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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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األمير  الملكي  السمو  صاحب  أكــد 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
ــيـــس مــجــلــس  ــلــــى رئـ ــائـــب الـــقـــائـــد األعــ نـ
بين  المشترك  التعاون  آفــاق  أن  الـــوزراء 
الــبــرازيــل  وجــمــهــوريــة  الــبــحــريــن  مملكة 
ــاديـــة الــصــديــقــة تــشــهــد مــواصــلــة  االتـــحـ
الجهود لتنميتها على المستويات كافة 
البلدين  على  والنفع  بالخير  يعود  بما 
ما  إلــى  مــشــيــًرا  الصديقين،  وشعبيهما 
رعايٍة  من  الثنائية  العالقات  به  تحظى 
واهــتــمــام مــن حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 

األعــلــى حفظه  الــقــائــد  المعظم  الــبــالد 
ــيـــس جــايــيــر  ــرئـ الـ ــة  ــامـ اهلل ورعـــــــاه وفـــخـ
بــولــســونــارو رئــيــس جــمــهــوريــة الــبــرازيــل 

االتحادية الصديقة.
جـــاء ذلـــك لـــدى لــقــاء ســمــوه بقصر 
الــــرفــــاع أمــــــس، بـــحـــضـــور ســـمـــو الــشــيــخ 
خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان  بن  محمد 
النعيمي  بن صقر  ذياب  الركن  والفريق 
رئيس هيئة األركان، والفريق أول بحري 
فالفيو روشا السكرتير الخاص للشؤون 
رئيس جمهورية  االستراتيجية لفخامة 
البرازيل االتحادية الصديقة، حيث نقل 

الــفــريــق أول بــحــري فــالفــيــو روشــــا إلــى 
األعلى  القائد  المعظم  الملك  جــاللــة 
وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب 
الــقــائــد األعــلــى رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
تــحــيــات وتـــقـــديـــر الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي، 
كــمــا حــمــلــه ســمــوه نــقــل تــحــيــات جــاللــة 
ــى إلــى  ــلـ الــمــلــك الــمــعــظــم الـــقـــائـــد األعـ
فخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس 
وتمنيات  االتحادية،  البرازيل  جمهورية 
من  بمزيٍد  الصديقة  للبرازيل  جاللته 
حرص  سموه  مثمًنا  ــار،  واالزدهــ التطور 
تطوير مختلف  على  البرازيلي  الرئيس 

أوجه التعاون مع مملكة البحرين بلوًغا 
لألهداف المنشودة.

ونّوه سموه بمسار العالقات الواعدة 
بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل 
االتـــحـــاديـــة، والــتــي عــززتــهــا االتــفــاقــيــات 
المتبادلة،  والزيارات  التفاهم  ومذكرات 
تعزيزها  بسبل  الدفع  أهمية  إلــى  الفًتا 
في  يسهم  بــمــا  األصــعــدة  عــلــى مختلف 
رفد مختلف القطاعات الحيوية ويصب 
بين  الــمــشــتــركــة  الــمــصــالــح  تحقيق  فــي 

البلدين الصديقين.
وجرى خالل اللقاء، استعراض آخر 

اإلقليمية  الساحتين  على  المستجدات 
ــة، وعــــــــددًا مــــن الـــقـــضـــايـــا ذات  ــيــ ــدولــ والــ

االهتمام المشترك.
من جانبه، أعرب الفريق أول بحري 
فالفيو روشا عن خالص الشكر والتقدير 
لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب 
الــقــائــد األعــلــى رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
ــن حـــــرٍص و اهــتــمــام  ــا يــبــديــه مـ عــلــى مـ
مملكة  بين  الثنائية  العالقات  بتطوير 
البحرين وجمهورية البرازيل االتحادية، 
الــنــمــاء  مـــن  الــمــزيــد  للمملكة  مــتــمــنــًيــا 

والتقدم.

ولي العهد رئي�س ال�زراء يلتقي ال�سكرتير الخا�س لل�س�ؤون اال�ستراتيجية لرئي�س البرازيل
الأ���ص��ع��دة مختلف  ع��ل��ى  ت��ع��زي��زه��ا  وب��اأه��م��ي��ة  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ي��ن  ال��ع��اق��ات  بم�صار  ي��ن��وه  ���ص��م��وه 

} القائد العام خالل استقبال الفريق أول بحري فالفيو روشا السكرتير الخاص للشؤون االستراتيجية لفخامة رئيس جمهورية البرازيل االتحادية الصديقة.

اجتمع المشير الركن الشيخ 
أحـــمـــد آل خــلــيــفــة  ــن  بــ خــلــيــفــة 
القائد العام لقوة دفاع البحرين 
بــحــري فالفيو  أول  الــفــريــق  مــع 
روشا السكرتير الخاص للشؤون 
رئيس  لــفــخــامــة  االســتــراتــيــجــيــة 
جــمــهــوريــة الـــبـــرازيـــل االتــحــاديــة 

الصديقة، بحضور الفريق الركن 
رئيس  النعيمي  صــقــر  بــن  ذيـــاب 
هيئة األركان، وذلك صباح أمس 

األحد 29 مايو 2022م.
ــام لــقــوة  ــعـ ــــب الــقــائــد الـ ورحـ
ــريــــن بـــالـــســـكـــرتـــيـــر  ــبــــحــ دفـــــــــاع الــ
االستراتيجية  للشؤون  الخاص 

ــــس جــــمــــهــــوريــــة  ــيــ ــ ــة رئــ ــامــ ــخــ ــفــ لــ
الصديقة،  االتــحــاديــة  الــبــرازيــل 
بين  القائمة  بالعالقات  مشيدًا 
تشهد  التي  الصديقين  البلدين 
ــدوام تــطــورًا وتــقــدمــًا في  على الــ
ــاالت، وخـــاصـــة  ــجــ ــمــ مــخــتــلــف الــ
ــا يــتــعــلــق بــالــمــجــال الــدفــاعــي  مـ

والسبل الكفيلة بتطويره.
ــاع الــــلــــواء  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ حــــضــــر االجـ
الركن حسن محمد سعد مدير 
ديــــوان الــقــيــادة الــعــامــة، والــلــواء 
الفضالة  إبــراهــيــم  غــانــم  الــركــن 
ــيـــس هــيــئــة األركــــــان  مـــســـاعـــد رئـ
لـــلـــعـــمـــلـــيـــات، والـــــلـــــواء حــقــوقــي 

فليفل  راشـــــد  يـــوســـف  ــتـــور  الـــدكـ
رئيس  العسكري  القضاء  رئيس 
مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الــعــســكــريــة، 
ــن طـــيـــار الــشــيــخ  ــركــ والـــــلـــــواء الــ
خليفة  آل  ســلــمــان  بـــن  مــحــمــد 
وعدد  العسكري،  التعاون  مدير 

من كبار الضباط.

كما حضر االجتماع النائب 
لجنة  رئيس  بولسونارو  إدواردو 
ــاع  الـــعـــالقـــات الــخــارجــيــة والـــدفـ
ــواب  ــ ــنــ ــ ــلــــس الــ الـــــوطـــــنـــــي بــــمــــجــ
االتحادية  الــبــرازيــل  بجمهورية 
ــار الـــمـــســـؤولـــيـــن  ــبــ ــن كــ ــ وعـــــــدد مـ

البرازيليين.

القائ���د الع���ام ي�س���يد بتط����ر العالق���ات م���ع البرازي���ل ف���ي مختل���ف المج���االت

الركن  الــلــواء  سمو  استقبل 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
مــســتــشــار األمـــــن الـــوطـــنـــي قــائــد 
ــفـــريـــق أول  الـ الــمــلــكــي  الــــحــــرس 
السكرتير  ــا  روشــ فــالفــيــو  بــحــري 
االستراتيجية  للشؤون  الــخــاص 
ــة  ــهــــوريــ ــمــ لــــفــــخــــامــــة رئــــــيــــــس جــ
الــبــرازيــل االتــحــاديــة الــصــديــقــة، 
وذلــــــك صـــبـــاح أمـــــس األحــــــد 29 

مايو 2022م.
ورحــــــب ســمــو مــســتــشــار األم
ن الوطني قائد الحرس الملك

للشؤون  الــخــاص  ي بالسكرتير 
االســتــراتــيــجــيــة لــفــخــامــة رئــيــس 
جــمــهــوريــة الـــبـــرازيـــل االتــحــاديــة 

الــصــديــقــة. وخـــالل الــلــقــاء أشــار 
سموه إلى أن العالقات البحرينية 
ــدوام  ــ الــبــرازيــلــيــة تــشــهــد عــلــى الـ
تــطــورًا فــي الــعــديــد مــن مجاالت 
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق بــمــا يــخــدم 
المشتركة  والــمــصــالــح  ــداف  األهــ
الصديقين،  والشعبين  للبلدين 
كما تم بحث عدد من المواضيع 

ذات االهتمام المشترك.
إدواردو  النائب  اللقاء  حضر 
بولسونارو رئيس لجنة العالقات 
ــاع الـــوطـــنـــي  ــ ــدفــ ــ الـــخـــارجـــيـــة والــ
بـــمـــجـــلـــس الـــــنـــــواب بــجــمــهــوريــة 
البرازيل االتحادية وعدد من كبار 

المسؤولين البرازيليين.

م�����س��ت�����س��ار االأم�������ن ال����ط���ن���ي ق���ائ���د ال���ح���ر����س ال��م��ل��ك��ي ي�����س��ت��ق��ب��ل 
���س��ك��رت��ي��ر ال���������س�����ؤون اال����س���ت���رات���ي���ج���ي���ة ل���رئ���ي�������س ال���ب���رازي���ل

ق���������س����م م����ك����اف����ح����ة ال��������ع��������دوى ب���ال���ع�������س���ك���ري
ي����ن����ظ����م ور���������س��������ا ت�����دري�����ب�����ي�����ة ل���ل���ع���ام���ل���ي���ن 

نـــــظـــــم قـــــســـــم مــــكــــافــــحــــة الــــــعــــــدوى 
مع  وبــالــتــعــاون  الــعــســكــري  بالمستشفى 
مـــركـــز ولــــي الــعــهــد لــلــتــدريــب والــبــحــوث 
الطبية عددا من ورش العمل التدريبية، 
لـــتـــدريـــب جــمــيــع الــعــامــلــيــن فــــي مــجــال 
الطبية  بــالــخــدمــات  الــصــحــيــة  الـــرعـــايـــة 
جــدري  مـــرض  تفشي  حـــال  فــي  الملكية 

القرود.

وتــهــدف هـــذه الــــورش الــتــدريــبــيــة الــى 
خطط  ووضـــع  والــتــأهــب  التعامل  كيفية 
ــيـــات الـــوقـــايـــة  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــداد واسـ ــعـ ــتـ لـــالسـ
للسيطرة والحد من تفشي هذا المرض.

حــضــر ورش الــعــمــل الــتــي بـــدأت منذ 
بداية األسبوع الماضي عدد من العاملين 
الرعاية الصحية في مختلف  في مجال 
ورش  اشتملت  كما  الطبية،  التخصصات 

وتدريبات  نظرية  العمل على محاضرات 
عملية.

الملكية  الــطــبــيــة  الــخــدمــات  وتــفــخــر 
بقيادة اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن 
كأول  السباقة  تكون  بــأن  خليفة  آل  علي 
مستشفى يعلن بدء بروتوكوالت لمواجهة 
عليه،  والسيطرة  الــقــرود  جــدري  فيروس 

وكيفية التعامل معه في حال انتشاره.

الملك وولي العهد رئي�س ال�زراء 
يهنئ�ان بالعي�د ال�طن�ي للنيب�ال

بــعــث حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى آل 
السيدة  فخامة  إلــى  تهنئة  برقية  المعظم  الــبــالد  ملك  خليفة 
الديمقراطية  نــيــبــال  رئــيــســة جــمــهــوريــة  بــهــانــداري  ديــفــي  بــيــديــا 
االتحادية، بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبالدها، أعرب جاللته 
في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامتها موفور الصحة 

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب  وبــعــث 
خــلــيــفــة ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء بــرقــيــة تــهــنــئــة إلــى 
نيبال  جمهورية  رئيسة  بــهــانــداري  ديفي  بيديا  السيدة  فخامة 
الديمقراطية االتحادية، بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبالدها، 
أعرب سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لفخامتها موفور 

الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
رئيس مجلس  العهد  ولي  الملكي  السمو  بعث صاحب  كما 
الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى السيد شير بهادور ديوبا رئيس 

وزراء جمهورية نيبال الديمقراطية االتحادية.

القاهرة - سيد عبدالقادر:
ــو الـــشـــيـــخ  ــمــ بــــرعــــايــــة ســ
خليفة  آل  مبارك  بن  محمد 
الـــوزراء  رئــيــس مجلس  نــائــب 
ــى  ــلــ ــــس الـــمـــجـــلـــس األعــ ــيـ ــ رئـ
والــتــدريــب،  التعليم  لتطوير 
وثيقة  إطــالق  مؤتمر  ينعقد 
تــطــويــر الــتــعــلــيــم فـــي الــعــالــم 
العربي تحت شعار »البحرين 
بــــوابــــة تـــطـــويـــر الــتــعــلــيــم فــي 
ــم الـــــعـــــربـــــي« والــــــــذي  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
ــان الــعــربــي  ــمـ ــرلـ ــبـ يــنــظــمــه الـ
التربية  وزارة  مــع  بــالــتــعــاون 

2022م،  يونيو   )2  –  1( يــومــي  خــالل  البحرين  بمملكة  والتعليم 
وبمشاركة عدد من كبار الشخصيات على مستوى رؤساء المجالس 
العربية  المنظمات  عــن  وممثلين  العربية  بــالــدول  والــبــرلــمــانــات 

والدولية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالتعليم.
وأشاد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  يوليه  الــذي  الــالمــحــدود  بالدعم 
التعليم  لقطاع  المعظم،  البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
لجاللته،  اإلصــالحــي  للمشروع  األســاســيــة  الــركــائــز  أحــد  باعتباره 
وباالهتمام الكبير للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقطاع 

التعليم وتطويره.
وأضاف العسومي: »إن وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، 
جاءت نتاج جهد كبير قام به البرلمان العربي على مدار دور انعقاد 
في  المستوى  رفيعي  الــشــركــاء  مــن  مجموعة  مــع  بــالــتــعــاون  كــامــل 
لتطوير  استراتيجية  ورؤيــة  بمثابة خطة  تعد  التي  الوثيقة  إعــداد 
الــتــغــيــرات  يــواكــب  بــمــا  الــعــربــي  الــعــالــم  فــي  التعليمية  الــمــنــظــومــة 
ظل  فــي  التكنولوجية  والــتــطــورات  المعلوماتية  والــثــورة  الثقافية 
وكذلك  المستقبل  وظــائــف  ومتغيرات  الــرابــعــة  الصناعية  الــثــورة 
ا«. المتغيرات الحياتية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا عالمّيً

محمد بن مبارك يرعى اإطالق وثيقة 
العربي العالم  في  التعليم  تط�ير 

} سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.

تــحــت رعـــايـــة عــلــي بن 
ــيـــس  ــح رئـ ــ ــالـ ــ ــــصـ صـــــالـــــح الـ
مــجــلــس الـــــشـــــورى، يــنــظــم 
بالتعاون  الــشــورى  مجلس 
ــد الــــبــــحــــريــــن  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ مــــــــع مـ
ــيـــة  ـــات الـــمـــصـــرفـ ـــدراســـ ـــــلـــ لـ
بنك  من  وبدعم  والمالية، 
منتدى  الوطني،  البحرين 
التعافي االقتصادي، وذلك 
فـــــي الــــخــــامــــس مـــــن شــهــر 

يونيو المقبل.
ــذا  ــ وتـــــــأتـــــــي إقـــــــامـــــــة هـ
إطــالق خطة  المنتدى مع 
التي  االقتصادي،  التعافي 

حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  لــرؤى  تحقيًقا  جــاءت 
وأعلنها مجلس  المعظم،  البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن 
الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
الــوزراء، وشملت إطالق  رئيس مجلس  العهد  ولي  آل خليفة 
عدد من المبادرات الهادفة إلى تنمية االقتصاد وخلق الفرص 

النوعية للمواطنين.
بن  سلمان  الشيخ  للمنتدى  الرئيسية  الكلمة  وسيلقي 

خليفة آل خليفة وزير المالية واالقتصاد الوطني.
ويهدف المنتدى إلى دعم جهود مملكة البحرين، وتحقيق 
االستقرار  وتعزيز  االقتصادي،  التعافي  خطة  في  تطلعاتها 
اقتصادية  لتنمية  النوعية  المبادرات  المالي من خالل طرح 

شاملة األبعاد.
كــمــا يــنــاقــش الــمــنــتــدى أربــعــة مــحــاور رئــيــســيــة بــنــاًء على 
االقتصادي،  التعافي  في خطة  تحديدها  تم  التي  األولويات 
ويشارك في طرحها عدد من الوزراء والمسؤولين من مختلف 
الجهات الحكومية والخاصة، وتشمل: تنمية الثروة البشرية، 
القطاعات  وتنمية  التشريعات،  وتطوير  ــراءات  اإلجـ وتسهيل 
االستدامة  إلى  باإلضافة  االستراتيجية،  والمشاريع  الواعدة 
ــادي. يــديــر جــلــســات الــنــقــاش  ــتـــصـ ــرار االقـ ــقـ ــتـ الــمــالــيــة واالسـ

للمحاور المذكورة عدد من أعضاء مجلس الشورى.
تماشيًا  البشرية  الثروة  تنمية  األول حول  المحور  ويأتي 
التعافي االقــتــصــادي فــي خلق فــرص عمل  أولــويــة خطة  مــع 
حيث  العمل،  ســوق  في  األول  الخيار  المواطن  لجعل  واعــدة 
يتناول الخطط الموضوعة في المجال مع مناقشة التحديات 
والفرص من أجل العمل نحو تحقيق الخطط المنشودة ذات 

الصلة.
كما يسلط المنتدى الضوء على دور السلطة التشريعية 
االقتصادي  التعافي  وأولويات خطة  أهداف  دعم تحقيق  في 
باإلضافة  المستدامة،  التنمية  لمتطلبات  مواكبتها  وضمان 
الــــالزم تــطــويــرهــا للمحافظة عــلــى إطــار  الــجــوانــب  إلـــى أهـــم 
تشريعي فعال ومالئم لمواكبة مختلف جوانب خطة التعافي 

االقتصادي.
التعافي  أولــويــات خطة  مناقشة  ذلــك، سيتم  إلــى  إضافة 
لتحقيق  طرحها  المزمع  العمل  واستراتيجيات  االقتصادي 
ــداف الــخــطــة فــي تــعــزيــز االســتــدامــة الــمــالــيــة واالســتــقــرار  أهــ

االقتصادي.

ينظم��ان   »BIBF« ومعه��د  »ال�س���رى« 
منتدى التعافي االقت�سادي االأحد القادم

} رئيس مجلس الشورى.
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تحت رعاية الدكتور علي بن 
الــعــام،  الــنــائــب  البوعينين  فضل 
برنامجا  الــعــامــة  الــنــيــابــة  تنظم 
االنتخابات  عن  توعويا  تدريبيا 
لــعــام 2022،  والــبــلــديــة  الــنــيــابــيــة 
وذلــــــك فــــي إطــــــار اســـتـــعـــداداتـــهـــا 
لــلــعــمــلــيــة االنـــتـــخـــابـــيـــة والـــتـــي 
توعوية  حمالت  إطــالق  تتضمن 
مــوســعــة عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
ــــدف اإلرشـــــــــاد  ــهـ ــ االجــــتــــمــــاعــــي بـ

والتوعية بالجرائم االنتخابية.
ويتضمن البرنامج التدريبي 
ــة مــــــــن الـــــمـــــحـــــاضـــــرات  ــلــ ــســ ــلــ ســ
االنتخابية  بالجرائم  المتعلقة 
ــاء  ــ ــــضـ تـــســـتـــهـــدف الــــقــــضــــاة وأعـ
 4000 مــن  وأكــثــر  الــعــامــة  النيابة 
لها  الــتــي  الــجــهــات  مــن منتسبي 
عالقة دور في العملية االنتخابية 
وزارات  وهــي  مراحلها  بمختلف 
ــدل والــــــشــــــؤون اإلســـالمـــيـــة  ــ ــعـ ــ الـ
واألوقـــــــــــاف، واألشـــــغـــــال وشـــــؤون 
العمراني،  والتخطيط  البلديات 
ــي شـــــــــــؤون اإلعـــــــــــالم،  ــبــ ــســ ــتــ ــنــ ومــ
ــؤون الـــشـــبـــاب  ــ ــشـ ــ والـــمـــعـــنـــيـــيـــن بـ
التحقيق  وأخــصــائــي  والــريــاضــة، 

ــلـــومـــات بــالــنــيــابــة  ــعـ ــمـ ــيـــي الـ ــنـ وفـ
هذه  فعاليات  وستجري  العامة. 
ــرات والــــحــــمــــالت فــي  ــاضــ ــحــ ــمــ الــ
الــفــتــرة مـــن شــهــر يــونــيــو وحــتــى 
االنتهاء من العملية االنتخابية 
وســيــنــاقــش الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي 
عـــــددًا مـــن الــمــوضــوعــات أبــرزهــا 
والتحقيق  االنتخابية،  الجرائم 
فـــيـــهـــا وإجـــــــــــــــــراءات الـــضـــبـــطـــيـــة 

القضائية بصدد تلك الجرائم.
ــد الـــمـــحـــامـــي الـــعـــام  ــ ــد أكـ ــ وقـ

ــام  ــعـ الـ ــائــــب  ــنــ الــ ــد  ــاعـ ــسـ مـ األول 
أن عقد  وائل بوعالي  المستشار 
من  يأتي  البرنامج  هذا  فعاليات 
في  الــعــامــة  الــنــيــابــة  دور  منطلق 
اإلشراف على الضبط القضائي 

االستحقاقات  ألهمية  وإدراكــهــا 
ــرة  ــيــ ــســ ــمــ االنـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة فـــــــي الــ
ــة،  ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ ــالـ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة بـ
وضـــــــرورة قـــيـــام الــنــيــابــة الــعــامــة 
بـــدورهـــا الـــتـــوعـــوي والــمــســاهــمــة 

في مكافحة الجرائم االنتخابية 
وتــطــبــيــق الـــقـــانـــون فــيــمــا أوجــبــه 
ــوابــــط لــضــمــان  ــن ضــ ــه مــ ــرضــ وفــ
االنتخابية  العملية  سير  سالمة 

ونزاهتها.

النيابة تطلق برنامجا تدريبيا توعويا ا�ستعدادا النتخابات 2022

} الم�شت�شار وائل بوعالي.

قــضــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى 
المدنية السادسة بإلزام شركة 
ــرة بــــدفــــع 38  ــيـ ــهـ مـــــقـــــاوالت شـ
مقاولة  عقد  قيمة  دينار  ألــف 
ــة أخـــــــــرى الـــتـــزمـــت  ــ ــركـ ــ مـــــع شـ
ــد  ــوريـ ــتـ األخــــــيــــــرة بـــمـــوجـــبـــه بـ
العمالة الالزمة لتنفيذ إحدى 
أن  إال  الـــكـــبـــرى  الـــمـــشـــروعـــات 
ــاوالت الــمــنــفــذة  ــقــ ــمــ شـــركـــة الــ
لــلــمــشــروع امــتــنــعــت عــن ســداد 

المبلغ المترصد في ذمتها.
وقـــــــال الـــمـــحـــامـــي عـــصـــام 
الطيب وكيل الشركة المدعية 
ــة مــــقــــاوالت وقــعــت  ــركـ ــا شـ ــهـ إنـ
عليها  الــمــدعــى  مـــع  اتــفــاقــيــة 
ــن عــقــد مـــقـــاولـــة من  ــارة عـ ــبـ عـ

ــه الـــتـــزمـــت  ــبـ ــمـــوجـ ــن بـ ــاطــ ــبــ الــ
ــد الـــعـــمـــالـــة لــلــمــدعــى  ــوريــ ــتــ بــ
عليها إلنجاز أحد المشروعات 
ــار الـــشـــركـــة  ــبــ ــتــ ــاعــ الــــكــــبــــرى بــ
ــاول  ــقــ ــمــ ــا الــ ــهـ ــيـ ــلـ الــــمــــدعــــى عـ
إال  المشروع  لتنفيذ  الرئيسي 
عن سداد  امتنعت  األخيرة  ان 
دينار،  ألــف   38 تجاوزت  مبالغ 
حــيــث طـــالـــب بـــســـداد الــمــبــلــغ 
عليه  الــمــســتــحــقــة  والـــفـــوائـــد 

بنسبة %7.
وخالل نظر الدعوى أمرت 
انتهى  خبير  بــنــدب  المحكمة 
الــمــدعــى  ــى أن  ــ إلـ تـــقـــريـــر  فــــي 
عـــلـــيـــهـــا تــــــأخــــــرت فــــــي ســــــداد 
الشهرية  المستحقة  الفواتير 

على الرغم من التزام المدعية 
الكامل بتوريد األيدي العاملة 

غير  المستحقات  تكلفة  وان 
يتجاوز  بمبلغ  تقدر  المسددة 
ــارت  38 ألــــف ديـــنـــار، حــيــث أشــ
الحكم  حيثيات  في  المحكمة 
بحسب  قانونًا  المقرر  ان  الــى 
الــمــادة األولــى من قانون  نص 
ــــن  ــــدائـ ــلــــى الـ اإلثــــــبــــــات أنـــــــه عــ
المدين  وعلى  االلــتــزام  إثــبــات 
الــعــقــد  وأن  مـــنـــه،  الـــتـــخـــلـــص 
يجوز  فال  المتعاقدين  شريعة 
ألحدهما أن يستقل بنقضه أو 
تعديل أحكامه إال في حدود ما 
يسمح به االتفاق او يقضي به 
أنه يجب  الى  القانون وأشارت 
تنفيذ العقد لما يتضمنه من 
ما  مــع  تتفق  وبطريقة  أحــكــام 

وشــرف  الــنــيــة  حــســن  يقتضيه 
التعامل.

