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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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الملك  الجاللة  أصدر حضرة صاحب 
الــبــالد  مــلــك  آل خليفة  عــيــســى  بــن  حــمــد 
المعظم أمر جاللته السامي بصرف كسوة 
الــمــبــارك لجميع األرامـــل  عــيــد األضــحــى 
ــدى الــمــؤســســة  ــ ــام الــمــســجــلــيــن لــ ــ ــتــ ــ واأليــ
الملكية لألعمال اإلنسانية، وكلف جاللته 
الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لــألعــمــال اإلنــســانــيــة 
بــرئــاســة ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل 
خــلــيــفــة مــمــثــل جـــاللـــة الــمــلــك لــألعــمــال 
اإلنسانية وشؤون الشباب بأن تتولى مهمة 
اإلشراف على صرف ومتابعة هذه المكرمة 

لجميع المستفيدين.
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، رفــــع ســمــو الــشــيــخ 
ــات  نـــاصـــر بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة أســـمـــى آيـ

ــى مـــقـــام حــضــرة  الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات إلــ
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صــاحــب 
بمناسبة  المعظم  البالد  ملك  خليفة  آل 
عز  المولى  داعيًا  المبارك،  األضحى  عيد 
وجل أن يمّن على جاللته بموفور الصحة 
في  وأهلها  البحرين  يحفظ  وأن  والعافية 

عز جاللته بكل خير.
آل  بن حمد  ناصر  الشيخ  وثّمن سمو 
خليفة االهتمام األبوي الكبير والمتواصل 
الــــــذي يـــولـــيـــه جـــاللـــتـــه ألســـــر الــمــؤســســة 
مشاركتهم  على  جاللته  وحــرص  الملكية 
إلى  المناسبات،  ومختلف  األعــيــاد  فرحة 
جانب توجيهات جاللته المستمرة بتوفير 
بما  لألسر  المتميزة  الرعاية  أشكال  كافة 

يضمن للجميع حياة كريمة ومستقرة.
ــام  ــعــ ــه تـــــقـــــدم األمــــــيــــــن الــ ــبــ ــانــ مــــــن جــ
لــلــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لــألعــمــال اإلنــســانــيــة 
الدكتور مصطفى السيد بخالص التهاني 
الــمــلــك المعظم  إلـــى جــاللــة  والــتــبــريــكــات 
وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
مــؤكــدًا  الــمــبــارك،  األضــحــى  عيد  بمناسبة 
حرص جاللته على االهتمام بالمواطنين 
في مختلف المناسبات وتوجيهات جاللته 
مختلف  فــي  لهم  الــخــدمــات  كــافــة  بتوفير 
ــر الــمــؤســســة  ــروف، وبــشــكــل خـــاص أسـ ــظـ الـ
الــمــلــكــيــة، مــشــيــرًا إلــــى أن هــــذه الــمــكــرمــة 
األيــتــام  نــفــوس  فــي  كبير  أثــر  لها  السنوية 

واألرامل.

} سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.} جاللة الملك المعظم.

ال����م����ل����ك ي������أم�����ر ب���������س����رف ك�������س���وة 

ع��ي��د الأ����س���ح���ى ل�����أرام����ل والأي����ت�����م

ال�����م�����ل�����ك ي���ه���ن���ئ 

رئ���ي�������س ال��ك��ون��غ��و 

ب���ذك���رى ال���س��ت��ق���ل

بـــعـــث حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــاللــة 
آل خليفة  عــيــســى  بـــن  الــمــلــك حــمــد 
مــلــك الــبــالد الــمــعــظــم، بــرقــيــة تهنئة 
ــــس فـــلـــيـــكـــس  ــيــ ــ ــرئــ ــ ــخـــــامـــــة الــ إلـــــــــى فـــ
تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغــو 
ذكرى  بمناسبة  وذلــك  الديمقراطيــة، 
اســتــقــالل بــــالده، وأعــــرب جــاللــتــه في 
وتمنياته  تهانيه  أطــيــب  عــن  البرقية 
والــســعــادة  الصحة  بــمــوفــور  لفخامته 

بهذه المناسبة الوطنية.

الملك وولي العهد رئي�س 

بذكرى  يهنئ�ن  ال��وزراء 

ا���س��ت��ق���ل ال�����س��وم���ل

بـــعـــث حــــضــــرة صــــاحــــب الـــجـــاللـــة 
الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة 
إلى  تهنئة  برقية  المعظم،  البالد  ملك 
فــخــامــة الــرئــيــس حــســن شــيــخ محمود 
رئيـــس جمهوريــــة الصومال الفيدرالية، 
بــالده،  استقالل  ذكــرى  بمناسبة  وذلــك 
أطيب  عن  البرقية  في  جاللته  وأعــرب 
تــهــانــيــه وتــمــنــيــاتــه لــفــخــامــتــه بــمــوفــور 
ولــشــعــب جمهورية  والــســعــادة  الــصــحــة 
تحقيق  الشقيق  الفيدرالية  الصومال 

المزيد من االستقرار واالزدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي األمير 
العهد  ولي  آل خليفة  بن حمد  سلمان 
رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى 
فــخــامــة الــرئــيــس حــســن شــيــخ محمود 
الفيدرالية،  الصومال  جمهورية  رئيس 
بــالده،  استقالل  ذكــرى  بمناسبة  وذلــك 
تهانيه  عــن خــالــص  فيها  ســمــوه  ــرب  أعـ
الصحة  بــمــوفــور  لــفــخــامــتــه  وتــمــنــيــاتــه 
الصومال  جمهورية  ولشعب  والسعادة، 
الفيدرالية الشقيق تحقيق المزيد من 

االستقرار والنماء.

يبتسُم        الشعر  جميل  مصر  حــّب  فــي 
من دانة األرض من بحريننا انطلقْت
لــتــربــتــهــا تـــاقـــت  ــن  مــ الــــعــــروبــــة  أرض 
ــب مــتــخــذا ــحــ وطــــــــرت فــــــوق بــــــــراق الــ
نطقْت بحريننا  من  دلمون  أرض  من 
ومــــن ديـــــار أبــــي ســلــمــان قـــد صــدعــْت
كــــأّنــــهــــا وهـــــــي تـــتـــلـــى فـــــي مــحــبــتــكــْم
ــا ــهـ أحـــرفـ ــلء  ــ ــ مـ ــا  ــايــ ــحــ ــتــ والــ أّنـــــهـــــا  أو 
بــهــا تــــحــــيــــط  كــــلــــمــــات ال  إيــــقــــاعــــهــــا 
ــا دانـــــــــت لـــهـــمـــتـــِه ــ ــارســ ــ ــا فــ ــ ــَك يــ ــ ــتـ ــ ــّيـ ــ حـ
ويــــــــــا فـــــتـــــى ُعــــــــقــــــــدْت آمــــــــــــال أمــــــّتــــــِه
ــٍة ــوانــــى غــــــداة الـــصـــعـــب فــــي دعــ فــــال تــ
ــٍة ــلــ مــــعــــضــ تـــــلـــــقـــــاء  فــــــــي  تـــــــــــــردد  وال 
ــم بـــفـــارســـهـــا الــســيــســي مــــن رجــــٍل ــعـ أنـ
ــبـــنـــي الــــحــــضــــارة واألّيــــــــــــام شــــاهــــدٌة يـ
ــّل عـــلـــى ــ ــطــ ــ ــا بـــــــــاب يــ ــ ــهـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ كـــــــــــأّن تـ
ــي شـــامـــخـــٌة ــ ــو أخـــــــرى وهــ ــلـ حــــضــــارة تـ
ــد أرى الــنــيــل يــجــري فـــي مــرابــعــهــا وقـ
ــذور الــمــعــالــي وهـــي ضــاربــٌة يــســقــي جــ
ولــســت أدري أمــصــر الــنــيــل قــد وهــبــْت
وشـــــــاربـــــــُه ســــــــــرٌّ  مــــــائــــــه  فـــــــي  أّن  أو 
قدٍم من  الفكر  مصر  الحضارة  مصر 
تــربــتــهــا ــز  ــ ــريـ ــ اإلبـ ــب  ــذهــ الــ ــي  هــ أرض 
مــحــبــتــهــا فـــــي  ــا  ــتـ ــيـ بـ ــلــــت  قــ مـــــا  واهلل 
نضبْت مـــا  الــنــيــل  إّن  الــحــضــارة  يــبــن 
ــٌة ــيـ ــافـ ــد أتــــتــــك مـــــن الــــبــــحــــريــــن قـ ــ ــ وقـ
ــــروف بـــعـــذب الـــــــوّد صــافــيــًة ــــحـ رّيــــــا الـ
مــنــزلــة الـــقـــلـــب  ــي  ــ فـ لـــكـــم  أّن  تـــشـــيـــر 
ــٍن ـــال بــأحــبــابــنــا الـــغـــالـــيـــن فــــي وطــ أهــ
ــن أبـــــي ســـلـــمـــان نــاصــعــة وقـــــد أتــــــْت مــ
ــــن دانـــــــت لــطــيــبــتــه ــيــــف ال وهــــــو مـ وكــ
مـــدائـــحـــه فــــي  ــعــــرا  شــ ــلـــت  قـ إذا  ــن  ــ ومــ
ومــــــــن بــــــه اّزيــــــــنــــــــْت أبــــــيــــــات قـــافـــيـــتـــي

بــالــحــلــم يلتحُم الـــهـــوى  هـــواهـــا  ومـــن 
ــات تـــضـــطـــرُم ــيــ ــاألبــ ولـــهـــفـــة الــــشــــوق بــ
ــي فــحــّلــق بـــي مـــن شـــوقـــه الــقــلــُم ــ روحـ
الكلُم لــه  يــرقــى  الشعر ال  مــن  جــســرا 
 شـــعـــرا تـــمـــازج فــيــه الـــشـــوق والــحــلــُم
بـــاســـم اإلخــــــاء بــعــقــٍد لــيــس يــنــفــصــُم
ــور يــنــتــظــُم ــثـ ــنـ ــمـ ــلــــؤلــــؤ الـ ــد بــــه الــ ــقـ عـ
الـــنـــغـــُم حـــفـــهـــا  ولـــــكـــــن  ورد  بــــــاقــــــات 
تــرتــســُم بـــالـــحـــب  إذ  األرض  مـــعـــاجـــم 
ــدة الــهــمــِم ــشــ ــي صــمــيــم الــ ــِه فــ ــ ــزمـ ــ وعـ
ــأس تــتــســُم ــبــ ــالــ ــي لـــحـــظـــٍة بــ ــ عـــلـــيـــه فـ
الــــقــــدُم بـــــه  زّلــــــــت  وال  اســــتــــكــــان  وال 
يـــحـــتـــكـــُم الــــــــــــرأي  لــــــصــــــواب  إّنــــــــــه  إذ 
ــنـــهـــزُم ــا لـــيـــس يـ ــيـــشـ ــلـــحـــق جـ يــــقــــود لـ
ــي مـــصـــر عــــــــزٌم لـــيـــس يــنــثــلــُم ــ بــــــــأّن فـ
كــــّل الـــحـــضـــارات أولـــــى فــتــحــه الـــهـــرُم
ــر بــــــــه اآلثــــــــــــــــار تـــــــزدحـــــــُم ــ ــبــ ــ وكـــــــــــــّل شــ
ــذي بــالــتــبــر يــلــتــئــم ــ مـــثـــل الــلــجــيــن الــ
النعُم تــربــٍة دامــت بها  العمق مــن  فــي 
يــعــتــصــُم بــالــفــســطــاط  الـــنـــيـــل  أم  ــه  لــ
دانــــــــــت لـــهـــمـــتـــه األهــــــــــــــرام والــــقــــمــــُم
ــزر بــــه الـــقـــدُم ــ ومــــوطــــن الـــمـــجـــد لــــم يـ
ومــــن ســنــا مــجــدهــا تــســتــرشــد األمــــُم
شـــــَيـــــُم أهـــــلـــــهـــــا  مـــــــن  وصـــــــــّدقـــــــــُه  إال 
ــو طــــــول الــــدهــــر يــلــتــطــُم ــهـ ــه فـ ــاهـ ــيـ مـ
ــأُم ــ عــــــيُّ وال سـ يـــخـــتـــلـــج حـــرفـــهـــا  ــم  ــ لـ
ــا الـــــّديـــــُم ــهــ ــاتــ ــيــ ــر مـــــن أبــ ــطـ ــقـ تــــكــــاد تـ
 لم يحوها الحرف والقرطاس والقلُم
ــُم ــَيـ ــقـ ســـيـــاجـــه الـــخـــيـــر واألخــــــــالق والـ
ــُم ــهــ ــ ــتَّ ــ ُت الـــــقـــــول  ــــدق  ــــصـ بـ إال  ــــس  ــيـ ــ ولـ
قــــوافــــل الــــحــــّب مــــن بـــالـــخـــيـــر يـــلـــتـــزُم
ــه األعـــــــــراب والـــعـــجـــُم ــاتـ ــيـ ــْت ألبـ ــغــ أصــ
ينسجُم الشعر  وطــيــب  منه  فالطيب 

َر في حّب ِم�سْ

محمد هادي احللواجي

تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، حضر الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة رئيس المجلس األعلى للصحة 
حفل التخريج السنوي الثالث عشر الذي نظمته الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا – جامعة 

البحرين الطبية
 )RCSI Bahrain( في الحرم الجامعي في منطقة البسيتين، حيث تم تخريج 157 طبيًبا و61 

خريجًا في برامج البكالوريوس والماجستير في التمريض.
وألقت البروفيسور لورا فياني رئيسة الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا كلمًة أعربت فيها 
حفل  لرعايته  الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  الملكي  السمو  لصاحب  وتقديرها  شكرها  عــن 
التخريج، كما أشادت بأداء خريجي 2022، مهنئًة إياهم على إنجازاتهم وتفانيهم في العمل والتغلب 

ومملكة  إيرلندا  فــي  للجراحين  الملكية  الكلية  بين  القائمة  بالعالقة  منوهًة  التحديات،  على 
البحرين. من جهٍة أخرى، هنأ البروفيسور سمير العتوم رئيس جامعة البحرين الطبية الخريجين 
وعبر عن امتنانه ألصدقائهم وأفراد عائالتهم الحاضرين على دعمهم لهم ومساندتهم في تحقيق 

هذه اإلنجازات، متمنًيا لهم مزيًدا من النجاح والتوفيق.
التدريب  سنوات  خــالل  المتمّيز  أدائهم  على  المتفوقين  الطلبة  تكريم  الحفل  خــالل  وجــرى 
الذهبية ألعلى درجات تحصيل علمي في  الميدالية  األدرج  الدكتورة طيبة  نالت  الدراسية، حيث 
الجامعة، وجائزة أعلى درجة في السنة األخيرة، والميدالية الفضية للسنة األخيرة، وجائزة نيال أو 
هيجينز في الجراحة، وجائزة جون مورفي في أمراض النساء والوالدة، وجائزة البروفيسور شارلوت 
كامل في الطب النفسي، وجائزة البروفيسور جو ماكمينامين في طب األطفال، وجائزة البروفيسور 

ديفيد ويتفورد في الطب العام، كما نال الدكتور علي شعت جائزة جيمس فينوكان في الطب، وتم 
منح الدكتور فتحي مصطفى الميدالية الفضية للسنة األخيرة، وتم منح الميدالية الذهبية في 
بكالوريوس التمريض إلى األول على دفعة كلية التمريض والقبالة اآلنسة نورالعين بخاري، بينما 

فازت اآلنسة عبير النعيمي بجائزة رفيدة اإلسالمية في التمريض.
التنفيذي  والرئيس  الجامعة  رئيس  نائب  كيلي  كاثال  البروفيسور  التخريج  حفل  حضر  كما 

للكلية الملكية للجراحين بإيرلندا، وعدد من كبار المسؤولين.
البحرين  جامعة  قامت   ،2010 عــام  في  األول  التخريج  حفل  تنظيم  منذ  أنــه  بالذكر  الجدير 
الطبية بتخريج أكثر من 2600 طالب في كليات الطب والتمريض والدراسات العليا، والذين يزاولون 

مهنة الطب في 30 دولة حول العالم.

التي يقوم  الرسمية  الــزيــارة  إطــار  في 
وتفعيال التفاقية  المتحدة،  للواليات  بها 
ــوق( الـــمـــوقـــعـــة بــيــن  ــ ــوثـ ــ ــمـ ــ ــر الـ ــافــ ــمــــســ )الــ
برنامج  ضمن   2021 يناير  فــي  الجانبين 
قــام   ،)Globle entert( الــعــالــمــي  الـــدخـــول 
بــن عــبــداهلل آل  الــفــريــق أول الشيخ راشـــد 
ــر الــداخــلــيــة، يــرافــقــه الشيخ  خــلــيــفــة وزيــ
عبداهلل بن راشد آل خليفة سفير مملكة 
المتحدة والشيخ  الواليات  البحرين لدى 
وكيل  خليفة  آل  عــبــدالــرحــمــن  بــن  هــشــام 
وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات 
بزيارة  المرافق،  الوفد  وأعــضــاء  واإلقــامــة 

مقر الجمارك وحماية الحدود.
وكــــان فـــي اســتــقــبــال وزيــــر الــداخــلــيــة، 
لبرنامج  التنفيذي  الــمــديــر  ديــفــز  ماثيو 
ــذي رحـــب بــزيــارتــه  ــ الــمــســافــر الــمــوثــق والـ
المتحدة، مؤكدا أهمية انضمام  للواليات 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن إلــــى بــرنــامــج الــدخــول 

والذي   )Global Entry program( العالمي 
ــــالل األســـابـــيـــع  ــل حـــيـــز الــتــنــفــيــذ خـ يـــدخـ
التي  الوثيقة  للعالقات  تأكيدًا  الــقــادمــة، 

تجمع البلدين.
ــر عـــلـــى الـــمـــراحـــل  ــ ــوزيـ ــ وقـــــد اطـــلـــع الـ
ــامـــج، مــعــربــا  ــرنـ ــبـ االخــــيــــرة مــــن تــنــفــيــذ الـ
عــن تــقــديــره لــلــفــريــق الــقــائــم عــلــى إدارتـــه 
إجراءاته، حيث  تنفيذ  والمضي قدما في 
يسهم البرنامج في تسهيل دخول مواطني 

مملكة البحرين إلى الواليات المتحدة.
ويــعــد الــبــرنــامــج، أحـــد بــرامــج حماية 
ــاء  ــهـ ــإنـ ــة ويــــســــمــــح بـ ــيــ ــكــ ــريــ الــــــحــــــدود األمــ
اإلجراءات للمسافرين المعتمدين، مسبقا 
عــنــد وصــولــهــم إلـــى الـــواليـــات الــمــتــحــدة، 
تقليص  البرنامج،  عضوية  مزايا  وتشمل 
ــاء الـــمـــعـــامـــالت  ــهــ ــار إلنــ ــتــــظــ طـــوابـــيـــر االنــ
والحصول على مزايا الدخول السريع في 

المطارات األمريكية الرئيسية.

وزي�ر الداخلي�ة ي�زور مق�ر الجم��رك وحم�ي�ة الح�دود الأمريكية
اطلع على برنامج الدخول العالمي الذي ي�سهم في دخول مواطني البحرين اإلى اأمريكا عبر مزايا البرنامج

ــارك الــدكــتــور مــاجــد بن  شــ
عــلــي الــنــعــيــمــي وزيـــــر الــتــربــيــة 
المؤتمر  أعــمــال  فــي  والتعليم، 
في  التحّول  لقمة  التحضيري 
مقر  في  عقد  والــذي  التعليم، 
منظمة األمم المتحدة للتربية 
)اليونسكو(  والــثــقــافــة  والــعــلــم 
بــاريــس،  الفرنسية  بالعاصمة 
 )150( مـــــن  أكــــثــــر  ــاركــــة  بــــمــــشــ
ــوزراء  الــ ــواب  ونــ للتعليم  وزيــــرًا 
ــأن  ــ ــشـ ــ ــن فـــــــي الـ ــيــ ــصــ ــتــ ــخــ ــمــ والــ
الــتــعــلــيــمــي مـــن مــخــتــلــف دول 
العالم، حيث ُيعد هذا المؤتمر 
تــحــضــيــرًا لــقــمــة الـــتـــحـــّول في 
الــتــعــلــيــم الــمــزمــع عــقــدهــا في 
تزامنًا  المقبل،  سبتمبر  شهر 

مـــع انــعــقــاد الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
نيويورك  فــي  المتحدة  لــألمــم 
بالواليات المتحدة األمريكية.

ــرح  ــ ــر طـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــمـ ــ ــد الـ ــ ــهــ ــ وشــ
العديد من المناقشات الخاصة 
بــالــتــعــلــيــم، لــلــتــوصــل إلـــى رؤيــة 
القادمة،  القمة  مشتركة خالل 
بالتركيز على عدد من المحاور 
بالمدارس  المتعلقة  الرئيسية 
الحياة  مــدى  الجيد  والتعليم 
التعليم  وتــمــويــل  والــمــعــلــمــيــن 
ــّول الــــرقــــمــــي، لـــوضـــع  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والـ
ــادرات خـــطـــة الـــعـــمـــل الــتــي  ــ ــبـ ــ مـ
تــتــضــمــن أفـــضـــل الـــمـــمـــارســـات 

لتحقيق هذه الغايات.
ــر  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــمـ ــ شـــــــــــــــارك فـــــــــي الـ

ــاح الـــعـــجـــاوي  ـــمــ ــورة سـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
ــيــــل الـــمـــســـاعـــد لــتــطــويــر  ــوكــ الــ
ــيـــاســـات الــتــعــلــيــم والــتــعــلــم،  سـ

عـــواد  ســـعـــود  دالل  واألســـــتـــــاذة 
البحرين  مملكة  مندوب  نائب 
ـــــدى الـــيـــونـــســـكـــو الــمــســتــشــار  لـ

الثقافية  بالملحقية  الثقافي 
الــبــحــريــنــيــة فــــي الــجــمــهــوريــة 

الفرنسية.

وزير التربية ي�س�رك في الموؤتمر التح�سيري لقمة التحول في التعليم ب�لع��سمة الفرن�سية

تحت رعاية ولي العهد رئي�س الوزراء

ج�مع�ة البحري�ن الطبي�ة تنظ�م حف�ل التخ�رج ال�س�نوي ل��157 طبيب�� و61 خريج�� ف�ي برام�ج التمري��س
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أّكـــــــــد الــــشــــيــــخ ســــلــــمــــان بــن 
المالية  وزيـــر  خليفة  آل  خليفة 
الــوطــنــي مـــا يجمع  واالقـــتـــصـــاد 
مملكة البحرين وجمهورية مصر 
الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة مـــن عــاقــات 
أخــويــة راســـخـــة، عــززهــا الــتــعــاون 
الـــثـــنـــائـــي فــــي شـــتـــى الـــمـــجـــاالت 
ــة الــمــجــال االقـــتـــصـــادي،  وخـــاصـ
ــة مـــواصـــلـــة  ــيــ ــمــ ــًا إلـــــــى أهــ ــ ــتــ ــ الفــ
ــز الــتــكــامــل  ــزيـ ــعـ ــى تـ ــلـ ــل عـ ــمـ ــعـ الـ
االقـــتـــصـــادي، وتــطــويــر مـــســـارات 
البلدين  بين  المشترك  التعاون 
الشقيقين، في ظل ما تحظى به 
البلدين  بين  الثنائية  العاقات 
الشقيقين من رعايٍة واهتمام من 
الملك  الجالة  صاحب  حضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك 

الــبــاد الــمــعــّظــم، وأخــيــه فخامة 
الـــرئـــيـــس عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي 
العربية  مــصــر  رئــيــس جــمــهــوريــة 

الشقيقة.
الــعــاقــات  إّن مــســتــوى  وقـــال 
تجمع  التي  التاريخية  األخــويــة 
الـــبـــحـــريـــن ومـــصـــر تــســتــنــد إلـــى 
وحدة المصير، والمواقف الثابتة 
بــيــن الــبــلــديــن الــشــقــيــقــيــن ومــا 
مشتركة،  أهـــداف  مــن  يجمعهما 
مــنــوهــًا بــمــا يــحــظــى بــه الــتــعــاون 
ــم من  الــثــنــائــي مـــن اهــتــمــاٍم ودعــ
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء، 
وأخيه الدكتور مصطفى مدبولي 
رئيس مجلس الوزراء بجمهورية 

الشقيقة، وحرٍص  العربية  مصر 
ــلــــى الـــــدفـــــع بـــمـــســـار  مــــتــــبــــادل عــ
المصرية  البحرينية  الــعــاقــات 
ــو آفـــــــاق أرحـــــــب مــــن الــعــمــل  نـــحـ

التطلعات  يعكس  بما  المشترك 
ــنـــشـــودة ويـــحـــقـــق الــمــصــالــح  الـــمـ
التي تصب في صالح  المشتركة 
البلدين وشعبيهما  وازدهار  نماء 

الشقيقين.
جـــــــــاء ذلـــــــــك لـــــــــدى تـــوقـــيـــع 
الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بــــن خــلــيــفــة آل 
واالقتصاد  المالية  وزيــر  خليفة 
الــوطــنــي، والــســيــد ســامــح شكري 
وزيــــر خــارجــيــة جــمــهــوريــة مصر 
ــيـــقـــة، اتـــفـــاقـــيـــة  الـــعـــربـــيـــة الـــشـــقـ
بــيــن حــكــومــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وحــــــكــــــومــــــة جـــــمـــــهـــــوريـــــة مـــصـــر 
الــعــربــيــة بـــشـــأن إنـــشـــاء الــلــجــنــة 
المصرية  البحرينية  الحكومية 
لــلــتــعــاون االقـــتـــصـــادي والــعــلــمــي 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــي، وذلـــــــــك عــلــى 
هامش زيارة فخامة الرئيس عبد 
الفتاح السيسي رئيس جمهورية 
لمملكة  الشقيقة  العربية  مصر 

البحرين.

وزير المالية: تعزيز التكامل االقت�صادي بين البحرين وم�صر

استقبل الفريق الركن عبداهلل 
بـــن حــســن الــنــعــيــمــي وزيـــــر شـــؤون 
المصري  العسكري  الوفد  الــدفــاع 
ــارك فـــي أعـــمـــال االجــتــمــاع  ــمـــشـ الـ
ــاســــع عـــشـــر لـــلـــجـــنـــة الـــتـــعـــاون  ــتــ الــ
الــعــســكــري الــبــحــريــنــيــة الــمــصــريــة 
الـــمـــشـــتـــركـــة بــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، 
أركــان حــرب محمد  الــلــواء  برئاسة 
ــبــــدالــــاه عـــبـــدالـــمـــولـــى مــســاعــد  عــ
ــاع لــلــعــمــلــيــات بــالــقــوات  وزيــــر الـــدفـ
المسلحة لجمهورية مصر العربية 
ــة، وذلــــــــك صــــبــــاح أمـــس  ــقـ ــيـ ــقـ ــشـ الـ

األربعاء 29 يونيو 2022م.
ورحــــــب وزيــــــر شــــــؤون الـــدفـــاع 
ــد الــــعــــســــكــــري الــــمــــصــــري  ــ ــوفـ ــ ــالـ ــ بـ
ــارك فـــي أعـــمـــال االجــتــمــاع  ــمـــشـ الـ
ــاســــع عـــشـــر لـــلـــجـــنـــة الـــتـــعـــاون  ــتــ الــ
الــعــســكــري الــبــحــريــنــيــة الــمــصــريــة 
الـــمـــشـــتـــركـــة بــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، 

األخــويــة  الــعــاقــات  مــشــيــدًا بعمق 
الــوطــيــدة والــمــتــمــيــزة الــتــي تربط 
ــريــــن بـــجـــمـــهـــوريـــة  ــبــــحــ ــلـــكـــة الــ مـــمـ
مــصــر الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة وخــاصــة 
مـــا يــتــعــلــق بــالــتــنــســيــق الــعــســكــري 
اللقاء  الــدفــاعــي. حضر  والــتــعــاون 
ــيــــم  ــراهــ ــم إبــ ــ ــانـ ــ الــــــلــــــواء الـــــركـــــن غـ

الـــفـــضـــالـــة مـــســـاعـــد رئــــيــــس هــيــئــة 
الركن  والــلــواء  للعمليات،  األركـــان 
بحري أنــور عــبــداهلل الــجــودر مدير 
واللواء  الفني،  والتزويد  الصيانة 
ــار الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن  ــيـ الــــركــــن طـ
الــتــعــاون  مــديــر  آل خليفة  ســلــمــان 

العسكري.

