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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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إيــمــانــا بــالــجــهــود الــجــبــارة الــتــي بذلت 
ــا، كـــرمـــت مــدرســة  ــورونــ ــة كــ ــ خــــال وقــــت أزمـ
كرسوا  الــذيــن  الموظفين  أبطالها  الــبــيــان 
جهودهم للتصدي لتأثيرات جائحة كورونا 

طوال عامين ونصف العام.
ــي خـــطـــوة تــقــديــريــة لــجــهــودهــم تم  وفــ
تكريم الموظفين من قبل أبطال الصفوف 
األمامية من بينهم أعضاء الفريق الوطني 
وزارة  ومسئولي  كــورونــا  لفيروس  للتصدي 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم ومــكــتــب الــنــائــب األول 
ــارك في  ــ لــرئــيــس مــجــلــس الــــــــوزراء، كــمــا شـ
إدارة  الــمــوظــفــيــن أعـــضـــاء مــجــلــس  تــكــريــم 

مدرسة البيان.
وكرم الموظفين كل من الدكتور محمد 
مــبــارك جمعة مــديــر عـــام شــئــون الــمــدارس 
التربية والتعليم وأعضاء الفريق  في وزارة 
كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني 
)كـــوفـــيـــد-19( عــلــى رأســـهـــم الـــدكـــتـــور ولــيــد 
المانع وكيل وزارة الصحة والدكتورة جميلة 
الــســلــمــان اســتــشــاريــة األمــــــراض الــمــعــديــة 
السلمانية  بمجمع  الــبــاطــنــيــة  واألمـــــراض 
القحطاني  مناف  طبيب  والمقدم  الطبي 
بالمستشفى  المعدية  األمــراض  استشاري 
ــري. كـــمـــا كـــــرم الـــمـــوظـــفـــيـــن حــمــد  ــكـ ــسـ ــعـ الـ

للدراسات  العام  المنسق  المحميد  يعقوب 
لــرئــيــس  األول  الــنــائــب  بــمــكــتــب  والـــبـــحـــوث 

مجلس الوزراء.
العتيبي  مي  الشيخة  الدكتورة  وذكــرت 
رئيس مجلس األمناء بمدرسة البيان »يأتي 
ــذا الــتــكــريــم الــــذي شــمــل أبــطــال مــدرســة  هـ
تحققت  التي  بــاإلنــجــازات  احتفاال  البيان 
بــجــهــودهــم خــــال وقــــت الـــجـــائـــحـــة، حيث 
تمكنا من تخطي األزمة بكل فخر واعتزاز، 
تمثل ذلك في عودة الطاب إلى مقاعدهم 

والحياة الدراسية إلى طبيعتها«.
وأضافت الدكتورة الشيخة مي العتيبي 

»دأبت مدرسة البيان على مشاركة موظفيها 
ارتــأت مدرسة  لذا  في كل مراحل نجاحها. 
أبــطــالــهــا ألدائـــهـــم المشرف  تــكــريــم  الــبــيــان 
وقفة  إلــى  يحتاج  تقدير  محط  هــو  الـــذي 

شكر وعرفان«.
وذكــــــــر الـــســـيـــد مـــحـــمـــد عـــبـــدالـــخـــالـــق 
المالية  لجنة  رئــيــس  األمــنــاء  لجنة  عضو 
والتدقيق بمدرسة البيان »كان ال بد لنا من 
التي سهرت ليا ونهارا  وقفة شكر لألعين 
من أجل راحة طابنا. رسمت مامح تجاوز 
بأقل  فتجاوزها  ملل.  أو  كلل  دون  المرحلة 

الخسائر وبأكبر المكاسب«.

بح�ضور اأبطال الفريق الوطني

مدر�س��ة �لبي��ان تك��رم �أبطاله��ا �لعاملي��ن خ��ال �أزم��ة كورون��ا

} جانب من حفل مدرسة البيان.

أكد الدكتور عبدالوهاب محمد عبد الوهاب 
الصحية  الــرعــايــة  مــراكــز  أمــنــاء  رئــيــس مجلس 
األولية، أن اعتزاز حضرة صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى، 
وتثمين صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
في  العاملين  لكل  المخلصة  الوطنية  للجهود 
كــورونــا  لــفــيــروس  الــصــفــوف األمــامــيــة للتصدي 
من الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة 
دافعًا  يمثل  المساندة،  الجهات  وكــل  الداخلية، 
الفريق  بــروح  والعمل  الوتيرة  بنفس  للمواصلة 
النماء  بمسيرة  الــدفــع  فــي  يسهم  بــمــا  الــواحــد 
مختلف  وتحقيق  البحرين،  لمملكة  واالزدهـــار 
األهداف المنشودة في التصدي لجائحة فيروس 
الرعاية  مــراكــز  موظفي  بجهود  مشيًدا  كــورونــا، 
على  الحفاظ  على  األولية، وحرصهم  الصحية 
األمن الصحي للمملكة عبر عطائهم المستمر 
في مواجهة الظروف االستثنائية للجائحة، وما 

تم بذله من جهود جبارة وتضحيات عظيمة.
الرعاية  مــراكــز  أمــنــاء  رئيس مجلس  وأشـــار 
الصحية األولية إلى أن الحفاظ على ما تحقق 
الجهود  مــن  المزيد  بــذل  يستدعي  الــيــوم  حتى 
للوصول إلى النجاحات المنشودة، حيث إّن هذا 
للكوادر  ال محدود  دعمًا  يمثل  الملكي  التقدير 
العطاء  وتكريم  الــمــواقــع،  مختلف  فــي  الطبية 
الوطني المخلص الذي يسعى إلى جعل مملكة 
الصحي  القطاع  في  متقدًما  نموذًجا  البحرين 

واإلنساني.
ــيــــس مــجــلــس  جــــــاء ذلــــــك لــــــدى تـــفـــضـــل رئــ
أمـــنـــاء مـــراكـــز الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـــيـــة أمــس 
بن حمد  األمير سلمان  »وســام  بتسليم  األربعاء 
الكوادر  من  جديدة  لدفعة  الطبي«  لاستحقاق 
الصحية  الرعاية  مراكز  منتسبي  من  الوطنية 
إنفاًذا لألمر الملكي السامي وفي إطار  األولية، 
توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
بتسليم  المعنية  الجهات  لكل  الــــوزراء  مجلس 
األمــامــيــة من  الــصــفــوف  فــي  للعاملين  الــوســام 

ووزارة  الــبــحــريــن،  دفـــاع  وقـــوة  الصحية،  الــكــوادر 
الداخلية، وكل الجهات المساندة.

أمناء  مجلس  رئيس  هنأ  المناسبة،  وبهذه 
ــيـــة الــحــاصــلــيــن  مـــراكـــز الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـ
على »وسام األمير سلمان بن حمد لاستحقاق 
الصحية  الــرعــايــة  مــراكــز  مــن منتسبي  الــطــبــي« 
األولـــيـــة، مــؤكــًدا مــواصــلــة الــعــمــل وبـــذل المزيد 
لتقديم خدمات صحية  المخلصة  الجهود  من 
وقـــائـــيـــة وعـــاجـــيـــة بــأعــلــى جـــــودة مــمــكــنــة لكل 
التوفيق  لهم  متمنيًة  والمقيمين،  المواطنين 
لمملكة  اإلنجازات  من  مزيٍد  لتحقيق  والنجاح 

البحرين.
الرعاية  مراكز  منتسبو  أعــرب  جانبهم،  من 
وســام  بتسلم  تــشــرفــوا  الــذيــن  األولــيــة  الصحية 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد لــاســتــحــقــاق الطبي 
ــوا ضــمــن  ــونـ ــكـ ــأن يـ ــ عــــن فـــخـــرهـــم واعــــتــــزازهــــم بـ
الــمــكــرمــيــن مـــن فـــريـــق الــبــحــريــن، الفــتــيــن إلــى 
ــا لــبــذل الــمــزيــد في  ــًعـ ــام يــعــد دافـ أن هـــذا الـــوسـ
خدمة مملكة البحرين ودعم تقدمها وازدهارها، 
مؤكدين مواصلة العمل بكل عزم لبلوغ األهداف 

المنشودة والقضاء على الجائحة.

و�س�ام  يت�س�لمون  �ل�سحي�ة  �لرعاي�ة  منت�س�بو 
�لأمي�ر �س�لمان ب�ن حم�د لا�س�تحقاق  �لطبي

افتتح الدكتور أحمد محمد 
ــاري، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي  األنــــصــ
الدورة  الحكومية،  للمستشفيات 
الــتــعــلــيــمــيــة األولـــــــى ألكــاديــمــيــة 
ــف بـــن  ــ ــوســ ــ ــز يــ ــ ــركـ ــ ــمـ ــ الــــــــجــــــــودة بـ
المستمر،  للتعليم  كــانــو  أحــمــد 
ــن الـــحـــرص  ــ وذلـــــــك انــــطــــاقــــًا مـ
إدارة  مــعــايــيــر  تطبيق  دعـــم  عــلــى 
الــــجــــودة الـــشـــامـــلـــة فــــي خـــدمـــات 
ــة،  ــيــ ــكــــومــ ــيــــات الــــحــ ــفــ ــتــــشــ الــــمــــســ
ــداف ومـــبـــادرات  انــســجــامــًا مــع أهــ
الــرعــايــة الصحية  قــطــاع  تــطــويــر 
وانطاقًا مما يهدف إليه مشروع 
نظام  بــنــاء  مــن  الــذاتــي  التسيير 
صـــحـــي مــتــمــيــز يـــهـــتـــم بــتــقــديــم 
حيث  للمرضى.  التجارب  أفضل 
ــدورة تــصــمــيــم هــدف  ــ ــ تــتــضــمــن الـ
للقياس،  وقــابــل  ومــحــدد  مــائــم 
ــا تــــهــــدف أيــــضــــًا إلـــــى تــعــلــيــم  كـــمـ
السريعة  التغيير  دورات  وتنفيذ 
Plan-Do- بـــاســـم  الـــمـــعـــروفـــة 
لخلق    )Study-Act )PDSA
مبادرات وأفكار متميزة ومتطورة 
تجربة  وتعزيز  األفــراد  رعاية  في 
الــــمــــرضــــى فـــــي الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات 

الحكومية.
وأشار الدكتور األنصاري، إلى 
التعليمية  الـــدورات  هــذه  مثل  أن 
والــتــدريــبــيــة تــهــدف إلــى االرتــقــاء 
بالكوادر اإلدارية والطبية العاملة 
بــالــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة ما 
يعزز دورها الوظيفي في  تحسين 
جودة العمل وتقديم أفضل سبل 
في  للجميع  الــصــحــيــة  الــرعــايــة 

مــمــلــكــة الــبــحــريــن. وأضـــــــاف، أن 
الـــمـــبـــادرة سيسهم  هــــذه  إطـــــاق 
في تحسين نوعية الخدمة التي 
تقدمها المستشفيات الحكومية، 
األكاديمية  وذلــك من خال هذه 
ــى تـــنـــمـــيـــة  ــ ــلـ ــ ــمــــل عـ ــعــ ــتــ الــــــتــــــي ســ
العاملين  للموظفين  الــمــهــارات 
فـــي الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، 
بــمــا يــتــمــاشــى مـــع االحــتــيــاجــات، 
تـــنـــفـــيـــذًا لــــرؤيــــة مــجــلــس أمـــنـــاء 
الــمــســتــشــفــيــات الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
والتطوير  التدريب  فــرص  ابتكار 

الوظيفي.
ــبـــهـــا وضــــــح رئـــيـــس  ــانـ ــن جـ ــ مـ
شكري  عمر  الدكتور  األكاديمية 
ــاغــــي، طــبــيــب مــقــيــم فــــي قــســم  يــ
الــبــاطــنــيــة بــمــجــمــع الــســلــمــانــيــة 
تــم  الــــمــــشــــاركــــيــــن  أن  ــي،  ــ ــبـ ــ ــطـ ــ الـ
ــم بــــعــــد دراســــــــــة أكـــثـــر  ــارهــ ــيــ ــتــ اخــ
فــيــهــا  ــرح  ــ طـ ــبـــانـــة،  اســـتـ  150 مــــن 
الــمــتــقــدمــون لــلــمــشــاركــة أفـــكـــارًا 
إلــى تطوير طــرق عملهم  تــهــدف 
اليومي وتحسين جودة الخدمات 
الشهرين  خـــال  وأنــــه  الــصــحــيــة، 
الــقــادمــيــن ســيــعــمــل الــمــشــاركــون 

ــــرق عـــمـــل عـــلـــى اخــتــبــار  ضـــمـــن فـ
فعاليتها  ودراســـــة  الــحــلــول  ــذه  هـ
الـــواحـــد  الــفــريــق  يـــعـــزز روح  بــمــا 
ــي الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة  فــ
والـــتـــي هـــي جــــزء ال يــتــجــزأ من 
فــريــق الــبــحــريــن بــقــيــادة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
الــجــودة  أكــاديــمــيــة  يــذكــر أن 
الذي  التحسين  نموذج  تستخدم 
الصحية  الـــرعـــايـــة  مــعــهــد  طــــوره 
ــن، بــــاإلضــــافــــة إلـــى  ــطــ ــوســ فـــــي بــ
التعليمية  الـــدورة  تمكنك  ذلــك، 
 IHI Open إلــــى  ــول  ــوصـ الـ مـــن 
عــن  عـــــبـــــارة  وهـــــــي   ،  School
منصة تعليمية افتراضية، والتي 
لتعزيز  فرصة  المشتركين  تمنح 
ــودة والـــحـــصـــول  ــ ــجـ ــ وتـــحـــســـيـــن الـ
المفتوحة  المدرسة  شهادة  على 
ــارة عـــن 18  ــبـ ــي عـ ــة  وهــ ــيـ ــاسـ األسـ
ــن الــتــعــلــيــم  ــ ــتـــمـــدة مـ ــعـ ســــاعــــة مـ

الطبي المستمر.

رئ���ي�������س �ل��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات �ل��ح��ك��وم��ي�����ة ي��ف��ت��ت��ح 
�ل��������دورة �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة لأك���ادي���م���ي���ة �ل���ج���ودة

أعـــــــلـــــــن صــــــــنــــــــدوق الـــــــزكـــــــاة 
العدل  ــوزارة  لـ التابع  والــصــدقــات 
والــــشــــؤون اإلســـامـــيـــة واألوقـــــاف 
»ساهم  مجموعة  الــى  انضمامه 
طلبات،  منصة  عبر  الخير«،  فــي 
حــيــث تـــم مـــؤخـــرًا تــوقــيــع مــذكــرة 
لتدشين  الــطــرفــيــن  بــيــن  تــفــاهــم 

هذه الخدمة.
الشيخ  قال  المناسبة  وبهذه 
صاح حيدر رئيس صندوق الزكاة 
والصدقات: تعزيزًا لمبدأ الشراكة 
ــع الـــمـــؤســـســـات  ــ الــمــجــتــمــعــيــة مـ
من  وانطاقا  واألهلية،  الرسمية 
والصدقات  الــزكــاة  صندوق  سعي 
التقدم  لتواكب  خدماته  لتطوير 
التكنولوجي، يأتي تدشين خدمة 
ملبًيا  طلبات  منصة  عبر  التبرع 
الحــتــيــاجــات شــريــحــة كــبــيــرة من 
يحرصون  الــذيــن  المستخدمين 
الصندوق  لمشاريع  التبرع  على 
خـــال شــهــر رمــضــان الــمــبــارك أو 
ــوال الـــعـــام، بــحــيــث تـــوفـــر لهم  ــ طـ
لــلــدفــع، من  قــنــاة سهلة وســريــعــة 
عــنــاء  تــكــبــد  إلـــــى  ــة  ــاجـ الـــحـ دون 
الــبــحــث عــن الــمــحــتــاجــيــن، حيث 
يعد تطبيق طلبات أحد القنوات 
اآلمنة والموثوقة لضمان إيصال 

األموال إلى مستحقيها.
ــدر أنــــــه يــمــكــن  ــيــ وأوضـــــــــح حــ

عرض  طلبات  تطبيق  خــال  من 
التي  المختلفة  الــتــبــرع  جــوانــب 
يمكن  بحيث  الصندوق،  يقدمها 
للمتصدق اختيار المشروع الذي 
ــبـــرع لــــه مــــن ضــمــن  ــتـ ــالـ يــــرغــــب بـ
منها  والصدقات  الــزكــاة  مشاريع 
أمــل،  ابتسامة  الــغــارمــيــن،  )ســهــم 
تفريج  الــتــعــفــف،  أســهــم  ــاؤل،  ــفـ تـ
ــة، كــــوبــــونــــات الـــقـــرطـــاســـيـــة  ــ ــربـ ــ كـ
المنزلية، كسوة الشتاء، األجهزة 
الرمضانية،  السلة  الكهربائية، 
الشهرية(،  الغذائية  والكوبونات 
كما يمكنه تحديد المبلغ المراد 
التبرع به لكل من هذه المشاريع.

توفر  الخدمة  هــذه  إن  وقـــال 
إمــــكــــانــــيــــة الـــــدفـــــع عــــبــــر بـــطـــاقـــة 
الــــصــــراف  بـــطـــاقـــة  أو  ــان  ــمــ ــتــ االئــ
اآللي بحيث يستفيد المستخدم 
ــه، وذلـــك  مـــن الــخــيــار األنـــســـب لــ
ــرًا لـــلـــوقـــت والـــجـــهـــد عــلــى  ــيــ ــوفــ تــ
المستفيدين عبر تقديم خيارات 

متعددة للدفع اإللكتروني.
هشام  السيد  قــال  جهته  من 
الـــســـاعـــاتـــي الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
ــه مــدعــاة  لــطــلــبــات الــبــحــريــن: إنــ
لــلــفــخــر أن نــتــعــاون مـــع صــنــدوق 
تسهيل  ــي  فـ ــات  ــدقـ والـــصـ ــاة  الــــزكــ
عــمــلــيــة الــتــبــرع لــعــمــاء طــلــبــات، 
لتسخير  مــســتــعــدون  انــنــا  حــيــث 

طـــاقـــاتـــنـــا فــــي الـــمـــجـــال الــتــقــنــي 
ــم الــــتــــحــــول الــــرقــــمــــي فــي  ــ ــدعـ ــ لـ

المملكة.
إلــــى أن قــنــوات  ونـــــوه حـــيـــدر 
من  لجميع  مــفــتــوحــة  الــتــواصــل 
في  والمشاركة  التبرع  في  يرغب 
ــدوق، مـــن خــال  ــنـ مـــشـــاريـــع الـــصـ
مختلف قنوات التبرع، فباإلضافة 
ــلــــبــــات، بـــإمـــكـــان  ــى تــطــبــيــق طــ ــ إلــ
التحويل  عــبــر  الــتــبــرع  الــجــمــهــور 
ــلـــحـــســـاب الــبــنــكــي  الـــمـــصـــرفـــي لـ
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أو عــبــر تــطــبــيــق صـــنـــدوق الــزكــاة 
إساميات،  تطبيق  أو  والصدقات 
ــران إمــكــانــيــة الــتــبــرع  ــوفــ حــيــث يــ
أو بطاقة  االئــتــمــان  بــطــاقــة  عــبــر 
الــصــراف اآللـــي، وكــذلــك تطبيق 
ــة  ــدمـ بـــنـــفـــت بــــــي مــــــن خــــــــال خـ
رسالة  إرســـال  يمكن  كما  فواتير، 
التالية  األرقــام  فارغة عبر  نصية 
وســيــتــم اســتــقــطــاع مــبــلــغ ديــنــار 
الهاتف لصالح  فاتورة  واحــد من 
ــن94030،  ــ مــشــاريــع الــصــنــدوق، زيـ

Stc98985، بتلكو94992. 

»�سن�دوق �ل�زكاة و�ل�سدق�ات« يد�س�ن خدم�ة �لتبرع عب�ر »طلبات«

} توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق الزكاة وطلبات.

} د. أحمد األنصاري.

ــج اإلرشــــــــاد  ــامــ ــرنــ ــي إطــــــــار تـــفـــعـــيـــل بــ ــ فـ
بادر  )إرشـــاد-3(،  البحرينية  للمرأة  المهني 
أكبر  مع  بالتعاون  للمرأة  األعلى  المجلس 
شبكة مهنية في العالم في مجال التواصل 
الــمــهــنــي »لــيــنــكــدإن« بــهــدف االســتــفــادة من 
التطور  تواكب  التي  التقنية  األدوات  أحدث 
التكنولوجي والتوجهات العالمية في مجال 

اإلرشاد والتطور المهني والوظيفي.
البرامج  مــن  سلسلة  الــشــركــة  وســتــقــدم 
الـــتـــوعـــويـــة حــــول كــيــفــيــة اســتــثــمــار منصة 
»لـــيـــنـــكـــدإن« االحـــتـــرافـــيـــة لــتــعــزيــز الــتــطــور 
الــمــهــنــي مـــن خــــال تــســلــيــط الـــضـــوء على 
المميزات التي توفرها المنصة للمشتركين 
الملف  إعــداد  كيفية  ومنها:  الجنسين  من 
الشخصي لعرض وإبراز األعمال والخبرات 
وطريقة  والمهنية،  الشخصية  والــمــهــارات 

كــمــا ستستهدف  الـــذاتـــيـــة،  الــســيــر  تــحــمــيــل 
المتقدمة  البحث  آليات  التوعوية  البرامج 
الفرص  عن  للبحث  المنصة  توفرها  التي 
المهنية والتدريبية المتوافرة، كما يتضمن 
التعاون المشترك بين المجلس و»لينكدإن« 
الــتــوعــيــة بــأفــضــل الــمــمــارســات لــبــنــاء شبكة 
وطرق  المهنية،  العاقات  وتعزيز  التواصل 
إعــــــــداد ونــــشــــر الـــمـــحـــتـــوى الـــمـــهـــنـــي الــــذي 
ســيــســاهــم فـــي إثــــــراء الـــحـــضـــور والــتــفــاعــل 
البرامج  على الشبكة، إلى جانب استهداف 
الــتــوعــويــة لــلــمــشــاريــع الــتــجــاريــة مــن خــال 
ــال بــكــيــفــيــة إنــشــاء  ــمــ تــعــريــف رائـــــــدات األعــ
التواصل  لتعزيز  بالمشروع  خاصة  صفحة 
وبناء شبكة العاقات التجارية مع الشركاء 
إضافة  والعماء  والموردين  والمستثمرين 

إلى تسهيل عملية التوظيف والتدريب.

ــاون الـــمـــشـــتـــرك، فقد  ــعـ ــتـ وفــــي إطـــــار الـ
ــــاق صــفــحــة  لــبــرنــامــج )إرشـــــــاد-3(  تـــم إطـ
تنمية  فــي  لتسهم  »لــيــنــكــدإن«  منصة  عــلــى 
البحرينية  لــلــمــرأة  المهني  الــتــطــور  فــرص 
ــتـــفـــادة مـــن الــمــمــيــزات الــتــي تــوفــرهــا  واالسـ
المنصة، إضافة إلى تسهيل عملية تسجيل 
المنضوية تحت  البرامج  المشاركات ضمن 
مــظــلــة بـــرنـــامـــج اإلرشـــــــاد الــمــهــنــي لــلــمــرأة 
استفادتهن  ومتابعة  )إرشـــاد-3(  البحرينية 
ــم مـــــن خــــال  ــتـ ــيـ مـــــن الــــبــــرنــــامــــج، كــــمــــا سـ
االحــتــرافــيــة  لــلــكــوادر  شبكة  بــنــاء  الصفحة 
البحرينية وتسليط الضوء على انجازاتهن 
ومــســاهــمــتــهــن الـــمـــهـــنـــيـــة، بــــاإلضــــافــــة إلـــى 
والــفــرص  البرنامج  مستجدات  اســتــعــراض 
الجهات  بالتعاون مع  التي يوفرها  الواعدة 

الوطنية والدولية ذات العاقة.

»�لأعلى للمر�أة« يتعاون مع �سركة »لينكد�إن« في تفعيل برنامج )�إر�ساد-3(

} منتسبو الرعاية الصحية خال الحفل.
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رفـــع ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بن 
حــمــد آل خــلــيــفــة مــمــثــل جــالــة 
ــلــــك لــــأعــــمــــال اإلنـــســـانـــيـــة  ــمــ الــ
وشئون الشباب أسمى آيات الشكر 
ــى حـــضـــرة صــاحــب  ــان إلــ ــنـ ــتـ واالمـ
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
المفدى  الــبــاد  عاهل  خليفة  آل 
ــفــــخــــري لــلــمــؤســســة  ــيــــس الــ ــرئــ الــ
على  اإلنسانية  لأعمال  الملكية 
تــفــضــل جــالــتــه بــمــنــح مــوظــفــي 
ــة الـــمـــلـــكـــيـــة لـــأعـــمـــال  ــسـ ــؤسـ ــمـ الـ
ــام األمـــيـــر سلمان  اإلنــســانــيــة وســ
لاستحقاق  خليفة  آل  حمد  بن 
الـــطـــبـــي، تـــقـــديـــرا لــلــجــهــود الــتــي 
بذلها كل العاملين في المؤسسة 
ــا كــوفــيــد- ــورونــ ــــال جـــائـــحـــة كــ خـ

ــا بـــذلـــوه مـــن عــمــل وطــنــي  19 ومــ
مــخــلــص فـــي الــحــمــلــة الــوطــنــيــة 

»فينا خير«.
جاء ذلك بمناسبة االحتفال 
الملكية  المؤسسة  نظمته  الــذي 
رعاية  تحت  اإلنــســانــيــة  لــأعــمــال 
ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل 
ــع »وســـــــام األمـــيـــر  ــوزيـ ــتـ خــلــيــفــة لـ

ســـلـــمـــان بــــن حـــمـــد لــاســتــحــقــاق 
ــوادر الــوطــنــيــة من  ــكـ ــلـ الـــطـــبـــي« لـ
مــنــتــســبــي الـــمـــؤســـســـة الــمــلــكــيــة 
لأمر  إنــفــاًذا  اإلنسانية  لأعمال 
الملكي السامي وفي إطار توجيه 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
العهد رئيس مجلس الوزراء لكل 
الوسام  بتسليم  المعنية  الجهات 
األمامية  الصفوف  في  للعاملين 
الــكــوادر الصحية، وقــوة دفــاع  مــن 
وكل  الداخلية،  ووزارة  البحرين، 

الجهات المساندة. 
المناسبة:  بهذه  سموه  وقــال 
الــســامــي  الــمــلــكــي  الـــتـــكـــريـــم  »إن 
ــر واعـــــــتـــــــزاز  ــ ــخـ ــ ــدر فـ ــ ــصــ ــ ــد مــ ــ ــعــ ــ ــ ُي
لـــجـــمـــيـــع مــنــتــســبــي الـــمـــؤســـســـة، 
وخدمة  العمل  ودافعا  لمواصلة 
الــــــوطــــــن وتــــبــــنــــي الـــــمـــــزيـــــد مــن 
تسهم  التي  اإلنسانية  المبادرات 
الجائحة،  تحديات  مواجهة  فــي 
وتقديم العون والمساعدة لأرامل 
واأليــــتــــام وجــمــيــع الــمــحــتــاجــيــن 
والمتضررين من هذه الجائحة«.

كــمــا أكـــد ســمــوه أن الــتــكــريــم 
اهتمام  يعكس  الــســامــي  الملكي 
لكل  المستمرة  جالته  ومتابعة 

الـــجـــهـــود الـــتـــي  بــذلــهــا الــجــمــيــع 
لأعمال  الملكية  المؤسسة  فــي 
اإلنـــســـانـــيـــة مــنــذ بــــدء الــجــائــحــة 

حتى اليوم، مشيرا إلى أن الكوادر 
الــوطــنــيــة الــمــخــلــصــة والــعــامــلــة 
ــة مــــن مــســؤولــيــن  ــمـــؤســـسـ فــــي الـ
ــوا عــلــى  ــ ــرصـ ــ ــد حـ ــ ومـــوظـــفـــيـــن قـ
النيرة  وفــق  رؤيــة جالته  العمل 
ــة، كــمــا بـــذلـــوا  كـــل ما  ــاركـ ــبـ ــمـ والـ
لــديــهــم مـــن إمــكــانــيــات مـــن أجــل 
تــحــقــيــق تــطــلــعــات جـــالـــتـــه مــن 
عمل المؤسسة اإلنساني لخدمة 
المحتاجين والمواطنين وحفظ 
ــيــــة تـــنـــفـــيـــذًا  ــانــ كـــرامـــتـــهـــم اإلنــــســ

لتوجيهات جالته.
صاحب  قــيــادة  ســمــوه  مثمنًا 
الــــســــمــــو ولــــــــي الــــعــــهــــد األمــــيــــن 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء لــفــريــق 
ــيـــع  ــي وجـــمـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الــــبــــحــــريــــن الـ
الحكومية  والمؤسسات  الجهات 
ــهـــذه الـــجـــائـــحـــة مــن  لــلــتــصــدي لـ
منها  الصحية  الــجــوانــب  جميع 
واألمنية واالقتصادية، وقد قامت 
الرشيدة  الحكومة  فــي  جهة  كــل 
بدورها على أكمل وجه للتصدي 
الجميع  وبـــذل  كـــورونـــا  لــفــيــروس 
مــا بوسعهم مــن أجــل خدمة  كــل 

البحرين وكل من يعيش على هذه 
األرض الطبية، إليصال البحرين 
ــر األمـــــــــان حــتــى  ــ ــا إلــــــى بـ ــهــ ــلــ وأهــ
أصبحت البحرين مثااًل ونموذجًا 
وكــان  الــجــائــحــة،  لــهــذه  للتصدي 
لــنــا شــــرف الــمــســاهــمــة فـــي هــذه 
الطيبة من خال حملة  الجهود 

»فينا خير«.
وثـــمـــن ســـمـــوه جـــهـــود جميع 
مـــوظـــفـــي الـــمـــؤســـســـة الــمــلــكــيــة 
ــذيـــن لم  لـــأعـــمـــال اإلنــســانــيــة الـ
يــدخــروا جــهــًدا فــي العمل بشكل 
جالة  رؤى  تنفيذ  على  مستمر 
ــات  ــهـ ــيـ ــوجـ ــلــــك الــــمــــفــــدى وتـ الــــمــ
ــب الـــســـمـــو الـــمـــلـــكـــي ولـــي  ــاحــ صــ
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء، 
المستمر  عطائهم  عبر  وأسهموا 
ــم كـــل  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ومـــــواصـــــلـــــتـــــهـــــم بـ
الخدمات المطلوبة في مختلف 
الظروف والتحديات في مواصلة 
لمملكة  واالزدهـــار  الخير  مسيرة 
ــــي ظــل  ــن وأبــــنــــائــــهــــا فــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
الملك  الحكيمة لجالة  القيادة 

المفدى.

نا�س���ر ب���ن حم���د ي�سي����د بمن���ح جالل���ة المل���ك م�ظف���ي الم�ؤ�س�س����ة الملكي���ة
لالأعم���ال الإن�س���انية و�س���ام الأمي���ر �س���لمان ب���ن حم���د لال�س���تحقاق الطب���ي

} سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

اعتداء غير مبرر.. 
وعف� ل يكرر 

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

من منطلق إنساني أوال، ومن منطلق كوني ولي أمر ثانيا.. فقد 
آلمني جدا كما آلم الكثيرين غيري، حادثة وفاة طالب سعودي يبلغ 
من العمر 15 عاما، إثر شجار بينه وبين طالب آخر في العمر نفسه، 
على الرغم من أنني لم أملك القدرة على متابعة الفيديو كاما، وكنت 

أقطعه في كل مرة.
كذلك ومن منطلق إنساني أوال، ومن منطلق كوني ولي أمر ثانيا.. 
فقد أزعجني جدا، كما أزعج الكثيرين غيري، حادثة اعتداء ولية أمر 
ابنها.مصدر  اعتدائه على  العام، بحجة  الشارع  على طفل صغير في 
األلم واالنزعاج أن هناك طفا بريئا راح ضحية اعتداء من زميل له، 
يترقبون وصوله  وهم  أهله،  قلوب  في  والكمد  والحزن  الحسرة  وترك 
المغرب  أذان  مع  ذلــك،  بعد  لإلفطار  ويستعد  الظهر،  في  البيت  إلــى 
الــيــوم. ومصدر  والتجمع األســــري.. وكـــان اهلل فــي عــون أهــلــه وأســرتــه 
الباكر  الصباح  أن هناك طفا آخر خرج في  واالنــزعــاج كذلك،  األلــم 
للمدرسة خال رمضان، وربما يكون صائما، ويفكر لحظتها في أمور 
مفرحة له، ولكنه تم االعتداء عليه بالضرب المبرح في الشارع العام، 
بحجة خافه مع زميل له، ليعود إلى منزله محبطا مهزوما مكسورا.

أدرك بعض الشعور الذي تعيشه أسرة الطفل الذي توفي، وأتفهم 
بعض الشعور الذي مرت به أسرة الطفل الذي تم االعتداء عليه في 
الشارع العام، تماما كما أدرك أن هناك مشاعر من الحيرة لدى أسرة 
الطفل الذي تسبب في وفاة زميله وال يعرفون اآلن كيف سيتصرفون 
مع ابنهم القاتل، وكذلك أتفهم مشاعر أسرة الطفل الذي اعتدي عليه 
من زميل له، وقامت والدته بأخذ حق ابنها منه، مع التأكيد أن تلك 

المشاعر ال تبرر االعتداء إطاقا.
إلى  نــظــًرا  ــور،  األمــ هــذه  فــي مثل  التفاصيل  فــي  الــدخــول  أود  ال 
وعائات  وأســرا  وسيدات  أطفاال  هناك  وألن  المجتمعية،  حساسيتها 
كما  عليها،  ويحافظ  تحترم  أن  يجب  خصوصية  لهم  الموضوع،  في 
أن األمر اآلن منظور أمام السلطات القضائية، التي لها كل اإلجال 

والتقدير.
أن والد الطالب  ما استوقفني في حادثة وفاة الطفل السعودي، 
إنهاء  على  وأصـــر  الــواقــعــة،  مرتكب  عــن  ــراج  اإلفــ على  أصــر  المتوفى 
إجراءات الطالب الذي تسبب في وفاة نجله بإخاء سبيله، وأال ينام 
إال عند والدته.. وتلك أخاق رفيعة من النادر حصولها اليوم، وعفو 
إجراءاتها  باتخاذ  هناك  السلطات  قامت  آخــر  جانب  ومــن  يــكــرر..  ال 
اإلدارية لغياب معلم الفصل في لحظة االعتداء باعتبار أن الحصص 

الدراسية في رمضان متتابعة وليس بينها وقت للراحة. 
العام،  الشارع  في  على طفل  االعتداء  في حادثة  استوقفني  وما 
باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون، وأن التبرير لضربه غير مقبول، 
كما أن هذا السلوك غير حضاري، بجانب أن الحادثة تم تصويرها من 
أن  الجميع  أن يدرك  وهنا يجب  أو منزل قريب،  العام  الشارع  كاميرا 
األمور لم تعد مثل السابق، وأن كل مخالفة وجريمة سيتم كشفها.ربما 
تبقى مسألة ضرورية جدا، وهي في توعية األطفال والطلبة بخطورة 
االعتداء و»الهواش« بينهم، حتى ولو من باب المزاح، كي يدركوا األمر 
الطلبة  على  المدرسية  الرقابة  أهمية  بجانب  وتــداعــيــاتــه..  وتبعاته 
خال الحصص الدراسية والوجود في المدرسة، باإلضافة إلى أهمية 
تواصل أولياء األمور مع أبنائهم لحين عودتهم إلى البيوت سالمين.. 

ونسأل اهلل السامة للجميع.

