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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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ــخ  ــيـ ــشـ ــل ســــمــــو الـ ــبــ ــقــ ــتــ اســ
آل خليفة  مـــبـــارك  بـــن  مــحــمــد 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
رئــــــيــــــس الــــمــــجــــلــــس األعـــــلـــــى 
لــتــطــويــر الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب 
ــر الــقــضــيــبــيــة  ــقـــصـ بـــمـــكـــتـــبـــه بـ
الــــبــــروفــــيــــســــور كــــــاثــــــال كــيــلــي 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــكــلــيــة 
في  بدبلن  للجراحين  الملكية 
والــبــروفــيــســور سمير  إيـــرلـــنـــدا، 
الملكية  الــكــلــيــة  رئـــيـــس  عـــتـــوم 
للجراحين في إيرلندا–جامعة 
اطلع  حيث  الطبية،  البحرين 
ســمــوه مــنــهــمــا عــلــى الــمــشــاريــع 
والبرامج األكاديمية والتدريبية 

التي تقدمها الكلية.
ــيــــخ  ــشــ الــ  ورحـــــــــــــب ســـــمـــــو 
آل خليفة  مـــبـــارك  بـــن  مــحــمــد 
بـــالـــبـــروفـــيـــســـور كـــــاثـــــال كــيــلــي 
ــتـــوم،  والــــبــــروفــــيــــســــور ســـمـــيـــر عـ
لدور  تقديره  عن  سموه  معرًبا 
الــكــلــيــة الــمــلــكــيــة لــلــجــراحــيــن 
الجودة  عالي  تعليم  توفير  في 
الخدمات  بجودة  اإلسهام  وفي 
ــال الــتــعــاون  الــصــحــيــة مـــن خــ
مع المؤسسات الطبية بمملكة 

البحرين.
بــمــا تقدمه   وأشــــاد ســمــوه 
ــج دراســــيــــة  ــ ــرامـ ــ ــن بـ ــ ــيـــة مـ ــلـ ــكـ الـ
ــاالت الــطــب  مــتــقــدمــة فـــي مـــجـ
ــواكــــب  ــي تــ ــ ــتــ ــ والــــتــــمــــريــــض والــ
وتسهم  العالمية  المستجدات 
من  الكلية  خــريــجــي  تميز  فــي 
على  تــزيــد  مختلفة  جــنــســيــات 
ــا  ــة، مــتــمــنــًي ــيـ ــسـ ــنـ خـــمـــســـيـــن جـ
دوام  عليها  القائمين  لجميع 

التوفيق.

ــا، أعــــــــرب  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــــن جـ
الــــبــــروفــــيــــســــور كــــــاثــــــال كــيــلــي 
ــيـــر عـــتـــوم  ــور ســـمـ ــســ ــيــ ــروفــ ـــبــ والـ
عــــن شـــكـــرهـــمـــا لـــســـمـــو الــشــيــخ 
آل خليفة  مـــبـــارك  بـــن  مــحــمــد 
عــلــى اســتــقــبــالــهــمــا، مــشــيــديــن 
بــمــا تــلــقــاه الــكــلــيــة مــن اهــتــمــام 
الحكومة لتقوم  ودعم من قبل 
بدورها وتحقيق األهداف التي 
خدماتها  وتقديم  إليها  تسعى 

الطبية.

استقبل حضرة صاحب الجالة الملك 
الــبــاد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
المفدى، أمس في قصر الصافرية، الدكتور 
ولــيــد بــن محمد الــصــمــعــانــي وزيـــر الــعــدل 
رئيس المجلس األعلى للقضاء بالمملكة 
على  للسام  الشقيقة،  السعودية  العربية 

جالته بمناسبة زيارته للمملكة.
ونقل إلى جالته تحيات وتقدير أخيه 
سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خــادم 
المملكة  مــلــك  ســعــود  آل  عــبــدالــعــزيــز  بـــن 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة، وصــاحــب 
سلمان  بــن  محمد  األمــيــر  الملكي  السمو 
نائب  العهد  ولــي  سعود  آل  عبدالعزيز  بــن 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأخلص 
دوام  وشعبها  البحرين  لمملكة  تمنياتهما 

الرخاء والتقدم.
العدل  بــوزيــر  الجالة  ورحـــب صــاحــب 

ــيــــس الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى لـــلـــقـــضـــاء فــي  رئــ
المملكة الشقيقة، وأبلغه بنقل تحياته إلى 
أخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي 

السعودي  للشعب  تمنياته  وأصـــدق  عــهــده 
الشقيق بالمزيد من االزدهار والتطور.

يربط  بما  اعتزازه  وأعــرب جالته عن 

تاريخية  عــاقــات  مــن  الشقيقين  البلدين 
منوهًا  كــافــة،  الصعد  على  وراســخــة  وثيقة 
تسهم  التي  األخوية  الزيارات  بأهمية هذه 
في تعزيز وتنمية التعاون والتنسيق والعمل 

المشترك وخاصة في المجال القضائي.
وأشـــــاد جــالــتــه بــالــجــهــود والــمــســاعــي 
الشريفين  الحرمين  خــادم  ألخيه  الخيرة 
البحرينية  الــعــاقــات  ــر  ــ أواصـ تــوطــيــد  فـــي 

السعودية وتطوير أسس التعاون األخوي.
الــعــدل رئيس  ومــن جهته، أعــرب وزيــر 
عن  الــســعــودي  للقضاء  األعــلــى  المجلس 
شكره وتقديره لجالة الملك المفدى لما 
يــولــيــه جــالــتــه مــن حـــرص واهــتــمــام دائــم 
التاريخية المتميزة بين  لتوثيق العاقات 
مشيدًا  الشقيقين،  وشعبيهما  المملكتين 
بـــالـــتـــطـــور الــكــبــيــر الــــــذي تـــشـــهـــده مــمــلــكــة 

البحرين في المجاالت كافة.

محمد  الشيخ  سمو  استقبل 
نـــائـــب  ــلـــيـــفـــة  خـ آل  مـــــبـــــارك  بـــــن 
بمكتبه  الـــــــوزراء  مــجــلــس  رئـــيـــس 
وليد  الــدكــتــور  القضيبية  بقصر 
بالمملكة  العدل  وزير  الصمعاني 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة الــشــقــيــقــة، 
بــحــضــور الــشــيــخ خـــالـــد بـــن علي 
والــشــؤون  الــعــدل  وزيـــر  آل خليفة 

اإلسامية واألوقاف.
محمد  الشيخ  سمو  ورحـــب   
بــالــدكــتــور  خليفة  آل  مــبــارك  بــن 
ــه  ــ ــارتـ ــ ــزيـ ــ ــي وبـ ــانــ ــعــ ــمــ ولـــــيـــــد الــــصــ
لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن الـــتـــي تــؤكــد 
مــــــدى عـــمـــق ورســـــــــوخ الـــعـــاقـــات 
األخوية التاريخية بين البحرين 

والــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
كبيرة  عناية  مــن  بــه  تحظى  ومــا 
قيادتي  قبل  مــن  وأولــويــة خــاصــة 
للمضي  الــحــكــيــمــتــيــن  الــبــلــديــن 
الثنائي  التعاون  أوجــه  بمختلف 
والعمل المشترك إلى آفاق أرحب 
يعزز  بما  كــافــة  المستويات  على 
والشعبين  البلدين  مصالح  مــن 

الشقيقين.
ــمـــوه بـــمـــا يــشــهــده   وأشـــــــاد سـ
ــوقـــي  ــقـ ــي والـــحـ ــدلــ ــعــ ــاع الــ ــطــ ــقــ الــ
السعودية  الــعــربــيــة  المملكة  فــي 
الشقيقة من تقدم وتطور يعكس 
ــة الــتــنــمــويــة  ــهـــضـ ــنـ مـــكـــانـــتـــهـــا والـ

الشاملة التي تشهدها.

 مــن جــانــبــه، أعــــرب الــدكــتــور 
ــكـــره  ــن شـ ــ ــد الــــصــــمــــعــــانــــي عــ ــ ــيـ ــ ولـ
مبارك  بــن  محمد  الشيخ  لسمو 

ــزازه  ــتــ واعــ وتـــقـــديـــره  آل خــلــيــفــة، 
البحرين  مملكة  بين  يجمع  بما 
من  السعودية  العربية  والمملكة 

عاقات أخوية وثيقة، وما تشهده 
كافة  في  مستمر  تقدم  من  دائًما 

مجاالت العمل المشترك.

آل  اهلل  عبد  بــن  خالد  الشيخ  استقبل 
في  الـــــوزراء،  مجلس  رئــيــس  نــائــب  خليفة، 
مكتبه بقصر القضيبية، البروفيسور كاثال 

كيلي،
الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلــكــلــيــة الــمــلــكــيــة 
البروفيسور  بحضور  بإيرلندا،  للجراحين 
ســمــيــر الـــعـــتـــوم، رئـــيـــس الــكــلــيــة الــمــلــكــيــة 
البحرين  – جامعة  أيرلندا  للجراحين في 

الطبية.
ب بالبروفيسور  وفي مستهل اللقاء، رحَّ
كــيــلــي بــمــنــاســبــة زيـــارتـــه لــلــمــمــلــكــة، مــشــيــدًا 
الكلية  تمكنت  التي  المتميزة  بالمخرجات 
جامعة   – أيرلندا  في  للجراحين  الملكية 
مدى  على  تخريجها  من  الطبية  البحرين 
األعوام الماضية، لتلبية احتياجات القطاع 

الــصــحــي فــي الــقــطــاعــيــن الــعــام والــخــاص، 
ورفــــده بـــكـــوادر وطــنــيــة مــؤهــلــة ومـــدربـــة في 

مختلف التخصصات.
بمزيد  للكلية  تمنياته  عــن  أعــرب  كما 

النجاحات  تحقيق  لمواصلة  التوفيق  من 
ــن شـــأنـــهـــا أن تـــعـــود عـــلـــى مــجــمــل  الـــتـــي مــ
مملكة  فــي  والصحية  التعليمية  العملية 

البحرين بالخير والنماء.
مــن جــانــبــه، أعـــرب الــبــروفــيــســور كــاثــال 
الملكية  للكلية  التنفيذي  الــمــديــر  كيلي، 
وتــقــديــره  شــكــره  عــن  بــإيــرلــنــدا،  للجراحين 
الـــــوزراء عــلــى حسن  رئــيــس مجلس  لــنــائــب 
االســتــقــبــال، مــعــربــًا فــي الــوقــت نــفــســه عن 
ــتــــزازه بــمــا تــحــظــى بـــه الــكــلــيــة مـــن دعــم  اعــ
ــعـــاون مـــن قــبــل كــافــة الـــــوزارات  واهــتــمــام وتـ
والــجــهــات الــحــكــومــيــة ذات الــعــاقــة، الفــتــًا 
تطوير  على  المتواصل  الكلية  حــرص  إلــى 
ــعـــزيـــز جــــودة  ــا يـــســـهـــم فــــي تـ ــا بـــمـ بـــرامـــجـــهـ

المخرجات.
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} سمو الشيخ محمد بن مبارك خال لقاء البروفيسور سمير عتوم.

} سمو الشيخ محمد بن مبارك خال لقاء وزير العدل السعودي.

صــــدر عـــن صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  بــن حــمــد  ســلــمــان 
مجلس الوزراء قرار رقم )22( لسنة 2022 بتعيين 

مديرين بوزارة الداخلية، جاء فيه:
المادة األولى:

ُيــعــيــن الــســادة الــتــالــيــة أســمــاؤهــم مــــدراء في 
وزارة الداخلية:

1- الرائد بدر راشد علي الرميحي
2- الرائد راشد محمد النعيمي

3- النقيب جاسم جبر الدوسري

 المادة الثانية:
ــر الــداخــلــيــة تــســكــيــن الــمــديــريــن  يــتــولــى وزيــ
ــى مــن هـــذا الــقــرار  الــمــذكــوريــن فــي الـــمـــادة األولــ
ِوْفق مهام  الداخلية  بــوزارة  الشاغرة  اإلدارات  في 
ومسؤوليات كل إدارة، واالشتراطات الازمة فيمن 

يشغلها، وبمراعاة مؤهات وخبرات كل منهم.
المادة الثالثة:

ــرار،  ــقـ ــذا الـ ــر الــداخــلــيــة تــنــفــيــذ هــ ــ عــلــى وزيـ
وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة 

الرسمية.

ول����ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال�������وزراء ي�����ص��در ق����رارا 

ب��ت��ع��ي��ي��ن م����دي����ري����ن ب����������وزارة ال���داخ���ل���ي���ة

محم�د ب�ن مبارك يوؤك�د عمق العالقات التاريخية بين البحرين وال�س�عودية

} الشيخ خالد بن عبد اهلل يلتقي البروفيسور كاثال كيلي.

لدى ا�ستقباله المدير التنفيذي للكلية

خ��ال��د ب���ن ع���ب���داهلل ي��ن��وه ب��م��خ��رج��ات »ال��م��ل��ك��ي��ة ل��ل��ج��راح��ي��ن«

} جاللة الملك خالل لقاء وزير العدل ال�سعودي.

المل���ك يوؤك���د عم���ق العالق���ات البحرينية ال�س���عودية
وزي���������ر ال������ع������دل ال�����������س�����ع�����ودي ي�������س���ي���د ب����ح����ر�����ص ج���ال���ة 
ال�����م�����ل�����ك ع�����ل�����ى ت�����ع�����زي�����ز ال������ع������اق������ات ب�����ي�����ن ال����ب����ل����دي����ن

شـــــارك صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
الــوزراء أمس في مراسم تأبين األمير  مجلس 
في  أقيمت  والتي  الــراحــل،  أدنبرة  دوق  فيليب، 

وستمنستر آبي بالمملكة المتحدة. 
ــالـــص تــعــازيــه  ــرب ســـمـــوه عــــن خـ ــ ــد أعــ ــ  وقـ
لصاحبة الجالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة 
رئيسة  الشمالية  وإيرلندا  المتحدة  المملكة 
األمير  الملكي  السمو  وصــاحــب  الــكــومــنــولــث، 
تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز 
بريطانيا  وشعب  ولحكومة  المالكة  وللعائلة 
الصديق، مشيدًا سموه بجهود الفقيد الراحل 
وإسهاماته الطيبة في خدمة المملكة المتحدة 
الفقيد  دور  الصديق، مستذكرا سموه  وشعبها 
بين  المميزة  التاريخية  الــعــاقــات  تعزيز  فــي 
مؤكدا  المتحدة،  والمملكة  البحرين  مملكة 
الحرص الذي توليه مملكة البحرين لمواصلة 

} �سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.تنمية هذه العاقات نحو آفاق أكثر تميزا.

ول����ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال��������وزراء ي�����س��ارك 
ف����ي م���را����س���م ت���اأب���ي���ن الأم�����ي�����ر ف��ي��ل��ي��ب

تـــنـــفـــيـــذًا لــتــوجــيــهــات صــاحــب 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
مجلس الــوزراء بشأن تطبيق نظام 
عــمــل الــمــوظــفــيــن عــن بــعــد بنسبة 
لــلــمــوظــفــيــن   %50 ــتــــى  حــ تــــصــــل 
الــعــامــلــيــن فــي الــــــوزارات والــهــيــئــات 
الحكومية خال شهر  والمؤسسات 
رمضان المبارك لعام 1443هــ أصدر 
رئيس جهاز الخدمة المدنية أحمد 
الخدمة  توجيهات  الــزايــد  زايــد  بن 
المدنية رقم )3( لسنة 2022 بشأن 
عن  الموظفين  عمل  نظام  تطبيق 
بــعــد خـــال شــهــر رمــضــان الــمــبــارك 
ـــ، وأوضــــح بــأنــه يجوز  ــــ لــعــام 1443هـ
ــة تـــطـــبـــيـــق  ــتــــصــ ــمــــخــ لـــلـــســـلـــطـــة الــ

نـــظـــام عــمــل الــمــوظــفــيــن عـــن بعد 
عــدد  مــن  تــصــل حــتــى %50  بنسبة 
الحكومية  الجهة  فــي  الموظفين 
وذلـــــك بــحــســب مــتــطــلــبــات الــعــمــل 

ومــقــتــضــيــات الــمــصــلــحــة الــعــامــة، 
وأكد أنه على الجهات الحكومية 
بما  الازمة  اإلجـــراءات  تتخذ  أن 
صاحب  توجيهات  تنفيذ  يضمن 
ــو الـــمـــلـــكـــي ولـــــــي الـــعـــهـــد  ــمــ ــســ الــ
تأثر  بعدم  الــوزراء  رئيس مجلس 
للمواطنين  المقدمة  الــخــدمــات 
والمقيمين في مملكة البحرين.

رئــيــس جــهــاز الخدمة  وبــَيــن 
تطبيق  من  يستثنى  أنه  المدنية 
بعد  عــن  الموظفين  عــمــل  نــظــام 
الجهات  من  الحيوية  القطاعات 
تقدم  الــتــي  الــجــهــات  أو  األمــنــيــة 
والماء  والكهرباء  الصحة  خدمات 
الــمــدنــي وغيرها  الــطــيــران  وشــــؤون 

من الخدمات الضرورية.

»الخدمة المدنية« ي�سدر توجيهات نظام العمل عن بعد في رم�سان

شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير 
الخارجية في مؤتمر حوار برلين للطاقة العالمي، الذي 
بدأت أعماله أمس في العاصمة األلمانية برلين، بدعوة 
جمهورية  خارجية  وزيـــرة  بيربوك  أنالينا  السيدة  مــن 
ألمانيا االتحادية، والسيد روبرت هابيك نائب المستشار 
بجمهورية  المناخ  وحماية  االقــتــصــاديــة  الــشــؤون  وزيـــر 
يعقد  الــذي  المؤتمر  فــي  ويــشــارك  االتــحــاديــة.  ألمانيا 
تحت شعار: »تحويل الطاقة.. من الطموح إلى التنفيذ« 
والبيئة  والطاقة  واالقتصاد  الخارجية  وزراء  من  عــدد 
بالبيئة  المعنية  الدولية  والمنظمات  العالم  دول  من 
والــمــنــاخ والــطــاقــة.  ومـــن الــمــقــرر أن يــنــاقــش المؤتمر 
المناخ  على مدى يومين قضايا الطاقة وتأثيرها على 
والبيئة، والطاقة المتجددة، والجهود العالمية القائمة 

للتعامل مع تداعيات التغير المناخي.

وزي������ر ال���خ���ارج���ي���ة ي�������س���ارك ف����ي م��وؤت��م��ر 
ح����������وار ب����رل����ي����ن ل����ل����ط����اق����ة ال���ع���ال���م���ي

} وزير الخارجية خالل الم�ساركة.

ن�����ائ�����ب رئ����ي���������س ال��������������وزراء ي�����س��ي��د 
ب���ب���رام���ج ج���ام���ع���ة ال���ب���ح���ري���ن ال��ط��ب��ي��ة

} أحمد بن زايد الزايد.

ــلـــمـــان بــــن خــلــيــفــة آل  أكـــــد الـــشـــيـــخ سـ
الوطني  واالقــتــصــاد  الــمــالــيــة  ــر  وزيـ خليفة 
حرص مملكة البحرين على تعزيز الفرص 
أثرها  ينعكس  التي  الــواعــدة  االستثمارية 
اإليــجــابــي لــصــالــح تــقــدم ونــمــو االقــتــصــاد 
الوطني وتحقيق االستدامة المالية، منوهًا 
المؤسسات  تشكلها  التي  الهامة  بالمكانة 
المالية في رفد القطاعات االقتصادية بما 

يلبي التطلعات واألهداف المنشودة.
ــاء ذلــــك لــــدى لــقــائــه أمــــس الــشــيــخ  جــ
خــلــيــفــة بـــن إبــراهــيــم آل خــلــيــفــة الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لـــبـــورصـــة الــبــحــريــن وأعـــضـــاء 
ــواق الــمــال الــعــربــيــة بــمــن فيهم  اتــحــاد أســ
األوراق  ألســــــواق  الــتــنــفــيــذيــون  الــــرؤســــاء 
الـــمـــالـــيـــة فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق األوســـــط 
وشمال أفريقيا وشركات الوساطة المالية، 
وأمـــنـــاء الــحــفــظ وغــــرف الــمــقــاصــة وذلــك 
عــلــى هــامــش »الــمــؤتــمــر الــســنــوي التــحــاد 
الــعــربــيــة-الــبــحــريــن 2022«  الـــمـــال  ــواق  ــ أسـ
الذي نظمته بورصة البحرين برعاية وزير 

المالية واالقتصاد الوطني.

وخـــال الــلــقــاء، أشـــار إلــى أهمية دعم 
العربية  المالية  لألسواق  المواتية  البيئة 
ــة األصــــعــــدة،  ــافـ وتـــعـــزيـــز تــكــامــلــهــا عـــلـــى كـ
»الــمــؤتــمــر  الـــذي حققه  بــالــنــجــاح  مــشــيــدًا 

الــمــال العربية -  الــســنــوي التــحــاد أســـواق 
هــامــة  مــنــصــة  بــاعــتــبــاره   »2022 الــبــحــريــن 
ــادة  ــع قــ ــرات مــ ــبــ ــخــ ــادل الــــتــــجــــارب والــ ــبـ ــتـ لـ
األســــواق الــمــالــيــة الــعــربــيــة وصــنــاع الــقــرار 

والـــخـــبـــراء اإلقــلــيــمــيــيــن والـــدولـــيـــيـــن من 
الـــبـــورصـــات الــمــخــتــلــفــة. كــمــا جـــرى خــال 
الــمــواضــيــع ذات  عــدد مــن  الــلــقــاء مناقشة 

االهتمام المشترك. 

وزير المالية يلتقي الروؤ�س���اء التنفيذيين لالأ�سواق المالية العربية 
اأك���د ح��ر���ص ال��ب��ح��ري��ن ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ف��ر���ص اال���س��ت��ث��م��اري��ة ال��واع��دة

} وزير المالية خالل لقاء الروؤ�ساء التنفيذيين .

ــخ  ــيـ ــشـ ــل ســــمــــو الـ ــبــ ــقــ ــتــ اســ
آل خليفة  مـــبـــارك  بـــن  مــحــمــد 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
رئــــــيــــــس الــــمــــجــــلــــس األعـــــلـــــى 
لــتــطــويــر الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب 
ــر الــقــضــيــبــيــة  ــقـــصـ بـــمـــكـــتـــبـــه بـ
الــــبــــروفــــيــــســــور كــــــاثــــــال كــيــلــي 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــكــلــيــة 
في  بدبلن  للجراحين  الملكية 
والــبــروفــيــســور سمير  إيـــرلـــنـــدا، 
الملكية  الــكــلــيــة  رئـــيـــس  عـــتـــوم 
للجراحين في إيرلندا–جامعة 
اطلع  حيث  الطبية،  البحرين 
ســمــوه مــنــهــمــا عــلــى الــمــشــاريــع 
والبرامج األكاديمية والتدريبية 

التي تقدمها الكلية.
ــيــــخ  ــشــ الــ  ورحـــــــــــــب ســـــمـــــو 
آل خليفة  مـــبـــارك  بـــن  مــحــمــد 
بـــالـــبـــروفـــيـــســـور كـــــاثـــــال كــيــلــي 
ــتـــوم،  والــــبــــروفــــيــــســــور ســـمـــيـــر عـ
لدور  تقديره  عن  سموه  معرًبا 
الــكــلــيــة الــمــلــكــيــة لــلــجــراحــيــن 
الجودة  عالي  تعليم  توفير  في 
الخدمات  بجودة  اإلسهام  وفي 
ــال الــتــعــاون  الــصــحــيــة مـــن خــ
مع المؤسسات الطبية بمملكة 

البحرين.
بــمــا تقدمه   وأشــــاد ســمــوه 
ــج دراســــيــــة  ــ ــرامـ ــ ــن بـ ــ ــيـــة مـ ــلـ ــكـ الـ
ــاالت الــطــب  مــتــقــدمــة فـــي مـــجـ
ــواكــــب  ــي تــ ــ ــتــ ــ والــــتــــمــــريــــض والــ
وتسهم  العالمية  المستجدات 
من  الكلية  خــريــجــي  تميز  فــي 
على  تــزيــد  مختلفة  جــنــســيــات 
ــا  ــة، مــتــمــنــًي ــيـ ــسـ ــنـ خـــمـــســـيـــن جـ
دوام  عليها  القائمين  لجميع 

التوفيق.

ــا، أعــــــــرب  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــــن جـ
الــــبــــروفــــيــــســــور كــــــاثــــــال كــيــلــي 
ــيـــر عـــتـــوم  ــور ســـمـ ــســ ــيــ ــروفــ ـــبــ والـ
عــــن شـــكـــرهـــمـــا لـــســـمـــو الــشــيــخ 
آل خليفة  مـــبـــارك  بـــن  مــحــمــد 
عــلــى اســتــقــبــالــهــمــا، مــشــيــديــن 
بــمــا تــلــقــاه الــكــلــيــة مــن اهــتــمــام 
الحكومة لتقوم  ودعم من قبل 
بدورها وتحقيق األهداف التي 
خدماتها  وتقديم  إليها  تسعى 

الطبية.

استقبل حضرة صاحب الجالة الملك 
الــبــاد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
المفدى، أمس في قصر الصافرية، الدكتور 
ولــيــد بــن محمد الــصــمــعــانــي وزيـــر الــعــدل 
رئيس المجلس األعلى للقضاء بالمملكة 
على  للسام  الشقيقة،  السعودية  العربية 

جالته بمناسبة زيارته للمملكة.
ونقل إلى جالته تحيات وتقدير أخيه 
سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خــادم 
المملكة  مــلــك  ســعــود  آل  عــبــدالــعــزيــز  بـــن 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة، وصــاحــب 
سلمان  بــن  محمد  األمــيــر  الملكي  السمو 
نائب  العهد  ولــي  سعود  آل  عبدالعزيز  بــن 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأخلص 
دوام  وشعبها  البحرين  لمملكة  تمنياتهما 

الرخاء والتقدم.
العدل  بــوزيــر  الجالة  ورحـــب صــاحــب 

ــيــــس الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى لـــلـــقـــضـــاء فــي  رئــ
المملكة الشقيقة، وأبلغه بنقل تحياته إلى 
أخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي 

السعودي  للشعب  تمنياته  وأصـــدق  عــهــده 
الشقيق بالمزيد من االزدهار والتطور.

يربط  بما  اعتزازه  وأعــرب جالته عن 

تاريخية  عــاقــات  مــن  الشقيقين  البلدين 
منوهًا  كــافــة،  الصعد  على  وراســخــة  وثيقة 
تسهم  التي  األخوية  الزيارات  بأهمية هذه 
في تعزيز وتنمية التعاون والتنسيق والعمل 

المشترك وخاصة في المجال القضائي.
وأشـــــاد جــالــتــه بــالــجــهــود والــمــســاعــي 
الشريفين  الحرمين  خــادم  ألخيه  الخيرة 
البحرينية  الــعــاقــات  ــر  ــ أواصـ تــوطــيــد  فـــي 

السعودية وتطوير أسس التعاون األخوي.
الــعــدل رئيس  ومــن جهته، أعــرب وزيــر 
عن  الــســعــودي  للقضاء  األعــلــى  المجلس 
شكره وتقديره لجالة الملك المفدى لما 
يــولــيــه جــالــتــه مــن حـــرص واهــتــمــام دائــم 
التاريخية المتميزة بين  لتوثيق العاقات 
مشيدًا  الشقيقين،  وشعبيهما  المملكتين 
بـــالـــتـــطـــور الــكــبــيــر الــــــذي تـــشـــهـــده مــمــلــكــة 

البحرين في المجاالت كافة.

محمد  الشيخ  سمو  استقبل 
نـــائـــب  ــلـــيـــفـــة  خـ آل  مـــــبـــــارك  بـــــن 
بمكتبه  الـــــــوزراء  مــجــلــس  رئـــيـــس 
وليد  الــدكــتــور  القضيبية  بقصر 
بالمملكة  العدل  وزير  الصمعاني 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة الــشــقــيــقــة، 
بــحــضــور الــشــيــخ خـــالـــد بـــن علي 
والــشــؤون  الــعــدل  وزيـــر  آل خليفة 

اإلسامية واألوقاف.
محمد  الشيخ  سمو  ورحـــب   
بــالــدكــتــور  خليفة  آل  مــبــارك  بــن 
ــه  ــ ــارتـ ــ ــزيـ ــ ــي وبـ ــانــ ــعــ ــمــ ولـــــيـــــد الــــصــ
لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن الـــتـــي تــؤكــد 
مــــــدى عـــمـــق ورســـــــــوخ الـــعـــاقـــات 
األخوية التاريخية بين البحرين 

والــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
كبيرة  عناية  مــن  بــه  تحظى  ومــا 
قيادتي  قبل  مــن  وأولــويــة خــاصــة 
للمضي  الــحــكــيــمــتــيــن  الــبــلــديــن 
الثنائي  التعاون  أوجــه  بمختلف 
والعمل المشترك إلى آفاق أرحب 
يعزز  بما  كــافــة  المستويات  على 
والشعبين  البلدين  مصالح  مــن 

الشقيقين.
ــمـــوه بـــمـــا يــشــهــده   وأشـــــــاد سـ
ــوقـــي  ــقـ ــي والـــحـ ــدلــ ــعــ ــاع الــ ــطــ ــقــ الــ
السعودية  الــعــربــيــة  المملكة  فــي 
الشقيقة من تقدم وتطور يعكس 
ــة الــتــنــمــويــة  ــهـــضـ ــنـ مـــكـــانـــتـــهـــا والـ

الشاملة التي تشهدها.

 مــن جــانــبــه، أعــــرب الــدكــتــور 
ــكـــره  ــن شـ ــ ــد الــــصــــمــــعــــانــــي عــ ــ ــيـ ــ ولـ
مبارك  بــن  محمد  الشيخ  لسمو 

ــزازه  ــتــ واعــ وتـــقـــديـــره  آل خــلــيــفــة، 
البحرين  مملكة  بين  يجمع  بما 
من  السعودية  العربية  والمملكة 

عاقات أخوية وثيقة، وما تشهده 
كافة  في  مستمر  تقدم  من  دائًما 

مجاالت العمل المشترك.

