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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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بـحـث تبني ا�ستراتيجية خليجية 
موحـدة لـلـتـنـمـيـة الـ�سـنـاعيـة

الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  بـــدول مجلس  الــصــنــاعــة  وزارات  وكـــاء  نــاقــش 
الــعــربــيــة عــــددًا مــن الــمــواضــيــع الــتــي مــن شــأنــهــا اإلســهــام فــي تــعــزيــز العمل 
الخليجي المشترك، واالرتقاء بالصناعة الخليجية وتكاملها، حيث تطرق 
مقر  فــي  عقد  الــذي  الصناعة  وزارات  لــوكــاء  الثاني  االستثنائي  االجتماع 
موحدة  استراتيجية  تبني  إلى  السعودية،  العربية  بالمملكة  العامة  األمانة 
للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون تسعى لزيادة القيمة المضافة من 
قطاع الصناعة التحويلية، ورفع مؤشر التنافسية الصناعية على المستوى 
الــعــالــمــي، عــــاوة عــلــى رفـــع مــشــاركــة الــقــطــاع الــخــاص مــمــثــًا بــالــصــنــاعــات 
مجمل  في  الخليجية  العاملة  القوى  مساهمة  ورفــع  والمتوسطة  الصغيرة 
القوى العاملة في القطاع. كما تطرق االجتماع إلى تحديث وتعديل قانون 
التنظيم الصناعي الموحد والئحته التنفيذية، والذي يتواءم مع ما تسعى 
استراتيجية  أولــويــات  ضمن  لتحقيقه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  وزارة 
قطاع الصناعة )2022-2026( التي أطلقتها حكومة مملكة البحرين كجزء 
تبني  فــي  المجلس  دول  طموحات  ليلبي  االقــتــصــادي؛  التعافي  خطة  مــن 
بأسس  الرابعة  الصناعية  الثورة  نحو  التحول  وتشجيع  الذكية  الصناعات 
الصناعة  وزارة  وكيل  الدوسري  أحمد  إيمان  وترأست  واالستدامة.  االبتكار 

والتجارة والسياحة وفد مملكة البحرين المشارك في االجتماع. 

»ال�سحة العالمية« تتوقع ظهور مزيد من 
حاالت جدري القرود على م�ستوى العالم

لندن – الوكاالت: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع رصد 
لندن – الوكاالت: قالت منظمة الصحة العالمية انها تتوقع رصد 
مزيد من حاالت اإلصابة بجدري القرود في الوقت الذي توسع فيه 

نطاق المراقبة في البلدان التي ال يوجد فيها المرض عادة.
السبت  يــوم  حتى  إنــه  المتحدة  لألمم  التابعة  المنظمة  وقــالــت 
تم اإلباغ عن 92 حالة مؤكدة و28 حالة يشتبه في إصابتها بجدري 
أنها  الــفــيــروس، مضيفة  فيها  يتوطن  دولــة عضوا ال   12 مــن  الــقــرود 
للدول  المقبلة  األيــام  في  والتوصيات  ــادات  اإلرشـ من  مزيدا  ستقدم 

حول كيفية الحد من انتشار جدري القرود.
انتقال  أن  إلــى  تشير  المتاحة  »المعلومات  أن  الوكالة  وأضــافــت 
العدوى من إنسان إلى آخر يحدث بين أشخاص على اتصال جسدي 

وثيق مع الحاالت التي تظهر عليها أعراض«.
عــادة ما تكون  التي  المعدية  الــقــرود من األمـــراض  ويعد جــدري 
وينتشر عن  إفريقيا.  ووســط  غــرب  مــن  أجـــزاء  فــي  ومتوطنة  خفيفة 
طريق االتصال الوثيق لذلك يمكن احتواؤه بسهولة نسبيا من خال 

تدابير مثل العزلة الذاتية والنظافة الشخصية.
وقال ديفيد هيمان المسؤول بمنظمة الصحة العالمية لرويترز 
للنظر فيما  الخبراء اجتمعت عبر مؤتمر مرئي  دولية من  إن لجنة 
يلزم دراسته حول تفشي المرض وإباغه للجمهور، بما في ذلك ما 
إذا كان هناك أي انتشار بدون أعراض ومن هم األكثر عرضة للخطر 

والطرق المختلفة لانتقال.

برتبة  اغتيل ضــابــط  وكــــاالت:   – طــهــران 
بإطاق  اإليراني  الثوري  الحرس  في  عقيد 
نار عليه قرب منزله في شرق طهران أمس، 

وفق ما أفادت مصادر رسمية إيرانية. 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه انـــدلـــعـــت مــظــاهــرات 
احتجاج في عدة مدن إيرانية وخصوصا من 
فــارغــة«  »مــوائــدنــا  شــعــار:  تــرفــع  المتقاعدين 

و»نرفض الظلم«.
أن  »إرنـــا«  الرسمية  األنــبــاء  وكالة  وأوردت 
الحرم،  عن  المدافعين  أحد  خدائي،  »صياد 
على  قبل شخصين  مــن  نــار  بــإطــاق  اغتيل 
نارية في شــارع مجاهدين إســام في  دراجــة 

طهران«.
 ويستخدم اإلعام اإليراني عبارة »مدافع 
أدوا  الذين  أفــراد الحرس  إلى  حرم« لإلشارة 
تؤكد  حيث  والعراق،  سوريا  نزاعي  في  مهام 
المسلحة  قواتها  من  عناصر  وجــود  طهران 
بـــدور اســتــشــاري. وأكـــد الــحــرس الــثــوري في 
بــيــان نــشــر عــلــى مــوقــعــه اإللــكــتــرونــي »ســبــاه 

نيوز«، أن خدائي هو ضابط برتبة عقيد. 
وأدان الحرس عملية »إرهابية« استهدفت 
خــدائــي يــقــف خلفها عــنــاصــر عــلــى ارتــبــاط 
بـــ»االســتــكــبــار الــعــالــمــي«، وهـــي الــعــبــارة التي 
اإٍلسامية  الجمهورية  سلطات  تستخدمها 
وحلفائها،  المتحدة  الــواليــات  إلــى  لــإلشــارة 

وفي مقدمتهم إسرائيل. 
بــيــانــه فــتــح تحقيق  ــي  ــحـــرس فـ الـ وأكـــــد 

لتحديد هوية »المعتدي أو المعتدين«. 
ووفق »إرنــا«، وقع االغتيال قرابة الساعة 

16:00 بالتوقيت المحلي )11:30 ت ج( لدى 
عــــودة خــدائــي إلـــى مــنــزلــه. ونــشــرت الــوكــالــة 
وقد  بالدماء  مضّرجا  شخصا  تظهر  صــورا 
إلى  إلــى األســفــل، وهــو جالس  رأســه  انحنى 

اللون. وبدا  السائق في سيارة بيضاء  مقعد 
السائق محطما.  البعيدة عن  النافذة  زجاج 
وأشارت »إرنا« إلى أن خدائي تعرض إلطاق 

خمس رصاصات عليه.

مـــن جــهــتــهــا، أفـــــادت وكـــالـــة »تــســنــيــم« أن 
خــدائــي كـــان »عــلــى مــقــربــة مــن مــنــزلــه« لــدى 
تــعــرضــه لــاغــتــيــال، مــشــيــرة إلـــى أن »زوجــتــه 

كانت أول من عثر على جثته«. 
ــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى عـــــاد الـــمـــتـــقـــاعـــدون  مــ
اإليرانية،  المدن  معظم  شــوارع  إلــى  مجددًا 
المعيشية  أوضاعهم  على  احتجاجًا  أمــس، 
الــصــعــبــة، الــنــاجــمــة عـــن الـــغـــاء والــتــضــخــم 
العملة  وانــهــيــار  التقاعدية  رواتــبــهــم  وتــدنــي 

المحلية، فضا عن انتشار الفساد بالباد.
ــمــــدن الــكــبــرى  ــعـــديـــد مــــن الــ ــهــــدت الـ وشــ
تــجــمــعــات احــتــجــاجــيــة، الســيــمــا فــي طــهــران 
وأصفهان  ومشهد  وقــزويــن  وتبريز  واألهـــواز 
وُخّرم آباد وأراك وقزوين وغيرها، حيث أطلق 
المتظاهرون شعارات: »المتقاعدون واعون.. 
وهم مستاؤون من الظلم«، و»موائدنا فارغة«.
وطالب المتقاعدون، الذين يبلغ عددهم 
في  بــزيــادة  المليون،  ونصف  مايين   4 نحو 
معاشاتهم التقاعدية للخروج من تحت خط 
تومان  مايين   4 عند  ُيــحــدد  ــذي  )الـ الفقر 
كمدخول شهري(، فيما يتلقون من صندوق 
الضمان االجتماعي مبلغًا ال يتعدى الثاثة 

مايين تومان.
كما شددوا على حقهم في إنشاء تنظيم 
يدافع عن حقوقهم ويضمن  نقابي مستقل 

تلقيهم الخدمات المناسبة.

كتب علي عبداخلالق:

شــــــؤون  إدارة  مـــــديـــــر  أكــــــــد 
الـــمـــســـتـــهـــلـــك واإلعــــــــــام بــهــيــئــة 
تنظيم االتصاالت الشيخ عبداهلل 
مملكة  أن  خليفة  آل  حــمــود  بــن 
الـــبـــحـــريـــن تــمــكــنــت مــــن تــغــطــيــة 
بنسبة  الخامس  الجيل  شبكات 
الــســكــان  ــدد  عــ ــى  إلــ نــســبــة   %100
ــن أوائــــــــل الــــــــدول الــتــي  لــتــعــد مــ
 5Gلـ الــشــامــلــة  التغطية  تحقق 
تفوق  عــالــيــة  تحميل  وبــســرعــات 
غالبية  استفادة  لضمان   2Gbps
من  الــبــحــريــن  فــي  المستهلكين 
الــــوصــــول إلـــــى شـــبـــكـــات الــجــيــل 
ــاء  ــع أنــــحــ ــيـ ــمـ الــــخــــامــــس فـــــي جـ

الباد.
وأضــــــــــــــــــاف عــــــلــــــى هـــــامـــــش 

مسودة  بشأن  المفتوح  الملتقى 
خطة عمل الهيئة لعامي 2022-

الــعــديــد من  2023 صــبــاح أمـــس: 
القطاعات تضررت خال جائحة 
كورونا، إال قطاع االتصاالت فهو 
ناحية  مــن  كبير  بشكل  اســتــفــاد 
نــمــو عـــدد الــمــســتــخــدمــيــن ونــمــو 
في  المستخدمة  البيانات  عــدد 
الـــقـــطـــاعـــات الــمــخــتــلــفــة، ســــواء 

العمل أو الدراسة.
ولـــفـــت الـــشـــيـــخ عــــبــــداهلل بــن 
الــهــيــئــة عــرضــت  إلــــى أن  حـــمـــود 
ونـــاقـــشـــت خــطــة عــمــلــهــا لــعــامــي 
الخطة  تــرتــكــز  إذ   ،2023-2022
تنفيذ  هي  مهمة  محاور   4 على 
ــة  ــايـ ــمـ ــة، وحـ ــومــ ــكــ ــحــ ــيــــاســــة الــ ســ
قطاع  في  المستهلكين  وتمكين 
ــر شــبــكــات  ــيــ ــوفــ االتـــــــصـــــــاالت، وتــ
ــة، وتــوفــيــر  ــرنـ اتـــصـــاالت آمــنــة ومـ

خدمات إنترنت النطاق العريض 
بجودة فعالة وعالية.

كتب وليد دياب:

بلغت نسبة اإلنجاز في تطوير شارع الفاتح قرابة 
25%، كــمــا بــلــغــت نــســبــة اإلنـــجـــاز فـــي الــجــســر الــعــلــوي 
للدوران العكسي 31%. صرح بذلك وزير األشغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف 
أن  وأكــد  أمــس،  المشروع  تفقدية ألعمال  جولة  خــال 
المرورية  الحركة  تحرير  هو  المشروع  هذا  من  الهدف 
مـــن دون تـــوقـــف، مــضــيــفــا فـــي تــصــريــحــات صــحــفــيــة أن 
الحركة المرورية وانسيابيتها وخدمة تنقل المواطنين 
والمقيمين تمثل دعما لاقتصاد الوطني وهذا من أهم 

أغراض مشاريع البنى التحتية بشكل عام.
ــقـــاول وطـــنـــي هــذا  ــى أن تـــولـــي مـ ــار الـــوزيـــر إلــ ــ وأشــ
الــمــشــروع  أن  إلـــى  الــمــشــروع يعتبر مــحــل فــخــر، الفــتــا 
ــوزارة  يــشــارك فيه حــوالــي 470 عــامــا، مــؤكــدا الــتــزام الـ
األماكن  في  الظهيرة  وقــت  العمل  حظر  قــرار  بتطبيق 
األمر  وأن هذا  وأغسطس،  يوليو  المفتوحة في شهري 
أن  مبينا  العمل،  سير  على  يؤثر  ولــن  حسابه  معمول 
حجم العمل في المشروع يسير وفق الخطط الزمنية 

الموضوعة من دون أي تأخير.

كتبت: زينب علي

كانو،  عبدالعزيز  بــن  سعود  رعــايــة  تحت 
أقــامــت مــدرســة عــبــدالــرحــمــن كــانــو الــدولــيــة 
احتفاال بمناسبة تخريج الفوج الثالث عشر 
مـــن طــلــبــتــهــا، الـــذيـــن بــلــغ عـــددهـــم أكــثــر من 
132 طالبا وطالبة، بحضور أعضاء الهيئتين 
الــمــدعــويــن  مــن  وعـــدد  والتعليمية  اإلداريـــــة 
وأولياء أمور الخريجين. تضمن الحفل كلمة 
رئيس مجلس إدارة المدرسة سعود عبدالعزيز 
كانو، وكلمة لمديرة المدرسة كيت موسكاوا، 
كــمــا ألـــقـــى الـــطـــالـــبـــان الــمــتــفــوقــان بــالــفــوج 
العربية واإلنجليزية. وقد  باللغتين  كلمتين 
المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة  هنأ رئيس 
ونجاحهم،  تفوقهم  على  الخريجين  جميع 
تخرجهم  شهادات  الطلبة  تسليم  تم  بعدها 
التوفيق  للخريجين  الــجــمــيــع  تــمــنــيــات  مــع 

والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.

مدر�سة عبدالرحمن كانو الدولية تحتفي بتخريج الفوج الثالث ع�سر من طلبتها

اغتيـال قائد بالحر�ـس الثـوري في طهران

هيئـة تنظيـم االت�سـاالت تطلـق خطـة عملهـا 
%100 بن�سبة  البحرين  يغطي  الخام�س  الجيل  حمود:  بن  عبداهلل 

اإنجـاز 25% مـن م�سـروع تطويـر �سـارع الفاتـح

تح�ت �س�عار »موائدن�ا فارغ�ة«.. مظاه�رات احتج�اج ف�ي عدة م�دن اإيرانية

} العقيد صياد خدائي الذي اغتيل مع قاسم سليماني.    »أرشيفية«
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} الشيخ عبداهلل بن حمود.

الـــمـــخـــدرات..  نــقــل  ــف  ــث ــك ي اهلل«  »حـــــزب 
ــا ــوريـ ــسـ ــع تـــنـــتـــ�ـــســـر جــــنــــوب �ـ ــ ــان ــ ــس ــ ــ� ــ وم

ص7 عربية ودولية

كتب إسام محفوظ:

الجامعات  إحـــدى  ــة  اإلداريــ المحكمة  ألــزمــت 
دفع أكثر من 30 ألف دينار إلى أستاذ جامعي قيمة 
رواتــــب ومــكــافــآت آخـــر ســنــة فــي تــعــاقــده، إذ انتهى 
أنه  إال  سنة  مــدة  العمل  عقد  تجديد  وتــم  تعاقده 
وااللتزام  وإتمامه  عمله  مباشرة  من  انتهائه  بعد 
بما طلب منه فوجئ بامتناع الجامعة عن تسليمه 
المدنية  الخدمة  جهاز  رفــض  بسبب  مستحقاته 

اعتماد تمديد عقده.
المدعي  وكــيــل  غنيم  إســـام  الــمــحــامــي  وقـــال 
المستحقات  ســداد  الجامعة  ألزمت  المحكمة  إن 
أن جهاز  إلى  الحكم  وأشــارت في حيثيات  لموكله، 
ــان قـــد رفــــض الــتــمــديــد  الــخــدمــة الــمــدنــيــة وإن كــ
خال  عمله  فــي  استمر  الــمــدعــي  أن  إال  للمدعي 
ــه الـــمـــدعـــى عليها  ــدتـ ــا أكـ ــو مـ ــي وهــ ــدراســ ــام الــ ــعـ الـ
بـــتـــدريـــس الـــمـــدعـــي مـــــواد عــلــمــيــة ومـــشـــاركـــتـــه في 

المحكمة  أكـــدت  إذ  علمية،  رســائــل  على  اإلشـــراف 
أن تدريس المدعي ال يمكن أن يتم بدون موافقة 

الجامعة.
وأشارت إلى أن المستقر عليه أن األجر مقابل 
الذي  للعمل  الموظف يستحق مقابا  وأن  العمل 
يـــؤديـــه مـــن تـــاريـــخ تــســلــم عــمــلــه حــتــى تـــاريـــخ تــرك 
العمل، مؤكدة أن استحقاق األجر يرتبط بمباشرة 
ــال غــنــيــم إن  الــعــمــل والــقــيــام بــوظــيــفــة فــعــلــيــة. وقــ
بأحقية  المحكمة  قضت  التي  المبالغ  ضمن  من 
جــراء  واألدبـــي  الــمــادي  التعويض  هــو  فيها  موكله 
به مساس  المدعي ألنــه  رواتــب  التأخر في صــرف 
بمصدر رزقه ويمثل إخاال بمصلحة مادية ومالية 
للمدعي مــن شــأن ذلــك إصــابــتــه بــالــحــزن واألســى 
عــلــى حـــالـــه، وهـــو مـــا دفـــع الــمــحــكــمــة إلـــى الحكم 

بأحقية موكله في تعويضا أدبيا وماديا.

ص6 أخبار البحرين
ص5 أخبار البحرين

اإلـزام جامعـة �سـداد 31 األـف دينـار اإلـى 
اأ�سـتاذ م�سـتحقات اآخـر �سـنة فـي تعاقـده

} جانب من العمل في المشروع.

} خال حفل التخرج.

ص8 عربية ودولية

يحذر  العيون  جراحة  ا�ست�ساري 
مـن مخـاطـر الـعـد�سـات الملونة

كتبت فاطمة علي:

الدكتور  ــراض  واألمــ الــعــيــون  أول طبيب جــراحــة  اســتــشــاري  حــذر 
مــحــمــد نــعــيــم نــاصــر مــن خــطــورة ارتـــــداء الــعــدســات الــاصــقــة أثــنــاء 
السباحة في البرك ألنها قد تتشبع بالماء وتمتص ما به من جراثيم 
أثناء  الاصقة  العدسات  ارتــداء  أن  كالكلور، مؤكدا  أو مواد كيميائية 
السباحة يرفع خطر اإلصابة بالتهاب القرنية مع تأكيد أنه ال يمكن 
ــداء نــظــارات  ــ الــســبــاحــة أثــنــاء وضـــع الــعــدســات الــاصــقــة مــن دون ارتـ

سباحة.
وقــــال فـــي تــصــريــح لــــــ»أخــبــار الــخــلــيــج« إن اســـتـــخـــدام الــعــدســات 
والــرمــادي  والبنفسجي  كــالــوردي  الغريبة  بألوانها  الملونة  الاصقة 
الميتاليكي في فصل الصيف، التي تعتبر موضة محببة لدى الفتيات 
وخاصة المراهقات، يسبب التهابات حادة في قرنية العين جراء سوء 
العين  تــكــون  الصيف  فــي فصل  بــأنــه  ــاد  وأفـ الــصــيــف.  فــي  استعمالها 
ارتفاع درجات حرارة الجو، لذا فإن  إلى  أكثر للجفاف نظرا  معرضة 
سوء استخدام العدسات الاصقة يعرض العين للعديد من المشاكل 
الصحية كالجفاف ومرض الدمل في الجفن والتقرحات والحساسية 
أخصائيو  يقدمها  الــتــي  النصائح  بعض  اتــبــاع  يجب  لــذا  الــشــديــدة، 

العيون، أهمها ترطيب العين بشكل مستمر.
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أحمد  بــن  خــالــد  الشيخ  بعث 
الملكي  الـــديـــوان  وزيـــر  خليفة  آل 
برقية تهنئة إلى سمو الشيخ ناصر 
جاللة  ممثل  خليفة  آل  حمد  بــن 
اإلنسانية وشؤون  الملك لألعمال 
الــشــبــاب رئــيــس الــمــجــلــس األعــلــى 
ــرب فيها  ــ أعـ والـــريـــاضـــة،  لــلــشــبــاب 
وذلــك  لــســمــوه،  تهانيه  أطــيــب  عــن 
)مونتـل  بلقب  تتويجه  بمناسبة 
الــقــدرة  لسباقات  الــدولــيــة(  سـينو 
ــدًا أن هــذه  ــؤكـ ــم، مـ ــ لــمــســافــة 160كــ
مكانة مملكة  تعزز من  االنــجــازات 
البطوالت  خــارطــة  على  البحرين 
ــة، لــتــمــكــيــن  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الــــقــــاريــــة والــ
الــشــبــاب الــبــحــريــنــي مــن الــوصــول 
ــى مـــنـــصـــات الـــتـــتـــويـــج فــــي هـــذه  ــ إلـ

السباقات الدولية.
الــديــوان الملكي  ــاد وزيـــر  وأشـ
البحريني  للشباب  ســمــوه  بقيادة 
وتوجيهاته لتعزيز مكانة الرياضة 

الــداخــل  فــي  البحرين  مملكة  فــي 
والــــخــــارج، وتــحــقــيــق الــمــزيــد من 
في  للمملكة،  الــمــشــرفــة  الــنــتــائــج 
ــل الـــقـــيـــادة الــحــكــيــمــة لــحــضــرة  ظـ
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عـــاهـــل الــبــالد 

المفدى، معربا عن اعتزازه الكبير 
بــــإنــــجــــازات الـــشـــبـــاب الــبــحــريــنــي 
وجـــــهـــــوده، لــــرفــــع رايـــــــة الــمــمــلــكــة 
ــة، مــتــمــنــيــًا لــســمــو  ــاقـ ــفـ عـــالـــيـــة خـ
التوفيق  المزيد من  الشيخ ناصر 

والنجاح.

وزير الديوان الملكي يهنئ نا�صر بن حمد

} الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة. } �سمو الشيخ ناصر بن حمد.

بنت  فائقة  األستاذة  شاركت 
ــالـــح وزيـــرة الــصــحــة  ســعــيــد الـــصـ
ــال  ــمـ ــق فــــي أعـ ــرافــ ــمــ والـــــوفـــــد الــ
لمجلس  الــــ)57(  العادية  الــدورة 
أمس  ظهر  العرب  الصحة  وزراء 
 ،2022 مايو   22 الــمــوافــق  االحــد 
والتي عقدت بمقر األمم بجنيف 

بحضور الدول األعضاء.
ــــش االجـــــتـــــمـــــاع  ــ ــاقـ ــ ــ وقــــــــــد نـ
المواضيع المدرجة على جدول 
ترحيب  ضمنها  ومـــن  األعـــمـــال، 
ومعرض  مؤتمر  بعقد  المجلس 
عـــــربـــــي الـــــمـــــانـــــي لـــلـــصـــنـــاعـــات 
الطبية  والمستلزمات  الدوائية 
مـــمـــلـــكـــة  ــي  ــ ــ فـ  2023 عـــــــــام  ــي  ــ ــ فـ
الــالزم  الدعم  وتقديم  البحرين 

للملتقى الصحي.

الكلمة  مــشــروع  تضمن  كما 
وزراء  ــلــــس  ــجــ ــمــ لــ الــــــمــــــوحــــــدة 
ــدورة الـــ  ــ الــصــحــة الــعــرب أمــــام الـ
لمنظمة  الــعــامــة  للجمعية   57
فـــي جنيف  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة 
الصحية  ــوال  واألحـ  .2022 مايو 
ــي األراضــــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ فــ
القدس  ذلــك  فــي  بما  المحتلة، 
الـــشـــرقـــيـــة والـــــجـــــوالن الـــســـوري 
الــمــحــتــل. والـــصـــنـــدوق الــعــربــي 
ــة، والــهــيــئــة  ــيـ لــلــتــنــمــيــة الـــصـــحـ

العربية لخدمات نقل الدم.
ــم الــــتــــطــــرق إلــــى  ــ ــــك تــ ــذلـ ــ كـ
مــــشــــروع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــربــيــة 
التمريض  بمهنتي  اســتــرشــاديــة 
والقبالة 2022-2023. إلى جانب 
مشروع االحتفال باليوم العربي 

للتمريض والقبالة.
إضــــافــــة إلـــــى ذلـــــك تــوحــيــد 

ــود الـــعـــربـــيـــة لــمــكــافــحــة  ــهــ ــجــ الــ
ــى جـــانـــب نــتــائــج  الـــمـــخـــدرات، إلــ

اجتماعات الهيئة العربية العليا 
للدواء والغذاء.

عقد موؤتمر ومعر�ض عربي األماني لل�صناعات الدوائية في البحرين 

} وزيرة ال�شحة خالل م�شاركتها في الم�ؤتمر.

أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين 
مع جمهورية الهند وجمهورية بنجالديش الشعبية جراء 
الفيضانات التي اجتاحت شمال شرق البلدين منذ عدة 
أيام، وأسفرت عن مقتل عدد من األشخاص، وتضرر مئات 

والمباني  والــطــرق  الــجــســور  فــي  انــهــيــارات  بسبب  اآلالف 
مــعــّبــرة  الــكــهــربــاء،  وانــقــطــاع  التحتية  والــُبــنــى  والــمــنــازل 
الضحايا،  وذوي  ألهــالــي  ومــواســاتــهــا  تعازيها  صـــادق  عــن 
ولحكومتي وشعبي البلدين الصديقين في هذا المصاب.

البحرين تتعاطف مع الهند وبنجالدي�ض جراء الفي�صانات

ــلــــي بــن  ــل الــــســــيــــد عــ ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
ــر اإلعــــالم  ــ مــحــمــد الــرمــيــحــي وزيـ
بمكتبه أمس السفير ياسر محمد 
أحـــمـــد شــعــبــان ســفــيــر جــمــهــوريــة 
مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة الــشــقــيــقــة لـــدى 
الــمــمــلــكــة. وخـــــالل الـــلـــقـــاء رحــب 
وأشــاد  المصري،  بالسفير  الــوزيــر 
بــالــعــالقــات الــتــاريــخــيــة الــوطــيــدة 
وجمهورية  البحرين  مملكة  بين 
تم  كما  الشقيقة،  العربية  مصر 
ــاون في  ــعـ ــتـ بــحــث ســبــل تــعــزيــز الـ
مختلف المجاالت وباألخص في 
جانبه،  ومــن  اإلعــالمــي.   المجال 
تـــقـــدم الــســفــيــر بــخــالــص الــشــكــر 
إلــى وزيــر اإلعــالم ونقل  والتقدير 
وتقدير حكومة جمهورية  تحيات 
مصر العربية على التعاون الدائم 

المتميزة  اإلعــالمــيــة  والــتــغــطــيــة 
ــلـــفـــزيـــون الــبــحــريــن  فــــي إذاعــــــــة تـ
للمناسبات الوطنية المصرية بما 

يــعــكــس عــمــق الــعــالقــات االخــويــة 
التاريخية بين البلدين والشعبين 

الشقيقين.

وزير الإعالم ي�صيد بالعالقات البحرينية الم�صرية المتميزة

} وزير الإعالم ي�شتقبل ال�شفير الم�شري.

} وزير العمل يلتقي رئي�س واع�شاء جمعية �شجرة الحياة الخيرية الجتماعية.

السيد  االجــتــمــاعــيــة،  والتنمية  العمل  وزيـــر  التقى 
جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه أمس األحد، 
الــخــيــريــة  الــحــيــاة  رئــيــس مــجــلــس إدارة جــمــعــيــة شــجــرة 
االجــتــمــاعــيــة، الــســيــد خــلــيــل أحــمــد الــديــلــمــي، بحضور 
اللقاء،  وخــالل  الجمعية.  إدارة  أعضاء مجلس  من  عدد 
الجمعية في  ومبادرات  إنجازات  أبرز  الديلمي  استعرض 
للمجتمع،  خدمتها  فترة  طــوال  الخيري  العمل  مجال 
ورؤيتها التي تسعى من خاللها لتكون نموذجًا يحتذى في 
مجاالت العمل الخيري واإلنساني في مملكة البحرين، 
وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة ذات 
الصلة، كما تم التباحث حول أبرز التحديات التي تواجه 
عمل الجمعية، وبحث سبل تسهيل اإلجــراءات التي من 

شأنها تعزيز دورها واالرتقاء بأدائها خدمة للمجتمع.
ــدور الــســيــد  ــ ــاد حـــمـــيـــدان بــ ــ ــاق، أشــ ــيـ ــسـ ــذا الـ ــ ــــي هـ وفـ

واالنساني  التطوعي  العمل  ثقافة  تعزيز  فــي  الديلمي 
كأحد الرواد للنماذج القيادية في هذا الجانب نظير ما 
قدمه من عطاء ملحوظ منذ تبني جمعية شجرة الحياة 
األيتام  رعــايــة  وأنشطة  لــمــبــادرات  االجتماعية  الخيرية 
تضطلع  الذي  بالدور  أيضًا  منوهًا  بشؤونهم،  واالهتمام 
بـــه الــجــمــعــيــة، ومــســاهــمــاتــهــا وخــدمــاتــهــا فـــي الــمــجــاالت 
االجــتــمــاعــيــة واإلنــســانــيــة والــخــيــريــة، بــمــا يــعــود بالنفع 
على الــوطــن والــمــواطــنــيــن، مــؤكــدًا فــي هــذا اإلطـــار دعم 
منظمات  جهود  لكل  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة 
تــواجــهــهــا وفــق  أيـــة عــقــبــات  الــمــدنــي، وتــذلــيــل  المجتمع 
األنــظــمــة والــقــوانــيــن، وذلـــك نــظــرًا إلـــى أهــمــيــة دور هــذه 
منوهًا  التنمية،  مسيرة  دعم  في  وإسهاماتها  المنظمات 
بجهود تعزيز مبادئ الشراكة المجتمعية بين مؤسسات 

الدولة ومختلف الجمعيات في البالد.

وزير العمل ي�صيد بالجهود الخيرية والإن�صانية للجمعيات الأهلية

كتبت فاطمة علي:
األول  االســــــتــــــشــــــاري  حــــــــذر 
طبيب جراحة العيون واألمراض 
نعيم  محمد  الدكتور  وجراحتها 
ناصر من خطورة ارتداء العدسات 
الـــالصـــقـــة أثــــنــــاء الـــســـبـــاحـــة فــي 
بــالــمــاء  تتشبع  قــد  الــبــرك ألنــهــا 
ــن جـــراثـــيـــم أو  ــه مـ ــا بـ وتــمــتــص مـ
مواد كيميائية كالكلور، مؤكدا أن 
أثناء  الالصقة  الــعــدســات  ارتـــداء 
الــســبــاحــة يـــرفـــع خــطــر اإلصـــابـــة 
أنه  التأكيد  مع  القرنية  بالتهاب 
ــنـــاء وضــع  ال يــمــكــن الــســبــاحــة أثـ
العدسات الالصقة من دون ارتداء 

نظارات سباحة.
ـــ»أخــبــار  ــال فـــي تــصــريــح لـــ ــ وقـ
العدسات  اســتــخــدام  إن  الخليج« 
ــة بـــألـــوانـــهـــا  ــونــ ــلــ ــمــ الــــالصــــقــــة الــ
ــالــــوردي والــبــنــفــســجــي  الــغــربــيــة كــ
فصل  فــي  الميتاليكي  والــرمــادي 
ــيـــف والــــتــــي تــعــتــبــر مــوضــة  الـــصـ
مــحــبــبــة لــــدى الــفــتــيــات وخــاصــة 
التهابات حادة  يسبب  المراهقات 
ــوء  ــن جـــــــراء سـ ــيـ ــعـ ــة الـ ــيـ ــرنـ ــــي قـ فـ
موضحا  الصيف،  في  استعمالها 

أن موسم الصيف يشهد زيادة في 
نتيجة  االلتهابات  من  النوع  هذا 
تتعرض  الذي  والجفاف  الحرارة 

له العين.
بأنه في فصل الصيف  وأفــاد 
تكون العين معرضة أكثر للجفاف 
نــظــرا إلـــى ارتـــفـــاع درجــــات حـــرارة 
ــوء اســـتـــخـــدام  ــ ــإن سـ ــ ــذا فـ ــ ــو لـ الـــجـ
العدسات الالصقة يعرض العين 
الصحية  الــمــشــاكــل  مــن  لــلــعــديــد 
كـــالـــجـــفـــاف ومــــــرض الــــدمــــل فــي 
والحساسية  والتقرحات  الجفن 
ــاع  ــبــ الــــــشــــــديــــــدة.. لـــــــذا يــــجــــب اتــ
بــعــض الــنــصــائــح الـــتـــي يــقــدمــهــا 
ــو الــــعــــيــــون، أهــمــهــا  ــيـ ــاصـ ــتـــصـ اخـ
تـــرطـــيـــب الـــعـــيـــن بــشــكــل مــســتــمــر 
محذرا من الظروف البيئية التي 
الصيف  فــي  العيون  لها  تتعرض 
إذ يــلــجــأ الــجــمــيــع إلـــى الــجــلــوس 
للتغلب  الــمــكــيــفــة  ــن  ــاكــ األمــ فـــي 
الذي  الطقس، األمر  على حــرارة 
يـــتـــســـبـــب فـــــي جــــفــــاف الــعــيــنــيــن 
بـــاإلضـــافـــة الـــــى ارتــــفــــاع درجـــــات 
الـــحـــرارة الــتــي تــســهــم فــي إصــابــة 

العين بالجفاف بشكل مباشر.

ــر  ــذيـ وأضــــــــــــــاف: »يــــــأتــــــي تـــحـ
األمريكية  والــغــذاء  الـــدواء  هيئة 
نـــتـــيـــجـــة لـــتـــلـــقـــيـــهـــا تــــقــــاريــــر عــن 
في  القرنية  فــي  تقرحات  حـــدوث 
عدسات  فيها  استخدمت  حــاالت 
األلـــوان  ذات  الــالصــقــة  التجميل 
إشــــراف  أو  داع  بــغــيــر  الــمــخــتــلــفــة 
ــبـــال  ــبــــي، ونـــتـــيـــجـــة لـــتـــزايـــد إقـ طــ
الطبية  غير  المنافذ  من  العديد 
التجميل  ومــراكــز  المتاجر  مثل 
عــلــى تسويق  اإلنــتــرنــت  ومــتــاجــر 
التي  العدسات  هــذه  مثل  وتــوزيــع 

باتت تلقى رواجًا كبيرًا«.
وتـــطـــرق الـــدكـــتـــور نــعــيــم الــى 
عند  الخاطئة  الممارسات  بعض 
ارتداء العدسات الالصقة، أبرزها 
ــتـــعـــرض الـــمـــبـــاشـــر لــمــجــفــفــات  الـ
الــشــعــر »االســــتــــشــــوار« فـــي مــراكــز 
الـــعـــيـــادات  تــســجــل  إذ  الــتــجــمــيــل 
الطبية حوادث واقعية تتمثل في 
ــان الــعــدســات الــالصــقــة داخــل  ذوبـ
اتباع  الى ضرورة  أعينهن، مشيرا 
بــعــض اإلرشــــــادات الــصــحــيــة عند 
البحث  أهمها  العدسات،  اختيار 
عـــن نــــوع عـــدســـات يــحــتــوي على 

الــــمــــاء بــنــســبــة عـــالـــيـــة لــلــحــفــاظ 
تعريض  وعــدم  العين  على صحة 
الــعــيــنــيــن ألشـــعـــة الـــشـــمـــس قـــدر 
استعمال  يــجــب  لــذلــك  االمـــكـــان، 
النظارات الشمسية لحمايتها من 

األشعة فوق البنفسجية.
الـــكـــثـــيـــر مــن  أن  الـــــى  وأشـــــــار 
الــفــتــيــات يــقــعــن فـــي خــطــأ الــنــوم 
إزالـــــــة  دون  مـــــن  أو  بـــالـــمـــكـــيـــاج 
العدسات الالصقة، وهو التصرف 
ــئ الــــــــذي يـــضـــر بــصــحــة  ــاطــ ــخــ الــ
الـــعـــيـــنـــيـــن بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة، فــقــد 
إصابتهما  فــي  الــمــكــيــاج  يتسبب 
ــاب، كــمــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ بـــالـــحـــســـاســـيـــة وااللـ
قــد تــجــف الــعــدســات أثــنــاء الــنــوم 
ويــصــعــب إزالــتــهــا فـــي الــصــبــح ما 
يــتــســبــب فـــي مــشــكــلــة، لــذلــك من 
ــاع إرشــــــــــادات خــاصــة  ــبــ الـــمـــهـــم اتــ
ــواد  ــمـ لــلــفــتــيــات مــســتــخــدمــات الـ

التجميلية.
ــدد الـــدكـــتـــور نــعــيــم عــلــى  ــ وشــ
ــارة  ــ ضـــــــرورة خـــلـــع الـــعـــدســـات وزيــ
ــعـــور  ــون عــــنــــد الـــشـ ــيــ ــعــ ــيـــب الــ ــبـ طـ
احمرار  في  المتمثلة  بــاألعــراض 
في العين او إفــرازات أو حساسية 

في  اضمحالل  أو  للضوء  شديدة 
ــار، كـــمـــا يـــجـــب اســـتـــخـــدام  ــ ــــصـ اإلبـ
الـــعـــدســـات لــلــمــدة الـــمـــحـــددة لها 
فــقــط، ويــجــب عـــدم اســتــخــدامــهــا 
ــدم لــبــس  ــ ــول وعــ ــ ــدة زمـــنـــيـــة أطــ ــ مـ
ــدة أطـــــــول مــــن 14  ــ ــات مــ ــدســ ــعــ الــ
علبة  ان  والتأكد  اليوم  في  ساعة 
ــات تــغــلــق بـــإحـــكـــام وعـــدم  ــعـــدسـ الـ
ــد بـــالـــقـــرب مــــن الــــمــــواد  ــواجــ ــتــ الــ
األبــخــرة  أو  اللهب  او  المتطايرة 

أثناء لبس العدسات.

ا�شت�شاري جراحة العيون لـ»اأخبار الخليج«:

زيادة في حالت التهاب القرنية وجفافها ب�صبب العد�صات الملونة

} د. محمد نعيم ناصر.

ــة،  ــيـ ــبـ ــطـ أعــــلــــنــــت كـــيـــمـــز هـــيـــلـــث الـ
الرعاية  مجال  في  الــرائــدة  المجموعة 
غسيل  مــركــز  افتتاح  مــؤخــًرا  الصحية، 
الــجــديــد فــي مــركــز كيمز هيلث  الــكــلــى 
الطبي في أم الحصم، حيث تأتي خطوة 
الكلى  لغسيل  تخصصي  مــركــز  إنــشــاء 
برنامج  لتوفير  المجموعة  رؤيــة  ضمن 

شامل للعناية بالكلى. 
وتقدم كيمز هيلث بالفعل خدمات 
ــي مــســتــشــفــى رويـــــال  غــســيــل الـــكـــلـــى فــ
ــع لــلــمــجــمــوعــة، ويـــأتـــي  ــابـ ــتـ بـــحـــريـــن الـ
افــتــتــاح مـــركـــز غــســيــل الــكــلــى الــجــديــد 
خدماتها  بتقريب  مساعيها  ليترجم 
والمقيمين  المواطنين  مــن  للمرضى 
والزوار في مملكة البحرين. ويقع مركز 
غسيل الكلى الجديد في الطابق الثاني 
ويتكون  الطبي  هيلث  كيمز  مــركــز  مــن 
و3 غرف  الكلى  من 10 وحــدات لغسيل 
خاصة مع غرفتين تشمل مرافق عزل.

ــرح الــدكــتــور  وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، صــ
محمد إلياس سعداهلل، العضو المنتدب 
كيمز  مــجــمــوعــة  إدارة  مــجــلــس  ورئــيــس 
هيلث، بالقول: »يسعدني أن أرحب بكم 
في المنشأة المجددة والحديثة لمركز 
مركز  افتتاح  يعد  الطبي.  هيلث  كيمز 
الرئيسية  المبادرات  أحد  الكلى  غسيل 
رعاية  برنامج  إطــار  في  لها  المخطط 
خطة  يتضمن  الــــذي  الــشــامــل،  الــكــلــى 
قــويــة جـــاهـــزة لــلــتــنــفــيــذ. ســيــوفــر مــركــز 
غسيل  خــدمــات  الــجــديــد  الكلى  غسيل 
طور  في  نحن  بينما  المتقدمة،  الكلى 
الــخــطــط لتقديم  الــمــزيــد مـــن  تــنــفــيــذ 

غسيل الكلى البريتوني قريًبا«.
مــن جــانــبــه، عــلــق أحــمــد جــواهــري، 
هيلث  كيمز  مركز  إدارة  مجلس  رئيس 
ــــس مـــســـتـــشـــفـــى رويـــــــال  ــيــ ــ ــي ورئــ ــبــ ــطــ الــ
الــبــحــريــن، قـــائـــاًل: »ســعــت كــيــمــز هيلث 
دائًما منذ عام 2004 إلى تقديم خدمات 

جديدة لمرضاها واالهتمام باحتياجات 
بــهــم. ومن  الــخــاصــة  الصحية  الــرعــايــة 
خالل مركز غسيل الكلى نعتزم تقديم 
خط جديد من العالج للمرضى الذين 

يعانون من أمراض الكلى«.
أن مركز غسيل  إلــى  اإلشـــارة  تجدر 
الكلى الجديد قد تم إنشاؤه في منشأة 
استثنائية  رعاية  تقدم  وهــادئــة  حديثة 
للمرضى الذين يخضعون لغسيل الكلى 
المعتمدين  الكلى  أطباء  إشــراف  تحت 
ــورد األمـــريـــكـــي، ويــعــمــلــون مــًعــا  ــبـ مـــن الـ
تحت مظلة المجموعة العربية لرعاية 
تجهيًزا  مجهز  المركز  أن  كما  الكلى. 
تجربة من خالل  أفضل  لتقديم  جيًدا 
وفنيي  الــحــديــثــة  الــكــلــى  غسيل  تقنية 
المدربين  والــمــمــرضــات  الــكــلــى  غسيل 

تدريبًا كاماًل وأجواء مريحة.
وأوضـــــــح الـــدكـــتـــور شـــريـــف مــحــمــد 
التنفيذي لمجموعة  الرئيس  سعداهلل، 

كيمز هيلث، معلًقا على هذه المناسبة: 
الكلى  غسيل  عــالج  توفير  هــو  »هــدفــنــا 
بــكــلــفــة فـــعـــالـــة بـــأفـــضـــل جــــــودة وخـــبـــرة 
الكرام. سيتمكن  للمرضى  وتكنولوجيا 
المرضى اآلن من الحصول على خدمة 
غسيل الكلى بشكل أسهل في العيادات 
الخارجية بداًل من الحاجة إلى الذهاب 

إلى المستشفى«.
وأضــــــاف الــســيــد جـــاكـــوب تـــومـــاس، 
المدير التنفيذي للمجموعة، بالقول: 
»مـــركـــز غــســيــل الــكــلــى هـــو فـــي األســـاس 
بيئة  توفير  إلى  ويهدف  عيادة خارجية 
درجات  أقصى  لتوفير  للمرضى،  سلسة 
المجاني  التوصيل  خدمة  مــع  الــراحــة 
ــنـــزل أو مـــكـــان الــعــمــل.  ــمـ الـ ــن وإلــــــى  مــ
ســيــســتــمــر كــــل مــــن مــســتــشــفــى رويـــــال 
في  هيلث  كيمز  ومستشفى  الــبــحــريــن 
للمرضى  الكلى  غسيل  خدمات  تقديم 

الداخليين فقط«.

»كيمز هيلث« تد�ص���ن مركز غ�ص���يل الكلى الجديد في اأم الح�صم 

ــالـــد  ــع الـــعـــقـــيـــد خـ ــمــ ــتــ اجــ
إدارة  ــر  ــديـ مـ الــكــعــبــي  خــلــيــفــة 
الشؤون اإلدارية باإلدارة العامة 
راشد  بالمقدم  المدني  للدفاع 
إدارة  مـــديـــر  ديـــنـــه  ــن  بــ طــــــارق 
عــمــلــيــات اإلســـعـــاف فـــي مــركــز 
ــي، بــحــضــور  ــنـ ــوطـ ــاف الـ ــعــ اإلســ
إدارة األشغال  عدد من ممثلي 

بوزارة الداخلية.
وتـــــــــم خـــــــــالل االجـــــتـــــمـــــاع 
ــار الــتــعــاون  الـــذي يــأتــي فــي إطـ
العامة  اإلدارة  بين  والتنسيق 
للدفاع المدني ومركز اإلسعاف 
الوطني مناقشة سبل االرتقاء 
بالخدمات المقدمة في حاالت 

الطوارئ.

اجتماع تن�صيقي بين الإدارة العامة للدفاع المدني والإ�صعاف الوطني

محمد  ــتـــور  الـــدكـ اســتــقــبــل 
العام  المدير  أحمد  بن  مبارك 
لشؤون المدارس بوزارة التربية 
والتعليم وفًدا من وزارة التربية 
والـــتـــعـــلـــيـــم بـــــدولـــــة اإلمــــــــــارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة الــشــقــيــقــة، 
تضمن كاًل من الدكتورة سميرة 
عــبــداهلل الــحــوســنــي مــديــر إدارة 
ــيــــة  ــانــ ــوم اإلنــــســ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــج الـ ــاهــ ــنــ مــ
ــاذة عــائــشــة  ــ ــتــ ــ ــات، واألســ ــغــ ــلــ والــ
المناهج،  المهيري خبير  عبيد 
والـــــــســـــــيـــــــدة عـــــائـــــشـــــة مـــحـــمـــد 
المزروعي والسيدة مريم مبارك 
الــمــنــظــمــات  إدارة  مـــن  الــكــتــبــي 
ــة الـــلـــقـــاء،  ــة. فــــي بــــدايــ ــيــ الــــدولــ
رحـــــب الـــمـــديـــر الــــعــــام لـــشـــؤون 
المدارس بالوفد الزائر، مشيًدا 
بــمــســتــوى الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
فـــي الــجــوانــب الــتــعــلــيــمــيــة بين 
من  كل  في  المختصة  الجهات 
مملكة البحرين ودولة اإلمارات 
الــعــربــيــة الـــمـــتـــحـــدة. كــمــا قــدم 
المدارس  لشؤون  العام  المدير 
لــلــوفــد الـــزائـــر إيـــجـــاًزا عــن أهــم 
ــج الـــتـــطـــويـــر الـــتـــي تــقــوم  ــرامــ بــ
والــتــعــلــيــم،  الــتــربــيــة  وزارة  بــهــا 
ــا مـــــشـــــروع تـــطـــويـــر  ــ ــوًصـ ــ ــصـ ــ وخـ
الهيكل المؤسسي كإحدى ركائز 
وأهم  التعليم،  تطوير  مشاريع 
هو  ومــا  التنظيمية  مخرجاته 
قيد التنفيذ للمرحلة القادمة، 

ــبــــادرة تــطــويــر اإلطـــــار الــعــام  ومــ
لــلــمــنــاهــج الـــوطـــنـــيـــة، والــجــهــد 
الـــــذي بــذلــتــه فــــرق الــعــمــل في 
ــت إشــــــراف  ــحـ ــذ الــــمــــشــــروع تـ ــ هـ
الـــمـــجـــلـــس األعـــــلـــــى لـــتـــطـــويـــر 
التعليم والتدريب برئاسة سمو 
ــبـــارك آل  الــشــيــخ مــحــمــد بـــن مـ
خــلــيــفــة نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الــوزراء رئيس المجلس األعلى 

لتطوير التعليم والتدريب.
كــــمــــا قـــــدمـــــت نــــــــــوال بــنــت 
الـــوزارة  وكيل  الخاطر  إبــراهــيــم 
لــلــســيــاســات واالســتــراتــيــجــيــات 
تــجــربــة  حـــــول  ــا  ــرًحــ شــ واألداء 
مملكة  فـــي  الـــرقـــمـــي  الــتــعــلــيــم 
الــــبــــحــــريــــن، وكـــيـــفـــيـــة تـــعـــامـــل 
ــة مــع  ــيــ ــدرســ ــمــ ــات الــ ــســ ــؤســ ــمــ الــ
ــي فـــرضـــتـــهـــا  ــ ــتـ ــ الــــتــــحــــديــــات الـ
ــيـــد-19(،  ــوفـ جــائــحــة كـــورونـــا )كـ
فرص،  إلى  التحديات  وتحويل 

ــن إنـــجـــاز  ــا تــحــقــق مــ مــبــيــنــًة مــ
ــذا الـــشـــأن بــفــضــل تــوافــر  فـــي هــ
ووجــود  الالزمة  التحتية  البنى 
واإلداريـــة  التعليمية  الــكــفــاءات 

المدربة.
أن  بــــــالــــــذكــــــر  والـــــــجـــــــديـــــــر 
التربية  وزارة  من  الــزائــر  الوفد 
والـــتـــعـــلـــيـــم بـــــدولـــــة اإلمــــــــــارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة الــشــقــيــقــة 
ســيــطــلــع عـــلـــى تـــجـــربـــة مــمــلــكــة 
الـــبـــحـــريـــن الــتــعــلــيــمــيــة، حــيــث 
سيقوم بزيارة عدد من المدارس 
ــة، وكــلــيــة  ــاصـ ــخـ الــحــكــومــيــة والـ
وسيطلع  للمعلمين،  البحرين 
عــــــلــــــى عــــــــــــــروض وشــــــــروحــــــــات 
تفصيلية بشأن تطوير المناهج 
في  والتعلم  التعليم  وسياسات 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، وســيــلــتــقــي 
عــــــــــدًدا مـــــن الــــمــــســــؤولــــيــــن مــن 
مختلف القطاعات التعليمية.

لالطالع على التجربة التعليمية بالبحرين..

ي�صتقبل  ال���م���دار����ض  ل�����ص��وؤون  ال���ع���ام  ال��م��دي��ر 
الإماراتي���ة والتعلي���م  التربي���ة  وزارة  م���ن  وف���ًدا 
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وصــــل  ب(:  ف  طـــــوكـــــيـــــو-)أ 
الـــرئـــيـــس األمـــريـــكـــي جــــو بـــايـــدن  
ــد إلــــى الـــيـــابـــان ثــانــي  ــ أمــــس األحـ
األولى  اآلسيوية  محّطات جولته 
الهادفة إلى تأكيد التزام واشنطن 
عليها  يخيم  والتي  المنطقة  في 
الشمالية  كــوريــا  ــراء  إجــ احــتــمــال 
دعوة  تجاهلها  بعد  نووية  تجربة 
الــحــوار.   إلــى  المتحدة  الــواليــات 
وغــــــادر بـــايـــدن كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
وحّطت طائرته في قاعدة يوكوتا 
الــجــويــة خــــارج عــاصــمــة الــيــابــان 
حـــيـــث ســيــلــتــقــي رئـــيـــس الـــــــوزراء 
فوميو كيشيدا واإلمبراطور اليوم 
مبادرة  إعالن  عن  اإلثنين، فضال 
بقيادة  األطــراف  متعددة  تجارية 

الواليات المتحدة. 
يـــشـــدد  أن  الـــمـــنـــتـــظـــر  ــن  ــ ــ ومـ
الثالثاء  يــوم  األمــريــكــي  الــرئــيــس 
ــدور الــقــيــادي لـــبـــالده في  ــ عــلــى الـ
الــهــادئ  والمحيط  آســيــا  منطقة 
خالل اجتماع مع زعماء أستراليا 
والــهــنــد والـــيـــابـــان فـــي إطــــار قمة 

تحالف كواد الرباعي. 
تعاني  وقت  في  الجولة  تأتي 
اضطراب  من  المنافسة،  الصين 
اقــــتــــصــــادي كــبــيــر بــســبــب تــفــشــي 
ــد وصــفــتــهــا  ــ ــيــــروس كـــوفـــيـــد، وقـ فــ
ــيــــد لـــعـــزم  ــأكــ ــا تــ ــهــ ــأنــ واشــــنــــطــــن بــ
الحفاظ  على  المتحدة  الواليات 
والعسكري  التجاري  على تفوقها 

في أنحاء المنطقة. 
لــكــن تــخــّيــم عــلــى كــل محطة 
بـــايـــدن، خشية مــن أن  فــي جــولــة 

قنبلة  الــشــمــالــيــة  ــا  ــوريـ كـ تــخــتــبــر 
أو صــاروًخــا لــه قـــدرة نــوويــة. ولم 
ــــك قــد  ــأن ذلـ ــ تــتــحــقــق تــكــهــنــات بـ
ــاء وجــــــــود الـــرئـــيـــس  ــ ــنـ ــ يــــحــــدث أثـ
ــيـــــــول، لـــكـــن  األمــــــريــــــكــــــي فـــــــي ســـــ
مستشار األمن القومي األمريكي 
جايك سوليفان قال للصحفيين 
وردد  قائما.  يــزال  ال  التهديد  إن 
السابق  بايدن  المستشار تصريح 
»مستعدة  المتحدة  الواليات  بأن 
ألي شيء تفعله كوريا الشمالية«.
وأضاف أنه »إذا تحركت كوريا 
مستعدين  فــســنــكــون  الــشــمــالــيــة، 
كــــوريــــا  تــــتــــحــــرك  لـــــم  إذا  لـــــلـــــرد. 
كما  فرصة  لديها  فــإن  الشمالية 
الطاولة  إلى  للجلوس  قلنا مراًرا 
بــايــدن،  إدارة  ووفـــق  والــتــفــاوض«. 
رفـــضـــت بــيــونــج يـــانـــج حــتــى اآلن 
االســـتـــجـــابـــة لــــنــــداءات الـــواليـــات 
وتجاهلت  بــل  لــلــحــوار،  المتحدة 
أيضا عروض المساعدة لمكافحة 
ــد الــــســــريــــع عــلــى  ــيــ ــوفــ تـــفـــشـــي كــ

أراضيها.  
ــي ســـيـــول،  وأثــــنــــاء وجـــــــوده فــ
استعداده  األمريكي  الرئيس  أكد 
كـــان  إذا  أون  ــونـــغ  جـ كـــيـــم  لـــلـــقـــاء 
سوليفان  لكن  »صـــادقـــا«،  األخــيــر 
بــعــيــد  يـــــــــزال  ال  ذلــــــــك  إن  قــــــــال 
»لـــم  ســـولـــيـــفـــان  وأردف  ــال.  ــنـ ــمـ الـ
بعد«.  األولــى  الخطوة  إلــى  نصل 
وفـــي إشــــارة إلـــى مــســاعــي الــحــوار 
األحادية الجانب حتى اآلن، قال 
التي  الوحيدة  الرسالة  إن  بايدن 
من  تتألف  حاليا  لكيم  يحملها 

إلى  نقطة  »مرحبا.  واحــدة  كلمة 
السطر«. 