ــال وشـــــؤون  ــ ــغـ ــ  اســـتـــقـــبـــل وزيـــــــر األشـ
ــيــــط الــــعــــمــــرانــــي  ــتــــخــــطــ الــــبــــلــــديــــات والــ
في  خلف-  عبداهلل  بن  عصام  المهندس 
مــكــتــبــه- الــســيــد ســتــيــفــن بـــونـــدي سفير 
الواليات المتحدة األمريكية لدى مملكة 
البحرين، وذلك لبحث مجاالت التعاون 

المشترك في مشاريع البنية التحتية.
وقد تباحث الطرفان مجاالت تعزيز 
التعاون بين البلدين الصديقين، وبحث 
الموضوعات الخاصة بمشاريع  عدٍد من 
مملكة  بها  تــقــوم  الــتــي  التحتية  البنية 
االمريكية  المتحدة  والواليات  البحرين 

بما يعود بتحقيق األهداف للجانبين. 

الــوزيــر خلف إلــى مــا تشهده  ــار   وأشـ
ورقــي،  تطور  من  البلدين  بين  العاقات 
المتقدمة  األمريكية  بالخبرات  مشيدًا 

في مجال البنى التحتية والتعمير.
 مــــن جـــانـــبـــه أشــــــاد الـــســـيـــد ســتــيــفــن 
بـــــونـــــدي ســـفـــيـــر الـــــــواليـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ــبـــحـــريـــن  ــلـــكـــة الـ األمــــريــــكــــيــــة لـــــــدى مـــمـ
بالتعاون الذي تبديه الوزارة مع السفارة 
من جهود نحو تعزيز أواصر التعاون في 
مجال البنية التحتية، معربًا عن اعتزازه 
وتقديره للعاقات الثنائية بين البلدين 

الصديقين في مختلف المجاالت.

وزير الأ�سغال يبحث مع ال�سفير الأمريكي التعاون في م�ساريع البنية التحتية

كتب محمد القصاص:

غازي  المحرق  بلدي  رئيس مجلس  صرح 
المرباطي بأن المجلس البلدي تسلم مشروع 
مخطط تطوير شارع الغوص - الذي سيشمل 
ثاثة مسارات في كل اتجاه - وشــارع رقم )9( 
سلمان  بــن  خليفة  الشيخ  معهد  مــن  بالقرب 
ــارع الــبــحــري  ــادم مـــن الــــشــ ــقــ لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــ
ــود تـــــرك( والــــــذي ســيــكــون  ــفــ الـــقـــريـــب مـــن )الــ
المرورية  الحركة  ازدحـــام  لتخفيف  بمسارين 

كما سيلغى الدوار الحالي الموجود واستبداله 
بإشارة ضوئية.

ــاد بــأنــه ســيــســعــى إلـــى تــعــجــيــل عملية  ــ وأفـ
الحركة  لتسهيل  العاجل  القريب  في  التنفيذ 
أن  إلى  الفتا  انسيابية  أكثر  وجعلها  المرورية 
الشارع  رفعه كون  تم  أن  التوسعة سبق  مقترح 
يشهد االزدحامات وخاصة أثناء ذروة الظهيرة 
العاجل ستكون  القريب  في  تنفيذه  وفي حال 
نقلة نوعية للحركة المرورية التي ستسهم في 

تقليل حدة الزحام بالمنطقة.

ت��س���عة  مخط���ط  يت�س���لم  المح���رق  بل���دي 
)9( رق�����م  و�����س����ارع  ال���غ��������ص  �����س����ارع 

وزي�����ر ال�����س��ب��اب ي��ن��اق�����ص م���ع رئ��ي�����ص 
ج������دة ال��ت��ع��ل��ي��م م�������س���روع ال��ن��ه������ص 
ب��ال��م��ن��ظ���م��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ت��دري��ب��ي��ة

ــؤون الــشــبــاب والــريــاضــة،  ــر شـ استقبل أيــمــن بــن تــوفــيــق الــمــؤيــد وزيـ
رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب، الدكتور طارق محمد 

السندي، الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب. 
ــادة الــســيــد أيـــمـــن بـــن تــوفــيــق الــمــؤيــد  ــعـ ــد سـ ــة الــلــقــاء أكــ ــي بـــدايـ وفــ
االرتقاء  في  والتدريب  التعليم  جــودة  هيئة  تبذلها  التي  الجهود  أهمية 
الممارسات  أفضل  وفق  المملكة،  في  والتدريبية  التعليمية  بالمنظومة 
وأحدثها على المستوى اإلقليمي والدولي، األمر الذي أسهم في تحقيق 
في  والتدريب  التعليم  مؤسسات  أداء  وتطوير  تقييم  في  ملحوظ  تطور 
بن  الشيخ محمد  واهتمام سمو  بدعم  الوقت  ذات  في  المملكة، مشيدا 
األعلى  المجلس  رئيس  ــوزراء  الـ مجلس  رئيس  نائب  خليفة  آل  مبارك 
لتطوير التعليم والتدريب وحرص سموه على تحقيق النهضة التعليمية 

والتدريبية المنشودة. 
وخال اللقاء ناقش أيمن بن توفيق المؤيد مع الرئيس التنفيذي 
المقبلة  للمرحلة  الــهــيــئــة  ــبـــادرات  مـ والـــتـــدريـــب،  التعليم  جــــودة  لهيئة 
والرامية إلى مواصلة مشروع النهوض بالمنظومة التعليمية والتدريبية 
في المملكة، واالرتقاء بعمل مؤسسات التعليم والتدريب، باإلضافة إلى 
تطوير جودة المخرجات في مجال التعليم والتدريب بما يحقق األهداف 

التي ُأسست من أجلها الهيئة للمساهمة في تحقيق الرؤية 2030.

} وزير الشباب خال لقاء رئيس »جودة التعليم«.

} وزير االشغال خال لقاء السفير االمريكي.

راشــد  بــن  عبداللطيف  الدكتور  أكــد 
الزياني وزير الخارجية أن انتخاب مملكة 
البحرين لعضوية لجنة المنظمات غير 
لــلــفــتــرة مـــن عـــام 2023 إلــى  الــحــكــومــيــة 
تم  الــذي  التصويت  وذلــك خــال   ،2026
واالجتماعي  االقــتــصــادي  المجلس  فــي 
انعكاًسا  يشكل  المتحدة،  لأمم  التابع 
الذي  الكبير  والتقدير  الدولية  للسمعة 
تحظى به مملكة البحرين، الذي أرسى 
الملك  الجالة  صاحب  حضرة  دعائمه 

الباد  آل خليفة عاهل  بن عيسى  حمد 
تدعيم  على  جالته  وحـــرص  الــمــفــدى، 
أسس العمل الجماعي بما يخدم ويصب 
ومقاصد  ــداف  أهــ تحقيق  مصلحة  فــي 
ــم الــمــتــحــدة وإرســـــاء مـــبـــادئ األمـــن  األمــ

والسلم الدوليين.
الـــخـــارجـــيـــة أن هـــذا  وأوضـــــــح وزيــــــر 
اإلنــجــاز يــأتــي فــي ظــل خــطــوات وجــهــود 
تعزيز  فــي  البحرين  لمملكة  متواصلة 
الصعيدين  على  اإلنسان  حقوق  احترام 

الوطني والدولي.
الـــخـــارجـــيـــة أن هـــذا  ــر  ــ وأضـــــــاف وزيــ
ــوز يــعــكــس جـــهـــود حـــكـــومـــة مــمــلــكــة  ــفــ الــ
المتكاملة  واســتــراتــيــجــيــاتــهــا  الــبــحــريــن 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب  بــرئــاســة 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء، فـــي الــتــفــاعــل 
وحرصها  الــدولــيــة  بالتزاماتها  والــوفــاء 
على الــتــعــاون مــع الــمــؤســســات واآللــيــات 
وتــطــويــرهــا،  تنميتها  أجـــل  مــن  الــدولــيــة 

إضافًة إلى تعزيز أسس الشراكة والحوار 
ــدول لــتــحــقــيــق الــتــقــدم  ــ مـــع مــخــتــلــف الــ
والمستدام في مجال حقوق  المتواصل 

اإلنسان.
الــخــارجــيــة  وزارة  أن  ــر  ــوزيــ الــ وأكـــــد 
ــتـــدار دورهــــا في  ســتــواصــل بــكــل عـــزم واقـ
الرائدة  مشاركة تجارب مملكة البحرين 
ومــنــجــزاتــهــا الــوطــنــيــة والـــحـــفـــاظ على 
في  بها  تحظى  الــتــي  العالمية  المكانة 

مختلف المحافل الدولية.

البحري�ن تف��ز بع�س�ي�ة لجن�ة المنظم�ات غي�ر الحك�مي�ة ف�ي 
ال��متحدة  لالأم�م  ال��تابع  والجتم��اعي  القت�س��ادي  المج��ل�ص 

} وزير الخارجية.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16092/pdf/1-Supplime/16092.pdf?fixed6503
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1292067
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/1292167
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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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إيــمــانــا بــالــجــهــود الــجــبــارة الــتــي بذلت 
ــا، كـــرمـــت مــدرســة  ــورونــ ــة كــ ــ خــــال وقــــت أزمـ
كرسوا  الــذيــن  الموظفين  أبطالها  الــبــيــان 
جهودهم للتصدي لتأثيرات جائحة كورونا 

طوال عامين ونصف العام.
ــي خـــطـــوة تــقــديــريــة لــجــهــودهــم تم  وفــ
تكريم الموظفين من قبل أبطال الصفوف 
األمامية من بينهم أعضاء الفريق الوطني 
وزارة  ومسئولي  كــورونــا  لفيروس  للتصدي 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم ومــكــتــب الــنــائــب األول 
ــارك في  ــ لــرئــيــس مــجــلــس الــــــــوزراء، كــمــا شـ
إدارة  الــمــوظــفــيــن أعـــضـــاء مــجــلــس  تــكــريــم 

مدرسة البيان.
وكرم الموظفين كل من الدكتور محمد 
مــبــارك جمعة مــديــر عـــام شــئــون الــمــدارس 
التربية والتعليم وأعضاء الفريق  في وزارة 
كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني 
)كـــوفـــيـــد-19( عــلــى رأســـهـــم الـــدكـــتـــور ولــيــد 
المانع وكيل وزارة الصحة والدكتورة جميلة 
الــســلــمــان اســتــشــاريــة األمــــــراض الــمــعــديــة 
السلمانية  بمجمع  الــبــاطــنــيــة  واألمـــــراض 
القحطاني  مناف  طبيب  والمقدم  الطبي 
بالمستشفى  المعدية  األمــراض  استشاري 
ــري. كـــمـــا كـــــرم الـــمـــوظـــفـــيـــن حــمــد  ــكـ ــسـ ــعـ الـ

للدراسات  العام  المنسق  المحميد  يعقوب 
لــرئــيــس  األول  الــنــائــب  بــمــكــتــب  والـــبـــحـــوث 

مجلس الوزراء.
العتيبي  مي  الشيخة  الدكتورة  وذكــرت 
رئيس مجلس األمناء بمدرسة البيان »يأتي 
ــذا الــتــكــريــم الــــذي شــمــل أبــطــال مــدرســة  هـ
تحققت  التي  بــاإلنــجــازات  احتفاال  البيان 
بــجــهــودهــم خــــال وقــــت الـــجـــائـــحـــة، حيث 
تمكنا من تخطي األزمة بكل فخر واعتزاز، 
تمثل ذلك في عودة الطاب إلى مقاعدهم 

والحياة الدراسية إلى طبيعتها«.
وأضافت الدكتورة الشيخة مي العتيبي 

»دأبت مدرسة البيان على مشاركة موظفيها 
ارتــأت مدرسة  لذا  في كل مراحل نجاحها. 
أبــطــالــهــا ألدائـــهـــم المشرف  تــكــريــم  الــبــيــان 
وقفة  إلــى  يحتاج  تقدير  محط  هــو  الـــذي 

شكر وعرفان«.
وذكــــــــر الـــســـيـــد مـــحـــمـــد عـــبـــدالـــخـــالـــق 
المالية  لجنة  رئــيــس  األمــنــاء  لجنة  عضو 
والتدقيق بمدرسة البيان »كان ال بد لنا من 
التي سهرت ليا ونهارا  وقفة شكر لألعين 
من أجل راحة طابنا. رسمت مامح تجاوز 
بأقل  فتجاوزها  ملل.  أو  كلل  دون  المرحلة 

الخسائر وبأكبر المكاسب«.

بح�ضور اأبطال الفريق الوطني
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} جانب من حفل مدرسة البيان.

أكد الدكتور عبدالوهاب محمد عبد الوهاب 
الصحية  الــرعــايــة  مــراكــز  أمــنــاء  رئــيــس مجلس 
األولية، أن اعتزاز حضرة صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى، 
وتثمين صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
في  العاملين  لكل  المخلصة  الوطنية  للجهود 
كــورونــا  لــفــيــروس  الــصــفــوف األمــامــيــة للتصدي 
من الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة 
دافعًا  يمثل  المساندة،  الجهات  وكــل  الداخلية، 
الفريق  بــروح  والعمل  الوتيرة  بنفس  للمواصلة 
النماء  بمسيرة  الــدفــع  فــي  يسهم  بــمــا  الــواحــد 
مختلف  وتحقيق  البحرين،  لمملكة  واالزدهـــار 
األهداف المنشودة في التصدي لجائحة فيروس 
الرعاية  مــراكــز  موظفي  بجهود  مشيًدا  كــورونــا، 
على  الحفاظ  على  األولية، وحرصهم  الصحية 
األمن الصحي للمملكة عبر عطائهم المستمر 
في مواجهة الظروف االستثنائية للجائحة، وما 

تم بذله من جهود جبارة وتضحيات عظيمة.
الرعاية  مــراكــز  أمــنــاء  رئيس مجلس  وأشـــار 
الصحية األولية إلى أن الحفاظ على ما تحقق 
الجهود  مــن  المزيد  بــذل  يستدعي  الــيــوم  حتى 
للوصول إلى النجاحات المنشودة، حيث إّن هذا 
للكوادر  ال محدود  دعمًا  يمثل  الملكي  التقدير 
العطاء  وتكريم  الــمــواقــع،  مختلف  فــي  الطبية 
الوطني المخلص الذي يسعى إلى جعل مملكة 
الصحي  القطاع  في  متقدًما  نموذًجا  البحرين 

واإلنساني.
ــيــــس مــجــلــس  جــــــاء ذلــــــك لــــــدى تـــفـــضـــل رئــ
أمـــنـــاء مـــراكـــز الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـــيـــة أمــس 
بن حمد  األمير سلمان  »وســام  بتسليم  األربعاء 
الكوادر  من  جديدة  لدفعة  الطبي«  لاستحقاق 
الصحية  الرعاية  مراكز  منتسبي  من  الوطنية 
إنفاًذا لألمر الملكي السامي وفي إطار  األولية، 
توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
بتسليم  المعنية  الجهات  لكل  الــــوزراء  مجلس 
األمــامــيــة من  الــصــفــوف  فــي  للعاملين  الــوســام 

ووزارة  الــبــحــريــن،  دفـــاع  وقـــوة  الصحية،  الــكــوادر 
الداخلية، وكل الجهات المساندة.

أمناء  مجلس  رئيس  هنأ  المناسبة،  وبهذه 
ــيـــة الــحــاصــلــيــن  مـــراكـــز الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـ
على »وسام األمير سلمان بن حمد لاستحقاق 
الصحية  الــرعــايــة  مــراكــز  مــن منتسبي  الــطــبــي« 
األولـــيـــة، مــؤكــًدا مــواصــلــة الــعــمــل وبـــذل المزيد 
لتقديم خدمات صحية  المخلصة  الجهود  من 
وقـــائـــيـــة وعـــاجـــيـــة بــأعــلــى جـــــودة مــمــكــنــة لكل 
التوفيق  لهم  متمنيًة  والمقيمين،  المواطنين 
لمملكة  اإلنجازات  من  مزيٍد  لتحقيق  والنجاح 

البحرين.
الرعاية  مراكز  منتسبو  أعــرب  جانبهم،  من 
وســام  بتسلم  تــشــرفــوا  الــذيــن  األولــيــة  الصحية 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد لــاســتــحــقــاق الطبي 
ــوا ضــمــن  ــونـ ــكـ ــأن يـ ــ عــــن فـــخـــرهـــم واعــــتــــزازهــــم بـ
الــمــكــرمــيــن مـــن فـــريـــق الــبــحــريــن، الفــتــيــن إلــى 
ــا لــبــذل الــمــزيــد في  ــًعـ ــام يــعــد دافـ أن هـــذا الـــوسـ
خدمة مملكة البحرين ودعم تقدمها وازدهارها، 
مؤكدين مواصلة العمل بكل عزم لبلوغ األهداف 

المنشودة والقضاء على الجائحة.

و�س�ام  يت�س�لمون  �ل�سحي�ة  �لرعاي�ة  منت�س�بو 
�لأمي�ر �س�لمان ب�ن حم�د لا�س�تحقاق  �لطبي

افتتح الدكتور أحمد محمد 
ــاري، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي  األنــــصــ
الدورة  الحكومية،  للمستشفيات 
الــتــعــلــيــمــيــة األولـــــــى ألكــاديــمــيــة 
ــف بـــن  ــ ــوســ ــ ــز يــ ــ ــركـ ــ ــمـ ــ الــــــــجــــــــودة بـ
المستمر،  للتعليم  كــانــو  أحــمــد 
ــن الـــحـــرص  ــ وذلـــــــك انــــطــــاقــــًا مـ
إدارة  مــعــايــيــر  تطبيق  دعـــم  عــلــى 
الــــجــــودة الـــشـــامـــلـــة فــــي خـــدمـــات 
ــة،  ــيــ ــكــــومــ ــيــــات الــــحــ ــفــ ــتــــشــ الــــمــــســ
ــداف ومـــبـــادرات  انــســجــامــًا مــع أهــ
الــرعــايــة الصحية  قــطــاع  تــطــويــر 
وانطاقًا مما يهدف إليه مشروع 
نظام  بــنــاء  مــن  الــذاتــي  التسيير 
صـــحـــي مــتــمــيــز يـــهـــتـــم بــتــقــديــم 
حيث  للمرضى.  التجارب  أفضل 
ــدورة تــصــمــيــم هــدف  ــ ــ تــتــضــمــن الـ
للقياس،  وقــابــل  ومــحــدد  مــائــم 
ــا تــــهــــدف أيــــضــــًا إلـــــى تــعــلــيــم  كـــمـ
السريعة  التغيير  دورات  وتنفيذ 
Plan-Do- بـــاســـم  الـــمـــعـــروفـــة 

لخلق    )Study-Act )PDSA
مبادرات وأفكار متميزة ومتطورة 
تجربة  وتعزيز  األفــراد  رعاية  في 
الــــمــــرضــــى فـــــي الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات 

الحكومية.
وأشار الدكتور األنصاري، إلى 
التعليمية  الـــدورات  هــذه  مثل  أن 
والــتــدريــبــيــة تــهــدف إلــى االرتــقــاء 
بالكوادر اإلدارية والطبية العاملة 
بــالــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة ما 
يعزز دورها الوظيفي في  تحسين 
جودة العمل وتقديم أفضل سبل 
في  للجميع  الــصــحــيــة  الــرعــايــة 

مــمــلــكــة الــبــحــريــن. وأضـــــــاف، أن 
الـــمـــبـــادرة سيسهم  هــــذه  إطـــــاق 
في تحسين نوعية الخدمة التي 
تقدمها المستشفيات الحكومية، 
األكاديمية  وذلــك من خال هذه 
ــى تـــنـــمـــيـــة  ــ ــلـ ــ ــمــــل عـ ــعــ ــتــ الــــــتــــــي ســ
العاملين  للموظفين  الــمــهــارات 
فـــي الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، 
بــمــا يــتــمــاشــى مـــع االحــتــيــاجــات، 
تـــنـــفـــيـــذًا لــــرؤيــــة مــجــلــس أمـــنـــاء 
الــمــســتــشــفــيــات الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
والتطوير  التدريب  فــرص  ابتكار 

الوظيفي.
ــبـــهـــا وضــــــح رئـــيـــس  ــانـ ــن جـ ــ مـ
شكري  عمر  الدكتور  األكاديمية 
ــاغــــي، طــبــيــب مــقــيــم فــــي قــســم  يــ
الــبــاطــنــيــة بــمــجــمــع الــســلــمــانــيــة 
تــم  الــــمــــشــــاركــــيــــن  أن  ــي،  ــ ــبـ ــ ــطـ ــ الـ
ــم بــــعــــد دراســــــــــة أكـــثـــر  ــارهــ ــيــ ــتــ اخــ
فــيــهــا  ــرح  ــ طـ ــبـــانـــة،  اســـتـ  150 مــــن 
الــمــتــقــدمــون لــلــمــشــاركــة أفـــكـــارًا 
إلــى تطوير طــرق عملهم  تــهــدف 
اليومي وتحسين جودة الخدمات 
الشهرين  خـــال  وأنــــه  الــصــحــيــة، 
الــقــادمــيــن ســيــعــمــل الــمــشــاركــون 

ــــرق عـــمـــل عـــلـــى اخــتــبــار  ضـــمـــن فـ
فعاليتها  ودراســـــة  الــحــلــول  ــذه  هـ
الـــواحـــد  الــفــريــق  يـــعـــزز روح  بــمــا 
ــي الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة  فــ
والـــتـــي هـــي جــــزء ال يــتــجــزأ من 
فــريــق الــبــحــريــن بــقــيــادة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
الــجــودة  أكــاديــمــيــة  يــذكــر أن 
الذي  التحسين  نموذج  تستخدم 
الصحية  الـــرعـــايـــة  مــعــهــد  طــــوره 
ــن، بــــاإلضــــافــــة إلـــى  ــطــ ــوســ فـــــي بــ
التعليمية  الـــدورة  تمكنك  ذلــك، 
 IHI Open إلــــى  ــول  ــوصـ الـ مـــن 
عــن  عـــــبـــــارة  وهـــــــي   ،  School
منصة تعليمية افتراضية، والتي 
لتعزيز  فرصة  المشتركين  تمنح 
ــودة والـــحـــصـــول  ــ ــجـ ــ وتـــحـــســـيـــن الـ
المفتوحة  المدرسة  شهادة  على 
ــارة عـــن 18  ــبـ ــي عـ ــة  وهــ ــيـ ــاسـ األسـ
ــن الــتــعــلــيــم  ــ ــتـــمـــدة مـ ــعـ ســــاعــــة مـ

الطبي المستمر.
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أعـــــــلـــــــن صــــــــنــــــــدوق الـــــــزكـــــــاة 
العدل  ــوزارة  لـ التابع  والــصــدقــات 
والــــشــــؤون اإلســـامـــيـــة واألوقـــــاف 
»ساهم  مجموعة  الــى  انضمامه 
طلبات،  منصة  عبر  الخير«،  فــي 
حــيــث تـــم مـــؤخـــرًا تــوقــيــع مــذكــرة 
لتدشين  الــطــرفــيــن  بــيــن  تــفــاهــم 

هذه الخدمة.
الشيخ  قال  المناسبة  وبهذه 
صاح حيدر رئيس صندوق الزكاة 
والصدقات: تعزيزًا لمبدأ الشراكة 
ــع الـــمـــؤســـســـات  ــ الــمــجــتــمــعــيــة مـ
من  وانطاقا  واألهلية،  الرسمية 
والصدقات  الــزكــاة  صندوق  سعي 
التقدم  لتواكب  خدماته  لتطوير 
التكنولوجي، يأتي تدشين خدمة 
ملبًيا  طلبات  منصة  عبر  التبرع 
الحــتــيــاجــات شــريــحــة كــبــيــرة من 
يحرصون  الــذيــن  المستخدمين 
الصندوق  لمشاريع  التبرع  على 
خـــال شــهــر رمــضــان الــمــبــارك أو 
ــوال الـــعـــام، بــحــيــث تـــوفـــر لهم  ــ طـ
لــلــدفــع، من  قــنــاة سهلة وســريــعــة 
عــنــاء  تــكــبــد  إلـــــى  ــة  ــاجـ الـــحـ دون 
الــبــحــث عــن الــمــحــتــاجــيــن، حيث 
يعد تطبيق طلبات أحد القنوات 
اآلمنة والموثوقة لضمان إيصال 

األموال إلى مستحقيها.
ــدر أنــــــه يــمــكــن  ــيــ وأوضـــــــــح حــ

عرض  طلبات  تطبيق  خــال  من 
التي  المختلفة  الــتــبــرع  جــوانــب 
يمكن  بحيث  الصندوق،  يقدمها 
للمتصدق اختيار المشروع الذي 
ــبـــرع لــــه مــــن ضــمــن  ــتـ ــالـ يــــرغــــب بـ
منها  والصدقات  الــزكــاة  مشاريع 
أمــل،  ابتسامة  الــغــارمــيــن،  )ســهــم 
تفريج  الــتــعــفــف،  أســهــم  ــاؤل،  ــفـ تـ
ــة، كــــوبــــونــــات الـــقـــرطـــاســـيـــة  ــ ــربـ ــ كـ
المنزلية، كسوة الشتاء، األجهزة 
الرمضانية،  السلة  الكهربائية، 
الشهرية(،  الغذائية  والكوبونات 
كما يمكنه تحديد المبلغ المراد 
التبرع به لكل من هذه المشاريع.

توفر  الخدمة  هــذه  إن  وقـــال 
إمــــكــــانــــيــــة الـــــدفـــــع عــــبــــر بـــطـــاقـــة 
الــــصــــراف  بـــطـــاقـــة  أو  ــان  ــمــ ــتــ االئــ
اآللي بحيث يستفيد المستخدم 
ــه، وذلـــك  مـــن الــخــيــار األنـــســـب لــ
ــرًا لـــلـــوقـــت والـــجـــهـــد عــلــى  ــيــ ــوفــ تــ
المستفيدين عبر تقديم خيارات 

متعددة للدفع اإللكتروني.
هشام  السيد  قــال  جهته  من 
الـــســـاعـــاتـــي الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
ــه مــدعــاة  لــطــلــبــات الــبــحــريــن: إنــ
لــلــفــخــر أن نــتــعــاون مـــع صــنــدوق 
تسهيل  ــي  فـ ــات  ــدقـ والـــصـ ــاة  الــــزكــ
عــمــلــيــة الــتــبــرع لــعــمــاء طــلــبــات، 
لتسخير  مــســتــعــدون  انــنــا  حــيــث 

طـــاقـــاتـــنـــا فــــي الـــمـــجـــال الــتــقــنــي 
ــم الــــتــــحــــول الــــرقــــمــــي فــي  ــ ــدعـ ــ لـ

المملكة.
إلــــى أن قــنــوات  ونـــــوه حـــيـــدر 
من  لجميع  مــفــتــوحــة  الــتــواصــل 
في  والمشاركة  التبرع  في  يرغب 
ــدوق، مـــن خــال  ــنـ مـــشـــاريـــع الـــصـ
مختلف قنوات التبرع، فباإلضافة 
ــلــــبــــات، بـــإمـــكـــان  ــى تــطــبــيــق طــ ــ إلــ
التحويل  عــبــر  الــتــبــرع  الــجــمــهــور 
ــلـــحـــســـاب الــبــنــكــي  الـــمـــصـــرفـــي لـ
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أو عــبــر تــطــبــيــق صـــنـــدوق الــزكــاة 
إساميات،  تطبيق  أو  والصدقات 
ــران إمــكــانــيــة الــتــبــرع  ــوفــ حــيــث يــ
أو بطاقة  االئــتــمــان  بــطــاقــة  عــبــر 
الــصــراف اآللـــي، وكــذلــك تطبيق 
ــة  ــدمـ بـــنـــفـــت بــــــي مــــــن خــــــــال خـ
رسالة  إرســـال  يمكن  كما  فواتير، 
التالية  األرقــام  فارغة عبر  نصية 
وســيــتــم اســتــقــطــاع مــبــلــغ ديــنــار 
الهاتف لصالح  فاتورة  واحــد من 
ــن94030،  ــ مــشــاريــع الــصــنــدوق، زيـ

Stc98985، بتلكو94992. 
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} توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق الزكاة وطلبات.
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ــج اإلرشــــــــاد  ــامــ ــرنــ ــي إطــــــــار تـــفـــعـــيـــل بــ ــ فـ
بادر  )إرشـــاد-3(،  البحرينية  للمرأة  المهني 
أكبر  مع  بالتعاون  للمرأة  األعلى  المجلس 
شبكة مهنية في العالم في مجال التواصل 
الــمــهــنــي »لــيــنــكــدإن« بــهــدف االســتــفــادة من 
التطور  تواكب  التي  التقنية  األدوات  أحدث 
التكنولوجي والتوجهات العالمية في مجال 

اإلرشاد والتطور المهني والوظيفي.
البرامج  مــن  سلسلة  الــشــركــة  وســتــقــدم 
الـــتـــوعـــويـــة حــــول كــيــفــيــة اســتــثــمــار منصة 
»لـــيـــنـــكـــدإن« االحـــتـــرافـــيـــة لــتــعــزيــز الــتــطــور 
الــمــهــنــي مـــن خــــال تــســلــيــط الـــضـــوء على 
المميزات التي توفرها المنصة للمشتركين 
الملف  إعــداد  كيفية  ومنها:  الجنسين  من 
الشخصي لعرض وإبراز األعمال والخبرات 
وطريقة  والمهنية،  الشخصية  والــمــهــارات 

كــمــا ستستهدف  الـــذاتـــيـــة،  الــســيــر  تــحــمــيــل 
المتقدمة  البحث  آليات  التوعوية  البرامج 
الفرص  عن  للبحث  المنصة  توفرها  التي 
المهنية والتدريبية المتوافرة، كما يتضمن 
التعاون المشترك بين المجلس و»لينكدإن« 
الــتــوعــيــة بــأفــضــل الــمــمــارســات لــبــنــاء شبكة 
وطرق  المهنية،  العاقات  وتعزيز  التواصل 
إعــــــــداد ونــــشــــر الـــمـــحـــتـــوى الـــمـــهـــنـــي الــــذي 
ســيــســاهــم فـــي إثــــــراء الـــحـــضـــور والــتــفــاعــل 
البرامج  على الشبكة، إلى جانب استهداف 
الــتــوعــويــة لــلــمــشــاريــع الــتــجــاريــة مــن خــال 
ــال بــكــيــفــيــة إنــشــاء  ــمــ تــعــريــف رائـــــــدات األعــ
التواصل  لتعزيز  بالمشروع  خاصة  صفحة 
وبناء شبكة العاقات التجارية مع الشركاء 
إضافة  والعماء  والموردين  والمستثمرين 

إلى تسهيل عملية التوظيف والتدريب.

ــاون الـــمـــشـــتـــرك، فقد  ــعـ ــتـ وفــــي إطـــــار الـ
ــــاق صــفــحــة  لــبــرنــامــج )إرشـــــــاد-3(  تـــم إطـ
تنمية  فــي  لتسهم  »لــيــنــكــدإن«  منصة  عــلــى 
البحرينية  لــلــمــرأة  المهني  الــتــطــور  فــرص 
ــتـــفـــادة مـــن الــمــمــيــزات الــتــي تــوفــرهــا  واالسـ
المنصة، إضافة إلى تسهيل عملية تسجيل 
المنضوية تحت  البرامج  المشاركات ضمن 
مــظــلــة بـــرنـــامـــج اإلرشـــــــاد الــمــهــنــي لــلــمــرأة 
استفادتهن  ومتابعة  )إرشـــاد-3(  البحرينية 
ــم مـــــن خــــال  ــتـ ــيـ مـــــن الــــبــــرنــــامــــج، كــــمــــا سـ
االحــتــرافــيــة  لــلــكــوادر  شبكة  بــنــاء  الصفحة 
البحرينية وتسليط الضوء على انجازاتهن 
ومــســاهــمــتــهــن الـــمـــهـــنـــيـــة، بــــاإلضــــافــــة إلـــى 
والــفــرص  البرنامج  مستجدات  اســتــعــراض 
الجهات  بالتعاون مع  التي يوفرها  الواعدة 

الوطنية والدولية ذات العاقة.

»�لأعلى للمر�أة« يتعاون مع �سركة »لينكد�إن« في تفعيل برنامج )�إر�ساد-3(

} منتسبو الرعاية الصحية خال الحفل.
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إيــمــانــا بــالــجــهــود الــجــبــارة الــتــي بذلت 
ــا، كـــرمـــت مــدرســة  ــورونــ ــة كــ ــ خــــال وقــــت أزمـ
كرسوا  الــذيــن  الموظفين  أبطالها  الــبــيــان 
جهودهم للتصدي لتأثيرات جائحة كورونا 

طوال عامين ونصف العام.
ــي خـــطـــوة تــقــديــريــة لــجــهــودهــم تم  وفــ
تكريم الموظفين من قبل أبطال الصفوف 
األمامية من بينهم أعضاء الفريق الوطني 
وزارة  ومسئولي  كــورونــا  لفيروس  للتصدي 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم ومــكــتــب الــنــائــب األول 
ــارك في  ــ لــرئــيــس مــجــلــس الــــــــوزراء، كــمــا شـ
إدارة  الــمــوظــفــيــن أعـــضـــاء مــجــلــس  تــكــريــم 

مدرسة البيان.
وكرم الموظفين كل من الدكتور محمد 
مــبــارك جمعة مــديــر عـــام شــئــون الــمــدارس 
التربية والتعليم وأعضاء الفريق  في وزارة 
كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني 
)كـــوفـــيـــد-19( عــلــى رأســـهـــم الـــدكـــتـــور ولــيــد 
المانع وكيل وزارة الصحة والدكتورة جميلة 
الــســلــمــان اســتــشــاريــة األمــــــراض الــمــعــديــة 
السلمانية  بمجمع  الــبــاطــنــيــة  واألمـــــراض 
القحطاني  مناف  طبيب  والمقدم  الطبي 
بالمستشفى  المعدية  األمــراض  استشاري 
ــري. كـــمـــا كـــــرم الـــمـــوظـــفـــيـــن حــمــد  ــكـ ــسـ ــعـ الـ

للدراسات  العام  المنسق  المحميد  يعقوب 
لــرئــيــس  األول  الــنــائــب  بــمــكــتــب  والـــبـــحـــوث 

مجلس الوزراء.
العتيبي  مي  الشيخة  الدكتورة  وذكــرت 
رئيس مجلس األمناء بمدرسة البيان »يأتي 
ــذا الــتــكــريــم الــــذي شــمــل أبــطــال مــدرســة  هـ
تحققت  التي  بــاإلنــجــازات  احتفاال  البيان 
بــجــهــودهــم خــــال وقــــت الـــجـــائـــحـــة، حيث 
تمكنا من تخطي األزمة بكل فخر واعتزاز، 
تمثل ذلك في عودة الطاب إلى مقاعدهم 

والحياة الدراسية إلى طبيعتها«.
وأضافت الدكتورة الشيخة مي العتيبي 

»دأبت مدرسة البيان على مشاركة موظفيها 
ارتــأت مدرسة  لذا  في كل مراحل نجاحها. 
أبــطــالــهــا ألدائـــهـــم المشرف  تــكــريــم  الــبــيــان 
وقفة  إلــى  يحتاج  تقدير  محط  هــو  الـــذي 

شكر وعرفان«.
وذكــــــــر الـــســـيـــد مـــحـــمـــد عـــبـــدالـــخـــالـــق 
المالية  لجنة  رئــيــس  األمــنــاء  لجنة  عضو 
والتدقيق بمدرسة البيان »كان ال بد لنا من 
التي سهرت ليا ونهارا  وقفة شكر لألعين 
من أجل راحة طابنا. رسمت مامح تجاوز 
بأقل  فتجاوزها  ملل.  أو  كلل  دون  المرحلة 

الخسائر وبأكبر المكاسب«.

بح�ضور اأبطال الفريق الوطني

مدر�س��ة �لبي��ان تك��رم �أبطاله��ا �لعاملي��ن خ��ال �أزم��ة كورون��ا

} جانب من حفل مدرسة البيان.