آل  اهلل  عبد  بــن  خالد  الشيخ  استقبل 
في  الـــــوزراء،  مجلس  رئــيــس  نــائــب  خليفة، 
مكتبه بقصر القضيبية، البروفيسور كاثال 

كيلي،
الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلــكــلــيــة الــمــلــكــيــة 
البروفيسور  بحضور  بإيرلندا،  للجراحين 
ســمــيــر الـــعـــتـــوم، رئـــيـــس الــكــلــيــة الــمــلــكــيــة 
البحرين  – جامعة  أيرلندا  للجراحين في 

الطبية.
ب بالبروفيسور  وفي مستهل اللقاء، رحَّ
كــيــلــي بــمــنــاســبــة زيـــارتـــه لــلــمــمــلــكــة، مــشــيــدًا 
الكلية  تمكنت  التي  المتميزة  بالمخرجات 
جامعة   – أيرلندا  في  للجراحين  الملكية 
مدى  على  تخريجها  من  الطبية  البحرين 
األعوام الماضية، لتلبية احتياجات القطاع 

الــصــحــي فــي الــقــطــاعــيــن الــعــام والــخــاص، 
ورفــــده بـــكـــوادر وطــنــيــة مــؤهــلــة ومـــدربـــة في 

مختلف التخصصات.
بمزيد  للكلية  تمنياته  عــن  أعــرب  كما 

النجاحات  تحقيق  لمواصلة  التوفيق  من 
ــن شـــأنـــهـــا أن تـــعـــود عـــلـــى مــجــمــل  الـــتـــي مــ
مملكة  فــي  والصحية  التعليمية  العملية 

البحرين بالخير والنماء.
مــن جــانــبــه، أعـــرب الــبــروفــيــســور كــاثــال 
الملكية  للكلية  التنفيذي  الــمــديــر  كيلي، 
وتــقــديــره  شــكــره  عــن  بــإيــرلــنــدا،  للجراحين 
الـــــوزراء عــلــى حسن  رئــيــس مجلس  لــنــائــب 
االســتــقــبــال، مــعــربــًا فــي الــوقــت نــفــســه عن 
ــتــــزازه بــمــا تــحــظــى بـــه الــكــلــيــة مـــن دعــم  اعــ
ــعـــاون مـــن قــبــل كــافــة الـــــوزارات  واهــتــمــام وتـ
والــجــهــات الــحــكــومــيــة ذات الــعــاقــة، الفــتــًا 
تطوير  على  المتواصل  الكلية  حــرص  إلــى 
ــعـــزيـــز جــــودة  ــا يـــســـهـــم فــــي تـ ــا بـــمـ بـــرامـــجـــهـ

المخرجات.
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} سمو الشيخ محمد بن مبارك خال لقاء البروفيسور سمير عتوم.

} سمو الشيخ محمد بن مبارك خال لقاء وزير العدل السعودي.

صــــدر عـــن صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  بــن حــمــد  ســلــمــان 
مجلس الوزراء قرار رقم )22( لسنة 2022 بتعيين 

مديرين بوزارة الداخلية، جاء فيه:
المادة األولى:

ُيــعــيــن الــســادة الــتــالــيــة أســمــاؤهــم مــــدراء في 
وزارة الداخلية:

1- الرائد بدر راشد علي الرميحي
2- الرائد راشد محمد النعيمي

3- النقيب جاسم جبر الدوسري

 المادة الثانية:
ــر الــداخــلــيــة تــســكــيــن الــمــديــريــن  يــتــولــى وزيــ
ــى مــن هـــذا الــقــرار  الــمــذكــوريــن فــي الـــمـــادة األولــ
ِوْفق مهام  الداخلية  بــوزارة  الشاغرة  اإلدارات  في 
ومسؤوليات كل إدارة، واالشتراطات الازمة فيمن 

يشغلها، وبمراعاة مؤهات وخبرات كل منهم.
المادة الثالثة:

ــرار،  ــقـ ــذا الـ ــر الــداخــلــيــة تــنــفــيــذ هــ ــ عــلــى وزيـ
وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة 

الرسمية.

ول����ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال�������وزراء ي�����ص��در ق����رارا 

ب��ت��ع��ي��ي��ن م����دي����ري����ن ب����������وزارة ال���داخ���ل���ي���ة

محم�د ب�ن مبارك يوؤك�د عمق العالقات التاريخية بين البحرين وال�س�عودية

} الشيخ خالد بن عبد اهلل يلتقي البروفيسور كاثال كيلي.

لدى ا�ستقباله المدير التنفيذي للكلية

خ��ال��د ب���ن ع���ب���داهلل ي��ن��وه ب��م��خ��رج��ات »ال��م��ل��ك��ي��ة ل��ل��ج��راح��ي��ن«

} جاللة الملك خالل لقاء وزير العدل ال�سعودي.

المل���ك يوؤك���د عم���ق العالق���ات البحرينية ال�س���عودية
وزي���������ر ال������ع������دل ال�����������س�����ع�����ودي ي�������س���ي���د ب����ح����ر�����ص ج���ال���ة 
ال�����م�����ل�����ك ع�����ل�����ى ت�����ع�����زي�����ز ال������ع������اق������ات ب�����ي�����ن ال����ب����ل����دي����ن

شـــــارك صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
الــوزراء أمس في مراسم تأبين األمير  مجلس 
في  أقيمت  والتي  الــراحــل،  أدنبرة  دوق  فيليب، 

وستمنستر آبي بالمملكة المتحدة. 
ــالـــص تــعــازيــه  ــرب ســـمـــوه عــــن خـ ــ ــد أعــ ــ  وقـ
لصاحبة الجالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة 
رئيسة  الشمالية  وإيرلندا  المتحدة  المملكة 
األمير  الملكي  السمو  وصــاحــب  الــكــومــنــولــث، 
تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز 
بريطانيا  وشعب  ولحكومة  المالكة  وللعائلة 
الصديق، مشيدًا سموه بجهود الفقيد الراحل 
وإسهاماته الطيبة في خدمة المملكة المتحدة 
الفقيد  دور  الصديق، مستذكرا سموه  وشعبها 
بين  المميزة  التاريخية  الــعــاقــات  تعزيز  فــي 
مؤكدا  المتحدة،  والمملكة  البحرين  مملكة 
الحرص الذي توليه مملكة البحرين لمواصلة 

} �سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.تنمية هذه العاقات نحو آفاق أكثر تميزا.

ول����ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال��������وزراء ي�����س��ارك 
ف����ي م���را����س���م ت���اأب���ي���ن الأم�����ي�����ر ف��ي��ل��ي��ب

تـــنـــفـــيـــذًا لــتــوجــيــهــات صــاحــب 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
مجلس الــوزراء بشأن تطبيق نظام 
عــمــل الــمــوظــفــيــن عــن بــعــد بنسبة 
لــلــمــوظــفــيــن   %50 ــتــــى  حــ تــــصــــل 
الــعــامــلــيــن فــي الــــــوزارات والــهــيــئــات 
الحكومية خال شهر  والمؤسسات 
رمضان المبارك لعام 1443هــ أصدر 
رئيس جهاز الخدمة المدنية أحمد 
الخدمة  توجيهات  الــزايــد  زايــد  بن 
المدنية رقم )3( لسنة 2022 بشأن 
عن  الموظفين  عمل  نظام  تطبيق 
بــعــد خـــال شــهــر رمــضــان الــمــبــارك 
ـــ، وأوضــــح بــأنــه يجوز  ــــ لــعــام 1443هـ
ــة تـــطـــبـــيـــق  ــتــــصــ ــمــــخــ لـــلـــســـلـــطـــة الــ

نـــظـــام عــمــل الــمــوظــفــيــن عـــن بعد 
عــدد  مــن  تــصــل حــتــى %50  بنسبة 
الحكومية  الجهة  فــي  الموظفين 
وذلـــــك بــحــســب مــتــطــلــبــات الــعــمــل 

ومــقــتــضــيــات الــمــصــلــحــة الــعــامــة، 
وأكد أنه على الجهات الحكومية 
بما  الازمة  اإلجـــراءات  تتخذ  أن 
صاحب  توجيهات  تنفيذ  يضمن 
ــو الـــمـــلـــكـــي ولـــــــي الـــعـــهـــد  ــمــ ــســ الــ
تأثر  بعدم  الــوزراء  رئيس مجلس 
للمواطنين  المقدمة  الــخــدمــات 
والمقيمين في مملكة البحرين.

رئــيــس جــهــاز الخدمة  وبــَيــن 
تطبيق  من  يستثنى  أنه  المدنية 
بعد  عــن  الموظفين  عــمــل  نــظــام 
الجهات  من  الحيوية  القطاعات 
تقدم  الــتــي  الــجــهــات  أو  األمــنــيــة 
والماء  والكهرباء  الصحة  خدمات 
الــمــدنــي وغيرها  الــطــيــران  وشــــؤون 

من الخدمات الضرورية.

»الخدمة المدنية« ي�سدر توجيهات نظام العمل عن بعد في رم�سان

شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير 
الخارجية في مؤتمر حوار برلين للطاقة العالمي، الذي 
بدأت أعماله أمس في العاصمة األلمانية برلين، بدعوة 
جمهورية  خارجية  وزيـــرة  بيربوك  أنالينا  السيدة  مــن 
ألمانيا االتحادية، والسيد روبرت هابيك نائب المستشار 
بجمهورية  المناخ  وحماية  االقــتــصــاديــة  الــشــؤون  وزيـــر 
يعقد  الــذي  المؤتمر  فــي  ويــشــارك  االتــحــاديــة.  ألمانيا 
تحت شعار: »تحويل الطاقة.. من الطموح إلى التنفيذ« 
والبيئة  والطاقة  واالقتصاد  الخارجية  وزراء  من  عــدد 
بالبيئة  المعنية  الدولية  والمنظمات  العالم  دول  من 
والــمــنــاخ والــطــاقــة.  ومـــن الــمــقــرر أن يــنــاقــش المؤتمر 
المناخ  على مدى يومين قضايا الطاقة وتأثيرها على 
والبيئة، والطاقة المتجددة، والجهود العالمية القائمة 

للتعامل مع تداعيات التغير المناخي.

وزي������ر ال���خ���ارج���ي���ة ي�������س���ارك ف����ي م��وؤت��م��ر 
ح����������وار ب����رل����ي����ن ل����ل����ط����اق����ة ال���ع���ال���م���ي

} وزير الخارجية خالل الم�ساركة.

ن�����ائ�����ب رئ����ي���������س ال��������������وزراء ي�����س��ي��د 
ب���ب���رام���ج ج���ام���ع���ة ال���ب���ح���ري���ن ال��ط��ب��ي��ة

} أحمد بن زايد الزايد.

ــلـــمـــان بــــن خــلــيــفــة آل  أكـــــد الـــشـــيـــخ سـ
الوطني  واالقــتــصــاد  الــمــالــيــة  ــر  وزيـ خليفة 
حرص مملكة البحرين على تعزيز الفرص 
أثرها  ينعكس  التي  الــواعــدة  االستثمارية 
اإليــجــابــي لــصــالــح تــقــدم ونــمــو االقــتــصــاد 
الوطني وتحقيق االستدامة المالية، منوهًا 
المؤسسات  تشكلها  التي  الهامة  بالمكانة 
المالية في رفد القطاعات االقتصادية بما 

يلبي التطلعات واألهداف المنشودة.
ــاء ذلــــك لــــدى لــقــائــه أمــــس الــشــيــخ  جــ
خــلــيــفــة بـــن إبــراهــيــم آل خــلــيــفــة الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لـــبـــورصـــة الــبــحــريــن وأعـــضـــاء 
ــواق الــمــال الــعــربــيــة بــمــن فيهم  اتــحــاد أســ
األوراق  ألســــــواق  الــتــنــفــيــذيــون  الــــرؤســــاء 
الـــمـــالـــيـــة فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق األوســـــط 
وشمال أفريقيا وشركات الوساطة المالية، 
وأمـــنـــاء الــحــفــظ وغــــرف الــمــقــاصــة وذلــك 
عــلــى هــامــش »الــمــؤتــمــر الــســنــوي التــحــاد 
الــعــربــيــة-الــبــحــريــن 2022«  الـــمـــال  ــواق  ــ أسـ
الذي نظمته بورصة البحرين برعاية وزير 

المالية واالقتصاد الوطني.

وخـــال الــلــقــاء، أشـــار إلــى أهمية دعم 
العربية  المالية  لألسواق  المواتية  البيئة 
ــة األصــــعــــدة،  ــافـ وتـــعـــزيـــز تــكــامــلــهــا عـــلـــى كـ
»الــمــؤتــمــر  الـــذي حققه  بــالــنــجــاح  مــشــيــدًا 

الــمــال العربية -  الــســنــوي التــحــاد أســـواق 
هــامــة  مــنــصــة  بــاعــتــبــاره   »2022 الــبــحــريــن 
ــادة  ــع قــ ــرات مــ ــبــ ــخــ ــادل الــــتــــجــــارب والــ ــبـ ــتـ لـ
األســــواق الــمــالــيــة الــعــربــيــة وصــنــاع الــقــرار 

والـــخـــبـــراء اإلقــلــيــمــيــيــن والـــدولـــيـــيـــن من 
الـــبـــورصـــات الــمــخــتــلــفــة. كــمــا جـــرى خــال 
الــمــواضــيــع ذات  عــدد مــن  الــلــقــاء مناقشة 

االهتمام المشترك. 

وزير المالية يلتقي الروؤ�س���اء التنفيذيين لالأ�سواق المالية العربية 
اأك���د ح��ر���ص ال��ب��ح��ري��ن ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ف��ر���ص اال���س��ت��ث��م��اري��ة ال��واع��دة

} وزير المالية خالل لقاء الروؤ�ساء التنفيذيين .

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16077/pdf/1-Supplime/16077.pdf?fixed5980
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/1290329
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1290335
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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
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الأخطاء اللغوية 
في اللوحات التجارية

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

في السابق كنت أتصور أن ظاهرة األخطاء اللغوية 
بلد  على  مقتصرة  واإلرشــاديــة،  التجارية  اللوحات  في 
بامتياز  خليجية  ظاهرة  بأنها  فوجئت  ولكنني  واحــد، 
مقاله  في  الشهري  بندر  الزميل  أكــده  ما  وهــذا  وكثرة، 
الــرائــع الــمــنــشــور فــي »الــوطــن الــســعــوديــة«، حــيــث أشــار 
تنفيذ  تسريع  أعلنت  الرياض  العاصمة  أمانة  أن  إلــى 
الــدلــيــل الــتــنــظــيــمــي الــشــامــل لــلــوحــات عــلــى واجــهــات 
المباني التجارية، كمبادرة جديدة تمثل مرجعًا وإطار 
تبعًا  نسقها  وتحديد  اللوحات  لتنظيم  متكامال  عمل 

لضوابط واشتراطات فنية وتصميمية محددة.
على  القضاء  إلى  تهدف  الخطوة  هذه  أن  ويضيف 
ما نشاهده من فوضى تضرب مجال اللوحات التجارية، 
بدءا من األخطاء اإلمالئية والنحوية الفاضحة التي 
الذي  للمشاهد  كبيرا  استفزازا  وتمثل  السخرية،  تثير 
في  العربية  باللغة  االستهتار  وصــل  كيف  بعينه  يــرى 
أرضـــهـــا، حــيــث يــتــم تــأنــيــث الــمــذكــر، وتــذكــيــر الــمــؤنــث، 
ــــرى مــثــل كــتــابــة كــلــمــات ال  نــاهــيــك عـــن األخـــطـــاء األخـ
عالقة لها باللغة العربية، أو استخدام اللهجات العامية 

بدال من الفصحى.
إلــــى كــونــهــا تشكل  كــمــا أن هــــذه األخـــطـــاء إضـــافـــة 
ظاهرة غير حضارية، فإنها تحمل في طياتها خطورة 
كبيرة وهي تسويغ هذه التجاوزات في نظر صغار السن، 
ــا ســواهــا خــطــأ. فالخطأ  وإظــهــارهــا كــأنــهــا األصــــل ومـ
فــنــي جميل  مــرتــبــطــًا بتصميم  يــكــون  الــكــتــابــي عــنــدمــا 
ويتحول  الــفــئــة،  تــلــك  عــنــد  سيما  ال  الــنــظــر،  يسترعي 
مع مرور الوقت إلى عادة بصرية تحتفظ بها ذاكرتهم، 
تلك  لكتابة  الـــضـــرورة  دعـــت  كلما  وتــســتــدعــي صــورتــهــا 

الكلمة.
كما ال تقتصر السلبيات التي يعج بها هذا المجال 
على مجرد األخطاء اللغوية، بل تتعداها إلى استخدام 
مــفــردات قــد تــســيء فــي كثير مــن األحــيــان إلــى الــذوق 
المتنافرة  واأللـــوان  التصميم  إلــى ســوء  إضــافــة  الــعــام، 
وسرقة  المعالجة،  يستلزم  بصريا  تشوها  تمثل  التي 
إلــى  الــتــجــاريــة وتــقــلــيــدهــا، إضــافــة  الــعــالمــات  تصاميم 
استخدام كمية كبيرة من اإلضاءة بصورة عشوائية مما 
ويرفع من  الكهرباء،  استهالك  الضغط على  يزيد من 
احتمال اشتعال اللوحات والتسبب في حرائق جسيمة.

ويؤكد الزميل الشهري أن أسباب هذه األخطاء ترجع 
إلى عوامل كثيرة في مقدمتها أن مجال شركات الدعاية 
واإلعالن تكثر فيه العمالة الوافدة التي تمارس جريمة 
التستر وتعمل لحسابها الخاص، ومعظم الخطاطين 
الذين يعملون فيها هم من الذين ال تربطهم أي معرفة 
باللغة العربية وال يلمون بأبجدياتها ومبادئها، كذلك 
الــمــواد مــن دون  أرخـــص  اســتــخــدام  إلــى  فإنهم يميلون 
لتحقيق  وذلــك  السالمة،  وجــوانــب  بالجودة  االهتمام 

أكبر مقدار من األرباح.
أتمنى من البلديات عندنا هنا في مملكة البحرين 
الــريــاض،  أمــانــة  فــي  التنظيمي  الدليل  االســتــفــادة مــن 
ألنه بالفعل يحفظ اللغة العربية وأمورا أخرى حيوية 

ومجتمعية.

مــــع إســــــــدال الـــســـتـــار 
ــبــــو  عـــــلـــــى مــــــعــــــرض اكــــســ
الدولي في دولة اإلمارات 
ــدة،  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــعـــــربـــــيـــــة الـ
ــع هــذا  ــد مـــن وقـــفـــة مـ البــ
الحدث المذهل الذي كان 
والخليج  الــعــرب  مــفــخــرة 
والقيادة  وأشقائنا  بأهلنا 
التميز  نــحــو  الــمــتــحــفــزة 
التي  الخالقة  والمنافسة 
نــفــســهــا  إال  تـــتـــحـــدى  ال 
لـــمـــعـــارج  إال  تـــصـــبـــو  وال 
ــوات ثــابــتــة  ــال بــــخــــطــ ــعــ الــ
مــــن الــتــخــطــيــط ونــتــائــج 

ملموسة من التطوير. 
الــمــعــرض  زرت  لـــقـــد 

التي تم  الهائلة  الرائع والمساحة  التنظيم  وُذهلت من مستوى 
تشييد أقسام وأجنحة المعرض عليها بجانب مختلف المرافق 
وراءه فريق وطني هائل  رأيت عمال جبارًا يقف  األساسية، فقد 

وملتزم بتنفيذ رؤية قيادته الملهمة.
وما أذهلني أكثر جناحنا البحريني، فمن أول المدخل تقرأ 
األعــمــدة  كمية  مــن  وتستغرب  الــفــرص(  تنسج  )الكثافة  شــعــاره 
المتشابكة التي تغطي مساحة الجناح وتحتها معروضات تعود 
لحقبة دلمون، بجانب شاشات العرض الكبيرة لمجلس التنمية 

االقتصادية. 
يبدو األمر في أوله غريبا مع كثرة األعمدة المعدنية، لكن 
شبابا بحرينيين متطوعين يتلقفون الزوار ويشرحون بتفاصيل 
ــراز ســمــة الــتــنــوع الــعــرقــي  ــ دقــيــقــة بـــأن الــمــغــزى مـــن ذلـــك هـــو ابـ
والثقافي والديني في المملكة، واعتبارها مفخرة البحرين منذ 

حضارة دلمون إلى يومنا هذا.
 ورغم رحابة الشباب البحرينيين في المعرض، إال أن وجها 
بطلة  منا شابة بحرينية  اقتربت  كان الفتا، فقد  بينهم  نسائيا 
بهية وأسلوب مهذب تلقي التحية وتعرفنا على أسباب المشاركة 
اإلعــداد  في  الثقافة  هيئة  جهود  اعــتــزاز  بكل  وتعكس  وفريقها، 
والتنظيم لهذه المشاركة كي تليق باسم المملكة كما كانت من 

قبل في معرض اكسبو بمدينة ميالن االيطالية.
ــا نــظــرتــي إلـــى الــجــازيــة  وبــيــنــمــا هــي تــســرد وتــشــرح كــانــت أنـ
عبدالملك نظرة فخر أن تمثلنا وتشرح عن بالدنا بهذا المستوى 
جميعهم  يمثلون  المتطوعين  الشباب  بين  فــوجــودهــا  الــرائــع، 
الصورة  التفاصيل إلبراز  بأدق  هوية بحرينية متأصلة ومهتمة 

النيرة لزوار الجناح عن بحريننا.
التي  الــزيــارة  ولعمري أجــمــل مــا ســوف احمله مــن ذكــريــات 
كتبت عنها في دفتر الزوار، الضيافة المبتكرة من شبابنا الطهاة، 

فألول مرة أتذوق عصير الليمون األسود! 
المصمم عــمــار بشير في  لــمــســات  فــي ذهــنــي  كــمــا ســتــرســخ 
فقد  العربية،  الخيمة  يشبه  الذي  البحريني  المجلس  تصميم 

كان أنيقا والفتا ببساطته ومساحته.
معالي  رأسها  وعلى  الثقافة  لهيئة  والتقدير  التحية  فكل 
الشيخة مي بنت محمد آل خليفة ولكافة كوادرنا التي ساهمت 
بنجاح المشاركة البحرينية في المعرض، وشكرا لقيادة اإلمارات 

الشقيقة ودبي على النجاح الباهر في تنظيم اكسبو.
ــل اإلمـــــارات  وتــهــنــئــة مــنــي بـــهـــذا االنـــجـــاز الــوطــنــي لــكــل أهــ
وصــديــقــتــي الــغــالــيــة مــيــثــة الــمــرزوقــي وهـــي تــطــوف بــي أجنحة 
كانت  التي  اجنحته  واعــتــزاز عن  بكل حب  لي  وتشرح  المعرض 
فــي جعله  تــصــب  الــتــي  ابـــعـــاده  دائــمــا لتستكشف  فــيــهــا  تــتــجــول 
منصة تتيح للمجتمع الدولي التعاون الكتشاف الحلول الرائدة 

للتنمية.
الــعــرب  لــكــل  نــجــاح  أهـــل اإلمـــــارات، فنجاحكم  يــا  بــكــم  نعتز 

ومفخرة لخليجنا المشترك.

جازية البحرين في اإك�سبو الإمارات

بقلم: 
د. وجدان فهد.

اســـتـــقـــبـــل الــــدكــــتــــور أحـــمـــد 
مـــحـــمـــد األنـــــــصـــــــاري الـــرئـــيـــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
 Cathal الحكومية البروفيسور
الــجــامــعــة  رئــيــس  نــائــب   Kelly
ــيـــذي لــلــكــلــيــة  ــفـ ــنـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ الــ
بــإيــرلــنــدا،  لــلــجــراحــيــن  الملكية 
وذلك في إطار زيارة البروفيسور 

لمملكة البحرين.
كما أثنى الرئيس التنفيذي 
على  الحكومية  للمستشفيات 
ــة الــمــلــكــيــة  ــيـ ــلـ ــكـ ــا تـــقـــدمـــه الـ ــ مـ
للجراحين بإيرلندا من مبادرات 
الصحي،  القطاع  في  وإسهامات 
ــات  ــ ــرجـ ــ ــخـ ــ ــمـ ــ ــة فــــــــي الـ ــلــ ــثــ ــمــ ــتــ مــ
الــتــعــلــيــمــيــة والـــــكـــــوادر الــطــبــيــة 
ــاء  ــقـ الــمــتــمــيــزة فـــي ســبــيــل االرتـ
ــات الــصــحــيــة  ــ ــــدمـ ــــخـ بـــــجـــــودة الـ

المقدمة في مملكة البحرين.
البروفيسور  أشاد  من جهته 

اللقاء  خــالل   Cathal Kelly
الحكومية  المستشفيات  بعمل 
ــل الــــــذي  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ودعـ
ــاء بــالــمــســيــرة  ــقــ أســـهـــم فـــي االرتــ
التعليمية للكلية طوال األعوام 
الــمــاضــيــة بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن. 
وتــــم خــــالل الـــلـــقـــاء اســتــعــراض 
ــدٍد مـــن الــمــوضــوعــات، وبــحــث  عــ
ــاون  ــعــ ــتــ ــب الـــتـــنـــســـيـــق والــ ــ ــوانـ ــ جـ
الحكومية  الــمــســتــشــفــيــات  بــيــن 
في  للجراحين  الملكية  والكلية 
توحيد جهود  إطــار  في  إيرلندا، 
العمل المشترك خالل المراحل 
المنظومة  يــخــدم  بــمــا  الــقــادمــة 

الصحية بمملكة البحرين.
وفــــــــــــــي خـــــــــتـــــــــام الــــــلــــــقــــــاء 
أعــــــــرب الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
الــــــــدكــــــــتــــــــور أحـــــــمـــــــد مـــحـــمـــد 
األنــصــاري عــن شــكــره وتقديره 

 ،Cathal Kelly للبروفيسور 
ــكــــل مــنــتــســبــي  مـــتـــمـــنـــيـــًا لــــه ولــ
الــكــلــيــة الــمــلــكــيــة لــلــجــراحــيــن 

والنجاح  التوفيق  كل  بإيرلندا 
في تحقيق األهداف المنشودة 

في القطاع الصحي.

بــن حمد  خــالــد  الشيخ  رعــايــة سمو  تحت 
الــمــجــلــس  لــرئــيــس  األول  الــنــائــب  خــلــيــفــة  آل 
األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة 
البحرينية  األولمبية  اللجنة  رئيس  للرياضة 
انطلقت صباح أمس أعمال الملتقى الشبابي 
لريادة األعمال »مايكروشباب« في قاعة الشيخ 
عــبــدالــعــزيــز بـــن مــحــمــد آل خــلــيــفــة بــجــامــعــة 
البحرين بمشاركة أكثر من 1300 شاب وشابة، 

بتنظيم من جمعية المستقبل الشبابية.
الــذي  الملتقى  أعــمــال هـــذا  فــي  ويــشــارك 
رفيعو  أيـــام متحدثون  ثــالثــة  مــدى  على  يــقــام 
الــمــســتــوى بــمــن فــيــهــم مــمــثــلــون عـــن الــقــطــاع 
رواد  إلى  إضافة  واألهلي،  والخاص  الحكومي 
أعمال يعرضون جوانب من رحلتهم في عالم 
إلــى مشروعات  ريــادة األعــمــال وتحول األفــكــار 

وشركات ناشئة ناجحة.
كلمة  الملتقى  مــن  األول  الــيــوم  وتــضــمــن 
الــلــجــنــة العليا  بــاقــر رئــيــس  الــدكــتــور مــحــمــد 
حمد  بــن  خالد  لــمــبــادرات  التنسيقي  للمكتب 
بــجــامــعــة الـــبـــحـــريـــن، وعـــــرض فــيــلــم تــعــريــفــي 
االفتتاحية  المحاضرة  في  وشارك  بالملتقى. 
األســـتـــاذ أســـامـــة الــســيــد. بــعــدهــا جـــرى عــرض 
ــول »مــشــاريــع األمــــل« قــدمــه األســـتـــاذ خالد  حـ
فيما  والبرامج،  االستراتيجية  مدير  ريــس  آل 
الــقــاهــري محاضرة  رائـــد األعــمــال خليل  قــدم 
حول »التحول االلكتروني للمشاريع« الريادية، 
المبيعات  مدير  جابر  أبــو  عبدالكريم  أ.  وقــدم 
ــة عمل  اإلقــلــيــمــيــة لــشــركــة مــايــكــروســوفــت ورقــ

خاصة بالشركات الناشئة.

جلسة  األول  ــوم  ــيـ الـ فــعــالــيــات  وتــضــمــنــت 
فيها  تحدث  شبابية«،  نجاح  »قصص  بعنوان: 
مـــشـــروع  ــاحـــب  ــرج صـ ــ فـ ــد  ــمـ أحـ األعــــمــــال  رواد 
»لـــومـــفـــي«، وخــلــيــفــة شــويــطــر صــاحــب مــشــروع 
مشروع  صاحب  عبدالعزيز  ويــاســر  »ســكــراش«، 

»مالعب«، وقد أدارت الجلسة أ. شيماء المير.
الشبابية  المستقبل  جمعية  رئيس  وقــال 
صباح عبدالرحمن الزياني إن ملتقى »مايكرو 
عام  بجعل  الملكية  التوجيهات  يواكب  شباب« 
رعاية  مثمنا  البحريني،  للشباب  عاما   2022
لهذا  خليفة  آل  حمد  بــن  خــالــد  الشيخ  سمو 
لمتابعة  وتقديره  شكره  عن  ومعربا  الملتقى، 
ســـمـــوه الــحــثــيــثــة ألعـــمـــال الــمــلــتــقــى، ومـــؤكـــدا 
أن الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة لــلــمــلــتــقــى تــعــمــل وفــقــا 
لتوجيهات سموه على إخراج الملتقى بالشكل 

الذي يرتقي إلى تطلعات سموه.

له خــالل حفل  كلمة  في  الزياني  وأضــاف 
االفتتاح أن رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد 
العام  هــذا  »مايكروشباب«  لملتقى  خليفة  آل 
الملتقى زخما غير مسبوق على طريق  تمنح 
التي  الــطــمــوحــة  األهــــداف  لتحقيق  انــطــالقــه 
ممكن  إيــجــابــي  تأثير  أكــبــر  وإحــــداث  ينشدها، 
الــبــحــريــنــيــيــن  فـــي مــجــال دعــــم رواد األعـــمـــال 
وتشجيعهم على إطالق مشروعاتهم الخاصة. 
كما أعرب الزياني عن شكره لجامعة البحرين 
المضحكي  شاهين  جــواهــر  بالدكتورة  ممثلة 
الملتقى،  استضافة هذا  الجامعة على  رئيسة 
وبما  ألعماله،  الالزمة  التسهيالت  كل  وتوفير 
الجامعة على  أخــرى على حــرص  مــرة  يبرهن 
دعم الشباب البحريني في مختلف المجاالت، 
لجميع  أيــضــا  الــشــكــر  الجمعية  رئــيــس  م  ــَدّ ــ وقـ

المتحدثين والمشاركين في الملتقى.

برعاية خالد بن حمد..

