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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صــاحــب  حــضــرة  تلقى 
بينغ  جين  شــي  الرئيس  فخامة  مــن  جوابيتين  شكر  برقيتي  المفدى  الــبــالد 
رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، ردًا على برقيتي التهنئة التي بعث 
بهما جاللته إليه بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة وافتتاح دورة األلعاب 

األولمبية الشتوية في جمهورية الصين الشعبية.
بالغ شكره وتقديره لصاحب  الشعبية عن  وأعرب رئيس جمهورية الصين 
طيبة  مشاعر  مــن  جاللته  برقيتا  تضمنته  مــا  على  المفدى  الملك  الجاللة 
تعكس عمق الصداقة بين جمهورية الصين الشعبية ومملكة البحرين، مؤكدًا 
فخامته تطوير هذه العالقات التاريخية بين البلدين والحرص على بذل مزيد 

من الجهود المشتركة لدفعها إلى مستوى جديد بما يخدم مصالح البلدين.
وتلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
جين  شي  الرئيس  فخامة  من  جوابيتين  شكر  برقيتي  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وذلك ردًا على برقية التهنئة 
التي بعث بها سموه إليه بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة، وافتتاح دورة 

األلعاب األولمبية الشتوية في جمهورية الصين الشعبية.
وأعرب رئيس جمهورية الصين الشعبية عن خالص شكره وتقديره لصاحب 
برقيتا  تضمنته  مــا  عــلــى  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  الملكي  الــســمــو 
سموه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة، مؤكًدا فخامته الحرص على تطوير 
العالقات التاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، بما يخدم 

مصالح البلدين. 

الملك وولي العهد رئي��س الوزراء يتلقيان برقيات �ص�كر من الرئي��س ال�صيني

} الرئيس الصيني.} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.} جاللة الملك.

استقبل الفريق أول الشيخ 
خليفة  آل  عـــبـــداهلل  بـــن  راشـــــد 
ــر الــداخــلــيــة، أمــــس، جميل  وزيــ
وزيــر  بــن محمد علي حــمــيــدان 
االجتماعية،  والتنمية  العمل 
ــال عـــبـــدالـــعـــزيـــز الــعــلــوي  ــمــ وجــ
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــهــيــئــة 
تـــنـــظـــيـــم ســــــوق الـــعـــمـــل رئـــيـــس 
الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــمــكــافــحــة 
االتجار بالبشر، وذلك بحضور  
الفريق طارق بن حسن الحسن 

رئيس األمن العام.
ــة الـــلـــقـــاء، رحــب  ــدايـ وفــــي بـ
ــالـــحـــضـــور،  ــة بـ ــيــ ــلــ وزيــــــــر الــــداخــ
مثمنا النجاحات التي حققتها 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــــي مــجــال 
ــافــــحــــة االتـــــــجـــــــار بـــالـــبـــشـــر  ــكــ مــ
والمحافظة على موقعها ضمن 
وزارة  بـــتـــقـــريـــر  األولــــــــى  الـــفـــئـــة 
الــخــارجــيــة األمــريــكــيــة، والـــذي 
يعد أعلى تصنيف دولي سنوي 

في هذا المجال.
ــذا االجــتــمــاع  وأوضــــح أن هـ
ــلــــيــــف  ــذًا لــــتــــكــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــي تـ ــ ــ ــأتـ ــ ــ يـ
على  بــالــعــمــل  الــــــوزراء،  مجلس 
ــار  ــ ــي إطــ ــ ــز الـــتـــنـــســـيـــق فــ ــزيــ ــعــ تــ
ــنـــظـــومـــة مـــكـــافـــحـــة االتــــجــــار  مـ

بــالــبــشــر وتــحــقــيــق الــمــزيــد من 
الــمــكــتــســبــات والـــحـــفـــاظ عــلــى 
تتبوؤه  الـــذي  الموقع المتقدم 
ــذا  ــي هــ ــ ــن فــ ــريــ ــحــ ــبــ ــة الــ ــكـ ــلـ ــمـ مـ
المجال، منوها إلى حرص وزارة 
الــقــانــون،  إنــفــاذ  على  الداخلية 
ــانــــدة الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة  ومــــســ
دورهــا، مؤكدا على أهمية  ألداء 

تــــطــــويــــر الــــعــــمــــل الـــمـــشـــتـــرك 
وتــســريــع عــمــلــيــة الــتــنــســيــق في 
إطار اللجنة الوطنية لمكافحة 

اإلتجار بالبشر.
يشار إلى أن وزارة الداخلية 
اتـــخـــذت ســلــســلــة من  أن  ســبــق 
العملية  والخطوات  الــمــبــادرات 
حقوق  حماية  فــي  تسهم  الــتــي 

ــرائــــم  ــافــــحــــة جــ ــكــ اإلنــــــســــــان ومــ
االتــــــــجــــــــار بــــالــــبــــشــــر ورعــــــايــــــة 
ضحاياها، ومن ذلك استحداث 
إدارة متخصصة، إطالق الخط 
الساخن )555( لتلقي البالغات 
والــتــعــامــل مــعــهــا بــشــكــل عــاجــل 
ووفــــــق اإلجــــــــــراءات الــقــانــونــيــة 

المتبعة.

االجتماع، بحث  خالل  وتم 
ــلـــكـــة  جـــــــهـــــــود ومـــــــشـــــــاريـــــــع مـــمـ
البحرين للحفاظ على المكانة 
الــمــرمــوقــة الــتــي تــتــبــوأهــا على 
الــمــســتــوى اإلقــلــيــمــي والـــدولـــي 
الحمالت  زيـــادة  والتأكيد على 
المخالفات  ورصــد  التفتيشية 
ومــتــابــعــة آلـــيـــات الــتــعــامــل في 

ــا  ــورونــ ــــل ظـــــــروف جـــائـــحـــة كــ ظـ
ــن الـــقـــضـــايـــا  ــ ــة عــــــدد مـ ــويــ ــســ وتــ
ــى إعـــــادة  ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ ــا، بـ ــ إداريـ
المرنة«  »الفيزا  موضوع  دراســة 
وأن يكون الرد مشتركا في حالة 
مـــالحـــظـــات. حــضــر  أي  وجــــــود 
العامة  اللقاء مدير عام اإلدارة 

للمباحث واألدلة الجنائية.

تنفيذا لتكليف مجل�س الوزراء

وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة ي��ب��ح��ث م���ع وزي�����ر ال��ع��م��ل ج���ه���ود ال��ح��ف��اظ 
ع���ل���ى م���ك���ان���ة ال���ب���ح���ري���ن ف����ي م��ك��اف��ح��ة االت����ج����ار ب��ال��ب�����ص��ر

} وزير الداخلية يستقبل وزير العمل والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل.

تــحــت رعــايــة الــفــريــق طبيب 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عــــبــــداهلل آل 
األعلى  المجلس  رئــيــس  خليفة 
الخميس  الــيــوم  تنطلق  للصحة 
الباطني  الطب  مؤتمر  فعاليات 
»األيــمــيــدو«،  والسمنة  والــســكــري 
ــام خـــــــالل الـــفـــتـــرة  ــقــ ــيــ الـــــــــذي ســ
نسخته  في   2022 فبراير   19-17
 ،»Zoom« منصة  عبر  الــخــامــســة، 

بتنظيم شركة إديوكيشن بالس.
وأعـــــــــــرب الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد 
المنظمة  اللجنة  رئيس  سلمان 

العليا للمؤتمر عن شكره وتقديره 
باألصالة عن نفسه وبالنيابة عن 
في  والمتحدثين  اللجنة  أعضاء 
الشيخ  طبيب  للفريق  المؤتمر 
خليفة  آل  عـــبـــداهلل  بـــن  مــحــمــد 
للصحة  األعلى  المجلس  رئيس 

على رعاية للمؤتمر.
سلمان  محمد  الدكتور  وأكد 
بــن  مـــحـــمـــد  الـــشـــيـــخ  ــة  ــ ــايـ ــ رعـ أن 
األثــــر  لـــهـــا  آل خــلــيــفــة  عــــبــــداهلل 
اإليـــجـــابـــي فـــي تــحــقــيــق الــنــجــاح 
الماضية،  السنوات  في  للمؤتمر 

الــمــؤتــمــر  يــــواصــــل  أن  مـــتـــمـــنـــيـــًا 
نجاحه في هذه النسخة.

ــور مــحــمــد  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ وأوضــــــــــح الـ
ــدو«  ــيـ ــمـ »األيـ مــؤتــمــر  أن  ســلــمــان 
ــر  ــ ــث آخــ ــ ــحــ ــ مــــتــــخــــصــــص فــــــــي بــ
ــالـــم الــطــب  الـــمـــســـتـــجـــدات فــــي عـ
يتعلق  فيما  الباطني، وخصوصا 
ــراض الـــســـكـــري والـــســـمـــنـــة؛  ــ ــأمـ ــ بـ
ــمــــع الـــكـــبـــيـــر  ــتــــجــ مــــــن خــــــــالل الــ
ــراء  ــبــ ــن خــ ــ ــن مــ ــيــ ــاركــ ــشــ ــمــ ــن الــ ــ مــ
ــيــــن فــي  ــلــ ــامــ ومـــتـــخـــصـــصـــيـــن وعــ
القطاع الصحي من داخل وخارج 

مملكة البحرين. 
ســوف  األول  الـــيـــوم  أن  وأكــــد 
المحاضرات  مــن  الــعــديــد  يشهد 
ــنــــد الــــرجــــال  ــا الـــســـمـــنـــة عــ ــهـ ــنـ مـ
التستوستيرون  هرمون  ومستوى 
ــــالزم لــه،  الــمــنــخــفــض والـــعـــالج الـ
إضافة إلى شرح تقنية المساعدة 
عــــــلــــــى اإلنــــــــــجــــــــــاب فـــــــــي مــــــرض 
ــكــــري، والـــتـــأثـــيـــر الـــعـــالجـــي  الــــســ
السمنة،  على  المتقطع  للصيام 
عن  محاضرة  تقديم  سيتم  كما 
سيتم  وكــذلــك  والسمنة،  النساء 

الرقمية  المنصات  إلــى  التطرق 
االلكترونية  العيادات  في  ودورهــا 
إضافة إلى العديد من المواضيع 
مجال  في  المتخصصة  العلمية 
السكري  وعــالج مرض  تشخيص 
تــكــرار حـــدوث نــوبــات هبوط  مثل 
الــســكــري عــنــد مــرضــى الــســكــري 
وســـيـــتـــطـــرق  األول،  ــوع  ــ ــنـ ــ الـ ــن  ــ مـ
العمليات  إلى  أيضا  المتحدثون 
ــي عـــــالج الــســمــنــة  ــة فــ ــيـ ــراحـ ــجـ الـ
والمضاعفات  االيجابية  وآثارها 

المصاحبة لهذه العمليات.

رئي���س »االأعلى لل�صحة« يرعى اليوم موؤتمر الطب الباطني وال�ص��كري وال�ص��منة

} رئيس األعلى للصحة.

م�����ص��ت�����ص��ار ال��م��ل��ك ل��ل�����ص��وؤون 
ماليزيا �صفير  ي�صتقبل  الدبلوما�صية 

استقبل الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار 
جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية، أمس االربعاء، السفير شازريل 

زاهيران سفير ماليزيا لدى مملكة البحرين.
وقد هنأ الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة السفير 
أوراق اعتماده مؤخرًا، منوًها بما  شازريل زاهيران بمناسبة تقديم 
وماليزيا من تطور  البحرين  بين مملكة  الصداقة  تشهده عالقات 
وتقدم في ظل حرص البلدين على دفع مختلف مجاالت التعاون 
دوام  للسفير  متمنيًا  المشتركة،  مصالحهما  يــعــزز  بما  الثنائي 
عن  زاهــيــران  شــازريــل  السفير  عبر  جانبه،  مــن  والــنــجــاح.  التوفيق 
اعتزازه بلقاء الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مشيدًا 
بما تشهده مملكة البحرين من تنمية وتقدم على المستويات كافة، 

متمنيًا لمملكة البحرين كل الرقي واالزدهار. 

يلتق�ي  روم�ا  ل�دى  المملك�ة  �ص�فير 
ع�ددا م��ن ال��م�صوؤولين االإيطاليي�ن

التقى  الدكتور ناصر محمد البلوشي، سفير مملكة البحرين 
كابوني،  باولو  مع  السفارة،  مقر  في  اإليطالية،  الجمهورية  لــدى 

.UGL السكرتير العام التحاد العام للعمل
وخــــالل الــلــقــاء، تـــم اســتــعــراض عـــالقـــات الــصــداقــة والــتــعــاون 
الصديقة،  اإليطالية  والجمهورية  البحرين  مملكة  بين  القائمة 
ومناقشة سبل تعزيز وتكثيف التعاون الثنائي المشترك واالرتقاء 
بالخير  يعود  بما  المجاالت  مختلف  في  أوســع  مستويات  إلــى  به 

والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.
إلـــى مــديــنــة تورينو  بــهــا السفير  قـــام  الــتــي  الـــزيـــارة  وفـــي إطـــار 
ــيـــس الــغــرفــة  ــو غـــالـــيـــنـــا، رئـ ــ ــ ــة، الـــتـــقـــى خـــاللـــهـــا مــــع داريـ ــيـ ــالـ اإليـــطـ
الــتــجــاريــة فــي مــديــنــة تــوريــنــو، وبــحــضــور دافــيــدي الــيــغــرا، المدير 
اإلقــلــيــمــي لــمــكــتــب مــجــلــس الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة - الــبــحــريــن  
المسار  على  التأكيد  تــم  اللقاء،  وخــالل  اإليطالية.  بالجمهورية 
البلدين الصديقين،  الثنائية بين  العالقات  الذي تشهده  المتميز 
وبحث سبل تعزيز التعاون االقتصادي والمالي بين مملكة البحرين 
والجمهورية اإليطالية بما يسهم في خلق فرص استثمارية واعدة 
لــكــال الــبــلــديــن. وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أطــلــع الــدكــتــور نــاصــر محمد 
البلوشي، سفير مملكة البحرين في روما، ممثلي مجتمع األعمال 
على  اإليطالية  تورينو  مدينة  في  واالستثمار  والتجارة  والصناعة 

تطورات بيئة األعمال وفرص االستثمار في مملكة البحرين.

} الشيخ خالد بن أحمد يستقبل سفير ماليزيا.

} د. ناصر البلوشي خالل لقائه المسؤولين اإليطاليين.

ثــمــن الــمــهــنــدس عــلــي أحــمــد 
الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية 
لحقوق اإلنسان عالًيا التوجيهات 
السامية لحضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك البالد المفدى، وأمر صاحب 
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان 
العهد  ــي  ولـ آل خــلــيــفــة  بـــن حــمــد 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء، بــشــأن 
ألسر  اإلسكانية  الخدمات  توفير 
المستفيدين  المحكومين  بعض 
والتدابير  العقوبات  بــرنــامــج  مــن 
الـــبـــديـــلـــة حـــفـــاظـــًا عـــلـــى األســـــرة 

البحرينية والنسيج المجتمعي.
هــــذه  »إن  الـــــــــــــــدرازي:  وقــــــــال 
بوضوح  تعكس  الملكية  الــمــبــادرة 
ــة بــمــفــهــومــهــا  ــيـ ــانـ الــقــيــمــة اإلنـــسـ
الحكيمة،  القيادة  لدى  الشمولي 
أفــراد  دعــم  فــي  المستمر  ونهجها 
ــتـــمـــع بـــمـــخـــتـــلـــف فــئــاتــهــم  الـــمـــجـ
بــمــا يــضــمــن االســـتـــقـــرار األســــري 
والتماسك االجتماعي، بمعزل عن 
والمعتقد  والثقافة  واللون  الدين 

اهتمام جاللة  أن  والعرق«، مؤكدا 
الــمــلــك الــمــفــدى غــيــر الــمــحــدود 
ــبـــاره الــعــنــصــر  ــتـ بـــالـــمـــواطـــن -بـــاعـ
ــي عـــمـــلـــيـــة الــتــنــمــيــة  ــ ــيــــس فـ ــرئــ الــ
الـــشـــامـــلـــة- والــمــتــابــعــة الــحــثــيــثــة 
الملكي  السمو  صــاحــب  لــدن  مــن 
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي 
وجهود  المواطنين،  الحتياجات 
ــوه الـــدائـــمـــة لــلــحــفــاظ عــلــى  ــمـ سـ
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة والــمــكــتــســبــات 

واالنجازات للوصول إلى مستقبل 
أفـــضـــل لــلــوطــن والــــمــــواطــــن، هي 

محل فخر واعتزاز.
وأشار الدرازي إلى أن مجلس 
مـــفـــوضـــي الـــمـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة 
لــــحــــقــــوق اإلنــــــســــــان اطــــلــــع عــلــى 
الــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة الــســامــيــة 
ــادي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ خــــــــالل االجـــــتـــــمـــــاع االعـ
الـــســـادس الــــذي عــقــد يــــوم أمـــس، 
وأشــــاد بــهــذه الــمــبــادرة اإلنــســانــيــة 
ــعـــد  ــبـ ــلـ الـــــــتـــــــي أتـــــــــــت مـــــــــراعـــــــــاة لـ
ــدا الــمــجــلــس  ــؤكــ االجـــتـــمـــاعـــي، مــ
مــا من  لكل  الــتــام  المؤسسة  دعــم 
السكن  توفير  في  يسهم  أن  شأنه 
والـــمـــأوى الــالئــق، لــمــا لــذلــك من 
ــيـــة أســـاســـيـــة بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــمـ أهـ
ــرد بــجــمــيــع الــحــقــوق  ــفــ تــمــتــع الــ
ــة واالجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــ ــاديــ ــ ــصــ ــ ــتــ ــ االقــ
الدساتير  أكدتها  التي  والثقافية، 
الوطنية، وكذلك اإلعالن العالمي 
الــدولــي  والعهد  اإلنــســان  لحقوق 
الـــخـــاص بــالــحــقــوق االقــتــصــاديــة 

واالجتماعية والثقافية.

ل�����أف����راد  دورة  ب��ت��خ��ري��ج  االح���ت���ف���ال 
ال���م�������ص���ت���ج���دي���ن ب�����ق�����وة ال�����دف�����اع

أقـــيـــم بـــإحـــدى وحــــدات 
قــــوة دفــــاع الــبــحــريــن حفل 
لــــــأفــــــراد  دورة  ــج  ــ ــريـ ــ ــخـ ــ تـ
ــور  ــديــــن بـــحـــضـ ــتــــجــ ــســ ــمــ الــ
الــلــواء الــركــن الــشــيــخ علي 
بن راشد آل خليفة مساعد 
رئيس هيئة األركــان للقوى 
البشرية، وذلك صباح أمس 

األربعاء 16 فبراير 2022م.
بتالوة  الحفل  واستهل 
ــرة مـــــن الــــذكــــر  ــ ــــطـ آيـــــــــات عـ
الحكيم بعدها ألقيت كلمة 
بهذه المناسبة، وقدم إيجاز 
عـــن الـــــــدورة ومــــا اشــتــمــلــت 
تدريبية  مــراحــل  مــن  عليه 
ومــــــــواد نـــظـــريـــة عــســكــريــة، 
ــدم الـــخـــريـــجـــون  ــ ــا قــ ــعـــدهـ بـ
عـــرضـــا عــســكــريــًا مــيــدانــيــًا 
للمشاة، ثم أدى الخريجون 
الــقــســم الــقــانــونــي، وبــعــدهــا 
رئـــيـــس هيئة  مــســاعــد  قــــام 

األركــــــــان لـــلـــقـــوى الــبــشــريــة 
الجوائز والشهادات  بتوزيع 
التقديرية على المتفوقين 
في الدورة. حضر التخريج 
اللواء الركن الشيخ خليفة 
قائد  خليفة  آل  حــســن  بــن 
واللواء  الملكية،  المدفعية 

الـــــــركـــــــن عــــيــــســــى مـــحـــمـــد 
ــوة  ــقــ ــي قـــــائـــــد الــ ــحــ ــيــ ــرمــ الــ
والــلــواء  الملكية،  الخاصة 
الــركــن صــالح راشــد السعد 
العسكري،  الــتــدريــب  مــديــر 
قوة  كبار ضباط  مــن  وعــدد 

دفاع البحرين.

الخدمات  بتوفير  التوجيهات  يثّمن  االإن�صان  لحقوق  الوطنية  رئي�س 
االإ�صكانية الأ�صر بع�س المحكومين  والم�صتفيدين من »العقوبات البديلة«

} خالل الحفل.

} علي الدرازي.
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عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صــاحــب  حــضــرة  تلقى 
بينغ  جين  شــي  الرئيس  فخامة  مــن  جوابيتين  شكر  برقيتي  المفدى  الــبــالد 
رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، ردًا على برقيتي التهنئة التي بعث 
بهما جاللته إليه بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة وافتتاح دورة األلعاب 

األولمبية الشتوية في جمهورية الصين الشعبية.
بالغ شكره وتقديره لصاحب  الشعبية عن  وأعرب رئيس جمهورية الصين 
طيبة  مشاعر  مــن  جاللته  برقيتا  تضمنته  مــا  على  المفدى  الملك  الجاللة 
تعكس عمق الصداقة بين جمهورية الصين الشعبية ومملكة البحرين، مؤكدًا 
فخامته تطوير هذه العالقات التاريخية بين البلدين والحرص على بذل مزيد 

من الجهود المشتركة لدفعها إلى مستوى جديد بما يخدم مصالح البلدين.
وتلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
جين  شي  الرئيس  فخامة  من  جوابيتين  شكر  برقيتي  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وذلك ردًا على برقية التهنئة 
التي بعث بها سموه إليه بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة، وافتتاح دورة 

األلعاب األولمبية الشتوية في جمهورية الصين الشعبية.
وأعرب رئيس جمهورية الصين الشعبية عن خالص شكره وتقديره لصاحب 
برقيتا  تضمنته  مــا  عــلــى  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  الملكي  الــســمــو 
سموه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة، مؤكًدا فخامته الحرص على تطوير 
العالقات التاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، بما يخدم 

مصالح البلدين. 

الملك وولي العهد رئي��س الوزراء يتلقيان برقيات �ص�كر من الرئي��س ال�صيني

} الرئيس الصيني.} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.} جاللة الملك.

استقبل الفريق أول الشيخ 
خليفة  آل  عـــبـــداهلل  بـــن  راشـــــد 
ــر الــداخــلــيــة، أمــــس، جميل  وزيــ
وزيــر  بــن محمد علي حــمــيــدان 
االجتماعية،  والتنمية  العمل 
ــال عـــبـــدالـــعـــزيـــز الــعــلــوي  ــمــ وجــ
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــهــيــئــة 
تـــنـــظـــيـــم ســــــوق الـــعـــمـــل رئـــيـــس 
الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــمــكــافــحــة 
االتجار بالبشر، وذلك بحضور  
الفريق طارق بن حسن الحسن 

رئيس األمن العام.
ــة الـــلـــقـــاء، رحــب  ــدايـ وفــــي بـ
ــالـــحـــضـــور،  ــة بـ ــيــ ــلــ وزيــــــــر الــــداخــ
مثمنا النجاحات التي حققتها 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــــي مــجــال 
ــافــــحــــة االتـــــــجـــــــار بـــالـــبـــشـــر  ــكــ مــ
والمحافظة على موقعها ضمن 
وزارة  بـــتـــقـــريـــر  األولــــــــى  الـــفـــئـــة 
الــخــارجــيــة األمــريــكــيــة، والـــذي 
يعد أعلى تصنيف دولي سنوي 

في هذا المجال.
ــذا االجــتــمــاع  وأوضــــح أن هـ
ــلــــيــــف  ــذًا لــــتــــكــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــي تـ ــ ــ ــأتـ ــ ــ يـ
على  بــالــعــمــل  الــــــوزراء،  مجلس 
ــار  ــ ــي إطــ ــ ــز الـــتـــنـــســـيـــق فــ ــزيــ ــعــ تــ
ــنـــظـــومـــة مـــكـــافـــحـــة االتــــجــــار  مـ

بــالــبــشــر وتــحــقــيــق الــمــزيــد من 
الــمــكــتــســبــات والـــحـــفـــاظ عــلــى 
تتبوؤه  الـــذي  الموقع المتقدم 
ــذا  ــي هــ ــ ــن فــ ــريــ ــحــ ــبــ ــة الــ ــكـ ــلـ ــمـ مـ
المجال، منوها إلى حرص وزارة 
الــقــانــون،  إنــفــاذ  على  الداخلية 
ــانــــدة الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة  ومــــســ
دورهــا، مؤكدا على أهمية  ألداء 

تــــطــــويــــر الــــعــــمــــل الـــمـــشـــتـــرك 
وتــســريــع عــمــلــيــة الــتــنــســيــق في 
إطار اللجنة الوطنية لمكافحة 

اإلتجار بالبشر.
يشار إلى أن وزارة الداخلية 
اتـــخـــذت ســلــســلــة من  أن  ســبــق 
العملية  والخطوات  الــمــبــادرات 
حقوق  حماية  فــي  تسهم  الــتــي 

ــرائــــم  ــافــــحــــة جــ ــكــ اإلنــــــســــــان ومــ
االتــــــــجــــــــار بــــالــــبــــشــــر ورعــــــايــــــة 
ضحاياها، ومن ذلك استحداث 
إدارة متخصصة، إطالق الخط 
الساخن )555( لتلقي البالغات 
والــتــعــامــل مــعــهــا بــشــكــل عــاجــل 
ووفــــــق اإلجــــــــــراءات الــقــانــونــيــة 

المتبعة.

االجتماع، بحث  خالل  وتم 
ــلـــكـــة  جـــــــهـــــــود ومـــــــشـــــــاريـــــــع مـــمـ
البحرين للحفاظ على المكانة 
الــمــرمــوقــة الــتــي تــتــبــوأهــا على 
الــمــســتــوى اإلقــلــيــمــي والـــدولـــي 
الحمالت  زيـــادة  والتأكيد على 
المخالفات  ورصــد  التفتيشية 
ومــتــابــعــة آلـــيـــات الــتــعــامــل في 

ــا  ــورونــ ــــل ظـــــــروف جـــائـــحـــة كــ ظـ
ــن الـــقـــضـــايـــا  ــ ــة عــــــدد مـ ــويــ ــســ وتــ
ــى إعـــــادة  ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ ــا، بـ ــ إداريـ
المرنة«  »الفيزا  موضوع  دراســة 
وأن يكون الرد مشتركا في حالة 
مـــالحـــظـــات. حــضــر  أي  وجــــــود 
العامة  اللقاء مدير عام اإلدارة 

للمباحث واألدلة الجنائية.

تنفيذا لتكليف مجل�س الوزراء

وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة ي��ب��ح��ث م���ع وزي�����ر ال��ع��م��ل ج���ه���ود ال��ح��ف��اظ 
ع���ل���ى م���ك���ان���ة ال���ب���ح���ري���ن ف����ي م��ك��اف��ح��ة االت����ج����ار ب��ال��ب�����ص��ر

} وزير الداخلية يستقبل وزير العمل والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل.

تــحــت رعــايــة الــفــريــق طبيب 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عــــبــــداهلل آل 
األعلى  المجلس  رئــيــس  خليفة 
الخميس  الــيــوم  تنطلق  للصحة 
الباطني  الطب  مؤتمر  فعاليات 
»األيــمــيــدو«،  والسمنة  والــســكــري 
ــام خـــــــالل الـــفـــتـــرة  ــقــ ــيــ الـــــــــذي ســ
نسخته  في   2022 فبراير   19-17
 ،»Zoom« منصة  عبر  الــخــامــســة، 

بتنظيم شركة إديوكيشن بالس.
وأعـــــــــــرب الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد 
المنظمة  اللجنة  رئيس  سلمان 

العليا للمؤتمر عن شكره وتقديره 
باألصالة عن نفسه وبالنيابة عن 
في  والمتحدثين  اللجنة  أعضاء 
الشيخ  طبيب  للفريق  المؤتمر 
خليفة  آل  عـــبـــداهلل  بـــن  مــحــمــد 
للصحة  األعلى  المجلس  رئيس 

على رعاية للمؤتمر.
سلمان  محمد  الدكتور  وأكد 
بــن  مـــحـــمـــد  الـــشـــيـــخ  ــة  ــ ــايـ ــ رعـ أن 
األثــــر  لـــهـــا  آل خــلــيــفــة  عــــبــــداهلل 
اإليـــجـــابـــي فـــي تــحــقــيــق الــنــجــاح 
الماضية،  السنوات  في  للمؤتمر 

الــمــؤتــمــر  يــــواصــــل  أن  مـــتـــمـــنـــيـــًا 
نجاحه في هذه النسخة.

ــور مــحــمــد  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ وأوضــــــــــح الـ
ــدو«  ــيـ ــمـ »األيـ مــؤتــمــر  أن  ســلــمــان 
ــر  ــ ــث آخــ ــ ــحــ ــ مــــتــــخــــصــــص فــــــــي بــ
ــالـــم الــطــب  الـــمـــســـتـــجـــدات فــــي عـ
يتعلق  فيما  الباطني، وخصوصا 
ــراض الـــســـكـــري والـــســـمـــنـــة؛  ــ ــأمـ ــ بـ
ــمــــع الـــكـــبـــيـــر  ــتــــجــ مــــــن خــــــــالل الــ
ــراء  ــبــ ــن خــ ــ ــن مــ ــيــ ــاركــ ــشــ ــمــ ــن الــ ــ مــ
ــيــــن فــي  ــلــ ــامــ ومـــتـــخـــصـــصـــيـــن وعــ
القطاع الصحي من داخل وخارج 

مملكة البحرين. 
ســوف  األول  الـــيـــوم  أن  وأكــــد 
المحاضرات  مــن  الــعــديــد  يشهد 
ــنــــد الــــرجــــال  ــا الـــســـمـــنـــة عــ ــهـ ــنـ مـ
التستوستيرون  هرمون  ومستوى 
ــــالزم لــه،  الــمــنــخــفــض والـــعـــالج الـ
إضافة إلى شرح تقنية المساعدة 
عــــــلــــــى اإلنــــــــــجــــــــــاب فـــــــــي مــــــرض 
ــكــــري، والـــتـــأثـــيـــر الـــعـــالجـــي  الــــســ
السمنة،  على  المتقطع  للصيام 
عن  محاضرة  تقديم  سيتم  كما 
سيتم  وكــذلــك  والسمنة،  النساء 

الرقمية  المنصات  إلــى  التطرق 
االلكترونية  العيادات  في  ودورهــا 
إضافة إلى العديد من المواضيع 
مجال  في  المتخصصة  العلمية 
السكري  وعــالج مرض  تشخيص 
تــكــرار حـــدوث نــوبــات هبوط  مثل 
الــســكــري عــنــد مــرضــى الــســكــري 
وســـيـــتـــطـــرق  األول،  ــوع  ــ ــنـ ــ الـ ــن  ــ مـ
العمليات  إلى  أيضا  المتحدثون 
ــي عـــــالج الــســمــنــة  ــة فــ ــيـ ــراحـ ــجـ الـ
والمضاعفات  االيجابية  وآثارها 

المصاحبة لهذه العمليات.

رئي���س »االأعلى لل�صحة« يرعى اليوم موؤتمر الطب الباطني وال�ص��كري وال�ص��منة

} رئيس األعلى للصحة.

م�����ص��ت�����ص��ار ال��م��ل��ك ل��ل�����ص��وؤون 
ماليزيا �صفير  ي�صتقبل  الدبلوما�صية 

استقبل الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار 
جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية، أمس االربعاء، السفير شازريل 

زاهيران سفير ماليزيا لدى مملكة البحرين.
وقد هنأ الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة السفير 
أوراق اعتماده مؤخرًا، منوًها بما  شازريل زاهيران بمناسبة تقديم 
وماليزيا من تطور  البحرين  بين مملكة  الصداقة  تشهده عالقات 
وتقدم في ظل حرص البلدين على دفع مختلف مجاالت التعاون 
دوام  للسفير  متمنيًا  المشتركة،  مصالحهما  يــعــزز  بما  الثنائي 
عن  زاهــيــران  شــازريــل  السفير  عبر  جانبه،  مــن  والــنــجــاح.  التوفيق 
اعتزازه بلقاء الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مشيدًا 
بما تشهده مملكة البحرين من تنمية وتقدم على المستويات كافة، 

متمنيًا لمملكة البحرين كل الرقي واالزدهار. 

يلتق�ي  روم�ا  ل�دى  المملك�ة  �ص�فير 
ع�ددا م��ن ال��م�صوؤولين االإيطاليي�ن

التقى  الدكتور ناصر محمد البلوشي، سفير مملكة البحرين 
كابوني،  باولو  مع  السفارة،  مقر  في  اإليطالية،  الجمهورية  لــدى 

.UGL السكرتير العام التحاد العام للعمل
وخــــالل الــلــقــاء، تـــم اســتــعــراض عـــالقـــات الــصــداقــة والــتــعــاون 
الصديقة،  اإليطالية  والجمهورية  البحرين  مملكة  بين  القائمة 
ومناقشة سبل تعزيز وتكثيف التعاون الثنائي المشترك واالرتقاء 
بالخير  يعود  بما  المجاالت  مختلف  في  أوســع  مستويات  إلــى  به 

والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.
إلـــى مــديــنــة تورينو  بــهــا السفير  قـــام  الــتــي  الـــزيـــارة  وفـــي إطـــار 
ــيـــس الــغــرفــة  ــو غـــالـــيـــنـــا، رئـ ــ ــ ــة، الـــتـــقـــى خـــاللـــهـــا مــــع داريـ ــيـ ــالـ اإليـــطـ
الــتــجــاريــة فــي مــديــنــة تــوريــنــو، وبــحــضــور دافــيــدي الــيــغــرا، المدير 
اإلقــلــيــمــي لــمــكــتــب مــجــلــس الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة - الــبــحــريــن  
المسار  على  التأكيد  تــم  اللقاء،  وخــالل  اإليطالية.  بالجمهورية 
البلدين الصديقين،  الثنائية بين  العالقات  الذي تشهده  المتميز 
وبحث سبل تعزيز التعاون االقتصادي والمالي بين مملكة البحرين 
والجمهورية اإليطالية بما يسهم في خلق فرص استثمارية واعدة 
لــكــال الــبــلــديــن. وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أطــلــع الــدكــتــور نــاصــر محمد 
البلوشي، سفير مملكة البحرين في روما، ممثلي مجتمع األعمال 
على  اإليطالية  تورينو  مدينة  في  واالستثمار  والتجارة  والصناعة 

تطورات بيئة األعمال وفرص االستثمار في مملكة البحرين.

} الشيخ خالد بن أحمد يستقبل سفير ماليزيا.

} د. ناصر البلوشي خالل لقائه المسؤولين اإليطاليين.

