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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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ــر الــخــارجــيــة في   وألــقــى وزيـ
الجلسة المغلقة لالجتماع كلمة 
أعـــــرب فــيــهــا عـــن بـــالـــغ الــتــهــانــي 
اإلسالمية  باكستان  لجمهورية 
وشعبها الكريم، بمناسبة احتفال 
الــذي  الــوطــنــي  بالعيد  باكستان 
يصادف تاريخ 23 مارس، وبمرور 
ــرى الــخــامــســة والــســبــعــيــن  ــذكــ الــ
تشهده  بما  مشيًدا  الستقاللها، 
مــــــن تـــــقـــــدم وازدهـــــــــــــــار ونـــهـــضـــة 
فـــي مختلف  مــتــمــيــزة  حــضــاريــة 
المجاالت التنموية، وما تقوم به 
بارز  ودبلوماسي  دور سياسي  من 
لدعم قضايا الشعوب اإلسالمية 

في المحافل الدولية.
ــر الــخــارجــيــة  ــرب وزيــ كــمــا أعــ
ــقـــديـــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن  عــــن تـ
ــي تـــقـــوم  ــتــ لـــلـــجـــهـــود الـــطـــيـــبـــة الــ
اإلســالمــي  الــتــعــاون  بــهــا منظمة 
بين  والتكاتف  التضامن  لتعزيز 
الدول والشعوب اإلسالمية تجاه 
والصعوبات  التحديات  مختلف 
الــتــي تـــواجـــه األمــــة اإلســالمــيــة، 
ــا واقـــتـــصـــادًيـــا  ــ ــًي ــنــ ــا وأمــ ــًيـ ــاسـ ــيـ سـ
تطلعات  وتــحــقــيــق  واجــتــمــاعــًيــا، 
السلم  فــي  الــشــعــوب اإلســالمــيــة 
ــار والــنــمــاء،  ــ واالســتــقــرار واالزدهــ

مشيًدا بالجهود الطيبة المقدرة 
الــتــي تــقــوم بــهــا األمـــانـــة الــعــامــة 

للمنظمة في هذا الخصوص.
وشـــدد وزيـــر الــخــارجــيــة على 
أهمية  الــبــحــريــن  مملكة  تــأكــيــد 
الطاقات  وحشد  الجهود  توحيد 
ــاون والـــتـــنـــســـيـــق  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــز الـ ــزيــ ــعــ وتــ
اإلسالمية  الدول  بين  المشترك 
عليها  نصت  التي  المبادئ  وفــق 
األمم  وميثاق  الدولية  القوانين 
ــاق مــنــظــمــة  ــ ــثـ ــ ــيـ ــ الــــمــــتــــحــــدة ومـ
في  ممثلة  اإلســـالمـــي،  الــتــعــاون 
ــن الـــــجـــــوار وعــــدم  ــسـ احـــــتـــــرام حـ
الداخلية  الــشــؤون  فــي  الــتــدخــل 
للدول األخرى، وفض المنازعات 
بــــالــــطــــرق الــــســــلــــمــــيــــة، وتـــعـــزيـــز 

التعاون الدولي.
الـــتـــعـــاون  مــنــظــمــة  أن  ــد  ــ وأكــ
اإلسالمي مدعوة إلى القيام بدور 
المستوى  عــلــى  ومـــســـؤول  فــاعــل 
القضايا  تجاه  وخاصة  العالمي، 
تهدد  الــتــي  والــدولــيــة  اإلقليمية 
ــن والــســلــم الــدولــيــيــن، وقــال  األمـ
تــدعــو في  الــبــحــريــن  إن مــمــلــكــة 
بجهد  القيام  إلى  االجتماع  هذا 
دبـــلـــومـــاســـي إســــالمــــي مــشــتــرك 
لـــــإســـــهـــــام فــــــي الـــــتـــــوصـــــل إلــــى 

ســالم شــامــل مــســتــدام فــي أوروبـــا 
عبر  األطـــراف  كل  مع  بالتنسيق 
ــوار بــالــطــرق الــدبــلــومــاســيــة  ــحـ الـ
ــن خـــالل  ــات مــ ــزاعــ ــنــ وتـــســـويـــة الــ
الــمــفــاوضــات الــمــبــاشــرة حــفــاًظــا 
عــلــى األمــــن والــســلــم الــدولــيــيــن، 
ــال  ــ ــصـ ــ وتــــهــــيــــئــــة الــــــــظــــــــروف إليـ
واإلغاثية  اإلنسانية  المساعدات 
للتخفيف من معاناة المدنيين.

ــر الــخــارجــيــة إلــى  وأشــــار وزيــ
أن الدول اإلسالمية تواجه اليوم 
دون  حــائــاًل  تقف  كبرى  تحديات 
جميًعا  إلــيــه  نتطلع  مــا  تحقيق 
من أمن واستقرار وازدهار لصالح 
شــعــوبــنــا، وهــــي تــتــطــلــب مــوقــًفــا 
وعماًل  وجــهــوًدا مشتركة  مــوحــًدا 
مـــتـــواصـــاًل مـــن أجــــل مــواجــهــتــهــا 

والتغلب عليها.
ــيـــة  وأضـــــــــاف وزيــــــــر الـــخـــارجـ
وحــق  الفلسطينية  الــقــضــيــة  أن 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي نــيــل 

ــه الـــمـــشـــروعـــة تــأتــي  ــوقـ ــقـ كــــل حـ
ــي مـــقـــدمـــة تـــلـــك الـــتـــحـــديـــات،  فــ
البحرين  مملكة  تمسك  مــؤكــًدا 
بــالــثــوابــت الــعــربــيــة واإلســالمــيــة 
ــة، وضــــــــــرورة تــحــقــيــق  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ األسـ
ــالم الـــــعـــــادل والــــــدائــــــم فــي  ــ ــسـ ــ الـ
ــرق األوســـــــط، عبر  ــشـ مــنــطــقــة الـ
حال  الفلسطينية  القضية  حــل 
عاداًل وشاماًل، بما يلبي تطلعات 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الــشــقــيــق 
ــه الــمــســتــقــلــة  ــ ــتـ ــ ــة دولـ ــ ــامـ ــ ــي إقـ ــ فـ
ــقـــدس الــشــرقــيــة،  وعــاصــمــتــهــا الـ
وفق مبدأ حل الدولتين وقرارات 
الشرعية الدولية ومبادرة السالم 

العربية. 
ــدول اإلســالمــيــة  ــ الـ ــال إن  وقــ
ــوة إلــــــى تـــكـــثـــيـــف وتـــعـــزيـــز  ــ ــدعـ ــ مـ
الـــتـــعـــاون فــيــمــا بــيــنــهــا ومــــع دول 
العالم لمواجهة تداعيات جائحة 
ــد-19(،  ــيــ ــوفــ ــيــــروس كــــورونــــا )كــ فــ
والعمل على سرعة تعافي الدول 

مـــن آثـــــار هــــذه األزمــــــة الــطــارئــة 
واجتماعًيا،  واقــتــصــادًيــا  صحًيا 

والعودة إلى الحياة الطبيعية.
أهمية  الخارجية  وزيــر  وأكــد 
تــعــزيــز الــتــعــاون الــمــشــتــرك بين 
الدول األعضاء وتوحيد الجهود 
لــمــواجــهــة كـــل أشـــكـــال اإلرهـــــاب 
والــتــطــرف والــعــنــف، الــتــي تهدد 
األمــــن واالســـتـــقـــرار والــنــمــاء في 
دولنا اإلسالمية، وتشكل تهديًدا 
خطيًرا لألمن والسلم الدوليين، 
مشيًرا إلى تأكيد مملكة البحرين 
كل  لمكافحة  جــهــودهــا  مــواصــلــة 
ومالحقة  اإلرهابية  التنظيمات 
مـــصـــادر تــمــويــل اإلرهـــــاب وغــســل 
األمــــوال، وكــشــف الـــدول والــقــوى 
التي تقدم لها الدعم والمساندة 

في عالمنا اإلسالمي. 
وأعــــرب وزيـــر الــخــارجــيــة عن 
الستمرار  البحرين  مملكة  إدانــة 
جــمــاعــة الــحــوثــي اإلرهــابــيــة في 
المنطقة،  واستقرار  أمن  تهديد 
لحقوق  المستمرة  وانتهاكاتها 
ــيــــق،  ــقــ ــب الــــيــــمــــنــــي الــــشــ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ
والمنشآت  المدنيين  واستهداف 
الــمــدنــيــة فـــي الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة ودولـــــــــــة اإلمـــــــــــارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة عــبــر إطـــالق 
الصواريخ الباليستية والطائرات 
ــة بــشــكــل  ــخـ ــخـ ــفـ ــمـ ــرة الـ ــيــ ــســ ــمــ الــ
مــمــنــهــج ومـــتـــعـــمـــد، واعـــتـــدائـــهـــم 
المتواصل على السفن التجارية 
ــطـــوط الــمــالحــة  وتـــهـــديـــدهـــم خـ
مخالفة  في  العالمية،  والتجارة 
صريحة لكل القوانين والمواثيق 

الدولية.

اأمام اجتماع وزراء خارجية دول »التعاون الإ�سالمي«.. الزياني:

البحرين تدعو اإلى القيام بجهد اإ�سالمي للتو�سل اإلى �سالم دائم في اأوكرانيا

} وزير الخارجية.

الخارجية  وزير  الزياني  راشد  بن  الدكتور عبداللطيف  شارك 
التعاون  منظمة  فــي  األعــضــاء  الـــدول  خارجية  وزراء  اجتماع  فــي 
اإلسالمي، الذي بدأت أعماله في العاصمة الباكستانية إسالم آباد 
أمس الثالثاء الموافق 22 مارس 2022م، برعاية دولة السيد عمران 
وزراء  بحضور  اإلســالمــيــة،  باكستان  جمهورية  وزراء  رئــيــس  خــان 
الخارجية في الدول األعضاء، ومشاركة السيد حسين إبراهيم طه 

األمين العام للمنظمة. 

} الشيخ خالد بن عبداهلل خالل افتتاح المركز الطبي.

لدى افتتاحه مركزا طبيا خا�سا..

خال���د بن عب���داهلل ين���وه بدور القط���اع الخا����ص في تقدي���م خدمات تناف�س���ية
مجلس  رئيس  نائب  خليفة  آل  عبداهلل  بن  خالد  الشيخ  ه  نــوَّ
الوزراء بالدور الفاعل الذي يضطلع به القطاع الخاص في توفير 
المنظومة  تــعــزيــز  فــي  تسهم  وتنافسية  متقدمة  طبية  خــدمــات 
ورقابية،  قانونية  بضمانات  والمدعمة  البحرين  لمملكة  الصحية 

وإمكانات بشرية مؤهلة، وبنية تحتية راسخة.

ــه أحـــد  ــاحـ ــتـ ــتـ ــدى افـ ــ وقـــــــال لــ
الـــمـــراكـــز الــطــبــيــة الـــخـــاصـــة: »إن 
الحكومية  والسياسات  الخطط 
ــلــــى الـــــــــــدوام تــشــجــيــع  تـــــراعـــــي عــ
ــاص لـــالســـتـــثـــمـــار  ــ ــخـ ــ ــاع الـ ــطــ ــقــ الــ
يكون  وأن  الــصــحــي،  الــقــطــاع  فــي 
متميزًا  شريكًا  الــخــاص  القطاع 
ومـــكـــمـــاًل لــجــهــود الـــقـــطـــاع الــعــام 
ــاء بــالــصــحــة الــعــامــة  ــ ــقـ ــ فــــي االرتـ
لـــلـــمـــجـــتـــمـــع، وكــــــــان ثــــمــــرة ذلـــك 
المنشآت  بلغ مجموع  أن  التوجه 
 400 مــن  أكثر  الخاصة  الصحية 
نــهــايــة عـــام 2021 مــا بين  مــنــشــأة 

مستشفيات ومراكز وعيادات«.
ــخ خــــــالــــــد بـــن  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ وكـــــــــــان الـ
تــفــضــل  قــــد  ــبــــداهلل آل خــلــيــفــة  عــ

صباح أمــس )الــثــالثــاء 22 مــارس 
الــجــديــد  الــمــقــر  بــافــتــتــاح   )2022
لــمــركــز هــايــكــيــر الــطــبــي الــكــائــن 
بمنطقة الساية، بحضور عدد من 
المسؤولين والمدعوين، وكان في 
وصوله  لــدى  مستقبليه  مقدمة 
الــدكــتــور هشام  الــمــركــز  إلــى مقر 

عبدالوهاب الشيخ
هايكير  إدارة  مجلس  رئــيــس 

الطبي، وأعضاء مجلس اإلدارة.
ــيـــس مــجــلــس  ــائـــب رئـ ــأ نـ ــنـ وهـ
الــــــوزراء رئــيــس وأعـــضـــاء مجلس 
إدارة مركز هايكير الطبي بالنقلة 
النوعية التي تحققت في مسيرة 
ــه إلــــــى مـــقـــره  ــقـــالـ ــتـ ــانـ ــز بـ ــركــ ــمــ الــ
خدماته،  نطاق  وتوسيع  الجديد 

ــاءات الـــوطـــنـــيـــة  ــفــ ــكــ ــالــ ــيــــدًا بــ مــــشــ
الــمــتــخــصــصــة الـــتـــي تــعــمــل على 
متمنيًا  وتــشــغــيــلــه،  الــمــركــز  إدارة 
والنجاح  التوفيق  فيه  للعاملين 
التي  المرجوة  لتحقيق األهــداف 
مـــن شــأنــهــا أن تــســهــم جــنــبــًا إلــى 
جنب مــع الــجــهــود الــمــبــذولــة من 
ــل الـــمـــؤســـســـات األخــــــــرى فــي  ــبـ قـ
تـــحـــويـــل مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن إلـــى 

وجـــهـــة لــلــســيــاحــة الــعــالجــيــة في 
الــمــنــطــقــة تـــنـــفـــيـــذًا لــلــتــوجــهــات 
الوطنية  الــخــطــة  حــددتــهــا  الــتــي 

للصحة.
ــه فـــيـــمـــا  ــتــ ــقــ وأعـــــــــــــرب عـــــــن ثــ
ستشهده المنظومة الصحية ككل 
من تقدم وتطور مع دخول نظام 
التنفيذ  حــيــز  الــصــحــي  الــضــمــان 
ــام الـــمـــقـــبـــل، والـــــــذي ســيــعــزز  ــعــ الــ

الــخــاص  الــقــطــاع  مــؤســســات  دور 
سيما  وال  أكــبــر،  بشكل  الصحية 
مــع إتــاحــة الــفــرصــة لــهــا لتقديم 
والتكميلية  األساسية  الخدمات 
وكفالة  الــعــام،  للقطاع  كمنافس 
أهمها حقه في  المريض،  حقوق 

اختيار مقدم الخدمة.
الطبي  هايكير  مــركــز  ويــضــم 
ــادة  ــيـ عـ  12 الــــجــــديــــد  ــره  ــقــ مــ فــــي 

تشمل  ومتخصصة  عــامــة  طبية 
ــوالدة،  طــب الــعــائــلــة، والــنــســاء والــ
ــــف  واألطـــــفـــــال، واألســـــنـــــان، واألنـ
والـــرعـــايـــة  والــــحــــنــــجــــرة،  واألذن 
ــيــــة، وفــــحــــص الـــعـــمـــالـــة  ــنــــزلــ الــــمــ
والــتــوظــيــف، كــمــا يــضــم مــخــتــبــرًا 
وغيرها  أشــعــة،  وقسم  وصيدلية، 

من الخدمات الطبية األخرى.
مـــن جـــانـــبـــه، تـــقـــدم الــدكــتــور 

رئيس  الشيخ  عبدالوهاب  هشام 
هـــايـــكـــيـــر  ــز  ــ ــركـ ــ مـ إدارة  ــلـــس  ــجـ مـ
ــة عــــن نــفــســه  ــالــ ــاألصــ ــبــــي، بــ الــــطــ
وكافة  اإلدارة  مجلس  عن  ونيابة 
الشكر  بجزيل  الــمــركــز،  منتسبي 
والعرفان للشيخ خالد بن عبداهلل 
بافتتاح  تفضله  على  خليفة  آل 

المقر الجديد للمركز.
وأكد الدكتور الشيخ أن تفضل 

نائب رئيس مجلس الوزراء برعاية 
حـــفـــل افـــتـــتـــاح الـــمـــقـــر الـــجـــديـــد 
للمركز يعد التفاتة طيبة تجسد 
حـــــرص الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى إنـــجـــاح 
في  الخاص  القطاع  مع  الشراكة 
المجال الطبي لتطوير الخدمات 
منتسبي  كافة  وتعطي  الصحية، 
الــمــركــز حــافــزًا لــمــواصــلــة العمل 

على التطوير واالبتكار.

ــالــــح  أكــــــــــد عـــــلـــــي بـــــــن صــ
ــح رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس  ــ ــالــ ــ ــصــ ــ الــ
حضرة  توجيهات  أن  الــشــورى 
صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
ــبـــالد الـــمـــفـــدى، واهــتــمــامــه  الـ
ــغ بـــمـــواصـــلـــة تــحــقــيــق  ــالــ ــبــ الــ
فيه  مــا  لكل  والتطور  التقدم 
ــنــــائــــه عــلــى  خـــيـــر لـــلـــوطـــن وأبــ
كــل الــمــســتــويــات، ُيــعــد حــافــًزا 
لــتــكــثــيــف الـــجـــهـــود الــوطــنــيــة 
ــل الـــطـــاقـــات مــن  وتــســخــيــر كــ
ــاء  ــنــ ــبــ ــة الــ ــلــ أجــــــــل دفــــــــع عــــجــ
والــتــنــمــيــة نــحــو آفــــاق أرحـــب، 
مــوضــًحــا أن حــــرص جــاللــتــه 
التعاون  تعزيز  المستمر على 
التشريعية  الــســلــطــتــيــن  بــيــن 
ــيـــذيـــة كـــــــّرس الــعــمــل  ــنـــفـ ــتـ والـ
الهادف  والمتكامل  المشترك 
ــم  ــائــ إلــــــى تـــقـــويـــة أســــــس ودعــ
في  الديمقراطية  الممارسة 
ــة الــقــانــون والــمــؤســســات،  دولــ
ــه مـــــــن نـــتـــائـــج  ــقــ ــقــ ومـــــــــا تــــحــ
مشّرفة الزدهار وتقدم مملكة 

البحرين.
وثـــــــــــــّمـــــــــــــن االهـــــــــتـــــــــمـــــــــام 
الــكــبــيــر الــــــذي أبـــــــداه جــاللــة 
ــفـــدى بــالــســلــطــة  ــمـ الـــمـــلـــك الـ
ــه  ــرؤســ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة لــــــــدى تــ
االجــــــــتــــــــمــــــــاع االعـــــــتـــــــيـــــــادي 
ــوزراء  ــ األســبــوعــي لــمــجــلــس الـ
وتوجيهاته  الصخير،  بقصر 
الــمــســتــمــرة ألهــمــيــة اســتــمــرار 
السلطتين  بين  التعاون  هــذا 
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة من 
ــن االزدهـــــــار  ــد مــ ــزيـ ــمـ أجـــــل الـ
وتحقيق  الــبــحــريــن  لــمــمــلــكــة 
تطلعات أبنائها الكرام، معرًبا 

عــن اهــتــمــام وحـــرص مجلس 
ــتــــمــــر عــلــى  الـــــــشـــــــورى الــــمــــســ
المشترك  والــعــمــل  التنسيق 
برئاسة صاحب  الحكومة  مع 
الملكي األمير سلمان  السمو 
العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد 
وذلك  الـــوزراء،  رئيس مجلس 
جاللته  لتوجيهات  استجابًة 
في تسخير المساعي الوطنية 
لـــكـــل مــــا مــــن شـــأنـــه تــحــقــيــق 
مـــزيـــد مـــن الـــرفـــعـــة والــمــنــعــة 

لمملكة البحرين.
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ ــن رئـ ــ ــ ــّم ــ وثــ
البارز  الوطني  الــدور  الشورى 
ولــي  بــه ســمــو  الــــذي يضطلع 
الــوزراء،  رئيس مجلس  العهد 
الحكومي  العمل  تطوير  فــي 
المكتسبات  ورفــده بمزيد من 
واإلنــــجــــازات الــتــي تــصــب في 
والــمــواطــن،  الــوطــن  مصلحة 
ــيــــات  ــانــ ــكــ وتـــســـخـــيـــر كـــــل اإلمــ
لــتــلــبــيــة تــطــلــعــات وطــمــوحــات 
تنفيذ  خــالل  من  المواطنين 
الوطنية  والــبــرامــج  الــخــطــط 

بــاقــتــدار وتــمــّكــن، ومـــن خــالل 
ــيــــق والـــــــتـــــــعـــــــاون مـــع  ــســ ــنــ ــتــ الــ
بأهمية  التشريعية  السلطة 
سموه  بحنكة  مــشــيــًدا  بــالــغــة، 
فــــي قــــيــــادة فــــريــــق الــبــحــريــن 
أثناء مواجهة جائحة كوفيد-

نتائج  عــن  أســفــرت  الــتــي   ،19
في  العاملين  مّكنت  متقدمة 
لمواجهة  األمامية  الصفوف 
ــروس مــــن الــمــحــافــظــة  ــيــ ــفــ الــ
الجميع،  وسالمة  على صحة 
الملك  جاللة  لكلمة  تنفيًذا 
خاللها  طمأن  التي  المفدى 
ــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن  ــيــ ــنــ ــواطــ ــمــ الــ

بالعبور إلى بر األمان.
ــيــــس مــجــلــس  وأعـــــــــرب رئــ
واالعتزاز  الفخر  عن  الشورى 
النبيلة  اإلنسانية  بالمواقف 
ــى ركـــائـــزهـــا جــاللــة  ــ الـــتـــي أرسـ
القضايا  في  المفدى  الملك 
ــمـــي  ــيـ ــلـ اإلقـ االهـــــتـــــمـــــام  ذات 
ــي تــعــبــر عــن  ــتــ ــي، والــ ــ ــدولــ ــ والــ
اإليـــمـــان الـــراســـخ والــمــواقــف 
في  البحرين  لمملكة  الثابتة 
والمحبة  السالم  إلــى  الــدعــوة 
الصراعات  ووقــف  والتعايش، 
والحروب، وتعزيز سبل الحوار 
والـــتـــواصـــل لــلــخــروج بــحــلــول 
تــحــفــظ الــحــقــوق اإلنــســانــيــة، 
ــاة الـــكـــريـــمـــة  ــيــ وتـــضـــمـــن الــــحــ
ــاء، مـــنـــوًهـــا  ــعــ ــمــ لـــلـــبـــشـــريـــة جــ
ــتــــه الــــدائــــم  ــتــــمــــام جــــاللــ ــاهــ بــ
ــاع  واألوضــ الــقــضــايــا  بمتابعة 
الــســيــاســيــة واألمـــنـــيـــة فـــي كل 
على  وحـــرصـــه  ــم،  ــالـ ــعـ الـ دول 
تــوطــيــد الــعــالقــات مــع الـــدول 
الـــشـــقـــيـــقـــة والــــصــــديــــقــــة بــمــا 

يحقق المصالح المشتركة.

رئي�س مجل�س ال�سورى: 

توجيهات الملك تعد حافزا لتكثيف الجهود الوطنية 

من اأجل دفع عجلة البناء والتنمية نحو اآفاق اأرحب

} رئيس مجلس الشورى.

التقى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية 
نايف  الدكتور  مــع  أمــس،  آبـــاد،  إســالم  الباكستانية  العاصمة  فــي 
لدول  التعاون  لمجلس  العام  األمين  الحجرف،  مبارك  بن فالح 
لـــوزراء  ـــوزاري  الـ االجــتــمــاع  هــامــش  على  وذلـــك  العربية،  الخليج 
خــارجــيــة الــــدول األعــضــاء بمنظمة الــتــعــاون اإلســـالمـــي. وجــرى 
بتعزيز  المتعلقة  الــمــوضــوعــات  مــن  عـــدد  بــحــث  الــلــقــاء،  خـــالل 
تبذلها  الــتــي  والــجــهــود  الــمــشــتــرك،  الخليجي  الــتــعــاون  مــســيــرة 
األمانة العامة لتنفيذ قرارات المجلس األعلى لمجلس التعاون 
والمجلس الوزاري الهادفة إلى دفع مسيرة العمل المشترك نحو 
التعاون  التعاون بين مجلس  السامية، وتوطيد عالقات  أهدافها 

والدول والتكتالت العالمية. 
مملكة  سفير  محمد  إبراهيم  محمد  السفير  اللقاء  حضر 

البحرين لدى جمهورية باكستان اإلسالمية.

وزي���������ر ال�����خ�����ارج�����ي�����ة واأم�������ي�������ن ع��������ام م��ج��ل�����ص 

ال����ت����ع����اون ي�����س��ت��ع��ر���س��ان ال���م�������س���ي���رة ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة

} وزير الخارجية يلتقي الدكتور نايف بن فالح مبارك الحجرف.

ــد  الــتــقــى الـــدكـــتـــور عــبــدالــلــطــيــف بـــن راشـ
الـــزيـــانـــي وزيــــر الــخــارجــيــة، أمــــس، مـــع الــســيــد 
ــر خــارجــيــة  مـــخـــدوم شـــاه مــحــمــود قــريــشــي وزيــ
بمناسبة  وذلك  اإلسالمية،  باكستان  جمهورية 
مشاركته في أعمال الدورة الـ48 لمجلس وزراء 
التعاون  منظمة  في  األعــضــاء  الــدول  خارجية 

اإلسالمي بالعاصمة الباكستانية إسالم آباد.
وقد نقل وزير الخارجية إلى وزير خارجية 
وتهاني  تحيات  اإلسالمية  باكستان  جمهورية 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خــلــيــفــة مــلــك مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــمــفــدى، 
وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
الـــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل 
الباكستاني  والشعب  الباكستانية  القيادة  إلى 
بالذكرى  باكستان  احتفال  بمناسبة  الصديق 
الــخــامــســة والــســبــعــيــن الســـتـــقـــالل بــاكــســتــان، 

الدورة  الجتماع  والتوفيق  النجاح  وتمنياتهما 
لــمــنــظــمــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء  لــمــجــلــس  الــــــــ48 

التعاون اإلسالمي.
الصداقة  بحث عالقات  اللقاء  وتــم خــالل 
والـــتـــعـــاون الــوثــيــقــة الــتــي تــجــمــع بــيــن مملكة 
الــبــحــريــن وجـــمـــهـــوريـــة بــاكــســتــان اإلســالمــيــة 
الصديقة وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف 
والتطلعات  الــمــصــالــح  يــخــدم  بــمــا  الــمــجــاالت 
الــمــشــتــركــة، والـــمـــوضـــوعـــات الــمــعــروضــة على 
ــاع وســـبـــل تــعــزيــز دور  ــمـ ــتـ جـــــدول أعـــمـــال االجـ
الــتــطــورات  إزاء  اإلســـالمـــي  الـــتـــعـــاون  مــنــظــمــة 
مناقشة  إلــى  إضــافــًة  العالمية،  والمستجدات 
عدد من الموضوعات محل االهتمام المشترك. 
حــضــر الـــلـــقـــاء الــســفــيــر مــحــمــد إبــراهــيــم 
لدى جمهورية  البحرين  مملكة  سفير  محمد 

باكستان اإلسالمية والوفد المرافق للوزير.

العاصمة  في  الخارجية  وزيــر  اجتمع  كما 
دون  السيد  مــع  أمــس  آبــاد  إســالم  الباكستانية 
برامودويناي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية 
تــايــالنــد، وذلــــك عــلــى هــامــش اجــتــمــاع  مملكة 
منظمة  فـــي  األعـــضـــاء  ــــدول  الـ خــارجــيــة  وزراء 

التعاون اإلسالمي. 
ــاع بــــحــــث عــــالقــــات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وتـــــــم خـــــــالل االجـ
البحرين ومملكة  الثنائي بين مملكة  التعاون 
تايالند الصديقة وسبل تطويرها في مختلف 
الــمــجــاالت، بــاإلضــافــة إلـــى تـــطـــورات األوضـــاع 
االهتمام  ذات  والقضايا  والــدولــيــة  اإلقليمية 

المشترك. 
إبراهيم  محمد  السفير  االجتماع  حضر 
لدى جمهورية  البحرين  مملكة  سفير  محمد 
بــاكــســتــان اإلســالمــيــة، والــوفــد الــمــرافــق لــوزيــر 

الخارجية.

وزي�ر الخارجي�ة يبح�ث مع نظي�ره الباك�س�تاني والتايالندي عالق�ات التعاون 
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حكاية ال�شاعر
 »�شيد مر�شي«

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

للشاعر المصري »سيد مرسي«.. الذي تغنى بكلمات قصائده 
أبرز فناني الزمن الجميل، قصة تستحق أن تروى، وتبين كيف أن 

قم تتبدل إلى ِنعم. بعض المحن تتحول إلى منح، وأن النِّ
ــان لــلــشــاعــر »مـــأمـــون الـــشـــنـــاوي« عــامــلــة مـــنـــزل، كــانــت  فــقــد كــ
»مأمون  وجــد  يــوم  وذات  المنطقة،  »مكوجي«  مع  حب  عالقة  على 
والــُمــرة  )عالِحلوة  فيها:  كتب  جيبه  فــي  ورقــة  قصاصة  الــشــنــاوي« 
سنين(..  لها  بقى  ذكــرى  بالمرة  تنسى  ليه  متعاهدين..  كنا  مش 
المنزل عنها  والكلمات، وحينما سأل عاملة  الورقة  فاستغرب من 
قالت له إنها مبعوثة لها من حبيبها »المكوجي«، مثل كل مرة، وقد 
نسيت أن تقرأها هذه المرة، ألنها على خالف معه.. فطلب منها 
جلب هذا العامل، الذي أصبح بعد ذلك من أشهر الشعراء واسمه 

»سيد مرسي«.
لذلك، كثيرا ما يصادف اإلنسان منا مشاكل ومصائب، ويعتقد 
انفراجات  طياتها  في  تحمل  ولكنها  والمشوار،  العالم  نهاية  أنها 
ونجاحات، بقدر من اهلل وتوفيقه، وأن ما تصور أنه ابتالء يكتشف 
أنــه نقطة تــحــول نحو األفــضــل، شــرط المثابرة  الــزمــن  مــع مـــرور 

واالجتهاد، واإليمان باهلل وبالحلم.
وال شك أننا جميعنا مررنا بتجارب، أو سمعنا قصصا، أو قرأنا 
حكايات على مثل هذه الشاكلة، ثم كيف تبدلت األحوال واألقدار 

إلى األحسن، وأصبح الحزن سعادة وفرحا.
مغموما،  مهموما  رأيته  وقــد  الزمالء  أحــد  أيــام، صادفت  منذ 
فقلت له دعك من الحزن، وتمسك بمقولة الحكيم الهندي الذي 
قال ألحد السالطين إذا مررت بضائقة فتذكر هذه المقولة، التي 
إذا قرأتها وأنت حزين ستفرح، وأن األمور لن تدوم، وإذا قرأتها وأنت 
فرح فسوف تدرك أن المسألة بحاجة إلى مزيد من العمل والتوكل 
على اهلل، وهي مقولة: )هذا الوقت سيمضي(.. فمتى أدركت أن هذا 
الوقت من الحزن سيمضي فسوف تعمل على التحرك واإليجابية 
الوقت  ولن تحبس نفسك داخل مصيبتك.. ومتى أيقنت أن هذا 
البحث  األمــر يستوجب منك  الفرح فإن  وأنــت في حالة  سيمضي 
عن  تتوقف  وال  عندك،  السعادة  شعور  ليستمر  جديد،  انجاز  عن 

العمل واالنجاز.
بحاجة  جميعنا  بـــاهلل،  واإليــمــان  والــثــقــة،  المشاعر  هــذه  مثل 
إلــيــهــا، ألنــنــا بــال اســتــثــنــاء نــمــر بــحــاالت مــن الــفــرح والـــحـــزن، من 
تدوم،  األمــور ال  ولكن  والتغييرات،  التحوالت  واأللــم، من  السعادة 
األسباب  واتخاذ  باهلل  اإليمان  والكون، شرط  الحياة  وهذه طبيعة 

المؤدية إلى تحقيق الهدف.
أقـــــول.. إن الــشــاعــر »ســيــد مـــرســـي« بــعــد أن أصــبــح  نــســيــت أن 
يــتــزوج عاملة  لــم  والــشــعــراء،  الفنانين  أكــبــر  مــن  مــشــهــورا، ومقربا 

المنزل، رغم أنها كانت سببا في تحوله إلى الشهرة..!!