أجـــــــــرى بــــــايــــــدن مــــحــــادثــــات 
لـــيـــومـــيـــن مــــع الـــرئـــيـــس الـــكـــوري 
الجنوبي الجديد يون سوك يول 
رّكزت خصوصا على تعزيز الدفاع 
الشمالية.  كــوريــا  ضــد  العسكري 
ــر بــايــدن ويــــون فــي بــيــان يــوم  وذكــ
التهديد  إلى  »بالنظر  أنه  السبت 
الشمالية،  كوريا  من  المتصاعد« 
تم »االتفاق على إطالق مشاورات 

التدريبات  وحجم  نطاق  لتوسيع 
والــتــدريــب  المشتركة  العسكرية 
فــــــي شــــبــــه الـــــجـــــزيـــــرة الــــكــــوريــــة 

وحولها«. 
المشتركة  التدريبات  وكانت 
وألن  كــوفــيــد  بــســبــب  تقلصت  قــد 
سلفي بايدن ويون، دونالد ترامب 
ومون جاي إن، شرعا في جولة من 
رفيعة  الدبلوماسية  المحادثات 
ــا الــشــمــالــيــة  الــمــســتــوى مـــع كـــوريـ
وأفاد  مسدود.  طريق  إلى  وصلت 

يـــــــــون الـــــــــــذي انـــــُتـــــخـــــب بـــفـــضـــل 
رســالــتــه الــمــؤّيــدة بــقــوة لــلــواليــات 
إن  »ناقشا  وبــايــدن  أنــه  المتحدة، 
ألنــواع مختلفة من  كنا سنحتاج 
الـــتـــدريـــبـــات لـــالســـتـــعـــداد لــهــجــوم 
أي  يثير  أن  المرجح  مــن  نـــووي«. 
حشد للقوات أو توسيع التدريبات 
العسكرية المشتركة غضب بيونج 
التمارين  تلك  تعتبر  الــتــي  يــانــج 

بمثابة استعدادات لغزوها. 

بايدن ي�شل اإلى اليابان و�شط تجاهل كوريا ال�شمالية عر�ض الحوار 

} وزير �لخارجية �لياباني ي�صتقبل بايدن لدى و�صوله. )�أ ف ب(

الـــوكـــاالت: قــالــت منظمة   – لــنــدن 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة انــهــا تــتــوقــع رصــد 
ــاالت االصــابــة بــجــدري  الــمــزيــد مــن حـ
ــرود فـــي الـــوقـــت الــــذي تــوســع فيه  ــقـ الـ
نــطــاق الــمــراقــبــة فــي الــبــلــدان الــتــي ال 

يوجد فيها المرض عادة.
وقـــالـــت الــمــنــظــمــة الــتــابــعــة لــالمــم 
الــمــتــحــدة انــــه حــتــى يــــوم الــســبــت تم 
االبالغ عن 92 حالة مؤكدة و28 حالة 
الــقــرود  بــجــدري  فــي اصــابــتــهــا  يشتبه 
يــتــوطــن فيها  ــة عــضــوا ال  دولــ مـــن 12 
أنها ستقدم مزيدا  الفيروس، مضيفة 
االيــام  فــي  والتوصيات  ــادات  االرشــ مــن 
الحد من  للدول حول كيفية  المقبلة 

انتشار جدري القرود.
»المعلومات  أن  الــوكــالــة  وأضــافــت 
العدوى  انتقال  أن  الى  المتاحة تشير 
مـــــن انـــــســـــان إلــــــى آخــــــر يــــحــــدث بــيــن 
أشخاص على اتصال جسدي وثيق مع 

الحاالت التي تظهر عليها أعراض«.
االمراض  القرود من  ويعد جدري 
تــكــون خفيفة  مــا  عـــادة  الــتــي  المعدية 
غــرب ووسط  أجــزاء من  ومتوطنة في 
االتصال  طريق  عن  وينتشر  إفريقيا. 
بسهولة  احتواؤه  يمكن  لذلك  الوثيق 
العزلة  مثل  تــدابــيــر  خــالل  مــن  نسبيا 

الذاتية والنظافة الشخصية.
وقــــــال ديـــفـــيـــد هـــيـــمـــان الـــمـــســـؤول 
ان  العالمية لرويترز  بمنظمة الصحة 

لجنة دولية من الخبراء اجتمعت عبر 
مؤتمر مرئي للنظر فيما يلزم دراسته 
حول تفشي المرض وإبالغه للجمهور 
بــمــا فـــي ذلــــك مـــا اذا كــــان هـــنـــاك أي 
أعــراض ومــن هم االكثر  بــدون  انتشار 
المختلفة  والـــطـــرق  لــلــخــطــر  عــرضــة 

لالنتقال.
هــو  الـــوثـــيـــق  االتـــــصـــــال  ان  وقـــــــال 
الــطــريــق الــرئــيــســي النــتــقــال الــمــرض 
معدية  للمرض  النمطية  االفـــات  ألن 
لــلــغــايــة؛ عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال اآلبــــاء 
ــات الــــذيــــن يــعــتــنــون بــأطــفــال  ــ ــهـ ــ واالمـ

ــعـــرضـــون لــلــخــطــر وكـــذلـــك  مـــرضـــى مـ
الــعــامــلــون فــي مــجــال الــصــحــة، ولــهــذا 
السبب بدأت بعض البلدان في تطعيم 
ــــالج مــــرضــــى جـــــــدري الــــقــــرود  ــرق عــ ــ فــ
بـــاســـتـــخـــدام لـــقـــاحـــات الــــجــــدري وهـــو 

فيروس مرتبط به.
الحاالت  مــن  العديد  تحديد  وتــم 
الحالية في عيادات الصحة الجنسية.
المبكر  الجيني  التسلسل  ويشير 
ــاالت فـــي أوروبــــا  ــحـ لــعــدد قــلــيــل مـــن الـ
الـــى وجــــود تــشــابــه مـــع الــســاللــة الــتــي 
انتشرت بطريقة محدودة في بريطانيا 

وإسرائيل وسنغافورة في عام 2018.
ــه »مــــن الــمــعــقــول  ــال هــيــمــان انــ ــ وقـ
ينتشر  كـــان  الــفــيــروس  أن  بــيــولــوجــيــا« 
خــــــارج الـــبـــلـــدان الـــتـــي يـــتـــوطـــن فــيــهــا 
الفيروس لكنه لم يؤد الى تفش كبير 
المتعلقة  االغـــالق  إلجــــراءات  نتيجة 
بمكافحة كوفيد والتباعد االجتماعي 
وقــيــود الــســفــر. وشـــدد عــلــى أن تفشي 
جــدري الــقــرود ال يشبه االيـــام االولــى 
ينتقل  ال  ــه  ألنــ ــيـــد-19  ــوفـ كـ لــجــائــحــة 
يشتبهون  الـــذيـــن  ان  وقــــال  بــســهــولــة. 
عليهم  تظهر  الــذيــن  أو  تعرضهم  فــي 
أعراض بما في ذلك الطفح الجلدي 
والحمى يجب عليهم تجنب االتصال 
»هناك  وأضــاف:  االخرين.  مع  الوثيق 
لــقــاحــات مــتــاحــة لــكــن الــرســالــة االهــم 

هي أنه يمكنك حماية نفسك«.

»ال�������ش���ح���ة ال���ع���ال���م���ي���ة« ت���ت���وق���ع ظ���ه���ور ال���م���زي���د م��ن 
ح�������االت ج�������دري ال�����ق�����رود ع���ل���ى م�������ش���ت���وى ال���ع���ال���م

} ال يمكن تشخيص جدري القرود بشكل نهائي إال في المختبر. )رويترز(.

»اإك�ش�بو ا�ش�ت�شافة  اإل�ى  تتطل�ع  م�ش�ر 
2035« في العا�شمة االإدارية الجديدة

ــدرس اســتــضــافــة مــعــرض إكــســبــو 2035  ــاد مــوقــع »الــقــاهــرة 24« بـــأن »مــصــر تـ أفـ
بالعاصمة اإلدارية الجديدة، المزمع افتتاحها رسميا قريبا«. وكشف موقع »القاهرة 
24«، نــقــال عــن مــصــادر مــطــلــعــة، أن »الــحــكــومــة تــعــكــف عــلــى دراســــة الــتــقــدم بطلب 
»إكسبو« الدولي منذ منتصف  الستضافة معرض إكسبو 2035«، حيث يقام معرض 
القرن الـ19، كل خمس سنوات، ويستمر لفترة أقصاها 6 أشهر، وتعتبر دبي أول مدينة 
»إكسبو  تنظيم  بعد  المعرض،  فعاليات  تستضيف  آسيا  وغــرب  األوســط  الشرق  في 
 1 الفترة  في   ،»2020 »إكسبو دبي  معرض  في  شاركت  قد  وكانت مصر    .»2020 دبــي 
تجاوز  حيث  العالم،  دول  من  كبير  عــدد  بمشاركة   ،2022 مــارس   31  -  2021 أكتوبر 
عدد األجنحة الدولية الـ191 جناحا، اشتملت على أبرز التصميمات واإلنجازات في 

مختلف المجاالت العلمية والهندسية والثقافية والفنية للدول المشاركة.

���ش��ل��ط��ن��ة ُع����م����ان ت���ق���رر رف�����ع ج��م��ي��ع 
اإج����������راءات ك����ورون����ا االح���ت���رازي���ة

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آليـة التعامل مع التطورات الناتجة عـن 
انتشار فيروس كورونـا المستجد في سلطنة ُعمان رفع جميع التدابير واإلجراءات 
االحترازية في جميع األماكن ولجميع األنشطة. ودعت اللجنة في تصريح لها، 
أمس األحد، أفراد المجتمع إلى االستمرار في مراعاة التمسك بالثقافة الصحية 
في  بالبقاء  تنفسية  أعــراض  أية  أو  بحمى  اإلصابة  حالة  في  وااللتزام  الوقائية 

المنزل وعدم مخالطة اآلخرين، وارتداء الكمامة في حالة المخالطة.

بكين - )أ ف ب(: أعادت مدينة شنغهاي الصينية جزئيا تشغيل شبكة النقل 
العام أمس األحد، في مؤشر على رفع تدريجي لتدابير إغالق فصلتها عن العالم 
أكبر مدينة  في  تقريبا  كامل  إغــالق  وفــرض  مــدى نحو شهرين.   الخارجي على 
بـــؤرة أســـوأ تــفــّش لــفــيــروس كــورونــا منذ  أبــريــل، عندما تــحــّولــت إلــى  صينية منذ 
بنهج  بكين  تمّسكت  الرئيسية،  االقتصادات  وبخالف غيرها من  الوباء.   بدايات 
صفر إصابات كوفيد القائم على القضاء على مجموعات اإلصابات فور ظهورها، 
العدوى.  أوميكرون شديد  المتحور  انتشار  في ظل  ازدادت صعوبتها  مهّمة  وهي 
بحذر،  القيود  شنغهاي  خففت  جــديــدة،  إصــابــات  تسجيل  وتيرة  تباطؤ  مع  لكن 
عرضة  األقــل  المناطق  لسكان  ُسمح  بينما  عملياتها  المعامل  بعض  فاستأنفت 
للخطر بمغادرة منازلهم. واستؤنف أمس األحد تشغيل أربعة من خطوط قطارات 
المترو العشرين في المدينة إلى جانب بعض وسائل النقل على الطرقات، وفق 
ما أعلن مسؤولون األسبوع الجاري، لتتشّكل »شبكة أساسية تغطي كافة المناطق 

الحضرية المركزية«. 

�شنغهاي تعيد ت�شغيل �شبكة النقل العام جزئيا 

ف��رن�����ش��ا: ان�����ش��م��ام اأوك���ران���ي���ا اإل����ى االت��ح��اد 
ع���ام���ًا  20 ي�����ش��ت��غ��رق  ق����د  االأوروب�����������ي 

فـــي تــصــريــح مــتــشــائــم، 
كييف،  حماسة  يطفئ  قــد 
رجحت فرنسا أن يستغرق 
انــــضــــمــــام أوكـــــرانـــــيـــــا إلــــى 
ــي مــا بين  ــ االتــحــاد األوروبـ

15 إلى 20 عامًا.
فقد أعلن كليمان بون، 
المندوب  الفرنسي،  الوزير 
األحد،  األوروبــيــة،  للشؤون 
قـــد  ــوة  ــ ــطــ ــ ــخــ ــ الــ ــك  ــ ــلـ ــ تـ أن 

تتطلب سنوات.
ــلــــة  ــابــ وقـــــــــــــال فــــــــي مــــقــ
ــيـــة، بــحــســب مــا نقلت  إذاعـ
ــرس، »عــلــيــنــا أن  ــ ــرانـــس بـ فـ
نــكــون صــادقــيــن حـــول هــذا 

الملف«.
قلنا  »إذا  أضـــــاف  كــمــا 
إن أوكـــرانـــيـــا ســتــنــضــم إلــى 
االتـــــــحـــــــاد األوروبـــــــــــــــي فــي 
ســنــة  أو  أشــــهــــر   6 غــــضــــون 
نــكــذب،  فــنــحــن  أو ســنــتــيــن 
الــتــقــديــر  ــــذا  هـ أن  ــدًا  ــؤكــ مــ
وغير  الحقيقة  عــن  بعيد 

صحيح.
إلـــــى ذلــــــك، أوضــــــح أن 
تلك اإلجـــراءات قد تطلب 
مــا بــيــن 15 إلـــى 20 عــاًمــًا، 
ودول  فــرنــســا  أن  مــعــتــبــرًا 

مدينة  األوروبــــــي  االتـــحـــاد 
لــــأوكــــرانــــيــــيــــن بـــمـــشـــروع 
ســـيـــاســـي أســــــــرع يــمــكــنــهــم 

الدخول إليه.
وكان الرئيس الفرنسي 
ــرون أعــلــن  ــاكــ إيـــمـــانـــويـــل مــ
بـــــدوره فـــي وقــــت ســابــق أن 
تستغرق  قد  الخطوة  تلك 
ــًا طــــويــــاًل، داعــــيــــًا دول  ــتـ وقـ
تشكيل  إلى   27 الـ  االتحاد 
ليونة،  أكثر  جديدة  صيغة 
تــســمــح بــانــضــمــام أعــضــاء 

جدد إليها.
الـــرئـــيـــس  دأب  فـــيـــمـــا 
األوكـــــــرانـــــــي، فـــولـــوديـــمـــيـــر 
األشهر  خــالل  زيلينسكي، 
أن  التأكيد  على  الماضية 
بالده باتت قريبة جدًا من 
دخول االتحاد، مشيرًا إلى 
األوروبـــيـــة  الــمــفــوضــيــة  أن 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ والــــحــــكــــومــــة األوكـ
تــتــحــركــان مـــعـــًا نــحــو هــذا 
الهدف االستراتيجي، على 
الــرغــم مــن أن قـــادة الــدول 
اجتمعوا  الــذيــن  األوروبــيــة 
فــــــــي فــــــيــــــرســــــاي بـــــمـــــارس 
الماضي، أوضحوا أن مسار 
االنضمام ال يمكن أن يكون 

سريعًا أو متسرعًا.
ــة  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ أن  يــــــذكــــــر 
في  وقعت  كانت  األوكرانية 
أي  الـــمـــاضـــي،  فـــبـــرايـــر   28
بــعــد 4 أيــــام عــلــى انــطــالق 
العملية العسكرية الروسية 
فـــي الـــبـــالد، طــلــبــًا رســمــيــًا 
إلى  الفور  على  لالنضمام 
ــراء  ــاد، بــمــوجــب إجــ ــحــ االتــ
خاص ألن كييف تدافع عن 
نفسها في مواجهة روسيا.

فــــي الـــمـــقـــابـــل، حــــذرت 
مــوســكــو أكــثــر مــن مـــرة من 
تلك الخطوة، معتبرة أنها 
االنــضــمــام  عــن  تنفصل  ال 
إلى حلف شمال األطلسي، 
ــًا أحـــمـــر  ــ ــــطـ مـــــا يـــعـــتـــبـــر خـ
بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا وألمــنــهــا 

االستراتيجي.
المسألة  تــلــك  وتعتبر 
حـــســـاســـة جـــــــدًا بــالــنــســبــة 
الــتــي طالبت  روســـيـــا،  ــى  إلـ
ــل أوكــــرانــــيــــا  ــعـ مـــــــــــرارًا بـــجـ
»بــلــدًا حــيــاديــًا« بــعــيــدًا عن 
تكتالت  أي  إلــى  االنضمام 
مــن  دولـــــــيـــــــة،  أو  غــــربــــيــــة 
االتــحــاد األوروبـــي،  ضمنها 

وبشكل أكبر حلف الناتو.

االأم�������م ال���م���ت���ح���دة ت����رّح����ب ب��ال��ع��ف��و 
ال��رئ��ا���ش��ي ع���ن ���ش��ج��ن��اء ف���ي ���ش��وري��ا 

الــمــبــعــوث  رّحـــــب  ب(:  ف  )أ   - دمـــشـــق 
غير  ســوريــا  إلــى  المتحدة  لأمم  الــخــاص 
ــد بــالــعــفــو الــرئــاســي  بــيــدرســون أمـــس األحــ
عن  اإلفـــراج  بموجبه  ُيفترض  الــذي  العام 
بتهم  الُمدانين  السوريين  السجناء  آالف 
اإلرهاب، وذلك خالل زيارته لدمشق قبيل 
جولة محادثات جديدة ترمي إلى صياغة 
دستور جديد للبالد تعقد األسبوع المقبل 

في جنيف. 
وقــــال الــمــبــعــوث األمـــمـــي الـــخـــاص في 
تــصــريــح صــحــفــي عــقــب اجــتــمــاع مــع وزيــر 
ــوري فـــيـــصـــل الـــمـــقـــداد:  ــ ــسـ ــ الـــخـــارجـــيـــة الـ
المتعلقة  التفاصيل  بعض  علّي  »ُعــرضــت 
ــذي أصـــــــدره الــرئــيــس  ــ ــيــــر الــ بــالــعــفــو االخــ
)بـــشـــار( االســــد وآمــــل إبــقــائــي عــلــى اطــالع 
بيدرسون:  وأضــاف  تنفيذه«.  خطوات  على 
»كما قلت من قبل، إن هذا العفو له آفاق، 
ونحن نتطلع لنرى كيف ستسير األمور«. 

ــدر األســــد مــطــلــع مــايــو مــرســومــًا  ــ وأصـ
ــن الـــجـــرائـــم  ــ قـــضـــى »بـــمـــنـــح عـــفـــو عــــــام عـ
اإلرهــابــيــة الــمــرتــكــبــة مــن الــســوريــيــن« قبل 
إلــى  أفــضــت  الــتــي  »عــــدا   ،2022 أبـــريـــل   30
قانون  في  عليها  والمنصوص  إنسان  موت 
الــمــرســوم، وفــق  وُيــعــد  مكافحة اإلرهـــــاب«. 
ناشطين، األكثر شمواًل فيما يتعلق بجرائم 
»اإلرهاب« لكونه ال يتضمن استثناءات كما 

قضت العادة في المراسيم السابقة. 
وذكرت وزارة العدل في بيان صدر في 3 
مايو أنه تم خالل يومين من إصدار العفو 
الموقوفين  السجناء  مئات  ســراح  »إطــالق 
على  الــســوريــة«،  المحافظات  مختلف  من 
المشمولين  جميع  إطـــالق  الـــى  يــصــار  أن 

في  المقبلة«  ــام  األيـ خــالل  »تــبــاعــًا  بالعفو 
انــتــظــار اســتــكــمــال اإلجــــــراءات. ولـــم تنشر 
الوزارة قوائم بأسماء أو أعداد من يشملهم 

العفو. 
ــري الــعــقــيــد  ــكـ ــسـ ــعـ وقـــــــال الــــقــــاضــــي الـ
ــي حـــديـــث إلذاعــــــــة شـــام  أحـــمـــد طــــــــوزان فــ
إن  ــاضـــي  ــمـ الـ األســــبــــوع  الــمــحــلــيــة  إم  إف 
ــواء من  سـ الــعــفــو  بــهــذا  المشمولين  »عـــدد 
قائمة  بدعاوى  المالحقين  أو  الموقوفين 
ولــم يكشف طـــوزان عن  بـــاآلالف«.  سيكون 
إلى  مــشــيــرًا  عنهم،  للُمفرج  دقيقة  أعـــداد 
أّن »األرقام حاليًا غير مستقرة، وتتغّير كل 
ســاعــة«.  من جانب آخــر، أحصى المرصد 
السوري لحقوق اإلنسان إطالق سراح نحو 
1142 معتقاًل من جميع أنحاء البالد منذ 
وقال  التنفيذ.  حّيز  العفو  مرسوم  دخــول 
من  إنــه  عبدالرحمن  رامــي  المرصد  مدير 

المقرر إطالق سراح مئات آخرين. 
والمفقودين  المعتقلين  قضية  وتعد 
تعقيدًا.  الــســوري  الــنــزاع  ملفات  أكــثــر  مــن 
في   2011 عام  اندالعه  منذ  النزاع  وتسّبب 
وألحق  شخص،  مليون  نصف  نحو  مقتل 
دمــــارا هــائــال بــالــبــنــى الــتــحــتــيــة، وأدى إلــى 
تــهــجــيــر مـــاليـــيـــن الـــســـكـــان داخــــــل الـــبـــالد 
وخـــارجـــهـــا.  وتـــأتـــي تــصــريــحــات بــيــدرســون 
قبل أيام من جولة جديدة من المحادثات 
لسوريا  جديد  دستور  صياغة  إلى  الرامية 
تعقد في جنيف في 28 مايو الجاري. وقال 
بيدرسون: »آمل أن يكون هذا االجتماع )في 
المضي  على  ويساعدنا  إيجابيا  جنيف( 
قدمًا لنتمّكن من لمس )..( بعض إجراءات 

بناء الثقة«.
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أحمد  بــن  خــالــد  الشيخ  بعث 
الملكي  الـــديـــوان  وزيـــر  خليفة  آل 
برقية تهنئة إلى سمو الشيخ ناصر 
جاللة  ممثل  خليفة  آل  حمد  بــن 
اإلنسانية وشؤون  الملك لألعمال 
الــشــبــاب رئــيــس الــمــجــلــس األعــلــى 
ــرب فيها  ــ أعـ والـــريـــاضـــة،  لــلــشــبــاب 
وذلــك  لــســمــوه،  تهانيه  أطــيــب  عــن 
)مونتـل  بلقب  تتويجه  بمناسبة 
الــقــدرة  لسباقات  الــدولــيــة(  سـينو 
ــدًا أن هــذه  ــؤكـ ــم، مـ ــ لــمــســافــة 160كــ
مكانة مملكة  تعزز من  االنــجــازات 
البطوالت  خــارطــة  على  البحرين 
ــة، لــتــمــكــيــن  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الــــقــــاريــــة والــ
الــشــبــاب الــبــحــريــنــي مــن الــوصــول 
ــى مـــنـــصـــات الـــتـــتـــويـــج فــــي هـــذه  ــ إلـ

السباقات الدولية.
الــديــوان الملكي  ــاد وزيـــر  وأشـ
البحريني  للشباب  ســمــوه  بقيادة 
وتوجيهاته لتعزيز مكانة الرياضة 

الــداخــل  فــي  البحرين  مملكة  فــي 
والــــخــــارج، وتــحــقــيــق الــمــزيــد من 
في  للمملكة،  الــمــشــرفــة  الــنــتــائــج 
ــل الـــقـــيـــادة الــحــكــيــمــة لــحــضــرة  ظـ
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عـــاهـــل الــبــالد 

المفدى، معربا عن اعتزازه الكبير 
بــــإنــــجــــازات الـــشـــبـــاب الــبــحــريــنــي 
وجـــــهـــــوده، لــــرفــــع رايـــــــة الــمــمــلــكــة 
ــة، مــتــمــنــيــًا لــســمــو  ــاقـ ــفـ عـــالـــيـــة خـ
التوفيق  المزيد من  الشيخ ناصر 

والنجاح.

وزير الديوان الملكي يهنئ نا�صر بن حمد

} الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة. } �سمو الشيخ ناصر بن حمد.

بنت  فائقة  األستاذة  شاركت 
ــالـــح وزيـــرة الــصــحــة  ســعــيــد الـــصـ
ــال  ــمـ ــق فــــي أعـ ــرافــ ــمــ والـــــوفـــــد الــ
لمجلس  الــــ)57(  العادية  الــدورة 
أمس  ظهر  العرب  الصحة  وزراء 
 ،2022 مايو   22 الــمــوافــق  االحــد 
والتي عقدت بمقر األمم بجنيف 

بحضور الدول األعضاء.
ــــش االجـــــتـــــمـــــاع  ــ ــاقـ ــ ــ وقــــــــــد نـ
المواضيع المدرجة على جدول 
ترحيب  ضمنها  ومـــن  األعـــمـــال، 
ومعرض  مؤتمر  بعقد  المجلس 
عـــــربـــــي الـــــمـــــانـــــي لـــلـــصـــنـــاعـــات 
الطبية  والمستلزمات  الدوائية 
مـــمـــلـــكـــة  ــي  ــ ــ فـ  2023 عـــــــــام  ــي  ــ ــ فـ
الــالزم  الدعم  وتقديم  البحرين 

للملتقى الصحي.

الكلمة  مــشــروع  تضمن  كما 
وزراء  ــلــــس  ــجــ ــمــ لــ الــــــمــــــوحــــــدة 
ــدورة الـــ  ــ الــصــحــة الــعــرب أمــــام الـ
لمنظمة  الــعــامــة  للجمعية   57
فـــي جنيف  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة 
الصحية  ــوال  واألحـ  .2022 مايو 
ــي األراضــــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ فــ
القدس  ذلــك  فــي  بما  المحتلة، 
الـــشـــرقـــيـــة والـــــجـــــوالن الـــســـوري 
الــمــحــتــل. والـــصـــنـــدوق الــعــربــي 
ــة، والــهــيــئــة  ــيـ لــلــتــنــمــيــة الـــصـــحـ

العربية لخدمات نقل الدم.
ــم الــــتــــطــــرق إلــــى  ــ ــــك تــ ــذلـ ــ كـ
مــــشــــروع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــربــيــة 
التمريض  بمهنتي  اســتــرشــاديــة 
والقبالة 2022-2023. إلى جانب 
مشروع االحتفال باليوم العربي 

للتمريض والقبالة.
إضــــافــــة إلـــــى ذلـــــك تــوحــيــد 

ــود الـــعـــربـــيـــة لــمــكــافــحــة  ــهــ ــجــ الــ
ــى جـــانـــب نــتــائــج  الـــمـــخـــدرات، إلــ

اجتماعات الهيئة العربية العليا 
للدواء والغذاء.

عقد موؤتمر ومعر�ض عربي األماني لل�صناعات الدوائية في البحرين 

} وزيرة ال�شحة خالل م�شاركتها في الم�ؤتمر.

أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين 
مع جمهورية الهند وجمهورية بنجالديش الشعبية جراء 
الفيضانات التي اجتاحت شمال شرق البلدين منذ عدة 
أيام، وأسفرت عن مقتل عدد من األشخاص، وتضرر مئات 

والمباني  والــطــرق  الــجــســور  فــي  انــهــيــارات  بسبب  اآلالف 
مــعــّبــرة  الــكــهــربــاء،  وانــقــطــاع  التحتية  والــُبــنــى  والــمــنــازل 
الضحايا،  وذوي  ألهــالــي  ومــواســاتــهــا  تعازيها  صـــادق  عــن 
ولحكومتي وشعبي البلدين الصديقين في هذا المصاب.

البحرين تتعاطف مع الهند وبنجالدي�ض جراء الفي�صانات

ــلــــي بــن  ــل الــــســــيــــد عــ ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
ــر اإلعــــالم  ــ مــحــمــد الــرمــيــحــي وزيـ
بمكتبه أمس السفير ياسر محمد 
أحـــمـــد شــعــبــان ســفــيــر جــمــهــوريــة 
مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة الــشــقــيــقــة لـــدى 
الــمــمــلــكــة. وخـــــالل الـــلـــقـــاء رحــب 
وأشــاد  المصري،  بالسفير  الــوزيــر 
بــالــعــالقــات الــتــاريــخــيــة الــوطــيــدة 
وجمهورية  البحرين  مملكة  بين 
تم  كما  الشقيقة،  العربية  مصر 
ــاون في  ــعـ ــتـ بــحــث ســبــل تــعــزيــز الـ
مختلف المجاالت وباألخص في 
جانبه،  ومــن  اإلعــالمــي.   المجال 
تـــقـــدم الــســفــيــر بــخــالــص الــشــكــر 
إلــى وزيــر اإلعــالم ونقل  والتقدير 
وتقدير حكومة جمهورية  تحيات 
مصر العربية على التعاون الدائم 

المتميزة  اإلعــالمــيــة  والــتــغــطــيــة 
ــلـــفـــزيـــون الــبــحــريــن  فــــي إذاعــــــــة تـ
للمناسبات الوطنية المصرية بما 

يــعــكــس عــمــق الــعــالقــات االخــويــة 
التاريخية بين البلدين والشعبين 

الشقيقين.

وزير الإعالم ي�صيد بالعالقات البحرينية الم�صرية المتميزة

} وزير الإعالم ي�شتقبل ال�شفير الم�شري.

} وزير العمل يلتقي رئي�س واع�شاء جمعية �شجرة الحياة الخيرية الجتماعية.

السيد  االجــتــمــاعــيــة،  والتنمية  العمل  وزيـــر  التقى 
جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه أمس األحد، 
الــخــيــريــة  الــحــيــاة  رئــيــس مــجــلــس إدارة جــمــعــيــة شــجــرة 
االجــتــمــاعــيــة، الــســيــد خــلــيــل أحــمــد الــديــلــمــي، بحضور 
اللقاء،  وخــالل  الجمعية.  إدارة  أعضاء مجلس  من  عدد 
الجمعية في  ومبادرات  إنجازات  أبرز  الديلمي  استعرض 
للمجتمع،  خدمتها  فترة  طــوال  الخيري  العمل  مجال 
ورؤيتها التي تسعى من خاللها لتكون نموذجًا يحتذى في 
مجاالت العمل الخيري واإلنساني في مملكة البحرين، 
وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة ذات 
الصلة، كما تم التباحث حول أبرز التحديات التي تواجه 
عمل الجمعية، وبحث سبل تسهيل اإلجــراءات التي من 

شأنها تعزيز دورها واالرتقاء بأدائها خدمة للمجتمع.
ــدور الــســيــد  ــ ــاد حـــمـــيـــدان بــ ــ ــاق، أشــ ــيـ ــسـ ــذا الـ ــ ــــي هـ وفـ

واالنساني  التطوعي  العمل  ثقافة  تعزيز  فــي  الديلمي 
كأحد الرواد للنماذج القيادية في هذا الجانب نظير ما 
قدمه من عطاء ملحوظ منذ تبني جمعية شجرة الحياة 
األيتام  رعــايــة  وأنشطة  لــمــبــادرات  االجتماعية  الخيرية 
تضطلع  الذي  بالدور  أيضًا  منوهًا  بشؤونهم،  واالهتمام 
بـــه الــجــمــعــيــة، ومــســاهــمــاتــهــا وخــدمــاتــهــا فـــي الــمــجــاالت 
االجــتــمــاعــيــة واإلنــســانــيــة والــخــيــريــة، بــمــا يــعــود بالنفع 
على الــوطــن والــمــواطــنــيــن، مــؤكــدًا فــي هــذا اإلطـــار دعم 
منظمات  جهود  لكل  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة 
تــواجــهــهــا وفــق  أيـــة عــقــبــات  الــمــدنــي، وتــذلــيــل  المجتمع 
األنــظــمــة والــقــوانــيــن، وذلـــك نــظــرًا إلـــى أهــمــيــة دور هــذه 
منوهًا  التنمية،  مسيرة  دعم  في  وإسهاماتها  المنظمات 
بجهود تعزيز مبادئ الشراكة المجتمعية بين مؤسسات 

الدولة ومختلف الجمعيات في البالد.

وزير العمل ي�صيد بالجهود الخيرية والإن�صانية للجمعيات الأهلية

كتبت فاطمة علي:
األول  االســــــتــــــشــــــاري  حــــــــذر 
طبيب جراحة العيون واألمراض 
نعيم  محمد  الدكتور  وجراحتها 
ناصر من خطورة ارتداء العدسات 
الـــالصـــقـــة أثــــنــــاء الـــســـبـــاحـــة فــي 
بــالــمــاء  تتشبع  قــد  الــبــرك ألنــهــا 
ــن جـــراثـــيـــم أو  ــه مـ ــا بـ وتــمــتــص مـ
مواد كيميائية كالكلور، مؤكدا أن 
أثناء  الالصقة  الــعــدســات  ارتـــداء 
الــســبــاحــة يـــرفـــع خــطــر اإلصـــابـــة 
أنه  التأكيد  مع  القرنية  بالتهاب 
ــنـــاء وضــع  ال يــمــكــن الــســبــاحــة أثـ
العدسات الالصقة من دون ارتداء 

نظارات سباحة.
ـــ»أخــبــار  ــال فـــي تــصــريــح لـــ ــ وقـ
العدسات  اســتــخــدام  إن  الخليج« 
ــة بـــألـــوانـــهـــا  ــونــ ــلــ ــمــ الــــالصــــقــــة الــ
ــالــــوردي والــبــنــفــســجــي  الــغــربــيــة كــ
فصل  فــي  الميتاليكي  والــرمــادي 
ــيـــف والــــتــــي تــعــتــبــر مــوضــة  الـــصـ
مــحــبــبــة لــــدى الــفــتــيــات وخــاصــة 
التهابات حادة  يسبب  المراهقات 
ــوء  ــن جـــــــراء سـ ــيـ ــعـ ــة الـ ــيـ ــرنـ ــــي قـ فـ
موضحا  الصيف،  في  استعمالها 

أن موسم الصيف يشهد زيادة في 
نتيجة  االلتهابات  من  النوع  هذا 
تتعرض  الذي  والجفاف  الحرارة 

له العين.
بأنه في فصل الصيف  وأفــاد 
تكون العين معرضة أكثر للجفاف 
نــظــرا إلـــى ارتـــفـــاع درجــــات حـــرارة 
ــوء اســـتـــخـــدام  ــ ــإن سـ ــ ــذا فـ ــ ــو لـ الـــجـ
العدسات الالصقة يعرض العين 
الصحية  الــمــشــاكــل  مــن  لــلــعــديــد 
كـــالـــجـــفـــاف ومــــــرض الــــدمــــل فــي 
والحساسية  والتقرحات  الجفن 
ــاع  ــبــ الــــــشــــــديــــــدة.. لـــــــذا يــــجــــب اتــ
بــعــض الــنــصــائــح الـــتـــي يــقــدمــهــا 
ــو الــــعــــيــــون، أهــمــهــا  ــيـ ــاصـ ــتـــصـ اخـ
تـــرطـــيـــب الـــعـــيـــن بــشــكــل مــســتــمــر 
محذرا من الظروف البيئية التي 
الصيف  فــي  العيون  لها  تتعرض 
إذ يــلــجــأ الــجــمــيــع إلـــى الــجــلــوس 
للتغلب  الــمــكــيــفــة  ــن  ــاكــ األمــ فـــي 
الذي  الطقس، األمر  على حــرارة 
يـــتـــســـبـــب فـــــي جــــفــــاف الــعــيــنــيــن 
بـــاإلضـــافـــة الـــــى ارتــــفــــاع درجـــــات 
الـــحـــرارة الــتــي تــســهــم فــي إصــابــة 

العين بالجفاف بشكل مباشر.

ــر  ــذيـ وأضــــــــــــــاف: »يــــــأتــــــي تـــحـ
األمريكية  والــغــذاء  الـــدواء  هيئة 
نـــتـــيـــجـــة لـــتـــلـــقـــيـــهـــا تــــقــــاريــــر عــن 
في  القرنية  فــي  تقرحات  حـــدوث 
عدسات  فيها  استخدمت  حــاالت 
األلـــوان  ذات  الــالصــقــة  التجميل 
إشــــراف  أو  داع  بــغــيــر  الــمــخــتــلــفــة 
ــبـــال  ــبــــي، ونـــتـــيـــجـــة لـــتـــزايـــد إقـ طــ
الطبية  غير  المنافذ  من  العديد 
التجميل  ومــراكــز  المتاجر  مثل 
عــلــى تسويق  اإلنــتــرنــت  ومــتــاجــر 
التي  العدسات  هــذه  مثل  وتــوزيــع 

باتت تلقى رواجًا كبيرًا«.
وتـــطـــرق الـــدكـــتـــور نــعــيــم الــى 
عند  الخاطئة  الممارسات  بعض 
ارتداء العدسات الالصقة، أبرزها 
ــتـــعـــرض الـــمـــبـــاشـــر لــمــجــفــفــات  الـ
الــشــعــر »االســــتــــشــــوار« فـــي مــراكــز 
الـــعـــيـــادات  تــســجــل  إذ  الــتــجــمــيــل 
الطبية حوادث واقعية تتمثل في 
ــان الــعــدســات الــالصــقــة داخــل  ذوبـ
اتباع  الى ضرورة  أعينهن، مشيرا 
بــعــض اإلرشــــــادات الــصــحــيــة عند 
البحث  أهمها  العدسات،  اختيار 
عـــن نــــوع عـــدســـات يــحــتــوي على 

الــــمــــاء بــنــســبــة عـــالـــيـــة لــلــحــفــاظ 
تعريض  وعــدم  العين  على صحة 
الــعــيــنــيــن ألشـــعـــة الـــشـــمـــس قـــدر 
استعمال  يــجــب  لــذلــك  االمـــكـــان، 
النظارات الشمسية لحمايتها من 

األشعة فوق البنفسجية.
الـــكـــثـــيـــر مــن  أن  الـــــى  وأشـــــــار 
الــفــتــيــات يــقــعــن فـــي خــطــأ الــنــوم 
إزالـــــــة  دون  مـــــن  أو  بـــالـــمـــكـــيـــاج 
العدسات الالصقة، وهو التصرف 
ــئ الــــــــذي يـــضـــر بــصــحــة  ــاطــ ــخــ الــ
الـــعـــيـــنـــيـــن بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة، فــقــد 
إصابتهما  فــي  الــمــكــيــاج  يتسبب 
ــاب، كــمــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ بـــالـــحـــســـاســـيـــة وااللـ
قــد تــجــف الــعــدســات أثــنــاء الــنــوم 
ويــصــعــب إزالــتــهــا فـــي الــصــبــح ما 
يــتــســبــب فـــي مــشــكــلــة، لــذلــك من 
ــاع إرشــــــــــادات خــاصــة  ــبــ الـــمـــهـــم اتــ
ــواد  ــمـ لــلــفــتــيــات مــســتــخــدمــات الـ

التجميلية.
ــدد الـــدكـــتـــور نــعــيــم عــلــى  ــ وشــ
ــارة  ــ ضـــــــرورة خـــلـــع الـــعـــدســـات وزيــ
ــعـــور  ــون عــــنــــد الـــشـ ــيــ ــعــ ــيـــب الــ ــبـ طـ
احمرار  في  المتمثلة  بــاألعــراض 
في العين او إفــرازات أو حساسية 

في  اضمحالل  أو  للضوء  شديدة 
ــار، كـــمـــا يـــجـــب اســـتـــخـــدام  ــ ــــصـ اإلبـ
الـــعـــدســـات لــلــمــدة الـــمـــحـــددة لها 
فــقــط، ويــجــب عـــدم اســتــخــدامــهــا 
ــدم لــبــس  ــ ــول وعــ ــ ــدة زمـــنـــيـــة أطــ ــ مـ
ــدة أطـــــــول مــــن 14  ــ ــات مــ ــدســ ــعــ الــ
علبة  ان  والتأكد  اليوم  في  ساعة 
ــات تــغــلــق بـــإحـــكـــام وعـــدم  ــعـــدسـ الـ
ــد بـــالـــقـــرب مــــن الــــمــــواد  ــواجــ ــتــ الــ
األبــخــرة  أو  اللهب  او  المتطايرة 

أثناء لبس العدسات.

ا�شت�شاري جراحة العيون لـ»اأخبار الخليج«:

زيادة في حالت التهاب القرنية وجفافها ب�صبب العد�صات الملونة

} د. محمد نعيم ناصر.

ــة،  ــيـ ــبـ ــطـ أعــــلــــنــــت كـــيـــمـــز هـــيـــلـــث الـ
الرعاية  مجال  في  الــرائــدة  المجموعة 
غسيل  مــركــز  افتتاح  مــؤخــًرا  الصحية، 
الــجــديــد فــي مــركــز كيمز هيلث  الــكــلــى 
الطبي في أم الحصم، حيث تأتي خطوة 
الكلى  لغسيل  تخصصي  مــركــز  إنــشــاء 
برنامج  لتوفير  المجموعة  رؤيــة  ضمن 

شامل للعناية بالكلى. 
وتقدم كيمز هيلث بالفعل خدمات 
ــي مــســتــشــفــى رويـــــال  غــســيــل الـــكـــلـــى فــ
ــع لــلــمــجــمــوعــة، ويـــأتـــي  ــابـ ــتـ بـــحـــريـــن الـ
افــتــتــاح مـــركـــز غــســيــل الــكــلــى الــجــديــد 
خدماتها  بتقريب  مساعيها  ليترجم 
والمقيمين  المواطنين  مــن  للمرضى 
والزوار في مملكة البحرين. ويقع مركز 
غسيل الكلى الجديد في الطابق الثاني 
ويتكون  الطبي  هيلث  كيمز  مــركــز  مــن 
و3 غرف  الكلى  من 10 وحــدات لغسيل 
خاصة مع غرفتين تشمل مرافق عزل.

ــرح الــدكــتــور  وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، صــ
محمد إلياس سعداهلل، العضو المنتدب 
كيمز  مــجــمــوعــة  إدارة  مــجــلــس  ورئــيــس 
هيلث، بالقول: »يسعدني أن أرحب بكم 
في المنشأة المجددة والحديثة لمركز 
مركز  افتتاح  يعد  الطبي.  هيلث  كيمز 
الرئيسية  المبادرات  أحد  الكلى  غسيل 
رعاية  برنامج  إطــار  في  لها  المخطط 
خطة  يتضمن  الــــذي  الــشــامــل،  الــكــلــى 
قــويــة جـــاهـــزة لــلــتــنــفــيــذ. ســيــوفــر مــركــز 
غسيل  خــدمــات  الــجــديــد  الكلى  غسيل 
طور  في  نحن  بينما  المتقدمة،  الكلى 
الــخــطــط لتقديم  الــمــزيــد مـــن  تــنــفــيــذ 

غسيل الكلى البريتوني قريًبا«.
مــن جــانــبــه، عــلــق أحــمــد جــواهــري، 
هيلث  كيمز  مركز  إدارة  مجلس  رئيس 
ــــس مـــســـتـــشـــفـــى رويـــــــال  ــيــ ــ ــي ورئــ ــبــ ــطــ الــ
الــبــحــريــن، قـــائـــاًل: »ســعــت كــيــمــز هيلث 
دائًما منذ عام 2004 إلى تقديم خدمات 

جديدة لمرضاها واالهتمام باحتياجات 
بــهــم. ومن  الــخــاصــة  الصحية  الــرعــايــة 
خالل مركز غسيل الكلى نعتزم تقديم 
خط جديد من العالج للمرضى الذين 

يعانون من أمراض الكلى«.
أن مركز غسيل  إلــى  اإلشـــارة  تجدر 
الكلى الجديد قد تم إنشاؤه في منشأة 
استثنائية  رعاية  تقدم  وهــادئــة  حديثة 
للمرضى الذين يخضعون لغسيل الكلى 
المعتمدين  الكلى  أطباء  إشــراف  تحت 
ــورد األمـــريـــكـــي، ويــعــمــلــون مــًعــا  ــبـ مـــن الـ
تحت مظلة المجموعة العربية لرعاية 
تجهيًزا  مجهز  المركز  أن  كما  الكلى. 
تجربة من خالل  أفضل  لتقديم  جيًدا 
وفنيي  الــحــديــثــة  الــكــلــى  غسيل  تقنية 
المدربين  والــمــمــرضــات  الــكــلــى  غسيل 

تدريبًا كاماًل وأجواء مريحة.
وأوضـــــــح الـــدكـــتـــور شـــريـــف مــحــمــد 
التنفيذي لمجموعة  الرئيس  سعداهلل، 

كيمز هيلث، معلًقا على هذه المناسبة: 
الكلى  غسيل  عــالج  توفير  هــو  »هــدفــنــا 
بــكــلــفــة فـــعـــالـــة بـــأفـــضـــل جــــــودة وخـــبـــرة 
الكرام. سيتمكن  للمرضى  وتكنولوجيا 
المرضى اآلن من الحصول على خدمة 
غسيل الكلى بشكل أسهل في العيادات 
الخارجية بداًل من الحاجة إلى الذهاب 

إلى المستشفى«.
وأضــــــاف الــســيــد جـــاكـــوب تـــومـــاس، 
المدير التنفيذي للمجموعة، بالقول: 
»مـــركـــز غــســيــل الــكــلــى هـــو فـــي األســـاس 
بيئة  توفير  إلى  ويهدف  عيادة خارجية 
درجات  أقصى  لتوفير  للمرضى،  سلسة 
المجاني  التوصيل  خدمة  مــع  الــراحــة 
ــنـــزل أو مـــكـــان الــعــمــل.  ــمـ الـ ــن وإلــــــى  مــ
ســيــســتــمــر كــــل مــــن مــســتــشــفــى رويـــــال 
في  هيلث  كيمز  ومستشفى  الــبــحــريــن 
للمرضى  الكلى  غسيل  خدمات  تقديم 

الداخليين فقط«.

»كيمز هيلث« تد�ص���ن مركز غ�ص���يل الكلى الجديد في اأم الح�صم 

ــالـــد  ــع الـــعـــقـــيـــد خـ ــمــ ــتــ اجــ
إدارة  ــر  ــديـ مـ الــكــعــبــي  خــلــيــفــة 
الشؤون اإلدارية باإلدارة العامة 
راشد  بالمقدم  المدني  للدفاع 
إدارة  مـــديـــر  ديـــنـــه  ــن  بــ طــــــارق 
عــمــلــيــات اإلســـعـــاف فـــي مــركــز 
ــي، بــحــضــور  ــنـ ــوطـ ــاف الـ ــعــ اإلســ
إدارة األشغال  عدد من ممثلي 

بوزارة الداخلية.
وتـــــــــم خـــــــــالل االجـــــتـــــمـــــاع 
ــار الــتــعــاون  الـــذي يــأتــي فــي إطـ
العامة  اإلدارة  بين  والتنسيق 
للدفاع المدني ومركز اإلسعاف 
الوطني مناقشة سبل االرتقاء 
بالخدمات المقدمة في حاالت 

الطوارئ.

اجتماع تن�صيقي بين الإدارة العامة للدفاع المدني والإ�صعاف الوطني

محمد  ــتـــور  الـــدكـ اســتــقــبــل 
العام  المدير  أحمد  بن  مبارك 
لشؤون المدارس بوزارة التربية 
والتعليم وفًدا من وزارة التربية 
والـــتـــعـــلـــيـــم بـــــدولـــــة اإلمــــــــــارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة الــشــقــيــقــة، 
تضمن كاًل من الدكتورة سميرة 
عــبــداهلل الــحــوســنــي مــديــر إدارة 
ــيــــة  ــانــ ــوم اإلنــــســ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــج الـ ــاهــ ــنــ مــ
ــاذة عــائــشــة  ــ ــتــ ــ ــات، واألســ ــغــ ــلــ والــ
المناهج،  المهيري خبير  عبيد 
والـــــــســـــــيـــــــدة عـــــائـــــشـــــة مـــحـــمـــد 
المزروعي والسيدة مريم مبارك 
الــمــنــظــمــات  إدارة  مـــن  الــكــتــبــي 
ــة الـــلـــقـــاء،  ــة. فــــي بــــدايــ ــيــ الــــدولــ
رحـــــب الـــمـــديـــر الــــعــــام لـــشـــؤون 
المدارس بالوفد الزائر، مشيًدا 
بــمــســتــوى الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
فـــي الــجــوانــب الــتــعــلــيــمــيــة بين 
من  كل  في  المختصة  الجهات 
مملكة البحرين ودولة اإلمارات 
الــعــربــيــة الـــمـــتـــحـــدة. كــمــا قــدم 
المدارس  لشؤون  العام  المدير 
لــلــوفــد الـــزائـــر إيـــجـــاًزا عــن أهــم 
ــج الـــتـــطـــويـــر الـــتـــي تــقــوم  ــرامــ بــ
والــتــعــلــيــم،  الــتــربــيــة  وزارة  بــهــا 
ــا مـــــشـــــروع تـــطـــويـــر  ــ ــوًصـ ــ ــصـ ــ وخـ
الهيكل المؤسسي كإحدى ركائز 
وأهم  التعليم،  تطوير  مشاريع 
هو  ومــا  التنظيمية  مخرجاته 
قيد التنفيذ للمرحلة القادمة، 

ــبــــادرة تــطــويــر اإلطـــــار الــعــام  ومــ
لــلــمــنــاهــج الـــوطـــنـــيـــة، والــجــهــد 
الـــــذي بــذلــتــه فــــرق الــعــمــل في 
ــت إشــــــراف  ــحـ ــذ الــــمــــشــــروع تـ ــ هـ
الـــمـــجـــلـــس األعـــــلـــــى لـــتـــطـــويـــر 
التعليم والتدريب برئاسة سمو 
ــبـــارك آل  الــشــيــخ مــحــمــد بـــن مـ
خــلــيــفــة نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الــوزراء رئيس المجلس األعلى 

لتطوير التعليم والتدريب.
كــــمــــا قـــــدمـــــت نــــــــــوال بــنــت 
الـــوزارة  وكيل  الخاطر  إبــراهــيــم 
لــلــســيــاســات واالســتــراتــيــجــيــات 
تــجــربــة  حـــــول  ــا  ــرًحــ شــ واألداء 
مملكة  فـــي  الـــرقـــمـــي  الــتــعــلــيــم 
الــــبــــحــــريــــن، وكـــيـــفـــيـــة تـــعـــامـــل 
ــة مــع  ــيــ ــدرســ ــمــ ــات الــ ــســ ــؤســ ــمــ الــ
ــي فـــرضـــتـــهـــا  ــ ــتـ ــ الــــتــــحــــديــــات الـ
ــيـــد-19(،  ــوفـ جــائــحــة كـــورونـــا )كـ
فرص،  إلى  التحديات  وتحويل 

ــن إنـــجـــاز  ــا تــحــقــق مــ مــبــيــنــًة مــ
ــذا الـــشـــأن بــفــضــل تــوافــر  فـــي هــ
ووجــود  الالزمة  التحتية  البنى 
واإلداريـــة  التعليمية  الــكــفــاءات 

المدربة.
أن  بــــــالــــــذكــــــر  والـــــــجـــــــديـــــــر 
التربية  وزارة  من  الــزائــر  الوفد 
والـــتـــعـــلـــيـــم بـــــدولـــــة اإلمــــــــــارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة الــشــقــيــقــة 
ســيــطــلــع عـــلـــى تـــجـــربـــة مــمــلــكــة 
الـــبـــحـــريـــن الــتــعــلــيــمــيــة، حــيــث 
سيقوم بزيارة عدد من المدارس 
ــة، وكــلــيــة  ــاصـ ــخـ الــحــكــومــيــة والـ
وسيطلع  للمعلمين،  البحرين 
عــــــلــــــى عــــــــــــــروض وشــــــــروحــــــــات 
تفصيلية بشأن تطوير المناهج 
في  والتعلم  التعليم  وسياسات 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، وســيــلــتــقــي 
عــــــــــدًدا مـــــن الــــمــــســــؤولــــيــــن مــن 
مختلف القطاعات التعليمية.

لالطالع على التجربة التعليمية بالبحرين..

