجيتس��و والت��ي ينظمها االتحاد 
الدولي للجوجيتس��و والمقامة ف��ي مدينة أبوظبي 

بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وأع��رب جاللة الملك ع��ن تهاني��ه الخالصة على 
ه��ذا اإلنجاز العالمي المش��رف وال��ذي يضاف إلى 
س��جل إنجازات مملك��ة البحرين في ه��ذه اللعبة 
وفي مختلف األلعاب الرياضية بشكل عام، مشيدًا 
جاللته بم��ا بذله الالعب عل��ي منفردي من جهد 
في منافس��ات هذه البطولة وتفوقه على العديد 

م��ن الالعبي��ن المش��اركين و إح��رازه الميدالي��ة 
الذهبية وتشريف الوطن في هذا المحفل الرياضي 
الدولي، مشيدًا رعاه اهلل بما تمتلكه المملكة من 
طاق��ات ومواهب رياضي��ة قادرة على المنافس��ة 
والتف��وق ف��ي جميع الرياض��ات واعت��الء منصات 
التتوي��ج. وتلق��ى حض��رة صاحب الجالل��ة برقية 
تهنئة من س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممث��ل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون 
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، 
رفع فيها خال��ص التهاني والتبري��كات إلى مقام 
جاللت��ه الس��امي بمناس��بة تحقي��ق الالعب علي 
منفردي ف��ي بطولة العالم للجوجيتس��و، المركز 

األول والميدالية الذهبية. عاهل البالد المفدى

Health + 

 7 أطعمة و3 عادات
 تقضي على الشباب 

 الفهداوي: المداومة على غسول 
الفم تقضي على البكتيريا المفيدة 
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اليف ستايل

محكمة شعبية دولية لمقاضاة قتلة متظاهري طهران

بايدن يمدد »حالة الطوارئ« ضد إيران
مدد الرئيس األمريكي جو بايدن »حالة الطوارئ 

الوطنية« ضد النظام اإليراني لسنة أخرى.
وأعل��ن البي��ت األبيض ف��ي بي��ان أن العالقات 
األمريكية اإليرانية ل��م تطبع بعد، وأن العملية 
الت��ي ب��دأت من��ذ نوفمب��ر 1979 للتعاطي مع 

»حالة الطوارئ« تجاه إيران ستستمر.
وكان األم��ر التنفيذي صدر خالل رئاس��ة جيمي 
كارت��ر وبع��د 10 أي��ام م��ن احت��الل الس��فارة 
األمريكي��ة في طهران، والذي ت��م في 4 نوفمبر 
1979 م��ن قب��ل ط��الب معروفي��ن ب�»الطالب 

السائرين على نهج خميني«.
وينص المرس��وم ال��ذي تم تمديده ض��د إيران 
عل��ى م��دى 42 عاما م��ن قب��ل جميع الرؤس��اء 
الجمهوريي��ن والديمقراطيي��ن، »تمث��ل إي��ران 
تهدي��دًا غي��ر عادي لألم��ن القومي والسياس��ة 
الخارجية واالقتص��اد األمريكي«. وبموجب حالة 

الط��وارئ الوطني��ة، يحق للرئي��س األمريكي أن 
يأمر بمصادرة الممتلكات اإليرانية. 

وفي س��ياق منفصل م��ن المقرر أن تب��دأ اليوم 

محكمة ش��عبية دولية أعماله��ا، بحضور قضاة 
للمطالب��ة  حقوقيي��ن،  وناش��طين  ومحامي��ن 
بالتحقي��ق ف��ي قت��ل وج��رح آالف المواطني��ن 
اإليرانيي��ن أثن��اء االحتجاج��ات الت��ي وقعت في 

نوفمبر 2019 ومقاضاة ومحاسبة مرتكبيها.
وس��تبدأ المحكم��ة بالتحقيق ف��ي الجرائم ضد 
اإلنس��انية التي ارتكب��ت من قبل المس��ؤولين 
اإليرانيين، وعلى رأس��هم علي خامنئي المرش��د 
رئي��س  رئيس��ي  وإبراهي��م  للنظ��ام،  األعل��ى 
الجمهوري��ة، باته��ام إصدارهم األوام��ر بالقتل 

ضد المحتجين اإليرانيين.
وش��كلت المحكم��ة بدعوى من ث��الث منظمات 
مدافعة عن حقوق اإلنس��ان وه��ي العدالة من 
أجل إيران ومقرها لندن، ومنظمة حقوق اإلنسان 
اإليرانية في أوس��لو، ومنظم��ة معا ضد اإلعدام 

الدولية في فرنسا.

جو بايدن

 الـخمسة الكبار بمجلس 
 األمن يدينون هجمات 

الحوثي على السعودية
ش��ددت ال��دول الخم��س دائم��ة العضوية بمجل��س األمن، 
األربع��اء، على ضرورة التهدئة في اليمن، بما في ذلك الوقف 
الف��وري للتصعيد في مأرب. وطالبت جمي��ع األطراف اليمنية 
باالنخراط في حوار حقيقي من أجل الوصول إلى حل سياس��ي 
ش��امل إلنهاء األزمة في اليمن وتخفيف المعاناة اإلنس��انية 
ع��ن الش��عب اليمن��ي. وأدان رؤس��اء بعثات ال��دول الخمس 
المعتم��دة ل��دى اليمن )الصين وفرنس��ا وروس��يا والمملكة 
المتحدة والواليات المتحدة(، هجم��ات الحوثيين عبر الحدود 

ضد المملكة العربية السعودية.
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 »التنسيقية« تناقش 
مستجدات التعامل مع »كورونا«

ترأس صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء عن ُبعد اللجنة التنسيقية ال�403.

وناقش��ت اللجنة آخر مس��تجدات التعامل م��ع فيروس كورون��ا واإلجراءات 
المتعلقة بذلك.

 جميلة السلمان 
تتسلم جائزة المجلس 

األسترالي للمعايير الصحية
اس��تقبل الرئي��س التنفيذي للمستش��فيات الحكومي��ة الدكتور 
أحم��د محمد األنص��اري، المدي��ر اإلقليمي للمجلس األس��ترالي 
للمعايي��ر الصحية باس��ل الصايغ، الذي س��ّلم الدكت��ورة جميلة 
محمد السلمان، استش��اري األمراض المعدية والباطنية، رئيس 
ع��ام الخدم��ات الطبية لألقس��ام الباطني��ة بمجمع الس��لمانية 
التابع��ة   )ACHS International( جائ��زة  ميدالي��ة  الطب��ي، 
للمجلس األس��ترالي للمعايير الصحية، والتي منحت لها تكريمًا 
على مس��اهماتها المتميزة في تحس��ين جودة وسالمة خدمات 
الرعاية الصحية على المستوى العالمي. وأشاد الرئيس التنفيذي 
بجهود الدكتورة جميلة السلمان وإسهاماتها البارزة في القطاع 
الصحي، مثمنًا الصورة المش��رفة التي مثلته��ا للكوادر الصحية 
بالمستشفيات الحكومية، والتي تعكس األداء المتميز، والكفاءة 

العالية، وااللتزام بتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية للمرضى.

 إلغاء قائمة الدول الحمراء..
 وال حجر صحيًا احترازيًا 

باألماكن المرخصة

أعلنت شؤون الطيران المدني أنه سيتم تحديث إجراءات الدخول 
لمملك��ة البحرين عبر مطار البحرين الدول��ي بدًءا من يوم األحد 
14 نوفمبر، حيث تقرر إلغاء نظام قائمة الدول الحمراء، وتطبيق 
الحجر الصح��ي االحترازي لجميع المس��افرين غي��ر المتطعمين 
القادمي��ن إلى مملكة البحرين في أماكن الس��كن أو اإلقامة، مع 
إلغ��اء إلزامية الحجر الصح��ي االحترازي في األماك��ن المرخصة، 
وذل��ك بناًء على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 

كورونا )كوفيد19( وموافقة اللجنة التنسيقية.
وأش��ارت ش��ؤون الطيران المدني إلى االس��تمرار ف��ي اإلجراءات 
الصحي��ة االحترازية المعمول بها حاليًا، وأنه يمكن االطالع على 
إج��راءات الدخول لمملكة البحرين من خ��الل الموقع اإللكتروني 

.healthalert.gov.bh التابع لوزارة الصحة

 »التخطيط العمراني« تطلع على تخطيط
 المدن الجديدة وتطوير المنظومة اإللكترونية

ترأس صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء عن ُبعد 

االجتماع ال�23 لّلجنة العليا للتخطيط العمراني.
واطلع��ت اللجنة على عرٍض بش��أن مش��روع تخطيط 

العلي��ا  اللجن��ة  الجدي��دة، كم��ا اس��تعرضت  الم��دن 
للتخطيط العمراني مس��تجدات الموضوعات المتصلة 
بتطوي��ر المنظوم��ة اإللكترونية لخدم��ات التخطيط 

العمراني.

الدفاع المدني في المركزين 
الثاني والثالث بمسابقة وزراء 

الداخلية العرب للنشرات التوعوية
حصدت اإلدارة العامة للدف��اع المدني المركزين الثاني والثالث 
في المسابقة الدورية للنشرات والملصقات التوعوية والتثقيفية 
المتعلقة بالحماية المدنية لعام 2021، والتي نظمتها األمانة 
العام��ة لمجل��س وزراء الداخلي��ة العرب على هام��ش المؤتمر 

العربي الثامن عشر لرؤساء أجهزة الدفاع المدني.
وأش��ار مدي��ر ع��ام اإلدارة العامة للدف��اع المدن��ي العميد علي 
الحوطي، إلى أن اإلدارة شاركت بعدد من المنشورات والملصقات 
التي تهدف إلى التوعية بإجراءات الس��المة في محطات الوقود، 
واإلج��راءات التي يجب اتباعها للوقاية عند وقوع الزالزل والهزات 
المرتدة، باإلضافة إلى إجراءات الس��المة التي يجب اتباعها عند 
وق��وع أي حادث في المرافق التعليمية. ولفت إلى أن الفوز بهذه 
الجائ��زة يؤكد الجه��ود الكبيرة الت��ي تبذله��ا اإلدارة في مجال 
التوعية بمتطلبات السالمة العامة والتي تسعى من خاللها إلى 

الحفاظ على األرواح والممتلكات.

 ميرزا: تبادل الخبرات واالستثمارات 
مع تركيا في مجال الطاقة المستدامة

الطاق��ة  هيئ��ة  رئي��س  ناق��ش 
الدكتور عبدالحس��ين  المس��تدامة 
ميرزا، خالل استقباله بمكتبه بمرفأ 
البحرين المالي س��فيرة الجمهورية 
البحرين  التركي��ة المعتمدة ل��دى 
ايسن تش��اكيل، ايسن، ناقش آفاق 
التعاون المش��ترك وف��رص تبادل 
الخبرات واالس��تثمارات في مشاريع 
الطاقة المتج��ددة وكفاءة الطاقة، 
وعلى وج��ه الخصوص طرح الفرص 
التركي��ة  للش��ركات  االس��تثمارية 
الطاقة  ف��ي مش��اريع  للمس��اهمة 
المستدامة في المملكة، باإلضافة 
الخب��رات  تب��ادل  إمكاني��ات  إل��ى 
واالس��تفادة من التج��ارب الناجحة 
للبلدين في هذه المجاالت الحيوية 

فيها، مشيدًا  االستثمارات  وتشجيع 
بالعالقات التاريخي��ة الوثيقة التي 
والتي  الصديقي��ن  البلدين  ترب��ط 
لها األثر اله��ام واإليجابي في إثراء 
أوجه التعاون المشترك في مجاالت 
الطاق��ة المتجددة وكف��اءة الطاقة 

بما يع��زز ه��ذه العالق��ات ويحقق 
النماء والتطور للبلدين.

مي��رزا  اس��تعرض  اللق��اء  وخ��الل 
المس��تجدات  أب��رز  الس��فيرة  م��ع 
واإلنج��ازات التي ت��م تحقيقها في 
إط��ار مب��ادرات الطاق��ة المتجددة 

وكف��اءة الطاق��ة المتضمن��ة ف��ي 
كل م��ن الخط��ة الوطني��ة للطاقة 
المتج��ددة والخطة الوطنية لكفاءة 
الطاقة، ملقيًا الضوء على المشاريع 
الحالية والمقبلة ف��ي المملكة في 
مجال الطاقة المس��تدامة، متطرقًا 
إلى األبعاد الهامة لألهداف المعلنة 
من قبل المملكة للوصول إلى الحياد 
 ،2060 بحل��ول  للكربون  الصف��ري 
وما تحمل ه��ذه األهداف معها من 
فرص لتعزيز التعاون المتبادل في 
مجاالت الطاق��ة المتجددة وكفاءة 
وال��دول  البحري��ن  بي��ن  الطاق��ة 
الصديق��ة والمجاورة، كما اس��تمع 
إلى اإلنجازات التي تم تحقيقها في 

ذات المجاالت من الجانب التركي.

أقام مأدبة غداء لوفد »الصداقة البرلمانية البحرينية البريطانية«

 سفير البحرين في لندن: دور حيوي 
لـ»APPG« في تعزيز األمن واالستقرار بالمنطقة

أك��د س��فير مملك��ة البحري��ن ل��دى 
المملك��ة المتح��دة في لندن الش��يخ 
ف��واز بن محمد بن خليف��ة آل خليفة 
على الدور الحيوي والمهم الذي تقوم 
به اللجنة في تعزيز التعاون الثنائي 
بين البلدي��ن الصديقي��ن على كافة 
المستويات، منوها بأهمية االستمرار 
في البح��ث في أوج��ه التع��اون بين 
البحري��ن والمملكة المتحدة وس��بل 
زيادة وتطوير حجم الشراكة بينهما، 
بم��ا يعزز األم��ن واالس��تقرار ويدعم 
استمرارية وتيرة التنمية في مختلف 
المج��االت، معبرا ع��ن تطلعه لمزيد 
من اللقاءات م��ع اللجنة لتحقيق تلك 

األهداف المشتركة.
ج��اء ذلك خ��الل إقامته مأدب��ة غداء 

الصداق��ة  لجن��ة  وأعض��اء  لرئي��س 
البريطاني��ة  البحريني��ة  البرلماني��ة 
بعالق��ات  أش��اد  حي��ث   ،)APPG(
الصداق��ة التاريخي��ة بي��ن البحري��ن 

أن  مؤك��دًا  المتح��دة،  والمملك��ة 
العالقات بي��ن المملكتين ذات أبعاد 
إستراتيجية ومبنية على أسس راسخة 
وتاريخ عريق س��اهم ف��ي دعم الرؤى 

المش��تركة نح��و مزيد م��ن التعاون 
والتنس��يق الثنائي بي��ن البلدين في 
مختل��ف المجاالت. من جانبه، أش��اد، 
رئي��س لجن��ة الصداق��ة البرلماني��ة 
البحريني��ة البريطاني��ة عضو مجلس 
العم��وم البريطان��ي الكولونيل بوب 
ستيوارت، بعمق العالقات التي تجمع 
بي��ن البحري��ن والمملك��ة المتحدة، 
معربًا عن تقديره للس��فير لما يوليه 
من اهتمام بتطوير العالقات الثنائية 
الصديقي��ن، منوه��ا  البلدي��ن  بي��ن 
بحرص��ه عل��ى تعزي��ز أف��ق التعاون 
والتنسيق بين البحرين وبريطانيا في 
مختلف المج��االت، مش��يدا بإنجازات 
المملك��ة وخاصة في مجال التعايش 

السلمي بين األديان.



تجتذب أفالم الرعب المشاهدين من محبي التشويق المتصاعد 
ومش��اهد التخويف المفاجئة والضوضاء الصاخبة التي يمكن 

أن تجعلهم يشعرون باإلثارة والمتعة. 
وبحس��ب تقرير نشره موقع “Boldsky”، فإنه بصرف النظر عن 
كل المتع��ة والخ��وف، يمكن أن تفيد مش��اهدة فيلم رعب في 
تحس��ين الصحة النفس��انية أيضًا، في إطار ما يس��مى العالج 
األول��ي بالص��راخ، ال��ذي يتضمن الوق��وف في وض��ع المحارب 
والصراخ بأعلى صوت ممكن، وهو األمر الذي يمكن أن يتحقق 
من خالل مش��اهدة أح��د أفالم الرعب، حيث إن مش��اهدة فيلم 

رعب يمكن أن تساعد على تخفيف التوتر والقلق. 
والعالج بالص��راخ هو عبارة عن محاول��ة للتعبير بأعلى صوت 
للتخلص من الش��عور باإلحباط، وهو م��ا ينصح الخبراء أن يتم 
القيام به أمام المرآة، للوصول إلى أفضل نتائج. وفقًا للخبراء، 
فإن العالج بالصراخ يمن��ح الفرد طريقة للتخلص من الغضب 

واإلحباط أو التخلص من بوادر مشاعر القلق.

ويعم��ل الع��الج بالصراخ م��ن خالل ربط المش��اعر الس��لبية 
مثل الش��عور بالتوتر أو القل��ق أو اإلحباط، وإطالقها من خالل 
الصراخ، ومن ثم فإن األحاسيس االهتزازية الجسدية )الناجمة 
ع��ن الصراخ( تنبه الجهاز العصبي والعقل الباطن، في حين أن 
الصراخ هو حالة واعية بش��كل أساس��ي ويكون االختيار بإرادة 
الشخص نفس��ه.وتظهر الدراسات أن ممارسة العالج بالصراخ 
يمك��ن أن يؤدي إل��ى إنتاج اإلندورفين، ما يجعل المرء يش��عر 
بتحسن. ويشير الخبراء إلى أنه عندما يتفاعل الشخص مع أمور 
أو مش��اهد تخيفه مثل أفالم الرعب، فإنه يمكن أن يحقق إفراز 
األدرينالين بعض الفائدة لإلطار الذهني للمشاهدين. وعندما 
يس��مح الش��خص لنفس��ه بالتعايش مع اإلثارة في إطار بيئة 
آمن��ة ومأمونة مثل مجرد مش��اهدة فيلم رعب، فإنه يمكن أن 
يحصل بش��كل تلقائي على شكل من أشكال العالج النفساني، 
ما يس��اعد عل��ى تخفيف أعراض مش��كالت الصحة النفس��انية 

البسيطة مثل الشعور بالتوتر والقلق.
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يونيكــ،،

 رفع مستويات هرمون
 السعادة دون أدوية 

توجد هناك بعض الوجبات الخفيفة المقترحة التي تساعد في 
زيادة مستويات الس��يروتونين »هرمون السعادة« دون أدوية 

منها: 
- قطعة من الخبز المصنوع من القمح الكامل مع ش��ريحة من 

لحم الديك الرومي أو الجبن.
- حفنة من الشوفان مع المكسرات.

- شرائح من سمك السالمون مع األرز البني.
- برقوق أو أناناس مع البسكوت المملح.

- ممارسة الرياضة لها دور كبير في رفع مستويات السيروتونين 
في الجس��د، وذلك من خالل حث الجسد على إطالق التريبتوفان 
ف��ي الدم. وتع��د الرياض��ات الهوائي��ة أفضل أن��واع الرياضة 
الت��ي تؤدي هذا الغ��رض، وذلك عند أدائها بالمقدار والش��دة 

المناسبين للشخص. 
وتتضم��ن الرياض��ات الهوائي��ة الس��باحة والهرول��ة وقيادة 
الدراج��ة. كم��ا أن التعرض للضوء الس��اطع يس��اعد في زيادة 
مستويات السيروتونين، إذ إن األبحاث تشير إلى أن مستوياته 
تكون منخفضة بعد فصل الش��تاء وترتفع خالل فصل الصيف. 
ويس��اعد تأثير الس��يروتونين المعروف في المزاج على الربط 
بين ذلك وبين شيوع اإلصابة باالكتئاب الموسمي في الشتاء.

للحفاظ على شبابك.. تجنب 7 أطعمة و3 عادات
اكتش��ف العلماء أن هناك عادات نمارس��ها 
يوميًا مس��ؤولة عن تقدمنا في الس��ن قبل 
األوان. ف��ي المقاب��ل، يمك��ن تبن��ي عادات 
بديلة من شأنها أن تس��اعدنا على الحفاظ 
عل��ى ش��بابنا. وال يوجد ش��يء اس��مه ينبوع 
الشباب الدائم لكن اختيارك للطعام الصحي 
ب��ذكاء ربما يضفي س��نوات أو عق��ودًا على 
عمرك. نب��دأ مع 7 أغذية ينص��ح بتجنبها أو 

تقليلها لتعيش أطول:

اللحوم المصنعة
ثبت أن استهالك اللحوم المصنعة واألغذية 
الجاه��زة بانتظ��ام ل��ه عالق��ة بكثي��ر من 
األمراض كأمراض القلب والسرطان، وتصنف 
منظمة الصحة العالمي��ة اللحوم المصنَّعة 
على أنها مواد مس��رطنة، كما يمكن للحوم 
المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من 
الصودي��وم أن تؤدي إلى ارتفاع حاد وطويل 

المدى في ضغط الدم.

منتجات السكر والطحين 
 ُتع��ّد األطعم��ة البيض��اء أو األطعمة التي 
يج��ري تصنيعها وتكريرها، وتلك التي غالبًا 
م��ا تكون بيضاء المظهر، غير صحية، وتوفر 
تلك األطعمة )الطحين والخبز والمقرمشات 
واألرز األبيض والمعجنات، إل��خ..( كثيرًا من 
الكربوهيدرات البس��يطة، وقد يكون لها دور 
في زيادة الوزن التي تسبب بدورها اإلصابة 

بداء السكري وأمراض القلب.

األطعمة تحتوي غلوتامات 
أحادية الصوديوم 

قد تضف��ي الغلوتامات أحادي��ة الصوديوم 

الخض��راوات  إل��ى  تض��اف  نكه��ة  -وه��ي 
المعلبة والحس��اء واللحوم المصنعة- مذاقًا 
طيبًا عل��ى الطعام ال��ذي تتناوله لكن هذه 
المادة له��ا صلة بعدد كبير من المش��اكل 
الصحية، كالصداع واالحمرار وضغط الوجه، 
والتنميل، والوخز أو الحرقان، وخفقان القلب 

السريع، والغثيان ومشاكل أخرى.