بم�صتوى  ي�����ص��ي��د  ال���دف���اع  ����ص���وؤون  وزي����ر 

ال����ع����اق����ات ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ال��م�����ص��ري��ة

ــــد الــدكــتــور مــاجــد بــن علي  أّك
والتعليم،  التربية  وزيـــر  النعيمي 
عمق العاقات األخوية التاريخية 
مملكة  بين  تجمع  الــتــي  الوثيقة 
ــن وجـــــمـــــهـــــوريـــــة مـــصـــر  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
ــة، ومـــــا يـــشـــهـــده الـــتـــعـــاون  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
الــثــنــائــي مـــن تــطــور مــســتــمــر على 
حرص  ظــل  فــي  المستويات،  كافة 
واهتمام البلدين الشقيقين بقيادة 
حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
ــه فــخــامــة  ــيـ ــبـــاد الــمــعــظــم، وأخـ الـ
الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس 
الشقيقة،  العربية  جمهورية مصر 
الــعــاقــات  أواصــــر  وتنمية  بتوثيق 

البحرينية المصرية. 
كـــمـــا نــــــــّوه الـــــوزيـــــر بــمــســتــوى 
ــاون الـــثـــنـــائـــي بـــيـــن حــكــومــة  ــعــ ــتــ الــ
بــرئــاســة صــاحــب السمو  الــبــلــديــن 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة 
مصر  جمهورية  وحكومة  الــــوزراء، 
الدكتور مصطفى  العربية برئاسة 
وزراء  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ ــولــــي  مــــدبــ
الشقيقة،  العربية  جمهورية مصر 
فــي تــعــزيــز الــعــاقــات والـــدفـــع بها 
ــو آفـــــــــــــاٍق أرحـــــــــــب بـــمـــخـــتـــلـــف  ــ ــــحـ نـ

المجاالت. 

الدكتور  توقيع  بعد  ذلك  جاء 
ــن راشـــــد الــزيــانــي  عــبــدالــلــطــيــف بـ
البحرين،  بمملكة  الخارجية  وزير 
ــري وزيــــــــر خـــارجـــيـــة  ــكــ ــح شــ ــ ــامـ ــ وسـ
الشقيقة،  العربية  جمهورية مصر 
في  للتعاون  التنفيذي  الــبــرنــامــج 
والتعليم  والتعليم،  التربية  مجال 
 2023-2022 لـــلـــعـــامـــيـــن  الــــعــــالــــي 
بـــيـــن حـــكـــومـــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 

العربية،  مصر  جمهورية  وحكومة 
وذلــــك عــلــى هــامــش زيــــارة فخامة 
الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس 
الشقيقة  العربية  مصر  جمهورية 

إلى مملكة البحرين. 
والتعليم  الــتــربــيــة  وزيـــر  ــّوه  ونــ
ــأّن الــبــرنــامــج الــتــنــفــيــذي يــهــدف  بــ
التعاون  سبل  وتعزيز  توطيد  إلــى 
وضمان  الشقيقين  البلدين  بين 

التعليم  مـــجـــاالت  فـــي  اســتــدامــتــه 
والمهني،  الفني  والتعليم  الــعــام، 
العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم 
وذلـــك بــوضــع جـــدول زمــنــي سنوي 
ــــذي  ــبــــرنــــامــــج الـ لــتــفــعــيــل هــــــذا الــ
لتبادل  للطرفين  الــفــرصــة  يتيح 
ــبـــرات الــتــدريــبــيــة فـــي مــجــال  الـــخـ
ــتــــربــــوي،  الـــتـــعـــلـــيـــم واإلشـــــــــــراف الــ
ــادل الــمــطــبــوعــات  ــبــ إلـــــى جـــانـــب تــ

والــوثــائــق الــتــربــويــة والــمــنــشــورات 
والـــدراســـات الــمــيــدانــيــة فــي مجال 
ــيـــة  ــنـ ــهـ ــمـ ــر الـــــكـــــفـــــايـــــات الـ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ تـ
التربويين  والمشرفين  للمعلمين 
واخــتــصــاصــيــي اإلرشـــــــاد الــنــفــســي 
ــيــــي  ــتــــصــــاصــ واالجـــــتـــــمـــــاعـــــي واخــ
معايير  ظــل  فــي  الفنية  األنــشــطــة 
الجودة، وفي مجال تقييم وتطوير 

المناهج. 
وأفــــــاد بـــــأّن مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
تــســعــى إلــــى أن يــتــبــادل الــطــرفــان 
ــاذج مـــن الـــوســـائـــل والــتــقــنــيــات  ــمـ نـ
ــويـــة والـــبـــرمـــجـــيـــات، وعــقــد  ــربـ ــتـ الـ
المختصين  لــتــدريــب  عــمــل  ورش 
وتشجيع تبادل الخبرات في مجال 
تـــدريـــس تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات 
ــم الـــخـــاص  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ واالتــــــصــــــال والـ
ــيــــة، ومـــجـــال  واألنــــشــــطــــة الــــطــــابــ
ــات الـــعـــلـــمـــيـــة والـــبـــحـــوث  ــ ــدراســـ ــ الـــ
وغيرها من المجاالت الفنية، إلى 
جــانــب تــبــادل الــتــجــارب والــخــبــرات 
والـــمـــنـــاهـــج والــــوثــــائــــق الــمــتــعــلــقــة 
ــلـــيـــم  ــتـــعـ ــبــــكــــر والـ ــم الــــمــ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــالـ بـ
الـــمـــدرســـي لــلــصــفــوف والــخــطــط 
العمل  وورش  التدريبية  والبرامج 
تعقد  الــتــي  السنوية  والــمــؤتــمــرات 

في هذا المجال. 

للبلدين واالزدهار  التطور  يحقق  بما  التعاون  اآفاق  تطوير  النعيمي: 

المعاودة  بن محمد  نواف  أّكد 
وزيــــر الـــعـــدل والـــشـــؤون اإلســامــيــة 
واألوقــــــــــــــاف، عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــعــزيــز 
مسارات عاقات التعاون التاريخية 
الــــتــــي تـــجـــمـــع مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
وجمهورية مصر العربية وتطويرها 
على كافة األصعدة، منوًها بضرورة 
من  تحقق  ما  على  البناء  مواصلة 
تعاوٍن مشترك والدفع به نحو أفق 
السّيما  المجاالت  شتى  في  أرحــب 
يواكب  بما  والقضاء  العدل  مجال 
الــمــتــغــيــرات الــحــديــثــة والــمــعــاصــرة 
ويلبي التطلعات المشتركة للبلدين 
بـــقـــيـــادة حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــالــة 
خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
ملك الباد المعظم، وأخيه فخامة 
الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس 

جمهورية مصر العربية الشقيقة.
ولـــفـــت الـــمـــعـــاودة إلــــى حــرص 
بــرئــاســة  الــبــحــريــن  مملكة  حــكــومــة 

ــيـــر  صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــمـــلـــكـــي األمـ
ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء،  الـــعـــهـــد رئــ
العربية  مــصــر  وحــكــومــة جــمــهــوريــة 
مدبولي  مصطفى  الدكتور  برئاسة 

الــوزراء، على تطوير  رئيس مجلس 
ــاق الـــتـــعـــاون بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن فــي  ــ آفــ
ــاالت، بـــمـــا يـــعـــود  ــ ــجـ ــ ــمـ ــ مـــخـــتـــلـــف الـ
بالنفع والخير على شعبْي البلدين 

الشقيقين.

وزي��������������ر ال����������ع����������دل: ت����ع����زي����ز 

ال����ت����ع����اون ال���ب���ح���ري���ن���ي ال���م�������ص���ري

دينه  بن  مبارك  بن  الدكتور محمد  أّكــد 
وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون 
المناخ على ضرورة المضي بمسارات العاقات 
بـــيـــن مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن وجـــمـــهـــوريـــة مــصــر 
واستشراف  متقدمة،  مــراحــل  نحو  العربية 
فـــرص جــديــدة لــلــتــعــاون وبــنــاء شــراكــات بين 
الـــبـــلـــديـــن فــــي مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، وبــمــا 
التطور واالزدهــار للبلدين والشعبين  يحقق 
صاحب  حــضــرة  قــيــادة  ظـــّل  فــي  الشقيقين، 

خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
ملك الباد المعظم، وأخيه فخامة الرئيس 
مصر  جمهورية  رئيس  السيسي  عبدالفتاح 
السمو  صاحب  وبمتابعة  الشقيقة،  العربية 
خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
والدكتور  الـــوزراء،  رئيس مجلس  العهد  ولي 
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في 
جمهورية مصر العربية الشقيقة. وقال بعد 
توقيع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني 

وسامح  الــبــحــريــن،  بمملكة  الــخــارجــيــة  وزيـــر 
شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية 
الشقيقة، البرنامج التنفيذي بين المجلس 
األعلى للبيئة بمملكة البحرين ووزارة البيئة 
حماية  مجال  في  العربية  مصر  بجمهورية 
البيئة لألعوام 2022-2024، إن هذا البرنامج 
يهدف إلى تنفيذ البرامج واألنشطة البيئية 
في البلدين وإعداد مشاريع مشتركة للتعاون، 
والتي تشتمل  البرنامج  إلى مجاالت  مشيرًا 

على تعزيز التعاون الفني في مجال مكافحة 
الــخــبــرات  وتــبــادل  الــبــحــريــة  البيئة  مــلــوثــات 
الــمــنــاطــق  إدارة  مـــجـــاالت  فـــي  والــمــعــلــومــات 
والتفتيش  المناخية،  والتغيرات  الساحلية، 
والتقييم البيئي ودراسات التأثيرات البيئية.

على  يشتمل  الــبــرنــامــج  أّن  ــاف  أضـ كــمــا 
ــبــــرات فــي  نـــقـــل وتــــبــــادل الـــمـــعـــلـــومـــات والــــخــ
وتعزيز  بنشر  المتعلقة  والمشاريع  البرامج 

الوعي والثقافة البيئية.

وزي�ر »البيئ�ة«: تنفي�ذ برام�ج واأن�ص�طة بيئي�ة ف�ي البحري�ن وم�ص�ر

ــبــــحــــريــــن الـــقـــابـــضـــة  ــلـــكـــات الــ وقــــعــــت شــــركــــة مـــمـــتـ
مصـر  صــنــدوق  مــع  تفاهم  مــذكــرة  اتفاقية  »ممتلكات« 
زيارة  هامش  على  وذلك  والتنمية،  لاستثمار  السيادي 
جمهورية  رئيس  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  فخامة 

مصر العربية الشقيقة لمملكة البحرين.
التعاون في  أواصــر  تعزيز  إلى  المذكرة  تهدف هذه 
قطاعات  في  المباشر  االستثمار  منها  المجاالت،  شّتى 
القطاعات  تــلــك  لتطوير  ســعــيــًا  وحــيــوّيــة  استراتيجية 
وتــحــقــيــق عـــوائـــد اســتــثــمــاريــة عـــن طــريــق تـــبـــادل أفــضــل 

الممارسات والمعلومات والخبرات.
وتــــم تــوقــيــع االتــفــاقــيــة مـــن قــبــل خــالــد الــرمــيــحــي 
القابضة  البحرين  لشـركة ممتلكات  التنفيذي  الرئيس 
حلمي  هــالــة  والــدكــتــورة  البحرين،  بمملكة  »ممتلكات« 
الــســيــادي  مــصــر  صــنــدوق  إدارة  مجلس  رئــيــس  السعيد 

لاستثمار بجمهورية مصر العربية.
أّكد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي  من جانبه، 
مملكة  بين  الــعــاقــات  تعزيز  أهمية  ممتلكات  لشـركة 
البحرين وجمهورية مصـر العربية الشقيقة في مختلف 
المجاالت، وبما يعود بالنفع والنماء على البلدين، وال 
المباشر  واالســتــثــمــار  الــتــعــاون  تعزيز  مــجــال  فــي  سّيما 
بــالــقــطــاعــات االســتــراتــيــجــيــة، وبـــمـــا يـــخـــدم الــمــصــالــح 
الجالة  صاحب  حضـرة  لتطلعات  تحقيقًا  المشتركة، 
الملك حمد بن عيسـى آل خليفة ملك الباد المعظم، 
وأخـــيـــه فــخــامــة الــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح الــســيــســـــي رئــيــس 
جمهورية مصـر العربية الشقيقة، وبدعم صاحب السمو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس 

مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

والتنمية لا�صتثمار  ال�صيادي  م�صر  �صندوق  مع  تفاهم  مذكرة  توقع  ممتلكات 

ــــدت الـــســـّيـــدة فــاطــمــة بنت  أكـ
السياحة  وزيـــرة  الصيرفي  جعفر 
عمق العاقات التاريخية الوطيدة 
تربط  الــتــي  المتميزة  واألخـــويـــة 
مملكة البحرين وجمهورية مصر 
العربية الشقيقة، وما تشهده من 
وما  مستمر،  وتــنــاٍم  مطرد  تــقــارٍب 
يــجــمــعــهــمــا مــــن شــــراكــــة عــمــيــقــة، 
مــتــكــامــل بجميع  تــنــســيــق  ومـــســـار 
المجاالت، في ظل حرص واهتمام 
ــادة  ــيـ ــقـ ــلــــديــــن الـــشـــقـــيـــقـــيـــن بـ ــبــ الــ
الــجــالــة الملك  حــضــرة صــاحــب 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
وأخـــيـــه فخامة  الــمــعــظــم،  الـــبـــاد 
ــيـــس عـــبـــدالـــفـــتـــاح الــســيــســي  ــرئـ الـ
رئــيــس جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة 

الـــشـــقـــيـــقـــة.  وأشـــــــــادت بــمــســتــوى 
في  المشترك  والتعاون  التنسيق 
التي  التنموية  المجاالت  جميع 
الشقيقين،  البلدين  بين  تجمع 
أطر  توسعة  على  الحرص  مثمنة 
المتميز  والتعاون  الثنائي  العمل 
بـــيـــن حـــكـــومـــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الملكي  الــســمــو  بــرئــاســة صــاحــب 
ــد آل  ــمــ ـــن حــ ــان بـــ ــمــ ــلــ ـــــر ســ ــــيـ األمــ
رئيس مجلس  العهد  ولي  خليفة 
وحكومة جمهورية مصر  الــوزراء، 
العربية برئاسة الدكتور مصطفى 
ــوزراء،  ــ الـ رئــيــس مجلس  مــدبــولــي 
تــحــقــيــقــًا لـــلـــغـــايـــات الــمــشــتــركــة، 
وبــمــا يــصــب فـــي صــالــح الــبــلــديــن 
ذلك  جــاء  الشقيقين.  والشعبين 

بنت  فاطمة  الــســّيــدة  توقيع  بعد 
السياحة  وزيــرة  الصيرفي  جعفر 
والسيد سامح  البحرين،  بمملكة 
خــارجــيــة جمهورية  وزيــــر  شــكــري 
مذكرة  الشقيقة،  العربية  مصر 
ــيـــاحـــة  الـــسـ وزارة  ــيــــن  بــ ــم  ــاهــ ــفــ تــ
ــة  ــئـ ــيـ ــهـ ــكـــة الــــبــــحــــريــــن والـ ــلـ بـــمـــمـ
ــة لـــلـــمـــعـــارض بــجــمــهــوريــة  ــامـ ــعـ الـ
تنظيم  مجال  فــي  العربية  مصر 
المشتركة،  ــواق  ــ واألسـ الــمــعــارض 
ــارة فخامة  زيـ وذلـــك على هــامــش 
ــيـــس عـــبـــدالـــفـــتـــاح الــســيــســي  الـــرئـ
رئــيــس جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة 

الشقيقة لمملكة البحرين. 
ــــي بـــــــأّن  ــرفـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ونــــــــّوهــــــــت الـ
ــاهــــم تــــهــــدف إلــــى  ــفــ ــتــ مـــــذكـــــرة الــ

تــدعــيــم الــعــاقــات الــثــنــائــيــة بين 
الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــيــن، وتــنــمــيــة 
الــتــجــاريــة فيما  ــع الــعــاقــات  ودفــ

وتنظيم  إقامة  خــال  من  بينهما 
ــعــــارض واألســــــــــواق الـــدولـــيـــة  الــــمــ

واألسابيع التجارية.

الم�صتركة الم�صالح  يخدم  بما  الم�صرية  البحرينية  العاقات  تنمية  ال�صياحة:  وزيرة 

ــد زايـــــــــــد بـــن  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ أّكـــــــــــد  الـ
راشــــد الــزيــانــي وزيــــر الــصــنــاعــة 
والــــــــتــــــــجــــــــارة الــــــــحــــــــرص عـــلـــى 
والتنسيق  الــتــعــاون  أطــر  تعزيز 
المشترك بين مملكة البحرين 
وجــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة في 
ــّبـــي  ــلـ شـــتـــى الــــمــــجــــاالت بـــمـــا ُيـ
التطلعات واألهداف المشتركة، 
مشددًا على أهمية تطوير تلك 
أفق  نحو  بها  والــدفــع  العاقات 
أوسع بما يعود بالخير والنماء 

لصالح البلدين.
على  التوقيع  بعد  وأضـــاف 
ــيـــن حــكــومــة  ــاهـــم بـ ــفـ مـــــذّكـــــرة تـ
ــة  ــومـ ــكـ ــبــــحــــريــــن وحـ مـــمـــلـــكـــة الــ
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة في 
أّن  الــــــصــــــادرات  تــنــمــيــة  مـــجـــال 
ــدًا  ــيـ ــأكـ ــأتــــي تـ ــرة تــ ــذكــ ــمــ هــــــذه الــ
ألواصـــر الــتــعــاون وحــرصــًا على 
تــنــشــيــط الـــمـــبـــادالت الــتــجــاريــة 
بين الجانبين، من خال تعزيز 
الــتــنــمــيــة والــــتــــرويــــج بــتــشــجــيــع 
ــارض  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـــــمـــــشـــــاركـــــة فـــــــي الـ
وتــبــادل  المتخصصة،  الــدولــيــة 
الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات والــــــــــدراســــــــــات 
منها  ــادة  ــفــ ــتــ واالســ والـــخـــبـــرات 
ــذا الـــمـــجـــال، بـــاإلضـــافـــة  ــ فــــي هـ
إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون فــي جميع 

األنـــشـــطـــة الــتــدريــبــيــة لــتــأهــيــل 
الموارد البشرية.

قال  مــّتــصــل،  صعيٍد  وعــلــى 
ــه تـــّم تــفــعــيــل اعــتــمــاد  ــ الـــوزيـــر إّن
بصفة  العربية  مصر  جمهورية 
شريك رسمي لخدمات الشحن 
الــبــحــريــة-الــجــويــة، والــتــي تأتي 
في  المشتركة  للرغبة  تحقيقًا 
تــطــويــر الــعــاقــات االقــتــصــاديــة 
والتجارية بين البلدين، وبهدف 
مـــع مختلف  الــــروابــــط  تــعــزيــز 
الـــــقـــــطـــــاعـــــات االقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 
واســتــقــطــاب االســتــثــمــارات ذات 
الــمــيــزة الــتــنــافــســيــة، لــمــواصــلــة 
تــوطــيــد الـــشـــراكـــة االقــتــصــاديــة 

ــة  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ ــة واالســ ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ والـ
القائمة بين البلدين.

الــتــفــعــيــل  هـــــذ  أّن  وتـــــابـــــع 
ســيــتــيــح لـــلـــشـــركـــات الــمــصــريــة 
الــحــصــول عــلــى شــهــادة اعــتــمــاد 
رسمية كمشغل معتمد لخدمة 
الشحن البحرية الجوية، والذي 
يـــأتـــي كـــذلـــك ضــمــن الــمــســاعــي 
من  لعدٍد  الشريك  صفة  لمنح 
الـــــــدول بـــمـــا يــســمــح لــلــشــركــات 
ــن هـــــذه الـــــدول  الـــتـــي تــتــخــذ مــ
ــرًا لــهــا الــتــقــدم بــالــحــصــول  ــقـ مـ
عــلــى االعـــتـــمـــاد كــُمــشــّغــل لــهــذه 
من  عـــددًا  منحهم  مــع  الخدمة 

االمتيازات.

تن�ص��يط  م���وا�صلة  وال�ت���جارة:  ال�ص���ناعة  وزي��ر 

وم�صر ال��ب��ح��ري��ن  ب��ي��ن  ال��ت��ج��اري��ة  ال��م��ب��ادالت 

أّكد الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة 
مــحــافــظ مــحــافــظــة الــعــاصــمــة، عــمــق الــعــاقــات 
مصر  وجمهورية  البحرين  مملكة  بين  األخوية 
آفــاق  فتح  فــي  تسهم  والــتــي  الشقيقة،  العربية 
البلدين  ورخـــاء  خير  فيه  لما  ــدة  وواعـ متجددة 
وذلــك  الــعــربــيــة،  واألمــــة  الشقيقين  والــشــعــبــيــن 
البلدين بقيادة حضرة صاحب  في إطار حرص 
آل خليفة  عــيــســى  بـــن  الــمــلــك حــمــد  الــجــالــة 
مــلــك الــبــاد الــمــعــظــم، وأخــيــه فــخــامــة الرئيس 
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي رئـــيـــس جــمــهــوريــة مصر 
العربية الشقيقة، على تعزيز الشراكة بمختلف 

المجاالت، ووحدة الرؤى والمواقف تجاه العديد 
والدولية،  اإلقليمية  والقضايا  الموضوعات  من 
بما يخدم المصالح األخوية المشتركة، ويسهم 

في ترسيخ األمن والسام اإلقليمي والعالمي.
وأشاد محافظ محافظة العاصمة بمستوى 
ــــي جــمــيــع  ــاون الـــمـــشـــتـــرك فـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـــتـــنـــســـيـــق والـ
البلدين  بين  تجمع  التي  التنموية  الــمــجــاالت 
أطــر  تــوســعــة  عــلــى  الــحــرص  مثمنًا  الشقيقين، 
حكومة  بين  المتميز  والــتــعــاون  الثنائي  العمل 
مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 

رئيس مجلس الــوزراء، وحكومة جمهورية مصر 
العربية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس 
المشتركة،  لــلــغــايــات  تحقيقًا  الـــــوزراء،  مجلس 
وبــمــا يــصــب فـــي مــصــلــحــة الــبــلــديــن والــشــعــبــيــن 

الشقيقين.
جـــاء ذلـــك بــعــد تــوقــيــع ســامــح شــكــري وزيــر 
خـــارجـــيـــة جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة 
ــن عـــبـــدالـــرحـــمـــن آل خــلــيــفــة  بــ ــيـــخ راشــــــد  ــشـ والـ
البحرين،،  بمملكة  العاصمة  محافظ محافظة 
عــلــى اتــفــاق الــصــداقــة والــتــعــاون بــيــن محافظة 
القاهرة  ومحافظة  البحرين  بمملكة  العاصمة 

هامش  عــلــى  وذلـــك  الــعــربــيــة،  مــصــر  بجمهورية 
زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس 
مملكة  إلــى  الشقيقة  العربية  مصر  جمهورية 

البحرين.
وقــــال مــحــافــظ الــعــاصــمــة إّن هـــذا االتــفــاق 
يــهــدف إلـــى تــوثــيــق أواصــــر الــصــداقــة والــتــعــاون 
الجانبين في تخطيط  بين  المتبادل  والتفاهم 
الــمــدن والــمــرافــق ومـــجـــاالت الــثــقــافــة والــفــنــون 
والسياحة  والــطــب  والــصــحــة  والتعليم  والــعــلــوم 
والرياضة والبيئة والعاقات التجارية لاستفادة 

المتبادلة بينهما.

م��ح��اف��ظ ال��ع��ا���ص��م��ة: ت��وث��ي��ق اأوا����ص���ر ال��ت��ع��اون م��ع ال��ق��اه��رة

ــائـــد  ــقـ ــلــــي الـ أّكــــــــد مـــحـــمـــد عــ
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــهـــيـــئـــة 
المعلومات والحكومة اإللكترونية 
وتطلعها  البحرين  مملكة  حرص 
مع  المشترك  والتنسيق  للتعاون 
الشقيقة  العربية  جمهورية مصر 
ــا الـــحـــثـــيـــثـــة لــلــمــضــي  ــيـــهـ ومـــســـاعـ
آلفــاق  قــدمــًا  الثنائية  بــالــعــاقــات 
أرحـــــــب مــــن خـــــال تـــعـــزيـــز أوجــــه 
الــمــجــاالت،  فــي مختلف  الــتــعــاون 
بــمــا يــعــود بــالــخــيــر والــنــمــاء على 

البلدين.
جاء ذلك بعد تقديم الدكتور 
ــــد الــزيــانــي  عــبــدالــلــطــيــف بـــن راشـ
وزيــــر خــارجــيــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
سامح  السيد  إلــى  موجهة  رســالــة 
شــكــري وزيــــر خــارجــيــة جــمــهــوريــة 
مــصــر الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة، تنص 
على منح جمهورية مصر العربية 
ــلــــى مـــعـــلـــومـــات  ــادة عــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ حـــــق الـ
الــمــشــتــركــيــن الــتــابــعــيــن لـــهـــا فــي 
ــة الـــســـحـــابـــيـــة  ــبــ ــوســ ــحــ ــز الــ ــ ــراكــ ــ مــ

وذلك  البحرين،  بمملكة  القائمة 
على هامش زيارة فخامة الرئيس 
ــيـــس  ــيــــســــي رئـ ــاح الــــســ ــتــ ــفــ ــدالــ ــبــ عــ
الشقيقة  العربية  جمهورية مصر 

لمملكة البحرين.
مــنــح مصر  إّن  الــقــائــد  ــال  وقــ
ــلــــى مـــعـــلـــومـــات  ــادة عــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ حـــــق الـ
الــمــشــتــركــيــن الــتــابــعــيــن لـــهـــا فــي 
مراكز الحوسبة السحابية القائمة 
بالبحرين يأتي وفقًا للقانون رقم 
تــزويــد  بـــشـــأن   2018 لــســنــة   )56(
ــة الــســحــابــيــة  ــبـ خــــدمــــات الـــحـــوسـ
ألطراف أجنبية، والذي يسهم في 
جودة  واستدامة  وتحسين  تطوير 
المقدمة  اإللــكــتــرونــيــة  الــخــدمــات 
ــر الــبــيــئــة  ــيـ لــلــمــســتــفــيــديــن، وتـــوفـ
الـــمـــنـــاســـبـــة لـــجـــلـــب الـــمـــزيـــد مــن 
االستثمارات الخارجية للمنطقة.

ــاق، أشـــــار  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي هـــــــذا الـ
البحرين  مملكة  أن  إلـــى  الــقــائــد 
ــبــــادل الـــخـــبـــرات  حـــريـــصـــة عـــلـــى تــ
والتجارب مع كل الدول الشقيقة 
ــة بـــمـــا يــــدعــــم تـــوجـــه  ــقــ ــديــ والــــصــ
الــــحــــكــــومــــة فـــــي مــــجــــال تـــطـــويـــر 
الــــخــــدمــــات الـــحـــكـــومـــيـــة وتــعــزيــز 
تــســريــع الــتــحــول اإللــكــتــرونــي في 

جميع القطاعات.

ال���ق���ائ���د: ف��ت��ح اآف������اق ال���ت���ع���اون ال��ب��ح��ري��ن��ي 

ال��م�����ص��ري ب��م��ج��ال ال��ح��و���ص��ب��ة ال�����ص��ح��اب��ي��ة
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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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التقى الرئي�س ال�سي�سي.. ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء:

ت���ط���وي���ر م�������س���ار ال����ع����اق����ات امل�������س���رك���ة ن���ح���و اآف���������اق اأرح������ب

جاء ذلك لدى لقاء �صموه، بق�صر ال�صخري 

يوم اأم�س، اأخيه الرئي�س عبدالفتاح ال�صي�صي 

ال�صقيقة،  العربية  م�صر  جمهورية  رئي�س 

البحرين،  ململكة  الر�صمية  زيارته  مبنا�صبة 

اإذ  امل�صوؤولني،  كبار  من  عدد  بح�صور  وذلك 

منوًها  الكبري،  البالد  ب�صيف  �صموه  رّحب 

القائمة  وال�صراكة  التن�صيق  باأوجه  �صموه 

كافة،  امل�صتويات  على  ال�صقيقني  البلدين  بني 

يقوم  التي  الزيارة  اأهمية  اإىل  �صموه  الفًتا 

وما  البحرين  ململكة  امل�صري  الرئي�س  بها 

�صت�صهده من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم 

نوعية ت�صهم يف تعزيز الفر�س املتبادلة نحو 

م�صار  وتطوير  الثنائي،  التعاون  من  مزيد 

اآفاق اأرحب، وي�صب  العالقات امل�صرتكة نحو 

وال�صعبني  البلدين  وازدهار  مناء  �صالح  يف 

ال�صقيقني.

