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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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التـنـ�سـيـقـي  االجـتـمـاع  تـتــراأ�س  زيـنـل 

للمجموعة العربية في »البرلماني الدولي«

أكــــدت فـــوزيـــة بــنــت عــبــداهلل 
ــنـــواب  ــنـــل رئـــيـــســـة مــجــلــس الـ زيـ
رئـــيـــســـة االتـــــحـــــاد الـــبـــرلـــمـــانـــي 
مــســارات  إيــجــاد  العربي ضـــرورة 
تـــــعـــــاوٍن جــــديــــدة لــلــبــرلــمــانــات 
والـــمـــجـــالـــس الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــي 
الدول العربية، واستمرار تضافر 
الـــجـــهـــود الـــداعـــمـــة لــلــمــصــالــح 
أنَّ  إلــــــى  ــرة  ــيـ ــشـ مـ ــة،  ــركـ ــتـ ــشـ ــمـ الـ
فاعال  تعتبر شريكا  البرلمانات 
في تشكيل التصورات والبرامج 
تعمل  التي  التنموية  والخطط 
بما  تنفيذها،  على  الحكومات 

يحقق مزيدا من النماء واالزدهار للدول والشعوب العربية.
المصالح  عن  والدفاع  العربية  القضايا  مساندة  أنَّ  إلى  ونّوهت 
مشيدة  العربية،  البرلمانات  عمل  أولــويــات  ضمن  يقعان  المشتركة 
البرلمانات  بــيــن  والــتــعــاضــد  التنسيق  مــن  المتقدمة  بالمستويات 
الــمــوضــوعــات المختلفة،  الــفــاعــل بــشــأن  الــتــشــاور والـــحـــوار  وتــأصــيــل 

وخصوًصا ما ُيطرح أمام المحافل البرلمانية الدولية.
جـــاء ذلـــك خـــالل تـــرؤس رئــيــســة مجلس الــنــواب رئــيــســة االتــحــاد 
البرلماني العربي االجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية 
فــي االتـــحـــاد الــبــرلــمــانــي الـــدولـــي، والــــذي ُعــقــد أمـــس )الــســبــت(، في 
الجمعية  أعمال  ضمن  الشقيقة،  إندونيسيا  بجمهورية  بالي  جزيرة 
باتشيكو  دوارتـــي  بحضور  الــدولــي،  البرلماني  لالتحاد  الــــ144  العامة 
البرلماني  االتحاد  رئيسة  وذكــرت  الدولي.  البرلماني  االتحاد  رئيس 
والــمــحــاوالت  الــعــربــيــة،  الـــدول  الــتــي تواجهها  الــتــحــديــات  أنَّ  الــعــربــي 
تعزيز  تتطلب  ووحــدتــهــا،  واســتــقــرارهــا  بأمنها  للمساس  المستمرة 
التكاتف والعمل المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين برلماناتها 

ومجالسها التشريعية.

ــر من  ــث ــاأك ــزة طــبــيــة ب ــهـ ــراد اأجـ ــي ــت ــس ا�

الــمــا�ــســي  ــام  ــعـ الـ ــار  ــنـ ديـ ــون  ــي ــل م  35

كتبت فاطمة علي:

البحرين  مملكة  اســتــوردت 
أجـــهـــزة طبية  الـــمـــاضـــي  الـــعـــام 
ديـــنـــارا  مـــلـــيـــون  بـــأكـــثـــر مــــن 35 
بــحــريــنــيــا فـــي الـــعـــام الــمــاضــي، 
طلبا   9644 مراجعة  تمت  فيما 
ومستلزمات  أجــهــزة  الســتــيــراد 
طــبــيــة لــتــبــلــغ الــنــســبــة الــمــئــويــة 
والمستلزمات  لطلبات األجهزة 
فــي   .%83 الــمــعــتــمــدة  الــطــبــيــة 
الــــوقــــت ذاتـــــــه ســـجـــلـــت الــهــيــئــة 

نفسها  الفترة  خــالل  الصحية  والــخــدمــات  المهن  لتنظيم  الوطنية 
357 دواء جديدا وسمحت باالستيراد المؤقت لـ2004 أصناف دوائية.

ـــ»أخــبــار الــخــلــيــج« الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي للهيئة  صــرحــت بــذلــك لـــ
لقاحات   7 اعتمدت  الهيئة  أن  موضحة  الجالهمة،  مريم  الــدكــتــورة 
مسبقا,  دواء مسجال  لــــ575  تجديدا  وأصـــدرت  الماضي  الــعــام  خــالل 

باإلضافة إلى اعتماد التغيرات الصادرة على 1431 دواء.
إشــعــارا بسحب مستحضرات  الهيئة أصــدرت 16  أن  إلــى  وأشـــارت 
المنشآت  على  تفتيشية  زيـــارة   10521 مخالفتها  كشفت  صيدالنية 

الصيدالنية في المملكة.

ينطلق اليوم هدير المحركات 
فـــي ســبــاق الــعــصــر الــجــديــد على 
حلبة البحرين الدولية في جولتها 
األولى واالفتتاحية والمتمثلة في 
لطيران  الكبرى  البحرين  جــائــزة 

الخليج 2022.
وســـيـــبـــدأ الـــســـبـــاق الــتــاريــخــي 
الـــيـــوم األحـــــد فـــي تـــمـــام الــســاعــة 
ساعتين  مدة  ويستمر  مساء،  الـــ6 
حتى 8 مساء، بينما ستفتح حلبة 
الــبــحــريــن الــدولــيــة أبــوابــهــا خــالل 
الـــــ10 صباحا  الــيــوم مــن الــســاعــة 
وحتى الـ10 مساء، حيث ستزدحم 
بــجــدول  الــدولــيــة  الــبــحــريــن  حلبة 
ــات الـــدولـــيـــة  ــاقـ ــبـ ــسـ حـــافـــل مــــن الـ
واإلقليمية والفعاليات الترفيهية.
واســتــمــتــعــت الــجــمــاهــيــر يــوم 
أمــــــس بــــيــــوم حــــافــــل ومـــمـــيـــز فــي 
ــائـــزة الــبــحــريــن الــكــبــرى  ســـبـــاق جـ
وشــهــدت   ،2022 وان  لـــلـــفـــورمـــوال 
منطقة  في  وان«  الفورموال  »قرية 
ــه حـــــضـــــورا جـــمـــاهـــيـــريـــا  ــيــ ــرفــ ــتــ الــ
كــبــيــرا لــمــعــايــشــة أجــــــواء الــحــدث 
ــي مــنــطــقــة  ــ ــر فـ ــ ــبـ ــ الــــريــــاضــــي األكـ
بكل  واالستمتاع  األوســـط  الــشــرق 
إلى  الموجهة  الممتعة  الفعاليات 
حلبة  وشهدت  والعائالت.  األفــراد 
الــبــحــريــن الــدولــيــة مــنــذ الــصــبــاح 

وبــأعــداد  الجماهير  تــدفــق  الــبــاكــر 
الجمعة،  يــوم  فــي  الحضور  فــاقــت 
بالعديد  الجماهير  استمتع  كما 

من الفعاليات واالستعراضات.
تشارلز  الفرنسي  وسينطلق 
فــيــراري، من  فــريــق  لوكلير ســائــق 
النهائي  السباق  في  األول  المركز 

الـــيـــوم بــعــد تــســجــيــلــه دقــيــقــة و30 
الــثــانــيــة،  مـــن  ــزءا  ــ جـ و558  ثــانــيــة 
مـــركـــز االنـــطـــالق األول  لــيــحــصــد 
للمرة العاشرة في مسيرته والثانية 
جــاء  فيما  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي 
األخير  النسخة  فــي  العالم  بطل 
الهولندي ماكس فيرستابن سائق 

المركز  فــي  ريسنغ  ُبــل  ريــد  فــريــق 
الـــثـــانـــي، وأكـــمـــل ثـــالثـــي الـــصـــدارة 
سائق فريق فيراري اآلخر كارلوس 

ساينز جونيورز. 
جدير بالذكر أن سباق جائزة 
البحرين الكبرى ينطلق هذا العام 
لرياضة  تاريخية  مناسبة  ضمن 

ــيــــارات، حــيــث يــنــطــلــق ســبــاق  الــــســ
ــام تــحــت مــســمــى »عــصــر  ــعـ ــذا الـ هــ
أكبر تغيير في  جديد« وذلــك بعد 
البطولة  فــي  واألنــظــمــة  الــقــواعــد 
الحلبة مضيًفا  وبصفة  العالمية، 
لتجارب ما قبل الموسم والجولة 
فإن  كــذلــك،  للموسم  االفتتاحية 

جماهير البحرين في وضع مميز 
للغاية لكونهم أول من يختبر قمة 
يسبق  لم  بشكل  السيارات  رياضة 

له مثيل في العالم.

تــجــارة وصناعة  غــرفــة  انــتــخــابــات  أعــلــنــت لجنة 
انتخابات  فــي  باكتساح  تــجــار22  كتلة  فــوز  البحرين 
مجلس إدارة الغرفة للدورة الثالثين، بعد حصولها 
العوضي  يعقوب  من  كل  وفــوز  المقاعد  جميع  على 
ــن كــتــلــة ريــــادة  كــعــضــو مــســتــقــل وفــيــصــل الـــنـــاصـــر مـ

بالمقعدين االحتياطيين.
وأســـفـــرت نــتــائــج االنــتــخــابــات عـــن فـــوز كـــل مــن: 
إبراهيم  الــديــن  يــوســف صــالح  نـــاس،  سمير عــبــداهلل 
صالح الدين، وليد إبراهيم كانو، محمد عبدالجبار 
مــحــمــود الــكــوهــجــي، محمد فــــاروق يــوســف الــمــؤيــد، 
الــســاعــي، خــالــد محمد يوسف  أحــمــد  بــاســم محمد 
نجيبي، عــبــداهلل عــادل عــبــداهلل فــخــرو، عــارف أحمد 
هجرس، أحمد صباح آل سلوم، نواف خالد الزياني، 
يــوســف أحمد  الـــحـــواج، جميل  يــوســف  عــبــدالــوهــاب 
محمد  سونيا  الخاجة،  محمد  أحمد  وهيب  الغناه، 
أحمد  بتول  إبــراهــيــم،  عبدالحسن  سوسن  جناحي، 
محمد داداباي، أحمد يوسف غلوم علي، فيما فاز كل 
من يعقوب يوسف العوضي من المستقلين، وفيصل 
بالمقعدين  ريــــادة  كــتــلــة  مــن  الــنــاصــر  عــبــدالــلــطــيــف 

االحتياطيين.
وكــشــف رئــيــس لجنة االنــتــخــابــات لــلــدورة الــــ30 
عادل  البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة  إدارة  لمجلس 
المسقطي عن نسبة المشاركة في انتخابات الغرفة 
بلغت 9.53% مقارنة بنسبة األعضاء، موضحا  التي 
أن مجموع عدد األشخاص الذين حضروا االنتخابات 
االنتخابية،  العملية  في  شــاركــوا  شخصا   1346 بلغ 

التجارية( 3121  فيما بلغ عدد األعضاء )السجالت 
وبلغ مجموع األصــوات 87620 صوتا  سجال تجاريا، 
إلى حوالي 30%، وذلك بعد إغالق باب  بنسبة تصل 

االقتراع في تمام العاشرة من مساء أمس. 
وأشــار إلى أن إجمالي عدد األصــوات التي يحق 
السجالت  مجموع  مــن   289670 بلغ  التصويت  لها 

التجارية البالغ عددها 32736 سجال.
ــيـــس الــجــمــعــيــة  ــائـــب رئـ مــــن جـــانـــبـــهـــا، كــشــفــت نـ

البحرينية للشفافية رئيسة فريق مراقبة االنتخابات 
هـــدى الــتــحــو عـــدم رصـــد أي مــخــالــفــات مــؤثــرة على 
ســيــر الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة، مــشــيــرة إلـــى أن معظم 
المخالفات التي تم رصدها كانت عادية وغير مؤثرة.
ــارة  ــتـــجـ ــد وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة والـ ــ مــــن جـــانـــبـــه أكـ
الحراك  أن هذا  الزياني  راشد  زايد بن  والسياحة 
يعد  الــتــجــاري  الــشــارع  فــي  والتفاعلي  االنتخابي 
دعم  فــي  االقــتــصــادي  الكيان  هــذا  لرغبة  انعكاسا 

المسيرة التنموية وتطوير النظرة االقتصادية في 
االقتصاد  في خدمة  التي تصب  البحرين  مملكة 
والــصــالــح الـــعـــام، مــنــوهــا إلـــى أن الــحــكــومــة تولي 
وتضعها  البحرين  تجارة وصناعة  لغرفة  اهتماما 
رئيسيا  شريكا  باعتبارها  اهتماماتها  مقدمة  في 

في دعم المسيرة التنموية في البالد.

»وول  صحيفة  قــالــت  نــيــوز:  إرم 
ــات  ــ ــواليـ ــ الـ إن  جــــــورنــــــال«  ســـتـــريـــت 
الــمــتــحــدة األمـــريـــكـــيـــة تـــدفـــع ثمن 
ســـــيـــــاســـــة الــــــرئــــــيــــــس جـــــــو بـــــايـــــدن 
»الفاشلة« تجاه السعودية، وال سيما 
في ظل األزمة األوكرانية، مؤكدًة أن 
بايدن فقد الدعم السعودي في ظل 
إصــراره على تطبيق نهج ما ُيسمى 

»الليبرالية الدولية«.
وأوضحت الصحفية، في تقرير 
لــهــا نــشــرتــه أمـــــس، أن »الــســعــوديــة 
اقــتــربــت مــن قــبــول الــتــعــامــل بعملة 
الـــيـــوان الــصــيــنــي، مــقــابــل شــحــنــات 
الــنــفــط الـــتـــي يــتــم تــصــديــرهــا إلــى 

الصين«. 
ــا تـــكـــون هـــذه  ــمــ وأكـــــــدت أنـــــه »ربــ
واحـــــدة مـــن الــنــتــائــج األكـــبـــر كــلــفــة، 
الفاشلة  للسياسة  أهــمــيــة  واألكـــثـــر 
الــتــي يــتــبــعــهــا بـــايـــدن تــجــاه حليف 

مهم«.
واستطردت: »من أول اإلجراءات 
في  بايدن  إدارة  عليها  أقدمت  التي 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة إنــهــاء الــدعــم 
األمريكي للسعودية في أزمة اليمن، 
منظمة  الحوثيين  تصنيف  وإلــغــاء 
إرهابية، وقرار البيت األبيض تأجيل 

مبيعات األسلحة إلى الرياض«.
عــلــى  ــيـــون  الـــحـــوثـ »ردَّ  وقــــالــــت: 

هدية بايدن بإرسال طائرات مسّيرة 
وصـــــواريـــــخ لــمــهــاجــمــة الـــســـعـــوديـــة 
الــســعــوديــون  يـــراقـــب  إذ  واإلمــــــــارات، 
بــقــلــق بــايــدن وهـــو يــســعــى لــلــوصــول 
إلى اتفاق نووي جديد، من شأنه أن 
يمنح إيران الموارد الالزمة لتمويل 
الــحــروب بــالــوكــالــة ضــد الــســعــوديــة، 
قنبلتها  على  طــهــران  تحصل  حتى 

النووية«.
»الــســعــوديــيــن  أن  إلــــى  وأشـــــــارت 
يعيدون حساباتهم وفًقا لمصالحهم 
ــة، ألنــــهــــم يــــخــــشــــون عــــدم  ــ ــاصـ ــ ــــخـ الـ
قدرتهم على االعتماد على الواليات 
بايدن  إدارة  عــداء  وســط  المتحدة، 

واالنسحاب المرعب من أفغانستان، 
ــرفـــض ولـــي  ــاريـــر تــفــيــد بـ ــــط تـــقـ وسـ
بن  محمد  األمــيــر  السعودي  العهد 
المزيد  بضخ  بايدن  طلبات  سلمان 
مكالمة  تلقي  ورفـــض  الــنــفــط،  مــن 

هاتفية من الرئيس األمريكي«. 
جورنال«  ستريت  »وول  وختمت 
ــا بــــالــــقــــول: »فــــــي الــعــصــر  ــرهـ ــريـ ــقـ تـ
العالمية  الــقــوى  لتنافس  الــجــديــد 
تستطيع  ال  المتحدة  الواليات  فإن 
مهمين،  حلفاء  غضب  إثــارة  تحمل 
وأصـــبـــح واضـــًحـــا أن أمــريــكــا تــدفــع 
ثــمــن فــقــد الــســعــوديــيــن فـــي األزمـــة 

األوكرانية.

ثــمــــــن  تــدفـــــع  اأمـريــكــــا  جــورنـــال«:  �سـتـريــــت  »وول 

ــدن الـــفـــا�ـــســـلـــة تـــجـــاه الــ�ــســعــوديــة ــ ــاي ــ �ــســيــا�ــســة ب
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البحريـــن غرفـــة  انتخابـــات  تكت�ســـح   »22 »تجـــار 
ان��ت��خ��اب��ي��ة م���خ���ال���ف���ات  اأي  ر����ص���د  وع������دم  ال��ت�����ص��وي��ت  ن�����ص��ب��ة   %30

الفرن�صي لوكلير ينطلق من المركز الأول لجائزة البحرين الكبرى

} الفرنسي تشارلز لوكلير ينطلق من المركز األول. } جماهير غفيرة تدفقت على حلبة البحرين الدولية.
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} سمير ناس رئيسا للغرفة 4 سنوات قادمة.} وزير الصناعة والتجارة خالل جولته بمقر االنتخابات.

قبل اأن ت�سمت المدافع
بقلم: السيد زهره

اعــتــراض  اليمن  فــي  الشرعية  دعــم  تحالف  أعــلــن 
بــاتــجــاه المنطقة  وتــدمــيــر 4 طــائــرات مــســّيــرة أطــلــقــت 

الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.
وأضاف في بيان اليوم أن هجوما عدائيا استهدف 
محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان، 

ومحطة كهرباء ظهران الجنوب.
كما أشار إلى أن تصعيد مليشيا الحوثي بهجمات 
عــدائــيــة تــســتــهــدف مــنــشــآت اقــتــصــاديــة وأعـــيـــان مدنية 
الــرد  وبمثابة  الــســالم،  ومــبــادرات  لجهود  رفــض  بمثابة 
بتدمير  أيضا  التحالف  وأفــاد  الخليجية.  الدعوة  على 
طائرة مسّيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط، الفتا إلى 
أن المليشيا حاولت استهداف محطة الغاز بالمنطقة.

ــه يــتــابــع انــطــالق هــجــمــات عــدائــيــة عــابــرة  ــال إنـ وقــ
لــلــحــدود مـــن مــطــار صــنــعــاء الــــدولــــي، مــشــيــرا إلــــى أن 
لمركبات  مــاديــة  بـــأضـــرار  تسببت  الــعــدائــيــة  الــهــجــمــات 

مدنية ومنازل سكنية وال خسائر باألرواح.
يـــأتـــي الــتــصــعــيــد الـــحـــوثـــي بــعــدمــا أعـــلـــن األمــيــن 
يوم  الحجرف  نايف  الخليجي  التعاون  لمجلس  العام 
يمنية- مفاوضات  سيستضيف  المجلس  أن  الخميس 

الــمــشــاورات  أن  الــشــهــر، مبينا  الــريــاض هــذا  فــي  يمنية 
ستناقش 6 محاور، بينها عسكرية وسياسية، وتهدف إلى 

فتح الممرات اإلنسانية وتحقيق االستقرار.
سُتجرى  المفاوضات  إن  صحفي  مؤتمر  في  وقــال 
بين 29 مارس الجاري وحتى السابع من أبريل المقبل، 
مــوضــحــا أن مــا يــقــدمــه مجلس الــتــعــاون لــيــس مــبــادرة 

جديدة وإنما تأكيد ألن الحل بأيدي اليمنيين.
اليمني  الصراع  أطــراف  الحجرف جميع  دعــا  كما 
المفاوضات  هــذه  فــي  المشاركة  إلــى  استثناء  دون  مــن 
بــمــفــاوضــات ســـالم بــرعــايــة األمــــم المتحدة  والـــدخـــول 

وبدعم خليجي.

} د. مريم الجالهمة

} فوزية زينل.

ص7 مقاالت

من�ســاآت  ت�ســتهدف  حوثيــة  هجمــات  التحالــف: 

ــة جــنــوبــي الــ�ــســعــوديــة ــي ــدن ــاديــة وم اقــتــ�ــس
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} فوزية زينل خالل  ترؤسها االجتماع التنسيقي للمجموعة العربية في »البرلماني الدولي«.

ــاد  ــ ــحـ ــ ــة االتـ ــســ ــيــ ونــــــّوهــــــت رئــ
البرلماني العربي إلى أنَّ مساندة 
ــاع  ــ ــدفــ ــ ــة والــ ــيــ ــربــ ــعــ ــا الــ ــايــ ــقــــضــ الــ
عـــن الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة يقع 
البرلمانات  عمل  أولــويــات  ضمن 
الــعــربــيــة، مــشــيــدة بــالــمــســتــويــات 
ــة مــــــــن الـــتـــنـــســـيـــق  ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
ــانـــات  ــبـــرلـــمـ ــتــــعــــاضــــد بـــيـــن الـ والــ
وتأصيل التشاور والحوار الفاعل 
المختلفة،  الــمــوضــوعــات  بــشــأن 
وخـــــصـــــوًصـــــا مــــــا ُيــــــطــــــرح أمــــــام 

المحافل البرلمانية الدولية.
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــالل تــــــرؤس 
ــنــــواب رئــيــســة  رئــيــســة مــجــلــس الــ
ــانـــي الـــعـــربـــي،  ــبـــرلـــمـ ــاد الـ ــ ــحـ ــ االتـ
للمجموعة  التنسيقي  االجتماع 
االتحاد  في  العربية  البرلمانية 
ُعقد  والـــذي  الــدولــي،  البرلماني 
بالي  جزيرة  في  )السبت(،  أمس 
الشقيقة،  إندونيسيا  بجمهورية 
العامة  الجمعية  أعــمــال  ضــمــن 
الـ144 لالتحاد البرلماني الدولي، 

واالجـــــتـــــمـــــاعـــــات الـــمـــصـــاحـــبـــة، 
رئيس  باتشيكو  دوارتـــي  بحضور 
االتحاد البرلماني الدولي، ووفد 
الـــشـــعـــبـــة الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة لــمــمــلــكــة 
ــــذي يـــضـــم: جــمــال  الــبــحــريــن، الـ
األول  ــائــــب  ــنــ الــ فــــخــــرو  مـــحـــمـــد 
النائب  الشورى،  مجلس  لرئيس 
األول  النائب  سلمان  عبدالنبي 
جميلة  الــنــواب،  مجلس  لرئيسة 
ــائــــب الـــثـــانـــي  ــنــ عـــلـــي ســـلـــمـــان الــ
النائب  الشورى،  مجلس  لرئيس 
محمد السيسي البوعينين رئيس 
لجنة الشؤون الخارجية والدفاع 
واألمن الوطني، هالة رمزي فايز 
عــضــو مــجــلــس الـــشـــورى، الــنــائــب 
النائب  العباسي،  عيسى  محمد 
ــبـــداهلل الــــــــذوادي، والــمــســتــشــار  عـ
عام  أمين  بونجمة  راشــد محمد 
مجلس النواب أمين سر اللجنة 

التنفيذية للشعبة البرلمانية.
وذكــــــــــــرت رئــــيــــســــة االتـــــحـــــاد 

التحديات  أنَّ  العربي  البرلماني 
الــتــي تــواجــهــهــا الــــدول الــعــربــيــة، 
والمحاوالت المستمرة للمساس 
بــأمــنــهــا واســتــقــرارهــا ووحــدتــهــا، 
والعمل  التكاتف  تعزيز  تتطلب 
الــــمــــشــــتــــرك وتـــــوحـــــيـــــد الــــــــرؤى 
والـــــمـــــواقـــــف بــــيــــن بـــرلـــمـــانـــاتـــهـــا 

ومجالسها التشريعية.
اجتماعات  انتظام  أنَّ  ورأت 
مهم  دور  له  العربية  المجموعة 
ومــــــحــــــوري فـــــي تــــعــــزيــــز الـــعـــمـــل 
البرلماني لترجمة توجهات قادة 
العربية،  الـــدول  وحــكــام وشــعــوب 
التواصل  بمستوى  االرتقاء  عبر 
ــاون الــمــســتــمــر والـــتـــشـــاور  ــعـ ــتـ والـ
ــبــــرات، والــتــنــســيــق  وتــــبــــادل الــــخــ
بشأن المستجدات والقضايا ذات 
إلى  مشيرة  المتبادل،  االهتمام 
أّن المشاركة الفاعلة للبرلمانات 
ــات  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــي االجـ ــ ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
ــة يـــثـــبـــت اإليـــــمـــــان  ــيـ ــقـ ــيـ ــنـــسـ ــتـ الـ

الـــراســـخ بــأهــمــيــة الــدبــلــومــاســيــة 
الجهود  تمثله  ومــا  البرلمانية، 
في  مميز  تأثير  مــن  البرلمانية 
الرسمية  الدبلوماسية  مساندة 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الـــعـــمـــل الــعــربــي 

الموحد والمصير المشترك.
التنسيقي  االجتماع  وخالل 
للمجموعة العربية استمع رؤساء 
ومــمــثــلــو الـــبـــرلـــمـــانـــات الــعــربــيــة 
إلـــى عـــرض قــدمــه الــدكــتــور علي 
المجلس  عضو  النعيمي  راشـــد 
الـــــوطـــــنـــــي االتــــــــحــــــــادي بــــدولــــة 
اإلمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الــمــتــحــدة، 
ممثل المجموعة الجيوسياسية 
البرلماني  االتــحــاد  فــي  العربية 
الدولي، وتم استعراض الطلبات 
الطارئة  البنود  بـــإدراج  الخاصة 
عــلــى جـــــدول أعـــمـــال الــجــمــعــيــة 
المجلس  أعــمــال  وجــــدول   ،144
الـــحـــاكـــم لـــالتـــحـــاد الــبــرلــمــانــي 

الدولي.

كتبت: فاطمة علي
ــتــــوردت مــمــلــكــة الــبــحــريــن  اســ
بــــــــ35.245.050.47  أجــهــزة طبية 
ــار بـــحـــريـــنـــي الـــعـــام  ــ ــنـ ــ مـــلـــيـــون ديـ
الماضي، كما تمت مراجعة 9644 
طلبا الستيراد أجهزة ومستلزمات 
طــبــيــة لــتــبــلــغ الــنــســبــة الــمــئــويــة 
والمستلزمات  األجــهــزة  لطلبات 
فيما   ،%83 الــمــعــتــمــدة  الــطــبــيــة 
لتنظيم  الوطنية  الهيئة  سجلت 
الـــمـــهـــن والـــــخـــــدمـــــات الــصــحــيــة 
جديدا  دواء   357 الماضي  الــعــام 
وســمــحــت بــاالســتــيــراد الــمــؤقــت لـ 

2004 صنف دواء.
ــار  ــ ــبـ ــ ـــ»أخـ ــ ــك لـ ــ ــذلـ ــ ــت بـ ــ ــرحـ ــ صـ
ــيـــج« الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــلـ الـــخـ
للهيئة الدكتورة مريم الجالهمة، 
مــوضــحــة أن الــهــيــئــة اعــتــمــدت 7 
لـــقـــاحـــات خــــالل الـــعـــام الــمــاضــي 
دواء  لــــــــ575  ــدا  ــديـ تـــجـ وأصــــــــدرت 
بــــاإلضــــافــــة  مسبقا,  مــــســــجــــال 
إلـــى اعــتــمــاد الــتــغــيــرات الـــصـــادرة 
أن  إلـــى  مــشــيــرة  دواء،   1431 عــلــى 

الهيئة أصدرت 16 إشعاًرا بسحب 
كشفت  صــيــدالنــيــة  مستحضرات 
تفتيشية  زيــارة   10521 مخالفتها 
ــلـــى الـــمـــنـــشـــئـــات الـــصـــيـــدالنـــيـــة  عـ

بالمملكة.
ــدد  عــ إجــــمــــالــــي  إن  وقـــــالـــــت 
التي  الــجــديــدة  الطبية  األجــهــزة 
مهندسي  قــبــل  مـــن  تقييمها  تـــم 
الــطــبــيــة 168 طــلــًبــا، تم  األجـــهـــزة 
تمرير 67 طلًبا منها، وبلغ إجمالي 

الطبية  والــمــســتــلــزمــات  األجــهــزة 
 ،1462 التسجيل  بطلبات  الــواردة 
األجهزة  عــدد  إجمالي  بلغ  بينما 

الهيئة  أن  مؤكدة   ،727 المسجلة 
اتــــخــــذت عــــــــددًا مــــن اإلجـــــــــراءات 
لـــتـــســـهـــيـــل اســــتــــيــــراد وتـــرخـــيـــص 

وتسجيل األدوية والمستحضرات 
الـــصـــحـــيـــة واألجـــــــهـــــــزة الـــطـــبـــيـــة 
وتداولها  دخولها  سرعة  لضمان 
في البحرين خاصة مع تداعيات 
ــا وتـــأثـــيـــرهـــا على  جــائــحــة كــــورونــ

األسواق الطبية العالمية.
األجـــهـــزة  تــنــظــيــم  أن  يـــذكـــر 
جميع  يمنح  الهيئة  فــي  الطبية 
استيراد  على  مــوافــقــة  الــمــورديــن 
ــي مــمــلــكــة  ــ ــيـــة فـ ــبـ األجـــــهـــــزة الـــطـ
البحرين وفًقا للمعايير الدولية، 
الطبية  األجهزة  كــون  إلــى  ونظًرا 
ــن رعـــايـــة  ــًرا مــ ــيـ ــبـ تــمــثــل جـــــــزًءا كـ
ــمــــرضــــى، تــعــمــل الـــهـــيـــئـــة عــلــى  الــ
حــمــايــة الــجــمــهــور وتــعــزيــز جـــودة 
ــى مـــــن خــــالل  ــرضــ ــمــ وســـــالمـــــة الــ
ــاســـات  ــيـ ــع اإلرشــــــــــــادات والـــسـ ــ وضــ
المناسبة بما يتماشى مع أفضل 
الــمــمــارســات الــدولــيــة، مــن خــالل 
ــام تــنــظــيــمــي مــنــســق  ــر نــــظــ ــيـ تـــوفـ
لـــضـــمـــان جــــــودة وســــالمــــة جــمــيــع 
األجهزة الطبية المستوردة، ومنع 
دخـــول األجـــهـــزة غــيــر الــفــعــالــة أو 
غير اآلمنة إلى مملكة البحرين.

شاركت شركة يوسف 
خليل المؤيد وأوالده في 
معرض المهن الذي أقيم 
ــة األهـــلـــيـــة  ــعـ ــامـ ــجـ ــــي الـ فـ
لــتــمــنــح جــمــيــع الــطــلــبــة 
والباحثين  والخريجين 
ــة  ــرصــ ــفــ ــل الــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ عـــــــن الـ
لــلــحــصــول عــلــى وظــيــفــة 
فــــــي مــــــجــــــاالت وأقـــــســـــام 
ــن  ــ ركـ وزار  ــة.  ــفــ ــلــ ــتــ ــخــ مــ
المؤيد مئات من الطالب 
البحرينيين والخريجين 

والباحثين عن العمل.