اللحوم المشوية
 حي��ث إن الح��رارة العالي��ة عندم��ا تالمس 
س��طح اللحم، يحدث تفاع��ل كيميائي ينتج 
عن��ه تش��كل أمين��ات حلقية غير متجانس��ة 

وهيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات. 
ده��ون  م��ع  المركب��ات  تل��ك  وتتش��كل 
وعص��ارات تتس��اقط م��ن اللحم عل��ى النار 
المش��تعلة، فيس��بب ذلك لهبًا يحتوي على 
هيدروكربون��ات عطرية متع��ددة الحلقات 

تلتصق بسطح اللحم.

الدهون المتحولة 
إن معظ��م البطاطس المقلي��ة والمعجنات 
والبس��كويت، وأي أطعم��ة ش��ديدة الحالوة 
س��واء أكانت مجمدة أم مقلي��ة تحتوي على 

نسب عالية من الدهون المتحولة.
ويحذر م��ن أن تلك الده��ون المتحولة ذات 
ارتباط بااللتهابات وأمراض القلب والسكتة 
الدماغية وداء السكري وأمراض أخرى مزمنة 

تؤدي إلى تقصير عمر اإلنسان.

مشروبات الطاقة
إن المش��روبات الت��ي تحت��وي على نس��بة 
عالية من الكافيين مضرة بالبشر رغم أنهم 
يتناولونه��ا أحيانًا، ويرى الخب��راء أن أفضل 
م��ا يمكن للمرء أن يمنحه لجس��مه من أجل 

حي��اة طويلة وصحية هو أن يمتنع عن تناول 
مشروبات الطاقة.

الوجبات الجاهزة
 ينص��ح الخب��راء باالمتن��اع ع��ن أكل البرغر 
األطعم��ة  إزال��ة  و  المقلي��ة،  والبطاط��س 
الس��ريعة الجاه��زة م��ن نظام��ك الغذائي، 
التي تحتوي على نس��ب عالي��ة من الدهون 
المش��بعة والصودي��وم، وسيس��اعدك على 
تخفيض الس��عرات الحرارية والدهون، و في 
غضون أس��ابيع من إزال��ة األطعمة الجاهزة 
من نظام الحمية الغذائي، ما يلبث أن يطرأ 
تحس��ن على مس��تويات الكوليس��ترول في 

جسمك”.
أما الع��ادات الثالث التي تجع��ل الفرد أكبر 

سنًا وتسرع في شيخوخته فهي: 

 اإلجهاد
لطالم��ا ح��ّذر الباحثون م��ن األض��رار التي 
يلحقه��ا اإلجهاد المس��تمر بأجس��امنا. إنه 
يزيد خطر اإلصابة بأم��راض القلب وارتفاع 
ضغ��ط ال��دم واألم��راض المزمن��ة األخرى. 
باإلضافة إلى ذلك، يمكن لإلجهاد أن يسبب 
الش��يخوخة على المس��توى الخل��وي، وذلك 
وفقًا لتقرير نش��رته مجل��ة “إيت ذيس نوت 

ذات” األمريكية، للكاتب مايكل مارتن.
وقد أظهرت كلية الطب بجامعة هارفارد أن 
اإلجه��اد المزمن يقّص��ر التيلوميرات، وهي 
الهي��اكل الموجودة داخ��ل كل خلية تحتوي 
عل��ى الحمض الن��ووي. تك��ون التيلوميرات 
طويلة لتصبح أقصر مع مرور الوقت، وعندما 
تصب��ح أقصر من ال��الزم تم��وت الخلية في 
النهاية. وهذه العملية ال تس��بب الشيخوخة 
فحس��ب، ب��ل تجعل الش��خص أكث��ر عرضة 

لإلصابة بأمراض خطرة مثل مشاكل القلب 
والسرطان.

واٍق من الشمس
إن وضع واقي الش��مس بانتظام لن يحميك 
فق��ط م��ن س��رطان الجل��د الممي��ت، ب��ل 
س��يجعلك تبدو أصغر س��نًا أيض��ًا. مع مرور 
الوقت، يمك��ن أن يؤدي التعرض لألش��عة 
فوق البنفسجية إلى تلف الجلد، مما يتسبب 

في حدوث تغييرات طويلة األمد.
ف��ي  تغي��رات  البش��رة  ش��يخوخة  تس��بب 
الكوالجي��ن في أعم��اق الجل��د، وذلك يؤدي 
إل��ى تكوي��ن التجاعيد والخط��وط الدقيقة. 
ولتجن��ب ذلك، ينصح الخب��راء بالحرص على 
استخدام واٍق من الشمس مع عامل حماية ال 
يقل عن 30، ليوفر وقاية جيدة من األش��عة 

فوق البنفسجية.

 اإلفراط في السكر
اس��تهالك كثي��ر من الس��كر يجعل��ك تبدو 
أكبر س��نًا. عندما نأكل السكر، فإنه يتفاعل 
مع البروتين في الجس��م في عملية تس��مى 
بالكوالجي��ن  يرتب��ط  فالس��كر  الغل��وزة. 
واإليالس��تين، وهم��ا مركب��ان ف��ي الجل��د 
يحافظ��ان عل��ى نض��ارة البش��رة وصحتها، 
فينج��م عن اإلفراط في الس��كر ظهور نواتج 
نهائي��ة متقدمة من الغلوزة، وهذا يس��بب 
تره��ل الجلد ال��ذي يؤدي ب��دوره إلى ظهور 

التجاعيد.
بداًل من ذلك، يساعد تقليل تناول األطعمة 
الس��كرية والمعالجة على الحفاظ على وزن 
صحي والح��د من مخاط��ر اإلصابة بأمراض 
مثل أمراض القلب والس��كري، وذلك يضمن 

الحفاظ على شبابك من الداخل والخارج.

متابعة أفالم الرعب تفيد صحتك النفسية

7 خطوات للتخلص من إدمان الهاتف الذكي
مج��رد أن تفت��ح هاتف��ك الذك��ي لمس��ح بعض 
اإلش��عارات، تجد نفس��ك فج��أة تبحر ف��ي عالم 
بتصف��ح  وتب��دأ  تش��عر،  أن  دون  التكنولوجي��ا 
مواق��ع التواصل االجتماعي والنظر إلى ما نش��ره 

األصدقاء.
ثم تج��رك بعض اإلعالنات عل��ى جوانب المواقع 
إلى صفح��ات العروض الخاصة، وهذا ما يس��مى 
»االس��تنزاف الرقم��ي«، لك��ون وج��ود هواتفن��ا 
وأجهزتنا المحمولة ف��ي متناول اليد دائمًا جعل 
منا أش��خاصًا »مرتبطين« و»مشوشين« أكثر من 

الالزم.
وفي حين نظن أننا عل��ى تواصل مع اآلخرين عبر 
ش��بكات التواصل المختلف��ة، إال أننا في الحقيقة 
منفصل��ون ع��ن واقعن��ا، وأينم��ا نظ��رت تج��د 
الن��اس مفصومين عن اللحظة التي يعيش��ونها، 
ويحدقون في أجهزتهم الذكية، األمر الذي يسبب 
مشاكل عائلية، ومش��اكل في العمل، ويصل إلى 

كونه إدمانًا. 
وتاليًا 7 خطوات يمكنها مساعدتك على التخلص 

من إدمان التكنولوجيا واألجهزة الذكية:

اترك الهاتف وراءك
ض��ع الهاتف على وضعية الطي��ران، أو اتركه في 
غرفة أخرى غير التي تجلس فيها للعمل أو اللعب 
م��ع األطفال، ورويدًا رويدًا س��تجد أنك تس��تطيع 

االستغناء عن الهاتف لساعات.

أسكت المنبه
قم بإيق��اف جميع خي��ارات التنبي��ه، فالتنبيهات 
المتك��ررة تجعل��ك مش��غول الب��ال باس��تمرار، 
وإيقافها يمكنه الحد من اإلجهاد العقلي ويجعلك 

تشعر بسيطرة أكبر على أمورك اليومية.

حظر تجول
اف��رض حظر تجول عل��ى هاتف��ك الذكي، في 
وقت معين، كفت��رة ما قبل النوم مثاًل يمكنك 

وض��ع الهاتف ف��ي الخزانة قبل س��اعتين من 
النوم، عل��ى أن ال يخرج منها قبل موعد العمل 

في اليوم التالي.

نم لوحدك
ال تن��م مع هاتفك الذكي ليك��ون أول ما تمتد 
إليه ي��دك صباح��ًا، واترك هذه الع��ادة بترك 
الهاتف في غرفة أخرى وقت النوم، اشتر ساعة 
منبه عادية، وال تلمس هاتفك خالل الس��اعة 

األولى لالستيقاظ.

منطقة منزوعة 
التكنولوجيا

أنشئ منطقة منزوعة التكنولوجيا في المنزل، 
وض��ع له��ا قوانين خاص��ة، تش��مل كل أفراد 
العائلة وحتى الضيوف، مث��ل مائدة الطعام، 

أو عند الجلوس مع اآلخرين، أو أثناء مش��اهدة 
التلفاز مع العائلة.

اخرج للمشي وحدك
عندم��ا يكون الطق��س لطيفًا، ات��رك هاتفك 
الذك��ي في المن��زل واخ��رج للمش��ي، وعندما 
تكون بحاجة لشراء شيء من المتجر ال تصحب 
هاتف��ك، أو إذا خرجت لتناول وجبة اس��تراحة 

الغداء اترك الهاتف على مكتبك.

كافئ نفسك
امن��ح نفس��ك كل ي��وم س��اعة خالي��ة م��ن 
التكنولوجي��ا، اق��رأ مجل��ة، اس��تمع إلذاعت��ك 
المفضلة، اس��تلِق في حوض االستحمام على 
أنغام موسيقاك المفضلة وتأكد أن الهاتف ال 

يجلس معك في الغرفة ذاتها.
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إشراف: وليــد صبــري

3 9 4 1 7 6 5 نرحب بمشاركاتكم على البريد اإللكتروني للصفحة5

الذبابة الطائرة: »عوائم العين« أو »الذبابة الطائرة« أو ما ُأصطلح عليه أيضًا »باألجسام السابحة«، مشكلة بصرية سببها ظهور نقاط أو بقع أو خطوط أو خيوط، بأشكال متعددة، وباللونين األسود واألبيض، داخل مجال الرؤية، 
وتتنقل هذه األش��كال مع حركة العين. ويمكن مالحظتها أكثر من المعتاد عند النظر إلى الس��طوح وإلى مناطق بالغة الوضوح كالنظر إلى ورقة أو إلى س��طح ش��كل ما بلون أبيض أو إلى الس��ماء. وظهور هذه األش��كال يستدعي 

استشارة طبيب العيون. وربما يشكل المرض جزءًا من مشكالت بصرية خطيرة جدًا من مثل تجعد الشبكية والتهاب العنبية والنزيف واألورام البصرية.

معلومة في كبسولة

السيدات األكثر إقبااًل على عمليات التجميل

 الفهداوي: استئصال األورام 
وخلع ضرس العقل المطمور أصعب جراحات الفم

كش��ف أخصائي تقوي��م األس��نان الدكتور 
ضياء دحام الفهداوي، أن استئصال األورام 
وخلع ضرس العقل المطمور جراحيًا أصعب 
عمليات جراحات الفم واألس��نان، مضيفًا أن 
أكث��ر الفئات تعرضًا لجراحات األس��نان هم 
أغلب األش��خاص الذين يعان��ون من صغر 
حج��م الفك العلوي أو تقدم الفك الس��فلي 
وال��ذي يك��ون بحاجة إلى عملي��ات تصحيح 

وتدخل مبكر. 
وأوضح الفه��داوي في لقاء مع »الوطن« أن 
أهم أس��باب تجميل األس��نان هي استعادة 
ثق��ة المري��ض بنفس��ه، مش��يرًا إل��ى أن، 
السيدات األكثر إقبااًل على عمليات التجميل 
لألس��نان س��واء كان��ت ألس��باب عالجية أو 

جمالية فقط.
ولفت إلى أن التدخي��ن والعوامل الوراثية، 
أبرز أس��باب اإلصابة باألورام الس��رطانية، 
منوه��ًا إل��ى أن أغل��ب األورام الس��رطانية 
يتم اكتش��افها عن طريق الكش��ف الدوري 
لألس��نان ألنه��ا تكون دون أع��راض، إال إذا 
أدى كب��ر حجم ال��ورم إلى تخلخل األس��نان 
المج��اورة له نتيجة ت��آكل العظم المحيط 

باألسنان.
ونص��ح الفه��داوي بض��رورة زي��ارة طبيب 
األس��نان مرة كل 6 أش��هر من أجل التدخل 
المبك��ر وع��الج أي مرض يمكن اكتش��افه 

مبكرًا في الفم واألسنان.
وقال إن أغلب غسوالت الفم المتاحة ال ضرر 
منها ولكن ال ننصح بالمداومة عليها لفترة 
طويل��ة حيث إنه��ا تقتل معظ��م البكتيريا 
بالف��م الض��ارة منه��ا والمفي��دة فت��ؤدي 
الخت��الل ت��وازن بيئة الفم وق��د تؤدي إلى 

نتيجة عكسية. وإلى نص اللقاء:
ما أكثر الفئات تعرضًا لجراحات األسنان؟

- أغلب األش��خاص الذين يعانون من صغر 
حج��م الفك العلوي أو تقدم الفك الس��فلي 

بحاجة إلى عمليات تصحيح وتدخل مبكر.
ما هي أصعب عمليات جراحات األسنان؟

- أصعبها وإن قلت فهي عمليات استئصال 
األورام والكس��ور الناتج��ة ع��ن اإلصاب��ات 
والحوادث وأكثرها ش��يوعًا هي عمليات خلع 
ض��رس العقل المطمور جراحي��ًا، وتتفاوت 
درج��ة صعوبتها بناء على موقع الضرس أو 
األورام من األعصاب المجاورة وكمية عظم 

الفك التي يجب إزالتها.

ما أهمية عمليات تجميل األسنان؟
- أه��م أس��باب تجميل األس��نان ه��ي إعادة 
ثقة المريض بنفس��ه وابتسامته حيث تعد 

االبتسامة أول ما يالحظ.
ما الفئات األكث��ر إقبااًل على عمليات تجميل 

األسنان؟
- تعتبر النساء أكثر إقبااًل 

على عمليات التجميل 
كانت  سواء  لألسنان 
أو  عالجية  ألس��باب 

جمالية فقط.
م��اذا ع��ن الكلفة 
لعمليات  المادية 

تجميل األسنان؟

- تعتمد على خبرة الطبيب المعالج وجودة 
الم��واد المس��تخدمة في الع��الج فتتفاوت 

التكلفة من مكان إلى آخر.

 ك��م تبل��غ نس��بة نج��اح عملي��ات تجمي��ل 
األسنان؟

- تعد عمليات تجميل األسنان من العمليات 
الناجحة في األغلب.

ه��ل عملية تنظيف األس��نان 
ح��االت  تح��ت  تن��درج 
الخاصة  التجميل  عمليات 

باألسنان؟
- كال، هي خطوة عالجية 
تس��بق م��ا بعده��ا من 
خطة العالج المرس��ومة 

لتجميل األسنان.
المحافظة  يمك��ن  كيف 
على األسنان بوجه عام؟

بصح��ة  االهتم��ام   -

الف��م اليومي��ة بتقلي��ل تن��اول الس��كريات 
والمش��روبات واألطعمة الحامض��ة لما لها 
من تأثير سلبي على األسنان والمداومة على 
غس��ل األسنان مرتين يوميًا على األقل لمدة 
دقيقتين واس��تخدام خيط األسنان للحفاظ 

على صحة اللثة.
ه��ل هناك ضرر من اس��تخدام غس��ول الفم 

يوميًا؟
- أغلب غس��والت الفم المتاحة ال ضرر منها 
ولك��ن ال ننص��ح بالمداوم��ة عليه��ا لفترة 
طويل��ة حيث إنه��ا تقتل معظ��م البكتيريا 
بالف��م الض��ارة منه��ا والمفي��دة فت��ؤدي 
الخت��الل توازن بيئ��ة الفم وقد ت��ؤدي الى 

نتيجة عكسية.
هل هناك مضاعفات نتيجة اس��تخدام خيط 

األسنان يوميًا؟
- على العكس، من المهم جدًا اس��تخدامه 
بش��كل يومي ولك��ن بحذر ولط��ف، حتى ال 

تتأذى اللثة.
ما أسباب اإلصابة بسرطان الفم واألسنان؟

- أب��رز أس��باب اإلصاب��ة بس��رطان الف��م 
واألس��نان تتمثل ف��ي التدخي��ن والعوامل 

الوراثية.
ما هي األعراض؟

- أغلب األورام الس��رطانية يتم اكتش��افها 
ع��ن طريق الكش��ف الدوري لألس��نان ألنها 
تك��ون دون أع��راض، إال إذا أدى كب��ر حجم 
الورم إلى تخلخل األسنان المجاورة له نتيجة 

تآكل العظم المحيط باألسنان.
ما هي نصيحتكم في هذا الشأن؟

- ننصح دومًا بمتابعة طبيب األسنان كل 6 
أشهر للتدخل المبكر في مثل هذه الحاالت.

ما هي طرق العالج؟
- تعتمد على نوع وحجم الورم ولكن العالج 
األساسي هو إزالة الورم مع أجزاء مما يحيط 

به من األنسجة لتالفي عودته مرة أخرى.
كيف يمك��ن الوقاية من اإلصابة بس��رطان 

الفم واألسنان؟
- مبدئي��ًا الوقاية من اإلصاب��ة تتمثل في 
االبتع��اد ع��ن العوامل المس��ببة له خاصة 
ض��رورة   م��ع  الكح��ول،  وش��رب  التدخي��ن 

المتابعة الدورية لطبيب األسنان.

د. ضياء الفهداوي

المحافظة على األسنان بالغسيل مرتين يوميًا لدقيقتين

اكتشاف األورام السرطانية بالفحص الدوري للفم واألسنان

تقليل السكريات والمشروبات الحمضية يحافظ على الفم

استخدام غسول الفم لفترات طويلة يقتل البكتيريا المفيدة
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»البحرين الطبية« ُتكّرم طالبها على إنجازاتهم البحثية
كرم��ت الكلي��ة الملكي��ة للجراحي��ن في 
 RCSI( أيرلندا - جامعة البحرين الطبية
Bahrain( الفائزين الثالثة في مس��ابقة 
 2021  Research Review لألبح��اث 
Competition وجائ��زة النش��ر للط��الب 
 Student Publication الجامعيي��ن 
Award التي تقام تحت برنامج الدراس��ة 
 Research Summer الصيفي��ة للبحوث
School وبتوجي��ه م��ن كلية الدراس��ات 

العليا والبحوث. 
وتتم دعوة جميع الطالب من كلية الطب 
وكلية التمريض والقبالة س��نويًا بشكل 
فردي أو في مجموع��ات لتقديم مراجعة 
بحثية حول موضوع م��ن اختيارهم، كما 
ُيقِدم أعضاء هيئ��ة التدريس والخريجين 
من الجامع��ة أو غيرهم م��ن الموجهين 
الخارجيين اإلرش��اد لدع��م الطالب ويتم 
توفير التدريب والموارد عن استراتيجيات 
البح��ث والعث��ور على المق��االت والكتب 
وكتاب��ة  البيان��ات  قواع��د  واس��تخدام 
المراجع��ات للط��الب م��ن ِقب��ل مكتبة 

الجامعة. 
والفائ��زون بجائ��زة المرك��ز األول ه��م 
الط��الب مينا إس��كندر وفارس س��ليمان 
حن��ا  وأن��درو  م��الح  وس��عد  المع��ادي 
ومحم��د دي��اب وثارميج��ان ثارمراتن��ام 
 Children Are Not بعن��وان  لبحثه��م 
Little Adults: A Review of SARS-

 in the Paediatric Population 2-CoV
والفائ��زون بجائ��زة المرك��ز الثاني هم 
الطالب عل��ي ماردين��ي وس��يمال قادير 
 Eyeing out the بعن��وان  لبحثه��م 
 pandemic: A review of the ocular
 manifestations of COVID19
والفائ��زون بالمركز الثال��ث هم الطالب 
بريانا مينيزيس وجاياديتيا باتيل وأليكيا 
 The challenges أناال لبحثهم بعن��وان

 of.diagnosing Placenta Accreta.
 Can MRI help in management: A

.case series review
كما أطلق��ت جامعة البحرين الطبية هذا 
الع��ام قاعدة بيانات لألبحاث المنش��ورة 
لط��الب RCSI Bahrain وجائزة النش��ر 
تقدي��رًا إلنج��ازات ط��الب الجامع��ة في 
البحري��ن في نش��ر أبحاثه��م في مجالت 
بحثية محّكم��ة دوليًا وت��م اختيار ثالثة 

أبح��اث لجائ��زة ه��ذا العام وتم نش��رها 
له��ذا  والفائ��زون   .2021-2020 ف��ي 
الع��ام ه��م، ج��اي تش��يه لي��و جوني��ور 
وعائش��ة زيدي لبحثهم المنشور بعنوان  
 Epidemiology of Paediatric
 Trauma in the Kingdom of Bahrain:
 A national paediatric trauma
registry pilot study، والط��الب س��عد 
م��الح وفتح��ي مصطفى وماي��كل نجيب 

Evidence- لبحثهم المنش��ور بعن��وان
 based pharmacotherapy for
 prevention and management of
cardiac allograft vasculopathy
والطال��ب تيم��ور حبيب لبحثه المنش��ور 
 9Nano-clays as Potential بعن��وان 

 .Pseudo-antibodies for COVID19
وق��ال رئي��س كلي��ة الدراس��ات العلي��ا 
والبح��وث البروفيس��ور س��تيفن أتكين: 
»يس��عدني أن أهن��ئ جمي��ع الفائزي��ن 
مراجع��ة  مس��ابقة  ف��ي  والمش��اركين 
األبحاث لعام 2021 وجائزة النش��ر على 
وإنجازاته��م. في  المتمي��زة  جهوده��م 
RCSI البحري��ن، ن��درك أهمي��ة البحث 
المس��تمر لتعزيز رعاية المرضى ولذلك 
نق��دم لطالبن��ا ف��رص عدي��دة لتطوير 
رحلته��م  خ��الل  البحثي��ة  مهاراته��م 

التعليمية«.
ويوفر برنامج الدراس��ة الصيفية للبحوث 
فرص��ة  للط��الب   RCSI Bahrain ف��ي 
للمش��اركة ف��ي المش��اريع البحثية خالل 
أش��هر الصي��ف ويت��م اختي��ار الط��الب 
للمش��اريع الفردي��ة التي توف��ر للطالب 
الفرص��ة للتع��اون بين األق��ران متعدد 
التخصصات. س��يحصل الفائزون الثالثة 
األوائل في مسابقة مراجعة األبحاث على 
مكافآت مالية إلى جانب شهادة مشاركة.
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بدعم من »المواصالت« لتعزيز اقتصاد البحرين ومستقبل أفراده