الدور  على  اهلل،  حفظه  �صموه،  واأثنى 

ال�صقيقة  العربية  م�صر  جلمهورية  املحوري 

وجهودها  العربي  القومي  االأمن  حماية  يف 

واالأمن  ال�صالم  اأ�ص�س  تعزيز  يف  الفاعلة 

الرئي�س  بجهود  �صموه  م�صيًدا  واال�صتقرار، 

امل�صري فيما ت�صهده جمهورية م�صر العربية 

خمتلف  يف  وتقّدم  تطوير  من  ال�صقيقة 

م�صارات التنمية، متمنًيا مل�صر ال�صقيقة املزيد 

من التقدم والتطور.

التطورات  ا�صتعرا�س  اللقاء  خالل  ومت 

االإقليمية والدولية والت�صاور  ال�صاحتني  على 

ب�صاأن اجلهود املبذولة لتعزيز العمل العربي 

الدول  م�صالح  على  يحافظ  مبا  امل�صرتك، 

واأبنائها. العربية 

�أكد �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد رئي�س جمل�س �لوزر�ء �أن ما يربط مملكة 

�لبحرين بجمهورية م�سر �لعربية �ل�سقيقة من عالقات �أخوية متميزة وثابتة هي حمّل �عتز�ز وتطلع د�ئم لتنميتها 

وتطويرها، لفتًا �سموه �إىل �أهمية تعزيز �جلهود �لر�مية لتحقيق �لروؤى �مل�سرتكة حل�سرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد 

بن عي�سى �آل خليفة ملك �لبالد �ملعظم، حفظه �هلل ورعاه، و�أخيه �لرئي�س عبد�لفتاح �ل�سي�سي رئي�س جمهورية م�سر 

�لعربية �ل�سقيقة، نحو مزيد من �لزدهار و�لنماء للبلدين و�سعبيهما �ل�سقيقني.

لدى ا�ستقباله الرئي�س التنفيذي ال�سابق لهيئة الكهرباء واملاء 

حميدان ي�سيد بدور ال�سيخ نواف يف تطوير قطاع الكهرباء 
واملاء  الكهرباء  �صوؤون  وزير  ا�صتقبل 

ال�صيخ نواف بن  اإبراهيم حميدان،  يا�صر بن 

اآل خليفة الرئي�س التنفيذي ال�صابق  اإبراهيم 

يف  الكبري  بدوره  واأ�صاد  الكهرباء،  لهيئة 

عقدين  خالل  واملاء  الكهرباء  قطاع  تطوير 

من الزمن على جميع امل�صتويات واال�صعدة، 

وح�صد العديد من اجلوائز الدولية واملحلية 

من  حققه  ومبا  باخلدمات،  التميز  يف جمال 

ور�صم  اجلودة  م�صتوى  يف  نوعية  قفزة 

خريطة طريق وا�صحة لبناء خطط وم�صاريع 

م�صتقبلية بروؤية ا�صرتاتيجية متينة، واعتبار 

هيئة الكهرباء واملاء مثاال يحتذى به بالعمل 

عالية  جودة  ذات  خدمات  بتقدمي  احلكومي 

�صبكة  من خالل  مت�صارع  م�صتمر  تطوير  يف 

للطوارئ  ومراكز  واملاء  للكهرباء  متكاملة 

وال�صالمة مبحافظات اململكة كافة، باالإ�صافة 

اإىل اخلدمات االإلكرتونية ال�صاملة واملعاجلة 

الفنية لكل االأعطال واالنقطاعات. 

بدوره، تقدم ال�صيخ نواف بن ابراهيم اآل 

دعمه  على  للوزير  والتقدير  بال�صكر  خليفة 

على  كافة  واملاء  الكهرباء  هيئة  ومنت�صبي 

يف  وتكاتفهم  دعمهم  لهم  مقدًرا  تعاونهم، 

العهد  يف  البحرين  مملكة  ا�صم  رفعة  �صبيل 

البالد  ملك  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة  الزاهر 

املوقرة  ورعاه، وحكومته  اهلل  املعظم حفظه 

العهد  ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب  برئا�صة 

اهلل  حفظه  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

ورعاه.

على  التنفيذي  الرئي�س  الوزير  و�صكر 

كلماته الطيبة، موؤكًدا له على موا�صلة العمل 

جميع  على  واملحافظة  والزمالء  االخوة  مع 

له  متمنًيا  احليوي،  القطاع  لهذا  املكت�صبات 

التوفيق والنجاح يف حياته امل�صتقبلية.

وزيرة ال�سحة ت�سيد بعاقات التعاون مع رو�سيا

وزير العدل: نحر�س على تعزيز التوا�سل مع املحامني

ال�صيد  بنت  جليلة  الدكتورة  ا�صتقبلت 

�صيدات  من  وفًدا  ال�صحة  وزيرة  ح�صن  جواد 

االحتادية،  رو�صيا  جمهورية  من  االأعمال 

وذلك بح�صور الوكيل امل�صاعد لل�صحة العامة 

الهاجري،  مرمي  الدكتورة  ال�صحة  بوزارة 

البحرينية  االأعمال  �صيدات  جمعية  ورئي�صة 

اأحالم جناحي، وعدد من اأع�صاء اجلمعية.

بدور  الوزيرة  اأ�صادت  اللقاء،  وخالل 

القطاعات  خمتلف  يف  املتميز  وعطائها  املراأة 

ال�صحي، منوهًة  القطاع  �صيما يف  التنموية ال 

الرو�صية،  البحرينية  التعاون  بعالقات 

ودورها يف حتقيق التطلعات املن�صودة.

العديد  ومناق�صة  بحث  مت  اللقاء،  وخالل 

�صعًيا  واملبادرات  املو�صوعات  اأبرز  من 

املثمر بني اجلانبني،  التعاون  لتعزيز جماالت 

ال�صحة  �صعيد  على  التعاون  بحث  ومنها 

والثانوية  االأولية  ال�صحية  والرعاية  العامة 

والبحوث  التدريب  وجماالت  والتخ�ص�صية 

التطورات  ا�صتعرا�س  جانب  اإىل  العلمية، 

الطبية وفر�س اال�صتثمار بالقطاعات ال�صحية 

العالجية. وال�صياحة 

�صيدات  وفد  اأعرب  اللقاء،  ختام  ويف 

عن  االحتادية  رو�صيا  جمهورية  من  االأعمال 

ال�صحة  لوزيرة  والتقدير  ال�صكر  خال�س 

اآفاق  لتو�صيع  متطلعني  اللقاء،  فر�صة  على 

ا يف  اجلانبني، خ�صو�صً بني  امل�صرتك  التعاون 

بالقطاع  امل�صتثمرين  اأمام  املتاحة  الفر�س  ظل 

ال�صحي.

ا�صتقبل وزير العدل وال�صوؤون 

بن  نواف  واالأوقاف  االإ�صالمية 

جمعية  رئي�س  املعاودة،  حممد 

املحامني البحرينية املحامي ح�صن 

اأع�صاء  من  وعدًدا  بديوي،  اأحمد 

جمل�س اإدارة اجلمعية. 

جمل�س  واأع�صاء  رئي�س  وقدم 

تهانيهم  املحامني  جمعية  اإدارة 

وتربيكاتهم للوزير نواف بن حممد 

املعاودة على الثقة امللكية ال�صامية 

وال�صوؤون  للعدل  وزيًرا  بتعيينه 

االإ�صالمية واالأوقاف. 

حر�س  العدل  وزير  واأكد 

الوزارة الدائم على تعزيز التوا�صل 

انطالًقا  املحامني،  مع  واللقاءات 

املرُت�ّصخة  ال�صراكة  عالقة  من 

من  ما  كل  يف  امل�صرتك  والتعاون 

وتي�صري  املحاماة  مهنة  دعم  �صاأنه 

عمل املحامي. 

بدور  العدل  وزير  واأ�صاد 

املحامني يف حتقيق ر�صالة العدالة، 

يف  واأفكار  روؤى  من  يقدمونه  وما 

جمال التطوير العديل. 

الوزارة  وكيل  اللقاء  ح�صر 

للعدل وال�صوؤون االإ�صالمية القا�صي 

وم�صت�صار  املناعي،  �صامي  عي�صى 

االإ�صالمية  وال�صوؤون  العدل  وزير 

واالأوقاف امل�صت�صار الدكتور حممد 

اأحمد جمبل، وامل�صت�صارة القانونية 

نورة  الدكتورة  ال�صيخة  بالوزارة 

بنت خليفة اآل خليفة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12136/pdf/INAF_20220630002800793.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/967854/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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 لتخريج طلبة الطب لربنامج �شنة االمتياز 

م�شت�شفى امللك حمد اجلامعي ينظم حفله العا�شر

حفال  اجلامعي  حمد  امللك  م�شت�شفى  نظم 

االمتياز  �شنة  لربنامج  العا�شر  الفوج  لتخريج 

بح�شور   ،2022-2021 ل�شنة  الطب  لطلبة 

اآل  اهلل  عطية  بن  �شلمان  ال�شيخ  طبيب  اللواء 

خليفة قائد م�شت�شفى امللك حمد اجلامعي، وذلك 

يف قاعة املحا�شرات الرئي�شية بامل�شت�شفى.

مب�شت�شفى  العا�شر  الفوج  تخريج  مت  اإذ 

 49 عددهم  بلغ  والــذي  اجلامعي،  حمد  امللك 

للجراحني  امللكية  الكلية  خريجي  من  متدربا 

اخلليج  وجامعة  الطبية(  البحرين  )جامعة 

العربي، وغريهما من اجلامعات من خارج مملكة 

املعرفة  واإك�شابهم  تدريبهم  مت  وقد  البحرين، 

و�شقل مهاراتهم يف �شتى جماالت الطب املتعددة 

والتخ�ش�شات الطبية بامل�شت�شفى.

مدير  الري�س  اآل  علي  ه�شام  الدكتور  وهناأ 

االأنف  اأمرا�س  وا�شت�شاري  الطبية  ال�شوؤون 

اخلريجني  جميع  بامل�شت�شفى  واحلنجرة  واالأذن 

للمرحلة  اإنهائهم  بعد  االمتياز  �شنة  طلبة  من 

العملية  م�شريتهم  وبدء  والتدريبية  التعليمية 

اأطباء، وحثهم على اال�شتمرار بالعمل والتدريب 

التخ�ش�شي يف �شتى جماالت الطب، اإذ اإنه كلما 

زاد التدريب �شقلت املهارات وتو�شعت اخلربات، 

تعليمية  عملية  هو  الطبي  التدريب  اأن  موؤكدا 

م�شتمرة بهدف اإك�شاب الطبيب خربة ومهارة يف 

يحر�س  وبذلك  املتنوعة،  الطب  حقول  من  حقل 

فيها املتدرب على اإنعا�س اخلربات املكت�شبة وما 

ممار�شة  اأثناء  يف  عمليا  لتطبيقه  نظريا  تعمله 

املهنة كطبيب يف ذات التخ�ش�س.

مدير  احل�شن  دالل  الدكتورة  األقت  حني  يف 

مركز التدريب واالحرتاف واملدير العام لل�شوؤون 

ذكرت  كلمتها،  احلفل  بامل�شت�شفى خالل  االإدارية 

فيها: »تفتخر اإدارة م�شت�شفى امللك حمد اجلامعي 

لكم  نبارك  اأن  نود  وعليه  بتخريجكم،  اليوم 

جميعا على بذلكم جهدا عظيما لتفانيكم وتغلبكم 

الدرا�شي  للتحديات والتزامكم باإكمال برناجمكم 

بنجاح يف كافة دورات االنعا�س القلبي والرئوي 

العمل  ور�ــس  من  وعــدد  واملتقدمة  االأ�شا�شية 

املعايري  وفق  العلمية  البحوث  يف  وامل�شاركة 

العاملية املعتمدة، لتن�شموا اإىل زمالئكم ل�شفوف 

ومن  ال�شحي«،  القطاع  يف  الوطنية  الكوادر 

لهم  متمنية  اجلديد،  بالفوج  رحبت  اأخرى  جهة 

التوفيق والنجاح يف م�شريتهم التدريبية.

بح�شور االأمني العام ملجل�س التعليم العايل

جامعة البحرين الطبية تد�ّشن م�شروع مزرعة الطاقة ال�شم�شية

اأيرلندا  يف  للجراحني  امللكية  الكلية  اأقامت 

 )RCSI Bahrain( الطبية  البحرين  جامعة   -

ال�شم�شية  الطاقة  مزرعة  م�شروع  تد�شني  حفل 

يف حرمها اجلامعي يف الب�شيتني، ما يجعلها من 

التي  البحرين  العايل يف  التعليم  اأوىل موؤ�ش�شات 

ت�شتخدم الطاقة ال�شم�شية.

عي�شى  بنت  رنا  ال�شيخة  د.  احلفل  ح�شر 

التعليم  العام ملجل�س  االأمني  اآل خليفة  بن دعيج 

العايل ونائب رئي�س جمل�س اأمناء جمل�س التعليم 

اجلريان  عبداهلل  خليفة  عبداهلل  والعميد  العايل، 

الداخلية  اللجنة  ورئي�س  املحرق  حمافظ  نائب 

من�شق  املرباطي  وندى  ال�شحية،  املدن  لربنامج 

ت�شنيم  والدكتورة  باملحافظة،  ال�شحية  املدن 

يف  العاملية  ال�شحة  منظمة  ممثلة  العطاطرة 

مملكة البحرين، ونادية العايل م�شوؤولة العالقات 

العاملية،  ال�شحة  البحرين ملنظمة  العامة مبكتب 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  املــوؤيــد  ــاروق  ف وحممد 

املدير  راجو  و�ــس.د.  العاملية،  املوؤيد  جمموعة 

العام ملجموعة املوؤيد العاملية.

ا كبار ممثلي الكلية  وح�شر حفل االإطالق اأي�شً

الربوفي�شور  منهم  اأيرلندا،  يف  للجراحني  امللكية 

يف  للجراحني  امللكية  الكلية  رئي�س  فياين  لورا 

رئي�س  نائب  كيلي  كاثال  والربوفي�شور  اأيرلندا، 

امللكية  للكلية  التنفيذي  والرئي�س  اجلامعة 

للجراحني يف اأيرلندا، والربوفي�شور هانا ماكجي 

والعلوم  الطب  ل�شوؤون  الرئي�س  نائب  م�شاعد 

البحرين  بجامعة  التنفيذيني  واالأع�شاء  ال�شحية 

الطبية.

بنت  رنا  ال�شيخة  د.  ت  عربرّ املنا�شبة،  وبهذه 

ملجل�س  العام  االأمني  خليفة  اآل  دعيج  بن  عي�شى 

اأمناء  جمل�س  رئي�س  ونائب  العايل  التعليم 

باإطالق  �شعادتها  عن  العايل  التعليم  جمل�س 

الطاقة  مزرعة  م�شروع  الطبية  البحرين  جامعة 

ال�شم�شية، والتي ت�شهم يف زيادة الطاقة املتجددة 

مبا يحقق اهداف روؤية البحرين 2030. وا�شادت 

االأمني العام بهذه اخلطوة التي من خاللها �شتمهد 

لتبني  االأخرى  العايل  التعليم  الطريق ملوؤ�ش�شات 

ممار�شات واعية بيئًيا، وت�شهم يف التزام البحرين 

باأهداف االأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة.

الرئي�س  مريفيلد  هاري�شون  �شتيفن  وقال 

الطبية:  البحرين  للعمليات يف جامعة  التنفيذي 

باال�شتدامة  الطبية  البحرين  جامعة  »تلتزم 

ال�شحية  البيئة  باأن  علمها  منطلق  من  البيئية 

من  ولذلك  العامة.  ال�شحة  حت�شني  يف  ت�شهم 

ال�شم�شية،  الطاقة  مزرعة  م�شروع  تبني  خالل 

اخرتنا اأن ن�شهم يف دعم هدف التنمية امل�شتدامة 

املتحدة  لالأمم  معقولة(  وباأ�شعار  نظيفة  )طاقة 

والهدف الوطني للطاقة املتجددة وروؤية البحرين 

.»2030

رئي�س  املوؤيد  ــاروق  ف حممد  قــال  ــدوره،  ب

»نحن  العاملية:  املوؤيد  جمموعة  اإدارة  جمل�س 

�شعداء بالتعاون مع جامعة البحرين الطبية يف 

ال�شم�شية،  للطاقة  املوؤيد  فت�شعى  امل�شروع،  هذا 

االألواح  توفري  جمال  يف  رائدة  �شركة  ب�شفتها 

ال�شم�شية، اإىل ت�شجيع احلفاظ على البيئة كمكون 

اأكرث  اأ�شا�شي نحو التحول التدريجي اإىل جمتمع 

وعًيا بالبيئة، ما �شيفيد البالد و�شعب البحرين«.

وقال العميد عبداهلل بن خليفة اجلريان نائب 

التن�شيقية  اللجنة  رئي�س  نائب  املحرق  حمافظ 

البحرين  »اأهنئ جامعة  ال�شحية:  املدن  لربنامج 

الطاقة  مزرعة  م�شروع  ــالق  اإط على  الطبية 

ال�شم�شية«.

بران�س عيد االأ�شحى يف مطعم »بحرين باي كيت�شن« بفندق »فور�شيزن«

االأ�شحى  عيد  بران�س  يف  بكم  نــرحــب 

اأيام  من  والثاين  االأول  اليوم  خالل  االأ�شطوري 

العيد. احتفلوا بعيد االأ�شحى مع االأهل واالأ�شدقاء 

مع كرم ال�شيافة الذي لي�س له مثيل والبوفيهات 

العاملية  املف�شلة  باالأطباق  املليئة  ال�شخية 

واملحلية من قبل ال�شيف التنفيذي ليوناردو دي 

كليمنتي، و�شيف املخبوزات واحللويات التنفيذي 

احلية  الطهي  حمطات  وجود  مع  بوكلي.  عماد 

التي تعد مثالية للذين يبحثون عن اأطباق تنا�شب 

تف�شيالتهم ال�شخ�شية لرن�شي االأذواق كافة.

رائعة  ــات  اأوق بق�شاء  ت�شتمتعون  بينما 

و�شط فرقة العزف احلي، �شوف يق�شي اأطفالكم 

الإبقائهم  والفعاليات  باملرح  مليئة  مميزة  اأوقاًتا 

م�شتمتعني باأجواء االحتفاالت والعيد. 

عيد  ــام  اأي ــاين  وث اأول  والــوقــت:  التاريخ 

االأ�شحى املبارك.

 - لل�شخ�س  بحرينًيا  ديناًرا   35 ال�شعر: 

امل�شروبات  لل�شخ�س �شاملة  48 ديناًرا بحرينًيا 

اخلا�شة.

 - جمــاين  اخلام�شة  دون  االأطــفــال  دخــول 

االأطفال من 6 �شنوات حتى 12 �شنة خ�شم %50.

 ،17115500 لـــلـــحـــجـــوزات: 

d i n i n g r e s e r v a t i o n s . b a h r a i n @ (

.)fourseasons.com
طوال  ي�شتقبلكم  كي�شن  باي  بحرين  مطعم   

�شهر يوليو يف بران�س يوم اجلمعة اخلا�س.

يف  اليابانية  »اأوماكا�شي«  بطريقة  ع�شاء 

مطعم ري اآ�شيا لل�شيف ولفغانع باك  مطعم ري 

اآ�شيا لل�شيف ولفغانغ باك يقدم ع�شاًء على طريقة 

باإعداد  ال�شيف  يقوم  اإ  اليابانية،  »اأوماكا�شي« 

اطباق من اختياره بناًء على ذوقكم ومف�شالتكم 

من االأطباق.

قائد  �شيقوم  وجديدة،  راقية  جتربة  خالل 

ذوقكم  كايو�شي مبعرفة  ال�شيف  ال�شو�شي  طهاة 

خا�شة  باأطباق  قائمة  لكم  ليعد  ومف�شالتكم، 

بليلة  لت�شتمعوا  اخلا�س،  ذوقكم  مع  تتنا�شب 

بتناول  لال�شتمتاع  ندعوكم  ا�شتثنائي.  وع�شاء 

مع  راٍق،  بطابع  اليابانية  الطريقة  على  الطعام 

اخلم�شني  الطابق  من  الرائعة  املطعم  اإطاللة 

واالأجواء اخلا�شة.

بنك البحرين الوطني يطلق

»EVOLVE« برنامج التدريب ال�شيفي 

برنامج  الوطني  البحرين  بنك  اأطلق 

يهدف  والذي   ’Evolve’ ال�شيفي  التدريب 

الثانوية  املدار�س  لطلبة  الفر�شة  الإتاحة 

املهنية  الفر�س  ال�شتك�شاف  واجلامعات 

املحتملة يف القطاع امل�شريف واملايل، حيث 

مت تطوير الربنامج لتلبية احتياجات طلبة 

واخلا�شة  العامة  التعليمية  املوؤ�ش�شات 

مًعا.

كمبادرة  الــربنــامــج  ت�شميم  ومت 

ال�شباب  لدعم  جمتمعية  ا�شتثمارية 

وتوجهات  تطلعات  لديهم  ممن  البحريني 

القطاع،  هذا  يف  للعمل  كامنة  م�شتقبلية 

الطلبة   ’Evolve’ برنامج  ي�شتهدف  حيث 

و24   15 بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح  الذين 

االأكادميي  ــالأداء  ل عــاٍل  �شجل  مع  عاًما، 

املهنية  املهارات  اكت�شاب  بالغ يف  واهتمام 

اخلدمات  قطاع  يف  العملية  واخلـــربة 

امل�شرفية واملالية. �شي�شتمر الربنامج طوال 

للطلبة  يقدم  ال�شيفية، حيث  العطلة  فرتة 

نظرة ثاقبة لكافة االأمور املتعلقة بالقطاع، 

نظرة  وتقدمي  املحاكاة  تدريبات  خالل  من 

�شاملة على العمليات الوظيفية التي جتري 

التدريب  تلقي  اإىل  باالإ�شافة  البنك،  داخل 

ملهام حمددة كجزء من التدريب الوظيفي.

ال�شباب  تطوير  يف  االنخراط  وبهدف 

اأنحاء اململكة، فاإن بنك البحرين  يف جميع 

مع  التعاون  اأطــر  بتفعيل  قام  الوطني 

ابن  مدر�شة  مثل  املــدار�ــس  من  العديد 

البحرين  بيان  ومدر�شة  الوطنية  خلدون 

واملدر�شة الربيطانية يف البحرين ومدر�شة 

الن�شيم الدولية ومدر�شة ال�شروق الثانوية 

ومدر�شة مدينة عي�شى الثانوية، وذلك من 

اأجل تر�شيح الطلبة للم�شاركة يف الربنامج.

يتم  اأن  املقرر  من  ذلك،  اإىل  باالإ�شافة 

مثل  اجلامعات،  لطلبة  الربنامج  تد�شني 

الربيطانية  واجلامعة  البحرين  جامعة 

يف البحرين وبوليتكنك البحرين وجامعة 

جورجيا  ومعهد  التطبيقية  العلوم 

وجامعة  باجنور  وجامعة  للتكنولوجيا 

نوتنغهام وجامعة بري�شتول.

�شرحت  املنا�شبة،  هذه  على  وتعليًقا 

للموارد  تنفيذي  رئي�س  بوحجي،  دانــة 

بنك  جمموعة  يف  واال�شتدامة  الب�شرية 

فخورون  »نحن  قائلة:  الوطني  البحرين 

باإطالق برنامج ’Evolve’ بال�شراكة مع عدد 

من املدار�س يف جميع اأنحاء اململكة لتزويد 

للنمو يف وظائفهم  بفر�س خمتلفة  الطلبة 

امل�شريف.  القطاع  يف  املحتملة  امل�شتقبلية 

ملتزًما  الوطني  البحرين  بنك  يــزال  ال 

ال�شباب البحريني لي�شبحوا قادة  بتطوير 

 ،’Evolve’ برنامج  خالل  ومن  امل�شتقبل. 

من  القادم  اجليل  رعاية  باإمكاننا  فاإنه 

الوطني  البحرين  بنك  يجدد  كما  املواهب. 

اإننا  حيث  �شبابنا،  مهارات  بتنمية  وعده 

ملتزمون بدورنا يف اال�شتثمار يف م�شتقبل 

اململكة واملجتمع باأكمله.«

دانة بوحجي

نواف فوزي بهزاد

يحتفل بتخّرجه من الثانوية

فوزي  ــواف  ن تلقى 

التهاين  خال�س  بهزاد 

مبنا�شبة  والتربيكات 

املرحلة  ــن  م تــخــرجــه 

ــة مبــدر�ــشــة  ــوي ــان ــث ال

ــة، من  ــي ــدول ال ـــوار  ح

واالأهل  االأعزاء  الوالدين 

له  متمنني  واالأ�شدقاء، 

والنجاح  التوفيق  دوام 

يف املرحلة اجلامعية.

ـــواف  ـــــــرب ن واأع

امتنانه  عن  بهزاد  فوزي 

�شاركه  من  لكل  و�شكره 

معاهًدا  النجاح،  فرحة 

من  املزيد  ببذل  والديه 

تطلعاته  لتحقيق  اجلهد 

اإىل  م�شرًيا  وطموحاته، 

من  العديد  يهوى  ــه  اأن

املــو�ــشــوعــات وكــذلــك 

الر�شم واالأ�شغال اليدوية 

والر�شم على احلا�شوب.  

 

بباقات الورد والزهور احتفلت عائلة الدكتور في�شل املال بتخرج ابنتهم د. مناير 

من الكلية امللكية للجراحني يف ايرلندا RCSI، بتفوق امتياز مع مرتبة ال�شرف، 

وح�شولها على درجة بكالوريو�س الطب، وبكالوريو�س اجلراحة، وبكالوريو�س 

بهذه  والتربيكات  التهائي  العائلة  تلقت  وقد   .)MB، BCH، BAO( التوليد 

املنا�شبة. وبهذه املنا�شبة، هناأ الدكتور في�شل املال ابنته على هذه الدرجة العلمية 

والتفوق االأكادميي، متمنًيا لها كل التوفيق وال�شداد يف حياتها املهنية وم�شتقبالً 

م�شرًقا وموفًقا خلدمة الوطن، ومزيًدا من الدرجات العلمية م�شتقبالً.

عائلة املال حتتفل بتخّرج ابنتهم د. مناير
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 لتخريج طلبة الطب لربنامج �شنة االمتياز 

م�شت�شفى امللك حمد اجلامعي ينظم حفله العا�شر

حفال  اجلامعي  حمد  امللك  م�شت�شفى  نظم 

االمتياز  �شنة  لربنامج  العا�شر  الفوج  لتخريج 

بح�شور   ،2022-2021 ل�شنة  الطب  لطلبة 

اآل  اهلل  عطية  بن  �شلمان  ال�شيخ  طبيب  اللواء 

خليفة قائد م�شت�شفى امللك حمد اجلامعي، وذلك 

يف قاعة املحا�شرات الرئي�شية بامل�شت�شفى.

مب�شت�شفى  العا�شر  الفوج  تخريج  مت  اإذ 

 49 عددهم  بلغ  والــذي  اجلامعي،  حمد  امللك 

للجراحني  امللكية  الكلية  خريجي  من  متدربا 

اخلليج  وجامعة  الطبية(  البحرين  )جامعة 

العربي، وغريهما من اجلامعات من خارج مملكة 

املعرفة  واإك�شابهم  تدريبهم  مت  وقد  البحرين، 

و�شقل مهاراتهم يف �شتى جماالت الطب املتعددة 

والتخ�ش�شات الطبية بامل�شت�شفى.

مدير  الري�س  اآل  علي  ه�شام  الدكتور  وهناأ 

االأنف  اأمرا�س  وا�شت�شاري  الطبية  ال�شوؤون 

اخلريجني  جميع  بامل�شت�شفى  واحلنجرة  واالأذن 

للمرحلة  اإنهائهم  بعد  االمتياز  �شنة  طلبة  من 

العملية  م�شريتهم  وبدء  والتدريبية  التعليمية 

اأطباء، وحثهم على اال�شتمرار بالعمل والتدريب 

التخ�ش�شي يف �شتى جماالت الطب، اإذ اإنه كلما 

زاد التدريب �شقلت املهارات وتو�شعت اخلربات، 

تعليمية  عملية  هو  الطبي  التدريب  اأن  موؤكدا 

م�شتمرة بهدف اإك�شاب الطبيب خربة ومهارة يف 

يحر�س  وبذلك  املتنوعة،  الطب  حقول  من  حقل 

فيها املتدرب على اإنعا�س اخلربات املكت�شبة وما 

ممار�شة  اأثناء  يف  عمليا  لتطبيقه  نظريا  تعمله 

املهنة كطبيب يف ذات التخ�ش�س.