انــتــهــى تقرير  لــمــا  وقــالــت 
ــال ذمـــة  ــغــ ــشــ ــر إلــــــى انــ ــيـ ــبـ الـــخـ
ــا بـــالـــمـــبـــلـــغ  ــهـ ــيـ ــلـ ــــى عـ ــدعـ ــ ــمـ ــ الـ
المستحق للمدعية طبقا لما 
تقدم  ولم  العقد  في  ثابت  هو 
المدعى عليها ما يفيد سداد 
قضت  األســبــاب  ولهذه  المبلغ 
للمدعية  تــؤدي  بأن  المحكمة 
ــدرت 38 ألـــف ديــنــار  ــ مــبــلــغــا وقـ
 %3 بــواقــع  القانونية  والــفــائــدة 
ــخ الــمــطــالــبــة وحــتــى  ــاريـ ــن تـ مـ
بأتعاب  وإلزامها  التام  السداد 
ــاســــب مــن  ــنــ ــمــ ــاة والــ ــامــ ــمــــحــ الــ

المصروفات.

اإل���������زام ����س���رك���ة م�����ق�����اوالت ����س���ه���ي���رة ����س���داد 
ال��ع��ام��ل��ة االأي��������دي  اأج�������رة  دي����ن����ار  األ������ف   38

} المحامي عصام الطيب.

ــت الــمــحــكــمــة الــمــدنــيــة الــكــبــرى  ــزمـ ألـ
شركة دفع ما يقرب من 25 ألف دينار لوزارة 
مقابل  المستحقة  الــرســوم  قيمة  الصحة 
بشركة  للعاملين  الصحية  الرعاية  توفير 

المقاوالت وذلك خالل فترة 32 شهرا.
الــوزارة قد طالبت بإلزام مالك  وكانت 
الشركة بسداد المبلغ عن الفترة من شهر 
 ،2014 ديــســمــبــر  شــهــر  ولــغــايــة   2012 مــايــو 
سند  على  والمصاريف  بالرسوم  وإلــزامــهــا 
إحــدى  هــي  عليها  الــمــدعــى  الــمــؤســســة  أن 
الـــمـــؤســـســـات الـــخـــاضـــعـــة لـــنـــظـــام الـــرعـــايـــة 
الصحية األولية بموجب المادة رقم 95 من 
المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 بإصدار 
قــانــون الــعــمــل فــي الــقــطــاع األهــلــي وطبقا 
والــذي   1977 لسنة   1 رقــم  الــــوزاري  للقرار 
الــرعــايــة الصحية  بــتــوفــيــر  الــمــنــشــأة  ــزم  ألــ
عــددهــم عن  تــجــاوز  إذا  لعمالها  األســاســيــة 
خمسين عاما وذلك طبقا لما يصدره وزير 
الــصــحــة مــن قــــرارات فــي هـــذا الــشــأن، وقــد 
الرسوم  ســداد  عن  عليها  المدعى  امتنعت 
قيام  مــن  الــرغــم  وعــلــى  عليها  المستحقة 
المدعي بحثها على السداد، فإنها لم تبادر 

الى ذلك ولم تحرك ساكنا.
ألزم  العمل  وقالت المحكمة إن قانون 

الصحية  الــرعــايــة  بتوفير  العمل  صــاحــب 
األســاســيــة لــعــمــالــه، أيـــًا كـــان عــددهــم، وأنــه 
يجب على كل منشأة يتجاوز عدد عمالها 
إدارة  إلـــى  طلبا  تــقــدم  أن  عــامــال  خمسين 
الصحة  بــوزارة  الموظفين  وشئون  المالية 
لــتــســجــيــل اســـمـــهـــا وذلــــــك عـــلـــى الـــنـــمـــوذج 
الــغــرض عــلــى أن تــقــوم وزارة  الــمــعــد لــهــذا 
الصحة بتوفير الرعاية الصحية األساسية 
ألحكام  الخاضعة  المنشآت  في  للعاملين 
تستطيع  ال  المنشأة  كانت  إذا  الــقــرار  هــذا 

لــلــعــامــلــيــن  الــصــحــيــة  الـــرعـــايـــة  تــكــفــل  أن 
لــديــهــا كـــوحـــدة مــتــكــامــلــة وفـــقـــا لــلــشــروط 
والـــمـــواصـــفـــات والــمــســتــويــات الــمــنــصــوص 
التي  وللتعليمات  الـــقـــرار  هـــذا  فــي  عليها 
الحالة  هـــذه  وفـــي  الــصــحــة  وزارة  تــصــدرهــا 
تكاليف  لــلــوزارة  تــؤدي  بــأن  المنشأة  تلتزم 
تلك الرعاية والمحددة على النحو التالي:  
عـــامـــل غير  كـــل  عـــن  ــارًا ســنــويــًا  ــنــ ديــ  أ- 42 
 ،2006 يــولــيــو  أول  مـــن  ــارًا  ــبـ ــتـ اعـ بــحــريــنــي 
ويعدل هذا المبلغ ليكون 54 دينارًا سنويًا 

 18/- ب.   .2007 يــنــايــر  أول  مـــن  اعـــتـــبـــارًا 
وقد  بحريني،  عامل  كــل  عــن  ديــنــارا سنويا 
وزير  قــرار  )أ( بموجب  الفقرة  استبدال  تم 
الصحة رقم )6( لسنة 2009 بحيث أضحت 
تكاليف تلك الرعاية ) أ -/ 60 دينارًا سنويًا 
اعتبارًا من 1/ عن كل عامل غير بحريني 

نوفمبر/2009.
ولــمــا كــان الــثــابــت مــن الــدعــوى تجاوز 
الــمــدعــى عليها عن  لـــدى  الــعــامــلــيــن  عـــدد 
المستحقة  الــرســوم  وان  عــامــال،  خمسين 
الشهرية  بــالــرســوم  الــخــاص  للكشف  وفــقــا 
المرفق  عليها  الــمــدعــى  على  المستحقة 
وعشرون  خمسة  مــقــدارهــا  الــدعــوى  بملف 
وسبعمائة  ديــنــارا  وخمسون  وثمانية  ألــفــا 
كان  ولما  بحرينيا،  فلسا  وعــشــرون  وثــالث 
التجاري  السجل  المستخرج  مــن  الثابت 
انــهــا مؤسسة  الــمــدعــى عــلــيــهــا  لــلــمــؤســســة 
ــا شــخــصــيــة مــعــنــويــة  ــهـ ــيـــســـت لـ فــــرديــــة ولـ
ــو الــخــصــم  ــكــــون صــاحــبــهــا هــ مــســتــقــلــة ويــ
الــحــقــيــقــي فـــي الـــدعـــوى، فــلــهــذه األســبــاب 
ــزام الــمــدعــى عليه  ــإلـ حــكــمــت الــمــحــكــمــة بـ
مالك المؤسسة الفردية بأن يؤدي للمدعي 
الى  باإلضافة  المستحق،  المبلغ  بصفته 

رسوم ومصاريف الدعوى.

كتب وصور: عبداألمير السالطنة

ــن  ــيـ ــــت تـــــــــصـــــــــادم بـ ــبـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ تـ
ــي إربـــــــاك حــركــة  شــاحــنــتــيــن فــ
السير على شارع جابر األحمد 
الصباح عصر يوم )األحد( من 

دون وقوع إصابات.
األولــيــة  التفاصيل  وتشير 
لــلــحــادث إلـــى أنـــه فـــي الــســاعــة 
الـــرابـــعـــة والـــنـــصـــف مــــن عــصــر 
يقود شاحنة  آسيوي  كان  أمس 
جابر  الشيخ  شــارع  على  كبيرة 
األحــمــد الــصــبــاح وبــســبــب عــدم 
ــرك الــمــســافــة  ــدم تـ االنــتــبــاه وعــ
ــيــــن الـــمـــركـــبـــات  ــة بــ ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ الــ
تسير  اخـــرى  بشاحنة  اصــطــدم 
ــــك تــضــرر  امــــامــــه، نـــتـــج عــــن ذلـ
بتلفيات  احداهما  المركبتين 

تــســجــل  أن  دون  ــن  ــ مــ ــرة  ــيــ ــبــ كــ
إصابات بشرية.

ــر فـــــــــور وقـــــــوع  ــ ــضـ ــ وقـــــــــد حـ
النجدة  ســيــارة شرطة  الــحــادث 
ــا بــتــســهــيــل ســيــر  ــ ــرادهـ ــ وقــــــام أفـ
ــارات الـــقـــادمـــة فـــي نفس  ــيـ الـــسـ

ــول  ــ ــن وصــ ــيــ ــاه إلـــــــى حــ ــ ــ ــجـ ــ ــ االتـ
شرطة المرور والدفاع المدني، 
حيث تم إزاحة الشاحنتين من 
فتحت  وبعدها  الــحــادث،  موقع 
الـــجـــهـــات الــرســمــيــة الــتــحــقــيــق 

لمعرفة أسبابه.

ت�������س���رر ����س���اح���ن���ت���ي���ن ف�����ي ح�����ادث 
م��������روري ب�����س��ب��ب ع������دم االن���ت���ب���اه 

����س���ن���وات   10 ال�������س���ج���ن  ت����اأي����ي����د 
ل���ت���اج���ر م����اري����ج����وان����ا اآ����س���ي���وي 

السجن  العليا  االستئناف  محكمة  أيــدت 
10 ســنــوات عــلــى آســيــوي أديــــن بــاالتــجــار في 
المواد المخدرة وتغريمه 5 آالف دينار وأمرت 
العقوبة، حيث  تنفيذ  بعد  البالد  عن  بإبعاده 
تــعــود تــفــاصــيــل الــواقــعــة إلـــى تــلــقــي الــجــهــات 
ــام الــمــتــهــم  ــيـ ــقـ ــلـــومـــات تـــفـــيـــد بـ ــعـ األمـــنـــيـــة مـ
المواد  بيع  في عمليات  واالشتراك  بالترتيب 
المعلومة  صحة  التحريات  وأكــدت  المخدرة، 
طــريــق مصدر  عــن  المتهم  إلــى  التوصل  وتــم 
ــد الــعــالقــة مــعــه واتـــفـــق مــعــه على  ســــري وطــ
شــــراء مــــواد مـــخـــدرة )الـــمـــاريـــجـــوانـــا( مــقــابــل 
التسليم  االتــفــاق على مكان  وتــم  ديــنــارا   150
وتمت الجريمة على مرأى ومسمع من رجال 

الشرطة.
ــم ضـــبـــط الــمــتــهــم وبـــحـــوزتـــه الــمــبــلــغ  ــ وتـ
للسيطرة عليه  القوة  استخدام  وتم  المصور، 
قــوات  عــثــرت  وبتفتيشه  سكنه  إلـــى  والــتــوجــه 
األمن على كمية من النبات المخدر، وبسؤاله 

بأنه يتسلمها من  أفاد  عن مصدر المخدرات 
مع  بــاالتــفــاق  تحديدها  يتم  مختلفة  أمــاكــن 
تــعــرف على آخر  بــأنــه  المتهم  واعــتــرف  آخـــر. 
اتصل به منذ فترة ليطلب منه بيع كمية من 
المواد المخدرة وحدد له أماكن تسلم المواد 
ــذيـــن ســيــتــســلــمــون  ــاص الـ ــخــ الـــمـــخـــدرة واألشــ
بتلك  وقـــام  لــه  عمولة  مقابل  البيع  حصيلة 
الــواقــعــة 3 مـــرات مــن قــبــل، إال أنـــه فــي الــمــرة 

الرابعة سقط في قبضة األمن.
فأسندت النيابة إليه أنه باع وحاز بقصد 
غير  في  )الماريجوانا(،  مخدرة  مادة  االتجار 
األحــــوال الــمــصــرح بــهــا، عــلــى الــنــحــو المبين 
بــــاألوراق، ثانيا حــاز وأحـــرز فــي غير األحــوال 
الماريجوانا  المخدرة  الــمــادة  بها  المرخص 
ــذه األســــبــــاب قــضــت  ــهــ ــعـــاطـــي، ولــ ــتـ بــقــصــد الـ
المحكمة بسجن المتهم 10 سنوات وتغريمه 
وأمرت  المضبوطات  ومصادرة  دينار  آالف   10

بإبعاده عن البالد بعد تنفيذ العقوبة.

أيدت المحكمة االستئنافية معاقبة آسيوي بالسجن 
مدة 3 سنوات وإبعاده عن البالد بعد ضبطه اثناء بيعه 25 
من حبوب اليافا المخدرة مقابل 120 دينارا، حيث أسندت 

إليه النيابة تهمة حيازة وتقديم مؤثرات عقلية.
مكافحة  إدارة  تلقتها  بــمــعــلــومــات  بــدايــتــهــا  الــواقــعــة 
المخدرات حول حيازة آسيوي للحبوب المخدرة لالتجار 
اتفق  الــذي  السرية  المصادر  ألحد  االستعانة  وتمت  بها 
مع المتهم على شراء عدد من الحبوب المخدرة بمقابل 
مادي وتم التوجه إلى المكان المتفق عليه وتمت عملية 
السري  والــمــصــدر  المتهم  قبل  مــن  والتسليم  الــمــراقــبــة 

والقبض على المتهم وبحوزته المبلغ المصور.
بغرض  المخدرة  للحبوب  بحيازته  المتهم  واعترف 
المصدر  إلى  المخدرة  الحبوب  ببيعه  اعترف  كما  بيعها 
ثبت  متلبسا حيث  عليه  والــقــبــض  الــواقــعــة  يــوم  الــســري 

العقلي  الــمــؤثــر  على  احــتــواؤهــا  المتهم  إدرار  عينة  مــن 
ميتافيتامين، فأسندت النيابة إلى المتهم أنه قدم مؤثرا 
قانونا،  بها  المصرح  األحـــوال  غير  فــي  للتعاطي  عقليا 
ــرز مـــؤثـــرا عــقــلــيــا وذلــــك بــقــصــد الــتــعــاطــي  ــ كــمــا حـــاز وأحـ
الــمــصــرح لها  ــوال  واالســتــعــمــال الشخصي فــي غــيــر األحــ

قانونا.
وقالت محكمة أول درجة إن الجريمتين المسندتين 
إرهابي  وغرض  نشاط  نتيجة  منه  وقعتا  قد  المتهم  إلى 
واحد وكانتا مرتبطين ببعضهما ارتباطا ال يقبل التجزئة، 
ومن ثم يتعين اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة 
بمعاقبة  المحكمة  قضت  األسباب  ولهذه  منهما،  األشــد 
عما  دينار  ألف  وتغريمه  سنوات   3 مدة  بالسجن  المتهم 
أسند إليه وأمرت بإبعاده عن البالد عقب تنفيذ العقوبة 

ومصادرة المضبوطات.

»ال��ي��اف��ا« ت��ق��ود اآ���س��ي��وي��ا اإل���ى ال�����س��ج��ن 3 ���س��ن��وات واإب���ع���اده 

اإل�زام �س�ركة دف�ع 30 األف دينار ر�س�وم الرعاي�ة ال�سحية للعمال

بحريني يبحث عن حل وي�سف نف�سه بـ»اأب مع وقف التنفيذ«.. 

الت�ع�لي����م م���ن  مح�روم�����ون  اأوالدي  ق���ال: 
والرعاي���ة الطبي���ة ب�س���بب تعن���ت طليقت���ي

لــجــأ شــــاب بــحــريــنــي إلــى 
ــلــــيــــج« لـــيـــعـــرض  »أخــــــبــــــار الــــخــ
ــي الـــوصـــول  مــشــكــلــتــه أمـــــال فــ
إلى حل يضمن استقرار حياة 
ابنته التي على مشارف عامها 
الثامن ومحرومة من التعليم 
تعنت  بسبب  الطبية  والرعاية 
ــه مــن  ــتـ ــتــــي حـــرمـ طــلــيــقــتــه الــ
العامين،  قــاربــت  مـــدة  رؤيــتــهــا 
ورغما عن صدور حكم قضائي 
حضانة  فــي  بأحقيته  يقضي 
الــطــفــلــة ولــكــنــه حــائــر مــا بين 
والجهات  االجتماعي  المركز 
قرار  لتنفيذ  انتظارا  الرسمية 
بأنه  وضعه  واصفا  المحكمة، 

»أب مع وقف التنفيذ«.
ــاحــــب الـــشـــكـــوى  وقـــــــال صــ
)م.أ( إن طليقته كانت صاحبة 
ــة ألطــــفــــالــــه بــحــكــم  ــانـ الـــحـــضـ
ــة الـــطـــالق  ــيـ ــاقـ ــفـ الـــقـــانـــون واتـ
أنه خالل حضانة  إال  بينهما، 
ابــنــتــه  ــه أن  لــ تــبــيــن  طــلــيــقــتــه 
الكبرى كانت محرومة من حق 

دائــم  بشكل  وتغيبت  التعليم 
سنوات   3 طــوال  المدرسة  عن 
المدرسة  مديرة  اتخذت  حتى 
والـــتـــعـــلـــيـــم  الـــتـــربـــيـــة  ووزارة 
اإلجـــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة ضــد 
تعليم  إلزاميه  بشأن  طليقته 
ابنته وحرمان ابنته الثانية من 
التسجيل الدراسي، وأضاف أن 
يــتــم حــرمــانــهــم من  لــم  أوالده 
تعرضوا  ولــكــن  فقط  التعليم 
لإلهمال الصحي ولم يحصال 
عــلــى الــتــطــعــيــمــات اإلجــبــاريــة 
اتصاالت  تلقى  وأنــه  للمدرسة 
الــمــركــز الصحي  مــتــكــررة مــن 
عـــن  أوالده  غــــــيــــــاب  بــــــشــــــأن 
الـــحـــصـــول عــلــى الــتــطــعــيــمــات 

رغما عن إلزاميتها.
وقـــــــــــــــال: »طـــــــــــــــوال فــــتــــرة 
بــالــقــانــون  الــتــزمــت  حضانتها 
الحضانة  فترة  انتهت  أن  إلــى 
عــلــى حــكــم قضائي  وحــصــلــت 
يــقــضــي بــنــقــل الــحــضــانــة إلــي، 
ــث أكـــــــدت الـــمـــحـــكـــمـــة فــي  ــيـ حـ

طليقتي  أن  حكمها  حيثيات 
أخـــــلـــــت بـــــواجـــــبـــــات الـــطـــفـــلـــة 
بحرمانها من التعليم وتغيبها 
الـــدائـــم عـــن الـــمـــدرســـة طـــوال 
ــة واتـــــخـــــاذ اإلجــــــــــراءات  ــنـ ــسـ الـ
الـــقـــانـــونـــيـــة بــحــقــهــا وحــكــمــت 
مستعجلة  بــصــفــة  الــمــحــكــمــة 
ابنتي  وضــم  الحضانة  بإثبات 

إلي إال أن الحكم لم ينفذ«.
ابنته الصغيرة  أن  وأوضح 
هي من تحملت رد فعل الحكم 
وضرب  العــتــداء  تعرضها  بعد 
مـــبـــرح تـــم إثـــبـــاتـــه عـــن طــريــق 
ــي مـــركـــز الــشــرطــة  مــحــضــر فــ
مــثــبــت بــتــقــريــر طــبــي يــوضــح 
مــــواضــــع الــتــعــنــيــف الــجــســيــم 
فــي حــق ابــنــتــه، وقــــال: أتمنى 
ــة اطــفــالــي  مــســاعــدتــي فــي رؤيــ
ــادة  وإعــ لحمايتهم  والــتــدخــل 
والطبية،  التعليمية  حقوقهم 
الحضانة  حــكــم ضــم  وتــنــفــيــذ 
ــنـــت  ــعـ وخــــــــاصــــــــة فــــــــي ظــــــــل تـ

طليقتي.
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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
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نبيلة مكرم  المصرية،  الهجرة  وزيرة  طلبت 
الدعاء لها وألسرتها، وذلك على خلفية تعرضها 
لــمــا وصــفــتــه بـــ»الــمــحــنــة الــشــديــدة«، إثـــر تــورط 
بــالــواليــات  نجلها فــي جــريــمــة »قــتــل مـــزدوجـــة« 

المتحدة األمريكية.
جــــاء ذلــــك فـــي تـــدويـــنـــة لــهــا عــبــر حــســابــهــا 
كـــأول تعليق لها  »فــيــســبــوك«،  بــمــوقــع  الــرســمــي 
أثــار جــدال واسعا على  الــذي  على هــذا الحادث 
وقالت  مصر،  فــي  االجتماعي  التواصل  مــواقــع 

الوزيرة: »لتكن إرادة اهلل.
وبنمر  شديدة،  لمحنة  نتعرض  وأسرتي  أنا 
ــر اتـــهـــام ابـــنـــي بــارتــكــاب  بـــوقـــت عــصــيــب عــلــى إثــ
جريمة قتل بالواليات المتحدة األمريكية. هذا 
االتهام منظور أمام محكمة أمريكية، ولم يصدر 

به حكم قاطع حتى اآلن«.
ــافــــت: »قــيــامــي بــواجــبــاتــي كـــوزيـــرة في  وأضــ
الحكومة المصرية ال يتعارض إطالقا مع كوني 

أّما مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها. 
ومهما كانت العواقب، فإنني كوزيرة أتحمل 
ومقتضيات  منصبي  تــجــاه  كــامــلــة  مــســؤولــيــتــي 
ــا هو  ــه، وأفـــــــّرق بــشــكــل واضـــــح بــيــن مـ الــعــمــل بــ

شخصي وما هو عام«. 
وتابعت الوزيرة: »كأم، أطلب منكم الدعاء لي 
وأدعــو معكم البني  المحنة،  هــذه  في  وألسرتي 

رامي وللضحايا الذين لقوا ربهم«.
إلى وسائل  أيضا  »أتوجه  بقولها:  واختتمت 
اإلعـــــالم بــتــحــري الـــدقـــة فــيــمــا تــنــشــر، وتــراعــي 
الصدق واإلنسانية في تعاملها مع تلك المحنة 
التي ألّمت بأسرة مصرية تنتظر حكما ال يزال 

في علم الغيب وفي ضمير القاضي به«.
ــرة الــمــصــريــة اتــهــامــات  ــوزيـ ويـــواجـــه نــجــل الـ
الواليات  الشباب في  العمد الثنين من  بالقتل 

المتحدة األمريكية. 
إذ ُاتهم »رامي هاني منير فهيم« )26 عاما(، 
كاليفورنيا  واليـــة  فــي  إيــرفــيــن  بمدينة  الُمقيم 
على  مزدوجة،  قتل  جريمة  بارتكاب  األمريكية، 
إلى  باإلضافة  العمل،  في  زميله  طعنه  خلفية 

شخص آخر يقيم معه داخل مسكنه. 
في مقاطعة  العليا  المحكمة  لموقع  ووفقا 
أورانج بكاليفورنيا، فقد تم تحديد موعد جلسة 
المحاكمة يوم 17 يونيو المقبل في مركز العدل 

التابع للمحكمة في كاليفورنيا. 
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ــل أربـــــعـــــة أشـــــخـــــاص وجـــــرح  ــتــ قــ
األقــــــّل بينهم  آخــــــرون عــلــى  ثــمــانــيــة 
ــب، إثـــــر انـــهـــيـــار مــبــنــى  ــ ــانـ ــ عــــّمــــال أجـ
صباح أمس األحد يضّم مطعمًا في 
أفادت  كما  بغداد،  العراقية  العاصمة 
فرانس  وكــالــة  وأمــنــيــة  مــصــادر طبية 
برس. وقال مصدر في الدفاع المدني 
إن المبنى المكّون من طابقين انهار 
على خلفية انفجار وقع بسبب تسّرب 
أنه  يبدو  »ليلى«،  مطعم  داخــل  للغاز 
ــن الـــزبـــائـــن فــــي مــثــل  كـــــان خـــالـــيـــا مــ

هـــذا الـــوقـــت مـــن الـــيـــوم، فـــي منطقة 
الجادرية الواقعة في وسط بغداد.

ــرق الـــدفـــاع الــمــدنــي  وأطــلــقــت فــ
عملية إنقاذ إثر انهيار المبنى الذي 
داخله  كانوا في  الذين  بقي عدد من 
مــحــاصــريــن لــســاعــات تــحــت الـــركـــام. 
ــال مــصــدر فـــي الــشــرطــة لــفــرانــس  وقــ
برس إن »أربعة أشخاص قتلوا وجرح 
بنجالدش«  من  عّمال  بينهم  ثمانية، 

جراء الحادث. 
وأكـــــد مـــصـــدر طــبــي تــســلــم أحــد 

أشخاص  أربــعــة  جثث  المستشفيات 
ومعالجة الجرحى. 

ــار فــــي انـــهـــيـــار  ــفــــجــ وتـــســـبـــب االنــ
إغــالق  إلــى  أدى  مــا  بالكامل  المبنى 
ــن قــبــو  مـــنـــافـــذ خــــــروج الـــعـــامـــلـــيـــن مــ
ــذي يــســتــخــدم كــمــطــبــخ،  ــ الــمــبــنــى الــ
وتناقلت  بــرس.  فرانس  لمصور  وفقا 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي صـــورًا 
له  الــذي تعرض  الكامل  االنهيار  من 

المبنى. 

ع���ر����ض م���ق���اط���ع �إب����اح����ي����ة ع��ل��ى 
�����ش����ا�����ش����ات م�����ط�����ار ب����ر�زي����ل����ي

} طارق رمضان.

وزي�رة م�شرية تطل�ب »�لدعاء« بعد تورط نجلها في جريمة قتل

} حطام المبنى.