ثــمــن الــمــهــنــدس عــلــي أحــمــد 
الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية 
لحقوق اإلنسان عالًيا التوجيهات 
السامية لحضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك البالد المفدى، وأمر صاحب 
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان 
العهد  ــي  ولـ آل خــلــيــفــة  بـــن حــمــد 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء، بــشــأن 
ألسر  اإلسكانية  الخدمات  توفير 
المستفيدين  المحكومين  بعض 
والتدابير  العقوبات  بــرنــامــج  مــن 
الـــبـــديـــلـــة حـــفـــاظـــًا عـــلـــى األســـــرة 

البحرينية والنسيج المجتمعي.
هــــذه  »إن  الـــــــــــــــدرازي:  وقــــــــال 
بوضوح  تعكس  الملكية  الــمــبــادرة 
ــة بــمــفــهــومــهــا  ــيـ ــانـ الــقــيــمــة اإلنـــسـ
الحكيمة،  القيادة  لدى  الشمولي 
أفــراد  دعــم  فــي  المستمر  ونهجها 
ــتـــمـــع بـــمـــخـــتـــلـــف فــئــاتــهــم  الـــمـــجـ
بــمــا يــضــمــن االســـتـــقـــرار األســــري 
والتماسك االجتماعي، بمعزل عن 
والمعتقد  والثقافة  واللون  الدين 

اهتمام جاللة  أن  والعرق«، مؤكدا 
الــمــلــك الــمــفــدى غــيــر الــمــحــدود 
ــبـــاره الــعــنــصــر  ــتـ بـــالـــمـــواطـــن -بـــاعـ
ــي عـــمـــلـــيـــة الــتــنــمــيــة  ــ ــيــــس فـ ــرئــ الــ
الـــشـــامـــلـــة- والــمــتــابــعــة الــحــثــيــثــة 
الملكي  السمو  صــاحــب  لــدن  مــن 
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي 
وجهود  المواطنين،  الحتياجات 
ــوه الـــدائـــمـــة لــلــحــفــاظ عــلــى  ــمـ سـ
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة والــمــكــتــســبــات 

واالنجازات للوصول إلى مستقبل 
أفـــضـــل لــلــوطــن والــــمــــواطــــن، هي 

محل فخر واعتزاز.
وأشار الدرازي إلى أن مجلس 
مـــفـــوضـــي الـــمـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة 
لــــحــــقــــوق اإلنــــــســــــان اطــــلــــع عــلــى 
الــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة الــســامــيــة 
ــادي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ خــــــــالل االجـــــتـــــمـــــاع االعـ
الـــســـادس الــــذي عــقــد يــــوم أمـــس، 
وأشــــاد بــهــذه الــمــبــادرة اإلنــســانــيــة 
ــعـــد  ــبـ ــلـ الـــــــتـــــــي أتـــــــــــت مـــــــــراعـــــــــاة لـ
ــدا الــمــجــلــس  ــؤكــ االجـــتـــمـــاعـــي، مــ
مــا من  لكل  الــتــام  المؤسسة  دعــم 
السكن  توفير  في  يسهم  أن  شأنه 
والـــمـــأوى الــالئــق، لــمــا لــذلــك من 
ــيـــة أســـاســـيـــة بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــمـ أهـ
ــرد بــجــمــيــع الــحــقــوق  ــفــ تــمــتــع الــ
ــة واالجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــ ــاديــ ــ ــصــ ــ ــتــ ــ االقــ
الدساتير  أكدتها  التي  والثقافية، 
الوطنية، وكذلك اإلعالن العالمي 
الــدولــي  والعهد  اإلنــســان  لحقوق 
الـــخـــاص بــالــحــقــوق االقــتــصــاديــة 

واالجتماعية والثقافية.

ل�����أف����راد  دورة  ب��ت��خ��ري��ج  االح���ت���ف���ال 
ال���م�������ص���ت���ج���دي���ن ب�����ق�����وة ال�����دف�����اع

أقـــيـــم بـــإحـــدى وحــــدات 
قــــوة دفــــاع الــبــحــريــن حفل 
لــــــأفــــــراد  دورة  ــج  ــ ــريـ ــ ــخـ ــ تـ
ــور  ــديــــن بـــحـــضـ ــتــــجــ ــســ ــمــ الــ
الــلــواء الــركــن الــشــيــخ علي 
بن راشد آل خليفة مساعد 
رئيس هيئة األركــان للقوى 
البشرية، وذلك صباح أمس 

األربعاء 16 فبراير 2022م.
بتالوة  الحفل  واستهل 
ــرة مـــــن الــــذكــــر  ــ ــــطـ آيـــــــــات عـ
الحكيم بعدها ألقيت كلمة 
بهذه المناسبة، وقدم إيجاز 
عـــن الـــــــدورة ومــــا اشــتــمــلــت 
تدريبية  مــراحــل  مــن  عليه 
ومــــــــواد نـــظـــريـــة عــســكــريــة، 
ــدم الـــخـــريـــجـــون  ــ ــا قــ ــعـــدهـ بـ
عـــرضـــا عــســكــريــًا مــيــدانــيــًا 
للمشاة، ثم أدى الخريجون 
الــقــســم الــقــانــونــي، وبــعــدهــا 
رئـــيـــس هيئة  مــســاعــد  قــــام 

األركــــــــان لـــلـــقـــوى الــبــشــريــة 
الجوائز والشهادات  بتوزيع 
التقديرية على المتفوقين 
في الدورة. حضر التخريج 
اللواء الركن الشيخ خليفة 
قائد  خليفة  آل  حــســن  بــن 
واللواء  الملكية،  المدفعية 

الـــــــركـــــــن عــــيــــســــى مـــحـــمـــد 
ــوة  ــقــ ــي قـــــائـــــد الــ ــحــ ــيــ ــرمــ الــ
والــلــواء  الملكية،  الخاصة 
الــركــن صــالح راشــد السعد 
العسكري،  الــتــدريــب  مــديــر 
قوة  كبار ضباط  مــن  وعــدد 

دفاع البحرين.

الخدمات  بتوفير  التوجيهات  يثّمن  االإن�صان  لحقوق  الوطنية  رئي�س 
االإ�صكانية الأ�صر بع�س المحكومين  والم�صتفيدين من »العقوبات البديلة«

} خالل الحفل.

} علي الدرازي.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16036/pdf/1-Supplime/16036.pdf?fixed1472
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1285517
http://media.akhbar-alkhaleej.com/sup.php?i=/source/16036/pdf/3-MAIN/2.pdf?fixed02592#page=1&zoom=auto,-22,1663
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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رقــــــم )4(  ــرار  ــقــ ــلــ لــ وطــــبــــًقــــًا 
لسنة 2022 بشأن تنظيم مزاولة 
نشاط المنفذ الخاص، ُيشترط 
لمنح الترخيص بمزاولة نشاط 
يكون طالب  أن  الخاص  المنفذ 
الـــتـــرخـــيـــص شـــخـــصـــًا اعـــتـــبـــاريـــًا 
مرخصًا له بالعمل في المملكة.
ســبــق  قــــد  ــون  ــكـ يـ أن ال  كـــمـــا 
القانوني  الممثل  عــلــى  الــحــكــم 
ــاري بــحــكــم  ــ ـــبـ ــتــ ــ لـــلـــشـــخـــص االعـ
جنحة  فــي  أو  جناية  فــي  نهائي 

مالم  األمانة،  أو  بالشرف  مخلة 
اعـــتـــبـــاره، وال  إلـــيـــه  قـــد رد  يــكــن 
عمله  مــن  قــد سبق فصله  يكون 
أو شطب  مــنــصــبــه  مـــن  عــزلــه  أو 
مهنة  ممارسة  جــدول  من  اسمه 
بــحــكــم قــضــائــي نــهــائــي أو بــقــرار 
على  تمض  مالم  نهائي  تأديبي 
على  ســـنـــوات  ثــــاث  مــنــهــمــا  أي 

األقل.
ثــاثــة  يـــســـمـــي  وكــــذلــــك  أن 
أشــــــــخــــــــاص عـــــلـــــى األقـــــــــــــل مـــن 

ــة  ــ ــزاولـ ــ ــمـ ــ الــــعــــامــــلــــيــــن لــــــديــــــه لـ
األعــــــمــــــال واإلجــــــــــــــــراءات مــحــل 
خاصين  كــمــنــفــذيــن  الــتــرخــيــص 
للشروط  تبًعا  وذلــك  طبيعيين، 
ــتـــاز  يـــجـ أن  ومــــنــــهــــا  الـــــمـــــقـــــررة 
والــتــدريــبــات  االخــتــبــارات  بنجاح 
الــتــي يــقــررهــا مــعــهــد الـــدراســـات 
يقدم  وأن  والقانونية،  القضائية 
ممثل الشخص االعتباري وثيقة 
الــمــفــعــول طيلة  تــأمــيــن ســـاريـــة 
المسئولية  ضد  الترخيص  مدة 
ــادرة  عــن األخـــطـــاء الــمــهــنــيــة، صـ
ــات الـــتـــأمـــيـــن  ــ ــركـ ــ ــن إحـــــــدى شـ ــ عـ
صة في المملكة، على أال  المرخَّ
ثاثين  عــن  التأمين  مبلغ  يقل 

ألف دينار.
في  أعلنت  الــــوزارة  أن  يــذكــر 
وقت سابق عن فتح الباب لتلقي 
طــلــبــات الــراغــبــيــن بــالــتــرخــيــص 

لمزاولة أعمال المنفذ الخاص، 
وذلك من خال تقديم الطلبات 
البريد  عبر  التنفيذ  إدارة  لــدى 
Bailiffs@moj.gov. اإللــكــتــرونــي 

bh، مــن خـــال مـــلء االســتــمــارة 

الــمــعــدة لــذلــك والــمــنــشــورة على 
..www.moj.gov.bh موقع الوزارة
للمنفذ  يجوز  للقرار،  وتًبعا 
الــــخــــاص مـــبـــاشـــرة اإلجـــــــــراءات 
الازمة للحجز على المنقوالت 
وبيعها، وبيع العقارات والسيارات 
والتنفيذ  والــســنــدات،  واألســـهـــم 
الـــعـــيـــنـــي، مــــع وجــــــوب االلــــتــــزام 
ــون والــــــقــــــرارات  ــانــ ــقــ ــكــــام الــ بــــأحــ
الـــصـــادرة تــنــفــيــذًا لــه والـــقـــرارات 
واألوامـــــر الــتــي يــصــدرهــا قاضي 
محكمة التنفيذ في هذا الشأن.

الخاص  للمنفذ  يجوز  كما 
بالنسبة للتنفيذ على األشخاص 
من  الثاني  للفصل  الخاضعين 
القانون أن يعرض الوساطة على 
أطــــراف الــســنــد الــتــنــفــيــذي قبل 
تقديم طلب التنفيذ، ويجوز له 
الشركات  على  للتنفيذ  بالنسبة 

من  الــثــالــث  للفصل  الــخــاضــعــة 
القانون أن يعرض الوساطة على 
خال  التنفيذي  السند  أطــراف 
تاريخ  مــن  يــومــًا  وعشرين  واحـــد 
تــقــديــم طــلــب الــتــنــفــيــذ، ويــكــون 
ــة فـــــي جــمــيــع  ــ ــاطـ ــ ــوسـ ــ عـــــــرض الـ
األحوال بناء على طلب المنفذ 

له أو المنفذ ضده.
الـــتـــنـــفـــيـــذ  إدارة  ــى  ــ ــولـ ــ ــتـ ــ وتـ
على  اإلداري  التفتيش  بــالــوزارة 
الــمــنــفــذ الـــخـــاص لــلــتــحــقــق من 
ــات الـــمـــقـــررة  ــبـ ــواجـ ــالـ الـــتـــزامـــه بـ
بموجب أحكام القانون والقرارات 
التزامه  الصادرة تنفيًذا له ومن 
له،  الــصــادر  الترخيص  بــشــروط 
تقدم  التي  الشكاوى  تتلقى  كما 
أي من  أو  الــخــاص  المنفذ  ضــد 
المنفذين الخاصين الطبيعيين 

العاملين لديه.

»العدل« تحدد 23 الجاري موعدا نهائيا لت�سلم طلبات اأعمال المنفذ الخا�ص

} جاسم بوحمود.

والشؤون اإلسامية  العدل  بوزارة  التنفيذ  إدارة  أعلن مدير 
طلبات  لتسلم  موعد  آخــر  أن  بوحمود،  حسن  جاسم  واألوقـــاف 
سيكون  الخاص  المنفذ  أعمال  لمزاولة  بالترخيص  الراغبين 

يوم األربعاء الموافق 23 من شهر فبراير الجاري.

قــــام فــريــق الــتــخــديــر وعـــاج 
حمد  الــمــلــك  بمستشفى  األلــــم 
الــجــامــعــي بــاســتــخــدام وتــطــبــيــق 
الــعــاج بــالــتــردد الـــحـــراري الــذي 
يـــعـــتـــبـــر مـــــن أحــــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات 
ــن الـــمـــرضـــى  ــ ــعــــديــــد مـ ــاج الــ ــعــ لــ
ــيـــن بـــــــآالم مـــزمـــنـــة فــي  ــابـ الـــمـــصـ
مفاصل الظهر، الرقبة، الحوض 
إنــجــازا مهما  مــا يمثل  والــركــبــة، 
المستشفى  إنجازات  إلى  يضاف 
الطبية  الخدمات  تقديم  بهدف 
لجميع  المتخصصة  والــرعــايــة 
بمملكة  والمقيمين  المواطنين 

البحرين.
وقــــــال اســـتـــشـــاري الــتــخــديــر 
وعـــــــــــاج األلـــــــــــم بـــالـــمـــســـتـــشـــفـــى 
ــر الـــخـــضـــيـــري إن  ــافـ الـــدكـــتـــور ظـ
بـــدأ بتطبيق  األلــــم  عـــاج  فــريــق 
استخدام  خــال  من  العاج  هــذا 
ــردد الـــحـــراري  ــتــ ــاز الــ ــهـ تــقــنــيــة جـ
لـــعـــشـــرات الـــمـــرضـــى الــمــصــابــيــن 
أن  إلــى  مشيرا  المزمنة،  بـــاآلالم 
ــذه الــتــقــنــيــة تــعــمــل مـــن خــال  هــ
الحسية  األعــصــاب  على  التأثير 
لــلــمــفــاصــل بـــواســـطـــة الــمــوجــات 
الــشــعــور  مــن  للتقليل  الــحــراريــة 
بــاأللــم فــتــرة طــويــلــة ال تــقــل عن 
ستة شهور وقد تصل إلى سنتين 
ــعــــد اإلجــــــــــــراء وذلـــــــــك بــحــســب  بــ
المريض،  الــمــرض وحــالــة  درجـــة 
مفيدا بأنه يتم إجراؤه في غرفة 
التخدير  بــاســتــخــدام  الــعــمــلــيــات 
ــذي يــســتــغــرق 45  ــ الـــمـــوضـــعـــي الــ
دقيقة فقط، ويستطيع المريض 
مباشرة  اليوم  نفس  في  الــخــروج 

بعد إتمام اإلجراء.
وأكـــد الــدكــتــور ظــافــر ضـــرورة 
ــثــــمــــار الـــتـــقـــنـــيـــات الــطــبــيــة  ــتــ اســ
الــــحــــديــــثــــة وتـــــــدريـــــــب الــــــكــــــوادر 

بالخدمات  لــارتــقــاء  وتــطــويــرهــا 
المستفيدين  لجميع  المقدمة 
من الخدمات الصحية سواء من 
منوها  المقيمين،  أو  المواطنين 
التقنية  هـــذه  اســتــخــدام  أن  إلـــى 
الــحــديــثــة فـــي الـــعـــاج قـــد أســهــم 
المفاصل  آالم  مــن  التقليل  فــي 
الـــمـــزمـــنـــة لــشــريــحــة كـــبـــيـــرة مــن 
المرضى الذين يعانون من حدوث 
تآكل في عظام مفاصل الحوض 
وبين  والكتف  والــكــاحــل  والــركــبــة 

فقرات العمود الفقري.
المرضى  غالبية  أن  وأضــاف 
الــــذيــــن يــــعــــانــــون مــــن األلـــــــم قــد 
أو  الـــجـــراحـــي  ــعــــاج  الــ يــمــثــل  ال 
ــتـــخـــدام الــعــقــاقــيــر الــمــســكــنــة  اسـ
ــيــــد حــيــث  ــل الــــوحــ ــحــ ــقــــويــــة الــ الــ
إنـــه يــمــكــن أن يــســبــب لــهــم بعض 
حالة  بحسب  وذلك  المضاعفات 

كل مريض.
وأشـــــار اســـتـــشـــاري الــتــخــديــر 
وعــــــــاج األلــــــــم الــــدكــــتــــور ظـــافـــر 
استخدام  تم  أنه  إلى  الخضيري 
فــي  ـــرة  ــ مــ ألول  الـــتـــقـــنـــيـــة  ـــذه  ــ هــ
مستشفى الملك حمد الجامعي 
لـــعـــدد مـــن الــمــرضــى الــكــبــار في 
الــســن الــذيــن يــعــانــون مــن اآلالم 
الــمــزمــنــة فــي الــركــبــة مــا يصعب 
بــعــد  أنــــــه  إال  ــمــــشــــي،  الــ عـــلـــيـــهـــم 
اســــتــــخــــدام هــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة فــي 
ممتازة  نتائج  إلــى  أدت  عاجهم 
من  وبـــات  كبير  بتحسن  وشــعــور 
الـــســـهـــل قـــدرتـــهـــم عـــلـــى الــمــشــي 
مـــا قـــد أثــــر فـــي جـــــودة حــيــاتــهــم 
أبـــســـط  أداء  عــــلــــى  وقـــــدرتـــــهـــــم 

األعمال والنشاطات اليومية.
يــجــدر بــالــذكــر أن اســتــخــدام 
تــقــنــيــة الـــتـــردد الــــحــــراري لــعــاج 
األلم في مستشفى الملك حمد 

ــحـــت إشــــــراف  ــم تـ ــتـ ــي يـ ــعـ ــامـ ــجـ الـ
مــتــخــصــصــيــن فـــي هــــذا الــمــجــال 
من ذوي الخبرة والكفاءة وبذلك 
صعيد  على  مهما  إنــجــازا  يمثل 
عاج حاالت األلم المزمن، ومن 
المتوقع أن يستفيد منها الكثير 
مـــن الـــمـــرضـــى وخـــاصـــة مــرضــى 

اآلالم المزمنة.

»حم���د الجامع���ي« يعال���ج االآالم المزمن���ة بالمفا�س���ل خ���ال 45 دقيق���ة

} د. ظافر الخضيري.

العمل  ــوق  سـ تنظيم  هــيــئــة  نــفــذت   
ــونـــي  ــانـ ــقـ مـــمـــثـــلـــة بـــقـــطـــاع الـــضـــبـــط الـ
المحرق  محافظة  في  تفتيشية  حملة 
بالتعاون مع شؤون الجنسية والجوازات 
ــوزارة الــداخــلــيــة، ومــديــريــة  ــ واإلقـــامـــة بــ
عدًدا  المحرق، شملت  شرطة محافظة 

من مواقع العمل بالمحافظة.
وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من 
قانون  بأحكام  تتعلق  التي  المخالفات 
هيئة تنظيم سوق العمل وقانون اإلقامة 

بــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، وضـــبـــط عــــدد من 
العمال المخالفين لألنظمة والقوانين، 

واتخاذ اإلجراءات القانونية حيالها، 
الحملة  أن هذه  إلى  الهيئة  ولفتت 
التي  المكثفة  للجهود  اســتــمــراًرا  تأتي 
ــوق الــعــمــل  ــ تـــبـــذلـــهـــا هـــيـــئـــة تــنــظــيــم ســ
والجهات  الداخلية  وزارة  مع  بالتعاون 
بيئة  لتطوير  الــعــاقــة  ذات  الحكومية 
الـــعـــمـــل والـــتـــصـــدي لـــكـــل الـــمـــمـــارســـات 
تنافسية  فــي  تــؤثــر  أن  شأنها  مــن  الــتــي 

وعـــدالـــة ومـــرونـــة ســــوق الــعــمــل، عـــاوة 
عـــلـــى تـــأثـــيـــراتـــهـــا الــســلــبــيــة فــــي األمــــن 

االجتماعي.
المجتمع  دور  أهمية  الهيئة  وأكدت 
في دعم جهود الجهات الحكومية التي 
المجتمع  على  المحافظة  إلــى  تسعى 
واقتصاديا،  وصحيا  واجتماعيا  أمنيا 
داعـــيـــة الــجــمــهــور إلــــى اإلبـــــاغ عـــن أي 
العمل  ســوق  بمخالفات  تتعلق  شكاوى 

والعمالة غير النظامية. 

المحرق محافظة  في  تفتي�سية  حملة  تنفذ  العمل«  »�سوق 

محم��د  بن��ت  م���ي  ال�س��يخة  اإل��ى 
اآل خليفة  الكادحة في رفعة الوطن

على  ع��ام��ا  ع�شرين  م���رور  بمنا�شبة 

تاأ�شي�س مركز �ل�شيخ �إبر�هيم �آل خليفة 

من ذا يكمـُّل مـا بدأِت *   واهلل يعلُم ما ســيأتي
جيٌل يعاُف قراءَة التاريخ  *  منشــغا بــوقـــــِت
وحــــناجُر التــّاريِخ واآلثــار تهتــُف : أنـِت أنت

ولـقد أقـمِت منــابـرا  *  للفكر واآلداب .. تفـتي
ومـواسما للشعــر واإلبــداع مــن فــّن ونحــــت

وتسـّلقت قدماك من شــّم الصـّعاب .. وما تعبت
وتـّلقـفـتك محـافـــُل الـّدنيا .. وبالتكــريِم فــــزت
أهــديتني سفـًرا يشـــيُد  بما بــدأت وما بنــــيـت
يا زهرة نفحت أريَج العطر .. عشت لنا ودمـت
أرُض الخلود تــفــتحـت أزهاُرها والخير يأتي

ومسيـرُة اإلصاِح شاهـــدة  ستكمل ما بــدأت 
ملـك البــاد وأمــّة * تدعــو لــــه في كـّل وقت

أهدى لنا الميـثاَق تكرمة * ونبــتا خـــير نبــــت

} الشيخة مي آل خليفة.

شعر: تقي محمد البحارنة

ال��خ��ال��دي��ة ال�����س��ب��اب��ي��ة ت��د���س��ن 
م������ب������ادرة »ع���ام���ل���ن���ي ����س���ح«

تدشن جمعية  الشورى،  فايز عضو مجلس  رمــزي  هالة  رعاية  تحت 
في  وذلـــك  صـــح«،  »عاملني  مــبــادرة  الخميس  الــيــوم  الشبابية  الــخــالــديــة 
منطقة الووتر جاردن وتستمر على مدى ثاثة أيام من 17 إلى 19 فبراير 

الجاري من الساعة الرابعة إلى العاشرة مساًء.
وقال رئيس جمعية الخالدية الشبابية إبراهيم راشد النايم ان هذه 
المبادرة اإلنسانية الرائدة تهدف إلى توعية المجتمع وتثقيفه بشأن فن 

التعامل مع ذوي الهمم واالحتياجات الخاصة.
وأشار إلى ما توليه جمعيته من اهتمام غير محدود بمختلف فئات 
المجتمع  من  يتجزأ  ال  جــزء  هم  الذين  الهمم  ذوي  وخاصة  المجتمع، 
وواجب علينا جميعا تعبيد جسور التواصل معهم على النحو الصحيح 
وبحيث ال يقلل من شأنهم أو أن يتم التعامل معهم على نحو يسيء لهم 

بقصد أو من غير قصد.
وطرق  األساليب  بشأن  العامة  لتثقيف  فعلية  أن هناك حاجة  وأكد 
الــعــمــوم على  يــجــب تشجيع  كــمــا  الــفــئــة،  هـــذه  مــع  الصحيحة  الــتــعــامــل 
تعلم لغة اإلشــارة للتواصل مع فئة الصم ولغة برايل للتواصل مع فئة 

المكفوفين بما يفيدهم ويفيد بهم.
وعن مبادرة »عاملني صح«، أوضح النايم أنها مبادرة إنسانية سيتم 
إطاقها بقيادة وإشراف الفنان البحريني المخرج ياسر ناصر – صاحب 
طلبة  من  ومجموعة  الخالدية  جمعية  وبمشاركة   – المبادرة  هذه  فكرة 

اإلعام من جامعة البحرين وبعض المهتمين باألعمال التطوعية.

بجامعة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ع��ي��ادة  طلبة 
البحرين ين�اق��سون »الح�ق في الن�سيان«

قال مدير مركز العيادة القانونية وحقوق اإلنسان في جامعة البحرين 
الدكتور صقر عيد الرويس: »إن نحو 12 طالبًا في كلية الحقوق بدأوا في 
التدريب العيادي، والبحث في موضوع »الحق في النسيان«، وذلك خال 

الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي 2022/2021«.
خـــارج جامعة  والبحث  الــتــدريــب  بـــدأوا  الطلبة  أن  الــرويــس  د.  وأكـــد 
 ،)LAW408( اإلنسان«  لحقوق  القانونية  »العيادة  مقرر  ضمن  البحرين، 
وذلك بالتعاون مع المجلس األعلى للقضاء، والمؤسسة الوطنية لحقوق 
اإلنسان، مشيرا إلى أنه سيتم تدريس الطلبة وتدريبهم في هذه الجهات، 
الــدراســة  ربــط  إلــى  تــهــدف  مسبقًا،  مــعــدة  وعملية  علمية  منهجية  وفــق 

النظرية مع التطبيق العملي.
سوف  القانونية  العيادة  مشاريع  في  الطلبة  أن  الرويس  د.  وأوضــح 
يبحثون موضوع »الحق في النسيان«، الذي يعدُّ موضوعًا حديثًا نسبيًا، 
وثارت حوله العديد من اإلشكاليات التي تتصل بالحق في الخصوصية، 
قانونية  حلول  إليجاد  محاولة  في  األخـــرى،  اإلنــســان  بحقوق  وارتباطه 
لــإشــكــالــيــات الــتــي يــثــيــرهــا الـــمـــوضـــوع، بــمــا يــخــدم الــمــؤســســات الــعــامــة 

والخاصة، وكافة شرائح المجتمع«.
و»الحق في النسيان« مفهوم فرضته الرقمنة الحديثة، وقد دفع هذا 
ن مستخدمي  الواقع المشرع القانوني إلى البحث عن آلية قانونية تمكِّ
المواقع  كافة  عبر  المنتشرة  المعلوماتية  المحتويات  إزالــة  من  الشبكة 
الرقمية، سواء تلك التي قاموا ببثها هم أنفسهم، أو تلك المتعلقة بهم، 
لهذه  المقارنان حًا  والفقه  القضاء  ولم يجد  آخــر،  نشرها طــرٌف  التي 
المعضلة، سوى ابتداع فكرة النسيان الرقمي. ويهدف »الحق في النسيان« 
إلى احترام خصوصية اإلنسان في الفضاء اإللكتروني، حيث يعطي هذا 
الحق للشخص أحقية مسح المعلومات التي يراها انتهاكا لخصوصيته، 

بوساطة محركات البحث اإللكتروني. 
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استقبل الشيخ هشام بن عبدالرحمن 
لشؤون  الداخلية  وزارة  وكيل  خليفة  آل 
السيد  ــامـــة،  واإلقـ والـــجـــوازات  الجنسية 
خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي 
بحضور  االقــتــصــاديــة،  التنمية  لمجلس 

عدد من المسؤولين من الجانبين.
وفــي بــدايــة الــلــقــاء، قــدم وكــيــل وزارة 
والــجــوازات  الجنسية  لــشــؤون  الــداخــلــيــة 
الذهبية،  واإلقــامــة مــوجــزًا عــن اإلقــامــة 
مــســتــعــرضــًا مــمــيــزاتــهــا والـــفـــئـــات الــتــي 
تــســتــهــدفــهــا، والـــتـــي تـــأتـــي ضــمــن خطة 
التعافي االقتصادي التي تتبناها حكومة 

مملكة البحرين.
إلــى أهمية اســتــهــداف أســواق  وأشـــار 
ــديـــدة لــلــتــســويــق لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن،  جـ
وإبــراز ما تقدمه من تسهيالت ومبادرات 
ــة  ــاذبـ ــة لــتــوفــيــر بــيــئــة مــســتــقــرة وجـ ــرنـ مـ
ــدًا أهـــمـــيـــة اســـتـــمـــرار  ــ ــؤكـ ــ لـــالســـتـــثـــمـــار، مـ
الــتــنــســيــق الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن الــجــانــبــيــن، 
لتحقيق  التكامل  مبدأ  وذلك من خالل 
آليات  وتفعيل  االستراتيجية،  األهـــداف 
األهــداف  الــى  للوصول  الــبــّنــاءة  الشراكة 

المرجوة.
ــــرض الـــرئـــيـــس  ــعـ ــ ــتـ ــ ــه اسـ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مــ

االقتصادية  التنمية  لمجلس  التنفيذي 
لمملكة  لــلــتــرويــج  الــمــوضــوعــة  الــخــطــة 
ومستقرة  آمنة  بيئة  باعتبارها  البحرين 

وجـــاذبـــة لــالســتــثــمــارات 
اإلقــامــة  تــوافــر  بعد  وخــاصــة  المختلفة، 
الــذهــبــيــة الـــتـــي جــعــلــت االســـتـــقـــرار في 

الـــبـــحـــريـــن لــلــفــئــة الــمــســتــحــقــة مــريــحــًا 
وســهــاًل، إلـــى جــانــب عـــدد مــن الــمــبــادرات 

والمميزات األخرى.

م���ع   ي�ست��ع����ر�ض  وال�ج����وازات  للجن�س�ي����ة  الداخل�ي����ة  وك�ي����ل 
الرئي����ض التنفي���ذي  ل�»للتنمي���ة االقت�سادي���ة« التع���اون الثنائ���ي

تــــــــرأس أيــــمــــن بـــــن تـــوفـــيـــق 
ـــؤون الــشــبــاب  ــ ـــر شـ ــ الـــمـــؤيـــد وزيـ
األول  االجــــتــــمــــاع  ــة  ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ والـ
للجنة إعداد رؤية واستراتيجية 
تطوير التعليم والتدريب، وذلك 
عبر تقنية االتصال المرئي عن 

بعد وبحضور أعضاء اللجنة. 
فــي بــدايــة االجــتــمــاع رحــب 
وزيـــر شـــؤون الــشــبــاب والــريــاضــة 
لهم  متمنيا  الــلــجــنــة،  بــأعــضــاء 
ــي مــهــام  الـــتـــوفـــيـــق والـــنـــجـــاح فــ
ونيابة  باسمه  مقدما  عملهم، 
ــيـــع األعــــــضــــــاء شـــكـــره  ــمـ عـــــن جـ
ــى ســــمــــو الـــشـــيـــخ  ــ ــ ــره إلـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وتـ
خليفة  آل  ــبـــارك  مـ بـــن  مــحــمــد 
ــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء  ــائـــب رئـ نـ
رئيس المجلس األعلى لتطوير 
ثقته  عــلــى  والــتــدريــب  التعليم 
ــي الــلــجــنــة الــتــي  بــتــعــيــيــنــهــم فــ
ـــع الــــرؤيــــة  ــ ــلــــى وضــ ســـتـــعـــمـــل عــ
واالســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة 

لقطاعي التعليم والتدريب. 
ــن بـــــن تـــوفـــيـــق  ــ ــمـ ــ وبـــــّيـــــن أيـ
المؤيد أن اللجنة ستعمل على 
مراجعة قطاع التعليم والتدريب 
وتسليط  الــمــراحــل  فــي جــمــيــع 

ــــرص الـــتـــدريـــب  الــــضــــوء عـــلـــى فـ
وإجــــــــراء الـــمـــقـــارنـــات الـــدولـــيـــة 
ألفـــضـــل الـــمـــمـــارســـات الــدولــيــة 
ــى تــقــيــيــم مـــدى  ــ ــة إلــ ــافــ ــاإلضــ بــ
وخطط  استراتيجيات  تماشي 
مؤسسات التعليم والتدريب مع 
الوطنية  االستراتيجية  الــرؤيــة 

لتطوير التعليم التدريب. 

كما أشار وزير شؤون الشباب 
الــلــجــنــة  أن  إلـــــــى  والـــــريـــــاضـــــة 
ستقوم بمراجعة مؤشرات قطاع 
أثر  لقياس  والــتــدريــب  التعليم 
مــــبــــادرات الــتــطــويــر بــاإلضــافــة 
ذات  الجهات  بين  التنسيق  إلى 
التعليم  قــطــاعــي  فـــي  الــعــالقــة 

والتدريب.

التعليم تطوير  وا�ستراتيجية  روؤية  اإعداد  لجنة 
والتدريب تبحث موؤ�سرات التطوير في القطاعين

} اجتماع لجنة اإعداد ر�ؤية تطوير التعليم.

}  �كيل الداخلية ي�صتقبل الرئي�س التنفيذي للتنمية االقت�صادية.

رئيس  خليفة،  آل  عــبــداهلل  بــن  محمد  الــشــيــخ  طبيب  الــفــريــق  ثــمــن 
المجلس األعلى للصحة، موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو 
مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
الـــــوزراء على  ــوزراء، خـــالل االجــتــمــاع االعــتــيــادي األســبــوعــي لمجلس  ــ الــ
مذكرة بشأن إنشاء وتشكيل المجلس البحريني للدراسات والتخصصات 
برامج  وتقييم  ومتابعة  إنــشــاء  على  اإلشـــراف  سيتولى  والـــذي  الصحية، 
التدريب وإعدادها للحصول على االعتراف الدولي ووضع اآلليات إلصدار 
الشهادات في كل التخصصات والبرامج الصحية الوطنية ومعادلة وتقييم 

الشهادات المهنية، وإنشاء البرامج التدريبية المتخصصة.
البحريني  المجلس  إنشاء  أن  للصحة  األعلى  المجلس  رئيس  وأكد 
للدراسات والتخصصات الصحية سُيشّكل نقلًة هامة على صعيد التدريب 

الصحي في مملكة البحرين، بما يتماشى مع مساعي المملكة لالرتقاء 
الكوادر  لكفاءة  المستمر  والتعزيز  أركانها،  بكافة  الصحية  بالمنظومة 
الصحية العاملة في مختلف المؤسسات الصحية، من خالل توفير فرص 
مشيرًا  المعتمدة،  العالمية  المعايير  مع  المتوافقة  والتأهيل  التدريب 
البحرين  مملكة  احتياجات  تلبية  في  سيساهم  المجلس  إنشاء  أن  إلــى 
على صعيد التدريب الصحي خالل السنوات القادمة، من خالل البرامج 
ضمان  مــع  الصحية،  التخصصات  مختلف  فــي  المتخصصة  التدريبية 
االلتزام بمعايير االعتماد الوطنية والدولية الخاصة بالتدريب الصحي.

