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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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م�ست�سار الملك لل�سوؤون الدبلوما�سية:

للملك الإ�صالحي  النهج  ركائز  والحوار  التعاي�ش 
أكد مستشار جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد 
ركائز  هي  واالنفتاح  والــحــوار  التعايش  قيم  تعزيز  أن  خليفة  آل  بن محمد 
أهم  المعظم، ومن  البالد  الجاللة ملك  للنهج اإلصالحي لحضرة صاحب 
سمات الهوية البحرينية األصيلة، والتي أكدها ميثاق العمل الوطني ودستور 
القوانين  بتحديث  وتعزيزها  والتي تحرص على حمايتها  البحرين  مملكة 
وسن التشريعات التي تدعم الحقوق والحريات وتعزز مكانة مملكة البحرين 
على الصعيدين اإلقليمي والدولي. واستعرض خالل مشاركته في الجلسة 
االفتتاحية لحوار طنجة المنعقد بالمملكة المغربية بمشاركة عدد من كبار 
المسؤولين وصناع القرار في المنطقة والعالم ما حققته مملكة البحرين 
من إنجازات كبرى في مجال سن القوانين والتشريعات التي تدعم التعايش 
الناصع  تراثه االنساني  إلى  المجتمعي وحمايته من أي مؤثرات ال تنتمي 
في مختلف المجاالت والتي شهد لها المجتمع الدولي في كافة المحافل 
والمناسبات. وأضاف أن مملكة البحرين والمملكة المغربية تتوافقان لقرون 
عدة على سياسة حكيمة راسخة تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات 
أبناء  بين  وفكرية  وعرقية  دينية  أي أسس  التفرقة على  وعــدم  بين شعوبها 
والــســالم  األمـــن  تعزيز  إلــى جنب ألجــل  وجــنــًبــا  مــًعــا  وتــعــمــالن  مجتمعاتها، 
والتفاهم  والحوار  التعايش  ثقافة  المنطقة من خالل نشر  واالستقرار في 

كمبادئ أساسية للعمل المشترك. 

ا�صتكمال ت�صجيل ح�صة المملكة لـ2094 حاّجا
أكد رئيس بعثة الحج لمملكة 
القطان  عــدنــان  الــشــيــخ  الــبــحــريــن 
المملكة  حصة  تسجيل  استكمال 
 2094 عددها  والبالغ  الحجاج  من 
البحرينية،  الــحــمــالت  كــافــة  لـــدى 
مشيرا إلى فتح المسار اإللكتروني 
ــعـــودي إلدخــــــال كـــافـــة بــيــانــات  الـــسـ
الــــحــــجــــاج لـــلـــتـــحـــضـــيـــر لـــطـــبـــاعـــة 

تصريح الحج.
وقــــــــــال فــــــي تــــصــــريــــح خــــاص 
التفاوض  تم  إنه  الخليج«  لـ»أخبار 
ــات  ــ ــدمـ ــ ــم خـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ مـــــــع شـــــــركـــــــات تـ
الــبــحــريــن  الــمــشــاعــر، مــوضــحــا أن 
على  الحصول  من  كذلك  اقتربت 

البعثة  أن  إلى  وأشــار  البحرين.  حجاج  لمخيمات  األساسية  الشريحة  بنود 
تفاوضت مع شركة تقديم خدمات االستقبال في المطارات والنقل لتوفير 
الحج  حمالت  أصحاب  سيحضر  كما  المناسبة،  واألسعار  الحافالت  أحــدث 
الرئيسية اجتماعا تعريفيا بآخر مستجدات الخدمات والتجهيزات المقدمة 

في المشاعر من قبل الشركات والمؤسسات األهلية.

1489 مــعــلــمــــا وتـثـبـــيـــت تــرقــيـــة 
90 رئـيـ�صــــا ومــنـ�صـــق �صــوؤون اإداريـــــة

كــشــف الــمــديــر الـــعـــام لــشــؤون 
والتعليم  التربية  بــوزارة  الــمــدارس 
بــن أحمد  مــبــارك  الــدكــتــور محمد 
الـــمـــعـــلـــمـــيـــن  تـــــرقـــــيـــــات  عـــــــــدد  أن 
المعايير  اعتماد  منذ  البحرينيين 
في  المعلمين  لــتــرقــيــات  الــمــطــورة 
يناير الماضي قد بلغ 1489 ترقية 
حــتــى بــدايــة شــهــر يــونــيــو الــجــاري، 
المعلمين  ترقيات  وتيرة  أن  مؤكًدا 
قد تسارعت وأن أعــدادا أخــرى من 
ترقيات  على  ستحصل  المعلمين 
مستحقة في الفترة من يوليو إلى 

سبتمبر المقبل.
ــّيـــن الــمــديــر الـــعـــام لــشــؤون  وبـ

لتثبيت ما مجموعه  المدنية  الخدمة  التنسيق جار مع جهاز  أن  المدارس 
90 موظًفا من رؤساء ومنسقي الشؤون اإلدارية بالمدارس الحكومية، وذلك 
من  االنتهاء  بالفعل  تم  قد  وأنــه  المؤسسات،  لهذه  المقررة  للشواغر  وفًقا 
تثبيت عدد منهم، في حين يجري استكمال ما تبقى. وفي سياق آخر، قال 
تسعى  الــمــدارس  لــشــؤون  العامة  اإلدارة  إن  الــمــدارس  لــشــؤون  الــعــام  المدير 
جهاز  مع  بالتنسيق  الحكومي«  »الموظف  نظام  من  المثلى  االستفادة  إلى 
الــخــدمــة المدنية، حيث تــم طــرح عــدد مــن الــوظــائــف الــتــي تــجــاوزت أعــداد 
المتقدمين إليها من الجهات الحكومية األخرى 600 متقدم، وأن المنافسة 
التي رغبت في االنتقال  البحرينية  الكفاءات  العديد من  كانت شديدة بين 

للعمل في قطاع التعليم.

نــوقــف  لــم  الـمـدنـيــة:  الـخدمــة 
اإعـالنــات الـتـوظـيـــف الـحـكـومــي

كتب فاضل منسي:

ــاز الـــخـــدمـــة  ــهــ ــيــــس جــ ــفـــى رئــ نـ
ــقـــاف  ــمــــد الـــــزايـــــد إيـ ــة أحــ ــيـ ــمـــدنـ الـ
ــي الــصــحــف ومـــواقـــع  ــات فـ ــالنــ اإلعــ
ــي بـــشـــأن  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــل االجـ ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ الــ
المؤسسات  في  الشاغرة  الوظائف 

الحكومية.
وأكد في تصريح خاص ألخبار 
في  الداخلي  التوظيف  أن  الخليج 
ــوزارات والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة ال  ــ ــ الـ

عالقة له بوقف نشر إعالنات التوظيف في الصحف ومواقع التواصل 
ــود مرشحين مناسبين  بــأنــه فــي حـــال عـــدم وجـ االجــتــمــاعــي، مــنــوهــا 
إعالنات  نشر  إلــى  المدنية  الخدمة  جهاز  يلجأ  الداخلي  للتوظيف 

التوظيف في الصحف ومواقع التواصل االجتماعي.

أكدت وزارة الصحة أنه ال توجد 
الــســل في  بــمــرض  أي حــالــة مصابة 
الوقت  في  والتأهيل  اإلصــالح  مركز 
المصاب  النزيل  أن  مبينة  الحالي، 
ــان قــــد تــــم نــقــلــه  ــ ــابـــق كـ ــــت سـ فــــي وقـ
منذ  الطبي  السلمانية  مجمع  إلــى 
مــســتــقــرة،  اآلن  وحــالــتــه  أســبــوعــيــن 
ومـــــــازال يــخــضــع لــلــعــالج والــعــنــايــة 

الطبية الالزمة.
ــه قـــد تم  وأوضـــحـــت الـــــــوزارة أنــ
مثل  في  المتبعة  اإلجـــراءات  اتخاذ 
ــل الـــفـــريـــق  ــبـ ــذه الـــــحـــــاالت مــــن قـ ــ هــ
الـــطـــبـــي بــــنــــاء عـــلـــى بــــروتــــوكــــوالت 
عــالــمــيــة، وتــــم االنـــتـــهـــاء مـــن إجــــراء 
بشكل  الــالزمــة  الــفــحــوصــات  جميع 
ــة الـــــنـــــزالء  ــيــ ــقــ احــــــــتــــــــرازي عــــلــــى بــ

ــيـــن لـــالطـــمـــئـــنـــان عــلــى  ــالـــطـ ــمـــخـ الـ
عام، مشددة  بشكل  الصحي  الوضع 
ــات بين  ــابــ إصــ أي  عــــدم رصــــد  عــلــى 
على  الــــوزارة  وشـــددت  المخالطين. 
ــــي تـــقـــيـــيـــم مــســتــوى  ــا فـ ــرارهــ ــمــ ــتــ اســ
الخدمات الصحية والعناية الطبية 
ــة لـــلـــنـــزالء  ــة والــــجــــســــديــ ــيـ ــفـــسـ ــنـ والـ
وتــطــبــيــق الـــبـــروتـــوكـــوالت الــعــالجــيــة 

التي تتناسب مع كل حالة مرضية، 
ــيــــاجــــات  ــتــ ــة تـــــعـــــّرف االحــ ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ ومـ
الــمــخــتــلــفــة ســعــيــا مــنــهــا لــلــحــفــاظ 
عبر  تحققت  التي  المكتسبات  على 
الــنــظــام الــصــحــي فـــي مملكة  تــمــيــز 

البحرين.

ال�صـتثمارية  فر�صهـا  ت�صـتعر�ش  المملكـة 

خـالل منتـدى الأعمـال البحرينـي الكـوري 
قدمت غرفة تجارة وصناعة البحرين خالل مشاركتها في أعمال 
الجنوبي«،  الــكــوري   – »البحريني  األعــمــال  لمنتدى  الــرابــعــة  الــــدورة 
والتي تعقد بالعاصمة الكورية »سيول« عرضًا مرئيًا حول ما تتيحه 
بيئة األعمال البحرينية المنفتحة والمتطورة من فرص استثمارية 
متنوعة، وما تتمتع به البحرين من مقومات استثمارية ومناخ جاذب 
وحاضن لمختلف األعمال التجارية والصناعية بفضل التقدم الهائل 
منطقة  عبر  اللوجستية  العمليات  واحتياجات  التحتية  البنية  في 
التي  والتسهيالت  والمميزات  الحوافز  كذلك  اللوجستية،  البحرين 

تقدم للمستثمرين لجذب المزيد من االستثمارات

كتب وليد دياب:
الــجــالهــمــة  ــم  ــريــ مــ د.  أكـــــــدت 
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
ــــن والـــــخـــــدمـــــات  ــهـ ــ ــمـ ــ لـــتـــنـــظـــيـــم الـ
الصحية استقرار أسعار األدوية في 
للتسعيرة  طبقا  البحرين  مملكة 
الهيئة، مضيفة  قبل  المحددة من 
ألسعار  مستمرا  تقييما  هناك  أن 
ــن قــبــل  ــي الــمــنــطــقــة مــ األدويـــــــــة فــ
الـــلـــجـــنـــة الــخــلــيــجــيــة الــمــشــتــركــة 
لوزراء الصحة، الفتة إلى أن جميع 
األدوية المسجلة وأسعارها وأسماء 
وكالئها منشورة على موقع الهيئة 

وتلك البيانات متاحة للجميع.
فــي  ــة  ــمــ ــالهــ ــجــ الــ د.  ــت  ــ ــالــ ــ وقــ
تـــصـــريـــحـــات لـــــ»أخــــبــــار الـــخـــلـــيـــج«: 
ومستمرة  فــعــالــة  رقــابــة  هــنــاك  »إن 
ــواق األدويــــة فــي المملكة  أســ عــلــى 
ــأكـــد مـــــن اســــتــــقــــرار األســــعــــار  ــتـ ــلـ لـ
ــزام بــالــبــيــع بــحــســب الــســعــر  ــتــ وااللــ
الــمــقــرر مـــن الــهــيــئــة«، مــضــيــفــة أن 
المهن  لتنظيم  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة 
والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة تــعــمــل على 
ــدواء بــحــســب آلــيــة  ــ تــقــيــيــم ســعــر الــ
لجميع  ومعلومة  منشورة  محددة 

شركات وكالء األدوية. 
وأوضحت أن اآللية الخليجية 
تعتمد  األدويــــــة  لـــشـــراء  الـــمـــوحـــدة 
عــلــى تــحــديــد ســعــر الــــــدواء طبقا 
لتكاليف الشحن والنقل والتأمين، 

تـــكـــون مــوحــدة  تــلــك األســــعــــار  وأن 
سعر  ويــخــتــلــف  الــخــلــيــج  دول  فـــي 
الــدواء قليال بحسب هامش الربح 
المحدد بكل دولة، مؤكدة أن أسعار 
األدوية محددة وال ترتفع، مبينة أن 
للربح  به  المسموح  األقصى  الحد 
ــة الــمــســتــوردة  ــاألدويـ فــي االتـــجـــار بـ
الــقــرار  الــخــارج صـــدر بتنظيم  مــن 
عن  والـــصـــادر   2020 لسنة   32 رقـــم 
بنسبة  للصحة  األعــلــى  المجلس 
مئوية منسوبة إلى سعر االستيراد 
تـــكـــون طــبــقــا لــــأدويــــة األقــــــل مــن 
35% كحد  تــزيــد على  ال  ديــنــارا   20
يكون  التي  واألدويــة  للربح،  أقصى 
سعرها 20 دينارا وأكثر يكون الحد 

األقصى للربح %25.

ــت أنــــــــه يــــجــــب إعــــــالن  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ وتـ
للبيع  الـــمـــحـــدد  الـــرســـمـــي  الــســعــر 
بطاقة  لصق  طريق  عــن  للجمهور 
خارجية على كل دواء أو مستحضر 
البطاقة  هــذه  فــي  ويبين  صيدلي، 
بالعملة  السعر  هــذا  ظــاهــر  بشكل 

واضحة  بأرقام  مكتوبا  البحرينية 
باللغتين العربية واإلنجليزية.

وفــــيــــمــــا يــــخــــص الـــمـــكـــمـــالت 
التجميل،  ومستحضرات  الغذائية 
الــغــذائــيــة  الــمــكــمــالت  »إن  قـــالـــت: 
ــة  والــمــســتــحــضــرات مــن غــيــر األدويـ

لــيــســت ضـــمـــن الـــســـعـــر الــخــلــيــجــي 
الــمــوحــد وال يــتــم تــحــديــد أســعــار 

لها«.
الجالهمة  مريم  د.  وأوضحت 
الــتــفــتــيــشــيــة  ــارات  ــ ــزيــ ــ الــ حـــجـــم  أن 
الماضي  الــعــام  خــالل  للصيدليات 

أســفــرت عــن، 375  زيـــارة  بلغت 421 
مخالفة   89 فــي  تمثلت  مــخــالــفــة، 
ــرارة، و29 مــخــالــفــة في  ــ ــات حــ ــ درجـ
السعر، و148 مخالفة األدوية، و23 
مخالفة  و86  الترخيص،  مخالفة 

المخازن.

على  البنزين  غالون  متوسط سعر  وصل 
مــســتــوى الــــواليــــات الــمــتــحــدة أمــــس الــســبــت 
للمرة  تــجــاوز  إذ  جــديــد،  قياسي  مستوى  إلــى 
األولـــى الـــ5 دوالرات، وفــق مــا أفـــادت بــه وكالة 

»أسوشييتد برس«.
وأوضح نادي السيارات األمريكي »إيه إيه 
 5 بلغ  السبت  أمــس  السعر  »متوسط  أن  إيــه« 
دوالرات«، إذ »يدفع سائقو السيارات في بعض 
أجزاء البالد، وخاصة كاليفورنيا، أمواال أكثر 

من ذلك بكثير«.
وقفز متوسط السعر الوطني 19 سنتا في 
دوالر   1.93 مرتفعا  فقط،  الماضي  األســبــوع 

عن هذا الوقت من العام الماضي.
هناك  فــإن  بـــرس«  »أسوشييتد  وبحسب   
بينها أن  البنزين،  أسعار  الرتفاع  أسباب  عدة 
»األمريكيين عادة ما يقودون سياراتهم بشكل 
أكــثــر بــــدءا مـــن يــــوم الــــذكــــرى، لــذلــك يــرتــفــع 
الطلب«، وأن »أسعار النفط العالمية آخذة في 
االرتفاع«، باإلضافة إلى »العقوبات المفروضة 
على روسيا، المنتج الرئيسي للنفط«، كما أن 
»هناك قيودا على طاقة التكرير في الواليات 
أثناء  أغلقت  المصافي  بعض  ألن  المتحدة 
ــادة  الــجــائــحــة«. وأشـــــارت الــوكــالــة إلـــى أن »زيــ

أكــثــر أمـــوال  الــســيــارات تستنزف  ــود  أســعــار وقـ
األمــريــكــيــيــن الـــذيـــن يــواجــهــون أعــلــى مــعــدل 
تضخم منذ 40 عاما«؛ إذ إن »كاليفورنيا لديها 
أعلى متوسط سعر عند 6.43 دوالرات، وأدنى 

متوسط فهو في والية ميسيسبي عند 4.52 
دوالرات«، وفقا لنادي السيارات األمريكي.

باتنا )الهند( – الوكاالت: أعلنت الشرطة 
أكثر  الهندية أمس مقتل شخصين واعتقال 
نظمها  تـــظـــاهـــرات  خــــالل  آخـــريـــن   130 مـــن 
مـــســـلـــمـــون يــــــوم الـــجـــمـــعـــة احـــتـــجـــاجـــا عــلــى 
وأدلــت  محمد  للنبي  المسيئة  التصريحات 

بها مسؤولة في الحزب الحاكم في الهند. 
ويــشــهــد الــعــالــم اإلســـالمـــي حــالــة غضب 
أدلت  التي  للنبي  المسيئة  التصريحات  بعد 
بها قبل أسبوع متحدثة باسم الحزب الحاكم 
ـــوزراء الــقــومــي  ــ فـــي الــهــنــد بــرئــاســة رئــيــس الــ
في  نقاش  خــالل  مــودي،  ناريندرا  الهندوسي 

برنامج متلفز. 
إلى  مسلمون  نــزل  الجمعة  صــالة  وبــعــد 

الشوارع في تظاهرات احتجاجية ضخمة في 
بهذه  للتنديد  مــجــاورة  وبــلــدان  الهند  أنــحــاء 

التصريحات. 
وأطلقت الشرطة النار على الحشود في 
شرطي  وقــال  الهند.  شــرق  فــي  رانتشي  بلدة 
هندي في رانتشي لوكالة فرانس برس طالبا 
ــر اســمــه إن »الــشــرطــة اضــطــرت إلــى  عـــدم ذكـ
وأصيب  المتظاهرين  لتفريق  الــنــار  إطـــالق 
مــقــتــل  إلــــــى  أدى  ــا  ــ مـ بــــالــــرصــــاص  بـــعـــضـــهـــم 

شخصين«. 
ــال الــشــرطــة إن الــمــتــظــاهــريــن  ــال رجــ وقــ
ــم بــعــدم الــســيــر مـــن مسجد  ــرهـ خــالــفــوا أوامـ
وحجارة  مكسورة  بقوارير  ورشقوا  ســوق،  إلى 

الشرطة خالل محاولتها تفريق التجمع. 
الــســلــطــات شبكة اإلنــتــرنــت في  وقــطــعــت 

المدينة وفرضت حظر تجول. 
ُتدعى  المدينة  سكان  مــن  سيدة  وقــالــت 
شابنام آرا لفرانس برس إن األجواء متوترة. 

وأضافت: »نصلي من أجل السالم والوئام«. 
وأطلقت شرطة والية أوتار براديش الغاز 
على  واحــد  تجمع  لتفريق  للدموع  المسيل 
الشمالية  الوالية  أن شهدت هذه  بعد  األقــل، 

تظاهرات عدة.

مقتـل �صـخ�صين فـي الهـنــد خـالل تظاهـرة 
احتجاجـا علـى الت�صريحـات الم�صـيئة للنبـي

د. الجالهم�ة ل�»اأخب�ار الخلي�ج«: تكثي�ف الرقاب�ة للتاأك�د م�ن االلت�زام بال�س�عر المق�رر

ا�صتقرار اأ�صعار الأدوية في البحرين

اأ�صـعــار الـوقــود فــي اأمـريــكا ترتفـع اإلـى م�صـتوى قيا�صـي

تقييـم م�صـتمر لأ�صـعار الأدويـة مـن اللجنة الخليجية الم�صـتركة لـوزراء ال�صحة

} د. مريم الجالهمة.

} الشيخ خالد بن أحمد خالل مشاركته في حوار طنجة.

ص10 عربية ودولية

ص3

ص2 ص9

ص2

أخبار البحرين

أخبار البحرين المال واالقتصاد

أخبار البحرين
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} أحمد الزايد.

} الشيخ عدنان القطان.

} د. محمد مبارك بن أحمد.

} لوحة في محطة وقود تظهر ارتفاع أسعار المحروقات في أمريكا.

} الشرطة الهندية تالحق المحتجين على التصريحات المسيئة في كلكتا.       »رويترز« ص10 عربية ودولية

} إحصائية بعدد المخالفات المرصودة في عام 2021.

»ال�صحـة«: ل اإ�صابـات بال�صـّل بيـن نـزلء الإ�صــالح والتاأهيـل

ص6 قضايا وحوادث

م�ست�سار الملك لل�سوؤون الدبلوما�سية:

للملك الإ�صالحي  النهج  ركائز  والحوار  التعاي�ش 
أكد مستشار جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد 
ركائز  هي  واالنفتاح  والــحــوار  التعايش  قيم  تعزيز  أن  خليفة  آل  بن محمد 
أهم  المعظم، ومن  البالد  الجاللة ملك  للنهج اإلصالحي لحضرة صاحب 
سمات الهوية البحرينية األصيلة، والتي أكدها ميثاق العمل الوطني ودستور 
القوانين  بتحديث  وتعزيزها  والتي تحرص على حمايتها  البحرين  مملكة 
وسن التشريعات التي تدعم الحقوق والحريات وتعزز مكانة مملكة البحرين 
على الصعيدين اإلقليمي والدولي. واستعرض خالل مشاركته في الجلسة 
االفتتاحية لحوار طنجة المنعقد بالمملكة المغربية بمشاركة عدد من كبار 
المسؤولين وصناع القرار في المنطقة والعالم ما حققته مملكة البحرين 
من إنجازات كبرى في مجال سن القوانين والتشريعات التي تدعم التعايش 
الناصع  تراثه االنساني  إلى  المجتمعي وحمايته من أي مؤثرات ال تنتمي 
في مختلف المجاالت والتي شهد لها المجتمع الدولي في كافة المحافل 
والمناسبات. وأضاف أن مملكة البحرين والمملكة المغربية تتوافقان لقرون 
عدة على سياسة حكيمة راسخة تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات 
أبناء  بين  وفكرية  وعرقية  دينية  أي أسس  التفرقة على  وعــدم  بين شعوبها 
والــســالم  األمـــن  تعزيز  إلــى جنب ألجــل  وجــنــًبــا  مــًعــا  وتــعــمــالن  مجتمعاتها، 
والتفاهم  والحوار  التعايش  ثقافة  المنطقة من خالل نشر  واالستقرار في 

كمبادئ أساسية للعمل المشترك. 

ا�صتكمال ت�صجيل ح�صة المملكة لـ2094 حاّجا
أكد رئيس بعثة الحج لمملكة 
القطان  عــدنــان  الــشــيــخ  الــبــحــريــن 
المملكة  حصة  تسجيل  استكمال 
 2094 عددها  والبالغ  الحجاج  من 
البحرينية،  الــحــمــالت  كــافــة  لـــدى 
مشيرا إلى فتح المسار اإللكتروني 
ــعـــودي إلدخــــــال كـــافـــة بــيــانــات  الـــسـ
الــــحــــجــــاج لـــلـــتـــحـــضـــيـــر لـــطـــبـــاعـــة 

تصريح الحج.
وقــــــــــال فــــــي تــــصــــريــــح خــــاص 
التفاوض  تم  إنه  الخليج«  لـ»أخبار 
ــات  ــ ــدمـ ــ ــم خـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ مـــــــع شـــــــركـــــــات تـ
الــبــحــريــن  الــمــشــاعــر، مــوضــحــا أن 
على  الحصول  من  كذلك  اقتربت 

البعثة  أن  إلى  وأشــار  البحرين.  حجاج  لمخيمات  األساسية  الشريحة  بنود 
تفاوضت مع شركة تقديم خدمات االستقبال في المطارات والنقل لتوفير 
الحج  حمالت  أصحاب  سيحضر  كما  المناسبة،  واألسعار  الحافالت  أحــدث 
الرئيسية اجتماعا تعريفيا بآخر مستجدات الخدمات والتجهيزات المقدمة 

في المشاعر من قبل الشركات والمؤسسات األهلية.

1489 مــعــلــمــــا وتـثـبـــيـــت تــرقــيـــة 
90 رئـيـ�صــــا ومــنـ�صـــق �صــوؤون اإداريـــــة

كــشــف الــمــديــر الـــعـــام لــشــؤون 
والتعليم  التربية  بــوزارة  الــمــدارس 
بــن أحمد  مــبــارك  الــدكــتــور محمد 
الـــمـــعـــلـــمـــيـــن  تـــــرقـــــيـــــات  عـــــــــدد  أن 
المعايير  اعتماد  منذ  البحرينيين 
في  المعلمين  لــتــرقــيــات  الــمــطــورة 
يناير الماضي قد بلغ 1489 ترقية 
حــتــى بــدايــة شــهــر يــونــيــو الــجــاري، 
المعلمين  ترقيات  وتيرة  أن  مؤكًدا 
قد تسارعت وأن أعــدادا أخــرى من 
ترقيات  على  ستحصل  المعلمين 
مستحقة في الفترة من يوليو إلى 

سبتمبر المقبل.
ــّيـــن الــمــديــر الـــعـــام لــشــؤون  وبـ

لتثبيت ما مجموعه  المدنية  الخدمة  التنسيق جار مع جهاز  أن  المدارس 
90 موظًفا من رؤساء ومنسقي الشؤون اإلدارية بالمدارس الحكومية، وذلك 
من  االنتهاء  بالفعل  تم  قد  وأنــه  المؤسسات،  لهذه  المقررة  للشواغر  وفًقا 
تثبيت عدد منهم، في حين يجري استكمال ما تبقى. وفي سياق آخر، قال 
تسعى  الــمــدارس  لــشــؤون  العامة  اإلدارة  إن  الــمــدارس  لــشــؤون  الــعــام  المدير 
جهاز  مع  بالتنسيق  الحكومي«  »الموظف  نظام  من  المثلى  االستفادة  إلى 
الــخــدمــة المدنية، حيث تــم طــرح عــدد مــن الــوظــائــف الــتــي تــجــاوزت أعــداد 
المتقدمين إليها من الجهات الحكومية األخرى 600 متقدم، وأن المنافسة 
التي رغبت في االنتقال  البحرينية  الكفاءات  العديد من  كانت شديدة بين 

للعمل في قطاع التعليم.

نــوقــف  لــم  الـمـدنـيــة:  الـخدمــة 
اإعـالنــات الـتـوظـيـــف الـحـكـومــي

كتب فاضل منسي:

ــاز الـــخـــدمـــة  ــهــ ــيــــس جــ ــفـــى رئــ نـ
ــقـــاف  ــمــــد الـــــزايـــــد إيـ ــة أحــ ــيـ ــمـــدنـ الـ
ــي الــصــحــف ومـــواقـــع  ــات فـ ــالنــ اإلعــ
ــي بـــشـــأن  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــل االجـ ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ الــ
المؤسسات  في  الشاغرة  الوظائف 

الحكومية.
وأكد في تصريح خاص ألخبار 
في  الداخلي  التوظيف  أن  الخليج 
ــوزارات والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة ال  ــ ــ الـ

عالقة له بوقف نشر إعالنات التوظيف في الصحف ومواقع التواصل 
ــود مرشحين مناسبين  بــأنــه فــي حـــال عـــدم وجـ االجــتــمــاعــي، مــنــوهــا 
إعالنات  نشر  إلــى  المدنية  الخدمة  جهاز  يلجأ  الداخلي  للتوظيف 

التوظيف في الصحف ومواقع التواصل االجتماعي.

أكدت وزارة الصحة أنه ال توجد 
الــســل في  بــمــرض  أي حــالــة مصابة 
الوقت  في  والتأهيل  اإلصــالح  مركز 
المصاب  النزيل  أن  مبينة  الحالي، 
ــان قــــد تــــم نــقــلــه  ــ ــابـــق كـ ــــت سـ فــــي وقـ
منذ  الطبي  السلمانية  مجمع  إلــى 
مــســتــقــرة،  اآلن  وحــالــتــه  أســبــوعــيــن 
ومـــــــازال يــخــضــع لــلــعــالج والــعــنــايــة 

الطبية الالزمة.
ــه قـــد تم  وأوضـــحـــت الـــــــوزارة أنــ
مثل  في  المتبعة  اإلجـــراءات  اتخاذ 
ــل الـــفـــريـــق  ــبـ ــذه الـــــحـــــاالت مــــن قـ ــ هــ
الـــطـــبـــي بــــنــــاء عـــلـــى بــــروتــــوكــــوالت 
عــالــمــيــة، وتــــم االنـــتـــهـــاء مـــن إجــــراء 
بشكل  الــالزمــة  الــفــحــوصــات  جميع 
ــة الـــــنـــــزالء  ــيــ ــقــ احــــــــتــــــــرازي عــــلــــى بــ

ــيـــن لـــالطـــمـــئـــنـــان عــلــى  ــالـــطـ ــمـــخـ الـ
عام، مشددة  بشكل  الصحي  الوضع 
ــات بين  ــابــ إصــ أي  عــــدم رصــــد  عــلــى 
على  الــــوزارة  وشـــددت  المخالطين. 
ــــي تـــقـــيـــيـــم مــســتــوى  ــا فـ ــرارهــ ــمــ ــتــ اســ
الخدمات الصحية والعناية الطبية 
ــة لـــلـــنـــزالء  ــة والــــجــــســــديــ ــيـ ــفـــسـ ــنـ والـ
وتــطــبــيــق الـــبـــروتـــوكـــوالت الــعــالجــيــة 

التي تتناسب مع كل حالة مرضية، 
ــيــــاجــــات  ــتــ ــة تـــــعـــــّرف االحــ ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ ومـ
الــمــخــتــلــفــة ســعــيــا مــنــهــا لــلــحــفــاظ 
عبر  تحققت  التي  المكتسبات  على 
الــنــظــام الــصــحــي فـــي مملكة  تــمــيــز 

البحرين.

ال�صـتثمارية  فر�صهـا  ت�صـتعر�ش  المملكـة 

خـالل منتـدى الأعمـال البحرينـي الكـوري 
قدمت غرفة تجارة وصناعة البحرين خالل مشاركتها في أعمال 
الجنوبي«،  الــكــوري   – »البحريني  األعــمــال  لمنتدى  الــرابــعــة  الــــدورة 
والتي تعقد بالعاصمة الكورية »سيول« عرضًا مرئيًا حول ما تتيحه 
بيئة األعمال البحرينية المنفتحة والمتطورة من فرص استثمارية 
متنوعة، وما تتمتع به البحرين من مقومات استثمارية ومناخ جاذب 
وحاضن لمختلف األعمال التجارية والصناعية بفضل التقدم الهائل 
منطقة  عبر  اللوجستية  العمليات  واحتياجات  التحتية  البنية  في 
التي  والتسهيالت  والمميزات  الحوافز  كذلك  اللوجستية،  البحرين 

تقدم للمستثمرين لجذب المزيد من االستثمارات

كتب وليد دياب:
الــجــالهــمــة  ــم  ــريــ مــ د.  أكـــــــدت 
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
ــــن والـــــخـــــدمـــــات  ــهـ ــ ــمـ ــ لـــتـــنـــظـــيـــم الـ
الصحية استقرار أسعار األدوية في 
للتسعيرة  طبقا  البحرين  مملكة 
الهيئة، مضيفة  قبل  المحددة من 
ألسعار  مستمرا  تقييما  هناك  أن 
ــن قــبــل  ــي الــمــنــطــقــة مــ األدويـــــــــة فــ
الـــلـــجـــنـــة الــخــلــيــجــيــة الــمــشــتــركــة 
لوزراء الصحة، الفتة إلى أن جميع 
األدوية المسجلة وأسعارها وأسماء 
وكالئها منشورة على موقع الهيئة 

وتلك البيانات متاحة للجميع.
فــي  ــة  ــمــ ــالهــ ــجــ الــ د.  ــت  ــ ــالــ ــ وقــ
تـــصـــريـــحـــات لـــــ»أخــــبــــار الـــخـــلـــيـــج«: 
ومستمرة  فــعــالــة  رقــابــة  هــنــاك  »إن 
ــواق األدويــــة فــي المملكة  أســ عــلــى 
ــأكـــد مـــــن اســــتــــقــــرار األســــعــــار  ــتـ ــلـ لـ
ــزام بــالــبــيــع بــحــســب الــســعــر  ــتــ وااللــ
الــمــقــرر مـــن الــهــيــئــة«، مــضــيــفــة أن 
المهن  لتنظيم  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة 
والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة تــعــمــل على 
ــدواء بــحــســب آلــيــة  ــ تــقــيــيــم ســعــر الــ
لجميع  ومعلومة  منشورة  محددة 

شركات وكالء األدوية. 
وأوضحت أن اآللية الخليجية 
تعتمد  األدويــــــة  لـــشـــراء  الـــمـــوحـــدة 
عــلــى تــحــديــد ســعــر الــــــدواء طبقا 
لتكاليف الشحن والنقل والتأمين، 

تـــكـــون مــوحــدة  تــلــك األســــعــــار  وأن 
سعر  ويــخــتــلــف  الــخــلــيــج  دول  فـــي 
الــدواء قليال بحسب هامش الربح 
المحدد بكل دولة، مؤكدة أن أسعار 
األدوية محددة وال ترتفع، مبينة أن 
للربح  به  المسموح  األقصى  الحد 
ــة الــمــســتــوردة  ــاألدويـ فــي االتـــجـــار بـ
الــقــرار  الــخــارج صـــدر بتنظيم  مــن 
عن  والـــصـــادر   2020 لسنة   32 رقـــم 
بنسبة  للصحة  األعــلــى  المجلس 
مئوية منسوبة إلى سعر االستيراد 
تـــكـــون طــبــقــا لــــأدويــــة األقــــــل مــن 
35% كحد  تــزيــد على  ال  ديــنــارا   20
يكون  التي  واألدويــة  للربح،  أقصى 
سعرها 20 دينارا وأكثر يكون الحد 

األقصى للربح %25.

ــت أنــــــــه يــــجــــب إعــــــالن  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ وتـ
للبيع  الـــمـــحـــدد  الـــرســـمـــي  الــســعــر 
بطاقة  لصق  طريق  عــن  للجمهور 
خارجية على كل دواء أو مستحضر 
البطاقة  هــذه  فــي  ويبين  صيدلي، 
بالعملة  السعر  هــذا  ظــاهــر  بشكل 

واضحة  بأرقام  مكتوبا  البحرينية 
باللغتين العربية واإلنجليزية.

وفــــيــــمــــا يــــخــــص الـــمـــكـــمـــالت 
التجميل،  ومستحضرات  الغذائية 
الــغــذائــيــة  الــمــكــمــالت  »إن  قـــالـــت: 
ــة  والــمــســتــحــضــرات مــن غــيــر األدويـ

لــيــســت ضـــمـــن الـــســـعـــر الــخــلــيــجــي 
الــمــوحــد وال يــتــم تــحــديــد أســعــار 

لها«.
الجالهمة  مريم  د.  وأوضحت 
الــتــفــتــيــشــيــة  ــارات  ــ ــزيــ ــ الــ حـــجـــم  أن 
الماضي  الــعــام  خــالل  للصيدليات 

أســفــرت عــن، 375  زيـــارة  بلغت 421 
مخالفة   89 فــي  تمثلت  مــخــالــفــة، 
ــرارة، و29 مــخــالــفــة في  ــ ــات حــ ــ درجـ
السعر، و148 مخالفة األدوية، و23 
مخالفة  و86  الترخيص،  مخالفة 

المخازن.

على  البنزين  غالون  متوسط سعر  وصل 
مــســتــوى الــــواليــــات الــمــتــحــدة أمــــس الــســبــت 
للمرة  تــجــاوز  إذ  جــديــد،  قياسي  مستوى  إلــى 
األولـــى الـــ5 دوالرات، وفــق مــا أفـــادت بــه وكالة 

»أسوشييتد برس«.
وأوضح نادي السيارات األمريكي »إيه إيه 
 5 بلغ  السبت  أمــس  السعر  »متوسط  أن  إيــه« 
دوالرات«، إذ »يدفع سائقو السيارات في بعض 
أجزاء البالد، وخاصة كاليفورنيا، أمواال أكثر 

من ذلك بكثير«.
وقفز متوسط السعر الوطني 19 سنتا في 
دوالر   1.93 مرتفعا  فقط،  الماضي  األســبــوع 

عن هذا الوقت من العام الماضي.
هناك  فــإن  بـــرس«  »أسوشييتد  وبحسب   
بينها أن  البنزين،  أسعار  الرتفاع  أسباب  عدة 
»األمريكيين عادة ما يقودون سياراتهم بشكل 
أكــثــر بــــدءا مـــن يــــوم الــــذكــــرى، لــذلــك يــرتــفــع 
الطلب«، وأن »أسعار النفط العالمية آخذة في 
االرتفاع«، باإلضافة إلى »العقوبات المفروضة 
على روسيا، المنتج الرئيسي للنفط«، كما أن 
»هناك قيودا على طاقة التكرير في الواليات 
أثناء  أغلقت  المصافي  بعض  ألن  المتحدة 
ــادة  الــجــائــحــة«. وأشـــــارت الــوكــالــة إلـــى أن »زيــ

أكــثــر أمـــوال  الــســيــارات تستنزف  ــود  أســعــار وقـ
األمــريــكــيــيــن الـــذيـــن يــواجــهــون أعــلــى مــعــدل 
تضخم منذ 40 عاما«؛ إذ إن »كاليفورنيا لديها 
أعلى متوسط سعر عند 6.43 دوالرات، وأدنى 

متوسط فهو في والية ميسيسبي عند 4.52 
دوالرات«، وفقا لنادي السيارات األمريكي.

باتنا )الهند( – الوكاالت: أعلنت الشرطة 
أكثر  الهندية أمس مقتل شخصين واعتقال 
نظمها  تـــظـــاهـــرات  خــــالل  آخـــريـــن   130 مـــن 
مـــســـلـــمـــون يــــــوم الـــجـــمـــعـــة احـــتـــجـــاجـــا عــلــى 
وأدلــت  محمد  للنبي  المسيئة  التصريحات 

بها مسؤولة في الحزب الحاكم في الهند. 
ويــشــهــد الــعــالــم اإلســـالمـــي حــالــة غضب 
أدلت  التي  للنبي  المسيئة  التصريحات  بعد 
بها قبل أسبوع متحدثة باسم الحزب الحاكم 
ـــوزراء الــقــومــي  ــ فـــي الــهــنــد بــرئــاســة رئــيــس الــ
في  نقاش  خــالل  مــودي،  ناريندرا  الهندوسي 

برنامج متلفز. 
إلى  مسلمون  نــزل  الجمعة  صــالة  وبــعــد 

الشوارع في تظاهرات احتجاجية ضخمة في 
بهذه  للتنديد  مــجــاورة  وبــلــدان  الهند  أنــحــاء 

التصريحات. 
وأطلقت الشرطة النار على الحشود في 
شرطي  وقــال  الهند.  شــرق  فــي  رانتشي  بلدة 
هندي في رانتشي لوكالة فرانس برس طالبا 
ــر اســمــه إن »الــشــرطــة اضــطــرت إلــى  عـــدم ذكـ
وأصيب  المتظاهرين  لتفريق  الــنــار  إطـــالق 
مــقــتــل  إلــــــى  أدى  ــا  ــ مـ بــــالــــرصــــاص  بـــعـــضـــهـــم 

شخصين«. 
ــال الــشــرطــة إن الــمــتــظــاهــريــن  ــال رجــ وقــ
ــم بــعــدم الــســيــر مـــن مسجد  ــرهـ خــالــفــوا أوامـ
وحجارة  مكسورة  بقوارير  ورشقوا  ســوق،  إلى 

الشرطة خالل محاولتها تفريق التجمع. 
الــســلــطــات شبكة اإلنــتــرنــت في  وقــطــعــت 

المدينة وفرضت حظر تجول. 
ُتدعى  المدينة  سكان  مــن  سيدة  وقــالــت 
شابنام آرا لفرانس برس إن األجواء متوترة. 

وأضافت: »نصلي من أجل السالم والوئام«. 
وأطلقت شرطة والية أوتار براديش الغاز 
على  واحــد  تجمع  لتفريق  للدموع  المسيل 
الشمالية  الوالية  أن شهدت هذه  بعد  األقــل، 

تظاهرات عدة.

مقتـل �صـخ�صين فـي الهـنــد خـالل تظاهـرة 
احتجاجـا علـى الت�صريحـات الم�صـيئة للنبـي

د. الجالهم�ة ل�»اأخب�ار الخلي�ج«: تكثي�ف الرقاب�ة للتاأك�د م�ن االلت�زام بال�س�عر المق�رر

ا�صتقرار اأ�صعار الأدوية في البحرين

اأ�صـعــار الـوقــود فــي اأمـريــكا ترتفـع اإلـى م�صـتوى قيا�صـي

تقييـم م�صـتمر لأ�صـعار الأدويـة مـن اللجنة الخليجية الم�صـتركة لـوزراء ال�صحة

} د. مريم الجالهمة.

} الشيخ خالد بن أحمد خالل مشاركته في حوار طنجة.
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الملك حمد  الــجــالــة  بعث حــضــرة صــاحــب 
الباد المعظم برقية  بن عيسى آل خليفة ملك 
تهنئة إلى فخامـة الرئيـس فاديمير بوتين رئيس 
روسيا االتحادية الصديقة، وذلك بمناسبة ذكرى 
اســتــقــال بــــاده، أعـــرب جــالــتــه فــي الــبــرقــيــة عن 
الصحة  موفور  لفخامته  وتمنياته  تهانيه  أطيب 
والـــســـعـــادة ولــشــعــب روســـيـــا االتـــحـــاديـــة الــصــديــق 
الــمــزيــد مــن الــتــقــدم واالزدهــــــار، مــشــيــدًا جالته 
الــتــي تجمع  الــوطــيــدة  الــعــاقــات  عــمــق  بمستوى 
تشهده  ومــا  الصديقين  والشعبين  البلدين  بين 
من تطور ونمو وتصاعد مستمر على كل األصعدة 

والمستويات.
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  وبعث 
رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  بــن حــمــد 

الوزراء برقية تهنئة إلى فخامـة الرئيـس فاديمير 
وذلك  الصديقة،  االتحادية  روسيا  رئيس  بوتين 
في  أعــرب سموه  بــاده،  استقال  ذكــرى  بمناسبة 
لفخامته  وتــمــنــيــاتــه  تهانيه  أطــيــب  عــن  الــبــرقــيــة 
موفور الصحة والسعادة ولشعب روسيا االتحادية 
ــار، مشيدا  ــ الــصــديــق الــمــزيــد مــن الــتــقــدم واالزدهـ
ســمــوه بــمــســتــوى عــمــق الــعــاقــات الــوطــيــدة التي 
تجمع البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده 
من تطور ونمو وتصاعد مستمر على كل األصعدة 

والمستويات.
العهد  ولي  الملكي  السمو  صاحب  بعث  كما 
إلى  مماثلة  تهنئة  برقية  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
روسيا  وزراء  رئيس  ميشوستين  ميخائيل  السيد 

االتحادية.

ــث حـــــــضـــــــرة صــــاحــــب  ــ ــعــ ــ بــ
ــمــــد بــن  ــلــــك حــ ــمــ الــــجــــالــــة الــ
الباد  ملك  خليفة  آل  عيسى 
ــيـــة تــهــنــئــة إلـــى  الـــمـــعـــظـــم بـــرقـ
ـــو  ــــغــ ــة الـــرئـــيـــــــس رودريـ ــــ ــامـ فـــخـ
ــــي رئــــيــــس جـــمـــهـــوريـــة  ــرتـ ــ ــيـ ــ دوتـ
ــــك  الـــفـــلـــبـــيـــن الــــصــــديــــقــــة، وذلـ
الوطني  العيد  ذكــرى  بمناسبة 
ــــاده، وأعــــــــرب جـــالـــتـــه فــي  ــبـ ــ لـ
ــيــــب تــهــانــيــه  ــيـــة عــــن أطــ ــبـــرقـ الـ

وتـــمـــنـــيـــاتـــه لــفــخــامــتــه مـــوفـــور 
ــة والــــســــعــــادة ولــشــعــب  ــحـ الـــصـ
جــمــهــوريــة الــفــلــبــيــن الــصــديــق 
تــحــقــيــق الـــمـــزيـــد مـــن الــتــقــدم 

واالزدهار.
ــو  ــمـ وبـــــعـــــث صـــــاحـــــب الـــسـ
ــان بــن  ــمـ ــلـ الـــمـــلـــكـــي األمــــيــــر سـ
ــي الــعــهــد  حــمــد آل خــلــيــفــة ولــ
ــوزراء برقية  ــ الــ رئــيــس مــجــلــس 
ــة الــرئــيـــــس  ــى فــخــامـــ تــهــنــئــة إلــ

ــي رئـــيـــس  ــ ــرتــ ــ ــيــ ــ ــ رودريــــــــغــــــــو دوت
الصديقة،  الفلبين  جمهورية 
العيد  ذكــــرى  بــمــنــاســبــة  وذلــــك 
سموه  وأعـــرب  لــبــاده،  الوطني 
في البرقية عن خالص تهانيه 
وتـــمـــنـــيـــاتـــه لــفــخــامــتــه مـــوفـــور 
ــة والــــســــعــــادة ولــشــعــب  ــحـ الـــصـ
جــمــهــوريــة الــفــلــبــيــن الــصــديــق 
تــحــقــيــق الـــمـــزيـــد مـــن الــتــقــدم 

واالزدهار. 
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أكد الشيخ خالد بن أحمد بن 
محمد آل خليفة، مستشار جالة 
الــمــلــك لــلــشــؤون الــدبــلــومــاســيــة 
التعايش  قــيــم  وتــرســيــخ  نــشــر  أن 
والسام بين الدول والمجتمعات 
ودعم الحوارات الهادفة لتحقيق 
الـــتـــقـــارب والـــتـــفـــاهـــم الــمــشــتــرك 
من أهــم أولــويــات وركــائــز سياسة 
الملك  الجالة  صاحب  حضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
الباد المعظم، منوًها باالهتمام 
قبل صاحب  والــدائــم من  الكبير 
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
العمل  ــاء  ــ الــــــوزراء إلرسـ مــجــلــس 
الــمــشــتــرك والـــتـــعـــاون الــجــمــاعــي 
ــتـــرام الــتــعــدديــة  الــقــائــم عــلــى احـ
والتواصل واالنفتاح المثمر بين 

مختلف الشعوب والثقافات.
وأضـــــــاف الـــشـــيـــخ خـــالـــد بــن 
أحمد بن محمد آل خليفة، أثناء 
مشاركته في الجلسة االفتتاحية 
لحوار طنجة المنعقد بالمملكة 
الــمــغــربــيــة الــشــقــيــقــة بــمــشــاركــة 

عدد من كبار المسؤولين وصناع 
الـــقـــرار فـــي الــمــنــطــقــة والــعــالــم، 
والمملكة  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  أن 
الــمــغــربــيــة الــشــقــيــقــة تــتــوافــقــان 
ولقرون عدة على سياسة حكيمة 

الــمــســاواة في  راســخــة تقوم على 
الحقوق والواجبات بين شعوبها 
ــدم الــتــفــرقــة عــلــى أي أســس  ــ وعـ
أبناء  بين  وفكرية  وعرقية  دينية 
مجتمعاتها، وتعمان مًعا وجنًبا 

إلــــى جــنــب ألجــــل تــعــزيــز األمـــن 
والسام واالستقرار في المنطقة 
التعايش  ثقافة  نشر  خــال  مــن 
ــم كـــمـــبـــادئ  ــاهــ ــفــ ــتــ والــــــحــــــوار والــ
ــة لـــلـــعـــمـــل الـــمـــشـــتـــرك  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ أسـ
بين  والــتــواصــل  التقارب  وتنمية 
بالنفع  يعود  المنطقة بما  دول 
والـــخـــيـــر عــلــى الــجــمــيــع ويــدعــم 
تــطــلــعــات الـــشـــعـــوب فـــي الــتــقــدم 

والرخاء.
ــيـــخ خــالــد  ــعــــرض الـــشـ ــتــ واســ
آل خليفة  بــن محمد  أحــمــد  بــن 
من  البحرين  مملكة  حققته  ما 
ــازات كــبــرى فـــي مــجــال سن  انــــجــ
القوانين والتشريعات التي تدعم 
وحمايته  المجتمعي  الــتــعــايــش 
الــى  تــنــتــمــي  ــرات ال  ــؤثـ مـــن اي مـ
ــانــــي الـــنـــاصـــع فــي  تــــراثــــه االنــــســ
والــتــي شهد  الــمــجــاالت  مختلف 
كافة  فــي  الــدولــي  المجتمع  لها 
الــمــحــافــل والــمــنــاســبــات، مــشــيــًرا 
الــتــعــايــش  قـــيـــم  تـــعـــزيـــز  أن  إلـــــى 
والــــحــــوار واالنـــفـــتـــاح هـــي ركــائــز 
لـــلـــنـــهـــج اإلصـــــــاحـــــــي لـــحـــضـــرة 

صـــاحـــب الـــجـــالـــة مـــلـــك الـــبـــاد 
الــــمــــعــــظــــم، ومــــــــن أهــــــــم ســـمـــات 
ــة الــبــحــريــنــيــة األصـــيـــلـــة،  ــويـ ــهـ الـ
العمل  ميثاق  عليها  أكــد  والــتــي 
الوطني ودستور مملكة البحرين 
ــلـــى حــمــايــتــهــا  ــتــــي تــــحــــرص عـ الــ
وتـــعـــزيـــزهـــا بــتــحــديــث الــقــوانــيــن 
ــتـــي تــدعــم  وســــن الــتــشــريــعــات الـ
مكانة  وتعزز  والحريات  الحقوق 
مملكة البحرين على الصعيدين 

اإلقليمي والدولي.
ــة  ــه مــــســــتــــشــــار جـــالـ ــــوجــــ وتــ
الــمــلــك لــلــشــؤون الــدبــلــومــاســيــة 
بــخــالــص الــشــكــر لــلــســيــد نــاصــر 
الخارجية  الشؤون  وزيــر  بوريطة 
ــي بــالــمــمــلــكــة  ــ ــدولـ ــ والــــتــــعــــاون الـ
الـــمـــغـــربـــيـــة الـــشـــقـــيـــقـــة وجــمــيــع 
ــوار طــنــجــة،  ــ الــقــائــمــيــن عـــلـــى حــ
متمنًيا لكل المشاركين التوفيق 
ــداف  والــنــجــاح فـــي تــحــقــيــق األهــ
النبيلة التي يسعى إليها الحوار 
مـــن خــــال نــشــر ثــقــافــة الــســام 
والـــتـــعـــايـــش والــــحــــوار بــيــن كــافــة 

الدول والمجتمعات.

م�ست�سار �لملك لل�س�ؤون �لدبل�ما�سية �أمام م�ؤتمر طنجة:

ن�سر وتر�سيخ قيم التعاي�ش وال�سالم من اأهم اأولويات وركائز �سيا�سة الملك

} الشيخ خالد بن أحمد.

كشف الدكتور محمد مبارك 
لشؤون  الــعــام  المدير  أحمد  بــن 
المدارس بوزارة التربية والتعليم 
الــمــعــلــمــيــن  ــات  ــيــ ــرقــ تــ ــدد  ــ ــ عـ أن 
ــتــــمــــاد  الـــبـــحـــريـــنـــيـــيـــن مــــنــــذ اعــ
الــمــعــايــيــر الـــمـــطـــورة لــتــرقــيــات 
المعلمين في يناير الماضي قد 
بلغ 1489 ترقية حتى بداية شهر 
وتيرة  أن  مــؤكــدًا  الــجــاري،  يونيو 
تسارعت  قــد  المعلمين  ترقيات 
ــورة  ــطــ ــمــ ــيــــر الــ بـــفـــضـــل الــــمــــعــــايــ
من  كثيرًا  سهلت  التي  الجديدة 
مــتــطــلــبــات الــتــرقــيــة مـــع ضــمــان 
الوظيفي،  بـــاألداء  ربطها  جــودة 
والفتًا إلــى أن أعـــدادًا أخــرى من 
المعلمين ستحصل على ترقيات 
يوليو  مــن  الفترة  فــي  مستحقة 

إلى سبتمبر المقبل.

لشؤون  العام  المدير  وبين 
جــار مع  التنسيق  أن  الــمــدارس 
لتثبيت  المدنية  الخدمة  جهاز 
مـــوظـــفـــًا من  مـــا مــجــمــوعــه 90 
ــؤون  ــ ــشــ ــ ــي الــ ــقــ ــســ ــنــ رؤســـــــــــــاء ومــ
الحكومية،  بالمدارس  اإلداريـــة 
وذلـــك وفــقــًا لــلــشــواغــر الــمــقــررة 
لــهــذه الــمــؤســســات، وأنـــه قــد تم 
بالفعل االنتهاء من تثبيت عدد 
منهم، في حين يجري استكمال 

ما تبقى.
ــت الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد  ــ ــفـ ــ ولـ
مبارك إلى أن الهيكل التنظيمي 
الحكومية  لــلــمــدارس  الــجــديــد 
ســــوف يــتــيــح لــلــمــوظــفــيــن على 
معلومات  )فني  الفنية  الدرجة 
ــتـــقـــال إلــى  ــانـــات( االنـ ــيـ وفـــنـــي بـ
ــد مـــعـــلـــم عــلــى  ــاعـ ــسـ ــة مـ ــفـ ــيـ وظـ

ــة الــثــامــنــة االعــتــيــاديــة  ــدرجــ الــ
وفــق اشــتــراطــات مــحــددة سيتم 
اإلعــــان عنها خـــال األســابــيــع 

هــــذه  أن  مـــــــؤكـــــــدًا  ــة،  ــلــ ــبــ ــقــ ــمــ الــ
الــوظــيــفــة قـــد تـــم اســتــحــداثــهــا 
لتوفير الدعم الازم للمعلمين 
ــى مــنــح الــفــنــيــيــن  بـــاإلضـــافـــة إلــ
ــة لـــلـــتـــرقـــي  ــنـ ــكـ ــمـ ــمـ الـــــفـــــرص الـ

الوظيفي والتدريب الازم.
وفي سياق آخر، قال المدير 
ــؤون الــــــمــــــدارس إن  ــ ــشـ ــ ــام لـ ــ ــعـ ــ الـ
المدارس  العامة لشؤون  اإلدارة 
المثلى  االســتــفــادة  إلـــى  تسعى 
الحكومي«  »الموظف  نظام  من 
بــالــتــنــســيــق مـــع جــهــاز الــخــدمــة 
المدنية، حيث تم طرح عدد من 
الــوظــائــف الــتــي تــجــاوزت أعــداد 
الجهات  من  إليها  المتقدمين 
الحكومية األخرى 600 متقدم، 
وأن المنافسة كانت شديدة بين 
العديد من الكفاءات البحرينية 

التي رغبت في االنتقال للعمل 
العمل  وأن  التعليم،  قــطــاع  فــي 
مــن  ــــدد  عــ لـــنـــقـــل  ـــار  جـــ زال  مــــا 
الــمــوظــفــيــن الــحــكــومــيــيــن الــى 
وظــيــفــة مــعــلــم، وكـــذلـــك رئــيــس 
مـــــــدارس، وأنـــــه ســيــتــم اإلعــــان 
رعاية  مركز  رئيس  وظيفة  عــن 
الطلبة الموهوبين، والتي تمتد 
ــة  الـــتـــرقـــيـــة فــيــهــا حـــتـــى الـــدرجـ
الــرابــعــة الــتــنــفــيــذيــة الــخــاصــة، 
ــن  ــيـ ــفـ ــوظـ ــمـ ــيــــع الـ ــمــ داعـــــــيـــــــًا جــ
الـــحـــكـــومـــيـــيـــن الـــــذيـــــن  يـــــرون 
والــكــفــاءة،  الــقــدرة  أنفسهم  فــي 
سيعلن  التي  االشتراطات  وفــق 
في  للدخول  التقدم  إلــى  عنها، 
مسابقات هذه الوظيفة بمجرد 
اإلعان عنها خال األسبوعين 

القادمين. 

�لمدير �لعام ل�س�ؤون �لمد�ر�س:

ترقي��ة 1489 معلم��ا وف��ق المعايي��ر المط��ورة لترقي��ات الأكاديميي��ن
بالمد�ر�س للفنيين  �العتيادية  �لثامنة  �لدرجة  على  معلم  م�ساعد  وظيفة  ��ستحد�ث 

} د. محمد مبارك.

كتبت: فاطمة علي

ــة  ــحــ ــصــ ــــس الــ ــلـ ــ ــجـ ــ حـــــــــــذر مـ
مشروبات  تــنــاول  مــن  الخليجي 
إن  إذ  أنواعها،  بمختلف  الطاقة 
للصحة  وتهديدها  كبير  ضررها 
ــد مــن  ــزيــ ــا تــ ــهــ ــدا أنــ ــ ــؤكـ ــ ــر، مـ ــ ــبـ ــ أكـ
النوع  بالسكري  اإلصــابــة  خطر 
تأثيرا سلبيا  أن لها  الثاني، كما 
عــلــى الــجــهــاز الــعــصــبــي والــقــلــب 
واألوعية الدموية لدى األطفال 
تسببها  على  عاوة  والمراهقين 
المتأخر  فــي حـــاالت االجــهــاض 
ــاء  ــسـ ــنـ ــنــــد الـ ومــــــــوت األجـــــنـــــة عــ
الــحــوامــل، فــضــا عــن ارتــبــاطــهــا 

بالسمنة ومضاعفاتها.
ــر  ــبـ وأشــــــــــــــــار الـــــمـــــجـــــلـــــس عـ
إنــفــوجــرافــيــك تــوضــيــحــي نــشــره 
عبر حساباته الرسمية في مواقع 
التواصل االجتماعي إلى أن من 
أبــــرز أضـــــرار مـــشـــروبـــات الــطــاقــة 
إلى  الــوصــول  أنــواعــهــا  بمختلف 
جــــرعــــات عـــالـــيـــة مــــن الــكــافــيــيــن 
ــا تـــســـبـــب بــعــض  ــ ــ ــدورهـ ــ ــ ــي بـ ــ ــتـ ــ الـ
األعــــــراض مــثــل ســـرعـــة خــفــقــان 
على  المباشر  وتأثيرها  القلب، 
مؤكدا  األســنــان،  وســامــة  صحة 

أن تناولها بشكل مستمر يساعد 
عــلــى الــتــوجــه الســتــهــاك مـــواد 

أخرى ضارة واإلدمان.
الــصــحــة  مــجــلــس  أن  ــر  ــذكـ يـ
مستمر  بشكل  يسعى  الخليجي 
ومــنــظــم لــتــوعــيــة الــمــجــتــمــعــات 
ــم  ــيـ ــاهـ ــفـ ــمـ الـــخـــلـــيـــجـــيـــة مــــــن الـ
ــرق الــخــاطــئــة الــتــي تــكــون  ــطـ والـ
الناس،  بين  واســع  بشكل  دارجــة 
ــعـــض األمـــــــراض  ــى بـ ــ إضــــافــــة إلــ

الناشئة والمستوطنة.
وعــــــــلــــــــى صـــــعـــــيـــــد مـــتـــصـــل 
ــت فـــي  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــفــــت دراســـــــــــــة أجـ ــشــ كــ
 %16 أن  البحرين مؤخرا  جامعة 
ــن الــبــحــريــنــيــيــن يــســتــهــلــكــون  مــ
الــذكــور  الــطــاقــة، وأن  مــشــروبــات 
يــســتــهــلــكــونــهــا أكــثــر مـــن اإلنــــاث، 
تـــوقـــفـــوا  مـــنـــهـــم   %14 نـــحـــو  وأن 
عـــن اســتــهــاكــهــا حــالــيــا، وبــيــنــت 
الدراسة أن 70% من البحرينيين 

الــمــشــروبــات  هـــذه  يستهلكوا  لــم 
أبدًا في حياتهم.

وأرجــــــعــــــت الـــــــدراســـــــة الـــتـــي 
اختيارها  تــم  عينة،   728 شملت 
ــمـــت 301  بــشــكــل عـــشـــوائـــي، وضـ
اإلنـــــاث  ــن  مــ و427  الــــذكــــور  ــن  مــ
الجامعات  فــي  الشباب  فئة  مــن 
اإلعــداديــة  )مرحلتي  والــمــدارس 
والثانوية( والتجمعات الشبابية 
ــهـــاك  ــتـ اسـ أن  الـــمـــمـــلـــكـــة،  فـــــي 

مشروبات الطاقة يرجع إلى عدة 
أسباب، حيث قالت نسبة %24.4 
مــمــن شــمــلــتــهــم الــــدراســــة إنــهــم 
الشعور  للتقليل من  استهلكوها 
من  للتقليل  و%20.8  بــالــتــعــب، 
الشعور بالنعاس وزيادة اليقظة، 
فــي  ــيـــز  ــتـــركـ الـ لـــــزيـــــادة  و%11.8 
النسبة  فيما  العمل،  أو  الدراسة 
لإلحساس   )%11.3( كانت  األقل 

بالمتعة والمرح.

مجل�س �ل�سحة �لخليجي يحذر:

م�����س��روب��ات ال���ط���اق���ة ت�����س��ب��ب ال�����س��ك��ري والإج���ه���ا����ش 
وت������وؤث������ر ع����ل����ى ال����ق����ل����ب وال�����ج�����ه�����از ال��ع�����س��ب��ي 

يهنئان  ال�����وزراء  رئ��ي�����ش  ال��ع��ه��د  وول���ي  ال��م��ل��ك 
ال���ق���ي���ادة ال��رو���س��ي��ة ب���ذك���رى ال���س��ت��ق��الل

ال���م���ل���ك وول������ي ال���ع���ه���د رئ���ي�������ش ال�������وزراء 
ال��وط��ن��ي ب��ال��ع��ي��د  الفلبيني  ال��رئ��ي�����ش  ي��ه��ن��ئ��ان 

وزيــر شؤون  المؤيد  توفيق  بن  أيمن  عقد 
الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة اجــتــمــاعــا مـــع الــســفــيــر 
بــاتــريــك ســيــمــونــيــه ســفــيــر االتـــحـــاد األوروبــــي 
في  والمقيم  البحرين  مملكة  لــدى  المعين 
الرياض عبر تقنية االتصال المرئي عن بعد، 
بأعمال  القائم  إســحــاق  ســارة  بحضور  وذلــك 

وكيل وزارة شؤون الشباب والرياضة.
وأكد وزير شؤون الشباب والرياضة أهمية 
ودول  البحرين  مملكة  بين  الــعــاقــات  تعزيز 
االتحاد األوروبي في شتى المجاالت والعمل 
الجانبين  بين  المشترك  التنسيق  زيادة  على 
وخاصة في قطاع الشباب والرياضة والتعليم 
والتدريب واالستفادة من الخبرات والتجارب 

الناجحة في دول االتحاد.
مــن جــانــبــه أكـــد سفير االتــحــاد األوروبــــي 

مع  قوية  عاقات  إقامة  على  االتحاد  حــرص 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي مــخــتــلــف الــمــجــاالت، 
مــشــيــرا إلـــى أهــمــيــة خــلــق الــمــزيــد مــن فــرص 
الشباب  مجاالت  في  الجانبين  بين  التعاون 

والتدريب.
الشباب  شــؤون  وزيــر  اطلع  اللقاء  وخــال 
والرياضة سفير االتحاد األوروبي على جهود 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن ومـــبـــادراتـــهـــا فـــي االرتـــقـــاء 
بالشباب ودعم مشروعاتهم، كما قدم السفير 
ــبـــرامـــج الـــتـــي يــقــدمــهــا  بــعــضــا مـــن مـــامـــح الـ

االتحاد األوروبي تجاه الشباب.
وتم خال اللقاء بحث أوجه التعاون في 
وإقامة  والتدريب  والتعليم  الشباب  مجاالت 
برامج مشتركة باإلضافة إلى السبل الكفيلة 

بتأطير التعاون المشترك.

وزي��������ر ال�������س���ب���اب ي���ب���ح���ث م�����ع ���س��ف��ي��ر 
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رفــــــع مـــحـــافـــظ مــحــافــظــة 
بن  عيسى  بن  سلمان  المحرق 
وباسم  باسمه  المناعي  هندي 
الشكر وعظيم  األهالي خالص 
السمو  إلـــى صــاحــب  االمــتــنــان 
ــكـــي ولــــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس  ــلـ ــمـ الـ
مــجــلــس الــــــوزراء عــلــى الــجــهــود 
أدت  والــتــي  الــتــي يبذلها ســمــوه 
ــافـــي،  ــعـ ــتـ إلــــــى نــــجــــاح خـــطـــة الـ
المالية  وزيــــر  بــلــقــاء  مــشــيــديــن 
بـــرؤســـاء تــحــريــر الــصــحــف ومــا 
شفافية  من  اللقاء  هــذا  عكسه 
ــاحــــات  ــنــــجــ مـــــن الــــبــــيــــانــــات والــ
كل  في  المملكة  تحققها  التي 

المجاالت التنموية.
جــاء ذلــك خــال المجلس 
المحرق  لمحافظة  األسبوعي 
الــذي طــرح من خاله األهالي 
ــيـــع ذات  الـــمـــواضـ ــعـــديـــد مــــن  الـ
الشأن العام، حيث شدد األهالي 
الشباب  احــتــضــان  أهــمــيــة  عــلــى 
وخاصة خال اإلجازة الصيفية 
ووجــــوب اســتــثــمــارهــا بــالــبــرامــج 
الــوطــنــيــة لــتــعــود بــالــنــفــع على 

الجميع.
فـــفـــي مــــداخــــات األهـــالـــي 
فؤاد  األعمال  رجل  بدأها  التي 

بن حسين شويطر تناول افتقار 
ــوق الـــمـــحـــرق الـــقـــديـــم إلـــى  ــ ســ
والــخــدمــات  الصحية  الــمــرافــق 
ــة أنــــــه يــعــتــبــر  ــ ــاصـ ــ ــة وخـ ــامــ ــعــ الــ
لــزوار  ومقصدا  سياحية  وجهة 

المملكة.
ــد الــنــاشــط  ــ مــــن جـــانـــبـــه أكـ
ــداهلل مــحــمــد  ــبــ ــاعـــي عــ ــمـ ــتـ االجـ
ــات  ــ ــــوحـ ــلـ ــ ــثــــيــــف الـ ضـــــــــــــرورة تــــكــ
بالمناطق  الخاصة  اإلرشــاديــة 
ــي يـــمـــنـــع فـــيـــهـــا الـــســـبـــاحـــة  ــتــ الــ
مرتاديها،  ســامــة  على  حــرصــا 
بينما لفت خالد صالح الزياني 
ــع  ــواقــ ــيـــن مــ ــيـ ــعـ ــة تـ ــيــ ــمــ إلـــــــى أهــ
محددة لعربات الطعام بدال من 
عشوائية تواجدها الحالي دون 
اشتراطات  ودون  صحية  رقــابــة 

تنظيمية.
وركز الناشط محمد جراح 
استثمار  أهمية  على  الدوسري 
طاقات ووقــت فــراغ الشباب من 
فترة  خــال  وخــاصــة  الجنسين 
ــازة والــعــطــل، مــنــوهــا إلــى  ــ اإلجــ
بالمحرق  القديمة  األحياء  أن 
تعج بالشباب دون وجود أنشطة 
تــحــتــضــن طــاقــاتــهــم وتــســتــثــمــر 
هـــــوايـــــاتـــــهـــــم، بـــيـــنـــمـــا أشــــــــارت 

الناشطة حنان سيف إلى اهمية 
ومخارج  بمداخل  النظر  إعــادة 
حديقة المحرق الكبرى تفاديا 

لازدحامات المرورية.
إلى  الدخّيل  وأشــار محمد 
اهـــمـــيـــة إعـــــــادة تــنــظــيــم فــرضــة 
ـــرا الــــــــى نــقــص  ــيـ ــشــ قــــــالــــــي، مــ
الــرقــابــة والــمــتــابــعــة عــلــى ذلــك 

المنفذ البحري المهم.
واتــــــــفــــــــق األهـــــــــالـــــــــي عـــلـــى 
ــة على  ــابـ ــرقـ أهــمــيــة تــشــديــد الـ
اختيار  وضـــرورة  السباحة  بــرك 
الـــمـــصـــرح مــنــهــا والــمــســتــوفــيــة 
لــــــشــــــروط األمــــــــــن والــــســــامــــة 
وســامــة  األرواح  عــلــى  حــفــاظــا 

المرتادين.
أجمع  المجلس  وفي ختام 
ــحـــرق  الـــمـ أن  ــلــــى  عــ األهــــــالــــــي 
متحف  لــهــا  يــكــون  أن  تستحق 
خــــــــاص يــــحــــكــــي عــــــراقــــــة هــــذه 
المحافظة ومكانتها عبر الزمن 
كونها العاصمة األولى للمملكة 
ــراض  ــعــ ــتــ بـــــاإلضـــــافـــــة إلــــــــى اســ
ــا  ــهــ ــيــ ــالــ ــن أهــ ــهــ ــمــ الــــمــــتــــحــــف لــ
وبيوتاتها العريقة وأعامها في 
يمتلكه  ومــا  الــمــجــاالت،  جميع 

أهاليها من مقتنيات قديمة.

ال��م��ج��ل�����ش الأ����س���ب���وع���ي ل��ل��م��ح��رق ي��ن��وه 
ب��ن��ج��اح خ��ط��ة ال��ت��ع��اف��ي الق��ت�����س��ادي

أعرب القس هاني عزيز رئيس 
راعــي  الــبــيــضــاء  الــبــيــارق  جمعية 
الوطنية، عن  الكنيسة االنجيلية 
رفضه وشجبه لما يوجهه البعض 
ــرســـول محمد  مـــن إســـــاءة إلـــى الـ
صلى اهلل عليه وسلم، أو أي رسول 
يوجهون هذه  من  واصفًا  نبي،  أو 
اإلســـــاءات بــالــمــرضــى، مـــؤكـــًدا أن 
رسالة  يحملون  والــرســل  األنبياء 
السام والحب من اهلل تعالى إلى 
لألنبياء  اإلســاءة  وأن  العالم،  كل 

إساءة لمن حّملهم الرسالة.
بــه  ــفــــوهــــت  تــ »مـــــــا  إن  وقـــــــــال 

بهاراتيا  حـــزب  بــاســم  المتحدثة 
انوبور  الهند  فــي  الحاكم  جاناتا 
ــاءة لنبي  ــ ــا، مـــن كــلــمــات إسـ شـــارمـ
االســــام مــحــمــد صــلــى اهلل عليه 
ــرفـــوض رفـــضـــا قــاطــعــا،  ــم، مـ ــلـ وسـ
ــن مــســيــحــيــا،  ــ ــل ديـ ــ وبــصــفــتــي رجـ
علمني ديني ان احترم كل االديان 

والمعتقدات«.
وحذر القس هاني في تصريح 
بكلماتهم  يعبثون  مــن  امـــس،  لــه 
غـــيـــر الـــمـــســـؤولـــة ويـــنـــطـــقـــون بــهــا 
الشخصية،  الــحــريــة  شــعــار  تــحــت 
وقال إن »حريتك تقف عند حدود 

الـــمـــســـاس بـــمـــعـــتـــقـــداتـــي اضــبــط 
معتقدات  تمس  حينما  كلماتك 

اآلخرين ورموزهم الدينية«.
)تعلمت  عــزيــز:  القس  وتــابــع 
أنه كل ما تريد ان يفعَل الناس بكم 
فافعلوا أنتم ايضا بهم، وأْن أحبَّ 
إلخــوتــي فــي االنــســانــيــة مــا احــّبــه 
تعلمته  »مـــا  أن  مــؤكــًدا  لــنــفــســي(، 
البحرين  مملكة  فــي  حياتي  مــن 
حضرة  قيادة  مستوى  على  ســواء 
صـــاحـــب الـــجـــالـــة الــمــلــك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك الباد 
المعظم، وصاحب السمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الوزراء  العهد رئيس مجلس  ولي 
البحريني  الشعب  مستوى  وعلى 
الــمــســامــح والـــمـــحـــب لــلــغــيــر، هو 
والــتــعــايــش السلمي  قــبــول اآلخـــر 

والعيش في محبة وسام«.
وأشـــــــــــــــــار رئـــــــيـــــــس جـــمـــعـــيـــة 
الكنيسة  راعــي  البيضاء  البيارق 
أهمية  إلــى  الوطنية،  االنجيلية 
كلمة  كـــل  »ان  وخــطــرهــا  الــكــلــمــة 
الناس سيعطون عنها  بها  يتكلم 
الــديــن«، مشددا على  يــوم  حساًبا 
تعالى  اهلل  أمام  الكلمة  مسؤولية 

كـــونـــهـــا )تـــبـــنـــي وتــــهــــدم وُتــشــجــع 
وُتنجح  وُتمرض،  تشفي  وُتحيي، 

وُتفشل(.

راعي الكني�سة الإنجيلية ي�سجب الت�سريحات الم�سيئة للنبي

} القس هاني عزيز.
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شــاركــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــعــلــوم الــفــضــاء في 
الذي  الفضاء«  »حديث  سلسلة  من  التاسع  اللقاء 
تحت  للفضاء  الــســعــوديــة  الهيئة  تنظيمه  تتولى 
عنوان »السفر إلى الفضاء: هل استطاعت البشرية 
الوصول إلى عوالم أخرى«، حيث كان ضيف اللقاء 
الخبير الفلكي السعودي ملهم هندي، وهو باحث 
جامعة  في  والفضاء  الفلك  علوم  قسم  في  فلكي 
الفلكي  لفريق سديم  الملك عبدالعزيز، ومؤسس 
رابــطــة  ومــؤســس  المجتمعية،  الفلكية  لألنشطة 
الــتــلــســكــوبــات الــســعــوديــة وعــضــو االتـــحـــاد الــعــربــي 
االستشارية  اللجنة  والفضاء وعضو  الفلك  لعلوم 
لبرنامج الفيزياء الفلكية في جامعة األميرة نورة 
بنت عبدالرحمن، وأدار الحوار األستاذ الدكتور زكي 
الملك عبدالعزيز  الباحث في مدينة  المصطفى، 
للعلوم والتقنية وفي المركز الوطني لتقنية الفلك 
وهو  والــطــيــران،  الفضاء  بحوث  ومعهد  والمالحة 
حاصل على براءات اختراع في مجال تطوير رصد 
األهلة بتقنية الكاميرات عالية الحساسية، وعضو 

في العديد من اللجان العلمية واإلدارية.
ــال الــرئــيــس  ــ ــذه الــــنــــدوة الـــمـــشـــوقـــة قـ ــ ــول هـ ــ حـ
الدكتور  الفضاء  لعلوم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي 
المحاضر  »اســتــعــرض  العسيري:  إبــراهــيــم  محمد 
جـــهـــود الــبــشــريــة فـــي ســبــيــل اســتــكــشــاف الــفــضــاء 
والــعــوالــم الــمــمــاثــلــة لـــألرض عــبــر عــقــود، موضحا 
سبيل  فــي  والتقني  العلمي  للتقدم  المهم  ــدور  الـ
التصاميم  لتحسين  الــمــعــوقــات  مختلف  تــجــاوز 
ــددا من  ــ الــهــنــدســيــة والـــبـــرمـــجـــيـــات، مــســتــعــرضــا عـ

يتصل  مــا  أبــرزهــا  ومــن  الجهود  تلك  على  األمثلة 
بتطوير المراصد الفلكية وبناء التلسكوبات فائقة 
ومن  الفضائية  التلسكوبات  على  ومعرجا  الــدقــة 
أشــهــرهــا تــلــســكــوب هــابــل وتــلــســكــوب جــيــمــس ويــب 
كل  به  يتميز  وما  بنائهما  ومراحل  تاريخ  موضحا 
الهيئة  دور  إلــى  ملهم  األســتــاذ  تــطــرق  ثــم  منهما. 
الــقــدرات  بناء  دعــم  فــي  المهم  للفضاء  السعودية 
والبنية التحتية الوطنية لتحقيق الريادة العالمية 
إلى تطوير  والفضاء، متطلعا  الفلك  في مجاالت 
الــمــراصــد الــفــلــكــيــة فــي الــمــمــلــكــة لــخــدمــة الكثير 
بعلوم  االهتمام  وتنشيط  البحثية  القطاعات  من 
متقدمة  مكانة  تحتل  باتت  التي  والفلك  الفضاء 

في قوائم علوم المستقبل.