بعد �إغالق �لملف بفرن�شا.. 
محاكمة حفيد ح�شن �لبنا في 
�ش�وي��ش�ر� بت�همة �الغت�شاب

يــحــال الــمــفــكــر اإلســـالمـــي طــــارق رمـــضـــان إلــى 
المحاكمة في سويسرا؛ بعد أن أغلق ملفه القضائي 
خمس  باغتصاب  اتــهــامــه  خلفية  على  فــرنــســا؛  فــي 

نساء. 
االتهام ستصدر  أّن »الئحة  إخباري  تقرير  وأكد 
قابل لالستئناف«، وسيحال  »القرار غير  وأّن  قريبا« 
طارق رمضان إلى المحاكمة في مسقط رأسه، وهو 
حامل للجنسية السويسرية ولجواز سفر سويسري. 
وأوضـــح تقرير نــشــره مــوقــع »مــونــد أفــريــك« أّن 
رمضان  طــارق  قضية  باشر  الــذي  التحقيق  قاضي 
التي  االغتصاب  تحقيقات  انتهاء  أعلن  باريس  في 
العام  المدعي  أعلن  كما  رمــضــان،  طــارق  استهدفت 
أدريان هولواي بدوره أن التحقيق  األول في جنيف 
قريًبا،  اتــهــام  الئحة  صياغة  ستتم  وأنــه  اكتمل،  قــد 

وهذا اإلعالن يمّثل ضربة قاسية لرمضان. 
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أّنـــه مــنــذ الــشــكــاوى األولـــى 
رمــضــان  ــارق  طـ 2017 تجنب  عـــام  فــي  الــتــي سقطت 
العدالة  العدالة السويسرية، واتهم  بعناية مهاجمة 

الفرنسية بكل الشرور بدًءا من معاداة اإلسالم. 
واعتبر التقرير أّن مؤلف كتاب »اإلسالم اإلصالح 
كالفين  مدينة  فــي  كبير  بدعم  يتمتع  الــراديــكــالــي« 
رمضان صهر  والــده سعيد  السويسرية، حيث وصل 
حسن البنا، مؤسس جماعة اإلخوان المسلمين في 
المركز  مؤسًسا  الماضي،  القرن  من  الخمسينيات 
اإلسالمي في جنيف الذي يديره اآلن شقيقه هاني 

رمضان. 
وأضـــــاف أّن أحــــد إخـــوتـــه جــــراح مــشــهــور وآخـــر 
وباإلضافة  التعليم،  عالم  بها في  شخصية معترف 
إلـــى ذلـــك يــحــرج مــلــف رمــضــان الــكــثــيــر مــن الــنــاس 
في  التدريس  واجــه خــالل سنوات  البلدة، حيث  في 
أقـــام  بــأنــه  اتــهــامــات  إلـــى 2004  مـــن 1984  الــكــلــيــات 

عالقات جنسية مع طالبه. 
وفي سويسرا تتهم امرأة ُتدعى »بريجيت« طارق 
 2008 عـــام  بجنيف  فــنــدق  فــي  باغتصابها  رمــضــان 
بالضرب  مصحوبة  وحشية  جنسية  بأفعال  والقيام 

والشتائم.

} مطار سانتوس دومونت.

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

حروب

ــرب األوكــــرانــــيــــة تـــواصـــل  ــحــ مــــازالــــت الــ
زحفها  تواصل  الروسية  والــقــوات  اشتعالها 
رغم كل الدعوات إلى اللجوء إلى الحوار وحل 
الــحــروب  بــل  عــبــره..  السياسية  الــمــشــكــالت 
التي تدمر األراضي والبشر وتشتتهم وتدمر 
هناك  وأيضا  شــيء.  وكــل  والبيئة  االقتصاد 
لها  الــقــريــب  فــي  قــادمــة  بــحــروب  تلميحات 

عالقة بتايوان والصين وأمريكا.
الــــــــــدول حــل  تـــــحـــــاول  لـــــمـــــاذا ال  تـــــــرى 
إلى  والوصول  والتفاهم  بالحوار  مشكالتها 
حلول وسط بدل تدمير كل شيء األراضــي 
والبشر واألجواء واالقتصاد ليس في البلد 
الــــذي تــتــم فــيــه الــحــرب بــل وعــلــى مستوى 

العالم؟!!
إن البعض يريد أن يصل إلى مصالحه 
عبر نشر الفوضى ونشر المزيد من الحروب 
والــمــعــارك فــي كــل مــكــان على هــذه األرض، 
منها مراكز القوى التي تبيع السالح والتي 
ألجل  والمعارك  الحروب  من  المزيد  تريد 
أن تــبــيــع الــمــزيــد مـــن الـــســـالح بــالــقــنــاطــيــر 
المقنطرة من الذهب وماليين الدوالرات بل 
مليارات الدوالرات وهم ال يفكرون في حالة 
البشر في هذا العالم وضرورة توفير األمن 
والسالم لهم لكي يستطيعوا أن يعيشوا في 
أمن وسالم وينّشئوا أوالدهم ويبنوا مستقبل 
من  الــعــالــم  هــذا  تنمية  ويــواصــلــوا  بلدانهم 

أجل رخائه ورخاء القاطنين فيه.
تتطور  لن  الكوكب  هذا  على  الحياة  إن 
بالسالم  إال  الــزاهــر  المستقبل  نحو  وتسير 
ــن واالســتــقــرار.. ولــهــذا مــن المهم أن  واألمـ
يأتي لهم  وربما  ذلــك..  الجميع على  يعمل 
وهي  بها،  يحلموا  لم  وأربــاح  بفوائد  السلم 
أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن األربــــــاح الـــتـــي يــظــنــون أن 

الحروب سوف تأتيهم بها.

�أم�ري�ك�ي ي�ح�ط�م �لرقم �لقيا�شي 

باأكل �لفلفل �الأ�شد حر� في �لعالم
دخل رجل من والية كاليفورنيا األمريكية سجل »جينيس« لألرقام القياسية 
بعد نجاحه في تناول ثالث حبات فلفل حارة للغاية خالل زمن قصير. وتمكن 
غريفوري فوستر من التهام ثالث حبات من فلفل »كارولينا ريبر« الحارة خالل 

8.72 ثوان، ليدخل سجل »غينيس« لألرقام القياسية. 
وخالل الفعالية التي أقيمت في وسط مدينة سان دييغو، استطاع فوستر 
أن يتجاوز الرقم القياسي السابق، والمسجل باسم الكندي مايك جاك، والذي 
كان 9.72 ثوان. وتعليقا على إنجازه قال فوستر: »في التدرب على محاولة كهذه 
يتعلق األمر بالميكانيكا وذاكرة عضالت الفم، لذا فإنني أقوم بتناول فلفل حلو 
انتقالي  عند  التلقائية  لالستجابات  يستجيبان  والبلع  المضغ  ألجعل  صغير 
بالذكر  لألنباء. جدير  آي«  بي  »يــو  وكالة  نقلت  ما  الــحــار«، بحسب  الفلفل  إلــى 
أن »كارولينا ريبر« يعد الفلفل األكثر حرا في العالم، إذ تصل شدة حرارته إلى 

1.641.183 درجة على مقياس سكوفيل.

} غريفوري فوستر يلتهم الفلفل الحار.

} الوزيرة نبيلة مكرم.

عبداملنعم إبراهيم

لماذ� ترف�ض »و��شنطن« �الإجابة عن �أ�شئلة »مو�شكو« حول �لمختبر�ت �لبيولوجية؟
نفسه  )كوفيد-19( حتى وجد  كورونا  وبــاء   يتعافى من  العالم  يكد  لم 
أمام أخبار متسارعة عن انتشار مرض )جدري القردة( الذي انتشر في 20 
دولة على األقل، وظهرت معظم الحاالت المصابة في أوروبا، وقالت )إيزابيل 
إيكرل( األستاذة في مركز جنيف لألمراض الفيروسية الناشئة في سويسرا 
فسنواجه  البلدان،  من  المزيد  في  وبائًيا  هذا  أصبح  »إذا  )رويــتــرز(:  لوكالة 

مرًضا سيئا آخر، وسيتعين اتخاذ الكثير من القرارات الصعبة«.
كان  إذا  ما  تــدرس  العالمية  الصحة  منظمة  »إن  لرويتز:  مسؤول  وقــال 
عامة محتملة  طــوارئ صحية  أنــه حالة  على  المرض  تفشي  تقييم  ينبغي 
تثير قلًقا دولًيا، ومن شأن اتخاذ المنظمة قراًرا باعتبار المرض حالة طوارئ 
صحية عالمية كما حدث مع فيروس كورونا أو االيبوال أن بساعد في تسريع 
البحث والتمويل الحتوائه«.. وسجلت هذا الشهر أكثر من 300 حالة مؤكدة 
أو يشتبه في إصابتها بجدري القردة، وهو مرض خفيف عادة. وينتشر عن 
اإلنفلونزا  أعـــراض  فــي  ويتسبب  مــصــاب،  بشخص  الوثيق  االتــصــال  طريق 
وطفح جلدي مميز.. وأكدت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة الماضي 
)أن فــيــروس جــــدري الـــقـــردة قــابــل لــالحــتــواء بـــإجـــراءات تــشــمــل االكــتــشــاف 
السريع للحاالت وعزلها وتعقب المخالطين، وتشمل النصائح الموجهة إلى 
المصابين، وفي بعض الحاالت للمخالطين لهم العزل مدة 21 يوًما، لكن 
بعيًدا  الطويلة  الفترة  الناس بهذه  إلى أي مدى سيلتزم  الواضح  ليس من 

عن العمل أو االلتزامات األخرى.
اختلفت وجهات النظر حول مدى جدية انتشار مرض )جدري القردة(، 
فــهــنــاك مــن قــلــل مــن خــطــورة الـــمـــرض، وأنــــه لــيــس بــمــســتــوى )كـــورونـــا( في 
االنتشار العالمي، بل ذهب بعض هؤالء إلى )نظرية المؤامرة( التي تجعل 
شركات األدوية ومصانعها تضّخم من مرض )جدري القردة( للتربح المالي 
والتكسب من صناعة أدوية ولقاحات مضادة للمرض، وتروج لها في أسواق 

العالم، وتحصد المزيد من المليارات من الدوالرات.
لكن هناك رأي آخر طالب بعدم التقليل من شأن مرض )جدري القردة(، 
واألمريكية، حينما  األوروبية  المواقف  نكرر خطأ  وأال  انتشار،  احتمال  في 
إلى سرعة  أدى  بداية ظهوره، مما  في  )كورونا(  وبــاء  انتشار  قللت من شأن 

انتشاره في العالم من عام 2019 حتى اآلن.
السنوات  انتشار األوبئة واألمــراض عالمًيا في  وهناك من ربط ظاهرة 
األخيرة مع اكتشاف الجيش الروسي في أوكرانيا مختبرات بيولوجية خطيرة 
أشرف عليها البنتاجون األمريكي، وتورط فيها نجل الرئيس األمريكي )جو 
أمريكية  قضائية  سلطات  قبل  من  للتحقيق  حالًيا  يخضع  الــذي  بــايــدن(، 
هذه  انتشار  بين  تربط  اآلراء  بعض  فإن  وبالتالي  بالفساد..  اتهامات  حول 
و)جدري  و)اإليبوال(  )كورونا(  فيروس  بينها  عالمًيا، من  واألوبئة  األمراض 

ــراض الــفــيــروســيــة،  ــ الـــقـــردة( وغــيــرهــا مـــن األمــ
وبين نشاط المختبرات البيولوجية األمريكية 

المكتشفة مؤخًرا في أوكرانيا.
وذكـــرت وكــالــة األنــبــاء األلــمــانــيــة مــؤخــًرا أن مــديــر دائـــرة عــدم االنتشار 
بالده  أن  أكد  يرماكوف(  )فالديمير  الروسية  بالخارجية  األسلحة  ومراقبة 
خالل  أوكرانيا  في  األمريكي  البيولوجي  النشاط  مسألة  ستطرح  )روسيا( 
تم  الــتــي  المعلومات  )أن  ــر:  وذكـ الــدولــي،  األمـــن  لمجلس  مفتوحة  لــقــاءات 
الحصول عليها في أوكرانيا تؤكد صحة االدعاءات التي قدمتها روسيا أكثر 
والتكسينية،  البيولوجية  األسلحة  حظر  اتفاقية  تنفيذ  سياق  في  مرة  من 
أراضــي  فــي  الغربية  لــلــدول  البيولوجية  العسكرية  باألنشطة  يتعلق  فيما 
بعض جمهوريات االتحاد السوفيتي السابق.. وأن الوثائق تؤكد أن األنشطة 
أوكرانيا،  أراضي  العسكرية نفذت في مختبرات بيولوجية على  البيولوجية 
بدعم من وكالة الحد من التهديدات العسكرية التابعة للبنتاجون األمريكي 
على  العمل  تنفيذ  تــم  )أنـــه  )يــرمــاكــوف(:  وأضـــاف  لـــه..  التابعة  والــشــركــات 
األمـــراض  مسببات  على  بــنــاء  البيولوجية  لألسلحة  المحتملة  العناصر 
وروسيا،  أوكرانيا  من  كل  في  بؤر طبيعية  لها  والتي  خــاص،  بشكل  الخطرة 

فضال عن دراسة السبل والوسائل الممكنة النتشارها الوبائي(.
إذن هناك إصرار من قبل روسيا في طرح موضوع المختبرات البيولوجية 
األمريكية المكتشفة في أوكرانيا في مجلس األمن باألمم المتحدة، رغم أن 
)واشنطن( ترفض إعطاء إجابات مقنعة حول االتهامات الروسية، وتتهرب 

من الموضوع برمته.
قــد يــتــســاءل الــبــعــض: لــمــاذا تلجأ أمــريــكــا إلنــشــاء مــخــتــبــرات وأنشطة 
األراضـــي  فــي  تقيمها  أن  دون  مــن  الــعــالــم،  بــالد  بقية  فــي  بيولوجية خــطــرة 

والمدن األمريكية؟
هذه  إقامة  من  تمنعها  األمريكية  القوانين  ألن  ذلك  تفعل  )واشنطن( 
الدول  تجعل  فهي  وبالتالي  األمريكية،  األراضــي  على  الوبائية  المختبرات 
الخطرة،  الجرثومية  األنشطة  تدفع ثمن هذه  التي  األخــرى هي  والشعوب 
جورجيا  أو  أوكــرانــيــا  فــي  ســواء  اآلخــريــن،  على  القاتلة  الفيروسات  وتجربة 
لروسيا،  المحاذية  السابق  السوفيتي(  )االتــحــاد  أعضاء  من  أخــرى  دول  أو 
وتستخدم الطيور والحشرات والخفافيش في نقل هذه الفيروسات الوبائية 

إلى شعوب ودول أخرى.
العالمية خرجت من هذه  ويبقى السؤال: هل وباء )كورونا( والجائحة 
المختبرات البيولوجية والجرثومية الخطرة التي تشرف عليها وزارة الدفاع 

األمريكية )البنتاجون( في مختلف دول العالم؟

فــوجــئ ركـــاب يــنــتــظــرون رحــالتــهــم فــي مطار 
ســانــتــوس دومـــونـــت فــي ريـــو دي جــانــيــرو بعرض 
اإلعــالنــات،  شــاشــات  على  إباحية  فيديو  مقاطع 
بــســبــب قــرصــنــة مــعــلــومــاتــيــة اســتــهــدفــت الــمــرفــق 
الــجــوي الــبــرازيــلــي. وانــتــشــرت أخــبــار االخــتــراق 
اإللـــكـــتـــرونـــي بـــســـرعـــة عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
ــاعـــي، حـــيـــث الـــتـــقـــط مـــســـافـــرون صــــورا  ــمـ ــتـ االجـ

للقطات جنسية معروضة على الشاشات. 
وقــــال أحــــد مــســتــخــدمــي اإلنـــتـــرنـــت مــازحــا: 
فــاتــتــهــم رحلتهم  الـــنـــاس  مـــن  الــكــثــيــر  أن  »يـــبـــدو 
ــرو« الــعــامــة  ــ الـــيـــوم«. وأوضـــحـــت شــركــة »إنـــفـــرا ايـ
الشاشات  القرصنة طالت  أن  المطار  تدير  التي 

المستخدمة  تلك  وليس  المخصصة لإلعالنات 
لعرض المعلومات بشأن الرحالت، إذ إن مسؤولية 

األخيرة تقع على عاتق شركة أخرى. 
وقــــالــــت الـــشـــركـــة فــــي بــــيــــان إنــــهــــا »اتــــخــــذت 
اإلجراءات المناسبة وقدمت شكوى إلى الشرطة 
الفدرالية«. وأضافت: »ستبقى الشاشات المعنية 
مــغــلــقــة حــتــى تــتــمــكــن الـــشـــركـــة الـــمـــســـؤولـــة من 
ضمان سالمتها«. وفيما وجد معظم مستخدمي 
ــرون عن  الــحــادثــة مضحكة، أعـــرب آخـ اإلنــتــرنــت 
لها من  »يــا  قــائــال:  أحــدهــم  واشــتــكــى  صدمتهم. 
المسافرين مع أطفال« في  قلة احترام! تخيلوا 

هذا الموقف.

مقتل �أربعة �أ�شخا�ض على �الأقّل في �نهيار مبنى في بغد�د
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محميد احملميد

أول السطر:
ــاب مــشــاريــع  ــحــ الــكــثــيــر مــــن الـــشـــبـــاب وأصــ
عربات األكل »الفود تراك« يعانون من تحديات 
ومــشــكــات، ولــديــهــم الــكــثــيــر مــن الــمــاحــظــات، 
لـــمـــاذا ال يـــجـــدون لــهــم مـــن يــتــابــع مــشــاكــلــهــم 
أو  تمكين  أو  ــوزارة  ــ الـ مــن  ســـواء  بــهــم،  ويجتمع 

غرفة التجارة..؟؟
للعلم فقط:

أراضي منطقة  توجد أرض مفتوحة داخل 
ــا بـــالـــطـــوب  ــويـــرهـ ــا« بـــالـــحـــد، تــــم تـــسـ ــيــ ــونــ »دلــــمــ
ــة »مــســجــد  ــوحــ والـــــطـــــابـــــوق، ووضـــــــع عـــلـــيـــهـــا لــ
مؤقت«.. فهل هذا األمر قانوني وبعلم الجهات 
المختصة.. أم إنه تصرف فردي، سيتسبب بعد 
لفرض  للعبادة  دور  ببناء  المطالبة  فــي  ذلــك 

األمر الواقع.. لذا لزم التنويه واإلشارة.
ماذا يحدث يف وحدة الكلى 

بالسلمانية..؟؟:
وفـــقـــا لـــأخـــبـــار الــمــتــنــاقــلــة، ونــعــتــقــد أنــهــا 
بمجمع  الصناعية  الكلى  وحــدة  عن  صحيحة، 
الخفارة  لجنة  مسؤول  قــام  الطبي،  السلمانية 
واالنـــضـــبـــاط الــوظــيــفــي بــإخــطــار رئــيــس وحـــدة 
لنوبات  متفرغ  طبيب  تخصيص  بــعــدم  الكلى 
)الثانية  الرسمي  الـــدوام  ســاعــات  بعد  الخفارة 
والربع ظهرا( لوحدة الكلى، حيث سيترك أمر 
الذين  بالقسم،  المناوبين  لأطباء  المرضى 
ــاالت  ــارة، وتــغــطــيــة حـ ــفـ ــخـ يـــقـــومـــون بـــأعـــمـــال الـ
األقسام  مــن مختلف  واالســتــشــارات،  الــطــوارئ، 

المتعددة بالمستشفى..!!
ووفــقــا لــأخــبــار الــمــتــنــاقــلــة، ونــتــصــور أنها 
قام  الكلى  وحـــدة  رئــيــس  فــإن  كــذلــك،  صحيحة 
بإرسال طلب كتابي لتخصيص طبيب لمرضى 
الكلى، وتم رفض طلبه، ثم قام بإرسال خطاب 
أنــه سيتم  مــفــاده  االلــكــتــرونــي  البريد  آخــر عبر 
مسؤول  توجيهات  على  بناء  التعليمات  تنفيذ 

لجنة الخفارة ومسؤوليته الشخصية..!!
ــذا طــبــعــًا يــعــتــبــر مــخــالــفــة لــتــوجــيــهــات  ــ وهـ
الـــوزارة التي تحث وتــؤكــد دائــمــا أهمية  قــيــادات 
تقديم أفضل رعاية وخدمات صحية للمواطنين 
والمرضى، وبخاصة مرضى الفشل الكلوي، لما 
يعانونه من آثار صحية ومعنوية ومادية.. علمًا 
بداية  مــن  التعليمات  هــذه  تنفيذ  سيبدأ  بــأنــه 

شهر يونيو القادم.

لسنا في وارد معرفة تفاصيل الخاف -إن 
إدارة وخفارة السلمانية مع األقسام،  وجد- في 
المرضى  يعني  يعنينا وال  داخلي ال  فهذا شأن 
آثــار  إلــى تجنب  الــدعــوة  فــي طــور  ولكننا  بتاتا، 
وتــداعــيــات الـــقـــرار عــلــى صــحــة مــرضــى الــكــلــى، 

وتقديم أفضل الرعاية لهم.
الــــذي  ــغـــط  الـــضـ ــتـــصـــور حـــجـــم  تـ ــــك أن  ولــ
ما  إذا  بالسلمانية،  الــطــوارئ  طبيب  سيواجهه 
الذين  الكلى  متابعة مرضى  مهام  إليه  أسندت 
خاصة،  ومتابعة  دقيقة  رعــايــة  إلــى  يحتاجون 
بـــجـــانـــب االســــتــــشــــارات فــــي مــخــتــلــف األقـــســـام 
الرغبة  سبب  ما  نــدري  وال  السلمانية،  بمجمع 

في تطبيق النظام الجديد للخفارة..؟؟
بــســبــب تقليص  ــاء  الـــقـــرار جـ أن  أعــتــقــد  ال 
وتقليل  ــارة،  ــفـ والـــخـ الــعــمــل اإلضـــافـــي  ســـاعـــات 
الرواتب والحوافز، ألن ميزانية الصحة -وخاصة 
ينبغي  وال  األعلى،  أنها  يفترض  الــطــوارئ-  في 
وإال  المصروفات،  الخفارة بحجة تقليل  تقليل 
فإن ثمة خلا إداريا كبيرا، وماليا واضحا، يجب 

تصحيحه فورا.
وأهاليهم  الكلى  ننقل مناشدة مرضى  إننا 
وإلــى رئيس مجمع  وزيـــرة الصحة،  إلــى ســعــادة 
الــقــرار،  فــي  الــنــظــر  ــادة  الــطــبــي، إلعــ السلمانية 
وحماية مرضى الكلى، وتوفير الرعاية المناسبة 
وخاف  تضارب  أي  في  الخوض  دون  من  لهم، 

إداري داخلي.
مالحظة واجبة:

لعب  يمارسون  والشباب  األطفال  من  عدد 
الــكــرة فــي الــمــســاحــة الــزراعــيــة الــخــضــراء عند 
والشارع  الضوئية  اإلشــارة  قــرب  »الصقر«  صــرح 
العام للمطار بالمحرق، ونخشى أن تقع حوادث 
لحظة  المسار  انــحــراف  جــراء  ومميتة،  خطرة 
خــروج الــكــرة إلــى الــشــارع أمــام الــســيــارات.. فهل 
من تحرك وقائي استباقي، قبل أن تقع الفأس 

في الرأس..؟؟
آخر السطر:

من  هــل  األبـــــواب..  على  الصيفية  ــازة  اإلجــ
بـــرامـــج صــيــفــيــة لــفــئــة الــنــاشــئــة والــشــبــاب لــدى 
باقي  والرياضة؟ وماذا عن  الشباب  وزارة شؤون 
الصيفية  باألنشطة  المعنية  الرسمية  الجهات 
ــن الــجــمــعــيــات  ــاب؟ ومـــــــاذا عــ ــبــ ــشــ لــلــنــاشــئــة والــ

والمراكز الشبابية والخيرية وغيرها..؟؟ 

malmahmeed7@gmail.com

ماذا يحدث في وحدة 

الكلى بال�سلمانية..؟؟

مصطفى  الـــدكـــتـــور  وتـــحـــدث 
صاحب  حضرة  رعاية  عن  السيد 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
المعظم  الــبــاد  ملك  خليفة  آل 
الملكية لأعمال  المؤسسة  لدور 
الشيخ  سمو  وبصمة  اإلنــســانــيــة، 
ممثل  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر 
جالة الملك لأعمال اإلنسانية 
رئـــيـــس مجلس  الــشــبــاب  وشـــــؤون 
أمناء المؤسسة الملكية لأعمال 
توجيهات  تنفيذ  فــي  اإلنــســانــيــة 
لتحقيق  المعظم  الملك  جالة 
ــتـــقـــديـــم  أهــــــــــــداف الــــمــــؤســــســــة لـ
الرعاية والكفالة الشاملة لأيتام 
ومساعدة  المملكة  فــي  واألرامــــل 
المنكوبين  وإغــاثــة  المحتاجين 

في مختلف دول العالم.
إلــــى عمل  الــســيــد  د.  وأشــــــار 
الــمــؤســســة عــلــى تــوثــيــق تــجــربــة 
الــبــحــريــن فـــي الــعــمــل اإلنــســانــي 
في كتاب سوف تصدره المؤسسة، 
مــبــيــنــًا وجــــود أمــثــلــة كــثــيــرة على 
العمل  في  البحرين  وتميز  نجاح 
خير«  »فينا  حملة  مثل  اإلنساني 
ناصر  الشيخ  سمو  أطلقها  التي 

بن حمد آل خليفة عام 2020.

السيد  استعرض  جانبه  مــن 
رئيس مجلس  عبدالملك  عدنان 
البحرين  مــصــارف  جمعية  إدارة 
المجاالت  في  الكبيرة  المنجزات 
المصرفية والمالية واالقتصادية 
ــعــــة مــن  ــة واســ ــزمـ ــــاق حـ عـــبـــر إطــ
االحترازية،  واإلجراءات  القرارات 
والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة الــمــدروســة 
تبعات  احــتــواء  على  عملت  الــتــي 
إلى خطة  جائحة كورونا، وصواًل 
التعافي االقتصادي التي دشنتها 

الحكومة العام الماضي. 
الــــبــــنــــوك  أن  إلـــــــــى  وأشــــــــــــــار 
والــمــؤســســات الــمــالــيــة انــخــرطــت 
مــع مصرف  متكاملة  شــراكــة  فــي 
تنفيذ  فـــي  الـــمـــركـــزي  الــبــحــريــن 
ــة تــــطــــويــــر قـــطـــاع  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ اســ
أعلنها  الــتــي  الــمــالــيــة  الــخــدمــات 
الماضي،  الــعــام  نهاية  الــمــصــرف 
قــطــاع  ــر  ــويـ تـــطـ أن  ــى  ــ إلــ مـــشـــيـــرًا 
الخدمات المالية والمندرج تحت 
خــّطــة الــتــعــافــي االقــتــصــادي يعد 
ــات والـــبـــرامـــج الــتــي  ــ ــويـ ــ مـــن األولـ
تعمل عليها المملكة مما ينعكس 
ــلــــى زيــــــــــادة تـــنـــافـــســـيـــة مــمــلــكــة  عــ
الــبــحــريــن بـــجـــذب االســتــثــمــارات 

رؤيــة  مــع  يتماشى  وبــمــا  النوعية 
البحرين االقتصادية 2030.