و�أوالده  �ل��م���ؤي��د  خ��ل��ي��ل  ي������س��ف  ���س��رك��ة 

ت�������س���ارك ف����ي م���ع���ر����ض ي�������م �ل��م��ه��ن

خالل تروؤ�سها االجتماع التن�سيقي للمجموعة العربية في »البرلماني الدولي«.. فوزية زينل:

نتطل���ع �إلى م�س���ار�ت تع���اون جدي���دة بي���ن �لبرلمان���ات �لعربية

ومزي���د م���ن �لجه����د �لد�عم���ة للم�سال���ح و�لق�ساي���ا �لم�س���تركة

رئيسة  النواب  مجلس  رئيسة  زينل،  عبداهلل  بنت  فوزية  أكــدت 
تــعــاوٍن جديدة  مــســارات  إيجاد  العربي، ضــرورة  البرلماني  االتــحــاد 
واستمرار  العربية،  الــدول  في  التشريعية  والمجالس  للبرلمانات 
أنَّ  إلـــى  الــمــشــتــركــة، مــشــيــرة  الــداعــمــة للمصالح  الــجــهــود  تــضــافــر 
البرامج  و  التصورات  تشكيل  في  فاعال  شريكًا  تعتبر  البرلمانات 
والخطط التنموية التي تعمل على تنفيذها الحكومات، بما يحقق 

مزيًدا من النماء واالزدهار للدول والشعوب العربية.

الجالهمة لـ»اأخبار الخليج«:

رغم تد�عيات ك�رونا�لبحرين ��ست�ردت �أجهزة طبية ب� 35 ملي�ن دينار �لعام �لما�سي

�ســـجلت 357 دواء جديـــدا و�ســـمحت باال�ســـتيراد الموؤقت لــــ2004 اأ�سنـــاف دوائية 

} د. مريم الجالهمة.

ــادرة »حــكــايــة الــمــنــامــة« إطـــالق  ــبـ أعــلــنــت مـ
مــعــرض رقــمــي فــي ســـوق الــمــنــامــة بــالــقــرب من 
ــاب الــبــحــريــن بــالــتــزامــن مـــع مــهــرجــان ذهــب  بــ
المنامة الذي تنظمه هيئة البحرين للسياحة 
أبريل  الفترة 20 مارس - 20  والمعارض خالل 

.2022
ينقسم  الــمــبــادرة  على  القائمين  وبحسب 
تتمحور حــول صناعة  أقــســام،   6 إلــى  المعرض 
القديمة  ــواق  األســ وستحاكي  الــذهــب،  وتــاريــخ 
ــرز  الــتــي اشــتــهــرت بــهــا الــعــاصــمــة الــمــنــامــة، وأبـ
الحرف والشخصيات والتجار ورجاالت السوق، 
باإلضافة إلى حكايات مميزة ألحداث وقعت في 
التي  المتنوعة  المواضيع  من  والعديد  السوق 

سيتم تحديثها خالل فترة المهرجان.
وأشار القائمون على »حكاية المنامة« إلى 
عبر  رحلة  في  الــزوار  المعرض سيصطحب  أن 
الزمن إلى السوق ومراحل تطوره، وأبرز األسماء 
التي ساهمت في تكوينه، واألحداث المفصلية 

البضائع ومــصــادرهــا، ويعد  وأهـــم  تــاريــخــه،  فــي 
المعرض مدخاًل لمنطقة المهرجان.

تنظيم  أعــلــنــت  الــســيــاحــة  هــيــئــة  أن  يـــذكـــر 
بينها  مــن  المصاحبة  الفعاليات  مــن  الــعــديــد 
الــجــوائــز األســبــوعــيــة، إضــافــة إلـــى فــعــالــيــة في 
نهاية كل أسبوع تتنوع بين العروض البحرينية 
ــاء الــشــعــبــيــة، وإطــــالق  ــ ــ ــروض األزيـ ــ الـــحـــيـــة، وعــ
في  الــذهــب  وتــجــارة  بصناعة  خاصة  وثائقيات 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن، وأنــشــطــة لــأطــفــال وبــــازار 

وغيرها.
ــــذي  ــهــــرجــــان ذهــــــب الـــمـــنـــامـــة الـ ــــي مــ ــأتـ ــ ويـ
المنامة  متحف  مــع  بالتعاون  مــرة  ألول  يــقــام 
أهلية  مــبــادرة  وهــو  الــمــنــامــة«؛  »حكاية  الرقمي 
والعمرانية  االجتماعية  الحياة  بتوثيق  تعنى 
والتجارية في المنامة واستعادة األدوار الريادية 
لها، وبمشاركة محالت بيع الذهب والمشغوالت 
سوق  فــي  الثمينة  واألحــجــار  والــلــؤلــؤ  الذهبية 

المنامة.

رقميا  ��ا  م��ع��ر���سً ت��ط��ل��ق  �ل��م��ن��ام��ة«  »ح��ك��اي��ة 

ب��ال��ت��ز�م��ن م���ع م��ه��رج��ان »ذه����ب �ل��م��ن��ام��ة«

الهيئة  مــســاعــي  إطــــار  فـــي 
ــاء  ــفــــضــ ــوم الــ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
لـــمـــواكـــبـــة أحـــــــدث الـــتـــوجـــهـــات 
مجال  في  والتقنيات  العالمية 
علوم الفضاء وتطبيقاته ومنها 
االستقصاء  بمجال  يتصل  مــا 
ــاركـــت  ــد شـ ــقـ ــي، فـ ــانـ ــكـ ــومـ ــيـ ــجـ الـ
ــي مـــلـــتـــقـــى الــــذكــــاء  ــ ــة فـ ــئـ ــيـ ــهـ الـ
نظمته  والــــــذي  الــجــيــومــكــانــي 
االستقصائي  الــدفــاع  مــؤســســة 
الملتقى  ويهدف  الجيومكاني. 
إلى تسليط الضوء على أحدث 
بمشاركة  المتعلقة  الــتــقــنــيــات 
المعلومات الجغرافية المكانية 
ســواء  المختلفة  الــجــهــات  مــع 
المنظومة  بــذات  متصلة  كانت 
جميع  وفــــي  مــتــصــلــة،  غــيــر  أم 
الـــحـــاالت االســتــثــنــائــيــة ومــنــهــا 

عدم توفر شبكة اإلنترنت. 
ــة الــهــيــئــة  ــاركــ ــشــ وتـــــأتـــــي مــ
الــوطــنــيــة لــعــلــوم الــفــضــاء بناء 
تلقتها من  الــتــي  الــدعــوة  عــلــى 
المملكة  فــي  المنظمة  الجهة 
المتحدة لهذا الحدث العلمي.

حــــــــول هــــــــذه الــــمــــشــــاركــــة، 
إبراهيم  محمد  الــدكــتــور  صــرح 
التنفيذي  الــرئــيــس  الــعــســيــري 
ــائــــال: »لـــقـــد أتـــاحـــت  لــلــهــيــئــة قــ
فـــرصـــة مهمة  الـــمـــشـــاركـــة  هــــذه 
ــن مـــنـــتـــســـبـــي الــهــيــئــة  ــ لــــعــــدد مـ
تقنيات  على  كثب  من  للتعرف 
جديدة تسهم في رفع كفاءتهم 

وتمكينهم من تطوير مهاراتهم 
مـــبـــاشـــرة  ــلـــة  ذا صـ مــــجــــال  فــــي 
بــعــمــلــهــم بــمــا يــنــعــكــس إيــجــابــا 

على جودة أدائهم ورفع مستوى 
مــا تــوفــره الــهــيــئــة مــن خــدمــات 

لمختلف الجهات.

ه���ي���ئ���ة ع����ل�����م �ل����ف���������س����اء ت�������س���ارك 

ف����ي م��ل��ت��ق��ى �ل�����ذك�����اء �ل��ج��ي���م��ك��ان��ي
أّكد جمال عبدالعزيز العلوي 
تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئيس 
ــــس الـــلـــجـــنـــة  ــيـ ــ ــل رئـ ــمــ ــعــ ســـــــوق الــ
ــيــــة لـــمـــكـــافـــحـــة االتــــجــــار  ــنــ الــــوطــ
مملكة  حــــرص  أن  بـــاألشـــخـــاص، 
الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى بـــنـــاء مــنــظــومــة 
ــلـــة لـــمـــكـــافـــحـــة االتــــجــــار  مـــتـــكـــامـ
باألشخاص وفق أفضل المعايير 
الــدولــيــة، يــأتــي فــي ظــل المسيرة 
حضرة  بقيادة  الشاملة  التنموية 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل الــبــالد 
ــفـــدى، وتـــنـــفـــيـــذًا لــتــوجــيــهــات  ــمـ الـ
ــال حــقــوق  ــه بـــجـــعـــل مــــجــ ــتـ جـــاللـ
الرئيسة  الــمــحــاور  أحــد  اإلنــســان 
ــادرات والـــمـــشـــاريـــع  ــبــ ــمــ فــــي كــــل الــ
ــر وفــــق  ــيـ ــة، والـــــتـــــي تـــسـ ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
تتبناها  مــتــكــامــلــة  اســتــراتــيــجــيــة 
السمو  صاحب  بقيادة  الحكومة 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
العهد رئيس مجلس  خليفة ولي 

الوزراء.
جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــالل لـــقـــائـــه 
الــــــدكــــــتــــــورة غــــــــــادة والــــــــــي وكـــيـــل 
األمـــيـــن الـــعـــام لــأمــم الــمــتــحــدة، 
األمم  لمكتب  التنفيذي  المدير 
الــمــتــحــدة الــمــعــنــي بــالــمــخــدرات 
فــي   ،)UNODC( والـــجـــريـــمـــة 
تعزيز  سبل  لبحث  وذلـــك  فينيا، 

الـــتـــعـــاون الـــمـــشـــتـــرك فــــي مــجــال 
والــدفــع بها نحو  حقوق اإلنــســان 
التطلعات  يلّبي  بما  أرحــب  آفــاق 

واألهداف المنشودة.
تــعــزيــز  أن  ــلـــوي  الـــعـ وأوضـــــــح 
الجهود في مجال حقوق اإلنسان 
مــســتــمــر نــحــو إيـــجـــاد بــيــئــة عمل 
التعاون  جاذبة وآمنة، يمثل فيها 
والتكامل بين األجهزة الحكومية 
الــوكــاالت األممية  والــشــراكــة مــع 
ذات العالقة وضمن سياق عملها، 
ــــراف  لــضــمــان تــمــتــع جــمــيــع األطـ
ــا، والـــــحـــــد مـــــن أوجـــــه  ــهـ ــوقـ ــقـ ــحـ بـ

االستغالل كافة.

وتطرق الجانبان خالل اللقاء 
إلى دور المركز اإلقليمي للتدريب 
االتجار  لمكافحة  القدرات  وبناء 
بـــاألشـــخـــاص كــنــافــذة مـــن نــوافــذ 
الـــمـــعـــرفـــة، وبـــيـــت خـــبـــرة إقــلــيــمــي 
المتعاملين  قـــدرات  ببناء  ُيعنى 
ــيــــمــــي مــع  ــلــ ــد اإلقــ ــيـ ــعـ ــلــــى الـــصـ عــ
ــخـــاص  ــاألشـ ــا االتـــــجـــــار بـ ــايـ ــحـ ضـ
إلــى  الــمــحــتــمــلــيــن،  الــضــحــايــا  أو 
جــانــب دوره فــي إعـــداد الــدراســات 
المجال،  بهذا  العلمية  والبحوث 
البرامج  وتطوير  وتنفيذ  وإعـــداد 
التدريبية المتخصصة وفق رؤية 

ومنظور إقليمي.

ومـــــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، أعــــــربــــــت 
األمين  وكيل  والي  غادة  الدكتورة 
الــعــام لــأمــم الــمــتــحــدة، الــمــديــر 
التنفيذي لمكتب األمم المتحدة 
والجريمة،  بــالــمــخــدرات  المعني 
القائمة  بالشراكة  اعــتــزازهــا  عــن 
والتنسيق  الــفــنــي  الــتــعــاون  عــلــى 
مجال  فــي  الــبــحــريــن  مملكة  مــع 
ــار  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــة جـــــريـــــمـــــة االتـ ــ ــحـ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ مـ
بـــاألشـــخـــاص وأوجـــــه االســتــغــالل 
مــع ضمان  العمل  بيئة  فــي  كــافــة 
حـــمـــايـــة ومــــســــاعــــدة الـــضـــحـــايـــا، 
من  المملكة  بذلته  ما  أن  معربة 
الــدولــي  للمجتمع  ُقــدمــت  جــهــود 

العربية  والــمــنــطــقــة  ــام،  عــ بــشــكــل 
عــــلــــى وجــــــــه الـــــخـــــصـــــوص، تــعــد 
لمنظومة  ونموذًجا  رائــدة  تجربة 
ترتكز عليه من  لما  بها،  ُيحتذى 
وتوفير  المشترك،  العمل  مبادئ 
المحلي  المستوى  على  شــراكــات 

واإلقليمي والدولي.
كـــّمـــا ثــمــنــت الـــدكـــتـــورة والـــي 
الــشــراكــة الــمــتــمــيــزة الــقــائــمــة مع 
المعني  الــمــتــحــدة  ــم  األمــ مــكــتــب 
بــــالــــمــــخــــدرات والــــجــــريــــمــــة، فــي 
دعــــم بـــرامـــج الـــمـــركـــز مـــن خــالل 
واألدوات  الفنية  الخبرات  توفير 
الــــالزمــــة، مــنــوهــة بــــــدوره الــمــهــم 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى اإلقـــلـــيـــمـــي فــي 
نــقــل وتـــبـــادل الـــخـــبـــرات الــقــائــمــة 
الدولية  الــمــمــارســات  أفــضــل  وفــق 
تجربة  توثيق  وأهــمــيــة  المتبعة، 
مرجًعا  لتصبح  البحرين  مملكة 
قبل  من  به  يحتذى  متاًحا  دولًيا 
الــمــنــظــمــات والــجــهــات الــرســمــيــة 

والباحثين في هذا المجال.
أهمّية  إلــى  الجانبان  وتطلع 
مملكة  بين  الــتــعــاون  آفــاق  تعزيز 
المتحدة  األمم  البحرين ومكتب 
الــمــعــنــي بــالــمــخــدرات والــجــريــمــة 
مـــن خــــالل الــعــمــل عــلــى تــطــويــر 
مـــجـــال  ــي  ــ فـ واألدوات  اآللـــــيـــــات 

مكافحة االتجار باألشخاص. 

�لرئي�ض �لتنفيذي ل�»�س�ق �لعمل«: ��ستمر�ر تعزيز �لجه�د في حق�ق �الإن�سان ِوفق �أف�سل �لمعايير �لدولية

بـــه يحتـــذى  دولـــي  كمرجـــع  البحريـــن  تجربـــة  توثيـــق  اأهميـــة  المتحـــدة:  باالأمـــم  م�ســـوؤولة 

} لقاء الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل ود. غادة والي وكيل األمين العام لأمم المتحدة.
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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

P  12

Link

P  15

Link

Link

P  5

Link

اهلل-  لعنة  -عليه  إبليس  أن  يحكي 
فكر ذات يوم في الكيفية التي يستطيع 
بين  ويضعه  بــاإلنــســان،  يتالعب  أن  بها 
دوامـــــات الــحــيــاة الــتــي ال تــنــتــهــي، وبين 
الــمــطــرقــة والــســنــدان كــمــا يــقــال، ففكر 
كثيًرا، وأثناء تفكيره وتجواله في األرض 
طيبون،  ناس  سكانها  فقيرة  قرية  دخل 
الذين  الكهنة  ووجد فيها مجموعة من 
يمنحون الناس صكوك الغفران لدخول 
الجنة مقابل مبالغ زهيدة، وربما كبيرة 

بحسب قدرة اإلنسان الذي يدفع. 
كــــان يعيش  الـــقـــريـــة نــفــســهــا،  وفــــي 
الذين  الجشعين  التجار  من  مجموعة 
اقتناًصا،  المال  اقتناص  إال  لهم  ال هّم 
ففكر إبليس في الكيفية التي يستطيع 
ــؤالء بـــهـــؤالء، ويــدخــل  بــهــا أن يــجــمــع هــ

مصالحهم مع بعضهم البعض.
ــى الـــكـــهـــنـــة، فــجــلــس مــع  ــ فـــذهـــب إلـ
كبيرهم، وقال له: لماذا تبيعون صكوك 
يتوقون  الناس  زهيدة؟  بمبالغ  الغفران 
فإنهم  لها،  ويتلهفون  الجنة  دخول  إلى 
سيدفعون أي مبلغ للحصول على قطعة 

أرض في الجنة، فلماذا هذا الزهد؟ 
الــمــوضــوع،  فــي  الكهنة  كبير  ففكر 
ــع بــقــيــة الـــكـــهـــنـــة لـــتـــدارس  واجـــتـــمـــع مــ
الموضوع، فقرروا أن يرفعوا سعر قطعة 
أرض الجنة إلى ضعف ثمنها، وربما إلى 

ثالثة أضعاف الثمن.
وشــــعــــر الـــــنـــــاس بــــاســــتــــغــــالل كــهــنــة 
المعبد لحاجتهم الماسة إلى الغفران، 
فاستاؤوا، إال أنهم لم يتمكنوا من فعل 
أيــديــهــم حيلة،  يــكــن فــي  فــلــم  أي شـــيء 
أسعار  الرغم من غالء  وعلى  فخضعوا، 
فإنهم  الغفران  وصــكــوك  الجنة  أراضـــي 
كبير  بشكل  عليها  اإلقبال  في  استمروا 
ــًدا، وخـــاصـــة أن الــكــهــنــة أعـــطـــوا هــذه  ــ جـ
يقولون  وكــانــوا  دينية،  قدسية  القضية 
ــذي يــشــتــري قــطــعــة من  الــ لــلــنــاس: »إن 
أبــًدا  الــنــار  أرض الجنة فــإنــه لــن يــدخــل 
ــا،  ــيـ مـــهـــمـــا فـــعـــل مــــن مــــعــــاص فــــي الـــدنـ
فــقــط«،  هــو  بــاســمــه  فــالــصــكــوك مكتوبة 
المعبد من هذه  كهنة  أربــاح  فتضاعفت 
الــمــبــيــعــات بــصــورة جــنــونــيــة حــتــى تغير 

أسلوب حياتهم من جراء هذا الثراء.
التجار،  إلــى شــاه بندر  إبليس  ذهــب 
الكهنة؟  أنــت مما يفعل  »أيــن  لــه:  فقال 
لــقــد بــاعــوا واشـــتـــروا وأصــبــحــوا أثــريــاء، 
وأنت جالس هنا وال تدري ماذا يحدث«.

مـــن مجلسه،  الــتــاجــر  فــقــفــز شــيــخ 
وقال: ماذا تقول؟ وكيف حدث ذلك؟«.

فقال إبليس: لقد استغلوا البسطاء 
سنبيعكم  »إننا  لهم:  وقالوا  الناس،  من 
مهما  الجنة  لتدخلوا  الغفران  صكوك 
كانت خطاياكم في األرض«، فأوهموهم 
أنـــهـــم لـــن يـــدخـــلـــوا جــهــنــم مــهــمــا كــانــت 
أفعالهم، فانتشر بين الناس هذا الجنون 
وهذا الوهم، فذهبوا يشترون قطعا من 
أراضي الجنة بكل ما لديهم من أموال. 
وفي المقابل اعتقدوا أنهم ضمنوا أنهم 
األســاس  هــذا  وعلى  يدخلوا جهنم،  لــن 

أصبح الكهنة أكثر ثراًء منك.

ــال: مـــاذا  ــ فــكــر شــيــخ الـــتـــجـــار، ثـــم قـ
يمكنني أن أفعل؟

فقال إبليس: لماذا ال تشتري جهنم 
كــلــهــا مــن كــهــنــة الــمــعــبــد، ثــم تــعــلــن بين 
الـــنـــاس أن جــهــنــم مــلــكــيــة خـــاصـــة، ولــن 
يــدخــلــهــا أحــــد مــهــمــا فــعــل فـــي األرض، 

لذلك ال داعي لشراء صكوك الغفران.
ــب شــيــخ الـــتـــجـــار إلــى  وبــالــفــعــل ذهــ
المعبد وقابل كبير الكهنة واشترى منه 
جــهــنــم مــقــابــل مــبــلــغ زهــيــد مـــن الــمــال، 
فتضاحك الكهنة من غباء شيخ التجار، 
فالناس تشتري صكوك الغفران لدخول 
الجنة وهو يشتري جهنم!، فاعتقدوا أنه 

غبي وأن الحيلة قد انطلت عليه.
وبــعــد أيــــام وقـــف شــيــخ الــتــجــار في 
ميدان القرية الكبير، وقال: أنا اشتريت 
أغلقتها  وقــد  ملكي،  فهي  كاملة  جهنم 
فـما  الــيــوم،  بعد  أحـــدا  أدخـــل فيها  ولــن 

حاجتكم إلى شراء أراض في الجنة؟ 
خاصا  ملكا  جهنم  أصبحت  كذلك 
يتسامح  لــن  وهــو  وحـــده،  التجار  لشيخ 
لذلك  الــظــروف،  كــانــت  مهما  ملكه  فــي 
أبــًدا  لــن يدخلها أحــد  أنــه  فــإنــه يضمن 
وختم  األرض،  فــي  أفــعــالــه  كــانــت  مهما 
كالمه بـ»أنه ال توجد دواع لشراء صكوك 

الغفران منذ اآلن«.
ذهل كبير الكهنة من هذا التصرف، 
وخــاصــة عندما أقــلــع الــنــاس عــن شــراء 
ــة، لـــذلـــك بــــــدأت أســـــواق  ــنـ أراضـــــــي الـــجـ
بورصة الجنة تهوي، وبدأ المعبد يخسر 
سوق الجنة ويخسر أموال تلك التجارة 

التي كانت رائجة ورابحة.
ــان الــســؤال الــمــتــداول بــيــن كهنة  وكـ
الــمــعــبــد: مـــا الــــذي يــنــبــغــي فــعــلــه حتى 

نستعيد أموالنا المسروقة؟
ــة بـــغـــضـــب وهـــو  ــنـ ــهـ ــكـ قــــــال كـــبـــيـــر الـ
يــخــاطــب إبــلــيــس عــنــدمــا الــتــقــاه: ســوف 
كافر،  زنديق،  التجار  بندر  شاه  أن  نعلن 
وأنــه مــارق بــل وإرهــابــي، وأنــه لــن يدخل 
الجنة مهما قدم من أموال ومهما فعل.

قال إبليس: رويدك، اهدأ قلياًل، إنك 
ما  كــل  تماًما  الــكــالم ســوف تخسر  بهذا 
أموال وصالحيات وسلطات،  عندك من 
وهذا أسلوب خاطئ في معالجة األمور.

قال كبير الكهنة بعد أن هدأ: حسٌن، 
الكارثة  أمــام هذه  أن نفعل  مــاذا يمكننا 

التي تهدد مصالحنا وأموالنا؟
قال إبليس: سوف أرتب لك اجتماعا 
بندر  شاه  مع  المستديرة  الطاولة  على 
نربح  أن  لنحاول  ثالثكم،  وأنــا  الــتــجــار، 

جميعنا، فما رأيك؟
وبــالــفــعــل ذهـــب إبــلــيــس وجــلــس مع 
قام  أن  بعد  معه  للتفاهم  التجار  شيخ 
الخبيث،  عقله  فــي  األمـــور  كــل  بترتيب 
واجتمع األطراف الثالثة إبليس وشيخ 
الــتــجــار وكــبــيــر الــكــهــنــة، وبــعــد عـــدد من 
االجــتــمــاعــات الــمــطــولــة، خــرجــوا وعلى 
تــم  إذ  ــة،  ــريــــضــ عــ ابـــتـــســـامـــة  مـــحـــيـــاهـــم 

االتفاق.
الــثــانــي، اجتمع األهــالــي  الــيــوم  فــي 
ــدان الـــقـــريـــة بـــنـــاء عـــلـــى طــلــب  ــيــ ــي مــ فــ

التجار  وشــيــخ  هــو  فــوقــف  الكهنة،  كبير 
إلـــى جــنــب، فــأعــلــن كــبــيــر الكهنة  جــنــًبــا 
نصف  يتملك  الــيــوم  أصــبــح  المعبد  أن 
يعصي  مــن  فإنه  لذلك  جهنم،  مساحة 
بعد  الغفران  يشتر صكوك  ولم  المعبد 
فإنه حتًما سيذهب ويقبع في المساحة 
وعليه  الجحيم،  مــن  للمعبد  المتاحة 
ــار صـــكـــوك الــجــنــة  ــعــ ــعـــت أســ ــفـ فـــقـــد ارتـ

أضعاف سعرها السابق.
فساد الهرج والمرج، ولكن بعد أيام 

عاد الناس لشراء صكوك الغفران.
ــان االتــــفــــاق بـــيـــن كــبــيــر الــكــهــنــة  ــ وكــ
وشيخ التجار أن يتقاسما مبالغ صكوك 
الغفران، النصف بالنصف، وكلما مضت 
برفع  الكهنة  كبير  يــقــوم  شــهــور،  بضعة 
أن شيخ  الــغــفــران بحجة  ســعــر صــكــوك 
التجار زاد من مساحة جهنم فتضاعفت 
بفعل جهود  ولــكــن  أضــعــافــا،  الــمــســاحــة 
أكبر  مساحة  شــراء  مــن  »تمكنا  المعبد 
ــنـــاس من  ــن الــجــحــيــم حــتــى نــمــنــع الـ مـ
ألننا  الجنة  سعر  نرفع  لذلك  دخولها، 
فـــي الــمــقــابــل تــمــكــنــا أيـــًضـــا مـــن توسيع 
مساحة الجنة«، وهكذا استمر التالعب 
ما بين المعبد والتجار، هذا يرفع وهذا 
يسجل الهدف، وتضاعف ثراء الجميع، 

وزاد شقاء الناس.
اليوم، هذا ما تفعله أمريكا وروسيا 
ــدول األوروبـــيـــة  الــ والــصــيــن وربــمــا بقية 
أنها  إال  نعرفها  ال  الــتــي  الـــدول  وبــعــض 
حتًما موجودة على الطاولة المستديرة، 
وهــذا  وذاك يسجل،  الــهــدف  يــرتــب  هــذا 

مرة، وذلك مرة أخرى.
أمــريــكــا غـــزت الــعــراق وأفــغــانــســتــان، 
روسيا  المقابل  وفــي  تتكلم،  لم  وروســيــا 
أطفال  تتكلم،  لــم  وأمريكا  ســوريــا  غــزت 
من  هناك  يموتون  وبشر  هنا،  يــشــردون 
غير حساب، والجميع صامت ال يتكلم، 
ألنهم  العالم،  دول  وبقية  الصين  حتى 
في  نصيبهم  يــنــتــظــرون  نــعــتــقــد-  -كــمــا 
الغنيمة، فاالتفاق تم في الخفاء بوجود 
إبليس على تقاسم الكرة األرضية، وهو 

ما يذكرنا باتفاق سايكس-بيكو.
سايكس-بيكو  اتفاقية  يتذكر  وكلنا 
الــتــي  الــســريــة  االتــفــاقــيــة  تــلــك   )1916(
جرت ما بين فرنسا والمملكة المتحدة 
بــمــصــادقــة مــن اإلمــبــراطــوريــة الــروســيــة 

وإيطاليا، بهدف اقتسام منطقة الهالل 
ــا وبـــريـــطـــانـــيـــا،  ــسـ ــرنـ ــن فـ ــيـ الـــخـــصـــيـــب بـ
النفوذ في غرب آسيا  ولتحديد مناطق 
كانت  الــتــي  العثمانية  الــدولــة  وتقسيم 
الــمــســيــطــرة عـــلـــى تـــلـــك الــمــنــطــقــة فــي 

الحرب العالمية األولى.
االتفاقية  نعيش نفس  اليوم  ونحن 
بــطــريــقــة تــخــتــلــف فـــي ظـــاهـــرهـــا ولــكــن 
نتحدث  ال  هنا  كنا  وإن  هــو،  هو  باطنها 
عــن حـــرب كــونــيــة، أو نــظــريــة الــمــؤامــرة، 
فــــاألمــــور فــــي الـــســـيـــاســـة غـــامـــضـــة، فــمــا 
ــا يــحــدث  ــراه أو نــســمــعــه ال يــحــاكــي مـ ــ نـ
تم  فعاًل  أنــه  نشعر  كنا  وإن  الخفاء،  في 
االتـــفـــاق بــصــورة مــا عــلــى تــقــاســم الــكــرة 
األرضية بين القوة العظمى، فهذا يأخذ 
القطعة  يأخذ  وذلــك  الكعكة  من  جــزءا 
الــنــهــايــة يــخــرج الجميع  األخــــرى، وفـــي 
وفي  الكبيرة،  االبتسامة  وجوههم  تعلو 
حالة  فــي  الــشــعــوب  تبقى  نفسه  الــوقــت 

من الهذيان.
ولكن هذه المرة تغير الهدف، فكان 
الرفقاء  فاختلف  أوروبــيــة،  دولــة  الهدف 
الظاهر فقط  فــي  نقول  وكما  مــا،  نــوًعــا 
ــدول  ــ ولـــيـــس فــــي الــحــقــيــقــة، وبـــــــدأت الـ
تم  بما  البعض  بعضها  تعاير  العظمى 
تنشر  أنها سوف  تعلن  فروسيا  اقترافه، 
واألســبــاب  سبتمبر،   11 أحـــداث  حقائق 
غزو  إلــى  أمريكا  دفعت  التي  الحقيقية 
في  هــددت  وأمريكا  وأفغانستان،  العراق 
ــوف تــنــشــر األســـبـــاب  الــمــقــابــل بــأنــهــا ســ
ــعــــت روســــيــــا إلـــى  ــتــــي دفــ الــحــقــيــقــيــة الــ
غـــزو ســـوريـــا، وأمــريــكــا هــــددت بــنــشــر كل 
الوثائق التي لديها حول إبادة واضطهاد 
دخلت  والصين  الصين،  في  المسلمين 
بأنها سرقت  أمريكا  على الخط لتعاير 
ونهبت، وفي المقابل وجدت فرنسا أنها 
مدفوعة إلى هذه الحرب التي لم ترغب 
في خوضها، ويعيش كل هؤالء في هذه 
الفوضى التي خلقوها هم أنفسهم، وإن 
بها  يـــراد  تمثيلية  بــأنــهــا  ثــقــة  عــلــى  كــنــا 
بعًضا  أن  تعتقد  حــتــى  الــشــعــوب  إلــهــاء 
من تلك الدول مازالت تحارب من أجل 

تحقيق الديمقراطية.
الــذي نؤمن به أن دخــول روسيا في 
حـــرب مــع أوكــرانــيــا مــا هــو إال جـــزء من 
بين  مسبًقا  عليها  االتــفــاق  تم  تمثيلية 
دول عظمى،  أنــهــا  تــدعــي  الــتــي  الـــــدول 
الحروب  باألحرى هذه  أو  الحرب  وهــذه 
أداء  فــي  مستمر  فالمخرج  تنتهي،  لــن 
والممثلون  الممثلين،  وتــحــريــك  دوره 
ــنـــص مــــــازال يعد  مــــازالــــوا يــلــعــبــون، والـ
للكثير من الحركة والبطوالت واألوهام، 
الكثير  إلــى  يــتــوق  مـــازال  الــتــجــار  وكبير 
ــال، والــكــهــنــة يـــزيـــنـــون لــلــنــاس  ــمــ مـــن الــ
ويـــوهـــمـــونـــهـــم بـــأنـــهـــم يــبــيــعــون صــكــوك 
الغفران المقدسة لمن يرغب، والجميع 
فخزينة  أنيابه،  عن  يكشر  ومـــازال  كشر 