 »إي بي إم تيرمينالز« تطلق 
»BE الحملة الوطنية للتدريب »ُكن

أطلقت ش��ركة إي ب��ي إم تيرمينالز 
البحرين بدعم من وزارة المواصالت 
 ،BE ُك��ن  مب��ادرة  واالتص��االت 
وهي مب��ادرة وطني��ة تمتد عامين 
العاملة  والق��وى  المواهب  لتطوير 
ف��ي المج��ال اللوجس��تي والبحري، 
وتزويد الس��وق بالكفاءات القيادية 
اللوجس��تي وزي��ادة  القط��اع  م��ن 
الخبرات في القطاع البحري ونشرها 
لألجي��ال الجدي��دة، وذلك تماش��يًا 
م��ع الجه��ود التي تبذلها الش��ركة 
لدع��م الرؤي��ة االقتصادي��ة 2030 
للمملكة والبرنامج الوطني لتوظيف 
البحرينيي��ن ف��ي القطاعين الخاص 

والعام.
كم��ا أن البرنامج ال��ذي تم تطويره 
منذ بداية عام 2021، يتماش��ى مع 
إس��تراتيجية الحكومة لزيادة فرص 
العمل للبحرينيين، من خالل منحهم 
فرص��ة ليكونوا جزءًا من قصة نجاح 
مين��اء خليف��ة بن س��لمان لتحويل 
قط��اع النق��ل البح��ري والخدم��ات 
البالد والمساهمة  اللوجس��تية في 

في التنمية االقتصادية للبحرين.
وقال وزير المواص��الت واالتصاالت 
كم��ال أحم��د: »يس��عدنا أن ن��رى 

هذه المبادرة من ش��ركة إي بي إم 
تيرمينال��ز البحري��ن التي تس��اهم 
ف��ي تحقيق أه��داف رؤي��ة البحرين 
االقتصادي��ة 2030 من خ��الل بناء 
للبحرينيي��ن  التوظي��ف  مه��ارات 
وخل��ق فرص عم��ل والت��ي بدورها 
اإلنتاجي��ة  عل��ى تحس��ين  تعم��ل 
ودف��ع النمو االقتص��ادي. يعد هذا 
البرنام��ج نموذجًا مثالي��ًا للتعاون 
بين الحكوم��ة والقطاع الخاص في 
خلق فرص عمل منتجة ودخل أعلى 
للبحرينيين في القطاع اللوجس��تي 

والبحري«.
وحول ه��ذه المب��ادرة قالت مورين 
بانرمان المدير التنفيذي، إي بي إم 
تيرمينالز البحرين: »يساهم القطاع 
البح��ري واللوجس��تي، م��ن خ��الل 
الوظائف المختلفة وبما يملكه من 
مهارات متع��ددة ومتخصصة، في 
االقتصادية  البحري��ن  رؤية  تحقيق 
2030 وفي دع��م اقتصاد المملكة 
ومس��تقبل أفراده��ا. وم��ع تض��رر 
الشركات في المملكة وجميع أنحاء 
العالم بس��بب الجائح��ة، باإلضافة 
إل��ى التأثي��ر الس��لبي على نس��بة 
توظيف واس��تقطاب أبرز المهارات 
 BE والكف��اءات، ف��إن برنام��ج ُكن
ال��ذي ت��م تطوي��ره بالتع��اون مع 
وزارة المواص��الت واالتص��االت هو 
ج��زء أساس��ي م��ن خط��ة التعافي 
االقتصادي وضمن مس��اهمتنا في 

دعم المواهب الوطنية«.
وأضاف��ت: »يعم��ل البرنام��ج على 
دعم المواه��ب الموجودة حاليًا من 
خ��الل تحدي��د الق��درات والمهارات 
وذل��ك بهدف  الخبرة،  ومس��تويات 
وتطوير  المناس��بة  الكفاءات  إيجاد 
القادة في القطاع اللوجستي وجعل 

القط��اع البحري كخيار وظيفي مهم 
لألجيال القادمة«.

وتقوم المرحل��ة األولى من برنامج 
ُك��ن BE عل��ى تش��جيع المواه��ب 
البحريني��ة في المناص��ب القيادية 
للتع��رف عل��ى الف��رص العدي��دة 
المتاح��ة له��م في المج��االت التي 
تشمل العالقات الحكومية والمالية 
وإدارة  والتطوي��ر  والعملي��ات 
المرافق والصحة والس��المة واألمن 
والبيئ��ة. وتأت��ي ف��رص العمل مع 
برنامج تدريبي مكث��ف بهدف دمج 
المتدربي��ن ضم��ن بيئ��ة العم��ل 
الوظيفية  بالمه��ارات  وتعريفه��م 
والقيادي��ة واإلدارية، وطريقة عمل 

المؤسسة في القطاع اللوجستي.
يمك��ن للمهتمين بالمش��اركة في 
برنامج ُك��ن Be التق��دم من خالل 
https://tinyurl.  - الموق��ع  زي��ارة 

com/yjfz2ve7، ب��دءًا م��ن الي��وم 
 ،2021 نوفمب��ر   20 تاري��خ  حت��ى 
وس��يتم التواص��ل م��ع المتقدمين 
للمش��اركة ف��ي البرنامج مباش��رة 
من قبل ش��ركة إي بي إم تيرمينالز 
البحري��ن الختي��ار المتدربي��ن لبدء 

رحلتهم التدريبية لمدة عامين.

مورين بانرمان

وزير المالية متحدثًا رئيسًا 

 »البحرين الوطني« يشارك
في منتدى اإلرشاد للشرق األوسط اليوم

 )NBB( أعل��ن بنك البحري��ن الوطني
عن استعداده للمشاركة في منتدى 
 ،2021 األوس��ط  للش��رق  اإلرش��اد 
كش��ريك رئيس��ي للمرة الثانية على 
التوالي، وس��تقام النس��خة السنوية 
الثانية م��ن المنتدى اليوم الخميس 
11 نوفمب��ر الجاري في فندق الخليج. 
وس��ينعقد الح��دث بمفه��وم هجين 
يجم��ع م��ا بي��ن الحض��ور الفعل��ي 
واالفتراض��ي، وذل��ك بحض��ور وزي��ر 
المالي��ة واالقتص��اد الوطني الش��يخ 
س��لمان بن خليفة آل خليفة بصفته 
المنت��دى.  ف��ي  رئيس��ًا  متحدث��ًا 
وستس��تضيف المناس��بة ع��ددًا من 
واإلداريي��ن  التنفيذيي��ن  الرؤس��اء 
وخب��راء الموارد البش��رية واإلرش��اد، 
باإلضاف��ة إلى عدد م��ن المختصين 

من قطاعات متعددة.
وس��ينطلق منتدى اإلرش��اد للش��رق 
األوس��ط بكلمة رئيس��ة م��ن الوزير 
بعن��وان »جع��ل اإلرش��اد أولوية في 
عالم جديد«، حيث ستكشف عن مسار 
وأهداف المنتدى. وسيشهد المنتدى 
مش��اركة عدد م��ن المتحدثين حول 
مجموع��ة م��ن المواضي��ع والقضايا 

المتعلق��ة بالتغّي��رات الحاصلة في 
بيئ��ة العمل بس��بب الجائح��ة. كما 
سيتم التطّرق إلى الفجوات الحاصلة 
والتطوي��ر  التدري��ب  مج��ال  ف��ي 
المؤسس��ي، م��ع بحث دور اإلرش��اد 
في تحقيق أه��داف تنمية المواهب. 
الوطن��ي  البحري��ن  بن��ك  وس��يكون 
ُمش��اركًا رئيس��يًا ف��ي عدة جلس��ات 

وحلقات نقاشية بالمنتدى.
الجلس��ة األولى بالمنتدى  وس��ُتقام 
بعن��وان »دور اإلرش��اد ف��ي تعزي��ز 

التدريب والتطوير ف��ي بيئة العمل 
الهجين��ة«، بمش��اركة الس��يد ج��ان 
التنفيذي  الرئيس  دوراند  كريستوف 
حي��ث  الوطن��ي،  البحري��ن  لبن��ك 
س��يناقش أبرز التحديات التي تواجه 
الق��ادة المس��تقبليين إث��ر تبع��ات 
جائحة »كوفيد19«. وسُتشارك دانة 
بوحجي، الرئي��س التنفيذي للموارد 
البشرية واالستدامة للمجموعة، في 
الجلسة الثانية بعنوان »اإلرشاد من 
التنفيذية«، وس��ُيدير  اإلدارة  منظور 
رئي��س  أبوالفت��ح  هش��ام  الس��يد 
االتص��االت المؤسس��ية ل��دى بن��ك 
الخامسة  الجلس��ة  الوطني،  البحرين 
بعن��وان »اإلرش��اد ل��رواد األعم��ال 

وللشركات الصغيرة والمتوسطة«.
وسيش��هد المنت��دى حض��ور أعضاء 
فري��ق عمل بن��ك البحري��ن الوطني 
من مختلف اإلدارات واألقسام، وذلك 
لالس��تفادة من المعلوم��ات القّيمة 
المقدم��ة خ��الل الحلقات النقاش��ية 
والورش التدريبة، والتي من س��تتيح 
تب��ادل الخبرات والمعارف وليتس��نى 
برنام��ج  لتطوي��ر  تطبيقه��ا  له��م 

اإلرشاد المهني في البنك.

وق��ال مدي��ر أول للم��وارد البش��رية 
ل��دى بن��ك البحرين الوطن��ي محمد 
مطر: »نعتز جدًا بمشاركتنا كشريك 
للش��رق  اإلرش��اد  لمنت��دى  رئي��س 
الثانية، وتعكس  األوسط بنس��خته 
هذه المش��اركة التزامن��ا المتواصل 
باالس��تثمار في فريق العمل وبدعم 
تطوي��ر المواه��ب والكف��اءات ف��ي 
المملك��ة. ونهدف إل��ى تعزيز إلمام 
الك��وادر العامل��ة لدينا ح��ول أفضل 
سبل اإلرش��اد في بيئة العمل، وذلك 
من خالل مش��اركتهم في الجلس��ات 
والحلقات النقاش��ية المتعددة التي 
يس��تضيفها المنتدى. ونولي أهمية 
كبي��رة تجاه اإلرش��اد، كما يس��تمر 
حرصنا على تحدي��ث برامج التدريب 
والتطوي��ر الداخل��ي، بم��ا ف��ي ذلك 
برنام��ج )INSPIRE( الذي تم طرحه 

في عام 2019«.
الوطن��ي  البحري��ن  بن��ك  ويلت��زم 
باالستثمار بشكل مستمر في تنمية 
أعضاء فريق العمل وفي إعداد الجيل 
الجديد من القادة، وذلك س��عيًا منه 
لتجهيزهم بالمهارات الالزمة لريادة 

األعمال ولتعزيز النمو االقتصادي.

محمد مطر

»BIBF« ينظم دورة تدريبية 
 لمديري وموظفي بنك 

اإلسكان حول التنمية المستدامة
 ،»BIBF« نظمت معهد البحرين للدراس��ات المصرفية والمالية
المعهد الرائ��د للتدريب والتطوير في المنطق��ة، دورة تدريبية 
لمدراء وموظفي بنك اإلس��كان حول التنمية المس��تدامة، كأول 
تدري��ب حضوري يعقد ف��ي قاع��ة المؤتمرات الرئيس��ة لمبنى 
المعه��د الجدي��د، حيث قدم��ت ال��دورة التدريب ح��ول مفهوم 
التنمية المس��تدامة والعوامل البيئي��ة واالجتماعية والحوكمة 
»ESG« وآثارها على األعمال التجارية، كما تم إطالع المتدربين 
على أس��س االقتصاد باإلضافة إلى أبرز المصطلحات والمفاهيم 
األساسية المستخدمة في هذا المجال. وتم تقديم هذا التدريب 
تحت مظلة أكاديمية التنمية المستدامة التابعة للمعهد والتي 
تقدم البرامج التدريبية واالحترافية لبناء القدرات في هذا المجال 
المتنام��ي. وقد ت��م إطالق األكاديمية في ش��هر ماي��و الماضي 
تماشيًا مع التزام المملكة تجاه المبادرات الخضراء، ويتم تحديث 
برامجها وفقًا لإلعالنات األخيرة في المنطقة مثل خطة المملكة 
للوص��ول إلى الحياد الصف��ري بحلول ع��ام 2060. وقالت رئيس 
مرك��ز الدراس��ات المصرفية والمالي��ة في المعهد زيبا عس��كر: 
»يش��هد القطاع المالي تطورات س��ريعة في اآلونة األخيرة، مع 
ارتفاع الطلب على الممارسات واألعمال المستدامة والمسؤولة 
اجتماعيًا من قبل األفراد والمؤسس��ات. بصفته الذراع التدريبي 
لمصرف البحرين المركزي، يلتزم معهد »BIBF« بتطوير الثروة 
البشرية في المنطقة في مجال التمويل المستدام؛ لتحقيق رؤية 

المملكة لضمان استدامة التنمية في العديد من المجاالت«.

 »التمويل الكويتي«
 يستأنف البرنامج التدريبي
في »المخاطر االئتمانية«

أعل��ن بيت التمويل الكويتي - البحرين، عن تجديد ش��راكته مع 
»موديز« للتحلي��الت االقتصادية لالس��تمرار بتقدي��م البرنامج 
التدريب��ي المتخصص في مجال إدارة المخاطر االئتمانية، والذي 
تم إطالق��ه في وقت س��ابق لموظف��ي البنك ضمن مس��تويات 
تدريبي��ة مختلف��ة، حيث ق��دم مدي��ر التدريب لمنطقة الش��رق 
األوس��ط ل��دى »موديز« محمد المحاري ورش��ات عم��ل تفاعلية 

افتراضية ألكثر من 80 مشاركًا من مختلف إدارات البنك.
وقال��ت رئي��س الموارد البش��رية في بي��ت التموي��ل الكويتي – 
البحرين س��ارة زين العابدين: »س��عدنا بالتع��اون مع »موديز« 
للتحليالت االقتصادية على مدار العامين الس��ابقين ويس��رنا أن 
نواصل ُقدمًا ضمن هذه الش��راكة لنتمكن من تقديم مستويات 
تدريبي��ة متقدم��ة م��ن البرنامج ال��ذي القى المس��تويين األول 
والثان��ي منه نجاحًا ملحوظًا. ونحن نتطلع لالس��تمرار في تعزيز 
وتطوي��ر العملي��ات التمويلي��ة بالبنك م��ن خالل إرس��اء وتبني 
ثقافة ائتمانية متينة ومتكاملة، مما يسهم في تحسين تجربة 
العم��الء وتلبي��ة احتياجاتهم بش��كل أفضل وبمرون��ة أكبر مع 

مراعاة المتطلبات والظروف المتغيرة«.
يه��دف البرنام��ج التدريبي إل��ى االرتقاء بقدرات البن��ك في إطار 
عم��ل إدارة المخاطر االئتمانية وتعزيز ثقافة ائتمانية متكاملة 

ومتسقة في كافة عمليات بيت التمويل الكويتي – البحرين.

محمد المحاري سارة زين العابدين

»زين« ترفع أرباحها 5٪ وتحقق 450 مليون دوالر في 9 أشهر
حققت مجموعة زين نموًا في أرباحها 
الصافية عن فترة التسعة أشهر من 
السنة المالية الحالية، إذ زادت بنسبة 
5% لتص��ل إل��ى 135 ملي��ون دين��ار 
كويت��ي )450 ملي��ون دوالر(، بربحية 

بلغت 31 فلسًا للسهم الواحد.
وأعلن��ت زين ع��ن نتائجه��ا المالية 
المجمعة عن ه��ذه الفترة، إذ بلغت 
األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 
واالس��تهالكات عن التس��عة أش��هر 
478 ملي��ون دين��ار )1.6 مليار دوالر(، 
مقارن��ة مع 502 ملي��ون دينار )1.63 
ملي��ار دوالر( ع��ن نف��س الفترة من 
إذ حق��ق هام��ش  الماض��ي،  الع��ام 
األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 
واالس��تهالكات تحسنا نس��بيا، ليبلغ 
ف��ي  النم��و  الش��ركة  وع��زت   .%42
أرباحها الصافية بش��كل أس��اس إلى 
للعملي��ات،  التش��غيلي  األداء  ق��وة 
باستثناء عمليات العراق بسبب تأثير 
انخف��اض قيمة العملة الذي أثر على 
اإلي��رادات المجمعة، وعلى الرغم من 
انخفاض المكاسب من عمليات البيع 
وإع��ادة التأجير والمكاس��ب الناتجة 
المالي��ة  المطلوب��ات  تعدي��ل  ع��ن 
2020، إال أن الزي��ادة  خ��الل الع��ام 
ف��ي صافي الربح تعود إل��ى مبادرات 
المجموعة،  عب��ر  التكلف��ة  تحس��ين 
باإلضافة إلى إع��ادة هيكلة القروض 
والمجموع��ة،  الرئيس��ية  للعملي��ات 
مما أدى إل��ى تحقيق وف��ورات كبيرة 
في تكلفة التمويل. وكش��فت »زين« 
الرائدة ف��ي االبت��كارات الرقمية في 
أس��واق الشرق األوس��ط وإفريقيا، أن 

اإلي��رادات المجمع��ة ج��اءت متأثرة 
بترجم��ة العمالت الت��ي حرمتها من 
االس��تفادة من نمو ق��وي بنحو %12 
ع��ن فترة التس��عة أش��هر، إذ بلغت 
1.14 مليار دينار )3.8 مليارات دوالر(. 
وأوضحت المجموعة التي تتوسع في 
نطاق خدماتها إلى أبعد من خدمات 
بتأس��يس  التقليدي��ة  االتص��االت 
منصات للحل��ول الذكي��ة، والخدمات 
أن  الس��يبراني،  واألم��ن  الس��حابية، 
اس��تقرارا  قاع��دة عمالئها ش��هدت 
عن��د 48.4 مليون عمي��ل، مقارنة مع 
نفس الفترة من العام األخير. وجاءت 
النتائ��ج المالي��ة الفصلي��ة لعمليات 
المجموع��ة بنم��و صح��ي لع��دد من 
إذ  الرئيس��ية،  المالي��ة  مؤش��راتها 
س��جلت األرباح الصافية نموا بنس��بة 
5% لتص��ل إلى نح��و 49 مليون دينار 
)165 ملي��ون دوالر( عن فت��رة الربع 
الثال��ث، بربحي��ة 11 فلس��ا للس��هم 
الواحد، التي ج��اءت مدفوعة بارتفاع 
األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 
لتص��ل   %3 بنس��بة  واالس��تهالكات 
إل��ى 168 مليون دين��ار )557 مليون 
المجمعة  اإلي��رادات  وبلغ��ت  دوالر(، 
الفصلية 385 مليون دينار )1.3 مليار 
إدارة  مجل��س  رئي��س  وق��ال  دوالر(. 
»في  الطاح��وس  أحم��د  المجموع��ة 
الوقت ال��ذي تتجه أس��واق المنطقة 
إلى التعاف��ي االقتصادي بعد الفترة 
الصعبة األخي��رة، كانت زين حريصة 
على تقديم خدمات اتصاالت ش��املة 
م��ع ضمان جودة المنتج��ات، وكفاءة 
الخدمات المقدمة للعمالء، إذ نجحت 

خالل هذه الفترة بالتوس��ع في فرص 
األعم��ال المربح��ة وقطاع��ات النمو 
الجديدة، وتتطل��ع المجموعة إلى أن 
يس��اعدها هذا التوجه اإلس��تراتيجي 
في أن تصب��ح كيانًا رقميا مس��تدامًا 
الحكومي��ة وقطاع  الكيان��ات  يخ��دم 
المش��اريع واألعم��ال«. م��ن ناحيته 
ق��ال نائ��ب رئي��س مجل��س اإلدارة 
والرئي��س التنفي��ذي ف��ي مجموع��ة 
زين ب��در الخرافي: »تعك��س نتائجنا 
المالي��ة بجالء قوة األداء التش��غيلي، 
القط��اع  ف��ي  النش��يط  والتوس��ع 
الرقمي الداعم الق��وي لنمو عملياتنا 
قائال  الخراف��ي  وأوض��ح  مس��تقبال«. 
عل��ى  الفت��رة  ه��ذه  خ��الل  »ركزن��ا 
عالي��ة  بمس��تويات  أعمالن��ا  إنج��از 
التش��غيلية، وش��هدت  الكف��اءة  من 
عملياتنا تطورات إيجابية، إال أن هذه 
النجاح��ات تأث��رت بانخفاض أس��عار 
صرف العمالت في الس��ودان والعراق 

على وجه الخصوص، وهو عامل خارج 
ع��ن إراداتن��ا، إذ كان التأثي��ر كبي��را 
عل��ى مس��توى اإلي��رادات المجمعة، 
التي كانت تتجه لتحقيق نس��ب نمو 
قوية تص��ل إلى نح��و 12% عن فترة 
التس��عة أش��هر«. وتابع قائال »لدينا 
ثقة م��ن االزدهار المس��تقبلي لنمو 
خطط أعمالنا، ويتضح ذلك من خالل 
سياس��ة الح��د األدنى لتوزي��ع األرباح 
التي وضعناها في العام 2019 لمدة 
ثالث س��نوات، والق��رار األخير بتوزيع 
أرباح نصف سنوية، وهو مؤشر واضح 
عل��ى قوة مالءتن��ا المالي��ة، وقدرتنا 
والخط��ط  المش��اريع  تنفي��ذ  عل��ى 
التوس��عية«. وأش��ار الخرافي إلى أن 
التح��والت األخي��رة الت��ي تش��هدها 
مجاالت األعم��ال، جعلت من األهمية 
بمكان أن نواص��ل المضي قدما نحو 
منح ش��ركائنا الفرص��ة للوصول إلى 
مستويات جديدة من النمو من خالل 

حلولن��ا وقدراتنا الرقمية، إذ تش��هد 
أس��واق المنطقة تغيرات جذرية على 
صعيد تطوير البني��ة التحتية لقطاع 
تكنولوجيا المعلوم��ات، خصوصا مع 
الب��دء في ظهور تش��ريعات وقوانين 
الخدم��ات  ونم��و  تط��ور  تواك��ب 