مـــن جــانــبــهــا أكــــدت الــســفــيــرة 
الدكتورة بهية الجشي ما تحظى 
الــبــحــريــن مــن احــتــرام  بــه مملكة 
وتــقــديــر عــالــمــي، اســتــطــاعــت من 
وثيقة  بعاقات  ترتبط  أن  خاله 
قـــاعـــدة  تـــصـــبـــح  وأن  الــــــــدول  مــــع 
والــتــعــايــش  الــســام  مــبــادئ  لنشر 
مـــركـــز  أن  مـــبـــيـــنـــة  والــــتــــســــامــــح، 
السلمي  للتعايش  حــمــد  الــمــلــك 
يــعــد نـــمـــوذجـــًا عــمــلــيــًا عــلــى هــذه 

الحقيقة.
الــجــهــود  الــجــشــي  د.  وأكـــــدت 
تبذلها  التي  والطموحة  الدؤوبة 
األمــيــرة  الملكي  السمو  صاحبة 
خليفة  آل  إبــراهــيــم  بــنــت  سبيكة 
قــريــنــة جـــالـــة الــمــلــك الــمــعــظــم 
للمرأة  األعــلــى  المجلس  رئيسة 
جـــزءًا  الــمــرأة  تــكــون  ألن  وسعيها 

أصيًا ومساهمًا فعليًا في عملية 
وجود  أن  وبينت  والبناء،  التنمية 
المرأة سفيرة في بلد مهم وكيان 
لــه ثــقــلــه مــثــل االتـــحـــاد األوروبــــي 
تعبير حي عما تحظى به من ثقة 
وإيمان بقدراتها، فتوجه المملكة 
ودبــلــومــاســيــات  ســفــيــرات  لتعيين 
الــعــواصــم العالمية  فــي عــدد مــن 
تقدم  يقاس  »إنما  مقولة  يجسد 

األمم بمدى تقدم المرأة فيها«. 
عــن  الـــجـــشـــي  د.  ــدثــــت  وتــــحــ
الــبــرلــمــانــيــة  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  دور 
ــيــــة مـــحـــمـــد بــن  ــمــ ــاديــ ــود أكــ ــ ــهـ ــ وجـ
مـــبـــارك لــلــتــدريــب الــدبــلــومــاســي 
الدبلوماسية  برنامج  تدشين  في 
األمانة  مع  بالتعاون  البرلمانية 
ـــواب، كــمــا  ــنــ ــ ــة لــمــجــلــس الـ ــامـ ــعـ الـ
أشــــــارت إلــــى مــــبــــادرات بــحــريــنــيــة 
مــهــمــة تــلــقــت صــــدى طــيــبــًا على 
ــي ولـــهـــا أثــرهــا  ــدولــ الــمــســتــوى الــ

الملك  جائزة  وهــي  الدبلوماسي 
عيسى  وجــائــزة  لليونسكو،  حمد 
لخدمة اإلنسانية وجائزة األميرة 

سبيكة العالمية لتمكين المرأة.
كما تحدث البرفسور عبداهلل 
ــواج عـــمـــا شـــهـــدتـــه مــمــلــكــة  ــ ــحــ ــ الــ
البحرين من تقدم في المجاالت 
ــة خــال  ــيـ ــمـ ــاديـ الــتــعــلــيــمــيــة واألكـ
الــعــهــد الـــزاهـــر لــحــضــرة صــاحــب 
الــجــالــة الــمــلــك الــمــعــظــم، فقد 
بتعزيز  اهــتــمــامــًا  جــالــتــه  أولــــى 
المكتسبات التعليمية مما ارتبط 
التنمية  بمسارات  وثيقًا  ارتباطًا 
األخــــرى، وتــجــســد ذلـــك فــي رؤيــة 
 .2030 االقـــتـــصـــاديـــة  الـــبـــحـــريـــن 
الجامعات  ارتفاع عدد  إلى  وأشــار 
 17 إلــى  اثنتين  مــن  المملكة  فــي 
جامعة خال العقدين الماضيين 
والبناء  الوطني  العمل  تسهم في 

التعليمي ألبناء الوطن.

ال��م��ل��ت��ق��ى ال�����ح�����واري ال���خ���ام�������س )ال���م���ل���ك ال���ق���ائ���د 
الإن�������س���ان( ي�����س��ت��ع��ر���س الإن����ج����ازات ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ن��م��وي��ة

أكــــد الـــمـــنـــتـــدون فـــي الــمــلــتــقــى الــــحــــواري الـــخـــامـــس بــعــنــوان 
ز  تميُّ النفيعي،  مجلس  نظمه  الـــذي  اإلنـــســـان(  الــقــائــد  )الــمــلــك 
مملكة البحرين على صعيد العمل اإلنساني والمالي واالقتصادي 
العمل  صعيد  على  المملكة  حضور  تميز  جانب  إلــى  والتنموي، 
المسيرة  إطــار  في  التنموي،  المرأة  بــدور  والنهوض  الدبلوماسي 
الملك  الجالة  صاحب  حضرة  يقودها  التي  الشاملة  التنموية 
الــبــاد الــمــعــظــم، وبــدعــم من  بــن عــيــســى آل خليفة عــاهــل  حــمــد 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب 

العهد رئيس مجلس الوزراء.

أكـــد الــســيــد عــلــي بــن الشيخ 
محافظ  العصفور  عبدالحسين 
المحافظة الشمالية أن استثمار 
الـــمـــنـــاســـبـــات الـــديـــنـــيـــة بــالــتــبــرع 
العمل  في  التطوع  يعكس  بالدم، 
الـــوطـــنـــي واألخــــاقــــي والـــواجـــب 
أهــل  بــه  الـــذي يتحلى  اإلنــســانــي 

البحرين.
ــه،  ــتـ ــايـ ــال رعـ ــ ــــك خــ ــاء ذلــ ــ جــ
ــادق لــلــتــبــرع  ــصــ حــمــلــة اإلمــــــام الــ
بالدم والتي نظمتها جمعية بوري 
ــادي بــوري  الــخــيــريــة فــي صــالــة نــ
مع  بالتعاون  والرياضي  الثقافي 
السلمانية  بمستشفى  الــدم  بنك 
ودعـــــــــم عــــــــدد مــــــن الــــمــــؤســــســــات 
والـــجـــهـــات فـــي الــقــطــاع الــخــاص 
وتـــم خــالــهــا جــمــع مــا يــقــارب الـــ 
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المحافظ،  دشــن  حيث  متبرعا. 
الــحــمــلــة بــحــضــور الــنــائــب أحمد 
الدمستاني عضو مجلس النواب 
ــة جـــاســـم عـــضـــو الــمــجــلــس  ــنــ وزيــ

البلدي الشمالي وعلي لحجيري 
في  والمسؤولين  الحملة،  رئيس 
نادي بوري وجمعية بوري  إدارتي 

الخيرية.
بالقائمين  المحافظ  وأشــاد 
عــلــى تــنــظــيــم الــحــمــلــة والــلــجــنــة 
دوام  لـــهـــم  مــتــمــنــيــا  الـــمـــنـــظـــمـــة، 
التي  الــبــرامــج  لتقديم  الــتــوفــيــق 
ــي الـــعـــام  ــ ــوعـ ــ ــي رفــــــع الـ ــ تـــســـهـــم فـ
ــى الــــخــــصــــوص  ــ ــلـ ــ ــي عـ ــ ــحــ ــ ــــصــ والــ
ــم  ــاهـ ــا إيـ ــ ــيـ ــ ــــي مـــنـــطـــقـــتـــهـــم، داعـ فـ
ــراط والـــــمـــــشـــــاركـــــة فــي  ــ ــخــ ــ ــانــ ــ لــ
البرامج التي تقدمها المحافظة 

طوال العام.
من جهته، قال رئيس اللجنة 
المنظمة للحملة، إن من واجبنا 
الـــوطـــنـــي واإلنــــســــانــــي والـــديـــنـــي 
مثل  وتنظيم  اآلخــريــن  مساعدة 
الوعي  على  مــؤشــر  الحملة  هــذه 
البحريني  الــمــواطــن  لــدى  الــعــام 
ــم الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة ومـــد  ــ فــــي دعـ

العون للمحتاجين.

محافظ ال�سمالية ينوه با�ستثمار المنا�سبات الدينية للأعمال التطوعية

} محافظ الشمالية يفتتح حملة اإلمام الصادق للتبرع بالدم.

محمد  ــتـــور  الـــدكـ اســتــقــبــل 
مــــــبــــــارك بــــــن أحـــــمـــــد الـــمـــديـــر 
ــوزارة  الــعــام لــشــؤون الـــمـــدارس بـ
ــتـــورة  الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم الـــدكـ
ــــي،  ــراغـ ــ ــمـ ــ ــداهلل الـ ــ ــبــ ــ ــة عــ ــ ــ ــرزانـ ــ ــ فـ
باإلدارة  التعليم  مستشار جودة 
الــــعــــامــــة لـــــشـــــؤون الــــــمــــــدارس، 
إلى  انضمامها  بمناسبة  وذلــك 
ــن، حــيــث  ــاريـ ــشـ ــتـ ــسـ ــمـ مـــكـــتـــب الـ
الترقية  على  بحصولها  هنأها 
بقدراتها  أشاد  كما  المستحقة، 
األكــاديــمــيــة والــعــمــلــيــة، مــؤكــًدا 
تــعــيــيــنــهــا مــســتــشــاًرا لــجــودة  أن 
العامة لشؤون  بــاإلدارة  التعليم 
الـــمـــدارس ســـوف يــكــون إضــافــة 

بارزة في تعزيز جودة العمليات 
التعليمية، وخصوصًا في ضوء 
ــؤون الــــمــــدارس  ــ ــاع شــ عـــمـــل قـــطـ
على استقطاب أفضل الكفاءات 
قــيــادة  عــلــى  الـــقـــادرة  التعليمية 
التطوير المطلوب في الميدان 

التربوي.
مـــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا تــــقــــدمــــت 
الــــــدكــــــتــــــورة فـــــــرزانـــــــة عــــبــــداهلل 
الـــمـــراغـــي بــالــشــكــر والــتــقــديــر 
إلـــــــى الــــمــــديــــر الـــــعـــــام لــــشــــؤون 
سعادتها  عــن  معبرة  الــمــدارس، 
مكتب  إلــى  باالنضمام  البالغة 
الــمــســتــشــاريــن، مــؤكــدة أن ذلــك 
مسيرتها   في  نوعية  نقلة  يعد 

العلمية والعملية.
فــرزانــة  الــدكــتــورة  وستعمل 
عـــــبـــــداهلل الــــمــــراغــــي مــســتــشــار 
ــلـــى تــفــعــيــل  جـــــــودة الــتــعــلــيــم عـ
التعليم  ــودة  جـ ــدة  وحـ ومــتــابــعــة 
الــعــام  الــمــديــر  لمكتب  الــتــابــعــة 
ــــي ضـــوء  ــؤون الــــــمــــــدارس فـ ــ ــشـ ــ لـ
الــجــديــدة،  المؤسسية  الهيكلة 
ــى مـــتـــابـــعـــة  ــلــ ــمـــل عــ ــعـ ــتـ ــا سـ ــمــ كــ
تــطــبــيــق أنــظــمــة وأطــــر الــجــودة 
ــة،  ــيـ ــمـــدرسـ فــــي الـــمـــؤســـســـات الـ
ــى الــتــنــســيــق مــع  ــ بـــاإلضـــافـــة إلـ
والتدريب  التعليم  جــودة  هيئة 
المراجعة  تقارير  يخص  فيما 

الدورية.

ي�ستقبل  ال��م��دار���س  ل�����س��وؤون  ال��ع��ام  ال��م��دي��ر 
ال���دك���ت���ورة ف����رزان����ة ع���ب���داهلل ال��م��راغ��ي بــحــثــت طــالــبــة الــــدراســــات 

العليا بجامعة الخليج العربي 
عــائــشــة صــالــح الــشــحــي عاقة 
الــــــقــــــدرة الـــتـــنـــبـــؤيـــة لــلــنــضــج 
األخـــــــــاقـــــــــي والـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة 
الذهنية  واليقظة  االجتماعية 
الطلبة  لــدى  المستقبل  بقلق 
بهدف  والــعــاديــيــن  الموهوبين 
تــحــديــد الـــفـــروق بــيــن درجــــات 
الطلبة لمتغّير قلق المستقبل، 
والنضج األخاقي والمسؤولية 
االجتماعية، واليقظة الذهنية 
ــــري تــصــنــيــف  ــّي ــغــ ــتــ ــمــ وفــــــقــــــًا لــ
مستخدمًة  والجنس.  الطالب 

المنهج الوصفي االرتباطي.
الــبــاحــثــة مقياس  وطــبــقــت 
ــنـــضـــج  ــبـــل، والـ ــقـ ــتـ ــلــــق الـــمـــسـ قــ
األخـــــــــاقـــــــــي، والــــمــــســــؤولــــيــــة 
االجتماعية، واليقظة الذهنية 
خصائصهم  مــن  التحقق  بعد 
ــنــة  ــلـــى عــّي الـــســـيـــكـــومـــتـــريـــة، عـ
وطالبة  طالبًا   381 من  مكونة 
ــة الـــثـــانـــويـــة فــي  ــلـ ــمـــرحـ فــــي الـ
)مـــنـــهـــم 217  ــت  ــويــ ــكــ الــ دولــــــــة 
مــن  و164  ــن،  ــيـ ــوبـ ــوهـ ــمـ الـ مــــن 
الــــعــــاديــــيــــن(، لـــتـــظـــهـــر نــتــائــج 
التجميعي  الــتــحــلــيــل  اخــتــبــار 
متوسطات  طريقة  باستخدام 
ــز  ــايـ ــمـ ــجــــمــــعــــات وجــــــــــود تـ الــــتــ
لـــدى عــّيــنــة الــبــحــث فـــي درجـــة 
النضج األخاقي، والمسؤولية 
ــة، والــــيــــقــــظــــة  ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ االجــ
متفاوتة  كانت  والتي  الذهنية 
بــيــن مــنــخــفــضــة، ومــتــوســطــة، 

ومرتفعة.
ــائـــج تــحــلــيــل  ــتـ ــرت نـ ــ ــهـ ــ وأظـ
ــود أثـــر  ــ الـــتـــبـــايـــن الـــثـــنـــائـــي وجــ

لمتغّير تصنيف  إحصائيًا  دال 
الكلية  الدرجة  ألبعاد  الطالب 
ــبـــل لـــصـــالـــح  ــقـ ــتـ ــمـــسـ لـــقـــلـــق الـ
أثر  ووجـــود  الــعــاديــيــن،  الطلبة 
لمتغّير تصنيف  إحصائيًا  دال 
الـــطـــالـــب فـــي الــــدرجــــة الــكــلــيــة 
ــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــيـ ــؤولـ ــمـــسـ ــلـ لـ
والــيــقــظــة الــذهــنــيــة والــنــضــج 
األخـــــاقـــــي لـــصـــالـــح الــطــلــبــة 
الموهوبين، في حين ال يوجد 
لــمــتــغــيــر  ــا  ــيـ ــائـ احـــصـ دال  ــر  ــ أثــ
ــنـــس لـــقـــلـــق الــمــســتــقــبــل،  الـــجـ
والـــمـــســـؤولـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
واليقظة  األخــاقــي،  والــنــضــج 

الذهنية
ــت نــــتــــائــــج تــحــلــيــل  ــ ــنـ ــ ــّيـ ــ وبـ
النضج  أن  البسيط  االنــحــدار 
األخــــاقــــي أكـــثـــر الــمــتــغــيــرات 
حيث  المستقبل  بقلق  تــنــبــؤًا 
تبلغ نسبة التباين 30% للطلبة 
لــلــطــلــبــة  و%36  ــيـــن،  ــوبـ الـــمـــوهـ
الـــعـــاديـــيـــن، ووجــــــدت الــبــاحــثــة 
لليقظة  الــتــنــبــؤيــة  الـــقـــدرة  أّن 
في  المستقبل  وقلق  الذهنية 
عــيــنــة الــمــوهــوبــيــن أقــــوى مما 
وفي  العاديين،  عينة  في  عليه 
ضـــوء الــنــتــائــج أوصــــت بــإعــادة 
ــبـــحـــث بـــاســـتـــخـــدام  تــطــبــيــق الـ
تأثير  مــثــل:  أخــــرى  مــتــغــيــرات 
ــا« عـــلـــى قــلــق  ــ ــورونــ ــ جـــائـــحـــة »كــ
الــمــوهــوبــيــن،  لـــدى  المستقبل 
ــن الـــنـــضـــج  ــ ــــف كـــــــلٍّ مــ ــيـ ــ ــــوظـ وتـ
األخـــــــــاقـــــــــي، والــــمــــســــؤولــــيــــة 
االجتماعية، واليقظة الذهنية 

في برامج تربية الموهوبين.
واوصـــــت بــتــقــديــم الــمــزيــد 
لتعزيز  اإلثرائية  البرامج  من 

لدى  االجتماعية  المسؤولية 
والتركيز  الموهوبين،  الطلبة 
عــلــى مــفــاهــيــم جـــديـــدة مــثــل: 
والمصداقية  والمساواة  العدل 
ــال الـــنـــضـــج  ــجــ ــمــ لـــــارتـــــقـــــاء بــ
أرض  على  وتعميمه  األخاقي 
ــى تــأهــيــل  ــ ــع، داعــــيــــة إلــ ــ ــواقــ ــ الــ
الــمــعــلــمــيــن وتـــدريـــبـــهـــم عــلــى 
النفسية  الطلبة  حاجات  فهم 
ــة، من  ــيـ واالجــتــمــاعــيــة واإلدراكـ

خال إعداد برامج ودورات.
أشرف على الدراسة أستاذ 
عــلــم نــفــس الــتــعــلــم والــتــعــلــيــم 
عبدالناصر  الــدكــتــور  األســتــاذ 
تربية  وأســـتـــاذ  ــجـــراح،  الـ ــاب  ذيــ
التفكير  وتــعــلــيــم  الــمــوهــوبــيــن 
ــة أحــــمــــد  ــ ــمـ ــ ــاطـ ــ الـــــــدكـــــــتـــــــورة فـ

الجاسم.     

درا������س�����ة ل���ب���اح���ث���ة ب���ج���ام���ع���ة ال���خ���ل���ي���ج ت���و����س���ي ب���درا����س���ة 
ت���اأث���ي���ر »ك����ورون����ا« ع��ل��ى ق��ل��ق ال��م�����س��ت��ق��ب��ل ل����دى ال��م��وه��وب��ي��ن

} خال مناقشة الدراسة البحثية.

رئ��ي�����س »ت��م��ك��ي��ن« ي��ن��وه ب����دور ب��رن��ام��ج 
الحكومي��ة الك��وادر  لتنمي��ة  ال��وزراء  رئي���س 

أّكد السيد حسين محمد رجب الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــصــنــدوق الــعــمــل »تــمــكــيــن« دور 
لتنمية  الــــــــوزراء  مــجــلــس  رئـــيـــس  بـــرنـــامـــج 
ــا يتيحه  ومــ الـــفـــاعـــل  الــحــكــومــيــة  ــوادر  ــكــ الــ
مشاركتهم  لتفعيل  فـــرص  مــن  لمنتسبيه 
للوطن  الــمــســتــدامــة  التنمية  تحقيق  فــي 
وتــطــلــعــات  رؤى  وفـــــق  وذلــــــك  والــــمــــواطــــن، 
بن  الملك حمد  الــجــالــة  حــضــرة صــاحــب 
عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الـــبـــاد الــمــعــظــم، 
السمو  صــاحــب  مــن  المستمرة  والــمــتــابــعــة 
آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان  الملكي 
لخلق  الـــــوزراء،  مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي 

كوادر وطنية قيادية تسهم في تطوير العمل 
ــدى لـــقـــاء الــرئــيــس  ــاء ذلــــك لــ الـــوطـــنـــي. جــ
التنفيذي لصندوق العمل تمكين منتسبي 
السابعة من برنامج رئيس مجلس  الدفعة 
حيث  الحكومية،  الــكــوادر  لتنمية  الــــوزراء 
رفـــع مستوى  فــي  الــبــرنــامــج  إلـــى دور  ــار  أشــ
الكوادر الوطنية من خال تعزيز مشاركتهم 
التدريبية،  ــدورات  والـ البرامج  مختلف  في 
تــجــاربــهــم وخــبــراتــهــم، متمنًيا  تــثــري  الــتــي 
والنجاح  التوفيق  كــل  البرنامج  لمنتسبي 

في مسيرتهم العلمية والعملية.
الــدفــعــة  منتسبو  أعــــرب  جــانــبــهــم،  مــن 

الــوزراء  رئيس مجلس  برنامج  السابعة من 
ــكــــوادر الــحــكــومــيــة عـــن شــكــرهــم  لــتــنــمــيــة الــ
وتــقــديــرهــم لــلــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــصــنــدوق 

عــرٍض  مــن  قــدمــه  مــا  على  »تمكين«  العمل 
والخطط  »تمكين«،  فــي  العمل  سير  آللية 

والبرامج المستقبلية.

} الرئيس التنفيذي لتمكين يلتقي منتسبي برنامج رئيس الوزراء.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16138/pdf/1-Supplime/16138.pdf?fixed8483
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/1296924
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1296928
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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ا�ستقبل ال�سكرتري اخلا�س للرئي�س الربازيلي

القائد العام ي�سيد بالعالقات مع الربازيل

نائب  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�شيخ  اأكد 

الوزارية  اللجنة  رئي�س  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

مملكة  اأن  التحتية،  والبنية  التنموية  للم�شاريع 

البحرين بقيادة ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد 

اهلل  املعظم، حفظه  البالد  اآل خليفة ملك  بن عي�شى 

احلكومة  حققته  الذي  باالإجناز  لتفخر  ورعاه، 

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

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه 

امللكي  التوجيه  تنفيذ  من  االنتهاء  يف  املتمثل  اهلل، 

ال�شامي بتوفري 40 األف وحدة �شكنية، االأمر الذي 

يعك�س روح االإرادة التي حتلى بها فريق البحرين 

لتجاوز التحديات، وامل�شي يف تنفيذ هذا التوجيه 

الذي كفل توفري ال�شكن الآالف االأ�شر البحرينية.

االإ�شكانية  البحرين  مدن  م�شاريع  »اإن  وقال: 

الرائدة يف  البحرينية  التجربة  ركائز  اأهم  من  ُتعد 

جمال قطاع ال�شكن االجتماعي، والتي تعك�س مدى 

اهتمام احلكومة وحر�شها على توفري ال�شكن املالئم 

للمواطنني، باالإ�شافة اإىل توفري كافة مقومات جودة 

احلياة لقاطني تلك املدن وزوارها من خالل املرافق 

واخلدمات التي تت�شمنها«.

اأن  اإىل  �شلمان  مدينة  زيارته  لدى  واأ�شار 

يف  احلكومة  لروؤية  واقعًيا  اأمنوذًجا  متثل  املدينة 

تخطيط املدن االإ�شكانية، وتوفري كل املقومات التي 

احلياة  وجودة  ال�شكن  جودة  مبادئ  تكفل حتقيق 

للمواطنني.

وكان ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة، يرافقه 

املهند�س با�شم بن يعقوب احلمر وزير االإ�شكان، قد 

واالطالع  للوقوف  �شلمان  مدينة  اأم�س  �شباح  زار 

االإ�شكانية  امل�شاريع  تنفيذ  م�شتجدات  اآخر  على 

املهند�س  الزيارة  ح�شر  كما  باملدينة.  واخلدمية 

و�شوؤون  االأ�شغال  وزير  خلف  عبداهلل  بن  ع�شام 

وائل بن  العمراين، واملهند�س  البلديات والتخطيط 

وعدد  واملاء،  الكهرباء  �شوؤون  وزير  املبارك  نا�شر 

احلكومية  واجلهات  الوزارات  من  امل�شوؤولني  من 

ذات العالقة.

عبداهلل  بن  خالد  ال�شيخ  نّوه  الزيارة،  وخالل 

مبا تتميز به مدينة �شلمان من تنوع ثري من حيث 

ت�شاميم بناء الوحدات وال�شقق ال�شكنية، وت�شميم 

املكونة من  املدينة  تنا�شب طبيعة  االأحياء بطريقة 

الواجهات  توفري  عن  ف�شاًل  اجلزر،  من  جمموعة 

اخلا�شة  وامل�شارات  العامة،  وال�شواطئ  البحرية 

�شبكة  اإىل  باالإ�شافة  الهوائية،  والدراجات  بامل�شاة 

طرق متطورة.

واأ�شاف قائاًل: »كما اأن ما مييز املدينة االهتمام 

ت�شجري  على  احلر�س  خالل  من  البيئي  باجلانب 

امل�شاحات  وتوفري  والفرعية،  الرئي�شة  الطرق 

اخل�شراء التي تعك�س اجلانب احل�شاري للمدينة، 

التنمية  اأهداف  وهي جميعها مقومات تتما�شى مع 

ع�شر  احلادي  الهدف  خا�شة   ،2030 امل�شتدامة 

الذي ُيعنى باملدن«.

بعدها، تف�شل ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة 

بتفقد مركز الزوار مبدينة �شلمان الذي يخدم قاطني 

مراحل  جميع  يوثق  ا  معر�شً ويت�شمن  املدينة، 

امل�شاريع  تفقد  كما  املدينة.  م�شاريع  وتنفيذ  اإن�شاء 

م�شتجدات  على  واطلع  باملدينة،  االإن�شاء  قيد 

م�شروع بناء 303 وحدات �شكنية، وتنفيذ 1382 

وتفقد  ال�شكنية،  للعمارات  املخ�ش�س  باملوقع  �شقة 

اأعقب  م�شروع.  بكل  اخلا�شة  ال�شكنية  النماذج 

بينها  من  والتي  املدينة،  مرافق  على  االطالع  ذلك 

احلديقة العامة والواجهات البحرية.