ــزيــــز  ــعــ ــبــــدالــ ــال عــ ــ ــمــ ــ أكـــــــــد جــ
ــوي، الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــلــ ــعــ الــ
ــعـــمـــل،  ــوق الـ ــ ــ لـــهـــيـــئـــة تـــنـــظـــيـــم سـ
رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة 
ــاص حــــرص  ــ ــخـ ــ ــاألشـ ــ االتــــــجــــــار بـ
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى تـــبـــادل 
ــة الــمــجــتــمــع  ــاركـ ــشـ ــرات ومـ ــبـ ــخـ الـ
الدولي تجربتها الرائدة وقصص 
ــاح فـــــي مــــجــــال مــكــافــحــة  ــجــ ــنــ الــ
االتـــجـــار بــاألشــخــاص مــن خــالل 
تــقــديــم خــبــراتــهــا فـــي الــجــوانــب 
للتصدي  وآليات عمل  اإلجرائية 
لــــهــــذه الــــجــــريــــمــــة، إلـــــــى جـــانـــب 
ــل وتـــطـــويـــر  ــيـ ــأهـ ــــي تـ ــا فـ ــهــــودهــ جــ
قدرات الكوادر البشرية التي تعد 
األساس في كشف ومكافحة هذه 

الجريمة.
جـــاء ذلـــك خـــالل اســتــقــبــالــه 
ــن الــلــجــنــة الــوطــنــيــة  ــاء مــ أعــــضــ
لـــتـــنـــســـيـــق إجــــــــــــــراءات مـــكـــافـــحـــة 
االتـــجـــار بــالــبــشــر والـــوقـــايـــة منه 
بالمملكة المغربية، وممثلين من 
المعني  الــمــتــحــدة  األمـــم  مكتب 
بالمملكة  والجريمة  بالمخدرات 
استطالعية  زيــارة  في  المغربية، 
ــتـــب األمـــــم  ــكـ بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع مـ
الــمــتــحــدة الــمــعــنــي بــالــمــخــدرات 
والجريمة )UNODC( ، وضمن 
برامج وزارة الخارجية األمريكية، 
وذلــــــــك لـــــالطـــــالع عــــلــــى تـــجـــربـــة 
الرائدة في هذا  البحرين  مملكة 
المجال في الفترة من 21 ولغاية 

24 مارس 2022.
بأعضاء  العلوي  رحــب  حيث 
استقباله  لدى  المغربية  اللجنة 
ــم، مـــــؤكـــــًدا عـــمـــق الـــعـــالقـــات  ــهــ لــ
ــعــــاون  ــتــ األخـــــويـــــة الــــوطــــيــــدة والــ
ــيـــن  ــتـ ــكـ ــلـ ــن الـــمـــمـ ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ الـ
الـــشـــقـــيـــقـــتـــيـــن، ومــــشــــيــــًدا بـــــدور 
المعني  الــمــتــحــدة  األمـــم  مكتب 
ــدرات والـــجـــريـــمـــة لــــدول  ــمـــخـ ــالـ بـ
ــي الــخــلــيــج  ــعــــاون فــ ــتــ مــجــلــس الــ

العربي.
ــا أكـــــــد الــــعــــلــــوي حــــرص  ــمــ كــ
ــادة  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ الــــمــــمــــلــــكــــة عـــــلـــــى االســ
الخاصة  الخبرات  من  المتبادلة 
بــمــكــافــحــة االتـــجـــار بــاألشــخــاص 
ــة  ــيـ ــرائـ ــر الــــجــــوانــــب اإلجـ ــويـ ــطـ وتـ
وآلـــــــيـــــــات الــــعــــمــــل بــــمــــا يــــواكــــب 
ــات فــي  ــديـ ــحـ ــتـ الـــمـــســـتـــجـــدات والـ
اهتمام  إلــى  مشيرًا  الملف،  هــذا 
ــة  ــاركـ ــشـ ــمـ ــة الــــبــــحــــريــــن بـ ــكـ ــلـ ــمـ مـ
المجتمع الدولي جهود التصدي 
تعميم  من خالل  الجريمة  لهذه 
تجربتها في مجال المكافحة إلى 
كافة الدول السيما دول المنطقة 
وفـــق رؤيـــة ومــنــظــور إقــلــيــمــي، في 
إطـــار مــن الــتــعــاون والــشــراكــة مع 
العالقة،  ذات  األمــمــيــة  الــوكــاالت 
المتحدة  األمـــم  مكتب  سيما  ال 
والجريمة  بــالــمــخــدرات  المعني 
لدول مجلس التعاون في الخليج 

العربي.
ــارة  ــ ــزيـ ــ ــامــــج الـ ــرنــ وتـــضـــمـــن بــ
االستطالعية الذي سيمتد أربعة 
وعــروًضــا  ثنائية  اجتماعات  أيــام 

ــة لـــلـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة  ــيـ ــفـ ــريـ ــعـ تـ
مكافحة  منظومة  فــي  والــعــامــلــة 
ــاص، ســلــطــت  ــخــ ــاألشــ ــار بــ ــ ــــجـ االتـ
وأدوار  اختصاصات  على  الــضــوء 
اإلدارات المعنية في هيئة تنظيم 
واخــتــصــاص  ودور  الــعــمــل،  ســـوق 
نيابة االتجار باألشخاص، وإدارة 
مــكــافــحــة االتــــجــــار بــالــبــشــر فــي 
إلــى  بــاإلضــافــة  الــداخــلــيــة،  وزارة 
المكافحة  مــنــظــومــة  اســتــعــراض 
والتعاون  التنسيق  على  القائمة 
الــمــشــتــرك بــيــن جــمــيــع الــجــهــات 
نظام  عبر  الصلة  ذات  الحكومية 
الــــذي ينظم  الـــوطـــنـــي،  اإلحـــالـــة 
الــمــرتــبــطــة  واألدوار  اإلجــــــــراءات 
بــكــل جــهــة، وآلـــيـــات الــتــعــامــل مع 
أو مـــمـــن هــم  ــار،  ــ ــجـ ــ ضـــحـــايـــا االتـ

عرضة لالستغالل.
زيـــارة  الــبــرنــامــج  كــمــا تضمن 
مــيــدانــيــة لــمــركــز حــمــايــة ودعـــم 
أول  ُيعد  والذي  الوافدة،  العمالة 
مركز شامل على مستوى الشرق 
الوقاية  يــوفــر خــدمــات  األوســــط، 
ــــرى اإلرشـــاديـــة،  والــحــمــايــة واألخـ

للمعايير  وفــًقــا  الضحايا  ــواء  وإيـ
ــالع  ــ ــى جـــانـــب االطـ ــ ــة. إلـ ــيــ الــــدولــ
للتدريب  اإلقليمي  المركز  على 
االتجار  لمكافحة  القدرات  وبناء 
باألشخاص، واستعراض برامجه 
والمعدة  المتخصصة  التدريبية 
ــور إقـــلـــيـــمـــي،  ــنــــظــ وفــــــق رؤيــــــــة ومــ
إعــــداد  ــي  فـ دوره  إلــــى  بـــاإلضـــافـــة 
الـــــدراســـــات والـــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة 
ــافـــحـــة االتــــجــــار  ــكـ ــي مــــجــــال مـ ــ فـ

باألشخاص.
ــح  ــ ــٍب آخــــــــر، أوضـ ــ ــانـ ــ ومــــــن جـ
مــمــثــال مــكــتــب األمـــــم الــمــتــحــدة 
والجريمة  بــالــمــخــدرات  المعني 
فـــي كـــل مـــن الــمــمــلــكــة الــمــغــربــيــة 
الخليج  لــدول  التعاون  ومجلس 
الفكيكي  سهام  السيدة  الــعــربــي، 
والــــســــيــــدة ســـهـــيـــلـــة حـــســـيـــن، أن 
ثــــراء  أدرك  ــي  ــدولــ الــ الــمــجــتــمــع 
التجربة البحرينية القائمة على 
الجدية واالستدامة، وهو ما دعا 
للنظر  الــزيــارة  هــذه  تنظيم  إلــى 
عـــن قـــرب والــتــعــرف عــلــى أفــضــل 
مملكة  اتبعتها  التي  الممارسات 

نموذًجا  منها  وجعلت  البحرين 
معتمًدا في هذا المجال.

خليل  السفير  اللقاء  حضر 
بأعمال  القائم  الخياط،  يعقوب 
لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل 
نائب رئيس  القنصلية واإلداريــة، 
ــيــــة لــمــكــافــحــة  ــنــ ــة الــــوطــ ــنـ ــجـ ــلـ الـ
والمستشار  باألشخاص،  االتجار 
ــام الـــدكـــتـــور علي  ــعـ الــمــحــامــي الـ
الـــشـــويـــخ، رئـــيـــس نــيــابــة االتـــجـــار 
بـــاألشـــخـــاص بــالــنــيــابــة الــعــامــة، 
ــار  عـــضـــو لــجــنــة مــكــافــحــة االتـــجـ
بـــاألشـــخـــاص والـــســـيـــدة شــيــريــن 
مكافحة  لجنة  عضو  الــســاعــاتــي 
ــار بــــاألشــــخــــاص ودعـــيـــج  ــ ــجــ ــ االتــ
خليفة البنعلي امين سر اللجنة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــمـــكـــافـــحـــة االتــــجــــار 
باألشخاص والعقيد عبدالوهاب 
راشد بوناشي مدير إدارة مكافحة 
اآلداب  وحــمــايــة  بالبشر  االتــجــار 
للمباحث  العامة  بــاإلدارة  العامة 
واألدلة الجنائية بوزارة الداخلية 
وعدد من كبار المسئولين بهيئة 

تنظيم سوق العمل.

عبداهلل  الشيخ  الــدكــتــور  قــام 
وزارة  وكــيــل  آل خليفة  أحــمــد  بــن 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة 
ــارة ســـفـــارة جــمــهــوريــة  ــزيــ أمــــس بــ
ــة الــشــقــيــقــة  ــيـ بــاكــســتــان اإلســـالمـ
ــدى مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، وذلــــك  ــ لـ
ــب الـــعـــزاء فـــي وفـــاة  لــتــقــديــم واجــ
فـــخـــامـــة الـــســـيـــد مـــحـــمـــد رفـــيـــق 
باكستان  رئــيــس جــمــهــوريــة  طـــرار 
ــق، حــيــث كــان  ــبــ ــة األســ ــيـ اإلســـالمـ
ــد مــحــمــد  ــيـ ــسـ فــــي اســـتـــقـــبـــالـــه الـ
باكستان  جــمــهــوريــة  سفير  أيـــوب 
اإلسالمية لدى مملكة البحرين.

الخارجية  وزارة  وكيل  وأعــرب 
لــلــشــؤون الــســيــاســيــة عـــن خــالــص 
ــن  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ تـــــــــعـــــــــازي مـ

ومــواســاتــهــا لــحــكــومــة جــمــهــوريــة 
ــة وشــعــبــهــا  ــيــ ــالمــ ــان اإلســ ــتـ ــاكـــسـ بـ
ــق، مــــســــتــــذكــــًرا مـــنـــاقـــب  ــيــ ــقــ ــشــ الــ
ــيــــس الـــــراحـــــل وإســـهـــامـــاتـــه  ــرئــ الــ
وقضايا  وطنه  خدمة  في  الــبــارزة 
وحرصه  اإلسالمية،  وأمته  شعبه 
عـــلـــى تـــوطـــيـــد أواصـــــــر الـــعـــالقـــات 
البحرين  بين  الوثيقة  التاريخية 
يحقق  بما  وتطويرها  وباكستان، 
ــح الــــمــــشــــتــــركــــة لـــكـــال  ــ ــالـ ــ ــــصـ ــمـ ــ الـ
الشقيقين،  والشعبين  الــبــلــديــن 
داعًيا المولى عز وجل أن يتغمد 
بــواســع رحمته  الـــراحـــل  الــرئــيــس 
متمنًيا  جــنــاتــه،  فــســيــح  ويــســكــنــه 
لــجــمــهــوريــة بــاكــســتــان اإلســالمــيــة 

دوام األمن والتقدم والرخاء.

ي��ق��دم  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ل���ل�������س����ؤون  ال���خ���ارج���ي���ة  وزارة  وك����ي����ل 

ت����ع����ازي ال���ب���ح���ري���ن ف����ي وف�������اة رئ���ي�������س ب���اك�������س���ت���ان الأ����س���ب���ق

} وكيل الخارجية خالل تقديم التعازي.

وف���د مغربي يطل���ع على تجرب���ة البحري���ن الرائدة ف���ي مكافح���ة التجار بالأ�س���خا�س

الرئي�ص التنفيذي لهيئة تنظيم �صوق العمل: حري�صون على م�صاركة دول المنطقة ق�ص�ص النجاح 

} الوفد المغربي خالل زيارته هيئة تنظيم سوق العمل.

} جانب من ختام دورة »الصحفي الشامل«

»ال�سحفيي���ن البحريني���ة« تختت���م دورة »ال�سحف���ي ال�س���امل«
ــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ اخــــــــتــــــــتــــــــمــــــــت جـ
ورشة  البحرينية  الصحفيين 
الـــعـــمـــل الـــمـــتـــخـــصـــصـــة الـــتـــي 
»دورة  عـــنـــوان  تــحــت  نــظــمــتــهــا 
بالتعاون  الــشــامــل«  الصحفي 
والتي  األمريكية،  السفارة  مع 
كــيــنــدرك  فــريــريــك  قــدمــهــا د. 
الحاصل على شهادة الدكتوراه 

في الفلسفة واإلعالم.
وحـــــــــــــــــــــول ذلـــــــــــــــــــــك، أكـــــــــد 
ــيـــس جــمــعــيــة الــصــحــفــيــيــن  رئـ
الشايجي  عيسى  البحرينية 
مـــع مختلف  الــتــعــاون  أهــمــيــة 
والــدولــيــة،  المحلية  الــجــهــات 
استقطاب  فــي  الجمعية  ودور 
وورش  دورات  وتنظيم  كــفــاءات 
عـــمـــل تــخــصــصــيــة تــســهــم فــي 
ــارات الــعــامــلــيــن في  ــهـ صــقــل مـ

القطاع اإلعالمي.
وتـــــــضـــــــمـــــــنـــــــت الــــــــــورشــــــــــة 
ــارات الــصــحــفــيــة  ــهـ ــمـ أحـــــدث الـ
ــيــــة والــتــقــنــيــة الــتــي  واإلعــــالمــ
ــلـــتـــحـــق بــــالــــورشــــة  تــــؤهــــل الـــمـ
ــادرا  قـ شــامــال  لــيــكــون صحفيا 

ــع جــمــيــع  ــ ــل مــ ــامــ ــعــ ــتــ ــى الــ ــلــ عــ
متطلبات المهمة، منها كيفية 
الــتــقــاط فــيــديــو وكــتــابــة قصة 
ونشرها على منصات التواصل 
للجريدة،  التابعة  االجتماعي 
واالنـــــتـــــقـــــال مـــــن الـــصـــحـــافـــة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة إلــــــى الــصــحــافــة 
اإللــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة، وصــــحــــافــــة 

الــمــوبــايــل وكــيــفــيــة الــحــصــول 
ــر،  ــويــ ــتــــصــ ــلــــى مــــــصــــــادر، والــ عــ
ــر قــصــة  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ والـــــكـــــتـــــابـــــة، وتـ
إخـــبـــاريـــة بــاســتــخــدام الــهــاتــف 
المحمول، وتضمنت مناقشات 

وتدريبات عملية.
وفــي خــتــام أعــمــال الــورشــة 
د. كندريك وعضو  قام كل من 

لجنة  رئــيــس  اإلدارة  مــجــلــس 
التدريب المهني السيد يحيى 
الــعــمــري بــتــكــريــم الــمــشــاركــيــن 
في الورشة، معرًبا عن تقديره 
وسعيهم  الفاعلة،  لمشاركتهم 
الــدورات وورش  لالستفادة من 
تقدمها  التي  المهنية  العمل 

الجمعية.

لــجــنــة  أن  ــمـــري  ــعـ الـ وأكــــــد 
ــدريــــب الـــمـــهـــنـــي حــريــصــة  ــتــ الــ
استقطاب  عــلــى  الــحــرص  كــل 
واستهداف برامجها التدريبية 
القطاع  في  العاملين  لجميع 
بجميع  واإلعــالمــي  الصحفي 
بما فيها المؤسسات اإلعالمية 

الناطقة باإلنجليزية.

} جانب من لقاء الجامعة الملكية للبنات والملحق الثقافي السعودي.

الزامل  وليد  السيد  استقبل 
الـــجـــامـــعـــة  إدارة  مـــجـــلـــس  عـــضـــو 
يوسف  الــدكــتــور  للبنات،  الملكية 
الثويني، الملحق الثقافي بسفارة 
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة في 
المرافق  والوفد  البحرين،  مملكة 
في حرم الجامعة الملكية للبنات، 
وذلــــك بــحــضــور رئــيــســة الــجــامــعــة 
ــورة يـــســـرى الـــمـــزوغـــي  ــيـــسـ ــروفـ ــبـ الـ
وعـــــــــدد مـــــن أعـــــضـــــاء الــهــيــئــتــيــن 

األكاديمية واإلدارية. 
ــــب الــســيــد ولـــيـــد الـــزامـــل  ورحـ
بالملحق الثقافي ووفده المرافق، 
ــث الــــجــــانــــبــــان أوجــــــه  ــحــ ــث بــ ــيــ حــ
التعاون المشترك وفرص تعزيزها  
ــار االلـــتـــزام بــدعــم الحركة  فــي إطـ
مع  الــعــالــي،  والتعليم  التعليمية 
التعليم  مــرتــكــزات  عــلــى  الــتــركــيــز 

ــة الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــ فـــي ظـــل رؤيـ
الــمــرأة  وتــمــكــيــن  الــســعــوديــة 2030 
بــاعــتــبــارهــا عــنــصــرا مـــن عــنــاصــر 

النهضة والتطور.
ــى الـــمـــلـــحـــق الــثــقــافــي  ــقـ ــتـ والـ
عــــددًا مــن الــطــالــبــات الــســعــوديــات 
ــلــــواتــــي يــــدرســــن فــــي الــجــامــعــة  الــ
ــع عــلــى  ــلــ الــمــلــكــيــة لـــلـــبـــنـــات، واطــ
الفعاليات واألنشطة التي تقيمها 

الحديث  إلى  باإلضافة  الجامعة، 
حول الدعم والتوجيه الذي توفره 

للطالبات. 
وفي ختام اللقاء، قام الملحق 
الــثــقــافــي والـــوفـــد الــمــرافــق بأخذ 
الجامعي شملت  الحرم  جولة في 
زيـــارة عــدد مــن المرافق واالطــالع 
فــي طور  المشاريع  مــن  عــدد  على 

اإلعداد. 

»ال��م��ل��ك��ي��ة ل��ل��ب��ن��ات« ت�����س��ت��ق��ب��ل ال��م��ل��ح��ق 

ال���ث���ق���اف���ي ب���ال�������س���ف���ارة ال�������س���ع����دي���ة

شــــاركــــت الــــدكــــتــــورة مــريــم 
ــري، الــوكــيــل  ــاجــ ــهــ إبـــراهـــيـــم الــ
المساعد للصحة العامة عضو 
الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة لــمــجــلــس 
الصحة لدول مجلس التعاون، 
عــــضــــو الـــمـــجـــلـــس اإلشـــــرافـــــي 
لـــلـــمـــركـــز الــخــلــيــجــي لــلــوقــايــة 
في  ومكافحتها  األمـــراض  مــن 
للمجلس  الخامس  االجــتــمــاع 
اإلشـــرافـــي، والــــذي ُعــقــد بمقر 

مجلس الصحة في الرياض.
وقــــــــد تــــــرأســــــت الـــمـــمـــلـــكـــة 
االجــتــمــاع،  الــســعــوديــة  العربية 
ــــس الـــــــــدورة  ــيـ ــ ــيــــث رّحـــــــــب رئـ حــ
ــل  ــزيــ ــور، وقــــــــــــدم جــ ــ ــضــ ــ ــحــ ــ ــالــ ــ ــ ب
ــر والــــتــــقــــديــــر لــجــمــيــع  ــكــ ــشــ الــ
أعــــضــــاء الــمــجــلــس اإلشــــرافــــي 
من  للوقاية  الخليجي  للمركز 
األمــــــــراض ومــكــافــحــتــهــا عــلــى 
ــم وجــهــودهــم الــتــي بذلت  دورهــ
عن  ــرب  ــ وأعـ  ،2021 عـــام  خـــالل 
يــشــهــد االجــتــمــاع  تــمــنــيــاتــه أن 
تقديم مقترحات وأفكار ُتسهم 
فّعالة،  بتوصيات  الــخــروج  فــي 

وتحقيق األهداف المرجوة من 
االجتماع. بعدها تم استعراض 
الــتــوصــيــات الــســابــقــة مــن ِقبل 
الصحة  العام لمجلس  المدير 
الــخــلــيــجــي األســــتــــاذ ســلــيــمــان 
الــدخــيــل ، واســتــعــرض الــمــهــام 
تفعيلها  تـــم  الـــتـــي  الــرئــيــســيــة 
فــي الــمــرحــلــة األولـــــى، كــمــا تم 
ــة الـــرئـــيـــس  ــطــ اســـــتـــــعـــــراض خــ
نقاش  حلقة  وعقد  التنفيذي، 
المستقبلية  الــتــطــلــعــات  حـــول 
من  للوقاية  الخليجي  للمركز 
شاملًة  ومكافحتها،  األمـــراض 

ــلـــعـــات الــتــي  ــتـــطـ األهـــــــــداف والـ
يصبو إليها وآليات العمل التي 
سيتم اتباعها لتحقيق أهدافه 

المرجوة.
وقد خرج االجتماع بالعديد 
من التوصيات، أهمها الموافقة 
التنفيذي  الرئيس  خطة  على 
لعمل المركز الخليجي والبدء 
ــة عــلــى  ــقـ ــوافـ ــمـ بــتــنــفــيــذهــا، والـ
الــفــنــيــة للصحة  الــلــجــان  نــقــل 
إلــى  الــصــحــة  بمجلس  الــعــامــة 
من  للوقاية  الخليجي  المركز 

األمراض ومكافحتها.

الخليجي  الج��ت��م��اع  ف���ي  ت�����س��ارك  ال��ب��ح��ري��ن 

ل���ل����ق���اي���ة م����ن الأم������را�������س وم��ك��اف��ح��ت��ه��ا

} جانب من االجتماع الخليجي.
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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
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رئيسة  زينل  أكدت فوزية بنت عبداهلل 
ــواب، الـــحـــرص عــلــى تــرســيــخ  ــنــ مــجــلــس الــ
مملكة  بــيــن  والتنسيق  الــتــعــاون  مــســارات 
البحرين وجمهورية إندونيسيا الصديقة، 
أرحـــب، معربة عن  آفـــاٍق  بها نحو  والــدفــع 
الــفــخــر واالعـــتـــزاز بــمــا تــشــهــده الــعــاقــات 
ونماء  تطور  من  اإلندونيسية  البحرينية 
بــفــضــل اهـــتـــمـــام ودعــــــم حـــضـــرة صــاحــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عـــاهـــل الـــبـــاد الـــمـــفـــدى، وأخـــيـــه فــخــامــة 
رئــيــس جمهورية  ويــــدودو  الــرئــيــس جــوكــو 
يــؤكــد مــســانــدة قيادتي  إنــدونــيــســيــا، وبــمــا 
والمصالح  النفع  يحقق  ما  لكل  البلدين 
المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وثّمنت رئيسة مجلس النواب الجهود 
صاحب  برئاسة  الحكومة  بها  تقوم  التي 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولــي  خليفة 
جمهورية  مــع  والــتــعــاون  الــشــراكــة  لتعزيز 
الثنائية  بالعاقات  واالرتــقــاء  إندونيسيا 

الممتدة لعقود.
ــــال جــلــســة مــبــاحــثــات  ــــك خـ ــاء ذلـ ــ جـ
بــوان  مــع  الــنــواب  مجلس  رئيسة  عقدتها 
بجمهورية  النواب  رئيسة مجلس  مهراني 
هامش  على  وذلــك  الصديقة،  إندونيسيا 

ــاركـــة الــشــعــبــة الــبــرلــمــانــيــة لــمــمــلــكــة  مـــشـ
الــبــحــريــن فـــي أعـــمـــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
الــذي  الــدولــي  البرلماني  لاتحاد  الــــ144 

ينعقد في جزيرة بالي اإلندونيسية.
ــواب بما  ــنـ ــّوهـــت رئــيــســة مــجــلــس الـ ونـ
تشريعات  مــن  البحرين  مملكة  بــه  تــزخــر 
االستثمار  على  تشجع  متطورة  وأنظمة 
الــمــمــلــكــة،  إلـــــى  األمــــــــوال  رؤوس  وجــــــذب 
والتبادل  االستثمارات  تعميق  إلــى  داعية 
البحرين وجمهورية  التجاري بين مملكة 
ــي الــقــطــاعــات  إنــدونــيــســيــا، وخـــصـــوًصـــا فـ
االهتمام  ذات  والــمــجــاالت  النفطية  غير 

المشترك بين البلدين.
ــواب  ــ ــنـ ــ ــة مـــجـــلـــس الـ ــســ ــيــ وأشــــــــــــارت رئــ
استثمارية  وجــهــة  تعتبر  مملكة  أنَّ  إلـــى 
متميزة، نظًرا إلى التسهيات واإلجراءات 
للمستثمرين  تــقــدمــهــا  الــتــي  الــمــتــطــورة 
ــات الــتــجــاريــة الــعــالــمــيــة، داعــيــة  ــركـ ــشـ والـ
والعمل على  الثنائية  الــزيــارات  زيــادة  إلــى 
ــال اإلنــدونــيــســيــيــن  ــمـ تــشــجــيــع رجــــال األعـ
على فتح مشاريع تجارية واستثمارية في 

مملكة البحرين.
ــواب  ــ ــنـ ــ ــلـــس الـ ــجـ ــة مـ ــيــــســ وأشــــــــــــادت رئــ
معالي  بذلتها  التي  المخلصة  بالجهود 
والتي  اإلندونيسي  النواب  مجلس  رئيسة 

ــال  ــمـ ــاح إقــــامــــة وتـــنـــظـــيـــم أعـ أثــــمــــرت نــــجــ
الجمعية العامة الـ144 لاتحاد البرلماني 
التنظيمية  اإلجــــــراءات  مثمنة  ــي،  ــدولـ الـ
ــاءات وقـــــدرات  ــفــ الــعــالــيــة الـــتـــي عــكــســت كــ
تجمع  أكبر  تنظيم  على  العاملين  جميع 

برلماني دولي.
عن  مهراني  بــوان  أعربت  من جانبها، 
العاقات  بتنامي  واالعتزاز  الفخر  عميق 
الــبــحــريــنــيــة اإلنــدونــيــســيــة، والــمــســتــويــات 
الرفيعة من التعاون والتنسيق المشترك.

ــلــــس الـــــنـــــواب  وأكــــــــــــدت رئــــيــــســــة مــــجــ
الشراكات  تعزيز  نحو  السعي  اإلندونيسي 
الفاعلة والروابط الوثيقة بين إندونيسيا 
اإليــجــابــي  بالتفاعل  مــشــيــدة  والــبــحــريــن، 
البرلمانية  للشعبة  الــمــشــّرف  والــحــضــور 
االتحاد  اجتماعات  في  البحرين  لمملكة 

البرلماني الدولي.
مــن جــهــة ثــانــيــة الــتــقــى وفـــد الشعبة 
من  وفــــًدا  الــبــحــريــن  لمملكة  الــبــرلــمــانــيــة 
ــــك عــلــى هــامــش  الــبــرلــمــان الـــهـــنـــدي، وذلـ
أعمال الجمعية في جزيرة بالي بجمهورية 

إندونيسيا الصديقة.
أنَّ  إلى  البرلمانية  الشعبة  وفد  وأشار 
المتنامية  والعاقات  المشتركة،  الروابط 
الهند  وجــمــهــوريــة  الــبــحــريــن  مملكة  بــيــن 

الصديقة، تجّسد حرًصا كبيًرا من قيادتي 
الــبــلــديــن لــتــعــمــيــق الـــتـــعـــاون االقــتــصــادي 
وتبادل  التجاري،  والتبادل  واالستثماري، 

الخبرات في مختلف المجاالت.
الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  أّن  الــــوفــــد  ــد  ــ ــ وأكـ
تربطها عاقات تاريخية راسخة ومتجذرة 
العاقات  أن  مبيًنا  الهند،  جمهورية  مــع 
في  متميًزا  وتنسيًقا  وثيًقا  تعاوًنا  أثمرت 
نمًوا  حققت  التي  المجاالت  من  العديد 
المزيد  إلــى  متطلعين  مــشــهــوًدا،  وتــطــوًرا 
يرسخ  بما  الثنائية  الــعــاقــات  تعزيز  مــن 
إلى  هين  البرلماني المشترك، منوَّ العمل 
البرلمانية  الصداقة  لجنة  تفعيل  ضرورة 
يحقق  بما  الزيارات،  وتبادل  البلدين  بين 

مزيًدا من المصالح المشتركة.
الــبــرلــمــان الهندي  ــاد وفـــد  وبــــدوره أشـ
ــات بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن الــصــديــقــيــن  ــعـــاقـ ــالـ بـ
ومستوى التطور والنمو والتعاون الثنائي 
الوطيدة  الــعــاقــات  أن  مــؤكــًدا  المشترك، 
بــيــن الــهــنــد والـــبـــحـــريـــن تــشــكــل نــمــوذًجــا 
لعقود  وممتدة  عريقة  تاريخية  لعاقات 
ــد الـــبـــرلـــمـــان الــهــنــدي  ــ ــلـــة. ونـــــــّوه وفـ ــويـ طـ
البرلمانية  للشعبة  المتميز  بــالــحــضــور 
المحافل  مختلف  فــي  البحرين  لمملكة 

والمؤتمرات البرلمانية الدولية. 
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ــادرة مــــن ســـمـــو الــشــيــخ  ــبــ ــمــ بــ
ممثل  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر 
جالة الملك لألعمال اإلنسانية 
وزارة  قــــامــــت  ــاب  ــبــ ــشــ الــ وشـــــــــؤون 
بتوزيع  والرياضة  الشباب  شــؤون 
مرتادي  من  األمــهــات  على  هدايا 
بمناسبة  وذلـــك  األفــنــيــوز  مجمع 

احتفاالت يوم األم. 
ــا الـــتـــي تــم  ــهــــدايــ وحـــمـــلـــت الــ
شــؤون  وزارة  منصة  عبر  توزيعها 
المجمع،  فــي  والــريــاضــة  الشباب 
للجهود  والتقدير  الثناء  عبارات 
في صناعة  األمهات  تبذلها  التي 
وكتابة  المجتمع  وبــنــاء  األجــيــال 
ــد في  ــرائــ الــمــســتــقــبــل ودورهـــــــا الــ
الفعالة  والمساهمة  األســرة  بناء 
القطاعات  لكل  الــتــطــور  تحقيق 

في المملكة. 
توفيق  بن  أيمن  السيد  وقــال 
ــد وزيــــــــر شــــــــؤون الـــشـــبـــاب  ــؤيــ ــمــ الــ
والــريــاضــة: »نــثــمــن عــالــيــا مــبــادرة 
ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل 
خليفة في تقديم هدايا لألمهات 
يؤكد  الــــذي  ــر  األمــ األم،  ــوم  يـ فــي 
تقوم  بما  واعــتــزازه  سموه  تقدير 
مــــن جــهــود  الــبــحــريــنــيــة  األم  بــــه 

تخريج  سبيل  في  وجــبــارة  مقدرة 
ــبـــة قــــــــــادرة عــلــى  ــاقـ ــعـ ــتـ أجـــــيـــــال مـ
رفعة  فــي سبيل  والــعــطــاء  الــبــذل 
الــبــحــريــن بـــاإلضـــافـــة إلــــى دورهــــا 
في  الكبيرة  المحوري ومشاركتها 
تحقيق التطور والنماء بمختلف 

القطاعات في المملكة«. 

وتـــقـــدم وزيــــر شــــؤون الــشــبــاب 
األمهات  إلــى  بالتهنئة  والرياضة 
فــي هــذا الــيــوم وقـــال: »يشكل يوم 
مــــن خــالــهــا  يـــتـــم  مــنــاســبــة  األم 
ودورهــا  األم  على  الضوء  تسليط 
األسرة  وبناء  األجيال  تنشئة  في 
ــة الـــــتـــــي تــــشــــكــــل نــــــواة  ــيــ ــالــ ــثــ ــمــ الــ

إلى  باإلضافة  الصالح  المجتمع 
استذكار وتقدير جهود وتضحيات 

األم في مختلف المواقع«.
الشيخ  ــادرة ســمــو  ــبـ مـ والقــــت 
خــلــيــفــة  آل  حــــمــــد  بــــــن  نـــــاصـــــر 
االســـتـــحـــســـان والـــثـــنـــاء مــــن قــبــل 
ــات، وقـــدمـــن شــكــرهــن إلــى  ــهــ األمــ

ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل 
خليفة على هذه المبادرة الطيبة 
قلوبهن  في  بعثت  التي  والافتة 
يوم  أن  مؤكدين  والــســرور،  الــفــرح 
لــتــســلــيــط  مـــثـــالـــيـــة  ــة  فــــرصــ األم 
ــا  الــضــوء عــلــى األم وتــأكــيــد دورهـ

الكبير في المجتمع.

اأقيمت في مجمع الأفنيوز 

ب�����م�����ب�����ادرة م������ن ن����ا�����س����ر ب������ن ح������م������د.. ت����وزي����ع

الأم  ي�������وم  ب���م���ن���ا����س���ب���ة  الأم�������ه�������ات  ع����ل����ى  ه�����داي�����ا 

} جانب من فعالية توزيع هدايا عيد الأم.