الرقمية«.
المزي��د ف��ي  وأض��اف »ل��ذا نتوق��ع 
استخدامات خدمات النطاق العريض 
وتطبيقات الجيل الخامس، والتوس��ع 
في الخدمات الرقمية واالس��تضافات 
م��ن  س��يعزز  م��ا  وه��و  الس��حابية، 
نم��و أعم��ال المجموع��ة ف��ي ه��ذه 
المج��االت، حيث تمتلك زي��ن واحدة 
من أكبر ش��بكات الجيل الخامس في 
أس��واق الش��رق األوس��ط، والعدي��د 
الرقمي��ة اإلقليمي��ة  الكيان��ات  م��ن 
ف��ي مج��االت التكنولوجي��ا المالي��ة، 
والخدم��ات  الس��حابية،  والحوس��بة 
المدارة، والبيانات الضخمة، وإنترنت 

األشياء«.
البيان��ات  قط��اع  ف��ي  النم��و  وع��ن 
والخدم��ات الرقمي��ة ق��ال الخراف��ي: 
»حققت خدماتنا الرقمية نموا صحيا 
خالل هذه الفترة، فقد وصلت إيرادات 
خدمات البيانات إلى 1.58 مليار دوالر 
تمثل 42% من اإلي��رادات المجمعة، 
حي��ث نجحت زين ف��ي تنويع محفظة 
م��ن  سلس��لة  وتقدي��م  خدماته��ا، 
المنتج��ات والحلول الش��املة لقاعدة 
عمالئه��ا م��ن الكيان��ات الحكومي��ة 
وقطاع المش��اريع واألعم��ال«. وعلى 
ق��ال  الرأس��مالية  النفق��ات  صعي��د 
»واصل��ت مجموعة زين التوس��ع في 

اس��تثماراتها، إذ أنهت ه��ذه الفترة 
رأسمالية  بنفقات  أش��هر(  )التس��عة 
بلغت 665 ملي��ون دوالر، تم إنفاقها 
عل��ى طرح ش��بكات الجي��ل الخامس، 
إل��ى جان��ب توس��يع ش��بكات ألي��اف 
اإلنترن��ت المنزل��ي وش��بكات الجيل 
الراب��ع، باإلضافة إلى س��داد رس��وم 
تراخيص الطيف الترددي في أس��واق 
رئيس��ية مثلت النفقات الرأس��مالية 
18% من إجمالي إيرادات المجموعة، 
وتأتي غالبية النفقات الرأسمالية غير 
الملموس��ة من منح ترخي��ص الجيل 
الرابع في الع��راق، وتجديد تراخيص 
في األردن. وذكر الخرافي أن مجموعة 
زين تتجه للتعاون مع شركة إقليمية 
تق��دم نم��وذج أعم��ال يتقاب��ل م��ع 
طموح��ات خطط نم��و عملياتها في 
مجال تش��ارك البني��ة التحتية »أبراج 
االتص��االت«، ومن المتوق��ع أن يتم 
تعزي��ز هذا التعاون ف��ي األردن، كما 
تبح��ث التع��اون معه��ا في أس��واق 
أخرى، وعلى جان��ب آخر هناك صفقة 
بيع أبراج ش��ركة زين السعودية التي 
تش��هد تقدم��ا ف��ي اآلون��ة األخيرة. 
ومض��ى قائ��اًل »يقابل ه��ذا التوجه 
إلى  اإلس��تراتيجي لعملياتنا س��عينا 
تحقي��ق وف��ورات كبيرة ف��ي النفقات 
الرأسمالية الخاصة بشبكات الوصول 
الراديوي على مدى الس��نوات الخمس 
المقبل��ة، ل��ذا قمن��ا بتوقي��ع مذكرة 
تفاهم مع كبريات شركات االتصاالت 
ف��ي دول مجل��س التع��اون الخليجي 
من أجل التعاون على صعيد ش��بكات 

الوصول الراديوي المفتوحة«.

بدر الخرافيأحمد الطاحوس
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322 ألف دينار صافي أرباح »دلمون للدواجن« خالل 9 أشهر
أعلنت ش��ركة دلم��ون للدواجن عن 
نتائجه��ا المالي��ة م��ن عملياته��ا 
لفت��رة  واالس��تثمارات  اإلنتاجي��ة 
التس��عة أش��هر المنتهي��ة في 30 
س��بتمبر 2021 ونتائج الربع الثالث 
من العام 2021، حيث اعتمد مجلس 
المعلوم��ات  اإلدارة ف��ي اجتماع��ه 
المالية المرحلية الموجزة المراجعة 
من مدققي حس��ابات الشركة لفترة 
التس��عة أش��هر المنتهي��ة في 30 

سبتمبر 2021.
وأظه��رت نتائ��ج الرب��ع الثالث من 
العام الجاري 2021 تحقيق الش��ركة 
صاف��ي أرب��اح بقيم��ة 4,647 دينار 
مقاب��ل 171,119 دينار خالل الفترة 
نفس��ها من العام الماضي بنس��بة 
انخف��اض وقدره��ا 97.28%، وذلك 
بس��بب ارتفاع تكاليف المواد الخام 
وتكالي��ف الش��حن والتأمي��ن ج��راء 
تداعيات فيروس كورونا )كوفيد19( 
والذي أثر بشكل كبير على االقتصاد 
المحل��ي والعالم��ي، ونتيج��ة لذلك 
بلغ العائد األساس��ي للسهم الواحد 
0.15 فلس خ��الل فترة الربع الثالث 
من الع��ام 2021 مقابل 5.59 فلس 
من الع��ام 2020 بنس��بة انخفاض 

وقدرها %97.32.
كما بلغ مجموع الدخل الشامل خالل 
فترة الرب��ع الثالث من العام الحالي 

207,035 دين��ار مقاب��ل 489,970 
بنس��بة   2020 الع��ام  ف��ي  دين��ار 

انخفاض %57.75. 
وخالل فترة التسعة أشهر المنتهية 
ف��ي 30 س��بتمبر2021، بلغ صافي 
أرباح الشركة 322,515 دينار مقارنة 
م��ع صافي أرب��اح قدره��ا 755,205 
دينار لنفس الفترة من العام 2020 
بنس��بة انخف��اض قدره��ا %57.29 
نتيجة األس��باب اآلنف��ة الذكر، حيث 
بلغ العائد األساس��ي للسهم الواحد 
10.54 فلس خالل التس��عة أش��هر 
م��ن العام الجاري مقارن��ة ب�68.24 
فل��س للفت��رة نفس��ها م��ن العام 

الماضي بنسبة انخفاض %57.29. 
وبلغ الدخل الشامل حتى سبتمبر من 
العام الحالي 556,335 دينار مقارنة 
الفترة  ب���523,426 دين��ار لنف��س 
م��ن الع��ام الماضي وبنس��بة زيادة 
قدره��ا 6.29%، أم��ا مجم��وع حقوق 
 14,234,314 بل��غ  فق��د  الملكي��ة 
دين��ار كما ف��ي 30 س��بتمبر 2021 
مقارن��ة ب���13,983,930 دينار كما 
في31 ديسمبر 2020 بزيادة قدرها 

 .%1.79
كما بلغ مجموع موجودات الش��ركة 
16,224,352 دينار في 30 س��بتمبر 
ب���15,910,644  مقارن��ة   2021
دينار كما في 31 ديس��مبر 2020 أي 

بارتفاع وقدره %1.97. 
وخالل الربع الثالث من العام الجاري 
إيرادات الش��ركة بنس��بة  ارتفع��ت 
دين��ار   3,769,271 لتص��ل   %5.60
مقارنة ب���3,569,488 دينار للفترة 
نفسها من العام 2020، كما بلغت 
تكلفة المبيعات خالل الفترة نفسها 
 3,719,188 الحال��ي  الع��ام  م��ن 
ب���3,358,059 دينار  دينار مقارن��ة 
من الع��ام الماضي بزي��ادة وقدرها 

.%10.75
فيما بلغت المصروفات التش��غيلية 
خ��الل الربع الثالث مبل��غ 176,200 
دين��ار مقارن��ة ب���237,753 دين��ار 
للفترة نفس��ها من الع��ام الماضي 

وبنس��بة انخف��اض قدره��ا %5.70، 
في حي��ن بلغ��ت خس��ارة العمليات 
التش��غيلية 1,748 دينار في الفترة 
الحالية مقابل رب��ح 158,523 دينار 

لنفس الفترة من العام 2020.
يذكر أن مجمل إيرادات الشركة من 
االس��تثمارات قد انخفضت بنس��بة 
78.60% ف��ي الربع الثالث من العام 
دين��ار   9,099 بلغ��ت  حي��ث   2021
مقابل 42,522 دينار للفترة نفسها 

من العام الماضي.
وقد ارتفع��ت إيرادات الش��ركة من 
أش��هر  التس��عة  خ��الل  المبيع��ات 
 %1.32 2021 بنس��بة  الع��ام  م��ن 
لتص��ل 11,134,009 دين��ار مقارنة 
ب�10,988,816 دينار للفترة نفسها 
من الع��ام 2020، كما بلغت تكلفة 
المبيعات خالل الفترة نفس��ها من 
10,656,102 دينار  الحال��ي  الع��ام 
مقارن��ة ب���10,338,026 دينار من 
وقدره��ا  بزي��ادة  الماض��ي  الع��ام 

.%3.08
كما أن المصروفات التشغيلية خالل 
التس��عة أش��هر من الع��ام الجاري 
مقارن��ة  دين��ار   577,682 بلغ��ت 
للفترة نفس��ها  دينار  ب���612,619 
من العام الماضي وبنسبة انخفاض 
قدرها 5.70%، في حين بلغت أرباح 
 178,907 التش��غيلية  العملي��ات 

دين��ار ف��ي الفت��رة الحالي��ة مقابل 
الفت��رة  لنف��س  دين��ار   614,571
من الع��ام 2020 بنس��بة انخفاض 

وقدرها %70.89.
وفيما يخص مجمل إيرادات الشركة 
بلغ��ت  فق��د  االس��تثمارات،  م��ن 
 220,343 173,550 دين��ار مقابل 
دين��ار للفت��رة نفس��ها م��ن العام 

الماضي بانخفاض قدره %21.24.
اإلدارة  مجل��س  رئي��س  وق��ال 
الش��ركة  إن  عبدالرحم��ن جمش��ير 
ق��د حافظ��ت عل��ى مس��توى األداء 
خ��الل الفت��رة عب��ر االعتم��اد على 
تش��كل  والت��ي  الوطني��ة  الك��وادر 
أكثر م��ن 97% من نس��بة العمالة 
بالشركة باإلضافة إلى انتهاج دعم 
المزارعي��ن بتطوير وزي��ادة الطاقة 
اإلنتاجي��ة بالمزارع، وذل��ك بالرغم 
من تحديات ارتفاع أس��عار الش��حن 
اللوجس��تية  العملي��ات  وظ��روف 
وتحدياته��ا عالمي��ًا الناتج��ة ع��ن 
تأثر في��روس كورون��ا، والذي يرجع 
باألساس إلى دعم القيادة الرشيدة 
برئاس��ة  الحكوم��ة  وتوجيه��ات 
األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  صاح��ب 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليف��ة ولي 
العه��د رئي��س ال��وزراء والمتمث��ل 
بالدع��م المالي والمعن��وي للقطاع 
الخاص وال��ذي كان له األث��ر البالغ 

في تج��اوز تلك التحدي��ات، وبهذه 
المناسبة أود اإلش��ارة وتقديم بالغ 
الش��كر والعرفان للقيادة الرش��يدة 
على الدع��م المتواصل والتوجيهات 
الس��ديدة للقط��اع الخ��اص والذي 
كان ل��ه األثر البالغ ف��ي تجاوز هذه 
االقتصاد  الجائح��ة وتأثيرها عل��ى 
الوطن��ي والحف��اظ عل��ى النش��اط 

االقتصادي ونموه بالمملكة.
من جان��ب آخر ق��ال المدي��ر العام 
عبدالهادي ميرزا، إن دعم وتوجيهات 
مجل��س اإلدارة بكيفي��ة تج��اوز آثار 
بالعملي��ات  المتمثل��ة  التحدي��ات 
اللوجس��تية وجائح��ة كورون��ا كان 
له األث��ر البالغ في ضمان اس��تمرار 
واس��تقرارها  اإلنتاجي��ة  العملي��ات 
الحكومية  الجهود  والمس��اهمة في 
بتوفير جزء م��ن احتياجات المملكة 
من األمن الغذائ��ي من خالل توفير 
منتج الدج��اج الطازج بش��كل يومي 
ف��ي األس��واق المحلية واالس��تمرار 
بتطوير نش��اط العمليات اإلنتاجية 
واللوجستية وذلك بعد وضع خطط 
كفيلة بتج��اوز آثار في��روس كورونا 
عل��ى العملي��ات وه��و م��ا نجح��ت 
الش��ركة بالوصول إلى عدم تسجيل 
أي ح��االت إصاب��ة أو حتى حجر خالل 
الفت��رة للربع المنته��ي ضمن فرق 

العمليات بالشركة.

عبدالرحمن جمشير

80 مليون دوالر صافي أرباح ABC للمساهمين في 9 أشهر
 -  ABC بن��ك  مجموع��ة  أعلن��ت 
أمس  المصرفية  العربية  المؤسس��ة 
ع��ن النتائج المالية للتس��عة أش��هر 
األولى من 2021، حيث حققت تحسنًا 
ف��ي األرب��اح خالل األش��هر التس��عة 
األولى من عام 2021، مس��تفيدًة من 
األداء القوي عبر األس��واق األساس��ية 
بالتركي��ز عل��ى تنفي��ذ خط��ط النمو 

والتحّول الرقمي.
وبلغت األرباح الصافي��ة العائدة إلى 
مساهمي الشركة األم نحو 80 مليون 
دوالر م��ع تكلف��ة مخاطر تع��ود إلى 
نفس المس��تويات لما قبل الجائحة. 
المالي��ة  النتائ��ج  م��ع  وبالمقارن��ة 
للمجموعة عن فترة التس��عة أش��هر 
األولى م��ن عام 2020؛ فقد عكس��ت 
المجموع��ة خس��ارة صافي��ة  نتائ��ج 
قدرها 56 مليون دوالر، متأثرة س��لبًا 

بحادثة احتيال إقليمية.
وارتف��ع إجمال��ي الدخ��ل التش��غيلي 
بش��كل كبي��ر على أس��اس تش��غيلي 
بنسبة 46% وعلى أساس معدل بنسبة 
15% مقارن��ة بفترة التس��عة أش��هر 
األول��ى من العام الماضي، وذلك على 
الرغ��م م��ن انخفاض أس��عار الفائدة 
والظروف االقتصادية الصعبة، إضافة 
إل��ى االس��تفادة الجزئي��ة م��ن دمج 
بنك بل��وم. وكان مس��توى اإليرادات 
جي��دًا،  والعم��الء  الصفق��ات  م��ن 
حيث س��جلت معظ��م وح��دات أعمال 
المجموعة مجموع مس��تويات الدخل 
التشغيلي بما يتجاوز 90% من النسب 

المستهدفة.
وج��اءت المصروفات التش��غيلية على 
أس��اس مع��دل أعل��ى بنس��بة %12، 
وذلك مع عودة األعمال إلى مس��توى 
النش��اط الطبيعي جنب��ًا إلى جنب مع 
اندماج بنك بلوم مصر، ومع اس��تمرار 
المجموع��ة في االس��تثمار في عملية 

التحّول الرقمي.
وال يزال البنك يتمت��ع بميزانية عامة 
قوية م��ع نس��ب رأس المال ونس��ب 

س��يولة أعل��ى بكثير م��ن المتطلبات 
التنظيمية، حيث بلغت نس��به كفاية 
الفئة األولى للمجموعة من المستوى 
تتأل��ف  والت��ي   ،%15.2 نس��بة   1
باألساس من حقوق ملكية رئيسة من 
المس��توى األول بنس��بة 14.9%، كما 
بلغت تغطية الس��يولة 319% ونسبه 

السيولة المستقرة الصافية %124.
وحافظ��ت الجودة الكلي��ة لموجودات 
المجموع��ة عل��ى قوته��ا، م��ع وجود 
ائتماني��ة محكمة  اكتت��اب  معايي��ر 
والت��ي ت��م تأكيده��ا عب��ر مراجعات 

اختبارات الضغط المكثفة للعمالء.
المجموع��ة  تح��ول  ويتواص��ل 
اإلس��تراتيجي في مختل��ف المجاالت، 
وقد تس��ارعت وتيرته بفع��ل األزمة 
من نواٍح عديدة. كما تكتس��ب قدرات 
المجموعة في مجال الدفع والخدمات 
المصرفي��ة الرقمي��ة زخم��ًا مط��ردًا، 
كم��ا يتزايد نم��و تجارب عم��الء بنك 
»إل��ى«، وقاعدة عمالئه وودائع البنك 
على نحو مط��رد بالتوازي مع مواصلة 
إط��الق منتج��ات مبتك��ره م��ع ك��ون 
 Apple Payإمكانية الدف��ع عبر نظام
أحدث إضافة مميزة للبنك. كما تعمل 
ش��ركة الخدم��ات المالي��ة العربي��ة 
بش��كل مطرد عل��ى البن��اء لمرحلتها 

التالية من التحّول.
وفي 11 أغس��طس حققت المجموعة 
إنجازًا مهمًا من خالل استكمال عملية 
االستحواذ بنجاح على بنك بلوم مصر 
)»BBE«(، حي��ث ت��م دم��ج نتائج��ه 
 ABC بالكامل مع نتائج مجموعة بنك
ألول م��رة خالل الرب��ع الثالث من عام 

 .2021
ويع��د بن��ك بل��وم مصر م��ن البنوك 
الرائدة في مصر مع تواجد محلي من 
خ��الل 41 فرع��ًا، وأص��واًل بقيمة 3.1 
ملي��ارات دوالر، وودائ��ع بقيم��ة 2.7 
مليار دوالر، ونحو 1000 موظف، وذلك 

ابتداًء من 30 سبتمبر الماضي.
ومن المتوق��ع أن تعزز قوة بنك بلوم 

مصر في التواصل مع العمالء وتوسع 
من قوة نموذج أعمال بنك ABC مصر 
دوليًا، باإلضافة إل��ى تعزيز االندماج 
القانون��ي بي��ن البنكي��ن، والذي من 
المتوقع إتمامه مع نهاية الربع األول 
من عام 2022، بش��رط الحصول على 
والذي  التنظيمي��ة،  الجه��ات  موافقة 
س��يؤدي إلى تعميق وجودنا في مصر 
بش��كل كبي��ر لبن��اء مركز نف��وذ في 
هذه الس��وق ذات األهمي��ة الجوهرية 
الش��رق  منطق��ة  ف��ي  لطموحاتن��ا 

األوسط وشمال إفريقيا.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك 
ABC الصديق عمر الكبير: »يس��عدنا 
أن نشهد اإلنجازات التي تحققت خالل 
األشهر التسعة األولى من عام 2021، 
حيث اس��تأنفت المجموعة بنجاح في 
العودة إلى معدالت الربحية، في حين 
تس��ارع تنفيذ اإلس��تراتيجية، ما يدل 
عل��ى قيمة المرونة الت��ي تتمتع بها 
المجموع��ة. كما نتطلع إل��ى اختتام 
العام بإش��ارة قوي��ة بع��د أن نجحنا 
ف��ي اجتي��از التحديات الت��ي فرضها 
الوب��اء عل��ى م��دى األش��هر الثمانية 
عشر الماضية، إضافة إلى االستكمال 
الناج��ح لعملية االس��تحواذ على بنك 

بلوم مصر«.
وبلغ��ت األرب��اح الصافي��ة الموح��دة 

العائدة على مس��اهمي الشركة األم 
لألش��هر الثالث��ة م��ن الرب��ع الثالث 
للع��ام 2021 نح��و 25 ملي��ون دوالر 
أعلى بنس��بة 127% بالمقارنة مع 11 
ماليي��ن دوالر م��ن األرب��اح الصافية 
المسجلة عن الفترة نفسها من العام 
الماضي. وكانت ربحية السهم الواحد 
خالل هذه الفت��رة 0.01 دوالر مقارنة 
بالحد األدنى خ��الل الفترة ذاتها من 

العام الماضي.
الش��املة  الخس��ائر  مجم��وع  وبل��غ 
العائدة لمس��اهمي الش��ركة األم 29 
ملي��ون دوالر، مقارنة م��ع دخل قدره 
38 مليون دوالر المسجل خالل الفترة 
ذاته��ا م��ن الع��ام الماض��ي، ويرجع 
ذلك أساس��ًا إلى ارتفاع الخس��ائر غير 
المحققة في تحويل العمالت األجنبية 
في الفروع الخارجية التابعة للشركة.

وبن��اًء عل��ى أس��اس تش��غيلي، بل��غ 
مجموع الدخل التشغيلي 219 مليون 
دوالر، أي أعل��ى بنس��بة 16% مقارنة 
مع 188 مليون دوالر المس��جلة خالل 
الفترة ذاتها في العام الماضي، حيث 
تأث��رت المقارن��ات بالع��ام الماضي 
بش��كل كبي��ر التأثي��ر الس��لبي لوباء 

كورونا المستجد.
وعل��ى أس��اس مع��دل بل��غ مجم��وع 
الدخ��ل التش��غيلي 233 مليون دوالر 

خالل ه��ذه الفترة، أي بزيادة بنس��بة 
21% بالمقارن��ة مع 192 مليون دوالر 
المس��جلة في نفس الفترة من العام 
الماض��ي، إضافة إلى االس��تفادة من 

دمج بنك بلوم مصر.
كم��ا بلغ صاف��ي الدخل م��ن الفوائد 
159 مليون دوالر، بزي��ادة قدرها 22ً 
مقارنة مع 130 مليون دوالر المسجلة 
خالل نفس الفترة من العام الماضي، 
وذلك بعد اس��تيعاب تأثير انخفاض 
قيمة مع��دالت الفائدة بالمقارنة مع 
الفت��رة نفس��ها من الع��ام الماضي، 
مدعومة بنم��و حج��م التعامالت في 

بعض األسواق.
وبلغت المصروفات التش��غيلية 147 
 %30 قدره��ا  بزي��ادة  دوالر  ملي��ون 
مقارن��ة مع 113 ملي��ون دوالر لنفس 
الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك 
نتيج��ة لدمج بنك بل��وم مصر إضافة 
إل��ى ع��ودة نش��اط المجموع��ة إل��ى 
مستويات أقرب للمستويات المعتادة 
من النشاط »على أساس معدل بلغت 
النسبة 28%«، واس��تمرت المجموعة 
ف��ي االس��تفادة من مب��ادرات خفض 
التكلفة خالل العام الماضي مع إعادة 
ترتيب أولويات االس��تثمار للمواصلة 
في رحلة التح��ّول الرقمي للمجموعة 

والمبادرات اإلستراتيجية.