ه���ي���ئ���ة ع����ل����وم ال����ف���������ش����اء ت�������ش���ارك 
ف����ي ن������دوة »ال�������ش���ف���ر اإل������ى ال��ف�����ش��اء«

} د. محمد العسيري.

وقـــعـــت مــجــمــوعــة شـــركـــات 
عــبــدالــلــطــيــف خــالــد الــعــوجــان 
شراكة  عقد  الــتــجــاريــة  وأوالده 
لتأجير  التسهيالت  شــركــة  مــع 
الـــســـيـــارات لــتــجــديــد اســتــئــجــار 
ــارات مــجــمــوعــة  ــ ــيــ ــ أســـــطـــــول ســ

شركات العوجان.
وقــــع الــعــقــد اإلثـــنـــيـــن )23 
الرئيسي  بالمكتب  مايو 2022( 
لمجموعة شركات عبداللطيف 
وأوالده  الـــــــعـــــــوجـــــــان  خــــــالــــــد 

التجارية.
ــد مـــجـــمـــوعـــة شـــركـــات  ــعــ وتــ
الرائدة  الشركات  من  العوجان 

والــتــوزيــع  التخزين  مــجــال  فــي 
بــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، ولـــهـــا بــاع 
طــويــل فـــي الــمــجــال الــتــجــاري 
يــمــتــد إلــــى أكـــثـــر مـــن 50 عــامــا 
تتميز  الــبــحــريــن حــيــث  بــســوق 
كبيرة  مجموعة  مــع  بتعاملها 
ــــن أجـــــــود وأرقـــــــــى الـــعـــالمـــات  مـ
المواد  فــي  العالمية  التجارية 

الغذائية.
وقع  الذي  الجديد  والعقد 
بين  السابق  للعقد  تجديد  هو 
على  تأكيدا  ويــأتــي  الشركتين، 
نجاح شركة التسهيالت لتأجير 
ــيــــارات فــــي تـــقـــديـــم أفــضــل  الــــســ

الـــخـــدمـــات وبـــأنـــســـب األســـعـــار، 
الــمــمــيــزة  مــعــامــلــتــهــا  إن  حــيــث 
ــا  تـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى قـــنـــاعـــة ورضــ

عمالئها.
ويــــنــــص الــــعــــقــــد الـــجـــديـــد 
نوع  من  سيارات  استئجار  على 
 2023 طـــراز  جـــروف  شيفروليه 
ذات دفع رباعي مدمج مدة أربع 
التسهيالت  شــركــة  مــن  ســنــوات 

لتأجير السيارات.
وصرح السيد نجيب حسين 
الــقــائــم بــأعــمــال الــمــديــر الــعــام 
لـــشـــركـــة الـــتـــســـهـــيـــالت لــتــأجــيــر 
بثقة  اعــــتــــزازه  عـــن  الـــســـيـــارات 

كموردين  بالشركة  المجموعة 
ــث نـــجـــحـــت  ــ ــيـ ــ لــــــألســــــطــــــول، حـ
الــســيــارات  لتأجير  التسهيالت 
الماضية  القليلة  السنوات  في 
فـــي تــرســيــخ مــكــانــتــهــا كــواحــدة 
مجال  في  الشركات  أفضل  من 
تأجير السيارات من حيث توفير 
طـــــــرازات الـــعـــالمـــات الــعــالــمــيــة 
عــاٍل  بمستوى  خــدمــة  وتــقــديــم 
التسهيالت  وتتعامل  للزبائن. 
من  عــدد  مع  السيارات  لتأجير 
الـــــــــوزارات والـــشـــركـــات الـــرائـــدة 
وشريحة واسعة من األفراد في 

مملكة البحرين.

ــانـــب  ــن جـ ــ ــد مــ ــقــ ــعــ وقـــــــع الــ
مــجــمــوعــة شــــركــــات الـــعـــوجـــان، 
ــه عــبــدالــلــطــيــف خــالــد  ــيـ ــوجـ الـ
اإلدارة  مجلس  رئيس  العوجان 
عبداللطيف  خــالــد  وبــحــضــور 
الــعــوجــان نــائــب رئــيــس مجلس 
عـــــبـــــداهلل  والــــــســــــيــــــد  اإلدارة 
الـــعـــوجـــان عضو  عــبــدالــلــطــيــف 
جــانــب  ــــن  ومـ اإلدارة.  مــجــلــس 
ــيـــالت لــتــأجــيــر  ــهـ ــسـ ــتـ شــــركــــة الـ
بركات  رمـــزي  السيد  الــســيــارات 
التنفيذية  اللجنة  رئيس  نائب 
والــســيــد نــجــيــب حــســيــن مــديــر 

عام الشركة.

لتجديد تاأجير اأ�سطول �سياراتها

مجموعة العوجان توقع اتفاقية �شراكة مع »الت�شهيالت لتاأجير ال�شيارات«

حــصــل الــمــركــز الــطــبــي الــجــامــعــي 
لــمــديــنــة الــمــلــك عـــبـــداهلل الــطــبــيــة في 
اللجنة  اعتماد  شــهــادة  على  البحرين 
ــودة مــنــشــآت  ــجـ الـــدولـــيـــة الــمــشــتــركــة لـ
الــمــخــتــصــة   ،JCI الــصــحــيــة  ــايـــة  الـــرعـ
بتقييم أداء مؤسسات الرعاية الصحية 
لهيئات  الدولية  المعايير  ألعلى  وفقًا 

االعتماد الرائدة. 
ــة الـــخـــلـــيـــج  ــعــ ــامــ ــــس جــ ــيـ ــ وقـــــــــال رئـ
العربي الدكتور خالد بن عبدالرحمن 
المركز  أســســت  الجامعة  إن  العوهلي 
لمدينة  نــواة  ليكون  الجامعي  الطبي 
ــبــــداهلل الـــطـــبـــيـــة، وحـــرصـــت  الـــمـــلـــك عــ

ــلــــى جــــــــودة وكــــفــــاءة  ــنــــذ إنــــشــــائــــه عــ مــ
في  للمساهمة  منها  سعيا  خــدمــاتــه، 
مملكة  فــي  الصحية  الــخــدمــات  تــطــور 
الخليج  جــامــعــة  أن  مبينا  الــبــحــريــن، 
الــعــربــي جــهــزت الــمــركــز مــنــذ إنــشــائــه 
بـــأجـــهـــزة طــبــيــة بـــمـــواصـــفـــات عــالــمــيــة 
الطبي  الــمــركــز  لتضع  الــتــطــور  فــائــقــة 
الطبية  المراكز  مصاف  في  الجامعي 
بالمركز  ويــعــمــل  عــالــمــيــًا.  الــمــتــقــدمــة 
من  التدريس  هيئة  أعــضــاء  مــن  نخبة 
كلية الطب في جامعة الخليج العربي، 
إلــى طــاقــم طبي مــن الخبرات  إضــافــة 
الخليجية والدولية عالية التأهيل من 

الجامعات  من  العليا  الشهادات  حملة 
األمــريــكــيــة واألوروبـــــيـــــة، ويـــتـــدرب في 

المركز طلبة كلية الطب بالجامعة. 
من جهته قال الدكتور عبدالوهاب 
الـــعـــبـــدالـــوهـــاب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ســلــيــمــان  د.  بـــمـــجـــمـــوعـــة  لــلــتــشــغــيــل 
للمركز  والــمــشــغــلــة  الــطــبــيــة  الــحــبــيــب 
إن هـــذا االعــتــمــاد ُيــعــد اعــتــرافــا دولــيــا 
ــوابــــط وأفـــضـــل  ــلــــى الــــضــ بــتــطــبــيــق أعــ
الممارسات في مجال الجودة وسالمة 
رعاية  تقديم  إلى  باإلضافة  المرضى، 
صــحــيــة مــتــمــيــزة، مــشــيــرًا إلـــى أن هــذا 
الدعم  لــوال  ليتحقق  يكن  لم  اإلنــجــاز 

العربي  الخليج  جامعة  تقدمه  الــذي 
وجهود كل منتسبي هذا المركز الطبي 
»إذ  ــة،  ــ وإداريـ وفنية  كــفــاءات طبية  مــن 
إن صــحــة وســالمــة الــمــرضــى وتــقــديــم 
خدمات طبية ذات جودة عالية من أهم 
د. سليمان  وأولويات مجموعة  أهداف 
بتشغيل  تقوم  التي  الطبية،  الحبيب 
الوقت  في  معربا  المركز«،  هــذا  وإدارة 
نفسه عن ثقته بأن يمثل هذا االعتماد 
المستمر  التحسين  نحو  قــويــا  دافــعــا 
ــتـــوى مــن  ــلــــى مـــسـ لــــــــألداء وتـــوفـــيـــر أعــ
الرعاية الصحية والخدمات المقدمة 

للمراجعين.

ال���م���رك���ز ال���ط���ب���ي ال���ج���ام���ع���ي ل���م���دي���ن���ة ال���م���ل���ك ع���ب���داهلل 
»JCI« ال�����دول�����ي  االع����ت����م����اد  ع���ل���ى  ي���ح�������ش���ل  ال���ط���ب���ي���ة 

} د. خالد بن عبدالرحمن العوهلي.

كتب: فاضل منسي
ــــس بـــعـــثـــة الـــحـــج  ــيـ ــ أكـــــــد رئـ
البحرين الشيخ عدنان  لمملكة 
القطان استكمال تسجيل حصة 
 2094 عــددهــا  والــبــالــغ  المملكة 

لدى كل الحمالت البحرينية.
ــي تـــصـــريـــح خـــاص  ــن فــ ــ ــّي وبــ
لـ»أخبار الخليج« عن فتح المسار 
اإللــكــتــرونــي الــســعــودي إلدخـــال 
الــحــجــاج للتحضير  بــيــانــات  كــل 
تم  كما  الــحــج،  تصريح  لطباعة 
ــات تــقــديــم  ــركـ ــع شـ الـــتـــفـــاوض مـ

أن  الــمــشــاعــر، موضحا  خــدمــات 
الــبــحــريــن اقـــتـــربـــت كـــذلـــك من 
الشريحة  بــنــود  عــلــى  الــحــصــول 
ــيــــة لــمــخــيــمــات حــجــاج  األســــاســ

البحرين.
ــة  ــثـ ــعـ ــبـ الـ أن  إلـــــــــى  وأشـــــــــــــار 
ــت مـــــع شــــركــــة تـــقـــديـــم  ــاوضــ ــفــ تــ
خـــــــــدمـــــــــات االســـــــتـــــــقـــــــبـــــــال فـــي 
المطارات والنقل لتوفير أحدث 
المناسبة،  واألســعــار  الــحــافــالت 
حمالت  أصــحــاب  سيحضر  كما 
ــا  ــاعـ ــمـ ــتـ ــيــــة اجـ ــج الــــرئــــيــــســ ــ ــحـ ــ الـ
ــتـــجـــدات  ــر مـــسـ ــ ــآخـ ــ تـــعـــريـــفـــيـــا بـ

الخدمات والتجهيزات المقدمة 
الشركات  قبل  من  المشاعر  في 

والمؤسسات األهلية.
الـــصـــحـــة  وزارة  أن  وأكـــــــــد 
مع  قريبا  تعريفيا  لقاًء  ستعقد 
الــحــمــالت لــتــعــريــفــهــم بــالــطــرق 
الصحية التي يجب مراعاتها في 
واألساليب  كــورونــا،  جائحة  ظل 
وتقديم  المطابخ  فــي  الصحية 
الــــطــــعــــام، مـــوضـــحـــا اســـتـــعـــداد 
أصـــحـــاب الـــحـــمـــالت الــرئــيــســيــة 
المستجدات  فــي  دورة  لــحــضــور 
تــصــاريــح  تخليص  مــن  األمــنــيــة 

ــــالت وســـــيـــــارات  ــافـ ــ ــحـ ــ دخـــــــــول الـ
الــخــدمــة واإلشـــــــراف، والــتــعــرف 
في  واألمـــن  السالمة  سبل  على 

المباني والمخيمات.
وتــحــدث الــقــطــان عــن زيـــارة 
شركة ِعلم التقنية للوقوف على 
آخـــر الــمــســتــجــدات والــتــعــديــالت 
الــتــي تــم إضــافــتــهــا مــؤخــرا، كما 
حـــضـــور  ــارة  ــ ــ ــزيـ ــ ــ الـ ذات  فـــــي  تـــــم 
إدخــال  آلــيــة  على  تدريبية  دورة 
البيانات وتكوين حزم الخدمات 
اســــتــــعــــدادا لـــطـــبـــاعـــة تـــصـــاريـــح 

الحج.

ال���ق���ط���ان ل������»اأخ�����ب�����ار ال���خ���ل���ي���ج«: ف���ت���ح ال��م�����ش��ار 
االإل��ك��ت��رون��ي ال�����ش��ع��ودي الإدخ�����ال ك���ل ب��ي��ان��ات ال��ح��ج��اج 

} الشيخ عدنان القطان.

شارك السيد جمال عبد العزيز العلوي 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة تــنــظــيــم ســوق 
لمكافحة  الــوطــنــيــة  اللجنة  رئــيــس  الــعــمــل 
االتجار باألشخاص في قمة »عالم العمل« 
المنعقدة في قصر األمم المتحدة بمدينة 
العمل  منظمة  مؤتمر  هامش  على  جنيف 
البحرين  مملكة  وفد  وذلك ضمن  الدولية 
ــى مــنــاقــشــة  ــهـــدف الــقــمــة إلــ بــالــمــؤتــمــر. وتـ
اإلجراءات العاجلة التي يمكن أن تتخذها 
األعــضــاء  ــدول  والــ الــدولــيــة  العمل  منظمة 
بــشــأن مــعــالــجــة الــقــضــايــا الــتــي تــخــص كل 
أطــــراف الــعــمــل مــن »الــحــكــومــات وأصــحــاب 
المتعددة  ــات  والــعــمــال« فــي األزمــ األعــمــال 

التي تواجه العامل.
تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  وأكــد 
األعضاء  الـــدول  مناقشات  أن  العمل  ســوق 
الــمــشــاركــيــن فـــي الــقــمــة تــتــنــاول تــحــديــات 

إلى  إضــافــة  الــفــرص  توفير  على  الــحــفــاظ 
الــتــركــيــز عــلــى مــحــور االهـــتـــمـــام بــاإلنــســان 
ومتابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن 
إلى  الــالئــق  والعمل  االجتماعية،  الــعــدالــة 
جانب إدراج ظروف العمل اآلمنة والصحية 
في  األساسية  والحقوق  المبادئ  إطــار  في 
المشاركة في  أن  إلى  العلوي  العمل. وأشار 
لها  لما  األهمية  غاية  في  تعد  القمة  هــذه 
من دور في إبراز المبادرات والمنجزات التي 
تحققت في سوق العمل البحريني وأسهمت 
في الحفاظ على حقوق كل أطراف العمل 
19، حيث   - كــوفــيــد  جــائــحــة  فـــتـــرة  خــــالل 
لمواجهة  جهودها  البحرين  مملكة  كرست 
التداعيات السلبية للجائحة بالتعاون بين 

الحكومة الرشيدة وكل أطراف اإلنتاج.
في  تــشــارك  البحرين  مملكة  أن  يــذكــر 
مؤتمر منظمة العمل الدولية بوفد حكومي 

االجتماعية  والتنمية  العمل  وزيــر  يترأسه 
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل 
ويضم  حميدان،  محمد  بــن  جميل  السيد 
تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  مــن:  كال 
ــوق الــعــمــل الــســيــد جـــمـــال عــبــد الــعــزيــز  ســ
تــجــارة  غــرفــة  إدارة  عــضــو مجلس  الــعــلــوي، 
محمد  سونيا  الــســيــدة  البحرين  وصــنــاعــة 

نائب  العمل،  أصحاب  عن  ممثلة  جناحي، 
لنقابات عمال  العام  العام لالتحاد  األمين 
الحلواجي  عبداهلل  حسن  السيد  البحرين 
المجلس  رئيس  العام،  االتحاد  عن  ممثاًل 
الــتــنــفــيــذي لــالتــحــاد الــحــر لــنــقــابــات عمال 
الــبــحــريــن الــســيــد يــعــقــوب يـــوســـف حسين 

ممثاًل عن االتحاد الحر.

الرئي����س التنفي���ذي ل�»�ش���وق العم���ل« ي�ش���ارك في قم���ة »عال���م العمل«

ــار انــعــقــاد الــمــؤتــمــر  فـــي إطــ
الــثــانــي عــشــر لمنظمة  ــوزاري  ــ الـ
الــتــجــارة الــعــالــمــيــة الــمــقــام في 
الــســويــســريــة جنيف،  الــعــاصــمــة 
ــد الــزيــانــي  ــد بـــن راشــ ــارك زايــ شــ
وزيــــــــــر الــــصــــنــــاعــــة والـــــتـــــجـــــارة 
ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والـــــســـــيـــــاحـــــة فـــــــي االجـ
العربية  للمجموعة  الــتــشــاوري 
بمنظمة  ــاء  األعـــضـ ــدول  ــ الـ مـــن 
ــارة الــعــالــمــيــة مــــع مــديــر  ــجـ ــتـ الـ
العالمية  الــتــجــارة  منظمة  عــام 
ــوزي أوكـــونـــجـــو  ــ ــــجـ ــورة نـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
إيوياال، بحضور السفير الدكتور 

ــوســـف عـــبـــدالـــكـــريـــم بــوجــيــري  يـ
الـــــمـــــنـــــدوب الـــــــدائـــــــم لــمــمــلــكــة 
ــم  الـــبـــحـــريـــن لـــــدى مــكــتــب األمــ
الدولية  والمنظمات  المتحدة 
والشيخ حمد  األخــرى بجنيف، 
بـــن ســلــمــان آل خــلــيــفــة الــوكــيــل 
الــمــســاعــد لــلــتــجــارة الــمــحــلــيــة 
ــة، وذلــــــك لـــإعـــداد  ــيــ ــارجــ والــــخــ
الجــتــمــاعــات الــمــؤتــمــر الــــوزاري 
التجارة  لمنظمة  عشر  الــثــانــي 

العالمية. 
وســـــتـــــنـــــاقـــــش مــــــديــــــر عـــــام 
مع  العالمية  الــتــجــارة  منظمة 

الوزراء ورؤساء وفود المجموعة 
العربية المشاركين في المؤتمر 
الـــــــوزاري الــمــنــعــقــد فـــي مــديــنــة 
جنيف السويسرية خالل الفترة 
المخرجات   2022 يونيو   15-12
الــمــتــوقــعــة لــهــذا الــمــؤتــمــر، كما 
تـــســـعـــى الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــربـــيـــة 
لـــــلـــــوصـــــول إلــــــــى اتــــــفــــــاق عــلــى 
ســيــاســات تــجــاريــة تــســاعــد على 
ــتـــصـــادي فـــي ظل  الــتــعــافــي االقـ
الـــظـــروف الــحــالــيــة مـــع مــراعــاة 
االحــتــيــاجــات الــتــنــمــويــة لــلــدول 

النامية والدول األقل نموا.

وزي���ر ال�شناع���ة ي�ش���ارك ف���ي اللقاء الت�ش���اوري
للموؤتم���ر ال���وزاري لمنظم���ة التج���ارة العالمي���ة  

حـــضـــرت هــيــئــة الــبــحــريــن 
ــار بــهــانــي علي  ــ ــ لــلــثــقــافــة واآلثـ
البحرين  مــســرح  مــديــر  بــهــزاد 
ــي االجــــتــــمــــاع الــــرابــــع  ــنــ ــوطــ الــ
لــلــتــعــاون الــثــقــافــي الــمــشــتــرك 
الـــتـــعـــاون  ــلـــس  مـــجـ دول  بـــيـــن 
والـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــغـــربـــيـــة، حــيــث 
نظمت األمانة العامة لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، 
الــشــبــاب  وزارة  مــــع  بـــالـــتـــعـــاون 
بالمملكة  والتواصل  والثقافة 
ــع  ــرابـ الــمــغــربــيــة االجـــتـــمـــاع الـ
بالمملكة  الــربــاط  مــديــنــة  فــي 

المغربية.
البيان  استعرض  قد  وكــان 
الـــخـــتـــامـــي لــلــمــجــلــس األعـــلـــى 
ــلــــس الــــــتــــــعــــــاون لـــــــدول  ــجــ ــمــ لــ
ــي دورتـــــه  الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة فــ
ــا يـــخـــص الـــشـــراكـــة  الـــــــــــ)42( مــ
االســتــراتــيــجــيــة مـــع الــمــمــلــكــة 
الـــمـــغـــربـــيـــة، وقـــــــــرارات الــلــجــنــة 

المشتركة من كبار المسؤولين 
دول  فــي  الخارجية  وزارات  فــي 
ــعــــاون والــمــمــلــكــة  ــتــ مــجــلــس الــ
ــة، وكــــذلــــك قـــــــرارات  ــيـ ــربـ ــغـ ــمـ الـ
أصحاب السمو والمعالي وزراء 
ــدول الــمــجــلــس في  ــ الــثــقــافــة بـ
اجتماعهم الخامس والعشرين 
ــاون الـــثـــقـــافـــي مــع  ــعـ ــتـ بـــشـــأن الـ

ومتابعة  الــمــغــربــيــة،  الــمــمــلــكــة 
الثقافي  الــعــمــل  خــطــة  تنفيذ 
إحياء  على  والعمل  المشترك، 
الــتــراث الــمــادي وغــيــر الــمــادي، 
كذلك مشروع مذكرة التفاهم، 
والــعــديــد مـــن الــمــواضــيــع ذات 
التوصيات  اتــخــاذ  وتــم  الصلة، 

بشأنها.

ال��ب��ح��ري��ن ت�������ش���ارك ف���ي اج���ت���م���اع ال��ت��ع��اون
وال��م��غ��رب ال���ت���ع���اون  دول  ب��ي��ن  ال��ث��ق��اف��ي 

العدد:  16151
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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
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 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
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 ¬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
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 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
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 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
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 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
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.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

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/1298466
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1298447
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16151/pdf/1-Supplime/16151.pdf?fixed8685
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ــام رئــيــس الــمــجــلــس األعــلــى  قـ
لــلــصــحــة الـــفـــريـــق طــبــيــب الــشــيــخ 
محمد بن عبداهلل آل خليفة بزيارة 
لجمهورية مصر العربية على رأس 
القطاعات  يمثل  رفيع  وفد صحي 
الــصــحــيــة فـــي الــمــمــلــكــة فـــي إطـــار 
تـــعـــزيـــز أطــــــر الــــتــــعــــاون الــصــحــي 
ــي بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــدوائــ والــ
وجمهورية مصر العربية الشقيقة 
المؤتمر  فعاليات  فــي  والــمــشــاركــة 
»صــحــة  األول  ــقـــي  ــريـ اإلفـ الــطــبــي 
إفريقيا« تحت رعاية فخامة رئيس 
الرئيس  العربية  مصر  جمهورية 
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي، الـــذي عقد 
إلـــى 7 يونيو  الــفــتــرة مــن 5  خـــال 
الجاري، تحت شعار: »بوابتك نحو 

االبتكار والتجارة«.
الــصــدد عقد رئيس  وفــي هــذا 
المجلس األعلى للصحة اجتماعا 
وزير  الدكتور خالد عبدالغفار  مع 
العلمي  والــبــحــث  الــعــالــي  التعليم 
والـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال وزيــــــر الــصــحــة 

والسكان بجمهورية مصر العربية، 
لــبــحــث ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون بين 
الـــبـــلـــديـــن، وذلـــــك بــحــضــور هــشــام 
مملكة  سفير  الــجــودر  محمد  بــن 
لــــدى جــمــهــوريــة مصر  الــبــحــريــن 

العربية والوفد الصحي المرافق.
ــعـــراض  ــتـ وتـــــنـــــاول الـــلـــقـــاء اسـ
بالمنظومة  العمل  استراتيجيات 
والتجارب  البلدين،  بكا  الصحية 
الرائدة التي تم تحقيقها من أجل 
الئقة  طبية  رعــايــة  أفــضــل  تقديم 
لــمــواطــنــي الــدولــتــيــن، كــمــا نــاقــش 
الجانبان توسيع آفاق التعاون بين 
بالبلدين،  الصحيين  القطاعين 
والمستلزمات  األجــهــزة  شـــراء  فــي 

الطبية ومجال توفير األدوية.
وأعرب رئيس المجلس األعلى 
لــلــصــحــة عـــن ســـعـــادتـــه بــاســتــمــرار 
بين  المشترك  والتعاون  التنسيق 
والــمــصــري،  البحريني  الجانبين 
بالتعاون  فــي هـــذا اإلطــــار  مــشــيــدًا 
المؤسسات  مختلف  بين  الــوثــيــق 

مقدمتها  في  البحرينية  الصحية 
الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى لــلــصــحــة مــع 
ــة مــصــر  ــوريـ ــهـ ــمـ ــم فــــي جـ ــهـ ــرائـ نـــظـ

العربية الشقيقة.
ــتـــور  مــــن جـــانـــبـــه، أشـــــــاد الـــدكـ
التعليم  ــر  ــ وزيـ عــبــدالــغــفــار  خـــالـــد 
والقائم  العلمي  والــبــحــث  الــعــالــي 
بـــأعـــمـــال وزيـــــر الــصــحــة والــســكــان 
ــيـــة عــن  ــعـــربـ بـــجـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـ
ــات الـــثـــنـــائـــيـــة  ــاقــ ــعــ ــالــ ســــعــــادتــــه بــ
تربط  التي  والمتجذرة  الــراســخــة 
بــيــن الــبــلــديــن الــشــقــيــقــيــن، مــعــربــًا 
عـــن اعــــتــــزازه الــعــمــيــق بـــالـــروابـــط 
جمهورية  بين  العريقة  المشتركة 
مملكة  وشقيقتها  الــعــربــيــة  مــصــر 
ــاون  ــعــ ــتــ ــريــــن ومــــــجــــــاالت الــ ــبــــحــ الــ
الــمــثــمــر بــيــن الــبــلــديــن فـــي شتى 
الــــــمــــــجــــــاالت، واســــــتــــــعــــــداد مــصــر 
لــتــطــويــر الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق مع 
المجاالت  مختلف  فــي  البحرين 

الصحية والطبية.
كما قام الفريق طبيب الشيخ 
آل خــلــيــفــة  عــــبــــداهلل  بــــن  مـــحـــمـــد 
للصحة  األعــلــى  المجلس  رئــيــس 
فعاليات  بــزيــارة  الــمــرافــق  والــوفــد 
الــمــؤتــمــر الــطــبــي اإلفــريــقــي األول 
بالرعاية  وأشــــاد  إفــريــقــيــا«  »صــحــة 
المؤتمر  فــي  الــرفــيــعــة  والــمــشــاركــة 
ــا تميز  والــمــعــرض الــمــصــاحــب ومـ
التقى  كما  التنظيم  حسن  من  به 
ــبـــار مــصــنــعــي الـــــدواء  عـــــددا مـــن كـ
مع  الدوائي  التعاون  تعزيز  وبحث 

شركات األدوية المصرية. 
وعلى صعيد متصل قام رئيس 
األعلى للصحة بزيارة جناح مؤتمر 
»المنامة هيلث 2022«، واستمع إلى 
شـــرح حـــول بــرامــج الــمــؤتــمــر الــذي 
ســيــعــقــد بـــالـــشـــراكـــة بـــيـــن الــهــيــئــة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية وشركة »أديوكيشن باس« 
ــي مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن و»شــــركــــة  ــ فـ
medical spain« في جمهورية مصر، 
لمسه  بما  عــن سعادته  أعــرب  وقــد 
مــــن تــمــيــز فــــي الـــجـــنـــاح، مــتــمــنــيــًا 
مملكة  في  سيعقد  الــذي  للمؤتمر 
القادم  ديسمبر  شهر  في  البحرين 

كل التوفيق والنجاح.
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محميد احملميد

أول السطر:

المبارك، ستمتد نحو  إجازة عيد األضحى 
وترفيهية  عائلية  برامج  من  فهل  كامل،  أسبوع 
وســيــاحــيــة لــتــلــك الــفــتــرة؟ ومـــــاذا عـــن جــاهــزيــة 
الــمــطــار والــفــنــادق والــمــجــمــعــات وغــيــرهــا؟ فهل 
لصالح  الفترة  تلك  الستثمار  مستعدون  نحن 
المواطن والسائح، واالقتصاد الوطني كذلك.؟؟

مواعيد الفحص جلهاز )MRI( يف 
السلمانية:

قد  الطبية  المواعيد  مشكلة  أن  أظــن  كنت 
تشهده  ما  في ظل  منها،  التخلص  وتــم  انتهت، 
أن  أظــن  كنت  تــطــور..  مــن  الصحية  المنظومة 
السلمانية  مستشفى  في  موعد  على  الحصول 
في  إسكانية،  خدمة  على  الحصول  ينافس  لن 
ظل ما تحقق من جهود متميزة، نعتز ونتشرف 
بها في خدماتنا الصحية.. كنت أظن أن الدعم 
ــذي تــقــدمــه الـــدولـــة، والــتــبــرعــات الــتــي تــبــادر  الــ
واألفــراد،  والعائات  والمؤسسات،  الشركات  بها 
سيوفر  المجتمعية،  الــمــســؤولــيــة  مــن  انــطــاقــا 
كنت  الــنــاس..  لعاج  المطلوبة  األجهزة  معظم 

أظن.. وكنت أظن.. ولكن خاب ظني..!! 
فــهــل مــن الــمــعــقــول، ونــحــن فــي عـــام 2022، 
ــام الــرفــيــع  ــمــ ــتــ ــم واالهــ ــدعــ ــل هـــــذا الــ ــا كــ ــنـ ــديـ ولـ
من  نعاني  نـــزال  ال  أنــنــا  الصحية،  بالمنظومة 
مشكلة تأخر الحصول على موعد في السلمانية 
إلى  الــمــدة  مــن أجــل الفحص فقط، وقــد تصل 

عشرة أشهر..!!
مــســتــشــفــى  ــن  مــ رســـمـــيـــة  أوراق  يـــــدي  بـــيـــن 
ابنتها يوم األحد  السلمانية، لسيدة اصطحبت 
كانت  حــيــث  2022م،  يــونــيــو   5 بــتــاريــخ  الــمــاضــي 
تعاني مــن ألــم فــي الــركــبــة، وبــعــد الــعــرض على 
تجري فحصا من خال  أن  قــرر  العظام،  دكتور 
يوم  بتاريخ  إعطاؤها موعدا  )MRI(، فتم  جهاز 
األحد الموافق 19 مارس 2023، أي بعد 10 أشهر 

من طلب الموعد..!!
لست أبالغ في األمر، وليست المعلومات غير 
صحيحة أو غير دقيقة، ولكنها بأوراق السلمانية 
الــرســمــيــة..!! فــهــل يــصــبــر الــمــريــض عــلــى ألمه 

ومرضه ومعاناته 10 أشهر..؟؟ هل يوجد نقص 
فـــي األجـــهـــزة حــتــى يــنــتــظــر الــمــريــض كـــل هــذه 
الفترة؟ هل تقدمت الوزارة بطلب الدعم المالي 
ولــم تحصل عليها  الــدولــة لتوفير األجــهــزة  من 
تبادر مؤسسة  أن  إلى  بعد..؟؟ هل هناك حاجة 
أو جمعية خيرية بتنظيم حملة تبرعات لتوفير 
األجهزة..؟؟ هل مشكلة المواعيد للفحص عبر 
إلــى  يلجأ  أن  عــلــى  الــمــواطــن  األجــهــزة ستجبر 
المستشفيات الخاصة ويدفع مبالغ طائلة..؟؟ 
وماذا عن المواطن الذي ال يملك تلك المبالغ؟ 
علما بـــأن الــدســتــور قــد كــفــل مــجــانــيــة الــرعــايــة 

الصحية.
المنظومة الصحية في بادنا، تشهد التقدم 
واالهــتــمــام الــرفــيــع، وقــد أثبتت جــدارتــهــا خال 
مشكلة  أن  المؤسف  مــن  ولــكــن  كــورونــا،  جائحة 
الذي  األمر  ومستمرة،  قائمة  تزال  ال  المواعيد 
األداء  جــودة  فــي  مهم  عنصر  غياب  فــي  يتسبب 
نحو  متوجهون  ونــحــن  والتنافسية..  والــرعــايــة 
والعديد  الصحي،  والتأمين  الشاملة  الــرعــايــة 
المتقدمة  الصحية،  والمشاريع  المبادرات  من 
والرائدة والحضارية، التي تجعل من المنظومة 
في  ومتميزة  بـــارزة  عــامــة  بــادنــا  فــي  الصحية 

الخدمات والرعاية على مستوى المنطقة.
المجلس  أمـــام  المسألة  هــذه  أعـــرض  إنــنــي 
ومعالجة  دراســــة  فــي  للنظر  لــلــصــحــة،  األعــلــى 
 ،)MRI( موضوع المواعيد والفحص على جهاز
ــا غـــيـــره مــــن األجــــهــــزة الــــضــــروريــــة، الــتــي  ــمــ وربــ
اإلشـــارة  مــع  عــاجــل،  بشكل  الــمــرضــى  يحتاجها 
واإلشــادة هنا إلى وجود أجهزة وتقنيات حديثة 
متوفرة في السلمانية والمستشفيات الحكومية، 
ويشكر عليها القائمون على السلمانية والمراكز 

الصحية.

آخر السطر:

مع بداية العطلة واإلجــازة الصيفية والتي 
تــشــهــد إقــبــال الــنــاس عــلــى حــجــز وتــأجــيــر بــرك 
لتوفير  الرقابة  تشديد  يتم  أن  نأمل  السباحة، 
األمــن والسامة منعا لوقوع أي حــادث غــرق ال 
سمح اهلل، وحتى ال تتحول فرحة الناس في برك 

السباحة إلى أحزان وفواجع. 

malmahmeed7@gmail.com

مواعيد الفح�ص لجهاز )MRI( بال�سلمانية

الطفولة  لتنمية  البحرينية  الجمعية  عــقــدت 
اجتماع الجمعية العمومية برئاسة الدكتور حسن بن 
عبداهلل فخرو رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور 
العمومية،  الجمعية  وأعضاء  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
الساعي ممثا عن مكتب  نبيل  كما حضر االجتماع 

نبيل الساعي مدقق الحسابات. 
فخرو  عــبــداهلل  حسن  الدكتور  رحــب  البداية  فــي 
بــالــحــضــور لــدعــمــهــم ومــســانــدتــهــم الــجــمــعــيــة، مــؤكــدا 
حرص مجلس اإلدارة على االستنارة باآلراء السديدة 
على  والــعــمــل  الجمعية  مــســيــرة  لــمــواصــلــة  للحضور 
ورؤساء  اإلدارة  الشكر ألعضاء مجلس  وقدم  رفعتها، 
الـــلـــجـــان لــجــهــودهــم الــمــخــلــصــة فـــي تــطــويــر الــعــمــل 
بالجمعية مع بيان هذه األنشطة والفعاليات. وتناول 
الـــدكـــتـــور حــســن بـــن عـــبـــداهلل فــخــرو فـــي كــلــمــتــه أهــم 
العمل  تطور  أهمها  من  الجمعية  ومشاريع  انجازات 
لتطوير  للجمعية  االســتــثــمــاري  الــبــنــاء  مــشــروع  فــي 
وتــنــويــع مــصــادر الــدخــل وضــمــان اســتــمــراريــتــه حيث 
قـــدم األمــيــن الــمــالــي الــدكــتــور حــســن إبــراهــيــم كمال 
إضافة  المبنى،  في مشروع  العمل  لتطورات  ملخصا 
التاسع  الجمعية  لمؤتمر  والتحضير  ــداد  اإلعــ إلــى 
»الطفولة والتكنولوجيا.. الفرص والتحديات« الذي 
الدكتور  برئاسة  القادم  أكتوبر  في  عقده  المقرر  من 

فؤاد شهاب. 
ــور حـــســـن فـــخـــرو فــــي كــلــمــتــه  ــتـ ــدكـ كـــمـــا تــــنــــاول الـ
المحاضرة  بتنظيم  بالجمعية  الــمــرأة  لجنة  قــيــام 
االفتراضية التوعوية التي تصب حول حقوق األطفال 
العام  )التعليق  بعنوان  الرقمية  الثورة  مخاطر  أمــام 
الطفل حول »حقوق األطفال  للجنة حقوق  رقم 25 
المتعلقة بالبيئة الرقمية« وتأثير األلعاب االلكترونية 
فوزية  األســتــاذة  بتنسيق  تمت  الــتــي  األطــفــال(  على 
الــمــحــروس وتــقــديــم كـــل مـــن: أمـــل الـــدوســـري عضو 

الجمعية،  عضو  الصويغ  سهام  والــدكــتــورة  الجمعية 
السنوي  التقويم  بالجمعية  اإلدارة  مجلس  وإصــدار 
الــســر األســـتـــاذة فــوزيــة  ــإشـــراف أمــيــن  بـ لــعــام 2022م 
الــمــحــروس، الـــذي ســلــط الــضــوء عــلــى أطــفــال مركز 
الفنية  األعــمــال  لمشاركتهم  الــشــرق  ــوان  ألـ جاليري 
لألطفال المبدعين الملتحقين بالمركز، حيث تناول 
التقويم لهذا العام قضية تنمية اإلبداع لدى الطفل. 
وقد أثنى الحضور على جهد القائمين على الجمعية 

وعلى أعضاء مجلس اإلدارة.
الجمعية  تقرير  الساعي لألعضاء  نبيل  قدم  ثم 
المالي، وأوضح أن أعضاء مجلس اإلدارة يأملون زيادة 
المجدية  األدوات  بعض  طريق  عن  المالي  مردودها 
والمحفوظة، وقد أثنى الحضور على جهد القائمين 
حفظ  فــي  اإلدارة  مــجــلــس  وأعـــضـــاء  الجمعية  عــلــى 
وتدبيرها.  ــور  األمـ تصريف  وحــســن  الجمعية  أمـــوال 
وبعد عرض ومناقشة التقرير المالي للجمعية للعام 
ــرد على اســتــفــســارات الــحــضــور تــم إبــراء  الــمــاضــي والـ
المالية  التصرفات  عــن  اإلدارة  مجلس  أعــضــاء  ذمــة 

لعام 2021م. 
مكتب  تشكيل  تم  اإلدارة  مجلس  استقالة  وبعد 
عباس  الدكتور  برئاسة  االنتخابات  إلجــراء  للمؤتمر 
هال الختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعية للسنتين 
أسفرت  وقد  و2024-2023(،   2023-2022( القادمتين 

نتائج االنتخابات عن فوز كل من بالتزكية: 
ــبـــداهلل فـــخـــرو رئـــيـــس مجلس  الـــدكـــتـــور حــســن عـ
اإلدارة، والدكتور عبداهلل الحواج نائب رئيس مجلس 
الــمــحــروس أمين  فــوزيــة مــحــروس  اإلدارة، واألســتــاذة 
المالي،  األمين  كمال  إبراهيم  والدكتور حسن  السر، 
والدكتور فؤاد شهاب عضو مجلس اإلدارة، والدكتورة 
فخرية ديري عضو مجلس اإلدارة، واألستاذة بهيجة 

الديلمي عضو مجلس اإلدارة.

الجمعي�ة البحريني�ة لتنمي�ة الطفول�ة تنظ�م    
موؤتمر الطفولة والتكنولوجي�ا اأكتوبر الق�ادم

وف�������اء وت����ق����دي����را ل��ل��دك��ت��ور 
ال��م��ه��ن��د���ص ����س���ي���اء ت��وف��ي��ق��ي

بقلم: نايف عمر الكالي

وكيل وزارة األشغال واإلسكان )متقاعد(

الوطنية  الشخصيات  من  بالكثير  العزيزة  بادنا  تزخر 
والكفاءات المتميزة والتي لعبت الدور الكبير في بناء مملكة 
البحرين الغالية ونهضتها وتطورها في كل المجاالت حتى 
وصــلــت إلــى مــا هــي عليه اآلن مــن تــقــدم فــي ســائــر مناحي 
والتعمير والتطوير  البناء  الحياة. وعندما نتحدث عن دور 
والتحديث البد وأن نذكر المجال الهندسي والعاملين فيه 
بتقدم  المرتبط  واالستراتيجي  الحيوي  المجال  باعتباره 
المنحى نذكر بكل اإلجــال  وفــي هــذا  وازدهـــارهـــا.  الــبــلــدان 
جمعية المهندسين البحرينية وإسهاماتها المقدرة في بناء 

البحرين الحديثة.
الكفاءات  إسهامات  إلى  نتطرق  عندما  المقام  هذا  في 
نذكر  واالعتزاز  الفخر  بكل  الهندسي  المجال  في  الوطنية 
توفيقي  عبدالعزيز  ضياء  المهندس  الــدكــتــور  العزيز  األخ 
دورتــه  انتهت  الــذي  البحرينية  المهندسين  جمعية  رئيس 
وأبدى عدم نيته في الترشح مجددا إلفساح المجال للغير 
من األعضاء لرئاسة الجمعية. وربما ال نتصور قدر الكفاءة 
سابق  رئيس  أنــه  نــدرك  عندما  إال  توفيقي  بها  يزخر  التي 
ــا أدراك مـــا رئــيــس اتــحــاد  التـــحـــاد الــمــهــنــدســيــن الـــعـــرب، ومـ
العربية،  البلدان  كل  رايته  الذي ينضوي تحت  المهندسين 
أبنائها  الغالية وتميز  األمر الذي يدلل على تفرد مملكتنا 
في المجاالت التي يعتمد عليها العالم في تطوره وتقدمه.

الــدكــتــور الــمــهــنــدس ضــيــاء تــوفــيــقــي شــخــصــيــة قــيــاديــة 
رفعت  التي  الكفاءات  من  وهو  الرفيع  الطراز  من  محترمة 
اسم البحرين عاليا في المحافل اإلقليمية والدولية، ومن 
األخ  الثاقبة.  ورؤاهــم  السديد  بفكرهم  بادنا  الذين شرفوا 
الخليج  بكلية  التحق  اســتــشــاري،  مــدنــي  مهندس  توفيقي 
في  دراســتــه  وأكمل  حاليا(  البحرين  )جامعة  للتكنولوجيا 
جامعة سولينت في ساوثهامبتون وحصل على الماجستير 
الرئيس  وهــو  بريطانيا.  فــي  مــن جامعة الفــبــرة  والــدكــتــوراه 
الهندسية(  لاستشارات  توفيقي  ضياء  لـ)مكتب  التنفيذي 
منذ 2003 وعمل سابقا لمدة 25 عاما في القطاع الحكومي 
المواصات،  وزارة  في  المدني  الطيران  وتحديدا في شؤون 
لمشاريع  والــصــيــانــة  الــهــنــدســة  إدارة  مــديــر  مــنــصــب  وشــغــل 

وأعمال مطار البحرين الدولي.
إلــى   1996 مــن  البحرينية  المهندسين  جمعية  تـــرأس 
الجمعية  مــؤســس  وهــو   2022 إلــى   2018 مــن  وكــذلــك   2002
البحرينية للتخطيط االستراتيجي، وأثناء ترؤسه الجمعية 
قدم الكثير من البرامج الجديدة كبرنامج توظيف وتدريب 
الجمعية،  جــائــزة  ومــشــروع  الــتــخــرج،  حــديــثــي  المهندسين 
وتــأســيــس مــجــلــس أمــنــاء لــمــركــز الــتــدريــب وكــذلــك ملتقى 
بـــبـــرنـــامـــج راق ومــتــمــيــز  ــروج  ــ ــــخـ والـ الـــشـــبـــاب  لــلــمــهــنــدســيــن 
مرافق  بناء  وإعــادة  الذهبي  باليوبيل  الجمعية  الحتفاليات 
أجمل  ولعل  األخـــرى.  البرامج  مــن  والكثير  الجمعية  مقر 
السابقين ومختلف  الرؤساء  وإدمــاج  من كل ذلك كان دعوة 
األعضاء للمشاركة في هذه البرامج ليعمل الجميع كفريق 

واحد متجانس لخدمة الجمعية.
ضياء  المهندس  الدكتور  العزيز  األخ  وحنكة  خبرة  إن 
التي  والخطط  التدريبية  األفكار  من  الكثير  فيها  توفيقي 
يحتاجها أصحاب المهنة وبشكل خاص حديثي التخرج من 
المضيئة  العامات  بعض  نقتطف  أن  ويمكننا  الجامعات، 
صدر  الــذي  التقرير  تصدرت  التي  توفيقي  ضياء  كلمة  من 
بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الجمعية عندما تساءل 

بموضوعية وحكمة:
»هـــل الــجــمــعــيــة ســتــســتــمــر عــلــى الــمــســيــرة ذاتـــهـــا خــال 
خدمات  تقديم  إلــى  ستتجه  أنــهــا  أم  الــقــادم،  قــرن  النصف 
العالمية والسيما  االقتصادية  الظروف  كل  مغايرة في ظل 

ذات العاقة بمهنة الهندسة والمهندسين؟«
فــيــرد عــلــى الـــســـؤال بــنــفــســه فــيــقــول »إنـــنـــا بــحــاجــة إلــى 
العالم  دول  في  المتبعة  النماذج  على  متعمقة  نظرة  إلقاء 
العمل  ونموذج  نمط  وتحديث  الهندسي،  للعمل  المتقدمة 
الحالي والخدمات المقدمة للتأقلم مع هذه المتغيرات، وال 
يأتي تغيير أنماط العمل أو تحديثه بين عشية وضحاها، بل 
عن طريق وضع دراسة متأنية من أجل التوصل إلى النموذج 

األمثل لمملكة البحرين«.
االنعطافة  هــذه  فــي  »لعلنا  ضــيــاء:  المهندس  ويضيف 
التاريخية والتحول إلى نصف قرن آخر من عمر الجمعية، 
ــات جــعــل الــعــضــويــة في  ــويــ أرى أنـــه مـــن الـــضـــروريـــات واألولــ
جــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن الــبــحــريــنــيــة بــمــثــابــة عــضــويــة مهنية 
ُيستند إليها لمعادلة الشهادات أسوة بالمؤسسات والمعاهد 
عن  إال  الــتــوجــه  هــذا  طــرح  يمكن  وال  العالمية،  الهندسية 
طــريــق وضـــع مــنــاهــج لــحــصــول مــقــدم طــلــب عــلــى العضوية 
مهنية  وامتحانات  معينة  تقييمية  بمراحل  المرور  بعد  إال 

وتتحول العضوية االختيارية إلى عضوية مهنية«.
هذه اإلضاءات تشير بوضوح شديد إلى أن األخ توفيقي 
ولوطنه  لزمائه  رؤية هندسية واضحة وحبا صادقا  يملك 

البحرين العزيزة.
وأخيرا.. فإن عبارات الشكر والتقدير ال تفي بمشاعرنا 
عبدالعزيز  ضــيــاء  المهندس  العزيز  األخ  تــجــاه  الحقيقية 
توفيقي لمساهماته القيمة في مسيرة جمعية المهندسين 
كذلك  أجزله  والتقدير  والشكر  ورئيسا.  عضوا  البحرينية 
وتركوا بصماتهم  الجمعية  إدارة  في  الذين عملوا معه  لكل 
التي يستفيد منها األعضاء في كل المراحل المقبلة، مع كل 
التمنيات الصادقة بدوام الصحة والعافية وخدمة البحرين 

العزيزة من مكان آخر.

ــــخ راشـــــــــــد بـــن  ــيـ ــ ــشـ ــ أكـــــــــد الـ
خـــلـــيـــفـــة  آل  عـــــبـــــدالـــــرحـــــمـــــن 
مــحــافــظ مــحــافــظــة الــعــاصــمــة، 
حرص محافظة العاصمة على 
مـــد جـــســـور الـــتـــواصـــل وتــعــزيــز 
أمانة  مــع  المشترك  التنسيق 
األهــــداف  لتحقيق  الــعــاصــمــة، 
المشتركة للجهتين والمتمثلة 
فــــــــي مـــــتـــــابـــــعـــــة احـــــتـــــيـــــاجـــــات 
األهـــــالـــــي وتـــحـــســـيـــن وتـــطـــويـــر 
المقدمة  والــخــدمــات  الــمــرافــق 
ــن،  ــيـ ــمـ ــيـ ــقـ ــمـ لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن والـ
الــمــحــافــظــة  دور  إلـــــى  ــًا  ــوهـ ــنـ مـ
للتعرف  فــاعــلــة  وصـــل  كــحــلــقــة 
عـــلـــى مــتــطــلــبــات الــمــواطــنــيــن 
الجهات  مع  تنفيذها  ومتابعة 

الحكومية.
جــاء ذلــك خــال استقبال 

الــمــهــنــدس محمد  الــمــحــافــظ، 
أمانة  عــام  مدير  السهلي  سعد 
العاصمة وعدد من المسؤولين 
ــور  بــــــاألمــــــانــــــة، وذلــــــــــك بـــحـــضـ
ــبـــداهلل الــمــدنــي نــائــب  حــســن عـ
مــحــافــظ الــعــاصــمــة ومـــديـــري 
حيث  بــالــمــحــافــظــة،  اإلدارات 
قـــدمـــوا الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات 
عبدالرحمن  بــن  راشـــد  للشيخ 
الملكية  الثقة  على  خليفة  آل 
الـــســـامـــيـــة بــتــعــيــيــنــه مــحــافــظــًا 
متمنين  العاصمة،  لمحافظة 
في  والنجاح  التوفيق  لمعاليه 

مهام عمله.
وبـــحـــث الـــمـــحـــافـــظ خـــال 
ــة  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ــــط الـ ــطـ ــ الــــــلــــــقــــــاء، خـ
ــات الــمــســتــقــبــلــيــة  ـــروعــ ـــشـ ــمـ والــ
ــالــــي  لـــتـــلـــبـــيـــة احــــتــــيــــاجــــات أهــ

الــعــاصــمــة مـــن الـــخـــدمـــات في 
مــخــتــلــف مــنــاطــق الــمــحــافــظــة، 
ــالـــة  ــة ورسـ ــ كـــمـــا اســـتـــعـــرض رؤيــ
المحافظة القائمة على تقديم 
للمواطنين  مــتــمــيــزة  خـــدمـــات 
ــيــــن عــــبــــر مـــتـــابـــعـــة  ــيــــمــ ــقــ والــــمــ
وتـــطـــويـــر الــخــطــط الــتــنــمــويــة، 
إضــافــة إلـــى عـــدد مــن الــبــرامــج 
التي  المستقبلية  والــمــشــاريــع 
تسعى المحافظة إلى تنفيذها 
تطوير  مجال  في  تصب  والتي 
ــات الـــعـــامـــة لـــألهـــالـــي  ــدمــ ــخــ الــ
ســعــيــًا لــلــنــهــوض بــالــمــحــافــظــة 
العاصمة  بصفتها  عــام،  بشكل 
ــصــــــاديــــــة  والــــــــواجــــــــهــــــــة االقــــــتــــ

والسياحية للمملكة.

باأمانة الم�سوؤولين  مع  يبحث  العا�سمة  محافظ 
العا�سم�ة احتياج�ات الأهال�ي م�ن الخدم���ات

بـــن مــحــمــد آل خليفة  الــشــيــخ ســلــمــان  ــارك  شــ
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــمـــركـــز الــــوطــــنــــي لــألمــن 
رفع  إمكانية  حــول  نقاشية  حلقة  فــي  السيبراني 
السيبراني  األمـــن  مــجــال  فــي  والمعايير  األنــظــمــة 
والقوانين التنظيمية لحماية البيانات الشخصية 
والــتــوقــيــع اإللــكــتــرونــي، وذلـــك بــالــمــنــتــدى الــدولــي 
ــي الــجــمــهــوريــة  لـــألمـــن الــســيــبــرانــي الـــــذي عــقــد فـ
الفرنسية خال الفترة من 7 لغاية 9 يونيو الجاري 
بــمــشــاركــة الــعــديــد مــن الــخــبــراء فــي مــجــال األمــن 

الرقمي.
األوروبــيــة  القوانين  لمناقشة  الحلقة  وتهدف 
معايير  إلى  والتطرق  السيبراني  األمن  مجال  في 
اإللكتروني  والتوقيع  الشخصية  البيانات  حماية 
تأثيرها بشكل  الشخصية ومدى  البيانات  وحماية 
عام على حماية بيانات المواطن األوروبي، ومناقشة 

تطوير االستثمار في البنية التحتية لحماية هذه 
األنظمة على صعيدي القطاع العام والخاص.

مـــن جــانــبــه، أشــــاد الــشــيــخ ســلــمــان بـــن محمد 
ــة الــشــامــلــة فــي هـــذا الــمــجــال،  ــيـ بــالــقــوانــيــن األوروبـ
ــان لــهــا دور كــبــيــر فـــي حــمــايــة الــمــواطــن  ــي كــ ــتـ والـ
األوروبــــــي فـــي انــتــقــالــه لــلــمــعــامــات اإللــكــتــرونــيــة، 
والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى االقـــتـــصـــاد الـــرقـــمـــي، مــــؤكــــدًا أن 
القوانين في مملكة البحرين اليوم تأخذ دورا كبيرا 
الــرقــمــي، حيث  والــمــبــادئ لصلتحول  األفــكــار  مــن 
تــم إنــجــاز الــضــوابــط والــقــوانــيــن الــخــاصــة فــي هذا 
المجال للتناسب مع طبيعة العمل المعتمدة في 
المملكة تماشيًا مع المعايير األوروبية خاصة فيما 
البيانات  وحماية  اإللكترونية  بالمعامات  يتعلق 

الشخصية ، باإلضافة إلى التوقيع االلكتروني.

الرئي��ص التنفيذي للمركز الوطني للأمن ال�س�يبراني ي�س�ارك في حلقة نقا�س�ية 
ح�ول اإمكاني�ة رف�ع الأنظم�ة والمعايي�ر ف�ي مج�ال الأم�ن ال�س�يبراني بفرن�س�ا

م�شيدا بجناح معر�ض وم�ؤتمر »المنامة هيلث 2022«

تعزيز  ي��ب��ح��ث  ل��ل�����س��ح��ة«  »الأع���ل���ى  رئ��ي�����ص 
م�سر م���ع  وال����دوائ����ي  ال�����س��ح��ي  ال���ت���ع���اون 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16151/pdf/1-Supplime/16151.pdf?fixed8685
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/1298476
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ــام رئــيــس الــمــجــلــس األعــلــى  قـ
لــلــصــحــة الـــفـــريـــق طــبــيــب الــشــيــخ 
محمد بن عبداهلل آل خليفة بزيارة 
لجمهورية مصر العربية على رأس 
القطاعات  يمثل  رفيع  وفد صحي 
الــصــحــيــة فـــي الــمــمــلــكــة فـــي إطـــار 
تـــعـــزيـــز أطــــــر الــــتــــعــــاون الــصــحــي 
ــي بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــدوائــ والــ
وجمهورية مصر العربية الشقيقة 
المؤتمر  فعاليات  فــي  والــمــشــاركــة 
»صــحــة  األول  ــقـــي  ــريـ اإلفـ الــطــبــي 
إفريقيا« تحت رعاية فخامة رئيس 
الرئيس  العربية  مصر  جمهورية 
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي، الـــذي عقد 
إلـــى 7 يونيو  الــفــتــرة مــن 5  خـــال 
الجاري، تحت شعار: »بوابتك نحو 

االبتكار والتجارة«.
الــصــدد عقد رئيس  وفــي هــذا 
المجلس األعلى للصحة اجتماعا 
وزير  الدكتور خالد عبدالغفار  مع 
العلمي  والــبــحــث  الــعــالــي  التعليم 
والـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال وزيــــــر الــصــحــة 

والسكان بجمهورية مصر العربية، 
لــبــحــث ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون بين 
الـــبـــلـــديـــن، وذلـــــك بــحــضــور هــشــام 
مملكة  سفير  الــجــودر  محمد  بــن 
لــــدى جــمــهــوريــة مصر  الــبــحــريــن 

العربية والوفد الصحي المرافق.
ــعـــراض  ــتـ وتـــــنـــــاول الـــلـــقـــاء اسـ
بالمنظومة  العمل  استراتيجيات 
والتجارب  البلدين،  بكا  الصحية 
الرائدة التي تم تحقيقها من أجل 
الئقة  طبية  رعــايــة  أفــضــل  تقديم 
لــمــواطــنــي الــدولــتــيــن، كــمــا نــاقــش 
الجانبان توسيع آفاق التعاون بين 
بالبلدين،  الصحيين  القطاعين 
والمستلزمات  األجــهــزة  شـــراء  فــي 

الطبية ومجال توفير األدوية.
وأعرب رئيس المجلس األعلى 
لــلــصــحــة عـــن ســـعـــادتـــه بــاســتــمــرار 
بين  المشترك  والتعاون  التنسيق 
والــمــصــري،  البحريني  الجانبين 
بالتعاون  فــي هـــذا اإلطــــار  مــشــيــدًا 
المؤسسات  مختلف  بين  الــوثــيــق 

مقدمتها  في  البحرينية  الصحية 
الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى لــلــصــحــة مــع 
ــة مــصــر  ــوريـ ــهـ ــمـ ــم فــــي جـ ــهـ ــرائـ نـــظـ

العربية الشقيقة.
ــتـــور  مــــن جـــانـــبـــه، أشـــــــاد الـــدكـ
التعليم  ــر  ــ وزيـ عــبــدالــغــفــار  خـــالـــد 
والقائم  العلمي  والــبــحــث  الــعــالــي 
بـــأعـــمـــال وزيـــــر الــصــحــة والــســكــان 
ــيـــة عــن  ــعـــربـ بـــجـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـ
ــات الـــثـــنـــائـــيـــة  ــاقــ ــعــ ــالــ ســــعــــادتــــه بــ
تربط  التي  والمتجذرة  الــراســخــة 
بــيــن الــبــلــديــن الــشــقــيــقــيــن، مــعــربــًا 
عـــن اعــــتــــزازه الــعــمــيــق بـــالـــروابـــط 
جمهورية  بين  العريقة  المشتركة 
مملكة  وشقيقتها  الــعــربــيــة  مــصــر 
ــاون  ــعــ ــتــ ــريــــن ومــــــجــــــاالت الــ ــبــــحــ الــ
الــمــثــمــر بــيــن الــبــلــديــن فـــي شتى 
الــــــمــــــجــــــاالت، واســــــتــــــعــــــداد مــصــر 
لــتــطــويــر الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق مع 
المجاالت  مختلف  فــي  البحرين 

الصحية والطبية.
كما قام الفريق طبيب الشيخ 
آل خــلــيــفــة  عــــبــــداهلل  بــــن  مـــحـــمـــد 
للصحة  األعــلــى  المجلس  رئــيــس 
فعاليات  بــزيــارة  الــمــرافــق  والــوفــد 
الــمــؤتــمــر الــطــبــي اإلفــريــقــي األول 
بالرعاية  وأشــــاد  إفــريــقــيــا«  »صــحــة 
المؤتمر  فــي  الــرفــيــعــة  والــمــشــاركــة 
ــا تميز  والــمــعــرض الــمــصــاحــب ومـ
التقى  كما  التنظيم  حسن  من  به 
ــبـــار مــصــنــعــي الـــــدواء  عـــــددا مـــن كـ
مع  الدوائي  التعاون  تعزيز  وبحث 

شركات األدوية المصرية. 
وعلى صعيد متصل قام رئيس 
األعلى للصحة بزيارة جناح مؤتمر 
»المنامة هيلث 2022«، واستمع إلى 
شـــرح حـــول بــرامــج الــمــؤتــمــر الــذي 
ســيــعــقــد بـــالـــشـــراكـــة بـــيـــن الــهــيــئــة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية وشركة »أديوكيشن باس« 
ــي مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن و»شــــركــــة  ــ فـ
medical spain« في جمهورية مصر، 
لمسه  بما  عــن سعادته  أعــرب  وقــد 
مــــن تــمــيــز فــــي الـــجـــنـــاح، مــتــمــنــيــًا 
مملكة  في  سيعقد  الــذي  للمؤتمر 
القادم  ديسمبر  شهر  في  البحرين 

كل التوفيق والنجاح.
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محميد احملميد

أول السطر:

المبارك، ستمتد نحو  إجازة عيد األضحى 
وترفيهية  عائلية  برامج  من  فهل  كامل،  أسبوع 
وســيــاحــيــة لــتــلــك الــفــتــرة؟ ومـــــاذا عـــن جــاهــزيــة 
الــمــطــار والــفــنــادق والــمــجــمــعــات وغــيــرهــا؟ فهل 
لصالح  الفترة  تلك  الستثمار  مستعدون  نحن 
المواطن والسائح، واالقتصاد الوطني كذلك.؟؟

مواعيد الفحص جلهاز )MRI( يف 
السلمانية:

قد  الطبية  المواعيد  مشكلة  أن  أظــن  كنت 
تشهده  ما  في ظل  منها،  التخلص  وتــم  انتهت، 
أن  أظــن  كنت  تــطــور..  مــن  الصحية  المنظومة 
السلمانية  مستشفى  في  موعد  على  الحصول 
في  إسكانية،  خدمة  على  الحصول  ينافس  لن 
ظل ما تحقق من جهود متميزة، نعتز ونتشرف 
بها في خدماتنا الصحية.. كنت أظن أن الدعم 
ــذي تــقــدمــه الـــدولـــة، والــتــبــرعــات الــتــي تــبــادر  الــ
واألفــراد،  والعائات  والمؤسسات،  الشركات  بها 
سيوفر  المجتمعية،  الــمــســؤولــيــة  مــن  انــطــاقــا 
كنت  الــنــاس..  لعاج  المطلوبة  األجهزة  معظم 

أظن.. وكنت أظن.. ولكن خاب ظني..!! 
فــهــل مــن الــمــعــقــول، ونــحــن فــي عـــام 2022، 
ــام الــرفــيــع  ــمــ ــتــ ــم واالهــ ــدعــ ــل هـــــذا الــ ــا كــ ــنـ ــديـ ولـ
من  نعاني  نـــزال  ال  أنــنــا  الصحية،  بالمنظومة 
مشكلة تأخر الحصول على موعد في السلمانية 
إلى  الــمــدة  مــن أجــل الفحص فقط، وقــد تصل 

عشرة أشهر..!!
مــســتــشــفــى  ــن  مــ رســـمـــيـــة  أوراق  يـــــدي  بـــيـــن 
ابنتها يوم األحد  السلمانية، لسيدة اصطحبت 
كانت  حــيــث  2022م،  يــونــيــو   5 بــتــاريــخ  الــمــاضــي 
تعاني مــن ألــم فــي الــركــبــة، وبــعــد الــعــرض على 
تجري فحصا من خال  أن  قــرر  العظام،  دكتور 
يوم  بتاريخ  إعطاؤها موعدا  )MRI(، فتم  جهاز 
األحد الموافق 19 مارس 2023، أي بعد 10 أشهر 

من طلب الموعد..!!
لست أبالغ في األمر، وليست المعلومات غير 
صحيحة أو غير دقيقة، ولكنها بأوراق السلمانية 
الــرســمــيــة..!! فــهــل يــصــبــر الــمــريــض عــلــى ألمه 

ومرضه ومعاناته 10 أشهر..؟؟ هل يوجد نقص 
فـــي األجـــهـــزة حــتــى يــنــتــظــر الــمــريــض كـــل هــذه 
الفترة؟ هل تقدمت الوزارة بطلب الدعم المالي 
ولــم تحصل عليها  الــدولــة لتوفير األجــهــزة  من 
تبادر مؤسسة  أن  إلى  بعد..؟؟ هل هناك حاجة 
أو جمعية خيرية بتنظيم حملة تبرعات لتوفير 
األجهزة..؟؟ هل مشكلة المواعيد للفحص عبر 
إلــى  يلجأ  أن  عــلــى  الــمــواطــن  األجــهــزة ستجبر 
المستشفيات الخاصة ويدفع مبالغ طائلة..؟؟ 
وماذا عن المواطن الذي ال يملك تلك المبالغ؟ 
علما بـــأن الــدســتــور قــد كــفــل مــجــانــيــة الــرعــايــة 

الصحية.
المنظومة الصحية في بادنا، تشهد التقدم 
واالهــتــمــام الــرفــيــع، وقــد أثبتت جــدارتــهــا خال 
مشكلة  أن  المؤسف  مــن  ولــكــن  كــورونــا،  جائحة 
الذي  األمر  ومستمرة،  قائمة  تزال  ال  المواعيد 
األداء  جــودة  فــي  مهم  عنصر  غياب  فــي  يتسبب 
نحو  متوجهون  ونــحــن  والتنافسية..  والــرعــايــة 
والعديد  الصحي،  والتأمين  الشاملة  الــرعــايــة 
المتقدمة  الصحية،  والمشاريع  المبادرات  من 
والرائدة والحضارية، التي تجعل من المنظومة 
في  ومتميزة  بـــارزة  عــامــة  بــادنــا  فــي  الصحية 

الخدمات والرعاية على مستوى المنطقة.
المجلس  أمـــام  المسألة  هــذه  أعـــرض  إنــنــي 
ومعالجة  دراســــة  فــي  للنظر  لــلــصــحــة،  األعــلــى 
 ،)MRI( موضوع المواعيد والفحص على جهاز
ــا غـــيـــره مــــن األجــــهــــزة الــــضــــروريــــة، الــتــي  ــمــ وربــ
اإلشـــارة  مــع  عــاجــل،  بشكل  الــمــرضــى  يحتاجها 
واإلشــادة هنا إلى وجود أجهزة وتقنيات حديثة 
متوفرة في السلمانية والمستشفيات الحكومية، 
ويشكر عليها القائمون على السلمانية والمراكز 

الصحية.

آخر السطر:

مع بداية العطلة واإلجــازة الصيفية والتي 
تــشــهــد إقــبــال الــنــاس عــلــى حــجــز وتــأجــيــر بــرك 
لتوفير  الرقابة  تشديد  يتم  أن  نأمل  السباحة، 
األمــن والسامة منعا لوقوع أي حــادث غــرق ال 
سمح اهلل، وحتى ال تتحول فرحة الناس في برك 

السباحة إلى أحزان وفواجع. 

malmahmeed7@gmail.com

مواعيد الفح�ص لجهاز )MRI( بال�سلمانية

الطفولة  لتنمية  البحرينية  الجمعية  عــقــدت 
اجتماع الجمعية العمومية برئاسة الدكتور حسن بن 
عبداهلل فخرو رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور 
العمومية،  الجمعية  وأعضاء  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
الساعي ممثا عن مكتب  نبيل  كما حضر االجتماع 

نبيل الساعي مدقق الحسابات. 
فخرو  عــبــداهلل  حسن  الدكتور  رحــب  البداية  فــي 
بــالــحــضــور لــدعــمــهــم ومــســانــدتــهــم الــجــمــعــيــة، مــؤكــدا 
حرص مجلس اإلدارة على االستنارة باآلراء السديدة 
على  والــعــمــل  الجمعية  مــســيــرة  لــمــواصــلــة  للحضور 
ورؤساء  اإلدارة  الشكر ألعضاء مجلس  وقدم  رفعتها، 
الـــلـــجـــان لــجــهــودهــم الــمــخــلــصــة فـــي تــطــويــر الــعــمــل 
بالجمعية مع بيان هذه األنشطة والفعاليات. وتناول 
الـــدكـــتـــور حــســن بـــن عـــبـــداهلل فــخــرو فـــي كــلــمــتــه أهــم 
العمل  تطور  أهمها  من  الجمعية  ومشاريع  انجازات 
لتطوير  للجمعية  االســتــثــمــاري  الــبــنــاء  مــشــروع  فــي 
وتــنــويــع مــصــادر الــدخــل وضــمــان اســتــمــراريــتــه حيث 
قـــدم األمــيــن الــمــالــي الــدكــتــور حــســن إبــراهــيــم كمال 
إضافة  المبنى،  في مشروع  العمل  لتطورات  ملخصا 
التاسع  الجمعية  لمؤتمر  والتحضير  ــداد  اإلعــ إلــى 
»الطفولة والتكنولوجيا.. الفرص والتحديات« الذي 
الدكتور  برئاسة  القادم  أكتوبر  في  عقده  المقرر  من 

فؤاد شهاب. 
ــور حـــســـن فـــخـــرو فــــي كــلــمــتــه  ــتـ ــدكـ كـــمـــا تــــنــــاول الـ
المحاضرة  بتنظيم  بالجمعية  الــمــرأة  لجنة  قــيــام 
االفتراضية التوعوية التي تصب حول حقوق األطفال 
العام  )التعليق  بعنوان  الرقمية  الثورة  مخاطر  أمــام 
الطفل حول »حقوق األطفال  للجنة حقوق  رقم 25 
المتعلقة بالبيئة الرقمية« وتأثير األلعاب االلكترونية 
فوزية  األســتــاذة  بتنسيق  تمت  الــتــي  األطــفــال(  على 
الــمــحــروس وتــقــديــم كـــل مـــن: أمـــل الـــدوســـري عضو 

الجمعية،  عضو  الصويغ  سهام  والــدكــتــورة  الجمعية 
السنوي  التقويم  بالجمعية  اإلدارة  مجلس  وإصــدار 
الــســر األســـتـــاذة فــوزيــة  ــإشـــراف أمــيــن  بـ لــعــام 2022م 
الــمــحــروس، الـــذي ســلــط الــضــوء عــلــى أطــفــال مركز 
الفنية  األعــمــال  لمشاركتهم  الــشــرق  ــوان  ألـ جاليري 
لألطفال المبدعين الملتحقين بالمركز، حيث تناول 
التقويم لهذا العام قضية تنمية اإلبداع لدى الطفل. 
وقد أثنى الحضور على جهد القائمين على الجمعية 

وعلى أعضاء مجلس اإلدارة.
الجمعية  تقرير  الساعي لألعضاء  نبيل  قدم  ثم 
المالي، وأوضح أن أعضاء مجلس اإلدارة يأملون زيادة 
المجدية  األدوات  بعض  طريق  عن  المالي  مردودها 
والمحفوظة، وقد أثنى الحضور على جهد القائمين 
حفظ  فــي  اإلدارة  مــجــلــس  وأعـــضـــاء  الجمعية  عــلــى 
وتدبيرها.  ــور  األمـ تصريف  وحــســن  الجمعية  أمـــوال 
وبعد عرض ومناقشة التقرير المالي للجمعية للعام 
ــرد على اســتــفــســارات الــحــضــور تــم إبــراء  الــمــاضــي والـ
المالية  التصرفات  عــن  اإلدارة  مجلس  أعــضــاء  ذمــة 

لعام 2021م. 
مكتب  تشكيل  تم  اإلدارة  مجلس  استقالة  وبعد 
عباس  الدكتور  برئاسة  االنتخابات  إلجــراء  للمؤتمر 
هال الختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعية للسنتين 
أسفرت  وقد  و2024-2023(،   2023-2022( القادمتين 

نتائج االنتخابات عن فوز كل من بالتزكية: 
ــبـــداهلل فـــخـــرو رئـــيـــس مجلس  الـــدكـــتـــور حــســن عـ
اإلدارة، والدكتور عبداهلل الحواج نائب رئيس مجلس 
الــمــحــروس أمين  فــوزيــة مــحــروس  اإلدارة، واألســتــاذة 
المالي،  األمين  كمال  إبراهيم  والدكتور حسن  السر، 
والدكتور فؤاد شهاب عضو مجلس اإلدارة، والدكتورة 
فخرية ديري عضو مجلس اإلدارة، واألستاذة بهيجة 

الديلمي عضو مجلس اإلدارة.

الجمعي�ة البحريني�ة لتنمي�ة الطفول�ة تنظ�م    
موؤتمر الطفولة والتكنولوجي�ا اأكتوبر الق�ادم

وف�������اء وت����ق����دي����را ل��ل��دك��ت��ور 
ال��م��ه��ن��د���ص ����س���ي���اء ت��وف��ي��ق��ي

بقلم: نايف عمر الكالي

وكيل وزارة األشغال واإلسكان )متقاعد(

الوطنية  الشخصيات  من  بالكثير  العزيزة  بادنا  تزخر 
والكفاءات المتميزة والتي لعبت الدور الكبير في بناء مملكة 
البحرين الغالية ونهضتها وتطورها في كل المجاالت حتى 
وصــلــت إلــى مــا هــي عليه اآلن مــن تــقــدم فــي ســائــر مناحي 
والتعمير والتطوير  البناء  الحياة. وعندما نتحدث عن دور 
والتحديث البد وأن نذكر المجال الهندسي والعاملين فيه 
بتقدم  المرتبط  واالستراتيجي  الحيوي  المجال  باعتباره 
المنحى نذكر بكل اإلجــال  وفــي هــذا  وازدهـــارهـــا.  الــبــلــدان 
جمعية المهندسين البحرينية وإسهاماتها المقدرة في بناء 

البحرين الحديثة.
الكفاءات  إسهامات  إلى  نتطرق  عندما  المقام  هذا  في 
نذكر  واالعتزاز  الفخر  بكل  الهندسي  المجال  في  الوطنية 
توفيقي  عبدالعزيز  ضياء  المهندس  الــدكــتــور  العزيز  األخ 
دورتــه  انتهت  الــذي  البحرينية  المهندسين  جمعية  رئيس 
وأبدى عدم نيته في الترشح مجددا إلفساح المجال للغير 
من األعضاء لرئاسة الجمعية. وربما ال نتصور قدر الكفاءة 
سابق  رئيس  أنــه  نــدرك  عندما  إال  توفيقي  بها  يزخر  التي 
ــا أدراك مـــا رئــيــس اتــحــاد  التـــحـــاد الــمــهــنــدســيــن الـــعـــرب، ومـ
العربية،  البلدان  كل  رايته  الذي ينضوي تحت  المهندسين 
أبنائها  الغالية وتميز  األمر الذي يدلل على تفرد مملكتنا 
في المجاالت التي يعتمد عليها العالم في تطوره وتقدمه.