ان����ط����اق ال��م��ل��ت��ق��ى ال�����س��ب��اب��ي ل����ري����ادة الأع����م����ال 
و�سابة ���س��اب   1300 م��ن  اأك��ث��ر  بم�ساركة  »م��اي��ك��رو���س��ب��اب« 

} انطالق الملتقى الشبابي لريادة لألعمال.

بحث تعزيز التعاون بين الم�ست�سفيات الحكومية والكلية الملكية للجراحين

.Cathal Kelly د. أحمد االنصاري خالل لقاء البروفيسور {

تــلــقــى مـــركـــز الــمــلــك حمد 
العالمي للتعايش السلمي دعوة 
رسمية لحضور المؤتمر السابع 
العالمية  ــان  األديـ أتــبــاع  لزعماء 
والــتــقــلــيــديــة الــمــزمــع عــقــده في 
نور سلطان  الكازاخية  العاصمة 
سبتمبر   15-14 الــفــتــرة  خــــالل 

القادم.
جـــاء ذلـــك خـــالل اســتــقــبــال 
الــشــيــخ عـــبـــداهلل بـــن أحـــمـــد بن 
ــيـــن عـــام  أمـ ســـلـــمـــان آل خــلــيــفــة 
مـــركـــز الـــمـــلـــك حـــمـــد الــعــالــمــي 
للتعايش السلمي السيد بيريك 
آرين سفير جمهورية كازاخستان 
البحرين،  لدى مملكة  المعتمد 
حــيــث تــســلــم دعـــــوة رســمــيــة من 
ــهــة إلــــى الــدكــتــور  الــســفــيــر مــوجَّ
ــالــــد بــــن خــلــيــفــة آل  ــيـــخ خــ الـــشـ
خــلــيــفــة رئـــيـــس مــجــلــس أمـــنـــاء 

مـــركـــز الـــمـــلـــك حـــمـــد الــعــالــمــي 
لـــلـــتـــعـــايـــش الــــســــلــــمــــي، وذلــــــك 
سيقام  الـــذي  المؤتمر  لحضور 
األديــان  زعماء  »دور  تحت شعار: 
العالمية والتقليدية في التنمية 
للبشرية  والروحية  االجتماعية 

في فترة ما بعد الجائحة«.
يذكر أن المؤتمر انطلق أول 
وتكمن   ،2003 سبتمبر  فــي  مــرة 
التي  الــقــيــم  تــعــزيــز  فــي  أهميته 
من شأنها فتح آفاق واسعة نحو 
واإلرهــاب،  التطرف  فهم مشكلة 
ــيـــن األديـــــــان  وإثــــــــــراء الـــــحـــــوار بـ
وتحقيق  العالم،  في  المختلفة 
فهم أعمق لألديان، ونشر ثقافة 
ــبـــول  ــامـــح والـــتـــعـــايـــش وقـ ــتـــسـ الـ
اآلخــــــــر، لــلــمــســاهــمــة فــــي وقـــف 
المسلحة  والصراعات  النزاعات 

والعرقية والطائفية.

»م��وؤت��م��ر  لح�سور  دع���وة  يتلقى  للتعاي�ش  ح��م��د  ال��م��ل��ك  م��رك��ز 
زع��م��اء الأدي�����ان ال��ع��ال��م��ي��ة وال��ت��ق��ل��ي��دي��ة« ف��ي ك��ازاخ�����س��ت��ان

} الشيخ عبداهلل آل خليفة خالل لقاء السفير.

ــي بنت  وأشـــــــارت الــشــيــخــة مـ
إدارة  مـــديـــر  خــلــيــفــة  آل  مــحــمــد 
اإلدارة  أن  إلى  المالية  التحريات 
بــاعــتــبــارهــا الــمــركــز الــوطــنــي في 
وتمويل  ــوال  األمــ غسل  مكافحة 
اإلرهــــــــاب مـــنـــذ تــأســيــســهــا دأبــــت 
الدولية  بالمعايير  االلتزام  على 
ــات مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــل  ــ ــيـ ــ ــوصـ ــ وتـ
متوافقة  لتكون  )فــاتــف(  المالي 
مع الجهود الدولية في مكافحة 
هـــذه الــجــرائــم الــعــابــرة لــلــحــدود 
في  البحرين  مملكة  دور  وتعزيز 

مواجهتها.
تــزخــر  اإلدارة  أن  ــافــــت  وأضــ
الـــيـــوم بــالــعــديــد مـــن الــمــنــجــزات 

استطاعت  إذ  والعملية،  اإلداريـــة 
الــبــّت  فـــي  كــفــاءتــهــا  ــع  رفــ اإلدارة 
ــوال  ــ ــرائـــم غــســل األمـ بــقــضــايــا جـ
وتـــمـــويـــل اإلرهـــــــاب والـــنـــقـــل غير 
الــحــدود،  عبر  لــألمــوال  المشروع 
كما أن التعاون القائم بين النيابة 
المنشأة  األمــوال  وغسل  المالية 
حــديــثــًا كـــان لــه األثـــر األكــبــر في 
لهذه  والتصدي  المجرمين  ردع 
ــى اهــتــمــام  ــم، مـــشـــيـــرًة إلــ ــرائـ ــجـ الـ
البشري  الــكــادر  بتطوير  اإلدارة 
ــاق مــنــتــســبــيــهــا  ــحــ ــن طـــريـــق إلــ عــ
التدريبية  البرامج  من  بالعديد 
في  الــمــتــخــصــصــة  الــعــمــل  وورش 
ــذا الــــمــــجــــال والــــتــــي حــصــدت  ــ هــ

ثمارها في جودة ناتج العمل.
إدارة التحريات  وأكدت مدير 
المالية أن هذه المنجزات جاءت 
بــفــضــل تــوجــيــهــات الـــفـــريـــق أول 
الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة 
وتسخير  بتوفير  الداخلية  وزيــر 
اإلدارة  لتمكين  الـــمـــوارد  جــمــيــع 
األهــداف  تحقيق  في  للمساهمة 
والــــرؤيــــة االقـــتـــصـــاديـــة الــجــاذبــة 
في  البحرين  لمملكة  لالستثمار 
الشاملة  التنموية  المسيرة  ظل 
التي تشهدها المملكة في العهد 
الجاللة  صاحب  لحضرة  الزاهر 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عــاهــل الــبــالد الــمــفــدى، والــرؤيــة 
لصاحب  واالستراتيجية  الثاقبة 
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
إدارة  أن  بـــالـــذكـــر  الـــجـــديـــر 
ــة تـــتـــبـــوأ  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـــــتـــــحـــــريـــــات الـ
الـــمـــراكـــز األولــــــى مـــن الـــوحـــدات 

ــة  ــ ــــي درجـ الـــشـــرطـــيـــة عـــالـــمـــيـــًا فـ
الـــتـــزامـــهـــا بــتــوصــيــات مــجــمــوعــة 
التعاون  يعّد  كما  المالي،  العمل 
اإلدارة،  أولـــويـــات  ــدى  إحـ الــدولــي 
ــقـــد تــم  وتــــقــــديــــرًا لـــجـــهـــودهـــا، فـ
محمد  بنت  مــي  الشيخة  تعيين 
لــدول  إقــلــيــمــًا  مــمــثــاًل  خليفة  آل 
إفريقيا  وشمال  األوســط  الشرق 

بمجموعة األجمونت.

التحريات المالية تن�سر تقريرها ال�سنوي لعام 2021 عبر موقعها الإلكتروني

نشرت إدارة التحريات المالية عبر موقعها اإللكتروني تقريرها 
التي  والذي يتضمن اإلحصائيات واألنشطة  لعام 2021  السنوي 
قامت بها خالل العام الماضي، كما احتفت اإلدارة بمرور 20 سنة 
على تأسيسها، وذلك بتسليط الضوء على أهم اإلنجازات خالل 

األعوام السابقة.

} الشيخة مي آل خليفة.

شارك أيمن بن توفيق المؤيد وزير 
شـــؤون الــشــبــاب والــريــاضــة فــي فعاليات 
العربي  »االجتماع  من  األولــى  النسخة 
ــم فــي  ــيـ لـــلـــقـــيـــادات الـــشـــابـــة« والـــــــذي أقـ
العربية  اإلمـــارات  بدولة   »2020 »إكسبو 
الــمــتــحــدة وذلـــك بــالــتــزامــن مــع فعالية 
»الــقــمــة الــعــالــمــيــة لــلــحــكــومــات«، وذلــك 
العرب  الشباب  وزراء  مــن  عــدد  بحضور 
وقـــــــادة الـــعـــمـــل الـــشـــبـــابـــي والــمــنــظــمــات 

بتمكين  المعنية  والــدولــيــة  اإلقليمية 
الشباب، وذلك لبحث آفاق تطوير العمل 
الــشــبــابــي الــعــربــي الــمــشــتــرك وتــطــويــر 
ســيــاســاتــه واســتــراتــيــجــيــاتــه ومـــبـــادراتـــه 
الشباب  أفــكــار  إلــى  باالستناد  وبرامجه 

ورؤاهم وتطلعاتهم نحو المستقبل.
وشــــهــــد الـــجـــلـــســـة صــــاحــــب الــســمــو 
ــد  ــن راشـ ــن مــحــمــد بـ ــدان بـ ــمـ الــشــيــخ حـ
من  وعــــدد  دبي,  عــهــد  ولـــي  مــكــتــوم،  آل 

وزراء الشباب والرياضة بالدول العربية 
ــن الــمــســؤولــيــن  ــدد مـ ــى عــ بـــاإلضـــافـــة الــ

وصناع القرار.
ــبــــاب  وتــــــحــــــدث وزيــــــــــر شــــــــــؤون الــــشــ
والـــريـــاضـــة فـــي حــلــقــة وزاريـــــــة شــبــابــيــة 
نخبة  مع  العرب  الـــوزراء  عربية جمعت 
من الشباب من مختلف الدول العربية 
لتسليط الضوء على السياقات الوطنية 
ــة لـــقـــطـــاع الـــعـــمـــل الـــشـــبـــابـــي،  ــيـ ــربـ ــعـ والـ

ــي تــهــمــه حـــول  ــتـ ــتــــســــاؤالت الـ وطــــــرح الــ
تهم  لقضايا  باإلضافة  الشبابي  العمل 
الشباب العربي كالتعليم وفرص العمل، 
وســـتـــتـــيـــح الـــجـــلـــســـة الـــمـــجـــال لــجــمــيــع 
والتعليق  اإلجـــابـــة  فــي  الــعــرب  ــوزراء  ــ الــ
عــلــى تــســاؤالت الــشــبــاب بــغــرض تقريب 
الشباب من أجندات العمل الشبابي في 
العالم العربي، وتوحيد الجهود العربية 

في قطاع العمل الشبابي.

وأبرز وزير شؤون الشباب والرياضة 
الــمــجــال  فــي  الــبــحــريــن  تــجــربــة مملكة 
الــشــبــابــي وأهـــــم الـــمـــبـــادرات الـــتـــي يتم 
العمل  مــرتــكــزات  بينها  ومـــن  تنفيذها 
اكتشاف وصقل  الى  باإلضافة  الشبابي 
وإبراز المواهب الشبابية وتوفير الفرص 
لهم التي تساهم في االرتقاء بمهاراتهم 
في  ومشروعاتهم  وابتكاراتهم  وقدراتهم 

مختلف المجاالت.

وزي���ر ال�س���باب ي�س���ارك ف���ي حلق���ة نقا�س���ية جمع���ت وزراء عرب���ا م���ع نخب���ة من ال�س���باب
} وزير الشباب خالل فعاليات النسخة األولى من »االجتماع العربي للقيادات الشابة«.

ــخ  ــيـ ــشـ ــل ســــمــــو الـ ــبــ ــقــ ــتــ اســ
آل خليفة  مـــبـــارك  بـــن  مــحــمــد 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
رئــــــيــــــس الــــمــــجــــلــــس األعـــــلـــــى 
لــتــطــويــر الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب 
ــر الــقــضــيــبــيــة  ــقـــصـ بـــمـــكـــتـــبـــه بـ
الــــبــــروفــــيــــســــور كــــــاثــــــال كــيــلــي 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــكــلــيــة 
في  بدبلن  للجراحين  الملكية 
والــبــروفــيــســور سمير  إيـــرلـــنـــدا، 
الملكية  الــكــلــيــة  رئـــيـــس  عـــتـــوم 
للجراحين في إيرلندا–جامعة 
اطلع  حيث  الطبية،  البحرين 
ســمــوه مــنــهــمــا عــلــى الــمــشــاريــع 
والبرامج األكاديمية والتدريبية 

التي تقدمها الكلية.
ــيــــخ  ــشــ الــ  ورحـــــــــــــب ســـــمـــــو 
آل خليفة  مـــبـــارك  بـــن  مــحــمــد 
بـــالـــبـــروفـــيـــســـور كـــــاثـــــال كــيــلــي 
ــتـــوم،  والــــبــــروفــــيــــســــور ســـمـــيـــر عـ
لدور  تقديره  عن  سموه  معرًبا 
الــكــلــيــة الــمــلــكــيــة لــلــجــراحــيــن 
الجودة  عالي  تعليم  توفير  في 
الخدمات  بجودة  اإلسهام  وفي 
ــال الــتــعــاون  الــصــحــيــة مـــن خــ
مع المؤسسات الطبية بمملكة 

البحرين.
بــمــا تقدمه   وأشــــاد ســمــوه 
ــج دراســــيــــة  ــ ــرامـ ــ ــن بـ ــ ــيـــة مـ ــلـ ــكـ الـ
ــاالت الــطــب  مــتــقــدمــة فـــي مـــجـ
ــواكــــب  ــي تــ ــ ــتــ ــ والــــتــــمــــريــــض والــ
وتسهم  العالمية  المستجدات 
من  الكلية  خــريــجــي  تميز  فــي 
على  تــزيــد  مختلفة  جــنــســيــات 
ــا  ــة، مــتــمــنــًي ــيـ ــسـ ــنـ خـــمـــســـيـــن جـ
دوام  عليها  القائمين  لجميع 

التوفيق.

ــا، أعــــــــرب  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــــن جـ
الــــبــــروفــــيــــســــور كــــــاثــــــال كــيــلــي 
ــيـــر عـــتـــوم  ــور ســـمـ ــســ ــيــ ــروفــ ـــبــ والـ
عــــن شـــكـــرهـــمـــا لـــســـمـــو الــشــيــخ 
آل خليفة  مـــبـــارك  بـــن  مــحــمــد 
عــلــى اســتــقــبــالــهــمــا، مــشــيــديــن 
بــمــا تــلــقــاه الــكــلــيــة مــن اهــتــمــام 
الحكومة لتقوم  ودعم من قبل 
بدورها وتحقيق األهداف التي 
خدماتها  وتقديم  إليها  تسعى 

الطبية.

استقبل حضرة صاحب الجالة الملك 
الــبــاد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
المفدى، أمس في قصر الصافرية، الدكتور 
ولــيــد بــن محمد الــصــمــعــانــي وزيـــر الــعــدل 
رئيس المجلس األعلى للقضاء بالمملكة 
على  للسام  الشقيقة،  السعودية  العربية 

جالته بمناسبة زيارته للمملكة.
ونقل إلى جالته تحيات وتقدير أخيه 
سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خــادم 
المملكة  مــلــك  ســعــود  آل  عــبــدالــعــزيــز  بـــن 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة، وصــاحــب 
سلمان  بــن  محمد  األمــيــر  الملكي  السمو 
نائب  العهد  ولــي  سعود  آل  عبدالعزيز  بــن 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأخلص 
دوام  وشعبها  البحرين  لمملكة  تمنياتهما 

الرخاء والتقدم.
العدل  بــوزيــر  الجالة  ورحـــب صــاحــب 

ــيــــس الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى لـــلـــقـــضـــاء فــي  رئــ
المملكة الشقيقة، وأبلغه بنقل تحياته إلى 
أخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي 

السعودي  للشعب  تمنياته  وأصـــدق  عــهــده 
الشقيق بالمزيد من االزدهار والتطور.

يربط  بما  اعتزازه  وأعــرب جالته عن 

تاريخية  عــاقــات  مــن  الشقيقين  البلدين 
منوهًا  كــافــة،  الصعد  على  وراســخــة  وثيقة 
تسهم  التي  األخوية  الزيارات  بأهمية هذه 
في تعزيز وتنمية التعاون والتنسيق والعمل 

المشترك وخاصة في المجال القضائي.
وأشـــــاد جــالــتــه بــالــجــهــود والــمــســاعــي 
الشريفين  الحرمين  خــادم  ألخيه  الخيرة 
البحرينية  الــعــاقــات  ــر  ــ أواصـ تــوطــيــد  فـــي 

السعودية وتطوير أسس التعاون األخوي.
الــعــدل رئيس  ومــن جهته، أعــرب وزيــر 
عن  الــســعــودي  للقضاء  األعــلــى  المجلس 
شكره وتقديره لجالة الملك المفدى لما 
يــولــيــه جــالــتــه مــن حـــرص واهــتــمــام دائــم 
التاريخية المتميزة بين  لتوثيق العاقات 
مشيدًا  الشقيقين،  وشعبيهما  المملكتين 
بـــالـــتـــطـــور الــكــبــيــر الــــــذي تـــشـــهـــده مــمــلــكــة 

البحرين في المجاالت كافة.

محمد  الشيخ  سمو  استقبل 
نـــائـــب  ــلـــيـــفـــة  خـ آل  مـــــبـــــارك  بـــــن 
بمكتبه  الـــــــوزراء  مــجــلــس  رئـــيـــس 
وليد  الــدكــتــور  القضيبية  بقصر 
بالمملكة  العدل  وزير  الصمعاني 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة الــشــقــيــقــة، 
بــحــضــور الــشــيــخ خـــالـــد بـــن علي 
والــشــؤون  الــعــدل  وزيـــر  آل خليفة 

اإلسامية واألوقاف.
محمد  الشيخ  سمو  ورحـــب   
بــالــدكــتــور  خليفة  آل  مــبــارك  بــن 
ــه  ــ ــارتـ ــ ــزيـ ــ ــي وبـ ــانــ ــعــ ــمــ ولـــــيـــــد الــــصــ
لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن الـــتـــي تــؤكــد 
مــــــدى عـــمـــق ورســـــــــوخ الـــعـــاقـــات 
األخوية التاريخية بين البحرين 

والــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
كبيرة  عناية  مــن  بــه  تحظى  ومــا 
قيادتي  قبل  مــن  وأولــويــة خــاصــة 
للمضي  الــحــكــيــمــتــيــن  الــبــلــديــن 
الثنائي  التعاون  أوجــه  بمختلف 
والعمل المشترك إلى آفاق أرحب 
يعزز  بما  كــافــة  المستويات  على 
والشعبين  البلدين  مصالح  مــن 

الشقيقين.
ــمـــوه بـــمـــا يــشــهــده   وأشـــــــاد سـ
ــوقـــي  ــقـ ــي والـــحـ ــدلــ ــعــ ــاع الــ ــطــ ــقــ الــ
السعودية  الــعــربــيــة  المملكة  فــي 
الشقيقة من تقدم وتطور يعكس 
ــة الــتــنــمــويــة  ــهـــضـ ــنـ مـــكـــانـــتـــهـــا والـ

الشاملة التي تشهدها.

 مــن جــانــبــه، أعــــرب الــدكــتــور 
ــكـــره  ــن شـ ــ ــد الــــصــــمــــعــــانــــي عــ ــ ــيـ ــ ولـ
مبارك  بــن  محمد  الشيخ  لسمو 

ــزازه  ــتــ واعــ وتـــقـــديـــره  آل خــلــيــفــة، 
البحرين  مملكة  بين  يجمع  بما 
من  السعودية  العربية  والمملكة 

عاقات أخوية وثيقة، وما تشهده 
كافة  في  مستمر  تقدم  من  دائًما 

مجاالت العمل المشترك.

آل  اهلل  عبد  بــن  خالد  الشيخ  استقبل 
في  الـــــوزراء،  مجلس  رئــيــس  نــائــب  خليفة، 
مكتبه بقصر القضيبية، البروفيسور كاثال 

كيلي،
الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلــكــلــيــة الــمــلــكــيــة 
البروفيسور  بحضور  بإيرلندا،  للجراحين 
ســمــيــر الـــعـــتـــوم، رئـــيـــس الــكــلــيــة الــمــلــكــيــة 
البحرين  – جامعة  أيرلندا  للجراحين في 

الطبية.
ب بالبروفيسور  وفي مستهل اللقاء، رحَّ
كــيــلــي بــمــنــاســبــة زيـــارتـــه لــلــمــمــلــكــة، مــشــيــدًا 
الكلية  تمكنت  التي  المتميزة  بالمخرجات 
جامعة   – أيرلندا  في  للجراحين  الملكية 
مدى  على  تخريجها  من  الطبية  البحرين 
األعوام الماضية، لتلبية احتياجات القطاع 

الــصــحــي فــي الــقــطــاعــيــن الــعــام والــخــاص، 
ورفــــده بـــكـــوادر وطــنــيــة مــؤهــلــة ومـــدربـــة في 

مختلف التخصصات.
بمزيد  للكلية  تمنياته  عــن  أعــرب  كما 

النجاحات  تحقيق  لمواصلة  التوفيق  من 
ــن شـــأنـــهـــا أن تـــعـــود عـــلـــى مــجــمــل  الـــتـــي مــ
مملكة  فــي  والصحية  التعليمية  العملية 

البحرين بالخير والنماء.
مــن جــانــبــه، أعـــرب الــبــروفــيــســور كــاثــال 
الملكية  للكلية  التنفيذي  الــمــديــر  كيلي، 
وتــقــديــره  شــكــره  عــن  بــإيــرلــنــدا،  للجراحين 
الـــــوزراء عــلــى حسن  رئــيــس مجلس  لــنــائــب 
االســتــقــبــال، مــعــربــًا فــي الــوقــت نــفــســه عن 
ــتــــزازه بــمــا تــحــظــى بـــه الــكــلــيــة مـــن دعــم  اعــ
ــعـــاون مـــن قــبــل كــافــة الـــــوزارات  واهــتــمــام وتـ
والــجــهــات الــحــكــومــيــة ذات الــعــاقــة، الفــتــًا 
تطوير  على  المتواصل  الكلية  حــرص  إلــى 
ــعـــزيـــز جــــودة  ــا يـــســـهـــم فــــي تـ ــا بـــمـ بـــرامـــجـــهـ

المخرجات.
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} سمو الشيخ محمد بن مبارك خال لقاء البروفيسور سمير عتوم.

} سمو الشيخ محمد بن مبارك خال لقاء وزير العدل السعودي.

صــــدر عـــن صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  بــن حــمــد  ســلــمــان 
مجلس الوزراء قرار رقم )22( لسنة 2022 بتعيين 

مديرين بوزارة الداخلية، جاء فيه:
المادة األولى:

ُيــعــيــن الــســادة الــتــالــيــة أســمــاؤهــم مــــدراء في 
وزارة الداخلية:

1- الرائد بدر راشد علي الرميحي
2- الرائد راشد محمد النعيمي

3- النقيب جاسم جبر الدوسري

 المادة الثانية:
ــر الــداخــلــيــة تــســكــيــن الــمــديــريــن  يــتــولــى وزيــ
ــى مــن هـــذا الــقــرار  الــمــذكــوريــن فــي الـــمـــادة األولــ
ِوْفق مهام  الداخلية  بــوزارة  الشاغرة  اإلدارات  في 
ومسؤوليات كل إدارة، واالشتراطات الازمة فيمن 

يشغلها، وبمراعاة مؤهات وخبرات كل منهم.
المادة الثالثة:

ــرار،  ــقـ ــذا الـ ــر الــداخــلــيــة تــنــفــيــذ هــ ــ عــلــى وزيـ
وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة 

الرسمية.

ول����ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال�������وزراء ي�����ص��در ق����رارا 

ب��ت��ع��ي��ي��ن م����دي����ري����ن ب����������وزارة ال���داخ���ل���ي���ة

محم�د ب�ن مبارك يوؤك�د عمق العالقات التاريخية بين البحرين وال�س�عودية

} الشيخ خالد بن عبد اهلل يلتقي البروفيسور كاثال كيلي.

لدى ا�ستقباله المدير التنفيذي للكلية

خ��ال��د ب���ن ع���ب���داهلل ي��ن��وه ب��م��خ��رج��ات »ال��م��ل��ك��ي��ة ل��ل��ج��راح��ي��ن«

} جاللة الملك خالل لقاء وزير العدل ال�سعودي.

المل���ك يوؤك���د عم���ق العالق���ات البحرينية ال�س���عودية
وزي���������ر ال������ع������دل ال�����������س�����ع�����ودي ي�������س���ي���د ب����ح����ر�����ص ج���ال���ة 
ال�����م�����ل�����ك ع�����ل�����ى ت�����ع�����زي�����ز ال������ع������اق������ات ب�����ي�����ن ال����ب����ل����دي����ن

شـــــارك صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
الــوزراء أمس في مراسم تأبين األمير  مجلس 
في  أقيمت  والتي  الــراحــل،  أدنبرة  دوق  فيليب، 

وستمنستر آبي بالمملكة المتحدة. 
ــالـــص تــعــازيــه  ــرب ســـمـــوه عــــن خـ ــ ــد أعــ ــ  وقـ
لصاحبة الجالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة 
رئيسة  الشمالية  وإيرلندا  المتحدة  المملكة 
األمير  الملكي  السمو  وصــاحــب  الــكــومــنــولــث، 
تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز 
بريطانيا  وشعب  ولحكومة  المالكة  وللعائلة 
الصديق، مشيدًا سموه بجهود الفقيد الراحل 
وإسهاماته الطيبة في خدمة المملكة المتحدة 
الفقيد  دور  الصديق، مستذكرا سموه  وشعبها 
بين  المميزة  التاريخية  الــعــاقــات  تعزيز  فــي 
مؤكدا  المتحدة،  والمملكة  البحرين  مملكة 
الحرص الذي توليه مملكة البحرين لمواصلة 

} �سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.تنمية هذه العاقات نحو آفاق أكثر تميزا.

ول����ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال��������وزراء ي�����س��ارك 
ف����ي م���را����س���م ت���اأب���ي���ن الأم�����ي�����ر ف��ي��ل��ي��ب

تـــنـــفـــيـــذًا لــتــوجــيــهــات صــاحــب 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
مجلس الــوزراء بشأن تطبيق نظام 
عــمــل الــمــوظــفــيــن عــن بــعــد بنسبة 
لــلــمــوظــفــيــن   %50 ــتــــى  حــ تــــصــــل 
الــعــامــلــيــن فــي الــــــوزارات والــهــيــئــات 
الحكومية خال شهر  والمؤسسات 
رمضان المبارك لعام 1443هــ أصدر 
رئيس جهاز الخدمة المدنية أحمد 
الخدمة  توجيهات  الــزايــد  زايــد  بن 
المدنية رقم )3( لسنة 2022 بشأن 
عن  الموظفين  عمل  نظام  تطبيق 
بــعــد خـــال شــهــر رمــضــان الــمــبــارك 
ـــ، وأوضــــح بــأنــه يجوز  ــــ لــعــام 1443هـ
ــة تـــطـــبـــيـــق  ــتــــصــ ــمــــخــ لـــلـــســـلـــطـــة الــ

نـــظـــام عــمــل الــمــوظــفــيــن عـــن بعد 
عــدد  مــن  تــصــل حــتــى %50  بنسبة 
الحكومية  الجهة  فــي  الموظفين 
وذلـــــك بــحــســب مــتــطــلــبــات الــعــمــل 

ومــقــتــضــيــات الــمــصــلــحــة الــعــامــة، 
وأكد أنه على الجهات الحكومية 
بما  الازمة  اإلجـــراءات  تتخذ  أن 
صاحب  توجيهات  تنفيذ  يضمن 
ــو الـــمـــلـــكـــي ولـــــــي الـــعـــهـــد  ــمــ ــســ الــ
تأثر  بعدم  الــوزراء  رئيس مجلس 
للمواطنين  المقدمة  الــخــدمــات 
والمقيمين في مملكة البحرين.

رئــيــس جــهــاز الخدمة  وبــَيــن 
تطبيق  من  يستثنى  أنه  المدنية 
بعد  عــن  الموظفين  عــمــل  نــظــام 
الجهات  من  الحيوية  القطاعات 
تقدم  الــتــي  الــجــهــات  أو  األمــنــيــة 
والماء  والكهرباء  الصحة  خدمات 
الــمــدنــي وغيرها  الــطــيــران  وشــــؤون 

من الخدمات الضرورية.

»الخدمة المدنية« ي�سدر توجيهات نظام العمل عن بعد في رم�سان

شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير 
الخارجية في مؤتمر حوار برلين للطاقة العالمي، الذي 
بدأت أعماله أمس في العاصمة األلمانية برلين، بدعوة 
جمهورية  خارجية  وزيـــرة  بيربوك  أنالينا  السيدة  مــن 
ألمانيا االتحادية، والسيد روبرت هابيك نائب المستشار 
بجمهورية  المناخ  وحماية  االقــتــصــاديــة  الــشــؤون  وزيـــر 
يعقد  الــذي  المؤتمر  فــي  ويــشــارك  االتــحــاديــة.  ألمانيا 
تحت شعار: »تحويل الطاقة.. من الطموح إلى التنفيذ« 
والبيئة  والطاقة  واالقتصاد  الخارجية  وزراء  من  عــدد 
بالبيئة  المعنية  الدولية  والمنظمات  العالم  دول  من 
والــمــنــاخ والــطــاقــة.  ومـــن الــمــقــرر أن يــنــاقــش المؤتمر 
المناخ  على مدى يومين قضايا الطاقة وتأثيرها على 
والبيئة، والطاقة المتجددة، والجهود العالمية القائمة 

للتعامل مع تداعيات التغير المناخي.

وزي������ر ال���خ���ارج���ي���ة ي�������س���ارك ف����ي م��وؤت��م��ر 
ح����������وار ب����رل����ي����ن ل����ل����ط����اق����ة ال���ع���ال���م���ي

} وزير الخارجية خالل الم�ساركة.

ن�����ائ�����ب رئ����ي���������س ال��������������وزراء ي�����س��ي��د 
ب���ب���رام���ج ج���ام���ع���ة ال���ب���ح���ري���ن ال��ط��ب��ي��ة

} أحمد بن زايد الزايد.