أكد الدكتور عبدالوهاب محمد عبد الوهاب 
الصحية  الــرعــايــة  مــراكــز  أمــنــاء  رئــيــس مجلس 
األولية، أن اعتزاز حضرة صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى، 
وتثمين صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
في  العاملين  لكل  المخلصة  الوطنية  للجهود 
كــورونــا  لــفــيــروس  الــصــفــوف األمــامــيــة للتصدي 
من الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة 
دافعًا  يمثل  المساندة،  الجهات  وكــل  الداخلية، 
الفريق  بــروح  والعمل  الوتيرة  بنفس  للمواصلة 
النماء  بمسيرة  الــدفــع  فــي  يسهم  بــمــا  الــواحــد 
مختلف  وتحقيق  البحرين،  لمملكة  واالزدهـــار 
األهداف المنشودة في التصدي لجائحة فيروس 
الرعاية  مــراكــز  موظفي  بجهود  مشيًدا  كــورونــا، 
على  الحفاظ  على  األولية، وحرصهم  الصحية 
األمن الصحي للمملكة عبر عطائهم المستمر 
في مواجهة الظروف االستثنائية للجائحة، وما 

تم بذله من جهود جبارة وتضحيات عظيمة.
الرعاية  مــراكــز  أمــنــاء  رئيس مجلس  وأشـــار 
الصحية األولية إلى أن الحفاظ على ما تحقق 
الجهود  مــن  المزيد  بــذل  يستدعي  الــيــوم  حتى 
للوصول إلى النجاحات المنشودة، حيث إّن هذا 
للكوادر  ال محدود  دعمًا  يمثل  الملكي  التقدير 
العطاء  وتكريم  الــمــواقــع،  مختلف  فــي  الطبية 
الوطني المخلص الذي يسعى إلى جعل مملكة 
الصحي  القطاع  في  متقدًما  نموذًجا  البحرين 

واإلنساني.
ــيــــس مــجــلــس  جــــــاء ذلــــــك لــــــدى تـــفـــضـــل رئــ
أمـــنـــاء مـــراكـــز الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـــيـــة أمــس 
بن حمد  األمير سلمان  »وســام  بتسليم  األربعاء 
الكوادر  من  جديدة  لدفعة  الطبي«  لاستحقاق 
الصحية  الرعاية  مراكز  منتسبي  من  الوطنية 
إنفاًذا لألمر الملكي السامي وفي إطار  األولية، 
توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
بتسليم  المعنية  الجهات  لكل  الــــوزراء  مجلس 
األمــامــيــة من  الــصــفــوف  فــي  للعاملين  الــوســام 

ووزارة  الــبــحــريــن،  دفـــاع  وقـــوة  الصحية،  الــكــوادر 
الداخلية، وكل الجهات المساندة.

أمناء  مجلس  رئيس  هنأ  المناسبة،  وبهذه 
ــيـــة الــحــاصــلــيــن  مـــراكـــز الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـ
على »وسام األمير سلمان بن حمد لاستحقاق 
الصحية  الــرعــايــة  مــراكــز  مــن منتسبي  الــطــبــي« 
األولـــيـــة، مــؤكــًدا مــواصــلــة الــعــمــل وبـــذل المزيد 
لتقديم خدمات صحية  المخلصة  الجهود  من 
وقـــائـــيـــة وعـــاجـــيـــة بــأعــلــى جـــــودة مــمــكــنــة لكل 
التوفيق  لهم  متمنيًة  والمقيمين،  المواطنين 
لمملكة  اإلنجازات  من  مزيٍد  لتحقيق  والنجاح 

البحرين.
الرعاية  مراكز  منتسبو  أعــرب  جانبهم،  من 
وســام  بتسلم  تــشــرفــوا  الــذيــن  األولــيــة  الصحية 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد لــاســتــحــقــاق الطبي 
ــوا ضــمــن  ــونـ ــكـ ــأن يـ ــ عــــن فـــخـــرهـــم واعــــتــــزازهــــم بـ
الــمــكــرمــيــن مـــن فـــريـــق الــبــحــريــن، الفــتــيــن إلــى 
ــا لــبــذل الــمــزيــد في  ــًعـ ــام يــعــد دافـ أن هـــذا الـــوسـ
خدمة مملكة البحرين ودعم تقدمها وازدهارها، 
مؤكدين مواصلة العمل بكل عزم لبلوغ األهداف 

المنشودة والقضاء على الجائحة.

و�س�ام  يت�س�لمون  �ل�سحي�ة  �لرعاي�ة  منت�س�بو 
�لأمي�ر �س�لمان ب�ن حم�د لا�س�تحقاق  �لطبي

افتتح الدكتور أحمد محمد 
ــاري، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي  األنــــصــ
الدورة  الحكومية،  للمستشفيات 
الــتــعــلــيــمــيــة األولـــــــى ألكــاديــمــيــة 
ــف بـــن  ــ ــوســ ــ ــز يــ ــ ــركـ ــ ــمـ ــ الــــــــجــــــــودة بـ
المستمر،  للتعليم  كــانــو  أحــمــد 
ــن الـــحـــرص  ــ وذلـــــــك انــــطــــاقــــًا مـ
إدارة  مــعــايــيــر  تطبيق  دعـــم  عــلــى 
الــــجــــودة الـــشـــامـــلـــة فــــي خـــدمـــات 
ــة،  ــيــ ــكــــومــ ــيــــات الــــحــ ــفــ ــتــــشــ الــــمــــســ
ــداف ومـــبـــادرات  انــســجــامــًا مــع أهــ
الــرعــايــة الصحية  قــطــاع  تــطــويــر 
وانطاقًا مما يهدف إليه مشروع 
نظام  بــنــاء  مــن  الــذاتــي  التسيير 
صـــحـــي مــتــمــيــز يـــهـــتـــم بــتــقــديــم 
حيث  للمرضى.  التجارب  أفضل 
ــدورة تــصــمــيــم هــدف  ــ ــ تــتــضــمــن الـ
للقياس،  وقــابــل  ومــحــدد  مــائــم 
ــا تــــهــــدف أيــــضــــًا إلـــــى تــعــلــيــم  كـــمـ
السريعة  التغيير  دورات  وتنفيذ 
Plan-Do- بـــاســـم  الـــمـــعـــروفـــة 
لخلق    )Study-Act )PDSA
مبادرات وأفكار متميزة ومتطورة 
تجربة  وتعزيز  األفــراد  رعاية  في 
الــــمــــرضــــى فـــــي الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات 

الحكومية.
وأشار الدكتور األنصاري، إلى 
التعليمية  الـــدورات  هــذه  مثل  أن 
والــتــدريــبــيــة تــهــدف إلــى االرتــقــاء 
بالكوادر اإلدارية والطبية العاملة 
بــالــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة ما 
يعزز دورها الوظيفي في  تحسين 
جودة العمل وتقديم أفضل سبل 
في  للجميع  الــصــحــيــة  الــرعــايــة 

مــمــلــكــة الــبــحــريــن. وأضـــــــاف، أن 
الـــمـــبـــادرة سيسهم  هــــذه  إطـــــاق 
في تحسين نوعية الخدمة التي 
تقدمها المستشفيات الحكومية، 
األكاديمية  وذلــك من خال هذه 
ــى تـــنـــمـــيـــة  ــ ــلـ ــ ــمــــل عـ ــعــ ــتــ الــــــتــــــي ســ
العاملين  للموظفين  الــمــهــارات 
فـــي الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، 
بــمــا يــتــمــاشــى مـــع االحــتــيــاجــات، 
تـــنـــفـــيـــذًا لــــرؤيــــة مــجــلــس أمـــنـــاء 
الــمــســتــشــفــيــات الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
والتطوير  التدريب  فــرص  ابتكار 

الوظيفي.
ــبـــهـــا وضــــــح رئـــيـــس  ــانـ ــن جـ ــ مـ
شكري  عمر  الدكتور  األكاديمية 
ــاغــــي، طــبــيــب مــقــيــم فــــي قــســم  يــ
الــبــاطــنــيــة بــمــجــمــع الــســلــمــانــيــة 
تــم  الــــمــــشــــاركــــيــــن  أن  ــي،  ــ ــبـ ــ ــطـ ــ الـ
ــم بــــعــــد دراســــــــــة أكـــثـــر  ــارهــ ــيــ ــتــ اخــ
فــيــهــا  ــرح  ــ طـ ــبـــانـــة،  اســـتـ  150 مــــن 
الــمــتــقــدمــون لــلــمــشــاركــة أفـــكـــارًا 
إلــى تطوير طــرق عملهم  تــهــدف 
اليومي وتحسين جودة الخدمات 
الشهرين  خـــال  وأنــــه  الــصــحــيــة، 
الــقــادمــيــن ســيــعــمــل الــمــشــاركــون 

ــــرق عـــمـــل عـــلـــى اخــتــبــار  ضـــمـــن فـ
فعاليتها  ودراســـــة  الــحــلــول  ــذه  هـ
الـــواحـــد  الــفــريــق  يـــعـــزز روح  بــمــا 
ــي الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة  فــ
والـــتـــي هـــي جــــزء ال يــتــجــزأ من 
فــريــق الــبــحــريــن بــقــيــادة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
الــجــودة  أكــاديــمــيــة  يــذكــر أن 
الذي  التحسين  نموذج  تستخدم 
الصحية  الـــرعـــايـــة  مــعــهــد  طــــوره 
ــن، بــــاإلضــــافــــة إلـــى  ــطــ ــوســ فـــــي بــ
التعليمية  الـــدورة  تمكنك  ذلــك، 
 IHI Open إلــــى  ــول  ــوصـ الـ مـــن 
عــن  عـــــبـــــارة  وهـــــــي   ،  School
منصة تعليمية افتراضية، والتي 
لتعزيز  فرصة  المشتركين  تمنح 
ــودة والـــحـــصـــول  ــ ــجـ ــ وتـــحـــســـيـــن الـ
المفتوحة  المدرسة  شهادة  على 
ــارة عـــن 18  ــبـ ــي عـ ــة  وهــ ــيـ ــاسـ األسـ
ــن الــتــعــلــيــم  ــ ــتـــمـــدة مـ ــعـ ســــاعــــة مـ

الطبي المستمر.

رئ���ي�������س �ل��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات �ل��ح��ك��وم��ي�����ة ي��ف��ت��ت��ح 
�ل��������دورة �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة لأك���ادي���م���ي���ة �ل���ج���ودة

أعـــــــلـــــــن صــــــــنــــــــدوق الـــــــزكـــــــاة 
العدل  ــوزارة  لـ التابع  والــصــدقــات 
والــــشــــؤون اإلســـامـــيـــة واألوقـــــاف 
»ساهم  مجموعة  الــى  انضمامه 
طلبات،  منصة  عبر  الخير«،  فــي 
حــيــث تـــم مـــؤخـــرًا تــوقــيــع مــذكــرة 
لتدشين  الــطــرفــيــن  بــيــن  تــفــاهــم 

هذه الخدمة.
الشيخ  قال  المناسبة  وبهذه 
صاح حيدر رئيس صندوق الزكاة 
والصدقات: تعزيزًا لمبدأ الشراكة 
ــع الـــمـــؤســـســـات  ــ الــمــجــتــمــعــيــة مـ
من  وانطاقا  واألهلية،  الرسمية 
والصدقات  الــزكــاة  صندوق  سعي 
التقدم  لتواكب  خدماته  لتطوير 
التكنولوجي، يأتي تدشين خدمة 
ملبًيا  طلبات  منصة  عبر  التبرع 
الحــتــيــاجــات شــريــحــة كــبــيــرة من 
يحرصون  الــذيــن  المستخدمين 
الصندوق  لمشاريع  التبرع  على 
خـــال شــهــر رمــضــان الــمــبــارك أو 
ــوال الـــعـــام، بــحــيــث تـــوفـــر لهم  ــ طـ
لــلــدفــع، من  قــنــاة سهلة وســريــعــة 
عــنــاء  تــكــبــد  إلـــــى  ــة  ــاجـ الـــحـ دون 
الــبــحــث عــن الــمــحــتــاجــيــن، حيث 
يعد تطبيق طلبات أحد القنوات 
اآلمنة والموثوقة لضمان إيصال 

األموال إلى مستحقيها.
ــدر أنــــــه يــمــكــن  ــيــ وأوضـــــــــح حــ

عرض  طلبات  تطبيق  خــال  من 
التي  المختلفة  الــتــبــرع  جــوانــب 
يمكن  بحيث  الصندوق،  يقدمها 
للمتصدق اختيار المشروع الذي 
ــبـــرع لــــه مــــن ضــمــن  ــتـ ــالـ يــــرغــــب بـ
منها  والصدقات  الــزكــاة  مشاريع 
أمــل،  ابتسامة  الــغــارمــيــن،  )ســهــم 
تفريج  الــتــعــفــف،  أســهــم  ــاؤل،  ــفـ تـ
ــة، كــــوبــــونــــات الـــقـــرطـــاســـيـــة  ــ ــربـ ــ كـ
المنزلية، كسوة الشتاء، األجهزة 
الرمضانية،  السلة  الكهربائية، 
الشهرية(،  الغذائية  والكوبونات 
كما يمكنه تحديد المبلغ المراد 
التبرع به لكل من هذه المشاريع.
توفر  الخدمة  هــذه  إن  وقـــال 
إمــــكــــانــــيــــة الـــــدفـــــع عــــبــــر بـــطـــاقـــة 
الــــصــــراف  بـــطـــاقـــة  أو  ــان  ــمــ ــتــ االئــ
اآللي بحيث يستفيد المستخدم 
ــه، وذلـــك  مـــن الــخــيــار األنـــســـب لــ
ــرًا لـــلـــوقـــت والـــجـــهـــد عــلــى  ــيــ ــوفــ تــ
المستفيدين عبر تقديم خيارات 

متعددة للدفع اإللكتروني.
هشام  السيد  قــال  جهته  من 
الـــســـاعـــاتـــي الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
ــه مــدعــاة  لــطــلــبــات الــبــحــريــن: إنــ
لــلــفــخــر أن نــتــعــاون مـــع صــنــدوق 
تسهيل  ــي  فـ ــات  ــدقـ والـــصـ ــاة  الــــزكــ
عــمــلــيــة الــتــبــرع لــعــمــاء طــلــبــات، 
لتسخير  مــســتــعــدون  انــنــا  حــيــث 

طـــاقـــاتـــنـــا فــــي الـــمـــجـــال الــتــقــنــي 
ــم الــــتــــحــــول الــــرقــــمــــي فــي  ــ ــدعـ ــ لـ

المملكة.
إلــــى أن قــنــوات  ونـــــوه حـــيـــدر 
من  لجميع  مــفــتــوحــة  الــتــواصــل 
في  والمشاركة  التبرع  في  يرغب 
ــدوق، مـــن خــال  ــنـ مـــشـــاريـــع الـــصـ
مختلف قنوات التبرع، فباإلضافة 
ــلــــبــــات، بـــإمـــكـــان  ــى تــطــبــيــق طــ ــ إلــ
التحويل  عــبــر  الــتــبــرع  الــجــمــهــور 
ــلـــحـــســـاب الــبــنــكــي  الـــمـــصـــرفـــي لـ
 ،BH78BIBB00100000001648

أو عــبــر تــطــبــيــق صـــنـــدوق الــزكــاة 
إساميات،  تطبيق  أو  والصدقات 
ــران إمــكــانــيــة الــتــبــرع  ــوفــ حــيــث يــ
أو بطاقة  االئــتــمــان  بــطــاقــة  عــبــر 
الــصــراف اآللـــي، وكــذلــك تطبيق 
ــة  ــدمـ بـــنـــفـــت بــــــي مــــــن خــــــــال خـ
رسالة  إرســـال  يمكن  كما  فواتير، 
التالية  األرقــام  فارغة عبر  نصية 
وســيــتــم اســتــقــطــاع مــبــلــغ ديــنــار 
الهاتف لصالح  فاتورة  واحــد من 
ــن94030،  ــ مــشــاريــع الــصــنــدوق، زيـ

Stc98985، بتلكو94992. 
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} توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق الزكاة وطلبات.

} د. أحمد األنصاري.

ــج اإلرشــــــــاد  ــامــ ــرنــ ــي إطــــــــار تـــفـــعـــيـــل بــ ــ فـ
بادر  )إرشـــاد-3(،  البحرينية  للمرأة  المهني 
أكبر  مع  بالتعاون  للمرأة  األعلى  المجلس 
شبكة مهنية في العالم في مجال التواصل 
الــمــهــنــي »لــيــنــكــدإن« بــهــدف االســتــفــادة من 
التطور  تواكب  التي  التقنية  األدوات  أحدث 
التكنولوجي والتوجهات العالمية في مجال 

اإلرشاد والتطور المهني والوظيفي.
البرامج  مــن  سلسلة  الــشــركــة  وســتــقــدم 
الـــتـــوعـــويـــة حــــول كــيــفــيــة اســتــثــمــار منصة 
»لـــيـــنـــكـــدإن« االحـــتـــرافـــيـــة لــتــعــزيــز الــتــطــور 
الــمــهــنــي مـــن خــــال تــســلــيــط الـــضـــوء على 
المميزات التي توفرها المنصة للمشتركين 
الملف  إعــداد  كيفية  ومنها:  الجنسين  من 
الشخصي لعرض وإبراز األعمال والخبرات 
وطريقة  والمهنية،  الشخصية  والــمــهــارات 

كــمــا ستستهدف  الـــذاتـــيـــة،  الــســيــر  تــحــمــيــل 
المتقدمة  البحث  آليات  التوعوية  البرامج 
الفرص  عن  للبحث  المنصة  توفرها  التي 
المهنية والتدريبية المتوافرة، كما يتضمن 
التعاون المشترك بين المجلس و»لينكدإن« 
الــتــوعــيــة بــأفــضــل الــمــمــارســات لــبــنــاء شبكة 
وطرق  المهنية،  العاقات  وتعزيز  التواصل 
إعــــــــداد ونــــشــــر الـــمـــحـــتـــوى الـــمـــهـــنـــي الــــذي 
ســيــســاهــم فـــي إثــــــراء الـــحـــضـــور والــتــفــاعــل 
البرامج  على الشبكة، إلى جانب استهداف 
الــتــوعــويــة لــلــمــشــاريــع الــتــجــاريــة مــن خــال 
ــال بــكــيــفــيــة إنــشــاء  ــمــ تــعــريــف رائـــــــدات األعــ
التواصل  لتعزيز  بالمشروع  خاصة  صفحة 
وبناء شبكة العاقات التجارية مع الشركاء 
إضافة  والعماء  والموردين  والمستثمرين 

إلى تسهيل عملية التوظيف والتدريب.

ــاون الـــمـــشـــتـــرك، فقد  ــعـ ــتـ وفــــي إطـــــار الـ
ــــاق صــفــحــة  لــبــرنــامــج )إرشـــــــاد-3(  تـــم إطـ
تنمية  فــي  لتسهم  »لــيــنــكــدإن«  منصة  عــلــى 
البحرينية  لــلــمــرأة  المهني  الــتــطــور  فــرص 
ــتـــفـــادة مـــن الــمــمــيــزات الــتــي تــوفــرهــا  واالسـ
المنصة، إضافة إلى تسهيل عملية تسجيل 
المنضوية تحت  البرامج  المشاركات ضمن 
مــظــلــة بـــرنـــامـــج اإلرشـــــــاد الــمــهــنــي لــلــمــرأة 
استفادتهن  ومتابعة  )إرشـــاد-3(  البحرينية 
ــم مـــــن خــــال  ــتـ ــيـ مـــــن الــــبــــرنــــامــــج، كــــمــــا سـ
االحــتــرافــيــة  لــلــكــوادر  شبكة  بــنــاء  الصفحة 
البحرينية وتسليط الضوء على انجازاتهن 
ومــســاهــمــتــهــن الـــمـــهـــنـــيـــة، بــــاإلضــــافــــة إلـــى 
والــفــرص  البرنامج  مستجدات  اســتــعــراض 
الجهات  بالتعاون مع  التي يوفرها  الواعدة 

الوطنية والدولية ذات العاقة.

»�لأعلى للمر�أة« يتعاون مع �سركة »لينكد�إن« في تفعيل برنامج )�إر�ساد-3(

} منتسبو الرعاية الصحية خال الحفل.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16092/pdf/1-Supplime/16092.pdf?fixed6503
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/1292166
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1292076
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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

العدد:  16092

جعفر عباس jafabbas19@gmail.com

ت�شخي�ص يقوم 
على التخبي�ص

تــنــاولــت بــاألمــس مــا قــالــه فــريــق طــبــي دنــمــاركــي بـــأن الــنــســاء 
كثيرات الدهون والشحوم محصنات ضد أمراض األوعية الدموية 
والقلب أكثر من الرشيقات، وتوكلت على اهلل وقلت إن كالمهم هذا 
»فارغ« ألن األطباء في كل مكان يقولون إن زيادة الوزن هي السبب 
بــأن  الــوقــت  نــفــس  أقــــررت فــي  ــراض، ولكنني  ــ الــرئــيــســي لتلك األمـ
الهوس بالرشاقة كثيرا ما يؤدي الى نفس تلك األمراض، مع تنبيه 
العربي غير ميال للنساء موديل األمريكية  الرجل  أن  الى  نسائنا 

انجلينا جولي التي هي عبارة عن كوم من العظام.
ومـــا أعـــرفـــه عـــن مــعــايــشــة لــقــومــنــا هـــو أنــهــم ال يــقــيــمــون وزنـــا 
للدراسات أو اإلرشادات الصحية والطبية، وقبل أيام قلت لصاحبي، 
إنني منذ أن نصحني األطباء بتناول أدوية ارتفاع ضغط الدم، لم 
قرصا  وأتــنــاول  السهو،  سجود  بحكم  أعمل  ربما  بل  جرعة،  أفــوت 
الدوائية في موعدها،  إذا تشككت في أمر تناولي الجرعة  إضافيا 
المرض!!  من  تخاف  أنــت جبان،  لي صاحبي؟  قــال  مــاذا  أتعرفون 
»كثرة«  أن  كيف  لــي  وشــرح  تــمــادى  بــل  التهمة،  بتلك  اكتفى  وليته 
األدوية ضارة بالصحة، وأنه ال يعقل أن يستمر شخص في تناول 
أدوية الضغط والسكري أو القلب مدى الحياة!! قلت له إن الناس 
فكان  الشيء،  بعض  طوياًل  الحياة  مــدى  لجعل  األدويــة  يتناولون 
جوابه إعادة الموال المعتاد عن جده الذي كان يأكل خروفًا كاماًل 
بمفرده، ويشرب كوبًا من السمن/ الزبدة المذابة كل صباح، وعاش 

عمرًا طوياًل دون أن يذهب إلى الطبيب مرة واحدة.
يــحــدثــوا األحــفــاد عــن زمــن  أن  ــداد  ــ يحلو لجيل اآلبــــاء واألجـ
الدجاجة  سعر  مثل  فــي  الــخــروف  سعر  فيه  كــان  ُمــَتــوّهــم،  جميل 
الضأن  األســالف من لحم  أن حظ  لهم  يذكرون  ولكنهم ال  اليوم، 
لم يكن يزيد على 3 كيلوجرامات في السنة، وأن الدريهمات التي 
كانت تكفي لشراء خروف قبل خمسين سنة، أعلى من حيث القيمة 
من سعر عجل هولندي على أيامنا هذه، وقلت لصاحبي ذاك إنني 
أعرف شخصًا ظل يشرب الخمر والسجائر وعاش أكثر من سبعين 
سنة، ولكن هذا ال يعني أن طول العمر عنده يعزى إلى أن الخمر 
والسجائر مفيدتان للصحة!! وسردت عليه مشهدًا في التلفزيون 
التدخين، حين كانت كاميراته  األردني في سياق حملة لمكافحة 
تجول في الشوارع في بث حي، وعثر المذيع على كنز ثمين: رجل 
فوق الثمانين لم يمارس التدخين قط وبعد التي واللتيا، قال له 
المذيع: من المؤكد أن احتفاظك بصحة طيبة في هذا العمر يعود 
إلى عدم ممارستك التدخين، فما كان من الرجل إال أن قال: أخي 
أقــوى مني بنية وهو يدخن ثالثين  الكبير عمره 95 سنة، ومــازال 

سيجارة يوميا منذ 80 سنة!!
حاولت أن أشرح لصاحبي أن القاعدة هي أن من يهتم بصحته 
أشخاصًا  أن  هو  االستثناء  وأن  باألسباب،  أخذ  ألنه  أطــول  يعيش 
مــثــل جـــده الـــذي كـــان يــشــرب الــكــولــيــســتــرول الــمــصــفــى، وأن بعض 
كان  »سلوكهم«  أن  رغــم  طــويــاًل  عــاشــوا  والسجائر  الخمر  مدمني 
مجافيًا لمقتضيات الصحة الطيبة! مفيش فايدة، ويبدو أنني زدت 
الطين بله بأن قلت لصاحبي إن ضغط الدم عندي تحت السيطرة 
ارتفاع  إلى  يؤدي  وكل ما  الطعام،  الكثير في  الملح  بفضل تجنب 
أنني فعاًل جبان ورعديد، وحدثني  الدم، فقد تأكد للرجل  ضغط 
الخليج:  أهــل  )لعلم  بالبصل  والفسيخ  والملح  الجبن  فوائد  عن 
وإذا  الحجم،  صغير  سمك  إليه  مضاف  ملح  من  يتألف  الفسيخ 
تناولت لقمة واحدة من الفسيخ، فإنك تكون قد تناولت حصتك 
تسأل  وال  مجربا  »اســـأل  منطق  إنــه  يــومــًا(!   235 مــدة  الملح  مــن 
يريد منك  تالقيه  فكل من  »المنطق«!!  إلى  يفتقر  الذي  طبيبا«، 
والــقــاســم  الــصــحــيــة،  الـــشـــؤون  فــي  األعــلــى  فــالنــًا مثلك  أن تجعل 
إلى  يذهبون  يكونوا  لم  أنهم  »الفالنات« هو  هــؤالء  بين  المشترك 
المطلوب  الشخص  أن  الطبيعي  ومن  يمرضون!!  عندما  األطباء 
منه تعاطي عقار طبي معين طوال حياته يشعر بالسأم، وقد يهمل 
أمر االنتظام في العالج بعض الوقت، ولكن ما قولك فيمن يكون 
الــدواء  قــرص  عائلته  أفـــراد  لــه  ويــقــدم  القلب،  فــي  بمرض  مصابًا 
المقرر، فيضعه تحت لسانه ليبصقه الحقًا، وماذا تقول في الذي 
يتعاطى دواء من النوع المصنف كـ»ُمنقذ للحياة«، فيتناول جرعة 
األسبوع الواحد في أسبوعين من باب ترشيد اإلنفاق، ويبرر ذلك 

بأن الدواء »غاٍل«.

أعلنت مجموعة يوسف خليل 
الوحيد  الــمــوزع  وأوالده،  الــمــؤيــد 
والــــوكــــيــــل الــــحــــصــــري لـــســـيـــارات 
باقة  البحرين  مملكة  في  نيسان 
والفريدة  المميزة  الــعــروض  مــن 

بمناسبة شهر رمضان الفضيل.
تــتــوافــر هــــذه الـــعـــروض على 
أحــدث طـــرازات نيسان  بعض من 
ــثـــل بــــاتــــرول  ــا شــعــبــيــة مـ ــرهــ ــثــ وأكــ
 2021 ســــفــــاري  ــرول  ــ ــاتــ ــ وبــ  2021
 2022 وإكس-تريل   2021 وألتيما 
 2022 وكيكس   2022 وإكــس-تــيــرا 

وماكسيما 2021. 
ــروض الــفــريــدة  ــعــ وتــشــمــل الــ
الــمــقــدمــة عــلــى طــــــرازات نــيــســان 
ــا الــمــجــانــيــة  ــزايــ ــمــ الــــمــــذكــــورة الــ
الـــتـــالـــيـــة: الـــتـــأمـــيـــن والــتــســجــيــل 
ــدأ وتــظــلــيــل  ــصــ ــد الــ ــة ضــ ــايـ ــمـ وحـ
الـــزجـــاج وضـــمـــان الــوكــيــل مـــدة 5 
ســـــنـــــوات، بــــاإلضــــافــــة إلــــــى ذلـــك 
 2021 وباترول   2021 ألتيما  تأتي 
بــاقــة  مـــع  اآلن   2021 ومــاكــســيــمــا 

الخدمة المجانية المميزة.
ــار الــــــطــــــرازات  ــ ــعــ ــ جـــمـــيـــع أســ

مخفضة، حيث يبدأ سعر باترول 
من  الــمــواصــفــات(  )كــامــلــة   2021
وألتيما  بحرينيا،  دينارا   28.495
مــن  الــــوســــطــــى(  ــة  ــئــ ــفــ )الــ  2021
وإكــس  بــحــريــنــيــا،  ديــنــارا   10.595
ــارا  ــنـ ديـ  9.495 مــــن   2022 تـــريـــل 
تــيــرا 2022 من  وإكــــس  بــحــريــنــيــا، 
وكيكس  بحرينيا،  دينارا   10.995
بــحــريــنــيــا،  ديـــــنـــــارا   6.995 ــن  ــ مـ
وماكسيما 2021 )الفئة الوسطى( 

ديـــــنـــــارا   13.995 مــــــن  ابـــــــتـــــــداء 
بحرينيا.

ـــي مــــعــــرض حــــديــــثــــه عــن  ــ وفــ
ــال أنـــس  ــ ــروض شـــهـــر الـــخـــيـــر قـ ــ عــ
لنيسان  الــعــام  الــمــديــر  اهلل،  عــبــد 
ــان تــتــمــنــى أن  ــسـ ــيـ ــريـــن: »نـ ــبـــحـ الـ
الــكــريــم شهر  يــكــون شهر رمــضــان 
ــلــــى الـــبـــحـــريـــن،  ــر وبـــــركـــــة عــ ــيــ خــ
ــالــــص امــتــنــانــنــا  ــــن خــ ــرب عـ ــ ــعـ ــ ونـ
في  نيسان  عشاق  لكل  وتقديرنا 

الــبــحــريــن عــلــى والئــهــم ودعــمــهــم 
ــم لــنــيــســان مـــن خـــالل هــذه  ــدائـ الـ
الـــعـــروض الــرمــضــانــيــة الــخــاصــة 
لتناسب  بعناية  وضــعــنــاهــا  الــتــي 
ونحن فخورون  الجميع،  ميزانية 
واإليجابية  الرائعة  باالستجابة 
المميزة  عروضنا  تجاه  للعمالء 

وإعجابهم بها«.

 القاهرة - سيد عبدالقادر
يـــتـــســـابـــق الـــفـــنـــانـــون ورجــــــــال الــمــجــتــمــع 
فــي مــصــر عــلــى الــحــضــور الـــى خيمة اإلفــطــار 
أقــيــمــت ألول مــرة  الـــتـــي  الــمــلــكــيــة  والـــســـحـــور 
فــي قــصــر الــقــبــة، وهـــو أكــبــر الــقــصــور الملكية 
الــمــصــريــة مـــن حــيــث الــمــســاحــة، حــيــث تصل 

مساحته إلى 190 فداًنا تقريًبا.
لــلــفــرد ألــف  ويــبــلــغ ســعــر اإلفــطــار الملكي 
جنيه مصري )حوالي 20 دينارا بحرينيا(، في 
الشهير  القصر  داخــل  خصيصا  أقيمت  خيمة 
افتتاحه  وتــم  إسماعيل  الــخــديــوي  بــنــاه  الـــذي 
رســمــيــا عـــام 1873 فــي حــفــل زفـــاف ابــنــه وولــي 
عــهــده األمـــيـــر مــحــمــد تــوفــيــق، وهـــو يستخدم 
ــانـــب من  ــا كــمــقــر لـــنـــزول الــضــيــوف األجـ حــالــًي

رؤساء وغيرهم.
وكــــان قــصــر الــقــبــة مــقــر إقــامــة شـــاه إيـــران 
إلى  السياسي  لجوئه  بعد  بهلوي  رضا  محمد 

مصر عام 1979.
وأهم ما يميز الخيمة الرمضانية في قصر 
القبة هو الموائد والمقاعد الفخمة المذهبة، 

ملكية..  كمقاعد  لتبدو  تصميمها  تــم  والــتــي 
الموسيقى  فــرق  من  لفرقة  مسرح  ويتوسطها 
الــعــربــيــة، تغني األغــانــي الــشــرقــيــة والــطــربــيــة، 
فنية  وفــقــرات  الــتــنــورة  رقــصــة  تقديم  يتم  كما 

متنوعة.
رواد السوشيال ميديا استقبلوا اقامة هذه 
بمشاعر  الشهير  القصر  حديقة  فــي  الخيمة 
مــتــنــاقــضــة، أغـــلـــب الــتــعــلــيــقــات كـــانـــت غــاضــبــة 
وإساءة  للتراث  تبديد  بأنه  ما يحدث  ووصفت 
يدعى  أنــدرو  مغرد  قــال  فيما  الفخم،  للقصر 
عصام: أظن باين من الصورة إن ده ديكور مبني 
متحف  فيه  القبة  قصر  الــقــصــر،  حديقة  فــي 
حفالت  وحــضــرت  بــالــفــعــل،  للجمهور  مــفــتــوح 
وبتكون  الــحــضــارة  ومتحف  عابدين  قصر  فــي 
للقصر  مــســاس  أي  بـــدون  فقط  الحديقة  فــي 
محترم،  تأمين  فيه  وبيكون  بتاعه،  األثـــاث  أو 

وبيكون في مكان محدد مش مسموح تجاوزه.
ورأى البعض أن ما يحدث في قصر القبة 
أمــاكــن مختلفة حــول  فــي  ويــقــام  أمـــر طبيعي 
ــالـــم، واســتــشــهــد أحـــدهـــم بــحــضــور عــشــاء  ــعـ الـ
النمسا،  في  التاريخية  القصور  بأحد  مماثل 
بهذه  االســتــفــادة  فــي  كثيرا  تــأخــرنــا  لقد  وقـــال 

القصور.

كشف رئيس جمعية المستقبل الشبابية 
الجمعية  عــزم  الــزيــانــي  عبدالرحمن  صــبــاح 
الصلة  ذات  الفعاليات  مــن  الــعــديــد  تنظيم 
بــالــمــلــتــقــى الــشــبــابــي »مــايــكــرو شـــبـــاب« على 
وغيرها،  ولقاءات  ورش عمل  العام من  مدار 
وذلك التزاما بالتوجيهات الملكية السامية 
لــلــشــبــاب  ــا  ــامــ عــ  2022 الــــعــــام  بــتــخــصــيــص 

البحريني.
اللجنة  اقــامــتــهــا  الــتــي  الــغــبــقــة  وخــــالل 
جمعية  إن  الزياني  قــال  للملتقى  المنظمة 
ــررت تــشــكــيــل لجنة  الــمــســتــقــبــل الــشــبــابــيــة قــ
إدارة  مجلس  عضو  برئاسة  للملتقى  دائمة 
الجمعية يوسف الصايغ، وتخصيص مكتب 
لها في مقر الجمعية بالمنامة، وتقديم كل 
لــهــا حــتــى تتمكن من  الـــالزمـــة  الــتــســهــيــالت 

انجاز أعمالها بأقصى فاعلية ممكنة.
اللجنة  المنوط بهذه  الــدور  أن  وأضــاف 
العام على عقد ندوات  العمل على مدار  هو 
تــحــضــيــريــة  ولــــقــــاءات  عــمــل  وورش  ودورات 
وصوال ليوم الشباب البحريني الذي يصادف 

25 مارس من كل عام وإقامة ملتقى مايكرو 
شباب تزامنا مع هذه المناسبة.