التي  التحديات  على  إيجابًا  سينعكس  المجلس  تشكيل  أن  وأوضــح 
وجود  عدم  في  والمتمثلة  الراهن،  الوقت  في  الصحي  التدريب  يواجهها 
والتخصصات  األطباء  تدريب  برامج  واعتماد  إنشاء  تتولى  محددة  جهة 

الطبية األخرى وتأهيلهم، وانخفاض المستوى التدريبي لبعض البرامج 
التدريبية الخارجية، مع صعوبة تقييم برامج التدريب لغياب جهة مركزية 
في  تدريبية  برامج  على  الحصول  وصعوبة  واإلشـــراف،  للمتابعة  محلية 
بعض التخصصات الدقيقة التي يتطلبها القطاع الصحي في المملكة, 
مضيفًا أن المجلس سيوفر كذلك فرصا تدريبية لخريجي التخصصات 
أعلى  وفق  وقدراتهم  مهاراتهم  وتنمية  تأهيلهم  في  يساهم  بما  الصحية 
واعــتــزازه  فــخــره  عــن  للصحة  األعــلــى  المجلس  رئــيــس  وأعـــرب  المعايير. 
الصحي،  الــقــطــاع  لتطوير  الــبــحــريــن  مملكة  تتخذها  الــتــي  بــالــخــطــوات 
سواًء على صعيد الخدمات الصحية أو التعليم والتدريب الصحي، والتي 
الصحية  والرعاية  الحديث  الطب  المملكة على صعيد  عززت من مكانة 

المتطورة، وجعلتها نموذجا رياديا بارزًا

المجل�س الأعلى لل�صحة يثمن موافقة مجل�س الوزراء

�سي�س�كل ال�سحي�ة  والتخ�س�س�ات  للدرا�س�ات  البحرين�ي  المجل��ض 
نقل���ة مهم���ة عل���ى �سعي���د التدري���ب ال�سح���ي ف���ي المملكة

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16036/pdf/1-Supplime/16036.pdf?fixed1472
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1285426
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1285518
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
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كتب وليد دياب:
والتنمية  العمل  وزيـــر  كشف 
عن  حميدان  جميل  االجتماعية 
 650 بتسجيل  الترخيص  تــم  أنــه 
منظمة أهلية في البحرين حتى 
تم  أنـــه  مــضــيــفــا   .2021 ديــســمــبــر 
تــرخــيــصــا خـــال 2020  مــنــح 218 
ــام  ــعــ الــ خـــــــال  تـــرخـــيـــصـــا  و188 
المساعدات  لجمعيات  الــمــاضــي 
الـــخـــيـــريـــة رخـــصـــت لـــهـــا الـــــــوزارة 

بجمع األموال لتلك األغراض.
عــلــى  رده  ــي  فــ ــر  ــ ــوزيـ ــ الـ وأكــــــد 
ســــــــؤال لـــلـــنـــائـــب خــــالــــد بـــوعـــنـــق 
ــأن الــجــمــعــيــات األهـــلـــيـــة، أن  بـــشـ
وتــراقــب على تلك  الـــوزارة تشرف 
الــمــنــظــمــات األهـــلـــيـــة مـــن خــال 
التراخيص الازمة ومنها  إصدار 
الــحــصــول عــلــى تــرخــيــص بجمع 
ــتـــراخـــيـــص  ــــك الـ ــذلـ ــ األمــــــــــوال وكـ
وإلى  من  األمــوال  وتسلم  بإرسال 
الجمعية  تــتــقــدم  حــيــث  ــارج  ــخـ الـ
المعمول  لإلجراءات  وفقا  بطلب 
بــهــا بــــــإدارة الــمــنــظــمــات األهــلــيــة 

االستمارات  بملء  وذلــك  بالوزارة 
الــمــخــصــصــة لــلــغــرض الــمــطــلــوب 
ــة إجــــــــراءات  ــ ــابـ ــ ويـــتـــم ضـــبـــط ورقـ
عــمــلــيــة إرســـــال األمــــــوال لــلــخــارج 
وذلـــــــك بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــجـــهـــات 
تحويل  يــتــم  ال  حــيــث  المختصة 
األموال إال عن طريق التحويات 

البنكية. 
تــحــويــل  عــمــلــيــة  أن  وأضــــــاف 
ــة مــن  ــابـ ــرقـ ــلـ األمــــــــــوال تـــخـــضـــع لـ
ــوزارة  بــ الــمــالــيــة  الــتــحــريــات  إدارة 
الــداخــلــيــة والــمــصــرف الــمــركــزي، 
ويـــــكـــــون تــــحــــويــــل األمـــــــــــوال إلــــى 
التي  للجهة  البنكية  الحسابات 
تمت الموافقة عليها من الجهات 
الــــمــــذكــــورة، يــعــقــب ذلــــك ضــــرورة 
لها  الممنوح  الجمعيات  تقديم 
تقارير  الــمــال  بجمع  الترخيص 
التدقيق  تــرخــيــص ويــتــم  كــل  عــن 
ــن قـــبـــل قـــســـم الــتــدقــيــق  عــلــيــه مــ
ــوزارة بـــالـــتـــعـــاون مع  ــ ــالـ ــ الـــمـــالـــي بـ

المعنيين بوزارة الداخلية.
ورفـــض الــوزيــر اإلفــصــاح عن 

ــتـــي تــجــمــع  إجـــمـــالـــي الـــمـــبـــالـــغ الـ
ــتـــلـــك الـــجـــمـــعـــيـــات،  كـــتـــبـــرعـــات لـ
الـــــــــــوزارة  دور  أن  إلـــــــى  مــــشــــيــــًرا 
ينحصر في عملية االطــاع على 
عملية  أثـــنـــاء  الــمــعــلــومــات  هــــذه 
أن هناك  والرقابة، كما  التفتيش 
جهات أخرى تقوم بعملية الرقابة 
على أعمال وتصرفات الجمعيات 
وإرسال  قانونية جمع  للتأكد من 
ــلــــقــــي األمـــــــــــوال ســــــــواء داخـــــل  وتــ

إلى  إضافة  خارجها  أو  البحرين 
أن هــنــاك آلــيــات مــحــددة قــام بها 
الــبــنــك الـــمـــركـــزي بــوضــعــهــا عند 
إرسال أو تلقي أموال من الخارج 
ويــتــم الــتــدقــيــق عــلــيــهــا مـــع رصــد 

وضبط المخالفات إذا وجدت.
إعـــطـــاء  أن  الــــوزيــــر  وأضـــــــاف 
بــيــانــات حــــول أعـــمـــال وتــصــرفــات 
الجمعية األهلية سواء خيرية أو 
المساس  قبيل  مــن  يعد  إنسانية 
بـــالـــحـــق فــــي الــخــصــوصــيــة الــتــي 
ــة الـــمـــالـــيـــة ألحـــد  ــالـــذمـ تــتــعــلــق بـ
ــون الــــخــــاص  ــ ــانــ ــ ــقــ ــ أشــــــخــــــاص الــ
ــيـــة« فـــا يــجــوز  ــلـ »الــجــمــعــيــة األهـ
ــاح عــنــهــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــن  ــصــ اإلفــ
الــدســتــور،  يكفلها  الــتــي  الــحــقــوق 
قــد  ــة  ــلـــطـ ــسـ الـ ــذه  ــ ــ هـ كــــانــــت  وإذا 
وغيرها  لــلــوزارة  الــقــانــون  منحها 
من الجهات المختصة فهي تمنح 
بـــهـــدف إتــــمــــام أعــــمــــال الــوظــيــفــة 
اإلداريــــــــــــــــة لـــتـــحـــقـــيـــق الــــرقــــابــــة 
واإلشراف على الجمعيات فقط.

وردا على سؤال النائب بشأن 

األهلي  العمل  صــنــدوق  ميزانية 
ــر إنـــه نــظــًرا  الــســنــوي، قـــال الـــوزيـ
الرئيسي  الــصــنــدوق  اعــتــمــاد  إلــى 
على التبرعات والهبات واإلعانات 
الميزانية  فــإن  قبولها،  يتم  التي 
ــر،  ــ ــن وقـــــــت إلـــــــى آخــ ــ ــلـــف مــ ــتـ تـــخـ
في  تتخذ  الــــوزارة  أن  إلــى  مشيًرا 
األهلية  الجمعيات  على  توزيعها 
ــدة آلــيــات  والـــمـــؤســـســـات كــمــنــح عــ
ــاز مــنــافــســة  ــيـ ــتـ مــنــهــا ضـــــــرورة اجـ
المركز  من خــال  الـــوزارة  تعلنها 
التابع  المنظمات  لدعم  الوطني 
ــن طــــريــــق الـــتـــقـــديـــم  ــ لــــــلــــــوزارة عـ
بـــمـــشـــاريـــع تــطــوعــيــة اجــتــمــاعــيــة 
ــدم الـــمـــجـــتـــمـــع الـــبـــحـــريـــنـــي،  تــــخــ
الــمــشــاريــع من  هـــذه  ويــتــم تقييم 
ــن جــامــعــة  قــبــل فـــريـــق مــحــايــد مـ
ــن، كــــمــــا يــــتــــم تــقــيــيــم  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
ــة الــمــتــقــدمــة  ــيـ ــلـ الــمــنــظــمــة األهـ
مــن قــبــل الــمــركــز الــوطــنــي لدعم 
وبناء  لــلــوزارة،  التابع  المنظمات 
رصد  يتم  الجهتين  تقييم  على 
درجة التقييم ويتم توزيع المنح. 

وزير العمل ردا على النائب خالد بوعنق:

650 منظمة اأهلية مرخ�ضة في البحرين حتى نهاية العام الما�ضي

جمع المنظمات للمال يخ�ضع للرقابة من وزارتي العمل والداخلية والبنك المركزي

ــدت األســـــتـــــاذة فــائــقــة  ــ ــ أكـ
بــنــت ســعــيــد الـــصـــالـــح وزيــــرة 
اعــــتــــزاز حــضــرة  أن  الـــصـــحـــة 
صاحب الجالة الملك حمد 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن 
ــــاد الــــمــــفــــدى، وتــثــمــيــن  ــبـ ــ الـ
صاحب السمو الملكي األمير 
آل خليفة  بــن حــمــد  ســلــمــان 
ــيـــس مــجــلــس  ــي الـــعـــهـــد رئـ ــ ولـ
الـــــــــوزراء لــلــجــهــود الــوطــنــيــة 
الــمــخــلــصــة لـــكـــل الــعــامــلــيــن 
ــة  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ فـــــــي الـــــصـــــفـــــوف األمـ
للتصدي لفيروس كورونا من 
دفــاع  وقــوة  الصحية،  الــكــوادر 
الــداخــلــيــة،  ووزارة  الــبــحــريــن، 
ــات الـــمـــســـانـــدة،  ــهــ ــجــ وكــــــل الــ
ــلـــة  ــلـــمـــواصـ يـــمـــثـــل دافـــــــًعـــــــا لـ
بروح  والعمل  الوتيرة  بنفس 
بــمــا يسهم  الـــواحـــد  الــفــريــق 
ــع بــمــســيــرة الــنــمــاء  ــدفـ ــي الـ فـ
البحرين،  لمملكة  واالزدهـــار 
وتــحــقــيــق مــخــتــلــف األهــــداف 
ــودة فــــــي الـــتـــصـــدي  ــ ــــشـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
لـــجـــائـــحـــة فــــيــــروس كــــورونــــا، 
مــشــيــدًة بــجــهــود الــمــوظــفــيــن 
ــلـــحـــفـــاظ عــلــى  ــم لـ ــهــ وحــــرصــ
األمــــــــن الـــصـــحـــي لــلــمــمــلــكــة 
عــبــر عــطــائــهــم الــمــســتــمــر في 
مواجهة الظروف االستثنائية 
من  بــذلــه  تــم  ومـــا  للجائحة، 

ــود جـــــبـــــارة وتـــضـــحـــيـــات  ــ ــهـ ــ جـ
عظيمة.

ــرة الــصــحــة  ــ ــ وأشــــــــارت وزيـ
مــا  ــلـــى  عـ الـــحـــفـــاظ  أن  ــى  ــ إلــ
يستدعي  الــيــوم  حتى  تحقق 
ــذل الـــمـــزيـــد مــــن الـــجـــهـــود  ــ بــ
ــلــــوصــــول إلــــــى الـــنـــجـــاحـــات  لــ
هـــذا  إن  حـــيـــث  ــودة،  ــشــ ــنــ ــمــ الــ
دعًما  يمثل  الملكي  التقدير 
الطبية  لـــلـــكـــوادر  مـــحـــدود  ال 
في مختلف المواقع، وتكريم 
المخلص  الــوطــنــي  الــعــطــاء 
الذي يسعى إلى جعل مملكة 
البحرين نموذًجا متقدًما في 

القطاع الصحي واإلنساني.
ــدى تــفــضــل  ــ ــك لـ ــ ــاء ذلـ ــ جـ
ــاذة فــائــقــة بــنــت سعيد  ــتـ األسـ
أمس  الصحة  وزيــرة  الصالح 
فبراير   16 الــمــوافــق  األربــعــاء 
األمير  »وســام  بتسليم  2022م 
سلمان بن حمد لاستحقاق 
الــطــبــي« لــدفــعــة جـــديـــدة من 
الكوادر الوطنية من منتسبي 
لألمر  إنـــفـــاًذا  الــصــحــة،  وزارة 
الــمــلــكــي الــســامــي وفــــي إطـــار 
توجيه صاحب السمو الملكي 
ــيـــس مــجــلــس  ــي الـــعـــهـــد رئـ ــ ولـ
المعنية  الجهات  الوزراء لكل 
ــام لــلــعــامــلــيــن  بــتــســلــيــم الــــوســ
فـــي الــصــفــوف األمــامــيــة من 

دفــاع  وقــوة  الصحية،  الــكــوادر 
الــداخــلــيــة،  ووزارة  الــبــحــريــن، 

وكل الجهات المساندة.
وهنأت الوزيرة الحاصلين 
على »وسام األمير سلمان بن 
حــمــد لــاســتــحــقــاق الــطــبــي« 
الصحة،  وزارة  منتسبي  مــن 
وبذل  العمل  مواصلة  مؤكدًة 
المزيد من الجهود المخلصة 
لـــتـــقـــديـــم خـــــدمـــــات صــحــيــة 
وقــــائــــيــــة وعــــاجــــيــــة بـــأعـــلـــى 
جودة ممكنة لكل المواطنين 
والــمــقــيــمــيــن، مــتــمــنــيــًة لــهــم 
لتحقيق  والــنــجــاح  الــتــوفــيــق 
لمملكة  اإلنجازات  من  مزيٍد 

البحرين.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــم، أعـــــــرب 
الذين  الصحة  وزارة  منتسبو 
األمير  وســـام  بتسلم  تشرفوا 
سلمان بن حمد لاستحقاق 
الطبي عن فخرهم واعتزازهم 
المكرمين  ضمن  يكونوا  بــأن 
مــن فــريــق الــبــحــريــن، الفتين 
يــعــد  الـــــوســـــام  هــــــذا  أن  إلــــــى 
دافــــــًعــــــا لــــبــــذل الــــمــــزيــــد فــي 
خدمة مملكة البحرين ودعم 
مؤكدين  وازدهـــارهـــا،  تقدمها 
مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل بـــكـــل عـــزم 
حتى بلوغ األهداف المنشودة 

والقضاء على الجائحة. 

وزيرة ال�ضحة ت�ضلم دفعة جديدة من منت�ضبي الوزارة
الطب�ي لال�ض�تحقاق  حم�د  ب�ن  �ض�لمان  الأمي�ر  و�ض�ام 

} وزيرة ال�صحة مع المكرمين.

} خالد بوعنق.

أكد النائب على أحمد زايد   النائب 
عضو  الــنــواب،  مجلس  لرئيسة  الثاني 
البرلماني  لاتحاد  التنفيذية  اللجنة 
الــعــربــي ، مــمــثــل الــشــعــبــة الــبــرلــمــانــيــة 
لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن ، حـــــرص مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن حــكــومــة وبـــرلـــمـــانـــًا وشــعــبــًا، 
وبــتــوجــيــهــات مــن لـــدن حــضــرة صاحب 
الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
ــبـــاد الـــمـــفـــدى، على  خــلــيــفــة عـــاهـــل الـ
البرلماني  العمل  جهود  وتفعيل  تعزيز 
التنسيق  خــال  مــن  المشترك  العربي 
الــمــشــتــرك بــيــن الــبــرلــمــانــات الــعــربــيــة 
لبناء تصورات وبدائل وبرامج برلمانية 
عــربــيــة مـــوحـــدة لــمــواجــهــة الــتــحــديــات 

والـــتـــدخـــات الـــخـــارجـــيـــة فـــي الـــشـــؤون 
الداخلية لدول المنطقة. 

جــــاء ذلــــك خــــال مــشــاركــة الــنــائــب 
ــواب في  ــنــ الـــثـــانـــي لــرئــيــســة مــجــلــس الــ
اجـــتـــمـــاع الـــــــدورة الــثــامــنــة والــعــشــريــن 
البرلماني  لاتحاد  التنفيذية  للجنة 
والتي  الــقــاهــرة،  فــي  المنعقدة  العربي 
الشعبة  وفد  مشاركة  هامش  على  تأتي 
برئاسة  البحرين  لمملكة  البرلمانية 
فوزية بنت عبد اهلل زينل رئيسة مجلس 
ــواب رئـــيـــســـة الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة  ــ ــنـ ــ الـ
الـــدورة  أعــمــال  فــي  البرلمانية  للشعبة 
البرلماني  لاتحاد  والثاثين  الثانية 
خال  القاهرة  فــي  والمنعقدة  العربي 

الفترة من 17-18 فبراير الجاري. 
الخبراء  لجنة  تقرير  مناقشة  وتــم 
وإجــراءات  حول تعديل ميثاق االتحاد، 
العربي  البرلماني  االتحاد  رئاسة  نقل 
في دورته القادمة إلى مملكة البحرين، 
وكذلك مناقشة العديد من االقتراحات 
من أجل تفعيل دور االتحاد البرلماني 
العربي في الفترة القادمة خاصة على 
صعيد المجال الدبلوماسية البرلمانية 
الـــدولـــيـــة وتــوحــيــد الـــمـــواقـــف الــعــربــيــة 
البرلمانية  والمنظمات  المحافل  فــي 

اإلقليمية والدولية. 
الــلــجــنــة  أن  الــــــى  ــائــــب  ــنــ الــ وأشـــــــــار 
الــتــنــفــيــذيــة بــــدأت أعــمــالــهــا فــي دورتــهــا 

الـــــ 28 مـــن خــــال الــنــظــر فـــي قـــــرارات 
المرفوعة  القانوني  الفريق  وتوصيات 
الداخلي  النظام  تعديات  للجنة حول 
لـــــاتـــــحـــــاد والــــــتــــــي تـــتـــضـــمـــن جــمــيــع 
العربية  البرلمانية  الشعب  مقترحات 
األعضاء حول النظام الداخلي، مضيفاَ 
انـــه مــن أبــــرز الــتــعــديــات الــتــي وافــقــت 
عليها اللجنة التنفيذية لاتحاد منها 
التنفيذية ودراسة  اللجنة  اختصاصات 
البرلمانية المقدمة  مقترحات الشعب 
حول تعديل الميثاق واألنظمة األخرى، 
وتقـديم مقترحات حول تعـديل الميثاق 
واألنظمة األخرى لاتحـاد بعـد موافقـة 

األغلبية. 

خالل م�ضاركة »ال�ضعبة« في اجتماع اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي

النائب علي زايد: مناق�ضة �ضبل تفعيل دور التحاد العربي واإجراءات انتقال الرئا�ضة اإلى البحرين

العدد )16036( - السنة السابعة واألربعون - الخميس 16 رجب 1443هـ - 17 فبراير 2022م 
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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»العدل«: 23 فرباير اآخر موعد ال�ستالم طلبات مزاولة اأعمال املنفذ اخلا�ص

اأعلن مدير اإدارة التنفيذ بوزارة العدل 

جا�سم  والأوقاف  الإ�سالمية  وال�سوؤون 

ل�ستالم  موعد  اآخر  اأن  بوحمود،  ح�سن 

ملزاولة  بالرتخي�س  الراغبني  طلبات 

اأعمال املنفذ اخلا�س �سيكون يوم الأربعاء 

املوافق 23 من �سهر فرباير اجلاري.

وطبًقا للقرار رقم )4( ل�سنة 2022 

ب�ساأن تنظيم مزاولة ن�ساط املنفذ اخلا�س، 

ن�ساط  مبزاولة  الرتخي�س  ملنح  ُي�سرتط 

املنفذ اخلا�س اأن يكون طالب الرتخي�س 

يف  بالعمل  له  ا  مرخ�سً اعتبارًيا  ا  �سخ�سً

اململكة.

قد �سبق احلكم على  اأن ل يكون  كما 

املمثل القانوين لل�سخ�س العتباري بحكم 

خملة  جنحة  يف  اأو  جناية  يف  نهائي 

بال�سرف اأو الأمانة، مامل يكن قد رد اإليه 

من  ف�سله  �سبق  قد  يكون  ول  اعتباره، 

عمله اأو عزله من من�سبه اأو �سطب ا�سمه 

ق�سائي  بحكم  مهنة  ممار�سة  جدول  من 

نهائي اأو بقرار تاأديبي نهائي مامل مت�س 

على اأي منهما ثالث �سنوات على الأقل. 

اأ�سخا�س  ثالثة  ي�سمي  وكذلك  اأن 

ملزاولة  لديه  العاملني  من  الأقل  على 

الرتخي�س  حمل  والإجراءات  الأعمال 

تبًعا  وذلك  طبيعيني،  خا�سني  كمنفذين 

اأن يجتاز بنجاح  لل�سروط املقررة ومنها 

يقررها  التي  والتدريبات  الختبارات 

والقانونية،  الق�سائية  الدرا�سات  معهد 

العتباري  ال�سخ�س  ممثل  يقدم  واأن 

مدة  طيلة  املفعول  �سارية  تاأمني  وثيقة 

الأخطاء  عن  امل�سوؤولية  �سد  الرتخي�س 

املهنية، �سادرة عن اإحدى �سركات التاأمني 

مبلغ  يقل  األ  على  اململكة،  يف  �سة  املرخَّ

التاأمني عن ثالثني األف دينار.

يذكر اأن الوزارة اأعلنت يف وقت �سابق 

الراغبني  طلبات  لتلقي  الباب  فتح  عن 

بالرتخي�س ملزاولة اأعمال املنفذ اخلا�س، 

وذلك من خالل تقدمي الطلبات لدى اإدارة 

Bailiffs@ التنفيذ عرب الربيد الإلكرتوين

moj.gov.bh، من خالل ملء ال�ستمارة 
املعدة لذلك واملن�سورة على موقع الوزارة 

.www.moj.gov.bh

اخلا�س  للمنفذ  يجوز  للقرار،  وتبًعا 

للحجز  الالزمة  الإجراءات  مبا�سرة 

العقارات  وبيع  وبيعها،  املنقولت  على 

وال�سيارات والأ�سهم وال�سندات، والتنفيذ 

باأحكام  اللتزام  وجوب  مع  العيني، 

له  تنفيذاً  ال�سادرة  والقرارات  القانون 

والقرارات والأوامر التي ي�سدرها قا�سي 

حمكمة التنفيذ يف هذا ال�ساأن.

بالن�سبة  اخلا�س  للمنفذ  يجوز  كما 

اخلا�سعني  الأ�سخا�س  على  للتنفيذ 

يعر�س  اأن  القانون  من  الثاين  للف�سل 

الو�ساطة على اأطراف ال�سند التنفيذي قبل 

بالن�سبة  له  ويجوز  التنفيذ،  طلب  تقدمي 

للف�سل  ال�سركات اخلا�سعة  للتنفيذ على 

الو�ساطة  يعر�س  اأن  القانون  من  الثالث 

التنفيذي خالل واحد  ال�سند  اأطراف  على 

طلب  تقدمي  تاريخ  من  يوًما  وع�سرين 

يف  الو�ساطة  عر�س  ويكون  التنفيذ، 

جميع الأحوال بناًء على طلب املنفذ له اأو 

املنفذ �سده.

بالوزارة  التنفيذ  اإدارة  وتتوىل 

اخلا�س  املنفذ  على  الإداري  التفتي�س 

املقررة  بالواجبات  التزامه  من  للتحقق 

والقرارات  القانون  اأحكام  مبوجب 

التزامه ب�سروط  ال�سادرة تنفيًذا له ومن 

تتلقى  كما  له،  ال�سادر  الرتخي�س 

اخلا�س  املنفذ  �سد  تقدم  التي  ال�سكاوى 

الطبيعيني  اخلا�سني  املنفذين  من  اأي  اأو 

العاملني لديه.

انطالق فعاليات موؤمتر الطب

 الباطني وال�سكري وال�سمنة اليوم

الفريق  معايل  رعاية  حتت  اخلمي�س،  اليوم  تنطلق 

املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  طبيب 

الأعلى لل�سحة، فعاليات موؤمتر الطب الباطني وال�سكري 

ي�ستمر  الذي  اخلام�سة،  ن�سخته  يف  »الأمييدو«،  وال�سمنة 

لثالثة اأيام، عن ُبعد، بتنظيم �سركة اإديوكي�سن بال�س.

املنظمة  اللجنة  �سلمان رئي�س  الدكتور حممد  واأعرب   

اأع�ساء  با�سمه وا�سم  للموؤمتر، عن �سكره وتقديره،  العليا 

طبيب  الفريق  معايل  اإىل  املوؤمتر،  يف  واملتحدثني  اللجنة 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  ال�سيخ حممد 

رعاية  اأن  موؤكًدا  للموؤمتر،  معاليه  رعاية  على  لل�سحة 

النجاح للموؤمتر يف  الإيجابي يف حتقيق  الأثر  معاليه لها 

يف  جناحه  املوؤمتر  يوا�سل  اأن  متمنًيا  املا�سية،  ال�سنوات 

هذه الن�سخة.

 واأو�سح اأن موؤمتر »الأمييدو« متخ�س�س يف بحث اآخر 

ا فيما يتعلق  امل�ستجدات يف عامل الطب الباطني، وخ�سو�سً

من  الكبري  التجمع  من خالل  وال�سمنة؛  ال�سكري  باأمرا�س 

القطاع  يف  وعاملني  ومتخ�س�سني  خرباء  من  امل�ساركني 

ال�سحي من داخل وخارج مملكة البحرين.

 ال�شيخ حممد بن عبداهلل

جا�شم بوحمود

اأكد الرئي�س املوؤ�س�س للجامعة الأهلية الربوفي�سور عبداهلل 

مواجهة  يف  العلمي  البحث  اأهمية  ت�ساعد  احلواج  يو�سف 

للتكنولوجيا،  املت�سارع  التطور  ظل  يف  امل�ستجدة  التحديات 

للجامعات  الداعمة  البحرينية  احلكومية  باجلهود  م�سيًدا 

والهيئات البحثية من اأجل الإ�سهام الفاعل يف م�سرية البحث 

العلمي، ومن اأجل الظفر بحلول واأفكار فريدة من نوعها تعالج 

حمليا  والإدارية  القت�سادية  والتحديات  امل�سكالت  خمتلف 

وعامليا.

طلبة  موؤمتر  فعاليات  احلواج  الربوفي�سور  ورعى 

اأعماله  انطلقت  الذي  الثالث ع�سر  ال�سنوي  العلمي  الدكتوراه 

مع  بالتعاون  الأهلية  اجلامعة  نظمته  والذي  اأم�س،  �سباح 

للباحثني  الفر�سة  اإتاحة  بهدف  الربيطانية،  برونيل  جامعة 

اأبحاثهم  ونتائج  العلمية  اأوراقهم  لتقدمي  وم�سرفيهم 

ومناق�ستها، مب�ساركة علماء واأكادمييني من كل من اجلامعة 

الأهلية وجامعة برونيل الربيطانية، وذلك ملدة يومني متتالني.

لربنامج  املنت�سبني  الباحثني  احلواج  الربوفي�سور  وحث 

امل�سكالت  تعقب  اإىل  اجلامعتان  تقدمه  الذي  الدكتوراه 

اأجل  من  والتعاون  احلديثة  والعاملية  القليمية  والتحديات 

حققتها  التي  املتميزة  النجاح  بق�سة  اعتزازه  موؤكًدا  حلها، 

اجلامعتان يف تقدمي برنامج الدكتوراه وتعزيز حركة البحث 

العلمي يف اجلامعتني ب�سكل عام، وهو ما اأثمر تخريج كفاءات 

اأن  ا  خ�سو�سً املجتمع،  يف  م�سافة  قيمة  اإيجاد  على  قادرة 

الدرا�سات  ا�ستكمال  للكثريين فر�سة  الدكتوراه حقق  برنامج 

العليا دون التخلي عن م�سوؤلياتهم الأخرى.

 و�سارك الدكتور بديت دي من جامعة برونيل الربيطانية 

العتبارات  متناولً  الأول،  اليوم  فعاليات  يف  رئي�سة  بورقة 

الأخالقية التي يجب اأخذها بعني العتبار عند اإجراء الدرا�سات 

والأبحاث العلمية املت�سلة بجائحة كورونا، و�سدد على اأهمية 

اإجراءات  املتعلقة بتقييم املخاطر وتاأكيد  بالتعليمات  اللتزام 

امليداين خارج احلرم  البحثي  العمل  ال�سحة وال�سالمة خالل 

املتعلقة  الوطنية  للربوتوكالت  المتثال  واأهمية  اجلامعي، 

باجلائحة يف البالد املراد ال�سفر لها.

اأهمية الرتكيز على كيفية جمع البيانات مع  وتطرق اىل 

اإذا مت اتباع منهجية  مراعاة اأخالقيات البحث العلمي خا�سة 

جمع البيانات عن ُبعد يف ظل كورونا. 

وقدم الباحث يو�سف ن�سيف �سمن اجلل�سة الأوىل ورقة 

علمية ناق�س فيها تاأثري ا�ستهالك الأغذية على عملية التثاقف 

للم�ستهلكني العرقيني و�سلوكهم، اإذ اإن املجتمعات اليوم ت�سم 

ما  واجلن�سيات،  الأعراق  خمتلف  من  امل�ستهلكني  من  العديد 

بحثه  يف  وا�ستند  اأخرى،  ثقافات  لكت�ساب  عر�سة  يجعلهم 

للتثاقف،  بريي  جون  ومنوذج  الثقافية  الهوية  نظرية  اإىل 

اآ�سيا واأفراد  اأفراد من جنوب  اإجراء مقابـــالت مع  اإىل جانب 

ال�سلوكيات  حتليل  اأجل  من  البحرين  مملكة  مــن  حمليني 

ال�ستهالكية العرقية.

الربوفي�سور احلواج: تت�ساعد اأهمية البحث العلمي مع تطور التكنولوجيا

موؤمتر الدكتوراه يف اجلامعة االأهلية يتعقب التحديات االإقليمية والعاملية

الربوفي�شور عبداهلل احلواج

 القحطاين: االإ�سابة بـ»اأوميكرون« 

للمتطمعني تعطي مناعة �سد كل املتحورات

خديجة العرادي:

جلائحة  للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  ع�سو  قال 

علمية  درا�سة  اإن  القحطاين  مناف  )كوفيد-19(  كورونا 

من جنوب اأفريقيا خل�ست اإىل اأن احل�سانة التي يتح�سل 

عليها امل�سابني مبتحور اأوميكرون من غري املتطعمني، هي 

ح�سانة �سد تكرار الإ�سابة بنف�س املتحور فقط.

واأ�ساف: »اأظهرت الدرا�سة يف ذات الوقت اأن التطعيم 

اإىل جانب الإ�سابة مبتحور اأوميكرون تنتج مناعة �ساملة 

�سد تكرار الإ�سابة باأي املتحورات«.

جاء ذلك يف م�ساركة له عرب ح�سابه يف تويرت.

ولفت اإىل اأن الدرا�سة اأ�سارت اإىل اأن اجلمع بني اللقاح 

�سد  �ساملة  مناعة  كذلك  توفر  باأوميكرون  والإ�سابة 

املتحورات.

د. مناف القحطاين

امل�سحكي تبحث مع القائم باأعمال

 ال�سفارة الُعمانية تطوير التعاون العلمي

جواهر  الدكتورة  البحرين  جامعة  رئي�سة  بحثت 

�سلطنة  �سفارة  باأعمال  القائم  مع  امل�سحكي،  �ساهني  بنت 

ُعمان لدى مملكة البحرين ال�سفري الدكتور حممد بن علي 

البلو�سي، والوزير املفو�س هالل بن حممد ال�سندي، �سبل 

ال�سقيقني،  البلدين  امل�سرتك بني  العلمي والبحثي  التعاون 

بني  الرا�سخة  والعالقات  الأخوية  الروابط  متانة  موؤكدين 

امل�ستمر  ال�سعي  ومثمنني  ُعمان،  و�سلطنة  البحرين  مملكة 

لتعزيزها يف ظل القيادتني احلكيمتني لكال البلدين. 

البحرين،  جامعة  رئي�سة  ا�ستقبال  خالل  ذلك  جاء   

ملمثلي ال�سفارة اأم�س اخلمي�س )3 فرباير 2022( يف مقر 

اجلامعة بال�سخري، حيث اأكدت د. امل�سحكي، اأهمية التعاون 

العلمي والبحثي امل�سرتك بني جامعة البحرين واجلامعات 

ب�سكل  امل�سرتكة  اخلليجية  الق�سايا  يخدم  مبا  العمانية، 

م�سرية  عام،  ب�سكل  والعاملية  الإقليمية  والق�سايا  خا�س، 

التبادل الطالبي والأكادميي لتقوية  اإىل زيادة  ال�سعي  اإىل 

الروابط العلمية، ولتبادل اخلربات واملعارف. 

من جانبه، اأكد ال�سفري د. البلو�سي، حر�س بالده على 

تنمية العالقات مع مملكة البحرين يف خمتلف املجالت.

و  اخلليجية  اجلامعة  من  من طالب  �سارك جمموعة 

تطوعية  رحلة  يف  خلدون  ابن  ومدر�سة  البيان  مدر�سة 

ان�سانية التي قامت بها املوؤ�س�سة امللكية لالأعمال الإن�سانية 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  لتوجيهات ح�سرة  تنفيًذا 

ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

الإن�سانية  لالأعمال  امللكية  للموؤ�س�سة  الفخري  الرئي�س 

اإىل الالجئني ال�سوريني  اإن�سانية عاجلة  بتقدمي م�ساعدات 

منها  يعانون  التي  القا�سية  املناخية  الظروف  ظل  يف 

برئا�سة  املوؤ�س�سة  تتوىل  اأن  على  ال�ستاء،  �سهور  خالل 

امللك  اآل خليفة ممثل جاللة  بن حمد  نا�سر  ال�سيخ  �سمو 

على  الإ�سراف  مهمة  ال�سباب  و�سوؤون  الإن�سانية  لالأعمال 

هذه امل�ساعدات الإن�سانية.

ال�سيد  الدكتور م�سطفى  الدكتور  املنا�سبة بني  وبهذه 

باأن  الإن�سانية  لالأعمال  امللكية  للوؤ�س�سة  العام  الأمني 

م�ساركة جمموعة من ال�سباب البحريني من طلبة بع�س 

ا�سرتاتيجية  �سمن  ياأتي  املوؤ�س�سة  مع  املتعاونة  املدار�س 

املوؤ�س�سة يف اإعداد جيل من قادة العمل اخلريي والإن�ساين 

الإن�ساين  العمل  يف  القيادية  املهارات  وتنمية  اململكة  يف 

التطوعي  العمل  قيم  وتر�سيخ  البحريني  ال�سباب  لدى 

الإغاثي يف نفو�سهم، كما �سعينا من خالل هذه امل�ساركمة 

ال�سبابية اإىل اإتاحة الفر�سة للم�ساركني فيها لالطالع على 

بع�س اخلدمات املقّدمة يف امل�ساريع الإن�سانية والإغاثية 

التي نفذتها املوؤ�س�سة امللكية لالأعمال الإن�سانية يف اململكة 

الأردنية الها�سمية ال�سقيقة بتوجيه من جاللة امللك املفدى 

ال�سيخ نا�سر  الر�سيدة وبقيادة �سمو  ودعم من احلكومة 

بن حمد اآل خليفة.

واأو�سح الدكتور م�سطفى ال�سيد باأن برنامج الرحلة 

ت�سمن ح�سور الطالب حفل توقيع املوؤ�س�سة امللكية لالأعمال 

الإن�سانية واملفو�سية ال�سامية ل�سوؤون الالجئني )التابعة 

الها�سمية  الأردنية  باململكة  عّمان  يف  املتحدة(  لالأمم 

الالجئني  لالأ�سقاء  لدعم  عاجلة  م�ساعدات  لتقدمي  اتفاقية 

يف  اأقيم  والذي  الها�سمية  الأردنية  اململكة  يف  ال�سوريني 

عمان  يف  الالجئني  ل�سوؤون  ال�سامية  واملفو�سية  مبنى 

بح�سور م�ست�سار املفو�س ال�سامي وممثل املفو�سية لدى 

ودومينيك  خليفة،  خالد  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 

لدى  الالجئني  ل�سوؤون  ال�سامية  املفو�سية  ممثل  بارت�س 

الأردن، وال�سفري اأحمد الرويعي �سفري مملكة البحرين يف 

عمان، وجمموعة من امل�سوؤولني يف املنفو�سية ال�سامية.