أس��اس  عل��ى  المجموع��ة  وحقق��ت 
مع��دل صافي ربح تش��غيلي قدره 88 
ملي��ون دوالر خ��الل الرب��ع، مس��جلًة 
ارتف��اع بنس��بة 11% مقارن��ة مع 79 
ملي��ون دوالر خالل الرب��ع الثالث من 
ع��ام 2020. وعلى أس��اس تش��غيلي 
بلغ الربح التش��غيلي 72 مليون دوالر، 
مقارن��ة م��ع 75 ملي��ون دوالر للفترة 
ذاته��ا م��ن الع��ام الماض��ي، حي��ث 
تأثر الع��ام الماضي بتقلبات أس��عار 

العمالت.
وبلغت مخصصات القروض المتعثرة 
أو رسوم الخسائر االئتمانية خالل الربع 
الثالث 29 مليون دوالر، بالمقارنة مع 
60 مليون دوالر المسجلة خالل الفترة 
ذاتها من العام الماضي، مع انعكاس 
ف��ي التوقع��ات االقتصادية عن أدنى 
الماض��ي،  الع��ام  ف��ي  مس��توياتها 
دون التأثي��ر الكبير لح��االت االحتيال 
اإلقليمي��ة، والتي تس��ببت في ارتفاع 
رسوم الخس��ائر االئتمانية المتوقعة 

بشكل غير طبيعي خالل عام 2020.
وبلغ��ت الضرائب خ��الل الربع الثالث 
11 ملي��ون دوالر، مقارن��ة مع مليوني 
دوالر المس��جلة خالل الفترة نفس��ها 
من العام الماضي، ويتناسب التباين 
بش��كل كبير مع األداء المحس��ن خالل 
الرب��ع الثال��ث من ع��ام 2021. وعلى 
أساس معدل بلغت الرسوم الضريبية 
خالل ه��ذه الفت��رة 29 ملي��ون دوالر 
مقارنة مع 6 ماليين دوالر المس��جلة 
خالل نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ��ت األرب��اح الصافي��ة الموح��دة 
العائدة على مس��اهمي الشركة األم 
لألش��هر التس��عة األولى م��ن العام 
2021 نح��و 80 ملي��ون دوالر، مقارنة 
مع صاف��ي خس��ائر ق��دره 56 مليون 
دوالر المسجلة عن الفترة نفسها من 
العام الماضي. وكانت ربحية الس��هم 
الواحد خ��الل هذه الفترة 0.03 دوالر، 
مقارنة مع -0.02 دوالر أمريكي خالل 

الفترة ذاتها من العام الماضي.

الصديق عمر الكبير

تكثيف التعاون مع »الهيئة« لرفع أعداد السياح

 أمر اهلل: اإلستراتيجية السياحية 
الجديدة تنشط السياحة الداخلية

أش��اد الرئيس التنفيذي ل�»فيزيت 
ف��ي  المتخصص��ة  بحري��ن« 
الس��ياحة الداخلي��ة عل��ي أمر اهلل 
بإع��الن اإلس��تراتيجية الس��ياحية 
الجدي��دة للبحري��ن 2026-2022 
ضم��ن مب��ادرات خط��ة التعاف��ي 
االقتصادي، التي بدورها تعزز من 
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة، عاهل البالد 

المفدى حفظه اهلل ورعاه.
وأكد أهمية المشاريع التي شملتها 
الضوء  اإلس��تراتيجية عبر تسليط 
عل��ى تطوي��ر وتنفي��ذ مزي��د من 
المرافق والمعالم السياحية وإتاحة 
االس��تثمارات في  المجال لمختلف 
رفع معدل جذب الس��ياح وتنشيط 
تتمث��ل  إذ  الس��ياحي،  القط��اع 

أهمية قطاع الس��ياحة ف��ي كونه 
راف��دًا رئيس��يًا لالقتصاد، مش��يرًا 
إلى أن جمل��ة اإلنج��ازات الجديدة 
التي تزخر به��ا البحرين في مجال 

السياحة تعد ثمرة تضافر الجهود 
الحكومية إلى جانب هيئة البحرين 
وزير  بقيادة  والمعارض  للس��ياحة 
الصناع��ة والتجارة والس��ياحة زايد 

بن راشد الزياني.
وأوضح أمر اهلل أن »فيزيت بحرين« 
التعاون  تسعى لتوس��يع وتكثيف 
للس��ياحة  البحري��ن  هيئ��ة  م��ع 
العم��ل  خ��الل  م��ن  والمع��ارض 
على تنفي��ذ اإلس��تراتيجيات التي 
شملتها خطة التعافي االقتصادي 
عب��ر اس��تقطاب أع��داد أكب��ر من 
التوجيه��ات  مثمن��ًا  الس��ائحين، 
الملكية الس��امية لصاحب الجاللة 
الملك المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه، 
والمتابع��ة الحثيث��ة م��ن صاحب 
العه��د  ول��ي  الملك��ي  الس��مو 
رئي��س مجلس ال��وزراء حفظه اهلل 

والتي ته��دف إلى تس��ريع عملية 
المملكة،  في  االقتصادي  التعافي 
واتخاذها ركيزة لبناء إستراتيجيات 
تفعي��ل  ف��ي  تس��اهم  جدي��دة 
دور كل م��ن القطاع��ات العام��ة 
التنمية  الواعدة لتحقيق  والخاصة 

االقتصادية الشاملة.
وأض��اف: »نس��عى ف��ي »فيزي��ت 
المكاتب  م��ع  بالتعاون  بحري��ن« 
التمثيلي��ة ف��ي كل م��ن بريطانيا 
وألمانيا وروس��يا للترويج لمملكة 
البحري��ن كوجهة س��ياحية مثلى، 
حي��ث تلع��ب المكات��ب التمثيلة 
دورًا مهمًا في مضاعفة أعداد زوار 
البحري��ن م��ن الخارج، فض��اًل على 
العمل على خطط جديدة تتضمن 
فتح أس��واق جديدة لجذب السياح 

إلى البحرين«.

علي أمر اهلل

»لولو هايبر« يفتتح مهرجان 
المأكوالت الكورية 2021

افتتح الس��فير الكوري لدى البحرين تش��ونغ هاي كوان مهرجان 
المأكوالت الكورية 2021 في لولو هايبرماركت، مصحوبًا بعرض 
موسيقي ثقافي كوري، حيث يستمر المهرجان حتى 17 نوفمبر.

ويمكن للمتس��وقين الحصول على مكونات الطعام الكورية في 
اللولو بمجمع الدانة، وبمجمع الجفير، وبمجمع األتريوم في سار، 
حيث تدعم الس��فارة الكوري��ة مهرجان الطع��ام الكوري 2021، 
الذي يهدف إلى الترويج للمنتجات الغذائية الكورية مثل كيمجي 

الكورية، فطيرة كورية ومع عرض أطعمة كورية. 
وقام »اللولو« أيضًا، باس��تيراد بعض المنتجات الغذائية حصريًا 
بالتعاون مع الس��فارة الكورية، حيث سيتم تقديم خصم بنسبة 
30% على ش��كل قس��ائم هدايا على األصناف الكورية لكل عملية 

شراء تزيد عن 4 دنانير.
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من عرف خليفة بن سلمان.. يستحيل أن ينساه
وكأنه��ا البارح��ة حينما ُفِجَع��ت البحرين كله��ا برحيل ابنها الب��ار، رحيل صانع 
نهضته��ا الحديثة، ووالد الجميع األمير خليفة بن س��لمان رحمه اهلل وأس��كنه 

فسيح جناته، وكتب لكل من أحبه الصبر على فراقه. 
عام مضى على رحيل رمز بحريني يس��تحيل نس��يانه، رجل نذر نفسه ألجل البحرين 
وشعبها، قائد حكيم، ومدرسة إدارية رفيعة بحنكتها وخبرتها وأفعالها التي تسبق 
أقوالها، إذ كم كانت خسارة فادحة لهذا الوطن، فمثل خليفة بن سلمان ال يتكرر. 

رحيل أس��د هذا الوطن أدم��ى القلوب، وأحزن األفئدة، وكت��ب للعيون أن تذرف 
دموعًا ال تتوقف، فمع خليفة بن س��لمان كبرنا وتربينا وتعلمنا الثبات والقوة، 
وتعلمن��ا كيف تكون الوطني��ة، وكيف تكون المواقف التاريخية التي ال تس��اوم 

على هذا الوطن وال على كرامة شعبه وحريته. 
جالل��ة الملك حفظه اهلل وأط��ال في عمره، نتذكر كيف رث��ى عمه العزيز، كيف 
ودع رفي��ق دربه في بناء ه��ذا الوطن، وهنا ندعو المولى أن يمس��ح على قلبك 
أبا س��لمان، وأن يكت��ب عهد اإلصالح والبن��اء وما تضمنه م��ن إنجازات ضمن 
مس��يرتك النيرة مع عمك الغالي بماء من ذهب، ويالها من مسيرة لم تخُل من 

تحديات كنتم أهاًل لها، فكتبتم التاريخ الرائع للبحرين. 
األمير س��لمان بن حمد، خير خلف لخير سلف، نس��تذكر كلماتك األصيلة الوفية 
بحق الوالد خليفة بن سلمان، كيف كان عملك بالقرب منه، كيف كنتما تكمالن 
بعضكما البعض في العمل ألجل هذا الوطن، وما يفعله بوعيسى اليوم يذكرنا 
بعزم وقوة خليفة بن س��لمان، فهو امت��داده في حكومتنا وعليه تنصب اآلمال 

والطموحات وهو أهل لها. 
س��مو الشيخ علي بن خليفة، الش��يخ الراقي واالبن البار بوالده العظيم، حفظك 
اهلل وأشقاءك وأحفاد والدنا الراحل الكبير، فأنتم النسل الكريم ألسد هذا الوطن، 

واالمتداد الذي يذكرنا بخليفة بن سلمان، بأخالقه وكرمه وحبه للناس. 
رحيل األب العظيم يكس��ر، فخليفة بن سلمان علمنا دروسًا عديدة تظل راسخة 
في األذهان، علمنا كيف يكون حب الوطن، كيف يكون اإلخالص له، وكيف يكون 
الثب��ات دفاعًا عنه. قدر اهلل حرمنا قربه والنهل مع حكمته، س��واء عبر خطاباته 
وأفعاله، أو في مجلسه العامر الذي كان بمثابة مدرسة إدارية رفيعة المستوى، 
يترقب الجميع ما سيقوله بوعلي، وما سيوصيهم به وما يخطط به للمستقبل 

ألجل البحرين الغالية. 
ع��ام مضى بثق��ل ذكرياته الخالية من خليفة بن س��لمان، عام غريب على من 
فتح عينيه على البحرين فوجدها أمانة مصانة بداخل قلوب عيس��ى بن سلمان 
وخليفة بن سلمان رحمهما اهلل وحمد بن عيسى حفظه اهلل، عام أحس الكثيرون 
في��ه باليتم، ألن الوالد الذي اعتادوا رؤيته بعظمت��ه وعمله وقربه من الناس 
لم يعد موجودًا، رحل إلى جوار ربه تاركًا البحرين أمانة لدى قائدها الملك حمد 

وعضيده األمير سلمان ولشعب البحرين الذي يرخص بدمه دونها. 
رح��ل العظي��م بتاريخه الحافل، رحل ت��اركًا لنا ذكريات عطرة ودروس��ًا ذات عبر ال 
تنتهي، رحل بجس��ده فقط، ألن صدى اس��مه يتردد، ومحبت��ه باقية في القلوب، 
محبة تجعله الخالد الساكن فيها، فمن عرف خليفة بن سلمان يستحيل أن ينساه.

من أجل التخلص من منظومة الكراهية
الكراهية منظومة متكاملة، تعم��ل مكوناتها الثقافية والدينية واالجتماعية 
والتربوية، في اتس��اق تام، ولذل��ك فإن أي جهد لمحارب��ة الكراهية، يجب أن 
يتوجه إلى المنظومة بأكملها، وليس إلى جانب منها فقط. فالتسامح ال يعني 
في س��ياقه المدني »العفو أو التساهل مع اآلخرين المختلفين عنا فقط«، بل 
يعن��ي القبول باالخت��الف والتعدد كحق مكفول في القان��ون، واإليمان بحرية 
الضمير والمعتقد للجميع، وعدم التحيُّز ضد اآلخر، والقبول به كما هو.. وذلك 
ألن المش��كلة متأتية من ق��وة تأثير التيارات الديني��ة والطائفية، فهي التي 
تتعي��ش عل��ى التعصب بكافة أش��كاله، بالرغم من أن التدي��ن يبدو ظاهريًا 
عاماًل معززًا للتس��امح بين بني اإلنس��ان، ولكن واقعيًا تحول التعصب الديني 
والطائف��ي تحديدًا، إل��ى أداة لتعزيز التعصب والكراهي��ة بين الناس، وال أدل 
على ذلك، من أن أغلب الحروب التي ش��هدتها البش��رية في العصور الوسطى 
أو حتى في العصر الحديث والمعاصر، قد لبس��ت لباس��ًا دينيًا أو طائفيًا.. ذلك 
ألن بين الوظيفة الدينية والوظيفة السياس��ية، عالقات إدماج وإقصاء في ذات 
الوقت، تخضع لمقومات معرفية وش��عورية وقانونية تتغير بحس��ب الظروف 
والفت��رات التاريخية، وه��ذا االرتباط عرفته دول الغرب المس��يحي مع محاكم 
التفتيش، إال أنها بعد دخول مرحلة الحداثة، وعلمنة الدولة تم تحرير الفضاء 
الع��ام من الديني، وبقينا نحن على ما كنا عليه منذ القرون الوس��طى تقريبًا، 

بالرغم من حديثنا المتكرر عن الحداثة والتمدن والعلمنة والتسامح.

إن الحداث��ة، هي أس��اس التقدم ألنها تجعل الدولة تنظ��ر إلى الفرد باعتباره 
مواطن��ًا حرًا، بغ��ض النظر عن دين��ه أو مذهبه أو أصوله العرقية، فإنس��انية 
اإلنس��ان وحريته هي القيم��ة المطلقة، ولذلك قام مش��روع األنوار في أوروبا 
الحديثة على تحرير اإلنسان من ضغوط الثقافة الكنسية، وكذلك فعلت النظم 
الش��يوعية، ولكنهما لم ينجح��ا تمامًا، في محو الفوارق والتمييز على أس��اس 
ديني أو عرقي، فالحروب ما ظلت تقوم في العديد من المناطق في العالم مثل 
البلقان والشيش��ان وشبه القارة الهندية أو أفريقيا وغيرها على أساس ديني أو 

طائفي أو عرقي.
كم��ا أن لهذه المش��كلة بعدًا آخر، يتعل��ق برد الفعل عل��ى التدخل الخارجي، 
وبفقر البيئة الثقافية والفكرية، وتفش��ي اإلحباط بين الجماهير نتيجة الفقر 
والبطالة وانعدام العدالة االجتماعية، وس��يادة تفسير متشدد للنص الديني، 
يدور حول التكفير أو التغيير بالقوة، فجاءت جماعات اإلسالم السياسي لتخوض 

المعترك لتجسيد فكرة التغيير بالقوة الذي أصبح منهجًا مؤسسًا للكراهية.
صحيح أن أغلب الناس ينددون بالكراهية والتعصب والعنف، والتشبث بالكلمة 
الطيبة، والمجادلة بالتي هي أحسن، والقناعة بأهمية المشاركة، ورفض فكرة 
االس��تحواذ والسيطرة والتي من شأنها التأس��يس لصراعات ال تنتهي، ولكن 
عل��ى صعيد الواقع ال ن��كاد نلمس ذلك إال في حدود ضيقة ج��دًا وغير مؤثرة، 

وتلك قضية أخرى تحتاج إلى مقال لوحدها.

كذبة ابن سالمي
قول قائد الحرس الثوري اإليراني اللواء حسين سالمي »ال أطماع 
إلي��ران في أي دول��ة.. وحضورنا في بعض الدول جاء اس��تجابة 
لطلبها« كذبة ال تنطلي حتى على فاقدي العقل، فال يوجد دولة 
ف��ي العالم مهما بل��غ ضعفها وتدني ق��درات حكامها العقلية 
يمكن أن تدعو دولة أخرى لتتدخل في شؤونها الداخلية وتقرر 

بالنيابة عنها وتحكمها. 
التواجد اإليراني في سوريا والعراق ولبنان واليمن ليس كتواجد 
الطبي��ب الزائر، ولكنه تواجد دائم وس��الب لحريتها ولحاضرها 
ولمس��تقبلها. تواج��د إيران في ه��ذه الدول تعبي��ر عن أطماع 
النظ��ام اإليران��ي وأداة يحرص عل��ى امتالكها ليتم مش��روعه 
المتمثل في الوصول إلى س��الح نووي يرهب به كامل المنطقة 
ويبتزه��ا. أما الدليل على كل هذا فهو أنها ال تنس��حب من تلك 

الدول لو طلبت تلك الدول منها ذلك وأصرت وألحت. 
لوال تمكن إيران من لبنان لما حصل في هذا البلد العربي كثير 
مما هو حاصل اليوم ولس��هل حل مشكالته التي لم تتفاقم إال 
بس��بب التواجد اإليراني فيه، واألمر نفس��ه فيما يخص س��وريا 
والعراق اللتي��ن عانتا وال تزاالن من هذا النظام الكثير، وكذلك 
اليم��ن الذي ل��م يعد س��عيدًا ويقترب من نقط��ة التماهي مع 
إيران، وخصوصًا بعد انتش��ار الحوزات ف��ي صنعاء والعديد من 
المناطق اليمنية وفرض تدريس اللغة الفارسية في الجامعات، 

وتمكن كثير من اليمنيين من إتقانها. 
رفع يد إيران عن لبنان كفيل بحل جل إن لم يكن كل مشكالته، 
ورفع ي��د إيران عن س��وريا والعراق واليمن ي��ؤدي إلى النتيجة 
نفسها، فإيران هي س��بب توتر كل المنطقة وعدم استقرارها، 
وإيران هي التي ستتسبب في إشعال فتيل حرب جديدة وشاملة 
في المنطقة، ففي هذا مصلحتها وبها يس��هل عليها السيطرة 
النهائية على تلك الدول والتغلغل في دول أخرى وتحقيق الحلم 
الفارسي القديم بتسيد المنطقة، والتمكن من الشعب اإليراني 
الذي يعتبر س��يطرة الماللي عليه لعنة ما بعدها لعنة ويضحي 

بالغالي والنفيس وهو يقاومهم.

 »كورونا« يتراجع.. 
شكرًا كوادرنا الطبية..

أصب��ح عدد حاالت اإلصابة بمرض فيروس كورونا )كوفيد19( قليل 
ف��ي البحرين وصلت إل��ى أقل من 20 حالة يوميًا م��ع ارتفاع أعداد 
الفحوص��ات التي تصل إلى أكثر من 15 ألف يوميًا، هذا االنخفاض 
ف��ي اإلصابات وكذلك تراج��ع الوفيات جاء بفضل م��ن اهلل تعالى 
ثم بجه��ود فريق البحرين والفريق الوطن��ي الطبي والكادر الطبي 
والصف��وف األمامي��ة الت��ي عملت باللي��ل والنهار م��ن أجل صحة 
وس��المة وراحة المواطنين والمقيمين منذ بدء جائحة كورونا، كما 
أن اإلقب��ال والوعي المجتمع��ي على أخذ اللقاح��ات ضد الفيروس 
والجرعة التنشيطية كان له الدور الكبير فيما وصلنا إليه من مناعة 
مجتمعية ضد الفيروس، األمر الذي عادت معه الحياة إلى طبيعتها 
وأصبح الجميع يعيش حياته كما كانت مع األخذ طبعًا باالحترازات 
واالشتراطات الصحية من تباعد اجتماعي ولبس الكمام والتعقيم 

وغيرها من إجراءات صحية وضعها الفريق الطبي.
ما يثلج الصدر أن الشعب البحريني حقيقة مجتمع واٍع يدرك أهمية 
تطبي��ق ما يصدر من توجيهات وتعليمات م��ن قبل الكادر الطبي 
حيث إن الجميع يعلم بأن ذلك نابع من حرص األطباء على س��المة 
وصحة من يعيش على هذه األرض الطيبة، وهنا البد من اإلش��ادة 
بكل طبيب وممرض بحريني والذي يأتي متزامنًا مع االحتفال بيوم 
الطبيب البحرين��ي الذي يصادف أول يوم أربعاء من ش��هر نوفمبر 
م��ن كل عام، هنا حقيقة نرفع القبعة لهم تقديرًا وإجالاًل لهم على 
م��ا بذلوه طوال ما يقارب العامين لمواجهة هذه الجائحة والمجال 
ال يتس��ع هنا لذكر ما قدم��وه من تضحيات، كما ه��م المواطنون 
والمقيم��ون يقدرون ما يقوم به الكادر الطب��ي كان التقدير األول 
م��ن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى، حفظه اهلل ورعاه، بإصدار أمره الس��امي باستحداث 
»وس��ام األمير س��لمان بن حمد لالس��تحقاق الطبي«، هذا الوسام 
يؤكد مدى الرعاية والدعم الس��امي من جاللت��ه أيده اهلل للكوادر 
الوطني��ة بالصفوف األمامية، كما أنه يحمل اس��م صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء حفظ��ه اهلل تقديرًا من جاللة المل��ك لقيادته وإدارته بكل 
ثبات وعزيمة في التعامل مع فيروس كورونا )كوفيد19( والحد من 

تداعياته.
حقيقة نفخ��ر ونعت��ز كمواطنين بكوادرن��ا الوطني��ة العاملة في 
القطاع الطبي الذين أصبحوا مثااًل يحتذى به ونموذجًا في الكفاءة 
واإلنج��از باعتبارهم الثروة الحقيقية في خدمة الوطن والمواطنين 
وحتى المقيمين، فقد سطروا أروع معاني الوفاء والعطاء في جائحة 
كورون��ا من أجل حماية الناس حتى على حس��اب وقتهم وصحتهم 
وأهاليه��م يعمل��ون دون كلل أو ملل متناس��ين تعبهم الجس��دي 
والنفس��ي وهم حائ��ط الصد األول لحماية الوط��ن والمجتمع، كل 
تلك التضحيات الجس��ام والمخاطر الكبيرة التي واجهتهم فمهما 
كتبن��ا وقلنا لن نوفيهم حقهم نظير الجه��ود والخدمات المتميزة 
والجليل��ة الت��ي قدموها، فالطب هي المهن��ة التي تالمس الحس 
اإلنساني ألنها تتعامل مع أرواح البشر وتصل ألعلى مراحل العطاء 
ألنها تنقذ حياة إنسان وتخفف من آهات مريض يتألم من مرضه.