ولفت إلى أن النسخ القادمة من ملتقى 
إقامتها ستستضيف  المقرر  »مايكرو شباب« 
متحدثين من خارج البحرين، وتتطرق إلى 
أحدث موضوعات الساعة ذات الصلة بالثورة 
الــصــنــاعــيــة الـــرابـــعـــة والــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 
والــتــمــويــل واإلرشــــــاد والــتــوجــيــه وكـــل مـــا له 
صلة بريادة األعمال وتفعيل طاقات الشباب 

البحريني ودمجها في مسيرة التنمية.
وأوضح أن هذه التوجهات الجديدة لدى 
الجمعية تأتي أيضا بعد النجاح الكبير الذي 
سجلته النسخة الرابعة من ملتقى »مايكرو 
شباب« الذي أقيم مؤخرا برعاية سمو الشيخ 
الـــنـــائـــب األول  آل خــلــيــفــة  بـــن حــمــد  خـــالـــد 
والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس  لرئيس 
رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة 
جامعة  واستضافته  البحرينية،  األولمبية 
البحرين، وحضره أكثر من ألف من الشباب 

البحريني.

المستقبل  الزياني حرص جمعية  وأكد 
الــشــبــابــيــة عــلــى تــحــقــيــق الـــهـــدف األســـاســـي 
مــن »مــايــكــرو شــبــاب« وهــو وضــع الــمــزيــد من 
الصحيح  الطريق  على  البحريني  الشباب 
لــريــادة األعــمــال، وذلــك مــن خــالل تعريفهم 
التي تقدمها الجهات الحكومية  بالخدمات 
إضافة  اإلطـــار،  هــذا  في  واألهلية  والخاصة 
الــجــهــات من  أمـــام تلك  الــفــرصــة  إلــى توفير 
ــاور معهم  ــتـــحـ ــل االلـــتـــقـــاء بــالــشــبــاب والـ أجــ
والدعم  تنتظرهم  التي  بالفرص  وتعريفهم 

الذي من الممكن أن يحصلوا عليه.
دليل  الملتقى  هــذا  ليقدم  »نعمل  وقــال 
لــكــل شـــاب بحريني يــرغــب في  عــمــل واضـــح 
أفكاره  وتحويل  األعمال  ريــادة  نحو  التحول 
إلى مشاريع قائمة في إطار منظومة الدعم 
لشبابها،  البحرين  توفرها  التي  المتكاملة 
الكثيرة  المالي  الدعم  برامج  والتعرف على 
ــاد،  ــ ــ والــمــتــنــوعــة، وبــــرامــــج الــتــحــفــيــز واإلرشـ
إضافة إلى االستماع  إلى تجارب رواد أعمال 

بحرينيين«.

ع����رو�����ص رم�������ش���ان م��ن 
»م��ر���ش��ي��د���ص ال��ب��ح��ري��ن«

أعلنت شركة الحداد للسيارات إطالق عروض شهر رمضان 
الــمــبــارك لــشــراء ســيــارة األحــــالم مــن مــرســيــدس-بــنــز، تشمل 
العروض الخاصة باقة خدمة مدة 3 سنوات وتسجيل وتأمين 
مدة سنة، باإلضافة إلى إقامة مجانية مدة ليلة واحدة في أحد 

أفخم فنادق البحرين من فئة الخمس نجوم.
مرسيدس- ســيــارات  لمالكي  للسيارات  الــحــداد  تقدم  كما 

بــنــز الــحــالــيــيــن عـــروضـــًا مــمــيــزة عــلــى الــخــدمــة والــصــيــانــة في 
الشهر الكريم، تتمثل في حصول عمالئها على قسيمة هدايا، 
مرسيدس-بنز  منتجات  تشكيلة  شــراء  في  استخدامها  يمكن 

الرسمية. 
البضائع  الرسمية  مرسيدس-بنز  منتجات  تشكيلة  تشمل 
لجميع أفـــراد األســـرة بـــدًءا مــن ألــعــاب األطــفــال والــدمــى، إلى 
العطور المذهلة وإكسسوارات السيارات، باإلضافة إلى المالبس 

والحقائب واألدوات المنزلية.

ني�ش�ان البحري�ن تق�دم اأف�ش�ل العرو��ص ف�ي �ش�هر رم�ش�ان

رغم غ�شب ن�شطاء ال�شو�شيال ميديا

الم�ش�اهير يت�ش�ابقون عل�ى الإفط�ار الملك�ي ف�ي ق�ش�ر القب�ة 

حملة  ت��ط��ل��ق  ال��ت��م��ي��م��ي«  »اأ����ش���واق 

����ش���ح���ب ع���ل���ى ����ش���ي���ارة ل��ك��ز���ص 
مملكة  فــي  عمالئها  لجميع  دعـــوة  التميمي  أســـواق  شــركــة  أطلقت 
الجديدة   2022  UX لكزس  سيارة  على  السحب  في  للمشاركة  البحرين 
كليًا، وذلك بالتزامن مع افتتاح فرعها الثالث »أسواق التميمي إكسبرس« 
ديــار  فــي  دلمونيا  مجمع  فــرعــي  بعد  ســـار،  بمنطقة  النخيل  مجمع  فــي 

المحرق ومجمع ذا فيو بمنطقة البحير في الرفاع الشرقي. 
ويمكن للعمالء التأهل للدخول في السحب عبر التسوق في أي فروع 
البحرين لكل عملية شراء بقيمة 10 دنانير كحد أدنى، حيث يتم احتساب 
عشر نقاط عن كل عملية شراء بقيمة عشرة دنانير، ويحق للعميل بعدها 
أتاحت  كما  إنفاقه.  يتم  دينار  كل  عن  واحــدة  بنقطة  الفوز  فــرص  زيــادة 
أسواق التميمي فرصة الدخول التلقائي للسحب بنقطة واحدة عن كل 
تسجيل صحيح لألعضاء المسجلين في تطبيق ثماري. وسيقوم النظام 
للمشتريات  األدنــى  الحد  على  بناء  السحب  فــرص  بتخصيص  تلقائيا 
فصاعدًا، وذلك بشرط أال يكون المشارك أحد موظفي مجموعة وأسواق 

التميمي أو من أفراد أسرهم.
وتشجع أسواق التميمي كل المستهلكين على تجربة تسوق استثنائية 
داخل فروعها طوال العام، وخصوصا خالل مدة الحملة التي تبدأ منذ 
ستتم  حيث  الحالي،  العام  من  يونيو   12 األحــد  إلــى  أبريل   12 الثالثاء 
عملية السحب األربعاء 22 يونيو القادم بحضور ممثل عن وزارة الصناعة 

والتجارة والسياحة.

ب���ي ن���ت ت��ق��ي��م غ��ب��ق��ة رم�����ش��ان��ي��ة ع��ل��ى ���ش��رف ع��م��ائ��ه��ا ���ش��رك��ات الت�����ش��الت
رحــبــت شــركــة بـــي نـــت بــعــمــالئــهــا مـــن جــمــيــع مـــزودي 
ــلـــكـــة، وشـــركـــائـــهـــا  ــــي الـــمـــمـ ــة الــــمــــرخــــص لـــهـــم فـ الــــخــــدمــ
فندق  فــي  أقــيــمــت  رمــضــانــيــة  غبقة  فــي  االستراتيجيين, 
وحضر  أبــريــل،   12 الموافق  الثالثاء  يــوم  كارلتون  الريتز 
الدوسري  جابر  أحمد  السيد  التنفيذي  الرئيس  الغبقة 
وعدد من أعضاء إدارة بي نت التنفيذية لما تحمله هذه 
المختص  العمل  فريق  لدى  مكانة خاصة  المناسبة من 
في شركة بي نت. وقد رحبت شركة بي نت بعدد من كبار 
المسؤولين التنفيذيين من شركات االتصاالت المرخص 
لها في المملكة، باإلضافة إلى ممثلين عن شركاء شركة 

بي نت االستراتيجيين ووسائل اإلعالم.
ــد مــنــحــت تــلــك األمــســيــة عــمــالء وشـــركـــاء بـــي نت  وقـ
فرصة للتواصل وتعزيز العالقات، وذلك من منطلق توجه 
الشركة نحو انتهاج مركزية العمالء والذي ُيعد أحد أهم 
أهدافها االستراتيجية. وفي تعليقه حول هذه المناسبة 
الــدوســري:  جــابــر  أحــمــد  السيد  التنفيذي  الــرئــيــس  قــال 

»أقمنا هذه الغبقة على شرف عمالئنا شركات االتصاالت 
المرخصة في المملكة، وشركائنا االستراتيجيين والذين 
ندين لهم كثيرًا في نجاحاتنا. لقد كانت أمسية ناجحة 

وممتعة للغاية ونحن سعداء بالحضور الكبير«.
للعمليات  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  قـــالـــت  جــانــبــهــا  مـــن 
التجارية السيدة شيماء الحامد »تسعى بي نت باعتبارها 
الــشــركــة الــوطــنــيــة الــمــســؤولــة عــن تــزويــد خــدمــات شبكة 
النطاق العريض في مملكة البحرين إلى تعزيز الروابط 
توفر  الفعاليات  هــذه  مثل  أن  المؤكد  ومــن  عمالئها  مــع 

الجو المريح والمناسب لذلك«.
تميزت الغبقة بجو مرح ومليء بالتفاعل بين جميع 
أثنوا على مبادرة بي نت وتقدير حرصها  الحضور حيث 
على تجسيد الروابط مع عمالئها مزودي الخدمة وجميع 
شركائها لما يبذلونه من جهود في إبراز قطاع االتصاالت 
لقطاع  المستقبلية  المملكة  رؤية  تحقيق  على  وسعيهم 

االتصاالت.
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تلفزيون البحرين.. 
عظم اهلل اأجركم

انتقل إلى رحمة اهلل تلفزيون البحرين، في أول يوم رمضان عام 
في  أمل  بارقة  أي  من  البحرينيون  المتابعون  يئس  أن  بعد   ،2022
إحياء التلفزيون حيث فشل المسؤولون في إنقاذ برامج التلفزيون 
تلفزيون  قناة  موت  إلى  أدى  ما  يتابعها،  البحريني  الشعب  لجعل 

البحرين.
تــقــبــل الــتــعــازي مــن بــعــد االفـــطـــار حــتــى الــســحــور طــيــلــة شهر 
كتاب  في  البحرينية  الفنية  المواهب  كافة  دفــن  تم  حيث  رمضان 

تاريخ الفن البحريني القديم، )إنا هلل وإنا إليه راجعون(.
حرام عليكم يا مسؤولي تلفزيون البحرين.. فقد تسببتم في 
أن ينزل مستوى قناة البحرين إلى الحضيض من ناحية البرامج 
الرمضانية بعد أن كانت في قمة القنوات الخليجية، لقد كنا نسمع 
اإلشادات واإلعجاب من كافة الجمهور الخليجي عن أجمل البرامج 
الرمضانية الخفيفة بعد اإلفطار.. فأصبحنا نسمع األسف منهم.

التلفزيون من هذا المستوى المنحدر،  إنقاذ  ناشدنا لسنوات 
وكنا نصرخ ونقول إن التلفزيون يحتضر، ولكن مع األسف الشديد 

مات التلفزيون ولم يحاول أي مسؤول إنقاذه مع األسف الشديد.
تــكــســر القلب  لــم أجــلــس مــع أي شــخــص إال وســمــعــت جــمــلــة 
تلفزيون  نتابع  مــا  صــرنــا  »خـــالص  الحبيب:  لتلفزيوني  المحب 

البحرين أبدا اال عشان األذان فقط«، لماذا؟ ما السبب يا ترى؟
كانت  ولــو  عليها،  رد  ألــف  فهناك  الميزانية  الحجة  كــانــت  لــو 
عليها..  رد  مــلــيــون  فــهــنــاك  بحرينية  مــواهــب  وجـــود  عـــدم  الــحــجــة 
ــة عـــن مــــوت أهــــم وأكــثــر  ــابــ أتــمــنــى مـــن كـــل قــلــبــي أن نـــعـــرف االجــ
وأحسن  أهــم  وجــود  من  بالرغم  شهر  أهــم  في  الخليجية  القنوات 
أن  حـــرام  واهلل  فــحــرام  الخليج..  فــي  البحرينية  الفنية  الــمــواهــب 
كل  لدينا  ونحن  اإلفــطــار  بعد  ومسلية  خفيفة  بــرامــج  عــن  نبحث 
هؤالء الممثلين والمخرجين والمصورين المميزين على مستوى 

الخليج!!
الـــحـــداد« الــذي  »ابـــن  ــؤال أخــيــر: لــمــاذا نبحث عــن مسلسل  سـ
البحرينيين  كــل  ينتظره  وخفيف  جميل  بحريني  إنــتــاج  مــن  هــو 
اشتقنا  الذين  البحرينيين  الممثلين  لوجود معظم  والخليجيين 
إليهم كشعب بحريني وخليجي عبر القنوات األخرى أو اليوتيوب 
اإلفطار؟؟  بعد  كئيبة  ثانيا من حلقة خليجية  نشاهد جزءا  لكي 
هل  مــثــال؟  الخليجي  مــن  ســعــرا  أغــلــى  الــبــحــريــنــي  المسلسل  هــل 
ثقة  الخليجي مجانا مثال؟ هل هو عدم  المسلسل  حصلتم على 
بالمواهب البحرينية مثال؟ هذا السؤال يدور في بال معظم الشعب 

البحريني ونتمنى االجابة عنه يا مسؤولي تلفزيون البحرين.

وفاء جناحي waffajanahi@gmail.com

الزياني: فعاليات مختلفة �شمن ملتقى »مايكرو �شباب« على مدار العام

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/1292134
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16092/pdf/1-Supplime/16092.pdf?fixed6503
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 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

العدد:  16092

ارتــفــعــت حــصــيــلــة الــفــيــضــانــات 
والـــســـيـــول الــوحــلــيــة الــنــاجــمــة عن 
تــســاقــط أمــطــار غــزيــرة فــي مدينة 
ــان والــمــنــاطــق الــمــحــيــطــة في  ــ دوربــ
مــقــاطــعــة كـــوازولـــو-نـــاتـــال بــجــنــوب 
حسبما  قــتــيــا،   59 إلــــى  إفــريــقــيــا 
أعــلــنــت الــســلــطــات مــســاء الــثــاثــاء. 
ــة األرصــــــــاد تـــراجـــع  ــالــ ــعـــت وكــ ــوقـ وتـ
»الــمــنــخــفــض الـــجـــوي الــمــصــحــوب 
بــأمــطــار« بــدرجــة »كــبــيــرة« األربــعــاء. 
بيان  في  المقاطعة  حكومة  وقالت 
ــخـــاص لــقــوا  إن »الـــعـــديـــد مـــن األشـ
)بلدية  إيثيكويني  وأفـــادت  حتفهم 
ـــ45« قتيا فيما  بــ ــان( وحــدهــا  ــ دوربـ
حــتــفــهــم«   ...14 مــــن  ــر  ــثــ أكــ ــقــــي  »لــ
ــت  ــافــ ــي مـــنـــطـــقـــة إيـــلـــمـــبـــي. وأضــ ــ فـ
أن الــكــارثــة »عـــاثـــت فــوضــى عــارمــة 
وتــســبــبــت بــخــســائــر بــشــريــة هــائــلــة 
وفي البنى التحتية« وطالت جميع 
الرئيس سيريل  وقال  الناس.  فئات 
رامابوزا »هذه حصيلة مأسوية لقوة 
ــع يــســتــدعــي ردا  ــوضــ الــطــبــيــعــة والــ
قــويــا مــن الــحــكــومــة«. وعــبــر رئيس 
موسى  اإلفريقي  االتحاد  مفوضية 
فقي محمد في تغريدة عن »تعازيه 

الـــصـــادقـــة لــعــائــات الـــذيـــن فــقــدوا 
الفيضانات  أعــقــاب  فــي  لهم  أحــبــاء 
الغزيرة«. وتسببت أيام من األمطار 
فـــي مختلف  بــفــيــضــانــات  الـــغـــزيـــرة 

ودمــرت  مــنــازل  اجتاحت  المناطق، 
بــنــى تــحــتــيــة فـــي أنـــحـــاء الــمــديــنــة 
ــرق. فــيــمــا  ــ ــشـ ــ ــنـــوب الـ ــة بـــجـ ــعــ ــواقــ الــ
السلطات  أتــربــة  انـــزالقـــات  أجــبــرت 

على تعليق خدمة السكك الحديد. 
وغـــمـــرت مـــيـــاه الــفــيــضــانــات طــرقــا 
سريعة إلى مستويات لم يعد يظهر 

منها سوى رأس أعمدة اإلشارات. 

����ش���ق���وط ����ش���يء م���ب���اغ���ت ع��ل��ى 

ك��ت��ف ب���اي���دن.. رواي���ت���ان ل���أم��ر
بينما كان الرئيس األمريكي، جو بايدن، يلقي خطابا في والية آيوا، 
باغته طائر في المكان بموقف محرج وفقا للبعض، لكن البيت األبيض 
قدم رواية أخرى. وكان بايدن يتحدث عن خطته لكبح أسعار الوقود التي 
ارتفعت في أعقاب حرب أوكرانيا. وخال الحديث، بدا أن براز طائر كان 
يحلق في المكان سقط على كتف الرئيس األمريكي، بحسب ما أظهرت 
بذلته  على  بايدن الحظ سقوط شيء  أن  يظهر  ولم  للخطاب.  لقطات 
العلم  نحو  الشيء  هذا  بقايا  رغم سيان  الخطاب،  أثناء  اللون  الداكنة 
أن  الحيرة في األمر هو  أثار  البذلة. ومما  المثبت على سترة  األمريكي 
بايدن اختلط بعدد من الحضور بعد الخطاب واقترب منهم، من دون أن 
يبلغه أحد بأن بذلته متسخة. وقال البيت األبيض تعليقا على الحادث، 
إن األمر مجرد »ذرة« سقطت على كتف الرئيس، بحسب ما أوردت صحيفة 
»ديلي ميل« البريطانية. لكن كثيرين يقولون إن ما حصل هو براز طائر 
الطيور في  إن حتى  القول  إلى حد  البعض  وذهــب  الرئيس،  سقط على 
آيوا ترفض خطاب بايدن، في ظل التضخم غير المسبوق الذي يضرب 

الباد منذ عقود.

ط�اق�م  ه�اج�م�ت  م��ش�اغ�ب�ة  راك�ب�ة 
الطائرة.. فتلق�ت »عقوبة تاريخية«

ُفِرضت غرامة قياسية على امرأة هاجمت طاقم طائرة تابعة لشركة 
»أمريكان إيرالينز« وحاولت فتح باب المقصورة، حسب ما ذكرت صحيفة 
الفيدرالية  الــطــيــران  إدارة  إن  الــمــصــدر  وقـــال  البريطانية.  مــيــل«  »ديــلــي 
فرضت غرامة مالية كبيرة تناهز 82 ألف دوالر على امرأة مجهولة الهوية، 
كانت على متن رحلة طيران من داالس فورت وورث إلى شارلوت في يوليو 
ثــم حاولت  الممر،  فــي  الــمــرأة  المشكلة حين سقطت  وبـــدأت  الــمــاضــي. 
مضيفة طيران مساعدتها، لكنها رفضت وهددت بإيذائها. وبعد مشادات 
ربــان  يوجد  حيث  المقصورة،  بــاب  فتح  وحــاولــت  جانبا  دفعتها  كامية، 
المضيفة،  وتكرارا«  »مــرارا  المرأة ضربت  أن  آنــذاك  وذكــر شهود  الطائرة. 
األمر الذي استدعى تدخل طاقم الطائرة لتقييدها باألصفاد والشريط 
وأظهر مقطع  الرحلة.  من  تبقى  ما  الحركة خال  من  لمنعها  الاصق 
الدرجة  إحــدى مقاعد  في  المرأة مقيدة  تــوك«  »تيك  على  انتشر  فيديو 
األولى. وبعد هبوط الطائرة في شارلوت، تم نقل المرأة إلى المستشفى 
لتقييم حالتها الصحية، قبل إخضاعها للتحقيق. وذكرت »ديلي ميل« أن 
الغرامة التي تم فرضها على الراكبة هي األكبر حتى اآلن في تاريخ إدارة 

الطيران الفيدرالية.

وقـــعـــت عــائــلــة ديــفــيــد بــيــكــهــام، 
ــأ مـــــحـــــرج، خـــــــال حــفــل  فـــــي خــــطــ
بابنة  بيكهام  بروكلين  االبــن  زفــاف 
الملياردير األمريكي نيلسون بيلتز، 
مـــالـــك ســلــســلــة مــطــاعــم »ويــنــديــز« 
الـــشـــهـــيـــرة لـــلـــبـــرغـــر. وشـــهـــد مــســاء 
السبت حفل زفاف ضخم لبروكلين 
نال صيتا عالميا  نيكوال،  وحبيبته 
ــبـــوق، وتــغــطــيــة صــحــفــيــة  غـــيـــر مـــسـ
ــلـــة بــيــلــتــز  ــائـ ضـــخـــمـــة. وتـــكـــفـــلـــت عـ
العائلة  فــي قصر  الــفــخــم،  بــالــزواج 
الشاطئية، بحضور  ميامي  بمدينة 
المشاهير، بين فنانين  العديد من 

ورياضيين. 
وقـــــرر بــروكــلــيــن تــغــيــيــر اســمــه، 
ــلـــن بــيــلــتــز بــيــكــهــام،  ــروكـ لــيــصــبــح بـ
حيث قرر إدخال اسم عائلة زوجته 

لها،  تكريما  اسمه،  وسط  الجديدة 
وأصبح  ــر،  األمـ ذات  هــي  فعلت  كما 

ولكن  بيكهام.  بيلتز  نيكوال  اسمها 
ــدا الــشــاب، أســطــورة كـــرة الــقــدم  والــ

ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا، لم 
يكونا على علم بهذا التغيير، أو لم 

يريدا االلتفات إليه. 
ــب بــــيــــكــــهــــام وفــــكــــتــــوريــــا  ــتــ ــكــ فــ
مــبــاركــة لــلــزوجــيــن الــشــابــيــن، على 
حــســابــهــمــا بــمــوقــع إنـــســـتـــغـــرام، مع 
ــار جــدال  إزالــــة اســـم »بــيــلــتــز«، مــا أثــ
بين الجماهير والمتابعين. وكتبت 
والسيدة  السيد  »مــبــروك  فكتوريا: 
بيكهام«، ومثلها كتب ديفيد بيكهام، 
إلى  بيلتز  نيكوال  بانضمام  ورحــب 
العائلة. يذكر أن بروكلين غير اسم 
حسابه على إنستغرام إلى بروكلين 
بيلتز بيكهام، بينما ذكر والداه اسم 
الحساب القديم، الذي ال وجود له 

اآلن، عند التهنئة.
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أصبحت قرية ساحلية شهيرة في المملكة المتحدة مقصدا للغرباء، 
الذين اشتروا غالبية منازلها وعقاراتها من سكانها األصليين. وأفاد موقع 
»يوركشاير اليف« اإلخباري بأن الطلب على شراء العقارات قبالة ساحل 
»يوركشاير«، سجل ارتفاعا على مدار العامين الماضيين، مع زيادة توافد 
»رونسويك«،  وخليج  »ويتبي«،  كبلدة  بالمنطقة،  عدة  مواقع  إلى  السياح 
وقرية »خليج روبن هود«. وارتفعت أسعار المنازل في تلك المنطقة، جراء 
اإلقبال الكبير للسياح عليها، ما أدى إلى عدم تمكن الشباب من السكان 
األصليين من االستثمار في سوق العقارات بالمنطقة. واشترى السياح، 
الذين تعلقوا بهذه المنطقة المثالية، منازل السكان األصليين، وحولوها 
قرية  وتعد  البريطانية.  »مــيــرور«  صحيفة  وفــق  لهم،  عطات  بيوت  إلــى 
»خليج روبن هود« من أبرز المناطق في مقاطعة »يوركشاير« التي سيطر 
عليها السياح، وتحظى القرية بشعبية كبيرة في صناعة صيد األسماك. 
بقية  باتت  بينما  عقارات فقط،   5 في  هــود«  روبــن  »خليج  أهالي  ويقطن 

هود«  روبــن  »خليج  بلدة  في  تعيش  سيدة  وقالت  للسياح.  ملكا  العقارات 
منذ ستينيات القرن الماضي: »أصبحت القرية أشبه بمتحف، وال يوجد 
اآلن أسر شابة وال أطفال، وكل من يملك عقارا فيها يريد أن تكون نقطة 

جذب سياحية«.

ق���ري���ة ب��ري��ط��ان��ي��ة ي��ه��ج��ره��ا 
اأه���ل���ه���ا وي��ق��ط��ن��ه��ا ال�����ش��ي��اح

}  هل فعلها طائر؟

} مارين لوبان.

} الراكبة مقيدة على المقعد.

ارتف�اع ح�شيل�ة في�شانات جن�وب اإفريقيا اإلى 59 قتي�

بورقيبة كان قد حظر الحجاب 
ب�ال�ج�زائ�ر.. زلة ل�شان م�ن 
مارين لوب�ان تث�ير ال�شخرية 
تـــعـــرضـــت الـــمـــرشـــحـــة الــيــمــيــنــيــة لــانــتــخــابــات 
في  لـ»السخرية«  لوبان،  مارين  الفرنسية،  الرئاسية 
مواقع التواصل االجتماعي، بعد زلة لسان ارتكبتها 

خال مقابلة صحفية. 
االجــتــمــاعــي  الـــتـــواصـــل  ــواقــــع  مــ رواد  وتــــــــداول 
والــصــفــحــات اإلخــبــاريــة مــقــطــع فــيــديــو ســئــلــت فيه 
اقتراحها  انتر« عن  »فرانس  إذاعــة  في  لوبان  مارين 
التي تحظر  الوحيدة  »الدولة  الذي سيجعل فرنسا 
الحجاب في الشارع، وفي المترو )باألماكن العامة(«، 
لتدعي مارين لوبان مخطئة وتقول: »السيد بورقيبة 
)الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة( كان قد 

حظر الحجاب في الجزائر«.

م��رك��ز اأول  ت��د���ش��ن  دب����ي 

لع�ج ال�شرطان ب�»الروبوتات«
ــات  ــوتــ روبــ مـــركـــز  أول  تـــدشـــيـــن  دبـــــي  شـــهـــدت 
السرطانية.  األورام  لعاج  اإلشعاعية  للجراحة 
ويـــحـــتـــوي الـــمـــركـــز عــلــى أجـــهـــزة روبــــــوت تــجــري 
جراحات إلزالة األورام بدقة عالية جدا من دون 
المحيطة  السليمة  باألنسجة  ضـــررا  تلحق  أن 

بموقع الورم. 
العصبية  الــجــراحــة  مستشفى  إدارة  وقــالــت 
األربعاء،  أمس  بيان  في  بدبي،  الفقري  والعمود 
إن المركز يحوي جهاز »سايبر نايف« الذي يعمل 
بروبوتين، الروبوت األول يعطي جرعات اإلشعاع 
لــلــقــضــاء عــلــى الــــــورم بـــدقـــة مــتــنــاهــيــة، ويــعــمــل 
بالتناسق مع الروبوت اآلخر الذي يوجه الطاولة 
وهــذه  الــعــاج،  أثــنــاء  المريض  عليها  يكون  التي 
التقنية تتميز بأنها غير مؤلمة وتجرى من دون 

جراحة وال تحتاج إلى التنويم في المستشفى. 
وقــــال الـــدكـــتـــور عــبــدالــكــريــم مـــســـدي، رئــيــس 
لمستشفى  الــطــبــي  ــر  ــديـ ــمـ والـ اإلدارة  مــجــلــس 
الــفــقــري فــي دبــي:  والــعــمــود  الــجــراحــة العصبية 
التتبع  المركز،  في  المتوافرة  الروبوتات  »تؤمن 
أثناء  لــأورام  ألدنــى حركة  التلقائي  والتصحيح 
وقت  فــي  أورام  عــدة  تعالج  أن  وتستطيع  الــعــاج، 
واحد وتغني عن كثير من الجراحات التقليدية«.
وأضـــــاف: »أهــــم مــا يــمــيــز هـــذه الــتــقــنــيــة أنها 
الــدقــيــقــة جــدا،  الــمــنــاطــق  إلـــى  الـــوصـــول  يمكنها 
والـــتـــي يــصــعــب الــــوصــــول إلــيــهــا عــبــر الــجــراحــة 
والعمود  الــدمــاغ  وخاصة  الجسم  في  التقليدية 

الفقري«. 

} بروكلين بيكهام ونيكوال بيلتز.

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

م�شاجد

لن ننسى ألم المواطنين حين تم تشديد 
الــمــســاجــد وحــيــن منعتهم  ــتــــرازات عــلــى  االحــ
الــجــائــحــة مـــن أن يـــتـــوافـــدوا عــلــى الــمــســاجــد 
وحــيــن كـــانـــوا يــنــظــرون إلـــى الــمــســاجــد بعين 
ــم وســاحــاتــهــا خــالــيــة مــن الــمــصــلــيــن وكــم  األلــ
إلى  الوصول  ُأعلن  كانت فرحتهم كبيرة حين 
المستوى أألخضر والسماح بحضور المساجد 
كــمــا كـــان الـــوضـــع قــبــل الــجــائــحــة، كـــم فــرحــت 
المساجد  إلــى  الــعــديــدون  تــوافــد  وكــم  قلوبهم 
إلى  ويسعون  اهلل  رحمة  يرجون  وكبارا  صغارا 
االرتياح بين يديه والطمأنينة في بيوته يتلون 
آياته ويحمدونه ويشكرونه ويأملون في رضاه 
وفي حمايته لهم من هذه األوبئة والمصائب 
التي حلت علينا وعلى العالم أجمع فأوقفت 
وأننا  أأليــدي  مكتوفو  أننا  وأشعرتنا  كل شيء 
أمام طامة كبرى ال ندري كيف نتصرف إزاءها.
الــحــمــد هلل الـــيـــوم انــقــشــعــت الــغــيــوم وتــم 
ــة والـــعـــاجـــات وتــمــت مــواجــهــة  ــ مــعــرفــة األدويــ
واقتصاديا  صحيا  وعزيمة  إصــرار  بكل  الوباء 
بــروح  األيـــدي  وتــعــاونــت  وتطوعيا  واجتماعيا 
الفريق الواحد على هزيمة الوباء الذي أرعب 
تكاد  الصحية  أنظمتها  وجــعــل  عظمى  دوال 
تنهار ما أكد صواب أصحاب القرار البحريني 
وحكمتهم في العناية باإلنسان وجعله محور 

التنمية وركيزتها.
ــع  ــوامـ ــر الـــجـ ــويـ ــة تـــطـ ــع خـــطـ ــ والـــــيـــــوم ومــ
ــعـــديـــد مــــن الــمــســاجــد  ــاء الـ ــنــ والـــمـــســـاجـــد وبــ
في  أخــرى  مساجد  وتطوير  وترميم  الجديدة 
كل محافظات المملكة ال شك أن المواطنين 

في راحة نفسية كبيرة.

�ش�ان فران�شي�ش�كو  �ش�رط��ي ف��ي 
يوق�ف �ش�ي��ارة... ب��� �ش�ائ���ق 
واجهت شرطة سان فرانسيسكو أخيرا مشكلة غير مسبوقة، عندما 
مع  الليل  خــال  تتنقل  كانت  القيادة  ذاتية  سيارة  عناصرها  أحــد  أوقــف 
مصابيح مطفأة ومن دون أي شخص في داخلها. وانتشر عبر الشبكات 
دفع  مــا  الــمــارة،  أحــد  التقطه  الــحــادثــة  عــن  تسجيل مصور  االجتماعية 
بشركة »كروز« المالكة للمركبة إلى التعليق عبر تويتر إليضاح ما حصل. 
وقالت ناطقة باسم »كروز« أخيرا في تعليق على الفيديو الذي نشره أحد 
الصحفيين »مركبتنا الذاتية القيادة أعطت أولوية المرور لسيارة شرطة، 
مرتقب«.  هــو  كما  اإلشــــارة،  بعد  األقـــرب  اآلمــنــة  النقطة  فــي  توقفت  ثــم 
أي محضر ضبط«.  تسطير  دون  مــن  بـــ+كــروز+  »اتــصــل شرطي  وأضــافــت 
مقعد  عند  السيارة  نافذة  إلى  يتقدم  المصور شرطيا  التسجيل  ويظهر 
السائق، وسط ضحك من المارة الذين قال أحدهم »ال أحد في الداخل! 
لانتقال  تلقائيا  القيادة  الذاتية  السيارة  بعدها  وتنطلق  جــنــون«.  هــذا 
الجانب اآلخر بعد اإلشــارة الخضراء. وأوضح ناطق باسم الشرطة  إلى 
الذاتية  المركبة  بمشغلي  »اتــصــلــوا  عناصرها  أن  بــرس  فــرانــس  لــوكــالــة 
»كــروز«  وأكــدت  المركبة«.  على  السيطرة  تولى  الصيانة  فريق  الــقــيــادة... 
حصول الواقعة موضحة أن المصابيح كانت مطفأة بسبب خطأ بشري. 
المركبات  سير  تتيح  برمجيات   .2013 سنة  تأسيسها  منذ  »كــروز«  وتطور 
أكثرية حصص  األمريكية  موتورز«  »جنرال  وتملك شركة  بالكامل.  ذاتًيا 
استثمارات من  دوالر بفضل  30 مليار  بأكثر من  قيمتها  المقّدرة  »كــروز« 

»مايكروسوفت« و»هوندا« و»وولمارت« خصوصا. 

} الشرطي يقترب من السيارة.

} طريق غمرته مياه الفيضان.