الزعرتي لالجئني  بزيارة خميم  الطالب  �سارك  كذلك 

امل�ساعدات  توزيع  مركز  الوفد  تفقد  حيث  ال�سوريني، 

جودة  على  لالطالع  لالجئني  املخ�س�سة  البحرينية 

البحرين  مملكة  جممع  زار  كما  فيه،  املقدمة  اخلدمات 

املخيم  يف  يقام  علمي  م�سروع  اأول  يعد  والذي  العلمي 

الوفد  وتفقد  والثانوية،  والإعدادية  البتدائية  للمراحل 

البحريني من خالل جولته امليدانية داخل خميم الزعرتي 

عرب  تتم  والتي  ال�سوريني  لالجئني  تقدم  التي  اخلدمات 

اأحدث الآليات. 

كما التقى الوفد خالل زيارته ملمجمع مملكة البحرين 

ال�سكني املكون من 500 وحدة �سكنية عدد من الالجئني 

للطالب  عبورا  والذي  الزعرتي،  خميم  يف  ال�سوريني 

وحكومًة  قيادًة  البحرين  ململكة  �سكرهم  عن  البحرينيني 

الإن�سانية  البحرين  مملكة  م�ساريع  اأن  موؤكدين  و�سعًبا، 

اآلمهم ومعاناتهم  من  التخفيف  وب�سكل كبري يف  اأ�سهمت 

تعليمية  بيئة  لأبنائهم  وّفرت  حيث  م�سابهم،  وحجم 

متكاملة و�سليمة، عرب �سمان ا�ستمرار التعليم يف املخيم، 

واأن م�ساهمة مملكة البحرين يف بناء واإقامة عدة مدار�س 

على  الكبري  الأثر  له  �سيكون  التعليمية  املراحل  ملختلف 

الأجيال  ذاكرة  يف  �سيبقى  اأمر  وهو  اأبنائهم،  م�ستقبل 

القادمة.

كما ت�سمنت الرحلة م�ساركة الوفد الطالبي يف زيارة 

دار رعاية الأطفال يف العا�سمة الأردنية عّمان، واّطلعوا 

الأطفال  من  الفئة  لهذه  الدار  تقدمها  التي  اخلدمات  على 

واللبا�س  كالطعام  الإيواء  بخدمات  واملتمثلة  الأيتام، 

واملبيت وال�سحة والتعليم يف مدار�س خا�سة، للنهو�س 

والفكرية  والتعليمية  الجتماعية  النواحي  من  ب�سويتهم 

والنف�سية والثقافية وال�سحية.

كما قام الوفد الطالبي بزيارة مدر�سة مملكة البحرين 

الأ�سا�سية املختلطة يف منطقة اأبو ن�سري والتي تخدم اأكرث 

من 900 طالب وطالبة، وت�سم 12 غرفة �سفية، جمهزة 

املدر�سة  هذه  باأن  علًما  حديثة،  ومكتبة  للعلوم  مبخترب 

تعتمد على الطاقة ال�سم�سية يف توليد الكهرباء.

كما قام الوفد بزيارة مدر�سة مملكة البحرين الأ�سا�سية 

ملراحل  اأق�ساًما  ت�سم  والتي  اإربد،  حمافظة  يف  للبنات 

ريا�س الأطفال والبتدائية والإعدادية والثانوية وتطلعوا 

التعليمي  ال�سرح  هذا  يقّدمها  التي  اخلدمات  على  على 

الكهرباء،  توليد  يف  ال�سم�سية  الطاقة  على  يعتمد  الذي 

وت�سم 18 ف�سالً درا�سًيا و 3 خمتربات للعلوم وخمترًبا 

للحا�سوب، وبطاقة ا�ستيعابية بلغت 1،600 طالبة.

امل�ساركني يف  اأ�ساد الطالب وال�سباب  املنا�سبة  وبهذه 

هذه الرحلة الإغاثية مبا تقدمه مملكة البحرين من م�ساريع 

وتطوير  الإن�سان  بناء  ت�ستهدف  م�ستدامة  تنموية  اإغاثية 

الإن�سانية  امل�ساعدات  تقدمي  ب�سرورة  منها  اإمياًنا  قدراته، 

الجتماعي  ال�ستقرار  ي�سمن  الذي  وبال�سكل  والإغاثية 

اأو  بال�سراعات  املتاأثرة  والبلدان  لالأفراد  والقت�سادي 

الإن�ساين  التكافل  �سفة  يحقق  ومبا  الطبيعية،  الكوارث 

ون�سر ال�سالم ودعم التنمية امل�ستدامة لتوفري حياة كرمية 

لالإن�سان يف جميع اأنحاء العامل.

وتوجه امل�ساركون بالرحلة بال�سكر للموؤ�س�سة امللكية 

لالأعمال الإن�سانية على منحهم هذه الفر�سة ونيلهم �سرف 

امل�ساهمة يف تقدمي الدعم وامل�ساعدة للمحتاجني.

لتقدمي م�ساعدات اإن�سانية اإىل الالجئني

طلبــة مدار�ص البحريـــن ي�ساركـــون يف رحلـــة اإغاثيـــة
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ال�سالح ت�سّلم دفعة جديدة من

 الكوادر ال�سحية و�سام الأمري �سلمان

اأكدت فائقة بنت �صعيد ال�صالح وزيرة ال�صحة اأن اعتزاز ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، وتثمني �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان 

لكافة  املخل�صة  الوطنية  للجهود  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

وقوة  ال�صحية،  الكوادر  من  كورونا  لفريو�س  للت�صدي  الأمامية  ال�صفوف  يف  العاملني 

دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة اجلهات امل�صاندة، ميثل دافًعا للموا�صلة بنف�س 

الوترية والعمل بروح الفريق الواحد مبا ي�صهم يف الدفع مب�صرية النماء والزدهار ململكة 

البحرين، وحتقيق خمتلف الأهداف املن�صودة يف الت�صدي جلائحة فريو�س كورونا، م�صيدًة 

بجهود املوظفني وحر�صهم للحفاظ على الأمن ال�صحي للمملكة عرب عطائهم امل�صتمر يف 

مواجهة الظروف ال�صتثنائية للجائحة، وما مت بذله من جهود جبارة وت�صحيات عظيمة.

واأ�صارت وزيرة ال�صحة اإىل اأن احلفاظ على ما حتقق حتى اليوم ي�صتدعي بذل املزيد 

من اجلهود للو�صول للنجاحات املن�صودة، حيث اإّن هذا التقدير امللكي ميثل دعماً ل حمدود 

للكوادر الطبية يف خمتلف املواقع، وتكرمي العطاء الوطني املخل�س الذي ي�صعى اإىل جعل 

مملكة البحرين منوذًجا متقدًما يف القطاع ال�صحي والإن�صاين.

جاء ذلك لدى تف�صل فائقة بنت �صعيد ال�صالح وزيرة ال�صحة اأم�س بت�صليم »و�صام 

الأمري �صلمان بن حمد لال�صتحقاق الطبي« لدفعة جديدة من الكوادر الوطنية من منت�صبي 

امللكي ويل  ال�صمو  اإطار توجيه �صاحب  ال�صامي ويف  امللكي  اإنفاًذا لالأمر  ال�صحة،  وزارة 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء لكافة اجلهات املعنية بت�صليم الو�صام للعاملني يف ال�صفوف 

اجلهات  وكافة  الداخلية،  ووزارة  البحرين،  دفاع  وقوة  ال�صحية،  الكوادر  من  الأمامية 

امل�صاندة.

وهناأت الوزيرة احلا�صلني على »و�صام الأمري �صلمان بن حمد لال�صتحقاق الطبي« من 

منت�صبي وزارة ال�صحة، موؤكدًة موا�صلة العمل وبذل املزيد من اجلهود املخل�صة لتقدمي 

خدمات �صحية وقائية وعالجية باأعلى جودة ممكنة لكافة املواطنني واملقيمني، متمنيًة 

لهم التوفيق والنجاح لتحقيق مزيٍد من الإجنازات ململكة البحرين.

ومن جانبهم، اأعرب منت�صبو وزارة ال�صحة الذين ت�صرفوا بت�صلم و�صام الأمري �صلمان 

بن حمد لال�صتحقاق الطبي عن فخرهم واعتزازهم باأن يكونوا �صمن املكرمني من فريق 

البحرين  مملكة  خدمة  يف  املزيد  لبذل  دافًعا  يعد  الو�صام  هذا  اأن  اإىل  لفتني  البحرين، 

ودعم تقدمها وازدهارها، موؤكدين موا�صلة العمل بكل عزم حتى بلوغ الأهداف املن�صودة 

والق�صاء على اجلائحة.

ال�صاد�صة  ن�صخته  يف  الثقافة  مهرجان  يعود 

البحرين،  الثقايف يف مملكة  احلراك  ليرثي  ع�صرة 

اململكة  اإىل طبيعتها يف  احلياة  بعودة  الأمل  باعًثا 

بعد عامني من توقف الن�صاط الثقايف املبا�صر ب�صبب 

اأزمة )كوفيد-19(.

طال  برناجًما  للجمهور  املهرجان  ويقّدم 

الفنية  الأن�صطة  من  وا�صًعا  طيًفا  يت�صمن  انتظاره 

والعرو�س  واملعار�س  واملحا�صرات  واملو�صيقية 

العاملية التي تالئم خمتلف الأذواق والأعمار ومتد 

بني  ما  والإن�صاين  احل�صاري  التوا�صل  ج�صور 

اململكة والعامل.

واأعلنت كل من هيئة البحرين للثقافة والآثار، 

اإبراهيم للثقافة والبحوث، وم�صرح  ومركز ال�صيخ 

للفنون  الرواق  م�صاحة  مع  وبالتعاون  الدانة، 

وبرامج  فعاليات  عن  الت�صكيلية  للفنون  والبارح 

مهرجان ربيع الثقافة هذا العام، وذلك اأم�س خالل 

البحرين  م�صرح  يف  اأقيم  الذي  ال�صحايف  املوؤمتر 

الوطني باملنامة.

و�صهد املوؤمتر ح�صور ال�صيخة مي بنت حممد 

والآثار  للثقافة  البحرين  هيئة  رئي�صة  خليفة  اآل 

وال�صفراء  الدبلوما�صية  ال�صخ�صيات  من  وعدد 

املعتمدين لدى البحرين، اإ�صافة اإىل تواجد جمموعة 

ال�صاد�س ع�صر  الثقافة  ربيع  ملهرجان  الداعمني  من 

واملهتمني بال�صاأن الثقايف يف البحرين والإعالميني.

حممد  بنت  مي  ال�صيخة  قالت  املنا�صبة  وبهذه 

اآل خليفة: »نعود عرب مهرجان ربيع الثقافة لنوؤكد 

اأهمية العمل الثقايف، ومن بعد عامني على التوا�صل 

اللقاء  لي�صنع  الربيع  ياأتي  بعد،  عن  مع جمهورنا 

بها  نخاطب  عاملية  لغة  الثقافة  لوجه حيث  وجًها 

ما  التوا�صل  ج�صور  بها  ونبني  ال�صعوب  خمتلف 

بني مملكة البحرين واحل�صارات من حول العامل«، 

اأن املهرجان يف ن�صخته ال�صاد�صة ع�صرة  واأ�صافت 

والزّوار  واملقيمني  املواطنني  من  لرّواده  �صيقّدم 

يحتفي  متنوًعا  برناجًما  املجتمع  فئات  وخمتلف 

بالأدب واملو�صيقى والفن والت�صكيل وامل�صرح.

من  النطالقة  تكون  باأن  »�صعيدون  واأردفت: 

ذهبية  عنوانها  �صنة  يف  الوطني  البحرين  م�صرح 

كخم�صني حيث نحتفل بالعديد من اليوبيالت التي 

احلديثة،  احل�صارية  ملنجزاتنا  حمطات  �صكلت 

لهذا  العا�صرة  بالذكرى  نحتفل  اأن  كذلك  وي�صعدنا 

الثقافة  راعي  من  كرمي  بدعم  تاأ�ص�س  الذي  امل�صرح 

الأول ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى«.

هذا  ترثيه  الثقافة  ربيع  مهرجان  اإن  وقالت 

هذا  الدانة،  م�صرح  من  مرة  لأول  م�صاركة  العام 

امل�صرح الذي ي�صّكل اإ�صافة نوعية لبنيتنا التحتية 

الرّواق  م�صاحة  بعودة  ورحبت  كما  الثقافية، 

للفنون وم�صاركتها التي ترثي املهرجان هذا العام، 

�صركاء  مع  متوا�صل  العمل  اأن  معاليها  مو�صحة 

الأهلية واخلا�صة من  املوؤ�ص�صات  من  الثقافة  هيئة 

يجدد  ما  الفرح  من  فيه  متجدد  مو�صم  تقدمي  اأجل 

الأمل بقدرتنا على جتاوز خمتلف التحديات

الكبري  التعاون  اإىل  اجلزيل  بال�صكر  وتوجهت 

للفنون  كالبارح  الثقافة  ربيع  �صركاء مهرجان  مع 

وداعمي  رعاة  معاليها  �صكرت  كذلك  الت�صكيلية. 

مهرجان ربيع الثقافة وامل�صاهمني فيه من �صفارات 

عربية واأجنبية.

ال�صاد�س  الثقافة  ربيع  مهرجان  ويحظى 

التنمية  قبل جمل�س  من  ا�صرتاتيجية  برعاية  ع�صر 

مطار  �صركة  األبا،  من  ف�صية  ورعاية  القت�صادية، 

البحرين، و�صركة جممع البحرين لالأ�صواق احلرة، 

وبنك البحرين والكويت، وممتلكات، وبنك البحرين 

من  عدد  املهرجان  برنامج  يف  وي�صاهم  الوطني. 

من:  كل  �صفارات  وهي  البحرين  لدى  ال�صفارات 

اإ�صبانيا  و�صفارة  م�صر،  اأملانيا،  باك�صتان،  اإيطاليا، 

املهرجان  فعاليات  يف  ي�صارك  كذلك  الكويت.  يف 

واإنتريتينمت  الأدائية،  للفنون  اإنكي  مركز  من:  كل 

ومدر�صة  للمو�صيقى،  خان  الآغا  وبرنامج  ليف، 

ال�صيخة ح�صة للبنات.

فعاليات  ا�صتعرا�س  ال�صحايف  املوؤمتر  و�صهد 

ت�صت�صيفها  والتي   ،2022 الثقافة  ربيع  مهرجان 

واملعامل  التاريخية  واملواقع  الثقافية  املوؤ�ص�صات 

العمرانية يف اململكة، وتخلله عزف مقطوعات على 

اآلة ال�صك�صوفون مع العازف عبداهلل حاجي.

كل  يف  كما  ر�صمًيا  كعادته  املهرجان  وينطلق 

يوم  مع  بالتزامن  اجلاري  فرباير   25 يوم  عام 

ال�صياحة العربي الذي مت اعتماده حني كانت املنامة 

ال�صياحة العربية لعام 2013، وهو ذات  عا�صمة 

التاريخ الذي ي�صادف ذكرى ميالد الرحالة العربي 

ابن بطوطة.

بيوم  الوطني  البحرين  م�صرح  ويحتفل 

ال�صياحة العربي، مع عر�س مميز للرق�س املعا�صر 

بعنوان »اإخناتون.. غبار النور« من ت�صميم واإخراج 

وليد عوين، والذي ي�صتح�صر �صخ�صية اأحد فراعنة 

عرب  اإخناتون  �صخ�صية  ويج�ّصد  القدمية،  م�صر 

م�صاهد تعبريية راق�صة وم�صرحية تاأخذ اجلمهور 

يف الزمن اإىل الوراء باأكرث من 3000 عام.

ال�سيخة مي: تقدمي برامج حتتفي بالأدب واملو�سيقى والفن وامل�سرح

طيف من الأن�سطة الثقافية والعرو�ض العاملية مبهرجان ربيع الثفافة

ال�شيخة مي بنت حممد جانب من احل�شور

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12003/pdf/INAF_20220217012043727.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/947892/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/947890/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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�أقامت �سوليدرتي �لبحرين، �إحدى كربيات 

و�ل�سركة  �لبحرين  مملكة  يف  �لتاأمني  �سركات 

�لتابعة ملجموعة �سوليدرتي �لقاب�سة �ش.م.ب، 

موؤخًر�، حفل تكرمي ملوظفي �ل�سركة ذوي �خلدمة 

�لطويلة، وُنّظم �حلفل يف �ملقر �لرئي�ش لل�سركة 

ل�سوليدرتي  �لتنفيذية  �لإد�رة  �أع�ساء  بح�سور 

�أع�ساء فريق  �لبحرين. ومت نقل �حلفل جلميع 

�لعمل ب�سكل �فرت��سي، وذلك �متثالً للإجر�ء�ت 

�لحرت�زية �ملعتمدة د�خلًيا لدى �ل�سركة، و�لتي 

�لطبي  �لوطني  �لفريق  تو�سيات  مع  تتما�سى 

للت�سدي لفريو�ش كورونا.

و�سهد �حلفل توزيع �سهاد�ت �سكر وتقدير 

�لذين  �ملكرمني  للموظفني  �لتنفيذية  �لإد�رة  من 

لدى  �خلدمة  من  عاًما  و15  و10   5 �أكملو� 

ب�سكل  �حلفل  هذ�  تنظيم  ويتم  كما  �ل�سركة. 

�سنوي، و �لذي يعك�ش هدف �ل�سركة �ملتمثل يف 

حتفيز �فر�د فريق �سوليدرتي، وذلك عرب �لإ�سادة 

�ملتو��سلة  جلهودهم  باملوظفني  و�لحتفاء 

�متنان  عن  و�لتعبري  �خلدمة،  �أعو�م  طيلة 

�ل�سركة لهم على ما قدموه من �أمانة و�إخل�ش 

عو�جي  حممد  علق  �ملنا�سبة،  وبهذه  و�لتز�م.  

�ملوؤ�س�سي  �لدعم  لوحدة  �لعام  �ملدير  م�ساعد 

�أن  »�أود  قائلً:  �لبحرين  �سوليدرتي  �سركة  يف 

�ملتمّيزة  لكافة �جلهود  �متناننا  بالغ  �أعرب عن 

و�مل�ستمرة �لتي يبذلها �أع�ساء فريق �سوليدرتي 

بهم  فخورون  ونحن  �ملا�سية،  �ل�سنو�ت  طيلة 

وباإجناز�تهم �لعديدة �لتي يقدمونها لل�سركة«.  

و�أ�ساف قائلً: »تويل �سركة �سوليدرتي �لبحرين 

�أهمية كبرية جلميع موظفيها، كما نود �أن نهنئ 

لهم  ون�سكر  �لطويلة،  �خلدمة  موظفي  جميع 

لهم  نتمنى  و  �لعمل  يف  وم�ساعيهم  تفانيهم 

�سنو�ت مديدة ُمقبلة من �لإجناز و�لنجاح. هذ� 

وترتكز جهودنا يف �ل�سركة جتاه توفري �أف�سل 

يف  ��ستثمارنا  ويتو��سل  ملوظفينا،  عمل  بيئة 

لتحفيز  �لهدف  هذ�  من  كجزء  �لفريق  �أع�ساء 

و�لكفاء�ت  �ملهار�ت  ذوي  من  موظفينا  و�إبقاء 

�لعالية«.

فعاليات  Qurban@alayam.com - Qurban8@gmail.com باإ�شراف: عبدعلي قربان11

�شركة نا�س تنظم يوًما ريا�شًيا ملوظفيها

نا�ش  �سركة  �أق��ام��ت 

نا�ش  و�سركة  �ملجموعة 

ريا�سًيا  يوًما  �ملوؤ�س�سة 

متكاملً للموظفني و�لعاملني 

�ل�سركة،  �أق�سام  خمتلف  يف 

�ليوم  م��ع  ت��ز�م��ًن��ا  وذل��ك 

للعام  �لبحريني  �لريا�سي 

2022 حتت �سعار »من�سي 

مًعا« من �أجل حياة �أف�سل.

وقد �أقيمت �لفعالية يوم 

بتاريخ  �ملا�سي  �خلمي�ش 

كل  يف   2022 فرب�ير   10

ومم�سى  �سرتة  مم�سى  من 

�لرفاع فيوز، وذلك للحفاظ 

على �لتباعد �لجتماعي بني 

ب�سروط  و�لتز�ًما  �ملوظفني 

ملكافحة  �لوطني  �لفريق 

»كوفيد-19«. 

�جلدير بالذكر �أن �ليوم 

يقام  �لبحريني  �لريا�سي 

�لثاين  �لأ�سبوع  يف  �سنوًيا 

من �سهر فرب�ير.

يف اإطار حملته الرتويجية »ت�شوق واربح«

»مودا مول« ي�شلم �شيارة »اأ�شتون مارتن فانتاج« للفائزة حوراء مردود

باأ�سلوب فريد مع �أول �سحب على �سيارة »�أ�ستون 

�لذهبي  باليوبيل  �حتفالً  �ململكة  يف  فانتاج«  مارتن 

�خلم�سني  �لوطني  بالعيد  �حتفاًء  �لبحرين،  ململكة 

�لر�قية  �لت�سوق  وجهة  مول«،  »مود�  قدم  للبلد، 

�لفاخرة  فانتاج  مارتن  �أ�ستون  �سيارة  �لبحرين،  يف 

�لرتويجية »ت�سوق  �إطار حملته  ملت�سوق حمظوظ يف 

�أد�ما�ش  �إذ دخل »مود� مول« يف �سر�كة مع  و�ربح«، 

يف  مارتن  �أ�ستون  ل�سركة  �لر�سمي  �لوكيل  موتورز، 

�ململكة، لتقدمي �سيارة �أ�ستون مارتن فانتاج �لتي تعد 

�لربيطانية  �لتجارية  للعلمة  ر�ئعة  هند�سية  حتفة 

جيم�ش  �أفلم  من  �لعديد  يف  ظهرت  �لتي  �ل�سهرية 

بوند.

وفاز باجلائزة �لكربى �لآن�سة حور�ء مردود، �أحد 

�ختيار  ومت  مول«.  »مود�  يف  �ملحظوظني  �ملت�سوقني 

�لفائز من خلل �ل�سحب �لذي مت �إجر�وؤه حتت �إ�سر�ف 

و�ل�سياحة.  و�لتجارة  �ل�سناعة  وز�رة  م�سوؤويل 

بعد  �ل�سحب  يف  �مل�ساركة  من  �ملت�سوقون  ومتكن 

�أو  مطاعم  من  �أي  يف  �أكرث  �أو  د.ب   30 مبلغ  �إنفاقهم 

�لفرتة  خلل  مول«  »مود�  يف  بالتجزئة  �لبيع  متاجر 

من 5 دي�سمرب �إىل 31 يناير 2022.

نائب  جيب�سون  كري�ش  علق  �ملنا�سبة،  وبهذه 

و»مود�  �لعاملي  �لتجاري  �لبحرين  ملركز  �لعام  �ملدير 

مول« قائلً: »ب�سفتنا �أفخم مركز جتاري يف �لبحرين، 

�أردنا �لحتفال بالذكرى �خلم�سني ململكة �لبحرين من 

�ملنا�سبة  هذه  و�نتهزنا  متميز،  ترويجي  عر�ش  خلل 

لزو�رنا  �سكرنا  ولنقدم  باململكة  للحتفال  �ل�سارة 

لولئهم  تقديًر�  خا�سة  بجائزة  مكافاأتهم  خلل  من 

مع  �سر�كة  يف  دخلنا  وقد  لنا.  �مل�ستمر  ودعمهم 

فانتاج  مارتن  �أ�ستون  �سيارة  لتقدمي  �أد�ما�ش موتورز 

�أنيقة«. �لتي تعد حتفة فنية وهند�سية 

�لد�فع  فهي  و�حل�سارة،  �لثقافة  من  �أكرب  �لكتابة  ُتعدر 

و�مل�سوؤول عن �للغة، وهي �أعظم �خرت�ع يف تاريخ �لإن�سانية، 

وتلقحت  وتو��سلت  عديدة  زمنية  مرت مبر�حل وحقب  وقد 

�لكتابة  »ور�سة  وتركز  �لب�سرية.  و�لثقافات  �حل�سار�ت  مع 

�لثقايف،  �لأيام  ك�سكول  وي�ست�سيفها  دملون«  يف  �مل�سمارية 

للباحث �لثاري و�ملتخ�س�ش يف �لكتابات �مل�سمارية �ل�سومرية 

�لقدمية حممود عبد�ل�ساحب �لبقلوة يف قاعة »�لأيام«، على 

عمل تقنية �لكتابة �ليدوية با�ستخد�م قلم خ�سبي يدّون ويخط 

على �لرقم �لطينية، ليخرج �لن�ش ب�سيغة �ملقاطع يف تدوين 

�لور�سة  يف  �مل�ساركون  �سيتعلم  �إذ  للتاريخ.  مهمة  معلومات 

باللغة  و�لأرقام  للمقاطع  �مل�سمارية  �لكتابة  طريقة  �لعملية 

و�سيتم  كتابي،  �خرت�ع  �أول  كانت  �لتي  �ل�سومرية  �مل�سمارية 

�لرتكيز على م�سميات دملون يف مو��سع كثرية دينية وجتارية 

وجغر�فية وبيئية. وتقام �لور�سة يف �ل�ساعة �ل�سابعة م�ساء 

يوم �لأحد �ملو�فق 20 فرب�ير �جلاري وت�ستمر ملدة ثلثة �أيام.

كما �سيتم ت�سليط �ل�سوء يف �لور�سة على معرفة ثقافية 

للكتابة �مل�سمارية �لتي مرت مبر�حل �سورية ورمزية ومقطعية. 

ت�سور�تهم �ل�سخ�سية  عك�ش  كيفية  يف  �مل�ساركون  و�سيخرج 

�لكتابة على رقيم طيني، وبالتايل حرية توظيف  و�لفنية يف 

ثقافة  من  م�ستوحاة  فنية  �أعمال  �إنتاج  يف  �مل�سمارية  �ملقاطع 

للفعالية  م�ساحب  فني  معر�ش  هناك  يكون  و�سوف  دملون. 

يومني �لثنني و�لثلثاء �بتد�ًء من �ل�ساعة �لر�بعة ع�سًر� حتى 

�ل�ساعة �لثامنة م�ساًء، وذلك يف قاعة موؤ�س�سة �لأيام باجلنبية. 

للت�سجيل  �مل�سمارية  �لكتابة  �ملعلومات حول ور�سة  ملزيد من 

حمدودة  فاملقاعد   .)32327122( �لو�ت�ساب  عرب  �لتو��سل 

ولب�ش  و�لتباعد  �لحرت�ز�ت �ل�سحية  بالعتبار  �لأخذ  مع 

�لكمام �إلز�مي، و�لدعوة عامة.

بتنظيم »الك�شكول الثقايف« ويلقيها الباحث البقالوة يف »قاعة الأيام«

ملتقى وور�شة الكتابات امل�شمارية يف دملون الأحد

»BEYON Money« يحظى باملركز الثالث يف ماراثون البحرين للتتابع

�سارك عدد من ممثلي �سركة »BEYON Money« يف �سباق 

مار�ثون �لبحرين للتتابع لعام 2022 �لذي �أقيم يف منتجع �ل�ساحل 

يف بلج �جلز�ئر، وذلك بتنظيم من جلنة »عد�ئي �لبحرين«.

من  �أربعة  ت�سمن  �إذ  �ل�سباق،  يف  �لثالث  باملركز  �لفريق  وفاز 

ن�سر�هلل  و�أمري  ح�سني  �أمري  هم   ،»BEYON Money« ممثلي 

وكا�سبار بومهولتز وخليفة �آل خليفة، وقطع كل منهم م�سافة 10.5 

كيلومرت�ت جرًيا وذلك لإكمال �ل�سباق و��ستلم �مليد�لية �لربونزية.

مت �إطلق »BEYON Money« يف دي�سمرب �ملا�سي، وُيعد هذ� 

�لإلكرتوين تطبيًقا مالًيا رقمًيا متكاملً، يوفر للزبائن يف  �لتطبيق 

مملكة �لبحرين و�سل مبا�سر للخدمات �مل�سرفية �ملفتوحة.

وزيرة ال�شحة ت�شتقبل الدكتور جا�شم حاجي

��ستقبلت وزيرة �ل�سحة فائقة بنت �سعيد �ل�سالح، مبكتبها بديو�ن �لوز�رة يف �أبر�ج �خلري، �لدكتور 

جا�سم حاجي رئي�ش �ملجموعة �لعاملية للذكاء �لإ�سطناعي، �إذ ت�سلمت �لوزيرة ن�سخة من �أحدث �إ�سد�رته 

باجلهود  م�سيدًة  حاجي،  بالدكتور  �لوزيرة  رّحبت  �للقاء  م�ستهل  ويف  و�خلو�رزميات«.  »�أنا  بعنو�ن 

و�سرورة  �ل�سطناعي  �لذكاء  �أهمية  �للقاء  �أكدت خلل  كما  �جلانب،  هذ�  بها يف  يقوم  �لتي  و�مل�ساعي 

��ستغلل �أحدث �لأنظمة �لذكية يف جمالت �لطب وحتليل �لبيانات وو�سع �حللول �ملمكنة و�ل�ستفادة 

منها يف دعم �لقطاع �ل�سحي و�ملنظومة �ل�سحية ب�سكل عام باململكة، وذلك مبا يو�كب �أحدث �لتطور�ت 

مدر�شة النور العاملية حتتفل بيوم امليثاق الوطنيو�مل�ستجد�ت �لتكنولوجية �لعاملية ومر�حل �لعمل وحت�سني جودة �لأد�ء �حلالية و�مل�ستقبلية.

�حتفالً  �لعاملية  �لنور  مدر�سة  نظمت 

فيه  �لذي حتتفل  �لوطني  �مليثاق  يوم  مبنا�سبة 

مملكة �لبحرين يف �لر�بع ع�سر من �سهر فرب�ير 

منت�سبيها  �ملدر�سة  ��ستقبلت  �إذ  عام،  كل  من 

�ل�سعبية  بثيابهم  و�إد�ريني  ومعلمني  طلبة  من 

�ليوم  بد�أ  و�لأحمر.  �لأبي�ش  باللونني  �لوطنية 

�ل�سفوف  يف  �إلكرتوين  عر�ش  بتقدمي  �لدر��سي 

�لدر��سية يحتوي على �أنا�سيد وطنية ومعلومات 

جمموعة  قبل  من  مقدمة  �لوطني  �مليثاق  عن 

من  و�لإلقاء  �خلطابة  يف  �ملوهوبني  �لطلبة  من 

�للوحات  بع�ش  تقدمي  مت  كما  �لأق�سام،  خمتلف 

من  وطنية  و�أنا�سيد  �أنغام  على  �ل�ستعر��سية 

طلبة �ملرحلة �لبتد�ئية.

وبهذه �ملنا�سبة �لوطنية �ل�سعيدة على قلوب 

جميع �ملو�طنني �لبحرينيني و�ملقيمني على �أر�ش 

�آيات  باأ�سمى  �ملدر�سة  �إد�رة  تتقدم  �ململكة،  هذه 

�لبحرين  مملكة  حلكومة  و�لتهاين  �لتربيكات 

و�سعبها، د�عية �هلل �أن يدمي عليها �أمنها و�أمانها.

»�شوليدرتي البحرين« حتتفي 

مبوظفيها ذوي �شنوات اخلدمة الطويلة

حممد عواجي
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»العدل«: 23 فرباير اآخر موعد ال�ستالم طلبات مزاولة اأعمال املنفذ اخلا�ص

اأعلن مدير اإدارة التنفيذ بوزارة العدل 

جا�سم  والأوقاف  الإ�سالمية  وال�سوؤون 

ل�ستالم  موعد  اآخر  اأن  بوحمود،  ح�سن 

ملزاولة  بالرتخي�س  الراغبني  طلبات 

اأعمال املنفذ اخلا�س �سيكون يوم الأربعاء 

املوافق 23 من �سهر فرباير اجلاري.

وطبًقا للقرار رقم )4( ل�سنة 2022 

ب�ساأن تنظيم مزاولة ن�ساط املنفذ اخلا�س، 

ن�ساط  مبزاولة  الرتخي�س  ملنح  ُي�سرتط 

املنفذ اخلا�س اأن يكون طالب الرتخي�س 

يف  بالعمل  له  ا  مرخ�سً اعتبارًيا  ا  �سخ�سً

اململكة.

قد �سبق احلكم على  اأن ل يكون  كما 

املمثل القانوين لل�سخ�س العتباري بحكم 

خملة  جنحة  يف  اأو  جناية  يف  نهائي 

بال�سرف اأو الأمانة، مامل يكن قد رد اإليه 

من  ف�سله  �سبق  قد  يكون  ول  اعتباره، 

عمله اأو عزله من من�سبه اأو �سطب ا�سمه 

ق�سائي  بحكم  مهنة  ممار�سة  جدول  من 

نهائي اأو بقرار تاأديبي نهائي مامل مت�س 

على اأي منهما ثالث �سنوات على الأقل. 

اأ�سخا�س  ثالثة  ي�سمي  وكذلك  اأن 

ملزاولة  لديه  العاملني  من  الأقل  على 

الرتخي�س  حمل  والإجراءات  الأعمال 

تبًعا  وذلك  طبيعيني،  خا�سني  كمنفذين 

اأن يجتاز بنجاح  لل�سروط املقررة ومنها 

يقررها  التي  والتدريبات  الختبارات 

والقانونية،  الق�سائية  الدرا�سات  معهد 

العتباري  ال�سخ�س  ممثل  يقدم  واأن 

مدة  طيلة  املفعول  �سارية  تاأمني  وثيقة 

الأخطاء  عن  امل�سوؤولية  �سد  الرتخي�س 

املهنية، �سادرة عن اإحدى �سركات التاأمني 

مبلغ  يقل  األ  على  اململكة،  يف  �سة  املرخَّ

التاأمني عن ثالثني األف دينار.

يذكر اأن الوزارة اأعلنت يف وقت �سابق 

الراغبني  طلبات  لتلقي  الباب  فتح  عن 

بالرتخي�س ملزاولة اأعمال املنفذ اخلا�س، 

وذلك من خالل تقدمي الطلبات لدى اإدارة 

Bailiffs@ التنفيذ عرب الربيد الإلكرتوين

moj.gov.bh، من خالل ملء ال�ستمارة 
املعدة لذلك واملن�سورة على موقع الوزارة 

.www.moj.gov.bh

اخلا�س  للمنفذ  يجوز  للقرار،  وتبًعا 

للحجز  الالزمة  الإجراءات  مبا�سرة 

العقارات  وبيع  وبيعها،  املنقولت  على 

وال�سيارات والأ�سهم وال�سندات، والتنفيذ 

باأحكام  اللتزام  وجوب  مع  العيني، 

له  تنفيذاً  ال�سادرة  والقرارات  القانون 

والقرارات والأوامر التي ي�سدرها قا�سي 

حمكمة التنفيذ يف هذا ال�ساأن.

بالن�سبة  اخلا�س  للمنفذ  يجوز  كما 

اخلا�سعني  الأ�سخا�س  على  للتنفيذ 

يعر�س  اأن  القانون  من  الثاين  للف�سل 

الو�ساطة على اأطراف ال�سند التنفيذي قبل 

بالن�سبة  له  ويجوز  التنفيذ،  طلب  تقدمي 

للف�سل  ال�سركات اخلا�سعة  للتنفيذ على 

الو�ساطة  يعر�س  اأن  القانون  من  الثالث 

التنفيذي خالل واحد  ال�سند  اأطراف  على 

طلب  تقدمي  تاريخ  من  يوًما  وع�سرين 

يف  الو�ساطة  عر�س  ويكون  التنفيذ، 

جميع الأحوال بناًء على طلب املنفذ له اأو 

املنفذ �سده.