ي�صتقبل  ال���م���دار����ض  ل�����ص��وؤون  ال���ع���ام  ال��م��دي��ر 
الإماراتي���ة والتعلي���م  التربي���ة  وزارة  م���ن  وف���ًدا 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16131/pdf/1-Supplime/16131.pdf?fixed6939
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/1296198
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1296209
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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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أحمد  بــن  خــالــد  الشيخ  بعث 
الملكي  الـــديـــوان  وزيـــر  خليفة  آل 
برقية تهنئة إلى سمو الشيخ ناصر 
جاللة  ممثل  خليفة  آل  حمد  بــن 
اإلنسانية وشؤون  الملك لألعمال 
الــشــبــاب رئــيــس الــمــجــلــس األعــلــى 
ــرب فيها  ــ أعـ والـــريـــاضـــة،  لــلــشــبــاب 
وذلــك  لــســمــوه،  تهانيه  أطــيــب  عــن 
)مونتـل  بلقب  تتويجه  بمناسبة 
الــقــدرة  لسباقات  الــدولــيــة(  سـينو 
ــدًا أن هــذه  ــؤكـ ــم، مـ ــ لــمــســافــة 160كــ
مكانة مملكة  تعزز من  االنــجــازات 
البطوالت  خــارطــة  على  البحرين 
ــة، لــتــمــكــيــن  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الــــقــــاريــــة والــ
الــشــبــاب الــبــحــريــنــي مــن الــوصــول 
ــى مـــنـــصـــات الـــتـــتـــويـــج فــــي هـــذه  ــ إلـ

السباقات الدولية.
الــديــوان الملكي  ــاد وزيـــر  وأشـ
البحريني  للشباب  ســمــوه  بقيادة 
وتوجيهاته لتعزيز مكانة الرياضة 

الــداخــل  فــي  البحرين  مملكة  فــي 
والــــخــــارج، وتــحــقــيــق الــمــزيــد من 
في  للمملكة،  الــمــشــرفــة  الــنــتــائــج 
ــل الـــقـــيـــادة الــحــكــيــمــة لــحــضــرة  ظـ
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عـــاهـــل الــبــالد 

المفدى، معربا عن اعتزازه الكبير 
بــــإنــــجــــازات الـــشـــبـــاب الــبــحــريــنــي 
وجـــــهـــــوده، لــــرفــــع رايـــــــة الــمــمــلــكــة 
ــة، مــتــمــنــيــًا لــســمــو  ــاقـ ــفـ عـــالـــيـــة خـ
التوفيق  المزيد من  الشيخ ناصر 

والنجاح.

وزير الديوان الملكي يهنئ نا�صر بن حمد

} الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة. } �سمو الشيخ ناصر بن حمد.

بنت  فائقة  األستاذة  شاركت 
ــالـــح وزيـــرة الــصــحــة  ســعــيــد الـــصـ
ــال  ــمـ ــق فــــي أعـ ــرافــ ــمــ والـــــوفـــــد الــ
لمجلس  الــــ)57(  العادية  الــدورة 
أمس  ظهر  العرب  الصحة  وزراء 
 ،2022 مايو   22 الــمــوافــق  االحــد 
والتي عقدت بمقر األمم بجنيف 

بحضور الدول األعضاء.
ــــش االجـــــتـــــمـــــاع  ــ ــاقـ ــ ــ وقــــــــــد نـ
المواضيع المدرجة على جدول 
ترحيب  ضمنها  ومـــن  األعـــمـــال، 
ومعرض  مؤتمر  بعقد  المجلس 
عـــــربـــــي الـــــمـــــانـــــي لـــلـــصـــنـــاعـــات 
الطبية  والمستلزمات  الدوائية 
مـــمـــلـــكـــة  ــي  ــ ــ فـ  2023 عـــــــــام  ــي  ــ ــ فـ
الــالزم  الدعم  وتقديم  البحرين 

للملتقى الصحي.

الكلمة  مــشــروع  تضمن  كما 
وزراء  ــلــــس  ــجــ ــمــ لــ الــــــمــــــوحــــــدة 
ــدورة الـــ  ــ الــصــحــة الــعــرب أمــــام الـ
لمنظمة  الــعــامــة  للجمعية   57
فـــي جنيف  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة 
الصحية  ــوال  واألحـ  .2022 مايو 
ــي األراضــــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ فــ
القدس  ذلــك  فــي  بما  المحتلة، 
الـــشـــرقـــيـــة والـــــجـــــوالن الـــســـوري 
الــمــحــتــل. والـــصـــنـــدوق الــعــربــي 
ــة، والــهــيــئــة  ــيـ لــلــتــنــمــيــة الـــصـــحـ

العربية لخدمات نقل الدم.
ــم الــــتــــطــــرق إلــــى  ــ ــــك تــ ــذلـ ــ كـ
مــــشــــروع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــربــيــة 
التمريض  بمهنتي  اســتــرشــاديــة 
والقبالة 2022-2023. إلى جانب 
مشروع االحتفال باليوم العربي 

للتمريض والقبالة.
إضــــافــــة إلـــــى ذلـــــك تــوحــيــد 

ــود الـــعـــربـــيـــة لــمــكــافــحــة  ــهــ ــجــ الــ
ــى جـــانـــب نــتــائــج  الـــمـــخـــدرات، إلــ

اجتماعات الهيئة العربية العليا 
للدواء والغذاء.

عقد موؤتمر ومعر�ض عربي األماني لل�صناعات الدوائية في البحرين 

} وزيرة ال�شحة خالل م�شاركتها في الم�ؤتمر.

أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين 
مع جمهورية الهند وجمهورية بنجالديش الشعبية جراء 
الفيضانات التي اجتاحت شمال شرق البلدين منذ عدة 
أيام، وأسفرت عن مقتل عدد من األشخاص، وتضرر مئات 

والمباني  والــطــرق  الــجــســور  فــي  انــهــيــارات  بسبب  اآلالف 
مــعــّبــرة  الــكــهــربــاء،  وانــقــطــاع  التحتية  والــُبــنــى  والــمــنــازل 
الضحايا،  وذوي  ألهــالــي  ومــواســاتــهــا  تعازيها  صـــادق  عــن 
ولحكومتي وشعبي البلدين الصديقين في هذا المصاب.

البحرين تتعاطف مع الهند وبنجالدي�ض جراء الفي�صانات

ــلــــي بــن  ــل الــــســــيــــد عــ ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
ــر اإلعــــالم  ــ مــحــمــد الــرمــيــحــي وزيـ
بمكتبه أمس السفير ياسر محمد 
أحـــمـــد شــعــبــان ســفــيــر جــمــهــوريــة 
مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة الــشــقــيــقــة لـــدى 
الــمــمــلــكــة. وخـــــالل الـــلـــقـــاء رحــب 
وأشــاد  المصري،  بالسفير  الــوزيــر 
بــالــعــالقــات الــتــاريــخــيــة الــوطــيــدة 
وجمهورية  البحرين  مملكة  بين 
تم  كما  الشقيقة،  العربية  مصر 
ــاون في  ــعـ ــتـ بــحــث ســبــل تــعــزيــز الـ
مختلف المجاالت وباألخص في 
جانبه،  ومــن  اإلعــالمــي.   المجال 
تـــقـــدم الــســفــيــر بــخــالــص الــشــكــر 
إلــى وزيــر اإلعــالم ونقل  والتقدير 
وتقدير حكومة جمهورية  تحيات 
مصر العربية على التعاون الدائم 

المتميزة  اإلعــالمــيــة  والــتــغــطــيــة 
ــلـــفـــزيـــون الــبــحــريــن  فــــي إذاعــــــــة تـ
للمناسبات الوطنية المصرية بما 

يــعــكــس عــمــق الــعــالقــات االخــويــة 
التاريخية بين البلدين والشعبين 

الشقيقين.

وزير الإعالم ي�صيد بالعالقات البحرينية الم�صرية المتميزة

} وزير الإعالم ي�شتقبل ال�شفير الم�شري.

} وزير العمل يلتقي رئي�س واع�شاء جمعية �شجرة الحياة الخيرية الجتماعية.

السيد  االجــتــمــاعــيــة،  والتنمية  العمل  وزيـــر  التقى 
جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه أمس األحد، 
الــخــيــريــة  الــحــيــاة  رئــيــس مــجــلــس إدارة جــمــعــيــة شــجــرة 
االجــتــمــاعــيــة، الــســيــد خــلــيــل أحــمــد الــديــلــمــي، بحضور 
اللقاء،  وخــالل  الجمعية.  إدارة  أعضاء مجلس  من  عدد 
الجمعية في  ومبادرات  إنجازات  أبرز  الديلمي  استعرض 
للمجتمع،  خدمتها  فترة  طــوال  الخيري  العمل  مجال 
ورؤيتها التي تسعى من خاللها لتكون نموذجًا يحتذى في 
مجاالت العمل الخيري واإلنساني في مملكة البحرين، 
وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة ذات 
الصلة، كما تم التباحث حول أبرز التحديات التي تواجه 
عمل الجمعية، وبحث سبل تسهيل اإلجــراءات التي من 

شأنها تعزيز دورها واالرتقاء بأدائها خدمة للمجتمع.
ــدور الــســيــد  ــ ــاد حـــمـــيـــدان بــ ــ ــاق، أشــ ــيـ ــسـ ــذا الـ ــ ــــي هـ وفـ

واالنساني  التطوعي  العمل  ثقافة  تعزيز  فــي  الديلمي 
كأحد الرواد للنماذج القيادية في هذا الجانب نظير ما 
قدمه من عطاء ملحوظ منذ تبني جمعية شجرة الحياة 
األيتام  رعــايــة  وأنشطة  لــمــبــادرات  االجتماعية  الخيرية 
تضطلع  الذي  بالدور  أيضًا  منوهًا  بشؤونهم،  واالهتمام 
بـــه الــجــمــعــيــة، ومــســاهــمــاتــهــا وخــدمــاتــهــا فـــي الــمــجــاالت 
االجــتــمــاعــيــة واإلنــســانــيــة والــخــيــريــة، بــمــا يــعــود بالنفع 
على الــوطــن والــمــواطــنــيــن، مــؤكــدًا فــي هــذا اإلطـــار دعم 
منظمات  جهود  لكل  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة 
تــواجــهــهــا وفــق  أيـــة عــقــبــات  الــمــدنــي، وتــذلــيــل  المجتمع 
األنــظــمــة والــقــوانــيــن، وذلـــك نــظــرًا إلـــى أهــمــيــة دور هــذه 
منوهًا  التنمية،  مسيرة  دعم  في  وإسهاماتها  المنظمات 
بجهود تعزيز مبادئ الشراكة المجتمعية بين مؤسسات 

الدولة ومختلف الجمعيات في البالد.

وزير العمل ي�صيد بالجهود الخيرية والإن�صانية للجمعيات الأهلية

كتبت فاطمة علي:
األول  االســــــتــــــشــــــاري  حــــــــذر 
طبيب جراحة العيون واألمراض 
نعيم  محمد  الدكتور  وجراحتها 
ناصر من خطورة ارتداء العدسات 
الـــالصـــقـــة أثــــنــــاء الـــســـبـــاحـــة فــي 
بــالــمــاء  تتشبع  قــد  الــبــرك ألنــهــا 
ــن جـــراثـــيـــم أو  ــه مـ ــا بـ وتــمــتــص مـ
مواد كيميائية كالكلور، مؤكدا أن 
أثناء  الالصقة  الــعــدســات  ارتـــداء 
الــســبــاحــة يـــرفـــع خــطــر اإلصـــابـــة 
أنه  التأكيد  مع  القرنية  بالتهاب 
ــنـــاء وضــع  ال يــمــكــن الــســبــاحــة أثـ
العدسات الالصقة من دون ارتداء 

نظارات سباحة.
ـــ»أخــبــار  ــال فـــي تــصــريــح لـــ ــ وقـ
العدسات  اســتــخــدام  إن  الخليج« 
ــة بـــألـــوانـــهـــا  ــونــ ــلــ ــمــ الــــالصــــقــــة الــ
ــالــــوردي والــبــنــفــســجــي  الــغــربــيــة كــ
فصل  فــي  الميتاليكي  والــرمــادي 
ــيـــف والــــتــــي تــعــتــبــر مــوضــة  الـــصـ
مــحــبــبــة لــــدى الــفــتــيــات وخــاصــة 
التهابات حادة  يسبب  المراهقات 
ــوء  ــن جـــــــراء سـ ــيـ ــعـ ــة الـ ــيـ ــرنـ ــــي قـ فـ
موضحا  الصيف،  في  استعمالها 

أن موسم الصيف يشهد زيادة في 
نتيجة  االلتهابات  من  النوع  هذا 
تتعرض  الذي  والجفاف  الحرارة 

له العين.
بأنه في فصل الصيف  وأفــاد 
تكون العين معرضة أكثر للجفاف 
نــظــرا إلـــى ارتـــفـــاع درجــــات حـــرارة 
ــوء اســـتـــخـــدام  ــ ــإن سـ ــ ــذا فـ ــ ــو لـ الـــجـ
العدسات الالصقة يعرض العين 
الصحية  الــمــشــاكــل  مــن  لــلــعــديــد 
كـــالـــجـــفـــاف ومــــــرض الــــدمــــل فــي 
والحساسية  والتقرحات  الجفن 
ــاع  ــبــ الــــــشــــــديــــــدة.. لـــــــذا يــــجــــب اتــ
بــعــض الــنــصــائــح الـــتـــي يــقــدمــهــا 
ــو الــــعــــيــــون، أهــمــهــا  ــيـ ــاصـ ــتـــصـ اخـ
تـــرطـــيـــب الـــعـــيـــن بــشــكــل مــســتــمــر 
محذرا من الظروف البيئية التي 
الصيف  فــي  العيون  لها  تتعرض 
إذ يــلــجــأ الــجــمــيــع إلـــى الــجــلــوس 
للتغلب  الــمــكــيــفــة  ــن  ــاكــ األمــ فـــي 
الذي  الطقس، األمر  على حــرارة 
يـــتـــســـبـــب فـــــي جــــفــــاف الــعــيــنــيــن 
بـــاإلضـــافـــة الـــــى ارتــــفــــاع درجـــــات 
الـــحـــرارة الــتــي تــســهــم فــي إصــابــة 

العين بالجفاف بشكل مباشر.

ــر  ــذيـ وأضــــــــــــــاف: »يــــــأتــــــي تـــحـ
األمريكية  والــغــذاء  الـــدواء  هيئة 
نـــتـــيـــجـــة لـــتـــلـــقـــيـــهـــا تــــقــــاريــــر عــن 
في  القرنية  فــي  تقرحات  حـــدوث 
عدسات  فيها  استخدمت  حــاالت 
األلـــوان  ذات  الــالصــقــة  التجميل 
إشــــراف  أو  داع  بــغــيــر  الــمــخــتــلــفــة 
ــبـــال  ــبــــي، ونـــتـــيـــجـــة لـــتـــزايـــد إقـ طــ
الطبية  غير  المنافذ  من  العديد 
التجميل  ومــراكــز  المتاجر  مثل 
عــلــى تسويق  اإلنــتــرنــت  ومــتــاجــر 
التي  العدسات  هــذه  مثل  وتــوزيــع 

باتت تلقى رواجًا كبيرًا«.
وتـــطـــرق الـــدكـــتـــور نــعــيــم الــى 
عند  الخاطئة  الممارسات  بعض 
ارتداء العدسات الالصقة، أبرزها 
ــتـــعـــرض الـــمـــبـــاشـــر لــمــجــفــفــات  الـ
الــشــعــر »االســــتــــشــــوار« فـــي مــراكــز 
الـــعـــيـــادات  تــســجــل  إذ  الــتــجــمــيــل 
الطبية حوادث واقعية تتمثل في 
ــان الــعــدســات الــالصــقــة داخــل  ذوبـ
اتباع  الى ضرورة  أعينهن، مشيرا 
بــعــض اإلرشــــــادات الــصــحــيــة عند 
البحث  أهمها  العدسات،  اختيار 
عـــن نــــوع عـــدســـات يــحــتــوي على 

الــــمــــاء بــنــســبــة عـــالـــيـــة لــلــحــفــاظ 
تعريض  وعــدم  العين  على صحة 
الــعــيــنــيــن ألشـــعـــة الـــشـــمـــس قـــدر 
استعمال  يــجــب  لــذلــك  االمـــكـــان، 
النظارات الشمسية لحمايتها من 

األشعة فوق البنفسجية.
الـــكـــثـــيـــر مــن  أن  الـــــى  وأشـــــــار 
الــفــتــيــات يــقــعــن فـــي خــطــأ الــنــوم 
إزالـــــــة  دون  مـــــن  أو  بـــالـــمـــكـــيـــاج 
العدسات الالصقة، وهو التصرف 
ــئ الــــــــذي يـــضـــر بــصــحــة  ــاطــ ــخــ الــ
الـــعـــيـــنـــيـــن بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة، فــقــد 
إصابتهما  فــي  الــمــكــيــاج  يتسبب 
ــاب، كــمــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ بـــالـــحـــســـاســـيـــة وااللـ
قــد تــجــف الــعــدســات أثــنــاء الــنــوم 
ويــصــعــب إزالــتــهــا فـــي الــصــبــح ما 
يــتــســبــب فـــي مــشــكــلــة، لــذلــك من 
ــاع إرشــــــــــادات خــاصــة  ــبــ الـــمـــهـــم اتــ
ــواد  ــمـ لــلــفــتــيــات مــســتــخــدمــات الـ

التجميلية.
ــدد الـــدكـــتـــور نــعــيــم عــلــى  ــ وشــ
ــارة  ــ ضـــــــرورة خـــلـــع الـــعـــدســـات وزيــ
ــعـــور  ــون عــــنــــد الـــشـ ــيــ ــعــ ــيـــب الــ ــبـ طـ
احمرار  في  المتمثلة  بــاألعــراض 
في العين او إفــرازات أو حساسية 

في  اضمحالل  أو  للضوء  شديدة 
ــار، كـــمـــا يـــجـــب اســـتـــخـــدام  ــ ــــصـ اإلبـ
الـــعـــدســـات لــلــمــدة الـــمـــحـــددة لها 
فــقــط، ويــجــب عـــدم اســتــخــدامــهــا 
ــدم لــبــس  ــ ــول وعــ ــ ــدة زمـــنـــيـــة أطــ ــ مـ
ــدة أطـــــــول مــــن 14  ــ ــات مــ ــدســ ــعــ الــ
علبة  ان  والتأكد  اليوم  في  ساعة 
ــات تــغــلــق بـــإحـــكـــام وعـــدم  ــعـــدسـ الـ
ــد بـــالـــقـــرب مــــن الــــمــــواد  ــواجــ ــتــ الــ
األبــخــرة  أو  اللهب  او  المتطايرة 

أثناء لبس العدسات.
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ــة،  ــيـ ــبـ ــطـ أعــــلــــنــــت كـــيـــمـــز هـــيـــلـــث الـ
الرعاية  مجال  في  الــرائــدة  المجموعة 
غسيل  مــركــز  افتتاح  مــؤخــًرا  الصحية، 
الــجــديــد فــي مــركــز كيمز هيلث  الــكــلــى 
الطبي في أم الحصم، حيث تأتي خطوة 
الكلى  لغسيل  تخصصي  مــركــز  إنــشــاء 
برنامج  لتوفير  المجموعة  رؤيــة  ضمن 

شامل للعناية بالكلى. 
وتقدم كيمز هيلث بالفعل خدمات 
ــي مــســتــشــفــى رويـــــال  غــســيــل الـــكـــلـــى فــ
ــع لــلــمــجــمــوعــة، ويـــأتـــي  ــابـ ــتـ بـــحـــريـــن الـ
افــتــتــاح مـــركـــز غــســيــل الــكــلــى الــجــديــد 
خدماتها  بتقريب  مساعيها  ليترجم 
والمقيمين  المواطنين  مــن  للمرضى 
والزوار في مملكة البحرين. ويقع مركز 
غسيل الكلى الجديد في الطابق الثاني 
ويتكون  الطبي  هيلث  كيمز  مــركــز  مــن 
و3 غرف  الكلى  من 10 وحــدات لغسيل 
خاصة مع غرفتين تشمل مرافق عزل.

ــرح الــدكــتــور  وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، صــ
محمد إلياس سعداهلل، العضو المنتدب 
كيمز  مــجــمــوعــة  إدارة  مــجــلــس  ورئــيــس 
هيلث، بالقول: »يسعدني أن أرحب بكم 
في المنشأة المجددة والحديثة لمركز 
مركز  افتتاح  يعد  الطبي.  هيلث  كيمز 
الرئيسية  المبادرات  أحد  الكلى  غسيل 
رعاية  برنامج  إطــار  في  لها  المخطط 
خطة  يتضمن  الــــذي  الــشــامــل،  الــكــلــى 
قــويــة جـــاهـــزة لــلــتــنــفــيــذ. ســيــوفــر مــركــز 
غسيل  خــدمــات  الــجــديــد  الكلى  غسيل 
طور  في  نحن  بينما  المتقدمة،  الكلى 
الــخــطــط لتقديم  الــمــزيــد مـــن  تــنــفــيــذ 

غسيل الكلى البريتوني قريًبا«.
مــن جــانــبــه، عــلــق أحــمــد جــواهــري، 
هيلث  كيمز  مركز  إدارة  مجلس  رئيس 
ــــس مـــســـتـــشـــفـــى رويـــــــال  ــيــ ــ ــي ورئــ ــبــ ــطــ الــ
الــبــحــريــن، قـــائـــاًل: »ســعــت كــيــمــز هيلث 
دائًما منذ عام 2004 إلى تقديم خدمات 

جديدة لمرضاها واالهتمام باحتياجات 
بــهــم. ومن  الــخــاصــة  الصحية  الــرعــايــة 
خالل مركز غسيل الكلى نعتزم تقديم 
خط جديد من العالج للمرضى الذين 

يعانون من أمراض الكلى«.
أن مركز غسيل  إلــى  اإلشـــارة  تجدر 
الكلى الجديد قد تم إنشاؤه في منشأة 
استثنائية  رعاية  تقدم  وهــادئــة  حديثة 
للمرضى الذين يخضعون لغسيل الكلى 
المعتمدين  الكلى  أطباء  إشــراف  تحت 
ــورد األمـــريـــكـــي، ويــعــمــلــون مــًعــا  ــبـ مـــن الـ
تحت مظلة المجموعة العربية لرعاية 
تجهيًزا  مجهز  المركز  أن  كما  الكلى. 
تجربة من خالل  أفضل  لتقديم  جيًدا 
وفنيي  الــحــديــثــة  الــكــلــى  غسيل  تقنية 
المدربين  والــمــمــرضــات  الــكــلــى  غسيل 

تدريبًا كاماًل وأجواء مريحة.
وأوضـــــــح الـــدكـــتـــور شـــريـــف مــحــمــد 
التنفيذي لمجموعة  الرئيس  سعداهلل، 

كيمز هيلث، معلًقا على هذه المناسبة: 
الكلى  غسيل  عــالج  توفير  هــو  »هــدفــنــا 
بــكــلــفــة فـــعـــالـــة بـــأفـــضـــل جــــــودة وخـــبـــرة 
الكرام. سيتمكن  للمرضى  وتكنولوجيا 
المرضى اآلن من الحصول على خدمة 
غسيل الكلى بشكل أسهل في العيادات 
الخارجية بداًل من الحاجة إلى الذهاب 

إلى المستشفى«.
وأضــــــاف الــســيــد جـــاكـــوب تـــومـــاس، 
المدير التنفيذي للمجموعة، بالقول: 
»مـــركـــز غــســيــل الــكــلــى هـــو فـــي األســـاس 
بيئة  توفير  إلى  ويهدف  عيادة خارجية 
درجات  أقصى  لتوفير  للمرضى،  سلسة 
المجاني  التوصيل  خدمة  مــع  الــراحــة 
ــنـــزل أو مـــكـــان الــعــمــل.  ــمـ الـ ــن وإلــــــى  مــ
ســيــســتــمــر كــــل مــــن مــســتــشــفــى رويـــــال 
في  هيلث  كيمز  ومستشفى  الــبــحــريــن 
للمرضى  الكلى  غسيل  خدمات  تقديم 

الداخليين فقط«.

»كيمز هيلث« تد�ص���ن مركز غ�ص���يل الكلى الجديد في اأم الح�صم 

ــالـــد  ــع الـــعـــقـــيـــد خـ ــمــ ــتــ اجــ
إدارة  ــر  ــديـ مـ الــكــعــبــي  خــلــيــفــة 
الشؤون اإلدارية باإلدارة العامة 
راشد  بالمقدم  المدني  للدفاع 
إدارة  مـــديـــر  ديـــنـــه  ــن  بــ طــــــارق 
عــمــلــيــات اإلســـعـــاف فـــي مــركــز 
ــي، بــحــضــور  ــنـ ــوطـ ــاف الـ ــعــ اإلســ
إدارة األشغال  عدد من ممثلي 

بوزارة الداخلية.
وتـــــــــم خـــــــــالل االجـــــتـــــمـــــاع 
ــار الــتــعــاون  الـــذي يــأتــي فــي إطـ
العامة  اإلدارة  بين  والتنسيق 
للدفاع المدني ومركز اإلسعاف 
الوطني مناقشة سبل االرتقاء 
بالخدمات المقدمة في حاالت 

الطوارئ.

اجتماع تن�صيقي بين الإدارة العامة للدفاع المدني والإ�صعاف الوطني

محمد  ــتـــور  الـــدكـ اســتــقــبــل 
العام  المدير  أحمد  بن  مبارك 
لشؤون المدارس بوزارة التربية 
والتعليم وفًدا من وزارة التربية 
والـــتـــعـــلـــيـــم بـــــدولـــــة اإلمــــــــــارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة الــشــقــيــقــة، 
تضمن كاًل من الدكتورة سميرة 
عــبــداهلل الــحــوســنــي مــديــر إدارة 
ــيــــة  ــانــ ــوم اإلنــــســ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــج الـ ــاهــ ــنــ مــ
ــاذة عــائــشــة  ــ ــتــ ــ ــات، واألســ ــغــ ــلــ والــ
المناهج،  المهيري خبير  عبيد 
والـــــــســـــــيـــــــدة عـــــائـــــشـــــة مـــحـــمـــد 
المزروعي والسيدة مريم مبارك 
الــمــنــظــمــات  إدارة  مـــن  الــكــتــبــي 
ــة الـــلـــقـــاء،  ــة. فــــي بــــدايــ ــيــ الــــدولــ
رحـــــب الـــمـــديـــر الــــعــــام لـــشـــؤون 
المدارس بالوفد الزائر، مشيًدا 
بــمــســتــوى الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
فـــي الــجــوانــب الــتــعــلــيــمــيــة بين 
من  كل  في  المختصة  الجهات 
مملكة البحرين ودولة اإلمارات 
الــعــربــيــة الـــمـــتـــحـــدة. كــمــا قــدم 
المدارس  لشؤون  العام  المدير 
لــلــوفــد الـــزائـــر إيـــجـــاًزا عــن أهــم 
ــج الـــتـــطـــويـــر الـــتـــي تــقــوم  ــرامــ بــ
والــتــعــلــيــم،  الــتــربــيــة  وزارة  بــهــا 
ــا مـــــشـــــروع تـــطـــويـــر  ــ ــوًصـ ــ ــصـ ــ وخـ
الهيكل المؤسسي كإحدى ركائز 
وأهم  التعليم،  تطوير  مشاريع 
هو  ومــا  التنظيمية  مخرجاته 
قيد التنفيذ للمرحلة القادمة، 

ــبــــادرة تــطــويــر اإلطـــــار الــعــام  ومــ
لــلــمــنــاهــج الـــوطـــنـــيـــة، والــجــهــد 
الـــــذي بــذلــتــه فــــرق الــعــمــل في 
ــت إشــــــراف  ــحـ ــذ الــــمــــشــــروع تـ ــ هـ
الـــمـــجـــلـــس األعـــــلـــــى لـــتـــطـــويـــر 
التعليم والتدريب برئاسة سمو 
ــبـــارك آل  الــشــيــخ مــحــمــد بـــن مـ
خــلــيــفــة نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الــوزراء رئيس المجلس األعلى 

لتطوير التعليم والتدريب.
كــــمــــا قـــــدمـــــت نــــــــــوال بــنــت 
الـــوزارة  وكيل  الخاطر  إبــراهــيــم 
لــلــســيــاســات واالســتــراتــيــجــيــات 
تــجــربــة  حـــــول  ــا  ــرًحــ شــ واألداء 
مملكة  فـــي  الـــرقـــمـــي  الــتــعــلــيــم 
الــــبــــحــــريــــن، وكـــيـــفـــيـــة تـــعـــامـــل 
ــة مــع  ــيــ ــدرســ ــمــ ــات الــ ــســ ــؤســ ــمــ الــ
ــي فـــرضـــتـــهـــا  ــ ــتـ ــ الــــتــــحــــديــــات الـ
ــيـــد-19(،  ــوفـ جــائــحــة كـــورونـــا )كـ
فرص،  إلى  التحديات  وتحويل 

ــن إنـــجـــاز  ــا تــحــقــق مــ مــبــيــنــًة مــ
ــذا الـــشـــأن بــفــضــل تــوافــر  فـــي هــ
ووجــود  الالزمة  التحتية  البنى 
واإلداريـــة  التعليمية  الــكــفــاءات 

المدربة.
أن  بــــــالــــــذكــــــر  والـــــــجـــــــديـــــــر 
التربية  وزارة  من  الــزائــر  الوفد 
والـــتـــعـــلـــيـــم بـــــدولـــــة اإلمــــــــــارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة الــشــقــيــقــة 
ســيــطــلــع عـــلـــى تـــجـــربـــة مــمــلــكــة 
الـــبـــحـــريـــن الــتــعــلــيــمــيــة، حــيــث 
سيقوم بزيارة عدد من المدارس 
ــة، وكــلــيــة  ــاصـ ــخـ الــحــكــومــيــة والـ
وسيطلع  للمعلمين،  البحرين 
عــــــلــــــى عــــــــــــــروض وشــــــــروحــــــــات 
تفصيلية بشأن تطوير المناهج 
في  والتعلم  التعليم  وسياسات 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، وســيــلــتــقــي 
عــــــــــدًدا مـــــن الــــمــــســــؤولــــيــــن مــن 
مختلف القطاعات التعليمية.

لالطالع على التجربة التعليمية بالبحرين..

ي�صتقبل  ال���م���دار����ض  ل�����ص��وؤون  ال���ع���ام  ال��م��دي��ر 
الإماراتي���ة والتعلي���م  التربي���ة  وزارة  م���ن  وف���ًدا 

العدد )16131( - السنة السابعة واألربعون - اإلثنين 22 شوال 1443هـ - 23 مايو 2022م 2

أحمد  بــن  خــالــد  الشيخ  بعث 
الملكي  الـــديـــوان  وزيـــر  خليفة  آل 
برقية تهنئة إلى سمو الشيخ ناصر 
جاللة  ممثل  خليفة  آل  حمد  بــن 
اإلنسانية وشؤون  الملك لألعمال 
الــشــبــاب رئــيــس الــمــجــلــس األعــلــى 
ــرب فيها  ــ أعـ والـــريـــاضـــة،  لــلــشــبــاب 
وذلــك  لــســمــوه،  تهانيه  أطــيــب  عــن 
)مونتـل  بلقب  تتويجه  بمناسبة 
الــقــدرة  لسباقات  الــدولــيــة(  سـينو 
ــدًا أن هــذه  ــؤكـ ــم، مـ ــ لــمــســافــة 160كــ
مكانة مملكة  تعزز من  االنــجــازات 
البطوالت  خــارطــة  على  البحرين 
ــة، لــتــمــكــيــن  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الــــقــــاريــــة والــ
الــشــبــاب الــبــحــريــنــي مــن الــوصــول 
ــى مـــنـــصـــات الـــتـــتـــويـــج فــــي هـــذه  ــ إلـ

السباقات الدولية.
الــديــوان الملكي  ــاد وزيـــر  وأشـ
البحريني  للشباب  ســمــوه  بقيادة 
وتوجيهاته لتعزيز مكانة الرياضة 

الــداخــل  فــي  البحرين  مملكة  فــي 
والــــخــــارج، وتــحــقــيــق الــمــزيــد من 
في  للمملكة،  الــمــشــرفــة  الــنــتــائــج 
ــل الـــقـــيـــادة الــحــكــيــمــة لــحــضــرة  ظـ
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عـــاهـــل الــبــالد 

المفدى، معربا عن اعتزازه الكبير 
بــــإنــــجــــازات الـــشـــبـــاب الــبــحــريــنــي 
وجـــــهـــــوده، لــــرفــــع رايـــــــة الــمــمــلــكــة 
ــة، مــتــمــنــيــًا لــســمــو  ــاقـ ــفـ عـــالـــيـــة خـ
التوفيق  المزيد من  الشيخ ناصر 

والنجاح.

وزير الديوان الملكي يهنئ نا�صر بن حمد

} الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة. } �سمو الشيخ ناصر بن حمد.

بنت  فائقة  األستاذة  شاركت 
ــالـــح وزيـــرة الــصــحــة  ســعــيــد الـــصـ
ــال  ــمـ ــق فــــي أعـ ــرافــ ــمــ والـــــوفـــــد الــ
لمجلس  الــــ)57(  العادية  الــدورة 
أمس  ظهر  العرب  الصحة  وزراء 
 ،2022 مايو   22 الــمــوافــق  االحــد 
والتي عقدت بمقر األمم بجنيف 

بحضور الدول األعضاء.
ــــش االجـــــتـــــمـــــاع  ــ ــاقـ ــ ــ وقــــــــــد نـ
المواضيع المدرجة على جدول 
ترحيب  ضمنها  ومـــن  األعـــمـــال، 
ومعرض  مؤتمر  بعقد  المجلس 
عـــــربـــــي الـــــمـــــانـــــي لـــلـــصـــنـــاعـــات 
الطبية  والمستلزمات  الدوائية 
مـــمـــلـــكـــة  ــي  ــ ــ فـ  2023 عـــــــــام  ــي  ــ ــ فـ
الــالزم  الدعم  وتقديم  البحرين 

للملتقى الصحي.

الكلمة  مــشــروع  تضمن  كما 
وزراء  ــلــــس  ــجــ ــمــ لــ الــــــمــــــوحــــــدة 
ــدورة الـــ  ــ الــصــحــة الــعــرب أمــــام الـ
لمنظمة  الــعــامــة  للجمعية   57
فـــي جنيف  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة 
الصحية  ــوال  واألحـ  .2022 مايو 
ــي األراضــــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ فــ
القدس  ذلــك  فــي  بما  المحتلة، 
الـــشـــرقـــيـــة والـــــجـــــوالن الـــســـوري 
الــمــحــتــل. والـــصـــنـــدوق الــعــربــي 
ــة، والــهــيــئــة  ــيـ لــلــتــنــمــيــة الـــصـــحـ

العربية لخدمات نقل الدم.
ــم الــــتــــطــــرق إلــــى  ــ ــــك تــ ــذلـ ــ كـ
مــــشــــروع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــربــيــة 
التمريض  بمهنتي  اســتــرشــاديــة 
والقبالة 2022-2023. إلى جانب 
مشروع االحتفال باليوم العربي 

للتمريض والقبالة.
إضــــافــــة إلـــــى ذلـــــك تــوحــيــد 

ــود الـــعـــربـــيـــة لــمــكــافــحــة  ــهــ ــجــ الــ
ــى جـــانـــب نــتــائــج  الـــمـــخـــدرات، إلــ

اجتماعات الهيئة العربية العليا 
للدواء والغذاء.

عقد موؤتمر ومعر�ض عربي األماني لل�صناعات الدوائية في البحرين 

} وزيرة ال�شحة خالل م�شاركتها في الم�ؤتمر.

أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين 
مع جمهورية الهند وجمهورية بنجالديش الشعبية جراء 
الفيضانات التي اجتاحت شمال شرق البلدين منذ عدة 
أيام، وأسفرت عن مقتل عدد من األشخاص، وتضرر مئات 

والمباني  والــطــرق  الــجــســور  فــي  انــهــيــارات  بسبب  اآلالف 
مــعــّبــرة  الــكــهــربــاء،  وانــقــطــاع  التحتية  والــُبــنــى  والــمــنــازل 
الضحايا،  وذوي  ألهــالــي  ومــواســاتــهــا  تعازيها  صـــادق  عــن 
ولحكومتي وشعبي البلدين الصديقين في هذا المصاب.

البحرين تتعاطف مع الهند وبنجالدي�ض جراء الفي�صانات

ــلــــي بــن  ــل الــــســــيــــد عــ ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
ــر اإلعــــالم  ــ مــحــمــد الــرمــيــحــي وزيـ
بمكتبه أمس السفير ياسر محمد 
أحـــمـــد شــعــبــان ســفــيــر جــمــهــوريــة 
مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة الــشــقــيــقــة لـــدى 
الــمــمــلــكــة. وخـــــالل الـــلـــقـــاء رحــب 
وأشــاد  المصري،  بالسفير  الــوزيــر 
بــالــعــالقــات الــتــاريــخــيــة الــوطــيــدة 
وجمهورية  البحرين  مملكة  بين 
تم  كما  الشقيقة،  العربية  مصر 
ــاون في  ــعـ ــتـ بــحــث ســبــل تــعــزيــز الـ
مختلف المجاالت وباألخص في 
جانبه،  ومــن  اإلعــالمــي.   المجال 
تـــقـــدم الــســفــيــر بــخــالــص الــشــكــر 
إلــى وزيــر اإلعــالم ونقل  والتقدير 
وتقدير حكومة جمهورية  تحيات 
مصر العربية على التعاون الدائم 

المتميزة  اإلعــالمــيــة  والــتــغــطــيــة 
ــلـــفـــزيـــون الــبــحــريــن  فــــي إذاعــــــــة تـ
للمناسبات الوطنية المصرية بما 

يــعــكــس عــمــق الــعــالقــات االخــويــة 
التاريخية بين البلدين والشعبين 

الشقيقين.

وزير الإعالم ي�صيد بالعالقات البحرينية الم�صرية المتميزة

} وزير الإعالم ي�شتقبل ال�شفير الم�شري.

} وزير العمل يلتقي رئي�س واع�شاء جمعية �شجرة الحياة الخيرية الجتماعية.

السيد  االجــتــمــاعــيــة،  والتنمية  العمل  وزيـــر  التقى 
جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه أمس األحد، 
الــخــيــريــة  الــحــيــاة  رئــيــس مــجــلــس إدارة جــمــعــيــة شــجــرة 
االجــتــمــاعــيــة، الــســيــد خــلــيــل أحــمــد الــديــلــمــي، بحضور 
اللقاء،  وخــالل  الجمعية.  إدارة  أعضاء مجلس  من  عدد 
الجمعية في  ومبادرات  إنجازات  أبرز  الديلمي  استعرض 
للمجتمع،  خدمتها  فترة  طــوال  الخيري  العمل  مجال 
ورؤيتها التي تسعى من خاللها لتكون نموذجًا يحتذى في 
مجاالت العمل الخيري واإلنساني في مملكة البحرين، 
وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة ذات 
الصلة، كما تم التباحث حول أبرز التحديات التي تواجه 
عمل الجمعية، وبحث سبل تسهيل اإلجــراءات التي من 

شأنها تعزيز دورها واالرتقاء بأدائها خدمة للمجتمع.
ــدور الــســيــد  ــ ــاد حـــمـــيـــدان بــ ــ ــاق، أشــ ــيـ ــسـ ــذا الـ ــ ــــي هـ وفـ

واالنساني  التطوعي  العمل  ثقافة  تعزيز  فــي  الديلمي 
كأحد الرواد للنماذج القيادية في هذا الجانب نظير ما 
قدمه من عطاء ملحوظ منذ تبني جمعية شجرة الحياة 
األيتام  رعــايــة  وأنشطة  لــمــبــادرات  االجتماعية  الخيرية 
تضطلع  الذي  بالدور  أيضًا  منوهًا  بشؤونهم،  واالهتمام 
بـــه الــجــمــعــيــة، ومــســاهــمــاتــهــا وخــدمــاتــهــا فـــي الــمــجــاالت 
االجــتــمــاعــيــة واإلنــســانــيــة والــخــيــريــة، بــمــا يــعــود بالنفع 
على الــوطــن والــمــواطــنــيــن، مــؤكــدًا فــي هــذا اإلطـــار دعم 
منظمات  جهود  لكل  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة 
تــواجــهــهــا وفــق  أيـــة عــقــبــات  الــمــدنــي، وتــذلــيــل  المجتمع 
األنــظــمــة والــقــوانــيــن، وذلـــك نــظــرًا إلـــى أهــمــيــة دور هــذه 
منوهًا  التنمية،  مسيرة  دعم  في  وإسهاماتها  المنظمات 
بجهود تعزيز مبادئ الشراكة المجتمعية بين مؤسسات 

الدولة ومختلف الجمعيات في البالد.

وزير العمل ي�صيد بالجهود الخيرية والإن�صانية للجمعيات الأهلية

كتبت فاطمة علي:
األول  االســــــتــــــشــــــاري  حــــــــذر 
طبيب جراحة العيون واألمراض 
نعيم  محمد  الدكتور  وجراحتها 
ناصر من خطورة ارتداء العدسات 
الـــالصـــقـــة أثــــنــــاء الـــســـبـــاحـــة فــي 
بــالــمــاء  تتشبع  قــد  الــبــرك ألنــهــا 
ــن جـــراثـــيـــم أو  ــه مـ ــا بـ وتــمــتــص مـ
مواد كيميائية كالكلور، مؤكدا أن 
أثناء  الالصقة  الــعــدســات  ارتـــداء 
الــســبــاحــة يـــرفـــع خــطــر اإلصـــابـــة 
أنه  التأكيد  مع  القرنية  بالتهاب 
ــنـــاء وضــع  ال يــمــكــن الــســبــاحــة أثـ
العدسات الالصقة من دون ارتداء 

نظارات سباحة.
ـــ»أخــبــار  ــال فـــي تــصــريــح لـــ ــ وقـ
العدسات  اســتــخــدام  إن  الخليج« 
ــة بـــألـــوانـــهـــا  ــونــ ــلــ ــمــ الــــالصــــقــــة الــ
ــالــــوردي والــبــنــفــســجــي  الــغــربــيــة كــ
فصل  فــي  الميتاليكي  والــرمــادي 
ــيـــف والــــتــــي تــعــتــبــر مــوضــة  الـــصـ
مــحــبــبــة لــــدى الــفــتــيــات وخــاصــة 
التهابات حادة  يسبب  المراهقات 
ــوء  ــن جـــــــراء سـ ــيـ ــعـ ــة الـ ــيـ ــرنـ ــــي قـ فـ
موضحا  الصيف،  في  استعمالها 

أن موسم الصيف يشهد زيادة في 
نتيجة  االلتهابات  من  النوع  هذا 
تتعرض  الذي  والجفاف  الحرارة 

له العين.
بأنه في فصل الصيف  وأفــاد 
تكون العين معرضة أكثر للجفاف 
نــظــرا إلـــى ارتـــفـــاع درجــــات حـــرارة 
ــوء اســـتـــخـــدام  ــ ــإن سـ ــ ــذا فـ ــ ــو لـ الـــجـ
العدسات الالصقة يعرض العين 
الصحية  الــمــشــاكــل  مــن  لــلــعــديــد 
كـــالـــجـــفـــاف ومــــــرض الــــدمــــل فــي 
والحساسية  والتقرحات  الجفن 
ــاع  ــبــ الــــــشــــــديــــــدة.. لـــــــذا يــــجــــب اتــ
بــعــض الــنــصــائــح الـــتـــي يــقــدمــهــا 
ــو الــــعــــيــــون، أهــمــهــا  ــيـ ــاصـ ــتـــصـ اخـ
تـــرطـــيـــب الـــعـــيـــن بــشــكــل مــســتــمــر 
محذرا من الظروف البيئية التي 
الصيف  فــي  العيون  لها  تتعرض 
إذ يــلــجــأ الــجــمــيــع إلـــى الــجــلــوس 
للتغلب  الــمــكــيــفــة  ــن  ــاكــ األمــ فـــي 
الذي  الطقس، األمر  على حــرارة 
يـــتـــســـبـــب فـــــي جــــفــــاف الــعــيــنــيــن 
بـــاإلضـــافـــة الـــــى ارتــــفــــاع درجـــــات 
الـــحـــرارة الــتــي تــســهــم فــي إصــابــة 

العين بالجفاف بشكل مباشر.

ــر  ــذيـ وأضــــــــــــــاف: »يــــــأتــــــي تـــحـ
األمريكية  والــغــذاء  الـــدواء  هيئة 
نـــتـــيـــجـــة لـــتـــلـــقـــيـــهـــا تــــقــــاريــــر عــن 
في  القرنية  فــي  تقرحات  حـــدوث 
عدسات  فيها  استخدمت  حــاالت 
األلـــوان  ذات  الــالصــقــة  التجميل 
إشــــراف  أو  داع  بــغــيــر  الــمــخــتــلــفــة 
ــبـــال  ــبــــي، ونـــتـــيـــجـــة لـــتـــزايـــد إقـ طــ
الطبية  غير  المنافذ  من  العديد 
التجميل  ومــراكــز  المتاجر  مثل 
عــلــى تسويق  اإلنــتــرنــت  ومــتــاجــر 
التي  العدسات  هــذه  مثل  وتــوزيــع 

باتت تلقى رواجًا كبيرًا«.
وتـــطـــرق الـــدكـــتـــور نــعــيــم الــى 
عند  الخاطئة  الممارسات  بعض 
ارتداء العدسات الالصقة، أبرزها 
ــتـــعـــرض الـــمـــبـــاشـــر لــمــجــفــفــات  الـ
الــشــعــر »االســــتــــشــــوار« فـــي مــراكــز 
الـــعـــيـــادات  تــســجــل  إذ  الــتــجــمــيــل 
الطبية حوادث واقعية تتمثل في 
ــان الــعــدســات الــالصــقــة داخــل  ذوبـ
اتباع  الى ضرورة  أعينهن، مشيرا 
بــعــض اإلرشــــــادات الــصــحــيــة عند 
البحث  أهمها  العدسات،  اختيار 
عـــن نــــوع عـــدســـات يــحــتــوي على 

الــــمــــاء بــنــســبــة عـــالـــيـــة لــلــحــفــاظ 
تعريض  وعــدم  العين  على صحة 
الــعــيــنــيــن ألشـــعـــة الـــشـــمـــس قـــدر 
استعمال  يــجــب  لــذلــك  االمـــكـــان، 
النظارات الشمسية لحمايتها من 

األشعة فوق البنفسجية.
الـــكـــثـــيـــر مــن  أن  الـــــى  وأشـــــــار 
الــفــتــيــات يــقــعــن فـــي خــطــأ الــنــوم 
إزالـــــــة  دون  مـــــن  أو  بـــالـــمـــكـــيـــاج 
العدسات الالصقة، وهو التصرف 
ــئ الــــــــذي يـــضـــر بــصــحــة  ــاطــ ــخــ الــ
الـــعـــيـــنـــيـــن بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة، فــقــد 
إصابتهما  فــي  الــمــكــيــاج  يتسبب 
ــاب، كــمــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ بـــالـــحـــســـاســـيـــة وااللـ
قــد تــجــف الــعــدســات أثــنــاء الــنــوم 
ويــصــعــب إزالــتــهــا فـــي الــصــبــح ما 
يــتــســبــب فـــي مــشــكــلــة، لــذلــك من 
ــاع إرشــــــــــادات خــاصــة  ــبــ الـــمـــهـــم اتــ
ــواد  ــمـ لــلــفــتــيــات مــســتــخــدمــات الـ

التجميلية.
ــدد الـــدكـــتـــور نــعــيــم عــلــى  ــ وشــ
ــارة  ــ ضـــــــرورة خـــلـــع الـــعـــدســـات وزيــ
ــعـــور  ــون عــــنــــد الـــشـ ــيــ ــعــ ــيـــب الــ ــبـ طـ
احمرار  في  المتمثلة  بــاألعــراض 
في العين او إفــرازات أو حساسية 

في  اضمحالل  أو  للضوء  شديدة 
ــار، كـــمـــا يـــجـــب اســـتـــخـــدام  ــ ــــصـ اإلبـ
الـــعـــدســـات لــلــمــدة الـــمـــحـــددة لها 
فــقــط، ويــجــب عـــدم اســتــخــدامــهــا 
ــدم لــبــس  ــ ــول وعــ ــ ــدة زمـــنـــيـــة أطــ ــ مـ
ــدة أطـــــــول مــــن 14  ــ ــات مــ ــدســ ــعــ الــ
علبة  ان  والتأكد  اليوم  في  ساعة 
ــات تــغــلــق بـــإحـــكـــام وعـــدم  ــعـــدسـ الـ
ــد بـــالـــقـــرب مــــن الــــمــــواد  ــواجــ ــتــ الــ
األبــخــرة  أو  اللهب  او  المتطايرة 

أثناء لبس العدسات.

ا�شت�شاري جراحة العيون لـ»اأخبار الخليج«:

زيادة في حالت التهاب القرنية وجفافها ب�صبب العد�صات الملونة

} د. محمد نعيم ناصر.

ــة،  ــيـ ــبـ ــطـ أعــــلــــنــــت كـــيـــمـــز هـــيـــلـــث الـ
الرعاية  مجال  في  الــرائــدة  المجموعة 
غسيل  مــركــز  افتتاح  مــؤخــًرا  الصحية، 
الــجــديــد فــي مــركــز كيمز هيلث  الــكــلــى 
الطبي في أم الحصم، حيث تأتي خطوة 
الكلى  لغسيل  تخصصي  مــركــز  إنــشــاء 
برنامج  لتوفير  المجموعة  رؤيــة  ضمن 

شامل للعناية بالكلى. 
وتقدم كيمز هيلث بالفعل خدمات 
ــي مــســتــشــفــى رويـــــال  غــســيــل الـــكـــلـــى فــ
ــع لــلــمــجــمــوعــة، ويـــأتـــي  ــابـ ــتـ بـــحـــريـــن الـ
افــتــتــاح مـــركـــز غــســيــل الــكــلــى الــجــديــد 
خدماتها  بتقريب  مساعيها  ليترجم 
والمقيمين  المواطنين  مــن  للمرضى 
والزوار في مملكة البحرين. ويقع مركز 
غسيل الكلى الجديد في الطابق الثاني 
ويتكون  الطبي  هيلث  كيمز  مــركــز  مــن 
و3 غرف  الكلى  من 10 وحــدات لغسيل 
خاصة مع غرفتين تشمل مرافق عزل.

ــرح الــدكــتــور  وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، صــ
محمد إلياس سعداهلل، العضو المنتدب 
كيمز  مــجــمــوعــة  إدارة  مــجــلــس  ورئــيــس 
هيلث، بالقول: »يسعدني أن أرحب بكم 
في المنشأة المجددة والحديثة لمركز 
مركز  افتتاح  يعد  الطبي.  هيلث  كيمز 
الرئيسية  المبادرات  أحد  الكلى  غسيل 
رعاية  برنامج  إطــار  في  لها  المخطط 
خطة  يتضمن  الــــذي  الــشــامــل،  الــكــلــى 
قــويــة جـــاهـــزة لــلــتــنــفــيــذ. ســيــوفــر مــركــز 
غسيل  خــدمــات  الــجــديــد  الكلى  غسيل 
طور  في  نحن  بينما  المتقدمة،  الكلى 
الــخــطــط لتقديم  الــمــزيــد مـــن  تــنــفــيــذ 

غسيل الكلى البريتوني قريًبا«.
مــن جــانــبــه، عــلــق أحــمــد جــواهــري، 
هيلث  كيمز  مركز  إدارة  مجلس  رئيس 
ــــس مـــســـتـــشـــفـــى رويـــــــال  ــيــ ــ ــي ورئــ ــبــ ــطــ الــ
الــبــحــريــن، قـــائـــاًل: »ســعــت كــيــمــز هيلث 
دائًما منذ عام 2004 إلى تقديم خدمات 

جديدة لمرضاها واالهتمام باحتياجات 
بــهــم. ومن  الــخــاصــة  الصحية  الــرعــايــة 
خالل مركز غسيل الكلى نعتزم تقديم 
خط جديد من العالج للمرضى الذين 

يعانون من أمراض الكلى«.
أن مركز غسيل  إلــى  اإلشـــارة  تجدر 
الكلى الجديد قد تم إنشاؤه في منشأة 
استثنائية  رعاية  تقدم  وهــادئــة  حديثة 
للمرضى الذين يخضعون لغسيل الكلى 
المعتمدين  الكلى  أطباء  إشــراف  تحت 
ــورد األمـــريـــكـــي، ويــعــمــلــون مــًعــا  ــبـ مـــن الـ
تحت مظلة المجموعة العربية لرعاية 
تجهيًزا  مجهز  المركز  أن  كما  الكلى. 
تجربة من خالل  أفضل  لتقديم  جيًدا 
وفنيي  الــحــديــثــة  الــكــلــى  غسيل  تقنية 
المدربين  والــمــمــرضــات  الــكــلــى  غسيل 

تدريبًا كاماًل وأجواء مريحة.
وأوضـــــــح الـــدكـــتـــور شـــريـــف مــحــمــد 
التنفيذي لمجموعة  الرئيس  سعداهلل، 

كيمز هيلث، معلًقا على هذه المناسبة: 
الكلى  غسيل  عــالج  توفير  هــو  »هــدفــنــا 
بــكــلــفــة فـــعـــالـــة بـــأفـــضـــل جــــــودة وخـــبـــرة 
الكرام. سيتمكن  للمرضى  وتكنولوجيا 
المرضى اآلن من الحصول على خدمة 
غسيل الكلى بشكل أسهل في العيادات 
الخارجية بداًل من الحاجة إلى الذهاب 

إلى المستشفى«.
وأضــــــاف الــســيــد جـــاكـــوب تـــومـــاس، 
المدير التنفيذي للمجموعة، بالقول: 
»مـــركـــز غــســيــل الــكــلــى هـــو فـــي األســـاس 
بيئة  توفير  إلى  ويهدف  عيادة خارجية 
درجات  أقصى  لتوفير  للمرضى،  سلسة 
المجاني  التوصيل  خدمة  مــع  الــراحــة 
ــنـــزل أو مـــكـــان الــعــمــل.  ــمـ الـ ــن وإلــــــى  مــ
ســيــســتــمــر كــــل مــــن مــســتــشــفــى رويـــــال 
في  هيلث  كيمز  ومستشفى  الــبــحــريــن 
للمرضى  الكلى  غسيل  خدمات  تقديم 

الداخليين فقط«.