مدير  احل�شن  دالل  الدكتورة  األقت  حني  يف 

مركز التدريب واالحرتاف واملدير العام لل�شوؤون 

ذكرت  كلمتها،  احلفل  بامل�شت�شفى خالل  االإدارية 

فيها: »تفتخر اإدارة م�شت�شفى امللك حمد اجلامعي 

لكم  نبارك  اأن  نود  وعليه  بتخريجكم،  اليوم 

جميعا على بذلكم جهدا عظيما لتفانيكم وتغلبكم 

الدرا�شي  للتحديات والتزامكم باإكمال برناجمكم 

بنجاح يف كافة دورات االنعا�س القلبي والرئوي 

العمل  ور�ــس  من  وعــدد  واملتقدمة  االأ�شا�شية 

املعايري  وفق  العلمية  البحوث  يف  وامل�شاركة 

العاملية املعتمدة، لتن�شموا اإىل زمالئكم ل�شفوف 

ومن  ال�شحي«،  القطاع  يف  الوطنية  الكوادر 

لهم  متمنية  اجلديد،  بالفوج  رحبت  اأخرى  جهة 

التوفيق والنجاح يف م�شريتهم التدريبية.

بح�شور االأمني العام ملجل�س التعليم العايل

جامعة البحرين الطبية تد�ّشن م�شروع مزرعة الطاقة ال�شم�شية

اأيرلندا  يف  للجراحني  امللكية  الكلية  اأقامت 

 )RCSI Bahrain( الطبية  البحرين  جامعة   -

ال�شم�شية  الطاقة  مزرعة  م�شروع  تد�شني  حفل 

يف حرمها اجلامعي يف الب�شيتني، ما يجعلها من 

التي  البحرين  العايل يف  التعليم  اأوىل موؤ�ش�شات 

ت�شتخدم الطاقة ال�شم�شية.

عي�شى  بنت  رنا  ال�شيخة  د.  احلفل  ح�شر 

التعليم  العام ملجل�س  االأمني  اآل خليفة  بن دعيج 

العايل ونائب رئي�س جمل�س اأمناء جمل�س التعليم 

اجلريان  عبداهلل  خليفة  عبداهلل  والعميد  العايل، 

الداخلية  اللجنة  ورئي�س  املحرق  حمافظ  نائب 

من�شق  املرباطي  وندى  ال�شحية،  املدن  لربنامج 

ت�شنيم  والدكتورة  باملحافظة،  ال�شحية  املدن 

يف  العاملية  ال�شحة  منظمة  ممثلة  العطاطرة 

مملكة البحرين، ونادية العايل م�شوؤولة العالقات 

العاملية،  ال�شحة  البحرين ملنظمة  العامة مبكتب 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  املــوؤيــد  ــاروق  ف وحممد 

املدير  راجو  و�ــس.د.  العاملية،  املوؤيد  جمموعة 

العام ملجموعة املوؤيد العاملية.

ا كبار ممثلي الكلية  وح�شر حفل االإطالق اأي�شً

الربوفي�شور  منهم  اأيرلندا،  يف  للجراحني  امللكية 

يف  للجراحني  امللكية  الكلية  رئي�س  فياين  لورا 

رئي�س  نائب  كيلي  كاثال  والربوفي�شور  اأيرلندا، 

امللكية  للكلية  التنفيذي  والرئي�س  اجلامعة 

للجراحني يف اأيرلندا، والربوفي�شور هانا ماكجي 

والعلوم  الطب  ل�شوؤون  الرئي�س  نائب  م�شاعد 

البحرين  بجامعة  التنفيذيني  واالأع�شاء  ال�شحية 

الطبية.

بنت  رنا  ال�شيخة  د.  ت  عربرّ املنا�شبة،  وبهذه 

ملجل�س  العام  االأمني  خليفة  اآل  دعيج  بن  عي�شى 

اأمناء  جمل�س  رئي�س  ونائب  العايل  التعليم 

باإطالق  �شعادتها  عن  العايل  التعليم  جمل�س 

الطاقة  مزرعة  م�شروع  الطبية  البحرين  جامعة 

ال�شم�شية، والتي ت�شهم يف زيادة الطاقة املتجددة 

مبا يحقق اهداف روؤية البحرين 2030. وا�شادت 

االأمني العام بهذه اخلطوة التي من خاللها �شتمهد 

لتبني  االأخرى  العايل  التعليم  الطريق ملوؤ�ش�شات 

ممار�شات واعية بيئًيا، وت�شهم يف التزام البحرين 

باأهداف االأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة.

الرئي�س  مريفيلد  هاري�شون  �شتيفن  وقال 

الطبية:  البحرين  للعمليات يف جامعة  التنفيذي 

باال�شتدامة  الطبية  البحرين  جامعة  »تلتزم 

ال�شحية  البيئة  باأن  علمها  منطلق  من  البيئية 

من  ولذلك  العامة.  ال�شحة  حت�شني  يف  ت�شهم 

ال�شم�شية،  الطاقة  مزرعة  م�شروع  تبني  خالل 

اخرتنا اأن ن�شهم يف دعم هدف التنمية امل�شتدامة 

املتحدة  لالأمم  معقولة(  وباأ�شعار  نظيفة  )طاقة 

والهدف الوطني للطاقة املتجددة وروؤية البحرين 

.»2030

رئي�س  املوؤيد  ــاروق  ف حممد  قــال  ــدوره،  ب

»نحن  العاملية:  املوؤيد  جمموعة  اإدارة  جمل�س 

�شعداء بالتعاون مع جامعة البحرين الطبية يف 

ال�شم�شية،  للطاقة  املوؤيد  فت�شعى  امل�شروع،  هذا 

االألواح  توفري  جمال  يف  رائدة  �شركة  ب�شفتها 

ال�شم�شية، اإىل ت�شجيع احلفاظ على البيئة كمكون 

اأكرث  اأ�شا�شي نحو التحول التدريجي اإىل جمتمع 

وعًيا بالبيئة، ما �شيفيد البالد و�شعب البحرين«.

وقال العميد عبداهلل بن خليفة اجلريان نائب 

التن�شيقية  اللجنة  رئي�س  نائب  املحرق  حمافظ 

البحرين  »اأهنئ جامعة  ال�شحية:  املدن  لربنامج 

الطاقة  مزرعة  م�شروع  ــالق  اإط على  الطبية 

ال�شم�شية«.

بران�س عيد االأ�شحى يف مطعم »بحرين باي كيت�شن« بفندق »فور�شيزن«

االأ�شحى  عيد  بران�س  يف  بكم  نــرحــب 

اأيام  من  والثاين  االأول  اليوم  خالل  االأ�شطوري 

العيد. احتفلوا بعيد االأ�شحى مع االأهل واالأ�شدقاء 

مع كرم ال�شيافة الذي لي�س له مثيل والبوفيهات 

العاملية  املف�شلة  باالأطباق  املليئة  ال�شخية 

واملحلية من قبل ال�شيف التنفيذي ليوناردو دي 

كليمنتي، و�شيف املخبوزات واحللويات التنفيذي 

احلية  الطهي  حمطات  وجود  مع  بوكلي.  عماد 

التي تعد مثالية للذين يبحثون عن اأطباق تنا�شب 

تف�شيالتهم ال�شخ�شية لرن�شي االأذواق كافة.

رائعة  ــات  اأوق بق�شاء  ت�شتمتعون  بينما 

و�شط فرقة العزف احلي، �شوف يق�شي اأطفالكم 

الإبقائهم  والفعاليات  باملرح  مليئة  مميزة  اأوقاًتا 

م�شتمتعني باأجواء االحتفاالت والعيد. 

عيد  ــام  اأي ــاين  وث اأول  والــوقــت:  التاريخ 

االأ�شحى املبارك.

 - لل�شخ�س  بحرينًيا  ديناًرا   35 ال�شعر: 

امل�شروبات  لل�شخ�س �شاملة  48 ديناًرا بحرينًيا 

اخلا�شة.

 - جمــاين  اخلام�شة  دون  االأطــفــال  دخــول 

االأطفال من 6 �شنوات حتى 12 �شنة خ�شم %50.

 ،17115500 لـــلـــحـــجـــوزات: 

d i n i n g r e s e r v a t i o n s . b a h r a i n @ (

.)fourseasons.com
طوال  ي�شتقبلكم  كي�شن  باي  بحرين  مطعم   

�شهر يوليو يف بران�س يوم اجلمعة اخلا�س.

يف  اليابانية  »اأوماكا�شي«  بطريقة  ع�شاء 

مطعم ري اآ�شيا لل�شيف ولفغانع باك  مطعم ري 

اآ�شيا لل�شيف ولفغانغ باك يقدم ع�شاًء على طريقة 

باإعداد  ال�شيف  يقوم  اإ  اليابانية،  »اأوماكا�شي« 

اطباق من اختياره بناًء على ذوقكم ومف�شالتكم 

من االأطباق.

قائد  �شيقوم  وجديدة،  راقية  جتربة  خالل 

ذوقكم  كايو�شي مبعرفة  ال�شيف  ال�شو�شي  طهاة 

خا�شة  باأطباق  قائمة  لكم  ليعد  ومف�شالتكم، 

بليلة  لت�شتمعوا  اخلا�س،  ذوقكم  مع  تتنا�شب 

بتناول  لال�شتمتاع  ندعوكم  ا�شتثنائي.  وع�شاء 

مع  راٍق،  بطابع  اليابانية  الطريقة  على  الطعام 

اخلم�شني  الطابق  من  الرائعة  املطعم  اإطاللة 

واالأجواء اخلا�شة.

بنك البحرين الوطني يطلق

»EVOLVE« برنامج التدريب ال�شيفي 

برنامج  الوطني  البحرين  بنك  اأطلق 

يهدف  والذي   ’Evolve’ ال�شيفي  التدريب 

الثانوية  املدار�س  لطلبة  الفر�شة  الإتاحة 

املهنية  الفر�س  ال�شتك�شاف  واجلامعات 

املحتملة يف القطاع امل�شريف واملايل، حيث 

مت تطوير الربنامج لتلبية احتياجات طلبة 

واخلا�شة  العامة  التعليمية  املوؤ�ش�شات 

مًعا.

كمبادرة  الــربنــامــج  ت�شميم  ومت 

ال�شباب  لدعم  جمتمعية  ا�شتثمارية 

وتوجهات  تطلعات  لديهم  ممن  البحريني 

القطاع،  هذا  يف  للعمل  كامنة  م�شتقبلية 

الطلبة   ’Evolve’ برنامج  ي�شتهدف  حيث 

و24   15 بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح  الذين 

االأكادميي  ــالأداء  ل عــاٍل  �شجل  مع  عاًما، 

املهنية  املهارات  اكت�شاب  بالغ يف  واهتمام 

اخلدمات  قطاع  يف  العملية  واخلـــربة 

امل�شرفية واملالية. �شي�شتمر الربنامج طوال 

للطلبة  يقدم  ال�شيفية، حيث  العطلة  فرتة 

نظرة ثاقبة لكافة االأمور املتعلقة بالقطاع، 

نظرة  وتقدمي  املحاكاة  تدريبات  خالل  من 

�شاملة على العمليات الوظيفية التي جتري 

التدريب  تلقي  اإىل  باالإ�شافة  البنك،  داخل 

ملهام حمددة كجزء من التدريب الوظيفي.

ال�شباب  تطوير  يف  االنخراط  وبهدف 

اأنحاء اململكة، فاإن بنك البحرين  يف جميع 

مع  التعاون  اأطــر  بتفعيل  قام  الوطني 

ابن  مدر�شة  مثل  املــدار�ــس  من  العديد 

البحرين  بيان  ومدر�شة  الوطنية  خلدون 

واملدر�شة الربيطانية يف البحرين ومدر�شة 

الن�شيم الدولية ومدر�شة ال�شروق الثانوية 

ومدر�شة مدينة عي�شى الثانوية، وذلك من 

اأجل تر�شيح الطلبة للم�شاركة يف الربنامج.

يتم  اأن  املقرر  من  ذلك،  اإىل  باالإ�شافة 

مثل  اجلامعات،  لطلبة  الربنامج  تد�شني 

الربيطانية  واجلامعة  البحرين  جامعة 

يف البحرين وبوليتكنك البحرين وجامعة 

جورجيا  ومعهد  التطبيقية  العلوم 

وجامعة  باجنور  وجامعة  للتكنولوجيا 

نوتنغهام وجامعة بري�شتول.

�شرحت  املنا�شبة،  هذه  على  وتعليًقا 

للموارد  تنفيذي  رئي�س  بوحجي،  دانــة 

بنك  جمموعة  يف  واال�شتدامة  الب�شرية 

فخورون  »نحن  قائلة:  الوطني  البحرين 

باإطالق برنامج ’Evolve’ بال�شراكة مع عدد 

من املدار�س يف جميع اأنحاء اململكة لتزويد 

للنمو يف وظائفهم  بفر�س خمتلفة  الطلبة 

امل�شريف.  القطاع  يف  املحتملة  امل�شتقبلية 

ملتزًما  الوطني  البحرين  بنك  يــزال  ال 

ال�شباب البحريني لي�شبحوا قادة  بتطوير 

 ،’Evolve’ برنامج  خالل  ومن  امل�شتقبل. 

من  القادم  اجليل  رعاية  باإمكاننا  فاإنه 

الوطني  البحرين  بنك  يجدد  كما  املواهب. 

اإننا  حيث  �شبابنا،  مهارات  بتنمية  وعده 

ملتزمون بدورنا يف اال�شتثمار يف م�شتقبل 

اململكة واملجتمع باأكمله.«

دانة بوحجي

نواف فوزي بهزاد

يحتفل بتخّرجه من الثانوية

فوزي  ــواف  ن تلقى 

التهاين  خال�س  بهزاد 

مبنا�شبة  والتربيكات 

املرحلة  ــن  م تــخــرجــه 

ــة مبــدر�ــشــة  ــوي ــان ــث ال

ــة، من  ــي ــدول ال ـــوار  ح

واالأهل  االأعزاء  الوالدين 

له  متمنني  واالأ�شدقاء، 

والنجاح  التوفيق  دوام 

يف املرحلة اجلامعية.

ـــواف  ـــــــرب ن واأع

امتنانه  عن  بهزاد  فوزي 

�شاركه  من  لكل  و�شكره 

معاهًدا  النجاح،  فرحة 

من  املزيد  ببذل  والديه 

تطلعاته  لتحقيق  اجلهد 

اإىل  م�شرًيا  وطموحاته، 

من  العديد  يهوى  ــه  اأن

املــو�ــشــوعــات وكــذلــك 

الر�شم واالأ�شغال اليدوية 

والر�شم على احلا�شوب.  

 

بباقات الورد والزهور احتفلت عائلة الدكتور في�شل املال بتخرج ابنتهم د. مناير 

من الكلية امللكية للجراحني يف ايرلندا RCSI، بتفوق امتياز مع مرتبة ال�شرف، 

وح�شولها على درجة بكالوريو�س الطب، وبكالوريو�س اجلراحة، وبكالوريو�س 

بهذه  والتربيكات  التهائي  العائلة  تلقت  وقد   .)MB، BCH، BAO( التوليد 

املنا�شبة. وبهذه املنا�شبة، هناأ الدكتور في�شل املال ابنته على هذه الدرجة العلمية 

والتفوق االأكادميي، متمنًيا لها كل التوفيق وال�شداد يف حياتها املهنية وم�شتقبالً 

م�شرًقا وموفًقا خلدمة الوطن، ومزيًدا من الدرجات العلمية م�شتقبالً.

عائلة املال حتتفل بتخّرج ابنتهم د. مناير

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12136/pdf/INAF_20220630002800793.pdf
https://www.alayam.com/alayam/events/967832/News.html
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/967834/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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 برعاية �سمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء

 جامعة البحرين الطبية تنظم حفل التخّرج ال�سنوي الثالث ع�سر

حتت رعاية �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة 

طبيب  �لفريق  ح�سر  �هلل،  حفظه  �لوزر�ء،  جمل�س  رئي�س  �لعهد  ويل 

�ل�سيخ حممد بن عبد�هلل �آل خليفة رئي�س �ملجل�س �لأعلى لل�سحة حفل 

للجر�حني  �مللكية  �لكلية  نظمته  �لذي  ع�سر  �لثالث  �ل�سنوي  �لتخريج 

�حلرم  )RCSI Bahrain( يف  �لطبية  �لبحرين  - جامعة  �أيرلند�  يف 

�جلامعي يف منطقة �لب�سيتني، �إذ مت تخريج 157 طبيًبا و61 خريًجا 

من بر�مج �لبكالوريو�س و�ملاج�ستري يف �لتمري�س.

�أيرلند�  يف  للجر�حني  �مللكية  �لكلية  رئي�سة  فياين  لور�  �لربوفي�سور   و�ألقت 

�لعهد رئي�س  �مللكي ويل  �ل�سمو  �أعربت فيها عن �سكرها وتقديرها ل�ساحب  كلمًة 

خريجي  باأد�ء  �أ�سادت  كما  �لتخريج،  حفل  لرعايته  �هلل،  حفظه  �لوزر�ء،  جمل�س 

2022 مهنئًة �إياهم على �إجناز�تهم وتفانيهم يف �لعمل و�لتغلب على �لتحديات، 

منوهًة بالعالقة �لقائمة بني �لكلية �مللكية للجر�حني يف �إيرلند� ومملكة �لبحرين. 

 من جهة �أخرى، هّناأ �لربوفي�سور �سمري �لعتوم رئي�س جامعة �لبحرين �لطبية 

�خلريجني، وعرّب عن �متنانه لأ�سدقائهم و�أفر�د عائالتهم �حلا�سرين على دعمهم 

لهم وم�ساندتهم يف حتقيق هذه �لإجناز�ت، متمنًيا لهم مزيًد� من �لنجاح و�لتوفيق.

 وجرى خالل �حلفل تكرمي �لطلبة �ملتفوقني على �أد�ئهم �ملتمّيز خالل �سنو�ت 

�لتدريب �لدر��سية، �إذ نالت �لدكتورة طيبة �لأدرج �مليد�لية �لذهبية لأعلى درجات 

و�مليد�لية  �لأخرية،  �ل�سنة  يف  درجة  �أعلى  وجائزة  �جلامعة،  يف  علمي  حت�سيل 

جون  وجائزة  �جلر�حة،  يف  هيجينز  �أو  نيال  وجائزة  �لأخرية،  لل�سنة  �لف�سية 

يف  كامل  �سارلوت  �لربوفي�سور  وجائزة  و�لولدة،  �لن�ساء  �أمر��س  يف  موريف 

وجائزة  �لأطفال،  طب  يف  ماكمينامني  جو  �لربوفي�سور  وجائزة  �لنف�سي،  �لطب 

على  �سعت  علي  �لدكتور  نال  كما  �لعام،  �لطب  يف  ويتفورد  ديفيد  �لربوفي�سور 

جائزة جيم�س فينوكان يف �لطب ومت منح �لدكتور فتحي م�سطفى على �مليد�لية 

�لف�سية لل�سنة �لأخرية، ومت منح �مليد�لية �لذهبية يف بكالوريو�س �لتمري�س �إىل 

فازت  بينما  �لآن�سة نور�لعني بخاري،  �لتمري�س و�لقبالة  �لأول على دفعة كلية 

عبري �لنعيمي بجائزة رفيدة �لإ�سالمية يف �لتمري�س.

�جلامعة  رئي�س  نائب  كيلي  كاثال  �لربوفي�سور  �لتخريج  حفل  ح�سر  كما 

و�لرئي�س �لتنفيذي للكلية �مللكية للجر�حني باأيرلند�، وعدد من كبار �مل�سوؤولني.

ت�سوير: حميد جعفر وح�سن قربان
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل

1011

5

4

11

3

Tue 8 Oct 2019السنة 14    | العدد 5050 |  الثالثاء 9 صفر 1441هـ      |

»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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 الزياني يبحث مع وزيرة
  االقتصاد اإلسرائيلية سبل 
زيادة االستثمارات الثنائية

أجرى وزي��ر الصناعة والتج��ارة زايد الزياني اتص��ااًل هاتفيًا مع 
وزيرة االقتص��اد والصناعة بدولة إس��رائيل أورنا باربيفاي، تم 
خالله اس��تعراض عددًا م��ن الموضوعات المتعلق��ة بالقطاع 
الصناعي واالس��تثماري وس��بل تطوير التعاون المش��ترك بين 

مملكة البحرين ودولة إسرائيل .
وأك��د الجانب��ان أهمية التط��ورات االقتصادية التي تش��هدها 
العالق��ات بي��ن البحري��ن وإس��رائيل والت��ي تعزز م��ن فرص 
التعاون االس��تثماري بي��ن الجانبين، باإلضاف��ة إلى بحث عدد 
من الموضوعات موضع االهتمام المش��ترك و الس��بل الكفيلة 
بتطوير وزيادة حجم االستثمارات الثنائية في المرحلة المقبلة، 
ولف��ت الوزير إلى ال��دور الذي يمكن أن يلعب��ه القطاع الخاص 
في كال البلدين والذي يمكن أن يس��هم بشكل كبير في تحقيق 

األهداف المشتركة.

استعرض مع محافظ الشمالية مراحل المشروع.. »األعلى للصحة«:

 تطبيق مشروع »التسيير الذاتي« 
الصحي في الشمالية تجريبيًا قريبًا

عقد رئيس المجل��س األعلى للصحة 
الفري��ق طبي��ب الش��يخ محم��د ب��ن 
عب��داهلل آل خليف��ة بحض��ور وزي��رة 
الس��يد  جليل��ة  الدكت��ورة  الصح��ة 
اجتماعًا مع محافظ الشمالية علي بن 
الشيخ عبدالحسين العصفور وبحضور 
األمين العام للمجلس األعلى للصحة 
إبراهيم علي النواخذة ورئيس مجلس 
أمن��اء مراكز الرعاي��ة الصحية األولية 
الدكت��ور عبدالوهاب محم��د وأعضاء 
المجل��س وعدد من المس��ؤولين في 
القطاع الصحي، وذلك بمناسبة قرب 
التطبيق التجريبي لمش��روع التسيير 
الذاتي لمراكز الرعاية الصحية األولية 

في المحافظة الشمالية.
وفي مس��تهل االجتم��اع رحب رئيس 
المجل��س األعل��ى للصح��ة بمحافظ 
الش��مالية، مؤكدًا أن قط��اع الرعاية 
الصحية ف��ي المملكة يش��هد تطورًا 
مس��تمرًا بفض��ل الدع��م الالمحدود 
م��ن جاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاهل الب��الد المعظم حفظه 
اهلل ورع��اه وصاح��ب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العه��د رئيس مجلس ال��وزراء حفظه 

اهلل.
واستعرض الش��يخ محمد بن عبداهلل 
آل خليفة مش��روع التطبيق التدريجي 
في مش��روع التس��يير الذاتي لمراكز 
الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة ال��ذي تم 
تطبيق��ه في المرحل��ة األولى بصورة 
تجريبي��ة في محافظ��ة المحرق، وتم 
اآلن االس��تعداد للتطبي��ق في نطاق 
المحافظة الشمالية ثم سيعمم على 

جميع محافظات المملكة.
وأش��ار إلى التقدم المح��رز في تنفيذ 
برنامج الضمان الصحي الوطني الذي 
يهدف إلى تحقي��ق التغطية الصحية 
الش��املة وتعزيز الجودة والتنافسية 

ف��ي تقدي��م الخدم��ات الصحي��ة بما 
يلبي تطلعات المس��تفيدين، مؤكدًا 
أّن مش��روع التس��يير الذات��ي يأت��ي 
متوافق��ًا م��ع برنامج عم��ل الحكومة 
وتجسيد األهداف المنبثقة عن الرؤية 
الوطني��ة 2030 وتنفي��ذ المب��ادرات 
الوطنية الرامية إلى مواصلة تحسين 
ج��ودة الخدم��ات الصحي��ة المقدمة 
بج��ودة  واس��تدامتها  للمواطني��ن 
عالية وفق مبادئ العدالة التنافس��ية 
واالس��تدامة كان المرتكز األساس��ي 
إلطالق برنام��ج »صحتي« - البرنامج 
الوطن��ي لتطوي��ر الرعاي��ة الصحي��ة 

بالمملكة.
وقدم األمين الع��ام للمجلس األعلى 
النواخ��ذة  عل��ي  إبراهي��م  للصح��ة 
عرضًا لمحاور المش��روع، مش��يرًا إلى 
أن م��ن أه��م األه��داف تعزي��ز حرية 
االختي��ار للمواط��ن وخل��ق مس��ارات 
عالجي��ة لتطوير الخدم��ات، وتمكين 
والتنسيق  الصحية،  الخدمات  مقدمي 
والتواص��ل م��ع مقدم��ي الخدم��ات، 
الق��رار،  واتخ��اذ  الرقاب��ة  وتحس��ين 
واالس��تخدام األمثل للموارد البشرية 

والمالية.
من جانبه��ا قدمت الدكت��ورة لولوة 

شويطر عرضًا عن آلية التسيير الذاتي 
ومراحل التطبيق، ش��رحًا مفصاًل عن 
الخط��وات الت��ي يت��م تطبيقها على 
المراكز الس��تة في محافظة المحرق، 
تش��مل  التي  التطبيقية  والخط��وات 
برنامج »اختر طبيبك« وتحويل بعض 
المراكز إل��ى الرعاية الصحية للحاالت 
أه��داف  بين��ت  كم��ا  المس��تعجلة، 

المشروع والنتائج المرجوة منه.
مش��روع  أن  ش��ويطر  د.  وأوضح��ت 
التس��يير الذات��ي يتمثل ف��ي تحويل 
المراك��ز الصحي��ة إلى مراك��ز ذاتية 
اإلدارة من أجل تحسين جودة خدمات 
الرعاي��ة الصحية، ويهدف المش��روع 
إل��ى حرية االختي��ار للمواط��ن وخلق 
ج��ودة  لتطوي��ر  عالجي��ة  مس��ارات 
الخدم��ات والتنس��يق والتواصل بين 
مقدم��ي الخدمات وتحس��ين الرقابة 
واتخ��اذ الق��رار واالس��تخدام األمث��ل 
للموارد المالية والبشرية. وبينت أنه 
لتطبيق  اإلستراتيجية  الخطة  بحسب 
برنامج الضمان الصحي، سيتم البدء 
بالتطبيق التجريبي لبرنامج التس��يير 
الذاتي في مركز عالي الصحي ومركز 
الش��يخ جابر الصباح الصحي ومن ثم 
سيتم التوس��ع في بقية المراكز التي 

تضمه��ا المحافظ��ة، وه��ي: مرك��ز 
الكوي��ت الصحي ومرك��ز مدينة حمد 
الصح��ي ومرك��ز محمد جاس��م كانو 
الصحي ومركز البديع الصحي وعيادة 
البديع الس��احلية، مش��يرًة إلى وجود 
الش��مالية  المحافظة  ف��ي  مركزي��ن 
يعم��الن عل��ى م��دار الس��اعة تلبية 
الحتياجات السكان وهما مركز الشيخ 
جابر الصب��اح الصح��ي ومركز محمد 

جاسم كانو الصحي الصحي.
وأكدت د. شويطر أّن مشروع التسيير 
الذات��ي يتضمن ع��دة برامج تهدف 
إلى تحس��ين ج��ودة األداء ف��ي مراكز 
الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة ف��ي إطار 
الصحية  الخدم��ات  لتعزي��ز  الس��عي 
المقدمة في  والعالجي��ة«  »الوقائية 
الرعاية الصحية األولية من خالل نهج 
االس��تمرارية الشاملة من قبل طبيب 
األس��رة للمري��ض وعائلت��ه وتوفير 
حري��ة اختيار مق��دم الرعاية الصحية 
وتعزي��ز التنافس��ية لتحس��ين جودة 
الخدمات من خالل التوزيع المتكافئ 

بين األطباء عبر نظام نصيب الفرد.
التطبي��ق  ف��ي  الب��دء  موع��د  وع��ن 
التجريب��ي ف��ي المحافظة الش��مالية 
أش��ارت د. ش��ويطر إل��ى أنه س��يتم 
فتح باب التس��جيل للمستفيدين من 
الخدمة لبرنامج »اختر طبيبك« خالل 
الفت��رة المقبلة، وبع��د االنتهاء من 
التسجيل سيتم تطبيق برامج التسيير 

الذاتي في المراكز الصحية.
وف��ي خت��ام االجتم��اع أع��رب رئيس 
المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب 
الش��يخ محم��د بن عب��داهلل آل خليفة 
ع��ن تقدي��ره لم��ا أب��داه الجميع من 
حرص على تهيئ��ة أهالي المحافظة 
الشمالية للمشروع بما ينعكس على 
تحقيق األه��داف اإليجابي��ة المرجوة 

منه.