الــدكــتــور الــمــهــنــدس ضــيــاء تــوفــيــقــي شــخــصــيــة قــيــاديــة 
رفعت  التي  الكفاءات  من  وهو  الرفيع  الطراز  من  محترمة 
اسم البحرين عاليا في المحافل اإلقليمية والدولية، ومن 
األخ  الثاقبة.  ورؤاهــم  السديد  بفكرهم  بادنا  الذين شرفوا 
الخليج  بكلية  التحق  اســتــشــاري،  مــدنــي  مهندس  توفيقي 
في  دراســتــه  وأكمل  حاليا(  البحرين  )جامعة  للتكنولوجيا 
جامعة سولينت في ساوثهامبتون وحصل على الماجستير 
الرئيس  وهــو  بريطانيا.  فــي  مــن جامعة الفــبــرة  والــدكــتــوراه 
الهندسية(  لاستشارات  توفيقي  ضياء  لـ)مكتب  التنفيذي 
منذ 2003 وعمل سابقا لمدة 25 عاما في القطاع الحكومي 
المواصات،  وزارة  في  المدني  الطيران  وتحديدا في شؤون 
لمشاريع  والــصــيــانــة  الــهــنــدســة  إدارة  مــديــر  مــنــصــب  وشــغــل 

وأعمال مطار البحرين الدولي.
إلــى   1996 مــن  البحرينية  المهندسين  جمعية  تـــرأس 
الجمعية  مــؤســس  وهــو   2022 إلــى   2018 مــن  وكــذلــك   2002
البحرينية للتخطيط االستراتيجي، وأثناء ترؤسه الجمعية 
قدم الكثير من البرامج الجديدة كبرنامج توظيف وتدريب 
الجمعية،  جــائــزة  ومــشــروع  الــتــخــرج،  حــديــثــي  المهندسين 
وتــأســيــس مــجــلــس أمــنــاء لــمــركــز الــتــدريــب وكــذلــك ملتقى 
بـــبـــرنـــامـــج راق ومــتــمــيــز  ــروج  ــ ــــخـ والـ الـــشـــبـــاب  لــلــمــهــنــدســيــن 
مرافق  بناء  وإعــادة  الذهبي  باليوبيل  الجمعية  الحتفاليات 
أجمل  ولعل  األخـــرى.  البرامج  مــن  والكثير  الجمعية  مقر 
السابقين ومختلف  الرؤساء  وإدمــاج  من كل ذلك كان دعوة 
األعضاء للمشاركة في هذه البرامج ليعمل الجميع كفريق 

واحد متجانس لخدمة الجمعية.
ضياء  المهندس  الدكتور  العزيز  األخ  وحنكة  خبرة  إن 
التي  والخطط  التدريبية  األفكار  من  الكثير  فيها  توفيقي 
يحتاجها أصحاب المهنة وبشكل خاص حديثي التخرج من 
المضيئة  العامات  بعض  نقتطف  أن  ويمكننا  الجامعات، 
صدر  الــذي  التقرير  تصدرت  التي  توفيقي  ضياء  كلمة  من 
بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الجمعية عندما تساءل 

بموضوعية وحكمة:
»هـــل الــجــمــعــيــة ســتــســتــمــر عــلــى الــمــســيــرة ذاتـــهـــا خــال 
خدمات  تقديم  إلــى  ستتجه  أنــهــا  أم  الــقــادم،  قــرن  النصف 
العالمية والسيما  االقتصادية  الظروف  كل  مغايرة في ظل 

ذات العاقة بمهنة الهندسة والمهندسين؟«
فــيــرد عــلــى الـــســـؤال بــنــفــســه فــيــقــول »إنـــنـــا بــحــاجــة إلــى 
العالم  دول  في  المتبعة  النماذج  على  متعمقة  نظرة  إلقاء 
العمل  ونموذج  نمط  وتحديث  الهندسي،  للعمل  المتقدمة 
الحالي والخدمات المقدمة للتأقلم مع هذه المتغيرات، وال 
يأتي تغيير أنماط العمل أو تحديثه بين عشية وضحاها، بل 
عن طريق وضع دراسة متأنية من أجل التوصل إلى النموذج 

األمثل لمملكة البحرين«.
االنعطافة  هــذه  فــي  »لعلنا  ضــيــاء:  المهندس  ويضيف 
التاريخية والتحول إلى نصف قرن آخر من عمر الجمعية، 
ــات جــعــل الــعــضــويــة في  ــويــ أرى أنـــه مـــن الـــضـــروريـــات واألولــ
جــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن الــبــحــريــنــيــة بــمــثــابــة عــضــويــة مهنية 
ُيستند إليها لمعادلة الشهادات أسوة بالمؤسسات والمعاهد 
عن  إال  الــتــوجــه  هــذا  طــرح  يمكن  وال  العالمية،  الهندسية 
طــريــق وضـــع مــنــاهــج لــحــصــول مــقــدم طــلــب عــلــى العضوية 
مهنية  وامتحانات  معينة  تقييمية  بمراحل  المرور  بعد  إال 

وتتحول العضوية االختيارية إلى عضوية مهنية«.
هذه اإلضاءات تشير بوضوح شديد إلى أن األخ توفيقي 
ولوطنه  لزمائه  رؤية هندسية واضحة وحبا صادقا  يملك 

البحرين العزيزة.
وأخيرا.. فإن عبارات الشكر والتقدير ال تفي بمشاعرنا 
عبدالعزيز  ضــيــاء  المهندس  العزيز  األخ  تــجــاه  الحقيقية 
توفيقي لمساهماته القيمة في مسيرة جمعية المهندسين 
كذلك  أجزله  والتقدير  والشكر  ورئيسا.  عضوا  البحرينية 
وتركوا بصماتهم  الجمعية  إدارة  في  الذين عملوا معه  لكل 
التي يستفيد منها األعضاء في كل المراحل المقبلة، مع كل 
التمنيات الصادقة بدوام الصحة والعافية وخدمة البحرين 

العزيزة من مكان آخر.

ــــخ راشـــــــــــد بـــن  ــيـ ــ ــشـ ــ أكـــــــــد الـ
خـــلـــيـــفـــة  آل  عـــــبـــــدالـــــرحـــــمـــــن 
مــحــافــظ مــحــافــظــة الــعــاصــمــة، 
حرص محافظة العاصمة على 
مـــد جـــســـور الـــتـــواصـــل وتــعــزيــز 
أمانة  مــع  المشترك  التنسيق 
األهــــداف  لتحقيق  الــعــاصــمــة، 
المشتركة للجهتين والمتمثلة 
فــــــــي مـــــتـــــابـــــعـــــة احـــــتـــــيـــــاجـــــات 
األهـــــالـــــي وتـــحـــســـيـــن وتـــطـــويـــر 
المقدمة  والــخــدمــات  الــمــرافــق 
ــن،  ــيـ ــمـ ــيـ ــقـ ــمـ لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن والـ
الــمــحــافــظــة  دور  إلـــــى  ــًا  ــوهـ ــنـ مـ
للتعرف  فــاعــلــة  وصـــل  كــحــلــقــة 
عـــلـــى مــتــطــلــبــات الــمــواطــنــيــن 
الجهات  مع  تنفيذها  ومتابعة 

الحكومية.
جــاء ذلــك خــال استقبال 

الــمــهــنــدس محمد  الــمــحــافــظ، 
أمانة  عــام  مدير  السهلي  سعد 
العاصمة وعدد من المسؤولين 
ــور  بــــــاألمــــــانــــــة، وذلــــــــــك بـــحـــضـ
ــبـــداهلل الــمــدنــي نــائــب  حــســن عـ
مــحــافــظ الــعــاصــمــة ومـــديـــري 
حيث  بــالــمــحــافــظــة،  اإلدارات 
قـــدمـــوا الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات 
عبدالرحمن  بــن  راشـــد  للشيخ 
الملكية  الثقة  على  خليفة  آل 
الـــســـامـــيـــة بــتــعــيــيــنــه مــحــافــظــًا 
متمنين  العاصمة،  لمحافظة 
في  والنجاح  التوفيق  لمعاليه 

مهام عمله.
وبـــحـــث الـــمـــحـــافـــظ خـــال 
ــة  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ــــط الـ ــطـ ــ الــــــلــــــقــــــاء، خـ
ــات الــمــســتــقــبــلــيــة  ـــروعــ ـــشـ ــمـ والــ
ــالــــي  لـــتـــلـــبـــيـــة احــــتــــيــــاجــــات أهــ

الــعــاصــمــة مـــن الـــخـــدمـــات في 
مــخــتــلــف مــنــاطــق الــمــحــافــظــة، 
ــالـــة  ــة ورسـ ــ كـــمـــا اســـتـــعـــرض رؤيــ
المحافظة القائمة على تقديم 
للمواطنين  مــتــمــيــزة  خـــدمـــات 
ــيــــن عــــبــــر مـــتـــابـــعـــة  ــيــــمــ ــقــ والــــمــ
وتـــطـــويـــر الــخــطــط الــتــنــمــويــة، 
إضــافــة إلـــى عـــدد مــن الــبــرامــج 
التي  المستقبلية  والــمــشــاريــع 
تسعى المحافظة إلى تنفيذها 
تطوير  مجال  في  تصب  والتي 
ــات الـــعـــامـــة لـــألهـــالـــي  ــدمــ ــخــ الــ
ســعــيــًا لــلــنــهــوض بــالــمــحــافــظــة 
العاصمة  بصفتها  عــام،  بشكل 
ــصــــــاديــــــة  والــــــــواجــــــــهــــــــة االقــــــتــــ

والسياحية للمملكة.

باأمانة الم�سوؤولين  مع  يبحث  العا�سمة  محافظ 
العا�سم�ة احتياج�ات الأهال�ي م�ن الخدم���ات

بـــن مــحــمــد آل خليفة  الــشــيــخ ســلــمــان  ــارك  شــ
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــمـــركـــز الــــوطــــنــــي لــألمــن 
رفع  إمكانية  حــول  نقاشية  حلقة  فــي  السيبراني 
السيبراني  األمـــن  مــجــال  فــي  والمعايير  األنــظــمــة 
والقوانين التنظيمية لحماية البيانات الشخصية 
والــتــوقــيــع اإللــكــتــرونــي، وذلـــك بــالــمــنــتــدى الــدولــي 
ــي الــجــمــهــوريــة  لـــألمـــن الــســيــبــرانــي الـــــذي عــقــد فـ
الفرنسية خال الفترة من 7 لغاية 9 يونيو الجاري 
بــمــشــاركــة الــعــديــد مــن الــخــبــراء فــي مــجــال األمــن 

الرقمي.
األوروبــيــة  القوانين  لمناقشة  الحلقة  وتهدف 
معايير  إلى  والتطرق  السيبراني  األمن  مجال  في 
اإللكتروني  والتوقيع  الشخصية  البيانات  حماية 
تأثيرها بشكل  الشخصية ومدى  البيانات  وحماية 
عام على حماية بيانات المواطن األوروبي، ومناقشة 

تطوير االستثمار في البنية التحتية لحماية هذه 
األنظمة على صعيدي القطاع العام والخاص.

مـــن جــانــبــه، أشــــاد الــشــيــخ ســلــمــان بـــن محمد 
ــة الــشــامــلــة فــي هـــذا الــمــجــال،  ــيـ بــالــقــوانــيــن األوروبـ
ــان لــهــا دور كــبــيــر فـــي حــمــايــة الــمــواطــن  ــي كــ ــتـ والـ
األوروبــــــي فـــي انــتــقــالــه لــلــمــعــامــات اإللــكــتــرونــيــة، 
والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى االقـــتـــصـــاد الـــرقـــمـــي، مــــؤكــــدًا أن 
القوانين في مملكة البحرين اليوم تأخذ دورا كبيرا 
الــرقــمــي، حيث  والــمــبــادئ لصلتحول  األفــكــار  مــن 
تــم إنــجــاز الــضــوابــط والــقــوانــيــن الــخــاصــة فــي هذا 
المجال للتناسب مع طبيعة العمل المعتمدة في 
المملكة تماشيًا مع المعايير األوروبية خاصة فيما 
البيانات  وحماية  اإللكترونية  بالمعامات  يتعلق 

الشخصية ، باإلضافة إلى التوقيع االلكتروني.

الرئي��ص التنفيذي للمركز الوطني للأمن ال�س�يبراني ي�س�ارك في حلقة نقا�س�ية 
ح�ول اإمكاني�ة رف�ع الأنظم�ة والمعايي�ر ف�ي مج�ال الأم�ن ال�س�يبراني بفرن�س�ا

م�شيدا بجناح معر�ض وم�ؤتمر »المنامة هيلث 2022«

تعزيز  ي��ب��ح��ث  ل��ل�����س��ح��ة«  »الأع���ل���ى  رئ��ي�����ص 
م�سر م���ع  وال����دوائ����ي  ال�����س��ح��ي  ال���ت���ع���اون 

العدد:  16151
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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
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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 |
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.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
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تــــــنــــــص الــــــــــمــــــــــادة مـــــــــادة 
الــمــحــكــمــة  ــانــــون  قــ مــــن   )29(
لسنة   )27( رقـــم  الــدســتــوريــة 
المحكمة  )تفصل  بــأن:   2002
الفرعية(  المسائل  في جميع 
المحكمة  احــكــام  احـــد  وفـــي   ،
المحكمة:  قــالــت  الــدســتــوريــة 
)ان المحكمة الدستورية عند 
في  الــمــصــلــحــة  شـــرط  بحثها 
تقتصر  الــدســتــوريــة  الـــدعـــوى 
الحكم  أن  مــن  التحقق  عــلــى 
، يؤثر على  الذي يصدر فيها 
الــحــكــم فـــي مــســألــة كــلــيــة أو 
فرعية تدور حولها الخصومة 
ــوى الـــمـــوضـــوعـــيـــة  ــ ــدعــ ــ ــي الــ ــ فـ
إلــى بحث  ذلــك  يمتد  أن  دون 
شـــروط قــبــول تلك الــدعــوى(، 

ــذا الـــحـــكـــم ان الــمــحــكــمــة لــم  ــ ويــــاحــــظ فــــي هـ
تتناول بحث مسألة فرعية في حكمها او مسألة 
ــزاع، حــيــث اقــتــصــر الــحــكــم على  ــنـ فــرعــيــة فــي الـ
الدعوى  في  اثيرت  التي  الكلية  المسائل  بحث 
برفض  القضاء  الــى  الحكم  وانتهى  الدستورية 

الدعوى.
ماهية المسائل الكلية والفرعية: 

تــتــحــدد الــمــســائــل الــفــرعــيــة فـــي الـــدعـــوى 
الدستورية بارتباط النصوص القانونية المدعى 
بمخالفتها الدستور وترتبط بمصلحة المدعي 
ــواء كــانــت مصلحة  فـــي الـــنـــزاع الــمــوضــوعــي، ســ
كـــانـــت مصلحة  ــواء  ــ وســ مــحــتــمــلــة  او  مــتــحــقــقــة 
يطعن  فقد  الــصــورة  ولتوضيح  كلية؛  او  جزئية 
على مجموعة  الدستورية  الدعوى  في  المدعي 
مــن الــنــصــوص الــقــانــونــيــة، وهـــذه الــنــصــوص في 
ان ترتبط  حالة الحكم بعدم دستوريتها يتعين 
بــعــدم  يــحــكــم  نـــص  كـــل  وأن  الــمــدعــي  بمصلحة 
او مصلحة  فــائــدة  لــلــمــدعــي  يــحــقــق  دســتــوريــتــه 
ولكن هذه المصلحة قد تضيق او تتسع بحسب 
نوع المصلحة ومجالها، على سبيل المثال فقد 
العقابي  النص  دستورية  بعدم  المدعي  يطعن 
المتعلق  التكميلية  بالعقوبة  المرتبط  والنص 
ـــوال ومــــادة الــتــحــفــظ على  مــثــا بــمــصــادرة االمــ

اموال الزوجة واالوالد القصر.
العقاب  مــادة  ان  ياحظ  المثال  هــذا  ففي 
بــالــســجــن تــحــقــق الــمــصــلــحــة الــكــلــيــة لــلــمــدعــي 
عند  ألنــه  تحقق مصالح جزئية  الــمــواد  وبــاقــي 
ــادة الـــعـــقـــاب ســيــحــكــم عـــلـــى الــمــدعــي  ــ ــاء مــ ــغــ إلــ
التكميلية  العقوبات  عليه  تطبق  ولــن  بالبراءة 
ولكن عند إلغاء العقوبات التكميلية او اي منها 
لن تطبق  ولكن  االدانــة  فإنه سيعاقب في حالة 
عليه العقوبات التكميلية، من هنا يمكن القول 
كلية  مسألة  دائما  هناك  معينة  حــاالت  في  إنــه 
تتمثل في أصل الموضوع ومسألة فرعية تتمثل 

في فرع الموضوع أو المنازعة.
والفرعية  الكلية  الــمــســائــل  اتــصــال  كيفية 

بالمحكمة الدستورية: 
ــادة 18 مـــن قـــانـــون الــمــحــكــمــة  ــمــ حـــــددت الــ

ــة مــــن لـــهـــم الــحــق  ــتـــوريـ الـــدسـ
ــــى الــمــحــكــمــة  فــــي الـــلـــجـــوء الـ
الـــدســـتـــوريـــة فـــي حــــال وجـــود 
بمعنى  الـــقـــوانـــيـــن  ــات  ــازعـ ــنـ مـ
ــدى  ــ وجـــــــــــود نـــــــــــزاع بــــــشــــــأن مـ
ــانــــون  ــة نـــــص فـــــي قــ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ دسـ
الـــتـــي  والــــجــــهــــات  الئــــحــــة  او 
ــلـــس  ــا الـــــــحـــــــق هــــــــي مـــجـ ــ ــهــ ــ لــ
الـــنـــواب  مــجــلــس  او  الــــــــــوزراء 
وكــذلــك  الــــشــــورى  او مــجــلــس 
ــراف الــدعــوى فــي الــدعــوى  أطـ
الموضوعية وكذلك المحاكم 
محاكم  بالمحاكم  والمقصود 
الـــقـــضـــاء الـــــــــواردة فــــي قـــانـــون 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة ومــحــاكــم 

القضاء العسكري.
تــقــبــل  ــاك جـــهـــات ال  ــنــ وهــ
الــمــنــازعــات فــي دســتــوريــة الــقــوانــيــن امــامــهــا هي 
القانوني  العامة وهيئة التشريع والرأي  النيابة 
واللجان  التحكيم  وهيئة  الدولة  قضايا  وجهاز 
فمثل  القضائي،  االخــتــصــاص  ذات  والمجالس 
شأن  في  امامها  الخصوم  يثير  ال  الجهات  هذه 
نزاع يتصل بدستورية القوانين او اللوائح ألنها 
ليست محاكم معنية بتقدير مدى جدية النزاع 
هناك  بقي  الدستورية،  المحكمة  الــى  وإحالته 
تساؤل في هذه المسألة هو: هل تقبل المنازعات 
بدستورية القوانين امام المحاكم االنضباطية؟

تطبيق في مجال المسائل الفرعية: 
قــانــون حظر  فــي  الطعن  تــم  عــام 2009  فــي 
ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، الصادر 
بالمرسوم بقانون رقم )4( لسنة 2001، في هذه 
معروضة  عــديــدة  مسائل  هــنــاك  كــانــت  القضية 
اتهام  بمواد  تتعلق  كلية  النزاع منها مسائل  في 
بمصادرة  تتصل  فرعية  مسائل  ومنها  المدعي 
ادانــتــه،  فــي حــالــة  امـــوال زوجــتــه وأوالده القصر 
اتــهــم بــجــرائــم تتصل بغسل  الــمــدعــي قــد  وكـــان 
فــإنــه ســـوف يتم  تــمــت مــعــاقــبــتــه  وإذا  االمــــــوال، 
ولكن  الــقــصــر،  وأوالده  زوجــتــه  امــــوال  مـــصـــادرة 
حكم المحكمة الدستورية رفض جميع الطلبات 
ــدى الــمــســائــل  ــ وقـــضـــى فــيــه بـــعـــدم دســـتـــوريـــة احـ
الــفــرعــيــة الــمــتــصــلــة بـــمـــصـــادرة امـــــوال الـــزوجـــة 

واالوالد القصر.
ومما ياحظ على الحكم في هذه المسألة 
القضاء  المدعي عند  الى مصلحة  لم يشر  انه 
بعدم الدستورية في المسألة الفرعية، ما يجعلنا 
سيجنيها  الــتــي  المصلحة  ماهية  عــن  نتساءل 
ويمكنني  بمعاقبته،  عليه  الحكم  عند  المدعي 
ان اجيب ان للمدعي مصلحة محتملة وذلك في 
حالة حصوله على ارث الزوجة او االوالد القصر 

فالمصلحة مادية ولكنها متراخية. 
بقيت هناك مسألة مهمة تتعلق بمدى جواز 
فرعية  مسألة  الدستورية  المحكمة  تبحث  ان 
المعروضة  المنازعة  في  عليها  يطعن  لم  ولكن 
بالنزاع، سوف نجيب عن  ولكنها متصلة  عليها 

هذه المسألة في المقال القادم إن شاء اهلل.

ال���م�������س���ائ���ل ال���ك���ل���ي���ة وال���ف���رع���ي���ة 
ف���ي ق�����س��اء ال��م��ح��ك��م��ة ال��د���س��ت��وري��ة

بقلم:
 د. محمد عبداهلل الكواري

أي  تــوجــد  أنـــه ال  الــصــحــة  وزارة  أكــــدت 
ــابـــة بــــمــــرض الــــســــل فــــي مــركــز  ــالــــة مـــصـ حــ
ــوقـــت الــحــالــي،  ــــاح والــتــأهــيــل فـــي الـ اإلصــ
سابق  وقــت  فــي  المصاب  النزيل  أن  مبينة 
السلمانية  مــجــمــع  إلـــى  نــقــلــه  تـــم  قـــد  كـــان 
الطبي منذ أسبوعين وحالته اآلن مستقرة، 
لــلــعــاج والــعــنــايــة الطبية  ــازال يــخــضــع  ــ ومـ

الازمة.
ــم اتــخــاذ  ــد تـ ــه قـ وأوضــــحــــت الـــــــوزارة أنــ

الحاالت  مثل هذه  في  المتبعة  اإلجـــراءات 
ــق الــــطــــبــــي بـــــنـــــاء عــلــى  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ مــــــن قــــبــــل الـ
ــم االنـــتـــهـــاء مــن  ــ ــوالت عــالــمــيــة وتـ ــوكــ ــروتــ بــ
الــازمــة بشكل  الــفــحــوصــات  إجــــراء جميع 
المخالطين  الــنــزالء  بقية  على  احــتــرازي 
لاطمئنان على الوضع الصحي بشكل عام، 
ــد أي إصـــابـــات بين  مــشــددة عــلــى عـــدم رصـ

المخالطين.
ــــى ضـــــــرورة اســتــقــاء  ــت الـــــــــوزارة إلـ ودعــــ

المعلومات من مصادرها الصحيحة وعدم 
انتقال  تــداولــه حــول  يتم  مــا  إلــى  االلتفات 
العدوى إلى النزالء أو عدم حصولهم على 

العناية الطبية الازمة حيال ذلك.
استمرارها  على  الصحة  وزارة  وشــددت 
فـــي تــقــيــيــم مــســتــوى الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
والــعــنــايــة الــطــبــيــة والــنــفــســيــة والــجــســديــة 
العاجية  البروتوكوالت  وتطبيق  بالنزالء 
ــة مـــرضـــيـــة،  ــالــ ــــل حــ ــع كـ ــ ــي تـــتـــنـــاســـب مـ ــتــ الــ

المختلفة  االحــتــيــاجــات  تــعــرف  ومــواصــلــة 
سعيًا منها للحفاظ على المكتسبات التي 
تــحــقــقــت عــبــر تــمــيــز الــنــظــام الــصــحــي في 

مملكة البحرين.
وشددت وزارة الصحة على أنه تم اتخاذ 
الحاالت  مثل هذه  في  المتبعة  اإلجـــراءات 
مـــن قــبــل الــفــريــق الــطــبــي الــمــعــالــج، وجـــاٍر 
العمل والتنسيق للتأكد من سامة الوضع 

الصحي لجميع النزالء.

وال��ت��اأه��ي��ل الإ����س���اح  ن���زلء  ب��ي��ن  بال�سل  اإ���س��اب��ة  ح���الت  ت��وج��د  ل 

أمـــــــرت الـــمـــحـــكـــمـــة الـــكـــبـــرى 
 15 دفع  بحريني  بإلزام  المدنية 
وألزمته  طليقته  إلى  دينار  ألف 
الــــمــــحــــكــــمــــة دفــــــــع مــــصــــروفــــات 
شـــاركـــتـــه في  أن  بــعــد  الــــدعــــوى، 
الـــحـــصـــول عـــلـــى وحــــــدة ســكــنــيــة 
باالستفادة من نظام مزايا، وبعد 
وشراء  التأسيس  في  مساهمتها 
بعدم  أخبرها  والصيانة  األثـــاث 
الــزواج وطلقها،  رغبته في إتمام 
ــكـــمـــة  ــث اســــتــــمــــعــــت الـــمـــحـ ــ ــيـ ــ حـ
انتهى  خبيرا  وانــتــدبــت  للشهود 
وقالت  للمبلغ،  استحقاقها  إلى 
المحكمة إن المدعي عليه أثرى 
بـــا ســبــب مـــشـــروع عــلــى حــســاب 

المدعية فحكمت لها بالمبلغ.
ــيـــة  ــة الـــمـــدعـ ــلــ ــيــ وقـــــالـــــت وكــ
ــار الــتــمــيــمــي إن  ــنـ الــمــحــامــيــة مـ
عليه  المدعى  تــزوجــت  موكلتها 

أقــنــعــهــا  حـــيـــث   2019 عــــــام  ــي  ــ فـ
ــنـــزل  بـــمـــشـــاركـــتـــه فـــــي شـــــــــراء مـ
مزايا  إلى  طلبا  وقدما  الزوجية 
ــة الــســكــن  ــاع مــــن خــــدمــ ــفـ ــتـ لـــانـ
ــلـــب  االجـــــتـــــمـــــاعـــــي، وكــــــــــان الـــطـ
مــشــتــركــا بــيــنــهــمــا حــيــث بــلــغ ما 
تكاليف  ديـــنـــار  ألـــف   44 ســـددتـــه 
أنــهــا  إال  والـــتـــأثـــيـــث،  الـــصـــيـــانـــة 
العقد  حــرر  زوجــهــا  أن  اكتشفت 
االبـــتـــدائـــي بــاســمــه فــقــط وحـــرر 
خافا  باسمه  الملكية  أوراق  كل 
أبلغها  وبعدها  بينهما،  لاتفاق 
برغبته في عدم العيش معها وأن 
زواجه منها كان بغرض الحصول 
وتــزوج  ثــم طلقها  الــوحــدة،  على 

بأخرى.
أحـــالـــت الــمــحــكــمــة الــدعــوى 
إلى التحقيق واالستماع لشهادة 
ــنــــدب خــبــيــر  الـــشـــهـــود وأمــــــــرت بــ

حيث  المدعية،  دفعته  ما  لبيان 
اســـتـــمـــعـــت الــمــحــكــمــة لــلــشــهــود 
الــمــدعــى عليه  أن  ــدوا  أكــ الــذيــن 
اتفق مع المدعية على الحصول 
على منزل عبر نظام مزايا حيث 
ــداد مــقــدم  ــ ســاهــمــت مــعــه فـــي سـ

المنزل وشراء مقتنياته وأعمال 
ــة بـــحـــســـب اتـــفـــاقـــهـــمـــا،  ــانـ ــيـ ــصـ الـ
األوراق  كــل  يــســجــل  ــان  كـ ــه  أنـ إال 
فقط،  باسمه  بالمنزل  الخاصة 

وبعدها طلق المدعية.
ــار تــقــريــر الــخــبــيــر  ــ فــيــمــا أشـ
ــوع  ــمـ مـــجـ أن  إلــــــــى  الــــمــــنــــتــــدب 
الوحدة  في  المدعية  مساهمات 
ديــنــار عن  ألــف   15 بلغ  السكنية 
إلــى  البنكية  تحوياتها  طــريــق 
ــمـــدعـــى عـــلـــيـــه، حــيــث  حـــســـاب الـ
ــلــــيــــه أخــــذ  ــى عــ ــ ــدعـ ــ ــمـ ــ عــــــــرض الـ
اشترته،  الـــذي  األثـــاث  المدعية 
مــدعــيــا أن بــاقــي تــلــك الــمــبــالــغ 
كـــان ديــنــا فــي ذمــتــهــا وتــــرده، وأن 
بينهما  المشترك  الحساب  فتح 

شكلي فقط.
أشــــــارت  الـــمـــحـــكـــمـــة  أن  إال 
ــى أنــهــا  فـــي حــيــثــيــات حــكــمــهــا إلــ

اطمأنت ألقوال الشهود ولتقرير 
وقــيــام  الــمــنــتــدب  الــفــنــي  الخبير 
سليمة  فنية  أســس  على  تقريره 
مـــجـــمـــوع  أن  إلـــــــى  ــيــــه  فــ خــــلــــص 
بلغ 15  المجني عليها  مساهمة 
ألــف ديــنــار، وحيث انــه ال خاف 
على وقوع الطاق بينهما األمر 
المدعى عليه  الذي يصبح معه 
قــد أثــرى بــا سبب مــشــروع على 
حـــســـاب الــمــدعــيــة بــمــا أنــفــقــتــه 
وتجهيز  شــراء  مبالغ ألجــل  مــن 
منزل الزوجية مما تستحق معه 
المدعية تعويضا بمبلغ 15 ألف 
ــار الـــتـــزامـــا بـــحـــدود طــلــبــهــا،  ــنـ ديـ
بإلزامه  المحكمة  حكمت  حيث 
بـــأن يـــؤدي إلـــى الــمــدعــيــة مبلغا 
ــار وألـــزمـــتـــه  ــنــ ديــ ــــف  ألـ ــدره 15  ــ قــ
ــات الـــــدعـــــوى ومـــقـــابـــل  ــروفــ ــصــ مــ
أتعاب المحاماة وأتعاب الخبير.

ل��ط��ل��ي��ق��ت��ه.. دي���ن���ار  األ����ف   15 ����س���داد  ب��ح��ري��ن��ي  اإل������زام 
����س����ع���دت���ه ف����ي م����ن����زل ال����زوج����ي����ة ث����م ط��ل��ق��ه��� وت��������زوج ب�����أخ����رى

} منار التميمي.

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـام مـحفوظ

االستئناف  محكمة  أيـــدت 
الــعــلــيــا الــجــنــائــيــة الـــســـجـــن 5 
ــيــــوي احـــتـــال  ــوات عـــلـــى آســ ــنــ ســ
ما  على  واستولي  آسيوي  على 
يقرب من ألف دينار من حسابه 
البنكي بعد عملية اختراق عن 
طـــريـــق مــكــالــمــة هــاتــفــيــة، كما 
ألف  بتغريمه  المحكمة  أمــرت 
ديــنــار وإبــعــاده عــن الــبــاد عقب 

تنفيذ العقوبة.
مـــكـــافـــحـــة  إدارة  وكــــــانــــــت 
تلقت  قد  االقتصادية  الجرائم 
يفيد  عليه  المجني  من  باغا 
بأنه تلقى اتصاال هاتفيا يدعي 
المتصل فيه أنه موظف شركة 
منه  وطلب  المالية  المعامات 
بـــيـــانـــات بــطــاقــتــه الــبــنــكــيــة من 
عدم  حــال  وفــي  تحديثها  أجــل 
ــده بــالــبــيــانــات أخـــبـــره أنــه  ــزويـ تـ
وخوفا  البطاقة،  إيــقــاف  سيتم 

من وقف البطاقة أمد المتصل 
عليه  المجني  ان  إال  بالبيانات 
بــرســالــة هــاتــفــيــة تفيد  فــوجــئ 
حسابه  من  دينارا   950 بسحب 
البنك  بمراجعة  فــقــام  البنكي 

لوقف الحساب.
وبإجراء التحريات الازمة 
تــم الــتــوصــل إلـــى آســيــوي وراء 
سحب تلك األمــوال عن طريق 
رسائل إلكترونية احتيالية وتم 
ــــى شــخــص  إرســـــــال الـــمـــبـــالـــغ إلـ
إرسالها  يعيد  البحرين  خـــارج 
مـــجـــددا إلـــيـــه فـــي حــســابــه في 
أنكر  المتهم  وبضبط  الــخــارج، 
أن صديقه  إلــى  وأشـــار  الواقعة 
الــبــنــكــيــة  بـــطـــاقـــتـــه  أن  أخــــبــــره 
البنكي  وأوقــــف حــســابــه  فــقــدت 
عن  مالي  مبلغ  تحويل  ويــريــد 
طريق تسلمه ثم إعادة توجيهه 
مجددا إلى شخص ثالث خارج 

الـــبـــحـــريـــن، ووافــــــق عــلــى طلب 
صــديــقــه وبــعــدهــا تــلــقــى رســالــة 
بوقف حسابه  تفيد  البنك  من 

هو اآلخر. 
ــــدت الــــنــــيــــابــــة إلــــى  ــنـ ــ ــأسـ ــ فـ
مملكة  أمن  بدائرة  أنه  المتهم 
ــرك بـــطـــريـــق  ــ ــتــ ــ ــن اشــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
االتـــفـــاق والــمــســاعــدة مـــع آخــر 
التوقيع  استعمال  في  مجهول 
بالمجني  الخاص  اإللكتروني 
ــغـــرض احـــتـــيـــالـــي عــلــى  عــلــيــه لـ
ــاألوراق، كما  ــ ــ الــنــحــو الــمــبــيــن بـ
توصل وآخر مجهول دون مسوغ 
ــيـــاء على  ــتـ قـــانـــونـــي إلــــى االسـ
لــلــمــجــنــي عليه  مــمــلــوك  مــــال 
احتيالية،  بطريقة  باالستعانة 
المحكمة  ــى  إلـ إحــالــتــه  فــتــمــت 
عاقبته  التي  الكبرى  الجنائية 

بالسجن 5 سنوات والغرامة.

ل��م��ت�����س��ل  ����س���ن���وات   5 ال�����س��ج��ن  ت���اأي���ي���د 
وه�����م�����ي ي����ح����ت����ال ع����ل����ى ����س���ح���اي���اه 

السجن 10  أيدت محكمة االستئناف عقوبة 
ســنــوات عــلــى آســيــوي أديـــن بــاالتــجــار فــي الــمــواد 
المخدرة وتغريمه 5 آالف دينار وإبعاده عن الباد 

بعد تنفيذ العقوبة.
الواقعة بتلقي الجهات األمنية  وكانت بداية 
معلومات تفيد بقيام المتهم بالترتيب واالشتراك 
في عمليات بيع المواد المخدرة، وأكدت التحريات 
عن  المتهم  إلــى  الــتــوصــل  وتــم  المعلومة  صحة 
طريق مصدر سري وطد العاقة معه واتفق معه 
على شراء مواد مخدرة )الماريجوانا( مقابل 150 
دينارا، وتم االتفاق على التسليم بأحد المحات 
على  الجريمة  وتمت  المنامة  بمنطقة  التجارية 

مرأى ومسمع من رجال الشرطة.
وتم ضبط المتهم وبحوزته المبلغ المصور، 
وتـــم اســتــخــدام الــقــوة لــلــســيــطــرة عــلــيــه والــتــوجــه 
األمـــن على  قـــوات  عــثــرت  وبتفتيشه  ســكــنــه،  إلـــى 
كمية مــن الــنــبــات الــمــخــدر، وبــســؤالــه عــن مصدر 
المخدرات أفاد بأنه يستلمها من أماكن مختلفة 

يتم تحديدها باالتفاق مع آخر.
اتصل  آخر  على  تعرف  بأنه  المتهم  واعترف 
الــمــواد  مــن  كمية  بيع  منه  ليطلب  فــتــرة  منذ  بــه 
المخدرة وحدد له أماكن استام المواد المخدرة 

البيع  حصيلة  سيتسلمون  الــذيــن  واألشـــخـــاص 
مقابل عمولة له.

أسندت النيابة إليه أنه بدائرة أمن العاصمة 
قدم بمقابل المادة المخدرة الماريجوانا في غير 
األحوال المرخص بها قانونا، على النحو المبين 
ــوال  ــ ــاز وأحـــــرز فـــي غــيــر األحـ بــــــــاألوراق، ثــانــيــا حــ
المرخص بها المادة المخدرة الماريجوانا بقصد 
التعاطي، ولهذه األسباب قضت محكمة أول درجة 
بسجن المتهم 10 سنوات وتغريمه 5 آالف دينار 
الباد  عن  بإبعاده  وأمــرت  المضبوطات  ومصادرة 

بعد تنفيذ العقوبة.

تاأييد ال�سجن 10 �سنوات لآ�سيوي يروج الماريجوانا 

قـــالـــت رئـــيـــس مـــركـــز الــمــنــامــة 
لــحــقــوق اإلنـــســـان الــمــحــامــيــة دينا 
عبدالرحمن اللظي ان المتاجرين 
لديهم  يعد  لم  اإلنسان  في حقوق 
سوى ترديد وتكرار نفس االتهامات 
التي ال تستند على الواقع أو األدلة 
فيما يتعلق بوضع حقوق اإلنسان 
ــي مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن وخـــاصـــة  ــ فـ
ــز الـــتـــأهـــيـــل،  ــراكــ ــمــ ــزالء فــــي الــ ــ ــنـ ــ الـ
تبذلها  التي  الكبيرة  الجهود  ومــع 
دائـــرة  تــوســيــع  فــي  الــداخــلــيــة  وزارة 
العقوبات  قانون  من  المستفيدين 
لقرب  المكثف  ــداد  ــ واإلعـ الــبــديــلــة 
المفتوحة  السجون  نظام  تطبيق 
الــتــي  الـــمـــؤســـســـات  بـــعـــض  إن  إال 

وتتلقى  ــان  اإلنـــسـ بــحــقــوق  تــتــاجــر 
الـــدعـــم مـــن إيـــــران وقــطــر ال زالـــت 
وتستعين  أكــاذيــبــهــا،  فــي  مــســتــمــرة 
ــي الــــــذي يــعــمــل  ــ ــرانـ ــ بــــاإلعــــام اإليـ
الوطنية  المكتسبات  تشويه  على 
بهدف إثارة الرأي العام الذي يثق 
الذي  الكبير  التقدم  بمدى  تمامًا 
تحققه البحرين في مجال حقوق 
عــلــى كثير من  وتــقــدمــهــا  اإلنـــســـان 
قــوانــيــن  ــرح  فـــي طــ الــمــنــطــقــة  دول 
ومبادرات وإصــدار قــرارات تعزز من 

حقوق المواطنين والمقيمين.
وأشارت إلى ان أكثر االتهامات 
بالرغم  الطبي  اإلهمال  هو  تكرارًا 
مــن وجـــود ســجــل طــبــي دقــيــق لكل 

ــزيـــل فــــي مــــراكــــز الـــتـــأهـــيـــل ويــتــم  نـ
ويـــتـــلـــقـــى  دوري  بـــشـــكـــل  فـــحـــصـــه 
تطلبت  إن  مستمر  بشكل  الــعــاج 
التي  األدويـــة  وتوفير  ذلــك،  حالته 
وكل  المختصون،  األطباء  يصفها 
المعنية  الجهات  لــدى  موثق  ذلــك 
بــمــراكــز اإلصــــاح والــتــأهــيــل، ومــع 
ذلـــك يــتــم إنــكــار هـــذه الــجــهــود من 
الجهات  مــع  فيها  الــمــتــاجــرة  أجــل 
التي تستمر في اإلســاءة دون أدنى 

دليل.
أهالي  إن  إلــى  اللظي  وأشـــارت 
مستمر  بشكل  يتواصلون  الــنــزالء 
في  التاعب  يجب  وال  النزالء  مع 
ليس  بأكاذيب  وإثارتهم  مشاعرهم 

لها أساس من الصحة، والمتاجرة 
بــقــضــايــا حــقــوق اإلنـــســـان، مــشــددة 
ــز وجــمــيــع  ــركـ ــمـ الـ أبـــــــواب  أن  عـــلـــى 
المنظمات الحقوقية في البحرين 
تــفــتــح أبـــوابـــهـــا لـــكـــل الــمــواطــنــيــن 
أو  مـــاحـــظـــات  ألي  والــمــقــيــمــيــن 
ــاوى تــتــعــلــق بــحــقــوق اإلنـــســـان  ــكـ شـ
الجهات  مع  رسميًا  معها  للتعامل 
ــبــــطــــة  الــــمــــرتــ أو  ــة  ــ ــاقــ ــ ــعــ ــ الــ ذات 
بالماحظة، وهذا يأتي من منطلق 
على  يترتب  الــذي  اإلنساني  الــدور 
ــا تــجــاه  ــهـ ــبـ هــــذه الــمــنــظــمــات وواجـ
أو  إلــى جنسه  النظر  دون  اإلنــســان 
دينه أو لونه أو أي اعتبارات ال تمت 

لإلنسانية بصلة.

ال���م���ن���ام���ة ل���ح���ق���وق الإن���������س����ان: ا����س���ت���م���رار الدع����������اءات ح���ول 
ل��ه��م ال���م���ق���دم���ة  ال����خ����دم����ات  واق�������ع  ي���ع���ك�������س  ل  ال�����ن�����زلء 

} دينا اللظي.

ــدد مــــن الــمــســؤولــيــن  ــ أعــــــرب عـ
الداخلية خال استضافتهم  بوزارة 
ببرنامج »األمن« اإلذاعي الذي تعده 
لــإلعــام  الـــعـــامـــة  اإلدارة  وتـــقـــدمـــه 
والثقافة األمنية بالتعاون مع إذاعة 
ــزاز  ــتــ ــالـــص االعــ الـــبـــحـــريـــن، عــــن خـ
الملكي  السمو  لصاحب  والتقدير 
آل خليفة،  األمير سلمان بن حمد 
ــوزراء،  الـ مجلس  رئيس  العهد  ولــي 
بــمــنــاســبــة تــفــضــل ســـمـــوه بــتــكــريــم 
سبعة من مراكز الخدمة الحكومية 
نالت  التي  المراكز  بــالــوزارة، ضمن 
برنامج  الذهبية في  الفئة  تصنيف 
الحكومية  الــخــدمــة  مــراكــز  تقييم 
بــتــوجــيــهــات  مــنــوهــيــن   ،)3 )تــقــيــيــم 
الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل 
الداخلية ومتابعته  وزير  آل خليفة 
البارز  الــدور  لها  كان  التي  الحثيثة 
هذا  على  المراكز  تلك  حصول  في 

التصنيف.
ــيـــث أعـــــــرب الـــــرائـــــد الــشــيــخ  حـ
القائم  آل خليفة  سلمان بن أحمد 
الـــتـــأشـــيـــرات  إدارة  ــر  ــديـ مـ بـــأعـــمـــال 
واإلقــــــــــامــــــــــة بـــــــشـــــــؤون الـــجـــنـــســـيـــة 
ــامــــة عـــن خــالــص  والــــجــــوازات واإلقــ
صاحب  بتكريم  واالعــتــزاز  التقدير 
بن  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
مــجــلــس الـــــــــوزراء لـــمـــركـــزي شــــؤون 
الــجــنــســيــة والــــــجــــــوازات واإلقــــامــــة 
وفرع مدينة عيسى(  المحرق  )فرع 
تصنيف  نالت  التي  المراكز  ضمن 
تقييم  بــرنــامــج  فــي  الذهبية  الفئة 
)تقييم  الحكومية  الخدمة  مــراكــز 

أول  الفريق  بتوجيهات  منوهًا   ،)3
آل خليفة  بن عبداهلل  راشد  الشيخ 
وزير الداخلية، والمتابعة المستمرة 
آل  عــبــدالــرحــمــن  بــن  للشيخ هــشــام 
خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
ــوازات واإلقــــامــــة،  ــ ــجــ ــ الــجــنــســيــة والــ
المميزة  الخدمات  أفضل  لتقديم 
والـــمـــتـــعـــددة وفــــق أعـــلـــى مــســتــويــات 
الــــجــــودة واإلنـــتـــاجـــيـــة بـــمـــا يــحــقــق 

األهداف المطلوبة.
وأوضح أنه من ضمن مساعينا، 
تقديم أفضل الخدمات اإللكترونية 
وتطويرها إلى التحول الرقمي لكل 
العماء  إلـــى  والـــوصـــول  الــخــدمــات 
خـــــارج مــمــلــكــة الــبــحــريــن وتــكــثــيــف 
ــيـــة واإلعـــانـــيـــة  الـــحـــمـــات اإلعـــامـ
من  االستراتيجيين  شركائنا  عبر 
وأفــراد،  وخاصة  حكومية  مؤسسات 
اإللــــكــــتــــرونــــي  ــول  ــحــ ــتــ الــ إن  حــــيــــث 
استثمارية،  بيئة  جــذب  على  يحفز 
بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى الــــمــــشــــاركــــة فــي 
ــن مـــعـــارض  الـــمـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة مــ

ومؤتمرات واجتماعات خارجية.
من جانبه، أشار الرائد عبداهلل 
صباح الدوسري مدير إدارة جمارك 
المنافذ البحرية بشؤون الجمارك ، 
إلى أن فوز مركز خدمات التخليص 
على  الــبــحــري  بالمنفذ  الــجــمــركــي 
ــيـــة ضــمــن  ــبـ ــة الـــذهـ ــئـ ــفـ تــصــنــيــف الـ
الثالثة،  دورتــه  في  )تقييم(  برنامج 
يـــأتـــي ضـــمـــن تـــوجـــيـــهـــات ومــتــابــعــة 
ــد بن  مـــن الــفــريــق أول الــشــيــخ راشــ
الداخلية  وزيـــر  خليفة  آل  عــبــداهلل 
لــتــطــويــر وتــحــســيــن الــخــدمــات وفــق 

سعى  حيث  الــجــودة،  معايير  أعــلــى 
العاملون في مركز ميناء خليفة بن 
الخدمات  مستوى  رفع  إلى  سلمان 
المقدمة إلى العماء بهدف تقديم 

خدمات ذات جودة عالية.
ــن أبـــــــرز الـــمـــقـــومـــات الــتــي  ــ ومــ
أهــلــتــنــا لــتــحــقــيــق هــــذا الـــفـــوز هي 
الـــمـــعـــايـــيـــر الــمــتــعــلــقــة فــــي ســرعــة 
الخدمة،  وجــودة  المعامات  إنجاز 
التي  اإللكترونية  الخدمات  وأيضًا 
يــوفــرهــا مــركــز الــخــدمــة والــمــرافــق 
ــن انـــتـــظـــار  ــ ـــاكـ ــرة مـــثـــل أمــ ــوفــ ــتــ ــمــ الــ
ــيـــد  ــواعـ ــمـ الـــمـــراجـــعـــيـــن ونـــــظـــــام الـ
اإللـــكـــتـــرونـــي وغـــيـــرهـــا، مــضــيــفــًا أن 
مـــركـــز الــتــخــلــيــص الـــجـــمـــركـــي فــي 
مستمر  ســلــمــان  بــن  خليفة  مــيــنــاء 
في هذا التطوير ، حيث تم تشكيل 
فــريــق يــتــابــع الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة 
ــاس مـــدى  ــ ــيـ ــ ــز وقـ ــركــ ــمــ ــن قـــبـــل الــ ــ مـ

ــا الــعــمــاء طــــوال الــســنــة ، من  رضــ
والمتابعة  الخدمات  خال تحديث 
المراكز  تقييم  لجنة  مــع  الــدائــمــة 
الحكومية لضمان السير على نفس 
خط العمل ولتحقيق أعلى مستوى 
من الخدمات الحكومية في مملكة 

البحرين.
ــد الــــرائــــد خــالــد  ــى ذلـــــك، أكــ إلــ
ــيـــس الــــقــــائــــم بــــأعــــمــــال رئــيــس  ــوقـ بـ
بــــاإلدارة  الــقــانــونــيــة  الـــشـــؤون  شعبة 
الــعــامــة لــلــمــرور بــمــنــاســبــة حــصــول 
فرع   - للمرور  العامة  اإلدارة  مركز 
ــمـــع األمـــــنـــــي فـــــي الـــمـــحـــرق  ــمـــجـ الـ
عــلــى تــصــنــيــف الــفــئــة الــذهــبــيــة في 
بـــرنـــامـــج تــقــيــيــم مــــراكــــز الـــخـــدمـــة 
هذا  أن  إلــى   ،)3 )تقييم  الحكومية 
يأتي ضمن معايير وجهود  اإلنجاز 
األمني  المجمع  فرع  في  العاملين 
بالمحرق حتى ينال هذا التصنيف، 

المركز  إلــى  الــوصــول  سرعة  ومنها 
وإلكترونية،  ذاتــيــة  منصات  وتوفير 
في  وجاهزيته  الــمــركــز  عمل  وبيئة 
المساعدة والتنظيم وسرعة تقديم 
الخدمة وقياس أثر الخدمة لتكون 
للمرور على  العامة  اإلدارة  خدمات 
والجودة  الكفاءة  من  عــاٍل  مستوى 

والتميز.
وأمـــــا الــــمــــازم أحـــمـــد الــكــعــبــي 
ضــــــابــــــط مــــــركــــــز خــــــدمــــــة بــــــــــــإدارة 
ــلـــومـــات الـــجـــنـــائـــيـــة بــــــــاإلدارة  ــعـ ــمـ الـ
العامة للمباحث واألدلة الجنائية ، 
التي  الخدمات  أبرز  استعرض  فقد 
الــمــعــلــومــات  إدارة  مـــراكـــز  تــقــدمــهــا 
الجنائية كإصدار شهادة حسن سير 
وســلــوك وشــهــادة الــتــوظــيــف وأيــضــًا 
البصمة،  وبــطــاقــة  األضــــرار  شــهــادة 
ــة إلــــى خـــدمـــة الــســجــات  ــافـ بـــاإلضـ

التجارية.
المعلومات  إدارة  أن  إلى  وأشــار 
الــجــنــائــيــة ســــوف تـــقـــوم مــســتــقــبــًا 
ــقــــديــــم كــــــل خــــدمــــاتــــهــــا بــشــكــل  ــتــ بــ
ــي بـــمـــا يــتــمــاشــى مــــع الــخــطــة  ــمـ رقـ
ــتـــي تـــهـــدف من  االســتــراتــيــجــيــة والـ
خــالــهــا الــتــحــول اإللــكــتــرونــي إلــى 
كــل الــخــدمــات، مــا ســيــؤدي إلــى رفع 
المقدمة  الخدمات  وفعالية  كفاءة 
لرفع مستوى اإلنتاجية ومن ضمن 
هذه الخطط، االنتهاء من تدشين 
ــادات حــســن  ــ ــهــ ــ ــروع إصـــــــــدار شــ ــ ــشـ ــ مـ
مملكة  خـــارج  للموجودين  الــســيــرة 
الــبــحــريــن ودراســـــــة إصــــــدار شــهــادة 

األضرار إلكترونيًا.
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الجمعة«،  »صــداع  أسميته  مما  أعاني  طــوال  ولسنوات  ظللت 
ألنني وبمجرد أن استيقظ في يوم العطلة األسبوعية، كنت أحس 
بــوجــع فــي الــــرأس، ولــمــا صـــارت العطلة األســبــوعــيــة يــومــيــن هما 
أيضا،  الخميس  يــوم  بالصداع  أصــاب  صــرت  والجمعة،  الخميس 
الــيــومــيــن أســبــوعــيــا،  نــظــام عطلة  بـــادئ األمـــر وعــنــد تطبيق  )فـــي 
تفادت معظم الدول العربية ضم السبت إلى الجمعة من منطلق 
أن السبت عطلة اليهود، ولما أدركت حكومات تلك الدول أن ذلك 
متتالية، ألن  أيام  لثالثة  الغرب  مع  التواصل  عن  عاجزة  يجعلها 
أيـــام اهلل،  ــام  ــد، قــالــت: جميع األيــ يـــوم األحــ الــعــمــل  الــغــرب يعطل 
فصارت العطلة األسبوعية، يومي الجمعة والسبت فانتقل الصداع 

من الخميس إلى السبت(.
األولى  األيــام  الصداع في  أعاني  أنني  إلى حقيقة  انتبهت  ثم 
أمام  العبيط  أقــف مثل  أن  واردًا  يكن  ولــم  الطويلة،  اإلجـــازات  من 
العطل واإلجـــازات،  فــي  أعــانــي صــداعــًا  أنني  لــه مــن  طبيب ألشكو 
إجــازات!  السليم وبــالش  لــي: خليك في  ألنــه بكل بساطة سيقول 
»أنت مش  بقولها:  لحالتي  بتشخيصها  مروة  ابنتي  دتني  عقَّ وقد 
أشكو  ال  أنني  أنها الحظت  ذلــك  وشــقــاء«،  نكد  وغـــاوي  نعمة  وش 
ولم  الرسمي،  عملي  فيها  أزاول  التي  األسبوع  أيــام  الصداع خالل 
تتوصل إلى االستنتاج المنطقي وهو أنني شخص ذو همة ال يحب 

الخمول وعدم الحركة.
وقد ظل لغز هذا الصداع يحيرني إلى أن قرأت نتيجة البحث 
الذي أعده طبيب هولندي )اسمه يسبب الصداع ألنه مثل األسماء 
الطبيب  هــذا  أن  المهم  حــرفــًا(.   13 نحو  من  يتألف  السريالنكية 
الــــذي يــعــمــل مــحــاضــرًا فــي جــامــعــة تــيــلــبــيــرج الــهــولــنــديــة اكتشف 
الناس  كثيرًا من  أن هناك  ألفي شخص،  نحو  دراســة حــاالت  بعد 
ترجمته  ويمكن   leisure sickness اسمه  مرض  من  يعانون  أمثالي 
الــراحــة«، وأبــرز أعراضه الــصــداع، وهناك  بـ »مــرض وقــت الفراغ أو 
اإلحساس بالوهن واإلرهاق، وبصراحة، عندما قرأت نتيجة بحث 
هذا العبقري الهولندي أحسست بالفخر، وأصفه بالعبقرية ألنه 
نجح في تحديد موطن الداء عندي، وأحسست بالفخر ألنه ما من 
شيء يرهقني مثل التبطل والبقاء من دون عمل محدد، حتى في 
السرير ألكثر من نصف ساعة  لــزوم  أستطيع  المرض ال  لحظات 
متواصلة، ربما ألنني وإلى اليوم بحمد اهلل لم أصب بمرض يشل 
الشاعر غازي  كل حــال مثل حبيبي  وأنــا على  ولــو جزئيًا،  حركتي 

القصيبي رحمه اهلل رحمة واسعة:
أهاب المنية لكنني / أخاف الحياة مع العجز، أكثر وال أزعم 
عــربــيــًا،  الــمــتــعــارف عليه  »الــروتــيــنــي«  »الــعــمــل« بمعناه  أحـــب  أنــنــي 
ولكنني أحب الحركة، وقد يبدو هذا غريبًا، بينما تتألف األساطير 
ــد بــأنــنــي لــســت خـــارجـــًا عن  عـــن »كــســل الــســودانــيــيــن« ولــكــنــنــي أؤكــ
صلة  لها  ليست  هــذه  لنا،  يخليكم  اهلل  أمريكيين،  )يــا  »الــقــاعــدة« 
الــرجــال  بــقــاعــدة بــن الدن(، فــالــذي أعــرفــه مــثــاًل أن نحو 80% مــن 
السودانيين، وبخاصة المتعلمون منهم، ال يمانعون في العمل في 
مطابخ بيوتهم إما مساعدة لزوجاتهم في إعداد الطعام أو تفاديًا 
واتسابية عن رجل عاد  »التعبان«، )تحضرني هنا طرفة  لطبخهن 
إلى البيت فوجد زوجته تبكي، فسألها عن سبب بكائها، فأجابت: 
كثيرا؟  طعاما  فأعطيته  أمس  مساء  جاءنا  الــذي  المتسول  تذكر 
رأيته  ولما  الباب  وطــرق  جاء  الجميل  ناكر  البايخ  ذلك  أن  تخيل 
قلت له إنني سأعطيه طعاما مجددا ولكنه شكرني وقدم لي كتابا 
عن فنون الطبخ(؛ المهم، ال أعرف سودانيًا مرابطا داخل الوطن 
على ما فيه من شدائد- وربما بسبب تلك الشدائد- ال يمارس أكثر 
من مهنة، ولوال الخوف من كفيلي، وقانون العمل، لكشفت النقاب 
عن المهن التي كنت أزاولها فوق مهنتي الرسمية المعلنة. )وذلك 

لتفادى الصداع و»الفلس«(.
الـــذي حــل لغز  الهولندي  الطبيب  لــذلــك  فــأقــول شــكــرًا  أعـــود 
نبهني  ألنــه  وأشــكــره  األسبوعية،  العطلة  خــالل  بالصداع  إصابتي 
إلى أن أحد أسباب الصداع هو زيادة جرعة ومدة النوم في صباحات 
وقت  فــي  المبكر  االستيقاظ  على  حريصا  صــرت  وبــهــذا  الــعــطــل، 

معلوم يوميا وبذلك قلت »باي« للصداع.

شاركت الفنانة البحرينية التشكيلية لولوه 
الفني  الصيفي  التجمع  معرض  فــي  شويطر 
بنت  فائقة  الصحة  وزيـــرة  برعاية  اقيم  الــذي 
امواج  الصالح بصالة كريتف كيوب في  سعيد 
الفنانين،  مــن  مجموعة  فــيــه  ــارك  وشــ الجـــون 

حيث استمر المعرض حتى 11 يونيو 2022 .
وأشــــــارت الــفــنــانــة لـــولـــوه شــويــطــر الــــى ان 
تحمل  فنية  لوحة   54 على  يشتمل  المعرض 
طابعا خليجيا وتراثيا لـ 31 فنانة وفنانا، ولكل 
الطابع،  إيصال هذا  ولمسته في  أسلوبه  فنان 
»ُملفته«  وهما  بلوحتين  شاركت  انها  موضحة 
و»النواعم«، حيث تتخذ المرأة في جل لوحات 
لولوة المساحة األكبر دائما فهي تحرص على 
ومنها  روحها  من  جــزءا  اعمالها  في  تترك  ان 
ــراز دور وحـــضـــور الــمــرأة  ــ كــلــولــوه مـــن خـــالل ابـ
القوي فنجد في لوحاتها التي قدمتها مقدار 
حبها إلبراز جمال األنثى ونعومتها بإحساس 

عال ورقيق.
واضافت ان اللوحة األولى »ُملفتة« والتي 
رســمــتــهــا فـــي 2020 قـــد حــصــلــت عــلــى الــمــركــز 
لولوه  فتصفها  المسابقات  احــدى  في  الثاني 
ذاتــهــا،  إال  تشبه  ال  لــؤلــؤة  كحبة  ملفتة  بــأنــهــا 
فنجد حضور وفخامة المرأة رغم بساطتها اال 
اللوحة وهذا  عــاٍل جدا في هذه  ان االحساس 
لــذلــك حــرصــت على  انــتــبــاه الجميع  لــفــت  مــا 
ففخامتها  المعرض،  هذا  في  فيها  تشارك  ان 
باللؤلؤ  التاج مرصع  ارتدائها  لم تقتصر على 
بــالــورد  المزينة  الكريمة  واالحــجــار  والــدانــات 
االزرق بل حتى في شموخ مالمحها الهادئة في 

نظرة عينيها وفي شفايفها المزمومة وشعرها 
المنسدل على كتفها.

والتي  »الــنــواعــم«  الثانية  لوحتها  عــن  امــا 
الـــمـــعـــرض حيث  هــــذا  ــي  فـ مــــرة  عـــرضـــت ألول 
الحاضر  بين  الــمــرأة  الــنــور على  لــولــوه  تسلط 
القديمة  بالعباءة  اهتمامها  فنجد  والماضي 
ــا فــي  ــقـ ــابـ ــا الـــــمـــــرأة سـ ــهـ ــديـ ــرتـ ــانــــت تـ والــــتــــي كــ
قديما  تــســتــخــدم  الــتــي  واالدوات  الــمــنــاســبــات 
عقد  تنس  ولــم  والكحل  الــمــرش  مثل  للتزين 
اللؤلؤ والذهب، اما عن سبب تسميتها اللوحة 

نعومة  على  التسمية  تقتصر  فلم  االسم  بهذا 
المالمح بل قامت بتسميتها النواعم وهو اسم 

احد انواع الدانات .
الفن  في مجال  القادمة  االهـــداف  وحــول 
طموحها  ان  لولوة  فتقول  بالتحديد  والرسم 
للتركيز على  وانها تسعى  يوم  يزداد يوما بعد 
افــضــل ما  وتــقــديــم  نفسها وتــطــويــر مــهــاراتــهــا 
لديها دائما وان هناك مشاركات جديدة وتعاونا 

فنيا قريبا جدا.

مالمو  مدينة  سلطات  غّيرت 
الرسائل  السويد  جنوب  الواقعة 
صـــوتـــيـــة الــــتــــي تـــبـــثـــهـــا حــــاويــــات 
ُتسَمع  وأصبحت  فيها،  النفايات 
بــصــوت أنـــثـــوي نــاعــم بــعــدمــا كــان 
تأمل  خــطــوة  فــي  ــل،  رجــ ينطقها 
من خاللها أن يتلقى السكان هذه 

الرسائل بسالسة أكبر. 
ــانــــت الـــرســـائـــل الــصــوتــيــة  وكــ
الـــســـابـــقـــة الـــتـــي تــشــكــر الــســكــان 
لـــرمـــيـــهـــم الـــنـــفـــايـــات فـــيـــهـــا ُتــبــث 
بصوت رجل ينطق بكلمات رصينة 

من دون أي إيحاءات. 
ــن فـــــي مــــحــــاولــــة لــجــعــل  ــكــ لــ
لفتًا  أكــثــر  النفايات  رمــي  تجربة 
ــوت اآلن  الــــصــ ــاه، أصـــبـــح  ــبـ ــتـ لـــالنـ
نــاعــمــًا ويــبــث رســائــل شــكــر بنبرة 

ُوصفت بأنها »مثيرة«. 
وأتت هذه الخطوة كجزء من 
تهدف  المدينة  في  توعية  حملة 
ــن الـــعـــامـــة  ــ ــاكـ ــ إلـــــى تــنــظــيــف األمـ
مـــن خــــالل الــتــشــجــيــع عــلــى رمــي 

النفايات داخل الحاويات. 
ــبــــر مــديــنــة  ــالــــث أكــ وكــــانــــت ثــ
سويدية ُجّهزت قبل بضع سنوات 
ُتــصــدر رســائــل صوتية،  بــحــاويــات 
السكان  وكان لها دور في تشجيع 
على المحافظة على مسافة آمنة 

بينهم خالل جائحة كوفيد-19. 
المجهزة  الــحــاويــات  وتــطــلــق 
بجهاز كشف ووحدة صوت، رسالة 
صوتية قصيرة في كل مرة يفتحها 

الشخص ليرمي النفايات فيها. 

تـــــــــــم إعـــــــــــالن 
الـــــــــــــمـــــــــــــواطـــــــــــــن 
خليل  البحريني 
ــم رجــــب  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ
ــد نـــصـــيـــف  ــ ــمــ ــ أحــ
فـــــــائـــــــزًا بـــســـيـــارة 
 SUV فـــــــولـــــــفـــــــو 
جــديــدة كــلــًيــا في 
ســــــحــــــب قــــــيــــــادة 
بمجمع  األحـــالم 
ــي الــــــذي  ــ ــلـ ــ ــرمـ ــ الـ
أقيم للمتسوقين 
خـــــــــــــــــــالل شـــــهـــــر 
المبارك  رمضان 

.2022
وتــــــــم إجــــــــراء 
الــســحــب بــتــاريــخ 

7 يونيو 2022.

بـيـع كـمان »�صتراديفاريو�س« 

15٫34 مليون دوالر  مـقـابـل 
بيع نموذج نادر آللة »ستراديفاريوس«، أشهر الكمانات في العالم، 
خالل مزاد في نيويورك في مقابل 15,34 مليون دوالر، أي أقل بقليل 
ما  على  اآللــة،  هــذه  لمثل  دوالر(  مليون   15,9( القياسي  السعر  من 

أعلنت دار »تاريزيو« المتخصصة. 
وكان الكمان الذي صنعه المعّلم أنطونيو ستراديفاري )1644-

الروسي  للفنان  عاما   40 من  يقرب  لما  ُملكًا   ،1714 عام  في   )1737
األمريكي الموهوب توشا سايدل )1899-1962(، الذي استخدمه في 
عزف الموسيقى التصويرية لفيلم »ذي ويزرد أوف أوز« )1939(، أحد 

أفالم هوليوود الكالسيكية. 
وقال مؤسس ومدير دار »تاريزيو« جيسون برايس لوكالة فرانس 
برس من مقر الشركة المتخصصة في بيع اآلالت النادرة، إن »سايدل 
الكمان مع  تــجــاور هــذا  لــذلــك  أينشتاين،  ألــبــرت  أيــضــا مـــدّرس  كــان 
عالم الرياضيات العظيم أثناء عزفهما رباعيات في منزل ألبرت في 

برينستون بوالية نيو جيرزي«. 
وكــــان تــوشــا ســيــدل الــــذي هــاجــر إلــــى الــــواليــــات الــمــتــحــدة في 
النظام  من  فر  الــذي  أينشتاين  وألبرت  الماضي،  القرن  ثالثينيات 
لدعم   1933 عام  نيويورك  في  في حفل موسيقي  شاركا  قد  النازي، 

العلماء اليهود األلمان الذين غادروا بالدهم. 
من بين آالف اآلالت التي صنعها الحرفي المتحدر من كريمونا، 

ال يزال هناك حوالي 600 آلة مسجلة اليوم. 
ولم  اليابان.  في  الكمان جــزءا من مجموعة مونيتسوجو  وكــان 

تكشف دار تاريزيو هوية المشتري. 
بيع كمان  إلى عام 2011، عندما  القياسي في مزاد  الرقم  يعود 
الليدي  إلى  كان مملوكًا  »ليدي بالنت« ألنه  ُسمي  »ستراديفاريوس« 
مليون   15,89 مقابل  في  بــايــرون،  الــلــورد  الشاعر  حفيدة  بالنت،  آن 

دوالر في لندن. 
في عام 2014، لم تجد نسخة أخرى من الكمان، كان سعر المبيع 
المقترح األدنــى لها 45 مليون دوالر، َمن يشتريها خالل مزاد لدار 

سوذبيز. 

�إ�شـبانيا تكتـوي باأ�شـد موجـة حـر 
عامـا  20 منـذ  �ل�شيـف  ت�شـبق 

اجتاحت إسبانيا أمس موجة شديدة الحرارة قبل قدوم فصل الصيف 
لم تشهد لها مثيال منذ 20 عاما.

الـــمـــراوح مبيعات  تــجــار  الــبــالد حــقــق  بــجــنــوب  وفـــي مــديــنــة أشبيلية 
تنقل  والــتــي  الخيول  تجرها  التي  الــعــربــات  قــادة  لجأ  حين  فــي  قياسية 
السائحين بين األماكن التاريخية إلى رش الماء على الخيول لتخفيف 

وطأة الحر الشديد.
وقال مكتب األرصاد الجوية إن درجات الحرارة بلغت 40 درجة مئوية 

)104 درجات فهرنهايت( في أشبيلية ومدينة قرطبة القريبة أمس.
 42 إلــى  ترتفع  أن  يمكن  الــحــرارة  درجـــات  إن  الطقس  خــبــراء  وقـــال 
درجة مئوية )108 درجات فهرنهايت( في وادي جواديانا في اكستريمادورا 

ومناطق أخرى في جنوب إسبانيا في وقت الحق.
ويمكن أن تتأجج موجة الحر اليوم في الوقت الذي يمكن أن تصل 

فيه درجة الحرارة إلى 43 درجة مئوية في أجزاء من جنوب إسبانيا.
وقال خبراء الطقس في مكتب األرصاد الجوية إن سحابة من الهواء 
الساخن قادمة من شمال أفريقيا دفعت درجات الحرارة إلى هذا االرتفاع 
وأن موجة الحر الخانق يمكن أن تستمر في معظم إسبانيا حتى 15 يونيو 
قبل حلول فصل الصيف رسميا بستة أيام. ويبدأ الصيف يوم 21 يونيو.

العواصف  ويتوقع خبراء الطقس هبوب رياح شديدة تصل إلى حد 
في بعض مناطق إسبانيا.

ــدع ــب ــر ت ــط ــوي ــش ــوه � ــ ــول ــ ــة ل ــي ــل ــكــي ــش ــ� ــت �لـــفـــنـــانـــة �ل
�لــبــحــريــنــيــة �لــــمــــر�أة  وجـــمـــال  دور  �إبـــــــر�ز  فـــي 

�ل�شويد.. حاويات نفايات ناطقة ب�شوت »ناعم« للتوعية بالنظافة

�إعالن �لفائز �لمحظوظ في قيادة �الأحالم برم�شان 2022 بمجمع �لرملي

�إرث بـــــوب مـارلــي يــحــ�شـــــر 
ــة �الأمـــريـــكـــتـــيـــن« ــمـ ــي »قـ ــ ف

حضرت ذكرى أسطورة موسيقى الريغي بوب مارلي الجمعة خالل 
قمة األمريكتين في لوس أنجليس، حيث استحضرت كلمات ألقاها 

مشاركون رسائل الوحدة التي تضمنتها أعمال المغني الشهير. 
فخالل توجهها إلى سائر قادة أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية 
المتحدة،  الــواليــات  من  بدعوة  أنجليس  لــوس  في  اجتماعهم  خــالل 
لبوب  شهيرة  بأغنية  موتلي  ميا  بــربــادوس  وزراء  رئيسة  استشهدت 

كثيرة  مشكالت  »هناك  قائلة  مارلي 
فــي الــعــالــم«. وأوضــحــت مــوتــلــي أنها 
لــيــســت مـــن »أتــــبــــاع« أيـــقـــونـــة الــغــنــاء 
الــجــامــايــكــي، لــكــنــهــا أشـــــارت إلــــى أن 
أعـــمـــالـــه »تـــذّكـــرنـــا بـــالـــواقـــع الــيــومــي 
الـــخـــارجـــيـــة  وزيـــــــر  ورد  ــا«.  ــنـ ــوبـ ــعـ ــشـ لـ
كان  الــذي  بلينكن  أنتوني  األمريكي 
المعروف بشغفه  أيضا، وهو  حاضرا 
بالموسيقى، بكلمات تضمنت إشارات 

عدة إلى أغنيات بوب مارلي. 
وقال باسمًا »فلنعد لكلمات بوب، 
+نو ويمن نو كراي+ )ال تبكي يا امرأة(. 
ولنتحرك.  الــدمــوع  نـــذرف  ال  دعــونــا 
يمكننا أن نغني +ريديمبشن سونج+« 

)»أغنية الخالص«(. 
وتشكل الدعوة إلى الوحدة الزمة 
مارلي،  بــوب  أداهــا  كثيرة  أغنيات  في 
ويــعــتــبــر الــبــعــض أنــــه ســاهــم بــصــورة 
في  السياسي  الجو  تهدئة  في  كبيرة 
بلده جامايكا مع حفلته التي حملت 
واحد  )»حــب  بيس«  الف  »وان  عنوان 

من أجل السالم«( سنة 1978. 
نقدية،  أغنيات  أيضا  قــّدم  لكنه 
بينها »ريفوليوشن« )ثورة( التي عّبر 
فــيــهــا عـــن عــــدم ثــقــتــه بــالــمــســؤولــيــن 

السياسيين. 
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جا�شتن بيبر يعلن �إ�شابته بمر�ض 
نادر يـ�شـبـب �شـلـال فـي �لـوجـه

يــعــانــي جــاســتــن بيبر مــن مــرض 
نادر يسبب شلال في الوجه دفعه إلى 

إلغاء العديد من الحفالت. 
مغني  عـــامـــا(   28( بــيــبــر  وأعـــلـــن 
أغــنــيــة »وان تــايــم« يـــوم الــجــمــعــة أنــه 
هانت«،  »رامـــزي  متالزمة  مــن  يعاني 
فيروس  يصيب  عندما  تــحــدث  الــتــي 
شينجيلز عصبا في الوجه قرب األذن 

ويوقف الحركة في نصف الوجه. 
وقال بيبر في مقطع فيديو على 
تــطــبــيــق انــســتــجــرام أظــهــر فــيــه عــدم 
القدرة على تحريك الجانب األيمن 
العين ال  تــرون، هــذه  »كما  من وجهه 
تغمض. ال أستطيع االبتسام في هذا 
الــجــانــب مــن وجـــهـــي.. فــتــحــة األنــف 
تــتــحــرك.. يــوجــد شلل كامل  هــذه ال 

في هذا الجانب من وجهي«. 
ــغــــى بـــيـــبـــر الــــعــــديــــد مــن  ــد ألــ ــ وقــ
ــدا، مــمــا  ــنــ ــفـــالت فــــي مـــوطـــنـــه كــ الـــحـ
تسبب فــي حــالــة مــن اإلحــبــاط لدى 

محبيه. 
وقال بيبر يوم الجمعة »بالنسبة 
الذين أصيبوا باإلحباط  أولئك  إلى 
القادمة.. من  الحفالت  إلغاء  بسبب 
أســتــطــيــع جسديا  أنــنــي ال  الـــواضـــح 
تــقــديــم الــحــفــالت.. هـــذا أمـــر خطير 

كما ترون«. 
إنه يقوم بتدريبات  بيبر  وأوضــح 
للوجه في محاولة الستعادة الحركة 
ــه.  ــهـ فــــي الــــجــــانــــب األيــــمــــن مــــن وجـ
في  هانت«  »رامــزي  وتستمر متالزمة 

المتوسط نحو ثالثة أسابيع.  

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16151/pdf/1-Supplime/16151.pdf?fixed8685
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
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تــتــوالــى األخـــبـــار والــشــائــعــات 
الــمــتــعــلــقــة بــانــفــصــال نــجــم كــرة 
الـــقـــدم اإلســبــانــي جـــيـــرارد بيكيه 
عن صديقته المغنية الكولومبية 
شاكيرا، وآخرها استعداد الطرفين 
للقاء من أجل التوصل إلى اتفاق 
مـــن شــأنــه تــخــفــيــف حـــدة الــتــوتــر 
لصحيفة  تــقــريــر  ونــقــل  بينهما. 
عــن  ــة  ــيــ ــانــ ــبــ اإلســ ســـــــي«  بـــــي  »أي 
وبيكيه  شاكيرا  إن  قولها  مــصــادر 
يحرصان على تجنيب أطفالهما 
ــي االتــــفــــاق  ــ ــعــــرض لــــــــأذى فـ ــتــ الــ
الذي يتضمن شروط االنفصال. 
الــطــرفــيــن  أن  الــتــقــريــر  وأضــــــاف 
على  انفصالهما  تأثير  يعتبران 
باألمور  مقارنة  أولــويــة،  األطفال 
أشار  األخــرى. كذلك  والتفاصيل 
بين  قــريــب  اجــتــمــاع  إلــى  التقرير 
تفاصيل  لبحث  وشــاكــيــرا  بيكيه 
عدة مرتبطة باالنفصال، وفق ما 
نقلت صحيفة »ماركا« اإلسبانية. 
الشهيرة وقلب  المغنية  وستصدر 
ــاع بــرشــلــونــة اإلســـبـــانـــي بــيــانــا  ــ دفـ
مـــشـــتـــركـــا، وســــــط مـــــخـــــاوف مــن 

السيطرة  عــن  الــوضــع  يــخــرج  أن 
ــدث بــعــد  ــ ويــنــتــهــي األمــــــر كـــمـــا حـ
انـــفـــصـــال شـــاكـــيـــرا عـــن صــديــقــهــا 
روا،  ال  دي  أنـــطـــونـــيـــو  ــابــــق  الــــســ
بدعوى  اختتمت عالقتهما  حيث 

قــضــائــيــة ومــطــالــبــة بــتــعــويــضــات. 
من  الكولومبية  المغنية  وكــانــت 
أصول لبنانية قد أكدت انفصالها 
حيث  بــيــكــيــه،  طفليها  ــد  والــ عـــن 
»نــأســف لتأكيد  بــيــان:  فــي  قــالــت 

أننا افترقنا. 
من أجل صالح طفلينا، الذين 
أولــويــاتــنــا، نطلب  رأس  عــلــى  هــم 
مــنــكــم احــــتــــرام خــصــوصــيــتــهــمــا. 

شكرا لتفهمكم«.