همسة
ش��خصيًا قمت بالعمل عل��ى إعداد تقاري��ر تلفزيونية تعاملت مع 
ع��دد م��ن األطباء الذي��ن أكن له��م كل االحترام والزل��ت أتواصل 
معهم في حال أي استفسار طبي بشأن فيروس كورونا، على الرغم 
من انش��غالهم ووقتهم الثمي��ن إال أنهم وب��كل تواضع يقومون 
بالرد على االتصال أو رس��الة الواتساب، هذا هو الطبيب البحريني 

بأخالقه قبل كفاءته في مجاله الطبي.

الكاظمي وميقاتي.. وجهان مختلفان
في الوقت الذي يسعى فيه رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي إلى بذل كل 
الجهود واستنزاف كل الطاقات لتخليص العراق من التبعية اإليرانية والنفوذ 
الفارسي المجوسي والذي كلفه حياته باستهدافه مرتين في محاولة الغتياله 
من قب��ل الحرس الث��وري اإليراني باس��تهداف منزله بثالث��ة صواريخ دمرت 
المنزل ولكن عناية اهلل سلمت الكاظمي وخسر هنالك المبطلون الفرس ومن 
هم أتباعهم من العراقيين الخونة الذين يتآمرون مع إيران ضد العراق يخرج 
الكاظمي ويعلن أنه »لن تس��تطيع إيران وأتباعها وقف مسيره تحرير العراق 
من النفوذ اإليراني«. هذه التضحية من أجل الوطن واستقالل الوطن يقابلها 
رئي��س وزراء لبنان نجيب ميقاتي ووزير خارجيته وإعالمه جورج قرداحي هؤالء 
الخون��ة الذي��ن انضموا تحت لواء ع��دو اهلل وخائن العروب��ة الدجال المضلل 

حس��ن نصرهلل الذي س��لم لبن��ان إلى االحت��الل اإليراني وأصب��ح رئيس لبنان 
ووزراؤه ونوابه تحت اإلرادة اإليرانية. 

نعم الفرق شاسع بين الكاظمي وميقاتي، فالكاظمي وجه أبيض ناصع، أعطى 
أعظم مثال للتضحية والفداء عن وطنه العراق، بينما ميقاتي وجه أسود، مثل 

عمالء إيران والذي توج بأنه عميل ضرب أكبر مثل في خيانة وطنه لبنان.
أيها الكاظمي األجيال القادمة س��تتذكر اسمك رمزًا من رموز الفداء، ويا أيها 
الميقاتي ومعك قرداحي س��تلعنكما األجيال القادمة بأنكما رمزان بارزان في 

الخيانة للوطن.

* كاتب ومحلل سياسي

مؤتمر تريندز األول
تش��رفت بحض��ور دعوة كريمة من مرك��ز »تريندز« للبحوث واالستش��ارات في 
أبوظبي، لمؤتمرهم األول باالشتراك مع المجلس األطلسي األمريكي والذي جاء 
بعنوان »أمن منطقة الشرق األوسط في عالم متغير: نحو بناء نظام أمن إقليمي 
مس��تدام« في العاصمة األمريكية واشنطن، إلى جانب كوكبة من المتحدثين 

والمسؤولين والمفكرين الخليجيين واألمريكيين الحاليين والسابقين.
المؤتم��ر حمل ف��ي طياته العدي��د من المح��اور أهمها اتفاقيات الس��الم مع 
إس��رائيل والعمل المضني إليقاف أنش��طة إيران المزعزعة لألمن واالس��تقرار، 
والرغبة في تحقيق الرخاء واالستقرار للشعوب في عالم سريع التغيير، ومنطقة 

ملتهبة كالشرق األوسط.
وظه��ر بوضوح ف��ي المؤتم��ر، أن الجمي��ع متفقون عل��ى أهمية الس��الم في 
المنطق��ة، واالتفاقي��ات اإلبراهيمي��ة التي ت��م توقيعها من جان��ب اإلمارات 
والبحري��ن والس��ودان والمغرب مع إس��رائيل، مع ض��رورة ردع إي��ران، وإيقاف 

أنشطتها التخريبية، واحتاللها للعواصم العربية، وزعزتها لألمن واالستقرار.
المتحدث��ون ف��ي المؤتم��ر، أظه��روا مج��ددًا أهمي��ة محارب��ة اإليديولوجيات 
المتطرفة، س��واء تلك التي تحملها جماعة »األخوان المسلمين«، أو »داعش«، 
و»حزب اهلل« وغيرها من التنظيمات اإلرهابية، والتي يجب أن ال نغفل عنها رغم 
كل الظروف، كونها كانت والتزال أدوات لتنفيذ مخططات خبيثة في المنطقة.

وم��ع اختالف بع��ض وجهات النظر، ح��ول آليات تنفيذ هذه األهداف الس��امية، 

إال أن األف��كار الت��ي طرحت عل��ى الطاولة، يمكن أن تخ��رج بنتائج عظيمة، مع 
وجود هذه الكوكبة من المس��ؤولين المهمين، وأصحاب الفكر والرأي، من كبار 

المسؤولين السابقين.
كم��ا اتفق الجميع، على أهمية منطقة الش��رق األوس��ط في الس��الم العالمي، 
وكونها ركي��زة هامة جدًا، رغم صغر مس��احتها الجغرافية، إال أنها العب مؤثر 
وكبير عالميًا، واستقرارها يؤثر بشكل مباشر على استقرار العالم، وهو ما يؤكد 
اس��تمرار التركيز عليها، وضرورة الحفاظ على أمنها واس��تقرارها، ويؤكد أيضًا 
أن اإلدارة األمريكية، لن تتخلى بأي ش��كل من األشكال عن هذه المنطقة، ولن 

تتكرر تجارب حدثت في دول أخرى معها.
مراكز الدراس��ات والبح��وث هذه، رفعت مجددًا راية أهميته��ا في صناعة القرار 
العالمي، وتأثيرها على صناع القرار، بعيدًا عن تصريحات السياس��يين والقادة، 

والتي كثيرًا ما تحمل مجامالت وحسابات وابتزازات سياسية، لها مآرب أخرى.
وبقراءة س��ريعة لم��ا قاله المتحدثون، أس��تطيع القول بأن اتفاقيات الس��الم 
اإلبراهيمية، س��تنقل الشرق األوس��ط آلفاق أرحب وأوسع، ونماء مقبل في هذه 
ال��دول، ونرى اآلن بداية ه��ذه النتائج على كافة األصع��دة، وأبرزها تراجع دور 
وش��عبية التنظيمات اإلرهابية، وانحس��ار العنف في ليبيا وس��وريا، وغيرها من 

المبشرات بأن المنطقة متجهة نحو األفضل.
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يقيس الحرارة وُيعقم ويرصد الحاالت المشتبه بها

طالبة تصنع روبوتًا لمساندة الفريق الوطني
»ألنن��ي مواطن��ة مخلص��ة 
الغال��ي،  الوط��ن  له��ذا 
وضعت نصب عيني خدمته 
بكل طاقتي وقدراتي، لكي 
أساهم ولو بالشيء البسيط 

في تطويره وإعالء رايته«.
تلك كان��ت كلمات الطالبة 
بوغمار، من  زين  البحرينية 
الثانوية  مدرسة االستقالل 
للبنات، والت��ي حملت فكرًا 
واعيًا تج��اه وطنها وأهمية 
المشاركة في خدمته، رغم 
صغر سنها، فعملت جاهدًة 
موهبته��ا  توظي��ف  عل��ى 
صن��ع  ف��ي  التكنولوجي��ة 
روبوت طبي يعزز من جهود 

الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا.
وقالت زين إنها س��خرت جهدها ووقتها لهذا المش��روع، مس��تفيدًة من 
التدريب والدعم الذي حصلت عليه من وزارة التربية والتعليم، ومس��اندة 
والديه��ا، مع اطالعه��ا على العديد من الفيديوه��ات التعليمية والبحوث 
العلمي��ة ذات الصلة، إل��ى أن توصلت إلى الفكرة النهائية، وهو يس��اعد 
العاملين في الصفوف األمامية، حيث يتمتع بوظائف عدة، ويمكن وضعه 
عند بوابة أي مؤسس��ة، فبإمكانه قياس درجة حرارة األشخاص، وتعقيم 
أيديهم، وإصدار تنبيه وإش��عار في حال وجود اش��تباه بحالة قائمة، ومن 
ث��م يتواصل مع المعنيين، إلعطائهم معلوم��ات الحالة وتحويلها إليهم 

آليًا.

 طالبة من جامعة البحرين 
تنال جائزة »التميز« في مسابقة دولية

حص��دت طالبة م��ن جامعة البحرين جائ��زة »التميز« العالمية في مس��ابقة 
»الجسر الصيني« العشرين للغة والثقافة الصينية لطلبة الجامعات األجنبية، 

متفوقة على حوالي 70 ألف منافس من جميع أنحاء العالم. 
ومثل��ت س��راج حس��ين، الطالبة في قس��م الهندس��ة المعماري��ة عبر معهد 
كونفوشيوس في الجامعة، مملكة البحرين على المسرح الدولي للتنافس مع 
متعلمي اللغة الصينية من جميع أنحاء العالم. ومثل 125 فائزًا من 101 دولة 
بالدهم للتنافس في الجولة النهائية في 22 سبتمبر 2021، وتم اإلعالن عن 

جوائز الجولة النهائية في 30 أكتوبر 2021. 
وتع��د الطالبة حس��ين أول متس��ابقة من البحرين، تش��ارك بنص��ف نهائي 
»الجس��ر الصيني« من القس��م اآلس��يوي بعد توقف عامين بس��بب الجائحة. 
وأكملت الطالبة مسابقة المعرفة الصينية باإلجابة عن أسئلة عبر اإلنترنت، 
كما قدمت مقطع فيديو باللغة الصينية مدته ثالث دقائق، ُعِرَض على منصة 
الفيديو القصير التابع لراديو الصين المركزي، وسجل 8.038 مليون مشاهدة. 

 البحرين تحصد 4 ميداليات 
في معرض الشارقة للطوابع

ش��اركت جمعية البحرين له��واة طوابع البريد في فعاليات معرض الش��ارقة 
الح��ادي عش��ر للطوابع، الذي أقي��م مؤخرًا في ميغا مول الش��ارقة حيث حقق 
المش��اركون من البحري��ن 4 ميداليات، قام بتس��ليمها له��م رئيس جمعية 
اإلمارات للطوابع عبداهلل خوري خالل األمسية الختامية للمعرض التي نظمت 
بحضور عدد من الشخصيات. وفاز حسين باراس بالميدالية الفضية المذهبة، 
حيث ش��ارك بخمس منصات بعنوان إصدارات طواب��ع الكعبة والخفجي، كما 
فاز صالح الحس��ن بالميدالي��ة الفضية الكبيرة، حيث ش��ارك بخمس منصات 
بعن��وان نظام البريد في البحرين من عام 1888-1956، إلى جانب فوز حبيب 
طرادة بالميدالية البرونزية، بعد أن ش��ارك بثالث منصات بعنوان الرس��ائل 
التجارية للمظاريف الجوية، وهيثم الصالح بالميدالية الفضية البرونزية، بعد 

أن شارك بثالث منصات بعنوان بطاقات بريد مبادرات البحرين.
وأك��د رئي��س الجمعية محمد جناح��ي أن الجمعية تحرص ف��ي كل عام على 
المش��اركة في مع��رض الش��ارقة وغيره من المع��ارض الخليجي��ة والعربية 
والدولي��ة من خالل مش��اركات أعض��اء الجمعية الذين يحرص��ون على الرقي 
بالهواي��ة عبر حضورهم في المحاف��ل العالمية، حيث تمكنت الجمعية طوال 

السنوات الماضية من حصد العديد من الجوائز والميداليات والشهادات.
م��ن جانب آخ��ر تم في ختام معرض الش��ارقة تكريم كافة منس��قي عروض 
الدول المش��اركة ومن ضمنهم ليلى كازروني منس��قة األعمال المشاركة من 
مملك��ة البحرين كأول منس��قة في تاري��خ المعارض الخليجي��ة، حيث أعربت 

كازروني عن افتخارها بهذا التكريم.

قصة »الطرطور«
ما أكثر الرهانات القطرية الخاسرة، ما أكثر هدر األموال وضياعها، 
ما أكثر انقالبات السحر على الساحر! وضع النظام القطري رهانه 
على حصانين لحكم الش��مال اإلفريقي، صرف عليهما ومّولهما 
ودعمهما وقدمهما إعالميًا ودّربهما في حضانة خاصة منتظرًا 
اللحظة المناس��بة لوضعهما في المكان الذي هيأهما له؛ األول 
مرس��ي، والثاني المرزوقي. األول كي يحك��م مصر، والثاني كي 
يحكم تونس، على أمل أن الحصانين س��يكونان تحت إمرة ولي 
النعمة وحضانة التهيئة والتدريب لإلخوان المس��لمين »حمد 
بن خليفة«، فيحكم من خاللهما الشمال العربي اإلفريقي »كان 
اهلل في عونه«. األول وعرفنا مصيره ومصير جماعته، أما الثاني 

فقصته قصة.
لنبدأ من نهاية المرزوق��ي، إذ أصدر قاضي التحقيق في تونس 
األس��بوع الماض��ي مذك��رة اعتق��ال للرئيس المؤقت الس��ابق 
المنص��ف المرزوقي بس��بب تصريحاته التي أطلقه��ا على قناة 
فران��س 24 والت��ي تفاخر فيها أنه قضى األي��ام األخيرة يجوب 
أوروبا بجوازه الدبلوماس��ي يحرض ال��دول األوروبية على بلده، 
ويحثه��م على عدم الحض��ور لقم��ة فرانكوفوني��ة كان مزمعًا 
عقده��ا في تونس، أي إن��ه كان يعمل ضد المصلحة والمنفعة 
والفائ��دة لبلده، وعمومًا هذا ليس بغريب عن أي منتٍم لجماعة 

اإلخوان المسلمين.
لذلك صدرت مذكرة االعتقال بحقه، واآلن هو خائف من العودة 
إلى تونس، وس��يعيش في الغربة. وتقول المصادر التونس��ية 
إنه ل��ن يتأثر ماديًا فقد كّون ثروته م��ن األموال القطرية منذ 
أن كان موظفًا في قناة الجزيرة براتب ش��هري بلغ 50 ألف يورو 
ومازال��ت قطر تصرف علي��ه، إنما المهم ض��اع كل ريال قطري 

صرف عليه هباء منثورًا.
هذا الشخص وضع على س��دة الحكم بعد عزل بن علي كرئيس 
مؤقت، ف��كان متقدمًا في الس��بق وحصانًا رابح��ًا تعب النظام 
القطري عل��ى تهيئته وتدريبه وإجالس��ه على الكرس��ي، فظن 
حم��د بن خليفة أنه حقق حلم��ه، وأول قرار اتخذه المرزوقي هو 
صرف تعويضات له ولزمالئه »المناضلين« كتعويضات!! ثم رد 
الجميل لقطر حين وقف عند السفارة البحرينية في تونس يهتف 
ض��د آل خليف��ة عام 2011، ث��م رد لها الجميل م��رة أخرى حين 
وقف عند الس��فارة القطرية داعمًا لها حين قرر التحالف الرباعي 
مقاطع��ة قطر عام 2017، واليوم هو مطرود من بلده، وصدرت 

بحقه مذكرة اعتقال.
إنما ِلَم يس��ميه التونس��يون »الطرطور«؟ ألن��ه يدافع عن قطر 
بطريقة مضحكة، تثير الس��خرية، ال يعنيه كشف عمالته لقطر 
فال يعتني بالبحث عن تبريرات منطقية، لذلك أطلقوا عليه اسم 

طرطور قطر.
فحين س��ألوه لم��اذا تدافع عن دولة غي��ر ديمقراطية ليس لها 
برلمان وال انتخابات وال حتى دس��تور كقط��ر قال »وإن لم تدِع 
قط��ر أنها دول��ة ديمقراطية لظروفه��ا الخاص��ة فإنها دّعمت 
دوم��ًا ش��عوبًا...«، أعطى الطرط��ور لدولة قطر ع��ذر »الظروف 
الخاص��ة« لكنه لم ُيِجب ما هي الظروف الخاصة حين ُس��ِئل عن 
ذلك، فأكمل التوانس��ة العبارة على طريق��ة أكمل الفراغ نيابة 
عنه، فقالوا »الديمقراطية ال تلزم قطر بعد ألنها لم تبلغ س��ن 
الرش��د«. وتهكم آخر »يوم فرق��وا الديمقراطية لم تحضر قطر 

ألسباب خاصة«.
وق��ال معلقون تهم��ًا للمرزوقي على غ��رار »الحقوقي المزيف« 
و»الُمتاج��ر بالديمقراطي��ة وحق��وق اإلنس��ان« و»عب��د الريال 

القطري«.
ويقدم المرزوقي نفسه كدكتور وحقوقي ومثقف وسياسي.

ويتس��اءل مغرد: »بالمناس��بة دكت��ور هل س��تصبح زميلنا في 
البطال��ة عندما تقط��ع عنك قطر المرت��ب لظروفها الخاصة أم 

ستغير الصنعة؟«.
وقال معل��ق »نص متناقض دليل عل��ى أن المرزوقي هو مجرد 

عميل«.
وصح��ح معلقون تدوين��ة المرزوق��ي، فكتب معل��ٌق »أواًل قطر 
ل��م تمّول الث��ورات العربية بل مّولت ميليش��يات، وأنت وحزبك 
كنتم��ا أحد هذه البي��ادق، ثانيًا ما دخلنا نحن ف��ي معركة بين 
دول الخليج«. وكتب معلٌق ثاٍن »رهنتم قرارنا ومستقبل أبنائنا. 
اصطف��اف هذه »النخبة« في هذه المحاور ال يدل إال على إفالس 

سياسي ندفع ثمنه يوميًا«.
وقال ثال��ث »دعمتك أنت قطر يا طرط��ور ومولتك حتى تخرب 
تونس وتبث فيها سموم الجهوية والعروشية وتخرب مجتمعها 

وركائزه وتشوه رجاالت البالد«.
وتساءلت معلقة »لماذا تتكلم في ما ال يعنيك همك الوحيد أن 

تأتي بتصريح ترضي به أسيادك؟«.
وأع��اد مغردون ت��داول مقطع فيديو تحت ش��عار »هذا تاريخك 
المخ��زي«، ظهر فيه المرزوقي مع األمير الس��ابق لقطر الش��يخ 
خليف��ة بن حمد يعدل مالبس المرزوقي ويعلمه كيف يصافح«، 

»المصدر صحيفة العرب 7 يونيو 2017«.
نحتاج إلى من يحسب حجم األموال التي صرفها النظام القطري 
على مش��روع إس��قاط األنظمة وهدم ال��دول وتنصيب األخوان 
المسلمين، وتشويه صورة األنظمة العربية األخرى؟ وكذلك كم 
دفع لتزوير الوثائق ورشاوى المحكمين والقضاة، فقط لمعرفة 

حجم خسائرهم، فكل يوم يسقط لهم طرطور!!



المنامة - وزارة الخارجية

أدانـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة البحريـــن 
بشـــدة إطالق ميليشـــيا الحوثي اإلرهابية 
المنطقـــة  تجـــاه  باليســـتية  صواريـــخ 
الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة  الجنوبيـــة 
الشـــقيقة، في عمـــل إرهابي آثـــم وممنهج 
يهـــدد أمـــن وســـالمة المدنييـــن واألعيـــان 
المدنيـــة، ويتعـــارض مـــع القانـــون الدولي 

اإلنساني.
وأكدت الوزارة وقوف مملكة البحرين  «

إلى جانب المملكة العربية السعودية 
الشقيقة وتضامنها التام فيما تتخذه من 

إجراءات وتدابير أمنية للدفاع عن أمنها 
واستقرارها وسالمة أراضيها، مشيدة 

بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية 
السعودية التي تمكنت من اعتراض 

وتدمير الصواريخ، داعية المجتمع الدولي 
إلى ضرورة اتخاذ قرارات صارمة لوقف 

هذه االعتداءات االرهابية اآلثمة.

“الخارجية”: صواريخ الحوثي 
تهّدد أمن السعودية

المنامة - بنا

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اســـتقبل 
للشـــؤون السياســـية الشـــيخ عبدهللا 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، أمـــس، وفـــد 
فـــي  البحريـــن  أصدقـــاء  مجموعـــة 
البرلمـــان األوروبي، فـــي إطار زيارته 

البحرين.
الشـــيخ  رحـــب  االجتمـــاع،  وخـــالل 
عبـــدهللا بن أحمـــد آل خليفـــة بالوفد 
بالجهـــود  الزائـــر، مشـــيًدا  البرلمانـــي 
الطيبـــة لمجموعة أصدقـــاء البحرين 
في إطـــار توطيد عالقـــات الصداقة 
والتعـــاون التـــي تربـــط بيـــن مملكـــة 

البحرين والبرلمان األوروبي.  
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  وأكـــد 
للشـــؤون السياسية أن المملكة تقدم 
نموذًجا رائـــًدا في تعميق الممارســـة 
الديمقراطية وضمان الحريات ونشر 

ثقافة التعايش الســـلمي، مســـتعرًضا 
المواقـــف المســـؤولة والفاعلـــة التي 
تضطلـــع بهـــا المملكة لتعزيز الســـالم 
واالستقرار على الصعيدين اإلقليمي 

والدولي.
مـــن جانبـــه، أعـــرب وفـــد مجموعـــة 

البرلمـــان  فـــي  البحريـــن  أصدقـــاء 
األوروبي عن تطلعه لتعزيز التنسيق 
البحريـــن،  مـــع  المشـــترك  والتعـــاون 
والمكتســـبات  اإلنجـــازات  مثمًنـــا 
النوعيـــة والحضاريـــة التـــي حققتها 

المملكة في مختلف المجاالت.