المعبد لم تمتلئ بعد.
وأهالي  البشر  معاناة  المقابل  وفي 

القرية ال نهاية لها.
Zkhunji@hotmail.com

امــتــازت مــعــجــزة الــرســول األعــظــم 
سيدنا محمد )صلى اهلل عليه وسلم( 
في  أنها جمعت  المعجزات  باقي  على 
إهاب واحد أموًرا كثيرة، فهي فوق أنها 
المعجزة الوحيدة الباقية من معجزات 
الرسل الكرام، وهي الدليل القاطع على 
صدق البالغ عن اهلل تعالى، وهي سجل 
الرسل،  لقصص  مانع  جامع  تاريخي 
ومـــا دار بــيــنــهــم وبــيــن أقـــوامـــهـــم، وهــي 
والــمــنــهــاج،  لــلــشــرعــة  متضمنة  كــذلــك 
الباقية  الوحيدة  المعجزة  كونها  فأما 
من بين معجزات الرسل الكرام، والتي 
في  قريش  كفار  تعالى  اهلل  بها  تحدى 
تعالى:  قــال  الــدعــوة اإلســالمــيــة،  فجر 
)قل لئن اجتمعت اإلنس والجن على 
يــأتــون  الـــقـــرآن ال  هـــذا  يــأتــوا بمثل  أن 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا( 

اإلسراء/88.
وأمـــا كــونــه ســجــاًل خـــالـــًدا وحــافــاًل 
للتاريخ، فقد جاء ذلك في قوله تعالى: 
القصص  أحــســن  عليك  نقص  )نــحــن 
بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت 

من قبله لمن الغافلين( يوسف/3.
ــو كـــذلـــك جـــمـــع بـــيـــن الــشــرعــة  ــ وهـ
إليك  )وأنزلنا  تعالى:  قــال  والمنهاج، 
يديه  بين  لما  مصدًقا  بالحق  الكتاب 
ــن الـــكـــتـــاب ومــهــيــمــًنــا عــلــيــه فــاحــكــم  مـ
بينهم بما أنزل اهلل وال تتبع أهواءهم 
عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم 

شرعة ومنهاًجا( المائدة/48.
ولـــقـــد ذكـــــرت اآليـــــة الــجــلــيــلــة من 
كتاب  امــتــاز  )48( ميزة  الــمــائــدة  ســورة 
اإلســــالم الــخــالــد )الـــقـــرآن( بــهــا، وهــي 
تـــوزن  أنــــه مـــيـــزان ال يــضــل وال يــنــســى 
التي  قبله  مــن  الــتــي جـــاءت  الكتب  بــه 
نزلت على رسل اهلل الكرام، فهو مصدق 
لجوانب الحق فيها، ومهيمن على ما 

لحقها من تحريف وتبديل.
بعد هذا المقدمة التي كان ال بد 
نحن  الــتــي  القضية  إلـــى  نــدلــف  منها 
بــصــدد الــحــديــث عــنــهــا، وهـــي تــواصــل 
الـــرســـاالت الــســمــاويــة.. لــقــد قـــصَّ اهلل 

اهلل  )صلى  محمد  رسوله  على  تعالى 
الــرســل الذين  ــدًدا مــن  عليه وســلــم( عـ
الـــبـــشـــريـــة،  إلـــــى  تـــعـــالـــى  ــم اهلل  ــهـ ــلـ أرسـ
رســواًل  وعشرين  خمسة  منهم  واخــتــار 
)ورســاًل  تعالى:  قــال  الــرســل،  من آالف 
ورســاًل  قبل  من  عليك  قصصناهم  قد 
لـــم نــقــصــهــم عــلــيــك وكــلــم اهلل مــوســى 
استخلص  كما  الــنــســاء/164،  تكليًما( 
ــرســـل خــمــســة هــم:  ــؤالء الـ ــ ــن بــيــن هـ مـ
أولو العزم منهم، وهم: نوح، وإبراهيم، 
ـــوســــى، وعـــيـــســـى ومـــحـــمـــد )عــلــيــهــم  ومـ
صلوات اهلل وسالمه( قال تعالى: )شرع 
لكم من الدين ما وصى به نوًحا والذي 
إبراهيم  بــه  وصينا  ومــا  إلــيــك  أوحينا 
وال  الدين  أقيموا  أن  وعيسى  وموسى 
ما  المشركين  على  كبر  فيه  تتفرقوا 
تدعوهم إليه اهلل يجتبي إليه من يشاء 

ويهدي إليه من ينيب( الشورى/13.
هــــؤالء الــرســل الـــكـــرام )صــلــى اهلل 
على  اجــتــمــعــوا  وســلــم(  عليهم  تــعــالــى 
كلمة التوحيد، وإن اختلفت شرائعهم 
منكم  جعلنا  )..لــكــل  سبحانه:  لقوله 

شرعة ومنهاجا( المائدة/48.
وحتى يظل سلسال البالغ عن اهلل 
عباده مستمًرا ختم موكب  إلى  تعالى 
)صلى  اإلســالم محمد  برسول  الرسل 

الـــرســـالـــة  ــاحـــب  ــلــــم( صـ اهلل عــلــيــه وســ
ــذا مـــا أنــبــأنــا بـــه رســـول  ــ الــخــاتــمــة، وهـ
الــصــالة  )عــلــيــه  مــريــم  ابـــن  اهلل عيسى 
يديه  بين  بما  َق  والسالم( حينما صــدَّ
َر بنبوة رسول اإلسالم  من التوراة، وَبشَّ
سيدنا محمد )صلى اهلل عليه وسلم(، 
ابــن  قــــال عــيــســى  قــــال ســبــحــانــه: )وإذ 
مريم يــا بني إســرائــيــل إنــي رســول اهلل 
إليكم مصدًقا لما بين يدي من التوراة 
اسمه  بعدي  يأتي من  برسول  ومبشًرا 
أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا 

سحر مبين( الصف/6.
اهلل عيسى  رســــول  أضــــاف  وهـــكـــذا 
إلى مهمة البالغ عن اهلل تعالى، مهمة 
ببعثة  الـــبـــشـــارة  هـــي  عــظــيــمــة جــلــيــلــة 
المصطفى محمد رسول اإلسالم الذي 
وصل به رسالة موسى وعيسى، وأبلغنا 
الـــرســـاالت  أن  تــعــالــى  اهلل  مـــن  بـــوحـــي 
الــثــالث فــي حــالــة تــواصــل بعد تطهير 
من  بهما  علق  واإلنــجــيــل مما  الــتــوراة 

أكاذيب وأساطير.
عيسى  اهلل  ــول  رســ جـــاء  فــقــد  إًذا، 
من  يديه  بين  لما  مصدًقا  مريم  ابــن 
مراجعة  يقتضي  والتصديق  الــتــوراة، 
من  شابها  قــد  مما  وتنقيتها  الــتــوراة، 
الـــتـــواصـــل  يـــتـــم  حـــتـــى  ــر،  ــشـ ــبـ الـ أدران 
ــاالت الــــثــــالث: الـــيـــهـــوديـــة،  ــ ــرسـ ــ بـــيـــن الـ
ليكون اإلسالم  واإلســالم،  والنصرانية، 
ــًعـــا لـــلـــرســـاالت  بــمــعــنــاه الـــشـــامـــل جـــامـ
الثالث فيما صح منها، ومهيمًنا على 
ما لحقها وعلق بها من أكاذيب البشر، 
قوله  في  الكريم  القرآن  أكده  ما  وهذا 
تعالى: )آمن الرسول بما أنزل إليه من 
ربه والمؤمنون كٌل آمن باهلل ومالئكته 
وكــتــبــه ورســلــه ال نــفــرق بــيــن أحـــد من 
غفرانك  وأطعنا  سمعنا  وقــالــوا  رسله 

ربنا وإليك المصير( البقرة/285.
هذا النص المعجز والخالد يؤكد 
لنا قضية تواصل الرساالت السماوية، 
واتـــفـــاقـــهـــا فـــي مـــجـــال الـــعـــقـــيـــدة، وإن 
والــمــنــهــاج، ألن  الــشــرائــع  فــي  اختلفت 
ــد ال شــريــك لــه من  اإليــمــان بــإلــه واحـ

ثوابت اإليمان، وهو الجامع للرساالت 
فيما  االختالف  أما  الثالث،  السماوية 
دون ذلــــك، فــهــو بــســبــب تــغــيــر األزمــنــة 
واألمــكــنــة، وأصــبــح مــن كــمــال اإليــمــان 
الذين  الكرام  بالرسل  اإليمان  وتمامه 
سبقوا رسول اإلسالم، وبهذا صار لزاًما 
على أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
محمد  اإلســــــالم  بـــرســـول  يـــؤمـــنـــوا  أن 
يكمل  حــتــى  وســلــم(  عليه  اهلل  )صــلــى 
الذين تولى نبي اهلل  إيمانهم برسلهم 
عيسى ابن مريم البالغ بمجيء رسول 
الرسل فال رسول  وأنــه خاتم  اإلســـالم، 

وال نبي بعده.
ولقد أخبرنا رسول اهلل )صلى اهلل 
عليه وسلم( في حديثه الصحيح.، قال 
عليه الصالة والسالم: »أنا أولى الناس 
بعيسى ابن مريم، في األولى واآلخرة« 
قالوا كيف يا رسول اهلل؟ قال: »األنبياء 
إخوة من عالت وأمهاتهم شتى ودينهم 

واحد، فليس بيننا نبي« رواه مسلم.
إًذا، فهناك خيط ينتظم الرساالت 
ــة، والـــنـــصـــرانـــيـــة،  ــوديــ ــهــ ــيــ الـــــثـــــالث: الــ
الــرســاالت، رسالة  واإلســـالم، ودرة هــذه 
ــــالم الــتــي اكــتــمــلــت فــيــه الــشــرائــع  اإلسـ
والشعائر، واألخالق، قال تعالى: )اليوم 
وأتــمــمــت عليكم  ديــنــكــم  لــكــم  أكــمــلــت 
نــعــمــتــي ورضـــيـــت لــكــم اإلســـــالم ديــًنــا( 
المائدة/3، وقال صلى اهلل عليه وسلم: 
ــالق«  »إنـــمـــا ُبــًعــثــُت ألتــمــم مـــكـــارم األخــ
رسول  األلباني.  الصحيحة/  السلسة 
اإلسالم محمد )صلى اهلل عليه وسلم( 
لم يوجد من األخالق معدوًما، بل جاء 
صلوات ربي وسالمه عليه ليتمم مكارم 
ــِلــي مــن شــأنــهــا، ويــرســم  ــْع ــــالق، وُي األخـ
للمسلم السبيل السوي المؤدي إليها، 
الستكمالها،  واســـًعـــا  الــمــجــال  ويــفــتــح 

وبلوغ المراتب العليا منها.
ــذا دوره في  هـــذا هـــو اإلســـــالم، وهــ

تواصل الرساالت السماوية ودوامها.

االإ����س���ام.. وت��وا���س��ل ال��ر���س��االت!

بقلم: 
عبدالرحمن علي البنفالح

جهنم! ا���ش��ت��رى  ال����ذي  ال��ت��اج��ر  ق�����ش��ة 

بقلم:
 د. زكريا اخلنجي

والنظام  العولمة  )مــفــهــوم  تصاعد  عــقــود  قبل   {
كل  على  ليطغى  العالمي(  النظام  أو  الجديد  الدولي 
واحــد  اتــجــاه  فــي  العالمي  الشعار  ويــوحــد  المفاهيم، 
الجديد  العالمي  النظام  آليات ذلك  ولتتنوع  مرسوم! 
والتجارية،  واالقتصادية  السياسية  المسارات  كل  في 
واإلعــالمــيــة!  والــريــاضــيــة  واالجــتــمــاعــيــة  الثقافية  بــل 
ليصبح مــفــتــاح كــل تــلــك الــمــســارات وخــاصــة فــي ظل 
الثورة التكنولوجية والعوالم االفتراضية بيد منظمات 
وترسم  توجهاتها،  العالم  دول  على  ُتملي  كبرى  دولية 
ســيــاســاتــهــا الــســيــاســيــة بــتــوصــيــات األمـــــم الــمــتــحــدة 
وتـــدخـــالتـــهـــا الــمــتــحــكــم فــيــهــا مــــن »الــــغــــول الـــغـــربـــي« 
ترسم  مثلما  وبــريــطــانــيــا،  المتحدة  الــواليــات  بــقــيــادة 
ســيــاســاتــهــا االقــتــصــاديــة عــبــر صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
ــي، وتــوصــيــاتــهــمــا الــقــاتــلــة القــتــصــادات  ــدولـ والــبــنــك الـ
الدول وربطها بالديون، والتحكم حتى في صناديقها 
الــديــون!  تلك  تسديد  عــن  العجز  حــال  فــي  السيادية 
المسارات  في  تتحكم  الدولية  التجارة  منظمة  فيما 
التجارية العالمية وفق ميزان القوى المائل إلى جهة 
ــدة! بــل ليصل األمـــر إلـــى طـــرح اتــفــاقــيــات دولــيــة  ــ واحـ
عن  صـــادرة  باعتبارها  بها  وتلتزم  الـــدول  عليها  توقع 
على  للتوقيع  الضغوط  كل  وتــمــارس  المتحدة  األمــم 
بــنــودهــا مــن دون مـــراعـــاة لــمــصــالــح الــــدول والــشــعــوب 
توجهات  ترسم  التي  الكبرى  القوى  ووحــدهــا  نفسها، 
تفعل  كــمــا  منها  التنصل  بإمكانها  االتــفــاقــيــات  تــلــك 
الــشــعــوب وقيمها  ثــقــافــات  إلـــى  األمـــر  أمــريــكــا! ليصل 
وأديــانــهــا  ومعتقداتها  وتقاليدها  وعــاداتــهــا  وهويتها 
لتصب في قالب واحد مقترح بحسب النموذج الغربي، 
ــل الــــوصــــول إلــــى طــــرح فـــكـــرة ديــــن واحـــــد أو مــوحــد  بـ
والتعليمية  الثقافية  المؤسسات  للعالم كله! ولتطرح 
وإمالءاتها  تصوراتها  بدورها  المتحدة  لألمم  التابعة 

واتفاقيات  والتعليم  والمجتمع  الثقافة  مــســارات  في 
الــشــذوذ  قيم  وبــث  ــرة  األسـ تفكيك  طياتها  فــي  تحمل 
»اتفاقية  رأسها  على  المنفلتة  والحريات  واالنــحــالل 
العالم  العمل على صياغة  السيداو«! ولكأن األمر هو 

ودوله وشعوبه في قالب واحد!
ــدث ويـــحـــدث تــحــت شــعــار »الــنــظــام  } كـــل ذلـــك حـ
العالمي الجديد« ليتساءل كل من يمتلك عقال )هل 
هو نظام يّوحد العالم في إطار التكاملية واالحتفاظ 
بخصوصيات الشعوب والثقافات، أم أنه نظام يوّحدها 
العالم  واحــدة على  أحادية  الخضوع لهيمنة  إطار  في 

هي الهيمنة الغربية(؟!
وهــــذا الـــســـؤال تــحــديــدا يــضــع هـــذا الــنــظــام الــذي 
تـــقـــوده أمــريــكــا وبــعــض الـــقـــوى الــغــربــيــة تــحــت مجهر 
التحليل ليكتشف العالم سواء بإعالن رأي بعض دوله 
أو بصمت دول أخرى أنه نظام هيمنة جائر، وأنه )نظام 
وأن كل  الــعــالــم(،  عــلــى  غــربــيــة  يــؤســس لهيمنة  غــربــي 
الشركات الكبرى والعمالقة والعابرة للقارات وتحديدا 
توحيد  يــراد  الــذي  النظام  هــذا  تقود  الغربية هي من 
االستبدادية(!  الغربية  )العولمة  سطوة  تحت  العالم 
وأن ثورة التكنولوجيا الراهنة سهلت مهمة المنظمات 
واقتصاديا  العالم سياسيا  ليخضع  الموجهة  الدولية 
وتــجــاريــا ومــالــيــا، بـــل فـــي كـــل الـــمـــســـارات الــتــي أشــرنــا 
والتعليمية،  واإلعالمية  والثقافية  كالمجتمعية  إليها 
لجهة واحدة تم تسميتها )الحكومة العالمية(، ولكأن 
الــــدول والــشــعــوب ال بــد أن تــخــضــع لــمــواصــفــات هــذه 
الحكومة العالمية من دون سيادة للدول أو استقاللية 
نظام  هو  العولمي  )فالنظام  للشعوب!  خصوصية  أو 
وأحـــادي  الــنــمــوذج  وأحــــادي  الــتــوجــه للهيمنة  ــادي  أحــ
متعدد  نظام  إلى  بحاجة  اليوم  العالم  فيما  المسار(! 

األقطاب، وهو ما نناقشه غدا.

هل هو نظام عالمي

 اأم نظامي غربي اأحادي؟!

فوزية رشيد

اإلنسان  اكتشفها  كثيرة  مركبات 
األطــنــان،  مــن  الماليين  منها  وأنــتــج 
السحرية  المنتجات  هــي  واعــتــبــرهــا 
الوقت  ولكنها مع  للبشرية،  المنقذة 
وبعد استخدامها لبضع سنوات، تأكد 
اإلنسان نفسه الذي أدخلها في بيئته 
نقمة  بأنها  مكتبه،  وفــي  منزله  وفــي 
وليست نعمة، وأنها وباء وليس دواء، 
وأن  منافعها،  من  أكثر  أضــرارهــا  وأن 
سلبياتها أشد من ايجابياتها، فعمل 
من  وإخــراجــهــا  تجنبها  على  جــاهــدًا 

األسواق، ومنع استخدامها كليًا.
ــلــــة هـــــــذه الـــمـــركـــبـــات  ــثــ ومـــــــن أمــ
والــمــنــتــجــات مــجــمــوعــة مــن الــغــازات 
الفلور  على  تحتوي  التي  العضوية 
كلورو  الــفــلــورو  أو  بالفريون،  وُتــعــرف 
ـــت  ــات حـــلَّ ــجـ ــتـ ــنـ ــمـ ــون، فــــهــــذه الـ ــ ــربــ ــ كــ
مــحــل مــركــبــات ســامــة وخــطــرة كانت 

إلى  ونــظــرًا  الــمــثــال،  سبيل  على  التبريد  فــي  ُتستخدم 
وخمولها  استقرارها  في  المتمثلة  الفريدة  خصائصها 
كيميائيًا، وعدم اشتعالها، وعدم سميتها، تبناها اإلنسان 
واستخدمها في تطبيقات ال ُتعد وال تحصى. ولكن مع 
الــغــازات تنتقل  بــأن هــذه  مــرور الوقت اكتشف هو نفسه 
مع الوقت وتتراكم في طبقات الجو العليا، وبالتحديد 
طبقة األوزون، فتدمر غاز األوزون في تلك الطبقة التي 
الكرة األرضية ومن عليها من شر األشعة  تحمي وتقي 
الجو  طــبــقــات  عــن  الـــصـــادرة  الــقــاتــلــة  البنفسجية  فـــوق 
االســتــخــدام  ــرة  دائـ مــن  بإخراجها  مــجــددًا  فــقــام  العليا، 
دولية  معاهدة  خــالل  مــن  أخـــرى  بمركبات  واستبدالها 

ُاطلق عليها »بروتوكول مونتريال«.
ــدورة نــفــســهــا، ونــتــعــامــل مــع حالة  ــ والـــيـــوم نــشــهــد الـ
الطبقات  لوثت  التي  الفريون  مركبات  لحالة  مطابقة 
في  الــجــديــدة  الــحــالــة  هــذه  وتتمثل  كوكبنا،  مــن  العليا 
المواد البالستيكية التي مألت اآلن البر، والبحر، والجو، 

ودخلت في كل جانب من جوانب حياتنا. 
فنظرًا إلى الخصائص النادرة والفريدة التي يتميز 
المتنوعة  البالستيكية  الــمــركــبــات  مــن  مــركــب  كــل  بــهــا 
والــكــثــيــرة، فــقــد تــم إنــتــاج الــمــاليــيــن مــن األطــنــان منها 
ســنــويــًا فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم، ودخــلــت هــذه المنتجات 
كانت  صغيرة  وأنــواعــهــا،  وأحــجــامــهــا،  أشــكــالــهــا،  بجميع 
حياتنا  في  والتطبيقات  المجاالت  معظم  في  كبيرة  أم 
اليومية، بحيث إنك نادرًا ما ال ترى أي منتج تستخدمه 
يوميًا ال يحتوي في مكوناته، أو أجزائه على هذه المواد 

البالستيكية. 
عــام  فــي  الــعــالــم  دول  أنــتــجــت  الــمــثــال،  فعلى سبيل 
1950 قرابة 2 مليون طن من البالستيك على المستوى 
العالمي، وارتفع هذا اإلنتاج إلى 20 مليون طن متري عام 
1966، ثم ارتفع مرة ثانية في عام 2018 إلى 360، وأخيرًا 
وصل إلى 367 مليون عام 2020، ومن المتوقع أن يزيد 
إلى بليون طن سنويًا بحلول عام 2050، بحسب البيانات 
الجمعية  مــجــلــة  فـــي   2021 أكــتــوبــر   28 فـــي  الــمــنــشــورة 
المستدامة  والهندسة  الكيمياء  األمريكية:  الكيميائية 
تحت   ،)ACS Sustainable Chemistry & Engineering(
الدفيئة  ــازات  غـ وانــبــعــاث  الطاقة  كمية  »تقدير  عــنــوان: 
كما  األولـــي«.  للبالستيك  الدولية  التجارة  شبكة  أثناء 
المستوى  البالستيك على  بــأن صناعة  الــدراســة  أفــادت 
وقد  دوالر،  بليون   522 من  بأكثر  قيمتها  ُتقدر  الــدولــي 
تتضاعف بحلول عام 2040. كذلك أضافت هذه الدراسة 
بأن مجموع مع صنعه اإلنسان من منتجات بالستيكية 
طن  باليين  سبعة  وقــرابــة  طــن،  باليين   9.2 زهـــاء  بلغ 
ــذه الــمــنــتــجــات تــحــولــت بــعــد االســتــعــمــال وبــعــد  مـــن هــ
مصيرها  كــان  مــا  فمنها  مخلفات،  إلــى  عمرها  انــتــهــاء 
إلــــى مـــدافـــن الــمــخــلــفــات، ومــنــهــا نــحــو 11 مــلــيــون طن 
المحيطات.  وبخاصة  المائية،  المسطحات  في  دخلت 
البالستيكية  المخلفات  بهذه  بيئتنا  تلوث  على  وعــالوة 
الهواء  أفسدت  البالستيك  عملية صناعة  فإن  الصلبة، 
الجوي بالملوثات المتهمة بالتغير المناخي ورفع درجة 
قــرابــة 350 مليون طن  إطــالق  تــم  األرض، حيث  حـــرارة 
رت  وُقــدِّ  ،2018 عــام  في  الكربون  أكسيد  ثاني  من  متري 
ُكلفة هذا التلوث للهواء الجوي والمحيطات وتداعياتها 
واألســمــاك،  كالسياحة،  كثيرة  اقتصادية  قطاعات  على 

والغابات بنحو 6 إلى 19 بليون دوالر.
فهذا الوضع المزمن الناجم عن التلوث البالستيكي 

حفز  بيئتنا،  مــكــونــات  لــكــل  الــشــامــل 
وشجع العلماء منذ عقد من الزمن 
إلــــى الـــدعـــوة لــمــواجــهــة هــــذا الــوبــاء 
في  استشري  الــذي  الجديد  الــدولــي 
أعماق  فــي  وتغلغل  كوكبنا،  شرايين 
ــالـــي الــســمــاء،  كـــل شـــبـــٍر مـــنـــه، فـــي أعـ
ــال الـــشـــاهـــقـــة الـــنـــائـــيـــة  ــبــ ــجــ وفــــــي الــ
بـــشـــري،  نـــشـــاط  أي  عــــن  ــدة  ــيـ ــعـ ــبـ والـ
الثلجية  والــمــحــيــطــات  الــثــلــوج  وفـــي 
والــجــنــوبــي،  الــشــمــالــي  القطبين  فــي 
والسحيقة  المظلمة  األعــمــاق  وفــي 
المحيط  خنادق  في  موقع  أبعد  في 
كيلومترات   10 عــمــق  وعــلــى  الـــهـــادئ 
تــحــت ســطــح الــبــحــر، بــل انــتــقــل هــذا 
كل  إلــى  العقيم  البالستيكي  التلوث 
عــضــو صــغــيــر أم كــبــيــرة مـــن أعــضــاء 
أجسامنا وإلى الجنين في بطن أمه. 
البالستيكية  المخلفات  أخطر  ومن 
ــي الـــمـــيـــكـــروبـــالســـتـــيـــك، أو  تــــهــــديــــدًا لــصــحــة الـــبـــشـــر هــ
النانوبالستيك، وهي المخلفات البالستيكية المتناهية 
ــتـــي تــســتــطــيــع اخـــتـــراق  فـــي الــصــغــر فـــي أحــجــامــهــا، والـ
أجسامنا والدخول في الدورة الدموية، ثم إلى كل خلية 

من أعضاء أجسامنا.
فهذه الحالة العقيمة اضطرت العلماء إلى مواجهة 
هــذا الــتــلــوث بــدعــوة دول الــعــالــم إلــى اتــخــاذ اإلجــــراءات 
أمام  منيعًا  سدًا  للوقوف  المشتركة  الجماعية  الدولية 
المزيد من غزو هذا التلوث. فكانت آخر محاولة للعلماء 
في 25 فبراير 2022 عندما أصدروا بيانًا جماعيًا قبيل 
للبيئة  الــمــتــحــدة  األمـــم  لجمعية  الــخــامــس  االجــتــمــاع 
في  ُعقد  الــذي   )The U.N. Environment Assembly  (
العاصمة الكينية، نيروبي في الفترة من 28 فبراير إلى 
الثاني من مارس. وقد أعلن هؤالء العلماء إلى الحاجة 
الماسة إلى معاهدة دولية شاملة تتبنى منهج االقتصاد 
الدائري، وُتعنى بدورة حياة البالستيك، أي تعالج كافة 
الجوانب المتعلقة بالبالستيك، من المهد إلى اللحد، 
أو بعبارة أخرى من مرحلة التصميم البيئي والتصنيع 
وأخــيــرًا  واالســتــخــدام،  النقل  ثــم  بالستيكي،  منتج  ألي 

مرحلة التدوير وإعادة االستعمال والتخلص النهائي.
وقد نجح العلماء هذه المرة، وبعد محاوالت كثيرة، 
في إقناع الدول على الموافقة على مبدأ المعاهدة، حيث 
اتخذ الممثلون من 175 دولة القرار تحت عنوان: »أَْنِهي 
قانونيًا«،  ملزمة  دولية  آلية  نحو  البالستيكي:  التلوث 
لجنة شبه حكومية  إنــشــاء  منها  نقاط  عــدة  فيه  وجــاء 
 Intergovernmental Negotiating( المفاوضات  إلجـــراء 
لــمــســودة  اإلعـــــداد  مــهــامــهــا  ــن  ومـ  ،))Committee )INC
للتفاوض  تطرح  ثم   ،2024 عام  بحلول  ملزمة  معاهدة 
والتوقيع عليها أخيرًا من الدول الراغبة في االنضمام.   
ولــكــن الــســؤال اآلن هــو: هــل ســتــرى هــذه المعاهدة 

النور وتنفذ بنودها في أرض الواقع؟
البيئية  الــدولــيــة  الــمــعــاهــدات  فـــإن  تــقــديــري  فــفــي 
الدولية  الشركات  وموافقة  استحسان  إلــى  أواًل  تحتاج 
الــبــيــئــة فــي دول  الــمــعــنــيــة، وذلــــك قــبــل مــوافــقــة ممثلي 
العالم الذين شاركوا في اجتماع جمعية األمم المتحدة 
النفوذ والقوة،  للبيئة. فهذه الشركات العمالقة تمتلك 
وفي الكثير من األحيان تمتلك تحريك وتوجيه القرار 
والدولي،  واإلقليمي  القومي  المستوي  على  السياسي 
فال يمكن ألية معاهدة أن ترى النور وتنجح في تنفيذها 
إال بعد إرضاء مصالح هذه الشركات الكبرى، والتأكد أن 

أعمالهم ومكاسبهم وأرباحهم السنوية لن تتأثر بتاتًا. 
أمام لجنة  الذي يقف حجر عثرة  األول  فالتحدي 
صياغة المعاهدة هو كيفية صياغة بنود هذه المعاهدة 
والشركات  األعمال  رجــال  أهــواء  تتوافق مع  إنها  بحيث 
كل  فــي  البالستيكية  المنتجات  أنـــواع  لكافة  المصنعة 
دول العالم، فال تتضرر أعمالهم، وال تتوقف مصانعهم، 

وال تقل أرباحهم؟
القانونية  الدولية  اآللية  هي  ما  الثاني  والتحدي 
الـــتـــي تــســتــطــيــع إلــــــزام دول الـــعـــالـــم إلــــى تــنــفــيــذ بــنــود 
ال  اآلن  فحتى  عليها؟  الــمــصــادقــة  تــمــت  إذا  الــمــعــاهــدة 
توجد أية آلية تستطيع الفرض على أية دولة في العالم 
إلى تطبيق المعاهدات الدولية بشكٍل عام، إال إذا كانت 
هذه من الدول النامية، والفقيرة، والتي ال نفوذ لها من 
الناحيتين السياسية واالقتصادية على المسرح الدولي. 
bncftpw@batelco.com.bh
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ــرة، وعــلــى مـــدى ثــمــانــيــة عــشــر عــامــا، يتفضل صاحب  فــي كــل مــ
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
الدولية  البحرين  لحلبة  تفقدية  بــزيــارة  اهلل  حفظه  الـــوزراء  مجلس 
مع انطالق مرحلة التجارب التأهيلية لسباق جائزة البحرين الكبرى 
يركز  ما  دائما  معينة  مسألة  ثمة  وان«..  »الفورموال  الخليج  لطيران 
واالنــجــازات  المستمرة،  النجاحات  أن  هــي  اهلل،  حفظه  سموه  عليها 
المتواصلة، بقيادة جاللة الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه، تعكس ما 
تمتلكه مملكة البحرين من كفاءات وطنية، ومقوماٍت عالية، أسهمت 
في تعزيز مكانتها المتميزة في مختلف المجاالت، وتنامي دورها في 

تنظيم واستضافة األحداث والمناسبات.. هذا أوال.
وثانيا.. اإلشادة الدائمة بعزم وحرص أبناء البحرين على إنجاح 
عالًيا على  البحرين  اسم  ترسيخ  التي تسهم في  الرياضية  المحافل 
كل األصعدة، وما تتميز به حلبة البحرين الدولية من مقومات، وما 
تزخر به من كفاءات وخبرات تنظيمية لمختلف األحداث الرياضية، 
تنظيم  في  المساهمة  الوطنية  الــكــوادر  لجهود  والتقدير  الشكر  مع 
مختلف الفعاليات الرياضية، وما يبدونه من تفاٍن وإخالص في خدمة 

وطنهم في شتى المجاالت.
الفائز  فهي  البحرين،  لمملكة  نجاح  هو  النجاح  هــذا  أن  ثالثا.. 
األول في سباق الفورموال، وفي كل المشاركات والفعاليات والبرامج.. 
وفي هذا األمر إشارة رفيعة من قائد فريق البحرين لحشد كل الجهود 

الوطنية نحو هدف واحد، هو »مملكة البحرين«.
فــالــشــاب والــفــتــاة الــلــذان يــقــفــان عــنــد بــوابــة الــطــائــرة الستقبال 
ــزوار لــلــفــورمــوال يــضــعــان مملكة  ــ الــضــيــوف والــمــشــاركــيــن والــســيــاح والـ
والجوازات  المطار  رجــال  هم  وكذلك  علمهما..  في  الهدف  البحرين 

والجمارك.
والمتطوع والمنظم من الجنسين في الساحات الخارجية لحلبة 
األول..  المقام  فــي  البحرين  مملكة  اســم  يضعون  الدولية  البحرين 
ورجل المرور ورجال الشرطة الذين ينظمون حركة السير تكون مملكة 
الترفيهية  األلــعــاب  ومنظم  التذاكر  وبائع  أعينهم..  نصب  البحرين 
اســم  فــي عيونهم  يــضــيء  الــمــســانــدة جميعهم  الــجــهــات  ــراد مــن  ــ واألفـ
مملكة البحرين في كل أمر يقومون به.. وكذلك هم الشباب المارشال 
واإلعــالمــي  والــطــبــي،  والفني  اإلداري  الطاقم  بجانب  الحلبة،  داخــل 

أيضا. 
هؤالء جميعا يؤدون المهام والمسؤوليات بشكل مضاعف وكبير، 
ولــربــمــا ضــحــى الــبــعــض منهم مــن أجـــل الــعــمــل عــلــى حــســاب صحته 
والتزاماته وحتى المكافأة التي ربما ال تتساوى وحجم الجهد الذي 
يقوم به، ولكن حب البحرين، ومشاهدة النجاح والتفاعل والمشاركة 
في  البحرينية  والبهجة  الفرحة  وترسم  التعب  كل  تمسح  واإلشـــادة، 

القلوب قبل الوجوه.
سباق الفورموال يؤكد في كل عام، على مدى 18 عاما، وحتى إلى 
وأبــدا  دائــمــا  وستظل  النجاح،  تصنع  الوطنية  الــكــوادر  أن   ،2036 عــام 
وقيادتها  تعشقه،  الـــذي  الــغــالــي  وطنها  أجــل  مــن  تنجز  ألنــهــا  هــكــذا، 

الحكيمة التي تقدرها وتشجعها. 