قــضــت مــحــكــمــة بــســحــن رئــيــســة بــولــيــفــيــا 
المؤقتة السابقة جانين آنييز، مدة 10 سنوات، 
في  منصبها  بتوليها  تتعلق  بتهم  إدانتها  بعد 
إلى  أدت  عنيفة  احتجاجات  وســط   ،2019 عــام 
اســتــقــالــة ونــفــي سلفها إيــفــو مــورالــيــس خــارج 
الـــبـــالد. وأفـــــادت وكــالــة »أســوشــيــتــد بــــرس« بــأن 
المحكمة أدانت آنييز بتهمة التقصير في أداء 
الــدســتــور فــي بوليفيا،  الــواجــب والــعــمــل ضــد 
عندما نصبت نفسها رئيسة في خطوة وصفها 
مــورالــيــس وحــزبــه بــــ»االنـــقـــالب«. ونــفــى أنــصــار 
آنــيــيــز أن تــكــون الــخــطــوة انــقــالبــا، قــائــلــيــن إن 
إلى  أدت  للسلطة  مــورالــيــس  اســتــخــدام  إســـاءة 
انــتــفــاضــة مــشــروعــة فــي الـــشـــوارع. وزعـــمـــوا أن 
اإلطــاحــة بـــأول رئــيــس مــن الــســكــان األصليين 
السلطة،  في  فراغا  خلقت  ونائبه  بوليفيا  في 
لكونها  المؤقتة  الرئاسة  بتولي  آلنييز  سمح 
وقال  الشيوخ.  مجلس  لرئيس  الثانية  النائبة 

المحكمة.  قرار  على  تطعن  إنها سوف  الدفاع 
وصرحت آنييز من السجن الذي تحتجز فيه: 
فعلت  لكنني  رئيسة،  ألصبح  إصبعا  أرفــع  »لــم 
الــذي  الــبــلــد  لتهدئة  فعله  لــي  ينبغي  كـــان  مــا 
تركه موراليس في حالة اضطراب أثناء فراره«. 

وتنحى موراليس عن منصبه بعد احتجاجات 
البالد بسبب االشتباه في حدوث  أرجــاء  عمت 
تزوير في االنتخابات التي جرت في العشرين 
من أكتوبر، وادعى أنه فاز بها لنيل والية رابعة 
فــي مــنــصــبــه. ونــفــى مــورالــيــس حينها حــدوث 
تزوير. وخلفت االحتجاجات 37 قتيال وأجبرت 
وعــاد  المكسيك.  إلــى  اللجوء  على  مــورالــيــس 
إيه  »أم  اإلسبانية  بــاألحــرف  الــمــعــروف  حــزبــه، 
عـــام 2020  انــتــخــابــات  فـــي  الــســلــطــة  إلـــى  أس« 
إلى بوليفيا.  وعاد موراليس منذ ذلك الحين 
وقال نائب رئيس الحزب خوان خوسيه يوريغي 
إن الــمــحــاكــمــة تــشــكــل »ســابــقــة تــاريــخــيــة« ضد 
المحكمة  قــضــت  كــمــا  الـــعـــقـــاب.  مـــن  اإلفـــــالت 
بسجن قائد القوات المسلحة السابق ويليامز 
ــد الـــشـــرطـــة الـــســـابـــق فــالديــمــيــر  ــائـ كــلــيــمــان وقـ
كالديرون 10 سنوات، وصدرت أحكام أخف على 

4 قادة عسكريين سابقين.

خالفا للدراسات التي تؤكد على فوائد تناول 
األسماك، أظهر بحث علمي جديد إمكانية تسبب 
الباحثون  وتابع  السرطان.  من  بنوع  الــغــذاء  هــذا 
بوالية  للسرطان  »ميرسي هيلث الكس«  في مركز 
تراوحت  أمريكي  ألــف   490 األمريكية،  ميشيغان 
عاما،   15 مـــدار  على  عــامــا  و71   50 بين  أعــمــارهــم 
ووجدوا أن 20 بالمئة ممن كانوا يكثرون من تناول 
سرطان  بمرض  إصابتهم  فرصة  كانت  األســمــاك 
كانوا  بمن  مقارنة  بالمئة   25 بنسبة  أعلى  الجلد 

أقل استهالكا للسمك. 
وفـــي الـــدراســـة، فـــإن الــذيــن أصــيــبــوا بسرطان 
الــجــلــد غــالــبــا مــا كــانــوا يــتــنــاولــون 43 جــرامــا من 
ــا نــقــلــت وكـــالـــة  ــق مــ ــ األســــمــــاك بــشــكــل يــــومــــي، وفـ

»يونايتد برس إنترناشونال« لأنباء. 
األستاذ  الدراسة  في  الرئيسي  الباحث  ورجــح 
المساعد في مدرسة طب وارين ألبرت في جامعة 

يــكــون وجـــود الملوثات  تــشــو، أن  إيــونــيــونــغ  ــراون،  بــ
مثل الزئبق ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور 
التسبب  وراء  السبب  األســمــاك،  فــي  عالية  بنسب 

بسرطان الجلد. 
»أســبــاب  بمجلة  نشر  مــقــال  فــي  تشو  وأضـــاف 
السرطان والتحكم به« الطبية: »نحن بحاجة إلى 
مزيد من األبحاث للتحقق من تكرار هذه النتائج 
تــوصــيــات بــشــأن  نــتــمــكــن مـــن تــقــديــم أي  قــبــل أن 
والكميات  بــاألســمــاك،  المرتبط  الــغــذائــي  النظام 

التي يوصى بتناولها«. 
جمعية  فــي  العلميين  المسؤولين  كبير  لكن 
السرطان األميركية ويليام داهوت قال إن الدراسة 
»تــفــتــقــر إلــــى تــفــاصــيــل حــــول عـــــادات الــمــشــاركــيــن 
بالنسبة لتعرضهم للشمس، كذلك فإنه ليس من 
منزل  لديهم  األسماك  عشاق  كان  إذا  ما  الواضح 
شاطئي، أو يقضون وقتا طويال في الهواء الطلق«.

بعي�د  ي��حتفالن  وم�ي�ج��ان  ه��اري 

مي�اد ليليب�ت الأول بكعك�ة فاخ�رة 
الفراولة مكونة من طبقتين  كعكة من  ودوقــة ساسكس  دوق  اشترى 
وهي من صنع  ليليبت،  األول  ابنتهما  ميالد  عيد  في  دوالرا   250 بقيمة 

نفس المرأة التي صنعت كعكة زفاف الزوجين في عام 2018.
بريطانيا،  فــي  الصيفية  الشمس  بأشعة  ومــيــجــان  هـــاري  واستمتع 
وأقاما حفلة صغيرة في حديقة عزبة وندسور خالل عطلة نهاية األسبوع 
البنتهما، مع كعكة عيد الميالد والبالونات واأللعاب والوجبات الخفيفة. 
وصنعت خبازة شرق لندن كلير بتاك كعكة من طبقتين تحتوي على زبدة 

الفراولة الموسمية. 
اللون  ذات  الفاوانيا  زهــور  مــن  بمجموعة  ليليبت  كعكة  تزيين  وتــم 
الوردي، مع حشوة ليمون أمالفي وزهرة المسنين ومغطاة بكريمة الزبدة 

الخفيفة. 
»ثــالث  على  تحتوي  بأنها  الكعكة  وصــف  تــم  المخابز،  موقع  وعلى 
بخثارة  ومليئة  البلسان  بــشــراب  مبللة  الفانيليا  إسفنجة  مــن  طبقات 

أمالفي ليمون«. 
والـــجـــزء الــعــلــوي والـــجـــوانـــب مـــن الــكــعــكــة »مــثــلــجــة بــكــريــمــة الــزبــدة 
المعطرة بعصير وبشر الليمون من ساحل أمالفي، ومزينة بقشر ليمون 

أمالفي المقطع«.

ك���ن���دا ت���ق���ت���رح ط��ب��اع��ة 
على  ���ص��ح��ي��ة  ت��ح��ذي��رات 
ك���ل ���ص��ي��ج��ارة ع��ل��ى ح��دة

قالت وزيرة الصحة النفسية وحاالت اإلدمان الكندية كارولين بينيت 
داخــل  سيجارة  كــل  على  الصحية  التحذيرات  طباعة  تقترح  بــالدهــا  إن 

العلبة، مما يجعلها أول دولة في العالم تفعل ذلك.
وفي عام 2001 حققت كندا سبقا عالميا عندما فرضت طباعة الصور 

التحذيرية على علب السجائر. 
يدخنون  لــمــن  بالنسبة  بــالــيــا  صـــار  اإلجــــراء  هـــذا  إن  بينيت  وقــالــت 

بانتظام والذين تبلغ نسبتهم 13 في المئة من السكان. 
وقالت في مؤتمر صحفي »إضافة التحذيرات الصحية على منتجات 
الناس  إلى  الضرورية  الرسائل  هذه  وصــول  في  ستساعد  المفردة  التبغ 
خالل  مــفــردة  غالبا  السجائر  على  يحصلون  الــذيــن  الشباب  فيهم  بمن 

مناسبات اجتماعية وتفوتهم المعلومات المطبوعة على العلبة«. 
وقالت أوتاوا في بيان إن التبغ ما زال السبب الرئيسي، الذي يمكن 
منعه، للمرض والموت المبكر في كندا رغم الجهود التي ُتبذل منذ عقود 

وإنه يقتل ما يقرب من 48 ألف شخص في العام.
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لق�اء مرتق�ب بي�ن �ص�اكيرا وبيكي�ه.. للتو�ص�ل اإل�ى اتف�اق ودي

�ص�نوات  10 و�صت�ص�جن  �ص�نة..  م�دة  الحك�م  تول�ت  رئي�ص�ة 

} برويز مشرف.

بحث علمي يربط بين الإكثار من تناول الأ�ص�ماك والإ�صابة ب�ص�رطان الجلد

} لقاء مرتقب يعقبه بيان مشترك.

} جانين آنييز.

ب���روي���ز م�����ص��رف ب��اأح��د 
في  دب����ي  م�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات 
ح����ال »م���ي���وؤو����س م��ن��ه��ا«

الباكستاني األسبق برويز  الرئيس  أعلنت أسرة 
دبي  فــي  المستشفى  إلــى  نقله  عــامــا(   78( مــشــرف 
قبل 3 أسابيع، بسبب معاناته من »الداء النشواني«، 
فيها  يصعب  مرحلة  فيها  دخــل  الــتــي  ومضاعفاته 
ُل فيه  شوانّي هو مرٌض نادٌر ُتشكِّ اُء النَّ التعافي. والدَّ
ة  ة بشكل غير طبيعي أليافًا نشوانيَّ بروتينات مطويَّ
ي أحيانا إلى  تتراكُم في ُنسج وأعضاء ُمختلفة، وُتؤدِّ
والوفاة.  خلل وظيفّي في األعضاء وفشل األعضاء 
الرئيس  حــســاب  على  نشر  بــيــان  فــي  عائلته  وقــالــت 
بسبب  المستشفى  إلــى  نقل  إنــه  تويتر  فــي  السابق 
»مرحلة  يعيش  أنــه  إلــى  مشيرة  مــرضــه،  مضاعفات 
أعضاء  فيها  تعمل  وال  التعافي،  فيها  يتعذر  صعبة 
الــجــســم عــلــى نــحــو جــيــد«. وتــولــى مــشــرف السلطة 
رئيسا  نفسه  ونصب   1999 أكتوبر  في  انقالب  عقب 
في يونيو 2001. في 2002، وأضفى القضاء شرعية 
بعد  رئيسا  المنتخب  البرلمان  وثبته  انقالبه،  على 
فترة  تمديد  على  للجدل  مثير  استفتاء  فــي  فـــوزه 

واليته لخمس سنوات.

}  وجود الملوثات في األسماك قد يتسبب في سرطان الجلد.

عبداملنعم إبراهيم

ال�غ��رب ي�ع�ت�ب��ر مواطني�ه )الدواع��س( اإرهابي�ي��ن 
ب�وا�ص��ل! ج�ن��ودا  اأوك�ران�ي��ا  ف��ي  المرتزق�ة  بينم�ا 

في  األمريكية  المتحدة  الــواليــات  فيها  بما  كثيرًة  دواًل  أن  يتذكُر  كُلنا 
عهد )ترامب( كانوا يطالبون الدول األوروبية بأن تسترَد من )مخيم الهول( 
ــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة( الــكــرديــة  الــســوري الـــذي يــقــُع تــحــت حــراســة )قــ
الذين  واألرامــــل  األمــهــات  والــنــســاء  واألطــفــال  والسجينات  المساجين  كــلَّ 
ة  ة، وكانوا ينتمون إلى تنظيِم الدولِة اإلسالميَّ يحملون الجنسياِت األوروبيَّ
إليها، سواء  ينتمون  التي  األوروبــيــة  الــدول  )داعــش( بقصد محاكمتهم في 
كانوا بريطانيين أم فرنسيين أم ألمان أم إيطاليين أم هولنديين أو غيرهم 
تلك  األوروبية رفضت  الــدول  كثير من هذه  ولكن  األوروبية،  الجنسيات  من 
أن ينقلوا  الدعوة باسترجاع مواطنيهم معتقلي وأسرى )داعش( خوفًا من 
عدوى الفكر اإلرهابي إلى مجتمعاتهم األوروبية، أو أن يكونوا في المستقبل 
أخـــرى في  إرهــابــيــة  وأعــمــااًل  القتَل  ترتكُب  إرهــابــيــة  داعشية  مــشــروَع خــاليــا 
أوروبا.. بل إن دواًل مثل فرنسا اتفقت مع الحكومة العراقية على أن تستقبل 
الداعشيين الذين يحملون الجنسيَة الفرنسية وتحاكمهم في العراق بداًل 
الدواعش  الجنسيَة عن مواطنيها  ودول أخرى أسقطت  من فرنسا! وهناك 
النساء  استقبال  على  فقط  وافــقــت  أوروبــيــة  قليلة  ودول  بريطانيا!  مثل 

واألطفال!
وحتى اآلن ال يزال )مخيم الهول( في سوريا يعج باألسرى والمعتقلين 
واألوروبــيــة،  البريطانية  الجنسيات  يحملون  الــذيــن  )داعـــش(  عــائــالت  مــن 
وترفض الحكومات األوروبية استعادة هؤالء خوفا من )اإلرهاب الداعشي(، 
بضرورة  األوروبــيــة  الحكومات  مطالبة  فــي  المتحدة(  )األمـــم  تتدخل  ولــم 
بمثل هذه  )الــغــرب(  تــزعــج  وذلـــك حتى ال  الــدواعــش،  اســتــرجــاع مواطنيها 

التدخالت األممية في شؤونها األوروبية!
ــيــــة  ــرًا، وردود األفــــعــــال األوروبــ ــؤخــ ــدث مــ ــذي حــ ــ الـ الــتــنــاقــَض  ــوا  الحـــظـ
جمهورية  محاكمة  حــول  المتحدة(  )األمـــم  فعل  ردة  وأيــضــا  والبريطانية، 
)دونيتسك( الشعبية لمجموعة من المرتزقة واإلرهابيين الذين تم ضبطهم 
األوكراني  الجيش  جانب  إلى  القتال  في  يشاركون  )ماريوبول(  منطقة  في 
جمهورية  في  العليا  المحكمة  وأصــدرت  اإلرهابية،  النازية  )أزوف(  وكتائب 
)دوينتسك( حكما باإلعدام على البريطانيين )أيدن أسلين( و)ثيون بينر( 

والمغربي )إبراهيم سعدون( المتهمين بالمشاركة في القتال كمرتزقة.
االســتــئــنــاف  للمتهمين  ويــحــق  نــهــائــيــًا،  لــيــس  اإلعـــــدام  أن حــكــَم  ورغــــم 
للمحاكمة من جديد خالل فترة شهر، إال أن ردود األفعال األوروبية الرسمية 
تعالت منددة بمحاكمة المرتزقة اإلرهابيين في جمهورية )دونيتسك( التي 

في  الجدد  النازيين  ضد  الــروســي  الجيش  من  بدعم  شرسة  حرًبا  تخوض 
اإلنسان  لحقوق  المتحدة  األمــم  مكتب  باسم  المتحدثة  وقــالــت  أوكــرانــيــا، 
)رافينا شمد ساني( في مؤتمر صحفي في )جنيف( منذ يومين: »تشكل مثل 
هذه المحاكمات عن أسرى الحرب، جريمة حرب«! وقالت: »نحن قلقون بشأن 

حكم اإلعدام عن )الجنود( الثالثة«!
المرتزقة  الثالثة  هــؤالء  اعتبرت  المتحدة(  )األمـــم  أن  جــيــدًا  الحــظــوا 
)مــرتــزقــة(! من  وليس  )جــنــودًا(  القضائية  األحــكــام  الــذيــن صــدرت بحقهم 
المسلحة  الــقــوات  مــن  بأنهم جــزء  الــعــام ألوكــرانــيــا  الــقــائــد  خــالل تصريح 
وبينهم  األجــانــب،  واإلرهابيين  المرتزقة  جميع  فــإن  وبالتالي  األوكــرانــيــة! 
وفرنسيون وغيرهم، يقدرون  وألمان  وبولنديون  وبريطانيون  حاليًا سوريون 
بـ 6 آالف مقاتل مرتزق، هؤالء كلهم بشهادة مزورة من )الجيش األوكراني( 
ولــيــســوا مرتزقة  أوكــرانــيــيــن  أصــبــحــوا جــنــودًا  الــدمــيــة،  زيلينسكي  وحــكــومــة 

وإرهابيين!
بداية  في  له  سبق  جونسون(  )بــوريــس  البريطاني  الـــوزراء  رئيس  حتى 
الحرب في أوكرانيا أن حذر المواطنين البريطانيين من االلتحاق بالمشاركة 
في حرب أوكرانيا.. ألن المشارك يصنف بأنه )مرتزق( وليس جنديًا بحسب 
الحرب..  أســرى  مواثيق  عليه  ينطبق  ال  فإنه  وبالتالي  الدولية،  القوانين 
بينما أعرب )جونسون( يوم الجمعة عن استيائه من أحكام اإلعدام الصادرة 
بحق البريطانيين! وقال إنه يعمل مع )كييف( إلطالقهما! بينما الحقيقة 
المرتزقة  تجنيد  فــي  كــبــيــرا  دورا  لعبت  البريطانية  االســتــخــبــارات  أن  هــي 
أوكرانيا،  في  النازية  )أزوف(  كتائب  صفوف  بين  عملهم  وإطــالق  وتدريبهم 

بل ودربت في معسكرات عناصر )أزوف( النازية قبل اندالع حرب أوكرانيا.
في  اإلرهابيين  المرتزقة  تجاه  للغرب  البغيضة  االزدواجــيــة  إلــى  نعود 
الــعــالــم، فــــإذا كــانــوا يــخــدمــون مــصــالــح )الـــغـــرب( مثلما يــحــدث حــالــيــًا في 
يخدمون  ال  كانوا  وإذا  وبــواســل(!  شرفاء  )جنود  نظرهم  في  فهم  أوكــرانــيــا، 
)الغرب( مثلما هو موجود في أفغانستان وسوريا والعراق وليبيا فهم مرتزقة 
وإرهابيون ودواعش يجب قتلهم قبل محاكمتهم! بتعبير آخر أسرى )مخيم 
المرتزقة  بينما  إرهــابــيــون!  الـــدواعـــش  مــن  وعــائــالتــهــم  ــيـــون  األوروبـ الــهــول( 
البريطانيين والبولنديين والفرنسيين واأللمان وبقية األوربيين المقاتلين 
في أوكرانيا حاليًا ويقدرون باآلالف فهم غير إرهابيين!! بل جنود بواسل في 

حرب أوكرانيا.. عجبي!!
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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

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/1298441
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16151/pdf/1-Supplime/16151.pdf?fixed8685
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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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�صوريا تبداأ ال�صيانة وا�صتمرار تعليق الرحالت

الغارة الإ�صرائيلية اأحلقت اأ�صراًرا كبرية مبطار دم�صق

دم�شق - اأ ف ب:

بعد  ج�شيمة  لأ�شرار  تعر�ض  الذي  الدويل  دم�شق  مطار  عرب  الرحالت  ُعلقت 

ا�شتهدافه بغارة اإ�شرائيلية، حتى النتهاء من اأعمال الإ�شالح التي بداأت ال�شبت.

وق�شف الطريان الإ�شرائيلي املطار فجر اجلمعة، ما اأدى اإىل اإحلاق اأ�شرار باملباين 

اإ�شالح  على  تعمل  املخت�شة  كوادرها  اأن  ال�شورية   النقل  وزارة  وذكرت  واملدرج. 

الأ�شرار الكبرية التي حلقت باملطار، و�شيتم ا�شتئناف احلركة املالحية املتوقفة فور 

اإ�شالح الأ�شرار.

بقيمة 700 مليار دولر.. رئي�س »بوينج« بال�صرق الأو�صط لـ»الأيام«: 

3000 طائرة احتياجات املنطقة خالل 20 عاًما

متام اأبو�شايف:

لل�شرق  بوينج  �شركة  رئي�ض  قال 

غاتا  كوجليت  وتركيا  واأفريقيا  الأو�شط 

ال�شرق  يف  الطريان  �شركات  اإن  اأورا 

 3000 نحو  اإىل  حتتاج  �شوف  الأو�شط 

عاًما  الع�شرين  مدار  على  جديدة  طائرة 

القادمة، متوقًعا ت�شاعف حركة امل�شافرين 

والأ�شطول التجاري يف املنطقة اإىل اأكرث من 

ال�شعف لذات الفرتة.

لـ»الأيام«  خا�ض  حوار  يف  اأورا  وقال 

ال�شرق  منطقة  يف  الطريان  �شركات  اإن 

من  العدد  لهذا  حتتاج  �شوف  الأو�شط، 

 700 اإىل  ت�شل  اإجمالية  بقيمة  الطائرات، 

مليار دولر اأمريكي، وكذلك اإىل خدمات ما 

واإلخ-  والإ�شالح،  -ال�شيانة،  البيع  بعد 

مليار  اإىل نحو 740  ت�شل  اإجمالية  بقيمة 

دولر، وذلك مع ا�شتعداد املنطقة لال�شتفادة 

على  والدويل  الإقليمي  الطلب  عودة  من 

ال�شفر وال�شحن.

التعاي�س وال�صالم من اأهم ركائز �صيا�صة امللك.. خالد بن اأحمد يف حوار طنجة:

البحرين قائمة لقرون على امل�صاواة وعدم التفرقة

م�شت�شار  اآل خليفة  بن حممد  اأحمد  بن  ال�شيخ خالد  اأكد 

قيم  وتر�شيخ  ن�شر  اأن  الدبلوما�شية  لل�شوؤون  امللك  جاللة 

الدول واملجتمعات، ودعم احلوارات  وال�شالم بني  التعاي�ض 

اأهم  من  امل�شرتك،  والتفاهم  التقارب  لتحقيق  الهادفة 

اأولويات وركائز �شيا�شة ملك البالد املعظم، منوًها بالهتمام 

الوزراء،  جمل�ض  رئي�ض  العهد  ويل  قبل  من  والدائم  الكبري 

على  القائم  اجلماعي  والتعاون  امل�شرتك  العمل  باإر�شاء 

ال�شعوب  بني  املثمر  والنفتاح  والتوا�شل  التعددية  احرتام 

والثقافات.

واأ�شاف يف اأثناء م�شاركته يف اجلل�شة الفتتاحية حلوار 

كبار  من  عدد  مب�شاركة  املغربية،  باململكة  املنعقد  طنجة 

البحرين  اأن  والعامل،  املنطقة  يف  القرار  و�شناع  امل�شوؤولني 

حكيمة  �شيا�شة  على  عدة  لقرون  تتوافقان  املغربية  واململكة 

بني  والواجبات  احلقوق  يف  امل�شاواة  على  تقوم  را�شخة 

�شعوبها وعدم التفرقة على اأي اأ�ش�ض دينية وعرقية وفكرية 

بني اأبناء جمتمعاتها، وتعمالن مًعا جنًبا اإىل جنب لأجل تعزيز 

الأمن وال�شالم وال�شتقرار يف املنطقة.

كربى  اإجنازات  من  البحرين  حققته  ما  وا�شتعر�ض 

التعاي�ض  تدعم  التي  والت�شريعات  القوانني  �شن  جمال  يف 

املجتمعي وحمايته من اأي موؤثرات ل تنتمي اإىل تراثه الإن�شاين 

النا�شع يف خمتلف املجالت.

ا�صتحداث وظيفة م�صاعد معّلم.. بن اأحمد: 

ترقية 1489 معلًما وتثبيت 90 موظًفا اإدارًيا

املدير  اأحمد  بن  مبارك  حممد  الدكتور  ك�شف 

العام ل�شوؤون املدار�ض بوزارة الرتبية والتعليم اأن 

عدد ترقيات املعلمني البحرينيني منذ اعتماد املعايري 

املطورة لرتقيات املعلمني يف يناير املا�شي قد بلغ 

اجلاري،  يونيو  �شهر  بداية  حتى  ترقية   1489

موؤكًدا اأن وترية ترقيات املعلمني قد ت�شارعت بف�شل 

من  كثرًيا  �شهلت  التي  اجلديدة  املطورة  املعايري 

بالأداء  ربطها  جودة  �شمان  مع  الرتقية  متطلبات 

املعلمني  من  اأخرى  اأعداًدا  اأن  اإىل  لفًتا  الوظيفي، 

�شتح�شل على ترقيات م�شتحقة يف الفرتة من يوليو 

اإىل �شبتمرب املقبل.

وبنينّ املدير العام ل�شوؤون املدار�ض اأن التن�شيق 

ما جمموعه  لتثبيت  املدنية  اخلدمة  مع جهاز  جاٍر 

الإدارية  ال�شوؤون  ومن�شقي  روؤ�شاء  من  موظًفا   90

املقررة  لل�شواغر  وفًقا  وذلك  احلكومية،  باملدار�ض 

من  النتهاء  بالفعل  مت  قد  واأنه  املوؤ�ش�شات،  لهذه 

تثبيت عدد منهم، يف حني يجري ا�شتكمال ما تبقى.

ولفت اإىل اأن الهيكل التنظيمي اجلديد للمدار�ض 

الدرجة  على  للموظفني  يتيح  �شوف  احلكومية 

اإىل  النتقال  بيانات(  وفني  معلومات  )فني  الفنية 

وظيفة م�شاعد معلم على الدرجة الثامنة العتيادية 

خالل  عنها  الإعالن  �شيتم  حمددة  ا�شرتاطات  وفق 

مت  قد  الوظيفة  هذه  اأن  موؤكًدا  املقبلة،  الأ�شابيع 

ا�شتحداثها لتوفري الدعم الالزم للمعلمني بالإ�شافة 

الوظيفي  للرتقي  املمكنة  الفر�ض  الفنيني  منح  اإىل 

والتدريب الالزم.

النزيل امل�صاب يف وقت �صابق يخ�صع للعالج 

»ال�صحة«: ل م�صابني بال�صل يف مركز الإ�صالح

توجد  ل  باأنه  ال�شحة،  وزارة  اأكدت 

مركز  يف  ال�شل  مبر�ض  م�شابة  حالة  اأي 

احلايل،  الوقت  يف  والتاأهيل  الإ�شالح 

�شابق  وقت  امل�شاب يف  النزيل  باأن  مبينة 

كان قد مت نقله اإىل جممع ال�شلمانية الطبي 

وما  م�شتقرة،  الآن  وحالته  اأ�شبوعني  منذ 

الطبية  والعناية  للعالج  يخ�شع  زال 

الالزمة.

اتخاذ  مت  قد  اأنه  الوزارة  واأو�شحت 

الإجراءات املتبعة يف مثل هذه احلالت من 

بناًء على بروتوكولت  الطبي  الفريق  قبل 

جميع  اإجراء  من  النتهاء  ومت  عاملية 

على  احرتازي  ب�شكل  الالزمة  الفحو�شات 

على  لالطمئنان  املخالطني  النزلء  بقية 

على  م�شددة  عام،  ب�شكل  ال�شحي  الو�شع 

عدم ر�شد اأي اإ�شابات بني املخالطني.

ا�شتقاء  �شرورة  اإىل  الوزارة  ودعت 

ال�شحيحة وعدم  م�شادرها  من  املعلومات 

انتقال  حول  تداوله  يتم  ما  اإىل  اللتفات 

على  ح�شولهم  عدم  اأو  للنزلء  العدوى 

العناية الطبية الالزمة حيال ذلك.

و�شددت وزارة ال�شحة على ا�شتمرارها 

ال�شحية  اخلدمات  م�شتوى  تقييم  يف 

واجل�شدية  والنف�شية  الطبية  والعناية 

العالجية  الربوتوكولت  وتطبيق  للنزلء 

التي تتنا�شب مع كل حالة مر�شية.

املجتمعي التعاي�س  تدعم  التي  القوانني  �صن  اإجنــازات كربى يف   

ال�سيخ خالد بن اأحمد يف اأثناء م�ساركته باجلل�سة االفتتاحية حلوار طنجة

طائرات تابعة ل�سركة »بوينج«

د. حممد مبارك بن اأحمد

املركز الطبي ملدينة امللك عبدالـله يح�صل على العتماد الدويل
عبداهلل  امللك  ملدينة  اجلامعي  الطبي  املركز  ح�شل 

الطبية يف البحرين على �شهادة اعتماد اللجنة الدولية 

 ،»JCI« ال�شحية  الرعاية  من�شاآت  جلودة  امل�شرتكة 

املخت�شة بتقييم اأداء موؤ�ش�شات الرعاية ال�شحية وفًقا 

لأعلى املعايري الدولية لهيئات العتماد الرائدة.

وقال رئي�ض جامعة اخلليج العربي الدكتور خالد 

املركز  اأ�ش�شت  اجلامعة  اإن  العوهلي  عبدالرحمن  بن 

الطبي اجلامعي ليكون نواة ملدينة امللك عبداهلل الطبية، 

خدماته،  وكفاءة  جودة  على  اإن�شائه  منذ  وحر�شت 

يف  ال�شحية  اخلدمات  تطور  يف  لالإ�شهام  منها  �شعًيا 

مملكة البحرين.

وبنينّ اأن جامعة اخلليج العربي جهزت املركز منذ 

اإن�شائه باأجهزة طبية مبوا�شفات عاملية فائقة التطور 

لت�شع املركز الطبي اجلامعي يف م�شاف املراكز الطبية 

املتقدمة عاملًيا. ويعمل باملركز نخبة من اأع�شاء هيئة 

العربي،  الطب يف جامعة اخلليج  التدري�ض من كلية 

اإ�شافة اإىل طاقم طبي من اخلربات اخلليجية والدولية 

عالية التاأهيل.

ُعقد افرتا�صًيا وا�صتمر فرتة وجيزة فقط

انتخاب جمل�س اإدارة جديد لحتاد مالك جزر اأمواج

حمرر ال�شوؤون القت�شادية:

اأمواج  جلزر  العمومية  اجلمعية  انتخبت 

يف اجتماعها الذي ُعقد يوم اأم�ض جمل�ض اإدارة 

جديد لحتاد املالك املركزي جلزر اأمواج.

يف  الجتماع  انعقاد  املقرر  من  وكان 

الأ�شبوع املا�شي اإل اأن الجتماع تاأجل اإىل يوم 

اأم�ض ب�شبب عدم اكتمال الن�شاب.

وُعقد الجتماع افرتا�شًيا اأم�ض على الرغم 

القوانني  بح�شب  الن�شاب  اكتمال  عدم  من 

اخلا�شة بانتخابات احتادات املالك.   

كل  فوز  عن  النتخابات  نتائج  واأ�شفرت 

واأحمد  خليفة،  اآل  خليفة  بن  حمد  ال�شيخ  من 

وحممد  ال�شهابي،  وعبداهلل  ال�شلوم،  �شباح 

وحممد  اليعقوب،  وحممد  حاجي،  عبا�ض 

الكوهجي، وحممد الغناة.

وحمد  مكنا�ض  اأكرم  انتخاب  مت  فيما 

ال�شاعي واإليا�ض قرعان كاأع�شاء احتياطيني.

الإدارة  جمل�ض  يعقد  اأن  املتوقع  ومن 

املقبل،  الأ�شبوع  خالل  الأول  اجتماعه  اجلديد 

جمل�ض  رئي�ض  انتخاب  خالله  �شيتم  حيث 

الإدارة وتوزيع املنا�شب الإدارية لالأع�شاء. 

واجلدير بالذكر اأن الجتماع ا�شتمر لفرتة 

وجيزة فقط.

 د. خالد العوهلي

 �سورة باالأقمار ال�سناعية تظهر مطار دم�سق واالأ�سرار التي تعر�ض لها
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امللك املعظم وويل العهد رئي�س الوزراء

يهنئان رئي�س الفلبني بذكرى العيد الوطني

بعث ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

املعظم،  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

حفظه اهلل ورعاه، برقية تهنئة اإىل الرئي�س 

جمهورية  رئي�س  دوتريتي  رودريغو 

ذكرى  مبنا�صبة  وذلك  ال�صديقة،  الفلبني 

فيها  جاللته  اأعرب  لبالده،  الوطني  العيد 

عن اأطيب تهانيه ومتنياته لفخامته مبوفور 

جمهورية  ول�صعب  وال�صعادة،  ال�صحة 

التقدم  من  املزيد  حتقيق  ال�صديق  الفلبني 

والزدهار.

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  وبعث 

�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

تهنئة  برقية  اهلل،  حفظه  الوزراء،  جمل�س 

رئي�س  دوتريتي  رودريغو  الرئي�س  اإىل 

جمهورية الفلبني ال�صديقة، وذلك مبنا�صبة 

�صموه  اأعرب  لبالده،  الوطني  العيد  ذكرى 

فيها عن خال�س تهانيه ومتنياته لفخامته 

ول�صعب  وال�صعادة،  ال�صحة  مبوفور 

املزيد  حتقيق  ال�صديق  الفلبني  جمهورية 

من التقدم والزدهار.

اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  بعث 

اآل خليفة ملك  امللك حمد بن عي�صى 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم،  البالد 

فالدميري  الرئي�س  اإىل  تهنئة  برقية 

الحتادية  رو�صيا  رئي�س  بوتني 

ذكرى  مبنا�صبة  وذلك  ال�صديقة، 

فيها  جاللته  اأعرب  بالده،  ا�صتقالل 

عن اأطيب تهانيه ومتنياته لفخامته 

مبوفور ال�صحة وال�صعادة، ول�صعب 

باملزيد  ال�صديق  الحتادية  رو�صيا 

من التقدم والزدهار، م�صيًدا جاللته 

العالقات  عمق  مب�صتوى  اهلل  رعاه 

البلدين  بني  جتمع  التي  الوطيدة 

وال�صعبني ال�صديقني، وما ت�صهده من 

على  م�صتمر  وت�صاعد  ومنو  تطور 

الأ�صعدة وامل�صتويات كافة.

امللكي  ال�صمو  �صاحب  وبعث 

خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

حفظه اهلل، برقية تهنئة اإىل الرئي�س 

رو�صيا  رئي�س  بوتني  فالدميري 

الحتادية ال�صديقة، وذلك مبنا�صبة 

�صموه  اأعرب  بالده،  ا�صتقالل  ذكرى 

ومتنياته  تهانيه  اأطيب  عن  فيها 

لفخامته مبوفور ال�صحة وال�صعادة، 

ال�صديق  الحتادية  ول�صعب رو�صيا 

باملزيد من التقدم والزدهار، م�صيًدا 

العالقات  عمق  مب�صتوى  �صموه 

البلدين  جتمع  التي  الوطيدة 

وال�صعبني ال�صديقني، وما ت�صهده من 

تطور ومنو وت�صاعد م�صتمر على كل 

الأ�صعدة وامل�صتويات.

امللكي  ال�صمو  كما بعث �صاحب 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

ميخائيل  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية 

رو�صيا  وزراء  رئي�س  مي�صو�صتني 

الحتادية.

امللك املعظم وويل العهد رئي�س الوزراء يهنئان الرئي�س الرو�سي

الرئي�س الرو�سيجاللة امللك املعظم ويل العهد رئي�س الوزراء

خالل اجتماع عمل مع مكتب امل�ستوطنات الب�سرية باململكة.. وزير الإ�سكان:

املدن الإ�سكانية اأ�سهمت يف ارتفاع موؤ�سرات الهدف الـ11 للتنمية امل�ستدامة

م�سيًدا بجناح معر�س وموؤمتر »املنامة هيلث 2022«

رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة يبحث تعزيز اآفاق التعاون ال�سحي والدوائي مع م�سر

احلمر  يعقوب  بن  با�صم  املهند�س  اأكد 

وزير الإ�صكان اأن القيادة الر�صيدة واحلكومة 

اأهمية توفري  اإىل  البحرين وعت مبكًرا  مملكة 

مدن  م�صاريع  يف  احلياة  جودة  مقومات 

الهتمام  خالل  من  الإ�صكانية،  البحرين 

معايرًيا  و�صع  والذي  التخطيطي،  باجلانب 

متطورة لت�صاميم الوحدات ال�صكنية مبا يلبي 

البحرينية،  لالأ�صر  الأ�صا�صية  الحتياجات 

ف�صالً عن الهتمام بتوفري �صبكة بنى حتتية 

احتياجات  تلبي  وخدمات  ومرافق  ع�صرية، 

قاطني املدن وزوارها.

مدن  مقومات  اإن  الإ�صكان  وزير  وقال 

متطلبات  مع  تواءمت  الإ�صكانية  البحرين 

تنفيذ الهدف احلادي ع�صر من اأهداف التنمية 

»جعل  على  ين�س  والذي   ،2030 امل�صتدامة 

وم�صتدامة«،  ومرنة  واآمنة  �صاملة  املدن 

يف  كبرًيا  تقدًما  اململكة  احراز  يف  اأ�صهم  ما 

موؤ�صرات تنفيذ ذلك الهدف، وهو ما مت توثيقه 

التي  الطوعية  البحرين  مملكة  تقارير  يف 

تقدمت بها اإىل الأمم املتحدة.

احلكومة  اأن  احلمر  املهند�س  واأ�صاف 

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  املوقرة 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

للتعاون  كبرًيا  اهتماًما  تويل  الوزراء  جمل�س 

للم�صتوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج  مع 

التنمية  اأهداف  تنفيذ  ومتابعة  الب�صرية، 

يف  اأ�صهم  الذي  الهتمام  وهو  امل�صتدامة، 

تطوير اأوجه التعاون مع م�صوؤويل الربنامج 

العديد  عن  واأ�صفر  الأخرية،  ال�صنوات  خالل 

هذا  على  اململكة  حققتها  التي  النجاحات  من 

ال�صعيد.

جاء ذلك خالل اللقاء امل�صرتك الذي ُعقد بني 

وزارة الإ�صكان وبنك الإ�صكان مع مكتب الأمم 

مملكة  لدى  الب�صرية  للم�صتوطنات  املتحدة 

مع  التعاون  فر�س  تنمية  لبحث  البحرين، 

الب�صرية  للم�صتوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج 

من  كل  بح�صور  وذلك  املقبلة،  املرحلة  خالل 

الدكتور خالد عبداهلل مدير عام بنك الإ�صكان، 

ود. خالد احليدان الوكيل امل�صاعد لل�صيا�صات 

ر�صا  واملهند�س  الإ�صكانية،  واخلدمات 

الإ�صكانية،  للم�صاريع  امل�صاعد  الوكيل  الأدرج 

وفرناندا لوناردوين رئي�صة الربنامج الُقطري 

لربنامج الأمم املتحدة للم�صتوطنات الب�صرية 

لدى  امل�صوؤولني  كبار  من  وعدد  البحرين،  يف 

املتحدة  الأمم  ومكتب  الإ�صكان،  وبنك  وزارة 

للم�صتوطنات الب�صرية باململكة.

امل�صاريع  ا�صتعرا�س  مت  اللقاء  وخالل 

ويف  موؤخًرا،  تنفيذها  مت  التي  امل�صرتكة 

الوطني  التقرير  اإعداد  من  النتهاء  مقدمتها 

الطوعي الثاين ململكة البحرين الذي مت تقدميه 

اإىل الأمم املتحدة، وا�صتعر�صه وزير الإ�صكان 

ال�صيا�صي  املنتدى  اأعمال  يف  م�صاركته  خالل 

رفيع امل�صتوى الذي ُعقد يف مقر الأمم املتحدة 

بنيويورك خالل �صهر ابريل املا�صي.

حول  النظر  وجهات  تبادل  مت  كما 

امل�صاريع امل�صتقبلية امل�صرتكة ملوا�صلة حتقيق 

خا�صة  الإمنائية،  الأهداف  تنفيذ  يف  التقدم 

للم�صتوطنات  املتحدة  الأمم  مقر  افتتاح  بعد 

فر�س  يعزز  ما  موؤخًرا،  باململكة  الب�صرية 

التو�صع يف املوا�صيع وامل�صاريع ذات ال�صلة.

لوناردوين  فرناندا  اأ�صادت  جهتها،  من 

الأمم  لربنامج  الُقطري  الربنامج  رئي�صة 

البحرين  يف  الب�صرية  للم�صتوطنات  املتحدة 

يف  الإ�صكان  وبنك  الإ�صكان  وزارة  بجهود 

املبادرات  وطرح  الإ�صكانية،  امل�صاريع  تنفيذ 

واحللول التي ت�صهم يف توفري امل�صكن املالئم 

للمواطنني، مبينة اأن الهتمام احلكومي الذي 

باململكة  الجتماعي  ال�صكن  قطاع  به  يحظى 

�صبل  توفري  يف  به  يحتذى  امنوذًجا  يعد 

ال�صتقرار املعي�صي للمواطنني.

قام رئي�س املجل�س الأعلى لل�صحة الفريق 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�صيخ  طبيب 

راأ�س  على  العربية  م�صر  بزيارة جلمهورية 

وفد �صحي رفيع ميثل القطاعات ال�صحية يف 

اململكة، يف اإطار تعزيز اأطر التعاون ال�صحي 

وجمهورية  البحرين  مملكة  بني  والدوائي 

يف  وامل�صاركة  ال�صقيقة،  العربية  م�صر 

الأول  الأفريقي  الطبي  املوؤمتر  فعاليات 

رئي�س  رعاية  حتت  اأفريقيا«  »�صحة 

عبدالفتاح  الرئي�س  العربية  جمهورية م�صر 

ال�صي�صي، والذي عقد خالل الفرتة من 5 اإىل 

7 يونيو اجلاري، حتت �صعار »بوابتك نحو 

البتكار والتجارة«.

املجل�س  رئي�س  عقد  ال�صدد،  هذا  ويف 

خالد  الدكتور  مع  اجتماًعا  لل�صحة  الأعلى 

والبحث  العايل  التعليم  وزير  عبدالغفار 

ال�صحة  وزير  باأعمال  والقائم  العلمي 

لبحث  العربية،  م�صر  بجمهورية  وال�صكان 

وذلك  البلدي،  بني  التعاون  تعزيز  �صبل 

�صفري  اجلودر  حممد  بن  ه�صام  بح�صور 

مملكة البحرين لدى جمهورية م�صر العربية 

والوفد ال�صحي املرافق.

ا�صرتاتيجيات  ا�صتعرا�س  اللقاء  وتناول 

البلدين،  بكال  ال�صحية  باملنظومة  العمل 

اأجل  الرائدة التي مت حتقيقها من  والتجارب 

ملواطني  لئقة  طبية  رعاية  اأف�صل  تقدمي 

اآفاق  تو�صيع  اجلانبان  ناق�س  كما  الدولتني، 

التعاون بني القطاعني ال�صحيني بالبلدين، يف 

وجمال  الطبية  وامل�صتلزمات  الأجهزة  �صراء 

توفري الأدوية.

لل�صحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  واأعرب 

والتعاون  التن�صيق  با�صتمرار  �صعادته  عن 

وامل�صري،  البحريني  اجلانبني  بني  امل�صرتك 

بني  الوثيق  بالتعاون  الإطار  هذا  يف  م�صيًدا 

خمتلف املوؤ�ص�صات ال�صحية البحرينية ويف 

مقدمتها املجل�س الأعلى لل�صحة مع نظرائهم 

يف جمهورية م�صر العربية ال�صقيقة.

من جانبه، اأعرب الدكتور خالد عبدالغفار 

وزير التعليم العايل والبحث العلمي والقائم 

بجمهورية  وال�صكان  ال�صحة  وزير  باأعمال 

بالعالقات  �صعادته  عن  العربية  م�صر 

التي تربط بني  الرا�صخة واملتجذرة  الثنائية 

البلدين ال�صقيقني، معرًبا عن اعتزازه العميق 

جمهورية  بني  العريقة  امل�صرتكة  بالروابط 

البحرين  مملكة  و�صقيقتها  العربية  م�صر 

وجمالت التعاون املثمر بني البلدين يف �صتى 

التعاون  لتطوير  م�صر  وا�صتعداد  املجالت، 

والتن�صيق مع البحرين يف خمتلف املجالت 

ال�صحية والطبية.

حممد  ال�صيخ  طبيب  الفريق  قام  كما 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

فعاليات  بزيارة  املرافق  والوفد  لل�صحة 

»�صحة  الأول  الأفريقي  الطبي  املوؤمتر 

اأفريقيا«، واأ�صاد بالرعاية وامل�صاركة الرفيعة 

متيز  وما  امل�صاحب  واملعر�س  املوؤمتر  يف 

من  عدًدا  التقى  كما  التنظيم،  ح�صن  من  به 

التعاون  الدواء وبحث تعزيز  كبار م�صنعي 

الدوائي مع �صركات الأدوية امل�صرية.

جناح  بزيارة  قام  مت�صل،  �صعيد  على 

وا�صتمع   ،»2022 هيلث  »املنامة  موؤمتر 

�صيعقد  الذي  املوؤمتر  برامج  حول  �صرح  اإىل 

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  بني  بال�صراكة 

»اأديوكي�صن  و�صركة  ال�صحية  واخلدمات 

و�صركة  البحرين  مملكة  يف  بال�س« 

م�صر،  جمهورية  يف   »medical spain«

متيز  من  مل�صه  مبا  �صعادته  عن  اأعرب  وقد 

يف اجلناح، متمنًيا للموؤمتر الذي �صيعقد يف 

كل  القادم  دي�صمرب  �صهر  البحرين يف  مملكة 

التوفيق والنجاح.

املجل�س  لرئي�س  املرافق  الوفد  وي�صم 

الأعلى لل�صحة كالً من اللواء ال�صيخ �صلمان 

امللك  م�صت�صفى  قائد  خليفة  اآل  اهلل  عطية  بن 

عذبي  مرمي  والدكتورة  اجلامعي،  حمد 

التنفيذي للهيئة الوطنية  الرئي�س  اجلالهمة 

لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية، والدكتور 

التنفيذي  الرئي�س  الأن�صاري  حممد  اأحمد 

من  عدد  مع  احلكومية،  للم�صت�صفيات 

امل�صوؤولني.

البدء يف الختبارات الت�سغيلية النهائية 

للمبنى الرئي�س لوزارة املوا�سالت باملحرق

�صرح وزير الأ�صغال و�صوؤون البلديات 

بن  ع�صام  املهند�س  العمراين  والتخطيط 

باأنه مت النتهاء من تنفيذ كل  عبداهلل خلف 

لوزارة  الرئي�س  للمبنى  الإن�صائية  الأعمال 

املحرق  مبحافظة  والت�صالت  املوا�صالت 

يجري  واأنه  الكهربائي،  بالتيار  وتو�صيله 

حالًيا تنفيذ الختبارات الت�صغيلية النهائية 

الإلكرتوميكانيكية،  والأجهزة  لالأنظمة 

وزارة  اإىل  لت�صليمه  ا�صتعداًدا  وذلك 

الثالث  الربع  املوا�صالت والت�صالت خالل 

من العام احلايل، اإذ �صت�صمل هذا الختبارات 

الت�صغيلية النهائية اأنظمة التكييف واإطفاء 

والأمن  املبنى  واإدارة  وال�صالمة  احلريق 

اإ�صافة  املبنى،  ودخول  املراقبة  وكامريات 

اإىل اأجهزة الكهرباء الحتياطية وغريها، من 

الأداء،  معايري  لأعلى  حتقيقها  �صمان  اأجل 

الفنية  ال�صرتاطات  جلميع  وا�صتيفائها 

املطلوبة.

هذا  تنفيذ  اأن  خلف  الوزير  واأ�صاف 

امل�صتمر  الهتمام  اإطار  يف  ياأتي  امل�صروع 

تقوم  التي  املتنوعة  اخلدمية  بامل�صروعات 

وزارة الأ�صغال و�صوؤون البلديات والتخطيط 

العمراين بت�صميمها والإ�صراف على تنفيذها 

احلكومية  واجلهات  الوزارات  ل�صالح 

املختلفة باململكة، مو�صًحا اأن م�صروع مبنى 

وزارة املوا�صالت والت�صالت الرئي�س يعد 

�صوؤون  حتر�س  التي  املهمة  امل�صاريع  من 

�صيحققه  ملا  وذلك  تنفيذها،  على  الأ�صغال 

والتكلفة  للنفقات  خف�س  من  امل�صروع  هذا 

التوظيف  ويحقق  للمرافق  الت�صغيلية 

م�صتدام  ب�صكل  احلكومية  للموارد  الأمثل 

ومبا يتوافق مع روؤية البحرين القت�صادية 

2030، وذلك من خالل احتواء املبنى ملعظم 

اإدارات وتخ�ص�صات املوا�صالت والت�صالت 

معماري  وبت�صميم  واحد  مقر  يف  املختلفة 

ما  ومبدعة،  حمفّزة  عمل  وبيئة  مميز، 

�صي�صهم يف رفع م�صتوى الإنتاجية والكفاءة 

وتقدمي  والتن�صيق  التوا�صل  قنوات  ويعزز 

قبل  من  للمراجعني  املقدمة  اخلدمات  كل 

وزارة املوا�صالت والت�صالت.

يف  روعي  امل�صروع  اأن  بالذكر  اجلدير 

وزارة  عمل  طبيعة  يعك�س  اأن  ت�صميمه 

يف  الأخذ  مع  والت�صالت،  املوا�صالت 

البحرين  ململكة  الأزيل  الرتباط  العتبار 

موقع  من  وال�صتفادة  وال�صفن،  بالبحر 

الدويل،  البحرين  مطار  من  بالقرب  املبنى 

متميز  معماري  ت�صميم  يف  ذلك  كل  ومزج 

وروؤية  ع�صرية  معمارية  واجهة  لي�صكل 

زائري  وانطباع ح�صاري ل�صتقبال  حديثة 

اململكة، ويعك�س التطور والتقدم احل�صاري 

والعمراين الذي ت�صهده مملكتنا الغالية يف 

ظل العهد الزاهر جلاللة امللك املفدى.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12118/pdf/INAF_20220612013431823.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/965279/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/965258/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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تثبيت 90 من روؤ�شاء ومن�ّشقي ال�ش�ؤون الإدارية.. املدير العام ل�ش�ؤون املدار�س: 

ترقية 1489 معلًما وفق املعايري املطّ�رة لرتقيات الأكادمييني

ك�شف الدكتور حممد مبارك بن اأحمد 

بوزارة  املدار�س  ل�شوؤون  العام  املدير 

الرتبية والتعليم اأن عدد ترقيات املعلمني 

املطورة  املعايري  اعتماد  البحرينيني منذ 

لرتقيات املعلمني يف يناير املا�شي قد بلغ 

يونيو  �شهر  بداية  حتى  ترقية   1489

اجلاري، موؤكًدا اأن وترية ترقيات املعلمني 

املطورة  املعايري  بف�شل  ت�شارعت  قد 

اجلديدة التي �شهلت كثرًيا من متطلبات 

بالأداء  ربطها  �شمان جودة  مع  الرتقية 

من  اأخرى  اأعداًدا  اأن  اإىل  لفًتا  الوظيفي، 

املعلمني �شتح�شل على ترقيات م�شتحقة 

يف الفرتة من يوليو اإىل �شبتمرب املقبل.

املدار�س  ل�شوؤون  العام  املدير  وبنينّ 

اخلدمة  جهاز  مع  جار  التن�شيق  اأن 

موظًفا   90 جمموعه  ما  لتثبيت  املدنية 

الإدارية  ال�شوؤون  ومن�شقي  روؤ�شاء  من 

باملدار�س احلكومية، وذلك وفًقا لل�شواغر 

مت  قد  واأنه  املوؤ�ش�شات،  لهذه  املقررة 

بالفعل النتهاء من تثبيت عدد منهم، يف 

حني يجري ا�شتكمال ما تبقى.

اإىل  مبارك  حممد  الدكتور  ولفت 

للمدار�س  اجلديد  التنظيمي  الهيكل  اأن 

على  للموظفني  يتيح  �شوف  احلكومية 

وفني  معلومات  )فني  الفنية  الدرجة 

م�شاعد  وظيفة  اإىل  النتقال  بيانات( 

العتيادية  الثامنة  الدرجة  على  معلم 

الإعالن  �شيتم  حمددة  ا�شرتاطات  وفق 

اأن  موؤكًدا  املقبلة،  الأ�شابيع  خالل  عنها 

لتوفري  ا�شتحداثها  مت  قد  الوظيفة  هذه 

الدعم الالزم للمعلمني بالإ�شافة اإىل منح 

الفنيني الفر�س املمكنة للرتقي الوظيفي 

والتدريب الالزم.

العام  املدير  قال  اآخر،  �شياق  يف 

ل�شوؤون املدار�س اإن الإدارة العامة ل�شوؤون 

املثلى من  ال�شتفادة  اإىل  ت�شعى  املدار�س 

نظام »املوظف احلكومي« بالتن�شيق مع 

جهاز اخلدمة املدنية، اإذ مت طرح عدد من 

املتقدمني  اأعداد  جتاوزت  التي  الوظائف 

الأخرى  احلكومية  اجلهات  من  اإليها 

600 متقدم، واأن املناف�شة كانت �شديدة 

البحرينية  الكفاءات  من  العديد  بني 

التي رغبت يف النتقال للعمل يف قطاع 

لنقل  جارًيا  زال  ما  العمل  واأن  التعليم، 

على  احلكوميني  املوظفني  من  عدد 

مدار�س،  رئي�س  وكذلك  معلم،  وظيفة 

رئي�س  وظيفة  عن  الإعالن  �شيتم  واأنه 

والتي  املوهوبني،  الطلبة  رعاية  مركز 

الرابعة  الدرجة  متتد الرتقية فيها حتى 

التنفيذية اخلا�شة، داعًيا جميع املوظفني 

اأنف�شهم  يف  يرون  الذين  احلكوميني 

التي  القدرة والكفاءة، وفق ال�شرتاطات 

يف  للدخول  التقدم  اإىل  عنها،  �شيعلن 

الإعالن  مبجرد  الوظيفة  هذه  م�شابقات 

عنها خالل الأ�شبوعني القادمني.

د. حممد مبارك بن �أحمد

الفنانة الت�شكيلية ل�ل�ة �ش�يطر تبدع يف اإبراز دور وجمال املراأة البحرينية
البحرينية  الفنانة  �شاركت 

معر�س  يف  �شويطر  لولوة  الت�شكيلية 

اأقيم  الذي  الفني  ال�شيفي  التجمع 

فائقة  الأ�شتاذة  ال�شحة  وزيرة  برعاية 

كريتف  ب�شالة  ال�شالح  �شعيد  بنت 

فيه  و�شارك  لجون  اأمواج  يف  كيوب 

ي�شتمر  حيث  الفنانني،  من  جمموعة 

املعر�س حتى 11 يونيو 2022.

�شويطر  لولوة  الفنانة  واأ�شارت   

اإىل اأن املعر�س ي�شتمل على 54 لوحة 

وتراثًيا  خليجًيا  طابًعا  حتمل  فنية 

لـ31 فنانة وفناًنا، ولكل فنان اأ�شلوبه 

ومل�شته يف اإي�شال هذا الطابع، مو�شحة 

»ملفتة«  وهما  بلوحتني  �شاركت  اأنها 

جل  يف  املراأة  تتخذ  حيث  و»النواعم«، 

دائًما  الأكرب  امل�شاحة  لولوة  لوحات 

اأعمالها  اأن ترتك يف  فهي حتر�س على 

من  كلولوة  ومنها  روحها  من  جزًءا 

اإبراز دور وح�شور املراأة القوي  خالل 

مقدار  قدمتها  التي  لوحاتها  يف  فنجد 

ونعومتها  الأنثى  جمال  لإبراز  حبها 

باإح�شا�س عاٍل ورقيق.

 واأ�شافت اأن اللوحة الأوىل »ُملفتة« 

والتي مت ر�شمتها يف 2020 قد ح�شلت 

امل�شابقات  ‘حدى  الثاين يف  املركز  على 

فت�شفها لولوة باأنها ملفتة كحبة لوؤلوؤ 

ل ت�شبه اإل ذاتها، فنجد ح�شور وفخامة 

الإح�شا�س  اأن  اإل  ب�شاطتها  رغم  املراأة 

اللوحة وهذا ما لفت  عاٍل جُدا يف هذه 

اأن  على  حر�شت  لذلك  اجلميع  انتباه 

ت�شارك فيها يف هذا املعر�س، ففخامتها 

مر�شع  التاج  ارتدائها  على  تقت�شر  مل 

الكرمية  والأحجار  والدانات  باللوؤلوؤ 

يف  حتى  بل  الأزرق  بالورد  املزينة 

نظرة  يف  الهادئة  مالحمها  �شموخ 

عينيها ويف �شفاهها املزمومة و�شعرها 

املن�شدل على كتفها.

الثانية »النواعم«  اأما عن لوحتها   

هذا  يف  مره  لأول  عر�شت  والتي 

لولوة  ت�شلط  حيث  حيث  املعر�س 

النور على املراأة بني احلا�شر واملا�شي 

فنجد اهتمامها بالعباءة القدمية والتي 

كانت ترتديها املراأة �شابًقا يف املنا�شبات 

للتزين  قدمًيا  ت�شتخدم  التي  والأدوات 

عقد  تن�َس  ومل  والكحل  املر�س  مثل 

اأما عن �شبب ت�شميتها  اللوؤلوؤ والذهب، 

اللوحة بهذا ال�شم فلم تقت�شر الت�شمية 

على نعومة املالمح بل قامت بت�شميتها 

النواعم وهو ا�شم اأحد اأنواع الدانات.

القادمة يف جمال  الأهداف   وحول 

لولوة  فتقول  بالتحديد  والر�شم  الفن 

اإن طموحها يزداد يوًما بعد يوم، واإنها 

وتطوير  نف�شها  على  للرتكيز  ت�شعى 

دائًما،  لديها  ما  اأف�شل  مهاراتها وتقدمي 

واإن هناك م�شاركات جديدة وتعاونات 

فنية قريُبا جُدا.

اإدارة التدريب تقيم حفل تخريج

دورة »اأمن البنية التحتية وتعافيها«

امللكية  الأكادميية  اآمر  احل�شن  فواز  العميد  رعاية  حتت 

ب�شفارة  الأمني  امللحق  �شيمب�شون  اندرو  لل�شرطة، وبح�شور 

الوليات املتحدة الأمريكية لدى اململكة، اأقامت اإدارة التدريب 

حفل تخريج دورة »اأمن البنية التحتية وتعافيها« التي عقدت 

خالل الفرتة من 15 مايو حتى 9 يونيو اجلاري، مب�شاركة 

28 �شابًطا من خمتلف اإدارات وزارة الداخلية، وذلك بتنظيم 

ملكافحة  امل�شرتك  املركز  مع  بالتن�شيق  التدريب  اإدارة  من 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  �شفارة  مع  وبالتعاون  الإرهاب 

مبملكة البحرين.

اأن  لل�شرطة  امللكية  الأكادميية  اآمر  اأكد  املنا�شبة،  وبهذه 

تنظيم هذه الدورة ياأتي �شمن ا�شرتاتيجية التطوير والتحديث 

التي يتبناها وزير الداخلية ومبتابعة م�شتمرة من قبل رئي�س 

موؤكًدا  الوزارة،  منت�شبي  باأداء  الرتقاء  بهدف  العام  الأمن 

وغايات  اأهداف  من  لها  ملا  الدورات  هذه  مثل  تنظيم  اأهمية 

اإىل  م�شرًيا  بكفاءة،  والواجبات  املهام  اأداء  يف  ت�شهم  اإيجابية 

اأن التهديدات الإرهابية والتحديات الأمنية متنوعة ومتجددة، 

ويف مقدمتها التحديات املت�شلة بالأمن ال�شيرباين، مو�شًحا اأن 

حلقات  من  جمموعة  بتنظيم  تقوم  الإطار  هذا  يف  الأكادميينّة 

باجلوانب  للتعريف  واملو�شعة  املحدودة  والندوات  النقا�س 

املختلفة للمو�شوع. 

وزارة ال�شحة: ل ت�جد حالت اإ�شابة 

بال�شل بني نزلء الإ�شالح والتاأهيل

م�شابة  حالة  اأي  توجد  ل  اأنه  ال�شحة  وزارة  اأكدت 

مبر�س ال�شل يف مركز الإ�شالح والتاأهيل يف الوقت احلايل، 

نقله  مت  قد  كان  �شابق  وقت  امل�شاب يف  النزيل  اأن  مبينة 

الآن  وحالته  اأ�شبوعني،  منذ  الطبي  ال�شلمانية  جممع  اإىل 

م�شتقرة، وما زال يخ�شع للعالج والعناية الطبية الالزمة.

الإجراءات  اتخاذ  مت  قد  اأنه  الوزارة  واأو�شحت 

بناء  الطبي  الفريق  قبل  من  احلالت  هذه  مثل  املتبعة يف 

جميع  اإجراء  من  النتهاء  ومت  عاملية،  بروتوكولت  على 

النزلء  بقية  على  احرتازي  ب�شكل  الالزمة  الفحو�شات 

عام،  ب�شكل  ال�شحي  الو�شع  على  لالطمئنان  املخالطني 

م�شددة على عدم ر�شد اأي اإ�شابات بني املخالطني.

من  املعلومات  ا�شتقاء  �شرورة  اإىل  الوزارة  ودعت 

تداوله  يتم  ما  اإىل  اللتفات  وعدم  ال�شحيحة،  م�شادرها 

حول انتقال العدوى للنزلء اأو عدم ح�شولهم على العناية 

الطبية الالزمة حيال ذلك.

تقييم  يف  ا�شتمرارها  على  ال�شحة  وزارة  و�شددت 

والنف�شية  الطبية  والعناية  ال�شحية  اخلدمات  م�شتوى 

العالجية  الربوتوكولت  وتطبيق  للنزلء،  واجل�شدية 

التي تتنا�شب مع كل حالة مر�شية، وموا�شلة التعرف اإىل 

املكت�شبات  على  للحفاظ  منها  �شعًيا  املختلفة  الحتياجات 

التي حتققت عرب متيز النظام ال�شحي يف مملكة البحرين.

الإجراءات  اتخاذ  مت  اأنه  على  ال�شحة  وزارة  و�شددت 

املتبعة يف مثل هذه احلالت من قبل الفريق الطبي املعالج، 

وجاٍر العمل والتن�شيق للتاأكد من �شالمة الو�شع ال�شحي 

جلميع النزلء.

امل�ؤ�ش�شة امللكية ت�شهم يف عالج املعتلني �شمعًيا بالتعاون مع ج�اهر عاي�شة
امللكية  للموؤ�ش�شة  العام  الأمني  ت�شلم 

م�شطفى  الدكتور  الإن�شانية  لالأعمال 

جواهر  �شركة  من  مالياً  تربعاً  ال�شيد 

دينار  األف   32 جتاوز  مببلغ  عاي�شة، 

املعتلني  مل�شاعدة  خ�ش�شت  بحريني، 

وزارعة  اأذن  �شماعات  وتوفري  �شمعياً 

قوقعة.

ال�شيد  م�شطفى  الدكتور  وتوجه 

�شركة  اإىل  والتقدير  ال�شكر  بخال�س 

ال�شخي  التربع  هذا  على  عاي�شة  جواهر 

وم�شاعدة  دعم  يف  املجتمعية  وال�شراكة 

املعتلني �شمعياً وامل�شاهمة يف عالجهم.

وقال اإن مبادرة جواهر عاي�شة تاأتي 

انطالًقا من باب ال�شراكة املجتمعية الذي 

لالأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة  عليه  حتر�س 

الإن�شانية لفتح املجال للجميع للم�شاركة 

املجتمع  يف  والتكافل  اخلري  عمل  يف 

البحريني الذي ُعرف بحب اخلري، موؤكداً 

اأن جواهر عاي�شة �شباقة يف عمل اخلري 

واأن هذا الأمر لي�س بالغريب عليها فهي 

منذ  اإن�شانية  مبادرات  �شاهمت يف طرح 

بداية افتتاحها مل�شاندة الأ�شر البحرينية.

ويف هذا اجلانب قالت املدير الإبداعي 

باأن  عبدامللك  عاي�شة  جواهر  �شركة  يف 

زرع  يف  وامل�شاهمة  اخلريي  العمل 

الركائز  اأحد  هو  املجتمعي  التكافل  روح 

ن�شاأتها  منذ  ال�شركة  يف  الأ�شا�شية 

و�شينمو ويتطور بعون اهلل جل يف عاله 

و�شت�شتمر  وتطورها.  ال�شركة  منو  مع 

فالفريق  �شنوي  ب�شكل  عطاء  مبادرة 

جمهور  لها  واأ�شبح  ب�شغف  ينتظرها 

متعط�س ومرتقب لها خ�شو�شاً من دول 

اخلليج العربي.

العمليات  مدير  قال  جانبه  ومن 

عبدالعزيز  عاي�شة  جواهر  �شركة  يف 

ال�شراكة مع من�شة خريية  باأن  عبدامللك 

امللكية  املوؤ�ش�شة  مثل  مرموقة  عاملية 

الأثر  عظيم  لها  كان  الإن�شانية  لالأعمال 

احلملة  على  كبرية  م�شداقية  اإ�شفاء  يف 

وزيادة امل�شاركة فيها عن طريق براجمها 

يف  العالية  واملهنية  املبتكرة  اخلريية 

الدعم والتنفيذ.

�شلمان بن حممد ي�شارك يف حلقة 

ح�ل اإمكانية رفع الأنظمة واملعايري

الرئي�س  خليفة  اآل  حممد  بن  �شلمان  ال�شيخ  �شارك 

حلقة  يف  ال�شيرباين  لالأمن  الوطني  للمركز  التنفيذي 

جمال  يف  واملعايري  الأنظمة  رفع  اإمكانية  حول  نقا�شية 

البيانات  حلماية  التنظيمية  والقوانني  ال�شيرباين  الأمن 

الدويل  باملنتدى  وذلك  الإلكرتوين،  والتوقيع  ال�شخ�شية 

لالأمن ال�شيرباين الذي عقد يف اجلمهورية الفرن�شية خالل 

الفرتة من 7 لغاية 9 يونيو اجلاري، مب�شاركة العديد من 

ملناق�شة  احللقة  وتهدف  الرقمي.  الأمن  جمال  يف  اخلرباء 

القوانني الأوروبية يف جمال الأمن ال�شيرباين والتطرق اإىل 

الإلكرتوين  والتوقيع  ال�شخ�شية  البيانات  حماية  معايري 

عام  ب�شكل  تاأثريها  ومدى  ال�شخ�شية  البيانات  وحماية 

تطوير  ومناق�شة  الأوروبي،  املواطن  بيانات  حماية  على 

على  الأنظمة  هذه  حلماية  التحتية  البنية  يف  ال�شتثمار 

�شعيدي القطاع العام واخلا�س.

بالقوانني  حممد  بن  �شلمان  ال�شيخ  اأ�شاد  جانبه،  من 

دور  لها  كان  والتي  املجال،  هذا  يف  ال�شاملة  الأوروبية 

للمعامالت  انتقاله  يف  الأوروبي  املواطن  حماية  يف  كبري 

اأن  موؤكداً  الرقمي،  القت�شاد  على  والرتكيز  الإلكرتونية، 

من  كبريا  دورا  تاأخذ  اليوم  البحرين  مملكة  يف  القوانني 

ال�شوابط  اإجناز  مت  اإذ  الرقمي،  للتحول  واملبادئ  الأفكار 

طبيعة  مع  للتنا�شب  املجال  هذا  يف  اخلا�شة  والقوانني 

الأوروبية  املعايري  مع  متا�شيا  اململكة  يف  املعتمدة  العمل 

وحماية  الإلكرتونية  باملعامالت  يتعلق  فيما  خا�شة 

البيانات ال�شخ�شية، اإ�شافة اإىل التوقيع اللكرتوين.

رفيعي: م�ؤمتر »بناء املجتمع« يركز

على دور املجتمع يف تطبيق قيم امل�اطنة العليا

البحرين  مملكة  يف  البهائيون  نظم 

موؤمترا بعنوان »بناء املجتمع« مب�شاركة 

خمتلف  من  �شخ�شا   350 من  اكرث 

اإىل  اإذ تطرق  الأطياف والفئات العمرية، 

املواطنة  قيم  تطبيق  يف  املجتمع  دور 

لفهم  الإن�شانية والو�شول  العليا والقيم 

روؤى ح�شرة  مع  يتوافق  لها، مبا  اأعمق 

اآل  �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

خليفة ملك البالد املعظم.

اختتم  الذي  املوؤمتر  افتتاح  وخالل 

كلمة  رفيعي  في�شل  األقى  اأم�س،  يوم 

مملكة  يف  البهائيني  عن  بالنيابة 

الثاقبة  الروؤية  »اإن  فيها:  قال  البحرين، 

وامل�شرقة حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك 

البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

املعظم حفظه اهلل ورعاه و�شعت مملكة 

حيث  العاملية،  اخلريطة  على  البحرين 

ت�شييد  يف  النخراط  للمواطن  �شمنت 

وبناء  ال�شحيحة  التنموية  الأ�ش�س 

الريادي  بدوره  للقيام  لتمكينه  قدراته 

اأهداف  تنفيذ  يف  احلقيقي  موقعه  واأخذ 

اأفكاره  جميع  وح�شد  امل�شتدامة  التنمية 

وطاقاته نحو خدمة املجتمع لبناء عامل 

اأكرث تطوًرا وازدهاًرا«.

يدعونا  الوطن  حب  »اإن  واأ�شاف: 

جميًعا للحر�س على امل�شاركة اجلماعية 

الن�شجام  روح  وتعزيز  ال�شادقة 

جياًل  النبيلة  الإن�شانية  القيم  وتوريث 

بعد جيل«.

وذكر رفيعي ان فكرة املوؤمتر تاأتي من 

مفهوم خدمة املجتمع بجانب الآخرين، اإذ 

التعاي�س  اأ�شا�شي لتعزيز  اإن هذا مفهوم 

اىل  وترجمتها  الواحد  املجتمع  اأبناء  بني 

اعمال ينتفع منها اجلميع. 

�شيتم  التي  التجارب  اإن  وقال 

م�شاركتها والتباحث حولها خالل يومي 

ح�س  تعزيز  كيفية  على  تركز  املوؤمتر 

ال�شعي  عن  تعبرًيا  ُيعد  اإذ  امل�شوؤولية، 

والعمل  الجتماعي  الواقع  لفهم  امل�شتمر 

على تلبية احتياجات املجتمع.

في�صل رفيعي
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تثبيت 90 من روؤ�شاء ومن�ّشقي ال�ش�ؤون الإدارية.. املدير العام ل�ش�ؤون املدار�س: 

ترقية 1489 معلًما وفق املعايري املطّ�رة لرتقيات الأكادمييني

ك�شف الدكتور حممد مبارك بن اأحمد 

بوزارة  املدار�س  ل�شوؤون  العام  املدير 

الرتبية والتعليم اأن عدد ترقيات املعلمني 

املطورة  املعايري  اعتماد  البحرينيني منذ 

لرتقيات املعلمني يف يناير املا�شي قد بلغ 

يونيو  �شهر  بداية  حتى  ترقية   1489

اجلاري، موؤكًدا اأن وترية ترقيات املعلمني 

املطورة  املعايري  بف�شل  ت�شارعت  قد 

اجلديدة التي �شهلت كثرًيا من متطلبات 

بالأداء  ربطها  �شمان جودة  مع  الرتقية 

من  اأخرى  اأعداًدا  اأن  اإىل  لفًتا  الوظيفي، 

املعلمني �شتح�شل على ترقيات م�شتحقة 

يف الفرتة من يوليو اإىل �شبتمرب املقبل.

املدار�س  ل�شوؤون  العام  املدير  وبنينّ 

اخلدمة  جهاز  مع  جار  التن�شيق  اأن 

موظًفا   90 جمموعه  ما  لتثبيت  املدنية 

الإدارية  ال�شوؤون  ومن�شقي  روؤ�شاء  من 

باملدار�س احلكومية، وذلك وفًقا لل�شواغر 

مت  قد  واأنه  املوؤ�ش�شات،  لهذه  املقررة 

بالفعل النتهاء من تثبيت عدد منهم، يف 

حني يجري ا�شتكمال ما تبقى.

اإىل  مبارك  حممد  الدكتور  ولفت 

للمدار�س  اجلديد  التنظيمي  الهيكل  اأن 

على  للموظفني  يتيح  �شوف  احلكومية 

وفني  معلومات  )فني  الفنية  الدرجة 

م�شاعد  وظيفة  اإىل  النتقال  بيانات( 

العتيادية  الثامنة  الدرجة  على  معلم 

الإعالن  �شيتم  حمددة  ا�شرتاطات  وفق 

اأن  موؤكًدا  املقبلة،  الأ�شابيع  خالل  عنها 

لتوفري  ا�شتحداثها  مت  قد  الوظيفة  هذه 

الدعم الالزم للمعلمني بالإ�شافة اإىل منح 

الفنيني الفر�س املمكنة للرتقي الوظيفي 

والتدريب الالزم.

العام  املدير  قال  اآخر،  �شياق  يف 

ل�شوؤون املدار�س اإن الإدارة العامة ل�شوؤون 

املثلى من  ال�شتفادة  اإىل  ت�شعى  املدار�س 

نظام »املوظف احلكومي« بالتن�شيق مع 

جهاز اخلدمة املدنية، اإذ مت طرح عدد من 

املتقدمني  اأعداد  جتاوزت  التي  الوظائف 

الأخرى  احلكومية  اجلهات  من  اإليها 

600 متقدم، واأن املناف�شة كانت �شديدة 

البحرينية  الكفاءات  من  العديد  بني 

التي رغبت يف النتقال للعمل يف قطاع 

لنقل  جارًيا  زال  ما  العمل  واأن  التعليم، 

على  احلكوميني  املوظفني  من  عدد 

مدار�س،  رئي�س  وكذلك  معلم،  وظيفة 

رئي�س  وظيفة  عن  الإعالن  �شيتم  واأنه 

والتي  املوهوبني،  الطلبة  رعاية  مركز 

الرابعة  الدرجة  متتد الرتقية فيها حتى 

التنفيذية اخلا�شة، داعًيا جميع املوظفني 

اأنف�شهم  يف  يرون  الذين  احلكوميني 

التي  القدرة والكفاءة، وفق ال�شرتاطات 

يف  للدخول  التقدم  اإىل  عنها،  �شيعلن 

الإعالن  مبجرد  الوظيفة  هذه  م�شابقات 

عنها خالل الأ�شبوعني القادمني.

د. حممد مبارك بن �أحمد

الفنانة الت�شكيلية ل�ل�ة �ش�يطر تبدع يف اإبراز دور وجمال املراأة البحرينية
البحرينية  الفنانة  �شاركت 

معر�س  يف  �شويطر  لولوة  الت�شكيلية 

اأقيم  الذي  الفني  ال�شيفي  التجمع 

فائقة  الأ�شتاذة  ال�شحة  وزيرة  برعاية 

كريتف  ب�شالة  ال�شالح  �شعيد  بنت 

فيه  و�شارك  لجون  اأمواج  يف  كيوب 

ي�شتمر  حيث  الفنانني،  من  جمموعة 

املعر�س حتى 11 يونيو 2022.

�شويطر  لولوة  الفنانة  واأ�شارت   

اإىل اأن املعر�س ي�شتمل على 54 لوحة 

وتراثًيا  خليجًيا  طابًعا  حتمل  فنية 

لـ31 فنانة وفناًنا، ولكل فنان اأ�شلوبه 

ومل�شته يف اإي�شال هذا الطابع، مو�شحة 

»ملفتة«  وهما  بلوحتني  �شاركت  اأنها 

جل  يف  املراأة  تتخذ  حيث  و»النواعم«، 

دائًما  الأكرب  امل�شاحة  لولوة  لوحات 

اأعمالها  اأن ترتك يف  فهي حتر�س على 

من  كلولوة  ومنها  روحها  من  جزًءا 

اإبراز دور وح�شور املراأة القوي  خالل 

مقدار  قدمتها  التي  لوحاتها  يف  فنجد 

ونعومتها  الأنثى  جمال  لإبراز  حبها 

باإح�شا�س عاٍل ورقيق.