تنعى المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية السيدة 
ــي )أم صـــقـــر(، وهــــي إحــــدى األمــهــات  ــاهـ نـــاديـــة عــلــي أدبـ

المنتسبات إلى المؤسسة.
لألعمال  الملكية  للمؤسسة  العام  األمين  ويتوجه 
المؤسسة  منتسبي  جميع  عن  ونيابة  باسمه  اإلنسانية 
إلــى أســرة الفقيدة  الــمــواســاة  الــتــعــازي وصـــادق  بخالص 
شهد  التي  والدتهما  وفــاة  على  وهيا  صقر  ابنيها  وإلــى 
خير  وكــانــت  الحسنة،  واألخــــاق  الطيبة  السمعة  عنها 
الحسنة  التربية  أبناءها على  ربت  به ألم  مثال يحتذى 
والــذيــن  دراســيــًا  المتفوقين  الطلبة  مــن  أصبحوا  حتى 

يشهد بحسن أخاقهم وتربيتهم.
مؤكدًا أن الفقيدة لها العديد من اإلنجازات الطيبة 
في خدمة البحرين وخدمة األرامل واأليتام، حيث مثلت 

من  العديد  فــي  اإلنسانية  لألعمال  الملكية  المؤسسة 
تقديم  فــي  عــديــدة  إســهــامــات تطوعية  ولــهــا  الــمــحــافــل، 
المحاضرات التوعوية ألسر المؤسسة والعمل اإلنساني 
كما مثلت  المحتاجة،  واألســر  واأليــتــام  األرامــل  وخدمة 
بجمهورية  المثالية  األم  مــهــرجــان  فــي  البحرين  نــســاء 
مــصــر الــعــربــيــة فــي عـــام 2018، وحــصــلــت عــلــى لــقــب األم 
مكتوم  آل  راشـــد  بــن  محمد  مؤسسة  قبل  مــن  المثالية 
لألعمال اإلنسانية، إلى جانب مسيرتها المهنية الطويلة 
في القطاع الطبي والتعليمي, حيث شغلت منصب رئيس 
برنامج تمريض صحة المجتمع بكلية العلوم الصحية. 
أهــلــهــا ومحبيها  يلهم  أن  وجـــز  عــز  الــمــولــى  داعــيــن 
ويسكنها  رحمته  بواسع  يتغمدها  وأن  والسلوان  الصبر 

فسيح جناته، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

ال��م��ل��ك��ي��ة ل����أع���م���ال الإن�������س���ان���ي���ة ت��ن��ع��ى اإح����دى 

���س��ق��ر( )اأم  اأدب����اه����ي  ن���ادي���ة  ال�����س��ي��دة  ن�����س��ائ��ه��ا 

ــيـــل الــمــســاعــد  ــن الـــوكـ ــلـ أعـ
لشؤون الزراعة بوزارة األشغال 
والتخطيط  البلديات  وشــؤون 
عبدالعزيز  الدكتور  العمراني 
اللجنة  أن  عبدالكريم  محمد 
الـــمـــنـــظـــمـــة لـــفـــعـــالـــيـــات ســـوق 
ــن الـــبـــحـــريـــنـــيـــيـــن  ــ ــيـ ــ ــزارعـ ــ ــمـ ــ الـ
فـــي نــســخــتــه الــتــاســعــة أعـــدت 
في  متنوعة  وعروضا  فعاليات 
ــيـــر مـــن الــســوق  األســـبـــوع األخـ
السبت  يـــوم  الــــذي ســيــصــادف 

المقبل 26 مارس 2022.
وأشــــار إلـــى أن الــفــعــالــيــات 
ــالـــتـــزامـــن مــــع قـــرب  ســـتـــكـــون بـ
المبارك،  رمــضــان  شهر  حلول 
والمقيمين  المواطنين  داعيًا 
إلــــــــى االســــــتــــــفــــــادة مــــــن هــــذه 
ــا ســــتــــوفــــره مــن  ــمـ الـــــعـــــروض لـ
ــة لــلــشــهــر  ــوعــ ــنــ ــتــ خـــــــيـــــــارات مــ

الفضيل. 
المنظمة  اللجنة  أن  وذكــر 
عــلــى تـــواصـــل مـــع الــمــزارعــيــن 

الـــــمـــــشـــــاركـــــيـــــن فـــــــي الـــــســـــوق 
الــزراعــيــة  المنتجات  لتكثيف 
الـــتـــي تـــدخـــل ضــمــن الــمــائــدة 
بكميات  وعرضها  الرمضانية 

كافية في األسبوع األخير. 
ــاد الــوكــيــل الــمــســاعــد  ــ وأشــ
لــشــؤون الـــزراعـــة بــرعــايــة وزيــر 
األشــــغــــال وشـــــــؤون الــبــلــديــات 
ــي  ــ ــرانـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط الـ
الــمــهــنــدس عــصــام بــن عــبــداهلل 
خلف لهذه الفعالية الختامية 

متابعته  عــلــى  عــــاوة  لــلــســوق 
ورعـــايـــتـــه الـــدائـــمـــة لــفــعــالــيــات 
الــــســــوق، كـــمـــا نـــــوه بــالــشــراكــة 
والتعاون مع المبادرة الوطنية 
التي  الــزراعــي  القطاع  لتنمية 
كان لها دوٌر بارز في إنجاح هذه 
المزارعين  ســوق  من  النسخة 

البحرينيين. 
األمين  عّبرت  جهتها،  من 
الـــــعـــــام لــــلــــمــــبــــادرة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــتـــنـــمـــيـــة الــــقــــطــــاع الـــــزراعـــــي 

ــنـــت عــيــســى  الـــشـــيـــخـــة مـــــــرام بـ
ســـعـــادتـــهـــا  عــــــن  خـــلـــيـــفـــة  آل 
األشـــغـــال  وزارة  مـــع  لــلــشــراكــة 
والتخطيط  البلديات  وشــؤون 
ــوق  الـــعـــمـــرانـــي فــــي إقــــامــــة سـ
لما  البحرينيين  الــمــزارعــيــن 
ــزارع  ــمـ ــلـ ــز لـ ــافــ يــشــكــلــه مــــن حــ
تشجيعه  اجــل  مــن  البحريني 
ــادة اإلنـــتـــاج الــمــحــلــي  ــ عــلــى زيــ
منافسة  من  وليتمكن  وتنوعه 

المنتج الزراعي المستورد.

فعالي�ات وعرو��س متنوعة في الأ�س�بوع الأخير من �س�وق المزارعين
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اســتــقــبــلــت األســــتــــاذة هــالــة 
األنــــــــــصــــــــــاري األمـــــــيـــــــن الـــــعـــــام 
ــرأة  ــمــ ــلــ لـــلـــمـــجـــلـــس األعـــــــلـــــــى لــ
ــاح أمــــــس الــــثــــاثــــاء بــمــقــر  ــبــ صــ
ــاع الـــدكـــتـــورة  ــرفــ ــالــ الـــمـــجـــلـــس بــ
ــر الـــمـــضـــحـــكـــي رئـــيـــســـة  ــ ــواهــ ــ جــ
جامعة البحرين والعميدات في 
الجامعة اللواتي جرى تعيينهن 

حديثًا.
برئيسة  األنــصــاري  ورحــبــت 
الثقة  عــلــى  وهــنــأتــهــا  الــجــامــعــة 
الـــمـــلـــكـــيـــة بـــتـــعـــيـــيـــنـــهـــا رئـــيـــســـة 
ثاني  لتصبح  البحرين  لجامعة 
ــتـــولـــى مـــنـــصـــب رئـــاســـة  امــــــــرأة تـ
العميدات  هنأت  كما  الجامعة، 
الجديدة،  المناصب  لتقلدهن 
التعيينات  هــذه  أن  إلــى  مشيرة 
تــــؤكــــد بـــشـــكـــل قــــاطــــع عـــلـــى مــا 
تتحلى به المرأة البحرينية من 
كفاءة وجاهزية لتقلد المناصب 
الــقــيــاديــة، وأهــمــيــة دورهـــــن في 
العالي  التعليم  مــجــال  تــطــويــر 
المرأة  مشاركة  نسبة  زيــادة  عبر 
في التخصصات الواعدة وكسب 
وإثــراء  العلمي  البحث  مــهــارات  
مخرجاته بما يسهم في تقدمها 

األكاديمي.
وأشـــــارت خـــال الــلــقــاء إلــى 
الــبــحــريــن  جـــامـــعـــة  دور  أهـــمـــيـــة 
النموذج  متطلبات  تحقيق  فــي 
الجنسين  بين  للتوازن  الوطني 
واإلســـــهـــــام فــــي تـــجـــويـــد نــتــائــج 
الخطة الوطنية لنهوض المرأة 
تنويع  صعيد  عــلــى  البحرينية 
في مجال  ســواء  المعرفة  وإدارة 
التعلم مدى الحياة أو من خال 
أو  األكــاديــمــيــة  المناهج  تطوير 
ــات الــنــوعــيــة  ـــدراســ مـــن خــــال الـ
الفجوات  تقليص  فــي  لإلسهام 
ــيــــم  ــلــ ــعــ ــتــ بــــــيــــــن مـــــــخـــــــرجـــــــات الــ

واحتياجات سوق العمل.
من جانبها أعربت الدكتورة 
الـــــمـــــضـــــحـــــكـــــي عـــــــــن شــــكــــرهــــا 
الــــذي  الــــدعــــم  إزاء  وامـــتـــنـــانـــهـــا 
تــحــظــى بـــه الـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة 
ــى  ــلــ ــل الــــمــــجــــلــــس األعــ ــبــ ــن قــ ــ مــ
السمو  صاحبة  بــرئــاســة  لــلــمــرأة 
ــرة ســبــيــكــة بنت  ــيــ الــمــلــكــي األمــ
قرينة عاهل  آل خليفة  إبراهيم 
الــمــفــدى، والــــذي مكنها  الــبــاد 
مـــن تــبــوء أعــلــى الــمــنــاصــب في 
مختلف المجاالت بما في ذلك 
المجاالت العلمية واألكاديمية.

الدكتورة المضحكي  وأكدت 
حــــرص جــامــعــة الــبــحــريــن على 
دعم التوجهات الوطنية إلدماج 
بين  والتوازن  المرأة  احتياجات 
ــــال تــشــكــيــل  الــجــنــســيــن مــــن خـ
وتــفــعــيــل لــجــنــة تــكــافــؤ الــفــرص 
تــعــلــيــمــات مجلس  مــنــذ إصـــــدار 
 ،2014 لسنة  الــمــدنــيــة  الــخــدمــة 
الرابعة  بــالــدورة  الجامعة  وفــوز 
ــة الـــســـمـــو  ــبــ ــاحــ مـــــن جـــــائـــــزة صــ
والــفــوز  الـــمـــرأة،  لــتــقــدم  الملكي 
ــثــــانــــي فــــي الـــــــدورة  ــز الــ ــركـ ــمـ ــالـ بـ

األخــيــرة، ودعــم الــتــوازن المهني 
واألسري واالجتماعي من خال 
ــرن  ــمـ ــم لــلــعــمــل الـ ــظـ ــتــــمــــاد نـ اعــ
ــيـــة  ــاديـــمـ ــرأة األكـ ــ ــمـ ــ ومـــــراعـــــاة الـ
ــات رعـــايـــة  ــاعــ الـــمـــســـتـــحـــقـــة لــــســ
الــطــفــل عــنــد تـــوزيـــع الـــجـــداول 
الــدراســيــة والــمــهــام الــوظــيــفــيــة، 

وغير ذلك.
ــر الــــلــــقــــاء مـــســـاعـــد  ــ ــضـ ــ وحـ
األمين العام للمجلس، الشيخة 
راشــد آل خليفة، ومن  دينا بنت 
جانب الجامعة كل من الدكتورة 
الشيخة هيفاء بنت إبراهيم آل 
الهندسة،  كلية  عــمــيــدة  خليفة 
والــــــدكــــــتــــــورة فــــاطــــمــــة مــحــمــد 
الطلبة،  شئون  عميدة  المالكي 
والدكتورة أمل زايد الزايد عميدة 
والــدكــتــورة  والتسجيل،  الــقــبــول 
عـــــذراء ســيــد عـــبـــاس الــمــوســوي 
عميدة الدراسات العليا والبحث 
محمد  لينا  والدكتورة  العلمي، 
خـــنـــجـــي عـــمـــيـــدة كـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم 
والدكتورة  والرياضية،  الصحية 
حــصــة جـــاســـم الــجــنــيــد عــمــيــدة 

كلية تقنية المعلومات.

الأن�����������س�����اري ت���ح���ت���ف���ي ب��ت��ع��ي��ي��ن��ات 

ال�����م�����راأة ف����ي ال���م���ج���ال الأك���ادي���م���ي

كـــشـــف الــعــقــيــد طــبــيــب ظــافــر 
أول  استشاري  كمال  سلمان  محمد 
جــراحــة األوعــيــة الــدمــويــة والــعــاج 
بالقسطرة عن إجراء قسطرة نوعية 
هي األولى في المملكة لعاج نزف 

الشريان بالقسطرة.
وكان المريض ل. ع. آسيوي في 
منتصف العمر، قد تعرض العتداء 
بآلة حــادة مما تسبب له في ثقوب 
الشريان  وجــرح  الــصــدر  فــي  عميقة 
 Left( األيـــســـر  ــوي«  ــرقــ تــ »الـــتـــحـــت 
مــع   )Subclavian Artery
الــشــريــان  نــزيــف فــي محيط  وجـــود 
والــوريــد الــمــازم لــه، ووجــود اتصال 
اإلصــابــة  ــدي بسبب  وريــ  - شــريــانــي 
 traumatic arteriovenous
عــاج  ان  الــمــعــروف  ومـــن   fistula
ــات  ــ ــابـ ــ ــــن اإلصـ ــوع مـ ــ ــنـ ــ مـــثـــل هــــــذا الـ

يــتــطــلــب إجـــــــراء عــمــلــيــة جــراحــيــة 
تحت التخدير العام تستمر ساعات 
طويلة إال أن فريق جراحة األوعية 
الدموية بالمستشفى العسكري بما 

وإمكانيات  طويلة  خــبــرة  مــن  لــديــه 
عــالــيــة تــمــكــن مـــن ســـد هـــذا الــنــزف 
وإنـــقـــاذ حــيــاة الــمــريــض عــن طريق 
ــرة تـــحـــت الــتــخــديــر  ــســـطـ إجــــــــراء قـ
ــل مــن ســاعــة من  الــمــوضــعــي فــي أقـ
الــزمــن. وقـــد تــاشــت األعــــراض في 
الصحية  الــحــالــة  وتحسنت  الــحــال 
المستشفى  مــن  وأخــــرج  لــلــمــريــض 
خال يومين وهو في حالة ممتازة. 

وقد أعرب  العقيد طبيب ظافر 
مــحــمــد كــمــال عـــن امــتــنــانــه وشــكــره 
الملكية  الطبية  الــخــدمــات  لــقــائــد 
بن  خــالــد  الشيخ  بروفيسور  الــلــواء 
علي آل خليفة، على دعمه المستمر 
الــدمــويــة  وتــوجــيــهــه لقسم األوعــيــة 
حــتــى تــمــكــن الــقــســم لــلــوصــول إلــى 
التميز في تشخيص وعاج أمراض 

األوعية الدموية.

ع�ج نزف ال�سريان بالق�سطرة في الم�ست�سفى الع�سكري

} العقيد طبيب ظافر محمد.

} نادية علي أدباهي )أم صقر(.

ماجد  د.  والتعليم  التربية  وزيـــر  أن  الــدوســري  عــبــداهلل  الــنــائــب  اعتبر 
النعيمي يتهرب من اإلجابة عن األسئلة النيابية، قائال إن الوزير في الوقت 
الذي يعتذر عن الجلسة لظرف صحي، نجده إما في جوالت ميدانية وإما 

يستقبل ضيوفا في مكتبه.
إن  قائال  احترامه،  له  يكون  أن  النواب يجب  إن مجلس  الدوسري  وقال 
الوزير باإلجابة  النواب، متسائال: كم مرة قام  التربية غير متعاون مع  وزير 

كتابيا عن األسئلة النيابية؟ وكم مرة حضر الجلسة لإلجابة عن السؤال؟
وأشار إلى أن لديه إجابة من وزير التربية والتعليم، وعندما أدرجت على 
تدرج  لم  اآلن  وأنــه حتى  الحضور  باالعتذار عن  الوزير  قــام  األعمال  جــدول 

اإلجابة على جدول أعمال الجلسة.
بدوره أجاب وزير المجلسين غانم البوعينين قائال إن رد الوزير كان قد 
أدرج في جلسة سابقة ولكن الوزير اعتذر لظرف صحي، قائال إنه يمكن إدراج 
اإلجــابــة مــرة أخــرى على جــدول األعــمــال. بــدوره انتقد النائب يوسف زينل 
تجاهل وزير التربية والتعليم لسؤال نيابي له، قائال إن وزير التربية والتعليم 
هو من تسبب في تقديم اقتراح بتعديل الالئحة الداخلية لمجلس النواب 

المجلسين  وزيــر شــؤون  وأكــد  االنعقاد.  أدوار  األسئلة خالل  حتى ال تسقط 
الفصل  هــذا  خــالل  ســـؤاال   46 إلــيــه  وجــه  التربية  وزيـــر  أن  البوعينين  غــانــم 
التشريعي وقد أجاب عنها جميعا، ولدى المجلس 18 إجابة لم يتم إدراجها 

على جدول أعمال المجلس، وأن األمر يخص األمانة العامة والرئاسة.

كتب وليد دياب:
تصوير: عبداألمير السالطنة

فــي جلسته  الـــنـــواب  وافـــق مجلس 
أمـــس بــرئــاســة الــنــائــب الــثــانــي لرئيسة 
اقتراح  على  زايد  علي  النواب،  مجلس 
ضــرورة  بشأن  استعجال  بصفة  برغبة 
قـــيـــام الـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة بــتــشــديــد 
الــرقــابــة عــلــى أســعــار الــســلــع الــغــذائــيــة 
في  ارتفاعها  عــدم  لضمان  والــخــدمــات 
ظل الظروف التي يشهدها العالم هذه 
االقتراح  إحالة  المجلس  األيــام، وقــرر 
برغبة بصفة استعجال إلى الحكومة.

وقال النائب إبراهيم النفيعي أحد 
مقدمي المقترح إن الكل أصبح يشكو 
والمواد  السلع  أسعار  ارتفاع  من  اليوم 
الغذائية وخاصة مع قرب شهر رمضان 
أننا  من  بالرغم  انــه  مضيفا  المبارك، 
ــدون وجــــود  ــ ــؤكـ ــ نــســمــع الـــمـــســـؤولـــيـــن يـ
فإننا نجد األسعار  رقابة على األسعار 
أنه  إلــى  االرتــفــاع، مشيرا  فــي  مستمرة 
عــلــى الــرقــم مــن قــيــام الــتــجــار بتوقيع 
نجد  ال  فإننا  بــاألســعــار  الــتــزام  وثيقة 

ذلك ينعكس في السوق.
وأوضـــــح أن حــديــث وزيــــر الــتــجــارة 
حــر  الـــبـــحـــريـــنـــي  ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ أن  عـــــن 
الــتــي تضبط  هــي  الــســيــاســة  تــلــك  وأن 
ــابـــل نــجــد  األســـــعـــــار، ولــــكــــن فــــي الـــمـــقـ
مثل  على  بناء  األسعار  يرفعون  تجارا 
قيام  من  بد  ال  لــذا  التصريحات،  تلك 
بــدور في هــذا األمــر لحماية  الحكومة 

المواطنين.

كما ذكر النفيعي أنه كان هناك وعد 
لــلــنــواب خـــالل مناقشة  الــحــكــومــة  مــن 
باستكمال  لــلــدولــة  الــعــامــة  الــمــيــزانــيــة 
عمل لجنة إعادة توجيه الدعم، قائال: 
»إلــــى اآلن لــم نــر تــنــفــيــذا لــهــذا األمـــر، 
ونرجو أن تستكمل تلك اللجنة عملها 
للمواطنين  الـــعـــالوات  ــادة  زيــ أجـــل  مــن 

األكثر احتياجا«. 
بـــــــدورهـــــــا قـــــالـــــت الـــــنـــــائـــــب زيـــنـــب 

عــــــــبــــــــداألمــــــــيــــــــر أحـــــــد 
مــقــدمــي الــمــقــتــرح إن 
ــة االقـــتـــصـــاد  ــ ــروحـ ــ أطـ
الــحــر الــتــي تــبــرر بها 
التجارة  وزارة  دائــمــا 
رفـــــــــــــــــع األســـــــــــعـــــــــــار 
ــع  مـ تـــــتـــــنـــــاســـــب  ال 
المحدود  البحريني 

الدخل.
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طلب م�ستعجل للحكومة بت�سديد الرقابة على الأ�سعار

** بالرغم من تأكيد النواب أهمية السؤال 
ومع  الــدســتــوريــة،  أدواتــهــم  كــإحــدى  البرلماني 
يــتــرتــب عليها  قــد  وزيــــر  إجــابــة أي  إن  قــولــهــم 
فـــإن عملية  ــون،  ــانـ قـ تــعــديــل  أو  تــشــريــع  فــكــرة 
تسرب النواب خارج القاعة خالل مناقشة بند 

األسئلة أصبحت ظاهرة.

الــتــوالــي يتأخر  الــثــانــيــة عــلــى  لــلــمــرة   **  
الـــنـــواب عـــن الــمــوعــد الــمــحــدد لــعــودتــهــم إلــى 
الجلسة عقب استراحة الصالة، ما دفع النائب 
للبحث  القاعة  الخروج من  إلى  بوعنق  خالد 
عن أي نائب من أجل استكمال النصاب، ولوال 
مزيدا  زايــد  علي  النائب  الجلسة  رئيس  منح 
مـــن الـــوقـــت لــكــانــت قـــد رفــعــت الــجــلــســة لــعــدم 

اكتمال النصاب. 

نقطة نظام

ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بخصوص 
السنوي لعام 2020م-2021م، وقرر  واإلداريــة  المالية  الرقابة  ديوان  تقرير 
الموافقة على توصيات اللجنة وإحالة ما يخص السلطة التنفيذية منها 

إلى الحكومة.
وتمثلت أبرز مالحظات النواب على ما جاء في تقرير ديوان الرقابة 
المالية واإلدارية في تكرار المخالفات لنفس الجهات، مطالبين بضرورة 

وضع آلية معينة أو عقوبة مشددة لمن يكرر نفس المخالفات.
األمــن  لتحقيق  مــحــددة  استراتيجية  وجــود  عــدم  الــنــواب  انتقد  كما 
النائب عمار  الحالية، وقال  العالمية  الغذائي للمملكة في ظل األوضاع 
الغذائي  لألمن  واضحة  استراتيجية  وجــود  عدم  أظهر  التقرير  إن  قمبر 
بالرغم من أهميته وخاصة في ظل األوضاع العالمية الراهنة ومدى توافر 
الغذائي للمملكة وتوفير السلع االستراتيجية، مطالبا بضرورة  التأمين 
وضع توصية في تقرير اللجنة المالية بشأن إيجاد استراتيجية محددة 
لتحقيق األمن الغذائي للمملكة، كما طالب بضرورة إيجاد إجراءات تجاه 
إن  قائال  الكهرباء،  فواتير  ســداد  عــن  المتخلفين  األجــانــب  المشتركين 
النواب طالبوا من قبل بمضاعفة مبالغ التأمين لألجانب، مضيفا أن ما 

يتم رصده اآلن من تخلف سداد األجانب هو هدر للمال العام.
كما تطرق إلى التعليم اإللكتروني والرقمي في وزارة التربية مطالبا 

الوزارة بعمل دراسة حول جدوى هذا التعليم للطلبة.

في  تتمثل  توصيات  بوضع  حطاب  عــبــدالــرزاق  النائب  طالب  بـــدوره 
زمني  جـــدول  ووضـــع  للحكومة  التقرير  لتوصيات  متابعة  لجنة  إنــشــاء 
لتصويب مالحظات التقرير، وان تقوم الجهة المعنية بتصويب األخطاء 
تكرار  أن  المالكي  باسم  النائب  رأى  كما  تــكــراراهــا،  وعــدم  وقــت  أســرع  في 
الــرقــابــة هيبته  تــقــريــر  يــفــقــد  مــعــالــجــة صحيحة  دون  مــن  الــمــالحــظــات 

وقيمته.
تلك  بعد  »مــاذا  قائال:  العشيري  هشام  د.  النائب  تساءل  جانبه  من 
يتعاطى  التنفيذي  الجهاز  أن  معتبرا  المخالفات؟  رصد  وبعد  التقارير، 
مع التقرير بدون اهتمام، فيما نرى المواطن في حاجة إلى معرفة نتائج 

المحاسبة لتلك المخالفات«.

وعلق وزير المجلسين قائال إن هناك إجراءات تتخذها الحكومة في 
تعاملها مع التقرير حيث يحال إلى اللجنة التنسيقية التي تقوم بدورها 
شبهة  يشوبها  قد  مخالفات  إلــى  وتصنيفها  المخالفات  جميع  بتحليل 
فساد وتحال إلى النيابة العامة، وأخرى تحال إلى اللجنة الوزارية للشؤون 

القانونية، ومخالفات أخرى تحال إلى وزارة شؤون مجلس الوزراء.

غ��ي��اب ا���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة الأم�����ن ال��غ��ذائ��ي وت���ك���رار ال��م��خ��ال��ف��ات.. اأب���رز 

م���اح���ظ���ات ال����ن����واب ع��ل��ى ت��ق��ري��ر ال���رق���اب���ة ال��م��ال��ي��ة والإداري��������ة

الع�س�يري يت�س�اءل ع�ن م�سير تقارير الرقاب�ة.. والبوعينين يرد: اإجراءات حكومية لتحلي�ل وت�سنيف المخالفات  

} زينب عبداألمير.} علي زايد.

} إبراهيم النفيعي.

ــائـــب أحــمــد  ــنـ أوضــــــح الـ
السلوم رئيس لجنة الشؤون 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ الــــمــــالــــيــــة واالقـ
فــي  الـــمـــخـــلـــفـــات  ــرار  ــكــ تــ أن 
الجهات الحكومية قد يكون 
ــزء مـــنـــه ســبــبــه اخـــتـــالف  ــ جـ
مــعــايــيــر الــعــمــل بــيــن ديـــوان 
ــة  ــ الــرقــابــة الــمــالــيــة واإلداريـ
وبين الجهة الحكومية، وقد 
يـــكـــون أيـــضـــا بــســبــب نقص 
والقوانين  التشريعات  فــي 
اإلداري  لـــــــألداء  الـــداعـــمـــة 

والمالي.
ولفت إلى انه من خالل 
اجتماعات اللجنة مع عدد 

ببعض  غــيــر مقتنعة  جــهــات  هــنــاك  أن  لــمــســنــا  الــجــهــات  مـــن 
المعايير  بعض  أن  معتبرة  عليها،  لوحظت  التي  المخالفات 
العالمية  الرقابة  لمعايير  طبقا  الرقابة  ديــوان  يطبقها  التي 

قد ال تتوافق مع طريقة اإلدارة في البحرين.
وأشار إلى أن هذا قد يكون السبب في وجود حوالي %16 
مــن الــمــالحــظــات الــتــي لــم يــتــم الــتــعــامــل مــعــهــا مــن الــجــهــات 
تقرير  مــالحــظــات  مــن   %84 تنفيذ  تــم  حــيــن  فــي  الحكومية 

الرقابة.

ت�����������وزي�����������ع ت�����ق�����ري�����رنق�ص الأدوية في الحدود الآمنة

ال����رق����اب����ة ط��ب��ق��ا ل��ل��ق��ان��ون
ــب زيـــنـــب  ــائــ ــنــ ــدت الــ ــقــ ــتــ انــ
»تكميما  أسمته  ما  عبداألمير 
ــأن نـــشـــر تــقــريــر  إعـــالمـــيـــا« بـــشـ
الـــرقـــابـــة الـــمـــالـــيـــة واإلداريـــــــــة، 
ــع 13  ــوزيـ ــم تـ الفـــتـــة إلــــى انــــه تـ
صفحة فقط من التقرير على 
التقرير  أن  حين  في  الصحف 
األصلي يتخطى 300 صفحة، 
لألقالم  تجفيفا  ذلــك  معتبرة 
الصحفية في حين أن اإلعالم 
ومــن حق  رابــعــة،  يعتبر سلطة 
ــّرف الــمــخــالــفــات  ــعــ الـــشـــعـــب تــ
الرقابة  تقرير  فــي  الــمــوجــودة 

المالية واإلدارية.
وأضـــافـــت انـــه مــنــذ إنــشــاء 

ديوان الرقابة إلى اآلن لم نسمع عن إعادة المبالغ المهدرة أو معرفة 
حجمها. فيما رد وزير المجلسين قائال انه طبقا للدستور والقانون، 
لرئيس  ــرى  وأخــ للحكومة  الــرقــابــة  تــقــريــر  مــن  نسخة  إعــطــاء  يــتــم 
مجلس النواب فقط، وان هذا ما تم، مضيفا بقوله: »ال أعلم أين هو 

التكميم أو عدم الشفافية«.

�س�نويا مدر�س�ة   40 �سيان�ة 
أكـــــــد وزيــــــــر األشــــــغــــــال وشـــــــؤون 

العمراني  والتخطيط  البلديات 
عــصــام خــلــف أن هــنــاك خطة 
الــمــدارس  لــصــيــانــة  خمسية 
ــة عـــبـــر صــيــانــة  ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
وإعـــــادة تــأهــيــل 40 مــدرســة 
ــام، مــؤكــدا  ــ حــكــومــيــة كـــل عـ
الــحــكــومــيــة  ــــدارس  ــمـ ــ الـ أن 
لها األولوية على أي مبنى 

ــي آخــــــر فــــي مــســالــة  ــومـ ــكـ حـ
الصيانة وإعادة التأهيل.

بــــــــــــــــدوره قـــــــــــال وزيــــــــر 
د.  ــيــــم  ــلــ ــعــ ــتــ والــ ــة  ــيــ ــربــ ــتــ الــ
تطوير  إن  النعيمي  ماجد 
ــمـــدارس  الـــخـــدمـــات فـــي الـ

يتم أخذه بعين االعتبار ويتم استكمال المناقصات اآلن لرفع 
احتياجات  واستكمال  األجــهــزة  لتلك  االستيعابية  الــطــاقــة 

المدارس من األجهزة.
ولفت إلى أن عملية التقييم مستمرة بشأن التعليم عن 
بعد والمتابعة باعتبارها جزءا أساسيا من أي تطوير، مضيفا 
مع  التعاون  في  كبيرا  جهدا  بذلت  االلكترونية  الحكومة  أن 

الوزارة من خالل التطوير اليومي للتعلم عن بعد.

الرقاب���ة معايي���ر  اخت���اف 

} د. وليد المانع.} اأحمد ال�سلوم.

انتقادات حادة وجهها كل من 
النائبين إبراهيم النفيعي وفاضل 
النواب  إلى رئيسة مجلس  السواد 
فوزية زينل، بالرغم من غيابها عن 
رسمية  بمهمة  الجلسة الرتباطها 

خارج المملكة.
ــيــــم  ــراهــ وانــــتــــقــــد الــــنــــائــــب إبــ
 12 مــرور  له  في مداخلة  النفيعي 
النواب  يوما على تقديم عدد من 
عــامــة الستيضاح  مــنــاقــشــة  طــلــب 
من  لالستفادة  الحكومة  سياسة 
زيادة أسعار النفط، من دون رد من 
الرئاسة حتى اآلن، وقال النفيعي: 
الطلب  عــرض  فــي  التأخير  لــمــاذا 
على الجلسة؟ وهل كل هذا الوقت 

لفحص الطلب؟!
وتـــســـاءل: لــمــاذا ال يــتــم عقد 
من  بــالــرغــم  مكتب  هيئة  اجــتــمــاع 
وجود أغلبية أعضاء هيئة المكتب 
فــي الــبــحــريــن ولــيــســوا مــن ضمن 
هيئة  أن  مــضــيــفــا  الـــمـــســـافـــريـــن؟ 
المكتب عقدت 13 اجتماعا فقط 
الجلسة  هــي  تلك  أن  مــن  بالرغم 
25، وقال: »اإلنجازات ليست بكثرة 
السفر إلى الخارج بل بما قدمناه 

من إنجازات للمواطنين«.
كـــمـــا انـــتـــقـــد الــنــفــيــعــي قــيــام 
السابقة  الجلسة  بــرفــع  الرئيسة 
لعدم اكتمال النصاب، موضحا أن 
الــالئــحــة لــم تــحــدد وقــتــا النتظار 

الــــنــــواب عـــقـــب االســــتــــراحــــة، وأن 
ــت الـــجـــلـــســـة بــعــد  ــعــ ــيـــســـة رفــ الـــرئـ
عقب  منحتها  إضــافــيــة  دقــائــق   7
انتهاء مدة االستراحة، قائال: »إلى 
بموضوعات  االستهتار  هــذا  متى 
المواطنين؟! فقد أصبح المجلس 

»سندباد« من كثرة السفريات«.
ــدوره هــاجــم الــنــائــب فــاضــل  ــ بـ
ــواد قــــــرار رئـــيـــســـة الــمــجــلــس  ــ ــسـ ــ الـ
شــطــب أجـــــزاء مـــن مــداخــلــتــه في 
رئاسة  إن  قائال  السابقة،  الجلسة 
تــقــوي مجلس  مــن  هــي  المجلس 
مؤكدا  تضعفه،  مــن  وهــي  الــنــواب 
أنــه لــم تــصــدر منه أي إهــانــة ألي 
طـــرف ولـــم يــكــن كــالمــه غــيــر الئــق 

رئيسة  أن  مــضــيــفــا  شــطــبــه،  لــيــتــم 
الــمــجــلــس تــتــخــذ تــلــك الـــقـــرارات 
إلـــى  ــوع  ــ ــرجـ ــ الـ دون  مــــن  مـــنـــفـــردة 

أعضاء هيئة المكتب.