عبداملنعم إبراهيم

العقوبات االقت�شادية �شد رو�شيا )تفكير انتحاري( اأمريكي
ُة برئاسة  ٍة تتخُذها اإلدارُة األمريكيَّ قراراٌت متهورٌة وحزُم عقوباٍت اقتصاديَّ
)جو بايدن( ضد روسيا بسبِب الحرِب في أوكرانيا، وتطالُب )واشنطن( دوَل 
لم تضرر  النهاية  في  ولكن  )موسكو(،  لمعاقبة  بتنفيذها  األوروبــيِّ  االتحاِد 
تعرَض  أيًضا، حيث  ُة  األوروبيَّ الدوُل  بل تضررت  ا وحدها،  اقتصادّيً )روسيا( 
الطاقة  أســعــاَر  خصوًصا  األســعــار  وارتــفــاع  التضخِم  مــن  لموجٍة  اقتصاُدها 

والمحروقات والمواد الغذائية.
لــيــس هـــذا فــحــســب، بــل تــضــررت )أمــريــكــا( نفُسها مــن تــلــك الــعــقــوبــاِت 
ِة ضد روسيا، وهذا باعتراف )البيت األبيض( نفسه، حيث أعلن  االقتصاديَّ
الــواليــات  فــي  الماضي  مـــارس  لشهر  التضخم  مــعــدُل  يــكــوَن  أن  يتوقُع  )أنـــه 
ارتفاِع األسعاِر بسبب  إلى  المتحدة مرتفًعا بشكل غير عادي، مرجًعا ذلك 
الحرب في )أوكرانيا(، حيث قالت المتحدثة باسم الرئاسة األمريكية )جين 
ساكي(: )نتوقُع أن يكوَن تضخم مؤشر أسعار االستهاك في مارس مرتفًعا 
بشكل غير عادي بسبب غاء األسعار الذي تسبب فيه )بوتين(!! وأضافت: 
)إن البيَت األبيض يتوقُع اختاًفا كبيًرا بين معدل التضخم العام ومعدل 
التضخم »األساسي« الذي يستثني أسعاَر الطاقِة والنفط التي ارتفعت منذ 
بدء الحرب في )أوكرانيا(. وقد ارتفعت أسعاُر االستهاك في أمريكا بنسبة 
المائة خــال عــام واحــد، وهــو مستوى غير مسبوق منذ عــام 1982  7.9 في 
التقاعدية  الرواتب  ُتعدلت على أساسه  الذي  وفق مؤشر أسعار االستهاك 
خصوًصا، ومن المنتظر أن يتسارع معدُل التضخم في مارس، الذي سيكون 
أول شهر يعطي صورة كاملة لتداعيات الحرب في أوكرانيا على األسعار في 

الواليات المتحدة األمريكية.
وقد انعكس ذلك بشكل كبير على معاناة المواطن األمريكي، ليس فقط 
المعيشي  باألمن  مستقبلية  مخاوف  عزز  بل  األسعار،  بارتفاع  يتعلق  فيما 
والــثــقــة الــمــتــراجــعــة فــي اقــتــصــاد الــبــنــوك لـــدى األفـــــراد، فــقــد تــوقــع تقرير 
البنوك  الودائع في  لصحيفة )وولت ستريت جورنال( األمريكية )أن حجم 
األمريكية سينخفض هذا العام للمرة األولى منذ الحرب العالمية الثانية( 
يتوقع محللو  الفائدة،  أسعار  في  الزيادة  من  الرغم  على  أنه  التقرير  وذكر 
ا..  البنوك أن تنخفض الودائع بنسبة 6 في المائة في أكبر 24 بنًكا أمريكّيً
البنوك،  المخزنة في  تآكل قيمة األموال  إلى  المتزايد يؤدي  التضخم  وأن 
أعلى  عوائد  على  للحصول  بديلة  البحث عن فرص  إلى  المودعين  ويدفع 
تحافظ على قيمة أموالهم.. ولم تكن توقعات تراجع الودائع مطروحة على 
طاولة المحللين قبل شهرين فقط، لكن تقديرات )فبراير( كانت تشير إلى 

ولكن  المائة،  فــي   3 بنسبة  ستزيد  الــودائــع  أن 
بعد ذلك تم تغيير الحسابات، وتم قطع حوالي 

)تريليون( دوالر من التقديرات(.
هذا ما تناقلته وكاالت األنباء العالمية ونشرته الصحافة يوم أمس، وهو 
يظهر جانًبا من التأثير السلبي للعقوبات األمريكية المفروضة على روسيا، 
باللوم  ُتلقي  ساكي(  )جين  األمريكية  الرئاسة  باسم  المتحدثة  كانت  وإن 
األمريكية  اإلدارة  االعتراف بخطأ  دون  )بوتين(! من  الروسي  الرئيس  على 
في فرض حزم العقوبات االقتصادية ضد روسيا، التي تسببت في اضطراب 
في االقتصاد العالمي بأكمله.. بل إن هذه العقوبات االقتصادية سوف تؤثر 
تايمز(  )فاينانشيال  صحيفة  أشـــارت  فقد  نفسه،  األمــريــكــي(  )الـــدوالر  فــي 
األمريكية  العملة  يزعزع  قد  ساًحا،  الــدوالر  استخدام  أن  إلى  البريطانية 
احتياطيات  جمدت  التي  العقوبات  وأن  الــدولــي..  المالي  النظام  ويشطر 
روسيا من النقد األجنبي خلقت حافًزا للعديد من البلدان لتجاوز الدوالر.. 
الروسية  العملية  يدين  عالمي  تحالف  وجــود  عــدم  إلــى  الصحيفة  وأشــارت 
الخاصة في أوكرانيا، وأنه ال يوجد سوى كتلة غربية وأن هذه العقوبات لم 
وختمت  والمكسيك..  إفريقيا  وجنوب  والبرازيل  الصين  من  مدعومة  تكن 
توقع  )ثم  الماضي:  الثاثاء  يوم  الخليج(  )أخبار  نشرتها  التي  الصحيفة 
موت الدوالر مرات ال تحصى في الماضي، لكن العملة األمريكية استمرت 
في الحفاظ على مركزها، ولكن إذا كان هناك تراجع مستقر عن الدوالر في 
السنوات المقبلة، فقد تكون العقوبات ضد البنك المركزي الروسي ليست 
التي  اللحظة  ستكون  بل  الخصم،  على  للضغط  وجديدة  شجاعة  طريقة 

تبدأ فيها هيمنة الدوالر في التراجع(.
خاصة الموضوع إن أمريكا لم تطلب فقط من أوروبا بأن تطلق النار 
على قدميها، ولكن أمريكا هي أيًضا تطلق النار على قدميها باتخاذها حزم 
العقوبات االقتصادية والمالية ضد روسيا، ومن السخرية أن أمريكا تروج في 
اإلعام الغربي واألمريكي تحديًدا أن العقوبات ضد روسيا فاعلة! والحقيقة 
أنــهــا أوجــعــت الــمــواطــن األمــريــكــي واألوروبـــــي أكــثــر مــن الــمــواطــن الــروســي، 
إزاء  وذلك بسبب عدم وجود )رؤية اقتصادية( حكيمة في )البيت األبيض( 
العقوبات ضد روسيا، ولم يتم دراسة اآلثار الجانبية السلبية للعقوبات على 
االقتصاد األمريكي والعالمي.. إنها حالة يمكن تصنيفها على أنها )تفكير 

انتحاري( أكثر من صراع سياسي ضد روسيا!

خ��ط��اأ »م���ح���رج« ارت��ك��ب��ه دي��ف��ي��د ب��ي��ك��ه��ام ف���ي ح��ف��ل زف����اف اب��ن��ه

} قرية خليج روبن هود.

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/1292135
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16092/pdf/1-Supplime/16092.pdf?fixed6503
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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
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  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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توجت  والتي  ال�سمكي  املخزون  تطوير  برنامج 

األف �سمكة مبادرة تنتظرها اململكة منذ  باإطالق 15 

مع  لتتكامل  وتتطور  تتوا�سل  اأن  ويجب  �سنوات 

خطط الأمن الغذائي.

قائمة  من  الث�ري  اإيران  حر�ص  اإزالة  م�شرحية 

الإرهاب الأمريكية �شتت�شح اأكرث الأ�شابيع القادمة. يبدو 

اأن اإدارة بايدن قررت غ�ص النظر عن ذلك واإبقاء التنظيم 

الأوروبيني  ملعب  يف  الكرة  �شرتمي  لكنها  الإرهابي، 

واإ�شرائيل القلقني من عدم اإمتام التفاق. حتاول وا�شنطن تربئة 

نف�شها، واأن الأوروبيني هم وراء ذلك.
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اإ�سبيلية  جامع  افتتاح   -  1182
الكبري، بعد ع�سر �سنوات من البناء.

1699 - مولد ديانة ال�سيخ يف �سمال 
الهند ح�سب التقومي الناناك�ساهي.

1775 - بنجامني فرانكلني يوؤ�س�س 
اأول جمعية اأمريكية ملكافحة الرق.

يعر�س  اإدي�سون  توما�س   -  1894
ال�سور  لعر�س  »كاينتو�سكوب« 

املتحركة.

1883 - األك�سندر غراهام بيل ينجح 
يف اإجراء اأول مكاملة هاتفية بني مدينتني.

ت�سطدم  تايتانيك  ال�سفينة   -  1912
مما  الأطل�سي  املحيط  يف  جليدي  بجبل 

اأدى اإىل غرقها بعد اأكرث من ثالث �ساعات 

يف 15 اأبريل.

اإ�سبانيا  يف  امللكية  �سقوط   -  1931
واإعالن اجلمهورية الثانية.

1956 - عر�س اأول »�سريط فيديو« 
يف موؤمتر املنظمة الوطنية للمذيعني.

العربية  املنظمة  تاأ�سي�س   -  1976
لأبحاث الف�ساء عرب �سات.

تق�سف  املتحدة  الوليات   -  1986
لبيل«  »دي�سكو  لتفجري  انتقاما  ليبيا 

مقتل  اإىل  اأدى  الذي  الغربية  برلني  يف 

جندييني اأمريكيني.

2015 - جمل�س الأمن الدويل يعرتف 
ب�سرعية عملية عا�سفة احلزم عرب اإقرار 

م�سروع القرار العربي ب�ساأن اليمن، الذي 

ين�س على فر�س عقوبات على احلوثيني 

ومطالبتهم بالن�سحاب من املناطق التي 

�سيطروا عليها.

اإيطالية تلميذة �شغوفة بعمر الـ90

قد تك�ن املعمرة الإيطالية اأن�نزياتا م�رغيا اأكرب 

�شخ�ص على الإطالق يح�شر �شف�ًفا م�شائية ا�شتعداًدا 

عادت  الت�شعني  �شن  ففي  �شهادة،  على  للح�ش�ل 

العاملية  احلرب  دمرت  اأن  بعد  الدرا�شة  اإىل  م�رغيا 

الثانية طم�حاتها يف اإكمال تعليمها، وهي الآن ت�شتعد 

يف  اإليها  يتقدم  التي  الإعدادية  ال�شف�ف  لمتحانات 

العادة طالب يف �شن 14 عاًما.

من  قريب  مركز  يف  تدر�ص  التي  م�رغيا  وقالت 

»غارديان«  ل�شحيفة  ب�شردينيا  دوليان�فا  يف  منزلها 

لكن  اأحببتها،  ولطاملا  الدرا�شة  »اأحب  الربيطانية: 

عندما اندلعت احلرب تغري كل �شيء بالن�شبة يل. كان 

اأ�شرتي  عانت  حيث  دوري،  األعب  واأن  اأعمل  اأن  علّي 

نتيجة لالأو�شاع«.

ذات  »يف  خياطة:  عملت  التي  م�رغيا  واأ�شافت 

الدرا�شة«،  باإمكانه  املال  لديه  من  فقط  كان  مرة، 

واأ�شارت اإىل اأنها قراأت الكثري من الكتب، ولذا ترى اأنها 

در�شت مبفردها كلما ا�شتطاعت اإىل ذلك �شبيالً.

اأما �شغفها فين�شب يف جمال التاريخ وامل��شيقى، 

لك�نها  ا  اأي�شً يع�د  التاريخ  لكتب  حبها  اأن  وتعتقد 

عنه،  املكت�ب  التاريخ  هذا  من  كبرًيا  جزًءا  عا�شت 

وكانت �شاهدة على ع�اقب احلرب العاملية الأوىل.

اأ�شغر زميلة مل�رغيا يف ال�شف 16 عاًما،  وتبلغ 

اأحفادي«،  »مثل  باأنهم  زمالءها  امل�شنة  و�شفت  وقد 

وكان بع�شهم يرافقها اإىل املنزل يف امل�شاء عندما يحل 

الظالم.

ميكانيكي حمظوظ يعرث على كنز باملاليني
مهج�رة  حظرية  يف  للقمامة  حاوية  داخل  الدولرات،  مباليني  ثمني  كنز  على  اأمريكي  ميكانيكي  عرث 

مبدينة ووتر  بريي ب�لية ك�نيكتيكت الأمريكية. ووجد امليكانيكي الأمريكي، ل�حات واأعمالً فنية، مدف�نة 

حتت الرتاب يف حظرية مهج�رة، تبني لحًقا اأنها جمم�عة اأعمال الفنان الراحل فران�شي�ص هاينز.

�شيارات يف مدينة ووتر بريي ب�لية ك�نيكتيكت،  فني ميكانيكا  الذي يعمل  تلقى جاريد ويبل،  وقد 

اإخطاًرا من قبل اأحد املقاولني، ل�شتعادة قطع يغطيها الرتاب منذ عام 2017، من حاوية قمامة حتت�ي على 

م�اد من حظرية يف ووترتاون.

والأعمال  الل�حات  تلك  اأن  اكت�شف لحقاً  ويبل  اأن  الإعالمية  ك�نيكتيكت«  وذكرت جمم�عة »هري�شت 

بري�شة فران�شي�ص هاينز، وه� ر�شام تعبريي جتريدي ت�يف عام 2016 عن عمر ناهز �شتة وت�شعني عاًما 

واأبقى اأعماله خمزنة يف احلظرية.

و�ُشبهت ل�حاته واأعماله الفنية بفن كري�شت� وجان كل�د، اللذين ا�شُتهرا بتغليف اأعمال فنية يف جميع 

اأنحاء اأوروبا، ومنها ق��ص الن�شر يف باري�ص.

ك�نيكتيكت«  »هري�شت  ملجم�عة  ف�لك،  ها�شتينغز  بيرت  وامل�ؤرخ  الفني  املن�شق  قال  ال�شياق،  هذا  ويف 

الإعالمية، اإن هاينز غلّف اأكرث من ع�شرة مبان يف ني�ي�رك، مبا يف ذلك ن�شب »وا�شنطن �شك�ير اأرك« ومطار 

جي.اإف.كي. وحمطة حافالت هيئة امليناء.

اأطلقت �سركة 

ماجنا لالإنتاج 

التابعة ملوؤ�س�سة 

حممد بن �سلمان 

»م�سك«، العر�س 

الأول لفيلم 

الرحلة بالدبلجة 

الإجنليزية يف 

امل�سرح ال�سينمائي 

ال�سيني يف 

هوليوود بالوليات 

املتحدة الأمريكية. 

ويعد فيلم الرحلة، 

الفيلم ال�سعودي 

العربي الأول الذي 

يعر�س يف هذا 

امل�سرح العريق.

يحكي فيلم الرحلة، 

الذي اأخرجه 

�سيزونو كوبون، 

ق�سة ملحمة 

خيالية م�ستوحاة 

من احل�سارات 

القدمية يف �سبه 

اجلزيرة العربية 

وال�سرق الأو�سط. 

وهو من اإنتاج 

ال�سركة ال�سعودية 

ماجنا لالإنتاج 

و�سركة توئي 

امني�سن اليابانية. 

ومت عر�س الفيلم 

م�سبًقا يف منطقة 

ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اأفريقيا، 

وكذلك يف اليابان، 

وحظي بردود 

فعل واأ�سداء 

اإيجابية من 

النقاد واجلمهور 

وو�سائل الإعالم.

ت�شجيل 460 اإ�شابة جديدة 

بكورونا وتعايف 667 حالة 

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

ت�شجيل  اأظهرت  اأبريل 2022،  اأم�ص 13  ي�م  4921 يف 

460 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 667 حالة اإ�شافية، 

لي�شل العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 555813.

حالة،   4239 القائمة  للحالت  الجمايل  العدد  وبلغ 

منها 16 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى و3 حالت يف 

العناية املركزة.

»ماكو« من اأمرية يف اليابان اإىل متطوعة يف نيويورك

ال�شابقة  اليابان  اأمرية  تعمل  اأجر  بال  كمتط�عة 

ني�ي�رك  يف  للفن�ن  املرتوب�ليتان  متحف  يف  ماك� 

األقابها وانتقلت اإىل ال�ليات  اأن تخلت عن جميع  بعد 

لعامة  ينتمي  �شخ�ص  من  للزواج  الأمريكية  املتحدة 

ال�شعب.

اأنها تقدم  اإىل  ولفت تقرير عرب م�قع »ديلي ميل« 

الآ�شي�ية  الفن�ن  مبجم�عة  يتعلق  ما  يف  امل�شاعدة 

الرائعة يف املتحف. وتعمل حتديًدا على الإعداد ملعر�ص 

ي�شم اأعمالً م�شت�حاة من حياة كاهن عا�ص يف القرن 

الثالث ع�شر، علًما اأن الأمرية ال�شابقة البالغة 30 عاًما 

ا�شتغلت �شابًقا كباحثة يف متحف جامعة ط�كي�.

كما اأنها در�شت الفن�ن والرتاث الثقايف باجلامعة 

كي  احلايل  زوجها  التقت  حيث  الدولية،  امل�شيحية 

األقابها  جميع  عن  ماك�  الأمرية  وتخلت  ك�م�رو. 

من  للزواج  دولر  ملي�ن   1.3 مبلغ  واأعادت  امللكية 

املحامي ال�شاب ك�م�رو.

اأثناء   2013 يف  التقيا  قد  وكي  ماك�  وكان 

ثماين  واأم�شيا  ط�كي�  خارج  اجلامعة  يف  درا�شتهما 

�شن�ات خمط�بني قبل اأن يعقدا القران يف حفل �شغري 

العائلة  من  فقط  الذك�ر  اأن  ومبا  املا�شي.  اأكت�بر  يف 

ل  فتيات  من  الزواج  لهم  ي�شمح  اليابانية  امللكية 

اأنها مل  يعني  ماك�  زواج  فاإن  املالكة،  للعائلة  ينتمني 

تعد اأمرية، واأن اأولدها لن يك�ن�ا يف �شف�ف �شاللة 

الإمرباط�ر.

العدد:  12059
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قام الفريق اأول ال�ضيخ را�ضد بن عبداهلل اآل 

خليفة وزير الداخلية، اأم�س، بزيارة اإىل الإدارة 

العامة للدفاع املدين، حيث كان يف ا�ضتقباله، 

ح�ضن  بن  طارق  الفريق  العام  الأمن  رئي�س 

للدفاع  العامة  الإدارة  عام  ومدير  احل�ضن، 

املدين.

بدعم  الوزير،  اأ�ضاد  الزيارة،  م�ضتهل  ويف 

ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 

اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة،  اآل 

الأمري  امللكي  ال�ضمو  ورعاه، ومتابعة �ضاحب 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان 

جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، ملنظومة التطوير 

اأف�ضل  لتقدمي  الداخلية  بوزارة  والتحديث 

العامة  ال�ضالمة  وتعزيز  الأمنية،  اخلدمات 

للمواطنني واملقيمني. 

الوزير عن �ضكره وتقديره  واأعرب معايل 

�ضف  و�ضباَط  �ضباًطا  املدين،  الدفاع  جلهود 

اأمنية  واأفراًدا، وما يتمتعون به من احرتافية 

الأرواح واملمتلكات،  متميزة يف جهود حماية 

املدين،  الدفاع  اأ�ضطول  تطوير  اإىل  م�ضرًيا 

وكافة  والتقنيات  الآليات  باأحدث  وتزويده 

املقبلة،  املرحلة  تتطلبها  التي  التجهيزات 

يف  التدريبية  الدورات  تكثيف  اإىل  بالإ�ضافة 

منوًها  الطواريء،  حالت  مع  التعامل  جمال 

باأهمية تهيئة املجتمع وتوعيته من خالل ثقافة 

مدرو�ضة.

الداخلية على  الزيارة، اطلع وزير  وخالل 

اإيجاز، حول اإجراءات الأمن وال�ضالمة �ضد خطر 

التلوث ال�ضعاعي، ت�ضمن الإجراءات ال�ضتباقية 

وتوفري �ضبل الر�ضد وحتديد اخلطر، بالإ�ضافة 

اإىل اخلطط املعدة لال�ضتجابة وجاهزية وحدة 

وتثقيف  للطوارئ،  وال�ضتعداد  اخلطرة  املواد 

اجلمهور بالإجراءات الالزمة. 

وغايات  اأهداف  الإيجاز،  ت�ضّمن  كما 

والعمل  للطوارئ،  الوطنية  ال�ضرتاتيجية 

للتثقيف والتوعية  اإن�ضاء من�ضة وطنية  على 

�ضراكة  مبثابة  تعد  الطوارئ،  حالت  يف 

بيئة  خلق  اأجل  من  جديد  مبنظور  جمتمعية 

اآمنة من املخاطر، وتعتمد على ت�ضافر اجلهود 

املجتمعية. كما ا�ضتمل الإيجاز على الحتياجات 

مع  والتعامل  التطهري  فرع  لتطوير  املطلوبة 

املواد اخلطرة بالدفاع املدين.

اأكد الوزير على اأهمية   ويف هذا ال�ضياق، 

مراجعة الإجراءات ب�ضكل دوري، وامل�ضي قدًما 

املدنية  للحماية  الوقائية  التدابري  تعزيز  يف 

والوقوف على م�ضتوي ال�ضتعداد واجلاهزية 

تنجم  اأن  ميكن  حمتملة،  خماطر  اأي  ملواجهة 

عن الكوارث واحلالت الطارئة، منوًها بقيا�س 

وتقييم مدى �ضرعة ال�ضتجابة والوقوف على 

فاعلية  من  والتاأكد  والتجهيزات  الإجراءات 

اخلطط املو�ضوعة.

الوطنية  التمارين  اإجراء  اأن  واأ�ضاف 

امل�ضرتكة، مب�ضاركة القطاعات الأمنية املعنية 

ووفق فر�ضيات واقعية، ي�ضهم يف بناء القدرات 

العمل  وتطوير  والتن�ضيق  التعاون  وتعزيز 

للجميع  متنياته  عن  معرًبا  امل�ضرتك،  امليداين 

بالتوفيق يف خدمة الوطن.

معرًبا عن تقديره جلهود الدفاع املدين.. وزير الداخلية: 

تزويد الدفاع املدين باأحدث االآليات ومن�صة وطنية للتوعية يف حاالت الطوارئ

»ال�صحة« ت�صتعر�ض جتربة البحرين يف

الت�صدي للجائحة لوزارة ال�صحة الرتكمن�صتانية

املوؤ�ص�صة امللكية ت�صتعر�ض جتربة البحرين

االإن�صانية �صمن فعالية »العمل اخلريي االإ�صالمي«

اأعمال  املانع  خليفة  وليد  ال�ضحة  وزارة  وكيل  تراأ�س 

ووزارة  ال�ضحة  وزارة  بني  عقد  الذي  الثنائي  الجتماع 

ال�ضحة وال�ضناعة الطبية برتكمن�ضتان، وذلك عرب تقنية 

الت�ضال املرئي ومب�ضاركة كل من الدكتورة مرمي الهاجري 

اأبوالفتح  الوكيل امل�ضاعد لل�ضحة العامة والدكتورة جناة 

مديرة اإدارة ال�ضحة العامة والأ�ضتاذة اأمرية نوح اأخ�ضائي 

اأول عالقات �ضحية دولية.

وياأتي عقد هذا الجتماع بهدف تبادل الآراء واخلربات 

»كوفيد-19«  كورونا  جائحة  انت�ضار  مكافحة  حول 

الدكتورة  برئا�ضة  وذلك  الرتكمن�ضتاين،  اجلانب  مع 

انت�ضار  مكافحة  دائرة  رئي�س  جرباجنل  اأوفلياغولوفا 

يايليموف  الدكتور  من  كل  وبح�ضور  املعدية  الأمرا�س 

نيديرنازار اأخ�ضائي اأوبئة بدائرة مكافحة انت�ضار الأمرا�س 

اأوبئة  اأخ�ضائي  اأنابريدي  اأنابريدييف  والدكتور  املعدية، 

والدكتور  املعدية،  الأمرا�س  انت�ضار  مكافحة  بدائرة 

وال�ضحة،  التغذية  مركز  مدير  نائب  بيجين�س  جاباروف 

ونور حممد ممثل دول ال�ضرق الأو�ضط واأفريقيا.

�ضاركت املوؤ�ض�ضة امللكية لالأعمال 

الإن�ضانية يف فعالية »العمل اخلريي 

م�ضتدامة  �ضراكات  واأثره:  الإ�ضالمي 

وحلول عملية« التي عقدتها املفو�ضية 

ل�ضوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�ضامية 

الفقه  جممع  مع  بالتعاون  الالجئني 

ملنظمة  التابع  الدويل  الإ�ضالمي 

التعاون الإ�ضالمي.

الدكتور  بني  املوؤمتر  وخالل 

م�ضطفى ال�ضيد الأمني العام للموؤ�ض�ضة 

باأن  الإن�ضانية  لالأعمال  امللكية 

الإن�ضانية  لالأعمال  امللكية  املوؤ�ض�ضة 

وبناء على توجيهات ح�ضرة �ضاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة 

البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه  عاهل 

امللكية  للموؤ�ض�ضة  الفخري  الرئي�س 

لالأعمال الإن�ضانية وبدعم من احلكومة 

الر�ضيدة بقيادة �ضاحب ال�ضمو امللكي 

الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

وبدعم  الوزراء  رئي�س جمل�س  العهد 

من ال�ضعب البحريني الكرمي وبقيادة 

�ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن حمد اآل خليفة 

ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�ضانية، 

قامت بالعديد من املبادرات الإن�ضانية 

للتخفيف من معاناة ال�ضعوب والدول 

ال�ضقيقة وال�ضديقة.

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/last-page/956933/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/956961/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12059/pdf/INAF_20220414022623437.pdf
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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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»المؤسسة الملكية« تسلم وسام االستحقاق الطبي لمنتسبيها

ناصر بن حمد: تبني المزيد من المبادرات اإلنسانية لخدمة الوطن
حم��د  ب��ن  ناص��ر  الش��يخ  س��مو   رف��ع 
المل��ك لألعم��ال  آل خليف��ة ممث��ل جالل��ة 
اإلنس��انية وشؤون الشباب أسمى آيات الشكر 
واالمتن��ان إلى حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
حفظه اهلل ورعاه الرئيس الفخري للمؤسس��ة 
الملكي��ة لألعم��ال اإلنس��انية عل��ى تفض��ل 
جاللت��ه بمن��ح موظف��ي المؤسس��ة الملكية 
لألعمال اإلنس��انية وس��ام األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة لالس��تحقاق الطب��ي، تقديرًا 
للجه��ود الت��ي بذله��ا كاف��ة العاملي��ن في 
المؤسس��ة خالل جائحة كورون��ا )كوفيد19( 
وما بذلوه من عمل وطني مخلص في الحملة 

الوطنية »فينا خير«.
ج��اء ذل��ك بمناس��بة االحتفال ال��ذي نظمته 
اإلنس��انية  لألعم��ال  الملكي��ة  المؤسس��ة 
تحت رعاية س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد آل 
خليفة لتوزيع وس��ام األمير س��لمان بن حمد 

لالس��تحقاق الطب��ي للك��وادر الوطني��ة م��ن 
منتسبي المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
إنفاذًا لألمر الملكي الس��امي وفي إطار توجيه 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء 
حفظه اهلل لكاف��ة الجهات المعنية بتس��ليم 
الوس��ام للعاملين في الصف��وف األمامية من 
الكوادر الصحية، وقوة دف��اع البحرين، ووزارة 

الداخلية، وكافة الجهات المساندة.
حم��د  ب��ن  ناص��ر  الش��يخ  س��مو   وق��ال 
التكري��م  المناس��بة: »إن  آل خليف��ة به��ذه 
الملكي السامي ُيعد مصدر فخر واعتزاز لجميع 
منتسبي المؤسس��ة، ودافعا لمواصلة العمل 
وخدم��ة الوطن وتبني المزيد م��ن المبادرات 
اإلنس��انية التي تس��هم في مواجهة تحديات 
الجائحة، وتقديم العون والمس��اعدة لألرامل 
واأليتام وجميع المحتاجين والمتضررين من 

هذه الجائحة«.

كما أكد س��موه بأن التكريم الملكي السامي 
يعكس اهتمام ومتابعة جاللته المس��تمرة 
لكاف��ة الجه��ود الت��ي بذله��ا الجمي��ع ف��ي 

المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنس��انية منذ 
بدء الجائحة حتى اليوم، مشيرًا إلى أن الكوادر 
الوطني��ة المخلصة والعاملة في المؤسس��ة 
م��ن مس��ؤولين وموظفي��ن قد حرص��وا على 
العم��ل وفق رؤي��ة جاللته الني��رة والمباركة، 
كما بذلوا كل ما لديهم من إمكانيات من أجل 
تحقيق تطلعات جاللته من عمل المؤسس��ة 
المحتاجي��ن والمواطنين  اإلنس��اني لخدم��ة 
وحفظ كرامتهم اإلنسانية تنفيذًا لتوجيهات 

جاللته حفظه اهلل ورعاه.
وثم��ن س��موه قي��ادة صاح��ب الس��مو ولي 
العه��د األمين رئي��س مجلس ال��وزراء لفريق 
البحرين الوطني وجميع الجهات والمؤسسات 
الحكومية للتصدي له��ذه الجائحة من جميع 
الجوان��ب الصحية منها واألمنية واالقتصادية 
وق��د قامت كل جه��ة في الحكومة الرش��يدة 
بدوره��ا على أكم��ل وجه للتص��دي لفيروس 
كورون��ا وبذل الجمي��ع كل ما بوس��عهم من 

أجل خدمة البحرين وكل من يعيش على هذه 
األرض الطبية، إليصال البحرين وأهلها إلى بر 
األمان حتى أصبحت البحري��ن مثااًل ونموذجًا 
للتص��دي له��ذه الجائح��ة، وكان لن��ا ش��رف 
المس��اهمة في هذه الجهود الطيبة من خالل 

حملة فينا خير.
موظف��ي  جمي��ع  بجه��ود  س��موه  ورح��ب   
المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنسانية الذين 
ل��م يدخروا جهًدا في العمل بش��كل مس��تمر 
على تنفيذ رؤى جالل��ة الملك المفدى حفظه 
اهلل ورعاه وتوجيهات صاحب الس��مو الملكي 
ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء حفظه اهلل، 
وأسهموا عبر عطائهم المستمر ومواصلتهم 
تقديم كافة الخدم��ات المطلوبة في مختلف 
الظروف والتحديات في مواصلة مسيرة الخير 
واالزده��ار لمملكة البحري��ن وأبنائها في ظل 
القيادة الحكيمة لجاللة الملك المفدى حفظه 

اهلل ورعاه.

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

وزير العدل: استكمال إجراءات افتتاح 6 جوامع 
ومساجد وترميم وتأهيل 14دارًا للعبادة

تنفيذًا ألمر صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حم��د آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء بإطالق خطة تطوير الجوامع والمساجد، 
للعب��ادة  دارًا   20 وافتت��اح وترمي��م وتأهي��ل 
تابعة إلدارتي األوقاف الس��نية والجعفرية، في 
مختل��ف محافظات المملكة، واتخ��اذ اإلجراءات 
الكفيلة لس��رعة الب��دء في تصمي��م وبناء دور 
العبادة في مدينة س��لمان، أعل��ن وزير العدل 
والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف الشيخ خالد بن 
عل��ي آل خليف��ة أن الوزارة بدأت بالتنس��يق مع 
األوقافين الس��نية والجعفرية بمباش��رة تنفيذ 
هذه المش��روعات في جمي��ع محافظات مملكة 

البحرين.
وقال، إنه وبناًء على أمر صاحب الس��مو الملكي 
ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء، فإن العمل 
جاٍر على االنتهاء من استكمال إجراءات االفتتاح 

ل� 6 من دور العبادة التالية أسماؤها:
- بريد المنصوري ب� )جو(.

- الرسول األعظم ب� )مدينة عيسى(.
- أحمد الخاجة ب� )شرق الحد(.

- علي شهاب ب� )الصالحية(.
- مدينة خليفة ب� )مدينة خليفة(.

- الثمن ب� )جرداب(.
كما ش��ملت خط��ة تطوير الجوامع والمس��اجد 
في كاف��ة محافظات مملك��ة البحرين البدء في 
إج��راءات الترمي��م والتأهي��ل ل��� 14 دار عبادة 

التالية أسماؤها:
- عبدالرحمن بن عبدالوهاب ب� )الجفير(.

- الدراز الكبير ب� )الدراز(.
- المؤمن ب� )المنامة(.

- مجبل ب� )المنامة(.
- أحمد بن حسن ب� )السلمانية(.

- السيدة خديجة ب� )مدينة حمد(ر
- أبو إبهام ب� )عذاري(.

- العيد ب� )النعيم(.
- الشيخ يعقوب ب� )النعيم(.

- لطف اهلل ب� )جد الحاج(.
- اإلمام الهادي ب� )سترة(.

- المعتصم ب� )صدد(.
- عين سهالن ب� )العكر(.

- سالم أبو عراق ب� )النعيم(.
وش��رعت الوزارة بالتنس��يق مع إدارتي األوقاف 

ومختلف الجهات ذات العالقة لإلس��راع بوتيرة 
العمل على استكمال إجراءات تسجيل العقارات 
المخصص��ة ل��دور العب��ادة بمدين��ة س��لمان 

وتصميم المشاريع وتنفيذها.
وأع��رب وزير العدل ع��ن بالغ الش��كر والتقدير 

لدع��م ومتابع��ة صاح��ب الس��مو الملكي ولي 
العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، لضم��ان تلبية 
احتياجات كافة مناطق المملكة من دور العبادة 
ومزيٍد من العناية بها، وتوجيه س��موه بتوفير 

الميزانية الالزمة لخطة إعادة إعمار بيوت اهلل.

 رنا بنت عيسى تبحث
مع السفير الفلسطيني 

التعاون التعليمي والبحثي

استقبلت األمينة العامة لمجلس التعليم العالي نائبة رئيس 
مجلس أمناء مجلس التعليم العالي د. الشيخة رنا بنت عيسى 
بن دعيج آل خليفة بمكتبها السفير الفلسطيني لدى البحرين 

طه عبدالقادر.
واس��تعرضت الش��يخة رنا مع السفير الفلس��طيني العالقات 
الثنائية بين البلدين الش��قيقين وس��بل تعزيزها وتطويرها 
في المجاالت العلمية و البحث العلمي، مؤكدة حرص مجلس 
التعليم العالي في تطوير وتنمية التعاون التعليمي والبحثي 
م��ع فلس��طين بما يدعم المس��يرة التعليمي��ة ويخدم جهود 

تحقيق التنمية المستدامة في البلدين.
من جانبه، تقدم الس��فير الفلسطيني بالش��كر والتقدير إلى 
األمين��ة العامة على حس��ن اس��تقبالها واهتمامه��ا بتطوير 

عالقات التعاون األكاديمي بين البلدين.

 تسليم دفعة جديدة من منتسبي
»الرعاية الصحية« وسام األمير سلمان بن حمد

س��ّلم رئيس مجل��س أمناء مراك��ز الرعاي��ة الصحية 
األولية، الدكتور عبدالوهاب محمد عبدالوهاب أمس، 
»وس��ام األمير سلمان بن حمد لالس��تحقاق الطبي« 
لدفع��ة جديدة م��ن الك��وادر الوطنية من منتس��بي 
مراك��ز الرعاية الصحية األولية، إنف��اذًا لألمر الملكي 
الس��امي وفي إطار توجيه صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس ال��وزراء لكافة الجهات المعنية 
بتسليم الوس��ام للعاملين في الصفوف األمامية من 
الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، 

وكافة الجهات المساندة.
وأك��د عبدالوه��اب، أن اعتزاز حض��رة صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
وتثمين صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء للجهود 
الوطني��ة المخلص��ة لكاف��ة العاملين ف��ي الصفوف 
األمامي��ة للتص��دي لفي��روس كورون��ا م��ن الكوادر 
الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة 
الجهات المس��اندة، يمث��ل دافع��ًا للمواصلة بنفس 
الوتي��رة والعمل بروح الفريق الواحد بما يس��هم في 
الدفع بمس��يرة النم��اء واالزدهار للبحري��ن، وتحقيق 
مختل��ف األهداف المنش��ودة ف��ي التص��دي لجائحة 

فيروس كورونا.

الرئيس التنفيذي للمستشفيات 
الحكومية يفتتح الدورة 

التعليمية ألكاديمية الجودة
افتتح الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية الدكتور أحمد 
األنص��اري، الدورة التعليمي��ة األولى ألكاديمي��ة الجودة بمركز 

يوسف بن أحمد كانو للتعليم المستمر.
تأتي الدورة، انطالقًا من الحرص على دعم تطبيق معايير إدارة 
الجودة الش��املة في خدمات المستشفيات الحكومية، وانسجامًا 

مع أهداف ومبادرات تطوير قطاع الرعاية الصحية. 
وتتضمن ال��دورة تصميم هدف مالئم ومح��دد وقابل للقياس، 
كما تهدف إلى تعليم وتنفيذ دورات التغيير السريعة المعروفة 
باس��م Plan-Do-Study-Act )PDSA( لخلق مب��ادرات وأفكار 
متمي��زة ومتطورة ف��ي رعاية األف��راد وتعزيز تجرب��ة المرضى 
في المستشفيات الحكومية. وأش��ار األنصاري، إلى أن مثل هذه 
ال��دورات التعليمي��ة والتدريبية ته��دف إلى االرتق��اء بالكوادر 
اإلداري��ة والطبي��ة العاملة بالمستش��فيات الحكومية مما يعزز 
دورها الوظيفي في تحس��ين جودة العمل وتقديم أفضل س��بل 

الرعاية الصحية للجميع في مملكة البحرين. 