»كيمز هيلث« تد�ص���ن مركز غ�ص���يل الكلى الجديد في اأم الح�صم 

ــالـــد  ــع الـــعـــقـــيـــد خـ ــمــ ــتــ اجــ
إدارة  ــر  ــديـ مـ الــكــعــبــي  خــلــيــفــة 
الشؤون اإلدارية باإلدارة العامة 
راشد  بالمقدم  المدني  للدفاع 
إدارة  مـــديـــر  ديـــنـــه  ــن  بــ طــــــارق 
عــمــلــيــات اإلســـعـــاف فـــي مــركــز 
ــي، بــحــضــور  ــنـ ــوطـ ــاف الـ ــعــ اإلســ
إدارة األشغال  عدد من ممثلي 

بوزارة الداخلية.
وتـــــــــم خـــــــــالل االجـــــتـــــمـــــاع 
ــار الــتــعــاون  الـــذي يــأتــي فــي إطـ
العامة  اإلدارة  بين  والتنسيق 
للدفاع المدني ومركز اإلسعاف 
الوطني مناقشة سبل االرتقاء 
بالخدمات المقدمة في حاالت 

الطوارئ.

اجتماع تن�صيقي بين الإدارة العامة للدفاع المدني والإ�صعاف الوطني

محمد  ــتـــور  الـــدكـ اســتــقــبــل 
العام  المدير  أحمد  بن  مبارك 
لشؤون المدارس بوزارة التربية 
والتعليم وفًدا من وزارة التربية 
والـــتـــعـــلـــيـــم بـــــدولـــــة اإلمــــــــــارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة الــشــقــيــقــة، 
تضمن كاًل من الدكتورة سميرة 
عــبــداهلل الــحــوســنــي مــديــر إدارة 
ــيــــة  ــانــ ــوم اإلنــــســ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــج الـ ــاهــ ــنــ مــ
ــاذة عــائــشــة  ــ ــتــ ــ ــات، واألســ ــغــ ــلــ والــ
المناهج،  المهيري خبير  عبيد 
والـــــــســـــــيـــــــدة عـــــائـــــشـــــة مـــحـــمـــد 
المزروعي والسيدة مريم مبارك 
الــمــنــظــمــات  إدارة  مـــن  الــكــتــبــي 
ــة الـــلـــقـــاء،  ــة. فــــي بــــدايــ ــيــ الــــدولــ
رحـــــب الـــمـــديـــر الــــعــــام لـــشـــؤون 
المدارس بالوفد الزائر، مشيًدا 
بــمــســتــوى الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
فـــي الــجــوانــب الــتــعــلــيــمــيــة بين 
من  كل  في  المختصة  الجهات 
مملكة البحرين ودولة اإلمارات 
الــعــربــيــة الـــمـــتـــحـــدة. كــمــا قــدم 
المدارس  لشؤون  العام  المدير 
لــلــوفــد الـــزائـــر إيـــجـــاًزا عــن أهــم 
ــج الـــتـــطـــويـــر الـــتـــي تــقــوم  ــرامــ بــ
والــتــعــلــيــم،  الــتــربــيــة  وزارة  بــهــا 
ــا مـــــشـــــروع تـــطـــويـــر  ــ ــوًصـ ــ ــصـ ــ وخـ
الهيكل المؤسسي كإحدى ركائز 
وأهم  التعليم،  تطوير  مشاريع 
هو  ومــا  التنظيمية  مخرجاته 
قيد التنفيذ للمرحلة القادمة، 

ــبــــادرة تــطــويــر اإلطـــــار الــعــام  ومــ
لــلــمــنــاهــج الـــوطـــنـــيـــة، والــجــهــد 
الـــــذي بــذلــتــه فــــرق الــعــمــل في 
ــت إشــــــراف  ــحـ ــذ الــــمــــشــــروع تـ ــ هـ
الـــمـــجـــلـــس األعـــــلـــــى لـــتـــطـــويـــر 
التعليم والتدريب برئاسة سمو 
ــبـــارك آل  الــشــيــخ مــحــمــد بـــن مـ
خــلــيــفــة نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الــوزراء رئيس المجلس األعلى 

لتطوير التعليم والتدريب.
كــــمــــا قـــــدمـــــت نــــــــــوال بــنــت 
الـــوزارة  وكيل  الخاطر  إبــراهــيــم 
لــلــســيــاســات واالســتــراتــيــجــيــات 
تــجــربــة  حـــــول  ــا  ــرًحــ شــ واألداء 
مملكة  فـــي  الـــرقـــمـــي  الــتــعــلــيــم 
الــــبــــحــــريــــن، وكـــيـــفـــيـــة تـــعـــامـــل 
ــة مــع  ــيــ ــدرســ ــمــ ــات الــ ــســ ــؤســ ــمــ الــ
ــي فـــرضـــتـــهـــا  ــ ــتـ ــ الــــتــــحــــديــــات الـ
ــيـــد-19(،  ــوفـ جــائــحــة كـــورونـــا )كـ
فرص،  إلى  التحديات  وتحويل 

ــن إنـــجـــاز  ــا تــحــقــق مــ مــبــيــنــًة مــ
ــذا الـــشـــأن بــفــضــل تــوافــر  فـــي هــ
ووجــود  الالزمة  التحتية  البنى 
واإلداريـــة  التعليمية  الــكــفــاءات 

المدربة.
أن  بــــــالــــــذكــــــر  والـــــــجـــــــديـــــــر 
التربية  وزارة  من  الــزائــر  الوفد 
والـــتـــعـــلـــيـــم بـــــدولـــــة اإلمــــــــــارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة الــشــقــيــقــة 
ســيــطــلــع عـــلـــى تـــجـــربـــة مــمــلــكــة 
الـــبـــحـــريـــن الــتــعــلــيــمــيــة، حــيــث 
سيقوم بزيارة عدد من المدارس 
ــة، وكــلــيــة  ــاصـ ــخـ الــحــكــومــيــة والـ
وسيطلع  للمعلمين،  البحرين 
عــــــلــــــى عــــــــــــــروض وشــــــــروحــــــــات 
تفصيلية بشأن تطوير المناهج 
في  والتعلم  التعليم  وسياسات 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، وســيــلــتــقــي 
عــــــــــدًدا مـــــن الــــمــــســــؤولــــيــــن مــن 
مختلف القطاعات التعليمية.

لالطالع على التجربة التعليمية بالبحرين..

ي�صتقبل  ال���م���دار����ض  ل�����ص��وؤون  ال���ع���ام  ال��م��دي��ر 
الإماراتي���ة والتعلي���م  التربي���ة  وزارة  م���ن  وف���ًدا 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16131/pdf/1-Supplime/16131.pdf?fixed6939
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/1296192
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1296186
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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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فريق البحرين..
القوة الناعمة المبهرة

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

من دون تهويل وال تخويف، ومن دون تبسيط وال تساهل، 
ومع كامل الثقة وااللتزام، تتعامل مملكة البحرين، حكومة 
بفضل  وذلــك  العالمية..  الصحية  المستجدات  مع  وشعبا، 
الوعي المجتمعي الرفيع، نتيجة ما حققه فريق البحرين، 
سمو  ومتابعة  وجهود  السامية،  الملكية  التوجيهات  بفضل 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قائد فريق البحرين.
المبهرة،  الناعمة  القوة  من  يعد  اليوم،  البحرين  فريق 
المستوى  على  ولكن  المحلي فحسب،  المستوى  على  ليس 
اإلقــلــيــمــي والـــدولـــي، حــيــث أصــبــح »فــريــق الــبــحــريــن« مــاركــة 

عالمية، ونموذجا متميزا في حسن إدارة األزمات. 
ولذلك، فإن المطالبة النيابية والشعبية بضرورة تشديد 
الرقابة واألخذ باإلجراءات الوقائية الصارمة والتعامل بحزم 
ــدري الـــقـــرود« إلــى  ــ ــول فـــيـــروس »جـ ــذر وســـرعـــة لــمــنــع دخــ وحــ
المنافذ  عبر  القادمين  فحص  عبر  وذلــك  البحرين،  مملكة 
المختلفة الى جانب تحذير المغادرين وتفعيل قائمة »الدول 
هذا  بتداعيات  الدولة  تأثر  دون  للحيلولة  وذلــك  الحمراء«؛ 

المرض، بات أمرا ضروريا جدا.
وفريق  المختصة  والــجــهــات  الــمــوقــرة  الحكومة  أن  كما 
خالل  الوقائية  اإلجـــراءات  كل  باتخاذ  سيقومون  البحرين، 
المرحلة القادمة وتوعية المواطنين والمقيمين، للمحافظة 
على صحة وسالمة الجميع، وضمان استمرار مسيرة التنمية 
والخطوات الداعمة للمنظومة الصحية واالقتصادية للبالد.
تقريرا  إن«  ان  »ســي  قناة  نشرت  الماضية،  الجمعة  يــوم 
بــخــصــوص تفشي مـــرض جـــدري الـــقـــردة، وأوضــحــت فــيــه أن 
منظمة الصحة العالمية عقدت اجتماًعا طارًئا لبحث تفشي 
في  100 حالة  بأكثر من  االشتباه  بعد  القردة  مرض جــدري 
أوروبا، وقد بدأ المرض يزداد انتشارا في العديد من الدول 

التي أعلنت عن عدد الحاالت.
فــيــروس »جـــدري الــقــردة« ينتقل مــن حــيــوان إلــى إنسان، 
المباشر،  االختالط  البشر من خالل  بين  ينتقل  أن  ويمكن 
على  آفـــات  أو  جسدية،  ســوائــل  أو  الكبير،  التنفسي  ــرذاذ  والــ
الــعــضــالت وتضخم  الــحــرارة والــصــداع وآالم  الــجــلــد.. وتــعــد 
الغدد الليمفاوية من بين أعراض المرض. ويمكن أن يسبب 
اليدين  راحتي  الجسم، ضمًنا  تقرحات وطفحا جلديا على 

وباطن القدمين.
نحو  على  ينتشر  الــقــردة«  »جـــدري  أن  التقرير  ويضيف 
مختلف عّما شهدناه مع فيروس »كوفيد-19«، وأنه يتم »عبر 
االتصال الوثيق... فاألشخاص الذين يتعاملون عن كثب مع 
شخص ُمصاب هم أكثر عرضة لإلصابة بجدري القردة، وهذا 
األســرة،  وأفــراد  الصحي،  القطاع  في  العاملين  األمــر يشمل 

والمعاشرة الجنسية«.
مــن هنا، ومــن انتشار هــذا الــمــرض، يــتــوارد فــي األذهــان 
اآلن تصريح »بيل جيتس« وخالل جائحة كورونا، أن الوضع 
سيزداد تعقيدا في األمراض على العالم أجمع.. مما يدعونا 
إلى التساؤل عن معرفته بما هو قادم.. هل صدفة أم تحليل 

وتوقعات أم أمور أخرى..؟؟

القراء األعزاء 
ــة  ــدولــ ــأت الــ ــشــ عـــنـــدمـــا نــ
ضــمــن الـــتـــطـــور الــمــجــتــمــعــي     
في  تــطــوٌر  ذلـــك  استتبع  انـــي 
لـــه في  وتــغــيــيــرًا  ــة  ــدولـ الـ دور 
ــور الـــتـــاريـــخـــي  ــتــــطــ ــاق الــ ــيــ ســ
ــًا  وفـــقـ بـــــدأ  إذ  الـــــــــدور،  لــــهــــذا 
لــنــظــريــة الــعــقــد االجــتــمــاعــي 
كما  أو  الحارسة  الدولة  بــدور 
تــســمــى بـــالـــدولـــة الــبــولــيــســيــة 
يــقــتــصــر  والــــتــــي  ــة  ــيـ ــدركـ الـ أو 
ــلـــى حــمــايــة  ــقـــط عـ دورهــــــــا فـ
ــر مـــؤســـســـاتـــهـــا  ــبــ األفــــــــــــراد عــ
األمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة وعـــدم 
العامة  الــحــيــاة  فــي  الــتــدخــل 
خصوصا الحياة االقتصادية 

فــي ذلــك  بــمــا  لــلــخــواص بشكل مطلق  وتــركــهــا 
والتعليم  الصحة  مثل  االجتماعية  القطاعات 
التوازن  إال إلعــادة  الدولة  وغيرها، فال تتدخل 
االجـــتـــمـــاعـــي فـــي حــــال اخـــتـــاللـــه، وفــيــمــا عــدا 
والمراقبة  الحراسة  على  يقتصر  فدورها  ذلك 
الـــدولـــة الــمــتــدخــلــة  مـــن دون تـــدخـــل، بـــخـــالف 
-وهــــــي الــــصــــورة الـــمـــعـــاصـــرة لـــدولـــنـــا- والـــتـــي 
مــن سلطة  الــدولــة  تمتلكه  فيما  دورهـــا  يتمثل 
االقتصادية  للسياسات  والتخطيط  التوجيه 
تتدخل  للدولة حيث  والسياسية  واالجتماعية 
ــة فـــي كـــل الــتــفــاصــيــل ويــتــنــاقــص بــذلــك  الـــدولـ
المصلحة  لــصــالــح  الــفــرديــة  الــحــريــة  هــامــش 
الفرد  إذ تنتهي مصلحة  الجماعية للمجتمع، 
حين تبدأ مصلحة الجماعة، فيكون دور الدولة 
منها  ودائمًا  تدخاًل مستمرًا  ويقتضي  إيجابيًا 

باعتباره مهمتها األساسية. 
لذا يبرز دور الدولة بشكل واضح في إعمال 
أجيال حقوق اإلنسان وكفالة جميع أنواعها - 
المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية وحقوق التضامن أي تلك المرتبطة 

بسالمة البيئة وإحالل السالم والتنمية. 
ــوق الـــــتـــــي تــحــظــى  ــ ــقـ ــ ــحـ ــ  ولـــــعـــــل أكـــــثـــــر الـ
بــاهــتــمــام الــمــواطــنــيــن وتــقــع ضــمــن أولــويــاتــهــم 
وتــثــيــر اهــتــمــامــهــم هـــي الــحــقــوق االقــتــصــاديــة 
التي  الــحــقــوق  والــثــقــافــيــة، تلك  واالجــتــمــاعــيــة 
وّثــقــتــهــا فـــي الــمــرحــلــة الــمــعــاصــرة الــمــواثــيــق 
الــدولــيــة الــخــاصــة بــحــقــوق اإلنـــســـان والســيــمــا 
ــان 1948  ــ ــسـ ــ اإلنـ لـــحـــقـــوق  الـــعـــالـــمـــي  اإلعــــــــالن 
االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد 
الثاني(  )العهد   1966 والثقافية  واالجتماعية 
والــــذيــــن انـــضـــمـــت إلــيــهــمــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
بهما،  ــواردة  الــ الــحــقــوق  إعــمــال  على  واشتغلت 
الدولي  العهد  إلــى  المملكة  انضمام  جــاء  وقــد 
الملكية  للرؤية  تــعــزيــزًا   2007 عــام  فــي  الثاني 
لصاحب  اإلصــالحــي  الــمــشــروع  تضمنها  الــتــي 
بـــن عــيــســى آل خليفة  الــمــلــك حــمــد  الــجــاللــة 
حفظه اهلل الذي اعتّد بحقوق اإلنسان كركيزة 
مهمة من أساسات المشروع. ويستوجب إعمال 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق 
السكن،  الصحة،  العمل،  التعليم،  في  )كالحق 
التحرر  الكامل،  الــغــذاء  االجتماعي،  الضمان 
وتدريجيًا  إيجابيًا  تدخاًل  وغيرها(  الجوع  من 
وفق  لها  الكامل  اإلعمال  لتحقيق  الدولة  من 
أقصى ما تتيحه لها مواردها وإمكانياتها، لذا 

تــخــتــلــف مــســتــويــات الــتــمــتــع 
بها من دولــة إلى أخــرى وفق 
دول  كــل  إمكانيات  تتيحه  مــا 
على حده. والحّق بأن مملكة 
البحرين قد التزمت بإعمال 
هـــــذه الـــحـــقـــوق بـــمـــا تــتــيــحــه 
سعيًا  ويفوق  إمكانياتها  لها 
ــى ضـــمـــان تــحــقــيــق الـــرفـــاه  إلــ
لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن، وتـــــقـــــّدم هـــذه 
الحقوق بآلية مؤسسية ضمن 
مـــهـــام الــــــــوزارات الــمــخــتــصــة. 
ــا يـــجـــّرنـــا الـــحـــديـــث عــن  ــنـ وهـ
الــوزارات الخدمية المختصة 
تتعلق  مــهــمــة  إشــكــالــيــة  إلــــى 
ــل مــع  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــة الــ ــيــ ــانــ ــكــ ــإمــ بــ
العاملين فيها لتيسير تسيير 
ــا إلــــى الــمــنــتــفــعــيــن بــهــا؟  الـــخـــدمـــات ووصـــولـــهـ
ُبعد في ظل  للعمل عن  االنتقال  والسيما مع 

استشراء فايروس كورونا حول العالم.
والحقيقة أنني من المؤيدين لفكرة العمل 
عـــن ُبـــعـــد فـــي األعـــمـــال الـــتـــي يــســهــل إنــجــازهــا 
ــلـــوب، ولــكــن مــا قــد يــواجــهــه طالبو  بــهــذا األسـ
الــخــدمــات مــن عــراقــيــل، ربــمــا كــانــت شخصية 
اهتمام  بمدى  مرتبطة  كانت  أو  تكنولوجية  أو 
أو ألسباب  الموظفين  وإخــالص وجدّية بعض 
أخرى، فإن هذه العراقيل ربما تؤثر سلبًا على 
حسن تسيير المرافق العامة وتقديم الخدمات 
على أكمل وجه بما يحقق رضا المستفيدين. 
ولـــعـــل أهــــم اإلشـــكـــالـــيـــات الـــتـــي لــطــالــمــا أردت 
الموظفين  مع  التواصل  إشكالية  هي  إثارتها 
فـــي الـــــــــوزارات الــخــدمــيــة ومــشــكــلــة الـــــرد على 
دائمًا  ُتسهم  والتي  فيها،  الهاتفية  االتــصــاالت 
والحفاظ  المعلومة  توفير  فــي  فــعــال  وبشكل 
على وقت المستفيد، إال أن الواقع العملي ومن 
تجربة شخصية وتجارب أخرى أعرفها فإنه من 
النادر أن تتلقى ردًا على اتصال هاتفي بالكثير 

من الوزارات الخدمية.
لذا جاء تفعيل خدمة )تواصل( بتوجيهات 
من لدن صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
رئيس  األمين  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بن 
ــاًل جــــذريــــًا لــهــذه  ــ الـــــــــوزراء الـــمـــوقـــر لـــيـــوجـــد حـ
تستحق  وخــالقــة  عملية  فــكــرة  وهــي  المشكلة، 
األسرع  الوسيلة  )تواصل(  ُيعد  إذ  بها،  اإلشــادة 
لتلقي جوابًا على استفسارك أو حل مشكلتك، 
اإللكترونية  الــحــكــومــة  مــن  أتــمــنــى  فــإنــنــي  لـــذا 
التي  الــشــكــاوى  ــة حــول  دوريـ إعـــداد إحصائيات 
ــالـــوزارات  تــقــدم عــبــر هـــذه اآللــيــة والــمــتــعــلــقــة بـ
الــخــدمــيــة )الـــمـــرافـــق الـــعـــامـــة( وتــقــديــر نسبة 
مستوى أداء كل وزارة وفقًا لعدد الشكاوى التي 
ُسجلت في مواجهتها وأسبابها، ومن ثم إعادة 
النظر في أداء موظفيها أو آلية التواصل معهم 

إليجاد حّل جذري ونهائي لهذه المشكلة.
ــي يــبــقــى الـــســـؤال دائــمــا  ولــكــن بــالــنــســبــة إلـ
هو: ما الفرق بين موظفي )تواصل( وسواهم؟ 
أكــمــل  مـــوظـــف دوره عــلــى  كـــل  ــؤدي  ــ يـ ــاذا ال  ــمـ لـ
رزقه  ومصدر  لوظيفته  احترامًا  وبإتقان  وجــه 
وتقّربًا إلى اهلل من دون أن يكون المستفيد من 
)تواصل(  خدمة  إلى  للجوء  مضطرًا  الخدمة 

كبديل؟ 

 hanadi_aljowder@hotmail.com

خـدمـــة تـوا�صـــل 

بقلم:
د. هنادي عيسى اجلودر

ــة الــعــمــيــد جـــاســـم مــحــمــد الــغــتــم  ــايـ تــحــت رعـ
قــائــد خــفــر الــســواحــل أقــيــم حــفــل تــخــريــج ورشـــة 
التي  البحري«  األمــن  في مجال  »التحديات  عمل 
نــظــمــتــهــا قـــيـــادة خــفــر الـــســـواحـــل بـــإشـــراف معهد 
األمــريــكــي،  الــدولــيــة  القانونية  لــلــدراســات  الــدفــاع 
بمشاركة عدد من منتسبي وزارة الداخلية، والنيابة 
الدفاع  السواحل األمريكي، ومعهد  العامة، وخفر 

للدراسات القانونية الدولية األمريكي.
من  عــدد  مناقشة  العمل  ورشـــة  تضمنت  وقــد 
في  القانونية  التحديات  تخص  التي  المواضيع 
مجال األمن البحري، وتعزيز التواصل المشترك 
بــيــن الــنــيــابــة الــعــامــة والـــشـــؤون الــقــانــونــيــة بــــوزارة 
الــداخــلــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى مــنــاقــشــة كــل مــجــاالت 

التدريب البحري واألمني.

قــائــد خــفــر الــ�ــصــواحــل يــرعــى خــتــام ور�ــصــة 
ــال الأمــــن الــبــحــري« ــج ــات فــي م ــدي ــح ــت »ال

استعرض المهندس اإليطالي روبيرتو ناردي 
فــي قــاعــة مــركــز الــشــيــخ إبــراهــيــم بــن محمد آل 
خــلــيــفــة لــلــثــقــافــة والـــبـــحـــوث فـــي الـــمـــحـــّرق، يــوم 
السبت الماضي، العمل الدؤوب لمركز الحفاظ 
ــار اإليــطــالــي الـــذي يــرأســه، وذلـــك عبر  على اآلثـ
الفاضل  جامع  منارة  »ترميم  بعنوان  محاضرة 
واستعادة هويتها األصلّية بالمنامة«، كما يمكن 
المركز  صفحة  رابـــط  عــبــر  مضمونها  اســتــعــادة 

على اليوتيوب.
اآلثار عند  المختّص بعلم  المهندس  توّقف 
بدايات فكرة استعادة المنارة هويتها ولقائه األّول 
حيث  خليفة  آل  محمد  بــنــت  مــي  الشيخة  مــع 
األصلية  الهوية  على  الحفاظ  على  االّتفاق  تّم 
للمنارة التي شّكلت موقعًا مهمًا في تاريخ مملكة 
كما  الــمــاضــي.  الــقــرن  ثالثينيات  منذ  البحرين 
عرض للجمهور الحاضر الصور التي تّم جمعها 
تغّير  وكيف  من مجالت عالمية ومن مواطنين، 
شكل المئذنة عبر السنين، وشاهد الحضور أكثر 
العمل  إلــى  المئذنة  إنشاء  إلــى  يعود  فيديو  من 

األخير بين عامي 2018م و2021م حيث تّم إنجاز 
المشروع بفضل عمل 35 شخصًا وبإشراف مركز 

الحفاظ على اآلثار في روما.

ــالـــي روبـــيـــرتـــو يــ�ــصــرح ــطـ ــد�ــس الإيـ ــن ــمــه ال
عهدها �ــصــابــق  ــى  اإلـ الــفــا�ــصــل  ــارة  ــن م اإعــــادة 

} روبيرتو ناردي.

كتب محمد القصاص: 

انــتــقــل بــاعــة الــطــيــور الــذيــن 
كانوا يعرضون العديد من أصناف 
ــوق الــشــعــبــي  ــ ــسـ ــ ــي الـ ــ ــور فـ ــيــ الــــطــ
)المقاصيص( سابقا إلى ساحل 
أبوصبح في شمال منطقة الدراز 
ــــالق  ــد إغـ ــعـ بـ  – ــت  ــؤقــ ــل مــ ــكـ ــشـ -بـ
التي  المقاصيص  ســوق  منطقة 
كــانــت فـــي وســــط مــديــنــة عيسى 
الشرائح  تقصدها مختلف  التي 

في داخل البحرين وخارجها. 
ــيـــصـــل حــــســــن أحــــد  وقــــــــال فـ
الــمــحــتــرفــيــن فــي تــربــيــة الــطــيــور 
وبيع مستلزماتها إن المحترفين 
إلى  انتقلوا  الطيور  تربية  وهــواة 
ــد إغــــالق  ــعـ ــبـــح بـ ــو صـ ــ ــاحــــل أبــ ســ
فــي مــديــنــة عيسى حيث  الــســوق 
ــيــــور  يـــــعـــــرضـــــون مـــخـــتـــلـــف الــــطــ
باإلضافة  المنطقة  بأنواعها في 
إلـــى مــشــاركــة بــعــض هــــواة تربية 
ــة وذلــــــك  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ الـــــحـــــيـــــوانـــــات األلـ
بــعــد الــســمــاح لــهــم بــعــرضــهــا في 

العطالت األسبوعية.
وأضاف سبق أن طالبنا بسوق 
دائم للطيور البحرينية ولم نوفق 
مشيرا إلى أن المنطقة الحالية 
واســعــة ويــقــصــدهــا أغــلــب الــنــاس 

نفتقد  ولــكــن  يــعــرفــونــهــا  الـــذيـــن 
ــى تــعــبــيــد الـــشـــارع والــمــظــالت  إلــ
الواقية من أشعة الشمس خاصة 
أن حرارة الصيف قادمة والطيور 
أن  مقترحا  الـــحـــرارة  تحتمل  ال 
الدائمة  الطيور  تنشئ لهم سوق 
ــمــــراوح الــتــبــريــد  مـــع تـــزويـــدهـــا بــ
الخاصة  األخــرى  والمستلزمات 
بــهــا بــغــيــة اســتــمــراريــة وانــتــعــاش 

سوق الطيور البحرينية.
الـــبـــاعـــة  عـــــــدد  أن  وأوضــــــــــح 
ال يــقــل عـــن 50 فــــردا فـــي أغــلــب 
ــة  ــتـ ــؤقـ ــمـ ــوق الـ ــ ــسـ ــ ــالـ ــ األحـــــــيـــــــان بـ
ــدد الــمــحــتــرفــيــن  حــالــيــا فــيــمــا عــ
باآلالف  يقدر  بالبحرين  والهواة 

وبــعــضــهــم لــديــه الــمــشــاركــات في 
المتنوعة  والــفــعــالــيــات  األنـــديـــة 
بتهيئة  الــمــجــال  لــهــم  أتــيــح  وإن 
سيزيد  حتًما  المتكامل  الــســوق 
عددهم في انتعاش سوق الطيور. 
الطيور  أن عرض  إلى  ولفت 
يستقطب  أبــوصــبــح  ســاحــل  فـــي 
الــعــديــد مــن الــمــواطــنــيــن بسبب 
ــثـــافـــة الـــســـكـــانـــيـــة فــي  زيــــــــادة الـــكـ
السوق  رواد  عن  فضال  المنطقة 
ــن خــــــارج الــمــنــطــقــة  الـــمـــؤقـــت مــ
مطالبا الجهة المعنية االهتمام 
بهذه الــســوق لــزيــادة عــدد روادهــا 
والــمــحــافــظــة عــلــى ســـوق الطيور 

البحرينية من االندثار.

ــوق  ــص ــ� ــون ب ــبـ ــالـ ــطـ بـــاعـــة الـــطـــيـــور يـ
ــوع ــن ــت ــم ــم ال ــهـ ــاجـ ــتـ ــم لـــعـــر�ـــس اإنـ ــ ــ دائ

 كتب إسالم محفوظ:
ــزمـــت الــمــحــكــمــة اإلداريــــــة  ألـ
جــامــعــة حــكــومــيــة دفـــع أكــثــر من 
إلـــى  ــنـــي  ــريـ بـــحـ ــار  ــ ــنـ ــ ديـ ألــــــف   30
دكتور جامعي، قيمة تعاقد لمدة 
ســنــة بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــمــكــافــآت 
ــواجــــب صــرفــهــا لـــقـــاء إشـــرافـــه  الــ
الماجستير،  رســائــل  ومــنــاقــشــتــه 
حـــيـــث اســـتـــمـــر فــــي الـــعـــمـــل لـــدى 
ــدة قــاربــت 8 ســنــوات  الــجــامــعــة مـ
وفـــي الــســنــة األخــيــرة لــم تصرف 
رفــض  بسبب  مستحقات  أيـــة  لــه 
ديوان الخدمة المدينة الموافقة 
عــلــى تــجــديــد عــقــده رغـــم جــهــود 
أن  إال  لـــلـــتـــجـــديـــد،  ــة  ــعــ ــامــ الــــجــ
الـــمـــدعـــي  أن  أكـــــــدت  الـــمـــحـــكـــمـــة 
استمر في عمله حتى انتهاء مدة 
يتم  أن  وهــو ما ال يمكن  تعاقده، 
فضال  الجامعة  موافقة  دون  من 
المدعي  أن  الجامعة  تأكيد  عــن 
ــم يــحــصــل عــلــى  ــ ــهـــى عــمــلــه ولـ أنـ

األجر المستحق مقابل العمل. 
إســالم غنيم  المحامي  وقــال 
وكــيــل الــمــدعــي إن مــوكــلــه دكــتــور 
جامعي أجنبي استمر في العمل 
لـــدى الــجــامــعــة مـــدة أكــثــر مـــن 8 
ســنــوات، وفــي السنة األخــيــرة تم 
سنة،  لمدة  معه  التعاقد  تجديد 
وبعد انتهاء تعاقده فوجئ برفض 
المدعى عليها صرف مستحقاته 
والــمــكــافــآت نــظــيــر إشـــرافـــه على 
رسائل الماجستير بدعوى رفض 
ديوان الخدمة المدنية الموافقة 
دفع  انــه  إال  العقد،  تجديد  على 
بــاســتــحــقــاق الـــمـــدعـــي لــلــرواتــب 
الخدمة  لقانون  طبقا  المتأخرة 
الــمــدنــيــة الـــــذي نـــص عــلــى »أنـــه 
والمزايا  راتبه  الموظف  يستحق 
من  اعــتــبــارًا  الــمــقــررة  الوظيفية 

تاريخ مباشرته العمل«.
ــانـــت الــمــدعــى  وقـــــــال: لـــمـــا كـ
ــد صـــــدر عــنــهــا خــطــاب  عــلــيــهــا قــ
بـــتـــجـــديـــد فـــتـــرة عـــمـــل الــمــدعــي 

منذ  عمله  بمباشرة  بـــادر  وعليه 
اليوم األول لتجديد العقد حتى 
ــه وبــكــل  تـــاريـــخـــه عــلــى أكـــمـــل وجــ
دون  ومـــن  وعملية  علمية  أمــانــة 
ــًا  ــبـ راتـ يــســتــلــم  تــقــصــيــر عـــلـــى أن 
مساويًا لما جاء في إفادة الراتب 
المدعي  أن  واقــع  وعلى  الصادرة، 

ــب مـــنـــذ بـــدء  ــ لــــم يــســتــلــم أي راتــ
العقد فإنه ُمستحق لكافة رواتبه 
المتأخرة البالغة-/34344 دينارا.

اإلشــراف  مكافآت  طلب  كما 
والــمــنــاقــشــة لــرســائــل الـــدراســـات 
المدعى  سياسة  وبحسب  العليا، 
ــت بــتــعــيــيــن  ــ ــامـ ــ ــي قـ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
الــمــدعــي مــشــرفــًا عــلــى طــالــبــيــن 
ومناقشًا  الماجستير  طــالب  من 
إلحــــــــدى الــــرســــائــــل مـــمـــا تـــرتـــب 
قدرها  لمكافأة  استحقاقه  عليه 
اإلشـــــــراف  ــن  ــ عـ ــار  ــ ــنـ ــ ديـ  1800/-
وأخرى -/200 دينار عن المناقشة 
لــرســالــة الــمــاجــســتــيــر، كــمــا طلب 
مــكــافــأة نــهــايــة الــخــدمــة بــعــد أن 
أكمل  عــلــى  الــمــدعــي عمله  أنــهــى 
الدراسيين،  العامين  خــالل  وجــه 
وهو ما يستحق معه مكافأة نهاية 
الخدمة لعامين على أثر حقيقة 
أنه استلم مكافآت السنوات الست 

األولى من خدمته مسبقًا.
وأشار غنيم إلى أن المحكمة 

تعويض  في  موكله  أحقية  أكــدت 
أدبـــي بــعــد أن أكـــدت أن االمــتــنــاع 
المدعي خالل  رواتــب  عن صــرف 
مساس  فيه  استحقاقها  مواعيد 
يمثل  بما  الــمــدعــي  رزق  بمصدر 
ومالية  مــاديــة  بمصلحة  إخـــالال 
ــــن شـــأنـــهـــا إصـــابـــتـــه  لـــلـــمـــدعـــي مـ
بـــالـــحـــزن واالســـــــى، االمـــــر الـــذي 
يـــكـــون مــعــه الـــمـــدعـــي مــســتــحــقــًا 
معه تعويضًا أدبيًا جبرًا لما لحق 
بــه مــن ضـــرر مــــادي وأدبــــي جــراء 
تسليمه  عليها  الــمــدعــى  امــتــنــاع 
مــســتــحــقــاتــه طـــــوال عــــام دراســــي 
كـــامـــل، حــيــث انــتــهــت الــمــحــكــمــة 
ــر الـــــدعـــــوى إلـــى  ــة نـــظـ ــايـ ــهـ فــــي نـ
تجاوز  مبلغا  المدعي  استحقاق 
ـــ30 ألـــف ديـــنـــار مـــا بــيــن رواتـــب  ــ الـ
طبقا  مقررة  ومكافآت  مستحقة 
الخدمة  نهاية  ومكافأة  للتعاقد 
تأخر  عن  ومــاديــا  أدبيا  وتعويضا 

صرف الرواتب.

حكــم باأحقيــة اأ�صــتاذ جامعــي فــي 31 األــف دينــار م�صــتحقاته الماليــة

} إسالم غنيم
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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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ــرت الـــمـــذيـــعـــات فــــي أبــــرز  ــهــ ظــ
الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــّيــة األفــغــانــيــة 
أمــس األحـــد وهــن يــرتــديــن النقاب 
غـــداة تــحــدٍّ لــقــراٍر اتــخــذتــه سلطات 
وجوههّن  بتغطية  يلزمهّن  طالبان 
خــــال الـــبـــّث. ومـــنـــذ وصــولــهــا إلــى 
ــة فـــــي أغـــســـطـــس قــّلــصــت  ــلـــطـ ــسـ الـ
المرأة  حريات  من  تدريجًا  طالبان 
بين  التمييز  مــن  أشــكــاًل  وفــرضــت 
الــصــارم  تفسيرها  وفـــق  الجنسين 
الحالّي،  الشهر  ومطلع  للشريعة. 
أمرت حركة طالبان النساء بتغطية 
ــامـــة،  ــعـ ــن الـ ــ ـــاكـ وجـــوهـــهـــن فــــي األمــ

واألفضل عبر ارتداء البرقع.
وكانت الحركة قد فرضت على 
الحجاب  وضـــع  اآلن  حــتــى  الــنــســاء 
فقط، ما يعني ترك الوجه ظاهًرا.

بالمعروف  األمــر  وزارة  وطلبت 
المذيعات  مــن  المنكر  عــن  والنهي 
ــتــــزام بــهــذا الـــقـــرار ابـــتـــداء من  اللــ
لذلك، ظهرت  لكن، خافًا  السبت. 
الــمــذيــعــات فـــي قـــنـــوات تــلــفــزيــونــيــة 
ــّث  ــبــ بــــــوجــــــوه مــــكــــشــــوفــــة خــــــــال الــ

المباشر يوم السبت. 
وأمـــــــــــس األحـــــــــــد عــــــدلــــــن عـــن 

كاشفات  النقاب  ووضــعــن  موقفهن 
فــقــط عـــن عــيــونــهــن وجــبــيــنــهــن في 
قــنــوات »تــولــو نــيــوز« و»شــامــشــاد تي 

في« و»وان تي في« و»أريانا«. 

المذيعة  نــيــازي،  سونيا  وأكــدت 
ــيــــوز«، لـــوكـــالـــة فــرانــس  فـــي »تـــولـــو نــ
بــــرس: »قـــاومـــنـــا وكــنــا ضـــد ارتـــــداء« 
النقاب.  وأضافت: »القناة تعرضت 

لــضــغــوط، وقــالــت )طــالــبــان( إن أي 
أن  دون  الشاشة  على  تظهر  مذيعة 
تغطي وجهها يتعين عليها البحث 

عن وظيفة أخرى«. 

اال�ض�ت�ع��دادات تتكث�ف للعر��ض الكبي�ر �ضم�ن 

احتف�االت اليوبي�ل البالتين�ي للملك�ة اإليزابي�ث 
ــوًل، تــتــصــاعــد فـــي مــســتــودع  ــيــ ــورغـــي وخــ ــى تــمــثــل كــــاب كـ وســــط دمــ
تــاريــخــي كــبــيــر فـــي مــديــنــة كــوفــنــتــري وتـــيـــرة النـــهـــمـــاك بــالســتــعــدادات 
الباتيني  اليوبيل  لندن إلحياء  في  يقام  الذي  الكبير  للعرض  النهائية 
إحدى  بإعداد  وُعِهد  البريطاني.  العرش  على  الثانية  إليزابيث  للملكة 
اللوحات الستعراضية وتحمل عنوان »المفّضلة لدى الملكة« إلى شركة 
مقرًا،  إنجلترا  وسط  في  الواقعة  المدينة  هذه  تتخذ  التي  »إيماجينير« 
»مفاجأة  المهمة  هــذه  تكليفها  في  هيتش  جاين  العامة  مديرتها  ورأت 
ذا طابع  اللوحة الستعراضية جانبًا  وتتناول هذه  كبيرًا«،  و»شرفًا  تامة« 
شخصي من حياة الملكة البالغة 96 عامًا، وهي ستكون جزءًا من العرض 
الذي يمر في شوارع لندن وصوًل إلى قصر باكنغهام في 5 يونيو، ضمن 
المديرة  وقالت  العرش.  على  لجلوسها  السبعين  بالذكرى  الحتفالت 
والخيول  الكاب  جعل  ما  وهــذا  تحبه«،  فيما  »فكرنا  ليهي  كاثي  الفنية 
خيارًا حتميًا. والكاب التي اختيرت هي تحديدًا تلك المنتمية إلى نوع 
كورغي الذي يتميز بقائمتين قصيرتين وأذنين كبيرتين، وقد ُعرف عن 
الملكة ميلها إليها. وتضم اللوحة عشرين دمية على شكل هذه الكاب، 

مثبتة على عجات. 
وستكون في طليعة هذه الدمى تلك التي تمثل كلبة الكورغي سوزان 
التي تلقتها األميرة إليزابيث من والديها بمناسبة عيد ميادها الثامن 
عشر. ولكل كلب في العرض مامحه الخاصة، وبينها واحد ذو حاجبين 
بنيين كثيفين ُأطِلق عليه لقب غراوتشو ماركس، في إشارة إلى الممثل 
الكوميدي األمريكي. ويخصص العرض موقعًا مميزًا للخيول التي تبدي 
الملكة إليزابيث الثانية شغفًا كبيرًا بها أيضًا، إذ سيضم الموكب عشرة 
من الخيول التي كان لها حضور بارز في حياة الملكة، أحدها بيغي، وهي 
عندما  إليزابيث  لألميرة  الخامس  جــورج  الملك  قدمها  شتاند  مهرة 
كانت في الرابعة. كذلك ستمثل إحدى دمى العرض الفرس »بورميز« التي 
الرسمي  كولور«  ذي  »تروبينغ  احتفال  عدة خال  مرات  إليزابيث  ركبتها 

بعيد ميادها. 

ع�����دم ال���ي���ق���ي���ن ي��خ��ي��م 
ع���ل���ى م����ون����دي����ال ق��ط��ر

اليقين« يخيم على  »عــدم  أن  البريطانية  »جــارديــان«  ذكــرت صحيفة 
قطر، موضحة  التي ستحتضنها   ،2022 القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة 
شافية.  أجــوبــة  إلــى  وتــحــتــاج  متابعون  يطرحها  كثيرة  أسئلة  هــنــاك  أن 
الذين سيحضرون  »كم عدد المشجعين  السؤال األكثر طرحا هو  ويظل 
التي نشر تقريرها على موقعها اإللكتروني  البطولة؟«، وفق الصحيفة، 

الرسمي، حيث قالت إن اإلجابة »ليست محسومة«.

بحرية  ساحف  ثــاث  أطلقت 
مــــــن نــــــــوع مــــحــــمــــّي عــــلــــى ســـاحـــل 
صــفــاقــس فـــي شــــرق تـــونـــس نــهــايــة 
ــبــــوع بــعــد إنـــقـــاذهـــا، وتــم  هــــذا األســ
ــا بــنــظــام لــمــتــابــعــة  تــجــهــيــز إحــــداهــ
مسارها، وفــق مــا أفــاد أمــس األحــد 
العملية  ونـــّفـــذ  الـــمـــشـــروع.  مــنــّســق 
مــركــز رعـــايـــة الــســاحــف الــبــحــريــة 
في صفاقس بحضور نحو خمسين 

شــخــصــا كــثــر مــنــهــم أطـــفـــال. ومنذ 
إنــشــائــه فـــي يــونــيــو الــمــاضــي عــالــج 
المركز حوالي 35 سلحفاة في إطار 
»الـــمـــشـــروع اإلقــلــيــمــي الــمــتــوســطــي 
لحماية الساحف البحرية« )ليف 
ميد ترتل(. وأوضح منّسق المشروع 
ــة فـــرانـــس  ــالـ ــوكـ عـــمـــاد الـــجـــريـــبـــي لـ
نــوع  مــن  السلحفاة  ــذه  »هـ أن  بـــرس 
كبيرة  سلحفاة  وهــي  كاريتا،  كاريتا 

الــــــرأس مـــن األنـــــــواع الــشــائــعــة في 
والمياه  المتوسط  األبيض  البحر 
الــتــونــســيــة«، وخــصــوصــا فـــي خليج 

قابس )وسط شرق(. 
وأضاف األستاذ في كلية العلوم 
بـــصـــفـــاقـــس: »ســـيـــســـمـــح لـــنـــا جــهــاز 
الــتــعــّقــب الـــذي قــدمــتــه لــنــا جامعة 
بمتابعة  سلوفينيا  في  بريمورسكا 
من  ألنها  السلحفاة  هــذه  تحركات 

األنــــواع الــمــهــاجــرة«. وألــصــق جهاز 
الــتــعــّقــب عــلــى قــوقــعــة الــســلــحــفــاة. 
ــســـاحـــف فــي  ــا تــعــلــق الـ ــرا مــ ــيـ ــثـ وكـ
شــبــاك الصيد والــصــيــادون هــم من 
يـــحـــضـــرونـــهـــا إلـــــى مـــركـــز الـــرعـــايـــة 
الــمــتــخــصــص فــي وليــــة صــفــاقــس. 
ــز عــــــامــــــات عــلــى  ــ ــركـ ــ ــمـ ــ ووضــــــــــع الـ
التعرف  الثاث لتسهيل  الساحف 

عليها مستقبا. 
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اإطالق ثالث �ضالحف بحرية من نوع محمي في تون�ض بعد اإنقاذها

} الملكة اليزابيث.

المذيع�ات يظه�رن بالنق�اب عل�ى �ضا�ض�ات التلفزيون�ات االأفغاني�ة

ق�ب�ي�ل�ة اإندوني�ضية تمنع 
دخ���ول  م�ن  العرو�ض�ي�ن 
الحمام 3 اأيام بعد الزواج

ــامـــت قــبــيــلــة إنـــدونـــيـــســـيـــة بــحــظــر دخــــول  قـ
ثاثة  مدة  حديًثا  المتزوجين  على  المرحاض 
أن كسر هذه  القبيلة  .وتعتقد  زفافهم  بعد  أيام 
وزواجــا  للزوجين  سيًئا  فــأًل  سيجلب  الــقــاعــدة 
في  أطفالهم  أو موت  زوجية  أو خيانة  محطما 

سن مبكرة. 
ويــتــم مــراقــبــة الــزوجــيــن لــهــذا الــســبــب من 
قــبــل الــعــديــد مـــن األقـــــارب ول يــســمــح لــهــم إل 
بكميات قليلة من الطعام والشراب، وبعد مرور 3 
أيام، يتم الستحمام ثم ُيسمح لهم باستخدام 

الحمام.
 الــجــديــر بــالــذكــر أن الــمــعــتــقــد الــشــائــع أن 
هــم  الـــتـــحـــدي  ــذا  ــ هـ ــتـــازون  ــجـ يـ الــــذيــــن  األزواج 
وحدهم القادرون على الحصول على زواج دائم 
الــذيــن يفشلون سيكون  وأولــئــك  األمـــد،  طــويــل 

لديهم حظ سيئ في زواجهم.

يقت�ل  االأردن��ي  الج�ي��ض 
مخدرات  مه�رب�ي  اأرب�ع�ة 
ح�اول�وا العبور من �ضوريا 
أعلن الجيش األردني في بيان أمس األحد أنه 
محاولتهم  لدى  آخرين  وأصــاب  مهربين  أربعة  قتل 
وبحوزتهم  المملكة  إلى  سوريا  من  الحدود  اجتياز 

كميات كبيرة من المخدرات. 
ونــقــل الــبــيــان عــن مــصــدر عــســكــري مــســؤول في 
القيادة العامة للقوات المسلحة قوله ان »المراقبات 
األمامية لقوات حرس الحدود بالتنسيق مع األجهزة 
األمنية وإدارة مكافحة المخدرات رصدت مجموعة 
إلى  السورية  األراضـــي  مــن  قادمين  األشــخــاص  مــن 
بطريقة  الحدود  اجتياز  حاولوا  األردنــيــة،  األراضــي 
غير مشروعة بإسناد من مجموعات مسلحة، حيث 
هذه  مــع  بالتعامل  الــســريــع  الفعل  رد  آلــيــات  قــامــت 

المجموعات من خال تطبيق قواعد الشتباك«. 
ــح أن »الــعــمــلــيــة الــتــي وقــعــت فــجــر أمــس  ــ وأوضـ
وإصــابــة عدد  4 مهربين  عــن مقتل  أســفــرت  األحـــد 

منهم وفرار اآلخرين إلى داخل العمق السوري«.
ــد تــكــثــيــف عــمــلــيــات الــبــحــث  ــعـ ــه »بـ ــ وأضـــــــاف انـ
 )637.000( عــلــى  الــعــثــور  تــم  للمنطقة  والتفتيش 
و)39600(  حــشــيــش  كـــف  و)181(  كــبــتــاجــون  حــبــة 
حــبــة تــــرامــــادول وســــاح كــاشــنــيــكــوف، وتـــم تحويل 

المضبوطات إلى الجهات المختصة«. 
أحبطت  المسلحة  »الـــقـــوات  ان  الــمــصــدر  وأكـــد 
منذ بدء العام الجاري العديد من عمليات التسلل 

والتهريب بكل أشكاله«. 

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

ا�ضتعداد

ــعـــداد  ــتـ ــة خــيــر مـــن الـــعـــاج والسـ ــايـ ــوقـ الـ
ــرود أمــــر مــطــالــب بــه،  ــقــ لــمــواجــهــة جـــــدري الــ
الــدول من  الــى عــدد من  وخاصة بعد وصوله 
بينها إسرائيل وهي الدولة األولى في الشرق 
أعلنت  كما  إصابة،  بها  التي سجلت  األوســط 
وجود  الشمالية  وأمريكا  أوروبـــا  في  دول  عــدة 
إصـــابـــات بــالــمــرض الــمــتــوطــن فــي أجــــزاء من 

إفريقيا.
الـــقـــادمـــيـــن مــن  إن مــــن الـــمـــهـــم مــتــابــعــة 
الــمــصــابــة والســتــعــداد لمخاطر  ــدول  الــ هـــذه 
ــام، رغــــم تــأكــيــد اســتــشــاري  ــ الـــمـــرض بــشــكــل عـ
األمـــــــراض الــمــعــديــة عــضــو الـــفـــريـــق الــطــبــي 
لــلــتــصــدي لــفــيــروس كـــورونـــا الــمــقــدم طبيب 
مناف القحطاني ان مرض جدري القرود أقل 
وأنــه ل  القديم،  الجدري  وعــدوى من  خطورة 
الجدري  لقاح  ســوى  لقاح  ول  دواء  لــه  يوجد 
بنسبة 86% لمواجهته،  الذي هو فعل  القديم 
وأن اللقاح المتوافر مرخص حاليا للعاملين 
المختصة  والمختبرات  الصحي  القطاع  في 
في  العسكرية  الــقــطــاعــات  وكــذلــك  لــألبــحــاث، 

البلدان التي يستوطن فيها الفيروس.
ــة الـــمـــالـــيـــة  ــنـ ــلـــجـ وقــــــد طــــالــــب رئــــيــــس الـ
والقــتــصــاديــة بــمــجــلــس الـــنـــواب بــالســتــعــداد 
المسبق ألي طارئ، وخاصة مع انتشار جدري 
القرود في سبع دول بالعالم حتى اآلن، األمر 
الـــذي يــســتــوجــب مــراقــبــة الــقــادمــيــن مــن هــذه 
ـــال: إن وضــع  ـــدول ومــنــع الــســفــر إلــيــهــا، وقــ الــ
القادمة  المرحلة  خــال  الوقائية  اإلجـــراءات 
هو أمر في غاية األهمية من أجل المحافظة 

على صحة وسامة الجميع.

عا�ضفة قوية تجتاح مقاطعة اأونتاريو 
�ضخ�ضين  مقتل  في  وتت�ضبب  الكندية 
يوم  الكندية  أونتاريو  اجتاحت مقاطعة  رعدية  إن عاصفة  السلطات  قالت 
أجزاء  الكهرباء عن  وانقطاع  القــل  على  أسفر عن مقتل شخصين  ما  السبت، 
سيا  الطوارئ  طواقم  تلقت  بالسكان.  اكتظاظا  الكثر  الكندية  المقاطعة  من 
من المكالمات بعد أن اقتلعت العاصفة العديد من الشجار ما أدى الى تعطل 

حركة المرور وإلحاق أضرار بالمنازل.
سقوط  بعد  آخــران  اثنان  وأصيب  حتفه  لقي  شخصا  ان  الشرطة  وقالت   
شجرة على مقطورة التخييم الخاصة بهم في مقاطعة برانت بجنوب أونتاريو 
بينما توفيت امرأة في السبعينيات من عمرها بعد أن سقطت عليها شجرة أثناء 

العاصفة الرعدية. 
أكثر من 340000 زبون أصبحوا بدون  أونتاريو ان  الكهرباء في  قالت شركة 
أنه تم نشر موارد اضافية لستعادة  العواصف الشديدة وأضافت  كهرباء بسبب 

الكهرباء بعد الضرار الجسيمة التي تسببت فيها العاصفة. 
عددهم  البالغ  كندا  المائة من سكان  في   40 من  يقرب  ما  أونتاريو  وتضم 
38.2 مليون نسمة. قال جيم واتسون رئيس بلدية مدينة أوتاوا عاصمة كندا، انه 

تم تفعيل عمليات الطوارئ لتقييم الضرار والخطار على الرض.
الرعدية  العواصف  من  تحذيرا  أصــدرت  التي  الكندية  البيئة  وزارة  وقالت 
الشديدة ان سرعة الرياح بلغت 132 كيلومترا في الساعة وقت الذروة في بعض 
الجزاء. ونشر سكان صورا على مواقع التواصل الجتماعي آلثار الدمار الذي 

خلفته العاصفة الخطيرة التي استمرت أكثر من ساعتين. 

} دمار خلفته العاصفة.

} مذيعة تقدم النشرة بالنقاب.