ــلـــمـــان بــــن خــلــيــفــة آل  أكـــــد الـــشـــيـــخ سـ
الوطني  واالقــتــصــاد  الــمــالــيــة  ــر  وزيـ خليفة 
حرص مملكة البحرين على تعزيز الفرص 
أثرها  ينعكس  التي  الــواعــدة  االستثمارية 
اإليــجــابــي لــصــالــح تــقــدم ونــمــو االقــتــصــاد 
الوطني وتحقيق االستدامة المالية، منوهًا 
المؤسسات  تشكلها  التي  الهامة  بالمكانة 
المالية في رفد القطاعات االقتصادية بما 

يلبي التطلعات واألهداف المنشودة.
ــاء ذلــــك لــــدى لــقــائــه أمــــس الــشــيــخ  جــ
خــلــيــفــة بـــن إبــراهــيــم آل خــلــيــفــة الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لـــبـــورصـــة الــبــحــريــن وأعـــضـــاء 
ــواق الــمــال الــعــربــيــة بــمــن فيهم  اتــحــاد أســ
األوراق  ألســــــواق  الــتــنــفــيــذيــون  الــــرؤســــاء 
الـــمـــالـــيـــة فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق األوســـــط 
وشمال أفريقيا وشركات الوساطة المالية، 
وأمـــنـــاء الــحــفــظ وغــــرف الــمــقــاصــة وذلــك 
عــلــى هــامــش »الــمــؤتــمــر الــســنــوي التــحــاد 
الــعــربــيــة-الــبــحــريــن 2022«  الـــمـــال  ــواق  ــ أسـ
الذي نظمته بورصة البحرين برعاية وزير 

المالية واالقتصاد الوطني.

وخـــال الــلــقــاء، أشـــار إلــى أهمية دعم 
العربية  المالية  لألسواق  المواتية  البيئة 
ــة األصــــعــــدة،  ــافـ وتـــعـــزيـــز تــكــامــلــهــا عـــلـــى كـ
»الــمــؤتــمــر  الـــذي حققه  بــالــنــجــاح  مــشــيــدًا 

الــمــال العربية -  الــســنــوي التــحــاد أســـواق 
هــامــة  مــنــصــة  بــاعــتــبــاره   »2022 الــبــحــريــن 
ــادة  ــع قــ ــرات مــ ــبــ ــخــ ــادل الــــتــــجــــارب والــ ــبـ ــتـ لـ
األســــواق الــمــالــيــة الــعــربــيــة وصــنــاع الــقــرار 

والـــخـــبـــراء اإلقــلــيــمــيــيــن والـــدولـــيـــيـــن من 
الـــبـــورصـــات الــمــخــتــلــفــة. كــمــا جـــرى خــال 
الــمــواضــيــع ذات  عــدد مــن  الــلــقــاء مناقشة 

االهتمام المشترك. 

وزير المالية يلتقي الروؤ�س���اء التنفيذيين لالأ�سواق المالية العربية 
اأك���د ح��ر���ص ال��ب��ح��ري��ن ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ف��ر���ص اال���س��ت��ث��م��اري��ة ال��واع��دة

} وزير المالية خالل لقاء الروؤ�ساء التنفيذيين .
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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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�أحمد  �لدكتور  ��ستقبل 

�لرئي�س  �لأن�ساري  حممد 

للم�ست�سفيات  �لتنفيذي 

�لربوفي�سور  �حلكومية، 

نائب   Cathal Kelly
و�لرئي�س  �جلامعة  رئي�س 

�مللكية  للكلية  �لتنفيذي 

وذلك  باأيرلند�،  للجر�حني 

يف �إطار زيارة �لربوفي�سور 

ململكة �لبحرين.

�لرئي�س  و�أثنى 

للم�ست�سفيات  �لتنفيذي 

تقدمه  ما  على  �حلكومية 

للجر�حني  �مللكية  �لكلية 

مبادر�ت  من  باأيرلند� 

�لقطاع  يف  و�إ�سهامات 

يف  متمثلة  �ل�سحي، 

�لتعليمية  �ملخرجات 

�ملتميزة  �لطبية  و�لكو�در 

بجودة  �لرتقاء  �سبيل  يف 

�ملقدمة  �ل�سحية  �خلدمات 

يف مملكة �لبحرين.

�أ�ساد  جهته،  من 

 Cathal �لربوفي�سور 

بعمل  �للقاء  خالل   Kelly
�حلكومية  �مل�ست�سفيات 

�لذي  �ملتو��سل  ودعمها 

بامل�سرية  �لرتقاء  �أ�سهم يف 

طو�ل  للكلية  �لتعليمية 

مبملكة  �ملا�سية  �لأعو�م 

�لبحرين. 

�للقاء  خالل  ومت 

من  عدد  ��ستعر��س 

وبحث  �ملو�سوعات، 

جو�نب �لتن�سيق و�لتعاون 

�حلكومية  �مل�ست�سفيات  بني 

للجر�حني  �مللكية  و�لكلية 

يف �أيرلند�، يف �إطار توحيد 

جهود �لعمل �مل�سرتك خالل 

يخدم  مبا  �لقادمة  �ملر�حل 

مبملكة  �ل�سحية  �ملنظومة 

�لبحرين.
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ويل العهد رئي�س الوزراء ي�شارك يف 

مرا�شم تاأبني الأمري فيليب باململكة املتحدة

ويل العهد رئي�س الوزراء ي�شدر قراًرا بتعيني مديرين بالداخلية

�لأمري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  �سارك 

رئي�س  �لعهد  ويل  خليفة  �آل  حمد  بن  �سلمان 

جمل�س �لوزر�ء، �أم�س، يف مر��سم تاأبني �لأمري 

يف  �أقيمت  �لتي  �لر�حل،  �أدنربة  دوق  فيليب 

�أعرب  وقد  �ملتحدة.  باململكة  �آبي  و�ستمن�سرت 

�جلاللة  ل�ساحبة  تعازيه  خال�س  عن  �سموه 

�ملتحدة  �ململكة  ملكة  �لثانية  �ليز�بيث  �مللكة 

�لكومنولث،  رئي�سة  �ل�سمالية  و�أيرلند� 

و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري ت�سارلز ويل عهد 

�ملالكة  وللعائلة  ويلز،  �أمري  �ملتحدة  �ململكة 

م�سيًد�  �ل�سديق،  بريطانيا  و�سعب  وحكومة 

�سموه بجهود �لفقيد �لر�حل و�إ�سهاماته �لطيبة 

�ل�سديق،  و�سعبها  �ملتحدة  �ململكة  خدمة  يف 

م�ستذكًر� �سموه دور �لفقيد يف تعزيز �لعالقات 

�لتاريخية �ملميزة بني مملكة �لبحرين و�ململكة 

مملكة  توليه  �لذي  �حلر�س  موؤكًد�  �ملتحدة، 

�لعالقات  هذه  تنمية  مو��سلة  على  �لبحرين 

نحو �آفاق �أكرث متيًز�.

�سدر عن �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن حمد 

رقم  قر�ر  �لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لعهد  ويل  خليفة  �آل 

�لد�خلية،  بوز�رة  مديرين  بتعيني   2022 ل�سنة   )22(

جاء فيه:

�أ�سماوؤهم مديرين  �لتالية  �ملادة �لأوىل: ُيعنينّ �ل�سادة 

يف وز�رة �لد�خلية، وهم: �لر�ئد بدر ر��سد علي �لرميحي، 

جرب  جا�سم  و�لنقيب  �لنعيمي،  حممد  ر��سد  و�لر�ئد 

�لدو�سري.

�ملادة �لثانية: يتوىل وزير �لد�خلية ت�سكني �ملديرين 

�لإد�ر�ت  يف  �لقر�ر  هذ�  من  �لأوىل  �ملادة  يف  �ملذكورين 

كل  وم�سوؤوليات  مهام  ِوفق  �لد�خلية  بوز�رة  �ل�ساغرة 

ومبر�عاة  ي�سغلها،  فيمن  �لالزمة  و�ل�سرت�طات  �إد�رة، 

موؤهالت وخرب�ت كل منهم.

�ملادة �لثالثة: على وزير �لد�خلية تنفيذ هذ� �لقر�ر، 

�جلريدة  يف  وُين�َسر  �سدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل 

�لر�سمية.

»اخلدمة املدنية« يوّجه لتطبيق عمل املوظفني عن ُبعد برم�شان

تنفيذ�ً لتوجيهات �ساحب �ل�سمو 

�آل  حمد  بن  �سلمان  �لأمري  �مللكي 

جمل�س  رئي�س  �لعهد  ويل  خليفة 

تطبيق  ب�ساأن  �هلل  حفظه  �لوزر�ء 

بن�سبة  بعد  عن  �ملوظفني  عمل  نظام 

�لعاملني  للموظفني  ت�سل حتى %50 

و�ملوؤ�س�سات  و�لهيئات  �لوز�ر�ت  يف 

�حلكومية خالل �سهر رم�سان �ملبارك 

لعام 1443هــ.

�خلدمة  جهاز  رئي�س  و�أ�سدر 

�ملدنية �أحمد بن ز�يد �لز�يد توجيهات 

�خلدمة �ملدنية رقم )3( ل�سنة 2022 

�ملوظفني  عمل  نظام  تطبيق  ب�ساأن 

�ملبارك  رم�سان  �سهر  خالل  ُبعد  عن 

لعام 1443هــ، و�أو�سح باأنه يجوز 

عمل  نظام  تطبيق  �ملخت�سة  لل�سلطة 

ت�سل حتى  بن�سبة  ُبعد  عن  �ملوظفني 

�جلهة  يف  �ملوظفني  عدد  من   %50

متطلبات  بح�سب  وذلك  �حلكومية، 

�لعمل ومقت�سيات �مل�سلحة �لعامة.

و�أكد باأنه على �جلهات �حلكومية 

�أن تتخذ �لإجر�ء�ت �لالزمة مبا ي�سمن 

تنفيذ توجيهات �ساحب �ل�سمو �مللكي 

�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لعهد  ويل 

بعدم تاأثر �خلدمات �ملقدمة للمو�طنني 

و�ملقيمني يف مملكة �لبحرين.

وبنَينّ رئي�س جهاز �خلدمة �ملدنية 

عمل  نظام  تطبيق  من  ي�ستثنى  �أنه 

�ملوظفني عن ُبعد �لقطاعات �حليوية 

�لتي  �جلهات  �أو  �لأمنية  �جلهات  من 

تقدم خدمات �ل�سحة و�لكهرباء و�ملاء 

من  وغريها  �ملدين  �لطري�ن  و�سوؤون 

�خلدمات �ل�سرورية

اأحمد الزايد

جاللته ي�شتقبل وزير العدل رئي�س املجل�س الأعلى للق�شاء ال�شعودي

امللك ي�شيد بجهود خادم احلرمني ال�شريفني 

يف توطيد اأوا�شر العالقات البحرينية ال�شعودية
��ستقبل ح�سرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد 

بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى حفظه 

�ل�سافرية،  ق�سر  يف  �أم�س  يوم  ورعاه،  �هلل 

للق�ساء  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�س  �لعدل  وزير 

بن  وليد  �ل�سقيقة  �ل�سعودية  �لعربية  باململكة 

حممد �ل�سمعاين، لل�سالم على جاللته مبنا�سبة 

زيارته للمملكة.

�لأعلى  �ملجل�س  رئي�س  �لعدل  وزير  ونقل 

�إىل جاللته حتيات وتقدير  �ل�سعودي  للق�ساء 

�سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم  �أخيه 

�لعربية  �ململكة  ملك  �سعود  �آل  عبد�لعزيز  بن 

�ل�سعودية �ل�سقيقة حفظه �هلل، و�ساحب �ل�سمو 

عبد�لعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  �لأمري  �مللكي 

جمل�س  رئي�س  نائب  �لعهد  ويل  �سعود  �آل 

�لوزر�ء وزير �لدفاع، و�أخل�س متنياتهما ململكة 

�لبحرين و�سعبها بدو�م �لرخاء و�لتقدم.

�لعدل  بوزير  �جلاللة  �ساحب  ب  ورحنّ

�ململكة  يف  للق�ساء  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�س 

خادم  لأخيه  حتياته  بنقل  و�أبلغه  �ل�سقيقة، 

�ل�سريفني و�سمو ويل عهده، و�أ�سدق  �حلرمني 

متنياته لل�سعب �ل�سعودي �ل�سقيق باملزيد من 

�لزدهار و�لتطور.

يربط  مبا  �عتز�زه  عن  جاللته  و�أعرب 

وثيقة  تاريخية  عالقات  من  �ل�سقيقني  �لبلدين 

�هلل  منوًها حفظه  كافة،  �ل�سعد  على  ور��سخة 

ت�سهم يف  �لتي  �لأخوية  �لزيار�ت  باأهمية هذه 

و�لعمل  و�لتن�سيق  �لتعاون  وتنمية  تعزيز 

�مل�سرتك، خا�سة يف �ملجال �لق�سائي.

و�أ�ساد جاللته باجلهود و�مل�ساعي �خلرية 

لأخيه خادم �حلرمني �ل�سريفني، رعاه �هلل، يف 

توطيد �أو��سر �لعالقات �لبحرينية �ل�سعودية 

وتطوير �أ�س�س �لتعاون �لأخوي.

رئي�س  �لعدل  وزير  �أعرب  جهته؛  من 

�سكره  عن  �ل�سعودي  للق�ساء  �لأعلى  �ملجل�س 

�ملفدى ملا يوليه جاللته  �مللك  وتقديره جلاللة 

�لعالقات  بتوثيق  د�ئم  و�هتمام  حر�س  من 

و�سعبيهما  �ململكتني  بني  �ملتميزة  �لتاريخية 

�ل�سقيقني، م�سيًد� بالتطور �لكبري �لذي ت�سهده 

مملكة �لبحرين يف �ملجالت كافة.

امل�شت�شفيات احلكومية تبحث التعاون مع الكلية امللكية الإيرلندية
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اآل  مبارك  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 

مبكتبه  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة 

ال�شمعاين  وليد  الدكتور  الق�شيبية،  بق�شر 

ال�شعودية  العربية  باململكة  العدل  وزير 

اآل  خالد  بن  علي  ال�شيخ  بح�شور  ال�شقيقة، 

الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  وزير  خليفة 

والأوقاف.

اآل  مبارك  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  ورحب 

خليفة بالدكتور وليد ال�شمعاين وبزيارته اإىل 

مملكة البحرين التي توؤكد مدى عمق ور�شوخ 

مملكة  بني  التاريخية  الأخوية  العالقات 

وما  ال�شعودية،  العربية  واململكة  البحرين 

خا�شة  واأولوية  كبرية  عناية  من  به  حتظى 

للم�شي  احلكيمتني،  البلدين  قيادتي  قبل  من 

والعمل  الثنائي  التعاون  اأوجه  مبختلف 

امل�شرتك لآفاق اأرحب على امل�شتويات كافة، مبا 

يعزز من م�شالح البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

العديل  القطاع  ي�شهده  مبا  �شموه  واأ�شاد 

ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  واحلقوقي 

مكانتها  يعك�س  وتطور  تقدم  من  ال�شقيقة 

والنه�شة التنموية ال�شاملة التي ت�شهدها.

من جانبه، اأعرب الدكتور وليد ال�شمعاين 

اآل  مبارك  بن  حممد  ال�شيخ  ل�شمو  �شكره  عن 

خليفة، وتقديره واعتزازه ملا يجمع بني مملكة 

من  ال�شعودية  العربية  واململكة  البحرين 

من  دوًما  ت�شهده  وما  وثيقة،  اأخوية  عالقات 

تقدم م�شتمر يف جمالت العمل امل�شرتك كافة.

 لدى ا�ستقباله وزير العدل ال�سعودي .. حممد بن مبارك:

التقدم العديل واحلقوقي يعك�س النه�سة ال�ساملة بال�سعودية 

 ا�ستقبل الرئي�س التنفيذي للكلية ورئي�س جامعة البحرين الطبية .. نائب رئي�س الوزراء:

»امللكية االيرلندية« توفر تعليم عايل وت�سهم بجودة اخلدمات ال�سحية

اآل  مبارك  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 

خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س املجل�س 

بق�شر  مبكتبه  والتدريب،  التعليم  لتطوير  الأعلى 

الرئي�س  كيلي  كاثال  الربوفي�شور  الق�شيبية، 

التنفيذي للكلية امللكية للجراحني بدبلن يف اأيرلندا، 

امللكية  الكلية  رئي�س  عتوم  �شمري  والربوفي�شور 

الطبية،  البحرين  جامعة   - اأيرلندا  يف  للجراحني 

والربامج  امل�شاريع  على  منهما  �شموه  اطلع  اإذ 

الأكادميية والتدريبية التي تقدمها الكلية.

اآل  مبارك  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  ورحب 

والربوفي�شور  كيلي  كاثال  بالربوفي�شور  خليفة 

�شمري عتوم، معرًبا �شموه عن تقديره لدور الكلية 

اجلودة  عايل  تعليم  توفري  يف  للجراحني  امللكية 

خالل  من  ال�شحية  اخلدمات  بجودة  الإ�شهام  ويف 

التعاون مع املوؤ�ش�شات الطبية مبملكة البحرين.

برامج  من  الكلية  تقدمه  مبا  �شموه  واأ�شاد 

والتمري�س،  الطب  جمالت  يف  متقدمة  درا�شية 

متيز  يف  وت�شهم  العاملية  امل�شتجدات  تواكب  التي 

على  تزيد  خمتلفة  جن�شيات  من  الكلية  خريجي 

خم�شني جن�شية، متمنًيا جلميع القائمني عليها دوام 

كاثال  الربوفي�شور  اأعرب  جانبهما،  من  التوفيق. 

كيلي والربوفي�شور �شمري عتوم عن �شكرهما ل�شمو 

ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة على ا�شتقبالهما، 

م�شيدين مبا تلقاه الكلية من اهتمام ودعم من قبل 

التي  الأهداف  وحتقيق  بدورها  لتقوم  احلكومة 

ت�شعى اإليها وتقدمي خدماتها الطبية.

631 م�سارًكا يف جائزة االأمري 
خليفة بن �سلمان اآل خليفة القراآنية

اأعلنت جائزة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

عدد  اأن  القراآنية  خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة 

امل�شاركني يف اجلائزة يف دورتها الثانية بلغ 

باب  اغالق  بعد  وم�شاركة،  م�شاركا   631

اأن  على  مار�س،   10 اخلمي�س  يوم  الت�شجيل 

تبداأ الت�شفيات يف 9 اأبريل 2022.

واأو�شحت اللجنة املنظمة اأن حجم القبال 

الثانية  دورتها  يف  للجائزة  الت�شجيل  على 

-التي تنظمها جمعية النور للرب برعاية كرمية 

من �شمو ال�شيخة لولوة بنت خليفة بن �شلمان 

اآل خليفة- كان كبريا، وذلك يرجع اإىل اأهمية 

اجلائزة بني امل�شاركني فيها وقوة جوائزها، اإذ 

اإن الت�شفيات تبداأ من 9 اأبريل وتنتهي بتاريخ 

حتكيم  جلنة  خالل  من   ،2022 اأبريل   18

وعلمية  مبهنية  التالوات  بتقييم  متخ�ش�شة 

جلنة  اأفرع  ويراأ�س  ومو�شوعية،  ومنهجية 

التحكيم للذكور كل من ال�شيخ جعفر يو�شف 

العبا�شي وال�شيخ وليد ح�شن جناحي وال�شيخ 

ح�شني  ماجد  وال�شيخ  ال�شنوي  عتيق  حممد 

البلو�شي، وع�شوية كل من ال�شيخ عبدالرحيم 

عبدالرزاق  م�شعب  وال�شيخ  حممد  عبداهلل 

البوعركي  عي�شى  م�شعب  وال�شيخ  �شريف 

جلنة  اأما  املحميد،  عبداهلل  عي�شى  وال�شيخ 

كل  التحكيم  اأفرع  فترتاأ�س  لالإناث  التحكيم 

من الأ�شتاذة مرمي عبدالرحيم زينل والأ�شتاذة 

زايد  بتول  والأ�شتاذة  عبداهلل  رجب  �شهيلة 

مرمي  الأ�شتاذة  من  كل  وع�شوية  حمدان، 

اإبراهيم التميمي والأ�شتاذة اأميان اأنور اليا�شي 

والأ�شتاذة  امل�شحي  بردي  وفاء  والأ�شتاذة 

�شفية حممد عثمان والأ�شتاذة انت�شار مار�س.

للجائزة  املنظمة  اللجنة  واختتمت 

باحت�شان  واعتزازها  بفخرها  ت�شريحها 

العظيمة يف  لهذه اجلائزة  النور للرب  جمعية 

والعزيزة  الكرمي،  للقراآن  ورعايتها  اأهدافها 

�شاحب  تعاىل  باإذنه  له  املغفور  ا�شم  حلملها 

ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة 

رحمه اهلل، داعية العلي القدير اأن يوفق اجلميع 

خلدمة القراآن الكرمي وخدمة مملكتنا الغالية.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12044/pdf/INAF_20220330010705692.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
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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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ا�شتقبل ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة، نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء، يف مكتبه بق�شر الق�شيبية، 

للكلية  التنفيذي  املدير  كيلي،  كاثال  الربوفي�شور 

الربوفي�شور  بح�شور  باإيرلندا،  للجراحني  امللكية 

يف  للجراحني  امللكية  الكلية  رئي�س  العتوم،  �شمري 

اإيرلندا - جامعة البحرين الطبية.

بن  خالد  ال�شيخ  رّحب  اللقاء،  م�شتهل  ويف 

مبنا�شبة  كيلي  بالربوفي�شور  خليفة  اآل  عبداهلل 

التي  املتميزة  باملخرجات  م�شيًدا  للمملكة،  زيارته 

متكنت الكلية امللكية للجراحني يف اإيرلندا - جامعة 

الأعوام  مدى  على  تخريجها  من  الطبية  البحرين 

يف  ال�شحي  القطاع  احتياجات  لتلبية  املا�شية، 

وطنية  بكوادر  ورفده  واخلا�س،  العام  القطاعني 

موؤهلة ومدربة يف خمتلف التخ�ش�شات.

كما اأعرب عن متنياته للكلية مبزيد من التوفيق 

ملوا�شلة حتقيق النجاحات التي من �شاأنها اأن تعود 

على جممل العملية التعليمية وال�شحية يف مملكة 

البحرين باخلري والنماء.

كيلي،  كاثال  الربوفي�شور  اأعرب  جانبه،  من 

باإيرلندا،  للجراحني  امللكية  للكلية  التنفيذي  املدير 

جمل�س  رئي�س  نائب  ملعايل  وتقديره  �شكره  عن 

مبا  اعتزازه  عن  نف�شه  الوقت  يف  معربا  الوزراء، 

حتظى به الكلية من دعم واهتمام وتعاون من قبل 

العالقة،  ذات  احلكومية  واجلهات  الوزارات  كافة 

تطوير  على  املتوا�شل  الكلية  حر�س  اإىل  لفًتا 

براجمها مبا ي�شهم يف تعزيز جودة املخرجات.

خالد بن عبداللـه ينّوه بدور »امللكية للجراحني« يف تلبية احتياجات القطاع ال�صحي

رئي�س جهاز امل�صاحة ي�صيد 

بنماء العالقات البحرينية امل�صرية

ا�شتقبل ال�شيخ �شلمان بن عبداهلل بن حمد اآل خليفة رئي�س 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  العقاري  والت�شجيل  امل�شاحة  جهاز 

اأحمد  يا�شر حممد  اأم�س،  العقاري، مبكتبه  التنظيم  موؤ�ش�شة 

لدى مملكة  ال�شقيقة  العربية  م�شر  �شفري جمهورية  �شعبان 

البحرين.

وخالل اللقاء، اأكد ال�شيخ �شلمان بن عبداهلل عمق ومتانة 

جمهورية  ب�شقيقتها  البحرين  مملكة  تربط  التي  العالقات 

البلدين  بني  امل�شرتك  التعاون  ي�شهده  وما  العربية،  م�شر 

ما  بف�شل  والأ�شعدة،  املجالت  خمتلف  يف  ومناء  تطور  من 

تتمتع به هذه العالقات من رعاية مبا�شرة من ح�شرة �شاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك مملكة البحرين، 

م�شر  جمهورية  رئي�س  ال�شي�شي  عبدالفتاح  الرئي�س  واأخيه 

فيه خري و�شالح  ملا  الرامية  ال�شقيقة، وتوجهاتهما  العربية 

البلدين و�شعبيهما ال�شقيقني.

عن  ال�شقيقة  م�شر  جمهورية  �شفري  اأعرب  جهته،  من 

�شكره وتقديره لل�شيخ �شلمان بن عبداهلل على ح�شن ال�شتقبال 

الأخوية  العالقات  وتنمية  تعزيز  اأهمية  موؤكًدا  والرتحيب، 

التاريخية التي جتمع البلدين ال�شقيقني.

ال�شباب  �شوؤون  وزارة  وكيل  باأعمال  القائم  �شاركت 

والريا�شة �شارة اإ�شحاق مع وكالء وزارات ال�شباب والريا�شة 

والثالثني،  الثامن  الجتماع  يف  التعاون  جمل�س  بدول 

وزراء  للجنة  والثالثني  اخلام�س  لالجتماع  والتح�شريي 

ال�شباب والريا�شة بدول املجل�س.

املو�شوعات  من  عدد  مناق�شة  الجتماع  خالل  ومت 

قرارات  تنفيذ  متابعة  مقدمتها  يف  بال�شباب،  الهتمام  ذات 

خا�شة  ال�شبابي،  املجال  يف  الأعلى  املجل�س  وتوجيهات 

م�شامني اإعالن الريا�س والبيان اخلتامي ال�شادر عن الدورة 

وت�شجيع  وتعزيز  لدعم  ال�شباب،  مبجال  املتعلقة  الـ)42(  

الإغاثي والإن�شاين والتطوعي،  ال�شباب يف تنمية العمل  دور 

بدول  والريا�شة  ال�شباب  لوزراء  ال�شرتاتيجية  واخلطة 

التابعة  الفنية  للجان  املحدثة  الت�شغيلية  واخلطط  املجل�س، 

والتو�شيات   )2026-2022( للفرتة  الوزارية  للجنة 

ال�شادرة منها، والربامج والأن�شطة والفعاليات امل�شرتكة التي 

�شتنظمها وزارات ال�شباب والريا�شة، التي من �شاأنها تطوير 

ال�شامية  لالأهداف  حتقيًقا  امل�شرتك  اخلليجي  العمل  وتعزيز 

ملجل�س التعاون.

�صارة اإ�صحاق ت�صارك يف اجتماع وكالء 

وزارات ال�صباب والريا�صة بدول املجل�س

الأمني العام ملجل�س التعليم العايل 

تلتقي نائب وزير اخلارجية الإ�صرائيلي

دعيج  بن  عي�شى  بنت  رنا  ال�شيخة  الدكتورة  ا�شتقبلت 

رئي�س  نائب  العايل  التعليم  ملجل�س  العام  الأمني  خليفة  اآل 

جمل�س اأمناء جمل�س التعليم العايل، اأم�س الثالثاء، نائب وزير 

اخلارجية الإ�شرائيلي عيدان رول.

وخالل اللقاء مت ا�شتعرا�س جمالت التعاون امل�شرتك وما 

ت�شهده من تقدم على جميع امل�شتويات، وتعزيز �ُشبل التعاون 

الثنائي يف جمال التعليم والبحث العلمي وتبادل اخلربات بني 

البلدين. واأكدت الأمني العام اأن نتائج هذه الزيارة وجناحها 

يعود  مبا  امل�شرتك  للتعاون  اأرحب  اآفاًقا  يفتح  اأن  �شاأنه  من 

مبزيد من النفع على البلدين، متطلعة اإىل مزيد من التعاون 

العلمي امل�شرتك بني البلدين يف الفرتة املقبلة.

الأمني  جلهود  تقديره  عن  رول  عيدان  عرب  جانبه،  من 

العام ملجل�س التعليم العايل يف تعزيز م�شرية التعليم العايل، 

ولدور وجهود املجل�س يف الرتقاء بالتعليم العايل.
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نا�سر بن حمد: تطور م�ستمر

للعالقات البحرينية الإماراتية مبختلف الأ�سعدة

اجتمع �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة 

و�شوؤون  الإن�شانية  للأعمال  امللك  جللة  ممثل 

ال�شباب مع �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد 

جمل�س  رئي�س  نائب  دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل 

العربية  الإمارات  بدولة  املالية  وزير  الوزراء 

املتحدة ال�شقيقة، وذلك على هام�س ح�شور �شموه 

اإك�شبو  يف  تقام  التي  للحكومات  العاملية  القمة 

دبي، بح�شور اأمين بن توفيق املوؤيد وزير �شوؤون 

ال�شباب والريا�شة

خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  واأكد 

اأهمية الروابط الوثيقة التي جتمع مملكة البحرين 

التي  ال�شقيقة،  املتحدة  العربية  الإمارات  ودولة 

جذور  يف  ممتدة  اأخوية  علقات  اإىل  ت�شتند 

الدوام تطوًرا م�شتمًرا على  التاريخ، وت�شهد على 

كافة اأ�شعدة التعاون والتن�شيق امل�شرتك، يف ظل 

ما حتظى به من اهتمام بالغ من ح�شرة �شاحب 

عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلللة 

البلد املفدى، واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 

العربية  الإمارات  دولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن 

املتحدة ال�شقيقة.

 واأ�شار �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة 

العلقات  م�شتويات  تر�شيخ  موا�شلة  اأهمية  اإىل 

مبا  ال�شقيقني  وال�شعبني  البلدين  بني  الثنائية 

خلل  وجرى  والزدهار،  بالنماء  عليهما  يعود 

اللقاء بحث اأوجه التعاون بني البحرين والإمارات 

و�شبل تعزيزها يف خمتلف املجالت.

يف كلمة رئي�سية ل�سموه يف القمة العاملية للحكومات 2022 بالإمارات.. نا�سر بن حمد: 

تعّلمنــــا من امللك بــــاأن ال�سبــــاب ن�سُف احلا�سر وهم كــل امل�ستقبـــل
خليفة، ممثل  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  �شارك 

جللة امللك للأعمال الإن�شانية و�شوؤون ال�شباب م�شت�شار 

للحكومات  العاملية  القمة  فعاليات  يف  الوطني،  الأمن 

ال�شيخ حممد  ال�شمو  برعاية �شاحب  تنظم  التي   2022

العربية  المارات  دولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 

املتحدة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي بح�شور �شمو 

لرئي�س  الأول  النائب  خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�شيخ 

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

للريا�شة رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية و�شمو ال�شيخ 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل  را�شد  بن  في�شل 

للبيئة نائب رئي�س الهيئة العليا لنادي را�شد للفرو�شية 

�شوؤون  وزير  املوؤيد  توفيق  بن  واأمين  اخليل  و�شباق 

واملعايل  ال�شمو  اأ�شحاب  من  وعدد  والريا�شة  ال�شباب 

وال�شعادة.

وحتّدث �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة كمتحدث 

رئي�شي يف اجلل�شة الرئي�شية حتت عنوان »ق�شة م�شتقبل 

الوطن العربي.. يرويها �شبابه«.