أمن السواحل القطري يلقي 
القبض على بحرينيين و4 

آسيويين بعد حجز قاربيهما
تلق��ى مرك��ز العملي��ات بقيادة خفر الس��واحل عند الس��اعة 
الثامنة من صباح أمس، )فاكس( من أمن الس��واحل والحدود 
بدول��ة قطر، مفاده القبض على بحرينيين وأربعة آس��يويين، 
بع��د حجز القاربين اللذين كانوا عل��ى متنهما، وذلك بدعوى 
الدخ��ول إل��ى المياه اإلقليمي��ة لدولة قطر وممارس��ة الصيد 
بواس��طة أقفاص الصيد )قراقير( وأنه سيتم إحالة المقبوض 

عليهم إلى الجهات المختصة في دولة قطر.
وأوضحت قيادة خفر الس��واحل أنها تتابع إجراءاتها القانونية 

الالزمة في هذا الشأن.

 البحرين تفوز بعضوية لجنة المنظمات
 غير الحكومية في األمم المتحدة

أكد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني أن انتخاب 
مملك��ة البحري��ن لعضوية لجن��ة المنظمات غير 
الحكومية للفترة من عام 2023 إلى 2026، وذلك 
خالل التصويت الذي تم في المجلس االقتصادي 
واالجتماع��ي التاب��ع لألم��م المتح��دة، يش��كل 
انعكاس��ًا للس��معة الدولية والتقدير الكبير الذي 
تحظى به مملكة البحرين، والذي أرس��ى دعائمه 
حض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة، عاهل البالد المف��دى، وحرص جاللته 
على تدعيم أس��س العم��ل الجماع��ي بما يخدم 

ويصب في مصلحة تحقيق أهداف ومقاصد األمم 
المتحدة وإرساء مبادئ األمن والسلم الدوليين.

وأوض��ح وزير الخارجي��ة أن هذا اإلنج��از يأتي في 
ظ��ل خطوات وجهود متواصل��ة لمملكة البحرين 
ف��ي تعزيز احت��رام حقوق اإلنس��ان على الصعيد 

الوطني والدولي.
وأض��اف أن ه��ذا الف��وز يعك��س جه��ود حكومة 
البحري��ن وإس��تراتيجياتها المتكامل��ة  مملك��ة 
برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 

في التفاعل والوفاء بالتزاماتها الدولية وحرصها 
على التعاون مع المؤسسات واآلليات الدولية من 
أجل تنميتها وتطويرها، إضافًة إلى تعزيز أسس 
الشراكة والحوار مع مختلف الدول لتحقيق التقدم 

المتواصل والمستدام في مجال حقوق اإلنسان.
وأك��د أن وزارة الخارجي��ة س��تواصل ب��كل ع��زم 
واقتدار دورها في مشاركة تجارب مملكة البحرين 
الرائدة ومنجزاتها الوطنية والحفاظ على المكانة 
العالمية الت��ي تحظى بها ف��ي مختلف المحافل 

الدولية.
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»المؤسسة الملكية« تسلم وسام االستحقاق الطبي لمنتسبيها

ناصر بن حمد: تبني المزيد من المبادرات اإلنسانية لخدمة الوطن
حم��د  ب��ن  ناص��ر  الش��يخ  س��مو   رف��ع 
المل��ك لألعم��ال  آل خليف��ة ممث��ل جالل��ة 
اإلنس��انية وشؤون الشباب أسمى آيات الشكر 
واالمتن��ان إلى حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
حفظه اهلل ورعاه الرئيس الفخري للمؤسس��ة 
الملكي��ة لألعم��ال اإلنس��انية عل��ى تفض��ل 
جاللت��ه بمن��ح موظف��ي المؤسس��ة الملكية 
لألعمال اإلنس��انية وس��ام األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة لالس��تحقاق الطب��ي، تقديرًا 
للجه��ود الت��ي بذله��ا كاف��ة العاملي��ن في 
المؤسس��ة خالل جائحة كورون��ا )كوفيد19( 
وما بذلوه من عمل وطني مخلص في الحملة 

الوطنية »فينا خير«.
ج��اء ذل��ك بمناس��بة االحتفال ال��ذي نظمته 
اإلنس��انية  لألعم��ال  الملكي��ة  المؤسس��ة 
تحت رعاية س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد آل 
خليفة لتوزيع وس��ام األمير س��لمان بن حمد 

لالس��تحقاق الطب��ي للك��وادر الوطني��ة م��ن 
منتسبي المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
إنفاذًا لألمر الملكي الس��امي وفي إطار توجيه 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء 
حفظه اهلل لكاف��ة الجهات المعنية بتس��ليم 
الوس��ام للعاملين في الصف��وف األمامية من 
الكوادر الصحية، وقوة دف��اع البحرين، ووزارة 

الداخلية، وكافة الجهات المساندة.
حم��د  ب��ن  ناص��ر  الش��يخ  س��مو   وق��ال 
التكري��م  المناس��بة: »إن  آل خليف��ة به��ذه 
الملكي السامي ُيعد مصدر فخر واعتزاز لجميع 
منتسبي المؤسس��ة، ودافعا لمواصلة العمل 
وخدم��ة الوطن وتبني المزيد م��ن المبادرات 
اإلنس��انية التي تس��هم في مواجهة تحديات 
الجائحة، وتقديم العون والمس��اعدة لألرامل 
واأليتام وجميع المحتاجين والمتضررين من 

هذه الجائحة«.

كما أكد س��موه بأن التكريم الملكي السامي 
يعكس اهتمام ومتابعة جاللته المس��تمرة 
لكاف��ة الجه��ود الت��ي بذله��ا الجمي��ع ف��ي 

المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنس��انية منذ 
بدء الجائحة حتى اليوم، مشيرًا إلى أن الكوادر 
الوطني��ة المخلصة والعاملة في المؤسس��ة 
م��ن مس��ؤولين وموظفي��ن قد حرص��وا على 
العم��ل وفق رؤي��ة جاللته الني��رة والمباركة، 
كما بذلوا كل ما لديهم من إمكانيات من أجل 
تحقيق تطلعات جاللته من عمل المؤسس��ة 
المحتاجي��ن والمواطنين  اإلنس��اني لخدم��ة 
وحفظ كرامتهم اإلنسانية تنفيذًا لتوجيهات 

جاللته حفظه اهلل ورعاه.
وثم��ن س��موه قي��ادة صاح��ب الس��مو ولي 
العه��د األمين رئي��س مجلس ال��وزراء لفريق 
البحرين الوطني وجميع الجهات والمؤسسات 
الحكومية للتصدي له��ذه الجائحة من جميع 
الجوان��ب الصحية منها واألمنية واالقتصادية 
وق��د قامت كل جه��ة في الحكومة الرش��يدة 
بدوره��ا على أكم��ل وجه للتص��دي لفيروس 
كورون��ا وبذل الجمي��ع كل ما بوس��عهم من 

أجل خدمة البحرين وكل من يعيش على هذه 
األرض الطبية، إليصال البحرين وأهلها إلى بر 
األمان حتى أصبحت البحري��ن مثااًل ونموذجًا 
للتص��دي له��ذه الجائح��ة، وكان لن��ا ش��رف 
المس��اهمة في هذه الجهود الطيبة من خالل 

حملة فينا خير.
موظف��ي  جمي��ع  بجه��ود  س��موه  ورح��ب   
المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنسانية الذين 
ل��م يدخروا جهًدا في العمل بش��كل مس��تمر 
على تنفيذ رؤى جالل��ة الملك المفدى حفظه 
اهلل ورعاه وتوجيهات صاحب الس��مو الملكي 
ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء حفظه اهلل، 
وأسهموا عبر عطائهم المستمر ومواصلتهم 
تقديم كافة الخدم��ات المطلوبة في مختلف 
الظروف والتحديات في مواصلة مسيرة الخير 
واالزده��ار لمملكة البحري��ن وأبنائها في ظل 
القيادة الحكيمة لجاللة الملك المفدى حفظه 

اهلل ورعاه.

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

وزير العدل: استكمال إجراءات افتتاح 6 جوامع 
ومساجد وترميم وتأهيل 14دارًا للعبادة

تنفيذًا ألمر صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حم��د آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء بإطالق خطة تطوير الجوامع والمساجد، 
للعب��ادة  دارًا   20 وافتت��اح وترمي��م وتأهي��ل 
تابعة إلدارتي األوقاف الس��نية والجعفرية، في 
مختل��ف محافظات المملكة، واتخ��اذ اإلجراءات 
الكفيلة لس��رعة الب��دء في تصمي��م وبناء دور 
العبادة في مدينة س��لمان، أعل��ن وزير العدل 
والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف الشيخ خالد بن 
عل��ي آل خليف��ة أن الوزارة بدأت بالتنس��يق مع 
األوقافين الس��نية والجعفرية بمباش��رة تنفيذ 
هذه المش��روعات في جمي��ع محافظات مملكة 

البحرين.
وقال، إنه وبناًء على أمر صاحب الس��مو الملكي 
ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء، فإن العمل 
جاٍر على االنتهاء من استكمال إجراءات االفتتاح 

ل� 6 من دور العبادة التالية أسماؤها:
- بريد المنصوري ب� )جو(.

- الرسول األعظم ب� )مدينة عيسى(.
- أحمد الخاجة ب� )شرق الحد(.

- علي شهاب ب� )الصالحية(.
- مدينة خليفة ب� )مدينة خليفة(.

- الثمن ب� )جرداب(.
كما ش��ملت خط��ة تطوير الجوامع والمس��اجد 
في كاف��ة محافظات مملك��ة البحرين البدء في 
إج��راءات الترمي��م والتأهي��ل ل��� 14 دار عبادة 

التالية أسماؤها:
- عبدالرحمن بن عبدالوهاب ب� )الجفير(.

- الدراز الكبير ب� )الدراز(.
- المؤمن ب� )المنامة(.

- مجبل ب� )المنامة(.
- أحمد بن حسن ب� )السلمانية(.

- السيدة خديجة ب� )مدينة حمد(ر
- أبو إبهام ب� )عذاري(.

- العيد ب� )النعيم(.
- الشيخ يعقوب ب� )النعيم(.

- لطف اهلل ب� )جد الحاج(.
- اإلمام الهادي ب� )سترة(.

- المعتصم ب� )صدد(.
- عين سهالن ب� )العكر(.

- سالم أبو عراق ب� )النعيم(.
وش��رعت الوزارة بالتنس��يق مع إدارتي األوقاف 

ومختلف الجهات ذات العالقة لإلس��راع بوتيرة 
العمل على استكمال إجراءات تسجيل العقارات 
المخصص��ة ل��دور العب��ادة بمدين��ة س��لمان 

وتصميم المشاريع وتنفيذها.
وأع��رب وزير العدل ع��ن بالغ الش��كر والتقدير 

لدع��م ومتابع��ة صاح��ب الس��مو الملكي ولي 
العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، لضم��ان تلبية 
احتياجات كافة مناطق المملكة من دور العبادة 
ومزيٍد من العناية بها، وتوجيه س��موه بتوفير 

الميزانية الالزمة لخطة إعادة إعمار بيوت اهلل.

 رنا بنت عيسى تبحث
مع السفير الفلسطيني 

التعاون التعليمي والبحثي

استقبلت األمينة العامة لمجلس التعليم العالي نائبة رئيس 
مجلس أمناء مجلس التعليم العالي د. الشيخة رنا بنت عيسى 
بن دعيج آل خليفة بمكتبها السفير الفلسطيني لدى البحرين 

طه عبدالقادر.
واس��تعرضت الش��يخة رنا مع السفير الفلس��طيني العالقات 
الثنائية بين البلدين الش��قيقين وس��بل تعزيزها وتطويرها 
في المجاالت العلمية و البحث العلمي، مؤكدة حرص مجلس 
التعليم العالي في تطوير وتنمية التعاون التعليمي والبحثي 
م��ع فلس��طين بما يدعم المس��يرة التعليمي��ة ويخدم جهود 

تحقيق التنمية المستدامة في البلدين.
من جانبه، تقدم الس��فير الفلسطيني بالش��كر والتقدير إلى 
األمين��ة العامة على حس��ن اس��تقبالها واهتمامه��ا بتطوير 

عالقات التعاون األكاديمي بين البلدين.

 تسليم دفعة جديدة من منتسبي
»الرعاية الصحية« وسام األمير سلمان بن حمد

س��ّلم رئيس مجل��س أمناء مراك��ز الرعاي��ة الصحية 
األولية، الدكتور عبدالوهاب محمد عبدالوهاب أمس، 
»وس��ام األمير سلمان بن حمد لالس��تحقاق الطبي« 
لدفع��ة جديدة م��ن الك��وادر الوطنية من منتس��بي 
مراك��ز الرعاية الصحية األولية، إنف��اذًا لألمر الملكي 
الس��امي وفي إطار توجيه صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس ال��وزراء لكافة الجهات المعنية 
بتسليم الوس��ام للعاملين في الصفوف األمامية من 
الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، 

وكافة الجهات المساندة.
وأك��د عبدالوه��اب، أن اعتزاز حض��رة صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
وتثمين صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء للجهود 
الوطني��ة المخلص��ة لكاف��ة العاملين ف��ي الصفوف 
األمامي��ة للتص��دي لفي��روس كورون��ا م��ن الكوادر 
الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة 
الجهات المس��اندة، يمث��ل دافع��ًا للمواصلة بنفس 
الوتي��رة والعمل بروح الفريق الواحد بما يس��هم في 
الدفع بمس��يرة النم��اء واالزدهار للبحري��ن، وتحقيق 
مختل��ف األهداف المنش��ودة ف��ي التص��دي لجائحة 

فيروس كورونا.

الرئيس التنفيذي للمستشفيات 
الحكومية يفتتح الدورة 

التعليمية ألكاديمية الجودة
افتتح الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية الدكتور أحمد 
األنص��اري، الدورة التعليمي��ة األولى ألكاديمي��ة الجودة بمركز 

يوسف بن أحمد كانو للتعليم المستمر.
تأتي الدورة، انطالقًا من الحرص على دعم تطبيق معايير إدارة 
الجودة الش��املة في خدمات المستشفيات الحكومية، وانسجامًا 

مع أهداف ومبادرات تطوير قطاع الرعاية الصحية. 
وتتضمن ال��دورة تصميم هدف مالئم ومح��دد وقابل للقياس، 
كما تهدف إلى تعليم وتنفيذ دورات التغيير السريعة المعروفة 
باس��م Plan-Do-Study-Act )PDSA( لخلق مب��ادرات وأفكار 
متمي��زة ومتطورة ف��ي رعاية األف��راد وتعزيز تجرب��ة المرضى 
في المستشفيات الحكومية. وأش��ار األنصاري، إلى أن مثل هذه 
ال��دورات التعليمي��ة والتدريبية ته��دف إلى االرتق��اء بالكوادر 
اإلداري��ة والطبي��ة العاملة بالمستش��فيات الحكومية مما يعزز 
دورها الوظيفي في تحس��ين جودة العمل وتقديم أفضل س��بل 

الرعاية الصحية للجميع في مملكة البحرين. 

أمن السواحل القطري يلقي 
القبض على بحرينيين و4 

آسيويين بعد حجز قاربيهما
تلق��ى مرك��ز العملي��ات بقيادة خفر الس��واحل عند الس��اعة 
الثامنة من صباح أمس، )فاكس( من أمن الس��واحل والحدود 
بدول��ة قطر، مفاده القبض على بحرينيين وأربعة آس��يويين، 
بع��د حجز القاربين اللذين كانوا عل��ى متنهما، وذلك بدعوى 
الدخ��ول إل��ى المياه اإلقليمي��ة لدولة قطر وممارس��ة الصيد 
بواس��طة أقفاص الصيد )قراقير( وأنه سيتم إحالة المقبوض 

عليهم إلى الجهات المختصة في دولة قطر.
وأوضحت قيادة خفر الس��واحل أنها تتابع إجراءاتها القانونية 

الالزمة في هذا الشأن.

 البحرين تفوز بعضوية لجنة المنظمات
 غير الحكومية في األمم المتحدة

أكد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني أن انتخاب 
مملك��ة البحري��ن لعضوية لجن��ة المنظمات غير 
الحكومية للفترة من عام 2023 إلى 2026، وذلك 
خالل التصويت الذي تم في المجلس االقتصادي 
واالجتماع��ي التاب��ع لألم��م المتح��دة، يش��كل 
انعكاس��ًا للس��معة الدولية والتقدير الكبير الذي 
تحظى به مملكة البحرين، والذي أرس��ى دعائمه 
حض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة، عاهل البالد المف��دى، وحرص جاللته 
على تدعيم أس��س العم��ل الجماع��ي بما يخدم 

ويصب في مصلحة تحقيق أهداف ومقاصد األمم 
المتحدة وإرساء مبادئ األمن والسلم الدوليين.

وأوض��ح وزير الخارجي��ة أن هذا اإلنج��از يأتي في 
ظ��ل خطوات وجهود متواصل��ة لمملكة البحرين 
ف��ي تعزيز احت��رام حقوق اإلنس��ان على الصعيد 

الوطني والدولي.
وأض��اف أن ه��ذا الف��وز يعك��س جه��ود حكومة 
البحري��ن وإس��تراتيجياتها المتكامل��ة  مملك��ة 
برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 

في التفاعل والوفاء بالتزاماتها الدولية وحرصها 
على التعاون مع المؤسسات واآلليات الدولية من 
أجل تنميتها وتطويرها، إضافًة إلى تعزيز أسس 
الشراكة والحوار مع مختلف الدول لتحقيق التقدم 

المتواصل والمستدام في مجال حقوق اإلنسان.
وأك��د أن وزارة الخارجي��ة س��تواصل ب��كل ع��زم 
واقتدار دورها في مشاركة تجارب مملكة البحرين 
الرائدة ومنجزاتها الوطنية والحفاظ على المكانة 
العالمية الت��ي تحظى بها ف��ي مختلف المحافل 

الدولية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/14/watan-20220414.pdf?1649912705
https://alwatannews.net/article/1000943
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1000854
https://alwatannews.net/article/1000871
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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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»المؤسسة الملكية« تسلم وسام االستحقاق الطبي لمنتسبيها

ناصر بن حمد: تبني المزيد من المبادرات اإلنسانية لخدمة الوطن
حم��د  ب��ن  ناص��ر  الش��يخ  س��مو   رف��ع 
المل��ك لألعم��ال  آل خليف��ة ممث��ل جالل��ة 
اإلنس��انية وشؤون الشباب أسمى آيات الشكر 
واالمتن��ان إلى حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
حفظه اهلل ورعاه الرئيس الفخري للمؤسس��ة 
الملكي��ة لألعم��ال اإلنس��انية عل��ى تفض��ل 
جاللت��ه بمن��ح موظف��ي المؤسس��ة الملكية 
لألعمال اإلنس��انية وس��ام األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة لالس��تحقاق الطب��ي، تقديرًا 
للجه��ود الت��ي بذله��ا كاف��ة العاملي��ن في 
المؤسس��ة خالل جائحة كورون��ا )كوفيد19( 
وما بذلوه من عمل وطني مخلص في الحملة 

الوطنية »فينا خير«.
ج��اء ذل��ك بمناس��بة االحتفال ال��ذي نظمته 
اإلنس��انية  لألعم��ال  الملكي��ة  المؤسس��ة 
تحت رعاية س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد آل 
خليفة لتوزيع وس��ام األمير س��لمان بن حمد 

لالس��تحقاق الطب��ي للك��وادر الوطني��ة م��ن 
منتسبي المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
إنفاذًا لألمر الملكي الس��امي وفي إطار توجيه 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء 
حفظه اهلل لكاف��ة الجهات المعنية بتس��ليم 
الوس��ام للعاملين في الصف��وف األمامية من 
الكوادر الصحية، وقوة دف��اع البحرين، ووزارة 

الداخلية، وكافة الجهات المساندة.
حم��د  ب��ن  ناص��ر  الش��يخ  س��مو   وق��ال 
التكري��م  المناس��بة: »إن  آل خليف��ة به��ذه 
الملكي السامي ُيعد مصدر فخر واعتزاز لجميع 
منتسبي المؤسس��ة، ودافعا لمواصلة العمل 
وخدم��ة الوطن وتبني المزيد م��ن المبادرات 
اإلنس��انية التي تس��هم في مواجهة تحديات 
الجائحة، وتقديم العون والمس��اعدة لألرامل 
واأليتام وجميع المحتاجين والمتضررين من 

هذه الجائحة«.

كما أكد س��موه بأن التكريم الملكي السامي 
يعكس اهتمام ومتابعة جاللته المس��تمرة 
لكاف��ة الجه��ود الت��ي بذله��ا الجمي��ع ف��ي 

المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنس��انية منذ 
بدء الجائحة حتى اليوم، مشيرًا إلى أن الكوادر 
الوطني��ة المخلصة والعاملة في المؤسس��ة 
م��ن مس��ؤولين وموظفي��ن قد حرص��وا على 
العم��ل وفق رؤي��ة جاللته الني��رة والمباركة، 
كما بذلوا كل ما لديهم من إمكانيات من أجل 
تحقيق تطلعات جاللته من عمل المؤسس��ة 
المحتاجي��ن والمواطنين  اإلنس��اني لخدم��ة 
وحفظ كرامتهم اإلنسانية تنفيذًا لتوجيهات 

جاللته حفظه اهلل ورعاه.
وثم��ن س��موه قي��ادة صاح��ب الس��مو ولي 
العه��د األمين رئي��س مجلس ال��وزراء لفريق 
البحرين الوطني وجميع الجهات والمؤسسات 
الحكومية للتصدي له��ذه الجائحة من جميع 
الجوان��ب الصحية منها واألمنية واالقتصادية 
وق��د قامت كل جه��ة في الحكومة الرش��يدة 
بدوره��ا على أكم��ل وجه للتص��دي لفيروس 
كورون��ا وبذل الجمي��ع كل ما بوس��عهم من 

أجل خدمة البحرين وكل من يعيش على هذه 
األرض الطبية، إليصال البحرين وأهلها إلى بر 
األمان حتى أصبحت البحري��ن مثااًل ونموذجًا 
للتص��دي له��ذه الجائح��ة، وكان لن��ا ش��رف 
المس��اهمة في هذه الجهود الطيبة من خالل 

حملة فينا خير.
موظف��ي  جمي��ع  بجه��ود  س��موه  ورح��ب   
المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنسانية الذين 
ل��م يدخروا جهًدا في العمل بش��كل مس��تمر 
على تنفيذ رؤى جالل��ة الملك المفدى حفظه 
اهلل ورعاه وتوجيهات صاحب الس��مو الملكي 
ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء حفظه اهلل، 
وأسهموا عبر عطائهم المستمر ومواصلتهم 
تقديم كافة الخدم��ات المطلوبة في مختلف 
الظروف والتحديات في مواصلة مسيرة الخير 
واالزده��ار لمملكة البحري��ن وأبنائها في ظل 
القيادة الحكيمة لجاللة الملك المفدى حفظه 

اهلل ورعاه.

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

وزير العدل: استكمال إجراءات افتتاح 6 جوامع 
ومساجد وترميم وتأهيل 14دارًا للعبادة

تنفيذًا ألمر صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حم��د آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء بإطالق خطة تطوير الجوامع والمساجد، 
للعب��ادة  دارًا   20 وافتت��اح وترمي��م وتأهي��ل 
تابعة إلدارتي األوقاف الس��نية والجعفرية، في 
مختل��ف محافظات المملكة، واتخ��اذ اإلجراءات 
الكفيلة لس��رعة الب��دء في تصمي��م وبناء دور 
العبادة في مدينة س��لمان، أعل��ن وزير العدل 
والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف الشيخ خالد بن 
عل��ي آل خليف��ة أن الوزارة بدأت بالتنس��يق مع 
األوقافين الس��نية والجعفرية بمباش��رة تنفيذ 
هذه المش��روعات في جمي��ع محافظات مملكة 

البحرين.
وقال، إنه وبناًء على أمر صاحب الس��مو الملكي 
ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء، فإن العمل 
جاٍر على االنتهاء من استكمال إجراءات االفتتاح 

ل� 6 من دور العبادة التالية أسماؤها:
- بريد المنصوري ب� )جو(.

- الرسول األعظم ب� )مدينة عيسى(.
- أحمد الخاجة ب� )شرق الحد(.

- علي شهاب ب� )الصالحية(.
- مدينة خليفة ب� )مدينة خليفة(.

- الثمن ب� )جرداب(.
كما ش��ملت خط��ة تطوير الجوامع والمس��اجد 
في كاف��ة محافظات مملك��ة البحرين البدء في 
إج��راءات الترمي��م والتأهي��ل ل��� 14 دار عبادة 

التالية أسماؤها:
- عبدالرحمن بن عبدالوهاب ب� )الجفير(.

- الدراز الكبير ب� )الدراز(.
- المؤمن ب� )المنامة(.

- مجبل ب� )المنامة(.
- أحمد بن حسن ب� )السلمانية(.

- السيدة خديجة ب� )مدينة حمد(ر
- أبو إبهام ب� )عذاري(.

- العيد ب� )النعيم(.
- الشيخ يعقوب ب� )النعيم(.

- لطف اهلل ب� )جد الحاج(.
- اإلمام الهادي ب� )سترة(.

- المعتصم ب� )صدد(.
- عين سهالن ب� )العكر(.

- سالم أبو عراق ب� )النعيم(.
وش��رعت الوزارة بالتنس��يق مع إدارتي األوقاف 

ومختلف الجهات ذات العالقة لإلس��راع بوتيرة 
العمل على استكمال إجراءات تسجيل العقارات 
المخصص��ة ل��دور العب��ادة بمدين��ة س��لمان 

وتصميم المشاريع وتنفيذها.
وأع��رب وزير العدل ع��ن بالغ الش��كر والتقدير 

لدع��م ومتابع��ة صاح��ب الس��مو الملكي ولي 
العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، لضم��ان تلبية 
احتياجات كافة مناطق المملكة من دور العبادة 
ومزيٍد من العناية بها، وتوجيه س��موه بتوفير 

الميزانية الالزمة لخطة إعادة إعمار بيوت اهلل.

 رنا بنت عيسى تبحث
مع السفير الفلسطيني 

التعاون التعليمي والبحثي

استقبلت األمينة العامة لمجلس التعليم العالي نائبة رئيس 
مجلس أمناء مجلس التعليم العالي د. الشيخة رنا بنت عيسى 
بن دعيج آل خليفة بمكتبها السفير الفلسطيني لدى البحرين 

طه عبدالقادر.
واس��تعرضت الش��يخة رنا مع السفير الفلس��طيني العالقات 
الثنائية بين البلدين الش��قيقين وس��بل تعزيزها وتطويرها 
في المجاالت العلمية و البحث العلمي، مؤكدة حرص مجلس 
التعليم العالي في تطوير وتنمية التعاون التعليمي والبحثي 
م��ع فلس��طين بما يدعم المس��يرة التعليمي��ة ويخدم جهود 

تحقيق التنمية المستدامة في البلدين.
من جانبه، تقدم الس��فير الفلسطيني بالش��كر والتقدير إلى 
األمين��ة العامة على حس��ن اس��تقبالها واهتمامه��ا بتطوير 

عالقات التعاون األكاديمي بين البلدين.

 تسليم دفعة جديدة من منتسبي
»الرعاية الصحية« وسام األمير سلمان بن حمد

س��ّلم رئيس مجل��س أمناء مراك��ز الرعاي��ة الصحية 
األولية، الدكتور عبدالوهاب محمد عبدالوهاب أمس، 
»وس��ام األمير سلمان بن حمد لالس��تحقاق الطبي« 
لدفع��ة جديدة م��ن الك��وادر الوطنية من منتس��بي 
مراك��ز الرعاية الصحية األولية، إنف��اذًا لألمر الملكي 
الس��امي وفي إطار توجيه صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس ال��وزراء لكافة الجهات المعنية 
بتسليم الوس��ام للعاملين في الصفوف األمامية من 
الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، 

وكافة الجهات المساندة.
وأك��د عبدالوه��اب، أن اعتزاز حض��رة صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
وتثمين صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء للجهود 
الوطني��ة المخلص��ة لكاف��ة العاملين ف��ي الصفوف 
األمامي��ة للتص��دي لفي��روس كورون��ا م��ن الكوادر 
الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة 
الجهات المس��اندة، يمث��ل دافع��ًا للمواصلة بنفس 
الوتي��رة والعمل بروح الفريق الواحد بما يس��هم في 
الدفع بمس��يرة النم��اء واالزدهار للبحري��ن، وتحقيق 
مختل��ف األهداف المنش��ودة ف��ي التص��دي لجائحة 

فيروس كورونا.

الرئيس التنفيذي للمستشفيات 
الحكومية يفتتح الدورة 

التعليمية ألكاديمية الجودة
افتتح الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية الدكتور أحمد 
األنص��اري، الدورة التعليمي��ة األولى ألكاديمي��ة الجودة بمركز 

يوسف بن أحمد كانو للتعليم المستمر.
تأتي الدورة، انطالقًا من الحرص على دعم تطبيق معايير إدارة 
الجودة الش��املة في خدمات المستشفيات الحكومية، وانسجامًا 

مع أهداف ومبادرات تطوير قطاع الرعاية الصحية. 
وتتضمن ال��دورة تصميم هدف مالئم ومح��دد وقابل للقياس، 
كما تهدف إلى تعليم وتنفيذ دورات التغيير السريعة المعروفة 
باس��م Plan-Do-Study-Act )PDSA( لخلق مب��ادرات وأفكار 
متمي��زة ومتطورة ف��ي رعاية األف��راد وتعزيز تجرب��ة المرضى 
في المستشفيات الحكومية. وأش��ار األنصاري، إلى أن مثل هذه 
ال��دورات التعليمي��ة والتدريبية ته��دف إلى االرتق��اء بالكوادر 
اإلداري��ة والطبي��ة العاملة بالمستش��فيات الحكومية مما يعزز 
دورها الوظيفي في تحس��ين جودة العمل وتقديم أفضل س��بل 

الرعاية الصحية للجميع في مملكة البحرين. 

أمن السواحل القطري يلقي 
القبض على بحرينيين و4 

آسيويين بعد حجز قاربيهما
تلق��ى مرك��ز العملي��ات بقيادة خفر الس��واحل عند الس��اعة 
الثامنة من صباح أمس، )فاكس( من أمن الس��واحل والحدود 
بدول��ة قطر، مفاده القبض على بحرينيين وأربعة آس��يويين، 
بع��د حجز القاربين اللذين كانوا عل��ى متنهما، وذلك بدعوى 
الدخ��ول إل��ى المياه اإلقليمي��ة لدولة قطر وممارس��ة الصيد 
بواس��طة أقفاص الصيد )قراقير( وأنه سيتم إحالة المقبوض 

عليهم إلى الجهات المختصة في دولة قطر.
وأوضحت قيادة خفر الس��واحل أنها تتابع إجراءاتها القانونية 

الالزمة في هذا الشأن.

 البحرين تفوز بعضوية لجنة المنظمات
 غير الحكومية في األمم المتحدة

أكد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني أن انتخاب 
مملك��ة البحري��ن لعضوية لجن��ة المنظمات غير 
الحكومية للفترة من عام 2023 إلى 2026، وذلك 
خالل التصويت الذي تم في المجلس االقتصادي 
واالجتماع��ي التاب��ع لألم��م المتح��دة، يش��كل 
انعكاس��ًا للس��معة الدولية والتقدير الكبير الذي 
تحظى به مملكة البحرين، والذي أرس��ى دعائمه 
حض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة، عاهل البالد المف��دى، وحرص جاللته 
على تدعيم أس��س العم��ل الجماع��ي بما يخدم 

ويصب في مصلحة تحقيق أهداف ومقاصد األمم 
المتحدة وإرساء مبادئ األمن والسلم الدوليين.

وأوض��ح وزير الخارجي��ة أن هذا اإلنج��از يأتي في 
ظ��ل خطوات وجهود متواصل��ة لمملكة البحرين 
ف��ي تعزيز احت��رام حقوق اإلنس��ان على الصعيد 

الوطني والدولي.
وأض��اف أن ه��ذا الف��وز يعك��س جه��ود حكومة 
البحري��ن وإس��تراتيجياتها المتكامل��ة  مملك��ة 
برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 

في التفاعل والوفاء بالتزاماتها الدولية وحرصها 
على التعاون مع المؤسسات واآلليات الدولية من 
أجل تنميتها وتطويرها، إضافًة إلى تعزيز أسس 
الشراكة والحوار مع مختلف الدول لتحقيق التقدم 

المتواصل والمستدام في مجال حقوق اإلنسان.
وأك��د أن وزارة الخارجي��ة س��تواصل ب��كل ع��زم 
واقتدار دورها في مشاركة تجارب مملكة البحرين 
الرائدة ومنجزاتها الوطنية والحفاظ على المكانة 
العالمية الت��ي تحظى بها ف��ي مختلف المحافل 

الدولية.

حطاب: ولي العهد رئيس 
الوزراء حريص على االهتمام 

بالمساجد والعناية بها
عبدال��رزاق  النائ��ب  ثم��ن 
حط��اب أمر صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليف��ة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء بإطالق 
الجوام��ع  لتطوي��ر  خط��ة 
والمس��اجد وافتتاح وترميم 
وتأهي��ل 20 مس��جدا تابعا 
والجعفرية،  السنية  لألوقاف 
وم��ا تضمن��ه م��ن توجي��ه 
بتوفي��ر الميزاني��ة الالزم��ة 
لخط��ة إع��ادة إعم��ار بيوت 

اهلل، واعتماد المعايير الحديثة 
والتصاميم اإلس��المية في إعادة بناء وتطوير المساجد، وتوجيه 
وزارة العدل والشؤون اإلس��المية بالتنسيق مع الجهات المعنية 
لتخصي��ص المواقع واتخ��اذ اإلجراءات الكفيلة لس��رعة البدء في 
تصميم وبناء 12 مس��جدًا بمدينة س��لمان. ونوه بدعم ومتابعة 
صاحب الس��مو الملك��ي ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، في 
تهيئة المس��اجد والعناية بها وتوفير أس��باب الراحة والس��المة 
والطمأنينة، كي يؤدي المصلون عباداتهم في جو من الخش��وع 
والسكينة، ال سيما مع التنامي السكاني والتوسع العمراني، وذلك 

بما يوفي احتياجات كل المناطق من دون استثناء.
وأك��د أن ه��ذه األوام��ر الكريمة تعك��س التعاون الراس��خ بين 
الس��لطتين التنفيذي��ة والتش��ريعية، وس��رعة االس��تجابة من 
القيادة الحكيمة للمطالبات الملح��ة التي ينادي بها المواطنون 
البحرينيون، مشيرًا إلى أن تلبية تطلعات المواطنين يعد مؤشرا 

هاما في استكمال مسيرة النهضة الوطنية.
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مراجعة اإلجراءات دوريًا وتعزيز التدابير الوقائية.. وزير الداخلية: 

 تزويد الدفاع المدني بأحدث اآلليات 
ومنصة وطنية للتوعية بحاالت الطوارئ

أك��د وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن 
عبداهلل آل خليفة، أنه تم تطوير أس��طول الدفاع 
المدني، وتزويده بأحدث اآلليات والتقنيات وكافة 
التجهيزات التي تتطلبها المرحلة المقبلة، فيما 
يت��م العمل على إنش��اء منصة وطني��ة للتثقيف 

والتوعية في حاالت الطوارئ.
جاء ذلك، خالل زيارته أم��س، إلى اإلدارة العامة 
للدفاع المدني، حيث كان في اس��تقباله، رئيس 
األم��ن الع��ام الفريق طارق الحس��ن، ومدير عام 

اإلدارة العامة للدفاع المدني.
وأشاد الوزير، بدعم حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل البالد المفدى، 
ومتابعة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
لمنظوم��ة التطوي��ر والتحديث ب��وزارة الداخلية 
لتقديم أفضل الخدمات األمنية، وتعزيز السالمة 

العامة للمواطنين والمقيمين. 
وأعرب الوزير عن ش��كره وتقديره لجهود الدفاع 
المدن��ي، ضباط��ًا وضب��اط ص��ف وأف��راد، وم��ا 
يتمتع��ون به م��ن احترافية أمني��ة متميزة في 

جهود حماية األرواح والممتلكات.
وأش��ار إلى تكثي��ف الدورات التدريبي��ة في مجال 
التعامل م��ع حاالت الطوارئ، منوه��ًا إلى أهمية 

تهيئ��ة المجتم��ع وتوعيت��ه م��ن خ��الل ثقافة 
مدروسة.