عبداملنعم إبراهيم

الغرب خطط �ضد رو�ضيا )اأوكران�ضتان( فاإذا هم يغو�ضون في وحلها
الحرب،  في  المنتصر  خاسَرين حتى  يكونان  النزاِع  طرفا  الحروِب  في 
حرِب  وفي  الطرفان،  يتحملها  ا  ومادّيً ا  بشرّيً الباهظَة  الحرِب  تكاليَف  ألن 
ل )الغرُب( بقيادة أمريكا على استمرارها فترة طويلة  أوكرانيا الحالية يعوِّ
بقصد إنهاِك واستنزاِف قدرات الجيش الروسي هناك للوصول إلى هدف ما 
أسموه مؤخرًا )أوكرانستان( أي توريط روسيا في حرب طويلة شبيهة )بحرب 
أفغانستان( التي تورط فيها )التحاد السوفيتي( سابقًا، مثلما تورط فيها 
عامًا  مــدة عشرين  وقــت لحــق  في  الغربي  الناتو  وحلف  األمريكي  الجيش 

وخرجوا بخفي حنين في أغسطس 2021.
أقــداَم  أوكرانيا ل يدمي  أن إطالَة أمد الحرب في  يــدرُك  الغرَب ل  لكن 
روســيــا وأوكــرانــيــا فــقــط، بــل يــدمــي أيــضــًا أقـــداَم الــغــرب والــوليــات المتحدة 
أن  ذلك  أيضًا،  والقريب  البعيد  المدى  على  أوروبــا(  )وخصوصا  األمريكية 
دعم مستمر  بتقديم  والعسكرية  المالية  ثرواته  يستنزف  اآلخر  هو  الغرب 
مليارات  عشرة  قدمت  وحدها  وأمريكا  روسيا،  ضد  حربها  في  أوكرانيا  إلى 
على حزمة مساعدات  بــايــدن(  )جــو  الرئيس  ومــؤخــرًا صــادق  ســابــقــًا،  دولر 
إلى أوكرانيا بقيمة 40 مليار دولر – أي 50 مليار دولر أمريكي خرجت من 
الخزينة األمريكية إلى أوكرانيا هي من أموال المواطنين دافعي الضرائب 
في أمريكا! وكذلك تفعل بريطانيا المتحمسة للحرب في أوكرانيا، حيث ل 
تزال ترسل أسلحة ومعدات وصواريخ متقدمة إلى الجيش األوكراني، وتدرب 
قوات )كتائب أزوف( النازية هناك، وترسل أمريكا وبريطانيا أسلحة متطورة 
ــا الشرقية الــمــحــاذيــة لــلــحــدود مــع روســيــا، فــي الــوقــت الــذي  إلــى دول أوروبــ
أوكرانيا  في  الغربية  العسكرية  المساعدات  هذه  الروسية  القوات  تستهدف 
كــان آخــرهــا منذ يومين حين  وتــدمــرهــا،  الــدقــة  بــضــربــات صــاروخــيــة عالية 
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير )شحنة كبيرة( من األسلحة المرسلة من 
كاليبر  »دمــرت صواريخ  الــوزارة:  أوكرانيا، وقالت  دول غربية في شمال غرب 
الطويلة المدى والعالية الدقة أطلقت من البحر شحنة كبيرة من األسلحة 
قرب محطة  أوروبية  ودول  المتحدة  الوليات  أرسلتها  العسكرية  والمعدات 

)مالين( للسكك الحديدية في منطقة زيتوهيد«.
الغربية ضد  األمريكية  القتصادية  العقوبات  تنعكس  أخــرى  جهة  من 
روسيا سلبًا على القتصاد األمريكي والقتصاد األوروبي، وقد حذر الباحث 
والمالية  العسكرية  المساعدات  أن  )من  دينيسي« مؤخرًا  »دانيال  األمريكي 
كــارثــة على القتصاد  إلــى  أوكــرانــيــا، ســتــؤدي  إلــى  )واشــنــطــن(  التي تقدمها 
األمريكي( وحذر الباحث )من أنه مع ارتفاع معدلت التضخم وارتفاع أسعار 
بــاده  ستواجه  اإلجــمــالــي  المحلي  الناتج  وتقلص  الــغــذاء،  ونقص  الــوقــود 

األمد،  أزمة طويلة  ا متمثًا في  خطًرا حقيقّيً
المتحدة من خال تصرفاتها ل  الوليات  وأن 
تضر  بــل  فقط،  أوكــرانــيــا  بسكان  الــضــرر  تلحق 

باألمريكيين العاديين أيضًا(. وقد سجلت البورصة األمريكية مؤخرًا هبوطًا 
حادًا، وخسائر قياسية لم تشهدها األسواق منذ مدة طويلة.

ومن جهة أخرى أكد المحلل والضابط السابق في المخابرات األمريكية 
)سكوت ريتر( أن الرئيس األمريكي )جو بايدن( قدم خدمة كبيرة إلى نظيره 
الغربي،  القتصاد  عــن  روســيــا  فصل  خــال  مــن  بوتين(  )فاديمير  الــروســي 
وأشار المحلل إلى أن روسيا بعد انهيار التحاد السوفيتي أصبحت مرتبطة 
انتهى كل  واآلن  الرتباط..  الغربي، ول يمكن تمزيق هذا  بالقتصاد  بشدة 
شيء، وأن الجانب الروسي في هذه الحالة حصل على فرصة لتدمير )البترو 
دولر(، إذ إن روسيا تشتري الذهب منذ عشرين عامًا على التوالي، وأكد )هل 
تعرفون من ليس بحالة جيدة اآلن؟ أوروبا.. فهي تعاني كثيرًا.. لماذا؟ ألن 
الوليات المتحدة األمريكية وعدت بشيء ل يمكنها تقديمه: النفط والغاز 
والفحم.. ليس لدينا أي خطة.. إذًا عزلوا أنفسهم عن روسيا فسوف تنهار 

اقتصاداتهم(.
وذكرت تقارير نشرت يوم السبت الماضي في )أخبار الخليج( )أن الروبل 
الروسي أخضع 54 شركة طاقة أجنبية مرتبطة بعقود مع الشركة الروسية 
)الروبل(  الروسية  بالعملة  مدفوعاتهم  لتسديد  لفتح حسابات  بروم(  )غاز 
القرار الروسي له أهداف اقتصادية، بينها  اليورو والــدولر.. وهذا  بدًل من 
سياق  فــي  يــأتــي  رمـــزي  معنى  لــه  كما  الــروســيــة،  العملة  على  الطلب  زيـــادة 
الروسي  الروبل  سعر  وارتفع  والــيــورو..  الــدولر  هيمنة  كسر  روسيا  محاولة 
يوم  بلومبرج  وكالة  وذكــرت  7 سنوات،  منذ  أعلى مستوياته  إلى  اليورو  أمــام 
المائة، ليصل  في   9 بنسبة  اليورو  أمام  ارتفع  الروبل  )أن  الماضي  الجمعة 
إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2015، كما ارتفع الروبل أمام الدولر بنسبة 

5 في المائة(.
هذه هي نتائج العقوبات القتصادية والمالية والتجارية التي فرضتها 
أمريكا والغرب ضد روسيا.. أرادوا أن تدخل )موسكو( في أزمة اقتصادية، فإذا 
لروسيا  يتمنون  التي  )أوكرانستان(  بحرب  وإذا  أيضًا،  يدخلونها  الذين  هم 
التورط فيها من جديد، تصيبهم هم أيضًا.. وكلما أطال الغرب حربهم في 
أوكرانيا ضد روسيا فسوف تغوص أقدامهم هم أيضًا في الوحل، ويتسببون 
بآلم معيشية للمواطنين البسطاء في أمريكا وبريطانيا وأوروبا.. حقًا نحن 

أمام قيادة سياسية في الغرب ل تكترث بمصير وآلم شعوبها.

} إطاق الساحف على شاطئ صفاقس.
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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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معايل وزير الديوان امللكي يهنئ نا�صر بن 

حمد بتتويجه بلقب مونتـل �صـينو الدولية

معايل وزير الديوان امللكي

بعث معايل وزير الديوان امللكي ال�شيخ خالد بن اأحمد 

اآل  ال�شيخ نا�شر بن حمد  اإىل �شمو  اآل خليفة برقية تهنئة 

خليفة ممثل جللة امللك للأعمال االإن�شانية و�شوؤون ال�شباب 

فيها  اأعرب  والريا�شة،  لل�شباب  االأعلى  املجل�س  رئي�س 

تتويجه  مبنا�شبة  وذلك  ل�شموه  تهانيه  اأطيب  عن  معاليه 

مل�شافة  القدرة  ل�شباقات  الدولية(  �شـينو  )مونتـل  بلقب 

160كم، موؤكًدا معاليه اأن هذه االجنازات تعزز من مكانة 

والعاملية،  القارية  البطوالت  خريطة  على  البحرين  مملكة 

لتمكني ال�شباب البحريني من الو�شول اإىل من�شات التتويج 

يف هذه ال�شباقات الدولية.

البحريني  لل�شباب  �شموه  بقيادة  معاليه  واأ�شاد 

البحرين  مملكة  يف  الريا�شة  مكانة  لتعزيز  وتوجيهاته 

امل�شرفة  النتائج  من  املزيد  وحتقيق  واخلارج،  الداخل  يف 

للمملكة، يف ظل القيادة احلكيمة حل�شرة �شاحب اجلللة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البلد املفدى حفظه اهلل 

ورعاه. معربا معاليه عن اعتزازه الكبري باإجنازات ال�شباب 

البحريني وجهوده، لرفع راية اململكة عالية خفاقة، متمنيا 

معاليه ل�شمو ال�شيخ نا�شر املزيد من التوفيق والنجاح.

النواب،  جمل�س  رئي�شة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  هناأت 

امللك  جللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو 

االأعلى  املجل�س  رئي�س  ال�شباب  و�شوؤون  االإن�شانية  للأعمال 

لل�شباب والريا�شة، بح�شوله على لقب بطولة مونتل �شينو 

الدولية ل�شباقات القدرة.

اجلللة  �شاحب  ح�شرة  ودعم  باهتمام  زينل  واأ�شادت 

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

وجه  على  القدرة  وريا�شة  البحرينية  للريا�شة  ورعاه،  اهلل 

�شاحب  بقيادة  املوقرة  احلكومة  توليه  وما  اخل�شو�س، 

ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة اأ�شهم يف حتقيق 

قفزات نوعية من االإجنازات املتميزة على خمتلف االأ�شعدة.

فوزية 

زينل

علي 

ال�صالح

زينل تهنئ نا�صر بن حمد بفوزه

 ببطولة مونتل �صينو الدولية

ال�صالح يهنئ نا�صر بن حمد بفوزه

ببطولة »مونتل �صينو« ل�صباقات القدرة

هّناأ علي بن �شالح ال�شالح رئي�س جمل�س ال�شورى، �شمو 

للأعمال  امللك  جللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ 

للقدرة،  امللكي  الفريق  قائد  ال�شباب  و�شوؤون  االإن�شانية 

�شينو«  »مونتل  بطولة  لقب  على  �شمّوه  ح�شول  مبنا�شبة 

ملا  نتاًجا  اللقب جاء  اأن هذا  موؤكًدا  القدرة،  ل�شباقات  الدولية 

يحظى به الفريق امللكي للقدرة من دعم واهتمام ال حمدود من 

اآل خليفة  امللك حمد بن عي�شى  لدن ح�شرة �شاحب اجلللة 

عاهل البلد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، ودعم احلكومة املوقرة 

برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل. 

�صّب خر�صانة ج�صر الدوران العك�صي.. خلف لـ»الأيام«:

بدء احلفر لنفق »الفاحت«.. وا�صتمرار اأعمال امل�صروع حتى 2024

م�شطفى ال�شاخوري:

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  االأ�شغال  وزير  اأكد 

اأن الوزارة قد با�شرت  العمراين ع�شام بن عبداهلل خلف 

اأعمال  بدء  اإىل  اإ�شافة  الفاحت«،  اأعمال حفر نفق »تقاطع 

عند  الواقع  العك�شي  الدوران  جل�شر  اخلر�شانة  �شب 

تطوير  م�شروع  �شمن  وذلك  الفاحت،  كورني�س  مدخل 

�شارع الفاحت.

على  لـ»االأيام«،  خا�س  ت�شريح  يف  الوزير  واأكد 

تطوير  م�شروع  ملوقع  بها  قام  ميدانية  جولة  هام�س 

كاظم  للطرق  امل�شاعد  الوكيل  رفقة  الفاحت  �شارع 

عبداللطيف، ومدير اإدارة م�شاريع و�شيانة الطرق �شيد 

�شركتي  ائتلف  عن  ممثلً  نا�س  و�شمري  العلوي،  بدر 

نا�س للمقاوالت البحرينية وهوتا هيجرفيلد ال�شعودية، 

وا�شت�شاري امل�شروع �شركة بار�شونز، اأنه مت االنتهاء من 

حوايل 25% من اأعمال تطوير �شرع الفاحت، اإذ �شت�شتمر 

على مراحل حتى العام 2024 وهو موعد االنتهاء من 

امل�شروع ب�شكل كامل.

التي  الربامج  من  �شل�شلة  �شمن  اجلولة  هذه  وتاأتي 

اإطلع  بهدف  تنظيمها؛  على  االأ�شغال  وزارة  حتر�س 

وتعريف االإعلميني وال�شحافيني مبراحل امل�شروع.

تت�شمن  للم�شروع  الرئي�شة  االأعمال  اإن  الوزير  وقال 

كل  م�شارات يف  اأربع  اإىل  الفاحت  �شارع  وتطوير  تو�شعة 

اجتاه بامتداد ما يقارب 3 كيلومرتات، واإن�شاء نفق بثلثة 

فندق  تقاطع  عند  مرًتا  بطول 595  باالجتاهني  م�شارات 

واجلنوب،  ال�شمال  بني  املرورية  احلركة  لنقل  اخلليج 

على  �شوئية  باإ�شارات  يدار  تقاطع  النفق  هذا  ويعلو 

امل�شتوى االأر�شي. كما يت�شمن امل�شروع كذلك على اإن�شاء 

ي�شاًرا  للنعطاف  االجتاه مب�شارين  اأحادي  علوي  ج�شر 

للقادمني من املنامة �شمااًل على �شارع الفاحت باجتاه �شارع 

االأمري �شعود الفي�شل، مع اإلغاء االإ�شارة ال�شوئية احلالية 

عند تقاطع �شارع الفاحت مع �شارع ال�شيخ دعيج احلايل 

لتحرير احلركة املرورية وجعلها حركة دون توقف. كما 

ي�شمل على اإن�شاء ج�شر علوي مب�شارين للدوران العك�شي 

املرورية  للحركة  الفاحت  كورني�س  مدخل  من  بالقرب 

املتجهة �شمااًل.

واأو�شح اأن الوزارة قد قامت يف وقت �شابق بتجهيز 

العك�شي  الدوران  اللزمة الإن�شاء ج�شر  املوؤقتة  االأعمال 

دون التاأثري على عدد امل�شارات واحلركة املرورية على 

م�شارات احلركة  بنقل  قامت  كما  ال�شارع احليوي،  هذا 

يف  الفاحت  ب�شارع  اخلليج  فندق  تقاطع  عند  املرورية 

الطريق،  جانبي  على  وجنوًبا  �شمااًل  االجتاهني  كل 

وذلك لتوفري م�شاحة للعمل على اإن�شاء النفق بدًءا من 

اأعمال الدعامات ا�شتعداًدا للبدء باأعمال احلفر واالأعمال 

تنفيذ  تتطلب  امل�شروع  اأعمال  اإن  اإذ  للنفق،  االإن�شائية 

التحويلت املرورية على عدة مراحل لتقليل التاأثري على 

احلركة املرورية؛ ملا لهذا ال�شارع من اأهمية وتاأثري على 

�شبكة طرق اململكة.

اإن�شاء  من  انتهت  قد  الوزارة  اأن  الوزير  واأ�شاف 

جميع اأ�شا�شات واأعمدة اجل�شر العلوي للدوران العك�شي 

الذي بلغت ن�شبة االإجناز فيه 31%، ومن املقرر افتتاحه 

اأمام احلركة املرورية يف الربع االأخري من العام احلايل 

اأ�شا�شات اجل�شر  اإن�شاء  2022، كما يجري العمل على 

العلوي اأحادي االجتاه عند تقاطع �شارع ال�شيخ دعيج، 

اإذ بلغت ن�شبة االإجناز فيه 16%، على اأن يتم افتتاحه 

العام  االأول من  الربع  اأواخر  املرورية يف  اأمام احلركة 

.2023

من  ميتد  الفاحت  �شارع  تطوير  م�شروع  اأن  ُيذكر 

�شلمان  ميناء  تقاطع  اإىل  �شمااًل  حمد  ال�شيخ  ج�شر 

ال�شيخ  �شارع  تقاطع  من  كل  تطوير  وي�شمل  جنوًبا، 

وتقاطع  الفاحت  وجامع  اخلليج  فندق  وتقاطع  دعيج 

اجلفري )الدوالب(؛ بهدف توفري حركة مرورية �شل�شلة 

باالجتاهني مع االنتهاء من هذا امل�شروع.

اأ�شاد االإعلميون باجلهود املبذولة يف  من جانبهم، 

تنفيذ هذا امل�شروع الذي ي�شهم يف تخفيف االزدحامات 

الوطني،  االقت�شادي  منو  يف  ا  اأي�شً وي�شهم  املرورية، 

معرّبين عن امتنانهم لتنظيم هذه الزيارة التي �شمحت 

لهم باالطلع على امل�شروع عن قرب.

على  امل�شروع  تر�شية  متت  قد  اأنه  بالذكر  اجلدير 

هيجرفيلد  وهوتا  للمقاوالت  نا�س  �شركتي  ائتلف 

اإجمالية  بتكلفة  واملزايدات  املناق�شات  جمل�س  قبل  من 

تبلغ 29،662،316 ديناًرا بحرينًيا )ت�شعة وع�شرين 

و�شتة  وثلثمائة  األًفا  و�شتني  واثنني  و�شتمائة  مليوًنا 

ع�شر ديناًرا بحرينًيا( بتمويل من ال�شندوق ال�شعودي 

 2021 اأبريل  يف  امل�شروع  تنفيذ  بدء  مت  اإذ  للتنمية، 

�شركة  اإ�شراف  �شنوات حتت   3 على  زمنية متتد  مبدة 

بار�شونز لل�شت�شارات الهند�شية.

واأهابت الوزارة مب�شتخدمي �شارع الفاحت التعاون 

واالإر�شاديــة  التحذيرية  املرورية  باالإ�شارات  والتقيد 

املوجودة يف موقــع العمــل، كمــا تعتذر عن اأي اإزعاج 

تت�شبب بها تلك االأعمال خلل فرتة تنفيذ امل�شروع.

ال�شحة فائقة بنت  �شاركت وزيرة 

�شعيد ال�شالح والوفد املرافق يف اأعمال 

الدورة العادية الـ)57( ملجل�س وزراء 

مبقر  عقدت  اإذ  اأم�س،  العرب،  ال�شحة 

االأمم بجنيف بح�شور الدول االأع�شاء.

املوا�شيع  االجتماع  ناق�س  وقد 

من  االأعمال،  جدول  على  املدرجة 

موؤمتر  بعقد  املجل�س  ترحيب  �شمنها 

لل�شناعات  املاين  عربي  ومعر�س 

عام  يف  الطبية  وامل�شتلزمات  الدوائية 

وتقدمي  البحرين  مملكة  يف   2023

الدعم اللزم للملتقى ال�شحي.

كما ت�شمن م�شروع الكلمة املوحدة 

اأمام  العرب  ال�شحة  وزراء  ملجل�س 

ملنظمة  العامة  للجمعية  الـ57  الدورة 

مايو  جنيف  يف  العاملية  ال�شحة 

2022، واالأحوال ال�شحية يف االأرا�شي 

الفل�شطينية املحتلة، مبا يف ذلك القد�س 

املحتل،  ال�شوري  واجلوالن  ال�شرقية 

ال�شحية،  للتنمية  العربي  وال�شندوق 

والهيئة العربية خلدمات نقل الدم.

م�شروع  اإىل  التطرق  مت  كذلك 

ا�شرت�شادية  عربية  ا�شرتاتيجية 

-2022 والقبالة  التمري�س  مبهنتي 

االحتفال  م�شروع  جانب  اإىل   ،2023

والقبالة،  للتمري�س  العربي  باليوم 

اجلهود  توحيد  ذلك  اإىل  اإ�شافــة 

جانب  اإىل  املخدرات،  ملكافحة  العربية 

نتائج اإجتماعات الهيئة العربية العليا 

للدواء والغذاء.

ال�صالح ت�صارك يف افتتاح دورة جمل�س وزراء ال�صحة العرب بجنيف

البحرين ت�صت�صيف موؤمتًرا عربًيا اأملانًيا لل�صناعات الدوائية

»ال�صحة« ت�صدر قراًرا

 بتنظيم الفح�س الطبي للوافدين

حمرر ال�شوؤون املحلية:

قراًرا  ال�شالح  فائقة  ال�شحة  وزيرة  اأ�شدرت 

يعّرف  للوافدين،  الطبي  الفح�س  تنظيم  ب�شاأن 

طبيعي  �شخ�س  كل  اأنه  على  الوافد  مبوجبه 

يحمل جن�شية دولة اأجنبية دخل اململكة بغر�س 

العمل، �شواء كان يخ�شع لقانون اخلدمة املدنية 

خدم  من  اأو  االأهلي،  القطاع  يف  العمل  قانون  اأو 

املنازل ومن يف حكمهم.

وبح�شب القرار، يلتزم �شاحب العمل بتوقيع 

الفح�س الطبي للوافد من قبل املوؤ�ش�شات ال�شحية 

امل�شرح لها بعد دفع املقابل الذي حتدده.

�شاحب  على  يجب  اأنه  على  القرار  ون�س 

ال�شحية  املوؤ�ش�شة  على  الوافد  عر�س  العمل 

امل�شرح لها خلل خم�شة اأيام من تاريخ و�شوله 

اإىل اململكة الإجراء الفح�س الطبي.

واأ�شار اإىل اأن هيئة تنظيم �شوق العمل تتوىل 

لها  امل�شرح  ال�شحية  باملوؤ�ش�شات  قائمة  ن�شر 

بتقدمي خدمة الفح�س الطبي للوافدين على املوقع 

االإلكرتوين اخلا�س بها.

الرميحي يهنئ نا�صر بن حمد بنيله 

لقب بطولة مونتل �صينو الدولية

ال�شيخ  االإعلم، �شمو  الرميحي وزير  هناأ علي بن حممد 

نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل جللة امللك للأعمال االإن�شانية 

امللكي للقدرة، بح�شول �شموه  الفريق  ال�شباب قائد  و�شوؤون 

)مونتل  بطولة  �شمن  كم   160 �شباق  يف  االأول  املركز  على 

لفر�شان  املتميزة  للنتائج  باالإ�شافة  للقدرة،  الدولية  �شينو( 

يف  اأقيمت  التي  البطولة  �شباقات  خمتلف  يف  امللكي  الفريق 

اإيطاليا.

�شموه  يحققها  التي  باالإجنازات  االإعلم  وزير  واأ�شاد 

خمتلف  يف  لهم  �شموه  وحتفيز  لل�شباب  املتوا�شل  ودعمه 

املجاالت خا�شة القطاع  الريا�شي، ما اأ�شهم يف ارتقاء ال�شباب 

البحريني يف ال�شاحات الريا�شية االإقليمية والعاملية، يف ظل  

العهد الزاهر  حل�شرة �شاحب اجلللة امللك حمد بن عي�شى اآل 

خليفة عاهل البلد املفدى، متمنًيا ل�شموه ولل�شباب البحريني 

املزيد من التوفيق والنجاح يف خمتلف م�شاركاتهم.

 وزير الأ�صغال يتفقد امل�صروع 
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معايل وزير الديوان امللكي يهنئ نا�صر بن 

حمد بتتويجه بلقب مونتـل �صـينو الدولية

معايل وزير الديوان امللكي

بعث معايل وزير الديوان امللكي ال�شيخ خالد بن اأحمد 

اآل  ال�شيخ نا�شر بن حمد  اإىل �شمو  اآل خليفة برقية تهنئة 

خليفة ممثل جللة امللك للأعمال االإن�شانية و�شوؤون ال�شباب 

فيها  اأعرب  والريا�شة،  لل�شباب  االأعلى  املجل�س  رئي�س 

تتويجه  مبنا�شبة  وذلك  ل�شموه  تهانيه  اأطيب  عن  معاليه 

مل�شافة  القدرة  ل�شباقات  الدولية(  �شـينو  )مونتـل  بلقب 

160كم، موؤكًدا معاليه اأن هذه االجنازات تعزز من مكانة 

والعاملية،  القارية  البطوالت  خريطة  على  البحرين  مملكة 

لتمكني ال�شباب البحريني من الو�شول اإىل من�شات التتويج 

يف هذه ال�شباقات الدولية.

البحريني  لل�شباب  �شموه  بقيادة  معاليه  واأ�شاد 

البحرين  مملكة  يف  الريا�شة  مكانة  لتعزيز  وتوجيهاته 

امل�شرفة  النتائج  من  املزيد  وحتقيق  واخلارج،  الداخل  يف 

للمملكة، يف ظل القيادة احلكيمة حل�شرة �شاحب اجلللة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البلد املفدى حفظه اهلل 

ورعاه. معربا معاليه عن اعتزازه الكبري باإجنازات ال�شباب 

البحريني وجهوده، لرفع راية اململكة عالية خفاقة، متمنيا 

معاليه ل�شمو ال�شيخ نا�شر املزيد من التوفيق والنجاح.

النواب،  جمل�س  رئي�شة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  هناأت 

امللك  جللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو 

االأعلى  املجل�س  رئي�س  ال�شباب  و�شوؤون  االإن�شانية  للأعمال 

لل�شباب والريا�شة، بح�شوله على لقب بطولة مونتل �شينو 

الدولية ل�شباقات القدرة.

اجلللة  �شاحب  ح�شرة  ودعم  باهتمام  زينل  واأ�شادت 

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

وجه  على  القدرة  وريا�شة  البحرينية  للريا�شة  ورعاه،  اهلل 

�شاحب  بقيادة  املوقرة  احلكومة  توليه  وما  اخل�شو�س، 

ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة اأ�شهم يف حتقيق 

قفزات نوعية من االإجنازات املتميزة على خمتلف االأ�شعدة.

فوزية 

زينل

علي 

ال�صالح

زينل تهنئ نا�صر بن حمد بفوزه

 ببطولة مونتل �صينو الدولية

ال�صالح يهنئ نا�صر بن حمد بفوزه

ببطولة »مونتل �صينو« ل�صباقات القدرة

هّناأ علي بن �شالح ال�شالح رئي�س جمل�س ال�شورى، �شمو 

للأعمال  امللك  جللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ 

للقدرة،  امللكي  الفريق  قائد  ال�شباب  و�شوؤون  االإن�شانية 

�شينو«  »مونتل  بطولة  لقب  على  �شمّوه  ح�شول  مبنا�شبة 

ملا  نتاًجا  اللقب جاء  اأن هذا  موؤكًدا  القدرة،  ل�شباقات  الدولية 

يحظى به الفريق امللكي للقدرة من دعم واهتمام ال حمدود من 

اآل خليفة  امللك حمد بن عي�شى  لدن ح�شرة �شاحب اجلللة 

عاهل البلد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، ودعم احلكومة املوقرة 

برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل. 

�صّب خر�صانة ج�صر الدوران العك�صي.. خلف لـ»الأيام«:

بدء احلفر لنفق »الفاحت«.. وا�صتمرار اأعمال امل�صروع حتى 2024

م�شطفى ال�شاخوري:

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  االأ�شغال  وزير  اأكد 

اأن الوزارة قد با�شرت  العمراين ع�شام بن عبداهلل خلف 

اأعمال  بدء  اإىل  اإ�شافة  الفاحت«،  اأعمال حفر نفق »تقاطع 

عند  الواقع  العك�شي  الدوران  جل�شر  اخلر�شانة  �شب 

تطوير  م�شروع  �شمن  وذلك  الفاحت،  كورني�س  مدخل 

�شارع الفاحت.

على  لـ»االأيام«،  خا�س  ت�شريح  يف  الوزير  واأكد 

تطوير  م�شروع  ملوقع  بها  قام  ميدانية  جولة  هام�س 

كاظم  للطرق  امل�شاعد  الوكيل  رفقة  الفاحت  �شارع 

عبداللطيف، ومدير اإدارة م�شاريع و�شيانة الطرق �شيد 

�شركتي  ائتلف  عن  ممثلً  نا�س  و�شمري  العلوي،  بدر 

نا�س للمقاوالت البحرينية وهوتا هيجرفيلد ال�شعودية، 

وا�شت�شاري امل�شروع �شركة بار�شونز، اأنه مت االنتهاء من 

حوايل 25% من اأعمال تطوير �شرع الفاحت، اإذ �شت�شتمر 

على مراحل حتى العام 2024 وهو موعد االنتهاء من 

امل�شروع ب�شكل كامل.

التي  الربامج  من  �شل�شلة  �شمن  اجلولة  هذه  وتاأتي 

اإطلع  بهدف  تنظيمها؛  على  االأ�شغال  وزارة  حتر�س 

وتعريف االإعلميني وال�شحافيني مبراحل امل�شروع.

تت�شمن  للم�شروع  الرئي�شة  االأعمال  اإن  الوزير  وقال 

كل  م�شارات يف  اأربع  اإىل  الفاحت  �شارع  وتطوير  تو�شعة 

اجتاه بامتداد ما يقارب 3 كيلومرتات، واإن�شاء نفق بثلثة 

فندق  تقاطع  عند  مرًتا  بطول 595  باالجتاهني  م�شارات 

واجلنوب،  ال�شمال  بني  املرورية  احلركة  لنقل  اخلليج 

على  �شوئية  باإ�شارات  يدار  تقاطع  النفق  هذا  ويعلو 

امل�شتوى االأر�شي. كما يت�شمن امل�شروع كذلك على اإن�شاء 

ي�شاًرا  للنعطاف  االجتاه مب�شارين  اأحادي  علوي  ج�شر 

للقادمني من املنامة �شمااًل على �شارع الفاحت باجتاه �شارع 

االأمري �شعود الفي�شل، مع اإلغاء االإ�شارة ال�شوئية احلالية 

عند تقاطع �شارع الفاحت مع �شارع ال�شيخ دعيج احلايل 

لتحرير احلركة املرورية وجعلها حركة دون توقف. كما 

ي�شمل على اإن�شاء ج�شر علوي مب�شارين للدوران العك�شي 

املرورية  للحركة  الفاحت  كورني�س  مدخل  من  بالقرب 

املتجهة �شمااًل.

واأو�شح اأن الوزارة قد قامت يف وقت �شابق بتجهيز 

العك�شي  الدوران  اللزمة الإن�شاء ج�شر  املوؤقتة  االأعمال 

دون التاأثري على عدد امل�شارات واحلركة املرورية على 

م�شارات احلركة  بنقل  قامت  كما  ال�شارع احليوي،  هذا 

يف  الفاحت  ب�شارع  اخلليج  فندق  تقاطع  عند  املرورية 

الطريق،  جانبي  على  وجنوًبا  �شمااًل  االجتاهني  كل 

وذلك لتوفري م�شاحة للعمل على اإن�شاء النفق بدًءا من 

اأعمال الدعامات ا�شتعداًدا للبدء باأعمال احلفر واالأعمال 

تنفيذ  تتطلب  امل�شروع  اأعمال  اإن  اإذ  للنفق،  االإن�شائية 

التحويلت املرورية على عدة مراحل لتقليل التاأثري على 

احلركة املرورية؛ ملا لهذا ال�شارع من اأهمية وتاأثري على 

�شبكة طرق اململكة.

اإن�شاء  من  انتهت  قد  الوزارة  اأن  الوزير  واأ�شاف 

جميع اأ�شا�شات واأعمدة اجل�شر العلوي للدوران العك�شي 

الذي بلغت ن�شبة االإجناز فيه 31%، ومن املقرر افتتاحه 

اأمام احلركة املرورية يف الربع االأخري من العام احلايل 

اأ�شا�شات اجل�شر  اإن�شاء  2022، كما يجري العمل على 

العلوي اأحادي االجتاه عند تقاطع �شارع ال�شيخ دعيج، 

اإذ بلغت ن�شبة االإجناز فيه 16%، على اأن يتم افتتاحه 

العام  االأول من  الربع  اأواخر  املرورية يف  اأمام احلركة 

.2023

من  ميتد  الفاحت  �شارع  تطوير  م�شروع  اأن  ُيذكر 

�شلمان  ميناء  تقاطع  اإىل  �شمااًل  حمد  ال�شيخ  ج�شر 

ال�شيخ  �شارع  تقاطع  من  كل  تطوير  وي�شمل  جنوًبا، 

وتقاطع  الفاحت  وجامع  اخلليج  فندق  وتقاطع  دعيج 

اجلفري )الدوالب(؛ بهدف توفري حركة مرورية �شل�شلة 

باالجتاهني مع االنتهاء من هذا امل�شروع.

اأ�شاد االإعلميون باجلهود املبذولة يف  من جانبهم، 

تنفيذ هذا امل�شروع الذي ي�شهم يف تخفيف االزدحامات 

الوطني،  االقت�شادي  منو  يف  ا  اأي�شً وي�شهم  املرورية، 

معرّبين عن امتنانهم لتنظيم هذه الزيارة التي �شمحت 

لهم باالطلع على امل�شروع عن قرب.

على  امل�شروع  تر�شية  متت  قد  اأنه  بالذكر  اجلدير 

هيجرفيلد  وهوتا  للمقاوالت  نا�س  �شركتي  ائتلف 

اإجمالية  بتكلفة  واملزايدات  املناق�شات  جمل�س  قبل  من 

تبلغ 29،662،316 ديناًرا بحرينًيا )ت�شعة وع�شرين 

و�شتة  وثلثمائة  األًفا  و�شتني  واثنني  و�شتمائة  مليوًنا 

ع�شر ديناًرا بحرينًيا( بتمويل من ال�شندوق ال�شعودي 

 2021 اأبريل  يف  امل�شروع  تنفيذ  بدء  مت  اإذ  للتنمية، 

�شركة  اإ�شراف  �شنوات حتت   3 على  زمنية متتد  مبدة 

بار�شونز لل�شت�شارات الهند�شية.

واأهابت الوزارة مب�شتخدمي �شارع الفاحت التعاون 

واالإر�شاديــة  التحذيرية  املرورية  باالإ�شارات  والتقيد 

املوجودة يف موقــع العمــل، كمــا تعتذر عن اأي اإزعاج 

تت�شبب بها تلك االأعمال خلل فرتة تنفيذ امل�شروع.

ال�شحة فائقة بنت  �شاركت وزيرة 

�شعيد ال�شالح والوفد املرافق يف اأعمال 

الدورة العادية الـ)57( ملجل�س وزراء 

مبقر  عقدت  اإذ  اأم�س،  العرب،  ال�شحة 

االأمم بجنيف بح�شور الدول االأع�شاء.

املوا�شيع  االجتماع  ناق�س  وقد 

من  االأعمال،  جدول  على  املدرجة 

موؤمتر  بعقد  املجل�س  ترحيب  �شمنها 

لل�شناعات  املاين  عربي  ومعر�س 

عام  يف  الطبية  وامل�شتلزمات  الدوائية 

وتقدمي  البحرين  مملكة  يف   2023

الدعم اللزم للملتقى ال�شحي.

كما ت�شمن م�شروع الكلمة املوحدة 

اأمام  العرب  ال�شحة  وزراء  ملجل�س 

ملنظمة  العامة  للجمعية  الـ57  الدورة 

مايو  جنيف  يف  العاملية  ال�شحة 

2022، واالأحوال ال�شحية يف االأرا�شي 

الفل�شطينية املحتلة، مبا يف ذلك القد�س 

املحتل،  ال�شوري  واجلوالن  ال�شرقية 

ال�شحية،  للتنمية  العربي  وال�شندوق 

والهيئة العربية خلدمات نقل الدم.

م�شروع  اإىل  التطرق  مت  كذلك 

ا�شرت�شادية  عربية  ا�شرتاتيجية 

-2022 والقبالة  التمري�س  مبهنتي 

االحتفال  م�شروع  جانب  اإىل   ،2023

والقبالة،  للتمري�س  العربي  باليوم 

اجلهود  توحيد  ذلك  اإىل  اإ�شافــة 

جانب  اإىل  املخدرات،  ملكافحة  العربية 

نتائج اإجتماعات الهيئة العربية العليا 

للدواء والغذاء.

ال�صالح ت�صارك يف افتتاح دورة جمل�س وزراء ال�صحة العرب بجنيف

البحرين ت�صت�صيف موؤمتًرا عربًيا اأملانًيا لل�صناعات الدوائية

»ال�صحة« ت�صدر قراًرا

 بتنظيم الفح�س الطبي للوافدين

حمرر ال�شوؤون املحلية:

قراًرا  ال�شالح  فائقة  ال�شحة  وزيرة  اأ�شدرت 

يعّرف  للوافدين،  الطبي  الفح�س  تنظيم  ب�شاأن 

طبيعي  �شخ�س  كل  اأنه  على  الوافد  مبوجبه 

يحمل جن�شية دولة اأجنبية دخل اململكة بغر�س 

العمل، �شواء كان يخ�شع لقانون اخلدمة املدنية 

خدم  من  اأو  االأهلي،  القطاع  يف  العمل  قانون  اأو 

املنازل ومن يف حكمهم.

وبح�شب القرار، يلتزم �شاحب العمل بتوقيع 

الفح�س الطبي للوافد من قبل املوؤ�ش�شات ال�شحية 

امل�شرح لها بعد دفع املقابل الذي حتدده.

�شاحب  على  يجب  اأنه  على  القرار  ون�س 

ال�شحية  املوؤ�ش�شة  على  الوافد  عر�س  العمل 

امل�شرح لها خلل خم�شة اأيام من تاريخ و�شوله 

اإىل اململكة الإجراء الفح�س الطبي.

واأ�شار اإىل اأن هيئة تنظيم �شوق العمل تتوىل 

لها  امل�شرح  ال�شحية  باملوؤ�ش�شات  قائمة  ن�شر 

بتقدمي خدمة الفح�س الطبي للوافدين على املوقع 

االإلكرتوين اخلا�س بها.

الرميحي يهنئ نا�صر بن حمد بنيله 

لقب بطولة مونتل �صينو الدولية

ال�شيخ  االإعلم، �شمو  الرميحي وزير  هناأ علي بن حممد 

نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل جللة امللك للأعمال االإن�شانية 

امللكي للقدرة، بح�شول �شموه  الفريق  ال�شباب قائد  و�شوؤون 

)مونتل  بطولة  �شمن  كم   160 �شباق  يف  االأول  املركز  على 

لفر�شان  املتميزة  للنتائج  باالإ�شافة  للقدرة،  الدولية  �شينو( 

يف  اأقيمت  التي  البطولة  �شباقات  خمتلف  يف  امللكي  الفريق 

اإيطاليا.

�شموه  يحققها  التي  باالإجنازات  االإعلم  وزير  واأ�شاد 

خمتلف  يف  لهم  �شموه  وحتفيز  لل�شباب  املتوا�شل  ودعمه 

املجاالت خا�شة القطاع  الريا�شي، ما اأ�شهم يف ارتقاء ال�شباب 

البحريني يف ال�شاحات الريا�شية االإقليمية والعاملية، يف ظل  

العهد الزاهر  حل�شرة �شاحب اجلللة امللك حمد بن عي�شى اآل 

خليفة عاهل البلد املفدى، متمنًيا ل�شموه ولل�شباب البحريني 

املزيد من التوفيق والنجاح يف خمتلف م�شاركاتهم.

 وزير الأ�صغال يتفقد امل�صروع 

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12098/pdf/INAF_20220523015505447.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/962324/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/962323/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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وزير  الزياين  را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  رفع 

�شمو  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�شمى  اخلارجية 

ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل جللة امللك للأعمال 

االإن�شانية و�شوؤون ال�شباب رئي�س املجل�س االأعلى لل�شباب 

والريا�شة قائد الفريق امللكي للقدرة، مبنا�شبة فوز �شموه 

مل�شافة  القدرة  ل�شباقات  الدولية(  �شـينو  )مونتـل  بلقب 

160كم يف روما.

ميثل  العاملي  االإجناز  هذا  اأن  اخلارجية  وزير  واأكد 

حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  الإجنازات  م�شتحًقا  تتويًجا 

اآل خليفة يف ريا�شة �شباقات القدرة على امل�شتوى املحلي 

الريا�شية  احلركة  لتطوير  امللمو�شة  وجهوده  والقاري، 

ح�شرة  لدن  من  ال�شامية  الرعاية  ظل  يف  وال�شبابية 

عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلللة  �شاحب 

�شاحب  برئا�شة  املوقرة  احلكومة  ودعم  املفدى،  البلد 

ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء.

املالية  وزير  خليفة  اآل  خليفة  بن  �شلمان  ال�شيخ  هناأ 

واالقت�شاد الوطني، �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة 

ممثل جللة امللك للأعمال االإن�شانية و�شوؤون ال�شباب قائد 

الفريق امللكي للقدرة، مبنا�شبة تتويج �شموه بلقب بطولة 

 160 مل�شافة  القدرة  ل�شباقات  الدولية  �شينو«  »مونتل 

كم، وما حققه فر�شان الفريق امللكي من نتائج متقدمة يف 

�شباقات البطولة.

ودعم  اهتمام  الوطني  واالقت�شاد  املالية  وزير  وثمن 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلللة  �شاحب  ح�شرة 

عاهل البلد املفدى للريا�شة البحرينية، واملتابعة امل�شتمرة 

من �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، لتعزيز مكانة الريا�شة 

�شمو  باإ�شهامات  منوها  العامل،  م�شتوى  على  البحرينية 

الريا�شة  حققته  فيما  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ 

الريا�شة  ل�شجل  ت�شاف  م�شرفة  اإجنازات  من  البحرينية 

احلافل ململكة البحرين.

الزياين: تتويج نا�سر بن حمد بلقب »مونتل �سينو« 

ق�سة جناح جديدة يف الإجنازات الريا�سية

وزير املالية يهنئ نا�سر بن حمد بنيله لقب 

بطولة مونتل �سينو الدولية ل�سباقات القدرة

وزير اخلارجية

وزير املالية 

اجتماع تن�سيقي بني اإدارة الدفاع املدين والإ�سعاف الوطني

مدير  الكعبي  خليفة  خالد  العقيد  اجتمع 

للدفاع  العامة  باالإدارة  االإدارية  ال�شوؤون  اإدارة 

اإدارة  مدير  دينه  بن  طارق  را�شد  باملقدم  املدين 

الوطني،  االإ�شعاف  مركز  يف  االإ�شعاف  عمليات 

االأ�شغال بوزارة  اإدارة  بح�شور عدد من ممثلي 

الداخلية.

اإطار  يف  ياأتي  الذي  االجتماع،  خلل  ومت 

للدفاع  العامة  االإدارة  بني  والتن�شيق  التعاون 

�شبل  مناق�شة  الوطني،  االإ�شعاف  ومركز  املدين 

االرتقاء باخلدمات املقدمة يف حاالت الطوارئ.

تبّني ا�سرتاتيجية موحدة للتنمية ال�سناعية لدول جمل�س »التعاون«

وكالء »ال�سناعة« يعقدون اجتماًعا لبحث طموحات القطاع خليجيًا
تراأ�شت االأ�شتاذة اإميان اأحمد الدو�شري وكيل 

وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة وفد مملكة 

البحرين امل�شارك يف االجتماع اال�شتثنائي الثاين 

لوكلء وزارات ال�شناعة بدول جمل�س التعاون 

الوكيل  �شم  والذي  العربية،  اخلليج  لدول 

فهد  خالد  الدكتور  ال�شناعة  لتنمية  امل�شاعد 

العلوي، مب�شاركة وكلء وزارات ال�شناعة بدول 

املجل�س، يف مقر االأمانة العامة باململكة العربية 

ال�شعودية.

التي  املوا�شيع  من  عدًدا  الوكلء  ناق�س 

اخلليجي  العمل  تعزيز  يف  االإ�شهام  �شاأنها  من 

اخلليجية  بال�شناعة  واالرتقاء  امل�شرتك، 

تبني  اىل  االجتماع  تطرق  اإذ  وتكاملها، 

لدول  ال�شناعية  للتنمية  موحدة  ا�شرتاتيجية 

امل�شافة  القيمة  لزيادة  ت�شعى  التعاون  جمل�س 

موؤ�شر  ورفع  التحويلية،  ال�شناعة  قطاع  من 

العاملي،  امل�شتوى  على  ال�شناعية  التناف�شية 

علوة على رفع م�شاركة القطاع اخلا�س ممثًل 

اإ�شهام  ورفع  واملتو�شطة  ال�شغرية  بال�شناعات 

القوى العاملة اخلليجية يف جممل القوى العاملة 

يف القطاع، كما التطرق لتحديث وتعديل قانون 

التنظيم ال�شناعي املوحد والئحته التنفيذية.

ا�سترياد 75 األف طن من القمح منذ اأبريل وحتى نهاية العام اجلاري.. م�سدر يف »املطاحن« لـ»الأيام«:

لـــــن نتاأثـــــــر بقــــرار حظـــــر ت�سديــــــر القمـــــح الهــنــــدي

متام اأبو�شايف:

البحرين  نفى م�شدر م�شوؤول يف �شركة 

لقرار  تاأثري  هناك  يكون  اأن  الدقيق  ملطاحن 

تلبية  على  القمح  من  �شادراتها  حظر  الهند 

م�شتبعًدا  القمح،  من  اململكة  احتياجات 

يف  القمح  اأ�شعار  على  مبا�شر  تاأثري  حدوث 

الطلب  الزدياد حجم  نتيجة  املحلي،  ال�شوق 

على الدول االأخرى امل�شدرة للقمح بعد حظر 

الهند للقمح من �شادراتها اخلارجية. 

لـ»االأيام«  ت�شريحات  يف  امل�شدر  وقال 

ثلث  على  ح�شلت  قد  الدقيق  مطاحن  اإن 

ت�شكل  -اإذ  اأ�شرتاليا  من  القمح  من  �شحنات 

اململكة  احتياجات  لتوفري  االأ�شا�شي  امل�شدر 

من القمح- بواقع ثلث �شحنات ي�شل وزنها 

االإجمايل اإىل 75 األف طن.

االأوىل  ال�شحنة  اأن  اإىل  امل�شدر  واأ�شار 

كانت قد و�شلت اإىل اململكة يف اأبريل املا�شي، 

يونيو  يف  الثانية  ال�شحنة  �شت�شل  بينما 

القادم، اأما ال�شحنة الثالثة ف�شوف ت�شل اإىل 

اأكتوبر املقبل. و�شدد امل�شدر على  البلد يف 

وا�شحة  البحرينية  القيادة  توجيهات  اأن 

وتوافر  الغذائي  باالأمن  يتعلق  ما  كل  حيال 

ال�شلع واملنتجات يف االأ�شواق املحلية، موؤكًدا 

التزام مطاحن البحرين الدقيق بتوفري القمح 

اإىل ال�شوق املحلي مبناأى عن اأزمة االأ�شعار 

احلالية يف االأ�شواق العاملية، كجزء ال يتجزاأ 

وحول  الغذائي.  االأمن  بتوفري  االلتزام  من 

قال  القمح،  من  �شادراتها  حظر  الهند  قرار 

امل�شدر: »بالطبع، مل نتاأثر بقرار الهند؛ الأننا 

ال ن�شرتي القمح من الهند، بل نعتمد ب�شكل 

يتمتع  الذي  االأ�شرتايل  القمح  على  اأ�شا�شي 

اأوكرانيا،  اأزمة  بجودة عالية«. وتابع »بعد 

وما نتج عنها من تداعيات عاملية، متكنا من 

توفري ثلث �شحنات من القمح، تزن كل منها 

ال�شحنة  و�شلت  وقد  طن،  األف   25 حوايل 

ال�شحنة  املا�شي، و�شت�شل  اأبريل  االأوىل يف 

القادم،  واأكتوبر  الثانية والثالثة يف يونيو 

حتى  القمح  من  لدينا خمزون  اأن  يعني  ما 

يناير 2023«.

اأ�شعار  على  الهند  قرار  تاأثري  وحول 

حجم  ازدياد  عنه  �شينتج  والذي  القمح، 

قال  االأخرى،  امل�شدرة  الدول  على  الطلب 

امل�شدر: »ال �شك اأن اأ�شعار القمح يف االأ�شواق 

العاملية قد تاأثرت نتيجة للأزمة االأوكرانية، 

امل�شتوى  على  تداعيات  من  عنها  نتج  وما 

البحرينية  القيادة  توجيهات  لكن  العاملي. 

وا�شحة حيال كل ما يتعلق باالأمن الغذائي 

وتوافر ال�شلع واملنتجات الغذائية، ومن هذا 

املنطلق نحن ملتزمون بتوفري القمح مبناأى 

عن اأزمة االأ�شعار احلالية«.

وكانت اأ�شعار القمح قد �شهدت ارتفاعا 

غري م�شبوق يوم االثنني املا�شي، بعد قرار 

العامل-  يف  للقمح  منتج  اأكرب  -ثاين  الهند 

حظر �شادراتها من القمح دون اإذن حكومي، 

االإنتاج  م�شتوى  لرتاجع  نتيجة  وذلك 

اأ�شّرت  التي  »القيظ«  احلر  موجة  جراء 

باملحا�شيل.

بتزويد  تعهدت  قد  الهند  كانت  وفيما 

الدول الفقرية التي كانت تعتمد على ا�شترياد 

االأوكرانية- االأزمة  قبل  اأوكرانيا  القمح من 

الرو�شية، كا�شتثناء من القرار احلكومي، اإال 

االأمن  �شمان  اأهمية  لتوؤكد  عادت  نيودلهي 

نحو  عددهم  يبلغ  الذين  ل�شكانها  الغذائي 

1.4 مليار ن�شمة، االأمر الذي دفع بالواليات 

املتحدة ملنا�شدة نيودلهي للعودة عن قرارها 

خ�شية تفاقم نق�س الغذاء.

يذكر اأن اأ�شعار القمح كانت قد ارتفعت 

بن�شبة 40% خلل ثلثة االأ�شهر املا�شية بعد 

االأ�شواق  �شهدت  بينما  االأوكرانية،  االأزمة 

يف  اجلفاف  خماطر  ب�شبب  كبرًيا  توتًرا 

جنوب الواليات املتحدة وغرب اأوروبا.

ــــعــــار يف الأ�ــــــســــــواق الــعــاملــيــة مـــلـــتـــزمـــون بـــتـــوفـــري الـــقـــمـــح مبــــنــــاأى عــــن اأزمــــــــة الأ�ــــس

فازت �شركة غاز البحرين الوطنية 

ال�شحة  بجائزة  مقفلة  �س.م.ب 

وال�شلمة »فائز يف قطاع �شناعة النفط 

للوقاية  امللكية  اجلمعية  من  والغاز« 

من احلوادث RoSPA باململكة املتحدة 

وال�شلمة  ال�شحة  اأدائها يف جمال  عن 

خلل عام 2021، اإذ عادة ما يكون يف 

كل قطاع �شناعي ما فائزا واحدا ب�شكل 

عام. وتعد جوائز RoSPA واحدة من 

بها  واملعرتف  املرموقة  الربامج  اأكرث 

 2000 من  يقارب  ما  مع  العامل  يف 

م�شاركة كل عام من 50 دولة. كما يتم 

على  التي حت�شل  باملنظمات  االعرتاف 

عاملًيا  رائدة  بو�شفها   RoSPA جائزة 

يف ممار�شة ال�شحة وال�شلمة.

املهمة  اجلائزة  هذه  ت�شلّم  وقد   

اآل  خليفة  بن  حممد  ال�شيخ  الدكتور 

اأيرول  من  التنفيذي  الرئي�س  خليفة 

للجمعية  التنفيذي  الرئي�س  تايلور 

باململكة  احلوادث  من  للوقاية  امللكية 

اجلمعية  نظمته  حفل  يف  املتحدة، 

املتميزة  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  لتكرمي 

يف جمال ال�شحة وال�شلمة والبيئة. 

الدكتور  اأدىل  املنا�شبة،  وبهذه   

خليفة  اآل  خليفة  بن  حممد  ال�شيخ 

االآتي:  بالت�شريح  التنفيذي  الرئي�س 

هذه  اأت�شلم  اأن  عظيم  ل�شرف  »اإنه 

وذلك  ال�شركة،  عن  نيابة  اجلائزة 

اأف�شل  يف  العامليني  الرواد  من  لكونها 

وي�شرين  وال�شلمة.  ال�شحة  ممار�شات 

بهذه املنا�شبة اأن اأرفع اإىل �شمو ال�شيخ 

جللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر 

و�شوؤون  االإن�شانية  للأعمال  امللك 

ال�شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�شباب 

اهلل،  حفظه  والغاز،  للنفط  القاب�شة 

بالفوز  والتربيكات  التهاين  خال�س 

تتويًجا  تاأتي  التي  اجلائزة  بهذه 

احلثيثة  �شموه  ومتابعة  لتوجيهات 

وازدهار  رفعة  �شاأنه  من  ما  كل  يف 

م�شاف  اإىل  بها  والو�شول  ال�شركة، 

كما  العاملية.  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات 

ي�شرين اأن اأهنئ رئي�س واأع�شاء جمل�س 

تو�شعة  »بناغاز« و�شركة  �شركة  اإدارة 

بهذه  ال�شركة  بفوز  العاملني  وجميع 

اجلائزة العاملية«.

بن  مبارك  حممد  الدكتور  ا�شتقبل 

بوزارة  املدار�س  ل�شوؤون  العام  املدير  اأحمد 

الرتبية  وزارة  من  وفًدا  والتعليم  الرتبية 

املتحدة  العربية  االإمارات  بدولة  والتعليم 

�شمرية  الدكتورة  من  كًل  ت�شمن  ال�شقيقة، 

عبداهلل احلو�شني مدير اإدارة مناهج العلوم 

املهريي  عبيد  وعائ�شة  واللغات،  االإن�شانية 

املزروعي  حممد  وعائ�شة  املناهج،  خبري 

املنظمات  اإدارة  من  الكتبي  مبارك  ومرمي 

الدولية.

املدار�س  ل�شوؤون  العام  املدير  ورحب 

التعاون  مب�شتوى  م�شيًدا  الزائر،  بالوفد 

بني  التعليمية  اجلوانب  يف  والتن�شيق 

اجلهات املخت�شة يف كل من مملكة البحرين 

ودولة االإمارات العربية املتحدة. 

املدار�س  ل�شوؤون  العام  املدير  قدم  كما 

للوفد الزائر اإيجاًزا عن اأهم برامج التطوير 

والتعليم،  الرتبية  وزارة  بها  تقوم  التي 

املوؤ�ش�شي  الهيكل  ا م�شروع تطوير  خ�شو�شً

التعليم، واأهم  كاأحد ركائز م�شاريع تطوير 

التنفيذ  قيد  هو  وما  التنظيمية  خمرجاته 

االإطار  تطوير  ومبادرة  القادمة،  للمرحلة 

العام للمناهج الوطنية، واجلهد الذي بذلته 

اإ�شراف  حتت  امل�شروع  هذ  يف  العمل  فرق 

والتدريب  التعليم  لتطوير  االأعلى  املجل�س 

اآل  مبارك  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة 

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

املجل�س االأعلى لتطوير التعليم والتدريب.