في توديع أول أفواج الحجاج المغادرين بمطار البحرين

 وزير العدل: جميع »كوادر البعثة« 
في خدمة حجاج البحرين على مدار الساعة

أعرب وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوقاف رئيس اللجنة العليا لشؤون 
الح��ج والعم��رة ن��واف ب��ن محم��د 
المعاودة عن خالص الش��كر وعظيم 
الجاللة  لحض��رة صاح��ب  االمتن��ان 
المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المعظ��م حفظه اهلل 
ورعاه، ولصاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئي��س مجل��س ال��وزراء حفظه اهلل، 
على ما تلقاه وزارة العدل والش��ؤون 
اإلس��المية واألوقاف وبعثة البحرين 
للحج من دعم مستمر واهتمام بالغ 
لس��ير أعمال بعث��ة المملك��ة للحج 
واالرتق��اء بكافة الخدم��ات المقدمة 
لحج��اج البحري��ن، مش��يدًا بالرعاية 
الكبيرة وحس��ن وفادة حكومة خادم 
الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن، 
حيث تسّخر السعودية كل إمكاناتها 
وطاقاته��ا م��ن أجل تقدي��م أفضل 
الخدم��ات وأجودها لحج��اج بيت اهلل 

الحرام.
ج��اء ذلك خ��الل توديع وزي��ر العدل 

والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف ألول 
ف��وج م��ن الحج��اج المغادري��ن إلى 
الس��عودية ألداء فريضة الحج، وذلك 
في مط��ار البحري��ن الدولي، بحضور 
رئي��س بعثة البحري��ن للحج فضيلة 
الش��يخ عدنان بن عب��داهلل القطان، 
والرئي��س التنفي��ذي لش��ركة مطار 
البحري��ن محم��د يوس��ف البنف��الح، 
والوكيل المساعد للشؤون اإلسالمية 
نائ��ب رئيس بعث��ة البحري��ن للحج 

القط��ان،  طاه��ر  محم��د  الدكت��ور 
القنصلية  الخدم��ات  ورئيس قط��اع 
ب��وزارة الخارجي��ة الس��فير إبراهي��م 
المس��لماني، والقائ��م بأعمال مدير 
إدارة الش��ؤون الديني��ة عل��ي أمين 

الريس.
وأك��د المع��اودة أن بعث��ة البحرين 
لجانه��ا وكوادره��ا  للح��ج وبجمي��ع 
انته��ت من اتخ��اذ كاف��ة إجراءاتها 
الستقبال حجاج المملكة في األراضي 

المقدس��ة وتقديم جمي��ع الخدمات 
لهم على مدار الس��اعة ط��وال فترة 
تواجده��م أثناء موس��م الح��ج ألداء 
المناسك إلى حين عودتهم إلى أرض 
الوطن، الفت��ًا إل��ى أن البعثة تضم 
في لجانها نخبة من الكوادر الوطنية 
وأصحاب  الكف��اءات  م��ن  المؤهل��ة 
الخب��رات م��ن مختل��ف التخصصات 
ومن مختلف الوزارات؛ وذلك من أجل 
أمن وسالمة حجاج البحرين، وتقديم 

أفضل الخدمات لهم.
وأع��رب وزير العدل عن بالغ الش��كر 
والتقدي��ر لش��ركة مط��ار البحري��ن 
عل��ى جهوده��ا ف��ي خدم��ة الحجاج 
والعمل على ضمان تسهيل إجراءات 
المسافرين من ضيوف الرحمن بكل 

يسر.
وأقلعت أولى رح��الت الحج من مطار 
البحرين الدولي متوجهة إلى كل من 
ج��دة والمدينة المنورة، مس��اء يوم 
أم��س األول الثالث��اء، حيث تس��تمر 
حمالت الحج في تسيير رحالتها حتى 

منتصف األسبوع القادم.

 المبارك يؤكد التزام 
 البحرين بدعم وتنفيذ 

األجندة الحضرية الجديدة

أك��د وزير ش��ؤون البلديات والزراع��ة وائل المبارك الت��زام مملكة 
البحرين بدعم وتنفي��ذ األجندة الحضرية الجديدة، مبينًا أن مملكة 
البحرين تعتبر التحضر المس��تدام أولوية مهمة، لتس��ريع التقدم 

نحو أهداف التنمية المستدامة واألجندة الحضرية الجديدة.
ج��اء ذلك خالل كلم��ة مملكة البحري��ن أمام الدورة الحادية عش��ر 
للمنت��دى الحض��ري العالمي المقام ف��ي بولندا خ��الل الفترة من 
26 إل��ى 30 يونيو وال��ذي يقام تحت رعاية برنام��ج األمم المتحدة 
للمستوطنات البشرية بمشاركة المعنيين من مختلف دول العالم.

ونق��ل المبارك في بداي��ة كلمته بالمنتدى تحي��ات حضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة ملك الب��الد المعظم 
وتمنيات��ه للمنت��دى كل التوفيق والنجاح، وتحيات صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، وتمنياته بأن يحقق هذا المنتدى اآلمال المرجوة في مجال 
التنمي��ة الحضرية وتحقيق أهداف التنمية المس��تدامة، معربًا في 
الوقت نفسه عن شكره لحكومة بولندا على استضافتها للمنتدى.

وأك��د أن » المتغي��رات تتطلب إيجاد طرق جدي��دة والعمل بصورة 
مس��تمرة في الحف��اظ على البيئة وب��ذل الجهود م��ن أجل تنمية 

حضرية مستدامة«
وأوضح » أن حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء 
تعمل على تنفيذ حزمة من المش��اريع واإلس��تراتيجيات التنموية، 
مش��يرًا إلى أن برام��ج الحكومة تنطل��ق من التزاماته��ا في مجال 

التنمية الحضرية ».
وتاب��ع »كم��ا نقوم ف��ي المملكة بتنوي��ع اقتصادنا وتس��ريع نمو 
القطاعات غي��ر النفطية« مس��تعرضًا خالل كلمت��ه جهود مملكة 
البحري��ن في إدارة الموارد المائية والبيئية لتكون أكثر اس��تدامة، 
والعم��ل على تطوير سياس��ات النقل المتكامل��ة، ومن خالل خطة 
العم��ل الوطني��ة لكف��اءة الطاقة وخط��ة العمل الوطني��ة للطاقة 

المتجددة،«
وأوضح المبارك أن مملكة البحرين استطاعت التعامل مع االنتشار 
العالم��ي لجائح��ة في��روس كورونا )كوفي��د  19( بأقص��ى درجات 
المس��ؤولية من خالل جهود فريق البحرين برئاس��ة صاحب السمو 
الملك��ي ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء، كما اس��تطاعت العبور 
من هذه الجائحة بنجاح كبير جعل من تجربة مملكة البحرين محل 

إشادة، ومقصد لالستفادة.

 القبض على آسيويين 
 لحيازتهما وترويجهما مواد 

تبغ ممنوعة بـ75 ألف دينار

تمكنت مديرية شرطة محافظة العاصمة من القبض على شخصين 
آس��يويين 52 و42 عامًا لحيازتهما وترويجهما مواد التبغ الممنوع 
تداولها »الس��ويكة« في عدد من مناطق محافظ��ة العاصمة، في 
إطار جهود رجال الش��رطة في المحافظة على األمن والنظام العام 
وفرض القانون من خالل مكافحة الجريمة والقبض على مرتكبيها 

وتقديمهم للعدالة.
وأوضحت المديرية أنه فور تلقيها لمعلومات بهذا الش��أن، باشرت 
الش��رطة عمليات البحث والتحري وجم��ع المعلومات واألدلة والتي 
أس��فرت عن تحديد هوي��ة المذكورين والقب��ض عليهما، فيما تم 
ضب��ط المواد الممنوعة والتي بلغ وزنه��ا حوالي 13800 كيلوغرام 
مخبأة بداخل صناديق ورقية، في عدد من المستودعات بالبسيتين 

والهملة والدراز، فيما قدرت قيمتها بحوالي 75 ألف دينار.
وأش��ارت مديري��ة ش��رطة محافظة العاصم��ة، إلى أنه ت��م تحريز 
المضبوط��ات واتخاذ اإلج��راءات القانونية الالزم��ة تمهيدًا إلحالة 

القضية إلى النيابة العامة.

التوقيع على برنامج تنفيذي في مجال حماية البيئة

 بن دينه: تنمية العالقات البحرينية 
المصرية وترسيخ التعاون الثنائي

أّكد وزي��ر النفط والبيئ��ة المبعوث 
الخ��اص لش��ؤون المن��اخ الدكت��ور 
محم��د ب��ن دين��ه، أهمي��ة المضي 
بمس��ارات العالق��ات بي��ن مملك��ة 
البحري��ن وجمهورية مص��ر العربية 
نح��و مراح��ل متقدمة، واستش��راف 
فرصا جديدة للتعاون وبناء شراكات 
بين البلدي��ن في مختلف القطاعات، 
واالزده��ار  التط��ور  يحق��ق  وبم��ا 
الشقيقين، في  والش��عبين  للبلدين 
ظ��ّل قي��ادة حضرة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة 
ملك البالد المعظم، وأخيه الرئيس 
عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية 
العربية الش��قيقة، وبمتابعة  مصر 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء، ورئي��س مجل��س 
الوزراء في جمهوري��ة مصر العربية 
الشقيقة الدكتور مصطفى مدبولي.
جاء ذلك، بع��د توقيع وزير الخارجية 

الدكتور عبداللطي��ف الزياني، ووزير 
خارجي��ة جمهوري��ة مص��ر العربية 
الش��قيقة س��امح ش��كري، برنام��ج 
تنفيذي بين المجلس األعلى للبيئة 
مص��ر  بجمهوري��ة  البيئ��ة  ووزارة 
ف��ي مج��ال حماي��ة البيئ��ة لألعوام 
زيارة  هام��ش  عل��ى   ،2024-2022

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس 
جمهوري��ة مصر العربية الش��قيقة 

إلى مملكة البحرين.
وأف��اد بن دين��ه، أن البرنامج يهدف 
إلى تنفيذ البرامج واألنشطة البيئية 
في البلدين وإعداد مشاريع مشتركة 
مج��االت  إل��ى  مش��يرًا  للتع��اون، 
البرنامج والتي تش��تمل على تعزيز 
التع��اون الفني في مج��ال مكافحة 
ملوث��ات البيئ��ة البحري��ة وتب��ادل 
ف��ي مجاالت  والمعلومات  الخب��رات 
والتغيرات  الساحلية،  المناطق  إدارة 
والتقيي��م  والتفتي��ش  المناخي��ة، 

البيئي ودراسات التأثيرات البيئية.
وأضاف أّن البرنامج يشمل على نقل 
وتب��ادل المعلوم��ات والخب��رات في 
البرامج والمش��اريع المتعلقة بنشر 
وتعزيز الوعي والثقافة البيئية، فضاًل 
ع��ن تب��ادل التش��ريعات والقوانين 
البيئي��ة وتدري��ب القانونيي��ن ف��ي 
التش��ريعات واالطالع  مجال صياغة 

على تجربة المحاكم البيئية، وتبادل 
المعلوم��ات والبيان��ات ف��ي مج��ال 
المؤشرات البيئية، إلى جانب تعزيز 
التع��اون في مجال اإلدارة الس��لمية 
للمواد والنفايات الخطرة والمخلفات 
االس��تراتيجيات  وتب��ادل  الصلب��ة، 
والسياسات المتعلقة بمجال التنوع 
المتكامل��ة  واإلدارة  البيولوج��ي 

للمحميات الطبيعية.
االتفاقي��ات  توقي��ع  أهمي��ة  وأك��د 
ومذك��رات التفاه��م م��ع جمهورية 
الثنائ��ي  التع��اون  لترس��يخ  مص��ر 
ف��ي كاف��ة المج��االت، إل��ى جان��ب 
وض��ع آلي��ات واضح��ة تحدد أس��س 
التعاون في مج��االت إقامة البرامج 
والمبادرات المش��تركة التي ترتبط 
بالتعاون والتكامل بين البلدين في 
مختل��ف القطاعات، مش��يرًا إلى أنه 
س��يتم تقديم الدع��م المتبادل بما 

يخدم المصالح المشتركة.

وزير النفط
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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 »الخدمات الطبية الملكية للتمريض«  
تفتح باب التسجيل لبرنامجي دراسات عليا

ضم��ن الجه��ود المبذول��ة والتوجي��ه والدع��م 
الدائم م��ن قبل قائد الخدم��ات الطبية الملكية 
الل��واء البروفيس��ور الش��يخ خال��د ب��ن عل��ي آل 
خليفة، اُفتتحت كلية الخدم��ات الطبية الملكية 
للتمريض والعلوم الصحية في 10 فبراير 2021 
بع��د حص��ول الخدم��ات الطبي��ة الملكي��ة على 
الموافقة من مجلس التعليم العالي في 2015.

ويتك��ون المبن��ى الجامعي من فصول دراس��ية 
تتس��ع لعدد 30 طالبًا للقاع��ة الواحدة، ومختبر 
مح��اكاة للتمريض يحتوي على 3 أس��رة مجهزة 
تجهي��زًا كاماًل من أجل التدريب العملي، ومختبر 
كمبيوت��ر باإلضافة إل��ى المكتب��ة الطبية التي 
تتوفر فيها أجهزة الحاس��ب اآللي التي تس��اعد 
الطال��ب عن البحث ع��ن كل ما يحت��اج إليه من 
معلوم��ات من خ��الل أفض��ل المج��الت الطبية 
العالمي��ة إضاف��ة إلى ما ال يقل ع��ن 100 كتاب 
في علوم التمريض والمهن المساندة والمراجع 

العلمية. وقد حرصت إدارة المبنى الجامعي على 
توفير جميع التسهيالت المتوافقة مع متطلبات 
مجل��س التعلي��م العالي م��ن خالل خل��ق بيئة 
دراس��ية مناس��بة وتجهيز جميع أدوات التدريب 

والمعدات الحديثة.
وتماشيًا مع السعي الدائم للتطوير، تعمل كلية 
الخدم��ات الطبي��ة الملكي��ة على تقدي��م برامج 
أكاديمية ودورات تدريبية متميزة من أجل توفر 
كوادر مؤهلة أكاديميًا في مجال التمريض، حيث 
ستفتح الكلية باب التسجيل لبرنامجين جديدين 
للدراس��ات العليا في مطلع ش��هر يوليو القادم ، 
علمًا بأن الدراسة الفعلية للبرامج سوف تبدأ في 

شهر يناير ٢٠٢٣.
و ألول مرة في مملكة البحرين سيتم طرح برنامج 
الدبلوم العالي في العناية التنفس��ية المتقدمة 
حيث يه��دف البرنام��ج إلى تخري��ج متخصصين 
مؤهلي��ن في مجال الرعاية التنفس��ية ذو كفاءة 

عالية في تقديم خدمات الرعاية التنفسية.
باإلضاف��ة إل��ى ذل��ك، س��تقدم الكلي��ة برنامج 
الدبلوم العالي في القبالة والتوليد، حيث يكمن 
الهدف إل��ى تخري��ج قابالت مؤه��الت يتمتعن 
بالمعرف��ة والتفكي��ر النق��دي والمه��ارات التي 
تتضم��ن االستش��ارات الطبي��ة المناس��بة إلى 
جانب توفير رعاية عالية الجودة للنس��اء في سن 

اإلنجاب.
و الجدير بالذكر أنه قد تم إطالق مهام وخدمات 
كلي��ة الخدمات الطبية الملكي��ة عام 1994 وتم 
تنفيذها بتوجيهات القي��ادة العليا لتطوير قوة 
دف��اع البحرين م��ن خالل تمكي��ن الوحدات ذات 
الصل��ة من القيام بمهامه��ا وواجباتها، كما هو 
الحال م��ع الخدم��ات الطبية التي تق��دم الدعم 
الطبي الميداني في السلم والحرب لجميع وحدات 
ق��وة دف��اع البحري��ن وعلى إث��ر ذلك تم إنش��اء 

الكتيبة الطبية الميدانية.

مطاعم »سما الديرة« تنظم حملة التبرع بالدم
نظمت شركة مطاعم سما الديرة 
حمل��ة التب��رع بالدم تحت ش��عار 
»التبرع بالدم بادرة تضامن شارك 
في الجهد وأنقذ األرواح« بالتعاون 
مع بن��ك الدم بمستش��فى الملك 
حمد وبنك الدم بالس��لمانية، وقد 
س��اهم ف��ي الحملة أكث��ر من 60 
موظفًا من موظفي الش��ركة على 
صال��ح  اإلداري  الش��ريك  رأس��هم 

أحمد كعوات.
وق��ال كع��وات إن ه��ذه المبادرة 
بواج��ب  الش��عور  م��ن  نابع��ة 
المجتم��ع  لخدم��ة  المس��ؤولية 

البحريني، وإن الشركة سيكون لها برامج مختلفة في هذا اإلطار.
وأكد أن هذه الحملة تأتي انطالقًا من واجبها في المس��اهمة في إنقاذ األرواح، 

وأيضًا في تعزيز ثقافة التطوع وتعزيز مبادئ التعاون والتضامن المجتمعي.
وش��كر كعوات موظفي الشركة المساهمين في الحملة، كما قدم لهم شهادات 
امتنان وتقدير على مبادرتهم اإليجابية في أثناء الحفل المقام بمناسبة الذكرى 

العاشرة لتأسيس الشركة.
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خبراء بندوة »آفاق الربط الكهربائي الخليجي« في »دراسات«:

 منصة لتداول الكهرباء بنظام 
»المزايدة« والعرض والطلب يحددان السعر

أيمن شكل «

أك��د المنت��دون ف��ي جلس��ات منت��دى »آفاق 
الربط الكهربائي الخليجي« الذي نظمه مركز 
دراس��ات بالتعاون مع األمانة العامة لمجلس 
الكهربائ��ي  الرب��ط  وهيئ��ة  التع��اون  دول 
الخليج��ي، أن الطاق��ة المتج��ددة تمث��ل أحد 
تحدي��ات ش��بكة الرب��ط، متوقعي��ن أن يبلغ 
اإلنتاج 72 جيجاوات في 2030، فيما كش��فوا 
عن عوائد الرب��ط الكهربائي مع العراق التي 

تتراوح ما بين 150 و300 مليون دوالر.
 وبينوا أن الش��بكة تمكنت من تقديم الدعم 
بنج��اح لش��بكات ال��دول األعضاء ف��ي حاالت 
الط��وارئ والتي تجاوزت 220 س��اعة منذ عام 
2009، منوهي��ن بالنتائ��ج المتوقعة للربط 
الكهربائي مع العراق والتي ستعود بإيرادات 
تتراوح ما بين 150 و300 مليون دوالر. وقالوا 
في مع��رض إجابته��م عن س��ؤال »الوطن« 
بش��أن تس��عير الكهرباء الفائضة والمبيعة 
بين الدول األعضاء في شبكة الربط أن الهيئة 
أنشأت منصة لبيع الطاقة المتوافرة بين دول 
التعاون، ويتم تداولها عبر نظام »المزايدة« 

حيث يحدد السعر بحسب العرض والطلب.
وتط��رق المهن��دس عبداهلل الغام��دي رئيس 
الرب��ط  بهيئ��ة  الذبذب��ة  تحوي��ل  محط��ة 
الكهربائي لدول التعاون في الجلس��ة األولى 
من المنتدى بعنوان »تحديات الحاضر وفرص 
المس��تقبل للربط الكهربائ��ي الخليجي« إلى 
ش��رح نظ��ام إدارة األصول موضحًا أنه أنش��ئ 
عام 2014 ويل��زم إدارات الكهرب��اء أن تكون 
مستوفية المتطلبات للحصول على الترخيص 
الدولي في إدارة األصول، وحصلت الهيئة على 

االعتماد الدولي في عام 2021.
م��ن جانب��ه تن��اول المهن��دس بن��در المري 
مهن��دس التحك��م بهيئة الرب��ط الكهربائي 
بدول التعاون التحديات التش��غيلية لش��بكة 

هيئ��ة الرب��ط الكهربائ��ي الخليج��ي، مؤكدًا 
أن الش��بكة تمكنت من تقدي��م الدعم بنجاح 
لش��بكات الدول األعضاء في ح��االت الطوارئ 
والت��ي تجاوزت 220 س��اعة منذ ع��ام 2009، 
فيم��ا تط��رق إل��ى تح��دي اس��تيعاب الهيئة 
للطاق��ة المتجددة ب��دول التع��اون، متوقعًا 
أن يبل��غ اإلنتاج من ه��ذه النوعية من الطاقة 
72 جيج��اوات ف��ي 2030. ون��وه إل��ى النتائج 
المتوقعة للربط الكهربائي مع العراق والتي 
س��تعود بإيرادات تتراوح م��ا بين 150 و300 
ملي��ون دوالر، عل��ى أن تس��ترد قيمة إنش��اء 
شبكة الربط مع العراق في أقل من 15 عامًا.

واس��تعرض المهندس محمد العطاوي مدير 
إدارة نق��ل الكهرب��اء بهيئة الكهرب��اء والماء 
اتفاقيات التج��ارة وتبادل الطاقة الكهربائية 
الت��ي أجرته��ا الهيئ��ة مؤك��دًا أن الهيئة لم 
تقصر في إجراء الدراس��ات الالزمة لمس��ايرة 

المتغيرات وتنامي الطلب على الطاقة.
وفي إجابته عن س��ؤال »الوطن« حول أسعار 
الكهرباء التي يتم تبادله��ا بين دول الربط، 
أكد المهندس عبداهلل الغامدي رئيس محطة 
تحوي��ل الذبذب��ة أن الهيئ��ة أنش��أت منصة 
لبيع الطاقة، ومن خ��الل المنصة تقوم الدول 

بعرض أو طلب شراء الكهرباء بنظام المزايدة 
وقال إن السعر يحدد بحسب العرض والطلب.

وتناولت الجلس��ة الثانية دور الشراكة الدولية 
في تطوير الربط الكهربائي الخليجي وتعزيز 
التع��اون، وتح��دث فيه��ا كل م��ن الرئي��س 
التنفيذي لش��ركة فولتام��ب للطاقة عبداهلل 
الب��دري، ومدي��ر تطبيقات النظ��م بمختبرات 
ش��وايتزر الهندس��ية المهندس حسام أحمد، 
والمهن��دس طالل الش��يخ ب��إدارة التش��غيل 
والتحك��م بهيئة الربط الكهربائي، بينما أدار 
الجلس��ة الدكتور عبداهلل العباسي الباحث في 

مركز دراسات.
وأدار الجلس��ة الثالثة الدكت��ور عمر العبيدلي 
بمرك��ز  والبح��وث  الدراس��ات  إدارة  مدي��ر 
دراس��ات، تحت عن��وان استكش��اف اتجاهات 
األبحاث اإلقليمية نحو مس��تقبل هيئة الربط 
الكهربائي، والتي تحدث فيها كل من الدكتور 
محم��د الحمد مدي��ر إدارة عمليات التس��ويق 
بالهيئ��ة، والمهن��دس حبي��ب خميس رئيس 
قس��م تخطي��ط اإلنت��اج الكهربائ��ي بهيئة 
الكهرباء والماء، والمهن��دس مؤيد آل كاظم 
من قس��م التخطيط والدراسات بهيئة الربط 

الخليجي.

 اإلبراهيم: 3 مشاريع لرفع قدرة
شبكات الكهرباء الخليجية العام الجاري

أيمن شكل «

كش��ف الرئيس التنفيذي لهيئة الرب��ط الكهربائي أحمد اإلبراهي��م أن دول مجلس التعاون قد 
وضع��ت هدف الوص��ول إلى »صفر كربون« خ��الل الفترة 2050-2060، وق��ال إن الوصول لهذا 
اله��دف يحتاج لكم كبير من الطاقة المتجددة وس��بل تخزينها، وهو ما يتطلب مواكبة ش��بكات 
الربط لهذا الهدف بتعزيز قدراتها وتطويرها. وأوضح أن االس��تثمار األكبر في الطاقة النظيفة 
سيكون من خالل الطاقة الشمسية تليها طاقة الرياح، مرجعًا السبب إلى الفرص األكبر المتاحة 
في الطاقة الشمس��ية بدول المنطقة والتقدم التقني الحاصل مؤخرًا وانخفاض أس��عارها، لكنه 
ألم��ح إلى الجدوى االقتصادية فيها والتي مازالت ت��راوح مكانها، ودعا ألن تعزز مملكة البحرين 
الربط مع دول التعاون في مجال الطاقة النظيفة خاصة التي تتوفر لديها مس��احات أكبر لنش��ر 
ألواح الطاقة الشمس��ية.  وأكد على أهمية المحافظة على المكتس��بات التي حققتها الهيئة عبر 
تطوي��ر األنظمة لكي تواكب آخر التقنيات، وكذلك زيادة س��عة الش��بكة لك��ي تواكب النمو في 
ش��بكات كهرباء دول التعاون، من خالل تدش��ين 3 مشاريع خالل العام الحالي وأخرى في األعوام 
القادمة لرفع قدرة الشبكة من جهتي السعة والتقنية، وهي توسعة الربط مع الكويت واإلمارات 
والربط المباش��ر مع سلطنة عمان، وستكون البحرين في المرحلة القادمة، مشيرًا إلى األولويات 

المتفق عليها من وزراء الكهرباء بدول التعاون في اختيار المشاريع وتوزيعها.

 سفيرنا في سوريا يطمئن 
على منتخبنا لكرة السلة

اطمأن سفير البحرين لدى سوريا السفير وحيد مبارك سيار 
على وفد منتخبنا الوطني لكرة السلة الذي وصل إلى مدينة 
حلب الس��ورية لخوض المباراة قبل األخيرة ضمن تصفيات 
كأس العالم 2023 في المجموع��ة الرابعة أمام المنتخب 
الس��وري، والتي س��تقام على صالة الحمداني��ة بحلب يوم 

الجمعة األول من يوليو.
ج��اء ذل��ك خ��الل اتصال هاتف��ي أجراه الس��فير م��ع مدير 
منتخبنا الوطني نوح نجف، وذلك فور وصولهم إلى األراضي 
الس��ورية، حي��ث اطم��أن على مراس��م االس��تقبال وجميع 

التجهيزات المتعلقة باإلقامة وأمور المنتخب.
وأوضح في اتصاله مع وفد منتخبنا أنه س��يقوم بالمتابعة 
اليومية مع البعثة وذلك للوقوف على سير برنامج مشاركة 

المنتخب، متمنيًا لمنتخبنا كل التوفيق والنجاح.
بدوره، أش��اد رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة القبطان 
وليد العلوي بجهود السفير وحيد مبارك سيار سفير البحرين 
ل��دى الجمهوري��ة العربية الس��ورية، منوهًا بالتس��هيالت 
المقدمة للوفد البحريني، وبمتابعة لكل ما يتعلق بتواجد 

وحيد سيارمنتخبنا في سوريا.

وزير التربية يشارك في المؤتمر 
 التحضيري لقمة التحّول 

في التعليم بباريس

شارك وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي، 
في أعم��ال المؤتمر التحضي��ري لقمة التحّول ف��ي التعليم، 
وال��ذي عقد في مق��ر منظمة األمم المتح��دة للتربية والعلم 
والثقافة »اليونسكو« بالعاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة 
أكثر م��ن 150 وزيرًا للتعليم ونواب ال��وزراء والمختصين في 
الش��أن التعليم��ي م��ن مختل��ف دول العالم، حي��ث ُيعد هذا 
المؤتمر تحضي��رًا لقمة التحّول في التعلي��م المزمع عقدها 
في شهر س��بتمبر المقبل، تزامنًا مع انعقاد الجمعية العامة 

لألمم المتحدة في نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية.
وش��هد المؤتم��ر ط��رح العدي��د م��ن المناقش��ات الخاص��ة 
بالتعليم، للتوصل إلى رؤية مش��تركة خ��الل القمة القادمة، 
بالتركيز على عدد من المحاور الرئيسية المتعلقة بالمدارس 
والتعلي��م الجيد م��دى الحي��اة والمعلمين وتموي��ل التعليم 
والتحّول الرقمي، لوضع مب��ادرات خطة العمل التي تتضمن 

أفضل الممارسات لتحقيق هذه الغايات.