بالوزارة  التنفيذ  اإدارة  وتتوىل 

اخلا�س  املنفذ  على  الإداري  التفتي�س 

املقررة  بالواجبات  التزامه  من  للتحقق 

والقرارات  القانون  اأحكام  مبوجب 

التزامه ب�سروط  ال�سادرة تنفيًذا له ومن 

تتلقى  كما  له،  ال�سادر  الرتخي�س 

اخلا�س  املنفذ  �سد  تقدم  التي  ال�سكاوى 

الطبيعيني  اخلا�سني  املنفذين  من  اأي  اأو 

العاملني لديه.

انطالق فعاليات موؤمتر الطب

 الباطني وال�سكري وال�سمنة اليوم

الفريق  معايل  رعاية  حتت  اخلمي�س،  اليوم  تنطلق 

املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  طبيب 

الأعلى لل�سحة، فعاليات موؤمتر الطب الباطني وال�سكري 

ي�ستمر  الذي  اخلام�سة،  ن�سخته  يف  »الأمييدو«،  وال�سمنة 

لثالثة اأيام، عن ُبعد، بتنظيم �سركة اإديوكي�سن بال�س.

املنظمة  اللجنة  �سلمان رئي�س  الدكتور حممد  واأعرب   

اأع�ساء  با�سمه وا�سم  للموؤمتر، عن �سكره وتقديره،  العليا 

طبيب  الفريق  معايل  اإىل  املوؤمتر،  يف  واملتحدثني  اللجنة 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  ال�سيخ حممد 

رعاية  اأن  موؤكًدا  للموؤمتر،  معاليه  رعاية  على  لل�سحة 

النجاح للموؤمتر يف  الإيجابي يف حتقيق  الأثر  معاليه لها 

يف  جناحه  املوؤمتر  يوا�سل  اأن  متمنًيا  املا�سية،  ال�سنوات 

هذه الن�سخة.

 واأو�سح اأن موؤمتر »الأمييدو« متخ�س�س يف بحث اآخر 

ا فيما يتعلق  امل�ستجدات يف عامل الطب الباطني، وخ�سو�سً

من  الكبري  التجمع  من خالل  وال�سمنة؛  ال�سكري  باأمرا�س 

القطاع  يف  وعاملني  ومتخ�س�سني  خرباء  من  امل�ساركني 

ال�سحي من داخل وخارج مملكة البحرين.

 ال�شيخ حممد بن عبداهلل

جا�شم بوحمود

اأكد الرئي�س املوؤ�س�س للجامعة الأهلية الربوفي�سور عبداهلل 

مواجهة  يف  العلمي  البحث  اأهمية  ت�ساعد  احلواج  يو�سف 

للتكنولوجيا،  املت�سارع  التطور  ظل  يف  امل�ستجدة  التحديات 

للجامعات  الداعمة  البحرينية  احلكومية  باجلهود  م�سيًدا 

والهيئات البحثية من اأجل الإ�سهام الفاعل يف م�سرية البحث 

العلمي، ومن اأجل الظفر بحلول واأفكار فريدة من نوعها تعالج 

حمليا  والإدارية  القت�سادية  والتحديات  امل�سكالت  خمتلف 

وعامليا.

طلبة  موؤمتر  فعاليات  احلواج  الربوفي�سور  ورعى 

اأعماله  انطلقت  الذي  الثالث ع�سر  ال�سنوي  العلمي  الدكتوراه 

مع  بالتعاون  الأهلية  اجلامعة  نظمته  والذي  اأم�س،  �سباح 

للباحثني  الفر�سة  اإتاحة  بهدف  الربيطانية،  برونيل  جامعة 

اأبحاثهم  ونتائج  العلمية  اأوراقهم  لتقدمي  وم�سرفيهم 

ومناق�ستها، مب�ساركة علماء واأكادمييني من كل من اجلامعة 

الأهلية وجامعة برونيل الربيطانية، وذلك ملدة يومني متتالني.

لربنامج  املنت�سبني  الباحثني  احلواج  الربوفي�سور  وحث 

امل�سكالت  تعقب  اإىل  اجلامعتان  تقدمه  الذي  الدكتوراه 

اأجل  من  والتعاون  احلديثة  والعاملية  القليمية  والتحديات 

حققتها  التي  املتميزة  النجاح  بق�سة  اعتزازه  موؤكًدا  حلها، 

اجلامعتان يف تقدمي برنامج الدكتوراه وتعزيز حركة البحث 

العلمي يف اجلامعتني ب�سكل عام، وهو ما اأثمر تخريج كفاءات 

اأن  ا  خ�سو�سً املجتمع،  يف  م�سافة  قيمة  اإيجاد  على  قادرة 

الدرا�سات  ا�ستكمال  للكثريين فر�سة  الدكتوراه حقق  برنامج 

العليا دون التخلي عن م�سوؤلياتهم الأخرى.

 و�سارك الدكتور بديت دي من جامعة برونيل الربيطانية 

العتبارات  متناولً  الأول،  اليوم  فعاليات  يف  رئي�سة  بورقة 

الأخالقية التي يجب اأخذها بعني العتبار عند اإجراء الدرا�سات 

والأبحاث العلمية املت�سلة بجائحة كورونا، و�سدد على اأهمية 

اإجراءات  املتعلقة بتقييم املخاطر وتاأكيد  بالتعليمات  اللتزام 

امليداين خارج احلرم  البحثي  العمل  ال�سحة وال�سالمة خالل 

املتعلقة  الوطنية  للربوتوكالت  المتثال  واأهمية  اجلامعي، 

باجلائحة يف البالد املراد ال�سفر لها.

اأهمية الرتكيز على كيفية جمع البيانات مع  وتطرق اىل 

اإذا مت اتباع منهجية  مراعاة اأخالقيات البحث العلمي خا�سة 

جمع البيانات عن ُبعد يف ظل كورونا. 

وقدم الباحث يو�سف ن�سيف �سمن اجلل�سة الأوىل ورقة 

علمية ناق�س فيها تاأثري ا�ستهالك الأغذية على عملية التثاقف 

للم�ستهلكني العرقيني و�سلوكهم، اإذ اإن املجتمعات اليوم ت�سم 

ما  واجلن�سيات،  الأعراق  خمتلف  من  امل�ستهلكني  من  العديد 

بحثه  يف  وا�ستند  اأخرى،  ثقافات  لكت�ساب  عر�سة  يجعلهم 

للتثاقف،  بريي  جون  ومنوذج  الثقافية  الهوية  نظرية  اإىل 

اآ�سيا واأفراد  اأفراد من جنوب  اإجراء مقابـــالت مع  اإىل جانب 

ال�سلوكيات  حتليل  اأجل  من  البحرين  مملكة  مــن  حمليني 

ال�ستهالكية العرقية.

الربوفي�سور احلواج: تت�ساعد اأهمية البحث العلمي مع تطور التكنولوجيا

موؤمتر الدكتوراه يف اجلامعة االأهلية يتعقب التحديات االإقليمية والعاملية

الربوفي�شور عبداهلل احلواج

 القحطاين: االإ�سابة بـ»اأوميكرون« 

للمتطمعني تعطي مناعة �سد كل املتحورات

خديجة العرادي:

جلائحة  للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  ع�سو  قال 

علمية  درا�سة  اإن  القحطاين  مناف  )كوفيد-19(  كورونا 

من جنوب اأفريقيا خل�ست اإىل اأن احل�سانة التي يتح�سل 

عليها امل�سابني مبتحور اأوميكرون من غري املتطعمني، هي 

ح�سانة �سد تكرار الإ�سابة بنف�س املتحور فقط.

واأ�ساف: »اأظهرت الدرا�سة يف ذات الوقت اأن التطعيم 

اإىل جانب الإ�سابة مبتحور اأوميكرون تنتج مناعة �ساملة 

�سد تكرار الإ�سابة باأي املتحورات«.

جاء ذلك يف م�ساركة له عرب ح�سابه يف تويرت.

ولفت اإىل اأن الدرا�سة اأ�سارت اإىل اأن اجلمع بني اللقاح 

�سد  �ساملة  مناعة  كذلك  توفر  باأوميكرون  والإ�سابة 

املتحورات.

د. مناف القحطاين

امل�سحكي تبحث مع القائم باأعمال

 ال�سفارة الُعمانية تطوير التعاون العلمي

جواهر  الدكتورة  البحرين  جامعة  رئي�سة  بحثت 

�سلطنة  �سفارة  باأعمال  القائم  مع  امل�سحكي،  �ساهني  بنت 

ُعمان لدى مملكة البحرين ال�سفري الدكتور حممد بن علي 

البلو�سي، والوزير املفو�س هالل بن حممد ال�سندي، �سبل 

ال�سقيقني،  البلدين  امل�سرتك بني  العلمي والبحثي  التعاون 

بني  الرا�سخة  والعالقات  الأخوية  الروابط  متانة  موؤكدين 

امل�ستمر  ال�سعي  ومثمنني  ُعمان،  و�سلطنة  البحرين  مملكة 

لتعزيزها يف ظل القيادتني احلكيمتني لكال البلدين. 

البحرين،  جامعة  رئي�سة  ا�ستقبال  خالل  ذلك  جاء   

ملمثلي ال�سفارة اأم�س اخلمي�س )3 فرباير 2022( يف مقر 

اجلامعة بال�سخري، حيث اأكدت د. امل�سحكي، اأهمية التعاون 

العلمي والبحثي امل�سرتك بني جامعة البحرين واجلامعات 

ب�سكل  امل�سرتكة  اخلليجية  الق�سايا  يخدم  مبا  العمانية، 

م�سرية  عام،  ب�سكل  والعاملية  الإقليمية  والق�سايا  خا�س، 

التبادل الطالبي والأكادميي لتقوية  اإىل زيادة  ال�سعي  اإىل 

الروابط العلمية، ولتبادل اخلربات واملعارف. 

من جانبه، اأكد ال�سفري د. البلو�سي، حر�س بالده على 

تنمية العالقات مع مملكة البحرين يف خمتلف املجالت.

و  اخلليجية  اجلامعة  من  من طالب  �سارك جمموعة 

تطوعية  رحلة  يف  خلدون  ابن  ومدر�سة  البيان  مدر�سة 

ان�سانية التي قامت بها املوؤ�س�سة امللكية لالأعمال الإن�سانية 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  لتوجيهات ح�سرة  تنفيًذا 

ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

الإن�سانية  لالأعمال  امللكية  للموؤ�س�سة  الفخري  الرئي�س 

اإىل الالجئني ال�سوريني  اإن�سانية عاجلة  بتقدمي م�ساعدات 

منها  يعانون  التي  القا�سية  املناخية  الظروف  ظل  يف 

برئا�سة  املوؤ�س�سة  تتوىل  اأن  على  ال�ستاء،  �سهور  خالل 

امللك  اآل خليفة ممثل جاللة  بن حمد  نا�سر  ال�سيخ  �سمو 

على  الإ�سراف  مهمة  ال�سباب  و�سوؤون  الإن�سانية  لالأعمال 

هذه امل�ساعدات الإن�سانية.

ال�سيد  الدكتور م�سطفى  الدكتور  املنا�سبة بني  وبهذه 

باأن  الإن�سانية  لالأعمال  امللكية  للوؤ�س�سة  العام  الأمني 

م�ساركة جمموعة من ال�سباب البحريني من طلبة بع�س 

ا�سرتاتيجية  �سمن  ياأتي  املوؤ�س�سة  مع  املتعاونة  املدار�س 

املوؤ�س�سة يف اإعداد جيل من قادة العمل اخلريي والإن�ساين 

الإن�ساين  العمل  يف  القيادية  املهارات  وتنمية  اململكة  يف 

التطوعي  العمل  قيم  وتر�سيخ  البحريني  ال�سباب  لدى 

الإغاثي يف نفو�سهم، كما �سعينا من خالل هذه امل�ساركمة 

ال�سبابية اإىل اإتاحة الفر�سة للم�ساركني فيها لالطالع على 

بع�س اخلدمات املقّدمة يف امل�ساريع الإن�سانية والإغاثية 

التي نفذتها املوؤ�س�سة امللكية لالأعمال الإن�سانية يف اململكة 

الأردنية الها�سمية ال�سقيقة بتوجيه من جاللة امللك املفدى 

ال�سيخ نا�سر  الر�سيدة وبقيادة �سمو  ودعم من احلكومة 

بن حمد اآل خليفة.

واأو�سح الدكتور م�سطفى ال�سيد باأن برنامج الرحلة 

ت�سمن ح�سور الطالب حفل توقيع املوؤ�س�سة امللكية لالأعمال 

الإن�سانية واملفو�سية ال�سامية ل�سوؤون الالجئني )التابعة 

الها�سمية  الأردنية  باململكة  عّمان  يف  املتحدة(  لالأمم 

الالجئني  لالأ�سقاء  لدعم  عاجلة  م�ساعدات  لتقدمي  اتفاقية 

يف  اأقيم  والذي  الها�سمية  الأردنية  اململكة  يف  ال�سوريني 

عمان  يف  الالجئني  ل�سوؤون  ال�سامية  واملفو�سية  مبنى 

بح�سور م�ست�سار املفو�س ال�سامي وممثل املفو�سية لدى 

ودومينيك  خليفة،  خالد  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 

لدى  الالجئني  ل�سوؤون  ال�سامية  املفو�سية  ممثل  بارت�س 

الأردن، وال�سفري اأحمد الرويعي �سفري مملكة البحرين يف 

عمان، وجمموعة من امل�سوؤولني يف املنفو�سية ال�سامية.

الزعرتي لالجئني  بزيارة خميم  الطالب  �سارك  كذلك 

امل�ساعدات  توزيع  مركز  الوفد  تفقد  حيث  ال�سوريني، 

جودة  على  لالطالع  لالجئني  املخ�س�سة  البحرينية 

البحرين  مملكة  جممع  زار  كما  فيه،  املقدمة  اخلدمات 

املخيم  يف  يقام  علمي  م�سروع  اأول  يعد  والذي  العلمي 

الوفد  وتفقد  والثانوية،  والإعدادية  البتدائية  للمراحل 

البحريني من خالل جولته امليدانية داخل خميم الزعرتي 

عرب  تتم  والتي  ال�سوريني  لالجئني  تقدم  التي  اخلدمات 

اأحدث الآليات. 

كما التقى الوفد خالل زيارته ملمجمع مملكة البحرين 

ال�سكني املكون من 500 وحدة �سكنية عدد من الالجئني 

للطالب  عبورا  والذي  الزعرتي،  خميم  يف  ال�سوريني 

وحكومًة  قيادًة  البحرين  ململكة  �سكرهم  عن  البحرينيني 

الإن�سانية  البحرين  مملكة  م�ساريع  اأن  موؤكدين  و�سعًبا، 

اآلمهم ومعاناتهم  من  التخفيف  وب�سكل كبري يف  اأ�سهمت 

تعليمية  بيئة  لأبنائهم  وّفرت  حيث  م�سابهم،  وحجم 

متكاملة و�سليمة، عرب �سمان ا�ستمرار التعليم يف املخيم، 

واأن م�ساهمة مملكة البحرين يف بناء واإقامة عدة مدار�س 

على  الكبري  الأثر  له  �سيكون  التعليمية  املراحل  ملختلف 

الأجيال  ذاكرة  يف  �سيبقى  اأمر  وهو  اأبنائهم،  م�ستقبل 

القادمة.

كما ت�سمنت الرحلة م�ساركة الوفد الطالبي يف زيارة 

دار رعاية الأطفال يف العا�سمة الأردنية عّمان، واّطلعوا 

الأطفال  من  الفئة  لهذه  الدار  تقدمها  التي  اخلدمات  على 

واللبا�س  كالطعام  الإيواء  بخدمات  واملتمثلة  الأيتام، 

واملبيت وال�سحة والتعليم يف مدار�س خا�سة، للنهو�س 

والفكرية  والتعليمية  الجتماعية  النواحي  من  ب�سويتهم 

والنف�سية والثقافية وال�سحية.

كما قام الوفد الطالبي بزيارة مدر�سة مملكة البحرين 

الأ�سا�سية املختلطة يف منطقة اأبو ن�سري والتي تخدم اأكرث 

من 900 طالب وطالبة، وت�سم 12 غرفة �سفية، جمهزة 

املدر�سة  هذه  باأن  علًما  حديثة،  ومكتبة  للعلوم  مبخترب 

تعتمد على الطاقة ال�سم�سية يف توليد الكهرباء.

كما قام الوفد بزيارة مدر�سة مملكة البحرين الأ�سا�سية 

ملراحل  اأق�ساًما  ت�سم  والتي  اإربد،  حمافظة  يف  للبنات 

ريا�س الأطفال والبتدائية والإعدادية والثانوية وتطلعوا 

التعليمي  ال�سرح  هذا  يقّدمها  التي  اخلدمات  على  على 

الكهرباء،  توليد  يف  ال�سم�سية  الطاقة  على  يعتمد  الذي 

وت�سم 18 ف�سالً درا�سًيا و 3 خمتربات للعلوم وخمترًبا 

للحا�سوب، وبطاقة ا�ستيعابية بلغت 1،600 طالبة.

امل�ساركني يف  اأ�ساد الطالب وال�سباب  املنا�سبة  وبهذه 

هذه الرحلة الإغاثية مبا تقدمه مملكة البحرين من م�ساريع 

وتطوير  الإن�سان  بناء  ت�ستهدف  م�ستدامة  تنموية  اإغاثية 

الإن�سانية  امل�ساعدات  تقدمي  ب�سرورة  منها  اإمياًنا  قدراته، 

الجتماعي  ال�ستقرار  ي�سمن  الذي  وبال�سكل  والإغاثية 

اأو  بال�سراعات  املتاأثرة  والبلدان  لالأفراد  والقت�سادي 

الإن�ساين  التكافل  �سفة  يحقق  ومبا  الطبيعية،  الكوارث 

ون�سر ال�سالم ودعم التنمية امل�ستدامة لتوفري حياة كرمية 

لالإن�سان يف جميع اأنحاء العامل.

وتوجه امل�ساركون بالرحلة بال�سكر للموؤ�س�سة امللكية 

لالأعمال الإن�سانية على منحهم هذه الفر�سة ونيلهم �سرف 

امل�ساهمة يف تقدمي الدعم وامل�ساعدة للمحتاجني.

لتقدمي م�ساعدات اإن�سانية اإىل الالجئني

طلبــة مدار�ص البحريـــن ي�ساركـــون يف رحلـــة اإغاثيـــة

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12003/pdf/INAF_20220217012043727.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/947889/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/947844/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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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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برامج التدريب املقّدمة للعاطلني عن العمل بحاجة 

اإىل الربامج التي تقّدم �شهادات احرتافية ومهنية، مبا 

يعطي للعاطل مزايا كبرية للمناف�شة يف �شوق العمل، 

�شيّما للوظائف املتو�شطة والعليا.

ر�شالة  على  العمل  املاج�شتري  طالب  على  ملاذا 

اأو حتى �شنوات، ويف  اأ�شهًرا  رمبا تاأخذ من وقته 

النهاية ال تطبق درا�شته اأو بحثه على اأر�ض الواقع؟

ملاذا ال يتم ا�شتبدال البحث اأو الر�شالة بفكرة اأو خطة 

م�شروع ميكن تطبيقه واال�شتفادة منه؟!
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بالغاز  عم�مية  اإنارة  اأول  ت�شغيل  بدء   -  1776

الطبيعي يف ال�ليات املتحدة مبدينة بالتيم�ر.

1878 - بدء العمل يف اأول �شبكة هاتفية بال�ليات 

�شان  مدينة  يف  وذلك  هاتًفا   18 من  مك�نة  املتحدة 

فران�شي�شك�.

ني�زويك  من جملة  الأول  العدد  �شدور   -  1933

الأ�شب�عية الأمريكية.

على  امللّ�ن  للتلفزي�ن  عر�ص  اأول  بدء   -  1938

»ج.  ال�شكتلندي  اخرتعه  والذي  لندن،  يف  اجلمه�ر 

بريد« عام 1928.

الطق�ص  لر�شد  �شناعي  قمر  اأول  اإطالق   -  1959

والذي يحمل ا�شم »فانكارد 2«.

ل�شالح  ي�شّ�ت  الربيطاين  الربملان   -  1972

الن�شمام اإىل ال�ش�ق الأوروبية امل�شرتكة.

ليبيا  بني  العربي  املغرب  احتاد  قيام   -  1989

وت�ن�ص واجلزائر وم�ريتانيا واملغرب.

�شربيا،  ا�شتقالله  يعلن  ك��ش�ف�  اإقليم   -  2008

املركزية،  ال�شربية  احلك�مة  رف�شته  الذي  الأمر  وه� 

دول  من  وعدد  املتحدة  ال�ليات  ال�شتقالل  اأّيد  وقد 

الحتاد الأوروبي يف حني رف�شته رو�شيا ب�شدة.

2012 - الرئي�ص الأملاين كري�شتيان ف�لف ي�شتقيل 

من من�شبه على خلفيه ت�رطه يف ف�شيحة مالية قبل 

ت�ليه الرئا�شة وطلب رفع احل�شانة عنه.

م�شري يخرتع كر�شًيا متحرًكا يعمل باإ�شارات املخ

يعمل  متحرك  كر�شي  اخرتاع  يف  م�شري  �شاب  جنح 

باإ�شارات املخ ملر�شى ال�شلل الرباعي.

الخرتاع، الذي ابتكره الباحث عبدالرحمن عمران، يتحرك 

�ش�رة  يف  يتلقاها  باأوامر  واأ�شفل  ولأعلى  والي�شار  لليمني 

م�شاعدة  اأمل  على  اإليه  وت��شل  املخ،  من  وم�جات  اإ�شارات 

ذوي الحتياجات اخلا�شة يف �ش�ؤون حياتهم الي�مية.

ويعتمر عبدالرحمن عمران وحدة راأ�ص مت�شلة بالكر�شي 

الذي  الجتاه  يف  راأ�شه  حتريك  بب�شاطة  وميكنه  املتحرك، 

يرغب فيه بينما ي�شتطيع الكر�شي الدوران 360 درجة.

ومل  احلركية،  مهاراته  يف  اأثر  خلقي  بعيب  عمران  ُولد 

عمليات  عدة  بعد  اخلام�شة  �شن  عند  اإل  امل�شي  من  يتمّكن 

جراحية وكثري من جه�د اإعادة التاأهيل.

وكان الباحث ال�شاب، البالغ من العمر 24 عاًما، م�شك�ًنا 

عن  العاجزين  ي�شاعد  اأن  ميكن  جهاز  اخرتاع  يف  بالرغبة 

امل�شي اأو حتريك اأطرافهم.

وقال عمران: »هناك م�شكلة كبرية ت�اجه مر�شى ال�شلل 

اأطرافهم،  حتريك  على  قادرين  غري  اأنهم  وهي  الرباعي، 

الكهربائية  الكرا�شي  ا�شتخدام  على  قادرين  غري  وبالتايل 

امل�ج�دة يف ال�ش�ق با�شتخدام ع�شا التحكم«.

واأ�شاف: »فكرة امل�شروع اأن منّكن مر�شى ال�شلل الرباعي 

اإ�شارات  اأو  الراأ�ص  حركة  طريق  عن  الكرا�شي  ا�شتخدام  من 

املخ، ما ي�شهل لهم التحكم دون احلاجة اإىل امل�شاعدة«.

وفاة الفنان الكويتي جا�شم عبا�س

تده�ر  اإثر  عبا�ص  الك�يتي جا�شم  الفنان  ُت�يف 

مفاجئ ل�شحته، اإذ دخل العناية املركزة بامل�شت�شفى 

الأمريي الأ�شب�ع املا�شي.

الكلى  يف  م�شاكل  من  الك�يتي  الفنان  وعانى 

يف  نق�ص  اإىل  اأدى  ما  والأع�شاب،  املخ  وخاليا 

اأي  من  ي�شك�  يكن  مل  اأنه  من  بالرغم  الأك�شجني، 

مر�ص يف ال�شابق.

ا�شتهروا  الذين  املمثلني  اأبرز  من  عبا�ص  وُيعد 

بتقدمي الأعمال امل�ّجهة للطفل، �ش�اء يف التلفزي�ن 

القرن  من  الت�شعينات  فرتة  يف  �شّيما  امل�شرح،  اأو 

»احلب�بة«،  مثل  مب�شرحيات  عمل  اإذ  املا�شي، 

ديدو«،  »فيدو  »�شندريال«،  وال�شياد«،  »ال�شمكة 

بينها  عدة،  اأعمالً  التلفزي�ن  يف  قدم  كما  وغريها، 

»جلثم وميثة« و»�شم�شمية و�شم�ش�م«.

�شمكة القر�س ال�شبح.. علماء يكت�شفون �شمكة قر�س نادرة

ني�زيلندي�ن  علماء  اكت�شف 

�شمكة قر�ص �شغرية نادرة من الن�ع 

غري  ن�ع  وه�  بال�شبح،  املعروف 

معروف من الأ�شماك يعي�ص يف اأعماق 

املحيط املظلمة.

القر�ص  اأ�شماك  تر�شد  ما  ونادًرا 

ا با�شم الكيمريا،  ال�شبح، املعروفة اأي�شً

كما اأن م�شاهد �شغارها اأقل �شي�ًعا.

حديث  عدًدا  العلماء  وجمع 

 1.2 نح�  عمق  على  منها  الفق�ص 

من  بالقرب  املاء،  حتت  كيل�مرت 

اجلزيرة اجلن�بية. ويق�ل العلماء اإن 

الكت�شاف يعمق فهم مرحلة ال�شغار 

من هذا الن�ع من الأ�شماك.

بريت  الدكت�رة  وو�شفت 

ت��شل  الذي  الفريق  ع�ش�  فين��شي 

اأنيق«،  »اكت�شاف  باأنه  الكت�شاف  اإىل 

اأثناء  يف  بال�شدفة  حدث  اإنه  وقالت 

اإجـــراء بحث بال�شباك عن التجمعات 

البحرية  للكـــائنات  ال�شكانيــــة 

حتت املاء.

ُيعد عر�ض 

 Michael Kors
من اأبرز العرو�ض 

املنتظرة خالل 

اأ�شبوع نيويورك 

للمو�شة. وقد 

احتفلت الدار من 

خالل جمموعتها 

للخريف وال�شتاء 

املقبلني بعودة 

احلياة الليلية 

ال�شاخبة التي 

ُت�شتهر بها مدينة 

نيويورك، مع 

الرتكيز على 

مبداأ »البحث عن 

الراحة« بو�شفه 

�شرًطا اأ�شا�شيًا 

مرافًقا لالأناقة 

حتى يف احلفالت 

واملنا�شبات.

ال�شحة: ت�شجيل 3 حاالت وفاة

 و4288 اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا

حالت   3 ت�شجيل  عن  الأربعاء  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

بلغ  التي  الفح��شات  وك�شفت  ك�رونا،  بفريو�ص  وفاة 

جديدة،  قائمة  حالة   4288 ت�شجيل  عن   20969 عددها 

الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية،  حالة   8457 تعافت  كما 

للحالت املتعافية اإىل 429990.

القائمة 46328 حالة،  العدد الجمايل للحالت  وبلغ 

حالت  و21  بامل�شت�شفى،  للعالج  تخ�شع  حالة   85 منها 

حتت العناية.

�شاب يخطب فتاتني بحفل واحد

يف حادثة غريبة �شجلها مقطع 

القن�ات  اإحدى  ر�شدته  فيدي� 

على  مغربي  �شاب  تقدم  املغربية، 

خط�بة  حفل  يف  بفتاتني  الرتباط 

اأكدتا  اللتني  بالفتاتني  جمعه  واحد 

م�افقتهما على عر�شه بالقب�ل منه 

بالثنتني  مرتبًطا  ال�شاب  لي�شبح 

وي�شتعد للزواج منهما.

ال�ش��شيال  ن�شطاء  وتداول 

وا�شع،  نطاق  على  الفيدي�  ميديا، 

ن�شري  يدعى  �شاب  فيه  يظهر 

وبجانبه خطيبتيه، وهما ت�شرحان 

وتريدان  حياتهما  هذه  باأن 

هناك  اأن  تريان  ول  ال�شتقرار، 

فتاتان  تتزوج  اأن  اإ�شكالية  عيًبا يف 

ب�شخ�ص واحد.

اإىل ذلك، �شن م�شتخدم� الت�ا�شل 

جراأة  على  هج�ًما  الجتماعي 

حالة  بالتعليقات  و�شادت  الفتاتني. 

�شاخرة،  اأفعال  وردود  الغ�شب  من 

لها  والرتويج  الظاهرة  هذه  ترف�ص 

يف املجتمعات العربية. 

قالت  الفيدي�،  �شياق  ويف 

حرية  القرار  هذا  اإن  الفتيات  اإحدى 

عن  لهما، معربة  بالن�شبة  �شخ�شية 

امل�جهة  النا�ص  تعليقات  من  ذعرها 

لهم ب�شاأن قب�ل اخلطبة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12003/pdf/INAF_20220217012043727.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/online/local/947864/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 افتتاح مؤتمر الطب الباطني
والسكري والسمنة »األيميدو« اليوم

تحت رعاي��ة رئيس المجلس األعلى 
للصحة الفريق طبيب الش��يخ محمد 
بن عبداهلل آل خليفة، تنطلق اليوم 
فعالي��ات مؤتم��ر الط��ب الباطني 
والسكري والسمنة »األيميدو« الذي 
س��يقام خالل الفترة م��ن 17 - 19 
فبراير الجاري في نسخته الخامسة، 
بتنظي��م   .»Zoom« منص��ة  عب��ر 

شركة أديوكيشن بالس.
وأع��رب رئي��س اللجن��ة المنظم��ة 
العلي��ا للمؤتم��ر محم��د س��لمان 
عن ش��كره وتقدي��ره باألصالة عن 
نفس��ه وبالنيابة عن أعضاء اللجنة 
والمتحدثين في المؤتمر إلى رئيس 
المجلس األعلى للصحة على رعايته 
للمؤتم��ر، مؤكدًا أن ه��ذه الرعاية 
لها األثر اإليجابي في تحقيق النجاح 
للمؤتم��ر ف��ي الس��نوات الماضية، 
متمنيًا أن يواص��ل المؤتمر نجاحه 

في هذه النسخة.
»األيمي��دو«  مؤتم��ر  أن  وأوض��ح 

متخصص في بحث آخر المستجدات 
في عال��م الطب الباطني، وخصوصا 
فيم��ا يتعل��ق بأم��راض الس��كري 
التجم��ع  خ��الل  م��ن  والس��منة؛ 
الكبي��ر من المش��اركين م��ن خبراء 
ومتخصصي��ن وعاملين في القطاع 
الصح��ي من داخ��ل وخ��ارج مملكة 

البحرين.

وأكد أن اليوم األول س��وف يش��هد 
منه��ا  المحاض��رات  م��ن  العدي��د 
ومس��توى  الرج��ال  عن��د  الس��منة 
المنخفض  التستوستيرون  هرمون 
والعالج الالزم له، إضافة إلى ش��رح 
تقنية المس��اعدة على اإلنجاب في 
مرض الس��كري، والتأثي��ر العالجي 
للصيام المتقطع على السمنة، كما 

س��يتم تقديم محاضرة عن النس��اء 
التطرق  والس��منة، وكذلك س��يتم 
الى المنصات الرقمي��ة ودورها في 
العي��ادات اإللكتروني��ة إضافة إلى 
العدي��د م��ن المواضي��ع العلمي��ة 
المتخصص��ة ف��ي مجال تش��خيص 
وعالج مرض الس��كري مث��ل تكرار 
ح��دوث نوبات هبوط الس��كري عند 
مرضى الس��كري م��ن الن��وع األول 
إلى  أيضًا  المتحدث��ون  وس��يتطرق 
العمليات الجراحية في عالج السمنة 
والمضاعف��ات  اإليجابي��ة  وآثاره��ا 

المصاحبة لهذه العمليات.
ويبقى مؤتمر األيمدو عالمة فارقة 
في مؤتم��رات الط��ب الباطني لما 
يتميز ب��ه من الجمع بين الس��منة 
والس��كري وكل ما يرتبط بهما من 
أمراض ومضاعفات وتناوله كل ما 
هو حدي��ث وجديد في التش��خيص 
والعالج وبمش��اركة واسعة محلية 

وإقليمية وعالمية.

د. محمد سلمانرئيس المجلس االعلى للصحة

 تسليم دفعة جديدة من منتسبي
وزارة الصحة وسام االستحقاق الطبي

أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن اعتزاز حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد 
المفدى، وتثمين صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء للجهود 
الوطنية المخلصة لكاف��ة العاملين في الصفوف األمامية 
للتصدي لفيروس كورونا من الكوادر الصحية، وقوة دفاع 
البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة الجهات المساندة، يمثل 
دافع��ًا للمواصل��ة بنفس الوتي��رة والعمل ب��روح الفريق 
الواح��د بما يس��هم في الدفع بمس��يرة النم��اء واالزدهار 
لمملك��ة البحرين، وتحقي��ق مختلف األهداف المنش��ودة 
في التص��دي لجائح��ة في��روس كورونا، مش��يدًة بجهود 
الموظفي��ن وحرصهم عل��ى الحفاظ على األم��ن الصحي 
للمملك��ة عبر عطائهم المس��تمر في مواجه��ة الظروف 
االس��تثنائية للجائح��ة، وم��ا ت��م بذله من جه��ود جبارة 

وتضحيات عظيمة.
وأشارت إلى أن الحفاظ على ما تحقق حتى اليوم يستدعي 
بذل مزيد من الجهود للوصول إلى النجاحات المنش��ودة، 
حيث إّن هذا التقدير الملكي يمثل دعمًا ال محدود للكوادر 
الطبي��ة ف��ي مختل��ف المواق��ع، وتكريم العط��اء الوطني 
المخل��ص الذي يس��عى لجع��ل مملكة البحري��ن نموذجًا 

متقدمًا في القطاع الصحي واإلنساني.

ج��اء ذلك لدى قيام وزيرة الصحة أمس بتس��ليم »وس��ام 
األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي« لدفعة جديدة 
من الك��وادر الوطنية من منتس��بي الوزارة، إنف��اذًا لألمر 
الملكي الس��امي وفي إطار توجيه صاحب الس��مو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس ال��وزراء لكافة الجهات المعنية 
بتس��ليم الوس��ام للعاملي��ن ف��ي الصف��وف األمامية من 
الك��وادر الصحية، وقوة دف��اع البحري��ن، ووزارة الداخلية، 
وكاف��ة الجه��ات المس��اندة. وهن��أت الوزي��رة الحاصلين 
على »وس��ام األمير سلمان بن حمد لالس��تحقاق الطبي« 
من منتس��بي وزارة الصحة، مؤكدًة مواصلة العمل وبذل 
مزي��د م��ن الجه��ود المخلص��ة لتقدي��م خدم��ات صحية 
وقائي��ة وعالجي��ة بأعلى جودة ممكنة لكاف��ة المواطنين 
والمقيمين، متمنيًة لهم التوفي��ق والنجاح لتحقيق مزيٍد 

من اإلنجازات لمملكة البحرين.
من جانبهم، أعرب منتس��بو وزارة الصحة الذين تش��رفوا 
بتسلم وس��ام األمير س��لمان بن حمد لالستحقاق الطبي 
ع��ن فخرهم واعتزازهم بأن يكون��وا ضمن المكرمين من 
فريق البحرين، الفتين إلى أن هذا الوسام يعد دافعًا لبذل 
مزيد في خدمة مملكة البحرين ودعم تقدمها وازدهارها، 
مؤكدي��ن مواصلة العمل ب��كل عزم حتى بل��وغ األهداف 

المنشودة والقضاء على الجائحة.