 واأ�شافت اأن اللوحة الأوىل »ُملفتة« 

والتي مت ر�شمتها يف 2020 قد ح�شلت 

امل�شابقات  ‘حدى  الثاين يف  املركز  على 

فت�شفها لولوة باأنها ملفتة كحبة لوؤلوؤ 

ل ت�شبه اإل ذاتها، فنجد ح�شور وفخامة 

الإح�شا�س  اأن  اإل  ب�شاطتها  رغم  املراأة 

اللوحة وهذا ما لفت  عاٍل جُدا يف هذه 

اأن  على  حر�شت  لذلك  اجلميع  انتباه 

ت�شارك فيها يف هذا املعر�س، ففخامتها 

مر�شع  التاج  ارتدائها  على  تقت�شر  مل 

الكرمية  والأحجار  والدانات  باللوؤلوؤ 

يف  حتى  بل  الأزرق  بالورد  املزينة 

نظرة  يف  الهادئة  مالحمها  �شموخ 

عينيها ويف �شفاهها املزمومة و�شعرها 

املن�شدل على كتفها.

الثانية »النواعم«  اأما عن لوحتها   

هذا  يف  مره  لأول  عر�شت  والتي 

لولوة  ت�شلط  حيث  حيث  املعر�س 

النور على املراأة بني احلا�شر واملا�شي 

فنجد اهتمامها بالعباءة القدمية والتي 

كانت ترتديها املراأة �شابًقا يف املنا�شبات 

للتزين  قدمًيا  ت�شتخدم  التي  والأدوات 

عقد  تن�َس  ومل  والكحل  املر�س  مثل 

اأما عن �شبب ت�شميتها  اللوؤلوؤ والذهب، 

اللوحة بهذا ال�شم فلم تقت�شر الت�شمية 

على نعومة املالمح بل قامت بت�شميتها 

النواعم وهو ا�شم اأحد اأنواع الدانات.

القادمة يف جمال  الأهداف   وحول 

لولوة  فتقول  بالتحديد  والر�شم  الفن 

اإن طموحها يزداد يوًما بعد يوم، واإنها 

وتطوير  نف�شها  على  للرتكيز  ت�شعى 

دائًما،  لديها  ما  اأف�شل  مهاراتها وتقدمي 

واإن هناك م�شاركات جديدة وتعاونات 

فنية قريُبا جُدا.

اإدارة التدريب تقيم حفل تخريج

دورة »اأمن البنية التحتية وتعافيها«

امللكية  الأكادميية  اآمر  احل�شن  فواز  العميد  رعاية  حتت 

ب�شفارة  الأمني  امللحق  �شيمب�شون  اندرو  لل�شرطة، وبح�شور 

الوليات املتحدة الأمريكية لدى اململكة، اأقامت اإدارة التدريب 

حفل تخريج دورة »اأمن البنية التحتية وتعافيها« التي عقدت 

خالل الفرتة من 15 مايو حتى 9 يونيو اجلاري، مب�شاركة 

28 �شابًطا من خمتلف اإدارات وزارة الداخلية، وذلك بتنظيم 

ملكافحة  امل�شرتك  املركز  مع  بالتن�شيق  التدريب  اإدارة  من 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  �شفارة  مع  وبالتعاون  الإرهاب 

مبملكة البحرين.

اأن  لل�شرطة  امللكية  الأكادميية  اآمر  اأكد  املنا�شبة،  وبهذه 

تنظيم هذه الدورة ياأتي �شمن ا�شرتاتيجية التطوير والتحديث 

التي يتبناها وزير الداخلية ومبتابعة م�شتمرة من قبل رئي�س 

موؤكًدا  الوزارة،  منت�شبي  باأداء  الرتقاء  بهدف  العام  الأمن 

وغايات  اأهداف  من  لها  ملا  الدورات  هذه  مثل  تنظيم  اأهمية 

اإىل  م�شرًيا  بكفاءة،  والواجبات  املهام  اأداء  يف  ت�شهم  اإيجابية 

اأن التهديدات الإرهابية والتحديات الأمنية متنوعة ومتجددة، 

ويف مقدمتها التحديات املت�شلة بالأمن ال�شيرباين، مو�شًحا اأن 

حلقات  من  جمموعة  بتنظيم  تقوم  الإطار  هذا  يف  الأكادميينّة 

باجلوانب  للتعريف  واملو�شعة  املحدودة  والندوات  النقا�س 

املختلفة للمو�شوع. 

وزارة ال�شحة: ل ت�جد حالت اإ�شابة 

بال�شل بني نزلء الإ�شالح والتاأهيل

م�شابة  حالة  اأي  توجد  ل  اأنه  ال�شحة  وزارة  اأكدت 

مبر�س ال�شل يف مركز الإ�شالح والتاأهيل يف الوقت احلايل، 

نقله  مت  قد  كان  �شابق  وقت  امل�شاب يف  النزيل  اأن  مبينة 

الآن  وحالته  اأ�شبوعني،  منذ  الطبي  ال�شلمانية  جممع  اإىل 

م�شتقرة، وما زال يخ�شع للعالج والعناية الطبية الالزمة.

الإجراءات  اتخاذ  مت  قد  اأنه  الوزارة  واأو�شحت 

بناء  الطبي  الفريق  قبل  من  احلالت  هذه  مثل  املتبعة يف 

جميع  اإجراء  من  النتهاء  ومت  عاملية،  بروتوكولت  على 

النزلء  بقية  على  احرتازي  ب�شكل  الالزمة  الفحو�شات 

عام،  ب�شكل  ال�شحي  الو�شع  على  لالطمئنان  املخالطني 

م�شددة على عدم ر�شد اأي اإ�شابات بني املخالطني.

من  املعلومات  ا�شتقاء  �شرورة  اإىل  الوزارة  ودعت 

تداوله  يتم  ما  اإىل  اللتفات  وعدم  ال�شحيحة،  م�شادرها 

حول انتقال العدوى للنزلء اأو عدم ح�شولهم على العناية 

الطبية الالزمة حيال ذلك.

تقييم  يف  ا�شتمرارها  على  ال�شحة  وزارة  و�شددت 

والنف�شية  الطبية  والعناية  ال�شحية  اخلدمات  م�شتوى 

العالجية  الربوتوكولت  وتطبيق  للنزلء،  واجل�شدية 

التي تتنا�شب مع كل حالة مر�شية، وموا�شلة التعرف اإىل 

املكت�شبات  على  للحفاظ  منها  �شعًيا  املختلفة  الحتياجات 

التي حتققت عرب متيز النظام ال�شحي يف مملكة البحرين.

الإجراءات  اتخاذ  مت  اأنه  على  ال�شحة  وزارة  و�شددت 

املتبعة يف مثل هذه احلالت من قبل الفريق الطبي املعالج، 

وجاٍر العمل والتن�شيق للتاأكد من �شالمة الو�شع ال�شحي 

جلميع النزلء.

امل�ؤ�ش�شة امللكية ت�شهم يف عالج املعتلني �شمعًيا بالتعاون مع ج�اهر عاي�شة
امللكية  للموؤ�ش�شة  العام  الأمني  ت�شلم 

م�شطفى  الدكتور  الإن�شانية  لالأعمال 

جواهر  �شركة  من  مالياً  تربعاً  ال�شيد 

دينار  األف   32 جتاوز  مببلغ  عاي�شة، 

املعتلني  مل�شاعدة  خ�ش�شت  بحريني، 

وزارعة  اأذن  �شماعات  وتوفري  �شمعياً 

قوقعة.

ال�شيد  م�شطفى  الدكتور  وتوجه 

�شركة  اإىل  والتقدير  ال�شكر  بخال�س 

ال�شخي  التربع  هذا  على  عاي�شة  جواهر 

وم�شاعدة  دعم  يف  املجتمعية  وال�شراكة 

املعتلني �شمعياً وامل�شاهمة يف عالجهم.

وقال اإن مبادرة جواهر عاي�شة تاأتي 

انطالًقا من باب ال�شراكة املجتمعية الذي 

لالأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة  عليه  حتر�س 

الإن�شانية لفتح املجال للجميع للم�شاركة 

املجتمع  يف  والتكافل  اخلري  عمل  يف 

البحريني الذي ُعرف بحب اخلري، موؤكداً 

اأن جواهر عاي�شة �شباقة يف عمل اخلري 

واأن هذا الأمر لي�س بالغريب عليها فهي 

منذ  اإن�شانية  مبادرات  �شاهمت يف طرح 

بداية افتتاحها مل�شاندة الأ�شر البحرينية.

ويف هذا اجلانب قالت املدير الإبداعي 

باأن  عبدامللك  عاي�شة  جواهر  �شركة  يف 

زرع  يف  وامل�شاهمة  اخلريي  العمل 

الركائز  اأحد  هو  املجتمعي  التكافل  روح 

ن�شاأتها  منذ  ال�شركة  يف  الأ�شا�شية 

و�شينمو ويتطور بعون اهلل جل يف عاله 

و�شت�شتمر  وتطورها.  ال�شركة  منو  مع 

فالفريق  �شنوي  ب�شكل  عطاء  مبادرة 

جمهور  لها  واأ�شبح  ب�شغف  ينتظرها 

متعط�س ومرتقب لها خ�شو�شاً من دول 

اخلليج العربي.

العمليات  مدير  قال  جانبه  ومن 

عبدالعزيز  عاي�شة  جواهر  �شركة  يف 

ال�شراكة مع من�شة خريية  باأن  عبدامللك 

امللكية  املوؤ�ش�شة  مثل  مرموقة  عاملية 

الأثر  عظيم  لها  كان  الإن�شانية  لالأعمال 

احلملة  على  كبرية  م�شداقية  اإ�شفاء  يف 

وزيادة امل�شاركة فيها عن طريق براجمها 

يف  العالية  واملهنية  املبتكرة  اخلريية 

الدعم والتنفيذ.

�شلمان بن حممد ي�شارك يف حلقة 

ح�ل اإمكانية رفع الأنظمة واملعايري

الرئي�س  خليفة  اآل  حممد  بن  �شلمان  ال�شيخ  �شارك 

حلقة  يف  ال�شيرباين  لالأمن  الوطني  للمركز  التنفيذي 

جمال  يف  واملعايري  الأنظمة  رفع  اإمكانية  حول  نقا�شية 

البيانات  حلماية  التنظيمية  والقوانني  ال�شيرباين  الأمن 

الدويل  باملنتدى  وذلك  الإلكرتوين،  والتوقيع  ال�شخ�شية 

لالأمن ال�شيرباين الذي عقد يف اجلمهورية الفرن�شية خالل 

الفرتة من 7 لغاية 9 يونيو اجلاري، مب�شاركة العديد من 

ملناق�شة  احللقة  وتهدف  الرقمي.  الأمن  جمال  يف  اخلرباء 

القوانني الأوروبية يف جمال الأمن ال�شيرباين والتطرق اإىل 

الإلكرتوين  والتوقيع  ال�شخ�شية  البيانات  حماية  معايري 

عام  ب�شكل  تاأثريها  ومدى  ال�شخ�شية  البيانات  وحماية 

تطوير  ومناق�شة  الأوروبي،  املواطن  بيانات  حماية  على 

على  الأنظمة  هذه  حلماية  التحتية  البنية  يف  ال�شتثمار 

�شعيدي القطاع العام واخلا�س.

بالقوانني  حممد  بن  �شلمان  ال�شيخ  اأ�شاد  جانبه،  من 

دور  لها  كان  والتي  املجال،  هذا  يف  ال�شاملة  الأوروبية 

للمعامالت  انتقاله  يف  الأوروبي  املواطن  حماية  يف  كبري 

اأن  موؤكداً  الرقمي،  القت�شاد  على  والرتكيز  الإلكرتونية، 

من  كبريا  دورا  تاأخذ  اليوم  البحرين  مملكة  يف  القوانني 

ال�شوابط  اإجناز  مت  اإذ  الرقمي،  للتحول  واملبادئ  الأفكار 

طبيعة  مع  للتنا�شب  املجال  هذا  يف  اخلا�شة  والقوانني 

الأوروبية  املعايري  مع  متا�شيا  اململكة  يف  املعتمدة  العمل 

وحماية  الإلكرتونية  باملعامالت  يتعلق  فيما  خا�شة 

البيانات ال�شخ�شية، اإ�شافة اإىل التوقيع اللكرتوين.

رفيعي: م�ؤمتر »بناء املجتمع« يركز

على دور املجتمع يف تطبيق قيم امل�اطنة العليا

البحرين  مملكة  يف  البهائيون  نظم 

موؤمترا بعنوان »بناء املجتمع« مب�شاركة 

خمتلف  من  �شخ�شا   350 من  اكرث 

اإىل  اإذ تطرق  الأطياف والفئات العمرية، 

املواطنة  قيم  تطبيق  يف  املجتمع  دور 

لفهم  الإن�شانية والو�شول  العليا والقيم 

روؤى ح�شرة  مع  يتوافق  لها، مبا  اأعمق 

اآل  �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

خليفة ملك البالد املعظم.

اختتم  الذي  املوؤمتر  افتتاح  وخالل 

كلمة  رفيعي  في�شل  األقى  اأم�س،  يوم 

مملكة  يف  البهائيني  عن  بالنيابة 

الثاقبة  الروؤية  »اإن  فيها:  قال  البحرين، 

وامل�شرقة حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك 

البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

املعظم حفظه اهلل ورعاه و�شعت مملكة 

حيث  العاملية،  اخلريطة  على  البحرين 

ت�شييد  يف  النخراط  للمواطن  �شمنت 

وبناء  ال�شحيحة  التنموية  الأ�ش�س 

الريادي  بدوره  للقيام  لتمكينه  قدراته 

اأهداف  تنفيذ  يف  احلقيقي  موقعه  واأخذ 

اأفكاره  جميع  وح�شد  امل�شتدامة  التنمية 

وطاقاته نحو خدمة املجتمع لبناء عامل 

اأكرث تطوًرا وازدهاًرا«.

يدعونا  الوطن  حب  »اإن  واأ�شاف: 

جميًعا للحر�س على امل�شاركة اجلماعية 

الن�شجام  روح  وتعزيز  ال�شادقة 

جياًل  النبيلة  الإن�شانية  القيم  وتوريث 

بعد جيل«.

وذكر رفيعي ان فكرة املوؤمتر تاأتي من 

مفهوم خدمة املجتمع بجانب الآخرين، اإذ 

التعاي�س  اأ�شا�شي لتعزيز  اإن هذا مفهوم 

اىل  وترجمتها  الواحد  املجتمع  اأبناء  بني 

اعمال ينتفع منها اجلميع. 

�شيتم  التي  التجارب  اإن  وقال 

م�شاركتها والتباحث حولها خالل يومي 

ح�س  تعزيز  كيفية  على  تركز  املوؤمتر 

ال�شعي  عن  تعبرًيا  ُيعد  اإذ  امل�شوؤولية، 

والعمل  الجتماعي  الواقع  لفهم  امل�شتمر 

على تلبية احتياجات املجتمع.

في�صل رفيعي
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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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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

 من ذاكرة املدر�سة

جمعيات الن�ساط

من  الأوىل  الثالث  ال�صفوف  اأن  املدار�س  ذكريات  ومن 

املرحلة البتدائية قد مّرت بت�صميات، حيث كان يطلق عليها 

احلديقة، بعدها ا�صتبدلت مب�صمى التح�صريي )التح�صريي 

الأول، التح�صريي الثاين(، وقد كان جدول هذه ال�صفوف 

البتدائية  ال�صفوف  عدا  ما  ا�صبوعًيا،  ح�ص�س  خم�س  هو 

رابع  ابتدائي،  ثالث  ابتدائي،  ثاين  ابتدائي،  )اأول  العليا 

الأثنني  ا�صبوعًيا عدا يومي  فتكون �صت ح�ص�س  ابتدائي( 

واخلمي�س  الأثنني  بيومي  ال�صاد�صة  فاحل�صة  واخلمي�س، 

ُت�صتغل  اإذ  فراغ(،  )ح�صة  الن�صاط  جمعيات  ح�صة  هي 

اإىل �صفوف بع�س  �صفوف املرحلة التح�صريية بالإ�صافة 

اأخرى  اأن�صطة  ملمار�صة  والريا�صة(  الفنية  )الرتبية  املواد 

اإذ ُي�صجل الطالب يف هذه اجلمعيات  )جمعيات الن�صاط(، 

اجلمعيات  هذه  ومن  وقدراته،  ال�صخ�صية  ميوله  ح�صب 

معلمي  اأحد  عليها  ُي�صرف  التي  والر�صم  الفنون  جمعية 

اأحد  ُي�صرف عليها  التي  الر�صم، جمعية اخلطابة والإذاعة 

معلمي اللغة العربية، جمعية الزراعة التي ُي�صرف عليها 

عليها  ُي�صرف  التي  الريا�صة  جمعية  العلوم،  معلمي  اأحد 

ُي�صرف عليها  التي  النظافة  الريا�صة، جمعية  اأحد معلمي 

عليها  ُي�صرف  التي  الأنا�صيد  جمعية  العلوم،  معلمي  اأحد 

ُي�صرف  التي  التمثيل  جمعية  العربية،  اللغة  معلمي  اأحد 

عليها اأحد املعلمني الذين لديهم ميول يف التمثيل، وجمعية 

واخلياطة،  الكرو�صيه  مثل  الن�صوية  اليدوية  الأعمال 

ال�صباحي  الطابور  يف  ُتعر�س  اجلمعيات  هذه  واأن�صطة 

�صنوية  الن�صف  الريا�صية  املهرجانات  اأو يف  الطلبة  اأمام 

م�صتوى  على  ُتقام  التي  امل�صابقات  اأو  املعار�س  يف  اأو 

اأن كل معلم  اإىل  الإ�صارة  البحرين، وجتدر  مدار�س مملكة 

ُي�صرف على جمعية واحدة اأو جمعيتني، وقد اأفرزت هذه 

اجلمعيات طلبة تقدموا يف فن اخلطابة اأو الر�صم اأو التمثيل 

اأو الزراعة وغريها، كما اأن لهذه اجلمعيات دور يف تزيني 

املدر�صة، فمثالً جمعية الزراعة يقوم الطلبة باإ�صراف املعلم 

اخل�صروات  يزرعون  حيث  املدر�صة،  حديقة  يف  بالعمل 

دور  لها  التي  والر�صم  الفنون  ومثلها جمعية  والت�صجري، 

فاعل يف تزيني املدر�صة باللوحات واجلداريات، عطًفا على 

امل�صاركة يف جميع امل�صابقات واملعار�س التي تعدها وزارة 

الرتبية والتعليم.

بدايات  يف  مدار�صنا  يف  حا�صًرا  كان  التوجه  هذا 

اخلم�صينيات وال�صتينيات وال�صبعينيات من القرن املا�صي، 

ومع انح�صار م�صميات هذه اجلمعيات يف اجلداول املدر�صية 

بالوقت احلا�صر اإل انه ما تزال موجودة مب�صميات اأخرى 

وباأن�صطة تتبع املواد الدرا�صية، اإذ ظهرت املجالت العملية 

النجارة  اأعمال  مثل  من  اجلمعيات  هذه  حمل  حلّت  التي 

واملو�صيقى والأعمال الن�صوية وغريها، واإىل ذاكرة اأخرى.

هيئة علوم الف�ساء ت�سارك يف ندوة »ال�سفر للف�ساء«

الذي  الف�صاء«  التا�صع من �صل�صلة »حديث  اللقاء  الف�صاء يف  الوطنية لعلوم  الهيئة  �صاركت 

الب�صرية  ا�صتطاعت  هل  للف�صاء:  »ال�صفر  عنوان  حتت  للف�صاء  ال�صعودية  الهيئة  تنظيمه  تتوىل 

الو�صول اإىل عوامل اأخرى؟«، اإذ كان �صيف اللقاء اخلبري الفلكي ال�صعودي ملهم هندي، وهو باحث 

الفلكي  �صدمي  لفريق  وموؤ�ص�س  عبدالعزيز،  امللك  والف�صاء يف جامعة  الفلك  علوم  ق�صم  فلكي يف 

العربي  الحتاد  وع�صو  ال�صعودية  التل�صكوبات  رابطة  وموؤ�ص�س  املجتمعية،  الفلكية  لالأن�صطة 

الأمرية  الفلكية يف جامعة  الفيزياء  لربنامج  ال�صت�صارية  اللجنة  وع�صو  والف�صاء  الفلك  لعلوم 

نورة بنت عبدالرحمن، واأدار احلوار الدكتور زكي امل�صطفى، الباحث يف مدينة امللك عبدالعزيز 

للعلوم والتقنية ويف املركز الوطني لتقنية الفلك واملالحة ومعهد بحوث الف�صاء والطريان، وهو 

احل�صا�صية،  عالية  الكامريات  بتقنية  الأهلة  ر�صد  تطوير  اخرتاع يف جمال  براءات  على  حا�صل 

وع�صو يف العديد من اللجان العلمية والإدارية.

حول هذه الندوة امل�صوقة، قال الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الف�صاء الدكتور حممد 

والعوامل  الف�صاء  ا�صتك�صاف  �صبيل  الب�صرية يف  جهود  املحا�صر  »ا�صتعر�س  الع�صريي:  اإبراهيم 

املماثلة لالأر�س عرب عقود، مو�صحا الدور املهم للتقدم العلمي والتقني يف �صبيل جتاوز خمتلف 

تلك  على  الأمثلة  من  عددا  م�صتعر�صا  والربجميات،  الهند�صية  الت�صاميم  لتح�صني  املعوقات 

معرجا  الدقة،  فائقة  التل�صكوبات  وبناء  الفلكية  املرا�صد  بتطوير  يت�صل  ما  اأبرزها  ومن  اجلهود 

على التل�صكوبات الف�صائية ومن اأ�صهرها تل�صكوب هابل وتل�صكوب جيم�س ويب، مو�صحا تاريخ 

ومراحل بنائهما وما يتميز به كل منهما. ثم تطرق ملهم اإىل دور الهيئة ال�صعودية للف�صاء املهم يف 

دعم بناء القدرات والبنية التحتية الوطنية لتحقيق الريادة العاملية يف جمالت الفلك والف�صاء، 

متطلعا لتطوير املرا�صد الفلكية يف اململكة خلدمة الكثري من القطاعات البحثية وتن�صيط الهتمام 

بعلوم الف�صاء والفلك التي باتت حتتل مكانة متقدمة يف قوائم علوم امل�صتقبل«.
 ملهم هندي

الثقافة ت�سارك يف االجتماع الرابع للتعاون 

الثقايف امل�سرتك بني دول التعاون واملغرب

بهاين  ممثلة  والآثار  للثقافة  البحرين  هيئة  ح�صرت 

علي بهزاد مدير م�صرح البحرين الوطني الجتماع الرابع 

للتعاون الثقايف امل�صرتك بني دول جمل�س التعاون واململكة 

املغربية، بني الثنني املوافق 6 والأربعاء املوافق 8 يونيو 

2022م، حيث نظمت الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول 

والثقافة  ال�صباب  وزارة  مع  بالتعاون  العربية،  اخلليج 

مدينة  يف  الرابع  الجتماع  املغربية  باململكة  والتوا�صل 

الرباط باململكة املغربية.

وكان قد مت ا�صتعرا�س البيان اخلتامي للمجل�س الأعلى 

ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته الـ)42( 

املغربية،  اململكة  مع  ال�صرتاتيجية  ال�صراكة  يخ�س  ما 

وقرارات اللجنة امل�صرتكة من كبار امل�صوؤولني يف وزارات 

املغربية،  واململكة  التعاون  جمل�س  دول  يف  اخلارجية 

وكذلك قرارات اأ�صحاب ال�صمو واملعايل وزراء الثقافة بدول 

املجل�س يف اجتماعهم اخلام�س والع�صرين ب�صاأن التعاون 

العمل  خطة  تنفيذ  ومتابعة  املغربية،  اململكة  مع  الثقايف 

وغري  املادي  الرتاث  اإحياء  على  والعمل  امل�صرتك،  الثقايف 

املادي، كذلك م�صروع مذكرة التفاهم، والعديد من املوا�صيع 

ذات ال�صلة، ومت اتخاذ التو�صيات ب�صاأنها.

)JCI( املركز الطبي اجلامعي ملدينة امللك عبدالـله الطبية يح�سل على االعتماد الدويل

عبدالوهاب  الدكتور  قال  جهته  من 

التنفيذي  الرئي�س  العبدالوهاب 

احلبيب  �صليمان  د.  للت�صغيل مبجموعة 

الطبية وامل�صغلة للمركز اأن هذا العتماد 

اأعلى  بتطبيق  دولــًيــا  ــا  اعــرتاًف ُيعد 

جمال  يف  املمار�صات  واأف�صل  ال�صوابط 

اإىل  اجلودة و�صالمة املر�صى، بالإ�صافة 

م�صرًيا  متميزة.  �صحية  رعاية  تقدمي 

ليتحقق  يكن  مل  ــاز  الإجن هذا  اأن  اإىل 

اخلليج  جامعة  تقدمه  الذي  الدعم  لول 

هذا  من�صوبي  كافة  وجهود  العربي 

وفنية  طبية  كفاءات  من  الطبي  املركز 

واإدارية، »اإذ اأن �صحة و�صالمة املر�صى 

عالية  ذات جودة  وتقدمي خدمات طبية 

د.  جمموعة  واأولويات  اأهداف  اأهم  من 

تقوم  التي  الطبية،  احلبيب  �صليمان 

املركز«. بت�صغيل واإدارة هذا 

ثقته  عن  نف�صه  الوقت  يف  معرًبا 

قوًيا  دافًعا  العتماد  هذا  ميثل  اأن  يف 

وتوفري  لالأداء  امل�صتمر  التح�صني  نحو 

ال�صحية  الرعاية  من  م�صتوى  اأعلى 

للمراجعني. املقدمة  واخلدمات 

اإجراءات  لديها  اللجنة  اأن  م�صيًفا 

منح  قبل  التقييم  يف  الــدقــة  بالغة 

تعتمد  اإذ  من�صاأة،  لأي  العتماد  �صهادة 

م�صتوى  لقيا�س  �صارمة  معايري  على 

على  توافرها  ومدى  اخلدمات  جودة 

املر�صى،  ومراعاة حقوق  ال�صاعة،  مدار 

الدولية  املعايري  تطبيق  من  والتحقق 

انت�صار  ومنع  التعقيم  اإجراءات  واتباع 

تاأهيل  برامج  وجود  وكذلك  العدوى، 

ب�صكل  الب�صرية  للكوادر  وتــدريــب 

يتم  وما  الأداء،  وتطوير  لتقييم  دوري 

تاأمينه من اأجهزة طبية متطورة ت�صاعد 

واتخاذ  الت�صخي�س،  دقة  على  الأطباء 

املنا�صبة. العالجية  اخلطة 

الطبي  املركز  اأن  بالذكر  اجلدير 

الطبية  عبداهلل  امللك  مبدينة  اجلامعي 

هو مركز تابع جلامعة اخلليج العربي، 

�صليمان  د.  جمموعة  بت�صغيله  وتقوم 

من  متلكه  ملا  نظًرا  الطبية  احلبيب 

الرعاية  قطاع  يف  ــاديــة  ري جتربة 

كبرية  ثقة  من  به  حتظى  وما  ال�صحية 

اخلليج  مبنطقة  الطبية  الأو�صاط  يف 

اأن  و�صبق  الأو�صط.  وال�صرق  العربي 

طبي  م�صروع  اأف�صل  جائزة  على  ح�صل 

وكذلك  البحرين،  مملكة  م�صتوى  على 

خدمة  يف  الأوروبــيــة  اجلــودة  جائزة 

�صحية  من�صاأة  اأف�صل  بو�صفه  العمالء 

يف هذا املجال.

د. خالد العوهلي

ح�شل املركز الطبي اجلامعي ملدينة امللك عبداهلل الطبية يف البحرين على �شهادة اعتماد اللجنة الدولية 

امل�شرتكة جلودة من�شاآت الرعاية ال�شحية JCI، املخت�شة بتقييم اأداء موؤ�ش�شات الرعاية ال�شحية وفًقا لأعلى 

املعايري الدولية لهيئات العتماد الرائدة.

عبدالرحمن  بن  خالد  الدكتور  العربي  اخلليج  جامعة  رئي�س  وقال 

العوهلي اإن اجلامعة اأ�ش�شت املركز الطبي اجلامعي ليكون نواة ملدينة امللك 

�شعيًا  خدماته،  وكفاءة  جودة  على  اإن�شائه  منذ  وحر�شت  الطبية،  عبداهلل 

منها للإ�شهام يف تطور اخلدمات ال�شحية يف مملكة البحرين.

باأجهزة  اإن�شائه  منذ  املركز  جهزت  العربي  اخلليج  جامعة  اأن  مبينًا 

الطبي اجلامعي يف  املركز  التطور لت�شع  طبية مبوا�شفات عاملية فائقة 

اأع�شاء  املتقدمة عامليًا. ويعمل باملركز نخبة من  الطبية  م�شاف املراكز 

اإىل  اأ�شافة  العربي،  اخلليج  جامعة  الطب يف  كلية  من  التدري�س  هيئة 

حملة  من  التاأهيل  عالية  والدولية  اخلليجية  اخلربات  من  طبي  طاقم 

يف  ويتدرب  والأوروبية،  الأمريكية  اجلامعات  من  العليا  ال�شهادات 

املركز طلبة كلية الطب باجلامعة.

تخ�سي�س اأرا�ٍس لـ6 مدار�س و4 ح�سانات.. وزير االإ�سكان:

9 م�ساجد وجوامع ومركز جتاري مبدينة »�سرق احلّد«

�صت 6 اأرا�ٍس لإن�صاء  وقال الوزير باأن الوزارة خ�صّ

مدار�س يف �صرق احلّد، منها 4 مدار�س ابتدائية ومدر�صة 

لـ4  مواقع  اإىل  بالإ�صافة  ثانوية،  واأخرى  اإعدادية 

ح�صانات وريا�س اأطفال.

واأّكد اأنه »مت التن�صيق مع اجلهات اخلدمية وت�صليمها 

الأرا�صي اخلا�صة والتي �صيتم تنفيذ امل�صاريع فيها ح�صب 

برنامج كل جهة«.

تلك  كانت  ما  اإذا  حول  النائب  �صوؤال  على  ورًدا 

امل�صاريع �صتغطي �صكان مدينة �صرق احلد، قال الوزير: 

�صرق  مدينة  �صكان  جميع  تغطي  امل�صاريع  فتلك  »نعم 

احلد، حيث مت تخطيط امل�صروع وحتديد اخلدمات العامة 

البحرين،  مملكة  يف  املتبعة  التخطيطية  املعايري  ح�صب 

يف  التجارية  اخلدمات  لتوفري  التخطيطية  الفكرة  واإن 

مدينة �صرق احلد تعتمد على نظام تعدد ال�صتخدامات يف 

اإيجابًيا  املوؤثرة  الأ�ص�س  الواحد، والذي يعترب من  املكان 

يف زيادة جودة احلياة، وكذلك حتقيق ال�صتخدام الأمثل 

مل�صاحة الأر�س املتوافرة«.

ولفت احلمر اإىل اأنه مت توفري اخلدمات التجارية يف 

الأر�صي يف  الدور  ا�صتغالل  مدينة �صرق احلد من خالل 

العمارات ال�صكنية 23 عمارة وتوفر 6912 مرًتا مربًعا 

م�صاحة  من   %10 تخ�صي�س  مت  كما  التجاري،  للغر�س 

الأرا�صي املخ�ص�صة للم�صاجد واجلوامع وتوافر 1777 

مرًتا مربًعا للخدمات التجارية.

وذكر باأن املدينة �صتت�صمن مركًزا جتارًيا يف جنوب 

العتماد  منطقة  من  ا�صتخراجها  مت  والتي  املدينة  غرب 

للمدينة حالًيا.

�صياق  -يف  الذوادي  يو�صف  النائب  قال  جانبه،  من 

تعقيبه على رّد الوزير- باأن امل�صروع الإ�صكاين مت جتهيزه 

يف العام 2015م ومت البدء يف توزيع الوحدات ال�صكنية 

على املواطنني يف نهاية 2018م، ويعترب هذا امل�صروع 

من  البحرين  مملكة  يف  الإ�صكانية  امل�صاريع  اأ�صخم  من 

حيث امل�صاحة وعدد الوحدات والق�صائم وال�صقق.

واأ�صاف الذوادي: »مت ا�صتالم 80% الوحدات ال�صكنية 

يف  الفعلية  ال�صكانية  الكثافة  وتبلغ  ال�صكنية  والق�صائم 

ويفتقر  ن�صمة  األف   25 يقارب  مبا  احلد  مدينة  �صرق 

فهل  وامل�صاريع،  للخدمات  احلايل  الوقت  يف  امل�صروع 

يعقل اأن مدينة �صخمة بهذا ال�صكل ت�صلم للمواطنني بدون 

ن�صمة  األف  باأن 25  يعقل  وهل  التجارية،  املحال  توفري 

امل�صروع،  هذا  يف  الطارئة  للحالت  �صيدلية  يجدون  ل 

وهل يعقل باأن املواطنني القاطنني يف �صرق مدينة احلد 

من  خروجهم  عند  اإل  الغذائية  املواد  توفري  ميكنهم  ل 

�صوبر  اأي  اإىل  للو�صول  كيلومرتات   7 م�صافة  م�صاكنهم 

ماركت«.

اأن رد وزير الإ�صكان باأن املحال  اإىل  واأ�صار الذوادي 

التجارية �صتكون جاهزة عند النتهاء من بناء العمارات 

حتت  متوافرة  املحال  تكون  حتى  احلد  مدينة  �صرق  يف 

علًما  الإ�صكان،  وزارة  ت�صاميم  على  بناًء  العمارات  تلك 

اخلدمات  تلك  وجود  على  يدل  موؤ�صر  اأي  يوجد  ل  باأنه 

بناء  من  النتهاء  عند  اأكرث  اأو  عامني  بعد  اإل  ال�صا�صية، 

ال�صقق ال�صكنية.

و�صّدد الذوادي على �صرورة اأن يقرتن بناء الوحدات 

الفعلية  والحتياجات  اخلدمات  بناء  مع  ال�صكنية 

ا�صتالم  عند  جاهزة  اخلدمات  تكون  بحيث  للمواطنني، 

املواطنني للوحدات ال�صكنية.

املــــديــــنــــة اإجــــــــمــــــــايل  مـــــــن   % 17 ــــل  ــــكّ ــــ�ــــس ت ــــــراء  اخلــــــ�ــــــس املـــــ�ـــــســـــاحـــــة 

اأبرار �شكري:

باإن�شاء  البدء  عن  احلمر  با�شم  املهند�س  الإ�شكان  وزير  ك�شف 

 3 اإجراءات  يف  وال�شروع  احلّد  �شرق  مبدينة  وجامع  م�شجدين 

جوامع جديدة، وذلك مبا جمموعه 6 م�شاجد وجوامع.

اإىل  بالإ�شافة  قريبًا  جاهزين  �شيكونان  امل�شجدين  باأن  واأفاد 

اأعمال بناء احلدائق واملما�شي وتن�شيق املوقع، منوًها  النتهاء من 

باأن امل�شاحة اخل�شراء �شت�شّكل %17 من اإجمايل م�شاحة املدينة.

يت�شمن  اجلديدة  املدينة  يف  الأرا�شي  ا�شتخدامات  باأن  وذكر 

اإن�شاء 5 م�شاجد و4 جوامع.

يو�شف  للنائب  برملاين  �شوؤال  على  الوزير  رّد  يف  ذلك  جاء 

الذوادي.
النائب يو�شف الذواديوزير الإ�شكان
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)يكفي املقدار 6 اأ�شخا�ص(

باملاأكولت  تعد  ان  ميكن  اجلمباليا 

الأ�شا�ص  ولكن  بالدجاج  اأو  البحرية 

وال�شجق  القوية  الكريول  بهارات  هو 

ونظراً  واملدخن  املبهر  اندويول  اخلا�ص 

لنه يحتوي على اخلنزير فقد ا�شتبدلته 

ب�شجق اللحم اأو الدجاج املدخن واأ�شفت 

املزيد من بهارات الكريول.

- 1/2 1 ملعقة اأكل زبدة

فرانكفورتري  �شجق  225جم   -

مقطع �شرائح ب�شمك 1/2 �شم

�شغرية  خ�شراء  اأو  حمراء  فلفلة   -

مقطعة قطعاً

- متو�شطة x 2 3 �شم

فرماً  مفرومة  متو�شطة  ب�شلة   -

خ�شناً

قطعاً  مقطع  �شلريي  عود   2  -

متو�شطة 3 �شم- 4 �شم

- 3- 4 ف�ص ثوم كبري مفروم

)الو�شفة  كريول  بهارات  ملعقة   -

ادناه(

- ملعقة اأكل ملح

اأ�شود  فلفل  �شغرية  ملعقة   1/2  -

مطحون حديثاً اأو ح�شب الذوق

وتزال  مق�شرة  كبرية  طماطم   -

بذورها وتفرم 3/4 كوب

فلفل  �شل�شة  �شغرية  ملعقة   1  -

حار )�شطة(

حوايل  منظف  روبيان  جم   120  -

200جم مع الق�شر 

)هامور(  �شمك  فيليه  جم   225  -

مقطع

- قطعاً متو�شطة )2�شم3(

- ورقة غار

امريكي طويل  ارز  كوب   1 1/2 -

احلبة

- 3 اكواب ماء

مع  م�شلوقة  قوقع  جم   300  -

الحتفاظ بن�شف كوب ماء ال�شلق

بهارات الكريول:

- 1/2 1 ملعقة �شغرية پـاپـريكا

- 1 ملعقة �شغرية ملح

- ملعقة �شغرية م�شحوق ثوم

- ملعقة �شغرية م�شحوق ب�شل

م�شحوق  �شغرية  ملعقة   1/2  -

فلفل ا�شود

م�شحوق  �شغرية  ملعقة   1/2  -

فلفل احمر

- 1/2 ملعقة �شغرية زعرت ايطايل

- 1/2 ملعقة �شغرية اوريجينو

للتقدمي:

مقطع  اأخ�شر  ب�شل  كوب   1/3

�شرائح رفيعة

�شطة  �شل�شة  �شغرية  ملعقة   2-1

اأو ح�شب الذوق

1. يقلب ال�شجق يف الزبدة على نار 

قوية حتى يحمر قيالً.

والب�شل  الأحمر  الفلفل  ي�شاف   .2

والفلفل  والبهارات  والثوم  وال�شلريي 

حتمر  حتى  ويقلب  وامللح  الأ�شود 

اخل�شراوات )تتكرمل(.

مع  الطماطة  وتقلب  ت�شاف   .3

الروبيان وال�شمك وورقة الغار.

برفق  ويقلب  الأرز  ي�شاف   .4

الت�شاقة  ملنع  ويقلب  املاء  ي�شاف  ثم 

املقادير  لكحت  وكذلك  القدر  بقاع  الأرز 

ملعقة  ت�شاف  القدر.  بقاع  امللت�شقة 

�شغرية من �شل�شة ال�شطة يعدل الطعم 

ح�شب الذوق.

املاء  بع�ص  ليمت�ص  الأرز  يغلى   .5

ثم يغطى ويطهى على نار هادئة ملدة 25 

دقيقة ويف�شل و�شع قطعة معدنية ا�شفل 

القدر.

وتقلب  جانباً  حبات  ب�شع  ترفع   .6

باقي القواقع يف الأرز مع 1/2 كوب من 

ويرتك  القدر  ويغطى  القواقع  �شلق  ماء 

دقائق   5 ملدة  جداً  هادئة  نار  على  الأرز 

ا�شافية.

يف  اجلمباليا  ت�شكب  للتقدمي   .7

فيها  ويقلب  التقدمي  )�شحون(  �شحن 

بالقواقع  وجتمل  الأخ�شر  الب�شل   3/4

ال�شطة  �شل�شة  عليها  وتر�ص  املرفوعة 

والب�شل املتبقي.

للتــنويـع

والقواقع  ال�شمك  ا�شتبدال  ميكن 

متو�شطة  قطعاً  مقطع  دجاج  ب�شدور 

تدعك  النكهة  من  وملزيد  2�شم(   x )1�شم 

بهارات  الدجاج مبلعقة �شغرية من  قطع 

مدقوق  ثوم  �شغرية  وملعقة  الكريول 

و1/2 ملعقة �شغرية من �شل�شة ال�شطة 

وتقطع  ت�شوى  ثم  دقيقة  ملدة 30  وترتك 

وتقلب يف الأرز 

الروبيان  مع 

يف خطوة -3.
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جمبااليا املاكوالت 

البحرية )كريويل(

كت�ب 
ي� حالوة

 �صابع و اأحدث اإ�صدارات اأفنان را�صد الزياين يقع الكتاب يف 200 �صفحة تقريباً يخت�ص بو�صفات احللويات، 

يحوي الكتاب 77 و�صفة باللغتني العربية و الإجنليزية مع العديد من ال�صور التو�صيحية خلطوات الإعداد.

املوؤيد يبحث مع �سفري االحتاد

االأوروبي اأوجه التعاون ال�سبابي

ال�شباب  �شوؤون  وزير  املوؤيد  توفيق  بن  اأمين  عقد 

�شفري  �شيمونيه  باتريك  ال�شفري  مع  اجتماعا  والريا�شة 

يف  واملقيم  البحرين  مملكة  لدى  املعني  الأوروبي  الحتاد 

الريا�ص، عرب تقنية الت�شال املرئي عن بعد، وذلك بح�شور 

ال�شباب  �شوؤون  وزارة  وكيل  باأعمال  القائم  اإ�شحاق  �شارة 

والريا�شة.

اأكد وزير �شوؤون ال�شباب والريا�شة  اللقاء  ويف بداية 

اأهمية تعزيز العالقات بني مملكة البحرين ودول الحتاد 

الأوروبي يف �شتى املجالت، والعمل على زيادة التن�شيق 

امل�شرتك بني اجلانبني، خا�شة يف قطاع ال�شباب والريا�شة 

والتجارب  اخلربات  من  وال�شتفادة  والتدريب  والتعليم 

الناجحة يف دول الحتاد.

من جانبه، اأكد �شفري الحتاد الأوروبي حر�ص الحتاد 

خمتلف  يف  البحرين  مملكة  مع  قوية  عالقات  اإقامة  على 

املجالت، م�شريا اىل اأهمية خلق املزيد من فر�ص التعاون 

بني اجلانبني يف جمالت ال�شباب والتدريب.

والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون  وزير  اأطلع  اللقاء،  وخالل 

البحرين  مملكة  جهود  على  الأوروبي  الحتاد  �شفري 

كما  م�شروعاتهم،  ودعم  بال�شباب  الرتقاء  يف  ومبادراتها 

قدم ال�شفري بع�ص من مالمح الربامج التي يقدمها الحتاد 

الأوروبي جتاه ال�شباب.

جمالت  يف  التعاون  اأوجه  بحث  اللقاء  خالل  ومت 

ال�شباب والتعليم والتدريب واإقامة برامج م�شرتكة، اإ�شافة 

اىل ال�شبل الكفيلة بتاأطري التعاون امل�شرتك.

الق�س عزيز ي�سجب الت�سريحات امل�سيئة

للنبي ويحذر من العبث حتت �سعار احلرية 

رئي�ص  عزيز  هاين  الق�ص  اأعرب 

راعي  البي�شاء  البيارق  جمعية 

عن  الوطنية  الجنيلية  الكني�شة 

البع�ص  يوجهه  ملا  و�شجبه  رف�شه 

�شلى  الر�شول حممد  اإىل  اإ�شاءة  من 

اهلل عليه و�شلم، اأو اأي ر�شول اأو نبي، 

الإ�شاءات  هذه  يوجهون  من  وا�شًفا 

باملر�شى، موؤكًدا اأن الأنبياء والر�شل 

من  واحلب  ال�شالم  ر�شالة  يحملون 

اهلل تعاىل اإىل كل العامل، واأن الإ�شاءة 

لالأنبياء اإ�شاءة ملن حّملهم الر�شالة.

وقال اإن »ما تفّوهت به املتحدثة 

احلاكم  جاناتا  بهاراتيا  حزب  با�شم 

كلمات  من  �شارما،  انوبور  الهند  يف 

�شلى  حممد  الإ�شالم  لنبي  اإ�شاءة 

رف�شا  مرفو�ص  و�شلم،  عليه  اهلل 

قاطعا، وب�شفتي رجل دين م�شيحًيا 

الأديان  كل  اأحرتم  اأن  ديني  علّمني 

واملعتقدات«.

ت�شريح  يف  هاين  الق�ص  وحذر 

بكلماتهم  يعبثون  من  اأم�ص،  له، 

حتت  بها  وينطقون  امل�شوؤولة  غري 

اإن  وقال  ال�شخ�شية،  احلرية  �شعار 

امل�شا�ص  حدود  عند  تقف  »حريتك 

حينما  كلماتك  ا�شبط  مبعتقداتي 

ورموزهم  الآخرين  معتقداِت  مت�ّص 

الدينية«.

»تعلمت  عزيز:  الق�ص  وتابع 

النا�ص  يفعَل  ان  تريد  ما  كل  اأنه 

واأْن  بهم،  اي�شا  اأنتم  فافعلوا  بكم 

اأحبَّ لإخوتي يف الن�شانية ما احّبه 

من  تعلمته  »ما  اأن  موؤكًدا  لنف�شي«، 

�شواء  البحرين،  مملكة  يف  حياتي 

على م�شتوى قيادة ح�شرة �شاحب 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

حفظه  املعظم  البالد  ملك  خليفة 

امللكي  ال�شمو  و�شاحب  ورعاه،  اهلل 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري 

الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  العهد  ويل 

ال�شعب  م�شتوى  وعلى  اهلل،  حفظه 

للغري،  واملحب  امل�شامح  البحريني 

ال�شلمي  والتعاي�ص  الآخر  قبول  هو 

والعي�ص يف حمبة و�شالم«.

البيارق  جمعية  رئي�ص  واأ�شار 

الجنيلية  الكني�شة  راعي  البي�شاء 

الكلمة وخطرها  اأهمية  اإىل  الوطنية 

النا�ص  بها  يتكلم  كلمة  كل  »ان 

�شيعطون عنها ح�شاًبا يوم الدين«، 

م�شدًدا على م�شوؤولية الكلمة اأمام اهلل 

وُت�شجع  »تبني وتهدم  تعاىل كونها 

وُتنجح  ومُتر�ص،  ُت�شفي  وحُتيي، 

وُتف�شل«.

الق�ص هاين عزيز

الرئي�س التنفيذي لـ »�سوق العمل« 

ي�سارك يف قمة »عامل العمل«

�شارك جمال عبدالعزيز العلوي الرئي�ص التنفيذي 

لهيئة تنظيم �شوق العمل رئي�ص اللجنة الوطنية ملكافحة 

الجتار بالأ�شخا�ص يف قمة »عامل العمل« املنعقدة يف 

املتحدة مبدينة جنيف، على هام�ص موؤمتر  الأمم  ق�شر 

منظمة العمل الدولية، وذلك �شمن وفد مملكة البحرين 

باملوؤمتر. وتهدف القمة اإىل مناق�شة الإجراءات العاجلة 

والدول  الدولية  العمل  منظمة  تتخذها  اأن  ميكن  التي 

اأطراف  تخ�ص  التي  الق�شايا  معاجلة  ب�شاأن  الأع�شاء 

العمل كافة من »احلكومات واأ�شحاب الأعمال والعمال« 

يف الأزمات املتعددة التي تواجه العامل.

واأكد الرئي�ص التنفيذي لهيئة تنظيم �شوق العمل 

اأن مناق�شات الدول الأع�شاء امل�شاركني يف القمة تتناول 

حتديات احلفاظ على توفري الفر�ص، اإ�شافة اإىل الرتكيز 

اإعالن منظمة  بالإن�شان ومتابعة  على حمور الهتمام 

العمل الدولية ب�شاأن العدالة الجتماعية، والعمل الالئق 

يف  وال�شحية  الآمنة  العمل  ظروف  اإدراج  جانب  اإىل 

اإطار املبادئ واحلقوق الأ�شا�شية يف العمل.

بلدية املنطقة اجلنوبية تزرع 220 

�سجرة يف مركز يو�سف اإجننري ال�سحي

مراكز  مع  بالتعاون  اجلنوبية  املنطقة  بلدية  قامت 

مركز  يف  �شجرة   220 بزراعة  الأولية  ال�شحية  الرعاية 

يو�شف عبدالرحمن اإجننري ال�شحي مبدينة عي�شى، وذلك 

لتكثيف  و�شعتها  التي  للخطة  البلدية  تنفيذ  اإطار  يف 

الت�شجري يف املنطقة اجلنوبية. 

مت  الذي  الثالث  ال�شحي  اإجننري  يو�شف  مركز  ويعد 

مت  اأن  �شبق  اإذ  اجلنوبية،  املنطقة  بلدية  قبل  من  زراعته 

ال�شيخ عبداهلل بن  ال�شحي ومركز  زراعة مركز حمد كانو 

خالد اآل خليفة ال�شحي بالرفاع.

الت�شجري يف  البلدية اجلنوبية لزيادة وترية  وت�شعى 

ف�شالً  لها،  التابعة  واملرافق  واحلدائق  العامة  ال�شوارع 

واملوؤ�ش�شات  اجلهات  مع  املجتمعية  ال�شراكة  تعزيز  عن 

اخل�شراء،  الرقعة  تو�شيع  اأجل  من  واخلا�شة،  احلكومية 

وت�شجيع اأفراد املجتمع على الزراعة املنزلية.

مواقع  يف  اأ�شبوعية  ت�شجري  فعاليات  البلدية  وتنظم 

خمتلفة مب�شاركة جهات ر�شمية وموؤ�ش�شات املجتمع املدين 

وال�شركات والبنوك، بهدف رفع الوعي املجتمعي واإ�شراك 

الطابع  اإ�شفاء  يف  ت�شهم  التي  املبادرات  يف  اجلهات  هذه 

اجلمايل على واجهات املباين يف املناطق والأحياء ال�شكنية 

وال�شوارع واملرافق العامة.

املجل�س االأ�سبوعي ملحافظة املحرق 

يوؤكد حاجة �سوق املحرق للتطوير

رفع حمافظ حمافظة املحرق �شلمان بن عي�شى بن هندي 

املناعي، با�شمه وبا�شم الأهايل، خال�ص ال�شكر وعظيم المتنان 

اىل �شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء 

على اجلهود التي يبذلها �شموه، والتي اأدت اىل جناح خطة 

التعايف، م�شيدين بلقاء وزير املالية بروؤ�شاء حترير ال�شحف 

وما عك�شه هذا اللقاء من �شفافية من البيانات والنجاحات 

التي حتققها اململكة يف املجالت التنموية كافة.

املحرق  ملحافظة  الأ�شبوعي  املجل�ص  خالل  ذلك  جاء 

ذات  املوا�شيع  من  العديد  الأهايل  خالله  من  طرح  والذي 

اأهمية احت�شان ال�شباب  اإذ �شدد الأهايل على  ال�شاأن العام، 

خا�شة خالل الإجازة ال�شيفية ووجوب ا�شتثمارها بالربامج 

الوطنية لتعود بالنفع على اجلميع.

ففي مداخالت الأهايل التي بداأها رجل الأعمال فوؤاد بن 

ح�شني �شويطر، تناول افتقار �شوق املحرق القدمي اىل املرافق 

ال�شحية واخلدمات العامة، خا�شة اأنه ُيعد وجهة �شياحية 

ومق�شدا لزوار اململكة. 

من جانبه، اأكد النا�شط الجتماعي عبداهلل حممد �شرورة 

مينع  التي  باملناطق  اخلا�شة  الإر�شادية  اللوحات  تكثيف 

لفت  بينما  مرتاديها،  �شالمة  على  حر�شا  ال�شباحة  فيها 

خالد �شالح الزياين اإىل اأهمية تعيني مواقع حمددة لعربات 

الطعام بدل من ع�شوائية وجودها احلايل دون رقابة �شحية 

ودون ا�شرتاطات تنظيمية.

اأهمية  على  الدو�شري  جراح  حممد  النا�شط  وركز 

ال�شباب من اجلن�شني خا�شة  فراغ  ا�شتثمار طاقات ووقت 

القدمية  الأحياء  اأن  اىل  لفتا  والعطل،  الإجازة  فرتة  خالل 

باملحرق تعج بال�شباب دون وجود اأن�شطة حتت�شن طاقاتهم 

وت�شتثمر هواياتهم، بينما ا�شارت النا�شطة حنان �شيف اىل 

اهمية اإعادة النظر مبداخل وخمارج حديقة املحرق الكربى 

تفاديا لالزدحامات املرورية. 

فر�شة  تنظيم  اإعادة  اهمية  اىل  الدخّيل  حممد  واأ�شار 

املنفذ  ذلك  على  واملتابعة  الرقابة  نق�ص  اىل  م�شريا  قاليل، 

البحري املهم. 

برك  على  الرقابة  ت�شديد  اأهمية  على  الأهايل  واأتفق 

ال�شباحة، و�شرورة اختيار امل�شرح منها وامل�شتوفية ل�شروط 

الأمن وال�شالمة حفاظا على الأرواح و�شالمة املرتادين. 

خالل ا�ستقباله املدير العام وعدًدا من امل�سوؤولني باأمانة العا�سمة... را�سد بن عبدالرحمن: 

مد ج�سور التوا�سل مع اأمانة العا�سمة لتحقيق االأهداف امل�سرتكة

املحافظ،  ا�شتقبال  خالل  ذلك  جاء 

عام  مدير  ال�شهلي  �شعد  حممد  املهند�ص 

امل�شوؤولني  من  وعدد  العا�شمة  اأمانة 

عبداهلل  ح�شن  بح�شور  وذلك  بالأمانة، 

ومديري  العا�شمة  حمافظ  نائب  املدين 

التهاين  الإدارات باملحافظة، حيث قدموا 

بن  را�شد  ال�شيخ  ملعايل  والتربيكات 

امللكية  الثقة  على  اآل خليفة  عبدالرحمن 

ملحافظة  حمافًظا  بتعيينه  ال�شامية 

والنجاح  التوفيق  له  متمنني  العا�شمة، 

يف مهام عمله.

اللقاء،  خالل  املحافظ  وبحث 

امل�شتقبلية  وامل�شروعات  التنمية  خطط 

من  العا�شمة  اأهايل  احتياجات  لتلبية 

املحافظة،  مناطق  خمتلف  يف  اخلدمات 

املحافظة  ور�شالة  روؤية  ا�شتعر�ص  كما 

متميزة  خدمات  تقدمي  على  القائمة 

للمواطنني واملقيمني عرب متابعة وتطوير 

من  عدد  اإىل  اإ�شافة  التنموية،  اخلطط 

التي  امل�شتقبلية  وامل�شاريع  الربامج 

ت�شعى املحافظة اإىل تنفيذها والتي ت�شب 

يف جمال تطوير اخلدمات العامة لالأهايل 

عام،  ب�شكل  باملحافظة  للنهو�ص  �شعًيا 

ب�شفتها العا�شمة والواجهة القت�شادية 

وال�شياحية للمملكة.

اأكد حمافظ العا�صمة ال�صيخ را�صد بن عبدالرحمن اآل خليفة، حر�ص حمافظة العا�صمة على مد ج�صور التوا�صل 

احتياجات  متابعة  واملتمثلة يف  للجهتني  امل�صرتكة  الأهداف  لتحقيق  العا�صمة،  اأمانة  مع  امل�صرتك  التن�صيق  وتعزيز 

الأهايل وحت�صني وتطوير املرافق واخلدمات املقدمة للمواطنني واملقيمني، منوًها بدور املحافظة كحلقة و�صل فاعلة 

للتعرف على متطلبات املواطنني ومتابعة تنفيذها مع اجلهات احلكومية.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12118/pdf/INAF_20220612013431823.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/965268/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/965260/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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حتت رعاية الرئي�س التنفيذي لـ»األبا« علي البقايل

»بوليتكنيك البحرين« تنظم معر�س التوظيف بالتعاون مع القطاع ال�صناعي 

)بوليتكنك  التقنية  البحرين  كلية  اأقامت 

يف  ال�سنوي  التوظيف  معر�ض  البحرين(، 

قاعة  يف  اجلاري،  يونيو  �سهر  من  الثاين 

يف  الكلية  بحرم   )12 رقم  )مبنى  البحرين 

مدينة عي�سى، حتت رعاية علي البقايل الرئي�ض 

اإذ  )األبا(،  البحرين  اأملنيوم  ل�سركة  التنفيذي 

�سارك يف املعر�ض ممثلون لأكرث من 45 �سركة 

من خمتلف القطاعات. واأتاح املعر�ض الفر�سة 

لطلبة وخريجي البوليتكنيك لعر�ض قدراتهم 

ومتطلبات  الوظيفية  الفر�ض  على  والطالع 

�سوق العمل من خالل امل�ساركة يف مقابالت مع 

ال�سركات امل�ساركة يف املعر�ض.

فيها  اأعرب  كلمة  البقايل  علي  واألقى 

كلمة  تلتها  املعر�ض،  برعاية  �سعادته  عن 

للربوفي�سور كريان اأوكاهون الرئي�ض التنفيذي 

ترحيبه  عن  فيها  عرب  البحرين  لبوليتكنك 

البقايل على رعايته  لعلي  بامل�ساركني و�سكره 

للفعالية. ومن ثم مت عر�ض جمموعة متنوعة 

مقابالت  اإىل  بالإ�سافة  الطالب،  م�ساريع  من 

وال�سركات  البوليتكنيك  طالب  بني  مبا�سرة 

امل�ساركة يف املعر�ض.

قائالً:  البقايل  املنا�سبة، �سرح علي  وبهذه 

التوظيف  ملعر�ض  الدعم  نقدم  اأن  »ي�سعدنا 

ال�سنوي الذي تقيمه كلية بوليتكنك البحرين، 

للطلبة  مالئمة  فر�سة  من  يقدمه  ملا  وذلك 

لاللتقاء مبمثلي اأبرز ال�سركات واملوؤ�س�سات يف 

متطلبات  اإىل  اأف�سل  ب�سكل  والتعرف  اململكة، 

تكمن يف  القوة  باأن  نوؤمن  نحن  العمل.  �سوق 

متوا�سلة  م�سرية  هي  التعليم  واأن  املعرفة، 

لروؤية  نتطلع  لذلك،  الإن�سان.  حياة  طوال 

يف  م�ستمرة  ال�سابة  البحرينية  الكفاءات  هذه 

اأجل حتقيق  من  واملعرفة  العلم  ال�ستثمار يف 

والجتماعي  القت�سادي  النمو  تطلعات 

امل�ستقبلي للمملكة«.

كريان  الربوفي�سور  اأكد  جانبه،  من 

لبوليتكنك  التنفيذي  الرئي�ض  اأوكاهون 

معر�ض  با�ست�سافة  �سعادته  عن  البحرين 

قدم  اإذ  كبرًيا،  جناًحا  حقق  الذي  التوظيف 

للتوا�سل  وطالبنا  خلريجينا  من�سة  املعر�ض 

امل�ساركة  اجلهات  من  متنوعة  جمموعة  مع 

الفر�سة  اأتيحت  بينما  القطاعات،  خمتلف  من 

املعر�ض  خالل  للخريجني  مقابالت  لإجراء 

وتوفري فر�ض توظيف تتنا�سب مع مهاراتهم.

ال�صفارة الربيطانية تزرع »الأ�صجار« �صمن »املظلة اخل�صراء«

نورة البنخليل:

نظمت �سفارة اململكة املتحدة لدى مملكة البحرين فعالية ت�سمنت 

جلاللة  اخل�سراء  املظلة  مبادرة  �سمن  وذلك  اأ�سجار،  ثالث  زراعة 

اإليزابيث الثانية، وهي املبادرة التي مت اإطالقها �سمن الحتفال  امللكة 

باليوبيل البالتيني مللكة بريطانيا.

دائم  اإرث  خللق  الأ�سجار  زراعة  على  النا�ض  املبادرة  وت�سجع 

تقديرا مللكة بريطانيا، الأمر الذي �سيعود بالنفع على الأجيال القادمة.

هذا  تتزامن  والتي  الأ�سجار،  وحماية  زيادة  اإىل  املبادرة  وتهدف 

كما وتعترب مبثابة هدية  العاملي،  البيئة  يوم  اأ�سبوع  مع  ا  اأي�سً العام 

خا�سة للملكة، وذلك يف �سياق الحتفال بعيدها ال�سبعني على العر�ض.

ال�سفارة »جمموعة ك�سافة«، وقام رودريك دروموند  وا�ست�سافت 

»جمموعة  مع  بالتعاون  البحرين  مملكة  لدى  املتحدة  اململكة  �سفري 

مدر�سة  من  ال�سباب  من  متنوعة  جمموعة  ت�سمنت  التي  الك�سافة« 

البحرين،  ك�سافة  وجمعية  البحرين،  ومر�سدات  كري�ستوفر،  �سانت 

يف  اأ�سجار  ثالث  بزراعة  البحرينية  البحر  م�ستك�سفو  وجمموعة 

 )Kingdom Landscapes( �سركة  بها  تربعت  والتي  ال�سفارة  مقر 

البحرينية.

مب�صاركة عدد من موظفي البنك

»البحرين والكويت« يحتفي باأبطال »مبادرة ابت�صامة«

ملقر  زيارة  والكويت  البحرين  بنك  نظم 

مبادرة »ابت�سامة« التابعة جلمعية امل�ستقبل 

النف�سي  الدعم  بتقدمي  واملعنية  ال�سبابية 

ال�سرطان  مر�سى  لالأطفال  والجتماعي 

واأهاليهم يف مملكة البحرين، احتفى خاللها 

الأبطال  بالأطفال  البنك  موظفي  من  عدد 

منت�سبي املبادرة.

وخالل الفعالية التي جرت يف قاعة بنك 

مبادرة  مبقر  املوجودة  والكويت  البحرين 

البنك  موظفي  من  ثمانية  قام  »ابت�سامة«، 

بتوزيع هدايا على الأبطال الذين بلغ عددهم 

معهم،  الودية  الأحاديث  وتبادل  طفالً،   22

اأجواء من  والطمئنان على �سحتهم، و�سط 

اأهايل  من  عدد  وبح�سور  والبهجة،  املرح 

الأطفال اإ�سافة اإىل متطوعني يف املبادرة.

الأن�سطة  من  عدًدا  الفعالية  وت�سمنت 

الرتفيهية والهادفة مثل امل�سابقات والألعاب، 

اإ�سافة اإىل »كرنفال« وهو عبارة عن جمموعة 

ج�سم  تقوي  التي  احلركية  الأن�سطة  من 

الر�سم  وفعالية  تركيزه،  من  وترفع  الطفل 

على الفخار وقراءة الق�س�ض، وغريها.

جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  واأع��رب 

امل�ستقبل ال�سبابية �سباح عبدالرحمن الزياين 

عن �سكره لبنك البحرين والكويت وكوادره 

التي �ساركت يف التخطيط والتنظيم وو�سع 

اإقامة هذه  الربامج والتنفيذ والإ�سراف على 

املبادرة  متطوعي  بدور  منوًها  الفعالية، 

اللذين �ساركوا اأي�سا يف التح�سري والتنظيم.

البحرين  بنك  اأن  ال��زي��اين  واأو���س��ح 

الوطنية  اجلهات  مقدمة  يف  ياأتي  والكويت 

يف  ال�سرطان  مر�سى  لالأطفال  الداعمة 

مبادرة  خالل  من  واأهاليهم  البحرين  مملكة 

تبني  الدعم  هذا  اأوجه  واأب��رز  »ابت�سامة«، 

يف  ا�سمه  حتمل  خا�سة  قاعة  جتهيز  البنك 

احل�سم،  اأم  مبنطقة  ابت�سامة  مبادرة  مقر 

البنك  دعم  على  ودائًما  حًيا  مثالً  لتكون 

لالأطفال الأبطال.

عائلة الكامل حتتفل

بعيد ميالد ابنها »�صيد مناف«

عائلة توراين

حتتفل بتخرج ابنتهم مرمي

احتفلت عائلة �سيد ها�سم الكامل بو�سط لفيف من الأهل والأقارب بعيد ميالد 

ابنها ال�سيد مناف، حيث اأطفاأ �سمعته الأوىل، وتلقت عائلته التهاين والتربيكات 

األف  ال�سعيدة.  واحلياة  املديد  العمر  له  متنوا  الذين  العائلة  اأفراد  جميع  من 

مبارك يا �سيد مناف الكامل وعيد ميالد �سعيد وعقبال 100 عام.

احتفلت عائلة حممود توراين بتخرج 

ابنتهم احلبوبة مرمي من مدر�سة برايت�ض 

الأهل  من  لفيف  و�سط  بتوفق،  العاملية 

والأ�سقاء، حيث تلقت مرمي اأجمل عبارات 

بهذه  الورد  وباقات  والتربيكات  التهاين 

املنا�سبة ال�سعيدة والتي قدمت مرمي ال�سكر 

بجانبها  وقف  من  وكل  لوالديها  والثناء 

الدرا�سي  م�سوارها  خالل  حتى  وحفزها 

وكذلك  والتفوق،  النجاح  حتقق  حتى 

قدمت ال�سكر للهيئة التعليمية باملدر�سة.

م�سوارها  مرمي  توا�سل  و�سوف 

لدرا�سة  الأمريكية  باجلامعة  الدرا�سي 

دوام  لها  متمنني  احلا�سوب،  علوم 

التوفيق والنجاح.
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عبا�س ر�ضي:

التاأمني  �ضركات  اأن  مطلعة  م�ضادر  ك�ضفت 

يتجهان  لل�ضحة  الأعلى  واملجل�س  البحرينية 

برنامج  يغطي  موحد،  تاأميني  منتج  لطرح 

الذي  الأجانب واملقيمني  ال�ضمان ال�ضحي على 

الربع  يف  التنفيذ  حّيز  يدخل  اأن  املتوقع  من 

الثالث من العام اجلاري 2022.

التاأمني  بقطاع  معنية  م�ضادر  واأكدت 

ال�ضمان  م�ضروع  اأن  القت�ضادي«  لـ»الأيام 

ديناًرا  ر�ضوم 72  الأجانب  يلغي عن  ال�ضحي 

املراكز  يف  الأ�ضا�ضية  بالتغطية  اخلا�ضة 

ال�ضحية احلكومية، اإذ �ضيكون رب العمل ملزًما 

لدى  وعائلته  الأجنبي  العامل  على  بالتاأمني 

�ضركات التاأمني املرخ�ضة يف البحرين.

-املعني  لل�ضحة  الأعلى  املجل�س  ويجري 

ال�ضحي-  القطاع  ا�ضرتاتيجيات  بر�ضم 

التاأمني  �ضركات  مع  ماراثونية  اجتماعات 

للتغطية  الأدنى  احلد  �ضقف  حتديد  اأجل  من 

مب�ضروع  اخلا�س  للتاأميني  للمنتج  الإلزامية 

فيما  ال�ضركات  �ضتتوىل  اإذ  ال�ضحي،  ال�ضمان 

على  الإلزامي  ال�ضحي  التاأمني  اإدارة  بعد 

الأجانب واملقيمني. 

لبيانات ر�ضمية، �ضيخ�ضع مل�ضروع  ووفًقا 

التاأمني ال�ضحي اجلديد نحو 720 األف اأجنبي 

مقيم يف البحرين، غالبيتهم م�ضجلون يف نظام 

التغطية الأ�ضا�ضي التابع لوزارة ال�ضحة الذي 

يتوقع  اإذ  �ضنوية،  ر�ضوًما  ديناًرا   72 يفر�س 

ال�ضحي  التاأمني  م�ضروع  اإ�ضهام  يتجاوز  اأن 

اأدنى  وهو  دينار،  مليون  الـ52  الأجانب  على 

�ضوق  يف  اجلديدة  التاأمينية  للأق�ضاط  اإ�ضهام 

م�ضروع  وي�ضتهدف  البحرين.  يف  التاأمني 

واملقيمني  الأجانب  على  الإلزامي  التاأمني 

متهيد الطريق خلطة تاأمني م�ضتدامة للمقيمني 

الأجانب لتحويل ثقافة العتماد على اخلدمات 

�ضحي  تاأمني  نظام  اإىل  احلكومية  ال�ضحية 

�ضامل وممّول ذاتًيا، وبناء برنامج تاأمني �ضحي 

خا�ضع للرقابة ويربط جميع املر�ضى الوافدين 

اخلدمات  وم�ضرتي  ال�ضحية  الرعاية  مبقدمي 

بيانات  قاعدة  خلل  من  اخلا�س،  القطاع  يف 

مركزية مبتكرة �ضمن خدمات رعاية �ضحية.

الثنني  لل�ضحة،  الأعلى  املجل�س  وطرح 

لإدارة  ا�ضت�ضاري  لتعيني  مناق�ضة  املن�ضرم، 

بتطبيق  املتعلقة  املالية  اجلوانب  ومراقبة 

على  وتناف�ضت  ال�ضحي،  ال�ضمان  برنامج 

تقدمت  ا�ضت�ضارية  �ضركات   4 املناق�ضة 

بعطاءاتها الفنية للمناق�ضة.

وعنّي مطلع املجل�س الأعلى لل�ضحة مطلع 

لإدارة  البحرين«  »اأيون  �ضركة  املا�ضي  مايو 

مهام املرحلة الأوىل من تطبيق ال�ضمان ال�ضحي 

الإلزامي على الأجانب، اإذ بداأت وزارة ال�ضحة 

مطلع العام اجلاري مرحلة التطبيق التجريبي 

الرعاية  ومراكز  للم�ضت�ضفيات  الذاتي  للت�ضيري 

لل�ضحة  الأعلى  املجل�س  و�ضيكون  الأولية، 

ال�ضمان  نظام  تطبيق  على  الإ�ضرافية  اجلهة 

والتدابري  الإجراءات  وا�ضتكمال  ال�ضحي 

اللزمة ل�ضمان �ضهولة احل�ضول على اخلدمات 

ال�ضحية.

�صيلغي ر�صوم الـ72 ديناًرا اخلا�صة بتغطية املراكز ال�صحية احلكومية

منتج موّحد ل�صركات التاأمني يغطي »ال�صمان ال�صحي« للأجانب واملقيمني

بنك البحرين الوطني يح�صل على �صهادة 

الآيزو يف نظام اإدارة ا�صتمرارية الأعمال

املوؤمتر اخلليجي للتنمية الب�صرية 

يف ن�صختة التا�صعة ينطلق الثلثاء املقبل

ح�ضوله  الوطني  البحرين  بنك  اأعلن 

يف   22301:2019 الآيزو  �ضهادة  على 

 ،)BCMS( نظام اإدارة ا�ضتمرارية الأعمال

املتطلبات  جميع  ا�ضتيفاءه  بعد  وذلك 

املعيارية واجتيازه عملية التدقيق بنجاح، 

بتعزيز  البنك  التزام  على  �ضاهًدا  ميثل  ما 

اأف�ضل املمار�ضات العاملية ل�ضمان  وتطبيق 

وا�ضتدامة  بان�ضيابية  عملياته  ا�ضتمرارية 

اأعماله.

اإ�ضافة  لُت�ضكل  ال�ضهادة  هذه  وتاأتي 

البحرين  بنك  اإجنازات  ل�ضجل  ُم�ضرفة 

�ضهادة  على  احل�ضول  ميثل  اإذ  الوطني، 

يف  بارزة  علمة   22301:2019 اآيزو 

اأنظمته وعملياته  البنك نحو تعزيز  رحلة 

توافق  ال�ضهادة  هذه  وت�ضمن  الداخلية. 

منهجيات واأ�ضاليب العمل املتبعة يف البنك 

للحد  الهادفة  العاملية  املعايري  اأف�ضل  مع 

املحتملة،  املهنية  املخاطر  تداعيات  من 

وتاأثرياتها  املتوقعة،  غري  والتحديات 

وال�ضركاء  العملء  من  كل  على  ال�ضلبية 

واأ�ضحاب امل�ضلحة واملجتمع املحلي ب�ضكل 

عام. 

معيار  على  ال�ضهادة  هذه  وتعتمد 

م�ضتوى  ومقارنة  لتقييم  م�ضتقل  عاملي 

تقييم  يتم  اإذ  املوؤ�ض�ضات،  وان�ضباط  كفاءة 

املعتمدة  العمل  منهجيات  توافق  م�ضتوى 

ت�ضمل  متعددة  جمالت  يف  املوؤ�ض�ضات  يف 

�ضري  ا�ضتمرارية  ت�ضمن  مبعايري  التزامها 

وا�ضرتاتيجياتها  ومرونة خططها  الأعمال، 

املوؤ�ض�ضية، وجاهزيتها على م�ضتوى الأفراد 

والتكنولوجيا ملواجهة التحديات واملخاطر 

املحتملة.

يف تعليقه حول هذه ال�ضهادة، قال حممد 

يف  الأعمال  ا�ضتمرارية  ق�ضم  رئي�س  حماد 

باحل�ضول  »نفخر  البحرين:  بنك  جمموعة 

التي  الآيزو22301:2019  �ضهادة  على 

احلثيثة  جهودنا  على  �ضهادة  مبنزلة  تعد 

م�ضاعينا  يعزز  وا�ضح  وم�ضار  البنك،  يف 

املعايري  اأف�ضل  تطبيق  نحو  املتوا�ضلة 

العاملية املعتمدة، وذلك �ضعًيا  واملمار�ضات 

املوؤ�ض�ضية  عملياتنا  ان�ضيابية  ل�ضمان 

اليومية على ال�ضعيد الداخلي، وا�ضتمرارية 

اأجل خدمة  من  بخدماتنا  والرتقاء  اأعمالنا 

املجتمع الذي ننتمي اإليه«.

مدير  نقي  عبداهلل  �ضرح  جهته،  من 

البحرين  بنك  يف  الأعمال  ا�ضتمرارية  ق�ضم 

�ضي�ضهم  الإجناز  هذا  باأن  »نوؤمن  الوطني: 

املوؤ�ض�ضية،  مرونتنا  م�ضتوى  تعزيز  يف 

املحتملة،  التحديات  مواجهة  من  وميّكننا 

التي ي�ضهدها  التغيريات  بالإ�ضافة ملواكبة 

وتبني  اإر�ضاء  وذلك عرب  امل�ضريف،  القطاع 

اأف�ضل املمار�ضات واملعايري العاملية املعتمدة 

وتطبيقها يف خمتلف اإدارات واأق�ضام البنك، 

امل�ضرفية  خدماتنا  ا�ضتدامة  بهذا  لن�ضمن 

على اأكمل وجه«.

بح�ضور خليجي متميز ينطلق املوؤمتر 

ن�ضختة  يف  الب�ضرية  للتنمية  اخلليجي 

والأربعاء  الثلثاء  يومي  وذلك  التا�ضعة 

عنوان  حتت   ،2022 يونيو   15-14

والتميز  الفردي  الأداء  قيا�س  منظومة 

حممد  بن  جميل  برعاية  وذلك  املوؤ�ض�ضي، 

والتنمية  العمل  وزير  حميدان  علي 

الدبلومات  بفندق  املوقر،  الجتماعية 

رادي�ضون بلو - مملكة البحرين.

وتاأتي اأهمية هذا املوؤمتر يف هذا الوقت 

جلائحة  التدريجي  النح�ضار  مع  بالذات 

قبل  من  املكثف  العمل  وبدء  كورونا 

خمتلف دول العامل حكومات وموؤ�ض�ضات، 

للتعايف  العربية،  اخلليج  دول  خ�ضو�ضا 

القت�ضادي وتن�ضيط احلركة القت�ضادية، 

الهتمام  اأولوياتها  �ضلم  على  ياأتي  والذي 

من  هو  القت�ضاد  لأن  وتنميتها  باملوارد 

الدول  حتتاج  بالتايل  الوظائف،  يولد 

لإدارة  وكفوءة  وموؤهلة  عاملة  لأيدي 

ومتكني القت�ضاديات القوية.