غيابها ف���ي  الرئي�س���ة  عل���ى  هج���وم 

الــمــانــع وكــيــل وزارة  قـــال د. ولــيــد 
الــصــحــة إنـــه مــن الـــضـــروري توفير 

أن  البحرين وخاصة  األدويــة في 
لألدوية،  مصنعة  غير  المملكة 
هو  ــة  ــ األدويـ نــقــص  أن  مضيفا 
ــات الــرئــيــســيــة  ــ ــويـ ــ إحـــــدى األولـ
عند منظمة الصحة العالمية 
لألدوية،  المصنعة  غير  للدول 

كحد   %20 نسبة  وضعت  حيث 
مشيرا  الناقصة،  لــألدويــة  أقــصــى 

نــســبــة األدويــــــــة غــيــر  ــى أن  ــ إلـ
الـــمـــوجـــودة فـــي الــبــحــريــن ال 

تتجاوز %12.
يبلغ حوالي 1200 صنف  البحرين  أن عدد األصناف في  وأضــاف 
دوائي، ولدينا 318 فردا في البحرين يحتاجون إلى أدوية خاصة لهم 
وتم توفيرها لهم، وهناك أدوية تبلغ قيمتها أكثر من نصف مليون دينار 

وفرتها المملكة لمريض واحد.
األمــر  وان  ينكره  أن  األدويـــة ال يمكن ألحــد  أن نقص  إلــى  ولــفــت 
يعتمد على التوريدات والوكالء ومصادر التمويل باألدوية، وان الوزارة 
المستشفيات  جميع  لتغطية  ــة  األدويــ لــمــخــزون  جــديــد  نــظــام  لديها 

ومخزونا للطوارئ لمدة 6 أشهر.

} وزير التربية.

} وزير المجل�سين.

} با�سم المالكي.} عبدالرزاق حطاب.} د. ه�سام الع�سيري.} عمار قمبر في حوار جانبي مع خالد بوعنق.

} فا�سل ال�سواد.

�����س����ك����وى ن����ي����اب����ي����ة م������ن وزي���������ر ال���ت���رب���ي���ة

} يو�سف زينل. } عبدالله الدو�سري.
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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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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام 
والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن 
الـــســـديـــس، أمــــس الـــثـــاثـــاء، عـــــودة االعــتــكــاف 

بالحرمين. 
وقــــال الــســديــس فـــي بــيــان صــحــفــي أمـــس: 
»نـــــزف الـــبـــشـــرى بـــعـــودة االعـــتـــكـــاف بــالــمــســجــد 
الحرام والمسجد النبوي، وفق ضوابط ومعايير 
من  التصاريح  استخراج  إتاحة  وسيتم  محددة 

خال الموقع الرسمي للرئاسة قريبًا«. 
وحـــددت الــرئــاســة الــعــامــة، فــي وقــت سابق، 
مواقع المصلين لتكون في التوسعة السعودية 
فهد  الملك  وتوسعة  أدوارهــــا،  بجميع  الثالثة 
بــجــمــيــع أدوارهـــــــــا وجـــمـــيـــع ســــاحــــات الــمــســجــد 
وارتداء  االلتزام  المصلين  الحرام، مؤكدة على 
إلى تخصيص مواقع خاصة  الكمامة. وأشــارت 
ركعتي  الطواف وصاة  للمعتمرين ألداء نسك 
المطاف  صحن  اعــتــمــدت  حيث  الــطــواف  سنة 
والــــــدور األرضـــــي لــلــطــائــفــيــن، وقــبــو الــمــطــاف، 
ركعتي  لــصــاة  األول  ــدور  ــ والـ ــي،  ــ األرضـ ــدور  ــ والـ
والعمرة  الحج  وزيــر  نائب  وكــان  الــطــواف.  سنة 
عــبــدالــفــتــاح مــشــاط أعــلــن الــلــيــلــة الــمــاضــيــة أن  
»الـــعـــمـــرة مــفــتــوحــة، وال تــوجــد أعـــــداد مــحــددة 
للقادمين من خارج األراضي السعودية وستكون 
االستيعابية  الــطــاقــة  حــســب  الــيــومــيــة  األعــــداد 

للحرم«.
وأعلن وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق 
قــائــمــة  الــــدراســــات  أنَّ  االثنين,  يــــوم  الــربــيــعــة، 

إلى  مشيًرا  الــعــام،  هــذا  حجاج  أعـــداد  لتحديد 
أن تحديد األعداد سيكون بناء على التأكد من 

مأمونية الحج وسامة الحجاج.  

ديل�ون«  »�أالن  �لن�س�اء  �س�احر 

ي�ط�ال��ب ب�ال�م��وت �ل��رحيم
أفصح ساحر النساء أالن ديلون الممثل األكثر وسامة في تاريخ 
وجاء  الرحيم.  الموت  بطريقة  إنهاء حياته  في  رغبته  السينما عن 
الصحية،  حالته  وســوء  والشيخوخة  المرض  عــذابــات  بسبب  قــراره 
بعد تعرضه لجلطة دماغية مزدوجة في 2019 وعملية قلب مفتوح 
كادت تكلفه حياته. وطلب ابنه الممثل »أنتوني ديلون« ترتيب رحيل 
والده عن الحياة بطريقة الموت الرحيم في سويسرا. تجدر اإلشارة 
إلى أن الموت الرحيم يعد قانونًيا في العديد من دول العالم أبرزها 
»بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وسويسرا«، ويتم عندما يصل المريض 

إلى حالة ميؤوس من شفائها وطلبه إنهاء آالمه عبر حقنة قاتلة.
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هز نحو 1100 زلزال صغير 
ــــي وســـط  ــرة بـــركـــانـــيـــة فـ ــ ــزيـ ــ جـ
ــلــــســــي خـــال  الـــمـــحـــيـــط األطــ
ــا دفـــع  ــة، مــ ــاعــ ــل مــــن 48 ســ ــ أقـ
الــســلــطــات إلــــى تــفــعــيــل خطة 
طوارئ بينما يقيم الخبراء ما 
وصفوها بأنها »أزمة زلزالية«. 
رئيس مركز  ماركيز  روي  وقال 
مـــراقـــبـــة الـــنـــشـــاط الـــزلـــزالـــي 
ــيـــل جـــزر  ــبـ ــانـــي فــــي أرخـ ــبـــركـ الـ
األزور لرويترز، يوم االثنين، إن 
تــراوحــت شدتها  التي  الـــزالزل 
بين 1.9 و3.3 درجــات ُسجلت 
فــي جــزيــرة ســاو خــورخــي منذ 
معظم  إن  وقــال  السبت.  ظهر 
ــزالزل، الــتــي لـــم تــســبــب أي  ــ ــ الـ
اإلبــاغ  تــم  اآلن،  أضـــرار حتى 
ـــداد الـــصـــدع  ــتــ ــ ــلـــى امـ عـــنـــهـــا عـ
ــاداس  ــانـ الــبــركــانــي لــجــزيــرة مـ
الــــــذي انـــفـــجـــر آخـــــر مـــــرة فــي 
جزيرة  في  ويسكن   .1808 عام 
ــــدى الــجــزر  ــاو خـــورخـــي، إحـ ســ
الــتــســع الـــتـــي تــشــكــل أرخــبــيــل 
شــخــص   8400 نـــحـــو  األزور، 

ــزء مــــن الــمــجــمــوعــة  ــ ــي جــ ــ وهــ
الــرئــيــســيــة لـــأرخـــبـــيـــل، الــتــي 
تـــضـــم الـــمـــقـــاصـــد الــســيــاحــيــة 
فايال  فــي  المتمثلة  الشهيرة 
ــي تــعــتــبــر أيــضــا  ــتــ ــو، والــ ــكـ ــيـ وبـ
ــع لــويــس  ــ ــزرا بــركــانــيــة. ووقـ ــ جـ
سيلفيرا رئيس بلدية فياس، 

ــر مــن  ــيــ ــثــ ــكــ ــيــــش الــ ــعــ حــــيــــث يــ
ــورخــــي، وثــيــقــة  ســـكـــان ســــاو خــ
يــــوم االثـــنـــيـــن، لــتــفــعــيــل خطة 
الطوارئ بسبب الزالزل واصفا 
ــائـــي. وتــذكــر  ــراء بــأنــه وقـ ــ اإلجــ
الزيادة المفاجئة في النشاط 
الزلزالي بنوبات الزالزل، التي 

ُسجلت قبل ثوران بركان كومبر 
فـــيـــجـــا فــــي جــــزيــــرة ال بــالــمــا 
اإلسبانية العام الماضي، على 
كــيــلــومــتــر   1400 حـــوالـــي  بــعــد 
جنوب شرق جزر األزور. وعلى 
مدار 85 يوما، دمر هذا الثوران 
آالف الممتلكات والمحاصيل.

737.. �سجل حافل بالرحالت �لمميتة للطائرة �الأكثر مبيعا بوينغ 
منذ  بوينغ  شركة  أزمــات  تتوالى 
ــوادث  أكـــثـــر مـــن عــامــيــن بــعــد عــــدة حــ
مــمــيــتــة، أحــدثــهــا ســقــوط طــائــرة في 

الصين يوم االثنين.
وســمــحــت هــــذه الــخــســائــر الــتــي 
مـــنـــيـــت بــــهــــا بــــويــــنــــغ، لـــمـــنـــافـــســـتـــهـــا 
محلها  تــحــل  األوروبـــيـــة إيـــربـــاص أن 
في  لــلــطــائــرات  أكــبــر صــانــع  بوصفها 
العالم. وطرحت أول طائرة من طراز 

»بـــويـــنـــغ737« فـــي 17 يــنــايــر مـــن عــام 
لــلــمــرة  الــســمــاء  فـــي  وحــلــقــت   ،1967
األولــى بعد ثاثة أشهر. ووفــق مؤرخ 
 -737 »بوينغ  كتاب  ومؤلف  الطيران 
الطائرة التجارية األكثر إثارة للجدل 
فــي الــعــالــم«، غــراهــام ســيــمــونــز، فإنه 
»فــي األيــام األولـــى، كانت 737 طائرة 
قوية جدا وموثوقة للغاية«. ومقارنة 
وهما  السابقتين،  »بوينغ«  بطائرتي 

كانت طائرة  و»727«،   »707« من طراز 
واقـــتـــصـــاديـــة  حـــجـــمـــا  أصــــغــــر   »737«
الــطــائــرات  مثل  وتــمــامــا  أكــبــر،  بشكل 
األخــــــــرى لـــلـــشـــركـــة، وضـــــع مــصــمــمــو 
 »737« ــرة  ــ ــائـ ــ طـ مــــحــــركــــات  »بــــويــــنــــغ« 
منافسيها  غـــرار  على  الــجــنــاح،  تحت 
إلــى  ــذاك، وأدى ذلـــك  ــ آنـ الــرئــيــســيــيــن 
تقليل الضوضاء واالهتزاز، كما جعل 
الــصــيــانــة أســهــل إلمــكــانــيــة الــوصــول 

إليها بدون سلم.
وإلى جانب تلك المميزات، كانت 
لــلــطــائــرة ســتــة مــقــاعــد فــي كــل صف 
مــقــارنــًة بخمسة مــقــاعــد فــقــط لــدى 
تمكنها من  يعني  ما  وهو  منافسيها، 
حــمــل الــمــزيــد مـــن الـــركـــاب، إال أنــهــا 
شــهــدت فـــي الـــســـنـــوات األخـــيـــرة عــدة 
حوادث مميتة جعلتها من الطائرات 

األكثر اضطرابا.
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} سجل حافل بالرحات المميتة.

} أالن ديلون.

�ل�����س��ع��ودي��ة ت��ع��ل��ن ع�����ودة �الع��ت��ك��اف 

ب���ال���ح���رم���ي���ن وف�����ق ����س���و�ب���ط م���ح���ددة

} جزيرة ساو خورخي.

�أكثر  ي�سادر  �لكردي  �الأمن 

من 2.5 مليون حبة كبتاجون 

�سوريا  ���س��رق  ���س��م��ال  ف��ي 
صادرت قوات األمن الكردية )األسايش( أكثر 
من 2,5 مليون حبة كبتاجون مخبأة داخل مواد 
بناء في شمال شرق سوريا، وفق ما كشفت أمس 
الثاثاء، في عملية ضبط تعّد األكبر في مناطق 
مؤتمر  خــال  الكردية  الــقــوات  وأعلنت  نفوذها. 
صــحــافــي فـــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي »بــلــغــت كمية 
عددها  ر  وُقــدِّ كيلوجرامًا   438 المخدرة  الحبوب 
بـ2,570,580 حبة«، مشيرة إلى أنه تم إدخالها من 
في  ألنــقــرة  الموالية  الفصائل  سيطرة  مناطق 
البناء  قطع  ضمن  »تخبئتها  بعد  الباد  شمال 
بطرق  والسيراميك  والبازلت  الغرانيت  كحجر 
احترافية«. وقال مسؤول أمني كردي، طلب عدم 
الــكــشــف عــن اســمــه، لــوكــالــة فــرانــس بـــرس »إنــهــا 
أكبر عملية ضبط لحبوب الكبتاجون في شمال 
مــتــى جــرت  يـــحـــدد  أن  دون  مـــن  ــا«  ــوريــ ســ شــــرق 
العملية. وتّمت مصادرة الحبوب المخدرة، وفق 
المصدر نفسه، في مستودع في القامشلي. وكان 
العراق،  كردستان  إلــى  تهريبها  يتم  أن  يفترض 
لكن ليس واضحًا ما إذا كان العراق هو وجهتها 
النهائية. ووفقًا إلحصاءات وكالة فرانس برس، 
تمت مصادرة 47 مليون حبة كبتاغون على األقل 

في المنطقة منذ بداية العام الحالي وحده. 

} احتفال بالنوروز.

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

�إ�سادة

ــة الـــمـــلـــك حــمــد  تــــــرأس صـــاحـــب الـــجـــالـ
المفدى  الــبــاد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن 
لمجلس  ــبـــوعـــي  األسـ االعـــتـــيـــادي  ــتـــمـــاع  االجـ
الوزراء، وأشاد خال ترؤسه بالجهود المثمرة 
لــصــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بن 
رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ــي  ولـ خليفة  آل  حــمــد 
ــوزراء فــي تــعــزيــز نــهــضــة الــمــمــلــكــة وتــطــويــر  ــ الــ
العمل الحكومي بما يحقق األهداف والغايات 
التقدير  بــالــغ  عــن  جالته  معربا  الــمــنــشــودة، 
السمو  صاحب  قادها  التي  الوطنية  للجهود 
الــوزراء في  العهد رئيس مجلس  الملكي ولي 
الــتــصــدي لــفــيــروس كــورونــا »كــوفــيــد-19« التي 
األنسب  المكان  فــي  البحرين  مملكة  وضعت 
المستويين  على  الجائحة  تــأثــيــرات  لــتــجــاوز 
ــتــــصــــادي وعــــــودة الـــحـــيـــاة إلــى  الــصــحــي واالقــ

طبيعتها بالسرعة المطلوبة.
كما أشاد بدور صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء وجهود العاملين 
التي  الجهات  وكــل  الــدولــيــة  البحرين  بحلبة 
أســهــمــت فــيــمــا تــحــقــق مـــن نــجــاح الســتــضــافــة 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن جـــائـــزة الــبــحــريــن الــكــبــرى 
على   1 الــفــورمــوال  لسباقات  الخليج  لطيران 
به  ظهرت  بما  جالته  منوها  عاما،   18 مــدى 
النسخة الثامنة عشرة من السباق مؤخرا من 
تميز على صعيد اإلعداد والتنظيم والحضور 
البحريني  للشباب  الــرائــد  ــدور  الـ يعكس  بما 
وما يمتلكونه من قدرات إبداعية في التنظيم 
لكبرى الفعاليات الرياضية، ما عزز من مكانة 
الدولي  السباق  لهذا  مهمة  كمحطة  المملكة 

وهذه الرياضة الجماهيرية.
والواقع أن صاحب السمو الملكي األمير 
رئيس  العهد  ولي  آل خليفة  سلمان بن حمد 
الــوزراء يستحق هذا الشكر والتقدير  مجلس 
وهذه اإلشادة من جالة عاهل الباد المفدى، 
وذلك ألن جهوده الكبيرة كانت واضحة سواء 
الحكومي  العمل  لتطوير  أو  الجائحة  خــال 
وكذلك  عليه،  كانت  ما  إلــى  الحياة  إلعــادة  أو 
جهود الشباب البحريني المميزة التي حققت 

للبحرين النجاح المطلوب.

لوحة لمارلين مونرو يتوقع �أن تباع 

مز�د  في  دوالر  مليون   200 بمبلغ 
أعلنت دار كريستيز يوم االثنين أن لوحة لوجه النجمة األمريكية 
الراحلة مارلين مونرو رسمها أيقونة موسيقى البوب آندي وارهول 
أيار  مــزاد في مايو  الماضي سُتعرض في  القرن  الستينيات من  في 
رقما  سيشكل  ما  وهو  دوالر،  مليون   200 نحو  تبلغ  تقديرية  بقيمة 
قياسيا. وقال أليكس روتر رئيس إدارة الفنون في القرنين العشرين 
)شوت سيج  المسماة  اللوحة  إن  كريستيز  بدار  والعشرين  والحادي 
بلو مارلين( أو »لقطة لمارلين الزرقاء الرزينة« »من المتوقع أن تكون 

أغلى لوحة من القرن العشرين تباع في مزاد«. 
أصفر  بشعر   ،1964 عــام  مونرو  وجــه  تحاكي  التي  اللوحة  وتعد 
فــاتــح، واحـــدة مــن خمس لوحات  أزرق  المــع ووجــه وردي وظــل عين 

رسمها وارهول لمونرو. 
الــضــوئــي فــي هذه  وقـــال روتـــر »اســتــخــدم وارهــــول تقنية المسح 
اللوحات وفي هذه اللوحة تحديدا، ولم يستخدمها مرة أخرى. لقد 
لمؤسسة  مملوكة  اللوحة  هــذه  وكــانــت  للغاية«.  معقدا  أسلوبا  كــان 
ــــخ. وســتــعــود جميع عـــائـــدات البيع  ــــس أمـــان فــي زوريـ تــومــاس ودوريـ
في جميع  األطفال  حياة  لتحسين  تكرس جهودها  التي  للمؤسسة 

أنحاء العالم.
لــدار  الــفــرع األمــريــكــي  إدارة  بــورتــر رئــيــس مجلس  وقـــال مـــارك 
الخيري األعلى  المزاد  اللوحة منفردة  بيع هذه  كريستيز »سيشكل 
وتقول   .»2018 عــام  فــي  روكفلر  وديفيد  بيجي  مجموعة  منذ  ربحا 
للوحة  كــان  لــوارهــول  لوحة  مقابل  ُدفــع  أعلى سعر  إن  كريستيز  دار 
»سيلفر كار كراش )دبل ديزاستر(« أو »تصادم العربة الفضية )الكارثة 

المزدوجة(« والتي بيعت بمبلغ 105 مايين دوالر في عام2013. 

} لوحة وجه مارلين مونرو.

}  الشيخ عبدالرحمن السديس.

احتفل األفغان بعيد النوروز لكن على نطاق محدود، إذ يقام ألول 
رسمية  ألغت عطلة  التي  في ظل حكم حركة طالبان  عقود  منذ  مــرة 
بهذه المناسبة. وقالت إدارة طالبان يوم األحد إنه على الرغم من إلغاء 
العطلة رسميا فإنها لن تمنع الناس من االحتفال بالنوروز. والنوروز، 
الذي ُيحتفل به في إيران وآسيا الوسطى، عادة ما يكون احتفاال مميزا 
في أفغانستان تتجمع خاله العائات إلعداد أطباق الطعام الخاصة 
واالحتفاء بحلول الربيع. وتقول طالبان إن االحتفال ال يتماشى مع 

الشريعة اإلسامية. 

وغالبا ما يتنزه الناس ويعزفون الموسيقى في الهواء الطلق وتقام 
كــابــول واآلخـــر فــي مــزار الشريف.  مــراســم فــي مسجدين أحدهما فــي 
وقال سكان من العاصمة ومن شمال أفغانستان، حيث يحظى النوروز 
بشعبية خاصة، لرويترز إن احتفال العام الحالي كان أكثر هدوءا من 

المعتاد. 
»في  الشمال:  في  بلخ  إقليم  دولــت محمد جويا من سكان  وقالت 
السابق، كان الناس يحتفلون بعيد النوروز بالموسيقى والسعادة... لكن 

هذا العام، نعم، احتفل الناس لكن ليس بحرية مثلما كان من قبل«.

نط�اق مح�دود لك�ن عل�ى  �لن�وروز  بعي�د  �أفغان�س�تان تحتف�ل 

أقدم لص على سرقة فتاة في مدينة قنا جنوب 
ولسوء حظه  المحمول،  انتزع هاتفها  مصر، حيث 
الفتاة  تجريها  كانت  فيديو  مكالمة  إلــى  ينتبه  لم 
له  صـــورة  الــتــقــاط  استطاعت  الــتــي  صديقتها  مــع 

للتعّرف عليه.
وحـــررت الــفــتــاة صــبــاح أمــس الــثــاثــاء محضرا 
ضد لص سرق هاتفها المحمول أثناء وجودها في 
فيه  وقــّدمــت  الــشــارع خــال حديثها مع صديقتها، 

الصورة الملتقطة له. وتداول رواد مواقع التواصل 
االجتماعي صورة اللص التي التقطتها صديقتها 
وأطلقوا  واســع،  نطاق  على  الفيديو  مكالمة  خال 

عليه لقب »اللص المنحوس«.

ل��ص �س�رق هاتف فت�اة فك�س�فته مكالمة عب�ر �لفيديو

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16070/pdf/1-Supplime/16070.pdf?fixed704
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1289532
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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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يف كلمته اأمام اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإ�سالمي.. الزياين: 

ندعو للقيام بجهد دبلوما�سي اإ�سالمي ل�سالم �سامـل يف اأوروبا

اخلارجية  وزير  �شارك 

يف  الزياين  را�شد  بن  عبداللطيف 

الدول  خارجية  وزراء  اجتماع 

التعاون  منظمة  يف  الأع�شاء 

يف  اأعماله  بداأت  الذي  الإ�شالمي 

اآباد  اإ�شالم  الباك�شتانية  العا�شمة 

مار�س   22 املوافق  الثالثاء  اأم�س 

خان  عمران  دولة  برعاية   ،2022

باك�شتان  جمهورية  وزراء  رئي�س 

وزراء  وبح�شور  الإ�شالمية، 

الأع�شاء،  الدول  يف  اخلارجية 

الأمني  اإبراهيم طه  وم�شاركة ح�شني 

العام للمنظمة.

يف  اخلارجية  وزير  واألقى 

اجلل�شة املغلقة لالجتماع كلمة اأعرب 

جلمهورية  التهاين  بالغ  عن  فيها 

باك�شتان الإ�شالمية و�شعبها الكرمي، 

بالعيد  باك�شتان  احتفال  مبنا�شبة 

 23 تاريخ  ي�شادف  والذي  الوطني 

اخلام�شة  الذكرى  ومبرور  مار�س، 

مبا  م�شيًدا  ل�شتقاللها،  وال�شبعني 

ونه�شة  وازدهار  تقدم  من  ت�شهده 

خمتلف  يف  متميزة  ح�شارية 

به  تقوم  وما  التنموية،  املجالت 

بارز  ودبلوما�شي  �شيا�شي  دور  من 

لدعم ق�شايا ال�شعوب الإ�شالمية يف 

املحافل الدولية.

اخلارجية  وزير  اأعرب  كما 

للجهود  البحرين  مملكة  تقدير  عن 

منظمة  بها  تقوم  التي  الطيبة 

التعاون الإ�شالمي لتعزيز الت�شامن 

وال�شعوب  الدول  بني  والتكاتف 

التحديات  خمتلف  جتاه  الإ�شالمية 

الأمة  تواجه  التي  وال�شعوبات 

واأمنًيا  �شيا�شًيا  الإ�شالمية، 

وحتقيق  واجتماعًيا،  واقت�شادًيا 

لل�شلم  الإ�شالمية  ال�شعوب  تطلعات 

والنماء،  والزدهار  وال�شتقرار 

م�شيًدا باجلهود الطيبة املقدرة التي 

تقوم بها الأمانة العامة للمنظمة يف 

هذا اخل�شو�س.

على  اخلارجية  وزير  و�شدد 

اأهمية  على  البحرين  مملكة  تاأكيد 

الطاقات  وح�شد  اجلهود  توحيد 

وتعزيز التعاون والتن�شيق امل�شرتك 

املبادئ  وفق  الإ�شالمية  الدول  بني 

الدولية  القوانني  عليها  ن�شت  التي 

وميثاق الأمم املتحدة وميثاق منظمة 

التعاون الإ�شالمي، ممثلة يف احرتام 

يف  التدخل  وعدم  اجلوار  ح�شن 

الأخرى،  للدول  الداخلية  ال�شوؤون 

ال�شلمية،  بالطرق  املنازعات  وف�س 

وتعزيز التعاون الدويل.

التعاون  منظمة  اأن  واأكد 

بدور  القيام  اإىل  مدعوة  الإ�شالمي 

فاعل وم�شوؤول على امل�شتوى العاملي، 

الإقليمية  الق�شايا  جتاه  وخا�شة 

وال�شلم  الأمن  تهدد  التي  والدولية 

البحرين  مملكة  اإن  وقال  الدوليني، 

القيام  اإىل  الجتماع  هذا  يف  تدعو 

م�شرتك  اإ�شالمي  دبلوما�شي  بجهد 

لالإ�شهام يف التو�شل اإىل �شالم �شامل 

مع  بالتن�شيق  اأوروبا  يف  م�شتدام 

بالطرق  احلوار  عرب  كافة  الأطراف 

النزاعات  وت�شوية  الدبلوما�شية 

املبا�شرة  املفاو�شات  خالل  من 

الدوليني،  الأمن وال�شلم  حفاًظا على 

وتهيئة الظروف لإي�شال امل�شاعدات 

من  للتخفيف  والإغاثية  الإن�شانية 

معاناة املدنيني.

اإىل  اخلارجية  وزير  واأ�شار 

اليوم  تواجه  الإ�شالمية  الدول  اأن 

دون  حائالً  تقف  كربى  حتديات 

حتقيق ما نتطلع اإليه جميًعا من اأمن 

وا�شتقرار وازدهار ل�شالح �شعوبنا، 

وجهوًدا  موحًدا  موقًفا  تتطلب  وهي 

اأجل  من  متوا�شالً  وعمالً  م�شرتكة 

مواجهتها والتغلب عليها.

اإن  اخلارجية  وزير  واأ�شاف 

ال�شعب  وحق  الفل�شطينية  الق�شية 

الفل�شطيني يف نيل حقوقه امل�شروعة 

كافة ياأتي يف مقدمة تلك التحديات، 

البحرين  مملكة  مت�شك  موؤكًدا 

والإ�شالمية  العربية  بالثوابت 

حتقيق  و�شرورة  الأ�شا�شية، 

منطقة  يف  والدائم  العادل  ال�شالم 

الق�شية  حل  عرب  الأو�شط،  ال�شرق 

و�شامالً، مبا  عادلً  الفل�شطينية حالً 

الفل�شطيني  ال�شعب  تطلعات  يلبي 

امل�شتقلة  دولته  اإقامة  يف  ال�شقيق 

وفق  ال�شرقية،  القد�س  وعا�شمتها 

مبداأ حل الدولتني وقرارات ال�شرعية 

الدولية ومبادرة ال�شالم العربية.

وقال اإن الدول الإ�شالمية مدعوة 

فيما  التعاون  وتعزيز  تكثيف  اإىل 

ملواجهة  العامل  دول  ومع  بينها 

كورونا  فريو�س  جائحة  تداعيات 

على  والعمل  )كوفيد-19(، 

هذه  اآثار  من  الدول  تعايف  �شرعة 

واقت�شادًيا  �شحًيا  الطارئة  الأزمة 

احلياة  اإىل  والعودة  واجتماعًيا، 

الطبيعية.

اأهمية  اخلارجية  وزير  واأكد 

الدول  بني  امل�شرتك  التعاون  تعزيز 

ملواجهة  اجلهود  وتوحيد  الأع�شاء 

والتطرف  الإرهاب  اأ�شكال  كافة 

والعنف، التي تهدد الأمن وال�شتقرار 

والنماء يف دولنا الإ�شالمية، وت�شكل 

وال�شلم  لالأمن  خطرًيا  تهديًدا 

مملكة  تاأكيد  اإىل  م�شرًيا  الدوليني، 

جهودها  موا�شلة  على  البحرين 

الإرهابية  التنظيمات  ملكافحة 

متويل  م�شادر  ومالحقة  كافة 

وك�شف  الأموال،  وغ�شل  الإرهاب 

الدعم  لها  تقدم  التي  والقوى  الدول 

وامل�شاندة يف عاملنا الإ�شالمي.

الأر�ساد: رياح �سديدة ال�سرعة وموجات 

غبار بدًءا من اجلمعة حتى نهاية الأ�سبوع

اأم�س  والت�شالت،  املوا�شالت  بوزارة  اجلوية  الأر�شاد  باإدارة  م�شوؤول  م�شدر  اأعلن 

الرياح  �شيطرة  احلالية  الفرتة  خالل  ت�شهد  العربية  اجلزيرة  �شبه  منطقة  اأن  الثالثاء، 

اجلنوبية ال�شرقية، ترتاوح �شرعتها من معتدلة اإىل ن�شطة، ت�شهم يف رفع درجات احلرارة 

ا خالل فرتة النهار. عن معدلتها الطبيعية لهذا ال�شهر، ليميل الطق�س اإىل الدفء خ�شو�شً

واأو�شح امل�شدر اأن خرائط الطق�س ت�شري اإىل حتّول الرياح اإىل �شمالية غربية، م�شاء 

غد اخلمي�س، على اأن تزداد �شرعتها بدًءا من يوم اجلمعة 25 مار�س لت�شل من ن�شطة اإىل 

�شديدة ال�شرعة مثرية لالأتربة املحلية مع ت�شكل موجات غبارية على فرتات. وتوقع امل�شدر 

اأن ت�شتمر هذه الأجواء اإىل نهاية الأ�شبوع القادم مع تدين يف درجات احلرارة، خا�شة خالل 

فرتة امل�شاء مع اأجواء غائمة جزئًيا اأحياًنا.

واملقيمني  باملواطنني  والت�شالت  املوا�شالت  بوزارة  اجلوية  الأر�شاد  اإدارة  واأهابت 

الن�شرات والتحذيرات  التقلبات اجلوية، ون�شحت مبتابعة  اأثناء  اأخذ احليطة واحلذر يف 

اإىل  اللتفات  وعدم  املتعددة  القنوات  عرب  اجلوية  الأر�شاد  اإدارة  من  ال�شادرة  الر�شمية 

الإ�شاعات والأخبار غري الر�شمية.

د. رنا بنت عي�سى ت�سيد مبا يقدمه معهد 

البحرين للتدريب من برامج تعليمية

قامت د. ال�شيخة رنا بنت عي�شى بن دعيج اآل خليفة الأمني 

جمل�س  اأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  العايل  التعليم  ملجل�س  العام 

التعليم العايل بزيارة اإىل معهد البحرين للتدريب التقت خاللها 

من  واأع�شاء  �شرحان  في�شل  ديانا  الأ�شتاذة  املعهد  عام  مبدير 

الهيئتني الدارية والكادميية وجمموعة من الطلبة. 

وخالل الزيارة، تفقدت الأمني العام مرافق املعهد ومن�شاآتها، 

باجلودة  التعليمية  اخلدمات  لتقدمي  جاهزيتها  مبدى  منوهة 

املطلوبة ومبا ي�شمن احلفاظ على �شحة و�شالمة اجلميع.

خليفة  بن  علي  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل 

خالد  ال�شيخ  �شمو  الثالثاء،  اأم�س  مبكتبه 

م�شت�شار  خليفة  اآل  �شلمان  بن  حممد  بن 

تبادل  جرى  اإذ  املفدى،  امللك  جاللة 

ذات  واملو�شوعات  الودية  الأحاديث 

الهتمام امل�شرتك. 

مملكة  ت�شهده  مبا  �شموهما  واأ�شاد 

يف  ومتيز  وتطور  نه�شة  من  البحرين 

خمتلف املجالت، يف ظل امل�شرية التنموية 

بقيادة ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  ودعم 

رئي�س جمل�س الوزراء.

نائب رئي�س جمل�س

 الوزراء ي�ستقبل م�ست�سار امللك

وزير الداخلية يبحث مع ال�سفري

 الكويتي تطوير التعاون والتن�سيق الأمني

ا�شتقبل الفريق اأول ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، ام�س، ال�شيخ 

ثامر اجلابر الأحمد ال�شباح �شفري دولة الكويت ال�شقيقة لدى مملكة البحرين.

ومت خالل اللقاء ا�شتعرا�س العالقات الثنائية القائمة بني البلدين ال�شقيقني، وبحث 

عدد من املو�شوعات التي ت�شهم يف تطوير التعاون والتن�شيق الأمني، مبا يخدم امل�شالح 

امل�شرتكة.

لل�شوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  قام 

خليفة،  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  ال�شيا�شية 

باك�شتان  جمهورية  �شفارة  اإىل  بزيارة  اأم�س، 

الإ�شالمية ال�شقيقة لدى مملكة البحرين، وذلك 

لتقدمي واجب العزاء يف وفاة حممد رفيق طرار 

الأ�شبق،  الإ�شالمية  باك�شتان  رئي�س جمهورية 

اإذ كان يف ا�شتقباله حممد اأيوب �شفري جمهورية 

باك�شتان الإ�شالمية لدى مملكة البحرين.