اأهم  اأن  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  واأكد 

واأن  والأمل،  الإميان  هو  والأمة  الوطن  لبناء  عن�شرين 

من ي�شل لطريقة بناء الأوطان والأمم يدرك متاماً م�شدر 

التحديات وطرق النجاح يف جتاوز كافة التحديات التي 

اأ�شحاب  اأن  خ�شو�شاً  احلياة  وتاأمني  املنطقة  تواجه 

اجلللة وال�شمو روؤ�شاء الدول ت�شتثمر حلها وحللها يف 

تاأمني التحديات وت�شهيل امل�شتقبل، فالإميان هو احلا�شر 

والأمل هو امل�شتقبل.

وقال �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة »ل تخلو 

�شاحب  ح�شرة  �شيدي  وكلمات  وتوجيهات  خطابات 

اجلللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البلد املفدى 

ال�شباب، فتعلمنا دائًما من جللته  حفظه اهلل ورعاه عن 

الكثري، ودائًما ما يوجه جللته كلمة يل ولل�شباب ويقول 

باأن ال�شباب هم ن�شف احلا�شر وهم كل امل�شتقبل، ودائًما 

�شرنا  واإذا  اأجندته،  مقدمة  يف  ال�شباب  جللته  ي�شع  ما 

والأمل،  الإميان  هم  ال�شباب  باأن  �شندرك  النهج  هذا  على 

من   %  60 قرابة  متتلك  منطقتنا  غالبية  ان  ا  خ�شو�شً

اأجل  من  الأر�شية  لها  تهيئ  قيادة  اإىل  ال�شباب، وحتتاج 

بناء امل�شتقبل والأوطان«.

»اإن  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  واأ�شاف 

قيادتها  دور  متاًما  يدرك  ال�شقيقة  الدول  مل�شرية  املتتبع 

ا  التحديات، خ�شو�شً تاأمني احلياة وجتاوز  الر�شيدة يف 

ال�شعوبات  من  الكثري  عا�شرت  اهلل  حفظها  القيادات  اأن 

ومتكنت بحنكة وقيادة ناجحة اأن تتجاوز هذه التحديات 

دور  اأهمية  متاًما  وتدرك  بال�شعادة  مليئة  حياة  وتوفر 

بناء  م�شدر  لأنها  التحديات؛  كافة  جتاوز  يف  ال�شباب 

الأوطان والأمم«.

»اإن  خليفة:  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  وتابع 

ال�شباب عن�شر اأ�شا�شي يف بناء الأوطان والأمم، ونعي�س 

اعتماد  ظل  يف  احلايل  الوقت  يف  م�شرق  م�شتقبل  يف 

ون�شت�شرق  ال�شباب،  على  اهلل  حفظها  الر�شيدة  القيادات 

امل�شتقبل امل�شيء اأمامنا بعد اكت�شاب اخلربات الكبرية يف 

خمتلف املجالت من قياداتنا من اأجل بناء الوطن«.

اىل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  واأ�شار 

وثيقة  ارتباًطا  مرتبطة  العاملية  البلدان  يف  التنمية  اأن 

والرئي�شي  الأ�شا�شي  املحرك  هو  فال�شباب  بال�شباب، 

للتنمية واإذا ما اردنا اأن من�شي قدما يف هذا الطريق علينا 

ال�شتماع اىل �شوت ال�شباب والعمل على متكينهم ودعم 

م�شروعاتهم يف خمتلف املجالت.

خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  و�شهد  هذا، 

العاملية  القمة  فعاليات  �شهدتها  التي  اجلل�شات  من  عدد 

للحكومات 2022.

جل�شة   100 من  اأكرث  خلل  من  القمة  وت�شتعر�س 

العاملية  التحديات  اأبرز  وحوارية  وتفاعلية  رئي�شية 

احلكومي،  بالأداء  الرتقاء  و�شبل  وامل�شتقبلية،  احلالية 

وتعزيز قدرة احلكومات على ا�شتباق التغريات املت�شارعة 

وال�شتعداد لها وابتكار احللول التي ت�شمن توظيفها يف 

اآفاق التطورات  حت�شني حياة املجتمعات، كما تركز على 

والتكنولوجية  العلمية  القطاعات  امل�شتقبلية يف خمتلف 

وتوجيهها  ا�شتثمارها  وكيفية  واملجتمعية،  والطبية 

م�شتقبل  بناء  وي�شمن  املجتمعات،  �شالح  يف  ي�شب  مبا 

م�شتدام للأجيال القادمة.

م�شاركة   2022 للحكومات  العاملية  القمة  وت�شهد 

لأكرث من 4000 �شخ�شية من 190 دولة، كما  وا�شعة 

ي�شارك يف جل�شاتها ومنتدياتها نخبة من املتحدثني ت�شم 

وهيئات  منظمات  وروؤ�شاء  احلكوميني  امل�شوؤولني  اأبرز 

بارزين من  اأعمال  دولية وروؤ�شاء �شركات عاملية ورواد 

القطاع اخلا�س يف العامل.

�شارة جنيب:

وزارة  اإن  لـ»الأيام«  تربوية  م�شادر  قالت 

الرتبية والتعليم �شُتجري المتحان التحريري 

م�شاعد  مدر�شة  مدير  وظيفة  ل�شغل  للمتقدمني 

 2023-2022 القادم  للعامالدرا�شي 

مار�س  املوافق 30  الأربعاء  اليوم  »افرتا�شًيا« 

 )Microsoft Teams( تطبيق  عرب   ،2022

الرتبية  ودعت  �شباًحا.   9 ال�شاعة  متام  يف 

املتقدمني للطلع على الربيد الإلكرتوين ب�شاأن 

الدخول  يتوّجب  اأنه  موؤكدة  للح�شور،  الدعوة 

قبل املوعد بربع �شاعة، والتاأكد من توافر جهاز 

ومزّود  الإنرتنت،  ب�شبكة  مت�شل  اآيل  حا�شب 

اأنه  اإىل  واأ�شارت  لل�شوت.  و�شماعة  بكامريا 

اخل�شوع  قبل  الهوية  بطاقة  اإبراز  ُي�شرتط 

املدار�س  اإدارات  الرتبية  ودعت  للمتحان. 

واملتقدمني  الوظيفة  ل�شغل  املر�شحني  لتفريغ 

ال�شاعة 8 وحتى 11 �شباًحا، والتاأكد من  من 

مواعيد اللجان.

»الرتبية« جتري المتحان التحريري

 للمتقدمني لوظيفة مدير مدر�سة م�ساعد اليوم

»الأعلى للمراأة« يطلق الدليل ال�سرت�سادي للتغطيات الإعالمية اخلا�سة بال�ساأن الأ�سري

الأن�ساري: القطاع الإعالمي قوة موؤثرة يف ت�سكيل القناعات

به لال�سرت�ساد  ال�سحفيني  واأدعــو  الدليل  اإعــداد  ُبذل يف  ال�سايجي: جهد كبري 

للمراأة  الأعلى  املجل�س  اأطلق 

للتغطيات  ال�شرت�شادي  »الدليل 

الأ�شري«  بال�شاأن  اخلا�شة  الإعلمية 

عرب  تنظيمها  جرى  فعالية  خلل 

هالة  املرئي مب�شاركة  الت�شال  تقنية 

للمجل�س  العام  الأمني  الأن�شاري 

وزير  الرميحي  حممد  بن  وعلي 

ال�شايجي  وعي�شى  العلم،  �شوؤون 

البحرينية  ال�شحفيني  رئي�س جمعية 

الإعلميني  من   90 قرابة  اإىل  اإ�شافة 

وال�شحفيني وكتاب الراأي واملهتمني.

اأدارها  التي  الفعالية  وبداأت 

بكلمة  التميمي  اإبراهيم  الإعلمي 

الأن�شاري  هالة  األقتها  ترحيبية 

الدليل  هذا  اإ�شدار  اأن  فيها  اأو�شحت 

توؤكد عليه �شاحبة  اإطار ما  ياأتي يف 

بنت  �شبيكة  الأمرية  امللكي  ال�شمو 

اآل خليفة قرينة عاهل البلد  اإبراهيم 

اهلل  حفظها  املجل�س  رئي�شة  املفدى 

على  املنا�شبات  من  بالعديد  �شموها 

الدور امل�شاند والفاعل لو�شائل الإعلم 

واقعياً،  للمراأة  يتحقق  ما  لإي�شال 

على  للحفاظ  له،  التنبيه  يجب  وملا 

اأ�شا�شي  كمدخل  الأ�شري  ا�شتقرارها 

لنطلقتها يف ف�شاء ال�شاأن العام.

واأو�شحت الأمني العام للمجل�س 

اأن فكرة هذا الدليل ال�شرت�شادي تنبثق 

قناعة  هما  اأ�شا�شيتني  ركيزتني  من 

ملوؤ�ش�شات  املحوري  بالدور  املجل�س 

يف  موؤثرة  كقوة  الإعلمي  القطاع 

القيم،  وتر�شيخ  القناعات،  ت�شكيل 

ا�شتقرار  ب�شرورات  الوعي  ورفع 

حلماية  اأ�شا�شي  كمكّون  الأ�شرة، 

الن�شيج الجتماعي، وكعن�شر رئي�شي 

الأمن  متطلبات  تلبية  يف  ي�شاهم 

والتزام  امل�شتدامة،  والتنمية  الوطني 

ال�شتقرار  جانب  مبتابعة  املجل�س 

اخلطة  جمالت  اأهم  كاأحد  الأ�شري 

البحرينية،  املراأة  لنهو�س  الوطنية 

امل�شكلت  حل  �شعيد  على  �شواء 

ومتابعة موؤ�شرات ال�شتقرار الأ�شري 

يتطلبه  ما  �شعيد  على  اأو  وطنياً، 

مل�شمون  وجتويد  تكثيف  من  املجال 

برامج التوعية والتثقيف، وطرق لفت 

احليوية  للق�شايا  العام  الراأي  نظر 

وذات الأولوية للأ�شرة البحرينية.

هناك  باأن  الأن�شاري  وبينت 

حاجة لطرح فكرة الدليل، والت�شاور 

واملن�شات  املوؤ�ش�شات  مع  حوله 

والأقلم الإعلمية للنظر فيه من حيث 

على  للوقوف  وم�شمونه،  توجهاته 

حاجتنا اليوم ملثل هذا الدليل كمرجع 

اإر�شادي، لنا جميعاً، عند التفاعل مع 

ال�شاأن الأ�شري، حيث اجتهدت م�شودة 

مف�شلة  �شروحات  تقدمي  يف  الدليل 

اأهل الخت�شا�س يف  لكل ما يحتاجه 

املجال الأ�شري.

�شوؤون  وزير  قدم  ذلك،  بعد 

الرميحي  حممد  بن  علي  الإعلم 

الفخر  عن  فيها  اأعرب  مداخلة 

والعتزاز بالأدوار الوطنية للمجل�س 

الأعلى للمراأة برئا�شة �شاحبة ال�شمو 

اإبراهيم  بنت  �شبيكة  الأمرية  امللكي 

املفدى  البلد  عاهل  قرينة  خليفة  اآل 

يبذله  ما  ذلك  يف  مبا  اهلل،  حفظها 

اأجل  من  نوعية  جهود  من  املجل�س 

ال�شتقرار  وتر�شيخ  املراأة  تقدم  دعم 

الأ�شري يف مملكة البحرين.

بجهود  الرميحي  الوزير  ونوه 

اإ�شدار هذا  للمراأة يف  الأعلى  املجل�س 

الدليل الذي يعد بادرة مميزة ت�شاعد 

ال�شحفيني والإعلميني على ال�شتهداء 

باملنهج ال�شحيح يف التعاطي اإعلمياً 

بحر�س  م�شيدا  الأ�شري،  ال�شاأن  مع 

يف  الإعلميني  م�شاورة  على  املجل�س 

الت�شاركية  اإطار  يف  الدليل  حمتوى 

لدى  الرا�شخة  القناعة  على  املبنية 

املراأة  مو�شوع  باأهمية  اجلميع 

اإىل  م�شريا  اأبعاده،  والأ�شرة مبختلف 

املراأة ومتا�شك  اأن احلر�س على دعم 

احلر�س  يعني  البحرين  يف  الأ�شرة 

على ا�شتقرار املجتمع وتر�شيخ دعائم 

الدولة.

الإعلمية  املوؤ�ش�شات  اإن  وقال 

عن  البعد  كل  بعيدة  البحرينية 

التعاطي  يف  والإثارة  التهويل 

مثل  احل�شا�شة  املو�شوعات  مع 

بالأ�شرة،  ال�شلة  ذات  املو�شوعات 

املعلومة  اإي�شال  على  وحتر�س 

يف  ال�شرعة  يكون  واإل  ال�شحيحة، 

على  ال�شحفي  ال�شبق  اأو  اخلرب  نقل 

اأن  واأكد  والدقة.  امل�شداقية  ح�شاب 

الأجهزة الإعلمية يف البحرين �شريكة 

ملختلف  وداعمة  فاعلة  ا�شرتاتيجية 

املجل�س  ومبادرات  وبرامج  خطط 

اجلهات  وجميع  للمراأة،  الأعلى 

اأن  واأ�شاف  الوطنية،  واملوؤ�ش�شات 

بال�شفافية  يتحلى  البحريني  الإعلم 

يف الطرح وامل�شوؤولية ويحر�س على 

تو�شيل املعلومة للجمهور مبا يخدم 

م�شارات التقدم والتنمية.

من جانبه و�شف رئي�س جمعية 

ال�شحفيني البحرينية الأ�شتاذ عي�شى 

ال�شايجي»الدليل الإر�شادي للتغطيات 

الأ�شري«  بال�شاأن  اخلا�شة  الإعلمية 

م�شامني  ويحمل  »�شامل،  باأنه 

الأعلى  املجل�س  نحيي  وقال  مهمة«، 

الدليل، ونحن  للمراأة على و�شع هذا 

ُبذل يف  الذي  الكبري  معجبني باجلهد 

�شروحات  من  يت�شمنه  مبا  اإعداده 

وغريها،  وا�شرتاتيجيات  مف�شلة 

ال�شحفيني  الزملء  جميع  وندعو 

لل�شرت�شاد به.

مداخلة  يف  ال�شايجي  واأعرب 

جاهزية  عن  الفعالية  خلل  له 

الدليل  هذا  لتبني  ال�شحفيني  جمعية 

الإعلم فقط،  والرتويج له، لي�س يف 

الإقليمية  املنظمات  �شعيد  على  بل 

بعمل اجلمعية  ال�شلة  ذات  والدولية 

يف  التدريب  جلنة  اأن  وك�شف  اأي�شا، 

ور�س  عقد  على  �شتعمل  اجلمعية 

مبفردات  تعريفهم  بهدف  للإعلميني 

ا�شتيعابهم  من  والتاأكد  الدليل  هذا 

ينعك�س  واأن  وم�شامينه  لتوجهاته 

ذلك يف عملهم.

جمعية  رئي�س  توجه  كما 

الفاعل  للدور  بالتحية  ال�شحفيني 

مملكة  يف  وال�شحفيني  لل�شحفيات 

ب�شرف  التزامهم  مثمنا  البحرين 

خ�شو�شية  ومراعاة  املهنة،  واأخلق 

برتابطه  املتميز  البحريني  املجتمع 

الأ�شري.

العديد  الفعالية  وت�شمنت  هذا   

والإعلميني  ال�شحفيني  مداخلت  من 

باركوا  امل�شاركني،  الراأي  وكتاب 

يف  الأعلى  املجل�س  جهود  خللها 

للتغطيات  الإر�شادي  اإ�شدار»الدليل 

الأ�شري«  بال�شاأن  اخلا�شة  الإعلمية 

عملهم  يف  لهم  مرجعا  يعترب  الذي 

ر�شينة  اإعلمية  متابعة  توفري  على 

ذات  املو�شوعات  جلميع  وم�شوؤولية 

ال�شلة باملراأة والأ�شرة، مبا فيها اأخبار 

ومكاتب  والأ�شرية،  ال�شرعية  املحاكم 

ومو�شوعات  الأ�شري،  الإر�شاد 

التي  الطلق والحت�شان، واخلدمات 

حتظى بها املراأة البحرينية، وغريها، 

الأعلى  املجل�س  بحر�س  واأ�شادوا 

للمراأة على الت�شاور معهم يف اإطلق 

هذا الدليل وتطويره واإثراء حمتواه.

من  جوانب  اإىل  واأ�شاروا 

العمل  تعرت�س  التي  التحديات 

ال�شاأن  مع  التعاطي  يف  الإعلمي 

الأ�شري، مثل الإح�شاءات ذات ال�شلة 

بع�س  عمل  وتداخل  الطلق،  بن�شبة 

اإىل  اجلهات ذات الخت�شا�س، لفتني 

اأن هذا الدليل مبا ت�شمنه من تعريفات 

الكثري  يح�شم  ومرجعيات  وم�شادر 

من اجلدل وي�شاعد على اأداء الر�شالة 

الإعلمية مبهنية ومو�شوعية.

عدد  الدليل  ويت�شمن  هذا 

والتعريفات  امل�شطلحات 

الأ�شري،  بال�شاأن  العلقة  ذات 

ذات  والقوانني  والت�شريعات 

الوطنية  وال�شرتاتيجيات  ال�شلة، 

للجهود  منظمة  كاأطر  تعمل  التي 

الوطنية امل�شرتكة، وخدمـات مكاتـب 

ومراكــز الإر�شاد والتوفيــق الأ�شري 

واخلا�شــة،  والأهلية  الر�شــمية 

على  احلــ�شول  م�شادر  اإىل  اإ�شافة 

لبناء  واملعلومــات  الإح�شــاءات 

طرح  عند  مو�شوعـــي  حتلــيل 

الق�شايا الأ�شرية.

هالة االأن�شاريعي�شى ال�شايجيوزير االعالم

وكيل وزارة ال�سحة ي�سيد 

بالتعاون يف املجال ال�سحي مع اإيطاليا

ا�شتقبل الدكتور وليد خليفة املانع وكيل وزارة ال�شحة مبكتبه بديوان الوزارة يف اأبراج اخلري 

رئي�س موؤ�ش�شة Med-Or  ووزير الداخلية الإيطايل ال�شابق ماركو مينيتي والوفد املرافق وذلك 

بح�شور  �شفرية اجلمهورية الإيطالية لدى مملكة البحرين باول اأمادي.

املرافق  الإيطالية والوفد  ال�شفرية  الوزارة مباركو مينيتي و  اللقاء رحب وكيل  ويف م�شتهل 

الثنائية  التعاون  علقات  بعمق  اللقاء  اأثناء  م�شيـداً  البحرين،  ململكة  زيارته  مبنا�شبــة  وذلك 

املجالت ومن  من  العديد  الإيطالية يف  البحرين واجلمهورية  التي جتمــع بني مملكــة  العريقة 

اأبرزها املجال ال�شحي.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12044/pdf/INAF_20220330010705692.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/954585/News.html
https://www.alayam.com/online/local/954486/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

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

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

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

الأربعاء 27  �شعبان 1443 ـ العدد 12044
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التوافق بني ال�شطلتني التنفيذية والت�شريعية يف اإقرار 

تعديالت قانون التقاعد جت�شيٌد لروح الفريق الواحد الذي 

املواطنني  مكت�شبات  على  احلفاظ  متطلبات  بني  يوازن 

و�شمان دميومة ال�شناديق التقاعدية.

معظم امل�شت�شفيات الأهلية ما زالت تذر الرماد يف العيون 

حني ُت�شاأل عن م�شوؤوليتها الجتماعية والن�شانية، و)تلعب 

ال�شحي  الوعي  م�شتوى  )رفع  مثل  رنانة  بعبارات  علينا( 

للمجتمع( اأو )تطويع مرافق املبنى للمر�شى املعاقني(.. الخ!.

كالم اإن�شائي ل يقّدم للمواطن اأي فائدة تذكر يف ظل اأ�شعارهم املتعاظمة!.
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1870 - اإجراء تعديل يف الد�شت�ر 

الأمريكي�ن  مب�جبه  ُمنح  الأمريكي 

الأفارقة حق الت�ش�يت.

برج  بناء  من  النتهاء   -  1889

اإيفل يف العا�شمة الفرن�شية باري�ص.

الطائرات يف  اإنتاج  بدء   -  1907

الإخ�ان  اأ�ّش�شه  فرن�شا  اأول م�شنع يف 

عام  يف  ف�ازان  و�شارل  غابريال 

.1906

حك�مة  ت�شكل  اليابان   -  1937

جديدة يف مدينة »نانكينج« العا�شمة 

ال�شينية اآنذاك.

جمل�ص  قرار  �شدور   -  1971

امللك  جامعة  بتح�يل  ال�زراء 

اإىل  ال�شع�دية  يف  الأهلية  عبدالعزيز 

جامعة حك�مية.

الأمريكي  الرئي�ص  1981 - جناة 

اغتيال  حماولة  من  ريغان  رونالد 

ج�ني�ر  هينكلي  ج�ن  اأطلق  اأن  بعد 

الر�شا�ص عليه، واأدى ذلك اإىل اإ�شابته 

يف رئته.

 2145 على  العث�ر   -  1986

قطعة من العملة الإ�شالمية داخل �ش�ر 

اأثري يف »مدينة منقبا« باأ�شي�ط.

1989 - امللك فهد بن عبدالعزيز 

والرئي�ص حممد ح�شني مبارك يفتتحان 

عبدالعزيز  بن  فهد  »مركز  القاهرة  يف 

لعالج الق�ش�ر الكل�ي وجراحته«.

1991 - اإلغاء التمييز العن�شري 

يف جن�ب اأفريقيا.

كرمي�ف  اإ�شالم  ف�ز   -  2015

بالنتخابات الرئا�شية يف اأوزبك�شتان.

عيون »غوغل اإيرث« تك�سف جبل من الدراجات امل�سروقة

باأك�شف�رد  اخللفية  حديقته  يف  مكّد�شة 

تبلغ  م�شروقة  دراجات  اأنها  يزعم  هائلة  ك�مة 

من الكرثة ما يجعل روؤيتها وا�شحة عرب تطبيق 

»غ�غل اإيرث« على �شكل جبل �شغري.

ك�شف  من  التحري  رجال  متكن  وقد 

ما  وفق  ال�شناعية  الأقمار  عرب  »امل�شروقات« 

ذكر م�قع »مريور« الربيطاين. وقام على الأثر 

وعاين�ا  امل�شب�ه  املنزل  بزيارة  ال�شرطة  رجال 

بالفعل مئات الدراجات اله�ائية.

الطائر  عني  منظ�ر  من  احلديقة  وتبدو 

اأر�شها.  يف  الع�شب  ظهر  بالكاد  حتى  مك�ش�ة 

املنزل  مالك  على  بالقب�ص  ال�شرطة  وقامت 

ب�شبهة  عاًما   45 العمر  من  البالغ  واحلديقة 

ممتلكات  وحيازة  امل�شروقة  ال�شلع  اإخفاء 

بطريقة غري م�شروعة. اإل اأنه �شرعان ما اأطلق 

�شراحه بعد التحقيق معه.

وحتدث اجلريان عن قيام ال�شرطة بتنظيم 

عجالت  اأن  يذكر  وت�شنيفها.  الدراجات  مئات 

التي  ال�ش�ر  يف  روؤيتها  ميكن  كان  الدراجات 

ويف  احلديقة.  متالأ  ال�شناعية  الأقمار  التقطها 

ال�شياق حتدث م�ش�ؤول من جهاز »�شرطة تاميز 

فايل« فقال: »عرث على عدد هائل من الدراجات 

يعتقد اأنها م�شروقة يف العقار، واإن رجال الأمن 

يت�ل�ن يف الأثناء حتديد ملكية كل منها«.

لوحة نادرة ملونيه من املتوقع اأن حتقق 50 مليون دوالر

قام الر�شام الفرن�شي، كل�د م�نيه، بزيارة واحدة اإىل البندقية لإنتاج �شل�شلة 

ال�شهرية »القناة الكربى«  اأعماله  اأحد  اأن  اإل  اإليها قط،  من 37 ل�حة، ومل يعد 

�شتع�د اإىل الأرا�شي الإيطالية اإذ �شتعر�ص ي�ًما واحداً يف ق�شر »ذا غريتي«، قبل 

اأن تنتهي حتت املطرقة يف »دار �ش�ذبيز للمزادات« يف ني�ي�رك يف 17 ماي�.

وتتميز ل�حة م�ؤ�ش�ص الر�شم النطباعي، بت�ش�يرها املل�ن لكاتدرائية �شانتا 

ماريا ديال �شال�ت، ب�شكل يعطي انطباعاً اأن الكاتدرائية تطف� على القناة املائية.

وقد قال رئي�ص جمل�ص اإدارة »�شاوذبيز«، بروك لمبالي، يف و�شفها: »تتميز 

للفنان  الرائدة  النطباعية  البتكارات  بني  يربط  حم�رًيا  عمالً  بك�نها  الل�حة 

وتط�رها امل�شتمر اإىل نهج جتريدي اأكرث حرية«. ووفًقا مل�قع »لكجري لون�شز« 

املتخ�ش�ص يف الفن�ن، �شتظهر الل�حة يف البندقية يف 17 اأبريل احتفالً ببداية 

بنيايل البندقية، وقبل و�ش�لها اإىل دار »�ش�ذبيز«، اإذ من املت�قع اأن حتقق 50 

تايبيه وه�نغ ك�نغ، وكذلك  اآ�شيا وتظهر يف  ملي�ن دولر، �شتق�م بج�لة يف 

�شتمر على لندن. وكانت قد ُعر�شت الل�حة اآخر مرة يف متحف كيمبل للفن�ن يف 

تك�شا�ص يف عام 1997.

اختارت النجمة 

جي�شيكا األبا ثوًبا 

عاري الكتفني 

من التول الأ�شود 

الذي تزّين بالآلئ 

�شوداء باأ�شلوب 

مبتكر. وقد حملت 

اإطاللتها توقيع دار 

Carolina He -

rera، يف حفل 
توزيع اجلوائز 

حلفل الأو�شكار.

»ال�سحة«: ت�سجيل 735 اإ�سابة جديدة 

بفريو�س »كورونا«.. وحالة وفاة واحدة

اأعلنت وزارة ال�شحة اأن الفحو�شات التي 

 29 املوافق  الثالثاء  اليوم   5220 بلغ عددها 

حالة   735 ت�شجيل  اأظهرت   ،2022 مار�س 

قائمة جديدة وحالة وفاة واحدة، كما تعافت 

الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   1037
للحالت املتعافية اإىل 544027.

القائمة  للحالت  الجمايل  العدد  وبلغ 

للعالج  تخ�شع  حالة   31 منها  حالة،   7393
بامل�شت�شفى و4 حالة يف العناية املركزة.
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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التوافق بني ال�شطلتني التنفيذية والت�شريعية يف اإقرار 

تعديالت قانون التقاعد جت�شيٌد لروح الفريق الواحد الذي 

املواطنني  مكت�شبات  على  احلفاظ  متطلبات  بني  يوازن 

و�شمان دميومة ال�شناديق التقاعدية.

معظم امل�شت�شفيات الأهلية ما زالت تذر الرماد يف العيون 

حني ُت�شاأل عن م�شوؤوليتها الجتماعية والن�شانية، و)تلعب 

ال�شحي  الوعي  م�شتوى  )رفع  مثل  رنانة  بعبارات  علينا( 

للمجتمع( اأو )تطويع مرافق املبنى للمر�شى املعاقني(.. الخ!.

كالم اإن�شائي ل يقّدم للمواطن اأي فائدة تذكر يف ظل اأ�شعارهم املتعاظمة!.
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1870 - اإجراء تعديل يف الد�شت�ر 

الأمريكي�ن  مب�جبه  ُمنح  الأمريكي 

الأفارقة حق الت�ش�يت.

برج  بناء  من  النتهاء   -  1889

اإيفل يف العا�شمة الفرن�شية باري�ص.

الطائرات يف  اإنتاج  بدء   -  1907

الإخ�ان  اأ�ّش�شه  فرن�شا  اأول م�شنع يف 

عام  يف  ف�ازان  و�شارل  غابريال 

.1906

حك�مة  ت�شكل  اليابان   -  1937

جديدة يف مدينة »نانكينج« العا�شمة 

ال�شينية اآنذاك.

جمل�ص  قرار  �شدور   -  1971

امللك  جامعة  بتح�يل  ال�زراء 

اإىل  ال�شع�دية  يف  الأهلية  عبدالعزيز 

جامعة حك�مية.

الأمريكي  الرئي�ص  1981 - جناة 

اغتيال  حماولة  من  ريغان  رونالد 

ج�ني�ر  هينكلي  ج�ن  اأطلق  اأن  بعد 

الر�شا�ص عليه، واأدى ذلك اإىل اإ�شابته 

يف رئته.

 2145 على  العث�ر   -  1986

قطعة من العملة الإ�شالمية داخل �ش�ر 

اأثري يف »مدينة منقبا« باأ�شي�ط.

1989 - امللك فهد بن عبدالعزيز 

والرئي�ص حممد ح�شني مبارك يفتتحان 

عبدالعزيز  بن  فهد  »مركز  القاهرة  يف 

لعالج الق�ش�ر الكل�ي وجراحته«.

1991 - اإلغاء التمييز العن�شري 

يف جن�ب اأفريقيا.

كرمي�ف  اإ�شالم  ف�ز   -  2015

بالنتخابات الرئا�شية يف اأوزبك�شتان.

عيون »غوغل اإيرث« تك�سف جبل من الدراجات امل�سروقة

باأك�شف�رد  اخللفية  حديقته  يف  مكّد�شة 

تبلغ  م�شروقة  دراجات  اأنها  يزعم  هائلة  ك�مة 

من الكرثة ما يجعل روؤيتها وا�شحة عرب تطبيق 

»غ�غل اإيرث« على �شكل جبل �شغري.

ك�شف  من  التحري  رجال  متكن  وقد 

ما  وفق  ال�شناعية  الأقمار  عرب  »امل�شروقات« 

ذكر م�قع »مريور« الربيطاين. وقام على الأثر 

وعاين�ا  امل�شب�ه  املنزل  بزيارة  ال�شرطة  رجال 

بالفعل مئات الدراجات اله�ائية.

الطائر  عني  منظ�ر  من  احلديقة  وتبدو 

اأر�شها.  يف  الع�شب  ظهر  بالكاد  حتى  مك�ش�ة 

املنزل  مالك  على  بالقب�ص  ال�شرطة  وقامت 

ب�شبهة  عاًما   45 العمر  من  البالغ  واحلديقة 

ممتلكات  وحيازة  امل�شروقة  ال�شلع  اإخفاء 

بطريقة غري م�شروعة. اإل اأنه �شرعان ما اأطلق 

�شراحه بعد التحقيق معه.