وأشاروا في تصريحات خاصة 
برامج  أن  إلــى  الخليج«  »أخــبــار  لـ 
تــمــكــيــن تــفــتــح آفـــاقـــا أرحــــب أمـــام 
الكتساب  بها  الملتحقين  جميع 
يتطلبها  التي  العملية  المهارات 
ــمــــل، كـــمـــا تـــتـــيـــح لــهــم  ــعــ ســــــوق الــ
الــفــرصــة نــحــو اقــتــحــام مــجــاالت 
ريــادة األعــمــال وبــدء المشروعات 
ــبـــرات  الـــخـــاصـــة مــــن خـــــالل الـــخـ
ــج  ــرامـ ــبـ ــذه الـ ــ الــمــكــتــســبــة مــــن هــ
على  المنافسة  إلى  تؤهلهم  التي 
الـــصـــعـــيـــد الـــمـــحـــلـــي واإلقـــلـــيـــمـــي 

والدولي.
وقال المهندس أيمن محمد 
علي الشيخ مهندس IT إن برامج 
تمكين تساهم في تطوير المهارات 
ســوق  لمتطلبات  وفــقــًا  الــعــمــلــيــة 
التي  المهارات  وباألخص  العمل، 
من  وتــطــويــرهــا  تعلمها  يمكن  ال 
فقط،  األكاديمية  الدراسة  خالل 
ساهمت  التجربة  أن  إلــى  مشيرا 
فــــي تـــطـــويـــر مـــســـيـــرتـــه الــعــمــلــيــة 
ــى مــــواقــــع مــهــنــيــة  ــ ــول إلــ ــ ــوصــ ــ والــ
المكتسبة،  المهارات  مع  تتناسب 
إضـــافـــة إلـــى فــتــح الــمــجــال لــبــدء 

مشاريع خاصة.
وأشار إلى أن تجربة التقديم 
البرامج كانت سهلة وسلسة  على 
تمكين  ان  خصوصا  كبير،  بشكل 
المعاهد  مــع  دائــــم  تــواصــل  عــلــى 
والهيئات التي تقدم التدريب مما 

يسهل اإلجراءات.

ودعـــــا الــشــيــخ الــجــمــيــع إلــى 
ــج تــمــكــيــن  ــرامــ ــن بــ ــادة مــ ــفــ ــتــ االســ
ــيـــر فــي  ــبـ ــكـــل كـ ــهـــم بـــشـ الــــتــــي تـــسـ
الصعيد  عــلــى  الــمــهــارات  تــطــويــر 
ــًة ان  الــشــخــصــي والــعــمــلــي خـــاصـ
تكون  الشخصية  التطوير  برامج 

مدمجة في البرامج العملية.
نـــــورة محمد  قـــالـــت  ــا  بــــدورهــ
المحميد »تخرجت في عام 2020 
خـــــالل تـــفـــشـــي جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
كــــــورونــــــا مــــمــــا ســــاهــــم فـــــي خــلــق 
عن  البحث  عملية  فــي  صــعــوبــات 
فرص العمل وإيجادها  لحديثي 
الــتــخــرج عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
حــتــى قــــرأت عــن طــريــق الــصــدفــة 
ــة الـــبـــحـــريـــن حـــول  إعــــــالن بــــورصــ
للتدريب  الــمــال  أســــواق  بــرنــامــج 
للمشاركة  والذي جذبني  المهني 
قبولي  تم  الحمد  فيه، حيث وهلل 
البرنامج  فــي  المرشحين  كــأحــد 
بعد استيفائي لشروطه وتجاوزي 

لمراحله األولى«.
وأضافت نورة أنها شاركت في 
النسخة األولى من برنامج أسواق 
المدعوم  المهني  للتدريب  المال 
من تمكين عام 2021، وهو برنامج 
ُتــقــدمــه بــورصــة الــبــحــريــن بهدف 
ــوة بـــيـــن الــجــانــبــيــن  ــفـــجـ وصـــــل الـ
دمج  خــالل  من  والعملي  العلمي 
تدريب  فترة  فــي  فيه  المشاركين 
إلـــى 6 أشــهــر تتيح  تــمــتــد  عــمــلــي 
لــهــم مـــن خــاللــهــا الـــتـــعـــرف على 

بورصة  في  العمليات  سير  كيفية 
الــبــحــريــن بــشــكــل خــــاص وقــطــاع 

رأس المال بشكل عام.
مــعــرفــتــهــا  أن  إلـــــى  وأشـــــــــارت 
ــول ســـوق األســهــم واالســتــثــمــار  حـ
كـــانـــت مـــحـــدودة قــبــل االنـــخـــراط 
ــي الـــبـــرنـــامـــج، حـــيـــث تــخــرجــت  فــ
بتخصص  البحرين  جامعة  مــن 
صــيــرفــة إســالمــيــة، وهـــو مــا جعل 
بدايتها في البرنامج صعبة بعض 
العمل  طبيعة  ناحية  من  الشيء 
تباشرها  التي  العمليات  ونوعية 
ــب مـــهـــام  ــانــ ــى جــ ــإلــ ــة، فــ ــ ــورصـ ــ ــبـ ــ الـ
العمل اليومية تم إسناد مسؤولية 
العمل على إعداد بعض التقارير 
حيث  كمشاركين  »لنا  والمشاريع 
تعين علينا تسليم هذه المشاريع 
خـــالل فــتــرة زمــنــيــة وجــيــزة األمــر 
بــذل جهد مضاعف  الــذي تطلب 
إضافة  الموعد،  خــالل  إلنجازها 
إلــى ذلــك، فقد بذلت جهدي في 
ــــداول في  ــتـ ــ تــعــلــم االســـتـــثـــمـــار والـ
سوق العمالت األجنبية )فوركس( 
الــذي يعد من اكبر أســواق المال 

المتداولة وأكثرها نشاطا«.
للبرنامج،  اســتــكــمــالــي   »بــعــد 
اإلدراج  إدارة  فــي  أعــمــل  اآلن  أنـــا 
البحرين  بــورصــة  فــي  واإلفـــصـــاح 
وهي اإلدارة المنوط بها مسئولية 
المدرجة  الشركات  التزام  مراقبة 
ــاح  بــمــعــايــيــر ومــتــطــلــبــات اإلفـــصـ
إضافة إلى مباشرة عمليات إدراج 

األدوات المالية في البورصة«.
بـــرنـــامـــج  أن  عـــلـــى  وشـــــــــددت 
المهني  لــلــتــدريــب  الــمــال  أســــواق 
ــوم مــــن تــمــكــيــن مــنــحــهــا  ــدعــ ــمــ الــ
الــفــرصــة لــمــعــرفــة الــمــزيــد حــول 
كيفية عمل سوق رأس المال وكان 
للبرنامج تأثير كبير في مسيرتها 
الــفــرصــة  لــهــا  أتــــاح  مــمــا  المهنية 
بــاكــتــســاب الــمــزيــد مـــن الــمــعــرفــة 

حــــول الــــتــــداول واالســـتـــثـــمـــار في 
لها  و»الــتــي سيكون  المال  أســواق 
المهنية  فــي حــيــاتــي  مــهــم  تــأثــيــر 
الــتــي خططت لــهــا«، مــشــيــرة إلــى 
تــعــقــيــدات  أي  تــــواجــــه  ــا  لــــم  ــهــ أنــ
لــلــحــصــول عـــلـــى الـــفـــرصـــة الــتــي 
جميع  تعد  حيث  تمكين،  وفرتها 
الــــــفــــــرص مــــتــــاحــــة فــــــي مــــواقــــع 
التواصل االجتماعي مع تفاصيل 

التسجيل واالشتراك.
أســـــواق  ــج  ــامـ ــرنـ بـ أن  وأكـــــــدت 
المال للتدريب المهني يعد أحد 
أهم البرامج التي سيستفيد منها 
قدراتهم  لتطوير  التخرج  حديثو 
يتيح  حيث  والعملية  الشخصية 
لهم البرنامج فرص التواصل مع 
مــجــمــوعــة مـــن صــنــاع الـــقـــرار في 
مملكة  في  المالية  األوراق  ســوق 
التدريب  إلى  باإلضافة  البحرين 
الرئيسية  اإلدارات  فـــي  الــعــمــلــي 
لــــدى بـــورصـــة الــبــحــريــن وشــركــة 
البحرين للمقاصة مما يسهم في 
المهارات  وصــقــل  المعرفة  ــراء  إثـ
الـــــالزمـــــة لـــلـــمـــتـــدربـــيـــن لـــدخـــول 
الـــســـوق، كــمــا يــتــضــمــن الــبــرنــامــج 
في  متعددة  تعليمية  دورات  أيضا 
المالي  والتحليل  البحث  مجال 

واالستثمار.
محمد  استعرض  جانبه  من 
ــه مــــــع بــــرامــــج  ــتــ ــربــ ــجــ طـــــريـــــف تــ
إنــه حصل  وقــال  العمل،  صــنــدوق 
عن  الحالية  العمل  فــرصــة  على 
طريق برنامج التوظيف الخاص 
ــه حـــصـــل عــلــى  ــ ــا أنــ ــمـ بــتــمــكــيــن كـ
مجال  في  احترافيتين  شهادتين 
تــقــنــيــة الــمــعــلــومــات مـــن شــهــادات 
أحد  باعتبارهما  سيرفيز  أمــازون 
شــــروط الــوظــيــفــة، مــؤكــدا أن كل 
ـــراءات الــخــاصــة بــااللــتــحــاق  ــ اإلجـ
الــشــهــادات كــانــت ميسرة  بــبــرامــج 
إدارة  وتــمــت عـــن طــريــق  وســلــســة 
الموارد البشرية في الشركة التي 

يعمل بها.
وكشف طريف عن أن برامج 
ــي إحــــــداث  ــ تـــمـــكـــيـــن أســـهـــمـــت فـ
تغيير في حياته على المستوى 
الــشــخــصــي والــعــمــلــي، قــائــال إن 
أوســع  آفــاقــا  يفتح  تمكين  دعـــم 
ــتـــوى الـــعـــمـــلـــي عــن  ــسـ ــمـ ــلـــى الـ عـ
ــادات االحــتــرافــيــة  ــهـ طـــريـــق الـــشـ
ــي يـــتـــم تـــوفـــيـــرهـــا لــجــمــيــع  ــتــ الــ
التخرج  حديثي  وليس  الشباب 

فحسب.
ــه بـــعـــد تــخــرجــه  ــ وأضـــــــاف أنـ

ــدى  ــ ــي إحــ ــ ــق بـــالـــعـــمـــل فــ ــحــ ــتــ الــ
تم  ولكن  مجز،  براتب  الشركات 
إنهاء التعاقد معه وظل يحصل 
على بدل التعطل لمدة 9 أشهر 
حــتــى اضــطــر لــاللــتــحــاق بعمل 
أقــل 40% مما  براتب  في شركة 
حتى  سابقا،  عليه  يحصل  كــان 
العمل عــن طريق  فــرص  جـــاءت 
ــرت لـــي راتــبــا  ــ ــتـــي وفـ تــمــكــيــن والـ
يوفرون  السابق، ألنهم  من  أكبر 
التعليمية  الــبــرامــج  جــانــب  إلــى 
والـــتـــدريـــبـــيـــة جـــــــزءا مــــن راتــــب 
الــمــواطــن لــمــدة 3 ســنــوات وهــو 

أمر يضمن االستقرار له.
واخــتــتــم طـــريـــف تــصــريــحــه 
أمامه  البحريني  الشباب  قائال: 
قبل  مــن  كثيرة  مفتوحة  أبـــواب 
وزارة العمل وتمكين، ألن برامج 
صــنــدوق الــعــمــل تــوفــر دعــمــا في 
االحترافية،  والــشــهــادات  الــراتــب 
يعتمد  أال  الشباب  على  ويجب 
على الشهادة األكاديمية فحسب 
وعــلــيــه أن يــســتــفــيــد مـــن بــرامــج 
ــــدرات وخــــاصــــة فــي  ــقـ ــ تـــطـــويـــر الـ
الفتا  المعلومات،  تقنية  قطاع 
لكل  دعــمــا  تــوفــر  أن تمكين  إلــى 

الشهادات االحترافية.

برام���ج »تمكي���ن« تفتح الآف���اق اأم���ام ال�ش���باب البحريني
�ص���باب و�ص���ابات م�ص���تفيدون: تمكين ط���ور قدراتن���ا وح�صلنا عل���ى فر�ص عمل ع���ن طريقه 

�ش���هادات احترافي���ة وبرام���ج توؤهلن���ا للمناف�ش���ة ف���ي �ش���وق العم���ل وري���ادة الأعمال

} محمد طريف.} أيمن الشيخ.} نورة المحميد.

كتب أحمد عبداحلميد
التي  التدريب  برامج  من  المستفيدين  الشباب  من  عــدد  أكــد 
هذه  لعبته  الــذي  الحيوي  الــدور  »تمكين«  العمل  صندوق  يوفرها 
البرامج في رفع قدراتهم القتحام سوق العمل في شتى المجاالت 
من خالل الشهادات االحترافية والدولية التي حصلوا عليها، والتي 

أسهمت في تطوير مهاراتهم على المستوى الشخصي والعملي.

أكد السيد سلمان بن عيسى بن هندي 
الــمــنــاعــي مــحــافــظ مــحــافــظــة الــمــحــرق أن 
صحية  تحتية  ببنية  تحظى  الــمــحــافــظــة 
الـــصـــروح الطبية  الــعــديــد مـــن  تــتــمــثــل فـــي 
ــز الــصــحــيــة الــعــامــة  ــراكــ ــمــ ــنـــشـــآت والــ والـــمـ
تضع  المملكة  أن  على  مــشــددا  والــخــاصــة، 
تــوفــيــر  عــبــر  الـــمـــقـــام األول  فـــي  الـــمـــواطـــن 

خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة.
جاء ذلك خالل لقائه عددا من أهالي 
التنسيقي  المجلس  وأعــضــاء  المحافظة 
بحضور العميد عبداهلل بن خليفة الجيران 
إبراهيم  مريم  والــدكــتــورة  المحافظ  نائب 
العامة  للصحة  المساعد  الوكيل  الهاجري 
الــــوزارة،  ــدد مــن ممثلي  بــــوزارة الــصــحــة وعـ
حيث أشاد المحافظ بجهود وزارة الصحة 
في توفير خدمات صحية مميزة ومتكاملة 
لــكــل الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن وفـــق أعــلــى 

المستويات.
شــرحــا مفصال  المحافظ  نــائــب  وقـــدم 
منظمة  وضعتها  التي  والمعايير  للشروط 
ذاته  الوقت  في  مستعرضا  العامة  الصحة 
المعني  والــفــريــق  المحافظة  بــه  قــامــت  مــا 
الصحية  المرافق  لكافة  تفقدية  بــجــوالت 
تمتاز  ما  مؤكدا  واالجتماعية،  والرياضية 
منشآت  من  والساية  البسيتين  منطقتا  به 
وأندية  ومــراكــز  وجمعيات  متعددة  صحية 
شــبــابــيــة، مــشــيــرا إلـــى أن كــافــة مـــدن وقــرى 
المحافظة تمتلك وتحظى بتلك المنشآت 
المحافظة ألن  وقــرى  مــدن  كافة  يؤهل  مــا 

تحمل مسمى المدن الصحية.
مـــن جــانــبــهــا قـــدمـــت الـــدكـــتـــورة مــريــم 
إبراهيم الهاجري الوكيل المساعد للصحة 

العامة الشكر والتقدير لمحافظة المحرق 
معايير  تحقيق  في  المبذول  جهدها  على 
البسيتين  منطقتي  في  الصحية  المدينة 
كانت  المحافظة  أن  إلــى  مشيرة  والــســايــة، 
من أوائل المشاركين في هذا البرنامج عام 
الصحية  المحافظة  بلقب  وحظيت   2004

األولى آنذاك.
عضو  النفيعي  ابــراهــيــم  السيد  وأشـــاد 
مجلس النواب بجهود المحافظة في خدمة 
المواطنين والمقيمين على أرض المحرق، 
معبرا عن فخره باختيار البسيتين والساية 

نقطة بدء في مشروع المدن الصحية.

ونــقــل الــســيــد أحــمــد الــمــقــهــوي عضو 
مــجــلــس الـــمـــحـــرق الـــبـــلـــدي شــكــر وتــقــديــر 
أن  مؤكدا  المحافظة  على جهود  المجلس 
المجلس البلدي يضع يده بيد المحافظة 
ــة األهـــــالـــــي كــل  ــلـــس الـــــنـــــواب لـــخـــدمـ ومـــجـ
بــحــســب اخـــتـــصـــاصـــه لــتــحــقــيــق الــمــعــايــيــر 
المتميزة  الخدمات  درجــات  أعلى  وتحقيق 

للمواطنين والمقيمين.
بعدها قدمت المحافظة شرحا مفصال 
ــه الــرئــيــســيــة  وتــعــريــفــيــا لــلــبــرنــامــج وأهــــدافــ
إلى  وصــوال  تحقيقها  المطلوب  والمعايير 
األهالي  تعاون  أن  مؤكدة  المنشود،  الهدف 

إلــى إعالن  الــوصــول  األبــرز في  المعيار  هو 
والساية مدينة  البسيتين  اختيار منطقتي 

صحية.
الصحة  تعزيز  إدارة  مــديــرة  واختتمت 
بــــــوزارة الــصــحــة الـــدكـــتـــورة وفــــاء الــشــربــتــي 
توثيق  أهمية  بتأكيد  الــحــضــور  مــداخــالت 
ــازات الـــتـــي تــحــقــقــت عــبــر الـــصـــروح  ــ ــجـ ــ االنـ
الجانب  فــي  المتميزة  والــخــدمــات  الطبية 
الــصــحــي والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــتــي تحظى 
بــهــا الــمــحــرق بــشــكــل عــــام، مــشــيــدة بــتــعــاون 
والخاص  العام  القطاعين  مؤسسات  كافة 

ومؤسسات المجتمع المدني.

الأه���ال���ي  دور  اأه���م���ي���ة  ي���وؤك���د  ال���م���ح���رق  م��ح��اف��ظ 

ف�����ي ت���ح���ق���ي���ق م���������ش����روع ال�����م�����دن ال�����ش��ح��ي��ة
أوصت دراسة أجريت في 
بأهمية  الــبــحــريــن،  جــامــعــة 
إنــــشــــاء شـــبـــكـــة مــعــلــومــاتــيــة 
وطــــنــــيــــة مـــــــوحـــــــدة، لــجــمــع 
البيانات الزراعية المختلفة 
نتائجها  وإيصال  وتحليلها، 
ــلٌّ  ــن كــ ــيـ ــدمـ ــخـ ــتـ ــسـ ــمـ إلـــــــى الـ
حـــــســـــب حــــــاجــــــتــــــه. وربــــــــط 
الزراعية بعضها  المؤسسات 
بــبــعــض مـــن جـــهـــة، وربــطــهــا 
بالمزارعين من جهة أخرى. 
بـــضـــرورة تعزيز  كــمــا أوصــــت 
وعي المزارعين البحرينيين 
الــزراعــيــة.  البيانات  بأهمية 
ــدة أهـــمـــيـــة االلـــتـــفـــات  ــ ــؤكـ ــ مـ
البيانات  تحليل  مجال  إلــى 
ــة، كــجــزء مـــن عمل  ــيـ الـــزراعـ
ــة فــي  ــيــ ــزراعــ الـــمـــؤســـســـات الــ

مملكة البحرين. 
وأجــــــــــــــرى الـــــــــدراســـــــــة - 
ـــ »الــبــيــانــات  الـــتـــي عــنــونــت بـــ
الـــضـــخـــمـــة لـــلـــزراعـــة: نـــحـــو 
الــذكــيــة فــي مملكة  الـــزراعـــة 
الـــبـــحـــريـــن« - الـــبـــاحـــث فــي 
كلية العلوم الطالب الباحث 
كجزء  غــانــم،  عــصــام  محمد 
ــة  ــن مــتــطــلــبــات نـــيـــل درجــ مــ
الدكتوراه في البيئة والتنمية 
الـــــمـــــســـــتـــــدامـــــة، وطـــــرحـــــت 
فــــــــي الـــــمـــــؤتـــــمـــــر الـــــــدولـــــــي 
لــتــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ ــة والـ ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ اإللــ
الـــــذكـــــيـــــة، مـــــن قـــبـــل مـــعـــهـــد 
مــــــهــــــنــــــدســــــي الــــــكــــــهــــــربــــــاء 
 ، )IEEE ( ت  نيا و إللكتر ا و
تــــــحــــــت عـــــــــــنـــــــــــوان: »إطــــــــــــار 
ــوم الــــبــــيــــانــــات الــــضــــخ ــهــ ــفــ مــ
مـــة لـــلـــزراعـــة فـــي الـــبـــحـــري
 AgroBahrain: ن- 
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ونـــــــاقـــــــشـــــــت الــــــــدراســــــــة 
التقنيات  اســتــخــدام  أهــمــيــة 
الــحــديــثــة مــثــل: االســتــشــعــار 
عــــــن بـــــعـــــد، ومـــســـتـــشـــعـــرات 
الــتــربــة، وتــقــنــيــات الــبــيــانــات 
الضخمة، وغيرها، للنهوض 
حيث  من  الــزراعــي  بالقطاع 
ــوارد،  ــمــ اإلنــــتــــاج، وتـــوفـــيـــر الــ
ــحـــث  ــبـ ودعــــــــــم مــــــجــــــاالت الـ
الـــعـــلـــمـــي الـــــزراعـــــي. ودعـــــت 
ــتــــفــــادة  الــــــدراســــــة إلــــــى االســ
مــــن الـــخـــدمـــات الــســحــابــيــة 
شركة غوغل،  توفرها  كالتي 
الــــتــــي يـــمـــكـــن مـــــن خــاللــهــا 
ــانــــات بـــصـــورهـــا  ــيــ ــبــ جـــمـــع الــ
ونصوص،  الــمــتــعــددة )صــور، 
األدوات  وغيرها( باستخدام 
ــة، ثـــــم حــفــظــهــا  ــفـ ــلـ ــتـ الـــمـــخـ
فـــــــي مـــــســـــتـــــودع الــــبــــيــــانــــات 
 G o o g l e ( بي  لسحا ا

.)BigQuery
وقــســم الــبــاحــث مــصــادر 
الــــبــــيــــانــــات الــــــزراعــــــيــــــة فــي 
ــة إلــــــــــــــى: مــــــالك  ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ الـ
ومستخدمين، وحصرهم في 
وأصحاب  فئات: المزارعين، 
ــيــــن  ــؤولــ ــســ ــمــ الـــــــــمـــــــــزارع، والــ
الـــرســـمـــيـــيـــن، والـــمـــؤســـســـات 
غــيــر حــكــومــيــة، والــبــاحــثــيــن 
مشيًرا  والتجار.  الزراعيين، 
تــطــبــيــق  تــــطــــويــــر  أن  إلــــــــى 
ــواتــــف ُيـــســـهـــل تــســجــيــل  ــهــ الــ
لجميع  المعلومات  وعــرض 
الــمــســتــخــدمــيــن، ويــســتــخــدم 
ــارات  ــ ــعـ ــ أيــــًضــــا لــــعــــرض اإلشـ

ــيـــر خــدمــة  الـــرســـمـــيـــة، وتـــوفـ
ــلـــرد  الـــخـــبـــيـــر الــــــــزراعــــــــي، لـ
عــلــى جــمــيــع االســتــفــســارات 

الزراعية.
ــبــــاحــــث أهــمــيــة  وأكـــــــد الــ
تــوفــيــر الـــبـــيـــانـــات الـــزراعـــيـــة 
ــة  ــ الـــضـــخـــمـــة، لــتــأمــيــن زراعـ
تحليل  خالل  من  مستدامة 
ــات، والـــــحـــــصـــــول  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ
ــتــــائــــج مــســتــقــبــلــيــة،  ــلــــى نــ عــ
وتــرشــيــد اســتــهــالك الــمــوارد 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة مــــثــــل: الــــمــــاء، 
لزيادة  الزراعية،  والمغذيات 
ــن جـــــودة  ــيـ ــسـ ــحـ اإلنــــــتــــــاج وتـ
الــمــحــاصــيــل. الفــًتــا إلـــى أن 
حــجــم الــبــيــانــات الــمــتــوافــرة، 
ســيــتــيــح الـــفـــرصـــة لــعــلــمــاء 
الــــــزراعــــــة لـــــدراســـــة عـــوامـــل 
وأســرع  أســهــل  بــصــورة  كثيرة 
ــودة الــتــربــة.  ــ مــثــل دراســـــة جـ
مشيًرا إلى أنها دراسة تدعم 
التنمية  أهـــــداف  مـــن  عـــــدًدا 
الــمــســتــدامــة مــثــل: الــقــضــاء 
والعمل  الــجــوع،  عــلــى  الــتــام 
الــــمــــنــــاخــــي، واالســــتــــهــــالك 

واإلنتاج. 

درا�ش�ة ف�ي جامع�ة البحري�ن تدع�و اإل�ى اإن�ش�اء �ش�بكة

الزراعي�ة البيان�ات  لجم�ع  موح�دة  وطني�ة  معلوماتي�ة 

} محمد غانم.

»الأ�����ش����غ����ال« ت���ب���داأ ق��ري��ب��ا اأع����م����ال ت��ط��وي��ر 

وت����و�����ش����ع����ة »ب��������اد ال����ق����دي����م ال�������ش���ح���ي«
صرح الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة 
بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
بأنه  خليفة  آل  محمد  بــن  مشعل  الشيخ  المهندس 
سيتم البدء بأعمال مشروع أعمال التطوير والتوسعة 
بمركز بالد القديم الصحي قريبًا، حيث إن الوزارة في 

مراحل استكمال اإلجراءات للمشروع. 
إلــى  آل خليفة  الــشــيــخ مشعل  الــمــهــنــدس  ــار  وأشــ
أن الـــمـــشـــروع يــتــكــون الــطــابــق األرضـــــي مـــن مــواقــف 
للسيارات، باإلضافة إلى غرفة األشعة وغرف لألطباء 
قاعة  مــن  األول  الــطــابــق  يــتــكــون  بينما  والــتــمــريــض. 
لالجتماعات وقسم العالج الطبيعي للرجال وللنساء 
ومــكــاتــب لــــــإدارة، بــاإلضــافــة إلـــى جــمــيــع الــخــدمــات 
الكهروميكانيكية، إلى جانب كل الخدمات المصاحبة، 
إلى جانب جميع األعمال الخارجية وتنسيق الموقع 

العام.

} اللقاء االسبوعي لمحافظ المحرق مع األهالي.

ــيـــد أيــــمــــن بــن  اســـتـــقـــبـــل الـــسـ
توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب 
ــة الــفــائــزيــن بــمــســابــقــة  ــاضـ ــريـ والـ
ــبــــاب  تـــصـــمـــيـــم شـــــعـــــار يــــــــوم الــــشــ

البحريني. 
السيد  ــاد  أشــ الــلــقــاء  وخــــالل 
باألفكار  المؤيد  توفيق  بن  أيمن 
البحريني  الــشــبــاب  قــدمــهــا  الــتــي 
ــيـــمـــهـــم نـــــمـــــاذج مـــتـــمـــيـــزة  وتـــصـــمـ
ــوم الـــشـــبـــاب الــبــحــريــنــي  لــشــعــار يــ
مــنــاســبــة عظيمة  ســيــمــثــل  الــــذي 
الــبــحــريــنــي  الــشــبــاب  دور  لــتــأكــيــد 
التنمية  عملية  فــي  وإسهاماتهم 
مشيرا  الــمــمــلــكــة،  تشهدها  الــتــي 
إلى أن جميع النماذج التي قدمها 
متميزة  كانت  البحريني  الشباب 
وصممت بطريقة شبابية عصرية 
ورسائل  وأهدافا  أفكارا  وتضمنت 

تحمل فكرا شبابيا متقدما.  
ــؤون الــشــبــاب  ــ ــر شـ ــ وأشـــــاد وزيـ

الــتــي بذلها  والــريــاضــة بــالــجــهــود 
األولــى  الثالثة  المراكز  أصــحــاب 
ــاحــــب  وهـــــــــم أحــــــمــــــد خــــلــــيــــل صــ
ليوم  اعتماده  تم  الذي  التصميم 
الشباب البحريني، وآمنة المسلم 
العرادي  ومحمود  الثاني  المركز 
المركز الثالث، مشيدا بما تضمنه 
من  البحريني  الشباب  يــوم  شعار 
حمله  ومــا  ومتميز  رائــع  تصميم 

من أفكار إبداعية وعصرية. 
ــبــــه أشــــــــاد صـــاحـــب  ــانــ مـــــن جــ
خــلــيــل  أحـــــمـــــد  األول  ــز  ــ ــركـ ــ ــمـ ــ الـ
وزارة  نظمتها  الــتــي  بــالــمــســابــقــة 
ــؤون الــشــبــاب والــريــاضــة والــتــي  شـ
أتــاحــت لــه وألقـــرانـــه مــن الشباب 
وتصاميمهم  بأفكارهم  المشاركة 
الــبــحــريــنــي مبديا  الــشــبــاب  لــيــوم 
فرحه بحصوله على المركز األول 
ــوم الــشــبــاب  ــيـ ــاره الـ ــعـ واعـــتـــمـــاد شـ

البحريني. 

وقال خليل: »استلهمت فكرة 
الــتــصــمــيــم لــهــويــة يــــوم الــشــبــاب 
الــشــبــاب هم  كــون  مــن  البحريني 
لمستقبل  ــة  ــيـ ــاسـ األسـ الــلــبــنــات 
من  وانــطــالقــا  الــواعــد،  البحرين 
هــذه الــرمــزيــة الــتــي تــربــط إبــداع 

الـــشـــبـــاب بــمــســتــقــبــل مــجــتــمــعــنــا 
ــم تــصــمــيــم األشــــكــــال واأللــــــوان  تـ
بوحي  الــشــعــار  فــي  المستخدمة 
ــداف  ــ ــ ــل مـــــع أهـ ــاثـ ــمـ ــتـ عــــصــــري يـ
الشعار  أن  كما  الــيــوم،  هــذا  وقيم 
ــا لــتــقــديــر الــجــهــود  ــعــ يــمــثــل دافــ

واإلنجازات التي حققها الشباب 
الـــبـــحـــريـــنـــي وتـــنـــمـــيـــة إبـــداعـــاتـــه 
ــى ألـــوانـــه األصــفــر  بـــاإلضـــافـــة إلــ
الذي يرمز إلى االزدهــار واألزرق 
يرمز إلى اإلنجاز واألحمر يرمز 

إلى الترابط«. 