واطل��ع الوزير عل��ى إيج��از، حول إج��راءات األمن 
والس��المة ضد خطر التلوث اإلش��عاعي، تضمن 
اإلجراءات االستباقية وتوفير سبل الرصد وتحديد 
الخطر، باإلضافة إلى الخطط المعّدة لالستجابة 
وجاهزي��ة وح��دة الم��واد الخطرة واالس��تعداد 

للطوارئ، وتثقيف الجمهور باإلجراءات الالزمة.

كما تضمن اإليجاز، أهداف وغايات االستراتيجية 
الوطني��ة للط��وارئ، والعمل على إنش��اء منصة 
وطني��ة للتثقي��ف والتوعية في ح��االت الطوارئ، 
تعد بمثابة شراكة مجتمعية بمنظور جديد من 
أجل خلق بيئة آمنة م��ن المخاطر، وتعتمد على 
تضافر الجهود المجتمعية. كما اش��تمل اإليجاز 
على االحتياجات المطلوبة لتطوير فرع التطهير 

والتعامل مع المواد الخطرة بالدفاع المدني.
وأك��د الوزي��ر عل��ى أهمي��ة مراجعة اإلج��راءات 
بش��كل دوري، والمضي قدمًا في تعزيز التدابير 
الوقائية للحماية المدنية والوقوف على مستوى 
مخاط��ر  أي  لمواجه��ة  والجاهزي��ة  االس��تعداد 
محتمل��ة، يمكن أن تنجم ع��ن الكوارث والحاالت 

الطارئة.
ونوه إلى قياس وتقييم مدى س��رعة االس��تجابة 
والوقوف على اإلجراءات والتجهيزات والتأكد من 

فاعلية الخطط الموضوعة.
وأضاف أن إج��راء التمارين الوطنية المش��تركة، 
بمش��اركة القطاع��ات األمني��ة المعني��ة ووفق 
فرضيات واقعية، يسهم في بناء القدرات وتعزيز 
التع��اون والتنس��يق وتطوي��ر العم��ل الميداني 
المش��ترك، معربًا عن تمنياته للجميع بالتوفيق 

في خدمة الوطن.

وزير العدل يستعرض وسفير 
البحرين بأمريكا تعزيز التعاون

استقبل وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد 
بن علي آل خليفة، أمس، سفير مملكة البحرين لدى الواليات 
المتحدة األمريكية الش��يخ عبداهلل بن راش��د آل خليفة، حيث 
تم اس��تعراض برامج التعاون القائمة بي��ن مملكة البحرين 
والواليات المتحدة األمريكية ف��ي مجاالت التدريب والتطوير 

العدلي وبحث سبل تعزيزها.

وزير الداخلية يبحث برامج 
التعاون األمني مع سفير 

البحرين لدى المملكة المتحدة

 اس��تقبل وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل 
آل خليفة، أمس، سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة 

الشيخ فواز بن محمد آل خليفة.
ورحب الوزير، بالس��فير الشيخ فواز، مش��يدًا بدور السفارة في 
تعزي��ز العالقات الثنائية بي��ن البحري��ن والمملكة المتحدة 
وتقديم الخدمات الالزمة للمواطنين البحرينيين المتواجدين 

في المملكة المتحدة.
وت��م خالل اللقاء، بحث برامج التعاون والتنس��يق األمني بين 
البلدي��ن الصديقي��ن، والعمل عل��ى فتح آف��اق جديدة خالل 

المرحلة المقبلة.

83٪ نسبة إنجاز بالغات الحوادث 
البسيطة عبر تطبيق المرور

اإلدارة  ع��ام  مدي��ر  ص��رح 
العامة للمرور العميد الشيخ 
عبدالرحم��ن بن عبدالوهاب 
آل خليف��ة أن نس��بة إنج��از 
بالغ��ات الح��وادث المرورية 
تعامل��ت  الت��ي  البس��يطة 
معها شركات التأمين بلغت 
83 % م��ن خ��الل التطبي��ق 
اإللكترون��ي ل��إدارة العامة 
من��ذ   »e Traffic« للم��رور 
ف��ي نهاية  الق��رار  تطبي��ق 
أبري��ل  إل��ى   2021 يولي��و 

2022. وأضاف أن تحقيق هذه 
النسبة القياسية ما جاء إال بوعي السواق وتفاعلهم مع هذا القرار 
ال��ذي يهدف إل��ى تخفيف االزدحام��ات المرورية وع��دم تعطيل 
الحركة، مما عزز السالمة المرورية لجميع المواطنين والمقيمين، 
وإنجاز المعاملة في وقت قياسي دون الحاجة للحضور الشخصي.

 مدير عام المرور

عبدالرزاق حطاب

 اجتماع بحريني تركمنستاني
لتبادل الخبرات حول مكافحة »كورونا«

ترأس وكي��ل وزارة الصحة الدكت��ور وليد خليفة 
المان��ع، االجتم��اع الثنائ��ي بي��ن وزارة الصحة 
ووزارة الصح��ة والصناعة الطبية بتركمنس��تان 
عبر تقنية االتصال المرئ��ي، بهدف تبادل اآلراء 
والخب��رات ح��ول مكافحة إنتش��ار جائحة كورونا 

»كوفيد19«.
وش��ارك في االجتماع كل من الوكيل المس��اعد 
للصحة العامة الدكتورة مريم الهاجري، ومديرة 
إدارة الصح��ة العامة الدكتورة نج��اة أبو الفتح، 

وأميرة نوح أخصائي أول عالقات صحية دولية. 
الدكت��ورة  التركمنس��تاني  الجان��ب  وت��رأس 
أوفلياغولوف��ا جربانج��ل رئيس دائ��رة مكافحة 
انتش��ار األم��راض المعدي��ة وبحض��ور كاًل من 
الدكت��ور يايليم��وف نيديرنازار أخصائ��ي أوبئة 
بدائ��رة مكافح��ة انتش��ار األم��راض المعدية، 
والدكت��ور أنابيردييف أنابي��ردي أخصائي أوبئة 
بدائ��رة مكافح��ة انتش��ار األم��راض المعدية، 
والدكت��ور جاب��اروف بيجينش نائ��ب مدير مركز 
التغذية والصحة، والس��يد نور محمد ممثل دول 

الشرق األوسط وأفريقيا.
واس��تعرض المانع، اس��تجابة البحرين لجائحة 
كوفي��د-19 والخط��وات االس��تباقية الت��ي ت��م 

اتخاذه��ا من قبل الحكومة بدءًا بتش��كيل فريق 
وطن��ي بعضوية ممثلين رفيعي المس��توى من 
كاف��ة القطاع��ات الحكومي��ة وبقي��ادة صاحب 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، مما يعكس 
مدى التزام قي��ادة البحرين بضمان توفير أعلى 
مستويات االستجابة للجائحة. إضافة إلى إنشاء 
غرف��ة العملي��ات واس��تعراض آلي��ات الفحص 
والرص��د والتتب��ع، والحملة اإلعالمي��ة متعددة 

اللغ��ات، ورف��ع الق��درات االس��تيعابية وتدريب 
وتأهي��ل العاملي��ن الصحيين، وتدابي��ر الصحة 

العامة الحتواء الفيروس.
وتط��رق إل��ى الحمل��ة الوطني��ة للتطعي��م ضد 
كوفي��د-19، ومش��اركة البحري��ن ف��ي التجارب 
الس��ريرية للقاح س��ينوفارم، وتوفي��ر اللقاحات 
لكاف��ة المواطني��ن والمقيمين بص��ورة مجانية 
دون اس��تثناء مع إعطائهم فرص��ة االختيار من 

بين اللقاحات المتوفرة.

تعقيبًا على قرار تعيين مجلس إدارة مؤقت

 »األطباء البحرينية«: لم نأل جهدًا
في خدمة األطباء ومصالحهم

أكد مجل��س إدارة جمعية األطباء البحرينية أنه لم ي��أل جهدًا أبدًا في خدمة 
األطب��اء ومصالحهم وقد حقق الكثير من اإلنجازات التي لم يس��بق لها مثيل 
ف��ي تاريخ الجمعية والتي س��وف يت��م التطرق إليها بالتفصي��ل في اجتماع 

الجمعية العمومية القادم.
جاء ذلك في بيان بخصوص ما تم تداوله في الصحف وبين األطباء بشأن قرار 
تعيي��ن مجلس إدارة مؤقت من قب��ل وزارة العمل والتنمية االجتماعية الذي 

صدر يوم األحد الماضي.
وفيما يلي نص البيان:

لقد قامت جمعي��ة األطباء البحرينية وقبل انتهاء فت��رة عمل مجلس اإلدارة 
الحال��ي بمناقش��ة الخيارات الممكنة م��ع وزارة العمل والتنمي��ة االجتماعية 
لضمان اس��تمرارية عم��ل الجمعي��ة دون انقطاع في ظل الظ��روف القاهرة 
المتعلقة بانش��غال األطب��اء بمكافحة جائحة فيروس كورون��ا وانتهاء فترة 
عمل مجلس إدارة الجمعية الحالي وعدم تمكنه من تس��يير األعمال اليومية 
للجمعي��ة نتيج��ة انتهاء م��دة التخويل الصادر م��ن وزارة العم��ل والتنمية 
االجتماعية مع مواصلة المجلس لممارسة جميع أعماله واختصاصاته بعلم 

وموافقة الوزارة طوال الفترة السابقة.
 وارت��أت ال��وزارة أن��ه التزام��ًا بالقوانين الص��ادرة في ه��ذا الخصوص فإنه 
س��يتم تعيين مجلس اإلدارة الحالي بصورة مؤقتة لمدة ثمانية شهور حتى 
يت��م خاللها الترتيب لعق��د الجمعية العمومية واختي��ار مجلس إدارة جديد 
للجمعي��ة. وبالرغم أن مجلس اإلدارة الحالي أعرب لل��وزارة في أكثر من مرة 
عن عدم رغبته في االستمرار إال أنه التزامًا بمسئوليته نحو الجمعية وتعاونا 
م��ع ال��وزارة قد وافق على ه��ذا التعيين وعقد اجتماع��ه األول والذي تم فيه 
توزي��ع المناصب وإرس��ال محض��ر االجتماع لل��وزارة التزامًا بق��رار التعيين، 

شاكرين للوزارة ثقتهم بأعضاء مجلس اإلدارة.
وي��ود مجلس اإلدارة التأكي��د أنه طوال فترة إدارت��ه للجمعية والتي امتدت 

عل��ى م��دى أكثر م��ن أربع س��نوات تخللته��ا فت��رات اس��تثنائية عصيبة لم 
يس��بق لها مثيل، أنه التزم التزامًا كاماًل بالنظام األساس��ي للجمعية وجميع 
متطلب��ات وزارة العمل والتنمية االجتماعية ولم يس��بق ل��ه أبدًا أن خالف أو 
تس��لم أي إش��عار بمخالفة من أي جه��ة حكومية أو غيرها بم��ا فيهم وزارة 
العم��ل والتنمية االجتماعية. وقد أكمل مجلس اإلدارة جميع التقارير المالية 
المفصل��ة والمدقق��ة من قبل ش��ركة التدقيق الخارجي��ة والمعتمدة وذلك 
للس��نوات المالي��ة 2018 و2019 و2020 و2021 ميالدي��ة ولم يتم رصد أي 
مخالفات في هذه التقارير والتي تم إرسالها جمعيًا إلى وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية قبل فترة من صدور قرار التعيين المؤقت.
كما قدمت الجمعية أكثر من طلب رسمي لوزارة العمل والتنمية االجتماعية 
النعق��اد الجمعي��ة العمومية النتخاب مجل��س إدارة جديد لل��دورة القادمة 
2022-2024 وتم فتح باب الترشح وإعداد التقرير األدبي لتقديمه للجمعية 
العمومية. ولكن بس��بب أمور فنية خاصة بال��وزارة تم رفض جميع الطلبات. 
وكان بإم��كان الوزارة الدعوة النعقاد الجمعي��ة العمومية في حال وجود أي 

مخالفات أو قصور من المجلس في إدارة الجمعية.
ويؤكد مجلس اإلدارة أنه لم يألو جهدًا أبدًا في خدمة األطباء ومصالحهم وقد 
حقق الكثير من اإلنجازات التي لم يس��بق لها مثيل في تاريخ الجمعية والتي 

سوف يتم التطرق إليها بالتفصيل في اجتماع الجمعية العمومية القادم.
وأما بخصوص األس��باب الت��ي ذكرت في قرار التعيي��ن المؤقت فان مجلس 
اإلدارة م��ا يزال في تواصل مع الوزارة الس��تيضاح ه��ذا األمر والذي يتعارض 

تماما مع جميع الوقائع والمراسالت الموثقة في سجالت الجمعية.
وفي الختام تدعوا الجمعية جميع منتس��بيها للمشاركة الفعالة في العملية 
االنتخابي��ة القادمة التي س��يعلن عنها ف��ي القريب العاج��ل واالنخراط في 
العمل التطوعي الذي يعتبر من أس��مى وأرق��ى أوجه العطاء للوطن ولزمالء 

مهنة الطب في مملكة البحرين.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/14/watan-20220414.pdf?1649912705
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/1000945
https://alwatannews.net/article/1000938
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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

حطاب: ولي العهد رئيس 
الوزراء حريص على االهتمام 

بالمساجد والعناية بها
عبدال��رزاق  النائ��ب  ثم��ن 
حط��اب أمر صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليف��ة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء بإطالق 
الجوام��ع  لتطوي��ر  خط��ة 
والمس��اجد وافتتاح وترميم 
وتأهي��ل 20 مس��جدا تابعا 
والجعفرية،  السنية  لألوقاف 
وم��ا تضمن��ه م��ن توجي��ه 
بتوفي��ر الميزاني��ة الالزم��ة 
لخط��ة إع��ادة إعم��ار بيوت 

اهلل، واعتماد المعايير الحديثة 
والتصاميم اإلس��المية في إعادة بناء وتطوير المساجد، وتوجيه 
وزارة العدل والشؤون اإلس��المية بالتنسيق مع الجهات المعنية 
لتخصي��ص المواقع واتخ��اذ اإلجراءات الكفيلة لس��رعة البدء في 
تصميم وبناء 12 مس��جدًا بمدينة س��لمان. ونوه بدعم ومتابعة 
صاحب الس��مو الملك��ي ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، في 
تهيئة المس��اجد والعناية بها وتوفير أس��باب الراحة والس��المة 
والطمأنينة، كي يؤدي المصلون عباداتهم في جو من الخش��وع 
والسكينة، ال سيما مع التنامي السكاني والتوسع العمراني، وذلك 

بما يوفي احتياجات كل المناطق من دون استثناء.
وأك��د أن ه��ذه األوام��ر الكريمة تعك��س التعاون الراس��خ بين 
الس��لطتين التنفيذي��ة والتش��ريعية، وس��رعة االس��تجابة من 
القيادة الحكيمة للمطالبات الملح��ة التي ينادي بها المواطنون 
البحرينيون، مشيرًا إلى أن تلبية تطلعات المواطنين يعد مؤشرا 

هاما في استكمال مسيرة النهضة الوطنية.
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مراجعة اإلجراءات دوريًا وتعزيز التدابير الوقائية.. وزير الداخلية: 

 تزويد الدفاع المدني بأحدث اآلليات 
ومنصة وطنية للتوعية بحاالت الطوارئ

أك��د وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن 
عبداهلل آل خليفة، أنه تم تطوير أس��طول الدفاع 
المدني، وتزويده بأحدث اآلليات والتقنيات وكافة 
التجهيزات التي تتطلبها المرحلة المقبلة، فيما 
يت��م العمل على إنش��اء منصة وطني��ة للتثقيف 

والتوعية في حاالت الطوارئ.
جاء ذلك، خالل زيارته أم��س، إلى اإلدارة العامة 
للدفاع المدني، حيث كان في اس��تقباله، رئيس 
األم��ن الع��ام الفريق طارق الحس��ن، ومدير عام 

اإلدارة العامة للدفاع المدني.
وأشاد الوزير، بدعم حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل البالد المفدى، 
ومتابعة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
لمنظوم��ة التطوي��ر والتحديث ب��وزارة الداخلية 
لتقديم أفضل الخدمات األمنية، وتعزيز السالمة 

العامة للمواطنين والمقيمين. 
وأعرب الوزير عن ش��كره وتقديره لجهود الدفاع 
المدن��ي، ضباط��ًا وضب��اط ص��ف وأف��راد، وم��ا 
يتمتع��ون به م��ن احترافية أمني��ة متميزة في 

جهود حماية األرواح والممتلكات.
وأش��ار إلى تكثي��ف الدورات التدريبي��ة في مجال 
التعامل م��ع حاالت الطوارئ، منوه��ًا إلى أهمية 

تهيئ��ة المجتم��ع وتوعيت��ه م��ن خ��الل ثقافة 
مدروسة.

واطل��ع الوزير عل��ى إيج��از، حول إج��راءات األمن 
والس��المة ضد خطر التلوث اإلش��عاعي، تضمن 
اإلجراءات االستباقية وتوفير سبل الرصد وتحديد 
الخطر، باإلضافة إلى الخطط المعّدة لالستجابة 
وجاهزي��ة وح��دة الم��واد الخطرة واالس��تعداد 

للطوارئ، وتثقيف الجمهور باإلجراءات الالزمة.

كما تضمن اإليجاز، أهداف وغايات االستراتيجية 
الوطني��ة للط��وارئ، والعمل على إنش��اء منصة 
وطني��ة للتثقي��ف والتوعية في ح��االت الطوارئ، 
تعد بمثابة شراكة مجتمعية بمنظور جديد من 
أجل خلق بيئة آمنة م��ن المخاطر، وتعتمد على 
تضافر الجهود المجتمعية. كما اش��تمل اإليجاز 
على االحتياجات المطلوبة لتطوير فرع التطهير 

والتعامل مع المواد الخطرة بالدفاع المدني.
وأك��د الوزي��ر عل��ى أهمي��ة مراجعة اإلج��راءات 
بش��كل دوري، والمضي قدمًا في تعزيز التدابير 
الوقائية للحماية المدنية والوقوف على مستوى 
مخاط��ر  أي  لمواجه��ة  والجاهزي��ة  االس��تعداد 
محتمل��ة، يمكن أن تنجم ع��ن الكوارث والحاالت 

الطارئة.
ونوه إلى قياس وتقييم مدى س��رعة االس��تجابة 
والوقوف على اإلجراءات والتجهيزات والتأكد من 

فاعلية الخطط الموضوعة.
وأضاف أن إج��راء التمارين الوطنية المش��تركة، 
بمش��اركة القطاع��ات األمني��ة المعني��ة ووفق 
فرضيات واقعية، يسهم في بناء القدرات وتعزيز 
التع��اون والتنس��يق وتطوي��ر العم��ل الميداني 
المش��ترك، معربًا عن تمنياته للجميع بالتوفيق 

في خدمة الوطن.

وزير العدل يستعرض وسفير 
البحرين بأمريكا تعزيز التعاون

استقبل وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد 
بن علي آل خليفة، أمس، سفير مملكة البحرين لدى الواليات 
المتحدة األمريكية الش��يخ عبداهلل بن راش��د آل خليفة، حيث 
تم اس��تعراض برامج التعاون القائمة بي��ن مملكة البحرين 
والواليات المتحدة األمريكية ف��ي مجاالت التدريب والتطوير 

العدلي وبحث سبل تعزيزها.

وزير الداخلية يبحث برامج 
التعاون األمني مع سفير 

البحرين لدى المملكة المتحدة

 اس��تقبل وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل 
آل خليفة، أمس، سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة 

الشيخ فواز بن محمد آل خليفة.
ورحب الوزير، بالس��فير الشيخ فواز، مش��يدًا بدور السفارة في 
تعزي��ز العالقات الثنائية بي��ن البحري��ن والمملكة المتحدة 
وتقديم الخدمات الالزمة للمواطنين البحرينيين المتواجدين 

في المملكة المتحدة.
وت��م خالل اللقاء، بحث برامج التعاون والتنس��يق األمني بين 
البلدي��ن الصديقي��ن، والعمل عل��ى فتح آف��اق جديدة خالل 

المرحلة المقبلة.

83٪ نسبة إنجاز بالغات الحوادث 
البسيطة عبر تطبيق المرور

اإلدارة  ع��ام  مدي��ر  ص��رح 
العامة للمرور العميد الشيخ 
عبدالرحم��ن بن عبدالوهاب 
آل خليف��ة أن نس��بة إنج��از 
بالغ��ات الح��وادث المرورية 
تعامل��ت  الت��ي  البس��يطة 
معها شركات التأمين بلغت 
83 % م��ن خ��الل التطبي��ق 
اإللكترون��ي ل��إدارة العامة 
من��ذ   »e Traffic« للم��رور 
ف��ي نهاية  الق��رار  تطبي��ق 
أبري��ل  إل��ى   2021 يولي��و 

2022. وأضاف أن تحقيق هذه 
النسبة القياسية ما جاء إال بوعي السواق وتفاعلهم مع هذا القرار 
ال��ذي يهدف إل��ى تخفيف االزدحام��ات المرورية وع��دم تعطيل 
الحركة، مما عزز السالمة المرورية لجميع المواطنين والمقيمين، 
وإنجاز المعاملة في وقت قياسي دون الحاجة للحضور الشخصي.

 مدير عام المرور

عبدالرزاق حطاب

 اجتماع بحريني تركمنستاني
لتبادل الخبرات حول مكافحة »كورونا«

ترأس وكي��ل وزارة الصحة الدكت��ور وليد خليفة 
المان��ع، االجتم��اع الثنائ��ي بي��ن وزارة الصحة 
ووزارة الصح��ة والصناعة الطبية بتركمنس��تان 
عبر تقنية االتصال المرئ��ي، بهدف تبادل اآلراء 
والخب��رات ح��ول مكافحة إنتش��ار جائحة كورونا 

»كوفيد19«.
وش��ارك في االجتماع كل من الوكيل المس��اعد 
للصحة العامة الدكتورة مريم الهاجري، ومديرة 
إدارة الصح��ة العامة الدكتورة نج��اة أبو الفتح، 

وأميرة نوح أخصائي أول عالقات صحية دولية. 
الدكت��ورة  التركمنس��تاني  الجان��ب  وت��رأس 
أوفلياغولوف��ا جربانج��ل رئيس دائ��رة مكافحة 
انتش��ار األم��راض المعدي��ة وبحض��ور كاًل من 
الدكت��ور يايليم��وف نيديرنازار أخصائ��ي أوبئة 
بدائ��رة مكافح��ة انتش��ار األم��راض المعدية، 
والدكت��ور أنابيردييف أنابي��ردي أخصائي أوبئة 
بدائ��رة مكافح��ة انتش��ار األم��راض المعدية، 
والدكت��ور جاب��اروف بيجينش نائ��ب مدير مركز 
التغذية والصحة، والس��يد نور محمد ممثل دول 

الشرق األوسط وأفريقيا.
واس��تعرض المانع، اس��تجابة البحرين لجائحة 
كوفي��د-19 والخط��وات االس��تباقية الت��ي ت��م 

اتخاذه��ا من قبل الحكومة بدءًا بتش��كيل فريق 
وطن��ي بعضوية ممثلين رفيعي المس��توى من 
كاف��ة القطاع��ات الحكومي��ة وبقي��ادة صاحب 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، مما يعكس 
مدى التزام قي��ادة البحرين بضمان توفير أعلى 
مستويات االستجابة للجائحة. إضافة إلى إنشاء 
غرف��ة العملي��ات واس��تعراض آلي��ات الفحص 
والرص��د والتتب��ع، والحملة اإلعالمي��ة متعددة 

اللغ��ات، ورف��ع الق��درات االس��تيعابية وتدريب 
وتأهي��ل العاملي��ن الصحيين، وتدابي��ر الصحة 

العامة الحتواء الفيروس.
وتط��رق إل��ى الحمل��ة الوطني��ة للتطعي��م ضد 
كوفي��د-19، ومش��اركة البحري��ن ف��ي التجارب 
الس��ريرية للقاح س��ينوفارم، وتوفي��ر اللقاحات 
لكاف��ة المواطني��ن والمقيمين بص��ورة مجانية 
دون اس��تثناء مع إعطائهم فرص��ة االختيار من 

بين اللقاحات المتوفرة.

تعقيبًا على قرار تعيين مجلس إدارة مؤقت

 »األطباء البحرينية«: لم نأل جهدًا
في خدمة األطباء ومصالحهم

أكد مجل��س إدارة جمعية األطباء البحرينية أنه لم ي��أل جهدًا أبدًا في خدمة 
األطب��اء ومصالحهم وقد حقق الكثير من اإلنجازات التي لم يس��بق لها مثيل 
ف��ي تاريخ الجمعية والتي س��وف يت��م التطرق إليها بالتفصي��ل في اجتماع 

الجمعية العمومية القادم.
جاء ذلك في بيان بخصوص ما تم تداوله في الصحف وبين األطباء بشأن قرار 
تعيي��ن مجلس إدارة مؤقت من قب��ل وزارة العمل والتنمية االجتماعية الذي 

صدر يوم األحد الماضي.
وفيما يلي نص البيان:

لقد قامت جمعي��ة األطباء البحرينية وقبل انتهاء فت��رة عمل مجلس اإلدارة 
الحال��ي بمناقش��ة الخيارات الممكنة م��ع وزارة العمل والتنمي��ة االجتماعية 
لضمان اس��تمرارية عم��ل الجمعي��ة دون انقطاع في ظل الظ��روف القاهرة 
المتعلقة بانش��غال األطب��اء بمكافحة جائحة فيروس كورون��ا وانتهاء فترة 
عمل مجلس إدارة الجمعية الحالي وعدم تمكنه من تس��يير األعمال اليومية 
للجمعي��ة نتيج��ة انتهاء م��دة التخويل الصادر م��ن وزارة العم��ل والتنمية 
االجتماعية مع مواصلة المجلس لممارسة جميع أعماله واختصاصاته بعلم 

وموافقة الوزارة طوال الفترة السابقة.
 وارت��أت ال��وزارة أن��ه التزام��ًا بالقوانين الص��ادرة في ه��ذا الخصوص فإنه 
س��يتم تعيين مجلس اإلدارة الحالي بصورة مؤقتة لمدة ثمانية شهور حتى 
يت��م خاللها الترتيب لعق��د الجمعية العمومية واختي��ار مجلس إدارة جديد 
للجمعي��ة. وبالرغم أن مجلس اإلدارة الحالي أعرب لل��وزارة في أكثر من مرة 
عن عدم رغبته في االستمرار إال أنه التزامًا بمسئوليته نحو الجمعية وتعاونا 
م��ع ال��وزارة قد وافق على ه��ذا التعيين وعقد اجتماع��ه األول والذي تم فيه 
توزي��ع المناصب وإرس��ال محض��ر االجتماع لل��وزارة التزامًا بق��رار التعيين، 

شاكرين للوزارة ثقتهم بأعضاء مجلس اإلدارة.
وي��ود مجلس اإلدارة التأكي��د أنه طوال فترة إدارت��ه للجمعية والتي امتدت 

عل��ى م��دى أكثر م��ن أربع س��نوات تخللته��ا فت��رات اس��تثنائية عصيبة لم 
يس��بق لها مثيل، أنه التزم التزامًا كاماًل بالنظام األساس��ي للجمعية وجميع 
متطلب��ات وزارة العمل والتنمية االجتماعية ولم يس��بق ل��ه أبدًا أن خالف أو 
تس��لم أي إش��عار بمخالفة من أي جه��ة حكومية أو غيرها بم��ا فيهم وزارة 
العم��ل والتنمية االجتماعية. وقد أكمل مجلس اإلدارة جميع التقارير المالية 
المفصل��ة والمدقق��ة من قبل ش��ركة التدقيق الخارجي��ة والمعتمدة وذلك 
للس��نوات المالي��ة 2018 و2019 و2020 و2021 ميالدي��ة ولم يتم رصد أي 
مخالفات في هذه التقارير والتي تم إرسالها جمعيًا إلى وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية قبل فترة من صدور قرار التعيين المؤقت.
كما قدمت الجمعية أكثر من طلب رسمي لوزارة العمل والتنمية االجتماعية 
النعق��اد الجمعي��ة العمومية النتخاب مجل��س إدارة جديد لل��دورة القادمة 
2022-2024 وتم فتح باب الترشح وإعداد التقرير األدبي لتقديمه للجمعية 
العمومية. ولكن بس��بب أمور فنية خاصة بال��وزارة تم رفض جميع الطلبات. 
وكان بإم��كان الوزارة الدعوة النعقاد الجمعي��ة العمومية في حال وجود أي 

مخالفات أو قصور من المجلس في إدارة الجمعية.
ويؤكد مجلس اإلدارة أنه لم يألو جهدًا أبدًا في خدمة األطباء ومصالحهم وقد 
حقق الكثير من اإلنجازات التي لم يس��بق لها مثيل في تاريخ الجمعية والتي 

سوف يتم التطرق إليها بالتفصيل في اجتماع الجمعية العمومية القادم.
وأما بخصوص األس��باب الت��ي ذكرت في قرار التعيي��ن المؤقت فان مجلس 
اإلدارة م��ا يزال في تواصل مع الوزارة الس��تيضاح ه��ذا األمر والذي يتعارض 

تماما مع جميع الوقائع والمراسالت الموثقة في سجالت الجمعية.
وفي الختام تدعوا الجمعية جميع منتس��بيها للمشاركة الفعالة في العملية 
االنتخابي��ة القادمة التي س��يعلن عنها ف��ي القريب العاج��ل واالنخراط في 
العمل التطوعي الذي يعتبر من أس��مى وأرق��ى أوجه العطاء للوطن ولزمالء 

مهنة الطب في مملكة البحرين.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/14/watan-20220414.pdf?1649912705
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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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المنامة- وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

األعلـــى  المجلـــس  اســـتقبل عضـــو 
بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
حاكم إمارة الشارقة صاحب السمو 
الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، 
إمـــارة  فـــي  العامـــر  البديـــع  بقصـــر 
الشارقة، سفير مملكة البحرين لدى 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة  
الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة.

صاحـــب  أشـــاد  اللقـــاء،  وخـــال 
الســـمو حاكم إمارة الشـــارقة بعمق 
اإلماراتيـــة  البحرينيـــة  العاقـــات 
الماضيـــة،  العقـــود  عبـــر  الممتـــدة 
األخويـــة  الروابـــط  مـــن  انطاًقـــا 
المتينة والتاريخ المشـــترك ووحدة 

المصير والمصالح الواحدة.
وكلـــف صاحب الســـمو حاكم إمارة 
بنقـــل  الســـفير  ســـعادة  الشـــارقة 
تحياتـــه وتهانيه لمقام عاهل الباد 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة، والى ولي العهد 
الـــوزراء صاحـــب  رئيـــس مجلـــس 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة،  بمناســـبة حلـــول 
شهر رمضان المبارك، داعًيا المولى 
عـــز وجـــل أن يعيـــد هذه المناســـبة 

المباركـــة عليهمـــا بموفـــور الصحـــة 
مملكـــة  وعلـــى  العافيـــة،  وتمـــام 
والرقـــي  التقـــدم  بـــدوام  البحريـــن 

واالزدهار.
مـــن جانبه، عبر الســـفير عن شـــكره 
الســـمو حاكـــم  وتقديـــره لصاحـــب 
عمـــق  مؤكـــًدا  الشـــارقة،  إمـــارة 
العاقـــات األخويـــة الراســـخة التي 
تربـــط بين البلدين الشـــقيقين، وما 
يجمعهما من أواصر القربى وتاريخ 
وعادات وتقاليد ومواقف مشتركة 
ثابتـــة، مثنًيـــا على ما وصلـــت إليه 
إمارة الشـــارقة في عهد ســـموه من 
نمو وتطور وازدهار عبر المشـــاريع 
والتراثيـــة  العمرانيـــة  النوعيـــة 
وكذلـــك  والســـياحية،  والثقافيـــة 
الرؤيـــة الســـديدة لســـموه والجهود 
البنـــاء  التـــي تبـــذل فـــي  الحثيثـــة 
الهويـــة  علـــى  والحفـــاظ  الثقافـــي 
اإلسامية مما أسهم في استحقاق 
امارة الشارقة لقب عاصمة الثقافة 
متمنًيـــا  جـــدارة،  بـــكل  اإلســـامية 
إلمـــارة الشـــارقة المزيـــد مـــن النمو 
والتقدم واالزدهار في عهد ســـموه 

الزاهر.

الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
بمقـــر  الزيانـــي،   عبداللطيـــف 
المملكـــة  ســـفير  أمـــس،  الـــوزارة 
المتحـــدة لـــدى مملكـــة البحريـــن 

رودي دراموند.
بحـــث  اللقـــاء،  خـــال  وجـــرى 
والتعـــاون  الصداقـــة  عاقـــات 
التاريخيـــة القائمـــة بيـــن مملكـــة 
المتحـــدة،  والمملكـــة  البحريـــن 
ومســـار التعـــاون الثنائي وســـبل 

يخـــدم  بمـــا  وتنميتـــه  تطويـــره 
البلديـــن  وأهـــداف  تطلعـــات 
والشعبين الصديقين، إضافًة إلى 
مناقشـــة أبرز المســـتجدات على 
الســـاحتين اإلقليميـــة والدوليـــة 

محل االهتمام المشترك.
قطـــاع  رئيـــس  اللقـــاء،  حضـــر 
بـــوزارة  األوروبيـــة  الشـــؤون 
إبراهيـــم  أحمـــد  الخارجيـــة 

القرينيس.

اجتمـــع ســـفير مملكـــة البحرين 
فـــي رومـــا، ناصر البلوشـــي، مع 
السفير لويجي ماريا فيجنالي، 
شـــؤون  إلدارة  العـــام  المديـــر 
فـــي  اإليطالييـــن  المواطنيـــن 
الهجـــرة  وسياســـات  الخـــارج 
الخارجيـــة  الشـــؤون  بـــوزارة 
والتعـــاون الدولـــي بالجمهورية 
الوزيـــر  بحضـــور  اإليطاليـــة، 
مفوض ستيفانو بيانكي، مدير 
بالـــوزارة،  التأشـــيرات  إدارة 
والمستشـــار رافايلـــي كاّلوســـو، 
العامـــة  اإلدارة  رئيـــس  نائـــب 
واألمـــن.  السياســـية  للشـــؤون 
أشـــاد  االجتمـــاع،  وخـــال 
السفير بعمق العاقات الوثيقة 
بيـــن  تجمـــع  التـــي  والمتميـــزة 

مملكـــة البحريـــن والجمهوريـــة 
اإليطالية وما تشهده من تطور 
األصعـــدة،  كافـــة  علـــى  ونمـــاء 
مؤكـــًدا أهميـــة مواصلـــة تعزيز 
الثنائـــي  والتنســـيق  التعـــاون 
المشـــترك بمـــا يلبـــي التطلعات 
البلديـــن  بيـــن  المشـــتركة 

والشعبين الصديقين.
الســـفير  ثمـــن  جانبـــه،  مـــن 
لويجي ماريا فيجنالي المســـار 
مـــع  بـــاده  لعاقـــات  المتميـــز 
شـــتى  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
بأهميـــة  منوًهـــا  المجـــاالت، 
التجاريـــة  العاقـــات  تطويـــر 
واالقتصاديـــة وتســـهيل عملية 
السفر والتأشيرات بين البلدين 

الصديقين.