يعقوب  بن  با�شم  املهند�س  اأعرب  جانبه،  من 

احلمر وزير االإ�شكان عن �شروره ومنت�شبي الوزارة 

كافة بزيارة ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة ملدينة 

به  حظيت  الذي  الكبري  الدعم  اأن  موؤكًدا  �شلمان، 

الوزارة من لدن ح�شرة �شاحب اجلاللة ملك البالد 

برئا�شة  احلكومة  ومن  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم، 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

اإ�شكانية  الوزراء، حفظه اهلل، كفل بناء خم�س مدن 

الركيزة  التي مثلت  املدن  يف توقيت متزامن، وهي 

االأ�شا�شية يف تنفيذ التوجيه امللكي ال�شامي بتوفري 

40 األف وحدة �شكنية.

كما ثّمن الوزير دور ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل 

خليفة يف حتقيق هذا االإجناز االإ�شكاين، من خالل 

رئا�شته للجنة الوزارية للم�شاريع التنموية والبنية 

اإذ كان لها الدور البارز يف التن�شيق بني  التحتية، 

التوجيه  كل اجلهات احلكومية ذات ال�شلة لتنفيذ 

تذليل  اأ�شهم يف  معاليه  دعم  اأن  اإىل  الفًتا  ال�شامي، 

العديد من التحديات.

يف  امل�شاريع  تنفيذ  اأن  احلمر  املهند�س  واأكد 

املدن كافة يتما�شى مع خطة تنفيذ برنامج احلكومة 

تنفيذ  يف  الوزارة  م�شي  على  م�شدًدا  احلايل، 

�شلمان  مدينة  يف  وامل�شتقبلية  القائمة  امل�شاريع 

ومدن البحرين االإ�شكانية االأخرى، على نحو يت�شق 

مع اخلطط املعدة لهذا الغر�س.

زار مدينة �سلمان وتفقد مركز زوارها وم�ساريعها ومرافقها.. خالد بن عبدالـله:

املدن االإ�سكانية تعك�س االهتمام بتوفري امل�سكن للمواطنني

علي طريف:

االإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل  وزير  اأ�شدر 

واالأوقاف ال�شيخ خالد بن علي اآل خليفة خليفة 

ملزاولة  �شركات خا�شة  قرارت مبنح 10   10

اأعمال املنفذ اخلا�س، وذلك بح�شب ما ورد يف 

العدد االأخري من اجلريدة الر�شمية.

وقد منح وزير العدل كالً من �شركة الرائد 

ذ.م.م، و�شركة الرواد كونفرين�س رووم ذ.م.م، 

تريو  و�شركة  ذ.م.م،  اخلا�س  للتنفيذ  الكا�شب 

االأعمال  تنفيذ  و�شركة  ذ.م.م،  اخلا�س  للتنفيد 

للدعم  �شمان  و�شركة  ذ.م.م،  اخلا�س  التنفيذ 

عبدالرحمن  غ�شان  و�شركة  ذ.م.م،  القانوين 

منفد  بوغمار  هيثم  و�شركة  ذ.م.م،  العبيديل 

اخلا�س  للتنفيذ  اجلبل  و�شركة  ذ.م.م،  خا�س 

للتنفيذ �شركة تو�شية  ذ.م.م، و�شركة احلكمة 

ب�شيطة.

التي  واالإجراءات  باالأعمال  يتعلق  وفيما 

يجوز الرتخي�س بها، بنّي قرار �شابق اأنه يجوز 

االإجراءات  مبا�شرة  باالأعمال  اخلا�س  للمنفذ 

الالزمة للحجز على املنقوالت وبيعها، ومبا�شرة 

العقارات  لبيع  للتح�شري  الالزمة  االإجراءات 

واالإجراءات  وال�شندات،  واالأ�شهم  وال�شيارات 

املنفذ  على  ويجب  العيني،  للتنفيذ  الالزمة 

واالإجراءات  االأعمال  مبا�شرة  عند  اخلا�س 

املرخ�س بها االلتزام باأحكام القانون والقرارات 

التي  واالأوامر  والقرارات  له،  تنفيًذا  ال�شادرة 

ي�شدرها قا�شي حمكمة التنفيذ يف هذا ال�شاأن.

اخلا�س  املنفذ  ي�شتحق  القرار،  ومبوجب 

مع  االتفاق  على  بناًء  يحدد  اأجًرا  االعتباري 

عدم  حالة  ويف  معه،  يتعاقد  الذي  له  املنفذ 

اخلا�س  املنفذ  اأجر  يقّدر  االأجر  على  االتفاق 

بن�شبة ال تتجاوز 5% من قيمة ال�شند التنفيذي 

جميــع  ويف  دينار،  مائة  من  يقل  ال  ومبا 

االأحوال ال يجوز الرجوع اإىل املنفذ �شـده باأجر 

يزيد على هذه الن�شبة، كما حت�شب اأتعاب املنفذ 

والتنفيذ  باحلــجز  املتعلقة  االإ�شافية  اخلا�س 

الق�شائية،  امل�شروفــات  �شمن  والبيع  العيني 

بع�شهم  وكان  لهم  املنفذ  تعدد  حالــة  ويف 

غري متعاقدين مع املنفــذ اخلا�س الذي يتوىل 

التنفيذ وتطلب تنفيذ ال�شندات التنفيذية لغري 

فللمنفذ  منه،  اإ�شافًيا  عمالً  معه  املتقاعدين 

اخلا�س احلق يف ا�شتيفاء مقدم قيمة اأعمالــه 

االإ�شافية بناًء على طريقة ح�شاب امل�شروفات 

الق�شائية وفًقا للمادة )41( من القانون، ونقدر 

باقي اأتعابه يف اأعماله االإ�شافيــة كم�شروفات 

ق�شائية ل�شاحله.

االإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل  وزير  وكان 

قد  خليفة  اآل  علي  بن  خالد  ال�شيخ  واالأوقاف 

اأ�شدر قراًرا ب�شاأن حتديد ر�شم طلب الرتخي�س 

جتديد  ور�شم  اخلا�س  املنفذ  اأعمال  ملزاولة 

الرتخي�س.

قدره  ر�شم  يفر�س  اأن  على  القرار  ون�س 

من  املقدم  الرتخي�س  طلب  على  دينار   500

املنفذ  اأعمال  ال�شخ�س االعتباري ملزاولة  ممثل 

اخلا�س، وي�شمل هذا الر�شم الرتخي�س لثالثة 

ويزيد  لديه.  العاملني  من  خا�شني  منفذين 

منفذ  كل  عن  دينار  مائة  مبقدار  املقرر  الر�شم 

عن  يزيد  لديه  له  يرخ�س  طبيعي  خا�س 

الثالثة.

جتديد  على  يفر�س  القرار،  وبح�شب 

اخلا�س  املنفذ  اأعمال  ملزاولة  الرتخي�س 

الر�شم  هذا  وي�شمل  دينار،   500 قدره  ر�شم 

الرتخي�س لثالثة منفذين خا�شني من العاملني 

مائة  املقرر مبقدار  الر�شم  الر�شم  ويزيد  لديه، 

على  يزيد  طبيعي  خا�س  منفذ  كل  عن  دينار 

الثالثة الذين لديه.

تنظيم  ب�شاأن  اآخر  قراًرا  الوزير  اأ�شدر  كما 

اإذ ي�شرتط ملنح  املنفذ اخلا�س،  ن�شاط  مزاولة 

اخلا�س  املنفذ  ن�شاط  مبزاولة  الرتخي�س 

اعتبارًيا  ا  �شخ�شً الرتخي�س  طالب  يكون  اأن 

يح�شل  واأن  البحرين،  بالعمل يف  له  ا  مرخ�شً

من  اخلا�س  املنفذ  ن�شاط  ملمار�شة  �شجل  على 

اأال  على  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزارة 

يجمع يف ذات ال�شجل بني ن�شاط املنفذ اخلا�س 

املوثق  ن�شاط  اأو  املحاماة  مهنة  وممار�شة 

اخلا�س، واأال يكون قد �شبق احلكم على املمثل 

نهائي يف  االعتباري بحكم  لل�شخ�س  القانوين 

جناية اأو جنحة خملة بال�شرف اأو االأمانة، ما 

مل يكن قد رد اإليه اعتباره، واأال يكون قد �شبق 

ف�شله من عمله اأو عزله من من�شبه اأو �شطب 

ق�شائي  بحكم  مهنة  ممار�شة  جدول  من  ا�شمه 

نهائي اأو بقرار تاأديبي نهائي ما مل مت�ِس على 

اأي منهما ثالث �شنوات على االأقل.

ت�سمل احلجز على املنقوالت وبيعها بناًء على حكم املحكمة.. تطبيًقا لقانون التنفيذ اجلديد:

وزير العدل ُيجيز لـ10 �سركات خا�سة مزاولة اأعمال املنّفذ اخلا�س

ال�شيخ خالد بن علي

حلقوق  الوطنية  باملوؤ�ش�شة  واملتابعة  والر�شد  ال�شكاوى  جلنة  عقدت 

رئي�س  نائب  ال�شاعر  خالد  برئا�شة  ع�شر  احلادي  العادي  اجتماعها  االإن�شان 

ح�شن.  حورية  والدكتورة  فايز  وهالة  العرادي  رو�شة  وع�شوية  املوؤ�ش�شة، 

القرارات والتو�شيات ال�شادرة عنها، ومت  اأعمالها مبناق�شة  اللجنة  وافتتحت 

وامل�شاعدات  املوؤ�ش�شة،  تلقتها  التي  بال�شكاوى  املتعلقة  الك�شوفات  ا�شتعرا�س 

القانونية املقدمة واحلاالت التي مت ر�شدها من خالل و�شائط االإعالم وو�شائل 

�شكوى   )63( مع  تعاملت  اإذ  املا�شي،  االجتماع  منذ  االجتماعي  التوا�شل 

وم�شاعدة قانونية وحاالت ر�شد خالل الفرتة املذكورة، وقد ناق�شت اللجنة ما 

مت اتخاذه من اإجراءات ب�شاأنها.

مركز  اإىل  املوؤ�ش�شة  وفد  بها  قام  التي  الزيارة  خمرجات  مناق�شة  مت  كما 

اأمرا�س الدم الوراثية )ال�شكلر(، وذلك للوقوف على االأو�شاع العامة للمر�شى 

ومالحظاتهم، والتاأكد من مدى متتعهم بحقوقهم املكفولة مبوجب الت�شريعات 

الوطنية واملعايري الدولية حلقوق االإن�شان.

اأو  اأنه ميكن التوا�شل مع املوؤ�ش�شة من خالل زيارة املقر،  واأكدت اللجنة 

عرب تطبيق الهواتف النقالة NIHR Bahrain، اأو عن طريق املوقع االإلكرتوين 

www.nihr.org.bh اأو عن طريق اخلط ال�شاخن املجاين 80001144.

الوطنية حلقوق االإن�سان تناق�س خمرجات زيارة مركز »ال�سكلر«

خليفة  ال�شيخ  الركن  امل�شري  اجتمع 

لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن 

بحري  اأول  الفريق  مع  البحرين  دفاع 

فالفيو رو�شا ال�شكرتري اخلا�س لل�شوؤون 

اال�شرتاتيجية لرئي�س جمهورية الربازيل 

الفريق  بح�شور  ال�شديقة،  االحتادية 

رئي�س  النعيمي  �شقر  بن  ذياب  الركن 

هيئة االأركان، وذلك �شباح يوم اأم�س.

دفاع  لقوة  العام  القائد  ورحب 

لل�شوؤون  اخلا�س  بال�شكرتري  البحرين 

جمهورية  لرئي�س  اال�شرتاتيجية 

م�شيًدا  ال�شديقة،  االحتادية  الربازيل 

بالعالقات القائمة بني البلدين ال�شديقني 

وتقدًما  تطوًرا  الدوام  على  ت�شهد  والتي 

يتعلق  ما  خا�شة  املجاالت،  خمتلف  يف 

الكفيلة  وال�شبل  الدفاعي  باملجال 

بتطويره.

ح�شن  الركن  اللواء  االجتماع  ح�شر 

العامة،  القيادة  حممد �شعد مدير ديوان 

الف�شالة  اإبراهيم  غامن  الركن  واللواء 

للعمليات،  االأركان  هيئة  رئي�س  م�شاعد 

را�شد  يو�شف  الدكتور  حقوقي  واللواء 

رئي�س  الع�شكري  الق�شاء  رئي�س  فليفل 

حمكمة التمييز الع�شكرية، واللواء الركن 

طيار ال�شيخ حممد بن �شلمان اآل خليفة 

مدير التعاون الع�شكري، وعدد من كبار 

ال�شباط.

اإدواردو  النائب  كما ح�شر االجتماع 

العالقات  جلنة  رئي�س  بول�شونارو 

مبجل�س  الوطني  والدفاع  اخلارجية 

االحتادية،  الربازيل  بجمهورية  النواب 

وعدد من كبار امل�شوؤولني الربازيليني.

العامـة  القيـادة  اأعلنت 

اأنها  البحريـن  دفـاع  لقــوة 

�شتجري رماية بالذخرية احلية 

ابتداًء  �شتية(،  )هري  مبنطقة 

من  مايو   30 االثنني  اليوم  من 

ولغاية  10�شباًحا،  ال�شاعة 

اخلمي�س 2 يونيو، ال�شاعة 3 ع�شًرا. 

ولفتت القيادة العامة لقوة 

اإعالنها  يف  البحرين،  دفاع 

االإعالم  مديرية  عن  ال�شادر 

كل  انتباه  املعنوي،  والتوجيه 

مواطنني  من  االأمر،  يهمهم  من 

ومقيمني، اإىل االبتعاد عن منطقة 

الرماية املذكورة حفاًظا على �شالمتهم.

القيادة العامة لقوة الدفاع تعلن اإجراء

 رماية بالذخرية احلية يف منطقة هري �ستية

ح�شن  بن  طارق  الفريق  ا�شتقبل 

اأم�س،  العام، مبكتبه  االأمن  رئي�س  احل�شن 

م�شاعد  اخليل  اأبا  اأحمد  بن  نا�شر  الدكتور 

بهيئة  الدويل  للتعاون  الهيئة  رئي�س 

العربية  باململكة  الف�شاد  ومكافحة  الرقابة 

ال�شعودية ال�شقيقة.

االأمن  رئي�س  رحب  اللقاء،  بداية  ويف 

للتعاون  الهيئة  رئي�س  مب�شاعد  العام 

الف�شاد  ومكافحة  الرقابة  بهيئة  الدويل 

التعاون  مب�شتوى  م�شيدا  ال�شعودي، 

البحرين  مملكة  بني  االأمني  والتن�شيق 

واململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة، ومبا 

حققته ال�شعودية من اإجنازات يف مكافحة 

مثاال  جعلها  ما  النزاهة،  وتعزيز  الف�شاد 

يحتذى به واأك�شبها �شمعة عاملية مرموقة 

يف هذا املجال.

كما مت خالل اللقاء بحث تعزيز التعاون 

يف جمال تبادل املعلومات يف ق�شايا الف�شاد 

بني اأجهزة اإنفاذ القانون املخت�شة مبكافحة 

الف�شاد، والتعاون يف التحقيقات يف ق�شايا 

الف�شاد العابرة للحدود ومالحقة مرتكبيها 

ل�شبكة  املاأمول  والدور  للعدالة،  لتقدميهم 

مبادرة الريا�س العاملية )�شبكة قلوبل( يف 

ال�شرتداد  والدويل  العربي  التعاون  تعزيز 

املوجودات.

الدكتور  الركن  اللواء  اللقاء  ح�شر 

نائب  خليفة  اآل  حممد  بن  حمد  ال�شيخ 

االإدارة  عام  ومدير  العام،  االأمن  رئي�س 

االقت�شادي  واالأمن  الف�شاد  ملكافحة  العامة 

واالإلكرتوين.

احل�سن يبحث مع ال�سعودية التعاون يف

 جمال تبادل املعلومات يف ق�سايا الف�ساد

حمافظ اجلنوبية: �سرعة اال�ستجابة 

لبالغات االأهايل لتعزيز االأمن والطماأنينة

بن  علي  بن  خليفة  ال�شيخ  �شمو  تراأ�س 

اجتماع  اجلنوبية  حمافظ  خليفة  اآل  خليفة 

 ،2022 للعام  اخلام�س  االأمنية  اللجنة 

بح�شور عدد من ال�شباط من ممثلي اجلهات 

االأمنية وامل�شوؤولني باملحافظة.

وخالل االجتماع رحب �شموه باحل�شور، 

يف  االأمنية  للجنة  الكبري  الدور  على  موؤكًدا 

را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  توجيهات  تنفيذ 

بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية يف تلبية 

احتياجات االأهايل لتعزيز االأمن واال�شتقرار 

على  �شموه  مثنًيا  اجلنوبية،  جمتمع  يف 

االأجهزة  بها  تقوم  التي  البارزة  اجلهود 

االأمنية يف تر�شيخ مقومات االأمن وال�شالمة 

يف مناطق املحافظة، منوًها �شموه مب�شتوى 

املحافظة  بني  القائم  والتن�شيق  التعاون 

يعزز  مبا  االأمنية،  االأجهزة  وخمتلف 

احتياجات  تلبية  يف  املحافظة  جناح  من 

املواطنني واملقيمني يف املجال االأمني.

 ال�شيخ خالد بن عبداهلل خالل جولته يف مدينة �شلمان 
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منهم 372 طالًبا وطالبًة من كلية الطب و196 طالًبا وطالبًة من كلية الدرا�شات العليا

جامعة اخلليج العربي حتتفي بتخريج دفعتني من طلبة الطب والدرا�شات العليا
العايل،  التعليم  جمل�س  اأمناء  جمل�س  رئي�س  رعى 

النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزير 

حفل تخريج 568 طالًبا وطالبًة من دول جمل�س التعاون 

العربيمنهم 372  اخلليج  بجامعة  العربية  اخلليج  لدول 

و196  الطبية،  والعلوم  الطب  كلية  من  وطالبًة  طالًبا 

دفعتي  من  هم  العليا،  الدرا�شات  كلية  من  وطالبًة  طالًبا 

اخلليج  مركز  يف  و2021-2020،   2019-2020

الدويل للموؤمترات بفندق اخلليج.

وقّدم رئي�س جامعة اخلليج العربي الدكتور خالد بن 

اجلاللة  الأ�شحاب  وامتنانه  �شكره  العوهلي  عبدالرحمن 

التعاون اخلليجي على دعمهم  وال�شمو قادة دول جمل�س 

الكرمي والالحمدود جلامعة اخلليج العربي، هذا امل�شروع 

اخلليجي امل�شرتك ومتابعتهم امل�شتمرة مل�شريتها التعليمية، 

اأن  اهلل  داعًيا  االأمور،  واأولياء  والطالبات،  الطلبة  هّناأ  كما 

اأن هذا االإجناز  اأوطانهم اخلليجية، موؤكًدا  يوفقهم خلدمة 

للحياة  طالب  كل  حياة  يف  والتحول  االنطالق  نقطة  هو 

العلم  من  النهل  اأن  بعد  ناجح  م�شتقبل  اأجل  من  العملية 

واملعرفة اأجودها ومن املهارات اأف�شلها واأحدثها واأقواها.

العربي  اخلليج  جامعة  رئي�س  نائب  عّب  جانبه،  من 

لل�شوؤون االإدارية، عميد �شوؤون الطلبة الدكتور عبدالرحمن 

األقاها خالل احلفل، عن فخره  اإ�شماعيل، يف كلمة  يو�شف 

كابدوا  الذين  العلم  طلبة  من  متميزتني  كوكبتني  بتخريج 

اأملّت بدول العامل  ال�شعاب وحتّدوا ظروف اجلائحة التي 

للجد واالجتهاد وللمثابرة  اأمنوذًجا م�شّرًفا  كافة، ليعطوا 

والنجاح.

مدر�شة البحرين حتتفل بتخرج فوج هذا العام

ت�شوير:عبدعلي قربان
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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سلمان: تعزيز العالقات 
البرلمانية بين البحرين واليابان

اس��تقبل النائب األول لرئيس��ة مجلس النواب عبدالنبي س��لمان 
أمس، س��فير اليابان لدى مملكة البحرين مياموتو ماس��ايوكي، 
حي��ث أك��د على مس��توى التعاون ال��ذي يجمع مملك��ة البحرين 
والياب��ان في مختلف المجاالت، مش��يرًا إلى عم��ق العالقات بين 
البلدين الصديقين، والتي تشهد تناميًا ملحوظًا و فرصة مواتية 
و س��انحة في س��بيل تعزيز التع��اون الثنائي بي��ن الجانبين في 
الش��أن البرلماني. وأض��اف، أن مثل ه��ذه اللقاءات المش��تركة 
تأت��ي تحقيقًا لرؤي��ة مجلس الن��واب في تفعيل الدبلوماس��ية 
البرلمانية، وتقوية العالقات ومد جس��ور التعاون المشتركة مع 
الدول الش��قيقة والصديقة، بهدف تحقيق التنمية المس��تدامة 
لتش��ريعات متطورة ومتوائمة مع الحراك التشريعي والبرلماني 

المتنامي إقليميًا ودوليًا في مختلف المجاالت.

»الشورى« و»BIBF« يعقدان 
منتدى التعافي االقتصادي يونيو المقبل

ينظ��م مجل��س الش��ورى بالتعاون 
للدراس��ات  البحري��ن  معه��د  م��ع 
والمالي��ة، وبدعم من  المصرفي��ة 
الوطن��ي، منت��دى  البحري��ن  بن��ك 
التعاف��ي االقتصادي، ف��ي 5 يونيو 
المقب��ل، وذلك تح��ت رعاية رئيس 

مجلس الشورى علي الصالح. 
وتأتي إقام��ة المنت��دى مع إطالق 
التي  االقتص��ادي،  التعاف��ي  خطة 
جاءت تحقيًقا ل��رؤى حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل البالد المعظم، وأعلن 
عنها مجلس الوزراء برئاسة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، وشملت إطالق عدد 
من المب��ادرات الهادفة إلى تنمية 
النوعية  الف��رص  وخلق  االقتص��اد 
الكلم��ة  وس��يلقي  للمواطني��ن. 
المالية  وزي��ر  للمنت��دى  الرئيس��ة 
واالقتصاد الوطني الش��يخ س��لمان 

بن خليفة آل خليفة.
ويه��دف المنتدى إل��ى دعم جهود 
تطلعاته��ا  وتحقي��ق  البحري��ن، 
ف��ي خط��ة التعاف��ي االقتص��ادي، 
وتعزيز االس��تقرار المالي من خالل 
ط��رح المب��ادرات النوعي��ة لتنمية 

اقتصادية شاملة األبعاد.

كم��ا يناق��ش المنت��دى 4 مح��اور 
رئيس��ة بناًء عل��ى األولوي��ات التي 
ت��م تحديدها ف��ي خط��ة التعافي 
االقتصادي، ويش��ارك ف��ي طرحها 
عدد من أصحاب المعالي والسعادة 
م��ن مختلف  والمس��ؤولين  الوزراء 
والخاص��ة،  الحكومي��ة  الجه��ات 
البش��رية،  الثروة  وتش��مل: تنمية 
وتطوي��ر  اإلج��راءات  وتس��هيل 
التش��ريعات، وتنمي��ة القطاع��ات 
االستراتيجية،  والمش��اريع  الواعدة 
وباإلضافة إلى االس��تدامة المالية 
ويدي��ر  االقتص��ادي،  واالس��تقرار 
جلس��ات النقاش للمحاور المذكورة 
ع��دد من أصحاب الس��عادة أعضاء 

مجلس الشورى.
ويأت��ي المح��ور األول ح��ول تنمية 
الثروة البش��رية تماشيًا مع أولوية 
خط��ة التعافي االقتصادي في خلق 
فرص عمل واع��دة لجعل المواطن 
العم��ل،  ف��ي س��وق  األول  الخي��ار 

حيث يتن��اول الخط��ط الموضوعة 
ف��ي المجال مع مناقش��ة التحديات 
والف��رص م��ن أج��ل العم��ل نحو 
تحقي��ق الخط��ط المنش��ودة ذات 

الصلة.
كما يس��لط المنت��دى الضوء على 
دور الس��لطة التش��ريعية في دعم 
تحقي��ق أه��داف وأولوي��ات خط��ة 
وضم��ان  االقتص��ادي  التعاف��ي 
التنمي��ة  لمتطلب��ات  مواكبته��ا 
المس��تدامة، باإلضاف��ة إل��ى أهم 
الجوانب الالزم تطويرها للمحافظة 
على إطار تش��ريعي فع��ال ومالئم 
لمواكب��ة مختل��ف جوان��ب خط��ة 

التعافي االقتصادي.
إضاف��ة إلى ذلك، س��يتم مناقش��ة 
أولوي��ات خطة التعافي االقتصادي 
المزم��ع  العم��ل  واس��تراتيجيات 
طرحه��ا لتحقي��ق أه��داف الخط��ة 
المالي��ة  االس��تدامة  تعزي��ز  ف��ي 

واالستقرار االقتصادي.

رئيس الشورى

ذ خاص« »العدل« تمنح 10 شركات ترخيص »ُمنفِّ
عباس المغني «

أصدر وزير العدل والش��ؤون اإلسالمية واألوقاف 
الش��يخ خالد بن علي آل خليف��ة، 10 قرارات لمنح 
10 ش��ركات ترخيص��ًا لمزاول��ة نش��اط المنفذ 

الخاص. 
والشركات التي منحت ترخيصًا بموجب القرارات 
هي: شركة الجبل للتنفيذ الخاص، شركة الحكمة 
للتنفيذ الخاص، ش��ركة الرائ��د المنفذ الخاص، 
شركة الرواد كونفيرنس، شركة الكاسب للتنفيذ 
الخ��اص، ش��ركة تري��و للتنفيذ الخاص، ش��ركة 
تنفيذ ألعمال التنفيذ الخاص، ركة ضمان للدعم 
القانوني، ش��ركة غس��ان عبدالرحمن العبيدلي، 

شركة هيثم بوغمار.
اإلس��المية  والش��ؤون  الع��دل  وزارة  أن  يذك��ر 
واألوق��اف فتحت في فبراي��ر الماضي الباب، أمام 
الراغبين بالحصول على الترخيص لمزاولة أعمال 

المنفذ الخاص.
وينظم مزاولة نش��اط المنفذ الخاص القرار رقم 
4 لس��نة 2022 ال��ذي ُيش��ترط لمن��ح الترخيص 
بمزاولة نش��اط المنفذ الخ��اص أن يكون طالب 

الترخيص شخصًا اعتباريًا مرخصًا له بالعمل في 
المملكة.