 المضحكي: االستفادة 
 من تجربة الجامعات 

بإسرائيل بحثيًا وأكاديميًا
أك��دت رئيس��ة جامع��ة البحرين الدكت��ورة جواه��ر المضحكي، 
تطلعها لالس��تفادة من تجربة الجامعات في دولة إسرائيل في 
المج��االت البحثية واألكاديمي��ة، خصوصًا أن بع��ض الجامعات 

اإلسرائيلية مصنفة ضمن أفضل 100 جامعة في العالم.
ج��اء ذلك لدى اس��تقبالها أمس، وف��دًا من جامعات إس��رائيلية 
مرموقة، وهي: جامعة تل أبيب، وجامعة بار إيالن، وجامعة حيفا، 
وجامعة رايخمان، التي تزور البحرين، بهدف تعزيز التعاون بين 
الجانبين في المجاالت التعليمية والعلمية يتقدمهم سفير دولة 

إسرائيل لدى البحرين إيتان نائيه.
وأش��ارت المضحكي إلى الرغبة المشتركة في مد جسور التعاون 
العلم��ي، وتب��ادل التج��ارب والخب��رات ف��ي المج��االت البحثية 
واألكاديمي��ة، مؤك��دة أن الجامعة الوطنية ف��ي البحرين لديها 
خط��ط طموح��ة، وت��ود التع��اون م��ع الجامع��ات العالمية في 
المج��االت التي تش��كل أولوية لدى مملك��ة البحرين وبما يصب 
في صال��ح دور الجامعة الوطنية في الرؤية االقتصادية للمملكة 
2030. ورأى الس��فير إيتان نائيه بأن هذا اللقاء األولي بدا واعدًا 
ويمك��ن البناء علي��ه للمزيد من تطوير التع��اون بين الجامعات 
في كال البلدين وإيجاد مس��احات مش��تركة على أكثر من مس��ار 
أكاديمي. من جهته، أع��رب الوفد – الذي رافقه عدد من ممثلي 
وزارة الخارجي��ة ومجل��س التعليم العالي - عن س��عادته بزيارة 
جامع��ة البحرين، واالطالع على تجربتها، مقدمًا ش��كره لحس��ن 

االستقبال.
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 »الخدمات الطبية الملكية للتمريض«  
تفتح باب التسجيل لبرنامجي دراسات عليا

ضم��ن الجه��ود المبذول��ة والتوجي��ه والدع��م 
الدائم م��ن قبل قائد الخدم��ات الطبية الملكية 
الل��واء البروفيس��ور الش��يخ خال��د ب��ن عل��ي آل 
خليفة، اُفتتحت كلية الخدم��ات الطبية الملكية 
للتمريض والعلوم الصحية في 10 فبراير 2021 
بع��د حص��ول الخدم��ات الطبي��ة الملكي��ة على 
الموافقة من مجلس التعليم العالي في 2015.

ويتك��ون المبن��ى الجامعي من فصول دراس��ية 
تتس��ع لعدد 30 طالبًا للقاع��ة الواحدة، ومختبر 
مح��اكاة للتمريض يحتوي على 3 أس��رة مجهزة 
تجهي��زًا كاماًل من أجل التدريب العملي، ومختبر 
كمبيوت��ر باإلضافة إل��ى المكتب��ة الطبية التي 
تتوفر فيها أجهزة الحاس��ب اآللي التي تس��اعد 
الطال��ب عن البحث ع��ن كل ما يحت��اج إليه من 
معلوم��ات من خ��الل أفض��ل المج��الت الطبية 
العالمي��ة إضاف��ة إلى ما ال يقل ع��ن 100 كتاب 
في علوم التمريض والمهن المساندة والمراجع 

العلمية. وقد حرصت إدارة المبنى الجامعي على 
توفير جميع التسهيالت المتوافقة مع متطلبات 
مجل��س التعلي��م العالي م��ن خالل خل��ق بيئة 
دراس��ية مناس��بة وتجهيز جميع أدوات التدريب 

والمعدات الحديثة.
وتماشيًا مع السعي الدائم للتطوير، تعمل كلية 
الخدم��ات الطبي��ة الملكي��ة على تقدي��م برامج 
أكاديمية ودورات تدريبية متميزة من أجل توفر 
كوادر مؤهلة أكاديميًا في مجال التمريض، حيث 
ستفتح الكلية باب التسجيل لبرنامجين جديدين 
للدراس��ات العليا في مطلع ش��هر يوليو القادم ، 
علمًا بأن الدراسة الفعلية للبرامج سوف تبدأ في 

شهر يناير ٢٠٢٣.
و ألول مرة في مملكة البحرين سيتم طرح برنامج 
الدبلوم العالي في العناية التنفس��ية المتقدمة 
حيث يه��دف البرنام��ج إلى تخري��ج متخصصين 
مؤهلي��ن في مجال الرعاية التنفس��ية ذو كفاءة 

عالية في تقديم خدمات الرعاية التنفسية.
باإلضاف��ة إل��ى ذل��ك، س��تقدم الكلي��ة برنامج 
الدبلوم العالي في القبالة والتوليد، حيث يكمن 
الهدف إل��ى تخري��ج قابالت مؤه��الت يتمتعن 
بالمعرف��ة والتفكي��ر النق��دي والمه��ارات التي 
تتضم��ن االستش��ارات الطبي��ة المناس��بة إلى 
جانب توفير رعاية عالية الجودة للنس��اء في سن 

اإلنجاب.
و الجدير بالذكر أنه قد تم إطالق مهام وخدمات 
كلي��ة الخدمات الطبية الملكي��ة عام 1994 وتم 
تنفيذها بتوجيهات القي��ادة العليا لتطوير قوة 
دف��اع البحرين م��ن خالل تمكي��ن الوحدات ذات 
الصل��ة من القيام بمهامه��ا وواجباتها، كما هو 
الحال م��ع الخدم��ات الطبية التي تق��دم الدعم 
الطبي الميداني في السلم والحرب لجميع وحدات 
ق��وة دف��اع البحري��ن وعلى إث��ر ذلك تم إنش��اء 

الكتيبة الطبية الميدانية.

مطاعم »سما الديرة« تنظم حملة التبرع بالدم
نظمت شركة مطاعم سما الديرة 
حمل��ة التب��رع بالدم تحت ش��عار 
»التبرع بالدم بادرة تضامن شارك 
في الجهد وأنقذ األرواح« بالتعاون 
مع بن��ك الدم بمستش��فى الملك 
حمد وبنك الدم بالس��لمانية، وقد 
س��اهم ف��ي الحملة أكث��ر من 60 
موظفًا من موظفي الش��ركة على 
صال��ح  اإلداري  الش��ريك  رأس��هم 

أحمد كعوات.
وق��ال كع��وات إن ه��ذه المبادرة 
بواج��ب  الش��عور  م��ن  نابع��ة 
المجتم��ع  لخدم��ة  المس��ؤولية 

البحريني، وإن الشركة سيكون لها برامج مختلفة في هذا اإلطار.
وأكد أن هذه الحملة تأتي انطالقًا من واجبها في المس��اهمة في إنقاذ األرواح، 

وأيضًا في تعزيز ثقافة التطوع وتعزيز مبادئ التعاون والتضامن المجتمعي.
وش��كر كعوات موظفي الشركة المساهمين في الحملة، كما قدم لهم شهادات 
امتنان وتقدير على مبادرتهم اإليجابية في أثناء الحفل المقام بمناسبة الذكرى 

العاشرة لتأسيس الشركة.
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خبراء بندوة »آفاق الربط الكهربائي الخليجي« في »دراسات«:

 منصة لتداول الكهرباء بنظام 
»المزايدة« والعرض والطلب يحددان السعر

أيمن شكل «

أك��د المنت��دون ف��ي جلس��ات منت��دى »آفاق 
الربط الكهربائي الخليجي« الذي نظمه مركز 
دراس��ات بالتعاون مع األمانة العامة لمجلس 
الكهربائ��ي  الرب��ط  وهيئ��ة  التع��اون  دول 
الخليج��ي، أن الطاق��ة المتج��ددة تمث��ل أحد 
تحدي��ات ش��بكة الرب��ط، متوقعي��ن أن يبلغ 
اإلنتاج 72 جيجاوات في 2030، فيما كش��فوا 
عن عوائد الرب��ط الكهربائي مع العراق التي 

تتراوح ما بين 150 و300 مليون دوالر.
 وبينوا أن الش��بكة تمكنت من تقديم الدعم 
بنج��اح لش��بكات ال��دول األعضاء ف��ي حاالت 
الط��وارئ والتي تجاوزت 220 س��اعة منذ عام 
2009، منوهي��ن بالنتائ��ج المتوقعة للربط 
الكهربائي مع العراق والتي ستعود بإيرادات 
تتراوح ما بين 150 و300 مليون دوالر. وقالوا 
في مع��رض إجابته��م عن س��ؤال »الوطن« 
بش��أن تس��عير الكهرباء الفائضة والمبيعة 
بين الدول األعضاء في شبكة الربط أن الهيئة 
أنشأت منصة لبيع الطاقة المتوافرة بين دول 
التعاون، ويتم تداولها عبر نظام »المزايدة« 

حيث يحدد السعر بحسب العرض والطلب.
وتط��رق المهن��دس عبداهلل الغام��دي رئيس 
الرب��ط  بهيئ��ة  الذبذب��ة  تحوي��ل  محط��ة 
الكهربائي لدول التعاون في الجلس��ة األولى 
من المنتدى بعنوان »تحديات الحاضر وفرص 
المس��تقبل للربط الكهربائ��ي الخليجي« إلى 
ش��رح نظ��ام إدارة األصول موضحًا أنه أنش��ئ 
عام 2014 ويل��زم إدارات الكهرب��اء أن تكون 
مستوفية المتطلبات للحصول على الترخيص 
الدولي في إدارة األصول، وحصلت الهيئة على 

االعتماد الدولي في عام 2021.
م��ن جانب��ه تن��اول المهن��دس بن��در المري 
مهن��دس التحك��م بهيئة الرب��ط الكهربائي 
بدول التعاون التحديات التش��غيلية لش��بكة 

هيئ��ة الرب��ط الكهربائ��ي الخليج��ي، مؤكدًا 
أن الش��بكة تمكنت من تقدي��م الدعم بنجاح 
لش��بكات الدول األعضاء في ح��االت الطوارئ 
والت��ي تجاوزت 220 س��اعة منذ ع��ام 2009، 
فيم��ا تط��رق إل��ى تح��دي اس��تيعاب الهيئة 
للطاق��ة المتجددة ب��دول التع��اون، متوقعًا 
أن يبل��غ اإلنتاج من ه��ذه النوعية من الطاقة 
72 جيج��اوات ف��ي 2030. ون��وه إل��ى النتائج 
المتوقعة للربط الكهربائي مع العراق والتي 
س��تعود بإيرادات تتراوح م��ا بين 150 و300 
ملي��ون دوالر، عل��ى أن تس��ترد قيمة إنش��اء 
شبكة الربط مع العراق في أقل من 15 عامًا.

واس��تعرض المهندس محمد العطاوي مدير 
إدارة نق��ل الكهرب��اء بهيئة الكهرب��اء والماء 
اتفاقيات التج��ارة وتبادل الطاقة الكهربائية 
الت��ي أجرته��ا الهيئ��ة مؤك��دًا أن الهيئة لم 
تقصر في إجراء الدراس��ات الالزمة لمس��ايرة 

المتغيرات وتنامي الطلب على الطاقة.
وفي إجابته عن س��ؤال »الوطن« حول أسعار 
الكهرباء التي يتم تبادله��ا بين دول الربط، 
أكد المهندس عبداهلل الغامدي رئيس محطة 
تحوي��ل الذبذب��ة أن الهيئ��ة أنش��أت منصة 
لبيع الطاقة، ومن خ��الل المنصة تقوم الدول 

بعرض أو طلب شراء الكهرباء بنظام المزايدة 
وقال إن السعر يحدد بحسب العرض والطلب.

وتناولت الجلس��ة الثانية دور الشراكة الدولية 
في تطوير الربط الكهربائي الخليجي وتعزيز 
التع��اون، وتح��دث فيه��ا كل م��ن الرئي��س 
التنفيذي لش��ركة فولتام��ب للطاقة عبداهلل 
الب��دري، ومدي��ر تطبيقات النظ��م بمختبرات 
ش��وايتزر الهندس��ية المهندس حسام أحمد، 
والمهن��دس طالل الش��يخ ب��إدارة التش��غيل 
والتحك��م بهيئة الربط الكهربائي، بينما أدار 
الجلس��ة الدكتور عبداهلل العباسي الباحث في 

مركز دراسات.
وأدار الجلس��ة الثالثة الدكت��ور عمر العبيدلي 
بمرك��ز  والبح��وث  الدراس��ات  إدارة  مدي��ر 
دراس��ات، تحت عن��وان استكش��اف اتجاهات 
األبحاث اإلقليمية نحو مس��تقبل هيئة الربط 
الكهربائي، والتي تحدث فيها كل من الدكتور 
محم��د الحمد مدي��ر إدارة عمليات التس��ويق 
بالهيئ��ة، والمهن��دس حبي��ب خميس رئيس 
قس��م تخطي��ط اإلنت��اج الكهربائ��ي بهيئة 
الكهرباء والماء، والمهن��دس مؤيد آل كاظم 
من قس��م التخطيط والدراسات بهيئة الربط 

الخليجي.

 اإلبراهيم: 3 مشاريع لرفع قدرة
شبكات الكهرباء الخليجية العام الجاري

أيمن شكل «

كش��ف الرئيس التنفيذي لهيئة الرب��ط الكهربائي أحمد اإلبراهي��م أن دول مجلس التعاون قد 
وضع��ت هدف الوص��ول إلى »صفر كربون« خ��الل الفترة 2050-2060، وق��ال إن الوصول لهذا 
اله��دف يحتاج لكم كبير من الطاقة المتجددة وس��بل تخزينها، وهو ما يتطلب مواكبة ش��بكات 
الربط لهذا الهدف بتعزيز قدراتها وتطويرها. وأوضح أن االس��تثمار األكبر في الطاقة النظيفة 
سيكون من خالل الطاقة الشمسية تليها طاقة الرياح، مرجعًا السبب إلى الفرص األكبر المتاحة 
في الطاقة الشمس��ية بدول المنطقة والتقدم التقني الحاصل مؤخرًا وانخفاض أس��عارها، لكنه 
ألم��ح إلى الجدوى االقتصادية فيها والتي مازالت ت��راوح مكانها، ودعا ألن تعزز مملكة البحرين 
الربط مع دول التعاون في مجال الطاقة النظيفة خاصة التي تتوفر لديها مس��احات أكبر لنش��ر 
ألواح الطاقة الشمس��ية.  وأكد على أهمية المحافظة على المكتس��بات التي حققتها الهيئة عبر 
تطوي��ر األنظمة لكي تواكب آخر التقنيات، وكذلك زيادة س��عة الش��بكة لك��ي تواكب النمو في 
ش��بكات كهرباء دول التعاون، من خالل تدش��ين 3 مشاريع خالل العام الحالي وأخرى في األعوام 
القادمة لرفع قدرة الشبكة من جهتي السعة والتقنية، وهي توسعة الربط مع الكويت واإلمارات 
والربط المباش��ر مع سلطنة عمان، وستكون البحرين في المرحلة القادمة، مشيرًا إلى األولويات 

المتفق عليها من وزراء الكهرباء بدول التعاون في اختيار المشاريع وتوزيعها.

 سفيرنا في سوريا يطمئن 
على منتخبنا لكرة السلة

اطمأن سفير البحرين لدى سوريا السفير وحيد مبارك سيار 
على وفد منتخبنا الوطني لكرة السلة الذي وصل إلى مدينة 
حلب الس��ورية لخوض المباراة قبل األخيرة ضمن تصفيات 
كأس العالم 2023 في المجموع��ة الرابعة أمام المنتخب 
الس��وري، والتي س��تقام على صالة الحمداني��ة بحلب يوم 

الجمعة األول من يوليو.
ج��اء ذل��ك خ��الل اتصال هاتف��ي أجراه الس��فير م��ع مدير 
منتخبنا الوطني نوح نجف، وذلك فور وصولهم إلى األراضي 
الس��ورية، حي��ث اطم��أن على مراس��م االس��تقبال وجميع 

التجهيزات المتعلقة باإلقامة وأمور المنتخب.
وأوضح في اتصاله مع وفد منتخبنا أنه س��يقوم بالمتابعة 
اليومية مع البعثة وذلك للوقوف على سير برنامج مشاركة 

المنتخب، متمنيًا لمنتخبنا كل التوفيق والنجاح.
بدوره، أش��اد رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة القبطان 
وليد العلوي بجهود السفير وحيد مبارك سيار سفير البحرين 
ل��دى الجمهوري��ة العربية الس��ورية، منوهًا بالتس��هيالت 
المقدمة للوفد البحريني، وبمتابعة لكل ما يتعلق بتواجد 

وحيد سيارمنتخبنا في سوريا.

وزير التربية يشارك في المؤتمر 
 التحضيري لقمة التحّول 

في التعليم بباريس

شارك وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي، 
في أعم��ال المؤتمر التحضي��ري لقمة التحّول ف��ي التعليم، 
وال��ذي عقد في مق��ر منظمة األمم المتح��دة للتربية والعلم 
والثقافة »اليونسكو« بالعاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة 
أكثر م��ن 150 وزيرًا للتعليم ونواب ال��وزراء والمختصين في 
الش��أن التعليم��ي م��ن مختل��ف دول العالم، حي��ث ُيعد هذا 
المؤتمر تحضي��رًا لقمة التحّول في التعلي��م المزمع عقدها 
في شهر س��بتمبر المقبل، تزامنًا مع انعقاد الجمعية العامة 

لألمم المتحدة في نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية.
وش��هد المؤتم��ر ط��رح العدي��د م��ن المناقش��ات الخاص��ة 
بالتعليم، للتوصل إلى رؤية مش��تركة خ��الل القمة القادمة، 
بالتركيز على عدد من المحاور الرئيسية المتعلقة بالمدارس 
والتعلي��م الجيد م��دى الحي��اة والمعلمين وتموي��ل التعليم 
والتحّول الرقمي، لوضع مب��ادرات خطة العمل التي تتضمن 

أفضل الممارسات لتحقيق هذه الغايات.

 المضحكي: االستفادة 
 من تجربة الجامعات 

بإسرائيل بحثيًا وأكاديميًا
أك��دت رئيس��ة جامع��ة البحرين الدكت��ورة جواه��ر المضحكي، 
تطلعها لالس��تفادة من تجربة الجامعات في دولة إسرائيل في 
المج��االت البحثية واألكاديمي��ة، خصوصًا أن بع��ض الجامعات 

اإلسرائيلية مصنفة ضمن أفضل 100 جامعة في العالم.
ج��اء ذلك لدى اس��تقبالها أمس، وف��دًا من جامعات إس��رائيلية 
مرموقة، وهي: جامعة تل أبيب، وجامعة بار إيالن، وجامعة حيفا، 
وجامعة رايخمان، التي تزور البحرين، بهدف تعزيز التعاون بين 
الجانبين في المجاالت التعليمية والعلمية يتقدمهم سفير دولة 

إسرائيل لدى البحرين إيتان نائيه.
وأش��ارت المضحكي إلى الرغبة المشتركة في مد جسور التعاون 
العلم��ي، وتب��ادل التج��ارب والخب��رات ف��ي المج��االت البحثية 
واألكاديمي��ة، مؤك��دة أن الجامعة الوطنية ف��ي البحرين لديها 
خط��ط طموح��ة، وت��ود التع��اون م��ع الجامع��ات العالمية في 
المج��االت التي تش��كل أولوية لدى مملك��ة البحرين وبما يصب 
في صال��ح دور الجامعة الوطنية في الرؤية االقتصادية للمملكة 
2030. ورأى الس��فير إيتان نائيه بأن هذا اللقاء األولي بدا واعدًا 
ويمك��ن البناء علي��ه للمزيد من تطوير التع��اون بين الجامعات 
في كال البلدين وإيجاد مس��احات مش��تركة على أكثر من مس��ار 
أكاديمي. من جهته، أع��رب الوفد – الذي رافقه عدد من ممثلي 
وزارة الخارجي��ة ومجل��س التعليم العالي - عن س��عادته بزيارة 
جامع��ة البحرين، واالطالع على تجربتها، مقدمًا ش��كره لحس��ن 

االستقبال.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  اســـتقبل 
اإلســـامية واألوقـــاف نـــواف المعاودة، 
البحرينيـــة  المحاميـــن  رئيـــس جمعيـــة 
المحامـــي حســـن بديـــوي، وعـــددًا مـــن 

أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وقـــدم رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس إدارة 
جمعية المحامين تهانيهـــم وتبريكاتهم 
للمعـــاودة علـــى الثقـــة الملكية الســـامية 
والشـــؤون  للعـــدل  وزيـــًرا  بتعيينـــه 

اإلسامية واألوقاف.
وأكد وزير العـــدل حرص الوزارة الدائم 
علـــى تعزيـــز التواصـــل واللقـــاءات مـــع 
المحاميـــن، انطاًقا من عاقة الشـــراكة 

فـــي  المشـــترك  والتعـــاون  الُمترّســـخة 
كل مـــا من شـــأنه دعـــم مهنـــة المحاماة 

وتيسير عمل المحامي.
وأشـــاد وزير العدل بـــدور المحامين في 
تحقيق رسالة العدالة، وما يقدمونه من 
رؤى وأفكار في مجال التطوير العدلي.
للعـــدل  الـــوزارة  وكيـــل  اللقـــاء  حضـــر 
والشـــؤون اإلســـامية القاضي عيســـى 
العـــدل  وزيـــر  ومستشـــار  المناعـــي، 
واألوقـــاف  اإلســـامية  والشـــؤون 
المستشـــار محمـــد مجبل، والمستشـــارة 
القانونيـــة بالوزارة الشـــيخة نـــورة بنت 

خليفة آل خليفة.

وزير العدل: شراكة مترسخة مع المحامين

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الصحة

اســـتقبل وزير شـــؤون الدفـــاع الفريق الركن عبدهللا النعيمـــي، أمس، الوفد 
العسكري المصري المشارك في أعمال االجتماع التاسع عشر للجنة التعاون 
العســـكري البحرينية المصرية المشـــتركة بمملكة البحرين، برئاســـة مساعد 
وزير الدفاع للعمليات بالقوات المســـلحة لجمهورية مصر العربية الشـــقيقة 

اللواء أركان حرب محمد عبدالاه عبدالمولى.
ورحب الوزير بالوفد، مشـــيدا بعمق العاقات األخوية الوطيدة والمتميزة 
التـــي تربط مملكـــة البحرين بجمهورية مصر العربية الشـــقيقة خصوصا ما 
يتعلق بالتنســـيق العســـكري والتعاون الدفاعي. حضر اللقاء مساعد رئيس 
هيئة األركان للعمليات اللواء الركن غانم الفضالة، ومدير الصيانة والتزويد 
الفنـــي اللـــواء الركن بحري أنـــور الجودر، ومديـــر التعاون العســـكري اللواء 

الركن طيار الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة.

اســـتقبلت وزيرة الصحة جليلة الســـيدجواد حسن مساء أمس وفًدا من سيدات 
األعمال من جمهورية روســـيا االتحادية وذلك بحضور الوكيل المســـاعد للصحة 
العامة بوزارة الصحة مريم الهاجري، ورئيسة جمعية سيدات األعمال البحرينية 

أحام جناحي وعدد من عضوات الجمعية.
وخـــال اللقـــاء أشـــادت الوزيـــرة بـــدور المـــرأة وعطائهـــا المتميـــز فـــي مختلـــف 
القطاعـــات التنمويـــة ال ســـيما فـــي القطـــاع الصحـــي، منوهـــًة بعاقـــات التعاون 
البحرينية الروســـية، ودورها في تحقيق التطلعات المنشـــودة. وخال اللقاء تم 
بحث ومناقشـــة العديد من أبرز الموضوعات والمبادرات ســـعًيا لتعزيز مجاالت 
التعـــاون المثمـــر بيـــن الجانبين ومنها بحـــث التعاون على صعيـــد الصحة العامة 
والرعايـــة الصحية األولية والثانوية والتخصصية ومجاالت التدريب والبحوث 
العلميـــة إلى جانب اســـتعراض التطـــورات الطبية وفرص االســـتثمار بالقطاعات 

الصحية والسياحة العاجية.

تنسيق التعاون العسكري مع مصر

مناقشة التعاون الصحي مع سيدات األعمال الروسيات

التزام بحريني بدعم وتنفيذ األجندة الحضرية الجديدة
تعزيز التنويع االقتصادي وتسريع نمو القطاعات غير النفطية... المبارك:

أكد وزير شـــؤون البلديات والزراعة وائل 
المبـــارك، التـــزام مملكـــة البحريـــن بدعـــم 
الجديـــدة،  الحضريـــة  األجنـــدة  وتنفيـــذ 
مبينـــًا أن مملكـــة البحرين تعتبـــر التحضر 
المســـتدام أولويـــة مهمة، لتســـريع التقدم 
نحو أهداف التنمية المســـتدامة واألجندة 

الحضرية الجديدة.
جاء ذلك خـــال كلمة مملكة البحرين في 
انطـــاق أعمـــال الـــدورة الحاديـــة عشـــرة 
للمنتـــدى الحضري العالمي فـــي جمهورية 
بولنـــدا والـــذي يقـــام تحت رعايـــة برنامج 
البشـــرية  للمســـتوطنات  المتحـــدة  األمـــم 
يونيـــو   30 إلـــى   26 مـــن  الفتـــرة  خـــال 
دول  مختلـــف  مـــن  المعنييـــن  بمشـــاركة 

العالم.
ونقـــل الوزيـــر المبـــارك فـــي بدايـــة كلمتـــه 
بالمنتدى تحيات حضـــرة صاحب الجالة 

الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملك 
كل  للمنتـــدى  وتمنياتـــه  المعظـــم،  البـــاد 
التوفيـــق والنجـــاح، وتحيـــات ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
وتمنياتـــه بأن يحقق هـــذا المنتدى اآلمال 
المرجـــوة فـــي مجـــال التنميـــة الحضريـــة 

المســـتدامة،  التنميـــة  أهـــداف  وتحقيـــق 
معربًا في الوقت نفسه عن شكره لحكومة 

بولندا على استضافتها للمنتدى.
وأكد المبارك أن “المتغيرات تتطلب إيجاد 
طرق جديدة والعمل بصورة مستمرة في 
الحفاظ على البيئة وبذل الجهود من أجل 

تنمية حضرية مستدامة”

البحريـــن  مملكـــة  حكومـــة  “إن  وأوضـــح 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد 
رئيس مجلـــس الوزراء تعمـــل على تنفيذ 
المشـــاريع واإلســـتراتيجيات  حزمـــة مـــن 
التنموية، مشـــيرًا إلـــى أن برامج الحكومة 
تنطلـــق مـــن التزاماتها في مجـــال التنمية 

الحضرية”.
وتابـــع “كمـــا نقـــوم فـــي المملكـــة بتنويـــع 
اقتصادنـــا وتســـريع نمـــو القطاعـــات غيـــر 
النفطيـــة” مســـتعرضًا خال كلمتـــه جهود 
مملكـــة البحرين فـــي إدارة الموارد المائية 
والبيئيـــة لتكـــون أكثـــر اســـتدامة، والعمل 
علـــى تطويـــر سياســـات النقـــل المتكاملة، 
ومن خـــال خطة العمـــل الوطنية لكفاءة 
الطاقـــة وخطـــة العمـــل الوطنيـــة للطاقـــة 

المتجددة”.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

الوزير المبارك خالل إلقاء كلمته

تطبيق تجريبي لـ“التسيير الذاتي” في “الشمالية” بالفترة المقبلة
تقدم محرز في تنفيذ برنامج الضمان الصحي... رئيس “األعلى للصحة”:

اســـتعرض رئيس المجلس األعلى للصحة 
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة مشـــروع التطبيـــق التدريجـــي 
لمراكـــز  الذاتـــي  التســـيير  مشـــروع  فـــي 
الرعاية الصحيـــة األولية الذي تم تطبيقه 
فـــي المرحلـــة األولـــى بصـــورة تجريبيـــة 
فـــي محافظـــة المحرق، والذي مـــن المقرر 
المحافظـــة  نطـــاق  فـــي  قريبـــًا  تطبيقـــه 
الشـــمالية، وســـيعّمم فيما بعـــد على جميع 

محافظات المملكة.
وأشار رئيس المجلس األعلى للصحة إلى 
التقدم المحرز فـــي تنفيذ برنامج الضمان 
الصحي الوطني والذي يهدف إلى تحقيق 
التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الجودة 
والتنافسية في تقديم الخدمات الصحية 
بما يلبي تطلعات المســـتفيدين، مؤكدًا أّن 
مشـــروع التسيير الذاتي يأتي متوافقًا مع 

برنامج عمل الحكومة وتجســـيد األهداف 
المنبثقة من الرؤية الوطنية 2030 وتنفيذ 
لمواصلـــة  الراميـــة  الوطنيـــة  المبـــادرات 
تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة 
للمواطنين واستدامتها بجودة عالية وفق 
واالســـتدامة  التنافســـية  العدالـــة  مبـــادئ 