ويف هذا ال�ضدد، �ضرح رئي�س املوؤمتر، 

اأوريجني،  ملجموعة  التنفيذي  والرئي�س 

يف  »نحُن  قائًل:  البناء  اأحمد  الدكتور 

ي�ضعى  الذي  العامل  من  مهم  اخلليج جزء 

جاهًدا للتعايف القت�ضادي ويح�ضن احلياة 

املعي�ضية للمواطنني من خلل حت�ضني اأداء 

الأفراد واأداء املوؤ�ض�ضات يف القطاعني العام 

مواكبة  علينا  يتوجب  وبالتايل  واخلا�س 

الرتكيز  ميكن  ما  واأهم  عاملًيا.  يجري  ما 

ميثل  كونه  الب�ضري،  العن�ضر  هو  عليه 

موؤ�ض�ضة  لأية  الأ�ضول  من  الأكرب  احللقة 

من  جزء  اأكرب  له  ُتخ�ض�س  عادًة  والذي 

ميزانية كل موؤ�ض�ضة �ضواء يف الرواتب اأو 

التاأمني اأو الجازات اأو املكافاأت اأو التدريب 

اأو ما �ضابه«.

واأ�ضاف: »اإن ما ت�ضعى له املوؤ�ض�ضات 

الب�ضري منتًجا  العن�ضر  اأن يكون هذا  هو 

بكل معنى الكلمة خ�ضو�ضا بالن�ضبة للجيل 

احلديث من اأبناء دول جمل�س التعاون، اإذ 

بحلول  اأنه  اإىل  الدولية  الح�ضاءات  ت�ضري 

العام 2025 فاإن 27% من اأعمال خمتلف 

واخلا�س  العام  القطاعني  يف  املوؤ�ض�ضات 

ل  الذين  اأي   ،)Z )جيل  �ضيديرها  عامليا 

بد  ل  ولذلك  عاما،   25 عن  اأعمارهم  تزيد 

من تدريب وتهيئة اجليل احلايل، اأي باقي 

اىل  يحتاجون  الذين   ،%63 وهي  الن�ضبة 

املهارات  وتغيري جذري يف  نوعي  تدريب 

لن�ضطيع ملواكبة امل�ضتقبل، اأ�ضف لذلك عدم 

ن�ضيان اجليل امل�ضتقبلي لأنه جيل امل�ضتقبل 

والذي يتمتع باإبداع وابتكار متميز«.

اأكد �صرورة تطوير الإنتاج املحلي للتخفيف من تاأثري اأزمة »الإع�صار«.. معني:

دول اخلليج مطالبة باإيجاد توازن اقت�صادي للحد من الت�صخم

كاظم عبداهلل:

حّث اخلبري القت�ضادي اأ�ضامة معني الدول 

يف  ممثلة  البحرين،  مملكة  ومنها  اخلليجية 

بالإ�ضافة  الوطني،  والقت�ضاد  املالية  وزارات 

اإىل البنوك املركزية، على �ضرور اإيجاد �ضيغة 

ارتفاع  بني  القت�ضادي  بالتوازن  ي�ضمى  ملا 

الدخل من جهة والرتفاع يف الأ�ضعار من جهة 

يف  املتوقع  الت�ضخم  على  لل�ضيطرة  اأخرى، 

يف  املتوقع  الركود  تاأثريات  وجتنب  الأ�ضعار، 

اأكرب اقت�ضادات العامل، وهو القت�ضاد الأمريكي، 

والذي حذر منه عدد من اخلرباء القت�ضاديني، 

بي  »جي  بنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  بينهم  من 

مورغان« جيمي دميون.

حول  موؤخًرا  دميون  ت�ضريحات  وتركت 

التحديات التي تواجه القت�ضاد الأمريكي التي 

خللها  من  حّث  والتي  بـ»الإع�ضار«،  و�ضفها 

قوية  اإجراءات  اتخاذ  على  الأمريكي  الفيدرايل 

براثن  العامل يف  اقت�ضادات  اأكرب  اإيقاع  لتجنب 

الركود القت�ضادي، اأ�ضداًء وا�ضعة لدى العديد 

من الدول التي ترتبط اقت�ضاداتها ب�ضكل وثيق 

وكبري بالقت�ضاد الأمريكي.

جمل�س  دول  اإن  لـ»الأيام«  معني  وقال 

جزء  هم  البحرين،  مملكة  خا�ضة  التعاون، 

العاملية،  القت�ضادية  املنظومة  يف  وكبري  مهم 

مو�ضًحا اأن هذه املنظومة متثل جزًءا ل ُي�ضتهان 

به من القت�ضاد العاملي، خا�ضة اأن دول املنطقة 

متثل الن�ضبه الأكرب يف ت�ضدير النفط، ومقابلها 

وهنا  وال�ضتهلكية،  الأ�ضا�ضية  املواد  ا�ضترياد 

احلالة  بهذه  نتاأثر  اأن  �ضك  اأدنى  دون  بد  ل 

القت�ضادية  باملجموعة  املبا�ضر  لرتباطنا 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  ومنها  العاملية، 

واملنظومة الأوروبية.

اأما عن ارتفاع اأ�ضعار النفط واأثره الإيجابي 

اإىل  معني  فاأ�ضار  القومي،  الدخل  ارتفاع  على 

اأن  م�ضيًفا  اإيجابية،  حالة  يعك�س  ذلك  اأن 

جلميع  الأ�ضعار  وارتفاع  احلادث  الت�ضخم 

ال�ضلع الأ�ضا�ضية واملدعومة من الدولة �ضيكون 

و�ضت�ضتنفذ  الزيادة  هذة  على  �ضلبي  تاأثري  له 

اجلزء الكرب منها، وهنا �ضتكون وزارات املالية 

والقت�ضاد الوطني اإ�ضافة اإىل البنوك املركزية 

بالتوازن  ي�ضمى  ملا  �ضيغة  اإيجاد  اإىل  بحاجة 

القت�ضادي بني ارتفاع الدخل من جهة والرتفاع 

ما  على  وبناًء  اأخرى.  جهة  من  الأ�ضعار  يف 

ال�ضتهلكية  الخرى  املواد  اأ�ضعار  فاإن  �ضبق، 

وحتى غري الأ�ضا�ضية �ضتتجه للرتفاع، وقد بداأ 

حدوث ذلك ب�ضكل ملحوظ، وهو قابل للرتفاع 

ب�ضكل مطرد، و�ضنجد اأن ال�ضرر هنا �ضيقع على 

ب�ضكل  و�ضيكون  امل�ضتهلك،  اأو  العادي  املواطن 

ملحوظ يف الأ�ضهر املقبلة.

الرو�ضية  احلرب  بدء  اأن  معني  وذكر 

الوكرانية وبدء عمليات العقوبات القت�ضادية 

املتبادلة بني الغرب واأمريكا من جهة ورو�ضيا من 

جهة اأخرى، والتي اأدت اإىل ارتفاع اأ�ضعار النفط 

والغاز عامليا، اأ�ضهمت يف ت�ضارع ارتفاع وترية 

المرييكية  املتحدة  الوليات  املايل يف  الت�ضخم 

جو  الأمريكي  الرئي�س  دفع  ما  كبرية،  ب�ضورة 

بايدن اإىل امل�ّس بالحتياط ال�ضرتاتيجي للنفط، 

يوميا  منه  نفط  برميل  مليون  ب�ضخ  �ضمح  اإذ 

برميل  مليون   180 بحدود  اأي  اأ�ضهر،   6 ملدة 

نفط، من اأجل حماولة �ضبط اأ�ضعار املحروقات 

يف  لل�ضفيحة   $35 حدود  اىل  و�ضلت  التي 

الفرتة املا�ضية، وهذا يعني اأن معركة الت�ضخم 

اأعمال  جدول  يف  املحورية  النقطة  اأ�ضبحت 

الرئي�س الأمريكي يف املرحلة احلالية واملقبلة، 

متر  التي  الت�ضخمية  الأزمة  عمق  يوؤكد  ما 

خمتلف  على  الأمريكية  املتحدة  الوليات  بها 

الأ�ضعدة.

معدلت  بني  العلقة  اأن  اإىل  معني  واأ�ضار 

الت�ضخم واأ�ضعار النفط هي علقة مرتابطة، اإذ 

اإن ارتفاع الأ�ضعار والت�ضخم ي�ضهمان يف ارتفاع 

كلفة النتاج، وبالتايل يوؤدي اىل ارتفاع اأ�ضعار 

اأ�ضعار  ترتفع  عندما  �ضحيح؛  والعك�س  النفط، 

الإنتاج،  كلفة  ارتفاع  اىل  ذلك  �ضيوؤدي  النفط 

مزيد  �ضي�ضهم يف  ما  الأ�ضعار،  ارتفاع  وبالتايل 

اإىل  املايل، لفًتا  الت�ضخم  الرتفاع مبعدلت  من 

كبرية  اأزمة  قريًبا  �ضنواجه  باأننا  ينذر  هذا  اأن 

الأمر  املعي�ضي،  الغلء  معدل  بارتفاع  مرتبطة 

على  الوىل  بالدرجة  حتًما  يوؤثر  �ضوف  الذي 

ت�ضتورد  �ضوف  التي  والفقرية  النامية  الدول 

ت�ضتورد  التي  ال�ضناعية  الدول  من  الت�ضخم 

لذلك وجب  ال�ضتهلكية،  حاجاتها  معظم  منها 

الدول  هذه  يف  اجلّدي  والعمل  الآن  من  احلذر 

على تطوير اإنتاجاتها املحلية للتخفيف من حدة 

تاأثري الأزمة عليها يف امل�ضتقبل القريب.

بن�ضبة  يرتفع  اأمريكا  الت�ضخم يف  اأن  وبنّي 

عاًما   40 منذ  م�ضتوى  اأعلى  م�ضجلً   %8.6

اإىل  ي�ضل  مل  انه  »باعتقادي  م�ضيًفا:  مايو،  يف 

والغاز  اأ�ضعارالبرتول  زالت  فما  بعد،  الذروة 

يف حتدٍّ وارتفاع، وما زالت الأو�ضاع يف اأوروبا 

غري م�ضتقرة ب�ضبب احلرب يف اأوكرانيا ونتوقع 

تطورها يف وقت لحق«. موؤكًدا اأن هناك العديد 

ب�ضكل  ا  اأي�ضً تاأثرت  التي  ال�ضا�ضية  ال�ضلع  من 

النفط  اىل  اإ�ضافة  الأو�ضاع  هذه  يف  مبا�ضر 

وغريها  والذرة  وال�ضعري  القمح  مثل  والغاز، 

الغذائية  املواد  اأ�ضعار  فاإن  وعليه  العديد، 

عاملًيا  �ضتتاأثر  بها  املرتبطة  وال�ضلع  الأ�ضا�ضية 

ا ترتبط هذه ال�ضلع بالكميات  ب�ضكل كبري، واأي�ضً

الت�ضخم  يزداد  هنا  ومن  وتوزيعها.  املنتجة 

ب�ضكل كبري ويوؤثر ب�ضكل اكرب على الدول ذات 

القت�ضادات الكبرية. 

يف  النقدية  ال�ضيولة  حجم  اأن  اإىل  ولفت 

طبع  بفعل  جًدا  كبرًيا  اأ�ضبح  الأمريكي  ال�ضوق 

من  املليارات  لآلف  الأمريكي  املركزي  البنك 

الدولرات من اأجل تغطية العجز املايل احلا�ضل 

بعد غزو فريو�س كوفيد-19 للوليات املتحدة 

احلكومة  اعتمدت  اإذ  املا�ضني،  العامني  يف 

دون  من  العملة  �ضيا�ضة طبع  وقتها  الأمريكية 

للكمية  حقيقية  واإنتاجية  اقت�ضادية  تغطية 

املطبوعة.

اأحمد البناء

عبداهلل نقي

اأ�صامة معني

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12118/pdf/INAF_20220612013431823.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/965221/News.html
https://www.alayam.com/alayam/economic/965235/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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اإدخال مادة لغة اإ�ضارة ال�ضم �ضمن

 املواد االختيارية يف اجلامعات املحلية

هو  الإ�شارة  لغة  عن  )ويكيبديا(  يف  جاء 

ال�شوتية  التوا�شل غري  م�شطلح على و�شيلة 

اخلا�شة  الحتياجات  ذوو  ي�شتخدمها  التي 

اأن  رغم  )البكم(،  �شوتًيا  او  )ال�شم(  �شمعًيا 

�شمن  ت�شنيفها  ميكن  اأخرى  ممار�شات  هناك 

اإ�شارات  مثل  الإ�شاري  التخاطب  م�شتويات 

لدى  اخلا�شة  الإ�شارات  وبع�ض  الغوا�شني 

بني  حتى  اأو  الع�شكرية  اأو  ال�شرطية  القوات 

اأفراد املنظمات ال�شرية والع�شابات الإجرامية 

 - اليدين  حركات  ت�شتخدم  وهي  وغريها، 

تعابري الوجه - حركات ال�شفاه حركة اجل�شم،

وقد وجد يف البحرين جمعية لل�شم، حيث 

من  ال�شابع  بتاريخ  ال�شم  جمعية  اإ�شهار  مت 

 50 املوؤ�ش�شني  اأع�شاء  وعدد   ،2007 يونيو 

ا من اجلن�شني ن�شفهم من ال�شم، وبلغ  �شخ�شً

منهم  ع�شًوا   243 اجلمعية  اإىل  املنتمني  عدد 

عاملي  يوم  وهناك  اإناث.   108 و  ذكًرا   135

كل  من  �شبتمرب   29 اإىل   27 من  البكم  لل�شم 

عام، وكما هناك ا�شبوع لل�شم العربي من 20 

يكون  اأن  وتقرر  عام،  كل  من  اأبريل   27 اإىل 

�شعار ا�شبوع ال�شم العربي ال�شابع والأربعني 

لعام 2022 حتت عنوان )اإدراج لغة الإ�شارة 

�شمن مناهج التعليم لكافة مراحله(. 

لل�شم  الرتجمة  بداأت  احلايل  عاملنا  ويف 

العامل  دول  يف  وا�شعة  م�شاحة  تاأخذ  والبكم 

طريق  عن  واملقابالت  احلوادث  لإي�شاح 

املوؤمترات  يف  وحتى  الإ�شارة،  لغة  ا�شتخدام 

وحتى  الوزراء،  او  الدول  لروؤ�شاء  ال�شحفية 

بق�شد  املرئية  الو�شائل  يف  الأخبار  ن�شرات 

لتكون على دراية مبا يدور  الفئة  خدمة هذه 

حولها. واأخذت بع�ض الدول العربية باإدخال 

لغة الإ�شارة لهذه الفئة على الف�شائيات ومن 

جمموعة  بوجود  البحرين  مملكة  �شمنها 

حمدودا  لدينا  ذلك  زال  وما  املرتجمني،  من 

احلاجة  وتبقى  غري،  ل  املجالت  بع�ض  يف 

الندوات  م�شتوى  وعلى  للتو�شع  ما�شة 

احلاجة  اأن  وكما  الر�شمية،  واملحا�شرات غري 

خطابات  اأو  كلمة  نقل  يف  املرتجمني  بتواجد 

ومن  املنا�شبات،  خمتلف  يف  املبا�شرة  القيادة 

بال�شم  تعني  التي  الثقافة  هذه  تكري�ض  اأجل 

لي�شاركوا  لهم  املعلومات  وتو�شيل  والبكم 

بقية فئات املجتمع، لو يتم اإدراج مادة درا�شية 

اجلامعات  يف  البكالوريو�ض  �شمن  اختيارية 

الطالب اجلامعيني على  املحلية تعنى بتعليم 

املعتمدة  ال�شاعات  �شمن  وحت�شب  اللغة  هذه 

الفئة يف  هذه  تخدم  لتكوين جمموعة وطنية 

عدة جمالت ونقل الأخبار اأو ما يقال يف عدة 

مواطن.

 عبداهلل ح�ضن
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ترحب »الأيام« بر�شائل القراء وم�شاهماتهم، وتوجه قراءها اإىل ذكر ال�شم كامالً والعنوان م�شفوعني بعنوان الربيد الإلكرتوين اإذا وجد ورقم الت�شال.  وحتتفظ »الأيام« لنف�شها بحق التعديل والخت�شار وفق مقت�شيات الن�شر.
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دوائي غري متوافر يف البحرين وعدم تناويل له �ضيعر�ضني مل�ضاكل �ضحية

من  ولالأ�شف  الدم،  يف  ال�شفائح  ن�شبة  بارتفاع  م�شابة  بحرينية  مواطنة  اأنا 

املفرت�ض اأن اأتناول دواء يحمل ا�شم »anagrelid« مدى احلياة، ولكن هذا الدواء 

غري متواجد يف مملكة البحرين ول يف اأي دولة جماورة، اإمنا يتم توفريه يل عن 

طريق عمل طلب خا�ض من م�شت�شفى ال�شلمانية الطبي با�شمي وقد مت توفريه يل 

م�شبقا، ولكن الآن الدواء غري متوافر منذ اأكرث من ع�شرة اأيام مب�شت�شفى ال�شلمانية 

الطبي، وقد يعر�شني عدم تناويل لهذا الدواء اإىل اخلطر حيث اإن ارتفاع ال�شفائح 

يوؤدي اإىل التجلطات ل قدر اهلل، وعند مراجعتي مل�شت�شفى ال�شلمانية اأخربوين اأن 

اأعمل حيث قمت  اأدري ماذا  الدواء غري متوافر ول علم لديهم متى �شيتوافر! ول 

اأنا�شد  املنرب  هذا  من  واأنا  موجود،  غري  ولكنه  اخلليجية  الدول  يف  عنه  بالبحث 

العهد رئي�ض جمل�ض  اآل خليفة ويل  �شلمان بن حمد  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

الوزراء حفظه اهلل ورعاه مل�شاعدتي حتى اأمتكن من احل�شول على الدواء من دون 

اأن اأتعر�ض مل�شاكل �شحية.

البيانات لدى املحرر

طلبت تقريًرا مف�ضاًل

 حلالتي ال�ضحية ومل اأح�ضل عليه

اأمر بظروف �ضعبة ب�ضبب

 اإغالق املحكمة ح�ضابي البنكي

اأتعالج  بحريني  مواطن  اأنا 

الطبي  ال�شلمانية  م�شت�شفى  يف 

تاريخ  من  اجللدية  بالعيادة 

 8 �شهر  حتى   2018-8-7

ومت   ،2021 املا�شي  العام  من 

ملدة  ل�شتخدامه  يل  دواء  �شرف 

�شهر، وبعد ا�شتخدامي له ازدادت 

اإىل  فذهبت  املر�ض  مع  معاناتي 

املا�شي  اأكتوبر  �شهر  يف  املوعد 

الو�شفة  عن  الطبيبة  واأخربت 

فاأخربتني باأنه علي املوا�شلة يف 

ا�شتخدام الدواء ومت �شرف نف�ض 

�شهرين،  ملدة  ل�شتخدمه  الدواء 

املوعد  كان  دي�شمرب  �شهر  ويف 

له  اأح�شر  اأن  املفرت�ض  من  الذي 

البحرين  خارج  يف  كنت  ولكن 

�شهر  يف  اآخر  موعدا  فاأعطوين 

مل  العالج  ولكن   2022 مايو 

قررت  لذلك  و�شعي  من  يح�شن 

اجللدية  العيادة  من  تقرير  اأخذ 

مب�شت�شفى ال�شلمانية الطبي حتى 

اأتعالج يف اخلارج، ولكن مل يتم 

يو�شح  ل  تقرير  �شوى  منحي 

منها،  اأعاين  التي  امل�شكلة  نوعية 

تتح�شن  مل  حالتي  اأن  العلم  مع 

ا�شتخدامي  بعد  حتى  الآن  اإىل 

هذا  من  واأنا  املو�شوف،  للدواء 

املنرب اأنا�شد املعنيني مل�شاعدتي يف 

احل�شول على هذا التقرير لأمتكن 

من العالج.

البيانات لدى املحرر

اأ�شهر،  و3  عاما  عمره  من  يبلغ  طفل  ولدي  لأ�شرتي  معيل  نا  اأ

مدخول  اأي  يل  لي�ض  والآن  املا�شي  فرباير  منذ  عملي  من  ف�شلت 

�شدادي  عدم  ونتيجة  املعي�شة،  وغالء  ال�شكن  عالوتي  عدا  ما 

واأ�شبحت  البنكي  ح�شابي  املحكمة  اأغلقت  علي  املرتاكمة  للديون 

غرفة  يف  ا�شكن  نا  واأ العالوتني،  من  ال�شتفادة  على  قادر  غري 

حيث  للغاية  �شعبة  بظروف  واأمر  اأ�شرتي  مع  والدي  ببيت 

اإ�شالحها  على  قادر  غري  واأ�شبحت  ا  اأي�شً �شيارتي  حمرك  تعطل 

البنكي  ح�شابي  لإغالق  نظًرا  املال  على  ح�شويل  عدم  ب�شبب 

ال�شيخ  العدل  وزير  اأنا�شد  املنرب  هذا  من  نا  واأ املحكمة،  قبل  من 

هذه  من  اخلروج  من  لأمتكن  مل�شاعدتي  خليفة  اآل  علي  بن  خالد 

املقلقة. الدوامة 

البيانات لدى املحرر

عملت 8 اأ�ضهر والتاأمينات

 االجتماعية ترف�ض ت�ضجيلها يل

املكاتب  اأحد  يف  عملت  بحرينية  مواطنة  اأنا 

ت�شجيلها  يتم  مل  ولكن  اأ�شهر   8 ملدة  الهند�شية 

لدي  يكن  مل  اأنه  ب�شبب  الجتماعية  بالتاأمينات 

احل�شور  �شجل  يعتمد  مل  واملكتب  ح�شور  �شجل 

اأي  لدي  لي�ض  اأنه  كما  هناك،  اأعمل  كنت  حني 

ر�شالة  عندي  ما  فكل  مر�شية،  اأوراق  اأو  اإجازات 

نهاية اخلدمة واإي�شالت ا�شتالم الراتب حيث كان 

يتم ت�شليمي الراتب نقًدا ولي�ض عن طريق احل�شاب 

البنكي، ويف كل مرة اأراجع التاأمينات الجتماعية 

يتم رف�ض طلبي ب�شبب عدم توافر �شجل احل�شور 

العمل  �شاحب  اأن  العلم  مع  الأخرى،  والأوراق 

وحاول  املو�شوع  تفهم  بل  لديه  عملي  ينكر  مل 

مبراجعة  اأقوم  مرة  كل  يف  ولكن  م�شاعدتي، 

الأ�شباب،  لذات  الرف�ض  يتم  الجتماعية  التاأمينات 

اأطالب  فاأنا  امل�شكلة  هذه  املعنيني حلل  اأنا�شد  واأنا 

بحقي ولي�ض اأكرث.

البيانات لدى املحرر

ح�ضاباتي البنكية مغلقة و�ضيارتي

 حمجوزة وغري قادر على الذهاب للعمل من دونها

اأنا مواطن تعرثت موؤ�ش�شتي ومت اإغالقها نتيجة 

دعم،  اأي  على  اأح�شل  مل  اأنني  ا  خ�شو�شً اجلائحة 

ت�شبب  ما  وهذا  ب�شيط  براتب  للتقاعد  وا�شطررت 

اإحالتي  مت  الديون  ونتيجة  علي،  الديون  برتاكم 

بدفع  اإلزامي  ومت  ت�شوية  بعمل  وقمت  للمحكمة 

ق�شط �شهري يبلغ 203 دنانري مع العلم اأن راتبي 

التقاعدي ل يتجاوز 313 ديناًرا واأنا ملتزم بالدفع، 

يتم احلجز على  اأن  الق�شائية ق�شت  الأوامر  ولكن 

ومل  وظيفة  عن  البحث  حاولت  ا،  اأي�شً �شيارتي 

واأنا جمرب  البحرين  على وظيفة خارج  اإل  اأح�شل 

على اأن اأ�شتخدم �شيارتي اخلا�شة وتعذر علي ذلك 

ال�شيارة م�شجلة  اأن  العلم  بحكم احلجز عليها، مع 

با�شم اأحد البنوك ول يحق يل الت�شرف فيها، واأنا 

التزامي باحل�شور،  نتيجة عدم  بالإقالة  الآن مهدد 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأنا�شد  املنرب  هذا  من  واأنا 

العهد رئي�ض  اآل خليفة ويل  الأمري �شلمان بن حمد 

فاأنا  مل�شاعدتي  ورعاه  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�ض 

اأ�شتطيع تلبية احتياجاتي  مت�شرر ب�شكل كبري ول 

واحتياجات اأ�شرتي.

البيانات لدى املحرر

�ضاأجد نف�ضي مع اأوالدي

 يف ال�ضارع ب�ضبب الديون

اأنا امراأة مطلقة واأعيل اأولدي ولي�ض لدي 

معيل �شوى اهلل، واأنا غارقة بالديون وعاجزة 

ي�شدر  اأن  من  ينتابني  واخلوف  �شدادها  عن 

على  احلجز  ويتم  املحكمة  من  حكم  فيني 

من  خائفة  واأنا  �شواه،  اأمتلك  ل  الذي  منزيل 

واأنا على  ال�شارع  فيني احلال يف  ي�شتقر  اأن 

امل�شاألة  وهذه  اخلم�شني،  �شن  دخول  و�شك 

باتت توؤرقني، فاأنا ل اأنام الليل من التفكري يف 

م�شريي ولي�ض لدي حل مل�شكلتي، لذا اأنا�شد 

بن حمد  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  العهد  ويل  خليفة  اآل 

الرحيمة  القلوب  حفظه اهلل ورعاه واأ�شحاب 

النظر يف حايل كي ل اأجد نف�شي مع اأولدي 

يف ال�شارع.

البيانات لدى املحرر

اأغلقت �ضجالتي ومل

 اأح�ضل على عالوة الغالء

التقدمي  حاولت  بحريني  مواطن  اأنا 

لالنتفاع بعالوة الغالء لدى وزارة العمل مع 

ولكن  جتارية  �شجالت  لدي  كان  اأنه  العلم 

وعند  لإغالقها،  ا�شطررت  اخل�شارة  ب�شبب 

ب�شبب  بالرف�ض  طلبي  قوبل  لهم  مراجعتي 

ال�شجالت  لإغالق  دفعه  يجب  الذي  املبلغ 

هذا  اأملك  ل  واأنا  دينار  يفوق 1000  والذي 

املبلغ اإذ اإن اغالق ال�شجالت كان ب�شبب التعرث 

املحكمة  خالل  من  ويتم  كورونا  جائحة  من 

ا�شتقطاع الراتب بن�شبة 90% لت�شديد الديون 

املعنيني  اأنا�شد  املنرب  هذا  من  واأنا  املرتاكمة، 

مل�شاعدتي يف احل�شول على الفر�شة للتقدمي 

املعي�شة لأمتكن  واحل�شول على عالوة غالء 

من �شداد املبلغ املرتتب على دفعات اإن اأمكن.  

البيانات لدى املحرر

حرب من نور ....

تخيلي جمال الطبيعة بعقلك الواعي...

�ستعرثين على كنوز جميلة ورائعة من 

الداخل....

كنوز يعجز عقلك تخيلها.....

انِت احلار�س الأمني لعاملك....

انِت خلقتي لأجله.....

قادرة نعم....

على احلفاظ عليه ....

فال�سالم الداخلي الذي تنعمني به...

هو ال�سحة والعافية....

روحك  وال�سكينة  عاملك..  هو  فالهدوء 

والطماأنينة قلبك....

الداخلي....الذي  ال�سالم  دائًما  تذكري 

هو لغة روحك....الآن...

تاأملي الطبيعة بعقلك الهادئ... 

قلبك  تعانق  البي�ساء....التي  فالغيوم 

الطاهر... هي م�سدر  بالعناق  الأبي�س 

�سعادتك الأبدية.....

ا�سمعي �سوت عذب يرتل القراآن بتدبر 

وخ�سوع وتاأملي الكون كله مبعجزاته 

العظيمة.....

راقبي قلبك يتدرج....اليه النور بهدوء 

و�سكينة....

ي�سعى لعامل النور....

يف  الإبداع...  عن  املعربة  النقاوة  فهو 

حكمة اخلالق لوجوده....

عامل  يف  ب�سالم  الآن  تعي�سني  انِت 

النور.....

الت�سوي�س  م�سريتك  على  يوؤثر  لن 

والفو�سى....

العامل  هذا  يف  موجودة  مادمِت 

اجلميل....

ابقي يف �سكينة مع نف�سك وتاأمل وتدبر 

فالتاأمل عبادة ربانية.....

ابعديه  قلبك  يالم�س  اي خوف  ابعدي 

عن طريقك....

فال تخايف مادمِت مع الإله العظيم....

حافظي على هدوئك لأن الوجود هادئ 

يف مداراته......

انِت من تختارين العامل.....

لنف�سك  الهدوء  تخلقني  من  وانِت 

عامل  يف  حتني  وب�سالم  الداخلية 

النور....

هذا قلمي.....

يروي خواطري ال�سعرية يف كل �سباح 

مع مذكرات �سباحية وتاأمل....

ويقلب  �سطوري  يقراأ  من  لكل  هدية 

احلروف  ويتاأمل  البي�ساء  �سفحاتي 

اجلميلة فيه....

اأرواحكم  تخاطب  احلروف  هي  ها 

النقية عن ال�سالم الداخلي....

العقل  يف  احلرب  يزرعها  كلمات 

املقد�س....

هم�سة مع ال�سوت اخلفي....

رنا عي�ضى الغتم

رنا عي�سى الغتم

اإدخال مادة لغة اإ�ضارة ال�ضم �ضمن

 املواد االختيارية يف اجلامعات املحلية

هو  الإ�شارة  لغة  عن  )ويكيبديا(  يف  جاء 

ال�شوتية  التوا�شل غري  م�شطلح على و�شيلة 

اخلا�شة  الحتياجات  ذوو  ي�شتخدمها  التي 

اأن  رغم  )البكم(،  �شوتًيا  او  )ال�شم(  �شمعًيا 

�شمن  ت�شنيفها  ميكن  اأخرى  ممار�شات  هناك 

اإ�شارات  مثل  الإ�شاري  التخاطب  م�شتويات 

لدى  اخلا�شة  الإ�شارات  وبع�ض  الغوا�شني 

بني  حتى  اأو  الع�شكرية  اأو  ال�شرطية  القوات 

اأفراد املنظمات ال�شرية والع�شابات الإجرامية 

 - اليدين  حركات  ت�شتخدم  وهي  وغريها، 

تعابري الوجه - حركات ال�شفاه حركة اجل�شم،

وقد وجد يف البحرين جمعية لل�شم، حيث 

من  ال�شابع  بتاريخ  ال�شم  جمعية  اإ�شهار  مت 

 50 املوؤ�ش�شني  اأع�شاء  وعدد   ،2007 يونيو 

ا من اجلن�شني ن�شفهم من ال�شم، وبلغ  �شخ�شً

منهم  ع�شًوا   243 اجلمعية  اإىل  املنتمني  عدد 

عاملي  يوم  وهناك  اإناث.   108 و  ذكًرا   135

كل  من  �شبتمرب   29 اإىل   27 من  البكم  لل�شم 

عام، وكما هناك ا�شبوع لل�شم العربي من 20 

يكون  اأن  وتقرر  عام،  كل  من  اأبريل   27 اإىل 

�شعار ا�شبوع ال�شم العربي ال�شابع والأربعني 

لعام 2022 حتت عنوان )اإدراج لغة الإ�شارة 

�شمن مناهج التعليم لكافة مراحله(. 

لل�شم  الرتجمة  بداأت  احلايل  عاملنا  ويف 

العامل  دول  يف  وا�شعة  م�شاحة  تاأخذ  والبكم 

طريق  عن  واملقابالت  احلوادث  لإي�شاح 

املوؤمترات  يف  وحتى  الإ�شارة،  لغة  ا�شتخدام 

وحتى  الوزراء،  او  الدول  لروؤ�شاء  ال�شحفية 

بق�شد  املرئية  الو�شائل  يف  الأخبار  ن�شرات 

لتكون على دراية مبا يدور  الفئة  خدمة هذه 

حولها. واأخذت بع�ض الدول العربية باإدخال 

لغة الإ�شارة لهذه الفئة على الف�شائيات ومن 

جمموعة  بوجود  البحرين  مملكة  �شمنها 

حمدودا  لدينا  ذلك  زال  وما  املرتجمني،  من 

احلاجة  وتبقى  غري،  ل  املجالت  بع�ض  يف 

الندوات  م�شتوى  وعلى  للتو�شع  ما�شة 

احلاجة  اأن  وكما  الر�شمية،  واملحا�شرات غري 

خطابات  اأو  كلمة  نقل  يف  املرتجمني  بتواجد 

ومن  املنا�شبات،  خمتلف  يف  املبا�شرة  القيادة 

بال�شم  تعني  التي  الثقافة  هذه  تكري�ض  اأجل 

لي�شاركوا  لهم  املعلومات  وتو�شيل  والبكم 

بقية فئات املجتمع، لو يتم اإدراج مادة درا�شية 

اجلامعات  يف  البكالوريو�ض  �شمن  اختيارية 

الطالب اجلامعيني على  املحلية تعنى بتعليم 

املعتمدة  ال�شاعات  �شمن  وحت�شب  اللغة  هذه 

الفئة يف  هذه  تخدم  لتكوين جمموعة وطنية 

عدة جمالت ونقل الأخبار اأو ما يقال يف عدة 

مواطن.

 عبداهلل ح�ضن
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دوائي غري متوافر يف البحرين وعدم تناويل له �ضيعر�ضني مل�ضاكل �ضحية

من  ولالأ�شف  الدم،  يف  ال�شفائح  ن�شبة  بارتفاع  م�شابة  بحرينية  مواطنة  اأنا 

املفرت�ض اأن اأتناول دواء يحمل ا�شم »anagrelid« مدى احلياة، ولكن هذا الدواء 

غري متواجد يف مملكة البحرين ول يف اأي دولة جماورة، اإمنا يتم توفريه يل عن 

طريق عمل طلب خا�ض من م�شت�شفى ال�شلمانية الطبي با�شمي وقد مت توفريه يل 

م�شبقا، ولكن الآن الدواء غري متوافر منذ اأكرث من ع�شرة اأيام مب�شت�شفى ال�شلمانية 

الطبي، وقد يعر�شني عدم تناويل لهذا الدواء اإىل اخلطر حيث اإن ارتفاع ال�شفائح 

يوؤدي اإىل التجلطات ل قدر اهلل، وعند مراجعتي مل�شت�شفى ال�شلمانية اأخربوين اأن 

اأعمل حيث قمت  اأدري ماذا  الدواء غري متوافر ول علم لديهم متى �شيتوافر! ول 

اأنا�شد  املنرب  هذا  من  واأنا  موجود،  غري  ولكنه  اخلليجية  الدول  يف  عنه  بالبحث 

العهد رئي�ض جمل�ض  اآل خليفة ويل  �شلمان بن حمد  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

الوزراء حفظه اهلل ورعاه مل�شاعدتي حتى اأمتكن من احل�شول على الدواء من دون 

اأن اأتعر�ض مل�شاكل �شحية.

البيانات لدى املحرر

طلبت تقريًرا مف�ضاًل

 حلالتي ال�ضحية ومل اأح�ضل عليه

اأمر بظروف �ضعبة ب�ضبب

 اإغالق املحكمة ح�ضابي البنكي

اأتعالج  بحريني  مواطن  اأنا 

الطبي  ال�شلمانية  م�شت�شفى  يف 

تاريخ  من  اجللدية  بالعيادة 

 8 �شهر  حتى   2018-8-7

ومت   ،2021 املا�شي  العام  من 

ملدة  ل�شتخدامه  يل  دواء  �شرف 

�شهر، وبعد ا�شتخدامي له ازدادت 

اإىل  فذهبت  املر�ض  مع  معاناتي 

املا�شي  اأكتوبر  �شهر  يف  املوعد 

الو�شفة  عن  الطبيبة  واأخربت 

فاأخربتني باأنه علي املوا�شلة يف 

ا�شتخدام الدواء ومت �شرف نف�ض 

�شهرين،  ملدة  ل�شتخدمه  الدواء 

املوعد  كان  دي�شمرب  �شهر  ويف 

له  اأح�شر  اأن  املفرت�ض  من  الذي 

البحرين  خارج  يف  كنت  ولكن 

�شهر  يف  اآخر  موعدا  فاأعطوين 

مل  العالج  ولكن   2022 مايو 

قررت  لذلك  و�شعي  من  يح�شن 

اجللدية  العيادة  من  تقرير  اأخذ 

مب�شت�شفى ال�شلمانية الطبي حتى 

اأتعالج يف اخلارج، ولكن مل يتم 

يو�شح  ل  تقرير  �شوى  منحي 

منها،  اأعاين  التي  امل�شكلة  نوعية 

تتح�شن  مل  حالتي  اأن  العلم  مع 

ا�شتخدامي  بعد  حتى  الآن  اإىل 

هذا  من  واأنا  املو�شوف،  للدواء 

املنرب اأنا�شد املعنيني مل�شاعدتي يف 

احل�شول على هذا التقرير لأمتكن 

من العالج.

البيانات لدى املحرر

اأ�شهر،  و3  عاما  عمره  من  يبلغ  طفل  ولدي  لأ�شرتي  معيل  نا  اأ

مدخول  اأي  يل  لي�ض  والآن  املا�شي  فرباير  منذ  عملي  من  ف�شلت 

�شدادي  عدم  ونتيجة  املعي�شة،  وغالء  ال�شكن  عالوتي  عدا  ما 

واأ�شبحت  البنكي  ح�شابي  املحكمة  اأغلقت  علي  املرتاكمة  للديون 

غرفة  يف  ا�شكن  نا  واأ العالوتني،  من  ال�شتفادة  على  قادر  غري 

حيث  للغاية  �شعبة  بظروف  واأمر  اأ�شرتي  مع  والدي  ببيت 

اإ�شالحها  على  قادر  غري  واأ�شبحت  ا  اأي�شً �شيارتي  حمرك  تعطل 

البنكي  ح�شابي  لإغالق  نظًرا  املال  على  ح�شويل  عدم  ب�شبب 

ال�شيخ  العدل  وزير  اأنا�شد  املنرب  هذا  من  نا  واأ املحكمة،  قبل  من 

هذه  من  اخلروج  من  لأمتكن  مل�شاعدتي  خليفة  اآل  علي  بن  خالد 

املقلقة. الدوامة 

البيانات لدى املحرر

عملت 8 اأ�ضهر والتاأمينات

 االجتماعية ترف�ض ت�ضجيلها يل

املكاتب  اأحد  يف  عملت  بحرينية  مواطنة  اأنا 

ت�شجيلها  يتم  مل  ولكن  اأ�شهر   8 ملدة  الهند�شية 

لدي  يكن  مل  اأنه  ب�شبب  الجتماعية  بالتاأمينات 

احل�شور  �شجل  يعتمد  مل  واملكتب  ح�شور  �شجل 

اأي  لدي  لي�ض  اأنه  كما  هناك،  اأعمل  كنت  حني 

ر�شالة  عندي  ما  فكل  مر�شية،  اأوراق  اأو  اإجازات 

نهاية اخلدمة واإي�شالت ا�شتالم الراتب حيث كان 

يتم ت�شليمي الراتب نقًدا ولي�ض عن طريق احل�شاب 

البنكي، ويف كل مرة اأراجع التاأمينات الجتماعية 

يتم رف�ض طلبي ب�شبب عدم توافر �شجل احل�شور 

العمل  �شاحب  اأن  العلم  مع  الأخرى،  والأوراق 

وحاول  املو�شوع  تفهم  بل  لديه  عملي  ينكر  مل 

مبراجعة  اأقوم  مرة  كل  يف  ولكن  م�شاعدتي، 

الأ�شباب،  لذات  الرف�ض  يتم  الجتماعية  التاأمينات 

اأطالب  فاأنا  امل�شكلة  هذه  املعنيني حلل  اأنا�شد  واأنا 

بحقي ولي�ض اأكرث.

البيانات لدى املحرر

ح�ضاباتي البنكية مغلقة و�ضيارتي

 حمجوزة وغري قادر على الذهاب للعمل من دونها

اأنا مواطن تعرثت موؤ�ش�شتي ومت اإغالقها نتيجة 

دعم،  اأي  على  اأح�شل  مل  اأنني  ا  خ�شو�شً اجلائحة 

ت�شبب  ما  وهذا  ب�شيط  براتب  للتقاعد  وا�شطررت 

اإحالتي  مت  الديون  ونتيجة  علي،  الديون  برتاكم 

بدفع  اإلزامي  ومت  ت�شوية  بعمل  وقمت  للمحكمة 

ق�شط �شهري يبلغ 203 دنانري مع العلم اأن راتبي 

التقاعدي ل يتجاوز 313 ديناًرا واأنا ملتزم بالدفع، 

يتم احلجز على  اأن  الق�شائية ق�شت  الأوامر  ولكن 

ومل  وظيفة  عن  البحث  حاولت  ا،  اأي�شً �شيارتي 

واأنا جمرب  البحرين  على وظيفة خارج  اإل  اأح�شل 

على اأن اأ�شتخدم �شيارتي اخلا�شة وتعذر علي ذلك 

ال�شيارة م�شجلة  اأن  العلم  بحكم احلجز عليها، مع 

با�شم اأحد البنوك ول يحق يل الت�شرف فيها، واأنا 

التزامي باحل�شور،  نتيجة عدم  بالإقالة  الآن مهدد 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأنا�شد  املنرب  هذا  من  واأنا 

العهد رئي�ض  اآل خليفة ويل  الأمري �شلمان بن حمد 

فاأنا  مل�شاعدتي  ورعاه  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�ض 

اأ�شتطيع تلبية احتياجاتي  مت�شرر ب�شكل كبري ول 

واحتياجات اأ�شرتي.

البيانات لدى املحرر

�ضاأجد نف�ضي مع اأوالدي

 يف ال�ضارع ب�ضبب الديون

اأنا امراأة مطلقة واأعيل اأولدي ولي�ض لدي 

معيل �شوى اهلل، واأنا غارقة بالديون وعاجزة 

ي�شدر  اأن  من  ينتابني  واخلوف  �شدادها  عن 

على  احلجز  ويتم  املحكمة  من  حكم  فيني 

من  خائفة  واأنا  �شواه،  اأمتلك  ل  الذي  منزيل 

واأنا على  ال�شارع  فيني احلال يف  ي�شتقر  اأن 

امل�شاألة  وهذه  اخلم�شني،  �شن  دخول  و�شك 

باتت توؤرقني، فاأنا ل اأنام الليل من التفكري يف 

م�شريي ولي�ض لدي حل مل�شكلتي، لذا اأنا�شد 

بن حمد  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  العهد  ويل  خليفة  اآل 

الرحيمة  القلوب  حفظه اهلل ورعاه واأ�شحاب 

النظر يف حايل كي ل اأجد نف�شي مع اأولدي 

يف ال�شارع.

البيانات لدى املحرر

اأغلقت �ضجالتي ومل

 اأح�ضل على عالوة الغالء

التقدمي  حاولت  بحريني  مواطن  اأنا 

لالنتفاع بعالوة الغالء لدى وزارة العمل مع 

ولكن  جتارية  �شجالت  لدي  كان  اأنه  العلم 

وعند  لإغالقها،  ا�شطررت  اخل�شارة  ب�شبب 

ب�شبب  بالرف�ض  طلبي  قوبل  لهم  مراجعتي 

ال�شجالت  لإغالق  دفعه  يجب  الذي  املبلغ 

هذا  اأملك  ل  واأنا  دينار  يفوق 1000  والذي 

املبلغ اإذ اإن اغالق ال�شجالت كان ب�شبب التعرث 

املحكمة  خالل  من  ويتم  كورونا  جائحة  من 

ا�شتقطاع الراتب بن�شبة 90% لت�شديد الديون 

املعنيني  اأنا�شد  املنرب  هذا  من  واأنا  املرتاكمة، 

مل�شاعدتي يف احل�شول على الفر�شة للتقدمي 

املعي�شة لأمتكن  واحل�شول على عالوة غالء 

من �شداد املبلغ املرتتب على دفعات اإن اأمكن.  

البيانات لدى املحرر

حرب من نور ....

تخيلي جمال الطبيعة بعقلك الواعي...

�ستعرثين على كنوز جميلة ورائعة من 

الداخل....

كنوز يعجز عقلك تخيلها.....

انِت احلار�س الأمني لعاملك....

انِت خلقتي لأجله.....

قادرة نعم....

على احلفاظ عليه ....

فال�سالم الداخلي الذي تنعمني به...

هو ال�سحة والعافية....

روحك  وال�سكينة  عاملك..  هو  فالهدوء 

والطماأنينة قلبك....

الداخلي....الذي  ال�سالم  دائًما  تذكري 

هو لغة روحك....الآن...

تاأملي الطبيعة بعقلك الهادئ... 

قلبك  تعانق  البي�ساء....التي  فالغيوم 

الطاهر... هي م�سدر  بالعناق  الأبي�س 

�سعادتك الأبدية.....

ا�سمعي �سوت عذب يرتل القراآن بتدبر 

وخ�سوع وتاأملي الكون كله مبعجزاته 

العظيمة.....

راقبي قلبك يتدرج....اليه النور بهدوء 

و�سكينة....

ي�سعى لعامل النور....

يف  الإبداع...  عن  املعربة  النقاوة  فهو 

حكمة اخلالق لوجوده....

عامل  يف  ب�سالم  الآن  تعي�سني  انِت 

النور.....

الت�سوي�س  م�سريتك  على  يوؤثر  لن 

والفو�سى....

العامل  هذا  يف  موجودة  مادمِت 

اجلميل....

ابقي يف �سكينة مع نف�سك وتاأمل وتدبر 

فالتاأمل عبادة ربانية.....

ابعديه  قلبك  يالم�س  اي خوف  ابعدي 

عن طريقك....

فال تخايف مادمِت مع الإله العظيم....

حافظي على هدوئك لأن الوجود هادئ 

يف مداراته......

انِت من تختارين العامل.....

لنف�سك  الهدوء  تخلقني  من  وانِت 

عامل  يف  حتني  وب�سالم  الداخلية 

النور....

هذا قلمي.....

يروي خواطري ال�سعرية يف كل �سباح 

مع مذكرات �سباحية وتاأمل....

ويقلب  �سطوري  يقراأ  من  لكل  هدية 

احلروف  ويتاأمل  البي�ساء  �سفحاتي 

اجلميلة فيه....

اأرواحكم  تخاطب  احلروف  هي  ها 

النقية عن ال�سالم الداخلي....

العقل  يف  احلرب  يزرعها  كلمات 

املقد�س....

هم�سة مع ال�سوت اخلفي....

رنا عي�ضى الغتم

رنا عي�سى الغتم
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 »الغرفة«: 350 مرشحًا 
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 البحرين والمغرب تعمالن معًا لتعزيز 
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 اهتمام كبير من ولي العهد رئيس الوزراء باحترام التعددية واالنفتاح على الشعوب

 خالد بن أحمد: ترسيخ قيم التعايش 
والسالم من أهم ركائز سياسة الملك

 أكد مستش��ار جاللة الملك للش��ؤون الدبلوماس��ية، الش��يخ خالد بن أحم��د بن محمد 
آل خليفة، أن نشر وترسيخ قيم التعايش والسالم بين الدول والمجتمعات ودعم الحوارات 
الهادفة لتحقيق التقارب والتفاهم المش��ترك من أهم أولويات وركائز سياس��ة حضرة 
صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم، منوهًا باالهتمام 
الكبي��ر والدائم من قبل صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، إلرس��اء العمل المش��ترك والتع��اون الجماعي القائم على 

احترام التعددية والتواصل واالنفتاح المثمر بين مختلف الشعوب والثقافات.
وأضاف الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة لدى مشاركته في افتتاح حوار طنجة 
بالمغ��رب، أن مملك��ة البحري��ن والمملكة المغربي��ة تتوافقان منذ ق��رون عدة على 
سياس��ة حكيمة راسخة تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات بين شعوبها وعدم 
التفرقة على أي أس��س ديني��ة وعرقية وفكرية بين أبن��اء مجتمعاتها، وتعمالن معًا 
وجنبًا إلى جنب لتعزيز األمن والس��الم واالستقرار بالمنطقة عبر نشر ثقافة التعايش 
والحوار والتفاهم كمبادئ أساس��ية للعمل المش��ترك وتنمية التقارب والتواصل بين 
دول المنطق��ة بم��ا يعود بالنف��ع والخير عل��ى الجميع ويدعم تطلعات الش��عوب في 
التق��دم والرخاء. واس��تعرض م��ا حققته البحرين م��ن إنجازات كبرى في مجال س��ن 
القوانين والتش��ريعات التي تدعم التعايش المجتمع��ي وحمايته من أي مؤثرات ال 
تنتم��ي إلى تراثه اإلنس��اني الناصع ف��ي مختلف المجاالت والتي ش��هد لها المجتمع 

الدولي في المحافل والمناسبات كافة. 

حلقة اليوم تكشف عن االستعانة بالمرتزقة في العدوان 

 وثائقي                 يتناول اعتداء 
المرتزقة على أهل البحرين في الزبارة

محرر الشؤون المحلية «

 تع��رض »الوط��ن« الي��وم عب��ر منصتها 
اإلخباري��ة الحلقة العاش��رة من السلس��لة 
الوثائقي��ة »البحرين والزب��ارة دولة واحدة 

وشعب واحد«.
الس��اعة  تب��ث  الت��ي  الحلق��ة  وتتن��اول   
التاسعة مساًء شهادة مبارك النعيمي أحد 
المهجرين قس��رًا من الزب��ارة والذي عاصر 
واقعة االعتداء على أهل البحرين في إقليم 

الزبارة.
كم��ا يتط��رق الوثائق��ي إلى الح��رب التي 
وقعت عن��د قلعة الثغب وكيف اس��تعانت 
قوى العدوان الغاشمة بالمرتزقة لمحاربة 

أهل البحرين في إقليم الزبارة.

 األمم المتحدة: 
 البحرين أنموذج يحتذى به 

في توفير السكن االجتماعي
أكدت رئيسة البرنامج الُقطري لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات 
البشرية في البحرين فرناندا لوناردوني بأن االهتمام الحكومي 
الذي يحظى به قطاع السكن االجتماعي بالمملكة يعد أنموذجًا 
 يحت��ذى به في توفير س��بل االس��تقرار المعيش��ي للمواطنين. 
وأش��ادت خالل لقاء أمس مع وزارة اإلس��كان وبنك اإلس��كان، 
بجه��ود البحري��ن ف��ي تنفي��ذ المش��اريع اإلس��كانية، وطرح 
المبادرات والحلول التي تس��هم في توفير المس��كن المالئم 

للمواطنين.

 »األعلى للصحة«: عقد مؤتمر 
»المنامة هيلث« في ديسمبر بالشراكة مع مصر  

أج��رى رئي��س المجلس األعل��ى للصح��ة الفريق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليف��ة مباحثات في مصر 
تناولت توس��يع آفاق التعاون بين القطاعين الصحيين 
في البلدين، فيما يتعلق بش��راء األجهزة والمستلزمات 

الطبية ومجال توفير األدوية.
وبح��ث مع وزي��ر التعليم العال��ي القائم بأعم��ال وزير 
الصحة المصري خالد عبدالغفار، اس��تراتيجيات العمل 
بالمنظوم��ة الصحي��ة ف��ي البلدين، والتج��ارب الرائدة 

التي ت��م تحقيقها لتقدي��م أفضل رعاي��ة طبية الئقة 
لمواطن��ي الدولتي��ن، مش��يدًا بالتع��اون الوثي��ق بين 
مختلف المؤسس��ات الصحية البحرينية، ونظرائهم في 
مص��ر، متمنيًا التوفيق والنجاح لمؤتمر »المنامة هيلث 
2022«، الذي س��يعقد في البحرين في ديسمبر القادم 
بالشراكة مع مصر. وبدوره أكد الوزير المصري استعداد 
بالده لتطوير التعاون والتنسيق مع مملكة البحرين في 

مختلف المجاالت الصحية والطبية.

 سلمان بن محمد: 
قوانين األمن السيبراني في 

البحرين وفق المعايير األوروبية
أك��د الرئي��س التنفيذي للمرك��ز الوطني لألمن الس��يبراني 
الش��يخ س��لمان بن محم��د آل خليف��ة، أن البحري��ن أنجزت 
الضواب��ط والقواني��ن الخاصة ف��ي مجال األمن الس��يبراني 
للتناس��ب مع طبيعة العمل المعتمدة في المملكة تماشيًا 
م��ع المعايي��ر األوروبي��ة خاصة فيم��ا يتعل��ق بالمعامالت 
اإللكتروني��ة وحماي��ة البيان��ات الش��خصية، باإلضاف��ة إلى 

التوقيع اإللكتروني.

 »الصحة«: ال إصابات بالسل 
بين نزالء »اإلصالح والتأهيل«

أكدت وزارة الصحة، أنه ال توجد أي حالة مصابة بمرض السل 
في مركز اإلصالح والتأهيل في الوقت الحالي، مبينة أن النزيل 
المصاب في وقت س��ابق كان تم نقله إلى مجمع الس��لمانية 
الطبي منذ أس��بوعين وحالته اآلن مس��تقرة، وم��ازال يخضع 

للعالج والعناية الطبية الالزمة.

قطع اإلنترنت وفرض حظر التجوال

 الشرطة الهندية تقتل شخصين 
وتعتقل 130 في تظاهرة منددة باإلساءة للرسول

أعلنت الش��رطة الهندية، أمس، مقتل ش��خصين 
واعتق��ال أكثر م��ن 130 آخرين خ��الل تظاهرات 
نظمه��ا مس��لمو الهن��د، تندي��دًا بالتصريحات 
المس��يئة للنبي محمد صلى اهلل عليه وسلم من 

مسؤولي الحزب الحاكم.
وكان آالف المس��لمين تدفقوا إلى الش��وارع بعد 
ص��الة الجمعة، في تظاه��رات احتجاجية ضخمة 
في أنحاء الهند للتنديد بالتصريحات المس��يئة. 
فيما أطلقت الش��رطة النار على الحشود في بلدة 
رانتشي شرق الهند لتفريق المتظاهرين ما أدى 
إلى مقت��ل ش��خصين وإصابة آخري��ن. وقطعت 
السلطات ش��بكة اإلنترنت في المدينة، وفرضت 
حظر تجول. وظلت األجواء متوترة بالمدينة حتى 

أمس السبت.
كما أطلقت ش��رطة والي��ة أوتار برادي��ش الغاز 
المس��يل للدموع لتفريق تجمع واحد على األقل، 
بعد أن ش��هدت هذه الوالية الشمالية تظاهرات 

عدة. 
دم��ى  الحش��ود  أحرق��ت  التظاه��رات،  وخ��الل 
جانات��ا«  »بهاراتي��ا  ح��زب  باس��م  للمتحدث��ة 
الحاك��م، نوبور ش��ارما الت��ي أث��ارت تعليقاتها 
ه��ذه االحتجاج��ات. وف��ي بنغ��الدش المجاورة 
ش��ارك أكثر من مائة ألف ش��خص في تظاهرات 
احتج��اج الجمع��ة، فيم��ا احت��ج اآلالف أيضًا في 
الهور الباكس��تانية، مطالبين حكومتهم باتخاذ 

إجراءات صارمة بحق الهند.

يكشف أدلة جديدة حول وفاة العمال بمنشآت كأس العالم
 كتاب في أمستردام يدعو 

لحملة دولية ضد االنتهاكات القطرية
هولندي��ون  رياضي��ون  أطل��ق 
بعنوان  كتاب��ًا جدي��دًا  وبلجيكي��ون 
 Nooit Meer( »ال مزي��د من قط��ر«
Qatar(، بالتزام��ن م��ع حفل إطالق 
للكت��اب أقيم في اإلس��تاد األولمبي 
بالعاصم��ة الهولندي��ة أمس��تردام، 
حي��ث يتطرق الكت��اب لق��رار الفيفا 
المثير للجدل بمنح قطر اس��تضافة 
كأس العال��م، رغم س��جلها الس��يئ 
في مج��ال حقوق اإلنس��ان، والتاريخ 
الطوي��ل لالنتهاكات الت��ي يرتكبها 
النظ��ام القطري في حقوق اإلنس��ان 

والعمال.
ويكش��ف الكت��اب أدلة جدي��دة حول 
المهاجري��ن  العم��ال  آالف  وف��اة 
أثناء قيامه��م بأعمال البن��اء للبنية 

التحتية ل��كأس العالم، كما يعرض 
بالتفصيل التاري��خ المروع للحكومة 
القطرية في انته��اك حقوق العمال 
والتميي��ز ونق��ص حري��ة الصحافة، 

وانتهاكات حقوق المرأة، كما يكشف 
أكاذيب الحكومة والسلطات القطرية 
التي حاولت نشرها باستخدام آليات 

العالقات العامة.

120 دينارًا أول عمولة بيع لقطعة أرض في السبعينات
سعد السهلي: تركت التدريس واتجهت 

للعقارات عماًل بمقولة »راعي المعاش ما عاش«
عباس المغني «

رجل األعمال والعقارات سعد السهلي يمثل قصة نجاح بنكهة 
مختلف��ة إذ انتقل من العمل في س��لك التدريس إلى العمل 

الحر في القطاع العقاري.
وس��رد السهلي في حوار مع الوطن مسيرته الحافلة في مجال 

العقارات، مش��يرًا إلى أن أول أرض اش��تراها في الس��بعينات، قام ببيعها بعد 6 
ش��هور، بربح 120 دينارًا، وهو مبلغ يعادل ضعف راتب الوظيفة في ذلك الوقت، 
وهذا ما ش��جعه على ش��راء األراضي والمتاجرة واالستثمار فيها. وقال إنه أسس 
أول مكتب عقاري مع ش��ريكه أحمد بش��مي في 1977، ثم تملك نصيب بش��مي 
بعده��ا بفترة وعمل على تطوير أعماله والتوس��ع بش��كل كبير حتى امتد عمله 
للكثي��ر من البل��دان بتقديم خدم��ات التثمين العق��اري في البحري��ن وخارجها 

 سعد السهليكالسعودية والكويت واإلمارات ولبنان.
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 الملك وولي العهد رئيس الوزراء 
يهنئان الرئيس الروسي بذكرى االستقالل

بعث حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة ملك البالد 
المعظ��م حفظه اهلل ورع��اه، برقية تهنئ��ة إلى فخامة الرئي��س فالديمير 
بوتين رئيس روس��يا االتحادية الصديقة، وذلك بمناس��بة ذكرى اس��تقالل 
ب��الده، وأعرب جاللت��ه في البرقية ع��ن أطيب تهاني��ه وتمنياته لفخامته 
بموفور الصحة والس��عادة ولشعب روس��يا االتحادية الصديق بالمزيد من 
التقدم واالزدهار، مشيدًا جاللته رعاه اهلل بمستوى عمق العالقات الوطيدة 
التي تجمع بين البلدين والش��عبين الصديقين وما تشهده من تطور ونمو 

وتصاعد مستمر على كافة األصعدة والمستويات.
وبعث صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس ال��وزراء، برقية تهنئة إلى الرئي���س فالديمير بوتين رئيس 
روس��يا االتحادية الصديقة، وذلك بمناس��بة ذكرى اس��تقالل بالده، وأعرب 
سموه في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة 
ولش��عب روس��يا االتحادية الصديق بالمزيد من التقدم واالزدهار، مش��يدًا 
س��موه بمس��توى عمق العالقات الوطيدة التي تجمع البلدين والش��عبين 
الصديقين وما تشهده من تطور ونمو وتصاعد مستمر على كافة األصعدة 

والمستويات.
كما بعث صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء، برقية 

تهنئة مماثلة إلى ميخائيل ميشوستين رئيس وزراء روسيا االتحادية.

 الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان
 رئيس جمهورية الفلبين بذكرى العيد الوطني

بع��ث حضرة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه اهلل 
ورعاه، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رودريغو 
دوتيرت��ي رئي��س جمهورية الفلبي��ن الصديقة، 
وذل��ك بمناس��بة ذكرى العي��د الوطن��ي لبالده، 
وأع��رب جاللته ف��ي البرقية عن أطي��ب تهانيه 

وتمنيات��ه لفخامت��ه بموفور الصحة والس��عادة 
ولش��عب جمهوري��ة الفلبي��ن الصدي��ق تحقيق 

المزيد من التقدم واالزدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
برقي��ة تهنئة إل��ى الرئي�س رودريغ��و دوتيرتي 

رئي��س جمهوري��ة الفلبي��ن الصديق��ة، وذل��ك 
بمناس��بة ذكرى العي��د الوطني لب��الده، وأعرب 
س��موه في البرقية عن خالص تهانيه وتمنياته 
لفخامت��ه بموف��ور الصحة والس��عادة ولش��عب 
جمهوري��ة الفلبين الصديق تحقي��ق المزيد من 

التقدم واالزدهار.

 الرئيس التنفيذي لسوق العمل
يشارك بقمة »عالم العمل« في جنيف

ش��ارك الرئي��س التنفيذي لهيئة تنظيم س��وق 
العمل رئيس اللجنة الوطني��ة لمكافحة االتجار 
باألش��خاص جم��ال العل��وي، ف��ي قم��ة »عالم 
العم��ل« المنعق��دة ف��ي قصر األم��م المتحدة 
بمدينة جنيف على هامش مؤتمر منظمة العمل 

الدولية وذلك ضمن وفد البحرين بالمؤتمر.
وتهدف القمة، إلى مناقش��ة اإلجراءات العاجلة 
التي يمكن أن تتخذه��ا منظمة العمل الدولية 
وال��دول األعضاء بش��أن معالج��ة القضايا التي 
تخ��ص كاف��ة أط��راف العم��ل م��ن الحكومات 
وأصحاب األعمال والعمال في األزمات المتعددة 

التي تواجه العامل.
وأك��د العل��وي، أن مناقش��ات ال��دول األعض��اء 
المش��اركين في القمة، تتناول تحديات الحفاظ 
على توفير الفرص إضافة إلى التركيز على محور 
االهتم��ام باإلنس��ان ومتابع��ة إع��الن منظمة 
العم��ل الدولي��ة بش��أن العدال��ة االجتماعية، 
والعمل الالئ��ق إلى جان��ب إدراج ظروف العمل 
اآلمن��ة والصحي��ة في إط��ار المب��ادئ والحقوق 

األساسية في العمل.
وأش��ار إلى أن المش��اركة في ه��ذه القمة تعد 
ف��ي غاي��ة األهمي��ة لما لها م��ن دور ف��ي إبراز 
المب��ادرات والمنج��زات التي تحققت في س��وق 
العم��ل البحرين��ي وأس��همت في الحف��اظ على 
حق��وق كافة أط��راف العمل خالل فت��رة جائحة 
كورونا، حيث كرس��ت مملك��ة البحرين جهودها 

لمواجهة التداعيات السلبية للجائحة بالتعاون 
بين الحكومة الرشيدة وكافة أطراف اإلنتاج.

يذك��ر أن البحرين تش��ارك ف��ي مؤتمر منظمة 
العم��ل الدولي��ة بوف��د حكوم��ي يترأس��ه وزير 
العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة رئي��س مجلس 
إدارة هيئة تنظيم س��وق العمل جميل حميدان، 
ويضم كاًل من: الرئيس التنفيذي للهيئة، عضو 

مجل��س إدارة غرف��ة تج��ارة وصناع��ة البحرين 
سونيا جناحي، ممثلة عن أصحاب العمل، ونائب 
األمي��ن الع��ام لالتح��اد الع��ام لنقاب��ات عمال 
البحري��ن حس��ن الحلواج��ي ممثاًل ع��ن االتحاد 
العام، ورئيس المجل��س التنفيذي لالتحاد الحر 
لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف ممثاًل عن 

االتحاد الحر.

المؤيد يبحث وسفير االتحاد 
األوروبي أوجه التعاون الشبابي

بح��ث وزير ش��ؤون الش��باب والرياض��ة أيم��ن المؤيد، خالل 
اجتماع عقده مع س��فير االتحاد األوروبي المعين لدى مملكة 
البحري��ن والمقيم ف��ي الرياض باتريك س��يمونيه عبر تقنية 
االتص��ال المرئ��ي عن بع��د، التع��اون في مجاالت الش��باب 
والتعلي��م والتدري��ب وإقام��ة برامج مش��تركة باإلضافة إلى 

السبل الكفيلة بتأطير التعاون المشترك.
وأك��د المؤيد، أهمي��ة تعزيز العالقات بي��ن مملكة البحرين 
ودول االتحاد األوروبي في ش��تى المجاالت والعمل على زيادة 
التنس��يق المش��ترك بين الجانبين خاصة في قطاع الش��باب 
والرياض��ة والتعلي��م والتدري��ب واالس��تفادة م��ن الخبرات 

والتجارب الناجحة في دول االتحاد.
من جانبه أكد س��فير االتح��اد األوروبي، ح��رص االتحاد على 
إقامة عالق��ات قوية مع مملكة البحرين في مختلف المجاالت 
مشيرًا إلى أهمية خلق المزيد من فرص التعاون بين الجانبين 

في مجاالت الشباب والتدريب.
وأطلع وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة سفير االتحاد األوروبي 
على جه��ود البحرين ومبادراتها في االرتقاء بالش��باب ودعم 
مش��روعاتهم كما قدم السفير بعض من مالمح البرامج التي 

يقدمها االتحاد األوروبي تجاه الشباب.

 »المؤسسة الملكية« تسهم 
في عالج المعتلين سمعيًا 

بالتعاون مع »جواهر عايشة«

تس��ّلم األمي��ن العام للمؤسس��ة الملكي��ة لألعمال اإلنس��انية 
الدكتور مصطفى الس��يد، تبرعًا ماليًا من شركة جواهر عايشة، 
بمبلغ تجاوز 32 ألف دينار، خصصت لمس��اعدة المعتلين سمعيًا 

وتوفير سماعات أذن وزارعة قوقعة.
وتوجه الس��يد بالشكر إلى شركة جواهر عايشة، على هذا التبرع 
الس��خي والش��راكة المجتمعية ف��ي دعم ومس��اعدة المعتلين 

سمعيًا والمساهمة في عالجهم.
وأوض��ح، أن مب��ادرة »جواهر عايش��ة«، تأتي انطالق��ًا من باب 
الش��راكة المجتمعية الذي تحرص عليه المؤسسة لفتح المجال 
للجميع للمشاركة في عمل الخير والتكافل في المجتمع البحريني 
الذي ُعرف بحب الخير، مؤكدًا أن »جواهر عايشة« سباقة في عمل 
الخير وأن هذا األمر ليس بالغريب عليها فهي س��اهمت في طرح 
مبادرات إنسانية منذ بداية افتتاحها لمساندة األسر البحرينية.

فيما أكدت المدير اإلبداعي في الش��ركة عايش��ة عبدالملك، أن 
»العمل الخيري والمس��اهمة ف��ي زرع روح التكاف��ل المجتمعي 
هو إحدى الركائز األساس��ية في الش��ركة منذ نش��أتها وسينمو 
ويتطور في عاله مع نمو الش��ركة وتطورها. وستس��تمر مبادرة 
عطاء بشكل س��نوي ففريقنا ينتظرها بشغف وأصبح لها جمهور 

متعطش ومترقب لها خصوصًا من دول الخليج العربي«.
مدير العمليات في ش��ركة جواهر عايشة، عبدالعزيز عبدالملك، 
أكد أن الشراكة مع منصة خيرية عالمية مرموقة مثل المؤسسة 
الملكي��ة لألعم��ال اإلنس��انية كان له��ا عظيم األثر ف��ي إضفاء 
مصداقي��ة كبيرة على الحملة وزيادة المش��اركة فيها عن طريق 
برامجها الخيرية المبتكرة والمهنية العالية في الدعم والتنفيذ. 
وقدم الش��كر إلى س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب، وإلى األمين 
الع��ام، وإلى جمي��ع القائمين على المؤسس��ة الملكية لألعمال 

اإلنسانية.
يذك��ر أن »جواهر عايش��ة« أطلق��ت مبادرة »عطاء«، لمس��اعدة 
المعتلي��ن س��معيًا، حي��ث ت��م تصني��ع مجموع��ة خاص��ة من 

المجوهرات خصص ريعها لهذه المبادرة.

 السفيرة التركية تتسلم
 نسخة من كتاب إبراهيم األصمخ

أشادت الس��فيرة التركية لدى مملكة البحرين إسين تشاكيل 
بأهمي��ة البحوث العلمية ف��ي التحس��ين والتطوير بمختلف 
المج��االت، مؤك��دة حرصه��ا عل��ى دع��م جه��ود الباحثي��ن 
والمؤلفي��ن وكل م��ا يحقق التع��اون الدولي م��ن أجل إثراء 

وتقدم الشعوب. 
ج��اء ذلك ل��دى اس��تقبال الس��فيرة بمكتبها مؤخ��رًا الباحث 
إبراهيم األصمخ حيث أهداها نس��خة م��ن كتابه الجديد »أثر 
التغيُّرات الدولية الطارئة على االقتصاد العالمي« مستعرضًا 
أنواع التغيُّرات األربع التي تناولها في بحثه الخاص بأطروحة 
الدكت��وراه وه��ي: التغيُّرات البيئي��ة، والصحي��ة، والمناخية، 

واالجتماعية. 
وأوضح األصمخ إمكانية التنب��ؤ بكيفية حدوث تلك التغيُّرات 
الطارئ��ة في وقت مبكر بواس��طة نظرية التتب��ع والمعروفة 
بعل��م: ِ)Attribution Study( ليتس��نى لل��دول والحكوم��ات 
والهيئ��ات الدولي��ة مواجهة الك��وارث واألوبئ��ة الناتجة عن 
بع��ض التغّي��رات الطارئة في الوق��ت المناس��ب والحد من 

تداعياتها والتقليل من أضرارها االقتصادية.
كما بّين للس��فيرة التركي��ة من خالل تخصصه ف��ي التجارة 
الدولية وج��ود مقترحات وحل��ول قائمة على مب��دأ التعاون 

اإلقليمي لتحسين اقتصادات العالم.

 رئيس األعلى للصحة يبحث 
توسيع التعاون مع مصر صحيًا ودوائيًا

بح��ث رئي��س المجل��س األعلى 
للصح��ة الفري��ق طبيب الش��يخ 
محم��د ب��ن عب��داهلل آل خليفة، 
وزي��ر التعلي��م العال��ي والبحث 
وزير  بأعم��ال  والقائم  العلم��ي 
والس��كان بجمهوري��ة  الصح��ة 
مصر العربية الش��قيقة الدكتور 
خال��د عبدالغف��ار، توس��يع آفاق 
القطاعي��ن  بي��ن  التع��اون 
بش��راء  البلدين،  ف��ي  الصحيين 
الطبية  والمس��تلزمات  األجهزة 

ومجال توفير األدوية.
ج��اء ذلك، خ��الل قيام��ه بزيارة 
لجمهوري��ة مص��ر العربية على 
رأس وف��د صح��ي رفي��ع يمث��ل 
بالمملكة  الصحي��ة  القطاع��ات 
في إط��ار تعزي��ز أط��ر التعاون 
الصح��ي والدوائي بي��ن مملكة 
مص��ر  وجمهوري��ة  البحري��ن 
العربية والمشاركة في فعاليات 
المؤتمر الطب��ي اإلفريقي األول 
»صحة إفريقي��ا«، برعاية رئيس 
جمهورية مصر العربية الرئيس 
السيسي، والذي عقد  عبدالفتاح 
خالل الفترة م��ن 5 إلى 7 يونيو 
الجاري، تحت شعار »بوابتك نحو 

االبتكار والتجارة«.
وعق��د رئي��س المجل��س األعلى 
للصح��ة اجتماع��ًا م��ع الدكتور 
خالد عبدالغفار، بحضور س��فير 
مملكة البحري��ن لدى جمهورية 
مصر العربية هش��ام بن محمد 
الجودر والوف��د الصحي المرافق 

له.
اس��تعراض  اللق��اء  وتن��اول 
إستراتيجيات العمل بالمنظومة 
الصحية ف��ي البلدين، والتجارب 
الرائ��دة التي ت��م تحقيقها من 
أجل تقديم أفض��ل رعاية طبية 

الئقة لمواطني الدولتين.
س��عادته  ع��ن  وأع��رب 
باس��تمرار التنس��يق والتع��اون 
الجانبي��ن  بي��ن  المش��تركين 
مش��يدًا  والمص��ري،  البحرين��ي 
بالتع��اون الوثيق بي��ن مختلف 
المؤسس��ات الصحية البحرينية، 
المجل��س  مقدمته��ا  وف��ي 
األعل��ى للصح��ة م��ع نظرائهم 
العربية  ف��ي جمهوري��ة مص��ر 

الشقيقة.
من جانبه، أك��د عبدالغفار على 
الراس��خة  الثنائي��ة  العالق��ات 
والمتج��ذرة الت��ي ترب��ط بي��ن 
معربًا عن  الش��قيقين،  البلدين 
اعت��زازه بالرواب��ط المش��تركة 
بي��ن جمهورية مصر  العريق��ة 
مملك��ة  وش��قيقتها  العربي��ة 
التع��اون  ومج��االت  البحري��ن 
المثم��ر بين البلدين في ش��تى 

مص��ر  واس��تعداد  المج��االت، 
مع  والتنس��يق  التعاون  لتطوير 
البحري��ن في مختل��ف المجاالت 

الصحية والطبية.
كما ق��ام رئيس المجلس األعلى 
للصح��ة والوف��د المرافق بزيارة 
الطب��ي  المؤتم��ر  فعالي��ات 
اإلفريقي األول »صحة إفريقيا«، 
والمش��اركة  بالرعاي��ة  مش��يدًا 
الرفيعة في المؤتمر والمعرض 
المصاح��ب وم��ا تمي��ز ب��ه من 
حسن التنظيم، كما التقى عددًا 
من كبار مصنعي ال��دواء وبحث 
تعزي��ز التع��اون الدوائ��ي م��ع 

شركات األدوية المصرية.
وعلى صعيد متصل، قام بزيارة 
جن��اح مؤتم��ر »المنام��ة هيلث 
2022«، واس��تمع إلى شرح حول 
برام��ج المؤتم��ر الذي س��يعقد 
الوطنية  الهيئة  بالش��راكة بين 

والخدم��ات  المه��ن  لتنظي��م 
الصحي��ة وش��ركة »أديوكيش��ن 
بالس« ف��ي البحرين و»ش��ركة 
medical spain« في جمهورية 
مصر، حيث أعرب عن س��عادته 
بما لمس��ه من تميز في الجناح، 
متمني��ًا للمؤتمر الذي س��يعقد 
في البحرين في ش��هر ديس��مبر 

القادم كل التوفيق والنجاح.
ويض��م الوفد المراف��ق لرئيس 
كاًل  للصح��ة  األعل��ى  المجل��س 
من: قائد مستشفى الملك حمد 
الجامعي اللواء الشيخ سلمان بن 
عطية اهلل آل خليف��ة، والرئيس 
الوطني��ة  للهيئ��ة  التنفي��ذي 
والخدم��ات  المه��ن  لتنظي��م 
مري��م  الدكت��ورة  الصحي��ة 
التنفيذي  والرئي��س  الجالهمة، 
للمستشفيات الحكومية الدكتور 

أحمد األنصاري.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/12/watan-20220612.pdf?1655011052
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/1010199
https://alwatannews.net/article/1010199
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 »الصحة«: ال حاالت إصابة 
بالسل بين نزالء »اإلصالح والتأهيل«

أكدت وزارة الصحة، أنه ال توجد أي حالة مصابة 
بمرض السللل في مركز اإلصللاح والتأهيل في 
الوقللت الحالي، مبينللة أن النزيللل المصاب في 
وقت سللابق كان تم نقله إلى مجمع السلمانية 
الطبللي منذ أسللبوعين وحالته اآلن مسللتقرة، 

ومازال يخضع للعاج والعناية الطبية الازمة.
وأوضحت، أنه تللم اتخاذ اإلجراءات المتبعة في 
مثللل هذه الحاالت من قبللل الفريق الطبي بناء 
على بروتوكوالت عالمية وتم االنتهاء من إجراء 
جميللع الفحوصات الازمة بشللكل احترازي على 

بقية النزالء المخالطين لاطمئنان على الوضع 
الصحي بشللكل عام، مشددة على عدم رصد أي 

إصابات بين المخالطين.
ودعللت الوزارة، إلى ضرورة اسللتقاء المعلومات 
من مصادرها الصحيحللة وعدم االلتفات إلى ما 
يتللم تداوله حول انتقال العدوى للنزالء أو عدم 
حصولهللم على العنايللة الطبيللة الازمة حيال 

ذلك.
فللي  اسللتمرارها  علللى  »الصحللة«،  وشللددت 
تقييللم مسللتوى الخدمللات الصحيللة والعناية 

الطبية والنفسللية والجسللدية للنللزالء وتطبيق 
البروتوكللوالت العاجية التي تتناسللب مع كل 
حالة مرضية، ومواصلة التعرف على االحتياجات 
المختلفة سعيًا منها للحفاظ على المكتسبات 
التللي تحققت عبللر تميللز النظللام الصحي في 

مملكة البحرين.
كمللا شللددت، على أنلله تللم اتخاذ اإلجللراءات 
المتبعللة في مثل هذه الحاالت من قبل الفريق 
الطبي المعالج، وجاٍر العمل والتنسلليق للتأكد 

من سامة الوضع الصحي لجميع النزالء.