وكيل اخلارجية لل�سوؤون ال�سيا�سية يقّدم 

تعازي البحرين يف وفاة رئي�س باك�ستان الأ�سبق

اآل خليفة نائب  ال�شيخ خالد بن عبداهلل  نّوه 

الذي  الفاعل  بالدور  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

خدمات  توفري  يف  اخلا�س  القطاع  به  ي�شطلع 

تعزيز  يف  ت�شهم  وتناف�شية  متقدمة  طبية 

واملدعمة  البحرين  ململكة  ال�شحية  املنظومة 

ب�شرية  واإمكانات  ورقابية،  قانونية  ب�شمانات 

موؤهلة، وبنية حتتية را�شخة.

الطبية  املراكز  اأحد  افتتاحه  لدى  وقال 

احلكومية  وال�شيا�شات  اخلطط  »اإن  اخلا�شة: 

اخلا�س  القطاع  ت�شجيع  الدوام  على  تراعي 

لال�شتثمار يف القطاع ال�شحي، واأن يكون القطاع 

القطاع  جلهود  ومكمالً  متميًزا  �شريًكا  اخلا�س 

للمجتمع،  العامة  بال�شحة  الرتقاء  يف  العام 

وكان ثمرة ذلك التوجه اأن بلغ جمموع املن�شاآت 

نهاية  من�شاأة   400 من  اأكرث  اخلا�شة  ال�شحية 

ومراكز  م�شت�شفيات  بني  ما   2021 العام 

وعيادات«.

قد  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�شيخ  وكان 

 2022 مار�س   22 الثالثاء  اأم�س  �شباح  تف�شل 

بافتتاح املقر اجلديد ملركز هايكري الطبي الكائن 

امل�شوؤولني  من  عدد  بح�شور  ال�شاية،  مبنطقة 

لدى  م�شتقبليه  مقدمة  يف  وكان  واملدعوين، 

عبدالوهاب  ه�شام  الدكتور  املركز  مقر  و�شوله 

الطبي،  هايكري  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�شيخ 

واأع�شاء جمل�س الإدارة.

مركز  اإدارة  جمل�س  واأع�شاء  رئي�س  وهناأ 

التي حتققت  النوعية  النقلة  الطبي على  هايكري 

يف م�شرية املركز بانتقاله ملقره اجلديد وتو�شيع 

الوطنية  بالكفاءات  م�شيًدا  خدماته،  نطاق 

املركز  اإدارة  على  تعمل  التي  املتخ�ش�شة 

وت�شغيله، متمنًيا للعاملني فيه التوفيق والنجاح 

اأن  �شاأنها  من  التي  املرجوة  الأهداف  لتحقيق 

ت�شهم جنًبا اإىل جنب مع اجلهود املبذولة من قبل 

البحرين  مملكة  حتويل  يف  الأخرى  املوؤ�ش�شات 

تنفيًذا  املنطقة  العالجية يف  لل�شياحة  اإىل وجهة 

للتوجهات التي حددتها اخلطة الوطنية لل�شحة.

املنظومة  �شت�شهده  فيما  ثقته  عن  واأعرب 

نظام  دخول  مع  وتطور  تقدم  من  ككل  ال�شحية 

ال�شمان ال�شحي حيز التنفيذ العام املقبل، والذي 

�شيعزز دور موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س ال�شحية 

ب�شكل اأكرب، ل �شيما مع اإتاحة الفر�شة لها لتقدمي 

للقطاع  الأ�شا�شية والتكميلية كمناف�س  اخلدمات 

يف  حقه  واأهمها  املري�س  حقوق  وكفالة  العام، 

اختيار مقدم اخلدمة.

 وي�شم مركز هايكري الطبي يف مقره اجلديد 

طب  ت�شمل  ومتخ�ش�شة  عامة  طبية  عيادة   12

العائلة، والن�شاء والولدة، والأطفال، والأ�شنان، 

املنزلية،  والرعاية  واحلنجرة،  والأذن  والأنف 

خمترًبا  ي�شم  كما  والتوظيف،  العمالة  وفح�س 

اخلدمات  من  وغريها  اأ�شعة،  وق�شم  و�شيدلية، 

الطبية الأخرى. من جانبه، تقدم الدكتور ه�شام 

مركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�شيخ  عبدالوهاب 

عن  ونيابة  نف�شه  عن  بالأ�شالة  الطبي،  هايكري 

بجزيل  كافة،  املركز  ومنت�شبي  الإدارة  جمل�س 

اآل  عبداهلل  بن  خالد  لل�شيخ  والعرفان  ال�شكر 

خليفة على تف�شله بافتتاح املقر اجلديد للمركز. 

رئي�س  نائب  تف�شل  اأن  ال�شيخ  الدكتور  واأكد 

جمل�س الوزراء برعاية حفل افتتاح املقر اجلديد 

للمركز تعد التفاتة طيبة جت�شد حر�س احلكومة 

يف  اخلا�س  القطاع  مع  ال�شراكة  اإجناح  على 

املجال الطبي لتطوير اخلدمات ال�شحية، وتعطي 

العمل على  ملوا�شلة  كافة حافًزا  املركز  منت�شبي 

التطوير والبتكار.

لدى افتتاحه املقر اجلديد ملركز هايكري الطبي.. نائب رئي�س جمل�س الوزراء:

 احلكومة ت�سّجع القطاع اخلا�س لال�ستثمار يف القطاع ال�سحي
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طالبوا بال�سرامة يف مراقبة اأ�سعار املواد الغذائية.. النواب يف جل�سة �ساخنة:

حما�سبة املت�سّببني يف تكرار »خمالفات الرقابة« واإرجاع الأموال املهدرة

فاطمة �شلمان- اأبرار �شكري:

�شهدت جل�شة النواب اأم�س -والتي تراأ�شها 

زايد-  علي  النواب  لرئي�س  الثاين  النائب 

مداخالت �شاخنة ونقا�شات حادة، ترّكز اأغلبها 

والإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  حول 

الأخري.

مداخالتهم  يف  احلكومة  النواب  وطالب 

املخالفات  عن  امل�شوؤولني  حما�شبة  ب�شرورة 

ا  املتكررة يف تقارير ديوان الرقابة، وخ�شو�شً

املخالفات التي جنم عنها هدر لالأموال العامة، 

على  �شّددت  للحكومة  تو�شيات  ورفعوا 

ل�شرتجاع  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  �شرورة 

الأموال املهدرة يف تقرير ديوان الرقابة املالية 

مع   ،2021-2020 للعام  الأخري  والإدارية 

يف  ال�شتق�شائي  التدقيق  مبداأ  اإىل  اللجوء 

حتقيق ذلك.

كان  �شاخنة،  مبداخلة  اجلل�شة  وبداأت 

اأبرزها مداخلة للنائب ابراهيم النفيعي هاجم 

لعدم  املجل�س  ورئا�شة  النواب  مكتب  فيها 

انعقاد  عدم  ب�شبب  عامة  مناق�شة  اإدراج طلب 

اجتماعات املكتب.

هاجموا  لنواب  �شاخنة  مداخالت  وتلتها 

بالتهّرب من  الرتبية والتعليم واتهموه  وزير 

اأ�شئلة  ومواجهة  النواب  جلل�شات  احل�شور 

اأ�شهر  منذ  املتكرر  العتذار  وتعّمد  النواب، 

طويلة.

يف �شياق اآخر، رفع املجل�س اأم�س مقرتًحا 

م�شتعجاًل للحكومة طالب فيه بت�شديد الرقابة 

واخلدمات  الغذائية  ال�شلع  اأ�شعار  على 

ظّل  يف  ا  خ�شو�شً املخالفني،  مع  وال�شرامة 

الأو�شاع العاملية احلالية.

النواب،  جمل�س  اأ�شاد  اجلل�شة،  وخالل 

مبنا�شبة احتفاء مملكة البحرين بيوم ال�شباب 

البحريني  ال�شباب  به  يحظى  مبا  البحريني، 

وحر�س  �شامية  ملكية  ورعاية  دعم  من 

حثيثة  ومتابعة  احلكومة،  من  واهتمام 

ال�شيخ  �شمو  من  نوعية  ومبادرات  وم�شاريع 

امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر 

لالأعمال الإن�شانية و�شوؤون ال�شباب.

لل�شباب  النيابي  املجل�س  دعم  اكد  كما 

والقطاعات،  املجالت  خمتلف  يف  البحريني 

البحريني  ال�شباب  يوم  تخ�شي�س  اأن  مبينا 

بال�شباب  احلكيمة  القيادة  اهتمام  يوؤكد 

باعتبارهم ثروة امل�شتقبل الزاهر.

جانب من جل�سة الأم�س

علي زايد مرتئ�ًسا اجلل�سة

حميدان: مزايا التعطل

ل ت�سمل »عدميي اجلن�سية« 

اأكد جميل حميدان وزير العمل والتمية الجتماعية 

»عدميي  ت�شمل  ل  التعطل  �شد  التاأمني  مزايا  اأن 

اأن  خا�شة  البحرينية،  املراأة  اأبناء  من  اجلن�شية« 

القوانني ت�شري اىل اأحقية املواطن البحريني بها فقط.

اأبناء  اأحقية  على  اثنان  يختلف  »ل  قائال:  وتابع 

اأن  ميكن  ل  ولكن  عاطلني،  الت�شجيل  يف  البحرينية 

ن�شملهم مبزايا التاأمني �شد التعطل وذلك وفقا للقانون، ولكن اذا كانت 

هناك خطط م�شتقبلية ب�شاأنهم فاإن الوزارة ترحب بذلك، لكنها لي�شت 

اجلهة املعنية بهذا ال�شاأن، اإمنا هناك جهات خمت�شة ونحن جزء منها 

خلدمة هذه ال�شريحة، ونحن ل نرف�س فكرة درا�شة هذا ال�شاأن«.

الوزير  رد  على  تعقيبا  زينل  يو�شف  النائب  طالب  جانبه،  من 

العاطلني  �شمن  اجلن�شية  عدميي  البحرينية  اأبناء  اإدراج  ب�شرورة 

اأعداد العاطلني منهم،  البحرينيني، كما طالب الوزير باإح�شاءات تبنّي 

اىل جانب ر�شم خطط م�شتقبلية لتخفف العبء عنهم وت�شاعدهم.

اأن  على  ال�شلوم  النائب  على  رّده  يف  حميدان  اأّكد  اآخر  �شياق  يف 

الوزارة تعمل على و�شع اخلطة الوطنية ل�شوق العمل. وبارك لل�شلوم 

فوزه بانتخابات الغرفة وحّيا ن�شاطه الجتماعي والقت�شادي الكبري 

وح�شوره يف �شّتى املحافل واملوؤ�ش�شات.

املالكي: تكرار املخالفات دون 

حما�سبة تفقد التقرير »هيبته« 

املالحظات  تكرار  اأن  املالكي  با�شم  النائب  اأكد 

املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  يف  �شنويا  واملخالفات 

والدارية، دون حما�شبة او معاجلة �شحيحة، تفقد 

الرئي�س  الهدف  اأن  مبينا  واأهميته،  هيبته  التقرير 

تقومي  هو  والدارية  املالية  الرقابة  ديوان  لالإن�شاء 

اأداء اجلهات احلكومية واحلفاظ على املال العام، ولكن 

العديد من املخالفات  التقرير يف كل عام ي�شرد  لالأ�شف فاإن 

واملالحظات على خمتلف اجلهات احلكومية، ولكن دون فائدة، اإذ تتكرر 

املخالفات يف كل عام. 

اأن التقرير ك�شف و�شول الدين العام اىل 15 مليار  وذكر املالكي 

القت�شاد  م�شتقبل  على  اخلطر  ناقو�س  يدق  ما  »هذا  قائال:  دينار، 

اأن  ونرف�س  القادمة،  الأجيال  وم�شتقبل  البحريني،  والدينار  الوطني 

لهذا  العام  الدين  رفع  يف  ت�شبب  والذي  العام  املال  يف  الهدر  يتحمل 

برنامج  يف  ال�شتمرار  �شرورة  على  نوؤكد  لذلك  اخلطري،  امل�شتوى 

التعايف القت�شادي والتوازن املايل لو�شع حد لهذا الرتفاع يف م�شتوى 

الدين العام«. 

البوعينني: هذا ظلم يف حق الوزير 

الدو�سري: وزير الرتبية متهّرب ومراوغ

ب�سدد م�سروع خمازن كربى تغّطي الحتياجات

املانع: خمزون الأدوية للطوارئ يكفي لـ6 اأ�سهر

النائب  هاجم 

الدو�شري  عبداهلل 

الرتبية  وزير 

متهما  والتعليم، 

من  بالتهرب  اإياه 

الأ�شئلة  على  الرد 

ح�شوريا،  الربملانية 

هذا  ت�شرفه  اأن  مو�شحا 

بات م�شل�شال و�شيناريو متكرر.

الدو�شري يف مداخالت  وطالب 

القانونية  الإجراءات  باتخاذ  له 

باأنه  الوزير  وو�شف  الالزمة؛ 

»يتهرب  وقال  ومرواغ،  يتهّرب 

ال�شئلة  عن  الإجابة  من  دائًما 

الربملانية ح�شوريا بحجج واهية، 

منها املر�س، قائال: »ماجد النعيمي 

غري متعاون معنا، فهل يعقل �شنة 

يح�شر  ما  مري�س،  الوزير  كاملة 

عرب  نراه  بينما  ويتهرب؟  املجل�س 

الو�شائل املختلفة يف جوله ميدانية 

اأو ي�شتقبل اأ�شخا�شا يف مكتبه!«.

يو�شف  النائب  الراأي  ووافقه 

اأكد تهرب وعدم تعاون  زينل الذي 

املجل�س،  اأع�شاء  مع  الرتبية  وزير 

مطالبا بجدية النظر يف اأمر الوزير 

وتوجيه »توبيخ« له لعدم تعاونه.

البوعينني  غامن  عّقب  بينما 

ظلم  »هذا  بقوله:  املجل�شني  وزير 

�شخ�س  فهو  الوزير،  حق  يف 

على  ردوده  وت�شلنا  متعاون 

وقد  دائم  ب�شكل  الربملانية  الأ�شئلة 

برملانيا«،  �شوؤال   45 على  اأجاب 

ح�شور  لعدم  اعتذاره  اأن  موؤكدا 

كانت  املجل�س  جل�شات  اإحدى  من 

مير  �شحــية  ظــروف  نتيجة 

اإجازة  يف  خروجــه  واأعـقبها  بها، 

وللتو  للخارج  فيها  �شافر  �شنوية 

عاد الأ�شبوع املا�شي.

وليد  الدكتور  ــد  اأك

وزارة  وكيل  املانع 

لدى  اأن  ال�شحة 

البحرين  مملكة 

من  �شنف   1200

يفوق  مبا  الأدويـــة، 

كــربى  دول  ـــزون  خم

الأدويــة  اأ�شناف  تتجاوز  ل 

امليزانية  اأن  مبينا  �شنف،   800 لديها 

جدا،  عالية  هي  لالأدوية  املر�شودة 

ون�شبة نق�س الأدوية حمليا ل تتجاوز 

ن�شبة %20.

ل  الأدوية  توفري  باأن  املانع  وتابع 

يقا�س بعدد الأفراد، مبينا اأنه مت توفري 

اأدوية خا�شة لـ318 مري�شا، اىل جانب 

تتجاوز  بقيمة  خا�شة  ــة  اأدوي توفري 

ن�شف مليون دينار ملري�س واحد.

البحرين  مملكة  اأن  املانع  اأكد  كما 

والبدائل  الإجراءات  من  بالعديد  قامت 

يف �شبيل توفري الأدوية، رغم املعوقات 

وعمليات  الوكالء  ب�شاأن  تواجهها  التي 

خا�شا  نظاما  تعتمد  انها  كما  التوريد، 

م�شروع  على  مقبلة  وهي  للمخزون، 

احتياجات  كل  �شتغطي  كربى  خمازن 

اأن  كما  واخلا�شة،  العامة  امل�شت�شفيات 

لديها خمزونا للطوارئ يكفي لـ6 اأ�شهر 

قادمة.

و�شالمة  �شحة  مــدى  ب�شاأن  ــا  اأم

الأدوية  بــاأن  املانــع  اأفاد  فقد  الأدوية، 

تخ�شــع لـ4 فحــو�شات تــجرى لها، 

�شهــادة خارجية  اىل وجــود  اإ�شافــة 

خــارجي  خمتبــري  وفحـــ�س 

�شالمة  ملدى  اإ�شايف  وفح�س  وداخلي، 

وفاعلية الدواء.

انتقد النائب اإبراهيم النفيعي كرثة �شفرات 

وا�شفا  املكتب،  هيئة  واأع�شاء  الرئا�شة 

املجل�س بـ»ال�شندباد«، م�شيفا اأن الإجنازات 

ل تقا�س بكرثة عدد ال�شفرات بقدر ما تقا�س 

قبة  حتت  للمواطنني  املقدمة  باخلدمات 

الربملان.

كرثة  اأن  اىل  النفيعي  النائب  اأ�شار  كما 

املكتب  هيئة  اجتماعات  تعّطل  باتت  املجل�س  �شفرات 

تعطيل  ي�شهم يف  الذي  الأمر  اجتماعا،  تخلّف عن عقد 12  الذي 

الكثري من امللفات املهمة التي ت�شب يف �شالح املواطنني.

اىل  الرجوع  دون  فردية  قرارات  باتخاذ  الرئا�شة  اتهم  كما 

اأع�شاء املجل�س، وا�شًفا املجل�س باأنه »اأ�شبح اأ�شبه ب�شندباد وكل 

العامة  مناق�شة  تاأخر فح�س طلب  انتقد  كما  �شفرة«.  له  اأ�شبوع 

 12 يعقل  »هل  قائال:  يوما،   12 ملدة جتاوزت  للمواطنني  مهمة 

يوما لفح�س طلب مناق�شة عامة، بينما الطبيب يفح�س املري�س 

�شفرات  عن  قمرب  عمار  النائب  دافع  من جانبه  دقائق؟!«.   5 يف 

النواب للخارج، وقال »املوؤمترات التي ي�شاركون فيها يح�شرها 

اأنحاء العامل، جميع الربملانات ت�شارك، ول  برملانيون من جميع 

ميكن للبحرين اأن تتخلف، يجب اأن يكون لنا ح�شورنا يف املحافل 

الربملانية الدولية«.

يف  البحراين،  حممود  النائب  اأكد 

مداخلة له حول تقرير ديوان الرقابة 

يحمل  التقرير  اأن  والدارية،  املالية 

تك�سف  التي  املخالفات  من  الكثري 

الثوب  يف  الهدر  ثقوب  من  كثريا 

من  الكثري  جانب  اىل  احلكومي، 

يف  يف  الوا�سح  وال�ستهتار  التالعب 

التعامل مع املال العام.

ارتفاع  من  احلكومة  ت�سكو  »بينما  قائال:  وتابع 

ديوان  لنا  يك�سف  الدين،  خدمة  وتكلفة  العام  الدين 

دينار  ماليني   109 وجود  والإدارية  املالية  الرقابة 

بع�سها  وان  والغاز،  النفط  اإيرادات  من  غري حم�سلة 

مل يح�سل منذ فرتات طويلة ومل تودع يف احل�ساب 

العمومي للدولة«.

املجل�س »�سندباد« وكرثة

 ال�سفرات لي�ست اإجنازات

البحراين: التقرير ك�سف ثقوب 

الهدر يف »الثوب احلكومي« 

قمرب: املواطن امل�سكني ل يجد العالج الذي يحتاجه
اأكد النائب عمار قمرب، خالل مداخلته ب�شاأن تقرير ديوان 

اأهمية   ،2021-2022 للعام  والإدارية  املالية  الرقابة 

ا مع  اإيجاد ا�شرتاتيجية وا�شحة لالأمن الغذائي، خ�شو�شً

احلرب القائمة الآن.

واأ�شاف قمرب اأنه ل توجد هنالك روؤية حول املوفور 

ا�شرتاتيجية  واآخر  �شهور،  �شتة  اأو  لأربعة  القمح  من 

كان  ما  اإذ  مطالًبا مبعرفة  العام 2015،  كانت يف  وطنية 

بها جديد الآن.

ويف �شياق مت�شل قال قمرب: »حتدثنا مراًرا عن النق�س يف خمزون 

الدوية، ولقد ذكروا م�شبًقا اأن هنالك �شركة �شتتكفل بجرد املخزون، 

وما هو مذكور يف تقرير ديوان الرقابة اأنه ل تطابق يف املخزون الذي 

مت جرده مع الرقم الفعلي، وهو يدل على �شبهات ف�شاد«.

التي  احلمالت  من  الكثري  يف  اأن  م�شبًقا  ك�شف  اأنه  قمرب  وذكر 

ا�شتفهام  عالمة  يثري  الذي  الأمر  الأدوية،  من  اأطنان  لل�شفر  تخرج 

كبرية، بالوقت الذي مل جتد به الوزارة حالً ملا يحدث، وقال: »املواطن 

امل�شكني ل يجد العالج الذي يحتاجه«.

بوعنق: وقف حت�سيل التكلفة من جيب املواطن

طالب النائب خالد بوعنق، خالل مداخلته ب�شاأن حت�شيل كلفة اإن�شاء 

حّق  تاأكيد  ب�شرورة  التعمري،  مناطق  يف  التحتية  البنية  وتطوير 

اأحد  اأو منزل  القيمة امل�شافة يف منزله  املواطن بالإعفاء من ر�شوم 

اأقاربه من الدرجة الأوىل، واأّل يكون ذلك من خالل قرارات تنظيمية 

فقط. واأّكد يف مداخلته اأم�س على �شرورة وقف حت�شيل كلفة البنية 

التحتية من جيب املواطن ح�شب تعبريه، واأن ُي�شتثنى يف كافة اأعمال 

البناء واإعادة البناء، م�شرًيا اإىل اأن القرارات التنظيمية عر�شة للتغيري 

ال�شريع، بعك�س القانون الذي يحمي املواطن.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

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

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

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

الأربعاء 20 �شعبان 1443 ـ العدد 12037

24 صفحة .  220 فلًسا

@rabab_alarayedh

�لرقابة على �لأ�سعار و�حلمالت �مليد�نية يجب �أن 

تطال حتى �للحوم و�لأ�سماك �لطازجة و�خل�سرو�ت.. 

و�ملنا�سبات  �ملو��سم  ُت�ستغل  �أن  �ملعقول  من  فلي�س 

لرفعها دون �أ�سباب منطقية!

ظاهرة �لإفتاء من غري �ملخت�سني، قد توؤدي �إىل 

�إحدى  و�قت�سادية، يف  و�جتماعية  قانونية  فو�سى 

�ل�ست�سارة  طالب  ي�ساألني  �لقانونية  �ل�ست�سار�ت 

�لتو��سل  و�سائل  م�ساهري  �إحدى  �إفتاء  �سحة  عن 

�لجتماعي عن قانون �لتنفيذ �جلديد. 

�أعتقد لبد من تنظيم مهنة �لإفتاء وح�سر �لإفتاء من غري �ملخت�سني 

يف �أي جمال.
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1870 - اإن�شاء دار الكتب يف القاهرة.

اجلابر  اأحمد  ال�شيخ   -  1921  

ال�شباح يت�ىل حكم الك�يت.

جمل�ص  يحل  ف�ؤاد  امللك   -  1925  

�شعد  انتخابه  من  �شاعات   9 بعد  الن�اب 

زغل�ل رئي�ًشا.

بف�شل  باك�شتان  ا�شتقالل   -  1956  

يعترب  والذي  جناح  علي  حممد  جه�د 

م�ؤ�ش�ص جمه�رية باك�شتان.

الأول  امل�ؤمتر  انعقاد  بدء   -  1970  

ل�زراء خارجية للدول الإ�شالمية يف جدة.

�شن�دة  الإ�شكندرية  بابا   -  1980  

الر�شمية  الحتفالت  اإلغاء  يقرر  الثالث 

بعيد الف�شح.

رونالد  الأمريكي  الرئي�ص   -  1983 

الدفاع  يف  العمل  بدء  يعلن  ريغان 

بتكاليف  الك�اكب  حلرب  ال�شرتاتيجي 

تبلغ 44 مليار دولر.

الحتاد  منظمة  تاأ�شي�ص   -  1989  

العام الطالبي احلر يف اجلزائر.

الرئا�شي  املر�شح  اغتيال   -  1994  

ك�ل��شي�  دونالدو  ل�ي�ص  املك�شيك  يف 

بر�شا�شة يف الراأ�ص.

 2017 - اغتيال دني�ص ف�رونينك�ف 

املُعار�ص الرو�شي وُع�ش� جمل�ص الدوما 

الأ�شبق يف مدينة كييف ِباأوكرانيا.

احلاويات  �شفينة  جن�ح   -  2021  

اإىل  ي�ؤدي  ال�ش�ي�ص  قناة  جيفني يف  اإيفر 

تعطيل املالحة يف الجتاهني.

العثور على اأقدم مومياء معروفة يف التاريخ

اأكد علماء اآثار اأن بقايا ب�شرية 

مت  الربتغايل  �شادو  وادي  من 

حتنيطها قبل دفنها يبلغ عمرها 

ح�ايل 8 اآلف عام، لتك�ن بذلك 

اأقدم م�مياء معروفة يف العامل.

واأفاد م�قع »ليف �شاين�ص« 

�شل�شلة  اأن  مار�ص   17 يف 

ال�ش�ر، التي التقطها عامل الآثار 

دو�ص  فارينيا  مان�يل  الربتغايل 

اكت�شافها  واأعيد  �شانت��ص، 

م�ؤخراً، قادت فريقاً من الباحثني 

�شادو  وادي  بقايا  اإن  الق�ل  اإىل 

على  وا�شحة  عالمات  حتمل 

التحنيط.

درا�شة  يف  الباحث�ن  وقال 

ن�شرت يف املجلة الأوروبية لعلم 

بع�ص  حتنيط  مت  »رمبا  الآثار: 

اجلثث قبل الدفن، وهي ممار�شة 

قد تك�ن مرتبطة باحلفاظ عليها 

ال�ش�ء على  ي�شلط  نقلها مما  اأو 

يف  الدفن  وم�قع  اجلثة  اأهمية 

جن�ب غرب الربتغال«.

حتى الآن، كانت اأقدم م�مياء 

�شحراء  يف  عليها  العث�ر  مت 

اأحدث  لكنها  ت�شيلي،  يف  اأتاكاما 

باألف  الربتغالية  امل�مياوات  من 

للم�مياوات  بالن�شبة  اأما  عام. 

اإىل  اأقدمها  فيع�د  امل�شرية، 

ح�ايل 4 اآلف عام على الرغم من 

امل�شريني  اأن  اإىل  الأدلة ت�شري  اأن 

بدوؤوا حتنيط اجلثث منذ 5700 

عام على الأقل.

�أعلنت �لفنانة �مل�سرية 

ب�سرى ��ستقالتها 

من مهرجان �جلونة 

�ل�سينمائي، بعد �أن 

كانت و�حدة من 

موؤ�س�سيه، لتلحق 

بزميلها �ملخرج �أمري 

رم�سي�س �لذي ��ستقال 

قبل �أ�سهر يف ختام 

�لدورة �خلام�سة.

و�أنها ب�سدد �لتح�سري 

لتجربة جديدة 

و�مل�ساركة بخرب�تها 

يف م�ساريع �أخرى، 

على �أن تكتفي 

بدورها �ملعنوي فقط 

يف مهرجان �جلونة 

كموؤ�ّس�س م�سارك، 

دون �أن يكون لها 

من�سب تنفيذي.

ووّدعت ب�سرى 

زمالءها يف مهرجان 

�جلونة وهي تتمنى 

لهم �لتوفيق، 

و�ختتمت جملتها 

قائلة: »�أترككم وكلي 

حما�س ملن�سبي 

�جلديد يف جمال 

�لإنتاج �لفني«.

القب�ص على 3 اأ�شخا�ص لقيامهم بتزييف العمالت الورقية وترويجها

يف اإطار تنفيذ القان�ن ومكافحة اجلرمية، متكنت الإدارة العامة 

على 3  القب�ص  من  واللكرتوين  القت�شادي  والأمن  الف�شاد  ملكافحة 

العمالت  بتزييف  لقيامهم  الأفريقية  اجلن�شية  يحمل�ن  اأ�شخا�ص 

ال�رقية وترويجها.

واأو�شحت الإدارة باأن املذك�رين كان�ا ميار�ش�ن عمليات الن�شب 

والحتيال على امل�اطنني واملقيمني عن طريق اإيهامهم بقدرتهم على 

م�شاعفة اأم�الهم، وعلى اإثر ذلك قامت الإدارة بت�شخري كافة جه�دها 

من  على  متكن  والتي  ال�شتباقية،  الأمنية  املتابعة  يف  واإمكانياتها 

واملقرات  حتركاتهم  كافة  ر�شد  من  والتحري  البحث  فريق  خاللها 

التي ي�شتخدم�نها لتنفيذ اأعمالهم، حيث مت القب�ص عليهم وبح�زتهم 

كمية من الأوراق النقدية املزيفة، واملعدات والأدوات التي ت�شتخدم 

القان�نية  الإجراءات  اتخاذ  مت  اأنه  اإىل  م�شريًة  التزييف،  عملية  يف 

الالزمة، واإحالة الق�شية للنيابة العامة.

القت�شادي  والأمن  الف�شاد  ملكافحة  العامة  الإدارة  وُتهيب 

وراء  والن�شياق  التعاون  بعدم  واملقيمني  بامل�اطنني  واللكرتوين 

كل من يدعي القدرة على م�شاعفة الأم�ال، والإبالغ الف�ري عن اأي 

ن�شاط م�شب�ه عن طريق اخلط ال�شاخن لالإدارة )992(.

1135 اإ�شابة جديدة بفريو�ص 
كورونا.. وحالة وفاة واحدة 

 22 امل�افق  الثالثاء  الي�م  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

عن  للك�شف  الي�مية  الفح��شات  اأن   ،2022 مار�ص 

بذلك  ليك�ن  ا،  فح�شً  6053 بلغت  ك�رونا  فريو�ص 

 9557021 ال�شحة  اأجرتها  التي  الفح��شات  اإجمايل 

ا. فح�شً

حالة   1135 ت�شجيل  عن  الفح��شات  ك�شفت  كما 

اإجمايل  ليبلغ  ك�رونا،  بفريو�ص  م�شابة  جديدة  قائمة 

املتعافني  عدد  وبلغ  حالة،   8582 القائمة  احلالت 

الي�م 1215 حالة، لبيلغ اإجمايل املتعافني 536848. 

واحلالت القائمة بامل�شت�شفى بلغت 19 حالة.. وحتت 

العناية 6 حالت.

نتيجة  واحدة  وفاة  حالة  عن  ال�شحة  واأعلنت 

املر�ص، ليبلغ اجمايل ال�فيات 1466 حالة وفاة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12037/pdf/INAF_20220323012349080.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/953462/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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نيابة عن ولي العهد رئيس الوزراء افتتح معرض الخليج للعقار

 خالد بن عبداهلل: تنامي المشاريع يجسد 
التسهيالت الحكومية المقدمة للقطاع

أناب صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء حفظه 
اهلل، الش��يخ خالد بن عبداهلل آل خليفة، نائب رئيس 
مجل��س ال��وزراء، الفتتاح مع��رض الخلي��ج للعقار، 

بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.
ورفع الش��يخ خالد بن عبداهلل آل خليفة أس��مى آيات 
الشكر واالمتنان لصاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئي��س مجل��س ال��وزراء حفظ��ه اهلل عل��ى تكليفه 
بافتت��اح المع��رض، مش��يرًا إل��ى أن رعاية س��موه 
لهذا المعرض الس��نوي الذي تنظمه شركة الهالل 
للمعارض والمؤتمرات المعارض تؤكد الدعم الذي 
تحظى به صناعة المعارض المتخصصة، واالهتمام 
ال��ذي يوليه س��موه للقط��اع العق��اري بوصفه أحد 
أه��م القطاعات غي��ر النفطي��ة الفاعل��ة إيجابًا في 
الناتج المحلي، والتي ش��هدت نموًا وازدهارًا في ظل 
المس��يرة التنموية الش��املة بقيادة حضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة، عاهل 

البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه.
وقال: »تعتبر مملكة البحرين بيئة جاذبة لالستثمار 
العقاري، الس��يما مع ما يتمتع ب��ه هذا القطاع من 

تغطية قانونية رصينة مواكبة لفضلى الممارسات 
المتبعة، والتي ضمنت تحصينه من أي ثغرات«.