البلوشي يلتقي رجال أعمال 
وصناعة بتورينو اإليطالية

التقى س��فير مملكة البحري��ن لدى الجمهوري��ة اإليطالية ناصر 
البلوش��ي، في مقر الس��فارة، مع الس��كرتير الع��ام التحاد العام 
للعمل UGL، باولو كابوني. وخالل اللقاء، تم استعراض عالقات 
الصداق��ة والتع��اون القائمة بين مملكة البحري��ن والجمهورية 
اإليطالي��ة، ومناقش��ة س��بل تعزي��ز وتكثي��ف التع��اون الثنائي 
المش��ترك واالرتقاء به إلى مستويات أوسع في مختلف المجاالت 

بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين.
وف��ي إط��ار الزي��ارة التي ق��ام بها الس��فير إل��ى مدين��ة تورينو 
اإليطالي��ة، التق��ى خاللها مع رئيس الغرف��ة التجارية في مدينة 
تورين��و داريو غالين��ا، وبحضور المدير اإلقليم��ي لمكتب مجلس 
التنمية االقتصادي��ة - البحرين بالجمهوري��ة اإليطالية دافيدي 

اليغرا. 

محمد بن عبدهلل: »مجلس الدراسات الصحية« 
نقلة هامة على صعيد التدريب الصحي

أكد رئي��س المجلس األعلى للصح��ة الفريق طبيب 
الش��يخ محم��د ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة، أن إنش��اء 
المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية 
سُيشّكل نقلًة هامة على صعيد التدريب الصحي في 
البحرين، بما يتماشى مع مساعي المملكة لالرتقاء 
بالمنظوم��ة الصحي��ة بكاف��ة أركانه��ا، والتعزي��ز 
المس��تمر لكف��اءة الك��وادر الصحي��ة العامل��ة في 
مختلف المؤسسات الصحية، من خالل توفير فرص 
التدريب والتأهيل المتوافقة مع المعايير العالمية 

المعتمدة.
وثم��ن موافق��ة مجل��س ال��وزراء برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، 
ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء، خ��الل االجتماع 
االعتي��ادي األس��بوعي لمجلس ال��وزراء على مذكرة 
بشأن إنشاء وتش��كيل المجلس البحريني للدراسات 
والتخصصات الصحية، والذي سيتولى اإلشراف على 
إنش��اء ومتابعة وتقييم برامج التدري��ب وإعدادها 

للحصول على االعتراف الدولي ووضع اآلليات إلصدار 
الش��هادات ف��ي كل التخصص��ات والبرامج الصحية 
الوطني��ة ومعادل��ة وتقيي��م الش��هادات المهنية، 

وإنشاء البرامج التدريبية المتخصصة.

وأك��د رئي��س المجل��س األعل��ى للصحة أن إنش��اء 
المجلس سيس��اهم ف��ي تلبية احتياج��ات البحرين 
على صعيد التدريب الصحي خالل السنوات القادمة، 
من خالل البرامج التدريبية المتخصصة في مختلف 
التخصص��ات الصحية، مع ضم��ان االلتزام بمعايير 
االعتم��اد الوطني��ة والدولي��ة الخاص��ة بالتدري��ب 

الصحي.
وأوضح أن تش��كيل المجلس س��ينعكس إيجابًا على 
التحدي��ات الت��ي يواجهه��ا التدري��ب الصح��ي في 
الوق��ت الراه��ن، والمتمثل��ة في ع��دم وجود جهة 
محددة تتولى إنش��اء واعتماد برامج تدريب األطباء 
والتخصص��ات الطبية األخرى وتأهيلهم، وانخفاض 
المس��توى التدريب��ي لبع��ض البرام��ج التدريبي��ة 
الخارجي��ة، مع صعوبة تقييم برامج التدريب لغياب 
جهة مركزية محلية للمتابعة واإلش��راف، وصعوبة 
الحصول على برامج تدريبية في بعض التخصصات 
الدقيقة التي يتطلبها القطاع الصحي في المملكة. 

الطريفي: تعزيز الشراكة 
اإلستراتيجية بين البحرين ومصر

أكد رئيس قطاع الش��ؤون العربي��ة أحمد الطريفي عمق ومتانة 
العالق��ات األخوي��ة والتاريخية التي تجمع بي��ن مملكة البحرين 
وجمهوري��ة مصر العربية الش��قيقة، في ظل الرغب��ة المتبادلة 
لتعزي��ز الش��راكة اإلس��تراتيجية القائم��ة بينهم��ا، بم��ا يعود 
بالنف��ع والنماء عل��ى البلدين والش��عبين الش��قيقين. جاء ذلك، 
خ��الل اجتماعه، في مق��ر وزارة خارجية جمهوري��ة مصر العربية 
الشقيقة، بمس��اعد وزير الخارجية للشؤون العربية عالء موسى، 
ومساعد وزير الخارجية للشؤون اإلفريقية شريف عيسى، ومساعد 
وزي��ر الخارجية مندوب جمهورية مصر العربي��ة محمد أبوالخير، 
ومساعد وزير الخارجية لشؤون السودان هاني صالح، ومدير إدارة 
ليبي��ا أحمد عبدالمجيد، بحضور الوزير المفوض بس��فارة مملكة 
البحرين في القاهرة عبدالرحمن هاشم، والوزير المفوض بقطاع 

الشؤون العربية بوزارة خارجية البحرين حسين آل محمود.

»الجنوبية« تزيل 60 طنًا و30 آلية في »السكراب«
نف��ذت بلدي��ة المنطق��ة الجنوبي��ة 
ممثلة في قس��م الرقابة والتفتيش 
م��ع  بالتع��اون  التراخي��ص،  عل��ى 
مديري��ة أم��ن المنطق��ة الجنوبي��ة 
والجه��ات المختصة، حملة واس��عة 
تم��ت فيها إزالة 60 طن��ًا من المواد 
آلي��ة ضم��ن حمل��ة   30 الثقيل��ة و 
إش��غاالت الطري��ق الع��ام المخالفة 
ف��ي منطق��ة  تنفيذه��ا  ت��م  الت��ي 
الس��كراب، وتضمنت ه��ذه األعمال 
إزالة المخلف��ات الكبيرة مثل اآلليات 
والحاوي��ات  والعرب��ات  والمع��دات 

وغيرها من المواد الثقيلة. 
وتق��وم البلدي��ة من خ��الل حمالت 
والمس��تمرة  الدوري��ة  الرقاب��ة 
برص��د التج��اوزات واإلش��غاالت غير 
القانونية بهدف الحد من المخالفات 

والممارس��ات الخاطئة التي يرتكبها 
األفراد والمؤسسات التي تتسبب في 
تشويه المظهر الحضاري والعمراني 

للمناطق واألحياء السكنية. 
حيث تق��وم البلدية الجنوبية بتنفيذ 
اإلزاالت على كافة إش��غاالت الطريق 
المخالف��ة ف��ي الش��وارع الرئيس��ية 
والطرقات واألحياء الس��كنية، كذلك 

تنفيذ حمالت إشغاالت الطريق العام 
عل��ى المح��الت التجارية واألس��واق 
والورش الصناعية للحد من انتش��ار 
هذه الظاهرة وتقليلها قدر اإلمكان، 
حفاظًا على تطبي��ق القانون، والتي 
تتس��بب في عرقل��ة حرك��ة المارة، 
وتحج��ب الرؤية، وتخل��ق إرباكًا عامًا 

يؤثر على المصلحة العامة.

ثامر طيفور «

أك��د خبراء وفعالي��ات أن البحرين تفتق��د البرامج 
السياحية في وقت يقضي األشقاء من دول مجلس 
التع��اون الخليج��ي وخصوص��ًا المملك��ة العربية 

السعودية والكويت عطالتهم.
واعتب��روا أن هيئ��ة الس��ياحة ف��ي البحرين تفوت 

فرص��ة جذب الس��ياح بع��دم توفير برام��ج جاذبة 
لألشقاء الخليجين.

وأضاف��وا ل�»الوطن«، يجب إطالق برامج س��ياحية 
فاعل��ة، وتكثيف التس��ويق الس��ياحي للبحرين في 

الخ��ارج، إل��ى جان��ب تخصي��ص جزء م��ن ميزانية 
الرسوم التي تحصلها الهيئة من القطاع الفندقي 
للفعاليات الس��ياحية لتستطيع البحرين المنافسة 

في النشاط السياحي.

أنس األغبش وثامر طيفور «

ألمني��وم  ش��ركة  إدارة  مجل��س  رئي��س  أك��د 
البحري��ن »ألبا«، الش��يخ دعيج بن س��لمان بن 
دعيج آل خليفة أن الش��ركة تخطط إلنشاء خط 
س��ابع لإلنتاج، حيث تعمل على تعيين ش��ركة 
استشارية للبدء بدراسات الجدوى كمرحلة أولى 

ومن ثم االنتقال إلى المراحل التالية.
ولفت إلى أن الشركة ارتأت البدء بإعداد دراسة 
الجدوى اعتمادًا عل��ى النجاح الباهر الذي حققه 
الخط الس��ادس، وتم تش��غيله ف��ي أواخر عام 
2018، من أجل المساعدة على خفض التكاليف 

بشكل أكبر على المديين المتوسط والطويل.
وأشار رئيس مجلس اإلدارة خالل جولة نظمتها 
الش��ركة في خط الصه��ر الس��ادس أمس إلى 
أن الخ��ط الس��ابع س��يكون بنف��س مواصفات 
الس��ادس تقريبًا والذي يبل��غ طوله حوالي 1.4 
كليومتر، وس��يتم اإلع��الن ع��ن التفاصيل في 

حينها.

وأكد الش��يخ دعيج بن سلمان ل�»الوطن«، خالل 
مؤتم��ر صحفي أمس، لإلعالن ع��ن أداء »ألبا« 
الع��ام الماض��ي والتوقع��ات المس��تقبلية، أن 

الش��ركة وفرت أكث��ر من 71 ملي��ون دوالر من 
خ��الل »الحصال��ة«، وخصوصًا أنها تس��ير وفق 

منهجية ثابتة لخفض التكاليف.
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نصف مليار دوالر إجمالي وفورات الشركة على مدى 7 أعوام

تخصيص جزء من أنشطة المرافق السياحية للبرامج الترفيهية 

Thu 17 Feb 2022  |  الســنة 17  |   العــدد 5913   |  الخميــس 16 رجــب 1443هـــ

 الجالهمة: نتأكد من فاعلية األجهزة

صيدليات: »نهرا« تؤخر تراخيص 
»الفحص السريع لمسافري الجسر«؟!

أكد أصحاب صيدليات أن الهيئة الوطنّية لتنظيم 
المه��ن والخدم��ات الصحي��ة، تتعم��د تأخي��ر 
تراخيص أجهزة فحص »كورونا« السريعة، فيما 
نفت الرئيس التنفي��ذي للهيئة الدكتورة مريم 
الجالهم��ة وجود تأخير، مؤك��دة ل�»الوطن« أن 
الترخي��ص يتطلب القيام بإج��راءات للتأكد من 

فاعلية الفحص في اكتشاف الفيروس.

وأوض��ح أصح��اب صيدلي��ات أنهم عم��دوا إلى 
خفض أسعار أجهزة الفحص السريع وأن السوق 
مفتوحة للمنافس��ة وال يوجد مب��رر للتأخير في 
منح الترخيص، معتبرين أن ما تقوم به الهيئة 
يع��د نوعًا من البيروقراطية ال هدف منه س��وى 
تعطيل مصالح المجتمع وخصوصًا األش��قاء من 
المملك��ة العربية الس��عودية الذي��ت تتطلب 

عودته��م إل��ى بدهم تقدي��م نتيج��ة الفحص 
والش��هادة. وأش��ارت الجالهمة إل��ى أن التأخير 
يعود إل��ى طلب عينات لفحصها بمختبر الصحة 
العام��ة للتأكد م��ن قدرة الفح��ص على إظهار 
اإلصابات، موضحة أن الس��وق مفتوح وال يوجد 
حصر ويمكن لمن لديه س��جل اس��تيراد أجهزة 

طبية التقدم بذلك.

االجتماع يحمل دالالت ال تتفق مع القوانين واألعراف الدولية

 الزياني للسفير األمريكي: البحرين تتحفظ 
على لقائك ممثلي الجمعيات األهلية

أيمن شكل  «

أبلغ وزير الخارجي��ة الدكتور عبداللطيف الزياني س��فير 
الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة ل��دى البحرين س��تيفن 
بوندي بتحف��ظ البحرين على اللقاء الذي جمع الس��فير 
في منزله مع عدد م��ن ممثلي الجمعيات األهلية لبحث 
الش��ؤون الداخلي��ة للبحرين، بما يحمل��ه من دالالت ال 

تتفق مع القوانين واألعراف الدولية في هذا الشأن.
وبح��ث الوزي��ر خ��الل لقائ��ه الس��فير أنظم��ة العم��ل 
الدبلوماسي التي تنظم عمل البعثات الدبلوماسية في 
الدول وفق��ا التفاقية فيينا، حيث أبدى الس��فير تفهمًا 

كاماًل لكل ما نشر من مختلف الجهات في البحرين بهذا 
الشأن، والحرص على العالقات بين البلدين الصديقين.
م��ن جانب آخ��ر، أكد أعض��اء بمجلس الش��ورى أن لقاء 
الس��فير األمريك��ي يخال��ف اتفاقي��ة فيين��ا واألع��راف 
الدبلوماس��ية بين الدول، داعين الجهات الرس��مية إلى 
اتخاذ اإلجراءات المناسبة لعدم تكرار مثل هذه اللقاءات 

في المستقبل.
وأضاف��وا أن الجمعيات التي يفت��رض أن تكون وطنية 
وتسعى لخير الوطن والمواطن، قررت التوجه للخارج في 
صورة اجتماع عادي، لكنه يوصف في األعراف السياسية 

بأنه تخابر يعاقب عليه القانون.

 تعيين شركة استشارية للبدء بدراسات الجدوى كمرحلة أولى

 دعيج بن سلمان:  
إنشاء خط إنتاج سابع في »ألبا«

شوريون يطالبون بإجراءات مناسبة لتفادي التكرار مستقباًل

وزير الخارجية

 انطالق 
 مهرجان 

كأس الملك 
للقدرة اليوم
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406 تراخيص 
لجمع األموال في عامين

محمد رشاد  «

إجمال��ي  »إن  االجتماعي��ة:  والتنمي��ة  العم��ل  وزارة  قال��ت 
المنظمات األهلية ف��ي البحرين بلغ 650 منظمة حتى نهاية 
2021«، مش��يرة إلى أنه تم منح نح��و 406 منظمات تصريح 
جمع األموال بغرض تقديم المس��اعدات الخيرية واإلنس��انية 
وذلك خ��الل العامين 2020 و2021. وأضاف��ت الوزارة في رد 
على س��ؤال برلماني: »أن عدد ال��دور واألندية النهارية لكبار 
الس��ن التابع��ة للمنظم��ات األهلي��ة بلغ��ت 13 دارًا ونادي��ًا 
بإجمال��ي دعم ُقّدر ب��� 140 ألف دينار س��نويًا، ولفتت إلى أن 
الفترة المقبلة ستش��هد إنشاء وتش��غيل عدد من تلك الدور 

واألندية لكبار السن بعد نجاح التجربة.

»التأمين البحرينية«: 
مباشرة 64٪ من بالغات 

حوادث المرور في 7 أشهر
أك��دت جمعية التأمين البحرينية أن ش��ركات التأمين حققت 
معدالت غير مسبوقة في أداء مسؤولياتها المتعلقة بمباشرة 
الحوادث المرورية البس��يطة المتصالح عليها، حيث باش��رت 
64% م��ن البالغات التي تم تلقيها عب��ر التطبيق اإللكتروني 
ل��إلدارة العامة للمرور »e Traffic« منذ 25 يوليو 2021 حتى 

نهاية يناير الماضي.
ووف��ق اإلحصائي��ات، بلغ ع��دد خدم��ات الح��وادث المرورية 
المس��جلة لدى ش��ركات التأمين 15504 خدمات، في الوقت 
ال��ذي قام فيه 41.569 ش��خصًا بتحميل تطبيق المرور، خالل 

ديسمبر الماضي.

»هيئة السياحة« تضيع فرص تنشيط القطاع

 فعاليات لـ                : البحرين بال برامج 
سياحية رغم عطلة األشقاء الخليجيين 

 تشغيل سوق مدينة
 حمد بالربع الثالث من 2023

مريم بوجيري «

أكدت وزارة األشغال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني  
أن العمل يجري حاليًا على إنجاز سوق مدينة حمد، فيما سيتم 

البدء في تشغيله بالربع الثالث من عام 2023.
وذك��رت في رد، على س��ؤال نياب��ي، أن المش��روع في مرحلة 
اإلعداد والترخيص بنس��بة إنجاز تص��ل إلى 84% لبدء التنفيذ 
ف��ي القري��ب العاجل، ويج��ري اس��تكمال الدراس��ة المرورية 
للمش��روع حسب اإلجراءات. وأش��ارت لى أن الشركة أنجزت ما 
نس��بته 80% من الرس��ومات التفصيلية إلخراجها بصورتها 
النهائي��ة بحس��ب مالحظات الجه��ات المعني��ة بالترخيص، 
وإتمام الفح��ص الطبوغرافي واختبار التربة وتس��وير العقار 

ووضع لوحة إعالن المشروع.

توقعات بتخطي اإلنتاج 1.560 مليون طن بنهاية 2023

09 

08 

08 

 YOU app إطالق منصة 
األسرع نموًا في البحرين 
باألسبوع األول من مارس

تبدأ في آخر أس��بوع من فبراير الفت��رة التجريبية لمنصة 
YOU app، الش��ركة األس��رع نم��وًا ف��ي البحري��ن، حيث 
تع��د أكبر منصة توصيل متع��ددة القطاعات في مملكة 

البحرين.
ويمكن خالل هذا األس��بوع لمن قام بالتس��جيل المسبق 
االس��تفادة من خدم��ات المنصة، حيث ق��ام أكثر من 10 
آالف عميل مهتم بمحتوى المنصة بالتسجيل في المرحلة 
التجريبية، فيما س��تتاح المنصة للجميع كافة ابتداًء من 
 Apple App Store األسبوع األول من مارس 2022 من خالل 

 .Google Play04و 

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/17/watan-20220217.pdf?1645070475
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/990918
https://alwatannews.net/article/990786
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 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

Link

P  3

Link

03 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن Thu 17 Feb 2022  |  الســنة 17  |   العــدد 5913   |  الخميــس 16 رجــب 1443هـــ

 افتتاح مؤتمر الطب الباطني
والسكري والسمنة »األيميدو« اليوم

تحت رعاي��ة رئيس المجلس األعلى 
للصحة الفريق طبيب الش��يخ محمد 
بن عبداهلل آل خليفة، تنطلق اليوم 
فعالي��ات مؤتم��ر الط��ب الباطني 
والسكري والسمنة »األيميدو« الذي 
س��يقام خالل الفترة م��ن 17 - 19 
فبراير الجاري في نسخته الخامسة، 
بتنظي��م   .»Zoom« منص��ة  عب��ر 

شركة أديوكيشن بالس.
وأع��رب رئي��س اللجن��ة المنظم��ة 
العلي��ا للمؤتم��ر محم��د س��لمان 
عن ش��كره وتقدي��ره باألصالة عن 
نفس��ه وبالنيابة عن أعضاء اللجنة 
والمتحدثين في المؤتمر إلى رئيس 
المجلس األعلى للصحة على رعايته 
للمؤتم��ر، مؤكدًا أن ه��ذه الرعاية 
لها األثر اإليجابي في تحقيق النجاح 
للمؤتم��ر ف��ي الس��نوات الماضية، 
متمنيًا أن يواص��ل المؤتمر نجاحه 

في هذه النسخة.
»األيمي��دو«  مؤتم��ر  أن  وأوض��ح 

متخصص في بحث آخر المستجدات 
في عال��م الطب الباطني، وخصوصا 
فيم��ا يتعل��ق بأم��راض الس��كري 
التجم��ع  خ��الل  م��ن  والس��منة؛ 
الكبي��ر من المش��اركين م��ن خبراء 
ومتخصصي��ن وعاملين في القطاع 
الصح��ي من داخ��ل وخ��ارج مملكة 

البحرين.

وأكد أن اليوم األول س��وف يش��هد 
منه��ا  المحاض��رات  م��ن  العدي��د 
ومس��توى  الرج��ال  عن��د  الس��منة 
المنخفض  التستوستيرون  هرمون 
والعالج الالزم له، إضافة إلى ش��رح 
تقنية المس��اعدة على اإلنجاب في 
مرض الس��كري، والتأثي��ر العالجي 
للصيام المتقطع على السمنة، كما 

س��يتم تقديم محاضرة عن النس��اء 
التطرق  والس��منة، وكذلك س��يتم 
الى المنصات الرقمي��ة ودورها في 
العي��ادات اإللكتروني��ة إضافة إلى 
العدي��د م��ن المواضي��ع العلمي��ة 
المتخصص��ة ف��ي مجال تش��خيص 
وعالج مرض الس��كري مث��ل تكرار 
ح��دوث نوبات هبوط الس��كري عند 
مرضى الس��كري م��ن الن��وع األول 
إلى  أيضًا  المتحدث��ون  وس��يتطرق 
العمليات الجراحية في عالج السمنة 
والمضاعف��ات  اإليجابي��ة  وآثاره��ا 

المصاحبة لهذه العمليات.
ويبقى مؤتمر األيمدو عالمة فارقة 
في مؤتم��رات الط��ب الباطني لما 
يتميز ب��ه من الجمع بين الس��منة 
والس��كري وكل ما يرتبط بهما من 
أمراض ومضاعفات وتناوله كل ما 
هو حدي��ث وجديد في التش��خيص 
والعالج وبمش��اركة واسعة محلية 

وإقليمية وعالمية.

د. محمد سلمانرئيس المجلس االعلى للصحة

 تسليم دفعة جديدة من منتسبي
وزارة الصحة وسام االستحقاق الطبي

أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن اعتزاز حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد 
المفدى، وتثمين صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء للجهود 
الوطنية المخلصة لكاف��ة العاملين في الصفوف األمامية 
للتصدي لفيروس كورونا من الكوادر الصحية، وقوة دفاع 
البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة الجهات المساندة، يمثل 
دافع��ًا للمواصل��ة بنفس الوتي��رة والعمل ب��روح الفريق 
الواح��د بما يس��هم في الدفع بمس��يرة النم��اء واالزدهار 
لمملك��ة البحرين، وتحقي��ق مختلف األهداف المنش��ودة 
في التص��دي لجائح��ة في��روس كورونا، مش��يدًة بجهود 
الموظفي��ن وحرصهم عل��ى الحفاظ على األم��ن الصحي 
للمملك��ة عبر عطائهم المس��تمر في مواجه��ة الظروف 
االس��تثنائية للجائح��ة، وم��ا ت��م بذله من جه��ود جبارة 

وتضحيات عظيمة.
وأشارت إلى أن الحفاظ على ما تحقق حتى اليوم يستدعي 
بذل مزيد من الجهود للوصول إلى النجاحات المنش��ودة، 
حيث إّن هذا التقدير الملكي يمثل دعمًا ال محدود للكوادر 
الطبي��ة ف��ي مختل��ف المواق��ع، وتكريم العط��اء الوطني 
المخل��ص الذي يس��عى لجع��ل مملكة البحري��ن نموذجًا 

متقدمًا في القطاع الصحي واإلنساني.

ج��اء ذلك لدى قيام وزيرة الصحة أمس بتس��ليم »وس��ام 
األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي« لدفعة جديدة 
من الك��وادر الوطنية من منتس��بي الوزارة، إنف��اذًا لألمر 
الملكي الس��امي وفي إطار توجيه صاحب الس��مو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس ال��وزراء لكافة الجهات المعنية 
بتس��ليم الوس��ام للعاملي��ن ف��ي الصف��وف األمامية من 
الك��وادر الصحية، وقوة دف��اع البحري��ن، ووزارة الداخلية، 
وكاف��ة الجه��ات المس��اندة. وهن��أت الوزي��رة الحاصلين 
على »وس��ام األمير سلمان بن حمد لالس��تحقاق الطبي« 
من منتس��بي وزارة الصحة، مؤكدًة مواصلة العمل وبذل 
مزي��د م��ن الجه��ود المخلص��ة لتقدي��م خدم��ات صحية 
وقائي��ة وعالجي��ة بأعلى جودة ممكنة لكاف��ة المواطنين 
والمقيمين، متمنيًة لهم التوفي��ق والنجاح لتحقيق مزيٍد 

من اإلنجازات لمملكة البحرين.
من جانبهم، أعرب منتس��بو وزارة الصحة الذين تش��رفوا 
بتسلم وس��ام األمير س��لمان بن حمد لالستحقاق الطبي 
ع��ن فخرهم واعتزازهم بأن يكون��وا ضمن المكرمين من 
فريق البحرين، الفتين إلى أن هذا الوسام يعد دافعًا لبذل 
مزيد في خدمة مملكة البحرين ودعم تقدمها وازدهارها، 
مؤكدي��ن مواصلة العمل ب��كل عزم حتى بل��وغ األهداف 

المنشودة والقضاء على الجائحة.

البلوشي يلتقي رجال أعمال 
وصناعة بتورينو اإليطالية

التقى س��فير مملكة البحري��ن لدى الجمهوري��ة اإليطالية ناصر 
البلوش��ي، في مقر الس��فارة، مع الس��كرتير الع��ام التحاد العام 
للعمل UGL، باولو كابوني. وخالل اللقاء، تم استعراض عالقات 
الصداق��ة والتع��اون القائمة بين مملكة البحري��ن والجمهورية 
اإليطالي��ة، ومناقش��ة س��بل تعزي��ز وتكثي��ف التع��اون الثنائي 
المش��ترك واالرتقاء به إلى مستويات أوسع في مختلف المجاالت 

بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين.
وف��ي إط��ار الزي��ارة التي ق��ام بها الس��فير إل��ى مدين��ة تورينو 
اإليطالي��ة، التق��ى خاللها مع رئيس الغرف��ة التجارية في مدينة 
تورين��و داريو غالين��ا، وبحضور المدير اإلقليم��ي لمكتب مجلس 
التنمية االقتصادي��ة - البحرين بالجمهوري��ة اإليطالية دافيدي 

اليغرا. 

محمد بن عبدهلل: »مجلس الدراسات الصحية« 
نقلة هامة على صعيد التدريب الصحي

أكد رئي��س المجلس األعلى للصح��ة الفريق طبيب 
الش��يخ محم��د ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة، أن إنش��اء 
المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية 
سُيشّكل نقلًة هامة على صعيد التدريب الصحي في 
البحرين، بما يتماشى مع مساعي المملكة لالرتقاء 
بالمنظوم��ة الصحي��ة بكاف��ة أركانه��ا، والتعزي��ز 
المس��تمر لكف��اءة الك��وادر الصحي��ة العامل��ة في 
مختلف المؤسسات الصحية، من خالل توفير فرص 
التدريب والتأهيل المتوافقة مع المعايير العالمية 

المعتمدة.
وثم��ن موافق��ة مجل��س ال��وزراء برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، 
ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء، خ��الل االجتماع 
االعتي��ادي األس��بوعي لمجلس ال��وزراء على مذكرة 
بشأن إنشاء وتش��كيل المجلس البحريني للدراسات 
والتخصصات الصحية، والذي سيتولى اإلشراف على 
إنش��اء ومتابعة وتقييم برامج التدري��ب وإعدادها 

للحصول على االعتراف الدولي ووضع اآلليات إلصدار 
الش��هادات ف��ي كل التخصص��ات والبرامج الصحية 
الوطني��ة ومعادل��ة وتقيي��م الش��هادات المهنية، 

وإنشاء البرامج التدريبية المتخصصة.

وأك��د رئي��س المجل��س األعل��ى للصحة أن إنش��اء 
المجلس سيس��اهم ف��ي تلبية احتياج��ات البحرين 
على صعيد التدريب الصحي خالل السنوات القادمة، 
من خالل البرامج التدريبية المتخصصة في مختلف 
التخصص��ات الصحية، مع ضم��ان االلتزام بمعايير 
االعتم��اد الوطني��ة والدولي��ة الخاص��ة بالتدري��ب 

الصحي.
وأوضح أن تش��كيل المجلس س��ينعكس إيجابًا على 
التحدي��ات الت��ي يواجهه��ا التدري��ب الصح��ي في 
الوق��ت الراه��ن، والمتمثل��ة في ع��دم وجود جهة 
محددة تتولى إنش��اء واعتماد برامج تدريب األطباء 
والتخصص��ات الطبية األخرى وتأهيلهم، وانخفاض 
المس��توى التدريب��ي لبع��ض البرام��ج التدريبي��ة 
الخارجي��ة، مع صعوبة تقييم برامج التدريب لغياب 
جهة مركزية محلية للمتابعة واإلش��راف، وصعوبة 
الحصول على برامج تدريبية في بعض التخصصات 
الدقيقة التي يتطلبها القطاع الصحي في المملكة. 

الطريفي: تعزيز الشراكة 
اإلستراتيجية بين البحرين ومصر

أكد رئيس قطاع الش��ؤون العربي��ة أحمد الطريفي عمق ومتانة 
العالق��ات األخوي��ة والتاريخية التي تجمع بي��ن مملكة البحرين 
وجمهوري��ة مصر العربية الش��قيقة، في ظل الرغب��ة المتبادلة 
لتعزي��ز الش��راكة اإلس��تراتيجية القائم��ة بينهم��ا، بم��ا يعود 
بالنف��ع والنماء عل��ى البلدين والش��عبين الش��قيقين. جاء ذلك، 
خ��الل اجتماعه، في مق��ر وزارة خارجية جمهوري��ة مصر العربية 
الشقيقة، بمس��اعد وزير الخارجية للشؤون العربية عالء موسى، 
ومساعد وزير الخارجية للشؤون اإلفريقية شريف عيسى، ومساعد 
وزي��ر الخارجية مندوب جمهورية مصر العربي��ة محمد أبوالخير، 
ومساعد وزير الخارجية لشؤون السودان هاني صالح، ومدير إدارة 
ليبي��ا أحمد عبدالمجيد، بحضور الوزير المفوض بس��فارة مملكة 
البحرين في القاهرة عبدالرحمن هاشم، والوزير المفوض بقطاع 

الشؤون العربية بوزارة خارجية البحرين حسين آل محمود.

»الجنوبية« تزيل 60 طنًا و30 آلية في »السكراب«
نف��ذت بلدي��ة المنطق��ة الجنوبي��ة 
ممثلة في قس��م الرقابة والتفتيش 
م��ع  بالتع��اون  التراخي��ص،  عل��ى 
مديري��ة أم��ن المنطق��ة الجنوبي��ة 
والجه��ات المختصة، حملة واس��عة 
تم��ت فيها إزالة 60 طن��ًا من المواد 
آلي��ة ضم��ن حمل��ة   30 الثقيل��ة و 
إش��غاالت الطري��ق الع��ام المخالفة 
ف��ي منطق��ة  تنفيذه��ا  ت��م  الت��ي 
الس��كراب، وتضمنت ه��ذه األعمال 
إزالة المخلف��ات الكبيرة مثل اآلليات 
والحاوي��ات  والعرب��ات  والمع��دات 

وغيرها من المواد الثقيلة. 
وتق��وم البلدي��ة من خ��الل حمالت 
والمس��تمرة  الدوري��ة  الرقاب��ة 
برص��د التج��اوزات واإلش��غاالت غير 
القانونية بهدف الحد من المخالفات 

والممارس��ات الخاطئة التي يرتكبها 
األفراد والمؤسسات التي تتسبب في 
تشويه المظهر الحضاري والعمراني 

للمناطق واألحياء السكنية. 
حيث تق��وم البلدية الجنوبية بتنفيذ 
اإلزاالت على كافة إش��غاالت الطريق 
المخالف��ة ف��ي الش��وارع الرئيس��ية 
والطرقات واألحياء الس��كنية، كذلك 

تنفيذ حمالت إشغاالت الطريق العام 
عل��ى المح��الت التجارية واألس��واق 
والورش الصناعية للحد من انتش��ار 
هذه الظاهرة وتقليلها قدر اإلمكان، 
حفاظًا على تطبي��ق القانون، والتي 
تتس��بب في عرقل��ة حرك��ة المارة، 
وتحج��ب الرؤية، وتخل��ق إرباكًا عامًا 

يؤثر على المصلحة العامة.
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 افتتاح مؤتمر الطب الباطني
والسكري والسمنة »األيميدو« اليوم

تحت رعاي��ة رئيس المجلس األعلى 
للصحة الفريق طبيب الش��يخ محمد 
بن عبداهلل آل خليفة، تنطلق اليوم 
فعالي��ات مؤتم��ر الط��ب الباطني 
والسكري والسمنة »األيميدو« الذي 
س��يقام خالل الفترة م��ن 17 - 19 
فبراير الجاري في نسخته الخامسة، 
بتنظي��م   .»Zoom« منص��ة  عب��ر 

شركة أديوكيشن بالس.
وأع��رب رئي��س اللجن��ة المنظم��ة 
العلي��ا للمؤتم��ر محم��د س��لمان 
عن ش��كره وتقدي��ره باألصالة عن 
نفس��ه وبالنيابة عن أعضاء اللجنة 
والمتحدثين في المؤتمر إلى رئيس 
المجلس األعلى للصحة على رعايته 
للمؤتم��ر، مؤكدًا أن ه��ذه الرعاية 
لها األثر اإليجابي في تحقيق النجاح 
للمؤتم��ر ف��ي الس��نوات الماضية، 
متمنيًا أن يواص��ل المؤتمر نجاحه 

في هذه النسخة.
»األيمي��دو«  مؤتم��ر  أن  وأوض��ح 

متخصص في بحث آخر المستجدات 
في عال��م الطب الباطني، وخصوصا 
فيم��ا يتعل��ق بأم��راض الس��كري 
التجم��ع  خ��الل  م��ن  والس��منة؛ 
الكبي��ر من المش��اركين م��ن خبراء 
ومتخصصي��ن وعاملين في القطاع 
الصح��ي من داخ��ل وخ��ارج مملكة 

البحرين.

وأكد أن اليوم األول س��وف يش��هد 
منه��ا  المحاض��رات  م��ن  العدي��د 
ومس��توى  الرج��ال  عن��د  الس��منة 
المنخفض  التستوستيرون  هرمون 
والعالج الالزم له، إضافة إلى ش��رح 
تقنية المس��اعدة على اإلنجاب في 
مرض الس��كري، والتأثي��ر العالجي 
للصيام المتقطع على السمنة، كما 

س��يتم تقديم محاضرة عن النس��اء 
التطرق  والس��منة، وكذلك س��يتم 
الى المنصات الرقمي��ة ودورها في 
العي��ادات اإللكتروني��ة إضافة إلى 
العدي��د م��ن المواضي��ع العلمي��ة 
المتخصص��ة ف��ي مجال تش��خيص 
وعالج مرض الس��كري مث��ل تكرار 
ح��دوث نوبات هبوط الس��كري عند 
مرضى الس��كري م��ن الن��وع األول 
إلى  أيضًا  المتحدث��ون  وس��يتطرق 
العمليات الجراحية في عالج السمنة 
والمضاعف��ات  اإليجابي��ة  وآثاره��ا 

المصاحبة لهذه العمليات.
ويبقى مؤتمر األيمدو عالمة فارقة 
في مؤتم��رات الط��ب الباطني لما 
يتميز ب��ه من الجمع بين الس��منة 
والس��كري وكل ما يرتبط بهما من 
أمراض ومضاعفات وتناوله كل ما 
هو حدي��ث وجديد في التش��خيص 
والعالج وبمش��اركة واسعة محلية 

وإقليمية وعالمية.