وحتدث اجلريان عن قيام ال�شرطة بتنظيم 

عجالت  اأن  يذكر  وت�شنيفها.  الدراجات  مئات 

التي  ال�ش�ر  يف  روؤيتها  ميكن  كان  الدراجات 

ويف  احلديقة.  متالأ  ال�شناعية  الأقمار  التقطها 

ال�شياق حتدث م�ش�ؤول من جهاز »�شرطة تاميز 

فايل« فقال: »عرث على عدد هائل من الدراجات 

يعتقد اأنها م�شروقة يف العقار، واإن رجال الأمن 

يت�ل�ن يف الأثناء حتديد ملكية كل منها«.

لوحة نادرة ملونيه من املتوقع اأن حتقق 50 مليون دوالر

قام الر�شام الفرن�شي، كل�د م�نيه، بزيارة واحدة اإىل البندقية لإنتاج �شل�شلة 

ال�شهرية »القناة الكربى«  اأعماله  اأحد  اأن  اإل  اإليها قط،  من 37 ل�حة، ومل يعد 

�شتع�د اإىل الأرا�شي الإيطالية اإذ �شتعر�ص ي�ًما واحداً يف ق�شر »ذا غريتي«، قبل 

اأن تنتهي حتت املطرقة يف »دار �ش�ذبيز للمزادات« يف ني�ي�رك يف 17 ماي�.

وتتميز ل�حة م�ؤ�ش�ص الر�شم النطباعي، بت�ش�يرها املل�ن لكاتدرائية �شانتا 

ماريا ديال �شال�ت، ب�شكل يعطي انطباعاً اأن الكاتدرائية تطف� على القناة املائية.

وقد قال رئي�ص جمل�ص اإدارة »�شاوذبيز«، بروك لمبالي، يف و�شفها: »تتميز 

للفنان  الرائدة  النطباعية  البتكارات  بني  يربط  حم�رًيا  عمالً  بك�نها  الل�حة 

وتط�رها امل�شتمر اإىل نهج جتريدي اأكرث حرية«. ووفًقا مل�قع »لكجري لون�شز« 

املتخ�ش�ص يف الفن�ن، �شتظهر الل�حة يف البندقية يف 17 اأبريل احتفالً ببداية 

بنيايل البندقية، وقبل و�ش�لها اإىل دار »�ش�ذبيز«، اإذ من املت�قع اأن حتقق 50 

تايبيه وه�نغ ك�نغ، وكذلك  اآ�شيا وتظهر يف  ملي�ن دولر، �شتق�م بج�لة يف 

�شتمر على لندن. وكانت قد ُعر�شت الل�حة اآخر مرة يف متحف كيمبل للفن�ن يف 

تك�شا�ص يف عام 1997.
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مبتكر. وقد حملت 

اإطاللتها توقيع دار 
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rera، يف حفل 
توزيع اجلوائز 

حلفل الأو�شكار.

»ال�سحة«: ت�سجيل 735 اإ�سابة جديدة 

بفريو�س »كورونا«.. وحالة وفاة واحدة

اأعلنت وزارة ال�شحة اأن الفحو�شات التي 

 29 املوافق  الثالثاء  اليوم   5220 بلغ عددها 

حالة   735 ت�شجيل  اأظهرت   ،2022 مار�س 

قائمة جديدة وحالة وفاة واحدة، كما تعافت 

الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   1037
للحالت املتعافية اإىل 544027.

القائمة  للحالت  الجمايل  العدد  وبلغ 

للعالج  تخ�شع  حالة   31 منها  حالة،   7393
بامل�شت�شفى و4 حالة يف العناية املركزة.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 محمد بن مبارك: العالقات البحرينية 
السعودية تحظى بأولوية خاصة

استقبل سمو الش��يخ محمد بن مبارك آل خليفة 
نائ��ب رئي��س مجل��س ال��وزراء بمكتب��ه بقصر 
القضيبي��ة، وزي��ر الع��دل بالمملك��ة العربي��ة 
الس��عودية الدكت��ور وليد الصمعان��ي، بحضور 
وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ 

علي بن خالد آل خليفة.
 ورحب س��مو الش��يخ محمد بن مبارك آل خليفة 
بالدكت��ور الصمعان��ي وبزيارت��ه إل��ى البحرين 
التي تؤكد مدى عمق ورس��وخ العالقات األخوية 
التاريخي��ة بي��ن مملك��ة البحري��ن والمملك��ة 
العربية الس��عودية وم��ا تحظى به م��ن عناية 
كبي��رة وأولوية خاصة من قب��ل قيادتي البلدين 
الحكيمتي��ن للمض��ي بمختل��ف أوج��ه التعاون 
الثنائ��ي والعم��ل المش��ترك آلف��اق أرحب على 
المس��تويات كافة بما يعزز من مصالح البلدين 

والشعبين.
 وأش��اد س��موه بم��ا يش��هده القط��اع العدلي 
والحقوق��ي ف��ي المملك��ة العربية الس��عودية 
الش��قيقة م��ن تقدم وتط��ور يعك��س مكانتها 

والنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها.
 من جانبه، أعرب الدكتور الصمعاني عن شكره 
لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وتقديره 

واعتزازه لما يجمع بين البحرين والسعودية من 
عالق��ات أخوي��ة وثيق��ة، وما تش��هده دومًا من 
تقدم مستمر في كافة مجاالت العمل المشترك.

 محمد بن مبارك: الكلية الملكية 
للجراحين تساهم في جودة الخدمات الصحية

اس��تقبل س��مو الش��يخ محم��د بن 
مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس 
ال��وزراء رئي��س المجل��س األعل��ى 
لتطوي��ر التعليم والتدريب بمكتبه 
كاثال  البروفيسور  القضيبية  بقصر 
كيل��ي، الرئي��س التنفي��ذي للكلية 
ف��ي  بدبل��ن  للجراحي��ن  الملكي��ة 
إيرلندا، والبروفيس��ور سمير عتوم، 
رئي��س الكلي��ة الملكي��ة للجراحين 
البحري��ن  إيرلندا-جامع��ة  ف��ي 
الطبية، حي��ث اطلع س��موه منهما 
على المش��اريع والبرامج األكاديمية 

والتدريبية التي تقدمها الكلية.
 ورحب سمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفة بالبروفيس��ور كاثال كيلي 
والبروفيس��ور س��مير عتوم، معربًا 

س��موه ع��ن تقدي��ره ل��دور الكلية 
الملكية للجراحين في توفير تعليم 
عالي الجودة وفي اإلس��هام بجودة 

الخدمات الصحية من خالل التعاون 
مع المؤسسات الطبية بالمملكة.

وأشاد سموه بما تقدمه الكلية من 

برامج دراس��ية متقدمة في مجاالت 
الط��ب والتمري��ض والت��ي تواكب 
المس��تجدات العالمية وتسهم في 
تمي��ز خريجي الكلية من جنس��يات 
مختلفة تزيد عن خمس��ين جنسية، 
متمنيًا لجميع القائمين عليها دوام 

التوفيق.
 م��ن جانبهم��ا، أعرب البروفيس��ور 
كاث��ال كيلي والبروفيس��ور س��مير 
عتوم عن ش��كرهما لس��مو الشيخ 
محم��د بن مب��ارك آل خليف��ة على 
اس��تقبالهما، مش��يدين بما تلقاه 
الكلي��ة من اهتم��ام ودعم من قبل 
الحكوم��ة لتقوم بدوره��ا وتحقيق 
األهداف التي تسعى إليها وتقديم 

خدماتها الطبية.

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره
يتقدم

 رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية وجميع منتسبي

 متجر الشرق األوسط
بأحر التعازي والمواساة بوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

الوجيه إبراهيم بن الشيخ إسحاق عبدالرحمن إسحاق
نائب رئيس مجلس اإلدارة

وإلى عموم عائلته الكرام

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته
وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

 »األعلى للقضاء«:
  600 طعن أمام »التمييز« 

و4 أشهرمتوسط عمرها

كش��ف المجلس األعلى للقضاء عن أح��دث إحصائيات المجلس 
بشأن الطعون المنظورة أمام محاكم التمييز حتى اليوم والتي 
بلغ��ت ما يق��ارب 600 طعن، حيث بلغ متوس��ط عمر الطعون 

التي تفصل فيها محكمة التمييز ما يقارب أربعة أشهر فقط.
ويأتي هذا اإلنجاز في إطار األهداف التي يسعى المجلس األعلى 
للقضاء إلى تحقيقها وفق االستراتيجية والمبادرات التي تبناها، 
بدعم ومباركة من حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، وصاحب السمو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجلس الوزراء حفظ��ه اهلل، لالرتقاء بالمنظومة القضائية وفي 
تحوي��ل التحديات إلى فرص غير مس��بوقة لمواصل��ة التنمية 
المس��تدامة. كما أعرب المستشار عبداهلل بن حسن البوعينين 
نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بأن 
خفض متوس��ط عمر الطعون المنظورة أم��ام محكمة التمييز 
يأتي نتيجة للجهود المضنية التي يبذلها الس��ادة القضاة في 
عملهم وما يتمتعون به من قدرات وكفاءات مخلصة أس��همت 
بش��كل فاعل في تعزيز قدرة المحاكم بجميع درجاتها في إنجاز 

القضايا المنظورة أمامها على النحو المتقدم.

 بحث أوجه التعاون 
بين البحرين واالتحاد األوروبي

اس��تقبل القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية 
واإلدارية السفير خليل الخياط، أمس، بمقر وزارة الخارجية، نائب 
المدير العام لمنطقة الش��رق األوسط وش��مال أفريقيا بالدائرة 
األوروبي��ة للعم��ل الخارج��ي التابع��ة لالتح��اد األوروب��ي كارل 
هالرج��ارد، وذلك خالل الزيارة الرس��مية التي يقوم بها لمملكة 
البحرين. وجرى خالل اللق��اء، التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز 
وتكثيف أوجه التعاون والتنس��يق الثنائي المشترك بين مملكة 
البحرين واالتح��اد األوروبي بما يحقق ويخدم المصالح واألهداف 

المشتركة.
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ه بمخرجات »الملكية  خالد بن عبداهلل ينوِّ
للجراحين« لتلبية احتياجات القطاع الصحي

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
الش��يخ خالد بن عبداهلل آل خليفة، 
القضيبي��ة،  بقص��ر  مكتب��ه  ف��ي 
المدير  كيل��ي،  كاثال  البروفيس��ور 
التنفيذي للكلية الملكية للجراحين 
بإيرلندا، بحضور البروفيسور سمير 
الملكية  الكلي��ة  رئي��س  العت��وم، 
للجراحي��ن ف��ي أيرلن��دا - جامع��ة 

البحرين الطبية.
��ب  رحَّ اللق��اء،  مس��تهل  وف��ي 
بمناس��بة  كيل��ي  بالبروفيس��ور 
مش��يدًا  للمملك��ة،  زيارت��ه 
الت��ي  المتمي��زة  بالمخرج��ات 
تمكنت الكلية الملكية للجراحين 
ف��ي أيرلن��دا - جامع��ة البحرين 
عل��ى  تخريجه��ا  م��ن  الطبي��ة 
م��دى األع��وام الماضي��ة، لتلبية 
احتياج��ات القط��اع الصح��ي في 
والخاص، ورفده  العام  القطاعين 
بكوادر وطنية مؤهلة ومدربة في 

مختلف التخصصات.
كم��ا أع��رب معاليه ع��ن تمنياته 
للكلية بمزيد من التوفيق لمواصلة 
تحقيق النجاحات التي من ش��أنها 
أن تع��ود عل��ى مجم��ل العملي��ة 
التعليمي��ة والصحي��ة ف��ي مملكة 

البحرين بالخير والنماء.
من جانبه، أع��رب المدير التنفيذي 
للكلية الملكي��ة للجراحين بإيرلندا 
البروفيسور كاثال كيلي، عن شكره 
وتقدي��ره لنائ��ب رئي��س مجل��س 
الوزراء على حسن االستقبال، معربًا 

ع��ن اعتزازه بما تحظ��ى به الكلية 
من دعم واهتمام وتعاون من قبل 
كافة ال��وزارات والجهات الحكومية 
ذات العالقة، الفتًا إلى حرص الكلية 
المتواصل على تطوير برامجها بما 
يسهم في تعزيز جودة المخرجات.

رعى حفل تكريم عبداللطيف كانو.. خالد بن عبداهلل:

 االحتفاء برّواد العمل الوطني تكريس 
لثقافة الشكر لذوي اإلنجازات المتميزة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الش��يخ خالد 
ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة، أن االحتف��اء برواد 
العمل الوطني يعد تكريس��ًا لثقافة الش��كر 
والتقدير ألبناء هذا الوطن من ذوي اإلنجازات 
المتميزة، والذين ساهموا في بنائه وتحقيق 

تقدمه ورفعته في مختلف المجاالت.
ج��اء ذلك ل��دى تفضله برعاي��ة الحفل الذي 
نظمه مرك��ز كانو الثقاف��ي تكريمًا للجهود 
المخلصة الت��ي بذلها الدكت��ور عبداللطيف 
جاس��م كانو، مؤس��س بيت القرآن والرئيس 
تقدي��رًا  الثقاف��ي،  كان��و  لمرك��ز  الفخ��ري 

لعطاءاته وإسهاماته الوطنية.
وقال بهذه المناس��بة: »عرفت الدكتور كانو 
أخًا وفيًا، وزمياًل أمينًا في مهنته خالل مسيرة 
عملن��ا ب��وزارة اإلس��كان، إذ س��اهم بأفكاره 
النيرة في تطوير الوزارة ورفد سياساتها بما 
يلبي التطلعات، كما وجدته إنس��انًا شغوفًا 
بالعلم، ومهندسًا بارعًا محبًا لفنون العمارة، 
الس��يما العمارة اإلسالمية، األمر الذي دفعه 
لتأسيس بيت القرآن الذي أصبح صرحًا مهمًا 
ومعلمًا حضاريًا ملهمًا من معالم البحرين«.

وأوض��ح أن البصم��ات الجلي��ة واإلس��هامات 

الوطني��ة للدكت��ور كانو ليس��ت ببعيدة عن 
إس��هامات عائلته الكريمة الت��ي ُعرف عنها 
ومش��اركتها  الس��خي  والب��ذل  الخي��ر  ح��ب 
الواضحة في تنمية هذا الوطن، وال أدل على 
ذلك من المرافق المنتش��رة ف��ي كافة أرجاء 
المملك��ة، والتي تحمل اس��م العائلة أو أحد 

ه بمبادرة مركز كانو  وجهائه��ا وأبنائها. ونوَّ
الثقاف��ي وااللتفاتة الطيب��ة للقائمين عليه 
باالحتف��اء برئيس��هم الفخ��ري وتكريمه��م 
ل��ه بحض��ور لفي��ف م��ن األه��ل واألصدقاء 
والمسؤولين والمثقفين واألدباء والفنانين.

من جانبه، أعرب األستاذ علي عبداهلل خليفة، 

رئي��س مجل��س إدارة مرك��ز كان��و الثقافي، 
باألصالة عن نفسه ونيابة عن كافة منتسبي 
المرك��ز، ع��ن س��عادته واعت��زازه بتفض��ل 
معالي نائ��ب رئيس مجلس ال��وزراء برعاية 

حفل تكريم الدكتور عبد اللطيف كانو.
وأكد عل��ي عب��داهلل خليفة أن ه��ذا التكريم 
يأتي عرفانًا من المركز بالجهود التي بذلها 
الدكت��ور كان��و الحافل��ة حيات��ه بالمنجزات، 
والذي أصبح عالمة فارقة في عطائه الثقافي 
والخيري والحضاري، ومن أبرز تلك العطاءات 

العم��ل على تحوي��ل بيت الق��رآن من مجرد 
فك��رة إلى صرح ومعلم مهم لما يحتويه من 
نسخ فريدة للقرآن والعديد من المخطوطات 

والمقتنيات اإلسالمية القّيمة.
هذا وتضم��ن الحفل إلقاء عدد من الكلمات، 
وع��زف مقطوعات موس��يقية حي��ة، وعرض 
وفيلم تسجيلي بعنوان »الطريق إلى النجاح.. 
س��يرة حياة ومنج��زات الدكتور عب��د اللطيف 
كانو«، وقصيدة ألقتها إحدى طالبات مدرسة 

عبد الرحمن كانو الدولية.

 »اإلسكان«: مبادرة لبناء 19 ألف وحدة 
في 7 أعوام بالتعاون مع »الخاص«

ثامر طيفور «

أك��د نائ��ب رئي��س مجل��س ال��وزراء، الش��يخ خالد بن 
عبداهلل آل خليفة، أن الحكومة برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة، ولي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء، تول��ي اهتمامًا كبي��رًا بتفعيل 
دور القطاع الخاص كش��ريك رئيس في توفير مش��اريع 
السكن االجتماعي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، 
مشيرًا إلى أن هذا التوجه أسفر عن توفير آالف الوحدات 

السكنية للمواطنين خالل السنوات القليلة الماضية.
وأض��اف خ��الل إط��الق وزارة اإلس��كان أم��س، مب��ادرة 
تطوير حقوق األراضي الحكومي��ة، بالتعاون مع القطاع 
الخ��اص، وذلك به��دف بناء 19 ألف وح��دة في 7 أعوام، 
أن »المقومات الفنية والمالية التي تتمتع بها ش��ركات 
التطوي��ر العقاري يؤهلها للحص��ول على دور أكبر خالل 
المرحل��ة المقبل��ة، م��ن حي��ث زي��ادة المع��روض من 
المشاريع اإلسكانية التي تتناسب مع القدرات التمويلية 

المقدمة من وزارة اإلسكان للمواطنين«.
ونظم��ت وزارة اإلس��كان وبن��ك اإلس��كان أم��س لق��اء 
مش��ترك م��ع ش��ركات التطوي��ر العق��اري والمص��ارف 
للتعري��ف بالبرنامج الحكوم��ي الجدي��د، وبحضور عدد 
من المس��ؤولين من الوزارات والجه��ات الحكومية ذات 
العالق��ة، برعاي��ة نائب رئي��س مجلس ال��وزراء رئيس 
اللجن��ة الوزاري��ة للمش��اريع التنموية والبني��ة التحتية 

الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة.
وقال الش��يخ خال��د بن عب��داهلل آل خليف��ة إن الحكومة 
تدعم جمي��ع المبادرات والحلول المبتكرة التي تس��هم 
ف��ي تقديم خدمات فوري��ة للمواطنين، وس��رعة توفير 
الس��كن المالئم له��م، مش��يدًا بجهود جميع ش��ركات 
التطوير العقاري التي ش��اركت في المب��ادرات التي تم 
طرحها خالل المرحلة الس��ابقة، كمشروع ديرة العيون 
ال��ذي وفر الس��كن ألكثر م��ن 3 آالف مواطن مس��تفيد 
من التمويالت اإلس��كانية، باإلضافة إلى الشركات التي 
س��اهمت في تطوير وحدات س��كنية في مشاريع مدينة 
س��لمان وضاحية اللوزي، التي وفرت حوالي 2500 وحدة 
س��كنية، فضاًل عن الش��ركات والمصارف التي ساهمت 
تح��ت مظلة برنامج مزايا في توفير ما يزيد عن 10 آالف 
خدمة سكنية للمواطنين المدرجة طلباتهم على قائمة 

الوزارة.

وأش��اد بجهود وزير اإلس��كان، وكافة منتس��بي الوزارة 
وبنك اإلس��كان، في مس��اعيهم لتوفير حلول ومبادرات 
إس��كانية فوري��ة ومبتك��رة للمواطني��ن خ��الل الفترة 
الماضي��ة، والتوجه نحو التوس��ع في ه��ذا االتجاه خالل 

المرحلة المقبلة.
م��ن جهته ثمن وزير اإلس��كان باس��م الحم��ر، الرعاية 
الكريمة للقاء المش��ترك مع ش��ركات التطوير العقاري 
والمصارف من قبل الش��يخ خالد ب��ن عبد اهلل آل خليفة، 
مش��يرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار استكمال تأهيل 
ش��ركات التطوي��ر العق��اري والمصارف للمش��اركة في 

برنامج تطوير حقوق األراضي الحكومية.
وق��ال »إن محور الش��راكة مع القط��اع الخاص يأتي في 
مقدمة أولويات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، ول��ي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، لتوفير خدمات فورية للمواطنين، باعتبار 
أن ذل��ك يس��اهم في زي��ادة المع��روض م��ن الوحدات 
الس��كنية، وتن��وع خياراته��ا أم��ام المس��تفيدين م��ن 
الخدمات التمويلية التي تتيحها الوزارة«، مؤكدًا أن هذا 
البرنامج الطموح سيساهم في توفير نحو 19 ألف وحدة 

س��كنية على مدى سبع س��نوات، األمر الذي يواكب رؤية 
البحرين االقتصادية 2030 فيما يتعلق بقطاع الس��كن 
االجتماعي. ولفت الحمر إلى أن الوزارة تس��عى إلى رفد 
االقتص��اد الوطن��ي بالمزيد من المب��ادرات الرامية إلى 
تحريك السوق العقارية والتجارية والمالية في البحرين 
عل��ى نحو يعود بالنف��ع على تحقيق نتائ��ج إيجابية في 
مع��دالت الناتج المحلي اإلجمال��ي غير النفطي.  وأضاف 
أن برنام��ج تطوير حقوق األراضي يمثل إحدى المبادرات 
الطموحة التي توفر الس��كن بصفة فورية، ليضاف إلى 
المبادرات األخ��رى التي حققت نجاحًا كبي��رًا في تحقيق 
اله��دف ذاته، كبرنام��ج »مزايا« الذي اس��تفاد منه منذ 
إطالق��ه حت��ى اآلن أكثر م��ن 10 آالف مواط��ن، وبدعم 
حكومي فاق��ت قيمته 82 مليون دينار، مبّينًا أن إجمالي 
حجم التمويالت اإلسكانية التي وفرتها الوزارة منذ عام 
2013 لخدم��ات الش��راء والبناء والترمي��م بلغت حوالي 

420 مليون دينار.
ون��ّوه الوزير إلى أن باك��ورة المش��اريع المدرجة ضمن 
برنامج تطوي��ر حقوق األراضي الحكومية وهو مش��روع 
اللوزي اإلس��كاني المتضمن تنفيذ 132 وحدة س��كنية، 

يشهد حاليًا نسب إنجاز متقدمة للغاية، متجاوزة الجدول 
الزمني المعد لها، وبات المش��روع جاهزًا للتسويق لدى 
المس��تفيدين م��ن الخدم��ات التمويلية بال��وزارة، في 

مؤشر لسير هذه التجربة على طريق النجاح.
وأش��ار إلى أن هذا المش��روع ش��هد تقدم عدد كبير من 
ش��ركات التطوير العقاري التي س��بق وأن تم تأهيلها، 
قبل أن تتم الترس��ية على الش��ركة المنفذة حاليًا، مما 

يوضح وعي الشركات بأهمية هذا البرنامج.
وأوضح أن اإلقبال على هذه المش��اريع من قبل ش��ركات 
القط��اع الخ��اص يع��زز الثقة ف��ي نجاح ه��ذا البرنامج، 
ويبرهن قدرة الوزارة وبنك اإلسكان على تأهيل شركات 
التطوير العقاري والمقاوالت، وااللتزام بالمعايير الفنية 
المطلوبة، وتصميم الوحدات الس��كنية المس��تمد من 

التصاميم المعتمدة لدى الوزارة.
وأوضح الحمر، أن برنامج تطوير حقوق األراضي سيشهد 
توس��عًا كبيرًا في تنفيذ مش��اريع الس��كن العمودي في 
مختل��ف محافظات المملكة، التي س��يتم تنفيذها وفق 
تصامي��م الجيل الس��ادس من العمارات الس��كنية التي 

أقرتها الوزارة في مدن البحرين اإلسكانية.
وأوض��ح أن��ه س��يتم تش��ييد حزم��ة جدي��دة م��ن هذه 
العمارات ضمن برنامج تطوير حقوق األراضي الحكومية 
في مدينة س��لمان، وس��تكون تلك العمارات على هيئة 
مجمعات س��كنية عصري��ة، تتوافر بها كاف��ة الخدمات 
والمرافق الرئيس��ية، وتتطابق مع معايير االس��تدامة، 
من حيث اس��تخدام الطاقة الخضراء ومواد بناء صديقة 
للبيئة، وتوفير بيئة آمنة وعصرية تتناسب مع احتياجات 

المستفيدين لتحقيق أعلى مستويات الجودة.
ولفت الحمر، إلى أن العمارات الس��كنية تتضمن كذلك 
الخدم��ات التجاري��ة، ومواقف الس��يارات، والمس��احات 
الخض��راء، والمتنزه��ات والحدائ��ق، وممرات المش��اة، 
والمس��ارات المخصصة للدراج��ات الهوائي��ة، وغيرها، 
فض��اًل عن اعتم��اد معايير اس��تثنائية خاص��ة لتجهيز 
عدد من الوحدات الس��كنية لتكون مناسبة لذوي الهمم 

تضمن لهم ولذويهم بيئة معيشية الئقة ومناسبة.
ووّجه الحمر ش��كره لممثلي ش��ركات التطوير العقاري 
والمص��ارف عل��ى حضوره��م وتفاعلهم الكبي��ر، مقدرًا 
ثقته��م بالوزارة وما تطرحه من خطط وبرامج تنموية، 
مش��يدًا بجميع الجهود المخلصة التي تهدف إلى خدمة 

الوطن والمواطن.

خالد بن عبداهلل: دعم الحلول المبتكرة لتقديم خدمات فورية للمواطنين

631 مشاركًا بجائزة األمير خليفة 
القرآنية.. والتصفيات 9 أبريل

أعلنت جائزة صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة القرآنية، أن عدد المشاركين في الجائزة في دورتها 
الثانية بلغ 631 مش��اركًا ومشاركة، بعد إغالق باب التسجيل 

في 10 مارس على أن تبدأ التصفيات في 9 أبريل المقبل.
 وأوضح��ت اللجن��ة المنظم��ة أن حجم اإلقبال على التس��جيل 
للجائ��زة - الت��ي تنظمه��ا جمعية الن��ور للبر برعاية س��مو 
الش��يخة لولوة بنت خليفة بن س��لمان آل خليفة - كان كبيرًا 
وذل��ك يرجع إلى أهمي��ة الجائزة بين المش��اركين فيها وقوة 
جوائزها، حي��ث إن التصفيات تبدأ م��ن 9 أبريل وتنتهي في 
18 أبري��ل المقبل، من خالل لجن��ة تحكيم متخصصة بتقييم 
الت��الوات بمهنية وعلمية ومنهجية وموضوعية. ويرأس أفرع 
لجنة التحكيم للذكور كل من جعفر العباس��ي، ووليد جناحي، 
ومحمد الصنوي، وماجد البلوشي، وعضوية كل من عبدالرحيم 
محمد، ومصعب شريف، وصعب البوعركي، وعيسى المحميد.

أما لجنة التحكيم لإلناث فتترأس أفرع التحكيم كل من مريم 
زينل، وسهيلة عبداهلل، وبتول حمدان، وعضوية كل من مريم 
التميم��ي، وأيمان الياس��ي، ووفاء المضح��ي، وصفية عثمان 

وانتصار مارش.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/30/watan-20220330.pdf?1648603573
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/998402
https://alwatannews.net/article/998417
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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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»البحرين للتسهيالت«: توزيع 5 ماليين دينار أرباحًا نقدية
عباس المغني «

وافق��ت الجمعي��ة العمومية لمجموعة ش��ركة البحرين 
للتس��هيالت التجارية أم��س على على توزي��ع 5 ماليين 
دين��ار أرباحًا نقدية على المس��اهمين بنس��بة 25% من 

رأس المال الصادر والمدفوع.
وأقرت الجمعية ترحيل مبلغ 500 ألف دينار إلى االحتياطي 
الع��ام، وتخصيص 150 أل��ف دينار للهب��ات والتبرعات، 

وترحيل 495 ألف دينار لبند األرباح المستبقاة. 
وأب��رأت الجمعية العمومية ذمة مجلس اإلدارة، ووافقت 

على مكافئته بمبلغ 330 ألف دينار عن العام 2021. 
كما وافقت الجمعية على إصدار سندات جديدة تصل إلى 

50 مليون دينار.
وسجلت المجموعة أرباحًا صافية بلغت 6.2 مليون دينار 
للس��نة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مقارنة 
بصافي خسارة بلغت 4.3 مليون دينار في الفترة نفسها 

من العام 2020.
وعب��ر رئيس مجلس إدارة ش��ركة البحرين للتس��هيالت 
التجاري��ة عبدالرحمن فخرو عن امتنان��ه الكبير للنتائج 
الت��ي حققتها المجموع��ة، مؤكدًا بأن النتائ��ج المالية 
الس��نوية جي��دة في س��ياق البيئة االقتصادي��ة القائمة 
المليئ��ة بالتحدي��ات وتبع��ث عل��ى االرتي��اح. وفي ظل 
التحدي��ات الحالي��ة، اتخ��ذت المجموع��ة العدي��د م��ن 
الخط��وات االس��تباقية لحماي��ة مصال��ح المس��اهمين 
ونم��و اس��تثماراتهم طويل��ة األجل. وأكد بأن الش��ركة 
س��وف تس��تمر في دعم قاع��دة عمالئها عل��ى والئهم 
عب��ر المنتج��ات والخدم��ات المصممة خصيص��ُا لتلبية 

احتياجاتهم.
وص��رح الرئي��س التنفيذي للش��ركة عب��داهلل بوخوة أن 
»احتياج��ات العم��الء تزداد يومًا عن يوم وس��وف تعمل 
الش��ركة عل��ى تلبية ه��ذه االحتياجات ع��ن طريق طرح 
منتجات وخدمات تلبي تطلعات عمالئها الجدد، وتعزيز 
تجرب��ة عمالئها الحاليين«، مش��ددًا على أن »الش��ركة 
تتمت��ع بقاع��دة رأس��مالية متينة وس��وف تس��تمر في 

المحافظة على جودة أصولها والتركيز على األسواق التي 
تنش��ط فيها والبحث عن فرص اس��تثمارية واعدة بغية 

تنمية أموال المساهمين«.
وخالل العام، حققت تس��هيالت البحري��ن أرباحًا صافية 
بلغ��ت 4.4 ملي��ون دينار، وق��د انتهجت الش��ركة نهجًا 
انتقائيًا في منح القروض الجديدة حيث راجعت سياسات 
اإلقراض ووضعت شروطًا جديدة لمنح القروض في إطار 

المس��اعي الحثيثة لمواجهة الظروف الصعبة الس��ائدة 
في الس��وق. وبلغ إجمال��ي القروض الجدي��دة المقدمة 
خالل الس��نة 18 مليون دينار، فيما بلغ صافي الدخل من 

الفوائد 20.2 مليون دينار.
أما الشركة الوطنية للسيارات فحققت أرباحًا صافية بلغت 
1.7 مليون دين��ار. وبفضل الضوابط واألنظمة الداخلية 
القوية وطرق المعالجات الفعالة والتخطيط ذي التوجه 
المس��تقبلي، حققت الش��ركة نتائج استثنائية في سوق 
السيارات التي تميزت باضطرابات غير مسبوقة، تمثلت 
في قلة الس��يارات المعروضة والنق��ص الحاد في رقائق 

أشباه الموصالت واضطرابات سالسل التوريد عالميًا. 
وبالنس��بة لش��ركة التس��هيالت للس��يارات، فقد سجلت 
خسارة صافية قدرها 197 ألف دينار في العام المنصرم. 
وفي مجال تأجير الس��يارات، حققت ش��ركة التس��هيالت 

لتأجير السيارات أرباحًا صافية بلغت 75 ألف دينار.
أما على صعيد خدمات التأمين، سجلت شركة التسهيالت 
لخدم��ات الت�أمين أرباح��ًا صافية بلغ��ت 151 ألف دينار 
وذل��ك بفضل العالق��ات التجاري��ة الجيدة مع ش��ركات 
التأمي��ن والتي أس��همت في توس��يع نطاق م��ا تقدمه 
الش��ركة من خدمات أدت إلى توس��يع قاع��دة عمالئها 
وتعزيز محفظ��ة منتجاتها وكان للمبادرات الرقمية دور 

كبير في ذلك اإلنجاز. 
وعل��ى صعي��د الخدم��ات العقارية، اس��تطاعت ش��ركة 
التس��هيالت للخدمات العقارية أن تحق��ق أرباحًا صافية 
بلغ��ت 57 أل��ف دينار، وتعك��ف اإلدارة عل��ى العمل على 
تحقيق توازن بين ريع اإليجارات ومستوى إشغال الشقق 

المفروشة.