وأكد أن تنامي شركات التطوير العقاري ومشاريعها 
النوعي��ة التي تع��م أرجاء البالد ما ه��و إال انعكاس 
ومؤش��ر جيد على ما قامت ب��ه الحكومة من جهود 
لتقديم التسهيالت الالزمة لتشجيع القطاع الخاص 
لالس��تثمار ف��ي هذا الن��وع من األنش��طة التجارية 
الت��ي توفر مختلف الخيارات للمواطنين والمقيمين، 
لالستثمار والسكن على حد سواء، وبما يناسب كافة 

األذواق والقدرات الشرائية.
ولف��ت إل��ى أن اإلقبال على االس��تثمار ف��ي القطاع 
العق��اري صاحب��ه ارتفاع مط��رد في أع��داد رخص 
البن��اء الص��ادرة بنس��بة 21.4%، وارتفاع مس��احة 
البناء للرخص الصادرة بنسبة 55.8%، وارتفاع عدد 
المعامالت العقارية المس��جلة لدى جهاز المساحة 
والتس��جيل العق��اري بنس��بة 29%، وذلك حس��بما 
أظهرته المؤشرات االقتصادية التي رصدتها وزارة 

المالية واالقتصاد الوطني خالل العام 2021.
ه بما تحقق على صعيد الشراكة بين القطاعين  ونوَّ
الع��ام والخ��اص لتوفي��ر خي��ارات وحلول الس��كن 

االجتماع��ي للمواطني��ن من خالل التع��اون القائم 
بي��ن وزارة اإلس��كان وش��ركات التطوي��ر العق��اري 

والبنوك والمصارف المحلية.
وأك��د نائب رئيس مجلس ال��وزراء أهمية المعارض 
الت��ي تس��تقطب س��نويًا  العقاري��ة المتخصص��ة 
المهتمي��ن بها للتعرف على الفرص االس��تثمارية 
المتاحة ف��ي البحرين، ع��الوة على م��ا تمثله تلك 
المع��ارض م��ن ملتق��ى يجم��ع تحت س��قف واحد 
المطوري��ن العقاريين من المملك��ة بنظرائهم في 
دول مجلس التع��اون لدول الخليج العربية، وفرصة 

لتبادل التجارب والخبرات وعقد الشراكات.
وأع��رب عن ش��كره وتقديره لجمي��ع القائمين على 
مع��رض الخليج للعقار الذي��ن أثمرت جهودهم في 
تعزيز س��معة هذا المع��رض على مدى الس��نوات 
الماضية، وتحويل هذه التظاهرة الخليجية إلى حدث 
مرتقب على أجندة المعارض السنوية في البحرين.

وُيقام إل��ى جانب معرض الخلي��ج للعقار على أرض 
مرك��ز البحري��ن الدول��ي للمع��ارض والمؤتم��رات 
معرض��ان آخ��ران متزامن��ان وهما مع��رض الخليج 
للبن��اء، ومعرض إنتريرز، وذلك ف��ي الفترة من 22 

إل��ى 24 مارس 2022، ويش��ارك ف��ي المعرض 63 
شركة من 14 دولة.

من جهت��ه، رفع رئيس مجلس إدارة ش��ركة الهالل 
للمؤتم��رات والمع��ارض أنور عبدالرحمن، أس��مى 
آيات الش��كر والعرف��ان إلى صاحب الس��مو الملكي 
ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء حفظه اهلل على 
تفضل س��موه برعاية معرض الخلي��ج للعقار، كما 
توجه بالشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء الفتتاحه 

المعرض. 
ونوه رئيس مجلس إدارة ش��ركة الهالل للمؤتمرات 
والمعارض بدعم صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئي��س مجل��س ال��وزراء للفعالي��ات والمؤتم��رات 
والمعارض وتعزيز إسهامها في دعم خطة التعافي 
االقتص��ادي وتوفي��ر الف��رص الواع��دة للمواطنين 
وقط��اع األعم��ال ف��ي المملك��ة، مؤك��دًا أن قيمة 
المش��اريع المعروض��ة ف��ي المعرض تبل��غ حوالي 
15 ملي��ار دوالر، ما يؤكد الس��معة المرموقة التي 
اكتس��بها المعرض كإحدى أه��م المنصات الواعدة 
للقط��اع العقاري والرامية إل��ى ترويج منتجاته لدى 

المستثمرين.

افتتح المقر الجديد لمركز هايكير الطبي.. خالد بن عبداهلل:

دخول نظام الضمان الصحي حيز التنفيذ العام المقبل
ه نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبداهلل  نوَّ
آل خليف��ة، بالدور الفاع��ل الذي يضطلع ب��ه القطاع 
الخاص ف��ي توفير خدمات طبية متقدمة وتنافس��ية 
تس��هم ف��ي تعزي��ز المنظوم��ة الصحي��ة للمملك��ة 
والمدعم��ة بضمانات قانوني��ة ورقابي��ة، وإمكانات 

بشرية مؤهلة، وبنية تحتية راسخة.
وقال لدى افتتاحه أح��د المراكز الطبية الخاصة: »إن 
الخط��ط والسياس��ات الحكومية تراعي عل��ى الدوام 
تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في القطاع الصحي، 
وأن يك��ون القط��اع الخاص ش��ريكًا متمي��زًا ومكماًل 
لجهود القط��اع العام ف��ي االرتقاء بالصح��ة العامة 
للمجتم��ع، وكان ثمرة ذل��ك التوج��ه أن بلغ مجموع 
المنشآت الصحية الخاصة أكثر من 400 منشأة نهاية 

العام 2021 ما بين مستشفيات ومراكز وعيادات«.
وكان الش��يخ خالد ب��ن عبداهلل آل خليف��ة قد تفضل 
بافتت��اح المقر الجديد لمركز هايكي��ر الطبي الكائن 
بمنطق��ة الس��اية، بحض��ور عدد م��ن المس��ؤولين 
والمدعوي��ن، وكان ف��ي مقدم��ة مس��تقبلي معاليه 
لدى وصوله مقر المركز الدكتور هش��ام عبد الوهاب 
الش��يخ، رئيس مجلس إدارة هايكي��ر الطبي، وأعضاء 

مجلس اإلدارة.
وهنأ رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز هايكير الطبي 
عل��ى النقلة النوعية التي تحققت في مس��يرة المركز 
بانتقاله لمقره الجديد وتوسيع نطاق خدماته، مشيدًا 
بالكفاءات الوطنية المتخصصة التي تعمل على إدارة 
المرك��ز وتش��غيله، متمني��ًا للعاملين في��ه التوفيق 
والنج��اح لتحقي��ق األهداف المرجوة التي من ش��أنها 
أن تس��هم جنبًا إلى جن��ب مع الجه��ود المبذولة من 
قبل المؤسس��ات األخرى في تحوي��ل مملكة البحرين 
إلى وجه��ة للس��ياحة العالجية في المنطق��ة تنفيذًا 

للتوجهات التي حددتها الخطة الوطنية للصحة.
وأع��رب عن ثقته فيما ستش��هده المنظومة الصحية 

ككل م��ن تق��دم وتط��ور مع دخ��ول نظ��ام الضمان 
الصحي حيز التنفيذ العام المقبل، والذي س��يعزز دور 
مؤسسات القطاع الخاص الصحية بشكل أكبر، السيما 
م��ع إتاحة الفرصة له��ا لتقديم الخدمات األساس��ية 
والتكميلي��ة كمنافس للقطاع الع��ام، وكفالة حقوق 

المريض وأهمها حقه في اختيار مقدم الخدمة.
ويض��م مركز هايكي��ر الطبي ف��ي مق��ره الجديد 12 
عي��ادة طبية عامة ومتخصصة تش��مل طب العائلة، 
والنس��اء والوالدة، واألطفال، واألسنان، واألنف واألذن 
العمال��ة  المنزلي��ة، وفح��ص  والرعاي��ة  والحنج��رة، 
والتوظيف، كما يضم مختبرًا وصيدلية، وقسم أشعة، 

وغيرها من الخدمات الطبية األخرى.

من جانبه، تقدم الدكتور هش��ام عبدالوهاب الشيخ، 
رئيس مجل��س إدارة مركز هايكير الطب��ي، باألصالة 
عن نفس��ه ونيابة عن مجلس اإلدارة وكافة منتسبي 
المرك��ز، بجزي��ل الش��كر والعرف��ان للش��يخ خالد بن 
عبداهلل آل خليفة عل��ى تفضله بافتتاح المقر الجديد 

للمركز.
وأكد الدكتور الش��يخ أن تفض��ل نائب رئيس مجلس 
ال��وزراء برعاية حف��ل افتت��اح المقر الجدي��د للمركز 
تعد التفاتة طيبة تجس��د حرص الحكومة على إنجاح 
الشراكة مع القطاع الخاص في المجال الطبي لتطوير 
الخدم��ات الصحية، وتعط��ي كافة منتس��بي المركز 

حافزًا لمواصلة العمل على التطوير واالبتكار.

دور فاعل للقطاع الخاص في تعزيز المنظومة الصحية
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خالل جلسة مباحثات مشتركة مع نظيرتها اإلندونيسية

زينل: تعزيز االستثمارات والتبادل التجاري بين البحرين وإندونيسيا
أكدت رئيس��ة مجلس الن��واب فوزية بنت عب��داهلل زينل، 
الح��رص على ترس��يخ مس��ارات التعاون والتنس��يق بين 
البحرين وإندونيس��يا، والدفع بها نحو آفاٍق أرحب، معربة 
عن الفخ��ر واالعت��زاز بما تش��هده العالق��ات البحرينية 
اإلندونيس��ية م��ن تط��ور ونم��اء بفضل اهتم��ام ودعم 
حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، 
عاه��ل البالد المف��دى حفظه اهلل ورع��اه، وأخيه الرئيس 
جوكو وي��دودو رئيس جمهورية إندونيس��يا، وبما يؤكد 
مس��اندة قيادتي البلدين لكل م��ا يحقق النفع والمصالح 

المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وثّمنت رئيس��ة مجلس الن��واب الجهود الت��ي تقوم بها 
الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء لتعزيز 
الش��راكة والتعاون م��ع جمهورية إندونيس��يا، واالرتقاء 

بالعالقات الثنائية الممتدة لعقود.
ج��اء ذلك خالل جلس��ة مباحثات عقدتها رئيس��ة مجلس 
النواب، مع بوان مهراني رئيسة مجلس النواب بجمهورية 
الش��عبة  مش��اركة  هام��ش  عل��ى  وذل��ك  إندونيس��يا، 
البرلمانية لمملكة البحرين ف��ي أعمال الجمعية العامة 
ال�144 لالتحاد البرلماني الدولي، الذي ينعقد في جزيرة 

بال��ي اإلندونيس��ية. ونّوهت زينل بما تزخ��ر به البحرين 
من تش��ريعات وأنظمة متطورة تش��جع على االس��تثمار 
وجذب رؤوس األم��وال إلى المملكة، داعي��ة إلى تعميق 

االس��تثمارات والتب��ادل التج��اري بين مملك��ة البحرين 
وجمهوري��ة إندونيس��يا، وخصوص��ًا في القطاع��ات غير 
النفطية والمجاالت ذات االهتمام المشترك بين البلدين.

وأش��ارت إلى أنَّ مملكة تعتبر وجهة استثمارية متميزة، 
نظًرا للتس��هيالت واإلج��راءات المتطورة الت��ي تقدمها 
للمس��تثمرين والش��ركات التجارية العالمية، داعية إلى 
زيادة الزيارات الثنائية والعمل على تشجيع رجال األعمال 
اإلندونيسيين على فتح مش��اريع تجارية واستثمارية في 

البحرين.
وأش��ادت بالجهود المخلصة التي بذلتها رئيسة مجلس 
النواب اإلندونيسي والتي أثمرت عن نجاح إقامة وتنظيم 
أعمال الجمعية العامة ال�144 لالتحاد البرلماني الدولي، 
مثمنة اإلجراءات التنظيمية العالية التي عكست كفاءات 
وقدرات جميع العاملي��ن على تنظيم أكبر تجمع برلماني 

دولي.
م��ن جانبه��ا، أعرب��ت ب��وان مهران��ي عن عمي��ق الفخر 
واالعت��زاز بتنام��ي العالق��ات البحريني��ة اإلندونيس��ية، 

والمستويات الرفيعة من التعاون والتنسيق المشترك.
وأك��دت رئيس��ة مجل��س الن��واب اإلندونيس��ي الس��عي 
نح��و تعزيز الش��راكات الفاعل��ة والرواب��ط الوثيقة بين 
إندونيسيا والبحرين، مشيدة بالتفاعل اإليجابي والحضور 
المش��ّرف للش��عبة البرلماني��ة للمملكة ف��ي اجتماعات 

االتحاد البرلماني الدولي.

 »الداخلية« توقع مذكرة تفاهم
مع »مكافحة الفساد السعودية«

ش��ارك رئي��س األمن الع��ام الفريق 
طارق الحسن في اجتماعات المنتدى 
العربي لتعزيز التع��اون الدولي في 
مج��ال مكافحة الفس��اد، والذي عقد 
أمس بالعاصمة السعودية الرياض، 
بحضور رؤس��اء األجهزة المس��ؤولة 
عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد 
بال��دول العربية وممثل��ي عدد من 

الجهات ذات الصلة.
وأك��د رئي��س األم��ن الع��ام، خالل 
البحري��ن  مملك��ة  لوف��د  رئاس��ته 
والذي ضم مدي��ر عام اإلدارة العامة 
الفساد واألمن االقتصادي  لمكافحة 
وااللكتروني العميد بس��ام المعراج 
وعددا من الضباط، على أهمية هذا 
التجم��ع العرب��ي ودوره ف��ي تعزيز 
تب��ادل الخب��رات والتج��ارب العربية 
الناجحة في مجال مكافحة الفس��اد، 
منوها إلى أن مملكة البحرين، حققت 
نقل��ة نوعية ف��ي مكافحة الفس��اد 
المس��تويين  على  إنجازات  وس��جلت 

اإلقليمي والدولي في هذا المجال.
وتضم��ن المنت��دى، ثالث جلس��ات 

عمل من بينها آلي��ات تعزيز العمل 
العربي المشترك في مجال مكافحة 
الفس��اد والتي س��لطت الض��وء على 
العربي��ة  االتفاقي��ة  تنفي��ذ  آلي��ة 
المأمول  ودورها  الفس��اد،  لمكافحة 
في تعزيز العمل العربي المش��ترك 
في مجالي حماي��ة النزاهة ومكافحة 
الجلس��ة  تناول��ت  فيم��ا  الفس��اد. 
الثانية، الدور المأمول لشبكة مبادرة 
قلوب(  )ش��بكة  العالمي��ة  الري��اض 
في تعزيز التع��اون العربي والدولي 
الس��ترداد الموجوداتص، بينما كان 

مح��ور الجلس��ة الثالث��ة للمنت��دى، 
تطوي��ر  ف��ي  والف��رص  التحدي��ات 
أدوات قي��اس معدالت الفس��اد وما 
يمكن أن تقدمه المنظمات الدولية 
والحكوم��ات للخروج بمؤش��رات أدق 
لقياس الفس��اد. في س��ياق متصل، 
وق��ع رئي��س األم��ن الع��ام الفريق 
طارق الحسن، ورئيس هيئة الرقابة 
ف��ي  »نزاه��ة«  الفس��اد  ومكافح��ة 
المملك��ة العربية الس��عودية مازن 
الكهموس، مذكرة تفاهم بين وزارة 
البحري��ن وهيئة  بمملكة  الداخلي��ة 

السعودية  الفساد  الرقابة ومكافحة 
ف��ي مجال من��ع الفس��اد ومكافحته. 
وأوضح رئيس األمن العام أن مذكرة 
التفاهم، تمثل أحد أش��كال التعاون 
والتنس��يق الدائم، وتأت��ي في إطار 
العمل المشترك بين اإلدارة العامة 
الفساد واألمن االقتصادي  لمكافحة 
وااللكتروني ب��وزارة الداخلية وهيئة 
الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، 
معربا عن اعتزازه بمستوى التعاون 
المتب��ادل  والح��رص  والتنس��يق 
عل��ى فتح آف��اق جديدة م��ن العمل 
المش��ترك بين البلدي��ن. وأكد على 
انضمام مملكة البحرين إلى ش��بكة 
العملي��ات الدولي��ة لس��لطات انفاذ 
القانون المعنية بمكافحة الفس��اد، 
والت��ي ج��اءت بمب��ادرة ودع��م من 
العربية السعودية، مشيدا  المملكة 
بم��ا حققته الس��عودية من إنجازات 
في مواجهة الفساد وتعزيز النزاهة، 
مما جعله��ا مثااًل يحتذى وأكس��بها 
س��معة عالمي��ة مرموق��ة ف��ي هذا 

المجال.

 نقابتا »بابكو« تشيدان بجهود 
ناصر بن حمد لدعم عمال الشركة

أش��اد مجلس��ا إدارة نقاب��ة العاملين 
والنقاب��ة الح��رة للعاملي��ن بش��ركة 
نف��ط البحرين »بابك��و« بالتوجهات 
لمصال��ح  الداعم��ة  والتوجيه��ات 
العمال، والتي عبر عنها س��مو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
المل��ك لألعمال اإلنس��انّية وش��ؤون 
الشباب، ورئيس مجلس إدارة الشركة 
القابض��ة للنف��ط والغ��از، منوهي��ن 
بحرص سموه الذي يبديه في تشجيع 
عم��ال الش��ركة وإش��ادته به��م في 

مختلف المناسبات.
ونقلت نقابتا الش��ركة شكر وامتنان 
عم��ال »بابك��و« وتقديره��م البال��غ 
الهتمام س��موه، بتكري��س امتيازات 
العمال، ودعواته المستمرة للحفاظ 
على حقوقهم ومكتسباتهم، وأهمية 
توفي��ر كاّف��ة المقوم��ات الت��ي من 
ش��أنها ضم��ان توفي��ر بيئ��ة عم��ل 
محف��ّزة لجمي��ع العاملين بالش��ركة 
وف��ي مختل��ف مواق��ع العمل س��عيًا 
للرضى الوظيفي واالس��تقرار النفسي 
أن  ش��أنه  م��ن  وال��ذي  المنش��ود 

يدف��ع العاملين للمزيد م��ن العطاء 
المخلص مع مراعاة التوازن المنشود 
بي��ن مصالح وأهداف الش��ركة العليا 
من جانب وحقوق العّمال العادلة من 

جانب آخر.
كم��ا أش��ادتا بمجلس إدارة الش��ركة 
بقي��ادة عبداهلل الزي��ن وكاّفة أعضاء 
التنفيذّي��ة،  واإلدارة  المجل��س 
الجمي��ع  يبدي��ه  ال��ذي  واالهتم��ام 
بمطال��ب العّم��ال، والح��رص عل��ى 

والفاعل  اإليجابي  التواصل  اس��تمرار 
بين جمي��ع األط��راف س��عيًا لتأمين 
أجواء عمل مريحة ومثالية تس��ودها 
الجمي��ع  وأن  خاص��ة  التع��اون  روح 
األه��داف  لتحقي��ق نف��س  يس��عون 
والمصال��ح وذل��ك ف��ي إط��ار الرؤية 
الطموحة لسمو الشيخ ناصر بن حمد 
والتي يس��عى الجميع إل��ى تحقيقها 

على أرض الواقع.
وأضاف مجلس��ا إدارة نقابة العاملين 

والنقاب��ة الح��ّرة ب��أن ش��ركة نفط 
البحري��ن »بابكو« تمر اآلن بمنعطف 
جدي��د يتس��م بوج��ود العدي��د م��ن 
المشاريع التاريخية والطموحة والتي 
سيكون لها التأثير القوي في تحقيق 
وتعزي��ز  االقتصادي��ة  االس��تدامة 
تنمية الوطن ورفاهيته، وهي مرحلة 
تتطّل��ب دون ش��ك تكات��ف الجميع، 
إدارة وعّم��ال، من أج��ل تحقيق هذه 

األهداف والغايات العليا.

زهراء الصفار ياسر عبدالرحمن عبداهلل الزين

 ندوة حوارية 
على هامش فعاليات معرض 

»إمارات الرؤى 2: سرٌد ووعد«

ضم��ن فعالي��ات دورته التاس��عة عش��رة تحت ش��عار »فكر 
اإلمارات: ريادة إبداع- حرفية إنجاز- بناء حضارة«، يس��تضيف 
مهرج��ان أبوظب��ي ضم��ن فعاليات »إم��ارات الرؤى 2: س��رٌد 
ووعد« في منارة السعديات، يوم 21 مارس الجاري، ثالثة من 
الشعراء العرب في جلس��ة نقاشية تسلط الضوء على الشعر 
ومكانته ف��ي حي��اة المجتمع��ات المعاصرة؛ وذل��ك احتفاًء 

باليوم العالمي للشعر وقوة الكلمة ومتعة نسجها.
وبه��ذه المناس��بة، قالت س��عادة ه��دى إبراهي��م الخميس، 
مؤس��س مجموع��ة أبوظب��ي للثقاف��ة والفنون، المؤس��س 
والمدير الفني لمهرجان أبوظبي »نحتفي بالش��عر في يومه 
العالمي، الحادي والعش��رين من مارس م��ن ُكلِّ عام، إيمانًا 
بما يمّثله من تعبير خاّلق عن الهوية الثقافية واللغوية معًا، 
اًل  ومن وعاء للقيم اإلنس��انية التي تتقاس��مها الشعوب، ُمحوِّ

كلمات القصائد الفريدة إلى حافٍز كبيٍر للحوار والسالم«.
وتابعت س��عادتها: »في هذا اليوم يسرُّني أن أشير إلى عملنا 
المس��تمّر للحف��اظ عل��ى اإلرث الش��عرّي واالحتفاء بالش��عر 
والشعراء، عبر مبادرة رواق األدب والكتاب، بالشراكة مع اتحاد 
ُكّتاب وأدباء اإلمارات، ودور النش��ر اإلماراتي��ة، المبادرة التي 
تحتفي هذا العام بقامٍة إماراتيٍة ش��عريٍة اس��تثنائية الراحل 

أحمد راشد ثاني، َرِحَمُه اهلل«.
وأكدت أنه »بين موس��يقى الكلمات وموس��يقى اآلالت، يأبى 
الشعر إال أن َيْحُضر في مساحاتنا، وفي مساماِتنا، وهو ديواُن 
العرِب، وِس��ِجلُّ حياِتهم، وكتاب مآثره��م ونأبى إال أن نعمل 
ُمخلصي��َن من أج��ل نهضٍة حقيقّي��ٍة، طموُحه��ا ال حدود له، 
استمرارا لحضارٍة ُتبنى بسواعد أبنائها في حضرة الشعر، هذا 

الكائن الجميل، بيت العلوم، وَمْوِطن الفكِر، وَمالذ النفس«.
وشارك في الجلس��ة النقاشية كلٌّ من الشعراء: الشاعر شوقي 
بزيع من لبنان، والش��اعر كريم معتوق من اإلمارات، والشاعر 
س��امح كعوش من فلس��طين، وقّدمتها الش��اعرة اإلماراتية 
أمل الس��هالوي، بحضور نخبة من المثقفين ومحبي الش��عر، 
حيث ناقش��ت الجلس��ة معنى مقولة »الش��عر ديوان العرب« 
وموقع الش��عر العربي المعاصر في حياتن��ا اليوم، باإلضافة 
إل��ى تس��ليط الضوء عل��ى العالقة بي��ن الش��عراء وبيئاتهم 
االجتماعي��ة والثقافي��ة وتأثير التراث الثقاف��ي المتجذر على 
تطلعات الشعر العربي للمستقبل، واستخدام القصائد لنقل 
اإلحساس بالهوية، وأهمية الشعر كتقليد أدبي عربي، يسهم 

في توسيع معارف الفرد بالتاريخ والثقافات.

تسليم منتسبي »المستشفيات 
الحكومية« وسام االستحقاق الطبي

أكد الش��يخ هش��ام بن عبدالعزيز آل خليفة رئيس مجل��س أمناء المستش��فيات الحكومية، أن اعتزاز 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، وتثمين صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهود الوطنية المخلصة 
لكاف��ة العاملين في الصف��وف األمامية للتصدي لفي��روس كورونا من الك��وادر الصحية، وقوة دفاع 
البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة الجهات المساندة، يمثل دافعًا لمواصلة العمل بذات العزم والعمل 
بروح الفريق الواحد في خدمة مملكة البحرين، مشيدًا بجهود الموظفين في المستشفيات الحكومية 

وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية في المملكة.
وأش��ار، بأن الحفاظ على ما تحقق حتى اليوم يس��تدعي بذل المزيد من الجه��ود للوصول للنجاحات 
المنش��ودة، حي��ث إن هذا التقدير الملكي يمث��ل دعمًا ال محدود للكوادر الطبي��ة في مختلف المواقع 

والمجاالت.
جاء ذلك لدى قيام الش��يخ هش��ام بن عبدالعزيز آل خليفة أمس بتس��ليم »وس��ام األمير س��لمان بن 
حمد لالس��تحقاق الطبي« للكوادر الوطنية من منتسبي المستشفيات الحكومية، إنفاذًا لألمر الملكي 
الس��امي وفي إطار توجيه صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء، لكافة الجهات 
المعنية بتس��ليم الوس��ام للعاملين في الصفوف األمامية من الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، 

ووزارة الداخلية، وكافة الجهات المساندة. 

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/23/watan-20220323.pdf?1648009678
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/997325
https://alwatannews.net/article/997203
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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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مخزون الطوارئ يكفي 6 أشهر

 »الصحة«: مخازن أدوية جديدة
لتغطية المستشفيات الحكومية والخاصة 

محمد رشاد  «

رد وكي��ل وزارة الصحة وليد المانع على مداخالت 
الن��واب حول نف��اد مخ��زون األدوي��ة بالقول إن 
البحرين ليست دولة مصنعة للمنتجات الدوائية، 
مؤك��دًا أن الميزاني��ة المخصص��ة لألدوي��ة في 
مملكة البحرين كبي��رة مقارنة بدول كبرى ليس 

لديها ذات األصناف المستخدمة في البحرين.
وأش��ار خالل جلس��ة مجلس الن��واب أمس إلى أن 
نس��بة ال�47% ال��واردة في تقريردي��وان الرقابة 
المالية واإلدارية، نقص في األدوية والمواد التي 
يقضي دلي��ل األدوية بالوزارة االحتفاظ بمخزون 
منها ليست أدوية فقط بل تشمل جميع األصناف 
منها المواد الجراحية واألصناف التي ال تستخدم 
في البحرين، مبين��ًا أن العدد الكلي لألصناف فى 

البحري��ن يصل إلى 1200 نوع فى حين أن بعض 
الدول العظمى ال تصل إلى 800 صنف. 

وأضاف أن الوزارة وف��رت أدوية خاصة لنحو 318 
ف��ردًا كما وف��رت أدوي��ة بقيمة 500 أل��ف دينار 
لمري��ض واحد بم��ا يؤك��د دورها تج��اه الجميع 
وليس فقط اهتمامها بتوافر األدوية دون النظر 
إلى المتطلبات العالجية ألش��خاص يعانون من 
أمراض تحتاج إلى أنواع خاصة من األدوية تقوم 
الوزارة بتوفيرها من األسواق اإلقليمية أو الدولية. 
وأوض��ح أن الوزارة لديها نقص فى األدوية ولكن 
نسبته ال تتجاوز 12% وهناك بدائل تم توفيرها 
له��ذه األصن��اف، مش��يرًا إل��ى أن ح��االت نقص 
األدوي��ة في الدول المجاورة تصل إلى 28% وهذا 
يعني أننا األفضل في هذه المسألة، مشددًا على 
أن الوزارة تعمل على تقليص الفجوة نحو نقص 

األدوية داخل المستش��فيات الحكومية والخاصة 
واتخذت كثيرًا من اإلجراءات في السنوات السابقة 
لتوفي��ر األدوية قدر المس��تطاع وأكبر دليل على 
ذل��ك الجهود المضنية التي بذلتها الحكومة في 

توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وحول األدوي��ة منتهية الصالحية، بين المانع أن 
هناك 4 فحوصات تجرى على األدوية المستوردة 
م��ن الخارج قب��ل جلبها للبحرين وهناك ش��روط 
منها إلزامية وجود ش��هادة خارجية وكذلك عمل 
فحص مختبري قبل وصول ال��دواء وبعد وصوله 
إلى البحرين، مش��يرًا إلى أن ال��وزارة لديها نظام 
للمخ��زون الدوائ��ي ومش��روع مخ��ازن جدي��دة 
لتغطية جميع المستشفيات الحكومية والخاصة 
إل��ى جانب تخصي��ص مخزون للط��وارئ يكفي 6 

أشهر.

 خلف: تنفيذ إستراتيجية 
لألمن الغذائي بالتعاون مع »الفاو«

محمد رشاد «

أكد وزير األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط 
العمراني، عصام خل��ف أن الوزارة طلبت مؤخرًا من 
منظم��ة »الفاو« وضع إس��تراتيجية لألمن الغذائي 
وت��م االنته��اء منه��ا وتوزيعها عل��ى الجهات ذات 
العالقة لمراجعتها ودراس��تها، مشيرًا إلى أن ملف 
األم��ن الغذائي ال يخص وزارة بذاتها لكنه يش��مل 
جميع الجهات الحكومية والخاصة من أجل تحقيقه 

والوقوف على معوقاته المستقبلية. 
ونوه الوزير خالل جلسة مجلس النواب أمس إلى أن 
هن��اك خطوات جادة نحو تأمين خطوط االس��تيراد 
وال س��يما أن البحرين من ال��دول التي تعتمد على 
عمليات استيراد االحتياجات الغذائية بنسبة كبيرة 
تت��م من خ��الل وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة 
والت��ي تتواصل م��ع موردي القطاع الخاص للس��لع 
اإلس��تراتيجة لحثهم على تأمي��ن الخطوط وإيجاد 
مص��ادر بديل��ة لعملي��ات االس��تيراد، مش��يرًا إلى 

أن هن��اك منص��ة إلكتروني��ة لمراقب��ة المخ��زون 
اإلستراتيجي ويتم تحديثها بصورة مستمرة.

ولفت إلى أن الوزارة س��عت لتوفي��ر األمن الغذائي 

م��ن خالل اإلنت��اج الداخل��ي حيث بدأت ف��ي تنفيذ 
خطة لزيادة المنتجات الزراعية والسمكية من خالل 
االس��تفادة من التقنيات الزراعية الحديثة، مضيفًا 
أن الوزارة وضعت خطة بأن تش��مل تلك المشاريع 
المحافظ��ات األرب��ع وأن الوزارة تس��عى للمحافظة 
عل��ى األراضي الزراعية لزيادة اإلنتاج الزراعية، حيث 
تم إعادة النظر في االشتراطات التنظيمية وتقديم 

الحوافز ألصحاب األراضي لزيادة اإلنتاج. 
وحول مشكلة س��كن العمال، قال إن الوزارة معنية 
بتطبيق قانون البلديات وتعمل في ذلك بالتنسيق 
م��ع الجه��ات ذات العالقة، حيث ت��م وضع ضوابط 
الس��كن المش��ترك التي من أهمها تس��جيل هذه 
المس��اكن والتأكد من حالتها اإلنشائية مع مراعاة 
متطلب��ات الدف��اع المدني وكذلك هيئ��ة الكهرباء 
والم��اء للتوصيالت، مضيفًا أن ال��وزارة لديها خطة 
لصيانة المدارس الحكومية بحيث تش��مل عمليات 
الصيانة 40 مدرسة سنوية لمدة خمس سنوات وتم 

التوافق على ذلك بين وزارتي التربية واألشغال.