البحرين نموذج رائد في تعميق الممارسة الديمقراطية والحريات

06
الخميس 11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الثاني 1443 - العدد 4776

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمـــع وزيـــر الخارجية عبداللطيـــف الزياني، مـــع مفوضة األمم المتحدة الســـامية 
لحقـــوق اإلنســـان ميشـــيل باتشـــيليت، في إطار الزيـــارة التي يقوم بها ســـعادته إلى 
جنيف. وخالل االجتماع، تم بحث التعاون الثنائي في مجال حماية حقوق اإلنسان 
بيـــن وزارة الخارجيـــة ومفوضية األمم المتحدة الســـامية لحقوق اإلنســـان، وتأكيد 
أهميـــة مواصلـــة العمل المشـــترك وســـبل تعزيزه وتنميته إلى مســـتويات أشـــمل بما 
يلبي التطلعات واألهداف المشتركة، كما تم استعراض الدور البارز الذي تضطلع به 
المفوضية في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان على المستوى الدولي، والجهود 
المتواصلـــة التـــي تقـــوم بها مملكة البحريـــن لمزيد من التطوير فـــي منظومة حقوق 

اإلنسان في المملكة، تنفيًذا للتوجيهات الكريمة من جاللة الملك.

تقوية التعاون مع األمم المتحدة في حقوق اإلنسان

مجلس التعليم العالي

اســـتقبلت األميـــن العام لمجلـــس التعليم العالي نائب رئيـــس مجلس أمناء 
مجلس التعليم العالي الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة بمكتبها 
أمس ســـارة الفالحي، التي أهدتها نســـخة من رســـالة دكتوراه المهنية في 
إدارة األعمـــال بعنـــوان إطـــار مقتـــرح لـــدور التخطيـــط اإلســـتراتيجي في 
تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة. وأعربـــت األميـــن العـــام عن شـــكرها لها على 
اإلهـــداء المتميز، وتقديرها للجهد الكبير الـــذي بذلته في إعداد األطروحة 
القيمـــة التي تعكس اهتمامهـــا باالرتقاء بالعملية التعليميـــة وتوفير المناخ 

األمثل للتفوق والتميز، متمنية لها كل التوفيق والنجاح.

أمين “التعليم” تتسلم نسخة من دكتوراه الفالحي

المنامة - بنا

المنامة - بنا

استقبل مستشـــار جاللة الملك 
للشـــؤون الدبلوماســـية الشيخ 
محمـــد  بـــن  أحمـــد  بـــن  خالـــد 
بمكتبـــه،  أمـــس  خليفـــة،  آل 
أحمـــد.  أبـــو  خالـــد  الصحافـــي 
رحـــب  االســـتقبال  وخـــالل 
بـــن  أحمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ 

محمـــد آل خليفـــة بخالـــد أبـــو 
أحمد، مشـــيًدا بدوره اإلعالمي 
متعـــددة  مواقـــع  فـــي  البـــارز 
متمنًيـــا  المتميـــزة،  ومؤلفاتـــه 
لـــه مزيـــدا مـــن النجاحـــات في 
مســـيرته اإلعالميـــة المتميـــزة، 

وكل التوفيق والسداد.

اســـتقبل مستشـــار جاللة الملك 
للشـــؤون الدبلوماســـية الشـــيخ 
خالـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل 
فـــي  بمكتبـــه  أمـــس  خليفـــة، 
قصـــر القضيبية، ســـفير المملكة 
األردنية الهاشـــمية لـــدى مملكة 
البحريـــن رامي صالـــح وريكات 

العدوان.
وخـــالل اللقـــاء، هنأ المستشـــار 
الســـفير علـــى اختيـــاره عميـــًدا 
للسلك الدبلوماســـي في مملكة 

دوام  لـــه  متمنًيـــا  البحريـــن، 
التوفيق والسداد.

وجرى خالل اللقاء اســـتعراض 
للعالقـــات  المتقـــدم  المســـار 
الثنائية التـــي تجمع بين مملكة 
األردنيـــة  والمملكـــة  البحريـــن 
تعزيـــز  وســـبل  الهاشـــمية، 

التعاون.
كما تم مناقشـــة آخر التطورات 
والمســـائل  والدولية  اإلقليميـــة 

ذات االهتمام المشترك.

مستشار جاللة الملك يشيد بالدور اإلعالمي ألبو أحمد

العدوان عميًدا للسلك الدبلوماسي في البحرين

تطبيق الحجر للمسافرين 
غير المتطعمين القادمين 

إلى البحرين

النعيمي: “جائزة اليونسكو - الملك حمد” تتناسب مع متطلبات العالم

الحمر: البحرين تحقق نهضة شاملة بمجال التنمية اإلسكانية

الطيران المدني: تحديث إجراءات الدخول للبحرين عبر المطار

أشاد بدعم السعودية واإلمارات لميزانية المنظمة

الوفد األوروبي أشاد بمشروعات بناء المدن الحديثة

بنـــاًء علـــى توصيـــة الفريق الوطنـــي الطبي 
 )19 )كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
وموافقة اللجنة التنســـيقية، أعلنت شؤون 
تحديـــث  ســـيتم  أنـــه  المدنـــي  الطيـــران 
إجـــراءات الدخـــول لمملكـــة البحريـــن عبـــر 
مطار البحرين الدولـــي بدًءا من يوم األحد 

المقبل، حيث تقرر ما يلي:
1. إلغـــاء نظـــام قائمـــة الـــدول الحمـــراء، 2. 
تطبيـــق الحجـــر الصحي االحتـــرازي لجميع 

القادميـــن  المتطعميـــن  غيـــر  المســـافرين 
إلـــى مملكـــة البحريـــن في أماكن الســـكن أو 
اإلقامـــة، مـــع إلغاء إلزاميـــة الحجر الصحي 

االحترازي في األماكن المرخصة.
إلـــى  المدنـــي  الطيـــران  شـــؤون  وأشـــارت 
الصحيـــة  اإلجـــراءات  فـــي  االســـتمرار 
االحترازيـــة المعمول بها حاليـــا، وأنه يمكن 
االطـــالع علـــى إجـــراءات الدخـــول لمملكة 
البحرين من خالل الموقع اإللكتروني التابع 

.)healthalert.gov.bh( لوزارة الصحة

أجرت قناة الشرق مقابلًة مع وزيرالتربية 
تحـــدث  النعيمـــي،  ماجـــد  والتعليـــم 
الملـــك   - اليونســـكو  خاللهـــا عـــن جائـــزة 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، الســـتخدام 
تكنولوجيـــات المعلومـــات واالتصـــال في 
مجـــال التعليم، مشـــيًرا لتكريمهـــا العديد 
من المبـــادرات المتميزة حســـب العناوين 
التـــي يتـــم اختيارهـــا ســـنوًيا، بالتنســـيق 
مـــع الجهـــات المختصـــة فـــي اليونســـكو، 
والتي تتناسب مع احتياجات ومتطلبات 
العالم، وأســـهمت بذلك في تكريم الجهود 
المتميـــزة مـــن مختلـــف دول العالـــم منـــذ 
تأسيســـها، مؤكًدا بـــأن عناوينها التي يتم 
اختيارهـــا ســـنوًيا قـــد أكســـبتها اهتماًمـــا 
عالمًيـــا، وأصبحـــت من الجوائـــز المتميزة 

التـــي تمنـــح بالتنســـيق مع هـــذه المنظمة 
العريقة. 

كما أشـــار في حديثه إلى التحديات التي 
تواجـــه اليونســـكو، بعـــد أن شـــهد العالـــم 

جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 19(، وانعـــكاس 
هـــذه الجائحة على جميـــع الجوانب التي 
المنظمـــة،  وبرامـــج  اليونســـكو،  تغطيهـــا 
ومتطلبـــات دول العالـــم، وتطلعات الدول 

على ضوء ذلك تحسًبا ألي جائحة أخرى، 
كما تناول اللقاء الوضع المالي لليونسكو، 
ودور المملكة العربية الســـعودية الشقيقة 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، 
بتوفيـــر الدعم لميزانية اليونســـكو ودعم 
مشـــروعاتها، مـــا كان لـــه نتائـــج إيجابيـــة 

على عمل المنظمة.
كما أشار الوزير إلى ما قامت به اليونسكو 
من أعمـــال علـــى الصعيد العالمـــي، وذلك 
بمناســـبة احتفالهـــا بمـــرور 75 عاًمـــا على 
تأسيســـها، إذ بّيـــن أنهـــا قامت بـــدور مهم 
وبـــارز في مجـــال دعـــم التعليـــم للجميع، 
وتقديـــم العديـــد مـــن الدراســـات وإقامـــة 
المؤتمـــرات، وتوفيـــر الخبـــراء العالمييـــن 
في جميع مجاالتها، ما أسهم في االرتقاء 

بالتعليم والبحث العلمي.

أكد وزير اإلســـكان باسم الحمر أن مملكة 
البحرين حققت نهضة شـــاملة في مجال 
التنمية اإلســـكانية من خالل مشـــروعاتها 
الرؤيـــة  بفضـــل  والمبتكـــرة؛  الجديـــدة 
الســـامية لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، بمـــا 
عـــزز حجم اإلنجـــاز والتطـــور الكبير الذي 

يشهده هذا القطاع.
المســـيرة  إن  اإلســـكان:  وزيـــر  وقـــال 
اإلســـكانية حافلـــة باإلنجـــازات والتطوير 
فخـــورون  اليـــوم  ونحـــن  بدايتهـــا،  منـــذ 
باإلشـــادات الدولية خصوًصا التي تصدر 
عن البرلمان األوروبي تقديًرا لهذا اإلنجاز 

المتنامي. 
جاء ذلك لدى استقباله وفًدا من مجموعة 
أصدقـــاء البحرين في البرلمان األوروبي، 

والذي يزور البالد حاليا.
الوفـــد  بهـــا  قـــام  التـــي  الجولـــة  وخـــالل 
بمشـــروع مدينـــة شـــرق الحـــد اســـتعرض 
الحضاريـــة  اإلنجـــازات  اإلســـكان  وزيـــر 
والتنمويـــة التي تشـــهدها مملكة البحرين 

والتـــي تعـــد ثمـــرة الدعـــم واالهتمـــام من 
قبـــل القيـــادة، حيـــث اطلـــع الوفـــد علـــى 
اإلســـتراتيجية التـــي تســـير عليهـــا وزارة 
أهـــداف  إلـــى تحقيـــق  اإلســـكان وصـــوال 
التنمية المستدامة وابتكار حلول سريعة 

بـــأدق  واالهتمـــام  للمواطنيـــن  وفوريـــة 
التفاصيـــل؛ لتوفير ســـبل الراحـــة والبيئة 

المناسبة للقاطنين بالمدن الحديثة. 
مـــن جانبـــه، أكـــد تومـــاس زداجوفســـكي 
البحريـــن  أصدقـــاء  مجموعـــة  رئيـــس 
فـــي البرلمـــان األوروبـــي حجـــم اإلنجـــاز 
الذي تشـــهده النهضـــة اإلســـكانية بمملكة 
البحريـــن مـــن خـــالل مشـــروعات تطويـــر 
تخـــدم  والتـــي  الجديـــدة  المـــدن  وبنـــاء 
ضمـــن  وتقـــع  المواطنيـــن،  مـــن  اآلالف 
مشـــروعات حضريـــة تســـهم فـــي تحقيق 
الرفاه االجتماعي واالستقرار لمواطنيها، 
معربـــا عن رغبتـــه في نقـــل تجربة مملكة 
للـــدول  بتفاصيلهـــا  اإلســـكانية  البحريـــن 
حـــل  شـــأن  فـــي  خصوصـــا  األوروبيـــة 
المشكلة اإلسكانية، متمنًيا للمملكة مزيدا 

من التقدم واالنجاز.

المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - وزارة اإلسكان

وزير التربية والتعليم في لقاء مع قناة الشرق التلفزيونية

وزير اإلسكان يستقبل وفد البرلمان األوروبي



المنامة - بنا

استقبل الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، أحمد األنصاري، المدير 
اإلقليمي للمجلس األســـترالي للمعايير الصحية، باســـل الصايغ، الذي ســـّلم 
استشـــاري األمـــراض المعديـــة والباطنيـــة، رئيـــس عـــام الخدمـــات الطبيـــة 
لألقســـام الباطنية بمجمع السلمانية الطبي، جميلة السلمان، ميدالية جائزة 
)ACHS International( التابعـــة للمجلـــس األســـترالي للمعاييـــر الصحيـــة، 
والتـــي منحـــت لهـــا تكريمـــًا علـــى مســـاهماتها المتميزة في تحســـين جودة 

وسالمة خدمات الرعاية الصحية على المستوى العالمي.
وأشـــاد الرئيس التنفيذي بجهود الســـلمان وإســـهاماتها البـــارزة في القطاع 
الصحي، مثمنًا الصورة المشرفة التي مثلتها للكوادر الصحية بالمستشفيات 
الحكومية، والتي تعكس األداء المتميز، والكفاءة العالية، وااللتزام بتوفير 

أفضل سبل الرعاية الصحية للمرضى.

السلمان تتسلم جائزة المجلس األسترالي

أكــد مستشــار جالــة الملــك لشــؤون اإلعــام نبيــل الحمــر أن جائحــة فيــروس 
)كورونا(، أضفت مســارات جديدة غيرت وجه العالم، وأن التحوالت في عالم 
اليــوم لــم تعــد عســكرية أو سياســية بحتــة، وإنمــا باتت هــذه التحــوالت تأخذ 
طابعــًا اقتصاديــًا، اجتماعيــًا وإعاميــًا بالدرجــة األولــى، وهــو ما يضــع العرب 

أمام تحديات كبيرة، تتطلب إمعان التفكير في الوضع العربي الراهن.

ورأى الحمر، خالل مشاركته كمتحدث 
رئيـــس فـــي النـــدوة الثالثـــة لــــ “منتدى 
أصيلـــة الـ 42” التي عقـــدت في مدينة 
أصيلـــة في المملكة المغربية الشـــقيقة 
حـــول موضـــوع “العـــرب والتحـــوالت 
اإلقليمية والدوليـــة الجديدة: العروبة 
إلى أين؟”، أنه رغم ما تشـــهده الساحة 
مـــن حـــروب داخليـــة  اليـــوم  العربيـــة 
واقتتـــال بيـــن اإلخوة، وغـــزو خارجي 
وعبـــث إقليمـــي ودولـــي، واعتـــداءات 
يوميـــة متكـــررة علـــى الـــدول العربية، 

إال أن هنـــاك فـــي الوقـــت ذاتـــه بـــذور 
وبـــوادر  إيجابيـــة،  عربيـــة  تحـــوالت 
انفـــراج فـــي الوضـــع، مستشـــهدا علـــى 
ذلـــك بأن اإلنســـان العربـــي أصبح أكثر 
وعيـــًا وإدراكًا للمؤامـــرات التي تحاك، 

وأصبح أكثر تشبثًا بعروبته.
والقى مستشـــار جاللة الملك لشـــؤون 
اإلعـــالم الكلمـــة الرئيســـة فـــي الندوة، 
حيـــث اســـتعاد خاللهـــا أبـــرز المراحـــل 
التـــي مر منهـــا التيار القومـــي العروبي 
منذ بداية القرن حتى الوقت الحاضر، 

مشـــيرًا إلـــى أنـــه “تاريـــخ طويـــل مـــن 
التبلور والحلم القومي العربي”.

التمســـك  إلـــى ضـــرورة  الحمـــر  ودعـــا 

باألمـــل بالرغـــم مـــن الصـــورة القاتمـــة 
أن  علـــى  مشـــددا  الراهنـــة،  لألوضـــاع 
جامعة الـــدول العربية تقع عليها مهمة 

جســـيمة ورئيســـة في تقريب وجهات 
النظـــر بيـــن الـــدول العربيـــة، وإيجـــاد 
أرضية مشـــتركة فيما بينها، وقواســـم 
رئيســـة يلتقـــي عليهـــا الفرقـــاء العرب؛ 
مـــن أجـــل المشـــاركة في جهـــود البناء 
ومـــن أجـــل المســـتقبل لخيـــر المنطقة 

وشعوبها.
وعبـــر عـــن اعتقاده بـــأن الكيفيـــة التي 
انســـحبت بها أعتى قوة عســـكرية في 
العالم من أفغانستان بعد حرب طويلة، 
يعـــد تحـــوال كبيـــرا يضـــع العـــرب أمام 
تحديـــات متزايـــدة، داعيا إلـــى إمعان 
التفكيـــر فـــي الوضـــع العربـــي الراهـــن 
وضـــرورة الخـــروج برؤى استشـــرافية 
تعالج جذور المشكالت واألزمات التي 

تشهدها الساحة العربية.
وتحـــدث فـــي النـــدوة كل مـــن محمـــد 
بـــن عيســـى، وزيـــر الخارجية األســـبق 

منتـــدى  “مؤسســـة  لــــ  العـــام  واألميـــن 
أصيلـــة”، والكاتـــب والباحـــث العراقي 
الحســـين شـــعبان، وإلهام كليب رئيسة 
“جامعـــة الالعنـــف وحقـــوق اإلنســـان” 
من لبنان، والكاتب والمحلل السياسي 
اليمنـــي مصطفـــى نعمـــان، ومحمد أبو 
حمـــور، األميـــن العـــام لـ “منتـــدى الفكر 

العربي”.
وتطرقـــت مداخـــالت المشـــاركين في 
النـــدوة، إلـــى التحـــوالت التـــي يعيش 
العالم العربي تداعياتها حتى اللحظة، 
وأثـــرت ســـلبًا علـــى فكـــرة العروبة وما 
نجم عنها من ترتيبات وأبنية سياسية.
ودعـــا المشـــاركون فـــي ختـــام النـــدوة 
العروبـــة  مفهـــوم  تحديـــث  إلـــى 
وتحصينـــه بالحريـــة والتنـــوع وقبول 
اآلخـــر، واإلقرار بالحـــق في االختالف 

واالبتعاد به عن التعصب.

المنامة - بنا

الحمر: اإلنسان العربي أصبح أكثر وعيًا وإدراكًا للمؤامرات
تحديث مفهوم العروبة وتحصينه بالتنوع وقبول اآلخر

الصفوف األمامية عملت بتفان وإخالص منقطع النظير
القاسم: االحتفاء بيوم الطبيب البحريني حمل مضامين خاصة

قالــت رئيســة جمعيــة األطبــاء البحرينيــة غــادة القاســم إن إحيــاء مناســبة يــوم 
ــد بحق الشعار  الطبيب البحريني وســط اهتمام واســع على جميع المســتويات جسَّ
الذي وضعته الجمعية هذا العام “سعادتنا في العطاء.. وشرفنا في خدمة الوطن”، 
وأضافت أن المناسبة الوطنية التي انطلقت كمبادرة من الجمعية الماضي حققت 
نجاحا منقطع النظير، معربة عن شكر وتقدير جمعية األطباء الكبيرين لكل الذين 

بادروا إلى االحتفال بهذه المناسبة وتكريم األطباء في هذا اليوم المميز.

وأوضحـــت القاســـم أن جمعيـــة األطباء 
شـــهدت نشـــاطا غير مســـبوق خالل أيام 
المناســـبة، بمـــا في ذلك تلقـــي الكثير من 
برقيات التهنئـــة، وإنتاج بطاقات التهنئة 
التـــي جـــرى توزيعهـــا علـــى األطبـــاء في 
مختلف المستشفيات، وتابعت “باإلمكان 
االطـــالع علـــى حســـاب الجمعيـــة علـــى 
انســـتغرام لمعرفة الكم الكبير لألنشـــطة 
ومختلـــف  الجمعيـــة  بهـــا  قامـــت  التـــي 
الحكوميـــة  والمؤسســـات  الجهـــات 

والخاصة المعنية بالقطاع الطبي”.
وقالـــت رئيســـة الجمعية “هـــذا االحتفاء 
مـــن مســـؤوليتنا كأطبـــاء  يزيـــد  الكبيـــر 
فـــي مواصلـــة بـــذل كل جهـــد ممكـــن من 
أجـــل خدمـــة قيادتنا ووطننـــا، من خالل 
العلميـــة  الممارســـات  أفضـــل  تكريـــس 
والمهنيـــة واألخالقيـــة فـــي عملنـــا، وأن 
الخدمـــات  تقديـــم  فـــي  بدورنـــا  ننهـــض 
العالجية للمرضى أكمل وجه وبما يمليه 

عليه ضميرنا وشرفنا المهني”.

وأوضحت أن جمعية األطباء استثمرت 
فـــي  البحرينـــي  الطبيـــب  يـــوم  مناســـبة 
تكريم األطبـــاء البحرينيين الذين أثبتوا 
كفـــاءة فـــي العمـــل والتضحيـــة بوقتهـــم 
وجهدهـــم واضعين أنفســـهم فـــي الخطر 
ألبنـــاء  اإلنســـانية  المســـاعدة  لتقديـــم 

شـــعبهم في البحرين وخارجها، وسلطت 
وإســـهاماتهم  جهودهـــم  علـــى  الضـــوء 

القيمة.
بمناســـبة  االحتفـــاء  أن  إلـــى  وأشـــارت 
الطبيـــب البحريني هذا العام حمل أبعادا 
ومضامين خاصة، حيث تخرج البحرين 
بســـالم إن شـــاء هللا من جائحة كورونا، 
بعـــد أن عمـــل األطبـــاء جنبـــا إلـــى جانب 
األماميـــة  الصفـــوف  باقـــي عناصـــر  مـــع 
بتفـــان وإخـــالص منقطـــع النظيـــر علـــى 
حمايـــة المواطنين والمقيمين في مملكة 

البحرين من هذا الفيروس.
وأكـــدت حـــرص جمعيـــة األطبـــاء علـــى 
اإلنســـاني  بالعطـــاء  التعريـــف  مواصلـــة 
الكبيـــر للطبيب البحرينـــي ودوره الكبير 
فـــي حيـــاة كل منـــا، خصوصـــا أن مهنـــة 
الطـــب ُتعتبر من أهم المهن التي تتعامل 

مع أرواح البشر بمختلف فئاتهم.