»عقارات السيف« توّزع 2.76 مليون دينار أرباحًا نقدية للمساهمين
عباس المغني «

اعتمدت الجمعية العمومية »العادية« لش��ركة عقارات 
الس��يف أمس توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباحًا نقدية 
على المس��اهمين تبلغ 2.76 ملي��ون دينار بواقع 6% من 
رأس الم��ال الص��در والمدفوع عن الع��ام 2021، وتدفع 

للمساهمين في 17 أبريل 2022.
ووافق��ت الجمعي��ة العمومي��ة خ��الل اجتماعه��ا أمس 
برئاس��ة نائ��ب رئيس مجل��س اإلدارة مصطفى الس��يد 
وبنصاب قانوني يبلغ 66%، على تخصيص 170 ألف دينار 
لدع��م التبرعات الخيرية والمجتمعي��ة، في إطار برنامج 

المسئولية االجتماعية للشركة.
وأق��رت الجمعي��ة توصي��ة مجل��س اإلدارة بترحيل 1.8 

مليون دينار إلى األرباح المستبقاة للعام المقبل.
ووافق��ت الجمعي��ة العمومي��ة عل��ى إبراء ذم��ة مجلس 
اإلدارة، ومكافأت��ه بمبل��غ 225 أل��ف دين��ار عن الس��نة 

المالية 2021. 
وانتخبت الجمعية العمومية مجلس إدارة جديد للشركة 
للس��نوات الثالث المقبلة من م��ارس 2022 حتى مارس 
2025، وهم: محمد نجيبي، ومصطفى الس��يد، وس��طام 
القصيبي، وفؤاد المطوع، وفؤاد تقي، وإيمان المرباطي، 

ومحمد البستكي، ويوسف الحمادي، وعبدالجليل جناحي، 
وحامد المشعل.

وق��ال نائب رئيس مجلس اإلدارة مصطفى الس��يد خالل 
ترؤس��ه الجمعي��ة العمومية، أن العام 2022 سيش��هد 
إط��الق مجموع��ة من أب��رز أيقون��ات محفظة مش��اريع 
الش��ركة، والتي ستش��مل على تدشين مش��روع الليوان 
متعدد االس��تخدامات في منطقة الهملة على مس��احة 
إجمالي��ة قدرها 122 أل��ف متر مربع، وسيش��كل الليوان 
إضافة نوعية لعمليات الش��ركة لجعلها تنفرد بنشاطها 
في 3 قطاعات رئيسة هي التس��وق والترفيه والسياحة، 
كما س��يكون له مس��اهمة، الفتة في إحداث فارق مهم 
على صعيد أداء الشركة المالي وتعزيز مواردها المالية. 
وأضاف »كما تدش��ن الش��ركة رس��ميًا خالل العام سوق 
البراحة في ديار المحرق إلى جانب إطالق ش��ركة السيف 
للترفيه والتي س��تكون الذراع الترفيهي لشركة عقارات 
الس��يف والمعنية بمش��اريع الش��ركة في قطاع الترفيه، 
وتدشين مركز الترفييه الجديد في مشروع الليوان ليكون 
األكبر م��ن نوعه عل مس��توى المملك��ة ولتصبح بذلك 
ش��ركة عقارات السيف أكبر مش��غل لمشاريع الترفيه في 
البحرين، بما يرس��خ ريادة الش��ركة في قطاعات الترفيه 

والتسوق وإدارة المراكز التجارية محليًا وإقليميًا«.

»زين« توّزع 2.9 مليون دينار أرباحًا نقدية على المساهمين
عباس المغني «

العمومي��ة »العادي��ة«  الجمعي��ة  وافق��ت 
لش��ركة زين البحرين عل��ى توصية مجلس 
اإلدارة بتوزي��ع أرباح نقدية تبلغ 2.9 مليون 
دين��ار بواق��ع 8% م��ن رأس الم��ال الص��در 
والمدف��وع عل��ى المس��اهمين ع��ن العام 
2021، وتدفع للمس��اهمين ف��ي 17 أبريل 

.2022
توصي��ة  العمومي��ة  الجمعي��ة  واعتم��دت 
مجل��س اإلدارة بتحويل مبلغ 557 ألف دينار 
لالحتياط��ي القانون��ي، وتحوي��ل مبلغ 2.1 
مليون دين��ار كأرب��اح مس��تبقاة ترحل إلى 

العام المقبل.
ووافقت الجمعي��ة العمومية على إبراء ذمة 
مجل��س اإلدارة، ومكافأت��ه بمبلغ 223 ألف 

دينار عن السنة المالية 2021. 
يذك��ر أن ش��ركة زين س��جلت زي��ادة جيدة 
نسبتها 3.1% في صافي أرباحها لتصل إلى 
5.572 ملي��ون دينار للعام المنتهي في 31 
ديس��مبر 2021 مقابل 5.405 مليون دينار 

في 2020. وظلت ربحية الس��هم ثابتة عند 
15 فلس��ًا، وبلغت اإليرادات 64.784 مليون 
دينار بزيادة قدرها 4.5% مقارنة ب�61.992 

مليون دينار في العام 2020. 

وعلى مس��توى الميزاني��ة العمومية، وصل 
إجمالي حقوق المساهمين في زين البحرين 
كم��ا ف��ي 31 ديس��مبر 2021 إل��ى 78.87 
مليون دينار بحريني بزيادة بلغت نس��بتها 

4.5% مقارن��ة ب���75.482 ملي��ون دينار في 
نهاية العام 2020. وفي الوقت ذاته، بلغت 
قيمة أصول الشركة 131.077 مليون دينار 
مسجلة ارتفاعًا نسبته 4.3% عن 125.732 

مليون دينار في العام 2020.
وقال رئيس مجلس اإلدارة الش��يخ أحمد بن 
علي آل خليفة: »إن ش��ركة زي��ن باعتبارها 
ش��ريكًا جادًا ومس��اهمًا نش��طًا في مسيرة 
النمو في المملكة، تواصل التزامها الراسخ 
بتطوي��ر البني��ة التحتي��ة لش��بكتها لتظل 
خدم��ات االتصاالت في الب��الد ضمن األكثر 
تقدًم��ا ف��ي العال��م. والش��ك أن نتائجن��ا 
المالي��ة للعام 2021 قد اس��تفادت إلى حد 
كبير من حلول البرودباند المبتكرة والرائدة 
التي طرحتها الش��ركة لعمالئنا من األفراد 
والش��ركات الصغيرة واألعم��ال، وهو ما لم 
يكن ليتحقق دون هذه االستثمارات طويلة 
األجل. كذلك كنا أول مش��غل يقدم خدماته 
للعم��الء في العديد من المناطق الس��كنية 
الجدي��دة ف��ي المملك��ة، وطرحنا س��رعات 
اتص��ال أعل��ى، كم��ا واصلنا توفي��ر وصول 
مجان��ي لعم��الء البرودبان��د المنزل��ي إلى 
الخدمات األساسية مثل التعلم عبر اإلنترنت 
والخيارات معقولة التكلفة لمبادرات العمل 

من المنزل«.

في حفل ختام برنامج »عيد األم«

»الحواج« تكرم أعضاء الفريق الوطني للتصدي لـ»كورونا«
أقامت مجموعة الحواج بفندق الفورس��يزونز حفل ضخم 
في خت��ام فعالي��ات برنامج »أحب��ك يا أم��ي« وفي ليلة 
ش��رفها وذلك برعاية وحضور وزي��رة الصحة فائقة بنت 
س��عيد الصالح ووزير العمل والتنمية االجتماعية جميل 
ب��ن محمد عل��ي حميدان ومحاف��ظ الش��مالية علي بن 
الش��يخ عبد الحس��ين العصف��ور و الفنان الكبي��ر داوود 
حس��ين الذي حضر خصيص��ًا لهذا المناس��بة وعدد من 
الس��فراء والصحفيي��ن واإلعالميين والش��خصيات عامة 
ليختت��م خاللها برنامج »أحبك يا أمي« الذي أقيم بجميع 

فروع الحواج.
وقام��ت مجموع��ة الحواج خ��الل الحفل بتكري��م أعضاء 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا الدكتور 
وليد المانع والمقدم طبي��ب مناف القحطاني والدكتورة 
جميلة الس��لمان إضافة إلى تكري��م أمهاتهم الكريمات 
نظي��ر كل ما قدموه خالل الس��نوات الماضية من جهود 
كبيرة لتنش��ئة أس��رة بحرينية عظيمة نت��ج عنها هؤالء 

األطب��اء. وبدأ الحف��ل بكلمة ترحيب م��ن رئيس مجلس 
اإلدارة ج��واد الحواج كما عبرت الوزي��رة في كلمتها عن 
حبها وتقديرها لهذا البرنامج كما تحدثت عن سعادتها 
بهذه المبادرة التي أطلقته��ا مجموعة الحواج لالحتفاء 

بأمه��ات أعضاء الفري��ق الوطني وهو األم��ر الذي ليس 
بغريب على أس��رة الح��واج العريقة ألنها أس��رة تحاول 

دائمًا إعالء القيم اإلنسانية داخل المجتمع.
بدوره عب��ر وزير العمل والتنمي��ة االجتماعية جميل بن 

محم��د علي حميدان ف��ي كلمة له عن ش��كره وامتنانه 
ألسرة الحواج على هذا المبادرة وأكد على أهمية الترابط 

األسري وتقدير دور األم الثمين في حياة كل إنسان.
وقام الحواج بدعوة لجن��ة التحكيم المكونة من الدكتور 
مصطفى الس��يد واإلعالميين عهدية أحم��د، أنور أحمد 
والكاتب يوسف صالح الدين وشام نارايانان إلى المنصة 
حي��ث تحدث الفنان القدير داوود حس��ين الذي أعرب في 
كلمت��ه عن حبه الش��ديد لمملك��ة البحري��ن واحترامه 
الكبير ألس��رة الح��واج وتقديره ل��دور األم، قامت اللجنة 

باإلعالن عن أسماء الفائزين و قراءة الرسائل الفائزة.
كما تش��رفت أسرة الحواج بتكريم الوزيرة فائقة الصالح 
نظي��ر كل ما يقدمه لمملك��ة البحرين من جهود مقدرة 
لالرتق��اء بمع��دالت الصح��ة العام��ة ورعاي��ة األس��رة 
البحريني��ة ش��كرًا وتقديرًا عل��ى حضوره��ا الثمين كما 
قدمت أس��رة الحواج هدية تذكارية لوزير العمل ش��كرًا 

وتقدرًا على حضوره الثمين.

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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التوافق بين الحكومة ومجلس النواب لصالح اســتدامة 
المعاشــات  اســتمرارية  وحفــظ  التقاعديــة  الصناديــق 

التقاعدية يؤكد تفاهم السلطتين لمصلحة المواطن.
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 عودة العادات الرمضانية 
بعد غياب عامين بسبب »كورونا«

تش��هد معظ��م ال��دول العربية ف��ي الش��هور األخيرة 
انخفاض��ًا ملحوظ��ًا ف��ي مع��دل اإلصاب��ات والوفي��ات 

ب�»كورونا«.
يس��تعد المسلمون الس��تقبال ش��هر رمضان المبارك، 
ف��ي وقت قررت فيه دوٌل عربي��ة تخفيف تدابير فيروس 
والروحاني��ات  الطق��وس  بع��ودة  والس��ماح  كورون��ا، 
والموائد الخاصة بالش��هر، بعد ظروف استثنائية خالل 

العامين الماضيين.
ومنعت تدابير »كورون��ا« رواد رمضان في عامي 2020 
و2021، من طقوس وروحانيات معتادة دينيًا وش��عبيًا، 
فألغ��ت عربيًا تجمع��ات اإلفط��ار بالمن��ازل وموائدها 
بالش��وارع والمساجد، كما حظرت كليًا وجزئيًا االعتكاف 

والتراويح وانتقلت تأديتها للبيوت.
 غير أن ش��هر الص��وم في هذا الع��ام والمتوق��ع فلكيًا 
في 2 أبريل المقبل، يعود مع طّلة جديدة، سمحت دول 

عربية بإقامة بعض مظاهره التي حظرها الوباء.
وم��ن المنتظر أن يع��ود االعتكاف والتهج��د والتراويح 
وال��دروس الرمضاني��ة في المس��اجد وموائ��د اإلفطار 
المغلق��ة،  واألماك��ن  بالش��وارع  الش��هيرة  وخيامه��ا 
واألنشطة التراثية والفنية المرتبطة بالمناسبة بكامل 

طاقتها.
وتش��هد معظم ال��دول العربية ف��ي الش��هور األخيرة 
انخفاضًا ملحوظًا في معدل اإلصابات والوفيات بفيروس 

كورونا، ما سمح بتخفيف اإلجراءات الوقائية فيها.

 متفوقات ُيقّدمَن 14 ورشة 
في الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا

قدمت نخبة من متفوقات مدرس��ة نسيبة بنت 
كع��ب االبتدائي��ة للبن��ات 14 ورش��ة تعليمية 
افتراضي��ة مؤخ��رًا، رك��زت عل��ى دروس العلوم 
والرياضي��ات والتكنولوجي��ا، وحظي��ت بإقب��اٍل 
طالبي واس��ع، تأكي��دًا على ما يتمت��ع به طلبة 
مملك��ة البحرين من مس��توى متقدم يؤهلهم 

لممارسة دور المعلمين الصغار.

وج��اء تنفي��ذ ه��ذه الورش ف��ي س��ياق برنامج 
المدرس��ة »أبدع��ي لُتني��ري العق��ول«، الرامي 
لتمكي��ن المتفوقات م��ن أداء األدوار القيادية، 
وتعزي��ز مهارات الق��رن 21 لديه��ن، من خالل 
للطالب��ات  متنوع��ة  دروس  بش��رح  قيامه��ن 
في مختلف المواد الدراس��ية بأس��اليب س��هلة 
وممتع��ة يتم فيها توظي��ف األدوات والعروض 

الرقمية.
وتألقت المعلمة الصغي��رة فاطمة عبدالهادي 
في درس الكسور المتكافئة، أما زميلتها فاطمة 
علي فقد قدمت ش��رحًا وافي��ًا عن الغالف الجوي 
والطق��س، أم��ا درس المضاف والمض��اف إليه 
فق��د قدمت��ه هي��ا عبدالكريم، ودرس الكس��ور 

المتشابهة قدمته بنين محمود.

 علماء يبتكرون اكتشافًا 
جديدًا لعالج السكري والسمنة

أعلن البروفيسور إيفان تورينكوف، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، 
أن االختبارات الس��ريرية ل��دواء ابتكره علم��اء جامعة فولغوغراد لعالج الس��كري 
والسمنة س��تبدأ عام 2022. ويشير البروفيسور إلى أن االختبارات السريرية للدواء 
المبتكر الذي أطلق عليه اس��م »ديبيارون« لعالج الس��كري والسمنة، الذي ال مثيل 
له في العالم، س��وف تبدأ في العام الحالي، وفق وكالة »تاس« الروسية. ويضيف: 
»يس��اعد تن��اول هذا ال��دواء على تطبيع مس��توى الغلوكوز في الدم، وهو وس��يلة 
تساعد على رفع فعالية عالج مرض السكري ومتالزمة التمثيل الغذائي والسمنة«.

 بعد نفاد الخشب.. »نعوش 
من الورق« لدفن وفيات »كورونا«

أودت أعن��ف موج��ة تفش��ي لفي��روس كورون��ا بحي��اة نحو 6 
آالف ش��خص هذا العام في هونغ كون��غ، فيما بدأت النعوش 

الخشبية التقليديو في المدينة تنفد.
وس��ارعت الس��لطات لطل��ب المزيد، وقال��ت إن 1200 نعش 
وصلت األس��بوع الماضي، فيما س��تأتي أعداد أخرى في وقت 

الحق.
وجعلت قيود مرتبطة بالمساحة حرق الجثث ممارسة شائعة 
للدفن في أراضي الجزيرة المكتظة بالس��كان، الواقعة قبالة 
البر الرئيس��ي للصين. وعادة ما تكون النعوش من الخش��ب 
أو بدائل��ه، لكن من أجل التعامل مع نقص النعوش بس��بب 
كثرة أعداد ضحايا كورونا )كوفيد19(، تقدم بعض الش��ركات 
اآلن بدائل هي نعوش مصنوعة م��ن الورق المقوى الصديق 
للبيئة. وفرت شركة »اليف آرت آسيا« نعوشًا من الورق المقوى 
المصن��وع من ألياف معاد تدويرها، ويمكن نقش تصميمات 
عليها من الخارج. وتس��تطيع الش��ركة إنتاج ما يصل إلى 50 
نعش��ًا يوميًا، في مصنعه��ا الواقع ببلدة أبردي��ن جنوبهونغ 
كونغ. وس��جلت هونغ كونغ حوالي 200 حال��ة وفاة يوميًا في 
المتوس��ط خالل األس��بوع الماض��ي، حيث يلق��ى العديد من 
السكان حتفهم بسبب الفيروس، ال سيما كبار السن الذين لم 
يحصلوا على لقاح��ات. وأدى ارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 
اكتظاظ مس��تودعات الجثث، وتس��تخدم اآلن حاويات مبردة 

لتخزين الجثامين مؤقتًا.

 دراسة بجامعة البحرين 
 ُتطّور برنامجًا لخفض الحزن 

بعد اإلجهاض التلقائي
ط��ورت دراس��ة علمية في 
مقياس��ًا  البحرين  جامع��ة 
خاصًا بالحزن عند التعرض 
التلقائ��ي،  لإلجه��اض 
وبرنامج��ًا عالجي��ًا مقترحًا 

أثبت فعاليته تجريبيًا.
-الت��ي  الدراس��ة  وأع��دت 
ج��اءت بعن��وان: »فعالي��ة 
التدخ��الت العالجية للحزن 
النس��اء  م��ن  عين��ة  ل��دى 
لإلجه��اض  المتعرض��ات 

البحرين«-  بمملكة  التلقائي 
الطالبة في برنامج ماجس��تير اإلرش��اد األس��ري والء عبداإلله 

الصائغ.
وهدفت الدراس��ة إلى التعّرف على مستوى الحزن لدى النساء 
البحريني��ات المتعرضات لإلجهاض التلقائ��ي، والتعرف على 
مظاه��ر الحزن لديهن، وتصميم برنامج إرش��ادي فعال، قائم 
عل��ى فنيات اإلرش��اد المعرفي الس��لوكي، إلح��داث تغيير في 

مستوى الحزن لديهن.
ورأت الباحثة الصائغ أن أهمية دراس��تها تكمن في تس��ليط 
الض��وء عل��ى النس��اء البحريني��ات المتعرض��ات لإلجه��اض 
التلقائ��ي، في محاولة للتخفيف من أعراض الحزن التي تحول 
دون قيامه��ن بأدائه��ن األس��ري، والوظيف��ي، والمجتمعي، 
مش��يرة إل��ى أن األداء ف��ي أبع��اده المختلف��ة يتطلب صحة 
جس��مية ونفس��ية س��ليمة، للقيام به بش��كل فاعل. وطبقت 
الباحثة دراستها على عشر نساء بحرينيات تعرَّضن لإلجهاض 
التلقائي في مملكة البحرين، متبعة المنهج ش��به التجريبي، 
بتصمي��م المجموع��ة الواحدة، وإج��راء عملي��ة القياس قبل 
التجرب��ة وبعده��ا، ومتابعته��ا. وأظه��رت الدراس��ة ارتفاع 
مستوى الحزن لدى هذه الفئة قبل تطبيق البرنامج العالجي، 
مم��ا تطلب تدخاًل س��ريعًا. وبحس��ب النتائج، فق��د اتضحت 
فاعلية البرنامج العالجي في خفض مستوى الحزن لدى النساء 
البحريني��ات المتعرضات لإلجهاض التلقائ��ي وفق المقياس 
والمنه��ج العلم��ي، مقارنة بالنتائ��ج القبلي��ة والبعدية. إلى 
جانب ذلك استمرت فاعلية البرنامج، وانخفضت في ُبعد واحد 

فقط وهو القلق.
وكانت لجنة امتحان ناقش��ت الباحث��ة الصائغ في أطروحتها، 
وتكونت اللجنة من: األس��تاذ المش��ارك في قسم علم النفس 
الدكتور محمد حسن المطوع مشرفًا، واألستاذة المشاركة في 
القسم نفس��ه الدكتورة أماني عبدالرحمن الشيراوي ممتحنة 
داخلية، وأستاذ علم النفس في جامعة اإلسكندرية بجمهورية 
مصر العربية الدكتور أشرف عبدالغني شرييت ممتحنًا خارجيًا.

والء الصائغ

بناغاز تحتفل بـ»ساعة األرض« 2022

القابض��ة  الش��ركة  توجه��ات  م��ع  تماش��يًا 
للنف��ط والغ��از للمض��ي قدم��ًا نح��و توفي��ر 
طاقة مس��تدامة، وانطالقًا م��ن التزامها نحو 
مس��ؤوليتها االجتماعية، ش��اركت ش��ركة غاز 
البحري��ن الوطني��ة »بناغاز« في مبادرة س��اعة 
األرض وذل��ك عن طريق إطفاء جميع األنوار في 
المكتب الرئيس وفي مكاتب البوابة الجنوبية 
وذلك من الس��اعة 8:30 ولغاية الساعة 9:30 

م��ن مس��اء ي��وم الس��بت المواف��ق 26 مارس 
.2022

كم��ا قامت الش��ركة بح��ث جمي��ع الموظفين 
ليكونوا ج��زءاص من هذه المب��ادرة من خالل 
تشجعيهم على إطفاء األنوار غير الضرورية في 
منازلهم وذلك لمدة ساعة واحدة مساهمًة من 
الجميع في إحداث الفرق المطلوب والتقليل من 

آثار االحتباس الحراري على كوكبنا.

جدي��ر بالذكر ب��أن العالم يحتفل بأس��ره في 
يوم الس��بت األخير من شهر مارس من كل عام 
ب�»س��اعة األرض« من خالل إطفاء جميع األنوار 
لمدة س��اعة واحدة بغرض زيادة ونشر الوعي 
بالقضايا البيئي��ة التي تواجه كوكبنا. س��اعة 
األرض هي واحدة من أكبر المبادرات الش��عبية 
ف��ي العالم الت��ي تهدف إل��ى اتخ��اذ إجراءات 
لضمان مستقبل أكثر إشراقًا لكوكبنا وسكانه.

 مجلة أمريكية تختار أكاديمية بحرينية 
ضمن خبراء الذكاء االصطناعي العرب

اخت��ارت مجل��ة »إم آي ت��ي تكنولوج��ي ريفي��و العربية«، 
رئيسة قسم هندسة الحاسوب، في كلية تقنية المعلومات 
بجامعة البحرين، فاطمة البلوشي، ضمن قائمة أبرز خبراء 

الذكاء االصطناعي العرب للعام 2022.
م��ت القائم��ة - الت��ي تصدر الم��رة األول��ى - أبرز 30  وضَّ
شخصية عربية في مجال الذكاء االصطناعي في القطاعات: 
العام، والخاص، واألكاديمي، على مستوى الوطن العربي.

 MIT( ريفي��و  تكنولوج��ي  ت��ي  آي  إم  مجل��ة  وتأسس��ت 
technology review( ف��ي 1899، وانطلقت نس��خة إم آي 
تي تكنولوجي ريفيو العربية في العام 2018، بالتعاون مع 
مؤسسة دبي للمستقبل. ويملكها معهد ماساتشوستس 

للتكنولوجيا األمريكي.
واخت��ارت المجلة الش��خصيات الخبي��رة، بناًء عل��ى معايير 
عدة أبرزها: الخبرة والممارس��ة العملية ف��ي مجال الذكاء 

االصطناعي، واإلسهام في توسيع تبني تكنولوجيات الذكاء 
االصطناعي ف��ي مختل��ف القطاعات، والعم��ل على إطالق 
شركات ناشئة قائمة على هذه التكنولوجيا، باإلضافة إلى 
محاولة تبس��يط العلم وراء تكنولوجيا الذكاء االصطناعي، 
ومس��اعدة الباحثي��ن ورواد األعم��ال الش��باب عل��ى فه��م 

تكنولوجيا الذكاء االصطناعي.
وتبحث البلوشي في مجاالت تمييز وتتبع األشياء، ومعالجة 
الصور، وتجزئة الصور الطبية، وإعادة البناء ثالثي األبعاد. 
وكان��ت قد حصل��ت على درجة البكالوريوس في الهندس��ة 
الكهربائي��ة من جامع��ة البحرين، ودرجة الماجس��تير في 
االتص��االت اإللكترونية وهندس��ة الحاس��وب م��ن جامعة 
نوتنجه��ام ف��ي الواليات المتح��دة، ودرج��ة الدكتوراه في 
هندسة الحاسوب من جامعة دايتون في الواليات المتحدة 

في مجال الرؤية الحاسوبية. فاطمة البلوشي

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/30/watan-20220330.pdf?1648603573
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
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https://alwatannews.net/article/998148
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/uploads/pdf/2022/03/30/watan-20220330.pdf?1648603573
https://alwatannews.net/article/998433


العدد:  5954

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t 24 صفحة   |   210 فلس

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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التوافق بين الحكومة ومجلس النواب لصالح اســتدامة 
المعاشــات  اســتمرارية  وحفــظ  التقاعديــة  الصناديــق 

التقاعدية يؤكد تفاهم السلطتين لمصلحة المواطن.
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 عودة العادات الرمضانية 
بعد غياب عامين بسبب »كورونا«

تش��هد معظ��م ال��دول العربية ف��ي الش��هور األخيرة 
انخفاض��ًا ملحوظ��ًا ف��ي مع��دل اإلصاب��ات والوفي��ات 

ب�»كورونا«.
يس��تعد المسلمون الس��تقبال ش��هر رمضان المبارك، 
ف��ي وقت قررت فيه دوٌل عربي��ة تخفيف تدابير فيروس 
والروحاني��ات  الطق��وس  بع��ودة  والس��ماح  كورون��ا، 
والموائد الخاصة بالش��هر، بعد ظروف استثنائية خالل 

العامين الماضيين.
ومنعت تدابير »كورون��ا« رواد رمضان في عامي 2020 
و2021، من طقوس وروحانيات معتادة دينيًا وش��عبيًا، 
فألغ��ت عربيًا تجمع��ات اإلفط��ار بالمن��ازل وموائدها 
بالش��وارع والمساجد، كما حظرت كليًا وجزئيًا االعتكاف 

والتراويح وانتقلت تأديتها للبيوت.
 غير أن ش��هر الص��وم في هذا الع��ام والمتوق��ع فلكيًا 
في 2 أبريل المقبل، يعود مع طّلة جديدة، سمحت دول 

عربية بإقامة بعض مظاهره التي حظرها الوباء.
وم��ن المنتظر أن يع��ود االعتكاف والتهج��د والتراويح 
وال��دروس الرمضاني��ة في المس��اجد وموائ��د اإلفطار 
المغلق��ة،  واألماك��ن  بالش��وارع  الش��هيرة  وخيامه��ا 
واألنشطة التراثية والفنية المرتبطة بالمناسبة بكامل 

طاقتها.
وتش��هد معظم ال��دول العربية ف��ي الش��هور األخيرة 
انخفاضًا ملحوظًا في معدل اإلصابات والوفيات بفيروس 

كورونا، ما سمح بتخفيف اإلجراءات الوقائية فيها.

 متفوقات ُيقّدمَن 14 ورشة 
في الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا

قدمت نخبة من متفوقات مدرس��ة نسيبة بنت 
كع��ب االبتدائي��ة للبن��ات 14 ورش��ة تعليمية 
افتراضي��ة مؤخ��رًا، رك��زت عل��ى دروس العلوم 
والرياضي��ات والتكنولوجي��ا، وحظي��ت بإقب��اٍل 
طالبي واس��ع، تأكي��دًا على ما يتمت��ع به طلبة 
مملك��ة البحرين من مس��توى متقدم يؤهلهم 

لممارسة دور المعلمين الصغار.

وج��اء تنفي��ذ ه��ذه الورش ف��ي س��ياق برنامج 
المدرس��ة »أبدع��ي لُتني��ري العق��ول«، الرامي 
لتمكي��ن المتفوقات م��ن أداء األدوار القيادية، 
وتعزي��ز مهارات الق��رن 21 لديه��ن، من خالل 
للطالب��ات  متنوع��ة  دروس  بش��رح  قيامه��ن 
في مختلف المواد الدراس��ية بأس��اليب س��هلة 
وممتع��ة يتم فيها توظي��ف األدوات والعروض 

الرقمية.
وتألقت المعلمة الصغي��رة فاطمة عبدالهادي 
في درس الكسور المتكافئة، أما زميلتها فاطمة 
علي فقد قدمت ش��رحًا وافي��ًا عن الغالف الجوي 
والطق��س، أم��ا درس المضاف والمض��اف إليه 
فق��د قدمت��ه هي��ا عبدالكريم، ودرس الكس��ور 

المتشابهة قدمته بنين محمود.