كان المرتكـــز األساســـي إلطـــاق برنامـــج 
لتطويـــر  الوطنـــي  البرنامـــج   - )صحتـــي( 

الرعاية الصحية بمملكة البحرين.
جـــاء ذلـــك خال اجتمـــاع عقـــده بحضور 
حســـن  الســـيد  جليلـــة  الصحـــة  وزيـــرة 
العصفـــور  علـــي  الشـــمالية  مـــع  محافـــظ 

وبحضـــور األمين العـــام للمجلـــس األعلى 
للصحة إبراهيم النواخذة ورئيس مجلس 
أمنـــاء مراكـــز الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة 
المجلـــس  وأعضـــاء  محمـــد  عبدالوهـــاب 
وعدد من المسؤولين في القطاع الصحي 
وذلـــك بمناســـبة قرب التطبيـــق التجريبي 
لمشـــروع التســـيير الذاتي لمراكـــز الرعاية 

الصحية األولية في المحافظة الشمالية.
مـــن جهتـــه، قـــدم األميـــن العـــام للمجلس 
األعلى للصحـــة عرضًا لمحاور المشـــروع، 
مشـــيرًا إلـــى أن من أهـــم األهـــداف تعزيز 
حريـــة االختيار للمواطن وخلق مســـارات 
وتمكيـــن  الخدمـــات،  لتطويـــر  عاجيـــة 
مقدمـــي الخدمـــات الصحيـــة، والتنســـيق 
والتواصل مع مقدمي الخدمات، تحســـين 
الرقابة واتخاذ القرار، واالستخدام األمثل 

للموارد البشرية والمالية.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

“الكلية الملكية للجراحين” تنظم حفل التخرج السنوي الثالث عشر
تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس الوزراء

تحـــت رعايـــة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، حضر رئيس 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة الفريـــق طبيب 
الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة حفل 
التخريج السنوي الثالث عشر الذي نظمته 
الكليـــة الملكيـــة للجراحيـــن فـــي إيرلنـــدا 
 )RCSI Bahrain( ،جامعة البحرين الطبية
في الحرم الجامعي في منطقة البسيتين، 
حيث تـــم تخريج 157 طبيًبا و61 خريجًا 
من برامج البكالوريوس والماجســـتير في 

التمريض.
 وألقـــت رئيســـة الكلية الملكيـــة للجراحين 
فيانـــي  لـــورا  البروفيســـور  إيرلنـــدا  فـــي 
كلمـــًة أعربت فيهـــا عن شـــكرها وتقديرها 
لصاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلس الـــوزراء لرعايته حفـــل التخريج، 

كما أشـــادت بـــأداء خريجـــي 2022 مهنئًة 
إياهم على إنجازاتهم وتفانيهم في العمل 
والتغلـــب على التحديات، منوهًة بالعاقة 
القائمة بيـــن الكلية الملكية للجراحين في 

إيرلندا ومملكة البحرين. 
جامعـــة  رئيـــس  هنـــأ  أخـــرى،  جهـــٍة   مـــن 
البحرين الطبية البروفيسور سمير العتوم 
الخريجيـــن وعبر عن امتنانـــه ألصدقائهم 
وأفـــراد عائاتهم الحاضريـــن على دعمهم 
هـــذه  تحقيـــق  فـــي  ومســـاندتهم  لهـــم 
اإلنجـــازات، متمنًيا لهم مزيـــًدا من النجاح 

والتوفيق.
الطلبـــة  تكريـــم  الحفـــل  خـــال   وجـــرى 
المتفوقيـــن علـــى أدائهـــم المتمّيـــز خـــال 
حيـــث  الدراســـية،  التدريـــب  ســـنوات 
نالـــت الدكتـــورة طيبـــة األدرج الميداليـــة 
الذهبيـــة ألعلـــى درجـــات تحصيـــل علمي 

فـــي الجامعـــة، وجائـــزة أعلـــى درجـــة في 
الفضيـــة  والميداليـــة  األخيـــرة،  الســـنة 
للســـنة األخيرة، وجائزة نيـــال أو هيجينز 
مورفـــي  جـــون  وجائـــزة  الجراحـــة،  فـــي 
فـــي أمـــراض النســـاء والـــوالدة، وجائـــزة 
البروفيســـور شـــارلوت كامـــل فـــي الطـــب 
جـــو  البروفيســـور  وجائـــزة  النفســـي، 
ماكميناميـــن في طـــب األطفـــال، وجائزة 
البروفيســـور ديفيـــد ويتفـــورد فـــي الطب 
العـــام، كما نال الدكتور علي شـــعت جائزة 
جيمـــس فينـــوكان فـــي الطـــب وتـــم منح 

الدكتـــور فتحـــي مصطفى علـــى الميدالية 
الفضية للسنة األخيرة، وتم منح الميدالية 
الذهبيـــة فـــي بكالوريـــوس التمريض إلى 
األول علـــى دفعة كليـــة التمريض والقبالة 
فـــازت  بينمـــا  اآلنســـة نورالعيـــن بخـــاري، 
رفيـــدة  بجائـــزة  النعيمـــي  عبيـــر  اآلنســـة 

اإلسامية في التمريض.
كمـــا حضـــر حفـــل التخريـــج نائـــب رئيس 
للكليـــة  التنفيـــذي  والرئيـــس  الجامعـــة 
الملكيـــة للجراحين بإيرلندا، البروفيســـور 

كاثال كيلي، وعدد من كبار المسؤولين.
 يذكر أنه منذ تنظيم حفل التخريج األول 
فـــي العـــام 2010، قامت جامعـــة البحرين 
الطبيـــة بتخريـــج أكثـــر مـــن 2600 طالـــب 
من كليـــات الطب والتمريض والدراســـات 
العليـــا، والذيـــن يزاولون مهنـــة الطب في 

30 دولة حول العالم.

المنامة - بنا

جميع كوادر “البعثة” في خدمة الحجاج 24 ساعة
توديع أول أفواج ضيوف الرحمن المغادرين بمطار البحرين... المعاودة:

أعـــرب وزير العدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقـــاف رئيـــس اللجنـــة العليا لشـــؤون 
الحـــج والعمرة نواف المعاودة عن خالص 
البـــاد  لعاهـــل  االمتنـــان  الشـــكر وعظيـــم 
المعظـــم صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، ولولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، على ما 
تلقـــاه وزارة العدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقـــاف وبعثـــة مملكة البحريـــن للحج 
من دعم مستمر واهتمام بالغ لسير أعمال 
بعثـــة مملكـــة البحريـــن للحـــج واالرتقـــاء 
بكافة الخدمـــات المقدمة لحجـــاج مملكة 
البحرين، مشيًدا في ذات الوقت بالرعاية 
الكبيـــرة وحســـن وفـــادة حكومـــة خـــادم 
الرحمـــن،  لضيـــوف  الشـــريفين  الحرميـــن 
حيـــث تســـّخر المملكة العربية الســـعودية 

كل إمكاناتهـــا وطاقاتهـــا مـــن أجـــل تقديم 
أفضـــل الخدمـــات وأجودهـــا لحجاج بيت 

هللا الحرام.
العـــدل  ذلـــك، خـــال توديـــع وزيـــر  جـــاء 
ألول  واألوقـــاف  اإلســـامية  والشـــؤون 
فـــوج من الحجاج المغادريـــن إلى المملكة 
العربيـــة الســـعودية ألداء فريضـــة الحـــج، 

بحضـــور  الدولـــي،  البحريـــن  مطـــار  فـــي 
رئيس بعثة مملكـــة البحرين للحج عدنان 
لشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس  القطـــان، 
مطـــار البحرين محمد البنفـــاح، والوكيل 
المساعد للشؤون اإلســـامية نائب رئيس 
بعثة مملكة البحرين للحج محمد القطان، 
ورئيـــس قطاع الخدمات القنصلية بوزارة 

الخارجيـــة الســـفير إبراهيـــم المســـلماني، 
الشـــؤون  إدارة  مديـــر  بأعمـــال  والقائـــم 

الدينية علي الريس.
وأكـــد المعـــاودة أن بعثـــة مملكـــة البحرين 
للحج وبجميع لجانها وكوادرها انتهت من 
اتخـــاذ كافـــة إجراءاتها الســـتقبال حجاج 
مملكـــة البحريـــن فـــي األراضي المقدســـة 
وتقديـــم جميـــع الخدمات لهم علـــى مدار 
أثنـــاء  تواجدهـــم  فتـــرة  طـــوال  الســـاعة 
موســـم الحـــج ألداء المناســـك إلـــى حيـــن 
عودتهـــم إلـــى أرض الوطن، الفًتـــا إلى أن 
البعثـــة تضم في لجانهـــا نخبة من الكوادر 
الوطنيـــة المؤهلة من الكفاءات وأصحاب 
الخبـــرات مـــن مختلـــف التخصصات ومن 
مختلـــف الـــوزارات؛ وذلـــك من أجـــل أمن 
وســـامة حجاج مملكة البحرين، وتقديم 

أفضل الخدمات لهم.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

المنامة - وزارة الخارجية

عقد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الشيخ عبدهللا بن أحمد آل 
خليفـــة، أمـــس، اجتماًعا عبر االتصـــال اإللكتروني المرئي، مـــع المدير العام 
بإدارة الشرق األدنى واألوسط وإفريقيا وأميركا الاتينية بوزارة خارجية 

جمهورية ألمانيا االتحادية الصديقة فيليب أكرمان.
وخـــال االجتمـــاع، تـــم اســـتعراض عاقـــات التعـــاون الثنائـــي والشـــراكة 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  والمتميـــزة  الوطيـــدة  واالقتصاديـــة  السياســـية 
وجمهوريـــة ألمانيا االتحادية تزامًنا مع الذكرى الخمســـين إلقامة العاقات 
الدبلوماسية، وبحث سبل تعزيزها في مختلف المجاالت بما يلبي تطلعات 
البلديـــن والشـــعبين الصديقيـــن، فضـــاً عـــن متابعـــة تنســـيق المواقف إزاء 

القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

توطيد أواصر الشراكة االستراتيجية مع ألمانيا

local@albiladpress.com
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االستمرار في التركيز على الكفاءات والكوادر الوطنية
رفـــع رئيس هيئـــة الكهربـــاء والماء رئيس 
البحريـــن  مطـــار  شـــركة  إدارة  مجلـــس 
كمـــال أحمـــد بالغ الشـــكر والتقديـــر للمقام 
الســـامي لعاهـــل البـــاد المعظـــم صاحـــب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
علـــى تفضلـــه باالفتتـــاح الرســـمي لمبنـــى 
المســـافرين الجديـــد فـــي مطـــار البحرين 
الدولـــي، بحضـــور رئيـــس جمهورية مصر 
عبدالفتـــاح  الرئيـــس  الشـــقيقة  العربيـــة 
السيســـي، وولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
سلمان بن حمد آل خليفة، منوها بالرعاية 

الملكية الســـامية لجميع الجهود التنموية 
الوطنية ضمن المســـيرة التنموية الشاملة 
التي أرسى دعائمها صاحب الجالة الملك 

المعظم.
كمـــا رفع بالـــغ االمتنـــان إلى ضيـــف الباد 
الكريـــم الرئيس عبدالفتاح السيســـي على 
حضـــوره، وإلـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء على 
الدعم الكبيـــر والمتابعة في جميع مراحل 
المشروع، ما كان له عظيم األثر في إنجاز 
هـــذا المشـــروع الـــذي يعتبر أكبر مشـــاريع 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  التحتيـــة  البنيـــة 
وســـيعمل علـــى إحـــداث نقلـــة نوعية في 

كأضخـــم  المملكـــة  فـــي  الطيـــران  قطـــاع 
مشروع شهده القطاع في تاريخ الطيران 

في المملكة.
وأشـــار إلى أن المشـــروع قد تم استكماله 
رســـميا فـــي العـــام 2020 حســـب الجدول 
الزمنـــي المرســـوم وخـــال فترة االنتشـــار 
العالمـــي جائحـــة فيروس كورونـــا )كوفيد 
19( وهي أكبر تحٍد صحي يعصف بالعالم 
منـــذ القـــرن الماضـــي، وأثـــرت ســـلبا علـــى 
جميـــع القطاعـــات، وباإلصـــرار والتحـــدي 
واإلخـــاص نجحـــت جميع األطـــراف في 
إنجاز هذا الصرح المشرف ونقل العمليات 
2021، متوجهـــا  العـــام  فـــي  نجـــاح  بـــكل 

الموظفيـــن  لجميـــع  والعرفـــان  بالشـــكر 
والعاملين في شركة مطار البحرين، خاًصا 
بالذكـــر الكفـــاءات الوطنيـــة المتخصصـــة 
والمؤهلة التي عملت بكل جدارة واقتدار 
لتثبت أن فريق البحرين في جميع مواقع 
العمل الوطني قادر على التحدي واإلنجاز 

والعطاء من أجل الوطن بدون حدود.
وأكد أحمد مواصلة بـــذل قصارى الجهود 
للمســـاهمة في مواصلة االرتقـــاء بصناعة 
الطيـــران المدنـــي في مملكـــة البحرين بما 
يســـهم فـــي االســـتمرار فـــي تعزيـــز موقع 
المملكـــة على خارطة الطيران والســـياحة 
إقليميـــا ودوليا، والحرص باســـتمرار على 
التركيز على الكفـــاءات والكوادر الوطنية 
واالهتمام بها تنفيـــذا للتوجيهات الملكية 
السامية التي تؤكد أن المواطن البحريني 
هـــو محـــور التنميـــة وغايتهـــا، وهـــو ثروة 

الوطن األعز.
المســـافرين  مبنـــى  بنـــاء  تـــم  أنـــه  يذكـــر 
الجديـــد في مطار البحريـــن الدولي ضمن 
أعلـــى  وفـــق  المطـــار  تحديـــث  برنامـــج 
الحديثـــة  والتقنيـــات  الدوليـــة  المعاييـــر 
وتم اســـتكمال المشـــروع وفـــق الميزانية 
المعتمـــدة والبالغة 1.1 مليار دوالر وتصل 
الطاقة االستيعابية إلى 14 مليون مسافر 
ســـنويا بعـــد أن كانت 4,5 مليون مســـافر، 
وازدادت مساحة مبنى المسافرين بمقدار 

4 أضعاف عن سابقتها.
ويشـــمل برنامج تحديـــث المطار خدمات 
ومرافـــق نوعيـــة تعزز من مكانـــة ومردود 
هذه المنشـــأة، منها مشـــروع قرية الشحن 

الجـــوي، وهو األول من نوعه في المملكة، 
والذي ستكون له مساهمة نوعية في رفد 
نمو قطاع الخدمات اللوجستية عبر زيادة 
تنافسيته إقليمًيا وقدرته على استقطاب 
االســـتثمارات، وهـــو أحـــد مشـــاريع خطة 
التعافي. كما يضم برنامج تحديث المطار 
مجّمع مستودعات وقود الطائرات كجزء 
مـــن عمليـــة إعـــادة هيكلـــة قطـــاع وقـــود 
إلـــى  المملكـــة وتحويلهـــا  فـــي  الطائـــرات 
مركـــز إقليمي بـــارز لخدمات إمـــداد وقود 
الطائـــرات، ومبنى أوال للطيـــران الخاص 
الـــذي يقـــدم خدمـــات متكاملـــة للطيـــران 
الخـــاص فـــي موقع له قيمـــة تاريخية في 
أول  كان  إذ  البحرينـــي  الطيـــران  قطـــاع 
مبنـــى للطيـــران تـــم افتتاحه فـــي المملكة 
خـــال القـــرن الماضـــي، وقد تـــم الحرص 
علـــى المحافظـــة علـــى هويـــة وروح هـــذا 

المعلم المهم.
وخـــال أقـــل مـــن ســـنة ونصـــف مـــن بدء 

العمليـــات التشـــغيلية فـــي المطـــار ورغـــم 
التحديـــات التـــي فرضتها جائحـــة كوفيد 
19 علـــى العالـــم أجمـــع، توجـــت الجهـــود 
التـــي بذلها فريق العمـــل أخيرا بفوز مطار 
البحريـــن الدولـــي بجائـــزة أفضـــل مطـــار 
دولي جديد التي تمنحها مؤسســـة سكاي 
عالميـــة  أعلـــى مرجعيـــة  وهـــي  تراكـــس، 
للتصنيـــف والتقييـــم في قطـــاع الطيران، 
ليثبـــت مطار البحرين الدولي موقعه على 
خارطـــة صناعـــة الطيـــران دوليـــا، إضافة 
إلـــى حصوله ســـابقا على تصنيفـــه كمطار 
خمـــس نجـــوم مـــن ســـتار تراكـــس ليكون 
ثالث مطار في الشـــرق األوســـط ينال هذا 
التقييـــم وحصول قاعـــة ذا بيرل للضيافة 
واالســـتقبال لشـــركات الطيـــران في مطار 
البحريـــن الدولـــي علـــى تصنيـــف خمـــس 

نجوم.
كمـــا حصـــل مطـــار البحريـــن الدولـــي فـــي 
شـــهر مايو الماضي علـــى جائزة المطارات 
التـــي  الفضـــي  المســـتوى  فـــي  الخضـــراء 
يمنحهـــا المجلـــس اإلقليمي لمنطقة آســـيا 
والمحيـــط الهادئ التابـــع للمجلس الدولي 
للمطـــارات، تقديـــرا لجهـــوده فـــي مراعاة 
البيئة وتطبيق أفضل الممارســـات الدولية 
المعتمـــدة بشـــكل متميـــز فـــي الحـــد مـــن 
االنبعاثات الكربونية. ونجدد االعتزاز هنا 
بأن مطار البحرين الدولي هو أكبر منشـــأة 
خضـــراء في المملكة، وهو ما ينســـجم مع 
التزامـــات مملكـــة البحريـــن البيئيـــة علـــى 
الصعيد الدولـــي وفي إطار رؤية البحرين 

االقتصادية 2030.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

بعـــث عاهـــل الباد المعظـــم صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، برقيتي تهنئة إلى رئيس جمهورية 
الصومـــال الفيدراليـــة حســـن شـــيخ محمـــود، وذلـــك بمناســـبة ذكـــرى 
اســـتقال بـــاده، وأعـــرب جالته وســـموه فـــي البرقيتين عـــن أطيب 
تهانيهمـــا وتمنياتهمـــا له موفور الصحة والســـعادة ولشـــعب جمهورية 

الصومال الفيدرالية الشقيق تحقيق مزيد من االستقرار واالزدهار.

البحرين تهنئ الصومال بذكرى االستقالل

كمال أحمد

كان عاهـــل البـــاد المعظم صاحب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، في مقدمة مودعي رئيس 
جمهوريـــة مصـــر العربية الشـــقيقة 
عبدالفتاح السيســـي لدى مغادرته 
مطـــار البحريـــن الدولـــي أمس بعد 
أجـــرى  البحريـــن،  لمملكـــة  زيـــارة 
خالهـــا مباحثات مـــع جالة الملك 
المعظـــم تناولت العاقات األخوية 
الوطيدة بيـــن البلدين الشـــقيقين، 
إضافـــة إلـــى مســـتجدات األوضاع 
على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

كمـــا كان فـــي الـــوداع ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، وأصحاب الســـمو 
والمعالي والســـعادة وكبـــار ضباط 
ووزارة  البحريـــن  دفـــاع  قـــوة 

الداخلية والحرس الوطني.

المنامة - بنا

الرئيس المصري يغادر البالد بعد زيارة للبحرين
أجرى خاللها مباحثات مع الملك المعظم تناولت العالقات بين البلدين

مبنى المسافرين أضخم مشروع شهده قطاع الطيران في المملكة... كمال أحمد:

المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بن 
عيسى آل خليفة برقية شكر من رئيس جمهورية مصر العربية 

الشقيقة عبدالفتاح السيسي، هذا نصها:
أخـــي حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 

ملك مملكة البحرين المعظم.
يطيـــب لـــي ونحن نغادر بلدكم الشـــقيق أن أبعـــث إلى جالتكم 
بخالـــص الشـــكر والتقديـــر على ما لقيناه من حســـن االســـتقبال 
وكـــرم الضيافـــة وهو مـــا نعهده دائًما فـــي زياراتنـــا لبلدنا الثاني 

مملكة البحرين الشقيقة.
وأغتنـــم هـــذه المناســـبة الطيبة كـــي أعرب عن خالـــص تقديري 
للمحادثات اإليجابية والمناقشـــات المثمرة والبناءة التي جرت 
بيننـــا فـــي جو مـــن الـــود والتفاهم، وأكـــدت تقارب الـــرؤى فيما 
يتعلـــق بالقضايـــا الثنائيـــة واإلقليميـــة ذات االهتمـــام المشـــترك 

والتـــي تأتي انعكاســـا للعاقات التاريخيـــة الوطيدة التي تجمع 
بيـــن بلدينا وشـــعبينا الشـــقيقين، وأكـــدت أيضا أهميـــة مواصلة 
تعزيز أطر التشـــاور والتنســـيق والتعاون بين مصـــر والبحرين، 
وصوال لما فيه صالح شعبينا الشقيقين ولضمان تحقيق التقدم 

و االزدهار للبلدين الشقيقين ولألمة العربية كافة.
أخـــي صاحب الجالة، وإننـــي إذ أكرر خالص تقديري لجالتكم 
ولعاقات األخوة والمحبة التي تربط شعبينا الشقيقين، ألتمنى 
لكم التمتع بموفور الصحة والســـعادة ودوام التوفيق وللشـــعب 
البحريني الشـــقيق المزيد مـــن الرقي والرخاء في ظل قيادتكم 

الحكيمة. 
مع أسمى اعتباري وتقديري األخوي... 

عبدالفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية

جاللة الملك المعظم يتلقى برقية شكر من الرئيس المصري

مواصلة تعزيز أطر التشاور والتنسيق والتعاون

المنامة - بنا

بعـــث عاهـــل الباد المعظـــم صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة إلـــى رئيـــس جمهورية الكونغـــــو الديمقراطيـــــة 
فليكس تشيســـكيدي، وذلك بمناســـبة ذكرى اســـتقال بـــاده، وأعرب 
جالتـــه فـــي البرقيـــة عـــن أطيـــب تهانيـــه وتمنياتـــه لفخامتـــه موفور 

الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

الملك المعظم يهنئ الكونغو

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/06/500730025910.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.youtube.com/watch?v=DHxOFys_6PE
https://www.albiladpress.com/news/2022/5007/bahrain/764878.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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بتنويع مصادر 
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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
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المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  اســـتقبل 
اإلســـامية واألوقـــاف نـــواف المعاودة، 
البحرينيـــة  المحاميـــن  رئيـــس جمعيـــة 
المحامـــي حســـن بديـــوي، وعـــددًا مـــن 

أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وقـــدم رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس إدارة 
جمعية المحامين تهانيهـــم وتبريكاتهم 
للمعـــاودة علـــى الثقـــة الملكية الســـامية 
والشـــؤون  للعـــدل  وزيـــًرا  بتعيينـــه 

اإلسامية واألوقاف.
وأكد وزير العـــدل حرص الوزارة الدائم 
علـــى تعزيـــز التواصـــل واللقـــاءات مـــع 
المحاميـــن، انطاًقا من عاقة الشـــراكة 

فـــي  المشـــترك  والتعـــاون  الُمترّســـخة 
كل مـــا من شـــأنه دعـــم مهنـــة المحاماة 

وتيسير عمل المحامي.
وأشـــاد وزير العدل بـــدور المحامين في 
تحقيق رسالة العدالة، وما يقدمونه من 
رؤى وأفكار في مجال التطوير العدلي.
للعـــدل  الـــوزارة  وكيـــل  اللقـــاء  حضـــر 
والشـــؤون اإلســـامية القاضي عيســـى 
العـــدل  وزيـــر  ومستشـــار  المناعـــي، 
واألوقـــاف  اإلســـامية  والشـــؤون 
المستشـــار محمـــد مجبل، والمستشـــارة 
القانونيـــة بالوزارة الشـــيخة نـــورة بنت 

خليفة آل خليفة.

وزير العدل: شراكة مترسخة مع المحامين

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الصحة

اســـتقبل وزير شـــؤون الدفـــاع الفريق الركن عبدهللا النعيمـــي، أمس، الوفد 
العسكري المصري المشارك في أعمال االجتماع التاسع عشر للجنة التعاون 
العســـكري البحرينية المصرية المشـــتركة بمملكة البحرين، برئاســـة مساعد 
وزير الدفاع للعمليات بالقوات المســـلحة لجمهورية مصر العربية الشـــقيقة 

اللواء أركان حرب محمد عبدالاه عبدالمولى.
ورحب الوزير بالوفد، مشـــيدا بعمق العاقات األخوية الوطيدة والمتميزة 
التـــي تربط مملكـــة البحرين بجمهورية مصر العربية الشـــقيقة خصوصا ما 
يتعلق بالتنســـيق العســـكري والتعاون الدفاعي. حضر اللقاء مساعد رئيس 
هيئة األركان للعمليات اللواء الركن غانم الفضالة، ومدير الصيانة والتزويد 
الفنـــي اللـــواء الركن بحري أنـــور الجودر، ومديـــر التعاون العســـكري اللواء 

الركن طيار الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة.

اســـتقبلت وزيرة الصحة جليلة الســـيدجواد حسن مساء أمس وفًدا من سيدات 
األعمال من جمهورية روســـيا االتحادية وذلك بحضور الوكيل المســـاعد للصحة 
العامة بوزارة الصحة مريم الهاجري، ورئيسة جمعية سيدات األعمال البحرينية 

أحام جناحي وعدد من عضوات الجمعية.
وخـــال اللقـــاء أشـــادت الوزيـــرة بـــدور المـــرأة وعطائهـــا المتميـــز فـــي مختلـــف 
القطاعـــات التنمويـــة ال ســـيما فـــي القطـــاع الصحـــي، منوهـــًة بعاقـــات التعاون 
البحرينية الروســـية، ودورها في تحقيق التطلعات المنشـــودة. وخال اللقاء تم 
بحث ومناقشـــة العديد من أبرز الموضوعات والمبادرات ســـعًيا لتعزيز مجاالت 
التعـــاون المثمـــر بيـــن الجانبين ومنها بحـــث التعاون على صعيـــد الصحة العامة 
والرعايـــة الصحية األولية والثانوية والتخصصية ومجاالت التدريب والبحوث 
العلميـــة إلى جانب اســـتعراض التطـــورات الطبية وفرص االســـتثمار بالقطاعات 

الصحية والسياحة العاجية.