الموؤي���د ي�ش���تقبل الفائزين في م�ش���ابقة �ش���عار ي���وم ال�ش���باب البحريني

} الشيخ مشعل بن محمد.
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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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خالل لقائه عدًدا من اأهايل املحافظة

بن هندي: املحرق حتظى ببنية حتتية �صحية

هيئة علوم الف�صاء

ت�صارك يف ملتقى الذكاء اجليومكاين

اأكد حمافظ املحرق �شلمان بن عي�شى بن 

اأن  املحرق  حمافظة  حمافظ  املناعي  هندي 

املحافظة حتظى ببنية حتتية �شحية ممثلة 

واملن�شاأت  الطبية  ال�شروح  من  العديد  يف 

واملراكز ال�شحية العامة واخلا�شة، م�ؤكدا 

الأول  املقام  يف  امل�اطن  ت�شع  اململكة  اأن 

عرب ت�فري خدمات �شحية متكاملة وعالية 

اجل�دة. 

اأهايل  من  عددا  لقائه  خالل  ذلك  جاء 

التن�شيقي  املجل�س  واأع�شاء  املحافظة 

بح�ش�ر العميد عبداهلل بن خليفة اجلريان 

اإبراهيم  مرمي  والدكت�رة  املحافظ،  نائب 

العامة  لل�شحة  امل�شاعد  ال�كيل  الهاجري 

ال�زارة،  ال�شحة، وعدد من ممثلي  ب�زارة 

اأ�شاد املحافظ بجه�د وزارة ال�شحة يف  اإذ 

ت�فري خدمات �شحية مميزة ومتكاملة لكل 

امل�اطنني واملقيمني وفق اعلى امل�شت�يات.

مف�شال  �شرحا  املحافظ  نائب  وقدم   

منظمة  و�شعتها  التي  واملعايري  لل�شروط 

ال�قت  يف  م�شتعر�شا  العامة،  ال�شحة 

ذاته ما قامت به املحافظة والفريق املعني 

ال�شحية  املرافق  لكل  تفقدية  بج�لت 

متتاز  ما  م�ؤكدا  والجتماعية،  والريا�شية 

الب�شيتني وال�شاية من من�شاآت  به منطقتي 

واأندية  متعددة �شحية وجمعيات ومراكز 

�شبابية، م�شريا اىل اأن مدن وقرى املحافظة 

كافة متتلك وحتظى بتلك املن�شاآت، ما ي�ؤهل 

مدن وقرى املحافظة كافة اأن حتمل م�شمى 

املدن ال�شحية.

مرمي  الدكت�رة  قدمت  جانبها،  من   

لل�شحة  امل�شاعد  ال�كيل  الهاجري  اإبراهيم 

املحرق  ملحافظة  والتقدير  ال�شكر  العامة 

معايري  حتقيق  يف  املبذول  جهدها  على 

الب�شيتني  منطقتي  يف  ال�شحية  املدينة 

كانت  املحافظة  اأن  اىل  لفتة  وال�شاية، 

عام  الربنامج  هذا  يف  امل�شاركني  اأوىل  من 

ال�شحية  املحافظة  بلقب  وحظيت   2004

الأوىل اآن ذاك.

 واأ�شاد ابراهيم النفيعي ع�ش� جمل�س 

الن�اب بجه�د املحافظة يف خدمة امل�اطنني 

عن  معربا  املحرق،  اأر�س  على  واملقيمني 

كنقطة  وال�شاية  الب�شيتني  باختيار  فخره 

بدء يف م�شروع املدن ال�شحية.

�شاركت الهيئة ال�طنية لعل�م الف�شاء 

نظمته  الذي  اجلي�مكاين  الذكاء  ملتقى  يف 

اجلي�مكاين،  ال�شتق�شائي  الدفاع  م�ؤ�ش�شة 

اأحدث  مل�اكبة  الهيئة  م�شاعي  اإطار  يف 

جمال  يف  والتقنيات  العاملية  الت�جهات 

ما يت�شل  الف�شاء وتطبيقاته، ومنها  عل�م 

وتاأتي  اجلي�مكاين.  ال�شتق�شاء  مبجال 

التي  الدع�ة  على  بناًء  الهيئة  م�شاركة 

تلقتها من اجلهة املنظمة يف اململكة املتحدة 

لهذا احلدث العلمي.

على  ال�ش�ء  لت�شليط  امللتقى  وهدف 

اأحدث التقنيات املتعلقة مب�شاركة املعل�مات 

املختلفة،  اجلهات  مع  املكانية  اجلغرافية 

اأم غري  �ش�اء كانت مت�شلة بذات املنظ�مة 

ال�شتثنائية  احلالت  جميع  ويف  مت�شلة، 

ومنها عدم ت�فر �شبكة النرتنت. 

واأ�شار الدكت�ر حممد اإبراهيم الع�شريي 

اأن هذه امل�شاركة  التنفيذي للهيئة  الرئي�س 

منت�شبي  من  لعدد  مهمة  فر�شة  اأتاحت 

الهيئة للتعرف عن كثب اإىل تقنيات جديدة 

ت�شهم يف رفع كفاءتهم ومتكينهم من تط�ير 

مبا�شرة  �شلة  ذي  جمال  يف  مهاراتهم 

ج�دة  على  اإيجاًبا  ينعك�س  مبا  بعملهم، 

من  الهيئة  ت�فره  ما  م�شت�ى  ادائهم ورفع 

خدمات ملختلف اجلهات. 

حتليل  خمترب  اأن  بالذكر  اجلدير 

للهيئة  التابع  الف�شائية  وال�ش�ر  البيانات 

م�شادر  اأحد  يعد  الف�شاء  لعل�م  ال�طنية 

الف�شائية  وال�ش�ر  املعل�مات  ت�فري 

ي�شتفاد  التي  اجلي�مكانية  والبيانات 

الدرا�شات  من  متن�عة  باقة  لالإعداد  منها 

التحليلية التي تهم �شناع القرار يف خمتلف 

ومعاجلة  والبيئة،  كالزراعة  القطاعات 

الك�ارث، والأمن وغريها.

»ال�صياحة« تفتتح »مهرجان الطعام« مب�صاركة 120 مطعًما
التنفيذي  الرئي�س  قائدي  نا�شر  د.  افتتح 

الدورة  واملعار�س  لل�شياحة  البحرين  لهيئة 

ال�شاد�شة من »مهرجان البحرين للطعام« الذي 

مب�شاركة  البحرين،  خليج  يف  الهيئة  تنظمه 

اأكرث من 120 مطعما من اأحجام وم�شت�يات 

خمتلفة تقدم اأ�شنافا متن�عة من املاأك�لت.

 1 حتى  ي�شتمر  الذ  املهرجان  ويت�شمن 

الفعاليات  من  حافال  برناجما  اجلاري  اأبريل 

امل�اطنني  تطلعات  تلبي  التي  الرتفيهية 

يع�د  كما  وال�شياح،  والزوار  واملقيمني 

»مهرجان البحرين للطعام« هذا العام بن�شخة 

املطاعم  وتن�ع  عدد  ناحية  من  ا�شتثنائية 

ويربهن  امل�شاحبة،  والفعاليات  امل�شاركة، 

على جناح هيئة البحرين لل�شياحة يف تط�ير 

فعاليات  واإطالق  القائمة  ال�شن�ية  الفعاليات 

التي  الطم�حة  لالأهداف  تنفيذا  جديدة، 

-2022 ال�شياحية  البحرين  روؤية  ت�شمنتها 

2026، والتي و�شعت �شياحة الرتفيه �شمن 

ركائزها الأ�شا�شية.

العام  هذا  املهرجان  فعاليات  وتت�شمن 

»ركن الطبخ« بح�ش�ر عدد من رواد ورائدات 

يق�م�ن  اإذ  البحرين،  يف  »ال�شيف«  الطبخ 

الطعام  من  خمتلفة  اأ�شناف  وطهي  بتح�شري 

تفاعلية  اأج�اء  و�شط  مبا�شرة،  اجلمه�ر  اأمام 

الدورة  تزخر  الطعام،  اإىل  واإ�شافة  مميزة. 

من  كبري  بعدد  املهرجان  هذا  من  احلالية 

اإذ  الرائعة،  والأن�شطة  املتنّ�عة،  الفعاليات 

لتقدمي  بحرينية  م�اهب  املهرجان  ي�شت�شيف 

عدد من العرو�س امل��شيقية والفنية، وجرى 

لزوار  جاذبة  ترفيهية  منطقة  تخ�شي�س 

لالأطفال،  للعب  ومنطقة خم�ش�شة  املهرجان، 

اأي�شا �شح�بات على ج�ائز  املهرجان  وي�شهد 

بالتعاون مع فنادق ومطاعم يف جميع اأنحاء 

التجربة  تكامل  البحرين، وذلك مبا يعزز من 

ومرتاديه  لزواره  املهرجان  هذه  يقدمها  التي 

من امل�اطنني واملقيمني وال�شياح.

دع�ة  لل�شياحة  البحرين  هيئة  ووجهت 

ال�شيارات  ع�شاق  من  البحرين  لزوار  خا�شة 

لزيارة  واحد«  »الف�رم�ل  �شباق  متابعي 

وال�شتمتاع  للطعام،  البحرين  مهرجان 

زيادة  ينعك�س  باأن  ت�قعات  و�شط  باأج�ائه، 

العام  هذا  الدوليني  الف�رم�ل  �شياح  اأعداد 

زوار  عدد  على  اإيجابا   2019 بعام  مقارنة 

املهرجان وحتقيق تطلعات امل�شاركني فيه.

الرئي�س  قائدي  نا�شر  الدكت�ر  وقال 

التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س 

�شياحية  وجهة  يقدم  الطعام  مهرجان  اإن 

ترفيهية جاذبة للعائالت والأفراد، لفتا اإىل اأن 

املهرجان  عرو�س  تن�يع  على  الهيئة  حر�س 

يرمي  اإمنا  واجل�ائز  والرتفيه  املاأك�لت  من 

اإىل ت�شجيع اجلميع على زيارة املهرجان ملرات 

فر�شة  ومنحهم  اإقامته،  فرتة  خالل  عديدة 

التي ي�شمها  اأو معظم املطاعم  جتريب جميع 

وامل�شاركة يف الفعاليات املختلفة التي ينظمها، 

اإ�شافة اإىل جعل زيارة املهرجان �شمن اأجندة 

الفرتة  هذه  خالل  للبحرين  ال�افدين  ال�شياح 

من العام.

هام�س  على  له  ت�شريح  يف  واأ�شاف 

بنجاح  تب�شر  املعطيات  جميع  اأن  الفتتاح 

يف  العام  هذا  للطعام«  البحرين  »مهرجان 

داخل  من  الزوار  من  كبري  عدد  ا�شتقبال 

من  ع�امل  بعدة  مدع�ما  البحرين،  وخارج 

مع  وتزامنه  نف�شه،  املهرجان  جاذبية  بينها 

مثل  البحرين  ت�شت�شيفها  كربى  فعاليات 

بال�شراكة  من�ها  واحد،  الف�رم�ل  �شباق 

هذا  تنظيم  يف  اخلا�س  القطاع  من�شاآت  مع 

يليق  الذي  ال�شكل  بهذا  واإخراجه  املهرجان، 

اأي�شا يف  املهرجان  دور  م�ؤكدا على  ب�شمعته، 

تن�شيط القطاع التجاري يف البحرين.

باأن  ت�قعه  عن  قائدي  الدكت�ر  واأعرب 

الطعام  مهرجان  من  احلالية  الن�شخة  ت�شهد 

البحرين،  خارج  من  خا�شة  كثيفا  اإقبال 

ال�شياحة  هيئة  اأن  اإىل  ال�شدد  هذا  يف  لفتا 

املهرجان  بهذا  التعريف  على  وتعمل  عملت 

حملتها  خالل  من  ممكن  نطاق  اأو�شع  على 

 What’s on الرتويجية »مار�س يف البحرين

in March« الرامية للتعريف حمليا واإقليميا 
الذي  احلافل  الفعاليات  بربنامج  ودوليا 

ال�شهر،  هذا  خالل  البحرين  مملكة  �شت�شهده 

ومهرجان  ون،  الف�رم�ل  �شباق  ذلك  يف  مبا 

واأ�شب�ع  الطعام،  ومهرجان  املنامة«،  »ذهب 

الدانة،  م�شرح  للقتال، وحفالت  الدويل  بريف 

وغريها.

وزير اخلارجية يعقد جل�صة مباحثات مع نظريه ال�صنغافوري

تعزيز التعاون الثنائي يف املجاالت االقت�صادية والتنموية 
عقد وزير اخلارجية عبداللطيف 

ال�شبت  اأم�س  الزياين،  را�شد  بن 

جل�شة  مار�س 2022،   19 امل�افق 

الدكت�ر  مع  ر�شمية  مباحثات 

فيفيان بالكري�شنان وزير خارجية 

يق�م  الذي  �شنغاف�رة  جمه�رية 

بزيارة ململكة البحرين.

رحب  اللقاء،  بداية  ويف 

فيفيان  بالدكت�ر  اخلارجية  وزير 

بعالقات  م�شيًدا  بالكري�شنان، 

جتمع  التي  املتميزة  ال�شداقة 

وجمه�رية  البحرين  مملكة  بني 

تط�ر  من  ت�شهده  وما  �شنغاف�رة، 

على  م�شرتك  وحر�س  ومن� 

تعزيز التعاون الثنائي يف خمتلف 

املجالت.

اهتمام  اخلارجية  وزير  واأكد 

التعاون  بتنمية  البحرين  مملكة 

امل�شرتك بني البلدين اإىل اآفاق اأ�شمل 

مبا يلبي التطلعات امل�شرتكة ويحقق 

وجه  وعلى  املتبادلة  امل�شالح 

اخل�ش��س يف املجالت القت�شادية 

وال�شتثمارية والتجارية، وقطاعات 

فر�س  وفتح  املتن�عة،  اخلدمات 

القطاع  اأمام  امل�شرتك  التعاون 

اخلا�س يف البلدين.

من جانبه، اأعرب وزير خارجية 

�شعادته  عن  �شنغاف�رة  جمه�رية 

م�شيًدا مبا  البحرين،  بزيارة مملكة 

ق�بل به من كرم ال�شيافة وحفاوة 

ال�شتقبال، من�ًها بعالقات ال�شداقة 

مملكة  بني  تربط  التي  التاريخية 

�شنغاف�رة  وجمه�رية  البحرين 

من  عق�د  عدة  اإىل  متتد  والتي 

الحرتام املتبادل والتعاون امل�شرتك، 

م�ؤكًدا اهتمام جمه�رية �شنغاف�رة 

الثنائي  التعاون  عالقات  بتط�ير 

خمتلف  يف  البحرين  مملكة  مع 

املجالت مبا يخدم م�شالح البلدين 

ال�شديقني.

م�شار  اجلانبان  بحث  وقد 

التي  ال�طيدة  ال�شداقة  عالقات 

تربط بني البلدين ال�شديقني، و�شبل 

تعزيز التعاون الثنائي يف املجالت 

وم�ا�شلة  والتنم�ية،  القت�شادية 

والتفاقات  التفاهم  مذكرات  تفعيل 

والتن�شيق  البلدين،  بني  امل�قعة 

الدولية  املحافل  يف  امل�شرتك 

للبلدين  امل�شرتكة  للم�شالح  خدمة 

وال�شعبني ال�شديقني.

تط�رات  اجلانبان  بحث  كما 

والأمنية  ال�شيا�شية  الأو�شاع 

امل�شت�يني  على  والقت�شادية 

الإقليمي والدويل، وانعكا�شاتها على 

اإىل  باإ�شافة  الدويل،  وال�شلم  الأمن 

امل��ش�عات والق�شايا ذات الهتمام 

امل�شرتك.

ح�شر جل�شة املباحثات الدكت�ر 

خليفة  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�شيخ 

لل�ش�ؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل 

بنت  منرية  د.  وال�شفري  ال�شيا�شية، 

املدير  خليفة،  اآل  حمد  بن  خليفة 

مبارك  بن  حممد  لأكادميية  العام 

الدبل�ما�شية،  للدرا�شات  خليفة  اآل 

ال�شيد،  ح�شن  اأروى  د.  وال�شفري 

رئي�س قطاع �ش�ؤون حق�ق الإن�شان 

فاطمة  وال�شفري  اخلارجية،  ب�زارة 

عبداهلل الظاعن رئي�س قطاع ال�ش�ؤون 

اخلارجية،  ب�زارة  الأفرواآ�شي�ية 

�شفري  مينغ  ت�شاو  ونغ  وال�شفري 

مملكة  لدى  �شنغاف�رة  جمه�رية 

الريا�س،  يف  املقيم  البحرين 

اخلارجية  ل�زير  املرافق  وال�فد 

ال�شنغاف�ري.

جامعة العلوم التطبيقية تكّرم فرقها الريا�صية وت�صيد باإجنازاتها

التطبيقية  العل�م  جامعة  فريق  جنح 

ال�طني  الدوري  يف  الثالث  املركز  ح�شد  يف 

للجامعات لكرة القدم بعد اأداء متميز قدمه على 

للكرة  اجلامعة  فريق  كما متكن  البط�لة،  مدار 

الدوري  من  الثاين  باملركز  الظفر  من  الطائرة 

الريا�شات  يف  متيزها  اجلامعة  فرق  لتثبت 

الطلبة متيزهم على امل�شت�يني  املختلفة وي�ؤكد 

اجلماعي والفردي.

وُيعد فريق اجلامعة لكرة القدم حامل لقب 

فريق  حافظ  كما  الدوري،  من  الأوىل  الن�شخة 

الكرة الطائرة على مركزه و�شيًفا للن�شخة الأوىل 

والثانية من الدوري.

احتفالً  اجلامعة  اأقامت  املنا�شبة،  وبهذه 

الأمناء  جمل�س  رئي�س  برعاية  الالعبني  لتكرمي 

وبح�ش�ر  اخلاجة،  وهيب  الدكت�ر  الأ�شتاذ 

ع�اد،  غ�شان  الدكت�ر  الأ�شتاذ  اجلامعة  رئي�س 

وعدد من اأع�شاء الهيئتني الأكادميية والإدارية، 

واأع�شاء  واملدربني  الريا�شية  الفرق  ومنت�شبي 

جمل�س الطلبة.

الأ�شتاذ  الأمناء  جمل�س  رئي�س  واأعرب   

واعتزازه  فخره  عن  اخلاجة  وهيب  الدكت�ر 

بالالعبني وامل�شت�ى الرج�يل الذي قدم�ه على 

مدار البط�لة، م�ؤكًدا اأن اإدارة اجلامعة لن تدخر 

جهًدا يف تقدمي الدعم لهم لال�شتمرار يف حتقيق 

الألقاب وح�شد الإجنازات، انطالًقا من اهتمامها 

على  الطلبة  مل�شاعدة  كافة  الت�شهيالت  بت�فري 

التميز اأكادميًيا وريا�شًيا.

الطلبة  اإن  الأمناء  جمل�س  رئي�س  وقال 

اأثبت�ا متيزهم وقدم�ا م�شت�ى عالًيا ط�ال فرتة 

الدوري، اإذ اأبدوا التزاًما كبرًيا بتمثيل جامعتهم، 

الدعم  تقدمي  على  حري�شة  اجلامعة  يجعل  ما 

لطلبتها الريا�شيني، خا�شة واأنها متنح الطلبة 

امل�شاركني يف فرق اجلامعة خ�شًما كدعم للطلبة 

املتف�قني ريا�شًيا.

وتقدم رئي�س جمل�س الأمناء بال�شكر والتقدير 

اإىل �شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل 

جاللة امللك لالأعمال الإن�شانية و�ش�ؤون ال�شباب 

والريا�شة،  لل�شباب  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

النائب  خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�شيخ  و�شم� 

الأول رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة 

اللجنة  رئي�س  للريا�شة  العامة  الهيئة  رئي�س 

الأوملبية البحرينية على اهتمامهم بدعم ال�شباب 

والريا�شة يف البحرين، كما عرب عن �شكره اإىل 

البحريني  الريا�شي  الحتاد  يف  العاملني  كل 

بذل�ه من جه�د  ما  للمدار�س واجلامعات على 

ط�ال مدة الدوري.

غ�شان  الدكت�ر  الأ�شتاذ  عرب  جانبه،  من 

بامل�شاركة  اعتزازه  عن  اجلامعة  رئي�س  ع�اد 

اإىل  لفًتا  للجامعات،  ال�طني  الدوري  يف 

بالأن�شطة  كبرًيا  اهتماًما  ت�يل  اجلامعة  اأن 

الريا�شية ا�شتجابة ملبادرات �شم� ال�شيخ نا�شر 

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن 

املجل�س  رئي�س  ال�شباب  و�ش�ؤون  الإن�شانية 

الأعلى لل�شباب والريا�شة، و�شم� ال�شيخ خالد 

بن حمد اآل خليفة النائب الأول رئي�س املجل�س 

الأعلى لل�شباب والريا�شة رئي�س الهيئة العامة 

البحرينية  الأوملبية  اللجنة  رئي�س  للريا�شة 

اأن  اإىل  لفًتا  البحرينية،  الريا�شة  دعم  يف 

اإدارة اجلامعة ت�شتلهم من عزمية �شم� ال�شيخ 

احلكيمة  وروؤيتهم  خالد،  ال�شيخ  و�شم�  نا�شر 

يف  م�ش�ارها  وال�شادقة  املخل�شة  وجه�دهم 

وم�شاعدته  ومتكينه،  البحريني،  ال�شباب  دعم 

وخدمة  �شخ�شيته،  وبناء  ذاته  حتقيق  على 

وطنه وقيادته.

الذي  املتميز  بالأداء  واأ�شاد رئي�س اجلامعة 

اأظهره الالعب�ن خالل البط�لة، لفًتا اإىل اأن فرق 

منذ  وحر�شت  جماعية،  بروح  عملت  اجلامعة 

بداية الدوري على تقدمي م�شت�ى يليق ب�شمعة 

جامعة العل�م التطبيقية، م�ؤكًدا اأهمية ا�شتمرار 

م�شرية النجاح خالل امل�ا�شم املقبلة واملحافظة 

على هذه الإجنازات وتعزيزها.

د. حممد الع�سريي
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وزير �لإعالم: تغطية �إعالمية �شاملة 

ومتميزة لفعاليات �شباق فورمول 1

اأ�شاد وزير الإعالم علي بن حممد الرميحي باحت�شان 

يف  ال�شيارات  ريا�شة  »موطن  الدولية  البحرين  حلبة 

ال�شرق الأو�شط« ل�شباق الفورمول 1 للعام الثامن ع�شر، 

التنظيمية  اخلدمات  من  متقدمة  منظومة  توافر  و�شط 

واللوج�شتية والأمنية والإعالمية.

البحرين  حلبة  اإىل  زيارته  لدى  الرميحي،  واأعرب 

اعتزازه  عن  الإعالمية  للتغطية  ومتابعته  الدولية 

والأجهزة  الدولية  البحرين  حلبة  مع  الوزارة  بتعاون 

والت�شهيالت  اخلدمات  توفري  يف  املخت�شة  احلكومية 

الإعالمية والفنية والتقنية ملرا�شلي و�شائل الإعالم املحلية 

والأجنبية، مبا يربز هذا احلدث الريا�شي العاملي، وينقل 

الأجواء الحتفالية امل�شاحبة له.

تقدمي  على  الإعالم  �شوؤون  وزارة  حر�ص  اإىل  ولفت 

جائزة  �شباق  لفعاليات  ومتميزة  �شاملة  اإعالمية  تغطية 

واإبراز   ،1 للفورمول  اخلليج  لطريان  الكربى  البحرين 

الربامج الرتفيهية وال�شتعرا�شية داخل احللبة، من خالل 

واجلماهري  امل�شوؤولني  مع  مبا�شرة  اإذاعية  لقاءات  عقد 

ر�شائل  وبث  احل�شور  انطباعات  ونقل  احلدث،  قلب  من 

وتقارير اإخبارية عرب �شا�شة تلفزيون البحرين من داخل 

احللبة، ف�شالً عن التغطية امل�شورة لوكالة اأنباء البحرين.

�أمانة �لعا�شمة تقيم فعالية �أ�شبوع 

�ل�شجرة يف مدر�شة بيت �حلكمة

ال�شوارع  ت�شجري  يف  العا�شمة  اأمانة  اأهداف  اإطار  يف 

بالزراعة  التوعوية  وغر�ص  الداخلية،  واملناطق  الرئي�شة 

املنزلية، اأقامت اأمانة العا�شمة فعالية اأ�شبوع ال�شجرة لهذا 

العام يف مدر�شة بيت احلكمة البتدائية للبنات. 

 وت�شمنت الفعالية زراعة الطالبات 40 �شتلة خ�شراء، 

ومن ثم تقدمي برنامج توعوي عن ال�شجرة واأهميتها على 

البال�شتك  ا�شتخدام  الإن�شان والبيئة، وعن طرق احلد من 

واحلث على اإعادة التدوير، وذلك يف با�ص اأمانة العا�شمة 

التعليمي البيئي الذي يعد الأول من نوعه يف املنطقة. 

املهند�ص  العا�شمة  اأمانة  عام  مدير  اأكد  جانبه،  من   

حممد ال�شهلي اأن الأمانة م�شتمرة يف ن�شر الوعي الزراعي 

توعية  اأهمية  على  م�شددا  العا�شمة،  مدار�ص  خمتلف  يف 

اخل�شراء  الرقعة  وزيادة  والتجميل  بالت�شجري  الطلبة 

النباتي  الغطاء  وارتباط  لالإن�شان  �شديقة  باعتبارها 

بجمال ونظافة البيئة، لفتا اإىل اأن المانة ل تاألو جهدا يف 

التجميلية  بالزراعة  والعناية  وال�شواحل  احلدائق  جتهيز 

يف ال�شوارع الرئي�شة وامليادين العامة بالأ�شجار والزهور 

املو�شمية املختلفة.   

»�لأ�شغال«: �لبدء يف تطوير 

مركز بالد �لقدمي �ل�شحي قريًبا

يف اإطار اجلهود املبذولة من اأجل مواكبة التقدم والتطور 

اخلدمي يف جمال الرعاية ال�شحية باململكة وتلبية لروؤى 

العالج  املواطنني واملقيمني يف احل�شول على  واحتياجات 

والرعاية ال�شحية على اأعلى م�شتوى، �شرح الوكيل امل�شاعد 

مل�شاريع البناء وال�شيانة بوزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات 

اآل  بن حممد  م�شعل  ال�شيخ  املهند�ص  العمراين  والتخطيط 

التطوير  اأعمال  م�شروع  باأعمال  البدء  �شيتم  باأنه  خليفة 

والتو�شعة مبركز بالد القدمي ال�شحي قريباً، اإذ اإن الوزارة 

يف مراحل ا�شتكمال الإجراءات للم�شروع.

احلكومية  امل�شاريع  اأحد  ُيعد  امل�شروع  اأن  اإىل  واأ�شار 

لأغرا�ص  ت�شميمها  باإعادة  الوزارة  قامت  التي  اخلدمية 

على  بالإ�شراف  لحًقا  تقوم  اأن  على  والتو�شعة،  التطوير 

العمالء  لكل  الدعم  لتقدمي  الوزارة  وت�شعى  تنفيذها، 

وزارة  جهود  دعم  ا  واأي�شً معها،  تتعامل  التي  واجلهات 

ال�شحة يف تنفيذ براجمها وخططها ال�شرتاتيجية، م�شيًفا 

اأنه قد مت مراعاة كل متطلباتهم يف ت�شميم امل�شروع وفًقا 

توفري  جانب  اإىل  الهند�شية  القيا�شية  امل�شتويات  لأعلى 

متطلبات وموا�شفات ال�شتدامة واملباين اخل�شراء وتطبيق 

�شيا�شة تر�شيد ا�شتهالك الطاقة للحفاظ على البيئة واملوارد 

الطبيعية.

تر�أ�شت �لجتماع �لتن�شيقي للمجموعة �لعربية يف »�لربملاين �لدويل« ..رئي�س �لحتاد �لربملاين �لعربي:

 نتطلع مل�شار�ت تعاون جديدة بني �لربملانات �لعربية  
اأكدت فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�ص 

الربملاين  الحتاد  رئي�ص  النواب  جمل�ص 

تعاوٍن  م�شارات  اإيجاد  �شرورة  العربي 

الت�شريعية  واملجال�ص  للربملانات  جديدة 

ت�شافر  وا�شتمرار  العربية،  الدول  يف 

امل�شرتكة،  للم�شالح  الداعمة  اجلهود 

م�شرية اإىل اأن الربملانات ُتعد �شريًكا فاعالً 

يف ت�شكيل الت�شورات والربامج واخلطط 

تنفيذها  على  تعمل  التي  التنموية 

النماء  من  مزيًدا  يحقق  مبا  احلكومات، 

والزدهار للدول وال�شعوب العربية.

الربملاين  الحتاد  رئي�ص  ولفتت 

الق�شايا  م�شاندة  اأن  اإىل  العربي 

امل�شرتكة  امل�شاح  عن  والدفاع  العربية 

الربملانات  عمل  اأولويات  �شمن  يقع 

املتقدمة  بامل�شتويات  م�شيدة  العربية، 

الربملانات  بني  والتعا�شد  التن�شيق  من 

ب�شاأن  الفاعل  واحلوار  الت�شاور  وتاأ�شيل 

ا ما يطرح  املو�شوعات املختلفة، خ�شو�شً

اأمام املحافل الربملانية الدولية.

جاء ذلك خالل تروؤ�ص رئي�ص جمل�ص 

العربي  الربملاين  الحتاد  رئي�ص  النواب 

الربملانية  للمجموعة  التن�شيقي  الجتماع 

الدويل،  الربملاين  الحتاد  يف  العربية 

الذي ُعقد ام�ص )ال�شبت(، يف جزيرة بايل 

�شمن  ال�شقيقة،  اإندوني�شيا  بجمهورية 

لالحتاد  الـ144  العامة  اجلمعية  اأعمال 

الربملاين الدويل، والجتماعات امل�شاحبة، 

رئي�ص  بات�شيكو  دوارتي  بح�شور 

ال�شعبة  ووفد  الدويل،  الربملاين  الحتاد 

ي�شم:  الذي  البحرين،  ململكة  الربملانية 

لرئي�ص  الأول  النائب  فخرو  حممد  جمال 

عبدالنبي  النائب  ال�شورى،  جمل�ص 

جمل�ص  لرئي�ص  الأول  النائب  �شلمان 

النواب، جميلة علي �شلمان النائب الثاين 

حممد  النائب  ال�شورى،  جمل�ص  لرئي�ص 

ال�شي�شي البوعينني رئي�ص جلنة ال�شوؤون 

الوطني، هالة  اخلارجية والدفاع والأمن 

ال�شورى،  جمل�ص  ع�شو  فايز  رمزي 

النائب  العبا�شي،  عي�شى  حممد  النائب 

حممد  را�شد  وامل�شت�شار  الذوادي،  عبداهلل 

بوجنمة اأمني عام جمل�ص النواب اأمني �شر 

التنفيذية لل�شعبة الربملانية. اللجنة 

الربملاين  الحتاد  رئي�ص  وذكرت 

العربي اأن التحديات التي تواجهها الدول 

للم�شا�ص  امل�شتمرة  واملحاولت  العربية، 

تتطلب  ووحدتها،  وا�شتقرارها  باأمنها 

امل�شرتك وتوحيد  التكاتف والعمل  تعزيز 

الروؤى واملواقف بني برملاناتها وجمال�شها 

الت�شريعية.