اخلاطر  اإبراهيم  بنت  نوال  قدمت  كما 

واال�شرتاتيجيات  لل�شيا�شات  الوزارة  وكيل 

التعليم  جتربة  حول  �شرًحا  واالأداء 

تعامل  وكيفية  البحرين،  مملكة  يف  الرقمي 

التي  التحديات  مع  املدر�شية  املوؤ�ش�شات 

»كوفيد-19«،  كورونا  جائحة  فر�شتها 

ما  مبينًة  فر�س،  اإىل  التحديات  وحتويل 

حتقق من اإجناز يف هذا ال�شاأن بف�شل توافر 

الكفاءات  ووجود  اللزمة  التحتية  البنى 

التعليمية واالإدارية املدربة.

من اجلمعية امللكية للوقاية من احلوادث باململكة املتحدة

»بناغاز« تفوز بجائزة ال�سحة وال�سالمة عن قطاع النفط والغاز

وفد تربوي اإماراتي يطلع على 

جتربة وم�سروعات البحرين التعليمية

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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�إىل  �حلاجة  تربز  �ل�صيف  مو�صم  �قرت�ب  مع 

�لر�صمية  �لتوعية من جميع �جلهات  تكثيف حمالت 

و�لأهلية حول �ل�صالمة و�ل�صّحة مع �رتفاع درجات 

�ملنزلية  �حلو�دث  تز�يد  من  به  يقرتن  وما  �حلر�رة 

وحو�دث �لرحالت.

�صح..  �لرتفاع  و�صتو��صل  �رتفعت  �لغذ�ئية  �ملو�د 

بالقمامة..  ورميه  �لطعام  هدر  عن  �مل�صتهلكون  توّقف  هل 

�صيتو��صل هدر �لطعام مع �زدياد �أ�صعار �ملو�د �لغذ�ئية حتى 

تكون لدينا ثقافة جمتمع �صاملة يف #�ل�صلوك_�ل�صتهالكي ولي�س 

ثقافة �صخ�صية �أو فردية خجولة #�لأمن_�لغذ�ئي #�لبحرين #�خلليج.
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ملك  حكم  حتت  بريدة  مدينة  دخ�ل   -  1908

ال�شع�دية عبدالعزيز اآل �شع�د.

1911 - الرئي�ص ويليام ه�ارد تافت يفتتح مكتبة 

ني�ي�رك العامة، وه� اأ�شخم بناء رخامي مت بناءه يف 

مدينة ني�ي�رك.

1933 - الت�ن�شي�ن يحتج�ن على قرار املقيم العام 

الفرن�شي باإقامة مقربة عامة للم�شلمني وامل�شيحيني.

اأملانيا  جمه�رية  قيام  عن  الإعالن   -  1949

الحتادية.

1967 - الرئي�ص امل�شري جمال عبدالنا�شر يعلن 

اإغالق خليج العقبة يف وجه املالحة الإ�شرائيلية، وكان 

هذا الإغالق �شبًبا يف ن�ش�ب حرب 1967.

ال�شابع  العربية  القمة  م�ؤمتر  اأعمال  بدء   -  1989

ع�شر يف الدار البي�شاء والذي ح�شرته م�شر لأول مرة 

بعد املقاطعة العربية.

بدوري  الأملاين  مي�نخ  بايرن  نادي  ف�ز   -  2001

اأبطال اأوروبا للمرة الرابعة يف تاريخه بف�زه على نادي 

فالن�شيا الإ�شباين بركالت الرتجيح.

2009 - الإعالن عن انتحار رئي�ص ك�ريا اجلن�بية 

ال�شابق روه م� هي�ن.

دوتريتي  رودريغ�  الفلبيني  الرئي�ص   -  2017

ُيعلن اإقامة الق�انني الُعرفَيّة يف جزيرة مينداناو ب�شبب 

الفلبينَيّة وجماعتّي  الع�شكرَيّة بني احُلك�مة  ال�شدامات 

الغالبَيّة  ذات  مراوي  مدينة  يف  �شَيّاف  واأب�  ُم�اتي 

املُ�شلمة.

كلبة �سجاعة تنقذ �ساحبتها من هجوم �أ�سد جبلي

تدين اإيرين ويل�ش�ن )24 عاًما(، والتي تعي�ص يف مقاطعة ترينيتي مبنطقة نائية يف 

�شمال غرب كاليف�رنيا، بحياتها اإىل كلبتها التي اأنقذتها من اأنياب اأ�شد جبلي، حيث كانت 

اإيرين ت�شري مب�ازاة النهر، عندما هاجمها الأ�شد اجلبلي، ح�شب »�شب�تنيك«.

وقالت ويل�ش�ن اإنها ا�شتدعت يف احلال كلبتها »اإيفا«، البالغة من العمر عامني ووزنها 

55 رطالً، من ن�ع »البلجيكي مالين�«، والتي قفزت للدفاع عنها �شد الأ�شد اجلبلي.

وتابعت ويل�ش�ن اأن كلبتها والأ�شد اجلبلي »تقاتال لب�شع ث�ان، حتى �شمعتها بداأت يف 

البكاء، بعد اأن قام الأ�شد بالإم�شاك بجمجمتها«.

والع�شي  باحلجارة  ب�شربه  كلبتها،  عن  اجلبل  اأ�شد  ف�شل  ويل�ش�ن  اإيرين  وحاولت 

وكذلك بقب�شتيها، حتى قام �شائق عابر يف النهاية بر�ص وجهه برذاذ الفلفل ففّر بعيًدا.

اإثر الهج�م، وكانت تت�شنج يف ال�شيارة خالل  واأ�شيبت الكلبة »اإيفا« بجروح بالغة 

الرحلة التي ا�شتغرقت �شاعة اإىل الطبيب البيطري.

وت�رم  الأنفية،  اجلي�ب  جت�يف  يف  وثقب  اجلمجمة،  يف  ك�شر  من  الكلبة  وتعاين 

�شديد ح�ل عينها، وقالت �شاحبتها، اإيرين ويل�ش�ن، اإنها جتمع تربعات لف�اتري الطبيب 

البيطري لعالجها.

�سرب من �لنحل يحتل 

مدينة تيني�سايد �لربيطانية

تيني�شايد  مدينة  �ش�ارع  الذعر يف  من  �شادت حالة 

الذي جتمع خالل  النحل  من  اأ�شراب  ب�شبب  الربيطانية 

15 دقيقة ح�شب �شحيفة »ديلي ميل« الربيطانية.

األف نحلة  ال�شحيفة فقد احتلت نح� 15  وبح�شب 

واأ�شاعت  تيني�شايد،  جن�ب  ويتب�رن  روبرت  �شارع 

الذعر بني ال�شكان.

وقالت »ديلي ميل« اإن مربيي النحل ج�دي ني�بروك 

وكري�شتني كاجياو ح�شرا اإىل مكان جتمع تلك احل�شرات 

لإنقاذها، حيث قام�ا يف غ�ش�ن �شاعتني بجمعها.

وقالت ني�بروك التي كانت تربي النحل ملدة عامني، 

اإن النحل كان هناك ب�شبب م��شم التطريد الذي يحدث 

يف ف�شل الربيع.

غيت�شهيد: »يف  يدعى  �شخ�ص  قال  اأخرى،  من جهة 

يدرك  الربيع  يف  لكن  �شبات،  يف  النحل  يدخل  ال�شتاء 

اأن تنف�شل، م�شيًفا  اأن اخللية كبرية جداً ويجب  النحل 

اأن وج�د ملكتني يف اخللية ال�احدة غري ممكن، ما يدفع 

اإحداهن اإىل املغادرة �شحبة ن�شف اأعداد النحل بحثاً عن 

مكان يتجمع�ن فيه.

وعادة ما تاأخذ امللكة الأ�شلية ن�شف اخللية وتخرج 

امللكة الأخرى بحًثا عن منزل جديد، ولكن من املعروف 

اأن النحل ل ميكنه الطريان اإل مل�شافة ثالثة اأميال يف املرة 

ال�احدة ثم يت�قف للراحة، وهكذا ينتهى به الأمر على 

اجلدران والأ�شجار وال�ش�ارع.

�لنيابة تتحّفظ على �لفنان م�سطفى هريدي

قررت النيابة العامة امل�شرية حجز الفنان م�شطفى 

هريدي مدة 24 �شاعة، عقب حادث الت�شادم املتهم فيه، 

وحتفظت عليه داخل م�شت�شفى ال�شيخ زايد، حلني ورود 

املخدرة  امل�اد  تعاطي  بتحليل  اخلا�ص  الطبي  التقرير 

حتريات  عن  ف�شاًل  احلادث،  وقت  ال�شحية  وحالته 

مع  وذلك  ال�اقعة،  ح�ل  التكميلية  الأمنية  الأجهزة 

تعيني حرا�شة م�شددة عليه.

حادث  يف  امل�شابني  اأق�ال  اإىل  النيابة  وا�شتمعت 

الت�شادم املتهم فيه م�شطفى هريدي، حلني عر�شه على 

النيابة �شباح الي�م و�شط حرا�شة اأمنية.

وتع�د ال�اقعة اإىل تلقي مديرية اأمن اجليزة بالًغا 

 6 مبدينة  مروري  حادث  يف  اأ�شخا�ص  باإ�شابة  يفيد 

اأن  املباحث  لرجال  تبنّي  التحريات  وباإجراء  اأكت�بر، 

الفنان م�شطفى  املت�شببة يف احلادث ه�  ال�شيارة  قائد 

الإجراءات  واتخاذ  وال�شيارة  �شبطه  ومت  هريدي، 

القان�نية الالزمة جتاهه، واأخطرت النيابة للتحقيق.

حممد  عبداهلل  من  كل  اإ�شابة  الطبي  التقرير  وبنّي 

الفقرة  يف  بك�شر  �شيد  وعبداهلل  اجلمجمة،  يف  بك�شر 

يف  بك�شر  ماهر  وبالل  )القطانية(،  والرابعة  الثالثة 

احل��ص، وبا�شم اأحمد بك�شر يف الذراع وخدو�ص، بينما 

اأ�شيب الفنان م�شطفى هريدي بعدة اإ�شابات متفرقة يف 

ال�جه، ومت اإجراء جراحة عاجلة له، وحالته م�شتقرة، 

اإذ يتم التحقيق معه ب�شرايا النيابة.

ظهرت �ملمثلة 

�ل�صابة 

�مل�صرية �صلمى 

�أبو�صيف 

على �ل�صجادة 

�حلمر�ء 

ملهرجان كان 

�ل�صينمائي 

يف دورته 

�لـ75، و�رتدت 

�أبو�صيف 

ف�صتان �أ�صود، 

وزّينته 

مبجوهر�ت 

تتميز باللون 

�لأخ�صر، 

وذلك خالل 

ح�صورها 

�لعر�س 

�خلا�س لفيلم 

 Triangle«

of Sa -

.»ness

عد�سات ال�سقة »ذكية«

 تعالج �لغلوكوما ذ�تًيا

ابتكر علماء �شيني�ن عد�شات ل�شقة »ذكية« ميكنها 

جلدول  وفًقا  العني  يف  وت�زيعه  ذاتًيا،  الدواء،  تتبع 

اأن  اإىل  ك�مي�نكي�شنز«،  »نايت�شر  جملة  وت�شري  زمني. 

وعلى  العني  داخل  ال�شغط  تغرّي  تراقب  العد�شات  هذه 

�شعيف  تيار  مب�شاعدة  الذي  الدواء  تطلق  ذلك  �ش�ء 

يت�غل يف مقلة العني ويخف�ص ال�شغط، ح�شب »رو�شيا 

الي�م«. وبالطبع هناك العديد من احلل�ل لعالج اأمرا�ص 

جعل  من  العلماء  يتمكن  مرة  لأول  ولكن  العي�ن. 

العد�شات الال�شقة ح�شا�شة بهذه الدرجة لتغري ال�شغط 

داخل العني وعالجه.

فال�شغط  جًدا،  خطري  مر�ص  )الزرق(  والغل�ك�ما 

داخل العني ميكن اأن يتغري عدة مرات خالل النهار ب�شبب 

الإجهاد وكمية ال�ش�ائل يف اجل�شم والتمارين الريا�شية 

وفرتات النهار، ما يخلق �شع�بًة يف ت�شخي�شه وعالجه 

يف ال�قت املنا�شب.

وميكن اأن ت�شاعد العد�شات الال�شقة على عالج هذا 

العني،  داخل  ال�شغط  لتغري  كانت ح�شا�شة  اإذا  املر�ص. 

العد�شات  الباحث�ن  اخترب  فقد  الب�شر.  فقدان  مينع  ما 

اأنها  الال�شقة املبتكرة على اخلنازير والأرانب، وات�شح 

ذات ح�شا�شية عالية ميكنها حتديد جرعة الدواء الالزمة.

خنزير بري يزور 

�سالون جتميل!

جت�ل خنزير بري داخل �شال�ن جتميل يف مدينة 

بني  الذعر  من  حالة  اأثار  ما  وه�  الب�لندية  كراك�ف 

امل�ظفني والزبائن الذين فروا واأغلق�ا الباب خلفهم.

ونقل م�قع »تي يف اإن 24« الإخباري الب�لندي ي�م 

اإن احلي�ان،  املنفذ ق�لهم  ال�شرطة وم�ظفي  ال�شبت عن 

الإطفاء  رجال  ومتكن  ال�شال�ن.  دمر  النم�،  مكتمل 

بيطري يف  احلي�انات وطبيب  اإنقاذ  واملتخ�ش�ش�ن يف 

النهاية من الإم�شاك باخلنزير ونقله اإىل مكان اآمن خارج 

حدود املدينة.

وقال متحدث با�شم �شرطة املدينة لحًقا اإنه يف حني 

يف  ت�شببت  والن�شطة  الق�شرية  اخلنزير  هياج  فرتة  اأن 

اأي �شخ�ص  اأنه مل ي�شب  اإل  اأ�شرار ج�شيمة للممتلكات، 

اأو حي�ان باأذى.

واأظهر مقطع فيدي� التقطه اأحد املارة اأن اخلنزير بدا 

وه� يحاول الفرار من ال�شال�ن �شريعا، ولكن الباب كان 

مغلقا وحما�شًرا برجال الإنقاذ.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12098/pdf/INAF_20220523015505447.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/last-page/962268/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/962311/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 قائد خفر السواحل يرعى 
 حفل ختام »التحديات 

في مجال األمن البحري«

أقي��م حفل تخريج ورش��ة عم��ل »التحديات في مج��ال األمن 
البح��ري« التي نظمتها قيادة خفر الس��واحل بإش��راف معهد 
الدفاع للدراسات القانونية الدولية األمريكي، تحت رعاية قائد 
خفر الس��واحل العميد جاسم الغتم، وبمشاركة عدد منتسبي 
وزارة الداخلي��ة، والنياب��ة العامة، وخفر الس��واحل األمريكي، 

ومعهد الدفاع للدراسات القانونية الدولية األمريكي.
وتضمنت ورش��ة العمل، مناقش��ة عدد م��ن المواضيع التي 
تخص التحدي��ات القانونية في المجال األمن البحري، وتعزيز 
التواصل المش��ترك بين النيابة العامة والش��ؤون القانونية 
بوزارة الداخلية، باإلضافة لمناقش��ة كاف��ة مجاالت التدريب 

البحري واألمني.

اجتماع تنسيقي بين الدفاع 
المدني واإلسعاف الوطني

اجتم��ع مدير إدارة الش��ؤون اإلدارية ب��اإلدارة العامة للدفاع 
المدن��ي العقيد خالد الكعبي، بمدير إدارة عمليات اإلس��عاف 
في مركز اإلس��عاف الوطني المقدم راش��د ب��ن دينه، بحضور 

عدد من ممثلي إدارة األشغال بوزارة الداخلية.
وت��م خالل االجتماع ال��ذي يأتي في إطار التعاون والتنس��يق 
بي��ن اإلدارة العامة للدفاع المدني ومركز اإلس��عاف الوطني 
مناقشة سبل االرتقاء بالخدمات المقدمة في حاالت الطوارئ.

 تنظيم برنامج تدريبي 
 حول دور قوات األمن العام 
في أمن العملية االنتخابية

تح��ت رعاية آم��ر األكاديمّي��ة الملكية للش��رطة العميد فواز 
حس��ن الحس��ن نظمت كلية تدريب الضباط برنامجًا تدريبيًا 
لع��دٍد من ضب��اط وزارة الداخلي��ة بعن��وان »دور قوات األمن 
العام في ضمان س��المة وأم��ن العملّي��ة االنتخابية« وذلك 

خالل الفت�رة من 18-19مايو 2022.
ورح��ب آمر كلّي��ة تدريب الضّب��اط العقيد عمار الس��يد خالل 
كلمة ألقاه��ا في افتتاح البرنامج بالمش��اركين، مش��يرًا إلى 
أهمّي��ة البرنامج في تنمي��ة معارفهم المتعلق��ة بالمجاالت 
القانونية واإلدارية للعملية االنتخابية، والتي سوف تنعكس 
إيجابًا على س��المة أمن العملّية االنتخابّية القادمة، موضحًا 
أن البرنامج يه��دف إلى تنمية مع��ارف المتدربين المتعلقة 
بالمج��االت القانونية واإلدارية للعملّية االنتخابّية، وذلك في 
إطار االس��تعداد لالنتخابات النيابية والبلدي��ة القادمة التي 

من المقرر إجراؤها هذا العام.
وتضم��ن البرنام��ج مح��اور مهّمة ف��ي ضمان س��المة وأمن 
العملّي��ة االنتخابّية منها التنظيم اإلداري للعملية االنتخابية 
م��ن الدعاية إلى إع��الن نتائ��ج االنتخ��اب، ودور رجال األمن 
باللج��ان االنتخابية، وتجربة البحري��ن االنتخابية في المجال 
الديمقراط��ي، وبيئ��ة العملي��ة االنتخابي��ة ف��ي البحري��ن، 
وس��يناريوهات محاكاة على لجنة انتخابات واألخطاء الشائعة 
فيه��ا، والقواع��د اإلرش��ادية الخاص��ة بالعملي��ة االنتخابية 
وضمانات ومعايير البيئة االنتخابية، وإدماج احتياجات المرأة 
ف��ي مراحل مراقبة وضبط أمن وس��المة العملية االنتخابية، 
باإلضاف��ة إل��ى دور المؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنس��ان في 

االنتخابات.
واشترك في تقديم البرنامج العقيد فيصل العرجاني المنسق 
العام لالنتخابات النيابية والبلدي��ة، وأعضاء هيئة التدريس 
باألكاديمّي��ة، وهيئ��ة التش��ريع والرأي القانون��ي، والمجلس 
األعلى للمرأة، والمؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنسان، ومعهد 

البحرين للتنمية السياسّية.

البحرين تبدي تعاطفًا مع الهند 
وبنغالديش جراء الفيضانات

أعرب��ت وزارة الخارجي��ة، ع��ن تعاط��ف مملك��ة البحرين مع 
جمهوري��ة الهن��د وجمهوري��ة بنغالدي��ش الش��عبية، ج��راء 
الفيضان��ات الت��ي اجتاحت ش��مال ش��رق البلدي��ن منذ عدة 
أيام، وأس��فرت عن مقتل عدد من األش��خاص، وتضرر مئات 
اآلالف بسبب انهيارات في الجسور والطرق والمباني والمنازل 
والُبنى التحتية وانقطاع الكهرباء، معّبرة عن صادق تعازيها 
ومواس��اتها ألهال��ي وذوي الضحاي��ا، ولحكومت��ي وش��عبي 

البلدين الصديقين في هذا المصاب.

رغم حجز معظم الرحالت لم يتم تسجيل الحجاج 

 الحمالت في انتظار إعالن
األسعار الجديدة وفتح »النظام«

أيمن شكل «

علمت »الوطن« أن جميع حمالت الحج لم تس��جل 
حتى اآلن أسماء الحجاج على الرغم من حجز معظم 
األماكن المتاحة من وزارة الحج السعودية، وذلك 
بس��بب عدم تس��عير المس��ار وإجراءات الس��كن 

والنقل والخدمات األخرى.
وأوضحت مصادر من حمالت أنهم قاموا بتسعير 
حج ه��ذا العام بناء عل��ى الخبرة فق��ط، حيث لم 
تعل��ن -حت��ى أم��س- أس��عار الخدم��ات والتي 
ستشهد ارتفاعًا عن الس��نين السابقة بحسب ما 
أبلغوا به خالل اجتماع مع المس��ؤولين في وزارة 

العدل والشؤون اإلسالمية.
وأش��ارت المصادر إلى أن التس��جيل ف��ي النظام 
اإللكترون��ي يتطل��ب عدة إج��راءات قب��ل إدخال 
أس��ماء الحج��اج، وإص��دار التصاري��ح، مبينين إن 
المسار اإللكتروني يس��توجب دفع جميع الرسوم 
الخاصة واتخاذ اإلجراءات التالية وهي التس��جيل 
للسكن ودفع رسوم السكن ورسوم المطّوف الذي 
س��يقوم بإعداد مخيمات من��ى وعرفات ومزدلفة 
ورسوم الباصات ورسوم الوكالء، ومن ثم احتساب 
الضريبة على إجمالي المبالغ المدفوعة وبنس��بة 
سترتفع هذا العام إلى 20%، وهي عبارة عن %15 
ضريب��ة القيم��ة المضافة في المملك��ة العربية 
الس��عودية، و5% ضريب��ة بلدي��ة، وف��ي حال تم 
الحصول على الموافقة، يسمح النظام اإللكتروني 
للحمالت بإدخال األس��ماء وإصدار التصاريح لكل 
ح��اج. ووصف��ت مصادر م��ن داخل حم��الت الحج 

الوضع بالضبابي، مؤكدين أن األسعار المطروحة 
هي اجتهاد اعتمد على الخبرة، فيما حّذر بعضهم 
من أن تباين األسعار وتقديم عروض رخيصة قد 
يتس��بب بمش��اكل لوجس��تية لتلك الحمالت في 

قدرتها على تغطية المصروفات.
 وح��ول األمور المتوقع ارتفاع أس��عارها، أوضحت 
المص��ادر أن��ه ل��م تتم حت��ى اآلن معرفة س��عر 
تذكرة الطي��ران »بحرين – ج��دة – بحرين« كما 

لم تضع نقابة الحافالت في الس��عودية تسعيرة 
المواص��الت الداخلية الجدي��دة، وكذلك ال يعرف 
حجم االرتفاع في س��عر المطوف المس��ؤول عن 
حمالت البحرين في تجهيز مخيمات المش��اعر في 
منى وعرفات والمزدلفة والتي كانت في الس��ابق 
تبل��غ 165 دينارًا، فض��اًل عن »خدمات اإلعاش��ة 
وال��وكالء الموح��د« والخدمات اإلش��رافية والتي 

كانت في السابق 70 دينارًا.

 وزير الكهرباء: إنجاز ناصر بن حمد في 
»مونتل سينو« يضاف لسجل البحرين الرياضي 

هنأ وزير ش��ؤون الكهرب��اء والماء المهندس وائل ب��ن ناصر المبارك، 
س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليف��ة ممثل جاللة المل��ك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب والرياضة قائد الفريق الملكي للقدرة وذلك 
بمناس��بة تتويج سموه بلقب »مونتل سينو الدولية » لسباقات القدرة 

لمسافة 160 كم في العاصمة اإليطالية روما.
وأكد الوزير أن هذا التتويج الدولي يضاف إلى س��جله سموه الكبير في 

مجال سباقات القدرة العالمية.
وأش��اد المبارك باالهتمام والدعم المقدم م��ن حضرة صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه 
للرياضة البحرينية، والمتابعة المس��تمرة من صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء 
حفظ��ه اهلل، لتعزيز مكانة الرياضة البحرينية على المس��توى المحلي 

والدولي.
وقال إن ه��ذه اإلنجازات التي تضاف إلى س��جل البحرين الحافل وتعد 
فخ��رًا لجمي��ع أبناء البحري��ن لتحقي��ق المزيد من أجل رفع��ة مملكتنا 

الغالية، متمنيًا لسموه دوام التوفيق والنجاح.

اإلدارة نفذت سلسلة أنشطة دينية خالل رمضان

 »األوقاف السنية«: 19 مسجدًا وجامعًا 
أتمت ختم القرآن في التراويح

الس��نية  األوق��اف  إدارة  أقام��ت 
سلس��لة من الفعاليات واألنش��طة 
الديني��ة خالل ش��هر رمض��ان لعام 
الثقافة  2022/1443، تهدف لنشر 
اإلس��المية وتعزي��ز ال��وازع الديني 
بين أفراد المجتمع، وتهيئة األجواء 

الروحانية خالل الشهر المبارك.
وفي ه��ذا الصدد ص��رح مدير إدارة 
األوقاف الس��نية يوس��ف ن��ور، بأن 
تحظ��ى  الدعوي��ة  اإلدارة  جه��ود 
برعاية واهتمام طوال العام وخالل 
وتطرح  تتضاع��ف  رمض��ان  ش��هر 
أنش��طة وفعالي��ات ممي��زة لنش��ر 
لجميع  الديني��ة  والتوعية  الثقاف��ة 
المسلمين في هذا الشهر الروحاني 
الت��ي تتق��رب القلوب إل��ى المولى 

ع��ز وج��ل وتت��أدب النف��وس ع��ن 
المعاصي.

وأكد أن اإلدارة قامت بإعداد برامج 

تهيئ��ة اس��تعدادًا لدخ��ول ش��هر 
رمض��ان حيث أقام��ت 56 محاضرة 
ديني��ة في مختلف مس��اجد وجوامع 
محافظ��ات المملك��ة، كم��ا نظمت 
مسابقة تفسير القرآن الكريم شارك 
فيها 348 مشتركًا. ووزع 77 واعظًا 
دينيًا في 378 مسجدًا وجامعًا طوال 
الشهر المبارك، إضافة إلى إقامة 3 
محاض��رات دينية لعلم��اء من خارج 
مملك��ة البحرين، ع��الوًة على ذلك 
ت��م إصدار كتاب دليل المس��لم في 
رمضان وكتابة 42 درس��ًا ألكثر من 

400 مسجد وجامع.
راح��ه  »لضم��ان  قائ��اًل  وتاب��ع 
العب��ادات في  المصلي��ن وتأدي��ة 
أج��واء مناس��بة نس��قت اإلدارة مع 

12 ضيفًا من خارج مملكة البحرين 
إلمامة ص��الة التروايح، وبالتعاون 
م��ع إدارة الق��رآن وزع 10 أئمة من 
طالب مراكز التحفيظ إلمامة صالة 
التراوي��ح. كما ت��م إع��داد برنامج 
لمراجعة القرآن الكريم شارك فيها 
50 إمام��ًا. مؤكدًا بأن 19 مس��جدًا 
وجامع��ًا خت��م الق��رآن ف��ي صالة 

التراويح.
الس��نية  األوق��اف  إدارة  وتوجع��ت 
واألئم��ة  للخطب��اء  بالش��كر 
تعاونه��م  عل��ى  والمؤذني��ن 
وجهوده��م المباركة خالل الش��هر 
الفضيل، س��ائلين المول��ى تعالى 
أن يكتب له��م المثوبة واألجر في 

صحائف أعمالهم يوم القيامة.

يوسف نور

 وزيرة الصحة تهنئ ناصر بن حمد
ببطولة »مونتل سينو« الدولية للقدرة

رفعت وزيرة الصحة فائقة بنت س��عيد الصالح 
أس��مى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخ 
ناص��ر بن حم��د آل خليفة ممث��ل جاللة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق 
الملك��ي للقدرة بحصول س��موه عل��ى المركز 
األول في سباق 160 كم ضمن بطولة »مونتل 
س��ينو« الدولي��ة للق��درة، باإلضاف��ة للنتائ��ج 
المتميزة لفرس��ان الفريق الملكي في مختلف 

سباقات البطولة التي أقيمت في إيطاليا.
وأشادت وزيرة الصحة باإلنجازات التي يحققها 
س��موه ودعم��ه المتواص��ل للش��باب وتحفيز 
س��موه له��م ف��ي مختل��ف المج��االت خاص��ة 

القطاع الرياضي، مما أسهم في ارتقاء الشباب 
البحرين��ي ف��ي الس��احات الرياضي��ة اإلقليمية 

والعالمية.
وأك��دت الصال��ح عل��ى أن وزارة الصحة تعمل 
على تنفيذ العديد من المبادرات االستراتيجية 
المهمة للمس��اهمة في تعزيز صحة المجتمع 
البحرين��ي، ودعم اتباع الس��كان ألنماط الحياة 
الصحية، وتش��جيعهم على ممارس��ة النش��اط 
البدن��ي بانتظ��ام، وفق المس��تويات الموصى 
به��ا من منظمة الصح��ة العالمية، حيث تأتي 
الخطة الوطنية موجهة لتعزيز النشاط البدني، 
والتي تعد من بين أبرز المبادرات التي تنفذها 

الوزارة والت��ي حققت العديد من النجاحات من 
خالل تنفي��ذ أهدافها وتوصياته��ا مع الجهات 

المعنية بالمملكة.
ونوهت بدعم وزارة الصحة لألنشطة الشبابية 
المتعلقة بالصحة البدنية، ُمْعِرَبًة عن أمنياتها 
ب��دوام التق��دم لس��موه وللفري��ق الملكي في 
المنافسات الدولية والعالمية، وتصدر البحرين 
المراكز المتقدمة في ظل العهد الزاهر لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، متمنية 
لس��موه وللشباب البحريني المزيد من التوفيق 

والنجاح في مختلف مشاركاتهم.

 وزير المالية: ناصر بن حمد حقق إنجازات 
رفعت اسم البحرين في المحافل الرياضية

هنأ وزير المالي��ة واالقتصاد الوطني 
الش��يخ س��لمان بن خليفة آل خليفة، 
س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي 
للقدرة بمناس��بة تتويج سموه بلقب 
الدولي��ة  س��ينو«  »مونت��ل  بطول��ة 
لس��باقات القدرة لمس��افة 160 كم، 
وما حققه فرسان الفريق الملكي من 

نتائج متقدمة في سباقات البطولة.
وثمن وزير المالية واالقتصاد الوطني 
اهتمام ودعم حضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المف��دى حفظ��ه اهلل 
ورعاه للرياضة البحرينية، والمتابعة 
المستمرة من صاحب السمو الملكي 
األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة 
ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء 

حفظ��ه اهلل، لتعزيز مكان��ة الرياضة 
البحرينية على مستوى العالم، منوها 
بإس��هامات س��مو الش��يخ ناصر بن 
حمد آل خليفة في ما حققته الرياضة 
البحرينية من إنجازات مشرفة تضاف 
لس��جل الرياض��ة الحاف��ل لمملك��ة 

البحرين.
المتق��دم  بالمس��توى  أش��اد  كم��ا 
والمتط��ور ال��ذي وصل إلي��ه الفريق 

الملكي للقدرة بقيادة س��مو الش��يخ 
ناصر بن حمد آل خليفة في الس��باق، 
رفع��ت  إنج��ازات  م��ن  حقق��ه  وم��ا 
اس��م البحري��ن في مختل��ف المحافل 
دوام  لس��موه  متمنًي��ا  الرياضي��ة، 
التوفي��ق والنجاح في مواصلة تحقيق 
اإلنجازات العالمي��ة وقيادة الرياضة 
البحرينية نحو المزي��د من النجاحات 

في شتى الميادين.
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 وزير األشغال: 24.9٪ اإلنجاز 
الكلي في مشروع تطوير شارع الفاتح

محمد رشاد  «

كش��ف وزي��ر األش��غال وش��ؤون البلدي��ات 
المهن��دس عصام  العمران��ي  والتخطي��ط 
خلف أن نس��بة اإلنج��از الكلية في مش��روع 
تطوير ش��ارع الفات��ح وصلت إل��ى %24.9، 
ف��ي حين بلغ��ت كلفته اإلجمالي��ة نحو 40 
ملي��ون دين��ار، مضيفًا أنه ت��م االنتهاء من 
إنشاء جميع أساسات الجسر العلوي للدوران 
العكسي والذي يبلغ طوله 125 مترًا بنسبة 
إنجاز بلغت 31%، وم��ن المقرر افتتاحه في 
الرب��ع األخير من الع��ام الحالي أمام الحركة 

المرورية. 
وأوض��ح خ��ال جول��ة للصحفيي��ن بموق��ع 
المشروع في حضور الوكيل المساعد للطرق 
كاظ��م عبداللطي��ف ومدي��ر إدارة مش��اريع 
وصيان��ة الط��رق س��يد العلوي، إل��ى جانب 
مش��اركة س��مير ن��اس ممثًا ع��ن ائتاف 
ش��ركتي ناس للمقاوالت البحرينية و»هوتا 
المشروع  واستشاري  السعودية  هيجرفيلد« 
ش��ركة »بارسونز«، أن الوزارة باشرت أعمال 
صب الخرس��انة لجس��ر ال��دوران العكس��ي 
الواقع عند مدخ��ل كورنيش الفاتح، وأعمال 
الحف��ر، تمهيدًا للب��دء بأعم��ال النفق عند 

تقاط��ع مرك��ز الفاتح وذلك ضمن مش��روع 
تطوير شارع الفاتح.

وأك��د الوزي��ر ف��ي تصريحات عل��ى هامش 
الجولة أن الغرض الرئيس من المشروع هو 
المس��اهمة في تحقيق االنسيابية المرورية 
دون توق��ف إلى جان��ب تقليل م��دة الرحلة 

لتقتص��ر عل��ى 4 دقائ��ق فقط عل��ى طول 
4 كيلومت��رات بع��د تنفيذ المش��روع، الفتًا 
إل��ى أن الدراس��ات المرورية ح��ددت مواقع 
االختناقات والتنبؤات المستقبلية ل�20 عامًا 
قادم��ة وهي م��ن المرتكزات الت��ي تعتمد 
عليها الوزارة في آليات التخطيط للش��وارع 

في كافة أرجاء المملكة.
وحول تعطيل المش��روع للحرك��ة المرورية 
على الشارع شدد الوزير على أنه بالرغم من 
التحدي الكبير في العمل إال أنه تم الحفاظ 
على انس��يابية الحرك��ة المرورية أمام 120 
ألف مركبة تمر يوميًا على الش��ارع، مش��يدًا 
بالش��ركة المنفذة للمش��روع قائًا: »نفخر 
بأن هناك ش��ركة وطنية تمكنت من تنفيذ 
مثل تلك المش��روعات الوطنية الكبرى التي 
تخدم المواطنين بمجموع عمالة يبلغ 470 
عام��ًا، وبما يدعم الحرك��ة االقتصادية في 
المملكة لما تمثله الش��وارع من أهمية في 

عملية التنمية على مختلف مستوياتها«. 
وبين الوزير، أن األعمال الرئيس��ة للمشروع 
تتضمن توس��عة وتطوير شارع الفاتح إلى 
4 مس��ارات في كل اتج��اه بامتداد ما يقارب 
3 كيلومت��رات، وإنش��اء نف��ق ب�3 مس��ارات 
باالتجاهي��ن بط��ول 595 مت��رًا عند تقاطع 
فن��دق الخليج لنق��ل الحرك��ة المرورية بين 
الش��مال والجنوب، ويعلو هذا النفق تقاطع 
المس��توى  عل��ى  ضوئي��ة  بإش��ارات  ي��دار 
األرض��ي، كم��ا ويتضم��ن المش��روع كذلك 
إنش��اء جس��ر علوي أحادي االتجاه بمسارين 
لانعط��اف يس��ارًا للقادمي��ن م��ن المنامة 

ش��مااًل على شارع الفاتح باتجاه شارع األمير 
س��عود الفيصل، مع إلغاء اإلشارة الضوئية 
الحالية عند تقاطع ش��ارع الفاتح مع ش��ارع 
الشيخ دعيج الحالي لتحرير الحركة المرورية 

وجعلها حركة دون توقف.
ولفت إلى أن المش��روع سيشمل إنشاء جسر 
علوي بمس��ارين للدوران العكس��ي بالقرب 
من مدخل كورنيش الفاتح للحركة المرورية 
المتجهة ش��مااًل، منوهًا إل��ى أن الوزارة قد 
قام��ت ف��ي وق��ت س��ابق بتجهي��ز األعمال 
المؤقت��ة الازم��ة إلنش��اء جس��ر ال��دوران 
العكس��ي دون التأثير على عدد المس��ارات 
والحركة المرورية على هذا الش��ارع الحيوي، 
كم��ا قامت بنقل مس��ارات الحركة المرورية 
عن��د تقاطع فندق الخليج بش��ارع الفاتح في 
كا االتجاهي��ن ش��مااًل وجنوب��ًا على جانبي 
الطريق، وذلك لتوفير مس��احة للعمل على 
إنش��اء النف��ق ب��دءًا م��ن أعم��ال الدعامات 
اس��تعدادًا للبدء بأعم��ال الحف��ر واألعمال 
اإلنش��ائية للنفق، حيث إن أعمال المشروع 
تتطّلب تنفيذ التحويات المرورية على عدة 
مراحل لتقليل التأثير على الحركة المرورية 
لم��ا لهذا الش��ارع م��ن أهمي��ة وتأثير على 

شبكة طرق المملكة.

المشروع يستهدف تحقيق االنسيابية المرورية دون توقف

الجسر العلوي للدوران العكسي جاهز أمام الحركة المرورية قبيل نهاية العام

اقتصار مدة المرور على شارع الفاتح إلى 4 دقائق فقط

حافظنا على انسيابية الحركة المرورية بالفاتح رغم مرور 120 ألف مركبة يوميًا

»الوطنية لحقوق اإلنسان« و»األعلى للبيئة« 
ينظمان ندوة »الحق في بيئة صحية مستدامة«

اإلنس��ان  لحق��وق  الوطني��ة  المؤسس��ة  نظم��ت 
بالتع��اون مع المجلس األعلى للبيئة، ندوة حوارية، 
لمنتس��بي القطاع الحكومي والخ��اص حول »الحق 
في بيئة صحية مس��تدامة«، به��دف التعريف بحق 
اإلنس��ان في بيئة صحية سليمة، وأهم التشريعات 
البيئية الوطنية، ودور وجهود الجهات الحكومية في 

تعزيز التنمية المستدامة.
وخ��ال كلمت��ه االفتتاحية، أكد رئيس المؤسس��ة 
الوطني��ة لحقوق اإلنس��ان علي ال��درازي، أن تنظيم 
هذه الفعالية يأتي إيمانًا من المؤسس��ة بضرورة 
عقد شراكات واسعة مع مختلف الجهات والقطاعات 
الفاعل��ة ف��ي المجتم��ع البحريني لتحقي��ق رؤيتها 
ورس��التها، وباألخ��ص فيم��ا يتعلق بنش��ر الوعي 
بمب��ادئ حقوق اإلنس��ان، موضحا بأن ه��ذه الندوة 
الحوارية تأتي لإلس��هام في حماي��ة الحق في بيئة 
مائمة وصحي��ة باعتبارها اإلطار األساس��ي لحياة 
األجي��ال اإلنس��انية المتعاقب��ة، ولتؤك��د موضوع 
الحق في بيئة س��ليمة مع تحديات التغير المناخي، 
حي��ث تعد البيئة وحمايتها من المس��ائل المهمة 
عل��ى الصعيدي��ن الوطن��ي والدولي نظ��رًا لكونها 
أحد المتطلبات األساس��ية لحقوق اإلنس��ان، وذلك 

الرتباطها مع الحق في الحياة.
وأوض��ح أن مملكة البحري��ن تولي اهتمام��ًا خاصًا 
بالبيئة، من خال ما تقدمه من دعم ورعاية لتعزيز 
وحماية الحق في بيئة س��ليمة وصحية خصوصا مع 
تحدي��ات التغي��ر المناخي وظهور مش��كات بيئية 
مس��تجدة، حيث دش��نت المملكة مب��ادرات وبرامج 
تنموية تتس��ق م��ع أه��داف التنمية المس��تدامة، 
باإلضاف��ة إل��ى م��ا اتخذته م��ن إج��راءات وتدابير 
تش��ريعية وتنظيمية للحد من التل��وث، فضًا عن 
مصادقتها على العديد من االتفاقيات والمعاهدات 
والبروتوكوالت اإلقليمية والدولية المعنية بحماية 

البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
م��ن جانبه��ا، أوضح��ت ممثل��ة المجل��س األعل��ى 
للبيئة، لمى المحروس القائم بإعمال إدارة الرقابة 
وحماي��ة البيئ��ة بالمجل��س، أن الن��دوة الحواري��ة 

س��لطت الضوء على الجهود الت��ي تبذلها البحرين 
ف��ي تحقيق أه��داف التنمية المس��تدامة من خال 
مختلف الجهات والمؤسسات في القطاع الحكومي، 
ودور هذه الجهات في إنفاذ الخطط االس��تراتيجية 
الت��ي وضعتها البحرين لمواجهة التحديات البيئية 
والمناخية كًا بحس��ب اختصاصه، وأهمية التعاون 

بين مختلف الجهات.
وقال��ت إن المجل��س يعمل من خ��ال التعاون مع 
مختلف الجهات من المؤسسات المحلية واإلقليمية 
والعالمي��ة، عل��ى برام��ج تهدف لرفع المس��تويات 
والخب��رات الفنية واالس��تفادة من تج��ارب اآلخرين 
واالطاع على آخر المستجدات العالمية في مختلف 

المجاالت البيئية.
واشتملت الندوة الحوارية التي عقدت بمركز عيسى 
الثقافي، على س��تة مح��اور تناول��ت التعريف بدور 
الجهات الحكومية والمنظمات الحقوقية في تحقيق 
أه��داف التنمية المس��تدامة، حيث تن��اول المحور 
األول الذي ناقش��ه المستش��ار القانوني بالمجلس 
األعلى للبيئة حس��ن س��ليس، التش��ريعات البيئية 
الوطنية وأهم التحديات لبيئة س��ليمة ومستدامة، 
وناقش المحور الثاني رئيس لجنة حقوق اإلنس��ان 
العربي��ة )لجنة الميثاق( س��ابقا محم��د فزيع، حيث 
تطرق من خال��ه إلى دور الميث��اق العربي لحقوق 
اإلنس��ان والحق في بيئة سليمة ومستدامة، وخال 
المحور الثالث ناقش��ت أميرة علي طبيب استشاري 
الصح��ة العام��ة ممثلة ع��ن وزارة الصحة، العاقة 
بين البيئة و الصحة، أما المحور الرابع فقد تطرقت 

رئيس قس��م البرامج ب��إدارة تعزيز الصح��ة بوزارة 
الصحة فاطمة حبيل، إلى المش��اريع الرامية لتعزيز 
الصح��ة والبيئة بش��كل ع��ام، فيما تحدث��ت مدير 
إدارة المخلفات المنزلية بوزارة األش��غال وش��ؤون 
تلف��ت،  لمي��اء  العمران��ي  والتخطي��ط  البلدي��ات 
خال المح��ور الخامس عن أهم مش��اريع ومبادرات 
االس��تراتيجية الوطني��ة إلدارة المخلف��ات من أجل 
بيئ��ة وتنمي��ة مس��تدامة، فيم��ا تناول مستش��ار 
التخطيط االستراتيجي العمراني بهيئة التخطيط 
والتطوير العمراني عيسى البوعينين، خال المحور 
الس��ادس واألخير، جهود هيئة التخطيط والتطوير 
العمران��ي ف��ي أنس��نة الم��دن من أج��ل الحفاض 
عل��ى بيئة صحية مس��تدامة و كذلك تطوير النظم 

التعميرية القائمة.
وأسفرت المناقش��ات في ختام الندوة إلى عن عدد 
من النتائج والتوصيات الهادفة إلى تعزيز وتفعيل 
الش��راكة المجتمعي��ة م��ع مؤسس��ات المجتم��ع 
المدن��ي، من حي��ث التركي��ز على أهمي��ة موائمة 
التشريعات الوطنية بما ورد في االتفاقيات الدولية 
المعني��ة بحقوق اإلنس��ان، خاصة تل��ك المتعلقة 
بحق اإلنس��ان في بيئة س��ليمة ونظيفة، والتأكيد 
على أهمية وضع حقوق اإلنس��ان كأولوية في جميع 
السياس��ات واالس��تراتيجيات، لجع��ل الم��دن أكثر 
اس��تدامة للجمي��ع، فضًا عن العم��ل على تحديث 
االش��تراطات التنظيمي��ة الخاصة بالبن��اء، وتعزيز 
الثقاف��ة المجتمعي��ة لتطبيق أفضل الممارس��ات 

المتعلقة بالبيئة، والتوعية بالمفاهيم البيئية.

 روبيرتو ناردي: منارة 
 جامع الفاضل موقع 

مهم في تاريخ البحرين

اس��تضاف مركز الش��يخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة 
والبحوث ف��ي المحّرق، مؤخ��رًا المهندس اإليطال��ي روبيرتو 
ن��اردي في محاض��رة بعن��وان » ترميم منارة جام��ع الفاضل 
واس��تعادة هويتها األصلّية بالمنامة«، حيث استعرض خال 
المحاض��رة العمل الدؤوب لمركز الحفاظ على اآلثار اإليطالي 
الذي يرأسه في ترميم منارة جامع الفاضل، وتطرق الى بدايات 
فكرة اس��تعادة المنارة لهويتها ولقائه األّول مع الشيخة مي 
بن��ت محم��د آل خليف��ة حيث ت��ّم االتّفاق عل��ى الحفاظ على 
الهوية األصلية للمنارة كونها تش��كل موقعًا مهمًا في تاريخ 

مملكة البحرين منذ ثاثينيات القرن الماضي. 
وعرض ن��اردي للجمهور الحاضر الصور الت��ي تّم جمعها من 
مجات عالمي��ة ومن مواطني��ن، وكيف تغّير ش��كل المئذنة 
عبر السنين، وش��اهد الحضور أكثر من فيديو يعود إلى إنشاء 
المئذنة إل��ى العمل األخير بين عامي 2018 و2021 حيث تّم 
إنجاز المشروع بفضل عمل 35 شخصًا وبإشراف مركز الحفاظ 

على اآلثار في روما.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/23/watan-20220523.pdf?1653285030
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/1007002
https://alwatannews.net/article/1007104
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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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استقبل وفدًا من وزارة التربية والتعليم اإلماراتية

 مدير المدارس: »الهيكل المؤسسي« 
لتطوير التعليم قيد التنفيذ

استقبل المدير العام لشؤون المدارس بوزارة 
التربي��ة والتعلي��م الدكتور محم��د مبارك بن 
أحمد وفدًا م��ن وزارة التربية والتعليم بدولة 
اإلم��ارات العربي��ة المتحدة، تضم��ن كاًل من 
مدي��ر إدارة مناهج العلوم اإلنس��انية واللغات 
الدكتورة س��ميرة عب��داهلل الحوس��ني، وخبير 
المناه��ج عائش��ة عبي��د المهيري، وعائش��ة 
محم��د المزروع��ي ومريم مب��ارك الكتبي من 

إدارة المنظمات الدولية.
ورحب المدير العام لش��ؤون المدارس بالوفد 
الزائر، مشيدًا بمستوى التعاون والتنسيق في 
الجوانب التعليمية بين الجهات المختصة في 

كل من البحرين واإلمارات.
كما قدم المدير العام لشؤون المدارس للوفد 
الزائر إيجاًزا عن أهم برامج التطوير التي تقوم 
بها وزارة التربية والتعليم، وخصوصًا مشروع 
تطوير الهيكل المؤسسي كأحد ركائز مشاريع 
تطوير التعلي��م، وأهم مخرجات��ه التنظيمية 
وما هو قيد التنفيذ للمرحلة القادمة، ومبادرة 
تطوير اإلطار العام للمناهج الوطنية، والجهد 
ال��ذي بذلت��ه فرق العم��ل في هذا المش��روع 
تحت إش��راف المجلس األعلى لتطوير التعليم 
والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليف��ة نائب رئيس مجل��س الوزراء رئيس 

المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب.
للسياس��ات  ال��وزارة  وكي��ل  قدم��ت  كم��ا 

واإلس��تراتيجيات واألداء ش��رحًا ح��ول تجربة 
التعليم الرقمي ف��ي البحرين، وكيفية تعامل 
المؤسس��ات المدرس��ية م��ع التحدي��ات التي 
فرضتها جائحة »كورونا«، وتحويل التحديات 
إلى فرص، مبينًة ما تحق��ق من إنجاز في هذا 
الش��أن بفضل تواف��ر البنى التحتي��ة الالزمة 
ووجود الكفاءات التعليمية واإلدارية المدربة.

يذك��ر أن الوف��د الزائ��ر م��ن وزارة التربي��ة 
والتعلي��م بدول��ة اإلمارات العربي��ة المتحدة 
الشقيقة س��يطلع على تجربة مملكة البحرين 
التعليمي��ة، حي��ث س��يقوم بزي��ارة ع��دد من 

الم��دارس الحكومية والخاصة، وكلية البحرين 
للمعلمي��ن، وس��يطلع عل��ى عروض وش��روح 
تفصيلي��ة بش��أن تطوير المناهج وسياس��ات 
البحري��ن،  مملك��ة  ف��ي  والتعل��م  التعلي��م 
وس��يلتقي عددًا من المس��ؤولين من مختلف 

القطاعات التعليمية.
حض��ر اللقاء القائم بأعمال الوكيل المس��اعد 
لتطوير سياس��ات التعلي��م والتعلم الدكتورة 
س��ماح محمد العجاوي، والقائم بأعمال مدير 
إدارة التقيي��م واألداء الش��يخة لطيف��ة بن��ت 

إبراهيم آل خليفة.

نشر 51 في المجالت العلمية العالمية 

 »الخليج العربي«: 172   
األبحاث المحكمة دوليًا في 2021

أفتت��ح رئي��س جامع��ة الخلي��ج العرب��ي خال��د 
العوهل��ي فعاليات يوم البح��ث العلمي في كلية 
الطب والعلوم الطبية، بحضور الرئيس التنفيذي 

لمراكز الرعاية الصحية األولية جليلة السيد.
وش��هد يوم البح��ث العلمي، ع��رض كلية الطب 
والعل��وم الطبية مجموعة م��ن اإلحصاءات التي 
أظه��رت جليًا تطور األبح��اث العلمية الطبية في 
جامعة الخليج العربي كمًا ونوعًا خالل الس��نوات 
العشر الماضية. حيث قفز عدد البحوث المنشورة 
ف��ي المج��الت العلمي��ة المحكمة م��ن 45 بحثًا 
ف��ي الع��ام االكاديمي 2011 إل��ى 172 بحثًا في 
العام األكاديم��ي 2021. وبلغ مس��توى البحوث 
التعاوني��ة الدولية إل��ى أكثر م��ن 80% بعد أن 
كانت النس��بة في حدود 55% ف��ي العام 2012. 
كما كان من أهم المؤش��رات الفارقة زيادة عدد 
البحوث المنشورة في المجالت العلمية العالمية 
المحكم��ة ذات التصنيف األول )Q1( من 28 بحثًا 

عام 2017 إلى 51 بحثًا في العام 2021.
وقد جمع يوم البحث العلم��ي الطبي في جامعة 
الخليج العربي ه��ذا العام 28 بحثًا، و6 ملصقات 
بحثية من كلية الطب والعل��وم الطبية، تناولت 
مواضيع التعليم الطبي، طب األس��رة والمجتمع، 

العلوم الطبية األساسية، العلوم السريرية.
وأكد العوهلي أن جامعة الخليج العربي أمام تحٍد 
مس��تمر للتميز واالبتكار »وذلك نابع من هدفها 
االس��تراتيجي كونه��ا جامع��ة بحثي��ة مبتكرة، 
ولكون األبحاث أرض خصبة لالبتكار فإن األبحاث 
تأتي على رأس أولويات الجامعة«. مشيرًا إلى أن 
الجامع��ة خصصت 33% م��ن ميزانياتها للجهود 
البحثية، داعيًا أعضاء هيئة التدريس لالستفادة 
من ه��ذه الميزانية إلنتاج بح��وث عالية الجودة 
ومبتك��رة تع��ود بنتائجها على تط��ور الخدمات 
والعل��وم الصحي��ة ف��ي منطقة الخلي��ج العربي. 
وتابع مؤكدًا ق��درة جامعة الخلي��ج العربي على 
تحقيق هذا الهدف من خ��الل ما توفره الجامعة 
من دعم ومس��اندة للمجهود البحثي بالمعدات 
والتس��هيالت والمؤهالت األكاديمية المتقدمة. 
وق��ال: »نهاية العام الماض��ي وعدنا بتخصيص 
جوائز ألعضاء هيئة التدريس الذين سيتمكنون 
من نشر أبحاثهم العلمية المصنفة في المجالت 
 ،Q1 األول  التصني��ف  ذات  المحكم��ة  العلمي��ة 

ونتطل��ع لنقطف ثمار هذا التوج��ه بنهاية العام 
الجاري«.