سلمان بن محمد: قوانين حماية البيانات 
الشخصية تتماشى والمعايير األوروبية

أكللد الرئيس التنفيللذي للمركللز الوطني لألمن 
السلليبراني الشلليخ سلللمان بن محمد آل خليفة، 
والقوانيللن  الضوابللط  أنجللزت  البحريللن  أن 
الخاصة في مجال األمن السلليبراني للتناسب مع 
طبيعة العمللل المعتمدة في المملكة تماشلليًا 
مللع المعاييللر األوروبيللة خاصللة فيمللا يتعلللق 
البيانللات  وحمايللة  اإللكترونيللة  بالمعامللات 

الشخصية، باإلضافة إلى التوقيع االلكتروني.
جللاء ذلللك، أثناء مشللاركته فللي حلقة نقاشللية 
حللول إمكانية رفع األنظمللة والمعايير في مجال 
األمن السلليبراني والقوانيللن التنظيمية لحماية 
اإللكترونللي،  والتوقيللع  الشللخصية  البيانللات 
بالمنتدى الدولي لألمن السيبراني الذي عقد في 
الجمهورية الفرنسللية خال الفترة من 7 وحتى 
9 يونيو الجاري بمشللاركة العديد من الخبراء في 

مجال األمن الرقمي.
وتهللدف الحلقة، لمناقشللة القوانيللن األوروبية 
في مجال األمن السلليبراني والتطرق إلى معايير 
حماية البيانات الشللخصية والتوقيع اإللكتروني 
وحماية البيانات الشخصية ومدى تأثيرها بشكل 
عللام علللى حمايللة بيانللات المواطللن األوروبي، 

ومناقشللة تطوير االسللتثمار في البنية التحتية 
لحماية هذه األنظمة على صعيدي القطاع العام 

والخاص.
وأشللاد الشلليخ سلللمان بللن محمللد بالقوانين 

األوروبية الشللاملة في هذا المجللال، والتي كان 
لهللا دور كبير في حماية المواطللن األوروبي في 
انتقاللله للمعامات اإللكترونيللة، والتركيز على 

االقتصاد الرقمي.

سفير البحرين في مقديشو 
يبحث التعاون مع رئيس 

مجلس الشعب الصومالي

اجتمللع سللفير مملكللة البحريللن لللدى جمهوريللة الصومال 
والمقيم في مسقط جمعة الكعبي، مع رئيس مجلس الشعب 

الصومالي آدم مدوبي، وذلك بمقر البرلمان في مقديشو.
وخللال االجتماع، أكد السللفير حللرص مملكللة البحرين على 
تعزيز التعاون البرلماني مع جمهورية الصومال، والتنسلليق 
المشللترك في المحافل اإلقليمية والدولية بما يخدم مصالح 
البلديللن والشللعبين، معربللًا عن أطيللب التهاني بمناسللبة 
تنصيب السلليد حسللن شلليخ محمود رئيسللًا جديللدًا للباد، 

وتمنيات المملكة بدوام األمن واالزدهار للصومال وشعبها.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس الشعب في البرلمان الفيدرالي 
الصومالللي بمشللاركة مملكة البحريللن في هذه المناسللبة 
الوطنية الغالية، متطلعًا إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات 
فللي المجال التشللريعي فللي ظل تميللز التجربللة البرلمانية 

البحرينية وإنجازاتها في مختلف المجاالت.

 الزياني يشارك في اللقاء التشاوري 
للمجموعة العربية بمنظمة التجارة العالمية

في إطار انعقاد المؤتمر الوزاري الثاني عشر 
لمنظمة التجارة العالمية المقامة في جنيف، 
شللارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد 
الزياني فللي االجتماع التشللاوري للمجموعة 
العربية مللن الدول األعضاء بمنظمة التجارة 
العالميللة مللع مديللر عللام منظمللة التجارة 
العالميللة نجوزي إيويللاال بحضللور المندوب 
الدائللم لمملكللة البحرين لللدى مكتب األمم 

المتحدة والمنظمللات الدولية األخرى بجنيف 
يوسللف بوجيري، والوكيل المسللاعد للتجارة 
المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل 
خليفللة، وذلك لإلعداد الجتماعللات المؤتمر 
التجللارة  لمنظمللة  عشللر  الثانللي  الللوزاري 

العالمية.
وستناقش مدير عام منظمة التجارة العالمية 
مع الوزراء ورؤسللاء وفللود المجموعة العربية 

المشللاركين فللي المؤتمر الللوزاري المنعقد 
بمدينة جنيف السويسللرية خللال الفترة من 
12- 15 يونيو الجللاري المخرجات المتوقعة 
لهللذا المؤتمللر، كمللا تسللعى المجموعللة 
العربيللة للوصللول إلى اتفاق على سياسللات 
تجارية تسللاعد على التعافي االقتصادي في 
ظل الظللروف الحالية مع مراعللاة االحتياجات 

التنموية للدول النامية والدول األقل نموًا.

»الثقافة« تشارك في االجتماع 
المشترك بين دول التعاون والمغرب

حضللرت هيئة البحرين للثقافة واآلثار ممثلة، بمدير مسللرح 
البحرين الوطني هاني بهزاد االجتماع الرابع للتعاون الثقافي 
المشللترك بين دول مجلس التعللاون والمملكللة المغربية، 
فللي الفترة من 6 إلللى 8 يونيو، حيث نظمللت األمانة العامة 
لمجلللس التعاون لللدول الخليج العربية، بالتعللاون مع وزارة 
الشللباب والثقافة والتواصللل بالمملكللة المغربية االجتماع 

الرابع في مدينة الرباط بالمملكة المغربية.
وكان البيللان الختامللي، للمجلللس األعلى لمجلللس التعاون 
لللدول الخليللج العربية في دورته الل42، اسللتعرض ما يخص 
الشراكة االستراتيجية مع المملكة المغربية، وقرارات اللجنة 
المشللتركة من كبللار المسللؤولين فللي وزارات الخارجية في 
دول مجلللس التعاون والمملكللة المغربيللة، وكذلك قرارات 
وزراء الثقافللة بللدول المجلس فللي اجتماعهم الل25 بشللأن 
التعاون الثقافي مع المملكة المغربية، ومتابعة تنفيذ خطة 
العمل الثقافي المشللترك، والعمل على إحياء التراث المادي 
وغيللر المادي، كذلك مشللروع مذكرة التفاهللم، والعديد من 

المواضيع ذات الصلة، وتم اتخاذ التوصيات بشأنها.

البحرين والمغرب تتوافقان على عدم التفرقة بين الشعوب

خالد بن أحمد في حوار طنجة: نشر وترسيخ قيم 
التعايش والسالم بين الدول من ركائز سياسة الملك

أكد الشلليخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مستشار 
جالة الملك للشللؤون الدبلوماسللية، أن نشللر وترسيخ 
قيم التعايش والسللام بين الللدول والمجتمعات ودعم 
الحوارات الهادفة لتحقيق التقارب والتفاهم المشللترك 
من أهم أولويات وركائز سياسللة حضرة صاحب الجالة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم.
ونللوه باالهتمام الكبير والدائم من قبل صاحب السللمو 
الملكي األمير سلللمان بللن حمد آل خليفللة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، إلرساء العمل المشترك والتعاون 
الجماعللي القائللم علللى احتللرام التعدديللة والتواصل 

واالنفتاح المثمر بين مختلف الشعوب والثقافات.
وأضاف الشلليخ خالللد بن أحمد بن محمللد آل خليفة في 
أثناء مشللاركته فللي الجلسللة االفتتاحية لحللوار طنجة 
المنعقد بالمملكة المغربية الشللقيقة بمشللاركة عدد 
من كبار المسؤولين وصناع القرار في المنطقة والعالم، 
أن مملكللة البحريللن والمملكللة المغربيللة الشللقيقة 
تتوافقان قرونًا عدة على سياسللة حكيمة راسخة تقوم 
على المساواة في الحقوق والواجبات بين شعوبها وعدم 
التفرقة على أي أسللس دينية وعرقية وفكرية بين أبناء 
مجتمعاتهللا، وتعمان معًا وجنبًا إلى جنب ألجل تعزيز 
األمن والسللام واالسللتقرار في المنطقة من خال نشر 
ثقافللة التعايللش والحللوار والتفاهم كمبادئ أساسللية 
للعمل المشللترك وتنمية التقللارب والتواصل بين دول 
المنطقللة بما يعللود بالنفع والخير علللى الجميع ويدعم 

تطلعات الشعوب في التقدم والرخاء.
واستعرض الشيخ خالد بن أحمد ما حققته البحرين من 
إنجازات كبرى في مجال سن القوانين والتشريعات التي 
تدعم التعايللش المجتمعي وحمايته مللن أي مؤثرات 
ال تنتمللي إلللى تراثلله اإلنسللاني الناصللع فللي مختلف 
المجاالت والتي شللهد لها المجتمع الدولي في المحافل 

والمناسبات كافة.

وأشار إلى أن تعزيز قيم التعايش والحوار واالنفتاح من 
ركائز النهج اإلصاحي لحضرة صاحب الجالة ملك الباد 
المعظم، ومن أهم سللمات الهويللة البحرينية األصيلة، 
التللي أكدهللا ميثللاق العمل الوطنللي ودسللتور مملكة 
البحرين التي تحللرص على حمايتها وتعزيزها بتحديث 
القوانين وسن التشريعات التي تدعم الحقوق والحريات 
وتعللزز مكانة مملكة البحرين على الصعيدين اإلقليمي 

والدولي.
ووجه الشكر إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 
بالمملكللة المغربية الشللقيقة ناصر بوريطللة، وجميع 
القائميللن على حللوار طنجللة، متمنيًا لكل المشللاركين 
التوفيق والنجاح في تحقيق األهداف النبيلة التي يسعى 
لهللا الحللوار من خال نشللر ثقافللة السللام والتعايش 

والحوار بين الدول والمجتمعات كافة.
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 البحرين والمغرب تعمالن معًا لتعزيز 
األمن والسالم واالستقرار بالمنطقة 
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 اهتمام كبير من ولي العهد رئيس الوزراء باحترام التعددية واالنفتاح على الشعوب

 خالد بن أحمد: ترسيخ قيم التعايش 
والسالم من أهم ركائز سياسة الملك

 أكد مستش��ار جاللة الملك للش��ؤون الدبلوماس��ية، الش��يخ خالد بن أحم��د بن محمد 
آل خليفة، أن نشر وترسيخ قيم التعايش والسالم بين الدول والمجتمعات ودعم الحوارات 
الهادفة لتحقيق التقارب والتفاهم المش��ترك من أهم أولويات وركائز سياس��ة حضرة 
صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم، منوهًا باالهتمام 
الكبي��ر والدائم من قبل صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، إلرس��اء العمل المش��ترك والتع��اون الجماعي القائم على 

احترام التعددية والتواصل واالنفتاح المثمر بين مختلف الشعوب والثقافات.
وأضاف الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة لدى مشاركته في افتتاح حوار طنجة 
بالمغ��رب، أن مملك��ة البحري��ن والمملكة المغربي��ة تتوافقان منذ ق��رون عدة على 
سياس��ة حكيمة راسخة تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات بين شعوبها وعدم 
التفرقة على أي أس��س ديني��ة وعرقية وفكرية بين أبن��اء مجتمعاتها، وتعمالن معًا 
وجنبًا إلى جنب لتعزيز األمن والس��الم واالستقرار بالمنطقة عبر نشر ثقافة التعايش 
والحوار والتفاهم كمبادئ أساس��ية للعمل المش��ترك وتنمية التقارب والتواصل بين 
دول المنطق��ة بم��ا يعود بالنف��ع والخير عل��ى الجميع ويدعم تطلعات الش��عوب في 
التق��دم والرخاء. واس��تعرض م��ا حققته البحرين م��ن إنجازات كبرى في مجال س��ن 
القوانين والتش��ريعات التي تدعم التعايش المجتمع��ي وحمايته من أي مؤثرات ال 
تنتم��ي إلى تراثه اإلنس��اني الناصع ف��ي مختلف المجاالت والتي ش��هد لها المجتمع 

الدولي في المحافل والمناسبات كافة. 

حلقة اليوم تكشف عن االستعانة بالمرتزقة في العدوان 

 وثائقي                 يتناول اعتداء 
المرتزقة على أهل البحرين في الزبارة

محرر الشؤون المحلية «

 تع��رض »الوط��ن« الي��وم عب��ر منصتها 
اإلخباري��ة الحلقة العاش��رة من السلس��لة 
الوثائقي��ة »البحرين والزب��ارة دولة واحدة 

وشعب واحد«.
الس��اعة  تب��ث  الت��ي  الحلق��ة  وتتن��اول   
التاسعة مساًء شهادة مبارك النعيمي أحد 
المهجرين قس��رًا من الزب��ارة والذي عاصر 
واقعة االعتداء على أهل البحرين في إقليم 

الزبارة.
كم��ا يتط��رق الوثائق��ي إلى الح��رب التي 
وقعت عن��د قلعة الثغب وكيف اس��تعانت 
قوى العدوان الغاشمة بالمرتزقة لمحاربة 

أهل البحرين في إقليم الزبارة.

 األمم المتحدة: 
 البحرين أنموذج يحتذى به 

في توفير السكن االجتماعي
أكدت رئيسة البرنامج الُقطري لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات 
البشرية في البحرين فرناندا لوناردوني بأن االهتمام الحكومي 
الذي يحظى به قطاع السكن االجتماعي بالمملكة يعد أنموذجًا 
 يحت��ذى به في توفير س��بل االس��تقرار المعيش��ي للمواطنين. 
وأش��ادت خالل لقاء أمس مع وزارة اإلس��كان وبنك اإلس��كان، 
بجه��ود البحري��ن ف��ي تنفي��ذ المش��اريع اإلس��كانية، وطرح 
المبادرات والحلول التي تس��هم في توفير المس��كن المالئم 

للمواطنين.

 »األعلى للصحة«: عقد مؤتمر 
»المنامة هيلث« في ديسمبر بالشراكة مع مصر  

أج��رى رئي��س المجلس األعل��ى للصح��ة الفريق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليف��ة مباحثات في مصر 
تناولت توس��يع آفاق التعاون بين القطاعين الصحيين 
في البلدين، فيما يتعلق بش��راء األجهزة والمستلزمات 

الطبية ومجال توفير األدوية.
وبح��ث مع وزي��ر التعليم العال��ي القائم بأعم��ال وزير 
الصحة المصري خالد عبدالغفار، اس��تراتيجيات العمل 
بالمنظوم��ة الصحي��ة ف��ي البلدين، والتج��ارب الرائدة 

التي ت��م تحقيقها لتقدي��م أفضل رعاي��ة طبية الئقة 
لمواطن��ي الدولتي��ن، مش��يدًا بالتع��اون الوثي��ق بين 
مختلف المؤسس��ات الصحية البحرينية، ونظرائهم في 
مص��ر، متمنيًا التوفيق والنجاح لمؤتمر »المنامة هيلث 
2022«، الذي س��يعقد في البحرين في ديسمبر القادم 
بالشراكة مع مصر. وبدوره أكد الوزير المصري استعداد 
بالده لتطوير التعاون والتنسيق مع مملكة البحرين في 

مختلف المجاالت الصحية والطبية.

 سلمان بن محمد: 
قوانين األمن السيبراني في 

البحرين وفق المعايير األوروبية
أك��د الرئي��س التنفيذي للمرك��ز الوطني لألمن الس��يبراني 
الش��يخ س��لمان بن محم��د آل خليف��ة، أن البحري��ن أنجزت 
الضواب��ط والقواني��ن الخاصة ف��ي مجال األمن الس��يبراني 
للتناس��ب مع طبيعة العمل المعتمدة في المملكة تماشيًا 
م��ع المعايي��ر األوروبي��ة خاصة فيم��ا يتعل��ق بالمعامالت 
اإللكتروني��ة وحماي��ة البيان��ات الش��خصية، باإلضاف��ة إلى 

التوقيع اإللكتروني.

 »الصحة«: ال إصابات بالسل 
بين نزالء »اإلصالح والتأهيل«

أكدت وزارة الصحة، أنه ال توجد أي حالة مصابة بمرض السل 
في مركز اإلصالح والتأهيل في الوقت الحالي، مبينة أن النزيل 
المصاب في وقت س��ابق كان تم نقله إلى مجمع الس��لمانية 
الطبي منذ أس��بوعين وحالته اآلن مس��تقرة، وم��ازال يخضع 

للعالج والعناية الطبية الالزمة.

قطع اإلنترنت وفرض حظر التجوال

 الشرطة الهندية تقتل شخصين 
وتعتقل 130 في تظاهرة منددة باإلساءة للرسول

أعلنت الش��رطة الهندية، أمس، مقتل ش��خصين 
واعتق��ال أكثر م��ن 130 آخرين خ��الل تظاهرات 
نظمه��ا مس��لمو الهن��د، تندي��دًا بالتصريحات 
المس��يئة للنبي محمد صلى اهلل عليه وسلم من 

مسؤولي الحزب الحاكم.
وكان آالف المس��لمين تدفقوا إلى الش��وارع بعد 
ص��الة الجمعة، في تظاه��رات احتجاجية ضخمة 
في أنحاء الهند للتنديد بالتصريحات المس��يئة. 
فيما أطلقت الش��رطة النار على الحشود في بلدة 
رانتشي شرق الهند لتفريق المتظاهرين ما أدى 
إلى مقت��ل ش��خصين وإصابة آخري��ن. وقطعت 
السلطات ش��بكة اإلنترنت في المدينة، وفرضت 
حظر تجول. وظلت األجواء متوترة بالمدينة حتى 

أمس السبت.
كما أطلقت ش��رطة والي��ة أوتار برادي��ش الغاز 
المس��يل للدموع لتفريق تجمع واحد على األقل، 
بعد أن ش��هدت هذه الوالية الشمالية تظاهرات 

عدة. 
دم��ى  الحش��ود  أحرق��ت  التظاه��رات،  وخ��الل 
جانات��ا«  »بهاراتي��ا  ح��زب  باس��م  للمتحدث��ة 
الحاك��م، نوبور ش��ارما الت��ي أث��ارت تعليقاتها 
ه��ذه االحتجاج��ات. وف��ي بنغ��الدش المجاورة 
ش��ارك أكثر من مائة ألف ش��خص في تظاهرات 
احتج��اج الجمع��ة، فيم��ا احت��ج اآلالف أيضًا في 
الهور الباكس��تانية، مطالبين حكومتهم باتخاذ 

إجراءات صارمة بحق الهند.

يكشف أدلة جديدة حول وفاة العمال بمنشآت كأس العالم
 كتاب في أمستردام يدعو 

لحملة دولية ضد االنتهاكات القطرية
هولندي��ون  رياضي��ون  أطل��ق 
بعنوان  كتاب��ًا جدي��دًا  وبلجيكي��ون 
 Nooit Meer( »ال مزي��د من قط��ر«
Qatar(، بالتزام��ن م��ع حفل إطالق 
للكت��اب أقيم في اإلس��تاد األولمبي 
بالعاصم��ة الهولندي��ة أمس��تردام، 
حي��ث يتطرق الكت��اب لق��رار الفيفا 
المثير للجدل بمنح قطر اس��تضافة 
كأس العال��م، رغم س��جلها الس��يئ 
في مج��ال حقوق اإلنس��ان، والتاريخ 
الطوي��ل لالنتهاكات الت��ي يرتكبها 
النظ��ام القطري في حقوق اإلنس��ان 

والعمال.
ويكش��ف الكت��اب أدلة جدي��دة حول 
المهاجري��ن  العم��ال  آالف  وف��اة 
أثناء قيامه��م بأعمال البن��اء للبنية 

التحتية ل��كأس العالم، كما يعرض 
بالتفصيل التاري��خ المروع للحكومة 
القطرية في انته��اك حقوق العمال 
والتميي��ز ونق��ص حري��ة الصحافة، 

وانتهاكات حقوق المرأة، كما يكشف 
أكاذيب الحكومة والسلطات القطرية 
التي حاولت نشرها باستخدام آليات 

العالقات العامة.

120 دينارًا أول عمولة بيع لقطعة أرض في السبعينات
سعد السهلي: تركت التدريس واتجهت 

للعقارات عماًل بمقولة »راعي المعاش ما عاش«
عباس المغني «

رجل األعمال والعقارات سعد السهلي يمثل قصة نجاح بنكهة 
مختلف��ة إذ انتقل من العمل في س��لك التدريس إلى العمل 

الحر في القطاع العقاري.
وس��رد السهلي في حوار مع الوطن مسيرته الحافلة في مجال 

العقارات، مش��يرًا إلى أن أول أرض اش��تراها في الس��بعينات، قام ببيعها بعد 6 
ش��هور، بربح 120 دينارًا، وهو مبلغ يعادل ضعف راتب الوظيفة في ذلك الوقت، 
وهذا ما ش��جعه على ش��راء األراضي والمتاجرة واالستثمار فيها. وقال إنه أسس 
أول مكتب عقاري مع ش��ريكه أحمد بش��مي في 1977، ثم تملك نصيب بش��مي 
بعده��ا بفترة وعمل على تطوير أعماله والتوس��ع بش��كل كبير حتى امتد عمله 
للكثي��ر من البل��دان بتقديم خدم��ات التثمين العق��اري في البحري��ن وخارجها 

 سعد السهليكالسعودية والكويت واإلمارات ولبنان.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 »األشغال«: البدء في االختبارات 
التشغيلية النهائية لمبنى »المواصالت« 

أك��د وزي��ر األش��غال وش��ؤون البلدي��ات 
والتخطيط العمراني عصام خلف االنتهاء 
من تنفيذ كافة األعمال اإلنشائية للمبنى 
واالتصاالت  المواص��ات  ل��وزارة  الرئيس 
بالتي��ار  وتوصيل��ه  المح��رق  بمحافظ��ة 
الكهربائ��ي، حي��ث يج��ري حالي��ًا تنفي��ذ 
النهائية لألنظمة  التش��غيلية  االختبارات 
واألجه��زة اإللكتروميكانيكية، اس��تعدادًا 
لتس��ليمه لوزارة المواص��ات واالتصاالت 

خال الربع الثالث من العام الحالي.
وستش��مل االختبارات التشغيلية النهائية 
أنظمة التكييف وإطفاء الحريق والس��امة 
وإدارة المبنى واألم��ن وكاميرات المراقبة 
ودخ��ول المبن��ى، باإلضاف��ة إل��ى أجهزة 
الكهرب��اء االحتياطي��ة وغيره��ا، من أجل 

األداء،  أعل��ى معايي��ر  ضم��ان تحقيقه��ا 
واس��تيفائها جمي��ع االش��تراطات الفنية 

المطلوبة.
وأضاف خلف أن تنفيذ هذا المش��روع يأتي 
في إطار االهتمام المس��تمر بالمشروعات 
وزارة  تق��وم  الت��ي  المتنوع��ة  الخدمي��ة 
األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط 
العمران��ي بتصميمه��ا واإلش��راف عل��ى 
والجه��ات  ال��وزارات  لصال��ح  تنفيذه��ا 

الحكومية المختلفة بالمملكة.
وأوضح أن مش��روع مبنى وزارة المواصات 
واالتص��االت الرئيس يعد من المش��اريع 
المهمة التي تحرص »ش��ؤون األش��غال« 
على تنفيذها، لما س��يحققه هذا المشروع 
من خفض للنفقات والتكلفة التش��غيلية 

للمرافق ويحق��ق التوظيف األمثل للموارد 
الحكومية بش��كل مستدام بما يتوافق مع 
رؤية البحرين االقتصادية 2030، من خال 
احتواء المبنى معظ��م إدارات وتخصصات 
المختلف��ة في  المواص��ات واالتص��االت 
مقر واحد بتصمي��م معماري مميز، وبيئة 
عم��ل محف��ّزة ومبدعة، ما سيس��اهم في 
رفع مس��توى اإلنتاجي��ة والكف��اءة ويعزز 
قن��وات التواصل والتنس��يق وتقديم كافة 
الخدم��ات المقدمة للمراجعي��ن من قبل 

وزارة المواصات واالتصاالت.
يذكر أن المش��روع روعي في تصميمه أن 
يعك��س طبيع��ة عم��ل وزارة المواصات 
واالتصاالت، مع األخذ في االعتبار االرتباط 
األزل��ي لمملكة البحرين بالبحر والس��فن، 

واالس��تفادة من موقع المبنى بالقرب من 
مطار البحري��ن الدولي، ومزج كل ذلك في 
تصمي��م معم��اري متميز ليش��كل واجهة 
معمارية عصرية ورؤي��ة حديثة وانطباعًا 
حضاريًا الستقبال زائري المملكة ويعكس 
التطور والتقدم الحضاري والعمراني الذي 
تش��هده مملكتنا الغالية ف��ي ظل العهد 
الزاهر لجالة المل��ك المعظم حفظه اهلل 

ورعاه.
وذك��ر الوزي��ر أنه تم��ت إدارة المش��روع 
م��ن قب��ل إدارة المش��اريع اإلس��تراتيجية 
تصميم��ه  وت��م  األش��غال«  ب�»ش��ؤون 
واإلش��راف على أعم��ال تنفيذه بواس��طة 
مكتب دار الخليج للهندسة، في حين تمت 
ترس��ية أعمال المقاولة م��ن قبل مجلس 

المناقصات والمزايدات على شركة الجميل 
للمقاوالت.

 ويق��ع المش��روع على مس��احة أرض تبلغ 
حوال��ي 15611 مت��رًا مربع��ًا، ف��ي حي��ن 
بلغت مس��احة البناء حوال��ي 19275 مترًا 
مربع��ًا، ويتك��ون المبن��ى م��ن 7 طوابق 
باإلضافة إلى طابق سفلي يضم الخدمات 
للمبن��ى،  المش��غلة  الكهروميكانيكي��ة 
ومسطحات خضراء و219 موقفًا للسيارات.

كما ت��م تزوي��د المبنى بأح��دث األنظمة 
واألجه��زة والتقني��ات والم��واد الصديقة 
للبيئ��ة وف��ق أرق��ى المعايي��ر العالمي��ة 
لمواكبة متطلبات البن��اء الحديثة وتوفير 
البيئ��ة المائم��ة للموظفي��ن ومرت��ادي 

المبنى.

 راشد بن عبدالرحمن: مد جسور التواصل 
مع أمانة العاصمة لتحقيق األهداف المشتركة

أكد محافظ العاصمة الشيخ راشد 
ب��ن عبدالرحم��ن آل خليفة حرص 
المحافظة على مد جسور التواصل 
وتعزي��ز التنس��يق المش��ترك مع 
أمان��ة العاصمة، لتحقيق األهداف 
المش��تركة للجهتي��ن المتمثل��ة 
ف��ي متابع��ة احتياج��ات األهالي 
المراف��ق  وتطوي��ر  وتحس��ين 
للمواطنين  المقدم��ة  والخدم��ات 
دور  إل��ى  منوه��ًا  والمقيمي��ن، 
المحافظ��ة كحلق��ة وص��ل فاعلة 
للتعرف على متطلبات المواطنين 
الجهات  م��ع  تنفيذه��ا  ومتابع��ة 

الحكومية.
ج��اء ذل��ك خ��ال اس��تقباله مدير 
محم��د  العاصم��ة  أمان��ة  ع��ام 
الس��هلي، بحضور نائب المحافظ 
اإلدارات  ومدي��ري  المدني  حس��ن 
بالمحافظة، حي��ث قدموا التهاني 
والتبريكات إلى الش��يخ راش��د بن 
عبدالرحمن آل خليف��ة على الثقة 
الملكية السامية بتعيينه محافظًا 

التوفيق  ل��ه  متمنين  للعاصم��ة، 
والنجاح في مهام عمله.

وبحث المحافظ خال اللقاء خطط 
المستقبلية  والمشروعات  التنمية 
لتلبية احتياج��ات أهالي العاصمة 
م��ن الخدمات ف��ي مختلف مناطق 

المحافظ��ة، كما اس��تعرض رؤية 
ورس��الة المحافظ��ة القائمة على 
تقديم خدمات متميزة للمواطنين 
والمقيمي��ن عب��ر متابعة وتطوير 
الخطط التنموية، إضافة إلى عدد 
من البرامج والمشاريع المستقبلية 

التي تس��عى المحافظة لتنفيذها 
والت��ي تص��ب ف��ي مج��ال تطوير 
الخدم��ات العامة لألهالي؛ س��عيًا 
للنهوض بالمحافظة بش��كل عام، 
والواجه��ة  العاصم��ة  بصفته��ا 

االقتصادية والسياحية للمملكة.

طالبوا بتشديد الرقابة على برك السباحة

 أهالي المحرق: تعيين مواقع 
محددة لعربات الطعام وتشديد الرقابة الصحية

دع��ا أهالي محافظة المحرق، إل��ى تعيين مواقع 
مح��ددة لعرب��ات الطع��ام ب��داًل من عش��وائية 
تواجدها الحالي دون رقابة صحية أو اش��تراطات 
تنظيمية، مطالبين بإعادة تنظيم فرضة قالي.

جاء ذل��ك، خ��ال المجلس األس��بوعي لمحافظة 
المح��رق، ط��رح من خال��ه األهال��ي العديد من 
المواضيع ذات الش��أن العام، حيث ش��ددوا على 
أهمي��ة احتضان الش��باب وخاصة خ��ال اإلجازة 
الصيفية ووج��وب اس��تثمارها بالبرامج الوطنية 

لتعود بالنفع على الجميع.
ورفع محافظ المحرق س��لمان بن هندي الش��كر 
إل��ى صاحب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء 
عل��ى الجهود التي يبذلها س��موه والتي أدت إلى 
نجاح خطة التعافي، مش��يدًا بلق��اء وزير المالية 
واالقتص��اد الوطني برؤس��اء تحري��ر الصحف وما 
عكس��ه ه��ذا اللق��اء من ش��فافية م��ن البيانات 
والنجاح��ات الت��ي تحققه��ا المملكة ف��ي كافة 

المجاالت التنموية.
وتناول رجل األعمال فؤاد ش��ويطر افتقار س��وق 
المحرق القديم إل��ى المرافق الصحية والخدمات 
العامة وخاصة أنه يعتبر وجهة سياحية ومقصدًا 

لزوار المملكة.
م��ن جانب��ه، أك��د الناش��ط االجتماع��ي عبداهلل 
محمد ضرورة تكثيف اللوحات اإلرشادية الخاصة 
بالمناط��ق التي يمنع فيها الس��باحة حرصًا على 
س��امة مرتاديها، بينما لفت خال��د الزياني إلى 

أهمية تعيين مواقع محددة لعربات الطعام بداًل 
من عش��وائية تواجدها الحالي دون رقابة صحية 

ودون اشتراطات تنظيمية.
وركز الناشط محمد الدوسري على أهمية استثمار 
طاقات ووقت فراغ الشباب من الجنسين، وخاصة 
خال فترة اإلجازة والعطل، منوهًا إلى أن األحياء 
القديم��ة بالمح��رق تع��ج بالش��باب دون وجود 
أنشطة تحتضن طاقاتهم وتستثمر هواياتهم، 
بينما أش��ارت الناش��طة حنان س��يف إلى أهمية 
إع��ادة النظر في مداخل ومخ��ارج حديقة المحرق 

الكبرى تفاديًا لازدحامات المرورية.
وأش��ار محمد الدخّي��ل إلى أهمية إع��ادة تنظيم 
فرضة قالي، مش��يرًا في الوقت نفسه إلى نقص 

الرقاب��ة والمتابع��ة عل��ى ذلك المنف��ذ البحري 
المهم.

واتفق األهالي على أهمية تش��ديد الرقابة على 
ب��رك الس��باحة، وض��رورة اختيار المص��رح منها 
والمستوفية لشروط األمن والسامة حفاظًا على 

األرواح وسامة المرتادين.
وأجمع األهالي على أن المحرق تستحق أن يكون 
لها متحف خ��اص يحكي عراقة ه��ذه المحافظة 
ومكانته��ا عبر الزم��ن كونها العاصم��ة األولى 
للمملكة، باإلضافة إلى استعراض المتحف مهن 
أهاليه��ا وبيوتاتها العريق��ة وأعامها في جميع 
المج��االت، وم��ا يمتلك��ه أهاليها م��ن مقتنيات 

قديمة.

»بلدية الجنوبية« تزرع 220 شجرة 
في »يوسف إنجنير الصحي«

قام��ت بلدية المنطقة الجنوبية بالتع��اون مع مراكز الرعاية 
الصحي��ة األولي��ة، بزراع��ة 220 ش��جرة ف��ي مرك��ز يوس��ف 
عبدالرحم��ن إنجنير الصحي بمدينة عيس��ى، ف��ي إطار تنفيذ 
البلدية للخطة التي وضعتها لتكثيف التش��جير في المنطقة 

الجنوبية.
ويعد مركز يوس��ف إنجنير الصحي الثالث الذي تم زراعته من 
قب��ل بلدية المنطقة الجنوبية، حيث س��بق أن تم زراعة مركز 
حم��د كانو الصحي ومركز الش��يخ عبداهلل ب��ن خالد آل خليفة 

الصحي بالرفاع.
وتس��عى البلدية الجنوبية لزيادة وتيرة التشجير في الشوارع 
العام��ة والحدائق والمراف��ق التابعة لها، فض��ًا على تعزيز 
الش��راكة المجتمعي��ة مع الجه��ات والمؤسس��ات الحكومية 
والخاص��ة، من أجل توس��يع الرقعة الخضراء، وتش��جيع أفراد 

المجتمع على الزراعة المنزلية.
وتنظم البلدية فعاليات تش��جير أسبوعية في مواقع مختلفة 
بمش��اركة جه��ات رس��مية ومؤسس��ات المجتم��ع المدن��ي 
والش��ركات والبنوك، به��دف رفع الوعي المجتمعي وإش��راك 
ه��ذه الجهات في المبادرات التي تس��هم ف��ي إضفاء الطابع 
الجمالي على واجهات المباني في المناطق واألحياء الس��كنية 

والشوارع والمرافق العامة.
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 الفنانة التشكيلية 
 لولوة شويطر تبدع في إبراز 
دور وجمال المرأة البحرينية

ش��اركت الفنانة البحرينية التشكيلية لولوة شويطر في معرض 
التجم��ع الصيفي الفن��ي الذي أقيم برعاية وزي��رة الصحة فائقة 
الصال��ح بصال��ة كريت��ف كي��وب في أم��واج الجون وش��ارك فيه 
مجموع��ة من الفناني��ن، والذي اختت��م أعماله أمس. وأش��ارت 
ش��ويطر إلى أن المعرض اش��تمل عل��ى 54 لوح��ة فنية تحمل 
طابع��ًا خليجي��ًا وتراثيًا ل�31 فنان��ًا وفنانة، ولكل فنان أس��لوبه 
ولمسته في إيصال هذا الطابع. وأوضحت أنها شاركت بلوحتين، 
هم��ا: »ُملفته« و»النواع��م«، حيث تتخذ الم��رأة في جل لوحات 
لول��وة المس��احة الكبرى دائمًا؛ فهي تح��رص على أن تترك في 
أعماله��ا ج��زءًا من روحها ومنه��ا »كلولوه« من خ��ال إبراز دور 
وحضور المرأة القوي فنجد في لوحاتها التي قدمتها مقدار حبها 
إلبراز جمال األنثى ونعومتها بإحس��اس عاٍل ورقيق.وأضافت أن 
اللوحة األولى »ُملفتة« التي تم رس��مها في 2020 حصلت على 
المركز الثاني في إحدى المسابقات، فتصفها لولوة بأنها ملفتة 
كحبة لؤلؤة ال تش��به إال ذاتها، فنجد حضور وفخامة المرأة رغم 
بساطتها إال أن اإلحساس عاٍل جدًا في هذه اللوحة وهذا ما لفت 

انتباه الجميع.

»أماكن« تحصد جائزة ذهبية 
عالمية عن أفضل إعادة بناء 

هوية تجارية رقميًا

حصدت ش��ركة البحري��ن لمواقف الس��يارات »أماك��ن« الجائزة 
الذهبية ع��ن فئة أفضل إعادة بناء هوية مؤسس��ية تجارية في 
المجال الرقمي في مس��ابقة مجلة ترانس��فورم لمنطقة الشرق 

األوسط وأفريقيا لعام 2022.
وجاء تكريم الش��ركة، نظير التغيير ال��ذي أجرته في بناء الهوية 
التجاري��ة من خ��ال المجال الرقم��ي واإللكترون��ي بما في ذلك 

الموقع اإللكتروني والتطبيقات الرقمية.
يذكر أن »أماكن«، كش��فت ع��ن عامتها المؤسس��ية التجارية 
الجديدة في عام 2021، في الذكرى األربعين لتأس��يس الشركة. 
إذ يأتي التحول الجديد ضمن االس��تراتيجية الطموحة للشركة، 
التي تمهد الطريق للجيل الق��ادم في مجال النقل باإلضافة إلى 

ابتكار تجارب جديدة لخدمة مواقف السيارات في البحرين.
وعم��ل على إع��ادة بناء الهوي��ة الرقمي��ة الجدي��دة ل�»أماكن« 
الش��ريك اإلبداع��ي وكالة »إب��ك لي��ون« Epic Lion، والذي قام 
بتأسيس��ه الثنائي المبدع رمزي مطران وس��كوت كليفان. وقال 
الرئي��س التنفيذي للش��ركة ط��ارق الجودر: »تكريمن��ا من قبل 
هذه المنصة المرموقة إنما يعكس مس��اعي شركتنا المستمرة 
لخلق تجارب انس��يابية لخدمة مواقف السيارات، وتغيير مفهوم 

الطريقة التي يتنقل بها الناس«.
وأض��اف الجودر، أن��ه لتحقيق تح��ول كبير ونقل��ة نوعية وإعادة 
صياغة إرث عمره 40 عامًا يتطلب األمر عقواًل مبتكرة وش��جاعة، 
وقد أثبتت هذه الجائزة نجاح التعاون مع Epic Lion ونتطلع إلى 

تحقيق المزيد من اإلنجازات في المنطقة.
 Epic م��ن جانبه، قال المؤس��س والرئي��س التنفيذي لش��ركة
Lion، رمزي مطران: »تم منحنا الحرية في تكوين عامة تجارية 
تتمح��ور حول العمي��ل، وانتهاًء بتقديم تجرب��ة للتنقل تتعدى 

مواقف السيارات«.

رمزي مطران طارق الجودر 

 انتخاب مجلس إدارة جديد 
التحاد مالك جزر أمواج المركزي

عقدت الجمعية العمومية لجزر أمواج اجتماعها النتخاب مجلس إدارة جديد التحاد الماك 
المركزي لجزر أمواج، حيث جرت االنتخابات أمس.

وأسفرت النتائج عن فوز كل من:
١- الشيخ حمد بن خليفة آل خليفة.

٢- أحمد صباح السلوم.
٣- عبداهلل الشهابي. 

٤- محمد عباس حاجي.
٥- محمد يعقوب. 

٦- محمد الكوهجي. 
٧- محمد الغناة.

وكل من أكرم مكناس وحمد الساعي وإلياس قرعان كأعضاء احتياط بحسب البيان الصادر 
.cber عن شركة

السلوم: الزيارة تؤكد عمق العالقات البحرينية السعودية

 عبدالعزيز بن طالل يّطلع على برامج 
وأنشطة »الصغيرة والمتوسطة«

قام رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج 
للتنمي��ة »أجفن��د« صاحب  العرب��ي 
الس��مو الملك��ي األمي��ر عبدالعزي��ز 
ب��ن طال ب��ن عبدالعزيز آل س��عود، 
بزيارة إل��ى جمعية البحري��ن لتنمية 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
مقرها بغرفة تجارة وصناعة البحرين 
لاطاع على برامج وأنشطة حاضنات 
األعمال المندرجة تحت إدارة الجمعية 
والتعرف على تجارب رواد األعمال من 
فئة الشباب بالجمعية وآلية تأسيس 
والمتوس��طة  الصغي��رة  المش��اريع 
فيها. وأك��د رئيس الجمعي��ة النائب 
صاح��ب  زي��ارة  أن  الس��لوم،  أحم��د 
الس��مو الملك��ي األمي��ر عبدالعزي��ز 
بن ط��ال ب��ن عبدالعزيز آل س��عود 
إل��ى الجمعي��ة، تعكس م��دى عمق 
العاقات البحرينية الس��عودية. ونوه 
بحرص س��موه على دعم مش��روعات 
الش��باب البحرين��ي والخليجي، خاصة 
المؤسس��ات  األعم��ال وأصحاب  رواد 

والتع��رف  والمتوس��طة،  الصغي��رة 
عن قرب عل��ى جهوده��م وأعمالهم 
ب��دور برنامج  وإبداعاته��م، مش��يدًا 
»أجفند« الكبي��ر والمهم في التنمية 
البش��رية عل��ى المس��توى الخليج��ي 
واإلقليمي والعالمي. من جانبه، أشار 
عض��و مجل��س إدارة الجمعية رئيس 

لجن��ة تنمي��ة المؤسس��ات متناهية 
الصغر محمد الموسوي، إلى أن زيارة 
صاحب الس��مو الملكي كان لها األثر 
الكبير على رواد األعمال في الحاضنة، 
والتي منحتهم دفعة معنوية كبيرة.

ون��وه بح��رص س��موه، عل��ى تقديم 
األعم��ال  رواد  وتوجي��ه  اإلرش��ادات 

الش��باب لتطوير أعمالهم حتى يكون 
لهم مكان فاعل في الس��وق التجاري 

والمجتمع االقتصادي الخليجي.
إدارة  مجل��س  عض��و  ثّمن��ت  فيم��ا 
الجمعي��ة رئيس��ة العاق��ات العامة 
والفعالي��ات ياس��مين جم��ال، زيارة 
صاح��ب الس��مو الملك��ي للجمعي��ة، 
معرب��ة ع��ن تطلعه��ا لمزي��د م��ن 
وبرنام��ج  الجمعي��ة  بي��ن  التع��اون 

»أجفند« خال الفترة القادمة.
وش��ارك في الزي��ارة كل م��ن المدير 
التنفي��ذي لبرنام��ج »أجفن��د« ناصر 
العربية  الجامعة  ورئيس  القحطاني، 
المفتوح��ة محمد الزك��ري، والرئيس 
التنفي��ذي لش��ركة اإلب��داع للتمويل 
متناه��ي الصغر - البحري��ن الدكتور 
خالد الغزاوي، حيث أش��ادوا بمستوى 
وحاضن��ات  الجمعي��ة  ف��ي  العم��ل 
األعمال، منوهين بمس��توى مخرجات 
معه��د ريادة األعم��ال ورواد األعمال 
المتواجدين في الحاضنات بالجمعية.

حذر من العبث بالكلمات تحت شعار الحرية الشخصية

القس هاني عزيز يستنكر التصريحات المسيئة للرسول
أكد رئيس جمعية البيارق البيضاء راعي الكنيسة 
اإلنجيلي��ة الوطني��ة الق��س هاني عزي��ز، رفضه 
وش��جبه ما يوجهه البعض من إس��اءة للرس��ول 
محمد صلى اهلل عليه وس��لم، أو أي رسول أو نبي، 
واصفًا من يوجه��ون هذه اإلس��اءات بالمرضى، 
مؤكدًا أن األنبياء والرسل يحملون رسالة السام 
والحب من اهلل تعالى إلى كل العالم، وأن اإلساءة 

لألنبياء إساءة لمن حّملهم الرسالة.
وق��ال: »إن ما تفوهت به المتحدثة باس��م حزب 
بهاراتي��ا جاناتا الحاكم في الهند أنوبور ش��ارما، 
من كلمات إس��اءة لنبي اإلسام محمد صلى اهلل 
عليه وس��لم، مرف��وض رفضًا قاطع��ًا، وبصفتي 

رج��ل دين مس��يحيًا، علمني دين��ي أن أحترم كل 
األديان والمعتقدات«.

وحذر الق��س هاني ف��ي تصريح ل��ه أمس ممن 
يعبث��ون بكلماتهم غي��ر المس��ؤولة وينطقون 
بها تحت ش��عار الحرية الش��خصية، وق��ال: »إن 
حريتك تق��ف عند حدود المس��اس بمعتقداتي. 
اضبط كلماتك حينم��ا تمس معتقداِت اآلخرين 

ورموزهم الدينية«.
وتاب��ع: »تعلمت أنه كل ما تريد أن يفعَل الناس 
بك��م فافعلوا أنتم أيضًا به��م، وأْن أحبَّ إلخوتي 
في اإلنس��انية ما أحّبه لنفس��ي«، مؤك��دًا أن ما 
تعلمت��ه م��ن حيات��ي ف��ي البحرين س��واء على 

مستوى قيادة حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم، وصاحب 
السمو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعلى مس��توى 
الش��عب البحريني المس��امح والمحب للغير، هو 
قبول اآلخر والتعايش السلمي والعيش في محبة 

وسام«.
وأش��ار إلى أهمية الكلم��ة وخطرها، حيث إن كل 
كلمة يتكلم بها الناس س��يعطون عنها حس��ابًا 
يوم الدين، مش��ددًا على مس��ؤولية الكلمة أمام 
اهلل تعالى كونها تبني وتهدم وُتش��جع وُتحيي، 

وتشفي وُتمرض، وُتنجح وُتفشل.

 البهائيون ينظمون مؤتمر 
»بناء المجتمع« لتطبيق قيم المواطنة العليا

نظ��م البهائي��ون في مملك��ة البحرين مؤتم��رًا بعنوان »بن��اء المجتمع«، 
بمشاركة أكثر من 350 شخصًا من مختلف األطياف والفئات العمرية، حيث 
يتطرق إلى دور المجتمع في تطبيق قيم المواطنة العليا والقيم اإلنس��انية 
والوص��ول إلى فهم أعمق له��ا بما يتوافق مع رؤى حض��رة صاحب الجالة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم.
وخ��ال افتتاح المؤتمر الذي يختتم أعماله اليوم ألقى فيصل رفيعي كلمة 
بالنيابة عن البهائيين في البحرين، قال فيها: »إن الرؤية الثاقبة والمشرقة 
لحضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم، 
وضعت البحري��ن على الخارطة العالمية، حيث ضمن��ت للمواطن االنخراط 
في تشييد األس��س التنموية الصحيحة وبناء قدراته لتمكينه للقيام بدوره 

الريادي وأخذ موقعه الحقيقي في تنفيذ أهداف التنمية المس��تدامة وحشد 
جميع أفكاره وطاقاته نحو خدمة المجتمع لبناء عالم أكثر تطورًا وازدهارًا«.
وأض��اف أن ح��ب الوطن يدعونا جميع��ًا للحرص على المش��اركة الجماعية 
الصادقة وتعزيز روح االنس��جام وتوريث القيم اإلنس��انية النبيلة جيًا بعد 
جيل. وأش��ار رفيعي إلى أن فكرة المؤتمر تأتي من مفهوم خدمة المجتمع 
بجان��ب اآلخرين، حيث إن هذا مفهوم أساس��ي لتعزي��ز التعايش بين أبناء 

المجتمع الواحد وترجمتها إلى أعمال ينتفع منها الجميع. 
وأوض��ح أن التجارب التي س��يتم مش��اركتها والتباحث حوله��ا خال يومي 
المؤتمر تركز على كيفية تعزيز حس المسؤولية إذ ُيَعد تعبيرًا عن السعي 

المستمر لفهم الواقع االجتماعي والعمل على تلبية احتياجات المجتمع.

فخرو رئيسًا لـ»تنمية الطفولة« والحواج نائبًا
زك��ت الجمعي��ة البحرينية لتنمي��ة الطفولة، خال 
اجتماع الجمعية العمومية العادية ال�31، الدكتور 
حس��ن فخ��رو رئيس��ًا لمجل��س اإلدارة، والدكت��ور 
عب��داهلل الح��واج نائب��ًا للرئي��س. فيما ت��م تزكية 
كل م��ن: الدكت��ور فؤاد ش��هاب، والدكتورة فخرية 
دي��ري، وبهيجة الديلم��ي أعضاًء بمجل��س اإلدارة، 
وفوزي��ة المح��روس أمينًا للس��ر، والدكتور حس��ن 
كمال أمينًا ماليًا. وأك��د فخرو حرص مجلس اإلدارة 
على االس��تنارة باآلراء الس��ديدة للحض��ور من أجل 
مواصلة مس��يرة الجمعي��ة والعمل عل��ى رفعتها، 
مقدمًا الشكر ألعضاء مجلس اإلدارة ورؤساء اللجان 
لجهوده��م المخلصة في تطوي��ر العمل بالجمعية 

مع بيان هذه األنشطة والفعاليات. 
وتن��اول فخرو ف��ي كلمته أه��م إنجازات ومش��اريع 
الجمعية، ومن بينها تطور العمل في مشروع البناء 
االستثماري للجمعية لتطوير وتنويع مصادر الدخل 

وضمان استمراره.
وقدم األمي��ن المالي الدكتور حس��ن كمال ملخصًا 
لتط��ورات العم��ل ف��ي مش��روع المبن��ى، إضاف��ة 
إل��ى اإلعداد والتحضي��ر لمؤتمر الجمعية التاس��ع 
»الطفول��ة والتكنولوجي��ا.. الف��رص والتحديات«، 
ال��ذي من المقرر عقده في أكتوبر المقبل برئاس��ة 

الدكتور فؤاد ش��هاب. كما تن��اول فخرو في كلمته 
قيام لجن��ة الم��رأة بالجمعية بتنظي��م المحاضرة 
االفتراضي��ة التوعوي��ة الت��ي تص��ب ح��ول حقوق 
األطف��ال أم��ام مخاط��ر الث��ورة الرقمي��ة بعنوان: 
»التعلي��ق العام رقم 25 للجن��ة حقوق الطفل حول 
حقوق األطف��ال المتعلقة بالبيئ��ة الرقمية وتأثير 
األلع��اب اإللكترونية على األطفال، التي نس��قتها 

فوزية المحروس من تقديم أمل الدوس��ري - عضو 
الجمعية، والدكتور سهام الصويغ عضو الجمعية.

فيما قدم نبيل الساعي، ممثل مكتب نبيل الساعي 
لتدقيق الحس��ابات، إل��ى األعضاء تقري��ر الجمعية 
المالي، موضح��ًا أن أعضاء مجل��س اإلدارة يأملون 
في زيادة مردودها المالي عن طريق بعض األدوات 

المجدية والمحفوظة.

 »البحرين للعمل التطوعي« 
تؤسس أقسامًا تنفيذية ألنشطتها

قرر مجل��س إدارة جمعي��ة البحرين للعمل التطوعي، تأس��يس 
أقسام تنفيذية للبرامج واألنشطة التي تخدم الوطن والمجتمع.

وتم إس��ناد اإلش��راف العام والمتابعة لألقسام إلى نائب رئيس 
الجمعية محمد البلوش��ي، أما قس��م العاق��ات العامة واإلعام 
وش��ؤون العضوية يترأس��ه ع��دي الهرمي ويعنى هذا القس��م 
بمتابع��ة قن��وات التواص��ل االجتماع��ي ومتابع��ة العضويات 
الجديدة. فيما أسندت مهمة ش��ؤون الموارد البشرية والتدريب 
والتطوير إلى حس��ين العالي، حيث يختص هذا القس��م بتقديم 
الدورات والورش في التنمية البشرية ومفاهيم العمل التطوعي 
وكذلك التنس��يق مع الجه��ات والمؤسس��ات الحكومية واألهلية 
لتقديم ال��دورات التدريبية والورش بين أف��راد المجتمع وطلبة 

المدارس والجامعات.
أما فضل العماري، فقد أس��ند إليه رئاس��ة قسم شؤون الشباب 
والمتطوع الدولي، ويعنى هذا القس��م باالهتمام بفئة الش��باب 
والناشئة ويقوم على تنفيذ مجموعة من الفعاليات التي تناسب 
تلك الش��ريحة وتنم��ى قدراتهم وتعزز مفاهي��م العمل الوطني 

واالجتماعي والخيري لديهم.
أما قسم شؤون التواصل المجتمعّي واإلنساني، فتترأسه فتون 
الحايك، حيث يقوم القس��م بالتواصل المباش��ر مع مختلف فئات 
المجتم��ع وتنفيذ العديد من األنش��طة والفعاليات االجتماعية 

والخيرية واإلنسانية التي تخدم المجتمع والمواطن والوطن.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/12/watan-20220612.pdf?1655011052
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/12/watan-20220612.pdf?1655011052
https://alwatannews.net/article/1010261
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إطالق برنامج ماجستير اإلعالم بداية من العام الدراسي المقبل

 بدران لـ                 : »إعالم الخليجية« تسعى 
لتخريج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل

وليد صبري «

ق��ال عميد كلية العلوم اإلداري��ة والمالية في 
الجامعة الخليجية، والقائم بأعمال عميد كلية 
االتصال وتقنيات اإلعالم د. ش��ريف بدران، إن 
كلي��ة االتصال وتقنيات اإلع��الم والتي تعتبر 
أول كلية إع��الم في مملكة البحرين، تس��عى 
إلى رف��د البحرين بكوادر إعالمي��ة قادرة على 
مواكبة تطبي��ق تكنولوجيا اإلع��الم، وترتقي 
البحرين��ي  المجتم��ع  وطموح��ات  لتحدي��ات 
والخليجي والدولي، وقادرة على المنافس��ة في 
س��وق العمل، والمشاركة الفعالة في التنمية 
المستدامة في المملكة. وأضاف د. بدران، في 
حوار مع »الوطن«، أن الكلية الجديدة ُتعد هي 
أحدث كلي��ات جامعات مملك��ة البحرين وأول 
كلية في تخصص اإلعالم في المملكة إذ صدر 
قرار مجلس التعلي��م العالي في الخامس من 
مايو لعام 2022 باستحداث هذه الكلية لتتوج 
مس��يرة عمل دؤوب لقس��م اإلعالم والعالقات 
العام��ة وال��ذي ت��م إنش��اؤه في ع��ام 2007 
وتس��اهم في دع��م وتطوير الحق��ل اإلعالمي 
وفق مب��ادرات رائدة ووفق��ًا لتوجهات الرؤية 

التنموية الشاملة لمملكة البحرين 2030.
وكش��ف القائم بأعمال أول عميد لكلية إعالم 
في البحري��ن أن الكلية الجدي��دة لديها خطة 
طموحة الس��تضافة برامج مع جامعات أجنبية 
في مس��ارات إع��الم مختلفة، مش��يرًا إلى أنه 
بداية من العام المقبل س��وف تبدأ الدراس��ة 
في برنامج ماجستير اإلعالم والذي تم تطويره 
ليتناس��ب م��ع الراغبين في تطوي��ر قدراتهم 
في التفكير االس��تراتيجي والقي��ادة في مجال 

اإلعالم. وإلى نص الحوار:
ماذا يمثل لكم حصول الجامعة الخليجية على 
موافقة إنش��اء كلية االتصال وتقنيات اإلعالم 

لتكون أول كلية لإلعالم في مملكة البحرين؟
- ُيع��د إنش��اء الكلي��ة ه��و بمثاب��ة تحقيق 
طموح بالنسبة للمؤسس��ة، فلطالما اجتهد 
جمي��ع العاملي��ن ف��ي الجامع��ة الخليجي��ة 
على م��دار الخمس س��نوات الماضي��ة لبلوغ 
ه��ذا اإلنج��از، كم��ا ُيمثل ثقة مجل��س أمناء 
مجل��س التعلي��م العال��ي ف��ي المخرج��ات 
الحقيقي��ة لبرنام��ج اإلع��الم وتأكي��دًا عل��ى 
توافر البنية التحتية الكاملة لدراسة اإلعالم 
واالتص��ال بالجامع��ة الخليجي��ة والمتمثلة 
واألس��توديو  التليفزيوني،  األس��توديو  ف��ي 
ألعم��ال  المجه��زة  والمختب��رات  اإلذاع��ي، 
التصمي��م والمونتاج والجرافيك والوس��ائط 
المتعددة، ومنص��ة األداء اإلبداعي والتحرير 
الصحف��ي، وعلى المس��توى الش��خصي فإن 
إحساس��ي بالكلية الوليدة هو نفس إحساس 
انتظار مولود جديد أكرمك اهلل به بعد طول 
انتظار فينتابك حالة من الس��عادة المشوبة 
باإلصرار على رعايته وتنش��ئته، ثم تش��عر 
بعد لحظات بضرورة عملك بكل جد ونشاط 
وأن عليك تحمل مس��ؤولية أكب��ر لتكن قدر 
الثقة التي ُمنحت إياه��ا بوجود هذا المولود 
في حياتك، إنها األمانة التي فطر اهلل الناس 
عليه��ا إلعمار األرض والتطوي��ر الدائم عماًل 
بقول الحبيب صلي اهلل عليه وسلم »إذا قامت 

القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليزرعها«.
إذًا فم��ا اإلنج��ازات التي حققها قس��م اإلعالم 

حتى يحظى بثقة مجلس التعليم العالي؟
- ُيع��د برنام��ج اإلع��الم األكث��ر تمي��زًا بي��ن 
الجامع��ات في مملكة البحري��ن إذ إنه حاصل 
على الثق��ة الكاملة من هيئة ج��ودة التعليم 
والتدري��ب ف��ي مملك��ة البحري��ن وعضوي��ة 
رابطة كلي��ات الصحافة واإلع��الم الجماهيري 
 ،)ASJMC( األمريكي��ة  المتح��دة  بالوالي��ات 
واالعتماد الدولي المهني من المعهد الملكي 
البريطان��ي للعالقات العام��ة »CIPR« وذلك 
كأول برنام��ج أكاديمي في الش��رق األوس��ط 
يحص��ل على ه��ذا االعتم��اد، وفي ض��وء تلك 
الثق��ة الممنوحة للبرنامج فق��د وافق مجلس 
التعلي��م العالي أيضًا على إع��ادة فتح برنامج 
ماجس��تير اإلع��الم ف��ي الجامع��ة الخليجي��ة 
بداية من س��بتمبر من العام المقبل، كما أن 
قس��م اإلعالم والعالقات العام��ة في الجامعة 
الخليجية قد قدم للمجتمع البحريني والخليجي 
154 خريج��ًا م��ن برنام��ج البكالوريوس و72 
خريج��ًا من برنامج الماجس��تير، وهم يعتلون 
مناص��ب قيادي��ة وإداري��ة وفني��ة ف��ي قطاع 
اإلعالم الحكومي والخاص س��واء داخل مملكة 

البحرين أو خارجها.

ما هي رؤي��ة الكلية الجديدة ورس��التها تجاه 
خدمة المجتمع في مملكة البحرين؟

- لقد ُرس��مت رؤية الكلية الجديدة من الدور 
المن��وط تقديم��ه خ��الل الس��نوات القليل��ة 
المقبل��ة ب��أن تك��ون مرك��زًا فاع��اًل وحق��اًل 
إعالمي��ًا متميزًا في التعلي��م اإلعالمي القائم 
عل��ى التكنولوجيا والتدري��ب والبحث العلمي 
مجتم��ع  داخ��ل  المجتمعي��ة  والمش��اركة 
البحري��ن وخارجه. وُبنيت رس��التها على خلق 
بيئ��ة تعليمي��ة محفزة ُتس��هم ف��ي تقديم 
أنم��وذج ش��امل للتعلي��م والبح��ث العلم��ي 
المتط��ور وخدم��ة المجتم��ع وفق��ًا ألح��دث 
ورف��د  والتكنولوجي��ة،  المهني��ة  المعايي��ر 
مملكة البحري��ن بكوادر إعالمي��ة قادرة على 
مواكب��ة تطبيق تكنولوجيا اإلع��الم، وترتقي 
البحرين��ي  المجتم��ع  وطموح��ات  لتحدي��ات 
والخليجي والدولي، وقادرة على المنافسة في 
سوق العمل والمش��اركة الفعالة في التنمية 

المستدامة في مملكة البحرين.
ما هي أبرز التخصصات التي تقدمها الكلية؟

- تق��دم الكلي��ة حالي��ًا برنام��ج بكالوري��وس 
اإلع��الم بمس��ارين جديدين يت��م تطبيقهما 
م��ع بداية العام األكاديم��ي المقبل، األول هو 
مسار العالقات العامة الرقمية، والثاني مسار 

اإلع��الم الرقم��ي ويأتي المس��اران اس��تجابًة 
لمتطلبات س��وق العمل ف��ي مملكة البحرين، 
كذلك فإنه بداية من العام المقبل سوف تبدأ 
الدراس��ة في برنامج ماجس��تير اإلعالم والذي 
تم تطويره ليتناس��ب مع الراغبين في تطوير 
قدراتهم ف��ي التفكير االس��تراتيجي والقيادة 
في مج��ال اإلع��الم، كذلك فإن الكلي��ة لديها 
خطة طموحة الس��تضافة برام��ج مع جامعات 
أجنبي��ة ف��ي مس��ارات إع��الم مختلف��ة والتي 
بدأناها بالفعل وس��وف يش��هد العام المقبل 
التقديم على برنامجين جديدين لخدمة توجه 

اإلعالم في مملكة البحرين.
كم ستكون مدة الدراسة في الكلية؟ وكم عدد 
الساعات النظرية والعملية التي من الملزم أن 
يتجاوزها الطالب للحصول على البكالوريوس؟

- مدة الدراسة في برامج البكالوريوس بالكلية 
أرب��ع س��نوات وعل��ى الطال��ب أن يجت��از 130 
س��اعة، وأغلب س��اعات الخطة الدراس��ية ذات 
الطبيع��ة العملي��ة التطبيقية فكم��ا قلت إن 
البنية التحتية للكلية تس��مح بذلك باإلضافة 
إل��ى الزي��ارات الميداني��ة والخارجي��ة لبيئ��ة 
العمل الحقيقية، بينما الدراس��ة في البرنامج 
البكالوري��وس فس��وف تكون على م��دار ثالث 
فصول دراس��ية وعلى الطالب اجتياز 42 ساعة 
دراس��ية ما بي��ن فصلين دراس��يين وأطروحة 

للماجستير.
ك��م ع��دد المق��ررات الت��ي م��ن المتوقع أن 

تتضمنها الكلية؟ وما أبرزها؟
مق��ررات  أع��داد  بي��ن  اخت��الف  هن��اك   -
البكالوري��وس الت��ي يت��م طرحه��ا م��ن قبل 
الجامعة الخليجي��ة وبين أعداد المقررات التي 
يت��م طرحها ح��ال اس��تضافة برام��ج أجنبية، 
لك��ن بش��كل ع��ام ف��إن خط��ة البكالوريوس 
والت��ي يت��م تقديمه��ا العام المقبل إن ش��اء 
اهلل تتكون م��ن 51 مق��ررًا، تتضمن مقررات 
عديدة تركز على الجوانب التطبيقية في إدارة 
وسائل التواصل االجتماعي، وإنتاج المحتوى، 
وكتابة الس��يناريو، وري��ادة األعمال، وصحافة 
الهاتف المحمول، والترويج ودراس��ات السوق 
وس��لوك المس��تهلك، والتصمي��م الجرافيكي 
س��واء لإلع��الم الرقم��ي أو العالق��ات العامة 
الرقمي��ة. فيم��ا يتضمن برنامج الماجس��تير 
10 مق��ررات دراس��ية باإلضافة إل��ى أطروحة 
الماجس��تير وترك��ز المق��ررات عل��ى مهارات 

التخطي��ط والتفكي��ر االس��تراتيجي والقيادي 
في المؤسس��ات اإلعالمية س��واء الحكومية أو 
الخاصة باإلضافة إلى االتجاهات العالمية في 

المجال اإلعالمي.
هل هناك عدد محدد للقبول في كل قس��م من 

أقسام الكلية لاللتحاق به؟
- تلتزم الجامعة بالضوابط التي أقرها مجلس 
التعليم العالي بش��أن أع��داد الطالب، وهذه 
اإلجراءات تضمن س��المة العملية التعليمية 
س��واء في تواف��ر أعضاء هيئ��ة التدريس ذوي 
الخب��رة األكاديمي��ة والمهني��ة أو ف��ي توافر 
البني��ة التحتية من تجهيزات وأس��توديوهات 
ومختب��رات ومكتب��ة بما تتضمن��ه من كتب 
ومراجع ودوريات باإلضافة إلى قواعد البيانات 
المفتوح��ة والت��ي يتم االش��تراك بها لخدمة 

العملية التعليمية.
هل هناك ش��روط محددة لاللتحاق باألقس��ام 
المختلفة بالكلية خاص��ة ما يتعلق باللغتين 

العربية واإلنجليزية؟
- بالطبع هناك شروط وإجراءات لقبول الطالب 
وفق مح��ددات مجلس التعلي��م العالي ووفق 
سياس��ات وإجراءات الجامع��ة الخليجية والتي 
تم��ت بناء على المقارن��ات المرجعية مع عدد 
من الجه��ات العالمية المرموق��ة، فالجامعة 
تقب��ل الطالب ف��ي مرحل��ة البكالوريوس بحد 
أدن��ي 60% ف��ي المرحل��ة الثانوي��ة وأقل من 
ذلك يخضع لقبول مش��روط، مع ضرورة التزام 
المتق��دم بتقدي��م اختبارات قبول ف��ي اللغة 
العربي��ة واإلنجليزية والحاس��ب اآلل��ي وإجراء 
مقابلة ش��خصية مع لجنة من القسم المعني، 
كما أن شروط القبول في الماجستير أن يكون 
الطالب حاص��اًل على بكالوري��وس وبحد أدني 
2.33 وأق��ل من ذل��ك يخضع الطال��ب لقبول 
مش��روط، مع إجراء اختبارات قب��ول في اللغة 

اإلنجليزية ومقابلة شخصية.
هل من كلمة أخيرة؟

- حرصن��ا ومازلن��ا حريصين على إع��الء القيم 
األخالقية والمهنية ف��ي قطاع اإلعالم وهدفنا 
الوصول باإلعالم البحريني إلى الريادة الكاملة 
ف��ي المنطقة وتحقي��ق رؤية حض��رة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد المعظم، لمملكة البحرين 2030، وفتح 
آفاق تعاون جديدة الس��تضافة برامج حديثة 

مع جامعات أجنبية مرموقة. القائم بأعمال عميد كلية االتصال وتقنيات اإلعالم في الجامعة الخليجية خالل حواره مع »الوطن«

د. شريف بدران

 الدراسة 4 سنوات في برامج بكالوريوس 
الكلية وعلى الطالب اجتياز 130 ساعة

 51 مقررًا لبرنامج البكالوريوس 
و10 مقررات للماجستير

 60٪ في الثانوية حد أدنى للقبول 
في البكالوريوس ومعدل 2.33 للماجستير

 البرنامج حاصل على عضوية 
رابطة كليات الصحافة واإلعالم األمريكية

 »الطبي الجامعي« بمدينة الملك 
JCI عبداهلل يحصل على االعتماد الدولي

حص��ل المرك��ز الطب��ي الجامع��ي 
لمدين��ة المل��ك عب��داهلل الطبي��ة 
في البحرين، على ش��هادة اعتماد 
اللجن��ة الدولية المش��تركة لجودة 
 ،JCI الصحي��ة  الرعاي��ة  منش��آت 
المختص��ة بتقييم أداء مؤسس��ات 
ألعل��ى  وفق��ًا  الصحي��ة  الرعاي��ة 
الدولية لهيئات االعتماد  المعايير 

الرائدة.
وقال رئيس الجامعة الدكتور خالد 
العوهل��ي: »إن الجامع��ة أسس��ت 
المركز ليكون ن��واة لمدينة الملك 
عب��داهلل الطبي��ة، وحرص��ت من��ذ 
إنشائه على جودة وكفاءة خدماته، 
س��عيًا منها للمس��اهمة في تطور 

الخدمات الصحية في البحرين«.
وبي��ن أن الجامع��ة، جهزت المركز 
طبي��ة  بأجه��زة  إنش��ائه  من��ذ 
بمواصفات عالمي��ة فائقة التطور 
لتضع المرك��ز الطبي الجامعي في 
مصاف المراك��ز الطبية المتقدمة 

عالميًا. 
ويعم��ل بالمركز نخب��ة من أعضاء 
هيئة التدريس من كلية الطب في 
جامعة الخلي��ج العربي، إضافة إلى 
طاقم طبي من الخب��رات الخليجية 
والدولي��ة عالية التأهيل من حملة 
الش��هادات العلي��ا م��ن الجامعات 
األمريكي��ة واألوروبية، ويتدرب في 
المركز طلبة كلية الطب بالجامعة.

من جهته، أك��د الرئيس التنفيذي 
الدكت��ور  بمجموع��ة  للتش��غيل 
سليمان الحبيب الطبية والمشغلة 
عبدالوه��اب  الدكت��ور  للمرك��ز 

العبدالوه��اب، أن ه��ذا االعتم��اد 
ُيعد اعتراف��ًا دولي��ًا بتطبيق أعلى 
الضوابط وأفضل الممارس��ات في 
المرضى،  الج��ودة وس��المة  مجال 
باإلضاف��ة إلى تقديم رعاية صحية 

متميزة. 
وأش��ار إلى أن ه��ذا اإلنجاز لم يكن 
ليتحقق ل��وال الدعم ال��ذي تقدمه 
جامعة الخليج العربي وجهود كافة 
منس��وبي هذا المرك��ز الطبي من 
كف��اءات طبية وفنية وإدارية، إذ إن 
صحة وس��المة المرض��ى وتقديم 
خدم��ات طبي��ة ذات ج��ودة عالية 
من أهم أهداف وأولويات مجموعة 
التي  الطبي��ة،  الحبيب  د.س��ليمان 

تقوم بتشغيل وإدارة هذا المركز.
وأع��رب ع��ن ثقت��ه ف��ي أن يمثل 
ه��ذا االعتم��اد دافع��ًا قوي��ًا نحو 
المس��تمر لألداء وتوفير  التحسين 
أعلى مس��توى من الرعاية الصحية 

والخدمات المقدمة للمراجعين.
وأض��اف، أن اللجن��ة لديها إجراءات 
بالغ��ة الدق��ة ف��ي التقيي��م قبل 
منح ش��هادة االعتماد ألي منشأة، 
إذ تعتم��د عل��ى معايي��ر صارم��ة 
لقي��اس مس��توى ج��ودة الخدمات 
ومدى توافرها على مدار الس��اعة، 
ومراعاة حق��وق المرضى، والتحقق 
من تطبيق المعايير الدولية واتباع 
إج��راءات التعقي��م ومن��ع انتش��ار 
برام��ج  وج��ود  وكذل��ك  الع��دوى، 
تأهي��ل وتدريب للكوادر البش��رية 
وتطوي��ر  لتقيي��م  دوري  بش��كل 
األداء، وما يت��م تأمينه من أجهزة 
طبية متطورة تس��اعد األطباء على 
دق��ة التش��خيص، واتخ��اذ الخطة 

العالجية المناسبة.

د. خالد العوهلي 

 انطالق المؤتمر الخليجي 
للتنمية البشرية الثالثاء

ينطل��ق المؤتمر الخليجي للتنمية البش��رية في نس��خته 
التاس��عة بعد غد الثالث��اء، تحت عن��وان منظومة قياس 
األداء الف��ردي والتمي��ز المؤسس��ي، برعاي��ة وزير العمل 

والتنمية االجتماعية جميل حميدان.
وتأتي أهمية المؤتمر في هذا الوقت بالذات مع االنحسار 
التدريج��ي لجائح��ة كورونا وبدء العم��ل المكثف من قبل 
مختل��ف دول العال��م حكومات ومؤسس��ات خصوصًا دول 
الخلي��ج العرب��ي للتعافي االقتص��ادي وتنش��يط الحركة 
االقتصادي��ة والذي يأتي على س��لم أولوياته��ا االهتمام 
بالم��وارد وتنميتها ألن االقتصاد هو م��ن يولد الوظائف 
بالتالي تحتاج الدول أليدي عاملة ومؤهلة وكفوءة إلدارة 

وتمكين االقتصاديات القوية.
وأك��د رئيس المؤتم��ر، والرئي��س التنفي��ذي لمجموعة 
أوريجين، الدكتور أحمد البناء، أن ما تسعى له المؤسسات 
هو أن يكون هذا العنصر البشري منتجًا بكل معنى الكلمة 
خصوصًا بالنس��بة للجي��ل الحديث من أبن��اء دول مجلس 
التعاون. وتشير اإلحصاءات الدولية أنه بحلول عام 2025 
ف��إن 27% من أعمال مختلف المؤسس��ات ف��ي القطاعين 
الع��ام والخ��اص عالمي��ًا س��يديرها »جي��ل Z«، أي الذين 
ال تزي��د أعمارهم ع��ن 25 عامًا، ولذلك الب��د من تدريب 
وتهيئة الجيل الحالي أي باقي النس��بة وهي 63% والذين 

يحتاجون إل��ى تدريب نوعي وتغيير ج��ذري في المهارات 
لنستطيع لمواكبة المستقبل.

وقال��ت عميد كلية الخليج بس��لطنة عم��ان ونائب رئيس 
مجل��س إدارة الهيئ��ة العماني��ة لالعتم��اد األكاديم��ي 
الدكت��ورة ريم��ا الزدجالي��ة: »يجب التركيز عل��ى التعليم 
المتمي��ز ابت��داء م��ن المراحل األساس��ية حت��ى المراحل 
الجامعية ومن ثم نركز أيضًا على التدريب المتميز لنحقق 
الهدف المنش��ود خليجيًا وهي أي��ٍد عاملة ماهرة ومتميزة 

عالميًا«.
فيما أك��دت الدكتورة ري��م البوعينين، أنه بع��د الجائحة 
فقد تغي��ر نمط العمل كثيرًا من خالل التعاطي الواس��ع 
م��ع تكنولوجي��ا المعلوم��ات والعمل عن ُبع��د، مضيفة 
أن��ه »البد من إدخ��ال التكنولوجيا في عملنا بش��كل أكبر 

وبأقصى سرعة ممكنة مع الحفاظ على الجودة«.
أما فرح القاس��مي من مؤسسة جالوب للدراسات والبحوث 
والت��ي تعم��ل ف��ي دول الخلي��ج، فعب��رت ع��ن س��رورها 
بالمش��اركة ف��ي المؤتم��ر بورق��ه هامة تتن��اول غرس 
االندم��اج الوظيف��ي به��دف تعزي��ز الثقافة المؤسس��ية 
وبالتالي التميز المؤسس��ي المطل��وب من خالل الترابط 
بي��ن قي��ادة المؤسس��ة وبيئته��ا وجمي��ع الموظفي��ن 

والعاملين.

فرح القاسمي د. ريم البوعينين د. ريما الزدجالي
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

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/1010222
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/12/watan-20220612.pdf?1655011052
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.