حاكم الشارقة: العالقات البحرينية 
اإلماراتية ممتدة عبر العقود

تطوير مسار التعاون الثنائي مع بريطانيا

تعزيز التنسيق المشترك مع إيطاليا

موظفو “الملكية” يتسلمون وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي
السيد: االعتزاز الملكي بالصفوف األولى دعم المحدود للجهود الوطنية

أكـــد األميـــن العام للمؤسســـة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية 
مصطفى الســـيد أن اعتـــزاز عاهل البـــاد صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وتثمين ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، للجهـــود الوطنيـــة المخلصة 
لكافـــة العاملين في الصفـــوف األمامية للتصدي لفيروس 
كورونا من الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة 
الداخلية، وكافة الجهات المســـاندة، ُيمّثل دعًما ال محدود 
لنـــا جميًعـــا لهـــذه الجهود الوطنية، مشـــيًدا بجهـــود جميع 
موظفي المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية وما بذلوه 

من عمل إنساني طوال فترة الجائحة.
وأكـــد الســـيد أن الحفـــاظ علـــى مـــا تحقـــق حتـــى اليـــوم 
يســـتدعي بـــذل المزيـــد مـــن العمـــل للوصـــول للنجاحـــات 
المنشودة، ومواصلة السعي والجهود في العمل اإلنساني 
النبيـــل لخدمـــة كافة شـــرائح المجتمع عبـــر عملنا اليومي 

الذي نقوم به.
جـــاء ذلـــك لدى تســـليم الســـيد “وســـام األمير ســـلمان بن 
حمد لاســـتحقاق الطبـــي” للكوادر الوطنية من منتســـبي 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية إنفاًذا لألمر الملكي 
الســـامي وفي إطـــار توجيه صاحـــب الســـمو الملكي ولي 

العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء لكافـــة الجهـــات المعنيـــة 
بتســـليم الوســـام للعامليـــن فـــي الصفـــوف األماميـــة مـــن 
الكـــوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، 

وكافة الجهات المساندة. 
وهنأ األمين العام للمؤسسة الحاصلين على “وسام األمير 
ســـلمان بن حمـــد لاســـتحقاق الطبـــي”، معرًبا عن شـــكره 
الكبيـــر علـــى الجهـــود المخلصـــة والمشـــاركة الفاعلـــة في 

التصدي للجائحة بكل عزم وتفان.
مـــن جانبهم، أعرب منتســـبو المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنســـانية الذي تشـــرفوا بتســـلم وســـام األمير سلمان بن 
حمـــد لاســـتحقاق الطبي، عـــن بالـــغ الفخر بهـــذا التكريم 
الســـامي، مؤكديـــن أن خدمـــة البحرين تظـــل دائًما نصب 
أعينهـــم، وبـــأن هذا الوســـام يضع علـــى عاتقهـــم مواصلة 

الجهود المبذولة في العمل اإلنساني.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

تدشين نظام العالمة المميزة “الطوابع الرقمية”
حماية المستهلك من السلع المزورة وتعريفهم ببيانات المنتج

أطلـــق الجهـــاز الوطنـــي لإليـــرادات نظام 
الرقميـــة(،  )الطوابـــع  المميـــزة  العامـــة 
والذي يهـــدف إلى تتبع الســـلع االنتقائية 
مـــن مرحلـــة التصنيـــع وصواًل إلـــى نقطة 

االستهاك.
الرقابـــي  النظـــام  هـــذا  بموجـــب  ويتـــم 
وضـــع طابـــع رقمـــي مخصـــص يحتـــوي 
على مميـــزات ورمـــوز أمنية على الســـلع 
االنتقائيـــة لضمان حماية المســـتهلك من 
مخاطر اســـتخدام الســـلع غير الشـــرعية 

والمتدنية الجودة.
أّن  لإليـــرادات  الوطنـــي  الجهـــاز  وبّيـــن 
نظام الطوابع الرقمية ســـيعمل من خال 
عملية مسح الطابع الرقمي الملصق على 
العبـــوة عنـــد منافـــذ المملكـــة؛ للتأكـــد من 
أن المنتجـــات أصليـــة، حيث يســـهم ذلك 
في ضمـــان حماية المســـتهلك من تداول 
الســـلع المزورة وغير القانونيـــة مما يعزز 
مصداقيـــة المتاجـــرة بتلك الســـلع والحد 
من حاالت تهريبها داخل مملكة البحرين، 
مع ضمـــان التحصيـــل الفعـــال لإليرادات 
الحكومية. باإلضافة إلى أن هذه الطوابع 
الرقمية ستمّكن المستهلكين من التعرف 
علـــى بيانـــات المنتـــج والتحقـــق مـــن أن 

المنتجات أصلية.
وتابـــع الجهـــاز بأنه ســـيتم تطبيـــق نظام 
الطوابـــع الرقميـــة مبدئًيـــا علـــى منتجات 
السجائر، ليتم في الفترة الاحقة توسيع 
نطـــاق تطبيـــق النظـــام، وذلك بالتنســـيق 
والتعـــاون المشـــترك مـــع كل من شـــؤون 
ووزارة  الداخليـــة،  بـــوزارة  الجمـــارك 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة، ووزارة 
الصحـــة؛ بهـــدف ضمـــان اتخـــاذ التدابيـــر 
الازمة والتأكد من التطبيق الســـليم لهذا 

النظام.
أن  لإليـــرادات  الوطنـــي  الجهـــاز  وذكـــر 
التســـجيل فـــي نظـــام الطوابـــع الرقميـــة 
مـــن  لانتقائيـــة  بالخاضعيـــن  معنـــي 
مســـتوردي منتجـــات التبغ والمؤسســـات 
ذات الصلة في سلســـلة التوريد بدًءا من 
اإلنتاج واالستيراد حتى طرح المنتجات 
في األسواق المحلية في مملكة البحرين.

وأشار الجهاز إلى أن تطبيق نظام الطوابع 
الرقميـــة فـــي مملكـــة البحريـــن يشـــمل 3 
مراحـــل، حيـــث بـــدأت المرحلـــة األولـــى 
اعتبـــارًا مـــن 11 مـــارس 2022 الخاصـــة 
باســـتقبال طلبـــات الطوابـــع الرقميـــة من 
قبـــل الخاضعيـــن لانتقائيـــة المســـجلين 
لـــدى الجهـــاز الوطنـــي لإليـــرادات وذلـــك 

عبـــر نظـــام إلكترونـــي خاص مع الســـماح 
بتـــداول المنتجـــات التـــي ال تحتوي على 
طوابـــع فـــي األســـواق المحليـــة، وتليهـــا 
مرحلـــة التطبيق على منتجات الســـجائر 
المســـتوردة، ويجـــب علـــى المســـتوردين 
فـــي هـــذه المرحلـــة التأكـــد مـــن أن تكون 
تصـــل  التـــي  الســـجائر  منتجـــات  كافـــة 
إلـــى منافـــذ مملكـــة البحريـــن للتخليـــص 
الجمركـــي تحمـــل الطوابـــع الرقميـــة، أما 
المرحلـــة األخيـــرة فهي مرحلـــة التطبيق 
داخل األســـواق المحلية، حيث ُيمنع في 
هـــذه المرحلـــة تـــداول أي مـــن منتجـــات 
الســـجائر التـــي ال تحتـــوي علـــى الطوابع 
الرقميـــة. كمـــا يجـــب إعـــادة أي منتجات 
ســـجائر ال تحمـــل الطوابـــع الرقميـــة فـــي 
سلســـلة التوريـــد ليتـــم إتافهـــا أو نقلهـــا 

للبيع خارج مملكة البحرين.
وضمـــن الجهود الحثيثـــة للجهاز الوطني 
لإليـــرادات فـــي نشـــر الوعي فيمـــا يتعلق 
بتطبيـــق نظـــام الطوابـــع الرقمية وضمان 
إلمـــام األطـــراف المعنيـــة بحيثياتهـــا، تّم 
عقـــد ورشـــتي عمل بحضـــور ممثلين عن 
الســـجائر،  منتجـــات  ومصنعـــي  مـــوردي 
لضمـــان نجاح تطبيق النظام عبر مراحله 
المختلفة، وذلك بالتعاون مع شـــركة “دي 

ال رو”، وهـــي شـــركة عالميـــة رائـــدة فـــي 
نظـــام الطوابـــع الرقمية، وذلـــك للتعريف 
بنظام الطوابع الرقمية واستعراض آليات 
تطبيقـــه والجوانـــب الفنيـــة والتنظيميـــة 
المتصلـــة بـــه، إلـــى جانـــب تقديـــم كافـــة 
تحقيـــق  فـــي  ُتســـهم  التـــي  المعلومـــات 
أقصى درجات الكفـــاءة والفاعلية، والرد 
المباشـــر على كافة االستفسارات المعنية 

بذلك.
وجـــدد الجهـــاز الوطني لإليـــرادات دعوة 
المســـتهلكين وقطـــاع األعمـــال للتواصل 
مع مركـــز االتصال وطرح االستفســـارات 
حول كل ما يتعلق بنظام الطوابع الرقمية 
علـــى الرقم 80008001 للتحدث مع أحد 
ممثلـــي خدمة العمـــاء المتواجدين على 
مدار الســـاعة، وطـــوال أيام األســـبوع أو 
ds@nbr.gov. البريـــد اإللكترونـــي  عبـــر 

bh، إضافة إلى االستفادة من المعلومات 
المفصلة المتاحة على الموقع اإللكتروني 
www.nbr.  للجهـــاز الوطنـــي لإليـــرادات
gov.bh، مشـــيرًا إلى أنـــه باإلمكان كذلك 
االطـــاع علـــى المعلومات التي ينشـــرها 
الجهـــاز باســـتمرار مـــن خـــال حســـاباته 
على مواقع التواصـــل االجتماعي “تويتر 
.BahrainNBR@ ”وانستغرام ويوتيوب

المنامة - بنا

“ابتدائية الرفاع الغربي للبنين” تطلق “قادرون باختالف”
 يستهدف الطلبة من ذوي اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون بجميع المراحل الدراسية

أطلقـــت مدرســـة الرفـــاع الغربـــي االبتدائيـــة للبنين 
التطبيق الذكي )قادرون باختاف(، الذي يســـتهدف 
الطلبـــة مـــن ذوي اإلعاقـــة الذهنيـــة ومتازمة داون 
بجميـــع المراحـــل الدراســـية، ويمكـــن تحميلـــه على 

األجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. 
وقـــال مديـــر المدرســـة حمـــود أحمـــد إن التطبيـــق 
يشـــتمل على مجموعـــة كبيرة من المـــواد التعليمية 
واألنشـــطة المتنوعة التي تتناســـب مـــع قدرات كل 
طالـــب، وتتيـــح فرصـــة التعّلـــم الذاتـــي، إضافة إلى 
اشـــتمال التطبيق على مجلة “براعم الرفاع الغربي” 
الموجهـــة لهـــذه الفئـــة الطابيـــة بالتحديـــد، والتـــي 

تعـــرض كل ما هو مميز من فعاليات وقصص نجاح 
وأنشـــطة ومواهب، إضافة إلى توفير خدمة معززة 

للتواصل مع أولياء األمور.
وأشـــاد المدير بجهـــود العاملين على التطبيق وهما: 
معلـــم الحاســـوب ولـــي أحمـــد، ومعلما صـــف الدمج 

سيد عبد الحليم، وأحمد عبد الوهاب.
يذكـــر أن وزارة التربيـــة والتعليـــم تطبـــق سياســـة 
دمـــج ذوي العزيمة في المـــدارس الحكومية، والتي 
تشـــمل فئات اضطـــراب التوحد، واإلعاقـــة الذهنية 
ومتازمـــة داون، واإلعاقـــات الســـمعية والبصريـــة 

والجسدية وغيرها.
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طالب مستفيد من التطبيق

طالبات ثانوي يبتكرن الجهاز الذكي “ُمنقذ األرواح”
يصدر تنبيًها بأخطار المركبات

ابتكـــرت 3 طالبات بمدرســـة االســـتقال الثانويـــة للبنات 
الجهـــاز الذكـــي “ُمنقذ األرواح”، الذي يهـــدف إلى الحد من 
مخاطـــر المركبات، مـــن خال احتوائه على مستشـــعرات 
الحركـــة والحرارة والغازات، وقدرتـــه على اتخاذ قرارات 
تلقائيـــة مـــن عـــدة مســـتويات بحســـب درجـــة الخطـــورة 
مثـــل: التواصـــل مـــع صاحـــب المركبـــة، أو إصـــدار صوت 
تنبيه للمارة أو االتصال بالطوارئ. ويأتي ذلك في ســـياق 
المشروعات الطابية التي تعد ثمارًا لجهود وزارة التربية 
والتعليـــم فـــي تدريب الطلبة على االســـتفادة من تقنيات 

الذكاء االصطناعي وبرمجة الروبوت.
وقالت الطالبة رتاج أســـامة “لقد أنجزنا مشـــروعنا بهدف 
خدمة المجتمع، عبر الحد من حوادث المركبات المؤسفة، 
الســـيما وفاة األطفال الناجمة عن االختناق، سبب ارتفاع 
درجـــة الحـــرارة، خصوصـــا فـــي منطقتنـــا الجغرافية، كما 

يتميز الجهاز بكونه معقول التكلفة، وصديقًا للبيئة يعمل 
بالطاقة الشمسية، وله خواص سهلة الفهم واالستخدام”.
الفريـــق  إن  الجزيـــري  أمينـــة  زميلتهـــا  قالـــت  بدورهـــا، 
قـــام بالبحـــث وإجـــراء المقابـــات مـــع المختصيـــن لجمِع 
المعلومـــات وفرزها ُثم تحليلهـــا للتوصل للحقائق العلمية 
التي ســـاهمت في اختيـــار أفضـــل األدوات إلنتاج الجهاز 
الذي يؤمن نظامًا ُمتكاماً لسامة مستخدمي السيارات، 
عـــن طريـــق تنبيـــه الســـائق باألخطـــار، كتســـرب الغـــازات 

السامة، أو عند نسيان أي طفل فيها.
وأضافـــت المســـاهمة الثالثـــة إيمان ربيـــع إن الجهاز يقوم 
باتخـــاذ الخيار المناســـب مـــن تنبيهات ضوئيـــة وصوتية 
ورســـائل نصيـــة واجـــراء المكالمات، ويطمـــح الفريق في 
الخطـــة المســـتقبلية إلـــى أن يســـمح الجهـــاز بمراقبـــة من 
بداخل الســـيارة باستخدام خصائص الذكاء االصطناعي، 

مشيدًة بدعم منسقة لجنة الروبوتكس جميلة عمر.
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الطالبة رتاج مع الجهاز
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مجلـــس  عضـــو  أفـــادت 
معصومـــة  النـــواب 
عبدالرحيـــم فـــي مقطـــع 
علـــى  نشـــرته  فيديـــو 
صفحاتهـــا فـــي منصـــات 
االجتماعـــي  التواصـــل 
اإلســـكاني  الملـــف  بـــأن 
السادســـة  الدائـــرة  فـــي 
بمحافظـــة العاصمـــة قـــد 

كل  تصفيـــر  وتـــم  ُأغلـــق، 
الطلبات اإلسكانية في المنطقة.

أن  الفيديـــو  مقطـــع  فـــي  وأكـــدت 
الســـلطة  لتعـــاون  يعـــود  اإلنجـــاز 
التنفيذيـــة واهتمام وزير اإلســـكان 
اإلســـكاني  بالملـــف  الحمـــر  باســـم 
إلـــى  باإلضافـــة  الدائـــرة،  ألهالـــي 
جهود الوكيل المســـاعد للسياسات 
خالـــد  اإلســـكانية  والخدمـــات 

الحيدان وكل الموظفين والعاملين 
في الوزارة.

عـــدد  أن  النائـــب  وأوضحـــت 
الوحـــدات التـــي تـــم توزيعهـــا فـــي 
سادســـة العاصمة، بلـــغ 227 وحدة 
إلـــى أن الدائـــرة  ســـكنية، مشـــيرة 
حظيت بالعدد األكبر من الوحدات 
الموزعـــة  فـــي محافظـــة العاصمة 

من أصل 1314 وحدة.

استقبل محافظ الشمالية علي العصفور بمكتبه أدري هيرماوان بمناسبة 
وفي  البحرين.  مملكة  لــدى  أندونيسيا  لجمهورية  جديًدا  سفيًرا  تعيينه 
حلول  بمناسبة  الــتــهــانــي  السفير  مــع  الــمــحــافــظ  تــبــادل  الــلــقــاء،  مستهل 
على  ومؤكًدا  البحرين  مملكة  في  بالسفير  مرحًبا  المبارك،  رمضان  شهر 
ترحيبه  المحافظ  وأبــدى  الصديقين.  البلدين  تربط  التي  العالقات  عمق 
سيما  الشمالية،  المحافظة  فــي  األندونيسية  االستثمارات  باستقطاب 
لالطالع  الرسمية  الوفود  واستقبال  واإلنتاجية،  الصناعية  االستثمارات 

على اإلمكانات التي تتمتع بها المحافظة الشمالية.
لمحافظ  والتقدير  الشكر  بخالص  األندونيسي  السفير  تقدم  جانبه،  من 
العمل  مجاالت  لفتح  استعداده  مبدًيا  االستقبال،  حفاوة  على  الشمالية 

والتعاون مع المحافظة الشمالية في مختلف المجاالت.

اســـتقبلت رئيسة هيئة البحرين 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مـــي 
بنـــت محمد آل خليفـــة في مقر 
الهيئـــة أمس، ســـفير الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
لدى مملكة البحرين عبدالحميد 
الزيـــارة  هـــذه  وتأتـــي  خوجـــة، 
بهـــدف بحـــث مجـــاالت التعاون 
والتكامـــل الثقافي بيـــن البلدين 

الشقيقين.
في بداية اللقاء، رحبت الشيخة 
مـــي بالســـفير الجزائـــري، معربة 
عن اعتزازها بمستوى العالقات 
التاريخية واألخوية التي تجمع 

بيـــن البلدين الشـــقيقين، مؤكدة 
أهميـــة بحـــث مجـــاالت التعاون 
كمـــا  الجانبيـــن،  بيـــن  المشـــترك 
أعربـــت عـــن أملها في تجســـيد 
رؤيـــة ثقافيـــة تزيـــد مـــن عمـــق 
الروابـــط الثقافيـــة بيـــن شـــعبي 

البلدين.
الســـفير  أعـــرب  جانبـــه  مـــن 
الجزائري عـــن بالغ تقديره لدور 
هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثار 
فـــي حفـــظ المكونـــات الثقافية 
والحضارية في مملكة البحرين، 
لتطويـــر  اســـتعداده  كمـــا وأكـــد 

التبادل الثقافي بين البلدين.

عبدالرحيم: تصفير الطلبات 
اإلسكانية بـ “سادسة العاصمة”

استقطاب االستثمارات 
األندونيسية في “الشمالية”

تعميق الروابط الثقافية مع الجزائر

متابعة اشتراطات عمليات التوسع في الوحدات اإلسكانية
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  اســـتعرض 
والتخطيـــط العمراني عصـــام خلف جهود الوزارة 
في مجال البنية التحتية وتطوير شـــبكة الصرف 
الصحـــي، مشـــيًرا إلى المشـــاريع القائمـــة، متطرقا 
إلى زيـــادة الطاقة االســـتيعابية لشـــفط البالعات 
من خـــالل زيـــادة الصهاريج المكلفـــة تقديم هذه 

الخدمة.
جاء ذلك، خالل انعقاد المجلس التنســـيقي للجنة 
التنســـيقية العليـــا بيـــن وزارة األشـــغال وشـــئون 
البلديات والتخطيط العمراني ورؤساء المجالس 
البلدية، برئاســـة وزير األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف، وذلـــك في 
مكتب  الوزير بشـــئون البلديات، وبحضور رئيس 
مجلـــس أمانـــة العاصمـــة صالـــح طـــرادة ورئيس 
مجلـــس بلـــدي الجنوبيـــة بـــدر التميمـــي ورئيـــس 
مجلس بلدي الشـــمالية أحمـــد الكوهجي وكل من 
وكيـــل الـــوزارة لشـــئون األشـــغال ووكيـــل الوزارة 

لشئون البلديات وعدد من مسئولي الوزارة.
وناقـــش االجتمـــاع عـــدًدا مـــن المواضيـــع المهمة 
أهمهـــا  ومـــن  األعمـــال،  جـــدول  علـــى  المدرجـــة 
مســـتجدات االشـــتراطات التنظيميـــة للوحـــدات 
اإلســـكانية وأهميـــة إقرارها للتعامـــل مع عمليات 
التوســـع فـــي المنازل بالمـــدن اإلســـكانية، وكذلك 
وخطـــة  المحافظـــات  التحتيـــة  البنـــى  مناقشـــة 
الـــوزارة للســـنوات القادمة إلى جانب آلية شـــفط 
البالعـــات ومناقصـــات الصهاريج في ظل التوجه 

لترسية مناقصة جديدة لصهاريج الشفط.
وجرى خالل اللقاء بحث عدد من المواضيع ومن 
أهمها سير العمل في مشروع تنمية المدن والقرى 

)الترميم وعوازل األمطار( حيث أكد الوزير تنفيذ 
المشـــروع حســـب أولويات المجالس البلدية، من 
جانبهم طالب رؤســـاء المجالس البلدية بضرورة 
تذليل بعض التحديات التي تواجه ســـرعة تنفيذ 
المشـــروع، خصوصـــا ما يتعلـــق بزيـــادة الميزانية 

المخصصة للمشروع.
ويعتبـــر هذا االجتماع ضمن االجتماعات الدورية 
التي تقام بين المجالس البلدية والوزارة من أجل 
متابعة ســـير العمل فـــي المشـــروعات والخدمات 
البلدية ومناقشـــة مســـتجدات خطـــط وأولويات 
المجالـــس من الخدمات والمشـــاريع وبما يتوافق 
التأكيـــد  تـــم  مـــع برنامـــج عمـــل الحكومـــة، كمـــا 

واالســـتفادة مـــن دعـــم وإشـــراك القطـــاع الخاص 
فـــي تنفيذ بعض المشـــروعات.  وتطرق االجتماع 
كذلـــك إلـــى وضـــع خطـــة حلـــول لمشـــكلة الكالب 
الضالـــة حيـــث بينـــت الـــوزارة أنهـــا ســـتعمل على 
زيادة فرق العمل العاملة في صيد الكالب الضالة، 
إلى جانب مناقشـــة تفعيل قانـــون النظافة العامة 
وتطبيق اإلجراءات التي تحد من المخالفات. كما 

نوقشـــت خالل االجتمـــاع خطة الـــوزارة للحفاظ 
على مســـتوى جودة الخدمات في ظل التحديات 
الماليـــة وإعـــادة هيكلـــة المـــوارد البشـــرية، حيث 
تـــم التأكيد علـــى التعاون بين األجهـــزة التنفيذية 
والمجالس البلديـــة لمواجهة هذه التحديات، إلى 
جانـــب بحث الهيكل التنظيمـــي للمجالس البلدية 

بما ينسجم مع حجم األعمال التي تقوم بها.

“تنسيقي األشغال”: رفع المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
الطاقة االستيعابية لشفط 

البالعات بزيادة الصهاريج

رؤساء المجالس البلدية: 
لزيادة ميزانية مشروع 

تنمية المدن والقرى

ابات “اإلنستغرام” يساهم في انتعاش سوق الخطَّ
ابات “األونالين” مشكلة كبيرة المحامية الصباغ: خطَّ

شــهد ســوق الخطابــات مؤخــًرا انتعاًشــا ملحوًظــا وذلــك بعــد اتجــاه عــدد منهــّن نحو 
التواصــل االجتماعــي وأبرزهــا منصــة اإلنســتغرام وذلــك عبــر تخصيــص  منصــات 

الحساب لعرض مواصفات الجنسين وتوفيق رأسين بالحالل كما ُيدار. 

تحدثـــت “البـــالد” مـــع إحـــدى الخّطابـــات 
والتـــي اكتفـــت باإلشـــارة لهـــا بــــ”أم زينب” 
اإلنســـتغرام  لســـوق  اتجهـــت  حيـــث 
للترويج لخدمـــات الخطبة والتزويج منذ 
حوالـــي ســـنة، وأكـــدت أن الفكرة شـــهدت 
إقبـــااًل واســـًعا من النـــاس، كما عـــززت من 
خصوصية األطراف باإلضافة إلى التنّوع 
وســـهولة عرض المعلومات مما ساهم في 

انسيابية عملية التزويج.
زينـــب  أم  لفتـــت  الســـياق،  هـــذا  وفـــي   
إلـــى تنـــوع الخدمـــات المقدمـــة مـــن قبـــل 

الخّطابـــة  صـــارت  إذ  حالًيـــا،  الخّطابـــات 
تســـتلم مبلًغا لتزويد الطرفيـــن بمعلومات 
ا في حال  التواصل، وتســـتلم مبلًغا إضافيًّ

إتمام الزواج.
وبشـــأن الجانـــب القانونـــي مـــن المســـألة، 
تحدثـــت المحاميـــة ابتســـام الصبـــاغ عـــن 
هـــذه الظاهـــرة المنتشـــرة مؤخـــًرا والتـــي 
وصفتها بالمشكلة الكبيرة، النتشار حاالت 
النصـــب واالحتيال من خالل هذه العملية 
حيـــث أكدت وجود حـــاالت لخّطابات في 
اإلنســـتغرام يطلبـــن مقدًمـــا قبـــل الخوض 

للمبلـــغ  اســـتالمهن  وفـــور  الخدمـــة  فـــي 
المحـــّول تختفي الخطابـــة وتبدأ بتجاهل 

الطرف الثاني.
كمـــا تطّرقت المحامية إلـــى حاالت الغش 

االجتماعـــي الحاصـــل بســـبب هـــذه الفئة، 
حيث أشارت إلى وجود العديد من حاالت 
الغـــش في المواصفات مـــن أحد الطرفين 
ويتم اكتشاف ذلك في يوم المقابلة، ومن 
أغـــرب الحـــاالت التـــي وصلتهـــا هـــو قيام 
خّطابـــة بتوزيـــع رقـــم فتاة علـــى أكثر من 
شـــاب يرغب بالـــزواج ليتعـــرض صديقان 
مقّربـــان لصدمـــة بزيارتهمـــا للفتاة نفســـها 

التي تعّرفا عليها عن طريق الخّطابة.
كمـــا أشـــارت لحالـــة عـــن فتـــاة متزوجـــة 
تفاجـــأت بكـــم هائـــل مـــن االتصـــاالت من 
شـــباب راغبيـــن بالـــزواج وحصلـــوا علـــى 
عـــن  معهـــا  التواصـــل  ورقـــم  مواصفاتهـــا 
طريـــق هـــذه الخّطابـــة ممـــا أدى لنشـــوب 

مشاكل مع زوجها انتهت أخيًرا بالصلح.

ابتسام الصباغ

لقاء المجالس

الَخاُلون من األمراض قبل اإلفطار... والُمْبَتَلون بعد
أفضل األوقات لممارسة الرياضة في شهر رمضان... العلوي:

أكـــد األســـتاذ الجامعي صـــادق العلوي أن 
جســـم اإلنســـان عبـــارة عن جـــدول دوري 
الحيويـــة،  العناصـــر  جميـــع  بـــه  متحـــرك 
ويعتبـــر الدم أكبر محلـــول كيميائي يعمل 
الهيدروجينـــي  الرقـــم  دائًمـــا علـــى جعـــل 

مستقًرا.
وأوضـــح في المحاضـــرة التـــي ألقاها في 
جمعيـــة الكيميائييـــن البحرينيـــة بعنـــوان 
فـــي  الجســـم  كيميـــاء  دواؤك،  “غـــذاؤك 
شـــهر رمضـــان”، أن الدهـــون الفوســـفاتية 
الموجـــودة بجســـم اإلنســـان تعمـــل علـــى 
عمليـــات  وتضبـــط  الكولســـترول  تكســـير 
الجهاز الهضمي. أما مادة الستيرويد فهي 
تعمـــل على حـــرق الدهـــون ولكـــن زيادتها 
تـــؤدي إلى تلـــف الكبـــد، وكذلـــك أكد على 
الـــدور المحـــوري لألحمـــاض األمينية في 

عمليات الجسم المختلفة.
التـــي  العمليـــات الحيويـــة  وتحـــدث عـــن 
تحدث أثناء الصيـــام وبعد اإلفطار وقال: 
إن العمليـــات الحيوية التـــي تحدث أثناء 

الصيام وبعد اإلفطار وعمليات الهضم، 
ولفـــت إلـــى أن هرمونـــات الشـــبع والجوع 
تتأثـــر بســـاعة اإلنســـان البيولوجيـــة أثناء 
الصيام، موضًحا أن عظمة الخالق تتجلى 
فـــي كيفيـــة إدارة الجســـم لهـــذه العمليات 
الحيويـــة المعقدة، وقد أثبتت الدراســـات 
الحديثـــة أن الجســـم يســـتهلك الجلكـــوز 
إلنتـــاج الطاقـــة الالزمـــة لـــه ولكـــن أثنـــاء 
الصيـــام يقـــوم الجســـم بإنتـــاج الجلوكوز 
األساســـي  العضـــو  ألنـــه  الدمـــاغ  لتغذيـــة 

والمسيطر على جميع أعضاء الجسم.
وأشار إلى أن للصيام فوائد كثيرة وعديدة 
ومنها مقاومة األنســـولين، وإزالة السموم، 
والتخلـــص مـــن االلتهابـــات، ويســـاعد في 
مـــن  والتخلـــص  الســـكري،  داء  تخفيـــف 
اإلدمان، وفقدان الوزن، وتكســـير الدهون 

وصحة القلب وغيرها.
وأكـــد أنـــه يجـــب أن تكون وجبـــة اإلفطار 
بســـيطة وعلـــى مرحلتيـــن، تبـــدأ المرحلة 
خفيفـــة  وشـــوربة  ومـــاء  بالتمـــر  األولـــى 

تحتـــوي  بأطبـــاق  الثانيـــة  المرحلـــة  ثـــم 
الضروريـــة  والعناصـــر  البروتينـــات  علـــى 
للجســـم، علـــى أن يتـــم شـــرب مـــا يقـــارب 
مـــن لترين مـــاء لفتـــرات متقطعـــة ما بين 
إلـــى  مشـــيًرا  والســـحور،  الفطـــور  وجبـــة 
أنـــه مـــن األفضـــل االبتعـــاد عـــن الدهـــون 
والسكريات في وجبات السحور وضرورة 
عـــن  وتحـــدث  األليـــاف.  علـــى  احتوائهـــا 
الرياضـــة فـــي شـــهر رمضـــان قائـــاًل: “مـــن 
المفضـــل أن يتـــم مزاولتهـــا قبـــل اإلفطـــار 
لألشـــخاص الذين ال يعانون مـــن أمراض، 
المصابيـــن  لألشـــخاص  اإلفطـــار  وبعـــد 
بأمـــراض معينـــة مثـــل الســـكري وغيـــره، 
مشـــدًدا على ضـــرورة إجـــراء الفحوصات 
الدوريـــة للتأكـــد من ســـالمة البروســـتات، 
الغدة الدرقية الكرياتينين، الكولســـترول، 
حمـــض اليوريك وغيـــره. وهذا وقد القت 
ا الفًتـــا من دول  المحاضـــرة حضـــوًرا دوليًّ
متعـــددة منهـــا: مملكة البحريـــن، اإلمارات 
العربيـــة  المملكـــة  المتحـــدة،  العربيـــة 
المغـــرب  العـــراق،  جمهوريـــة  الســـعودية، 

العربي والواليات المتحدة األميركية.
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المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

ــا “التجــارة” ترفــض سجــًل تجاريًّ
بعد حصوله على كل الموافقات مما تسبب في خسائر مالية للمستثمر

والصناعـــة  التجـــارة  وزارة  رفضـــت 
ـــا الفتتـــاح مطعـــم ومقهـــى  ســـجاًل تجاريًّ
بعـــد أن تـــم إعطـــاء المســـتثمر الموافقـــة 
المبدئيـــة والنهائيـــة من قســـم الســـجالت 
وحصولـــه علـــى موافقـــة جميع الـــوزارات 
والجهـــات المعنيـــة وطلبـــت منـــه إجـــراء 
بعـــض التعديـــالت علـــى المنشـــأة التي تم 

استئجارها.
مـــكان  علـــى  “حصلـــت  المســـتثمر  وقـــال 
معـــروض لإليجـــار، فأحببـــت أن أســـتثمر 
فيـــه بافتتـــاح مطعـــم ومقهـــى للمأكوالت 
والمشـــروبات، وقبـــل أن أتقدم باســـتئجار 
المحـــل، توجهـــت إلـــى الســـجل التجـــاري، 
مصطحًبا عنوان المحل للتأكد من سالمة 
فطلـــب  أســـتأجره،  أن  قبـــل  اإلجـــراءات 
منـــي التوجه إلـــى وزارة البلديـــات للتأكد 

مـــن اإلجـــراءات القانونيـــة، وتـــم التقديم 
علـــى الســـجل وطلبت مني إدارة الســـجل 
التجـــاري أن أحصل علـــى موافقة كل من: 
وزارة البلديـــات بأنهـــا ال تمانـــع مـــن إقامة 
محـــل تجـــاري علـــى العنـــوان المخصص، 
المدنـــي  الدفـــاع  إدارة  موافقـــة  وكذلـــك 

ووزارة الصحة. 
فقمت بتنفيذ ما طلـــب مني وتم إعطائي 
لالفتتـــاح  المطلوبـــة  الموافقـــات  جميـــع 
المحـــل، علـــى أن يتـــم إعطائـــي موافقـــة 
نهائية من الســـجل التجاري، وتم إعطائي 
موافقـــة نهائية من الســـجل التجاري على 
أن أقوم بتنفيذ ما يلي: إرفاق رسالة عدم 
ممانعة من المالك، وتخصيص قسم مغلق 
للمدخنيـــن، وتركيـــب أبواب مـــزودة بغلق 
ذاتي وســـتارة هوائيـــة، وأن يكون المحل 
مزّوًدا بنظام تكييف، والجدران واألسقف 

مصنوعـــة مـــن الطابـــوق واألســـمنت، وأن 
تتوافـــر فـــي المحـــل اإلضـــاءة المناســـبة 
والتهويـــة الكافيـــة، باإلضافـــة إلـــى توافر 

معدات مكافحة الحريق”.
وأضـــاف “بعـــد أن حصلـــت علـــى كل هذه 
الموافقـــات، اســـتأجرت المحـــل ودفعـــت 
قيمة إيجارات لمدة 4 أشـــهر، وتم التعاقد 
الســـجل  متطلبـــات  لتنفيـــذ  شـــركات  مـــع 
التجـــاري، ألتفاجأ بعد كل هذه المصاريف 
أن إدارة الســـجل التجاري عادت ورفضت 
الطلـــب بحجـــة أن تصنيـــف المـــكان ليس 

ا”. تجاريًّ
وتابـــع “المحل الذي قمت باســـتئجاره يقع 
بيـــن محلين تجارييـــن، باإلضافـــة إلى أن 
الســـجل التجاري لم يمانع، وحصلت على 
كل الموافقـــات بمـــا فيهـــا وزارة البلديات، 
بعـــد  الطلـــب  ُيرفـــض  أن  يمكـــن  فكيـــف 

أن تمـــت الموافقـــة عليـــه، ومـــن ســـيقوم 
ـــا بعد كل هذه المصاريف،  بتعويضي ماديًّ
متســـائاًل هـــل يمكـــن أن يثق أي مســـتثمر 
بهذه اإلجراءات التي تتســـبب في خسائر 

مالية كبيرة”.
واقترح المستثمر أن يتم حل هذا اإلجراء 
غيـــر المبرر بمـــا يمّكنه من االســـتمرار في 
افتتـــاح محلـــه التجـــاري متعهـــدًا بأنه في 
حال تم إخراج جميـــع المحالت التجارية 
المالصقـــة لمحلـــه التجـــاري ســـوف يقوم 

طواعية بالخروج من المحل.
وطالب الـــوزارة بإعادة النظـــر في قرارها 
غير المنصـــف والذي حّمله تكاليف كبيرة، 
مؤكـــدًا أن البحريـــن بيئـــة اســـتثمار آمنة، 
ومثـــل هـــذه اإلجـــراءات ال تتناســـب مـــع 
خطـــة التعافـــي االقتصادي التي تشـــهدها 

البحرين بكل جدارة اقتدار.
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