وراأت اأن انتظام اجتماعات املجموعة 

العربية له دور مهم وحموري يف تعزيز 

قادة  توجهات  لرتجمة  الربملاين  العمل 

عرب  العربية،  الدول  و�شعوب  وحكام 

والتعاون  التوا�شل  مب�شتوى  الرتقاء 

اخلربات،  وتبادل  والت�شاور  امل�شتمر 

والق�شايا  امل�شتجدات  ب�شاأن  والتن�شيق 

اأن  اإىل  م�شرية  املتبادل،  الهتمام  ذات 

يف  العربية  للربملانات  الفاعلة  امل�شاركة 

الإميان  يثبت  التن�شيقية  الجتماعات 

الربملانية،  الدبلوما�شية  باأهمية  الرا�شخ 

تاأثري  من  الربملانية  اجلهود  متثله  وما 

الر�شمية  الدبلوما�شية  م�شاندة  يف  مميز 

املوحد  العربي  العمل  على  القائمة 

وامل�شري امل�شرتك.

يف رده على �شوؤ�ل �لنائب �لكوهجي ب�شاأن �لإجر�ء�ت �ملتبعة لبيع �لزو�يا.. خلف:

 247 ز�وية بيعت على �ملو�طنني منذ 2018 حتى عام 2022

1.24 مليون دينار �شايف ربح �ل�شركة يف 2021.. »�إد�مة«:

تو�شعة عمليات �ل�شتثمار �لعقاري وت�شريع تنفيذ �مل�شاريع

البلديات  و�شوؤون  الأِ�شغال  وزير  قال 

بن  ع�شام  املهند�ص  العمراين  والتخطيط 

عبداهلل خلف اإن عدد الزوايا التي بيعت على 

املواطنني منذ �شهر دي�شمرب 2018 وحتـى 

خمتلف  يف  زاوية   274 بلغ   2022 عام 

مناطق اململكة. 

الأ�شل  اأن  خلف  الوزير  واأو�شح 

الأ�شغال  وزارة  اإليه  ت�شتند  الذي  القانوين 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون 

ال�شكانية  املناطق  خارج  الزوايا  بيع  يف 

يتمثل يف قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم 

ل�شنة 2001، ولئحته  رقم )35(  بقانون 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 

البند  الأخ�ص  وعلى  وتعديالتهما   2022

بقانون  املر�شوم  من   )19( املادة  من  )ق( 

»اقـرتاح  على:  تن�ص  والتي  اإليه،  امل�شار 

�شوؤون  يف  تـنفيذها  ومواقع  امل�شروعات 

العمران والتعمري، وتـنظيم املناطق ال�شكنية 

ال�شوارع  وحتديد  وال�شناعية،  والتجارية 

واقـرتاح  التـنظيم،  وخطوط  والطرق 

من  والزوايا  باجليوب  املتعلقـة  الأنظمة 

مع  بالتـن�شيق  ذلك  على  املرتتبة  الأرا�شي 

يف  الأولويات  واإقرار  املخت�شة،  اجلهات 

تنفيذها«.

بيع  يف  ا  اأي�شً الوزارة  »ت�شتند  وقال 

العقاري  الت�شجيل  قانون  اإىل  الزوايا 

ال�شادر بالقانون رقم )13( ل�شنة 2013، 

املادة رقم )16(  وحتديًدا ما ورد يف ن�ص 

الزوايا  تبيع  اأن  للبلديات  يجوز  باأنه  منه 

)مائتي  م�شاحتها 200م2  تتجاوز  ل  التي 

اجلهات  راأي  اأخذ  بعد  وذلك  مربع(،  مرت 

املخت�شة«.

اأنه  على  املذكورة  املادة  ت  »ن�شّ وتابع 

ي�شرتط لبيع الزاوية اأن تكون مال�شقة لعقار 

مملوك لطالب ال�شراء، واأل تكون مقتطعة من 

امل�شاحة  م�شاحتها  تتجاوز  حكومية  اأر�ص 

املذكورة يف الفقرة الأوىل من هذه املادة، واأل 

ت�شلح لتكون قطعة م�شتقلة ميكن ا�شتغاللها، 

ويرتتب على قيد عقود بيع الزوايا ال�شادرة 

من البلديات اإىل مالك العقارات املال�شقة لها 

يف ال�شجل العقاري اإدماج الزاوية يف العقار 

لها  ت�شدر  ول  للم�شرتي،  اململوك  املال�شق 

الت�شرف  يجوز  ول  م�شتقلة،  ملكية  وثيقة 

املال�شق  العقار  اإل مع  امل�شرتاة  الزاوية  يف 

ك�شفقة واحدة«.

اآلية  تنظيم  مت  اإنه  خلف  الوزير  وقال 

بيع الزوايا بعدد من القرارات اآخرها القرار 

الآلية  باعتماد   2020 ل�شنة   )133( رقم 

اإذ نظمت هذه  الزوايا،  الإلكرتونية لطلبات 

اإجراءات  عليها  ت�شري  التي  الآلية  القرارات 

توجد  ل  اأنه  على  موؤكدا  الزوايا  بيع 

ا�شتثناءات على املعايري وال�شروط املعتمدة 

لبيع الزوايا. 

 اأما ب�شاأن عما اإذا كان ي�شمل بيع الزوايا 

الوزير  بنّي  فقد  العام،  والطرق  الأر�شفة 

الذي  اأن حرم الطريق ي�شمل الطريق  خلف 

ومواقف  والأر�شفة  ال�شيارات  عليه  تعرب 

البنية  الطريق وخدمات  ال�شيارات بجانبي 

ومياه  واملاء  الكهرباء  �شبكات  من  التحتية 

الأمطار  مياه  وت�شريف  ال�شحي  ال�شرف 

والت�شالت.

حرم  عرو�ص  حتديد  »يتم  واأ�شاف: 

اجلهات  احتياجات  على  بناًء  ال�شوارع 

يزيد  وما  التحتية،  البنية  بخدمات  املعنية 

املمكن  من  الطريق  حلرم  احلاجة  عن 

ا�شت�شارة كافة  النظر يف �شمه كزوايا بعد 

كما  الزوايا،  بيع  اآلية  املعنية وفق  اجلهات 

بالنظر  تعنى  بالوزارة  البلديات  �شوؤون  اأن 

يف الإجراءات الإدارية لبيع الزوايا ويعتمد 

قبول اأو رف�ص الطلب على موافقة اجلهات 

اخلدمية املعنية«.

وب�شاأن بيع اأجزاء من الأر�شفة والطرق 

العامة يف منطقة الب�شيتني، فقد اأكد الوزير 

اأنه »مل يتم بيع اأجزاء من الطرق والأر�شفة 

يف  ول  بل  الب�شيتني،  منطقة  جممعات  يف 

التي  الزوايا  اإن  اإذ  اململكة،  مناطق  عموم 

حرم  خارج  تقع  املناطق  تلك  يف  بيعها  مت 

اأن مت احل�شول على املوافقة  الطريق وبعد 

املطلوبة من اجلهات اخلدمية كافة، وبح�شب 

الآلية امل�شار لها اأعاله«.

حمرر ال�شوؤون الربملانية:

لال�شتثمار  البحرين  �شركة  ك�شفت 

العام  يف  اأرباحها  �شايف  اأن  العقاري 

مليون   1.24 حوايل  بلغ   2021 املن�شرم 

مقارنًة   %57 قدرها  بزيادة  وذلك  دينار، 

بالعام الذي �شبقه 2020.

اأن تعمل على عدد من  ال�شركة  واأكدت 

وتو�شعة  لتطوير  وامل�شاريع  املبادرات 

واأنها  العقاري،  ال�شتثمار  يف  عملياتها 

العقارية  حمفظتها  تطوير  يف  ما�شية 

مع  مت�شارعة،  ب�شورة  امل�شاريع  وتنفيذ 

امل�شاريع  من  حزمة  تنفيذ  على  الرتكيز 

التنموية واملبادرات ال�شرتاتيجية الوطنية 

ال�شياحي  القطاع  الرائدة واملتميزة لتعزيز 

والعقاري.

اأهداًفا  و�شعت  اأنها  ال�شركة  واأكدت 

تنفيذها،  على  تعمل  طموحة  ا�شرتاتيجية 

فقد  الأهداف  تلك  حتقيق  �شبيل  يف  واأنه 

املح�شلة  الأرباح  جميع  ا�شتثمار  اإعادة  مت 

وحتى   2017 العام  من  الفرتة  خالل 

م�شاريع  تطوير  اأجل  من   ،2021 العام 

التوجهات  يخدم  مبا  العقارية  ال�شركة 

لل�شركة  املتطورة  واملنهجية  ال�شرتاتيجية 

حتقيًقا لالأغرا�ص التي اأن�شئت من اأجلها.

يف  خ�ش�شت  اإنها  ال�شركة  وقالت 

مليون   17 املا�شية  اخلم�ص  ال�شنوات 

دينار مل�شاريع ا�شتثمارية واعدة، واإن تلك 

امل�شاريع �شت�شهم يف حتقيق اأهداف التنمية 

احلركة  ومواكبة  وامل�شتدامة  ال�شاملة 

التنموية والطفرة العقارية.

واأ�شارت اإىل اأن من اأبرز تلك امل�شاريع: 

العدلية  منطقة  �شيارات  مواقف  م�شروع 

)املرحلة  �شعادة  م�شروع  تريمنال(،  )ذا 

جممع  �شيارات  مواقف  م�شروع  الأوىل(، 

من  الأوىل  املرحلة  الطبي،  ال�شلمانية 

م�شروع تطوير �شاحل بالج اجلزائر، كما مت 

تنفيذ  ل�شتكمال  اإ�شافية  مبالغ  تخ�شي�ص 

تطوير  مل�شروع  الأ�شا�شية  التحتية  البنية 

مب�شاحة  ال�شياحي  اجلزائر  بالج  �شاحل 

تقدر بـ1.3 مليون مرت مربع، والذي يتطلب 

دينار  مليون   12 وقدره  اإجماليا  مبلغا 

بحريني للمرحلة القادمة.

اأن  النواب  ملجل�ص  مذكرة  يف  واأكدت 

والإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير 

توجه  هذا  على  اأثنى   2021-2020

ال�شركة  اأن  اإىل  التقرير  اأ�شار  اإذ  ال�شركة، 

 2020-2017 الفرتة  خالل  قامت  قد 

وامل�شاريع  املبادرات  من  العديد  بتنفيذ 

ال�شتثمار  يف  عملياتها  وتو�شعة  لتطوير 

العقاري، والتي اأثمرت عن زيادة ملحوظة 

ارتفعت  اإذ  واأرباحها،  ال�شركة  اإيرادات  يف 

العام  من   %54.5 بن�شبة  ال�شركة  اإيرادات 

2017 حتى العام 2021.

يف  النقد  ر�شيد  اإن  ال�شركة  وقالت 

للعام  املالية  للبيانات  وفًقا  ال�شركة 

2016 - بعد ت�شديد التكاليف الت�شغيلية 

- بلغ 12 مليون دينار، متمثالً يف املبالغ 

النقدية املح�شلة عن عمليات تاأجري واإدارة 

ا�شتغالل  ومت  الفرتة،  تلك  طوال  العقارات 

لتنفيذ  الالحقة  ال�شنوات  يف  املبلغ  هذا 

حزمة من امل�شاريع العقارية ال�شرتاتيجية.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12034/pdf/INAF_20220320033242715.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/952845/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/952849/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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يوم ال�شراكة املجتمعية الذي حتتفل به البحرين 

يف  امل�شرتكة  امل�شوؤولية  ت�أ�شيل  يف  ي�شهم  ع�م،  كل 

حفظ االأمن وتعزيز االنتم�ء وتر�شيخ قيم املواطنة.

الت�شنيف يجعل كال منا عاجزا عن فهم الخرين وروؤية 

التي يبدعها بع�شنا. وقد تك�ن مفيدة لنا  الفكار اجلديدة 

كا�شخا�ص او  كجماعات.

الن�شاين  اخليط  روؤية  عن  عاجزين  يجعلنا  الت�شنيف 

والرتاحم  وامل�ا�شاة  بالعدل  الميان  جميعا:  النا�ص  بني  امل�شرتك 

والتعاون وعمران الر�ص
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اأبواب  على  الف�يكنج  ظهور   -  845
ب�ري�س.

1949 - ت�أ�شي�س ن�دي الرج�ء الري��شي
1956 - فرن�ش� متنح تون�س اال�شتقالل 

الك�مل م� عدا مين�ء بنزرت.

مركز  ته�جم  العراقية  القوات   -  1973
يعرف  فيم�  الكويتي  احلدودي  ال�ش�متة 

بح�دثة ال�ش�متة.

اأنديرا  الهند  وزراء  رئي�شة   -  1977
خ�ش�رته�  بعد  من�شبه�  من  ت�شتقيل  غ�ندي 

االنتخ�ب�ت الني�بية.

رئ��شة  يتوىل  �شرياك  ج�ك   -  1986
وزراء فرن�ش�.

جونز  وبري�ن  بيك�ر  برن�ر   -  1999
بب�لون  االأر�س  حول  الدوران  يف  ينجح�ن 

من دون انقط�ع يف 20 يوم�.

على  االأمريكية  احلرب  بداية   -  2003
العراق، والعد التن�زيل لالإط�حة بحكم �شدام 

ح�شني.

2015 -  ك�شوف كلي لل�شم�س يف �شم�ل 
اأوروب� وجزئي يف بع�س الدول العربية.

2019 - رئي�س ك�زاخ�شت�ن نور �شلط�ن 
بعد  من�شبه  من  ا�شتق�لته  ُيعلن  نزارب�ييف 

الدولة،  ُحكم  يف  ق�ش�ه�  ُعُقود  ثالثة  نحو 

توك�ييف  جوم�رت  ق��شم  اجلديد  والرئي�س 

ُيعلن تغيري ا�شم ع��شمة البالد من »اأ�شت�ن�« 

اإىل »نور �شلط�ن« تيمنً� ب�لرئي�س املُتنحي.
ت�صوير- عبدعلي قربان»ديفجي اأوروم« تطلق اأحدث جمموع�ته� »دوف�را« الرائعة من املجوهرات

ابتكار »تي�صريت« ي�صتمع لدقات قلبك!
يف �شابقة، يعمل فريق من العلماء حالًيا على 

»�شماع«  ميكنه  »تي�شريت«  ذكي  قمي�ص  تط�ير 

نب�شات قلبك ومراقبة اإيقاعه يف ال�قت الفعلي.

ما�شات�ش��شت�ص  معهد  من  العلماء  ولفت 

للتكن�ل�جيا ومدر�شة رود اآيالند للت�شميم اإىل اأن 

يعمل  �ش�تي«  »ن�شيج  با�شتخدام  ُطّ�ر  القمي�ص 

ال�ش�ت  بتح�يل  اأولُ  يق�م  اإذ  امليكروف�ن،  مثل 

اإىل اهتزازات ميكانيكية ثم اإىل اإ�شارات كهربائية، 

بطريقة ت�شبه الطريقة التي ت�شمع بها اآذاننا، وفق 

عن  الربيطانية  ميل«  »ديلي  �شحيفة  نقلت  ما 

جملة »نيت�شر« العلمية.

كما ك�شف�ا اأنه عند ارتدائه �شيتمكن القمي�ص 

من اكت�شاف مالمح �شربات القلب الدقيقة ملرتديه 

يف ال�قت الفعلي. غري اأنه مل يتم الإف�شاح عن اأي 

ما  القمي�ص  لأن  املحتملة؛  التكلفة  ح�ل  تفا�شيل 

زال يف مرحلة التط�ير.

من جهته، اأو�شح الربوفي�ش�ر وي يان، الذي 

يق�د فريق العلماء، اأنه مت ت�شميم األياف الن�شيج 

كهربائية  اإ�شارة  تنتج  »كهر�شغطية«  مادة  من 

عند تعر�شها لالنحناء وال�شغط، ما ي�فر و�شيلة 

للقمي�ص لتح�يل الهتزازات ال�ش�تية اإىل اإ�شارات 

اأن  اأنه »ميكن لهذا الن�شيج  كهربائية. كما اأ�شاف 

الإن�شان،  جلد  مع  حم�ش��ص  غري  ب�شكل  يتفاعل 

القلب واجلهاز  ما ميّكن مرتديه من مراقبة حالة 

ال�قت  ويف  وم�شتمرة  مريحة  بطريقة  التنف�شي 

الفعلي«.

حالة نادرة جًدا.. والدة طفل بعني واحدة

يف حالة نادرة احلدوث عاملًيا، ولد طفل ميني بعني 

واحدة يف مدينة رداع مبحافظة البي�شاء، و�شط البالد.

وك�شف م�شدر طبي اأن الر�شيع ولد يف م�شت�شفى 

عيني  جت�يف  ولديه  رداع،  مبدينة  الطبي«  »الهالل 

اأنه ت�يف بعد  اإىل  واحد وع�شب ب�شري واحد، م�شرًيا 

�شاعات من نقله للحا�شنة، وفًقا للعربية نت.

ن�شر  الذي  زارعي،  كرمي  اليمني  الإعالمي  وقال   

�ش�رة الطفل امل�ل�د، اإن هذه احلاله نادرة جًدا ح�ل 

العامل.

ما  منذ  فقط  حالت   6 �شهد  »العامل  اأن  واأ�شاف 

يقرب من 5 قرون، و�شميت بـ)ولدة اأطفال ذوي العني 

ال�احدة(«.

واأو�شح اأن اأول حالة مماثلة �ُشجلَت عام 1665، 

م�شيفا »وها نحن الآن ن�شهد حالة جديدة يف اليمن«.

»ال�صحة« ت�صّجل 746 اإ�صابة 

جديدة بكورونا وتعايف 1408

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

اأظهرت ت�شجيل 746  اأم�ص 20 مار�ص 2022،  5046 ي�م 

حالة قائمة جديدة، كما تعافت 1408 حالت اإ�شافية لي�شل 

العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 532929.

وبلغ العدد الجمايل للحالت القائمة 9441 حالة، منها 

29 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى و 5 حالت يف العناية 

املركزة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12034/pdf/INAF_20220320033242715.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/last-page/952855/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
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 الملك وولي العهد رئيس الوزراء 
يهنئان رئيس تونس بذكرى االستقالل

بع��ث حض��رة صاحب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل 
ورعاه برقي��ة تهنئة إلى فخام��ة الرئيس قيس 
س��عّيد رئيس الجمهورية التونس��ية الشقيقة، 
وذل��ك بمناس��بة الذكرى الس��نوية االس��تقالل 

بالده. 
وأع��رب جاللته ف��ي البرقية عن أطي��ب تهانيه 

وتمنيات��ه لفخامته بموفور الصحة والس��عادة 
ولش��عب الجمهورية التونس��ية الشقيق تحقيق 

المزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
برقية تهنئ��ة إلى الرئيس قيس س��عّيد رئيس 
الجمهورية التونس��ية الشقيقة، وذلك بمناسبة 

الذكرى السنوية الستقالل بالده. 
وأع��رب س��موه في البرقي��ة عن أطي��ب تهانيه 
وتمنيات��ه لفخامت��ه موفور الصحة والس��عادة 
ولش��عب الجمهورية التونس��ية الشقيق تحقيق 

مزيد من التقدم واالزدهار.
كما بعث سموه برقية تهنئة مماثلة إلى معالي 

السيدة نجالء بودن رئيسة الحكومة التونسية.

 وزير الخارجية ونظيره السنغافوري 
يبحثان تطورات األوضاع إقليميًا ودوليًا

عبداللطي��ف  الدكت��ور  الخارجي��ة  وزي��ر  بح��ث 
الزيان��ي، ووزي��ر خارجي��ة جمهورية س��نغافورة 
الدكت��ور فيفيان باالكريش��نان أم��س، تطورات 
األوضاع السياس��ية واألمني��ة واالقتصادية على 
المس��تويين اإلقليم��ي والدولي، وانعكاس��اتها 

على األمن والسلم الدولي.
ج��اء ذل��ك، خ��الل جلس��ة مباحثات رس��مية في 
إط��ار زيارت��ه للبحرين، حي��ث تم كذل��ك، بحث 

الموضوعات والقضايا ذات االهتمام المشترك.
وأش��اد الزيان��ي، بعالق��ات الصداق��ة المتميزة 
الت��ي تجم��ع بين مملك��ة البحري��ن وجمهورية 
سنغافورة، وما تشهده من تطور ونمو، وحرص 
مش��ترك على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف 

المجاالت.
وأكد اهتمام البحرين بتنمية التعاون المشترك 
بين البلدين إلى آفاق أشمل بما يلبي التطلعات 
المش��تركة ويحق��ق المصال��ح المتبادلة وعلى 
وج��ه الخص��وص ف��ي المج��االت االقتصادي��ة 
واالس��تثمارية والتجاري��ة، وقطاع��ات الخدمات 
المتنوعة، وفتح فرص التعاون المش��ترك أمام 

القطاع الخاص في البلدين.
م��ن جانبه، أش��اد وزير خارجية س��نغافورة، بما 
قوب��ل به من كرم الضيافة وحفاوة االس��تقبال، 
منوهًا بعالقات الصداق��ة التاريخية التي تربط 
بين مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة والتي 

تمت��د إلى ع��دة عقود م��ن االحت��رام المتبادل 
والتعاون المشترك.

وأك��د اهتم��ام جمهوري��ة س��نغافورة بتطوير 
عالق��ات التعاون الثنائ��ي مع مملك��ة البحرين 
في مختلف المجاالت بم��ا يخدم مصالح البلدين 

الصديقين.
وبحث الجانبان مس��ار عالقات الصداقة الوطيدة 
الت��ي تربط بي��ن البلدي��ن الصديقين، وس��بل 
تعزيز التعاون الثنائي في المجاالت االقتصادية 
والتنموية، ومواصلة تفعي��ل مذكرات التفاهم 
واالتفاق��ات الموقع��ة بين البلدين، والتنس��يق 
المش��ترك في المحافل الدولية خدمة للمصالح 

المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
حضر جلس��ة المباحث��ات، وكي��ل وزارة الخارجية 
للش��ؤون السياسية الدكتور الش��يخ عبداهلل بن 
أحمد آل خليفة، والمدير العام ألكاديمية محمد 
ب��ن مب��ارك آل خليفة للدراس��ات الدبلوماس��ية 
الدكتورة منيرة بن��ت خليفة بن حمد آل خليفة، 
ورئي��س قطاع ش��ؤون حق��وق اإلنس��ان بوزارة 
الخارجي��ة الدكتورة أروى الس��يد، ورئيس قطاع 
الش��ؤون األفروآس��يوية بوزارة الخارجية فاطمة 
الظاعن، وسفير جمهورية سنغافورة لدى مملكة 
البحري��ن المقيم ف��ي الرياض ونغ تش��او مينغ، 

والوفد المرافق لوزير الخارجية السنغافوري.

خالد بن أحمد: تقدم مستمر في 
العالقات بين البحرين وسنغافورة

اس��تقبل الش��يخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مستشار 
جالل��ة المل��ك للش��ؤون الدبلوماس��ية أم��س وزي��ر خارجية 
جمهورية س��نغافورة الدكت��ور فيفيان باالكريش��نان والوفد 

المرافق له خالل زيارته للمملكة. 
وأش��اد الش��يخ خالد بن أحم��د بتميز عالق��ات الصداقة التي 
ترب��ط بين مملك��ة البحري��ن وجمهوري��ة س��نغافورة، وما 
يش��هده التع��اون الثنائي والعمل المش��ترك بي��ن البلدين 
الصديقي��ن م��ن تقدم مس��تمر على المس��تويات كافة، بما 
يجسد تطلعهما الدائم إلى المضي بكافة أوجه التعاون إلى 

آفاق أرحب بما يعزز مصالحهما المشتركة. 
من جهته، أعرب باالكريش��نان عن اعتزازه بلقاء الشيخ خالد 
بن أحمد بن محمد آل خليفة، مؤكدًا حرص بالده على توطيد 
العالقات م��ع مملكة البحرين في جميع المجاالت، والتش��اور 

الدائم فيما يتعلق بالتطورات الدولية. 
كم��ا جرى خالل االجتماع تبادل وجه��ات النظر حول عدد من 
التطورات والمس��تجدات الحاصلة على الس��احتين اإلقليمية 

والدولية محل االهتمام المشترك.

 ناصر بن حمد: تعزيز 
أوجه التعاون مع سنغافورة

اس��تقبل سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنس��انية وشئون الش��باب، وزير خارجية س��نغافورة فيفيان باالكريشنان، 

والوفد المرافق له خالل زيارته للمملكة.
وأش��اد س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة بعالقات الصداق��ة الثنائية 
المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية س��نغافورة في تأكيد على 
العمل المش��ترك بين البلدين والذي يش��هد تقدم ونمو مستمر على كافة 
األصعدة، مؤكدًا الحرص الدائم على المضي قدمًا في تعزيز أوجه التعاون 

آلفاق واسعة بما يعزز مصالح البلدين.
من جانبه، أعرب وزير خارجية سنغافورة عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة على حفاوة االس��تقبال، مشيدًا بالمستوى المتميز 
ال��ذي وصل��ت إليه العالق��ات بين مملك��ة البحرين وجمهورية س��نغافورة 
بفض��ل حرص البلدين على تطوير مختلف أط��ر التعاون الثنائي وما يتوفر 
للعالقات بين البلدي��ن من فرص ومقومات كبيرة للمضي بها آلفاق أرحب 

على المستويات كافة.

 »األشغال«: تطوير وتوسعة
»بالد القديم الصحي« قريبًا

أك��د الوكيل المس��اعد لمش��اريع 
البن��اء والصيانة بوزارة األش��غال 
والتخطي��ط  البلدي��ات  وش��ؤون 
ب��ن  الش��يخ مش��عل  العمران��ي 
محمد آل خليفة، أنه س��يتم البدء 
بأعمال مش��روع أعم��ال التطوير 
والتوس��عة بمرك��ز ب��الد القديم 
الصح��ي قريب��ًا، حي��ث إن الوزارة 
في مراح��ل اس��تكمال اإلجراءات 

للمشروع.
وأض��اف، أن ذلك يأت��ي في إطار 
الجهود المبذولة من أجل مواكبة 
التقدم والتطور الخدمي في مجال 
الرعاية الصحية بالمملكة وتلبية 
المواطني��ن  واحتياج��ات  ل��رؤى 
الحص��ول على  والمقيمي��ن ف��ي 
الع��الج والرعاي��ة الصحي��ة على 

أعلى مستوى. 
وأش��ار إلى أن المش��روع ُيعد أحد 
المشاريع الحكومية الخدمية التي 
بإع��ادة تصميمها  الوزارة  قامت 
والتوسعة على  التطوير  ألغراض 
أن تق��وم الحق��ًا باإلش��راف على 

تنفيذها.
وأك��د أن الوزارة تس��عى لتقديم 
الدع��م لكافة العم��الء والجهات 
التي تتعام��ل معها، وأيضًا دعم 
جه��ود وزارة الصح��ة ف��ي تنفيذ 
برامجها وخططها االستراتيجية.

وأض��اف أن��ه تمت مراع��اة كافة 

متطلباتهم في تصميم المشروع 
القياسية  وفقًا ألعلى المستويات 
توفي��ر  جان��ب  إل��ى  الهندس��ية 
متطلبات ومواصفات االس��تدامة 
وتطبي��ق  الخض��راء  والمبان��ي 
سياسة ترش��يد استهالك الطاقة 
والموارد  البيئ��ة  عل��ى  للحف��اظ 

الطبيعية.
وذكر الش��يخ مش��عل ب��ن محمد 
آل خليف��ة، أن األعم��ال تش��مل 
التطوير والتجديد الجزئي للقسم 
العالجي واإلداري الحالي ومنطقة 
االستش��ارات الطبي��ة باإلضاف��ة 
إلى أعمال توس��عته ع��ن طريق 
إضافة مبني مك��ون من طابقين 
من الجان��ب الخلفي للمركز حيث 
تبلغ مس��احة البناء الكلية ألعمال 
 1105.859 والصيانة  التوس��عة 

مترًا مربعًا. 
ويتك��ون الطاب��ق األرض��ي م��ن 
مواقف للسيارات، باإلضافة لغرفة 
األشعة وغرف لألطباء والتمريض، 
بينم��ا يتكون الطاب��ق األول من 
قاعة لالجتماعات وقس��م العالج 
الطبيعي للرجال وللنساء ومكاتب 
جمي��ع  إل��ى  باإلضاف��ة  ل��إدارة 
الخدم��ات الكهروميكانيكية، إلى 
جان��ب كافة الخدمات المصاحبة، 
إلى جانب جميع األعمال الخارجية 

وتنسيق الموقع العام.

الحواج: تكاتف الجهود 
للتخفيف من تأثيرات تغير 
المناخ على األمن الغذائي

أكد وكي��ل الزراعة والثروة البحرية إبراهيم الحواج أهمية تكاتف 
الجهود اإلقليمي��ة والدولية للتخفيف من تأثي��رات تغير المناخ 
التي تؤثر على األمن الغذائي على الكوكب واألجيال المستقبلية.
وش��ارك الحواج ممثاًل عن البحرين ف��ي اجتماع لمنظمة األغذية 
والزراع��ة »الف��او« التابعة لألمم المتحدة عقدت��ه في أبوظبي، 
ح��ول التح��ول األزرق ومس��اهمته في مصائد األس��ماك وتربية 
األحياء المائية في مقاومة التغير المناخي لدول مجلس التعاون 

الخليجي واليمن.
وقال الح��واج: »مثل معظم دول مجلس التعاون الخليجي والجزر 
الصغي��رة، تلعب مصائد األس��ماك دورًا حيويًا للبحرينيين، إذ إن 
السمك هو أحد األطباق الرئيس��ة على المائدة البحرينية، ولكن 
ف��ي العقدي��ن الماضيين ش��هدت البحرين ارتفاع��ًا في درجات 
ح��رارة المياه الجوفية والبحرية ما تس��بب في مجموعة واس��عة 
م��ن التأثي��رات وخاصة على الموائل الحساس��ة، مثل الش��عاب 

المرجانية«.
وأض��اف أنه يمكن أن يتس��بب عدم اس��تقرار الموائ��ل البحرية 
في ح��دوث تغيير ببنية المجتم��ع المحلي لألس��ماك في المياه 
اإلقليمي��ة، وفي الوقت الحاض��ر بدأ المخزون الس��مكي المحلي 
يتأثر بزيادة في الحيوانات العاش��بة قصيرة العمر أو غيرها من 
أنواع األس��ماك س��ريعة النم��و إذا ما قورنت باألس��ماك طويلة 
العمر أو األس��ماك آكلة اللحوم، والتي عندما تضاف إلى أنشطة 
الصيد الجائر واألنش��طة البشرية األخرى س��تؤدي إلى استنفاد 
األس��ماك المحلية ما يش��كل تهديدًا لمصدر البروتين الطبيعي 

الوحيد في البحرين.

المؤيد يستقبل الفائزين الثالثة 
بمسابقة شعار يوم الشباب

استقبل وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة أيمن المؤيد الفائزين 
بمسابقة تصميم شعار يوم الشباب البحريني.