د. محمد سلمانرئيس المجلس االعلى للصحة

 تسليم دفعة جديدة من منتسبي
وزارة الصحة وسام االستحقاق الطبي

أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن اعتزاز حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد 
المفدى، وتثمين صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء للجهود 
الوطنية المخلصة لكاف��ة العاملين في الصفوف األمامية 
للتصدي لفيروس كورونا من الكوادر الصحية، وقوة دفاع 
البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة الجهات المساندة، يمثل 
دافع��ًا للمواصل��ة بنفس الوتي��رة والعمل ب��روح الفريق 
الواح��د بما يس��هم في الدفع بمس��يرة النم��اء واالزدهار 
لمملك��ة البحرين، وتحقي��ق مختلف األهداف المنش��ودة 
في التص��دي لجائح��ة في��روس كورونا، مش��يدًة بجهود 
الموظفي��ن وحرصهم عل��ى الحفاظ على األم��ن الصحي 
للمملك��ة عبر عطائهم المس��تمر في مواجه��ة الظروف 
االس��تثنائية للجائح��ة، وم��ا ت��م بذله من جه��ود جبارة 

وتضحيات عظيمة.
وأشارت إلى أن الحفاظ على ما تحقق حتى اليوم يستدعي 
بذل مزيد من الجهود للوصول إلى النجاحات المنش��ودة، 
حيث إّن هذا التقدير الملكي يمثل دعمًا ال محدود للكوادر 
الطبي��ة ف��ي مختل��ف المواق��ع، وتكريم العط��اء الوطني 
المخل��ص الذي يس��عى لجع��ل مملكة البحري��ن نموذجًا 

متقدمًا في القطاع الصحي واإلنساني.

ج��اء ذلك لدى قيام وزيرة الصحة أمس بتس��ليم »وس��ام 
األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي« لدفعة جديدة 
من الك��وادر الوطنية من منتس��بي الوزارة، إنف��اذًا لألمر 
الملكي الس��امي وفي إطار توجيه صاحب الس��مو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس ال��وزراء لكافة الجهات المعنية 
بتس��ليم الوس��ام للعاملي��ن ف��ي الصف��وف األمامية من 
الك��وادر الصحية، وقوة دف��اع البحري��ن، ووزارة الداخلية، 
وكاف��ة الجه��ات المس��اندة. وهن��أت الوزي��رة الحاصلين 
على »وس��ام األمير سلمان بن حمد لالس��تحقاق الطبي« 
من منتس��بي وزارة الصحة، مؤكدًة مواصلة العمل وبذل 
مزي��د م��ن الجه��ود المخلص��ة لتقدي��م خدم��ات صحية 
وقائي��ة وعالجي��ة بأعلى جودة ممكنة لكاف��ة المواطنين 
والمقيمين، متمنيًة لهم التوفي��ق والنجاح لتحقيق مزيٍد 

من اإلنجازات لمملكة البحرين.
من جانبهم، أعرب منتس��بو وزارة الصحة الذين تش��رفوا 
بتسلم وس��ام األمير س��لمان بن حمد لالستحقاق الطبي 
ع��ن فخرهم واعتزازهم بأن يكون��وا ضمن المكرمين من 
فريق البحرين، الفتين إلى أن هذا الوسام يعد دافعًا لبذل 
مزيد في خدمة مملكة البحرين ودعم تقدمها وازدهارها، 
مؤكدي��ن مواصلة العمل ب��كل عزم حتى بل��وغ األهداف 

المنشودة والقضاء على الجائحة.

البلوشي يلتقي رجال أعمال 
وصناعة بتورينو اإليطالية

التقى س��فير مملكة البحري��ن لدى الجمهوري��ة اإليطالية ناصر 
البلوش��ي، في مقر الس��فارة، مع الس��كرتير الع��ام التحاد العام 
للعمل UGL، باولو كابوني. وخالل اللقاء، تم استعراض عالقات 
الصداق��ة والتع��اون القائمة بين مملكة البحري��ن والجمهورية 
اإليطالي��ة، ومناقش��ة س��بل تعزي��ز وتكثي��ف التع��اون الثنائي 
المش��ترك واالرتقاء به إلى مستويات أوسع في مختلف المجاالت 

بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين.
وف��ي إط��ار الزي��ارة التي ق��ام بها الس��فير إل��ى مدين��ة تورينو 
اإليطالي��ة، التق��ى خاللها مع رئيس الغرف��ة التجارية في مدينة 
تورين��و داريو غالين��ا، وبحضور المدير اإلقليم��ي لمكتب مجلس 
التنمية االقتصادي��ة - البحرين بالجمهوري��ة اإليطالية دافيدي 

اليغرا. 

محمد بن عبدهلل: »مجلس الدراسات الصحية« 
نقلة هامة على صعيد التدريب الصحي

أكد رئي��س المجلس األعلى للصح��ة الفريق طبيب 
الش��يخ محم��د ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة، أن إنش��اء 
المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية 
سُيشّكل نقلًة هامة على صعيد التدريب الصحي في 
البحرين، بما يتماشى مع مساعي المملكة لالرتقاء 
بالمنظوم��ة الصحي��ة بكاف��ة أركانه��ا، والتعزي��ز 
المس��تمر لكف��اءة الك��وادر الصحي��ة العامل��ة في 
مختلف المؤسسات الصحية، من خالل توفير فرص 
التدريب والتأهيل المتوافقة مع المعايير العالمية 

المعتمدة.
وثم��ن موافق��ة مجل��س ال��وزراء برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، 
ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء، خ��الل االجتماع 
االعتي��ادي األس��بوعي لمجلس ال��وزراء على مذكرة 
بشأن إنشاء وتش��كيل المجلس البحريني للدراسات 
والتخصصات الصحية، والذي سيتولى اإلشراف على 
إنش��اء ومتابعة وتقييم برامج التدري��ب وإعدادها 

للحصول على االعتراف الدولي ووضع اآلليات إلصدار 
الش��هادات ف��ي كل التخصص��ات والبرامج الصحية 
الوطني��ة ومعادل��ة وتقيي��م الش��هادات المهنية، 

وإنشاء البرامج التدريبية المتخصصة.

وأك��د رئي��س المجل��س األعل��ى للصحة أن إنش��اء 
المجلس سيس��اهم ف��ي تلبية احتياج��ات البحرين 
على صعيد التدريب الصحي خالل السنوات القادمة، 
من خالل البرامج التدريبية المتخصصة في مختلف 
التخصص��ات الصحية، مع ضم��ان االلتزام بمعايير 
االعتم��اد الوطني��ة والدولي��ة الخاص��ة بالتدري��ب 

الصحي.
وأوضح أن تش��كيل المجلس س��ينعكس إيجابًا على 
التحدي��ات الت��ي يواجهه��ا التدري��ب الصح��ي في 
الوق��ت الراه��ن، والمتمثل��ة في ع��دم وجود جهة 
محددة تتولى إنش��اء واعتماد برامج تدريب األطباء 
والتخصص��ات الطبية األخرى وتأهيلهم، وانخفاض 
المس��توى التدريب��ي لبع��ض البرام��ج التدريبي��ة 
الخارجي��ة، مع صعوبة تقييم برامج التدريب لغياب 
جهة مركزية محلية للمتابعة واإلش��راف، وصعوبة 
الحصول على برامج تدريبية في بعض التخصصات 
الدقيقة التي يتطلبها القطاع الصحي في المملكة. 

الطريفي: تعزيز الشراكة 
اإلستراتيجية بين البحرين ومصر

أكد رئيس قطاع الش��ؤون العربي��ة أحمد الطريفي عمق ومتانة 
العالق��ات األخوي��ة والتاريخية التي تجمع بي��ن مملكة البحرين 
وجمهوري��ة مصر العربية الش��قيقة، في ظل الرغب��ة المتبادلة 
لتعزي��ز الش��راكة اإلس��تراتيجية القائم��ة بينهم��ا، بم��ا يعود 
بالنف��ع والنماء عل��ى البلدين والش��عبين الش��قيقين. جاء ذلك، 
خ��الل اجتماعه، في مق��ر وزارة خارجية جمهوري��ة مصر العربية 
الشقيقة، بمس��اعد وزير الخارجية للشؤون العربية عالء موسى، 
ومساعد وزير الخارجية للشؤون اإلفريقية شريف عيسى، ومساعد 
وزي��ر الخارجية مندوب جمهورية مصر العربي��ة محمد أبوالخير، 
ومساعد وزير الخارجية لشؤون السودان هاني صالح، ومدير إدارة 
ليبي��ا أحمد عبدالمجيد، بحضور الوزير المفوض بس��فارة مملكة 
البحرين في القاهرة عبدالرحمن هاشم، والوزير المفوض بقطاع 

الشؤون العربية بوزارة خارجية البحرين حسين آل محمود.

»الجنوبية« تزيل 60 طنًا و30 آلية في »السكراب«
نف��ذت بلدي��ة المنطق��ة الجنوبي��ة 
ممثلة في قس��م الرقابة والتفتيش 
م��ع  بالتع��اون  التراخي��ص،  عل��ى 
مديري��ة أم��ن المنطق��ة الجنوبي��ة 
والجه��ات المختصة، حملة واس��عة 
تم��ت فيها إزالة 60 طن��ًا من المواد 
آلي��ة ضم��ن حمل��ة   30 الثقيل��ة و 
إش��غاالت الطري��ق الع��ام المخالفة 
ف��ي منطق��ة  تنفيذه��ا  ت��م  الت��ي 
الس��كراب، وتضمنت ه��ذه األعمال 
إزالة المخلف��ات الكبيرة مثل اآلليات 
والحاوي��ات  والعرب��ات  والمع��دات 

وغيرها من المواد الثقيلة. 
وتق��وم البلدي��ة من خ��الل حمالت 
والمس��تمرة  الدوري��ة  الرقاب��ة 
برص��د التج��اوزات واإلش��غاالت غير 
القانونية بهدف الحد من المخالفات 

والممارس��ات الخاطئة التي يرتكبها 
األفراد والمؤسسات التي تتسبب في 
تشويه المظهر الحضاري والعمراني 

للمناطق واألحياء السكنية. 
حيث تق��وم البلدية الجنوبية بتنفيذ 
اإلزاالت على كافة إش��غاالت الطريق 
المخالف��ة ف��ي الش��وارع الرئيس��ية 
والطرقات واألحياء الس��كنية، كذلك 

تنفيذ حمالت إشغاالت الطريق العام 
عل��ى المح��الت التجارية واألس��واق 
والورش الصناعية للحد من انتش��ار 
هذه الظاهرة وتقليلها قدر اإلمكان، 
حفاظًا على تطبي��ق القانون، والتي 
تتس��بب في عرقل��ة حرك��ة المارة، 
وتحج��ب الرؤية، وتخل��ق إرباكًا عامًا 

يؤثر على المصلحة العامة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/17/watan-20220217.pdf?1645070475
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/990855
https://alwatannews.net/article/990906
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 رصد 27 منشأة تجارية
لم تلتزم بالتطبيق السليم لـ»المضافة«

واصلت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون 
م��ع الجه��از الوطن��ي لإلي��رادات تكثي��ف الحمالت 
التفتيش��ية على المحالت والمنشآت التجارية حيث 
قامت بتفتيش 40 محاًل ومنش��أة تجارية، لالطالع 
عل��ى جاهزية المنش��آت التجارية لتطبي��ق القيمة 
المضافة بنسبتها األساسية المعدلة ونشر الوعي 

باآلليات الواجب اتباعها خالل هذه المرحلة.
وتم خ��الل الحم��الت، رصد 27 مخالفة تس��توجب 
فرض الغرامات اإلدارية التي قد تصل إلى 10 آالف 
دين��ار، وفقًا لقان��ون القيمة المضاف��ة، إلى جانب 
رصد بعض الحاالت التي قد تعد من حاالت التهرب 
من القيمة المضافة وفقًا لقانون القيمة المضافة 
والذي قد يس��توجب غلق بعض المحالت تحفظيًا.
يأتي ذلك، من منطلق ح��رص الوزارة والجهاز على 
التطبيق الس��ليم للقيمة المضاف��ة بكافة جوانبها 
الفني��ة والتنظيمي��ة واإلجرائي��ة عل��ى النحو الذي 
يكفل مصلحة المس��تهلكين بشكل رئيس، وكجزء 
من إج��راءات التفتي��ش والرقاب��ة االعتيادية على 

المنش��آت التجارية ف��ي محافظ��ات المملكة.وبناًء 
عليه، ف��إن الوزارة والجهاز بص��دد اتخاذ اإلجراءات 
القانوني��ة حيال المنش��آت المخالف��ة، وإحالة من 
يثب��ت ارتكابه ألح��د جرائ��م التهرب م��ن القيمة 
المضاف��ة، والتي قد تص��ل عقوبتها إلى الس��جن 
لم��دة 5 س��نوات وغرامة تع��ادل 3 أمث��ال القيمة 
المضافة المته��رب عنها، إلى الجه��ات المختصة 

لتحري��ك الدعوى الجنائية في مواجهته.من جانبه، 
أك��د »الوطن��ي لإلي��رادات«، أهمي��ة تضافر جهود 
كافة األطراف المعنية، إلنج��اح المراحل المختلفة 
للتطبيق، مش��ددًا على دعوة المس��تهلكين وكافة 
المواطني��ن والمقيمي��ن إلى تقديم الش��كاوى عند 
مالحظ��ة أي��ة مخالف��ة أو تج��اوز لقان��ون القيمة 
المضاف��ة أو تطبي��ق القيم��ة المضافة بنس��بتها 
األساس��ية المعدل��ة وذل��ك عب��ر قن��وات التواصل 
الرس��مية للجهاز.كم��ا ج��دد دعوة المس��تهلكين 
وقطاع األعمال للتواصل وطرح االستفس��ارات حول 
كل م��ا يتعلق بالقيمة المضاف��ة عبر التواصل مع 
مرك��ز االتصال عل��ى الرق��م 80008001 للتواصل 
مع أحد المختصين المتواجدين على مدار الس��اعة، 
ط��وال أي��ام األس��بوع، أو إرس��ال االستفس��ارات أو 
vat@nbr.gov. المالحظات على البريد اإللكتروني

bh إضافة إلى االستفادة من المعلومات المفصلة 
المتاح��ة على الموق��ع اإللكتروني للجه��از الوطني 

.www.nbr.gov.bh لإليرادات

»العدل«: إلغاء المنع من السفر 
لألجانب المدينين غير صحيح

 بوعالي: تفعيل العمل
بإجراءات العدالة التصالحية 

لمصلحة المجتمع

العدل والشؤون اإلسالمية  العامة في وزارة  العالقات  أكدت 
التواصل  وسائل  بعض  في  تداوله  تم  ما  أن  واألوق���اف، 
االجتماعي من وجود »إلغاء للمنع من السفر بالنسبة لألجانب 
حتى ولو كان مدينًا« غير صحيح، حيث إن القانون الجديد ينص 

على جواز المنع من السفر وتنظيمه وفق إجراءات جديدة.

بحث اجتماع ُعقد أمس، برئاسة المحامي العام األول مساعد 
النائب العام المستش��ار وائل بوعالي، ومدير عام شرطة أمن 
محافظة المحرق العميد صالح الدوسري، بحضور نائب المدير 
العام العميد سلطان الكعبي وأعضاء بالنيابة العامة ورؤساء 
مراك��ز المناط��ق األمني��ة بمحافظة المح��رق، تفعيل العمل 
بإج��راءات العدال��ة التصالحي��ة لم��ا فيه مصلح��ة المجتمع، 
ودور أعضاء النيابة العام��ة وضباط وأفراد وزارة الداخلية في 

تطبيقه وفق الضوابط القانونية المقررة.
وأكد بوعالي أهمية العمل المش��ترك وتعزي��ز التعاون بين 
النيابة العام��ة ووزارة الداخلية، لوحدة رس��التهما في حفظ 
األمن وإرس��اء العدالة، بما يس��تدعي التع��اون والتكامل في 

إطار القانون لتحقيق هذه األهداف. 
كما ناق��ش االجتماع العديد من القضايا المش��تركة وأوجه 
التعاون بين النيابة العامة ووزارة الداخلية. كما نوقشت في 

االجتماع المشاريع اإلستراتيجية المشتركة.

الجالهمة: للتأكد من فاعليتها

 صيدليات: »نهرا« تؤخر تراخيص
 »الفحص السريع لمسافري الجسر«؟!

أيمن شكل «

أكد أصحاب صيدلي��ات، أن الهيئة الوطنّية لتنظيم 
المه��ن والخدمات الصحية، تتعمد تأخير تراخيص 
اس��تيراد أجهزة فحص كورونا السريعة، فيما نفت 
الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة مريم الجالهمة 
وج��ود تأخي��ر، مؤك��دة ل�»الوط��ن« أن الترخيص 
يتطلب القيام بإجراءات للتأكد من فاعلية الفحص 

في اكتشاف الفيروس.
وأوضح أصحاب الصيدليات، أنهم عمدوا إلى خفض 
أس��عار أجه��زة الفح��ص الس��ريع، وال يوج��د مبرر 
للتأخي��ر، معتبرين أن ما تقوم به الهيئة يعد نوعًا 
من البيروقراطية ال هدف منه سوى تعطيل مصالح 

المجتمع وخصوصًا األش��قاء م��ن المملكة العربية 
الس��عودية حيث يتطلب من العائدين إبراز نتيجة 

الفحص والشهادة. 
وقال��وا: »إن الس��وق مفتوحة وبع��ض الصيدليات 
قدم��ت الخدمة ب��� 3 دنانير وبعضها ب��� 4.5 دينار 

وينبغي فتح المجال أمام الجميع«.  
وأش��ارت الجالهمة، إل��ى أن التأخير يعود إلى طلب 
عينات لفحصه��ا بمختبر الصحة العامة للتأكد من 
ق��درة الفحص عل��ى إظهار اإلصاب��ات، موضحة أن 
الس��وق مفت��وح وال يوجد حصر ويمك��ن لمن لديه 

سجل استيراد أجهزة طبية التقدم بذلك.
وأوضح��ت أن الهيئ��ة قامت بالترخيص ل���6 أنواع 
 Fastepمن الفحص يتم بيعها في األس��واق، وهي

 Panbioو  ،INDICAID COVID19و  COVID19
 ،AG  Panbio COVID19و  ،AG  COVID19 
Flowflex SARS-و  ،Standard Q COVID19و

يج��ري  فيم��ا   ،Rapid  SARS-CoV2و  ،2-CoV
تحديث القائمة بصورة مستمرة.

وقال��ت الجالهم��ة: »إن الس��وق مفت��وح وال يوجد 
حصر ويمكن لمن لديه سجل استيراد أجهزة طبية 
التق��دم بذل��ك«، عازي��ة التأخير إلى طل��ب عينات 
لفحصه��ا بمختبر الصحة العام��ة للتأكد من قدرة 
الفح��ص على إظهار اإلصابات، وعن��د إصدار نتائج 
التحلي��ل يتم إصدار الترخيص، فيما أكدت أن جميع 
الطلب��ات الت��ي اجتازت الفح��ص تم��ت الموافقة 

عليها.
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في الوقت الذي تطور فيه الشــقيقة السعودية القطاع 
السياحي.. »السياحة« في البحرين في سبات عميق؟! 
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فهل وصلت الرسالة؟
بع��د رّدة الفعل الرس��مية المتمثل��ة بتصريح من وزي��ر الداخلية 
نفس��ه على اللقاء مع الس��فير األمريكي وصلت الرس��الة الرسمية 

المطلوبة. 
وبعد رّدة فعل السلطة التش��ريعية ورّدة فعل المجالس الشعبية 
على ذلك اللقاء أيضًا وصلت الرس��الة المطلوبة، وكذلك رّدة فعل 

اإلعالم ومؤسسات المجتمع المدني وصلت الرسالة المطلوبة. 
وحتى رّدة فعل األشخاص الذين وردت أسماؤهم بتبّرئهم ونفيهم 
لما جاء في الخبر المنشور في موقع »ديلمون بوست« أو الجمعيات 

التي ينتمون لها أيضًا هي األخرى وصلت الرسالة المطلوبة. 
وسواء كان الصحيح ما ذكره الموقع أو ما نفاه األشخاص إال أنه بعد 
رّدة الفعل هذه سيفّكر ألف مّرة من ُتسّول له نفسه أن يطلب من 
أّي سفير بالتدخل في شأننا الداخلي، وسيفّكر كل سفير موجود في 
البحرين بمراجعة نفسه ووزن كالمه وهو يتحّدث مع أّي بحريني. 

فقد وصلت الرسالة أننا كش��عب وكدولة لن نسمح بوجود »أحمد 
جلبي« بيننا مّرًة أخرى، ولن يغامَر شخٌص بسمعته ويتحّدث مع أّي 
سفير أجنبي وخاصة األمريكي طالبًا مساعدته في التدخل في شأن 

محلّي بعد رّدة الفعل التي حدثت. 
أّما َمن ُتس��ّول له نفس��ه باالستعانة بأي س��فير أمريكي فليتذكر 
فق��ط صورة الجن��رال األفغاني الذي تركه األمري��كان يجلس على 
قارعة الطريق في أمريكا كي تكون حاضرًة أمام عينيه وهو يتحّدث 
معهم، فليعل��م أّن كّل »متعاون« مع التدخ��الت األجنبية مصيره 
منبوذ وطنيًا وس��يجلس »يشحت« على قارعة الطريق في أمريكا أو 
يركض خلف الطائرة ويتعّلق بها مثلما َفَعَل األفغان، تلك صور ال 
يجب أن تغيب عن بالنا أبدًا وليحتفظ بها كّل من ُتسّول له نفسه 

مجّرد التفكير بالعودة بنا إلى استجداء السفارات األجنبية. 
نحن ش��عب منفتح جدًا ونلتقي باألجانب سفراء أو غيرهم، ويلقون 
مّنا كّل الترحيب كش��عب ِمضي��اف، ونتبادل معهم أطراف الحديث 
بل إّن كثيرًا من الس��فراء يشعرون أنهم في بالدهم وهم يقضون 
م��ّدة خدمته��م في البحري��ن، عل��ى أن يكون ذلك ضم��ن احترام 
األعراف الدبلوماسية، أّما وإْن تجاوز أحٌد تلك األعراف فإننا كشعب 
وقيادة س��نقف له بالمرصاد أيًا كان��ت الدولة التي يمثلها حتى لو 
كان��ت الواليات المتحدة األمريكية، فلن تك��ون المّرة األولى التي 

نطلب من مسؤول أمريكي أن يغادر البلد! 
ثم.. َأَبْعَد العراق وأفغانس��تان هل بقيت »للمس��اعدة« األمريكية 
أي��ة مصداقية؟ يكفي أن ننظ��ر إلى مآل هاتي��ن الدولتين لنعرف 

طبيعة المساعدات ومصيرها. 
َأَبْع��َد تغاضي اإلدارة األمريكية ع��ن جرائم أفظع نظام دموّي ُوِجَد 
عل��ى الكرة األرضية كالموجود في إي��ران الذي َيقتل وُيعدم اآلالف 
وعلى الرافعات في الشوارع، وتجاهل كل جرائمه وال ينبس بكلمة 
عن��ه، من أجل أن يعقد معه اتفاق��ًا، هل يثق أحد بأّن هذه اإلدارة 
َمعني��ٌة حقًا بحقوق اإلنس��ان في بلد آخر أو بالتطّور السياس��ي في 

بلد آخر؟ 
َأَبْعَد ما ش��اهدنا كيف دمّرت كّل ص��ور اإلنجازات الديمقراطية في 
الّصراع السياسي الداخلي األمريكي سواء بقمع المظاهرات أو بقمع 
األص��وات أو بالتّدخل في اإلع��الم أو أو أو، هل يحق لهم أن يقّدموا 

»المساعدة« السياسية ألي دولة؟ 

أخيرًا 
ذاك زمٌن كّنا نرى فيه ديمقراطيتكم نموذجًا ُيحتذى وحليفًا تاريخيًا 
موثوقًا بضمان عمياني، فإْن أردتم وإْن أردنا أن نبني عالقة من أّي 
نوع أو تحت أّي مسّمى، حليف استراتيجي أو حليف سوبر ستار، فإننا 
نحتاج أن ُنعيد بناء تلك العالقة من األول، مع األخذ في االعتبار ما 

جرى عندكم وما جرى عندنا.

نموذج للتحدي واإلبداع

 معلمة بحرينية كفيفة تقود
طلبتها إلى التفوق والدراسات العليا

تحدت المعلمة هناء الجمري إصابتها بكّف 
البص��ر، وأص��رت عل��ى مواصلة دراس��تها، 
س��لك  ف��ي  باالنخ��راط  حلمه��ا  وتحقي��ق 
المكفوفي��ن  الطلب��ة  لخدم��ة  التدري��س، 
بالتحدي��د، فنجحت ف��ي ذلك، ف��ي نموذج 
بحريني مش��ّرف للعزيمة واإلصرار والكفاح 

واإلبداع، مهما كانت الظروف.
وش��كرت هناء وزارة التربي��ة والتعليم على 
إتاح��ة الفرصة له��ا للعم��ل كمعلمة في 
البحرين��ي للمكفوفين  المعهد الس��عودي 
وعدد م��ن مدارس الدم��ج الحكومية، حيث 
قض��ت حتى اآلن 15 س��نة في مجال عملها 
ب��كل تميز واقت��دار. وأوضح��ت أن تدريس 
المكفوفي��ن فتح لها مجااًل واس��عًا لإلبداع 
ف��ي ابتكار الوس��ائل التعليمي��ة المواكبة 
للتغي��رات المس��تمرة ف��ي تعلي��م ه��ذه 
الفئة، حيث قامت بإع��داد حقيبة تعليمية 
ش��املة لجميع المواد كالرياضيات والعلوم 
والجغرافي��ا،  وجه��زت ركن��ًا خاص��ًا داخ��ل 

المكتبة المدرس��ية يضم كتبًا بلغة برايل 
ومنه��ا القرآن الكري��م،   باإلضاف��ة إلعداد 
برامج اإلذاعة الصباحية،  وتفعيل المناسبات 
مثل اليوم العالمي للعصاة البيضاء، واليوم 
العالم��ي للبصر، والي��وم العالمي للمعاق، 
من خالل إع��داد برامج تعليمية وترفيهية. 
واس��تعرضت المعلم��ة قصة نج��اح إحدى 
طالباتها التي كانت تعاني من ضعف بصر 
ش��ديد  بالمرحلة اإلعدادية،  حيث كان ولي 
أمره��ا متخوفًا في بداي��ة األمر من دمجها 
في المدرس��ة، لخش��يته من ع��دم قدرتها 
على مواكبة التعليم النظامي،  ولكننا نجحنا 
في إقناع��ه، فتمكنت الطالب��ة من تحقيق 
تف��وق ملف��ت، وتخرج��ت بامتياز بنس��بة 
97%، وتواص��ل دراس��تها الجامعي��ة حاليًا 
في قس��م اللغة العربي��ة بجامعة البحرين، 
وهي دائمة التواصل معي وتش��كرني على 
جهودي معه��ا، وهذا محل فخري واعتزازي، 

والحمدهلل على كل حال.

 مقتل 24 شخصًا جراء
األمطار في البرازيل

لقي 24 شخصًا مصرعهم، وجرح مئات آخرون، عددهم 300 على 
األقل، جراء عاصفة من المطر الش��ديد تعرض لها سكان مدينة 
Petropolis البعيدة 70 كيلومترًا في الجنوب الش��رقي البرازيلي 
ع��ن ري��و دي جانيرو، بحس��ب ما أعلن��ت الس��لطات المحلية في 
بيانات قالت فيها إن مقدار ما هطل من مطر كان أكثر من 200 
ملم في 4 ساعات، وأدى إلى فيضان األنهار والمجاري المائية في 
52 موقعًا. وقال كالوديو كاسترو، حاكم والية ريو دي جانيرو، إن 
180 من رج��ال اإلنقاذ أقبلوا على دفعتي��ن للقضاء على عواقب 
ثاني أكبر كارثة مطرية شهدتها المدينة بتاريخها، حيث ظهرت 
من مقاطع فيديو، ش��وارع وطرق غمرتها مياه األمطار، وبسببها 

تهدم أكثر من 70 مبنى في منطقة سكنية شعبية.

 »حمد الجامعي« يعالج مصابًا 
بآالم مزمنة في المفاصل خالل 45 دقيقة

ق��ام فري��ق التخدي��ر وع��الج األلم 
بمستش��فى الملك حم��د الجامعي 
باس��تخدام وتطبيق العالج بالتردد 
الح��راري وال��ذي يعتبر م��ن أحدث 
م��ن  العدي��د  لع��الج  التقني��ات 
المرضى المصابين بآالم مزمنة في 
مفاصل الظه��ر، والرقبة، والحوض 
والركب��ة، مم��ا يمثل إنج��ازًا مهمًا 
المستشفى بهدف  يضاف إلنجازات 
تقدي��م الخدمات الطبي��ة والرعاية 
المواطني��ن  لجمي��ع  المتخصص��ة 

والمقيمين بالمملكة. 
وق��ال استش��اري التخدي��ر وع��الج 
الدكت��ور  بالمستش��فى  األل��م 
ظاف��ر الخضي��ري أن فري��ق ع��الج 
األل��م ب��دأ بتطبي��ق ه��ذا الع��الج 
من خ��الل اس��تخدام تقني��ة جهاز 
الت��ردد الحراري لعش��رات المرضى 
المصابين باآلالم المزمنة، مش��يرًا 
إل��ى أن ه��ذه التقني��ة تعم��ل من 
خالل التأثير على األعصاب الحسية 
الموج��ات  بواس��طة  للمفاص��ل 

الحرارية للتقليل من الشعور باأللم 
لفترة طويلة ال تقل عن ستة شهور 
وق��د تصل للس��نتين بع��د اإلجراء 
وذلك حس��ب درجة الم��رض وحالة 
المريض، مفيدا أنه يتم إجراءه في 
غرفة العمليات باس��تخدام التخدير 
 45 يس��تغرق  وال��ذي  الموضع��ي 
دقيق��ة فقط، ويس��تطيع المريض 

الخروج في نفس اليوم مباشرة بعد 
إتمام اإلجراء.

وأك��د الدكت��ور ظافر عل��ى ضرورة 
اس��تثمار التقنيات الطبية الحديثة 
وتطويره��ا  الك��وادر  وتدري��ب 
لالرتقاء بالخدمات المقدمة لجميع 
المستفيدين من الخدمات الصحية 
س��واء من المواطنين أو المقيمين، 

منوهًا إلى أن استخدام هذه التقنية 
الحديث��ة في العالج قد س��اهم في 
التقلي��ل من آالم المفاصل المزمنة 
لش��ريحة كبيرة من المرضى الذين 
يعان��ون من حدوث تآكل في عظام 
والكاحل  والركبة  الح��وض  مفاصل 
العم��ود  فق��رات  وبي��ن  والكت��ف 

الفقري. 

 

د. ظافر الخضيري

 خالد بن حمد يهنئ الملك 
وناصر بن حمد بقدوم المولود خالد بن ناصر

رفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياض��ة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، أس��مى 
آي��ات التهاني والتبريكات إلى المقام الس��امي لحضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، وإلى س��مو الشيخ ناصر 
ب��ن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب رئيس 
المجلس األعلى للش��باب والرياضة، بمناس��بة قدوم المولود س��مو الشيخ خالد بن 
ناصر بن حمد آل خليفة. وقال س��مو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة: »يسرنا أن نعّبر 
ع��ن خال��ص تهانينا وتبريكاتنا إلى س��يدي الوالد جاللة المل��ك المفدى حفظه اهلل 
ورعاه، وإلى أخي س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة، على ما أنعم به اهلل سبحانه 
وتعالى على س��موه بالمولود العزيز »خالد«، داعي��ن المولى جلت قدرته أن يجعله 
ق��رة عين لس��موه ولجميع أفراد العائل��ة الكريمة، متضرعين إل��ى العلي القدير أن 
يحفظه وأن يسبغ عليه موفور الصحة والسعادة وأن يوفقه في حياته لخدمة وطنه، 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفةفي ظل القيادة الحكيمة لعاهل البالد المفدى رعاه اهلل«.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/17/watan-20220217.pdf?1645070475
https://alwatannews.net/article/990918
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/990742
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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رصد 27 مخالفــــة تصـــل غراماتهـــا إلى 10 آالف دينـــار
واصلـــت وزارة الصناعـــة والتجارة 
الجهـــاز  مـــع  بالتعـــاون  والســـياحة 
الوطني لإليرادات تكثيف الحمالت 
التفتيشية على المحالت والمنشآت 
التجاريـــة حيث قامت بتفتيش 40 
محالً ومنشـــأة تجارية في مختلف 
محافظـــات مملكـــة البحرين، وذلك 
لالطـــالع علـــى جاهزيـــة المنشـــآت 
التجاريـــة لتطبيق القيمـــة المضافة 
بنســـبتها األساســـية المعدلة ونشـــر 
الوعـــي باآلليـــات الواجـــب اتباعهـــا 

خالل هذه المرحلة.
جـــاء ذلك من منطلق حرص وزارة 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
والجهـــاز الوطنـــي لإليـــرادات على 
التطبيـــق الســـليم للقيمـــة المضافة 

بكافـــة جوانبها الفنيـــة والتنظيمية 
الـــذي  النحـــو  علـــى  واإلجرائيـــة 
يكفل مصلحة المســـتهلكين بشكل 
إجـــراءات  مـــن  وكجـــزء  رئيســـي، 
التفتيش والرقابة االعتيادية على 
المنشـــآت التجارية في محافظات 

مملكة البحرين.
وتـــم خـــالل الحمـــالت التفتيشـــية 
رصد 27 مخالفة تســـتوجب فرض 
الغرامـــات اإلداريـــة التـــي قد تصل 
إلـــى 10 آالف دينـــار بحرينـــي وفقًا 
لقانـــون القيمة المضافة، وذلك إلى 
جانـــب رصد بعـــض الحـــاالت التي 
قـــد تعـــد مـــن حـــاالت التهـــرب من 
القيمة المضافة وفًقا لقانون القيمة 
المضافة والذي قد يســـتوجب غلق 

بعـــض المحـــالت تحفظيـــًا، وبنـــاًء 
عليه فإن وزارة الصناعة والتجارة 
الوطنـــي  والجهـــاز  والســـياحة 
لإليرادات بصدد اتخاذ اإلجراءات 
القانونية حيال المنشآت المخالفة، 
وإحالـــة مـــن يثبـــت ارتكابـــه ألحـــد 
جرائم التهرب من القيمة المضافة، 
والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن 
لمدة خمس سنوات وغرامة تعادل 
3 أمثـــال القيمـــة المضافة المتهرب 
المختصـــة  الجهـــات  إلـــى  عنهـــا، 
فـــي  الجنائيـــة  الدعـــوى  لتحريـــك 

مواجهته.
مـــن جانبـــه، أكـــد الجهـــاز الوطنـــي 
لإليـــرادات أهميـــة تضافـــر جهـــود 
كافـــة األطـــراف المعنيـــة، إلنجـــاح 

للتطبيـــق،  المختلفـــة  المراحـــل 
مشـــددا علـــى دعـــوة المســـتهلكين 
وكافـــة المواطنيـــن والمقيمين إلى 
تقديم الشـــكاوى عند مالحظة أية 

مخالفـــة أو تجـــاوز لقانـــون القيمة 
المضافة أو تطبيق القيمة المضافة 
بنســـبتها األساســـية المعدلـــة وذلك 
الرســـمية  التواصـــل  قنـــوات  عبـــر 

للجهاز.
كما جدد الجهاز دعوة المستهلكين 
وقطـــاع األعمال للتواصـــل وطرح 
االستفســـارات حـــول كل ما يتعلق 
التواصـــل  عبـــر  المضافـــة  بالقيمـــة 
الرقـــم  علـــى  االتصـــال  مركـــز  مـــع 
أحـــد  مـــع  للتواصـــل   80008001
االختصاصييـــن الموجوديـــن علـــى 
مدار الســـاعة، طوال أيام األسبوع، 
أو  االستفســـارات  إرســـال  أو 
المالحظات على البريد اإللكتروني 
إلـــى  إضافـــة   ،vat@nbr.gov.bh
االســـتفادة من المعلومات المفصلة 
المتاحـــة علـــى الموقـــع اإللكتروني 
www. للجهـــاز الوطني لإليـــرادات

.nbr.gov.bh

المنامة - بنا

ثمـــن رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، موافقـــة مجلـــس الـــوزراء 
برئاســـة ولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، خالل االجتماع 
مذكـــرة  علـــى  الـــوزراء،  لمجلـــس  األســـبوعي  االعتيـــادي 
للدراســـات  البحرينـــي  المجلـــس  وتشـــكيل  إنشـــاء  بشـــأن 
والتخصصـــات الصحيـــة، والـــذي ســـيتولى اإلشـــراف على 
إنشاء ومتابعة وتقييم برامج التدريب وإعدادها للحصول 
علـــى االعتراف الدولـــي ووضع اآلليات إلصدار الشـــهادات 
فـــي كل التخصصات والبرامج الصحيـــة الوطنية ومعادلة 
وتقييـــم الشـــهادات المهنيـــة، وإنشـــاء البرامـــج التدريبيـــة 

المتخصصة.
وأكـــد رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة أن إنشـــاء المجلس 

البحريني للدراســـات والتخصصات الصحية سُيشّكل نقلًة 
هامة على صعيد التدريب الصحي في مملكة البحرين، بما 
يتماشـــى مع مســـاعي المملكة لالرتقاء بالمنظومة الصحية 
بكافـــة أركانها، والتعزيز المســـتمر لكفـــاءة الكوادر الصحية 
العاملة في مختلف المؤسســـات الصحية، من خالل توفير 
فـــرص التدريب والتأهيـــل المتوافقة مع المعاييـــر العالمية 
المعتمـــدة، مشـــيرًا إلـــى أن إنشـــاء المجلـــس سيســـاهم في 
تلبيـــة احتياجـــات مملكـــة البحريـــن علـــى صعيـــد التدريب 
الصحـــي خـــالل الســـنوات القادمـــة، مـــن خـــالل البرامـــج 
التدريبيـــة المتخصصة في مختلـــف التخصصات الصحية، 
مـــع ضمـــان االلتـــزام بمعاييـــر االعتمـــاد الوطنيـــة والدولية 

الخاصة بالتدريب الصحي.
علـــى  إيجابـــا  ســـينعكس  المجلـــس  تشـــكيل  أن  وأوضـــح 
التحديـــات التـــي يواجههـــا التدريـــب الصحـــي فـــي الوقت 
الراهـــن، والمتمثلـــة فـــي عـــدم وجـــود جهة محـــددة تتولى 

إنشـــاء واعتمـــاد برامـــج تدريـــب األطبـــاء والتخصصـــات 
الطبيـــة األخرى وتأهيلهـــم، وانخفاض المســـتوى التدريبي 
لبعـــض البرامـــج التدريبيـــة الخارجيـــة، مع صعوبـــة تقييم 
برامـــج التدريـــب لغيـــاب جهـــة مركزيـــة محليـــة للمتابعـــة 
واإلشـــراف، وصعوبـــة الحصول علـــى برامـــج تدريبية في 
بعـــض التخصصات الدقيقة التي يتطلبهـــا القطاع الصحي 
فـــي المملكـــة. مضيفـــا أن المجلـــس ســـيوفر كذلـــك فرصـــا 
تدريبيـــة لخريجـــي التخصصـــات الصحية بما يســـاهم في 

تأهيلهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وفق أعلى المعايير.
وأعرب رئيس المجلس األعلى للصحة عن فخره واعتزازه 
بالخطـــوات التي تتخذهـــا مملكة البحريـــن لتطوير القطاع 
الصحـــي، ســـواًء على صعيد الخدمـــات الصحية أو التعليم 
والتدريـــب الصحـــي، والتـــي عـــززت مـــن مكانـــة المملكـــة 
علـــى صعيد الطب الحديـــث والرعاية الصحيـــة المتطورة، 

وجعلتها نموذجا رياديا بارزا.