وتبع��ًا للق��رار، يج��وز للمنف��ذ الخاص مباش��رة 
اإلج��راءات الالزمة للحجز على المنقوالت وبيعها، 
وبيع العقارات والس��يارات واألس��هم والسندات، 
والتنفي��ذ العين��ي، مع وج��وب االلت��زام بأحكام 
القانون والقرارات الص��ادرة تنفيذًا له والقرارات 
واألوامر التي يصدرها قاضي محكمة التنفيذ في 

هذا الشأن.
كم��ا يج��وز للمنف��ذ الخ��اص بالنس��بة للتنفيذ 
عل��ى األش��خاص الخاضعين للفص��ل الثاني من 
القانون، أن يعرض الوس��اطة على أطراف السند 
التنفي��ذي قبل تقدي��م طلب التنفي��ذ، ويجوز له 
بالنسبة للتنفيذ على الشركات الخاضعة للفصل 
الثالث م��ن القان��ون أن يعرض الوس��اطة على 
أطراف السند التنفيذي خالل واحد وعشرين يومًا 
م��ن تاريخ تقدي��م طلب التنفي��ذ، ويكون عرض 
الوساطة في جميع األحوال بناء على طلب المنفذ 

له أو المنفذ ضده.
ويستحق المنفذ الخاص االعتباري أجرًا يحدد بناًء 
على االتفاق م��ع المنفذ له ال��ذي يتعاقد معه، 

وف��ي حالة ع��دم االتفاق عل��ى األجر، يق��در أجر 
المنف��ذ الخاص بنس��بة ال تتج��اوز 5% من قيمة 
السند التنفيذي وبما ال يقل من 100 دينار، وفي 
جميع األح��وال ال يجوز الرج��وع إلى المنفذ ض�ده 

بأجر يزيد على هذه النسبة.
كم��ا تحس��ب أتعاب المنف��ذ الخ��اص اإلضافية 
المتعلقة بالحجز والتنفي��ذ العيني والبيع ضمن 
المصروف��ات القضائية، وفي حالة تعدد المنفذ 
له��م وكان بعضهم غير متعاقدي��ن مع المنفذ 
الخ��اص ال��ذي يتول��ى التنفي��ذ وتطل��ب تنفيذ 
الس��ندات التنفيذية لغير المتقاعدين معه عماًل 
إضافيًا منه، فللمنفذ الخاص الحق في اس��تيف��اء 
مقدم قيمة أعمال����ه اإلضافية بناًء على طريقة 
حس����اب المصروف��ات القضائي��ة، وتقدر باقي 
أتعاب��ه ف��ي أعمال��ه اإلضافي����ة كمص��روفات 

قضائية لصالحه.
وتتولى إدارة التنفيذ بال��وزارة التفتيش اإلداري 
عل��ى المنف��ذ الخ��اص للتحق��ق م��ن التزام��ه 
بالواجب��ات المق��ررة بموج��ب أح��كام القان��ون 
والق��رارات الص��ادرة تنفي��ًذا ل��ه وم��ن التزامه 

بشروط الترخيص.

حميدان يشارك في احتفال جمعية كيراال الكاثوليكية بيوبيلها الذهبي

 الجالية الهندية تشيد بالنهج الحكيم 
للملك في ترسيخ التسامح بين األديان

تحت رعاي��ة وزير العمل والتنمي��ة االجتماعية، 
كي��راال  جمعي��ة  أقام��ت  حمي��دان،  جمي��ل 
الكاثوليكي��ة، الس��بت، احتفااًل بمناس��بة ذكرى 
مرور 50 عامًا على تأسيس��ها )اليوبيل الذهبي(، 
بحض��ور الس��فير الهندي، بيوش شريفاس��تاف، 
واألسقف ابراهام مار جوليوس، ورئيس الجمعية 

روي انتوني، وعدد من الشخصيات المدعوة.
وفي تصريح له بهذه المناس��بة، أش��اد حميدان 
بعمق العالقات التاريخي��ة بين مملكة البحرين 
وجمهوري��ة الهن��د، منوه��ًا ب��دور الجمعية في 
تعزيز قيم التس��امح الديني من خالل أنشطتها 
للجالي��ة  الموجه��ة  والثقافي��ة  االجتماعي��ة 
الهندي��ة من طائفة كيرال، مؤكدًا حرص مملكة 
البحري��ن على بناء جس��ور التواص��ل مع مختلف 
األع��راق واألدي��ان، والذي يعكس م��ا تتمتع به 
المملكة م��ن ارث حضاري مس��تمد من تعاليم 
ديننا اإلس��المي الحنيف وتراثن��ا العربي األصيل 
في االنفت��اح على المكونات الديني��ة والثقافية 

األخرى.

من جانبه، نقل األس��قف ابراه��ام مار جوليوس 
لمملك��ة  الهندي��ة  الجالي��ة  وتقدي��ر  تحي��ات 
البحري��ن قيادة وحكومة وش��عبًا على ما تحظى 
به من اهتمام ورعاية تتيح لهم حرية ممارس��ة 
معتقداتهم وطقوس��هم الدينية، مشيدًا بالنهج 
الحكي��م لحضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 

عيس��ى آل خليف��ة، عاه��ل الب��الد المعظم، في 
مد جس��ور الصداقة والتعاون مع دول وش��عوب 
العالم ونشر قيم التسامح واالعتدال والحوار بين 
األديان ومختلف الثقافات، مقدرًا في الوقت ذاته 
دور جمعي��ة كيراال الكاثوليكية في ترس��يخ قيم 

التعايش والتسامح الديني والتنوع الثقافي.

 العربي: البحرين حققت ازدهارًا حضاريًا 
وتنمويًا كبيرًا خالل العقدين الماضيين

أش��اد رئيس االتحاد العربي لحقوق 
اإلنسان رئيس جمعية معًا لحقوق 
اإلنسان عيسى العربي بما شهدته 
البحري��ن ف��ي ظ��ل العه��د الزاهر 
 لجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 
آل خليف��ة مل��ك الب��الد المعظ��م، 
من إنجازات كبيرة وتقدم مش��هود 
التنموي��ة  المج��االت  كاف��ة  ف��ي 
واإلنس��انية، وم��ا ش��هدته مملكة 
البحرين خ��الل العقدين الماضيين 
من ازدهار حضاري وتنموي وضعها 
في مقدم��ة دول العالم في العناية 
بمقوماته��ا الحضاري��ة والتنموية 
واإلنس��انية، وجعل منه��ا أنموذجًا 
متفردًا في بناء وإدارة الدول، معبرًا 
بشكل خاص عن العبقرية والتفرد 
ف��ي فكر القائد الف��ذ جاللة الملك، 
الذي أله��م العالم بفكره الس��امي 
بمنهجية واستراتيجية إدارة الدولة 
في ظل عالم متغي��ر وأزمات دولية 

وموارد مح��دودة، وه��ي جملة من 
التحدي��ات الت��ي لم تثن��ي مملكة 
البحرين من المضي في مش��روعها 
والوف��اء بجملة خططها  اإلصالحي 
وبرامجها المعنية بتحقيق االزدهار 
المس��تدامة  والتنمي��ة  والتط��ور 
المواطني��ن  رفاهي��ة  وتعزي��ز 

والمقيمين بالمملكة.
وعب��ر رئيس االتحاد العربي لحقوق 
اإلنس��ان عن بالغ تقديره للمشروع 
اإلصالحي الذي أطلقه جاللة الملك 
من��ذ عقدي��ن م��ن الزم��ان، والذي 
يعد أح��د أبرز اإلنج��ازات الحضارية 
واإلنسانية في تعزيز وتطور مسيرة 
بالوط��ن  به��ا  والنه��وض  ال��دول 
العربي، وهو المش��روع الذي حظي 
بالتقدير واإلشادة الدولية من قبل 
العديد من الدول والهيئات األممية 
والمنظم��ات الدولي��ة، لما تضمنه 
من قيم ومبادئ إنس��انية س��امية 
معني��ة بإقام��ة دولة المؤسس��ات 
والقان��ون، وم��ا مثل��ه م��ن عناية 
بكاف��ة المب��ادئ المعني��ة بتعزيز 
الرش��يد  والحك��م  الديمقراطي��ة 
واحت��رام كاف��ة الحق��وق والحريات 
العالم��ي  اإلع��الن  كرس��ها  الت��ي 
المش��روع  وهو  اإلنس��ان،  لحق��وق 

ال��ذي حظ��ي بقب��ول وتأيي��د كافة 
المواطنين في االس��تفتاء الشعبي 
ال��ذي أك��د خالل��ه ش��عب البحرين 
إصرارهم على التمس��ك بالمشروع 
ف��ي  س��ويًا  والمض��ي  اإلصالح��ي 
بناء مس��تقبل البحري��ن والنهوض 
به��ا، بنس��بة تاريخي��ة بلغت %98 
أك��د من خاللها الش��عب تمس��كه 
بقائده ومليكه والتزامه بالش��راكة 
الحقيقية في بناء دولة المؤسسات 
الديمقراطي��ة  وإقام��ة  والقان��ون 
وفق��ًا لرؤي��ة توافقي��ة تنطلق من 
فكر قائد المس��يرة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة وميث��اق العمل 
الوطن��ي الذي أنجز م��ن قبل صفوة 
ممثل��ي الش��عب ونخب��ه ومفكريه 
وقيادات��ه، وترجموا فيه فكر الملك 
القائد وتطلعات��ه وأهدافه ورؤيته 
والتنموية  واإلنس��انية  الحضاري��ة 

للبحرين وشعبها.

عيسى العربي

»الرعاية الصحية«: استمرار 
التسجيل لـ»اختر طبيبك« 

بمراكز المحرق حتى 8 يونيو
أّك��دت مراك��ز الرعاي��ة الصحية األولية، اس��تمرار التس��جيل 
ببرنام��ج اختر طبيبك في مركز المح��رق الصحي، ومركز حالة 
بوماهر الصحي، ومركز الش��يخ س��لمان الصحي، والذي ُيطّبق 
حاليًا بصورة تجريبية في محافظة المحرق كمرحلة أولى ومن 

ثم سُيعّمم تباعًا على جميع محافظات البحرين. 
ودعت مراك��ز الرعاية الصحية األولي��ة، المواطنين التابعين 
للمراكز الصحية المش��ار إليها بمحافظة المحرق إلى المبادرة 
بالتس��جيل واختيار طبيب العائل��ة المفّضل لديهم من خالل 
الموقع اإللكتروني عب��ر الرابط www.phc.gov.bh ، منوهة 
بأنه س��يتم توزيع من لم يبادر بالتسجيل على حسب الشواغر 

المتبقية بعد انتهاء المدة المحددة للتسجيل.
وبّين��ت أنه تّم مس��بقًا فتح باب التس��جيل للجمه��ور الختيار 
طبيب العائل��ة بمحافظة المحرق، ف��ي 3 مراكز صحية أخرى 
ضم��ن المرحل��ة األولى م��ن التطبي��ق التجريب��ي للبرنامج، 
وه��ي مركز بنك البحري��ن والكويت الصحي ف��ي الحد، ومركز 
بن��ك البحرين الوطني الصحي ف��ي الدير،ومركز بنك البحرين 

الوطني الصحي في عراد. 

 األنصاري يستنكر 
 اقتحام المستوطنين 

باحات المسجد األقصى
لجن��ة  رئي��س  اس��تنكر 
الخدم��ات النيابي��ة النائب 
أحمد يوسف االنصاري قيام 
المس��توطنين  م��ن  ع��دد 
المس��جد  باقتح��ام باحات 
فيم��ا  المب��ارك،  األقص��ى 
يس��مى بمس��يرة األع��الم 
المواطني��ن  ومهاجم��ة 
ح��ي  ف��ي  الفلس��طينيين 
الش��يخ ج��راح ف��ي القدس 
المحتل��ة، مؤك��دًا أن هذه 
االستفزازات واألعمال التي 

يق��وم بها المحتلون تمثل جريمة جديدة في س��جل االحتالل 
اإلسرائيلي.

وق��ال األنصاري إن دخول المس��توطنين إلى باحات المس��جد 
األقصى وتح��ت حماية قوات االحتالل يعب��ر عن توجه واضح 
وعمل ممنهج وسياس��ة واضحة ضد المقدس��ات اإلس��المية، 
ُمش��ددًا بأّن المسجد األقصى المبارك الحرم الُقدسي الشريف 

هو مكان عبادة خالص للمسلمين.
وطالب األنصاري المجتمع الدولي في س��رعة اتخاذ اإلجراءات 
القانونية لوقف انتهاكات وجرائم الكيان الصهيوني، مشددًا 
على أن شعب البحرين يقف مع األشقاء المرابطين في الدفاع 

عن القضية الحق والمقدسات.
وأكد أن ش��عب البحرين يقف دائمًا مع قضية المسلمين ولن 
يتخل��ى عنه��ا رغم كل الظ��روف والمتغي��رات وأن الدفاع عن 
المقدس��ات قضية من الثوابت التي ال يمكن أن يتخلى عنها 

أي مسلم غيور على دينه ومقدساته.
وأكد على أن الش��عوب العربية واإلسالمية والشعب البحريني 
يس��اند المرابطين المدافعي��ن عن المقدس��ات، موضحًا أن 
القضية الفلس��طينية ال تخص الش��عب الفلسطيني الشقيق 

فقط بل هي قضية كل عربي ومسلم.

أحمد األنصاري

 محافظ الشمالية: التبرع 
 بالدم يعكس التطوع 

في العمل الوطني واألخالقي
أكد محافظ الش��مالية علي العصفور، أن استثمار المناسبات 
الديني��ة بالتبرع بال��دم، يعكس التطوع ف��ي العمل الوطني 

واألخالقي والواجب اإلنساني الذي يتحلى به أهل البحرين.
ج��اء ذلك خ��الل رعايته، حمل��ة اإلمام الص��ادق للتبرع بالدم 
والت��ي نظمتها جمعي��ة بوري الخيرية في صال��ة نادي بوري 
الثقاف��ي والرياض��ي بالتع��اون م��ع بن��ك الدم بمستش��فى 
الس��لمانية ودعم عدد من المؤسس��ات والجهات في القطاع 
الخ��اص وتم خالله��ا جمع ما يقارب  82 كيس دم ومش��اركة 

بلغت 116 متبرعًا. 
ودش��ن المحافظ، الحملة بحضور عض��و مجلس النواب أحمد 
الدمس��تاني، وعضو المجلس البلدي الش��مالي زينة جاس��م، 
ورئيس الحملة علي الحجيري، والمس��ؤولين في إدارتي نادي 

بوري وجمعية بوري الخيرية.
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عالقات واعدة مع البرازيل عززتها االتفاقيات والزيارات المتبادلة

العالقات الثنائية تحظى برعايٍة واهتمام من الملك والرئيس البرازيلي

أهمية الدفع بسبل تعزيز العالقات مع البرازيل على مختلف األصعدة

لدى استقبال سموه السكرتير الخاص للشؤون االستراتيجية للرئيس البرازيلي 

 ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء:
مواصلة تنمية التعاون مع البرازيل على كافة المستويات

أكد صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
ب��ن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعل��ى رئي��س مجل��س ال��وزراء أن آف��اق 
التع��اون المش��ترك بين مملك��ة البحرين 
وجمهورية البرازيل تشهد مواصلة الجهود 
لتنميتها على المس��تويات كافة بما يعود 
بالخي��ر والنفع عل��ى البلدين وش��عبيهما، 
مش��يرًا إلى ما تحظى به العالقات الثنائية 
م��ن رعاي��ٍة واهتم��ام من حض��رة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
ملك البالد المعظم القائد األعلى والرئيس 

البرازيلي جايير بولسونارو.
ج��اء ذلك ل��دى لقاء س��موه بقص��ر الرفاع 
أمس، بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان 
بن حم��د آل خليفة، ورئي��س هيئة األركان 
الفري��ق الركن ذي��اب النعيمي، الس��كرتير 
الخ��اص للش��ؤون االس��تراتيجية لرئي��س 
جمهورية البرازيل الفريق أول بحري فالفيو 
روشا، والذي نقل إلى جاللة الملك المعظم 
القائ��د األعل��ى وصاح��ب الس��مو الملكي 
ول��ي العه��د نائ��ب القائد األعل��ى رئيس 
مجل��س ال��وزراء تحي��ات وتقدي��ر الرئيس 
البرازيل��ي، كما حمله س��موه نق��ل تحيات 
جالل��ة المل��ك المعظم القائ��د األعلى إلى 
الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية 

البرازيل، وتمنيات جاللت��ه للبرازيل بمزيٍد 
من التطور واالزدهار، مثمنًا س��موه حرص 
الرئيس البرازيلي على تطوير مختلف أوجه 
التعاون مع مملكة البحرين بلوغًا لألهداف 

المنشودة.
ونّوه س��موه بمس��ار العالقات الواعدة بين 
مملكة البحرين وجمهورية البرازيل، والتي 
عززته��ا االتفاقي��ات ومذك��رات التفاه��م 
والزيارات المتبادلة، الفتًا إلى أهمية الدفع 
بس��بل تعزيزها على مختل��ف األصعدة بما 
يس��هم في رفد مختلف القطاعات الحيوية 
ويصب في تحقيق المصالح المشتركة بين 

البلدين.
آخ��ر  اس��تعراض  اللق��اء،  خ��الل  وج��رى 
المس��تجدات عل��ى الس��احتين اإلقليمي��ة 
والدولية، وعددًا من القضايا ذات االهتمام 

المشترك.
من جانبه، أع��رب الفريق أول بحري فالفيو 
روش��ا عن خالص الش��كر والتقدير لصاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائ��ب القائد 
األعلى رئيس مجل��س الوزراء على ما يبديه 
م��ن ح��رٍص واهتم��ام بتطوي��ر العالقات 
الثنائي��ة بين مملكة البحري��ن وجمهورية 
البرازيل، متمنيًا للمملكة المزيد من النماء 

والتقدم.

رجب: برنامج رئيس الوزراء لتنمية الكوادر يعزز التنمية المستدامة
أّك��د الرئيس التنفي��ذي لصندوق العم��ل »تمكين« 
حس��ين رجب عل��ى دور برنامج رئي��س مجلس الوزراء 
يتيح��ه  وم��ا  الفاع��ل  الحكومي��ة  الك��وادر  لتنمي��ة 
لمنتس��بيه من فرص لتفعيل مشاركتهم في تحقيق 
التنمية المس��تدامة للوطن والمواط��ن، وذلك وفق 
رؤى وتطلع��ات حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم، والمتابعة 
المس��تمرة من صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
لخلق كوادر وطنية قيادية تس��هم في تطوير العمل 

الوطني.
ج��اء ذلك لدى لقاء الرئيس التنفيذي لصندوق العمل 

»تمكين«، منتس��بي الدفعة الس��ابعة م��ن برنامج 
رئي��س مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، حيث 
أشار إلى دور البرنامج في رفع مستوى الكوادر الوطنية 
م��ن خ��الل تعزيز مش��اركتهم ف��ي مختل��ف البرامج 
والدورات التدريبي��ة، التي تثري تجاربهم وخبراتهم، 
متمنيًا لمنتس��بي البرنامج كل التوفي��ق والنجاح في 

مسيرتهم العلمية والعملية.
م��ن جانبه��م، أعرب منتس��بو الدفعة الس��ابعة من 
برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية 
عن ش��كرهم وتقديرهم للرئيس التنفيذي لصندوق 
العمل »تمكين« على ما قدمه من عرٍض آللية س��ير 
العمل في »تمكين«، والخطط والبرامج المستقبلية.

 القائد العام: العالقات مع البرازيل
تشهد تقدمًا بمختلف المجاالت

اجتم��ع القائد الع��ام لقوة دفاع 
البحرين المش��ير الركن الش��يخ 
خليفة ب��ن أحمد آل خليفة أمس 
مع الس��كرتير الخاص للش��ؤون 
االس��تراتيجية لرئيس جمهورية 
البرازيل الفريق أول بحري فالفيو 
روشا بحضور رئيس هيئة األركان 

الفريق الركن ذياب النعيمي. 
ورح��ب القائد الع��ام لقوة دفاع 
الخ��اص  بالس��كرتير  البحري��ن 
لرئيس  االس��تراتيجية  للشؤون 
مش��يدًا  البرازي��ل،  جمهوري��ة 
البلدين  القائمة بين  بالعالقات 
والتي تش��هد على الدوام تطورًا 
وتقدمًا ف��ي مختل��ف المجاالت، 
بالمج��ال  يتعل��ق  م��ا  خاص��ة 
الكفيل��ة  والس��بل  الدفاع��ي 

بتطويره.

 »قوة الدفاع«: رماية بالذخيرة 
الحية في »هير شتية« اليوم

أعلن��ت القيادة العام���ة لق��وة دف�اع البحرين، أنها س��تجري 
رماي��ة بالذخي��رة الحية بمنطق��ة »هير ش��تية«، اعتبارًا من 
اليوم اإلثنين، من الساعة 10صباحًا وحتى الخميس 2 يونيو، 

الساعة 3 عصرًا. 
ولفتت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في إعالنها الصادر 
عن مديرية اإلعالم والتوجيه المعنوي، انتباه كل من يهمهم 
األم��ر، م��ن مواطني��ن ومقيمين، إل��ى االبتعاد ع��ن منطقة 

الرماية المذكورة حفاظًا على سالمتهم.

ورش لتدريب العاملين 
 بالخدمات الطبية الملكية
 حال تفشي »جدري القرود«

 نظم قسم مكافحة العدوى بالمستشفى العسكري وبالتعاون 
مع مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية، عددًا من ورش 
العم��ل التدريبية، لتدريب جمي��ع العاملين في مجال الرعاية 
الصحي��ة بالخدمات الطبي��ة الملكية في حال تفش��ي مرض 

جدري القرود.
  وته��دف هذه الورش التدريبية في كيفي��ة التعامل والتأهب 
ووضع خطط لالس��تعداد واس��تراتيجيات الوقاية للس��يطرة 

والحد من تفشي هذا المرض.
وحضر ورش العمل والتي بدأت منذ بداية األس��بوع الماضي 
عدد م��ن العاملين ف��ي مج��ال الرعاية الصحية ف��ي مختلف 
التخصص��ات الطبي��ة، كما وق��د اش��تملت ورش العمل على 
محاضرات نظرية وتدريبات عملي��ة. وتفخر الخدمات الطبية 
 الملكي��ة وبقي��ادة الل��واء بروفيس��ور الش��يخ خال��د بن علي 
آل خليفة، بأن تكون الس��باقة كأول مستشفى يعلن عن بدء 
بروتوكوالت لمواجهة فيروس جدري القرود والسيطرة عليه، 

وكيفية التعامل معه في حال انتشاره.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/30/watan-20220530.pdf?1653886539
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/1008213
https://alwatannews.net/article/1008237
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أكــدت مديــرة إدارة تخطيــط الطــرق في وزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
الــوزارة تســتعد لطــرح 3 حــزم مــن  والتخطيــط العمرانــي مهــا حمــادة أن 
المشــروعات لتطوير المداخل الرئيســة لمدينة شــرق اإلسكانية، الذي يتوقع 
أن تخدم 10 آالف نســمة مع نهاية العام 2024، وينقســم التطوير إلى جزئين 
األول يمتــد مــن تقاطــع شــارع ســلمان الفاتــح )مجمــع ســترة( إلــى المدخــل 
الشمالي لمشروع مدينة سترة اإلسكاني، والثاني يمتد من المدخل الشمالي 

إلى المدخل الجنوبي لمشروع مدينة شرق سترة اإلسكاني.

وتتضمن الحزمة األولى من المشـــروع 
إنشاء شارع شرق سترة وشارع 201 بـ 
4 مســـارات لكل اتجاه مـــع أعمال الردم 
المقترحـــة، وإنشـــاء معبريـــن بحرييـــن 

عند المنفذين الشمالي والجنوبي.
وأوضحـــت حمادة لـ“البـــاد” أن الحزمة 
الثانيـــة من المشـــروع تتضمن توســـعة 

شـــارع رقم 1 و5 بمســـارين لـــكل اتجاه 
وذلـــك بتكلفـــة تقدر بحوالـــي 6 مايين 
دينـــار، مـــع حمايـــة وتحويـــل خطـــوط 
الخدمات وكذلك تطوير تقاطع خزانات 
“بابكـــو“ وربط التقاطع بشـــارع الشـــيخ 
جابـــر األحمـــد الصبـــاح على المســـتوى 
السطحي متضمنًا جســـرًا علويًا أحاديًا 

المنامـــة  باتجـــاه  ذاتـــه  الشـــارع  علـــى 
مســـتقباً وذلـــك بتكلفـــة تقديريـــة تبلغ 
حوالـــي 14,9 مليون دينـــار أما الحزمة 
الثالثـــة تتضمـــن تطويـــر تقاطع شـــارع 
ســـلمان بن أحمد الفاتح وتوســـعته إلى 

4 مسارات لكل اتجاه.