م��ن جانبه أوض��ح عميد كلي��ة الط��ب والعلوم 
الطبي��ة عبدالحلي��م ضي��ف اهلل، إن كلي��ة الطب 
اختارت هذا العام عنوانًا مميزًا ليوم البحث الطبي 
وهو )األبح��اث تقود االبتكار( إيمان��ًا من الكلية 
بأن البحث العلمي هو الخطوة األولى على طريق 
االبتكار. وأضاف، علمتنا السنتان الماضيتان انه 
ل��م يكن لنا الخروج من جائحة كورونا لوال الجهد 
البحثي االستثنائي والمبتكر، الذي قادته العلوم 
إل��ى طريق خروجنا م��ن الجائحة، وإنت��اج اللقاح 
ف��ي وقت قياس��ي. وأض��اف: »نحت��اج للبناء على 
ذلك للتعامل مع تحديات قادمة في المس��تقبل، 
وهي مهمة يش��ترك فيها أعضاء هيئة التدريس 
وطلبتن��ا وباحثين��ا كذل��ك، من خ��الل جهودهم 

البحثية المتميزة«. 
وذكر أن جامعة الخليج العربي نشرت 100 بحث 
علمي هذا العام نش��ر نصفها في مجالت علمية 

.Q2 و Q1 محكمة عالية التصنيف بتصنيف
وتناول يوم األبحاث الطبية العديد من المواضيع 
مث��ل: التهاب��ات األعصاب، التهاب��ات المفاصل 
وهشاش��ة العظ��ام، األمراض النفس��ية، تطوير 
المناه��ج التعليمية وط��رق التدريس أثناء وبعد 
جائح��ة كورون��ا، الع��ادات الغذائي��ة وعالقتها 
باألمراض، أنم��اط األقبال على المراكز الصحية، 
أمراض النس��اء والوالدة، العالج الجيني المتقدم 

ل��أورام الس��رطانية، إل��ى جانب ع��رض العديد 
من التجارب المختبرية لش��رح وعالج العديد من 

الظواهر الصحية.
عل��ى نحو متصل، أعلن نائ��ب عميد كلية الطب 
والعلوم الطبية لشؤون الدراسات العليا والبحث 
العلم��ي عفيف بن صالح عن توج��ه كلية الطب 
والعل��وم الطبي��ة لوض��ع اس��تراتيجية موجهة 
لعناوين األبحاث التي ستتبناها وتدعمها الكلية 
في الس��نوات القادمة، بحيث تك��ون مبنية على 
مؤش��رات علمية حول أهم العناوين التي تشكل 
أولوي��ة صحية ف��ي منطقة الخلي��ج العربي. إلى 
جانب، توظيف جهود طلبة الدراس��ات العليا في 
بح��وث تخدم هذا الغرض، بحيث يكون المجهود 
البحثي سواء ألعضاء الهيئة األكاديمية أو للطلبة 
الباحثين منصب نحو هدف اس��تراتيجي يس��هم 
في تنمية المنظومة الصحية في الخليج العربي. 
وتش��جيع األبحاث الجماعية من أجل تعزيز جودة 
المنتج البحث��ي، عالوة على التش��بيك والتعاون 
البحثي م��ع المؤسس��ات ذات الطاب��ع اإلقليمي 
والعالم��ي. كما أّك��د على أهمّية ترس��يخ ثقافة 
االبت��كار والج��ودة لدى طلب��ة كلّية الط��ّب منذ 
المراح��ل األولى، عبر برنامج اإلرش��اد في البحث 
 )Mentorship program in research( العلمي
 Young investigators( الش��ّبان  والباحثي��ن 
research program( لضم��ان تواص��ل اإلنتاج 

في البحث العلمي كمًا ونوعًا.

 الدوسري تشارك 
في اجتماع لمنظمة الخليج 

لالستشارات الصناعية

ترأست وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إيمان الدوسري 
وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الدورة العادية األولى 
لعام 2022 للمكت��ب التنفيذي لمنظمة الخليج لالستش��ارات 
الصناعي��ة، والذي عقد بمش��اركة وكالء وزارات الصناعة بدول 
المجل��س أعض��اء المكتب التنفي��ذي في مقر األمان��ة العامة 

بالرياض.
وناق��ش الوكالء ع��ددًا م��ن المواضي��ع المدرجة عل��ى جدول 
األعمال، والذي اش��تمل على متابعة تنفيذ ق��رارات االجتماع 
الثاني لعام 2021 للمكتب التنفيذي، وعرض لمنظمة الخليج 
االستش��ارات الصناعي��ة حول مش��اريع خط��ة المنظمة للدول 
األعض��اء واألمانة العامة لعام��ي 2021-2022 باإلضافة إلى 

عدٍد من المواضيع ذات االهتمام المشترك.

وكالء الصناعة الخليجيون: 
استراتيجية موحدة للتنمية 

الصناعية بدول المجلس

ترأست وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إيمان الدوسري، 
وفد البحرين المش��ارك في االجتماع االستثنائي الثاني لوكالء 
وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي في مقر األمانة 
العام��ة بالمملكة العربية الس��عودية، حي��ث تطرق االجتماع 
إلى تبني استراتيجية موحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس 

لزيادة القيمة المضافة من قطاع الصناعة التحويلية.
وضم الوفد المشارك كاًل من: الوكيل المساعد لتنمية الصناعة 
الدكت��ور خالد العلوي، بمش��اركة وكالء وزارات الصناعة بدول 

المجلس.
وناقش الوكالء عددًا من المواضيع التي من ش��أنها اإلس��هام 
ف��ي تعزي��ز العمل الخليج��ي المش��ترك، واالرتق��اء بالصناعة 
الخليجي��ة وتكامله��ا، ورفع مؤش��ر التنافس��ية الصناعية على 
المس��توى العالمي، ع��الوة على رفع مش��اركة القطاع الخاص 
ممثاًل بالصناعات الصغيرة والمتوس��طة ورفع مساهمة القوى 

العاملة الخليجية في مجمل القوى العاملة في القطاع.
كم��ا ت��م التط��رق، إل��ى تحدي��ث وتعدي��ل قان��ون التنظيم 
الصناع��ي الموح��د والئحته التنفيذي��ة وال��ذي يتوائم مع ما 
تس��عى وزارة الصناع��ة والتج��ارة والس��ياحة لتحقيقه ضمن 
أولوي��ات اس��تراتيجية قط��اع الصناع��ة )2022-2026( التي 
أطلقتها حكومة البحرين كج��زء من خطة التعافي االقتصادي 
ليلب��ي طموح��ات دول المجلس ف��ي تبني الصناع��ات الذكية 
وتش��جيع التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة بأسس االبتكار 

واالستدامة.

 وكيل الصناعة تّطلع 
على تجربة الهيئة السعودية 

للمدن الصناعية »ُمدن«

اطل��ع كل من وكيل وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة إيمان 
الدوس��ري والوكيل المس��اعد لتنمية الصناع��ة خالد العلوي 
بمعي��ة وكالء الصناعة ب��دول مجلس التعاون ل��دول الخليج 
العربي��ة على تجرب��ة الهيئة الس��عودية للم��دن الصناعية 
ومناط��ق التقني��ة )ُم��دن( ف��ي دعم وتش��جيع االس��تثمارات 
الصناعي��ة، وجهود الهيئة في تطوي��ر البنية التحتية الالزمة 

لدعم الصناعة بالمملكة العربية السعودية.
ج��اء ذلك خالل الزي��ارة التي نظمته��ا وزارة الصناعة والثروة 
المعدني��ة إل��ى مدينة الري��اض الصناعي��ة الثاني��ة للوفود 
الخليجية المش��اركة في أعمال االجتماع االس��تثنائي الثاني 
ل��وكالء وزارات الصناع��ة بدول مجلس التع��اون لدول الخليج 

العربية.
وقد أش��ادت وكي��ل وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة إيمان 
الدوس��ري بالمس��توى العالي للتنظيم، وأهمية االطالع على 
التج��ارب الخليجية وتبادل الخبرات فيما بي��ن الدول األعضاء 
س��عيًا لتكامل الصناعات ورف��ع كفاءة سالس��ل اإلمداد فيما 
بينه��ا لما في��ه خي��ر ومصلحة االقتص��اد الخليج��ي، وهو ما 
تس��عى مملكة البحرين إل��ى تحقيقه من خالل إس��تراتيجية 
قطاع الصناعة )2022-2026( والتي تم إطالقها ضمن خطة 

التعافي االقتصادي.

فائقة الصالح تشارك في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب بجنيف

 البحرين تستضيف مؤتمرًا 
عربيًا ألمانيًا للصناعات الدوائية في 2023 

ش��اركت وزيرة الصحة فائقة الصال��ح في أعمال 
ال��دورة العادي��ة ال��� 57 لمجل��س وزراء الصح��ة 
العرب، والتي عقدت أم��س بمقر األمم المتحدة 

بجنيف بحضور الدول األعضاء.
وناقش االجتم��اع المواضيع المدرجة على جدول 
األعم��ال، ومن ضمنه��ا ترحي��ب المجلس بعقد 
مؤتمر ومعرض عربي ألماني للصناعات الدوائية 
والمس��تلزمات الطبية في عام 2023 في مملكة 

البحرين وتقديم الدعم الالزم للملتقى الصحي.
كم��ا تضمن مش��روع الكلمة الموح��دة لمجلس 
وزراء الصحة العرب أم��ام الدورة ال� 57 للجمعية 
العام��ة لمنظمة الصحة العالمية في جنيف مايو 
2022. واألحوال الصحية في األراضي الفلسطينية 
المحتلة، بما في ذلك القدس الش��رقية والجوالن 
الس��وري المحت��ل. والصن��دوق العرب��ي للتنمية 

الصحية، والهيئة العربية لخدمات نقل الدم.

كذلك تم التطرق إلى مشروع استراتيجية عربية 
استرش��ادية بمهنتي التمريض والقبالة 2022-

2023. إلى جانب مشروع االحتفال باليوم العربي 

للتمري��ض والقبال��ة، وكذل��ك توحي��د الجه��ود 
العربي��ة لمكافح��ة المخدرات، إل��ى جانب نتائج 

اجتماعات الهيئة العربية العليا للدواء والغذاء.
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ملف التركيبة السكانية »2«
لم تلجأ البحرين إلى توطين مهن محددة كما تفعل السعودية لكنها تشترط 
نسبًا مئوية متفاوتة من التوطين »البحرنة« على كل مؤسسة تجارية ودون 
أن تحدد المهنة التي يس��توجب أن يشغلها المواطن. وأيضًا لم تحدد نسبة 
مئوية كهدف لعدد المواطنين في القطاع الخاص كما تس��عى إليه اإلمارات 
ولكنه��ا من ضمن خطتها للتعافي االقتص��ادي أعلنت نيتها توظيف 20 ألف 
مواطن س��نويًا حتى عام 2024. ومن خالل خطواته��ا األكثر صرامة يبدو أن 
الدول الخليجية تحاول تحقيق ما يعرف ب�Quick Wins أو انتصارات س��ريعة 
في ملف التركيبة الس��كانية هدفها رف��ع الثقة باإلجراءات الحكومية وتحريك 
المي��اه الراكدة في ملف التركيبة الس��كانية- الذي يؤثر فيه أكبر تأثير كثرة 
الوافدي��ن- وهو أمر له انعكاس إيجابي على الرأي العام بالش��ك أما البحرين 
ونظ��رًا لخبرتها في هذا الملف تفضل الس��ير بتأٍن وبت��درج أبطأ ودون إلزام 
نفسها بنسب مئوية معلنة لتوطين الوظائف. وفي المقال السابق ذكرت أن 

األيام وحدها ستبين أي التوجهات ستحقق المراد.
ويؤكد د. أحمد حموده خبير الس��كان والتنمية باألمم المتحدة سابقًا أنه إذا 
أرادت دول الخليج إيجاد الحلول لمعضلة تركيبتها الس��كانية المختلة عليها 
في المقام األول وضع »سياس��ة س��كانية« واضحة تضمن أن تكون معادلة 
»الس��كان / التنمية« متوازنة. ويوضح أن »الدولة التي تريد أن يكون لديها 
س��وق اس��تهالكية كبيرة وقوة عمل يلبي عددها ونوعيته��ا االحتياجات من 
العمال��ة لجميع القطاع��ات االقتصادي��ة وأن يكون دخلها القوم��ي مرتفعًا 
وإنتاجها االقتصادي كبيرًا ومتنوعًا فإن تلك الدولة يجب أن تتبنى »سياس��ة 
س��كانية« ترك��ز على زي��ادة معدل النم��و الس��كاني وبالتالي زي��ادة الحجم 
الس��كاني بما في ذلك زيادة اإلنجاب وتخفيض الوفيات وزيادة صافي الهجرة 

الوافدة«.
إذا مسألة زيادة الحجم السكاني لها إيجابياتها االقتصادية حتمًا وال بأس أن 
تنتهج الدول الصغيرة التي تطمح لتوس��يع وتقوية سوقها المحلية سياسات 
تدفع نحو رفع عدد س��كانها بش��رط أن تكون هذه السياسات مرتبطة برؤية 
واضح��ة وأن ال تعتمد فقط على احتياجات س��وق العمل المؤقتة والمتقلبة 
وأن تراع��ي التأثي��رات االجتماعية ج��راء الزيادة. وحت��ى اآلن ال يحصل ذلك 
في الخليج باس��تثناء خطوة تأس��يس المجلس االتحادي للتركيبة الس��كانية 
ف��ي اإلمارات الذي هدفه الس��عي »لصياغة منهج ش��امل لمعالجة المواضيع 
المرتبطة بالتركيبة الس��كانية، وإيجاد حلول مناس��بة تحقق االنس��جام بين 
متطلبات التنمية المس��تدامة والسياس��ة الس��كانية، إضافة إلى تعزيز دور 

المواطن والمحافظة على الهوية الوطنية«.   
وم��ن األمثلة الحية على غياب »السياس��ة الس��كانية« في الخلي��ج هو وجود 
فائ��ض كبير من الوافدين من العمالة غير النظامية في البحرين »الحاصلين 
عل��ى الفيزا المرنة كحل مؤق��ت« ليس لهم عمل واضح ون��ادرًا ما يضيفون 
إضافة إيجابية للسوق المحلية وأيضًا وجود ما يقارب  120 ألفًا من المخالفين 
لنظام اإلقامة في الكويت الذين تم تسليط الضوء عليهم خالل الجائحة مما 
دعا الس��لطات الكويتي��ة إلى ترحيل أعداد كبيرة منه��م وكذلك وجود حوالي 
100 ألف وافد مخالف ألنظمة اإلقامة السعودية يتم النظر في وضعهم حاليًا 
حس��ب بيان وزارة الداخلية السعودية في مارس 2022 واألمثلة مشابهة في 
كل الدول األخرى. وهذا من جانب الوافدين من أصحاب المهارات المتواضعة 
أما الوافدون من أصحاب المهارات األعلى ممن يشغلون الوظائف المتوسطة 
والعليا في القطاع الخاص فمازال اس��تقدامهم مس��تمرًا بكل سهولة ودون 
تدقي��ق يذكر على الرغم من وجود البديل المحلي القادر على القيام بالعمل. 

وللحديث بقية.

الحياة البشرية مهددة باالنقراض
كش��فت تقارير عديدة عن »كوم��ة« أزمات تعصف 
على العالم منها أزمات اقتصادية وغذائية وصحية 
وسياس��ية، وجميعها تش��ترك في أنها تس��تهدف 
وته��دد الحي��اة البش��رية، فنق��ص الغ��ذاء يعن��ي 
المجاع��ة وتدهور االقتصاد يعن��ي االنهيار واألزمة 
الصحية تعن��ي الركود وتعطي��ل المصالح وكل ما 
س��بق. فالمؤش��رات الدولية يمكن الب��دء منها في 
الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة عندما أعل��ن البنك 
الفيدرال��ي ب��أن حج��م التضخم وصل لمس��تويات 
قياس��ية ف��اق 8%، وبحس��ب موق��ع »فوربس« فإن 
»الس��بب الرئيس للتضخ��م هو نقص ف��ي المواد 
الخ��ام والعمال��ة وارتفاع أس��عار النف��ط وتكاليف 
التش��غيل المرتفعة ومش��اكل في سالسل التوريد 
خاصة بعد الطلب المتزايد بس��بب جائحة كورونا، 
مم��ا يتطل��ب لمحاربته رفع أس��عار الفائ��دة مما 
يعني سحب الس��يولة من األسواق وتعطل التنمية 
بال��دول الفقيرة قبل الغنية«. وفيما يتعلق باألزمة 

الغذائية المرتقبة، فقد أطلقت الش��بكة العالمية 
لمكافحة األزمات الغذائية وهي تحالف يضم األمم 
المتح��دة واالتح��اد األوروب��ي والجه��ات الحكومية 
وغير الحكومية جرس اإلنذار عبر تقريرها الس��نوي 
ب��أن »هن��اك 193 ملي��ون ش��خص م��ن 53 دولة 
مهددون بانعدام األمن الغذائي، حيث إن الس��بب 
الرئيس وراء تلك األزمة هي هشاشة أنظمة الغذاء 
العالمي��ة خاصة فيما يش��هده العال��م من نزعات 
وظاه��رة التغي��ر المناخي واألزم��ات االقتصادية«. 
أما األزمات الصحية المتتالية، فبعد تخفيف القيود 
بس��بب جائح��ة كورونا واحت��واء تل��ك األزمة، فقد 
قالت منظم��ة الصحة العالمية إنها »قلقة بش��أن 
تفش��ي مرض جدري القرود وخاصة بأنه بدأ ينتشر 
بش��كل ملحوظ في عدد من ال��دول األوروبية، حيث 
إن الدول��ة تنتظ��ر تعليم��ات المنظم��ة للتعامل 
م��ع الفي��روس«، وهذا ق��د يجعل العال��م في وضع 
التأهب ألي تحذيرات قد تعيد اإلغالقات من جديد. 

فيم��ا يتعلق باألزمات السياس��ية، ف��كل أزمة أكبر 
من األخرى فالصراع الروس��ي األوكران��ي والصيني 
التايوان��ي والكوريتي��ن، والمل��ف الن��ووي اإليراني 
جميعها أزمات سياسية أكبر من األخرى وتداعياتها 
تؤث��ر مباش��رة على الش��عوب واألنظم��ة، فاألزمة 
األوكرانية خي��ر مثال وما نتج عنه من نزوح ونقص 

في مصادر الطاقة والغذاء.
خالص��ة الموض��وع، نح��ن أم��ام أزم��ات متعاقبة 
تهدد الحياة البش��رية على الك��رة األرضية، وجميع 
المؤش��رات تذهب إل��ى أن معالجته��ا ال يأتي في 
ي��وم وليلة بل يحت��اج لمزيد من الوق��ت أضف إلى 
رغبة حكومات العالم في التوحد لمواجهتها بعيدًا 
ع��ن التحزبات واالتجاهات والتقس��يمات الطائفية 
والعرقي��ة وأن يكون لها عزم صادق الجتيازها، وأن 
االس��تمرار بنفس النهج الحالي لن استغرب حينها 
أن تصدر األمم المتحدة بيانًا تعلن فيه بأن الحياة 

البشرية قد تكون مهددة باالنقراض!

المساجد المؤقتة وصالة الجمعة
لقد كان��ت توجيهات صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء حفظه اهلل ورعاه بإطالق خطة تطوير للجوامع 
والمساجد في كافة محافظات مملكة البحرين، والبدء 
بها فورًا، إضافة إلى بناء 12 مسجدًا في مدينة سلمان 
وافتتاح عدد آخر من المس��اجد في مدينة شرق الحد، 
بمثاب��ة قول »بس��م اهلل الرحمن الرحي��م« عند البدء 
في أي عمل، ولذلك س��تظل البحرين بمدنها القديمة 
والحديث��ة أرض خي��ر ونم��اء ببركة ه��ذه التوجيهات 

السديدة.
فمن يح��رص على بناء بيوت اهلل وعمرانها، يؤس��س 
للعم��ارة الحقيقية في الدارين، وس��يجزيه اهلل تعالى 
م��ن فضله، عماًل بقول��ه تعالى »ِإنََّما َيْعُمُر َمَس��اِجَد 
اَلَة َوآَتى  ِم اآْلِخِر َوَأَق��اَم الصَّ ِ َواْلَي��وْ ِ َم��نْ آَم��َن ِباهللَّ اهللَّ
َ َفَعَس��ى ُأوَلِئَك َأن َيُكوُنوا ِمَن  الزََّكاَة َوَلْم َيْخَش ِإالَّ اهللَّ

اْلُمْهَتِديَن«.
ولقد كانت جائحة كورونا -رغم مآس��يها- سببًا في 

أن تتحول بعض المس��اجد الصغيرة لجوامع تلقى 
فيها خطب��ة الجمعة ويلج��أ إليها الن��اس لتمتلئ 
بالمصلي��ن دون أي نقصان أو قص��ور، لكن تفاجأ 
الناس بقرار إدارة األوق��اف الموقرة الخاص بعودة 
قرابة 35 مس��جدًا لحالتهم الس��ابقة ووقف خطبة 
الجمعة فيه��م، وبرر القرار ذلك ب��أن الحياة عادت 
لطبيعته��ا، وألغيت إج��راءات التباع��د االجتماعي 
وخففت االحت��رازات الصحية. لكن هذا القرار لمس 
قل��وب المصلي��ن في بع��ض المس��اجد المؤقتة، 
وب��دؤوا في جم��ع تواقيع مناش��دات موجهة إلدارة 
األوقاف بإبقاء تلك المس��اجد على وضع »كورونا«، 
خاصة وأن شريحة واسعة من مرتادي تلك المساجد 
من أهالي المناطق القريبة ومن كبار السن ووجدوا 
في تلك المساجد صالة جمعة مناسبة ألوضاعهم، 
ولقد تجاوزت التوقيعات في أحد المساجد المؤقتة 
المائ��ة مص��ٍل. وال أعلم حت��ى كتابة ه��ذا المقال 
الس��بب الذي جعل إدارة األوق��اف اتخاذ هذا القرار، 

وم��ا هي التداعيات الت��ي يمكن أن تحدث لو بقيت 
المس��اجد المؤقت��ة مفتوحة في ص��الة الجمعة، 
خاص��ة وأن الصيف ب��دأ يحرق األس��فلت وكثيرًا ما 
يتأخ��ر بعض المصلي��ن عن اللحاق بم��كان داخل 
المساجد، بسبب ظروفهم الخاصة، فيضطرون إلى 
الصالة خارج س��احة المس��جد تحت أشعة الشمس 

الحارقة راكعين ساجدين على األسفلت الحارق.
لقد كانت هذه المساجد فرصة لهؤالء بأن يحصلوا 
على مكان مناس��ب داخلها لصالة الجمعة، وأنا من 
موقع مقالي هذا أتوجه بالمناشدة والنداء إلى إدارة 
األوقاف الموقرة، ب��أن تعدل عن هذا القرار ألنه ال 
يتناس��ب مع الزيادة الس��كانية والتوسع العمراني 
في المملكة، وال مبرر له في الوقت الراهن وخاصة 

مع دخول فصل الصيف الحار.

* قبطان - رئيس تحرير جريدة »ديلي تربيون« 
اإلنجليزية

أختاه.. قلُبِك عامر باإليمان!!
يعي��ش أغلب أولي��اء األمور هذه األي��ام أصعب وأكثر 
أيام الس��نة جه��دًا وعصفًا فكريًا بس��بب م��رور فترة 
االمتحانات النهائية ألغلب المراحل الدراس��ية. فهذه 
الفترة »نهاية السنة الدراسية« تعتبر مصيرية لكثير 

منهم أقصد ألبنائهم الطلبة.
وقبل أي��ام وبعد عودتي من اإلجازة تالقيت مع زميله 
يمكن أن أصفها بأنها أم تعيش لعائلتها، نعم حرفيًا 
ه��ي تعيش من أجلهم، وأجمل ما س��معته من هذه 
الزميل��ة الفاضلة جملة فقط كان ينقصها موس��يقى 
مقدمة برنامج »الش��عراوي«، حيث ب��دأت تحمد اهلل 
وتش��كره وتكثر من الدعاء بأن »اهلل يجازيني على قدر 

المعروف الذي قدمته للناس«!!
فض��ول معرفة ماذا قدمت ه��ذه الزميلة الفاضلة لم 
يكن يش��غل بال��ي أبدًا، ولم أس��أل حتى م��اذا حدث، 
إال أنه��ا بادرت بس��رد قصتها بع��د أن وجدت »العم 
أصم��خ«، فقالت لي »اليوم س��اعدت كثي��رًا من أولياء 
األم��ور ممن أعرفه��م وممن ال أعرفه��م وأعتقد أني 
س��اعدت أغلب أولياء أمور البحرين من نفس المرحلة 

الدراس��ية«، هنا أصابني الفضول بالفعل، ماذا فعلِت 
يا فالنة؟ فقال��ت »اليوم كان امتح��ان نهائي البنتي 
ف��ي إحدى مواد المرحل��ة الثانوية ومن��ذ البارحة وأنا 
أراجع المادة وأجري اتصاالت��ي مع أهل االختصاص«، 
»أنا« مهاًل ي��ا أختاه! امتحانك أنِت أم ابنتك؟ »أختاه« 
»امتح��ان ابنتي، إال أن��ي ومنذ فترة طويل��ة ملتزمة 
بح��ل امتحاناتهم ورفع واجباته��م، كما حال كثير من 
األمهات«. طبعًا هذه ليست بالمعلومة الجديدة التي 
قدمتها أختي الزميل��ة، إال أن ما قامت به إجرام بحق 
مس��تقبل بلد بأس��ره، فما قامت به األخ��ت هو أنها 
م��ع مجموعة من أولياء األمور ش��كلوا ش��بكة تواصل 
خاص��ة بهم ومن خالل هذه الش��بكة يتبادلون أجوبة 
االمتحانات، واألدهى واألمر بأن هناك »مدرس« يقوم 
بحل األسئلة وتسليمها لألخت وبدورها تقوم بنشرها 
ألولياء األمور تحس��بًا لألجر عند اهلل سبحانه وتعالى. 
انته��ت األخ��ت م��ن س��رد قصته��ا وأح��داث عملها 
العظي��م، وكيف أنه��ا راضية وتحتس��ب األجر بعد أن 
ساعدت كثيرًا من األمهات والطلبة مرددة وهي ترفع 

أيديه��ا »الحمد هلل الحم��د هلل، اهلل قدرني أكون عونًا 
للناس«!! وهن��ا أول الكلمات التي نطقت بها »أختاه، 

قلبك عامر باإليمان«.
أخت��اه م��ا فعلِت��ِه لم يك��ن عم��اًل بطولي��ًا وال عماًل 
تس��تحقين األج��ر عليه، ب��ل جرم��ًا تس��تحقين أنت 
ومجموع��ة من أولياء األم��ور والطلب��ة العقاب عليه، 
فم��ا فعلتموه لم يكن جرمًا ف��ي حق مجموعة بل في 
حق ومصير ومس��تقبل بلد ينتظر أجيااًل قادمة معواًل 
عليها أن تمس��ك دفة العمل وتكون ج��زءًا من فريق 
البحري��ن في المس��تقبل. والمجرم األكب��ر من هؤالء 
هو ذل��ك الم��درس أو المعلم -والمعلمون الش��رفاء 
منه براء-، ال��ذي خان أولى أمانته مس��ؤولياته تجاه 
ربه وتج��اه عمله وتج��اه المجتمع، فه��و بفعله وأيًا 
كانت أس��بابه ظلم ش��ريحة كبيرة م��ن الطلبة الذين 
يسهرون ويعتمدون على جهدهم في تحقيق النجاح، 
هذا المدرس التافه جعل من هو ال يس��تحق في مقام 
من يس��تحق، هؤالء ال يكفي معهم فصل من الخدمة 

فقط بل اتهامهم بإفساد مستقبل البلد.

لجان مجلس النواب بين التحديات والمنَجزات
اآلن، وبغ��ض النظر عن أداء مجل��س النواب، إذا كان 
مقنع��ًا أم ال، فإن الش��فافية تعتبر ج��زءًا مهمًا من 
العالق��ة الت��ي يجب أن تتوطد بين مجلس الش��عب 
وبين اإلعالم، باعتبار أن األخير هو حلقة الوصل بين 
المجلس والناس. ف��ال يمكن إذًا تقييم أداء المجلس 
لو تقاعس اإلعالم ع��ن مهمته في توضيح ما يجري 

داخل المجلس. 
لك��ن، وف��ي ذات الوقت، تبدو الش��جاعة واضحة من 
المجل��س نفس��ه -وكما قلن��ا بغض النظ��ر عن أداء 
المجلس- وذلك حين قامت األمانة العامة باستدعاء 
اإلعالميي��ن والصحافيي��ن وكتاب ال��رأي في مؤتمر 
صحاف��ي في نهاي��ة انعقاد ال��دور األخير، إلطالعهم 
عل��ى ما ت��م إنجازه وما ل��م يتم عبر رؤوس��اء اللجان 
الدائم��ة بالمجلس، وذل��ك من خالل م��ا تم طرحه 
بلغة األرقام بش��كل واضح وش��فاف، تاركين المجال 
لكل من حضر المؤتمر الصحافي في توجيه األسئلة 
واالنتقاد للجان ورؤسائها بكل مصداقية وشفافية. 

ف��ي كل مؤتم��ر صحاف��ي أو لق��اء، تبهرن��ا األمانة 
العام��ة بمجلس النواب من التنس��يق المتميز معنا 
كإعالميي��ن أو صحافيي��ن ف��ي تغطي��ة المؤتمرات 
الصحافية بشكل محترف، لنشاهد مدى قدرة األمانة 
العامة برئاس��ة المستش��ار راش��د محم��د بو نجمة 
ومن يعمل فيها من كوادر إعالمية منِس��قة وقديرة، 
وعل��ى رأس��هم الزميل العزي��ز مدي��ر إدارة االتصال 
بالمجلس محميد المحمي��د والزميلة العزيزة هيفاء 
عدوان رئيس قس��م اإلعالم، وبقية اإلخوة واألخوات 
من العاملي��ن في مجال اإلعالم والتنس��يق باألمانة 
العامة للمجلس، وذلك من خالل حس��ن استقبالهم 
لنا وم��دى حفاوتهم بنا، وتنظيمهم المنقطع النظير 

لسير اللقاءات. 
ا بالنس��بة لما طرحه اإلخوة رؤساء اللجان الدائمة  أمَّ
بمجل��س الن��واب م��ن أرق��ام صريح��ة، تبي��ن مدى 
التحديات التي واجهها المجلس خالل جائحة كورونا، 
والتداعيات االقتصادية المصاحبة للجائحة، مما أثر 

على أداء المجلس، وم��ع كل ذلك فإن المجلس حقق 
أرقام��ًا مرموقة في ما يخ��ص األداء وكثافته في ظل 

تلكم التحديات. 
خالل المؤتمر الصحافي، كش��ف رؤساء اللجان داخل 
المجل��س عن تس��ّلم اللجان ل��� 504 أداة نيابية في 
ال��دور الماضي، أنجزت منها 346، منها 58 من لجنة 
المراف��ق العامة والبيئة، و101 م��ن لجنة الخدمات، 
و115 م��ن لجن��ة الش��ؤون التش��ريعية والقانونية، 
و46 من لجنة الش��ؤون المالي��ة واالقتصادية، و26 
من لجنة الش��ؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني. 
كما أنجز 364 تقريرًا برلمانيًا، فيما ال تزال 139 أداة 

نيابية قيد الدراسة في أروقة اللجان. 
إن ما تم إنجازه من مناقشة وتمرير للتقارير واألدوات 
النيابية ف��ي ظل الجائحة، يعتبر منج��زًا رقميًا جيدًا، 
وإن كانت مناقش��ة طبيع��ة األداء وبعض المواضيع 
والمش��اريع التي تم مناقش��تها محل خالف ونقاش، 

فذلك أمر آخر ال عالقة له بمحتوى مقالنا هذا.

 األوبئة تحاصر العالم.. 
لكن البحرين آمنة مطمئنة

ل��م يكد العالم ينفض غبار جائحة كورونا )كوفيد19(، معلنًا التعافي من 
الفي��روس، والعودة للحياة الطبيعية، حتى صدم بانتش��ار فيروس جدري 
القرود، حيث رصدت منظمة الصحة العالمية عشرات اإلصابات في بلدان 
أوروبية، خاصة إسبانيا، والبرتغال، وبلجيكا، وفرنسا، والسويد، وإيطاليا، 
وأس��تراليا، وكندا، وبريطانيا، فيما نوهت المنظمة العالمية إلى ضرورة 
التعاون مع األخيرة، بشأن ما يتعلق باإلصابات بالفيروس الجديد والذي 

تم اكتشافه في مجتمع المثليين.
وق��د وص��ل الفيروس إلى الش��رق األوس��ط الجمعة الماض��ي، مع إعالن 
وزارة الصحة اإلس��رائيلية، عن تش��خيص أول حالة إصابة بالفيروس في 
الب��الد، في الوقت الذي ركز االجتماع الطارئ الذي عقدته منظمة الصحة 
العالمية، لبحث انتشار المرض في عدد من دول أوروبا وأمريكا الشمالية، 
على ط��رق انتقال الم��رض، ووضع اللقاح��ات المضادة له، الس��يما وأن 
المرض يمكن أن ينتقل من إنس��ان إلى آخر عن طريق س��وائل الجس��م، 

وقطرات الجهاز التنفسي، وغيرها من المواد الملوثة.
وقبل اإلعالن عن انتشار محتمل لفيروس جدري القرود، ومع بداية الشهر 
الج��اري، أعلن��ت نحو 15 دول��ة في المنطق��ة االقتصادي��ة األوروبية عن 
تس��جيل عش��رات اإلصابات بالتهاب الكبد مجهولة المنشأ، لدى األطفال 
الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أقل، السيما في دول، هولندا، والدنمارك، 
وإيرلن��دا، والبرتغ��ال، وروماني��ا، وبلجيكا، والنمس��ا، وقبرص، وفرنس��ا، 
والنروي��ج، وألماني��ا، وبولندا، وس��لوفينيا، قبل أن تعل��ن منظمة الصحة 
العالمي��ة عما يق��رب من 230 حالة من حاالت اإلصابة مجهولة المنش��أ 

في أكثر من 20 دولة.
في س��ياق متصل، وعلى وقع انتش��ار م��رض الحمى النزفي��ة في العراق، 
أعلنت وزارة الصح��ة في البالد ارتفاع عدد اإلصاب��ات والوفيات بالمرض 
ف��ي عموم الب��الد إلى نحو 80 إصابة، وقراب��ة 20 حالة وفاة، حيث يمكن 
ى النَّزفية عن العدوى بالكثير من أنواع الفيروس��ات  أن تنجم حاالت الُحمَّ

المختلفة.
م��ن جائحة كورونا )كوفي��د19( إلى فيروس جدري الق��رود مرورًا بمرض 
التهاب الكبد مجهول المنشأ، والحمى النزفية، يبدو العالم وكأنه محاصر 
باألوبئة، والفيروس��ات، خاصة مع انتشارها نتيجة ممارسات وأفعال غير 
أخالقية تتعلق بالش��ذوذ والمثلية وغيرها من الممارسات التي يعتبرها 

الدين اإلسالمي الحنيف من الكبائر.
وعلى الرغم مما ينتش��ر ف��ي العالم، تب��دو مملكة البحري��ن بخير، آمنة 
مطمئنة، خاصة مع س��يطرتها على جائحة كورون��ا )كوفيد19( وفي ظل 
ما تنعم به من بنية صحية قوية قادرة على مواجهة أية أمراض أو أوبئة 
أو فيروسات في ظل رعاية شاملة واهتمام منقطع النظير من قبل حضرة 
صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى، 
حفظه اهلل ورعاه، واهتمام، ومتابعة الحكومة الموقرة، برئاس��ة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء حفظه اهلل ورعاه، حيث يتوس��ع االهتم��ام بقطاع الرعاية الصحية 

في المملكة، ليصب ذلك في صالح المواطن والمقيم.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/23/watan-20220523.pdf?1653285030
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/1007143
https://alwatannews.net/article/1007067
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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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خارج السرب
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@HussainTattan
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@bunsr7
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cmahmood2@gmail.com
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محمود المحمود

زاوية القبطان

ملف التركيبة السكانية »2«
لم تلجأ البحرين إلى توطين مهن محددة كما تفعل السعودية لكنها تشترط 
نسبًا مئوية متفاوتة من التوطين »البحرنة« على كل مؤسسة تجارية ودون 
أن تحدد المهنة التي يس��توجب أن يشغلها المواطن. وأيضًا لم تحدد نسبة 
مئوية كهدف لعدد المواطنين في القطاع الخاص كما تس��عى إليه اإلمارات 
ولكنه��ا من ضمن خطتها للتعافي االقتص��ادي أعلنت نيتها توظيف 20 ألف 
مواطن س��نويًا حتى عام 2024. ومن خالل خطواته��ا األكثر صرامة يبدو أن 
الدول الخليجية تحاول تحقيق ما يعرف ب�Quick Wins أو انتصارات س��ريعة 
في ملف التركيبة الس��كانية هدفها رف��ع الثقة باإلجراءات الحكومية وتحريك 
المي��اه الراكدة في ملف التركيبة الس��كانية- الذي يؤثر فيه أكبر تأثير كثرة 
الوافدي��ن- وهو أمر له انعكاس إيجابي على الرأي العام بالش��ك أما البحرين 
ونظ��رًا لخبرتها في هذا الملف تفضل الس��ير بتأٍن وبت��درج أبطأ ودون إلزام 
نفسها بنسب مئوية معلنة لتوطين الوظائف. وفي المقال السابق ذكرت أن 

األيام وحدها ستبين أي التوجهات ستحقق المراد.
ويؤكد د. أحمد حموده خبير الس��كان والتنمية باألمم المتحدة سابقًا أنه إذا 
أرادت دول الخليج إيجاد الحلول لمعضلة تركيبتها الس��كانية المختلة عليها 
في المقام األول وضع »سياس��ة س��كانية« واضحة تضمن أن تكون معادلة 
»الس��كان / التنمية« متوازنة. ويوضح أن »الدولة التي تريد أن يكون لديها 
س��وق اس��تهالكية كبيرة وقوة عمل يلبي عددها ونوعيته��ا االحتياجات من 
العمال��ة لجميع القطاع��ات االقتصادي��ة وأن يكون دخلها القوم��ي مرتفعًا 
وإنتاجها االقتصادي كبيرًا ومتنوعًا فإن تلك الدولة يجب أن تتبنى »سياس��ة 
س��كانية« ترك��ز على زي��ادة معدل النم��و الس��كاني وبالتالي زي��ادة الحجم 
الس��كاني بما في ذلك زيادة اإلنجاب وتخفيض الوفيات وزيادة صافي الهجرة 

الوافدة«.
إذا مسألة زيادة الحجم السكاني لها إيجابياتها االقتصادية حتمًا وال بأس أن 
تنتهج الدول الصغيرة التي تطمح لتوس��يع وتقوية سوقها المحلية سياسات 
تدفع نحو رفع عدد س��كانها بش��رط أن تكون هذه السياسات مرتبطة برؤية 
واضح��ة وأن ال تعتمد فقط على احتياجات س��وق العمل المؤقتة والمتقلبة 
وأن تراع��ي التأثي��رات االجتماعية ج��راء الزيادة. وحت��ى اآلن ال يحصل ذلك 
في الخليج باس��تثناء خطوة تأس��يس المجلس االتحادي للتركيبة الس��كانية 
ف��ي اإلمارات الذي هدفه الس��عي »لصياغة منهج ش��امل لمعالجة المواضيع 
المرتبطة بالتركيبة الس��كانية، وإيجاد حلول مناس��بة تحقق االنس��جام بين 
متطلبات التنمية المس��تدامة والسياس��ة الس��كانية، إضافة إلى تعزيز دور 

المواطن والمحافظة على الهوية الوطنية«.   
وم��ن األمثلة الحية على غياب »السياس��ة الس��كانية« في الخلي��ج هو وجود 
فائ��ض كبير من الوافدين من العمالة غير النظامية في البحرين »الحاصلين 
عل��ى الفيزا المرنة كحل مؤق��ت« ليس لهم عمل واضح ون��ادرًا ما يضيفون 
إضافة إيجابية للسوق المحلية وأيضًا وجود ما يقارب  120 ألفًا من المخالفين 
لنظام اإلقامة في الكويت الذين تم تسليط الضوء عليهم خالل الجائحة مما 
دعا الس��لطات الكويتي��ة إلى ترحيل أعداد كبيرة منه��م وكذلك وجود حوالي 
100 ألف وافد مخالف ألنظمة اإلقامة السعودية يتم النظر في وضعهم حاليًا 
حس��ب بيان وزارة الداخلية السعودية في مارس 2022 واألمثلة مشابهة في 
كل الدول األخرى. وهذا من جانب الوافدين من أصحاب المهارات المتواضعة 
أما الوافدون من أصحاب المهارات األعلى ممن يشغلون الوظائف المتوسطة 
والعليا في القطاع الخاص فمازال اس��تقدامهم مس��تمرًا بكل سهولة ودون 
تدقي��ق يذكر على الرغم من وجود البديل المحلي القادر على القيام بالعمل. 

وللحديث بقية.

الحياة البشرية مهددة باالنقراض
كش��فت تقارير عديدة عن »كوم��ة« أزمات تعصف 
على العالم منها أزمات اقتصادية وغذائية وصحية 
وسياس��ية، وجميعها تش��ترك في أنها تس��تهدف 
وته��دد الحي��اة البش��رية، فنق��ص الغ��ذاء يعن��ي 
المجاع��ة وتدهور االقتصاد يعن��ي االنهيار واألزمة 
الصحية تعن��ي الركود وتعطي��ل المصالح وكل ما 
س��بق. فالمؤش��رات الدولية يمكن الب��دء منها في 
الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة عندما أعل��ن البنك 
الفيدرال��ي ب��أن حج��م التضخم وصل لمس��تويات 
قياس��ية ف��اق 8%، وبحس��ب موق��ع »فوربس« فإن 
»الس��بب الرئيس للتضخ��م هو نقص ف��ي المواد 
الخ��ام والعمال��ة وارتفاع أس��عار النف��ط وتكاليف 
التش��غيل المرتفعة ومش��اكل في سالسل التوريد 
خاصة بعد الطلب المتزايد بس��بب جائحة كورونا، 
مم��ا يتطل��ب لمحاربته رفع أس��عار الفائ��دة مما 
يعني سحب الس��يولة من األسواق وتعطل التنمية 
بال��دول الفقيرة قبل الغنية«. وفيما يتعلق باألزمة 

الغذائية المرتقبة، فقد أطلقت الش��بكة العالمية 
لمكافحة األزمات الغذائية وهي تحالف يضم األمم 
المتح��دة واالتح��اد األوروب��ي والجه��ات الحكومية 
وغير الحكومية جرس اإلنذار عبر تقريرها الس��نوي 
ب��أن »هن��اك 193 ملي��ون ش��خص م��ن 53 دولة 
مهددون بانعدام األمن الغذائي، حيث إن الس��بب 
الرئيس وراء تلك األزمة هي هشاشة أنظمة الغذاء 
العالمي��ة خاصة فيما يش��هده العال��م من نزعات 
وظاه��رة التغي��ر المناخي واألزم��ات االقتصادية«. 
أما األزمات الصحية المتتالية، فبعد تخفيف القيود 
بس��بب جائح��ة كورونا واحت��واء تل��ك األزمة، فقد 
قالت منظم��ة الصحة العالمية إنها »قلقة بش��أن 
تفش��ي مرض جدري القرود وخاصة بأنه بدأ ينتشر 
بش��كل ملحوظ في عدد من ال��دول األوروبية، حيث 
إن الدول��ة تنتظ��ر تعليم��ات المنظم��ة للتعامل 
م��ع الفي��روس«، وهذا ق��د يجعل العال��م في وضع 
التأهب ألي تحذيرات قد تعيد اإلغالقات من جديد. 

فيم��ا يتعلق باألزمات السياس��ية، ف��كل أزمة أكبر 
من األخرى فالصراع الروس��ي األوكران��ي والصيني 
التايوان��ي والكوريتي��ن، والمل��ف الن��ووي اإليراني 
جميعها أزمات سياسية أكبر من األخرى وتداعياتها 
تؤث��ر مباش��رة على الش��عوب واألنظم��ة، فاألزمة 
األوكرانية خي��ر مثال وما نتج عنه من نزوح ونقص 

في مصادر الطاقة والغذاء.
خالص��ة الموض��وع، نح��ن أم��ام أزم��ات متعاقبة 
تهدد الحياة البش��رية على الك��رة األرضية، وجميع 
المؤش��رات تذهب إل��ى أن معالجته��ا ال يأتي في 
ي��وم وليلة بل يحت��اج لمزيد من الوق��ت أضف إلى 
رغبة حكومات العالم في التوحد لمواجهتها بعيدًا 
ع��ن التحزبات واالتجاهات والتقس��يمات الطائفية 
والعرقي��ة وأن يكون لها عزم صادق الجتيازها، وأن 
االس��تمرار بنفس النهج الحالي لن استغرب حينها 
أن تصدر األمم المتحدة بيانًا تعلن فيه بأن الحياة 

البشرية قد تكون مهددة باالنقراض!

المساجد المؤقتة وصالة الجمعة
لقد كان��ت توجيهات صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء حفظه اهلل ورعاه بإطالق خطة تطوير للجوامع 
والمساجد في كافة محافظات مملكة البحرين، والبدء 
بها فورًا، إضافة إلى بناء 12 مسجدًا في مدينة سلمان 
وافتتاح عدد آخر من المس��اجد في مدينة شرق الحد، 
بمثاب��ة قول »بس��م اهلل الرحمن الرحي��م« عند البدء 
في أي عمل، ولذلك س��تظل البحرين بمدنها القديمة 
والحديث��ة أرض خي��ر ونم��اء ببركة ه��ذه التوجيهات 

السديدة.
فمن يح��رص على بناء بيوت اهلل وعمرانها، يؤس��س 
للعم��ارة الحقيقية في الدارين، وس��يجزيه اهلل تعالى 
م��ن فضله، عماًل بقول��ه تعالى »ِإنََّما َيْعُمُر َمَس��اِجَد 
اَلَة َوآَتى  ِم اآْلِخِر َوَأَق��اَم الصَّ ِ َواْلَي��وْ ِ َم��نْ آَم��َن ِباهللَّ اهللَّ
َ َفَعَس��ى ُأوَلِئَك َأن َيُكوُنوا ِمَن  الزََّكاَة َوَلْم َيْخَش ِإالَّ اهللَّ

اْلُمْهَتِديَن«.
ولقد كانت جائحة كورونا -رغم مآس��يها- سببًا في 

أن تتحول بعض المس��اجد الصغيرة لجوامع تلقى 
فيها خطب��ة الجمعة ويلج��أ إليها الن��اس لتمتلئ 
بالمصلي��ن دون أي نقصان أو قص��ور، لكن تفاجأ 
الناس بقرار إدارة األوق��اف الموقرة الخاص بعودة 
قرابة 35 مس��جدًا لحالتهم الس��ابقة ووقف خطبة 
الجمعة فيه��م، وبرر القرار ذلك ب��أن الحياة عادت 
لطبيعته��ا، وألغيت إج��راءات التباع��د االجتماعي 
وخففت االحت��رازات الصحية. لكن هذا القرار لمس 
قل��وب المصلي��ن في بع��ض المس��اجد المؤقتة، 
وب��دؤوا في جم��ع تواقيع مناش��دات موجهة إلدارة 
األوقاف بإبقاء تلك المس��اجد على وضع »كورونا«، 
خاصة وأن شريحة واسعة من مرتادي تلك المساجد 
من أهالي المناطق القريبة ومن كبار السن ووجدوا 
في تلك المساجد صالة جمعة مناسبة ألوضاعهم، 
ولقد تجاوزت التوقيعات في أحد المساجد المؤقتة 
المائ��ة مص��ٍل. وال أعلم حت��ى كتابة ه��ذا المقال 
الس��بب الذي جعل إدارة األوق��اف اتخاذ هذا القرار، 

وم��ا هي التداعيات الت��ي يمكن أن تحدث لو بقيت 
المس��اجد المؤقت��ة مفتوحة في ص��الة الجمعة، 
خاص��ة وأن الصيف ب��دأ يحرق األس��فلت وكثيرًا ما 
يتأخ��ر بعض المصلي��ن عن اللحاق بم��كان داخل 
المساجد، بسبب ظروفهم الخاصة، فيضطرون إلى 
الصالة خارج س��احة المس��جد تحت أشعة الشمس 

الحارقة راكعين ساجدين على األسفلت الحارق.
لقد كانت هذه المساجد فرصة لهؤالء بأن يحصلوا 
على مكان مناس��ب داخلها لصالة الجمعة، وأنا من 
موقع مقالي هذا أتوجه بالمناشدة والنداء إلى إدارة 
األوقاف الموقرة، ب��أن تعدل عن هذا القرار ألنه ال 
يتناس��ب مع الزيادة الس��كانية والتوسع العمراني 
في المملكة، وال مبرر له في الوقت الراهن وخاصة 

مع دخول فصل الصيف الحار.

* قبطان - رئيس تحرير جريدة »ديلي تربيون« 
اإلنجليزية

أختاه.. قلُبِك عامر باإليمان!!
يعي��ش أغلب أولي��اء األمور هذه األي��ام أصعب وأكثر 
أيام الس��نة جه��دًا وعصفًا فكريًا بس��بب م��رور فترة 
االمتحانات النهائية ألغلب المراحل الدراس��ية. فهذه 
الفترة »نهاية السنة الدراسية« تعتبر مصيرية لكثير 

منهم أقصد ألبنائهم الطلبة.
وقبل أي��ام وبعد عودتي من اإلجازة تالقيت مع زميله 
يمكن أن أصفها بأنها أم تعيش لعائلتها، نعم حرفيًا 
ه��ي تعيش من أجلهم، وأجمل ما س��معته من هذه 
الزميل��ة الفاضلة جملة فقط كان ينقصها موس��يقى 
مقدمة برنامج »الش��عراوي«، حيث ب��دأت تحمد اهلل 
وتش��كره وتكثر من الدعاء بأن »اهلل يجازيني على قدر 

المعروف الذي قدمته للناس«!!
فض��ول معرفة ماذا قدمت ه��ذه الزميلة الفاضلة لم 
يكن يش��غل بال��ي أبدًا، ولم أس��أل حتى م��اذا حدث، 
إال أنه��ا بادرت بس��رد قصتها بع��د أن وجدت »العم 
أصم��خ«، فقالت لي »اليوم س��اعدت كثي��رًا من أولياء 
األم��ور ممن أعرفه��م وممن ال أعرفه��م وأعتقد أني 
س��اعدت أغلب أولياء أمور البحرين من نفس المرحلة 

الدراس��ية«، هنا أصابني الفضول بالفعل، ماذا فعلِت 
يا فالنة؟ فقال��ت »اليوم كان امتح��ان نهائي البنتي 
ف��ي إحدى مواد المرحل��ة الثانوية ومن��ذ البارحة وأنا 
أراجع المادة وأجري اتصاالت��ي مع أهل االختصاص«، 
»أنا« مهاًل ي��ا أختاه! امتحانك أنِت أم ابنتك؟ »أختاه« 
»امتح��ان ابنتي، إال أن��ي ومنذ فترة طويل��ة ملتزمة 
بح��ل امتحاناتهم ورفع واجباته��م، كما حال كثير من 
األمهات«. طبعًا هذه ليست بالمعلومة الجديدة التي 
قدمتها أختي الزميل��ة، إال أن ما قامت به إجرام بحق 
مس��تقبل بلد بأس��ره، فما قامت به األخ��ت هو أنها 
م��ع مجموعة من أولياء األمور ش��كلوا ش��بكة تواصل 
خاص��ة بهم ومن خالل هذه الش��بكة يتبادلون أجوبة 
االمتحانات، واألدهى واألمر بأن هناك »مدرس« يقوم 
بحل األسئلة وتسليمها لألخت وبدورها تقوم بنشرها 
ألولياء األمور تحس��بًا لألجر عند اهلل سبحانه وتعالى. 
انته��ت األخ��ت م��ن س��رد قصته��ا وأح��داث عملها 
العظي��م، وكيف أنه��ا راضية وتحتس��ب األجر بعد أن 
ساعدت كثيرًا من األمهات والطلبة مرددة وهي ترفع 

أيديه��ا »الحمد هلل الحم��د هلل، اهلل قدرني أكون عونًا 
للناس«!! وهن��ا أول الكلمات التي نطقت بها »أختاه، 

قلبك عامر باإليمان«.
أخت��اه م��ا فعلِت��ِه لم يك��ن عم��اًل بطولي��ًا وال عماًل 
تس��تحقين األج��ر عليه، ب��ل جرم��ًا تس��تحقين أنت 
ومجموع��ة من أولياء األم��ور والطلب��ة العقاب عليه، 
فم��ا فعلتموه لم يكن جرمًا ف��ي حق مجموعة بل في 
حق ومصير ومس��تقبل بلد ينتظر أجيااًل قادمة معواًل 
عليها أن تمس��ك دفة العمل وتكون ج��زءًا من فريق 
البحري��ن في المس��تقبل. والمجرم األكب��ر من هؤالء 
هو ذل��ك الم��درس أو المعلم -والمعلمون الش��رفاء 
منه براء-، ال��ذي خان أولى أمانته مس��ؤولياته تجاه 
ربه وتج��اه عمله وتج��اه المجتمع، فه��و بفعله وأيًا 
كانت أس��بابه ظلم ش��ريحة كبيرة م��ن الطلبة الذين 
يسهرون ويعتمدون على جهدهم في تحقيق النجاح، 
هذا المدرس التافه جعل من هو ال يس��تحق في مقام 
من يس��تحق، هؤالء ال يكفي معهم فصل من الخدمة 

فقط بل اتهامهم بإفساد مستقبل البلد.

لجان مجلس النواب بين التحديات والمنَجزات
اآلن، وبغ��ض النظر عن أداء مجل��س النواب، إذا كان 
مقنع��ًا أم ال، فإن الش��فافية تعتبر ج��زءًا مهمًا من 
العالق��ة الت��ي يجب أن تتوطد بين مجلس الش��عب 
وبين اإلعالم، باعتبار أن األخير هو حلقة الوصل بين 
المجلس والناس. ف��ال يمكن إذًا تقييم أداء المجلس 
لو تقاعس اإلعالم ع��ن مهمته في توضيح ما يجري 

داخل المجلس. 
لك��ن، وف��ي ذات الوقت، تبدو الش��جاعة واضحة من 
المجل��س نفس��ه -وكما قلن��ا بغض النظ��ر عن أداء 
المجلس- وذلك حين قامت األمانة العامة باستدعاء 
اإلعالميي��ن والصحافيي��ن وكتاب ال��رأي في مؤتمر 
صحاف��ي في نهاي��ة انعقاد ال��دور األخير، إلطالعهم 
عل��ى ما ت��م إنجازه وما ل��م يتم عبر رؤوس��اء اللجان 
الدائم��ة بالمجلس، وذل��ك من خالل م��ا تم طرحه 
بلغة األرقام بش��كل واضح وش��فاف، تاركين المجال 
لكل من حضر المؤتمر الصحافي في توجيه األسئلة 
واالنتقاد للجان ورؤسائها بكل مصداقية وشفافية. 