وخالل اللقاء أشاد المؤيد باألفكار التي قدمها الشباب البحريني 
وتصميمه��م نم��اذج متمي��زة لش��عار ي��وم الش��باب البحريني 
ال��ذي س��يمثل مناس��بة عظيمة لتأكي��د دور الش��باب البحريني 
وإس��هاماتهم في عملية التنمية التي تشهدها المملكة مشيرًا 
إلى أن جميع النماذج التي قدمها الشباب البحريني كانت متميزة 
وصمم��ت بطريق��ة ش��بابية عصري��ة وتضمنت أف��كار وأهداف 
ورس��ائل تحمل فكرًا شبابيًا متقدمًا. وأشاد بالجهود التي بذلها 
أصحاب المراكز الثالثة األولى وهم أحمد خليل صاحب التصميم 
الذي تم اعتماده ليوم الش��باب البحريني، وآمنة المسلم المركز 
الثاني ومحمود العرادي المركز الثالث، مشيدا بما تضمنه شعار 
ي��وم الش��باب البحريني من تصميم رائع ومتمي��ز وما حمله من 
أف��كار إبداعية وعصرية. من جانبه أش��اد صاح��ب المركز األول 
أحم��د خليل بالمس��ابقة التي أتاح��ت له وألقرانه من الش��باب 
المش��اركة بأفكارهم وتصاميمهم ليوم الشباب البحريني مبديًا 
فرحه بحصوله على المركز األول واعتماد ش��عاره اليوم الشباب 
البحريني. وقال »اس��تلهمت فكرة التصميم لهوية يوم الشباب 
البحرين��ي م��ن كون الش��باب هم اللبنات األساس��ية لمس��تقبل 
البحري��ن الواعد، وانطالق��ًا من هذه الرمزية الت��ي تربط إبداع 
الش��باب بمس��تقبل مجتمعن��ا تم تصمي��م األش��كال واأللوان 
المس��تخدمة في الش��عار بوحي عصري يتماثل مع أهداف وقيم 
هذا اليوم، كما أن الشعار يمثل دافعًا لتقدير الجهود واإلنجازات 
الت��ي حققها الش��باب البحريني وتنمية إبداعات��ه باإلضافة إلى 
ألوان��ه األصفر ال��ذي يرمز إلى االزده��ار واألزرق يرمز إلى اإلنجاز 

واألحمر يرمز للترابط.
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 الملك وولي العهد رئيس الوزراء 
يهنئان رئيس تونس بذكرى االستقالل

بع��ث حض��رة صاحب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل 
ورعاه برقي��ة تهنئة إلى فخام��ة الرئيس قيس 
س��عّيد رئيس الجمهورية التونس��ية الشقيقة، 
وذل��ك بمناس��بة الذكرى الس��نوية االس��تقالل 

بالده. 
وأع��رب جاللته ف��ي البرقية عن أطي��ب تهانيه 

وتمنيات��ه لفخامته بموفور الصحة والس��عادة 
ولش��عب الجمهورية التونس��ية الشقيق تحقيق 

المزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
برقية تهنئ��ة إلى الرئيس قيس س��عّيد رئيس 
الجمهورية التونس��ية الشقيقة، وذلك بمناسبة 

الذكرى السنوية الستقالل بالده. 
وأع��رب س��موه في البرقي��ة عن أطي��ب تهانيه 
وتمنيات��ه لفخامت��ه موفور الصحة والس��عادة 
ولش��عب الجمهورية التونس��ية الشقيق تحقيق 

مزيد من التقدم واالزدهار.
كما بعث سموه برقية تهنئة مماثلة إلى معالي 

السيدة نجالء بودن رئيسة الحكومة التونسية.

 وزير الخارجية ونظيره السنغافوري 
يبحثان تطورات األوضاع إقليميًا ودوليًا

عبداللطي��ف  الدكت��ور  الخارجي��ة  وزي��ر  بح��ث 
الزيان��ي، ووزي��ر خارجي��ة جمهورية س��نغافورة 
الدكت��ور فيفيان باالكريش��نان أم��س، تطورات 
األوضاع السياس��ية واألمني��ة واالقتصادية على 
المس��تويين اإلقليم��ي والدولي، وانعكاس��اتها 

على األمن والسلم الدولي.
ج��اء ذل��ك، خ��الل جلس��ة مباحثات رس��مية في 
إط��ار زيارت��ه للبحرين، حي��ث تم كذل��ك، بحث 

الموضوعات والقضايا ذات االهتمام المشترك.
وأش��اد الزيان��ي، بعالق��ات الصداق��ة المتميزة 
الت��ي تجم��ع بين مملك��ة البحري��ن وجمهورية 
سنغافورة، وما تشهده من تطور ونمو، وحرص 
مش��ترك على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف 

المجاالت.
وأكد اهتمام البحرين بتنمية التعاون المشترك 
بين البلدين إلى آفاق أشمل بما يلبي التطلعات 
المش��تركة ويحق��ق المصال��ح المتبادلة وعلى 
وج��ه الخص��وص ف��ي المج��االت االقتصادي��ة 
واالس��تثمارية والتجاري��ة، وقطاع��ات الخدمات 
المتنوعة، وفتح فرص التعاون المش��ترك أمام 

القطاع الخاص في البلدين.
م��ن جانبه، أش��اد وزير خارجية س��نغافورة، بما 
قوب��ل به من كرم الضيافة وحفاوة االس��تقبال، 
منوهًا بعالقات الصداق��ة التاريخية التي تربط 
بين مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة والتي 

تمت��د إلى ع��دة عقود م��ن االحت��رام المتبادل 
والتعاون المشترك.

وأك��د اهتم��ام جمهوري��ة س��نغافورة بتطوير 
عالق��ات التعاون الثنائ��ي مع مملك��ة البحرين 
في مختلف المجاالت بم��ا يخدم مصالح البلدين 

الصديقين.
وبحث الجانبان مس��ار عالقات الصداقة الوطيدة 
الت��ي تربط بي��ن البلدي��ن الصديقين، وس��بل 
تعزيز التعاون الثنائي في المجاالت االقتصادية 
والتنموية، ومواصلة تفعي��ل مذكرات التفاهم 
واالتفاق��ات الموقع��ة بين البلدين، والتنس��يق 
المش��ترك في المحافل الدولية خدمة للمصالح 

المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
حضر جلس��ة المباحث��ات، وكي��ل وزارة الخارجية 
للش��ؤون السياسية الدكتور الش��يخ عبداهلل بن 
أحمد آل خليفة، والمدير العام ألكاديمية محمد 
ب��ن مب��ارك آل خليفة للدراس��ات الدبلوماس��ية 
الدكتورة منيرة بن��ت خليفة بن حمد آل خليفة، 
ورئي��س قطاع ش��ؤون حق��وق اإلنس��ان بوزارة 
الخارجي��ة الدكتورة أروى الس��يد، ورئيس قطاع 
الش��ؤون األفروآس��يوية بوزارة الخارجية فاطمة 
الظاعن، وسفير جمهورية سنغافورة لدى مملكة 
البحري��ن المقيم ف��ي الرياض ونغ تش��او مينغ، 

والوفد المرافق لوزير الخارجية السنغافوري.

خالد بن أحمد: تقدم مستمر في 
العالقات بين البحرين وسنغافورة

اس��تقبل الش��يخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مستشار 
جالل��ة المل��ك للش��ؤون الدبلوماس��ية أم��س وزي��ر خارجية 
جمهورية س��نغافورة الدكت��ور فيفيان باالكريش��نان والوفد 

المرافق له خالل زيارته للمملكة. 
وأش��اد الش��يخ خالد بن أحم��د بتميز عالق��ات الصداقة التي 
ترب��ط بين مملك��ة البحري��ن وجمهوري��ة س��نغافورة، وما 
يش��هده التع��اون الثنائي والعمل المش��ترك بي��ن البلدين 
الصديقي��ن م��ن تقدم مس��تمر على المس��تويات كافة، بما 
يجسد تطلعهما الدائم إلى المضي بكافة أوجه التعاون إلى 

آفاق أرحب بما يعزز مصالحهما المشتركة. 
من جهته، أعرب باالكريش��نان عن اعتزازه بلقاء الشيخ خالد 
بن أحمد بن محمد آل خليفة، مؤكدًا حرص بالده على توطيد 
العالقات م��ع مملكة البحرين في جميع المجاالت، والتش��اور 

الدائم فيما يتعلق بالتطورات الدولية. 
كم��ا جرى خالل االجتماع تبادل وجه��ات النظر حول عدد من 
التطورات والمس��تجدات الحاصلة على الس��احتين اإلقليمية 

والدولية محل االهتمام المشترك.

 ناصر بن حمد: تعزيز 
أوجه التعاون مع سنغافورة

اس��تقبل سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنس��انية وشئون الش��باب، وزير خارجية س��نغافورة فيفيان باالكريشنان، 

والوفد المرافق له خالل زيارته للمملكة.
وأش��اد س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة بعالقات الصداق��ة الثنائية 
المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية س��نغافورة في تأكيد على 
العمل المش��ترك بين البلدين والذي يش��هد تقدم ونمو مستمر على كافة 
األصعدة، مؤكدًا الحرص الدائم على المضي قدمًا في تعزيز أوجه التعاون 

آلفاق واسعة بما يعزز مصالح البلدين.
من جانبه، أعرب وزير خارجية سنغافورة عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة على حفاوة االس��تقبال، مشيدًا بالمستوى المتميز 
ال��ذي وصل��ت إليه العالق��ات بين مملك��ة البحرين وجمهورية س��نغافورة 
بفض��ل حرص البلدين على تطوير مختلف أط��ر التعاون الثنائي وما يتوفر 
للعالقات بين البلدي��ن من فرص ومقومات كبيرة للمضي بها آلفاق أرحب 

على المستويات كافة.

 »األشغال«: تطوير وتوسعة
»بالد القديم الصحي« قريبًا

أك��د الوكيل المس��اعد لمش��اريع 
البن��اء والصيانة بوزارة األش��غال 
والتخطي��ط  البلدي��ات  وش��ؤون 
ب��ن  الش��يخ مش��عل  العمران��ي 
محمد آل خليفة، أنه س��يتم البدء 
بأعمال مش��روع أعم��ال التطوير 
والتوس��عة بمرك��ز ب��الد القديم 
الصح��ي قريب��ًا، حي��ث إن الوزارة 
في مراح��ل اس��تكمال اإلجراءات 

للمشروع.
وأض��اف، أن ذلك يأت��ي في إطار 
الجهود المبذولة من أجل مواكبة 
التقدم والتطور الخدمي في مجال 
الرعاية الصحية بالمملكة وتلبية 
المواطني��ن  واحتياج��ات  ل��رؤى 
الحص��ول على  والمقيمي��ن ف��ي 
الع��الج والرعاي��ة الصحي��ة على 

أعلى مستوى. 
وأش��ار إلى أن المش��روع ُيعد أحد 
المشاريع الحكومية الخدمية التي 
بإع��ادة تصميمها  الوزارة  قامت 
والتوسعة على  التطوير  ألغراض 
أن تق��وم الحق��ًا باإلش��راف على 

تنفيذها.
وأك��د أن الوزارة تس��عى لتقديم 
الدع��م لكافة العم��الء والجهات 
التي تتعام��ل معها، وأيضًا دعم 
جه��ود وزارة الصح��ة ف��ي تنفيذ 
برامجها وخططها االستراتيجية.

وأض��اف أن��ه تمت مراع��اة كافة 

متطلباتهم في تصميم المشروع 
القياسية  وفقًا ألعلى المستويات 
توفي��ر  جان��ب  إل��ى  الهندس��ية 
متطلبات ومواصفات االس��تدامة 
وتطبي��ق  الخض��راء  والمبان��ي 
سياسة ترش��يد استهالك الطاقة 
والموارد  البيئ��ة  عل��ى  للحف��اظ 

الطبيعية.
وذكر الش��يخ مش��عل ب��ن محمد 
آل خليف��ة، أن األعم��ال تش��مل 
التطوير والتجديد الجزئي للقسم 
العالجي واإلداري الحالي ومنطقة 
االستش��ارات الطبي��ة باإلضاف��ة 
إلى أعمال توس��عته ع��ن طريق 
إضافة مبني مك��ون من طابقين 
من الجان��ب الخلفي للمركز حيث 
تبلغ مس��احة البناء الكلية ألعمال 
 1105.859 والصيانة  التوس��عة 

مترًا مربعًا. 
ويتك��ون الطاب��ق األرض��ي م��ن 
مواقف للسيارات، باإلضافة لغرفة 
األشعة وغرف لألطباء والتمريض، 
بينم��ا يتكون الطاب��ق األول من 
قاعة لالجتماعات وقس��م العالج 
الطبيعي للرجال وللنساء ومكاتب 
جمي��ع  إل��ى  باإلضاف��ة  ل��إدارة 
الخدم��ات الكهروميكانيكية، إلى 
جان��ب كافة الخدمات المصاحبة، 
إلى جانب جميع األعمال الخارجية 

وتنسيق الموقع العام.

الحواج: تكاتف الجهود 
للتخفيف من تأثيرات تغير 
المناخ على األمن الغذائي

أكد وكي��ل الزراعة والثروة البحرية إبراهيم الحواج أهمية تكاتف 
الجهود اإلقليمي��ة والدولية للتخفيف من تأثي��رات تغير المناخ 
التي تؤثر على األمن الغذائي على الكوكب واألجيال المستقبلية.
وش��ارك الحواج ممثاًل عن البحرين ف��ي اجتماع لمنظمة األغذية 
والزراع��ة »الف��او« التابعة لألمم المتحدة عقدت��ه في أبوظبي، 
ح��ول التح��ول األزرق ومس��اهمته في مصائد األس��ماك وتربية 
األحياء المائية في مقاومة التغير المناخي لدول مجلس التعاون 

الخليجي واليمن.
وقال الح��واج: »مثل معظم دول مجلس التعاون الخليجي والجزر 
الصغي��رة، تلعب مصائد األس��ماك دورًا حيويًا للبحرينيين، إذ إن 
السمك هو أحد األطباق الرئيس��ة على المائدة البحرينية، ولكن 
ف��ي العقدي��ن الماضيين ش��هدت البحرين ارتفاع��ًا في درجات 
ح��رارة المياه الجوفية والبحرية ما تس��بب في مجموعة واس��عة 
م��ن التأثي��رات وخاصة على الموائل الحساس��ة، مثل الش��عاب 

المرجانية«.
وأض��اف أنه يمكن أن يتس��بب عدم اس��تقرار الموائ��ل البحرية 
في ح��دوث تغيير ببنية المجتم��ع المحلي لألس��ماك في المياه 
اإلقليمي��ة، وفي الوقت الحاض��ر بدأ المخزون الس��مكي المحلي 
يتأثر بزيادة في الحيوانات العاش��بة قصيرة العمر أو غيرها من 
أنواع األس��ماك س��ريعة النم��و إذا ما قورنت باألس��ماك طويلة 
العمر أو األس��ماك آكلة اللحوم، والتي عندما تضاف إلى أنشطة 
الصيد الجائر واألنش��طة البشرية األخرى س��تؤدي إلى استنفاد 
األس��ماك المحلية ما يش��كل تهديدًا لمصدر البروتين الطبيعي 

الوحيد في البحرين.

المؤيد يستقبل الفائزين الثالثة 
بمسابقة شعار يوم الشباب

استقبل وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة أيمن المؤيد الفائزين 
بمسابقة تصميم شعار يوم الشباب البحريني.

وخالل اللقاء أشاد المؤيد باألفكار التي قدمها الشباب البحريني 
وتصميمه��م نم��اذج متمي��زة لش��عار ي��وم الش��باب البحريني 
ال��ذي س��يمثل مناس��بة عظيمة لتأكي��د دور الش��باب البحريني 
وإس��هاماتهم في عملية التنمية التي تشهدها المملكة مشيرًا 
إلى أن جميع النماذج التي قدمها الشباب البحريني كانت متميزة 
وصمم��ت بطريق��ة ش��بابية عصري��ة وتضمنت أف��كار وأهداف 
ورس��ائل تحمل فكرًا شبابيًا متقدمًا. وأشاد بالجهود التي بذلها 
أصحاب المراكز الثالثة األولى وهم أحمد خليل صاحب التصميم 
الذي تم اعتماده ليوم الش��باب البحريني، وآمنة المسلم المركز 
الثاني ومحمود العرادي المركز الثالث، مشيدا بما تضمنه شعار 
ي��وم الش��باب البحريني من تصميم رائع ومتمي��ز وما حمله من 
أف��كار إبداعية وعصرية. من جانبه أش��اد صاح��ب المركز األول 
أحم��د خليل بالمس��ابقة التي أتاح��ت له وألقرانه من الش��باب 
المش��اركة بأفكارهم وتصاميمهم ليوم الشباب البحريني مبديًا 
فرحه بحصوله على المركز األول واعتماد ش��عاره اليوم الشباب 
البحريني. وقال »اس��تلهمت فكرة التصميم لهوية يوم الشباب 
البحرين��ي م��ن كون الش��باب هم اللبنات األساس��ية لمس��تقبل 
البحري��ن الواعد، وانطالق��ًا من هذه الرمزية الت��ي تربط إبداع 
الش��باب بمس��تقبل مجتمعن��ا تم تصمي��م األش��كال واأللوان 
المس��تخدمة في الش��عار بوحي عصري يتماثل مع أهداف وقيم 
هذا اليوم، كما أن الشعار يمثل دافعًا لتقدير الجهود واإلنجازات 
الت��ي حققها الش��باب البحريني وتنمية إبداعات��ه باإلضافة إلى 
ألوان��ه األصفر ال��ذي يرمز إلى االزده��ار واألزرق يرمز إلى اإلنجاز 

واألحمر يرمز للترابط.
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»السياحة« تفتتح »مهرجان الطعام« بمشاركة 120 مطعمًا
ياسمينا صالح  «

افتت��ح الرئي��س التنفيذي لهيئ��ة البحرين 
للس��ياحة والمعارض ناصر قائ��دي الدورة 
السادس��ة من »مهرجان البحرين للطعام« 
ال��ذي تنظم��ه الهيئة ف��ي خلي��ج البحرين، 
ويش��ارك في��ه أكث��ر م��ن 120 مطعمًا من 
أحج��ام ومس��تويات مختلفة تق��دم أصنافًا 
متنوعة من المأك��والت، ويتضمن برنامجًا 
حاف��ًا من الفعالي��ات الترفيهية التي تلبي 
والزوار  والمقيمي��ن  المواطني��ن  تطلع��ات 

والسياح، ويستمر حتى 1 أبريل الجاري.
ويع��ود »مهرج��ان البحرين للطع��ام« هذا 
العام بنس��خة اس��تثنائية م��ن ناحية عدد 
والفعاليات  المش��اركة،  المطاع��م  وتن��وع 
نج��اح هيئ��ة  عل��ى  ويبره��ن  المصاحب��ة، 
البحرين للس��ياحة ف��ي تطوي��ر الفعاليات 
الس��نوية القائمة وإطاق فعاليات جديدة، 
تنفي��ذًا لألهداف الطموح��ة التي تضمنتها 
رؤي��ة البحري��ن الس��ياحية 2022 – 2026، 
والتي وضعت سياحة الترفيه ضمن ركائزها 

األساسية.
وتتضم��ن فعالي��ات المهرجان ه��ذا العام 
»ركن الطبخ« بحضور عدد من رواد ورائدات 
الطبخ »الشيف« في البحرين، حيث يقومون 
بتحضير وطهي أصناف مختلفة من الطعام 
أمام الجمهور مباشرة، وسط أجواء تفاعلية 

مميزة.
وإضافة إل��ى الطعام، تزخر ال��دورة الحالية 
م��ن  كبي��ر  بع��دد  المهرج��ان  ه��ذا  م��ن 
الفعالي��ات المتنّوعة، واألنش��طة الرائعة، 
حيث يس��تضيف المهرجان مواهب بحرينية 
لتقدي��م عدد م��ن الع��روض الموس��يقية 
والفنية، وجرى تخصي��ص منطقة ترفيهية 

جاذبة لزوار المهرج��ان، ومنطقة مخصصة 
للع��ب لألطفال، ويش��هد المهرج��ان أيضًا 
س��حوبات عل��ى جوائز بالتع��اون مع فنادق 
ومطاعم في جميع أنحاء البحرين، وذلك بما 
يع��زز من تكامل التجربة التي يقدمها هذه 
المهرجان ل��زواره ومرتاديه من المواطنين 

والمقيمين والسياح.
ووجه��ت هيئ��ة البحري��ن للس��ياحة دعوة 
خاصة لزوار البحرين من عش��اق الس��يارات 
لزي��ارة   »1 »الفورم��وال  س��باق  متابع��ي 
مهرج��ان البحري��ن للطع��ام، واالس��تمتاع 
بأجوائه، وسط توقعات بأن ينعكس زيادة 
أعداد سياح الفورموال الدوليين التي تقارب 
ال�50٪ هذا العام مقارنة بعام 2019 إيجابا 
على عدد زوار المهرج��ان وتحقيق تطلعات 

المشاركين فيه.

وق��ال قائ��دي إن مهرج��ان الطع��ام يقدم 
وجهة س��ياحية ترفيهية جاذب��ة للعائات 
واألف��راد، الفت��ا إلى أن ح��رص الهيئة على 
تنوي��ع ع��روض المهرجان م��ن المأكوالت 
والترفي��ه والجوائ��ز إنما يرمي إلى تش��جيع 
الجميع على زي��ارة المهرجان لمرات عديدة 
خال فترة إقامت��ه، ومنحهم فرصة تجريب 
جمي��ع أو معظ��م المطاع��م الت��ي يضمها 
والمش��اركة في الفعالي��ات المختلفة التي 
ينظمها، إضافة إلى جع��ل زيارة المهرجان 
ضمن أجندة السياح الوافدين للبحرين خال 

هذه الفترة من العام.
وأض��اف في تصري��ح على هام��ش االفتتاح 
أن جميع المعطيات تبش��ر بنجاح »مهرجان 
البحري��ن للطعام« هذا العام في اس��تقبال 
عدد كبير من الزوار من داخل وخارج البحرين، 

مدعوم��ًا بعدة عوام��ل من بينه��ا جاذبية 
المهرج��ان نفس��ه، وتزامن��ه م��ع فعاليات 
كب��رى تس��تضيفها البحري��ن مثل س��باق 
الفورموال وان، منوهًا س��عادته بالش��راكة 
مع منش��آت القطاع الخ��اص في تنظيم هذا 
المهرجان، وإخراجه بهذا الشكل الذي يليق 
بسمعته، ومؤكدًا على دور المهرجان أيضًا 

في تنشيط القطاع التجاري في البحرين.
وأع��رب ع��ن توقعه بأن تش��هد النس��خة 
الحالية م��ن مهرجان الطعام إقب��ااًل كثيفًا 
خاص��ة من خ��ارج البحري��ن، الفت��ًا في هذا 
الصدد إلى أن هيئة السياحة عملت وتعمل 
عل��ى التعريف به��ذا المهرجان على أوس��ع 
نط��اق ممكن من خال حملته��ا الترويجية 
 »What’s on in March مارس في البحرين«
الرامي��ة للتعري��ف محلي��ًا وإقليمي��ًا ودوليًا 
ببرنامج الفعاليات الحافل الذي ستش��هده 
مملك��ة البحرين خال هذا الش��هر، بما في 
ذلك س��باق الفورموال ون، ومهرجان »ذهب 
المنامة«، ومهرجان الطعام، وأسبوع بريف 
الدول��ي للقت��ال، وحف��ات مس��رح الدانة، 

وغيرها.
وأض��اف أن »مهرج��ان البحري��ن للطعام« 
الس��ياحة  قط��اع  تعاف��ي  حال��ة  يعك��س 
والضياف��ة والترفي��ه في البحري��ن، ويقدم 
نموذجا على مرونة وحيوية القطاع وقدرته 
عل��ى الع��ودة لمع��دالت النم��و الس��ابقة، 
ب��ل وتجاوزه��ا، وتعزي��ز دوره ف��ي مقدمة 
القطاعات الواع��دة وذات األولوية في خطة 
التعاف��ي االقتص��ادي الت��ي أعلن��ت عنه��ا 
الحكوم��ة ف��ي نوفمب��ر الماض��ي، وقدرته 
عل��ى خلق فرص العمل المجزية للمواطنين 

والمساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي.
فيم��ا أك��دت نائب رئي��س هيئ��ة البحرين 

للس��ياحة والمعارض فاطم��ة الصيرفي أن 
انطاق النسخة السادسة لمهرجان الطعام 
يأتي تزامنا مع فعاليات الفوروموال 1، وفي 
هذا الع��ام تم مش��اركة 120 مطعم، الفتا 
أن عدد المشاركين زاد بنسبة 33% عن عام 
2020، باإلضاف��ة إلى وجود ع��دة فعاليات 
منه��ا إطاق مس��ابقة الطه��اة البحرينيين 
ألول مرة وبش��كل يومي للف��وز بجوائز من 
خ��ال منص��ة المهرج��ان ويمك��ن االطاع 
calnder. عليها عب��ر المنصة اإللكتروني��ة

.bh
وقالت صاحب��ة مطع��م  with the fries أن 
هذه أول مش��اركة لنا ف��ي مهرجان الطعام 
حيث يعد أكبر فعالية موجودة في البحرين،  
ولدين��ا »ف��ود ت��راك« منطق��ة البس��يتين 
»الساية« ومر عام على وجوده في المنطقة.

وأضافت نطمح لانتشار في مناطق مختلفة 
ف��ي البحرين بف��روع أخرى والمش��اركة في 
المهرجان هي بداي��ة االنطاقة وأتمنى أن 
تكون فعالية مبش��رة عل��ى الجميع، ودائمًا 
يوجد صعوب��ات في كل بداي��ة ولكنها هي 

التي تدفع لاستمرار والسير إلى األمام.
  the boss man مطع��م  صاح��ب  وق��ال 
مهرج��ان الطعام من انجح المهرجانات في 
البحرين ليس��ت فقط على مستوى المملكة 
ولكن على مس��توى دول مجل��س التعاون، 
وذك��ر أن الفرع الرئيس��ي يقع ف��ي منطقة 

السيف وافتتح منذ أربعة أشهر.
ون��وه إل��ى أن ه��ذه أول فرصة للمش��اركة 
وأش��جع الجميع على ذل��ك وأتمنى التوفيق، 
وذكر أن س��وء األحوال الجوي��ة كان العائق 
الوحيد الذي تس��بب في بع��ض الصعوبات 
ولكن هيئة السياحة كانت داعمة ومتعاونة 

ولم تقصر في شيء.

المملكة مرجع دولي في مواجهة المخدرات والجريمة

 األمم المتحدة: البحرين رائدة عربيًا
ونموذج يحتذى في مكافحة االتجار باألشخاص

أّك��د الرئي��س التنفي��ذي لهيئ��ة تنظيم س��وق 
العمل رئي��س اللجنة الوطني��ة لمكافحة االتجار 
باألش��خاص جم��ال العل��وي، أن ح��رص مملكة 
البحرين عل��ى بناء منظوم��ة متكاملة لمكافحة 
االتجار باألشخاص وفق أفضل المعايير الدولية، 
يأتي في ظل المس��يرة التنموية الشاملة بقيادة 
 حض��رة صاحب الجال��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة عاهل الباد المفدى، وتنفيذًا لتوجيهات 
جالته بجعل مجال حقوق اإلنس��ان أحد المحاور 
الرئيسة في كافة المبادرات والمشاريع الوطنية، 
والتي تس��ير وفق اس��تراتيجية متكاملة تتبناها 
الحكوم��ة بقي��ادة صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
ج��اء ذلك خال لقائه الدكت��ورة غادة والي وكيل 
األمي��ن العام لألمم المتح��دة، المدير التنفيذي 
لمكت��ب األم��م المتح��دة المعن��ي بالمخ��درات 
والجريم��ة )UNODC(، ف��ي فيني��ا، وذلك لبحث 
س��بل تعزيز التعاون المش��ترك في مجال حقوق 
اإلنس��ان والدفع بها نح��و آفاق أرح��ب بما يلّبي 

التطلعات واألهداف المنشودة.
وأوض��ح العل��وي أن تعزي��ز الجه��ود ف��ي مجال 
حقوق اإلنس��ان مس��تمر نح��و إيج��اد بيئة عمل 
جاذب��ة وآمن��ة، يمثل فيه��ا التع��اون والتكامل 
بين األجه��زة الحكومية والش��راكة مع الوكاالت 
األممي��ة ذات العاق��ة وضم��ن س��ياق عمله��ا، 
لضمان تمتع جميع األطراف بحقوقها، والحد من 

أوجه االستغال كافة.
وتط��رق الجانب��ان خال اللق��اء إل��ى دور المركز 
اإلقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة االتجار 
باألش��خاص كنافذة من نواف��ذ المعرفة، وبيت 
خبرة إقليمي ُيعنى ببناء قدرات المتعاملين على 

الصعيد اإلقليمي مع ضحايا االتجار باألش��خاص 
أو الضحايا المحتملين، إلى جانب دوره في إعداد 
الدراسات والبحوث العلمية بهذا المجال، وإعداد 
وتنفي��ذ وتطوير البرام��ج التدريبية المتخصصة 

وفق رؤية ومنظور إقليمي.
وم��ن جانبها، أعربت غ��ادة والي، ع��ن اعتزازها 
بالشراكة القائمة على التعاون الفني والتنسيق 
م��ع مملكة البحري��ن في مج��ال مكافحة جريمة 
االتجار باألش��خاص وأوجه االس��تغال كافة في 
بيئة العمل مع ضمان حماية ومساعدة الضحايا، 
معرب��ة أن ما بذلته المملك��ة من جهود ُقدمت 
للمجتمع الدولي بش��كل عام، والمنطقة العربية 
على وجه الخصوص، تعد تجربة رائدة ونموذجًا 
لمنظومة ُيحتذى بها، لما ترتكز عليه من مبادئ 
العمل المشترك، وتوفير شراكات على المستوى 

المحلي واإلقليمي والدولي.
كّما ثمنت الشراكة المتميزة القائمة مع مكتب 
األمم المتح��دة المعني بالمخ��درات والجريمة، 
ف��ي دعم برامج المركز من خ��ال توفير الخبرات 
الفني��ة واألدوات الازم��ة، منوهة ب��دوره الهام 
على المستوى اإلقليمي في نقل وتبادل الخبرات 
القائمة وفق أفضل الممارسات الدولية المتبعة، 
وأهمية توثي��ق تجربة مملك��ة البحرين لتصبح 
مرجعًا دوليًا متاحًا يحتذى به من قبل المنظمات 

والجهات الرسمية والباحثين في هذا المجال.
وتطلع الجانبان إل��ى أهمّية تعزيز آفاق التعاون 
بي��ن مملك��ة البحري��ن ومكتب األم��م المتحدة 
المعن��ي بالمخدرات والجريمة م��ن خال العمل 
على تطوير اآللي��ات واألدوات في مجال مكافحة 

االتجار باألشخاص.