14.9 مليون دينار تكلفـة تقاطــع “خزانـات بابكــو”
توسعة شارع 1 و5 في سترة بـ 6 ماليين... حمادة لـ“^”:

 الحاج عبدالحسين علي

مها حمادة

بدر الحايكي

زيــادة عــدد األشجــار مــن 1.8 مليـــون إلــى 3.6 ملـيـــون
البحرين ملتزمة بالوصول للحياد الصفري في 2060... “البلديات”:

شـــارك وكيـــل الـــوزارة لشـــئون البلديـــات 
البلديـــات  وشـــئون  األشـــغال  وزارة  فـــي 
والتخطيـــط العمرانـــي الشـــيخ محمـــد بن 
أحمـــد آل خليفـــة،  فـــي أعمـــال المنتـــدى 
فـــي مدينـــة  التشـــجير  لتقنيـــات  الدولـــي 
المركـــز  الريـــاض والـــذي نظـــم مـــن قبـــل 
الوطني لتنمية الغطـــاء النباتي ومكافحة 
التصحر مع وزارة البيئة والمياه والزراعة 
فـــي المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
ممثـــاً لمملكـــة البحريـــن برفقـــة عـــدد من 

مسئولي الوزارة.
وأشـــار الوكيـــل إلى أن هـــذا المنتدى يأتي 
ضمن اهتمامات المملكة العربية السعودية 
بتنميـــة الغطـــاء النباتـــي كإحـــدى الركائـــز 

الرئيســـية لاســـتراتيجية الوطنيـــة للبيئة 
والتـــي تمثـــل خارطـــة الطريـــق لتحقيـــق 
تطلعـــات رؤية المملكة العربية الســـعودية 
2030 حيال تعزيز حماية البيئة وتنميتها 
حيث يؤدي المركز الوطني لتنمية الغطاء 
مهمـــًا  دورًا  التصحـــر  ومكافحـــة  النباتـــي 
في تحقيق مســـتهدفات الســـعودية حيال 
تنميـــة الغطاء النباتـــي ومكافحة التصحر 
الســـمو  بإعـــان صاحـــب  والتـــي توجـــت 
الملكي ولي العهد األمير محمد بن سلمان 
لمبادرة الســـعودية الخضراء والتي تعتبر 
مـــن المبـــادرات الطموحـــة والرائـــدة على 
مســـتوى العالم ومبادرة الشـــرق األوســـط 
الخضـــراء التي تهدف إلـــى تعزيز التعاون 

اإلقليمـــي لتنمية الغطـــاء النباتي والتنوع 
االحيائـــي في المنطقة والحد من التصحر 
والمساهمة في مواجهة التحديات البيئية 

العالمية وفي مقدمتها التغير المناخي.
للتشـــجير  الوطنيـــة  الخطـــة  إلـــى  ولفـــت 
التـــي تهدف إلـــى مضاعفة عدد األشـــجار 
فـــي مملكـــة البحرين بحلـــول العام 2035، 
مؤكـــدًا علـــى توجيهات ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة بشـــأن 

التوسع في مشاريع التشجير.
إلـــى  تهـــدف  الوطنيـــة  الخطـــة  أن  وبّيـــن 
مضاعفـــة عـــدد األشـــجار مـــن 1.8 مليون 
مليـــون   3.6 قرابـــة  إلـــى  حاليـــًا  شـــجرة 

شـــجرة بحلـــول العـــام 2035 وذلـــك ضمن 
التزامـــات مملكـــة البحرين ضمـــن أهداف 
اتفاقية األمم االطارية بشـــأن تغير المناخ 
)COP26(. وبّيـــن الشـــيخ محمد بن أحمد 
أن هناك عددًا من المبادرات والسياســـات 

لزيادة التشـــجير وتحفيـــز جميع األطراف 
للمشـــاركة في مشـــاريع التشـــجير لضمان 
علـــى  مؤكـــدًا  الســـنوي،  الهـــدف  بلـــوغ 
توجيهات وزير األشغال وشئون البلديات 
والتخطيط العمراني بالتوسع في عمليات 

تشحير الشـــوارع والتقاطعات والمشاريع 
البلديـــة المختلفـــة والتـــي بدأتـــه الـــوزارة 
فـــي مختلف هذه المشـــاريع. وأكد الوكيل 
علـــى التـــزام مملكـــة البحريـــن بالوصـــول 
إلى الحيـــاد الصفري بحلـــول العام 2060، 
حيـــث إن التغيـــر المناخـــي يمثـــل تحديـــًا 
عالميـــًا يتطلب من الجميع تســـخير جميع 
الممارســـات  أفضـــل  وتبـــادل  اإلمكانـــات 
للتغلب عليه عبر وضـــع الحلول المتقدمة 
للوصـــول إلى األمن المناخـــي الذي تتطلع 
إليه دول العالـــم حيث إن مملكة البحرين 
داعمـــة لكل ما من شـــأنه تحقيق األهداف 
المناخيـــة التي تســـهم في حمايـــة كوكب 

األرض.

وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

تشجير المدراس وتعزيز البنى التحتية في العكر وجدعلي
حصر وإزالة المباني اآليلة للسقوط والخطرة... “تنسيقى العاصمة”:

ترأس محافظ العاصمة الشـــيخ راشـــد بن 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة اجتمـــاع المجلس 
التنســـيقي الخامـــس لمحافظـــة العاصمـــة 
في دورته الثالثـــة للعام 2022، وذلك عبر 
تقنية االتصال المرئي بمشـــاركة األعضاء 
مـــن ممثلـــي الجهـــات المختلفـــة، إذ بحث 
المجلس عددًا مـــن الموضوعات المدرجة 
على جدول األعمال والرامية إلى االرتقاء 
بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين 
وتحسين جودة الحياة وتحقيق تطلعات 
األهالـــي. وتقدم المحافظ رئيس المجلس 
التنســـيقي ببالـــغ الشـــكر واالمتنـــان لملـــك 
البـــاد المعظم صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، ولولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 

األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، على 
الثقـــة الملكية الســـامية بتعيينـــه محافظًا 
لمحافظـــة العاصمة، مؤكـــدًا أن هذه الثقة 
دافـــع لبـــذل مزيد مـــن العطاء فـــي خدمة 

مملكة البحرين وشعبها الوفي.
كمـــا أشـــاد بالجهـــود المبذولة مـــن أعضاء 
المجلـــس، ودورهـــم الفاعـــل فـــي التعاون 
الوثيق والتنســـيق المشترك بين محافظة 
العاصمـــة ومختلـــف الـــوزارات والهيئـــات 
التشـــاركي  الـــدور  بمـــا يعـــزز  الحكوميـــة، 
بيـــن  والتفاعـــل  التواصـــل  علـــى  القائـــم 
المختلفـــة،  الدولـــة  وأجهـــزة  المواطـــن 
تنفيـــذًا لتوجيهات وزيـــر الداخلية الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة 
المجتمعيـــة  الشـــراكة  لمبـــدأ  وترســـيخًا 

الفاعلـــة، مؤكـــدًا أهميـــة مواصلـــة الجهود 
توفيـــر  فـــي  األهالـــي  تطلعـــات  لتحقيـــق 
خدمـــات متكاملة تبـــرز الوجـــه الحضاري 
هنـــأ  جانبهـــم،  مـــن  العاصمـــة.  لمحافظـــة 
أعضاء المجلس التنســـيقي الشـــيخ راشد 
الثقـــة  بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة علـــى 
الملكيـــة الســـامية، متمنيـــن لـــه التوفيـــق 
ومســـؤولياته  مهامـــه  فـــي  والنجـــاح 

الجديدة.
واســـتعرض المجلـــس الخطـــة اإلنشـــائية 
بمحافظـــة  والتعليـــم  التربيـــة  لـــوزارة 
إذ  الجديـــد،  الدراســـي  للعـــام  العاصمـــة 
بّينـــت الخطـــة عدد المـــدراس التـــي تّمت 
صيانتهـــا خـــال العـــام الجـــاري، باإلضافة 
إلـــى المشـــروعات الجديدة والمســـتقبلية 

للوزارة في نطاق المحافظة.
وأوصـــى المجلس بتشـــجير المدراس في 
محافظة العاصمة بالتعاون والتنســـيق مع 
أمانـــة العاصمة ووزارة التربيـــة والتعليم، 
تنفيذًا لمشـــروع خطة التشـــجير الوطنية 
التـــي أقرها مجلس الـــوزراء والتي تهدف 

العـــام  لمضاعفـــة عـــدد األشـــجار بحلـــول 
2035، وبمـــا يتســـق مـــع برنامـــج “المنامة 
“العاصمـــة  ومشـــروع  صحيـــة”  مدينـــة 
محافظـــة  تتبناهمـــا  اللذيـــن  الخضـــراء” 
العاصمـــة. كما بحـــث المجلس التنســـيقي 
أهـــم االحتياجات الخدمية فـــي منطقتي 

العكـــر، وجدعلـــي، والتـــي رصـــدت خـــال 
الزيـــارات الميدانية لفريق األحوال العامة 
بالمحافظة، إذ تمثلـــت احتياجات منطقة 
جدعلـــي فـــي إنشـــاء مواقـــف للســـيارات، 
ورصف وصيانة عدد من الطرق الداخلية، 
وإنشـــاء مرتفعات لتخفيف السرعة، فيما 
تمثلـــت أبرز احتياجـــات منطقة العكر في 
تطويـــر مدخـــل المنطقـــة وصيانـــة اإلنارة 
فيـــه، ورصـــف عـــدد مـــن الطـــرق الترابية، 
وحصـــر وإزالـــة المبانـــي اآليلـــة للســـقوط 
واســـتعجال  األهالـــي،  علـــى  لخطورتهـــا 
للجمهـــور،  الغربـــي  العكـــر  حديقـــة  فتـــح 
وأوصـــى المجلـــس بضـــرورة بحـــث تنفيذ 
هـــذه االحتياجات تحقيقًا لرؤى وتطلعات 

أهالي المنطقتين.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

أكد محافظ الشمالية علي العصفور 
الدينيـــة  المناســـبات  اســـتثمار  أن 
التطـــوع  يعكـــس  بالـــدم،  بالتبـــرع 
واألخاقـــي  الوطنـــي  العمـــل  فـــي 
والواجب اإلنساني الذي يتحلى به 

أهل البحرين.
جـــاء ذلـــك خـــال رعايتـــه، حملـــة 
اإلمام الصـــادق للتبرع بالـــدم، التي 
الخيريـــة  بـــوري  جمعيـــة  نظمتهـــا 
الثقافـــي  بـــوري  نـــادي  صالـــة  فـــي 
والرياضـــي بالتعـــاون مـــع بنك الدم 
بمستشفى السلمانية ودعم عدد من 
المؤسســـات والجهـــات فـــي القطاع 
الخـــاص وتم خالها جمع ما يقارب 
الــــ 82 كيـــس دم ومشـــاركة بلغـــت 
116 متبرعًا، حيث دشـــن المحافظ 

مجلـــس  عضـــو  بحضـــور  الحملـــة 
النـــواب النائـــب أحمـــد الدمســـتاني 
وعضـــو المجلـــس البلـــدي الشـــمالي 
زينـــة جاســـم ورئيس الحملـــة علي 
الحجيري، والمسؤولين في إدارتي 
نادي بوري وجمعية بوري الخيرية.

وأشـــاد المحافـــظ بالقائميـــن علـــى 

تنظيـــم الحملـــة واللجنـــة المنظمة، 
متمنيـــا لهـــم دوام التوفيـــق لتقديم 
البرامج التي تساهم في رفع الوعي 
العام والصحي على الخصوص في 
منطقتهـــم، داعيـــًا إياهـــم لانخراط 
التـــي  البرامـــج  فـــي  والمشـــاركة 

تقدمها المحافظة طوال العام.

محافظ الشمالية: الستثمار المناسبات الدينية بالتبرع بالدم

“حملة اإلمام الصادق” تحصد 82 كيس دم من 116 متبرعًا

قبل بضعة أيام من اآلن كان الحاج 
عبدالحســـين علـــي المكنـــى بــــ “أبو 
زهيـــر” صاحب حملة أبـــو زهير في 
منطقـــة الباد القديـــم، متوجها إلى 
أراضـــي المملكة العربية الســـعودية 
وتحديـــدا منطقـــة األحســـاء بمعية 
عـــدد مـــن زوار الحملـــة، وبينما كان 
يتنقـــل في أحد األماكـــن الترفيهية 
اقتـــرب منـــه أحدهـــم وكان يمتطي 
حصانـــا، فرفســـه الحصـــان وأوقعه 
على رأســـه بقوة شديدة، ونتج عن 
ذلـــك إصابات بليغة، حيـــث مايزال 
أبـــو زهيـــر منـــذ ذلـــك الحيـــن تحت 
العناية المركزة في مستشفى الملك 
فهد في منطقة الهفوف باألحساء.

 وذكـــر زوج ابنته زكريا حبيل الذي 
انتقل إليه فور تلقيه الخبر، أن عمه 
والحركـــة،  للعـــاج  يســـتجيب  بـــدأ 
مضيفـــًا “نحن ال نعلم مـــا حقيقة ما 

جـــرى هنـــاك، ولكـــن ما إن شـــاهدت 
الحادثـــة  بعـــد  زهيـــر(  )أبـــو  العـــم 
ومســـتوى اإلصابـــات أدركـــت تمامًا 
أن الحادثة كانـــت قوية جدًا، حتى 
أننـــي لـــم أتعـــرف عليـــه فـــي بداية 
األمـــر”، مشـــيرًا إلـــى أن “أبـــو زهير” 
تعـــرض لنزيف فـــي المخ ولكن ولله 
الحمـــد مـــع جـــودة الرعايـــة الطبية 
التـــي يتلقاها من كادر المستشـــفى 
فإنه بدأ بالتحسن والتماثل للشفاء 
والحركة والـــكام، ومن المؤمل أن 
يتـــم نقله للجناح، معربًا عن شـــكره 
في ختام حديثه إلدارة مستشـــفى 
التـــي  الرعايـــة  علـــى  فهـــد  الملـــك 

يقدمونها للمريض.

10 أيام في العناية المركزة بمستشفى الملك فهد

حصان يرفس بحرينيًا ويتسبب له بنزيف في المخ
بدر الحايكي

local@albiladpress.com
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســـتقبلت األميـــن العام لمجلـــس التعليم 
العالـــي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس 
التعليـــم العالي الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بـــن دعيـــج آل خليفـــة  بمكتبهـــا وفدا من 
والجامعـــة  البريطانيـــة  برونيـــل  جامعـــة 

االهلية .
رنـــا  الشـــيخة  اطلعـــت  اللقـــاء،  وخـــال 
بنـــت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة على 
آخـــر المســـتجدات الخاصة بعملية ســـير 

بالجامعـــة االهليـــة  البرامـــج االكاديميـــة 
ومـــا  برونيـــل  جامعـــة  مـــع  بالتعـــاون 
تقدمـــه للطلبـــة فـــي مختلـــف المجـــاالت 
المتصلـــة  والموضوعـــات  والتخصصـــات 
بالجامعـــة، ورؤيـــة الجامعة المســـتقبلية 
لتطويـــر وتحديـــث البرامـــج االكاديميـــة 
والخطـــط واالســـتراتيجيات، مؤكـــده أن 
مجلـــس التعليـــم العالـــي يولـــي اهتمامـــًا 
كبيـــرًا باســـتقطاب وتشـــجيع الجامعـــات 
لهـــا  فـــروع  لفتـــح  العريقـــة  الخارجيـــة 

لارتقـــاء  وذلـــك  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
بالخدمـــات المقدمة على صعيـــد التعليم 

العالي.
مـــن جانبهـــم، عبـــر الوفـــد عـــن اعتزازهم 
التعليـــم  لمجلـــس  العـــام  األميـــن  بلقـــاء 
العالـــي، معربيـــن عـــن عميـــق تقديرهـــم 
وامتنانهـــم لمـــا يحظى به قطـــاع التعليم 
العالـــي من دعـــم، يعكس ما لهـــذا القطاع 
مـــن اهتمـــام وتقديـــر كبيرين فـــي مملكة 

البحرين.

االطالع على مستجدات برامج “األهلية” بالتعاون مع “برونيل”

ســـؤال مشـــروع يطرحـــه كثيـــر مـــن 
أولياء األمور على مســـامع اآلخرين، 
قبيل نهاية الســـنة الدراســـية من كل 
عـــام، ســـؤال يطـــرح فـــي اللقـــاءات 
الخاصة، وفي “اللمـــة” العائلية، وفي 
منصـــات التواصـــل االجتماعي أيضا 
مفـــاده: بمـــاذا سنشـــغل أوالدنـــا فـــي 
اإلجازة الصيفية الساخنة والطويلة؟
الطـــرح،  تكـــرار  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
واالستفســـار والتأفـــف، يظـــل الحال 
علـــى ما هـــو عليـــه، بـــا تغييـــر، هدر 
ومشـــكات  )الفاضـــي(،  علـــى  وقـــت 

يومية ال نهاية لها.
التكفـــل  عـــن  )هنـــا(  فالعاجـــزون 
وألوالدهـــم  لهـــم  الســـفر  بمصاريـــف 
ســـيكونون علـــى موعـــد مـــع إجـــازة 
التســـعين  تقـــارب  طويلـــة  دراســـية 
يومـــا، فما المطلوب من الجميع؟ وما 

العمل؟

معظم أولياء األمور، يرون أن إشغال 
اإلجـــازة  فـــي  ينفعهـــم  بمـــا  األوالد 
الصيفيـــة لـــن يكـــون باألمـــر الســـهل، 
أثنـــاء كورونـــا  الســـابقة،  فالتجـــارب 
وقبلها، عنونت بـ “الملل” والورطة إن 

صح التعبير.
كمـــا أن البرامـــج، وإن وجـــدت، فلـــن 
دروس  فهنـــاك  بالمجـــان،  تكـــون 
الســـباحة، وكـــرة القـــدم، والكراتيـــه، 
وحتى القرآنية أضحت برســـوم وإن 

كانت رمزية.
وألن األطفـــال بإجـــازة فمـــن الصعب 
زجهـــم مجـــددا بالدراســـة، وإن كانت 
بشـــكل آخر، كما يفعل البعض، حيث 
يرى أوليـــاء أمور أن األطفال بحاجة 
للراحـــة واالســـتجمام، وأخـــذ قيلولة 
طويلـــة، حتى ال ينفروا من الدراســـة 

ويكرهونها.
وال يبـــدو بالمجمـــل أن هنـــاك خطـــة 
الطلبـــة  المعالـــم، الحتـــواء  واضحـــة 

الصيفيـــة،  اإلجـــازة  فـــي  والطالبـــات 
وال فعاليـــات قادرة على اســـتقطابهم 
وإفادتهـــم وإخراجهـــم مما هـــم فيه، 
وهو أمر ملحـــوظ ومعروف، ويحمل 
الوالديـــن مســـؤولية حـــل المعاضـــل 

كلها، لوحدهما.
هـــذا العـــزوف الرســـمي واألهلي معا، 
ال  وضـــع  فـــي  األســـر  أربـــاب  وضـــع 
يحســـدون عليه، يلزمهـــم بأن يضعوا 
هم الحلول كلها، ويســـيرون بها، وإن 
كانت إشغال أطفالهم ببرامج منزلية، 

ترفيهية وغيرها، ولكن.. إلى متى؟
ونوجز الواقع اليوم، بحدائق صغيرة 
وســـواحل  وهنـــاك،  هنـــا  متناثـــرة 
هادئـــة، علـــى ضفـــاف البعـــض منهـــا 
عـــدد مـــن عربـــات الطعـــام، واأللعاب 
غير المجانية، ومراكز شـــبابية تعمل 
ببـــطء وبروتيـــن قاتـــل، وطموحـــات 
وآمـــال وأوقـــات مـــن أبنائنـــا الطلبـــة 

والطالبات تهدر فيما ال طائل منه.

أولياء أمور: بماذا نشغل أوالدنا في اإلجازة الصيفية؟

المنامة - بنا

للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  أعلنـــت 
والمعارض عزمها المشـــاركة في المعرض 
األوروبـــي  االتحـــاد  لمؤتمـــر  المصاحـــب 
والبحرين “توسيع النطاق: حرية األديان 
والمعتقدات”، والذي تنظمه جميعة “هذه 
هـــي البحريـــن” تحت رعايـــة عاهل الباد 
المعظـــم حضـــرة صاحـــب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة،  والمقـــرر 
إقامتـــه فـــي الفتـــرة من 30 مايـــو وحتى 
1 يونيـــو 2022 فـــي فندق الخليج، وذلك 
إلى جانب عدد من المؤسسات البحرينية 
الحكومية واألهليـــة والخاصة وبحضور 

وفد من االتحاد األوروبي.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة ناصـــر 
قائـــدي إن هـــذه المشـــاركة تهـــدف إلـــى 
مملكـــة  وعراقـــة  بحضـــارة  التعريـــف 
البحريـــن التـــي تمتـــد ألكثـــر من خمســـة 
آالف عـــام، ومـــا تشـــهده البحريـــن علـــى 

هـــذا الصعيد من تآخ وتســـامح وتعايش 
مشـــترك يجعلهـــا قبلـــة لكثيـــر مـــن الزوار 

والسياح حول العالم.
وأضـــاف  قائدي أن فريـــق هيئة البحرين 
خـــال  جناحـــه  فـــي  ســـيركز  للســـياحة 
المعـــرض علـــى إبـــراز الصـــورة المشـــرقة 
للبحريـــن وتنوعها الحضاري واإلنســـاني 
الـــذي يعتبـــر عامـــل  والعرقـــي والدينـــي 
جذب ســـياحي بالغ األهمية، خاصة وأنه 
ينعكس على طبيعية الشـــعب والمجتمع 
يرحـــب  والـــذي  المتســـامح  البحرينـــي 

باآلخر ويتعامل معه بأريحية تامة.
وأشـــار إلـــى وجـــود كثيـــر مـــن المقاصـــد 
الســـياحية ذات الصفة الدينية، الفتا إلى 
أن البحريـــن تحتضـــن اليوم أكبر كنيســـة 
كاثوليكية في المنطقة )كاتدرائية سيدة 
الكنائـــس  إلـــى جانـــب عشـــرات  العـــرب( 
والمســـاجد والمعابد وكنيس يهودي، كما 
تضـــم أول معبـــٍد للهنـــدوس فـــي منطقة 

الخليـــج قد بني في المنامـــة، قبل مائتي 
ســـنة علـــى األقل، والتـــزال فـــي البحرين 
مقبـــرة لليهـــود الذيـــن قدمـــوا اليهـــا مـــن 
العـــراق، كمـــا ويوجـــد فيها كنيـــس الزال 

قائًما.
للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  أن  وأكـــد 
والمعـــارض معنيـــة أيضـــا فـــي الترويـــج 
لمملكـــة البحريـــن كدولة تعمل على نشـــر 
ثقافـــة الســـام والتســـامح ودعـــم جهود 
قيـــم  ترســـيخ  فـــي  الدولـــي  المجتمـــع 
الوســـطية واالعتدال، إضافة إلى تقدمها 
فـــي مجال حماية حقـــوق المرأة والطفل 
والعمـــال وغيرهـــا مـــن الفئـــات، وهـــو مـــا 
يمنـــح الزائـــر والســـائح مزيـــدا مـــن الثقة 
استكشـــاف  فـــي  والرغبـــة  والطمأنينـــة، 
المزيـــد عـــن البحريـــن كدولـــة حضاريـــة 
متقدمـــة ملتزمة بحماية حقوق اإلنســـان 
وازدهـــار  بأمـــن  فيهـــا  النـــاس  ويعيـــش 

وسام.

التعريف بالبحرين كدولة حاضنة للثقافات والمعالم الدينية

“السياحة” تشارك بالمعرض المصاحب لمؤتمر “حرية األديان”

المنامة - وزارة الداخلية

استقبل رئيس األمن العام الفريق 
بمكتبـــه صبـــاح   ، الحســـن  طـــارق 
الهيئـــة  رئيـــس  مســـاعد  أمـــس، 
الرقابـــة  بهيئـــة  الدولـــي  للتعـــاون 
ومكافحة الفساد بالمملكة العربية 
بـــن  ناصـــر  الشـــقيقة،  الســـعودية 

أحمد أبا الخيل.
وفـــي اللقـــاء، رحب رئيـــس األمن 
العام بمساعد رئيس الهيئة للتعاون 
الدولـــي بهيئـــة الرقابـــة ومكافحة 
الفساد السعودي، مشيدًا بمستوى 
التعـــاون والتنســـيق األمنـــي بيـــن 
مملكة البحريـــن والمملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة، وبما حققته 
فـــي  إنجـــازات  مـــن  الســـعودية 
مكافحـــة الفســـاد وتعزيـــز النزاهة 
بـــه  يحتـــذى  مثـــاالً  جعلهـــا  ممـــا 
وأكســـبها ســـمعة عالميـــة مرموقة 

في هذا المجال.
بحـــث  اللقـــاء،  خـــال  تـــم  كمـــا 
تعزيـــز التعـــاون في مجـــال تبادل 
المعلومات في قضايا الفســـاد بين 
أجهـــزة إنفـــاذ القانـــون المختصـــة 
بمكافحـــة الفســـاد، والتعـــاون في 
الفســـاد  قضايـــا  فـــي  التحقيقـــات 
العابرة للحدود وماحقة مرتكبيها 
لتقديمهم للعدالة، والدور المأمول 

لشـــبكة مبـــادرة الريـــاض العالميـــة 
)شـــبكة قلوبل( فـــي تعزيز التعاون 
الســـترداد  والدولـــي  العربـــي 

الموجودات.
حضـــر اللقـــاء، نائب رئيـــس األمن 
العـــام اللـــواء الركـــن الشـــيخ حمد 
بن محمـــد آل خليفـــة، ومدير عام 
الفســـاد  لمكافحـــة  العامـــة  اإلدارة 

واألمن االقتصادي واإللكتروني.

الحسن:  إنجازات الشقيقة في تعزيز النزاهة جعلها مثاالً يحتذى

تبادل المعلومات مع السعودية بقضايا الفساد

يبــدأ عــدد مــن المــدارس الخاصــة اختباراتها النهائيــة اليوم، بعــدٍّ تنازلي 
ستطوي به صفحة تاريخية من منظومة الدراسة عن بعد، التي فرضتها 
ظــروف جائحــة كورونــا، مــع توقــع غيابهــا في الفصــل الجديد مــن العام 

الدراسي المقبل بسبتمبر.