ف��ي كل مؤتم��ر صحاف��ي أو لق��اء، تبهرن��ا األمانة 
العام��ة بمجلس النواب من التنس��يق المتميز معنا 
كإعالميي��ن أو صحافيي��ن ف��ي تغطي��ة المؤتمرات 
الصحافية بشكل محترف، لنشاهد مدى قدرة األمانة 
العامة برئاس��ة المستش��ار راش��د محم��د بو نجمة 
ومن يعمل فيها من كوادر إعالمية منِس��قة وقديرة، 
وعل��ى رأس��هم الزميل العزي��ز مدي��ر إدارة االتصال 
بالمجلس محميد المحمي��د والزميلة العزيزة هيفاء 
عدوان رئيس قس��م اإلعالم، وبقية اإلخوة واألخوات 
من العاملي��ن في مجال اإلعالم والتنس��يق باألمانة 
العامة للمجلس، وذلك من خالل حس��ن استقبالهم 
لنا وم��دى حفاوتهم بنا، وتنظيمهم المنقطع النظير 

لسير اللقاءات. 
ا بالنس��بة لما طرحه اإلخوة رؤساء اللجان الدائمة  أمَّ
بمجل��س الن��واب م��ن أرق��ام صريح��ة، تبي��ن مدى 
التحديات التي واجهها المجلس خالل جائحة كورونا، 
والتداعيات االقتصادية المصاحبة للجائحة، مما أثر 

على أداء المجلس، وم��ع كل ذلك فإن المجلس حقق 
أرقام��ًا مرموقة في ما يخ��ص األداء وكثافته في ظل 

تلكم التحديات. 
خالل المؤتمر الصحافي، كش��ف رؤساء اللجان داخل 
المجل��س عن تس��ّلم اللجان ل��� 504 أداة نيابية في 
ال��دور الماضي، أنجزت منها 346، منها 58 من لجنة 
المراف��ق العامة والبيئة، و101 م��ن لجنة الخدمات، 
و115 م��ن لجن��ة الش��ؤون التش��ريعية والقانونية، 
و46 من لجنة الش��ؤون المالي��ة واالقتصادية، و26 
من لجنة الش��ؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني. 
كما أنجز 364 تقريرًا برلمانيًا، فيما ال تزال 139 أداة 

نيابية قيد الدراسة في أروقة اللجان. 
إن ما تم إنجازه من مناقشة وتمرير للتقارير واألدوات 
النيابية ف��ي ظل الجائحة، يعتبر منج��زًا رقميًا جيدًا، 
وإن كانت مناقش��ة طبيع��ة األداء وبعض المواضيع 
والمش��اريع التي تم مناقش��تها محل خالف ونقاش، 

فذلك أمر آخر ال عالقة له بمحتوى مقالنا هذا.

 األوبئة تحاصر العالم.. 
لكن البحرين آمنة مطمئنة

ل��م يكد العالم ينفض غبار جائحة كورونا )كوفيد19(، معلنًا التعافي من 
الفي��روس، والعودة للحياة الطبيعية، حتى صدم بانتش��ار فيروس جدري 
القرود، حيث رصدت منظمة الصحة العالمية عشرات اإلصابات في بلدان 
أوروبية، خاصة إسبانيا، والبرتغال، وبلجيكا، وفرنسا، والسويد، وإيطاليا، 
وأس��تراليا، وكندا، وبريطانيا، فيما نوهت المنظمة العالمية إلى ضرورة 
التعاون مع األخيرة، بشأن ما يتعلق باإلصابات بالفيروس الجديد والذي 

تم اكتشافه في مجتمع المثليين.
وق��د وص��ل الفيروس إلى الش��رق األوس��ط الجمعة الماض��ي، مع إعالن 
وزارة الصحة اإلس��رائيلية، عن تش��خيص أول حالة إصابة بالفيروس في 
الب��الد، في الوقت الذي ركز االجتماع الطارئ الذي عقدته منظمة الصحة 
العالمية، لبحث انتشار المرض في عدد من دول أوروبا وأمريكا الشمالية، 
على ط��رق انتقال الم��رض، ووضع اللقاح��ات المضادة له، الس��يما وأن 
المرض يمكن أن ينتقل من إنس��ان إلى آخر عن طريق س��وائل الجس��م، 

وقطرات الجهاز التنفسي، وغيرها من المواد الملوثة.
وقبل اإلعالن عن انتشار محتمل لفيروس جدري القرود، ومع بداية الشهر 
الج��اري، أعلن��ت نحو 15 دول��ة في المنطق��ة االقتصادي��ة األوروبية عن 
تس��جيل عش��رات اإلصابات بالتهاب الكبد مجهولة المنشأ، لدى األطفال 
الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أقل، السيما في دول، هولندا، والدنمارك، 
وإيرلن��دا، والبرتغ��ال، وروماني��ا، وبلجيكا، والنمس��ا، وقبرص، وفرنس��ا، 
والنروي��ج، وألماني��ا، وبولندا، وس��لوفينيا، قبل أن تعل��ن منظمة الصحة 
العالمي��ة عما يق��رب من 230 حالة من حاالت اإلصابة مجهولة المنش��أ 

في أكثر من 20 دولة.
في س��ياق متصل، وعلى وقع انتش��ار م��رض الحمى النزفي��ة في العراق، 
أعلنت وزارة الصح��ة في البالد ارتفاع عدد اإلصاب��ات والوفيات بالمرض 
ف��ي عموم الب��الد إلى نحو 80 إصابة، وقراب��ة 20 حالة وفاة، حيث يمكن 
ى النَّزفية عن العدوى بالكثير من أنواع الفيروس��ات  أن تنجم حاالت الُحمَّ

المختلفة.
م��ن جائحة كورونا )كوفي��د19( إلى فيروس جدري الق��رود مرورًا بمرض 
التهاب الكبد مجهول المنشأ، والحمى النزفية، يبدو العالم وكأنه محاصر 
باألوبئة، والفيروس��ات، خاصة مع انتشارها نتيجة ممارسات وأفعال غير 
أخالقية تتعلق بالش��ذوذ والمثلية وغيرها من الممارسات التي يعتبرها 

الدين اإلسالمي الحنيف من الكبائر.
وعلى الرغم مما ينتش��ر ف��ي العالم، تب��دو مملكة البحري��ن بخير، آمنة 
مطمئنة، خاصة مع س��يطرتها على جائحة كورون��ا )كوفيد19( وفي ظل 
ما تنعم به من بنية صحية قوية قادرة على مواجهة أية أمراض أو أوبئة 
أو فيروسات في ظل رعاية شاملة واهتمام منقطع النظير من قبل حضرة 
صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى، 
حفظه اهلل ورعاه، واهتمام، ومتابعة الحكومة الموقرة، برئاس��ة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء حفظه اهلل ورعاه، حيث يتوس��ع االهتم��ام بقطاع الرعاية الصحية 

في المملكة، ليصب ذلك في صالح المواطن والمقيم.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/23/watan-20220523.pdf?1653285030
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/1007147
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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

عـــن  الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
مـــع  البحريـــن  مملكـــة  تعاطـــف 
وجمهوريـــة  الهنـــد  جمهوريـــة 
جـــراء  الشـــعبية  بنغالديـــش 
الفيضانات التي اجتاحت شـــمال 
أيـــام،  البلديـــن منـــذ عـــدة  شـــرق 
مـــن  وأســـفرت عـــن مقتـــل عـــدد 
األشـــخاص، وتضرر مئات اآلالف 
الجســـور  فـــي  انهيـــارات  بســـبب 
والمنـــازل  والمبانـــي  والطـــرق 
وانقطـــاع  التحتيـــة  والُبنـــى 
صـــادق  عـــن  معّبـــرة  الكهربـــاء، 
تعازيها ومواســـاتها ألهالي وذوي 
وشـــعبي  ولحكومتـــي  الضحايـــا، 
هـــذا  فـــي  الصديقيـــن  البلديـــن 

المصاب.

البحرين تتعاطف 
مع الهند 

وبنغالديش جراء 
الفيضانات
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االثنين 23 مايو 2022 - 22 شوال 1443 - العدد 4969
03

بدء حفر نفق شارع الفاتح وافتتاح جسر الدوران العكسي أواخر 2022
470 عامالً مجنًَّدا لمشروع التطوير... خلف:

قال وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
خالل الجولـــة الميدانية التـــي نظمتها 
الـــوزارة لموقـــع عمـــل مشـــروع تطوير 
شـــارع الفاتح بالتزامـــن مع بدء أعمال 
جســـر  خرســـانة  وصـــب  نفقـــه  حفـــر 
إجمالـــي  إن  فيـــه،  العكســـي  الـــدوران 
القـــوى العاملـــة بالمشـــروع تبلـــغ نحـــو 
470 عامـــالً، وأن التقيـــد بقـــرار حظـــر 
العمـــل وقـــت الظهيـــرة خـــالل شـــهري 
يوليو وأغسطس لن يؤثر على برنامج 
العمـــل في المشـــروع حيـــث تم أخذها 

في الحسبان.
وأشـــار فـــي حديثـــه للصحافيين على 
هامـــش الجولة إلـــى أن التحدي األكبر 
فـــي هذا المشـــروع يتمثل في الحفاظ 
على انسيابية الحركة المرورية، والتي 
تعادل 120 ألـــف مركبة يوميا وضمان 
ســـالمتها دون تقليـــل عدد المســـارات، 
المتراكمـــة  الخبـــرة  يعكـــس  مـــا  وهـــو 
للشـــركة المنفـــذة للمشـــروع وقدرتهـــا 

على التعامل مع هذه الظروف. 
وبيـــن خلـــف أن الـــوزارة انتهـــت مـــن 
إنشـــاء جميع أساسات وأعمدة الجسر 
العلـــوي للدوران العكســـي الـــذي بلغت 
نســـبة اإلنجـــاز فيـــه 31 %، حيـــث من 
المقـــرر افتتاحه أمام الحركة المرورية 
فـــي الربـــع األخيـــر مـــن العـــام الجـــاري 
2022، كمـــا يجـــري العمل على إنشـــاء 
أساسات الجسر العلوي أحادي االتجاه 
عند تقاطع الشـــيخ دعيج، حيث بلغت 
نسبة اإلنجاز فيه 16 %، ومن المؤمل 
افتتاحه أمـــام الحركة المرورية أواخر 

الربع األول من العام 2023.
وقـــال الوزيـــر إن الهدف الرئيســـي من 
المشـــروع هو تحرير الحركة المرورية 
مـــن الشـــمال للجنـــوب والعكـــس دون 
توقـــف، وذلك عبر 4 مســـارات في كل 
اتجـــاه، إلى جانب 3 مســـارات في كل 
اتجـــاه للنفق الذي بلغت نســـبة اإلنجاز 

فيه 21 %.
وأعلـــن أنه جرى التنســـيق بين الوزارة 
واإلدارة العامـــة للمـــرور لتنظيـــم عمل 

الســـير خـــالل فتـــرة إنجـــاز المشـــروع 
ووضـــع التحويـــالت المرورية الالزمة، 
وذلك بالحفاظ على 3 مسارات في كل 

اتجاه في فترة العمل على المشروع.
وذكـــر أن التخطيط للمشـــروع تم بناء 
علـــى دراســـات مرورية تنبؤيـــة تخدم 
االحتياجـــات لفترة تصل إلى 20 عامًا، 
مؤكدًا أن هذا المشروع يخدم بالدرجة 
األولـــى تحرير الحركـــة المرورية على 
هذا الشـــارع الحيوي، مـــع التأكيد على 
دوره فـــي دعم كل مشـــروع اقتصادي 
فـــي المملكة كمـــا هو دور أي مشـــروع 

تطوير للبنية التحتية في المملكة.
وأوضـــح الوزير أن األعمال الرئيســـية 
للمشـــروع تتضمـــن توســـعة وتطويـــر 
مســـارات  أربـــع  إلـــى  الفاتـــح  شـــارع 
يقـــارب  مـــا  بامتـــداد  اتجـــاه  كل  فـــي 
3 كيلومتـــرات، وإنشـــاء نفـــق بثـــالث 

مســـارات باالتجاهين بطـــول 595 متر 
عند تقاطع فندق الخليج لنقل الحركة 
المرورية بين الشمال والجنوب، ويعلو 
هذا النفق تقاطع يدار بإشارات ضوئية 

على المستوى األرضي. 
وتابع أن “المشـــروع يشمل كذلك على 
إنشـــاء جســـر علـــوي أحـــادي االتجـــاه 
بمســـارين لالنعطـــاف يســـاًرا للقادمين 
مـــن المنامة شـــمااًل على شـــارع الفاتح 
باتجـــاه شـــارع األمير ســـعود الفيصل، 
مـــع إلغـــاء اإلشـــارة الضوئيـــة الحاليـــة 
عنـــد تقاطـــع شـــارع الفاتـــح مع شـــارع 
الشـــيخ دعيج الحالي؛ لتحرير الحركة 

المرورية وجعلها حركة دون توقف. 
وذكر أن المشـــروع يشتمل كذلك على 
إنشاء جســـر علوي بمســـارين للدوران 
العكســـي بالقرب مـــن مدخل كورنيش 
المتجهـــة  المروريـــة  للحركـــة  الفاتـــح 

شمااًل.
وأشـــار إلى أن الوزارة في وقت سابق 
قامت بتجهيز األعمال المؤقتة الالزمة 
إلنشـــاء جســـر الدوران العكســـي دون 
التأثيـــر على عدد المســـارات والحركة 

المرورية على هذا الشارع الحيوي.
وأردف أن الـــوزارة قامـــت أيضـــا بنقل 
مســـارات الحركة المرورية عند تقاطع 
فنـــدق الخليج بشـــارع الفاتـــح في كال 
االتجاهين شـــماالً وجنوبا على جانبي 
الطريـــق، وذلك لتوفير مســـاحة للعمل 
علـــى إنشـــاء النفـــق بـــدءًا مـــن أعمـــال 
بأعمـــال  للبـــدء  اســـتعداًدا  الدعامـــات 
الحفر واألعمال االنشائية للنفق، حيث 
تنفيـــذ  تتطلـــب  المشـــروع  أعمـــال  إن 
التحويالت المرورية على عدة مراحل 
لتقليـــل التأثير على الحركـــة المرورية 
لما لهذا الشـــارع من أهمية وتأثير على 

شبكة طرق المملكة. 
وتجـــدر اإلشـــارة إلى أن المشـــروع تم 
ترســـيته علـــى ائتـــالف شـــركتي ناس 
للمقـــاوالت وهوتـــا هيجرفيلـــد بتكلفة 
إجماليـــة بلغـــت 29 مليونـــًا و662 ألفـــا 
و316 دينـــار، بتمويـــل مـــن الصنـــدوق 
بـــدء  تـــم  حيـــث  للتنميـــة،  الســـعودي 
تنفيذ المشـــروع في أبريل 2021 بمدة 
زمنيـــة تمتـــد علـــى 3 ســـنوات تحـــت 
إشراف شـــركة بارســـونز لالستشارات 

الهندسية.
المســـاعد  الوكيـــل  الجولـــة  وحضـــر 
للطـــرق المهنـــدس كاظـــم عبداللطيـــف 
ومديـــر إدارة مشـــاريع وصيانة الطرق 
المهنـــدس بـــدر العلـــوي وســـمير نـــاس 
نـــاس  شـــركتي  ائتـــالف  عـــن  ممثـــالً 
للمقاوالت البحرينية وهوتا هيجرفيلد 
السعودية واستشاري المشروع شركة 

بارسونز. 
وأهابـــت الـــوزارة مســـتخدمي شـــارع 
الفاتـــح بالتعـــاون والتقيـــد باإلشـــارات 
واإلرشـــادية  التحذيريـــة  المروريـــة 
الموجـــودة في موقع العمل، كما تعتذر 
عن أي إزعاج تتسبب بها تلك األعمال 

خالل فترة تنفيذ المشروع.

المنامة - شركة الشاعر لتنظيم المعارض والمؤتمرات

أعلنـــت شـــركة الشـــاعر لتنظيـــم 
مة  المعـــارض والمؤتمراتـــن المنظِّ
ألكبر مهرجان ترفيهي في مملكة 
البحريـــن، فـــي حديقـــة المحـــرق 
مـــن طاقـــم    % 95 أن  الُكبـــرى، 
العمـــل فـــي مهرجـــان  بوليڤـــارد 
202 من الـــكادر البحريني، حيث 
 200 علـــى  يزيـــد  مـــا  خلـــق  تـــم 
وظيفة مباشـــرة لهم في مختلف 
وتشـــغيل  إلدارة  التخصصـــات 
المهرجـــان ســـعًيا لتوليـــد فـــرص 
وظيفيـــة فـــي مجـــال الفعاليـــات 
والترفيه ورفـــع أعداد الموظفين 
من الشـــباب البحريني في سوق 

العمل.
مجلـــس  رئيـــس  عبـــر  بـــدوره، 
المحـــرق البلدي غـــازي المرباطي 
عن مدى فخره واعتزازه بوجود 

العنصـــر البحرينـــي مـــن الشـــباب 
إلدارة  البحرينيـــات  والشـــابات 
هـــذا  فـــي  الموجـــودة  األلعـــاب 
المهرجـــان، ممـــا يعطـــي مؤشـــرا 
ايجابيا جًدا بأن الشاب البحريني 
أصبـــح يســـتطيع أن يديـــر جميع 

مرافق البحرين.

جـــاء ذلـــك خالل زيـــارة قـــام بها 
المرباطي وعضو مجلس المحرق 
البلدي باســـم المجدمي لمهرجان 
وتحفيـــز  لدعـــم   202 بوليڤـــارد 
الشـــباب البحرينـــي العاملين في 
المهرجـــان والنخراطهم في مثل 

هذه األنواع من المرافق.

خلق ما يزيد على 200 وظيفة لهم بمجاالت اإلدارة والتشغيل

“بوليفارد المحرق” يستقطب عمالة وطنية بنسبة 95 %

حميدان يشيد بدور الجمعية في خدمة العمل اإلنساني
الديلمي استعرض أبرز إنجازات “شجرة الحياة الخيرية”

التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميـــل حميـــدان، فـــي مكتبـــه أمـــس 
األحـــد، رئيـــس مجلـــس إدارة جمعيـــة 
شـــجرة الحيـــاة الخيريـــة االجتماعية، 
مـــن  عـــدد  الديلمـــي، بحضـــور  خليـــل 

أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
الديلمـــي  اســـتعرض  اللقـــاء،  وخـــالل 
الجمعيـــة  ومبـــادرات  إنجـــازات  أبـــرز 
في مجال العمـــل الخيري طوال فترة 
خدمتها للمجتمع، ورؤيتها التي تسعى 
من خاللها لتكون نموذًجا يحتذى في 
مجاالت العمل الخيري واإلنساني في 
مملكـــة البحريـــن، وذلك بالتعـــاون مع 
المؤسســـات الحكومية والخاصة ذات 
الصلـــة، كمـــا تـــم التباحـــث حـــول أبرز 
التحديات التي تواجه عمل الجمعية، 
وبحث سبل تســـهيل اإلجراءات التي 

مـــن شـــأنها تعزيـــز دورهـــا واالرتقـــاء 
بأدائها خدمة للمجتمع.

أشـــاد حميـــدان  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
بـــدور الديلمي فـــي تعزيز ثقافة العمل 
الـــرواد  كأحـــد  واالنســـاني  التطوعـــي 
للنمـــاذج القياديـــة فـــي هـــذا الجانـــب 
نظيـــر ما قدمه من عطاء ملحوظ منذ 

تبني جمعية شـــجرة الحيـــاة الخيرية 
االجتماعية لمبادرات وأنشـــطة رعاية 
األيتـــام واالهتمـــام بشـــئونهم، منوًهـــا 
أيًضا بالدور الذي تضطلع به الجمعية، 
ومســـاهماتها وخدماتها في المجاالت 
االجتماعية واإلنسانية والخيرية، بما 
يعود بالنفـــع على الوطن والمواطنين، 

مؤكـــًدا فـــي هـــذا اإلطـــار دعـــم وزارة 
لكافـــة  االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
المدنـــي،  المجتمـــع  منظمـــات  جهـــود 
وتذليـــل أيـــة عقبـــات تواجههـــا وفـــق 
األنظمة والقوانين، وذلك نظًرا ألهمية 
دور هـــذه المنظمـــات وإســـهاماتها في 

دعم مسيرة التنمية.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - وزارة الداخلية

خليفـــة  خالـــد  العقيـــد  اجتمـــع 
الشـــؤون  إدارة  مديـــر  الكعبـــي 
اإلدارية بـــاإلدارة العامة للدفاع 
المدنـــي بالمقـــدم راشـــد طـــارق 
بـــن دينـــه مديـــر إدارة عمليـــات 
اإلســـعاف فـــي مركز اإلســـعاف 
مـــن  عـــدد  بحضـــور  الوطنـــي، 
ممثلـــي إدارة األشـــغال بـــوزارة 

الداخلية.
وتم خالل االجتماع الذي يأتي 
فـــي إطـــار التعـــاون والتنســـيق 
للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  بيـــن 
اإلســـعاف  ومركـــز  المدنـــي 
الوطني مناقشـــة سبل االرتقاء 
بالخدمـــات المقدمة في حاالت 

الطوارئ.

تعاون وتنسيق بين”اإلسعاف” 
و”الدفاع المدني”

قال الكاتب الصحافي جمال 
الياقوت عضو مجلس إدارة 
الجمعية الخيرية الســـعودية 
حســـن  )جمعيـــة  البحرينيـــة 
رئيـــس  الخيريـــة(  الجـــوار 
اللجنـــة اإلعالميـــة بالجمعية 
فـــي  نجحـــت  الجمعيـــة  إن 
الخيريـــة  أهدافهـــا  تحقيـــق 
التطوعيـــة ورســـالتها النبيلة 
في معالجة أســـباب التصدع 
في بعـــض األســـر المحتاجة 
التـــي ترعاهـــا جمعية حســـن 
والتـــي  الخيريـــة  الجـــوار 
تتخـــذ مملكـــة البحرين مقرا 
لهـــا، فـــكان لهـــا األثـــر الطيب 
المســـاعدات  تقديـــم  فـــي 
فـــي  اإلنســـانية  والخدمـــات 
جميـــع مـــدن وقـــري مملكـــة 
بمتابعـــة  وتقـــوم  البحريـــن، 
الســـعودية  األســـر  أحـــوال 
إقامـــة  المقيمـــة  المحتاجـــة 
دائمـــة فـــي مملكـــة البحرين 
والســـعي وراء توظيف أبناء 
المحتاجـــة،  األســـر  وبنـــات 
وكذلك أيضـــًا تقوم الجمعية 
المســـاعدات  بتقديـــم 
البحرينيـــات  للمطلقـــات 
بمواطنيـــن  إقتـــرن  اللواتـــي 
أوالد  وأنجبـــن  ســـعوديين 
وذوي  واأليتـــام  وبنـــات، 
اإلحتياجـــات الخاصـــة، ممن 
تنطبـــق عليهـــم المســـاعدات 
وصرف اإلعانات، واألهم من 
ذلك حفظ كرامة المحتاجين 

أهم من مساعدتهم.
وأوضح الياقـــوت أن حرص 
رئيـــس  وعنايـــة  وإهتمـــام 
إدارة  مجلـــس  وأعضـــاء 

الجمعية جعلوا الجمعية من 
أنجـــح الجمعيـــات الخيريـــة 
وأحـــد ثمـــار مســـار العالقات 
بيـــن  المتبادلـــة  األخويـــة 
البلدين الشـــقيقين ) المملكة 
العربيـــة الســـعودية ومملكـــة 
تنطلـــق  لكونهـــا   ) البحريـــن 
مـــن الثوابـــت الراســـخة في 
التطوعـــي  الخيـــري  العمـــل 
الســـعودي  المجتمع  لمناهـــج 
ظـــل  فـــي  والبحرينـــي 
للتوجيهـــات  اإلســـتجابة 
الحرميـــن  لخـــادم  الكريمـــة 
الشـــريفين الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز آل ســـعود وأخيه 
صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة حفظهم 
ومـــؤازرة  ورعاهـــم  هللا 
اوليـــاء العهـــود فـــي البلدين 
الشقيقين. وقال إن الجمعية 
القلـــوب  أصحـــاب  تحـــث 
األجـــر  وطالبـــي  الرحيمـــة 
والمحســـنين بالتبرع للتقرب 
إلي هللا عز وجل وجعله في 

ميزان حسناتهم.

الياقوت: حفظ كرامة 
المحتاجين أهم من مساعدتهم

جمال الياقوت

سيدعلي المحافظة

المنامة - بنا

علـــي  اإلعـــالم  وزيـــر  اســـتقبل 
الرميحـــي، بمكتبـــه امـــس ســـفير 
جمهوريـــة مصر العربية الشـــقيقة 

لدى المملكة ياسر شعبان.
الوزيـــر  رحـــب  اللقـــاء،  وأثنـــاء 
وأشـــاد  المصـــري،  بالســـفير 
الوطيـــدة  التاريخيـــة  بالعالقـــات 
بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهورية 
مصـــر العربيـــة الشـــقيقة، كمـــا تـــم 
بحـــث ســـبل تعزيـــز التعـــاون فـــي 
مختلـــف المجـــاالت خصوصا في 

المجال اإلعالمي.
مـــن جانبه، تقدم الســـفير بخالص 
وزيـــر  إلـــى  والتقديـــر  الشـــكر 
اإلعـــالم ونقل له تحيـــات وتقدير 
حكومـــة جمهوريـــة مصـــر العربية 
علـــى التعـــاون الدائـــم والتغطيـــة 
إذاعـــة  فـــي  المتميـــزة  اإلعالميـــة 
للمناســـبات  البحريـــن  تلفزيـــون 
الوطنية المصرية بما يعكس عمق 
العالقات االخويـــة التاريخية بين 

البلدين والشعبين الشقيقين.

تعزيز التعاون اإلعالمي مع مصر

وحضر االجتماع حوالي 13 شـــركة رائدة 
الشـــركات  وبعـــض  المجـــال،  نفـــس  فـــي 
الهندية المتخصصة في قطاع تكنولوجيا 
المعلومـــات، وجاء اللقـــاء هادًفا إلى ربط 
األعمـــال والمســـتثمرين مـــن كال البلديـــن 
بمجـــال  المرتبطـــة  العالقـــات  وتعزيـــز 
المرتبطـــة  التخصصـــات  فـــي  االســـتثمار 

باللقاء.
مـــن جانبه، قال المديـــر التنفيذي لتطوير 
االســـتثمار بمجلـــس التنميـــة االقتصادية 
مصعـــب عبـــدهللا إن دور المجلـــس يقوم 
حســـب  االســـتثمارات  اســـتقطاب  علـــى 
خطة واســـتراتيجية الحكومة، باإلضافة 
التـــي  االقتصـــادي  التعافـــي  خطـــة  إلـــى 
تتضمـــن التركيز على القطاعات الرئيســـة 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  مجـــال  ومنهـــا 

تواصـــل  أكـــد وجـــود  كمـــا  واالتصـــاالت، 
مســـتمر مـــن المســـتثمرين خصوصـــا من 

جمهورية الهند.
كمـــا وصرح عبدهللا لــــ ”البالد” بأن مجلس 
التنميـــة االقتصاديـــة يعمـــل على تســـهيل 
وبالنســـبة  محلًيـــا،  االســـتثمار  عمليـــة 
فـــي  المشـــاركة  االســـتثمارات  لتوظيـــف 
لتطويـــر  التنفيـــذي  المديـــر  أكـــد  اللقـــاء 
اإلســـتثمار أن لـــب الموضـــوع يقـــوم على 
االســـتثمار نفســـه والذي يعمـــل على خلق 
فـــرص وظيفية مناســـبة، حيث أشـــار إلى 
قيام بعض المســـتثمرين الحضور بتوفير 
فـــرص توظيـــف للبحرينييـــن، والتـــي من 
شـــأنها أن تخلـــق نشـــاطا اقتصاديا يحّول 
وعالمـــي  إقليمـــي  مركـــز  مـــن  البحريـــن 
للخدمـــات بوجـــود اســـتثمارات مرتبطـــة 

بقطـــاع تقنيـــة المعلومـــات والتكنولوجيا 
واالتصاالت، وتحدث عن مساعي مجلس 
العمـــل  وصنـــدوق  االقتصاديـــة  التنميـــة 
)تمكين(، والتي تدور حول جعل الموظف 

البحريني هو الخيار األنسب للتوظيف.
كمـــا عبـــر رئيـــس مجلـــس إدارة صحيفـــة 

كان  الـــذي  الشـــعلة،  عبدالنبـــي  “البـــالد” 
حاضـــًرا اللقـــاء بصفة الرئيس المؤســـس 
للجمعية الهندية البحرينية، عن ســـعادته 
بالســـفارة  أقيـــم  الـــذي  باللقـــاء  وفخـــره 
الهنديـــة لـــدى البحريـــن، شـــاكًرا مجلـــس 
التنمية االقتصادية على جهوده المترتبة 

في تنظيم هذا الحدث.
المســـتثمرين  الشـــعلة جميـــع  شـــكر  كمـــا 
البلديـــن  مـــن  والحضـــور  المشـــاركين 
خصوًصـــا مـــن جمهوريـــة الهنـــد والذيـــن 
ترددت أســـماؤهم على مســـامع الجمعية 
من خـــالل المبـــادرات والمشـــاركات التي 

أضافوهـــا علـــى الصعيـــد المحلـــي وفـــي 
الجمعية، مؤكدا اعتـــزازه وثقته بالجهود 
والتـــي  الحضـــور  جميـــع  مـــن  المقدمـــة 
تساهم في النهوض باالقتصاد البحريني 
والجهـــات  المجلـــس  مـــع  وبالتعـــاون 

المختصة.

المدير التنفيذي لتطوير االستثمار لـ“^” : جهود استثمارية لتحويل النشاط البحريني اإلقليمي لدولي
شركات التكنولوجيا البحرينية ونظيرتها الهندية تبحث التعاون بينها واستثمار الفرص بين البلدين

المجموعـــة  الطبيـــة،  كيمزهيلـــث  أعلنـــت 
الصحيـــة،  الرعايـــة  مجـــال  فـــي  الرائـــدة 
حديثـــا، عـــن افتتـــاح مركـــز غســـيل الكلى 
الجديـــد فـــي مركز كيمزهيلـــث الطبي في 
أم الحصـــم، حيـــث تأتـــي خطـــوة إنشـــاء 
مركز تخصصي لغســـيل الكلى ضمن رؤية 
المجموعـــة لتوفير برنامج شـــامل للعناية 

بالكلى. 
وتقدم كيمزهيلث بالفعل خدمات غســـيل 
بحريـــن  رويـــال  مستشـــفى  فـــي  الكلـــى 
التابـــع للمجموعـــة، ويأتـــي افتتـــاح مركـــز 
غســـيل الكلى الجديـــد ليترجم مســـاعيها 
بتقريـــب خدماتها للمرضى من المواطنين 
والمقيميـــن والـــزوار في مملكـــة البحرين. 
ويقـــع مركـــز غســـيل الكلـــى الجديـــد فـــي 
الطابق الثاني من مركز كيمزهيلث الطبي، 
ويتكون من 10 وحدات لغسيل الكلى و3 
غـــرف خاصة مع غرفتين وتشـــمل مرافق 

عزل.
وقـــال العضـــو المنتـــدب ورئيـــس مجلس 
إدارة مجموعـــة كيمزهيلـــث محمد إلياس 
بكـــم  أرحـــب  أن  “يســـعدني  هللا  ســـعد 
فـــي المنشـــأة المجـــددة والحديثـــة لمركز 
الطبـــي. يعـــد افتتـــاح مركـــز  كيمزهيلـــث 
غســـيل الكلى إحـــدى المبادرات الرئيســـة 
المخطـــط لهـــا فـــي إطـــار برنامـــج رعايـــة 
الكلى الشـــامل، والذي يتضمن خطة قوية 
جاهزة للتنفيذ. سيوفر مركز غسيل الكلى 
الجديد خدمات غســـيل الكلـــى المتقدمة، 
بينمـــا نحـــن فـــي طـــور تنفيـــذ مزيـــد مـــن 

الخطط لتقديم غســـيل الكلـــى البريتوني 
قريًبا”.

مـــن جانبـــه، علـــق رئيـــس مجلـــس إدارة 

مركز كيمزهيلث الطبي رئيس مستشـــفى 
رويـــال البحريـــن أحمـــد جواهـــري، قائـــاًل 
“ســـعت كيمزهيلث دائًما منـــذ العام 2004 

إلـــى تقديـــم خدمـــات جديـــدة لمرضاهـــا 
واالهتمـــام باحتياجـــات الرعايـــة الصحية 
الخاصـــة بهـــم. ومـــن خـــالل مركز غســـيل 

الكلى، نعتزم تقديم خط جديد من العالج 
للمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى”.

يشـــار إلى أن مركز غســـيل الكلى الجديد 

تـــم إنشـــاؤه فـــي منشـــأة حديثـــة وهادئة 
تقـــدم رعايـــة اســـتثنائية للمرضـــى الذين 
يخضعـــون لغســـيل الكلـــى تحت إشـــراف 
البـــورد  مـــن  المعتمديـــن  الكلـــى  أطبـــاء 
األميركـــي، ويعملـــون مًعـــا تحـــت مظلـــة 
المجموعـــة العربيـــة لرعايـــة الكلـــى. كمـــا 
أن المركـــز مجهـــز تجهيـــًزا جيـــًدا لتقديم 
أفضـــل تجربـــة مـــن خـــالل تقنية غســـيل 
الكلـــى  الحديثـــة وفنيـــي غســـيل  الكلـــى 
كامـــالً  تدريبـــًا  المدربيـــن  والممرضـــات 

وأجواء مريحة.
التنفيـــذي لمجموعـــة  الرئيـــس  وأوضـــح  
كيمزهيلث شـــريف محمد سعدهللا “هدفنا 
هـــو توفيـــر عـــالج غســـيل الكلـــى بتكلفـــة 
فعالـــة بأفضل جودة وخبـــرة وتكنولوجيا 
للمرضـــى الكـــرام. ســـيتمكن المرضى اآلن 
مـــن الحصـــول علـــى خدمة غســـيل الكلى 
بشـــكل أسهل في العيادات الخارجية بدالً 
من الحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى”. 
للمجموعـــة  التنفيـــذي  المديـــر  وأضـــاف 
جاكـــوب توماس “مركز غســـيل الكلى هو 
فـــي األســـاس عيـــادة خارجيـــة ويهـــدف 
إلـــى توفير بيئة سلســـة للمرضـــى، لتوفير 
خدمـــة  مـــع  الراحـــة  درجـــات  أقصـــى 
التوصيـــل المجانـــي مـــن وإلى المنـــزل أو 
مكان العمل. سيســـتمر كل من مستشـــفى 
رويـــال البحريـــن ومستشـــفى كيمزهيلث 
في تقديم خدمات غســـيل الكلى للمرضى 

الداخليين فقط”.

“كيمزهيلـث” تدشــن مـركــز غسيــل الكلــى الجـديــد
ضمن رؤية المجموعة لتوفير برنامج شامل للعناية
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مصعب عبدالله

 نظمــت الجمعيــة البحرينيــة الهنديــة، تحت رعاية ســفير جمهورية الهند في 
البحريــن بيــوش سريفاســتافا وبالتعــاون مــع مجلــس التنميــة االقتصاديــة، 
مجــال  فــي  المتخصصــة  الهنديــة  الشــركات  مــن  مجموعــة  بيــن  اجتماًعــا 
تكنولوجيــا المعلومــات مــع نظيراتهــا مــن الشــركات البحرينية بالتنســيق مع 
جمعيــة شــركات التكنولوجيــا البحرينيــة ونظيرتهــا الهنديــة ناســكوم وذلــك 

مساء أمس األحد في السفارة الهندية.

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/05/496923022521.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4969/finance/759111.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4969/bahrain/759029.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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مناقشة مشروعات منظمة الخليج لالستشارات الصناعية
الدوسري تترأس وفد البحرين المشارك باجتماع الرياض

ترأســـت وكيـــل وزارة الصناعـــة والتجارة 
والســـياحة إيمان الدوســـري، وفـــد مملكة 
البحريـــن المشـــارك فـــي اجتمـــاع الـــدورة 
للمكتـــب   2022 للعـــام  األولـــى  العاديـــة 
التنفيـــذي لمنظمـــة الخليج لالستشـــارات 
الصناعيـــة، الـــذي ضـــم الوكيـــل المســـاعد 
لتنميـــة الصناعـــة خالـــد العلوي، بمشـــاركة 
وكالء وزارات الصناعـــة بـــدول المجلـــس 
أعضاء المكتـــب التنفيذي في مقر األمانة 
العامة بالرياض. وناقش المشاركون عددا 
مـــن الموضوعـــات المدرجـــة علـــى جدول 
متابعـــة  علـــى  اشـــتمل  والـــذي  األعمـــال، 
للعـــام  الثانـــي  قـــرارات االجتمـــاع  تنفيـــذ 
2021 للمكتـــب التنفيذي، وعرض لمنظمة 
بشـــأن  الصناعيـــة  االستشـــارات  الخليـــج 
مشروعات خطة المنظمة للدول األعضاء 
واألمانـــة العامـــة للعاميـــن 2021 - 2022 
باإلضافـــة إلى عدد مـــن الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك.

تجربة “مدن”

الصناعـــة  مـــن وكيـــل وزارة  اطلـــع كل 
والتجارة والســـياحة إيمان الدوســـري، 

الصناعـــة  لتنميـــة  المســـاعد  والوكيـــل 
خالـــد العلـــوي بمعّيـــة وكالء الصناعـــة 
بـــدول مجلـــس التعاون لـــدول الخليج 
العربية علـــى تجربة الهيئة الســـعودية 
التقنيـــة  ومناطـــق  الصناعيـــة  للمـــدن 

)ُمدن( في دعم وتشـــجيع االستثمارات 
الصناعيـــة، وجهـــود الهيئة فـــي تطوير 
البنية التحتية الالزمـــة لدعم الصناعة 
بالمملكـــة العربية الســـعودية. جاء ذلك 
وزارة  نظمتهـــا  التـــي  الزيـــارة  خـــالل 
الصناعـــة والثـــروة المعدنية الى مدينة 
للوفـــود  الثانيـــة  الصناعيـــة  الريـــاض 
أعمـــال  فـــي  المشـــاركة  الخليجيـــة 
االجتمـــاع االســـتثنائي الثانـــي لـــوكالء 
وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.
بالمســـتوى  الدوســـري  أشـــادت  وقـــد 
العالي للتنظيـــم، وأهمية االطالع على 
التجـــارب الخليجية وتبـــادل الخبرات 
فيما بين الدول األعضاء سعيا لتكامل 
الصناعات ورفع كفاءة سالسل اإلمداد 
فيمـــا بينهـــا لمـــا فيـــه خيـــر ومصلحـــة 

االقتصاد الخليجي.

قال رجل األعمال وليد بديوي لـ ”البالد” 
إن مطالب تجار منطقة عراد الصناعية 
مـــا تـــزال كمـــا هي، فـــي ظـــل الظروف 
وتداعيـــات  الحاليـــة،  االقتصاديـــة 
الجائحـــة التي أثرت بشـــكل كبير على 
أعمالهم التجاريـــة وأضّرت بمداخليهم 
بشـــكل كبير، وحملتهـــم الديون الثقيلة 

والفواتير.
وكانت “البالد” قد نشـــرت في وقت سابق، استطالعا موسعا 
لعـــدد من تجـــار المنطقـــة، يطالبون فيـــه الجهـــات المختصة 
وعلى رأســـها وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي بخفـــض إيجـــارات المحـــالت، أو تعديلهـــا عما هي 
عليـــه اآلن، نظـــًرا للظـــروف الراهنة التي تهـــدد بإغالق بعض 

المحالت واألنشطة.
واســـتلم بديـــوي خطابا من رئيـــس وحدة شـــكاوى األعضاء 
بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المرباطي بذات الشـــأن، 
حصلت “البالد” على نسخة منه نصه جاء فيه: نود إعالمكم 
أن الغرفة قامت بالتواصل مع مكتب وزير األشغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي، والســـعي للحصـــول علـــى 

موافقة لتحقيق طلبكم.

ثم تم إرســـال خطاب من رئيس الغرفة 
ســـمير ناس إلـــى الوزير لتقديـــم الدعم 
الالزم نحـــو تخفيض اإليجارات. وبناًء 
علـــى ما ذكر أعاله، فقـــد وافتنا الوزارة 
مـــن خـــالل خطـــاب صـــادر عـــن الوزير 
برّدهـــا بشـــأن الموضوع بـــأن المحالت 
المؤجـــرة قـــد التحقـــت تنظيمـــًا ببلدية 
المحـــرق منذ العـــام 2010، ولم يتم تغيير إيجارات القســـائم 
منـــذ ذلك الحين، حتى تم تســـجيل مالحظـــة من قبل ديوان 
الرقابـــة الماليـــة واإلدارية على الـــوزارة التـــي بدورها قامت 
بتثميـــن العقـــارات من قبل خبيـــر عقاري، قام بتحديد ســـعر 
المتـــر المربـــع، بنـــاًء علـــى قيمـــة العقـــار الحاليـــة في الســـوق 
العقاري، ومدى صالحية ومالءمة اإليجارات الحالية حسب 
الفئـــات اإليجارية، ومراعـــاة من الوزارة لظـــروف المنتفعين 
بالقســـائم ولتصحيح األوضاع اإلدارية والقانونية، فقد تقرر 
تطبيـــق الزيـــادة اإليجاريـــة على ثـــالث فترات مقســـمة على 

خمس سنوات”.
وبحسب رد الوزارة، فإنه ال يمكن تغيير اإليجارات، ومخالفة 
بنـــود العقود المبرمة، خصوصـــا أن التثمين الفعلي إليجارات 

القسائم أعلى بكثير من قيمة بدل االنتفاع الحالي.

ردا على مطالبات التجار في المنطقة... “األشغال”:

ال يمكن تغيير إيجارات عراد الصناعية

ترأســـت وكيل وزارة الصناعة 
إيمـــان  والســـياحة  والتجـــارة 
البحريـــن  وفـــد  الدوســـري، 
االجتمـــاع  فـــي  المشـــارك 
لـــوكالء  الثانـــي  االســـتثنائي 
وزارات الصناعة بدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، 
الـــذي ضـــم الوكيـــل المســـاعد 
لتنمية الصناعـــة خالد العلوي، 
وزارات  وكالء  بمشـــاركة 
الصناعـــة بـــدول المجلس، في 
مقر األمانة العامة بالسعودية.
مـــن  عـــددا  الـــوكالء  وناقـــش 
الموضوعـــات التي من شـــأنها 

اإلســـهام في تعزيز العمل الخليجي المشـــترك، واالرتقاء بالصناعة الخليجية وتكاملها، 
حيث تطرق االجتماع الى تبني اســـتراتيجية موحـــدة للتنمية الصناعية لدول مجلس 
التعـــاون تســـعى لزيـــادة القيمة المضافة مـــن قطاع الصناعـــة التحويلية، ورفع مؤشـــر 
التنافســـية الصناعية على المســـتوى العالمي، عالوة على رفع مشـــاركة القطاع الخاص 
ممثـــالً بالصناعـــات الصغيرة والمتوســـطة ورفع مســـاهمة القوى العاملـــة الخليجية في 

مجمل القوى العاملة في القطاع.
كما التطرق لتحديث وتعديل قانون التنظيم الصناعي الموحد والئحته التنفيذية والذي  «

يتواءم مع ما تسعى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتحقيقه ضمن اولويات استراتيجية 
قطاع الصناعة )2022 - 2026( التي أطلقتها حكومة البحرين كجزء من خطة التعافي 

االقتصادي ليلبي طموحات دول المجلس في تبني الصناعات الذكية وتشجيع التحول نحو 
الثورة الصناعية الرابعة بأسس االبتكار واالستدامة.

بحث االرتقاء بالصناعة الخليجية وتكاملها

تطوير الطرق والمجاري والتشجير في الجفير بـ 3.5 مليون دينار

إلنشاء 284 شقة بشرق الحد اإلسكاني
فازت شركة دار الخليج للتجارة 
لـــوزارة  بمناقصـــة  والمقـــاوالت 
اإلسكان ألعمال إنشاء 284 شقة 
ضمـــن الحزمـــة )D( فـــي القريـــة 
بمشـــروع شـــرق الحد اإلسكاني 
باإلضافة إلى أعمال اإلنشاءات 
التحتيـــة  والبنيـــة  الخارجيـــة 
المرافقـــة لها بنحـــو 17.8 مليون 
ترســـيات  وذلـــك ضمـــن  دينـــار، 
والمزايدات  المناقصات  مجلس 

لشهر ابريل الماضي.
تـــاون  كمـــا فـــازت شـــركة داون 
لـــوزارة  بمناقصـــة  للمقـــاوالت 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 
لتطويـــر  العمرانـــي  والتخطيـــط 
الطرق وشـــبكة الصرف الصحي 
فـــي   324 لمجمـــع  والتشـــجير 
منطقـــة الجفير بنحو 3.5 مليون 

دينار.
وأرســـى المجلس 113 مناقصة 
ومزايـــدة فـــي ابريـــل الماضـــي 
تابعة لـ 24 جهة حكومية بقيمة 
 113.15 تجـــاوزت  إجماليـــة 

مليون دينار. 
وكانـــت أعلى 5 جهات حكومية 
ترســـيات  قيمـــة  حيـــث  مـــن 
فـــي  والمزايـــدات  المناقصـــات 
شـــركة  أوال  كالتالـــي:  ابريـــل، 
تطويـــر للبتـــرول التـــي حظيت 
والهيئـــات  الـــوزارات  بأعلـــى 
والشركات الحكومية من حيث 
قيمـــة المناقصـــات والمزايـــدات 
مليـــون   55.3 بنحـــو  المرســـاة 
إجمالـــي  مـــن   %  48.9( دينـــار 
قيمـــة الترســـيات(، ثانًيـــا وزارة 
مليـــون   17.6 بنحـــو  اإلســـكان 
ثالًثـــا شـــركة   ،)% 15.6( دينـــار 
طيران الخليج بنحو 16 مليون 
وزارة  رابًعـــا   ،)%  14.1( دينـــار 

البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 
والتخطيـــط العمراني بنحو 8.8 
ماليين دينـــار )7.8 %(، وأخيًرا 
هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء بقرابـــة 

5.3 مليون دينار )4.7 %(.
وأرسى المجلس في شهر ابريل 
مناقصـــات ومزايدات،  الماضي 
كان من أبرزها: مناقصة لشركة 
طيران الخليج لتقديم خدمات 
مطـــار  فـــي  األرضيـــة  المناولـــة 
دكا فـــازت بهـــا خطـــوط بيمـــان 
الجويـــة  الجويـــة  بنغالديـــش 
بنحو 7.3 مليون دينار، مناقصة 
لوزارة األشغال ألعمال التشجير 
لعـــام 2022 فـــازت بها مجموعة 
شركات بقيمة 1.5 مليون دينار، 
مناقصة لشـــركة مطار البحرين 
لألعمـــال التحضيريـــة )الحزمـــة 
مـــن  المتبقيـــة  األعمـــال   )B1
مشـــروع تطوير مطـــار البحرين 
الدولي فازت بها شـــركة المؤيد 
مليـــون   1.2 بنحـــو  للمقـــاوالت 
دينـــار، ومناقصة أخرى لشـــركة 
مطار البحريـــن لتقديم خدمات 

المناظـــر  وصيانـــة  تشـــغيل 
الطبيعية وأنظمة الري والمعالم 
المائيـــة فـــي المطـــار فـــازت بها 
للمقـــاوالت  نيوكاســـل  شـــركة 

بنحو 1.2 مليون دينار.
كمـــا أرســـى المجلـــس مناقصـــة 
لصيانـــة  األشـــغال  لـــوزارة 
وتشغيل نظم المناظر الطبيعية 
والري الناعمة لشـــوارع المحرق 
دينـــار،  ألـــف   874.7 بنحـــو 
الصحـــة  لـــوزارة  مناقصتيـــن 
بصفـــة  مطلـــوب  دواء  لتوفيـــر 
ألـــف   593.1 بنحـــو  مســـتعجلة 
دينـــار، مناقصة لـــوزارة الصحة 
لتزويد أثاث لمركز غسيل الكلى 
بالرفـــاع ضمـــن برنامـــج تنميـــة 
دول مجلـــس التعاون الخليجي 
 304 بقيمـــة  البحريـــن  لمملكـــة 
آالف دينـــار، مناقصتيـــن لهيئـــة 
البحريـــن للمعارض والمؤتمرات 
والحواســـب  األجهـــزة  لتوريـــد 
والبرامـــج  واألنظمـــة  اآلليـــة 
وتوريد المعـــدات األمنية لمركز 
للمعـــارض  الدولـــي  البحريـــن 

بنحـــو  الجديـــد  والمؤتمـــرات 
مناقصـــة  دينـــار،  ألـــف   204.5
لوزارة شـــؤون اإلعـــالم لتنظيم 
حفـــل افتتـــاح وختـــام مهرجان 
بهـــا  فـــاز  والتلفزيـــون  اإلذاعـــة 
ســـتوديو ماســـتر بقيمـــة 179.3 
لـــوزارة  مناقصـــة  دينـــار،  ألـــف 
المواصـــالت واالتصاالت لنظام 
محـــاكاة لبـــرج مراقبـــة الحركة 
ألـــف   135.9 بنحـــو  الجويـــة 
دينـــار، مناقصة لـــوزارة التربية 
والتعليـــم لتطوير منصة البوابة 
EDU- للـــوزارة  )التعليميـــة 

NET( فازت بها شـــركة سكربت 
لتقنيـــة المعلومـــات بقيمـــة 120 
ألـــف دينـــار، ومناقصـــة لـــوزارة 
شـــؤون اإلعـــالم للمســـاهمة في 
مـــن  الثانيـــة  النســـخة  إنتـــاج 
“كفـــو”  االجتماعـــي  البرنامـــج 
لعـــام  المبـــارك  رمضـــان  لشـــهر 
2022 فـــاز بها المكتب التنفيذي 
للخطة الوطنية لتعزيز االنتماء 
وترســـيخ قيـــم المواطنة بقيمة 

30.9 ألف دينار.

أمل الحامد
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الدوسري مشاركة  في اجتماع الرياض 

إبراهيم النهام

ضمـــت قائمة فوربس “جلوبال 2000” الســـنوية، البنك 
األهلي المتحد، وهو البنك الوحيد من مملكة البحرين، 
االقتصاديـــة  المجلـــة  صنفتهـــا  التـــي  القائمـــة  ضمـــن 
األميركية ألقوى 2000 شركة حول العالم للعام 2022. 
وحـــل البنـــك األهلي المتحـــد في الترتيـــب 27 خليجًيا 

و1462 عالمًيا، وبقيمة سوقية وصلت إلى 11.43 مليار 
دوالر. وتضم القائمة أقوى 2000 شـــركة على مســـتوى 
العالـــم والتـــي تـــم إعدادهـــا بنـــاء علـــى قيمـــة األصول 
والقيمة الســـوقية وصافي األرباح واإليـــرادات بأوزان 
نســـبية متســـاوية. وضمت القائمة 38 شركة خليجية، 
مـــن بينها: 16 شـــركة ســـعودية، 13 شـــركة إماراتية، 3 

شركات كويتية، شركة وحيدة من مملكة البحرين.

حل بالمرتبة الـ 27 على مستوى الخليج

“األهلي المتحد” ضمن قائمة “فوربس جلوبال 2000”
المحرر االقتصادي

ــــومــــات  ــل ــعــ ــمــ ــ ــة ال ــ ــئ ــ ــي نــــفــــت هــ
والـــحـــكـــومـــة اإللــكــتــرونــيــة ما 
ــالد” في  ــبـ نــشــرتــه صــحــيــفــة “الـ
بتاريخ  الصادر   )4964( عددها 
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أول  إطالق  اإللكترونية..  والحكومة  المعلومات  ورعاية  إشــراف 
منصة وطنية لــألعــمــال فــي الــبــحــريــن(، وجـــاء فــي الــبــيــان: “تــود 
فيما  وخاصة  وتفصيالً  جملة  الخبر  في  ورد  ما  تنفي  أن  الهيئة 
يتعلق بجانب رعايتها أو إشرافها المباشر أو غير المباشر للموقع 

اإللكتروني والمنصة المشار إليها”.
وأضافـــت “تجـــدد الهيئة تأكيدها وانطالقا مـــن حرصها على تعزيز 
المشـــاركة اإللكترونيـــة، وتســـهيل عمليـــة التواصـــل معهـــا من قبل 
الجهـــات واألفـــراد، التزامهـــا بتوفيـــر المعلومـــات ألفـــراد المجتمـــع 
ومؤسســـاته بمـــا فيها وســـائل وقنـــوات اإلعالم المحليـــة، وتمكين 
االطـــالع علـــى كافة المشـــاريع  والمبـــادرات الوطنية التـــي تنفذها 
الهيئـــة والمتاحـــة عبر موقعهـــا اإللكتروني أو من خالل حســـاباتها 
على مواقع التواصل االجتماعي أو حســـابها على االنســـتغرام على 

.”@iGAbahrain

 هيئة المعلومات تنفي رعايتها
أو إشرافها على منصة األعمال

وكيل “الصناعة” تطلع على تجربة “ُمدن”

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/05/496923022521.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4969/finance/759105.html