المنامة _ المجلس األعلى للصحة

“البحريني للدراسات الصحية” نقلة مهمة  بالتدريب الصحي
“األعلى للصحة” يثمن موافقة مجلس الوزراء... محمد بن عبداهلل:

حاالت تهرب من “المضافة” تستوجب السجن 5 سنوات... “التجارة”:

أكــدت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح أن اعتزاز عاهــل البالد صاحــب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، وتثميــن ولي العهــد رئيس مجلــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة،  للجهــود الوطنيــة 
المخلصــة لــكل العامليــن في الصفــوف األمامية للتصدي لفيــروس كورونا من 
الكــوادر الصحيــة، وقــوة دفــاع البحريــن، ووزارة الداخليــة، وكافــة الجهــات 
المســاندة، يمثــل دافعــا للمواصلة بنفــس الوتيرة والعمل بــروح الفريق الواحد 
بمــا يســهم فــي الدفــع بمســيرة النمــاء واالزدهــار لمملكــة البحريــن، وتحقيــق 
مختلــف األهــداف المنشــودة فــي التصــدي لجائحــة فيــروس كورونا، مشــيدًة 
بجهــود الموظفيــن وحرصهم للحفاظ على األمــن الصحي للمملكة عبر عطائهم 
المســتمر فــي مواجهــة الظــروف االســتثنائية للجائحة، وما تم بذلــه من جهود 

جبارة وتضحيات عظيمة.

أن  إلـــى  الصحـــة  وزيـــرة  وأشـــارت 
الحفـــاظ علـــى مـــا تحقق حتـــى اليوم 
يســـتدعي بـــذل المزيـــد مـــن الجهـــود 
للوصول للنجاحات المنشـــودة، حيث 
إّن هـــذا التقدير الملكـــي يمثل دعما ال 
محـــدود للكوادر الطبيـــة في مختلف 
الوطنـــي  العطـــاء  وتكريـــم  المواقـــع، 
المخلص الذي يسعى إلى جعل مملكة 
البحرين نموذًجـــا متقدًما في القطاع 

الصحي واإلنساني.
جاء ذلـــك لدى تفضل وزيـــرة الصحة 
أمس بتســـليم “وســـام األمير ســـلمان 
بـــن حمد لالســـتحقاق الطبـــي” لدفعة 
مـــن  الوطنيـــة  الكـــوادر  مـــن  جديـــدة 
منتســـبي وزارة الصحة، إنفـــاًذا لألمر 
الملكـــي الســـامي وفـــي إطـــار توجيه 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
رئيس مجلـــس الوزراء لكافة الجهات 
للعامليـــن  الوســـام  بتســـليم  المعنيـــة 
فـــي الصفـــوف األماميـــة مـــن الكوادر 
البحريـــن،  دفـــاع  وقـــوة  الصحيـــة، 
الجهـــات  وكافـــة  الداخليـــة،  ووزارة 

المساندة.
الوزيـــرة  هنـــأت  المناســـبة،  وبهـــذه 
الحاصلين على “وســـام األمير سلمان 
مـــن  الطبـــي”  لالســـتحقاق  بـــن حمـــد 
مؤكـــدًة  الصحـــة،  وزارة  منتســـبي 

مـــن  المزيـــد  وبـــذل  العمـــل  مواصلـــة 
الجهـــود المخلصـــة لتقديـــم خدمـــات 
صحية وقائية وعالجية بأعلى جودة 
ممكنـــة لكافة المواطنيـــن والمقيمين، 
متمنيًة لهم التوفيق والنجاح لتحقيق 
مزيٍد من اإلنجازات لمملكة البحرين.

مـــن جانبهـــم، أعـــرب منتســـبو وزارة 
الصحة الذين تشـــرفوا بتســـلم وســـام 
األميـــر ســـلمان بـــن حمد لالســـتحقاق 
الطبـــي عـــن فخرهـــم واعتزازهم بأن 
يكونـــوا ضمـــن المكرميـــن مـــن فريـــق 
البحريـــن، الفتين إلى أن هذا الوســـام 
يعـــد دافًعـــا لبـــذل المزيـــد فـــي خدمة 
تقدمهـــا  ودعـــم  البحريـــن  مملكـــة 
وازدهارهـــا، مؤكدين مواصلـــة العمل 
األهـــداف  بلـــوغ  حتـــى  عـــزم  بـــكل 

المنشودة والقضاء على الجائحة.

المنامة - وزارة الصحة

تسليم دفعة جديدة من منتسبي “الصحة” وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي
الصالح: دافع لبذل المزيد من الجهود في خدمة البحرين

بذل المزيد من 
الجهود المخلصة 

لتقديم خدمات صحية 
وقائية وعالجية 

بأعلى جودة

local@albiladpress.com
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رصد 27 مخالفــــة تصـــل غراماتهـــا إلى 10 آالف دينـــار
واصلـــت وزارة الصناعـــة والتجارة 
الجهـــاز  مـــع  بالتعـــاون  والســـياحة 
الوطني لإليرادات تكثيف الحمالت 
التفتيشية على المحالت والمنشآت 
التجاريـــة حيث قامت بتفتيش 40 
محالً ومنشـــأة تجارية في مختلف 
محافظـــات مملكـــة البحرين، وذلك 
لالطـــالع علـــى جاهزيـــة المنشـــآت 
التجاريـــة لتطبيق القيمـــة المضافة 
بنســـبتها األساســـية المعدلة ونشـــر 
الوعـــي باآلليـــات الواجـــب اتباعهـــا 

خالل هذه المرحلة.
جـــاء ذلك من منطلق حرص وزارة 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
والجهـــاز الوطنـــي لإليـــرادات على 
التطبيـــق الســـليم للقيمـــة المضافة 

بكافـــة جوانبها الفنيـــة والتنظيمية 
الـــذي  النحـــو  علـــى  واإلجرائيـــة 
يكفل مصلحة المســـتهلكين بشكل 
إجـــراءات  مـــن  وكجـــزء  رئيســـي، 
التفتيش والرقابة االعتيادية على 
المنشـــآت التجارية في محافظات 

مملكة البحرين.
وتـــم خـــالل الحمـــالت التفتيشـــية 
رصد 27 مخالفة تســـتوجب فرض 
الغرامـــات اإلداريـــة التـــي قد تصل 
إلـــى 10 آالف دينـــار بحرينـــي وفقًا 
لقانـــون القيمة المضافة، وذلك إلى 
جانـــب رصد بعـــض الحـــاالت التي 
قـــد تعـــد مـــن حـــاالت التهـــرب من 
القيمة المضافة وفًقا لقانون القيمة 
المضافة والذي قد يســـتوجب غلق 

بعـــض المحـــالت تحفظيـــًا، وبنـــاًء 
عليه فإن وزارة الصناعة والتجارة 
الوطنـــي  والجهـــاز  والســـياحة 
لإليرادات بصدد اتخاذ اإلجراءات 
القانونية حيال المنشآت المخالفة، 
وإحالـــة مـــن يثبـــت ارتكابـــه ألحـــد 
جرائم التهرب من القيمة المضافة، 
والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن 
لمدة خمس سنوات وغرامة تعادل 
3 أمثـــال القيمـــة المضافة المتهرب 
المختصـــة  الجهـــات  إلـــى  عنهـــا، 
فـــي  الجنائيـــة  الدعـــوى  لتحريـــك 

مواجهته.
مـــن جانبـــه، أكـــد الجهـــاز الوطنـــي 
لإليـــرادات أهميـــة تضافـــر جهـــود 
كافـــة األطـــراف المعنيـــة، إلنجـــاح 

للتطبيـــق،  المختلفـــة  المراحـــل 
مشـــددا علـــى دعـــوة المســـتهلكين 
وكافـــة المواطنيـــن والمقيمين إلى 
تقديم الشـــكاوى عند مالحظة أية 

مخالفـــة أو تجـــاوز لقانـــون القيمة 
المضافة أو تطبيق القيمة المضافة 
بنســـبتها األساســـية المعدلـــة وذلك 
الرســـمية  التواصـــل  قنـــوات  عبـــر 

للجهاز.
كما جدد الجهاز دعوة المستهلكين 
وقطـــاع األعمال للتواصـــل وطرح 
االستفســـارات حـــول كل ما يتعلق 
التواصـــل  عبـــر  المضافـــة  بالقيمـــة 
الرقـــم  علـــى  االتصـــال  مركـــز  مـــع 
أحـــد  مـــع  للتواصـــل   80008001
االختصاصييـــن الموجوديـــن علـــى 
مدار الســـاعة، طوال أيام األسبوع، 
أو  االستفســـارات  إرســـال  أو 
المالحظات على البريد اإللكتروني 
إلـــى  إضافـــة   ،vat@nbr.gov.bh
االســـتفادة من المعلومات المفصلة 
المتاحـــة علـــى الموقـــع اإللكتروني 
www. للجهـــاز الوطني لإليـــرادات

.nbr.gov.bh

المنامة - بنا

ثمـــن رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، موافقـــة مجلـــس الـــوزراء 
برئاســـة ولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، خالل االجتماع 
مذكـــرة  علـــى  الـــوزراء،  لمجلـــس  األســـبوعي  االعتيـــادي 
للدراســـات  البحرينـــي  المجلـــس  وتشـــكيل  إنشـــاء  بشـــأن 
والتخصصـــات الصحيـــة، والـــذي ســـيتولى اإلشـــراف على 
إنشاء ومتابعة وتقييم برامج التدريب وإعدادها للحصول 
علـــى االعتراف الدولـــي ووضع اآلليات إلصدار الشـــهادات 
فـــي كل التخصصات والبرامج الصحيـــة الوطنية ومعادلة 
وتقييـــم الشـــهادات المهنيـــة، وإنشـــاء البرامـــج التدريبيـــة 

المتخصصة.
وأكـــد رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة أن إنشـــاء المجلس 

البحريني للدراســـات والتخصصات الصحية سُيشّكل نقلًة 
هامة على صعيد التدريب الصحي في مملكة البحرين، بما 
يتماشـــى مع مســـاعي المملكة لالرتقاء بالمنظومة الصحية 
بكافـــة أركانها، والتعزيز المســـتمر لكفـــاءة الكوادر الصحية 
العاملة في مختلف المؤسســـات الصحية، من خالل توفير 
فـــرص التدريب والتأهيـــل المتوافقة مع المعاييـــر العالمية 
المعتمـــدة، مشـــيرًا إلـــى أن إنشـــاء المجلـــس سيســـاهم في 
تلبيـــة احتياجـــات مملكـــة البحريـــن علـــى صعيـــد التدريب 
الصحـــي خـــالل الســـنوات القادمـــة، مـــن خـــالل البرامـــج 
التدريبيـــة المتخصصة في مختلـــف التخصصات الصحية، 
مـــع ضمـــان االلتـــزام بمعاييـــر االعتمـــاد الوطنيـــة والدولية 

الخاصة بالتدريب الصحي.
علـــى  إيجابـــا  ســـينعكس  المجلـــس  تشـــكيل  أن  وأوضـــح 
التحديـــات التـــي يواجههـــا التدريـــب الصحـــي فـــي الوقت 
الراهـــن، والمتمثلـــة فـــي عـــدم وجـــود جهة محـــددة تتولى 

إنشـــاء واعتمـــاد برامـــج تدريـــب األطبـــاء والتخصصـــات 
الطبيـــة األخرى وتأهيلهـــم، وانخفاض المســـتوى التدريبي 
لبعـــض البرامـــج التدريبيـــة الخارجيـــة، مع صعوبـــة تقييم 
برامـــج التدريـــب لغيـــاب جهـــة مركزيـــة محليـــة للمتابعـــة 
واإلشـــراف، وصعوبـــة الحصول علـــى برامـــج تدريبية في 
بعـــض التخصصات الدقيقة التي يتطلبهـــا القطاع الصحي 
فـــي المملكـــة. مضيفـــا أن المجلـــس ســـيوفر كذلـــك فرصـــا 
تدريبيـــة لخريجـــي التخصصـــات الصحية بما يســـاهم في 

تأهيلهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وفق أعلى المعايير.
وأعرب رئيس المجلس األعلى للصحة عن فخره واعتزازه 
بالخطـــوات التي تتخذهـــا مملكة البحريـــن لتطوير القطاع 
الصحـــي، ســـواًء على صعيد الخدمـــات الصحية أو التعليم 
والتدريـــب الصحـــي، والتـــي عـــززت مـــن مكانـــة المملكـــة 
علـــى صعيد الطب الحديـــث والرعاية الصحيـــة المتطورة، 

وجعلتها نموذجا رياديا بارزا.

المنامة _ المجلس األعلى للصحة

“البحريني للدراسات الصحية” نقلة مهمة  بالتدريب الصحي
“األعلى للصحة” يثمن موافقة مجلس الوزراء... محمد بن عبداهلل:

حاالت تهرب من “المضافة” تستوجب السجن 5 سنوات... “التجارة”:

أكــدت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح أن اعتزاز عاهــل البالد صاحــب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، وتثميــن ولي العهــد رئيس مجلــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة،  للجهــود الوطنيــة 
المخلصــة لــكل العامليــن في الصفــوف األمامية للتصدي لفيــروس كورونا من 
الكــوادر الصحيــة، وقــوة دفــاع البحريــن، ووزارة الداخليــة، وكافــة الجهــات 
المســاندة، يمثــل دافعــا للمواصلة بنفــس الوتيرة والعمل بــروح الفريق الواحد 
بمــا يســهم فــي الدفــع بمســيرة النمــاء واالزدهــار لمملكــة البحريــن، وتحقيــق 
مختلــف األهــداف المنشــودة فــي التصــدي لجائحــة فيــروس كورونا، مشــيدًة 
بجهــود الموظفيــن وحرصهم للحفاظ على األمــن الصحي للمملكة عبر عطائهم 
المســتمر فــي مواجهــة الظــروف االســتثنائية للجائحة، وما تم بذلــه من جهود 

جبارة وتضحيات عظيمة.

أن  إلـــى  الصحـــة  وزيـــرة  وأشـــارت 
الحفـــاظ علـــى مـــا تحقق حتـــى اليوم 
يســـتدعي بـــذل المزيـــد مـــن الجهـــود 
للوصول للنجاحات المنشـــودة، حيث 
إّن هـــذا التقدير الملكـــي يمثل دعما ال 
محـــدود للكوادر الطبيـــة في مختلف 
الوطنـــي  العطـــاء  وتكريـــم  المواقـــع، 
المخلص الذي يسعى إلى جعل مملكة 
البحرين نموذًجـــا متقدًما في القطاع 

الصحي واإلنساني.
جاء ذلـــك لدى تفضل وزيـــرة الصحة 
أمس بتســـليم “وســـام األمير ســـلمان 
بـــن حمد لالســـتحقاق الطبـــي” لدفعة 
مـــن  الوطنيـــة  الكـــوادر  مـــن  جديـــدة 
منتســـبي وزارة الصحة، إنفـــاًذا لألمر 
الملكـــي الســـامي وفـــي إطـــار توجيه 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
رئيس مجلـــس الوزراء لكافة الجهات 
للعامليـــن  الوســـام  بتســـليم  المعنيـــة 
فـــي الصفـــوف األماميـــة مـــن الكوادر 
البحريـــن،  دفـــاع  وقـــوة  الصحيـــة، 
الجهـــات  وكافـــة  الداخليـــة،  ووزارة 

المساندة.
الوزيـــرة  هنـــأت  المناســـبة،  وبهـــذه 
الحاصلين على “وســـام األمير سلمان 
مـــن  الطبـــي”  لالســـتحقاق  بـــن حمـــد 
مؤكـــدًة  الصحـــة،  وزارة  منتســـبي 

مـــن  المزيـــد  وبـــذل  العمـــل  مواصلـــة 
الجهـــود المخلصـــة لتقديـــم خدمـــات 
صحية وقائية وعالجية بأعلى جودة 
ممكنـــة لكافة المواطنيـــن والمقيمين، 
متمنيًة لهم التوفيق والنجاح لتحقيق 
مزيٍد من اإلنجازات لمملكة البحرين.

مـــن جانبهـــم، أعـــرب منتســـبو وزارة 
الصحة الذين تشـــرفوا بتســـلم وســـام 
األميـــر ســـلمان بـــن حمد لالســـتحقاق 
الطبـــي عـــن فخرهـــم واعتزازهم بأن 
يكونـــوا ضمـــن المكرميـــن مـــن فريـــق 
البحريـــن، الفتين إلى أن هذا الوســـام 
يعـــد دافًعـــا لبـــذل المزيـــد فـــي خدمة 
تقدمهـــا  ودعـــم  البحريـــن  مملكـــة 
وازدهارهـــا، مؤكدين مواصلـــة العمل 
األهـــداف  بلـــوغ  حتـــى  عـــزم  بـــكل 

المنشودة والقضاء على الجائحة.

المنامة - وزارة الصحة

تسليم دفعة جديدة من منتسبي “الصحة” وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي
الصالح: دافع لبذل المزيد من الجهود في خدمة البحرين

بذل المزيد من 
الجهود المخلصة 

لتقديم خدمات صحية 
وقائية وعالجية 

بأعلى جودة

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/02/487417012351.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4873/bahrain/745457.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4873/bahrain/745435.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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انتخابات بيت التجار
لعـــل من يالحـــظ انتخابات الغرفـــة التجارية يجد أن هناك تنافســـا 
بين أصحـــاب الخبرات الطويلة واآلخرين ممن لم تتجاوز خبراتهم 
العقـــد أو العقديـــن على أكثر التقديرات، لكن الذي نود اإلشـــارة إليه 
أّن الوجوه الشـــابة التي تقدمـــت لالنتخابات تتمتع بكفاءات عالية، 
ومن األهمية إتاحة الفرصة أمامهم لمجلس إدارة الغرفة، بوصفهم 
يمتلكـــون النشـــاط والحمـــاس، أي العنصرين بالغـــي األهمية لقيادة 

العمل التجاري.
أتذكـــر أّنـــه قبيل ســـنوات أعلـــن رئيس ســـابق للغرفـــة التجارية أنه 
يفضـــل ترك الفرصـــة للوجوه الجديدة للدخول فـــي الدورة المقبلة، 
وكمـــا جاء فـــي تصريحه “قضيت فـــي الغرفة فتـــرة طويلة ويمكن 
القـــول إنه حان الوقت بالنســـبة لـــي ألن أترك المجـــال أمام الوجوه 
الجديـــدة، وأعتقد أننـــي أعطيت قدر ما أســـتطيع، وأعتقد أّن هناك 

كفاءات موجودة”.
تعاقبـــت علـــى مجلـــس إدارة الغرفـــة علـــى مـــدى األعـــوام الفائتـــة 
قيادات أســـهمت بدور فعال في العمل التجاري وبدرجات متفاوتة 
من األداء، ورغم أّن القانون يســـمح لألعضاء بالترشـــح لفترات غير 
محددة، إالّ أن الذي نتمناه هو إتاحة المجال أمام الوجوه الشـــبابية 
من المزاولين للعمل التجاري، وال نشـــك أنها ستدفع األداء خطوات 
إلـــى األمام بتواجد كفاءات وخبـــرات نراها جديرة أن تحتل أماكن 
فـــي مجلـــس اإلدراة. وال يغيـــب عن البال أّن ثمـــة وجهة نظر أخرى 
تـــرى أنـــه من األجـــدى أن يســـتمر فريق مـــن األعضـــاء القدامى في 

تأدية المهمات مع عناصر جديدة تناط بها مهمات جديرة بها.
إن أمـــام المجلـــس الجديـــد مهمـــات فـــي غايـــة األهميـــة، ونعني أّن 
هنـــاك مؤسســـات صغيـــرة ومتوســـطة تعرضـــت لخســـائر جســـيمة 
جراء جائحة كورونا، ورغم أّن الدولة قدمت لها الدعم الذي أســـهم 
فـــي تخفيـــف أعبائهـــا إالّ أّننـــا نعتقد أّن المســـؤولية األكبـــر تقع على 
عاتـــق الغرفـــة التجاريـــة بالوقـــوف إلـــى جانبهم بكل أشـــكال الدعم 
والمســـاندة، وتقديم الخبرة النتشـــالها من حالتها، كما يتوجب على 

جميع األعضاء اختيار من يتمتعون بالكفاءة.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

ماذا تخبئ أميركا في حقيبة سفيرها الجديد
إن مـــا فعله الســـفير األميركي الجديد من انحـــراف بلقائه ممثلي 
بعض المؤسســـات المدنية التي ال تمثل حتى المجتمع البحريني 
بكل مكوناته وأطيافه وانتماءاته، قد يعيد الجو الفاسد والصف 
المعـــادي األميركـــي ألمـــن واســـتقرار البحريـــن، فنحـــن نعرف أن 
اســـتهانة اإلدارة األميركيـــة فـــي تلك األيـــام الســـوداء فاقت كل 
حـــدود االحتمـــال البشـــري، ورأينا كيف تســـاق بعض مؤسســـات 
المجتمـــع المدنـــي وفقـــا إلرادة الســـلطات األميركيـــة وأصدقائها، 
وال نجد أي تفســـير أو صورة متوازنة بتصرف الســـفير األميركي 
الجديـــد، الـــذي خرج على كل تحضر وخلق بشـــكل خادع مضلل، 
لكننـــا كشـــعب نقـــول لـــه.. ال مـــكان للعـــب بالمجتمـــع البحرينـــي، 
وواجبنـــا والتزامنا كشـــعب يســـير خلـــف قيادتـــه أن نرفض بقوة 
كل مـــن يحاول الخروج على الديمقراطية بالتدخل في شـــؤوننا 

الداخلية.

إن التدخـــالت األميركية المتكررة في الشـــأن البحريني الداخلي 
وعـــدم احتـــرام األعراف الدبلوماســـية، أمور تؤكد لنـــا بما ال يدع 
مجاال للشك أن هذا البلد صاحب الرقم القياسي في االستفزازات 
المتعمدة “شـــاطر” في تنميق عبارات الصداقـــة الزائفة، واإلخاء، 
وتســـوية المنازعات بالطرق الســـلمية واالحتـــرام المتبادل.. لكن 
الحقيقـــة أنه يقاتلنا بضراوة المســـتميت، وبعبارة أدق.. الواليات 
المتحدة األميركية هي من أشـــهر الدول التي ال تحترم اإلنســـان 
وحقوقه وتدس أنفها في كل جحر على وجه األرض بسبب وبغير 
ســـبب، وهللا العالم ما الطبخة الجديـــدة التي تحضرها واألفاعي 
ذات األجراس والعناكب التي تخبئها في حقيبة الســـفير الجديد 

“ستيفن بوندي”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

هدفهم االنتخابات وليس المواطن
حالـــة مـــن االنفـــالت و”طولـــة اللســـان”، بدأهـــا بعض المرشـــحين 
المحتمليـــن باكـــًرا عبر إســـاءاتهم المباشـــرة، وتشـــويههم ســـمعة 
بعض النواب والبلديين الحاليين ولربما مرشحين آخرين، بحالة 

متكررة نعرفها جيًدا، ونعرف نواياها التي ال ترحم، وال تذر.
هـــذا االســـتهداف المدمـــر الســـتقرار المجتمـــع، ســـببه األساســـي 
تخويـــل هـــؤالء أنفســـهم، ألن يقولـــوا أي شـــيء، ويســـتخدموا 
أي شـــيء تحـــت ذريعـــة خدمة الوطـــن والمواطـــن، والتعبير عن 

احتياجات الناس، ومشاكلهم.
لكـــن الحقيقـــة خـــالف ذلـــك، فهـــي ال تخـــرج - وكلنـــا يعلـــم - عن 
محاولـــة حـــرف رضا الناخبين نحوهـــم هم، وفًقـــا لمقولة “الغاية 
تبّرر الوسيلة”، فليس المهم كيف يحدث ذلك؟ وال ضد من؟ بقدر 

ما تهم المحصلة النهائية نفسها.
وليس مســـتغرًبا أن نرى حالة من التفنن واالبتكار في استهداف 
ســـمعة النـــاس وتلطيخهـــا بالوحـــل، فمـــن التغريد االســـتعراضي 
بالمنصـــات اإلعالمية، إلى الخروج والحديـــث أمام الكاميرا، إلى 
النزول الميداني في بعض المواقع والتصوير و”البربرة” غير ذات 

النتيجة، والهدف واحد وهو “االنتخابات”.
هـــذا الحال المشـــوه، مّكن وشـــّجع المتردية والنطيحـــة وما أكل 
الســـبع، ألن تزاحم بحمـــاس المثقفيـــن والمتنّوريـــن والوطنيين، 
بـــآراء ســـمجة غيـــر ذات نفع، بـــل وتقصيهم في بعـــض الحاالت، 

وتبعدهم عن الساحات.
مـــن األهمية وضع الضوابـــط الالزمة لصون كرامـــات الناس، من 
قبل بعض الطامحين بشـــدة في دخـــول المجلس النيابي، ولربما 
المجالـــس البلدية، والذين ال يوقفهم أي شـــيء في الســـعي نحو 
تحقيـــق هـــذا الهـــدف، فالمحصلة النهائيـــة مما يحدث، ســـتكون 
إشاعة اإلحباط واالكتئاب والمشاكل بين الناس، ونأي الكفاءات 
الوطنية بنفسها عن المشاركة بأي دور فاعل في خدمة المجتمع، 
خوًفا على نفسها من هذا النهش، والقضم، وطحن العظام.. وهو 

ما يحدث بالفعل.
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إبراهيم النهام

مثيرة للشفقة تلك المحاوالت البائسة التي مازال البعض يحاول من 
خاللها االســـتجداء والتوسل بالغرب، حالمين في بعض الفتات الذي 
يمنـــون النفس الحصول عليه من قبل تلك الدول التي وإن تصدقت 
عليهم ببعضه فســـيكون مقابل الكثير، وأوله كرامتهم ومبادئهم، لكن 
عذرًا.. أعتقد أن أصحابنا ال يمتلكون أيا منها، فمن يمد يده لألجنبي 
خائنًا بالده بال شرف، ومن يطعن موطنه بال شرف، ومن يتآمر على 

أرضه فهو بال شرف.
شـــخصيًا ال أفقـــه تلـــك العقليـــة “الالعقليـــة” التـــي وعلـــى الرغـــم من 
تجاربهم المريرة الســـابقة مع من اســـتخدمهم واســـتغلهم وتجاهلهم 
مازالـــوا يجـــرون أرجلهم أمال في التكســـب الشـــخصي، نعم تكســـب 
شـــخصي، وإن حاولـــو أن يهبوه صبغة سياســـية، فجل مـــا يطمح له 

هؤالء أن ينالوا بعضا مما يمكن أن يتصدق به الغرب عليهم.
أعانكم هللا على أنفســـكم، فابتالؤكم وســـقمكم كبير، وأكاد أجزم أنه 
بـــال دواء، فإذا ما ابتلي الشـــخص في وطنيتـــه وانتمائه من الصعب 

جـــدًا إيجـــاد عالج لهذا المـــرض الخبيث الذي مـــن الواضح أنه مازال 
هنـــاك مـــن يعاني منه، علـــى العموم مســـيرة وقافلة إنجـــازات مملكة 
البحرين مستمرة، فحيث يتباكى هؤالء ويستعطفون العالم نستكمل 
نحن تســـطير ملحمة البحريـــن التاريخية التي اســـتهلها عاهل البالد 
جاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة منذ أكثر من عقدين، مســـيرة 
قائمة على الرغبة العارمة في إعالء اســـم المملكة والنهوض بها بين 
األمم، وهو ما تحقق في واقع الحال، فســـيرة البحرين عطرة زاخرة 

بمواقفها التي تضرب فيها األمثال ويشار لها بالبنان. 
لكـــن إذا مـــا اختـــار البعـــض أن يضع يـــده على عينه كـــي ال يرى واقع 
المملكة ومســـيرتها الديمقراطية المتقدمة فال حرج عليه، ألن العمى 
الـــذي أصابه في البصيرة قبل البصر، وفي القلب قبل العقل ففطرتنا 
التـــي جبلنـــا عليها قبل أن نفقه أي شـــيء كانت فطرة طبيعية ولدت 
معنـــا منذ الســـجية، فحب الوطن والغيرة على ترابـــه كان في قلوبنا 

منذ نشأنا، أما أنتم فئة ضالة ال تستقيم مع فطرة البشر.

بدور عدنان

كم أنتم بائسون

bedoor.articles
@gmail.com

كانـــت تصـــرخ من األلـــم الذي داهمها فـــي جميع أنحاء جســـمها إثر نوبة 
ســـكلر، ال تقـــوى علـــى الحركـــة، وال تتحمـــل أن يكـــون عليهـــا أي غطاء، 
فحتى الغطاء كان يســـبب لها ألمًا مضاعفًا، فيكشـــف جسدها بين الفينة 
واألخرى، وكل ذلك أمام مرأى جميع من في غرفة الطوارئ، من أطباء، 
وممرضيـــن، ومرضى آخرين وحتى مرافقيهم. نعم.. رجاالً ونســـاًء، وما 
إن يغلق أهلها الستارة، حتى يأتي من ينهرهم، طالبًا منهم فتح الستارة! 

فقانون المستشفى يمنع إغالق الستارة!
أليســـت للمريـــض ُحرمة؟ أليس من حـــق المريض أن ُتحفـــظ له كرامته 
وســـتره؟ كيـــف ُيمنـــع المرضى من إســـدال الســـتار الحاجز بين الســـرير 
والممر؟ المريض سواًء كان ذكرًا أو أنثى وخالل مرضه ال يحبذ أن يراه 
أحد في حالة ضعفه وألمه، فما بالكم إن كانت مريضة وقد تتعرض إلى 

مواقف يكشف فيها جسدها، أو شعرها إن كانت محجبة!
أتفهـــم عـــدم الســـماح بإغـــالق الســـتارة علـــى المريض في حـــال وجوده 
وحـــده، أو إن كان ليس بوعيـــه، وحالته الصحية تتطلب مراقبة الطاقم 

الطبـــي والتمريضـــي.. لكـــن أن يكـــون المريض مع أحـــد مرافقيه، ويقف 
كعين مراقبة لحالته، فهذا ما ال أتفهمه وال أجد له أي مبرر!

األسرة قريبة جدًا من بعضها البعض، النساء والرجال جنبًا إلى جنب، ال 
تكاد كمرافق تتحرك حتى تصطدم بجسم المرافق اآلخر، وكل األحاديث 
التي تدور بين المرضى ومرافقيهم ستسمعها وكأنهم يشاركونك أطراف 
الحديـــث، كل ذلـــك فـــي كفة، وأن تكـــون “فرجة” للجميع وأنت مســـجى 

على سريرك ال حول لك وال قوة في كفة أخرى.
أكاد أجزم، أن من بين المرضى من يتحامل على نفسه، وال يمارس حقه 
في التعبير عن ألمه بالبكاء أو التأوه، خجالً من أن يراه أحد وهو يبكي، 
فاإلنســـان بطبيعتـــه ال يحبـــذ أن يراه أحـــد ضعيفًا، فتخيـــل كم من عين 
فضوليـــة ســـتتلصص عليك وأنـــت تبكي، أو أنت تقاوم األلم وال ســـتارة 

تسترك؟.

ياسمينة: للمرضى حقوق، ومنها حفظ خصوصياتهم وسترهم. «
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ستارة وال “تستر”
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