ومشـــرفو  المعلمـــون  وينظـــم 
االختبـــارات،  آليـــة  الفصـــول 
وطريقـــة التواصل المباشـــرة مع 
أوليـــاء األمـــور، لضمـــان حضـــور 
الدراســـية  للفصـــول  الطلبـــة 
عـــن  بوقتهـــا،  واالختبـــارات 
طريـــق مجموعـــات فـــي تطبيق 
“الواتساب” أنشئت لهذا الغرض.

وتـــوزع االختبـــارات علـــى أيـــام 
بيـــن  مـــا  المقبليـــن  األســـبوعين 
الشـــفوية  والقـــراءة  اإلمـــاء 
والتحريرية، ويلزم الطاب فتح 
لمتابعـــة  زووم  تطبيـــق  عدســـة 
تـــدرج  كمـــا  االختبـــارات،  ســـير 
االمتحانـــات التحريرية ببرنامج 

“غوغل كاس”.
بتوفيـــر  المعلمـــون  يهتـــم  كمـــا 
دروس مراجعـــة يومية للطاب، 
فـــي  ورقـــي  بشـــكل  وإدراجهـــا 
“الغوغـــل كاس” ومنـــح الطاب 
خيار طباعتها، أو مراجعتها على 
اللوحـــي  الجهـــاز  أو  الحاســـوب 

المتوافر.
وعلى الرغم من المزايا الحســـنة 
والمهمة للدراسة عن بعد )األون 
اليـــن( بفتـــرة الجائحـــة ألوليـــاء 
األمور مع تفشي الجائحة حينها 
والوفيـــات،  اإلصابـــات  ومعهـــا 
يظل للدراســـة الحضورية نكتها 

المميزة واالستثنائية.

المـــدارس الخاصـــة تبـــدأ 
االمتحانـــــات النهائيــــة اليــــوم

الحكومة حريصة على دعم القطاع التجاري
شهد إطالق “Geely” الصينية... وزير “الصناعة”:

أكـــد وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة زايـــد الزياني 
التجـــاري  القطـــاع  دعـــم  فـــي  الدائـــم  الحكومـــة  حـــرص 
البحرينـــي، والعمـــل على خلـــق بيئة اســـتثمارية متطورة 
والتي من شـــأنها تحقيق الساســـة المطلوبة لهذا القطاع 
وتعزيـــزه ورفده بكل المتطلبات التي تســـهم في االرتقاء 
بـــه ليعكـــس بـــدوره الســـمة المتقدمـــة لمملكـــة البحريـــن 
وموقعهـــا اإلســـتراتيجي المتميـــز فـــي المجـــال التجـــاري 
واالقتصـــادي بشـــكل عام. جـــاء ذلك خال حفـــل إطاق 
عامـــة جيلي الصينية والـــذي أقيم برعاية وزير الصناعة 
والتجـــارة والســـياحة، بمعـــرض شـــركة األولى للســـيارات 
بمنطقة سترة الوكيل الرسمي لجيلي البحرين، حيث كان 
في مقدمة مســـتقبلي الوزير كلٌّ من رئيس مجلس إدارة 
شركة استثمارات الزياني خالد الزياني، والعضو المنتدب 
لشـــركة األولـــى للســـيارات نواف خالـــد الزيانـــي، بحضور 
عدد مـــن كبار المســـئولين والمعنيين. وفـــي الحفل، اطلع 
الوزير على التقنيات المســـتخدمة في تصنيع هذا الطراز 
الجديد من الشـــركة والتي تعد من الشـــركات الرائدة في 
صناعة الســـيارات فـــي الصين، والتي تأسســـت في العام 
1997 كشـــركة تابعة لمجموعة تشـــجيانغ جيلي القابضة، 
حيـــث أثنى ســـعادته على الجهـــود التي تبذلها الشـــركات 
الوطنيـــة والقطـــاع الخـــاص في إضافة خيـــارات متعددة 

أمام الجمهور في مملكة البحرين.

وفـــي تصريح له بهذه المناســـبة، أكد رئيس مجلس إدارة 
شـــركة اســـتثمارات الزياني خالـــد الزياني: “يســـعدنا جدًا 
تســـليط الضوء على معَلم آخر في رحلتنا للســـيارات في 
مملكـــة البحرين من خال اســـتقطاب واحـــدة من أفضل 
العامات التجارية عالميًا والتي تلقى استحســـانًا وإقباالً 
كبيـــرًا من قبل العماء في األســـواق المجاورة، وإطاقها 

بأفضل الخدمات والمعايير للجمهور.
هذا وتعد شركة سيارات جيلي إحدى الشركات المتميزة 
فـــي صناعة الســـيارات بجمهورية الصين وبـــدأت أعمالها 
منذ أكثر من 25 عامًا كشـــركة تابعة لمجموعة تشـــجيانغ 
جيلي القابضة كما ستشكل إضافة جديدة ضمن األسماء 

المتنوعة المطروحة في سوق السيارات المتنامي.

المنامة - بنا

وزير الصناعة والتجارة والسياحة يشهد إطالق عالمة “Geely” الصينية

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

المنامة - بنا

األوليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة  مراكـــز  أكـــدت 
اســـتمرار التســـجيل ببرنامج اختر طبيبك في 
مركـــز المحرق الصحـــي، ومركز حالـــة بوماهر 
الصحي، ومركز الشيخ سلمان الصحي، والذي 
يطبـــق حالًيـــا بصـــورة تجريبية فـــي محافظة 
المحـــرق كمرحلة أولى ومن ثم ســـيعمم تباًعا 

على جميع محافظات مملكة البحرين.
األوليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة  مراكـــز  ودعـــت 
المواطنيـــن التابعيـــن للمراكز الصحية المشـــار 
إليهـــا بمحافظة المحـــرق للمبادرة بالتســـجيل 

واختيـــار طبيـــب العائلـــة المفضـــل لديهـــم من 
www. خـــال الموقـــع اإللكتروني عبـــر الرابط

phc.gov.bh، مبينـــة أنه ســـيتم توزيع من لم 
يبادر بالتسجيل على حسب الشواغر المتبقية 

بعد انتهاء المدة المحددة للتسجيل.
وبينـــت أنـــه تـــم مســـبًقا فتح بـــاب التســـجيل 
العائلـــة  طبيـــب  الختيـــار  الكريـــم  للجمهـــور 
بمحافظة المحرق فـــي 3 مراكز صحية أخرى 
ضمـــن المرحلة األولى مـــن التطبيق التجريبي 
للبرنامـــج، وهي مركز بنـــك البحرين والكويت 
البحريـــن  بنـــك  الحـــد، ومركـــز  فـــي  الصحـــي 

بنـــك  ومركـــز  الديـــر،  فـــي  الصحـــي  الوطنـــي 
البحرين الوطني الصحي في عراد.

ويعـــد برنامـــج اختـــر طبيبـــك أحـــد البرامـــج 
األساســـية لمشـــروع التســـيير الذاتـــي لمراكـــز 
الرعايـــة الصحيـــة والـــذي يندرج ضمـــن مظلة 
برنامـــج الضمـــان الصحي الوطنـــي )صحتي(، 
حيـــث يتم مـــن خاله إتاحـــة حريـــة االختيار 
لطبيـــب العائلة بربط كل فرد مع طبيب أســـرة 

من اختياره.
ويهـــدف برنامـــج اختـــر طبيبـــك إلـــى تعزيـــز 
وضمـــان  الخدمـــات  مـــن  المســـتفيدين  رضـــا 

الوقائيـــة  الخدمـــات  وتعزيـــز  اســـتمراريتها، 
كأمـــراض  األمـــراض  عـــن  المبكـــر  والكشـــف 
السرطان والســـكري واالستمرارية في تطوير 
الكـــوادر  تقدمهـــا  التـــي  العاجيـــة  الخدمـــات 
الصحيـــة المؤهلة وفق نهـــج الرعاية الصحية 
األولية أخـــًذا باالعتبار المســـتجدات الصحية 
وإذكاء الوعي بالســـلوكيات الصحية لتحسين 
جـــودة الحياة، ويأتـــي ذلك في إطـــار تحقيق 
التغطيـــة الصحيـــة الشـــاملة وتعزيـــز الجـــودة 
والتنافســـية في تقديم الخدمات الصحية بما 

يلبي تطلعات المستفيدين.

وحرصت مراكز الرعاية الصحية األولية على 
اتخـــاذ اإلجـــراءات لتوســـيع نطـــاق الخدمات 
الصحيـــة وتطويرهـــا مـــن خال العمـــل بفريق 
يقـــدم خدمـــات طبيـــة وتمريضيـــة وخدمـــات 
مساندة وفق مفهوم الرعاية الصحية األولية، 
وتعزيـــز التواصـــل الفعـــال مـــع المرضـــى أثناء 
الزيارات للمراكز الصحية أو من خال خدمات 
التطبيـــب عـــن بعـــد وتقويـــة نظـــم وخدمـــات 
اإلحالـــة بين الرعاية األوليـــة والثانوية، حيث 
تعـــد الرعايـــة الصحية األولية حلقـــة االتصال 

األولى للمرضى مع النظام الصحي.

توزيع من لم يبادر بالتسجيل على حسب الشواغر المتبقية بعد انتهاء المدة المحددة

استمرار التسجيل لـ“اختر طبيبك” بمراكز المحرق لغاية 8 يونيو
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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

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/05/497630021310.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://albiladpress.com/news/2022/4976/bahrain/760053.html
https://albiladpress.com/news/2022/4976/bahrain/760047.html
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

عندما نعيش في أمن وأمان.. أال يحق للبحرين المركز األول؟ 
لقد بلغت مملكة البحرين القمة في حرية وكرامة ومستقبل المواطن، وتقوم 
الحكومة الموقرة برئاســـة ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه، بجهود 
جبـــارة متكاملة بكل المعاني والقيم لبناء يرتفع ويتكامل دوما، ونحمد هللا 
أن هـــذا البلـــد الطيب بقيادة ســـيدي جاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البـــالد المفدى حفظه هللا ورعاه، تفوق كثيـــرا على مجتمعات ودول، 

ومازال يرسم ويبني في مضمار الحضارة العالمية بتميز وأصالة.
فـــي بعـــض األحيان يلحـــق المواطـــن أذى بالغـــا بالوطـــن عبر تعليقـــات غير 
مسؤولة في وسائل التواصل االجتماعي، فعندما نشر خبر احتالل البحرين 
المركـــز األول فـــي قائمـــة أكثر الدول العربية ســـعادة وفقا لمؤشـــر الســـعادة 
العالمـــي، خرجـــت تعليقـــات موغلـــة فـــي التخلـــف دون أن يعـــرف أصحابها 
تفاصيل هذا االختيار المبني على معطيات ومعايير عديدة، ونحن ال نطلب 

منهم إال شيئا واحدا وهو اإلخالص مع أنفسهم ومع الوطن.
عـــن اختيـــار البحريـــن لهذا المركـــز قالت ابتهاج خليفة مستشـــارة الســـعادة 
وجـــودة الحياة لـ “البالد” “عندما نتحدث عن مؤشـــر الســـعادة العالمي، فإننا 
ســـنقف كثيـــًرا عنـــد المعاييـــر التي وضعـــت من قبـــل األمم المتحـــدة والتي 

يتـــم على أساســـها تصنيف الدول من خالل اســـتطالعات الـــرأي التي يقوم 
بهـــا المتخصصـــون في ذلـــك، وأهم تلـــك المعايير جودة الخدمـــات الصحية 
والتعليمية ومتوسط عمر الفرد في الدول ونصيب الفرد من الناتج المحلي 

وحرية اتخاذ القرارات وانعدام الفساد.
وفـــي العـــام 2022 تبـــوأت مملكة البحريـــن المركز األول عربيا في الســـعادة 
مقارنـــة باألعوام الســـابقة، وهذا يشـــير إلى نوعية الخدمـــات الصحية التي 
تقـــدم لألفـــراد ونســـلط الضوء على ما قامـــت به مملكة البحريـــن من جهود 
واضحـــة للتصدي لفيروس كورونا، حيث أصبحـــت من الدول التي يحتذى 
بها في هذا المجال، وأيًضا يمكننا قياس تلك المرتبة التي حققتها البحرين 
مـــن خالل المشـــاريع التنموية التـــي حققت الرفاهية ألفـــراد المجتمع، األمر 
الذي ســـاهم في تحقيق التوازن في الصحة النفســـية لهم، وهذا كان له دور 

في تبني األفراد اإليجابية كمنهج في حياتهم وتغيير نظرتهم للحياة”.
عندمـــا نعيـــش في أمن وأمـــان ونحصل علـــى أرقى وأفضـــل الخدمات، من 
صحة وتعليم وســـكن، وغيرها، وغيرنا يعيش البؤس والشـــقاء والجوع، أال 
يحـــق لنـــا أن نكون أكثر الدول ســـعادة، الرفاهية ليســـت بالمـــال وحده، إنما 

العيش بأمان، فذلك هو لحن النصر.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مشروع مساري للشباب
“مساري” مشروع خاص بوزارة شؤون الشباب والرياضة، ويهدف لصقل مهارات 
وقـــدرات الشـــباب وتنمية مواهبهم عبر سلســـلة مـــن المبـــادرات والبرامج التي 
تدعمهـــم فـــي مختلف المجاالت، ومنهـــا مجال التعليم كتوفير المنح الدراســـية 
والتعليم التجريبي ببرامجه االستكشـــافية والرحالت لجميع دول العالم لتنمية 
وتطويـــر مهاراتهـــم ومواهبهـــم، وتأهيلهـــم لخـــوض التحديـــات التـــي تواجههم 
وزيادة فرص حصولهم على العمل، ولتحقيق ذلك ســـتقوم الوزارة بالتعاون مع 
الجهات المعنية في البحرين من وزارات ومؤسسات تجارية ومالية وجامعات 
ومنظمـــات محليـــة وخارجية مع اختيار أفضل البرامـــج التعليمية ذات الجودة 
العاليـــة والتدريبيـــة التـــي تزود الشـــباب بالمهـــارات الالزمة للحيـــاة والتوظيف 
والعمل الالئق وريادة األعمال، وإعداد الشـــباب للنهوض باالقتصاديات الرقمية 

والمالية.
وينطلق هذا المشـــروع ليحقق االندماج االجتماعي واالقتصادي للشـــباب، ومن 
أجـــل إلحاق الشـــباب بســـوق العمـــل، وتقليل البطالـــة بين صفوفهـــم، ولتحقيق 
األداء الطبيعـــي المنتظـــم للمجتمـــع واالقتصـــاد بجميـــع فئاتـــه بـــدون اســـتثناء 
يحتاج المجتمع إلى تمكين الشباب وتعزيز الوعي بأهمية دورهم، وهو أمٌر بالغ 
األهمية يجب تحقيقه، لذلك البد من تدريب الشباب وتأهيلهم حتى يتخرجوا 
كمبدعين بداًل من جعلهم قوائم متعددة للباحثين عن عمل، وهذا يتطلب تعزيز 
روح المبادرة واالبتكار كعقلية وتطوير مشـــاريع ُمســـتدامة وفعالة لخلق فرص 

العمل وتنشيط المجتمع وتسويق التكنولوجيا الجديدة.
ويســـعى البرنامـــج إلى تزويد الشـــباب بالتدريـــب المهني المطلـــوب، والتدريب 
المهني أداة حيوية لتنويع فرص العمل للمتدربين، ويؤدي إلى تحســـين اإلنتاج 
وزيادة الكفاءة اإلنتاجية وتوليد موارد اقتصادية ُمســـتدامة. وألجل التخلص 
مـــن اإلنتاجية المنخفضة والوظائف ذات المهارات واألجور المنخفضة البد من 
التركيـــز علـــى توفير التدريب المبنـــي على المهارات وعلـــى منهج علمي وتقني 
صحيح، والذي ســـيؤدي إلى تعزيز االقتصاد من خالل زيادة اإلنتاجية وكفاءة 

العامل المتدرب.
ويعتمـــد المســـتقبل االقتصـــادي المزدهـــر بشـــكل كبيـــر علـــى الفـــرص المتاحـــة 
للشـــباب فـــي االقتصـــاد، وذلك لقدرتهـــم على الصمـــود في مواجهـــة التحديات 
كمـــورد وطنـــي، وإلبداعهم الدائم في مجال اختصاصهـــم المهني كقوة ناهضة، 
وهذا البرنامج ســـتتم فيه االستفادة من الشـــباب بعد تدريبهم وتأهيلهم، وهذا 
ســـيحميهم مـــن األمـــراض واالنحرافـــات الســـلوكية واالجتماعية، والســـير بهم 
فـــي االتجـــاه التنموي ومنحهم الفرصة لممارســـة دورهم المجتمعي، وهو هدف 
وطنـــي، والبـــد أن يشـــترك الجميع في العمل على تحقيقه من أســـرة ومدرســـة 

ومؤسسات مجتمعية ورسمية وخاصة.

عبدعلي الغسرة

المطلوب من اإلعالم في المراحل القادمة
الجميـــع يتفـــق معـــي علـــى أن اإلعـــالم بوســـائله المتعـــددة ومنصاتـــه المختلفة 
أصبح مؤثرا وبشكل كبير على الفرد والمجتمع، ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها 
التطور التكنولوجي والتقني المتسارع الذي نشهده في وقتنا الحالي، خصوصًا 
تطور وســـائل التواصل االجتماعي، فقد أصبح اإلعالم الجديد بمختلف أنواعه 
الحديثـــة واقعـــًا مفروضًا على الجميع، وقد أصبحت األجهـــزة النقالة باختالفها 
وأشكالها وما تحتويه من تطبيقات متنوعة ومتعددة جزءًا ضروريًا في حياتنا.
ويمكننـــا القـــول إن اإلعـــالم الجديـــد أصبـــح رافـــدًا ضروريـــًا مـــن روافـــد الفكـــر 
والمعرفـــة، لمـــا يتمتع به هـــذا الفضاء اإلعالمي مـــن تناقل للمعلومـــات والصور 
واألخبار وغيرها من موضوعات مختلفة نحتاج إلى بعضها للمعرفة الشخصية، 
ونستغني عن الجزء اآلخر من المعلومات التي ال تستطيع إضافة أي جديد في 

المساحة المعرفية لثقافة اإلنسان.
مـــا أود قولـــه فـــي هـــذا الخصوص هـــو أن نعـــرف ما هـــو المطلوب مـــن اإلعالم 
بأشكاله ومنصاته المختلفة في المرحلة القادمة تجاه المجتمع، فهناك أولويات 
يجب علينا تحقيقها سواء على المستوى الشخصي أو المشاركة المجتمعية أو 
غيرها من األولويات، فيجب علينا استثمار هذا الفضاء التكنولوجي في تعزيز 
مســـألة التبـــادل المعرفـــي والتعليمي بين أفـــراد المجتمع، كما يجـــب علينا إبراز 
قصص النجاح على مســـتوى األفراد والمؤسســـات وعلى مســـتوى الوطن، وأن 
نأخذ في االعتبار الطرق الحديثة للممارسات اإليجابية والفعالة التي من شأنها 
تحقيق بيئات فكرية منتجة نحتاجها جميعًا، ويجب علينا تعزيز مفهوم التربية 
اإلعالمية التي تأتي دائمًا في مصلحة الفرد والمجتمع، باعتبارها تمثل وجهات 

نظر المستقبل وتسهم في انتشار ثقافة إعالمية نحن بأمس الحاجة إليها.
علينـــا التركيـــز أيضًا على تعظيم محتوى رســـائل التماســـك والتعاون والتكاتف 
داخـــل مجتمعنـــا من خـــالل تعاملنا مع مختلف وســـائل اإلعـــالم، وتحويلها إلى 
مصادر غنية نبني عليها أساليب التطوير والمفاهيم التشاركية اإليجابية لنصل 
في النهاية إلى اتجاهات أكثر فعالية، لننظر إلى مصلحة الوطن بالدرجة األولى 

ورفع المستوى الفكري والثقافي والتعليمي ألفراد المجتمع.

د. خالد زايد

أغرقـــت األخبـــار المروعة النهيـــار برج متروبـــول التوأم في مدينـــة آبادان، 
والخســـائر المفجعة في أرواح وممتلـــكات المواطنين؛ إيران مرة أخرى في 
سلســـلة مـــن الحداد والتنهدات واأللم، وبين الفينـــة والفينة يدق تكرار هذه 

األحداث ناقوس التعاسة وسوء الحظ والدمار لسلطة الماللي في إيران. 
فبعد أقل من ســـاعتين من االنهيار المفاجئ لهذا البرج على رؤوس المشـــاة 
والمقيمين، كشـــف المواطنون عن أدلة تفضح على المأل دور وكالء السلطة 
هوا أثناء وقوع الكارثة إلى رئيس  صانعة الموت، حتى أن سكان الحي توجَّ
البلدية وألقوا باللوم عليه، حيث تفيد أدلة المواطنين أنه أحد مرتكبي هذه 

الجريمة، وقام بدوره بالهروب من المشهد.
وتشـــير أدلـــة المواطنيـــن التـــي تم نشـــرها على الفـــور للجميع على وســـائل 
التواصـــل االجتماعي إلـــى أنه تم قبل عام تحذير رئيـــس البلدية والقائمين 
علـــى بنـــاء هذا البرج مـــن عدم مراعـــاة المعايير الالزمة فـــي بنائه، وتم في 
الختام كشـــف النقاب عن إضافة 3 طوابق لهذا البرج بشـــكل فوضوي دون 
مراعاٍة ألي منهج يتعلق بالهندســـة المعماريـــة، وعلى الرغم من أنه انطلقت 

عـــدة تحذيـــرات فـــي هـــذا الصـــدد، إال أنـــه ال حيـــاة لمـــن تنـــادي، إذ لم يصغ 
الممثلـــون المحليين للحكومة لهذه التحذيـــرات ولم يولوها أي اهتمام، ولم 
تتم معالجة هذا األمر، ومازال الكشف عن الفضائح مستمًرا، وتفيد الفضائح 
أن قوات حرس نظام الماللي يشـــاركون في جميع المشـــاريع المدرة للدخل 
فـــي البـــالد وهم أصحاب الكلمـــة الفصل فيها، كما أنهـــم متورطون في هذه 
القضية بشكل مباشر، حتى أنهم عند إنشاء األبراج والبدء في استخدامها 

وصفوها بأنها نتاج خدماتهم.
وممـــا ال شـــك فيه أن هذه الكارثة المأســـاوية تنطوي على غـــرار كل األمثلة 
الســـابقة التـــي كان وال يـــزال المواطنـــون ضحاياهـــا؛ على كواليٍس ســـيقوم 
أهالـــي آبـــادان والمراقبون المحليون بالكشـــف عن وثائقهـــا وأدلتها الدامغة 
فـــي وســـائل اإلعـــالم، لكن ما هـــو خاضع للمراجعـــة مرة أخـــرى – على غرار 
األمثلة السابقة – في مركز التحقيق في السبب وراء هذه الكوارث؛ هو دور 
السلطة صانعة الموت، ومن المناسب أن نشير إلى األمثلة المماثلة السابقة 

وتأثيراتها، والتي تشبه كارثة آبادان تماًما. “مجاهدين”.

عبدالرحمن مهابادي

40 عاًما تحت وطأة حكم سلطة التعاسة وسوء الحظ والفساد واالنهيار )1(

أطلقـــت المبـــادرة الوطنيـــة لتنميـــة القطـــاع الزراعي فـــي أكتوبر الفائـــت حملة 
وطنية للتشـــجير تحت عنوان “دمت خضراء” برعاية كريمة من صاحبة السمو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى رئيسة 
المجلس االستشـــاري للمبادرة حفظها هللا، بهدف إطالق مشـــروعات التشـــجير 
في المحافظات األربع من خالل زراعة 50 ألف شـــجرة على مساحة تقدر بأكثر 
مـــن 70 ألـــف متر مربع وأكثـــر من 21 ألف متر طولي، وتهـــدف الحملة إلى إبراز 
الســـمات الجمالية للمملكـــة واهتمامها بالزراعة كإرث تاريخـــي على مر األزمنة، 

وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة.
هـــذه المبـــادرة الخالقة والطموحة البد أن تلقى المســـاندة والدعـــم من الجميع 
وتعطى حقها من خالل وســـائل اإلعالم المختلفة لتحقيق أهدافها النبيلة التي 
نحـــن بأمـــس الحاجـــة لها فـــي ظل انحســـار المســـاحات الخضراء فـــي المملكة، 
كمـــا أنهـــا تعتبر من صميم وروح سياســـة المســـؤولية االجتماعيـــة التي تطبقها 
مؤسســـات القطاع الخاص. هذه المبادرة الوطنية أخذت على عاتقها مسؤولية 
التنســـيق والتنظيم لهذه الحملة الطموحة بالتعاون مع وزارة األشـــغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس األعلى للبيئة، وكل ما أتمناه أن تقوم 
الجهات المسؤولة في الدولة بالصيانة والمتابعة الدورية والمحافظة على تلك 

األشـــجار التي غرزت في جميع محافظات المملكة لضمان استمراريتها ونموها 
وتحقيق أهدافها المرجوة. 

والبـــد هنا أن نســـجل أســـمى آيات الشـــكر والتقدير لمؤسســـات القطاع الخاص 
علـــى الـــدور المحوري الـــذي تلعبه فـــي دعم الجهـــود الوطنية الهادفة لتوســـعة 
الرقعـــة الخضـــراء والنهـــوض بالقطـــاع البيئـــي والزراعـــي، وذلك ترجمـــة للرؤى 
الســـامية لصاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة  ملك البالد المعظم، 
للعمـــل على تخفيـــف آثار المتغيـــرات البيئية والمناخية وتعزيـــز األمن الغذائي، 
ولتحقيق تطلعات صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، بالمســـاهمة الفعلية بالشـــراكة مع القطاع العام في 
تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة والوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول 
2060م، وتنفيذ التوجه العام الذي أطلقته صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى رئيســـة المجلس االستشـــاري 

للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي لزيادة الرقعة الخضراء في المملكة.
وفـــي هـــذا الصـــدد، البد مـــن تســـجيل كلمة شـــكر وعرفان للشـــيخة مـــرام بنت 
عبدالعزيـــز آل خليفـــة وذلـــك لدورهـــا الريـــادي والمحـــوري في تحقيـــق أهداف 

الحملة بكل جدارة واستحقاق.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي
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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

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/05/497630021310.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://albiladpress.com/news/2022/4976/columns/760161.html