 علماء يبتكرون اكتشافًا 
جديدًا لعالج السكري والسمنة

أعلن البروفيسور إيفان تورينكوف، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، 
أن االختبارات الس��ريرية ل��دواء ابتكره علم��اء جامعة فولغوغراد لعالج الس��كري 
والسمنة س��تبدأ عام 2022. ويشير البروفيسور إلى أن االختبارات السريرية للدواء 
المبتكر الذي أطلق عليه اس��م »ديبيارون« لعالج الس��كري والسمنة، الذي ال مثيل 
له في العالم، س��وف تبدأ في العام الحالي، وفق وكالة »تاس« الروسية. ويضيف: 
»يس��اعد تن��اول هذا ال��دواء على تطبيع مس��توى الغلوكوز في الدم، وهو وس��يلة 
تساعد على رفع فعالية عالج مرض السكري ومتالزمة التمثيل الغذائي والسمنة«.

 بعد نفاد الخشب.. »نعوش 
من الورق« لدفن وفيات »كورونا«

أودت أعن��ف موج��ة تفش��ي لفي��روس كورون��ا بحي��اة نحو 6 
آالف ش��خص هذا العام في هونغ كون��غ، فيما بدأت النعوش 

الخشبية التقليديو في المدينة تنفد.
وس��ارعت الس��لطات لطل��ب المزيد، وقال��ت إن 1200 نعش 
وصلت األس��بوع الماضي، فيما س��تأتي أعداد أخرى في وقت 

الحق.
وجعلت قيود مرتبطة بالمساحة حرق الجثث ممارسة شائعة 
للدفن في أراضي الجزيرة المكتظة بالس��كان، الواقعة قبالة 
البر الرئيس��ي للصين. وعادة ما تكون النعوش من الخش��ب 
أو بدائل��ه، لكن من أجل التعامل مع نقص النعوش بس��بب 
كثرة أعداد ضحايا كورونا )كوفيد19(، تقدم بعض الش��ركات 
اآلن بدائل هي نعوش مصنوعة م��ن الورق المقوى الصديق 
للبيئة. وفرت شركة »اليف آرت آسيا« نعوشًا من الورق المقوى 
المصن��وع من ألياف معاد تدويرها، ويمكن نقش تصميمات 
عليها من الخارج. وتس��تطيع الش��ركة إنتاج ما يصل إلى 50 
نعش��ًا يوميًا، في مصنعه��ا الواقع ببلدة أبردي��ن جنوبهونغ 
كونغ. وس��جلت هونغ كونغ حوالي 200 حال��ة وفاة يوميًا في 
المتوس��ط خالل األس��بوع الماض��ي، حيث يلق��ى العديد من 
السكان حتفهم بسبب الفيروس، ال سيما كبار السن الذين لم 
يحصلوا على لقاح��ات. وأدى ارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 
اكتظاظ مس��تودعات الجثث، وتس��تخدم اآلن حاويات مبردة 

لتخزين الجثامين مؤقتًا.

 دراسة بجامعة البحرين 
 ُتطّور برنامجًا لخفض الحزن 

بعد اإلجهاض التلقائي
ط��ورت دراس��ة علمية في 
مقياس��ًا  البحرين  جامع��ة 
خاصًا بالحزن عند التعرض 
التلقائ��ي،  لإلجه��اض 
وبرنامج��ًا عالجي��ًا مقترحًا 

أثبت فعاليته تجريبيًا.
-الت��ي  الدراس��ة  وأع��دت 
ج��اءت بعن��وان: »فعالي��ة 
التدخ��الت العالجية للحزن 
النس��اء  م��ن  عين��ة  ل��دى 
لإلجه��اض  المتعرض��ات 

البحرين«-  بمملكة  التلقائي 
الطالبة في برنامج ماجس��تير اإلرش��اد األس��ري والء عبداإلله 

الصائغ.
وهدفت الدراس��ة إلى التعّرف على مستوى الحزن لدى النساء 
البحريني��ات المتعرضات لإلجهاض التلقائ��ي، والتعرف على 
مظاه��ر الحزن لديهن، وتصميم برنامج إرش��ادي فعال، قائم 
عل��ى فنيات اإلرش��اد المعرفي الس��لوكي، إلح��داث تغيير في 

مستوى الحزن لديهن.
ورأت الباحثة الصائغ أن أهمية دراس��تها تكمن في تس��ليط 
الض��وء عل��ى النس��اء البحريني��ات المتعرض��ات لإلجه��اض 
التلقائ��ي، في محاولة للتخفيف من أعراض الحزن التي تحول 
دون قيامه��ن بأدائه��ن األس��ري، والوظيف��ي، والمجتمعي، 
مش��يرة إل��ى أن األداء ف��ي أبع��اده المختلف��ة يتطلب صحة 
جس��مية ونفس��ية س��ليمة، للقيام به بش��كل فاعل. وطبقت 
الباحثة دراستها على عشر نساء بحرينيات تعرَّضن لإلجهاض 
التلقائي في مملكة البحرين، متبعة المنهج ش��به التجريبي، 
بتصمي��م المجموع��ة الواحدة، وإج��راء عملي��ة القياس قبل 
التجرب��ة وبعده��ا، ومتابعته��ا. وأظه��رت الدراس��ة ارتفاع 
مستوى الحزن لدى هذه الفئة قبل تطبيق البرنامج العالجي، 
مم��ا تطلب تدخاًل س��ريعًا. وبحس��ب النتائج، فق��د اتضحت 
فاعلية البرنامج العالجي في خفض مستوى الحزن لدى النساء 
البحريني��ات المتعرضات لإلجهاض التلقائ��ي وفق المقياس 
والمنه��ج العلم��ي، مقارنة بالنتائ��ج القبلي��ة والبعدية. إلى 
جانب ذلك استمرت فاعلية البرنامج، وانخفضت في ُبعد واحد 

فقط وهو القلق.
وكانت لجنة امتحان ناقش��ت الباحث��ة الصائغ في أطروحتها، 
وتكونت اللجنة من: األس��تاذ المش��ارك في قسم علم النفس 
الدكتور محمد حسن المطوع مشرفًا، واألستاذة المشاركة في 
القسم نفس��ه الدكتورة أماني عبدالرحمن الشيراوي ممتحنة 
داخلية، وأستاذ علم النفس في جامعة اإلسكندرية بجمهورية 
مصر العربية الدكتور أشرف عبدالغني شرييت ممتحنًا خارجيًا.

والء الصائغ

بناغاز تحتفل بـ»ساعة األرض« 2022

القابض��ة  الش��ركة  توجه��ات  م��ع  تماش��يًا 
للنف��ط والغ��از للمض��ي قدم��ًا نح��و توفي��ر 
طاقة مس��تدامة، وانطالقًا م��ن التزامها نحو 
مس��ؤوليتها االجتماعية، ش��اركت ش��ركة غاز 
البحري��ن الوطني��ة »بناغاز« في مبادرة س��اعة 
األرض وذل��ك عن طريق إطفاء جميع األنوار في 
المكتب الرئيس وفي مكاتب البوابة الجنوبية 
وذلك من الس��اعة 8:30 ولغاية الساعة 9:30 

م��ن مس��اء ي��وم الس��بت المواف��ق 26 مارس 
.2022

كم��ا قامت الش��ركة بح��ث جمي��ع الموظفين 
ليكونوا ج��زءاص من هذه المب��ادرة من خالل 
تشجعيهم على إطفاء األنوار غير الضرورية في 
منازلهم وذلك لمدة ساعة واحدة مساهمًة من 
الجميع في إحداث الفرق المطلوب والتقليل من 

آثار االحتباس الحراري على كوكبنا.

جدي��ر بالذكر ب��أن العالم يحتفل بأس��ره في 
يوم الس��بت األخير من شهر مارس من كل عام 
ب�»س��اعة األرض« من خالل إطفاء جميع األنوار 
لمدة س��اعة واحدة بغرض زيادة ونشر الوعي 
بالقضايا البيئي��ة التي تواجه كوكبنا. س��اعة 
األرض هي واحدة من أكبر المبادرات الش��عبية 
ف��ي العالم الت��ي تهدف إل��ى اتخ��اذ إجراءات 
لضمان مستقبل أكثر إشراقًا لكوكبنا وسكانه.

 مجلة أمريكية تختار أكاديمية بحرينية 
ضمن خبراء الذكاء االصطناعي العرب

اخت��ارت مجل��ة »إم آي ت��ي تكنولوج��ي ريفي��و العربية«، 
رئيسة قسم هندسة الحاسوب، في كلية تقنية المعلومات 
بجامعة البحرين، فاطمة البلوشي، ضمن قائمة أبرز خبراء 

الذكاء االصطناعي العرب للعام 2022.
م��ت القائم��ة - الت��ي تصدر الم��رة األول��ى - أبرز 30  وضَّ
شخصية عربية في مجال الذكاء االصطناعي في القطاعات: 
العام، والخاص، واألكاديمي، على مستوى الوطن العربي.

 MIT( ريفي��و  تكنولوج��ي  ت��ي  آي  إم  مجل��ة  وتأسس��ت 
technology review( ف��ي 1899، وانطلقت نس��خة إم آي 
تي تكنولوجي ريفيو العربية في العام 2018، بالتعاون مع 
مؤسسة دبي للمستقبل. ويملكها معهد ماساتشوستس 

للتكنولوجيا األمريكي.
واخت��ارت المجلة الش��خصيات الخبي��رة، بناًء عل��ى معايير 
عدة أبرزها: الخبرة والممارس��ة العملية ف��ي مجال الذكاء 

االصطناعي، واإلسهام في توسيع تبني تكنولوجيات الذكاء 
االصطناعي ف��ي مختل��ف القطاعات، والعم��ل على إطالق 
شركات ناشئة قائمة على هذه التكنولوجيا، باإلضافة إلى 
محاولة تبس��يط العلم وراء تكنولوجيا الذكاء االصطناعي، 
ومس��اعدة الباحثي��ن ورواد األعم��ال الش��باب عل��ى فه��م 

تكنولوجيا الذكاء االصطناعي.
وتبحث البلوشي في مجاالت تمييز وتتبع األشياء، ومعالجة 
الصور، وتجزئة الصور الطبية، وإعادة البناء ثالثي األبعاد. 
وكان��ت قد حصل��ت على درجة البكالوريوس في الهندس��ة 
الكهربائي��ة من جامع��ة البحرين، ودرجة الماجس��تير في 
االتص��االت اإللكترونية وهندس��ة الحاس��وب م��ن جامعة 
نوتنجه��ام ف��ي الواليات المتح��دة، ودرج��ة الدكتوراه في 
هندسة الحاسوب من جامعة دايتون في الواليات المتحدة 

في مجال الرؤية الحاسوبية. فاطمة البلوشي
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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صـــدر عـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، قـــرار رقـــم )22( لســـنة 2022 بتعييـــن 

مديرين بوزارة الداخلية، جاء فيه:
المادة األولى:

ُيعين التالية أسماؤهم مدراء في وزارة الداخلية:
1 - الرائد بدر راشد علي الرميحي

2 - الرائد راشد محمد النعيمي 
3 - النقيب جاسم جبر الدوسري

المادة الثانية:
يتولى وزير الداخلية تســـكين المدراء المذكورين 
فـــي المـــادة األولى مـــن هذا القـــرار فـــي اإلدارات 
الشـــاغرة بوزارة الداخلية ِوْفق مهام ومسئوليات 
كل إدارة، واالشـــتراطات الالزمـــة فيمن يشـــغلها، 

وبمراعاة مؤهالت وخبرات كل منهم.
المادة الثالثة:

علـــى وزيـــر الداخلية تنفيذ هذا القـــرار، وُيعمل به 
من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

تعيين 3 مديرين 
في “الداخلية”

شارك في مراسم تأبين دوق أدنبرة... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

دور كبير لألمير 
فيليب في تعزيز 

العالقات مع بريطانيا
شارك ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، أمس، في مراســـم تأبيـــن األمير فيليب، 
دوق أدنبـــرة الراحـــل، التـــي أقيمـــت فـــي وستمنســـتر آبـــى بالمملكة 

المتحدة.
وأعرب سموه عن خالص تعازيه إلى ملكة المملكة المتحدة وإيرلندا 
الشمالية رئيسة الكومنولث صاحبة الجاللة الملكة اليزابيث الثانية، 
وولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز صاحب الســـمو الملكي األمير 
تشـــارلز وإلـــى العائلـــة المالكة وحكومة وشـــعب بريطانيـــا الصديق، 
مشـــيًدا ســـموه بجهود الفقيد الراحل وإســـهاماته الطيبة في خدمة 
المملكة المتحدة وشـــعبها الصديق، مســـتذكًرا سموه دور الفقيد في 
تعزيـــز العالقـــات التاريخية المميـــزة بين مملكة البحريـــن والمملكة 
المتحـــدة، مؤكًدا الحرص الذي توليـــه مملكة البحرين على مواصلة 

تنمية هذه العالقات نحو آفاق أكثر تميًزا.
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صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  اســـتقبل 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، أمس فـــي قصـــر الصافرية، 
وزير العدل رئيـــس المجلس األعلى 
للقضاء بالمملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة وليـــد الصمعانـــي، للســـالم 

زيارتـــه  بمناســـبة  جاللتـــه  علـــى 
للمملكة. ونقل الصمعاني إلى جاللته 
تحيـــات وتقدير أخيه ملـــك المملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة خادم 
الحرميـــن الشـــريفين الملك ســـلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد 
نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء وزير 
الدفاع صاحب السمو الملكي األمير 

محمـــد بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل 
ســـعود، وأخلـــص تمنياتهمـــا لمملكة 
الرخـــاء  دوام  وشـــعبها  البحريـــن 

والتقدم.
ورحب صاحب الجاللة بوزير العدل 
للقضـــاء  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
فـــي المملكـــة الشـــقيقة، وأبلغه بنقل 
الحرميـــن  خـــادم  ألخيـــه  تحياتـــه 

الشريفين وسمو ولي عهده وأصدق 
تمنياته للشـــعب الســـعودي الشـــقيق 
مزيدا من االزدهار والتطور. وأعرب 
جاللته عن اعتزازه بما يربط البلدين 
تاريخيـــة  عالقـــات  مـــن  الشـــقيقين 
وثيقة وراســـخة على الصعـــد كافة، 
منوها بأهمية هذه الزيارات األخوية 
وتنميـــة  تعزيـــز  فـــي  تســـهم  التـــي 

التعاون والتنســـيق والعمل المشترك 
القضائـــي.  المجـــال  فـــي  خصوصـــا 
وأشـــاد جاللته بالجهود والمســـاعي 
الحرميـــن  خـــادم  ألخيـــه  الخيـــرة 
أواصـــر  توطيـــد  فـــي  الشـــريفين، 
الســـعودية  البحرينيـــة  العالقـــات 
وتطويـــر أســـس التعـــاون األخـــوي. 
مـــن جهته، أعرب وزير العدل رئيس 

المجلـــس األعلى للقضاء الســـعودي 
عن شكره وتقديره لجاللة الملك لما 
يوليـــه جاللتـــه من حـــرص واهتمام 
دائـــم بتوثيـــق العالقـــات التاريخية 
المتميـــزة بين المملكتين وشـــعبيهما 
الشـــقيقين، مشـــيدا بالتطـــور الكبير 
الـــذي تشـــهده مملكـــة البحريـــن في 

المجاالت كافة.

المنامة - بنا

زيادة التعاون والتنسيق القضائي مع السعودية
جهود خادم الحرمين كبيرة في ترسيخ العالقات... جاللة الملك:

المنامة - بنا

المنامة - بنا

اســـتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل 
خليفة بمكتبه بقصر القضيبية، وزير 
العـــدل بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الشـــقيقة وليـــد الصمعانـــي، بحضـــور 
اإلســـالمية  العـــدل والشـــؤون  وزيـــر 
واألوقـــاف الشـــيخ خالد بـــن علي آل 

خليفة.
 ورحب سمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفة بوليـــد الصمعاني وبزيارته 
إلى مملكـــة البحرين التي تؤكد مدى 
األخويـــة  العالقـــات  ورســـوخ  عمـــق 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  التاريخيـــة 
ومـــا  الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة 
تحظـــى به من عنايـــة كبيرة وأولوية 
البلديـــن  مـــن قبـــل قيادتـــي  خاصـــة 
الحكيمتيـــن للمضـــي بمختلـــف أوجه 

التعـــاون الثنائـــي والعمـــل المشـــترك 
المســـتويات  علـــى  أرحـــب  ألفـــاق 
كافـــة، بما يعـــزز من مصالـــح البلدين 

والشعبين الشقيقين.
 وأشـــاد ســـموه بمـــا يشـــهده القطـــاع 
المملكـــة  فـــي  والحقوقـــي  العدلـــي 
العربية الســـعودية الشقيقة من تقدم 
والنهضـــة  مكانتهـــا  يعكـــس  وتطـــور 

التنموية الشاملة التي تشهدها.

 مـــن جانبـــه، أعـــرب الصمعانـــي عـــن 
شكره لسمو الشـــيخ محمد بن مبارك 
آل خليفـــة، وتقديـــره واعتـــزازه لمـــا 
يجمع بين مملكـــة البحرين والمملكة 
عالقـــات  مـــن  الســـعودية  العربيـــة 
أخويـــة وثيقة، وما تشـــهده دوًما من 
تقـــدم مســـتمر فـــي جميـــع مجـــاالت 

العمل المشترك.

المضي بأوجه التعاون الثنائي آلفاق أرحب... محمد بن مبارك:

تأكيد رسوخ العالقات بين البحرين والسعودية
المنامة - بنا

اســـتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
لتطويـــر  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد 
بـــن مبـــارك آل خليفـــة، بمكتبـــه بقصر 
القضيبيـــة الرئيـــس التنفيـــذي للكليـــة 
الملكية للجراحيـــن بدبلن في إيرلندا، 
كاثـــال كيلـــي، ورئيس الكليـــة الملكية 
جامعـــة   – إيرلنـــدا  فـــي  للجراحيـــن 
البحريـــن  ســـمير  الطبيـــة  البحريـــن 
عتـــوم، حيث اطلع ســـموه منهما على 
األكاديميـــة  والبرامـــج  المشـــروعات 

والتدريبية التي تقدمها الكلية.
 ورحب ســـمو الشيخ محمد بن مبارك 
وســـمير  كيلـــي  بكاثـــال  خليفـــة  آل 
العتوم، معرًبا ســـموه عن تقديره لدور 
الكليـــة الملكية للجراحيـــن في توفير 
تعليـــم عالـــي الجـــودة وفـــي اإلســـهام 

بجـــودة الخدمـــات الصحية من خالل 
التعاون مع المؤسسات الطبية بمملكة 

البحرين.
 وأشـــاد ســـموه بما تقدمـــه الكلية من 
برامج دراســـية متقدمـــة في مجاالت 
تواكـــب  والتـــي  والتمريـــض  الطـــب 
فـــي  وتســـهم  العالميـــة  المســـتجدات 
تميـــز خريجـــي الكليـــة من جنســـيات 
مختلفـــة تزيد عن خمســـين جنســـية، 

متمنًيـــا لجميـــع القائميـــن عليهـــا دوام 
التوفيق.

 من جانبهما، أعرب كيلي والعتوم عن 
شكرهما لسمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفة على اســـتقبالهما، مشـــيدين 
بمـــا تلقاه الكلية من اهتمام ودعم من 
قبل الحكومة لتقوم بدورها وتحقيق 
األهـــداف التي تســـعى إليهـــا وتقديم 

خدماتها الطبية.

مطلًعا على البرامج األكاديمية والتدريبية للكلية... محمد بن مبارك:

“الملكية للجراحين” تعزز جودة الخدمات الصحية

local@albiladpress.com
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شارك ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــئون الشـــباب مستشـــار األمن الوطني 
ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، في 
فعاليات القمـــة العالمية للحكومات 2022 
التـــي تنظـــم برعايـــة نائـــب رئيـــس دولـــة 
اإلمارات العربيـــة المتحدة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي صاحب الســـمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم بحضور النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة ونائب 
رئيس المجلس األعلى للبيئة نائب رئيس 
الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق 
الخيـــل ســـمو الشـــيخ فيصل بن راشـــد آل 
خليفـــة ووزيـــر شـــئون الشـــباب والرياضة 
أيمـــن المؤيـــد وعدد مـــن أصحاب الســـمو 

والمعالي والسعادة.
وتحـــدث ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة كمتحـــدث رئيســـي فـــي الجلســـة 
الرئيســـية تحـــت عنـــوان “قصة مســـتقبل 

الوطن العربي... يرويها شبابه”.

وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن أهـــم عنصرين لبنـــاء الوطن واألمة هو 
اإليمـــان واألمـــل، وأن مـــن يصـــل لطريقة 
بنـــاء األوطـــان واألمم يـــدرك تمامًا مصدر 
التحديـــات وطرق النجاح فـــي تجاوز كل 
التحديـــات التـــي تواجه المنطقـــة وتأمين 
الجاللـــة  أصحـــاب  أن  خصوصـــًا  الحيـــاة 
حلهـــا  تســـتثمر  الـــدول  رؤســـاء  والســـمو 
وحاللهـــا في تأميـــن التحديات وتســـهيل 
المســـتقبل، فاإليمـــان هو الحاضـــر واألمل 

هو المستقبل.
وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
“ال تخلـــو خطابـــات وتوجيهـــات وكلمـــات 
ســـيدي حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد 
المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه عن الشـــباب، 
فتعلمنا دائمًا من جاللته الكثير، ودائمًا ما 
يوجـــه جاللتـــه كلمة لي وللشـــباب ويقول 
إن الشـــباب هـــم نصـــف الحاضـــر وهم كل 
المســـتقبل، ودائمًا ما يضع جاللته الشباب 
فـــي مقدمـــة أجندته، وإذا ســـرنا على هذا 
النهـــج ســـندرك بـــأن الشـــباب هـــم اإليمان 
منطقتنـــا  غالبيـــة  أن  خصوصـــًا  واألمـــل، 
تمتلك قرابة 60 % من الشـــباب، وتحتاج 

إلى قيادة تهيئ لها األرضية من أجل بناء 
المستقبل واألوطان”.

تجاوز التحديات

بـــن حمـــد  وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
الـــدول  لمســـيرة  المتتبـــع  “إن  خليفـــة  آل 
الشقيقة يدرك تمامًا دور قيادتها الرشيدة 
فـــي تأميـــن الحيـــاة وتجـــاوز التحديـــات، 
هللا  حفظهـــا  القيـــادات  أن  خصوصـــًا 
عاصـــرت الكثيـــر من الصعوبـــات وتمكنت 
بحنكـــة وقيـــادة ناجحـــة أن تتجـــاوز هذه 
التحديـــات وتوفر حيـــاة مليئة بالســـعادة 
وتـــدرك تمامـــًا أهميـــة دور الشـــباب فـــي 
تجـــاوز كل التحديـــات ألنهـــا مصـــدر بناء 

األوطان واألمم”.
وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة “إن الشباب عنصر أساسي في بناء 
األوطـــان واألمـــم، ونعيـــش في مســـتقبل 
مشـــرق في الوقت الحالي في ظل اعتماد 
علـــى  هللا  حفظهـــا  الرشـــيدة  القيـــادات 
الشـــباب، ونستشـــرق المســـتقبل المضيء 
أمامنا بعد اكتســـاب الخبـــرات الكبيرة في 
مختلـــف المجـــاالت من قياداتنـــا من أجل 

بناء الوطن”.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
البلـــدان  فـــي  “التنميـــة  أن  إلـــى  خليفـــة 
العالميـــة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالشـــباب، 
فالشباب هم المحرك األساسي والرئيسي 
للتنميـــة، وإذا ما أردنا أن نمضي قدمًا في 

هـــذا الطريـــق علينـــا االســـتماع إلى صوت 
تمكينهـــم ودعـــم  علـــى  والعمـــل  الشـــباب 

مشروعاتهم في مختلف المجاالت”.

100 جلسة

هذا وقد حضر سمو الشيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة عددًا من الجلسات التي شهدتها 
فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022.

وتســـتعرض القمة من خالل أكثر من 100 
جلســـة رئيســـية وتفاعلية وحواريـــة أبرز 
التحديات العالمية الحالية والمســـتقبلية، 
وســـبل االرتقاء باألداء الحكومي، وتعزيز 
قـــدرة الحكومات على اســـتباق التغيرات 
المتسارعة واالستعداد لها وابتكار الحلول 
التـــي تضمـــن توظيفها في تحســـين حياة 
المجتمعات، كما تركز على آفاق التطورات 
المستقبلية في مختلف القطاعات العلمية 
والمجتمعيـــة،  والطبيـــة  والتكنولوجيـــة 
وكيفية اســـتثمارها وتوجيههـــا بما يصب 
بنـــاء  المجتمعـــات، ويضمـــن  فـــي صالـــح 

مستقبل مستدام لألجيال القادمة.
وتشـــهد القمة العالميـــة للحكومات 2022 
مشـــاركة واسعة ألكثر من 4000 شخصية 
مـــن 190 دولة، كما يشـــارك في جلســـاتها 
ومنتدياتهـــا نخبـــة مـــن المتحدثيـــن تضم 
ورؤســـاء  الحكومييـــن  المســـؤولين  أبـــرز 
منظمات وهيئات دولية ورؤســـاء شركات 
عالميـــة ورواد أعمـــال بارزين مـــن القطاع 

الخاص في العالم.

المنامة - بنا

تعلمنا من جاللة الملك أن الشباب نصف الحاضر وهم كل المستقبل
بناء الوطن يتطلب اإليمان واألمل... ناصر بن حمد أمام القمة العالمية للحكومات:

اجتمـــع ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال 
ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة مع 
نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير المالية بدولة اإلمارات 

ســـمو  الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة 
الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل 
مكتـــوم، وذلـــك على هامـــش حضور 
للحكومـــات  العالميـــة  القمـــة  ســـموه 
التـــي تقام في إكســـبو دبي، بحضور 
وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن 

المؤيـــد.  وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
بـــن حمـــد آل خليفة أهميـــة الروابط 
الوثيقة التي تجمـــع مملكة البحرين 
ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
الشـــقيقة والتي تســـتند إلى عالقات 
أخويـــة ممتدة فـــي جـــذور التاريخ، 

وتشـــهد على الدوام تطوًرا مســـتمًرا 
على كافة أصعدة التعاون والتنسيق 
المشـــترك في ظل مـــا تحظى به من 
اهتمـــام بالغ من عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفة وأخيـــه رئيس دولة اإلمارات 

العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة صاحب 
الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل 

نهيان.
وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة إلـــى أهمية مواصلة ترســـيخ 
مســـتويات العالقـــات الثنائيـــة بيـــن 

بمـــا  الشـــقيقين  والشـــعبين  البلديـــن 
واالزدهـــار،  بالنمـــاء  عليهمـــا  يعـــود 
وجـــرى خـــالل اللقـــاء بحـــث أوجـــه 
البحريـــن واإلمـــارات  بيـــن  التعـــاون 
مختلـــف  فـــي  تعزيزهـــا  وســـبل 

المجاالت.

المنامة - بنا

العالقــــات مع اإلمارات ممتــدة في جذور التاريــخ
مواصلة ترسيخ مستويات العالقات الثنائية... ناصر بن حمد:

المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

المســـاحة  جهـــاز  رئيـــس  اســـتقبل 
والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان 
بـــن عبدهللا بن حمـــد آل خليفة، بمكتبه 
أمـــس، ســـفير جمهوريـــة مصـــر العربية 
الشـــقيقة لـــدى مملكـــة البحريـــن ياســـر 
شعبان. وأكد رئيس الجهاز عمق ومتانة 
العالقـــات التـــي تربـــط مملكـــة البحرين 
بشـــقيقتها جمهورية مصـــر العربية، وما 
يشـــهده التعاون المشـــترك بيـــن البلدين 
من تطور ونمـــاء في مختلف المجاالت 
واألصعـــدة، بفضـــل مـــا تتمتـــع بـــه هذه 

العالقـــات من رعاية مباشـــرة من عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة ورئيـــس جمهوريـــة 
السيســـي  عبدالفتـــاح  العربيـــة  مصـــر 
خيـــر  فيـــه  لمـــا  الراميـــة  وتوجهاتهمـــا 

وصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.
جمهوريـــة  ســـفير  أعـــرب  جهتـــه،  مـــن 
وتقديـــره  شـــكره  عـــن  الشـــقيقة  مصـــر 
لـــه علـــى حســـن االســـتقبال والترحيب، 
مؤكـــدا أهميـــة تعزيز وتنميـــة العالقات 
األخوية التاريخيـــة التي تجمع البلدين 

الشقيقين.

تقوية العالقات مع مصر

خالد بن عبداهلل ينوه بمخرجات الكلية الملكية للجراحين
رفد القطاع الصحي بكوادر مؤهلة بمختلف االختصاصات

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد 
بن عبدهللا آل خليفة، في مكتبه بقصر القضيبية، 
للجراحيـــن  الملكيـــة  للكليـــة  التنفيـــذي  المديـــر 
بإيرلنـــدا كاثـــال كيلـــي، بحضـــور رئيـــس الكليـــة 
الملكيـــة للجراحين فـــي إيرلندا - جامعة البحرين 

الطبية سمير العتوم.
 وفـــي مســـتهل اللقـــاء، رحـــب الشـــيخ خالـــد بـــن 
عبدهللا آل خليفة بكيلي لمناسبة زيارته للمملكة، 
مشـــيدا بالمخرجات المتميزة التي تمكنت الكلية 
الملكية للجراحيـــن في إيرلندا – جامعة البحرين 
الطبية من تخريجها على مدى األعوام الماضية، 
لتلبية احتياجـــات القطاع الصحي في القطاعين 
العـــام والخـــاص، ورفـــده بكـــوادر وطنيـــة مؤهلة 

ومدربة في مختلف التخصصات.
 وأعـــرب عـــن تمنياتـــه للكلية مزيدا مـــن التوفيق 

لمواصلـــة تحقيـــق النجاحـــات التي من شـــأنها أن 
تعود على مجمل العملية التعليمية والصحية في 

مملكة البحرين بالخير والنماء.
 من جانبه، أعرب كاثال كيلي عن شكره وتقديره 
لنائـــب رئيس مجلـــس الوزراء، معربـــا في الوقت 

نفســـه عـــن اعتـــزازه بمـــا تحظـــى بـــه الكليـــة من 
دعـــم واهتمام وتعـــاون من قبل جميـــع الوزارات 
إلـــى  العالقـــة، الفتـــا  والجهـــات الحكوميـــة ذات 
حـــرص الكلية المتواصل على تطوير برامجها بما 

يسهم في تعزيز جودة المخرجات.

المنامة - بنا
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