 محافظ المحرق: دور لألهالي
في تحقيق وتنفيذ المدن الصحية

أكد محافظ المحرق سلمان بن هندي، أن المحافظة تحظى ببنية 
تحتية صحية ممثلة في العديد من الصروح الطبية والمنش��آت 
والمراك��ز الصحية العام��ة والخاصة، مؤك��دًا أن المملكة تضع 
المواط��ن في المق��ام األول عبر توفير خدم��ات صحية متكاملة 
وعالية الجودة. جاء ذل��ك خال لقاءه بعدد من أهالي المحافظة 
وأعض��اء المجلس التنس��يقي بحض��ور نائب المحاف��ظ العميد 
عبداهلل الجيران والوكيل المس��اعد للصحة العامة بوزارة الصحة 
الدكت��ورة مريم الهاجري وع��دد من ممثلي الوزارة، حيث أش��اد 
المحاف��ظ بجهود وزارة الصحة في توفي��ر خدمات صحية مميزة 

ومتكاملة لكافة المواطنين والمقيمين وفق اعلى المستويات.
وقدم نائب المحافظ ش��رحا مفص��ا للش��روط والمعايير التي 
وضعته��ا منظمة الصحة العامة مس��تعرضا في الوقت ذاته ما 
قامت ب��ه المحافظة والفري��ق المعني بج��والت تفقدية لكافة 

المرافق الصحية والرياضية واالجتماعية.
وأك��د ما تمت��از به منطقتي البس��يتين والس��اية من منش��آت 
متع��ددة صحية وجمعيات ومراكز وأندية ش��بابية، مش��يرا إلى 
أن كافة م��دن وقرى المحافظة تمتلك وتحظى بتلك المنش��آت 
مما يؤهل كافة مدن وقرى المحافظة بأن تحمل مسمى المدن 

الصحية.
م��ن جانبها، قدمت الهاجري، الش��كر على جهده��ا المبذول في 
تحقيق معايير المدينة الصحية في منطقتي البسيتين والساية، 
مبينة أن المحافظة كانت من أوائل المشاركين في البرنامج عام 

2004 وحظيت بلقب المحافظة الصحية األولى آن ذاك.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/20/watan-20220320.pdf?1647758376
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/996562
https://alwatannews.net/article/996600
https://alwatannews.net/article/996628
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 البحرين األولى عربيًا 
في تقرير السعادة

حفلْت وسائل التواصل االجتماعي بتعليقات أغلبها ساخرة من هذا الخبر.
»تصدرت مملكة البحرين الدول العربية، واحتلت المرتبة األولى عربيًا حسب 
تقرير السعادة العالمي 2022، إذ حصدت 6.647 على 10 نقطة لمتوسط 3 
أعوام ابتداء من 2019 وحتى 2021، في حين حّلت في المرتبة الـ21 عالميًا، 
تلتها اإلمارات العربية المتحدة في المرتبة 24 والمملكة العربية السعودية 

بالمرتبة 25، والكويت في المرتبة الـ50 عالميًا حسب التقرير«.
وأرفــق أحُد األصدقاء مع هذا الخبِر خبرًا لدراســٍة بحرينيٍة ميدانيٍة ُأجريت عام 
2013 وصلــت إلــى »أن 71% مــن البحرينييــن يعانون من القلــق وأن %51 
مــن البحرينييــن لديهم اضطرابات نفســية، وأن نســبة انتشــار القلق بين 
البحرينييــن تفوق المعدل العالمي بكثيــر؛ حيث يبلغ المعدل الطبيعي %26 
فقط، وأظهرت الدراســة أن 62% منهم يعانون من مشــاكل متعلقة بالنوم 

و35% فيهم اكتئاب«.
بعضهم قال إن الخبر اســتفزازي وإن النتائج غير صحيحة، وهل من المعقول 
أن نتفوق على دول عربية كاإلمارات التي تصدرت القائمة العربية لســنوات، 
وإنه َلَطبيعي أن تتصدر دولٌة كاإلمارات، إنما البحرين؟ كيف؟ وعلى أي أساس؟
لنعرف أواًل أنه »صدر تقرير السعادة العالمي األول في 1 أبريل 2012 كنص 
أساسي لالجتماع، ولفت انتباهًا دوليًا باعتباره أول مسح عالمي للسعادة في 
العالم، حيُث حدد التقرير حالة الســعادة العالمية وأسباب السعادة والبؤس 

واآلثار المترتبة على السياسات التي أظهرتها دراسة الحالة«.
في ســبتمبر 2013 »قدم تقرير السعادة العالمي الثاني أوَل متابعة سنوية، 
وتصدُر التقاريُر اآلن كل عام، ويســتخدم التقرير بيانات من استطالع غالوب 
العالمــي، والتقاريــر الســنوية متاحة للجمهــور على موقع تقرير الســعادة 
العالمــي، وفــي التقارير كبار الخبراء فــي العديد من المجــاالت كاالقتصاد، 
وعلــم النفــس، والتحاليل االســتقصائية، واإلحصاءات الوطنيــة، إضافة إلى 
وصف كيفية قياس الرفاه، ويمكن استخدامها على نحو فّعال لتقييم التقدم 
المحــرز في األمم، وينظم كل تقرير المســائل المتعلقة بالســعادة، بما في 
ذلك األمــراض العقليــة، والفوائد الموضوعيــة للســعادة وأهمية األخالق، 
واآلثار المترتبة على السياسات، والروابط مع نهج منظمة التعاون والتنمية 
في الميدان االقتصادي لقياس الرفاه الشــخصي وتقرير التنمية البشــرية«. 

»ويكيبيديا«.
الجدير بالذكر أن التقارير األخيرة أدخلت معاييَر جديدًة في اعتباراتها نتيجة 
لما فرضته جائحة »كوفيد19« من احتياجات إنســانية؛ لذلك »تجدر اإلشارة 
إلــى أن تقرير الســعادة العالمي 2021 قد تّم تجميعه بشــكل مختلف قلياًل 

هذه المرة بسبب فيروس كورونا«.
ولــم يقتصر األمر على عدم تمكن الباحثين من إكمال المقابالت وجهًا لوجه 
في عدد من البلدان، بل كان عليهم أيًضا تغيير األمور تماًما من خالل التركيز 

في العالقة بين الرفاهية و»كوفيد19«.
واســتند التقرير بشــكل أساســي إلــى مســتويات الناتج المحلــي اإلجمالي، 
ومتوسط العمر المتوقع، والكرم، والدعم االجتماعي، ودخل الحرية والفساد 
منذ إطالقه في عام 2012. وأضاف موقع سي أن أن بالعربي نقطة هامة جدًا 
أخذت في االعتبار لقياس الســعادة هذه المرة، والتي ذكرها البروفيسور جان 
إيمانويل دي نيف، مدير مركز أبحاث الرفاهية بجامعة أكسفورد، وهو مساهم 
آخر في التقرير: »أظهر بحثي الســابق كيف أن العمال السعداء يكونون أكثر 

إنتاجية بنسبة ٪13«.
وتابــع: »تثبــت هــذه الورقــة أن الســعادة ال يحركهــا األجــر، وأن الروابط 

االجتماعية والشعور بالهوية أكثر أهمية«!!!
أخيرًا بودي أن أقول كلمة لزمالئي دون »زعل«: ليت صحافتنا حين تنقل الخبر 
تجتهد قلياًل بشــرح أبعاده وخلفياته وأصل القصة، فال تترك مصدر استفزاز 

كهذا دون شرحه.
وبودي أن أقول كلمة ألهلي شــعب البحرين: قد ال نكون أغنى الشعوب، إنما 
لدينا ِنَعم ال نحصيها يحســدنا عليها آخرون، ِلُنِعْد فقط تقييَم ما نملك على 

المستوى العام وعلى المستوى الشخصي كذلك، وأسعد اهلل الجميع.

وفاة محارب السرطان البحريني حسن الخيج
مــع  طويــل  صــراع  بعــد 
محــارُب  ُتوّفــي  المــرض، 
الســرطان البحريني الشاب 

حسن الخيج.
صاحــب  وتكفــل 
األميــر  الملكــي  الســمو 
حمــد  بــن   ســلمان 
آل خليفة، ولي العهد رئيس 
مجلــس الــوزراء بمصاريف 
الواليــات  فــي  عالجــه 
المتحــدة األمريكيــة، بعد 
لــه  فيديــو  مــن  ســاعات 
يناشــد فيــه توفيــر عــالج 
لحالتــه النــادرة، حيث هب 

البحرينيون لمساعدته.

 57 طالب ابتدائي ُيظهرون نبوغًا 
في التجارب العلمية وتفسير نتائجها

أظهر 57 طالبًا بالمرحلــة االبتدائية نبوغًا ملفتًا في 
إجراء تجارب العلوم وتفسير نتائجها، فباتوا نخبة من 
العلمــاء الصغار الذين ال يملون من العمل والتجريب 

في مختبر مدرسة المأمون االبتدائية للبنين.
وجــاء ذلك ضمن ثمــار مشــروع »مأمونــي يجّرب«، 
والذي تنفــذه معلمتا العلوم بالمدرســة خلود خالد 

الحمداني، وريم عيسى فتيل.
وأســهم المشــروع كذلك، في رفع مســتوى 70% من 
طلبــة الصفين الثالــث والرابع االبتدائــي في مهارة 
إجــراء التجارب العلمية وتفســير النتائج، واكتشــاف 

قدرات علمية إبداعية لديهم، رغم صغر سنهم.
وتهدف المعلمتان عبر مشروعهما إلى إكساب الطلبة 
مهــارات إجــراء التجــارب العلمية بمتعة وســهولة، 
وترســيخ المعلومات النظرية للعلوم، وتنمية مهارة 
التفكير اإلبداعــي والناقد وحل المشــكالت، مع ربط 
التجارب المنفذة باالستعدادات لالمتحانات الدولية.

فعاليات ترفيهية متنوعة في الحلبة

شــهدت حلبة البحرين الدوليــة فعاليات ترفيهية 
ســباق  الحاضــرة  للجماهيــر  ومثيــرة  متنوعــة 
جائــزة البحريــن الكبــرى لطيــران الخليــج 2022 
»الفورموال1«، حيث ازدحمــت الحلبة بجدول حافل 
مــن الســباقات الدوليــة واإلقليميــة والفعاليات 

الترفيهية.

وأبــرز الفعاليات الترفيهية المقدمة للجماهير في 
قرية الفورموال وان لالســتمتاع بها وتجربتها هي 
ثــالث تجارب مثيــرة وأبرزها: ســتار فالير، العجلة 

الدوارة العمالقة ولعبة األشباح.
وســتجوب قرية الفورمــوال وان الترفيهية الواقعة 
خلف المدرج الرئيســي العديد من الفرق المتجولة 

التي ســتتجول وتبهر الجماهيــر بأجمل العروض 
المسلية والمنوعة القادمة من مختلف دول العالم.
وأعلنــت حلبة البحرين الدوليــة عن انطالق حملة 
علــى  دقائــق«   10 كل  »10 هدايــا  الســحوبات 
المنصة الرئيســية فقط، وللجماهيــر المتواجدة 

مركز الشيخ إبراهيم يدشن فقط على مقاعدها، حيث تختتم الحملة اليوم.
»المنحوتة المعلقة« للفنان فرحان

إبراهيم  الشيخ  يدشن مركز 
بن محمد آل خليفة للثقافة 
اإلثنيــن،  غــدًا  والبحــوث 
»المنحوتــة المعلقــة« من 
تصميم الفنان خالد فرحان، 
بمناســبة ذكرى العشــرين 
عامًا على تأســيس المركز، 
المعاصرة  المنحوتة  وتأخذ 
شكل الزهرة باللون األحمر، 
وســيتم تعليقهــا بالقــرب 
مــن المركز، وبيت النوخذة، 
بين المبنى الحديث نســبيًا 
بقصــة  يرتبــط  ومبنــى 

الماضي وحكايا اللؤلؤ، وذلك ضمن الموســم الثقافي للمركز 
»وقدر المرء ما هو رائم«، تزامنًا مع فعاليات ربيع الثقافة في 

نسخته الـ16.
يذكــر أن فرحان مــن مواليد المحــرق 1977، بدأ بممارســة 
النحت بأسلوب احترافي عالي الدقة والجودة منذ العام 1994 

وتابع دراسته للفنون الجميلة في مصر العام 1997.
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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
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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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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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عقد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني 
أمس الســـبت جلســـة مباحثات رســـمية 
مع وزيـــر خارجية جمهورية ســـنغافورة 
يقـــوم  الـــذي  باالكريشـــنان،  فيفيـــان 
بزيـــارة لمملكـــة البحريـــن. وفـــي بدايـــة 
اللقـــاء، رحب وزيـــر الخارجيـــة بفيفيان 
باالكريشنان، مشـــيًدا بعالقات الصداقة 
المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين 
وجمهورية ســـنغافورة، وما تشـــهده من 
تطور ونمو، وحرص مشترك على تعزيز 

التعاون الثنائي في مختلف المجاالت.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة اهتمـــام مملكـــة 
المشـــترك  التعـــاون  بتنميـــة  البحريـــن 
بيـــن البلديـــن إلى آفاق أشـــمل بمـــا يلبي 
التطلعـــات المشـــتركة ويحقـــق المصالح 
المتبادلـــة وعلـــى وجـــه الخصـــوص في 
واالســـتثمارية  االقتصاديـــة  المجـــاالت 
الخدمـــات  وقطاعـــات  والتجاريـــة، 

المتنوعة، وفتح فرص التعاون المشترك 
أمام القطاع الخاص في البلدين.

خارجيـــة  وزيـــر  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
جمهورية سنغافورة عن سعادته بزيارة 
مملكـــة البحريـــن، مشـــيًدا بمـــا قوبـــل به 
من كـــرم الضيافـــة وحفاوة االســـتقبال، 
منوًها بعالقات الصداقة التاريخية التي 
تربـــط بين مملكـــة البحريـــن وجمهورية 
عقـــود  إلـــى  تمتـــد  والتـــي  ســـنغافورة 

عـــدة مـــن االحتـــرام المتبـــادل والتعاون 
جمهوريـــة  اهتمـــام  مؤكـــًدا  المشـــترك، 
التعـــاون  عالقـــات  بتطويـــر  ســـنغافورة 
الثنائي مع مملكـــة البحرين في مختلف 
المجـــاالت بمـــا يخـــدم مصالـــح البلديـــن 

الصديقين.
عالقـــات  مســـار  الجانبـــان  بحـــث  وقـــد 
بيـــن  تربـــط  التـــي  الوطيـــدة  الصداقـــة 
تعزيـــز  وســـبل  الصديقيـــن،  البلديـــن 

المجـــاالت  فـــي  الثنائـــي  التعـــاون 
االقتصادية والتنموية، ومواصلة تفعيل 
مذكـــرات التفاهـــم واالتفاقـــات الموقعة 
بيـــن البلديـــن، والتنســـيق المشـــترك في 
للمصالـــح  خدمـــة  الدوليـــة  المحافـــل 
المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. 
كمـــا بحث الجانبـــان تطـــورات األوضاع 
واالقتصاديـــة  واألمنيـــة  السياســـية 
اإلقليمـــي والدولـــي،  المســـتويين  علـــى 

وانعكاساتها على األمن والسلم الدولي، 
باإلضافـــة إلـــى الموضوعـــات والقضايـــا 

ذات االهتمام المشترك.
الشـــيخ  المباحثـــات،  جلســـة  حضـــر 
آل خليفـــة، وكيـــل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا 
السياســـية،  للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة 
والســـفيرة منيـــرة بنـــت خليفـــة بن حمد 
ألكاديميـــة  العـــام  المديـــر  خليفـــة،  آل 
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفة للدراســـات 

حســـن  أروى  والســـفيرة  الدبلوماســـية، 
الســـيد، رئيـــس قطـــاع شـــؤون حقـــوق 
والســـفير  الخارجيـــة،  بـــوزارة  اإلنســـان 
رئيـــس  الظاعـــن،  عبـــدهللا  فاطمـــة 
قطـــاع الشـــؤون األفروآســـيوية بـــوزارة 
الخارجيـــة، والســـفير ونـــغ تشـــاو مينـــغ، 
ســـفير جمهورية ســـنغافورة لدى مملكة 
البحريـــن المقيـــم فـــي الريـــاض، والوفد 

المرافق لوزير الخارجية السنغافوري.

المنامة - وزارة الخارجية

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره السنغافوري
تفعيل التفاهمات والدفع بالتعاون االقتصادي نحو آفاق أشمل

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  التقـــى 
االجتماعية، جميل حميدان، رئيس 
مجلـــس إدارة نادي الخريجين عبد 
اللطيف الزياني، وبحضور عدد من 
أعضـــاء مجلـــس إدارة النـــادي، في 

مكتبه بالوزارة.
بعـــض  بحـــث  اللقـــاء  تنـــاول  وقـــد 
األمـــور اإلدارية للنادي، حيث اطلع 
عمـــل  علـــى مســـتجدات  حميـــدان 

الجاريـــة  التطويريـــة  المشـــروعات 
الخريجيـــن،  لنـــادي  والمســـتقبلية 
بمـــا في ذلك طـــرح بعـــض البرامج 
واألنشـــطة الموجهـــة لدعـــم النادي 
المجتمعيـــة،  رســـالته  أداء  نحـــو 
وفي مقدمـــة هذه األنشـــطة تنفيذ 
واالجتماعيـــة  الثقافيـــة  البرامـــج 
الثقافيـــة واســـتضافة  والفعاليـــات 

الورش والمؤتمرات.

حميدان يطلع على المشروعات 
المستقبلية لـ “نادي الخريجين”

محارب السرطان “الخيج” يهزمه المرض
جاسم: قاتل آلخر شعلة أمل

انتقـــل الـــى رحمـــة هللا تعالـــى محـــارب الســـرطان حســـن 
الخيج، بعد صراع طويل مع مرض الســـرطان )ســـاركوما( 
والذي يتشـــكل في الجســـم كأنه عضلة، بدون أي مقاومة 
من الجســـم. وكان المذكور رحمه هللا، قد دخل في حملة 
شـــعبية قادهـــا مجموعـــة مـــن أصدقائـــه فـــي )السوشـــال 
ميديـــا( لجمـــع كبير من المبلغ الـــالزم لعالجه في الواليات 
المتحـــدة األمريكيـــة، ولقـــد نجحـــوا فـــي الحملـــة بتعاون 
مـــن المواطنين، وبتجـــاوب كريم من ممثـــل جاللة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة والذي كان له عظيم األثر بذلك.
وكتـــب المرحـــوم فـــي آخر )بوســـت( نشـــره على حســـابه 
بتطبيـــق )انســـتغرام( وكان فـــي الخامس مـــن مايو 2021 
“ فـــي آخـــر فترة خطتـــي العالجية تغيـــرت، دخلت عملية 
خزعـــة ألحـــد األورام ولألســـف العملية ما كانـــت ناجحة، 
فالدكتـــور اضطـــر يغيـــر لي العالج بســـبب تطـــور المرض، 
وأيضـــا اصبـــت بمـــرض قصـــور الغـــدة الدرقيـــة  كعـــرض 

جانبي، واتعالج منه حاليا”.
وزاد أن “الخطـــة الحاليـــة هي أني آخذ كيماويا يوميا عن 

طريـــق الحبـــوب، والبحث عـــن تجارب ســـريرية جديدة، 
وانتظار موعد األشعة والفحوصات، الحمد لله”.

وقـــال محارب الســـرطان الســـابق حمود جاســـم لـ”البالد” 
إن المرحـــوم حســـن الخيـــج مـــر بعـــدة أنواع مـــن أمراض 
الســـرطان، علـــى خمس ســـنوات، وبالرغم مـــن ذلك اكمل 
دراســـة البكالوريوس )بولتكينيك البحرين( ولقد تعاونت 
معـــه إدارة الجامعـــة مشـــكورة حتى تخرجه. وأشـــار الى 
أن بدايـــات العالج كانت في تركيا ثم انتقل الى الواليات 
المتحـــدة األمريكيـــة حيث توفي، بســـبب أخذ جرعة من 

العالج االكلينيكي والذي صمم ألجله هو”.
وأضاف جاســـم أنه “جمعتني به محاربة مرض السرطان، 
رأى  واذا  صالبـــة،  إرادة  وذا  قويـــا  وجدتـــه  وكشـــخص 
بصيـــص األمـــل يحارب ألجلـــه، ويحاول قـــدر اإلمكان أن 
يعيـــش حياتـــه رغـــم الظـــروف الصحيـــة التي مـــرت فيه، 
رأيت به الشـــخص الـــذي ال يهزم”. واختتـــم بالقول “حين 
ذهب الى أمريكا كانت نســـبة العـــالج ضئيلة، ولكنه وجد 
أن األمـــل الوحيـــد الـــذي كان باقيـــا لـــه، بعـــد أن انقطعت 

السبل بالمستشفيات التي مر بها”.

حسن الخيج

إبراهيم النهام

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

شــارك وكيل الزراعة والثروة البحرية إبراهيم الحواج ممثالً عن مملكة البحرين في 
اجتماع لمنظمة األغذية والزراعة “الفاو” التابعة لألمم المتحدة عقدته في أبوظبي، 
وذلــك حــول التحول األزرق ومســاهمته في مصائد األســماك وتربيــة األحياء المائية 

في مقاومة التغير المناخي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. 

وفي كلمته خالل االجتماع، قال الحواج: 
التعـــاون  مجلـــس  دول  معظـــم  “مثـــل 
الخليجـــي والجزر الصغيرة، تلعب مصايد 
األســـماك دورًا حيوًيـــا للبحرينييـــن، إذ إن 
الســـمك هـــو أحـــد األطبـــاق الرئيســـة على 
المائـــدة البحرينيـــة، ولكـــن فـــي العقديـــن 
الماضييـــن، شـــهدت البحريـــن ارتفاًعا في 
درجـــات حرارة الميـــاه الجويـــة والبحرية 
ممـــا تســـبب فـــي مجموعـــة واســـعة مـــن 
الموائـــل  علـــى  خصوصـــا  التأثيـــرات 

الحساســـة مثل الشعاب المرجانية، ووفًقا 
للدراسات أصبح ابيضاض المرجان حدًثا 
التغذيـــة  تعطيـــل  فـــي  يتســـبب  متكـــرًرا 
والحضانة ومناطق التفريخ لمعظم أنواع 

األسماك المحلية.
وأضاف: يمكن أن يتســـبب عدم اســـتقرار 
الموائـــل البحريـــة فـــي حـــدوث تغيير في 
بنية المجتمع المحلي لألســـماك في المياه 
بـــدأ  الحاضـــر  الوقـــت  وفـــي  اإلقليميـــة، 
المخـــزون الســـمكي المحلي يتأثـــر بزيادة 

في الحيوانات العاشـــبة قصيـــرة العمر أو 
غيرهـــا مـــن أنواع األســـماك ســـريعة النمو 
إذا مـــا قورنت باألســـماك طويلـــة العمر أو 

األسماك آكلة اللحوم، والتي عندما تضاف 
واألنشـــطة  الجائـــر  الصيـــد  أنشـــطة  إلـــى 
البشـــرية األخـــرى ســـتؤدي إلـــى اســـتنفاد 

تهديـــدأ  يشـــكل  ممـــا  المحليـــة  األســـماك 
لمصـــدر البروتيـــن الطبيعـــي الوحيـــد في 
البحرين، مبينًا أن أحد األساليب الناجحة 
للحـــد مـــن هـــذا التدهـــور الحالـــي هو من 
خالل أنشـــطة االســـتزراع الســـمكي ورفع 

القدرة اإلنتاجية الواعدة لهذا القطاع. 
وذكـــر الحواج أن “االعتماد على األســـماك 
غيـــر التجاريـــة كمكـــون رئيـــس فـــي علف 
األسماك المستزرعة لن يكون كافيًا لتلبية 
متطلبات إنتاج تربية األحياء المائية في 
المســـتقبل القريـــب، وســـيكون مـــن المهم 
متابعـــة األنشـــطة البحثيـــة والبحـــث عـــن 

البدائل المحتملة”. 
كمـــا أشـــار إلـــى أن “التقلبات فـــي درجات 
حـــرارة ميـــاه البحر قـــد يؤدي إلـــى تقييد 
األقفـــاص؛  فـــي  األســـماك  إنتـــاج  دورات 

بســـبب عدم قـــدرة األســـماك علـــى تحمل 
درجـــة حـــرارة الصيف التي قـــد تصل إلى 

37 درجة مئوية لفترة طويلة.
ودعـــا وكيـــل الزراعـــة والثـــروة البحريـــة 
إلى “تكاتـــف الجهود اإلقليميـــة والدولية؛ 
للتخفيـــف مـــن تأثيرات تغيـــر المناخ التي 
تؤثـــر علـــى األمـــن الغذائي علـــى الكوكب 

واألجيال المستقبلية”.
وقـــال المنســـق اإلقليمـــي الفرعـــي للفـــاو 
وممثل منظمة األغذية والزراعة في دولة 
اإلمـــارات دينـــو فرانسيســـكوتي موتيس: 
“علـــى الرغـــم مـــن أن األســـماك لديهـــا أقل 
بصمة كربونية بين جميع الســـلع الغذائية، 
إال أن مصائـــد األســـماك وتربيـــة األحيـــاء 
المائيـــة هي فـــي طليعة المتأثريـــن بتغير 

المناخ”.

مصايد األسماك وتربية األحياء المائية بطليعة المتأثرين... الحواج:

تضافر الجهود لوقف تداعيات تغير المناخ على األمن الغذائي

المنامة - بنا

أعلنـــت جمعيـــة الريادة الشـــبابية إتاحة 
المجال لألفراد والمؤسســـات للمساهمة 
في دعـــم برامج تنمية الموارد البشـــرية 
الشبابية التي تقدمها وتنفذها الجمعية، 
عبـــر خاصيـــة جديـــدة وهي التبـــرع من 

خالل تطبيق )بنفت بي(.
وأكـــدت رئيـــس مجلـــس اإلدارة أميـــرة 
لقائمـــة  الجمعيـــة  انضمـــام  أن  محمـــود 
الجهات التي يمكن التبرع لها عبر تطبيق 
)بنفـــت بي( جـــاء بعد حصـــول الجمعية 
علـــى ترخيص جمـــع المال مـــن الجهات 
المختصـــة في مملكة البحرين، موضحة 

أن خاصيـــة التبـــرع عبـــر تطبيـــق )بنفت 
بـــي( يعـــد خيـــارًا إلكترونيـــًا آمنًا وســـهالً 
من خـــالل الهواتـــف الذكية، وستســـعى 

الجمعيـــة إلـــى اســـتثمار التبرعـــات فـــي 
تخطيـــط وتنفيـــذ العديـــد مـــن البرامـــج 
والفعاليـــات الجديدة والمطـــورة؛ بهدف 
تمكيـــن الشـــباب مـــن ممارســـة دورهـــم 

الريادي في المجتمع.
الجمعيـــة منـــذ  وأوضحـــت محمـــود أن 
تأسيسها سنة 2012 تمكنت من تدريب 
ما يزيـــد عن 4500 شـــاب ومســـاعدتهم 
فـــي تطوير مهاراتهـــم ووضعهم المهني؛ 
لتحقيـــق مســـتقبل أفضـــل، ونعمـــل في 
الفترة المقبلة على اســـتقطاب شـــريحة 
أكبـــر من الشـــباب البحريني؛ لالســـتفادة 

من برامجنا التدريبية المختلفة.

تدريب أكثر من 4500 شاب منذ 2012

“الريادة الشبابية”: إتاحة التبرع عبر “بنفت بي”

أميرة محمود

المحرق - مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث

يدشـــن مركز الشـــيخ إبراهيم بن محمد آل خليفـــة للثقافة والبحوث، 
“المنحوتـــة المعلقـــة” من تصميـــم الفنان خالد فرحان، بمناســـبة ذكرى 
العشـــرين عاًما على تأسيس المركز. وتأخذ المنحوتة المعاصرة شكل 
الزهرة باللون األحمر، وسيتم تعليقها بالقرب من مركز الشيخ إبراهيم 
للثقافة والبحوث، وبيت النوخذة، بين المبنى الحديث نســـبًيا ومبنى 
يرتبـــط بقصـــة الماضـــي وحكايـــا اللؤلـــؤ، يكـــون ذلـــك، ضمن الموســـم 
الثقافـــي لمركز الشـــيخ إبراهيم للثقافة والبحـــوث “وقدر المرء ما هو 
رائم”، تزامًنا مع فعاليات ربيع الثقافة في نســـخته الــ16، يوم االثنين 
21 مـــارس الجـــاري، عنـــد الســـاعة الســـابعة مســـاًء، بالقـــرب مـــن بيت 
النوخذة. يذكر أن الفنان خالد فرحان من مواليد المحرق 1977، وبدأ 
بممارســـة النحت بأســـلوب احترافـــي عالي الدقة والجـــودة منذ العام 

1994، وتابع دراسته للفنون الجميلة في مصر العام 1997م.

بمناسبة الذكرى 20 على تأسيس “مركز الشيخ إبراهيم”

تدشين “المنحوتة المعلقة” للفنان خالد فرحان االثنين
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قـــال النائـــب أحمـــد الدمســـتاني أن 
انهيار الســـد في دمســـتان  أدى إلى 
تضـــرر 3 بيـــوت مالصقـــة إلـــى هـــذا 
الشـــارع، والتـــي احتاجـــت إلـــى 10 
- 15 خزانـــات مـــاء لشـــفط الكميات 
الناتجة عن التسريب، حيث تابعت 
مشـــكورة  والمـــاء  الكهربـــاء  وزارة 

األمر.
وتابع أن سبب انهيار السد بين فترة 
وأخـــرى، يرجع إلـــى أن عملية دفنه 
بطريقـــة غير صحيحة، دون مراعاة 

قواعد السالمة الخاصة بالبناء.
وأشـــار إلـــى أن الشـــارع قديـــم جًدا 
وهـــو شـــارع فرعي من أصل شـــارع 
زيد بن عميرة، وهو ممتد إلى داخل 
القريـــة، وفـــي داخله ســـد مـــاء منذ 
أكثـــر مـــن 100 ســـنة، وقـــد كان في 

وقت سابق يمر عبر البحر.

أمــــل إعـــادة تعميــــره بصــــورة أفضـــل

الدمستاني.. 3 بيوت متضررة من انهيار الشارع
المنامة - وزارة األشغال

صرح الوكيل المســـاعد لمشـــاريع البناء 
وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة  والصيانـــة 
البلديـــات والتخطيط العمراني الشـــيخ 
مشـــعل بن محمد آل خليفة بأنه ســـيتم 
البـــدء بأعمال مشـــروع أعمـــال التطوير 
والتوســـعة بمركـــز بالد القديـــم الصحي 
قريبـــًا، حيـــث إن الـــوزارة فـــي مراحـــل 

استكمال اإلجراءات للمشروع.
وكان مجلـــس المناقصـــات والمزايدات 
قـــد أرســـى المشـــروع خالل شـــهر يناير 
مـــن العـــام الجـــاري علـــى شـــركة المؤيد 
 1,005,293 تبلـــغ  بتكلفـــة  للمقـــاوالت 
دينارا بميزانية مشـــتركة بين مؤسســـة 
الماليـــة  ووزارة  لألعمـــال  المؤيـــد 

واالقتصاد الوطني.
وأشـــار الشيخ مشـــعل آل خليفة إلى أن 
المشـــروع ُيعد أحد المشاريع الحكومية 
الخدميـــة التـــي قامـــت الـــوزارة بإعادة 
تصميمهـــا ألغراض التطوير والتوســـعة 

علـــى أن تقـــوم الحقـــًا باإلشـــراف علـــى 
تنفيذها، مضيفًا بأنه قد تم مراعاة كافة 
متطلباتهـــم في تصميم المشـــروع وفقًا 
ألعلى المســـتويات القياســـية الهندسية 
إلى جانب توفير متطلبات ومواصفات 
االســـتدامة والمباني الخضراء وتطبيق 
الطاقـــة؛  اســـتهالك  ترشـــيد  سياســـة 

للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
التطويـــر  تشـــمل  األعمـــال  بـــأن  وأفـــاد 
العالجـــي  للقســـم  الجزئـــي  والتجديـــد 
واإلداري الحالي ومنطقة االستشـــارات 
الطبية باإلضافة إلى أعمال توسعته عن 
طريـــق إضافة مبنى يتكون من طابقين 
مـــن الجانب الخلفي للمركـــز، حيث تبلغ 
مســـاحة البناء الكلية ألعمال التوســـعة 
مربعـــة.  أمتـــار   1105.859 والصيانـــة 
ويتكـــون الطابـــق األرضـــي مـــن مواقف 
األشـــعة  لغرفـــة  باإلضافـــة  للســـيارات، 
وغرف لألطباء والتمريض. بينما يتكون 
الطابـــق األول مـــن قاعـــة لالجتماعـــات 
وقسم العالج الطبيعي للرجال وللنساء 
ومكاتـــب لـــإدارة باإلضافـــة إلـــى جميع 
الخدمـــات الكهروميكانيكية، إلى جانب 
كافـــة الخدمـــات المصاحبـــة، إلى جانب 
وتنســـيق  الخارجيـــة  األعمـــال  جميـــع 

الموقع العام.

بميزانية مشتركة بين “األشغال”و”المالية” بنحو مليون دينار

البدء في تطوير وتوسعة “بالد القديم الصحي” قريبًا

الشيخ مشعل بن محمد
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