 توصيات »اللجنة المالية« حول تقرير 
»الرقابة« السنوي تشعل جلسة النواب

محمد رشاد  «

أث��ارت مناقش��ة توصيات لجنة الش��ؤون المالية 
واالقتصادي��ة بمجل��س النواب بخص��وص تقرير 
ديوان الرقاب��ة المالية واإلدارية الس��نوي للعام 
2020-2021، غض��ب الن��واب وانزعاجه��م م��ن  
تكرار تلك المخالفات بش��كل س��نوي متكرر وإن 
اختلفت في جوهرها ومسماها، داعين إلى ضرورة 
التش��ديد نح��و ضم��ان ع��دم تك��رار المخالفات 
والتأك��د من تنفيذ التوصيات ال��واردة في تقرير 
دي��وان الرقاب��ة بما يس��هم ف��ي الحف��اظ على 
الم��ال العام وتقديم أفض��ل الخدمات الحكومية 

للمواطنين. 
وصوت الن��واب بالموافقة بع��د مداخالت نيابية 
مطولة اس��تغرقت ما يقارب من الساعتين خالل 
الجلس��ة العامة لمجلس النواب صباح أمس على 
إحال��ة توصيات اللجن��ة باإلضافة إل��ى توصيات 
المتداخلين من النواب خالل الجلس��ة العامة إلى 

الحكومة التخاذ الالزم نحوها. 
وق��ال النائب عمار قمب��ر إن تقرير ديوان الرقابة 
أظهر أنه ال توجد استراتيجية لألمن الغذائي منذ 
2015، مبديًا استغرابه من هذه األمر خاصة في 
ظل األوضاع الراهنة والحرب الروسية األوكرانية، 
مشددًا على ضرورة وجود دراسة واضحة لمعرفة 
حج��م المخ��زون الغذائ��ي وكمي��ات القم��ح في 
الصوامع ومدى قدرتها على سد الحاجة الغذائية 

للبالد.
ونوه إلى أن إجراءات التس��وية تجاه المشتركين 
األجان��ب المتخلفي��ن ع��ن الس��داد ضائعة بين 
وزارتي األشغال والكهرباء وكنا قد طالبنا من قبل 
مضاعف��ة مبال��غ التأمين عل��ى األجانب بحيث ال 
يتس��اوى األجنبي بالبحريني، مشيرًا إلى أن قانون 
التنفي��ذ الجديد ال يمك��ن المواطن من أخذ حقه 
م��ن األجنبي، إذًا فما هو الحال بالنس��بة للجهات 
الحكومي��ة أال يعد ذلك إهدارًا للمال العام خاصة 

وإن كنا نتحدث عن مبالغ ضخمة. 
وتساءل عن أس��باب نقص مخزون األدوية وعدم 
مطابق��ة الجرد م��ع الرقم الفعلي بم��ا يدل على 
ش��بهة فس��اد، منوهًا إل��ى أن هن��اك أطنانًا من 
األدوي��ة ته��رب للخارج بم��ا يجعلنا نس��أل كيف 
خرج��ت في الوق��ت ال��ذي ال يس��تطيع المواطن 
الحصول عل��ى األدوية التي يحتاجه��ا، داعيًا إلى 
من��ح وزارة  اإلس��كان أراض��ي لم��دة 10 س��نوات 
قادم��ة للتخطيط ووضع األف��كار المطروحة على 

أرض الواقع. 
فيم��ا قال النائب محمود البحراني إن هناك حاجة 
ماسة إلنشاء مخزون استراتيجي للحاالت الطارئة 
ف��ي ظل م��ا نواجهه الي��وم من موج��ات تضخم 
عالمي��ة بما يس��مح بتوقيف ح��دة التضخم على 
المواطنين، متس��ائاًل ما الذي أنجز فعليًا في ملف 
المخ��زون االس��تراتيجي وأين ذهب��ت الماليين، 
الت��ي وضعت في الميزانية العامة بخصوص هذا 
المش��روع والخطوات العملية لتأمي��ن المخزون 
الغذائي. وأش��ار إلى عدم وجود جهة تنس��يقية 

معنية بملف األمن الغذائي مضيفًا من سيكون 
المس��ؤول ل��و حدث ارتف��اع في األس��عار داخل 
األسواق المحلية، داعيًا جميع الجهات الحكومية 
بالتكات��ف لمواجهة حدة التضخم قائاًل إن هذه 
اإلج��راءات حساس��ة وحاس��مة ويج��ب التعامل 

معها بشكل خاص. 
ولف��ت النائب أحمد الس��لوم إل��ى أن دور ديوان 
الرقاب��ة المالي��ة واإلدارية ال ينحص��ر فقط على 
كشف المخالفات وضبط المتجاوزين والمخالفين 
وتقديمهم للعدالة بل أن هذا الدور أكبر وأشمل 
حيث يس��اعد الجهات على إدارة شؤونها بأسلوب 
مؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية للعمل 
على س��د الثغرات التي قد تس��تغل ف��ي ارتكاب 

المخالفات والمساس بالمال العام. 
ونوه النائب سيد فالح هاشم إلى أن نفاذ األدوية 
وفق��ًا لم��ا أورده تقرير دي��وان الرقاب��ة المالية 
واإلداري��ة الس��نوي ع��ن نف��اد مخ��زون حوالي 4 
آالف صنف من األدوي��ة والمواد الطبية بالمخازن 
الرئيس��ية ل��وزارة الصح��ة يتس��بب ف��ي األل��م 
والمعان��اة للكثير من المرضى واألطباء، مش��يرًا 
إلى أن وزارة الصحة ال ُتفعل نظام الشراء الموحد 
بل ت��وكل للش��ركات عمليات التوري��د، وال نعلم 

لماذا هل لمصلحة تج��ار محددين نوقف ونعطل 
قدراتنا الطبية.

وأض��اف أن��ه ال يج��ب أن نتالعب ب��آالم ومعاناة 
المواطني��ن من خالل اس��تخدام أدوية ثبت عدم 
صالحيتها لالس��تخدام النته��اء فترة صالحيتها، 
متس��ائاًل ه��ل ت��م محاس��بة المس��ؤولين ع��ن 
ذلك الفع��ل، مطالب��ًا بالتوقف أمام ه��ذا الملف 
ومس��اءلة الوزارة عن ه��ذه المخالفات التي تضر 

بالمواطنين. 
وأرج��ع النائ��ب إبراهيم النفيعي ارتفاع األس��عار 
في الس��وق المحلية إلى عدم وجود اس��تراتيجية 
للمخزون االس��تراتيجي لألمن الغذائي وتنس��يق 
بين الجهات الرس��مية ذات العالقة بهذا الملف، 
مضيف��ًا أن وزارة التج��ارة لي��س لديه��ا أس��س 
معتم��دة يت��م االس��تناد عليه��ا عند احتس��اب 
معدل االس��تهالك والذي يتم على أساسه حساب 

المخزون االستراتيجي. 
وق��ال إن هن��اك حاج��ة إل��ى مراجع��ة وتحديث 
المعايي��ر التي يتم االس��تناد عليه��ا عند تثمين 
الوح��دات الس��كنية وأن تك��ون المقارن��ة ف��ي 
المس��احات والتصاميم م��ع دول مجلس التعاون 

وليس اللجوء إلى المعايير الدولية.

 قمبر: شبهة فساد حول مخزون 
األدوية.. وأطنان منها تهرب للخارج
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بعثت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل برقيتي تهنئة إلى رئيس 
مجلس الش��يوخ الباكستاني محمد س��نجراني، ورئيس الجمعية 
الوطنية بباكستان أسد قيصر، أعربت خاللها عن خالص التهاني 

والتبريكات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالدهما.
 وأكدت خ��الل البرقيتين عم��ق العالقات الثنائي��ة بين البلدين 
والش��عبين، وما تش��هده من تقدم مس��تمر بفض��ل االهتمام 
والدع��م الس��اميين اللذين توليهم��ا القيادت��ان الحكيمتان في 

البلدين.

 زينل: مؤتمر عالمي يبحث
تواؤم التشريعات الدولية 

المتعلقة بمكافحة اإلرهاب
دعت رئيس��ة مجلس النواب فوزية بنت عب��داهلل زينل، إلى إقامة 
مؤتمر عالمي يبحث مدى مواءمة التشريعات الدولية والقوانين 
المتعلق��ة بمكافحة العنف واإلرهاب والتط��رف، مؤكدة أن دول 
العالم تواج��ه العديد من التحديات بس��بب تزايد الجرائم التي 

تزعزع األمن واالستقرار للدول والمجتمعات.
ج��اء ذلك خ��الل حضور رئيس��ة مجلس الن��واب، اجتم��اع اللجنة 
االستش��ارية رفيع��ة المس��توى المعني��ة بمكافح��ة اإلره��اب 
والتط��ّرف العنيف في االتح��اد البرلماني الدولي، حيث ش��اركت 
بوصفها عضوًا في اللجنة. وأكدت أنَّ البرلمانات مطالبة بالنظر 
في التشريعات والقوانين ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب، والعمل 
عل��ى تحديثها وتطويرها، خصوصًا مع تعدد األس��اليب والطرق 
التي تهدد الس��لم واألمن الدولي، وتق��ّوض الجهود الدولية في 

نشر السالم وتعزيز استقرار المجتمعات.
وأشارت إلى أّن ظواهر اإلرهاب والعنف والتطّرف تعد من الجرائم 
العابرة للحدود، األمر الذي يدعو لمزيد من التعاون والتنسيق بين 
الدول وبرلماناتها، والعمل على وضع رؤى عالمية واستراتيجيات 
موحدة لمواجهة هذه الظواهر التي تش��كل معّوقات للمس��اعي 
والجهود التي تقوم بها الحكوم��ات والبرلمانات لتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة.

 زينل تهنئ رئيسي
»الشيوخ« و»البرلمان« في 
باكستان باليوم الوطني

 الصالح يهنئ بذكرى
اليوم الوطني لباكستان

بعث رئيس مجلس الش��ورى 
الصال��ح  صال��ح  ب��ن  عل��ي 
برقيت��ي تهنئ��ة إل��ى رئيس 
مجلس الش��يوخ محمد صادق 
الجمعية  ورئيس  س��نجراني، 
الوطنية بجمهورية باكستان 
اإلسالمية أس��د قيصر، أعرب 
التهاني  خالص  خاللهما عن 
والتبري��كات لمناس��بة ذكرى 
لبالدهم��ا،  الوطن��ي  الي��وم 
س��ائاًل المولى العل��ي القدير 
المناس��بة  ه��ذه  يعي��د  أن 

عليهما وعلى الش��عب الباكس��تاني الصدي��ق بمزيد من التقدم 
واالزدهار، مؤكدًا عمق العالقات الثنائية بين البلدين والشعبين 
الصديقين، وما تشهده من تقدم مستمر بفضل االهتمام الذي 

توليه القيادتين الحكيمتين في البلدين الصديقين.

علي صالح

وفُد من موظفي الكونغرس 
األمريكي يزور مجلس النواب

استقبل مجلس النواب وفدًا من موظفي مجلسي النواب والشيوخ 
بالواليات المتحدة األمريكية الصديقة والذي يزور البحرين، حيث 
حضر الوف��د جانبًا من جلس��ة مجلس النواب العادية الخامس��ة 
والعش��رين. واطلع الوف��د على التجربة التش��ريعية والبرلمانية 
البحريني��ة من خالل عرض تعريفي ح��ول إنجازات مجلس النواب 
وخدمات��ه المقدم��ة في ظ��ل النهضة التنموية التي تش��هدها 
البالد، وأثرها اإليجابي في مختلف المجاالت والسيما التشريعية 
والرقابية، وعق��د موظفو الكونغرس األمريك��ي لقاًء مع كل من 

سعادة النائب علي إسحاقي، وسعادة النائب فاطمة عباس.
كم��ا ت��م خ��الل اللقاء مناقش��ة س��بل دع��م وتعزي��ز العالقات 
الدبلوماس��ية البرلماني��ة وتبادل التجارب المش��تركة والخبرات 
المختلف��ة والزي��ارات والوفود للوقوف على آخر المس��تجدات في 
العملين التش��ريعي والرقابي وتطوير التج��ارب البرلمانية بين 

الجانبين.
وش��هد اللقاء إبراز جهود مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبًا، 
في نش��ر ثقافة الح��وار وتعزيز قيم التس��امح الديني والتعايش 
الس��لمي بي��ن مختل��ف الطوائ��ف واألدي��ان، وهو م��ا ظهر في 
تدش��ين مركز الملك حمد العالمي للحوار بين األديان في مدينة 
لوس أنجل��وس األمريكية، والتأكيد عل��ى أن انطالق المركز من 
الواليات المتحدة األمريكية يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين 
الصديقين في القدرة على العمل المش��ترك من أجل نشر ثقافة 
الحوار والتعددية الدينية والوسطية واالعتدال ومحاربة التطرف 
والعنف في ظل المس��يرة التنموية الشاملة والمشروع اإلصالحي 
 والديمقراط��ي لحض��رة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 

آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

هيئة البحرين للثقافة واآلثار تفتتح معرض »بعد مائة عام.. االحتفاء بتأسيس النادي األدبي في البحرين« مساء اليوم في مدرسة الهداية الخليفية بالمحّرق ضمن 
مهرجان »ربيع الثقافة 16« فيما يستمر المعرض حتى 13 أبريل المقبل.

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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الحكومــة  تشــجيع  اســتغالل  الخــاص  القطــاع  علــى 
لالســتثمار فــي القطــاع الطبــي خاصة مع وجــود 400 
منشأة صحية خاصة في البحرين بنهاية العام الماضي.

باألحمر
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شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن

Wed 23 Mar 2022  |  الســنة 17  |   العدد 5947   |  األربعاء 20 شــعبان 1443هـ

التأمين الصحي قادم
ص��ّرح الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليف��ة لمجلة الخليج 
الطبي أن برنامج الضمان الصحي سيبدأ تطبيقه على األجانب هذا العام 

على أن يلحقه التطبيق على المواطنين قريبًا.
بالرغ��م م��ن أن العمل على إعداد هذا البرنامج من��ذ توجيه جاللة الملك 
ث المس��ؤولين عنه كثي��رًا، إال أن وقت التطبيق  بذل��ك ع��ام 2018 وَتحدُّ
والتنفي��ذ بحاجة إلى حملة إعالمية تش��ترك فيه��ا كّل األجهزة اإلعالمية 
إلى جانب مركز االتصال، لش��رح هذا النظام وتبسيطه للناس، سواء كانوا 
أصحاب أعمال مس��ؤولين ع��ن التأمين على عماله��م أو كانوا مواطنين 

وأرباب أسر.
إضافة إلى ذلك، فإن الكثير من اللغط والمخاوف حول هذا النظام انتش��ر 
وسيترّدد في األيام القادمة، بأنه تجربة فشلت في دول غربية وتراجعت 
عنها، وأنها أحد أسباب عدم قدرة هذه الدول على مواجهة جائحة كورونا، 
لذلك؛ األمر يحتاج إلى وقفة وش��رح للمواطنين بكّل ش��فافية عن حقيقة 
ه��ذه المخاوف وكيف س��يعالجها النظام البحريني؟ كل ه��ذه المعلومات 

مازالت غامضة رغم أننا أوشكنا على تطبيق النظام هذا العام.
الفوائد التي ُذكرت في المقابلة كثيرة وتستحّق أن نقف عندها وشرحها، 
ولكْن مج��ّرد أن تقول أن بعضًا مما كان مجانًا س��يصبح بأجر مس��تقباًل 
وسيش��ارك المواطن في ُكلفة عالجه في هذا الوقت، سُيفتح الباب لّلغط 
من جديد في هذا الوقت الذي ُنقبل فيه على ارتفاع في األس��عار وظروف 

عالمية ُمقلقة.
صحي��ٌح أنه م��ن ممّيزات هذا النظام أن ملّفَك س��يكون م��ع طبيب عائلة 
هو المس��ؤول عن خدماتك العالجية وتحويل��ك لالختصاصيين ومتابعة 
م الخدمة الصحية  عالجك فيما بعد، وأن النظام يكُفل لَك حرية اختيار ُمقدِّ
والعالجية، وهن��اك رزمة إلزامية تدفعها الحكوم��ة توفر لَك خدمات في 
المراكز الصحية والمستش��فيات الحكومية لجميع الحاالت وُيس��تثنى من 
ذل��ك عمليات التجميل، ب��ل وَيضمن لَك العالج في الخ��ارج إن لم تتوفر 
الخدم��ة ف��ي البحري��ن، إنما هنا األم��ر يحتاج إل��ى مزيد م��ن التفاصيل 

والتحديد لكيفية االستفادة من هذا النظام. 
خاص��ًة أنه بعد ذلك س��تكون هناك رزمة اختيارية تش��مل خدماٍت أكثر، 
وهنا س��يتحّمل المواطن نصف ُكلفتها والحكومة تتحّمل نصفها الباقي. 
إذا أراد المواط��ن أن يتعال��ج في القطاع الخاص فم��ا هي هذه الخدمات؟ 
وهل تقتصر على غرفة خاصة إن لم تقبل بالجناح العمومي؟ أم أن هناك 

خدماٍت عالجية أخرى سيضطر المواطن أن يدفعها؟
ماذا عن األمراض المس��تعصية والُمكلفة في العالج كأمراض السرطان 
والقل��ب؟ ماذا عن اأُلس��ر محدودة الدخ��ل؟ ماذا عن معالج��ة األوبئة إن 

حدثت جائحة ال سمح اهلل؟
وهل النظ��ام التأميني جاهز وعقوده متفٌق عليها؟ هل ش��ركات التأمين 
قادرة على تحّمل هذه المس��ؤولية؟ كيف س��يكون دور الرقابة الحكومية 
علي��ه؟ وإل��ى أّي م��دى س��تمتد صالحي��ات الُس��لطة الرقابي��ة إذا كانت 
المس��ؤولية ستتقاسمها وزارة الصحة والمستش��فيات الخاصة وشركات 

التأمين؟
وبالنس��بة لألجانب سيكون على صاحب العمل إلزامية دفع 72 دينارًا عن 

كل عامل، فهل سيشمل ذلك عالجه في المستشفى أيضًا؟
وماذا عن الطوارئ وخدماتها؟

كل تلك األس��ئلة بحاجة إلى إجابة وإيضاح، واإلعداد لها يحتاج إلى وقت، 
فال نترك األمر آلخر لحظة ثم نرتبك ونعميها بداًل من أن نكحلها.

 عالج نزف الشريان بالقسطرة
في المستشفى العسكري ألول مرة بالبحرين

كش��ف العقيد طبي��ب ظافر محمد 
سلمان كمال استشاري أول جراحة 
األوعية الدموية والعالج بالقسطرة 
عن إجراء قسطرة نوعية هي األولى 
ف��ي المملكة لعالج نزف الش��ريان 

بالقسطرة.
وكان المريض »ل. ع.« آسيوي في 
منتصف العمر، قد تعرض العتداء 
بآلة حادة مما تسبب له في ثقوب 
عميق��ة في الصدر وجرح الش��ريان 
 Left« األيس��ر  ترق��وي«  »التح��ت 
Subclavian Artery« م��ع وج��ود 
نزيف في محيط الش��ريان والوريد 
المالزم له، ووجود اتصال شرياني-

 traumatic وريدي بس��بب االصابة
وم��ن   ،arteriovenous fistula
المع��روف أن عالج مث��ل هذا النوع 
إج��راء  يتطل��ب  اإلصاب��ات  م��ن 
التخدي��ر  تح��ت  جراحي��ة  عملي��ة 

العام تس��تمر لس��اعات طويلة إال 
أن فري��ق جراحة األوعي��ة الدموية 
بالمستشفى العس��كري بما لديه 
من خبرة طويل��ة وإمكانيات عالية 
تمكن من س��د هذا الن��زف وإنقاذ 

حي��اة المريض ع��ن طري��ق إجراء 
الموضعي  التخدير  قس��طرة تحت 
في أقل من س��اعة من الزمن. هذا 
وق��د تالش��ت األعراض ف��ي الحال 
للمريض  الصحية  الحالة  وتحسنت 
وأخرج من المستشفى خالل يومين 

وهو في حالة ممتازة.
وق��د أع��رب  العقي��د طبي��ب ظافر 

محم��د كمال عن امتنانه وش��كره 
لقائ��د الخدم��ات الطبي��ة الملكية 
اللواء بروفيس��ور الش��يخ خالد بن 
علي آل خليفة، على دعمه المستمر 
وتوجيهه لقس��م األوعية الدموية 
حتى تمك��ن القس��م للوصول إلى 
التميز في تشخيص وعالج أمراض 

األوعية الدموية.

د. ظافر كمال

دعت للحيطة والحذر من التقلبات الجوية
 »األرصاد«: رياح شديدة 

وموجات غبار بدءًا من الجمعة
أعل��ن مصدر مس��ؤول ب��إدارة األرصاد الجوي��ة بوزارة 
المواص��الت واالتص��االت،أن منطق��ة ش��به الجزي��رة 
العربي��ة تش��هد خالل الفت��رة الحالية س��يطرة الرياح 
الجنوبية الش��رقية، تتراوح س��رعتها من معتدلة إلى 
نش��طة تس��هم في رفع درجات الحرارة ع��ن معدالتها 
الطبيعي��ة له��ذا الش��هر ليمي��ل الطقس إل��ى الدفء 
خصوصًا خالل فت��رة النهار. وأوضح المصدر أن خرائط 
الطقس تش��ير إلى تح��ّول الرياح إلى ش��مالية غربية، 
مس��اء الخميس، على أن تزداد س��رعتها بدءًا من يوم 
الجمعة لتصل من نش��طة إلى ش��ديدة السرعة مثيرة 

لألتربة المحلية مع تشكل موجات غبارية على فترات.
وتوق��ع المص��در أن تس��تمر ه��ذه األجواء إل��ى نهاية 
األسبوع القادم مع تدني في درجات الحرارة خاصة خالل 

فترة المساء مع أجواء غائمة جزئيًا أحيانًا.
وأهاب��ت إدارة األرص��اد الجوي��ة ب��وزارة المواص��الت 
واالتصاالت بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر 
أثن��اء التقلب��ات الجوي��ة، ونصحت بمتابعة النش��رات 
والتحذيرات الرسمية الصادرة من إدارة األرصاد الجوية 
عبر القن��وات المتعددة وعدم االلتفات إلى اإلش��اعات 

واألخبار غير الرسمية.

 »الملكية لألعمال
اإلنسانية« تنعى »أم صقر«

نعت المؤسس��ة الملكي��ة لألعمال 
عل��ي  نادي��ة  الس��يدة  اإلنس��انية، 
أدباه��ي »أم صق��ر«، وه��ي إح��دى 
األمهات المنتسبات إلى المؤسسة.

وتوج��ه األمي��ن العام للمؤسس��ة 
اإلنس��انية  لألعم��ال  الملكي��ة 
باس��مه ونيابة عن جميع منتس��بي 
المؤسسة بخالص التعازي وصادق 
المواس��اة إلى أس��رة الفقيدة وإلى 

أبناءها صق��ر وهيا على وفاة والدتهم التي ش��هد عنها الس��معة 
الطيب��ة واألخالق الحس��نة، وكانت خي��ر مثال يحتذى ب��ه ألم ربت 
أبنائها على التربية الحس��نة حتى أصبح��وا من الطلبة المتفوقين 
دراس��يًا والذين يش��هد بحس��ن أخالقه��م وتربيته��م. وأكدت أن 
الفقي��دة له��ا العديد م��ن اإلنج��ازات الطيبة في خدم��ة البحرين 
وخدمة األرام��ل واأليتام، حيث مثلت المؤسس��ة الملكية لألعمال 
اإلنسانية في العديد من المحافل، ولها إسهامات تطوعية عديدة 
في تقديم المحاضرات التوعية ألس��ر المؤسسة والعمل اإلنسانية 
وخدمة األرامل واأليتام واألسر المحتاجة، كما مثلت نساء البحرين 
في مهرجان األم المثالية بجمهورية مصر العربية في عام 2018، 
وحصلت على لقب األم المثالية من قبل مؤسس��ة محمد بن راشد 
آل مكتوم لألعمال اإلنسانية، إلى جانب مسيرتها المهنية الطويلة 
في القط��اع الطبي والتعليمي حيث ش��غلت منصب رئيس برنامج 

تمريض صحة المجتمع بكلية العلوم الصحية.
داعين المولى عز وجز أن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان وأن 
يتغمدها بواس��ع رحمته ويسكنها فس��يح جناته، وإنا هلل وإنا إليه 

راجعون.

في تصنيف Scimago للجامعات العالمية 2021

»الخليج العربي« األولى على مستوى جامعات البحرين
حققت كلي��ة الطب والعل��وم الطبية 
بجامعة الخليج العربي مركزًا متقدمًا 
عاليًا ف��ي مجال االبت��كار في تصنيف 
للجامع��ات   Scimago س��كيماجو 
الطبية العالمي��ة في العام 2021، إذ 
18 عالمي��ًا، والرابعة  تبوأت المرتبة 
على مستوى الشرق األوسط، والرابعة 
عربيًا واألول��ى محليًا. في الوقت الذي 
حققت في��ه المرتب��ة ال���60 عالميًا، 
وال�52 على مس��توى الشرق األوسط، 
وال�40 عربيًا، واألولى محليًا في مجال 

البحث العلمي.
وبالمثل، حققت جامعة الخليج العربي 
ال���34 عالمي��ًا، و13 عل��ى  المرتب��ة 
مستوى الشرق األوسط، وال�10 عربيًا، 
واألولى محليًا على مستوى الجامعات 
الطبية ف��ي دول العال��م، وذلك وفقًا 
للنس��ب المئوية الكلي��ة للجامعة في 
المؤش��رات الثالث المتعلقة بالبحث 
العلمي واالبتكار والتأثير المجتمعي.

ووف��ق معي��ار Scimago في مجاالت 
البح��ث العلم��ي، واالبت��كار، والتأثير 
المجتمع��ي على مس��توى الجامعات 
العالمية فجاء ترتي��ب جامعة الخليج 
العربي في المرتب��ة ال�44 عالميًا في 
مجموع نسبة المجاالت الثالثة، وال�67 
في البحث العلمي، وال�29 في االبتكار، 
وال���82 ف��ي التأثير المجتمع��ي. أما 

بالنس��بة لجامعة الخلي��ج العربي بما 
تحتوي��ه من كلي��ات، ومراكز، وبرامج 
طبية و تقني��ة، وتربوي��ة، وابداعية، 
فقد جاء ترتيب جامعة الخليج العربي 
وفقًا ل���19 مجااًل تخصيصًا بالنس��بة 
للجامعات في مختلف دول العالم في 
المرتبة األولى محليًا، والمرتبة ال�11 
حليجيًا، والمرتبة ال�17 على مس��توى 
الجامعات ف��ي العال��م العربي، وفي 
المرتبة ال�37 على مس��توى جامعات 
الش��رق األوسط، وفي المرتبة ال�501 

على مستوى جامعات العالم.
ويعتب��ر تصني��ف س��كيماجو تصنيفًا 
الجامع��ات وكذل��ك  عالمي��ًا يصن��ف 

المج��الت العلمي��ة العالمي��ة، وف��ق 
محرك البحث سكوباس، ويعتمد هذا 
التصنيف على ثالثة مؤش��رات رئيسة 
هي البحث العلمي، واإلبداع، والتأثير 
المجتمع��ي، وقد أدرج ه��ذا التصنيف 
4126 جامع��ة عالمي��ة م��ن مختلف 
دول العالم لكون الجامعات المؤهلة 
للتصنيف يجب أن تكون نش��رت 100 
بحث عالمي محكم س��نويًا مدرجة في 

.»Scopus« محرك البحث
وعب��ر رئي��س جامعة الخلي��ج العربي 
عبدالرحم��ن  ب��ن  خال��د  الدكت��ور 
العوهلي عن سعادته بنتائج التقييم 
الصادرة من س��كيماجو الس��ميا وأن 

االبت��كار هو ش��عار ترفع��ه الجامعة 
وتتمي��ز ب��ه من��ذ إنش��ائها، إذ كان 
والي��زال برنام��ج بكالوري��وس دكتور 
في الطب والجراحة يعتمد على اتباع 
نم��ط تعليم��ي إبداعي يرتك��ز على 
التعلم الذاتي المستمر وينمي قدرات 
الطالب الدراسية والعلمية ذاتيًا، بدءًا 
من دراس��ته الطبي��ة إل��ى مرحلة ما 
بع��د تخرجه، وكان هذا النمط متبعًا 
آن��ذاك ف��ي أرب��ع جامع��ات فقط في 
ث��الث دول هي كندا ف��ي جامعة ماك 
ماس��تر، وهولندا في جامعة ماسترخ، 
نيوكاس��ل،  جامع��ة  ف��ي  وأس��تراليا 

وأمريكا في جامعة هارفرد.
م��ن جانبه، قال نائ��ب رئيس جامعة 
الخلي��ج العربي للش��ؤون األكاديمية 
والبح��ث العلم��ي األس��تاذ الدكت��ور 
وهي��ب الناص��ر، إن جامع��ة الخلي��ج 
العربي اكتس��بت على م��دى أكثر من 
40 عامًا س��معة مرموقة في منطقة 
دول الخليج والعال��م أجمع لما تتميز 
به استراتيجيتها في التعليم المبنية 
على معايير أكاديمي��ة عالية تعتمد 
نهج��ًا تعليمًا مبتكرًا، وهو ما س��اهم 
ف��ي تصدرها ف��ي تصنيف��ات عالمية 
عديدة تصن��ف الجامعات حول العالم 
وفق معايي��ر دولية ش��مولية تقيس 

تنامي السمعة األكاديمية اإليجابية.

د. وهيب الناصرد. خالد العوهلي

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/23/watan-20220323.pdf?1648009678
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/997127
https://alwatannews.net/Bahrain
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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

1011

5

4

11

3

Tue 8 Oct 2019السنة 14    | العدد 5050 |  الثالثاء 9 صفر 1441هـ      |

»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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s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

هيئة البحرين للثقافة واآلثار تفتتح معرض »بعد مائة عام.. االحتفاء بتأسيس النادي األدبي في البحرين« مساء اليوم في مدرسة الهداية الخليفية بالمحّرق ضمن 
مهرجان »ربيع الثقافة 16« فيما يستمر المعرض حتى 13 أبريل المقبل.

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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الحكومــة  تشــجيع  اســتغالل  الخــاص  القطــاع  علــى 
لالســتثمار فــي القطــاع الطبــي خاصة مع وجــود 400 
منشأة صحية خاصة في البحرين بنهاية العام الماضي.

باألحمر
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والشكـاوى

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن
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التأمين الصحي قادم
ص��ّرح الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليف��ة لمجلة الخليج 
الطبي أن برنامج الضمان الصحي سيبدأ تطبيقه على األجانب هذا العام 

على أن يلحقه التطبيق على المواطنين قريبًا.
بالرغ��م م��ن أن العمل على إعداد هذا البرنامج من��ذ توجيه جاللة الملك 
ث المس��ؤولين عنه كثي��رًا، إال أن وقت التطبيق  بذل��ك ع��ام 2018 وَتحدُّ
والتنفي��ذ بحاجة إلى حملة إعالمية تش��ترك فيه��ا كّل األجهزة اإلعالمية 
إلى جانب مركز االتصال، لش��رح هذا النظام وتبسيطه للناس، سواء كانوا 
أصحاب أعمال مس��ؤولين ع��ن التأمين على عماله��م أو كانوا مواطنين 

وأرباب أسر.
إضافة إلى ذلك، فإن الكثير من اللغط والمخاوف حول هذا النظام انتش��ر 
وسيترّدد في األيام القادمة، بأنه تجربة فشلت في دول غربية وتراجعت 
عنها، وأنها أحد أسباب عدم قدرة هذه الدول على مواجهة جائحة كورونا، 
لذلك؛ األمر يحتاج إلى وقفة وش��رح للمواطنين بكّل ش��فافية عن حقيقة 
ه��ذه المخاوف وكيف س��يعالجها النظام البحريني؟ كل ه��ذه المعلومات 

مازالت غامضة رغم أننا أوشكنا على تطبيق النظام هذا العام.
الفوائد التي ُذكرت في المقابلة كثيرة وتستحّق أن نقف عندها وشرحها، 
ولكْن مج��ّرد أن تقول أن بعضًا مما كان مجانًا س��يصبح بأجر مس��تقباًل 
وسيش��ارك المواطن في ُكلفة عالجه في هذا الوقت، سُيفتح الباب لّلغط 
من جديد في هذا الوقت الذي ُنقبل فيه على ارتفاع في األس��عار وظروف 

عالمية ُمقلقة.
صحي��ٌح أنه م��ن ممّيزات هذا النظام أن ملّفَك س��يكون م��ع طبيب عائلة 
هو المس��ؤول عن خدماتك العالجية وتحويل��ك لالختصاصيين ومتابعة 
م الخدمة الصحية  عالجك فيما بعد، وأن النظام يكُفل لَك حرية اختيار ُمقدِّ
والعالجية، وهن��اك رزمة إلزامية تدفعها الحكوم��ة توفر لَك خدمات في 
المراكز الصحية والمستش��فيات الحكومية لجميع الحاالت وُيس��تثنى من 
ذل��ك عمليات التجميل، ب��ل وَيضمن لَك العالج في الخ��ارج إن لم تتوفر 
الخدم��ة ف��ي البحري��ن، إنما هنا األم��ر يحتاج إل��ى مزيد م��ن التفاصيل 

والتحديد لكيفية االستفادة من هذا النظام. 
خاص��ًة أنه بعد ذلك س��تكون هناك رزمة اختيارية تش��مل خدماٍت أكثر، 
وهنا س��يتحّمل المواطن نصف ُكلفتها والحكومة تتحّمل نصفها الباقي. 
إذا أراد المواط��ن أن يتعال��ج في القطاع الخاص فم��ا هي هذه الخدمات؟ 
وهل تقتصر على غرفة خاصة إن لم تقبل بالجناح العمومي؟ أم أن هناك 

خدماٍت عالجية أخرى سيضطر المواطن أن يدفعها؟
ماذا عن األمراض المس��تعصية والُمكلفة في العالج كأمراض السرطان 
والقل��ب؟ ماذا عن اأُلس��ر محدودة الدخ��ل؟ ماذا عن معالج��ة األوبئة إن 

حدثت جائحة ال سمح اهلل؟
وهل النظ��ام التأميني جاهز وعقوده متفٌق عليها؟ هل ش��ركات التأمين 
قادرة على تحّمل هذه المس��ؤولية؟ كيف س��يكون دور الرقابة الحكومية 
علي��ه؟ وإل��ى أّي م��دى س��تمتد صالحي��ات الُس��لطة الرقابي��ة إذا كانت 
المس��ؤولية ستتقاسمها وزارة الصحة والمستش��فيات الخاصة وشركات 

التأمين؟
وبالنس��بة لألجانب سيكون على صاحب العمل إلزامية دفع 72 دينارًا عن 

كل عامل، فهل سيشمل ذلك عالجه في المستشفى أيضًا؟
وماذا عن الطوارئ وخدماتها؟

كل تلك األس��ئلة بحاجة إلى إجابة وإيضاح، واإلعداد لها يحتاج إلى وقت، 
فال نترك األمر آلخر لحظة ثم نرتبك ونعميها بداًل من أن نكحلها.