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

1113162320

عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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 منسق الندوة ومدير الحوار: حوراء مرهون

 اإلسناد التقني: عبدالله عيسى ومعاذ توفيق

 تصحيح وتحرير: أحمد السعيد-جاسم اليوسف

 تنفيذ الملحق وتصميم اإلعالنات: قسم اإلنتاج الفني  

فريق عمل ندوة “^”

^ أكــدَّ رئيــس قســم هندســة المــرور فــي وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات 
والتخطيــط العمرانــي محمــد عبدالحســين أن مســؤولية تحقيق الســامة المرورية 
ال تقــع علــى جهــة واحــدة، بــل تتطلــب العمــل بشــكل متكامــل ومــن خال الشــراكة 

المجتمعية.
وأضاف في ندوة ”الباد“ عن الســـامة المرورية أن 
الوزارة معنية بشكل مباشر بالطرق اآلمنة؛ للوصول 
لهـــذا الهـــدف، فـــإن الـــوزارة تتخـــذ مجموعـــة مـــن 
التدابير واإلجراءات وفـــق معايير عالمية تتضمن: 
إعـــداد وتحديـــث المواصفـــات الهندســـية والدليـــل 
االسترشـــادي، التدقيـــق علـــى متطلبـــات الســـامة 
المرورية للمشـــاريع الجديدة، تأمين الســـامة على 
الجســـور، دراســـة حوادث الوفاة والنقاط السوداء 

بالتعاون مع اإلدارة العامة للمرور.

حواجز خرسانية

قـــال  الجســـور،  علـــى  بالســـامة  يتعلـــق  وفيمـــا 
علـــى  تعمـــل  األشـــغال  وزارة  إن  عبدالحســـين 
استبدال الحواجز الحديدية على الجسور بحواجز 
خرســـانية ذات معـــدل احتـــواء عـــاٍل علـــى المـــدى 
الحالـــي والقصيـــر والطويـــل؛ للتقليـــل مـــن مخاطر 

الحوادث المرورية.

وأردف أن الوزارة على المدى الحالي )المســـتعجل( 
قـــد ثبتت حواجز خرســـانية مؤقتة على الجســـور، 
أما على المدى الطويل، فقد تم اســـتبدال الحواجز 
الحديديـــة على ســـتة جســـور هـــم كوبري الســـيف، 
الفاروق، القدم وثاثة على شارع الشيخ خليفة بن 
ســـلمان، باإلضافة إلى استبدال الحواجز الحديدية 
علـــى المنحـــدرات. كمـــا ســـيتم اســـتبدال الحواجز 
الحديدية على خمســـة جســـور أخرى وهي: كوبري 
ولي العهد، الخارطة، الجســـرة، أم الحصم والشـــيخ 

سلمان.

النقاط السوداء

وقـــال عبدالحســـين إن وزارة األشـــغال تعمـــل على 
دراســـة حوادث الوفاة والنقاط الســـوداء بالتعاون 
مـــع اإلدارة العامة للمرور، ومـــن ضمن هذه المواقع 
التـــي ســـجلت ارتفاًعا في عدد الحـــوادث المرورية 
وتمـــت معالجتهـــا: شـــارع الســـهلة، شـــارع أبوظبي 

بمدينة عيسى، شارع المعسكر.
ن أن وزارة األشـــغال تعمل في لجان مشـــتركة  وبيَّ
مـــع اإلدارة العامـــة للمرور في حـــال وقوع حوادث 
وفـــاة على شـــبكة الطـــرق، حيث يتم دراســـة هذه 
الحـــوادث بعد زيـــارة ميدانية للموقـــع وقت وقوع 
الحـــادث، ورفـــع التوصيـــات الازمـــة؛ لمنـــع تكـــرار 

الحوادث.

إنجاز بحريني

وقـــال حســـب تقريـــر منظمـــة الصحـــة العالمية تعد 
مملكـــة البحريـــن الدولة األكثـــر انخفاًضا في معدل 
الوفيـــات لـــكل 100 ألـــف نســـمة علـــى المســـتويين 
العربـــي والخليجـــي، حيث بلغ معـــدل الوفيات لكل 
100 ألف نســـمة في مملكـــة البحرين 3.3 وذلك في 

العام 2021. وأبدى فخره واعتزازه بإنجاز البحرين 
على مســـتوى ســـامة الطـــرق، وبأن هـــذا الفضل ال 
يعود لوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني فقط، بل إن الوزارة جزء يكتمل بالشراكة 

المجتمعية مع الجهات المختلفة.
واشـــار إلى أن معدل السيارات في البحرين يرتفع، 
ورغم ذلك ينخفـــض معدل الوفيات بالحوادث مما 
يؤكـــد إنجـــازات البحريـــن في مجـــال الحفاظ على 

السامة المرورية.
كمـــا تحدث عن مشـــاريع وزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي القادمـــة لتطويـــر 
وتوســـيع شـــبكات الطرق، وقال: ”تشـــمل المشاريع 
بيـــن  رابـــع  مثـــل جســـر  كبـــاري وجســـور  القادمـــة 
البســـيتين والمنامـــة، منطقة المرفـــأ المالي، تطوير 
شـــارع الفاتـــح، شـــارع الجنبيـــة الـــذي بـــدأت فيـــه 
عمليات التوســـعة على ثاث جهات، وتطوير شارع 
البديع يبدأ عما قريب، باإلضافة إلى توســـعة شارع 
الشـــيخ عيســـى بن سلمان، وتوســـعة لشارع الشيخ 

خليفة بن سلمان.
وأوضـــح أن الـــوزارة تعمـــل وفـــق خطـــة واضحـــة 
لتوســـعة شـــبكة الطرق، وحل مشـــكلة االزدحامات 

المرورية قدر اإلمكان.

استبدال حواجز الجسور الحديدية بخرسانية لتقليل المخاطر
البحرين األكثر انخفاًضا في معدل وفيات الحوادث... رئيس قسم هندسة المرور في وزارة األشغال:

محمد عبدالحسين

ا في عدد الحوادث المرورية وفًقا إلحصاءات منظمة الصحة العالمية تقرير منظمة الصحة العالمية عن الوضع العالمي للسالمة المروريةالبحرين األقل عربيًّ

برنامج الستبدال الحواجز الحديدية على الجسور بحواجز خرسانية

عدد وفيات الطرق من العام 2000 إلى 2021

^أبدى األمين العام المساعد 
المهنيـــة  والســـامة  للصحـــة 
والبيئيـــة من اتحـــاد نقابات عمال 
البحريـــن علي العصفور اســـتياءه 
مـــن الوضـــع الـــذي يعيشـــه العمال 
المهاجرون لتوصيـــل الطلبات في 
التجاريـــة  الشـــركات  ســـعي  ظـــل 
لتقليل النفقات وزيادة األرباح عبر 
اللجـــوء للدراجـــات الناريـــة ودفع 
رواتـــب متدنيـــة لعمـــال التوصيل 
المهاجريـــن علـــى حســـاب صحـــة 

العمال وسامتهم.
عـــن  ”البـــاد“  نـــدوة  فـــي  وقـــال 
أن  أتمنـــى  المروريـــة:  الســـامة 
تقليـــل  ضريبـــة  العامـــل  يدفـــع  ال 
النفقات وزيادة األرباح؛ ألن هؤالء 
ضعـــف  مـــن  يعانـــون  المهاجريـــن 
األجور، وعـــدم االهتمام لصحتهم 
وسامتهم، وخال فترات الصيف 
يـــزداد الخطـــر عليهم بشـــكل أكبر، 
وإن تعرضهم للكربـــون يعد خطًرا 
مـــن األخطـــار ويســـبب األمـــراض 
المهنيـــة التـــي يجب االلتفـــات لها 

ودراستها“.
وأضاف: ”لماذا يسرع العامل وربما 
يتجـــاوز بعـــض القوانين؟ الســـبب 
ا وهـــو ضغـــط العمـــل  واضـــح جـــدًّ

وضرورة توصيل الطلب في وقت 
محدد، حيث ياقي العامل ضغًطا 
من المســـؤول المباشـــر أو صاحب 
العمل، فيقـــوم بهذه التجاوزات أو 
مخالفـــة بعـــض القوانيـــن، وأبرزها 
اســـتخدام  مثـــل  وهـــي ماحظـــة 

إشارة المشاة الختصار الطريق“.
الفحـــص  إلزاميـــة  أهميـــة  وأكـــد 
الدوري للعامـــل مع تجديد رخصة 
القيادة، لما يتعرض له من مخاطر 
المهنـــة،  ممارســـة  أثنـــاء  كثيـــرة 
وأهمية استخدام معدات الحماية 
الشـــخصية عنـــد قيـــادة الدراجـــة 
الناريـــة، مثل الخـــوذة والجاكيت، 
المخصـــص  والحـــذاء  القفـــاز 
يجـــب  والتـــي  الناريـــة،  للدراجـــة 
أن يوفرهـــا صاحـــب العمـــل؛ مـــن 
أجـــل تقليل الضرر الـــذي يقع على 
عامل التوصيل فـــي حال حصول 

الحادث المروري.

رواتب عمال توصيل الطلبات 
متدنية وال اهتمام بسالمتهم

ال لرفع سن السياقة أو زيادة مبالغ المخالفات
قائدو الدراجات النارية البحرينيون ملتزمون... الكوهجي:

^أكدَّ النائب حمد الكوهجي أن االســـتخدام الســـيئ 
لرخـــص الســـياقة مـــن قبـــل األجانـــب ســـبب رئيســـي في 
االزدحامات المرورية، قائًا: ”لســـنا بحاجة لتعديل الســـن 
القانوني لرخص الســـياقة في الوقت الراهن، لكننا بالطبع 
فـــي حاجة لتقليل رخص األجانب، واالكتفاء بقدر معين؛ 
ألن الخطر األساســـي في هذه المســـألة هو منح األجانب 

رخص سياقة واستغالهم السيئ لها“.
وأضـــاف في ندوة ”الباد“ عن الســـامة المرورية “إن رفع 
الســـن القانوني سيعود بالضرر على األسر البحرينية التي 
قـــد تعتمد علـــى أبنائها في قضـــاء االحتياجـــات اليومية 

والتنقل للجامعة والعمل”.

وقـــال “الخطر األساســـي في االزدحام هـــو منح األجانب 
رخص السياقة واستغالهم السيئ لهذه الرخص”.

ـــن الكوهجـــي أنه يعارض رفع رســـوم المخالفات وفق  وبيَّ
ما اقترحت العضو البلدي إيمان القّاف قائًا ” إنَّ الشباب 
البحرينييـــن من مســـتخدمي الدراجـــات النارية جميعهم 
ملتزمـــون بقواعـــد المـــرور إال مـــا نـــدر، فا يجـــوز تطبيق 
المثل الشـــعبي عليهـــم )الخير يخّص والشـــر يعّم(، بفرض 

عقوبات مالية ومخالفات على الكل“.
وأوضح أن من أبرز األضرار التي ســـتحدث في حال رفع 
مبالغ المخالفات، اضطرار الشـــخص للجوء لعدم تسجيل 

حمد الكوهجيسيارته أو مركبته مما يزيد الوضع سوًءا.

علي العصفور

لردع المخالفين بزيادة مبالغ الغرامات المرورية
القالف: لياًل...  عددها  بتقليص  الدراجات  تستخدم  التي  المحالت  إللزام 

المجلـــس  عضـــو  طالبـــت   ^
الجنوبيـــة  المنطقـــة  لبلديـــة  البلـــدي 
إيمان القـــاف وزارة الداخلية ممثلة 
بتفعيـــل  للمـــرور  العامـــة  بـــاإلدارة 
دور كاميـــرات المراقبـــة ورفـــع مبالغ 
المخالفـــات المروريـــة؛ ألنهـــا الـــرادع 
الوحيد لتجاوز اشـــتراطات وقوانين 

السامة المرورية.
وقالت في ندوة ”الباد“ عن السامة 
الحـــوادث  أغلـــب  “إن  المروريـــة: 
يتســـبب فيهـــا الوافـــدون مـــن ركاب 
الدراجـــات الناريـــة وعمـــال توصيـــل 
الطلبـــات؛ ألنهـــم يقـــودون الدراجات 
وأمامهـــم شاشـــة الموبايـــل لمتابعـــة 
موقع التوصيـــل عبر برامج الماحة، 
مما يسبب إرباًكا في الشارع وزحمة 

مروريـــة، باإلضافـــة إلـــى رغبتهم في 
توصيل الطلبات بأسرع وقت ممكن، 
ممـــا قـــد يخلـــق تجـــاوزات مروريـــة 

وهذه كارثة في الطريق“.

وأكـــدَّت القاف على ضرورة التقليل 
من اســـتخدام الدراجـــات النارية، أو 
إلـــزام المحـــات التـــي تملـــك رخًصـــا 
الستخدام الدراجات النارية بتقليص 

الدراجـــات النارية فـــي الفترة الليلية 
على األقل؛ لخفض مخاطر الحوادث 

المرورية في الشوارع“.
وأضافـــت: ”دورنـــا كمجالـــس بلديـــة 
متواصـــل ومســـتمر في التعـــاون مع 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
والتخطيـــط العمرانـــي متمثلـــة فـــي 
لوضـــع  المروريـــة  الســـامة  قســـم 
والعامـــات  واإلرشـــادات  الافتـــات 
المرورية، ناهيك عن تهيئة وتخطيط 

الشوارع للمشاة ومرتادي الطرق“.
وفي ختام مداخلتها اقترحت إنشاء 
الناريـــة،  للدراجـــات  خـــاص  مســـار 
والذي سيســـتفيد منه أصحاب الهمم 
أيًضـــا ممـــن يســـتخدمون الكراســـي 

المتحركة.

إيمان القالف

قيادي باتحاد العمال: 
إللزامية فحص العامل 

مع تجديد “الليسن”

ندوة “^” عن السالمة المرورية

local@albiladpress.com

األحد 12 يونيو 2022 - 12 ذو القعدة 1443 - العدد 4989
03

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة -  الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة

اســـتقبل وزير التربيـــة والتعليم الوزير 
المعني باإلشـــراف والرقابة على أعمال 
)بوليتكنـــك  التقنيـــة  البحريـــن  كليـــة 
الرئيـــس  النعيمـــي،  ماجـــد  البحريـــن( 

التنفيذي للكلية كيران أوكاهون.
وتـــم أثنـــاء اللقـــاء بحـــث الموضوعات 
المتعلقـــة بالتعليم الفنـــي والمهني، في 
التعليـــم  تطويـــر  إســـتراتيجية  ضـــوء 
بإعدادهـــا  وجـــه  التـــي  والتدريـــب 
التعليـــم  لتطويـــر  األعلـــى  المجلـــس 

والتدريب برئاسة نائب رئيس مجلس 
الوزراء ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك 

آل خليفة.
كما تم أثناء اللقاء مناقشة سبل تعزيز 
الجانـــب المهني، وآلية التطبيق العملي 
للمـــواد الدراســـية فـــي التعليـــم الفني، 
ضمن جهـــود الوزارة الســـتمرار تطوير 
مـــدارس المرحلة الثانوية عموًما، ومن 
ضمـــن ذلـــك المـــواد ذات الطابـــع الفني 

والمهني في الخطط الدراسية.

تســـلم األمين العـــام للمؤسســـة الملكية 
الســـيد  مصطفـــى  اإلنســـانية  لألعمـــال 
ا من شـــركة جواهر عايشـــة،  تبرًعـــا ماليًّ
بمبلـــغ تجـــاوز 32 ألف دينـــار، خصصت 
وتوفيـــر  ا  ســـمعيًّ المعتلِّيـــن  لمســـاعدة 

سماعات أذن وزارعة قوقعة.
وتوجه الســـيد بخالص الشكر والتقدير 
إلـــى شـــركة جواهـــر عايشـــة علـــى هـــذا 
التبـــرع الســـخي والشـــراكة المجتمعية 
ا  فـــي دعـــم ومســـاعدة المعتلِّين ســـمعيًّ

والمساهمة في عالجهم.
 وقـــال إن مبـــادرة جواهر عايشـــة تأتي 
انطالًقـــا مـــن بـــاب الشـــراكة المجتمعية 
الـــذي تحرص عليـــه المؤسســـة الملكية 
لألعمال اإلنسانية لفتح المجال للجميع 
للمشـــاركة في عمل الخير والتكافل في 
المجتمـــع البحرينـــي الـــذي ُعـــرف بحب 
الخير، مؤكًدا أن جواهر عايشـــة سّباقة 
فـــي عمـــل الخيـــر وأن هـــذا األمـــر ليس 

بالغريب عليها.

لتنميـــة  البحرينيـــة  الجمعيـــة  عقـــدت 
الطفولـــة اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة 
الحـــادي والثالثيـــن علـــى برنامج زووم 
برئاســـة رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعية 
حســـن فخرو وبحضـــور أعضاء مجلس 
اإلدارة وأعضاء الجمعية العمومية، كما 
حضر االجتماع نبيل الساعي ممثاًل عن 
مكتب نبيل الســـاعي مدقق الحسابات.  
وتناول في كلمتـــه فخرو أهم إنجازات 
ومشـــاريع الجمعيـــة ومـــن أهمهـــا تطور 
العمـــل في مشـــروع البناء االســـتثماري 
للجمعية لتطوير وتنويع مصادر الدخل 
وضمان استمراريته، حيث قدم األمين 
المالي حســـن كمـــال ملخصـــا لتطورات 
العمل في مشـــروع المبنـــى، إضافة إلى 
اإلعـــداد والتحضيـــر لمؤتمـــر الجمعيـــة 
والتكنولوجيـــا...  “الطفولـــة  التاســـع 
الفـــرص والتحديات” والـــذي من المقرر 
عقـــده فـــي أكتوبـــر 2022 برئاســـة فؤاد 

شهاب. 
كمـــا تناول فخرو فـــي كلمته قيام لجنة 
المحاضـــرة  بالجمعيـــة بتنظيـــم  المـــرأة 
تصـــب  والتـــي  التوعويـــة  االفتراضيـــة 
حـــول حقـــوق األطفـــال أمـــام مخاطـــر 
الثـــورة الرقميـــة بعنـــوان )التعليق العام 
رقـــم 25 للجنـــة حقـــوق الطفـــل بشـــأن 
بالبيئـــة  المتعلقـــة  األطفـــال  “حقـــوق 
الرقميـــة” وتأثيـــر األلعـــاب اإللكترونيـــة 
علـــى األطفـــال( والتـــي تمـــت بتنســـيق 
مـــن  كل  وتقديـــم  المحـــروس  فوزيـــة 
عضوي الجمعية أمل الدوســـري وسهام 
اإلدارة  مجلـــس  وإصـــدار  الصويـــغ، 

بالجمعية التقويم الســـنوي للعام 2022 
بإشـــراف أمين الســـر فوزيـــة المحروس 
الـــذي ســـلط الضـــوء على أطفـــال مركز 
جاليـــري ألوان الشـــرق لمشـــاركتهم في 
المبدعيـــن  لألطفـــال  الفنيـــة  األعمـــال 
تنـــاول  حيـــث  بالمركـــز،  الملتحقيـــن 
التقويـــم لهذا العام قضية تنمية اإلبداع 

لدى الطفل.
ثـــم قدم نبيل الســـاعي لألعضـــاء تقرير 
الجمعيـــة المالـــي. وأوضـــح أن أعضـــاء 
زيـــادة  فـــي  يأملـــون  اإلدارة  مجلـــس 
بعـــض  طريـــق  عـــن  المالـــي  مردودهـــا 
وبعـــد  المجديـــة والمحفوظـــة  األدوات 
عرض ومناقشة التقرير المالي للجمعية 
للعام الماضـــي والرد على استفســـارات 
الحضور، تم إبـــراء ذمة أعضاء مجلس 
للعـــام  الماليـــة  التصرفـــات  عـــن  اإلدارة 

 .2021
وبعد استقالة مجلس اإلدارة تم تشكيل 
االنتخابـــات  إلجـــراء  للمؤتمـــر  مكتـــب 
برئاســـة عبـــاس هـــالل الختيـــار أعضاء 
للســـنتين  الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس 
و-2023  2022-2023  ( المقبلتيـــن 

2024( قـــد أســـفرت نتائـــج االنتخابـــات 
عـــن الفـــوز بالتزكيـــة لـــكلٍّ مـــن: حســـن 
فخـــرو رئيـــس مجلـــس اإلدارة، عبدهللا 
الحـــواج نائـــب رئيـــس مجلـــس اإلدارة، 
وفوزية المحروس أمين الســـر، وحسن 
كمال األمين المالي، وفؤاد شهاب عضو 
مجلـــس اإلدارة، وفخريـــة ديـــري عضو 
مجلـــس اإلدارة، وبهيجة الديلمي عضو 

مجلس اإلدارة.

تطوير المناهج الدراسية في التعليم الفني

ا “جواهر عايشة” تعالج المعتلِّين سمعيًّ

فخرو رئيًسا لـ“البحرينية لتنمية الطفولة” بالتزكية

المدن اإلسكانية ساهمت في ارتفاع مؤشرات تنفيذ الهدف الـ 11 للتنمية المستدامة

الرؤية الثاقبة لجاللة الملك وضعت البحرين على الخريطة العالمية

خالل اجتماع عمل مع مكتب المستوطنات البشرية بالمملكة... وزير اإلسكان:

خدمة المجتمع مفهوم أساس لتعزيز التعايش... رفيعي:

أكد وزير اإلســـكان باسم الحمر أن القيادة 
البحريـــن  مملكـــة  والحكومـــة  الرشـــيدة 
وعـــت مبكـــرًا إلـــى أهمية توفيـــر مقومات 
جودة الحياة في مشـــاريع مـــدن البحرين 
اإلســـكانية، من خـــالل االهتمـــام بالجانب 
التخطيطي، والذي وضع معايير متطورة 
لتصاميـــم الوحـــدات الســـكنية بمـــا يلبـــي 
االحتياجات األساسية لألســـر البحرينية، 
فضـــالً عـــن االهتمـــام بتوفيـــر شـــبكة بنى 
تحتيـــة عصرية، ومرافـــق وخدمات تلبي 

احتياجات قاطني المدن وزوارها.
وقـــال وزيـــر اإلســـكان أن مقومـــات مـــدن 
البحرين اإلسكانية تواءمت مع متطلبات 
تنفيـــذ الهـــدف الحادي عشـــر مـــن أهداف 
التنميـــة المســـتدامة 2030، والـــذي ينص 
علـــى “جعـــل المدن شـــاملة وآمنـــة ومرنة 
ومستدامة”، مما ساهم في إحراز المملكة 
تقدمـــًا كبيـــرًا فـــي مؤشـــرات تنفيـــذ ذلـــك 
الهـــدف، وهـــو مـــا تـــم توثيقه فـــي تقارير 
مملكـــة البحريـــن الطوعيـــة التـــي تقدمت 
بهـــا إلى األمـــم المتحـــدة. وأضـــاف الحمر 
أن الحكومـــة الموقـــرة برئاســـة ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 

الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
تولـــي اهتمامـــًا كبيـــرًا فـــي التعـــاون مـــع 
للمســـتوطنات  المتحـــدة  األمـــم  برنامـــج 
البشـــرية، ومتابعـــة تنفيذ أهـــداف التنمية 
المســـتدامة، وهـــو االهتمـــام الذي ســـاهم 
فـــي تطويـــر أوجـــه التعاون مع مســـؤولي 
البرنامج خالل الســـنوات األخيرة، وأسفر 
عـــن العديـــد مـــن النجاحات التـــي حققتها 
المملكة على هذا الصعيد. جاء ذلك خالل 
الـــذي ُعقـــد بيـــن وزارة  اللقـــاء المشـــترك 
اإلســـكان وبنك اإلســـكان مع مكتب األمم 
المتحدة للمستوطنات البشرية لدى مملكة 
البحريـــن؛ لبحـــث تنميـــة فـــرص التعـــاون 
مع برنامـــج األمم المتحدة للمســـتوطنات 

البشـــرية خـــالل المرحلـــة القادمـــة، وذلك 
بحضـــور كل مـــن  خالـــد عبـــد هللا مديـــر 
الحيـــدان  وخالـــد  اإلســـكان،  بنـــك  عـــام 
الوكيـــل المســـاعد للسياســـات والخدمات 
اإلســـكانية، ورضا األدرج الوكيل المساعد 
للمشاريع اإلســـكانية، وفرناندا لوناردوني 
رئيســـة البرنامـــج الُقْطـــري لبرنامـــج األمم 
فـــي  البشـــرية  للمســـتوطنات  المتحـــدة 
البحريـــن، وعدد من كبار المســـؤولين لدى 
األمـــم  ومكتـــب  اإلســـكان،  وبنـــك  وزارة 

المتحدة للمستوطنات البشرية بالمملكة.
وخـــالل اللقـــاء تـــم اســـتعراض المشـــاريع 
المشـــتركة التي تم تنفيذهـــا مؤخرًا، وفي 
التقريـــر  إعـــداد  مـــن  االنتهـــاء  مقدمتهـــا 

الوطنـــي الطوعي الثانـــي لمملكة البحرين 
الـــذي تـــم تقديمـــه إلـــى األمـــم المتحـــدة، 
واستعرضه وزير اإلسكان خالل مشاركته 
رفيـــع  السياســـي  المنتـــدى  أعمـــال  فـــي 
المستوى الذي عقد في مقر األمم المتحدة 
بنيويورك خالل شـــهر أبريل الماضي. كما 
تـــم تبادل وجهـــات النظر حول المشـــاريع 
المســـتقبلية المشـــتركة؛ لمواصلة تحقيق 
فـــي تنفيـــذ األهـــداف اإلنمائيـــة،  التقـــدم 
خاصـــة بعـــد افتتاح مقـــر األمـــم المتحدة 
للمســـتوطنات البشـــرية بالمملكـــة مؤخرًا، 
ممـــا يعـــزز فـــرص التوســـع فـــي المواضيع 

والمشاريع ذات الصلة.
من جهتها، أشادت رئيسة البرنامج الُقطري 
للمســـتوطنات  المتحـــدة  األمـــم  لبرنامـــج 
البشـــرية في البحرين فرنانـــدا لوناردوني 
بجهـــود وزارة اإلســـكان وبنـــك اإلســـكان 
فـــي تنفيـــذ المشـــاريع اإلســـكانية، وطرح 
المبادرات والحلول التي تسهم في توفير 
المســـكن المالئـــم للمواطنيـــن، منوهة بأن 
االهتمام الحكومي الذي يحظى به قطاع 
الســـكن االجتماعي بالمملكة يعد انموذجًا 
يحتـــذى بـــه فـــي توفير ســـبل االســـتقرار 

المعيشي للمواطنين.

نظم البهائيـــون في مملكة البحرين مؤتمـــرًا بعنوان “بناء 
المجتمـــع” بمشـــاركة أكثـــر من 350 شـــخصًا مـــن مختلف 
دور  إلـــى  يتطـــرق  حيـــث  العمريـــة،  والفئـــات  األطيـــاف 
المجتمع في تطبيق قيم المواطنة العليا والقيم اإلنسانية 
والوصـــول لفهـــم أعمـــق لهـــا بمـــا يتوافق مـــع رؤى حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة ملك 
البـــالد المعظم. وخالل افتتاح المؤتمـــر الذي ختتم أمس 
ألقى فيصل رفيعي كلمة بالنيابة عن البهائيين في مملكة 

البحريـــن، قال فيهـــا “إن الرؤيـــة الثاقبة والمشـــرقة لملك 
البـــالد المعظـــم وضعـــت مملكـــة البحرين علـــى الخريطة 
العالميـــة، حيـــث ضمنـــت للمواطـــن االنخراط في تشـــييد 
األســـس التنموية الصحيحة وبناء قدراته لتمكينه للقيام 
بـــدوره الريادي وأخذ موقعـــه الحقيقي في تنفيذ أهداف 
التنميـــة المســـتدامة وحشـــد جميع أفـــكاره وطاقاته نحو 

خدمة المجتمع لبناء عالم أكثر تطورًا وازدهارًا”.
وأضـــاف: “إن حـــب الوطن يدعونـــا جميعـــًا للحرص على 
المشـــاركة الجماعيـــة الصادقـــة وتعزيـــز روح االنســـجام 

وتوريث القيم اإلنسانية النبيلة جيالً بعد جيل”.
وأشار رفيعي إلى أن فكرة المؤتمر تأتي من مفهوم خدمة 
المجتمـــع بجانب اآلخرين، حيث إن هذا مفهوم أساســـي 
لتعزيز التعايش بين أبناء المجتمع الواحد وترجمتها إلى 

أعمال ينتفع منها الجميع. 
وقـــال إن التجـــارب التـــي ســـيتم مشـــاركتها والتباحـــث 
بشـــأنها خالل يومي المؤتمر تركز على كيفية تعزيز حّس 
المسؤولية، إذ ُيَعّد تعبيرًا عن السعي المستمر لفهم الواقع 

االجتماعي والعمل على تلبية احتياجات المجتمع.

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - بنا

رحاب النعيمي رئيًسا لـ“الصيادلة البحرينية”

البحرينيـــة  الصيادلـــة  جمعيـــة  عقـــدت 
اجتمـــاع جمعيتهـــا العموميـــة االعتياديـــة 
مســـاء يـــوم الثالثـــاء الموافـــق 24 مايـــو 
2022. حيـــث أقـــرت الجمعيـــة العموميـــة 
التقريرين األدبي والمالي للدورة الســـابقة 

لقيـــادة  إدارة جديـــد  واختـــارت مجلـــس 
الجمعية في الفترة المقبلة.

 واجتمع مجلـــس اإلدارة المنتخب لتوزيع 
المناصـــب اإلداريـــة بيـــن أعضائـــه، والتي 
جـــاءت علـــى الشـــكل التالـــي: الصيدالنية 
للجمعيـــة،  رئيًســـا  النعيمـــي  رحـــاب 

والصيدالني عادل السرحان نائًبا للرئيس، 
والصيدالنية قماشة المخضبي أميًنا للسر، 

ا. والصيدالنية إيمان العالي أميًنا ماليًّ
 والصيادلة: عمر سليمان، وفهميدة محمد، 

ومعصومة إبراهيم أعضاء إداريين.
 ويهدف المجلس الجديد إلى رفع مستوى 

األمـــور  لجميـــع  والتخطيـــط  التنظيـــم 
المتعلقـــة بمهنـــة الصيدلة، وتعزيـــز كفاءة 
العامليـــن فـــي المجـــال والمســـاهمة فـــي 
تطويـــر الخدمـــات الصيدالنيـــة والبحـــث 
مـــع  يتناســـب  بمـــا  والتعليـــم  والتدريـــب 

احتياجات سوق العمل.

جمعية الصيادلة البحرينية

المنامة بنا

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/06/498912023344.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4989/bahrain/762173.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4989/bahrain/762171.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4989/bahrain/762107.html
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المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

تحـــت رعايـــة آمـــر األكاديميـــة الملكيـــة 
للشـــرطة العميد فواز الحسن وبحضور 
الواليـــات  بســـفارة  األمنـــي  الملحـــق 
المتحدة األمريكية لـــدى المملكة اندرو 
سيمبسون، أقامت إدارة التدريب حفل 
التحتيـــة  البنيـــة  “أمـــن  دورة  تخريـــج 
وتعافيهـــا” والتـــي عقـــدت فـــي الفتـــرة 
مـــن 15 مايـــو حتـــى 9 يونيـــو الجـــاري، 
بمشاركة 28 ضابطًا من مختلف إدارات 
وزارة الداخلية، وذلك بتنظيم من إدارة 
التدريب بالتنســـيق مع المركز المشترك 
لمكافحة اإلرهاب وبالتعاون مع ســـفارة 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة بمملكـــة 
البحريـــن. وأكد آمـــر األكاديمية الملكية 
للشـــرطة أن تنظيـــم هـــذه الـــدورة يأتي 

ضمن إستراتيجية التطوير والتحديث 
التـــي يتبناهـــا وزير الداخليـــة وبمتابعة 
مســـتمرة مـــن قبل رئيـــس األمـــن العام؛ 
بهدف االرتقاء بأداء منتســـبي الوزارة، 
مؤكدًا أهمية تنظيم مثل هذه الدورات 
لمـــا لهـــا مـــن أهـــداف وغايـــات إيجابية 
والواجبـــات  المهـــام  أداء  فـــي  تســـهم 
التهديـــدات  أن  إلـــى  مشـــيرًا  بكفـــاءة، 
اإلرهابيـــة والتحديـــات األمنية متنوعة 
ومتجـــددة، وفـــي مقدمتهـــا التحديـــات 
المتصلة باألمن الســـيبراني، موضحًا أن 
األكاديمّية في هذا اإلطار تقوم بتنظيم 
مجموعـــة من حلقات النقاش والندوات 
للتعريـــف  والموســـعة  المحـــدودة 

بالجوانب المختلفة للموضوع.

أكد محافظ العاصمة الشـــيخ راشـــد بن 
عبدالرحمن آل خليفة، حرص محافظة 
التواصـــل  مـــد جســـور  العاصمـــة علـــى 
وتعزيـــز التنســـيق المشـــترك مـــع أمانـــة 
العاصمـــة؛ لتحقيق األهداف المشـــتركة 
متابعـــة  فـــي  والمتمثلـــة  للجهتيـــن 
احتياجـــات األهالي وتحســـين وتطوير 
المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين 
المحافظـــة  بـــدور  منوهـــًا  والمقيميـــن، 
علـــى  للتعـــرف  فاعلـــة؛  وصـــل  كحلقـــة 
متطلبـــات المواطنيـــن ومتابعة تنفيذها 

مع الجهات الحكومية.
جـــاء ذلـــك خـــال اســـتقبال المحافـــظ، 
مدير عام أمانة العاصمة محمد السهلي 
وعدد مـــن المســـؤولين باألمانـــة، وذلك 
بحضـــور نائب محافظ العاصمة حســـن 
المدنـــي ومديـــري اإلدارات بالمحافظة، 
والتبريـــكات  التهانـــي  قدمـــوا  حيـــث 
للشيخ راشـــد بن عبدالرحمن آل خليفة 
علـــى الثقـــة الملكيـــة الســـامية بتعيينـــه 
محافظـــًا لمحافظة العاصمة، متمنين له 

التوفيق والنجاح في مهام عمله.

تخريج دورة “أمن البنية التحتية وتعافيها”

راشد بن عبدالرحمن يناقش المشاريع المستقبلية مع “أمانة العاصمة”

رفع مستوى الخدمات لتكون ذات جودة عالية

مواصلة مسيرة اإلنجاز والتميز في تقديم الخدمات

ملفات خدمية واجتماعية على بساط البحث بمجلس “المحرق”

لدى استضافة ممثليها بـ“األمن” اإلذاعي بمناسبة “تصنيف الفئة الذهبية”...  إدارات “الداخلية”:

بعد فوز “التخليص الجمركي” بتصنيف الفئة الذهبية... “الجمارك”:

أبرزها عن برك السباحة واألنشطة الصيفية للشباب

أعـــرب عـــدد مـــن المســـؤولين بـــوزارة 
الداخلية خال اســـتضافتهم ببرنامج 
“األمـــن” اإلذاعـــي الذي تعـــّده وتقدمه 
والثقافـــة  لإلعـــام  العامـــة  اإلدارة 
األمنيـــة بالتعاون مع إذاعـــة البحرين، 
عـــن خالـــص االعتـــزاز والتقديـــر لولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
حمـــد آل خليفـــة حفظه هللا، بمناســـبة 
تفضل ســـموه بتكريم سبعة من مراكز 
الخدمـــة الحكوميـــة بالـــوزارة، ضمـــن 
الفئـــة  تصنيـــف  نالـــت  التـــي  المراكـــز 
الذهبيـــة فـــي برنامـــج تقييـــم مراكـــز 
الخدمة الحكومية )تقييم 3(، منوهين 
بتوجيهات وزير الداخلية الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة 
ومتابعتـــه الحثيثة التي كان لها الدور 
البـــارز في حصـــول تلـــك المراكز على 

هذا التصنيف.
مديـــر  بأعمـــال  القائـــم  أعـــرب  حيـــث 
بشـــؤون  واإلقامـــة  التأشـــيرات  إدارة 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامة الرائد 
الشـــيخ سلمان بن أحمد آل خليفة عن 
خالص التقدير واالعتزاز بتكريم ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة حفظه هللا، لمركزي شـــؤون 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامة )فرع 
المحـــرق وفـــرع مدينة عيســـى( ضمن 
الفئـــة  تصنيـــف  نالـــت  التـــي  المراكـــز 
الذهبيـــة فـــي برنامـــج تقييـــم مراكـــز 
الخدمـــة الحكومية )تقييـــم 3(، منوهًا 
الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  بتوجيهـــات 
آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول 

خليفـــة، والمتابعـــة المســـتمرة لوكيـــل 
الجنســـية  لشـــؤون  الداخليـــة  وزارة 
والجوازات واإلقامة الشيخ هشام بن 
عبدالرحمـــن آل خليفة، لتقديم أفضل 
الخدمـــات المميـــزة والمتعـــددة وفـــق 
أعلى مســـتويات الجـــودة واإلنتاجية 

بما يحقق األهداف المطلوبة.
مســـاعينا،  ضمـــن  مـــن  أنـــه  وأوضـــح 
تقديـــم أفضـــل الخدمـــات اإللكترونية 
وتطويرهـــا إلـــى التحـــول الرقمي لكل 
العمـــاء  إلـــى  والوصـــول  الخدمـــات 
وتكثيـــف  البحريـــن  مملكـــة  خـــارج 
واإلعانيـــة  اإلعاميـــة  الحمـــات 
مـــن  اإلســـتراتيجيين  شـــركائنا  عبـــر 
مؤسســـات حكومية وخاصـــة وأفراد، 
حيـــث إن التحـــول اإللكترونـــي يحفز 
على جذب بيئة اســـتثمارية، باإلضافة 
إلى المشـــاركة فـــي المحافـــل الدولية 
من معـــارض ومؤتمـــرات واجتماعات 

خارجية.
مـــن جانبـــه، أشـــار الرائـــد مديـــر إدارة 
بشـــؤون  البحريـــة  المنافـــذ  جمـــارك 
الجمـــارك عبـــدهللا صبـــاح الدوســـري، 
إلى أن فـــوز مركز خدمـــات التخليص 
الجمركـــي بالمنفـــذ البحـــري بتصنيـــف 
الفئـــة الذهبيـــة ضمن برنامـــج )تقييم( 
ضمـــن  يأتـــي  الثالثـــة،  دورتـــه  فـــي 
توجيهـــات ومتابعة من وزير الداخلية 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
آل خليفة لتطوير وتحسين الخدمات 
وفـــق أعلـــى معاييـــر الجـــودة، حيـــث 
سعى العاملين في مركز ميناء خليفة 
بن ســـلمان إلى رفع مستوى الخدمات 
المقدمـــة إلـــى العمـــاء بهـــدف تقديم 

خدمات ذات جودة عالية.

أّهلتنـــا  التـــي  المقومـــات  أبـــرز  ومـــن 
المعاييـــر  هـــي  الفـــوز  هـــذا  لتحقيـــق 
المعامـــات  إنجـــاز  بســـرعة  المتعلقـــة 
الخدمـــات  الخدمـــة، وأيضـــًا  وجـــودة 
اإللكترونية التي يوفرها مركز الخدمة 
أماكـــن  مثـــل  المتوافـــرة  والمرافـــق 
انتظـــار المراجعيـــن ونظـــام المواعيـــد 
اإللكترونـــي وغيرهـــا، مضيفًا أن مركز 
التخليـــص الجمركي في ميناء خليفة 
بن ســـلمان مســـتمر في هـــذا التطوير، 
حيث تم تشكيل فريق يتابع الخدمات 
المقدمـــة من قبل المركز وقياس مدى 
رضـــا العماء طوال الســـنة، من خال 
تحديـــث الخدمات والمتابعـــة الدائمة 
مـــع لجنـــة تقييـــم المراكـــز الحكوميـــة 
لضمـــان الســـير على خط العمل نفســـه 
ولتحقيق أعلى مستوى من الخدمات 

الحكومية في مملكة البحرين.
إلـــى ذلك، أكـــد القائـــم بأعمـــال رئيس 
بـــاإلدارة  القانونيـــة  الشـــؤون  شـــعبة 
العامـــة للمـــرور الرائـــد خالـــد بوقيـــس 
بمناســـبة حصول مركـــز اإلدارة العامة 
للمـــرور - فـــرع المجمـــع األمنـــي فـــي 
المحـــرق علـــى تصنيف الفئـــة الذهبية 

فـــي برنامـــج تقييـــم مراكـــز الخدمـــة 
هـــذا  أن  إلـــى   ،)3 )تقييـــم  الحكوميـــة 
اإلنجـــاز يأتـــي ضمـــن معاييـــر وجهود 
العامليـــن فـــي فـــرع المجمـــع األمنـــي 
بالمحـــرق حتى ينـــال هـــذا التصنيف، 
ومنها ســـرعة الوصول للمركز وتوفير 
وبيئـــة  وإلكترونيـــة،  ذاتيـــة  منصـــات 
عمل المركز وجاهزيته في المســـاعدة 
الخدمـــة  تقديـــم  وســـرعة  والتنظيـــم 
وقيـــاس أثـــر الخدمة لتكـــون خدمات 
اإلدارة العامـــة للمـــرور علـــى مســـتوى 

عاٍل من الكفاءة والجودة والتميز.
بـــإدارة  خدمـــة  مركـــز  ضابـــط  وأمـــا 
المعلومـــات الجنائيـــة بـــاإلدارة العامة 
المـــازم  الجنائيـــة  للمباحـــث واألدلـــة 
أحمـــد الكعبـــي، فقـــد اســـتعرض أبـــرز 
مراكـــز  تقدمهـــا  التـــي  الخدمـــات 
كإصـــدار  الجنائيـــة  المعلومـــات  إدارة 
شـــهادة حســـن ســـير وســـلوك وشهادة 
األضـــرار  شـــهادة  وأيضـــًا  التوظيـــف 
وبطاقـــة البصمة، باإلضافة إلى خدمة 

السجات التجارية.
المعلومـــات  إدارة  أن  إلـــى  وأشـــار 
الجنائية سوف تقوم مستقباً بتقديم 
كل خدماتها بشكل رقمي بما يتماشى 
مع الخطة اإلستراتيجية والتي تهدف 
مـــن خالهـــا إلـــى التحـــول اإللكتروني 
لجميـــع الخدمـــات، ممـــا ســـيؤدي إلـــى 
رفع كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة 
لرفـــع مســـتوى اإلنتاجيـــة ومـــن ضمن 
هـــذه الخطـــط، االنتهـــاء مـــن تدشـــين 
مشروع إصدار شهادات حسن السيرة 
للمتواجديـــن خـــارج مملكـــة البحريـــن 
األضـــرار  شـــهادة  إصـــدار  ودراســـة 

إلكترونيًا.

أعـــرب رئيـــس الجمـــارك الشـــيخ أحمـــد بـــن حمـــد 
آل خليفـــة عـــن بالـــغ شـــكره وتقديـــره للتوجيهات 
الـــوزراء  رئيـــس مجلـــس  العهـــد  لولـــي  الســـديدة 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، في إطـــار اســـتمرار تبني المبـــادرات التي 
تضمن تطوير وتحســـين الخدمـــة الحكومية وفق 
أعلـــى معاييـــر الجـــودة، ومواصلـــة تطويـــر العمل 
الحكومـــي وتقديـــم أفضـــل الخدمـــات التـــي تلبي 
احتياجـــات المواطنين والمقيميـــن، منوهًا إلى أن 
نهـــج التكريـــم والتقديـــر الـــذي ينتهجه ســـمو ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء من شأنه اإلسهام في 
تطويـــر منظومـــة العمل وتقديم أفضـــل الخدمات 

بأعلى المستويات.
وأشار الشيخ أحمد بن حمد بمناسبة حصول مركز 
خدمات التخليـــص الجمركي بالمنفذ البحري على 
تصنيف الفئـــة الذهبية ضمن برنامـــج )تقييم( في 
دورتـــه الثالثـــة، حيث بلغ عدد الخدمـــات المقدمة 
للعام 2021 نحو 4927 خدمة، إلى أن هذا اإلنجاز 
مـــا كان ليتحقـــق لـــوال توجيهـــات وزيـــر الداخليـــة 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
مهنئـــًا الموظفيـــن القائميـــن على المركز، ومشـــيدًا 

بتفاني وإخاص جميع منتســـبي شـــؤون الجمارك 
فـــي العمل على مواصلة مســـيرة التميـــز واإلنجاز 

من خال تقديم أفضل الخدمات الجمركية.
يذكـــر أن مركز خدمات التخليص الجمركي بإدارة 
جمـــارك المنافـــذ البحريـــة اجتـــاز جميـــع المعاييـــر 

بنسبة 100 %، وتشمل الخدمات المقدمة بالمركز 
نحـــو عشـــرين خدمـــة، منهـــا: عمليـــات التخليـــص 
الجمركـــي لاســـتيراد والتصديـــر، تعديـــل البيـــان 
الجمركي، استرجاع مبالغ التأمين، التصديق على 

شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية، وغيرها.

رفع محافظ المحرق سلمان بن هندي المناعي 
باســـمه وباســـم األهالي خالص الشـــكر وعظيم 
االمتنـــان إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، علـــى الجهـــود التـــي يبذلها ســـموه 
والتي أدت إلى نجاح خطة التعافي، مشـــيدين 
بلقـــاء وزيـــر المالية برؤســـاء تحريـــر الصحف 
وما عكســـه هذا اللقاء من شفافية من البيانات 
والنجاحـــات التـــي تحققهـــا المملكة فـــي كافة 

المجاالت التنموية.
جاء ذلك خال المجلس األســـبوعي لمحافظة 
المحـــرق والذي طرح من خاله األهالي العديد 
مـــن المواضيـــع ذات الشـــأن العام، حيث شـــدد 
األهالـــي على أهميـــة احتضان الشـــباب خاصة 
خال اإلجـــازة الصيفيـــة ووجوب اســـتثمارها 

بالبرامج الوطنية لتعود بالنفع على الجميع.
ففـــي مداخـــات األهالـــي التـــي بدأهـــا رجـــل 
األعمـــال فـــؤاد شـــويطر تنـــاول إفتقـــار ســـوق 
الصحيـــة  المرافـــق  إلـــى  القديمـــة  المحـــرق 
والخدمـــات العامـــة خاصـــة وأنه يعتبـــر وجهة 

سياحية ومقصدا لزوار المملكة.
مـــن جانبـــه أكـــد الناشـــط االجتماعـــي عبدهللا 

محمـــد ضـــرورة تكثيـــف اللوحـــات اإلرشـــادية 
الخاصـــة بالمناطـــق التـــي يمنع فيها الســـباحة 
حرصا على ســـامة مرتاديهـــا، بينما لفت خالد 
الزيانـــي إلـــى أهميـــة تعييـــن مواقـــع محـــددة 
لعربـــات الطعـــام بـــدال مـــن عشـــوائية تواجدها 
الحالـــي دون رقابـــة صحية ودون اشـــتراطات 

تنظيمية.
وركـــز الناشـــط محمـــد الدوســـري علـــى أهمية 
اســـتثمار طاقـــات ووقـــت فـــراغ الشـــباب مـــن 
الجنســـين خاصـــة في فتـــرة اإلجـــازة والعطل، 

منوهـــا إلى أن األحياء القديمـــة بالمحرق تعج 
بالشباب دون وجود أنشطة تحتضن طاقاتهم 
وتســـتثمر هواياتهـــم، بينمـــا أشـــارت الناشـــطة 
حنان ســـيف إلى أهميـــة إعادة النظـــر بمداخل 
تفاديـــا  الكبـــرى  المحـــرق  حديقـــة  ومخـــارج 

لازدحامات المرورية.
إعـــادة  أهميـــة  إلـــى  الدخّيـــل  محمـــد  وأشـــار 
تنظيم فرضة قالي، مشـــيرا إلى نقص الرقابة 

والمتابعة على ذلك المنفذ البحري المهم.
واتفق األهالي على أهمية تشديد الرقابة على 

برك الســـباحة وضـــرورة اختيـــار المصرح منها 
والمســـتوفية لشـــروط األمن والسامة حفاظا 

على األرواح وسامة المرتادين.
وفـــي ختـــام المجلس، أجمـــع األهالـــي على أن 
المحـــرق تســـتحق أن يكون لهـــا متحف خاص 
يحكـــي عراقـــة هـــذه المحافظـــة ومكانتها عبر 
الزمن؛ كونها العاصمة األولى للمملكة باإلضافة 
إلى استعراض المتحف لمهن أهاليها وبيوتاتها 
العريقـــة وأعامهـــا في جميـــع المجـــاالت، وما 

يمتلكه أهاليها من مقتنيات قديمة.
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البسيتين - محافظة المحرق

المنامة - وزارة الصحة

أكـــدت وزارة الصحـــة، بأنـــه ال توجد أي 
حالـــة مصابـــة بمـــرض الســـل فـــي مركز 
اإلصـــاح والتأهيل فـــي الوقت الحالي، 
مبينـــة أن النزيـــل المصـــاب فـــي وقـــت 
إلـــى مجمـــع  تـــم نقلـــه  ســـابق كان قـــد 
السلمانية الطبي منذ أسبوعين وحالته 
اآلن مســـتقرة، ومـــازال يخضـــع للعاج 

والعناية الطبية الازمة.
وأوضحـــت الـــوزارة أنـــه قـــد تـــم اتخاذ 
هـــذه  مثـــل  فـــي  المتبعـــة  اإلجـــراءات 
الحـــاالت مـــن قبـــل الفريق الطبـــي بناء 
علـــى بروتوكوالت عالمية، وتم االنتهاء 
من إجـــراء جميـــع الفحوصـــات الازمة 
النـــزالء  بقيـــة  علـــى  احتـــرازي  بشـــكل 
الوضـــع  علـــى  لاطمئنـــان  المخالطيـــن 
الصحي عموًما، مشددة على عدم رصد 

أي إصابات بين المخالطين.
ودعـــت الـــوزارة إلـــى ضـــرورة اســـتقاء 

المعلومـــات مـــن مصادرهـــا الصحيحـــة 
وعدم االلتفات إلى ما يتم تداوله بشأن 
انتقال العدوى للنزالء أو عدم حصولهم 
على العناية الطبية الازمة حيال ذلك.

وشددت وزارة الصحة على استمرارها 
في تقييم مســـتوى الخدمـــات الصحية 
والعناية الطبية والنفســـية والجســـدية 
للنزالء وتطبيق البروتوكوالت العاجية 
التـــي تتناســـب مـــع كل حالـــة مرضيـــة، 
ومواصلـــة التعـــرف علـــى االحتياجـــات 
المختلفـــة؛ ســـعًيا منهـــا للحفـــاظ علـــى 
المكتســـبات التـــي تحققـــت عبـــر تميـــز 

النظام الصحي في مملكة البحرين.
كما شددت على أنه تم اتخاذ اإلجراءات 
المتبعة في مثـــل هذه الحاالت من قبل 
الفريـــق الطبـــي المعالـــج، وجـــاٍر العمـــل 
والتنســـيق للتأكـــد مـــن ســـامة الوضـــع 

الصحي لجميع النزالء.

“الصحة” تنفي وجود إصابات بالسل بين نزالء “اإلصالح”

إشعار نهائي لدائني شركة حسن محمد جواد وأوالده ش.م.ب )م(

 في الدعوى رقم  02/2019/20523/2 

باإلشارة للدعوى رقم 022019205232 . التي إفتتحت المحكمة الكبرى 

المدنية السابعة – دائرة إعادة التنظيم واإلفالس ، إجراءات اإلفالس )أعادة 

التنظيم( بحق شركة حسن محمد جواد وأوالده ش.م.ب )م( )س.ت 297( 

وشركة جواد لألعمال التجارية )س.ت 68741(، وشركة خدمات دلمون 

إلدارة المطاعم ذ.م.م )س.ت 43319( وشركة خدمات سار إلدارة المطاعم 

)س.ت 43747 (وشركة جواد العالمية لألزياء ش.م.ب )س.ت 50846( ، 

وشركة بيت القهوة الخليجي )س.ت48927 ( وشركة جيكوم ذ.م.م) س.ت 

66131 (، وشركة كاجريا الكترونك ش.م.ب )س.ت 658(.

قائمة  من  بالتحقق  الدائنين  من  له مصلحة  الدائنين ومن  كافة  يعلن  لذا 

الدائنين ومقدار  أسماء  المشتملة على  األمين  قبل  المعدة من  المطالبات 

مذكرة  بموجب  وذلك  المبالغ  صحة  وتأكيد  منهم  لكل  المستحق  الدين 

إلكترونية ترفع على النظام اإللكتروني في ملف الدعوى يذكر فيها فقط 

البيانات التالية )1( اسم الدائن وترتيبه في قائمة المطالبات )2( نوع دينه 

مضمون / غير مضمون + نوع الضمان أن وجد )3(  عبارة موافق / غير 

موافق على مقدار المبلغ الوارد بالقائمة المعدة من قبل األمين للمطالبات 

)4(  مقدار الدين المستحق له حتى تاريخ إفتتاح إجراءات اإلفالس )إعادة 

التنظيم( في 2020/5/5 في حال وجود خالف .

حيث يعتبر عدم تقديم التأكيد في موعد أقصاه 2022/6/19 بمثابة قبول 

لمقدار مبلغ المديونية المحقق من األمين، مع التنبيه على أن يتم كذلك 

إرفاق نسخة من المذكرة إلى أمين إعادة التنظيم عبر البريد اإللكتروني 

hmjclaims@awael.bh  : التالي

local@albiladpress.com
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تحـــت رعايـــة آمـــر األكاديميـــة الملكيـــة 
للشـــرطة العميد فواز الحسن وبحضور 
الواليـــات  بســـفارة  األمنـــي  الملحـــق 
المتحدة األمريكية لـــدى المملكة اندرو 
سيمبسون، أقامت إدارة التدريب حفل 
التحتيـــة  البنيـــة  “أمـــن  دورة  تخريـــج 
وتعافيهـــا” والتـــي عقـــدت فـــي الفتـــرة 
مـــن 15 مايـــو حتـــى 9 يونيـــو الجـــاري، 
بمشاركة 28 ضابطًا من مختلف إدارات 
وزارة الداخلية، وذلك بتنظيم من إدارة 
التدريب بالتنســـيق مع المركز المشترك 
لمكافحة اإلرهاب وبالتعاون مع ســـفارة 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة بمملكـــة 
البحريـــن. وأكد آمـــر األكاديمية الملكية 
للشـــرطة أن تنظيـــم هـــذه الـــدورة يأتي 

ضمن إستراتيجية التطوير والتحديث 
التـــي يتبناهـــا وزير الداخليـــة وبمتابعة 
مســـتمرة مـــن قبل رئيـــس األمـــن العام؛ 
بهدف االرتقاء بأداء منتســـبي الوزارة، 
مؤكدًا أهمية تنظيم مثل هذه الدورات 
لمـــا لهـــا مـــن أهـــداف وغايـــات إيجابية 
والواجبـــات  المهـــام  أداء  فـــي  تســـهم 
التهديـــدات  أن  إلـــى  مشـــيرًا  بكفـــاءة، 
اإلرهابيـــة والتحديـــات األمنية متنوعة 
ومتجـــددة، وفـــي مقدمتهـــا التحديـــات 
المتصلة باألمن الســـيبراني، موضحًا أن 
األكاديمّية في هذا اإلطار تقوم بتنظيم 
مجموعـــة من حلقات النقاش والندوات 
للتعريـــف  والموســـعة  المحـــدودة 

بالجوانب المختلفة للموضوع.

أكد محافظ العاصمة الشـــيخ راشـــد بن 
عبدالرحمن آل خليفة، حرص محافظة 
التواصـــل  مـــد جســـور  العاصمـــة علـــى 
وتعزيـــز التنســـيق المشـــترك مـــع أمانـــة 
العاصمـــة؛ لتحقيق األهداف المشـــتركة 
متابعـــة  فـــي  والمتمثلـــة  للجهتيـــن 
احتياجـــات األهالي وتحســـين وتطوير 
المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين 
المحافظـــة  بـــدور  منوهـــًا  والمقيميـــن، 
علـــى  للتعـــرف  فاعلـــة؛  وصـــل  كحلقـــة 
متطلبـــات المواطنيـــن ومتابعة تنفيذها 

مع الجهات الحكومية.
جـــاء ذلـــك خـــال اســـتقبال المحافـــظ، 
مدير عام أمانة العاصمة محمد السهلي 
وعدد مـــن المســـؤولين باألمانـــة، وذلك 
بحضـــور نائب محافظ العاصمة حســـن 
المدنـــي ومديـــري اإلدارات بالمحافظة، 
والتبريـــكات  التهانـــي  قدمـــوا  حيـــث 
للشيخ راشـــد بن عبدالرحمن آل خليفة 
علـــى الثقـــة الملكيـــة الســـامية بتعيينـــه 
محافظـــًا لمحافظة العاصمة، متمنين له 

التوفيق والنجاح في مهام عمله.

تخريج دورة “أمن البنية التحتية وتعافيها”

راشد بن عبدالرحمن يناقش المشاريع المستقبلية مع “أمانة العاصمة”

رفع مستوى الخدمات لتكون ذات جودة عالية

مواصلة مسيرة اإلنجاز والتميز في تقديم الخدمات

ملفات خدمية واجتماعية على بساط البحث بمجلس “المحرق”

لدى استضافة ممثليها بـ“األمن” اإلذاعي بمناسبة “تصنيف الفئة الذهبية”...  إدارات “الداخلية”:

بعد فوز “التخليص الجمركي” بتصنيف الفئة الذهبية... “الجمارك”:

أبرزها عن برك السباحة واألنشطة الصيفية للشباب

أعـــرب عـــدد مـــن المســـؤولين بـــوزارة 
الداخلية خال اســـتضافتهم ببرنامج 
“األمـــن” اإلذاعـــي الذي تعـــّده وتقدمه 
والثقافـــة  لإلعـــام  العامـــة  اإلدارة 
األمنيـــة بالتعاون مع إذاعـــة البحرين، 
عـــن خالـــص االعتـــزاز والتقديـــر لولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
حمـــد آل خليفـــة حفظه هللا، بمناســـبة 
تفضل ســـموه بتكريم سبعة من مراكز 
الخدمـــة الحكوميـــة بالـــوزارة، ضمـــن 
الفئـــة  تصنيـــف  نالـــت  التـــي  المراكـــز 
الذهبيـــة فـــي برنامـــج تقييـــم مراكـــز 
الخدمة الحكومية )تقييم 3(، منوهين 
بتوجيهات وزير الداخلية الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة 
ومتابعتـــه الحثيثة التي كان لها الدور 
البـــارز في حصـــول تلـــك المراكز على 

هذا التصنيف.
مديـــر  بأعمـــال  القائـــم  أعـــرب  حيـــث 
بشـــؤون  واإلقامـــة  التأشـــيرات  إدارة 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامة الرائد 
الشـــيخ سلمان بن أحمد آل خليفة عن 
خالص التقدير واالعتزاز بتكريم ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة حفظه هللا، لمركزي شـــؤون 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامة )فرع 
المحـــرق وفـــرع مدينة عيســـى( ضمن 
الفئـــة  تصنيـــف  نالـــت  التـــي  المراكـــز 
الذهبيـــة فـــي برنامـــج تقييـــم مراكـــز 
الخدمـــة الحكومية )تقييـــم 3(، منوهًا 
الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  بتوجيهـــات 
آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول 

خليفـــة، والمتابعـــة المســـتمرة لوكيـــل 
الجنســـية  لشـــؤون  الداخليـــة  وزارة 
والجوازات واإلقامة الشيخ هشام بن 
عبدالرحمـــن آل خليفة، لتقديم أفضل 
الخدمـــات المميـــزة والمتعـــددة وفـــق 
أعلى مســـتويات الجـــودة واإلنتاجية 

بما يحقق األهداف المطلوبة.
مســـاعينا،  ضمـــن  مـــن  أنـــه  وأوضـــح 
تقديـــم أفضـــل الخدمـــات اإللكترونية 
وتطويرهـــا إلـــى التحـــول الرقمي لكل 
العمـــاء  إلـــى  والوصـــول  الخدمـــات 
وتكثيـــف  البحريـــن  مملكـــة  خـــارج 
واإلعانيـــة  اإلعاميـــة  الحمـــات 
مـــن  اإلســـتراتيجيين  شـــركائنا  عبـــر 
مؤسســـات حكومية وخاصـــة وأفراد، 
حيـــث إن التحـــول اإللكترونـــي يحفز 
على جذب بيئة اســـتثمارية، باإلضافة 
إلى المشـــاركة فـــي المحافـــل الدولية 
من معـــارض ومؤتمـــرات واجتماعات 

خارجية.
مـــن جانبـــه، أشـــار الرائـــد مديـــر إدارة 
بشـــؤون  البحريـــة  المنافـــذ  جمـــارك 
الجمـــارك عبـــدهللا صبـــاح الدوســـري، 
إلى أن فـــوز مركز خدمـــات التخليص 
الجمركـــي بالمنفـــذ البحـــري بتصنيـــف 
الفئـــة الذهبيـــة ضمن برنامـــج )تقييم( 
ضمـــن  يأتـــي  الثالثـــة،  دورتـــه  فـــي 
توجيهـــات ومتابعة من وزير الداخلية 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
آل خليفة لتطوير وتحسين الخدمات 
وفـــق أعلـــى معاييـــر الجـــودة، حيـــث 
سعى العاملين في مركز ميناء خليفة 
بن ســـلمان إلى رفع مستوى الخدمات 
المقدمـــة إلـــى العمـــاء بهـــدف تقديم 

خدمات ذات جودة عالية.

أّهلتنـــا  التـــي  المقومـــات  أبـــرز  ومـــن 
المعاييـــر  هـــي  الفـــوز  هـــذا  لتحقيـــق 
المعامـــات  إنجـــاز  بســـرعة  المتعلقـــة 
الخدمـــات  الخدمـــة، وأيضـــًا  وجـــودة 
اإللكترونية التي يوفرها مركز الخدمة 
أماكـــن  مثـــل  المتوافـــرة  والمرافـــق 
انتظـــار المراجعيـــن ونظـــام المواعيـــد 
اإللكترونـــي وغيرهـــا، مضيفًا أن مركز 
التخليـــص الجمركي في ميناء خليفة 
بن ســـلمان مســـتمر في هـــذا التطوير، 
حيث تم تشكيل فريق يتابع الخدمات 
المقدمـــة من قبل المركز وقياس مدى 
رضـــا العماء طوال الســـنة، من خال 
تحديـــث الخدمات والمتابعـــة الدائمة 
مـــع لجنـــة تقييـــم المراكـــز الحكوميـــة 
لضمـــان الســـير على خط العمل نفســـه 
ولتحقيق أعلى مستوى من الخدمات 

الحكومية في مملكة البحرين.
إلـــى ذلك، أكـــد القائـــم بأعمـــال رئيس 
بـــاإلدارة  القانونيـــة  الشـــؤون  شـــعبة 
العامـــة للمـــرور الرائـــد خالـــد بوقيـــس 
بمناســـبة حصول مركـــز اإلدارة العامة 
للمـــرور - فـــرع المجمـــع األمنـــي فـــي 
المحـــرق علـــى تصنيف الفئـــة الذهبية 

فـــي برنامـــج تقييـــم مراكـــز الخدمـــة 
هـــذا  أن  إلـــى   ،)3 )تقييـــم  الحكوميـــة 
اإلنجـــاز يأتـــي ضمـــن معاييـــر وجهود 
العامليـــن فـــي فـــرع المجمـــع األمنـــي 
بالمحـــرق حتى ينـــال هـــذا التصنيف، 
ومنها ســـرعة الوصول للمركز وتوفير 
وبيئـــة  وإلكترونيـــة،  ذاتيـــة  منصـــات 
عمل المركز وجاهزيته في المســـاعدة 
الخدمـــة  تقديـــم  وســـرعة  والتنظيـــم 
وقيـــاس أثـــر الخدمة لتكـــون خدمات 
اإلدارة العامـــة للمـــرور علـــى مســـتوى 

عاٍل من الكفاءة والجودة والتميز.
بـــإدارة  خدمـــة  مركـــز  ضابـــط  وأمـــا 
المعلومـــات الجنائيـــة بـــاإلدارة العامة 
المـــازم  الجنائيـــة  للمباحـــث واألدلـــة 
أحمـــد الكعبـــي، فقـــد اســـتعرض أبـــرز 
مراكـــز  تقدمهـــا  التـــي  الخدمـــات 
كإصـــدار  الجنائيـــة  المعلومـــات  إدارة 
شـــهادة حســـن ســـير وســـلوك وشهادة 
األضـــرار  شـــهادة  وأيضـــًا  التوظيـــف 
وبطاقـــة البصمة، باإلضافة إلى خدمة 

السجات التجارية.
المعلومـــات  إدارة  أن  إلـــى  وأشـــار 
الجنائية سوف تقوم مستقباً بتقديم 
كل خدماتها بشكل رقمي بما يتماشى 
مع الخطة اإلستراتيجية والتي تهدف 
مـــن خالهـــا إلـــى التحـــول اإللكتروني 
لجميـــع الخدمـــات، ممـــا ســـيؤدي إلـــى 
رفع كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة 
لرفـــع مســـتوى اإلنتاجيـــة ومـــن ضمن 
هـــذه الخطـــط، االنتهـــاء مـــن تدشـــين 
مشروع إصدار شهادات حسن السيرة 
للمتواجديـــن خـــارج مملكـــة البحريـــن 
األضـــرار  شـــهادة  إصـــدار  ودراســـة 

إلكترونيًا.

أعـــرب رئيـــس الجمـــارك الشـــيخ أحمـــد بـــن حمـــد 
آل خليفـــة عـــن بالـــغ شـــكره وتقديـــره للتوجيهات 
الـــوزراء  رئيـــس مجلـــس  العهـــد  لولـــي  الســـديدة 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، في إطـــار اســـتمرار تبني المبـــادرات التي 
تضمن تطوير وتحســـين الخدمـــة الحكومية وفق 
أعلـــى معاييـــر الجـــودة، ومواصلـــة تطويـــر العمل 
الحكومـــي وتقديـــم أفضـــل الخدمـــات التـــي تلبي 
احتياجـــات المواطنين والمقيميـــن، منوهًا إلى أن 
نهـــج التكريـــم والتقديـــر الـــذي ينتهجه ســـمو ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء من شأنه اإلسهام في 
تطويـــر منظومـــة العمل وتقديم أفضـــل الخدمات 

بأعلى المستويات.
وأشار الشيخ أحمد بن حمد بمناسبة حصول مركز 
خدمات التخليـــص الجمركي بالمنفذ البحري على 
تصنيف الفئـــة الذهبية ضمن برنامـــج )تقييم( في 
دورتـــه الثالثـــة، حيث بلغ عدد الخدمـــات المقدمة 
للعام 2021 نحو 4927 خدمة، إلى أن هذا اإلنجاز 
مـــا كان ليتحقـــق لـــوال توجيهـــات وزيـــر الداخليـــة 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
مهنئـــًا الموظفيـــن القائميـــن على المركز، ومشـــيدًا 

بتفاني وإخاص جميع منتســـبي شـــؤون الجمارك 
فـــي العمل على مواصلة مســـيرة التميـــز واإلنجاز 

من خال تقديم أفضل الخدمات الجمركية.
يذكـــر أن مركز خدمات التخليص الجمركي بإدارة 
جمـــارك المنافـــذ البحريـــة اجتـــاز جميـــع المعاييـــر 

بنسبة 100 %، وتشمل الخدمات المقدمة بالمركز 
نحـــو عشـــرين خدمـــة، منهـــا: عمليـــات التخليـــص 
الجمركـــي لاســـتيراد والتصديـــر، تعديـــل البيـــان 
الجمركي، استرجاع مبالغ التأمين، التصديق على 

شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية، وغيرها.

رفع محافظ المحرق سلمان بن هندي المناعي 
باســـمه وباســـم األهالي خالص الشـــكر وعظيم 
االمتنـــان إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، علـــى الجهـــود التـــي يبذلها ســـموه 
والتي أدت إلى نجاح خطة التعافي، مشـــيدين 
بلقـــاء وزيـــر المالية برؤســـاء تحريـــر الصحف 
وما عكســـه هذا اللقاء من شفافية من البيانات 
والنجاحـــات التـــي تحققهـــا المملكة فـــي كافة 

المجاالت التنموية.
جاء ذلك خال المجلس األســـبوعي لمحافظة 
المحـــرق والذي طرح من خاله األهالي العديد 
مـــن المواضيـــع ذات الشـــأن العام، حيث شـــدد 
األهالـــي على أهميـــة احتضان الشـــباب خاصة 
خال اإلجـــازة الصيفيـــة ووجوب اســـتثمارها 

بالبرامج الوطنية لتعود بالنفع على الجميع.
ففـــي مداخـــات األهالـــي التـــي بدأهـــا رجـــل 
األعمـــال فـــؤاد شـــويطر تنـــاول إفتقـــار ســـوق 
الصحيـــة  المرافـــق  إلـــى  القديمـــة  المحـــرق 
والخدمـــات العامـــة خاصـــة وأنه يعتبـــر وجهة 

سياحية ومقصدا لزوار المملكة.
مـــن جانبـــه أكـــد الناشـــط االجتماعـــي عبدهللا 

محمـــد ضـــرورة تكثيـــف اللوحـــات اإلرشـــادية 
الخاصـــة بالمناطـــق التـــي يمنع فيها الســـباحة 
حرصا على ســـامة مرتاديهـــا، بينما لفت خالد 
الزيانـــي إلـــى أهميـــة تعييـــن مواقـــع محـــددة 
لعربـــات الطعـــام بـــدال مـــن عشـــوائية تواجدها 
الحالـــي دون رقابـــة صحية ودون اشـــتراطات 

تنظيمية.
وركـــز الناشـــط محمـــد الدوســـري علـــى أهمية 
اســـتثمار طاقـــات ووقـــت فـــراغ الشـــباب مـــن 
الجنســـين خاصـــة في فتـــرة اإلجـــازة والعطل، 

منوهـــا إلى أن األحياء القديمـــة بالمحرق تعج 
بالشباب دون وجود أنشطة تحتضن طاقاتهم 
وتســـتثمر هواياتهـــم، بينمـــا أشـــارت الناشـــطة 
حنان ســـيف إلى أهميـــة إعادة النظـــر بمداخل 
تفاديـــا  الكبـــرى  المحـــرق  حديقـــة  ومخـــارج 

لازدحامات المرورية.
إعـــادة  أهميـــة  إلـــى  الدخّيـــل  محمـــد  وأشـــار 
تنظيم فرضة قالي، مشـــيرا إلى نقص الرقابة 

والمتابعة على ذلك المنفذ البحري المهم.
واتفق األهالي على أهمية تشديد الرقابة على 

برك الســـباحة وضـــرورة اختيـــار المصرح منها 
والمســـتوفية لشـــروط األمن والسامة حفاظا 

على األرواح وسامة المرتادين.
وفـــي ختـــام المجلس، أجمـــع األهالـــي على أن 
المحـــرق تســـتحق أن يكون لهـــا متحف خاص 
يحكـــي عراقـــة هـــذه المحافظـــة ومكانتها عبر 
الزمن؛ كونها العاصمة األولى للمملكة باإلضافة 
إلى استعراض المتحف لمهن أهاليها وبيوتاتها 
العريقـــة وأعامهـــا في جميـــع المجـــاالت، وما 

يمتلكه أهاليها من مقتنيات قديمة.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

البسيتين - محافظة المحرق

المنامة - وزارة الصحة

أكـــدت وزارة الصحـــة، بأنـــه ال توجد أي 
حالـــة مصابـــة بمـــرض الســـل فـــي مركز 
اإلصـــاح والتأهيل فـــي الوقت الحالي، 
مبينـــة أن النزيـــل المصـــاب فـــي وقـــت 
إلـــى مجمـــع  تـــم نقلـــه  ســـابق كان قـــد 
السلمانية الطبي منذ أسبوعين وحالته 
اآلن مســـتقرة، ومـــازال يخضـــع للعاج 

والعناية الطبية الازمة.
وأوضحـــت الـــوزارة أنـــه قـــد تـــم اتخاذ 
هـــذه  مثـــل  فـــي  المتبعـــة  اإلجـــراءات 
الحـــاالت مـــن قبـــل الفريق الطبـــي بناء 
علـــى بروتوكوالت عالمية، وتم االنتهاء 
من إجـــراء جميـــع الفحوصـــات الازمة 
النـــزالء  بقيـــة  علـــى  احتـــرازي  بشـــكل 
الوضـــع  علـــى  لاطمئنـــان  المخالطيـــن 
الصحي عموًما، مشددة على عدم رصد 

أي إصابات بين المخالطين.
ودعـــت الـــوزارة إلـــى ضـــرورة اســـتقاء 

المعلومـــات مـــن مصادرهـــا الصحيحـــة 
وعدم االلتفات إلى ما يتم تداوله بشأن 
انتقال العدوى للنزالء أو عدم حصولهم 
على العناية الطبية الازمة حيال ذلك.

وشددت وزارة الصحة على استمرارها 
في تقييم مســـتوى الخدمـــات الصحية 
والعناية الطبية والنفســـية والجســـدية 
للنزالء وتطبيق البروتوكوالت العاجية 
التـــي تتناســـب مـــع كل حالـــة مرضيـــة، 
ومواصلـــة التعـــرف علـــى االحتياجـــات 
المختلفـــة؛ ســـعًيا منهـــا للحفـــاظ علـــى 
المكتســـبات التـــي تحققـــت عبـــر تميـــز 

النظام الصحي في مملكة البحرين.
كما شددت على أنه تم اتخاذ اإلجراءات 
المتبعة في مثـــل هذه الحاالت من قبل 
الفريـــق الطبـــي المعالـــج، وجـــاٍر العمـــل 
والتنســـيق للتأكـــد مـــن ســـامة الوضـــع 

الصحي لجميع النزالء.

“الصحة” تنفي وجود إصابات بالسل بين نزالء “اإلصالح”

إشعار نهائي لدائني شركة حسن محمد جواد وأوالده ش.م.ب )م(

 في الدعوى رقم  02/2019/20523/2 

باإلشارة للدعوى رقم 022019205232 . التي إفتتحت المحكمة الكبرى 

المدنية السابعة – دائرة إعادة التنظيم واإلفالس ، إجراءات اإلفالس )أعادة 

التنظيم( بحق شركة حسن محمد جواد وأوالده ش.م.ب )م( )س.ت 297( 

وشركة جواد لألعمال التجارية )س.ت 68741(، وشركة خدمات دلمون 

إلدارة المطاعم ذ.م.م )س.ت 43319( وشركة خدمات سار إلدارة المطاعم 

)س.ت 43747 (وشركة جواد العالمية لألزياء ش.م.ب )س.ت 50846( ، 

وشركة بيت القهوة الخليجي )س.ت48927 ( وشركة جيكوم ذ.م.م) س.ت 

66131 (، وشركة كاجريا الكترونك ش.م.ب )س.ت 658(.

قائمة  من  بالتحقق  الدائنين  من  له مصلحة  الدائنين ومن  كافة  يعلن  لذا 

الدائنين ومقدار  أسماء  المشتملة على  األمين  قبل  المعدة من  المطالبات 

مذكرة  بموجب  وذلك  المبالغ  صحة  وتأكيد  منهم  لكل  المستحق  الدين 

إلكترونية ترفع على النظام اإللكتروني في ملف الدعوى يذكر فيها فقط 

البيانات التالية )1( اسم الدائن وترتيبه في قائمة المطالبات )2( نوع دينه 

مضمون / غير مضمون + نوع الضمان أن وجد )3(  عبارة موافق / غير 

موافق على مقدار المبلغ الوارد بالقائمة المعدة من قبل األمين للمطالبات 

)4(  مقدار الدين المستحق له حتى تاريخ إفتتاح إجراءات اإلفالس )إعادة 

التنظيم( في 2020/5/5 في حال وجود خالف .

حيث يعتبر عدم تقديم التأكيد في موعد أقصاه 2022/6/19 بمثابة قبول 

لمقدار مبلغ المديونية المحقق من األمين، مع التنبيه على أن يتم كذلك 

إرفاق نسخة من المذكرة إلى أمين إعادة التنظيم عبر البريد اإللكتروني 
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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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/2022/06/498912023344.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4989/bahrain/762096.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4989/bahrain/762091.html