الجفير - جمعية األطباء البحرينية

د. غادة القاسم

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

البحريـــن  هيئـــة  رئيســـة  اســـتقبلت 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنـــت 
محمـــد آل خليفة، أمـــس، بمقر الهيئة 
وفـــدًا مـــن وزارة الماليـــة واالقتصـــاد 
الوطني برئاسة وكيل الشؤون المالية 
يوســـف حمـــود، حيـــث تـــم التباحـــث 
التحتيـــة  البنيـــة  مشـــاريع  حـــول 
للســـياحة الثقافيـــة المســـتدامة فـــي 

مملكة البحرين.
البنيـــة  مشـــاريع  اللقـــاء  اســـتعرض 
التحتية للسياحة الثقافية المستدامة 
فـــي  14 مشـــروعًا موزعـــة  وعددهـــا 
بمملكـــة  مختلفـــة  تاريخيـــة  مناطـــق 
البحريـــن والتي يعمـــل الطرفان على 

تنفيذها في األعوام 2022-2031.
فـــي االجتماع، شـــكرت الشـــيخة مي 
التعـــاون المشـــترك مـــع وزارة المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي لما يـــؤول لخير 

المملكـــة وأهلهـــا، كمـــا أكـــدت أهميـــة 
الثقافيـــة  التحتيـــة  البنيـــة  مشـــاريع 
االقتصاديـــة  وآثارهـــا  الســـياحية 
واالجتماعيـــة والثقافية في المجتمع 
مكانـــة  تعزيـــز  جانـــب  إلـــى  المحلـــي 
مملكـــة البحريـــن كواجهـــة حضاريـــة 
العالمـــي،  المســـتوى  علـــى  ثقافيـــة 
مشـــيرًة إلى ما توفره هذه المشـــاريع 
مـــن تجـــارب فنيـــة وثقافيـــة تســـلط 

الضوء على حقـــب تاريخية مختلفة 
مـــن الحضـــارات التـــي تعاقبـــت على 

أرض مملكة البحرين.
من جهته، أّكد حمود أهمية الشـــراكة 
فيمـــا بيـــن الجهتيـــن خصوصـــا فـــي 
تطوير البنية التحتيـــة الثقافية التي 
تعمـــل الثقافـــة على دراســـة تعزيزها، 
مـــا ينعكس على المـــردود االقتصادي 

للمملكة.

مي بنت محمد: تعزز مكانة مملكة البحرين كواجهة حضارية عالميًّا

تنفيذ 14 مشروعا للسياحة الثقافية بغضون 9 سنوات
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البحريـــن  هيئـــة  رئيســـة  اســـتقبلت 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنـــت 
محمـــد آل خليفـــة فـــي مكتبها أمس 
جواهـــر  البحريـــن  جامعـــة  رئيســـة 

المضحكي.
بنـــت محمـــد  مـــي  الشـــيخة  وقالـــت 
آل خليفـــة إن جامعـــة البحريـــن تعـــد 
واحدة مـــن أهم الصروح العلمية في 
المملكة وتســـاهم في تعزيـــز الحراك 
العلمـــي والمعرفي على المســـتويات 
المحليـــة واإلقليمية. وتمّنت لجواهر 
المضحكي كامل التوفيق في مهماتها 
الجديـــدة، ومؤكـــدة أن التعـــاون مـــا 
بيـــن هيئـــة الثقافـــة والجامعـــة يثمر 
على الـــدوام منجزات تدعـــم الحراك 
يقـــوم  كمـــا  البحريـــن  فـــي  الثقافـــي 
بتســـهيل التدريـــب الميداني لتالمذة 
الجامعـــة وخصوصا في مجال اآلثار 

والعمـــارة. وأطلعت رئيســـة الجامعة 
على آخـــر تطورات الحـــراك الثقافي، 
باليـــوم  لالحتفـــال  كاالســـتعدادات 
 18 يـــوم  اإلســـالمي  للفـــن  العالمـــي 
نوفمبـــر الجـــاري ومشـــاركة البحرين 
فـــي إكســـبو 2020 دبـــي والمســـتمرة 

حتى شهر مارس من العام المقبل.
مـــن جهتهـــا شـــكرت المضحكي هيئة 
البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار على كافة 

المملكـــة  حضـــور  لتعزيـــز  الجهـــود 
ثقافيـــًا علـــى المســـتويات اإلقليميـــة 
مـــا  التعـــاون  أن  مؤكـــدة  والعالميـــة، 
إيجابـــي  أثـــر  لـــه  المؤسســـتين  بيـــن 
فـــي البحريـــن وبيـــن أبنائهـــا، مبديـــة 
اســـتعدادها الدائم للتعاون مع الهيئة 
من أجل الترويج لما تمتلكه البحرين 
وثقافيـــة  حضاريـــة  مقومـــات  مـــن 

أصيلة.

الشيخة مي تطلع على االستعدادات لالحتفال بالفن اإلسالمي 18 نوفمبر

تعزيز الحراك المعرفي على المستويات المحلية واإلقليمية
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شـــارك مستشـــار جاللة الملك لشـــؤون اإلعالم 
نبيـــل الحمـــر، و أمين عام منتـــدى أصيلة وزير 
الخارجيـــة والتعـــاون المغربـــي الســـابق محمد 
بـــن عيســـى، بحضـــور ســـفير مملكـــة البحريـــن 
لـــدى المملكة المغربية الشـــقيقة  خالد المســـلم 
مســـاء أمس الثالثاء، في وضع حجر األســـاس 
للمشـــروع البحرينـــي المغربـــي الرائـــد “معهـــد 
البحرين للموســـيقى الشرقية” الذي يهدف إلى 
تأهيل الموســـيقيين الشباب من مدينة أصيلة، 

وجهة طنجة- تطوان- الحسيمة.

قواعـــد  تعليـــم  فـــي  المعهـــد  ويتخصـــص   
الموســـيقى عموًمـــا والشـــرقية خصوًصـــا، بمـــا 
في ذلك أصول ونشـــأة وتطور هذه الموسيقى 
العربية والمغربية، كما ســـيتلقى الطلبة دروًسا 
الموســـيقية  واآلالت  القواعـــد  مختلـــف  فـــي 

والمؤثرات الموسيقية والصوتية األخرى.
 ويأتـــي المشـــروع تثميًنـــا للروابـــط األخويـــة 
المتميـــزة القائمة بين مملكة البحرين والمملكة 
المغربية الشـــقيقة بقيادة  عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه 

ملك المملكة المغربية الشقيقة صاحب الجاللة 
الملك محمد السادس.

 كمـــا يأتـــي المشـــروع تأكيًدا لعالقـــات التعاون 
التاريخيـــة الوثيقة بين البلدين الشـــقيقين في 
مختلف المجاالت، وإشـــادة بالجهـــود المبذولة 
مـــن المؤسســـات الثقافيـــة الرســـمية واألهليـــة 
فـــي البلديـــن، بالتعـــاون مـــع مؤسســـة منتـــدى 
أصيلـــة فـــي المغـــرب، خـــالل عقـــود لترســـيخ 
وتعزيز التبادل الثقافي والفني بين المملكتين 

الشقيقتين.

وضع حجر األساس لمشروع “البحرين للموسيقى الشرقية” بأصيلة



بحـــث محافـــظ الشـــمالية علـــي 
العمـــل  فريـــق  مـــع  العصفـــور 
نائـــب  بحضـــور  بالمحافظـــة 
المحافظ العميد خالد الدوسري 
لـــإدارة  العـــام  المديـــر  ونائـــب 
العقيـــد محمـــد  للمـــرور  العامـــة 
الـــدراج ومديـــر إدارة العمليـــات 
العقيـــد  المروريـــة  والمراقبـــة 
عـــادل الدوســـري ومديـــر إدارة 
الخدمات الهندسية واالستثمار 
الســـامة  عبداللطيـــف،  خالـــد 
وانســـيابية حركـــة المـــرور فـــي 
خصوصـــا  المحافظـــة  شـــوارع 

بساعات الذروة.
وتم فـــي االجتماع بحث األمور 
التـــي تختـــص بتنظيـــم الحركة 
المحافظـــة،  فـــي  المروريـــة 
ومنها تكثيف وجـــود الدوريات 
المروريـــة فـــي أوقـــات الـــذروة 
وبالقرب من المدارس، باإلضافة 
إلى بحث تطوير آليات التعاون 

لتخفيـــف االزدحامات المرورية 
وكذلـــك االختناقـــات المروريـــة 

وتعطيل حركة السير.
العـــام  المديـــر  نائـــب  وأشـــار 
لـــإدارة العامـــة للمـــرور إلـــى أن 
هنـــاك إجراءات تنفيذية عديدة 
اإلدارة  خالهـــا  مـــن  تحـــرص 
العامة للمرور لضمان انســـيابية 
الحركـــة المروريـــة، عبر ســـرعة 
اســـتجابة الدوريـــات المروريـــة 
والتحكم في اإلشارات الضوئية 

في الحاالت الضرورية.

المنامة - وزارة الداخلية

التقـــى نائـــب المدير العـــام لإدارة 
العامة للمرور العقيد محمد الدراج 
مع مدربي السياقة؛ لتسليط الضوء 
علـــى أهميـــة رفع كفـــاءة متدربيي 
الســـياقة الراغبيـــن بالحصول على 
رخصة القيادة. وأكد العقيد محمد 
الدراج أن مدربي الســـياقة شركاء 
في تحقيق المخرجـــات التدريبية 
التي تتناســـب مع اإلستراتيجيات 
إذ  المروريـــة،  بالســـامة  المعنيـــة 
فـــي  إيجابـــي  بشـــكل  يســـاهمون 
فـــي  الراغبيـــن  وتأهيـــل  تدريـــب 

الحصول على رخصة القيادة.
وتم خال اللقاء مناقشـــة جوانب 
زيـــادة وعـــي المتدربيـــن والتركيز 
على الطرق العملية للتدريب، ومنها 
الشـــوارع  علـــى  الســـياقة  تكثيـــف 

أكثـــر  خبـــرة  إلكســـابهم  العامـــة 
وتأهيلهـــم للتعامـــل مـــع متغيـــرات 
المروريـــة،  والحركـــة  الطريـــق 
وأهمية إحاطـــة المتدربين بجميع 
القوانين األساســـية واالشتراطات 
التي يجب االلتـــزام بها ومتابعتها؛ 
وســـامة  ســـامتهم  لضمـــان 

اآلخرين.

تكثيف السياقة على الشوارع للراغبين في نيل “الليسن”
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انطاقا من مبدأ الشراكة 
وتحقيقـــا  المجتمعيـــة 
ألهداف نشـــر الوعي بين 
التعليميـــة  المؤسســـات 
إدارة  نظمـــت  المختلفـــة، 
الصحيـــة  الشـــؤون 
بالتعـــاون  واالجتماعيـــة 
مع إدارة العاقات العامة 

بوزارة الداخليـــة محاضرة توعوية 
عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي لعدد 
من مـــدارس مملكـــة البحرين تحت 
وتضمنـــت  للتدخيـــن”.  “ال  عنـــوان 
التـــي قدمهـــا مســـؤول  المحاضـــرة 

عبدالوهـــاب  صالـــح  التبـــغ  عيـــادة 
شـــرحا عـــن أضـــرار تعاطـــي التبـــغ، 
الســـلبي،  التدخيـــن  وأضـــرار 
وتأثيرهـــا  اإللكترونـــي،  والتدخيـــن 
علـــى صحة الطـــاب وجميـــع أفراد 

المجتمع.

محاضرة توعوية بعنوان “ال للتدخين”

المنامة - وزارة الداخلية

محافظ الشمالية يبحث السالمة وانسيابية المرور

“األشغال”: إصدار 38 مخالفة لقانون الصرف الصحي
أكـــد القائـــم بأعمـــال مديـــر إدارة تشـــغيل 
وصيانة الصرف الصحي بوزارة األشغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني 
عبدالنبـــي الكوفـــي أن الـــوزارة أصـــدرت 
38 مخالفـــة منـــذ البـــدء بتطبيـــق نظـــام 
الصـــرف  لمخالفـــات  القضائـــي  الضبـــط 
الصحـــي، وذلـــك بعـــد صـــدور قـــرار وزير 
العـــدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف 
لعـــدد  القضائـــي  الضبـــط  بإعطـــاء صفـــة 
مـــن موظفـــي شـــؤون األشـــغال. وأشـــار 
الكوفـــي إلـــى أن هـــذه اإلجـــراءات تأتـــي 
مرافـــق  علـــى  المحافظـــة  إطـــار  ضمـــن 
التـــي  الصحـــي  الصـــرف  شـــؤون  قطـــاع 
تشـــمل شـــبكات الصرف الصحـــي والمياه 
الضـــخ ومحطـــات  المعالجـــة ومحطـــات 
المعالجـــة، باإلضافة إلى الســـعي إلى رفع 
مستوى الوعي لدى المستفيدين بضرورة 

الســـليم  االســـتخدام  بضوابـــط  االلتـــزام 
ومـــا له مـــن أثر بالـــغ في كفـــاءة وفاعلية 
عمليـــات النقـــل والمعالجة لميـــاه الصرف 
الصحي. وقال إن الـــوزارة قامت بتأهيل 
الموظفين الحاصلين على ســـلطة الضبط 
القضائـــي، إذ تـــم تنظيم ورشـــة عمل لهم 
لتعريفهم بمهامهـــم واختصاصاتهم وأهم 
صاحياتهم، وما نص عليه قانون مملكة 
البحرين للصرف الصحي وتصريف المياه 
الســـطحية رقـــم )33( لســـنة 2006، وأهم 
بنـــود المخالفات الـــواردة فيـــه، باإلضافة 
للعقوبـــات المنصوص عليها بحســـب هذا 

القانـــون، إلى جانب تســـليط الضوء على 
آليـــة ضبط وتحريـــر المخالفات باإلضافة 

إلى إجراءات إحالتها للنيابة العامة.
وأشـــار القائم بأعمال مدير إدارة تشـــغيل 
وصيانـــة الصـــرف الصحـــي إلـــى أن أبـــرز 
المخالفات التي تـــم رصدها هي تصريف 
مواد محظورة )دهون( بشـــكل مباشر في 
الشبكة، إذ تم رصد 9 مخالفات لتصريف 

االلتـــزام  لعـــدم  مخالفـــات  و6  الدهـــون 
بتركيـــب مصيدة الدهـــون، وتتركز أغلب 
هذه المخالفات في مناطق الكافيتيريات 
األغذيـــة،  تحضيـــر  وأماكـــن  والمطاعـــم 
حيث تم اتخاذ اإلجـــراءات الازمة التي 
مـــن ضمنهـــا إخطـــار المخالـــف بالمخالفة. 
وأوضـــح الكوفـــي أنه وبعد الكشـــف على 
مـــكان وقـــوع المخالفـــة، يتـــم االجتمـــاع 

بالمخالف واالستماع إلى أقواله وتوثيقها 
واالتفـــاق على نوع اإلجـــراء التصحيحي 
والمـــدة الزمنيـــة الازمـــة إلزالـــة أســـباب 
المخالفـــة ثـــم يتـــم الكشـــف علـــى الموقع 
وبعـــد قبـــول اإلجـــراء التصحيحـــي يتـــم 
توقيـــع المخالـــف علـــى تعهد بعـــدم تكرار 

المخالفة.
وفيمـــا يتعلق بمخالفة اشـــتراطات األمن 

والســـامة، أكد القائم بأعمال مدير إدارة 
تشـــغيل وصيانة الصـــرف الصحي أنه تم 
رصـــد 14 مخالفـــة تتعلـــق بالعمـــل بـــدون 
ترخيـــص دون اتخاذ اإلجراءات الوقائية 
المعتمـــدة لحماية الشـــبكة، الفتـــًا إلى أنه 
تـــم رصـــد 9 مخالفـــات تتعلـــق بمخالفـــة 
لشـــبكات  التوصيـــل  آليـــة  اشـــتراطات 

الصرف الصحي.

المنامة- وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

شملت تصريف مواد 
محظورة وتوصيالت 

غير قانونية

08
الخميس 11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الثاني 1443 - العدد 4776

ترسيخ التسامح والتعايش واالحترام المتبادل وقبول اآلخر
في الذكرى الـ 12 لتأسيسها.. “الوطنية لحقوق اإلنسان” تشيد بالدعم الملكي الالمحدود

تزامنا مع الذكرى الثانية عشرة إلنشاء 
المؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان، 
أعرب رئيـــس مجلـــس المفوضين علي 
الـــدرازي، باألصالة عن نفســـه وبالنيابة 
عن أعضاء مجلس المفوضين، واألمين 
العـــام وموظفـــي األمانـــة العامـــة، عـــن 
عميق شـــكره وتقديره إلى عاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة علـــى دعـــم جالتـــه الدائـــم 
للمؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان 
التي أتـــت كثمرة من ثمرات المشـــروع 
اإلصاحـــي الشـــامل، وعلـــى توجيهات 

جالتـــه المســـتمرة لارتقـــاء بمنظومة 
حقوق اإلنســـان بشـــفافية واســـتقالية 

وفًقا لمبادئ باريس.
وأكد الدرازي أن مملكة البحرين، بقيادة 
جالـــة الملك، ماضية في نهجها الثابت 
فـــي صيانـــة حقـــوق اإلنســـان، ودعـــم 
كل مـــا من شـــأنه احترام هـــذه الحقوق 
بمـــا يكفـــل األمـــن والطمأنينـــة لجميـــع 
المواطنيـــن، مشـــيرا إلـــى أنـــه وبالرغـــم 
من الظروف االســـتثنائية التي شـــهدها 
كورونـــا  لجائحـــة  انتشـــار  مـــن  العالـــم 
)كوفيد 19( منذ العام 2020 حتى اآلن، 
فقد اســـتطاعت المؤسســـة خـــال تلك 

الفترة االســـتمرار فـــي أعمالها المنوطة 
بخطى ثابتة في حماية وتعزيز حقوق 
اإلنسان عبر مختلف الوسائل المتاحة، 
مشـــددا علـــى أن المؤسســـة لـــم تدخـــر 
جهـــًدا في تحقيق مزيـــد من اإلنجازات 
خال العامين الماضييـــن، ومؤكدا أنها 
تعمل بما لديها من والية واســـعة أكدها 
قانون إنشـــائها لترجمة كل التوجيهات 
الملكية السامية لتعزيز وحماية حقوق 
اإلنسان في ظل التزام مملكة البحرين 
بجميـــع المواثيـــق والقوانيـــن الدوليـــة 

المتعلقة بها.
إلـــى  المناســـبة  بهـــذه  الـــدرازي  ودعـــا 

أهميـــة تضافر الجهود والهمم؛ من أجل 
المســـاهمة في ترســـيخ مبـــادئ حقوق 
اإلنســـان، في إطـــار التعاون والشـــراكة 
ومؤسســـات  الرســـمية  األجهـــزة  بيـــن 
المجتمـــع المدني والقطـــاع الخاص بما 
يحقق الرؤية اإلنسانية السامية لجالة 
الملك، الداعية إلى التسامح والتعايش 
اآلخـــر  وقبـــول  المتبـــادل  واالحتـــرام 
والتفاهم بين مختلف األديان واألعراق 
والطوائف، والعمل على احترام حقوق 
اإلنســـان، بمـــا يدعـــم التنميـــة الشـــاملة 

والمستدامة في مملكة البحرين.

توصيل غير قانونيتوصيل غير قانونيعبدالنبي الكوفي العمل بدون تصريح مما أدى لفيضان المياه المعالجة

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

تطوير مهارات كوادر “التظلمات” و“مفوضية السجناء”

العامـــة  األمانـــة  مـــن  كل  نظمـــت 
للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء 
والمحتجزيـــن دورة لتطويـــر مهارات 
وخبـــرات منتســـبيهما وذلـــك يومي 4 
و9 نوفمبـــر الجـــاري 2021م، حاضـــر 

اإلعـــام  وســـائل  إدارة  مديـــر  فيهـــا 
يوســـف  اإلعـــام  شـــؤون  بـــوزارة 
محمـــد، وكانـــت تحـــت عنـــوان “دورة 
فـــي االبتـــكار والتميـــز”، وقـــد جـــاءت 
هذه الـــدورة في إطار حـــرص األمانة 

العامـــة للتظلمـــات ومفوضيـــة حقوق 
الســـجناء والمحتجزيـــن علـــى تطوير 
ومهنيـــا  إداريـــا  البشـــرية  كوادرهمـــا 
ومعرفيـــا، بمـــا ينعكس على مســـتوى 
خبراتهـــم ومهاراتهـــم على المســـتوى 

الثقافي والوظيفي، وبما يمثل فرصة 
جيـــدة أمامهـــم للتعـــرف علـــى أفضل 
مهـــارات تطويـــر الـــذات وتنمية حس 
اإلبـــداع لديهـــم وذلك علـــى يد خبراء 

ومتخصصين محترفين.

ضاحية السيف - األمانة العامة للتظلمات

العقيد محمد الدراج

محافظ الشمالية

الدفاع المدني يفوز بالمركزين الثاني والثالث 
في مسابقة مجلس وزراء الداخلية العرب

حققـــت اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي 
الفـــوز بالمركزيـــن الثانـــي والثالـــث فـــي 
المســـابقة الدورية للنشرات والملصقات 
التوعوية والتثقيفية المتعلقة بالحماية 
المدنية للعام 2021، التي نظمتها األمانة 
العامـــة لمجلـــس وزراء الداخلية العرب 
على هامش المؤتمر العربي الثامن عشر 

لرؤساء أجهزة الدفاع المدني.
العـــام  المديـــر  أشـــار  المناســـبة،  وبهـــذه 
لـــإدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي العميد 

علـــي الحوطي إلـــى أن اإلدارة شـــاركت 
بعدد مـــن المنشـــورات والملصقات التي 
تهدف إلى التوعية بإجراءات الســـامة 
واإلجـــراءات  الوقـــود،  محطـــات  فـــي 
التـــي يجـــب اتباعها للوقايـــة عند وقوع 
الزالزل والهـــزات المرتدة، باإلضافة إلى 
إجـــراءات الســـامة التي يجـــب اتباعها 
المرافـــق  فـــي  حـــادث  أي  وقـــوع  عنـــد 
التعليميـــة، مشـــيرا إلـــى أن الفـــوز بهـــذه 
الجائـــزة يؤكـــد الجهـــود الكبيـــرة التـــي 

التوعيـــة  مجـــال  فـــي  اإلدارة  تبذلهـــا 
بمتطلبات الســـامة العامة والتي تسعى 
مـــن خالها إلـــى الحفـــاظ علـــى األرواح 

والممتلكات.
عاميـــن  كل  تعقـــد  المســـابقة  أن  يذكـــر 
ويتم تحديد موضوع المسابقة من قبل 
األمانـــة العامة لمجلـــس وزراء الداخلية 
العـــرب، إذ تهدف المســـابقة إلى االبتكار 
والتنافس في إيصال الرسائل التوعوية 

للجمهور.

المنامة - بنا

المدير العام لإلدارة العامة للدفاع المدني

https://alwatannews.net/article/868946
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