 عالج نزف الشريان بالقسطرة
في المستشفى العسكري ألول مرة بالبحرين

كش��ف العقيد طبي��ب ظافر محمد 
سلمان كمال استشاري أول جراحة 
األوعية الدموية والعالج بالقسطرة 
عن إجراء قسطرة نوعية هي األولى 
ف��ي المملكة لعالج نزف الش��ريان 

بالقسطرة.
وكان المريض »ل. ع.« آسيوي في 
منتصف العمر، قد تعرض العتداء 
بآلة حادة مما تسبب له في ثقوب 
عميق��ة في الصدر وجرح الش��ريان 
 Left« األيس��ر  ترق��وي«  »التح��ت 
Subclavian Artery« م��ع وج��ود 
نزيف في محيط الش��ريان والوريد 
المالزم له، ووجود اتصال شرياني-
 traumatic وريدي بس��بب االصابة
وم��ن   ،arteriovenous fistula
المع��روف أن عالج مث��ل هذا النوع 
إج��راء  يتطل��ب  اإلصاب��ات  م��ن 
التخدي��ر  تح��ت  جراحي��ة  عملي��ة 

العام تس��تمر لس��اعات طويلة إال 
أن فري��ق جراحة األوعي��ة الدموية 
بالمستشفى العس��كري بما لديه 
من خبرة طويل��ة وإمكانيات عالية 
تمكن من س��د هذا الن��زف وإنقاذ 

حي��اة المريض ع��ن طري��ق إجراء 
الموضعي  التخدير  قس��طرة تحت 
في أقل من س��اعة من الزمن. هذا 
وق��د تالش��ت األعراض ف��ي الحال 
للمريض  الصحية  الحالة  وتحسنت 
وأخرج من المستشفى خالل يومين 

وهو في حالة ممتازة.
وق��د أع��رب  العقي��د طبي��ب ظافر 

محم��د كمال عن امتنانه وش��كره 
لقائ��د الخدم��ات الطبي��ة الملكية 
اللواء بروفيس��ور الش��يخ خالد بن 
علي آل خليفة، على دعمه المستمر 
وتوجيهه لقس��م األوعية الدموية 
حتى تمك��ن القس��م للوصول إلى 
التميز في تشخيص وعالج أمراض 

األوعية الدموية.

د. ظافر كمال

دعت للحيطة والحذر من التقلبات الجوية
 »األرصاد«: رياح شديدة 

وموجات غبار بدءًا من الجمعة
أعل��ن مصدر مس��ؤول ب��إدارة األرصاد الجوي��ة بوزارة 
المواص��الت واالتص��االت،أن منطق��ة ش��به الجزي��رة 
العربي��ة تش��هد خالل الفت��رة الحالية س��يطرة الرياح 
الجنوبية الش��رقية، تتراوح س��رعتها من معتدلة إلى 
نش��طة تس��هم في رفع درجات الحرارة ع��ن معدالتها 
الطبيعي��ة له��ذا الش��هر ليمي��ل الطقس إل��ى الدفء 
خصوصًا خالل فت��رة النهار. وأوضح المصدر أن خرائط 
الطقس تش��ير إلى تح��ّول الرياح إلى ش��مالية غربية، 
مس��اء الخميس، على أن تزداد س��رعتها بدءًا من يوم 
الجمعة لتصل من نش��طة إلى ش��ديدة السرعة مثيرة 

لألتربة المحلية مع تشكل موجات غبارية على فترات.
وتوق��ع المص��در أن تس��تمر ه��ذه األجواء إل��ى نهاية 
األسبوع القادم مع تدني في درجات الحرارة خاصة خالل 

فترة المساء مع أجواء غائمة جزئيًا أحيانًا.
وأهاب��ت إدارة األرص��اد الجوي��ة ب��وزارة المواص��الت 
واالتصاالت بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر 
أثن��اء التقلب��ات الجوي��ة، ونصحت بمتابعة النش��رات 
والتحذيرات الرسمية الصادرة من إدارة األرصاد الجوية 
عبر القن��وات المتعددة وعدم االلتفات إلى اإلش��اعات 

واألخبار غير الرسمية.

 »الملكية لألعمال
اإلنسانية« تنعى »أم صقر«

نعت المؤسس��ة الملكي��ة لألعمال 
عل��ي  نادي��ة  الس��يدة  اإلنس��انية، 
أدباه��ي »أم صق��ر«، وه��ي إح��دى 
األمهات المنتسبات إلى المؤسسة.

وتوج��ه األمي��ن العام للمؤسس��ة 
اإلنس��انية  لألعم��ال  الملكي��ة 
باس��مه ونيابة عن جميع منتس��بي 
المؤسسة بخالص التعازي وصادق 
المواس��اة إلى أس��رة الفقيدة وإلى 

أبناءها صق��ر وهيا على وفاة والدتهم التي ش��هد عنها الس��معة 
الطيب��ة واألخالق الحس��نة، وكانت خي��ر مثال يحتذى ب��ه ألم ربت 
أبنائها على التربية الحس��نة حتى أصبح��وا من الطلبة المتفوقين 
دراس��يًا والذين يش��هد بحس��ن أخالقه��م وتربيته��م. وأكدت أن 
الفقي��دة له��ا العديد م��ن اإلنج��ازات الطيبة في خدم��ة البحرين 
وخدمة األرام��ل واأليتام، حيث مثلت المؤسس��ة الملكية لألعمال 
اإلنسانية في العديد من المحافل، ولها إسهامات تطوعية عديدة 
في تقديم المحاضرات التوعية ألس��ر المؤسسة والعمل اإلنسانية 
وخدمة األرامل واأليتام واألسر المحتاجة، كما مثلت نساء البحرين 
في مهرجان األم المثالية بجمهورية مصر العربية في عام 2018، 
وحصلت على لقب األم المثالية من قبل مؤسس��ة محمد بن راشد 
آل مكتوم لألعمال اإلنسانية، إلى جانب مسيرتها المهنية الطويلة 
في القط��اع الطبي والتعليمي حيث ش��غلت منصب رئيس برنامج 

تمريض صحة المجتمع بكلية العلوم الصحية.
داعين المولى عز وجز أن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان وأن 
يتغمدها بواس��ع رحمته ويسكنها فس��يح جناته، وإنا هلل وإنا إليه 

راجعون.

في تصنيف Scimago للجامعات العالمية 2021

»الخليج العربي« األولى على مستوى جامعات البحرين
حققت كلي��ة الطب والعل��وم الطبية 
بجامعة الخليج العربي مركزًا متقدمًا 
عاليًا ف��ي مجال االبت��كار في تصنيف 
للجامع��ات   Scimago س��كيماجو 
الطبية العالمي��ة في العام 2021، إذ 
18 عالمي��ًا، والرابعة  تبوأت المرتبة 
على مستوى الشرق األوسط، والرابعة 
عربيًا واألول��ى محليًا. في الوقت الذي 
حققت في��ه المرتب��ة ال���60 عالميًا، 
وال�52 على مس��توى الشرق األوسط، 
وال�40 عربيًا، واألولى محليًا في مجال 

البحث العلمي.
وبالمثل، حققت جامعة الخليج العربي 
ال���34 عالمي��ًا، و13 عل��ى  المرتب��ة 
مستوى الشرق األوسط، وال�10 عربيًا، 
واألولى محليًا على مستوى الجامعات 
الطبية ف��ي دول العال��م، وذلك وفقًا 
للنس��ب المئوية الكلي��ة للجامعة في 
المؤش��رات الثالث المتعلقة بالبحث 
العلمي واالبتكار والتأثير المجتمعي.

ووف��ق معي��ار Scimago في مجاالت 
البح��ث العلم��ي، واالبت��كار، والتأثير 
المجتمع��ي على مس��توى الجامعات 
العالمية فجاء ترتي��ب جامعة الخليج 
العربي في المرتب��ة ال�44 عالميًا في 
مجموع نسبة المجاالت الثالثة، وال�67 
في البحث العلمي، وال�29 في االبتكار، 
وال���82 ف��ي التأثير المجتمع��ي. أما 

بالنس��بة لجامعة الخلي��ج العربي بما 
تحتوي��ه من كلي��ات، ومراكز، وبرامج 
طبية و تقني��ة، وتربوي��ة، وابداعية، 
فقد جاء ترتيب جامعة الخليج العربي 
وفقًا ل���19 مجااًل تخصيصًا بالنس��بة 
للجامعات في مختلف دول العالم في 
المرتبة األولى محليًا، والمرتبة ال�11 
حليجيًا، والمرتبة ال�17 على مس��توى 
الجامعات ف��ي العال��م العربي، وفي 
المرتبة ال�37 على مس��توى جامعات 
الش��رق األوسط، وفي المرتبة ال�501 

على مستوى جامعات العالم.
ويعتب��ر تصني��ف س��كيماجو تصنيفًا 
الجامع��ات وكذل��ك  عالمي��ًا يصن��ف 

المج��الت العلمي��ة العالمي��ة، وف��ق 
محرك البحث سكوباس، ويعتمد هذا 
التصنيف على ثالثة مؤش��رات رئيسة 
هي البحث العلمي، واإلبداع، والتأثير 
المجتمع��ي، وقد أدرج ه��ذا التصنيف 
4126 جامع��ة عالمي��ة م��ن مختلف 
دول العالم لكون الجامعات المؤهلة 
للتصنيف يجب أن تكون نش��رت 100 
بحث عالمي محكم س��نويًا مدرجة في 

.»Scopus« محرك البحث
وعب��ر رئي��س جامعة الخلي��ج العربي 
عبدالرحم��ن  ب��ن  خال��د  الدكت��ور 
العوهلي عن سعادته بنتائج التقييم 
الصادرة من س��كيماجو الس��ميا وأن 

االبت��كار هو ش��عار ترفع��ه الجامعة 
وتتمي��ز ب��ه من��ذ إنش��ائها، إذ كان 
والي��زال برنام��ج بكالوري��وس دكتور 
في الطب والجراحة يعتمد على اتباع 
نم��ط تعليم��ي إبداعي يرتك��ز على 
التعلم الذاتي المستمر وينمي قدرات 
الطالب الدراسية والعلمية ذاتيًا، بدءًا 
من دراس��ته الطبي��ة إل��ى مرحلة ما 
بع��د تخرجه، وكان هذا النمط متبعًا 
آن��ذاك ف��ي أرب��ع جامع��ات فقط في 
ث��الث دول هي كندا ف��ي جامعة ماك 
ماس��تر، وهولندا في جامعة ماسترخ، 
نيوكاس��ل،  جامع��ة  ف��ي  وأس��تراليا 

وأمريكا في جامعة هارفرد.
م��ن جانبه، قال نائ��ب رئيس جامعة 
الخلي��ج العربي للش��ؤون األكاديمية 
والبح��ث العلم��ي األس��تاذ الدكت��ور 
وهي��ب الناص��ر، إن جامع��ة الخلي��ج 
العربي اكتس��بت على م��دى أكثر من 
40 عامًا س��معة مرموقة في منطقة 
دول الخليج والعال��م أجمع لما تتميز 
به استراتيجيتها في التعليم المبنية 
على معايير أكاديمي��ة عالية تعتمد 
نهج��ًا تعليمًا مبتكرًا، وهو ما س��اهم 
ف��ي تصدرها ف��ي تصنيف��ات عالمية 
عديدة تصن��ف الجامعات حول العالم 
وفق معايي��ر دولية ش��مولية تقيس 

تنامي السمعة األكاديمية اإليجابية.

د. وهيب الناصرد. خالد العوهلي

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/23/watan-20220323.pdf?1648009678
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/997349
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الشركات مطالبة بسداد متأخراتها المالية
قـــال النائـــب ممـــدوح الصالـــح إن تراكـــم 
النفـــط  لشـــركة  المســـتحقة  اإليـــرادات 
والغـــاز الطبيعـــي علـــى عدد من الشـــركات 
الحكوميـــة علـــى رأســـها شـــركة )البـــا( لهو 
أمر مســـتغرب، فـــي ظل تفاخرهـــا بتوزيع 
أرباح تقدر بــــ122 مليون دينار، وبالمقابل 
لـــم تدفع التزاماتهـــا المالية تجاه الشـــركة 

القابضة للنفط والغاز.
وتابـــع الصالـــح “هـــذا التحصيـــل يجب أن 
يتم بشكل ســـريع، وبأن تلتزم شركة )البا( 

ممدوح الصالح بدفع كل ما عليها من متأخرات للدولة”.

البوعينين: الحكومة ال ترد على الشائعات... عبداألمير:

جهات خارجية تسطو على قوافل غذاء بحرينية

^ أكدت النائب زينب عبداألمير 
أنه “منذ إنشـــاء ديوان الرقابة المالية 
اســـتعادة  عـــن  نســـمع  لـــم  واإلداريـــة 
األموال المهدرة، أو عن مجموع هذه 
المبالـــغ منـــذ إنشـــاء الديـــوان وحتى 

اآلن”.
وفيمـــا يتعلق باألمـــن الغذائي، علقت 
“نســـمع أخبـــارا من دولـــة الكويت عن 
قوافـــل محملة بالغـــذاء ومتجهة إلى 
البحريـــن، يتـــم االســـتيالء عليهـــا من 

قبل جهات خارجية؛ بسبب تداعيات 
الحرب الروسية األوكرانية”.

وتابعت “نحـــن بحاجة لتطمينات عن 
األمـــر، ومعرفة الجهة التي تســـتولي 

عليها”.

من جهته، علق وزير المجلسين غانم 
البوعينين بالقول إن “الحكومة ال ترد 
علـــى إشـــاعات غير مؤكدة، لم نســـمع 
هـــذا األمـــر إال منـــك، وعلـــى المدعـــي 

إثبات األمر، وليس المدعى عليه”.

^ قال وزير التربية والتعليم 
ماجـــد النعيمـــي إنـــه “فيمـــا يتعلق 
وتطويـــر  األجهـــزة  بموضـــوع 
الخدمـــات داخـــل المـــدارس، فهما 
أمران نضعهما دائما في االعتبار”.

وزاد “قمنـــا بعـــدد مـــن المناقصات 
إجراءاتهـــا،  اســـتكملت  والتـــي 
وبهدف رفـــع الطاقة االســـتيعابية 
لمـــا تقدمـــه هـــذه األجهـــزة وأيضا 

استكمال احتياجات المدارس”.
“المنظومـــات  أن  وأضـــاف 
مســـتمر،  تغيـــر  فـــي  اإللكترونيـــة 

والجهاز بعد فترة إذا لم يؤِد الهدف المرجو منه، فيتم تغييره على هذا الصعيد”.
وواصل “الصيانة لم تتوقف حتى في فترة الوباء، كما ستستمر عملية التقييم، وهي 

كتجربة بحرينية مميزة عالميًا، حيث تستهدف كل قطاع”.
واستكمل الوزير “أؤكد هنا نقطة مهمة، ذكرت في التقرير الذي رفع إلى ديوان الرقابة 
المالية واإلدارية بأن هنالك مذكرة تفاهم ستنظم العمل ما بين )بوليتكنيك( وجامعة 

البحرين، بحيث تكون أعمال مشتركة، وسوف ينظم العمل ما بين الجانبين”.

وزير التربية: منظوماتنا اإللكترونية عالمية

“الصحة” ال تفعل نظام الشراء الموحد

هاشم: أدوية منتهية ُصرفت للمرضى
^قـــال النائب ســـيد فالح هاشـــم إن 
نفـــاد األدويـــة ليس مؤشـــرا على الفســـاد 
اإلداري فحسب، وإنما معاناة الممرضين، 
األدويـــة  يصفـــون  والذيـــن  واألطبـــاء 
الـــدواء  علـــى  للمرضـــى، دون حصولهـــم 
مـــن الصيدليـــة الحكوميـــة، فـــال الطبيـــب 

“اشتغل” وال المريض تعالج.
وتابع “يشـــير التقرير أيضـــا إلى أن وزارة 
الصحة ال تفعل نظام الشـــراء الموحد، بل 
تـــوكل إلى بعـــض الشـــركات توريد بعض 
األدويـــة، علمـــا بـــأن الشـــراء الموحـــد مـــع 
دول مجلس التعاون ســـيوفر علينا المال 

والوقت”.
وسأل هاشم “هل لمصلحة تجار معينين، 

نزيـــد اآلالم لمرضانـــا ومواطنين، ونعطل 
قدراتنا الطبية؟”.

واســـتكمل “يشـــير التقرير إلـــى أن هنالك 
بعض األدوية أثبتت عدم صالحياتها في 
المختبـــر، أو نفدت، أو انتهت صالحياتها، 
والبعـــض منهـــا ُصرف، فهل حوســـب أحد 

على هذا األمر؟”.
وفي حديثه عن المشاريع اإلسكانية، قال 
هاشـــم “تنقيـــل المواطنين لشـــرق وغرب 
وإبعادهم عن مناطق ســـكنهم، بالرغم من 
وجود مشـــاريع ســـكنية أمر غيـــر مقبول، 
الوحـــدات  صـــرف  تأخيـــر  عـــن  ناهيـــك 
السكنية الجاهزة ألكثر من عشرين شهرا، 

فهل حوسب أحد على ذلك؟”.

^قـــال وكيـــل الصحـــة وليـــد المانع 
إن “البحريـــن دولة غير مصنعة لألدوية، 
وهـــو هـــم يشـــاركها بهـــا أشـــقاؤنا بـــدول 
الخليج، ولذلك فإن وضع موضوع نقص 
األدويـــة كإحـــدى األولويـــات الرئيســـية 
لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة، للـــدول غيـــر 

المصنعة لألدوية”.
وأبـــان المانـــع أن “العـــدد الكلـــي لألدوية 
كأصناف يصل إلى 1200 صنف، وبعض 
الـــدول العظمى ال تصل األصنـــاف لديها 

إلى 800 صنف. وعليه، فنحن ال نقيســـها 
علـــى حاجـــة مجموعـــة كبيـــرة لألدوية، 

وإنما بوفرة الدواء لألفراد”.
“النقـــص يطـــول الصيدليـــات  وتابـــع أن 
الحكوميـــة  وليـــس  أيًضـــا  الخاصـــة 

فحسب”.
وأكمل المانع “هناك مشروع قادم إلنشاء 
مخازن كبرى تغطي جميع المستشفيات 
الحكوميـــة والخاصـــة، وســـيمثل إضافة 

للنظام الصحي الموجود”.

المانع: مخازن لألدوية ستغطي جميع المستشفيات

إبراهيم النهام  |  تصوير: رسول الحجيري 

سيد فالح هاشم 

ماجد النعيمي 

غانم البوعينينزينب عبداألمير 

منصة إلكترونية لمراقبة المخزون االستراتيجي

خلف: مشروعات زراعية في جميع المحافظات
^ قال وزير األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني عصام خلف إن الوزارة 
أخـــذت المبـــادرة بالتعاون وتكليـــف منظمة 
األغذيـــة والزراعـــة الدوليـــة )الفـــاو( لوضـــع 
اســـتراتيجية لألمـــن الغذائي، وتـــم االنتهاء 
ذات  الجهـــات  كل  علـــى  وتعميمهـــا  منهـــا، 

العالقة.
هـــذا  لجنـــة لحوكمـــة  “تـــم تشـــكيل  وأردف 
الملف، وتم رفع التوصية لمكتب ســـمو ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء، مع تحديـــد الجهات 
الرئيسة من قبل اللجنة الوزارية المختصة”.
وقـــال “يجب التفكير مـــن الجهتين، وتأمين 
علـــى  وهـــي  االســـتيراد،  لخطـــوط  الـــوزارة 
تواصـــل مـــع المورديـــن من القطـــاع الخاص 

لتأمينهـــا، مـــع وضـــع البدائـــل الالزمـــة لذلك، 
ولقد كانت هنالك تجربة ناجحة خالل فترة 
الجائحـــة، حيـــث لم نشـــهد أي نقـــص حينها، 
وهنالك منصة إلكترونيـــة لمراقبة المخزون 
بصـــورة  تحديثـــه  ويتـــم  االســـتراتيجي، 

مستمرة”.
خلـــف  قـــال  الداخلـــي،  لإلنتـــاج  وبالنســـبة 
“امتثاال للتوجيهات الملكية الســـامية لزيادة 
اإلنتـــاج الغذائـــي والملكـــي، بدأنا فـــي تنفيذ 
هـــذه الخطـــة وبوجـــود مشـــروعات زراعيـــة 
يســـتفاد مـــن خاللهـــا بالتقنيـــات الحديثـــة، 
كالزراعـــة بـــدون تربـــة، وخطـــة الـــوزارة أن 
يكون هنالك مشـــروع منها في كل محافظة 

من المحافظات، وهي قيد التنفيذ”.
عصام خلف 

محمـــود  النائـــب  ^قـــال 
البحراني إن تقريـــر ديوان الرقابة 
الماليـــة واإلداريـــة الجديد كشـــف 
عن وجـــود 109 ماليين دينار غير 
محّصلة من إيرادات النفط والغاز.
فـــي  “تناقشـــنا  البحرانـــي  وتابـــع 
ضـــرورة  علـــى  العامـــة  الميزانيـــة 
االســـتراتيجي  المخـــزون  إنشـــاء 
الطارئـــة،  الحـــاالت  مـــع  للتعامـــل 
ونحـــن اليوم نواجه موجة تضخم 
علـــى  يعيـــش  والعالـــم  عالميـــة، 
شـــبح الحرب الروســـية األوكرانية 

وارتفاع أسعار السلع األساسية والقمح”. وأردف “أشار التقرير بشكل واضح إلى عدم 
وجود جهة تنسيقية تعنى بمتابعة ملف األمن الغذائي، وإلى عدم وجود استراتيجية، 

فما الذي تحقق إذن على أرض الواقع بهذا الشأن؟”.

البحراني: 109 ماليين دينار غير محصلة من إيرادات النفط

محمود البحراني 

إبراهيـــم  النائـــب  ^استفســـر 
النفيعي عن أســـباب عـــدم االلتزام 
بالالئحة الداخلية لمجلس النواب؛ 
بســـبب تأخيـــر المناقشـــة العامـــة، 
مؤكـــدا أنـــه اطلع مســـبقا بأنها يتم 
فحصها، مضيفـــًا “12 يوما لفحص 
المناقشـــة العامة، وخمســـة دقائق 

لفحص المريض”.
وزاد النفيعي “لماذا لم يناقش هذا 
األمر فـــي اجتمـــاع هيئـــة المكتب 
مـــن  بالرغـــم  الماضـــي؟  األســـبوع 

وجود األغلبية من األعضاء؟”.
وقـــال “نحـــن في الجلســـة رقم 25، وهيئـــة المكتب عقـــدوا 13 اجتماعـــا، واإلنجازات 
ليست بكثرة السفر خارج البحرين، وإنما بما قدمناه للمواطنين في مملكة البحرين”. 

وقال النفيعي “المجلس صار كأنه سندباد كل يوم سفرة”.

النفيعي: “النواب” صار كأنه “سندباد” يوميا سفرة

إبراهيم النفيعي 

local@albiladpress.com
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الشركات مطالبة بسداد متأخراتها المالية
قـــال النائـــب ممـــدوح الصالـــح إن تراكـــم 
النفـــط  لشـــركة  المســـتحقة  اإليـــرادات 
والغـــاز الطبيعـــي علـــى عدد من الشـــركات 
الحكوميـــة علـــى رأســـها شـــركة )البـــا( لهو 
أمر مســـتغرب، فـــي ظل تفاخرهـــا بتوزيع 
أرباح تقدر بــــ122 مليون دينار، وبالمقابل 
لـــم تدفع التزاماتهـــا المالية تجاه الشـــركة 

القابضة للنفط والغاز.
وتابـــع الصالـــح “هـــذا التحصيـــل يجب أن 
يتم بشكل ســـريع، وبأن تلتزم شركة )البا( 

ممدوح الصالح بدفع كل ما عليها من متأخرات للدولة”.

البوعينين: الحكومة ال ترد على الشائعات... عبداألمير:

جهات خارجية تسطو على قوافل غذاء بحرينية

^ أكدت النائب زينب عبداألمير 
أنه “منذ إنشـــاء ديوان الرقابة المالية 
اســـتعادة  عـــن  نســـمع  لـــم  واإلداريـــة 
األموال المهدرة، أو عن مجموع هذه 
المبالـــغ منـــذ إنشـــاء الديـــوان وحتى 

اآلن”.
وفيمـــا يتعلق باألمـــن الغذائي، علقت 
“نســـمع أخبـــارا من دولـــة الكويت عن 
قوافـــل محملة بالغـــذاء ومتجهة إلى 
البحريـــن، يتـــم االســـتيالء عليهـــا من 

قبل جهات خارجية؛ بسبب تداعيات 
الحرب الروسية األوكرانية”.

وتابعت “نحـــن بحاجة لتطمينات عن 
األمـــر، ومعرفة الجهة التي تســـتولي 

عليها”.

من جهته، علق وزير المجلسين غانم 
البوعينين بالقول إن “الحكومة ال ترد 
علـــى إشـــاعات غير مؤكدة، لم نســـمع 
هـــذا األمـــر إال منـــك، وعلـــى المدعـــي 

إثبات األمر، وليس المدعى عليه”.

^ قال وزير التربية والتعليم 
ماجـــد النعيمـــي إنـــه “فيمـــا يتعلق 
وتطويـــر  األجهـــزة  بموضـــوع 
الخدمـــات داخـــل المـــدارس، فهما 
أمران نضعهما دائما في االعتبار”.

وزاد “قمنـــا بعـــدد مـــن المناقصات 
إجراءاتهـــا،  اســـتكملت  والتـــي 
وبهدف رفـــع الطاقة االســـتيعابية 
لمـــا تقدمـــه هـــذه األجهـــزة وأيضا 

استكمال احتياجات المدارس”.
“المنظومـــات  أن  وأضـــاف 
مســـتمر،  تغيـــر  فـــي  اإللكترونيـــة 

والجهاز بعد فترة إذا لم يؤِد الهدف المرجو منه، فيتم تغييره على هذا الصعيد”.
وواصل “الصيانة لم تتوقف حتى في فترة الوباء، كما ستستمر عملية التقييم، وهي 

كتجربة بحرينية مميزة عالميًا، حيث تستهدف كل قطاع”.
واستكمل الوزير “أؤكد هنا نقطة مهمة، ذكرت في التقرير الذي رفع إلى ديوان الرقابة 
المالية واإلدارية بأن هنالك مذكرة تفاهم ستنظم العمل ما بين )بوليتكنيك( وجامعة 

البحرين، بحيث تكون أعمال مشتركة، وسوف ينظم العمل ما بين الجانبين”.

وزير التربية: منظوماتنا اإللكترونية عالمية

“الصحة” ال تفعل نظام الشراء الموحد

هاشم: أدوية منتهية ُصرفت للمرضى
^قـــال النائب ســـيد فالح هاشـــم إن 
نفـــاد األدويـــة ليس مؤشـــرا على الفســـاد 
اإلداري فحسب، وإنما معاناة الممرضين، 
األدويـــة  يصفـــون  والذيـــن  واألطبـــاء 
الـــدواء  علـــى  للمرضـــى، دون حصولهـــم 
مـــن الصيدليـــة الحكوميـــة، فـــال الطبيـــب 

“اشتغل” وال المريض تعالج.
وتابع “يشـــير التقرير أيضـــا إلى أن وزارة 
الصحة ال تفعل نظام الشـــراء الموحد، بل 
تـــوكل إلى بعـــض الشـــركات توريد بعض 
األدويـــة، علمـــا بـــأن الشـــراء الموحـــد مـــع 
دول مجلس التعاون ســـيوفر علينا المال 

والوقت”.
وسأل هاشم “هل لمصلحة تجار معينين، 

نزيـــد اآلالم لمرضانـــا ومواطنين، ونعطل 
قدراتنا الطبية؟”.

واســـتكمل “يشـــير التقرير إلـــى أن هنالك 
بعض األدوية أثبتت عدم صالحياتها في 
المختبـــر، أو نفدت، أو انتهت صالحياتها، 
والبعـــض منهـــا ُصرف، فهل حوســـب أحد 

على هذا األمر؟”.
وفي حديثه عن المشاريع اإلسكانية، قال 
هاشـــم “تنقيـــل المواطنين لشـــرق وغرب 
وإبعادهم عن مناطق ســـكنهم، بالرغم من 
وجود مشـــاريع ســـكنية أمر غيـــر مقبول، 
الوحـــدات  صـــرف  تأخيـــر  عـــن  ناهيـــك 
السكنية الجاهزة ألكثر من عشرين شهرا، 

فهل حوسب أحد على ذلك؟”.

^قـــال وكيـــل الصحـــة وليـــد المانع 
إن “البحريـــن دولة غير مصنعة لألدوية، 
وهـــو هـــم يشـــاركها بهـــا أشـــقاؤنا بـــدول 
الخليج، ولذلك فإن وضع موضوع نقص 
األدويـــة كإحـــدى األولويـــات الرئيســـية 
لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة، للـــدول غيـــر 

المصنعة لألدوية”.
وأبـــان المانـــع أن “العـــدد الكلـــي لألدوية 
كأصناف يصل إلى 1200 صنف، وبعض 
الـــدول العظمى ال تصل األصنـــاف لديها 

إلى 800 صنف. وعليه، فنحن ال نقيســـها 
علـــى حاجـــة مجموعـــة كبيـــرة لألدوية، 

وإنما بوفرة الدواء لألفراد”.
“النقـــص يطـــول الصيدليـــات  وتابـــع أن 
الحكوميـــة  وليـــس  أيًضـــا  الخاصـــة 

فحسب”.
وأكمل المانع “هناك مشروع قادم إلنشاء 
مخازن كبرى تغطي جميع المستشفيات 
الحكوميـــة والخاصـــة، وســـيمثل إضافة 

للنظام الصحي الموجود”.

المانع: مخازن لألدوية ستغطي جميع المستشفيات

إبراهيم النهام  |  تصوير: رسول الحجيري 

سيد فالح هاشم 

ماجد النعيمي 

غانم البوعينينزينب عبداألمير 

منصة إلكترونية لمراقبة المخزون االستراتيجي

خلف: مشروعات زراعية في جميع المحافظات
^ قال وزير األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني عصام خلف إن الوزارة 
أخـــذت المبـــادرة بالتعاون وتكليـــف منظمة 
األغذيـــة والزراعـــة الدوليـــة )الفـــاو( لوضـــع 
اســـتراتيجية لألمـــن الغذائي، وتـــم االنتهاء 
ذات  الجهـــات  كل  علـــى  وتعميمهـــا  منهـــا، 

العالقة.
هـــذا  لجنـــة لحوكمـــة  “تـــم تشـــكيل  وأردف 
الملف، وتم رفع التوصية لمكتب ســـمو ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء، مع تحديـــد الجهات 
الرئيسة من قبل اللجنة الوزارية المختصة”.
وقـــال “يجب التفكير مـــن الجهتين، وتأمين 
علـــى  وهـــي  االســـتيراد،  لخطـــوط  الـــوزارة 
تواصـــل مـــع المورديـــن من القطـــاع الخاص 

لتأمينهـــا، مـــع وضـــع البدائـــل الالزمـــة لذلك، 
ولقد كانت هنالك تجربة ناجحة خالل فترة 
الجائحـــة، حيـــث لم نشـــهد أي نقـــص حينها، 
وهنالك منصة إلكترونيـــة لمراقبة المخزون 
بصـــورة  تحديثـــه  ويتـــم  االســـتراتيجي، 

مستمرة”.
خلـــف  قـــال  الداخلـــي،  لإلنتـــاج  وبالنســـبة 
“امتثاال للتوجيهات الملكية الســـامية لزيادة 
اإلنتـــاج الغذائـــي والملكـــي، بدأنا فـــي تنفيذ 
هـــذه الخطـــة وبوجـــود مشـــروعات زراعيـــة 
يســـتفاد مـــن خاللهـــا بالتقنيـــات الحديثـــة، 
كالزراعـــة بـــدون تربـــة، وخطـــة الـــوزارة أن 
يكون هنالك مشـــروع منها في كل محافظة 

من المحافظات، وهي قيد التنفيذ”.
عصام خلف 

محمـــود  النائـــب  ^قـــال 
البحراني إن تقريـــر ديوان الرقابة 
الماليـــة واإلداريـــة الجديد كشـــف 
عن وجـــود 109 ماليين دينار غير 
محّصلة من إيرادات النفط والغاز.
فـــي  “تناقشـــنا  البحرانـــي  وتابـــع 
ضـــرورة  علـــى  العامـــة  الميزانيـــة 
االســـتراتيجي  المخـــزون  إنشـــاء 
الطارئـــة،  الحـــاالت  مـــع  للتعامـــل 
ونحـــن اليوم نواجه موجة تضخم 
علـــى  يعيـــش  والعالـــم  عالميـــة، 
شـــبح الحرب الروســـية األوكرانية 

وارتفاع أسعار السلع األساسية والقمح”. وأردف “أشار التقرير بشكل واضح إلى عدم 
وجود جهة تنسيقية تعنى بمتابعة ملف األمن الغذائي، وإلى عدم وجود استراتيجية، 

فما الذي تحقق إذن على أرض الواقع بهذا الشأن؟”.

البحراني: 109 ماليين دينار غير محصلة من إيرادات النفط

محمود البحراني 

إبراهيـــم  النائـــب  ^استفســـر 
النفيعي عن أســـباب عـــدم االلتزام 
بالالئحة الداخلية لمجلس النواب؛ 
بســـبب تأخيـــر المناقشـــة العامـــة، 
مؤكـــدا أنـــه اطلع مســـبقا بأنها يتم 
فحصها، مضيفـــًا “12 يوما لفحص 
المناقشـــة العامة، وخمســـة دقائق 

لفحص المريض”.
وزاد النفيعي “لماذا لم يناقش هذا 
األمر فـــي اجتمـــاع هيئـــة المكتب 
مـــن  بالرغـــم  الماضـــي؟  األســـبوع 

وجود األغلبية من األعضاء؟”.
وقـــال “نحـــن في الجلســـة رقم 25، وهيئـــة المكتب عقـــدوا 13 اجتماعـــا، واإلنجازات 
ليست بكثرة السفر خارج البحرين، وإنما بما قدمناه للمواطنين في مملكة البحرين”. 

وقال النفيعي “المجلس صار كأنه سندباد كل يوم سفرة”.

النفيعي: “النواب” صار كأنه “سندباد” يوميا سفرة
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

1113162320

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.
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