تنسيق التعاون العسكري مع مصر

مناقشة التعاون الصحي مع سيدات األعمال الروسيات

التزام بحريني بدعم وتنفيذ األجندة الحضرية الجديدة
تعزيز التنويع االقتصادي وتسريع نمو القطاعات غير النفطية... المبارك:

أكد وزير شـــؤون البلديات والزراعة وائل 
المبـــارك، التـــزام مملكـــة البحريـــن بدعـــم 
الجديـــدة،  الحضريـــة  األجنـــدة  وتنفيـــذ 
مبينـــًا أن مملكـــة البحرين تعتبـــر التحضر 
المســـتدام أولويـــة مهمة، لتســـريع التقدم 
نحو أهداف التنمية المســـتدامة واألجندة 

الحضرية الجديدة.
جاء ذلك خـــال كلمة مملكة البحرين في 
انطـــاق أعمـــال الـــدورة الحاديـــة عشـــرة 
للمنتـــدى الحضري العالمي فـــي جمهورية 
بولنـــدا والـــذي يقـــام تحت رعايـــة برنامج 
البشـــرية  للمســـتوطنات  المتحـــدة  األمـــم 
يونيـــو   30 إلـــى   26 مـــن  الفتـــرة  خـــال 
دول  مختلـــف  مـــن  المعنييـــن  بمشـــاركة 

العالم.
ونقـــل الوزيـــر المبـــارك فـــي بدايـــة كلمتـــه 
بالمنتدى تحيات حضـــرة صاحب الجالة 

الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملك 
كل  للمنتـــدى  وتمنياتـــه  المعظـــم،  البـــاد 
التوفيـــق والنجـــاح، وتحيـــات ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
وتمنياتـــه بأن يحقق هـــذا المنتدى اآلمال 
المرجـــوة فـــي مجـــال التنميـــة الحضريـــة 

المســـتدامة،  التنميـــة  أهـــداف  وتحقيـــق 
معربًا في الوقت نفسه عن شكره لحكومة 

بولندا على استضافتها للمنتدى.
وأكد المبارك أن “المتغيرات تتطلب إيجاد 
طرق جديدة والعمل بصورة مستمرة في 
الحفاظ على البيئة وبذل الجهود من أجل 

تنمية حضرية مستدامة”

البحريـــن  مملكـــة  حكومـــة  “إن  وأوضـــح 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد 
رئيس مجلـــس الوزراء تعمـــل على تنفيذ 
المشـــاريع واإلســـتراتيجيات  حزمـــة مـــن 
التنموية، مشـــيرًا إلـــى أن برامج الحكومة 
تنطلـــق مـــن التزاماتها في مجـــال التنمية 

الحضرية”.
وتابـــع “كمـــا نقـــوم فـــي المملكـــة بتنويـــع 
اقتصادنـــا وتســـريع نمـــو القطاعـــات غيـــر 
النفطيـــة” مســـتعرضًا خال كلمتـــه جهود 
مملكـــة البحرين فـــي إدارة الموارد المائية 
والبيئيـــة لتكـــون أكثـــر اســـتدامة، والعمل 
علـــى تطويـــر سياســـات النقـــل المتكاملة، 
ومن خـــال خطة العمـــل الوطنية لكفاءة 
الطاقـــة وخطـــة العمـــل الوطنيـــة للطاقـــة 

المتجددة”.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

الوزير المبارك خالل إلقاء كلمته

تطبيق تجريبي لـ“التسيير الذاتي” في “الشمالية” بالفترة المقبلة
تقدم محرز في تنفيذ برنامج الضمان الصحي... رئيس “األعلى للصحة”:

اســـتعرض رئيس المجلس األعلى للصحة 
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة مشـــروع التطبيـــق التدريجـــي 
لمراكـــز  الذاتـــي  التســـيير  مشـــروع  فـــي 
الرعاية الصحيـــة األولية الذي تم تطبيقه 
فـــي المرحلـــة األولـــى بصـــورة تجريبيـــة 
فـــي محافظـــة المحرق، والذي مـــن المقرر 
المحافظـــة  نطـــاق  فـــي  قريبـــًا  تطبيقـــه 
الشـــمالية، وســـيعّمم فيما بعـــد على جميع 

محافظات المملكة.
وأشار رئيس المجلس األعلى للصحة إلى 
التقدم المحرز فـــي تنفيذ برنامج الضمان 
الصحي الوطني والذي يهدف إلى تحقيق 
التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الجودة 
والتنافسية في تقديم الخدمات الصحية 
بما يلبي تطلعات المســـتفيدين، مؤكدًا أّن 
مشـــروع التسيير الذاتي يأتي متوافقًا مع 

برنامج عمل الحكومة وتجســـيد األهداف 
المنبثقة من الرؤية الوطنية 2030 وتنفيذ 
لمواصلـــة  الراميـــة  الوطنيـــة  المبـــادرات 
تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة 
للمواطنين واستدامتها بجودة عالية وفق 
واالســـتدامة  التنافســـية  العدالـــة  مبـــادئ 

كان المرتكـــز األساســـي إلطـــاق برنامـــج 
لتطويـــر  الوطنـــي  البرنامـــج   - )صحتـــي( 

الرعاية الصحية بمملكة البحرين.
جـــاء ذلـــك خال اجتمـــاع عقـــده بحضور 
حســـن  الســـيد  جليلـــة  الصحـــة  وزيـــرة 
العصفـــور  علـــي  الشـــمالية  مـــع  محافـــظ 

وبحضـــور األمين العـــام للمجلـــس األعلى 
للصحة إبراهيم النواخذة ورئيس مجلس 
أمنـــاء مراكـــز الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة 
المجلـــس  وأعضـــاء  محمـــد  عبدالوهـــاب 
وعدد من المسؤولين في القطاع الصحي 
وذلـــك بمناســـبة قرب التطبيـــق التجريبي 
لمشـــروع التســـيير الذاتي لمراكـــز الرعاية 

الصحية األولية في المحافظة الشمالية.
مـــن جهتـــه، قـــدم األميـــن العـــام للمجلس 
األعلى للصحـــة عرضًا لمحاور المشـــروع، 
مشـــيرًا إلـــى أن من أهـــم األهـــداف تعزيز 
حريـــة االختيار للمواطن وخلق مســـارات 
وتمكيـــن  الخدمـــات،  لتطويـــر  عاجيـــة 
مقدمـــي الخدمـــات الصحيـــة، والتنســـيق 
والتواصل مع مقدمي الخدمات، تحســـين 
الرقابة واتخاذ القرار، واالستخدام األمثل 

للموارد البشرية والمالية.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

“الكلية الملكية للجراحين” تنظم حفل التخرج السنوي الثالث عشر
تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس الوزراء

تحـــت رعايـــة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، حضر رئيس 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة الفريـــق طبيب 
الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة حفل 
التخريج السنوي الثالث عشر الذي نظمته 
الكليـــة الملكيـــة للجراحيـــن فـــي إيرلنـــدا 
 )RCSI Bahrain( ،جامعة البحرين الطبية
في الحرم الجامعي في منطقة البسيتين، 
حيث تـــم تخريج 157 طبيًبا و61 خريجًا 
من برامج البكالوريوس والماجســـتير في 

التمريض.
 وألقـــت رئيســـة الكلية الملكيـــة للجراحين 
فيانـــي  لـــورا  البروفيســـور  إيرلنـــدا  فـــي 
كلمـــًة أعربت فيهـــا عن شـــكرها وتقديرها 
لصاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلس الـــوزراء لرعايته حفـــل التخريج، 

كما أشـــادت بـــأداء خريجـــي 2022 مهنئًة 
إياهم على إنجازاتهم وتفانيهم في العمل 
والتغلـــب على التحديات، منوهًة بالعاقة 
القائمة بيـــن الكلية الملكية للجراحين في 

إيرلندا ومملكة البحرين. 
جامعـــة  رئيـــس  هنـــأ  أخـــرى،  جهـــٍة   مـــن 
البحرين الطبية البروفيسور سمير العتوم 
الخريجيـــن وعبر عن امتنانـــه ألصدقائهم 
وأفـــراد عائاتهم الحاضريـــن على دعمهم 
هـــذه  تحقيـــق  فـــي  ومســـاندتهم  لهـــم 
اإلنجـــازات، متمنًيا لهم مزيـــًدا من النجاح 

والتوفيق.
الطلبـــة  تكريـــم  الحفـــل  خـــال   وجـــرى 
المتفوقيـــن علـــى أدائهـــم المتمّيـــز خـــال 
حيـــث  الدراســـية،  التدريـــب  ســـنوات 
نالـــت الدكتـــورة طيبـــة األدرج الميداليـــة 
الذهبيـــة ألعلـــى درجـــات تحصيـــل علمي 

فـــي الجامعـــة، وجائـــزة أعلـــى درجـــة في 
الفضيـــة  والميداليـــة  األخيـــرة،  الســـنة 
للســـنة األخيرة، وجائزة نيـــال أو هيجينز 
مورفـــي  جـــون  وجائـــزة  الجراحـــة،  فـــي 
فـــي أمـــراض النســـاء والـــوالدة، وجائـــزة 
البروفيســـور شـــارلوت كامـــل فـــي الطـــب 
جـــو  البروفيســـور  وجائـــزة  النفســـي، 
ماكميناميـــن في طـــب األطفـــال، وجائزة 
البروفيســـور ديفيـــد ويتفـــورد فـــي الطب 
العـــام، كما نال الدكتور علي شـــعت جائزة 
جيمـــس فينـــوكان فـــي الطـــب وتـــم منح 

الدكتـــور فتحـــي مصطفى علـــى الميدالية 
الفضية للسنة األخيرة، وتم منح الميدالية 
الذهبيـــة فـــي بكالوريـــوس التمريض إلى 
األول علـــى دفعة كليـــة التمريض والقبالة 
فـــازت  بينمـــا  اآلنســـة نورالعيـــن بخـــاري، 
رفيـــدة  بجائـــزة  النعيمـــي  عبيـــر  اآلنســـة 

اإلسامية في التمريض.
كمـــا حضـــر حفـــل التخريـــج نائـــب رئيس 
للكليـــة  التنفيـــذي  والرئيـــس  الجامعـــة 
الملكيـــة للجراحين بإيرلندا، البروفيســـور 

كاثال كيلي، وعدد من كبار المسؤولين.
 يذكر أنه منذ تنظيم حفل التخريج األول 
فـــي العـــام 2010، قامت جامعـــة البحرين 
الطبيـــة بتخريـــج أكثـــر مـــن 2600 طالـــب 
من كليـــات الطب والتمريض والدراســـات 
العليـــا، والذيـــن يزاولون مهنـــة الطب في 

30 دولة حول العالم.

المنامة - بنا

جميع كوادر “البعثة” في خدمة الحجاج 24 ساعة
توديع أول أفواج ضيوف الرحمن المغادرين بمطار البحرين... المعاودة:

أعـــرب وزير العدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقـــاف رئيـــس اللجنـــة العليا لشـــؤون 
الحـــج والعمرة نواف المعاودة عن خالص 
البـــاد  لعاهـــل  االمتنـــان  الشـــكر وعظيـــم 
المعظـــم صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، ولولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، على ما 
تلقـــاه وزارة العدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقـــاف وبعثـــة مملكة البحريـــن للحج 
من دعم مستمر واهتمام بالغ لسير أعمال 
بعثـــة مملكـــة البحريـــن للحـــج واالرتقـــاء 
بكافة الخدمـــات المقدمة لحجـــاج مملكة 
البحرين، مشيًدا في ذات الوقت بالرعاية 
الكبيـــرة وحســـن وفـــادة حكومـــة خـــادم 
الرحمـــن،  لضيـــوف  الشـــريفين  الحرميـــن 
حيـــث تســـّخر المملكة العربية الســـعودية 

كل إمكاناتهـــا وطاقاتهـــا مـــن أجـــل تقديم 
أفضـــل الخدمـــات وأجودهـــا لحجاج بيت 

هللا الحرام.
العـــدل  ذلـــك، خـــال توديـــع وزيـــر  جـــاء 
ألول  واألوقـــاف  اإلســـامية  والشـــؤون 
فـــوج من الحجاج المغادريـــن إلى المملكة 
العربيـــة الســـعودية ألداء فريضـــة الحـــج، 

بحضـــور  الدولـــي،  البحريـــن  مطـــار  فـــي 
رئيس بعثة مملكـــة البحرين للحج عدنان 
لشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس  القطـــان، 
مطـــار البحرين محمد البنفـــاح، والوكيل 
المساعد للشؤون اإلســـامية نائب رئيس 
بعثة مملكة البحرين للحج محمد القطان، 
ورئيـــس قطاع الخدمات القنصلية بوزارة 

الخارجيـــة الســـفير إبراهيـــم المســـلماني، 
الشـــؤون  إدارة  مديـــر  بأعمـــال  والقائـــم 

الدينية علي الريس.
وأكـــد المعـــاودة أن بعثـــة مملكـــة البحرين 
للحج وبجميع لجانها وكوادرها انتهت من 
اتخـــاذ كافـــة إجراءاتها الســـتقبال حجاج 
مملكـــة البحريـــن فـــي األراضي المقدســـة 
وتقديـــم جميـــع الخدمات لهم علـــى مدار 
أثنـــاء  تواجدهـــم  فتـــرة  طـــوال  الســـاعة 
موســـم الحـــج ألداء المناســـك إلـــى حيـــن 
عودتهـــم إلـــى أرض الوطن، الفًتـــا إلى أن 
البعثـــة تضم في لجانهـــا نخبة من الكوادر 
الوطنيـــة المؤهلة من الكفاءات وأصحاب 
الخبـــرات مـــن مختلـــف التخصصات ومن 
مختلـــف الـــوزارات؛ وذلـــك من أجـــل أمن 
وســـامة حجاج مملكة البحرين، وتقديم 

أفضل الخدمات لهم.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

المنامة - وزارة الخارجية

عقد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الشيخ عبدهللا بن أحمد آل 
خليفـــة، أمـــس، اجتماًعا عبر االتصـــال اإللكتروني المرئي، مـــع المدير العام 
بإدارة الشرق األدنى واألوسط وإفريقيا وأميركا الاتينية بوزارة خارجية 

جمهورية ألمانيا االتحادية الصديقة فيليب أكرمان.
وخـــال االجتمـــاع، تـــم اســـتعراض عاقـــات التعـــاون الثنائـــي والشـــراكة 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  والمتميـــزة  الوطيـــدة  واالقتصاديـــة  السياســـية 
وجمهوريـــة ألمانيا االتحادية تزامًنا مع الذكرى الخمســـين إلقامة العاقات 
الدبلوماسية، وبحث سبل تعزيزها في مختلف المجاالت بما يلبي تطلعات 
البلديـــن والشـــعبين الصديقيـــن، فضـــاً عـــن متابعـــة تنســـيق المواقف إزاء 

القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

توطيد أواصر الشراكة االستراتيجية مع ألمانيا
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ويبقى جمال التعاون يا خليجنا
ســـعدنا في السعودية بهذا الحراك من جانب الصحة وحرص الدول 
عمومـــا ودول الخليـــج خصوصـــا على ســـامة المواطنيـــن، وال أحد 
يغفل أهميـــة الصحة فهي الدرع الواقي أمام تقلبات الزمان وتوالي 
األحداث، فالمرء الذي يتمتع بصحة جيدة يعيش حياته في سعادة، 

فعلى كل فرد منا االهتمام بصحته.
وتســـعى الدول إلى التعاون في األوضاع الصحية وتدارســـها، وأكبر 
مثـــال أزمـــة كورونـــا وما حـــدث بها مـــن تميز وحرص، وســـعي دول 
الخليـــج لتوفيـــر ما يســـاعد في حماية أبنائها، وســـيبقى هـــذا العمل 
وخصوصـــا مـــا مرت به الدول فـــي أزمة كورونا عالقـــا باألذهان، وما 
عملتـــه الحكومـــات مـــن جهـــد لتكفـــي أوطانهـــا وأبناءها خطـــر هذا 
الفيـــروس، وتتابـــع دولنا هـــذا االهتمام فتأتي هـــذه االجتماعات من 
أجـــل المواطـــن وتبادل المصالـــح والمنافع، فكان االجتمـــاع الوزاري 
السادس للجنة الوزارية لسامة األغذية، حيث كان هناك تعاون بين 
دول الخليج في القطاع الصحي، وكان حضور الوزراء االجتماعات 
والمناقشـــات، ودراســـة مســـارات التعـــاون المشـــترك المهمـــة لـــدول 
الخليـــج، وتناولوا عددا من أبـــرز الموضوعات فيما يتعلق باألمراض 
المســـتجدة واألمـــراض غير الســـارية وأمراض الـــدم الوراثية، حيث 
وافقت اللجنة الوزارية لسامة األغذية لدول مجلس التعاون لدول 
الخليـــج العربيـــة على قانـــون “نظام” الغـــذاء الموحد لـــدول مجلس 
التعـــاون بصفـــة إلزامية، وذلك لتعزيز مســـيرة اإلنجـــازات والتكامل 

بين دول المجلس وحماية المواطن والمقيم في دول الخليج.
حقيقـــة حـــراك متميـــز، الســـيما فـــي مجـــال الصحـــة ونشـــر الوعـــي 
والتثقيـــف لتعزيز مســـيرة اإلنجـــازات والتكامل بيـــن دول المجلس 
وحمايـــة المواطـــن والمقيـــم فـــي دول الخليـــج، وتأتـــي اجتماعـــات 
اللجنة حقيقة تنفيًذا لتوجيهات أصحاب الجالة والسمو قادة دول 
مجلـــس التعـــاون - حفظهـــم هللا - في تحقيـــق المزيد من التنســـيق 
والتكامـــل فـــي اإلجـــراءات واألنظمـــة بيـــن دول المجلـــس بما يكفل 
ســـامة المنتجات الغذائية وتعزيز اســـتدامة ساسل توريد الغذاء، 

وتيسير التبادل التجاري، إنها جهود مباركة وحراك أسعدنا.
نقول شـــكرا حكومـــة المملكة على االجتماع وجمع الوحدة، وشـــكرا 
حكومات الخليج على المبادرة، وسيبقى ذلك في أذهان كل فرد في 
باده، حفظ هللا دولنا من كل مكروه وأدام عز وترابط دول الخليج، 

ونكرر “ويبقى خليجنا واحدا”.

غدير الطيار

كان يرتدي بدلة أنيقة، ونظارة شمســـية ُتخفي عدســـاُتها الســـوداء عيني 
ذئب ماثل في صورة عجوز، اندس وســـط الُمشـــترين في أحد األســـواق 
الُمكتظة بحجة الشـــراء، أخذ يتلفت َيمنة وَيســـرة بحثا عن فريسة يروي 
بها ظمأ نفســـه الجامحة، فوقعت عيناه على امرأة في أوائل العقد الرابع، 
حـــوراء العينيـــن، زّجـــاء الحاجبيـــن، بضـــة الجســـم، ليســـت بالقصيرة وال 
الطويلة، ظنها قنصا سها فأخذ ُيطاردها أينما حلت، وحيثما ارتحلت، إذ 
كان أقرَب إليها من ظلها، كان كلما أسرعت ُيوسع الخطى، وكلما تباطأت 
يســـير الُهوينى، أخذ ُيســـمعها كلمـــات، ُتدغدغ المشـــاعر وتْخدش الحياء، 
فبـــدت عليهـــا ُحمرة الخجل، واضطربت أنفاســـها، واشـــتد وجيـــب قلبها، 
وتمنـــت آنـــذاك أن تنشـــق األرض وتبتلعهـــا؛ لتتخلـــص من “ســـماجة” ذلك 
العجوز الُمتصابي، ولما أعيتها حيُل الفرار من ذلك الذئب الجائع، صرخت 

ُمستنجدة بمن حولها فهبوا لنجدتها والذت بالهرب دون شراء ما تريد.
هـــذه الواقعـــة األليمـــة وغيُرهـــا من وقائـــع نراهـــا رأي العين ونســـمع عنها 
صباحا ومساء، تؤكد مقدار ما تعاني منه مجتمعاتنا من سلوكيات شاذة، 
وأخاقيـــات غريبـــة تختلـــف تماما عن صبغتنـــا األخاقيـــة، ونخوة “والد 

البلـــد”، وهـــو داء التحرش الجنســـي الذي يرفضه الديـــن ـ أُي دين ـ وتأباه 
الفطـــُر الســـوية واألخاق الحميـــدة، وترجع خطورة ذلك الســـلوك الشـــاذ 
إلـــى أن األســـر صـــارت ال تأمن معه ُخـــروج امرأة أو فتاة بمفردها خشـــية 

التعرض لُمضايقات ال ُتحمد ُعقباها، وربما كوارث ال ينفُع معها ندم.
وبنظـــرة موضوعيـــة يتضُح أن ذلك الســـلوك الشـــاذ إنما يـــدل على غياب 
الديـــن والعقل عند من يقترفه، ألنه نســـي أنه َديٌن البد أن ُيقضى، وكأس 

البد أن يذوق مرارتها في أهله عاجا أو آجا، فكما تدين ُتدان.
لهذا وجدنا النبي صلى هللا عليه وســـلم لما جاءه أحد الصبيان يســـتأذنه 
فـــي أن ُيرخـــص لـــه الزنا، ُيغلـــب صوَت العقـــل، ويؤصل لـــدور الحوار في 
ره من اقتراف  تقويـــم المعـــوج، فلم يعنف الصبـــي بل أقنعه بالُحجـــة، ونفَّ
ذلـــك الفعـــل بالمنطـــق والعقـــل، ففاجأه بالســـؤال: أترضاه أُلمـــك؟ فأجاب 
الفتى بالنفي، ثم أخذ ُيعدد له محارمه، ُمســـتفهما منه أيرضى أن ُيرتكَب 
معهـــم ذلـــك الفعُل القبيـــح؟ وتأتي إجابـــة الفتى بالنفي الدائـــم، الذي كان 
إقـــرارا منـــه بأن ما طمحت له نفُســـه ســـلوٌك مذموم، ومن ثـــم فقد رفضه 

لنفسه وغيره.

صبري الموجي

العجوز الُمراهق!

تخصصات جديدة في إدارة المؤسسات الصحية

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

األقالم الناضجة والموهوبة وأهوال التهميش
لـــن تكـــون حركتنـــا األدبية بخيـــر طالمـــا الجيل الجديـــد واألقام 
الناضجة بعيدة عن النتاج والنشر، بسبب القيود المفروضة عليهم 
وعـــدم تشـــجيعهم من “بعض” المؤسســـات الثقافيـــة األهلية التي 
مـــن واجبها دعم المواهب الجديدة وبحث مشـــاكلها ومســـاعدتها 
فـــي طباعة نتاجهـــا واحتضانها حتى تتمكن علـــى أقل تقدير من 
الشـــعور بأن الكلمة والكلمة وحدها في الصـــدارة دائما بدل تركها 
تســـير ســـير األعمـــى بـــا توجيه ويـــد تســـتند عليها ترشـــدها إلى 

الطريق الصحيح.
نســـمع شـــعارات عن تشـــجيع العمل األدبي الجيـــد وتزويد األقام 
الناضجـــة والموهوبـــة بالقـــوة والعـــدة، ورفعهم نحـــو الزاوية التي 
ينظـــر إليهـــم من خالهـــا الجمهـــور، وإبعادهم عن همـــوم ومتاعب 
ومشاغل “النشر” والتطوع والتضحية ألجلهم ألنها أصوات ستثري 
الحركـــة األدبية وســـتضع يدها على موطن الجمـــال، ودفعهم نحو 
الخلـــق واإلنتـــاج، لكن في الحقيقة ال يتـــم التعامل مع تلك األقام 
على أنها خاقة ومبدعة، إنما مجرد عنصر من عناصر الديكور في 

المناســـبات التـــي تحضرها، أو حجر مفتـــت ال فائدة منه ولون من 
ألـــوان الهزائم. كل مؤسســـة ثقافية أهلية لها هيكلتها ومقاييســـها 
وأذواقها، ودون أي تنظير يمكننا القول إن األقام الناضجة تعاني 
مـــن أهوال التهميـــش با موقف متناســـق أو منطقي، فتضطر إلى 
لملمـــة جراحها والموت بطلقة العبور إلـــى جهات خارجية من دور 
نشر أو مؤسسات ثقافية لطباعة نتاجها واحترام أفكارها، والشيء 
الـــذي يحتـــاج منا إلى تأمل فلســـفي وســـيصيبنا بنكســـة حادة في 
نمط الحياة الفكرية عندنا، هو ترحيب الجهات الخارجية من دور 
نشـــر وغيرها بتلك األقام واســـتقبالها بالورود والرياحين والكلمة 
الطيبـــة، وإفســـاح المجال أمامهـــا واإليمان بقدراتهـــا، عكس ضآلة 

االهتمام الذي تلقاه هنا.. في وطنها.
أتصور أن األقـــام الناضجة والموهوبة في البحرين، مازالت قارة 
أدبيـــة لـــم تكتشـــفها بعض المؤسســـات الثقافية األهليـــة، أو أنها ال 
تريـــد اكتشـــافها مـــن األســـاس كتوجـــه جديـــد يوفـــر عليهـــا المال 

والمصاريف.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ليتك يا “دانة” تظلين طفلة
مـــا إن ترانـــي ابنتي دانة “14 شـــهرا” حتى تترك كل مـــن في البيت، 
وكل األلعاب، وبرامج التلفزيون الموسيقية وتأتي إلي، تحرك يدها 
بعنف وهي جالســـة، وهي تنظر إلي بشـــغف، وكأنها تقول “احملني” 

وهذا ما تعنيه بالضبط.
وبمجرد حملها واستنشاق رائحتها الجميلة، تتسلل راحة غريبة في 
أوصالـــي، مزيحة عني كل األثقال والهموم والمســـؤوليات، موجدة 
بي االطمئنان والهدوء، ومن شـــخص ال تحمل مشاعره معي شائبة 

واحدة.
ويـــوم أمـــس األول تحديدًا، وأنا أحملها وأتجـــول بها ليا في الحي 
كمـــا تحـــب ولدقائق معـــدودة، وبينما كانـــت تتأمل إنارة الشـــوارع، 
وإضاءات الســـيارات القادمة من بعيد، دخلت أنا بتفكير عميق، عن 

الكم الهائل من تحديات الحياة التي تنتظرها.
فكرت حينها بها، وبمن هم في عمرها، كيف ســـيتأقلمون مع الحياة 
الجديـــدة، ومـــع الصعوبـــات الكثيـــرة اليـــوم، ومـــع عقليـــات مدمري 
الكفاءات، وشاطري المجتمع، و”المتمصلحين”، والظروف الجديدة 
التي نعيشـــها والتي ال ترحم وال تذر، أساســـها المصلحة الشخصية، 

واألنا.
دانـــة، ومـــن هم في مثـــل عمرها، تنتظرهم شـــراك الحياة القاســـية، 
وبواقـــع جديد وُمر، يتطلب أن يكون إدراك الطفل لطبيعة المجتمع 
وحالـــه ويومياتـــه، جزءا من تربيتـــه من البدايـــات، وأن ال نصور له 
أن الحيـــاة ورديـــة دائمًا، وأن هناك صعوبـــات، ومطالب تدعو المرء 
لاعتمـــاد علـــى النفـــس وليـــس علـــى غيـــره، وأن يثبت علـــى الدين 

والقيم والمبادئ، ويتجنب هدر الوقت فيما ال طائل منه.
تأملـــت دانـــة مســـاء ليلة وهـــي نائمة بهـــدوء في ســـريرها األبيض، 

وقلت في نفسي ال شعوريًا “ليتك يا دانة تظلين طفلة”.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

يشـــهد العالم بأسره اليوم جائحة كوفيد 19 التي غّيرت مامح الحياة وَسْيرها 
لفترة ليست قصيرة، حيث فرضت فيها الدول إجراءات لم نعتد عليها، وعشنا 
في ما يشبه الحلم، فمن كان يصدق أن تتوقف حركة الطيران في العالم بأسره، 
وأن تصبح أكثر المطارات ازدحاما على الكرة األرضية شـــبه خالية إال من عدد 
محدود من الموظفين فقط! من كان يتصور أن تخلو مدارس العالم وجامعاتها 
مـــن الطلبـــة والمعلميـــن، وأن يكون حضورهم ومشـــاركتهم عن بعـــد ومن وراء 
الشاشات؟! حقيقة لم نكن جميعا نتوقع هذه الحياة لكننا عشناها شهورًا بالفعل!
فـــي رأيـــي وبعد كل ما جرى يتوجب علينـــا أن نعيد صياغة الكثير من األعمال 
والمهن لنواكب مستجدات الحياة، وطوارئ المستقبل غدًا، فقد شاهدنا جميعا 
علـــى ســـبيل المثال انهيـــار القطاع الصحي فـــي الكثير من الدول حـــول العالم 
بعـــد جائحـــة كورونا، ومنها الدول التي كنا نظن ســـابقا أنهـــا متقدمة في جميع 
قطاعاتهـــا وميادينهـــا الحيويـــة، كالتعليم والصحـــة، وكم كنـــا مخدوعين بهذه 
الفكـــرة المثالية حتـــى باغتتنا هذه األزمة الصحية فكشـــفت لنا وجه الحقيقة، 
فرأينـــا القطاع الصحي لديها يخرج في مســـتوى مختلـــف عن الصورة المثالية 
التـــي رســـمناها لهـــا، ورأينا أن التعامـــل مع الحدث كان أضعف ممـــا ينبغي، وما 

ذلك إال ألنه لم يكن هناك استعداد كاف لمثل هذه األمور المفاجئة.
أرى أنـــه مـــن الضـــروري أن تواكـــب جامعاتنـــا ومؤسســـات التعليـــم العالي هذا 
الطارئ بصورة أكثر لياقة، وأكثر استيعابا لاحتماالت المتوقعة، واالفتراضات 
المتعددة، وذلك عن طريق طرح تخصصات جديدة وإلغاء بعض التخصصات 
التي تشـــّبع منها الســـوق بصورة مفرطة، ولم تعد لها تلك األهمية الكبرى. كما 
يجـــب علينـــا أن نقوم بعمل إحصائية دقيقة نتعرف مـــن خالها على احتياجنا 
إلـــى تخصصـــات بعينها في ظل التوســـع في عدد المنشـــآت الصحية وتطورها 
والزيـــادة التدريجية للمراجعين والمســـتفيدين، نقول هـــذا ونحن مقبلون على 
تطبيـــق برنامـــج التأميـــن الصحـــي الوطنـــي الـــذي يتطلب جهـــازا إداريـــا كبيرا 

ومدربا.
نحـــن بأمس الحاجة إلى تخصصات مثل بكالوريوس في إدارة المستشـــفيات 
والمراكز الصحية، وبكالوريوس في المعدات الطبية، وبكالوريوس في العاج 
التنفســـي وغيرها، وبحيث تكون جميع التخصصات فقط للمواطنين من أجل 
الوصـــول إلى تحقيق البحرنـــة الكاملة في إدارة جميع المؤسســـات الحكومية 

والخاصة في أنحاء المملكة. “المقال كاما في الموقع اإللكتروني”.

عباس العمران
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